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1 ดอกจี๋จ้อ จิงจ้อ                         

2 ผักกาดจ้อน ผักกาดกวางตุ้ง         มีราคา         รสชาติด ี

3 ผักบั้ง ผักนกเขา ผักกาดดอย                         

4 ผักหนอก ใบบัวบก                         

5 ผักฮากกล้วย ผักกระสัง                         

6 ส้มสุก โสก                         

7 แตงจิ๋ว, แตงกวาป่า, แตงหน้อย แตงกวาป่า             
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1) ชื่อเรียกภาคเหนือ จี๋จ้อ  
ชื่อไทย/อื่นๆ จิงจ้อ 

 ผักบุ้งโคก(อีสาน)   
ชื่อวิทยาศาสตร์ Merrernia  umbellata Haller f. 
วงศ์ (Families) Convolvulaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
ลูกแหลมๆ สีม่วงๆ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต้น เป็นไม้ล้มลุกพันเลื้อย ยาว 5-10 เมตร 
ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนานวงรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-3.5 ซม. ยาว 6-9 ซม. 
ดอก ออกเป็นช่อออกที่ซอกใบ ดอกย่อย 1-3 ดอก กลีบดอกมีสีขาวเหลืองเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย 

ด้านนอกมีแถบขนที่กลางกลีบ 
ผล ผลแห้งแตกได้ รูปทรงกลมสีน้ าตาลด า เมล็ดมีสีน้ าตาลเข้มมีขน 

แหล่งที่พบ 
ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

ความสามารถในการปลูกนอกถิ่น 
ปลูกได้ทุกสภาพพ้ืนที่ 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ดอกลวกจิ้มน้ าพริก (กินดิบไม่ได้เพราะมียาง) 
ผลลวกกินกับลูกอ่อนๆ 
ใช้ยอดอ่อน และผลแก่ปานกลางต้มจิ้มน้ าพริกมะม่วง หรือน ามาแกงกับผักรวมใส่ปลาย่าง 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
สรรพคุณทางยา ใบทุบผสมใบหมากผู้หมากเมีย คั้นเอาน้ าทาแผลแก้หนองในซิฟิลิส การใช้สอยอ่ืน 

ปลูกตามรั้วเป็นไม้ประดับ  
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วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ผักพ้ืนบ้าน. (ม.ป.ป.).  จิงจ้อดอกขาว .  สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 จาก http://area-based. 

lpru.ac.th/veg/www/Native_veg/v088.htm 
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2) ชื่อเรียกภาคเหนือ ผักกาดจ้อน 
ชื่อไทย/อื่นๆ Flowering White Cabbage 

 ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดขาวกวางตุ้ง ผักกาดใบ 
 ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักกาดเขียว 
 ผักกาดด า ผักกาดโป้ง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2550) 
 ผักกาดตุ้ง (เชียงใหม่ เรียกเมื่อผักยังไม่ออกดอก)  
 ผักกาดจ้อน ผักกาดดอก (ภาคเหนือ เรียกเมื่อผักออกดอก) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica chinensis Jusl. var. parachinensis Tsen & Lee. 
วงศ์ (Family) Cruciferae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น เป็นพืชล้มลุกฤดูเดียว ล าต้นสีเขียวอ่อนอวบน้ า แตกแขนงเล็กน้อย ความสูง 25-40 ซม.  
ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับลักษณะกลมรี ปลายใบป้าน โคนใบสอบเข้าหาโคนก้านใบ ความกว้าง 5-15 ซม. 

ยาว 15-30 ซม. เส้นกลางใบสีเขียวออกขาว  
ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด มีแขนงช่อดอกมาก ดอกเป็นดอกเดี่ยว กลีบดอกสีเหลืองมี 4-5 กลีบ 

ขนาดดอก 0.5-1.0 ซม.  
ผล เป็นฝักกลมยาว ปลายฝักแหลมสีเขียวอ่อนถึงเข้ม ความยาว 3-5 ซม. ภายในมีเมล็ด 2 แถว เรียง

ตลอดฝัก มีเมล็ดจ านวนมาก 20-40 เมล็ดต่อฝัก(กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, 2548, 103) 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบใช้จอผักกาด ส้าผัก ลวกกับน้ าพริก กินสด กับลาบและน้ าพริก 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ด้านโภชนาการ: แคลเซียม เบต้าแคโรทีน วิตามินเอ วิตามินซี (ผักพ้ืนบ้าน อาหารไทย , 2550, 68) 

โดยเฉพาะวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนมีสูง การกินสดๆ ได้ประโยชน์สูงสุด หากน าไปปรุงสุกด้วยความร้อน ควร
ลวกหรือผัดเร็วๆ (ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, 2547, 26). ทางอาหาร ชาวล้านนา นิยมน าต้นอ่อน ก่อนที่จะออกดอก 
เป็นส่วนผสมของส้าผัก ปรุงเป็นแกง คือแกงผักกาด ส าหรับแกงผักกาด นิยมใส่ผลมะแขว่นดิบหรือแห้ง (ผล
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ก าจัด) เพ่ือให้มีกลิ่นหอม รสชาติชวนรับประทานยิ่งขึ้น ส่วนผักกาดที่ออกดอกแล้ว เรียกว่า ผักกาดจ้อน หรือ
ผักกาดดอก น ามาท าเป็นจอผักกาด นิยมใส่น้ ามะขามดิบ หรือน้ ามะขามเปียก  

ทางยา: แก้ไอ ช่วยขับเสมหะ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ผั ก พ้ื น บ้ า น .  ( ม . ป . ป . ) .  ผั ก ก า ด จ อ .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  28 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2558 จ า ก  http: / / area-

based.lpru.ac.th/veg/www/Native_veg/v190.htm 
อาหารพ้ืนบ้านล้านนา. (ม.ป.ป.). ผักกาดกวางตุ้ง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2558 

จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingre dient.php?id_ingredient=205 
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3) ชื่อเรียกภาคเหนือ บั้ง นกเขา 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักกาดดอย 

 ผักกาดนกเขา(ภาคใต้) 
 ผักบั้ง ผักแดง(ภาคเหนือ) 
 ลิ้นปี่, หูปลาช่อน, หางปลาช่อน, เฮียะเออัง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Emilia sonchifolia (L.) DC.ex Wight 
วงศ์ (Family) Asteraceae (Compositae) 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ผักกาดนกเขา เป็นพืชริมฝั่งอายุปีเดียว ล าต้นมักแตกแขนงและมักทอดเอียงเล็กน้อยแล้วตั้งขึ้น สูง 
20-60 ซม. ล าต้นผิวเกลี้ยงมีคราบสีขาว 

ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่แกมขนมเปียกปูน ท้องใบสีเขียวหลังใบสีม่วงอ่อน ขอบใบเรียบหรือ
หยักเป็นฟันห่างๆ ใบที่อยู่ส่วนบนรูปหอก 

ดอก ออกเป็นช่อ เป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง รูปรี ฐานรองช่อดอกแผ่ออก กาบประดับ รูปกรวยหรือ
ค่อนข้างกลม กลีบย่อยจ านวนมาก สีแดงหรือสีชมพูเข้ม เกสรเพศผู้เชื่อมติดกัน อับเรณู ปลายแผ่ออก รังไข่
ค่อนข้างรี มีขนสั้น ปลายเกสรแยก 2 อัน ขนาดเล็กสีเหลืองหรือสีน้ าตาล รูปขอบขนาน มีขนปุยสีขาวปลิวลม 
แหล่งที่พบ  

สวนครัว ออกตามพ้ืนดินที่ชื้น ขึ้นบริเวณท่ีมีต้นคาวตอง  
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบใช้ส้า (ย า) เครื่องเคียงน้ าพริก และลาบ (กินใบ กินดอก) 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
แก้เจ็บคอ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบ รสเฝื่อนเย็น คั้นเอาน้ าแก้คออักเสบ แก้เจ็บคอ 
- ทั้งต้น รสเฝื่อนเย็น แก้ไฟลามทุ่ง ฟอกเนื้องอกท่ีเต้านม แก้ปวดบวม 
- เหง้า รสเฝื่อน แก้บิด ห้ามเลือด แก้มดลูกอักเสบ ชงกับชาดื่มหลังคลอด ขับประจ าเดือน  

วิธีการขยายพันธุ์ 
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การใช้เมล็ดในดอกที่แก่เต็มที ่
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ธนาคาร เมล็ดพันธุ์ :  Natural Seed.  (2560) .  ผักกาดนกเขา. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 จาก 

https://www.facebook.com/SeedBank2558/posts/1911152139164791 
สมุนไพร. (2557) .  ผักกาดนกเขา. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2561.  จาก http://samunpai2525. 

blogspot.com/2011/01/blog-post_2.html 
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4) ชื่อเรียกภาคเหนือ ผักหนอก 
ชื่อไทย/อื่นๆ Asiatic pennywort/ Spadeleaf 

 ใบบัวบก 
 ผักแว่น (กลาง เหนือ) 
 ผักหนอก (ใต้ เหนือ) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Centella asiatica (L.) Urb. 
วงศ์ (Family) Apiaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ล าต้นไหลทอดเลื้อยไปตามดินที่ชื้นแฉะ ขึ้นง่าย มีรากฝอยออกตาม
ข้อ ใบชูตั้งขึ้น มีไหลงอกออกจากต้นเดิม 

ใบ เป็นใบเดี่ยวหรือออกเป็นกลุ่มได้ถึง 6 ใบ ออกเรียงสลับ แผ่นใบคล้ายรูปไตมีฐานเว้าแคบหรือกว้าง
ก็ได้ แผ่นใบกว้าง 0.8-9.0 ซม. ยาว 0.8-5.5 ซม.  ปลายใบกลม ขอบใบหยัก แผ่นใบมีสีเขียว ผิวเรียบหรือมีขน
บาง ๆ เล็กน้อย ก้านใบยาว 0.3-30.0 ซม. 

ดอก ออกเป็นช่อตามซี่ร่มตามซอกใบ มีดอกย่อย 1-7 ดอก กลีบดอกมี 5 กลีบ สีแดงอมเขียวถึงแดง
อมม่วง 

ผล เป็นผลแห้งแตก แบน เมล็ดมีสีด า 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ย า ปั่นคั้นเอาน้ า  
กินสด เครื่องเคียงลาบ น้ าพริก 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
แก้ร้อนใน 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ทั้งต้น มีรสหอมเย็น แก้ช้ าใน ขับปัสสาวะ รักษาบาดแผล แก้ร้อนในกระหายน้ า แก้โรคปวดศีรษะ

ข้างเดียว (ไมเกรน) แก้โรคเรื้อน แก้กามโรค แก้ตับอักเสบ บ ารุงหัวใจ บ ารุงก าลัง 
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- ใบ มีรสขม เป็นยาดับร้อน ลดอาการอักเสบบวม แก้ปวดท้อง แก้บิด แก้ดีส้าน ใบต้มกับน้ าซาวข้าว 
กินแก้นิ่วในทางเดินปัสสาวะ  ต าพอกหรือต้มน้ ากินแก้ฝีหนอง แก้หัด ต้มกับหมูเนื้อแดงกินแก้ไอกรน 

- เมล็ด มีรสขมเย็น แก้บิด แก้ไข้ แก้ปวดศีรษะ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- บัวบกไม่เหมาะกับคนที่มีภาวะเย็นพร่อง หรือขี้หนาว ท้องอืดบ่อย ๆ 
-การดื่มน้ าบัวบกติดต่อกันทุกวัน ให้ดื่มแค่วันละประมาณ 50 มิลลิลิตร 
- การรับประทานบัวบกในปริมาณที่มากเกินไปจะท าให้ธาตุในร่างกายเสียสมดุลได้ เพราะเป็นยาเย็น

จัด 
 - ถ้ากินเป็นผัก จิ้มครั้งละ 10-20 ใบต่อสัปดาห์ไม่ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ถ้ากินติดต่อกัน 

10 วันอาจจะเป็นพิษต่อร่างกายได้ 
- ไม่ควรน าไปตากแดดเพ่ือท าให้แห้ง เพราะจะท าให้สูญเสียตัวยาสมุนไพรซึ่งอยู่ในน้ ามันหอมระเหย

ได ้
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด หรือแยกไหลที่มีต้นอ่อนและรากงอกแล้วจึงน าไปปลูก 
แหลง่ข้อมูลอ้างอิง 
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (ม.ป.ป.). บัวบก. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 จาก 

http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?bot
anic_id=1562 

Medthai. (2560). บัวบก สรรพคุณและประโยชน์ของใบบัวบก 86 ข้อ!. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 จาก 
https://medthai.com/บัวบก 
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5) ชื่อเรียกภาคเหนือ ฮากกล้วย  
ชื่อไทย/อื่นๆ Peperomia, Shiny leave 

 ผักราชวงศ์ (แม่ฮ่องสอน) 
 ผักกูด (เพชรบุรี) 
 ผักสังเขา (สุราษฎร์ธานี) 
 ผักตาโค้ง, ผักตาก้ง (ภาคอีสาน) 
 ผักฮากกล้วย (ภาคเหนือ) 
 ผักกระสัง (ภาคกลาง) 
 ชากรูด (ภาคใต้) 
 ตาฉี่โพ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Peperomia pellucida (L.) Korth 
วงศ์ (Family) Piperaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก ล าต้นเปราะหักง่าย มีความสูงได้ประมาณ 15-30 เซนติเมตร ล าต้นและใบเป็น
สีเขียวและอวบน้ า ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด พบขึ้นทั่วไปในเขตร้อนทั่วโลก ในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภาคของ
ประเทศ โดยมักขึ้นในแปลงผัก ตามสวน และตามสนามหญ้าทั่วไป[1] จัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง  

ใบ เป็นใบเลี้ยงเดี่ยว มีลักษณะคล้ายรูปหัวใจแผ่นใบจะหนาและขอบใบจะเรียบท าให้เห็นเส้นใบได้ชัด 
ดอก ส่วนใหญ่จะออกท่ีตามปลายยอดเป็นช่อที่มีสีครีมหรือสีเขียวอ่อน 

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

ความสามารถในการปลูกนอกถิ่น 
สามารถปลูกได้ทุกที ่

วิธีน ามาใช ้
ข้อมูลจากชุมชน 
ใบ รูดใส่แกงโฮ๊ะ เจียวใส่จิ้นส้ม (แหนม) 
ยอดกินเป็นเครื่องเคียงน้ าพริก 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
กระสังนั้นสามารถกินได้แบบสดๆและแบบปรุงสุก วิธีที่ง่ายที่สุดคือการน าต้นอ่อนและยอดอ่อนไป

ลวกแล้วจิ้มกับน้ าพริกกินได้เลย แต่ส่วนใหญ่จะไม่นิยมกินต้นที่เพิ่งงอกใหม่ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผักกระสังจัดได้ว่าเป็นผักท่ีมีเบต้า-แคโรทีนอยู่มาก จึงช่วยเรื่องของภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆได้ 
- ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ 
- ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ 
- จะสามารถรักษาแผลและฝีได้ ถ้าน าใบมาคั้นน้ าแล้วเอามาใช้ทาแผลและฝี 
- มีสรรพคุณช่วยรักษาและลดอาการเลือดออกตามไรฟันได้ 
- มีสรรพคุณช่วยรักษาอาการปวดท้องได้ 
- เมื่อบดใบกระสังแล้วจะสามารถน ามารับประทานจะช่วยลดอาการปวดศรีษะได้ 
- น าต้นกระสังมาผสมข้าวสาวกับขมิ้น แล้วท าการบดให้ละเอียดหลังจากนั้นน าไปพอกส าหรับคนที่มี

อาการเริม จะสามารถใช้เป็นยารักษาเริมได้  
-ในบางประเทศ เชื่อว่าการรับประทานใบจะช่วยรักษาอาการต้อในตาได้ 
ทั้งต้นและใบเมื่อน ามาแช่น้ า สามารถน าไปใช้ทารักษาอาการผื่นคันได้ 
คุณค่าทางอาหาร โดยในกระสัง 100กรัม จะประกอบไปด้วย 
- พลังงานประมาณ 10 กิโลแคลอรี่ 
- น้ า 60กรัม 
- โปรตีน 0.5กรัม 
- แคลเซียม 60มิลลิกรัม 
- คาร์โบไฮเดรต 1.5กรัม 
- ไขมัน 0.2กรัม 
- เหล็ก 0.5มิลลิกรัม 
- ไนอะซิน 0.6มิลลิกรัม 
- เบต้า-แครอทีน 285ไมโครกรัม 
- วิตามินบี2 0.2มิลลิกรัม 
-วิตามินซี 15มิลลิกรัม  

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ส าหรับผู้ที่แพ้พืชที่มีกลิ่นฉุนประเภท Mustard (พืชเครื่องเทศทั้งหลาย) ไม่ควรรับประทานผักชนิดนี้ 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
การใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
นายผัก. (2559). ต้นกระสัง ผักต้านมะเร็ง และสรรพคุณทั้ง 10 ข้อ!! ที่คุณควรรู้. ฐานข้อมูลพืชผัก บทความ

เกษตร. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2561 จาก https://vegetweb.com/ต้นกระสัง-ผักต้านมะเร็ง/ 
Medthai. (2560). กระสัง สรรพคุณและประโยชน์ของผักกระสัง 30 ข้อ!. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2561 

จาก https://medthai.com/กระสัง 
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6) ชื่อเรียกภาคเหนือ ส้มสุก 
ชือ่ไทย/อื่นๆ Asoka/ Asoke Tree/ Saraca 

 โสก(กลาง) 
 ชุมแสงน้ า(นราธิวาส,ยะลา) 
 ส้มสุก(เหนือ) 
 โสกน้ า(สุราษฎร์ธานี) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Saraca indica L. 
วงศ์ (Family) Caesalpiniaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมพุ่มทึบ ปลายกิ่งห้อยย้อย
ลู่ลง เปลือกเรียบสีน้ าตาลเข้มหรือแตกเป็นร่องตื้นตามยาวและขวางล าต้น 

ใบประกอบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงสลับ ยาว 10-50 ซม. ใบย่อย 1-7 คู่ เรียงสลับ ใบรูปรีแกมรูปไข่
หรือรูปใบหอก กว้าง 2-10 ซม. ยาว 5-30 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน รูปลิ่มหรือรูปหัวใจ แผ่นใบหนาและ
นิ่มสีขาวห้อยย้อยลง เส้นแขนงใบข้างละ 8-10 เส้น ก้านใบย่อยยาว 2-3 มม. 

ดอกสีส้มหรือแดง กลีบเลี้ยงเป็นหลอดเรียวยาวประมาณ 1-2 ซม. บริเวณปลายแยกเป็น 4 แฉก รูป
ไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ปลายมนสีส้มหรือแดง ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 6-8 อัน อับเรณูสีม่วง ออกเป็นช่อ
แบบช่อเชิงหลั่นที่ปลายกิ่ง ไม่มีกลีบดอก ดอกบานเต็มท่ีกว้าง 1.2-1.5 ซม. มีกลิ่นหอม 

ผลเป็นฝักแห้งแตก รูปขอบขนาน กว้าง 2-6 ซม. ยาว 6-30 ซม. ฝักแก่จะแตก 2 ด้าน  เมล็ด รูปไข่
แบนมี 1-3 เมล็ด 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
- ยอดใช้กินกับน้ าพริก ใส่ผักส้า (ย า) 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ปลูกเป็นฉากหลังของพ้ืนที่หรือปลูกประดับริมน้ า ให้ร่มเงาได้ดี  
- ยอดอ่อนน ามาปรุงในส้าผักร่วมกับผักอ่ืน ๆ เช่น ขี้ติ้ว ผักกันจอง ชะมวง  
- ดอกใช้ท าแกงส้มหรือลวกจิ้มน้ าพริก รสเปรี้ยวอมฝาด 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ดอกบ ารุงธาตุแก้ไอและขับเสมหะ มีรสหอมเปรี้ยว มีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงธาตุ  
- ใบอ่อนและดอกท าแกงส้ม ย าหรือท าผักจิ้มน้ าพริก 
- แพทย์พ้ืนบ้านในอินเดียจะนิยมใช้เปลือกและราก น ามาปรุงเป็นยาบ ารุงโลหิต  

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด หรือการตอนก่ิง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส านักพิมพ์บ้านและสวน. (2558). อโศกน้้า. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2561 จาก http://book.baanlaesuan 

.com/plant-library/asoka/ 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์. (2560). โสก. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2561 จาก http://www.royalparkraja 

pruek.org/Plants/view?id=1266 
Medthai. (ม.ป..ป.). โสก สรรพคุณและประโยชน์ของต้นโสกน้้า 8 ข้อ!. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/โสก 
  



18 
 

 
 

7) ชื่อภาคเหนือ แตงจิ๋ว, แตงกวาป่า, แตงหน้อย 
ชื่อไทย/อ่ืนๆ  แตงกวาป่า 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Melothria pendula Linn. 
วงค์   Curcubitaceae  
วิสัยพืช   ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
ปลูกได้ตลอดทุกฤดูค่ะ ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ า ระยะเก็บเกี่ยวหลังจากปลูกประมาณ 2 เดือนไปจนถึง 4 

ถึง 5 เดือน ยาวนานกว่าแตงกวาทั่วไป 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
แตงกวาป่าเป็นพืชไม้เลื้อย ล าต้นบางและเรียบ โตเต็มที่ความยาวประมาณ 6 ฟุต การเรียงใบแบบ

สลับ ขอบใบหยักแบบซี่ฟัน 5 แฉกอาจตื้นหรือลึก และมีความยาว 5-7 เซนติเมตร มีดอกขนาดเล็กสีเหลืองมี
กลีบ 5 กลีบ กลีบมีความกว้างประมาณ 0.8 เซนติเมตร ผลมีขนาดเล็กจากสีเขียวจนไปถึงสีด า ผิวเรียบลื่น ผล
แตงลักษะคล้ายเบอร์รี่ ทรงไข่และรียาว 10-19 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร เมื่อยังเล็กจะมีจุดสี
ขาวตรงปลายก้านดอก  
แหล่งที่พบ 

- ปลูกในพื้นที่ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
- พบทั่วไปในพ้ืนที่ป่าในประเทศฟิลิปปินส์  

ความสามารถในการปลูกนอกถิ่น 
- ปลูกได้ในเขตร้อนทุกพ้ืนที่ 

วิธีน ามาใช้ 
- ส่วนที่น ามาใช้ ได้แก่ ใบ ก้าน และผล 
- ผลอ่อนสามารถกินได้ท้ังกินสด ดอง ต้ม นึ่ง หรือ ผัด 
- ผลสีเขียวจะกรอบและฉ่ าน้ า และสามารถใช้ท าสลัดได้ 
- ควรหลีกเลี่ยงผลสีเขียวเข้ม หรือผลสีด า เพราะอาจท้องเสียอย่างรุนแรงและรวดเร็ว 
- ในไทยและแมกซิโก ใบ ต้นอ่อน ยอดอ่อน ตามรายงานว่าสามารถทานแบบดิบ หรือน าไปปรุงอาหาร 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
- ใบมีกลิ่นคล้ายแตงกวา ผลก็รสชาติคล้ายแตงกวา  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผลสีด าถือว่าเป็นยาระบายอย่างรุนแรง 
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- ในประเทศซูรินาม ใช้เถาไม้เลื้อยแช่ และใช้เป็นเครื่องดื่มเพ่ือรักษาความเป็นกรดและกระเพาะ
อาหารเปรี้ยวในเด็ก ผลแตงกวาป่าถือเป็นยาถ่ายอย่างรุนแรง (ผลสุกสีด ามีฤทธิ์เป็นยาระบาย) 

- ในบราซิล ใช้เป็นยาระบาย 
- ในแมกซิโก แช่ต้นแตงกวาป่าเพ่ือใช้ในโรคเบาหวาน ใช้เป็นยาบ ารุงโรคโลหิตจาง ผลที่ต้มใช้ส าหรับ

โรคหัวใจ บดต้นแตงกวาป่าสดๆ ใช้ส าหรับงูกัด ใช้ทาผื่น และริดสีดวงทวาร 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลสีเขียวเข้มหรือผลสุกสีด า เมื่อทานแล้วจะท าให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรง 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Godofredo U. Stuart Jr., M.D. (2561, กรกฎาคม). Pipinong-gubat. สืบค้นเมื่อ มีนาคม 20, 2562, from 

http://www.stuartxchange.com/Pipinong-gubat?fbclid=IwAR 
0wy1P8wTYDFGvbL4r8anhBd_J0ep1We-4Kk_JIOIDFJUY_wDE68t5CoDk 
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ปฏิทินพืช บ้านสันต้นเปา 
 

  ช่ือภาคเหนือ ช่ือไทย/อื่นๆ ปริมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 กระชายแดง กระชายป่า พบ                         

2 กอก มะกอก พบมาก                         

3 กอมก้อ กระเพราพื้นบา้น พบมาก                         

4 กะหล่ า   พบมาก                         

5 กันเถิง คันทรง พบมาก                         

6 ก้านตอง คาวตอง พบมาก                         

7 กิมกุ้ง สันพร้าหอม หายาก                         

8 กุ่ม กุ่มน้ า พบมาก                         

9 โกศล   พบ                         

10 ขมิ้นแกง ขมิ้นหัว ขมิ้น  พบน้อย                         

11 ขมิ้นขาว ว่านม่วง พบน้อย                         

12 ขมิ้นด า   พบน้อย                         

13 ขมิ้นอ้อย ว่านเหลือง  พบน้อย                         

14 ข่าเมือง ข่าหยวก พบ                         

15 ขิงแกง ขิงเต่า ขิงเมือง ขิงแมงดา ตะไคร้พราน พบ                         

16 ขิงหยวก ขิง พบ                         
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  ช่ือภาคเหนือ ช่ือไทย/อื่นๆ ปริมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

17 ขี้ข๋วง ผักขวง พบมาก                       มาก 

18 ขี้ติ้วป่า ติ้วเกลี้ยง พบน้อย                         

19 ขี้มด ไข้มด ชุมเส็ด  พบมาก                         

20 ขี้หูด ผักเปิ๊ก พบ                         

21 ขี้เหล็กขาว ขี้เหล็กใหญ่  พบมาก   ยอด     ดอก               

22 ขี้เหล็กแดง ขี้เหล็กเลือด  พบมาก   ยอด     ดอก               

23 เขียงคา เขื๋องคา หญ้าเสือมอบ  พบมาก                         

24 แค ปุลิง ชะพลู พบมาก                         

25 แคนา   พบน้อย                         

26 จอยนาง ย่านาง พบมาก                         

27 จะคร่าน ชะพลูป่า  พบมาก                         

28 จ้ าขาว พิลังกาสา พบมาก                         

29 จี๋กุ๊ก   พบมาก     ดอก                   

30 เชียงดา   พบมาก                         

31 ดอกแค   พบมาก                         

32 ดีกระทิง ดีปลา๋กั้ง ดีปลากั้ง พบมาก                         

33 ดีปี๋ ประดงข้อ  พบมาก                         

34 เดื่อป่อง เดื่อสาย  พบมาก ดอก     ผล                 
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  ช่ือภาคเหนือ ช่ือไทย/อื่นๆ ปริมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

35 ตูน ทูน คูน พบมาก                         

36 ถั่วปี ๋ ผักผีด  พบมาก                         

37 ถั่วพ ู   พบมาก                         

38 บอนเมือง บอนเขียว บอนจีนด า  พบมาก                         

39 บะค้อนก้อม อีฮึม  มะรุม พบมาก                         

40 บะตันต๊อก โทงเทงไทย พบ                         

41 บะบอย ถั่วบอย ถ่ัวราชมาษ พบมาก                         

42 บะปิน มะตูม พบมาก                         

43 บะแปบ ถั่วแปบ พบมาก                         

44 บะหนุน ขนุน พบมาก       รสชาติดี                 

45 บะแฮะ ถั่วแระ พบน้อย                         

46 บัวกวั้ก ตาลปตัรฤาษี พบมาก                         

47 ใบจั๋น ยี่หร่า พบมาก                         

48 ใบแมงดา แมงดาไม้ แมงดาต้น พบน้อย                         

49 ใบยอ  บะตาเสือ ยอ พบมาก                         

50 ปืนนกไส ้ หญ้าก้นจ้ า พบมาก                         

51 ปู่ย่า ผักคายา  พบมาก                         

52 ปูเลย ไพล พบมาก                         
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  ช่ือภาคเหนือ ช่ือไทย/อื่นๆ ปริมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

53 โปร่งฟ้า ชะเอมเทศ พบมาก                         

54 ผักข้าว ฝักข้าว พบมาก ยอด และ ผล                     

55 ผักแคบ ต าลึง พบมาก                         

56 ผักจิก จิกสวน จิกบ้าน  พบมาก                         

57 ผักชี   พบ                         

58 ผักแซ่ว มะลิวลัย์ ผักแส้ว พบมาก                         

59 ผักบุ้งนา ผักบุ้ง พบมาก                         

60 ผักปั๋ง ผักปรัง  พบมาก                         

61 ผักแปม   พบมาก                         

62 ผักเผด็ หมูแม้ว คราดหัวแหวน พบมาก                         

63 ผักไผ ่ ผักแพว พบมาก                         

64 ผักไผ่น้ า ส้มกุ้ง พญาดง พบมาก                         

65 ผักแว่น   พบ                         

66 ผักแว่นผ ี หญ้าตานทราย พบ                         

67 ผักหละ ชะอม พบมาก                         

68 ผักหวานบ้าน ผักหวาน พบมาก                         

69 ผักหวานป่า   พบมาก                         

70 ผักฮ้วน กระทุงหมา พบ                         
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  ช่ือภาคเหนือ ช่ือไทย/อื่นๆ ปริมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

71 ผักเฮือด ผักเลยีบ ผักเฮียด พบ                         

72 ผีเสื้อราชินี   พบน้อย                         

73 เพี้ยฟาน สันโสก พบ                         

74 ฟักแก้ว ฟักทอง พบมาก     ยอด               ผล   

75 ฟักหม่น ฟักเขียว  พบมาก                     ผล   

76 มะกรูด   พบ                         

77 มะเกี๋ยง หว้าส้ม  พบ               ผลสุก       

78 มะขามป้อม   พบ                         

79 มะขามป้อมดิน ต้นใต้ใบ พบ                         

80 มะขามส้ม มะขาม พบมาก                         

81 มะเขือข่ืน มะเขือเปราะ พบ                         

82 มะเขือปู ่ มะอึก พบ                         

83 มะเขือมื่น กระเจี้ยบเขียว พบมาก                         

84 มะแขว้ง มะเขือพวง พบมาก                         

85 มะแขว้งขม มะแว้ง พบมาก                         

86 มะเม่า เม่าสร้อย  พบน้อย                         

87 มะริดไม ้ เพกา พบ                         

88 มะห่อย มะระขี้นก พบมาก                         
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  ช่ือภาคเหนือ ช่ือไทย/อื่นๆ ปริมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

89 มะไห ่ มะระเล็ก พบมาก                         

90 มันแกว มันเทศ  พบมาก                         

91 มันสาค ู สาค ู พอทานในบ้าน                         

92 ยอดม่วง ยอดมะม่วง พบมาก                         

93 รางจืด หน่อมแน้ ก าลังช้างเผือก พบมาก                         

94 เล็บครุฑ   พบ                         

95 เล็บครุฑใบมนควัก   พบ                         

96 เล็บครุฑใบมนด่าง   พบ                         

97 ส้มป้อง  ชะมวง พบมาก                         

98 ส้มป่อย ส้มพอดี  พบมาก                         

99 สลิดเมือง สลิดคา ขจร พบมาก     ดอก                   

100 สะเดาญี่ปุ่น มะตูมซาอ ุ พบน้อย                         

101 สะเปาลม สม ี พบ                         

102 สะเลียม สะเดา พบมาก     ดอก                   

103 สะเลียมหอม ไคร้หอม พบ                         

104 สะแล แกแล ข่อยย่าน  พบ                         

105 สุละปิ้ดค า   พบน้อย                         

106 เสลดพังพอนตัวเมีย พญายอ พบ                         



 
 

26 

  ช่ือภาคเหนือ ช่ือไทย/อื่นๆ ปริมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

107 เสาวรส  กะทกรกฝรั่ง  พบ                         

108 เสี้ยว ชงโค พบมาก                         

109 โสน   พบมาก                   ดอก     

110 หญ้าตดหมา   พบมาก                         

111 หวานข้าวใหม่ ใบเตย พบมาก                         

112 หอมด่วน สะระแหน ่ พบมาก                         

113 หอมด่วนหลวง ใบหูเสือ พบ                         

114 หัวละแอน กระชาย พบมาก                         

115 โหมเมือง ผักโขม พบมาก                         

116 โหมหลวง ผักโขมหนาม พบมาก                         

117 โหระพาพื้นเมือง โหระพา พบ                         

118 อ่อมแซบ ต าลึงหวาน เบญจรงค์ 5 ส ี พบมาก                         

119 อัญชัญ   พบมาก                         
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ข้อมูลพืช บ้านสันต้นเปา 
 
1) ชื่อภาคเหนือ กระชายแดง 
ชื่อไทย/อื่นๆ กระชายป่า, ขิงแคลง, ขิงแดง, ขิงทราย (ภาคอีสาน), ขิงละแอน (ภาคเหนือ) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr., Gastrochilus pandurata (Roxb.) 
Ridl. , Kaempferia pandurata Roxb (ชื่อทั้ งหมดปัจจุบันเป็นชื่ อ พ้องของกระชาย  Boesenbergia 
rotunda) 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นกระชายแดง จัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปี มีเหง้าอยู่ใต้ดิน หรืออาจเรียกว่า “หัวกระชาย” หรือ 
“นมกระชาย” หรือ “กระโปก” ลักษณะทั่วไปเหมือนกันกับกระชายเหลือง แต่จะแตกต่างกันตรงเหง้าและเนื้อ
ด้านในของเหง้า โดยเนื้อจะมีสีเหลืองแกมส้ม ส่วนขนาดของล าต้น ขนาดใบ เหง้าหรือรากจะเล็กกว่ากระชาย
เหลือง มีความสูงของทรงพุ่มประมาณ 30-80 เซนติเมตร  

เหง้าเรียวยาว ออกเป็นกระจุก ลักษณะของรากหรือเหง้าสะสมอาหารจะมีลักษณะเป็นแท่งกลม เรียว
ยาว พองตรงกลางและฉ่ าน้ า เหง้ามีสีน้ าตาลอ่อนและมีกลิ่นหอมอ่อนไม่แรงเหมือนกระชายเหลือง ชอบดิน
ร่วนที่ระบายน้ าดี เป็นที่ร่ม และในช่วงฤดูฝนจะแตกยอดขึ้นเหนือพ้ืนดิน หรืออาจเกิดได้ตลอดทั้งปีหากดินมี
ความชื้นสูง 

กาบใบมีลักษณะซ้อนกันหลายชั้น มีสีน้ าตาลแดง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อ สามารถพบได้ทั่วไป
ของทุกภาคในประเทศ  

ใบกระชายแดง มีใบเป็นใบเดี่ยว เป็นรูปไข่ค่อนข้างยาวหรือเป็นรูปใบแกมหอก โคนใบสอบ ขอบใบ
ขนาน มีความกว้างประมาณ 4-8 เซนติเมตรและยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร แผ่นใบมีสีเขียวเรียบและ
เป็นมัน ก้านใบเป็นร่อง มีลิ้นใบบางใสที่ส่วนบนของกาบใบ โคนกาบใบและหลังใบมีสีแดงเรื่อ ๆ ส่วนที่กาบใบ
ทีท่ าหน้าที่ช่วยห่อหุ้มล าต้นและหลังใบด้านล่าง 
แหล่งที่พบ  

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใส่ขนมจีนน้ ายา แกงหน่อ ย าหน่อ 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หน่ออ่อนสามารถน ามาใช้ปรุงรสในน้ ายาขนมจีน และใช้บริโภคเป็นผัดสดร่วมกับน้ าพริกได้  มีการน า

กระชายแดงมาใช้เพ่ือแก้การถูกคุณไสย ด้วยการใช้หัวน ามาโขลกให้ละเอียดผสมกับน้ าผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอน 
แล้วเสกด้วยคาถาบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ “อิติปิโสภะคะวา จนถึง ภะคะวาติ” ให้ครบ 16 จบ ก่อนน า
ให้ผู้ถูกคุณไสยรับประทาน หรือน ามาใช้ในทางอยู่ยงคงกระพันชาตรี 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยแก้โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ท าให้ร่างกายแข็งแรง ด้วยการใช้หัวตากแห้ง

น ามาบดละเอียดละลายผสมกับน้ าผึ้งแล้วปั้นเป็นยาลูกกลอนกินเป็นประจ าก่อนอาหารเช้าและเย็น (หัว) 
2. ช่วยบ ารุงก าลัง ท าให้กระชุ่มกระชวย (หัว) 
3. ช่วยบ ารุงระบบประสาทให้ท างานได้ดีข้ึน (หัว) 
4. ช่วยบ ารุงก าหนัด แก้กามตายด้าน ท าให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย ด้วยการใช้หัวแห้งน ามาบดผสม

กับน้ าผึ้งเป็นยาลูกกลอนรับประทาน (หัว) 
5. ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดแข็งตัว (หัว) 
6. ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน (หัว) 
7. ช่วยรักษาโรคในช่องปากต่าง ๆ แก้ปากเปื่อย ปากแตก มีแผลในช่องปาก (หัว) 
8. ช่วยรักษามะเร็งเม็ดเลือด จาการวิจัยใหม่พบว่ากระชายแดงเป็นส่วนประกอบในการรักษามะเร็ง

เม็ดเลือด (BVHJ) ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้ กระชายแดงทั้งต้น 50 กรัม, แพงพวยดอกขาวทั้งต้น 50 กรัม, หญ้า
งวงช้างทั้งต้น 50 กรัม, และสบู่แดงทั้งต้น 50 กรัม น ามาบดรวมกันให้เป็นผง ใช้ชงกับน้ าร้อนดื่มหลังอาหาร
ครั้งละ 2 ช้อนชา วันละ 3 เวลา (ท้ังต้น) 

9. ช่วยรักษามะเร็งกระดูก (BOE) โดยใช้กระชายแดงน ามาบดให้เป็นผง ใช้กินก่อนอาหารครั้งละ 2 
ช้อนชา (ไม่ระบุว่ากินอย่างไร แต่คาดว่าน่าจะใช้ชงกับน้ าร้อนดื่ม) วันละ 3 เวลา อาการจะดีขึ้น (ไม่ระบุว่าเป็น
ส่วนไหน) 

10. ช่วยแก้ลมอันเกิดแก่กองหทัยวาตะหรือลมในหัวใจ ที่ท าให้จิตใจระส่ าระสาย แก้อาการใจสั่น (หัว) 
11. ช่วยแก้อาการปวดมวนในท้อง (หัว) 
12. ช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ลมจุกเสียดได้ดี มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย E.coli ซึ่งอาจเป็น

สาเหตุของอาการจุกเสียดแน่น (หัว) 
13. สาร Cineole ในกระชายแดงมีฤทธิ์ช่วยลดการบีบตัวของล าไส้ได้ จึงช่วยลดอาการปวดเกร็งได้ 
14. ช่วยแก้อาการปวดเบ่ง (หัว) 
15. ช่วยแก้อาการบิดมูกเลือด (หัว) 
16. ช่วยรักษาโรคล าไส้ใหญ่อักเสบ (หัว) 
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17. ช่วยแก้โรคพยาธิ ด้วยการใช้หัวน ามาปั้นเป็นยาลูกกลอนรับประทานก่อนเข้านอนทุกวัน (หัว)หัว
กระชายแดง 

18. ช่วยขับระดูขาว แก้มุตกิดระดูขาวของสตรี (หัว) 
19. น้ ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อในระบบ

ทางเดินอาหาร 
20. ป้องกันมะเร็งและช่วยท าให้ตับท างานก าจัดสารพิษได้ (หัว) 
21. จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่า สาร Pinostrobin ในกระชายมีฤทธิ์ช่วยต้านการ

เจริญเติบโตของเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคกลาก 3 ชนิด และช่วยต้านการเจริญของเชื้อ Candida 
albican ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการตกขาวในสตรี 

22. ช่วยป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม (หัว) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

แยกหน่อ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai.  (2560) .  กระชายแดง สรรพคุณและประโยชน์ของกระชายแดง 26 ข้อ ! .  สืบค้น เมื่ อ  

5 พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/กระชายแดง/ 
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2) ชื่อภาคเหนือ กอก 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะกอก กูก กอกกุก (เชียงราย), กอกเขา (นครศรีธรรมราช), ไพแซ (กะเหรี่ยง-

เชียงใหม่), กอกหมอง (เงี้ยว-เชียงใหม่), กราไพ้ย ไพ้ย (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ตะผ
ร่าเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง), กอกป่า (เมี่ยน), มะกอกไทย (ไทลื้อ), มะกอกป่า (เมี่ยน), 
สือก้วยโหยว (ม้ง), โค่ยพล่าละ แผละค้อก เพ๊ียะค๊อก ล าปูนล (ลั้วะ) , ตุ๊ดกุ๊ก (ขมุ), 
ไฮ่บิ้ง (ปะหล่อง), Hog plum, Wild Mango 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondias pinnata (L. f.) Kurz 
วงศ์ (Family) Anacardiaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นมะกอก มีถ่ินก าเนิดดั้งเดิมอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วย จัดเป็นไม้ยืน
ต้นผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 15-25 เมตร ล าต้นตั้งตรงและมีลักษณะกลม เรือนยอดเป็นพุ่มกลม 
แตกกิ่งก้านโปร่ง กิ่งมักห้อยลง เปลือกต้นเป็นสีเทา เปลือกหนาเรียบ มีปุ่มปมบ้างเล็กน้อย และมีรูอากาศตาม
ล าต้น กิ่งอ่อนมีรอยแผลการหลุดร่วงของใบ ตามเปลือก ใบ และผลมีกลิ่นหอม มักพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ 
ป่าเต็งรัง ป่าแดง และป่าดิบแล้งทุกภาคของประเทศไทย  

ใบมะกอก เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายใบคี่ ออกเรียงสลับ มีใบย่อยประมาณ 4-6 คู่ 
โดยจะออกเป็นคู่ ๆ ตรงข้ามกัน หรือเยื้องกันเล็กน้อย ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบแหลมหรือ
เป็นติ่งแหลม โคนใบมนเบี้ยวหรือขอบไม่เท่ากัน ส่วนขอบใบเรียบ มีขนาดกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร และ
ยาวประมาณ 7-12 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างนุ่ม ใบอ่อนเป็นสีน้ าตาลแดง เนื้อใบหนาเป็นมัน หลังใบเรียบ
เกลี้ยง ส่วนท้องใบเรียบ มีก้านใบร่วมยาวประมาณ 12-16 เซนติเมตร  

ดอกมะกอก เป็นแบบแยกเพศแต่อยู่บนต้นเดียวกัน โดยจะออกเป็นช่อแบบแยกแขนงที่ปลายกิ่งหรือ
ออกตามซอกใบ มีดอกย่อยจ านวนมากและมีขนาดเล็ก ดอกย่อยเป็นสีครีม มีกลีบดอกสีขาว 5 กลีบ กลีบดอก
เป็นรูปรี ปลายกลีบดอกแหลม มีขนาดประมาณ 4 มิลลิเมตร ส่วนกลีบเลี้ยงดอกมี 5 กลีบ ลักษณะเป็นรูปถ้วย 
ปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉก โดยจะออกดอกในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  

ผลมะกอก ผลเป็นผลสดแบบมีเนื้อ ฉ่ าน้ า ลักษณะของผลเป็นรูปไข่ มีขนาดกว้างประมาณ 2.5-3 
เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ผลอ่อนเป็นสีเขียว ส่วนผลแก่เป็นสีเหลืองอมสีเขียวถึงสีเหลือง
อ่อน ประไปด้วยจุดสีเหลืองและด า มีรสเปรี้ยวจัด ภายในผลมีเมล็ดเดี่ยวขนาดใหญ่และแข็งมาก ผิวเมล็ดเป็น
เสี้ยนและขรุขระ 
แหล่งที่พบ  

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
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ที่มาของพันธุ์พืช  
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ยอด/ใบ ส้าผัก เครื่องเคียงลาบหมู กุ้งต า กุ้งเต้น น้ าพริกตาแดง 
ล าต้น ถากเปลือกใส่ลาบดิบ 
ผล ใส่ส้มต า น้ าพริกตาแดง 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เปลือกต้น ใบ และผล ใช้กินเป็นยาบ ารุงธาตุในร่างกาย (เปลือกต้น, ใบ, ผล) 
2. เนื้อในผลมีสรรพคุณช่วยแก้ธาตุพิการ เพราะน้ าดีไม่ปกติและกระเพาะอาหารพิการ (เนื้อในผล) 
3. ผลมีรสเปรี้ยวอมหวาน สรรพคุณช่วยแก้โรคขาดแคลเซียมได้ (ผล) 
4. เปลือกต้นมีรสฝาดเย็นเปรี้ยว มีสรรพคุณช่วยดับพิษกาฬ (เปลือกต้น) 
5. ใบมีรสฝาดเปรียว น ามาค้ันเอาน้ าใช้หยอดหู แก้หูอักเสบ แก้อาการปวดหู (ใบ) 
6. รากมีรสฝาดเย็น สรรพคุณเป็นยาแก้ร้อนใน กระหายน้ า ช่วยท าให้ชุ่มคอ (ราก , เปลือกต้น, ใบ, 

ผล) เมล็ดน ามาเผาไฟ แช่กับน้ าดื่มเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ า ท าให้ชุ่มคอ (เมล็ด) ส่วนเปลือกต้นก็มี
สรรพคุณช่วยแก้ร้อนในเช่นกัน (เปลือกต้น) 

7. ผลมีรสเปรี้ยวอมหวาน เป็นยาฝาดสมาน ช่วยแก้เลือดออกตามไรฟันได้ เพราะมีวิตามินซีสูง 
(เปลือกต้น, ใบ, ผล) 

8. ช่วยแก้อาเจียน (เปลือกต้น) 
9. ช่วยแก้อาการสะอึก (เปลือกต้น, เมล็ด) 
10. เมล็ดน ามาเผาไฟ สุมแก้หอบ (เมล็ด) ส่วนผล ใบ และเปลือกต้นก็มีสรรพคุณแก้หอบได้เช่นกัน 

(เปลือกตน้, ใบ, ผล) 
11. เปลือกต้นและแก่นเป็นยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ (เปลือกต้น, แก่น) 
12. ใบมีสรรพคุณช่วยแก้อาการปวดท้อง (ใบ) 
13. ใบใช้เคี้ยวกินแก้อาการท้องเสีย (ใบ) 
14. ช่วยแก้บิดปวดมวนท้อง แก้ท้องเสีย และโรคที่เกี่ยวกับล าไส้ (เปลือกต้น) ส่วนผลหรือเนื้อในผลมี

สรรพคุณเป็นยาแก้บิด (เนื้อในผล) 
15. รากมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะ (ราก) บ้างว่าใช้เมล็ดน ามาสุมไฟ แช่กับน้ าดื่มเป็นยาขับ

ปัสสาวะ (เมล็ด) 
16. ช่วยแก้ดีพิการ (ผล) 
17. เปลือกต้นมีสรรพคุณช่วยในการสมานแผล มีกลิ่นหอม ฝาดสมาน และเป็นยาเย็น (เปลือกต้น)[4] 

ส่วนใบก็มีฤทธิ์เป็นยาฝาดสมานเช่นกัน (ใบ) 
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18. เปลือกน ามาป่นให้เป็นผง ผสมกับน้ า ใช้ทาแก้โรคปวดตามข้อ (เปลือก) 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ผลใช้รับประทานเป็นผลไม้ได้ ส่วนผลสุกจะนิยมน ามาใส่ส้มต า น้ าพริก ย า และใช้ประกอบ

อาหารอ่ืน ๆ ที่ต้องการรสเปรี้ยว โดยจะมีรสเปรี้ยวและฝาดเล็กน้อย นอกจากนี้เนื้อในของผลสุกยังสามารถ
น ามาใช้ท าน้ าผลไม้หรือท าเป็นเครื่องดื่มได้อีกด้วย โดยน ามาปอกเปลือกออกฝานเอาแต่เนื้อไปเข้าเครื่องปั่น 
เติมน้ าเชื่อมให้มีรสหวานตามชอบใจ ก็จะได้น้ ามะกอกปั่นที่มีกลิ่นและรสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร อีกท้ังยังอุดม
ไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ  

2. ผลมะกอกมีสารต้านมะเร็งและสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยคุณค่าทางโภชนาการของยอดอ่อน
มะกอกต่อ 100 กรัม ประกอบไปด้วย พลังงาน 46 กิโลแคลอรี , ใยอาหาร 16.7 กรัม, เบตาแคโรทีน 2,017 
ไมโครกรัม, วิตามินเอ 337 ไมโครกรัม, วิตามินซี 53 มิลลิกรัม, แคลเซียม 49 มิลลิกรัม 

3. ผลยังใช้เป็นอาหารของสัตว์ป่าได้เป็นอย่างดี นายพรานป่ามักจะเฝ้าต้นมะกอกเพ่ือรอส่องสัตว์ป่า
ที่เข้ามากินผลมะกอกท่ีร่วงอยู่บนพื้น 

4. ยอดอ่อนใช้รับประทานเป็นผักได้ โดยใช้รับประทานทั้งสุกและดิบร่วมกับน้ าพริก ลาบ ส้มต า 
น้ าตก และอาหารประเภทย าที่มีรสจัด (ชาวเหนือนิยมน ามาสับผสมลงไปในลาบ เพ่ือช่วยให้รสชาติไม่เลี่ยน
และอร่อยขึ้น) ส่วนช่อดอกมะกอกใช้กินแบบดิบๆ ส่วนชาวปะหล่องจะใช้เปลือกต้นขูดเป็นฝอยแล้วน ามาใส่
ลาบกิน 

5. ใบมีกลิ่นหอม นอกจากจะใช้เป็นผักจิ้มแล้วยังใช้แต่งกลิ่นอาหารได้ 
6. ยางจากต้นมีลักษณะใสเป็นสีน้ าตาลปนแดง ไม่ละลายน้ า แต่จะเกิดเป็นเมือก สามารถน ามาใช้

ติดของ และท าให้เยื่อเมือกอ่อนนุ่ม 
7. เนื้อไม้มะกอกเป็นไม้เนื้ออ่อน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ท าไม้จิ้มฟัน ท ากล่อง

ไม้ขีด ท ากล่องใส่ของ หีบศพ ฯลฯ บางข้อมูลระบุว่าสามารถน ามาใช้ในงานก่อสร้างบ้านได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด การตอน และการปักช า แต่ส่วนมากนิยมใช้การเพาะเมล็ดเป็นหลัก 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). มะกอก/มะกอกป่า (Hog plum) สรรพคุณ และการปลูกมะกอก . สืบค้นเมื่อ 5 

พฤศจิกายน 2561 จาก http://puechkaset.com/มะกอกป่า/ 
Medthai. (2560). มะกอก สรรพคุณประโยชน์ของมะกอกไทย 26 ! (มะกอกป่า). สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/มะกอกป่า/ 
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3) ชื่อภาคเหนือ กอมก้อ 
ชื่อไทย/อื่นๆ กอมก้อ กอมก้อดง (เชียงใหม่), ห่อกวอซู ห่อตูปลู อ่ิมคิมหล า (แม่ฮ่องสอน), กะเพรา

ขน กะเพราขาว กะเพราแดง (ภาคกลาง), อีตู่ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), Holy 
basil, Sacred basil  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum tenuiflorum L. 
วงศ์ (Family) Lamiaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

กะเพราเป็นไม้ล้มลุกที่มีความสูงของต้นประมาณ 30-60 เซนติเมตร โคนต้นออกแข็ง กะเพราแดงจะ
มีล าต้นสีแดงอมเขียว กะเพราขาวมีล าต้นสีเขียวอมขาว และยอดอ่อนมีขนสีขาว 

ใบ เป็นใบเดี่ยวสีเขียวรูปรีออกตรงข้ามกัน ปลายใบมนหรือแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเป็นจักฟัน
เลื่อยและเป็นคลื่น แผ่นใบมีขนสีขาว  

ดอกกะเพราจะออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกสีขาวแกมม่วงแดงมีจ านวนมาก กลีบเลี้ยงโคนจะเชื่อม
ติดกัน ปลายเรียวแหลม ด้านนอกมีขน กลีบดอกแบ่งเป็น 2 ปาก ปากบน 4 แฉก ปากล่าง 1 แฉกและยาวกว่า
ปากบน มีขนประปราย เกสรตัวผู้มี 4 อัน ส่วนผลเป็นผลแห้ง เล็ก เมื่อแตกออกจะมีเมล็ดสีด าถึงน้ าตาลคล้าย
รูปไข่ 

กะเพราจัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาโรคได้หลายชนิด ทั้งต ารับยาไทยและ
ต่างประเทศก็ระบุว่ากะเพราเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลายด้าน อย่างต าราสมุนไพรไทยบ้านเราก็บรรยาย
สรรพคุณของกะเพราเอาไว้ว่า รสฉุน ร้อน ช่วยขับลมแก้ซาง แก้ท้องขึ้น จุกเสียดแน่นท้อง ปวดท้อง ช่วยใน
การย่อยอาหาร และช่วยบ ารุงธาตุ เป็นต้น และในต่างประเทศก็มีการใช้กะเพราในการรักษาโรคกันอย่าง
กว้างขวางยิ่งกว่าบ้านเราเสียอีก โดยเฉพาะประเทศอินเดีย เขาถือว่ากะเพราเป็นยารักษาโรคได้ทุกโรค และยัง
จัดเป็นราชินีแห่งสมุนไพร (The Queen of herbs) หรือเป็นยาอายุวัฒนะ (The Elixir of life) เลยก็ว่าได้ 

กะเพรามีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ กะเพราแดงและกะเพราขาว โดยกะเพราแดงจะมีฤทธิ์ที่แรงกว่า
กะเพราขาว ในสรรพคุณทางยาจึงนิยมใช้กะเพราแดง โดยส่วนที่น ามาใช้ท าเป็นยาสมุนไพรก็ได้แก่ ส่วนของใบ 
ยอดกะเพรา (ท้ังสดและแห้ง) และท้ังต้น แต่ถ้าน ามาใช้ประกอบอาหารจะนิยมใช้กะเพราขาวเป็นหลัก 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
เป็นพืชตระกูลเครื่องเทศ, ผัดกระเพรา, หมักเนื้อใส่แกงอ่อม 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ใช้ท าเป็นยาอายุวัฒนะ (the elixir of life) 
2. ช่วยท าให้ร่างกายอบอุ่นและป้องกันอาการหวัดได้ (ใบ) 
3. กะเพราเป็นส่วนประกอบของยาสมุนไพรหลายชนิด เช่น ยารักษาตานขโมยส าหรับเด็ก ยาแก้

ทางเด็ก ฯลฯ 
4. รากแห้งน ามาชงหรือต้มกับน้ าร้อนดื่ม ช่วยแก้โรคธาตุพิการ (ราก) 
5. ช่วยบ ารุงธาตุไฟ (ใบ) 
6. ช่วยแก้อาการคลื่นเหียนอาเจียน (ใบ) 
7. ช่วยแก้อาการปวดด้วยการใช้ใบกะเพราน ามาคั้นรับประทานสด 1 ถ้วยตะไล จะช่วยแก้อาการ

ปวดมวนท้องได้เป็นอย่างดี (ใบ) 
8. ช่วยขับลมแก้อาการปวดท้องอุจจาระ (ใบ) 
9. ใบกะเพรามีสรรพคุณช่วยขับลมในกระเพาะ (ใบ) 
10. ช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง (ใบ) 
11. ช่วยแก้ลมซานตาง (ใบ) 
12. น้ าสกัดจากทั้งตน้ของกะเพรามีฤทธิ์ช่วยลดการบีบตัวของล าไส้ (น้ าสกัดจากท้ังต้น) 
13. ช่วยย่อยไขมัน (น้ าสกัดจากท้ังต้น) 
14. ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร (น้ าสกัดจากท้ังต้น) 
15. กะเพรามีสรรพคุณช่วยขับน้ าดี (น้ าสกัดจากท้ังต้น) 
16. ช่วยแก้ลมพิษ ด้วยการใช้ใบกะเพราประมาณ 1 ก ามือน ามาต าผสมเหล้าขาวแล้วน ามาทาบริเวณ

ที่เป็นลมพิษ (ใบ) 
17. ใช้ท าเป็นยารักษากลากเกลื้อน ด้วยการใช้ใบสดประมาณ 20 ใบน ามาขยี้ให้น้ าออกมา แล้ว

น ามาใช้ทาบริเวณท่ีเป็นวันละ 2-3 ครั้งจนกว่าจะหาย (ใบ) 
18. ใช้เป็นยารักษาหูด ด้วยการใช้ใบกะเพราแดงสดน ามาขยี้แล้วทาบริเวณที่เป็นหูดเช้า-เย็น จนกว่า

หัวหูดจะหลุดออกมา โดยระวังอย่าให้เข้าตาและถูกบริเวณผิวที่ไม่ได้เป็นหูด เพราะจะท าให้เนื้อดีเน่าเปื่อยและ
รักษาได้ยาก (ใบสด) 

19. ช่วยแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ ด้วยการใช้ใบกะเพราน ามาต าผสมกับเหล้าขาว แล้วน ามาทา
บริเวณที่ถูกกัด ห้ามน ามารับประทานเด็ดขาดเพราะจะมีสารยูจีนอล (Eugenol) ซึ่งอาจจะท าให้เกิดการ
ระคายเคืองในกระเพาะอาหารและอาจถึงขั้นโคม่าได้ (ใบ) 

20. ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดได้ (น้ ามันใบกะเพรา) 



35 
 

 

21. มีงานวิจัยพบว่ากะเพราสามารช่วยยับยั้งสารอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ซึ่งเป็นสารพิษที่มักพบ
เจือปนในอาหารซึ่งเป็นสารก่อโรคมะเร็งได้ (สารสกัดจากกะเพรา) 

22. ใบกะเพรามีฤทธิ์ในการช่วยขับไขมันและน้ าตาลส่วนเกินออกจากร่างกาย ช่วยลดระดับไขมันใน
ร่างกายและช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด ช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้ โดยมีการใช้ใบกะเพราในกระต่าย
ทดลอง โดยให้กระต่ายกินใบกะเพราติดต่อ 4 สัปดาห์พบว่าระดับไขมันโดยรวมลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมัน
เลว (LDL) ลดลง แต่ไขมันชนิดดี (HDL) กลับเพิ่มขึ้น 

23. ช่วยเพ่ิมน้ านมให้สตรีหลังคลอดบุตร ด้วยการใช้ใบกะเพราสดประมาณ 1 ก ามือ น ามาใส่แกง
เลียงรับประทานบ่อย ๆ ในช่วงหลังคลอด (ใบ) 

24. น าเมล็ดไปแช่น้ าจะพองตัวเป็นเมือกขาว น ามาใช้พอกบริเวณตา เมื่อมีฝุ่นละอองหรือเศษผงเข้า
ตา ผงหรือฝุ่นละอองก็จะหลุดออกมา โดยไม่ท าให้ตาของเรานั้นช้ าอีกด้วย (เมล็ด) 

25. ใบและกิ่งสดของกะเพรามีการน ามาสกัดเป็นน้ ามันหอมระเหยด้วยการต้มกลั่นจนได้น้ ามันหอม
ระเหยร้อยละ 0.08 – 0.1 โดยมีราคาประมาณกิโลกรัมละหนึ่งหมื่นบาท 

26. ใช้ไล่ยุงหรือฆ่ายุง ด้วยการใช้ทั้งใบสดและกิ่งสด เอาใบมาขยี้แล้ววางใกล้ตัว ๆ จะช่วยไล่ยุงและ
แมลงได้ โดยน้ ามันกะเพราที่สกัดมาจากใบจะมีคุณสมบัติช่วยไล่ยุงได้ดีกว่าต้นสด (ใบสด, กิ่งสด) 

27. น้ ามันสกัดจากใบสด ช่วยล่อแมลง ท าให้แมลงวันทองบินมาตอมน้ ามันนี้ (น้ ามันสกัดจากใบสด) 
28. ใช้ในการประกอบอาหารและช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ ในเมนูกะเพราสุดโปรด เช่น ผัด

กะเพรา แกงเลียง แกงป่า แกงคั่ว แกงเขียวหวาน แกงส้มมะเขือขื่น ผัดกบ ผัดหมู ผัดปลาไหล พล่าปลาดุก 
พล่ากุ้ง หรือจะน าใบกะเพรามาทอดแล้วใช้โรยหน้าอาหารเมนูต่าง ๆ ก็ได้ ฯลฯ 

29. ใบกะเพราสามารถช่วยดับกลิ่นปากอันไม่พึงประสงค์ได้ (ใบ) 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
เป็นยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน ช่วยเจริญอาหาร ขับลมในกระเพาะ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ คลื่นไส้อาเจียน แก้

ไข้ ขับเสมหะ น้ าคั้นจากใบช่วยขับเหงื่อ แก้ไข ้
วิธีการขยายพันธุ์ 

เพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง. (2559). กอมก้อด้า(กอมก้อ, กะเพรา). สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/244 
Medthai. (2560). กะเพรา สรรพคุณและประโยชน์ของกะเพรา 29 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/กะเพรา/  
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4) ชื่อภาคเหนือ กะหล่ า 
ชื่อไทย/อ่ืนๆ กะหล่ าดอก, Cauliflower, Heading Broccoli 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica oleracea L. var. botrytis L.  
วงศ์ (Family) Brassicaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นกะหล่ าดอก มีถิ่นก าเนิดในแถบชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก จัดเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุเพียงปี
เดียวหรือสองปี ไม่มีเนื้อไม้ ล าต้นตั้งตรง มีความสูงของล าต้นประมาณ 50-80 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะออก
ดอกและสูงได้ประมาณ 90-150 เซนติเมตร ขนาดดอกหนักประมาณ 0.5-1.2 กิโลกรัม มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 10-20 เซนติเมตร และมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 60-90 วัน ระบบรากแผ่กระจายบน
ชั้นดินลึกไม่เกิน 30 เซนติเมตร มีรากแขนงขนาดใหญ่ที่อาจชอนไชลงไปในดินได้ลึกกว่านี้ ล าต้นไม่มีการแตก
แขนง ส่วนของล าต้นยาวได้ประมาณ 20-30 เซนติเมตร เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศเย็นที่อุณหภูมิระหว่าง 
14-20 องศาเซลเซียส 

ใบกะหล่ าดอก เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนอันกันเป็นกระจุกคล้ายดอกกุหลาบซ้อน มีใบประมาณ 15-
25 ใบ อยู่เรียงโดยรอบช่อดอก ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ใบกว้างที่ขอบใบเป็นคลื่น
นั้นจะมีขนาดกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตร และยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร ส่วนใบผอมเรียวนั้นขอบ
ใบจะเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 20-30 เซนติเมตร และยาวประมาณ 70-80 เซนติเมตร ผิวใบเรียบมีชั้น
ของไขห่อหุ้มผิวใบอยู่ แผ่นใบเป็นสีเทาจนถึงสีเขียวปนฟ้า เส้นกลางใบและเส้นใบเป็นสีขาว ไม่มีก้านใบ 

ดอกกะหล่ า พืชผักชนิดนี้ผู้บริโภคจะใช้ส่วนของดอกที่อยู่บริเวณปลายยอดของล าต้น ช่อดอกเป็น
กระจุกลักษณะคล้ายโดม ดอกเป็นสีขาวถึงสีเหลืองอัดกันแน่นจนแยกจากกันเป็นดอกเดี่ยวไม่ได้ ก้านช่อดอก
สั้นและฉ่ าน้ า ช่อดอกมีลักษณะหลวมหรือเบียดกันแน่น อาจมีลักษณะเป็นทรงกลมหรือแบน มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 10-40 เซนติเมตร กระจุกช่อดอกประกอบไปด้วยช่อดอกหลายช่อ ในแต่ละช่อจะเป็นช่อ
แบบกระจะยาวประมาณ 40-70 เซนติเมตร ก้านดอกย่อยยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ดอกมีครบทั้ง 4 
ส่วน เป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงตั้งตรงสีเขียว กลีบดอกเป็นรูปช้อนสีเหลืองจนถึงสีขาว มีขนาดกว้าง
ประมาณ 10 เซนติเมตร และยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร ดอกมีเกสรเพศผู้ 6 อัน แบ่งเป็นขนาดสั้น 2 อัน 
และยาว 4 อัน รังไข่จะอยู่เหนือวงกลีบ มี 2 รังไข่เชื่อมติดัน มีผนังเทียมกั้นอยู่ตรงกลาง มีต่อมน้ า 2 อัน อยู่
ระหว่างรังไข่ และเกสรเพศผู้ที่มีลักษณะสั้น ส่วนก้านช่อดอกและก้านดอกพองขยายออกรองรับกระจุกดอก 
ขนาดและลักษณะของช่อดอกจะแตกต่างกันออกไปตามพันธุ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามอายุการเก็บเกี่ยว 
คือ พันธุ์เบา (Early Snowfall, Burpeeana, Snow Drift), พันธุ์กลาง (Snowfall, Halland Erfurt Improve, 
Cauliflower Main Crop Snowfall), และพันธุ์หนัก (Winler, Putna) ดอกกะหล่ ามีลักษณะอวบและกรอบ 
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ซึ่งเราจะเรียกส่วนนี้ว่า “ดอกกะหล่ า” ถ้าหากให้ปล่อยเจริญเติบโตต่อไป ก็จะพัฒนากลายเป็นช่อดอกและติด
เมล็ดได้ต่อไป 

ผลกะหล่ าดอก ผลแตกแบบผักกาด มีขนาดกว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-10 
เซนติเมตร มีเมล็ดประมาณ 10-30 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะกลมเป็นสีน้ าตาล มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
2-4 มิลลิเมตร 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร สวนครัว 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. กะหล่ าดอกเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ท าอาหารได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

อาหารระดับโรงแรม ระดับภัตตาคาร หรือในร้านข้าวแกง รวมไปถึงในครัวของแต่ละบ้าน สาเหตุที่กะหล่ าดอก
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากนั้นก็เนื่องมาจากผักชนิดนี้มีรสชาติอร่อย กรอบหวาน ดอกเป็นสีเหลืองดูน่า
รับประทาน สามารถใช้ประกอบอาหารได้หลายเมนู เช่น ผัด แกง ใช้ท าผักดอก หรืออ่ืน ๆ อีกมากมาย 

2. กะหล่ าดอกเป็นผักที่ขายได้ราคาดี ไม่ค่อยเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง สามารถเก็บไว้
ได้นานกว่าผักอ่ืนหลายชนิด เนื่องจากมีล าต้นที่แข็งแรง เนื้อแน่น และไม่อวบน้ า สามารถน าเอาส่วนของดอก
ทั้งสีขาวและสีม่วงมาใช้ประกอบอาหารได้เหมือนบร็อคโคลี่ และสีม่วงของดอกยังช่วยเพ่ิมสีสันของอาหารให้ดู
สวยงามน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

3. กะหล่ าดอกอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้งยังมีสาร
เอนไซม์ ซัลโฟราเฟน (sulforaphane), ไดไทอัลไทโอน (dithiolthiones), กลูโคไซโนเลท (glucosinolates), 
สารไอโซไทโอไซยาเนท (isothiocyanates), สารผลึกอินโดล (indoles), อินโดล ทรี คาร์บินัล (indole-3-
carbinal), สารฟีโนลิกส์ (phenolics), กรดโฟลิกและคูมารีน ( folic acid & coumarines) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกะหล่ าดิบนั้นจะมีวิตามินซีสูง มีโพแทสเซียม ก ามะถัน และมีเส้นใยมาก โดยสารซัลโฟราเฟนจะช่วยต่อสู้
กับเซลล์มะเร็ง ส่วนกรดโฟลิกนั้นจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งล าไส้และมะเร็งเต้านม สารอินโดลจะช่วยเสริม
ภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งบางชนิดได้ดี และสารอินโดล ทรี คาร์บินัลจะช่วยป้องกันมะเร็งเต้านม เป็นต้น 

4. ในกะหล่ าดอกจะมีสารที่สามารถดึงสารก่อมะเร็งที่เรียกว่าคาร์ซิโนเจน (carcinogens) ออกจาก
เซลล์ กลไกที่เกิดขึ้นคือ สาร sulforaphane ท าให้มีการผลิตเอนไซม์ phase II มากขึ้น ซึ่งสามารถไปลดการ
ผลิตเอนไซม์ phase I ที่เป็นอันตรายได้ เพราะเอนไซม์ phase II สามารถไปท าอันตรายสารพันธุกรรมในเซลล์ 
(cellular DNA) 

5. พืชผักในวงศ์ CRUCIFERAE รวมไปถึงกะหล่ าดอก จะมีสารประกอบที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้
ดี จึงช่วยต้านมะเร็งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้ดี 

6. ผักกะหล่ าดอกสามารถช่วยควบคุมการท างานของหัวใจและความดันโลหิตได้ เนื่องจากมี
โพแทสเซียมสูง 
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7. กะหล่ าดอกมีวิตามินซีสูง การรับประทานเป็นประจ าสามารถช่วยป้องกันและรักษาหวัด โรค
เลือดออกตามไรฟัน ช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย ท าให้ผู้ที่อ่อนแอหรือผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว 

8. กะหล่ าดอกเป็นผักที่อุดมไปด้วยโคลีน ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาและบ ารุงสมองของทารกใน
ครรภ์ 

9. กะหล่ าดอกเป็นอาหารที่เหมาะส าหรับผู้ที่ควบคุมน้ าหนัก เพราะให้พลังงานต่ า ไม่ต้องกลัวอ้วน 
และรับประทานได้ง่าย เพราะอร่อย ไม่ขมหรือเหม็นเขียวเหมือนกับผักชนิดอ่ืน ๆ 

10. กะหล่ าดอกอุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร จึงช่วยในการขับถ่าย ขับล้างสารพิษในร่างกาย 
11. ช่วยต้านการอักเสบ ช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดหลอด โรคหลอดเลือดในสมอง 
12. วิตามินยูเป็นวิตามินที่พบได้ในพืชตระกูลกะหล่ า ซึ่งทางการแพทย์จะเรียกว่าวิตามินยูว่า เอส มี

ไทล์เมทิโอนีน (S-methylmethionine) ซึ่งทางการแพทย์จะใช้สารชนิดนี้ในการช่วยสมานแผลในกระเพาะ
อาหารและช่วยบรรเทาอาการปวดท้องที่มีสาเหตุมาจากแผลในกระเพาะ ช่วยท าให้การหลังของน้ าย่อยนั้นเป็น
ปกติ และช่วยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในล าไส้ได้ แถมยังช่วยเพ่ิมอัตราการเผาผลาญของ
ฮอร์โมนเอสโทรเจนในร่างกายได้อีกด้วย ดังนั้นการรับประทานพืชตระกูลกะหล่ าซึ่งมีวิตามิยูอยู่เป็นประจ า จึง
ช่วยลดอัตราเสี่ยงของมะเร็งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศหญิงได้ เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ และ
มะเร็งเต้านม เป็นต้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ช่วยแก้อาการปวดศีรษะชนิดเรื้อรัง 
2. ช่วยรักษาโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบ ด้วยการดื่มน้ ากะหล่ าดอกประมาณ 1-2 ออนซ์ทุกวัน 
3. ช่วยรักษาแผลในปาก ด้วยการใช้กะหล่ าดอกน ามาคั้นเอาน้ า แล้วน าน้ าที่ได้ไปใช้อมกลั้วปาก 
4. น้ าคั้นจากกะหล่ าดอกยังใช้อมกลั้วปาก เพ่ือรักษาอาการเจ็บคอ แก้คออักเสบได้ด้วย 
5. กะหล่ าดอกสดมีสรรพคุณช่วยรักษาแผลเรื้อรัง โรคเรื้อนกวาง 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ในการรับประทานกะหล่ าดอกอย่าปรุงสุกมากจนเกินไป เพราะการปรุงสุกเกินไปจะท าลาย

คุณสมบัติทางยาของกะหล่ าดอกได้ 
2. เนื่องจากดอกกะหล่ านั้นมีสารพิวรีนในระดับปานกลาง ผู้ที่เป็นโรคเก๊าท์ควรรับประทานใน

ปริมาณที่จ ากัด ควรงดเว้นและหลีกเลี่ยง เพราะอาจท าให้อาการของโรคก าเริบขึ้นมาได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เพาะเมล็ดแล้วย้ายกล้าไปปลูก 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). กะหล่้าดอก สรรพคุณและประโยชน์ของดอกกะหล่้า 17 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/กะหล่ าดอก/  
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5) ชื่อภาคเหนือ กันเถิง 
ชื่อไทย/อื่นๆ คันทรง ก้านตรง (สุรินทร์), ก้านถึง ก้านเถ่ิง ก้านเถิง ผักก้านเถิง (ภาคเหนือ), คันซง 

คันซุง คันชุง คันทรง (ภาคกลาง), กะทรง ทรง (ภาคใต้), เพลโพเด๊าะ (กะเหรี่ยง-
แม่ฮ่องสอน), ผักหวานต้น (ลั้วะ), ก้านเถง ผักก้านตรง ผักก้านถึง ผักคันทรง , 
Lather leaf  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Colubrina asiatica (L.) Brongn  
วงศ์ (Family) Rhamnaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นคันทรง จัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลางกึ่งไม้เลื้อย ล าต้นตั้งตรงและมีความสูงของต้นประมาณ 2-3 เมตร 
บ้างว่าสูงได้ประมาณ 1-9 เมตร แตกกิ่งก้านมากตั้งแต่โคนต้น กิ่งก้านมีขนาดเล็กกลมสีเขียว กิ่งก้านสีเขียวเข้ม
เป็นมัน เปลือกต้นเป็นสีเทา มีรอยแตกเป็นร่องตื้น ๆ ถี่ ๆ และตามล าต้นจะมีตาที่ทิ้งใบเป็นตุ่มห่าง ๆ มักขึ้น
เองตามป่าราบ ป่าดงดิบ ป่าละเมาะ หรือที่รกร้างข้างทางทั่วไป โดยจะพบได้มากทางภาคเหนือ บ้างว่าพบได้
มากตามชายทะเลหรือชายหาดหินปูน 

ใบ เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปรี รูปไข่ รูปไข่กว้าง หรือรูปหัวใจ ปลายใบเรียว
แหลม โคนใบมนหรือแหลม ส่วนขอบใบหยักมนแกมจักเป็นฟันเลื่อยละเอียด ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3 -6 
เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-9 เซนติเมตร แผ่นใบบาง หลังใบเรียบเป็นมันและเป็นสีเขียวเข้มกว่าท้องใบ 
ส่วนท้องใบเรียบมีขนที่เส้นใบ ผิวใบทั้งสองด้านมันเงา โดยมีเส้นใบ 3 เส้นออกจากโคนใบ เส้นใบข้างอีก 3 -4 
เส้นออกจากเส้นกลางใบ ก้านใบยาวประมาณ 1-1.6 เซนติเมตร มีหูใบขนาดเล็กยาวประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร 

ดอกคันทรง ออกดอกเป็นช่อกระจุกเล็ก ๆ ตามซอกใบตามกิ่ง ช่อดอกยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 
ก้านเรียงเป็นแถวเป็นช่อเล็ก ๆ ในแต่ละช่อดอกจะมีดอกย่อยอยู่ประมาณ 8-14 ดอก ดอกย่อยมีขนาดเล็ก เมื่อ
ดอกบานจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.4-0.5 เซนติเมตร ดอกเป็นสีเหลืองอ่อนปนเขียว มีกลิ่นหอม
อ่อน ๆ ในดอกย่อยจะประกอบไปด้วยดอกสมบูรณ์เพศประมาณ 2-3 ดอก และดอกเพศผู้อีกหลายดอก 
ลักษณะของดอกเป็นรูปจาน ดอกมีเกสรเพศผู้จ านวน 5 ก้าน กลีบดอกเป็นสีเหลืองแกมเขียวมี 5 กลีบ ปลาย
กลีบดอกแหลม ส่วนโคนกลีบดอกติดกันที่ฐานดอก จานรองสีเหลืองส้ม มีรังไข่ประมาณ 2-3 ห้องหลอมรวม
กับจานรอง ส่วนกลีบเลี้ยงเป็นสีเขียวสดมี 5 กลีบ ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ส่วนก้านดอกสั้น มีความยาว
ประมาณ 0.2-0.3 เซนติเมตร โดยจะออกดอกช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 

ผลคันทรง เป็นผลเดี่ยว ลักษณะเป็นรูปทรงกลมหรือกลมแป้น ที่ขั้วผลมีวงกลีบเลี้ยงสีเขียวติดอยู่ 
เรียงห้อยลงเป็นแถว ๆ ตามกิ่ง ปลายผลเว้าเข้าแบ่งออกเป็นพู 3 พู ผลเป็นสีเขียวแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล
เมื่อผลแก่ ผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8-0.9 เซนติเมตร ผิวผลเรียบเป็นมัน มีก้านผลที่ยาว
ประมาณ 0.4-0.6 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ดขนาดเล็กจ านวน 3 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะแบนและเป็นสีด า
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หรือเป็นสีน้ าตาลเทา มีขนาด 0.5-0.6 x 0.4-0.5 เซนติเมตร โดยจะติดผลในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือน
ธันวาคม 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด ใบอ่อน แกงใส่ปลาแห้ง กินยอดอ่อน แกงแค, ลวกจิ้มน้ าพริก, ผัดผักน้ ามันหอย 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ใบอ่อนและยอดอ่อนน ามานึ่งหรือต้มให้สุก ใช้รับประทานเป็นผักจิ้มร่วมกับน้ าพริก น้ าพริกปลาร้า ตา

แดง หรือใช้เป็นผักรองห่อหมก และยังน ามาใส่ในแกงแคร่วมกับผักอ่ืน ๆ ใช้ท าแกงกับปลาย่าง ใส่ในแกงขนุน 
ใช้ท าแกงผักคันทรงกุ้งสด น ามาท าแกงส้ม แกงเลี้ยง หรือน ามาผัดกับน้ ามัน 

ชาวฮาวายจะใช้ใบแทนสบู่  
ผลใช้เป็นยาเบื่อปลา 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ใบมีรสขม ช่วยท าให้เจริญอาหาร (ใบ) 
2. ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ (น้ ามันจากเมล็ด) 
3. รากมีสรรพคุณเป็นยาเย็น ช่วยแก้พิษร้อนถอนพิษไข้ โดยนิยมใช้รากคันทรงร่วมกับรากย่านาง

และรากผักหวานบ้าน เพ่ือใช้เป็นยาหลักในต ารับยาแก้ไข้ แก้ไข้พิษ ไข้ออกตุ่มต่าง ๆ ส่วนน้ ามันจากเมล็ดก็มี
สรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ด้วยเช่นกัน (ราก, น้ ามันจากเมล็ด) 

4. รากน ามาฝนกับน้ ามะพร้าวใช้กินแก้ตานขโมยในเด็ก (โรคพยาธิในเด็กอายุระหว่าง 5-13 ปี เป็น
โรคที่ท าให้เด็กมีอาการซูบผอม อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย) (ราก) 

5. รากใช้ดินแก้อาการร้อนในกระหายน้ า (ราก) 
6. ทั้งใบและผลมีสารซาโปนิน มีฤทธิ์ท าให้ง่วงนอน การบริโภคมากเกินไปอาจท าให้เกิดอันตรายได้ 

และสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานทั้งใบและผล (ผล, ใบ) 
7. ในประเทศมาเลเซียจะใช้ต้นน ามาต้มรับประทานเพ่ือช่วยบรรเทาอาการของโรคกระเพาะอาหาร 

(ต้น) 
8. ผลท าให้แท้งบุตร ส าหรับสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานทั้งผลและใบ (ผล) 
9. รากใช้ฝนกับน้ ามะพร้าวกินเป็นยาแก้บวม (ราก) 
10. เปลือกต้น ราก หรือใบมีรสฝาดเฝื่อน ช่วยแก้อาการบวมน้ า (ใบ, เปลือกต้น, ราก) 
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11. เปลือกต้นและใบใช้ต้มอาบ จะช่วยแก้อาการบวมทั้งตัวเนื่องจากไตและหัวใจพิการ (เปลือกต้น
และใบ) 

12. ช่วยแก้น้ าเหลืองเสีย (ใบ, เปลือกต้น, ราก) 
13. ใบน ามาปรุงเป็นยาต้มใช้ทาบรรเทาอาการระคายเคืองที่ผิว อาการแพ้ ผื่นคัน โรคผิวหนังอักเสบ 

ฝี และช่วยรักษาโรคผิวหนังได้บางชนิด (ใบ) 
14. เปลือกต้นและใบใช้ต้มกับน้ าอาบจะช่วยแก้เม็ดผื่นคันตามตัว (เปลือกต้นและใบ) 
15. ช่วยแก้อาการชา ช่วยบรรเทาอาการปวด แก้อาการปวดตามร่างกาย (น้ ามันจากเมล็ด) 
16. เปลือกต้นและใบใช้ต้มอาบ ช่วยแก้อาการเหน็บชา (เปลือกต้นและใบ) 
17. น้ ามันจากเมล็ดคันทรงใช้รักษาโรคข้อรูมาติกได้ (น้ ามันจากเมล็ด) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ใช้เมล็ด และวิธีการปักช าล าต้น 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). คันทรง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นคันทรง 20 ข้อ !. (ผักก้านตรง). สืบค้นเมื่อ 5 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/คันทรง/  
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6) ชื่อภาคเหนือ ก้านตอง 
ชื่อไทย/อื่นๆ คาวตอง พลูคาว ผักคาวตอง (ล าปาง, อุดรธานี) คาวทอง (อุตรดิตถ์, มุกดาหาร) ผัก

ก้านตอง (แม่ฮ่องสอน) ผักคาวปลา, ผักเข้าตอง, ผักคาวตอง (ภาคเหนือ) ส่วนทาง
ภาคกลางมักจะนิยมเรียกว่า พลูคาว, Plu Kaow, Bishop’s weed  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Houttuynia cordata Thunb 
วงศ์ (Family) Saururaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ผักคาวตองเป็นพืชล้มลุก เลื้อยอยู่ตามผิวดิน มีกลิ่นคาวโดยเฉพาะใบและยอดอ่อน  
ล าต้นมีข้อปล้องชัดเจน 
ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียว ท้องใบสีน้ าตาลแดง  
ดอกเป็นช่อออกท่ีปลายยอด ดอกย่อยขนาดเล็ก สีเหลือง มีใบประดับสีขาว 4 ใบ   
ผลเป็นฝักทรงกระบอก มีเมล็ดจ านวนมาก 

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินใบ กับลาบกับน้ าพริก ผักกับลาบ, ผักส้า, เครื่องเคียง 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ต้นแห้งประมาณ 15-30 กรัม (ต้นสด 30-60 กรัม) น ามาแช่น้ าทิ้งไว้ประมาณ 3 นาที แล้วน ามาต้มน้ า

ให้เดือดประมาณ 5 นาทีแล้วน ามาดื่ม แต่หากใช้ร่วมกับสมุนไพรหรือยาชนิดอ่ืน ให้ต้มยาอ่ืนให้เดือดก่อนจึงใส่
ยา ต้มให้เดือด 

ยอดอ่อนและใบอ่อนกินเป็นผักสดกับลาบ และน้ าพริก หรือเป็นส่วนประกอบของแกงบอนและแกง
ข้าวคั่ว นอกจากนี้ยังกินสด เป็นยาสมุนไพรแก้โรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการรักษาโรคที่เก่ียวกับผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับ

ปัสสาวะ 
2. มีฤทธิ์ในการช่วยต่อต้านมะเร็ง ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง 
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3. มีฤทธิ์ในการช่วยบ าบัดฟื้นฟูโรคความดันโลหิตสูง 
4. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ต้านทานโรค ช่วยยืดอายุผู้ป่วยให้อยู่สู้โรคได้นานมากข้ึน 
5. มีส่วนช่วยยับยั้งเบาหวาน รักษาความสมดุลของร่างกาย 
6. ช่วยท าให้กระดูกเชื่อมติดกันเร็วขึ้น (ต้นสด) 
7. ช่วยรักษาปริมาณของเหลวในร่างกาย 
8. ช่วยรักษาอาการหูชั้นกลางอักเสบ (ท้ังต้น) 
9. ใช้รักษาโรคติดเชื้อและทางเดินหายใจ (ต้น) 
10. ประโยชน์ของผักคาวตองช่วยแก้ไข้ (ใบ) 
11. ช่วยรักษาโรคไข้มาลาเรีย (ต้น) 
12. ใช้เป็นส่วนผสมในต ารับยาที่เป็นน้ ายาข้น ใช้ทารักษาและช่วยต้านเชื้อโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ 
13. ใช้เป็นส่วนประกอบในต ารับยา ช่วยรักษาอาการติดเชื้อเฉียบพลัน ติดเชื้อทางเดินหายใจ 
14. ใช้เป็นส่วนผสมในต ารับยาที่ เป็นน้ ายาข้น ใช้ทารักษาคางทูม ต่อมทอนซิลอักเสบ และปอด

อักเสบในเด็ก 
15. คาวตองมีสรรพคุณช่วยแก้และบรรเทาอาการไอ (ท้ังต้น) 
16. มีส่วนช่วยกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวช่วยรักษาภาวะภูมิแพ้ หอบหืด 
17. ช่วยรักษาโรคไอกรน (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
18. ช่วยรักษาการอักเสบชนิดธรรมดาบริเวณแก้วตา (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
19. ช่วยรักษาโรคหลอดลมอักเสบ (ท้ังต้น) 
20. ช่วยรักษาโรคหลอดลมขยายตัวมากเกินไป (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
21. ช่วยรักษาอาการปอดบวม ปอดอักเสบ (ท้ังต้น) 
22. ช่วยรักษาฝีหนองในปอด (ต้น) 
23. ช่วยรักษาอาการค่ังน้ าในอกจากโรคมะเร็ง (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
24. ช่วยลดอาการบวมน้ า (ท้ังต้น) 
25. ใช้เป็นยาระบาย อาหารไม่ย่อย (ใบ) 
26. รักษาอาการท้องเสีย (ใบ) 
27. ใช้แก้โรคบิด (ต้น, ใบ, ทั้งต้น) 
28. ช่วยขับพยาธิ (ใบ) 
29. ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ (ราก, ทั้งต้น) 
30. ช่วยรักษาอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (ท้ังต้น) 
31. ช่วยรักษาริดสีดวงทวาร (ต้นสด, ใบ, ทั้งต้น) 
32. ช่วยรักษาโรคหนองใน (ใบ) 
33. ใช้ปรุงเป็นยาแก้กามโรค (ใบ) 
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34. ช่วยรักษานิ่ว (ต้น) 
35. ช่วยแก้โรคไต (ใบ) 
36. ช่วยรักษาอาการไตผิดปกติ (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
37. ช่วยรักษาโรคตับอักเสบชนิดดีซ่าน (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
38. ช่วยขับระดูขาว (ต้น) 
39. ช่วยรักษาแผลอักเสบคอมดลูก (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
40. ช่วยรักษาการอักเสบบริเวณกระดูกเชิงกราน (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
41. ช่วยแก้โรคข้อ (ใบ) 
42. ช่วยรักษาโรคหัด (ใบ) 
43. ช่วยรักษาโรคผิวหนังต่าง ๆ (ต้นสด, ใบ) 
44. ช่วยรักษาผื่นคัน ฝีฝักบัว (ต้นสด) 
45. มีฤทธิ์ช่วยระงับอาการปวด 
46. ช่วยห้ามเลือด 
47. มีฤทธิ์ต้านการอักเสบต่าง ๆ 
48. ใช้พอกฝี บวมอักเสบ (ต้นสด, ทั้งต้น) 
49. ช่วยรักษาบาดแผล (ต้นสด) 
50. ช่วยรักษาแผลเปื่อย (ต้นสด) 
51. ช่วยรักษาแผลให้หายเร็วขึ้น (ใบ) 
52. ใช้พอกแผลที่ถูกงูพิษกัด (ต้นสด) 
53. ช่วยป้องกันการติดเชื้อหลังผ่าตัด (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
54. ใบสดผิงไฟพอนิ่มใช้พอกเนื้องอกต่าง ๆ (ใบ) 
55. มีฤทธิ์ช่วยต่อต้านเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส 
56. ประโยชน์ของพลูคาวช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสชนิดต่าง ๆ เช่น ไข้ทรพิษ หัด งูสวัด เริม 

เอดส์ (HIV) 
57. แก้โรคน้ ากัดเท้า 
58. ในประเทศจีนใช้เป็นส่วนผสมในต ารับยาช่วยป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากไวรัสในไก่ โดยใช้

ผสมในอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ 
59. ใบสดใช้ป้องกันปลาเน่าเสีย (ใบ) 
60. ใบน ามารับประทานเป็นผักสด 
61. ใบสดต้มน้ าน ามารดต้นข้าว ข้าวสาลี ต้นฝ้าย ป้องกันพืชเป็นโรคเหี่ยวเฉาตาย 
62. ใช้ขับทากที่ตายในท้อง (ดอก) 
63. เหมาะกับผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการบ ารุงร่างกาย ผู้ป่วยในระยะพักฟ้ืน 
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64. เหมาะกับผู้ที่ต้องการ Detox ล้างพิษออกจากร่างกาย ป้องกันโรคร้าย ช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน
แข็งแรงข้ึน ท าให้โรคต่าง ๆ มีอาการดีข้ึน และหายจากอาการของโรคต่าง ๆ ได้ในที่สุด 

65. ใช้ควบคู่กับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดหรือการฉายรังสี จะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการแพ้น้อยลง 
66. ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางประเภทครีมทาแก้ผิวหนังแห้ง หยาบกร้าน ป้องกันผิวหนังแตก 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
การรับประทานถ้ามากเกินไปอาจจะท าให้หัวใจเต้นสั้นและถี่ อาจเป็นอันตรายได้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ปักช า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สถาบันวิ จั ยและพัฒนา พ้ืนที่ สู ง .  ( 2559 ) .  ผั กคาวตอง .  สื บค้น เมื่ อ  6 พฤศจิ กายน  2561 จาก 

https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/258 
Medthai. (2560). พลูคาว (ผักคาวตอง) สรรพคุณและประโยชน์ของพลูคาว 65 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 6 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/พลูคาว/ 
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7) ชื่อภาคเหนือ กิมกุ้ง 
ชื่อไทย/อื่นๆ หญ้าเสือมอบ (ราชบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี), เกี๋ยงพาใย (ภาคเหนือ), ซะเป มอก

พา หญ้าลั่งพ้ัง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), พอกี่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หลานเฉ่า เพ่ย
หลาน (จีนกลาง), ผักเพ้ียฟาน, ส่วนกรุงเทพฯ เรียก สันพร้าหอม 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eupatorium fortunei Turcz. 
วงศ์ (Family) Asteraceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นสันพร้าหอม จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนชนิดหนึ่ง มีอายุได้หลายปี ล าต้นตั้งตรง มีความสูงของ
ต้นได้ประมาณ 70-120 เวนติเมตร โคนต้นเรียบเป็นมัน เกลี้ยง ตามล าต้นเป็นร่อง แต่จะค่อนข้างเกลี้ยง
เล็กน้อย รากแก้วใต้ดินแตกแขนงมาก จัดเป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ชอบดินร่วนและชุ่มชื้น 
ความชื้นปานกลาง มีแสงแดดส่องปานกลาง พบขึ้นบริเวณตามหุบเขาหรือล าธาร และพบปลูกมากทาง
ภาคเหนือและภาคอีสาน 

ใบสันพร้าหอม เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงกันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อของล าต้น ลักษณะของใบเป็นรูปมนรีหรือ
รูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ส่วนขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตร 
และยาวประมาณ 5-9 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยงเป็นสีเขียว หลังใบมีขนปกคลุม เส้นใบคล้ายรูปขนนก เมื่อขยี้ดม
จะมีกลิ่นหอม ใบบริเวณโคนต้นจะมีขนาดใหญ่กว่าและแห้งง่าย 

ดอกสันพร้าหอม ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของล าต้น คล้ายซี่ร่ม ช่อดอกยาวได้ประมาณ 6-8 
มิลลิเมตร ก้านช่อดอกมีขนขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น ก้านหนึ่งมีประมาณ 10 ช่อ เรียงติดกัน 2-3 แถว แถว
ด้านนอกมีขนาดสั้นกว่าแถวด้านใน ในช่อหนึ่ง ๆ จะมีดอกประมาณ 4-6 ดอก ลักษณะของดอกเป็นรูป
ทรงกระบอก ดอกมีสีแดงหรือสีขาว ดอกมีขนาดเล็ก ดอกยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร เมื่อบานเต็มที่จะมี
ขนาดประมาณ 7-8 มิลลิเมตร ปลายแยกออกเป็นแฉก 5 แฉก มีกลีบเลี้ยงสีม่วงแดง ดอกมีเกสรเพศผู้ 5 อัน 
อยู่ใจกลางดอก 

ผลสันพร้าหอม ลักษณะของผลเป็นรูปขอบขนานแคบหรือรูปทรงกระบอก ผลเป็นสีด า มีสัน 5 สัน 
ผลยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร เมื่อสุกผลจะแห้งเป็นสีน้ าตาลอมด า 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว  พ้ืนที่เกษตร   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดกินกับลาบ กินกับต ากุ้ง 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ใช้เป็นพืชอาหารและสมุนไพร โดยใบใช้กินกับลาบ น้ าพริก หรืออาหารอื่นๆ 
2. ใช้เป็นส่วนผสมของแป้งหอม ยาสระผมหอมบ ารุงผม ธูปหรือเครื่องหอมอ่ืนๆ 
3. คนปกาเกอะยอรู้ดีว่าธรรมชาติของสันพร้าหอมจะยิ่งหอมมากขึ้นเมื่อแห้ง จึงนิยมน ามาห่อด้วย

ใบตองที่ทาด้วยน้ ามันมะพร้าวไว้แล้วน ามาย่างไฟจะท าให้กลิ่นหอมมาก ซึ่งคนปกาเกอะยอจะนิยมน ามาทัดหู
หรือน ามาห้อยกับสายสร้อยคล้องคอ นอกจากนี้ยังน ามาปลูกไว้ในบริเวณบ้าน เพ่ือดึงดูดผีบ้านผีเรือนให้คอย
ปกป้องรักษาบ้านที่อยู่อาศัยและผู้อาศัย หรือน ามาใช้ห้อยคอเพ่ือความเป็นสิริมงคลป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆ 

4. ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป พ่อค้านิยมน ามาปลูกไว้ในกระถางเพ่ือขายเป็นการค้า 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ทั้งต้นมีรสเผ็ด มีกลิ่นหอม เป็นยาสุขุม ออกฤทธิ์ต่อม้ามและกระเพาะอาหาร ใช้เป็นยาขับน้ าชื้น

ในร่างกาย (ท้ังต้น) 
2. ทั้งต้นมีสรรพคุณเป็นยาบ ารุง (ทั้งต้น) ทั้งต้นน ามาบดให้เป็นผง ท าเป็นชาส าหรับชงดื่มเป็นยา

บ ารุงร่างกาย บ ารุงก าลัง ท าให้เลือดไหลเวียนดี และช่วยแก้อาการวิงเวียน (ท้ังต้น) 
3. ช่วยท าให้เจริญอาหาร (ท้ังต้น) ใช้เป็นยาแก้พิษเบื่ออาหาร (ใบ) 
4. ใบมสีรรพคุณเป็นยาบ ารุงหัวใจ (ใบ) 
5. ช่วยบ ารุงโลหิต (ทั้งต้น) 
6. ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ (ท้ังต้น) 
7. ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้ไข้ตัวร้อนจัด ไข้แดด (ทั้งต้น) ส่วนต ารับยาแก้ไข้ตัวร้อน แก้ไข้แดด ระบุให้ใช้

ใบสันพร้าหอม 5 กรัม, ใบสะระแหน่ 5 กรัม, ใบบัวหลวง 5 กรัม, พิมเสนต้น 5 กรัม, ปี่แปะเอ๊ียะ 30 กรัม, 
โหล่วกิง 30 กรัม และเปลือกฟัก 60 กรัม น ามารวมกันต้มกับน้ ารับประทาน (ใบ) 

8. ต ารับยาแก้หวัด ระบุให้ใช้ทั้งต้นประมาณ 1 ก ามือ ใส่ในน้ า 1 ลิตร ต้มให้เดือด พอเดือดหรี่ไฟลง 
ต้มต่ออีกประมาณ 15 นาที ใช้ดื่มครั้งละครึ่งแก้วประมาณ 125 มิลลิลิตร วันละ 3 เวลา หรือน ามาบดเป็นผง
ท าเป็นชาชงดื่ม (ท้ังต้น) 

9. ใช้บดกับน้ า เติมน้ าผึ้งเล็กน้อยเป็นยาแก้ไอ บรรเทาอาการหอบหืดในเด็กและผู้ใหญ่ (ท้ังต้น) 
10. ช่วยขับเหงื่อ (ทั้งต้น) 
11. ช่วยแก้อาการร้อนใน กระหายน้ า ปากแห้ง น้ าลายเหนียว (ทั้งต้น) 
12. ช่วยแก้ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น (ท้ังต้น) 
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13. ใช้ขยี้ดมแก้ลมชัก แก้ลมมะเฮ็ดคุด (ปวดไม่หาย) ซึ่งจะช่วยท าให้สดชื่นรู้สึกปลอดโปร่งและช่วย
กระจายเลือดลมไปเลี้ยงสมองได้ดี การใช้สมุนไพรชนิดนี้จะช่วยเพ่ิมเลือดไปเลี้ยงสมอง ท าให้อาการวิงเวียน
และอาการปวดศีรษะลดลงด้วย (ท้ังต้น) 

14. ช่วยแก้ลมข้ึนจุกเสียด แก้ลมขึ้นเบื้องสูง แน่นหน้าอก (ท้ังต้น) 
15. ใช้เป็นยาแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ (ท้ังต้น) 
16. ใบใช้รับประทานเป็นผักสดแกล้มกับลาบ นอกจากใบจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้ว หมอเมืองยัง

เชื่อว่าสันพร้าหอมเป็นยาปรับธาตุ เป็นทั้งยาช่วยระบายและแก้อาการท้องร่วงในเวลาเดียวกัน โดยส่วนใหญ่จะ
นิยมน ามากินกับน้ าพริก ส่วนชาวเขาทางภาคเหนือจะใช้ยอดอ่อนกินเป็นผักสดร่วมกับน้ าพริกเช่นกัน (ใบ) 

17. ช่วยแก้อาการปวดท้อง ปวดกระเพาะ กระเพาะล าไส้อักเสบเฉียบพลัน (ท้ังต้น) 
18. ใช้เป็นยาช่วยขับปัสสาวะ (ทั้งต้น) 
19. ใช้เป็นยาแก้สตรีประจ าเดือนมาไม่ปกติ ท าให้ประจ าเดือนมาตามปกติ หรือใช้จับเลือดเสียหลัง

การคลอดบุตรของสตรี ให้ใช้ราก 1 ก ามือ ใส่ในน้ า 1 ลิตร ต้มให้เดือด พอเดือดหรี่ไฟลงต้มต่อไปอีก 15 นาที 
ใช้ดื่มครั้งละครึ่งแก้วประมาณ 125 มิลลิลิตร วันละ 3 เวลา (ราก, ทั้งต้น) 

20. ทั้งต้นใช้เป็นยากระตุ้นความก าหนัด (ท้ังต้น) 
21. รากใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้พิษ (ราก) 
22. หมอยาอีสานจะนิยมน ามาใช้กับแม่หลังคลอดในการท าเป็นยาอบต้มกินเพ่ือบ ารุงเลือด บ ารุง

ก าลัง ขับน้ าออกจากร่างกาย ลดอาการบวมน้ า ช่วยท าให้เหงื่อออก และใช้เป็นยาขับประจ าเดือนในหญิงที่
ประจ าเดือนผิดปกติ (ท้ังต้น) 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีอาการกระเพาะหรือล าไส้หย่อนไม่มีก าลัง ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ใช้เมล็ดและการปักช ากิ่ง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . (2553). สันพร้าหอม. สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=164 
Medthai. (2560). สันพร้าหอม สรรพคุณและประโยชน์ของต้นสันพร้าหอม 25 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 6 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/สันพร้าหอม/ 
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8) ชื่อภาคเหนือ กุ่ม 
ชื่อไทย/อื่นๆ กุ่มน้ า, เหาะเถาะ (กาญจนบุรี), อ าเภอ (สุพรรณบุรี, ภาคตะวันตกเฉียงใต้), ผักกุ่ม 

ก่าม ผักก่าม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), รอถะ (ละว้า-เชียงใหม่, ภาคเหนือ), กุ่มน้ า 
(ภาคกลาง), ด่อด้า (ปะหล่อง), Crataeva 

 ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva religiosa G.Forst. 
วงศ์ (Family) Capparaceae หรือ Capparidaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นกุ่มน้ า เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 5-20 เมตร เปลือกต้นค่อนข้างเรียบ มีสีเทา 
จะผลัดใบร่วงหมดทั้งต้นเม่ือออกดอก มักพบได้ตามริมแม่น้ า ข้างล าธาร หรือที่ชื้นแฉะ ในป่าเบญจพรรณ หรือ
พบได้ตามริมน้ าล าธารในป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบที่มีความสูงระดับ 30-700 เมตร  

ใบกุ่มน้ า มีใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ แผ่นใบค่อนข้างหนา สีเขียวเป็นมัน ด้านล่างใบมีสีอ่อนกว่า
ด้านบน มีใบย่อย 3 ใบ ก้านใบประกอบมีความประมาณ 4-14 เซนติเมตร หูใบเล็ก ร่วงได้ง่าย ลักษณะของใบ
ย่อยเป็นรูปใบหอกหรือขอบขนาน มีความกว้างประมาณ 1.5-6.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 4.5-18 
เซนติเมตร ปลายค่อย ๆ เรียวแหลม มีความยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร โคนสอบ ใบย่อยที่อยู่ด้านข้างโคนใบ
จะเบี้ยวเล็กน้อย ใบย่อยไม่มีก้าน หรือถ้ามีก็ยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร ใบกุ่มน้ ามีเส้นแขนงของใบข้างละ
ประมาณ 9-20 เส้น และอาจมีถึงข้างละ 22 เส้น เส้นใบสามารถมองเห็นได้ชัดจากด้านล่าง เมื่อใบแห้งจะมีสี
ค่อนข้างแดง  

ดอกกุ่มน้ า ออกดอกเป็นช่อแบบกระจะถี่ ออกตามยอด หนึ่งช่อมีหลายดอก ก้านดอกยาวประมาณ 4-
7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงลักษณะเป็นรูปไข่ ปลายแหลม กว้างประมาณ 2 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 2-4 
มิลลิเมตร กลีบดอกกุ่มน้ ามีสีขาว แล้วจะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ใบมีลักษณะค่อนข้างกลมถึงรี มีความ
กว้างประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร ส่วนก้านชูอับเรณูจะมีความประมาณ 3.5-6.5 เซนติเมตร และอับเรณูจะยาว
ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ก้านชูเกสรตัวเมียจะยาวประมาณ 3.5-8 เซนติเมตร ดอกมีรังไข่เป็นรูปรีหรือรูป
ทรงกระบอก มีอยู่ 1 ช่อง มักออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน  

ลูกกุ่มน้ า หรือ ผลกุ่มน้ า ลักษณะของผลเป็นรูปกลมรี มีเปลือกหนา ผลหรือเปลือกผลมีสีนวลหรือสี
เหลืองอมเทา เมื่อสุกจะเป็นสีเทา ผลแก่ผิวจะเรียบ ผลกว้างประมาณ 1.5-4.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-
8 เซนติเมตร ก้านผลยาวประมาณ 8-13 เซนติเมตร ก้านหนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ด้านในผลมีเมล็ดมาก 
เมล็ดกุ่มน้ า มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า มีขนาดกว้างและยาวเท่า ๆ กัน คือประมาณ 6-9 มิลลิเมตร และเมล็ดมี
สีน้ าตาลเข้ม 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
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ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
น าไปดองก่อน น าไปคั่ว กินยอด ยอดน าไปดอง ท าย าผักกุ่ม การดองต้องน าไปตากแดดก่อน และแช่

น้ า 1 คืน ระยะเวลาดอง 3-4 วัน 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ยอดอ่อนใช้ปรุงเป็นอาหารไว้รับประทานได้ ด้วยการน ามาดองน้ าเกลือตากแดด ทิ้งไว้ประมาณ 

2-3 วัน แล้วค่อยน าไปปรุงเป็นอาหาร ด้วยวิธีการแกงหรือการผัดก็ได้ หรือจะใช้ดอกและใบอ่อนน าไปดองหรือ
ต้ม ใช้เป็นผักจิ้มน้ าพริก[5] หรือจะไปปรุงเป็นอาหาร เช่น ท าอ่อม คล้ายกับแกงขี้เหล็กก็ได้ 

2. เนื่องจากใบและดอกกุ่มน้ ามีความสวย จึงสามารถใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ โดยเหมาะส าหรับ
บ้านเรือนที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง และทนต่อน้ าท่วมขังได้ดี 

3. ต้นกุ่มน้ าเป็นไม้โตเร็ว มีรากลึกและแผ่กว้าง เหมาะส าหรับปลูกไว้ตามริมตลิ่งชายน้ าในแนวสูง
กว่าระดับน้ าปกติในช่วงฤดูฝน หรือปลูกไว้ตามริมห้วยในพ้ืนที่ต้นน้ าของแม่น้ าสายหลัก จะสามารถช่วยลดการ
กัดเซาะริมตลิ่งได้เป็นอย่างดี และยังทนทานต่อน้ าท่วมขังอีกด้วย 

4. นอกจากปลูกต้นกุ่มไว้รับประทานเป็นอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรแล้ว ต้นกุ่มยังจัดเป็นไม้มงคล
ชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันในอดีต ด้วยเชื่อว่าจะท าให้ครอบครัวมีฐานะ มีเงินเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนชื่อของต้น
กุ่ม 

5. ไม้กุ่มน้ าเป็นไม้เนื้ออ่อน จึงสามารถน ามาใช้ในงานแกะสลักต่าง ๆ ได้ เช่น เครื่องดนตรี เป็นต้น 
6. ล าต้นกุ่มน้ าสามารถน ามาใช้ท าเป็นไหข้าวได้ (คนเมือง) 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เปลือกต้นใช้ปรุงเป็นยาบ ารุงร่างกาย (เปลือกต้น) 
2. แก่นใช้ต้มกับน้ าดื่มช่วยบ ารุงก าลัง (แก่น) 
3. รากและเปลือกต้นกุ่มน้ าใช้เป็นยาบ ารุงก าลังของสตรีได้ 
4. รากใช้แช่น้ ากิน เป็นยาบ ารุงธาตุในร่างกาย (ราก, ใบ) 
5. ช่วยท าให้เจริญอาหาร (ใบ) 
6. ช่วยแก้กษัย แก้ในกองลม หรือต้มเป็นยาตัดลมในล าไส้ (เปลือกต้น) 
7. แก้ลมขึ้นเบื้องสูง (ใบ) 
8. ช่วยแก้ไข้ (ผล, ใบ) (เปลือกต้น) 
9. เปลือกต้นใช้เป็นยาช่วยแก้อาเจียน (เปลือกต้น) 
10. ดอกกุ่มบกมีรสเย็น ช่วยแก้อาการเจ็บในตา (ดอก) 
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11. ช่วยแก้ลมท าให้เรอ (เปลือกต้น) 
12. ใบมีรสหอมขม ช่วยขับเหงื่อ (ใบ เปลือกต้น) 
13. ช่วยแก้อาการเจ็บตา (ดอก) 
14. ช่วยแก้อาการเจ็บในล าคอ (ดอก) 
15. ช่วยแก้อาการสะอึก (ใบ) หรือจะใช้เปลือกต้นผสมกับเปลือกกุ่มบก เปลือกทองหลางใบมน ใช้ต้ม

เป็นน้ าดื่มแก้อาการก็ได้ (เปลือกต้น) 
16. รากช่วยแก้อาการปวดท้อง (ราก) 
17. เปลือกต้นมีรสขมหอม ช่วยขับผายลม หรือใช้เป็นยาขับลม ด้วยการใช้เปลือกต้นกุ่มน้ าผสมกับ

เปลือกกุ่มบก เปลือกทองหลางใบมน แล้วน ามาต้มน้ าดื่ม (เปลือกต้น, ใบ) 
18. ใบกุ่มน้ าใช้เป็นยาระบาย (ใบ เปลือกต้น) 
19. ช่วยขับพยาธิ (ใบ เปลือกต้น) 
20. ช่วยแก้ริดสีดวงทวาร (ใบ กระพ้ี) 
21. ช่วยแก้ริดสีดวงผอมแห้ง (เปลือกต้น) 
22. แก่นมีรสร้อน ช่วยแก้นิ่ว (แก่น) 
23. ช่วยขับนิ่วในทางเดินปัสสาวะ (เปลือกต้น) 
24. ช่วยขับน้ าดี (เปลือกต้น) 
25. ช่วยขับน้ าเหลืองเสียในร่างกาย (เปลือกต้น) 
26. รากช่วยขับหนอง (ราก) 
27. เปลือกต้นใช้เป็นยาช่วยระงับพิษท่ีผิวหนัง (เปลือกต้น) 
28. ช่วยแก้อาการครั่นเนื้อครั่นตัว (ดอก) 
29. ช่วยแก้อาการปวดเส้น (ใบ) 
30. แก่นกุ่มบกใช้ต้มดื่มช่วยแก้อาการปวดเมื่อยได้ (แก่น) 
31. เปลือกต้นใช้ท าเป็นยาลูกกลอน ช่วยแก้อัมพฤกษ์ อัมพาตได้ (เปลือกต้น) 
32. ใบกุ่มน้ าแก้โรคไขข้ออักเสบ แก้อัมพาต (ใบ) 
33. ใบใช้เป็นยาทาภายนอก เป็นยาถูนวดให้เลือดมาเลี้ยงทั่วบริเวณท่ีนวด (ใบ) 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากชุมชน 
ส าหรับคนแพ้หมัก ดอง ต้องระวัง  
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
กุ่มน้ํา กิ่งและใบมีสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ซึ่งเป็นพิษ ไม่ควรใช้รับประทานสด ๆ แต่ควรท าให้สุกก่อน 

ด้วยการน ามาดองหรือต้มเพ่ือก าจัดพิษก่อนน ามารับประทาน 
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ใบแก่มีพิษ มีฤทธิ์ต่อระบบการไหลเวียนโลหิต ท าให้อาเจียน มึนงง ไม่รู้สึกตัว มีอาการหายใจล าบาก 
กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย กระตุก ชักก่อนจะหมดสติ หากได้รับในปริมาณมาก อาจเกิดอาการรุนแรงได้ภายใน 10-
15 นาที แต่ถ้าหากใช้ในปริมาณเล็กน้อยจะมีสรรพคุณเป็นยาระบาย 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เพาะเมล็ด การปักช า และการตอนกิ่ง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai.  ( 2560) .  กุ่ ม น้้ า  ส ร ร พ คุ ณ แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ต้ น กุ่ ม น้้ า  39 ข้ อ  ! .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  

6 พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/กุ่มน้ า/  
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9) ชื่อภาคเหนือ โกศล 
ชื่อไทย/อื่นๆ กรีกะสม, กรีสาเก, โกรต๋น, Variegated Croton, Garden Croton 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum Blume  
วงศ์ (Family) Euphorbiaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้พุ่ม สูงประมาณ 1-3 เมตร ล าต้นตั้งตรง มีสีน้ าตาลและมีรอยตะปุ่มของใบย่อยที่แตกออกไป 
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่ มีรูปร่างใบหลายแบบ เช่น ลักษณะใบรูปกลม แถบยาว รูปไข่แกมรูป

หอก รูปขอบขนาน รูปยาวแคบ เป็นต้น โคนใบมนหรือแหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเว้า ซึ่งบางพันธุ์เว้าถึง
เส้นกลางใบ ปลายใบทู่หรือแหลม สีเขียวหรือลายมีเส้นแขนงใบประมาณ 10 คู่ ก้านใบยาว 3-5 ซม. ใบบิดเป็น
เกลียว มีสีต่าง ๆ เช่น ขาว เหลือง ส้ม ชมพู แดง ม่วงและด า  

ดอก มีขนาดเล็กประมาณ 30-60 ดอก ออกเป็นช่อยาวที่ยอดและตามง่ามใบ ช่อยาว มีดอกจ านวน
มาก ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียแยกเพศแต่อยู่ต้นเดียวกัน ดอกมีสีขาวอมเขียว กลีบดอก 5-6 กลีบ ออกดอก
ตลอดป ี

ผล เป็นพู 3 พู เป็นชนิดแก่แล้วแห้ง เมื่อแก่แตกได้ มี 3 เมล็ด ลักษณะผลรูปทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 9 มม. สีขาว 

เมล็ด ยาวประมาณ 6 มม. 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินใบ ใส่แกงโฮ๊ะ คั่วแห้ง กินกับลาบ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
โกสนบางชนิดใช้เป็นผักรับประทานกับอาหารต่าง ๆ ได้ การน าโกสนมาปรุงอาหาร ส่วนของยอดอ่อน

ใบโกสน สามารถน ามารับประทานได้ จะมีรสหวาน จะนิยมน าไปประกอบอาหาร เช่น คั่วแฮ่ม แกงโฮะ ผัด
กะเพรา ชุบแป้งทอด หรืออาจจะน ามาลวกจิ้มกับน้ าพริก 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
โขลกพอกท้องเด็ก แก้โรคระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ 
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แก้ท้องอืด และระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ โดยใช้ใบสด 10-15 ใบ น ามาโขลกให้ละเอียดอาจจะ
ผสมเหล้าโรงเล็กน้อย แล้วใช้พอกและทาบริเวณท้องเด็ก  
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด การปักช ากิ่งหรือ การตอนกิ่ง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ประโยชน์ดอทคอม. (2559). โกสน. สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561 จาก https://prayod.com/โกสน/ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ า ง เสริมสุ ขภาพ .  (2561) .  ประโยชน์จากโกสน .  สืบค้น เมื่ อ  

6 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.thaihealth.or.th/Content/40755-ประโยชน์จาก%20‘
โกสน’%20.html 
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10) ชื่อภาคเหนือ ขม้ินแกง ขม้ินหัว 
ชื่อไทย/อื่นๆ ขม้ิน ขม้ินชัน คนเชียงใหม่เรียกว่า ขม้ินแกง ขม้ินหัว ขม้ินหยอก คนตรัง เรียก ขี้ม้ิน 

หรือ หมิ้น, Turmeric 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma longa L. 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ขม้ินเป็นพืชล้มลุกในวงศ์ขิงที่มีถิ่นก าเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สูงประมาณ 30-90 เซนติเมตร 
เหง้าอยู่ใต้ดิน มีแขนงรูปทรงกระบอกแตกออกมาด้านข้าง 2 ด้าน ส่วนเนื้อในของเหง้ามีสีเหลืองเข้ม

จนถึงสีแสดจัด มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว  
ใบเดี่ยวของขมิ้นชันจะแทงออกมาจากเหง้าเรียงเป็นวงซ้อนทับกันเป็นรูปหอก ขนาดใบกว้ าง 12-15 

เซนติเมตร ยาว 30-40 เซนติเมตร  
ดอกมีสีเหลืองอ่อน แทงออกมาจากเหง้า แทรกขึ้นมาระหว่างก้านใบ ปกติจะบานครั้งละ 3-4 ดอก รูป

กลมมี 3 พ ู
แหล่งที่พบ  

สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
เป็นเครื่องแกง 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
นิยมน าไปใช้ในการประกอบอาหาร แต่งสี แต่งกลิ่นอาหาร เช่น แกงไตปลา แกงกะหรี่ บดเป็นผงผสม

น้ า หรือรับประทานเป็นแคปซูล 
การรับประทานขมิ้นตามเวลาที่อวัยวะต่าง ๆ ก าลังท างาน จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของขมิ้นให้มาก

ขึ้น โดยวิธีกินขมิ้นชันควรรับประทานขม้ินชันตามเวลาต่อไปนี้ตามการรักษา 
เวลา 03.00-05.00 น. ช่วงเวลาของปอด หากรับประทานช่วงเวลานี้จะช่วยในการบ ารุงปอดช่วยให้

ปอดแข็งแรง ช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูก ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนัง และช่วยเรื่องภูมิแพ้ 
หายใจไม่สะดวก 

เวลา 05.00-07.00 น. ช่วงเวลาของล าไส้ใหญ่ ช่วยแก้ปัญหาล าไส้ใหญ่ ส าหรับผู้ที่ขับถ่ายไม่เป็นเวลา
หรือรับประทานยาถ่ายมานาน หากรับประทานขมิ้นในช่วงนี้จะช่วยฟ้ืนฟูปลายประสาทของล าไส้ใหญ่ให้บีบรัด
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ตัว เพ่ือช่วยให้ขับถ่ายได้อย่างเป็นปกติ ช่วยแก้ปัญหาล าไส้ใหญ่ขับถ่ายน้อยหรือมากจนเกินไป และช่วย
ป้องกันการเกิดโรคริดสีดวงทวารและมะเร็งล าไส้ได้อีกด้วย หากรับประทานพร้อมกับโยเกิร์ต น้ าผึ้ง นมสด 
มะนาว หรือน้ าอุ่น จะช่วยชะล้างผนังล าไส้ให้สะอาดได้ 

เวลา 07.00-09.00 น. ช่วงเวลาของกระเพาะอาหาร จะช่วยลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่น
ท้อง และยังช่วยแก้อาการปวดเข่า ขาตึง บ ารุงสมอง ป้องกันโรคความจ าเสื่อมได้อีกด้วย จะช่วยแก้ปัญหาเรื่อง
กระเพาะอาหารที่เกิดจากการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา และยังลดอาการท้องอืด จุกแน่น ปวดเข่า ขาตึง 
ช่วยบ ารุงสมองและป้องกันความจ าเสื่อมได้ 

เวลา 09.00-11.00 น. ช่วงเวลาของม้าม ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ าเหลืองเสีย มีแผลบริเวณปาก บรรเทา
อาการของโรคเบาหวาน โรคเกาต์ การอ้วนเกินไปหรือผอมเกินไป 

เวลา 11.00-13.00 น. ช่วงเวลาของหัวใจ ช่วยบ ารุงหัวใจให้มีสุขภาพแข็งแรง 
เวลา 15.00-17.00 น. ช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะ ช่วยบ ารุงหูรูดกระเพาะปัสสาวะให้แข็งแรง แก้

อาการตกขาว และการท าให้เหงื่อออกในช่วงเวลานี้จะช่วยท าให้ร่างกายขับสารพิษออกไปจากร่างกายได้มาก 
เวลา 17.00 น. จนถึงเวลาเข้านอน การรับประทานขมิ้นในช่วงนี้จะช่วยท าให้ความจ าดีขึ้น เมื่อตื่น

นอนจะไม่อ่อนเพลีย การขับถ่ายก็จะดีข้ึนด้วย 
การหาซื้อขมิ้นมารับประทานเองไม่ว่าจะเป็นแบบผงหรือแบบแคปซูล ควรจะซื้อจากแหล่งผลิตที่ได้

มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดสารเคมี ไม่มีสารสเตียรอยด์ปลอมปน และในกระบวนการผลิตนั้นต้องไม่ผ่าน
ความร้อนเกิน 65 องศา เพ่ือคงคุณภาพของขมิ้น ใส่ใจกันสักนิดเพราะบางคนซื้อมารับประทานเองทุกวัน ทั้งนี้
เพ่ือความปลอดภัย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ทาแก้ผดผื่น แมลงกัด 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ขม้ินมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยในการชะลอวัยและชะลอการเกิดริ้วรอย 
2. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย 
3. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนังมีสุขภาพดีแข็งแรง 
4. ขม้ินชันอาจมีบทบาทช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง เช่น โรคมะเร็งล าไส้ มะเร็งปากมดลูก 
5. ขม้ินสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ 
6. ช่วยก าจัดสารพิษออกจากร่างกาย 
7. ช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวาน 
8. มีส่วนช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง 
9. ช่วยลดอาการของโรคเกาต์ 
10. ช่วยขับน้ านมของมารดาหลังคลอดบุตร 
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11. ช่วยรักษาระบบทางเดินหายใจที่มีอาการผิดปกติ 
12. ช่วยบ ารุงสมอง ป้องกันโรคความจ าเสื่อม 
13. อาจมีส่วนช่วยในการรักษาโรครูมาตอยด์ (ยังไม่ได้รับการยืนยัน) 
14. ช่วยลดการอักเสบ 
15. ช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ 
16. ช่วยรักษาอาการแพ้และไข้หวัด 
17. ช่วยบรรเทาอาการไอ 
18. ช่วยรักษาอาการภูมิแพ้ หายใจไม่สะดวกให้มีอาการดีข้ึน 
19. ช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด 
20. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยธาลัสซีเมียฮีโมโกบิลอี 
21. ช่วยรักษาแผลที่ปาก 
22. ช่วยบ ารุงปอดให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง 
23. น้ ามันหอมระเหยในขม้ินมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดท้อง 
24. ช่วยรักษาอาการท้องเสีย อุจจาระร่วง โดยน าผงขมิ้นชันผสมน้ าผึ้ง ปั้ นเป็นลูกกลอนแล้วน ามา

รับประทานครั้งละ 3 เม็ด 3 เวลา 
25. ช่วยแก้อาการจุดเสียด แน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
26. ช่วยรักษาโรคล าไส้อักเสบ 
27. ช่วยลดการบีบตัวของล าไส้ 
28. ช่วยรักษาอาการล าไส้ใหญ่บวม 
29. ช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหาร 
30. ช่วยในการขับลม 
31. ช่วยบรรเทาอาการนิ่วในถุงน้ าดี 
32. มีฤทธิ์ในการช่วยขับน้ าดี 
33. ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหาร และท าความสะอาดล าไส้ 
34. ช่วยบ ารุงตับ ป้องกันตับอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ และป้องกันตับจากการถูกท าลายของยาพาราเซ

ตามอล 
35. ช่วยบ ารุงหูรูดกระเพาะปัสสาวะให้แข็งแรง 
36. ช่วยป้องกันการเกิดโรคริดสีดวงทวาร 
37. ช่วยแก้อาการตกเลือด ด้วยการน าขม้ินสดมาต าให้ละเอียด แล้วคั้นเอาน้ ามาผสมกับน้ าปูนใสแล้ว

รับประทาน 
38. ช่วยแก้อาการตกขาว 
39. ช่วยรักษาอาการปวดหรืออักเสบเนื่องจากไขข้ออักเสบ 
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40. ช่วยแก้อาการน้ าเหลืองเสีย 
41. ช่วยแก้ผื่นคันตามร่างกายขมิ้นชันสรรพคุณ 
42. ช่วยรักษาโรคผิวหนัง ผดผื่นคัน 
43. ช่วยรักษากลาก เกลื้อน ด้วยการใช้ผงขมิ้นผสมกับน้ า น ามาทาบริเวณที่เป็นกลากเกลื้อนทุกวัน 

วันละ 2 ครั้ง 
44. ช่วยรักษาโรคผิวหนังพุพอง ตุ่มหนองให้หายเร็วยิ่งขึ้น 
45. ช่วยรักษาแผลจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ ด้วยการน าขมิ้นมาล้างน้ าให้สะอาด แล้วต าจนละเอียด 

คั้นเอาแต่น้ ามาทาบริเวณดังกล่าว 
46. มีฤทธิ์ในการต่อต้านและฆ่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง และต่อต้านยีสต์ซึ่งเป็นตัวที่ท าให้

ภูมิคุ้มกันต่ า 
47. ช่วยต่อต้านปรสิตหรือเชื้ออะมีบาที่เป็นต้นเหตุของโรคบิดได้ 
48. ช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส เช่น แบคทีเรียที่ท าให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร แบคทีเรียที่

ท าให้เกิดโรคท้องเสีย แบคทีเรียที่ท าให้เกิดหนอง เป็นต้น 
49. มีฤทธิ์ในการต่อต้านการกลายพันธุ์ ต้านสารก่อมะเร็งที่มีความเก่ียวข้องกับโรคที่เกิดจากการเสื่อม

ของร่างกาย และโรคเบาหวาน 
50. ช่วยสมานแผลตามร่างกายให้หายเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการน าผงขมิ้นมาผสมกับน้ าแล้วทาลงบน

บาดแผล และยังช่วยให้บาดแผลไม่ให้ติดเชื้อของกระต่ายและหนูขาวได้ และสามารถเร่งให้แผลที่ติดเชื้อหายได้ 
51. ขมิ้นยังมีสรรพคุณช่วยในการป้องกันการงอกของขนอีกด้วย โดยผู้หญิงชาวอินเดียมักน าขมิ้นมา

ทาผิวเพ่ือป้องกันไม่ให้ขนงอก 
52. ขมิ้นชันขัดผิว ใช้ท าทรีตเมนต์พอกผิวขัดผิวด้วยขมิ้น ช่วยให้ผิวพรรณนุ่มนวล ขาวผ่องใส เต่งตึง 

ด้วยการน าขม้ินสดมาล้างน้ าให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วน าไปปั่นรวมกับดินสอพอง 2-3 เม็ด แล้วผสมกับ
มะนาว 1 ลูก ปั่นจนเข้ากัน น ามาพอกหน้าหรือผิวทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด 

53. ขม้ินเป็นส่วนประกอบของทรีตเม้นต์รักษาสิวเสี้ยน สิวผด สิวอุดตัน 
54. ขม้ินเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในเครื่องส าอางบ ารุงผิวต่าง ๆ 
55. นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
การรับประทานขมิ้นมากเกินความต้องการอาจจะกลายเป็นโทษเสียเอง ขมิ้นชันมีผลข้าง เคียงคือ

อาการแพ้ เช่น คลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดหัว นอนไม่หลับ ดังนั้นหากคุณรับประทานขม้ินแล้วมีอาการดังกล่าว ควร
หยุดรับประทานและหายาชนิดอ่ืนรับประทานแทน และยังมีความเชื่อเรื่องโทษและข้อเสียของขมิ้นในแถบ
ภาคใต้ว่า การรับประทานขมิ้นที่มากเกินไปและถี่เกินไปนั้นแทนที่จะช่วยป้องกันโรคมะเร็ง อาจจะเป็นมะเร็ง
เสียเอง 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
ใช้เหง้าหรือหัวท าพันธุ์ ด้วยการปักช าเหง้า ใช้เหง้าหรือหัวอายุประมาณ 10-12 เดือนท าพันธุ์  

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Kapook. (2555). ขมิ้นชัน สมุนไพรชั้นเลิศ ช่วยดูแลสุขภาพ.  สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://health.kapook.com/view42014.html 
Medthai. (2560). ขมิ้น สรรพคุณและประโยชน์ของขมิ้นชัน 55 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://medthai.com/ขมิ้นชัน/ 
Thai Food. (2559). ขมิ้น. สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.thai-thaifood.com/th/

ขม้ิน/ 
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11) ชื่อภาคเหนือ ขม้ินขาว  
ชื่อไทย/อื่นๆ ว่านม่วง, Curcuma white, Mango Ginger 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma mangga Valeton & Zijp 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

หัวเป็นรูปไข่ ขนาด 3-4 x 2-3 ซม. เหง้า ผอม ยาว หนาประมาณ 1 ซม. ภายในสีขาว ส่วนเหนือดิน 
สูง 90-120 ซม. ใบรูปรี ขนาด 75 x 19 ซม. สีเขียวทั้งใบ ช่อดอก เกิดกลางกลุ่มใบ ก้านยาว 35-65 ซม. ช่อ
ยาว 50-85 ซม. ใบประดับ ส่วนล่าง สีขาวหรือเขียวอ่อน ใบประดับส่วนยอด สีขาวหรือชมพูอ่อน ส่วนปลายมี
แต้มสีชมพู กลีบดอกและสเตมิโนดสีขาว กลีบปากสีเหลือง อับเรณูมีเดือยเป็นแผ่นสามเหลี่ยมปลายแหลม ชี้
ลง ยาว 4-5 มม. รังไข่มีขนปกคลุม 
แหล่งที่พบ  

สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินกับลาบ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
เหง้าอ่อน มีกลิ่นหอม เนื้อกรอบ รสเผ็ดร้อนและเจือขมเล็กน้อย แม้กลิ่นและรสจะเผ็ดกว่าข่า แต่ก็ไม่

มากเท่าขิง ขม้ินขาวกินสดโดยฝานเป็นชิ้นบาง ๆ จิ้มน้ าพริกหรือหลน ช่วยเติมกลิ่นและรสชาติให้ยิ่งอร่อย หรือ
จะใส่ในผัดเผ็ดปลาดุกหรือแกงคั่ว ก็ช่วยดับกลิ่นคาวจากเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดี 

ย าขมิ้นขาวเป็นเมนูยอดนิยมตามแบบฉบับของชาวใต้ ซอยขมิ้นขาวและแคร์รอตเป็นเส้นเล็ก ๆ ลวก
หมูสับและกุ้งเตรียมไว้ จากนั้นปรุงน้ าย าโดยโขลกกระเทียมกับพริกขี้หนู เติมน้ าตาลมะนาว และน้ าตาลตาม
ชอบ โรยถั่วลิสงเมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือปลากรอบลงไป คลุกเคล้าส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้ากัน 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
หัว หรือ เหง้ากินเป็นยารักษาแผลในล าไส้ ช่วยเจริญอาหาร ขับเสมหะ  รักษาโรคผิวหนัง เป็นยาบ ารุง

ธาตุ ขับปัสสาวะ บรรเทาอาการท้องขึ้นอืด เฟ้อ ท าให้ผายลม และรักษาไข้ผอมเหลืองดีมาก  
เหง้าขมิ้นขาวมีน้ ามันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบร้อยละ 0.16 มีสรรพคุณช่วยย่อยอาหาร ขับลม 

และลดอาการจุกเสียดแน่นท้อง การกินขมิ้นขาวยังช่วยให้เจริญอาหาร ขับปัสสาวะ ลดอาการอักเสบรักษา
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แผลในกระเพาะ และช่วยขับน้ านมส าหรับสตรีที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร ในต่างประเทศยังพบว่า ขมิ้นขาวอาจ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย ด้านคุณค่าทางอาหารนั้น ขมิ้นขาว 100 กรัม มีฟอสฟอรัส 
158 มิลลิกรัมและวิตามินซี 16 มิลลิกรัม ซึ่งสูงกว่าขม้ินชัน และมีเส้นใยอาหาร 0.8 กรัม ดีต่อระบบขับถ่าย 
วิธีการขยายพันธุ์ 

แยกเหง้า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ประ โ ยชน์ ด อทคอม .  (2556) .  ขมิ้ น ข า ว  ( White Turmeric) .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  9 พฤศจิ ก า ยน  2561  

จาก https://prayod.com/ขม้ินขาว-white-turmeric/ 
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. (ม.ป.ป.). ขม้ิน

ข า ว .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  9 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2561 จ า ก  http: / / clgc. agri. kps. ku. ac. th/ 
resources/new-fragrant/curcuma.html 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (2560). ขม้ินขาวป่า. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 
2561 จ า ก  http: / / www. qsbg. org/ Database/ Botanic_Book% 20full% 20option/ 
search_detail.asp?botanic_id=2530 

World Insight News. (2556). ขมิ้นขาว : สรรพคุณดี มีประโยชน์ . สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 จาก 
https://www.winnews.tv/news/11835 
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12) ชื่อภาคเหนือ ขม้ินด า 
ชื่อไทย/อื่นๆ พ่อพะโดะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ขม้ินด า(คนเมือง) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma sp.3 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้นมีความสูงประมาณ 1 เมตร ล าต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน  
ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน รูปใบเป็นรูปทรงรี สีเขียวเข้ม ตามแนวเส้นกลางใบมีแถบสีแดงเรื่อๆ 
ดอก ช่อดอกจะออกก่อนผลิใบ ใบประดับตอนล่างสีเขียว ปลายแต้มสีม่วงอมชมพู ตอนบนสีม่วงแดง 

มีดอกย่อยสีเหลือง ดอกจะมีใบประดับเป็นรูปกรวยเรียงซ้อนกันอยู่ที่ปลายของช่อดอก มีสีชมพูถึงแดงเข้ม 
ผลขมิ้นด าจะออกผลเป็นพวง ลักษณะเหมือนดอกระก าหรือดอกค าลักษณะของผลเป็นรูปไข่

สามเหลี่ยม ภายในผลมีเมล็ดลักษณะเป็นรูปกลมมีเนื้อสีขาวใสหุ้มอยู่ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ต้มไก่ด า 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ช่อดอก ลวกกินกับน้ าพริก, หัวใต้ดิน รับประทานสดจิ้มเกลือ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) 
หัวใต้ดิน ต้มน้ าดื่มแก้อาการปวดท้องจากการเป็นโรคกระเพาะ หรือทุบหัวแล้วเอามาต้ม น าน้ าที่ได้มา

ใส่แผลสด ท าให้แผลแห้งเร็ว(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) 
ล าต้นใต้ดิน รับประทานแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ(คนเมือง) 
ล าต้นใต้ดิน ต าผสมน้ าหมึกที่สักลงยันตร์ เชื่อว่า จะท าให้คนถูกสักหนังเหนียว(คนเมือง) 
ล าต้นใต้ดิน น าไปทาหน้าไก่ชนจะท าให้ไก่มีอาการมึนและอดทนเวลาต่อสู้(คนเมือง) 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
แก้ท้องอืด เป็นยาบ ารุง 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ต้มน้ าดื่มแก้อาการปวดท้องจากการเป็นโรคกระเพาะ หรือทุบหัวแล้วเอามาต้ม น าน้ าที่ได้มาใส่

แผลสด ท าให้แผลแห้งเร็ว 
2. ล าต้นใต้ดิน รับประทานแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
แยกเหง้า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ที่ สู ง .  ( 2 5 5 3 ) .  ข มิ้ น ด้ า .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  9  พฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 1  จ า ก 

https://eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=367&name=ขมิ้นด า 
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13) ชื่อภาคเหนือ ขม้ินอ้อย 
ชื่อไทย/อื่นๆ สากเบือ (ละว้า), ขมิ้นขึ้น (ภาคเหนือ), ว่านเหลือง (ภาคกลาง), ละเมียด (เขมร), 

ว่านขมิ้นอ้อย, ขมิ้นเจดีย์, หมิ้นหัวขึ้น, สากกะเบือ, เผิงเอ๋อซู๋ (จีนกลาง), Zedoary, 
Luya-Luyahan 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe  
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นขมิ้นอ้อย จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกมีอายุหลายปีที่มีเหง้าอยู่ใต้ดินและมีรากเล็กน้อยที่บริเวณเหง้า มี
ลักษณะทั่วไปคล้ายกับขมิ้นชันแต่มีล าต้นที่สูงกว่า ขนาดเหง้าและใบใหญ่กว่า โดยต้นขมิ้นอ้อยจะมีความสูง
ประมาณ 1-1.2 เมตร  

เหง้ามักโผล่ขึน้มาเหนือดินเล็กน้อย เหมือนเจดีย์ทรงกลมสูงหลายชั้น ๆ (บ้างเรียกว่าขมิ้นขึ้นหรือขมิ้น
เจดีย์) ลักษณะของเหง้ามีลักษณะเป็นรูปกลมรี มีความยาวประมาณ 18-24 เซนติเมตร และมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 7-11 เซนติเมตร ผิวด้านนอกเป็นสีขาวอมเหลือง ส่วนเนื้อในเป็นสีเหลืองอ่อน บ้างว่าเป็น
สีเหลืองเข้ม ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เหง้าน ามาปลูก และควรจะปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม ย่างเข้าฤดูฝน ไม่
ควรให้น้ าท่วมขังเพราะจะท าให้เหง้าขมิ้นอ้อยเน่าเสียได้ โดยขมิ้นอ้อยจะงอกงามในช่วงฤดูฝนและจะมีต้น
โทรมหัวใหญ่ในช่วงฤดูหนาว 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
เป็นเครื่องแกง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ใช้เหง้าเป็นยาสมุนไพร 
2. น ามาใช้เป็นเครื่องเทศเพ่ือใช้ท าอาหาร 
3. สามารถน ามาใช้ในการแต่งสีเหลืองให้กับอาหารบางชนิดได้ เช่น ขนมเบื้องญวน ข้าวเหนียว

เหลือง ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง แกงเหลือง แกงกะหรี่ ข้าวหมกไก่ เนย มัสตาร์ด ผักดอง เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถ
น ามาใช้ในการย้อมสีผ้าให้เป็นสีเหลือง 

4. เหง้าสามารถน ามาใช้ท าแป้งโชติ ซึ่งเป็นแป้งที่ย่อยง่ายและเหมาะส าหรับทารก 



66 
 

 

5. ในอินโดนีเซียจะใช้ยอดอ่อนน ามารับประทานเป็นผัก 
6. ในอินเดียใช้เหง้าท าเป็นเครื่องหอม 
7. เหง้าใช้เคี้ยวเพ่ือดับกลิ่นปากได้ 
8. ขม้ินอ้อยถูกน าไปใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางสมุนไพร ที่น ามาใช้มาการขัดหน้า ขัดผิว ช่วยแก้

สิว แก้ฝ้า ช่วยลบเลือนจุดด่างด า แก้โรคผดผื่นคัน และท าให้ผิวพรรณดูผุดผ่องงดงาม ผิวนุ่มและเรียบเนียน 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ทาแก้ผดผื่น แมลงกัด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. เหง้าขมิ้นอ้อยมีรสเผ็ดขม เป็นยาสุขุม ออกฤทธิ์ต่อตับและม้าม ช่วยกระจายโลหิต รักษาอาการ

เลือดค่ัง หรือเลือดไหลเวียนไม่สะดวก เส้นเลือดในท้องอุดตัน (เหง้า) 
2. ช่วยแก้โลหิตเป็นพิษ แก้พิษโลหิต ใช้เป็นเป็นยาช าระโลหิต (เหง้า) 
3. ช่วยลดความดันโลหิต (เหง้า) 
4. ในเหง้าหรือในหัวสดของขม้ินอ้อย มีสารหอมชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์เป็นยาบ ารุงก าลัง (เหง้า) 
5. ช่วยแก้อาการหืดหอบหายใจไม่เป็นปกติ (เหง้า) 
6. เหง้าสดน ามาต าผสมกับการบูรเล็กน้อย น ามาดอง (ไม่แน่ใจว่าดองหรือผสม) กับน้ าฝนกลางหาว 

ใช้รินเอาแต่น้ าเป็นยาหยอดตา แก้อาการตาแดง ตามัว ตาแฉะ และตาพิการ (เหง้าสด) 
7. ต ารายาไทยใช้เหง้าเป็นยาแก้ไข้ (เหง้า) ช่วยแก้ไข้ท้ังปวง (เหง้า) 
8. ใช้รักษาอาการหวัด ด้วยการใช้หัวขมิ้นอ้อย อบเชยเทศ และพริกหาง น ามาต้มแล้วเติมน้ าผึ้งใช้

รับประทานเป็นยาแก้หวัด (เหง้า) 
9. ช่วยแก้อาเจียน (เหง้า) 
10. ช่วยแก้เสมหะ (เหง้า) 
11. เหง้าใช้เป็นยาแก้ลม (เหง้า) 
12. ขม้ินอ้อยมีฤทธิ์กระตุ้นกระเพาะและล าไส้ให้เกิดการบีบตัว จึงช่วยในการขับลม ช่วยแก้อาการจุก

เสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยในการย่อยอาหาร แก้อาการปวดท้อง และแก้อาการปวดล าไส้ได้ (เหง้า) 
13. เหง้าใช้เป็นยาแก้ท้องร่วง ท้องเดิน (ที่ไม่ใช่บิดหรืออหิวาตกโรค) เหง้าสดประมาณ 2 แว่น เมื่อ

น ามาบดผสมกับน้ าปูนใส สามารถน ามาใช้ดื่มเป็นยารักษาอาการท้องร่วงได้ (เหง้าสด) 
14. เหง้าน ามาหั่นเป็นแว่น ๆ จะใช้สดหรือตากแห้งก็ได้ โดยน ามาต้มกับน้ าเป็นยาดื่มแก้โรคกระเพาะ 

(เหง้า) 
15. ช่วยสมานล าไส้ (เหง้า) 
16. น้ าคั้นจากใบของต้นขม้ินอ้อย ใช้เป็นยาแก้ท้องมาน โดยขับออกทางปัสสาวะ (ใบ) 
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17. ช่วยรักษาริดสีดวงทวาร ด้วยการใช้เหง้าขมิ้นอ้อย พริกไทยล่อน และเปลือกยางแดง น ามาผสม
กันท าเป็นยาผง แล้วน าไปละลายในน้ ายางใส ปั้นเป็นยาลูกกลอนขนาดเท่าปลายนิ้วชี้ ใช้กินเช้าและเย็น (เหง้า) 

18. เหง้าและใบมีรสเฝื่อน ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ (เหง้า, ใบ) 
19. ช่วยแก้หนองใน (เหง้า) 
20. ช่วยแก้อาการปวดประจ าเดือนของสตรี ด้วยการใช้เหง้าหนักประมาณ 12 กรัม, ขม้ินชัน 10 กรัม

, ค าฝอย 6 กรัม, ฝางเสน 8 กรัม, เม็ดลูกท้อ 8 กรัม, หง่วงโอ้ว 8 กรัม และโกฐเชียง 10 กรัม น ามาต้มกับน้ า
หรือใช้ดองกับเหง้าเป็นยารับประทาน (เหง้า) 

21. ช่วยแก้ประจ าเดือนมาไม่เป็นปกติของสตรี (เหง้า) 
22. ช่วยแก้ระดูขาวของสตรี (เหง้า) 
23. เหง้าใช้เป็นยาขับน้ าคาวปลาหลังการคลอดบุตรของสตรี (เหง้า) 
24. ช่วยรักษาซีสต์ในรังไข่ของสตรี (เหง้า) 
25. ช่วยแก้อาการตับและม้ามโต (เหง้า) 
26. แก้หัดหลบใน ด้วยการใช้เหง้า 5 แว่น และต้นต่อไส้ 1 ก ามือ น ามาต้มรวมกับน้ าปูนใสพอสมควร 

แล้วน ามาใช้ดื่มเป็นยาก่อนอาหารเช้าและเย็น ครั้งละ 1 ถ้วยชา (เหง้า) 
27. เหง้าใช้เป็นยาสมานแผล (เหง้า) 
28. เหง้าน ามาหุงกับน้ ามันมะพร้าว แล้วน ามาใส่แผล จะช่วยท าให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากหัว

หรือเหง้าของขม้ินอ้อยนั้นมีรสฝาด (สาร Tannin) อีกท้ังยังช่วยบรรเทาอาการฟกช้ าบวมได้อีกด้วย (เหง้า) 
29. เหง้าใช้เป็นยาภายนอก ช่วยรักษาโรคผิวหนังต่าง ๆ ฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย แก้กลากเกลื้อน แก้

ผิวหนังอักเสบ (เหง้า) 
30. ใช้เป็นยารักษาฝี ฝีหนองบวม ด้วยการใช้เหง้าขมิ้นอ้อยสด , ต้นและเมล็ดของเหงือกปลาหมอ 

อย่างละเท่ากันมากน้อยตามต้องการ น ามาต ารวมกันจนละเอียดแล้วใช้พอกเช้าเย็น หรือหากเป็นฝีหัวเดือน 
ให้น าใบไผ่เผาไฟให้ไหม้ ส่วนหัวขม้ินอ้อยนั้น ให้เอามาต าด้วยกัน แล้วใช้น้ าเป็นกระสายยา สามารถใช้ได้ทั้งกิน 
ทาหรือพอก (เหง้า) 

31. ช่วยแก้ฝีในมดลูกของสตรี ด้วยการใช้เหง้าขมิ้นอ้อยประมาณ 3 ท่อน, บอระเพ็ด 3 ท่อน, ลูก
ขี้กาแดง 1 ลูก (น ามาผ่าเป็น 4 ซีก แล้วใช้เพียง 3 ซีก) แล้วน ามาต้มรวมกับสุรา ใช้กินเป็นยาแก้ฝีในมดลูกได้ 
(เหง้า) 

32. ช่วยแก้เสี้ยน ถูกหนามต า ด้วยการใช้เหง้าขมิ้นอ้อยประมาณ 5 แว่น ดอกชบา 5 ดอก และข้าว
เหนียวสุกประมาณ 1 ก ามือ น ามาต าแล้วใช้พอก จะสามารถช่วยดูดเสี้ยนและหนองท่ีออกจากแผลได้ (เหง้า) 

33. ใช้รักษาอาการปวด ปวดบวม แก้บวม ฟกช้ า แก้ช้ าใน แก้อักเสบ แก้อาการเคล็ดขัดยอก ข้อเคล็ด
อักเสบ และบรรเทาอาการปวดได้ดี ด้วยการใช้เหง้าขมิ้นสด ๆ น ามาต าให้ละเอียด แล้วเอามาพอกบริเวณที่มี
อาการบวม จะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อ ฟกชกช้ าบวมได้ (เหง้า) ส่วนใบก็ช่วยแก้ฟกช้ าบวมได้เช่นกัน (ใบ) 

34. ช่วยแก้อาการครั่นเนื้อครั่นตัว (เหง้า) 
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35. น้ ามันหอมระเหยในขมิ้นอ้อยมีฤทธิ์ยับยั้งและช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ ได้ดี เช่น เชื้อ
อหิวาตกโรค เชื้อแบคทีเรียที่ท าให้เกิดฝีหนองที่แผล เชื้อที่ท าให้เจ็บคอ เชื้อที่ท าให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ 
เป็นต้น 

36. เหง้าน ามาใช้เข้าต ารับยาจู้ (ยานวดประคบ) ใช้แก้อาการปวดเมื่อย เจ็บตามร่างกาย (เหง้า) 
37. เหง้าใช้ผสมในยาระบายเพ่ือท าให้ยาระบายมีฤทธิ์น้อยลง (เหง้า) 
38. เหง้าใช้เป็นยารักษาโรคมะเร็ง รักษาโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งในรังไข่ มะเร็งตับ มะเร็งต่อม

ไทรอยด์ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง มะเร็งปอด เนื้องอกธรรมดาของกล้ามเนื้อมดลูก (เหง้า) 
39. ขมิ้นอ้อย เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นส่วนประกอบในต ารายาไทยแผนโบราณเพ่ือใช้รักษา

รักษาอาการนอนไม่หลับ ซึ่งมีหลักฐานงานวิจัยที่พอระบุได้ว่าเมื่อใช้สารสกัดจากเหง้าขมิ้นอ้อยด้วย 80% 
ethanol กับหนูทดลอง พบว่าสามารถช่วยยืดระยะเวลาการนอนหลับของหนูถีบจักรได้ 

40. ขม้ินอ้อยมีสรรพคุณทางยาเหมือนกับขมิ้นชัน 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ส าหรับผู้ที่เลือดน้อยหรือพลังหย่อนและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานขมิ้นอ้อย และมีข้อมูลที่ระบุด้วย

ว่าการรับประทานขมิ้นอ้อยในปริมาณท่ีมากเกินไป อาจท าให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ และในบางรายนั้น
มีอาการแพ้ขมิ้น โดยมีอาการคลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดศีรษะ และนอนไม่หลับ หากใช้แล้วมีอาการดังกล่าวให้หยุด
ใช้ทันที (ข้อมูลส่วนนี้ยังไม่ยืนยัน เพราะขาดแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

แยกเหง้า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ขมิ้นอ้อย สรรพคุณและประโยชน์ของขมิ้นอ้อย 50 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/ขม้ินอ้อย/  
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14) ชื่อภาคเหนือ ข่าเมือง  
ชื่อไทย/อื่นๆ ข่าหยวก, ข่าเหลือง, ข่าแกง, Galangal 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Alpinia galanga (L.) Willd. 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้ล้มลุกมีเหง้าใต้ดิน สีน้ าตาลอมแสด เลื้อยขนานกับผิวดิน มีอายุหลายปี มีข้อปล้องสั้น ก้านใบแผ่
เป็นกาบหุ้มซ้อนกัน ดูคล้ายล าต้น แตกกอ สูง 1.5-2.5 เมตร  

ใบเดี่ยว เรียงสลับ รอบล าต้น เหนือดิน ใบรูปใบหอก หรือรูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 4-11 
เซนติเมตร ยาว 25-45 เซนติเมตร กาบใบมีขน ปลายใบแหลม ฐานใบสอบแหลม ขอบใบเรียบเป็นคลื่น เส้น
กลางใบใหญ่ทางด้านท้องใบเป็นเส้นนูนชัด เส้นใบขนานกัน ก้านใบเป็นกาบหุ้ม  

ดอกช่อแยกแขนง ตั้งขึ้น ขนาดใหญ่ ออกท่ีปลายยอด ก้านดอกยาว 15-20 เซนติเมตร เมื่อยังอ่อนมีสี
เขียวปนเหลือง ดอกแก่สีขาวปนม่วงแดง ดอกย่อยจ านวนมากเรียงกันแน่น อยู่บนก้านช่อเดียวกัน ดอกย่อย
คล้ายดอกกล้วยไม้มีขนาดเล็ก มีใบประดับย่อยเป็นแผ่นรูปไข่ กลีบดอกสีขาวแกมเขียว  3 กลีบ โคนเชื่อม
ติดกันตลอด ปลายแยกจากกันเป็นปาก แต่ละกลีบเป็นรูปไข่กลับ ที่ปากท่อดอกจะมีอวัยวะยาวเรียวจากโคน
ถึงยอด สีม่วงคล้ายตะขอ 1 คู่ ใต้อวัยวะมีต่อมให้กลิ่นหอม เกสรเพศเมียมี 1 อัน รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ เกสรเพศผู้
มี 3 อัน มี 2 อัน คล้ายกลีบดอก มีเรณู 1 อัน เกสรตัวผู้ที่เป็นหมันแผ่เป็นแผ่นคล้ายกลีบดอกสีขาว มีลายเส้นสี
ม่วงแดง ผลแห้งแตก รูปกระสวยหรือทรงกลม ขนาด 0.5-1 เซนติเมตร มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ เมื่อแก่มีสีส้มแดง มี 
1-2 เมล็ด เมล็ดใช้เป็นเครื่องเทศ ดอกใช้เป็นผักจิ้มได้ ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินดอก ยอด เหง้าใช้ท าเครื่องแกง แกงข่าไก่ แกงอ่อม ดอก ใส่แกงแค ลวกกินกับน้ าพริก แกงชะอม 

แกงถั่วพลู กินสด ใส่แกงต่างๆ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เมล็ดใช้เป็นเครื่องเทศ ดอกใช้เป็นผักจิ้ม 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
รสชาติดี ไม่เปรี้ยว ไม่บูด มีกลิ่นหอมกว่าข่าเขียวของป่าด้านล่าง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยาพื้นบ้านอีสาน  ใช้เหง้า มีกลิ่นหอม ฉุน รสขม บดเป็นผงละลายน้ า หรือต้มน้ าดื่ม ขับลม แก้ท้องอืด

ท้องเฟ้อ         
ต ารายาไทย  ใช้เหง้าแก่ รสเผ็ดร้อน ขม รับประทานเป็นยาขับลม บ ารุงธาตุ เป็นยาระบายอ่อนๆ แก้

ไอ ช่วยย่อยอาหาร แก้บิด แก้ปวดท้องจุกเสียด กินแก้โรคปวดข้อ และโรคหลอดลมอักเสบ ขับน้ าคาวปลา ขับ
รก ใช้ภายนอกทารักษากลากเกลื้อน แก้ไฟลวด แก้น้ าร้อนลวก แก้ลมพิษ และโรคลมป่ว งแก้สันนิบาตหน้า
เพลิง ต ากับน้ ามะขามเปียกและเกลือให้สตรีกินหลังคลอดเพ่ือขับน้ าคาวปลา แก้ฟกบวม โดยใช้ข่าแก่ฝานเป็น
ชิ้นบางๆชุบเหล้าโรงทา เหง้าแก่สดแก้โรคน้ ากัดเท้าโดยใช้ 1-2 หัวแม่มือ ต าให้ละเอียด เติมเหล้าโรงพอท่วม 
ทิ้งไว้ 2 วัน ใช้ส าลีชุบทาวันละ 3-4 ครั้ง หรือทาลมพิษ(ทาบ่อยๆจนกว่าจะดีขึ้น) ใบ รสเผ็ดร้อน ฆ่าพยาธิ 
กลากเกลื้อน ต้มอาบ แก้ปวดเมื่อยตามข้อ ดอก รสเผ็ดร้อน ทาแก้กลากเกลื้อน ผล รสเผ็ดร้อนฉุน ช่วยย่อย
อาหาร แก้ปวดท้อง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ท้องอืดเฟ้อ แก้บิดมีตัวและไม่มีตัว หน่อ รสเผ็ดร้อนหวาน แก้ลม
แน่นหน้าอก บ ารุงไฟธาตุ ต้นแก่ รสเผ็ดร้อนซ่า ต าผสมน้ ามันมะพร้าว ทาแก้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ตามข้อ 
แก้ตะคริว ราก รสเผ็ดร้อนปร่า ขับเลือดลม ให้เดินสะดวก แก้เหน็บชา แก้เสมหะ และโลหิต หน่อ มีรสเผ็ด
ร้อนหวาน แก้ลมแน่นหน้าอก บ ารุงไฟธาตุ 

ยาพื้นบ้านล้านนา  ใช้เหง้า ผสมใบมะกา เถาเชือก เขาหนัง หัวยาข้าวเย็นและเกลือ ต้มน้ าดื่ม เป็นยา
ถ่าย เหง้าอ่อน ผสมขยันทั้งต้น หัวยาข้าวเย็น ต้มน้ าดื่ม แก้ริดสีดวงล าไส้ ล าต้นใต้ดิน รักษาโรคกลากเกลื้อน 
เป็นส่วนประกอบในต ารับยาเจ็บเมื่อยเส้นเอ็น ยาเสียบคัด ยามะเร็งครุด ยาไอ เป็นต้น  
วิธีการขยายพันธุ์ 

แยกเหง้า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
มิตร แก้วมณี และ ณพิชญา นิติคุณชัย . (2560). ข่าหยวก . สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://www.kumitkunong-pajee.com/ข่าหยวก/ 
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15) ชื่อภาคเหนือ ขิงแกง ขิงเต่า ขิงเมือง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ขิงแมงดา, ตะไคร้พราน 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber citridorum Theilade & Mood 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เหง้าใต้ดินมีขนาดเล็ก กลิ่นหอมคล้ายกลิ่นตะไคร้ล าต้นเทียมเหนือดิน สูง 1 – 1.5 เมตร ใบเดี่ยว เรียง
สลับแผ่นใบรูปรี ดอกออกเป็นช่อจากเหง้าใต้ดิน ดอกสีขาว มีใบประดับรองรับ ผลรูปไข่กลับเมื่อแก่แล้วแตก 
ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ขิงแครง หรือขิงป่า ขิงเขา ขิงแคลง (ชาวล้านนาเรียก ขิงแกง) 
เหมือนขิงบ้าน แต่ขนาดเล็กกว่า รสเผ็ดและขมกว่าขิงบ้าน ขึ้นตามป่าเขาทั่วไป สรรพคุณ แรงกว่าขิงบ้าน 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินใบ ใส่แกง ต ากุ้ง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์

เหง้า กินเป็นผักกับย าหน่อไม้ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
สรรพคุณทางยาเหมือนขิง ขิงแห้งมีรสหวาน เผ็ด ร้อน มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้ลม แก้จุกเสียด แก้เสมหะ 

บ ารุงธาตุ แก้คลื่นเหียนอาเจียน ส่วนขิงสดมีรสหวาน เผ็ด ร้อน มีสรรพคุณแก้ปวดท้อง บ ารุงธาตุ ขับลมใน
ล าไส้ให้ผายลมและเรอ ใช้เป็นยาแก้ไข แก้พรรดึก แก้ลมพานไส้ จุกเสียดแน่น นอนไม่หลับ คลื่นเหียนอาเจียน 
วิธีการขยายพันธุ์ 

แยกเหง้า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิชาการเกษตร. (2558). สรรพคุณของขิง. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 จาก www.vichakaset.com/

สรรพคุณของขิง/  
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ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (2560). ขิงแมงดา. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 
2561 จาก  http: / /www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/ search_ 
detail.asp?Botanic_ID=2962 

ศู น ย์ ส น เทศภาค เหนื อ  ส า นั กหอสมุ ด  มห า วิ ท ย าลั ย เ ชี ย ง ใหม่ .  ( ม . ป . ป . ) .  ขิ ง .  สื บ ค้ น เมื่ อ  
9 พฤศจิกายน 2561 จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php? 
id_ingredient=334 

โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บ ร ม ร า ช กุ ม า รี .  ( ม . ป . ป . ) .  ขิ ง แ ม ง ด า .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  9 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2561 จ า ก 
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/57887  
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16) ชื่อภาคเหนือ ขิงหยวก 
ชื่อไทย/อื่นๆ ขิง, ขิงบ้าน, ขิงใหญ่, ขิงหยวก, ขิงขาว (ภาคกลาง), ขิงเผือก (เชียงใหม่), สะเอ 

(กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน), Ginger  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber officinale Roscoe. 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

มีเหง้าใต้ดิน สูงประมาณ 1 เมตร ใบรูปพาย กาบใบยาวหุ้มล าต้น ดอกเล็กๆ เป็นช่อทรงกระบอกตั้ง
ออกจากเหง้าใต้ดิน กาบสีแดง กลีบสีเหลืองอมเหลือง นิยมปลูกไว้ปรุงอาหาร ปลูกได้ทั่วประเทศ ขิงชนิดที่หัว
เล็กกว่าและฉุนกว่า เรียกว่า ขิงแครง หรือขิงป่า ขิงเขา ขิงแคลง (ชาวล้านนาเรียก ขิงแกง) เหมือนขิงบ้าน แต่
ขนาดเล็กกว่า รสเผ็ดและขมกว่าขิงบ้าน ขึ้นตามป่าเขาทั่วไป สรรพคุณ แรงกว่าขิงบ้าน 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบอ่อน ใช้เป็นผัก เหง้าอ่อน ใช้สดปรุงอาหาร เป็นส่วนผสมแต่งกลิ่น กลบรส ขิงดอง เหง้าแก่ใช้เป็น

เครื่องเทศ ท าเครื่องดื่ม ท าขิงแห้ง ขิงผง สกัดเก็บในรูปน้ ามันหอมระเหย และสารสกัดจากขิงน าไปท ายาต่าง 
ๆ เช่น ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ยาแก้เมารถเมาเรือ และผสมในยาสีฟัน 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
สรรพคุณทางโภชนาการ มีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส ไนอาซิน วิตามินซี เส้น

ใย (ผักพ้ืนบ้าน อาหารพื้นเมือง, 2550, 38) ชาวล้านนา ใช้ทั้งเหง้าและใบในการปรุงอาหาร ทั้งอาหารคาวและ
หวาน เหง้าใช้เป็นส่วนผสมน้ าพริกขิง เป็นเครื่องปรุงแกงฮังเล ใบ ใช้เป็นส่วนผสมแกงแค แอ็บปลา แอ็บอีฮวก 
(ลูกอ๊อด) เพ่ือดับคาว และเพ่ิมกลิ่นหอมให้กับอาหาร ใช้ใบสดเป็นเครื่องเคียง ย าหน่อไม้ คั่วหน่อไม้ หรือใช้ผัด
ลงไปกับคั่วหน่อไม้ เหง้าอ่อน น าไปดอง เป็นขิงอ่อนดอง ใช้เป็นเครื่องเคียงเหมี้ยง         

สรรพคุณทางยา เหง้า รสหวานเผ็ดร้อน แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้อาเจียน แก้หอบไอ ขับ
เสมหะ แก้บิด สารส าคัญในน้ ามันหอมระเหย จะออกฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารและล าไส้ ใช้
เหง้าแก่ทุบหรือบดเป็นผง ชงน้ าดื่ม แก้อาการคลื่นไส้อาเจียนแก้จุกเสียด แน่นเฟ้อ เหง้าสด ต าและคั้นเอาแต่
น้ าผสมกับน้ ามะนาว เติมเกลือเล็กน้อย จิบแก้ไอ ขับเสมหะ ข้อควรระวัง น้ าขิงท่ีเข้มข้นมากๆ จะออกฤทธิ์ตรง
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ข้ามกัน คือระงับการบีบตัวของล าไส้ ควรใช้ในปริมาณท่ีพอดี ต้น รสเผ็ดร้อน ขับลมให้ผายเรอ แก้จุกเสียด แก้
ท้องร่วง ใบ รสเผ็ดร้อน บ ารุงก าเดา แก้ฟกช้ า แก้นิ่ว แก้ขัดปัสสาวะ แก้โรคตา ฆ่าพยาธิ  ดอก รสเผ็ดร้อน แก้
โรคประสาทซึ่งท าใจให้ขุ่นมัว ช่วยย่อยอาหาร แก้ขัดปัสสาวะ ราก รสหวานเผ็ดร้อนขม แก้แน่ แก้เสมหะ เจริญ
อาหาร แก้ลม แก้บิด บ ารุงเสียงให้ไพเราะ ผล รสหวานเผ็ด บ ารุงน้ านม แก้ไข้ แก้คอแห้ง เจ็บคอ แก้ตาฟาง 
เป็นยาอายุวัฒนะ 

ส าหรับขิงแครง หรือขิงป่า ใช้เหง้า เป็นยาแก้ไข แก้พรรดึก แก้ลมพานไส้ จุกเสียดแน่น นอนไม่หลับ 
คลื่นเหียนอาเจียน 

ข้อบ่งใช้ทางเภสัชกรรมล้านนา เป็นส่วนประกอบในต ารับยาเลือดขึ้น ยาผีเครือสันนิบาต ยาคอแห้ง 
ยากินข้างบ่ล า ยาไอเกี่ยวลม  
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
น้ าขิงท่ีคั้นมานั้นไม่ควรใช้ปริมาณที่เข้มข้นจนเกินไป เพราะจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ เพราะจะไป

ระงับการบีบตัวของล าไส้ จนท าให้ล าไส้หยุดการบีบตัว ดังนั้นควรคั้นในปริมาณน้อย ๆ หรือดื่มจนชินก่อน 
ขิงแก่ ยิ่งแก่จะยิ่งให้ความเผ็ดร้อน จึงมีสรรพคุณทางยาที่มากกว่าขิงอ่อน และยังมีใยอาหารมากขึ้น

ตามไปด้วย แต่เนื่องจากขิงมีรสเผ็ด มีคุณสมบัติอุ่น จึงไม่เหมาะกับผู้ที่มีความร้อนภายในร่างกายอยู่แล้ว เช่นผู้
ที่เหงื่อออกมาก เหงื่อออกเวลากลางคืน ตาแดง หรือมีไฟในตัวมากกว่าปกติ แต่ถ้าจะรับประทานควร
ระมัดระวังเป็นพิเศษ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

ใช้เหง้า แก่อายุ 10 - 12 เดือน หั่นท่อนพันธุ์ให้มีตา 2 - 3 ตา แช่ยากันราประมาณ 10 นาที ผึ่งให้
แห้ง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศู น ย์ ส น เทศภาค เหนื อ  ส า นั กหอสมุ ด  มห า วิ ท ย าลั ย เ ชี ย ง ใหม่ .  ( ม . ป . ป . ) .  ขิ ง .  สื บ ค้ น เมื่ อ  

9 พฤศจิกายน 2561 จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php? 
id_ingredient=334 

ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร. (ม.ป.ป.). ขิง (Khing : Ginger). สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 จาก 
http://www.agriman.doae.go.th/herbal/herbdoae002/khing.pdf 

Medthai. (2560). ขิง สรรพคุณและประโยชน์ของขิง 65 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 จาก 
https://medthai.com/ขิง/ 
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17) ชื่อภาคเหนือ ขี้ข๋วง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักของ, ผักขี้ขวง (ภาคเหนือ, ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), สะเดาดิน ผักขวง (ภาค

กลาง), ขี้ก๋วง ส่วนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เรียกสมุนไพร
ชนิดนี้ว่า “ขวง”, Indian Chickweed, Bitter Cumin, Bitter Leaf 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Glinus oppositifolius (L.) Aug.DC. 
วงศ์ (Family) Molluginaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ผักขวง จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีล าต้นเตี้ยหรือทอดเลื้อยแตกแขนงแผ่ราบไปกับพ้ืนดิน แตก
กิ่งก้านสาขาแผ่กระจายออกไปรอบ ๆ ต้น เป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ชอบแสงแดดจ้า เจริญเติบโตได้ในดินทุก
ชนิด ทนแล้งได้ดี พบได้ท่ัวทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ โดยมักขึ้นได้ในบริเวณท่ีชื้นแฉะ ตาม
ไร่นา และตามสนามหญ้าทั่วไป 

ใบเป็นใบเดี่ยว ใบมีขนาดเล็ก แตกใบออกตามข้อต้น ซึ่งในแต่ละข้อจะมีใบอยู่ประมาณ 4-5 ใบ 
ลักษณะของใบเป็นรูปยาวรี ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบสอบ ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 
0.3-0.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียว ก้านใบสั้น 

ดอกผักขวง ออกเป็นดอกเดี่ยวรวมกันอยู่ตามข้อของล าต้นใกล้ ๆ กับใบ ในข้อหนึ่งจะมีดอกประมาณ 
4-6 ดอก ดอกเป็นสีขาวอมเขียว มีกลีบดอก 5 กลีบ แต่ละกลีบมีขนาดยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร ส่วนก้าน
ดอกยาวกว่ากลีบดอก โดยจะมีความยาวประมาณ 0.6-1.2 เซนติเมตร 

ดอกผักขวง ออกเป็นดอกเดี่ยวรวมกันอยู่ตามข้อของล าต้นใกล้ ๆ กับใบ ในข้อหนึ่งจะมีดอกประมาณ 
4-6 ดอก ดอกเป็นสีขาวอมเขียว มีกลีบดอก 5 กลีบ แต่ละกลีบมีขนาดยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร ส่วนก้าน
ดอกยาวกว่ากลีบดอก โดยจะมีความยาวประมาณ 0.6-1.2 เซนติเมตร 
แหล่งที่พบ  

ป่าชุมชน  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินทั้งต้น แกงใส่ปลาแห้ง หรือจิ้นควาย รสชาดขม กินสดได้ 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ในประเทศอินเดียจะใช้ผักขวงเป็นยาบ ารุงธาตุ (ท้ังต้น) 
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2. ต้นสดน ามาต าผสมกับขิงใช้เป็นยาสุมกระหม่อมเด็ก จะช่วยแก้อาการปวดศีรษะ แก้หวัดคัด
จมูก (ท้ังต้น) 

3. ผักขวงทั้งต้นมีรสขมเย็น ใช้ปรุงเป็นยาแก้ไข้ แก้ไข้ท้ังปวง (ท้ังต้น) 
4. ทั้งต้นใช้เป็นยาแก้หวัด แก้ไอ (ท้ังต้น) 
5. ใช้เป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ า ระงับความร้อน (ท้ังต้น) 
6. ทั้งต้นใช้ผสมกับน้ ามันละหุ่ง แล้วน าไปอุ่นใช้เป็นยาหยอดหูแก้อาการปวดหู (ท้ังต้น) 
7. ในประเทศอินเดียจะใช้ผักขวงทั้งต้นปรุงเป็นยาระบาย (ท้ังต้น) 
8. ผักขวงมีสรรพคุณช่วยบ ารุงน้ าดี (ท้ังต้น) 
9. ทั้งต้นใช้เป็นยาแก้คัน เป็นยาทาแก้โรคผิวหนัง หรือเป็นยาฆ่าเชื้อ (ท้ังต้น) 
10. ใช้เป็นยาทาแก้อาการฟกช้ าบวมอักเสบ (ท้ังต้น) 
11. ผักขวงจัดอยู่ในพระคัมภีร์ธาตุวิวรณ์ ซึ่งเป็นต ารับยาแก้ไข้เพ่ือดี (ไข้ที่เกิดจากดีพิการ มี

อาการปวดศีรษะ ไข้สูง) อันประกอบไปด้วยตัวยา 7 สิ่ง ได้แก่ ผักขวง, เครือเขาด้วย, รากขี้กา, ราก
ขัดมอน, ต้นผีเสื้อ, หญ้าเกล็ดหอย และน้ าผึ้ง 

12. ในพระคัมภีร์โรคนิทาน มีต ารับยาที่เข้าด้วยผักขวง 1 ต ารับ คือ ยาสุมกระหม่อมในช่วงฤดูฝน 
(แก้อาการปวดศีรษะและจมูกตึง) ระบุให้ใช้ผักขวง, ใบหญ้าน้ าดับไฟ, ใบหางนกยูง, ฆ้องสามย่าน, เทียน
ด า, ไพล, หัวหอม, ดอกพิกุล และดินประสิวขาว น ามาบดสุมกระหม่อมแก้ปวดศีรษะและจมูกตึง 

13. ส่วนในพระคัมภีร์ปฐมจินดาร์ ซึ่งเป็นต าราว่าด้วยการปฏิสนธิของทารกในครรภ์ การคลอด 
และโรคเด็กต่าง ๆ ก็มีกล่าวถึงต ารับยาที่เข้าด้วยใบผักขวงและรากผักขวงอีก 7 ต ารับด้วยกัน อันได้แก่ 

14. ยาแก้เตโชธาตุพิการ (เป็นอาการของธาตุไฟทั้ง 4 พิการ คือ ปรินามัคคี (ร้อนอกร้อนใจ ไอ 
ท้องขึ้น บวมตามมือตามเท้า เกิดมองคร่อ), ปริทัยมัคคี (มือเท้าเย็น ร้อนใน เย็นนอก ชีพจรเต้นผิด
จังหวะ), ชรัคคี (หนักหัว ตาฟาง หูตึง จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ชาตามเนื้อตามตัว) , สันตัปปัคคี (เย็นใน
อก กินอาหารไม่ได้ อาหารจุกในท้อง เกิดลม 6 จ าพวก พัดปั่นป่วนภายใน หายใจขัด หรือถึงกับเป็นลม
สลบไป)) ท่านให้เอารากผักขวง , รากช้าพลู, รากเจตมูลเพลิง, รากมะแว้งทั้งสอง, ก้านสะเดา และ
บอระเพ็ด อย่างละเท่ากัน น ามาต้มเค่ียว 3 ส่วน เอา 1 ส่วน ใช้กินเป็นยา ถ้าไม่หายให้เพิ่มยาเข้าไปอีก 8 
สิ่ง ได้แก่ โกฐเขมา, ไคร้ต้น, ผักแพวแดง, ผลมะขามป้อม, ว่านเปราะ, รากสวาด, หญ้ารังกา และอบเชย
เทศ อย่างละเท่ากัน น ามาบรรจบเข้ากับยาเดิมเป็นขนานเดียวกัน แล้วน ามาต้มเคี่ยว 3 ส่วน เอา 1 ส่วน 
ใช้เป็นยาแก้ธาตุไฟพิการ 

15. ยาแก้มูกเลือดตานโจร (ตานขโมยหรือตานซาง เป็นอาการของเด็กอายุ 5-13 ขวบ ที่เกิดจาก
พยาธิต่าง ๆ ท าให้เด็กมีอาการซูบซีด ผอมแห้งแรงน้อย พุงโรก้นปอด หัวโต นอนผวา ตกใจง่าย ขี้อ้อน) 
ท่านให้เอาใบผักขวง, ใบเทียน, ใบทับทิม และขมิ้นอ้อย อย่างละเท่ากัน น ามาบดท าเป็นแท่งละลายกับ
น้ าเปลือกแคต้มดื่ม 
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16. ยาแดงแก้ลงท้อง ท่านให้เอาใบผักขวง, ใบระงับ, กรักข,ี จันทน์ทั้งสอง, ผลจันทน์, ดอกจันทน์
, ผลเบญกานี, เนระพูสี, สน, สัก, สังกรณี, ว่านกีบแรด, ว่านร่อนทอง, ฤาษีประสมแล้ว และสีเสียดทั้ง
สอง อย่างละเท่ากัน น ามาบดให้เป็นผง ใช้เหล้าเป็นกระสายท าแท่ง ใช้กินกับน้ าเปลือกแคแดง แก้อาการ
ลงท้อง 

17. ยาแก้ทรางสกอเจ้าเรือนและทรางกระตัง (เป็นทรางจร) ท่านให้เอาใบผักขวง, ใบการ่อน, ใบ
ชุมเห็ดเทศ, ใบฝ้ายเทศ, ใบเพกา, ใบฟักข้าว, ใบน้ าเต้า, ใบมะระ, ใบระงับพิษ และขมิ้นอ้อย อย่างละ
เท่ากัน น ามาบดปั้นเป็นแท่งไว้ละลายน้ าซาวข้าว ใช้เป็นยาชโลมแก้พิษต่าง ๆ ที่เกิดทรางสกอและทราง
กระตัง (ทรางสะกอ เป็นซางประจ าวันพุธ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดาแล้วเป็นต่อเนื่องจนอายุ
ได้ขวบเศษ มีอาการที่เกิดต่อเนื่องสลับซับซ้อน ส่วนทรางกระตัง เป็นซางที่เกิดขึ้นหลังคลอด เกิดเขม่า
เมื่อมีอายุได้ 1 เดือน จากนั้นแม่ซาง 3 ยอด จึงจะทยอยขึ้นพร้อมบริวาร และมีอาการอย่างอ่ืนทั้งข้างใน
และข้างนอกเรื่อยมาจนถึงอายุ 11 เดือน ซึ่งจะเกิดอาการตกมูกเลือด ลงท้อง) 

18. ยาประจ าท้องกุมารอายุ 2 เดือน (นับแต่วันคลอด) ท่านให้เอาใบผักขวง, ใบสะเดา, ใบขอบ
ชะนางแดง, ใบคนทีสอ, และบอระเพ็ด น ามาบดละลายกับน้ าร้อนกินเป็นยาประจ าท้องกันส ารอกใน 2 
เดือน (แต่อายุของทารกเพ่ิมข้ึน ตัวยาจะเปลี่ยนไปด้วย) 

19. ยาจันทรรัศมี เป็นต ารับยาที่น ามาบดท าแท่งกินตามก าลังของทารก เพ่ือแก้หืด แก้ปวง แก้
คลั่ง แก้ลมบ้าหมู แก้ตัวพยาธิ แก้อาการฟกบวม และแก้ตามเสมหะ ท่านให้เอาใบผักขวง , ใบขี้กาแดง, 
ใบผักบุ้งขัน, ใบพุทรา, ใบมะกรูด, ใบมะนาว, ใบมะงั่ว, ใบมะยมตัวผู้, ใบประค าไก่, ใบส้มซ่า, กุ่มทั้งสอง, 
กระชาย, กระทือ, กระเทียม, ข่า, ขม้ินอ้อย, ตรีกะฏุก, จันทน์ทั้งสอง, ไพล, หอมแดง, เมล็ดพรรณผักกาด
, ว่านกีบแรด, และว่านร่อนทอง อย่างละเท่ากัน และเอาพริกไทยเท่าทั้งหลาย น ายาทั้งหมดมาบดให้เป็น
จุณแล้วท าเป็นแท่งไว้ให้กุมารกินกับน้ ากระสายต่าง ๆ ตามแต่โรคที่รักษา กล่าวคือ ละลายน้ าส้มซ่า (แก้
สันนิบาต), ละลายน้ าขิง (แก้ป่วง), ละลายน้ าดอกไม้ (แก้คลั่ง), ให้แซกดีงูเหลือม (แก้ตานเสมหะและแก้
ตัวพยาธิ), ละลายน้ าเหล้า (เป็นยาทาแก้อาการฟกบวม) 

20. ยาน้ าดับไฟ ซึ่งเป็นต ารับยาชโลมดับพิษทางผิวกาย ท่านให้เอาผักขวง, ใบโคกกะออม, ใบ
น้ าเต้า, ใบสะเดา, ใบต าลึงตัวผู้, ใบสมี, ใบมะลิ, ใบมะม่วงกะล่อน และขมิ้นอ้อย น ามาบดท าเป็นแท่งไว้
ละลายน้ ามะลิสด ใช้เป็นยาชโลมดับพิษได้ดีนัก  

วิธีการขยายพันธุ์ 
ใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ขวง สรรพคุณและประโยชน์ของผักขวง 15 ข้อ ! (สะเดาดิน). สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/ผักขวง/  
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18) ชื่อภาคเหนือ ขี้ติ้วป่า 
ชื่อไทย/อื่นๆ ติ้วเกลี้ยง, ติ้วส้ม (คนเมือง), กุ่ยฉ่องบ้าง (กะเหรี่ยง-ล าปาง), ติ้วแดง (สุรินทร์), ขี้ติ้ว 

ติ้วใบเลื่อม (ภาคเหนือ), ติ้วหม่น, ล าติ้ว (ลั้วะ), ตุ๊ดจรึ่ม (ขมุ) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume 
วงศ์ (Family) Hypericaceae  
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
มี 2 ประเภท 
1. ป่า ใบหนา ใหญ่กว่า ฝาดเยอะ แดงกว่า 
2. บา้น รสชาดอร่อยกว่า 
ใบออกเป็นฤดู ใบแก่จะร่วงและขึ้นใหม่ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต้นติ้วเกลี้ยง จัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงของล าต้นได้ถึง 30 

เมตร ล าต้นเปลาตรง เปลือกต้นเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด เปลือกสีเทาอมน้ าตาล เปลือกต้นด้านในเป็นสี
เหลืองอ่อน มีน้ ายางเหนียวสีเหลืองออกสีแดงซึมออกมาเมื่อถูกตัด และล าต้นยังมีหนามแหลมยาวแข็งเป็นเนื้อ
ไม้ออกตามล าต้น สามารถพบได้ในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ที่ระดับความสูงตั้งแต่ใกล้ระดับน้ าทะเลไปจนถึง
ความสูงประมาณ 700 เมตร  

ใบติ้วเกลี้ยง ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม (อาจ
พบบ้างที่ปลายทู่หรือกลม) โคนใบสอบหรือมน ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีความกว้างประมาณ 2-3.5 เซนติเมตร
และยาวประมาณ 4.5-10 เซนติเมตร แผ่นใบมีลักษณะบางคล้ายกระดาษถึงกึ่งหนาคล้ายกับแผ่นหนัง แผ่นใบ
เกลี้ยงทั้งสองด้าน ด้านล่างมักมีนวล เส้นแขนงของใบมีอยู่ข้างละ 10-18 เส้น ปลายเชื่อมกันก่อนถึงขอบใบ 
และมีก้านใบยาวประมาณ 2-4 มิลลิเมตร 

ดอกติ้วเกลี้ยง ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือออกเป็นกระจุกประมาณ 2-5 ดอก โดยจะออกดอกตามซอกใบ
หรือตามปลายกิ่ง ดอกเป็นแบบสมบูรณ์เพศ มีใบประดับขนาดเล็ก ร่วงหลุดได้ง่าย ดอกมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 1-1.2 เซนติเมตร ส่วนก้านดอกยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ดอกมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ โดยจะ
แยกเป็น 2 วง ได้แก่ กลีบเลี้ยงวงนอก 3 กลีบ ตรงกลางของกลีบวงนอกเป็นสีม่วงแดง ขอบสีเขียว และขนาด
ของกลีบจะใหญ่กว่ากลีบเลี้ยงวงในเล็กน้อย และกลีบเลี้ยงวงในมี 2 กลีบ เป็นกลีบสีเขียว ลักษณะเป็นรูปไข่
หรือรูปไข่กลับ มีขนาดกว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร ส่วนกลีบดอกมี 5 
กลีบ แยกออกจากกัน เป็นสีส้มหรือส้มแดง ลักษณะกลีบดอกเป็นรูปไข่กลับ มีขนาดกว้างประมาณ 3-4 
มิลลิเมตร และยาวประมาณ 6-7 มิลลิเมตร ผิวกลีบเกลี้ยง มีเส้นสีม่วงแดงถึงสีด าตามยาว ดอกมีเกสรตัวผู้
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จ านวนมากเชื่อมติดกันเป็น 3 กลุ่ม สลับกับกลุ่มของเกสรตัวผู้ที่ไม่สมบูรณ์ 3 ก้าน ลักษณะเป็นก้อน อวบน้ า มี
สีเหลือง ส่วนรังไข่จะอยู่เหนือวงกลีบเลี้ยง มี 3 ช่อง ในแต่ละช่องจะมีออวุลอยู่จ านวนมาก ส่วนก้านเกสรตัว
เมียมี 3 ก้าน แยกออกจากกัน 

ผลติ้วเกลี้ยง ผลเป็นแบบผลแห้งแตก ลักษณะของผลเป็นรูปวงรี ผลแข็งเกลี้ยงและเป็นมัน มีขนาด
กว้างประมาณ 7-8 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 10-12 มิลลิเมตร ผลมีกลีบเลี้ยงติดทนหุ้มอยู่ประมาณ 2 ใน 3 
ของความยาวผล ผลเมื่อแก่จะแตกตามรอยประสานออกเป็น 3 พู ภายในผลมีเมล็ดอยู่ประมาณ 6-8 เมล็ดต่อ
พู เมล็ดเป็นลักษณะมีปีกแบนและบางใส โดยจะออกดอกและผลในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 

แหล่งที่พบ 
ป่าชุมชน  สวนครัว   

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอดอ่อน เป็นของป่า แต่เอามาปลูกในบ้าน เป็นเครื่องเคียง ลาบ น้ าพริก ท าส้าผัก กินดิบ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบอ่อนและยอดอ่อนมีรสเปรี้ยวค่อนข้างฝาด ใช้รับประทานเป็นผักสด รับประทานกับลาบหรือ

น้ าพริก หรือรับประทานร่วมกับอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปลือกต้นใช้สกัดท าสีย้อมผ้า 
เนื้อไม้ติ้วเกลี้ยงสามารถน ามาใช้สร้างบ้าน ท ากระดาน ท าเสา ฟืน และถ่านได้ 
เนื้อไม้ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงท าฟืนส าหรับจุดไฟต้มยาให้สตรีหลังคลอดบุตรที่อยู่ไฟ เพราะมีควันไม่เหม็น 

อีกท้ังเนื้อไม้ยังติดไฟได้ดีมากอีกด้วย 
ชาวมาเลเซียจะใช้เปลือกต้นและใบของติ้วเกลี้ยงมาผสมกับน้ ามันมะพร้าวเพ่ือช่วยบ ารุงผิวพรรณ 
ต้นติ้วเกลี้ยงสามารถน ามาปลูกเป็นไม้ประดับได้ โดยความสนใจของพันธุ์ไม้ชนิดนี้ก็คือ เป็นต้นไม้ มี

ขนาดที่ปรับตัวได้ตามพ้ืนที่ที่ปลูก มีสีสันเมื่อใบแก่และอ่อน ลักษณะของต้นเป็นทรงเรือนยอดรูปกรวยคว่ าดู
สวยงาม ใช้ปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงาได้ดีแม้ผลัดใบ อีกท้ังยังมีดอกท่ีสวยงามแม้มีขนาดเล็ก 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ยาบ ารุงร่างกาย 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต้นหรือรากติ้วเกลี้ยงใช้ผสมกับล าต้นก าแพงเจ็ดชั้น ใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้กระษัยเส้นและเป็นยา

ระบาย (ต้น, ราก) 
ใบอ่อนและยอดอ่อนใช้รับประทาน มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อน ๆ (ใบ) 
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ช่วยรักษาอาการเสียดท้องหรืออาการท่ีเกี่ยวกับล าไส้ (เปลือกต้น) 
น้ ายางจากเปลือกที่เปลี่ยนเป็นสีแดงใช้เป็นยารักษาโรคหิด (ยาง)  

วิธีการขยายพันธุ์ 
ใช้เมล็ดเพาะกล้า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ติ้วเกลี้ยง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นติ้วเกลี้ยง 11 ข้อ ! (ติ้วใบเลื่อม). สืบค้นเมื่อ 9 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/ติ้วเกลี้ยง/ 
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19) ชื่อภาคเหนือ ขี้มด ไข้มด 
ชื่อไทย/อื่นๆ ชุมเส็ด (ตราด), ไคร้เส็ด (เพชรบูรณ์), ไคร้ป่าปิ้น (พิษณุโลก), ตานเข้า (เลย), ผักขี้

มด (แพร่), Nellikapuli 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Glochidion zeylanicum ( Gaertn. )  A. Juss var.  tomentosum ( Dalzell) 

Trimen 
วงศ์ (Family) Phyllanthaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักข้ีมด จัดเป็นพุ่ม ล าต้นมีลักษณะตั้งตรงสูงได้ประมาณ 1-2 เมตร  
ใบผักขี้มด ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก รูปวงรีแกม

รูปไข่กลับ หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7-12 
เซนติเมตร ผิวใบมีขนนุ่มละเอียดทั้งสองด้าน 

ดอกผักขี้มด ออกดอกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ มีดอกย่อยหลายดอก กลีบดอกเป็นสีเหลืองแกมเขียว 
ขนาดเล็ก 

ผลผักขี้มด ผลเป็นผลแห้งและแตกได้ ลักษณะของผลเป็นรูปกลมแป้นสีเขียว มีหลายพู 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบมีขน กินสด ส้าผัก เครื่องเคียงน้ าพริก ต าไข่มดส้ม กุ้งเต้น 
ลูก กินสด สีเหลือง รสหวาน 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต ารับยาพ้ืนบ้านล้านนาจะใช้เปลือกต้นผักขี้มด ผสมกับเปลือกต้นมะขาม และโกฐทั้งห้า น ามาบดให้

เป็นผง ละลายกับน้ าร้อนดื่มเป็นยาหอม บ ารุงหัวใจ (เปลือกต้น)  
วิธีการขยายพันธุ์ 

ใช้เมล็ด 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ผักขี้มด สรรพคุณของผักขี้มด ! (ชุมเส็ด,ไคร้เส็ด). สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://medthai.com/ผักข้ีมด/  
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20) ชื่อภาคเหนือ ขี้หูด  
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักเปิ๊ก, rat-tail radish, serpent radish, or tail-pod radish 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Raphanus caudatus L. 
วงศ์ (Family) Brassicaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักข้ีหูด จัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุ 1 ปี หรือ 2 ปี ล าต้นตั้งตรง มีขนแข็งปกคลุมเล็กน้อย ต้นขึ้นเป็นกอ
เหมือนกับผักกาดเขียว มีความสูงได้ประมาณ 30-100 เซนติเมตร ล าต้นเป็นรูปทรงกลมหรือทรงกระบอก 
ส่วนกลางของล าต้นจะกลวง ก้านใบแทงขึ้นจากดิน โดยเป็นผักพ้ืนบ้านทางภาคเหนือ ชอบขึ้นในที่มีอากาศ
หนาวเย็นหรือที่มีความชุ่มชื้น หาพบในภาคอ่ืนได้น้อยมาก ส่วนทางภาคอีสานก็พบได้เฉพาะบนภูสูงเท่านั้น 
ดังนั้นผักชนิดนี้จึงเป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างกว้างขวางทางภาคเหนือ 

ใบผักขี้หูด ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวอ่อน ออกเรียงสลับเป็นกระจุกที่ผิวดิน ลักษณะของใบเป็นรูปวงรีแกม
รูปช้อนแกมรูปเส้น ใบจะอวบน้ า ส่วนล่างของใบจะมีขอบใบที่เว้าหาเส้นกลางใบ ส่วนยอดสุดปลายจะมนหรือ
แหลม และมักมีขนาดใหญ่กว่า ส่วนขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-8 เซนติเมตรและยาว
ประมาณ 10-30 เซนติเมตร ผิวใบเรียบหรือมีขนเล็กน้อยคล้ายกับใบผักกาด ก้านใบยาวประมาณ 3-4 
เซนติเมตร 

ดอกผักขี้หูด ออกดอกเป็นช่อ โดยจะออกที่ปลายกิ่งหรือตามซอกใบ ช่อดอกยาวได้ประมาณ 10-50 
เวนติเมตร มีดอกย่อยจ านวนมาก ดอกย่อยมีขนาดเล็กมาก เป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงดอกมี 4 กลีบ 
เป็นสีเขียว ส่วนกลีบมี 4 กลีบ กลีบดอกเป็นสีม่วง สีม่วงอมชมพู หรือเป็นสีขาว ดอกมีขนาดกว้างประมาณ 8-
10 มิลลิเมตร เมื่อต้นผักขี้หูดเจริญเติบโตจนได้ที่แล้ว ก้านดอกจะแทงยอดขึ้นมาจากกอต้นเป็นก้านยาว และ
จะมีดอกพราวตลอดก้านตั้งแต่ยอดกิ่งถึงโคนกิ่ง โดยผักชนิดนี้จะออกดอกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
ธันวาคม 

ผลผักขี้หูด หรือ ฝักขี้หูด ผลเป็นผลแห้งและแตกได้ ลักษณะของผลคล้ายฝักถั่ว มีขนาดเล็ก ฝักเป็นสี
เขียวอ่อน ปลายฝักแหลม ฝักหยักเป็นคอดเว้าเป็นข้อ ๆ ฝักมีขนาดกว้างประมาณ 0.5-2 เซนติเมตรและยาว
ประมาณ 5-15 เซนติเมตร ผนังด้านในของฝักจะอ่อนนุ่มคล้ายกับฟองน้ า ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 2-10 
เมล็ด ลักษณะของเมล็ดกลมหรือค่อนข้างกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-5 มิลลิเมตร โดยผักชนิด
นี้จะออกผลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พชื 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินฝัก ใส่น้ าพริก, ใส่แกงแค 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ดอกและฝักของผักขี้หูดสามารถใช้รับประทานเป็นผักได้ทั้งสดและสุก โดยผักขี้หูดเมื่อสดหรืออ่อนจะ

มีรสชาติเผ็ดเล็กน้อย มีรสคล้ายกับรสมัสตาร์ด แต่เมื่อน าไปต้มหรือท าให้สุกก็จะออกรสหวานมัน คล้ายกับก้าน
ดอกหอม มีรสอร่อย โดยนิยมรับประทานกันมากทางภาคเหนือ โดยอาหารเหนือจะมีความอร่อยเป็นพิเศษ
หากน าผักขี้หูดมาร่วมปรุงด้วย เช่น การท าแกงแค แกงส้มกับปลาช่อน แกงส้มพริกสดใส่มะเขือเทศ แกงป่ากับ
หมูสามชั้น แกงผักขี้หูดใส่มดแดง แกงผักขี้หูดกับแหนมใส่ไข่ หรือน ามาใช้ท าเป็นผัดผักขี้หูด เป็นต้น นอกนี้ยัง
รับประทานเป็นผักสดหรือลวกจิ้มกับน้ าพริก เช่น น้ าพริกกะปิ น้ าพริกอ่อง ฯลฯ 

คุณค่าทางโภชนาการของผักขี้หูดต่อ 100 กรัมจะให้พลังงาน 30 แคลอรี , ไขมัน 1 กรัม , 
คาร์โบไฮเดรต 5.6 กรัม, โปรตีน 1.8 กรัม, ใยอาหาร 0.9 กรัม, วิตามินซี 52 มิลลิกรัม, แคลเซียม 60 มิลลิกรัม
, ฟอสฟอรัส 19 มิลลิกรัม และธาตุเหล็ก 0.6 กรัม ส่วนอีกข้อมูลหนึ่งระบุว่าคุณค่าทางโภชนาการของส่วนที่
รับประทานได้ต่อ 100 กรัม (ของดอกและฝักอ่อน) จะให้พลังงาน 15 แคลอรี , น้ า 96.6%, โปรตีน 3.6 กรัม, 
ไขมัน 0.1 กรัม, ใยอาหาร 0.6 กรัม, เถ้า 0.4 กรัม, วิตามินเอ 772 หน่วยสากล, วิตามินบี 1 0.11 มิลลิกรัม, 
วิตามินบี 2 0.05 มิลลิกรัม, วิตามินบี 3 1.10 มิลลิกรัม, วิตามินซี 125 มิลลิกรัม, แคลเซียม 44 มิลลิกรัม, 
ฟอสฟอรัส 35 มิลลิกรัม, ธาตุเหล็ก 1.8 มิลลิกรัม 

หากน าผักขี้หูดไปหมักผสมกับ EM ก็จะสามารถน ามาใช้เป็นยาไล่แมลงได้ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ฝักและใบช่วยท าให้เจริญอาหาร (ใบ, ฝัก) 
2. เนื่องจากผักข้ีหูดมีกลิ่นฉุน จึงนิยมน าไปใช้เป็นยาสมุนไพรแก้หวัด (ฝัก) 
3. ช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย (ใบ, ฝัก) 
4. ช่วยละลายนิ่ว (ใบ, ฝัก) 
5. ดอกเป็นยาช่วยขับน้ าดี (ดอก) 
6. ต ารับยาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับผักกาดหัวหรือหัวไชเท้า  

วิธีการขยายพันธุ์ 
ใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). 9 สรรพคุณและประโยชน์ของผักขี้หูด ! (วาซาบิเมืองไทย). สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/ผักข้ีหูด/    



85 
 

 

21) ชื่อภาคเหนือ ขี้เหล็กขาว 
ชื่อไทย/อื่นๆ ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี), ขี้เหล็กบ้าน (ล าปาง,สุราษฎร์ธานี), ผักจี้ลี้ แมะขี้แหละพะโด 

(แม่ฮ่องสอน), ยะหา (ปัตตานี), ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง), ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ), 
ขี้ เหล็กจิหรี่  (ภาคใต้ ) , Siamese senna, Siamese cassia, Cassod tree, Thai 
copperpod 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby 
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ลักษณะของต้นขี้เหล็ก เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 8-15 เมตร ล าต้นมักคดงอ เปลือกมีสีเทาถึงน้ าตาล
ด าแตกเป็นร่องตื้น ๆ ตามยาว แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแคบ ส่วนลักษณะของผลขี้เหล็ก มีลักษณะเป็นฝักแบนกว้าง 
1.4 เซนติเมตร ยาว 15-23 เซนติเมตร มีความหนา มีสีน้ าตาล มีเมล็ดหลายเมล็ด 

ใบขี้เหล็ก เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับกัน ใบเป็นสีเขียวเข้ม มีใบย่อยรูปรี 5 -12 คู่ กว้าง
ประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ที่ปลายสุดเป็นใบเดี่ยว ปลายใบเว้าตื้น โคนใบมน ขอบ
และแผ่นใบเรียบ โดยใบขี้เหล็ก 100 กรัมจะมีเบต้าแคโรทีน 1.4 มิลลิกรัม, ธาตุแคลเซียม 156 มิลลิกรัม, ธาตุ
ฟอสฟอรัส 190 มิลลิกรัม, ธาตุเหล็ก 5.8 มิลลิกรัม, เส้นใยอาหาร 5.6 กรัม, โปรตีน 7.7 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 
10.9 กรัม, พลังงาน 87 กิโลแคลอรี 

ดอกขี้เหล็ก จะออกดอกเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง มีดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงกลมมี 3-4 กลีบ ปลาย
มน กลีบดอกมี 5 กลีบ ปลายมน โคนเรียว หลุดร่วงง่าย ก้านดอกจะยาว 1-1.5 เซนติเมตร และมีเกสรตัวผู้
หลายเกสร และในบรรดาผักผลไม้ไทยทั้งหลาย ดอกขี้เหล็กก็จัดเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงมากที่สุดเป็นอันดับ 1 
โดยมีวิตามินซีมากถึง 484 มิลลิกรัมต่อดอกขี้เหล็ก 100 กรัม และยังมีเบต้าแคโรทีน 0.2 กรัม, ธาตุแคลเซียม 
13 มิลลิกรัม, ธาตุฟอสฟอรัส 4 มิลลิกรัม, ธาตุเหล็ก 1.6 มิลลิกรัม, เส้นใยอาหาร 9.8 กรัม, โปรตีน 4.9 กรัม, 
คาร์โบไฮเดรต 18.7 กรัม และให้พลังงาน 98 กิโลแคลอรี 
แหล่งที่พบ  

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พชื  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอด กับดอก แกงเผ็ด ย าน้ าพริกอ่อง แกงใส่เนื้อ 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ส าหรับคนล้านนาโบราณจะน าเอาใบแก่มาบ่มกล้วย มะม่วงให้สุก ท าให้ผลไม้มีสีสวยน่ากิน 
ยอดอ่อนน ามาลวกสุก มีรสขมเป็นสมุนไพรใช้ทางยา 
น าเอายอดอ่อนกับดอกขี้เหล็กมาลวกสุก ตักออกแช่น้ า จะท าเป็นอาหารบีบน้ าออกท าแกงกะทิ แกง

ใส่น้ าคั้นยอดฟักทอง หรือใบย่านาง เอาความหวานของกะทิกับน้ าผักมาแก้ความขม ส่วนยอดและดอกขี้เหล็ก
นิยมเอามาแกงใส่เนื้อย่างหรือเนื้อหมูย่างก็ได้ 

ยอดอ่อนกับดอกข้ีเหล็กมาคั่วใส่น้ าพริกหมูสับ 
ตามความเชื่อของคนล้านนาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เมื่อถึง “เดือน 6 เป็ง” หรือวันเพ็ญเดือน 6 

(เหนือ) น้ าในโลกถูกอิทธิพลของดวงจันทร์ ท าให้น้ าและแร่ธาตุในดินถูกดูดขึ้นไปรวมกันอยู่ที่ยอดขี้เหล็ก ท าให้
คุณประโยชน์ทางยาของยอดขี้เหล็กมีสูงสุดในรอบปี เมื่อน าเอายอดผักข้ีเหล็กมาลวกสุก เอาน้ าต้มดื่มกินในวัน
นั้น หรือเอายอดผักข้ีเหล็กไปจิ้มน้ าพริก จะได้สรรพคุณทางยาดังกล่าวมามากท่ีสุดไม่ป่วยไข้ กินข้าวอร่อย และ
นอนหลับสบาย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ธาตุเหล็กสูง เป็นยาระบาย 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ใบขี้เหล็กมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง (ใบ) 
2. ดอกข้ีเหล็กมีวิตามินที่ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา (ดอก) 
3. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค ป้องกันหวัด ช่วยท าให้แผลหายเร็วขึ้น (ดอก) 
4. ช่วยบ ารุงธาตุ (ราก) 
5. แก้ธาตุพิการ แก้ไฟ ท าให้ตัวเย็น (แก่น) 
6. ช่วยเจริญธาตุไฟ (ราก) 
7. ช่วยแก้โรคกระษัย (ราก, ล าต้นและก่ิง, เปลือกต้น, ทั้งต้น) 
8. ช่วยรักษาอาการตัวเหลือง (ท้ังต้น) 
9. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน (ใบ, แก่น) 
10. ช่วยลดความดันโลหิตสูง (ใบ) 
11. ช่วยรักษาวัณโรค (แก่น) 
12. ช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง (ดอก) 
13. ช่วยรักษามะเร็งปอด ปอดอักเสบ มะเร็งล าไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร (แก่น) 
14. ช่วยแก้อาการชักในเด็ก (ราก) 
15. แก้ไตพิการ (ไม่ระบุส่วนที่ใช้)  
16. ช่วยแก้อาการแสบตา (แก่น) 
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17. ใบขี้เหล็กมีสารที่ชื่อว่า “แอนไฮโดรบาราคอล” (Anhydrobarakol) ที่มีสรรพคุณช่วยในการ
คลายความเครียด บรรเทาอาการจิตฟุ้งซ่าน (ใบ) 

18. ช่วยบ ารุงสมอง บ ารุงประสาท แก้โรคประสาท และช่วยสงบประสาท (ดอก) 
19. ช่วยท าให้นอนหลับสบาย แก้อาการนอนไม่หลับ ผ่อนคลายความกังวล ด้วยการใช้ใบขี้เหล็กแห้ง 

30 กรัม (หรือใบสด 50 กรัม) น ามาต้มกับน้ าไว้ดื่มก่อนนอน หรือจะใช้ใบอ่อนท าเป็นยาดองเหล้า โดยใส่เหล้า
ขาวพอท่วมยา แช่ทิ้งไว้ 7 วันและคนทุกวันให้น้ ายาสม่ าเสมอ เมื่อครบให้กรองเอากากยาออก จะได้น้ ายาดอง
เหล้าขี้เหล็ก แล้วน ามาดื่มครั้งละ 1-2 ช้อนชาก่อนเข้านอน (ใบ, ดอก) 

20. ช่วยแก้ลมข้ึนเบื้องสูง เบื้องบน โลหิตขึ้นเบื้องบน ท าให้มีอาการระส่ าระสายในท้อง (ฝัก) 
21. ช่วยรักษาหืด (ดอก) 
22. ช่วยรักษาโรคโลหิตพิการ ผายธาตุ (ดอก) 
23. ช่วยบ ารุงโลหิต (ใบ) 
24. ช่วยขับโลหิต (แก่น) 
25. ช่วยขับพิษโลหิต (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
26. แก้เลือดก าเดาไหล (ต้น, ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
27. ช่วยถ่ายพิษไข้ แก้ไข้กลับซ้ า แก้ไข้หนาว ไข้ผิดส าแดง (ราก) 
28. ช่วยดับพิษไข้ (เปลือกต้น, ทั้งต้น) 
29. ช่วยแก้พิษไข้เพ่ือน้ าดี พิษไข้เพ่ือเสมหะ (เปลือกต้น, ฝัก) 
30. ช่วยแก้พิษเสมหะ (ท้ังต้น) 
31. ช่วยก าจัดเสมหะ (ใบ) 
32. ช่วยขับมุตกิด กัดเถาดาน กัดเสมหะ และกัดเมือกในล าไส้ (เปลือกฝัก) 
33. ขี้เหล็กมีสรรพคุณช่วยแก้ร้อนใน (ใบ) 
34. ช่วยท าให้เจริญอาหาร (ดอก) 
35. แก้อาการเบื่ออาหาร ด้วยการใช้ใบขี้เหล็กแห้ง 30 กรัม (หรือใบสด 50 กรัม) น ามาต้มกับน้ าไว้ดื่ม

ก่อนนอน หรือจะใช้ใบอ่อนท าเป็นยาดองเหล้า โดยใส่เหล้าขาวพอท่วมยา แช่ทิ้งไว้ 7 วันและคนทุกวันให้น้ ายา
สม่ าเสมอ เมื่อครบให้กรองเอากากยาออก จะได้น้ ายาดองเหล้าขี้เหล็ก แล้วน ามาดื่มครั้งละ 1 -2 ช้อนชาก่อน
เข้านอน (ใบแห้ง, ใบอ่อน) 

36. ช่วยแก้อาการท้องผูก ด้วยการใช้ใบอ่อน 2-3 ก ามือ หรือแก่นประมาณ 2 องคุลี ประมาณ 3-4 
ชิ้น น ามาต้มกับน้ าครึ่งถ้วยแก้ว เติมเกลือเล็กน้อย ใช้ดื่มหลังตื่นนอนตอนเช้าหรือก่อนอาหารเช้าครั้งเดียว (ใบ
อ่อน, แก่น) 

37. ช่วยรักษาโรคบิด (ใบ) 
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38. ใช้เป็นยาถ่าย ยาระบาย ด้วยการใช้ใบอ่อน 2-3 ก ามือ หรือแก่นประมาณ 2 องคุลี ประมาณ 3-4 
ชิ้น น ามาต้มกับน้ าครึ่งถ้วยแก้ว เติมเกลือเล็กน้อย ใช้ดื่มหลังตื่นนอนตอนเช้าหรือก่อนอาหารเช้าครั้งเดียว 
(ดอก, ใบ, แก่น, ล าต้นและก่ิง, เปลือกต้น, ราก, ทั้งต้น) 

39. ช่วยรักษาโรคริดสีดวงทวาร (เปลือกต้น) 
40. ช่วยบ ารุงน้ าดี (ทั้งต้น) 
41. ช่วยขับปัสสาวะ (ใบ, ล าต้น และกิ่ง) 
42. ช่วยรักษานิ่วในไต (ใบ, ล าต้น และกิ่ง) 
43. แกงขี้เหล็กช่วยรักษาโรคหนองใน (แก่น, ทั้งต้น) 
44. รักษาแผลกามโรค (ราก, แก่น) 
45. ช่วยแก้หนองใส (แก่น) 
46. ช่วยขับระดูขาว (ใบ, ล าต้น และกิ่ง) 
47. ช่วยฟอกโลหิตในสตรี (ต้น) 
48. ช่วยขับพยาธิ (ใบ, ดอก) 
49. ช่วยรักษาอาการเหน็บชา (ใบ, ราก) 
50. รากใช้ทาแก้อัมพฤกษ์ให้หย่อน (ราก) 
51. ช่วยท าให้เส้นเอ็นหย่อน (ท้ังต้น) 
52. แก้เส้นเอ็นพิการ (เปลือกฝัก) 
53. ช่วยรักษาโรคผิวหนัง (ล าต้นและก่ิง) 
54. ช่วยรักษาโรคหิด (เปลือกต้น) 
55. ช่วยรักษาฝีมะม่วง (ใบ) 
56. ทางภาคใต้ใช้รากข้ีเหล็กผสมกับสารส้ม น ามาทาแผลฝีหนอง (ราก) 
57. ช่วยแก้อาการฟกช้ า (ราก, ล าต้น และกิ่ง) 
58. ประโยชน์ของขี้เหล็กช่วยแก้บวม (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
59. ช่วยรักษารังแค ด้วยการใช้ดอกขี้เหล็กผสมกับมะกรูดย่างไฟ 2 ลูก โดยต้องย่างให้มีรอยไหม้ที่ผิว

มะกรูดด้วย ใช้ดอกขี้เหล็ก 2 ช้อนโต๊ะ พิมเสน 1 ช้อนชา น ามาปั่นผสมกันแล้วเติมน้ าปูนใส 100  cc. ปั่นจน
เข้ากัน แล้วคั้นกรองเอาแต่น้ า จากนั้นน าน้ ามันมะกอกเติมผสมเข้าไปประมาณ 60-100 cc. ผสมจนเข้ากัน
แล้วน ามาหมักผมทิ้งไว้ประมาณ 20 นาทีก่อนการสระผมทุกครั้ง จะช่วยรักษารังแคได้ (ดอก) 

60. ใช้ท าปุ๋ยหมัก (ใบแก่) 
61. ดอกและดอกอ่อนใช้รับประทานหรือท าเป็นแกงขี้เหล็กได้ (ดอก) 
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โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การรับประทานขี้เหล็กในลักษณะที่น าใบขี้เหล็กไปตากแห้งแล้วบรรจุเป็นเม็ด อาจท าให้เกิดการเสื่อม

และการตายของเซลล์ตับ หรืออาจท าให้เกิดภาวะตับอักเสบ ท าให้เกิดโรคตับได้ ซึ่งการรับประทานขี้เหล็ก
อย่างปลอดภัย ต้องเลือกใบเพสลาดหรือตั้งแต่ยอดอ่อนถึงใบขนาดกลาง และน าไปต้มให้เดือด เทน้ าทิ้งสัก 2-3 
น้ า แล้วค่อยน ามาปรุงอาหารหรือน าไปท าเป็นยา ซึ่งวิธีการแบบพ้ืนบ้านนี้จะช่วยฆ่าฤทธิ์และท าลายสารที่เป็น
อันตรายต่อตับได้ และยังช่วยลดความขมลงอีกด้วย 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
มติชนสุดสัปดาห์ .  (2561) .  ล้านนาค้าเมือง :  ผักขี้ เหล็ก .  สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 จาก

https://www.matichonweekly.com/column/article_110756 
อ ภิ ช า ติ  รั ต น วิ ร ะ กุ ล .  ( 2 5 46) .  ขี้ เ ห ล็ ก .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  10 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2561 จ า ก 

www.dnp.go.th/Pattani_botany/พันธุ์ไม้/ไม้เอนกประสงค์/ข้ีเหล็ก/ขี้เหล็ก.htm 
Medthai. (2560). ขี้เหล็ก สรรพคุณและประโยชน์ของขี้เหล็ก 61 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/ขี้เหล็ก/ 
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22) ชื่อภาคเหนือ ขี้เหล็กแดง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ขี้เหล็กเลือด มีชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ ว่า ขี้เหล็กคันชั่ง ขี้เหล็กตาซี ขี้เหล็กแดง ขี้เหล็กยาย

ชี ขี้เหล็กปันช่าง บี้ตะขะ ช้าขี้เหล็ก ขี้เหล็กแมลงสาบ (เชียงใหม่) , มะเกลือเลือด 
(ราชบุรี), กะแลงแง็น (นราธิวาส), ขี้เหล็กคันชั่ง ขี้เหล็กแดง (ภาคเหนือ), ขี้เหล็กดง 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ขี้เหล็กป่า (ภาคตะวันออกเฉียงใต้), กะแลงแงน ขี้เหล็ก
นางชี ขี้เหล็กเลือด ช้าขี้เหล็ก (ภาคใต้) , ปี้ตะขะ (ละว้า-เชียงใหม่), แมะขี้เหละที 
แมะแคะแหล่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮองสอน), จี้ลีหลอย (เงี้ยว-แม่ฮองสอน), Golden 
bird, Limestone Cassia 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna timoriensis (DC.) H.S.Irwin & Barneby 
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นขี้เหล็กเลือด จัดเป็นพรรณไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีลักษณะคล้ายขี้เหล็กบ้าน 
ล าต้นมีความสูงได้ประมาณ 8-15 เมตร เปลือกล าต้นเป็นสีน้ าตาลเข้ม ตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีน้ าตาล
หรือสีเหลืองถึงสีเหลืองทองขึ้นปกคลุม เจริญเติบโตได้ในดินทั่วไป มีเขตการกระจายพันธุ์กว้าง พบได้ตั้งแต่ศรี
ลังกา พม่า กัมพูชา ลาว เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงทางตอนเหนือของออสเตรเลีย ส่วนในประเทศไทย
พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมักขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าราบ ป่าผลัดใบ ชายป่าที่แห้งแล้ง 
สองข้างถนน หรือบางครั้งพบข้ึนตามเขาหินปูน 

ใบขี้เหล็กเลือด เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงข้ามกัน มีใบย่อยประมาณ 10-20 คู่ แกนกลาง
ยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่ม ก้านใบประกอบยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร ลักษณะของใบย่อย
เป็นรูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบแหลมสั้น ๆ หรือเป็นติ่ง โคนใบมนหรือกลม ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้าง
ประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 2-6 เซนติเมตร แผ่นใบเกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่มทั้งสองด้านของ
แผ่นใบ ก้านใบย่อยสั้น ท้องใบเป็นสีแดง มีหูใบเป็นรูปติ่งหู ขนาดประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร 

ดอกขี้เหล็กเลือด ออกดอกเป็นช่อแยกแขนงแบบหลวม ๆ โดยจะออกตามซอกใบ ยาวประมาณ 10-
30 เซนติเมตร เกลี้ยงหรือมีขน ใบประดับเป็นรูปไข่ ปลายแหลม ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร หลุดร่วงได้ง่าย 
ก้านดอกย่อยยาวประมาณ 1-3 เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่ม ส่วนกลีบเลี้ยงเป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายกลม 
ยาวไม่เท่ากัน โดยจะยาวประมาณ 0.7-1.5 เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่มด้านนอก ส าหรับกลีบดอกนั้นจะเป็นสี
เหลืองสด กลีบดอกมี 5 กลีบ ลักษณะของกลีบดอกเป็นรูปวงรีหรือรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร 
โคนกลีบดอกแหลม มีก้านกลีบสั้น ๆ ดอกมีเกสรเพศผู้ 10 อัน 2 อันมีขนาดใหญ่กว่า ก้านเกสรยาวประมาณ 
2-4 มิลลิเมตร อับเรณูยาวประมาณ 8-10 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้อีก 5 อัน มีอับเรณูขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย อับ
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เรณูมีช่องเปิดที่ปลาย เกสรเพศผู้ที่ลดรูปจะมี 3 อัน ขนาดยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร รังไข่และก้านเกสรเพศ
เมียเกลี้ยง ยอดเกสรมีขนาดเล็ก โดยจะออกดอกในช่วงประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 

ผลขี้เหล็กเลือด ผลมีลักษณะเป็นฝักขนาดเล็ก ฝักเป็นรูปแถบ แบน และเกลี้ยง ฝักมีขนาดกว้าง
ประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 8-16 เซนติเมตร เมื่อแก่จะเป็นสีน้ าตาลเข้ม กระเปาะแตกได้ 
ภายในมีเมล็ดสีน้ าตาลหลายเมล็ด หรือประมาณ 10-30 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปรีแบนและเป็นมันวาว 
เมล็ดมีขนาดกว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร โดยจะติดผลในช่วงประมาณเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
นิยมกินแต่ดอก รสชาติค่อนข้างฝาด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบอ่อนและดอกตูม ใช้รับประทานเป็นอาหารได้ 
ใช้ปลูกเป็นไม้เบิกน า เจริญเติบโตได้ในดินทั่วไป ทนความแล้งได้ดี 
ชาวขมุจะใช้เนื้อไม้หรือก่ิงน ามาใช้ในการก่อสร้าง ส่วนล าต้นน าไปใช้ท าฟืน 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. แก่นมีรสขม ใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยาบ ารุงโลหิต (แก่น) 
2. ใช้เป็นยาแก้กระษัย (แก่น) 
3. ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ (แก่น) 
4. แก่นใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยารักษาโรคสตรีที่มีโลหิตระดูเสีย เป็นยาล้างขับโลหิต (แก่น) 
5. ใช้เป็นยาแก้ไตพิการ (แก่น) 
6. เปลือกต้นมีรสขม ใช้เป็นยาแก้โรคหิด (เปลือกต้น) 
7. ใช้เป็นยารักษาอาการปวดเอว แก้ปวดเมื่อย แก้เส้นปัตคาดบริเวณท้องน้อยและหน้าขาตึง (แก่น) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). 10 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นขี้เหล็กเลือด !. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://medthai.com/ขี้เหล็กเลือด/  
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23) ชื่อภาคเหนือ เขี๋ยงคา เขื๋องคา (สันป่าเปาเรียก) 
ชื่อไทย/อื่นๆ หญ้าเสือมอบ (ราชบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี), เกี๋ยงพาใย (ภาคเหนือ), ซะเป มอก

พา หญ้าลั่งพ้ัง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), พอกี่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หลานเฉ่า เพ่ย
หลาน (จีนกลาง), สันพร้าหอม (กรุงเทพฯ) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eupatorium fortunei Turcz.  
วงศ์ (Family) Asteraceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นสันพร้าหอม จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนชนิดหนึ่ง มีอายุได้หลายปี ล าต้นตั้งตรง มีความสูงของ
ต้นได้ประมาณ 70-120 เซนติเมตร โคนต้นเรียบเป็นมัน เกลี้ยง ตามล าต้นเป็นร่อง แต่จะค่อนข้างเกลี้ยง
เล็กน้อย รากแก้วใต้ดินแตกแขนงมาก จัดเป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ชอบดินร่วนและชุ่มชื้น 
ความชื้นปานกลาง มีแสงแดดส่องปานกลาง พบขึ้นบริเวณตามหุบเขาหรือล าธาร และพบปลูกมากทาง
ภาคเหนือและภาคอีสาน 

ใบสันพร้าหอม เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงกันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อของล าต้น ลักษณะของใบเป็นรูปมนรีหรือ
รูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ส่วนขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตร 
และยาวประมาณ 5-9 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยงเป็นสีเขียว หลังใบมีขนปกคลุม เส้นใบคล้ายรูปขนนก เมื่อขยี้ดม
จะมีกลิ่นหอม ใบบริเวณโคนต้นจะมีขนาดใหญ่กว่าและแห้งง่าย 

ดอกสันพร้าหอม ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของล าต้น คล้ายซี่ร่ม ช่อดอกยาวได้ประมาณ 6-8 
มิลลิเมตร ก้านช่อดอกมีขนขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น ก้านหนึ่งมีประมาณ 10 ช่อ เรียงติดกัน 2-3 แถว แถว
ด้านนอกมีขนาดสั้นกว่าแถวด้านใน ในช่อหนึ่ง ๆ จะมีดอกประมาณ 4-6 ดอก ลักษณะของดอกเป็นรูป
ทรงกระบอก ดอกมีสีแดงหรือสีขาว ดอกมีขนาดเล็ก ดอกยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร เมื่อบานเต็มที่จะมี
ขนาดประมาณ 7-8 มิลลิเมตร ปลายแยกออกเป็นแฉก 5 แฉก มีกลีบเลี้ยงสีม่วงแดง ดอกมีเกสรเพศผู้ 5 อัน 
อยู่ใจกลางดอก 

ผลสันพร้าหอม ลักษณะของผลเป็นรูปขอบขนานแคบหรือรูปทรงกระบอก ผลเป็นสีด า มีสัน 5 สัน 
ผลยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร เมื่อสุกผลจะแห้งเป็นสีน้ าตาลอมด า 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดอ่อนใส่แกงแค 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ทั้งต้นมีรสเผ็ด มีกลิ่นหอม เป็นยาสุขุม ออกฤทธิ์ต่อม้ามและกระเพาะอาหาร ใช้เป็นยาขับน้ าชื้น

ในร่างกาย (ท้ังต้น) 
2. ทั้งต้นมีสรรพคุณเป็นยาบ ารุง น ามาบดให้เป็นผง ท าเป็นชาส าหรับชงดื่มเป็นยาบ ารุงร่างกาย 

บ ารุงก าลัง ท าให้เลือดไหลเวียนดี และช่วยแก้อาการวิงเวียน (ท้ังต้น) 
3. ช่วยท าให้เจริญอาหาร (ท้ังต้น) ใช้เป็นยาแก้พิษเบื่ออาหาร (ใบ) 
4. ใบมีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงหัวใจ (ใบ) 
5. ช่วยบ ารุงโลหิต (ทั้งต้น)  
6. ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ (ท้ังต้น) 
7. ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้ไข้ตัวร้อนจัด ไข้แดด (ทั้งต้น) ส่วนต ารับยาแก้ไข้ตัวร้อน แก้ไข้แดด ระบุให้ใช้

ใบสันพร้าหอม 5 กรัม, ใบสะระแหน่ 5 กรัม, ใบบัวหลวง 5 กรัม, พิมเสนต้น 5 กรัม, ปี่แปะเอ๊ียะ 30 กรัม, 
โหล่วกิง 30 กรัม และเปลือกฟัก 60 กรัม น ามารวมกันต้มกับน้ ารับประทาน (ใบ) 

8. ต ารับยาแก้หวัด ระบุให้ใช้ทั้งต้นประมาณ 1 ก ามือ ใส่ในน้ า 1 ลิตร ต้มให้เดือด พอเดือดหรี่ไฟลง 
ต้มต่ออีกประมาณ 15 นาที ใช้ดื่มครั้งละครึ่งแก้วประมาณ 125 มิลลิลิตร วันละ 3 เวลา หรือน ามาบดเป็นผง
ท าเป็นชาชงดื่ม (ท้ังต้น) 

9. ใช้บดกับน้ า เติมน้ าผึ้งเล็กน้อยเป็นยาแก้ไอ บรรเทาอาการหอบหืดในเด็กและผู้ใหญ่ (ท้ังต้น) 
10. ช่วยขับเหงื่อ (ทั้งต้น) 
11. ช่วยแก้อาการร้อนใน กระหายน้ า ปากแห้ง น้ าลายเหนียว (ทั้งต้น) 
12. ช่วยแก้ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น (ท้ังต้น) 
13. ใช้ขยี้ดมแก้ลมชัก แก้ลมมะเฮ็ดคุด (ปวดไม่หาย) ซึ่งจะช่วยท าให้สดชื่นรู้สึกปลอดโปร่งและช่วย

กระจายเลือดลมไปเลี้ยงสมองได้ดี การใช้สมุนไพรชนิดนี้จะช่วยเพ่ิมเลือดไปเลี้ยงสมอง ท าให้อาการวิงเวียน
และอาการปวดศีรษะลดลงด้วย (ท้ังต้น) 

14. ช่วยแก้ลมข้ึนจุกเสียด แก้ลมขึ้นเบื้องสูง แน่นหน้าอก (ท้ังต้น) 
15. ใช้เป็นยาแกอ้าการท้องอืดท้องเฟ้อ (ท้ังต้น) 
16. ใบใช้รับประทานเป็นผักสดแกล้มกับลาบ นอกจากใบจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้ว หมอเมืองยัง

เชื่อว่าสันพร้าหอมเป็นยาปรับธาตุ เป็นทั้งยาช่วยระบายและแก้อาการท้องร่วงในเวลาเดียวกัน โดยส่วนใหญ่จะ
นิยมน ามากินกับน้ าพริก ส่วนชาวเขาทางภาคเหนือจะใช้ยอดอ่อนกินเป็นผักสดร่วมกับน้ าพริกเช่นกัน (ใบ) 

17. ช่วยแก้อาการปวดท้อง ปวดกระเพาะ กระเพาะล าไส้อักเสบเฉียบพลัน (ท้ังต้น) 
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18. ใช้เป็นยาช่วยขับปัสสาวะ (ทั้งต้น) 
19. ใช้เป็นยาแก้สตรีประจ าเดือนมาไม่ปกติ ท าให้ประจ าเดือนมาตามปกติ หรือใช้จับเลือดเสียหลัง

การคลอดบุตรของสตรี ให้ใช้ราก 1 ก ามือ ใส่ในน้ า 1 ลิตร ต้มให้เดือด พอเดือดหรี่ไฟลงต้มต่อไปอีก 15 นาที 
ใช้ดื่มครั้งละครึ่งแก้วประมาณ 125 มิลลิลิตร วันละ 3 เวลา  

20. ทั้งต้นใช้เป็นยากระตุ้นความก าหนัด (ท้ังต้น) 
21. รากใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้พิษ (ราก) 
22. หมอยาอีสานจะนิยมน ามาใช้กับแม่หลังคลอดในการท าเป็นยาอบต้มกินเพ่ือบ ารุงเลือด บ ารุง

ก าลัง ขับน้ าออกจากร่างกาย ลดอาการบวมน้ า ช่วยท าให้เหงื่อออก และใช้เป็นยาขับประจ าเดือนในหญิงที่
ประจ าเดือนผิดปกต ิ
โทษของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
ถ้าปรุงไม่เป็นจะคัน 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีอาการกระเพาะหรือล าไส้หย่อนไม่มีก าลัง ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ใช้เมล็ดและการปักช ากิ่ง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). สันพร้าหอม สรรพคุณและประโยชน์ของต้นสันพร้าหอม 25 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 10 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/สันพร้าหอม/ 
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24) ชื่อภาคเหนือ แค ปุลิง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ชะพลู, ผักพลูนก พลูลิง ปูลิง ปูลิงนก ผักปูนา (ภาคเหนือ), ผักแค ผักอีเลิด ผักนาง

เลิด (ภาคอีสาน), ช้าพลู (ภาคกลาง), นมวา (ภาคใต้), Wildbetal leafbush 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper sarmentosum Roxb  
วงศ์ (Family) Piperaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้นมีลักษณะตั่งตรง สูงประมาณ 30-50 ซม. สีเขียวเข้ม มีข้อเป็นปม แตกกอออกเป็นพุ่ม เติบโตได้
ดีในพ้ืนที่ดินชุ่ม 

ใบมีสีเขียวสดถึงเขียวแก่ ก้านใบยาว 1-3 ซม. ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว คล้ายรูปหัวใจ ใบกว้าง 5-10 
เซนติเมตร ยาว 7-15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเว้า ผิวมันออกมัน แทงใบออก 2 ใบตรงข้ามกัน มีเส้น
ใบประมาณ 7 เส้น แทงออกจากฐานใบ 

ดอกเป็นช่อ ทรงกระบอก ชูตั้งขึ้น ดอกอ่อนมีสีขาว เมื่อแก่จะออกสีเขียว รูปทรงกระบอก แทงดอก
บริเวณปลายยอด และช่อใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 1.5 ซม. ดอกเป็นดอกแยกเพศ  

ผลเจริญบนช่อดอก มีลักษณะเป็นผลสีเขียว ผิวมัน มีลักษณะกลมเล็กฝังตัวในช่อดอกหลายเมล็ด มัก
ออกดอกมากในฤดูฝน 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
เมี่ยงค า, แกงแค, แกงขนุน, เครื่องเคียงต ามะม่วง, ต ามะโอ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบชะพลูมีรสหวาน เย็น และกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ จึงนิยมน ามาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู 

อาทิ เมี่ยงค า แกงอ่อม หรือเป็นผักเคียงทานกับข้าวย า และน้ าพริกต่างๆ ในภาคอีสานนิยมน ามาท าแกงอ่อม 
น ามาท าเป็นผักกินกับลาบอีสาน ซึ่งจะให้รสชาติออกเผ็ด เย็นเล็กน้อย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต่าง ๆ (ใบ) 
2. ใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อน ช่วยท าให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้น (ใบ) 
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3. ใบชะพลูมีเบต้าแคโรทีนในปริมาณมากซึ่งช่วยบ ารุงและรักษาสายตา ช่วยในการมองเห็น ป้องกัน
โรคตาบอดตอนกลางคืน แก้โรคตาฟาง เป็นต้น (ใบ) 

4. ช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง (ใบ) 
5. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ด้วยการใช้ชะพลูสดทั้งต้นประมาณ 7 ต้น น ามาล้างน้ าให้สะอาด ใส่น้ า

พอท่วมแล้วต้มให้เดือดสักพัก แล้วน ามาดื่มเป็นชา (ท้ังต้น) 
6. ช่วยบ ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ (ราก) 
7. ช่วยบ ารุงกระดูกและฟัน และช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน (ใบ) 
8. ช่วยท าให้เสมหะงวดและแห้ง (ดอก, ราก) 
9. ช่วยในการขับเสมหะบริเวณทรวงอก ล าคอ (ใบ, ราก, ต้น) 
10. ช่วยในการขับเสมหะทางอุจจาระ (ราก) 
11. ช่วยในการขับถ่าย เนื่องจากมีเส้นใยในปริมาณมาก (ใบ) 
12. ช่วยแก้อาการบิด ด้วยการใช้รากประมาณครึ่งก ามือ ใช้ผลประมาณ 3 หยิบมือ น ามาต้มกับน้ า 2 

ถ้วยแก้ว เคี่ยวจนเหลือ 1 ถ้วยแก้ว แล้วน ามาดื่มครั้งละ 1 ส่วน 4 ถ้วยแก้ว (ราก) 
13. ช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นท้อง ด้วยการใช้รากประมาณ 1 ก ามือ น ามาต้มกับ

น้ า 2 ถ้วยแก้ว เคี่ยวจนเหลือ 3 ใน 4 ถ้วยแก้วแล้วรับประทานครั้งละ 1 ส่วน 4 ถ้วยแก้ว (ราก, ทั้งต้น) 
14. ช่วยขับลมในล าไส้ ด้วยการใช้รากประมาณ 1 ก ามือ น ามาต้มกับน้ า 2 ถ้วยแก้ว เคี่ยวจนเหลือ 3 

ใน 4 ถ้วยแก้วแล้วรับประทานครั้งละ 1 ส่วน 4 ถ้วยแก้ว (ดอก,ราก) 
15. รากชะพลูเป็นหนึ่งในส่วนผสมของต ารับสมุนไพรพิกัดยาตรีสาร ซึ่งช่วยบ ารุงธาตุ บ ารุงโลหิต 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบชะพลู หากรับประทานในปริมาณมากหรือติดต่อกันเป็นเวลานาน แคลเซียมที่มีอยู่ในใบชะพลูจะ

เปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกซาเลต (Oxalate) ซึ่งสารชนิดนี้เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคนิ่วในไตได้ ดังนั้นคุณจึง
ควรดื่มน้ าตามมาก ๆ เพ่ือให้สารออกซาเลตเจือจางลง และถูกขับออกทางปัสสาวะ หรือจะเลือกรับประทาน
อาหารที่มีโปรตีนสูง ๆ เพ่ือป้องกันโรคนิ่วก็ท าได้เหมือนกัน เพ่ือให้ร่างกายได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดคุณควร
รับประทานในปริมาณท่ีเหมาะสม 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การปักช า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). ชะพลู สรรพคุณ และประโยชน์ชะพลู . สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 จาก 

puechkaset.com/ชะพลู/ 
Medthai. (2560). ชะพลู สรรพคุณและประโยชน์ของชะพลู ใบชะพลู 16 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/ชะพลู/ 
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Thai Food. (2559). ชะพลู. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.thai-thaifood.com/th/
ชะพลู/ 
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25) ชื่อภาคเหนือ แคนา 
ชื่อไทย/อื่นๆ แคนา, แคขาว แคเก็ตวา แคเก็ตถวา แคเค็ตถวา (เชียงใหม่) , แคภูฮ่อ (ล าปาง), แค

ป่า (เลย, ล าปาง), แคทราย (นครราชสีมา), แคยาว แคอาว (ปราจีนบุรี), แคยอดด า 
(สุราษฎร์ธานี), แคตุ้ย แคแน แคฝา แคฝอย แคหยุยฮ่อ แคแหนแห้ (ภาคเหนือ), แค
นา (ภาคกลาง) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem. 
วงศ์ (Family) Bignoniaceae  
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นแคนา หรือ ต้นแคป่า จัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีความสูงของล าต้นได้ถึง 
10-20 เมตร ล าต้นเปลาตรง มักแตกกิ่งต่ า เปลือกของล าต้นเป็นสีน้ าตาลอ่อนอมสีเทาและอาจมีจุดด าประ ผิว
ต้นเรียบหรือล่อนเป็นเกล็ดขนาดเล็ก ๆ สามารถพบต้นแคนาได้ตามป่า ตามทุ่ง ตามไร่นา และตามป่าเบญจ
พรรณทั่วไป มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศลาว พม่า เวียดนาม และในประเทศไทยสามารถพบได้ทาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และทางภาคกลาง โดยอาจจะได้ประปรายในป่าเบญจ
พรรณ และพบได้บ่อยตามนาข้าวทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ระดับความสูงไม่เกิน 300 
เมตร 

ใบแคนา มีใบเป็นใบประกอบแบบขนชั้นเดียวปลายคี่ ออกตรงข้ามกันประมาณ 3-5 คู่ ลักษณะของ
ใบเป็นรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว ส่วนขอบใบหยักเป็นแบบซี่ฟันตื้น ๆ ใบมีขนาดกว้าง
ประมาณ 2.5-7 เซนติเมตรและยาวประมาณ 6-16 เซนติเมตร ผิวใบด้านล่างมีขนสั้นอยู่ประปรายบนก้านใบ 
ส่วนก้านใบย่อยมีความยาวประมาณ 7-10 มิลลิเมตร 

ดอกแคนา ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจะสั้น ดอกมีขนาดใหญ่ ลักษณะของดอกเป็นรูปแตรสีขาว 
โดยจะออกดอกตามปลายกิ่ง ดอกยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร ส่วนก้านดอกยาวประมาณ 1.8-4 เซนติเมตร 
ในแต่ละช่อจะมีดอกอยู่ประมาณ 2-10 ดอก กลีบเลี้ยงหนาและเหนียว ปลายเรียวเล็กและโค้งยาวประมาณ 3-
4 เซนติเมตร หุ้มดอกตูมมิด เชื่อมติดกันเป็นหลอดโค้งปลายแหลม เมื่อดอกบานจะมีรอยแตกทางด้านล่าง มี
ลักษณะเป็นกาบหุ้มกลีบดอกติดกันเป็นท่อ ส่วนปลายขยายออกเป็นรูประฆัง และจะแยกออกเป็นแฉก 5 แฉก 
กลีบดอกเชื่อมติดกัน ยาวประมาณ 16-18 เซนติเมตร ส่วนหลอดกลีบดอกจะยาวประมาณ 13-14 เซนติเมตร 
ส่วนโคนจะแคบเป็นหลอด สีเขียวอ่อน ส่วนบนจะบานออกคล้ายกรวยเป็นสีขาวแกมสีขมพู แฉกกลีบดอกมีอยู่ 
5 กลีบ ลักษณะเป็นรูปไข่ ยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร ที่ขอบกลีบจะย่นเป็นคลื่น ๆ ดอกเป็นสีขาว ดอกตูม
เป็นสีเขียวอ่อน ๆ โคนกลีบมีสีน้ าตาลปน ดอกมีเกสรตัวผู้ 4 ก้าน ติดอยู่ด้านในของท่อกลีบดอก ปลายแยก มี
ขนาดสั้น 2 ก้านและยาว 2 ก้าน และยังมีเกสรตัวผู้ที่เป็นหมันอีก 1 ก้าน มีรูปร่างเป็นเส้นเรียวเล็กคล้าย
เส้นด้าย มีความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ส่วนอับเรณูยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เป็นสีเทาด า และจานฐาน



99 
 

 

ดอกเป็นรูปเบาะ เป็นพูตื้น ๆ และมีเกสรตัวเมียอยู่ 1 ก้าน โดยดอกแคนาจะค่อย ๆ บานทีละดอก ดอกมีกลิ่น
หอม บานในตอนกลางคืน และจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 

ผลแคนา ผลเป็นฝัก ออกฝักช่อละประมาณ 3-4 ฝัก ลักษณะของฝักแบนเป็นรูปขอบขนาน ฝักโค้ง
และบิดเป็นเกลียว มีความยาวประมาณ 40-60 เซนติเมตร ส่วนเมล็ดเป็นรูปสี่เหลี่ยม ยาวประมาณ 2.2-2.8 
เซนติเมตรรวมปีกบางใส 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ดอก ลวกจิ้มน้ าพริก ย า ท าเป็นแหนม ท าหมูยัดไส้ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ดอกแคนาสามารถน ามาใช้ประกอบอาหารได้ โดยน ามาท าเป็นแกงส้ม หรือจะน าดอกมาลวก 

หรือต้มจิ้มกินกับน้ าพริกก็ได้เช่นกัน 
2. รสขมของดอกแคนาจะช่วยท าให้รับประทานอาหารอร่อยยิ่งขึ้น 
3. ต้นแคนาเป็นต้นไม้ทรงพุ่ม ใบและฝักแลดูสวยงาม เหมาะส าหรับปลูกเป็นไม้ส าหรับให้ร่มเงาและ

เป็นไม้ประดบัเสริมจุดเด่นให้สวนที่ปลูกได้ 
4. ใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น วัว ควาย (ข้อมูลไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าใช้ส่วนไหน แต่เข้าใจว่าเป็นดอก) 
5. เนื้อไม้ของต้นแคนาสามารถน ามาใช้ท าสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนได้ เช่น ท าเป็นเสา ไม้กระดาน 

ฝาเพด้าน พ้ืน ฯลฯ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. รากมีรสเย็น ช่วยบ ารุงโลหิต (ราก) 
2. เมล็ดใช้เป็นยาแก้อาการปวดประสาท (เมล็ด) 
3. ช่วยในการนอนหลับ (ดอก) 
4. ช่วยแก้โรคชัก (เมล็ด) 
5. ช่วยแก้ไข้ลมหัวได้เช่นเดียวกับดอกแคบ้าน (ดอก) 
6. ใบน ามาต้มกับน้ าเป็นยาบ้วนปาก (ใบ) 
7. ดอกมีรสหวานเย็น ใช้เป็นยาขับเสมหะ โลหิต และลม (ดอก) 
8. ช่วยแก้เสมหะและลม (ราก) 
9. ใช้ต้มรับประทานแก้อาการท้องร่วง (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
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10. ช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ โดยใช้กับสตรีหลังคลอดบุตร (เปลือกต้น) 
11. ช่วยขับผายลม (ดอก) 
12. ช่วยในการขบัถ่ายให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น (ดอก) 
13. ช่วยแก้พยาธิ (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
14. ช่วยแก้ริดสีดวงงอก (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
15. ช่วยแก้อาการตกเลือด (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
16. ใบใช้ต าพอกรักษาแผล (ใบ) 
17. ช่วยแก้ฝีราก (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
18. ใช้เป็นยาแก้บวม (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
วิธีการเพาะเมล็ด และการปักช าราก 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). แคนา สรรพคุณและประโยชน์ของต้นแคนา 23 ข้อ ! (แคขาว). สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/แคนา/  
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26) ชื่อภาคเหนือ จอยนาง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ย่านาง, เถาย่านาง, เถาย่านาง, เถาหญ้านาง เถาวัลย์เขียว หญ้าภคินี (ภาคกลาง),  

 จ้อยนาง จอยนาง ผักจอยนาง (เชียงใหม่), ย่านนาง ยานนาง ขันยอ (ภาคใต้),  
 ยาดนาง วันยอ (สุราษฎร์ธานี), ย่านาง (ภาคอีสาน), เครือย่านาง, ปู่เจ้าเขาเขียว,  
 เถาเขียว, เครือเขางาม, Upas tree  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Limacia triandra Miers  
วงศ์ (Family) Menispermaceae  
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น เป็นไม้เถาว์เลื้อย เกี่ยวพันไม้อ่ืน เป็นเถาว์กลมๆ ขนาดเล็ก แต่เหนียว มีสีเขียว เมื่อเถาว์แก่จะมีสี
เข้ม บริเวณเถาว์มีข้อห่างๆ เถาอ่อน มีขนอ่อนปกคลุม เมื่อแก่แล้วผิวค่อนข้างเรียบ 

ราก มีหัวใต้ดิน รากมีขนาดใหญ่ 
ใบ เป็นใบเดี่ยวคล้ายใบพริกไทย ออกติดกับล าต้นแบบสลับ รูปร่างใบคล้ายรูปไข่ หรือรูปไข่ขอบ

ขนาน ปลายใบเรียว ฐานใบมน ขนาดใบยาว 5-10 ซม. กว้าง 2-4 ซม. ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อย  
ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ในภาคใต้ใบค่อนข้างเรียวยาวแหลมกว่า สีเขียวเข้ม หน้าและหลังใบเป็นมัน 

ดอก ออกตามซอกใบ ซอกโคนก้าน จากข้อเถาว์แก่เป็นช่อยาว 2-5 ซม. ช่อหนึ่งๆ มีดอกขนาดเล็กสี
เหลีอง 3-5 ดอก ออกดอกแยกเพศอยู่คนละต้น ไม่มีกลีบดอก ขนาดโตกว่าเมล็ดงาเล็กน้อย ต้นเพศผู้จะมีด
ออกสีน้ าตาล อับเรณูสีเหลืองอ่อน ดอกย่อยของต้นเพศผู้จะมีขนาดเล็ก ก้านช่อดอกมีขนสั้นๆ ละเอียด ปก
คลุมหนาแน่น ออกดอกช่วงเดือนเมษายน 

ผลรูปร่างกลมเล็ก ขนาดเท่าผลมะแว้ง สีเขียว เมื่อแก่กลายเป็นสีเหลืองอมแดง หรือสีแดงสด และ
กลายเป็นสีด าในที่สุด 

เมล็ด เมล็ดแข็งรูปเกือกม้า 
แหล่งที่พบ  

ป่าชุมชน  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบ ใส่แกงหน่อ ปั่น คั้นเอาน้ า เป็นคลอโรฟิวล์ บ ารุงร่างกาย และต้มใส่ใบเตย 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ท าน้ าใบย่านาง ใช้ใบย่านาง 10-20 ใบ (ตามความเข้มข้นที่ต้องการ) / ใบเตย 3 ใบ / บัวบก 1 ก ามือ 

/ หญ้าปักกิ่ง 3-5 ต้น / ใบอ่อนเบญจรงค์ 1 ก ามือ / ใบเสลดพังพอน 1 ก ามือ / ว่านกาบหอย 5 ใบ (จะใช้
หลายอย่างรวมกันก็ได้หรือจะแค่ใบย่านางอย่างเดียวก็ได้) น าใบสมุนไพรต่าง ๆ ที่เตรียมมาตัดให้เป็นชิ้นเล็ก 
น าใบไปโขลกหรือน าไปปั่นด้วยเครื่องปั่นให้ละเอียดจนเป็นน้ า (ปั่นประมาณ 30 วินาทีเพ่ือคงคุณค่าของ
สมุนไพรให้มากท่ีสุด) เสร็จแล้วน ามากรองผ่านผ้าขาวบางหรือกระชอน 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
แก้ปวด ลดยูริก  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ใบย่านาง ในต าราสมุนไพรจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะ 
2. มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจ านวนมาก จึงช่วยลดและชะลอการเกิดริ้วและความแก่ชราอย่างได้ผล 
3. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคในร่างกาย 
4. ช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย 
5. ช่วยฟื้นฟูเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย 
6. ช่วยในการปรับสมดุลของร่างกาย 
7. เป็นสมุนไพรที่ช่วยในการลดความอ้วนได้อย่างเห็นผลและปลอดภัย 
8. ช่วยในการเผาผลาญไขมันและน าไปใช้เป็นพลังงาน 
9. ช่วยป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ 
10. เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเหมาะส าหรับผู้ที่เป็นมะเร็งอย่างมาก 
11. หากดื่มน้ าใบย่านางเป็นประจ า ก้อนมะเร็งจะฝ่อและเล็กลง 
12. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง 
13. ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ 
14. ช่วยในการบ ารุงรักษาตับและไต 
15. ช่วยรักษาและบ าบัดอาการอัมพฤกษ์ 
16. ช่วยแก้อาการอ่อนล้า อ่อนเพลียของร่างกายที่แม้นอนพักก็ไม่หาย 
17. ช่วยรักษาอาการเกร็ง ชัก หรือเป็นตะคริวบ่อย ๆ 
18. ช่วยแก้อาการเจ็บเหมือนมีไฟช็อต หรือมีเข็มแทง หรือมีอาการร้อนเหมือนไฟ 
19. ช่วยป้องกันไม่ให้เส้นเลือดฝอยในร่างกายแตกใต้ผิวหนังได้ง่าย 
20. ช่วยรักษาอาการตกกระที่ผิวเป็นจ้ า ๆ สีน้ าตาลตามร่างกาย 
21. ช่วยรักษาเนื้องอก 
22. ช่วยรักษาอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม คลื่นไส้ อาเจียนได้ 



103 
 

 

23. ช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ ไอจาม มีน้ ามูก และเสมหะ 
24. รากแห้งใช้ในการแก้ไข้ทุกชนิดและลดความร้อนในร่างกาย 
25. รากของย่านางสามารถแก้ไข้ได้ทุกชนิด ทั้งไข้พิษ ไข้หัด ไข้เหนือ ไข้ผิดส าแดง เป็นต้น 
26. เถาย่านางมีส่วนช่วยในการลดความร้อนและแก้พิษตานซาง 
27. มีส่วนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรีย 
28. ช่วยรักษาอาการร้อนแต่ไม่มีเหงื่อ 
29. ช่วยรักษาอาการของโรคเบาหวาน ช่วยให้ระดับน้ าตาลในเลือดลดลง 
30. มีส่วนช่วยอาการปวดตึง ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดชาบริเวณต่าง ๆ 
31. ช่วยรักษาโรคภูมิแพ้ 
32. รากของย่านางช่วยแก้อาการเบื่อเมา 
33. ช่วยแก้อาการเหงือกอักเสบอย่างรุนแรงและเรื้อรัง 
34. ช่วยแก้อาการง่วงนอนหลังการรับประทานอาหาร 
35. ช่วยแก้อาการเลือดก าเดาไหล 
36. ช่วยในการบ ารุงสายตาและรักษาโรคเกี่ยวกับตา เช่น ตาแดง ตาแห้ง ตามัว แสบตา ปวดตา 

ตาลาย เป็นต้น 
37. ช่วยรักษาอาการปากคอแห้ง ริมฝีปากแตกหรือลอกเป็นขุย 
38. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสมหะเหนียวข้น ขาวขุ่น มีสีเหลืองหรือเขียว หรืออาการเสมหะพันคอ 
39. ช่วยบ าบัดอาการของโรคไซนัสอักเสบ 
40. ช่วยลดอาการนอนกรน 
41. ช่วยแก้อาการเจ็บปลายลิ้น 
42. ช่วยป้องกันและบ าบัดรักษาโรคหัวใจ 
43. ช่วยป้องกันและรักษาโรคหอบหืด 
44. ช่วยรักษาโรคตับอักเสบ 
45. ช่วยรักษาอาการท้องเสีย เพราะช่วยฆ่าเชื้อโรคท่ีเป็นต้นเหตุได้ 
46. ช่วยบรรเทาอาการอาการปวดท้องเฉียบพลัน 
47. ช่วยแก้อาการท้องผูก ลดอาการแสบท้อง 
48. ช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหาร ล าไส้อักเสบ 
49. ช่วยลดอาการหดเกร็งตามล าไส้ 
50. ช่วยรักษาอาการกรดไหลย้อน 
51. ช่วยรักษาไทรอยด์เป็นพิษ 
52. ช่วยรักษาโรคนิ่วในไต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ นิ่วในถุงน้ าดี 
53. ช่วยรักษาอาการปัสสาวะแสบขัด ออกร้อนในทางเดินปัสสาวะ 
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54. ช่วยแก้อาการปัสสาวะมีสีเข้ม ปัสสาวะบ่อย หรือมีอาการปัสสาวะออกมาเป็นเลือด 
55. ช่วยรักษาอาการมดลูกโต อาการปวดมดลูก ตกเลือดได้ 
56. ช่วยบ าบัดรักษาโรคต่อมลูกหมากโต 
57. ช่วยป้องกันโรคไส้เลื่อน 
58. ช่วยในการรักษาโรคเริม งูสวัด 
59. ช่วยป้องกันการเกิดโรคริดสีดวงทวาร 
60. ช่วยรักษาอาการตกขาว 
61. ช่วยป้องกันการเกิดโรคเกาต์ 
62. ช่วยแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย 
63. ช่วยรักษาอาการผิวหนังมีความผิดปกติคล้ายรอยไหม้ 
64. น้ าย่านางเมื่อน ามาผสมกับดินสอพองหรือปูนเคี้ยวหมากผสมจนเหลว สามารถน ามาทา สิว ฝ้า 

ตุ่มคัน ตุ่มใส ผื่นคัน พอกฝีหนองได้อีกด้วย 
65. ช่วยป้องกันและรักษาอาการส้นเท้าแตก เจ็บส้นเท้า 
66. ช่วยรักษาอาการเล็บมือเล็บเท้าผุ โดยรักษาอาการเล็บมือเล็บเท้าขวางสั้น ผุ ฉีกง่าย หรือในเล็บมี

สีน้ าตาลด าคล้ า อาการอักเสบที่โคนเล็บ 
67. ส าหรับประโยชน์ของใบย่านางด้านอ่ืน ๆ เช่น การน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ยกตัวอย่าง 

ใบย่านางแคปซูล สบู่ใบย่านาง แชมพูใบย่านาง เครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต้น 
68. แชมพูสระผมจากใบย่านาง ช่วยให้ผมดกด า ชะลอการเกิดผมหงอก 

พืชท่ีใช้บริโภคร่วมกัน  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. น าไปแกงกับยอดหวาย 
2. น าไปแกงกับข้ีเหล็ก 
3. น าไปใส่แกงขนุน แกงผักอีลอก 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การใช้หัวใต้ดิน เถาว์แก่ที่ติดหัว ปักช ายอด หรือการเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เ ก ษ ต ร พ อ เ พี ย ง .  ( 2554) .  ถ า ม เ รื่ อ ง ต้ น  ย่ า น า ง .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  12 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2561 จ า ก 

http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=45861.0 
Medthai. (2560). ย่านาง สรรพคุณและประโยชน์ของใบย่านาง 68 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/ใบย่านาง/ 
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27) ชื่อภาคเหนือ จะคร่าน 
ชื่อไทย/อื่นๆ สะค้าน ตะค้าน พลูป่า (น่าน), ตะค้านหนู (สระบุรี), ชะพลูป่า (ชลบุรี), ผักแค, พลู

แก, พลูตุ๊กแก, พลูกะตอย, สะค้านหนู 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz.  
วงศ์ (Family) Piperaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นเป็นไม้เถาเนื้อแข็ง มีเนื้อไม้ ข้อโป่งพอง มีรากยึดเกาะออกจากข้อ 
ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือหัวใจ ยาว 11-25 เซนติเมตร กว้าง 4-12 เซนติเมตร ปลายแหลม 

เรียวแหลมหรือยาวคล้ายหาง ฐานใบรูปลิ่ม เบี้ยวเล็กน้อย กลม เป็นติ่ง เว้า หรือก่ึงเว้า บางคล้ายกระดาษหรือ
กึ่งหนาคล้ายหนัง 

ดอกแบบช่อคล้ายหางกระรอก ออกตรงข้ามใบ หรือปลายยอด สีขาว แยกเพศอยู่ต่างต้น กลีบเลี้ยง
และกลีบดอกไม่มี เกสรเพศผู้มี 2-4 อัน เกสรเพศเมีย มีรังไข่อยู่เหนือวงกลีบ 

ผลเดียว เมล็ดแข็ง กลม ไม่มีก้าน อัดแน่นหรือหลวมบนแกนช่อดอก ผลสุกสีส้ม เหลือง หรือแดง 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอดอ่อน กินกับน้ าพริก กินสด กินก้าน ใส่แกงแค, แกงอ่อม 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
คนล้านนาใช้ประโยชน์จากต้นสะค้าน คือส่วนเถามาใช้เป็นเครื่องเทศ ใส่ในแกงแค แกงขนุน หรือแกง

ผักรวมแบบพ้ืนถิ่น สามารถใช้ได้ท้ังเถาสดและเถาแห้ง ใส่ให้กลิ่นและรสเผ็ดร้อนเป็นการชูรสแกง 
ใบใช้รับประทานสด ๆ เป็นผัก หรือใช้ห่อเม่ียงต่าง ๆ แล้วยังนิยมน ามาท าแกงคั่ว 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ในทางยาถือว่าเถาสะค้านเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อน ช่วยขับลมในล าไส้ แก้แน่นท้อง จุกเสียด บ ารุง

ธาตุ ท าให้ผายลม และใช้ปรุงยาธาตุ แก้ธาตุพิการ เป็นตัวยาประจ าธาตุลม 
ต ารายาพ้ืนบ้านล้านนาจะใช้ชะพลูป่าทั้งต้นน ามาต าพอกแก้อาการอักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย (ทั้ง

ต้น) 
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สารสกัดจากผลชะพลูป่าด้วยแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ยับยั้งการเต้นที่ผิดปกติของหัวใจ 
และกระตุ้นการบีบตัวของล าไส้และมดลูกในสัตว์ทดลอง 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
มติชนสุดสัปดาห์. (2561). จั๊กค่าน หมายถึงอะไร ? ในค้าเมืองล้านนา. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://www.matichonweekly.com/column/article_132436 
ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.). จะค้าน. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 

2561 จ าก  http: / /biodiversity. forest. go. th/ index. php?option= com_dofplant&id=737 
&view=showone&Itemid=59 

Medthai. (2560). ชะพลูป่า สรรพคุณและประโยชน์ของต้นชะพลูป่า ! (ตะค้านหนู) . สืบค้นเมื่อ 15 
พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/ชะพลูป่า/  
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28) ชื่อภาคเหนือ จ้ าขาว 
ชื่อไทย/อื่นๆ พิลังกาสา ผักจ า ผักจ้ าแดง (เชียงใหม่, เชียงราย), ตีนจ า (เลย), ลังพิสา (ตราด), ทุ

รังกาสา (ชมพร), ราม (สงขลา), ปือนา (มลายู-นราธิวาส), พิลังกาสา (ท่ัวไป), จิงจ้ า, 
จ้ าก้อง, มะจ้ าใหญ่, ตาปลาราม, ตาเป็ด, ทุกังสา, มาตาอาแย  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ardisia elliptica Thunb. 
วงศ์ (Family) Myrsinaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
ระบุว่ามี 2 ลักษณะ คือ ยอดแดง และยอดขาว  
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
มีถิ่นก าเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปตั้งแต่หมู่เกาะริวกิวของประเทศ

ญี่ปุ่น และกระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงอินเดียภาคใต้ โดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม มีความ
สูงของต้นประมาณ 2-3 เมตร ล าต้นแตกกิ่งก้านสาขาออกรอบต้น แต่ไม่มากนัก ชอบดินทรายหรือดินเหนียว 
แต่ไม่ชอบดินแฉะ โดยจะพบพรรณไม้ชนิดนี้ได้ตามป่าราบและมีประปรายอยู่ทั่วไป บ้างว่าพบได้ตามป่าโปร่ง 
ป่าดิบเขาทั่วไป ที่ราบสูง 

ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันเป็นคู่ ๆ ตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบ
สอบ ส่วนขอบใบเรียบไม่มีจัก แผ่นใบเป็นสีเขียวมัน มีลักษณะหนาและใหญ่ ส่วนยอดอ่อนเป็นสีแดง 

ดอกพิลังกาสา ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือตามส่วนของยอด ดอกเป็นสีเหลืองนวล บ้างว่าเป็นสี
ชมพูอมขาว หรือสีขาวแกมชมพู เมื่อดอกบานเต็มท่ีจะมี 5 แฉก คล้ายรูปดาว 

ผลพิลังกาสา มีลักษณะกลมโต มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร ออกผลเป็นกระจุก
มีก้านช่อยาวห้อยย้อยลง และก้านผลยาวเรียงสลับรอบก้านช่อ ผลอ่อนเป็นสีแดง เมื่อแก่หรือสุกแล้วจะ
เปลี่ยนเป็นสีม่วงด า 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอดหนุ่ม ส้าผัก เครื่องเคียงลาบ ลาบปลา กุ้ง 

 



108 
 

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ผลอ่อน ใบอ่อน ยอดอ่อนมีรสชาติฝาดมัน เปรี้ยวอมหวาน ใช้รับประทานเป็นผักเหนาะได้ 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้น าผลสุกของพิลังกาสามาท าเป็น “ไวน์พิลังกาสา” 

และได้น าไวน์นั้นไปตรวจวิเคราะห์ พบว่ามีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin), สารฟีโนลิค (Phenolic) 
และฟลาโวนอยด์ (Phenolic flavannoid) สูง จึงเหมาะจะส่งเสริมท าเป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพได้ เนื่องจาก
สารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันเส้นเลือดตีบและเส้นเลือดอุดตัน ฯลฯ 

3. ผลของพิลังกาสาสุกจะเป็นสีม่วงเข้มจนเกือบด า โดยสีม่ว งนี้จะมีสารแอนโทไซยานิน 
(Anthocyanin) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันไม่ให้อนุมูลอิสระไปท าลายเซลล์ในร่างกาย ช่วยลด
ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดในสมองอุดตัน นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งเชื้ออีโคไล (E. coli) ใน
ระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงและอาหารเป็นพิษได้อีกด้วย 

4. ต้นพิลังกาสาเป็นที่นิยมในการน ามาปลูกเป็นไม้ประดับตามสถานที่ราชการหรือตาม
สวนสาธารณะทั่วไป เพาะปลูกได้ง่าย อีกท้ังดอกยังมีความสวยงามและออกดอกดกเป็นกลุ่มใหญ่ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ผลสุกน ามาตากแห้งบดเป็นผงผสมกับน้ าผึ้ง แล้วปั้นเป็นลูกกลอนกิน หรือใช้ผงยา 1 ช้อนโต๊ะ

ผสมกับน้ าครึ่งแก้วดื่มช่วยบ ารุงโลหิต (ผล) 
2. ช่วยแก้ธาตุพิการ (ผล) 
3. ผลใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้ไข้ในกองอติสารโรค (ผล) 
4. ใบมีรสร้อน ช่วยแก้อาการไอ (ใบ) 
5. ใบใช้เป็นยาแก้ลม (ใบ) 
6. ช่วยแก้ปอดพิการ (ใบ) 
7. ใบและผลช่วยแก้ท้องเสีย (ใบ, ผล) 
8. ดอกใช้เป็นยาแก้พยาธิ (ดอก) 
9. รากใช้เป็นยาแก้กามโรค หนองใน (ราก) 
10. ช่วยแก้โรคระดูของสตรี ด้วยการน าผลสุกมาตากแห้งบดเป็นผงผสมกับน้ าผึ้ง แล้วปั้นเป็น

ลูกกลอนกิน (ผล) 
11. ใบใช้เป็นยารักษาโรคตับพิการ (ใบ) 
12. รากใช้เป็นยาพอกปิดแผล ถอนพิษงูกัด แก้พิษงู หรือใช้กากพอกแผล เอาน้ ากิน (ราก) 
13. เมล็ดช่วยแก้ลมพิษ (เมล็ด ผล) 
14. ดอกใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรค (ดอก) 
15. ต้นใช้เป็นยาฆ่าพยาธิผิวหนัง (ต้น) 
16. ต้นใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนัง แก้โรคเรื้อน กุฏฐัง (ต้น) ส่วนผลใช้แก้โรคเรื้อน (ผล)  
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17. ต ารายาไทย ใช้ ผล มีรสร้อน ฝาด สุขุม มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุพิการ แก้
ซาง ใบ มีรสเฝื่อนร้อน แก้ตับพิการ แก้ปอดพิการ ดอก มีรสเฝื่อนขมเมา ฆ่าเชื้อโรค ราก มีรสเฝื่อนเมา  เปรี้ยว
เล็กน้อย มีสรรพคุณแก้กามโรค แก้โรคหนองใน ต ากับสุราเอาน้ ารับประทาน เอากากต าพอกปิดแผล ถินพิษงู 
ตะขาบ แมงป่อง และแก้ลมเป็นพิษ ต้น มีรสเฝื่อนเมา ปรุงผสมกับสมุนไพรอื่นแก้โรคเรื้อน ฆ่าพยาธิที่ผิวหนัง 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2553). พิลังกาสา. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=81 
Medthai. (2560). พิลังกาสา สรรพคุณและประโยชน์ของต้นพิลังกาสา 20 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/พิลังกาสา/ 
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29) ชื่อภาคเหนือ จี๋กุ๊ก 
ชื่อไทย/อื่นๆ เพาะซะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Amomum sp. 
วงศ์ (Family) Zingberaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ส าหรับจี๋กุ๊ก ภาษาเขียนใช้ค าว่าจีคุก จีแปลว่าดอกไม้ตูม (ท้องถิ่นเรียกต้นจี๋กุ๊ก และมักใช้ส่วนจี๋หรือช่อ
ดอกตูม) เป็นอาหาร เป็นชื่อพ้ืนเมืองทางเหนือ เป็นพืชในวงศ์ ขิง ข่าขมิ้น แต่มีลักษณะคล้ายข่า เป็นพืชล้มลุก
อายุหลายปี ต้นจี๋กุ๊ก สูงราวสองเมตรมีเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน รูปใบขอบขนานโคนใบมน ปลายใบ
เรียวแหลม กาบที่โคนใบมีสีน้ าตาลแดง ดอกโผล่ออกจากพ้ืนดิน ออกดอกช่วงฤดู ร้อนถึงฤดูฝน ชอบขึ้นตาม
ชายป่าใกล้ห้วยล าธาร 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินดอก กินดิบ, กินสุก ลวกกินกับน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หน่ออ่อน ต้มกินกับน้ าพริก, ใบ หั่นใส่ข้าวเบือน ผลสุก รับประทานได้ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยาเจ็บคอ ให้เอารากหมากไฟปู้ (มะไฟตัวผู้) หัวถั่วปู (รากถั่วพู) หลับมึน (ชุมเห็ด) รางเย็น ก้องเขา

เขียว มังขะอุย จี๋กุ๊ก ปิ๊ดเต๊าะ (จุลพิษด า) สารค า (นนทรี) จะเอ็ม (ชะเอม) ตับเต่าน้อย ฝนน้ าข้าวเจ้ากิ๋นตา (กิน
และทา) 

ยาแก้พิษการกิน  บ่รู้ปาก ปากบ่อออก (พูดไม่ออก)  กัดแข็ง (กระด้าง) อยู่ดังอ้ันให้เอานอแรด เขา
กวาง งาช้าง เขาแกะ  ข้าวด า แน่ปูลม งูตับตาล ดูกไก่ ดูกงูเหลือม ขี้คู่ เป่าให้ไหม้ ป้าน ตาสะเมา หญ้าหย่อม
ตีนหมา  เป้าน้อย จี๋กุ๊ก ไม้ค่อนก้อม ดูกป๋าฝา ยาด า บดใส่เหล้ากิน (ต ารายาหริภุญชัย)  
วิธีการขยายพันธุ์ 

แยกเหง้าหรือแยกหน่อ 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พาณี ศิริสะอาด. (2558). จี๋กุ๊ก..พืชในวงศ์ขิง ข่า ขมิ้น ให้คุณค่าในแง่อาหาร และ ที่ให้คุณสมบัติทางชีวภาพ 

(bioactivity). สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.pharmacy.cmu.ac.th 
/makok.php?id=177 

ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ที่ สู ง .  ( 2553) .  จี๋ กุ๊ ก .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  1 5  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 1  จ า ก 
https://eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=93&name=จี๋กุ๊ก 

ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ที่ สู ง .  ( 2559) .  จี๋ กุ๊ ก .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  1 5  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 1  จ า ก 
https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/165 
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30) ชื่อภาคเหนือ เชียงดา 
ชื่อไทย/อื่นๆ เชียงดา, เจียงดา, ผักเจียงดา, ผักเซียงดา, ผักกูด, ผักจินดา, ผักเซ่งดา, ผักม้วนไก่, 

ผักเซ็ง, ผักว้น, ผักฮ่อนไก่, ผักอีฮ่วน, เครือจันปา  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gymnema inodorum (Lour.) Decne. 
วงศ์ (Family) Apocynaceae  
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักเชียงดา จัดเป็นไม้เถาเลื้อย มีอายุข้ามปี ความยาวของเถาขึ้นอยู่กับอายุ ล าต้นเป็นสีเขียว มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5-5 เซนติเมตร ทุกส่วนที่อยู่เหนือดินของต้นจะมีน้ ายางสีขาวคล้ายน้ านม 
เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ระบายน้ าดี เป็นผักพ้ืนบ้านที่ชาวเหนือในแถบจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน และพะเยา นิยมปลูกไว้หน้าบ้านเพ่ือน ายอดไปประกอบอาหาร ส่วนใน
ต่างประเทศพบได้ท่ีประเทศอินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน และแอฟริกา 

ใบผักเชียงดา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกจากข้อเรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปรีหรือรูปกลมรี 
ปลายใบแหลม โคนใบแหลม ส่วนขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 9-11 เซนติเมตร 
และยาวประมาณ 14.5-18.5 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวเข้ม ท้องใบมีสีอ่อนกว่า ผิวใบเรียบไม่มีขน ก้านใบ
ยาวประมาณ 3.5-6 เซนติเมตร 

ดอกผักเชียงดา ออกดอกเป็นช่อแน่นสีขาวอมเขียวอ่อน ดอกย่อยมีขนาดเล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 5-6 มิลลิเมตร 

ผลผักเชียงดา ออกผลเป็นฝัก 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบต้ม เป็นเครื่องเคียง คั่วใส่ไข่ แกงปลาแห้ง ขยันรดน้ าออกเยอะ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
เมนูผักเชียงดาทางภาคเหนือนิยมน าใบอ่อน ยอด และดอกของผักเชียงดามาลวกจิ้มน้ าพริก หรือใส่ใน

ต ามะม่วง หรือน าผักเชียงดามาใส่แกงปลาแห้ง แกงแค ผัดน้ ามันหอย หรือเมนูผักเชียงดาผัดใส่ไข่ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
แก้เบาหวาน ความดัน น้ าตาลต่ า  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ผักเชียงดามีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นต้นเหตุท าให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน โรคมะเร็งใน

กระเพาะอาหาร มะเร็งตับ โรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ ช่วยป้องกันการแตกของเม็ดเลือดแดง และการเสียของ 
DNA ข้ออักเสบรูมาตอยด์และเกาต์ 

2. ผักเชียงดามีสารออกฤทธิ์ที่ช่วยควบคุมการท างานของร่างกายให้เป็นปกติ และชาวบ้านยังนิยม
กินผักเชียงดาหน้าร้อน เพ่ือช่วยลดความร้อนในร่างกายอีกด้วย 

3. หมอยาพ้ืนบ้านในจังหวัดจะใช้ผักเชียงดาเป็นยาบ ารุงก าลัง แก้อาการปวดเมื่อยอันเนื่องมาจาก
การท างาน 

4. ช่วยท าให้เจริญอาหาร 
5. ช่วยช าระล้างสารพิษตกค้างในร่างกาย 
6. ใช้รักษาเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด ปรับระดับอินซูลินในร่างกายให้สมดุล ช่วยสร้าง

เนื้อเยื่อใหม่ให้ตับอ่อน ด้วยการน าผักเชียงดามาปรุงเป็นอาหารรับประทาน จากการศึกษาพบว่า การ
รับประทานผงผักเชียงดาก่อนอาหารประมาณวันละ 8-12 กรมั (แบ่งการรับประทานเป็น 3 มื้อ มื้อละ 4 กรัม) 
จะสามารถควบคุมระดับน้ าตาลของผู้ป่วยเบาหวานให้เป็นปกติได้ หรือจะรับประทานเป็นผักสดอย่างน้อยวัน
ละประมาณ 50-100 กรัม หรือ 1 ขีด ก็สามารถช่วยป้องกันและบ าบัดโรคเบาหวานได้เช่นกัน 

7. ช่วยควบคุมและปรับระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติ 
8. ช่วยลดและควบคุมปริมาณไขมันในร่างกายให้สมดุล 
9. ผักเชียงดาสามารถน าไปใช้ลดน้ าหนักได้ เพราะผักชนิดนี้สามารถช่วยให้มีการน าน้ าตาลไปเผา

ผลาญมากกว่าการน าไปสร้างเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และมีรายงานว่า ผักเชียงดาสามารถ
ช่วยลดน้ าหนักได้จริง 

10. ผักเชียงดามีสรรพคุณช่วยบ ารุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง มีอาการเคืองตา เนื่องจากผักชนิดนี้มีวิตามิน
สูง 

11. ช่วยแก้หูชั้นกลางอักเสบ (ต้น) 
12. ใบน ามาต าให้ละเอียดใช้พอกบริเวณกระหม่อมเพ่ือรักษาไข้ อาการหวัด ปรุงเป็นยาลดไข้ แก้ไอ 

ขับเสมหะ หรือน าไปประกอบในต ารายาแก้ไข้อ่ืน ๆ 
13. ผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไอ ขับเสมหะ (ผล) 
14. ช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้และหอบหืด 
15. ต้นสรรพคุณเป็นยาแก้หลอดลมอักเสบ แก้ไอ แก้ปอดอักเสบ (ต้น) 
16. ช่วยแก้โรคบิด (ต้น) 
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17. การรับประทานผักเชียงดาใบแก่ จะช่วยท าให้ระบบขับถ่ายในร่างกายท างานได้ดีขึ้น และ
ชาวบ้านยังนิยมน ามาแกงรวมกับผักต าลึงและยอดชะอมเพ่ือใช้รักษาอาการท้องผูกอีกด้วย 

18. ช่วยแก้ริดสีดวงทวาร (ต้น) 
19. ต้นแห้งหรือต้นสดใช้เป็นยาขับปัสสาวะ (ต้น) 
20. ช่วยขับระดูของสตรี 
21. ช่วยฟื้นฟูตับอ่อนให้แข็งแรง ช่วยบ ารุงและปรับสภาพการท างานของตับอ่อนให้เป็นปกติ 
22. ช่วยบ ารุงและซ่อมแซมหมวกไต และระบบการท างานของไตให้สมบูรณ์ 
23. ช่วยแก้อาการบวมน้ า (ต้น) 
24. ใบใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังทุกชนิด ท าให้น้ าเหลืองแห้ง และแก้กามโรค 
25. ใบสดใช้ต าพอกฝีหรือหัวล ามะลอก งูสวัด เริม ถอนพิษ แก้ปวดแสบปวดร้อน 
26. หัวมีรสมันขม มีสรรพคุณเป็นยาแก้พิษอักเสบ พิษร้อน ช่วยดับพิษกาฬ แก้พิษไข้เซื่องซึม และแก้

เริม (หัว) 
27. ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ 
28. มีการใช้ผักเชียงดาเป็นทั้งยาสมุนไพรและเป็นอาหารเพ่ือรักษาโรคโดยกลุ่มหมอเมืองทาง

ภาคเหนือมานานแล้ว กล่าวคือ การใช้เป็น “ยาแก้หลวง” (คล้ายยาครอบจักรวาลของแผนปัจจุบัน) ถ้าคิดไม่
ออกก็บอกผักเชียงดา เช่น แก้เบาหวาน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ตัวร้อน แก้ไข้สันนิบาต (ชักกระตุก) แก้หวัด 
ภูมิแพ้ หอบหืด แก้แพ้ยา แพ้อาหาร ปวดข้อ เป็นยาระบาย ช่วยระงับประสาท หรือเมื่อมีอาการคิดมากหรือ
จิตฟั่นเฟือน ฯลฯ ส่วนการน ามาใช้เป็นยาก็ให้น าผักเชียงดามาสับแล้วน าไปตากแห้งบดเป็นผง ใช้ชงเป็นชาดื่ม 
หรือจะน ามาบรรจุลงในแคปซูลก็ได้ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การรับประทานผักเชียงดาอาจท าให้เกิดภาวะระดับน้ าตาลในเลือดต่ า เมื่อใช้ร่วมกับยาลดระดับ

น้ าตาล ดังนั้นจึงควรแจ้งแพทย์ผู้รักษาให้ทราบเมื่อใช้ผักเชียงดาร่วมในการรักษาเบาหวาน 
ควรเลือกรับประทานผักเชียงดาใบอ่อน ที่ไม่ผ่านความร้อน จึงจะได้ประโยชน์ด้านคุณค่าทางอาหาร

มากที่สุด แต่ถ้าต้องการให้ระบบขับถ่ายในร่างกายดีขึ้น ควรรับประทานผักเชียงดาใบแก่ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และวิธีการปักช า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Kapook. (2561). ผักเชียงดา สรรพคุณไม่ธรรมดา เป็นสมุนไพรลดน้้าตาลในเลือด. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://health.kapook.com/view202278.html 
Medthai. (2560). 33 สรรพคุณประโยชน์ของผักเชียงดา ! (ผักจินดา). สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://medthai.com/ผักเชียงดา/  
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31) ชื่อภาคเหนือ ดอกแค 
ชื่อไทย/อื่นๆ แคขาว แคแดง แคดอกขาว ดอกแคแดง แคดอกแดง (กรุงเทพ-เชียงใหม่), แค แค

บ้าน ต้นแค แคบ้านดอกแดง ดอกแคบ้าน (ภาคกลาง), แคแกง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesbania grandiflora (L.) Pers.  
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นแค หรือ ต้นดอกแค เชื่อกันว่ามีถิ่นก าเนิดในประเทศอินเดียหรือในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขามาก ไม่เป็นระเบียบ มีความสูงประมาณ 3 -10 
เมตร เนื้อไม้อ่อน ที่เปลือกต้นเป็นสีน้ าตาลปนเทา เปลือกหนาและมีรอยขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด สามารถ
เจริญเติบโตได้ทั่วไปในเขตร้อนชื้น เป็นต้นไม้ที่โตเร็ว สามารถปลูกได้ทุกที่ และมักขึ้นตามป่าละเมาะ หัวไร่
ปลายนา มีอายุราว ๆ 20 ปี แต่ถ้าเก็บกินใบบ่อย ๆ จะท าให้ต้นมีอายุสั้นลง ส าหรับในบ้านเราจังหวัดที่มีการ
ปลูกต้นแคเพ่ือการค้านั้นก็ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรี และกรุงเทพฯ 

ใบแค เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ มีใบย่อยขนาดเล็กรูปขอบขนาน ปลายใบมนกว้าง 
ขอบใบและแผ่นใบเรียบ ใบสีเขียว กว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร 

ดอกแค ลักษณะของดอกคล้ายดอกถั่ว ออกดอกเป็นช่อบริเวณซอกใบ 2-3 ดอก ดอกมีกลิ่นหอม มีสี
ขาวหรือสีแดง มีก้านเกสรตัวผู้สีขาวอยู่ 60 อัน กลีบเลี้ยงเป็นรูประฆังหรือรูปถ้วย 

ผลแค ผลมีลักษณะเป็นฝักกลมยาว มีความยาวประมาณ 8-15 เซนติเมตร ผสมเกสรโดยนก ฝักเมื่อ
แก่จะแตกออกเป็น 2 ซีก และมีเมล็ดอยู่ด้านใน ฝักแคมีสีเขียวอ่อน สามารถรับประทานเป็นอาหารได้ 

เมล็ดแค มีลักษณะเหมือนลิ่ม เมล็ดกลมแป้น สีน้ าตาล มีหลายเมล็ด 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น  
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ดอก ลวกทานคู่น้ าพริก, แกงแค, แกงส้ม, ผัดน้ ามันหอย 
ฝักอ่อน ผัดน้ ามันหอย 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. นิยมปลูกไว้เป็นรั้วบ้าน ปลูกตามคันนา ริมถนนข้างทาง และปลูกไว้ในบริเวณบ้าน 
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2. แคเป็นพืชที่มีจุลินทรีย์ที่ปมราก เมื่อจับกับก๊าซไนโตรเจนในอากาศจะผลิตเป็นปุ๋ยที่พืชสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ ต้นแคจึงเป็นพืชที่ช่วยปรับปรุงดินไปได้ในตัวอีกด้วย 

3. ใบใช้เป็นอาหารสัตว์ เลี้ยงโคกระบือได้ดี และเป็นที่ชื่นชอบของโคกระบือ 
4. ไม้ใช้ท าเป็นฟืนหรือเชื้อเพลิงได ้
5. ล าต้นนิยมน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนูได้ดี 
6. ประโยชน์ของดอกแค ฝักอ่อน ยอดอ่อน และใบอ่อน สามารถน ามาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลาย 

เมนูดอกแค เช่น แกงแค, แกงส้มดอกแค, ดอกแคสอดไส้, ดอกแคห่อกุ้งทอด, แกงเหลืองปลากะพง, แกงจืด
ดอกแค, ดอกแคชุบแป้งทอด, ดอกแคผัดหมู, ดอกแคผัดกุ้ง, ดอกแคผัดเต้าเจี้ยว, ดอกแคผัดกะเพรา, ย าดอก
แค, ส่วนใบอ่อน ยอดอ่อน และฝักอ่อนน ามาลวกจิ้มกินกับน้ าพริกก็ได้ เป็นต้น 

7. ส าหรับชาวอีสานนิยมน าดอกแคและยอดอ่อนมานึ่งหรือย่าง รับประทานร่วมกับลาบ ก้อย แจ่ว 
และดอกยังน ามาปรุงเป็นอาหารประเภทอ่อมอีกด้วย 

8. บ้านเรานิยมกินดอกและยอดอ่อน แต่ส าหรับประเทศอ่ืน ๆ บางประเทศจะนิยมกินดอกแคสด
หรือน ามานึ่งเป็นสลัดผัก ส่วนฝักจะใช้รับประทานเหมือนกับถั่วฝักยาว 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ยอดแค อุดมไปด้วยวิตามินซึ่งมีส่วนช่วยต่อต้านและยับยั้งมะเร็ง เพราะมีสารที่มีฤทธิ์ช่วยยับยั้ง

การก่อกลายพันธุ์ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดี (ดอก, ยอดอ่อน) 
2. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ช่วยป้องกันและรักษาอาการหวัด (ดอก) 
3. ช่วยดับพิษร้อนในร่างกาย แก้ร้อนใน กระหายน้ า (ใบสด, ดอกโตเต็มที่) 
4. ช่วยคุมธาตุในร่างกาย (เปลือกต้น) 
5. ช่วยในเรื่องความจ า ป้องกันการเกิดเนื้องอก บรรเทาอาการไข้ ปวด โลหิตจาง ด้วยการใช้ฝักแค

สด 20 กรัม น ามาเคี่ยวกับน้ า 1 ลิตร ประมาณ 30 นาที กรองเอาฝักออก น ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง 
ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) (ฝัก) 

6. ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา เนื่องจากมีเบตาแคโรทีนที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ 
(ดอก, ยอดแค) 

7. ช่วยแก้โรคตาบอดตอนกลางคืน ด้วยการใช้ใบสด 20 กรัม เทน้ าเดือด 1 ลิตร ทิ้งไว้ 15 นาที แล้ว
กรองเอาใบแคออก น ามาดื่มแก้อาการ (ในประเทศอินเดีย) (ใบ) 

8. ช่วยบ ารุงและเสริมสร้างกระดูกและฟัน เนื่องจากอุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัส (ดอก , 
ยอดแค) 

9. ดอกแคมีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ ลดอาการไข้ ถอนพิษไข้ในร่างกาย ช่วยแก้ไข้หัวลมหรือไข้เปลี่ยน
อากาศ เปลี่ยนฤดู ด้วยการใช้ดอกหรือใบน ามาต้มกับน้ ารับประทาน หรือจะใช้ดอกท่ีโตเต็มที่น ามาล้างน้ า แล้ว
ต้มกับหมูท าหมูบะช่อ 1 ชาม แล้วรับประทานวันละ 1 มื้อ ติดต่อกัน 3-7 วัน อาการก็จะดีขึ้น (ดอก) 
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10. น้ าคั้นจากรากใช้ผสมกับน้ าผึ้ง ใช้ดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า กลางวัน และก่อนนอน ใช้
เป็นยาขับเสมหะ ลดอาการไอ แก้ร้อนใน แก้ไข้ลมหัวได้ (ราก)  

11. ช่วยบรรเทาอาการของโรคลมบ้าหมู ด้วยการใช้ใบสด 20 กรัม เทน้ าเดือด 1 ลิตร ทิ้งไว้ 15 นาที 
แล้วกรองเอาใบแคออก น ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) (ใบ) 

12. ช่วยแก้อาการปวดและหนักศีรษะ ด้วยการใช้น้ าคั้นที่ได้จากดอกและใบแคน ามาสูดเข้าจมูกเพ่ือ
ช่วยบรรเทาอาการ (ดอก, ใบ) 

13. ยอดอ่อนใช้รับประทานแก้อาการปวดศีรษะข้างเดียว (ยอดอ่อน) 
14. ช่วยรักษาหลอดลมอักเสบ ไซนัสอักเสบ ด้วยการใช้ดอกแคสด 20 กรัม น ามาเคี่ยวกับน้ า 1 ลิตร 

ประมาณ 15 นาที กรองเอาแต่ดอกออก แล้วน ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และช่วงก่อนนอน 
(ในประเทศอินเดีย) (ดอก) 

15. ช่วยแก้อาการปวดฟัน ร ามะนาด ด้วยการใช้เปลือกแคน ามาต้มผสมเกลือให้เค็มจัดแล้วน ามาอม 
(เปลือกแค) 

16. ช่วยรักษาปากเป็นแผล แก้อาการร้อนในจนปากลิ้นเปื่อย ด้วยการใช้เปลือกแคชั้นในสุดที่มีสี
น้ าตาลอ่อน ๆ น ามาเคี้ยว 3-5 นาทีแล้วคายทิ้ง ท าวันละ 2 ครั้ง ไม่เกิน 3 วันก็จะหายจากอาการ (เปลือกแค) 

17. ชาวอินเดียใช้น้ าที่คั้นจากดอกหรือใบ น ามาสูดเข้าจมูกรักษาโรคริดสีดวงในจมูก ท าให้มีน้ ามูก
ออกมา (ดอก, ใบ) 

18. เปลือกของต้นแคน้ ามาคั้นเป็นน้ ารับประทานช่วยแก้อาการท้องร่วง แก้ท้องเดิน แก้โรคบิดมีตัว 
แก้มูกเลือดได้ หรือจะน ามาใช้ต้มหรือฝนรับประทานแก้อาการได้ หรือจะใช้เปลือกต้นปิ้งไฟ 1 ส่วน น ามาต้ม
กับน้ าหรือน้ าปูนใส 10 ส่วน แล้วน ามารับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนแกงก็ได้เช่นกัน (เปลือกต้น) 

19. ช่วยแก้ตานขโมย ด้วยการใช้แคทั้งห้าส่วนอย่างละ 1 ก ามือ แล้วใส่น้ าพอท่วมยา หลังจากนั้นต้ม
ให้เดือดประมาณ 5-10 นาที แล้วน ามากินครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ วันละ 3 ครั้ง ประมาณ 15 วัน (ท้ังห้าส่วน) 

20. ช่วยท าให้เจริญอาหาร เนื่องจากรสขมของดอกแคช่วยกวาดล้างเมือกในช่องปาก ท าให้ลิ้นเสีย
ความรู้สึก แต่ท าให้อยากอาหาร ท าให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น (ดอก) 

21. สรรพคุณดอกแค ช่วยในการขับถ่าย ป้องกันอาการท้องผูก (ดอก, ใบ) 
22. ใบแค ใช้รับประทานช่วยท าให้ระบาย หรือจะใช้ฝักแคสด 20 กรัม น ามาเคี่ยวกับน้ า 1 ลิตร 

ประมาณ 30 นาที กรองเอาฝักออก น ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ใบ, ฝัก) 
23. ช่วยขับพยาธิ ด้วยการใช้ใบสด 20 กรัม เทน้ าเดือด 1 ลิตร ทิ้งไว้ 15 นาที แล้วกรองเอาใบแค

ออก น ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) (ใบ) 
24. ช่วยบ ารุงและรักษาตับ ด้วยการใช้ดอกแคสด 20 กรัม น ามาเค่ียวกับน้ า 1 ลิตรประมาณ 15 นาที 

กรองเอาแต่ดอกออก แล้วน ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) 
(ดอก, ใบ) 
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25. ช่วยแก้อาการอักเสบ ด้วยการใช้รากสด 20 กรัม น ามาเคี่ยวในน้ า 1 ลิตรประมาณครึ่งชั่วโมง 
แล้วกรองเอารากออก ใช้ดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) (ราก) 

26. ช่วยบรรเทาอาการของโรคเกาต์ ด้วยการใช้ใบสด 20 กรัม เทน้ าเดือด 1 ลิตร ทิ้งไว้ 15 นาที แล้ว
กรองเอาใบแคออก น ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) (ใบ) 

27. เปลือกต้นน ามาใช้ภายนอก สามารถใช้ท าเป็นยาล้างแผล ชะล้างบาดแผลได้ ด้วยการใช้เปลือก
ต้นน ามาต้มกับน้ าเดือด 15 นาที ใส่เกลือเล็กน้อย แล้วน ามาใช้ล้างแผลวันละ 3 ครั้ง (เปลือกต้น) 

28. ช่วยรักษาแผลมีหนอง ด้วยการใช้เปลือกต้นแคแก่ ๆ น ามาตากแห้งแล้วฝนกับน้ าสะอาดหรือน้ า
ปูนใส ใช้ทาแผลเช้าเย็น (ก่อนทาควรใช้น้ าต้มจากเปลือกแคล้างแผลก่อน) จะช่วยท าให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้น 
(เปลือกต้น) 

29. ใบสดน ามาต าละเอียดใช้พอกแก้อาการฟกช้ าได้ (ใบ) 
30. ในอินเดียมีการใช้ใบอ่อนเป็นอาหารเสริมบีตา-แคโรทีนอยด์ในผู้ที่ขาดแคโรทีนอยด์ พบว่า

หลังจากได้รับอาหารเสริมใบอ่อนแค (Agathi) จะมีปริมาณแคโรทีนในซีรั่มเพ่ิมข้ึนในวันที่ 7 
31. ในหนูทดลองที่รับยาและสารสกัดจากใบแคจะมีปริมาณของระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ 

ฟอสโฟไลพิด และกรดไจมันอิสระต่ ากว่าหนูทดลองในกลุ่มที่ได้รับยาเพียงอย่างเดียว (ใบ) 
32. สารสกัดจากใบแค ช่วยท าให้ปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระในกระแสเลือดของหนูทดลองกลับ

สู่สภาวะปกติ ผลงานวิจัยนี้จึงเป็นข้อสนับสนุนข้อมูลแพทย์ทางเลือกที่มีการใช้ใบแคเพ่ือบ ารุงตับและแก้ความ
ผิดปกติของตับได้เป็นอย่างดี (ใบ) 

33. สารสกัดจากเอทานอลของใบแคมีฤทธิ์ช่วยป้องกันตับถูกท าลายในหนูทดลองที่ได้รับยาเกินขนาด 
(ใบ) 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. การน าดอกแคมาใช้ท าเป็นอาหาร ต้องเด็ดเอาเกสรสีเหลืองของดอกแคออกก่อน จะช่วยลดความ

ขมหรือท าให้มีรสขมได้ แต่ถ้าไม่กังวลเรื่องความขมก็ไม่ต้องเด็ดออกก็ได้ 
2. การเลือกซื้อยอดอ่อนและใบอ่อนของแค ควรเลือกเป็นใบสด ไม่ร่วง ส่วนดอกให้เลือกดอกตูมที่

ก าลังจะบาน ซึ่งยอดอ่อนและใบอ่อนจะหาซื้อได้ทั่วไปในตลาด แต่ส าหรับฝักอ่อนค่อนข้างจะหาซื้อยาก ต้อง
ปลูกต้นแคไว้เองจึงจะได้รับประทาน 

3. ยอดอ่อนและใบอ่อนของแคนั้น จะมีในช่วงฤดูฝน ส่วนดอกแคจะมีในช่วงต้นฤดูหนาว 
4. ดอกแคมีรสเฝื่อน ไม่นิยมรับประทานสด ๆ วิธีที่ดีที่สุดก็คือ การไปลวกโดยใช้เวลาอันสั้นที่สุด 
5. การรับประทานดอกแคในปริมาณมากเกินไปอาจท าให้อาเจียนได้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). แค สรรพคุณและประโยชน์ของต้นแค 43 ข้อ ! (ดอกแค). สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/ดอกแค/ 
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32) ชื่อภาคเหนือ ดีกระทิง ดีปล๋ากั้ง    
ชื่อไทย/อื่นๆ ดีปลากั้ง, บีปลากั้ง  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phlogacanthus pulcherrimus T.Anderson 
วงศ์ (Family) Acanthaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นดีปลากั้ง เป็นไม้ล้มลุกทรงพุ่มขนาดเล็ก มีอายุอยู่แค่ปีเดียว ล าต้นตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 
0.5-1.5 เมตร 

ใบดีปลากั้ง เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบเรียว
แหลม โคนใบเป็นรูปลิ่ม ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 8-16 
เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 1-3 เซนติเมตร 

ดอกดีปลากั้ง ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอด ช่อดอกเป็นแบบช่อเชิงลด ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงดอก
เป็นสีเขียว ลักษณะเป็นรูประฆัง ยาวได้ประมาณ 5 มิลลิเมตร ส่วนกลีบดอกเป็นสีม่วงอมแดง เชื่อมติดกันเป็น
รูปคนโท หลอดกลีบพองออกด้านเดียว ส่วนปลายแยกออกเป็น 5 แฉก 

ผลดีปลากั้ง ผลเป็นแบบแคปซูล ยาวได้ประมาณ 2.5-3.5 เซนติเมตร เมื่อแห้งจะแตกออก เมล็ดจะ
เกิดท่ีช่วงปลายของผล มีก้านตะขอดีดเมล็ด 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช 

มาจากถิ่นอ่ืน 
ความสามารถในการปลูกนอกถิ่น  

ดีมาก 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินกับลาบ ใบ เป็ํนเครื่องเคียง กินกับลาบ กินสด รสชาดหวานๆขมๆ 
น ามาจากล าปาง ทานกับลาบแล้วอร่อย เลยน ามาปลูก 
ดอกสวย ทานได้ 
ต้มกับน้ า ท าน้ าผสมลาบปลาเพ้ีย 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอดอ่อนใช้รับประทานเป็นผักแกล้มกับน้ าพริกและลาบได้ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
แก้เจ็บคอ แก้หวัด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ต ารายาพื้นบ้านจังหวัดมุกดาหารจะใช้สมุนไพรดีปลากั้งเป็นยาบ ารุงก าลัง (ยอดอ่อน) 
2. ใบมีรสขมหวาน มีสรรพคุณช่วยคลายเครียด แก้เบาหวาน (ยอดอ่อน) 
3. ยอดอ่อนมีรสขมอ่อน ๆ ใช้รับประทานเป็นอาหาร มีสรรพคุณช่วยท าให้เจริญอาหาร (ยอดอ่อน) 
4. ยาสมุนไพรพ้ืนบ้านจังหวัดอุบลราชธานีจะใช้ส่วนของล าต้นดีปลากั้ง น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยา

ช่วยขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะขัด (ล าต้น) 
5. ยอดใช้นึ่งรับประทานเป็นยาแก้ปวดหลัง (ยอดอ่อน) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร .  ( 2559) .  พื ช ส มุ น ไ พ ร ดี ป ล า กั้ ง .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  23 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2561 จ า ก 

http://www.vichakaset.com/พืชสมุนไพรดีปลากั้ง/ 
Medthai. (2560). 7 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นดีปลากั้ง ! (บีปลากั้ง). สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/ดีปลากั้ง/ 
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33) ชื่อภาคเหนือ ดีปี ๋
ชื่อไทย/อื่นๆ ดีปลี, ดีปลีเชือก (ภาคใต้), ปานนุ,  

 ประดงข้อ (ภาคกลาง), พิษพญาไฟ, ปีกผัวะ,  
 Long pepper, Indian long pepper,  
 Javanese long pepper 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper retrofractum Vahl  
วงศ์ (Family) Piperaceae  
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
ขึ้นตามรั้ว ปลูกยาก  
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ต้นดีปลี มีถิ่นก าเนิดที่เกาะโมลัคคาส (Moluccas) ในมหาสมุทรอินเดีย แต่ได้มีการน ามาปลูกและ

แพร่กระจายในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย โดยจัดเป็นไม้เถามีรากฝอยออกบริเวณข้อเพ่ือใช้ยึดเกาะ
และเลื้อยพัน เถาค่อนข้างเหนียวและแข็ง มีข้อนูน แตกกิ่งก้านสาขามาก เจริญเติบโตได้ดีในที่ชุ่มชื้น มีแสงแดด
ร าไร 

ใบดีปลี มีใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะเป็นรูปไข่แกมขอบขนาน ใบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ปลายใบแหลม โคน
ใบมน ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร มี
เส้นใบออกจากโคนประมาณ 3-5 เส้น ส่วนก้านใบยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร 

ดอกดีปลี หรือ ผลดีปลี ผลสดมีสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ลักษณะของผลอัดกันแน่นเป็น
ช่อรูปทรงกระบอก โคนใหญ่กว่าปลายไม่มาก ปลายเล็กมน ผลมีความยาวประมาณ 2.5-7.5 เซนติเมตร และมี
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-8 เซนติเมตร ผิวของผลค่อนข้างหยาบ และมีเกสรตัวเมียติดอยู่ ผลย่อยมีเมล็ด
เดียว โดยเมล็ดมีขนาดเล็กมาก ลักษณะกลมและแข็ง ผงของผลมีสีน้ าตาล มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีรสเผ็ดร้อน 
ขมปร่า นิยมเก็บผลมาใช้เมื่อผลเริ่มเป็นสีน้ าตาล แล้วน ามาตากแดดให้แห้ง 

ส่วนที่น ามาใช้เป็นยาสมุนไพรได้แก่ ส่วนของดอก ใบ ผลแก่จัดแต่ยังไม่สุก หรือตากแดดให้แห้ง เถา 
และรากดีปลี 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ผล ใช้ใส่เครื่องเทศ ใส่เครื่องแกง 
ใบมัน(ใบกลางๆ ไม่อ่อน ไม่แก่) ทอดกรอบทานกับลู่หมู  
ใบมัน(ใบกลางๆ ไม่อ่อน ไม่แก่) ชุบแป้งทอด มีชื่อเมนูว่า เหยี่ยวถลาลม 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ผลอ่อนดีปลีสามารถใช้รับประทานเป็นผักสดได้ 
2. ผลแก่สามารถน ามาใช้ต าน้ าพริกแทนพริกได้ หรือในบางท้องถิ่นก็น ามาใช้แต่งใส่ในผักดอง

เช่นเดียวกับพริก 
3. ยอดอ่อนดีปลีสามารถน ามาใช้ใส่ในข้าวย าได้ 
4. ผลดีปลีแห้งมีรสเผ็ดร้อนขม สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องในการประกอบอาหาร ด้วยการน าผลสุก

ดีปลีมาตากแห้งแล้วใช้ปรุงรสแกงคั่ว หรือแกงเผ็ด เพ่ือใช้ดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้ดี และยังช่วยปรุงรสปรุง
กลิ่นให้อาหารน่ารับประทาน นอกจากนี้ยังสามารถน าไปใช้แต่งกลิ่นผักดองได้อีกด้วย 

5. เครื่องเทศดีปลีสามารถช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดี 
6. ช่วยถนอมอาหารไม่ให้เกิดการบูดเน่าได้ 
7. นอกจากจะปลูกไว้เป็นเครื่องเทศและเป็นยาสมุนไพรแล้ว ยังปลูกไว้เป็นไม้ประดับเพ่ือชมใบสี

เขียวสดดูชุ่มชื่น หรือปลูกเพ่ือดูผลที่เป็นสีเหลืองจวนสุกก็ได้เช่นกัน 
8. ผลดีปลีมีน้ ามันหอมระเหยที่มีฤทธิ์สามารถฆ่าแมลงด้วงงวงและด้วงถั่วได้ และอาจน ามาสกัดเป็น

สารก าจัดแมลงสูตรธรรมชาติได้ 
9. ดีปลีใช้ปลูกในเชิงการค้าเพ่ือใช้อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพร โดยมีทั้งการ

ปลูกเป็นพืชหลักและพืชเสริม โดยแหล่งผลิตที่ส าคัญในบ้านเราได้แก่ ต าบลบ้านใหม่ ต าบลพังตรุ อ าเภอท่า
ม่วง อ าเภอท่ามะกา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนแหล่งผลิตอ่ืน ๆ ก็ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จันทบุรี 
และนครศรีธรรมราช 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เชื่อกันว่าดีปลีมีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงก าลังและช่วยบ ารุงก าหนัด (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
2. ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ ด้วยการใช้ดอกดีปลี 10 ดอก หัวแห้วหมู 10 หัว พริกไทย 10 เม็ด น ามาต า

ให้ละเอียดผสมกับน้ าผึ้งแท้ ใช้รับประทานก่อนนอนทุกคืน (ดอก) 
3. ดอกดีปลีช่วยบ ารุงธาตุในร่างกาย (ดอก, ผลแก่จัด, ราก) 
4. ผลแก่จัดช่วยบ ารุงธาตุไฟ แก้ธาตุไฟหย่อนหรือพิการ ช่วยรักษาอาการก าเริบของธาตุน้ าและธาตุ

ลม (ผลแก่จัด) 
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5. ช่วยแก้ธาตุพิการ แก้ธาตุไม่ปกติ แก้ปฐวีธาตุพิการ แก้วิสติปัฏฐี แก้ปัถวีธาตุ 20 ประการ (ผล, 
ดอก) 

6. ใช้เป็นยากระจายลม ระบายความเจ็บปวด (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
7. ช่วยท าให้เจริญอาหาร (ดอก, เถา) 
8. ผงของผลมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีรสเผ็ด ขม ปร่า สรรพคุณช่วยขับน้ าลายและท าให้ลิ้นชา (ผล) 
9. ช่วยแก้ลมอัมพฤกษ์ (เถา) 
10. ช่วยแก้ลมวิงเวียน ด้วยการใช้ดอกแก่น ามาต้มน้ าดื่ม (ดอก, ผลแก่จัด, ราก) 
11. ใช้เป็นยาระงับแก้อาการนอนไม่หลับ (ผล) 
12. ช่วยระงับอชินโรคหรือโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย หรือมักเป็น ๆ หาย ๆ (ผล) 
13. ช่วยแก้ตัวร้อน (ราก) 
14. ช่วยแก้ไข้เรื้อรังหรืออาการไข้ที่มักเป็น ๆ หาย ๆ ด้วยการใช้ดอกดีปลีล้างสะอาด น ามาบดหรือต า

พอหยาบ ๆ ประมาณครึ่งแก้ว น ามาต้มกับน้ า 4 แก้ว จนเหลือ 1 แก้ว แล้วกรองเอาแต่น้ ามาดื่มกินขณะท้อง
ว่างวันละ 2 ครั้ง และสูตรนี้ยังช่วยลดอาการม้ามโตได้อีกด้วย (ดอก) 

15. ช่วยแก้อาการหวัด (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
16. ช่วยแก้อาการหืดไอ (ดอก, ผลแก่จัด) 
17. ช่วยแก้หืดหอบ (ดอก, ราก) 
18. ช่วยแก้อาการไอหรือลดอาการไอ มีอาการระคายคอจากเสมหะ ด้วยการใช้ผลแก่แห้งครึ่งผล

น ามาฝนกับน้ ามะนาว แทรกเกลือเล็กน้อยแล้วใช้กวาดคอหรือใช้จิบบ่อย ๆ (ดอก, ผลแก่จัด) 
19. ช่วยแก้หลอดลมอักเสบ (ผลแก่จัด) 
20. ช่วยแก้อาการเจ็บในล าคอ ด้วยการใช้ดอกดีปลี 3 ดอก ผิวมะนาว 1 ลูก หัวกระเทียม 3 กลีบ 

และพริกไทยล่อน 3 เม็ด น าทั้งหมดมาต าให้ละเอียด แล้วผสมกับน้ ามะนาวและคลุกให้เข้ากัน น ามาปั้นเป็น
ลูกกลอนขนาดเท่าเม็ดพุทรา แล้วใช้อมบ่อย ๆ (ดอก) 

21. ช่วยลดอาการเสียงแหบแห้งได้ ด้วยการใช้ผงดีปลีผสมกับสมอไทยอย่างละ 5 กรัมจนเข้ากัน แล้ว
ผสมกับน้ าอุ่นไว้ดื่มครั้งละ 1 แก้ว วันละ 2 ครั้ง (ผล) 

22. ช่วยแก้โรคลมบ้าหมู (ผล) 
23. เถาดีปลีมีรสเผ็ดร้อน ช่วยแก้เสมหะพิการ (ผล, เถา) 
24. ช่วยแก้เสมหะ ขับเสมหะ แก้เสมหะพิการ น้ าลายเหนียว ด้วยการใช้ผลแก่แห้งครึ่งผลน ามาฝนกับ

น้ ามะนาว แทรกเกลือเล็กน้อยแล้วใช้กวาดคอหรือใช้จิบบ่อย ๆ (ดอก, ผลแก่จัด, เถา, ราก) 
25. ช่วยแก้อุระเสมหะหรือเสมหะในทรวงอก (ผล) 
26. ดอกดีปลีช่วยแก้อาการคลื่นไส้อาเจียน (ดอก) 
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27. ช่วยแก้อาการคลื่นไส้อาเจียนอันเกิดจากธาตุไม่ปกติ ด้วยการใช้ผลดีปลีแก่แห้งประมาณ 1 ก ามือ 
(10-15 ผล) น ามาต้มเอาน้ าดื่ม 2 ถ้วยแก้วประมาณ 15 นาที แล้วใช้ดื่มแต่น้ าหลังอาหาร วันละ 3 ครั้ง ถ้าไม่มี
ผลให้ใช้เถาต้มแทนก็ได้ (ผลแก่จัด, เถา) 

28. เถาดีปลีช่วยแก้อาการปวดฟัน หรือจะใช้ผลน ามาฝนเอาน้ ามาทาบริเวณท่ีปวดก็ได้ (ผล, เถา) 
29. ช่วยแก้อาการอาหารไม่ย่อย ท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นท้อง ด้วยการใช้ผลดีปลีแก่แห้ง

ประมาณ 1 ก ามือ (10-15 ผล) น ามาต้มเอาน้ าดื่ม 2 ถ้วยแก้ว ประมาณ 15 นาที แล้วใช้ดื่มแต่น้ าหลังอาหาร 
วันละ 3 ครั้ง ถ้าไม่มีผลให้ใช้เถาต้มแทน หรือจะใช้ดอกแก่น ามาต้มเป็นน้ าดื่มก็ได้ (ดอก, ผลแก่จัด, เถา) 

30. ช่วยแก้อาการปวดท้อง ด้วยการใช้ผลดีปลีแก่แห้งประมาณ 1 ก ามือ (10-15 ผล) น ามาต้มเอาน้ า
ดื่ม 2 ถ้วยแก้วประมาณ 15 นาที แล้วใช้ดื่มแต่น้ าหลังอาหาร วันละ 3 ครั้ง (ผลแก่จัด, เถา, ราก) 

31. ดอกดีปลีช่วยแก้อาการท้องเสีย (ดอก) 
32. ช่วยแก้อาการท้องขึ้น (ผลแก่จัด) 
33. ช่วยแก้อาการท้องร่วง (ผล, ดอก, ราก) 
34. ช่วยขับลมในล าไส้ให้ผายและเรอ (ดอก, ผลแก่จัด, ราก) 
35. ใช้ประกอบในต ารับยารักษาโรคเก่ียวกับระบบย่อยอาหาร ธาตุไม่ปกติ (ผลแก่จัด) 
36. ผลใช้เป็นยาขับพยาธิในท้องได้ (ผล) 
37. แก้มุตฆาตหรือโรคขัดปัสสาวะช้ าเลือดช้ าหนอง (เถา) 
38. ช่วยแก้ริดสีดวงทวารหนัก โดยใช้ดอกดีปลี 10 ดอก เมล็ดงาด าดิบ 20 กรัม น ามาบดให้ละเอียด

ผสมกับนมดื่มวันละ 1 แก้ว ติดต่อกัน 15 วัน (ผล, ดอก, เถา) 
39. ผลแก่จัดของดีปลีช่วยบีบมดลูกและใช้เป็นยาขับระดูของสตรี (ผลแก่จัด) 
40. ผลใช้เป็นยาขับรกให้รกออกมาง่ายภายหลังจากการคลอดบุตรและใช้เวลาโลหิตตกมาก (ผล) 
41. ช่วยขับน้ าดี เมื่อมีการอุดตันของท่อน้ าดี (ผล) 
42. ช่วยแก้ตับพิการ (ผล, ดอก) 
43. รากดีปลีช่วยแก้เส้นแก้พิษอัมพฤกษ์ อัมพาต ดับพิษปัตคาด (ผล, ราก) 
44. ช่วยแก้อัมพาตและเส้นปัตคาด (ดอก) 
45. ช่วยแก้พิษคุดทะราดให้ปิดธาตุ (ราก) 
46. ช่วยแก้คุดทะราด (ดอก, ราก) 
47. เถาดีปลีช่วยแก้พิษงู (เถา) 
48. ช่วยแก้อาการปวดเมื่อย แก้เส้นเอ็น (ใบ) 
49. ช่วยรักษาโรคข้ออักเสบ เกาต์ ไข้รูมาตอยด์ (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
50. ผลน ามาฝนเอาน้ ามาทาแก้อาการฟกช้ าบวมได้ (ผล) 
51. ผลแก่จัดใช้ปรุงเป็นยาทาภายนอก แก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ 

ท าให้ร้อนแดงและช่วยให้มีเลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นมากขึ้น (ผลแก่จัด) 
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52. ดอกดีปลีเป็นส่วนประกอบของต ารับยา “พิกัดเบญจกูล” ในคัมภีร์อายุรเวท ซึ่งประกอบไปด้วย 
ดอกดีปลี รากช้าพลู เหง้าขิงแห้ง เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิง โดยเป็นต ารับยาที่ใช้ประจ าธาตุต่าง ๆ และใช้
แก้ในกองฤดู กองสมุฎฐานต่าง ๆ ช่วยกระจายกองลมและโลหิต แก้คูถเสมหะ แก้ลมพานไส้ ช่วยระงับโรคอัน
บังเกิดแต่ทวัตติงสาหาร (อาการ 32) และช่วยบ ารุงกองธาตุทั้งสี่ให้สมบูรณ์ (ดอก) 

53. ผลดีปลีจัดอยู่ในต ารับยา “พิกัดตรีสันนิบาตผล” (ตรีสัพโลหิตผล) ซึ่งประกอบไปด้วย ผลดีปลี 
รากพริกไทย และรากกะเพราแดง ที่มีสรรพคุณช่วยแก้ไข้สันนิบาต ช่วยบ ารุงธาตุ แก้ในกองลม และช่วยแก้
ปถวีธาตุ 20 ประการ (ผล) 

54. ดีปลีจัดอยู่ในต ารับยา “พิกัดตรีกฎุก” ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องยา 3 อย่าง ในปริมาณเท่ากัน อัน
ได้แก่ ดีปลี ขิงแห้ง และพริกไทย โดยมีสรรพคุณช่วยแก้โรคที่เกิดจากวาตะ (ลม) , แก้เสมหะและปิตตะ (ดี) ใน
กองธาตุ กองฤดู และกองสมุฏฐาน (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 

55. ดีปลีจัดอยู่ในต ารับยา “พิกัดตัวยาเผ็ดร้อน 6 ชนิด” ซึ่งประกอบไปด้วย ดีปลี พริกไทย ใบแมงลัก 
ผลกระวาน ใบโหระพา ผลผักชีลาว โดยมีสรรพคุณช่วยในการย่อยอาหาร แก้ลมจุกเสียด ช้ าบวม (ไม่ระบุส่วน
ที่ใช้) 

56. ดีปลีปรากฏอยู่ในต ารับยา “ยาอาภิสะ” ซึ่งเป็นต าราพระโอสถพระนารายณ์ ที่มีดีปลีเป็น
องค์ประกอบหลักร่วมกับสมุนไพรชนิดอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด โดยมีสรรพคุณช่วยแก้อาการไอ ผอมแห้ง แก้
เสมหะในทรวงอกและล าคอ และช่วยแก้ริดสีดวงทวาร (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 

57. ดีปลีจัดอยู่ในต ารับยา “ยาหอมนวโกฐ” อันมีดีปลีเป็นองค์ประกอบร่วมกับสมุนไพรชนิดอ่ืน ๆ 
โดยต ารับยานี้มีสรรพคุณช่วยแก้ลมวิงเวียน อาการหน้ามืดตาลาย ใจสั่น คลื่นเหียนอาเจียน และช่วยแก้ลมจุก
แน่นในท้อง (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 

58. ดีปลีจัดอยู่ในต ารับยา “ยาประสะกานพลู” ซึ่งมีส่วนประกอบของดีปลีร่วมกับสมุนไพรชนิดอ่ืน ๆ 
ในต ารับยา โดยมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดท้อง อาการจุกเสียดแน่นท้อง ท้องอืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย 
เนื่องจากธาตุไม่ปกติ (ไมร่ะบุส่วนที่ใช้) 

59. ดีปลีปรากฏอยู่ในต ารับยา “ยาประสะไพล” ที่มีส่วนประกอบของดีปลีร่วมกับสมุนไพรชนิดอ่ืน ๆ 
โดยมีสรรพคุณช่วยแก้ระดูมาไม่สม่ าเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติของสตรี (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 

60. ดีปลีจัดอยู่ในต ารับยา “ยาเหลืองปิดสมุทร” โดยมีส่วนประกอบของดีปลีร่วมกับสมุนไพรชนิดอ่ืน 
ๆ อีก 12 ชนิดในต ารับยา ซึ่งมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระ
ไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปน หรืออาการท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ เป็นต้น (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 

61. ดีปลีจัดอยู่ในต ารับยา “ยาธาตุบรรจบ” ซึ่งมีส่วนประกอบของดีปลีร่วมกับสมุนไพรชนิดอ่ืน ๆ ใน
ต ารับยา โดยมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ (ไม่ระบุส่วนที่ใช้)  
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โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ไม่ควรบริโภคดีปลีในปริมาณท่ีมากเกินไป เพราะอาจจะท าให้กระเพาะอักเสบ แสบทวารเวลาขับถ่าย

ได ้
ส าหรับผู้ที่เป็นไข้ ไม่ควรรับประทานดีปลี เพราะจะท าให้เป็นร้อนในด้วย 
ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ ห้ามรับประทานดีปลีเด็ดขาด เพราะอาจจะท าให้แท้งบุตรได้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การใช้เมล็ด และขยายจากเถาโดยการน าเถาของดีปลีมาตัดเป็นท่อน ๆ ยาวประมาณ 5 ข้อ ช าใน

กระบะทรายจนกระทั่งเถาดีปลีแตกรากและยอดใหม่แล้ว จึงน าไปปลูก 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ประชัน พิบูลย์ . (ม.ป.ป.). ดีปลี . สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.wattano.ac.th 

/webpantip/images/pantippana/pages/093.html 
Medthai. (2560). ดีปลี สรรพคุณและประโยชน์ของดีปลี 70 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://medthai.com/ดีปลี/ 
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34) ชื่อภาคเหนือ เดื่อป่อง 
ชื่อไทย/อื่นๆ เดื่อสาย (เชียงใหม่), เดื่อปล้อง (นครศรีธรรมราช, สระบุรี, ภาคเหนือ), เดื่อป่อง 

(กรุงเทพฯ), หมากหนอด (ไทใหญ่), ตะเออน่า เอาแหน่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), 
ดิ๊โจ่เหมาะ (กะเหรี่ยงแดง), ฮะกอสะนียา (มลายู-นราธิวาส), ไฮ่มะเดื่อปล้อง (ปะ
หล่อง), กระซาล (ขมุ), ล าเดื่อ ล าเดื่อปล้อง (ลั้วะ), งงหยอเจีย (เม่ียน), Hairy Fig  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus hispida L.f.  
วงศ์ (Family) Moraceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นมะเดื่อปล้อง จัดเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลางหรือใหญ่ มีความสูงของต้นได้
ประมาณ 10 เมตร และอาจสูงได้ถึง 12 เมตร ล าต้นตั้งตรง เปลือกล าต้นเรียบหนาเป็นสีน้ าตาลหรือสีเทาปน
ด า ตามล าต้นมีรอยเป็นข้อปล้องห่าง ๆ คล้ายรอยควั่นเป็นข้อ ๆ ตลอดถึงก่ิง กิ่งก้านอ้วนสั้น กิ่งอ่อนและล าต้น
อ่อนกลวง ทุกส่วนมีน้ ายางสีขาวข้น ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและการปักช า เจริญเติบโตได้ดีในดินทุก
ชนิด ชอบดินร่วนอุดมสมบูรณ์ ระบายน้ าได้ดี ชอบความชุ่มชื้น ในประเทศไทยพบขึ้นตามป่าโปร่ง ป่าดิบแล้ง 
ป่าดิบเขา ป่าละเมาะ พ้ืนราบ ที่ว่างเปล่าทั่วไป และริมล าธาร ส่วนในต่างประเทศพบได้ที่อินเดีย เนปาล จีน
ตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

ใบมะเดื่อปล้อง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ลักษณะของใบเป็นรูปรียาว รูปไข่แกม
ขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ปลายใบมนมีติ่งแหลม โคนใบมน ส่วนขอบใบหยักถี่ ๆ ตลอดใบ 
โดยเฉพาะครึ่งปลายบน ใบมีขนาดกว้างประมาณ 5-13 เซนติเมตร และยาวประมาณ 11-28 เซนติเมตร เนื้อ
ใบคล้ายกระดาษ ผิวใบด้านบนมีขนสากคายมือ ส่วนท้องใบด้านล่างมีขนนุ่มขึ้นปกคลุม ใบแก่มีขนหยาบ ๆ 
และบนเส้นใบด้านล่าง เส้นใบข้างโค้ง 5-9 คู่ เส้นใบที่ฐานยาวประมาณ 1/5 ของใบ ก้านใบยาวประมาณ 1.5-
4 เซนติเมตร มีต่อมเป็นปม หูใบยาวประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร หลุดร่วงง่าย 

ดอกมะเดื่อปล้อง ออกดอกเป็นช่อแบบช่อมะเดื่อ โดยจะออกตามล าต้นและกิ่ง และอาจพบออกตาม
โคนต้นหรือตามกิ่งที่ห้อยลงไม่มีใบ หรือพบได้บ้างที่เกิดตามซอกใบ ดอกย่อยมีขนาดเล็กอัดกันแน่น 
เจริญเติบโตอยู่ในฐานรองดอกที่ห่อหุ้มไว้เพ่ือที่จะเจริญเติบโตไปเป็นผล มีลักษณะคล้ายผล ภายในกลวง ที่
ปลายมีช่องเปิดที่มีใบประดับปิดอยู่ มีก้านช่อดอกยาว ดอกอ่อนเป็นสีเขียว ส่วนดอกแก่เป็นสีเหลือง ที่โคนมีใบ
ประดับ 3 ใบ ยาวประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ภายในมีดอก 3 ประเภท คือ ดอก
เพศผู้ ดอกเพศเมีย และดอกปุ่มหูด ดอกเป็นแบบแยกเพศ แต่อยู่ในช่อดอกเดียวกัน ดอกเพศผู้มีประมาณ 1-2 
แถว กลีบรวมจักเป็น 3-4 พู ที่ปลายมีขน เกสรเพศผู้มี 1 อัน ส่วนดอกเพศเมียมีหรือไม่มีก้าน กลีบรวมเชื่อม
ติดกันคล้ายปลอดหรือท่อสั้น ๆ และดอกปุ่มหูดไม่มีก้าน กลีบรวมปกคลุมรังไข่ ออกดอกในช่วงประมาณเดือน
มกราคมถึงเดือนมีนาคม 
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ผลมะเดื่อปล้อง เป็นผลแบบมะเดื่อ รูปทรงกลมออกแป้น รูปลูกข่าง แคบที่ฐาน ก้นผลมีรอยบุ๋ม มีเส้น
สัน 7-9 เส้น แผ่รอบ ๆ จากยอด มีขนอ่อนนุ่ม และมีเกล็ดปกคลุมแบบห่าง ๆ ออกผลติดเป็นกลุ่มแน่น
ประมาณ 10-15 ผล ผลมีขนาดประมาณ 2.5-4 เซนติเมตร ผิวผลเรียบ มีจุดสีขาวตลอดทั้งผล ผลสดเป็นสี
เขียว พอสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ภายในมีเมล็ดขนาดเล็กจ านวนมาก ก้านผลยาวประมาณ 0.6-2.5 
เซนติเมตร มีกาบรูปสามเหลี่ยม 3 กาบ เป็นช่อยาวตามแนวของก่ิง ห้อยลงจากล าต้นและกิ่งใหญ่ ติดผลในช่วง
ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบเอามาแกง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ผลใช้รับประทานได้ แต่ไม่เป็นที่นิยมนัก เนื่องจากมักมีแมลงมาอาศัยอยู่ข้างในผล[5] และมีบ้างที่

ใช้ผลสุกน ามาท าแยม 
2. ใบอ่อนใช้รับประทานร่วมกับน้ าพริก ลาบ ส่วนช่อดอกและผลอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดหรือ

ต้มจิ้มกับน้ าพริก น ามาปรุงอาหารจ าพวกแกงส้ม ผลดิบใช้รับประทานกับแกงบอนหรือหลามบอน หรือน าไป
ประกอบอาหารโดยการหลามกับกระดูกหมู 

3. ชาวลั้วะจะใช้ยอดอ่อนน ามาต้มเป็นอาหารส าหรับเลี้ยงหมู 
4. เปลือกต้นใช้ท าเชือกหยาบ ๆ 
5. เนื้อไม้ใช้ส าหรับท าฟืน (ลั้วะ) 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ผลมีรสขม เป็นยาเย็น มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคโลหิตจาง (ผล) 
2. เปลือกต้นมีสรรพคุณเป็นยาบ ารุง (เปลือกต้น) 
3. ชาวปะหล่องจะใช้กิ่งที่กลวง น ามาท าเป็นหลอดดูดน้ า เชื่อว่าจะช่วยท าให้มีความจ าดี (ก่ิงกลวง) 
4. ผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้จับสั่น (ผล) แก้มาลาเรีย (เปลือกต้น) 
5. ใบมะเดื่อปล้อง น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยารักษาอาการไข้ หนาวสั่น หรือรักษาอาการไข้หลังการ

คลอดบุตร หนาวสั่น (ใบ) 
6. ราก ล าต้น เหง้า น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้หวัด (ราก, ล าต้น, เหง้า) 
7. รากและเปลือกต้นมีรสฝาดเฝื่อน มีสรรพคุณเป็นยากล่อมเสมหะ (รากและเปลือกต้น) 
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8. ช่วยแก้อาการกระหายน้ า (ผล) 
9. ช่วยแก้เลือดก าเดาไหล (ผล) 
10. ผลใช้ผสมกับเหง้าไพล และรากกล้วยตีบ อย่างละ 3 ชิ้น ใส่ถ้วยเติมน้ า เอาเหล็ก (ขาง) เผาไฟให้

แดงแล้วจุ่มแช่ลงไป ดื่มน้ าที่ได้เป็นยาแก้ซางปากเปื่อย (ผล) 
11. ผลแห้งใช้เป็นยารักษาแผลในปาก (ผลแห้ง) 
12. ผลแห้งมีสรรพคุณช่วยท าให้อาเจียน (ผลดิบกินแล้วท าให้วิงเวียน) ส่วนเปลือกต้น ผล และเมล็ดก็

มีฤทธิ์ท าให้อาเจียนได้เช่นกัน (ผลแห้ง, ผล, เมล็ด, เปลือกต้น) 
13. รากและเปลือกต้น ใช้กินเป็นยาแก้อาการท้องเสีย (รากและเปลือกต้น) 
14. คนเมืองจะใช้ไม้ร้อยผลร่วมกับไพล กล้วยดิบที่ฝานเป็นแว่น ๆ น ามาแช่ในน้ า แล้วให้คนที่มี

อาการท้องร่วงกินแก้อาการท้องร่วง (ผล) 
15. ผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้บิด แก้อาการปวดกระเพาะ (ผล) 
16. เปลือกต้นมีสรรพคุณเป็นยาแก้อาการปวดท้องในเด็ก (เปลือกต้น) 
17. เปลือกต้นมีสรรพคุณเป็นยาระบาย (เปลือกต้น) 
18. ใบน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้ปัสสาวะเหลืองจัดหรือปัสสาวะเป็นเลือด (ใบ) 
19. ช่วยรักษาริดสีดวงทวาร (ผล) 
20. ต ารายาพื้นบา้นล้านนาจะใช้ใบน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยารักษาอาการม้ามโต (ใบ) 
21. ช่วยรักษาโรคตัวเหลือง (ผล) 
22. ผลมีสรรพคุณเป็นยาฝาดสมาน ใช้เป็นยาพอก ใช้ล้างแผล สมานแผล แก้บวมอักเสบ (ผล) 
23. ใบใช้เป็นยาใส่แผลฝี แผลหนองอักเสบ แผลในจมูก (ใบ) 
24. ช่วยแก้โรคผิวหนังเรื้อรัง (ผล) 
25. รากและเปลือกต้น น ามาต าใช้เป็นยาทาแก้ฝี แก้เม็ดผื่นคันตามผิวหนัง หรือใช้กินเป็นยาแก้

ประดง (รากและเปลือกต้น) หรือจะใช้แก่นน ามาฝนกับน้ าปูนใสทาแก้ฝีได้ดีมาก (แก่น) 
26. ใช้เป็นยาพอกฝีมะม่วง (เปลือกต้น) 
27. ช่วยรักษาสิวฝ้า (เปลือกต้น) 
28. เปลือกต้นน ามาต้มกับกล้วยน้ าว้าเอาผ้าชุบน้ าพันรอบตัว แก้อาการบวมทั้งตัว (เปลือกต้น) 
29. รากและเปลือกต้นใช้กินเป็นยาแก้พิษในกระดูก (รากและเปลือกต้น) 
30. ล าต้นเอามาตากแห้ง ต้มเอาน้ าดื่มเป็นยาแก้โรคกระดูก (ล าต้น) 
31. ช่วยรักษากระดูกแตกหัก (เปลือกต้น) 
32. ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง มูเซอ จะใช้ราก ล าต้น เหง้า น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยากระตุ้นการหลั่งของ

น้ านม (ราก, ล าต้น, เหง้า) ส่วนผลก็มีสรรพคุณช่วยขับน้ านมเช่นกัน (ผล) 
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โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยางทั้งจากใบ เปลือก และผลมะเดื่อปล้อง ท าให้ผิวหนังเป็นผื่นเป็นแผลได้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด และการปักช า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). 37 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นมะเดื่อปล้อง !. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://medthai.com/มะเดื่อปล้อง/ 
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35) ชื่อภาคเหนือ ตูน 
ชื่อไทย/อื่นๆ ภาคกลางและภาคอิสานเรียกว่า ทูน คูน หัวคูณ  

 ภาคเหนือเรียกว่า ตูน  
 ภาคใต้เรียกว่า เอาะดิบ ออกดิบ ออดิบ  
 นครศรีธรรมราช-ยะลา เรียก ออดิบ 
 ชุมพรเรียกว่า กะเอาะขาว  
 ประจวบคีรีขันธ์เรียกว่า บอน  
 กาญจนบุรีเรียกว่า กระดาดขาว 
 GIANT Elephant Ears, Green Taro 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia gigantea Hook.f 
วงศ์ (Family) Araceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นพืชตระกูลบอน มีหัวอยู่ใต้ดิน ส่วนเหนือดินสูงถึง 2.5 เมตร 
ใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ รูปร่างเป็นลูกศร มีนวลเคลือบแผ่นใบก้านใบยาวกลมมีนวลเคลือบ คูนมี 2 

ชนิด คือ ชนิดสีเขียวอ่อน ใบมีสีเขียวอ่อน ก้านใบสีเขียวอมขาว ชนิดสีม่วง ใบและก้านใบสีม่วง  
ออกดอกเป็นช่อเชิงลด มีกาบหุ้ม ก้านช่อดอกกลมยาว มีกาบหุ้มจนมิด เมื่อดอกยังไม่บาน ช่อดอก

ทรงกระบอก กลุ่มช่อดอกเพศผู้อยู่ด้านบน ตรงกลางกลุ่มช่อดอกไม่มีเพศ ช่อดอกเพศเมียอยุ่ด้านล่างก้านและ
ใบออกตลอดปี 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใส่แกงแค กินกับส้มต า, แกงส้มตูนใส่ปลา 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ก้านใบอ่อนรับประทานเป็นผักสดกับส้มต า หรือใส่ในแกงปลา กินก้านที่โตเต็มที่เป็นผัก โดยลอกเอา

เปลือกเขียวที่หุ้มอยู่ออก กินเป็นผักสดจิ้มน้ าพริก แกล้มแกงรสจัด ส้มต า ใบอ่อนและก้านชาวเหนือน าไปแกง
ส้มใส่ปลา ปรุงเป็นผักในแกงแคหรือแกงกะทิ ชาวใต้นิยมน าก้านไปแกงเหลืองใส่ปลา  และยังใช้ปลูกเป็นไม้
ประดับได้  
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ล าต้นใต้ดิน สุมเป็นถ่ายแก้พิษไข้ พิษร้อน พิษตานซาง ล าต้นใต้ดินสด รักษาแผล กัดฝ้า กัดหนอง แก้

โรคเถาดานในท้อง ภาคเหนือใช้ผลสดฝนผสมกับน้ าผึ้งกินละลายเสมหะ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
พืชตระกูลบอนเป็นพืชที่นิยมน ามาประกอบอาหารประเภทต่างๆ เช่น แกง ย า ลวก หรือบางรายก็

กินดิบๆ แต่เนื่องจากพืชตระกูลบอนมีหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งชนิดที่รับประทานได้และรับประทานไม่ได้ มี
ลักษณะใบและก้านที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น เราจึงได้ยินอยู่บ่อยๆว่า ผู้ที่บริโภคพืชดังกล่าวเข้าไปแล้วต้องเข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาล เนื่องจากได้รับสารพิษที่มีผลึกแคลเซียมออกซาเลท (Calcium oxalate) ที่มีลักษณะ
เป็นรูปเข็ม ไม่ละลายน้ า ซึ่งอยู่ในพืชตระกูลบอน ชนิดที่รับประทานไม่ได้ หลังจากรับประทานแล้ว จะมีอาการ
ระคายเคืองในล าคอ ปากและลิ้น ท าให้ลิ้นแข็ง ไม่สามารถพูดได้  โดยมีข้อแนะน าในการน าพืชตระกูลบอนมา
บริโภค คือ ต้องมั่นใจว่า พืชดังกล่าวเป็นชนิดที่กินได้ (ออดิบ/คูน) หากไม่มั่นใจว่าเป็ยชนิดที่กินได้หรือไม่ ให้
ปรึกษาผู้ที่รู้จักลักษณะของพืชดังกล่าว ไม่ควรน าออดิบ/คูน ที่ไม่ได้ปลูกเอง หรือที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมา
รับประทาน หากรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยพืชตระกูลบอนแล้วรู้สึกผิดปกติ มีอาการระคายเคืองปาก ลิ้น
และล าคอ หรือมีอาการปวดแสบปวดร้อน ให้คายทิ้ง แล้วรีบล้างปากแล้วดื่มนมเย็นหรือไอศกรีม เพ่ือลด
อาการระคายเคืองเฉพาะที่ และรับประทานยาลดกรด ครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ ทุกๆ 2 ชั่วโมง และหยุดรับประทาน
อาหารดังกล่าว แล้วไปพบแพทย์ทันท ี
วิธีการขยายพันธุ์ 

การแบง่เหง้า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (2560). ตูน. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 

จาก http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp 
?botanic_id=2864 

สวนหม่อนไม้ สวนกสิกรรมธรรม(ชาติ)วิถี . (2556). ต้นอ้อดิบ (ต้นคูน) พืชตระกูลบอน . สืบค้นเมื่อ 23 
พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.monmai.com/อ้อดิบ/ 
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36) ชื่อภาคเหนือ ถั่วปี๋  
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักผีด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ),  

 แพด มือแผด (ลั้วะ), กะตั้งล้วง (เม่ียน),  
 เปี้ยด (ขมุ), เพียด 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นถั่วเสี้ยนป่า จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกอายุหลายปี ล าต้นเป็นเถาเลื้อยพัน ล าต้นมีลักษณะเรียวยาว
และมีขนขึ้นหนาแน่น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5-3.8 มิลลิเมตร มีล าต้นใต้ดินและรากสะสม
อาหาร พบขึ้นกระจายในทวีปเอเชีย โดยมักขึ้นตามท่ีโล่งแจ้งที่ระดับความสูงตั้งแต่ 300-1,600 เมตร 

ใบถั่วเสี้ยนป่า ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ออกเรียงสลับ ใบย่อยที่อยู่ส่วนปลายมี
ลักษณะเป็นรูปวงรี โคนใบเป็นเงี่ยงยื่นออกสองข้าง มีขนาดกว้างประมาณ 3.8 -6.3 เซนติเมตร และยาว
ประมาณ 8.5-10.4 เซนติเมตร ส่วนใบย่อยที่อยู่ด้านข้างมีลักษณะเป็นรูปไข่กว้าง โคนใบเบี้ยว มีเงี่ยงยื่นออก
ข้างเดียว มีขนาดกว้างประมาณ 4.7-6.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6.9-8.9 เซนติเมตร มีขนขึ้นหนาแน่น
ทั้งสองด้าน โดยหน้าใบจะมีขนสั้น ๆ ขึ้นปกคลุมปานกลาง ส่วนหลังใบจะเป็นปุยขนสีขาวยาวกว่าหน้าใบและ
ปกคลุมอย่างหนาแน่น ก้านใบรวมมีหูใบสีเขียวและมีขนมาก ขนาดกว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร และยาว
ประมาณ 5 มิลลิเมตร ส่วนก้านใบย่อยจะมีหูใบเป็นเส้นเรียวเล็กปลายแหลม ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร 

ดอกถ่ัวเสี้ยนป่า ออกดอกเป็นช่อกระจะตามซอกใบ ยาวประมาณ 10-40 เซนติเมตร มีขน ดอกย่อยมี
จ านวนมาก มีใบประดับและใบประดับย่อย ร่วงง่าย กลีบเลี้ยงที่โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกออกเป็นแฉก มีขน
สั้น กลีบดอกเป็นสีขาวมีแถบสีม่วงตรงกลางกลีบ หรือเป็นสีชมพู สีม่วง หรือขาวแกมม่วง ลักษณะของกลีบ
ดอกเป็นรูปดอกถั่ว ดอกมีเกสรเพศผู้ 10 อัน เชื่อมติดกันเป็นสองกลุ่ม รังไข่มีขน ออกดอกในช่วงปร ะมาณ
เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 

ผลถั่วเสี้ยนป่า ผลมีลักษณะเป็นฝักรูปขอบขนานแคบ ปลายมีจะงอย เมื่อฝักแก่จะแตกและบิดเป็น
เกลียว ภายในมีเมล็ดลักษณะกลมสีน้ าตาล ขนาดประมาณ 2-4 มิลลิเมตร 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ฝักใส่แกงเห็ด หางหวาย แกงแค (ออกปีละครั้ง) 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ชาวลั้วะจะใช้เปลือกต้นถ่ัวเสี้ยนป่าน ามาท าเป็นเชือก ส่วนชาวเมี่ยนจะน าเครือสดมาใช้มัดสิ่งของ 
เปลือกต้นน ามาฉีกเป็นเส้น ๆ แล้วน าเส้นใยที่ได้มาสานสวิง หรือน าเครือมาลอกเปลือกออกเป็นเส้น ๆ 

ตากแห้งแล้วน ามาฟ่ันเป็นเกลียวเชือก ใช้ส าหรับสานสวิง 
ใบใช้เป็นอาหารสัตว์ให้วัวกิน 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต ารายาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ใบหรือรากแห้งของถั่วเสี้ยนป่า น ามาผสมกับใบโผงเผงแห้ง บดให้เป็นผง 

ท าเป็นยาลูกกลอนกินเป็นยาแก้ไข้ (ราก, ใบ) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด และการเพาะกล้า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). 4 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นถั่วเสี้ยนป่า ! (ผักผีด). สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ถั่วเสี้ยนป่า/ 
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37) ชื่อภาคเหนือ ถั่วพู 
ชื่อไทย/อื่นๆ ถั่วพูใหญ่, ถั่วพูตะขาบ, ถั่วพูจีน,  

 Winged bean, Goa bean, Asparagus pea,  
 Four-angled bean, Winged pea 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นถั่วพู จัดเป็นไม้เลื้อย ไม่มีเนื้อไม้แต่มีอายุหลายปี ล าต้นเลื้อยพัน เป็นพืชที่มีล าต้นสีเขียวและเขียว
ปนม่วง ส่วนของรากเป็นรากที่สะสมอาหารอยู่ใต้ดิน มีปมซึ่งเป็นที่อยู่ของเชื้อไรโซเบียมจ านวนมาก ถั่วพูเป็น
พืชที่ปลูกง่ายและเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ยกเว้นในดินที่มีน้ าขัง ขึ้นได้ในระดับน้ าทะเลจนถึงระดับความ
สูงที่ 2,300 เมตร  

ใบถั่วพู ใบเรียงสลับ เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมี 3 ใบ โคนใบกลมและเบี้ยว ส่วนปลายใบ
แหลม มีรูปร่างหลายแบบ เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปไข่ และรูปใบหอก 

ดอกถั่วพู ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบเป็นแบบช่อกระจะ ในช่อหนึ่ง ๆ จะมีดอกอยู่ประมาณ 3-12 
ดอก กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันลักษณะคล้ายรูประฆัง ปลายเป็น 5 กลีบ กลีบเป็นซี่สั้น ๆ กลีบดอกมีสีระหว่างขาว
และสีม่วงแดง สีน้ าเงิน สีแดง ดอกมีเกสรตัวผู้อยู่ 10 ก้าน แบ่งเป็น 2 มัด มัดหนึ่งมี 9 ก้าน ส่วนอีกมัดมี 1 
ก้าน 

ฝักถั่วพู ฝักเป็นรูปขอบขนานถึงรูปแถบ มีหน้าตัดเป็นรูปสีเหลี่ยม และแต่ละมุมของฝักจะมีปีก
ตามยาว ปีกมีลักษณะเป็นหยักแบบจักคล้ายฟันเลื่อย มีสีเขียว มีรูปร่างเป็นฝักสี่เหลี่ยม มีปีก 4 ปีก เมื่อตัด
ตามขวางจะแบ่งได้เป็น 4 แบบคือ rectangular, semi flat, flat on sides และ flat on suture ฝักมีความ
ยาวประมาณ 11.2-29.9 เซนติเมตร สีของฝักมีท้ังสีเขียว สีม่วง และสีเหลือง ส่วนผิวของฝักจะแบ่งออกเป็น 2 
แบบคือ แบบผิวเรียบและแบบผิวหยาบมาก ในฝักถั่วพูจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 8-20 เมล็ด 

เมล็ดถั่วพู ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปกึ่งทรงกลม มีตั้งแต่สีขาว สีเหลือง สีครีม สีน้ าตาล สีด า และแบบ
ที่เป็นลวดลายต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วเมล็ดจะมีสีน้ าตาล และยังมีขนาดต่าง ๆ กัน โดยน้ าหนัก 100 เมล็ด อยู่
ในช่วง 11-4.6 กรัม 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินฝักย าถั่วพล ูแกงใส่แกงแค และเป็นเครื่องเคียง 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ถั่วพูเป็นยอดอาหารเหนือชั้นที่มีความเหนือกว่าพ่ีน้องตระกูลถั่วทั้งหลาย มีประโยชน์มาก และยัง

เป็นพืชเพียงไม่ก่ีชนิดที่สามารถน ามารับประทานได้แทบทุกส่วนของต้น 
2. ถั่วพูเป็นพืชที่มีสารขัดขวางต่ า จึงช่วยท าให้การดูดซึมของแคลเซียมเป็นไปได้ด้วยดี เมื่อรับประ

ทานถั่วพูแล้วร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมไปใช้ได้ถึง 39.1-51.9% เลยทีเดียว 
3. การรับประทานถั่วพูอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง สามารถช่วยป้องกันและลดการแบ่งตัวของ

เซลล์มะเร็ง ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านม และยังส่งผลดีต่อฮอร์โมนเพศหญิงอีกด้วย เพราะพืชตระกูลถั่วที่กินได้ทั้ง
ฝักทั้งหลายจะมีสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส 

4. การรับประทานถั่วทั้งชนิดแห้งและสด เช่น ถั่วพู นอกจากจะได้เส้นใยอาหารมากแล้ว ยังมีส่ วน
ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อีกด้วย 

5. ปัจจุบันนิยมปลูกถั่วพูไว้ตามริมรั้วหรือในสวนหลังบ้าน หรือปลูกตามหัวไร่ปลายนาเพ่ือใช้เป็นผัก
สวนครัว โดยส่วนที่น ามาใช้เป็นอาหารได้แก่ ยอดอ่อน ใบอ่อน ดอกอ่อน ฝักอ่อน รสมัน (ใช้กินเป็นผัก) และ
หวัใต้ดิน (ใช้กินเป็นอาหารแห้ง) 

6. คนไทยทั่วไปนิยมใช้ฝักอ่อนเป็นผักสดจิ้มรับประทานกับน้ าพริก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับน้ าพริก
ปลาร้า หรือน าไปปรุงอาหาร เช่น ผัดกับน้ ามันหอย แกงเผ็ด ลวกราดน้ ากะทิ หรือท าเป็นย าถั่วพู น ามาหั่นเป็น
เครื่องเคียงขนมจีน ใช้ผสมในทอดมันเช่นเดียวกับถั่วฝักยาว ส่วนทางภาคใต้ก็นิยมกินยอดอ่อน ฝักอ่อน และ
ดอกอ่อนเป็นผักสด หรือน าไปต้ม น าไปผัด ใส่แกงส้ม ท าแกงไตปลาก็ได้ ส่วนชาวญี่ปุ่นก็ใช้ฝักอ่อนน ามาทอด
เป็นเทมปุระ และในอินเดียและศรีลังกาก็นิยมน าฝักอ่อนมาดองไว้รับประทาน นอกจากนี้ยังใช้ปรุงกับอาหาร
และเครื่องเทศรสจัดได้ทุกชนิด 

7. ในบ้านเรามีการบริโภคหัวถั่วพู ด้วยการน ามาต้มกินคล้ายกับหัวมัน โดยหัวใต้ดินของถั่ วพูนี้จะมี
ประมาณของโปรตีนสูงถึงร้อยละ 20-30 เลยทีเดียว จึงมีการน าหัวมาแปรรูปเป็นแป้งส าหรับใช้ประกอบ
อาหาร หรือน าไปเชื่อมเป็นขนมหวาน หรือจะฝานเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วน ามาทอดกรอบเหมือนมันฝรั่งก็ได้ 
แถมยังเป็นอาหารขบเค้ียวที่มีโปรตีนสูงอีกด้วย 

8. เมล็ดแก่มีน้ ามันอยู่ร้อยละ 16-18 สามารถน ามาสกัดเป็นน้ ามันพืชส าหรับใช้ปรุงอาหารได้ และ
ยังมีคุณสมบัติใกล้เคียงน้ ามันพืชชนิดอ่ืน ๆ ด้วย โดยในน้ ามันถั่วพูจะมีกรดโอเลอิก 39% , กรดไลโนเลอิก 
27%, กรดบีเฮนิก, และกรดพารินาริก ซึ่งไม่ท าให้เกิดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด นอกจากนี้ในน้ ามันถั่วพูยัง
มีสารโทโคฟีรอลในปริมาณที่สูงมากอีกด้วย โดยเป็นสารที่ท าให้น้ ามันมีรสหวานและอยู่ตัว มีประโยชน์ในเรื่อง
การต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายได้เป็นอย่างด ี

9. มีการน าถั่วพูมาใช้ในการรักษาสิวและโรคผิวหนังบางชนิด 
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10. ถั่วพูสามารถน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี เหมาะแก่การปลูกเป็นแปลงใหญ่ ๆ แล้วปล่อย
ให้สัตว์กินแทนหญ้าเลี้ยงสัตว์ทั่วไป โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอ้ือง และยังได้คุณค่าอาหารมากกว่าหญ้านัก จึงช่วย
ท าให้สัตว์เลี้ยงเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี แถมยังเป็นพืชที่ปลูกง่ายและเจริญเติบโตได้ในดินเสื่อมโทรม 

11. ถั่วพูเป็นพืชบ ารุงดินได้ดี เพราะปมรากเป็นที่อาศัยของเชื้อไรโซเบียมที่มีคุณสมบัติในการตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศ ดังนั้นการปลูกถั่วพูจึงเป็นการเพ่ิมไนโตรเจนให้แก่ดินและเมื่อไถกลบต้นถั่วพูหลังการ
เก็บเก่ียวไปแล้วยังกลายเป็นปุ๋ยพืชที่ดินต้องการอีกด้วย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ฝักอ่อนถั่วพูช่วยบ ารุงร่างกาย (ฝักอ่อน) หรือจะใช้เมล็ดแก่ตากแห้งน ามาบดให้เป็นผง น ามา

ละลายกับน้ าครั้งละ 5-6 กรัม ใช้รับประทานก่อนอาหารวันละ 3 เวลา (เมล็ด) ส่วนหัวก็ช่วยบ ารุงร่างกายด้วย
เช่นกัน (หัว) 

2. หัวใต้ดินน ามาเผาหรือนึ่งกินช่วยบ ารุงก าลัง หรือจะใช้รากถั่วพูใช้ผสมกับสมุนไพรและน้ าดอกไม้
ใช้เป็นยาชูก าลังก็ได้เช่นกัน (หัว, ราก) และอีกต าราบอกว่าให้ใช้เมล็ดแก่น ามาต้มให้สุกแล้วรับประทาน หรือ
จะน าเมล็ดที่ต้มสุกแล้วมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ าสุก ใช้ดื่มก่อนอาหารวันละ 3 เวลาก็จะช่วยท าให้สุขภาพ
แข็งแรง เพ่ิมก าลังวังชาได้เช่นกัน 

3. หัวถั่วพู เมื่อน ามาตากแห้งแล้วคั่วให้เหลือง ใช้ชงกับน้ าดื่ม ช่วยแก้อาการอ่อนเพลียได้ ส่วนฝัก
อ่อนก็ช่วยได้เช่นกัน (หัว, ฝักอ่อน) 

4. ถั่วพูอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด เช่น วิตามินเอ ซี อี และยังเป็นผักที่มีโปรตีนสูง ซึ่ง
เป็นตัวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายและท าให้ร่างกายแข็งแรง (ฝัก) 

5. หัวมีรสชุ่มเย็น ช่วยท าให้ดวงจิตชุ่มชื่น (หัว) 
6. การรับประทานถั่วพูเป็นประจ าจะช่วยบ ารุงกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดี เพราะถั่วพูมีแคลเซียม

และฟอสฟอรัสสูง (ฝัก) 
7. รากใช้ประกอบสมุนไพรและน้ าดอกไม้ ใช้เป็นยาแก้โรคหัวใจ (ราก) 
8. หัวถั่วพูช่วยแก้ไข้กาฬ (หัว) 
9. ช่วยแก้อาการตัวร้อน ลดไข้ในเด็กทารก (ฝักอ่อน) 
10. ใบถั่วพูช่วยแก้อาการอาเจียน (ใบ) 
11. หัวช่วยแก้อาการร้อนใน กระหายน้ า (หัว) 
12. ถั่วพูเป็นผักที่มีเส้นใยอาหารสูง จึงช่วยระบบขับถ่ายให้ท างานอย่างเป็นปกติ ช่วยป้องกันอาการ

ท้องผูก (ฝัก) 
13. ช่วยแก้อาการปวดมวนท้อง (ราก) 
14. ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย (ฝักอ่อน) 
15. รากถ่ัวพูช่วยแก้โรคลมพิษก าเริบ ท าให้คลั่งเพ้อ (ราก) 
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16. รากใช้ปรุงเป็นยาโรคเพ่ือวาโยธาตุก าเริบ ใช้รักษาดีพลุ่งพล่าน ให้คลั่งเพ้อ อาการปวดมวนท้อง 
กระท าให้ตาแดง ซึ่งในต ารับยาประกอบไปด้วย รากถั่วพู , พริกไทย, จันทร์ทั้งสอง, กฤษณาเสมอภาค, น้ า
กระทือ, น้ ามะนาว, น้ าอ้อย, และคุลีการละลาย (ราก) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด และการเพาะกล้า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ถั่วพู สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วพู 27 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ถั่วพู/ 
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38) ชื่อภาคเหนือ บอนเมือง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ตุน (เชียงใหม่), บอนหอม (ภาคเหนือ), บอนจืด (ภาคอีสาน),  

 บอนเขียว บอนจีนด า (ภาคกลาง), บอนท่า บอนน้ า (ภาคใต้),  
 คึ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ขื่อที้พ้อ ขือท่อซู่ คึทีโบ คูชี้บ้อง คูไทย ทีพอ (กะเหรี่ยง-

แม่ฮ่องสอน), กลาดีไอย์ (มาเลย์-นราธิวาส),  
 กลาดีกุบุเฮง (มาเลย์-ยะลา),  
 เผือก บอน (ท่ัวไป), บอนหวาน,  
 Elephant ear, Cocoyam, Dasheen,  
 Eddoe, Japanese taro, Taro 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta (L.) Schott  
วงศ์ (Family) Araceae  
วิสัยพืช - 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
พบตามพ้ืนที่ชื้น เอามาแกงได้ต้องเป็นต้นสีขาว ต้นสีด าไม่เอามาแกง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต้นบอน มีถิ่นก าเนิดอยู่ในเขตที่ราบลุ่มของเอเชียอาคเนย์ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่ของประเทศไทยด้วย โดย

จัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุได้หลายปี มีเหง้าลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกอยู่ใต้ดิน มักขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ หลายต้นเรียง
รายตามพ้ืนที่ลุ่มริมน้ า มีความสูงของต้นประมาณ 0.7-1.2 เมตร ล าต้นประกอบไปด้วยหัวกลางและหัวย่อยอยู่
รอบ ๆ หัวใหญ่ เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ อุ้มน้ าได้ดี เพาะปลูกได้ง่าย ในประเทศไทย
สามารถพบได้ทุกภาค มักขึ้นเองตามท่ีลุ่ม บนดินโคลน บริเวณริมน้ าล าธาร หรือบริเวณท่ีมีน้ าขังตื้น ๆ 

ใบบอน ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับเวียนแผ่ออกรอบต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่แกมสามเหลี่ยมหรือ
เป็นรูปหัวใจหรือรูปโล่ ปลายใบแหลม โคนใบเว้าแหลม ใบมีขนาดกว้างประมาณ 10-35 เซนติเมตรและยาว
ประมาณ 20-50 เซนติเมตร ก้านใบออกที่ตรงกลางแผ่นใบ โคนใบแยกเป็นแฉกสองแฉก ด้านหน้าใบเป็นสี
เขียว เรียบไม่เปียกน้ าเพราะผิวใบเคลือบไปด้วยไข (Wax) ส่วนด้านหลังใบเป็นสีเขียวอ่อนหรือม่วงหรือเป็นสี
ขาวนวล มองเห็นเส้นใบได้ชัดเจน ในแต่ละกอจะมีประมาณ 7-9 ใบ ก้านใบยาวออกจากต้นใต้ดิน ก้านใบยึด
กับด้านล่างของใบ ก้านใบเป็นสีเขียวแกมม่วงหรือสีเขียวแกมเหลือง ก้านใบยาวประมาณ 30-90 เซนติเมตร 

ดอกบอน ออกดอกเป็นช่อเป็นแท่งเดี่ยว ๆ ออกจากล าต้นใต้ดิน มีกาบสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองนวล
หุ้มอยู่ ยาวประมาณ 26 เซนติเมตร ดอกย่อยแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน ฉ่ าน้ า (รูปที่ 2 โคนดอกสีเขียวคือดอก
เพศเมีย ส่วนสีเหลืองปลายยอดคือดอกเพศผู้) ดอกเป็นกระเปาะสีเขียวเป็นแท่งอยู่ตรงกลาง มีกลิ่นหอมและ
ต่อมาจะกลายเป็นผลเล็ก ๆ จ านวนมากที่ประกอบไปด้วยหัวกลางและหัวย่อยอยู่รอบหัวใหญ่ 
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ผลบอน ผลเป็นผลสดสีเขียว ภายในผลมีเมล็ดน้อย 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดอ่อนใช้แกง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ไหลและหัวใต้ดินน ามาลวกหรือต้มรับประทานเป็นอาหารได้ ส่วนใบอ่อนและก้านใบอ่อน 

สามารถน ามาใช้ท าอาหารประเภทต้มได้ เช่น แกงส้ม แกงกะทิ แกงบอน เป็นต้น หรือจะน ามาลอกจิ้มน้ าพริก
รับประทาน แต่ต้องท าให้สุกก่อนจึงจะไม่คัน โดยน ามาต้ม 2-3 ครั้ง แล้วคั้นเอาน้ าทิ้งหรือน าไปเผาไฟก่อน
น ามาใช้ปรุงอาหาร (เวลาปอกเปลือกควรสวมถุงมือและสับเป็นท่อน ๆ ก่อนน าไปต้มนอกจากนี้ ก้านบอนยัง
น ามาดองได้อีกด้วย 

2. ชาวกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนจะใช้ใบบอนมาต้มให้หมูกิน หรือจะใช้ก้านใบน ามาสับผสมเป็นอาหาร
หมู 

3. ใบบอนมีคุณสมบัติพิเศษคือไม่เปียกน้ า เพราะมีขี้ผึ้งเคลือบผิวใบอยู่ จึงน ามาใช้ประโยชน์ในด้าน
การห่อของได้ เช่น การใช้ห่อข้าวหมาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังน ามาใช้ตักน้ าดื่มยามไม่มีภาชนะได้อีกด้วย 

4. ต้นบอนสามารถท ารายได้ให้กับชาวบ้านด้วยการตัดก้านบอนมาลอกเปลือกแล้วตากให้แห้ง ส่ง
ขายเป็นสินค้าส่งออกอย่างหนึ่ง 

5. ใบบอนดูแล้วมีความสวยงาม ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับได้ อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับ อีกทั้งต้น
บอนยังช่วยรักษาฝายชั่ง แม่น้ าล าคลอง ไม่ให้ถูกกัดเซาะจากคลื่นได้อีกด้วย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. น้ าจากล าต้นใต้ดินเป็นยาแก้ไข้ (น้ าจากล าต้นใต้ดิน) 
2. รากน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้อาการเจ็บคอและเสียงแหบแห้ง (ราก) 
3. รากน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้ท้องเสีย (ราก) 
4. หัวใช้เป็นยาระบาย (หัว) 
5. ช่วยขับปัสสาวะ (หัว) 
6. หัวมีรสเมาคัน ใช้เป็นยาแก้เถาดานในท้อง กัดฝ้าหนอง (หัว) 
7. หัวและน้ าจากก้านใบใช้เป็นยาห้ามเลือด (หัว, น้ าจากก้านใบ) 
8. ล าต้นน ามาบดใช้เป็นยาพอกรักษาแผล รวมทั้งแผลจากงูกัด (ล าต้น) 
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9. น้ าจากล าต้นใต้ดินใช้เป็นยาแก้พิษแมลงป่อง (น้ าจากล าต้นใต้ดิน) 
10. ก้านใบมีรสเย็นคัน น ามาตัดหัวท้ายออกแล้วน าไปลนไฟบิดเอาน้ าใช้หยอดแผลแก้พิษคางคก 

(ก้านใบ) 
11. น้ ายางใช้เป็นยาถอนพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ (น้ ายาง) 
12. ยางใช้เป็นยาช่วยก าจัดหูด (ยาง) 
13. ไหล หัว หรือ เหง้าน ามาต าผสมกับเหง้าขมิ้น กะปิ ขี้วัว และเหล้าโรงเล็กน้อย ใช้เป็นยาพอก

รักษาฝีตะมอย (ไหล) 
14. น้ าคั้นจากก้านใบใช้เป็นยานวดแก้อาการฟกช้ า (น้ าค้ันจากก้านใบ) 
15. หัวช่วยขับน้ านมของสตรี (หัว) 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากชุมชน 
คัน แกงใส่ผักแคบ หรือคันคอทานคู่น้ าอ้อย  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
น้ ายางและล าต้นหากสัมผัสผิวหนัง จะท าให้เกิดอาการคันและปวดแสบปวดร้อน แล้วต่อมาจะเกิด

อาการอักเสบ บวมและพองเป็นตุ่มใส หากน ามาเค้ียวหรือรับประทานสดจะท าให้เกิดอาการคันคออย่างรุนแรง 
เนื่องจากผลึกของแคลเซียมออกซาเลต (Calcium oxalate) ท าให้เกิดน้ าลายมาก ท าให้บวมบริเวณลิ้น ปาก 
เพดาน และใบหน้า ท าให้พูดจาล าบาก หากมีอาการเป็นพิษรุนแรงจะท าให้พูดไม่ได้ ลิ้นหนัก คันปาก ล าคอ
บวมและอักเสบอย่างรุนแรง 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การแยกหน่อ ไหล และวิธีการปักช าหัว 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). บอน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นบอน 20 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/บอน/ 
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39) ชื่อภาคเหนือ บะค้อนก้อม อีฮึม 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะรุม, ผักอีฮุม, บักฮุ้ม (ภาคอีสาน), Moringa 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Moringa oleifera Lam.  
วงศ์ (Family) Moringaceae  
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

มะรุมเป็นไม้ยืนต้นที่เติบโตได้เร็ว ทนความแห้งแล้ง สามารถปลูกได้ในเขตร้อน เนื่องจากการ
เจริญเติบโตจะดีในแถบเอเชียซึ่งมีอาการร้อน การเติบโตอาจสูงได้ถึง 4 เมตร และสามารถออกดอกใน
ระยะเวลาปีแรกหลังจากที่ปลูก 

ใบมะรุมเป็นใบประกอบเหมือนขนนก ลักษณะใบจะแตกใบย่อยเป็น 3 ชั้น มีความยาว 20 - 40 
เซนติเมตร เรียงกันแบบสลับ ใบย่อยมีความยาวประมาณ 1 - 3 เซนติเมตร ลักษณะเป็นรูปไข่ ปลายและฐาน
ของใบ มีลักษณะมน ผิวใบบริเวณด้านล่าง จะมีสีอ่อนกว่าด้านบน ขณะที่ใบยังอ่อน จะมีขนเล็กน้อย รสชาติใบ
จะมีรสหวานและมัน 

ผลมีลักษณะเป็นฝักยาว มีเปลือกเป็นสีเขียว และมีส่วนคอด ส่วนมนเป็นช่วงๆ ตามความยาวฝัก ฝัก
ปกติจะยาวประมาณ 20 - 50 เซนติเมตร ฝักจะมีรสชาติหวาน 

ดอกจะออกในช่วงฤดูหนาว บางพันธุ์จะมีลักษณะเด่นคือ สามารถออกดอกได้หลายๆครั้งต่อรอบปี 
ดอกมีลักษณะเป็นช่อขาว มีกลีบเรียงกันทั้งหมด 5 กลีบแยกกัน รสชาติดอกมีความขม มันเล็กน้อย และความ
หวาน 

เมล็ดเป็นรูปเรขาคณิต 3 เหลี่ยม มีปีกซึ่งมีความบางหุ้มอยู่ 3 ปีก เส้นผ่านศูนย์กลางเมล็ด มีความยาว
ประมาณ 1 เซนติเมตร 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

มาจากถิ่นอ่ืน 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด กินฝัก กินดอกส่วนผลออกตลอดปี 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
นิยมน ามารับประทาน และประกอบอาหาร รวมถึงใช้ในด้านความสวยความงาม และการดูแล

ผิวพรรณ  ใช้เป็นน้ ามันนวดกล้ามเนื้อ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ช่วยบ ารุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้น อ่อนนุ่ม ไม่ให้หยาบกร้าน 
2. มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัย (น้ ามันมะรุม) 
3. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย 
4. ช่วยรักษาโรคขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิดถึงอายุ 10 ขวบ 
5. ช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลในร่างกาย (ฝัก) 
6. มีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็ง (ใบ, ดอก, ฝัก, เมล็ด, เปลือกของล าต้น) 
7. ช่วยรักษาโรคมะเร็งในกระดูก 
8. ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี การดื่มน้ ามะรุมจะช่วยให้อาการแพ้รังสีฟ้ืนตัวเร็วขึ้น 
9. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย 
10. ช่วยรักษาโรคโลหิตจาง 
11. มะรุมลดความดัน รักษาโรคความดันโลหิตสูง (ใบ, ฝัก) 
12. ใช้รักษาโรคหัวใจ (ราก) 
13. มะรุมลดน้ าตาล ช่วยรักษาโรคเบาหวานโดยรักษาความสมดุลของระดับน้ าตาล 
14. ใช้รักษาโรคหอบหืด (Asthma) (ยาง) 
15. ช่วยรักษาโรคภูมิแพ้ 
16. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคที่ต่ าลงของผู้ป่วยเอดส์ 
17. ใช้เป็นยาบ ารุงร่างกาย (ดอก) 
18. ช่วยบ ารุงธาตุไฟ (ราก) 
19. ช่วยคุมธาตุอ่อน ๆ (เปลือกของล าต้น) 
20. แก้ลมอัมพาต (เปลือกของล าต้น) 
21. ใช้ขับน้ าตา (ดอก) 
22. ใช้บ ารุงสุขภาพและรักษาดวงตาให้สมบูรณ์ 
23. ช่วยรักษาโรคตาได้เกือบทุกโรค อย่างเช่น โรคตาต้อ ตามืดมัว เป็นต้น 
24. ช่วยรักษาโรคที่เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ โรคโพรงจมูกอักเสบ 
25. น้ ามันมะรุมใช้นวดศีรษะ ฆ่าเชื้อราบนหนังศีรษะ แก้อาการคันหนังศีรษะ ลดผมร่วง (น้ ามันมะรุม) 
26. ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ (ใบ, น้ ามันมะรุม) 
27. ใช้แก้ไข้และถอนพิษไข้ (ใบ, ยอดอ่อน, ฝัก, เมล็ด) 
28. ใช้แก้อาการไข้หัวลมหรืออาการไข้เปลี่ยนฤดู (ดอก) 
29. ช่วยบรรเทาและรักษาอาการหวัด (เมล็ดมะรุม) 
30. ช่วยบรรเทาอาการไอเรื้อรังให้ดีขึ้น (เมล็ดมะรุม) 
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31. ช่วยบรรเทาอาการและลดสิวบนใบหน้า (น้ ามันมะรุม) 
32. ช่วยลดจุดด่างด าจากแสงแดด (น้ ามันมะรุม) 
33. ประโยชน์ของมะรุมใช้รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน (ใบ) 
34. ช่วยแก้อาการปวดฟัน (ยาง) 
35. ช่วยแก้อาการปวดหู (Earache) (ยาง) 
36. น้ ามันมะรุมใช้หยอดหูเพ่ือป้องกันและฆ่าพยาธิในหู รักษาโรคหูน้ าหนวก เยื่อบุหูอักเสบ 
37. ช่วยรักษาโรคคอหอยพอกชนิดมีพิษ 
38. ช่วยรักษาแผลในปากหรือแผลจากโรคปากนกกระจอก 
39. น าเปลือกของล าต้นมาเคี้ยวกินเพ่ือช่วยย่อยอาหาร (เปลือกของล าต้น) 
40. ช่วยขับลมในล าไส้ ท าให้ผายหรือเรอ (เปลือกของล าต้น) 
41. เปลือกของล าต้นมีสรรพคุณช่วยในการคุมก าเนิด (เปลือกของล าต้น) 
42. ช่วยบ ารุงและรักษาปอดให้แข็งแรง และรักษาโรคปอดอักเสบ 
43. รับประทานเมล็ดมะรุมวันละ 1 เมล็ดก่อนนอน ช่วยให้การขับถ่ายในตอนเช้าเป็นไปอย่างปกติ

และสม่ าเสมอ (เม่ือขับถ่ายเป็นปกติแล้วควรหยุดรับประทาน) 
44. ใช้รักษาโรคล าไส้อักเสบ อาการท้องเสีย ท้องผูก 
45. ช่วยรักษาและขับพยาธิในล าไส้ (เมล็ดมะรุม) 
46. ช่วยในการขับปัสสาวะ (ใบ, ดอก) 
47. ช่วยแก้อาการอักเสบ (ใบ) 
48. ช่วยรักษาโรคไขข้อ (Rheumatism) (ราก) 
49. ช่วยบรรทาอาการของโรคเกาต์ บ้างก็ว่าสามารถใช้รักษาโรคเกาต์ได้ 
50. ช่วยรักษาโรคกระดูกอักเสบ 
51. ช่วยรักษาโรครูมาติสซั่ม 
52. ช่วยบ ารุงและรักษาโรคตับ ไต 
53. น้ ามันมะรุมใช้นวดเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อตามบั้นเอวและขา 
54. น้ ามันมะรุมใช้นวดเพ่ือกระชับกล้ามเนื้อ 
55. ใช้แก้อาการปวดตามข้อ (เมล็ด) 
56. แก้อาการบวม (ราก, เมล็ด) 
57. ช่วยลดอาการผื่นคันตามผิวหนังและการแพ้ผ้าอ้อมของเด็กทารก (น้ ามันมะรุม) 
58. ช่วยรักษาบาดแผล แผลสดเล็ก ๆ น้อย ๆ (ใบ, น้ ามันมะรุม) 
59. ช่วยถอนพิษและลดอาการปวดบวมจากแมลงสัตว์กัดต่อย (น้ ามันมะรุม) 
60. ใช้เป็นยาปฏิชีวนะ 
61. ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (ใบ, ดอก) 
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62. ใช้รักษาเชื้อราตามผิวหนัง ศีรษะ ตามซอกเล็บ โรคน้ ากัดเท้า (น้ ามันมะรุม) 
63. สรรพคุณมะรุมน้ ามันมะรุมใช้ทารักษาหูด ตาปลา 
64. ช่วยรักษาโรคเริม งูสวัด 
65. ช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ต้านจุลชีพ 
66. ช่วยฆ่าเชื้อไทฟอยด์ (ยาง) 
67. ช่วยรักษาโรคซิฟิลิส (syphilis) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคหนึ่ง (ยาง) 
68. การรับประทานมะรุมในช่วงตั้งครรภ์จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ HIV ของเด็กทารก 
69. ฝักมะรุมน ามาใช้เป็นไม้ตีกลองได้เหมือนกันนะ โดยเฉพาะในแถบอินเดีย 
70. ใบสดน ามารับประทานได้ ส่วนใบแห้งน ามาท าเป็นผง 
71. เมล็ดบางครั้งน ามาค่ัวรับประทานเป็นถั่วได้ 
72. เมล็ดมะรุมเมื่อน ามาบดละเอียดสามารถน าไปใช้กรองน้ าได้ ท าให้น้ าตกตะกอนและฆ่าเชื้อโรคใน

น้ า น้ าที่ได้จะค่อนข้างสะอาดและมีรสออกหวาน 
73. น้ ามันที่ได้จากการคั้นเมล็ดสด น ามาใช้เป็นน้ ามันในการปรุงอาหาร 
74. น้ ามันมะรุมน ามาใช้ในการปรุงอาหารชนิดเดียวกับน้ ามันมะกอก แต่ดีกว่าตรงที่ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน

ในภายหลัง 
75. น้ ามันมะรุมน ามาใช้เป็นน้ ายาหล่อลื่นต่าง ๆ ประจ าบ้านและช่วยป้องกันสนิม 
76. นิยมน ามะรุมไปท าเป็นอาหารเพ่ือรับประทานเป็นผักอย่างเช่น แกงส้ม แกงลาว แกงอ่อม แกง

กะหรี่ ย าฝักมะรุม ส่วนดอกมะรุมลวกรับประทานกับน้ าพริก ส่วนยอดอ่อน ใบอ่อนน าไปต้มสุกรับประทาน
ร่วมกับแจ่ว ลาบ ก้อย 

77. น ามาแปรรูปเป็น “มะรุมแคปซูล” ส าหรับเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ไม่ชอบรับประทานผัก แต่อยากได้
คุณประโยชน์ทางด้านสมุนไพร 

78. น ามาสกัดเป็นน้ ามันมะรุม ซึ่งมีคุณประโยชน์ที่หลากหลาย 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และการปักช า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). มะรุม(Horse Radish Tree) สรรพคุณ และการปลูกมะรุม. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 

2561 จาก https://puechkaset.com/มะรุม/ 
Medthai. (2560). มะรุม สรรพคุณและประโยชน์ของมะรุม 78 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/มะรุม/ 
SiamHerbs. (2557). มะรุม สรรพคุณทางยาประโยชน์และผลข้างเคียงจากงานวิจัยม.มหิดล . สืบค้นเมื่อ 14 

ธันวาคม 2561 จาก http://siamherbs.blogspot.com/2014/09/moringa.html  
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40) ชื่อภาคเหนือ บะตันต๊อก 
ชื่อไทย/อื่นๆ โทงเทงไทย, โทงเทง, โทงเทงไทย, โทงเทงน้ า, ทุงทิง, ทุ้งท้ิง, ปุงปิง, พุ้งพ้ิง, โคมจีน, 

 โคมญี่ปุ่น, ต็งอ้ังเช้า, เผาะแผะ, มะก่องเช้า, หญ้าถงเถง หญ้าต้อมต้อก หญ้าต้อม
ต๊อก (ไทย), กิมเต็งลั้ง ขั่วกิมเต็ง ซึงเจี่ย เต็งอ้ังเช้า เทียงผาเช้า หลกซิ้งจู อั้งโกวเนี้ย 
อ้วงบ๊อจู (จีน),  

 เทียนพ่าวจื่อ เติงหลงเปา สุ่ยเติงหลง (จีนกลาง),  
 Wild Gooseberry, Cutleaf groundcherry 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Physalis angulata L. var. angulata  
วงศ์ (Family) Solanaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นโทงเทง จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกอายุราว 1 ปี ต้นมีความสูงได้ประมาณ 50 เซนติเมตร ทั้งต้นปกคลุม
ไปด้วยขน แตกกิ่งก้านบริเวณยอด ก้านมีขนาดเล็ก โทงเทงชนิดนี้มักพบขึ้นบริเวณริมน้ า บางท้องถิ่นจึงเรียกว่า 
“โทงเทงน้ า 

ใบโทงเทง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม ส่วนขอบใบเรียบ
หรือเป็นลอน ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 2-8 เซนติเมตร หน้าใบมีเส้นใบ
คล้ายขนนก ผิวใบมีขนขึ้นปกคลุมทั้งสองด้าน ก้านใบยาวประมาณ 1-4 เซนติเมตร 

ดอกโทงเทง ดอกออกเป็นดอกเดี่ยว โดยจะออกบริเวณซอกใบ ดอกเป็นรูปปากแตร แตกออกเป็น 5 
แฉกที่ปลายกลีบดอก ปลายดอกคล้ายรูปห้าเหลี่ยม ก้านดอกยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ดอกเป็นสีเหลืองอม
เขียว ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร มีเกสรเพศผู้ 5 อัน และเกสรเพศเมียอีก 1 อัน 

ผลโทงเทง ผลออกบริเวณซอกใบ มีกลีบเลี้ยงหุ้มอยู่ ลักษณะเป็นรูปห้าเหลี่ยม มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ภายในมีผลสีเหลือง ในผลมีเมล็ดรูปกลมแบน สีขาวอมเขียว 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
เป็นวัชพืช ขึ้นตามแปลงผัก กินลูกสด ใส่สลัด  
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ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ผลสุกของโทงเทง กินได้  
2. ใช้ทั้งต้นต าละลายกับเหล้า เอาส าลีชุบน้ ายาอมไว้ข้างๆ แก้มและค่อยๆ กลืนน้ ายาผ่านล าคอทีละ

น้อยๆ แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ แก้ฝีในคอ (แซง้อ) และแก้คออักเสบวิเศษนัก ส าหรับท่านที่ไม่ดื่มสุรา จะใช้
น้ าส้มสายชูแทนได้เป็นอย่างดี และได้ผลอย่างเดียวกัน 

3. ใช้ภายใน แก้ร้อนใน กระหายน้ าวิเศษ 
4. ใช้ภายนอก แก้ฟกบวม อักเสบ ท าให้เย็น 
5. แก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ไอมีเสมหะ หอบหืด ใช้ทั้งต้นแห้งหนัก 500 กรัม ผสมน้ าเชื่อมให้มี

ปริมาณ 500 ซี.ซี. รับประทานครั้งละ 50 ซี.ซี. วันละ 5 ครั้งหลังอาหาร 10 วัน เป็น 1 รอบของการรักษา กิน
ติดต่อกัน 3 รอบ แต่ละรอบพัก 3 วัน 

6. แก้ดีซ่าน ใช้ทั้งต้น 2 ต้น ต้มน้ า คั้นเอาน้ าข้นๆ มาผสมน้ าตาลพอสมควร ให้รับประทานวันละ 2-
3 ครั้ง บางคนรับประทาน 10-15 ครั้ง ก็หายตัวเหลือง 

7. แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ ใช้ต้นนี้สดๆ (หรืออย่างแห้งก็ใช้ได้) 3 หัว แผ่น ฝักชุบน้ าตาล 2 แผ่น ใส่
น้ า 1 ถ้วย ต้มให้เหลือครึ่งถ้วย รับประทานครั้งเดียวหมด เด็กก็รับประทานลดลงตามส่วน จากการรักษาคนไข้
ร้อยกว่าราย บางคนรับประทาน 4-10 ครั้งก็หาย บางคนรับประทานติดต่อกันถึง 2 เดือนจึงหาย 

8. ฝีอักเสบมีพิษ ใช้สดๆ ต าให้แหลกพอก หรือถ้ามีแผลด้วย ก็เอาต้มน้ าช าระด้วย 
9. โรคช่องปากอักเสบ ลิ้นอักเสบ น้ าปัสสาวะเป็นสีเหลือง ใช้โทงเทงและชะเอม อย่างละ 2 สลึง ต้ม

กินก็หาย 
10. ยารักษาโรคหืด ใช้ทั้งต้นแห้ง 1/2 กิโลกรัม ต้มกับน้ า เติมน้ าตาลกรวดลงไปให้หวาน รับประทาน

ครั้งบะ 1/4 ถ้วยแก้ว วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเป็นเวลา 10 วัน หยุดยา 3 วัน รับประทานต่อไปอีก 10 วัน พัก
อีก 3 วัน แล้วรับประทานต่อไปอีก 10 วัน หอบหืดจะได้ผลดี 

11. ยาขับพยาธิ รักษาโรคเบาหวาน ใช้รากต้มกับน้ ารับประทาน 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ทั้งต้นและผลมีรสขม เป็นยาเย็น ออกฤทธิ์ต่อปอดและตับ ใช้เป็นยาขับความชื้นในร่างกาย แก้ไข้

ตัวร้อน แก้อาการร้อนใน ไอร้อน กระหายน้ าวิเศษ (ท้ังต้นและผล) 
2. ทั้งต้นมีสรรพคุณเป็นยาขับเสมหะ (ท้ังต้นและผล) 
3. ใช้เป็นยาแก้คางทูม ด้วยการใช้โทงเทง และหูปลาช่อน อย่างละ 35 กรัม น ามาต้มกับน้ า

รับประทาน (ท้ังต้น) 
4. จากต ารา “ซีกเองตงเอียะฉิ่วแฉะ” ระบุว่า โรคช่องปากอักเสบ ลิ้นอักเสบ น้ าปัสสาวะเป็นสี

เหลือง ให้ใช้โทงเทงอิงถิ่น และชะเอม อย่างละ 2 สลึง น ามาต้มกับน้ ากินก็หาย (ท้ังต้น) 
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5. ช่วยแก้อาการเจ็บคอ คออักเสบ รักษาต่อมทอนซิลอักเสบ ด้วยการใช้ทั้งต้นน ามาต าละลายกับ
เหล้า เอาส าลีชุบน้ ายาอมไว้ข้าง ๆ แก้ม แล้วค่อย ๆ กลืนน้ ายาผ่านล าคอทีละน้อย แต่ส าหรับท่านที่ไม่ดื่มสุรา 
จะใช้น้ าส้มสายชูแทนก็ได้ผลเช่นเดียวกัน ส่วนการใช้เป็นยาแก้ต่อมทอนซิลอักเสบอีกวิธีตามหนังสือพจนานุ
กรมสมุนไพรจีน ฉบับสมบูรณ์ ระบุว่าให้ใช้ต้นนี้สด ๆ 3 หัว ฝักชุบน้ าตาล 2 แผ่น ใส่น้ า 1 ถ้วย แล้วต้มให้เหลือ
ครึ่งถ้วย รับประทานให้หมดในครั้งเดียว ถ้าเป็นเด็กลดปริมาณการรับประทานลงตามส่วน จากการรักษาคนไข้
จ านวนร้อยกว่าราย พบว่าบางรายรับประทานเพียง 4-10 ครั้งก็หาย ส่วนบางรายก็รับประทานติดต่อกันถึง 2 
เดือนจึงจะหาย (ท้ังต้น) 

6. ใช้เป็นยารักษาหลอดลมอักเสบ ด้วยการใช้โทงเทงหนัก 500 กรัม น ามาต้มกับน้ า 3 ลิตร โดยต้ม
จนเหลือ 500 ซีซี ผสมกับน้ าตาลเล็กน้อย ใช้รับประทานครั้งละ 50 ซีซี วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร ติดต่อกันเป็น
เวลา 10 วัน คิดเป็น 1 รอบของการรักษา โดยให้รับประทานติดต่อกัน 3 รอบ ในแต่ละรอบให้พัก 3 วัน จาก
การรักษาผู้ป่วยจ านวน 50 รายด้วยต ารับยานี้ พบว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติจ านวน 39 ราย ผู้ป่วยจ านวน 10 ราย
มีอาการดีขึ้น ส่วนอีก 1 ราย ไม่ได้ผลในการรักษา นอกจากนี้ยังให้ผลในการรักษาโรคไอมีเสมหะ หอบ หืด 
ได้ผลค่อนข้างดีอีกด้วย โดยระยะเวลาในการรักษาจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-6 วัน มีเพียง 1 รายเท่านั้นที่ต้อง
รักษานานถึง 20 วัน จึงจะหาย และในระหว่างการรักษามีคนไข้บางรายเกิดผลข้างเคียงของการใช้ยานี้ คือมี
อาการรู้สึกใจคอไม่ค่อยดี เวียนศีรษะ อึดอัด นอนไม่หลับ แต่อาการเหล่านี้จะหายไปเองได้หลังการรักษา
ประมาณ 1-5 วัน และมีคนไข้รายหนึ่งที่กินต้นโทงเทงสด ๆ ในขนาด 750 กรัม ในเวลา 2 วัน ก็ไม่พบว่ามี
อาการเป็นพิษแต่อย่างใด (ท้ังต้น) 

7. ต ารายาจีน “ซีกเองตงเช่าเอียะฉิ่วแฉะ” ระบุว่าเราสามารถใช้โทงเทงเป็นยารักษาหลอดลม
อักเสบอย่างแรง ไอ และหอบได้ โดยใช้โทงเทงผสมกับเปลือกส้มจีนแห้งอย่างละ 2 สลึง น ามาต้มกับน้ ากินก็
จะหาย ส่วนต าราสมุนไพรจีน “หิ่งต่อซีกเองตงเอียะ” กล่าวว่า หลอดลมอักเสบอย่างแรง ไออย่างแรง คอเจ็บ 
โรคเสียงแหบต่าง ๆ ให้ใช้โทงเทง 6 กรัม, ง๊วงเซียม 5 กรัม, ไต้ลักจื้อ 5 กรัม, อัวน่ าจื้อ 5 กรัม, ชะเอม 3 กรัม, 
เบ๊ปวก 1 กรัม น ามาต้มกับน้ า 500 ซีซี จนเหลือ 200 ซีซี ใช้กินวันละ 3 ครั้งจะหาย (ท้ังตน้) 

8. จากต ารายาจีน “ซีกเองตงเช่าเอียะฉิ่วแฉะ” ระบุว่า โทงเทงมีสรรพคุณเป็นยารักษาหลอดอาหาร
อักเสบอย่างแรงจนคอบวมแดง กับเป็นแผลเน่าและเป็นฝี แต่ปัจจุบันนี้มียาแผนปัจจุบันให้ใช้กันอยู่แล้ว หรือ
ถ้าไม่มีก็ให้ใช้โทงเทงกับเลี่ยงเคี้ยวอย่างละ 1 สลึง กับ 5 หุน (5 หุน เท่ากับ ½ สลึง) และชะเอม 1 สลึง น ามา
ต้มกับน้ ากินก็จะหาย หรือจะใช้โทงเทงเพียงอย่างเดียวน ามาชงกับน้ าดื่มเป็นชาก็ได้ผลเช่นเดียวกัน (ท้ังต้น) 

9. ทั้งต้นสดน ามาต าคั้นเอาน้ าเล็กน้อยละลายกับเหล้า ชุบส าลีอมไว้ข้างแก้ม แล้วค่อย ๆ กลืนน้ ายา
ผ่านล าคอทีละน้อยเป็นยาแก้ฝีในคอ พิษฝีขึ้นในคอ (ท้ังต้น) 

10. ใช้เป็นยาแก้ฝีในปอด (ท้ังต้นและผล) 
11. ต ารายาพื้นบ้านจะใช้ทั้งต้นน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้ท้องเสีย (ท้ังต้น) 
12. ทั้งต้นและผลมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะ ช่วยแก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (ท้ังต้นและผล) 
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13. ช่วยแก้ตานซางในเด็ก ดีซ่าน ตับอักเสบ ถุงน้ าดีอักเสบ จากการใช้ทั้งต้นเป็นยาแก้ดีซ่าน ด้วยการ
ใช้โทงเทง 35 กรัม น ามาต้มกับน้ าแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 5-10 วัน พบว่าอาการตัว
เหลืองหายเป็นปกติ (ท้ังต้นและผล) 

14. ทั้งต้นสดใช้ภายนอกน ามาต าพอกรักษาฝีหนอง ฝีอักเสบมีพิษ ผดผื่นคัน หรือถ้ามีแผลด้วยก็ต้ม
เอาน้ าล้างแผล (ท้ังต้น) 

15. ต้นสดน ามาต าละลายกับน้ าหรือเหล้าใช้เป็นยาทาแก้พิษฝี แก้ฟกบวมอักเสบ ท าให้เย็น (ต้นสด) 
16. นอกจากนี้ ในต ารายาสมุนไพรไทยยังได้กล่าวถึงสรรพคุณของโทงเทงอีกชนิด ( Phyalis 

peruviana L.) ว่ามีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคเบาหวาน แก้อาการปวดศีรษะ ปวดหู แก้บิดมีตัว ช่วยขับพยาธิ
ในล าไส้ เป็นยาระบาย แก้พิษ แก้บวมน้ า และอาการฟกช้ า (ซึ่งโทงเทงทั้งสองชนิดนี้สามารถน ามาใช้แทนกัน
ได้ อ่านเพ่ิมเติมได้ที่ โทงเทงฝรั่ง) (ท้ังต้น) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี. (2561). โทงเทง : แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ. สืบค้นเมื่อ 14 

ธันวาคม 2561 จาก https://www.opsmoac.go.th/ubonratchathani-article_prov-preview-
401991791838 

โ ร ง เ รี ยนละหานทรายรั ชดาภิ เ ษก .  ( ม . ป .ป . ) .  โท ง เทง .  สื บค้ น เมื่ อ  14 ธั น ว าคม  2561 จาก 
http:// lrp.ac.th/ index.php?option=com_content&view=article&id=122: -7-31170-001-
180&catid=53:2013-07-21-07-33-16&Itemid=22 

Medthai. (2560). โทงเทง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นโทงเทงไทย 17 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 
จาก https://medthai.com/โทงเทงไทย/ 
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41) ชื่อภาคเหนือ บะบอย 
ชื่อไทย/อื่นๆ ถั่วบอย, บ่าบอย (เชียงใหม่) ถั่วราชมาด,  

 ถั่วราชมาส, ถั่วราชมาษ, Lima Bean 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phaseolus lunatus L. 
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นถั่วราชมาด จัดเป็นพรรณไม้เลื้อย ชอบเลื้อยพันไม้ค้าง มีถิ่นก าเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเขตร้อน ใน
ปัจจุบันได้มีการน าไปปลูกในเขตร้อนและเขตอบอุ่นใบถั่วราชมาด  

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ออกเรียงสลับ 
ดอกถ่ัวราชมาด ออกดอกเป็นช่อไม่แตกแขนง ดอกเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน 
ผลถั่วราชมาด ผลมีลักษณะฝัก ภายในฝักมีเมล็ดสีขาว และมีบางชนิดที่เมล็ดเป็นลายสีต่าง ๆ แต่

ส่วนมากจะนิยมใช้ชนิดเมล็ดสีขาว เพราะเป็นชนิดที่ดีสุด 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
เมล็ดแก่ ใส่แกงแค ลวกกินกับน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เมล็ดใช้เป็นอาหาร ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีนในปริมาณสูง มีธาตุเหล็กในปริมาณปาน

กลาง ส่วนแคลเซียมมีเล็กน้อย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เมล็ดใช้เป็นยารักษาอาการปวดตามข้อ และรักษาอาการปวดเมื่อยขบ 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เมล็ดใช้เป็นอาหาร แต่บางครั้งก็เป็นพิษ แต่ชนิดที่เมล็ดเป็นลายสีต่าง ๆ นั้น จะต้องน ามาลวกน้ าทิ้ง

หลาย ๆ ครั้งก่อนจึงจะใช้เป็นอาหารได้ 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
การใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วราชมาด ! (ถ่ัวราชมาส). สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ถั่วราชมาด/ 
  



153 
 

 

42) ชื่อภาคเหนือ บะปิน 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะตูม, มะปิน (ภาคเหนือ), กะทันตาเถร,  

 ตุ่มตัง, ตูม (ปัตตานี), มะปีส่า (แม่ฮ่องสอน),  
 พะโนงค์, Beal 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Aegle marmelos (L.) Corrêa  
วงศ์ (Family) Rutaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 10-15 เมตร เรือนยอดรูปไข่ เปลือกต้นสีเทาเรียบหรือ
แตกเป็นร่องตื้นๆตามยาว เนื้อไม้แข็ง มีสีขาวแกมเหลือง และมีกลิ่นหอม โคนต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลม 
ยาว แข็ง ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ตามกิ่ง  

ใบ เป็นใบประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ ออกเรียงสลับ ใบรูปไข่ กว้าง 1 -7 เซนติเมตร ยาว 4-13 
เซนติเมตร สองใบล่างมีขนาดเล็กและติดตรงข้ามกัน ใบปลายมีขนาดใหญ่ ปลายใบสอบ โคนใบแหลม ขอบใบ
เรียบหรือมีหยักมนๆ แผ่นใบเรียบเกลี้ยงเป็นมัน ใบอ่อนสีเขียวอ่อนหรือสีชมพู มีขนละเอียด ใบแก่สีเขียวเข้ม 
เรียบเกลี้ยง เส้นใบข้าง 4-12 คู่ จรดกันที่ขอบใบ นูนขึ้นด้านบน ก้านใบย่อยที่ปลายยาว 0.5-3 เซนติเมตร  

ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ออกรวมกันเป็นช่อสั้นๆ ดอกสีขาวอมเขียวหรือสีเหลือง
อ่อน ขนาด 1.5-2 เซนติเมตร ดอกมักออกพร้อมกับใบอ่อน มีกลิ่นหอม กลีบดอกมี 5 กลีบ กลีบดอกขนาด 6-
8 มม. รูปไข่กลับ โคนติดกัน ดอกสมบูรณ์เพศ เกสรตัวผู้มี 65-70 อัน อับเรณูสีน้ าตาลอ่อน ก้านเกสรตัวเมียสั้น 
รังไข่สีเขียวสด หมอนรองดอกเห็นไม่ชัดเจน กลีบฐานดอกกางแผ่เป็นรูปดาวมี 4-5 แฉกแหลมๆ กลีบเลี้ยงแบน
มี 4-5 พู  ก้านดอกมีขนอ่อนปกคลุม  

ผล รูปรีกลมหรือรียาว ขนาดกว้าง 8-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12-18 เซนติเมตร ผิวเรียบเกลี้ยง 
เปลือกหนา แข็งมาก ไม่แตก ผลอ่อนมีสีเขียวพอสุกมีสีเหลือง เนื้อผลมีสีเหลือง นิ่ม มีกลิ่นหอม และมีเนื้อเยื่อ
สีส้มที่มียางเหนียวๆ ภายในมี 8-15 ช่อง  

เมล็ดสีน้ าตาลอ่อน จ านวนมาก มียางใสเหนียวหุ้มเมล็ดอยู่ เมล็ดรูปรีๆ และแบน มีเส้นขนหนาแน่น
ปกคลุม พบขึ้นทั่วไปตามป่าเบญจพรรณ และป่าแล้งทั่วไป ที่สูงจากระดับน้ าทะเล 50-700 เมตร ออกดอก
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม และติดผลระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 

กินยอด ลูกต้มกิน ข้างในมีรสหวาน ฝานเป็นแว่นๆ ตากแห้งน าไปต้ม ยางใช้พันบุหรี่ขี้โย 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ผลสามารถน ามารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบแห้ง 
2. สามารถน ามาใช้ท าเป็นเครื่องดื่มได้ด้วยการน าผลมะตูมไปผสมกับมะขาม 
3. เมื่อกรองได้น้ าและน ามาเติมน้ าตาลจะได้เครื่องดื่มที่มีรสชาติคล้ายกับมะนาว 
4. ใบอ่อนของมะตูมน ามารับประทานเป็นผักสลัดได้ 
5. หรือจะน าใบอ่อนมาใช้กินกับน้ าพริกหรือลาบก็ได้ 
6. ผลแก่แต่เปลือกยังนิ่ม เมื่อน ามาฝานสามารถน ามาท าเป็นมะตูมเชื่อมได้ 
7. มะตูมใช้เป็นส่วนผสมของขนมหลายชนิด 
8. มะตูมสุกมีเนื้อเละสามารถน ามารับประทานเป็นผลไม้ได้ 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ยาแก้ความดัน โรคไต ผลแก่แต่ไม่สุกใช้รับประทานเป็นยาบ ารุงร่างกาย รักษาธาตุ บ ารุงธาตุไฟ 
2. ผลสุกสามารถน ามาใช้เป็นยาระบายได้ 
3. ช่วยรักษาอาการท้องร่วง ท้องเดิน โรคล าไส้ 
4. ใช้รักษาอาการท้องผูกเรื้อรังได้ 
5. ใบสดน ามาคั้นเอาน้ า ใช้แก้หวัด 
6. เปลือกรากและล าต้นจะช่วยแก้อาการไข้จับสั่น 
7. แก้ลม แก้มูกเลือด 
8. ช่วยรักษาอาการหลอดลมอักเสบ  

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด และการตอนก่ิง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี . (2553) .  มะตูม .  สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=262 
Medthai. (2560). มะตูม สรรพคุณและประโยชน์ของมะตูม 16 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/มะตูม/ 
Satja Prasongsap. (2555). มะตูม. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก http://hort.ezathai.org/?p=509 
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43) ชื่อภาคเหนือ บะแปบ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ถั่วแปบ ถั่วแปบขาว, ถั่วหนัง, หมากแปบ, มะแปบ (เชียงใหม่), ถั่วแปบน้อย แปบ

ปลาซิว (สกลนคร), ถั่วแปะยี (ภาคเหนือ), กวาวน้ า ถั่วหนัง ถั่วแล้ง มะแปน ถั่วแปยี 
ถั่วมะเปกี (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) , โบ่บ๊ะซะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), เป๊าะบ่าสะ 
(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), กู๊เบเส่, กู๊เบอีโท้, กู๊เบผ่าบุ๊ (กะเหรี่ยงแดง), แผละแถะ 
(ลั้วะ) , เบล่เปยี่ (ปะหล่อง) , เซียงหวังตบ (เมี่ยน) , Hyacinth bean, Dolichos 
bean, Seim bean, Lablab bean, Egyptian kidney bean, Indian bean,  
Australian pea 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lablab purpureus (L.) Sweet  
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นถั่วแปบ จัดเป็นไม้ล้มลุกเลื้อยพันที่มีอายุหลายปี ลักษณะของเรือนยอดเป็นรูปทรงกระบอก มีล า
ต้นอยู่เหนือดิน ตั้งตรงเองไม่ได้ และจะใช้ส่วนของล าต้นเกี่ยวพัน ล าต้นมีความสูงได้ประมาณ 2.3 เมตร และมี
ล าต้นหรือเถายาวหรือกว้างได้ถึง 4-6 เมตร โดยเถามีลักษณะกลมสีเขียวและมีขนสีขาวขึ้นอยู่ประปราย ไม่
อวบน้ า มีรากสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่ระบายน้ าได้ดี และชอบแสงแดดจัด โดย
สามารถพบได้ทางภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือใบถั่วแปบ  

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบเรียงสลับกัน ใบย่อยที่ปลายลักษณะเป็นรูปไข่ ส่วนใบ
ย่อยด้านข้างมีลักษณะเป็นรูปไข่เบี้ยว ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-12 
เซนติเมตร มีหูใบย่อย แผ่นใบมีขนบาง ส่วนก้านใบมีความยาวประมาณ 5 นิ้วดอกถ่ัวแปบ  

ดอกเป็นช่อกระจะตามซอกระหว่างก้านใบกับกิ่ง ก้านช่อดอกยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ในช่อมี
ดอกย่อยจ านวนมาก ลักษณะของดอกถั่วแปบจะเหมือนกับดอกถั่วทั่ว ๆ ไป กลีบดอกเป็นสีม่วงหรือสีขาวแยก
ออกจากกัน และมีจ านวน 3 กลีบ มีลักษณะเป็นรูปไต ส่วนกลีบรองดอกมีลักษณะเป็นรูประฆัง ดอกมีเกสรตัว
ผู้สีเหลืองจ านวน 3 อัน มีเกสรตัวเมียสีเหลืองอีกจ านวน 1 อัน ส่วนรังไข่จะอยู่เหนือวงกลีบ ดอกไม่มีกลิ่น 

ผลถั่วแปบ หรือ ฝักถ่ัวแปบ ผลมีลักษณะเป็นฝักแบนยาวและโค้งงอ ปลายผลเป็นจะงอย ลักษณะของ
ผลมี 2 ชนิด คือ ฝักแบนและฝักกลม ผิวผลเรียบและเป็นสีเขียวอ่อนหรือสีม่วง สันฝักนูนขรุขระเป็นสีเขียว
อ่อนยาวประมาณ 2 นิ้ว ในผลมีเมล็ดอยู่ประมาณ 3-6 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปไข่กลม มีสีหลากหลายไป
ตามสายพันธุ์ ตั้งแต่สีครีม สีขาวเหลือง สีน้ าตาลอ่อน จนถึงสีแดงหรือมีลาย 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว 
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ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ย า, ลวกกับน้ าพริก, แกงแค, แกงส้ม 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ฝักถั่วแปบสามารถน ามาใช้ประกอบอาหาร โดยนิยมน ามาท าให้สุกก่อนน ามารับประทาน เช่น 

น ามาใส่แกง อย่างเช่นแกงส้ม หรือน ามาใช้ผัด ส่วนภาคอีสานจะใช้แกงซุปเช่นเดียวกับซุปบักมี่ หรือจะน าไป
ต้ม หรือน ามาลวกจิ้มเป็นผักจิ้มกินกับน้ าพริกต่าง ๆ ส่วนเมล็ดน าไปทอดรับประทาน 

2. ต้นถัว่แปบสามารถปลูกเป็นพืชเพ่ือช่วยปรับบ ารุงดินได้ เนื่องจากต้นมีปมที่รากจับไนโตรเจนจาก
อากาศมาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยไตเตรด หรือจะใช้เป็นปุ๋ยพืชสดก็ได้เช่นกัน แต่ไม่นิยมน ามาปลูกไว้ในบริเวณบ้าน 
เพราะคนโบราณเชื่อว่า ค าว่า “แปบ” ใกล้เคียงกับค าว่า “ปอบ” ที่เปรียบเสมือนสิ่งชั่วร้ายนั่นเอง 

3. นอกจากนี้ยังใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน เพ่ือช่วยป้องกันวัชพืชและช่วยรักษาความชุ่มชื้นในสวนผลไม้ 
4. เมล็ดแก่ของถั่วแปบนิยมน ามาใช้เป็นอาหารวัวและควาย 
5. ถั่วแบบบางสายพันธุ์ นิยมใช้ปลูกเพ่ือใช้เป็นอาหารส าหรับสัตว์เลี้ยงในทุ่งหญ้า 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เมล็ดมีรสหวานมัน ช่วยบ ารุงก าลัง แก่อาการอ่อนเพลีย (ผล, เมล็ด) 
2. ผลใช้รับประทานเป็นอาหารบ ารุงร่างกาย (ผล) 
3. ช่วยบ ารุงธาตุในร่างกาย (เมล็ด) 
4. ช่วยแก้โรคตา (เมล็ด) บ้างก็ว่าใช้รากในการรักษาโรคตา (ราก) 
5. ผลหรือเมล็ดถั่วแปบช่วยลดไข้ แก้ไข้ แก้ไข้สัมประชวร (เมล็ด) 
6. ทั้งต้นใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้อาการเจ็บคอ เสียงแหบแห้ง (ท้ังต้น) แก้คอแห้ง (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
7. ช่วยแก้เสมหะในร่างกาย (เมล็ด) 
8. ช่วยแก้อาการแพ้ (ผล) 
9. ช่วยดับร้อน ถอนพิษ ขจัดความชื้น และช่วยถอนพิษสุรา (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
10. ช่วยระงับอาเจียน (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
11. ช่วยแก้อาการเมาค้าง (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
12. ช่วยแก้ลม (เมล็ด) 
13. ใบน ามาต าใช้พอกรักษาโรคคางทูม (ใบ) 
14. รากของถั่วแปบช่วยแก้โรคซาง (ราก) 
15. ช่วยบ ารุงม้ามและกระเพาะอาหาร (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
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16. ช่วยระงับอาการท้องร่วง (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
17. ช่วยแก้อาการประจ าเดือนมาไม่ปกติ (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
18. ช่วยแก้อาการเกร็ง (เมล็ด) 
19. หากน าถั่วแปบมาปรุงหรือท าเป็นข้ามต้มผสมรวมกับแคร์รอตและลูกเดือย จะช่วยแก้อาการ

ท้องอืด ระงับอาการท้องร่วง ช่วยท าให้เจริญอาหาร และช่วยระงับอาเจียน 
20. หากใช้ถั่วแปบสดปรุงผัดผสมกับแคร์รอตและเห็ดที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง (เห็ดหอม เห็ดฟาง เห็ดหูหนู 

เห็ดหัวลิง ฯลฯ) จะได้อาหารเสริมที่มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง ซึ่งเหมาะส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและบุคคลทั่วไป 
ซึ่งการรับประทานเป็นประจ าจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ถั่วแปบ สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วแปบ 25 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ถั่วแปบ/  
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44) ชื่อภาคเหนือ บะหนุน 
ชื่อไทย/อื่นๆ ขนุน ขะนู (จันทบุรี), นะยวยซะ (กาญจนบุรี), เนน (นครราชสีมา), ซีคึย ปะหน่อย 

หมากกลาง (แม่ฮ่องสอน), นากอ (ปัตตานี), มะหนุน (ภาคเหนือ ภาคใต้), ลาน ล้าง 
(ภาคเหนือ), หมักหมี้ (ตะวันอองเฉียงเหนือ), 

 ขะเนอ, ขน,ูนากอ, มะยวยซะ, Jackfruit, Jakfruit 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus heterophyllus Lam.  
วงศ์ (Family) Moraceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นขนุน เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15-30 เมตร กิ่งและล าต้นเมื่อมีแผลจะมีน้ ายางสีขาว
ข้นไหลออกมา  

ใบขนุน เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบเป็นรูปรี ปลายใบทู่ถึงแหลม โคนใบมน ใบหนา ผิวด้านบนของ
ใบจะมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ส่วนผิวใบด้านล่างจะสากมือ ใบขนุนกว้างประมาณ 5-8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 
10-15 เซนติเมตร 

ดอกขนุน ออกเป็นช่อเชิงสดแยกเพศอยู่รวมกัน เป็นช่อสีเขียว อัดกันแน่นและอยู่บนต้นเดียวกัน โดย
ดอกเพศผู้จะออกตามปลายกิ่งหรือซอกใบ ซึ่งเราจะเรียกว่า “ส่า” ส่วนดอกเพศเมียจะออกตามกิ่งใหญ่และล า
ต้น เมื่อติดผลดอกท้ังช่อจะเจริญร่วมกันเป็นผลรวมมีขนาดใหญ่ โดย 1 ดอกจะกลายเป็น 1 ยวง 

ผลขนุน หรือ ลูกขนุน ลักษณะภายนอกจะคล้าย ๆ จ าปาดะ (ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกัน) โดยลักษณะของลูก
ขนุน ในผลดิบเปลือกมีสีขาว หนามทู่ ถ้ากรีดจะมียางเหนียว ถ้าแก่เปลือกจะมีสีน้ าตาลอ่อนอมเหลืองและ
หนามจะป้านขึ้นด้วย ภายในผลของขนุนจะมีซังขนุนหุ้มยวงสีเหลืองไว้ เมล็ดจะอยู่ในยวง โดยดอกขนุนจะออก
ดอกปีละ 2 ครั้ง คือในช่วงเมษายน-พฤษภาคม และในช่วงธันวาคม-มกราคม 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
แกงบะหนุน (ลูกดิบ ลูกอ่อน) 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เม็ดขนุน ช่วยบ ารุงน้ านม ขับน้ านม ท าให้น้ านมของแม่เพ่ิมมากขึ้น (เม็ดขนุน) 
2. ใช้หมักท าเหล้า (เนื้อหุ้มเมล็ดสุก) 
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3. ช่วยแก้อาการเมาสุรา (ผลสุก) 
4. แก่นของต้นขนุน น ามาใช้ท าสีย้อมผ้าได้ โดยจะให้สีน้ าตาลแก่ นิยมน ามาใช้ย้อมสีจีวรพระ 
5. ส่าแห้งของขนุนน ามาใช้ท าเป็นชุดจุดไฟได้ 
6. เนื้อไม้ของต้นขนุนสามารถน ามาใช้ท าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องดนตรีได้ 
7. เมล็ดและยวงสามารถน ามารับประทานเป็นอาหารได้ 
8. เนื้อขนุนสุกน ามารับประทานเป็นผลไม้และท าเป็นขนมได้หลายชนิด เช่น ใส่ในไอศกรีม ลอดช่อง 

กินกับข้าวเหนียวมูน น าไปอบแห้ง 
9. ขนุนอ่อนนิยมน ามาปรุงเป็นอาหารรับประทานเป็นผัก เช่น ใส่ในส้มต า ต ามะหนุน แกงขนุน ย า 

ขนุนอบกรอบ เป็นต้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ช่วยบ ารุงโลหิต ท าให้เลือดเย็น (แก่นขนุนหนังหรือขนุนละมุด, ราก, แก่น) 
2. ขนุนมีสรรพคุณช่วยบ ารุงก าลัง ชูหัวใจให้สดชื่น (เนื้อหุ้มเมล็ดสุก, เนื้อในเมล็ด, ผลสุก, เมล็ด) 
3. ช่วยบ ารุงร่างกาย (เมล็ด) 
4. ขนุนหนังเป็นผลไม้ที่มีวิตามินอีสูงติด 10 อันดับแรกของผลไม้ และยังมีวิตามินซีสูงช่วยต่อต้าน

อนุมูลอิสระ และช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง 
5. ช่วยแก้อาการกระหายน้ า (ผลสุก) 
6. ขนุนมีประโยชน์ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานได้ โดยมีผลงานวิจัยของประเทศ

ศรีลังกา ที่ได้ท าการทดลองในผู้ป่วยเบาหวานและในหนูทดลอง ซึ่งผลการทดลองพบว่าสามารถช่วยลดระดับ
น้ าตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผลการทดลองยังได้ท าการเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษา
เบาหวาน ซึ่งก็คือยา Tolbutamide และได้ผลสรุปว่าสารสกัดจากขนุนสามารถช่วยรักษาระดับน้ าตาลใน
เลือดได้ดีกว่ายา Tolbutamide ภายในเวลา 5 ชม. ส าหรับวิธีน ามาปรุงเป็นยาก็ง่าย ๆ เพียงแค่ใช้ใบขนุนแก่ 
5-10 ใบ น ามาต้มในน้ า 3 แก้ว เคี่ยวนานประมาณ 15 นาที แล้วน ามาดื่มก่อนอาหารเช้า-เย็น (ใบ) 

7. ช่วยระงับประสาท (ใบ) 
8. ช่วยแก้โรคลมชัก (ใบ) 
9. ใบขนุนละมุด น าไปเผาให้เป็นถ่านผสมกับน้ าปูนใสใช้หยอดหู แก้อาการปวดหู และเป็นหู

น้ าหนวก (ใบขนุนละมุด) 
10. ใบขนุนใช้ต้มดื่มช่วยแก้อาการท้องเสียได้ (ใบ, ราก) 
11. เมล็ดช่วยแก้อาการปวดท้อง (เมล็ดขนุน) 
12. ใช้เป็นยาระบายอ่อน ๆ (เนื้อหุ้มเมล็ด, ผลสุก) 
13. ช่วยสมานล าไส้ (แก่น) 
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14. เม็ดขนุน มีสารพรีไบโอติกหรือสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ทนต่อการย่อยของกระเพาะ
อาหารและการดูดซึมของล าไส้เล็กตอนบน ซึ่งช่วยดูดซึมแร่ธาตุอย่างแคลเซียม เหล็ก สร้างสารป้องกัน
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้ โดยไม่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคแต่อย่างใด (เมล็ด) 

15. ไส้ในของขนุนละมุด ใช้รับประทานช่วยแก้อาการตกเลือดในทวารเบาของสตรีที่มีมากไปให้หยุด
ได้ (ไส้ในขนุน) 

16. แก่นและเนื้อไม้ของต้นขนุน น ามาใช้รับประทานช่วยแก้กามโรค (แก่นและเนื้อไม้) 
17. ช่วยขับพยาธิ (ใบ) 
18. ใช้แก้โรคผิวหนังต่าง ๆ (ใบ, ราก) 
19. ช่วยรักษาแผลมีหนองเรื้อรัง (ยาง, ใบ) 
20. ช่วยสมานแผล (แก่น) 
21. ใช้ทาแผลบวมอักเสบ (ยาง) 
22. ช่วยแก้ต่อมน้ าเหลืองอักเสบที่เกิดจากแผลมีหนองที่ผิวหนัง (ยาง) 
23. ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ช่วยในการจับกลุ่มอสุจิ เม็ดเลือดแดง แบคทีเรีย สารในของเหลวของร่างกาย 

ช่วยยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอส ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด และช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาว 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ส าหรับผู้ที่เป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยงการรับประทานขนุนหรือรับประทานแต่น้อยเพราะมีรสหวาน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด การเสียบยอด การทาบกิ่ง  

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ลุงจรัส. (2554). เสียบยอดขนุน. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/ 

sansumpangroup/2011/07/23/entry-1 
Kasetkaoklai. (2560). ขนุนทองประเสริฐ “ทาบกิ่งขาย” ใช้พ้ืนที่เพียงน้อยนิดก็มีสิทธิ์รวยได้. สืบค้นเมื่อ 14 

ธันวาคม 2561 จาก https://www.kasetkaoklai.com/home/2017/05/ขนุนทองประเสริฐ-ทาบ
กิ่/ 

Medthai. (2560). ขนุน สรรพคุณและประโยชน์ของขนุน 32 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 
https://medthai.com/ขนุน/ 
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45) ชื่อภาคเหนือ บะแฮะ  
ชื่อไทย/อื่นๆ ถั่วแระ, ถั่วมะแฮะ, ถั่วแรด (ชุมพร), มะแฮะ, มะแฮะต้น, ถั่วแระต้น (ภาคเหนือ),  

 ถั่วแฮ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ถั่วแระ, ถั่วแระผี, ถั่วแม่ตาย (ภาคกลาง),  
 พะหน่อเซะ พะหน่อซิ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), มะแฮะ (ไทลื้อ), ย่วนตูแฮะ (ปะหล่อง),  
 เปล๊ะกะแลง (ขมุ), ถั่วแฮ, Pigeon pea, Angola pea, Congo pea 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cajanus cajan (L.) Millsp. 
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นถั่วแระ จัดเป็นพรรณไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดย่อม อายุฤดูเดียวหรือหลายฤดู ล าต้นมีลักษณะตั้ง
ตรง สูงประมาณ 1-3.5 เมตร กิ่งแผ่ออกด้านข้างเป็นคู่ ผิวของล าต้นเกลี้ยงเป็นสีเขียวหม่น ขยายพันธุ์ด้วย
วิธีการเพาะเมล็ด มีทั้งถั่วแระขาวและถ่ัวแระแดง พบขึ้นในที่โล่งแจ้งชายป่าเบญจพรรณ 

ใบถั่วแระ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ออกเรียงสลับ ใบย่อยจะแตกออกมาตามล า
ต้น หรือตามกิ่งประมาณ 3 ใบ ลักษณะของใบย่อยมีขนาดเล็กเป็นรูปขอบขนานแกมใบหอก ปลายใบแหลม 
คล้ายใบขมิ้นต้นหรือขมิ้นพระ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-3.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1.5-10 
เซนติเมตร ผิวใบทั้งสองด้านมีขนสีขาวนวล 

ดอกถั่วแระ ออกดอกเป็นช่อกระจะคล้ายดอกโสน มีดอกย่อยประมาณ 8-14 ดอก โดยจะออกตาม
ซอกใบ ลักษณะของดอกเป็นรูปดอกถั่ว กลีบดอกเป็นสีเหลืองมีขอบสีน้ าตาลแดง ใบประดับมีขน กลีบเลี้ยง
เชื่อมติดกันเป็นถ้วย ปลายแยกเป็นแฉก 4-5 แฉก 

ผลถั่วแระ ลักษณะของผลเป็นฝักแบนยาวสีม่วงเข้มปนเขียว เป็นห้อง ๆ และมีขน ฝักหนึ่งจะแบ่ง
ออกเป็นห้อง 3-4 ห้อง ภายในมีเมล็ดลักษณะกลมหรือแบนเล็กน้อย ห้องละ 1 เมล็ด เมล็ดมีขนาดเท่ากับเมล็ด
ถั่วเหลือง สีของเมล็ดเป็นสีเหลือง ขาว และสีแดง 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ฝักอ่อน กินกับน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ยอดอ่อนน ามาลวกจิ้มกับน ้าพริก ผลแก่นิยมน ามานึ่งเพ่ือ รับประทานเมล็ด 
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2. ฝักน ามาตากแห้งแกะเอาเมล็ดออกมาใช้ปรุงเป็นอาหาร หรือน าไปขายเป็นสินค้า 
3. ชาวปะหล่อง ขมุ และกะเหรี่ยงเชียงใหม่ จะน าผลถั่วแระมารับประทานเป็นผักจิ้มกับน้ าพริก 
4. ชาวปะหล่องถือว่ายอดอ่อนและดอกถั่วแระเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ ใช้ปะพรมน้ ามนต์หรือใช้ในพิธีปลูก

เสาเอกของบ้าน 
5. ถั่วแระเป็นพืชที่สามารถน ามาใช้ในการเลี้ยงครั่งได้ดี (ทั่วไปแล้วจะใช้สะแกนา ปันแก่ พุทราป่า 

ลิ้นจี่ และไทร ในการเลี้ยงครั่ง) เนื่องจากต้นถั่วแระสามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนและกึ่งแห้งแล้ง ปลูก
ง่าย ทนแล้ง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี หลังจากปลูกแล้วจะให้ผลผลิตประมาณ 6-9 เดือน อีก
ทั้งเมล็ดถั่วแระยังให้โปรตีนสูง เจริญเติบโตแข่งกับพืชชนิดอื่นได้ดี และยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินได้อีกด้วย 

6. นอกจากนี้ยังมีการปลูกถั่วแระเพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ า ช่วยลดการพังทลายของ
หน้าดินจากน้ าฝน ซึ่งถ่ัวแระสามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งท่ีราบและที่ลาดชัน 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. เมล็ดมีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงก าลัง  
2. ทั้งฝักมีรสมันเฝื่อนเล็กน้อย มีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงร่างกาย (ท้ังฝัก) 
3. ช่วยลดระดับคอเลสเตรอล ลดระดับน้ าตาลในเลือด ลดความดันโลหิต ด้วยการใช้เมล็ดน ามาต้ม

รบัประทานเป็นของกินเล่น (เมล็ด) 
4. รากและเมล็ดใช้ปรุงเป็นยากินรักษาไข้ ถอนพิษ (รากและเมล็ด) 
5. ช่วยแก้อาการไอ (ใบ) 
6. น้ าคั้นจากใบใช้ใส่แผลในปากหรือหู (ใบ) 
7. ต้นและใบมีสรรพคุณเป็นยาขับลมลงเบื้องต่ า (ต้นและใบ) 
8. ต้น ราก และใบมีสรรพคุณเป็นยาขับผายลม (ต้น, ราก, ใบ) 
9. ใบใช้เป็นยาแก้ท้องเสีย (ใบ) 
10. ต ารายาไทยจะใช้รากปรุงยาขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ ปัสสาวะแดงขุ่น ปัสสาวะน้อย ช่วย

ละลายนิ่วในไต ส่วนรากและเมล็ดใช้ปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ แก้อาการปัสสาวะเหลืองหรือแดง (ราก , รากและ
เมล็ด) 

11. ต ารายาพื้นบ้านจะใช้ทั้งต้น 1 ก ามือ น ามาต้มกับน้ าดื่มครั้งละ 1 ถ้วย วันละ 3 ครั้ง เป็นยารักษา
อาการตกเลือด แก้ไข้ทับระดู (ท้ังต้น) 

12. รากและเมล็ดใช้ปรุงเป็นยากินแก้น้ าเหลืองเสีย รักษาน้ าเบาเหลืองและแดงดังสีขมิ้น หรือน้ าเบา
ออกน้อย (รากและเมล็ด) 

13. ใบใช้เป็นยารักษาบาดแผล (ใบ) 
14. ต้นและใบมีสรรพคุณเป็นยาแก้เส้นเอ็นพิการ (ความผิดปกติของระบบเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ มัก

มีอาการเจ็บต่าง ๆ ปวดเมื่อยเสียวไปทุกเส้น ตามตัว ใบหน้า ถึงศีรษะ) (ต้น, ใบ) 
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15. เมล็ดมีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงไขข้อ บ ารุงเส้นเอ็น ส่วนทั้งฝักมีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงกระดูก บ ารุง
เส้นเอ็น (เมล็ด, ทั้งฝัก) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (2560). มะแฮะ. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 

จาก http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp 
?botanic_id=2855 

Medthai. (2560). ถั่วแระ สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วแระต้น 20 ข้อ ! (ถั่วแฮ). สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 
2561 จาก https://medthai.com/ถั่วแระ/ 
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46) ชื่อภาคเหนือ บัวกว้ัก 
ชื่อไทย/อื่นๆ ภาคกลาง ตาลปัตรฤาษี, ผักพาย, ผักพายใหญ่, ตาลปัตรยายชี, ผักตะบัน,  

 นางกวัก, บัวลอย, ภาคอีสาน ผักก้านจอง, ผักคันจอง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Limnocharis flava (L.) Buch  
วงศ์ (Family) Alismataceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้นของตาลปัตรฤาษี/ผักก้านจอง เป็นเหง้าที่เติบโตอยู่ในดินใต้น้ า สามารถแตกออกเป็นไหลสั้นๆ 
และแตกเหง้าหรือล าต้นใหม่ได ้

ใบตาลปัตรฤาษี/ผักก้านจองออกเป็นใบเดี่ยว ประกอบด้วยก้านใบ และแผ่นใบ ซึ่งเป็นส่วนที่มองเห็น
เหนือดินหรือเหนือน้ า ก้านใบ เป็นส่วนที่แทงออกจากเหง้า 3-5 ก้าน แต่ละก้านจะมีรูปทรงสามเหลี่ยม โดย
ขอบแต่ละด้านเป็นสันบาง และสั้นๆที่เป็นลูกคลื่นยื่นออกมาเล็กน้อย ภายในประกอบด้วยเหยื่อที่เป็นร่างแห
ของโพรงอากาศ เมื่อจับบีบจะยุบตัวได้ง่าย โดยก้านใบมีความยาวถึงปลายก้านประมาณ  40-60 เซนติเมตร 
ขนาดล าก้านประมาณ 1.5-2.5 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งเติบโตโคนก้านมีสีน้ าตาลอม
ม่วง และค่อยเป็นสีเขียวสดขึ้นมาจนถึงปลายก้าน แผ่นใบ เป็นส่วนที่ต่อกับก้านใบ มีรูปไข่ โคนใบสอบ กลาง
ใบกว้าง และสอบแหลมที่ปลาย ใบยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร กว้างมากสุดบริเวณกลางใบ ประมาณ 10-
15 เซนติเมตร แผ่นใบเรียบ มีสีเขียวสด แผ่นใบด้านล่างมองเห็นเส้นใบนูนเด่นที่มีสีเดียวกันกับแผ่นใบตามแนว
ยาวของใบ ทั้งนี้ ทั้งส่วนก้านใบ และแผ่นใบ เมื่อฉีกขาดจะพบยางสีขาวไหลออกมา 

ดอกแทงออกเป็นช่อ ประกอบด้วยก้านดอกหลักที่แทงออกจากกลางล าต้น ก้านดอกหลักมีรูป
สามเหลี่ยมคล้ายกับก้านใบ และมีความยาวน้อยกว่าก้านใบเล็กน้อย โดยส่วนปลาสุดของก้านดอกหลักจะ
ประกอบด้วยดอกย่อย 8-12 ดอก เรียงเป็นชั้น ประมาณ 3 ชั้น ชั้นแรกมีประมาณ 5 ดอก ชั้นที่ 2 และ3 มี
ประมาณ 2-3 ดอก แต่ละดอกย่อยจะมีก้านดอกที่คล้ายกับดอกหลัก แต่จะสั้นกว่ามากที่ประมาณ 5-10 
เซนติเมตร โดยปลายสุดของก้านดอกย่อยจะเป็นตัวดอก 

ดอกตูมมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมปลายแหลมที่หุ้มด้วยกลีบรองดอกสีเขียว เมื่อบาน กลีบรองดอกจะ
กางออก แล้วกลีบดอกจะแผ่ออกมา โดยแต่ละดอกจะมีกลีบดอก 3 กลีบ แต่ละกลีบมีมีลักษณะคล้าย
เกล็ดปลา สีเหลืองสด ขอบกลีบย่นเป็นลูกคลื่น ถัดมาตรงกลางเป็นส่วนของก้านเกสรสีเหลืองสดที่เรียงกันเป็น
วงกลม โดยตรงกลางล่างสุดจะเป็นรังไข่ ทั้งนี้ ตาลปัตรฤาษี/ผักก้านจองจะออกดอกในช่วงเดือนกันยายน -
พฤศจิกายน 

ผลมลีักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม ที่ประกอบด้วยผลย่อยจ านวนมาก กว้าง 1.2-2 เซนติเมตร ยาว 1-1.5 
เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และแก่เต็มที่เป็นสีด า ภายในผลประกอบด้วยเมล็ด
จ านวนมาก เมล็ดมีรูปเกือกม้า เปลือกมีสีน้ าตาลเข้ม ยาว 1.2-1.5 มิลลิเมตร 
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แหล่งท่ีพบ 
พ้ืนที่เกษตร     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ก้านดอกกินกับส้มต า กับน้ าพริกปลา 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ทุกส่วนของต้นสามารถน ามารับประทานเป็นผักสด หรือใช้เป็นผักเคียงกินร่วมกับอาหารอ่ืนๆ ได้ใช้

ปลูกเป็นไม้ประดับในกระถาง เนื่องจากมีดอกเป็นช่อกระจุกสวยงาม สามารถปลูกในแหล่งน้ าตื้นเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศน์ และบ าบัดน้ าเสียได้ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ใช้เป็นยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร แก้ท้องเสีย ท าให้เจริญอาหาร ช่วยลดไข้ บรรเทาอาการปวด

และวิงเวียนศีรษะ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด หรือแยกเหง้า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). ผักก้านจอง (ตาลปัตรฤาษี) ผักพายเล็ก และสรรพคุณ . สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 

จาก http://puechkaset.com/ผักก้านจอง/ 
วิชาการเกษตร. (2559). ตาลปัตรฤาษี . สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก www.vichakaset.com/

ตาลปัตรฤาษี/ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (ม.ป.ป.). ตาลปัตรฤาษี. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 

2561 จาก http: / /www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_ 
detail.asp?botanic_id=1603  
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47) ชื่อภาคเหนือ ใบจั๋น 
ชื่อไทย/อื่นๆ ยี่หร่า กะเพราญวณ (กรุงเทพมหานคร), จันทร์หอม เนียม (เชียงใหม่), จันทร์ขี้ไก่ 

เนียมต้น (แม่ฮ่องสอน), สะหลีดี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หอมป้อม (ภาคเหนือ), 
โหระพาช้าง กะเพราควาย (ภาคกลาง), หร่า (ภาคใต้), Tree basil, Clove basil, 
Shrubby basil, African basil, Wild basil, Kawawya, Caraway friut, Caraway 
seed, Kummel, Caraway 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum gratissimum L.  
วงศ์ (Family) Lamiaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นยี่หร่า เป็นไม้พุ่มเตี้ย มีความสูงประมาณ 50-80 เซนติเมตร ล าต้นมีสีน้ าตาลแก่ แตกกิ่งก้านสาขา
ขนาดเล็ก กิ่งก้านไม่ใหญ่ ในช่วงปีแรกและปีที่สองจึงออกดอกออกผล เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยและมี
ความชื้นปานกลางในสภาพกลางแจ้ง 

ใบยี่หร่า เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ลักษณะของเป็นรูปกลมรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลม 
ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ใบสีเขียวสด ผิวใบสากมือ ใบยี่หร่ามีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีรสร้อน จึงช่วยดับกลิ่นคาว
จากอาหารจ าพวกเนื้อสัตว์เนื้อปลาได้เป็นอย่างดี 

ดอกยี่หร่า ออกดอกเป็นช่อที่บริเวณปลายยอด ช่อดอกนั้นจัดเป็นแบบ Spike-like raceme ดอกจะ
บานจากล่างไปหาปลายช่อ โดยแต่ละช่อจะประกอบไปด้วยดอกย่อยขนาดเล็กประมาณ 50-100 ดอก 

ผลยี่หร่า หรือ เมล็ดยี่หร่า มีลักษณะเป็นรูปกลมรี แต่ละผลมีขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร เมื่อยังอ่อน
จะเป็นสีเขียว แต่พอสุกหรือแก่แล้วจะกลายเป็นสีด าหรือสีน้ าตาลอ่อน ภายในผลมีเมล็ดขนาดเล็กจ านวนมาก 
ซึ่งผลจะนิยมน ามาตากแห้งหรือน าไปอบแห้ง เพ่ือใช้ท าเป็นเครื่องเทศที่ใช้ประกอบอาหารเพ่ือช่วยเพ่ิมกลิ่น
หอมให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น และยังช่วยดับกลิ่นคาวได้ดีเหมือนกับใบ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบ ใส่แกงอ่อมไก่ ย าจิ้นไก่ แกงเนื้อ แกงไก่ (ใช้ดับกลิ่น) กินกับลาบ 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบใช้เป็นเครื่องปรุงหรือเป็นส่วนประกอบในอาหารบางชนิด เช่น แกง ซุป ต้มย า เป็นต้น และยังช่วย

ดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
อาหารไทยบางชนิดนิยมใช้ยี่หร่าในการช่วยปรุงแต่งกลิ่นอาหาร ด้วยการคั่วเมล็ดมาโขลกผสมกับ

เครื่องแกง ท าเป็นแกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงกะหรี่ เป็นต้น 
เมล็ดช่วยในการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ด้วยการน ามาป่นหรือต าผสมในเนื้อสัตว์เวลาหมัก 

เนื่องจากน้ ามันหอมระเหยนั้นมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จึงช่วยป้องกันอาหารไม่ให้เกิดการบูดเน่าเสียเร็ว
ขึ้น และยังช่วยป้องกันกลิ่นเหม็นอับของเนื้อสัตว์เวลาหมักก่อนน าไปตากแห้งอีกด้วย 

น้ ามันยี่หร่า (Caraway oil) นอกจากจะใช้แต่งกลิ่นอาหาร ยังน ามาใช้แต่งกลิ่นสบู่ได้อีกด้วย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. สามารถช่วยยับยั้งหรือช่วยชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งได้ (ใบ) 
2. ช่วยในการบ ารุงธาตุในร่างกาย (ใบ) 
3. ใบยี่หร่าอุดมไปด้วยวิตามินซีและธาตุแคลเซียม ซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยขับเหงื่อซึ่งเป็นของเสีย

ออกจากร่างกาย (ใบ) 
4. ใบยี่หร่ามีสรรพคุณช่วยแก้อาการคลื่นไส้ ด้วยการใช้ใบน ามาชงเป็นชาดื่มจนกว่าจะหาย (ใบ) 
5. ช่วยแก้โรคเบื่ออาหาร (ใบ) 
6. ช่วยในการท างานของระบบย่อยอาหาร (ต้น, รากแห้ง) 
7. ช่วยแก้อาการปวดท้องเนื่องจากอาหารไม่ย่อย (ใบ) 
8. ต้นยี่หร่ามีสรรพคุณช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ อาการปวดท้อง (ใบ, ต้น, รากแห้ง) 
9. ช่วยในการขับลมในล าไส้ (ใบ, ต้น, รากแห้ง) 
10. น้ ามันหอมระเหยจากยี่หร่ามีฤทธิ์ช่วยระงับอาการหดเกร็งของไส้ (น้ ามันหอมระเหย) 
11. ช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยการใช้ผลแห้งประมาณ 3-5 กรัมน ามาชงกับน้ าเดือดประมาณ 1 ลิตร 

ทิ้งไว้สักระยะแล้วจึงน ามาดื่มวันละ 3-4 ถ้วยตวง (ผล) 
12. ยี่หร่ายังมีฤทธิ์ท าให้กล้ามเนื้อมดลูกคลายตัว ซึ่งจะช่วยลดอาการปวดประจ าเดือนในสตรีได้ (ใบ) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
วิธีการเพาะเมล็ด และการปักช ากิ่ง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ยี่หร่า สรรพคุณและประโยชน์ของยี่หร่า 16 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ยี่หร่า/ 
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48) ชื่อภาคเหนือ ใบแมงดา 
ชื่อไทย/อื่นๆ ท ามัง ท ามังยอดขาว แมงดาไม้ แมงดาต้น 

 Medang, Thammang  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Litsea petiolata Hook.f.  
วงศ์ (Family) Lauraceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น ท ามังเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีทรงพุ่มโปร่งคล้ายพีระมิด เปลือกล าต้นมีสีน้ าตาลอมเทา มี
กลิ่นฉุนคล้ายแมงดา ความสูงของล าต้นมีประมาณ 30-44 เมตร มีขนาดความกว้างของทรงพุ่มประมาณ 30-
40 ซม. การเจริญเติบโตเป็นไปค่อนข้างช้า 

ใบ จะออกเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับกันอยู่รอบๆ กิ่ง ใบมีลักษณะกลมมนหรือแหลมคล้ายกับใบขนุน 
แผ่นใบบางสีเขียวเป็นมัน ใบมีเส้นแขนงประมาณ 4-12 คู่ มองเห็นได้ชัดเจน ขนาดความกว้างของใบมี
ประมาณ 3-9 ซม. ยาวประมาณ 6-20 ซม. ก้านใบมีลักษณะเรียวและยาวได้ประมาณ 1-2.5 ซม. ใบที่แก่จะมี
ต่อมน้ ามันกลิ่นฉุนกว่าใบอ่อน 

ดอก ดอกออกเป็นช่อกระจุกขนาดเล็กบริเวณกิ่งแก่ แต่ละช่อจะมีดอกย่อยสีเหลืองอมเขียวอยู่
ประมาณ 6-8 ดอก กลีบดอกมีลักษณะคล้ายรูปช้อนสั้นๆ เรียงซ้อนกันอยู่ 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ เมื่อดอกบานจะ
มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 0.5-0.8 ซม. ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียจะอยู่แยกกันคนละดอก ภายในดอกมี
เกสรเพศผู้อยู่ 12 อัน ก้านดอกมีความยาวประมาณ 0.8-1 ซม. ดอกมีกลิ่นหอม จะบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-
มีนาคม 

ผล ลักษณะผลเป็นรูปไข่สีเขียวเข้ม มีความยาวประมาณ 1 ซม. เมื่อผลแก่จะกลายเป็นสีน้ าตาลแดง มี
เมล็ดสีน้ าตาลรูปไข่อยู่ภายในเพียงเมล็ดเดียว มักออกผลในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

มาจากถิ่นอ่ืน มาจากอีสาน 10-20 ปี 
ความสามารถในการปลูกนอกถิ่น  

ดีมาก 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบมีกลิ่น กินสด ส้าผัก  
ใบอ่อน เป็นเครื่องเคียงน้ าพริก  
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ใบแก่ น ามาย่างต าใส่น้ าพริก คั้นเอาน้ า สกัดเอาใส่น้ าพริก ต้นอยู่บนบก อีสานใช้แทนกระเทียม 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ใบสดและเปลือก มีสรรพคุณช่วยขับลม แก้ท้องอืด ช่วยให้ผายลมในล าไส้ แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้จุกเสียด 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ท าได้โดยการเพาะเมล็ด หรือตอนกิ่ง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิดที่ไม่มีน้ าท่วมขัง ให้

ผลผลิตได้ตลอดปี 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิชาการเกษตร. (2559). ต้นท้ามัง. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก http://www.vichakaset.com/ 

ต้นท ามัง/ 
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49) ชื่อภาคเหนือ ใบยอ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ยอ (ภาคกลาง และทั่วไปในทุกภาค) มะตาเสือ (เหนือ) แยใหญ่ (กะเหรี่ยง -

แม่ฮ่องสอน) 
 Noni Wild pine, Hog apple, Indian mulberry  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Morinda citrifolia L. 
วงศ์ (Family) Rubiaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น ยอเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 2-6 เมตร ล าต้นมีขนาดเล็ก ขนาดโตเต็มที่ 5-10 
เซนติเมตร ขึ้นกับอายุ และความอุดมสมบูรณ์ของดิน เปลือกล าต้นบางติดกับเนื้อไม้ ผิวเปลือกออกสีเหลือง
นวลแกมขาว หยาบสากเล็กน้อย แตกกิ่งน้อย 3-5 กิง่ ท าให้แลดูไม่เป็นทรงพุ่ม 

ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว (simple leaf) แทงออกตรงข้ามกันซ้ายขวา มีรูปทรงรี หรือขอบขนาน ใบกว้าง
ประมาณ 10-20 ซม. ยาวประมาณ 15-30 ซม. ใบอ่อนสีเขียวสด เมื่ออายุใบมากจะมีสีเขียวเข้ม ก้านใบยาว
ประมาณ 1 ซม. โคนใบ และปลายใบมีลักษณะแหลม ขอบใบ และผิวใบเป็นคลื่น ผิวใบมันเกลี้ยงทั้งสองด้าน 
ด้านบนใบมักพบเป็นตุ่มที่เกิดจากแบคทีเรีย 

ดอก ดอกออกเป็นช่อกลมเดี่ยว ๆ สีขาว รูปทรงเหมือนหลอด ดอกแทงออกตามง่ามใบ ก้านช่อดอก
ยาวประมาณ 3-4 ซม. ไม่มีก้านดอกย่อย จัดเป็นดอกสมบูรณ์เพศที่มีทั้งเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย กลีบรอง
ดอก และโคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน กลีบดอกมีสีขาว เป็นรูปท่อ ยาวประมาณ 8-12 มม. ผิวดอกด้านนอกเรียบ 
ด้านในมีขน ดอกส่วนครึ่งปลายบนแยกเป็น 4-5 แฉก ยาวประมาณ 4-5 มม. เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย ยาว
ประมาณ 15 มม. แยกเป็น 2 แฉก อับเรณูยาวประมาณ 3 มม. 

ผล ผลเป็นชนิดผลรวม (multiple fruit) เช่นเดียวกับน้อยหน่า และขนุน เชื่อมติดกันเป็นผลใหญ่ดังที่
เราเรียกผลหรือหมาก ขนาดผลกว้างประมาณ 3-5 ซม. ยาว 3-10 ซม. ผิวเรียบเป็นตุ่มพอง ผลอ่อนจะมีสีเขียว
สด เมื่อแก่จะมีสีเหลืองอมเขียว และเม่ือสุกจะมีสีเหลือง และเปลี่ยนเป็นสีขาวจนเน่าตามอายุผล เมล็ดในผลมี
จ านวนมาก เมล็ดมีลักษณะแบน ด้านในเมล็ดเป็นถุงอากาศท าให้ลอยน้ าได้ ผิวเมล็ดมีสีน ้าตาลเข้ม 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบ ไม่กินสด ใส่ห่อนึ่ง  
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ลูก กินตอนสุก 
ใบอ่อนน ามาลวกกินกับน้ าพริก แกงจืด แกงอ่อม หรือใช้รองกระทงห่อหมก ผัดไฟแดง ลูกยอสุกกิน

กับเกลือหรือกะปิ ลูกห่ามใช้ต าส้มต า ปัจจุบันมีการน าลูกยอไปคั้นเป็นน้ าลูกยอ ใช้ดื่มเป็นยาลดความดันโลหิต 
ท าให้นอนหลับ ป้องกันโรคภูมิแพ้ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ต้านมะเร็ง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบ ใบสดใช้ต้มน้ าดื่มหรือน ามาบดตากแห้งชงเป็นชาดื่ม รวมถึงใส่แคปซูลรับประทาน ช่วยแก้กระษัย  

แก้ปวดเมื่อยตามข้อมือข้อเท้า รักษาวัณโรค แก้ท้องร่วง ลดไข้ แก้ไอ ขับเสมหะ แก้จุกเสียดแน่นท้อง แก้
โรคเบาหวาน ป้องกันโรคในระบบหัวใจ และหลอดเลือด แก้โรคมะเร็ง แก้โรคเกาต์ ช่วยขับประจ าเดือน แก้
อาการคลื่นไส้ วิงเวียนศรีษะ  นอกจากนั้น น าใบสดมาคั้นเอาน้ ามาสระผมฆ่าเหา น ามาทารักษาแผล แผลติด
เชื้อ เป็นหนอง 

ดอก ดอกใช้ต้มน้ าดื่มหรือน ามาตากแห้งชงเป็นชาดื่ม แก้วัณโรค โรคเบาหวาน ป้องกันโรคหัวใจ และ
หลอดเลือด ต้านโรคมะเร็ง แก้ไอ ลดเสมหะ แก้ท้องร่วง 

ผล เนื้อผลมีรสเผ็ดร้อน มีสารออกฤทธิ์คือ asperuloside ใช้แก้อาเจียน ช่วยขับลมในกระเพาะ
อาหาร และล าไส้ ช่วยขับประจ าเดือน แก้ประจ าเดือนมาไม่ปกติ ช่วยลดไข้ แก้ไอ ขับเสมหะ ช่วยเจริญอาหาร 
ช่วยขับน ้าคาวปลา แก้เสียงแหบแห้ง แก้ร้อนใน แก้กระษัย แก้อาเจียน แก้โรคเบาหวาน ลดน้ าตาลในเลือด 
ป้องกันโรคระบบหัวใจ และหลอดเลือด ป้องกันโรคมะเร็ง ส่วนเมล็ดใช้เป็นยาระบาย 

ราก รากน ามาต้มหรือดองเหล้ารับประทานเป็นยาระบาย แก้กระษัย ช่วยเจริญอาหาร ใช้รักษาวัณ
โรค  แก้โรคเบาหวาน ป้องกันโรคมะเร็ง โรคในระบบหัวใจ และหลอดเลือด รวมถึงน ามาเป็นสีย้อมผ้า 
โดยเฉพาะเปลือกรากที่ให้สีแดง ส่วนเนื้อรากจะให้สีเหลือง หรือต้มรวมกันจะให้สีเหลืองปนแดง สีที่ได้จากราก
ยอจัดเป็นสีที่คงทนต่อซักรีด สีไม่ตกง่าย 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การบดหรือการสกัดน้ าลูกยอไม่ควรท าให้เมล็ดยอแตก เพราะสารในเมล็ดยอมีฤทธิ์เป็นยาระบายอาจ

ท าให้ถ่ายบ่อยได ้
วิธีการขยายพันธุ์ 

การปลูกยอนิยมปลูกด้วยการเพาะเมล็ด แต่สามารถขายพันธุ์ด้วยวิธีอ่ืนได้เช่นกัน เช่น การปักช า การ
ตอน โดยการเพาะเมล็ดจะใช้วิธีการบีบแยกเมล็ดออกจากผลสุก แล้วล้างด้วยน้ า และกรองเมล็ดออก ผลที่ใช้
ต้องเป็นผลสุกจัดที่ร่วงจากต้นที่มีสีขาว เนื้อผลอ่อนนิ่ม ซึ่งจะได้เมล็ดที่มีสีด าหรือสีน้ าตาลเข้ม 
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เมล็ดที่ได้ต้องน าไปตากแห้ง 3-5 วันก่อน และน ามาเพาะในถุงเพาะช าให้มีต้นสูงประมาณ 30 
เซนติเมตร ก่อนน าลงปลูก 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). ลูกยอ/ใบยอ น้้าลูกยอ และสรรพคุณยอ. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

http://puechkaset.com/ลูกยอและใบยอ/ 
ส มุ น ไ พ ร ล้ า น น า .  ( ม . ป . ป . ) .  ม ะ ต า เ สื อ .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  1 4  ธั น ว า ค ม  2 5 6 1  จ า ก 

http://lannaherb.awardspace.com/6.htm 
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50) ชื่อภาคเหนือ ปืนนกไส้ 
ชื่อไทย/อื่นๆ กี่นกไส้, หญ้าก้นจ้ า, Spanish needle Beggar’s tick, Beggar-ticks, Black-jack,  

 Broom stick, Broom stuff, Cobbler’s pegs,  
 Devil’s needles, Hairy beggar-ticks,  
 Hairy bidens, Farmers friend 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bidens pilosa L.  
วงศ์ (Family) Asteraceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นปืนนกไส้ จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก ล าต้นมีลักษณะตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 15-100 เซนติเมตร 
แตกกิ่งก้านมาก กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม  

ใบปืนนกไส้ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ มีใบย่อย 3 ใบ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่แกม
รูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบใบจักเป็นซี่ฟัน ใบกลางมีขนาดใหญ่กว่าใบข้าง บางครั้งใบ
อาจเชื่อมติดกันดูเหมือนเป็นใบเดียวกัน ใบกว้างประมาณ 1-4 เซนติเมตร และยาวประมาณ 2-9 เซนติเมตร 

ดอกปืนนกไส้ ออกดอกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกช่อมีประมาณ 1-3 ดอก ดอกเดี่ยว
ขนาด 1 เซนติเมตร ดอกเป็นสีเหลืองหรือสีครีม กลีบดอกประกอบด้วยกลีบดอกวงนอกสีขาวครีม ดอกเป็น
หมัน และดอกวงในเป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศสีเหลือง โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกออกเป็นแฉก 5 
แฉก กลีบเลี้ยงเป็นสีเขียว มีริ้วประดับลักษณะเป็นรูปช้อน มีเกสรเพศผู้สีน้ าตาลปลายสีเหลืองโผล่พ้นระดับ
กลีบดอกวงนอก ก้านดอกยาว 

ผลปืนนกไส้ ผลเป็นผลแห้งไม่แตก ลักษณะของผลเป็นรูปขอบขนาน แบน เป็นสัน 3-4 สัน ผลอ่อน
เป็นสีเขียว ส่วนผลแห้งเป็นสีด าหรือสีน้ าตาลเข้ม ปลายแยกเป็นแฉกหนามสีเหลือง 2 อัน ขนาดยาวประมาณ 
7-8 มิลลิเมตร 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใส่แกงแค แต่ไม่ค่อยนิยม 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอดอ่อนน ามาต้มรับประทานเป็นผักจิ้มกับน้ าพริกหรือน าไปแกง 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. รากใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้หวัด (ราก) 
2. ปืนนกไส้ทั้งต้น (อีกต าราระบุว่าใช้ราก) ใช้ผสมกับรากสาบเสือ รากมะเหลี่ยมหิน ก้นจ้ าทั้งต้น 

และผักปลาบทั้งต้น น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้ไอมีน้ ามูกข้น (ท้ังต้น) 
3. ใบใช้เป็นยาห้ามเลือด รักษาบาดแผล แผลบวม แผลเน่า (ใบ) 
4. มีบางข้อมูลระบุสรรพคุณนอกเหนือจากที่กล่าวมาว่าทั้งต้นน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้ท้องร่วง 

จุกเสียด ส่วนใบสดใช้เป็นยาแก้ปวดฟัน (ใบ, ทั้งต้น) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เพาะเมล็ดหรือปักช า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส า นั ก พิ ม พ์ บ้ า น แ ล ะ ส ว น .  ( 2558) .  ปื น น ก ไ ส้ .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  14 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 

http://book.baanlaesuan.com/plant-library/spanish-needle/ 
Medthai. (2560). ปืนนกไส้ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นปืนนกไส้ 5 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 

จาก https://medthai.com/ปืนนกไส้/ 
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51) ชื่อภาคเหนือ ปู่ย่า 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักปู่ย่า หนามปู่ย่า (ภาคเหนือ) ช้าเลือด (ทั่วไป) ผักขะยา (นครพนม)  ผักคายา 

(เลย)  ผักกาดย่า (ปราจีนบุรี), Chalueat,  
 Brasiletto, Pak-yu-yah, Pansi, Mimosa Thorn 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Caesalpinia mimosoides Lamk.  
วงศ์ (Family) Leguminosae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น เป็นไม้เลื้อยล าต้นตั้งตรงหรือพันกับไม้อ่ืน สูงกว่า 1 เมตร ล าต้นมีหนามแหลมจ านวนมากทั้งล า
ต้น และใบ ยอดอ่อนสีน้ าตาลแดง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน  

ก้านใบยาว 25-30 เซนติเมตร ใบมี 10-30 คู่ และแตก ออกไปอีก 10-20 เซนติเมตร ก้านใบสีแดงมี
หนามแหลมตามกิ่งก้านท่ัวไป  

ใบลักษณะกลมมนขนาดกว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร สามารถหุบเข้าหากันได้เมื่อสัมผัส ใบและช่อดอก
มีกลิ่นฉุนรุนแรง ดอก เป็นช่อยาว 20-40 เซนติเมตร  

ดอกสีเหลืองบานในช่วงฤดูหนาว ขนาดดอกยาว 1.2-2 เซนติเมตร กว้าง 1-1.8 เซนติเมตร ผล เป็น
ฝัก บวมพอง มีหนามเล็กๆ ขนาดเท่าหัวแม่มือ ภายในมีเมล็ด 2 เมล็ด 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดกินกับน้ าพริก ดอกกับยอดกินกับส้า กินสด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ส่วนที่เป็นผัก ได้แก่ ยอดอ่อน ใบอ่อนและดอกของผักปู่ย่าใช้รับประทานเป็นผักได้ เช่น ยอด

รับประทานสดกับซุปหน่อไม้ ชาวล้านนาใช้ใบและยอดอ่อนเป็นส่วนผสมของส้าผัก นิยมน ามาท าส้าผักรวม 
เป็นผักจิ้มน้ าพริกส้าผัก ชาวอีสานนิยมรับประทานสดกับซุปหน่อไม้ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
บ ารุงเลือด แก้วิงเวียน ยอดอ่อนและดอก มีรสเปรี้ยว ฝาดเผ็ดร่วมกัน จึงมีสรรพคุณ บ ารุงเลือด แก้

วิงเวียน และจากรายงานผลการวิจัยที่ค้นพบ พบว่าในผักพ้ืนบ้านประเภทนี้ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง จึงมี
สรรพคุณในการลดหรือยับยั้งการสร้างเซลล์มะเร็งได้ดี 
พืชท่ีใช้บริโภคร่วมกัน 

มะเขือแจ้ ยอดมะม่วง 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). ผักปู่ย่า. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 

จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php?id_ingredient=241 
สมศรี นวรัตน์. (2557). ผักปู่ย่า. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก https://www.gotoknow.org/posts/ 

574850 
  



177 
 

 

52) ชื่อภาคเหนือ ปูเลย 
ชื่อไทย/อื่นๆ ไพล ปูขมิ้น มิ้นสะล่าง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน) ว่านไฟ ไพลเหลือง (ภาคกลาง) ปูเลย ปู

ลอย (ภาคเหนือ) ว่านปอบ (ภาคอีสาน) , Phlai, Cassumunar ginger, Bengal 
root 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber montanum (J.Koenig) Link ex A.Dietr. 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
หัวออกตลอดปี ยอดออกฤดูฝน  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต้นไพล ลักษณะไพลเป็นไม้ล้มลุกมีความสูงประมาณ 0.7-1.5 เมตร มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เปลือกมีสีน้ าตาล

แกมเหลือง เนื้อด้านในมีสีเหลืองถึงสีเหลืองแกมเขียว แทงหน่อหรือล าต้นเทียมขึ้นเป็นกอ โดยจะประกอบไป
ด้วยกาบหรือโคนใบหุ้มซ้อนกันอยู่ เหง้าไพลสดฉ่ าน้ า รสฝาด เอียด ร้อนซ่า มีกลิ่นเฉพาะ ส่วนเหง้าไพลแก่สด
และแห้งจะมีรสเผ็ดเล็กน้อย พรรณไม้ชนิดนี้มีถิ่นก าเนิดอยู่ในเอเชียแถบประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และไทย ปลูกกันมากในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

ใบเป็นรูปขอบขนานแกมรูปหอก ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ กว้างประมาณ 3.5-5.5 เซนติเมตรและยาว
ประมาณ 18-35 เซนติเมตร 

ดอกออกดอกเป็นช่อ แทงจากเหง้าใต้ดิน กลีบดอกมีสีนวล มีใบประดับสีม่วง 
ผล ลักษณะของผลเป็นผลแห้งรูปกลม 

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ทาน ยอด ดอก ใส่ย าหน่อ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ช่วยท าให้ผิวหนังชุ่มชื่น ด้วยการใช้เหง้าสด 1 แง่ง น ามาฝานเป็นชิ้นบาง ๆ แล้วต้มรวมกับ

สมุนไพรชนิดอื่น ๆ เนื่องจากไพลจะมีน้ ามันหอมระเหย (เหง้าสด) 
2. ประโยชน์ไพลช่วยไล่แมลง ฆ่าแมลง (เหง้า) 
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3. ช่วยกันยุงและไล่ยุง น้ ามันจากหัวไพลผสมกับแอลกอฮอล์น ามาใช้ทาผิวสามารถช่วยกันยุงและไล่
ยุงได้ (หัวไพล) 

4. สามารถน ามาท าเป็น ครีมไพล, น้ ามันไพล, ไพลผง, ไพลขัดผิว, ไพลทาหน้าได้ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ต้มกินแก้ท้องอืด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. เหง้าซึ่งมีเปลือกนอกสีน้ าตาลแกมเหลือง ส่วนเนื้อในมีสีเหลืองแกมเขียว มีกลิ่นเฉพาะและเป็น

ส่วนที่เราสามารถน ามาท าแป้งขัดผิวช่วยท าให้ผิวผุดผ่องเป็นยองใย ลบริ้วรอยจุดด่างด า และท าให้ไม่เกิดสิว 
ทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระด้วย 

2. เป็นยารักษาหืด  ใช้เหง้าแห้ง 5 ส่วน พริกไทย ดีปลี อย่างละ 2 ส่วน กานพลู พิมเสน อย่างละ ½
ส่วน บดผสมรวมกัน ใช้ผงยา 1 ช้อนชา ชงน้ าร้อนรับประทาน หรือปั้นเป็นลูกกลอนด้วยน้ าผึ้ง ขนาดเท่าเม็ด
พุทรา รับประทานครั้งละ 2 ลูก ต้องรับประทานติดต่อกันเวลานาน จนกว่าอาการจะดีขึ้น 

3. แก้บิด ท้องเสีย  ใช้เหง้าไพลสด 4-5 แว่น ต าให้ละเอียด คั้นเอาแต่น้ าเติมเกลือครึ่งช้อนชา ใช้
รับประทาน หรือฝนกับน้ าปูนใส รับประทาน 

4. แก้ท้องขึ้น ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับลม  ใช้เหง้าแห้งบดเป็นผง รับประทานครั้งละ ½ ถึง 1 ช้อนชา ชง
น้ าร้อน ผสมเกลือเล็กน้อยดื่ม 

5. ช่วยแก้อาเจียน อาการอาเจียนเป็นโลหิต แก้อาการปวดฟัน ช่วยขับโลหิต  รักษาโรคที่เกี่ยวกับ
โลหิตออกทางปากและจมูก รักษาหอบหืด แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ท้องขึ้น ท้องเดิน ช่วยขับลมในล าไส้ 
แก้อาการปวดท้อง ท้องเสีย แก้บิด บิดเป็นมูกเลือด แก้อาการท้องผูก สมานแผลในล าไส้ แก้ล าไส้อักเสบ ขับ
ระดู ประจ าเดือนของสตรี ขับเลือดร้ายทั้งหลายและแก้มุตกิดระดูขาว ช่วยท าให้ประจ าเดือนมาเป็นปกติ ช่วย
รักษาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ าบวม ข้อเท้าแพลง ช่วยลดอาการอักเสบ แก้ปวด บวม เส้นตึง เมื่อยขบ รักษา
โรคผิวหนัง รักษาฝี ช่วยดูดหนอง แก้ผดผื่นคัน ใช้ทาเคลือบแผลเพ่ือป้องกันอาการติดเชื้อ รักษาโรคเหน็บชา 
ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ ใช้เป็นยาสมานแผล ช่วยลดการบีบตัวของมดลูกและล าไส้ ช่วยต้านเชื้อราและแบคทีเรีย 
เชื้อจุลินทรีย์ ช่วยต้านฮิสตามินในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหอบหืด สามารถช่วยลดขนาดของตุ่มนูนจากการฉีด
น้ ายาฮิสตามินเข้าใต้ผิวหนัง ช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการหอบน้อยลงและการท างานของปอดดีขึ้น ช่วยให้ผิวหนั งชุ่ม
ชื้น ช่วยไล่แมลง ฆ่าแมลง ช่วยกันยุง และช่วยไล่ยุง เป็นต้น 

6. ช่วยแก้อาการปวดท้อง ท้องเสีย แก้บิด บิดเป็นมูกเลือด : ใช้เหง้าสด 4-5 แว่น น ามาต าให้
ละเอียด แล้วคั้นเอาแต่น้ า เติมเกลือครึ่งช้อนชา แล้วน ามารับประทาน หรือจะฝนกับน้ าปูนใสรับประทานก็ได้ 

7. ช่วยรักษาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ าบวม ข้อเท้าแพลง : น าหัวมาฝน แล้วน าไปทาบริเวณท่ีฟกช้ า
บวม หรือเคล็ดขัดยอก หรือใช้เหง้าสด 1 แง่ง น ามาฝานเป็นชิ้นบางๆ แล้วต้มรวมกับสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ หรือ 
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น ามาต าให้ละเอียดและผสมเกลือเล็กน้อย น ามาห่อเป็นลูกประคบ แล้วอังไอน้ าให้ความร้อนน ามาใช้ประคบ
บริเวณท่ีมีอาการฟกช้ าบวม และบริเวณท่ีปวดเมื่อย เช้า-เย็น จนกว่าจะหาย 

8. ใช้ท าเป็นน้ ามันทาบริเวณที่เป็น ด้วยการใช้ 2 กิโลกรัม น ามาทอดในน้ ามันพืชร้อนๆ 1 กิโลกรัม 
ให้ทอดจนเหลืองแล้วเอาไพลออก และใส่กานพลูผงประมาณ 4 ช้อนชา และทอดต่อไปด้วยไฟอ่อนๆ ประมาณ 
10 นาที เสร็จแล้วน ามากรอรอจนน้ ามันอุ่นๆ และใส่การบูรลงไป 4  ช้อนชา แล้วใสภาชนะปิดให้มิดชิด รอจน
เย็นแล้วจึงเขย่าการบูรให้ละลาย แล้วน าน้ ามันมาทาถูนวด วันละ 2 ครั้ง เวลามีอาการปวด เช้า-เย็น 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. การรับประทานในขนาดสูงหรือการใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอาจท าให้เกิดพิษต่อตับได้ และ

ยังไม่มีความปลอดภัยที่จะน ามาใช้เป็นยารักษาโรคหืด และไม่ควรน ามารับประทานแบบเดี่ยว ๆ ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลานาน นอกจากจะมีการขจัดสารที่พิษต่อตับออกไปเสียก่อน 

2. การใช้ครีมไพลห้ามใช้ทาบริเวณขอบตา เนื้อเยื่ออ่อน และบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผล
เปิด 

3. ไม่แนะน าให้ใช้สมุนไพรชนิดนี้กับสตรีมีครรภ์ หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตรและเด็กเล็ก 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด แง่ง หรือเหง้า โดยทั่วไปแล้วจะใช้ส่วนของเหง้าเป็นท่อนพันธุ์ในการเพาะปลูก 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
บริษัท มหาโชค มหาชัย เทรดดิ้ง จ ากัด. (2561). ไพล. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก http://www.m-

group.in.th/article/บทความ/ไพล.html 
Medthai. (2560). ไพล สรรพคุณและประโยชน์ของไพล 42 ข้อ ! (ปูเลย). สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ไพล/ 
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53) ชื่อภาคเหนือ โปร่งฟ้า 
ชื่อไทย/อื่นๆ ส่องฟ้า (อีสาน), หวดหม่อนต้น (ล าปาง), หัสคุณดง (โคราช), ลอดฟ้า (หล่มสัก), 

Clausena Heptaphylla 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Murraya siamensis Craib. 
วงศ์ (Family) Rutaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นโปร่งฟ้า เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ 2-4 ฟุต 
ใบโปร่งฟ้า รูปไข่ปลายแหลม สีเขียวออกเหลือง ขอบจักแบบฟันเลื่อย มีต่อมน้ ามันกระจายทั่วทั้งใบ

ส่องดูจะเห็นเป็นจุดๆทั้งใบ 
ดอกโปร่งฟ้า เล็กๆสีขาวอมเขียวคล้ายดอกสะเดา มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกเป็นช่อตั้งที่ปลายกิ่ง 

เกิดตามป่าดงดิบแล้ง ป่าละเมาะทั่วประเทศ  
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ทานกับลาบปลา 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบโปร่งฟ้า มีรสหอมหวาน รสเผ็ดร้อน แก้ผื่นคัน แก้พิษตะขาบ ห้ามเลือด ขยี้พอกที่ แผลสด แก้

ท้องอืดเฟ้อ แก้ไอเจ็บคอ ขับลม ท้องอืด แก้หวัด แก้ไซนัส ภูมิแพ้ หอบหืด บ ารุงหัวใจ บ ารุงสมอง คลาย
กล้ามเนื้อ นอนกรน ลดไขมันในเลือด ความดันโลหิตสูง ลิ้นกระด้างคางแข็งเนื่องจากอัมพาตชั่วคราวระยะไม่
เกิน 24 ชม เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ถอนพิษคาเฟอีนจากกาแฟ 

ดอกโปร่งฟ้า ฆ่าเชื้อโรค แผลเรื้อรัง ไส้ลาม ไส้ด้วน 
รากโปร่งฟ้า รสเฝื่อนเย็น แก้ตามัว ตาฝ้า ตาฟาง ฝนกับน้ า กินและทาแก้พิษงู แก้วัณโรคชนิดบวม แก้

โรคหิตในล าคอและล าไส้ให้กระจาย แก้ริดสีดวง 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด 
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โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
สมุนไพรชนิดนี้ แสลงต่อโรคความดันต่ า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไร่ไฮเทค. (2554). สมุนไพร โปร่งฟ้า. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 

2561 จาก www.farmhitech.com/35/สมุนไพร-โปร่งฟ้า/ 
สมุนไพรดอทคอม. (2559). โปร่งฟ้า. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก https://www.samunpri.com/

โปร่งฟ้า/ 
Satja Prasongsap. (2556). โปร่งฟ้า. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก http://hort.ezathai.org/?p=937 
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54) ชื่อภาคเหนือ ผักข้าว 
ชื่อไทย/อื่นๆ ฟักข้าว, มะข้าว (แพร่), ขี้กาเครือ (ปัตตานี), พุกู้ต๊ะ (แม่ฮ่องสอน), ผักข้าว (ตาก 

ภาคเหนือ), Gac, ฝักข้าว, ขี้พร้าไฟ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.  
วงศ์ (Family) Cucurbitaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
มีพันธุ์พ้ืนเมือง มีต้นตัวผู้ (ไม่ออกลูก) กับต้นตัวเมีย นิยมกินยอด 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ต้นฟักข้าว มีถ่ินก าเนิดตั้งแต่ในประเทศจีนตอนใต้ พม่า ไทย ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

และบังกลาเทศ โดยจัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก เป็นไม้เถาเลื้อย อายุยิ่งมากเถายิ่งใหญ่ มีมือเกาะคล้ายกับต า ลึง 
ชอบแสงแดด เลื้อยได้ทั้งบนพ้ืน บนต้นไม้ บนรั้ว บนหลังคา (ขอให้มีที่เกาะ) 

ใบฟักข้าว ใบเป็นใบเดี่ยว ใบเป็นรูปหัวใจหรือรูปไข่ คล้ายกับใบโพธิ์ ความกว้างและความยาวของใบมี
ขนาดเท่ากัน โดยยาวประมาณ 6-15 เซนติเมตร ขอบใบหยักเว้าลึกเป็นแฉก ประมาณ 3-5 แฉก 

ดอกฟักข้าว ดอกจะออกตรงบริเวณข้อต่อระหว่างใบหรือตามซอกใบ โดยจะออกดอกข้อละหนึ่งดอก 
ลักษณะของดอกฟักข้าวจะคล้ายกับดอกต าลึง กลีบดอกมีสีขาวอมเหลือง หรือขาวแกมเหลือง ส่วนก้านเกสร
และกลีบละอองจะมีสีม่วงแกมด าหรือสีม่วงแกมน้ าตาล ใบเลี้ยงประดับมีขน โดยดอกฟักข้าวจะเป็นดอกแบบ
ไม่สมบูรณ์เพศ แยกเป็นดอกเพศเมียและดอกเพศผู้จะอยู่ต่างต้นกัน ดอกเพศเมียจะมีขนาดเล็ก ปลายใบมน 
ส่วนดอกเพศผู้ปลายใบแหลม ดอกฟักข้าวมีสีเหลือง มีกลีบดอก 5 กลีบ 

ผลฟักข้าว มีลักษณะคล้ายรูปไข่กลมรี ที่เปลือกมีหนามเล็ก ๆ อยู่รอบผล ผลอ่อนจะมีสีเขียวอมเหลือง 
แตเ่มื่อสุกแล้วผลจะมีสีแดงหรือสีส้มอมแดง ผลสุกเนื้อจะเป็นสีเหลือง มีเยื่อกลางหุ้มเมล็ดเป็นสีแดง 

เมล็ดฟักข้าว ภายในผลมีเมล็ดสีน้ าตาลจ านวนมากเรียงตัวอยู่คล้ายเมล็ดแตง ด้านในเมล็ดมีเนื้อสีขาว 
(เมล็ดดิบมีพิษ ต้องคั่วหรือต้มให้สุกก่อนน ามาใช้) 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด ลวกจิ้มน้ าพริก ใส่แกงแค จอใส่จิ้นส้ม ผัดใส่น้ ามันหอย 
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ผล ใช้ลวกจิ้ม ท าแกงแค 
ผลสุก ท าน้ า 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ผลอ่อนและใบอ่อนช่วยลดน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้ (ผลอ่อน, ยอดฟักข้าว) 
2. ช่วยบ ารุงปอด ช่วยแก้ฝีในปอด (เมล็ด) 
3. ใบฟักข้าวมีรสขมเย็น มีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ตัวร้อนได้ (ใบ) 
4. รากช่วยถอนพิษไข้ (ราก) 
5. ช่วยขับเสมหะ (ราก) 
6. ช่วยแก้ท่อน้ าดีอุดตัน (เมล็ด) 
7. ช่วยขับปัสสาวะ (เมล็ด) 
8. ใบช่วยแก้ริดสีดวง (ใบ) 
9. ใบน ามาต าใช้พอกแก้อาการปวดหลังได้ (ใบ) 
10. ช่วยแก้กระดูกเดาะ (ใบ) 
11. ช่วยแก้ข้อเข่า อาการปวดตามข้อ (ราก) 
12. เมล็ดแก่น ามาบดให้แห้ง ผสมน้ ามันหรือน้ าส้มสายชูเล็กน้อย น ามาใช้ทาบริเวณที่มีอาการอักเสบ 

อาการบวม จะช่วยรักษาอาการได้ และยังช่วยรักษากลากเกลื้อน โรคผิวหนัง ผดผื่นคันต่าง ๆ อาการฟกช้ าได้
อีกด้วย (เมล็ดแก่) 

13. รากใช้ต้มดื่มช่วยถอนพิษทั้งปวง (ราก) 
14. ใบช่วยถอนพิษอักเสบ (ใบ) 
15. ช่วยแก้พิษ แก้ฝี (ใบ) 
16. ช่วยแก้ฝีมะม่วง (ใบ) 
17. ฟักข้าว สรรพคุณใบช่วยแก้หูด (ใบ) 
18. เมล็ดฟักข้าว สามารถน ามาใช้แทนเมล็ดแสลงใจได้ (โกฐกะกลิ้ง) 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ยาระบาย บ ารุงสายตา 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย 
2. ช่วยในการชะลอวัย ป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งวัย ปัญหาผิวแห้งกร้าน ช่วยปกป้องผิวจาก

แสงแดด 
3. ฟักข้าวมีเบตาแคโรทีนสูงกว่าแครอท 10 เท่า และมีไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศ 12 เท่า ! 
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4. ประโยชน์ของฟักข้าวช่วยบ ารุงและรักษาสายตา ป้องกันโรคเกี่ยวกับดวงตา โรคต้อกระจก 
ประสาทตาเสื่อม ตาบอดตอนกลางคืน (เยื่อเมล็ด) 

5. ช่วยป้องกันโรคหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจขาดเลือด 
6. ช่วยป้องกันและช่วยยับยั้งการเกิดลิ่มเลือดในเส้นเลือด 
7. ช่วยป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต 
8. งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า ฟักข้าวมีโปรตีนที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อเอดส์ (HIV) 

และยังช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย ซึ่งได้ท าการจดสิทธิบัตรในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
9. ประโยชน์ของฟักข้าวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ฟักข้าวมีฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็ง ไวรัส ช่วยยับยั้ง

ระดับน้ าตาลในเลือด และยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน 
10. ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารและมะเร็งปอด 
11. งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮานอยพบว่า น้ ามันจากเยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าวมีประสิทธิภาพในการ

รักษามะเร็งตับ 
12. ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ 
13. ช่วยในการขับเสมหะ ใช้กลั้วคอช่วยลดอาการเจ็บคอหรืออาการอักเสบที่ล าคอ 
14. ฟักข้าวเหมาะส าหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟ้ืนหรือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ มีโรคประจ าตัวหรือ

ร่างกายอ่อนแอ 
15. รากฟักข้าวใช้แช่น้ าสระผม ช่วยท าให้ผมดกด าข้ึน แก้ปัญหาผมร่วง แก้อาการคันหนังศีรษะ รังแค 

และช่วยฆ่าเหาได้อีกด้วย (ราก) 
16. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้

ท าการศึกษาร่วมกันในเรื่องของการน าน้ ามันเยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าวมาพัฒนาเป็นเครื่องส าอางสูตรลดเลือนริ้ว
รอย ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จนได้รับรางวัล “IFSCC Host Society Award 2011” จากงานประชุมสมาพันธ์
นักเคมีเครื่องส าอางนานาชาติ 

17. ผลอ่อนฟักข้าวใช้ท าเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นน าไปต้มหรือนึ่งจิ้มกินกับน้ าพริก 
หรือน าไปใส่แกงต่าง ๆ เช่น แกงส้มลูกฟักข้าว เป็นต้น 

18. ยอดฟักข้าวอ่อนใช้ท าเป็นอาหารก็อร่อย (กลิ่นจะคล้าย ๆ กับยอดหรือใบมะระ) เมนูฟักข้าว เช่น 
แกงเลียง แกงส้ม ผัดไฟแดง คั่วแค ใช้ลวกหรือต้มกินกับน้ าพริก ฯลฯ 

19. ฟักข้าวสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง เช่น น้ าฟักข้าว ฟักข้าวแคปซูล เป็นต้น 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เพาะเมล็ด ปักช า แยกราก หรือทับเถา 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิชาการเกษตร. (2559). การปลูกฟักข้าว. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก www.vichakaset.com/การ

ปลูกฟักข้าว/ 
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Medthai. (2560). ฟักข้าว สรรพคุณและประโยชน์ของฟักข้าว 37 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 
https://medthai.com/ฟักข้าว/ 
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55) ชื่อภาคเหนือ ผักแคบ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ต าลึง, สี่บาท (ภาคกลาง), ผักแคบ (ภาคเหนือ), ผักต านิน (ภาคอีสาน), แคเด๊าะ 

(แม่ฮ่องสอน) , Ivy gourd 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coccinia grandis (L.) Voigt  
วงศ์ (Family) Cucurbitaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นต าลึงจัดเป็นไม้เลื้อย โคนใบมีลักษณะเหมือนรูปหัวใจ มีมือเกาะที่ยื่นออกมาจากที่ข้อ ดอกมีทั้ง
ดอกเดี่ยวและดอกคู่ กลีบดอกมีสีขาว และดอกมีลักษณะคล้ายรูประฆัง 

ต าลึง ประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด โดยใบและยอดอ่อนของต าลึง 100 กรัม จะให้
พลังงานกับร่างกาย 35 กิโลแคลอรี, โปรตีน, ใยอาหาร 1 กรัม, เบตาแคโรทีน วิตามินเอ 18,608 IU, วิตามินบี 
1 0.17 มิลลิกรัม, วิตามินบี 2 0.13 มิลลิกรัม, วิตามินบี 3 1.2 มิลลิกรัม, วิตามินซี 34 มิลลิกรัม, ธาตุแคลเซียม 
126 มิลลิกรัม, ธาตุฟอสฟอรัส 30 กรัม, ธาตุเหล็ก 4.6 มิลลิกรัม เป็นต้น 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
แกงแค, ต้มจืด 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ช่วยก าจัดกลิ่นตัว กลิ่นเต่า ด้วยการใช้ต้นต าลึง (ทั้งเถาและใบ) น ามาต าผสมกับปูนแดงแล้วทา

บริเวณรักแร้ 
2. ใช้ท าทรีตเม้นต์ท าให้ผิวหน้าเต่งตึง ด้วยการใช้ยอดต าลึงครึ่งถ้วยและน้ าผึ้งแท้ครึ่งถ้วย น ามาผสม

กันแล้วปั่นในโถให้ละเอียด แล้วน ามาพอกหน้า ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาทีแล้วล้างออก (ยอดต าลึง) 
3. ใช้เป็นยารักษาตาไก่ (ไก่ที่ถูกยุงกัดจนตาบวม เป็นพยาธิ มีหนองขาวและแข็งภายในของเปลือก

ตา) อย่างแรกให้พลิกเอาหนองขาวแข็งออกจากตาไก่ก่อน แล้วใช้เถาต าลึงแก่ ๆ (ขนาดเท่านิ้วก้อย) มาตัดเป็น
ท่อน ๆ (ตัดข้อทิ้ง) แล้วใช้ปากเป่าด้านหนึ่งจนเกิดฟอง หลังจากนั้นให้เอามือเปิดเปลือกตาไก่ออกแล้วเอาฟอง
ที่ได้หยอดตาไก่วันละครั้งจนหายดี (เถา) 
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4. ประโยชน์ต าลึงประโยชน์ของผักต าลึง นิยมใช้ยอดและใบกินเป็นผักสด อาจจะลวกหรือต้มจิ้มกิน
กับน้ าพริก และใช้ในการประกอบอาหารได้หลายอย่าง เมนูต าลึง เช่น แกงจืด ต้มเลือดหมู แกงเลียง ก๋วยเตี๋ยว 
ผัดไฟแดง ไข่เจียว เป็นต้น (ยอด, ใบ) 

5. ผลอ่อนของต าลึงน ามากินกับน้ าพริก หรือจะน ามาดองกิน ส่วนผลสุกมีรสอมหวาน กินได้เช่นกัน 
(ผล) 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันความเสื่อมความเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย 
2. ช่วยบ ารุงผิวพรรณ ช่วยซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อในร่างกาย 
3. ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง 
4. ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร 
5. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ด้วยการใช้เถาแก่ 1 ก ามือ น ามาต้มกับน้ าหรือจะใช้น้ าคั้นจากผลดิบ 

น ามาดื่มวันละ 2 รอบ เช้า,เย็น จะช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด เพ่ิมระดับอินซูลิน 
6. ช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจาง (ใบ, น้ าคั้นต าลึง) 
7. ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด จึงช่วยป้องกันการเกิดอัมพาตด้วย 
8. ช่วยบ ารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง (แคลเซียม) 
9. ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา (วิตามินเอ) 
10. ช่วยบ ารุงเลือด (ใบ) 
11. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต (ใบ) 
12. ช่วยป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดแข็ง ตีบตัน และแตกได้ 
13. ช่วยบ ารุงน้ านมแม่ (ใบ) 
14. ช่วยป้องกันการเกิดโรคเลือดออกตามไรฟัน (วิตามินซี) 
15. ใช้ดับพิษร้อน แก้ไข้ตัวร้อน (ใบ) 
16. ช่วยลดไข้ (ราก) 
17. ช่วยแก้อาเจียน (ราก) 
18. แก้อาการวิงเวียนศีรษะ ด้วยการใช้เถาต าลึงชงกับน้ าดื่ม (เถา) 
19. ใช้แก้อาการตาแดง เจ็บตา (ใบ) 
20. ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม และยังช่วยป้องกันการเสื่อมของศูนย์จอตา

ได้อีกด้วย เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องนั่งอยู่หน้าคอมพ์นาน ๆ และมีอาการสายตาอ่อนล้า 
21. แก้อาการตาแดง ตาฟาง ตาช้ า ตาแฉะ พิษอักเสบในตา ด้วยการใช้เถาต าลึง น าน้ าต้มจากเถามา

หยอดตา (เถา) 
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22. ช่วยแก้อาการตาช้ าแดง ด้วยการตัดเถาเป็นท่อนยาว 2 นิ้วน ามาคลึงพอช้ าแล้วเป่า จะเกิดฟองใช้
หยอดตา (เถา) 

23. แก้อาการตาฝ้า (ราก) 
24. แก้อาการผิดส าแดงเพราะกินของแสลง โดยใช้เถาต าลึงตัดเป็นท่อนยาว 1 คืบ (จ านวน 3-4 ท่อน) 

น าไปใส่ในหม้อดินสุมไฟด้วยฟางจนไหม้เป็นขี้เถ้า น ามาบดให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ าซาวข้าวดื่มครั้งละ 1 ถ้วย
ชา (เถา) 

25. ช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นท้อง ด้วยการรับประทานใบต าลึงสด ๆ (ใบ) 
26. ใช้เป็นยาถ่าย ยาระบาย ช่วยระบายท้อง (เปลือกราก, หัว) 
27. ช่วยขับสารพิษในล าไส้ (ใบ) 
28. ช่วยป้องกันอาการท้องผูก (ใบ) 
29. ช่วยแก้ผดผื่นคัน ด้วยการใช้ใบต าลึงน ามาต าแล้วทาบริเวณท่ีคัน (ใบ, ดอก) 
30. ช่วยลดอาการคันและการอักเสบเนื่องจากพืชมีพิษหรือถูกแมลงสัตว์กัดต่อย เช่น หมามุ่ย ถูกตัว

บุ้ง ยุงกัด ใบต าแย แพ้ละอองข้าว พิษคูน พิษกาฬ เป็นต้น ด้วยการใช้ใบสด 1 ก า น ามาต าให้ละเอียดผสมกับ
น้ า แล้วคั้นเอาน้ ามาทาบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะหายดี (ใบ) 

31. ช่วยแก้ฝีแดง (ใบ) 
32. ช่วยดับพิษฝี (ใบ) 
33. แก้อักเสบ ด้วยการใช้น้ าจากเถาทาบริเวณท่ีเป็น (เถา) 
34. ช่วยดับพิษต่าง ๆ (เถา, ราก) 
35. ใช้รักษาแผลอักเสบ ด้วยการใช้ใบสดหรือรากสด น ามาต าแล้วพอกบริเวณแผล (ใบ, ราก) 
36. ช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อน (ใบ) 
37. ช่วยแก้หิด ด้วยการใช้เมล็ดต าผสมน้ ามันมะพร้าวแล้วน ามาทาบริเวณที่เป็น (เมล็ด) 
38. แก้งูสวัด เริม ด้วยการใช้ใบสดประมาณ 2 ก ามือ (ล้างให้สะอาด) น ามาผสมกับพิมเสนหรือดินสอ

พอง 1 ใน 4 ส่วน แล้วน ามาพอกบริเวณที่เป็น (ใบ) 
39. ช่วยป้องกันการเป็นตะคริว (ใบ) 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ต าลึงมีฤทธิ์เป็นยาเย็น เมื่อทาน้ าต าลึงที่ผิวหนังแล้วไม่รู้สึกเย็นแปลว่าไม่ถูกโรค ให้หยุดใช้ทันที การ

ทาน้ าต าลึงไม่ควรถูแรงจนเกินไปในบริเวณท่ีเป็นผิวบอบบาง เพราะจะท าให้เกิดอาการอักเสบเพ่ิมมากขึ้น 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และการปลูกด้วยเถา 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ไ ท ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ .  ( 2555) .  ก า ร ข ย า ย พั น ธุ์ ต้ า ลึ ง .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  19 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 

www.thaikasetsart.com/การขยายพันธุ์ต าลึง/ 
Medthai. (2560). ต้าลึง สรรพคุณและประโยชน์ของต้าลึง 44 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ต าลึง/ 
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56) ชื่อภาคเหนือ ผักจิก  
ชื่อไทย/อื่นๆ จิกสวน จิกบ้าน (กรุงเทพฯ), ปูตะ (มลายู-นราธิวาส),   

 Powderpuff tree Bottle  brush oak 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Barringtonia racemosa (L.) Spreng 
วงศ์ (Family) Lecythidaceae  

วิสัยพืช ไม้พุ่มหรือยืนต้นขนาดเล็ก 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไมย้ืนต้น โตดีที่ริมน้ า ข้างน้ าเหมือง ต้นจิกสวน หรือ ต้นจิกบ้าน มีถ่ินก าเนิดในประเทศไทยและเพ่ือน
บ้านใกล้เคียงตั้งแต่ประเทศอินเดียไปจนถึงเกาะชวาของอินโดนีเซีย และมีเขตการกระจายพันธุ์ตั้งแต่ทางตอน
ใต้ของแอฟริกาถึงเคนยา อินเดีย ศรีลังกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย ไปจนถึงหมู่
เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยจัดเป็นไม้พุ่มหรือยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขามากมายรอบ 
ๆ ต้น มีความสูงได้ประมาณ 2-20 เมตร เปลือกล าต้นมีลักษณะขรุขระเป็นสีน้ าตาลปนเทา ส่วนเปลือกชั้นใน
เป็นสีน้ าตาลเรื่อถึงสีชมพู มีเส้นใยเหนียว (เปลือกมีสาร Tannin อยู่ 18%) เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ระบาย
น้ าได้ดี มีแสงแดดร าไรถึงแสงแดดจัด และชอบน้ ามาก มักพบขึ้นได้ตามขอบป่าพรุ หรือในที่ลุ่ม ที่ชื้นแฉะ หรือ
บริเวณท่ีมีน้ าท่วมขัง เช่น ตามริมฝั่งแม่น้ า คูคลอง ตามร่องส่วน เป็นต้น 

ใบจิกสวน ออกใบดก ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเรียงเวียนรอบกิ่ง เป็นกระจุกหนาแน่นที่ปลายกิ่ง 
ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ รูปไข่กลีบแกมรูปขอบขนาน หรือรูปหอก ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบแคบ 
ส่วนขอบใบหยักตื้นมนและละเอียด หรือเป็นจักเล็กน้อยคล้ายกับฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-14 
เซนติเมตรและยาวประมาณ 14-36 เซนติเมตร แผ่นใบสีเขียว หลังใบและท้องใบเรียบ เนื้อใบบางคล้าย
กระดาษ ไม่นุ่ม มีก้านใบสั้นและเป็นครีบเล็กน้อย ก้านใบอวบสั้น ยาวประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร 

ดอกจิกสวน ออกดอกเป็นช่อห้อยลง โดยจะออกที่ปลายยอด ช่อดอกมีความยาวประมาณ 20-70 
เซนติเมตร ก้านช่อดอกเป็นสีชมพูและเขียว ลักษณะของช่อดอกคล้ายกับแปรงล้างขวด ส่วนก้านดอกยาว
ประมาณ 3-16 เซนติเมตร ดอกย่อยเป็นสีชมพู ในดอกตูม ดอกมีกลีบดอก 4 กลีบ ปลายกลีบมนและโค้ง กลีบ
เป็นสีชมพูมีขนาดกว้างประมาณ 0.5-1.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.5-2.5 เซนติเมตร ดอกมีใบประดับ
เป็นรูปสามเหลี่ยม ส่วนกลีบเลี้ยงดอกมีประมาณ 2-4 กลีบ ติดกันเป็นเนื้อเดียว มีขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากัน 
ดอกมีเกสรเพศผู้เป็นเส้นเล็กสีชมพูเข้มและมีจ านวนมาก ส่วนโคนเชื่อมติดกัน ก้านเกสรยาวประมาณ 2-4 
เซนติเมตร เป็นสีขาว โคนก้านเป็นสีชมพู เรียงเป็นชั้นประมาณ 5-6 ชั้น โดยจะออกดอกในช่วงเดือนเมษายน
ถึงเดือนกรกฎาคม (บ้างว่าออกดอกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม) 

ผลจิกสวน ลักษณะของผลเป็นรูปไข่ ปลายตัดตรง ผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ โคนแคบเกือบเป็นรูป
สามเหลี่ยม และผลมีขนาดกว้างประมาณ 2-4 เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ด
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เดี่ยว ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปไข่ ผิวเมล็ดเป็นร่อง (ในเมล็ดมีสาร Saponin) โดยจะออกผลในช่วงเดือน
เมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบ ยอดอ่อน รสชาดเปรี้ยว เป็นเครื่องเคียงน้ าพริก กุ้งเต้น ส้าผัก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ใบอ่อนของต้นจิกสวนสามารถน ามาใช้รับประทานเป็นผักสดได้ มีรสชาติดีเฉพาะตัว แต่ค่อนข้าง

ฝาดเล็กน้อย นิยมรับประทานกันไม่เฉพาะในคนไทยเท่านั้น แต่คนชาติอ่ืน ๆ ก็นิยมรับประทานเช่นกันบ้างว่า
นอกจากจะใช้ใบอ่อนหรือยอดอ่อนแล้ว ยังใช้ดอกรับประทานเป็นผักสดได้อีกด้วย โดยทั้งยอดอ่อนและดอกจะ
นิยมรับประทานเป็นผักสด หรือรับประทานเป็นผักจิ้มกับลาบ แจ่ว น้ าตก หรือขนมจีน เป็นต้น 

2. ดอกของต้นจิกมีความสวยงาม จึงเป็นที่นิยมในหลายท้องถิ่น ในการน ามาปลูกเป็นไม้ประดับ ซึ่ง
ในบ้านเราจะนิยมปลูกในวัดวาอาราม เพราะนอกจากจะมีดอกและทรงพุ่มที่สวยงามแล้ว ต้นจิกยังถือเป็น
ต้นไม้ในพระพุทธประวัติอีกด้วย เพราะในพุทธประวัติกล่าวไว้ว่า หลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว ได้ทรง
ย้ายไปประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นจิก 7 วัน และในระหว่างนั้นเองก็ได้มีฝนตกพร าและมีลมหนาวพัด
ตลอดเวลา ก็ได้มีพญานาคตนหนึ่งชื่อพระยามุจลินท์นาคราช ได้แผ่พังพานปกป้องพระพุทธเจ้าจากฝนและลม
หนาวตลอดทั้ง 7 วันใต้ต้นจิก นี่คือมูลเหตุของการสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และ
บางค าภีร์ก็ได้กล่าวไว้ว่า ในป่าหิมพานต์มีสระใหญ่แห่งหนึ่งที่ชื่อว่า “สระมุจลินท์” โดยสระนี้จะมีต้นจิกขึ้นอยู่
รอบขอบสระเป็นจ านวนมาก หากถือตามความเชื่อนี้ ก็ถือว่าต้นจิกนี้มีถิ่นก าเนิดในป่าหิมพานต์นั่นเอง 

3. เนื้อไม้จิกเป็นไม้เนื้ออ่อน มีสีขาวแกมสีแดง มีความเหนียว สามารถน ามาใช้ในงานก่อสร้างในร่ม
ได้ดี หรือน ามาใช้ในการท าเครื่องมือเครื่องใช้ ครก สาก เครื่องเรือน หรือใช้ท าเรือ พาย ท าเกวียน เป็นต้น 

4. เมล็ดหรือเปลือกใช้เป็นยาส าหรับเบื่อปลา (ไม่แน่ใจว่าคือเปลือกต้นหรือเปลือกดอก แต่มีข้อมูล
ระบุว่าเป็นเปลือกของดอก) บ้างว่าใช้เปลือกกับเมล็ดน ามาทุบให้แตก ใช้ตีกับน้ าเป็นยาเบื่อปลา 

5. เมล็ดหรือเปลือกใช้เป็นยาฆ่าแมลง โดยน้ าที่สกัดได้จากเปลือกต้นมีความเข้มข้นประมาณ 2 -
2.5% สามารถใช้ฆ่าเพลี้ยต้นส้มได้ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ช่วยแก้ตาเจ็บ เยื่อตาอักเสบ (เมล็ด) 
2. เมล็ดใช้ผสมกับน้ านม ช่วยแก้โรคดีซ่านและโรคเก่ียวกับน้ าดี (เมล็ด) 
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3. ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ (ต้น) 
4. แก้ชัก (ใบ) 
5. รากมีฤทธิ์เป็นยาเย็น น ามาท าเป็นยาแก้ไข้มาลาเรีย (ราก) 
6. ใบใช้ต าพอก ช่วยแก้ไข้ทรพิษ หรือจะใช้ใบต ารวมกับรากและเปลือกก็มีสรรพคุณเช่นเดียวกัน 

(ใบ) 
7. เมล็ดใช้เป็นยาแก้ไข้ตัวร้อน (เมล็ด) 
8. ผลน ามาต าเอาแต่น้ าใช้รับประทานช่วยแก้อาการไอ (ผล) ส่วนเมล็ดก็ช่วยแก้อาการไอเช่นกัน 

(เมล็ด) 
9. ผลน ามาต าเอาแต่น้ าใช้รับประทานช่วยแก้หืด (ผล) 
10. ช่วยแก้เสมหะพิการ (ต้น) 
11. ช่วยแก้อาการเจ็บคอ โดยน าผลมาต าเอาแต่น้ ารับประทาน (ผล) 
12. เมล็ดช่วยแก้อาเจียน (เมล็ด) 
13. ช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน (ต้น) 
14. ช่วยแก้อาการท้องเสีย โดยน าผลมาต าเอาแต่น้ ารับประทาน(ผล) 
15. ช่วยแก้อาการจุกเสียด แน่น ปวดท้อง (เมล็ด) 
16. ช่วยแก้อุจจาระพิการ (ใบ) 
17. ใบและผลใช้ต้มดื่ม ช่วยแก้อาการท้องร่วง (ใบ, ผล) 
18. ช่วยแก้บิดมูกเลือด (ใบ) 
19. รากใช้เป็นยาระบาย (ราก) 
20. เมล็ดหรือเปลือกใช้เป็นยาขับพยาธิ (เมล็ด, เปลือก) 
21. เนื้อไม้ช่วยขับระดูขาวของสตรี (เนื้อไม้) 
22. ใบมีรสฝาดใช้เป็นยาสมานบาดแผล (ใบ) 
23. ใบใช้ต าพอกแก้อาการคัน หรือจะใช้ใบต ารวมกับรากและเปลือกก็มีสรรพคุณเช่นเดียวกัน (ใบ, 

ราก, เปลือก) 
24. ผลใช้ต าพอกแก้ผิวหนังพุพองและใช้พอกแก้เจ็บคอ (ผล) 
25. เปลือกใช้เป็นยาแก้โรคปวดข้อ (เปลือก) 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หากละอองเกสรของดอกจิกเข้าตา อาจท าให้ตาอักเสบและแดงได้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด และการตอนกิ่ง 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). จิกสวน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นจิกสวน 30 ข้อ ! (จิกบ้าน). สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 

2561 จาก https://medthai.com/จิกสวน/ 
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57) ชื่อภาคเหนือ ผักช ี
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักชี ไทย , ผักหอม (นครพนม) , ย าแย้  (กระบี่ ) , ผักหอมป้อม ผักหอมผอม 

(ภาคเหนือ), ผักหอมน้อย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), Coriander 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coriandrum sativum L. 
วงศ์ (Family) Apiaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ผักชีเป็นพืชที่พบเห็นได้มากในแถบเมดิเตอร์เรเนียน เป็นพืชที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศ และ
แพร่พันธ์ได้เร็ว ที่น่าสนใจคือ ผักชีสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุด ในช่วงที่อากาศหนาว และส าหรับประเทศไทย 
แหล่งปลูกใหญ่ๆ จะอยู่ในจังหวัดแถบภาคกลางของประเทศ เช่น ราชบุรี กรุงเทพ และนครปฐม  

ส าหรับการเข้ามาในประเทศไทยของผักชีนั้น คาดว่าจะถูกน าเข้ามาโดยพ่อค้าชาวอินเดีย เพราะก่อน
หน้าที่เราจะพบเห็นในไทย ผักชีจัดว่าเป็นเครื่องเทศยอดนิยมของชาวอินเดีย 

ใบของผักชีมีลักษณะคล้ายทรงกลม แต่มีรอยขอบหยักอยู่โดยรอบท าให้ดูเหมือนพัด มีกลิ่นหอมเป็น
เอกลักษณ์ ส่วนใบอ่อน จะมีลักษณะคล้ายกับขนนก  

ล าต้นของผักชีเป็นอีกส่วนที่มีกลิ่นหอมไม่แพ้กัน โดยลักษณะโดดเด่นของล าต้นผักชี คือ มักจะเป็น
ก้านเล็กๆยาวๆ และค่อนข้างอ่อน เหมาะแก่การน ามารับประทาน  

ดอกของผักชีมักจะมีลักษณะเป็นช่อมีซี่ร่ม ดอกของผักชีนั้นมีทั้งแบบสีขาว และสีม่วงแดงอ่อนๆ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

Exotic species 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบผักชีจะมีรสชาติที่เข้ากันได้ดีกับอาหารรสเปรี้ยว ไม่ว่าจะน ามาท าย าและต้มย าก็จะสามารถชูรสได้ดี 

หรือน ามากินเป็นของแกล้มเพ่ือตัดรสชาติ เช่น กินแกล้มกับสาคู ข้าวเกรียบปากหม้อ หรือไส้กรอกอีสาน 
น ามาสับใส่ลงในน้ าจิ้มหวานก็ได้ เช่น น้ าจิ้มหวานที่กินคู่กับเต้าหู้ทอด นอกจากนี้ใบผักชียังใช้เพ่ือการตกแต่ง
สวยงาม ยังเพิ่มกลิ่นให้กับอาหารประเภทซุปและแกงได้ดี เช่น ข้าวต้ม ก๋วยเตี๋ยว และสารพัดแกงจืดต่างๆ 

รากผักชีเป็นส่วนประกอบส าคัญมากในเมนูอาหารไทย อาหารในแถบเอเชียใต้ และเอเชียอาคเนย์ 
เพราะรสชาติและกลิ่นที่จัดจ้านเป็นเอกลักษณ์ รากผักชีเป็นส่วนที่ท าให้เครื่องแกงมีความเข้มข้นขึ้น มีรสชาติที่
นุ่มลึก ตัดกับความเผ็ดจัดจ้านของเครื่องสมุนไพรอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนประกอบในการท าเครื่องพะโล้ 
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และการท าน้ าซุปใสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซุปไก่ ซุปซี่โครงหมู และอ่ืนๆ เพียงแค่น ารากผักชีไปต้มตุ๋นในน้ าแกงคู่
กันกับสมุนไพรอื่นอย่างกระเทียมและพริกไทย ก็จะดึงรสชาติของน้ าซุปออกมาได้ดีขึ้น 

เมล็ดผักชีน ามาใช้เป็นเครื่องเทศ หากน ามาคั่วจะช่วยท าให้รสชาติของเมล็ดชัดเจนยิ่งขึ้น น ามาต าให้
ละเอียดใส่ในพริกแกง สามารถเข้ากันได้ดีกับยี่หร่า กลิ่นและรสชาติดูจะเป็นไปทางอาหารแขกอยู่พอสมควร 
และถ้าน าเมล็ดผักชีไปใส่ในลาบ ก้อย แหนม ก็จะท าให้เมนูนั้นๆ อร่อยข้ึนมาก ถ้าต าไปแล้วจะเสียรสและกลิ่น
ไปอย่างรวดเร็ว จึงไม่แนะน าให้ต าทิ้งไว้ ดีที่สุดคือต าใหม่ๆ เมื่อต้องการจะใช้ ส่วนเมล็ดที่ยังไม่ได้ต าก็เก็บไว้ใน
ขวดโหล ในที่แห้ง อาจใส่พริกแห้งลงไปเพ่ือกันมอดมากัดกินเมล็ดด้วย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา 
2. ช่วยให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ผลแห้งน ามาบดเป็นผงรับประทานหรือน ามาต้มกับน้ า

ดื่ม (ผล, ใบ) 
3. ช่วยบ ารุงธาตุในร่างกาย (ใบ) 
4. ช่วยแก้อาการกระหายน้ า (ใบ) 
5. ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด (ใบ) 
6. ช่วยกระตุ้นการท างานของเลือดพลาสมาและกล้ามเนื้อ (ใบ) 
7. ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง (ใบ) 
8. ช่วยขับเหงื่อ ด้วยการใช้ต้นสดประมาณ 60 กรัมน าไปต้มกับน้ าดื่ม หรือจะค้ันเอาเฉพาะน้ ามาดื่ม

แก้อาการก็ได้ (ท้ังต้น) 
9. ใช้เป็นน้ ากระสายยา ช่วยกระทุ้งพิษไข้หัว ไข้อีด าอีแดง (ราก) 
10. ช่วยแก้อาการหวัด (ใบ) 
11. ช่วยแก้ไอ (ใบ) 
12. ช่วยละลายเสมหะ ด้วยการใช้ต้นสดประมาณ 60 กรัมน าไปต้มกับน้ าดื่ม หรือจะค้ันเอาเฉพาะน้ า

มาดื่มแก้อาการก็ได้ (ท้ังต้น) 
13. ช่วยแก้อาการสะอึก (ใบ) 
14. ช่วยแก้อาการคลื่นไส้อาเจียน (ใบ) 
15. ช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ (ใบ) 
16. ช่วยแก้อาการอาหารเป็นพิษ (ใบ) 
17. ใช้แก้อาการปวดฟัน เจ็บปาก ด้วยการใช้ผลน ามาต้มน้ า แล้วน ามาอมบ้วนปากบ่อย ๆ (ผล) 
18. ช่วยบ ารุงกระเพาะอาหาร ด้วยการใช้ผลแห้งน ามาบดเป็นผงรับประทานหรือน ามาต้มกับน้ าดื่ม 

(ผล) 
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19. ผลแก่ใช้เป็นเครื่องเทศ มีกลิ่นหอม เมื่อใช้ผสมกับตัวยาอ่ืน จะช่วยกระตุ้นต่อมในกระเพาะอาหาร
และล าไส้ เพ่ิมน้ าดีให้มากขึ้น (ผลแก่) 

20. ช่วยรักษาอาการปวดท้อง (ผล) 
21. ช่วยแก้อาการบิด ถ่ายเป็นเลือด ด้วยการใช้ผลประมาณ 1 ถ้วยชา น ามาต าผสมกับน้ าตาลทราย

แล้วน ามาผสมน้ าดื่ม (ผล) 
22. ช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ด้วยการใช้ผลประมาณ 2 ช้อนชาน ามาต้มกับน้ าดื่ม (ผล) 
23. ช่วยย่อยอาหาร (ผล, ใบ) 
24. ช่วยขับลมในกระเพาะ (ใบ) 
25. ช่วยรักษาโรคริดสีดวงทวาร มีเลือดออก ด้วยการใช้ผลสดน ามาบดให้แตกผสมกับเหล้า ดื่มวันละ 

5 ครั้ง หรือจะใช้ต้นสดประมาณ 120 กรัม น ามาใส่นม 2 แก้วผสมน้ าตาลดื่ม (ผล, ต้นสด) 
26. ช่วยแก้พิษตานซาง (ใบ) 
27. ช่วยแก้ตับอักเสบ (ใบ) 
28. ช่วยขับลมพิษ (ใบ) 
29. ช่วยแก้โรคหัด (ใบ) 
30. ใช้รักษาเหือด หิด อีสุกอีใส (ราก) 
31. ช่วยต่อต้านเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และไข่ของแมลง (ใบ) 
32. ช่วยแก้เด็กเป็นผื่นแดง ไฟลามทุ่ง ด้วยการใช้ต้นสด น ามาหั่นเป็นฝอย ๆ ใส่ลงไปในเหล้าแล้วต้ม

ให้เดือด น ามาใช้ทา (ต้นสด) 
33. ช่วยให้ผื่นหัดออกเร็วขึ้น โดยใช้ต้นสดน ามาหั่นเป็นฝอย ๆ ใส่ลงไปในเหล้า ต้มให้เดือด น ามาใช้

ทา (ต้นสด) 
34. ช่วยลดอาการปวดบวมตามข้อ (ใบ) 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การรับประทานผักชีควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม หากรับประทานมากจนเกินไปอาจจะท า

ให้มีกลิ่นตัวแรง มีอาการตาลาย ลืมง่ายได้ 
ส าหรับคนที่มีประวัติแพ้พืชวงศ์ผักชี (Apiaceae) หรือแพ้คื่นช่าย ยี่หร่า เทียนข้าวเปลือก เทียน

สัตตบุษย์ กระเทียม และหอมใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักชี เพราะผักชีอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ เช่น 
เป็นผื่นแพ้ ท าให้ผิวไวต่อแสงแดด เพ่ิมความเสี่ยงโรคมะเร็งผิวหนัง เยื่อบุจมูกและตาอักเสบจากภูมิแพ้ รวมไป
ถึงอาการหลอดลมเกร็งตัวได ้

ผู้ป่วยโรคไตไม่ควรทานมาก เพราะผักชีมีโพแทสเซียมสูง อาจเป็นอันตรายได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
บริษัท พรี เซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้  จ ากัด .  (ม.ป.ป. ) .  ผักชี ไทย.  สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 จาก

http://www.thaichef.in.th/mobile/article_herbdetail.php?aid=21 
ปรางวลัย พูลทวี . (2561). เรื่องของ ‘ผักชี’ ที่ ไม่ใช่แค่โรยหน้า. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 จาก 

https://themomentum.co/kitchenpedia-coriander/ 
Kapook. (2559). ผักชี สรรพคุณขึ้นชื่อ ความดีเลื่องลือถึงต่างชาติ. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 จาก 

https://health.kapook.com/view154743.html 
Medthai. (2560). ผักชี สรรพคุณและประโยชน์ของผักชี 37 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ผักชี/ 
Vegetweb.  ( 2554) .  ผั ก ชี  ( Coriandrum sativa Linn) .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  19 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก

https://vegetweb.com/ผักชี-2/ 
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58) ชื่อภาคเหนือ ผักแซ่ว  
ชื่อไทย/อื่นๆ มะลิวัลย์ ผักแส้ว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Jasminum adenophyllum Wall.  
วงศ์ (Family) Oleaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้พุ่มเลื้อย ขึ้นกอ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามรูปขอบขนานแกมไข่ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 10-13 ซม. โคนใบ
สอบ ปลายใบแหลม แผ่นใบเกลี้ยงและมักเป็นคลื่น เส้นแขนง ใบลักษณะเป็นร่างแห ก้านใบยาว 4 มม. ดอกสี
ขาวนวล ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด มีกลีบประดับเป็นเส้นยาว กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปถ้วยตื้น 
กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ตอนปลายแยกเป็น 8 แฉก ผลเป็นผลสด ทรงกลม ขนาด 5-8 มม. เมื่อแก่จะ
เปลี่ยนเป็นสีด า 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอด ใส่แกงแค ลวกน้ าพริก รสชาติ หวานๆ ขมๆ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอดอ่อนรับประทานได้ น าไปประกอบอาหารเช่น ใส่แกง มีรสชาติขมเล็กน้อย ใบน าไปแกงรวมกับผัก

สลิด ลิงลาว นิยมน ามาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือน ให้ความสวยงามและกลิ่นหอมเย็น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ราก ถอนพิษต่างๆ ได้รวมทั้งถอนพิษยาก็ได้ถ้าแพ้ยา 
ดอก มาปรุงผสมกับสมุนไพรอื่นๆ เป็นยาหอม ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน เป็นยาบ ารุง หัวใจ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การปักช า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (ม.ป.ป.). ผักแส้ว. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 

2561 จาก  http: / /www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/ search_ 
detail.asp?botanic_id=1099 
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ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ที่ สู ง .  ( 2 5 5 3 ) .  ม ะ ลิ วั ล ย์ .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  19 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 
https://eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=634&name=มะลิวัลย์ 

Maipradabonline.  ( 2 5 5 3 ) .  ม ะ ลิ วั ล ย์ .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  19 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 
http://www.maipradabonline.com/maileay/malivan.htm 

Samunpai2 5 2 5 . blogspot. com.  ( 2 5 5 7) .  ม ะ ลิ วั ล ย์ .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  19 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 
http://samunpai2525.blogspot.com/2014/11/blog-post_6.html 
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59) ชื่อภาคเหนือ ผักบุ้งนา  
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักทอดยอด, ผักบุ้ง, ผักบุ้งแดง, ก าจร, โหนเดาะ, Swamp cabbge,  

 Swamp cabbage white stem, Water morning glory 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea aquatica Forssk.  
วงศ์ (Family) Convolvulaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ผักบุ้งนา เป็นไม้ล้มลุกมีข้อโปร่งเลื้อยแผ่ไปตามพ้ืนหรือผิวน้ า ล าต้นมีสีแดง ยอดเรียวเล็ก รสฝาด กิน
กับลาบ น้ าตกและอาหารอีสานอื่น ๆ ท าแกงส้ม  

คนไทยนิยมน ามารับประทาน มี 3 สายพันธุ์ คือ ผักบุ้งไทย ผักบุ้งจีน และ ผักบุ้งนา โดยรายละเอียด 
มีดังนี้ ผักบุ้งไทย เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ผักบุ้งน้ า มักขึ้นตามผิวน้ า 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใส่แกงแค กินกับน้ าพริก กินกับส้มต า 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
น ามารับประทานแบบสด ๆ หรือน าไปปรุงอาหารไทยได้หลากหลาย เช่น แกงส้ม แกงเทโพ ผัดพริก

แกง หรือน าไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ เป็นต้น ผักบุ้งจีน ผักบุ้งชนิดนี้ จะข้ึนอยู่บนบก และมีใบกับล าต้นเป็นสี
เขียวอ่อน ยางน้อยกว่าผักบุ้งไทย สามารถน ามาท าอาหารได้หลากหลาย ทั้งผัดไฟแดง ลวกรับประทานกับ
น้ าพริก ใส่ในหม้อสุกี้ เป็นต้น ผักบุ้งนา เป็นผักบุ้งท่ีเกิดและเติบโตขึ้นตามธรรมชาติ มีรสฝาด นิยมรับประทาน
สด ๆ เป็นผักเคียงอาหาร อาทิ อาหารอีสาน เป็นต้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ดอก ใช้เป็นยาแก้กลากเกลื้อน  ต้นสด ใช้ดับพิษ รักษาแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ลดอาการแพ้ อักเสบ 

ปวด บวม บ ารุงสายตา บ ารุงเลือด บ ารุงกระดูกและฟัน ช่วยรักษาโรคเบาหวาน เป็นยาดับร้อน แก้ปัสสาวะ
เหลือง 

ทั้งต้น ใช้แก้ปวดหัว อ่อนเพลีย แก้กลาก เกลื้อน แก้เบาหวาน แก้ตาอักเสบ บ ารุงสายตา แก้เหงือก
บวม แก้ฟกช้ า ถอนพิษ 
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ใบ ใช้ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย น าใบสดต า คั้นเอาน้ ามาดื่ม จะท าให้อาเจียน ถอนพิษยาเบื่อเมา แก้
พิษของฝิ่นและสารหนู มีวิตามินเอสูง เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 

ราก ใช้แก้ไอเรื้อรัง และแก้โรคหืด ถอนพิษผิดส าแดง ใช้แก้สตรีมีตกขาวมาก เบาขัด เหงื่อออกมาก 
ลดอาการบวม 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และใช้ล าต้นแก่ทีม่ีรากติด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
นพพล เกตุประสาท. (2555). ผักบุ้ง ผักบุ้งแดง ผักบุ้งนา แก้ อัลไซเมอร์ บ้ารุงสายตา. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 

2561 จาก http://banya-thai.blogspot.com/2012/12/blog-post.html 
BeeZab. (2559). ผักบุ้ง ผักสวนครัว สมุนไพร ประโยชน์ โทษและสรรพคุณของผักบุ้ง . สืบค้นเมื่อ 23 

ธันวาคม 2561 จาก https://beezab.com/tag/ผักบุ้งนา/ 
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60) ชื่อภาคเหนือ ผักปั๋ง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักปั่ง (ภาคเหนือ), ผักปลังใหญ่ ผักปลังขาว ผักปลังแดง (ภาคกลาง), ผักปรัง  

 ผักปรังใหญ่ (ไทย), เดี้ยจุ่น (เมี่ยน), มั้งฉ่าง (ม้ง), เหลาะขุ้ย โปแดงฉ้าย (แต้จิ๋ว), 
 ลั่วขุย (จีนกลาง), Ceylon spinach, East Indian spinach, Indian spinach,  
 Malabar nightshade, Vine spinach 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ผักปลังแดง Basella rubra L.  
ผักปลังขาว Basella alba L. 

วงศ์ (Family) Basellaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักปลัง มีถิ่นก าเนิดในเขตร้อนของเอเชียและแอฟริกา โดยจัดเป็นไม้เถาเลื้อยล้มลุก ล าต้นอวบน้ า 
เกลี้ยง กลม ไม่มีขน แตกกิ่งก้านสาขามาก มีความยาวประมาณ 2-6 เมตร หากล าต้นเป็นสีเขียวจะเรียกว่า 
“ผักปลังขาว” ส่วนชนิดที่ล าต้นเป็นสีม่วงแดงจะเรียกว่า “ผักปลังแดง” เจริญเติบโตได้ดีในที่ชื้นระบายน้ าได้ดี 
ชอบแสงแดดร าไร สามารถพบได้ท่ัวทุกภาคของประเทศ ตามป่าทุ่ง ที่รกร้าง หรือตามท่ีชุ่มชื้นทั่วไป 

ใบผักปลัง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับกันไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปหัวใจ ปลายใบ
แหลม โคนใบเป็นรูปหัวใจ ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-8 เซนติเมตรและยาวประมาณ 2.5-
12 เซนติเมตร ใบมีลักษณะอวบน้ าและเป็นมันหนานุ่มมือ ฉีกขาดได้ง่าย หลังใบและท้องใบเกลี้ยงไม่มีขน เมื่อ
น ามาขยี้จะเป็นเมือกเหนียว ก้านใบอวบน้ ายาวประมาณ 1-3 เซนติเมตร เป็นสีเขียวและสีแดง 

ดอกผักปลัง ออกดอกเป็นช่อเชิงลด โดยจะออกตรงซอกใบ มีขนาดยาวประมาณ 3-21 เซนติเมตร 
ดอกย่อยมีขนาดเล็กและมีจ านวนมาก ไม่มีก้านชูดอก แต่ละดอกจะมีกลีบ 5 กลีบ โดยผักปลังขาวดอกจะเป็นสี
เขียว ส่วนผักปลังแดงดอกจะเป็นสีม่วงแดง มีความยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร มีใบประดับขนาดเล็ก 2 ใบติด
อยู่ที่โคนของกลีบรวม ลักษณะของกลีบรวมเป็นรูประฆัง ยาวประมาณ 0.1-3 มิลลิเมตร โคนเชื่อมติดกันเป็น
ท่อ ที่ปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉกเล็กน้อย ดอกมีเกสรเพศผู้จ านวน 5 ก้าน ติดอยู่ที่ฐานของกลีบดอก มีอับเรณู
เป็นรูปกลม ยาวประมาณ 0.1-0.5 มิลลิเมตร รังไข่จะอยู่เหนือวงกลีบ มี 1 ช่อง ลักษณะเป็นรูปค่อนข้างรี ยาว
ประมาณ 0.1-0.5 มิลลิเมตร ส่วนก้านชูเกสรเพศเมียจะยาวประมาณ 0.1-0.5 มิลลิเมตร 

ผลผักปลัง ผลเป็นผลสด ฉ่ าน้ า ลักษณะของผลกลมแป้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-6 
มิลลิเมตร ผิวผลเรียบ ปลายผลมีร่องแบ่งเป็นลอน และไม่มีก้านผล ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่แล้วจะ
เปลี่ยนเป็นสีด า เนื้อผลนิ่ม ภายในผลมีน้ าสีม่วงด า และมีเมล็ด 1 เมล็ด 

หมายเหตุ : ผักปลังแดงและผักปลังขาวมีลักษณะและคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน สามารถน ามาใช้แทน
กันได้ 
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แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินดอก เจียวใส่จิ้นส้ม 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ผักปลังเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหาร มีแคลเซียมและธาตุเหล็กสูง และยังอุดมไปด้วยวิตามินเอ 

วิตามินบี และวิตามินซี นิยมใช้ยอดอ่อน ใบอ่อน และดอกอ่อน น ามาลวกหรือต้มให้สุก ใช้รับประทานร่วมกับ
น้ าพริก เช่น น้ าพริกอ่อง พริกตาแดง น้ าพริกด า เป็นต้น หรือจะใช้ยอดอ่อนและใบอ่อนน าไปประกอบอาหาร 
เมนูผักปลัง เช่น แกงจืดหมูสับ แกงแค แกงเลียง แกงส้ม แกงใส่อ่อมหอย แกงปลา แกงผักปลัง ผัดกับแหนม 
ผัดน้ ามัน ผัดใส่ไข่ ส่วนช่อดอก ต้นและ ใบ น ามาท าแกงส้ม เป็นต้น ส่วนผลอ่อนก็ใช้รับประทานได้เช่นกัน 
ส่วนชาวล้านนาจะนิยมน ายอดอ่อนและดอกอ่อนมาใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารประเภท จอ ที่เรียกว่า 
“จอผักปลัง” หรือ “จอผักปั๋ง” 

2. ผลใช้ส าหรับแต่งสีอาหารทั้งคาวและหวานให้น่ารับประทาน โดยน ามาต าให้ละเอียด เติมน้ า แล้ว
คั้นเอาแต่น้ าจะได้สีม่วงแดงที่ประกอบด้วยสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) แล้วจึงน าไปใช้เป็นสีผสมใน
อาหารประเภทต่าง ๆ เช่น ขนมบัวลอย ขนมเปียกปูน ขนมซ่าหริ่ม ขนมน้ าดอกไม้ เป็นต้น 

3. เด็ก ๆ ยังนิยมน าน้ าสีแดงในผลมาเล่นกันได้หลายอย่าง เช่น ใช้ทาหน้า ทาปากก็ติดทนดี เมื่อเล่น
ลิเกหรือเล่นละครต่าง ๆ จะนิยมใช้กันมาก หรือเล่นขายของหรือท าครัวก็จะน าไปย้อมสี หรือน าไปผสมน้ าใช้
แทนหมึกสีแดง เขียนหนังสือได้ดี 

4. นิยมปลูกเป็นผักริมรั้วหรือขึ้นร้านเป็นประดับได้ โดยเฉพาะถ้าปลูกท้ังผักปลังแดงและผักปลังขาว
ด้วยกันก็จะให้สีสันยิ่งขึ้นไปอีก อีกท้ังพืชชนิดนี้ยังดูแลได้ง่าย และสามารถออกยอดได้ตลอดทั้งปี 

5. ทั้งห้าส่วนมีรสหวาน (ต้น, ราก, ใบ, ดอก, ผล) ใช้แต่งรสอาหาร 
6. รากน ามาตม้น้ าใช้สระผมจะช่วยแก้รังแคได้ 
7. นอกจากนี้ชาวเหนือยังใช้ผักปลังในพิธีสะเดาะเคราะห์เพ่ือป้องกันผีตายโหง และเพ่ืออุทิศส่วน

กุศลให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้ว 
8. มีการน าเครือมาท าเป็น “บ่วงเครือผักปลัง” โดยใช้เครือมาพันเกี้ยวกันท าเป็นบ่วงขนาดที่หญิงมี

ครรภ์ลอดได้ แล้วเอาบ่วงผักปลังนี้ไปแช่กับน้ าอาบในวันเดือนดับเดือนเต็ม เมื่ออาบน้ าเสร็จแล้วให้น าบ่วง
ผักปลังมาสวมหัวลงไปให้ผ่านจนถึงเท้า เชื่อว่าจะท าให้คลอดบุตรได้ง่ายไม่มีติดขัด สาเหตุที่ท าเช่นนี้คงเป็น
เพราะต้องการให้ก าลังใจหญิงตั้งครรภ์ให้คลายความกังวล ไม่กลัวเจ็บในยามคลอด 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ช่วยบ ารุงธาตุในร่างกาย (ใบ) 
2. ยอดอ่อน ใบอ่อน ดอกอ่อน มีสารเบตาแคโรทีนที่ช่วยบ ารุงดวงตา และยังมีสารที่มีคุณสมบัติเป็น

สารช่วยป้องกันมะเร็งอีกด้วย (ใบ) 
3. ดอกใช้เป็นยาดับพิษในเลือด (ดอก) 
4. ทั้งต้นมีรสเย็น เป็นขับพิษร้อนถอนพิษไข้ ช่วยยาลดไข้ แก้อาการร้อนใน ท าให้เลือดเย็น (ท้ังต้น) 
5. น้ าคั้นจากดอกใช้เป็นยาทาแก้หัวนมแตกเจ็บ (ดอก)[ 
6. ต้นและใบมีรสหวานเอียน เป็นยาช่วยระบายท้อง (ต้น, ใบ) 
7. ช่วยแก้อาการอึดอัดแน่นท้อง ด้วยการใช้ต้นสด 60 กรัม น ามาเคี่ยวกับน้ าให้ข้นแล้วรับประทาน 

(ต้น) 
8. ต้น ราก ใบ และทั้งต้นช่วยแก้อาการท้องผูก ยอดอ่อนหรือใบยอดอ่อนสดจะมีเส้นใย ช่วยหล่อลื่น

ล าไส้ และเป็นยาระบายอ่อน ๆ ที่เหมาะส าหรับเด็กและสตรีตั้งครรภ์ เมื่อน ามาต้มรับประทานเป็นอาหารจะ
ช่วยแก้อาการท้องผูกได้ และเมือกที่อยู่ในผักปลังจะมีคุณสมบัติเป็นยาระบายอ่อน ๆ ช่วยท าให้ท้องไม่ผูกได้ 
(ต้น, ราก, ใบ, ทั้งต้น) 

9. รากมีรสหวานเอียน ใช้เป็นยาแก้พรรดึก (หรืออุจจาระที่เป็นก้อนแข็งกลม) (ราก) 
10. ใบใช้เป็นยาแก้บิด (ใบ)  
11. ใช้ต้นสด 60-120 กรัมน ามาต้มดื่มเป็นยาแก้ไส้ติ่งอักเสบ (ต้น) 
12. ช่วยแก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (ท้ังต้น) 
13. ช่วยแก้ขัดเบา ด้วยการใช้ต้นสด 60 กรัม น ามาต้มกับน้ าดื่ม (ทั้งต้น) ต ารายาแก้ปัสสาวะขัดระบุ

ให้ใช้ใบสด 60 กรัมน ามาต้มกับน้ าดื่มแบบชาต่อหนึ่งครั้ง (ใบ) 
14. รากและใบช่วยขับปัสสาวะ (ราก, ใบ) 
15. หมอต าแยทางภาคเหนือมักจะใช้ใบสดน ามาต าให้ละเอียด คั้นเอาน้ าเมือกมาทาบริเวณช่องคลอด

ของสตรี เพ่ือช่วยให้สตรีมีครรภ์คลอดบุตรได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังแนะน าให้หญิงตั้งครรภ์รับประทานผักปลังด้วย 
เพราะจะช่วยท าให้คลอดบุตรได้ง่ายขึ้น โดยน ามาท าเป็นแกงผักปลังให้รับประทานทุกวันเดือนดับเดือนเต็ม 
เชื่อว่าจะช่วยท าให้คลอดบุตรง่าย ท าให้ไหลลื่นเหมือนผักปลัง (จากความเชื่อนี้เองจึงท าให้ผู้มีคาถาอาคมไม่
กล้ารับประทาน เพราะกลัวคาถาเสื่อม) (ใบ) 

16. ตกเลือดเรื้อรัง ให้ใช้ใบสด ยอดอ่อน 30 กรัม น ามาต้มรับประทาน (ใบ) 
17. หมอเมืองบางท่านจะใช้ใบผักปลังน ามาต ากับข้าวสารเจ้า ใช้เป็นยาพอกแก้โรคมะเร็งไข่ปลา (เริม) 

(ใบ) 
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18. ใช้เป็นยาใส่แผลสด ใช้ห้ามเลือด หรือใช้แก้อาการฟกช้ า ให้น าใบมาต าให้พอแหลก ผสมกับ
น้ าตาลทรายหรือเหล้าเล็กน้อย ใช้เป็นยาพอกบริเวณที่เป็น (ใบ) ทั้งต้นใช้เป็นยาใส่แผลสดเพื่อห้ามเลือด รักษา
แผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก (ท้ังต้น) 

19. ใช้ใบและผลน ามาขยี้ทาบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย มีลักษณะเป็นแผลไหม้ จะช่วยบรรเทา
อาการและท าให้รู้สึกเย็นขึ้นได้ (ใบและผล) 

20. ช่วยแก้อักเสบ (ใบ, ทั้งต้น)[1] แก้อักเสบบวม (ต้น) 
21. ช่วยแก้อีสุกอีใส (ดอก) 
22. รากใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนัง แก้รังแค (ราก) 
23. ดอกมีรสหวานเอียน น้ าคั้นจากดอกใช้เป็นยาทาแก้กลากเกลื้อน แก้โรคเรื้อน แก้เกลื้อน (ดอก) 
24. ใบน ามาต าใช้เป็นยาพอกแก้กลากเกลื้อน แก้ผื่นคัน ผื่นแดง และฝี (ใบ) ใช้แก้ฝีหรือแผลสด ให้ใช้

ใบสดน ามาต าพอกบริเวณที่เป็น หรือขยี้ทาก็ได้เช่นกัน (ใบ)[2] บ้างว่าใช้ผลน ามาต้มรับประทานแก้ฝี (ผล) 
25. ช่วยดับพิษ ดับพิษฝีดาษ แก้พิษฝีดาษ ด้วยการใช้น้ าคั้นจากดอกสด น ามาทาบริเวณที่เป็น (ต้น , 

ดอก, ทั้งต้น) 
26. ช่วยแก้พิษฝี (ต้น) 
27. ช่วยรักษาฝีเนื้อร้าย ด้วยการใช้ใบสดน ามาต าแล้วพอกบริเวณที่เป็น โดยให้เปลี่ยนยาวันละ 1-2 

ครั้ง (ใบ) 
28. รากน ามาต้มรับประทานเป็นยาแก้มือเท้าด่าง (ราก) 
29. ช่วยแก้อาการช้ าใน กระดูกร้าว (ท้ังต้น) 
30. ช่วยแก้อาการปวดแขนขา ด้วยการใช้ใบสด ยอดอ่อน 30 กรัม น ามาต้มกับน้ าดื่ม (ใบ) 
31. รากใช้เป็นยาทาถูนวดให้ร้อนเพ่ือให้เลือดมาหล่อเลี้ยงบริเวณที่ทามากขึ้น ส่วนน้ าคั้นจากรากก็

เป็นยาหล่อลื่นได้เป็นอย่างดี (ราก) 
32. ยอดอ่อนน ามาแกงหรือใส่ต้มไก่รับประทานเป็นยาบ ารุงเลือดลม ส าหรับคนหน้าซีด เลือดลมไม่ดี 

(ใบ) 
33. ยอดอ่อนใช้ใส่แกงหรือต้มให้สตรีหลังคลอดบุตรที่อยู่ไฟรับประทานเป็นยาบ ารุง (ใบ) 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ผู้ที่กระเพาะล าไส้มีอาการเย็นหรือหย่อนห้ามรับประทานผักชนิดนี้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด และวิธีการปักช าเถาแก่ 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ผักปลัง สรรพคุณและประโยชน์ของผักปลัง 42 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ผักปลัง/  
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61) ชื่อภาคเหนือ ผักแปม 
ชื่อไทย/อื่นๆ ต๋าเนอส่อเด๊าะหรือตาส่อเอ๊ะซีเด๊าะ (กะเหรี่ยง) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eleutherococcus trifoliatus (L.) S.Y.Hu 
วงศ์ (Family) Araliaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้พุ่มขนาดเล็ก (ST) ลักษณะพุ่มก่ึงยืนต้น สูงประมาณ 2-8 เมตร มีหนามแหลมงุ้มกระจายอยู่ทุกส่วน
ของล าต้น กิ่งก้านและใบ ฐานหนามกว้าง เปลือกต้นแก่สีน้ าตาล กิ่งก้านอ่อนสีเขียว 

ใบ เป็นใบประกอบแบบตีนนก ก้านใบยาว มีใบย่อย 3-5 ใบ ลักษณะใบรูปรีหรือรูปรีแกมไข่กว้าง มี
ขนาดกว้าง 3-4 ซม. ยาวประมาณ 6-8 ซม. ปลายใบแหลมเป็นติ่งยื่นยาวออกไป โคนใบสอบ ขอบใบหยักแบบ
ฟันเลื่อยหรือซี่ฟัน เส้นใบเห็นชัดทั้งด้านบนและด้านล่าง ก้านใบย่อยยาว ด้านบนเป็นร่อง ก้านใบรวมยาว 
ด้านบนแบนอาจมีหนาม 

ดอก ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ก้านช่อยาว ดอกจ านวนมากติดกันเป็นกระจุกที่ปลายก้านแบบดอก
ผักชี ก้านดอกเล็ก กลีบรองกลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายมี 5 หยัก กลีบดอกมี 5 กลีบ 

ผล ลักษณะแบน มีขนาดกว้างและยาวประมาณ 3-4 ซม. 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินลวก กินดิบ กับน้ าพริก กับลาบ ท าต้มย า กินยอด แกงใส่ปลาแห้ง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
นิยมรับประทานใบอ่อนและยอดเป็นผักสดแกล้มกับลาบ หรือท าเป็นแกงอ่อม มีรสชาติฝาดขม

เล็กน้อย   
สรรพคุณ 

ข้อมลูจากเว็บไซต ์
ทางการแพทย์พ้ืนบ้านใช้ใบอ่อนและยอดแก้วัณโรค บ ารุงร่างกาย รักษาอาการอ่อนเพลีย รักษาเลือด

คั่งในแผลฟกช้ า รากและเปลือกต้นใช้บ ารุงร่างกาย แก้ปวดหลังปวดกระดูก รักษาเบาหวาน รักษาอาการผอม
แห้งแรงน้อย 
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ส่วนต่างๆของผักแปมแสดงฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชั่นได้ดี  โดยเฉพาะรากและใบอ่อน แสดงฤทธิ์ที่ดี
มากในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นของเซลล์สมองหนู และแสดงฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรส (acetylcholine esterase) ซึ่งเก่ียวข้องกับการเกิดอัลไซเมอร์  

การศึกษาในสัตว์ทดลอง (in vivo) พบว่า สารสกัดน้ าของใบผักแปม แสดงฤทธิ์ต้านการวิตกกังวล 
ต้านอักเสบ และแสดงฤทธิ์ในการส่งเสริมความจ าและการเรียนรู้ในสัตว์ทดลอง และเมื่อศึกษาความเป็นพิษ
เฉียบพลัน (acute toxicity) 

ในสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดน้ าของใบผักแปมไม่แสดงความเป็นพิษ (LD50 มากกว่า 2 กรัม/กิโลกรัม 
น้ าหนักตัว)  

ในใบผักแปมมีสารกลุ่มฟีโนลิกและฟลาโวนอยด์ในปริมาณสูง เมื่อศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า สารส าคัญที่
แสดงฤทธิ์ ต้ านออกซิ เดชั่น ได้ แก่  chlorogenic acid, caffeoylquinic acids, rutin, isoqurcetin และ 
quercitrin 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การปักช าหน่อ หรือกอที่แยกออกมาจากต้นเดิม 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ปองทิพย์  สิทธิสาร .  (2556) .  ผักแปม สมุนไพรปรับสมดุล .  สืบค้น เมื่ อ  23 ธันวาคม 2561 จาก 

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/163/ผักแปม-สมุนไพรปรับ
สมดุล/ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (2560). ผักแปม. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 
จาก http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp 
?botanic_id=2871 
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62) ชื่อภาคเหนือ ผักเผ็ด หมูแม้ว 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักคราด ผักคราดหัวแหวน, ผักตุ้มหู (ใต้), หญ้าตุ้มหู อ้ึงฮวยเกี้ย(จีน), Para cress, 

Tooth- ache plant, Toothache plant, Brazil cress toothache plant, 
Pellitary, Spot flower 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen  
วงศ์ (Family) Asteraceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุปีเดียว มีล าต้นตั้งตรง ล าต้นกลมและอวบน้ า แตกกิ่งก้านสาขา มี
ความสูงของล าต้นประมาณ 20-30 เซนติเมตร ต้นมีสีเขียวม่วงแดงปนเข้ม หรือทอดไปตามดินเล็กน้อย แต่
ปลายชูขึ้น ล าต้นอ่อนและมีขนปกคลุมขึ้นอยู่เล็กน้อย สามารถพบขึ้นได้ทั่วไปในที่ลุ่ม ชื้อแฉะ หรือตามป่า
ละเมาะ รวมไปถึงท่ีรกร้างหรือที่ราบโล่งแจ้ง 

ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปไข่ หรือเป็นรูปใบหอกแกมรูปไข่ ขอบ
ใบเรียบ หรือเป็นจักคล้ายฟันเลื่อยแบบหยาบ ๆ ส่วนของก้านใบมีความยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร ผิวของ
ใบมีขนและสาก แผ่นใบกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตรและยาวประมาณ 3-6 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคน
ใบสอบ 

ดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง เป็นกระจุกสีเหลือง ดอกมีลักษณะกลมเป็นรูปไข่ ปลายแหลม
คล้ายหัวแหวน ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร ดอกย่อยมี 2 วง วงนอกเป็นดอกตัวเมีย ส่วนวงในเป็นดอกสมบูรณ์
เพศ ก้านของดอกเรียวยาว และยาวประมาณ 2.5-15 เซนติเมตร ยกตั้งทรงกลมคล้ายกับหัวแหวน มีริ้วประดับ
อยู่ 2 ชั้น เป็นรูปใบหอกแกมรูปไข่ มีความยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร เกลี้ยง ในส่วนของดอกวงนอกท่ีเป็นดอก
ตัวเมียมี 1 วง กลีบดอกเป็นรูปรางน้ า ดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกเป็นรูปท่อ มีปลายแยกเป็น 4-
5 แฉก 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ลวกน้ าพริก แกงแค แกงแค, ทานกับต ากุ้ง, ลวกกินกับน้ าพริก, กินกับลาบคั่ว 
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ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ใบผักคราดหัวแหวน สามารถน ามาใช้รับประทานเป็นผักสดแกล้มกับอาหารคาวเพ่ือช่วยดับกลิ่นและ

ช่วยเพ่ิมรสชาติส่วนยอดอ่อนและดอกอ่อนใช้ลวกรับประทานร่วมกับน้ าพริก แกล้มกับลาบ ก้อย แกง หรือใส่
ในแกงแค อ่อมปลา อ่อมกบ หรือน าไปแกงร่วมกับหอยและปลา 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. หมอแผนไทยในปัจจุบันจะใช้ผักคราดเพ่ือเข้าต ารับยาแก้ปวดบวม บ้างก็ท าเป็นยาหม่อง ท าเป็น

น้ ามัน หรือท าเป็นลูกประคบ แต่ไม่นิยมน ามารับประทาน 
2. ทั้งต้นและดอกมีสาร Spilanthol ซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเฉพาะที่ จึงมีการน ามาสกัดใช้ท าเป็นยาชา โดย

ใช้ต้นน ามาท าเปน็ยาฉีดให้มีความเข้มข้น 50% ในการผ่าตัดหน้าท้อง แล้วฉีดยานี้ลงไปทีละชั้น หลังจากนั้น 3-
8 นาที ก็สามารถท าการผ่าตัดได้ และในระหว่างการผ่าตัด อาจฉีดยาลงไปได้อีก เพ่ือระงับอาการปวด ซึ่งใน
การผ่าตัดท้องจะใช้ประมาณ 100-150 มล. ส่วนการผ่าตัดเล็กจะใช้ 60-80 ม.ล. และจากการการผ่าตัดจ านวน 
346 ราย พบว่าได้ผลดีถึง 326 ราย และไม่พบว่ามีอาการผิดปกติแต่อย่างใด แต่ในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ง่าย อาจ
พบว่ามีความดันโลหิตลดลงเพียงเล็กน้อย และแผลหลังการผ่าตัดมักเกิดแผลเป็น (การใช้เป็นยาชา ล าต้นหรือ
ก้านดอกจะมีฤทธิ์แรงกว่าใบ) (ประเทศจีน) ส่วนใบก็มีฤทธิ์เป็นยาชาเช่นกัน 

3. ทั้งต้นมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าตัวอ่อนของยุง ใช้ในการเบื่อปลา (ท้ังต้น) 
4. มีงานวิจัยทางด้านสารธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร พบว่าสารสกัดผัดคราดหัว

แหวนมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลได้เป็นอย่างดี และช่วยฆ่ายุงได้ดี 
5. ช่อดอกและก้านดอกมีสาร Spilanthol มีฤทธิ์ท าให้ชา สามารถน ามารักษาอาการปวดฟันได้ ตาม

ชื่อสามัญคือ “Toothache Plant”  ส่วนต้นสดน ามาต าผสมเหล้าหรือน้ าส้มสายชู แก้ฝีในล าคอ ต่อมน้ าลาย
อักเสบ และแก้ปวดฟัน 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หญิงมีครรภ์ห้ามรับประทานผักคราดหัวแหวน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด และการปักช า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). ผักเผ็ด. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 

จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php?id_ingredient=88 
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า พ้ื น ที่ สู ง .  ( 2559) .  ผั ก เ ผ็ ด .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  23 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 

https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/260 
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Medthai. (2560). 74 สรรพคุณและประโยชน์ของผักคราดหัวแหวน ! . สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 
https://medthai.com/ผักคราดหัวแหวน/ 
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63) ชื่อภาคเหนือ ผักไผ่ 
ชื่อไทย/อื่นๆ แพว, พริกม้า, พริกม่า (นครราชสีมา), หอมจันทร์ (อยุธยา), ผักไผ่ (ภาคเหนือ), 

 ผักแพว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), จันทน์โฉม, จันทน์แดง, ผักไผ่น้ า, ผักแพ้ว, 
 ผักแพรว, ผักแจว, พริกบ้า, หอมจันทร์,  
 Vietnamese coriander  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Polygonum odoratum Lour. 
วงศ์ (Family) Polygonaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นจัดเป็นพืชล้มลุก มีล าต้นสูงประมาณ 30-35 เซนติเมตร ล าต้นตั้งตรง มีข้อเป็นระยะ ๆ ตามข้อมัก
มีรากงอกออกมา หรือล าต้นเป็นแบบทอดเลื้อยไปตามพ้ืนดินและมีรากงอกออกมาตามส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนดิน 
เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในที่ชื้นแฉะ เช่น ในบริเวณห้วย หนอง คลอง บึง หรือแอ่งน้ าต่าง ๆ พบได้ทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย เพราะเกิดได้เองตามธรรมชาติ 

ใบ มีใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปหอกหรือรูปหอกแกมรูปไข่ ใบมีขนาดกว้าง
ประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5.5-8 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมคล้ายใบไผ่แต่บางกว่า 
ขอบใบเรียบ ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ก้านใบสั้นมีหู ใบลักษณะคล้ายปลอกหุ้มรอบล าต้นอยู่บริเวณเหนือข้อของล า
ต้น 

ดอก ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกมีดอกย่อยขนาดเล็กสีขาวนวลหรือชมพูม่วง 
ผล ผลมีขนาดเล็กมาก 

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินกับลาบ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอดอ่อนและใบอ่อนใช้ประกอบอาหาร ใช้รับประทานเป็นผักสด หรือใช้แกล้มกับอาหารที่มีรสจัด ใช้

เป็นเครื่องเคียงของอาหารอีสาน อาหารเหนือ อาหารเวียดนาม หรือน ามาหั่นเป็นฝอย ใช้คลุกเป็นเครื่องปรุง
สดประกอบอาหารประเภทลาบ ลู่ ต าซั่ว ก้อยกุ้งสด ข้าวย า แกงส้ม 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. รสเผ็ดของผักแพวช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันในเลือด เหมาะเป็นผักสมุนไพรลดความอ้วนได้โดย

ไม่ขาดสารอาหาร เพราะอุดมไปด้วยเส้นใยและวิตามิน แต่ต้องรับประทานในปริมาณที่มากพอหรือวันละไม่
น้อยกว่า 3 ขีด 

2. ผักแพวมีวิตามินเอสูง จึงช่วยบ ารุงและรักษาสายตาได้เป็นอย่างดี โดยมีวิตามินเอสูงถึง 8,112 
หน่วยสากลในขณะที่อีกข้อมูลระบุว่ามีมากถึง 13,750 มิลลิกรัม 

3. ผักแพวเป็นผักที่ติดอันดับ 8 ของผักที่มีวิตามินซีสูงสุด โดยมีวิตามินซี 115 มิลลิกรัม ต่อน้ าหนัก 
100 กรัม 

4. ผักแพวมีแคลเซียมสูงถึง 390 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม จึงช่วยบ ารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงได้
เป็นอย่างด ี

5. ผักแพวมีธาตุเหล็กสูงสุดติด 1 ใน 5 อันดับของผักที่มีธาตุเหล็กสูง 
6. ช่วยเจริญอาหาร ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร ใบ คั้นผสมกับแอลกอฮอล์ แก้กลากเกลื้อนผื่นคัน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด และการใช้ล าต้นปักช า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ผักแพว สรรพคุณและประโยชน์ของผักแพว 34 ข้อ ! (ผักไผ่). สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 

2561 จาก https://medthai.com/ผักแพว/ 
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64) ชื่อภาคเหนือ ผักไผ่น้ า (ชุมชนเรียกส้มกุ้ง) 
ชื่อไทย/อื่นๆ พญาดง, เอ้ืองเพ็ดม้า (ภาคกลาง), ผักบังใบ (ภาคเหนือ), หน่อกล่ะอึ (กะเหรี่ยง

แม่ฮ่องสอน), มีส้อย ล าถ้อย (ลั้วะ), ปร้างเจงบั้ว (ปะหล่อง), โพ้งลิ่น (เมี่ยน) ผักไผ่
น้ ายอดแดง ผักบุ้งท้องแดง ผักลิ้นไฟ 

 Polygonum chinense 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Persicaria chinensis (L.) H. Gross  
วงศ์ (Family) Polygonaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นพญาดง จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกเลื้อยพาดพันกับต้นไม้อ่ืน ล าต้นมีความสูงได้ถึง 4 เมตร 
ใบพญาดง เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ใบมีขนาดกว้าง

ประมาณ 1-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-10 เซนติเมตร ผิวใบเรียบหรือมีขน มีหูใบเป็นปลอกหุ้มล าต้น 
ดอกพญาดง ออกดอกเป็นช่อ โดยจะออกตามซอกใบ มีดอกย่อยจ านวนมาก กลีบดอกเป็นสีขาวหรือสี

ชมพู 
ผลพญาดง เป็นผลสด ลักษณะของผลเป็นรูปเกือบกลม สีน้ าเงินเข้ม 

แหล่งที่พบ 
ป่าชุมชน  สวนครัว  พบในห้วย 

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
- ลูก ทานลูกสุก เม็ดข้างในมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆ 
- ยอด ทานสุกลวกจิ้มน้ าพริก (น้ าพริกเผา) แกงแค ยอดมีรสเปรี้ยวแกงกับปลา 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผลสุกมีรสเปรี้ยว ใช้รับประทานได้ 
- ชาวลั้วะจะใช้ยอดอ่อนน ามารับประทานโดยจิ้มกับเกลือ ชาวกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนจะใช้ยอดอ่อน

น าไปย่างกับไฟรับประทานกับน้ าพริก ส่วนชาวปะหล่องจะน าใบมาสับให้ละเอียดใช้เป็นส่วนผสมในการท า
ลาบ 

- ชาวเมี่ยนจะใช้ใบน ามาต้มกับน้ าแล้วน าน้ าที่ได้มาใช้เป็นส่วนผสมในการท าแป้งเหล้า 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
- ชาวเขาเผ่าแม้วจะใช้รากผสมกับรากสากเหล็ก รากหนามแน่ และรากปัวชุนเย น ามาต้มกับน้ าดื่ม

เป็นยาแก้อาการปวดท้องน้อย ส าหรับกามโรค 
- ชาวเขาเผ่าอีก้อ มูเซอ จะใช้ ใบหรือทั้งต้น น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาถ่ายพยาธิ 
- ใบน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้อาการปัสสาวะขัด (ส าหรับสตรีที่ยังไม่หมดประจ าเดือน ห้ามใช้ใน

ขณะที่มีรอบเดือน) 
- ทั้งต้นน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้นิ่ว 
- ทั้งต้นน ามาทุบห่อผ้าหมดไฟ ใช้เป็นยาประคบแก้อาการปวดท้องไส้ติ่งที่มีอาการไม่มาก 
- ใช้เป็นยาแก้โรคหนองใน โดยต ารายาพ้ืนบ้านล้านนาจะใช้รากหรือเหง้า ผสมกับรากขี้ครอก โดยใช้

อย่างละเท่ากัน น ามาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วน าไปต้มเคี่ยวให้ข้น ใช้ดื่มเป็นยาแก้โรคหนองใน ส่วนอีกต ารับจะ
ใช้ใบหรือยอดผสมกับรากส้มกุ้ง น ามาต้มกับน้ าดื่ม ส่วนชาวเขาเผ่าแม้วจะใช้เหง้า ผสมกับเหง้าเอ้ืองหมายนา 
และว่านกีบแรด น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้หนองใน 

- ส าหรับสตรีที่มีอายุมากแล้วและต้องการให้ประจ าเดือนหมด ให้ใช้ใบน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาท าให้
หยุดมีประจ าเดือน แต่ห้ามใช้กับสตรีที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์และสตรีมีครรภ์เด็ดขาด 

- ใบหรือทั้งต้นใช้ต าพอกห้ามเลือด รักษาแผลสด แผลเปื่อย แผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก 
- ใบหรือทั้งต้นน ามาต าหรือคั้นเอาน้ าทาหรือพอกแก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน หูด ฝี หนอง ฆ่าเชื้อโรค 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด และการปักช า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า พ้ื น ที่ สู ง .  ( 2559) .  ผั ก ไ ผ่ น้้ า .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  9 ม ก ร า ค ม  2562 จ า ก 

https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/210 
Medthai. (2560). พญาดง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นพญาดง 12 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 

จาก https://medthai.com/พญาดง/ 
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65) ชื่อภาคเหนือ ผักแว่น 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักลิ้นปี่ (ภาคใต้), หนูเต๊าะ (กระเหรี่ยง-ภาคเหนือ), ผักแว่น (ภาคกลาง, ภาคเหนือ, 

ภาคอีสาน), ผักก๋ าแหวน 
 Water clover, Water fern, Pepperwort  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Marsilea crenata C. Presl 
วงศ์ (Family) Marsileaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักแว่น เป็นไม้น้ าล้มลุกจ าพวกเฟิร์น มีล าต้นสูงได้ถึง 20 เซนติเมตร เจริญเติบโตในน้ าตื้น ๆ มีล า
ต้นเป็นเหง้าเรียวยาวทอดเกาะเลื้อย และแตกกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ มีขนสีน้ าตาลอ่อน ๆ ขึ้นปกคลุมและใบ
อยู่เหนือน้ า โดยต้นอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อแก่แล้วจะเป็นสีน้ าตาล ส่วนของรากสามารถเกาะติดและเจริญอยู่ได้
ทั้งบนพ้ืนดินหรือเจริญอยู่ในน้ าก็ได้ 

ใบผักแว่น ใบเป็นใบประกอบแบบพัด โดยมีใบย่อย 4 ใบคล้ายกังหัน ลักษณะของใบย่อยเป็นรูป
สามเหลี่ยมหรือเป็นรูปลิ่มหรือเป็นไข่กลับ แต่ละใบย่อยมีขนาดเท่ากัน ออกจากตรงกลางจากต าแหน่งเดียวกัน
เป็นลักษณะกลม โดยขนาดของใบย่อยจะมีความกว้างประมาณ 0.6-1.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 0.8-1.8 
เซนติเมตร โคนใบสอบ ส่วนขอบใบเรียบหรือหยักเล็กน้อย แผ่นใบมีลักษณะเรียบและไม่มีขน ใบย่อยจะไม่มี
ก้าน ส่วนก้านใบจะมีความยาวประมาณ 4.5-15 เซนติเมตร ใบมีสปอร์โรคาร์ป (Sporocarps) ออกที่โคนก้าน
ใบเป็นก้อนแข็ง ๆ ออกเดี่ยว ๆ หรือออกหลายอัน มีสีด า ก้านยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ลักษณะของสปอ
โรคาร์ป มีรูปขอบขนานยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร บนก้านชูสั้น ๆ โดยจะออกท่ีโคนก้านใบ ขณะที่อ่อนอยู่เป็น
สีเขียว เมื่อแก่แล้วจะเป็นสีน้ าตาลเข้มหรือด า และร่วงไดง้่าย และภายในจะมีสปอร์จ านวนมาก 

ดอกผักแว่น ดอกเป็นดอกเดี่ยวมีสีเหลือง ส่วนข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุว่า ดอกมีกลีบเป็นสีม่วง มีขนาด
เล็ก ออกตามซอกใบ มีผลแห้ง และแตกได ้
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว พบตามท่ีชื้น 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบ กินสดกับน้ าพริก ต้มจืด แกงใส่ปลาดุก 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบอ่อน ยอดอ่อน และก้านใบใช้รับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ าพริก ลาบ ก้อย ส้มต า ซุปหน่อไม้ ใช้

เป็นเครื่องเคียงกับอาหารชนิดต่าง ๆ หรือน าไปใช้ประกอบอาหาร เช่น ท าแกงจืด แกงอ่อม เจียวไข่ เป็นต้น 
และเม่ือน ามาต้มจะมีลักษณะอ่อนนิ่มท าให้รับประทานได้ง่าย จึงเหมาะอย่างยิ่งส าหรับเด็ก และผู้สูงอายุ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ต้นผักแว่นมีธาตุเหล็กสูง จึงช่วยในการเสริมสร้างเม็ดเลือดแดง 
- น้ าที่ได้จากการน าใบสดมาต้มช่วยลดไข้ 
- ต้นช่วยดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ 
- ทั้งต้นใช้ผสมกับใบธูปฤาษี ทุบพอแตก ใช้แช่น้ าที่มีหอยขมเป็น ๆ อยู่ ประมาณ 2-3 นาที น ามาดื่ม

เป็นยาแก้ไข้ และอาการผิดส าแดงได้ 
- ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ 
- ผักแว่นมีรสจืดและมัน ช่วยบรรเทาความร้อนในร่างกาย ระงับอาการร้อนใน แก้ร้อนใน แก้อาการ

กระหายน้ า โดยใช้น้ าที่ได้จากการน าใบสด และต้นมาต้ม 
- ใบ และต้นช่วยบ ารุงสายตา รักษาโรคตาอักเสบ รักษาต้อกระจก ป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืน 
- น้ าที่ได้จากการน าใบผักแว่นมาต้มช่วยสมานแผลในปากและล าคอได้ 
- น้ าที่ได้จากการน าใบสดมาต้มช่วยรักษาโรคปากเปื่อย ปากเหม็น 
- ทั้งต้นใช้ต้มน้ าดื่ม ช่วยแก้เจ็บคอ อาการเสียงแหบ 
- น้ าที่ได้จากการน าใบสดมาต้มช่วยแก้อาการท้องเสีย 
- เนื่องจากต้นมีเส้นใยอาหารมากจึงช่วยป้องกันและแก้อาการท้องผูกได้ 
- น้ าที่ได้จากการน าใบสดมาต้มช่วยขับปัสสาวะ 
- ต้นช่วยแก้ดีพิการ 
- ใบสดใช้เป็นยาภายนอก ช่วยรักษาแผลเปื่อย แผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก ช่วยในการสมานแผล เร่งการ

สร้างเนื้อเยื่อ และช่วยระงับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดหนอง และช่วยลดการ
อักเสบ ด้วยการใช้ใบสดประมาณ 1 ก ามือ น ามาล้างให้สะอาดแล้วต าให้ละเอียด คั้นเอาแต่น้ าน ามาใช้ทา
บริเวณแผล 

- ใบมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราอันเป็นสาเหตุของโรคกลาก 
- ต้นช่วยรักษาโรคเกาต์ 
- ปัจจุบันมีการน าใบไปพฒันาเป็นยาชนิดครีมที่น ามาใช้ทาเพ่ือรักษาแผลอักเสบหลังการผ่าตัด 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ส าหรับผู้เป็นมะเร็งไม่ควรรับประทาน  
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- ตามต านานหรือพิธีกรรมทางศาสนาของชาวเหนือมีความเชื่อว่า หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทาน
ผักแว่น เนื่องจากผักแว่นมีลักษะของล าต้นเป็นเครือ โดยเชื่อว่าเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วอาจท าให้ไปพันคอ
ของเด็กทารกในท้องได้ ท าให้คลอดยาก หรือมีอาการปวดท้องก่อนคลอดนาน เปรียบเหมือนว่ารากผักแว่นยึด
ติดกับโคลนอยู ่
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เถา ไหล สปอร์ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). 20 สรรพคุณและประโยชน์ของผักแว่น ! (ผักลิ้นปี่) . สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ผักแว่น/ 
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66) ชื่อภาคเหนือ ผักแว่นผี 
ชื่อไทย/อื่นๆ ส้มกบ, ส้มสังกา, ส้มสามตา, สังส้ม, ส้มดิน, 

 หญ้าตานทราย, เกล็ดหอยจีน, ผักแว่น, 
 ผักแว่นเมืองจีน, ซาเฮ้ียะซ่ึงเช่า  
 Creeping lady’s sorrel, Indian sorrel,  
 Yellow wood sorrel, Wood sorreal 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Oxalis corniculata Linn. 
วงศ์ (Family) Oxalidaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นส้มกบ เป็นวัชพืชพุ่มเตี้ยมีอายุยืนหลายฤดู มีล าต้นทอดเลื้อยไปตามพ้ืนดิน และมีไหลยาว ส่วนของ
ล าต้นมีขนขึ้นปกคลุมอยู่ 

ใบส้มกบ มีใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปหัวใจซึ่งเกิดจากจุดเดียวกันที่
ปลายของก้านใบ และก้านใบมีความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร 

ดอกส้มกบ ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ มีกลีบดอกสีเหลือง ส่วนโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย 
แต่ละดอกมีปลายแยกออกเป็นกลีบ 5 กลีบ ก้านดอกมีความยาวประมาณ 3-10 เซนติเมตร และสามารถออก
ดอกได้ตลอดทั้งปี 

ผลส้มกบ ผลเป็นฝักตั้งตรง ฝักมีลักษณะเป็นเหลี่ยม 5 เหลี่ยม และมีขนข้ึนปกคลุม มีความยาวของฝัก
ประมาณ 4-6 เซนติเมตร ผลแก่จะแห้งแตกและดีดเมล็ดออกมา 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบ มีรสเปรี้ยว กินใส่สลัด แกงให้มีรสเปรี้ยวแทนมะนาว 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ยอดอ่อนและใบอ่อนน ามาใช้ปรุงเป็นอาหารได้เช่นเดียวกับผักดอง 
- นอกจากจะใช้เป็นอาหารแล้ว ยังน ามาใช้แทนมะขามเปียกในยามที่มะขามเกิดขาดแคลนได้ 

เนื่องจากส้มกบมีรสเย็น เปรี้ยว เค็ม และหวานเล็กน้อย 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ทั้งต้น ใช้ได้ทั้งต้นสด และต้นแห้ง ปรุงเป็นยาแก้บวม ท้องร่วง บิด ดีซ่าน อาเจียนเป็นเลือด เจ็บคอ 

เลือดก าเดาออก โดยน ามาต้มหรือบดเป็นผงกินก็ได้ และถ้าฟกช้ าจากการถูกระทบกระแทก หรือหกล้ม และ
แผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก ใช้ใบต้มชะล้าง หรือต าพอก 

- น้ าคั้นจากใบใช้หยอดตาและแก้เจ็บคอ ในอินโดนีเซียใช้ใบผสมหัวหอมและเกลือรับประทานแก้ปวด
ท้อง 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ส้มกบมีฤทธิ์ท าให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร การรับประทานครั้งละมาก ๆ อาจท าให้รู้สึก

คลื่นไส้ 
- ทุกส่วนของต้นส้มกบยังมีกรดออกซาลิก (Oxalic acid) หากได้รับเข้าไปในปริมาณมาก อาการเป็น

พิษจะเกิดภายหลังได้รับเพียง 1-2 วัน โดยจะมีอาการอาเจียน เกิดอาการอักเสบในระบบทางเดินอาหาร ถ่าย
เป็นเลือด มีอาการท้องบวม และอาจมีอาการปวดศีรษะ มีอาการชัก และถึงขั้นโคม่า หน้าเกร็ง อาจมีอาการ
อักเสบของไต ท าให้มีเลือดและไข่ขาวในปัสสาวะ และเมื่อน ามาใช้เป็นยาภายในไม่ควรใช้ติดต่ อกันนานถึง 3 
วัน เนื่องจากกรดออกซาลิกอาจท าให้เกิดนิ่วในไตได้ หากใช้ติดต่อกันนานเกินไป 

- ส าหรับผู้ที่ไตไม่ดีหรือเป็นโรคนิ่วในไต ไม่ควรรับประทานสด แต่ควรใช้วิธีต้มเอาน้ ามาอมกลั้วคอ
แทน โดยไม่ต้องกลืนกินลงไป 
วิธีการขยายพันธุ์ 

ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ด และไหล 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (ม.ป.ป.). ส้มสามตา. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 

2561 จาก  http: / /www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/ search_ 
detail.asp?botanic_id=1210 

Medthai. (2560). ส้มกบ สรรพคุณและประโยชน์ของส้มกบ 38 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 
https://medthai.com/ส้มกบ/ 

Thailand- an- field.  (2553) .  ส้ ม กบ .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  23 ธั น ว าคม  2561 จ าก  http: / / thailand- an-
field.blogspot.com/2010/01/blog-post_03.html 
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67) ชื่อภาคเหนือ ผักหละ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักชะอม มีชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ เช่น ผักหละ (ภาคเหนือ) , อม (ภาคใต้), ผักขา (ภาค

อีสาน อุดรธานี), พูซูเด๊าะ (แม่ฮ่องสอน), โพซุยโดะ (กะเหรี่ยง) 
 Climbing wattle, Acacia, Cha-om 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia pennata (L.) Willd. 
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นชะอม เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม มีถ่ินก าเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ล าต้นและกิ่ง
ก้านจะมีหนามแหลม ส่วนลักษณะของใบชะอมเป็นใบประกอบสีเขียวขนาดเล็ก มีก้านใบย่อยแตกออกจาก
แกนกลางใบ มีลักษณะคล้ายกับใบส้มป่อยหรือใบกระถิน ใบอ่อนจะมีกลิ่นฉุน ใบย่อยมีขนาดเล็กออกตรงข้าม
กัน คล้ายรูปรีประมาณ 13-28 คู่ ปลายใบแหลมขอบใบเรียบ ใบย่อยจะหุบในเวลาเย็น และแผ่ออกเพ่ือรับแสง
ในช่วงกลางวัน ส่วนดอกชะอม มีขนาดเล็กออกตามซอกใบ มีสีขาวถึงขาวนวล 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด แกงผักหละ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ยอดอ่อนใช้ประกอบอาหารจ าพวกแกงต่างๆ อาทิ แกงหน่อไม้ แกงเลียง รวมถึงนิยมใช้ใส่ไข่เจียวที่

เรียกทั่วไปว่า ไข่เจียวชะอม 
- ยอดอ่อนชะอมนิยมใช้รับประทานสดคู่กับอาหารจ าพวกส้มต า ลาบ ซุปหน่อไม้ หรือลวกใช้ เป็นผัก

จิ้มน้ าพริก 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากมีวิตามินเอสูง 
- ยอดชะอมช่วยลดความร้อนในร่างกายได้ 
- ผักรสมันอย่างชะอมมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ 
- ช่วยในการขับถ่าย ป้องกันโรคท้องผูก 
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- รากชะอมน ามาฝนกินช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง และช่วยขับลมในล าไส้ 
- มีส่วนช่วยบ ารุงเส้นเอ็น 
- ช่วยแก้อาการลิ้นอักเสบเป็นผื่นแดง 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ชะอมมีกลิ่นฉุนแรง การรับประทานชะอมสดมักท าให้เกิดกลิ่นปากแรง 
- สตรีหลังคลอดบุตรหรืออยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานชะอม เนื่องจาก ยอด

ชะอมมักท าให้เกิดอาการแพ้ท้องหรือเกิดอาการแสลงของสตรีที่ให้นมบุตร ซึ่งทั่วไปมักท าให้มีอาการวิงเวียน
ศรีษะ คลื่นไส้อาเจียน แต่จะมีอาการรุนแรงกว่าปกติ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

วิธีการปลูกชะอม ปลูกโดย การปักช า การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง หรือการโน้มกิ่งลงดิน โดยไม่ต้องต่อ
ตาหรือช ากิ่ง การปลูกผักชะอมส่วนมากจะใช้วิธีการเพาะเมล็ด เพราะจะได้ต้นที่แข็งแรงและทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม มีหนามหนากว่าการปลูกด้วยวิธีอ่ืน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป. ) .  ชะอม สรรพคุณ และการปลูกชะอม .  สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

http://puechkaset.com/ชะอม/ 
Medthai. (2560). ชะอม สรรพคุณและประโยชน์ของชะอม 9 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ชะอม/ 
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68) ชื่อภาคเหนือ ผักหวานบ้าน 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักหวานบ้าน มีชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ ว่า ผักหวาน (ทั่วไป), มะยมป่า (ประจวบคีรีขันธ์), 

ผักหวานใต้ใบ (สตูล), ก้านตง จ๊าผักหวาน ใต้ใบใหญ่ ผักหลน (ภาคเหนือ) , นานา
เซียม (มลายู-สตูล), ตาเชเค๊าะ โถหลุ่ยกะนีเต๊าะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) 

 Star gooseberry 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sauropus androgynus (L.) Merr. 
วงศ์ (Family) Phyllanthaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักหวานบ้าน จัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง มีความสูงของต้นประมาณ 0.5-3 เมตร ล าต้นแข็ง แตกกิ่ง
ก้านระนาบไปกับพ้ืนหรือเกือบปรกดิน ล าต้นอ่อน กลม หรือเป็นเหลี่ยม เปลือกต้นขรุขระเป็นสีน้ าตาล ส่วนกิ่ง
อ่อนเป็นสีเขียวเข้มผิวเรียบ กิ่งเรียวงอเล็กน้อยตามข้อ สามารถพบได้ตามป่าดิบแล้ง ป่าละเมาะ ป่าดิบชื้น ที่
โล่งแจ้ง ตามเรือกสวน หรือตามท่ีรกร้างทั่วไป 

ใบผักหวานบ้าน ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ รูปไข่แกมขอบขนาน รูปขอบ
ขนาน หรือรูปคล้ายขนมเปียกปูน ปลายใบแหลม โคนใบมน ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1.5-3 
เซนติเมตร และยาวประมาณ 2-7 เซนติเมตร ลักษณะของแผ่นใบเรียบเกลี้ยงทั้งสองด้าน หลังใบเป็นสีเขียว
เข้ม ส่วนท้องใบเป็นสีเขียวอ่อน เส้นแขนงใบมีข้างละประมาณ 5-7 เส้น โค้งเล็กน้อย เมื่อท าให้แห้งใบจะเป็นสี
เขียวอมเหลือง ก้านใบมีขนาดสั้น ยาวประมาณ 2-4 มิลลิเมตร มีหูใบเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายแหลม ยาว
ประมาณ 1.7-3 มิลลิเมตร 

ดอกผักหวานบ้าน ออกดอกเป็นช่อ โดยจะออกเป็นกระจุกตามซอกใบ เรียงไปตามก้านใบ ดอกเป็น
ดอกเดี่ยวแบบแยกเพศแต่อยู่บนต้นเดียว มีใบปรกอยู่ด้านบน ดอกมีขนาดเล็ก มี 2 ชนิด โดยตอนบนของกิ่ง
ก้านจะเป็นดอกเพศเมีย ส่วนตอนล่างเป็นดอกเพศผู้ ดอกเพศเมียจะมีประมาณ 1-3 ดอก และดอกเพศผู้จะมี
จ านวนมาก และดอกเพศผู้จะมีกลีบเลี้ยง 6 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ ลักษณะเป็นรูปจานกลมแบน สีน้ าตาลแดง 
มีขนาดประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร มีเกสรเพศผู้ 3 ก้าน ก้านเกสรเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก 3 แฉก ส่วน
ดอกเพศเมียรังไข่จะอยู่เหนือวงกลีบ ดอกเป็นสีเขียวอมเหลือง โดยมีกลีบเลี้ยง 6 กลีบ ลักษณะเป็นรูปไข่กลับ 
ซ้อนเรียงเหลื่อมกันเป็นชั้น 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ และกลีบเลี้ยงจะเป็นสีแดงเข้มหรือสีเหลืองจุดประสีแดงเข้ม 
โดยจะออกดอกในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 

ผลผักหวานบ้าน ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมแป้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5-1.8 
เซนติเมตร และยาวประมาณ 1-1.3 เซนติเมตร ผลฉ่ าน้ า ผิวผลเป็นพูเล็กน้อย ผลเป็นสีเขียวถึงสีขาว เมื่อแก่
เต็มที่จะเป็นสีขาวอมเหลือง เมื่อแห้งแล้วจะแตกได้ ผลมีกลีบเลี้ยงสีแดงติดคงทนห้อยลงใต้ใบ ภายในผล
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แบ่งเป็นพู 6 พู ในแต่ละพูจะมีเมล็ด 1 เมล็ด ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปครึ่งวงกลม เปลือกเมล็ดเป็นสีด าหรือสี
น้ าตาลเข้ม มีความหนา และแข็ง เมล็ดมีขนาดกว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
- ผักหวานบ้านต่างจากผักหวานป่าตรงที่หวานแต่ค่อนข้างเละ 
- ลูก ต้มกับน้ าพริก ใส่แกงแค แกงหน่อ 
- ยอด ต้มเป็นอาหารคนป่วย 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบอ่อน และยอดอ่อนของผักหวานบ้าน นิยมรับประทานสดคู่กับกับข้าวที่มีรสเผ็ด อาทิ น้ าพริก 

ลาบ และซุปหน่อไม้ เป็นต้น เนื่องจากใบอ่อน และยอดอ่อนมีความกรอบ ให้รสหวาน นอกจากนั้น ยังใช้
ประกอบอาหารในหลายเมนู อาทิ แกงอ่อม แกงเลียง และแกงจืด เป็นต้น แต่หากท าสุกความหวานจะลดลง 
ไม่สู้รับประทานสด อีกท้ัง ยังมีกลิ่นเหม็นเขียวเล็กน้อย 

- ใบอ่อน และยอดอ่อนผักหวาน น ามาล้างน าให้สะอาด น าไปตากแดดให้แห้ง 7-10 วัน ก่อนใช้ชง
เป็นชาดื่ม 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี 
- ราก ต้มน้ าดื่ม และอาบ แก้ซาง 
ต ารายาไทย   
- ใบ รสหวานเย็น ปรุงเป็นยาเขียว แก้ไข้ ใช้น้ ายางหยอดตาแก้ตาอักเสบ รักษาแผลในจมูก   
- ใบ และต้น มีรสหวานเย็น  
- น้ ายางจากต้น และใบ ใช้หยอดตา แก้ตาอักเสบ ต าผสมกับรากอบเชยเป็นยาพอก รักษาแผลในจมูก 

ผสมกับสารหนูใช้ทาแก้โรคผิวหนังติดเชื้อ  
- ใบและราก ต าให้ละเอียดใช้พอกฝี  
- ราก รสเย็น ต้มเป็นยาแก้ไข้ ถอนพิษไข้ แก้ตัวร้อน แก้ไข้กลับ แก้ซาง แก้ปัสสาวะขัด ผิดส าแดง 

รักษาคางทูม แก้ลม มะเร็งคุด สารสกัดใบและล าต้นด้วยแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 reverse 
transcriptase เล็กน้อย ไม่มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง 
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ยาพื้นบ้านล้านนา   
- ราก ต้มน้ าดื่ม แก้โรคมะเร็งคุด ผสมกับสมุนไพรอ่ืน ฝนน้ าผสมข้าวเจ้า แก้ผิดเดือน ฝนทารักษา

โรคมะเร็ง ที่มีอาการเจ็บ ร้อน ไหม้ ร่วมด้วย ฝนใส่ข้าวเจ้ากินรักษาโรคเลือดลม 
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง มูเซอ    
- ใบ  ทั้งต้น ต้มน้ าอาบ และเค้ียวกินแก้ปวดเมื่อยร่างกาย เป็นยาบ ารุงสุขภาพส าหรับหญิงหลังคลอด 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบมีสาร papaverine กินมากจะท าให้เกิดอาการเวียนศีรษะ ท้องผูก 
- การศึกษาเสริมผักหวานบ้านให้แก่กระต่าย พบว่า สามารถเพ่ิมการหลั่งน้ านมได้ แต่มีผลข้างเคียง 

คือ มีผลต่อการแท้งลูก  
- การรับประทานผักหวานในรูปผงหรือดื่มน้ าสกัดเพ่ือควบคุมน้ าหนักจะมีผลต่อระบบหายใจ ที่คาดว่า

น่าจะมีสาเหตุจากสารชนิดหนึ่งชื่อ alkaloid papaverine  
วิธีการขยายพันธุ์ 

ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด และการปักช ากิ่ง เจริญเติบโตได้ดีในที่ลุ่มต่ าที่มีความชื้นพอเหมาะ ดินร่วนชุ่ม
ชื้นและระบายน้ าได้ด ี

- การเพาะเมล็ด ท าได้โดยการเก็บผลแก่จัด ซึ่งจะมีเมล็ดสีด า น าผลมาแกะเปลือก และแยกเมล็ดออก
แล้วน าเมล็ดผึ่งไว้ในที่ร่ม 3-5 วัน จนเมล็ดแห้ง ก่อนน าเมล็ดมาห่อรวมกันด้วยผ้า และเก็บไว้ในที่ร่ม นาน  1-2 
เดือน เพ่ือให้เมล็ดพักตัว 

- การปักช ากิ่ง กิ่งช า ให้เลือกกิ่งที่มีอายุพอเหมาะ ล ากิ่งมีสีเขียวอมสีน้ าตาลหรือสีเขียวเข้มซึ่งเป็นกิ่งที่
มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ตัดให้มีขนาดยาว 20 เซนติเมตร หรือประมาณเท่าแท่งดินสอ โดยวัสดุที่ใช้ปักช า คือ 
ขี้เถ้าแกลบที่กรอกใส่ถุงด าไว้เรียบร้อยแล้วหรือดินผสม โดยรดน้ าให้ชุ่มก่อนปักช าหรืออาจให้หลังจากการปัก
ช าก็ได้ ในการปักช าต้องช าในที่ร่ม โดยเสียบลึกประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวกิ่งลงไปในแนวตั้ง หลังปักช า
อายุ 1 – 2 เดือน ก็สามารถน าไปปลูกลงแปลงได้ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2553). ผักหวานบ้าน. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=77 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). ผักหวานบ้าน (Star gooseberry) สรรพคุณ และการปลูกผักหวานบ้าน. สืบค้นเมื่อ 23 

ธันวาคม 2561 จาก http://puechkaset.com/ผักหวานบ้าน/ 
Medthai. (2560). ผักหวาน สรรพคุณและประโยชน์ของผักหวานบ้าน 36 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 

จาก https://medthai.com/ผักหวานบ้าน/ 
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69) ชื่อภาคเหนือ ผักหวานป่า 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักหวานป่า บางครั้งก็เรียกว่า ผักหวาน มีเรียกแปลกไปบ้างเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ 

ซึ่งจะเรียกผักหวานป่าว่า “ผักวาน”  ส่วนประเทศลาวจะเรียกว่า “Hvaan” กัมพูชา
เรียกว่า “Daam prec” เวียดนามเรียกว่า “Rau” มาเลเซียเรียกว่า “Tangal” และ
ประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่า”Malatado” 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Melientha suavis Pierre  
วงศ์ (Family) Opiliaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักหวานป่า มีถิ่นก าเนิดดั้งเดิมอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย โดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ 4-11 เมตร เปลือกต้นเรียบ กิ่งอ่อนเป็น
สีเขียวเข้ม เมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเทาอมสีน้ าตาลอ่อน เนื้อไม้มีความแข็ง เป็นพืชผลัดใบตามฤดูกาล จึง
เก็บสะสมอาหารไว้ที่ราก และล าต้น มักจะพบต้นผักหวานป่าได้ตามป่าเบญจพรรณในที่ราบหรือเชิงเขาที่มี
ความสูงไม่เกิน 600 เมตรจากระดับน้ าทะเล และโดยปกติจะชอบข้ึนอยู่บนดินร่วนปนทราย 

ใบผักหวานป่า ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปรียาว ปลายใบมนหรือแหลม โคนใบ
สอบเรียว ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6-12 เซนติเมตร ใบอ่อนเป็นสีเขียวอ่อน 
เมื่อแก่แล้วจะเป็นสีเขียวเข้ม มีก้านใบยาวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร 

ดอกผักหวานป่า ออกดอกเป็นช่อยาว ก้านช่อดอกยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร โดยจะออกจากกิ่ง
หรือตามซอกใบ ใบประดับดอกเป็นรูปไข่ปลายแหลม ดอกเป็นแบบแยกเพศแต่อยู่บนก้านดอกเดียวกัน โดย
ดอกเพศผู้จะมีกลีบสีเขียวอ่อน เกสรสีเหลือง ส่วนดอกเพศเมียจะมีกลีบดอกเป็นสีเขียวเข้ม และก้านดอกจะ
สั้นกว่าดอกเพศผู้ โดยจะออกดอกในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม 

ผลผักหวานป่า ผลเป็นผลเดี่ยวอยู่บนช่อยาวที่เป็นช่อดอกเดิม ลักษณะของผลเป็นรูปไข่ มีขนาดกว้าง
ประมาณ 1.5-1.7 เซนติเมตร และยาวประมาณ 2.3-3 เซนติเมตร ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่แล้วจะ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มหรือสีแดง ส่วนก้านผลจะยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตร 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
- ลูก ต้มกับน้ าพริก ใส่แกงแค แกงหน่อ 
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- ยอด ต้มเป็นอาหารคนป่วย 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- คนไทยนิยมใช้ยอดอ่อน ใบอ่อน ดอกอ่อน และผลอ่อนมารับประทานเป็นผัก โดยอาจน ามาลวกให้

สุกแล้วใช้เป็นผักจิ้มกับน้ าพริก ลาบ ใช้เป็นเครื่องเคียง หรืออาจน าไปผัดน้ ามัน หรือน ามาใช้ประกอบอาหารใน
เมนูต่างๆ เช่น แกงเลียง แกงส้ม แกงอ่อม แกงปลา แกงกะทิสด แกงกับไข่มดแดงหรือป่าแห้ง แกงคั่ว ต้มจืด 
ฯลฯ แต่ผักหวานป่าเป็นผักตามธรรมชาติที่ออกตามฤดูกาล และมีปริมาณน้อย ท าให้มีราคาแพงมากเมื่อเทียบ
กับผักชนิดอ่ืนๆ จึงถือได้ว่าผักหวานป่าเป็นอาหารพิเศษส าหรับใครหลายๆ คนที่นานๆ ครั้งจะได้รับประทาน 

ส าหรับผลแก่ยังสามารถให้น ามาลอกเนื้อทิ้ง แล้วน าเมล็ดไปต้มรับประทานเช่นเดียวกับเมล็ดขนุน โดยจะมีรส
หวานมัน บ้างว่าใช้ผลสุกน ามาต้มให้สุก และรับประทานแต่เนื้อข้างใน 

- ผลสุกของผักหวานป่ายังสามารถน ามารับประทานเป็นผลไม้ได้ด้วย เพียงแต่จะไม่นิยมเท่าน ามาใช้
รับประทานเป็นผัก 

- ในปัจจุบันพบว่ามีการน าผักหวานป่ามาพัฒนาเป็นชาส าเร็จรูป ซึ่งเป็นเครื่องดื่มต้านอนุมูลอิสระ 
- นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักหวานป่าอีกหลากหลายรูปแบบ เช่น น้ าผักหวานป่า ไวน์ 

คุกกี้ ขนมถ้วย ข้าวเกรียบ ทองม้วน เป็นต้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบอ่อน และยอดอ่อน 
- ป้องกันโรคเก่ียวกับปราสาท และสมอง เช่น อัลไซเมอร์ 
- ป้องกนัโรคมะเร็ง 
- ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด 
- ป้องกันโรคเบาหวาน 
- ช่วยลดความอ้วน 
- ช่วยบ ารุงร่างกาย 
- ต้านอนุมูลอิสระ 
- แก้ร้อนใน 
- ช่วยลดไข้ 
- แก้น้ าดีพิการ 
- แก้อาการเบื่อเมา 
- บรรเทาอาการปวดมดลูก 
- แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย 
- ใบ และน้ ายางจากใบน ามาเคี้ยวหรือกลั้วภายในปาก ส าหรับแก้ลิ้นเป็นฟ้า 
- ใบ และยอดอ่อนน ามาต้มน้ าดื่ม ช่วยแก้กระหายน้ า ป้องกันโรคปากนกกระจอก 
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ราก และล าต้น 
- ช่วยย่อยอาหาร 
- ขับลมในล าไส้ 
- แก้ท้องเสีย 
- ช่วยแก้พิษร้อน 
- ช่วยถอนพิษไข้ 
- แก้น้ าดีพิการ 
- แก่นล าต้นน ามาต้มกับต้นน้ านมสาว ใช้เป็นยากระตุ้นน้ านม 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- การรับประทานผักหวานป่าต้องน ามาปรุงให้สุกเสียก่อน เพราะการรับประทานแบบสดๆ ในปริมาณ

มากอาจท าให้เกิดอาการเบื่อเมา อาเจียน และเป็นไข้ได้ 
- ส่วนเรื่องการเก็บผักหวานป่าผิดต้น ยังมีพรรณไม้ที่มีลักษณะคล้ายกับผักหวานป่า เช่น ต้นเสน ต้น

ขี้หนอน หากรับประทานเข้าไปจะท าให้เกิดอาการผิดส าแดงได้ คือ มีอาการคลื่นเหียนอาเจียน คอแห้ง 
อ่อนเพลีย มึนงง และหมดสติ หากร่างกายอ่อนแอก็อาจท าให้ถึงแก่ชีวิตได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ผักหวานป่าตามธรรมชาติจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงกลางที่
เติบโตใต้ไม้ยืนต้นชนิดอ่ืนที่สูงกว่า ดังนั้น ผักชนิดนี้จึงชอบพ้ืนที่ที่มีแสงร าไร พ้ืนที่ที่มีแสงส่องไม่ตลอดทั้งวัน 
โดยเฉพาะใต้ร่มไม้อ่ืนที่ใหญ่กว่า ดังนั้น การปลูกผักหวานป่า หากเลียนแบบธรรมชาติจะได้ผลดี คือ ปลูกแซม
กับไม้ชนิดอ่ืนที่สามารถให้ร่มเงาได้  

ทั้งนี้ การปลูกผักหวานป่าสามารถปลูกจากต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด การปักช าราก และการ
ตอนกิ่ง ซึ่งปัจจุบันนิยมทั้งการเพาะเมล็ดมากท่ีสุด เพราะการตอนกิ่งจะแตกรากได้ยาก ถึงแม้จะใช้ฮอร์โมนเร่ง
รากก็ตาม และการเพาะเมล็ดจะท าได้เร็วกกว่า และท าให้ได้ต้นที่แตกกิ่งมากกว่าวิธีอ่ืน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). ผักหวานป่า สรรพคุณ และการปลูกผักหวานป่า . สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

http://puechkaset.com/ผักหวานป่า/ 
Medthai. (2560). ผักหวานป่า สรรพคุณและประโยชน์ของผักหวานป่า 21 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 

2561 จาก https://medthai.com/ผักหวานป่า/ 
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70) ชื่อภาคเหนือ ผักฮ้วน 
ชื่อไทย/อื่นๆ กระทุงหมา ผักฮ้วนหมู (เชียงใหม่), เครือเขาคลอน (อุบลราชธานี), ผักง่วนหมู ต้น

ง่วนหมู หัวเขาคอน (ร้อยเอ็ด) , มวนหูกวาง (เพชรบุรี), เครือเขาหมู ผักฮ้วนหมู 
ฮ้วนหมู (ภาคเหนือ), กระทุงหมาบ้า คันชุนสุนัขบ้า (ภาคกลาง), เถาคัน (ภาคใต้), 
มุ้งหม,ู ฮ้วน, ผักม้วน, ผักโง้น, ผักง้วน, ผักง้วนหมู 

 Sneeze Wort, Cotton milk plant, Green wax flower 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dregea volubilis (L.f.) Benth. ex Hook.f. 
วงศ์ (Family) Apocynaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นกระทุงหมาบ้า จัดเป็นพรรณไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ยาวได้ถึง 10 เมตร เถาจะพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ ล า
ต้นมีลักษณะเป็นเถากลม เปลือกเถาอ่อนเป็นสีเขียว ส่วนเถาแก่เป็นสีน้ าตาลถึงสีน้ าตาลอ่อน ตามผิวกิ่ง
ตะปุ่มตะป่่าและมีช่องอากาศ  

ใบกระทุงหมาบ้า ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือเกือบกลม ปลายใบ
แหลมหรือยาวรี โคนใบมนหรือเว้าหรือป้าน ใบมีขนาดกว้างประมาณ 5-10 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7.5-
15 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างหนา หลังใบเป็นสีเขียวเข้ม ส่วนท้องใบมีสีเขียวอ่อนกว่า ก้านใบยาวประมาณ 4 
เซนติเมตร 

ดอกกระทุงหมาบ้า ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุก โดยจะออกบริเวณซอกใบหรือระหว่างก้ านใบ 
ลักษณะของดอกเป็นดอกที่มีขนาดเล็ก มีกลีบดอกและกลีบรองกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ กลีบดอกเป็นสีเขียว
อ่อน บิดเวียนกัน ยาวได้ประมาณ 2 มิลลิเมตร โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นท่อ ส่วนปลายกลีบแยกออกเป็น
แฉกรูปสามเหลี่ยม เส้าเกสร 5 กลีบ เมื่อดอกบานเต็มท่ีจะมีขนาดกว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร 

ผลกระทุงหมาบ้า ผลมีลักษณะเป็นฝัก ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ฝักมีขนาดกว้างประมาณ 1.6-3 
เซนติเมตร และยาวประมาณ 7.5-10 เซนติเมตร โคนฝักป่องแล้วค่อย ๆ เรียวไปหาปลาย มีครีบตามยาว ผิว
ฝักมีขนสีน้ าตาลอ่อนนุ่มคล้ายก ามะหยี่ ข้างในฝักมีเมล็ด ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปไข่หรือรูปรีกว้าง โค้งเว้า มี
ขนาดยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร เมล็ดเป็นสีน้ าตาลอมเหลือง ผิวเรียบเป็นมันวาว ขอบบางเป็นครีบ มีพู่ขน
สีขาวเป็นมันเหมือนเส้นไหม 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
- ยอดแกง กินใบ ยอด ดอก แกงใส่กระดูกหมู มะเขือส้ม ลวกจิ้มน้ าพริก 
- ยอด ดอก ลวกกินกับน้ าพริก กินกับต ามะม่วง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบ ดอก และฝักอ่อน น ามาต้มแล้วใช้เป็นอาหารได้ โดยจะมีรสขมเล็กน้อย ชาวเหนือและชาวอีสาน

จะนิยมรับประทานใบอ่อน ยอด และดอกสด 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ในเรื่องสรรพคุณทางยานั้นผักฮ้วนมีชื่อปรากฏในหนังสือต ารายาหลายเล่ม เช่น ในต าราแพทย์แผน

โบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม และต ารายาล้านนา ได้บันทึกไว้ว่า เถามีรสเบื่อเอียน มีสรรพคุณในการดับพิษ
ร้อน ถอนพิษไข้ กระทุ้งพิษไข้ ไข้กาฬและพิษฝี ขับปัสสาวะ แก้ดีก าเริบนอนละเมอเพ้อกลุ้ม ปวดศีรษะ เซื่อง
ซึม ใบใช้ขับปัสสาวะ แก้แผลน้ าร้อนลวก แก้ปวดเนื่องจากแผลอักเสบ แก้พิษ แก้ฝี โดยน าเอาใบสดมาต าให้
ละเอียดและใช้ทาบริเวณแผล ในต ารับยาล้านนาได้น าผักฮ้วนมาเป็นส่วนประกอบในยาหลายชนิด เช่น ยาลม
มะเรงคุต ใช้กระทุ้งพิษร้อน พิษไข้ พิษฝี พิษกาฬ พิษไข้หัวให้ซ่านออกมา แก้น้ าดีก าเริบ หลับๆตื่นๆ ละเมอ
เฟ้อพก ช่วยให้อาเจียน ขับพิษ ขับปัสสาวะ ขับน้ าตา รากผักฮ้วนหมูมีรสเฝื่อน ใช้กระทุ้งพิษ แก้ไข้พิษ ขับ
ปัสสาวะ ดับพิษร้อน แก้ดีก าเริบ รากผักฮ้วนยังใช้ร่วมกับ หัวถั่วพู รากผักหวานบ้าน ผักต าลึง และหาดเยือง 
ฝนใส่น้ าซาวข้าวใช้กินบรรเทาอาการปวดหัว ใช้ท ายาประคบโดยใช้หัวกุก หัวก่า หัวข่า รากตาเหินขาวและ
เหลือง น ามาห่อผ้าและนึ่งประคบบริเวณที่ปวด นอกจากนี้ยังใช้ท ายารักษามะเร็งคุด โดยน าหัวบุก หัวกลอย 
บอระเพ็ด เปลือกหมี่ ยางพราย เหนี้ยวหมู เปลือกง้วนหมู อย่างละเท่าๆกัน ต าแล้วคั่วบดใส่น้ ามันงาน ามาทาถู
นวดบริเวณที่เจ็บที่ปวดตามกระดูก และเอ็น ใช้ทาบริเวณที่เจ็บที่เมื่อย นอกจากนี้ผักฮ้วนยังใช้เป็น
ส่วนประกอบของยาล้านนาอีกหลายต ารับ  
วิธีการขยายพันธุ์ 

ผักฮ้วน สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือน ากิ่งหรือเถาแก่มาปักช าแล้วน าดินมากลบทับไว้ 
รดน้ าสม่ าเสมอ รอจนรากงอกซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจึงน ามาปลูกลงดินและท าไม้ค้างเพ่ือให้
ผักฮ้วนเลื้อยเกาะ หรืออาจปลูกไว้ตามรั้วบ้าน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
นิตยา บุญทิม. (ม.ป.ป.). ผักฮ้วน ผักพ้ืนบ้านที่มากด้วยสรรพคุณ (ตอน 3). สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

https://stri.cmu.ac.th/article_detail.php?id=54 
Medthai. (2560). 14 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นกระทุงหมาบ้า ! (ผักฮ้วนหมู) . สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 

2561 จาก https://medthai.com/กระทุงหมาบ้า/ 
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71) ชื่อภาคเหนือ ผักเฮือด 
ชื่อไทย/อื่นๆ เลียบ ผักเฮียด 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus geniculata Kurz  
วงศ์ (Family) Moraceae 
วิสัยพืช ไม้ยืนต้น 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง และเป็นไม้ผลัดใบ ล าต้นสูง 8-15 เมตร  
ใบ เป็นใบเดี่ยวออกแบบสลับสีเขียว รูปรีหรือรูปไข่ปนขอบขนาน ปลายใบมนทู่ ขอบใบเรียบ ผิวใบ

มันกว้าง 6-7 ซม. ยาว 7-18 ซม. มีหูใบขนาดเล็ก ใบอ่อนสีชมพูหรือชมพูอมเขียว ใบอ่อนแลดูใสแวววาวไปทั้ง
ต้น และมีปลอกหุ้มใบในระยะเริ่มแรก พอเจริญเต็มที่ใบอ่อนกลายเป็นใบแก่  

ดอก เป็นช่อเส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 4-6 มม. ก้านใบสั้นออกจากซอกใบ  
ผล ผลอ่อนสีเขียว และจะมีการเปลี่ยนเป็นสีชมพูแดงม่วงหรือด า เมื่อแก่เต็มที่ เส้นผ่านศูนย์กลาง

ประมาณ 2 ซม. 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดน าไปแกง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใช้ใบ และยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ใช้เป็นผักแกงกับเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ มีรสฝาดอมเปรี้ยว หรือน าไปนึ่งจิ้ม

น้ าพริก หรือใช้ย า เรียกว่า ย าผักเฮือด 
- ยอดอ่อน ใบอ่อน รับประทานสดหรือน าไปลวก นึ่ง เป็นผักจิ้มกับน้ าพริก น าไปปรุงอาหาร เช่น แกง

กับซี่โครงหมู แกงกับปลา ย าผักเฮือด 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เปลือกและล าต้นต้มกินแก้ปวดท้อง 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
มีข้อห้ามส าหรับหญิงแม่ลูกอ่อนที่มีอาหารไอ ห้ามกินเพราะจะท าให้อาการก าเริบ 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
การใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
กรมส่ ง เสริมการเกษตร .  (ม .ป .ป . ) .  ผักเ ฮือด .  สืบค้น เมื่ อ  23 ธันวาคม 2561 จาก http: / /area-

based.lpru.ac.th/veg/www/Native_veg/v258.htm 
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). ผักเฮือด. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 

จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php?id_ingredient=138 
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72) ชื่อภาคเหนือ ผีเสื้อราชินี  
ชื่อไทย/อื่นๆ ผีเสื้อราตรี, Purple woodsorrel 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oxalis purpurea L. 
วงศ์ (Family) Oxalidceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศ มีถิ่นก าเนิดในประเทศบราซิล ผีเสื้อราตรีเป็นพืชล้มลุก มีหัว และมีใบสีเขียว
หรือม่วงลักษณะคล้ายตัวผีเสื้อกางปีกที่มักจะหุบในเวลากลางคืน ดอกมีสีชมพู-ม่วงอ่อนเกือบขาว โดยทั่วไป
นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง ผีเสื้อราตรีชอบน้ าปานกลางและเติบโตได้ดีในที่มีแดดร าไรหรือในที่ร่ม 

ดอก ผีเสื้อราตรีออกดอกเป็นดอกเดี่ยว โดยก้านดอกจะออกจากก้านล าต้น มีสีชมพู -ม่วงอ่อนเกือบ
ขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีเกสรตัวผู้ 5-6 ตัว 

ใบ ผีเสื้อราตรีมีใบเป็นสีเขียวหรือสีม่วง ใบแต่ละใบเป็นรูปสามเหลี่ยม และจะเรียงเป็นแนววงกลม 3 
ใบโดยเอาด้านที่เป็นมุมของสามเหลี่ยมชนกัน ดูเผินๆ คล้ายกับตัวผีเสื้อใบกางปีก ใบจะหุบในเวลากลางคืน 
แหล่งที่พบ  

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช  

Exotic species 
ความสามารถในการปลูกนอกถิ่น  

ดีมาก 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
มาจากออสเตรเลีย กินใบ, ท าส้า กินสดกับน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้แขวนหรือปลูกลงแปลงคลุมดิน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การแยกหน่อ 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เกษตรดิจิทัล. (2560). ผีเสื้อราตรี. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก https://data.addrun.org/plant/ 

archives/84-oxalis-triangularis-a-st-hil 
Blooming Bouquet. (2559). ดอกผีเสื้อราตรี. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก http://blooming-

bouquets.blogspot.com/2016/01/PurpleShamrock.html  
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73) ชื่อภาคเหนือ เพี้ยฟาน 
ชื่อไทย/อื่นๆ สันโสก, ระยอลร์(ขมุ), เส่เนอซี(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน),  

 ขี้ฮอก(คนเมือง), เต็งละ(ม้ง), เหมือดหม่น,  
 เฮือดหม่อน, หัสคุณเทศ, สมัดน้อย, สมัดขาว(อีสาน), 
 Pink Lime-Berry, Cama, Cemama  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Clausena excavata Burm.f.  
วงศ์ (Family) Rutaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
มี 2 ประเภท คือ  
1) ป่า ก้านแดง ใบแหลมหว่า กลิ่นแรงกว่า 
2) บา้น ใบมนกว่า 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เป็นไม้พุ่ม ขนาดเล็ก โดยทั่วไปสูง 2-4 เมตร แต่บางต้นอาจสูงได้ถึง 15 เมตร ล าต้นโตขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ยาวได้ถึง 20 ซม. แตกกิ่งก้านสาขาไม่เป็นระเบียบ  
ใบมีขนละเอียดอ่อนนุ่มคลุมใบ เป็นใบประกอบแบบขนนสองชั้นเรียงสลับช่อใบยาว 15-50 ซม. โคน

ช่อใบอาจมีช่อใบย่อยหลายช่อ ใบย่อย 15-31 ใบต่อช่อ ปลายช่อเป็นใบเดี่ยว ก้านใบย่อยสีเขียว ก้านใบปลาย
ยาวกว่าก้านใบข้างมาก แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปใบหอก ขนาดกว้าง 1-7 ซม. ยาว 2-20 ซม. ปลายแหลมหรือเรียว
แหลม โคนใบเบี้ยด้านหนึ่งสอบเป็นรูปลิ่ม อีกด้านโค้งมน ขอบใบเรียบหรืออาจเป็นซี่หยักเล็กๆ ผิวใบแก่
ด้านบนเกลี้ยงไม่มีขน ด้านล่างมีขนละเอียดบาง ๆ  

ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ก้านดอกย่อยยาว 0.5-2.0 มม. วงกลีบเลี้ยงเล็กมาก กลีบดอก 4 กลีบ รูป
ไข่แกมขอบขนาน ยาว 3.5-5.0 มม. สีเขียวอ่อนถึงขาวอมเหลือง เกสรเพศผู้ 8 อัน ก้านชูอับเรณู ยาว 1.5-3.5 
มม. โคนโต ก้านชูเกสร เพศเมีย รูปทรงกระบอก ปลายกว้าง ยาวได้ถึง 1.8 มม. รังไข่รูปไข่ มีขนละเอียดคลุม
ผล มีเนื้อนอก รูปไข่ยาว 1-2 ซม. เมื่อสุกสีชมพูอมแดง ผิวเกลี้ยงหรืออาจมีขนละเอียดบางๆ 

ผล มีเนื้อนอก รูปไข่ยาว 1-2 ซม. เมื่อสุกสีชมพูอมแดง ผิวเกลี้ยงหรืออาจมีขนละเอียดบางๆ 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ใบ เป็นเครื่องเคียง กินกับลาบ ย าหน่อไม้ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบ รับประทานสดกับลาบ(ขมุ) 
ยอดอ่อน รับประทานสดจิ้มน้ าพริก มีรสขมเล็กน้อย(คนเมือง) 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ทั้งต้น ต้มน้ าอาบแก้ผื่นคัน อาจใส่รวมกับแพพันชั้นก็ได้(คนเมือง) 
2. ล าต้นและใบ ต้มน้ าดื่มเป็นยาแก้สรรพพิษ(คนเมือง) 
3. กิ่งและใบ ต้มน้ าอาบหรืออบตัวแก้ไข้ ไม่สบาย หลังจากคลอดลูก ใช้ต้มรวมกับเมโกล่บละ กล้วย

ตานี และกล้วยป่า(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)  
4. ยอดอ่อน รับประทานเป็นยาแก้อาการท้องผูก(ม้ง) 
5. ใบ เอาไปใส่รังไข่ช่วยไล่ไรไก่เพราะใบมีกลิ่นเหม็น รุนแรง(คนเมือง) 
6. เปลือกต้น พบสารที่มีฤทธิ์ต้านสารพิษที่ท าลายตับ ต้านอาการปวดและอักเสบ ใบหรือทั้ง 5 แก้ไข้

มาลาเรีย วัณโรค รักษาโรคผิวหนัง ห้ามเลือด ฆ่าเชื้อโรค  
7. ชาวเขาเผ่าลีซอใช้ใบต้มน้ าอาบให้ไก่เพ่ือก าจัดไรไก่ หรือให้คนอาบเพ่ือก าจัดเหาและไร หรือแก้

แผลเปื่อย แผลอันเกิดจากอาการคันและเกา พวกม้งใช้ใบต าและอาจจะผสมกับใบพืชอ่ืนๆ เช่น ส้มโอ เครือเขา
ด า ท้อ ต าร่วมกัน ห่อผ้ารัดที่ข้อมือด้านหนึ่งและข้อเท้าอีกด้านหนึ่ง แก้ไข้มาลาเรีย(8) กะเหรี่ยงใช้ทั้งต้นต้ม
อาบแก้อาการวิงเวียนศีรษะ(6) ชาวเขาโดยทั่วไปใบต าพอกแก้อาการอักเสบ บวมอันเกิดจากไฟ น้ าร้อนลวก
หรือสาเหตุอ่ืนๆ ไทยใหญ่ใช้รากต้มกินเป็นยาบ ารุงก าลัง 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การแยกหน่อ การปักช าราก และการใช้เมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สถาบันวิ จั ยและ พัฒนาที่ สู ง .  (2553) .  สั น โสก , เ พ้ี ยฟาน .  สื บค้น เมื่ อ  23 ธั นวาคม 2561 จาก 

https: / /eherb.hrdi.or. th/search_result_details.php?herbariumID=311&name=สันโสก , 
เพ้ียฟาน 
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74) ชื่อภาคเหนือ ฟักแก้ว 
ชื่อไทย/อื่นๆ ฟักทอง, Pumpkin 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata Duchesne 
วงศ์ (Family) Cucurbitaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ฟักทองเป็นไม้เถาเลื้อยไปตามดิน มีมือส าหรับยึดเกาะ ล าต้นอวบน้ า  
ใบเดี่ยวรูปห้าเหลี่ยม มีขนทั้งสองด้าน ดอกสีเหลืองรูปกระดิ่ง  
ผลฟักทองมีด้วยกันหลายลักษณะ บางครั้งเป็นผลเกือบกลมก็มี แต่โดยทั่วไปเป็นรูปทรงกลมแป้น ผิว

ขรุขระเล็กน้อย เมื่อยังดิบเนื้อค่อนข้างแข็ง 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว พ้ืนที่เกษตร 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอด ผล ใช้ นึ่ง ลวก ผัด 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ใช้รับประทานเป็นอาหารว่าง อย่างน้ าฟักทองคั้นสด พายฟักทอง หรือน ามาใช้ในการประกอบอาหาร

ได้ย่างหลากหลาย เช่น ซุปฟักทอง แกง กินกับน้ าพริก เป็นต้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เนื้อฟักทอง มีวิตามินเอสูง รวมทั้งฟอสฟอรัส แคลเซียม วิตามินซี แป้ง และที่จะลืมไปไม่ได้เลยก็

คือ "เบต้าแคโรทีน" ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในเนื้อสีเหลืองของฟักทอง สามารถช่วยลดการเกิดมะเร็ง 
โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหัวใจได้ แถมเบต้าแคโรทีน ยังช่วยต้านความชรา ป้องกันโรคผิวหนัง บรรเทา
อาการปวดเมื่อยของข้อเข่า และบั้นเอวได้เป็นอย่างดี 

2. เปลือกฟักทอง มีฤทธิ์ทางยามากมาย หากทานฟักทองทั้งเปลือก จะสามารถกระตุ้นการหลั่ง
อินซูลินในร่างกาย ซึงช่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ป้องกันการเกิดเบาหวาน ความดันโลหิต บ ารุงตับ 
บ ารุงไต บ ารุงดวงตา และสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ที่ตายไป ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ใบอ่อน มีวิตามินเอสูงเท่ากับเนื้อฟักทอง แต่มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว่าในเนื้อ 
4. ดอก มีวิตามินเอ ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส มีวิตามินซีเล็กน้อย 
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5. เมล็ด ประกอบด้วยแป้ง ฟอสฟอรัส โปรตีนและวิตามิน รวมทั้งสารที่ชื่อว่า "คิวเคอร์บิติน" 
(cucurbitine) ซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิตัวตืดได้ดี และยังช่วยขับปัสสาวะ ป้องกันการเกิดนิ่ว มะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ นอกจากนี้ น้ ามันจากเมล็ดฟักทองยังช่วยบ ารุงประสาทได้ดี และยังมีกรดอะมิโนบางชนิดที่ช่วย
ป้องกันไม่ให้ต่อมลูกหมากของผู้ชายขยายใหญ่ขึ้น และช่วยปรับระดับฮอร์โมนเพศชายที่ได้จากลูกอัณฑะให้อยู่
ในระดับปกต ิ

6. ราก น้ ามาต้มน้ าใช้ดื่มแก้อาการไอได้ และยังช่วยบ ารุงร่างกาย ถอนพิษของฝิ่นได้ 
7. เยื่อกลางผล สามารถน ามาพอกแผล แก้อาการฟกช้ า อาการปวด อักเสบได้ 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
มีฤทธิ์อุ่น ดังนั้นคนที่ กระเพาะร้อน คือมีอาการเช่นกระหายน้ า ปากเหม็น หิวง่าย ปัสสาวะเหลื อง 

ท้องผูก เป็นแผลในช่องปาก เหงือกบวม ไม่ควรทานฟักทองมากเกินไป เพราะอาจกระตุ้นให้ร่างกายร้อนขึ้นได้
นั่นเอง หรือแม้แต่ในคนปกติ การทานฟักทองมากเกินไป ก็อาจท าให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ไม่สบายท้อง 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Kapook.  ( 2560) .  ฟั ก ท อ ง  เ ต็ ม เ ปี่ ย ม ด้ ว ย ป ร ะ โ ย ช น์ .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  23 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 

https://health.kapook.com/view16925.html 
Medthai. (2560). ฟักทอง สรรพคุณและประโยชน์ของฟักทอง 30 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ฟักทอง/ 
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75) ชื่อภาคเหนือ ฟักหม่น 
ชื่อไทย/อื่นๆ ฟักเขียว มะฟักหอม (แม่ฮ่องสอน) ฟักข้ีหมู ฟักจิง มะฟักขม มะฟักหม่น มะฟักหม่น

ขม (ภาคเหนือ) บักฟัก (ภาคอีสาน), ฟัก ฟักขาว ฟักเขียว ฟักเหลือง ฟักจีน แฟง 
ฟักแฟง ฟักหอม ฟักขม (ภาคกลาง) ขี้พร้า (ภาคใต้) ตังกวย (จีน) ดีหมือ ลุ่เค้ส่า 
(ชาวกะเหรี่ยง) หลู่ซะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) หลู่สะ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) หลึกเส่ 
(กะเกรี่ยงแดง) สบแมง (เมี่ยน) ฟักหม่น ผักข้าว (คนเมืองล้านนา) 

 Winter melon, White gourd, Winter gourd, Ash gourd 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.  
วงศ์ (Family) Cucurbitaceac 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น เป็นพืชอายุสั้น ล าต้นยาวหลายเมตร ล าต้นมีสีเขียว มีขนหยาบขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วทั้งต้น เป็นพืชที่
แตกกิ่งก้านสาขามาก ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ด สามารถปลูกได้ดีในดินร่วนปนทราย ปลูกเพียง 3 เดือนก็
สามารถเก็บผลผลิตได ้

ใบ ลักษณะของขอบใบหยักเป็นเหลี่ยม แยกออกเป็น 5-11 แฉกคล้ายฝ่ามือ ปลายใบแหลม ขอบใบ
หยักแบบซี่ฟัน โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจกว้าง ๆ ใบออกเรียงสลับกันตามข้อต้น ผิวใบหยาบ มีขนปกคลุมทั้งสอง
ด้าน ใบมีสีเขียวเข้ม แผ่นใบกว้างประมาณ 10-20 เซนติเมตรและยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร ส่วนก้านใบ
ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร 

ดอก ออกดอกตามง่าม ลักษณะของดอก ดอกเป็นดอกเดี่ยว มีสีเหลือง ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียจะ
อยู่ต้นเดียวกัน เมื่อดอกบานเต็มที่จะกว้างประมาณ 6-12 เซนติเมตร โดยดอกเพศผู้จะมีก้านดอกยาว 5-15 
เซนติเมตร มีกลีบรองดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นกลีบ 5 กลีบ กลีบเป็นรูปไข่หัวกลับ ยาวประมาณ 3-
5 เซนติเมตร มีเส้นมองเห็นได้ชัดเจน มีเกสรตัวผู้ 3 อันติดอยู่ใกล้กับปากท่อดอก และอับเรณูจะหันออกไป
ด้านนอก ส่วนดอกเพศเมีย ก้านดอกจะสั้น มีกลีบรองดอกและกลีบดอกลักษณะเหมือนดอกเพศผู้ เป็นรูปไข่
หัวกลับหรือเป็นรูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร มีขนยาวปกคลุมอยู่หนาแน่น มีท่อรังไข่สั้น 
ปลายท่อแยกออกเป็น 3 แฉก 

ผล ลักษณะของผลเป็นรูปกลมยาว หรือเป็นรูปไข่แกมขอบขนานหรือขอบขนานค่อนข้างยาว ผลมี
ความกว้างประมาณ 10-20 เซนติเมตรและยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร ผลอ่อนมีขน ส่วนผลแก่ผิวนอกมี
นวลเป็นแป้งสีขาวเคลือบอยู่ เปลือกแข็งมีสีเขียว เนื้อด้านในมีสีขาวปนเขียวอ่อน ฉ่ าน้ า เนื้อแน่นหนา เนื้อตรง
กลางฟูหรือพรุน และมีเมล็ดสีขาวอยู่ภายในจ านวนมาก 

เมล็ด ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปไข่ เมล็ดแบน มีความกว้างประมาณ 5-7 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 
10-15 มิลลิเมตร ผิวเรียบมีสีขาวหรือสีน้ าตาลอ่อน 
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แหล่งที่พบ 
สวนครัว 

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลฟักนิยมน ามาใช้ประกอบอาหารได้ทั้งอาหารคาวและหวาน เมนูฟัก เช่น ฟักต้มราดกะทิจิ้มน้ าพริก 

แกงฟักเขียว แกงไก่ใส่ฟัก ต้มจืดฟัก ใส่กระดูกหมู แกงเขียวหวานไก่ฟักเขียว แกงเผ็ด แกงคั่วฟักกระดูกอ่อน 
แกงเลียงรวมผักใส่ฟัก ฟักเขียวผัดไข่ ฟักผัดไข่ใส่หมูหรือกุ้งแห้ง 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบ แก้ฟกช้ า แก้พิษผึ้งต่อย ช่วยรักษาบาดแผล แก้โรคบิด แก้ร้อนในกระหายน้ า แก้บวมอักเสบมี

หนอง 
- ผล ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ แก้ไอ แก้ธาตุพิการ แก้โลหิตเป็นพิษ บวมน้ า หลอดลมอักเสบ 
- เมล็ด ลดไข้ แก้ริดสีดวงทวาร แก้โรคทางเดินปัสสาวะ แก้ไตอักเสบ บ ารุงผิว ละลายเสมหะ 
- ราก แก้ไข้ แก้กระหายน้ า ถอนพิษ 
- เถาสด รสขมเย็น ใช้รักษาริดสีดวงทวาร มีไข้สูง 
- เปลือก บ าบัดอาการบวมน้ า ขับปัสสาวะ แก้ท้องเสีย แผลบวมอักเสบมีหนอง 
- ส าหรับวิธีการใช้เปลือกเพ่ือใช้เป็นยาแก้ร้อนใน มีอาการคอแห้ง ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา แก้บวม และ

บ าบัดอาการบวมน้ า ในต าราจีนระบุว่าให้ใช้เปลือกชั้นนอกของผลฟัก น าไปตากแดดให้แห้งแล้วน ามาผสมรวม
กับเยื่อหุ้มถั่วแระ ดอกต้นกก (เต็งซัมฮวย) น้ าตาลกรวด น ามาล้างรอให้สะเด็ดน้ าจนแห้ง แล้วใส่ในหม้อดิน 
เติมน้ าพอประมาณ ต้มด้วยไฟแรงประมาณ 1 ชั่วโมง เสร็จแล้วกรองเอาแต่น้ ามาแช่ในตู้เย็นเก็บไว้ดื่ม 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ส าหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องระบบขับถ่ายและมีอาการแน่นหน้าอกไม่ควรรับประทานเมล็ดฟักเขียว 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561). ฟักเขียว. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.wikipedia.org 

/wiki/ฟักเขียว 
Medthai. (2560). ฟักเขียว สรรพคุณและประโยชน์ของฟักเขียว 53 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/ฟักเขียว/  
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76) ชื่อภาคเหนือ มะกรูด 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะขู (แม่ฮ่องสอน) มะขุน มะขูด (ภาคเหนือ) ส้มกรูด ส้มม่ัวผี (ภาคใต้) 

Kaffir lime, Leech lime, Mauritius papeda 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus hystrix DC.  
วงศ์ (Family) Rutaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เป็นไม้เนื้อแข็ง ล าต้นและกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย ใบเป็นใบประกอบชนิดลด
รูป มีใบย่อย 1 ใบ เรียงสลับ รูปไข่ คือมีลักษณะคล้ายกับใบไม้ 2 ใบ ต่อกันอยู่ คอดกิ่วที่กลางใบเป็นตอน ๆ มี
ก้านแผ่ออกใหญ่เท่ากับแผ่นใบ ท าให้เห็นใบเป็น 2 ตอน กว้าง 2.5 - 4 เซนติเมตร ยาว 4 - 7 เซนติเมตร ใบสี
เขียวแก่พ้ืนผิวใบเรียบเกลี้ยง เป็นมัน ค่อนข้างหนา มีกลิ่นหอมมากเพราะมีต่อมน้ ามันอยู่ ซึ่งผลแบบนี้เรียกว่า 
hesperidium (ผลแบบส้ม) ใบด้านบนสีเข้ม ใต้ใบสีอ่อน ดอกออกเป็นกระจุก 3 – 5 ดอก กลีบดอกสีขาว 
เกสรสีเหลือง ร่วงง่าย มีกลิ่นหอม มีผลสีเขียวเข้มคล้ายมะนาวผิวเปลือกนอกขรุขระ ขั้วหัวท้ายของผลเป็นจุก 
ผลอ่อนมีเป็นสีเขียวแก่ เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด พันธุ์ที่มีผลเล็ก ผิวจะขรุขระน้อยกว่าและไม่มีจุกที่
ขั้ว ภายในมีเมล็ดจ านวนมาก 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
นิยมใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องแกง 
น ามาท าอาหาร และด้วยรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมจึงสามารถใช้แทนมะนาวได้ดี 
ราก นิยมน ามาใช้ต้มน้ าดื่มเพ่ือบรรเทาอาการไข้ ลดอาการเสมหะเป็นพิษและบรรเทาอาการแน่นท้อง

จุกเสียด แก้ฝีภายใน 
ใบมะกรูด ใบมะกรูดอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนและสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย จึงนิยมน ามาทาน

เพ่ือแก้อาการช้ าใน บรรเทาอาการไอและป้องกันการเกิดมะเร็ง รวมถึงช่วยชะลอการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งในผู้ป่วยมะเร็งอีกด้วย 

ผิวมะกรูด ผิวของผลมะกรูดที่ขรุขระสามารถน ามาใช้เป็นยาแก้อาการนอนไม่หลับ บ ารุงหัวใจให้
แข็งแรง ขับพิษ ขับลมและแก้อาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะได้ 
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ผลมะกรูด ผลของมะกรูด นิยมน ามาทานเพ่ือแก้ไอ ขับเสมหะ บรรเทาอาการปวดท้อง ฟอกโลหิต ขับ
ระดูและช่วยขับลมในล าไส้ได้ด ี
สรรพคุณ 

ข้อมลูจากเว็บไซต ์
- มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงและต้านทานโรค 
- ช่วยท าให้เจริญอาหาร 
- ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ ด้วยการใช้ผิวมะกรูด รากชะเอม ไพล เฉียงพร้า ขมิ้นอ้อย ในปริมาณ

เท่ากัน น ามาบดเป็นผง น ามาชงละลายน้ าร้อนหรือต้มเป็นน้ าดื่ม 
- เปลือกผล ใช้เป็นยาบ ารุงหัวใจ ด้วยการใช้ผิวมะกรูดสดฝานเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 1 ช้อนแกง เติม

การบูรหรือพิมเสน 1 หยิบมือ ชงด้วยน้ าเดือด แช่ทิ้งไว้ แล้วน าน้ าที่ได้มาดื่ม 1-2 ครั้ง  
- เปลือกผลช่วยแก้ลม หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ ด้วยการใช้เปลือกมะกรูดฝานบาง ๆ ชงกับน้ าเดือดใส่

การบูรเล็กน้อย แล้วน ามารับประทานแก้อาการ  
- ช่วยแก้อาการไอ ขับเสมหะ ด้วยการใช้ผลมะกรูดน ามาผ่าซีก เติมเกลือ น าไปลนไฟให้เปลือกนิ่ม 

แล้วบีบน้ ามะกรูดลงในคอทีละน้อย ๆ จะช่วยแก้อาการไอได้ สูตรนี้ก็สามารถใช้เป็นยาขับเสมหะได้ด้วยเช่นกัน 
- ใช้แก้อาเจียนเป็นเลือด แก้ช้ าใน 
- ช่วยฟอกโลหิต ด้วยการน าผลมะกรูดมาผ่าเป็น 2 ซีก แล้วน าไปดองกับเกลือหรือน้ าผึ้งประมาณ 1 

เดือน แล้วรินเอาแต่น้ าดื่ม จะช่วยฟอกโลหิตเป็นอย่างดี 
- ใบมะกรูด มีสรรพคุณช่วยยับยั้งหรือชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง ช่วยต่อต้านมะเร็งได้

เนื่องจากอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีน 
- เปลือกผล, ราก ช่วยแก้เสมหะเป็นพิษ ด้วยการใช้ผิวมะกรูดสดฝานเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 1 ช้อน

แกง เติมการบูรหรือพิมเสน 1 หยิบมือ ชงด้วยน้ าเดือด แช่ทิ้งไว้ แล้วน าน้ าที่ได้มาดื่ม 1-2 ครั้ง  
- เปลือกผล ใช้ปรุงเป็นยาช่วยขับลมในล าไส้ แก้อาการจุกเสียด ท้องอืด แน่นท้อง ด้วยการใช้ผิว

มะกรูดสดฝานเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 1 ช้อนแกง เติมการบูรหรือพิมเสน 1 หยิบมือ ชงด้วยน้ าเดือด แช่ทิ้งไว้ 
แล้วน าน้ าที่ได้มาดื่ม 1-2 ครั้ง  

- ช่วยแก้อาการปวดท้องหรือใช้เป็นยาแก้ปวดท้องในเด็กอ่อน ด้วยการน าผลมะกรูดมาคว้านไส้กลาง
ออก น ามหาหิงคุ์ใส่และปิดจุก แล้วน าไปเผาไฟจนด าเกรียมและบดจนเป็นผงละลายกับน้ าผึ้งไว้รับประทานแก้
อาการปวดได้ หรือจะน ามาป้ายลิ้นเด็กอ่อน ใช้เป็นยาขับขี้เทาก็ได้เช่นกัน 

- ช่วยขับระดู ขับลม ด้วยการใช้ผลมะกรูดน ามาดองท าเป็นยาดองเปรี้ยวไว้รับประทาน 
- รากช่วยกระทุ้งพิษ ช่วยรักษาฝีภายใน  
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โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การใช้น้ ามันหอมระเหยมะกรูดมาใช้ทาภายนอกหลังจากทาแล้วภายใน 4 ชั่วโมง ไม่ควรให้ผิวหนัง

บริเวณท่ีทานั้นสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เพราะอาจจะท าให้ผิวหนังบริเวณนั้นไหม้ได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การตอน การเสียบยอด การปักช า การเพาะจากเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561). มะกรูด. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.wikipedia.org/ 

wiki/มะกรูด 
HonestDocs. (2561). สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรชั้นเลิศดีต่อสุขภาพความงามครบวงจร. สืบค้นเมื่อ  

20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.honestdocs.co/kaffir-lime 
Medthai. (2560). มะกรูด สรรพคุณและประโยชน์ของมะกรูด 38 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561  

จาก https://medthai.com/มะกรูด/ 
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77) ชื่อภาคเหนือ มะเกี๋ยง 
ชื่อไทย/อื่นๆ หว้าส้ม (ชุมพร, สุราษฎร์ธานี); หว้าน้ า (พังงา); มะเกี๋ยง 

 Sunrose Willow และ Creeping Water Primrose 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium nervosum A.Cunn. ex DC. 
วงศ์ (Family) Myrtaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น มะเกี๋ยง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ล าต้นสูงประมาณ 10-15 เมตร หรือมากกว่า ขนาด
ล าต้นเมื่อมีอายุมากจะมีขนาดเส้นรอบวงได้ถึง 1.5 เมตร ล าต้นแตกกิ่งมาก เปลือกล าต้นมีสีเทาหรือน้ าตาลอม
เทา เปลือกแก่ด้านนอกหลุดล่อนออกเป็นแผ่น เมื่อใช้มีดสับเปลือกด้านในจะมีสีน้ าตาลอมชมพูแต่เมื่อแห้งจะมี
สีน้ าตาล เนื้อไม้ค่อนข้างแข็งมีสีขาวนวลหรือเหลืองอ่อน และมีเสี้ยนค่อนข้างมาก 

ใบ ใบมะเกี๋ยงออกเป็นใบเดี่ยวตรงข้ามกันเป็นคู่บนกิ่งย่อย จ านวน 4-6 คู่ ในแต่ละก่ิงย่อย ใบมีรูปรีถึง
รูปหอก ขนาดใบกว้าง 8-10 เซนติเมตร ยาว 15-25 เซนติเมตร แผ่นใบ และขอบใบเรียบ ใบมีลักษณะเป็น
คลื่น และเป็นมันเล็กน้อย แผ่นใบด้านบนมีสีเขียวเข้ม ส่วนด้านล่างมีสีเขียวอ่อน ก้านใบยาว 1.5-3 เซนติเมตร 
มีเส้นกลางใบด้านบนเป็นร่องตื้น ส่วนเส้นกลางใบด้านล่างนูนขึ้น มีเส้นแขนงใบแยกออกซ้ายขวาสลับกัน ข้าง
ละ 7-15 เส้น ภายในใบมีจุดสีเหลืองกระจายไปทั่ว ใบอ่อน มีสีเขียวอมแดง ใบแก่มีสีเขียว 

ดอก ดอกมะเกี๋ยง เป็นดอกสมบูรณ์เพศ แทงออกเป็นช่อ บริเวณปลายกิ่ง แต่ละก่ิงมีจ านวน 5-15 ช่อ
ดอก ช่อดอกยาว 5-10 เซนติเมตร ช่อดอกมีดอกประมาณ 20-80 ดอก ดอกมีสีขาวอมเหลือง มีกลีบเลี้ยง 4 
กลีบ และมีกลีบดอก 4 กลีบ ขนาด 0.35-0.45 เซนติเมตรมีเกสรตัวผู้ประมาณ 150-300 อัน มีรังไข่อยู่บริเวณ
ฐานดอก ดอกมะเกี๋ยงจะเริ่มออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงหลังที่มีการแตกใบใหม่ และ
ดอกจะบานหลังจากแทงตาดอกประมาณ 2 เดือน 

ผล ผลมะเกี๋ยง มีลักษณะเป็นรูปไข่คล้ายผลหว้า แต่เล็ก และป้อมกว่าเล็กน้อย ผลมีเปลือกบาง ผล
อ่อนมีสีเขียวอมเหลือง และค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมชมพู ต่อมาเป็นสีแดงเมื่อห่าม เมื่อสุกเป็นสีแดงม่วง 
และสุกมากเป็นสีด า ขนาดผลประมาณ 1-2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5-2.5 เซนติเมตร เนื้อผลมีสีขาว หนา
ประมาณ 3–5 มิลลิเมตร เมื่อรับประทานจะให้รสเปรี้ยวอมฟาดเล็กน้อย และมีกลิ่นหอม ตรงกลางผลมีเมล็ด 
1 เมล็ด ผลมะเกี๋ยงเริ่มสุก หลังดอกบาน ประมาณเกือบ 3 เดือน และสามารถเก็บผลได้ในช่วงเดือนมิถุนายน-
กันยายน มีผลต่อช่อประมาณ 5-10 ผล และจะเริ่มติดผลได้เมื่อต้นมีอายุประมาณ 3-5 ปี 

เมล็ด เมล็ดมะเกี๋ยงมีลักษณะกลมหรือค่อนข้างเป็นรูปไข่ ขนาดประมาณ 0.7-8 เซนติเมตร 0.8-1 
เซนติเมตร เปลือกเมล็ดมีสีน้ าตาลอ่อน เนื้อเมล็ดภายในมีสีเขียว 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     



243 
 

 

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ลูก ท าเป็นเครื่องดื่ม น ามาดอง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลมะเกี๋ยงใช้รับประทานเป็นผลไม้ ให้รสเปรี้ยวอมหวาน 
ผลดิบมะเกี๋ยงน ามาใส่อาหารประเภทต้มย า ให้รสเปรี้ยวจัดจ้าน 
ผลมะเกี๋ยงใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ น้ ามะเกี๋ยงพร้อมดื่ม ไวน์มะเกี๋ยง เนคต้าร์เกี๋ยง 

มะเกี๋ยงแช่อ่ิม ชามะเกี๋ยง เยลลี่มะเก๋ียง มะเกี๋ยงดอง และโยเกิร์ตมะเกี๋ยง 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลมะเกี๋ยง 
- สารในกลุ่มต่างของผลมะเกี๋ยงออกฤทธิ์จับกับสารกระตุ้นการเกิดมะเร็ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการ

เกิดโรคมะเร็งได ้
- สารสกัดจากผลมะเกี๋ยงช่วยในการลดริ้วรอย ลดฝ้า และจุดด่างด า การใช้ง่ายๆด้วยการน าผล

มะเกี๋ยงมาฝานเป็นแผ่นใช้ทาบริเวณจุดด่างด าเป็นประจ า 
- ผลมะเกี๋ยงมีสารต้านอนุมูลอิสระจ านวนมาก ช่วยลดการเสื่อมของเซลล์ ช่วยชะลอความแก่ 
- ผลมะเกี๋ยงมีแคลเซียมสูง ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน และช่วยให้ฟันแข็งแรง 
- แคลเซียมช่วยควบคุมการหดตัว ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ 
- แคลเซียมช่วยการท างานของหัวใจให้เป็นปกติ 
- วิตามินเอ ช่วยบ ารุงสายตา 
- วิตามินบี 1 ช่วยบ ารุงประสาท และป้องกันโรคเหน็บชา 
- วิตามินบี 2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอก 
- วิตามินอีช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ 
- วิตามินอีช่วยป้องกันโรคต้อกระจก 
- วิตามินอีช่วยป้องกันโรคข้ออักเสบ ชะลอการแก่ก่อนวัย 
- วิตามินอีป้องกันโรคพาร์กินสัน 
- วิตามินอีช่วยกระตุ้นการท างานของระบบเซลล์ประสาท 
- วิตามินอีช่วยให้เลือดแข็งตัว 
- วิตามินซีเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ท างานผิดปกติ 
- วิตามินซีช่วยป้องกันการเป็นโรคลักปิดลักเปิด 
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เปลือกล าต้นมะเกี๋ยง 
- น าเปลือกมาต้มน้ าดื่มแก้อาการท้องเสีย 
- น้ าต้มจากเปลือกใช้อาบแก้โรคผิวหนัง 
- น าเปลือกท่ีถากจากต้นใหม่ๆทาแผล ช่วยรักษาแผลให้หายเร็ว  

วิธีการขยายพันธุ์ 
เพาะเมล็ด ตอนกิง่ หรือปักช ากิ่ง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. (ม.ป.ป.).  มะเกี๋ยง .  สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561  

จาก http://www.research.nu.ac.th/G2-NU/rspg/index2.php 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). มะเกี๋ยง สรรพคุณ และประโยชน์มะเกี๋ยง . สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561  

จาก http://puechkaset.com/มะเกี๋ยง/ 
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78) ชื่อภาคเหนือ มะขามป้อม 
ชื่อไทย/อื่นๆ กันโตด (เขมร - กาญจนบุรี) ก าทวด (ราชบุรี)  มะขามป้อม (ทั่วไป)มั่งลู่ , สันยาส่า 

(กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน)  
 Indian gooseberry 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus emblica L. 
วงศ์ (Family) Phyllanthaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง สูง 8-12 เมตร ล าต้นมักคดงอ เปลือกนอกสีน้ าตาลอบเทา ผิวเรียบหรือ
ค่อนข้างเรียบ เปลือกในสีชมพูสด ใบเดี่ยว มีลักษณะคล้ายใบประกอบคล้ายใบมะขาม รูปขอบขนานติดเรียง
สลับ กว้าง 0.25-0.5 ซม.ยาว 0.8-12 ซม. สีเขียวอ่อนเรียงชิดกัน ใบสั้นมาก เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน 

ดอกขนาดเล็กแยกเพศ แต่อยู่บนกิ่งหรือต้นเดียวกัน ออกตามง่ามใบ 3-5 ดอกแน่น ตามปลายกิ่ง กลีบ
เลี้ยง 6 กลีบ ดอกสีขาวหรือขาวนวล ผลทรงกลมมีเนื้อหนา 1.2-2 ซม. ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน ผลแก่มีเขียวอ่อน
ค่อนข้างใส มีเส้นริ้วๆ ตามยาว สังเกตได้ 6 เส้น เนื้อผลรับประทานได้มีรสฝาดเปรี้ยว ขมและอมหวาน เปลือก
หุ้มเมล็ดแข็งมี 6 เส้น เมล็ดมี 6 เมล็ด 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินลูก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- มะขามป้อมน ามารับประทานสด ให้รสเปรี้ยวอมฝาด และรสจัดมาก จึงต้องจิ้มเกลือจึงจะดี 
- ผลมะขามป้อมน ามาแปรูปเป็นมะขามป้อมดองและมะขามป้อมแช่อ่ิม เป็นต้น 
- ผล และใบใช้ผสมในต ารับยาสมุนไพรหรือรับประทานเพ่ือประโยชน์ในด้านสมุนไพร 
- การรับประทานมะขามป้อมนั้นควรปรุงรสให้อร่อยด้วยการน ามะขามป้อมมาผ่าเอาเมล็ดออกให้

เหลือแต่เนื้อ แล้วน ามาใส่ พริก เกลือ น้ าตาล น ามาต าพอแหลกก็ใช้ได้ แต่ทั้งนี้ควรรับประทานก่อนนอนหรือ
ช่วงตื่นนอนใหม่ หรือขณะที่ท้องว่างส าหรับวิธีลดความฝาดของมะขามป้อมนั้นท าได้โดยการน าไปแช่น้ าเกลือ
ด้วยการน ามะขามป้อมมาล้างให้สะอาดและลวกด้วยน้ าร้อน แล้วน าไปแช่ในน้ าเกลือที่เค็มจัด ทิ้งไว้ประมาณ 2 
วัน รสฝาดก็จะหายไป 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- มะขามป้อมจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมาก เนื่องจากมะขามป้อมเล็กๆ เพียง 1 ผล จะให้วิตามิน

ซีเท่ากับส้มถึง 2 ผล และยังให้ปริมาณวิตามินซีมากกว่าส้ม 20 เท่า นอกจากนี้ยังพบสารส าคัญจ าพวกสารต้าน
อนุมูลอิสระอย่างฟลาโวนอยด์ สารกลุ่มแทนนิน อัลคาลอยด์ คูมาริน รูทีน หรือกรดกัลลิค เป็นต้น 

- ตามต ารับยาไทยแล้ว มะขามป้อมจะออกฤทธิ์เป็นยาเย็น สามารถใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคได้
เกือบทั้งต้น โดยเฉพาะผลของมะขามป้อมที่มีรสเปรี้ยวฝาดอมขม หากเป็นผลอ่อนจะช่วยกัดเสมหะในล าคอ 
บ ารุงเส้นเสียง ขับพยาธิ และบรรเทาอาการท้องผูก เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ แต่ถ้า เป็นผลแก่จะ
ช่วยแก้ไข้ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ท าให้รู้สึกชุ่มคอ แก้โรคลักปิดลักเปิด บ ารุงหัวใจ และขับปัสสาวะ 

- น าเนื้อในผลไปตากแห้ง ไปต้มเพ่ือสกัดเอาน้ ามาใช้ จะเป็นยาฝาดสมานที่ช่วยแก้โรคหวัด โรค
ท้องเสีย โรคบิด บรรเทาอาการถ่ายเป็นเลือด หรือโรคริดสีดวงทวาร และยังช่วยรักษาอาการไอ เจ็บคอ ลดไข้ 
แก้กระหายน้ า หากใช้ร่วมกับธาตุเหล็กจะช่วยย่อยอาหารและแก้โรคดีซ่าน 

- ส่วนต่างๆ ของต้นมะขามป้อมสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้เช่นกัน แม้แต่เมล็ดที่ช่วยแก้โรค
หลอดลมอักเสบและโรคหอบหืด รากของต้นมะขามป้อมมีรสจืดปนฝาด ใช้เป็นยาลดความดันโลหิตสูง แก้โรค
ล าไส้อักเสบหรืออาการปวดกระเพาะอาหาร ถ้าน ามาต้มเพ่ือดื่มจะช่วยลดพิษไข้ แก้ร้อนใน บรรเทาอาการ
ท้องเสีย 

- ใบของต้นมะขามป้อมมีรสฝาดปนขม เป็นยาเย็นที่ใช้รักษาอาการบวมน้ า ขับปัสสาวะ เมื่อน ามาขยี้
แล้วทาบนผิวหนังที่เป็นผดผื่นคัน จะช่วยบรรเทาให้อาการนั้นดีขึ้น 

- การบริโภคมะขามป้อมมากเกินไปนั้น ยังไม่มีผลการวิจัยที่ค้นพบว่าจะส่งผลกระทบอันเป็นพิษต่อ
สุขภาพ แต่ทั้งนี้ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมจะดีที่สุด 

- แก้เบาหวาน แก้ไอ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผู้ที่มีปัญหาเลือดจาง ขี้หนาว มีอาการแน่นท้อง ไม่ควรทานมะขามป้อมมากเกินไป เพราะมะขามป้อม

มีฤทธิ์เย็น หากทานมากไป จะท าให้อุณหภูมิในร่างกายลดลง ท าให้หนาวสั่นได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรทาน
มะขามป้อมในปริมาณท่ีพอดี เพ่ือป้องกันอาการท่ีไม่พึงประสงค์  

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังในการทานส าหรับผู้ป่วยบางโรค ดังนี้ 
- โรคหัวใจ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจควรหลีกเลี่ยง เพราะมีสารที่ช่วยกระตุ้นการท างานของหัวใจและหลอด

เลือด ท าให้อวัยวะดังกล่าวต้องท างานหนักมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นควรที่จะต้องปรึกษาแพทย์ ถ้าหากต้อง
รับประทานมะขามป้อม 

- โรคท้องผูก มะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีปริมาณเส้นใยสูง หากว่ารับประทานมากเกินพอดี ก็จะส่งผล
ท าให้ท้องผูก ดังนั้นควรก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมต่อการรับประทาน 
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- โรคเบาหวาน มะขามป้อมมีฤทธิ์ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน ถ้าเลือกรับประทานเป็นผลดิบ แต่ทั้งนี้
ส าหรับใครที่ต้องทานยาป้องกันเบาหวานอยู่แล้ว ควรปรึกษาแพทย์เพราะฤทธิ์ของมะขามป้อมอาจจะขัดขวาง
การท างานของยารักษาโรคเบาหวานได้ 

- ความดันโลหิต ผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิต ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานมะขามป้อมที่อยู่ในรูป
ของดอง เพราะเกลือที่ใช้ดองมีปริมาณโซเดียมสูง ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อระดับความดันโลหิตให้เพ่ิม
สูงขึ้น นอกจากนี้จะมีผลกระทบต่อไตอีกด้วย 

- ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น ถึงแม้มะขามป้อมจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ แต่ก็มีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะ 
เพราะฉะนั้นเมื่อปัสสาวะบ่อยๆ ก็จะท าให้ร่างกายสูญเสียความชุ่มชื้นจากน้ าที่หายไป 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จ ากัด. (ม.ป.ป.). มะขามป้อม. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก  

http://www.thaichef.in.th/mobile/article_herbdetail.php?aid=32 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). มะขามป้อม สรรพคุณ และการปลูกมะขามป้อม . สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561  

จาก http://puechkaset.com/มะขามป้อม/ 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561). มะขามป้อม. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.wikipedia. 

org/wiki/มะขามป้อม 
HonestDocs. (2561). ประโยชน์มะขามป้อม ไอเดียการกินการใช้มะขามป้อมเพ่ือสุขภาพ ข้อควรระวัง .  

สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.honestdocs.co/the-benefits-of-indian-
gooseberry 

Medthai. (2560). มะขามป้อม สรรพคุณและประโยชน์ของมะขามป้อม 47 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน  
2561 จาก https://medthai.com/มะขามป้อม/ 
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79) ชื่อภาคเหนือ มะขามป้อมดิน 
ชื่อไทย/อื่นๆ ต้นใต้ใบ, หญ้าลูกใต้ใบ, หมากไข่หลัง (เลย) หญ้าใต้ใบ (อ่างทอง , นครสวรรค์, 

ชุมพร) ไฟเดือนห้า (ชลบุรี) หญ้าใต้ใบขาว (สุราษฏร์ธานี) หน่วยใต้ใบ (คนเมือง) 
มะขามป้อมดิน (ภาคเหนือ) จูเกี๋ยเช่า (จีน) 

 Egg woman, Tamalaki, Hazardana, Stonebreaker, Seed-under-leaf 
ชือ่วิทยาศาสตร์ Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 
วงศ์ (Family) Phyllanthaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น จัดเป็นพืชล้มลุก มีอายุเพียงปีเดียว มีความสูงประมาณ 10-60 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านสาขามาก 
ล าต้นไม่มีขน และทุกส่วนของต้นมีรสขม 

ใบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคี่ มีใบย่อยประมาณ 23-25 ใบ ลักษณะของใบย่อย
เป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ โคนใบมนแคบ ส่วนปลายใบมนกว้าง ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-4 มิลลิเมตร
และยาวประมาณ 5-10 มิลลิเมตร มีก้านใบสั้นมาก มีหูใบสีขาวนวล ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม
เกาะติดอยู่ 2 อัน 

ดอก ดอกเป็นแบบแยกเพศ มีขนาดเล็กสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.08 เซติเมตร ดอกเพศ
เมียมักจะอยู่บริเวณโคนก้านใบ ส่วนดอกเพศผู้มักจะอยู่บริเวณส่วนปลายของก้านใบ โดยดอกตัวเมียจะมีขนาด
ใหญ่กว่าดอกตัวผู้ประมาณ 2 เท่า เกสรตัวผู้มี 3 ก้าน โคนก้านเกสรเชื่อมกันเล็กน้อย มีอับเรณูแตกอยู่ตาม
แนวราบ ส่วนกลีบรองและกลีบดอกเป็นรูปไข่ ขอบกลีบมีสีอ่อน 

ผล ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมแป้น ผิวเรียบมีสีเขียวอ่อนนวล ผลมีขนาดประมาณ 0.15 
เซนติเมตร โดยผลมักจะเกาะติดอยู่บริเวณใต้โคนของใบย่อย และอยู่ในบริเวณกลางก้านใบ ผลเมื่อแก่จะแตก
เป็นพู 6 พู ในแต่ละพูจะมีเมล็ด 1 เมล็ด สีน้ าตาล มีลักษณะเป็นรูปเสี้ยว 1 ส่วน 6 ของรูปทรงกลม มีสัน
ตามยาวทางด้านหลัง และมีขนาดเล็กมากประมาณ 0.1 เซนติเมตร 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
- ยอดกินกับลาบ รสชาติหวานๆ เย็นๆ 
- ท าเป็นชา 
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- น ามาทั้งต้นล้างน้ าให้สะอาด น ามาต้มหรือชงกิน 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ลูกใต้ใบมีรสขมจัด สรรพคุณในต ารายาไทยบอกว่ามีสรรพคุณในการช่วยลดไข้ทุกชนิด (ไข้หวัด ไข้ทับ

ระดู ไข้จับสั่น) ช่วยแก้หวัด แก้ไอ แก้ร้อนในกระหายน้ าได้ด้วย และใช้ขับระดูขาว แก้น้ าดีพิการ แก้ดีซ่าน แก้
ขัดเบา ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว แก้บวม แก้กามโรค แก้ปวดฝี แก้ท้องเสีย บ ารุงธาตุ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่า ต้นลูกใต้ใบมีสรรพคุณในการ แก้ปวด รักษาแผล ต้านแบคทีเรีย ต้าน
การเป็นพิษต่อตับ ป้องกันและก าจัดนิ่ว ต้านมาเลเรีย ป้องกันการก่อกลายพันธุ์ ต้านการปวดเกร็ง ต้านไวรัส 
ขับปัสสาวะ ขับลม ป้องกันไม่ให้ตับถูกท าลายและบ ารุงตับ ลดคอเลสเตอรอล ลดน้ าตาลในเลือด ลดความดัน 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ห้ามใช้สมนุไพรชนิดนี้ในหญิงตั้งครรภ์ เพราะมีฤทธิ์เป็นยาขับประจ าเดือน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
มติชน สุดสัปดาห์. (2560). ‘ลูกใต้ใบ’ต้าหรับยาอายุรเวท สรรพคุณ‘แผนปัจจุบัน’ บ้ารุงตับ-น้้าตาลในเลือด!.  

สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.matichonweekly.com/lifestyle/ 
article_21397 

Medthai. (2560). 68 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นลูกใต้ใบ ! (หญ้าใต้ใบ) . สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน  
2561 จาก https://medthai.com/ลูกใต้ใบ/ 
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80) ชื่อภาคเหนือ มะขามส้ม 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะขาม มะขามไทย ภาคกลาง ขาม ภาคใต้ ตะลูบ โคราช ม่วงโคล้ง (กะเหรี่ยง-

กาญจนบุรี) อ าเปียล เขมร จังหวัดสุรินทร์, Tamarind 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tamarindus indica L. 
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

มะขามเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แตกก่ิงก้านสาขามากไม่มีหนาม เปลือกต้นขรุขระและ
หนา สีน้ าตาลอ่อน  

ใบ เป็นใบประกอบ ใบเล็กออกตามกิ่งก้านใบเป็นคู่ ใบย่อยเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบมน 
ประกอบด้วย ใบย่อย 10–15 คู่ แต่ละใบย่อยมีขนาดเล็ก กว้าง 2–5 มม. ยาว 1–2 ซม. ออกรวมกันเป็นช่อยาว 
2–16 ซม. ใบของมะขามเป็นใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaves) ใบย่อยแต่ละใบแยก
ออกจากก้าน 2 ข้างของแกนกลาง คล้ายขนนก ถ้าปลายสุดของใบจะเป็นใบย่อยเพียงใบเดียวเรียก แบบขนนก
คี่ (odd pinnate) เช่น กุหลาบ อัญชัน ก้ามปู ถ้าสุดปลายใบมี 2 ใบ เรียกแบบขนนกคู่ (even pinnate) 

ดอก ออกตามปลายกิ่งมีขนาดเล็ก กลีบดอกสีเหลืองและมีจุดประสีแดง/ม่วงแดงอยู่กลางดอก  
ผล เป็นฝักยาว รูปร่างยาวหรือโค้ง ยาว 3-20 ซม. ฝักอ่อนมีเปลือกสีเขียวอมเทา สีน้ าตาลเกรียม เนื้อ

ในติดกับเปลือก เมื่อแก่ฝักเปลี่ยนเป็นเปลือกแข็งกรอบหักง่าย สีน้ าตาล เนื้อในกลายเป็นสีน้ าตาลหุ้มเมล็ด 
เนื้อมีรสเปรี้ยว และ/หรือหวาน ซึ่งฝักหนึ่ง ๆ จะมี/หุ้มเมล็ด 3–12 เมล็ด เมล็ดแก่จะแบนเป็นมัน และมีสี
น้ าตาล 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- มะขามใช้ท าอาหารได้หลายส่วน ทั้งใบอ่อน ฝักอ่อน ฝักแก่ และเมล็ดก็น ามาค่ัวรับประทานได้  
- มะขามเปียกที่ท าจากมะขามฝักแก่เป็นเครื่องปรุงรสเปรี้ยวที่ส าคัญในอาหารไทย ทั้งแกงส้ม ต้มส้ม 

ไข่ลูกเขย น้ าปลาหวาน ยอดและใบมะขามอ่อนน าไปย าหรือใส่ในต้มเพ่ือเพ่ิมรสเปรี้ยว และยังใช้ท าขนมได้อีก
หลายชนิด เช่น มะขามแช่อิ่ม มะขามแก้ว มะขามคลุก มะขามกวน เป็นต้น 

 
 



251 
 

 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
โดยส่วนที่น ามาใช้เป็นยาจะเป็นเนื้อฝักแก่ (มะขามเปียก) เปลือกของล าต้น (ท้ังสดและแห้ง) และเนื้อ

ในเมล็ด สามารถช่วยรักษาได้หลายโรค เช่น เป็นยาขับเสมหะ แก้อาการท้องเดิน บรรเทาอาการท้องผูก ใช้
เป็นยาถ่ายพยาธิ เป็นต้น 

ยอดอ่อนและฝักอ่อนมีวิตามินเอมาก เนื้อในฝักมะขามที่แก่จัด เรียกว่า “มะขามเปียก” รสเปรี้ยว ท า
ให้ชุ่มคอ ลดความร้อนของร่างกายได้ดี  

แก้อาการท้องผูกถ่ายไม่ออก ใช้เนื้อฝักแก่หรือมะขามเปียก 10–20 ฝัก (หนักประมาณ 70–150 กรัม) 
จิ้มกับเกลือรับประทาน หรือใส่เกลือเติมน้ าคั้นดื่ม 

แก้อาการท้องเดินกองทัพ ใช้เปลือกต้น ทั้งสดหรือแห้งประมาณ 1–2 ก ามือ (15–30 กรัม) ต้มกับน้ า
ปูนใสหรือน้ ารับประทาน 

ถ่ายพยาธิล าไส้หมา ใช้เมล็ดคั่วกะเทาะเปลือกเอาออกเนื้อในเมล็ดแช่น้ า เกลือจนนุ่ม รับประทานครั้ง
ละ 20–30 เมล็ด เหมาะส าหรับถ่ายพยาธิไส้เดือน 

แก้ไอขับเสมหะเสลดติดคอ ใช้เนื้อในฝักแก่หรือมะขามเปียกจิ้มเกลือรับประทาน 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การบริโภคมะขามมากเกินไปอาจท าให้เกิดผลกระทบกับร่างกายได้เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ทาบก่ิง ติดตาหรือต่อกิ่ง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561). มะขาม. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.wikipedia.org/ 

wiki/มะขาม 
Medthai. (2560). มะขาม สรรพคุณและประโยชน์ของมะขาม 42 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/มะขาม/ 
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81) ชื่อภาคเหนือ มะเขือขื่น 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะเขือเหลือง, มะเขือขันข า, มะเขือคางกบ, มะเขือค า, มะเขือแจ้ (ภาคเหนือ) 

มะเขือเปราะ, มะเขือเสวย, มะเขือแจ้ดิน (เชียงใหม่) มังคิเก่ (แม่ฮ่องสอน) เขือหิน 
(ภาคใต้) เขือเพา (นครศรีธรรมราช) 

 Cock roach berry, Dutch eggplant, Indian Nightshade 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum aculeatissimum Jacq.  
วงศ์ (Family) Solanaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

มะเขือขื่น เป็นไม้ล้มลุก กึ่งไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 1-3 เมตร ตามล าต้นมีหนามสั้น โคนต้นแก่มี
เนื้อไม้แข็ง ล าต้นและก่ิงก้านรูปทรงกระบอกตั้งตรง กิ่งก้านและใบมีขนอ่อนละเอียดขึ้นอยู่ทั่วไป 

ใบ เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ แผ่นใบมีหลายรูปร่าง แผ่นใบรูปไข่ขนาด กว้าง 4-12 ซม. ยาว 4.5-18 
ซม. มีขนรูปดาวทั้งสองด้านของใบ โคนใบรูปหัวใจ ฐานใบสองด้านเยื้องกันเล็กน้อย ขอบใบหยักเว้าเป็นพูตื้นๆ 
5-7 พู ปลายใบแหลมหรือมน มีหนามแหลมตามเส้นกลางใบ หลังใบสีเขียว ท้องใบเรียบเป็นมัน ก้านใบอ้วน
สั้น ยาว 3-7 เซนติเมตร อาจพบหนามตามก้านใบ 

ดอก ออกเป็นช่อสั้นแบบช่อกระจะ ดอกย่อย 4-6 ดอก หรือออกดอกเดี่ยวตามซอกใบ ก้านช่อยาว 1 
เซนติเมตร ก้านดอกย่อยยาว 5-10 มิลลิเมตร มีขนยาวห่างๆ กลีบดอกสีม่วง มี 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็นรูป
กรวยสั้น ปลายแยกเป็นห้าแฉก กลีบรูปหอก ขนาด 4 × 14  มิลลิเมตร มีขนนุ่มเหมือนวงกลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยง
สีเขียว โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ติดอยู่จนติดผล แต่ละแฉกรูปหอกแกมรูปขอบขนาน ขนาด 
5×15 มิลลิเมตร มีขนนุ่ม วงกลีบเลี้ยงรูประฆังขนาด 5.5 เซนติเมตร  เกสรสีเหลืองมี 5 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 
1-2 มิลลิเมตร อับเรณูรูปหอก เรียวแหลม ขนาด  6-7  มิลลิเมตร รังไข่เกลี้ยง ก้านชูเกสรเพศเมียยาว 6-7  
มิลลิเมตร 

ผล รูปทรงกลม ผิวเรียบเป็นมัน เปลือกเหนียว ผลอ่อนผิวเรียบลื่นสีเขียวเข้ม มีลายสีขาวแทรก เมื่อ
สุกมีสีเหลืองสด ชั้นเนื้อผลบางมีสีเขียวอ่อนอมเหลืองใส มีกลิ่นเฉพาะตัว มีรสขื่น เมล็ดกลมแบนเล็กๆ สี
น้ าตาลอ่อน มีเมล็ดจ านวนมาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.8 มิลลิเมตร 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ลูก เหนียวกว่ามะเขือแจ้กรอบ เวลากินปอกเปลือก หั่นฝอยกินกับส้า 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลน ามาใส่แกง น้ าพริก หรือฝานเอาเฉพาะเปลือกใส่ในส้มต าลาว มีรสขื่นช่วยลดความเค็มของปลาร้า

ได้ ท าให้รสชาติส้มต ากลมกล่อม 
ผลมะเขือขื่นที่แก่แล้วมาใช้ปรุงเป็นอาหาร โดยจะใช้เฉพาะส่วนเปลือกและเนื้อเท่านั้น (แยกเมล็ดทิ้ง) 

โดยอาจน ามาใช้กินเป็นผักจิ้มร่วมกับน้ าพริกหรือปลาร้า 
ชาวล้านนาจะใช้ผลอ่อนน ามารับประทานทั้งผล ใช้เป็นผักจิ้มและผักแกง น ามาย า (ส้าบ่าเขือแจ้) ใช้

ใส่ในน้ าพริก (น้ าพริกอ่ีเก๋ น้ าพริกบ่าเขือแจ้) บ้างน าผลแก่ไปเผาให้สุกต าจนละเอียดแล้วผสมลงในเนื้อสับที่จะ
ท าลาบเนื้อหมูหรือลาบเนื้อ โดยจะช่วยท าให้ลาบนั้นนุ่มเหนียวยิ่งขึ้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ราก รสขื่นเอียน เปรี้ยวเล็กน้อย เป็นยาขับเสมหะและน้ าลาย แก้ไข้สันนิบาต แก้น้ าลายเหนียว ราก

แช่น้ ากินแก้ไอ ลดไขมันในเส้นเลือด กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้ท่ีมีพิษร้อน ใช้ปรุงกับยาอื่น แก้กามตายด้าน 
ผล รสเปรี้ยวขื่นเย็น เป็นยากัดเสมหะ แก้น้ าลายเหนียว แก้ไข้สันนิบาต เป็นยาบ ารุง ผลเมือกจากผล 

ขูดตากแดด ใส่เหล้า อัตราส่วน 32 ลูก ต่อเหล้าหนึ่งขวด แก้ปวดเมื่อย  
คุณค่าทางโภชนาการของมะเขือขื่น ต่อ 100 กรัม จะประกอบไปด้วย วิตามินซี 63 มิลลิกรัม 

แคลเซียม 55 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 22 มิลลิกรัม ฯลฯ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- คนไข้ท่ีมีอาการไอ ไม่ควรรับประทานผล เพราะจะท าให้เกิดอาการระคายเคือง 
- เชื่อกันว่าหากรับประทานมะเขือขื่นเข้าไปมากๆ จะท าให้มีความรู้สึกทางเพศสูง 
- ในหญิงตั้งครรภ์นั้นหากรับประทานมะเขือขื่น เชื่อว่าครรภ์จะโตมาก ท าให้คลอดบุตรได้ยาก 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สมุนไพรดอทคอม. (ม.ป.ป.). มะเขือขื่น. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.samunpri. 

com/มะเขือขื่น/ 
Medthai. (2560). มะเขือขื่น สรรพคุณและประโยชน์ของมะเขือขื่น 20 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน   

2561 จาก https://medthai.com/มะเขือขื่น/ 
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82) ชื่อภาคเหนือ มะเขือปู่ 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะอึก มะเขือปู่ มะปู่ มะเขือขน หมากขน (ภาคเหนือ) หมากอึก หมักอึก บักเอิก 

(ภาคอีสาน) อึก ลูกอึก (ภาคใต้)  มะอึก (ภาคกลาง) ยั่งคุยดี (กะเหรี่ยง) 
 Solanum, Bolo Maka 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum stramoniifolium Jacq.  
วงศ์ (Family) Solanaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น ไม้พุ่มขนาดกลาง มีความสูงราว 1-2 เมตร ทุกส่วนของต้นจะมีขนละเอียดสีน้ าตาลอ่อนปกคลุม
อยู่ ล าต้นและใบจะคล้ายคลึงกับมะเขือพวง ต่างกันที่ล าต้นและใบของมะอึกนั้นจะมีหนามและมีขนอ่อนปก
คลุม ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการการเพาะเมล็ด ชอบดินร่วนซุย น้ าปานกลาง แข็งแรงทนทานต่อโรค แมลง และดิน
ฟ้าอากาศ 

ใบ มีใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กว้าง โคนใบเว้าหรือตัด ขอบใบหยัก
เว้าเป็นพู มีความกว้างประมาณ 15-25 เซนติเมตรและยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร แผ่นใบสีเขียว มีขน
อ่อนปกคลุมผิวใบทั้งด้านบนและด้านล่าง 

ดอก ออกดอกเป็นช่อกระจุกท่ีซอกใบ ดอกมีสีขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ ที่โคนเชื่อมติดกัน ปลายแหลม 
มีเกสรตัวผู้สีเหลือง เป็นเส้นรวมเป็นยอดแหลม 

ผล ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม มีขนาดราว 1.8-2 เซนติเมตร ที่ผิวมีขนยาวหนาแน่น ผลอ่อนมีสี
เขียว ส่วนผลสุกมีสีเหลืองแกมน้ าตาล ในผลมีเมล็ดแบนจ านวนมากเรียงเป็นแถวอยู่ภายใน และจะออกผล
ในช่วงปลายฤดูฝน ส่วนในเรื่องของรสชาติ มะอึกจะมีรสเปรี้ยวเป็นหลัก ซึ่งรสและกลิ่นจะมีเอกลักษณ์พิเศษใน
ตัวของมัน 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ลูกสุก ต าใส่น้ าพริก กินกับน้ าพริกกะปิ 
น าไปจี่เอามาต าน้ าพริก 
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ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ผลใช้รับประทานเป็นอาหาร หรือน ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นผลอ่อนหรือผลสุก 

เช่น การน ามาท าเป็นน้ าพริกมะอึก แกงส้มกับหมูย่าง หรือใส่ส้มต า แกงเนื้อ แกงปลาย่าง เป็นต้น 
ช่วยเพิ่มรสชาติเปรี้ยวให้อาหาร โดยจะให้รสและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างไปจากรส

เปรี้ยวจากแหล่งอื่น ๆ อย่างเช่น มะนาว มะม่วง มะขาม มะดัน เป็นต้น 
ผลมะอึก น ามาประกอบอาหาร อาทิ ใส่ในน้ าพริกกะปิแทนมะเขือพวง ซึ่งช่วยเพ่ิมรสเปรี้ยวให้กับ

น้ าพริก อีกท้ังเนื้อผลมีมากกว่ามะเขือพวง และมีเนื้อกรอบกว่า 
ผลมะอึกสุกน ามาหั่นเป็นชิ้นส าหรับรับประทานคู่กับอาหารต่างๆ อาทิ ซุปหน่อไม้ ลาบ และปลาจ่อม 

เป็นต้น 
ผลมะอึกสุกน ามาผ่าครึ่ง แล้วบีบคั้นเอาน้ า ท าเป็นน้ าสมุนไพรดื่ม 
ราก ใบ และผล น ามาใช้เป็นสมุนไพร ทั้งเป็นยาภายนอก และรับประทาน 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- รากมะอึกมีรสเย็นและเปรี้ยวเล็กน้อย ช่วยดับพิษร้อนในร่างกาย  
- ผลช่วยกัดเสมหะ ขับฟอกเสมหะในล าคอ  
- รากช่วยลดไข้ แก้ไข้ แก้ไข้เพ่ือดี แก้ไข้สันนิบาต  
- ผลช่วยแก้อาการไอ  
- รากช่วยแก้น้ าลายเหนียว  
- ใบช่วยแก้ปอดบวม  
- เมล็ดช่วยแก้อาการปวดฟัน ด้วยการใช้เมล็ดน ามาเผาแล้วสูดดมควันเข้าไป  
- ขนของผลมะอึกสามารถน ามาทอดกับไข่เพ่ือช่วยขับพยาธิได้  
- รากช่วยแก้ปวด  
- ผลช่วยแก้ดีพิการ แก้โทษเพ่ือน้ าดี  
- รากแก้น้ าดีพิการ  
- รากช่วยแก้ดีฝ่อ ดีกระตุก หรืออาการนอนสะดุ้ง ผวา เพ้อ ชนิดหลับ ๆ ตื่น ๆ ซึ่งสาเหตุมาจากโทษ

น้ าดีกระท า  
- ใบใช้เป็นยาพอก แก้อาการคัน ผดผื่นคัน หรือจะใช้ดอกน ามาต าแล้วพอกก็ได้เช่นกัน  
- ใบใช้ต าแก้พิษฝี  
- รากช่วยกระทุ้งพิษไข้หัวทุกชนิด หรืออาการของไข้ที่มีตุ่มออกเป็นผื่นตามผิวหนัง เช่น เหือด หิด หัด 

อีสุกอีใส เป็นต้น  
- การรับประทานผลมะอึกจะช่วยเพ่ิมพลังงานให้กับร่างกายได้ และยังมีธาตุแคลเซียม ธาตุเหล็ก ธาตุ

ฟอสฟอรัส วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี ฯลฯ ที่ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายแทบทั้งสิ้น 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.).  มะอึก สรรพคุณ และการปลูกมะอึก . สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก  

http://puechkaset.com/มะอึก/ 
Medthai. (2560). มะอึก สรรพคุณและประโยชน์ของมะอึก 19 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก  

https://medthai.com/มะอึก/ 
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83) ชื่อภาคเหนือ มะเขือม่ืน 
ชื่อไทย/อื่นๆ กระเจี้ยบเขียว กระต้าด (สมุทรปราการ) กระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบมอญ มะเขือ 

มะเขือมอญ มะเขือทะวาย ทวาย (ภาคกลาง) มะเขือมอญ มะเขือพม่า มะเขือละโว้ 
มะเขือขื่น มะเขือมื่น (ภาคเหนือ) ถั่วเละ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 Okra, Lady’s finger, Gombo, Gumbo, Bendee, Quimbamto 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Abelmoschus esculentus (L.) Moench 
วงศ์ (Family) Malvaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ราก และล าต้น กระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชล้มลุก อายุประมาณ 1 ปี มีระบบรากประกอบด้วยรากแก้ว 
และรากฝอย หยั่งลึกได้ถึง 30-60 ซม. ส่วนล าต้นจะตั้งตรง สูง 0.80-1.50 เมตร ล าต้นเป็นไม้เนื้ออ่อน เปลือก
ล าต้นบาง มีสีขาวนวล แตกกิ่งน้อย กิ่งมีขนาดสั้น 

ใบ ใบกระเจี๊ยบเขียว เป็นชนิดใบเดี่ยว ใบมีรูปร่างคล้ายใบละหุ่ง มีทั้งรูปร่างกลมหรือเกือบทรงกลม 
หรือ เป็นแฉกแบบร่องลึก ออกเรียงแบบสลับ ปลายใบแหลม ใบหยักแหลมคล้ายฟันเลื่อย โคนใบเป็นรูปหัวใจ 
ด้านบนใบมีสีเขียวเข้มกว่าด้านล่างใต้ใบ ผิวใบหยาบ และสากมือ 

ดอก ออกเป็นดอกเดี่ยว แทงออกบริเวณเหนือซอกใบ โดยดอกแรกจะเกิดที่ข้อที่ 6-8 กลีบ เป็นดอก
สมบูรณ์เพศ ที่สามารถผสมตัวเอง และผสมข้ามได้ ดอกมีสีเหลืองอมขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ บริเวณกลางดอก
มีสีม่วง ดอกเม่ือบานเต็มที่จะมีขนาด 4-8 เซนติเมตร ดอกท่ีผสมติดแล้ว กลีบดอกจะฝ่อและร่วงไปภายใน 3-4 
วัน เหลือเฉพาะรังไข่ที่พัฒนากลายเป็นฝักอ่อน 

ฝัก และเมล็ด ฝัก เกิดเหนือซอกใบ มักติดฝักตั้งแต่ข้อที่ 6-8 จนถึงปลายยอดล าต้น และปลายกิ่ง ฝัก
มีรูปร่างเรียว เป็นร่องเหลี่ยมตามแนวยาว ปลายฝักแหลม และสามารถพบฝักทั้งชนิดกลม และเหลี่ยม จ านวน
เหลี่ยม 5-9 เหลี่ยม แต่ทั่วไปพบ 8 เหลี่ยม ความยาวฝัก 4-20 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับพันธุ์ เมล็ดมีรูปร่างกลม มี
ขนาดเท่ากับเมล็ดนุ่น เมล็ดอ่อนจะมีสีขาว เหลือง และเมล็ดที่เริ่มแก่ในฝักที่ยังไม่แห้งจะมีสีด าเป็นมันวาว แต่
เมื่อฝักแห้งหรือเมล็ดแห้ง เมล็ดแก่จะมีขนาดเล็กลงเล็กน้อย ผิวเมล็ดจะไม่เป็นมันวาว และมีสีด าอมเทา เมล็ด
ภายในฝักจะเรียงเป็นแถวตามแนวยาวของฝัก ซึ่งจะแทรกอยู่บริเวณเหลี่ยมของฝัก แต่ละเหลี่ยมจะมีเมล็ด
ประมาณ 10-15 เมล็ด ดังนั้น ฝัก 1 ฝัก จะมีเมล็ดประมาณ 60-135 หรือทั่วไปประมาณ 96 เมล็ด ทั้งนี้ ฝัก
อ่อนที่นิยมน ามาบริโภคจะมีความยาว 7.5-12.5 เซนติเมตร 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
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ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ผลกระเจี๊ยบเขียว หรือฝักกระเจี๊ยบเขียวลักษณะป้อมสั้น น ามาลวกเป็นเครื่องเคียงน้ าพริก น ามาชุบ

แป้งทอด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ฝักอ่อนหรือผลอ่อนใช้เป็นผักจิ้มรับประทาน โดยน ามาต้มให้สุกหรือย่างไฟก่อน หรือน ามาใช้ท าแกง

ต่าง ๆ เช่น แกงส้ม แกงเลียง แกงจืด ใช้ใส่ในย าต่าง ๆ ใช้ชุบแป้งทอด ท าเป็นสลัดหรือซุปก็ได้ 
- เมนูกระเจี๊ยบเขียว เช่น แกงส้มกระเจี๊ยบเขียว แกงเลียงกระเจี๊ยบเขียว แกงจืดกระเจี๊ยบเขียวยัดไส้ 

แกงกะหรี่ปลาใส่กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบเขียวผัดผงกะหรี่ ผัดเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบผัดขิงอ่อน ห่อ
หมกกระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบต้มกะทิปลาสลิด ย ากระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบเขียวชุบแป้งทอด สลัดกระเจี๊ยบ
เขียว ชากระเจี๊ยบเขียว เป็นต้น 

- ดอกอ่อนและตาดอกสามารถน ามารับประทานได้เช่นกัน 
- รากกระเจี๊ยบสามารถน ามารับประทานได้ แต่จะค่อนข้างเหนียวและไม่เป็นที่นิยม 
- แป้งจากเมล็ดแก่เมื่อน ามาบดสามารถน ามาใช้ท าเป็นขนมปังหรือท าเป็นเต้าหู้ได้ 
- ใบตากแห้งน ามาป่นเป็นผงใช้โรยอาหารและช่วยชูรสชาติอาหารได้ 
- ฝักที่น ามาตากแห้งแล้ว สามารถน ามาใช้ท าเป็นชาไว้ชงดื่มได้ 
- เมล็ดกระเจี๊ยบน ามาค่ัวแล้วบดสามารถน ามาใช้แทนเมล็ดกาแฟได้ หรือน าใช้ในการแต่งกลิ่นกาแฟ 
- ฝักอ่อนแปรรูปเป็นกระเจี๊ยบแห้ง กระเจี๊ยบแห้ง กระเจี๊ยบผง 
- ผงกระเจี๊ยบเขียวใช้ผสมกับแป้งสาลีส าหรับท าขนมปัง เมื่อทดสอบความชื่นชอบ พบว่า ขนมปังที่มี

การผสมผงกระเจี๊ยบเขียว มีผู้ชื่นชอบมากกว่าขนมปังท่ีไม่ได้ผสมผงกระเจี๊ยบเขียว 
- เมือ่กกระเจี๊ยบเขียวน ามาผสมอาหารท าให้อาหารหนืดขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มปริมาตร และปรับปรุงเนื้อ

สัมผัสของอาหาร และขนมให้ดีมากขึ้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ลดเบาหวาน ความดัน มะเร็งล าไส้ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ฝัก และเมือกกระเจี๊ยบเขียวใช้เป็นส่วนผสมของยาถ่ายพยาธิตัวจี๊ด 
- ฝัก และเมือกกระเจี๊ยบเขียวใช้เป็นผสมอาหารของคนไข้ สามารถลดระดับน้ าตาลในเลือด และ

ป้องกันโรคเบาหวาน 
- เมือกกระเจี๊ยบเขียวใช้ส าหรับผลิตแคปซูลบรรจุยาหรือใช้เคลือบตัวยา 
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- ผลป้องกันโรคหลอดเลือดตีบตัน 
- ผลป้องกันโรคเบาหวาน 
- ผลใช้เป็นยาบ ารุงสมอง 
- ผลช่วยรักษาโรคความดันโลหิต รักษาความดันให้เป็นปกติ 
- ผลช่วยแก้อาการหวัด รักษาหวัด 
- ใบช่วยขับเหงื่อ 
- ใบกระเจี๊ยบช่วยแก้โรคปากนกกระจอก 
- ผลใช้เป็นยาระบายอ่อนๆ 
- ผลช่วยป้องกัน และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร รวมถึงแผลในล าไส้ โดยกรดกาแล็คทูโรนิก และ

กรดกลูคูโรนิก จะเข้ารวมตัวกับโปรตีน ท าให้ได้สารที่สามารถลดการเกาะติดของแบคทีเรีย H.pylori บริเวณ
ผนังบุเยื่อกระเพาะอาหาร ซึ่งเชื้อนี้เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร และแผลในล าไส้เล็กแบบ
เรื้อรัง 

- ผลช่วยแก้บิด ด้วยการใช้ผลแก่น ามาบดเป็นผงใช้ผสมกับน้ าดื่มแก้อาการ  
- ฝักกระเจี๊ยบเป็นประจ าสามารถช่วยบ ารุงตับได้ 
- ดอกกระเจี๊ยบสามารถน ามาต าใช้พอกรักษาฝีได้  
- รากน ามาต้มน้ าเพื่อใช้รักษาโรคซิฟิลิส (Syphilis) 
- เส้นใยของกระเจี๊ยบยังช่วยก าจัดไขมันปริมาณสูงที่น้ าดี ซึ่งจะช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลได้ 

คล้ายกับการกินยาลดไขมันและคอเลสเตอรอล (สแตติน) 
- ผลช่วยก าจัดสารพิษออกจากร่างกายและช่วยลดคอเลสเตอรอล โดยเส้นใยของกระเจี๊ยบเป็นตัวช่วย

ลดระดับคอเลสเตอรอลได้ โดยการจับกับน้ าดี ซึ่งมักจับสารพิษที่ร่างกายต้องการขับถ่ายที่ถูกส่งมาจากตับ 
และสารเมือกในฝักยังช่วยจับสารพิษเหล่านี้ ซึ่งการจับกับน้ าดีนี้จะเกิดในล าไส้และขับออกมาทางอุจจาระ ท า
ให้ไม่เหลือสารพิษตกค้างอยู่ในล าไส้ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เมล็ดกระเจี๊ยบเขียวที่เริ่มแก่ หรือ เมล็ดแก่ จะมีสารพิษที่มีผลต่อระบบประสาท คือ gossypol ที่อยู่

รวมกับโปรตีนในเมล็ด 
วิธีการขยายพันธุ์ 

หยอดเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). กระเจี๊ยบเขียว สรรพคุณ และการปลูกกระเจี๊ยบเขียว. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 

จาก http://puechkaset.com/กระเจี๊ยบเขียว/ 
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Medthai. (2560). กระเจี๊ยบเขียว สรรพคุณและประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียว 47 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20  
พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/กระเจี๊ยบเขียว/ 
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84) ชื่อภาคเหนือ มะแขว้ง 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะเขือพวง มะเขือละคร (นครราชสีมา) , มะแว้งช้าง (สงขลา) , มะแคว้งกุลา 

(ภาคเหนือ), หมากแข้ง (ภาคอีสาน), เขือน้อย เขือพวง เขือเทศ ลูกแว้ง (ภาคใต้) 
 Turkey berry, Devil’ s fig, Wild eggplant, Pea eggplant, Pea aubergine, 

Shoo-shoo bush 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum torvum Sw.  
วงศ์ (Family) Solanaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น มะเขือพวงเป็นไม้ล้มลุกข้ามปี มีล าต้นสูงประมาณ 1-4 เมตร ล าต้น และกิ่งปกคลุมด้วยหนาม 
แต่บางพันธุ์ที่นิยมปลูกในปัจจุบันจะไม่มีหนาม กิ่งจะแตกออกตั้งแต่ระดับต่ าจากล าต้น กิ่งมีจ านวนน้อย ท าให้
แลดูเป็นทรงพุ่มโปร่ง 

ใบ ใบมะเขือพวงออกตรงข้ามกันบนกิ่ง ใบมีรูปไข่ แผ่นใบกว้าง และเรียบ ขอบใบเว้าเป็นร่อง 3 คู่ 
หรือ 6 ร่อง ซ้ายขวา ก้านใบยาว 2-4 ซม. แผ่นใบกว้าง 8-10 ซม. ยาว 12-15 ซม. 

ดอก ดอกมะเขือพวง แทงออกเป็นดอกช่อ ดอกมีรูปกรวยแตร ประกอบด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียว 5 กลีบ 
กลีบดอกสีขาวหรือม่วง 5 กลีบ และเกสรผู้มีสีเหลือง 

ผล ผลมะเขือพวงออกเป็นผลแบบเบอร์รี่ (มีหลายผลในก้านผลเดียว) แต่ละช่อผลมีผลประมาณ 2-10 
ผล ผลมีขนาดเล็ก และกลม ขนาดผลประมาณ 1 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว ให้รสขม ผลเริ่มสุกมีสีเหลือง 
และสุกจัดมีสีแดงอมส้ม ให้รสฝื่น เปรี้ยว เปลือกผลดิบค่อนข้างหนา และเหนียว แต่เมื่อสุกความหนาของ
เปลือกจะบางลง ภายในผลมีเมล็ดจ านวนมาก ประมาณ 300-400 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะกลม แบน เปลือก
เมล็ดมีสีน้ าตาล 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ผลของมะแขว้งน าไปใส่แกงแค กินกับน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลของมะเขือพวงนิยมใช้ประกอบอาหารเพ่ือเพ่ิม และปรับปรุงรสอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

อาหารจ าพวกน้ าพริกต่างๆ เช่น น้ าพริกปลาท ูน้ าพริกกะปิ น้ าพริกแมงดา น้ าพริกกุ้งสด น้ าพริกไข่เค็ม ปลาร้า
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ทรงเครื่อง ส่วนอาหารอ่ืนๆ ได้แก่ ผัดเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงเผ็ด แกงป่า แกงคั่วปลาไหล แกงอ่อมปลาดุก 
แกงเนื้อ เป็นต้น 
สรรพคุณ 

ราก 
- รากน ามาต าหรือบดใช้ทาพอกรักษารอยแตกท่ีเท้า และโรคตาปลา 
- รากน ามาต้มหรือแช่น้ าดื่ม ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย 
- น ารากมาบด ใช้ประคบหรือทารักษาแผล ลดการติดเชื้อของแผล แก้น้ าหนองของแผล ท าให้ให้แผล

แห้งหายเร็ว 
- น ารากมาต้มน้ าดื่ม ช่วยแก้ไอ และขับเมหะ 
- น้ าต้มจากรากช่วยขับปัสสาวะ 
ต้น 
- น าล าต้นมาบด ใช้ประคบบริเวณแมลงกัดต่อย ท าให้ลดอาการปวดบวม 
- บดล าต้นให้ละเอียด ใช้ประคบหรือทารักษาแผล 
- น้ าต้มจากล าต้น ช่วยขับปัสสาวะ 
- น้ าต้มจากล าต้น ช่วยลดอาการไอ อาการแสบคอ 
ใบ 
- น้ าต้มจากใบมีสารแคโรทีนสูง ช่วยบ ารุงเซลล์ประสาท บ ารุงสายตา ป้องกันการเกิดมะเร็ง 
- ใบสดน ามาบดหรือขยี้ ใช้ทาประคบแผล ฝี ท าให้แผลแห้ง และหายเร็ว 
- ใบสดที่ขย าแล้ว น ามากดประคบส าหรับข้ามเลือด 
- น าใบสดหรือใบแห่งมาต้มน้ าดื่ม ช่วยลดอาการไอ อาการแสบคอ และขับเสมหะ 
- น้ าต้มจากใบสด น ามาดื่ม ช่วย ขับปัสสาวะ และขับเหงื่อ 
- น้ าต้มจากใบช่วยให้จิตผ่อนคลาย และภาวะอาการทางจิต 
ผล และเมล็ด การรับประทานผลสด ต้มน้ าดื่ม หรือ จากการประกอบอาหาร 
- ช่วยขับเสมหะ แก้ไอ 
- ช่วยระบบย่อยอาหาร 
- รักษา และลดอาการของโรคเบาหวาน 
- ชว่ยบ ารุงเลือด เสริมปริมาณธาตุเหล็ก 
- ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย 
- รักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
- ช่วยขับปัสสาวะ 
- ช่วยย่อยอาหาร 
- ช่วยให้จิตผ่อนคลาย 
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- ช่วยลดความดันโลหิตสูง 
- รักษาอาการปวดฟัน 
ผลสดใช้ภายนอก 
- ผลสดน ามาบี้ ใช้พอกทารักษาแผลสด แผลติดเชื้อ แผลเป็นหนอง 
- น าผลสดมาบี้ให้แตก ใช้ทารักษาโรคผิวหนัง 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
มะเขือพวงมีสารโซลานีน (Solanine) ซึ่งเป็นอัลคาลอยด์ ผู้ที่ เป็นโรคไขข้อควรหลีกเลี่ยงการ

รับประทาน เพราะสารนี้อาจจะท าให้เกิดความไม่สมดุลของแคลเซียมในร่างกายได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การปลูกด้วยเมล็ด  การตอน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). มะเขือพวง สรรพคุณ และการปลูกมะเขือพวง. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://puechkaset.com/มะเขือพวง/ 
Medthai. (2560). มะเขือพวง สรรพคุณและประโยชน์ของมะเขือพวง 48 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน  

2561 จาก https://medthai.com/มะเขือพวง/ 
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85) ชื่อภาคเหนือ มะแขว้งขม 
ชื่อไทย/อื่นๆ แว้งคม (สุราษฎร์ธานี , สงขลา) มะแคว้ง มะแคว้งขม มะแคว้งคม มะแคว้งด า 

(ภาคเหนือ) หมากแข้ง หมากแข้งขม (ภาคอีสาน) มะแว้ง มะแว้งต้น (ทั่วไป) สะกัง
แค สะกั้งแค (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หมากแฮ้งคง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), เทียนเฉีย 
ชื่อเทียนเฉีย (จีนกลาง) 

 Brinjal 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum indicum L.  
วงศ์ (Family) Solanaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้พุ่มขนาดเล็ก มีอายุประมาณ 2-5 ปี มีความสูงของต้นประมาณ 1 -1.5 เมตร ล าต้นมีขนาดเล็กและ
กลม เนื้อแข็ง เป็นสีเขียวอมเทา แตกกิ่งก้าน ทั้งต้นมีขนนุ่มสีเทาขึ้นปกคลุม และมีหนามแหลมขึ้นกระจายอยู่
ทั่วต้น ส่วนเปลือกต้นเรียบเป็นสีน้ าตาล 

ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปรี ปลายใบแหลมเล็กน้อย โคนใบมน ส่วนขอบใบ
หยักเว้ามนเข้าหาเส้นกลางใบและมีคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตรและยาวประมาณ 
5-10 เซนติเมตร หลังใบ ท้องใบ และก้านใบมีขนสั้น ๆ ปกคลุม โดยท้องใบจะมีขนหนาแน่นหลังใบ มีหนามสั้น 
ๆ และมีก้านใบยาว 

ดอก ออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบหรือปลายกิ่งประมาณ 3-6 ดอก ดอกเป็นสีม่วงอ่อน มีขนาด
กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ใจกลางของดอกมีเกสรเพศผู้สีเหลือง 5 ก้าน เชื่อมติดกันกับโคนกลีบดอก ปลาย
กลีบดอกจะแยกออกเป็นแฉก 5 แฉก ปลายแหลม คล้ายรูปดาว ก้านดอกมีหนามเป็นตุ่มเล็ก ๆ ยาวประมาณ 
5 มิลลิเมตร ส่วนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก 5 แหลม ปลายแหลม ด้านนอกมีขน 

ผล ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม ผิวผลเรียบเกลี้ยงและมัน ผลอ่อนเป็นสีเขียวหรือสีขาวไม่มีลาย 
ส่วนผลสุกเป็นสีแดงส้มหรือเป็นสีเหลืองอมส้ม ผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร หรือมี
ขนาดเท่ากับมะแว้งเครือ แต่จะมีสีเขียวมากกว่า และมีรสขมจัดกว่า โดยภายในผลมะแว้งต้นจะมีเมล็ดขนาด
เล็ก ลักษณะเป็นรูปกลมแบน สีน้ าตาลอ่อนอยู่เป็นจ านวนมาก 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ลูก กินกับย าเตา กินกับลาบ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดได้ โดยอาจน าไปลวกหรือเผาจิ้มกับน้ าพริก หรือใช้ประกอบอาหาร 

ท าแกง หรือใช้ประกอบอาหารเพ่ือเพ่ิมรสขม เช่น แกงใส่ปลาแห้ง หรือน้ าพริก เป็นต้น โดยผลมะแว้งต้นจะมี
วิตามินเอค่อนข้างสูง ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

นอกจากผลอ่อนแล้ว ยอดอ่อนก็ใช้รับประทานเป็นผักได้เช่นกัน แต่ต้องน ามาต้มให้สุกเสียก่อน แล้ว
จึงน าไปใช้เป็นผักจิ้ม (ส่วนผลอ่อนดิบจะใช้เป็นผักจิ้มได้เลย) นิยมกินกับปลาร้า แต่ก็ใช้จิ้มกับน้ าพริกได้
เหมือนกัน โดยจะมีรสชาติค่อนข้างขื่นขม แต่เมื่อเคี้ยวไปสักครู่จะรู้ สึกออกรสหวานเล็กน้อย ซึ่งถือเป็น
เอกลักษณ์ของผลมะแว้งดิบ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ต ารายาไทยจะใช้ผลเป็นยาแก้ไอ โดยใช้ได้ทั้งผลแห้งและผลสดประมาณ 5-10 ผล น ามาต าให้แหลก 

คั้นเอาแต่น้ าผสมกับเกลือเล็กน้อย น ามารับประทาน ส่วนใบและรากก็เป็นยาแก้ไอเช่นกัน 
- ผลช่วยแก้โรคหอบหืด ด้วยการใช้ผลมะแว้งต้นแก่ประมาณ 10-20 ผล น ามาเคี้ยวกลืนทั้งน้ าและ

เนื้อ โดยให้รับประทานบ่อย ๆ จนกว่าอาการจะดีขึ้น 
- ผลสุกและผลดิบมีรสขื่นเปรี้ยว ช่วยแก้โรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดได้บ้าง ด้วยการใช้

ผลมะแว้งต้นโตเต็มที่ประมาณ 10-20 ผล น ามารับประทานเป็นอาหารกับน้ าพริก 
- ผลช่วยแก้ผิดส าแดง  
- ผลช่วยแก้คอแห้ง 
- ผลช่วยละลายก้อนนิ่ว 
- ผลช่วยรักษาโรคทางไตและกระเพาะปัสสาวะ 
- ผลช่วยแก้ไข้สารพัดพิษ แก้ไข้เพ่ือเสมหะในคอ 
- เนื้อไม้ช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่น แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ช่วยขับลม 
- เนื้อไม้เป็นยาขับพยาธิ  
- รากมีรสขมข่ืนเปรี้ยว เป็นยาแก้ไข้สันนิบาต  
- สรรพคุณของรากมะแว้งในบางต าราระบุว่าใช้ระงับความร้อน 
- รากช่วยรักษามะเร็งเพลิง 
- รากช่วยแก้คัน 
- รากและผลมีรสขมเปรี้ยว เป็นยาเย็น มีพิษเล็กน้อย ช่วยท าให้เจริญอาหาร 
- รากและผลช่วยแก้อาการปวดศีรษะ แก้ปวดฟัน  
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- รากและผลช่วยแก้ไซนัส 
- รากและผลมีรสขมข่ืนเปรี้ยว ช่วยแก้น้ าลายเหนียว 
- รากและผลช่วยรักษาต่อมทอนซิลอักเสบ ต่อมน้ าเหลืองอักเสบ 
- รากและผลเป็นยาขับลม  
- รากและผลช่วยแก้อาการปวดกระเพาะ 
- รากและผลช่วยขับปัสสาวะ  
- รากและผลช่วยบ ารุงน้ าดี 
- รากและผลช่วยแก้ฟกช้ าด าเขียว ปวดบวมอักเสบ 
- รากและใบช่วยแก้วัณโรค 
- ราก ใบ และผล ใช้เป็นยาบ ารุงธาตุในร่างกาย 
- ราก ผล และท้ังต้นช่วยแก้โลหิตออกทางทวารหนัก ทวารเบา 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- น้ าสกัดผลมะแว้งพบสเตียรอยด์ในปริมาณค่อนข้างสูง จึงไม่ควรน ามาใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน  
- ผลมะแว้งต้นพบสาร Solanine หากน ามาใช้ในปริมาณที่มากเกินไปจะท าให้เกิดอาการเป็นพิษ 

ท าลายเซลล์ในเม็ดเลือด ท าให้มีอาการปวดศีรษะ ปวดท้อง อาเจียน ตาพร่ามัว ขับถ่ายฉับพลัน หัวใจเต้นถี่ 
และค่อย ๆ ลดลงจนหัวใจหยุดเต้น หรือท าให้ควบคุมสติไม่ได้และสลบไป โดยสารดังกล่าวจะพบมากในผล
มะแว้งต้นดิบ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). มะแว้ง สรรพคุณและประโยชน์ของมะแว้งต้น 30 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561  

จาก https://medthai.com/มะแว้งต้น/ 
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86) ชื่อภาคเหนือ มะเม่า 
ชื่อไทย/อื่นๆ เม่าสร้อย มีชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ ว่า เม่า (ภาคเหนือ) , มักเม่า (ล าปาง), เม่าตาควาย 

(เชียงราย), ส่อแพรเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง), มะเม่า (ไทลื้อ), ปิมปอง (ขมุ) ส่วนทาง
จังหวัดเลยจะเรียกว่า “เม่าสร้อย” 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Antidesma acidum Retz. 
วงศ์ (Family) Phyllanthaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นเม่าสร้อย จัดเป็นไม้พุ่มหรือเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ล าต้นมีลักษณะตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 
2-5 เมตร พบกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในป่าผลัดใบ ป่าเต็งรัง และป่าดิบทั่วไป จัดเป็นไม้ระดับกลาง ที่ชอบ
แสงแดดปานกลาง 

ใบเม่าสร้อย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปหอกกลับ ปลายใบแหลม โคนใบ
แหลม ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-9 เซนติเมตร แผ่นใบมี
ขนข้ึนประปรายทั้งสองด้าน 

ดอกเม่าสร้อย ออกดอกเป็นช่อแบบแยกแขนงเชิงลด โดยจะออกตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง ดอกย่อย
มีจ านวนมากและเป็นแบบแยกเพศอยู่กันคนละต้น ไม่มีกลีบดอก ส่วนกลีบเลี้ยงเป็นสีเขียวอ่อน 

ผลเม่าสร้อย ผลกลุ่มออกเป็นช่อยาว รูปทรงกระบอก เป็นผลสด เนื้อผลฉ่ าน้ า ลักษณะของผลย่อย
เป็นรูปไข่หรือรูปทรงกลม ผลดิบเป็นสีเขียว ส่วนผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีม่วงเข้ม และจะเป็นสีด าเมื่อ
แก่จัด 

แหล่งที่พบ 
ป่าชุมชน     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผลเม่าสร้อย ผลอ่อน และผลแก่รับประทานได้ หรือน าไปคั้นท าน้ าผลไม้ ผลสด รสเปรี้ยว ผลแก่รส

เปรี้ยวอมหวาน 
- ยอดอ่อน ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกงเห็ดถอบ หรือใช้ใบเป็นส่วนประกอบในแกงเห็ดเผา 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ล าต้นน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้ซางเด็ก 
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- ผลสดใช้กินเป็นยาระบาย 
- ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงจะใช้ใบเม่าสร้อย น ามาต้มกับน้ าให้สตรีหลังคลอดดื่มและอาบ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). เม่าสร้อย. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 

2561 จ า ก  http: / / www. tistr. or. th/ sakaerat/ Plant% 20in% 20Sakaerat/ plant% 20list/ 
เม่าสร้อย.pdf 

Medthai. (2560). เม่าสร้อย สรรพคุณและประโยชน์ของต้นเม่าสร้อย 5 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน  
2561 จาก https://medthai.com/เม่าสร้อย/ 
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87) ชื่อภาคเหนือ มะริดไม้ 
ชื่อไทย/อื่นๆ เพกา ลิ้นฟ้า (เลย , ภาคอีสาน) , กาโด้โด้ง (กาญจนบุรี) , ดุแก ดอก๊ะ ด๊อกก๊ะ 

(แม่ฮ่องสอน), เบโด (จังหวัดนราธิวาส), มะลิ้นไม้ มะลิดไม้ ลิดไม้ (ภาคเหนือ), โชย
เตียจั้ว (จีน) 

 Broken bones tree, Damocles tree, Indian trumpet flower 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oroxylum indicum (L.) Kurz  
วงศ์ (Family) Bignoniaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ใบ ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้นปลายคี่ ใบย่อยเรียงตัวตรงข้าม เส้นใบแบบตาข่าย โดยสีของผิวใบ
ด้านบนเข้มกว่าผิวใบด้านล่าง 

ดอก ดอกช่อแบบกระจะ ก้านช่อดอกยาว สมบูรณ์เพศ สมมาตรด้านข้างกลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อม
ติดกันเป็นรูปถ้วยติดคงทนจนเป็นผล กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ปลายกลีบแยกเป็นรูปปาก
เปิด ส่วนที่อยู่บนมี 2 กลีบ เนื้อกลีบพับย่น สีแดงเลือดหมู เกสรเพศผู้มี 5 อัน โดยมี 1 อันเป็นหมันซึ่งก้านชูอับ
เรณูจะสั้น ส่วนอีก 4 อัน เป็นแบบ 2 คู่ยาวไม่เท่ากัน ติดบนหลอดกลีบดอกด้านใน อับเรณูติดกับก้านชูอับเรณู
แบบถ่าง เกสรเพศเมียมี 1 อัน รังไข่เหนือวงกลีบ กานเรียงพลาเซนตาเป็นแบบพลาเซนตารอบแกนร่วม 

ผล เป็นฝักแบนขนาดใหญ่ รูปดาบ ปลายฝักแหลม ตรงกลางขอบมีรอยโป่งเล็กน้อย คล้ายฝักหาง
นกยูงฝรั่ง มักออกห้อยระย้าอยู่เหนือเรือนยอด เมื่อฝักแก่ รอบข้างของฝักจะปริแตก ปล่อยเมล็ดที่อยู่ข้างในฝัก
จ านวนมากมาย ล่องลอยไปตามลม 

เมล็ด ลักษณะแบนสีน้ าตาลอ่อน ทั้งสองด้านมีเยื่อบางใส สีขาว โปร่งแสงคล้ายปีก ช่วยให้ล่องลอยไป
ตามกระแสลมได้ไกลๆ เกิดการแพร่พันธุ์ไปทั่วทุกบริเวณโดยรอบ 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินฝักอ่อน ย า ผัด เครื่องเคียง  
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
นิยมรับประทานกับ น้ าพริกน้ าปู น้ าพริกปลา หรือลาบ โดยน าฝักไปเผาไฟ ให้สุกเกรียมเล็กน้อย พลิก

ไปมาให้สุก แล้วจึงน ามาขูดเปลือกทิ้ง หั่นตามขวางเป็นชิ้นเล็ก ๆ พร้อมที่จะน ามาปรุงเป็นขั้วมะริดไม้ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
- แก้ร้อนใน บ ารุงน้ าดี เจริญอาหาร ฝักอ่อนโดยธรรมชาติจะมีรสขมร้อน ช่วยขับผายลม ฝักแก่ รสขม 

แก้ร้อนในกระหายน้ า เมล็ดแก่ รสขม เป็นยาถ่าย แก้ไอ ขับเสมหะ เมื่อฝักแก่ จะแตกออก เมล็ดจะกระจายไป
ทั่ว มีสีขาวทั่วบริเวณที่กระจายไป ทางจีนใช้เมล็ดแก่เป็นยาแก้ร้อนไน แก้ไข้ เป็นส่วนผสมส าคัญหนึ่งในยาจับ
เลี้ยง (ยาเย็นสิบอย่าง) 

- การใช้ทางแพทย์พ้ืนบ้าน ใช้เปลือกซึ่งจะมีรสฝาด เย็น และ ขมเล็กน้อย เป็นยาฝาดสมาน รักษา
น้ าเหลืองให้ปกติ ดับพิษโลหิต ขับลมในล าไส้ แก้ท้องร่วง แก้บิด ขับเสมหะ และ บ ารุงโลหิต รากเพกาบ ารุง
ธาตุ กระตุ้นน้ าย่อย แก้ท้องร่วง และ แก้อักเสบ ช้ าบวม ฝักอ่อน ช่วยขับผายลม และ เมล็ดแก่ช่วยระบาย  

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานฝักอ่อนของเพกา เพราะอาจท าให้แท้งบุตรได้ เนื่องจากฝักของเพกามี

ฤทธิ์ร้อนมาก 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . (ม.ป.ป.). มะริดไม้.  สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://www.pharmacy.cmu.ac.th/web2553/n105.php 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561). เพกา. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.wikipedia.org/ 

wiki/เพกา 
Medthai. (2560). เพกา สรรพคุณและประโยชน์ของเพกา 57 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://medthai.com/เพกา/ 
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88) ชื่อภาคเหนือ มะห่อย  
ชื่อไทย/อื่นๆ มะระข้ีนก 

 Bitter gourd 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Momordica charantia L. 
วงศ์ (Family) Cucurbitaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นไม้เลื้อย พันต้นไม้อ่ืน มีมือเกาะ ล าต้นเป็นเหลี่ยมมีขนปกคลุม ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกสลับลักษณะ
คล้ายใบแตงโม แต่เล็กกว่า มีสีเขียวทั้งใบ ขอบใบหยัก เว้าลึก มี 5-7 หยัก ปลายใบแหลม ดอก ออกดอกเดี่ยว 
ตามบริเวณง่ามใบ มีสีเหลืองอ่อน มี 5 กลีบ เกสรมีสีเหลืองแก่ถึงส้ม กลีบดอกบาง ช้ าง่าย ผล ผลเดี่ยว รูป
กระสวย ผิวขรุขระ มีปุ่มยื่นออกมา ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลืองถึงส้ม ผลแก่แตกอ้าออก เมล็ด เมล็ดสุกมี
สีแดงสด รูปร่าง กลม แบน 

ล าต้นเป็นเถาเลื้อยมีสีเขียวขนาดเล็กมี 5 เหลี่ยม มีขนอยู่ทั่วไป มีมือเกาะซึ่งเปลี่ยนมาจากใบเจริญ
ออกมาจากส่วนของข้อ ใช้ส าหรับยึดจับ 

ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกัน ก้านใบยาว ขอบใบเว้าหยักลึกเข้าไปในตัวใบ 5-7 หยัก ปลายใบแหลม 
ใบกว้าง 4.5-11.5 เซนติเมตร ยาว 3.5-10 เซนติเมตร เส้นใบแยกออกจากจุดเดียวกันแล้วแตกเป็นร่างแห มี
ขนอ่อนนุ่มปกคลุมเล็กน้อย เมื่อแก่จัดจะมีสีเขียวเข้ม 

ดอกเป็นดอกเดี่ยวแยกเพศอยู่ในต้นเดียวกัน เจริญมาจากข้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-3.5 เซนติเมตร มี
กลีบนอก 5กลีบ สีเขียวปนเหลือง กลีบในมี 5 กลีบ สีเหลืองสด ดอกตัวผู้เจริญออกมาก่อนดอกตัวเมีย เกสรตัว
ผู้มี 3 อัน แต่ละอันมีก้านชูเกสรตัวผู้ 3 อัน และมีอับเรณู 3 อัน ดอกตัวเมียมีรังไข่แบบหลบใน ( inferior 
ovary) มีรังไข่ 1 อัน stigma 3 คู่ ก้านชูเกสรตัวเมีย 3 อัน 

ผลรูปร่างคล้ายกระสวยสั้นๆ ผิวเปลือกขรุขระ และมีปุ่มยื่นออกมา ผลยาว 5-7 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางผล 2-4 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่จะมีสีเหลืองอมแดง ปลายผลจะแตกเป็น 3 แฉก 

เมล็ดมีรูปร่างกลม รี แบน ปลายแหลมสีฟางข้าว เมื่อแก่เต็มที่มีเมือกสีแดงสดห่อหุ้มเมล็ดอยู่ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ลูกลวกกินกับน้ าพริก ย า 
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ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
มะระขี้นกสามารถน ามาใช้ท าแกงจืดมะระยัดไส้หมูสับได้เช่นเดียวกับมะระจีน แต่ต้องต้มนานหน่อย

เพ่ือลดความขม หรือจะน ามาท าเป็นอาหารเผ็ดก็ได้ เช่น แกงเผ็ด พะแนงมะระขี้นกยัดไส้ หรือจะน าไปผัดกับ
ไข่ก็ได้เช่นกัน 

ใบมะระข้ีนกนิยมน ามารับประทานเป็นอาหาร แต่ไม่นิยมกินสดๆ เพราะมีรสขม 
ประโยชน์มะระขี้นก แถวอีสานนิยมน าใบมะระขี้นกใส่ลงไปในแกงเห็ดเพ่ือท าให้แกงมีรสขมนิดๆ ช่วย

เพ่ิมความกลมกล่อมมากขึ้น และน ายอดมะระมาลวกเป็นผักจิ้มกับน้ าพริกหรือปลาป่นก็ได้เช่นกัน 
มะระข้ีนก จะมีรสขมมากกว่ามะระจีน จึงเป็นที่นิยมส าหรับผู้สูงอายุ ด้วยการน าผลอ่อนไปต้มหรือเผา

กินทั้งลูก แต่ถ้าเป็นผลแก่ก็ต้องน ามาคว้านเมล็ดออกเสียก่อน ส าหรับวิธีลดความขมของมะระขี้นกท าได้ด้วย
การต้มน้ าให้เดือดจัด ใส่เกลือประมาณหยิบมือ แล้วลวกมะระในน้ าเดือดสักครู่ ก็จะท าให้ลดความขมของ
มะระลงไปได้และยังคงมีผลสีเขียวสดอีกด้วย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ท ายาต้านไวรัส 
- ช่วยเจริญอาหาร ใช้ผลมะระปิ้งไฟ หรือลวกจิ้มน้ าพริก การที่ผลมะระขี้นก ช่วยเจริญอาหารได้ 

เพราะในเนื้อผลมีสารที่มีรสขม กระตุ้นให้น้ าย่อยออกมามาก จึงท าให้รับประทานอาหารได้เพ่ิมข้ึน 
- แก้โรคตับอักเสบ ปวดหัวเข่า ม้ามอักเสบ กินผลดิบเป็นประจ า 
- แก้ปากเปื่อย ปากเป็นขุย ปากเป็นฝ้าขาวขุน ใช้ผลอ่อนคั้นเอาน้ าอมแก้ได้ 
- บ ารุงระดู แก้ริดสีดวงทวาร และเป็นยาธาตุ โดยการคั้นน้ าจากผลมะระ แล้วดื่ม 
- รักษาโรคเบาหวาน ใช้ปรุงอาหารทานประจ า โดยผลและใบอ่อนจิ้มน้ าพริก เหมาะส าหรับคนเป็น

เบาหวานทางการแพทย์ ใช้รักษาเบาหวานแต่โบราณ หรือน้ าคั้นจากมะระ ช่วยลดน้ าตาลในเลือด 
- แก้หอบหืด ใช้ดอกชงน้ าดื่ม 
- แก้บิด โดยใช้น้ าคั้นจากผลดิบประมาณ 1 แก้ว ผสมน้ าดื่ม 
- ปวดข้อเป็นเกาต์ เนื่องจากสารที่สกัดจากเมล็ดมะระขี้นก ซึ่งสกัดด้วยเมทานอล สามารถรักษาเกาต์

ได ้
- เป็นยาถ่ายพยาธิ ใช้ใบสดและผลสดประมาณ 120 กรัม ต าให้ละเอียด แล้วคั้นเอาแต่น้ า กินเป็นยา 

หรือใช้ใบแห้ง น ามาบดให้ละเอียดผสมกับน้ าดื่มกิน หรือขับพยาธิตัวกลม โดยกินเมล็ดมะระข้ีนก 2-3 เมล็ด 
- แก้จุกเสียด แน่นท้อง และขับลมบ ารุงธาตุ ใช้ใบสดและผลดิบสด ต าให้ละเอียดแล้วคั้นเอาแต่น้ าดื่ม 
- แก้คัน หิด และโรคผิวหนัง ใช้ผลตากแห้งบดให้ละเอียด แล้วน ามาโรยบริเวณที่เป็นแผล จนกว่า

อาการจะดีขึ้น 
- รักษาฝี บวมอักเสบ จะช่วยดูดพิษ ลดการอักเสบเป็นหนองได้ ใช้ผลสดต าให้ละเอียด น าไปพอก

บริเวณท่ีเป็น ส่วนลดอาการอักเสบและเป็นหนอง โดยใช้ใบแห้งบดเป็นผงชงเหล้ากิน 
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- รักษามะเร็งเต้านม และมะเร็งสมอง เนื่องจากในมะระขี้นกมีสาร MAP 30 ซึ่งเป็นโปรตีน สกัดจาก
ผลและเมล็ดมะระขี้นก นอกจากนี้ยังออกฤทธิ์ต้านไวรัส HIV ในผู้ป่วยโรคเอดส์ได้ด้วย 

- แก้ไข้ แก้ริดสีดวง แก้แผลอักเสบ บ ารุงธาตุ สมานแผล น ารากมาต้มดื่ม จนกว่าจะดีข้ึน 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผู้ที่ม้ามเย็นพร่อง กระเพาะเย็นพร่อง หากรับประทานเข้าไปอาจจะท าให้มีอาการอาเจียน ถ่ายท้อง 

ปวดท้องได้ และควรรับประทานในปริมาณที่พอดี อย่าท าอะไรเกินเลย เช่นการดื่มน้ ามะระขี้ นกก็อย่าขมจัด 
เพราะจะท าให้ตับท างานหนัก และส าหรับหญิงตั้งครรภ์อาจจะท าให้ตกเลือดหรือแท้งได้หากรับประทานเกิน
ขนาดหรือกินมะระข้ีนกที่เริ่มสุกแล้ว 

- ผลสุก เป็นพิษ มีซาโปนินมาก ท าให้อาเจียนและท้องร่วง อาจตายได้ ห้ามรับประทาน 
- เมล็ด รับประทานขับพยาธิตัวกลม รับประทานมากมีพิษเช่นเดียวกับผลสุก 

วิธีการขยายพันธุ์ 
หยอดเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
หม่อนไม้. (2556). มะระขี้นก ลดน้้าตาลในเลือด. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 

monmai.com/มะระข้ีนก/ 
Medthai. (2560). มะระขี้นก สรรพคุณและประโยชน์ของมะระขี้นก 55 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/มะระข้ีนก/ 
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89) ชื่อภาคเหนือ มะไห่  
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักไห่, ลูกยอง, ผักเหย, ลูกระ(ใต้), มะร้อยรู, โคกวย (จีน), มะระเล็ก 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Momordica 
วงศ์ (Family) Cucurbitaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นไม้เลื้อย พันต้นไม้อ่ืน มีมือเกาะ ล าต้นเป็นเหลี่ยมมีขนปกคลุม  
ใบ เป็นใบเดี่ยว มีสักษณะคล้ายรูปหัวใจ และไม่มีขน 
ผล ผลเดี่ยว รูปกระสวย ลักษณสั้นกว่า และผิวขรุขระน้อยกว่ามะระข้ีนก  

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น  

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
แกง, ลวกจิ้มน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใช้เป็นอาหาร  ผักมะไห่จะมีรสขมเล็กน้อย ขมน้อยกว่ามะระขี้นก และกลิ่นของผักสดจะไม่ฉุนมาก

เหมือนมะระขี้นก  ยอดอ่อนลวกกินกับน้ าพริก  ใส่แกงเห็ดโคนและแกงอ่อมปลาไหล ผลอ่อนและแก่กินสด 
หรือลวกกินกับน้ าพริก  ใส่แกงเห็ดโคนและแกงอ่อมปลาไหล 

อย่างไรก็ตามการใช้ยอดอ่อนของมะไห่ประกอบอาหารมีเทคนิคที่ส าคัญคือ ถ้าลวกให้ใส่ผักตอนน้ า
ก าลังเดือดจัดรีบคนแล้วตักออกจากน้ าร้อนใส่กระชอนเลย ถ้าใส่เป็นผักแกงให้ใส่ตอนจะยกหม้อลงจากเตาคือ
ใส่แล้วรีบคนแล้วยกหม้อออกจากเตาไฟเลย (เหมือนกับเราใส่ผักชีต้นหอมในต้มย า) เพราะว่าผักมะไห่จะสุก
เร็ว และถ้าใช้เวลานานในการลวกหรือแกงจะท าให้มีรสขมมากจนไม่อร่อย (รสขมจะเพ่ิมขึ้นเป็น 2 – 3 เท่า)  
ส่วนผลของมะไห่สามารถใช้เวลาในการลวก หรือแกงนานก็ได้ จนกว่าจะสุกหรือเปื่อยก็ไม่มีปัญหาเรื่องรสขม 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ผลแห้ง รักษาแก้คัน หิด และโรคผิวหนัง 
2. ผล รสขม เย็นจัด ใช้แก้ร้อน ร้อนในกระหายน้ าท าให้ตาสว่าง แก้บิด ตาบวมแดง แผลบวมเป็น

หนอง ฝีอักเสบ 
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3. เมล็ด รสขม ชุ่ม ไม่มีพิษ แก้วัวถูกพิษใช้คั้นเอาน้ าให้กิน เป็นยากระตุ้นความรู้สึกทางเพศ เพ่ิมพูน
ลมปราณ บ ารุงธาตุ บ ารุงก าลัง 

4. ใบ แก้โรคกระเพาะ บิด แผลฝีบวมอักเสบ ขับพยาธิ 
5. ดอก รสขม เย็นจัด ใช้แก้บิด 
6. ราก รสขม เย็นจัด ใช้แก้ร้อน แก้พิษ บิดถ่ายเป็นเลือด แผลฝีบวมอักเสบ และปวดฟัน 
7. ช่วยเจริญอาหาร แก้โรคตับอักเสบ ปวดหัวเข่า ม้ามอักเสบ แก้ปากเปื่อย ปากเป็นขุย ปากเป็นฝ้า

ขาวขุน บ ารุงระดู แก้ริดสีดวงทวาร และเป็นยาธาตุ รักษาโรคเบาหวาน แก้หอบหืด ปวดข้อเป็นเกาต์ แก้จุก
เสียด แน่นท้อง และขับลมบ ารุงธาตุ จะช่วยดูดพิษ ลดการอักเสบเป็นหนองได้ รักษามะเร็งเต้ านม และมะเร็ง
สมอง แก้ไข้ แก้ริดสีดวง แก้แผลอักเสบ สมานแผล 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และใช้หัวในดิน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
บ้านสวนพอเพียง. (2554). ผักมะไห่ (ไม่ใช่มะระขี้นก มะห่อย หรือผักไส่). สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://www.bansuanporpeang.com/node/17657 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนควนขนุน. (ม.ป.ป.). ผักไห่. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก  https:// 

sites.google.com/a/kkn.ac.th/phuchphanthu/phakhi 
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90) ชื่อภาคเหนือ มันแกว  
ชื่อไทย/อื่นๆ มันเทศ มีชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆว่า มันแกว (ตาก) , ยอดมันแกว (น่าน), ยอดมันเทศ 

(มุกดาหาร) , มันหลา (ปัตตานี) , ยอดมันหลอง (ภูเก็ต) , มันแกว มันแก๋วแดง 
(ภาคเหนือ), มันเทศ (ภาคกลาง) , หมักอ้อย (ละว้า-เชียงใหม่), แตลอ (มลายู-
นราธิวาส), มัน (ไทใหญ่), มันแก๋ว (ไทลื้อ), ฟ่ันด้อย (เมี่ยน), ด่อมังปร้างเร่น (ปะ
หล่อง), ฮวงก้ัว (จีน) เป็นต้น 

 Sweet Potato  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea batatas (L.) Lam. 
วงศ์ (Family) Convolvulaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

มันเทศ เป็นพืชล้มลุก เป็นไม้เถาเลื้อย ทอดเลื้อยไปตามพ้ืนดิน มีขนอ่อนปกคลุม มีสีเขียว มีระบบราก
ฝอย จะมีรากแขนงเล็กๆ ออกตามข้อได้ มีสีน้ าตาล มีรากที่สะสมอาหาร แล้วขยายตัวออกเป็นหัว อยู่ใต้ดิน มี
ลักษณะทรงกรวย ทรงกลมรี ทรงกระบอก ยาวรี หัวเรียวท้ายเรียว กลางป่องออก มีเปลือกบางเรียบหรือ
ขรุขระ มีสีน้ าตาล หรือสีม่วง อาจมีรากเล็กๆอยู่ด้วย มีเนื้อข้างในสีเหลือง สีส้ม สีขาวนวล สีม่วง สีแดงม่วง 
ตามสายพันธุ์ มีรสชาติหวานมัน ใบมีลักษณะรูปหัวใจ โคนกว้าง ปลายแหลม หรือมีรอยเว้าลึกสามแฉก ตาม
สายพันธุ์ ใช้หัวท าได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ประเทศไทยมีปลูกหลายสายพันธุ์ 

ล าต้น เป็นพืชล้มลุก เป็นไม้เถาเลื้อย มีล าต้นเดี่ยว ล าต้นมีลักษณะกลม เป็นเถาแข็งและเหนียว มียาง
สีขาว เถาจะทอดเลื้อยไปตามพ้ืนดิน มีขนอ่อนปกคลุม มีสีเขียว 

ราก มีระบบรากฝอย จะมีรากแขนงเล็กๆ ออกตามข้อได้ มีสีน้ าตาล มีรากที่สะสมอาหาร แล้ว
ขยายตัวออกเป็นหัว อยู่ใต้ดิน มีลักษณะทรงกรวย ทรงกลมรี ทรงกระบอก ยาวรี หัวเรียวท้ายเรียว กลางป่อง
ออก มีเปลือกบางเรียบหรือขรุขระ มีสีน้ าตาล หรือสีม่วง อาจมีรากเล็กๆอยู่ด้วย มีเนื้อข้างในสีเหลือง สีส้ม สี
ขาวนวล สีม่วง สีแดงม่วง ตามสายพันธุ์ มีรสชาติหวานมัน ต้นนึงจะมีอยู่หลายหัว 

ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะรูปหัวใจ โคนกว้าง ปลายแหลม หรือมีรอยเว้าลึกสามแฉก มี
ก้านใบรองรับสั้นหรือยาว ตามสายพันธุ์ ใบมีขนอ่อนๆ มีเส้นใบสีม่วง ใบมีสีเขียว 

ดอก ออกดอกเป็นช่อ มีลักษณะทรงแตร กลีบดอกด้านนอกมีสีฟ้าอ่อน ส่วนตรงกลางมีสีชมพูอมม่วง 
มีก้านยาวรองรับ กลีบเลี้ยงมีสีเขียว มีดอกออกตามซอกใบ 

ผล มีลักษณะทรงกรวย มีเปลือกแข็ง ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีน้ าตาล ผลแก่จัดจะแตกได้ มีเมล็ด
เล็กๆอยู่ข้างใน 

เมล็ด จะอยู่ภายในผล ผลแก่จัดจะแตกออก จะมีเมล็ดเล็กๆอยู่ข้างใน เมล็ดมีลักษณะแบนรีเล็กๆ 
เมล็ดมีด า 
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แหล่งที่พบ 
พืชไร่     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
แกงใส่ปลา จอ  ยอด น ามาจอ แกงใส่ปลา (หน้าฝน รสชาดฝาด หน้าแล้งรสชาดหวาน) 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หัวมันเทศมีคุณประโยชน์มาก เพราะใช้เป็นอาหารของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี เราสามารถน ามันเทศมา

ใช้ปรุงอาหารได้ทั้งคาวและหวาน โดยอาหารหวาน ได้แก่ มันเทศแกงบวด มันเทศต้มน้ าตาล มันเทศเชื่อม มัน
เทศกวน มันเทศฉาบ มันเทศทอด มันเทศเผา มันเทศรังนก หรือน ามานึ่งกิน เป็นต้น ส่วนอาหารคาวก็ได้แก่ 
แกงเลียง แกงกะหรี่ แกงมัสมั่น แกงคั่ว เป็นต้น ส่วนชาวลั้วะและชาวไทใหญ่จะใช้หัวน ามานึ่งกินกับน้ าพริก 

ส่วนของยอดอ่อนมันเทศก็สามารถน ามาใช้รับประทานเป็นผักได้เช่นกัน โดยน ามาท าแกง เช่น แกง
ส้ม หรือน าลวกจิ้มกับน้ าพริก  

ในด้านอุตสาหกรรม มันเทศยังถูกน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ใช้ท าแป้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว ท า
เหล้า ท าแอลกอฮอล์ กาว ท าน้ าส้ม ท าขนม ขนมคบเคี้ยว อาหารบรรจุกระป๋อง ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเด็ก 
เป็นต้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
แก้กระหายน้ า ช่วยลดไขมันในเลือด เป็นยาระบาย แก้เมาคลื่น แก้บิด ช่วยบ ารุงไต แก้แผลไฟไหม้ 

แก้ฝี ช่วยรักษาเริม ช่วยรักษางูสวัด ช่วยฆ่าแบคทีเรีย ช่วยฆ่าเชื้อรา ช่วยสมานแผล ช่วยถอนพิษ ช่วยรักษา
บาดแผล ช่วยรักษาพิษแมงป่อง แก้ไขข้ออักเสบ ช่วยเพิ่มน้ านม แก้ท้องผูก ช่วยรักษาโรคเหน็บชา ช่วยป้องกัน
โรคมะเร็ง ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ช่วยบ ารุงกระดูก ช่วยบ ารุงฟัน ช่วยบ ารุงสายตา ช่วยรักษาดีซ่าน ช่วยรักษา
โรคเบาหวาน ช่วยรักษาโรคโลหิตจาง ช่วยบ ารุงเลือด ช่วยบ ารุงกระเพาะ ช่ วยบ ารุงม้าม ช่วยรักษานิ่วใน
กระเพาะ ช่วยบ ารุงร่างกาย ช่วยบ ารุงก าลัง ช่วยบ ารุงประสาท ช่วยรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
สตรีใกล้คลอดไม่ควรรับประทาน เพราะอาจท าให้พลังงานในตัวมารดาสะดุดหรือมีอาการท้องอืดเฟ้อ 

และผู้ที่มีอาการท้องอืดเฟ้อ บิด เป็นมาลาเรียก็ไม่ควรรับประทาน 
แม้มันเทศจะเป็นพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ส าคัญ มีรสชาติอร่อย ราคาถูก รับประทานง่าย และมี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ในมันเทศมีสารออกซาเลต (Oxalates) ที่อาจเพ่ิมความเสี่ยงเกิดนิ่วในไตได้ 
นอกจากนั้น ยังเคยมีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขไทยว่าด้วยเรื่องสารพิษตกค้างในอาหาร ซึ่งพบว่ามัน
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เทศเป็นหนึ่งในอาหารที่มีสารพิษบางชนิดตกค้างอยู่ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงควรระมัดระวังในการบริโภคมันเทศ 
และท าตามค าแนะน าในการบริโภค เช่น ควรล้างมันเทศให้สะอาด เพ่ือก าจัดสารพิษหรือสิ่งตกค้างก่อนน าไป
ปรุงอาหาร 
วิธีการขยายพันธุ์ 

นิยมใช้เถาที่มีข้ออยู่ด้วย ตัดเป็นท่อนมีความยาว ประมาณ 30 ซม. น าปลูกลงในแปลงดิน มีความ
เอียงประมาณ 45 องศา ให้มีระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ 30×80 เซนติเมตร 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). มันเทศ สรรพคุณและประโยชน์ของมันเทศ 27 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/มันเทศ/ 
Thai Food. (2559). มันเทศ. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.thai-thaifood.com/th/ 

มันเทศ/ 
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91) ชื่อภาคเหนือ มันสาคู 
ชื่อไทย/อื่นๆ สาคู สาคูไทย สาคูขาว ว่านสาคู สาคูวิลาส สังค ูมันอาโรรุต 

 arrowroot, West Indian arrowroot  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Maranta arundinaceae L. 
วงศ์ (Family) Taccaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้นใต้ดินสาคูไทย เรียกว่า หัว หรือ เหง้า มีลักษณะคล้ายหัวลูกศร ขนาดหัวกว้างประมาณ 2.5-5 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 5-40 เซนติเมตร 

หัวหรือเหง้าหลักจะติดกับโคนต้น และแตกหัวย่อยแทงลึกลงดิน โคนหัวแตกรากแขนงจ านวนมาก หัว
ย่อยอาจมีหัวเดียวหรือหลายหัว มีลักษณะทรงกระบอก เรียวยาว มีลักษณะแบ่งเป็นข้อๆ และมีตาชัดเจน และ
มีเกล็ดสีขาวหรือสีน้ าตาลหุ้ม เนื้อหัวด้านในมีสีขาว มีเส้นใยตามแนวยาวของหั 

ล าต้นสาคูไทยเหนือดินเป็นส่วนที่แทงขึ้นมาจากเหง้า ประกอบด้วยแกนล าต้น และกาบใบ คล้ายกับ
พืชในกลุ่มว่านทั่วไป ส่วนด้านในเป็นแกนกลางที่ถูกหุ้มด้วยกาบใบ ส่วนด้านนอกเป็นกาบใบตั้งตรง มีลักษณะ
เกือบทรงกลม ยาวประมาณ 30-60 เซนติเมตร ถัดมาเป็นก้านใบ มีขนาดสั้น จากนั้น เป็นแผ่นใบ มีรูปหอก 
กว้างประมาณ 5-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร โคนใบใหญ่ ปลายใบแหลม แผ่นใบ และขอบ
ใบเรียบ มองเห็นเส้นกลางใบสีเขียวชัดเจน ใบด้านล่างสุดมีขนาดใหญ่กว่าใบด้านบน แผ่นใบแบ่งออกเป็นสอง
ข้างไมเ่ท่ากัน ใบอ่อนมีสีเขียวสด ใบแก่มีสีเขียวเข้ม และค่อยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเม่ือถึงหน้าแล้ง 

ดอกสาคูไทย แทงขึ้นกลางล าต้น มีดอกออกเป็นช่อแขนง ตั้งแต่ 2 ช่อ ขึ้นไป ช่อแขนงมีใบประดับ
รองรับ ปลายกิ่งแยกออกเป็นก้านดอก 1 คู่ และหันหน้าเข้าหากัน ก้านช่อดอกแต่ละคู่มีขนาดเล็ก ยาว
ประมาณ 4 เซนติเมตร มีก้านดอกย่อย ยาวประมาณ 5-15 มิลลิเมตร 

บนช่อดอกประกอบด้วยดอกย่อยสีขาว ขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร แต่ละดอกเป็นดอก
สมบูรณ์เพศ ประกอบด้วยกลีบเลี้ยงบางๆ 3 กลีบ กลีบเลี้ยงมีรูปหอก สีเขียว แยกออกจากกัน และมีขนาดไม่
เท่ากัน ยาวประมาณ 12-16 มิลลิเมตร ถัดมาเป็นวงกลีบดอกที่เป็นรูปหลอดสั้นๆ สีขาว มีลักษณะเป็น 3 พู 
ถัดมาติดกับกลีบดอกจะเป็นเกสรตัวผู้ แบ่งเป็นชั้นๆ จ านวน 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นเกสรที่เป็นหมัน ส่วนตรงกลาง
เป็นเกสรตัวเมีย มียอดเกสรแยกเป็น 3 พู และรังไข่ 1 อัน ซึ่งอยู่ด้านล่างตรงกลาง ทังนี้ ต้นสามารถออกดอก
ได้หลังปลูกแล้ว 5-6 เดือน 

สาคูไทยถึงแม้จะออกดอก แต่ติดผล และเมล็ดยาก เพราะธรรมชาติของสาคูไทยจะแพร่กระจาย และ
เติบโตด้วยการแตกหน่อใหม่แทน แต่หากติดผลจะมีผลลักษณะกลม เปลือกผลแข็ง มีสีน้ าตาลอมแดง ขนาด
ผลประมาณ 7 มิลลิเมตร ส่วนเมล็ดมีขนาดเล็ก มีผิวหยาบ แบ่งออกเป็น 3 พู 
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แหล่งที่พบ 
ป่าธรรมชาติ ตามริมล าห้วยหรือที่ชื้นใกล้แหล่งน้ า 

ที่มาของพันธุ์พืช 
เป็นพืชที่มีถิ่นก าเนิดในอเมริกาใต้ อเมริกากลาง ตะวันตกของเอกวาดอร์ ตอนกลางของทุ่งหญ้าของ

กิอานา และแถบทะเลคาริบเบียน ปัจจุบันพบแพร่กระจายทั่วในแถบประเทศเขตร้อนชื้น ส่วนประเทศไทยพบ
ในทุกภาค 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- หัวสาคูไทยน ามาต้มหรือเผารับประทาน เนื้อหัวมีรสหวาน แต่ค่อนข้างมีเส้นใยมาก โดยเฉพาะพันธุ์

หัวเล็ก 
- แป้งสาคูไทยมีขนาดเม็ดเล็ก และละเอียด เป็นแป้งที่ย่อยง่าย จึงนิยมใช้ท าเป็นอาหารทารก และ

ผู้ป่วย 
- แป้งสาคูไทยใช้ประกอบอาหารหรือเติมในอาหารเพ่ือเพ่ิมความหนืดเหนียว 
- แป้งสาคูไทยแปรรูปเป็นขนมหวาน ท าขนมสาคู ท าเค้ก คุกกี้ ท าเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ และขนมจีน 

เป็นต้น 
- หน่ออ่อนหรือแกนล าต้นอ่อนใช้ประกอบอาหาร อาทิ ผัด แกงเลียง หรือน ามารับประทานเป็นผักสด

หรือลวกรับประทานคู่น้ าพริก 
- หัวหรือแป้งใช้หมักผลิตแอลกอฮอล์หรือน้ าส้มสายชู 
- เมล็ดน ามาคั่วไฟรับประทาน มีรสมันคล้ายถั่วทั่วไป 
- หัวหรือหน่ออ่อนน ามาต้มหรือให้สดเป็นอาหารเลี้ยงหมู 
- ใบใช้ห่อข้าว ห่ออาหาร ใช้ท าห่อหมก 
- เมล็ดน ามาร้อยเป็นลูกปัดหรือลูกประค า 
- ล าต้น และใบสดน ามาเผารมควัน ช่วยไล่เหลือบ และยุง 
- บางพ้ืนที่นอกจากปลูกเพ่ือรับประทานหัวแล้ว ยังปลูกเป็นไม้มงคล และไม้ประดับ 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ชาวชวาน าเมล็ดมาบด ก่อนใช้พอกรักษาอาการปวดหัว 
- น้ าต้มจากหัวใช้ดื่ม แก้อาการท้องเสีย 
- ชาวกัมพูชาน าหัวมาต าให้ละเอียด และรับประทาน ช่วยแก้โรคคุดทะราด 
- ชาวฮ่องกงน าหัวมาต้มเคี่ยว ก่อนดื่ม ช่วยแก้โรคตับอักเสบ 
- ชาวอินโดนีเชียน าหัวสดมาต าให้ละเอียด ก่อนใช้ทาพอกรักษาแผล 
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- ชาวฟิลิปปินส์น าหัวมาต้มดื่ม ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ รวมถึงมาแช่น้ า และต าให้ละเอียด ก่อนใช้อุด
จมูกรักษาเลือดก าเดาออก 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การปลูกสาคูไทยนิยมปลูกด้วยการแยกเหง้าเป็นหลัก โดยขุดเหง้าให้มีต้นหรือหน่อติดมาด้วย 1-3 ต้น 
จากนั้นตัดล าต้นส่วนปลายทิ้ง เหลือไว้ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร หรือ ใช้หัวที่มีข้อ 2-4 ข้อ และอาจ
น ามารมควันก่อนน าลงปลูก เพ่ือให้หัวแทงหน่อได้เร็วขึ้น ส่วนการปลูกในแปลงใหญ่จะใช้เหง้าเช่นกัน โดยปลูก
เป็นแถว ระยะห่างระหว่างแถว และต้น ประมาณ 40-60 เซนติเมตร ทั้งนี้ ควรแยกเหง้าปลูกในช่วงต้นฤดูฝน 
หลังจากนั้น ปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). ต้นสาคู/สาคูไทย/ปาล์มสาคู/สาคูพุทธรักษา ประโยชน์ และสรรพคุณต้นสาคู. สืบค้นเมื่อ 

20 พฤศจิกายน 2561 จาก http://puechkaset.com/ต้นสาค/ู 
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92) ชื่อภาคเหนือ ยอดม่วง  
ชื่อไทย/อื่นๆ ยอดมะม่วง Mango 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L. 
วงศ์ (Family) Anacardiaceae  
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้ยืนต้นทรงพุ่ม ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง พบได้ทุกพ้ืนที่ในทุกภาคของประเทศไทย 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบ ย า กินสด ผักส้า เครื่องเคียงลาบ มะม่วงงา มะม่วงมน ไม่กิน 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ส่วนยอดอ่อนหรือผลอ่อนก็สามารถน ามาประกอบอาหารแทนผัก 
ส้ายอดมะม่วง หรือส้าผักม่วง เป็นส้าผักชนิดหนึ่ง บางสูตรใช้มะกอกสุก บีบหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ หรือ

ใช้มะนาวปรุงรส บางสูตรนิยมใช้หอมแดงเจียวและกระเทียวโรยหน้า 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใช้เป็นยาสมุนไพร เช่น ผลมะม่วงดิบมีวิตามินซีสูง แก้เลือดออกตามไรฟัน 
- แก้ซางตานขโมยในเด็ก ด้วยการใช้ใบมะม่วงพอประมาณน ามาต้มรับประทาน 
- น้ าต้มกับใบมะม่วงสดประมาณ 15 กรัม ใช้ล้างบาดแผลภายนอกได้ 
- ใช้เป็นยาสมานแผลสด โดยใช้ใบมะม่วงสดล้างให้สะอาดแล้วน ามาต าและพอกบริเวณที่เป็นแผล 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด การตอน การติดตา และการทาบกิ่ง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.).  ส้ายอดมะม่วง. !.  สืบค้นเมื่อ 22 

พฤศจิกายน 2561 จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_lannafood.php? 
id_food=179 
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Medthai. (2560). มะม่วง สรรพคุณและประโยชน์ของมะม่วง 34 ข้อ !.  สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 
จาก https://medthai.com/มะม่วง 
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93) ชื่อภาคเหนือ รางจืด 
ชื่อไทย/อื่นๆ หน่อมแน้ รางเย็น คาย (ยะลา), ดุเหว่า (ปัตตานี), ทิดพุด (นครศรีธรรมราช), ย่ าแย้ 

แอดแอ (เพชรบูรณ์), น้ านอง (สระบุรี), จอลอดิเออ ซั้งกะ ปั้งกะล่ะ พอหน่อเตอ 
(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ก าลังช้างเผือก ยาเขียว เครือเขาเขียว ขอบชะนาง (ภาค
กลาง), ว่านรางจืด 

 Laurel clockvine, Blue trumphet vine  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunbergia laurifolia Lindl. 
วงศ์ (Family) Acanthaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นรางจืด เป็นไม้เลื้อยหรือไม้เถาที่มีเนื้อแข็ง ล าต้นหรือเถานั้นจะกลมเป็นปล้อง มีสีเขียวสดหรือสี
เขียวเข้ม ล าต้นไม่มีขนและไม่มีมือจับเหมือนกับต าลึง และมะระ แต่อาศัยล าต้นในการพันรัดขึ้นไป  

ใบรางจืด เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ลักษณะของใบคล้ายรูปหัวใจหรือรูปใบขอบขนานหรือเป็นรูป
ไข่ โคนใบมนเว้า ปลายใบเรียวแหลม ใบกว้างประมาณ 4-7 เซนติเมตร และยาวประมาณ 8-14 เซนติเมตร มี
เส้นอยู่ 3 เส้นออกจากโคนใบ 

ดอกรางจืด ลักษณะของดอกออกเป็นช่อห้อยลงมาตามซอกใบ ช่อละ 3-4 ดอก ดอกมีสีม่วงอมฟ้า มี
ใบประดับสีเขียวประแดง มีกลีบเลี้ยงรูปจาน ดอกเป็นรูปแตรสั้น โคนกลีบดอกมีสีเหลืองอ่อน โคนดอกเป็น
หลอดกรวยยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เชื่อมติดกันเป็นหลอด และมักมีน้ าหวานบรรจุอยู่ภายในหลอด กลีบ
ดอกมีปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้ 4 อัน 

ผลรางจืด ลักษณะเป็นฝักกลม ปลายเป็นจะงอย เมื่อแก่จะแตกออกเป็น 2 ซีก 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบท าชา ดอกลวกกินกับน้ าพริก  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบ ใช้ต้มดื่มขณะอุ่นๆ หรือคั้นดื่ม หรือแปรรูปเป็นชาชงรางจืด ดื่มเพ่ือเป็นการล้างพิษในร่างกาย 
ราก ให้ใช้รากท่ีมีอายุเกิน 1 ปี มีขนาดเท่ากับนิ้วชี้น ามาฝนกับน้ าดื่มเพ่ือเป็นการล้างพิษในร่างกาย 
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ยอดอ่อนและดอก กินเป็นยาอายุวัฒนะ สามารถกินเป็นผักเหมือนกับผักพ้ืนบ้านทั่วๆ ไป โดยใช้
วิธีการปรุงอาหาร คือ การลวก หรือการน าไปปรุงเป็นแกง เช่น ผัดยอดรางจืด ไข่เจียวดอกรางจืด แกงส้มยอด
รางจืด สลัดสมุนไพรรางจืด 

ในภูมิปัญญาอีสานมีเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาว่า ก่อนที่จะมีการปรุงอาหารที่เก็บมาจากป่าทุกครั้ง ให้ใส่
ใบ และดอกของเถารางจืดเข้าไปด้วย เพ่ือเป็นการป้องกันพิษที่อาจเกิดขึ้นจากพืช หรือสัตว์ป่าที่อาจท าให้เกิด
อันตรายหลังจากที่เรารับประทานเข้าไป โดยเคล็ดลับเหล่านี้ก็ตรงกันกับข้อมูลของหมอยาชาวไทยใหญ่ที่ได้
แนะน าให้เอายอด และดอกของเถารางจืดมาปรุงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ อีกท้ังหมอยาพื้นบ้านยังนิยมใช้รางจืด
เพ่ือช่วยลดความดันโลหิต รักษาอาการแพ้ และผดผื่นคันบนผิวหนังได้ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
แก้อาการที่เกิดจากพิษต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ พิษยาเบื่อ ยาสั่ง ยาฆ่าแมลง พืชพิษ เห็ดพิษ พิษสุราและ

ยาเสพติด พิษงู แมลงป่อง หรือตะขาบ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ไม่ควรดื่มน้ าที่คั้นจากรางจืดนานติดต่อกันเกิน 30 วัน 
- อาจเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าของในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาอ่ืน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ใช้ยาอย่างต่อเนื่อง เพราะรางจืดอาจเร่งขับยา

เหล่านั้นออกจากร่างกาย ควรเว้นระยะเวลารับประทานรางจืดจากยาตัวอื่นๆ ประมาณ 2 ชั่วโมง 
- ผู้ที่มีความดันโลหิตต่ าและหญิงตั้งครรภ์ ควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบัน หรือ

แผนไทยก่อนใช้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การปักช า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
HonestDocs. (2561). รางจืด สุดยอดสมุนไพร ช่วยล้างพิษในร่างกาย. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://www.honestdocs.co/laurel-clock-vine-herbs-detoxification 
Medthai. (2560). รางจืด สรรพคุณและประโยชน์ของว่านรางจืด 20 ข้อ !.  สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/รางจืด/ 
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94) ชื่อภาคเหนือ เล็บครุฑ 
ชื่อไทย/อื่นๆ เล็บครุฑทอดมัน/ครุฑตรี เล็บครุฑ ครุฑเท้าเต่ ครุฑใบเทศ ครุฑผักชี  

 เล็บครุฑใบฝอย 
 Ming aralia 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyscias fruticosa (L.) Harms  
วงศ์ (Family) Araliaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เล็บครุฑทอดมัน/ครุฑตรี เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 1-2 เมตร ต้นอ่อนมีสีเขียว ล าต้นแก่มีสี
เทา ผิวล าต้นสากมือ ล าต้นแตกกิ่งตั้งตรงรวมกันเป็นทรงพุ่ม และมีปุ่มนูนบริเวณกาบใบที่ร่วงไป 

ใบ ใบเล็บครุฑทอดมัน/ครุฑตรี แตกออกจากล าต้น และกิ่ง โดยเรียงสลับกันเป็นชั้นๆ ใบเป็นใบ
ประกอบมีก้านใบหลักยาว โคนก้านใบหลักมีตุ่มหนามเล็กๆสีขาว และถัดขึ้นมาเป็นจุดประสีขาวสลับกับสีเขียว
เข้ม จากนั้น ก้านใบหลักแตกก้านใบย่อยออก ก้านใบย่อยมีใบเรียงกันเป็นคู่ตรงข้ามกัน 5-9 ใบ โดยใบสุดท้าย
เป็นใบเดี่ยว ใบย่อยแต่ละใบมีลักษณะเรียวยาว ขอบใบหยักลึกหลายหยัก คล้ายกรงเล็บ ส่วนปลายใบแหลม 

ดอก ดอกเล็บครุฑทอดมัน/ครุฑตรี แทงออกปลายยอดของล าต้น ช่อดอกมีขนาดใหญ่ และแตกแขนง
ช่อย่อยจ านวนมาก แต่ละช่อมีดอกรวมกันเป็นกระจุก 20-40 ดอก 

ผล และเมล็ด ผลเล็บครุฑทอดมัน/ครุฑตรี มีลักษณะค่อนข้างกลม รวมกับหลายผลเป็นกระจุก 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
- ใส่แกงอ่อมไก่ ผักกับลาบ  
- เป็นพืชพิธีกรรม จัดพานไม้ประดับ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- นิยมปลูกเป็นไม้ประดับต้น และประดับใบ โดยส่วนมากจะนิยมปลูกในกระถางประดับตามหน้าบ้าน

หรือในอาคาร 
- ยอดอ่อน และใบอ่อนมีกลิ่นหอม สามารถน ามาทอดเป็นผักหรือใช้รับประทานเป็นเครื่องเคียง 
- ใบเล็บครุฑมีน้ ามันหอมระเหยที่ให้กลิ่นหอม สามารถน าสกัดส าหรับใช้เป็นส่วนผสมของน้ าหอม 

หรือน ามันส าหรับประโยชน์ในด้านความสวยความงาม 
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- ใบน ามาขย า และใช้ทาเนื้อสัตว์ ก่อนน าไปย่าง ซึ่งช่วยให้เนื้อมีกลิ่นหอม น่ารับประทานมากขึ้น 
- ขอบใบเล็บครุฑมีหยักเป็นฟันเลื่อยจ านวนมาก บางชนิดหยักตื้น บางชนิดหยักลึก ท าให้แลดูคล้าย

กรงเล็บครุฑ ซึ่งเชื่อว่า หากปลูกแล้วจะช่วยคุ้มครอง ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ทั้งภูตผี มนต์ด า และสิ่ง
อัปมงคลไม่ให้มากล้ ากรายผู้ปลูกหรือสมาชิกในครอบครัว 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ราก เอาฝนแก้ลม 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบ (มีกลิ่นหอม ให้รสเผ็ดร้อน) 
- ใบน ามาต้มดื่มแก้อาการปวดหัว แก้ไมเกรน แก้ปวดหัวข้างเดียว 
- น้ าต้มจากใบมีกลิ่นหอม ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย 
- น้ าต้มจากใบใช้ดื่ม แก้อาการปวดตามข้อต่างๆ 
- น าใบมาต าบด ส าหรับพอกรักษาแผล แก้แผลอักเสบ 
- น ามาพอกทารักษาผื่นคัน 
- น ามาพอกทารักษาโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน 
- ใบน ามาขย าแล้วอุดรูจมูก ส าหรับแก้เลือดก าเดาออก 
ล าต้น (รสฝาด) 
- น ามาต้มดื่มช่วยดับพิษร้อน 
- น้ าต้มช่วยรักษาท้องร่วง 
- น้ าต้มดื่ม แก้อาการปวดหัว ช่วยลดไข้ 
- แก่นล าต้นน ามาฝนใช้ทาสมานแผล 
ราก (รสร้อน) 
- ช่วยขับปัสสาวะ 
- ช่วยให้ผ่อนคลาย 
- แก้ปวดตามข้อ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เพาะเมล็ด แต่ทั่วไปนิยมใช้การปักช า และการตอนก่ิง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). เล็บครุฑ สรรพคุณ และการปลูกเล็บครุฑ. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://puechkaset.com/เล็บครุฑ/  
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95) ชื่อภาคเหนือ เล็บครุฑใบมนควัก  
ชื่อไทย/อื่นๆ เล็บครุฑเกล็ดปลากะโห้ ครุฑตีนตะพาบน้ า 

 Shield aralia 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg. 
วงศ์ (Family) Araliaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นพันธุ์เล็บครุฑที่มีล าต้นสูง ทรงพุ่มใหญ่ สูงได้ประมาณ 2-3 เมตร ล าต้นอ่อนมีสีเขียวอมเทา เมื่อ
แก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอมเทา ก้านใบมีใบย่อย 3 ใบ ใบมีขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม รูปใบค่อนข้างเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ยาวมากกว่าส่วนกว้าง กว้างประมาณ 8-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-13 เซนติเมตร 
ขอบใบหยัก และมีหนามที่ขอบใบ ทั้งนี้ ใบย่อยคู่แรกจะมีขนาดใกล้เคียงกัน แต่จะเล็กกว่าตรงกลางที่เป็นใบ
สุดท้ายซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าทุกใบ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใส่แกงอ่อมไก่ ผักกับลาบ  
เป็นพืชพิธีกรรม จัดพานไม้ประดับ 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบ มีกลิ่นหอมส าหรับแต่งกลิ่นน้ าหอม ใช้ขับปัสสาวะ ป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม และป้องกัน

ศีรษะล้านได้  
- ราก ขับปัสสาวะ  
- ใบ ต าเป็นยาพอกแก้แผลอักเสบ ขับปัสสาวะ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เพาะเมล็ด แต่ทั่วไปนิยมใช้การปักช า และการตอนก่ิง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คลังสมุนไพร. (ม.ป.ป.). สมุนไพรครุฑตีนตะพาบน้้า. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www. 

คลังสมุนไพร.com/16964463/สมุนไพรครุฑตีนตะพาบน้ า 
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พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). เล็บครุฑ สรรพคุณ และการปลูกเล็บครุฑ. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก 
http://puechkaset.com/เล็บครุฑ/ 
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96) ชื่อภาคเหนือ เล็บครุฑใบมนด่าง  
ชื่อไทย/อ่ืนๆ Balfour Aralia. 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyscias scutellaria 'Balfourii' 
วงศ์ (Family) Araliaceae. 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นเล็บครุฑใบด่างเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงราว 2 เมตร ลักษณะต้นเป็นข้อ ล าต้นอ่อนมีสีเขียวอ่อน เมื่อ
ล าต้นแก่เต็มที่ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีน้ าตาล 

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ขอบใบหยักย่อยละเอียด ดอก
ออกเป็นช่อและติดกันเป็นกระจุก ใบมีกลิ่นหอม 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใส่แกงอ่อมไก่ ผักกับลาบ  
เป็นพืชพิธีกรรม จัดพานไม้ประดับ 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ราก เอาฝนแก้ลม 
- รากต้มดื่มขับปัสสาวะ 
- ใบมีกลิ่นหอมต าพอกแก้ปวดบวมอักเสบ  
- ต้นรสฝาดสมานแผลแก้ไข้  

วิธีการขยายพันธุ์ 
การปักช า และการตอนก่ิง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เครือข่ายอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมอ าเภอแม่วงก์. (2557). ต้นเล็บครุฑใบด่าง. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://th-th. facebook.com/193939970814239/photos/ชื่อไทย-ต้นเล็บครุฑใบด่าง-ชื่อ
สามัญ-the-ming-araliaชื่อวิทยาศาสตร์- polyscias-fru/313175998890635/  
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97) ชื่อภาคเหนือ ส้มป้อง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ชะมวง ส้มป้อง มะป่อง (คนเมือง), หมากโมก (อุดรธานี), มวงส้ม (นครศรีธรรมราช), 

กะมวง มวง ส้มมวง (ภาคใต้), กานิ (มลายู-นราธิวาส), ตระมูง (เขมร), ยอดมวง, ส้ม
ม่วง, ส้มโมง, ส้มป่อง 

 Cowa 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia cowa Roxb. ex Choisy 
วงศ์ (Family) Clusiaceae  
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นชะมวง จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นทรงพุ่มรูปกรวยคว่ าทรงสูง 
มีความสูงของต้นประมาณ 5-10 เมตร บ้างว่าสูงประมาณ 15-30 เมตร ล าต้นเกลี้ยงและแตกกิ่งใบตอนบน
ของล าต้น กิ่งย่อยผิวเรียบ เปลือกล าต้นเป็นสีด าน้ าตาลมีลักษณะขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด ส่วนเปลือกด้านใน
เป็นสีชมพูถึงแดง มีน้ ายางสีเหลืองขุ่นไหลเยิ้มออกมาจากเปลือกต้น 

ใบชะมวง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปรีแกมใบหอกหรือแกมขอบ
ขนาน โคนใบสอบแหลม ปลายใบป้านหรือแหลมเล็กน้อย ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีความกว้างประมาณ 2.5-5 
เซนติเมตรและยาวประมาณ 8-13 เซนติเมตร ใบอ่อนเป็นสีเขียวอ่อนหรือเขียวอมสีม่วงแดง ส่วนใบแก่เป็นสี
เขียวเข้ม (สีน้ าเงินเข้ม) บริเวณปลายกิ่งมักแตกเป็น 1-3 ยอด หลังใบเรียบลื่นเป็นมัน ท้องใบเรียบ เนื้อใบมี
ลักษณะค่อนข้างหนาและเปราะ เส้นใบเห็นได้ไม่ชัด แต่ด้านหลังใบจะเห็นเส้นกลาง ส่ วนก้านใบเป็นสีแดงมี
ความยาวประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร 

ผลชะมวง ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมแป้น ผิวผลเรียบเป็นมัน มีขนาดประมาณ 2.5-6 เซนติเมตร 
ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถึงส้มหม่น และตามผลมีร่องตื้น ๆ ประมาณ 5-8 ร่อง 
ด้านบนปลายบุ๋ม และมีชั้นกลีบเลี้ยงประมาณ 4-8 แฉกติดอยู่ เนื้อหนา สีเหลือง ภายในผลมีเมล็ดขนาดใหญ่
ประมาณ 4-6 เมล็ด ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปรีหนา เรียงตัวกันเป็นวงรอบผล ผลสุกมีรสเปรี้ยวใช้รับประทาน
ได้ แต่มียางมากและท าให้ติดฟันได้ โดยจะติดผลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 

ดอกชะมวง ดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่กันคนละต้น ออกดอกตามซอกใบและตามกิ่ง ดอกตัวผู้จะออก
ตามก่ิงเป็นกระจุก มีดอกย่อยประมาณ 3-8 ดอก ดอกมีเกสรตัวผู้จ านวนมากเรียงกันเป็นรูปสีเหลี่ยม ส่วนกลีบ
ดอกเป็นสีเหลืองนวลและมีกลิ่นหอม มีกลีบดอกแข็งหนา 4 กลีบ และกลีบเลี้ยง 4 กลีบ ลักษณะเป็นรูปรีแกม
รูปขอบขนาน ปลายกลีบกลม ดอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร ส่วนดอกตัวเมียจะ
ออกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายกิ่ง ดอกมีเกสรตัวผู้เทียมเรียงอยู่รอบรังไข่ มีก้านเกสรติดกันเป็นกลุ่ม ที่ปลายก้าน
มีต่อม 1 ต่อม ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 
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แหล่งที่พบ 
ป่าชุมชน  สวนครัว  (อยู่ป่าขุดมาปลูกในสวนครัว) 

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
- กินสด ใบป็นเครื่องเคียงน้ าพริก ลาบ ส้าผัก 
- ลูกทานได้ สุกสีเหลือง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผลชะมวงสุกสีเหลืองใช้รับประทานเป็นผลไม้ได้ โดยจะมีรสเปรี้ยวอมหวานหรือจะน าผลมาหั่นเป็น

แว่นตากแดดใส่ปลาร้าเพื่อเพ่ิมรสชาติก็ได้ 
- ยอดอ่อนหรือใบอ่อนใช้รับประทาน 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผลอ่อน ใบ ช่วยฟอกโลหิต แก้โลหิต 
- ผล ใบ ดอก ช่วยรักษาธาตุพิการ 
- ราก ใบ และผลอ่อนมีรสเปรี้ยว เป็นยาแก้ไข้ แก้ไข้ตัวร้อน 
- รากช่วยถอนพิษไข ้
- รากช่วยแก้อาการร้อนในกระหายน้ า 
- ผล ใบ ช่วยแก้อาการกระหายน้ า 
- ผล ใบ ช่วยแก้อาการไอ บ้างก็ว่าเนื้อไม้ช่วยแก้อาการไอได้เช่นกัน 
- ผลอ่อน ใบ ดอก ราก ช่วยแก้เสมหะ กัดเสมหะ กัดฟอกเสมหะ เสมหะเป็นพิษ เนื้อไม้ช่วยขับเสมหะ 
- ผลอ่อน ใบ ดอก ใช้เป็นยาระบายท้อง ส่วนต าราพ้ืนบ้านอีสานจะใช้รากชะมวง ผสมกับราก

ก าแพงเจ็ดชั้น รากตูมกาขาว และรากปอด่อน น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาระบาย บ้างก็ว่าเนื้อไม้มีสรรพคุณเป็น
ยาระบายเช่นกัน 

- ดอกช่วยในการย่อยอาหาร 
- รากช่วยแก้บิด หรือจะใช้ผลน ามาหั่นเป็นแว่นตากแห้ง ใช้ดินเป็นยาแก้บิดก็ได้เช่นกัน 
- ใบชะมวงใช้ผสมกับยาชนิดอื่น ๆ ใช้ปรุงเป็นยาขับเลือดเสีย 
- ใบช่วยขับโลหิตระดูของสตรี 
- ดอกช่วยแก้ดีพิการ 
- แก่นใช้ฝนหรือแช่กับน้ าดื่ม ช่วยแก้อาการเหน็บชา 
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- เมื่อไม่นานมานี้ (ก.พ. 56) ได้มีการค้นพบสารชนิดใหม่จากใบชะมวง และได้มีการตั้งชื่อว่า “ชะมวง
โอน” (Chamuangone) ซึ่งสารดังกล่าวมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งได้ดี (ทดสอบกับเซลล์มะเร็งปอดและ
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคทางเดินอาหาร (เชื้อ Helicobacter pylori) ช่วย
ยับยั้งเชื้อโพรโทซัว Leishmania major (เป็นโรคระบาดที่เคยพบในภาคใต้) ได้เป็นอย่างดี 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การรับประทานมาก ๆ จะเป็นยาระบายท้องเหมือนดอกขี้เหล็ก 

วิธีการขยายพันธุ์ 
- ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดและการตอนก่ิง 
- มีเขตการกระจายพันธุ์ในป่าดิบชื้นตามที่ลุ่มต่ าทั่วไป และจะพบได้มากทางภาคใต้ ภาคตะวันออก 

และทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ าทะเลประมาณ 800 เมตรขึ้นไป 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ชะมวง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นชะมวง 25 ข้อ ! (ส้มโมง, ส้มมวง, ส้มป่อง). สืบค้น

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/ชะมวง/ 
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98) ชื่อภาคเหนือ ส้มป่อย 
ชื่อไทย/อื่นๆ ส้มพอดี (ภาคอีสาน), ส้มคอน (ไทใหญ่), ส้มขอน (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน),พิจือสะ พิฉี่สะ 

(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ผ่อชิละ ผ่อชิบูทู (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), แผละป่อย เมี่ยง
โกร๊ะ ไม้ส้มป่อย (ลั้วะ), เบล่หม่าฮ้ัน (ปะหล่อง) 

 Soap Pod 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia concinna (Willd.) DC. 
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง เลื้อยทอดล าต้นเกาะเกี่ยวขึ้นไปตามไม้ใหญ่ได้  
ล าต้นและก่ิงก้าน มีหนามแหลมคมขนาดเล็กปกคลุมทั่วไป  
ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับหูใบเป็นรูปหัวใจ ช่อใบย่อย 6 – 12 คู่ แต่ละช่อใบ

ย่อย 8 – 36 คู่ เรียงตรงกันข้าม ใบย่อมไม่มี รูปรีโคนใบตัด ขอบใบขนานมีขนละเอียด ปลายใบมนหรือแหลม 
ขนาดใบย่อยกว้างยาว 0.8-3.0 x 3.5-11.0 มม.  

ดอก ออกเป็นช่อรูปทรงกลม กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกรูปไข่ ค่อนไปทาง
สามเหลี่ยม กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกรูปไข่ปลายแหลม  

ผล เป็นฝัก แบน ขอบขนานโค้งงอ  
เมล็ด รีรูปไข่แบน กว้าง 4.0-8.0 มม. ยาว 6.5-10.0 มม. 

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
- ยอดน าไปแกงใส่ปลา ยอด ใช้ํแกง จอ มีรสชาดเปรี้ยว ใช้แทนมะขามสุก 
- ฝัก ใช้ท าน้ าส้มป่อย รดน้ าด าหัว 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ยอดอ่อน และใบอ่อนมีรสเปรี้ยว ใช้รับประทานเป็นผักสดร่วมกับลาบ แจ่ว หรือน ามาปรุงรส เช่น 

ต้มปลา เนื้อเปื่อย หรือน ามาปรุงเป็นอาหาร เช่น ท าแกงส้ม ต้มส้มไก่ ต้มข่าไก่ ต้มส้มป่อย ข้าวผัดดอกส้มป่อย
หรือข้าวผัดปลาส้มแม่ม่าย แกงเขียดน้อยใส่ยอดส้มป่อย ยอดส้มป่อยอ่อง ใช้ใส่แกงปลาหรือเนื้อ ใส่แกงอ่ืน ๆ 
เพ่ือเพ่ิมรสเปรี้ยว เป็นต้น ส่วนชาวปะหล่องจะใช้ยอดอ่อนน าไปผสมกับน้ าพริกห่อใบตองแล้วน าไปหมก
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รับประทานหรือน าไปท าแกง ส่วนชาวกะเหรี่ยงจะใช้ทั้งยอดอ่อนและดอก เพ่ือน ามาประกอบอาหาร เช่น ท า
แกง 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบของส้มป่อยถือเป็นผักที่มีวิตามินเอและเบต้าแคโรทีนสูงมากเป็นอันดับต้น ๆ ผลจากการทดสอบ

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของยอดส้มป่อยพบว่ามีสูงมาก และยังมีสารซาโปนินในฝักส้มป่อยที่ท าให้ทีเซลล์
ท างานได้ดีขึ้น ช่วยท าให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้นด้วย 

- ฝัก รสเปรี้ยว มีสารซาโปนินสูง ตีกับน้ าจะเกิดฟองที่คงทน ฝักแก่ใช้ต้มเอาน้ าสระผมช่วยขจัดรังแค 
บ ารุงผม เป็นยาปลูกผมและก าจัดรังแค ต้มอาบน้ าหลังคลอด ต าพอกหรือชุบส าลีปิดแผลโรคผิวหนัง ใช้ท าขี้ผึ้ง
ปิดแผลแก้โรคผิวหนัง ฝักปิ้งให้เหลือง ชงน้ าจิบเป็นยาขับเสมหะแก้ไอ แก้น้ าลายเหนียว ต้มน้ าดื่มแก้ไข้
มาลาเรีย ท าให้อาเจียน ต้มหรือบดกินเป็นยาถ่าย 

 - เปลือกฝัก รสขมเปรี้ยว เผ็ดปร่า ช่วยเจริญอาหาร กัดเสมหะ แก้ไอ แก้ซางเด็ก ต้น รสเปรี้ยวฝาด 
เป็นยาระบาย แก้โรคตาแดง แก้น้ าตาพิการ 

- ใบ รสเปรี้ยว ฝาดเล็กน้อย ต้มดื่ม ขับเสมหะ ขับระดูขาว แก้น้ าลายเหนียว ฟอกโลหิต แก้บิด ช าระ
เมือกมันในล าไส้ แก้โรคตา ต าประคบให้เส้นเอ็นหย่อน ยอดอ่อน น ามาต้มน้ า และผสมกับน้ าผึ้งดื่มเป็นยาช่วย
ขับปัสสาวะ หรือน ามาต ารวมกับขมิ้นอ้อย แล้วใส่น้ ามันพืชเล็กน้อย หมกไฟพออุ่น น าไปพอกแก้ฝี 

- ดอก รสเปรี้ยว ฝาด มัน แก้เส้นเอ็นที่พิการให้สมบูรณ์ 
- ใบและฝัก ต้มอาบ ท าความสะอาด บ ารุงผิว 
- ราก รสขม แก้ไข ้
- ยอดอ่อน ใบอ่อน มีรสเปรี้ยว รับประทานเป็นผักสด น ามาปรุงอาหารช่วยดับกลิ่นคาวปลาได้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การปักช า และการเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2553). ส้มป่อย. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=285 
สถาบันวิ จั ยและพัฒนาที่ สู ง .  (2553) .  Soap pod tree.  สืบค้น เมื่ อ  22 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=44&name=Soap%20p
od%20tree 

Medthai. (2560). ส้มป่อย สรรพคุณและประโยชน์ของส้มป่อย 46 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 
จาก https://medthai.com/ส้มป่อย/ 
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99) ชื่อภาคเหนือ สลิดเมือง สลิดคา 
ชื่อไทย/อื่นๆ สลิด ขจร (ภาคกลาง), ผักสลิด (นครราชสีมา), กะจอน, ขะจอน, สลิดป่า, ผักสลิด

คาเลา, ผักขิก 
 Cowslip creeper 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Telosma cordata (Burm. f.) Merr. 
วงศ์ (Family) Apocynaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
- ดอกมีสีส้ม สีเหลือง  
- ดอกเป็นพวงมีสีเขียว มีเรื่องราวว่าบ้านที่มีหญิงสาวนิยมปลูกตามรางน้ า เนื่องจากมีกลิ่นหอม ชาย

หนุ่มชอบ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ขจรนั้นจัดได้ว่าเป็นไม้เลื้อย ที่ล าต้นมักจะเลื้อยพันไปกับต้นไม้ใหญ่ ส่วนปลายของใบจะมีลักษณะ

แหลมคล้ายกับรูปหัวใจ กว้างประมาณ 4-8 ซม. ยาวประมาณ 6-10 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 1-2 ซม. ดอก
จะออกเป็นช่อตามซอกกิ่ง โดยจะมีกลีบดอกสีเหลืองอ่อน ฝักจะมีขนาดเล็ก ลักษณะยาวรี โดยเมล็ดเกาะอยู่
กับใยสีขาว และฝักจะแตกออกเม่ือแก่ได้ที่ ส่วนเมล็ดก็จะดีดออกไปตามที่ต่างๆ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ทีม่าของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
- ลูกใส่แกงแค ดอกลวกกินกับน้ าพริก 
- กินยอด ใส่แกงแค ลวกกับน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ยอดอ่อน ผลอ่อน และดอกใช้รับประทานเป็นผักสด หรือน ามาต้มหรือลวกให้สุกใช้รับประทาน

ร่วมกับน้ าพริก ส่วนดอกยังสามารถน าไปปรุงอาหารได้อีกหลายเมนู เช่น แกงส้มดอกขจร แกงจืดดอกขจร 
แกงเลียง ขจรผัดไข่ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- แก้วิงเวียนศรีษะ แก้คลื่นไส้อาเจียน ช่วยบ ารุงสายตา แก้ตาอักเสบ แก้หวัด แก้ไข้ ช่วยขับเสมหะ 

ช่วยบ ารุงโลหิต ช่วยรักษาโลหิตเป็นพิษ ช่วยบ ารุงหัวใจ ช่วยบ ารุงปอด ช่วยบ ารุงตับ ช่วยบ ารุงไต ช่วยบ ารุง
ธาตุ ช่วยถอนพิษ ช่วยขับสารพิษ ช่วยให้อาเจียน แก้ท้องอืด แก้ท้องเฟ้อ ช่วยระบบขับถ่าย มีภูมิต้านทาน 
วิธีการขยายพันธุ์ 

วิธีการปักช า และวิธีการเพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ฐานข้อมูลพืชผัก บทความเกษตร. (2559). ขจร/ดอกสลิด สรรพคุณทางยา 10ข้อ! และการปลูกดอกขจร. 

สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก http://vegetweb.com/ขจรดอกสลิด-สรรพคุณทางยา/ 
Medthai. (2560). ขจร สรรพคุณและประโยชน์ของดอกขจร 24 ข้อ ! (ผักสลิด, ดอกสลิด). สืบค้นเมื่อ 22 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/ขจร/ 
Thai Food. (2550). ดอกขจร. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.thai-thaifood.com/

ดอกขจร/ 
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100) ชื่อภาคเหนือ สะเดาญี่ปุ่น  
ชื่อไทย/อื่นๆ มะตูมซาอุ 

 Brazilian pepper tree, Florida holly,  
 Christmas berry 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Schinus terebinthifolia Raddi 
วงศ์ (Family) Anacardiaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 10 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม ใบประกอบ
แบบขนนกชั้นเดียว ใบอ่อนมีสีแดง ใบย่อยขอบหยัก ขอบเป็นหนามสั้นๆ กว้างยาวประมาณ 2.5x5 ซม. ดอก
ช่อ ยาวประมาณ 15 ซม. ดอกแยกเพศ อยู่ต่างต้น ดอกย่อยขนาดเล็ก สีขาวนวล ออกดอกทั้งปี ผลชนิดมีเนื้อ
แบบ drupe ผลอ่อนสีเขียวและเมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม และเปลือกแห้ง ติดเมล็ดคล้ายพริกไทย มีรสเผ็ด
ร้อน ชาวอเมริกาใต้ใช้ผลแทนพริกไทย  
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

มาจากถิ่นอ่ืน เป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต้ อาร์เจนตินา ปารากวัย และ บราซิล 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ทานกับลาบ ใส่ผักส้า ทานกับน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ที่ประเทศต้นก าเนิดอย่างบราซิล ใช้เป็นเครื่องเทศ ส่วนตะวันออกกลางปลูกต้นมะตูมซาอุนี้ใช้เป็นไม้

ประดับตกแต่งเนื่องจากปลูกง่าย และทนต่อสภาพอากาศ แต่แรงงานอีสานที่ไปท างานในประเทศนั้นเห็นว่ามี
ลักษณะและกลิ่นน่าจะกินได้ จึงทดลองน ามารับประทานเป็นผักแกล้มน้ าพริก ลาบ 

สามารถรับประทานได้ โดยใช้เฉพาะส่วนใบ และยอดอ่อน เท่านั้น การรับประทานเป็นผักสด ให้ล้าง
และแช่น้ าจนยางออกมากท่ีสุด และให้รับประทานพอควร ไม่มากเกินไป  
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบมะตูมซาอุ ไม่มีรายงานเรื่องสารอาหาร แต่จากลักษณะความกรอบ มันของใบ ท าให้การ

รับประทานใบมะตูมซาอุแบบดิบๆน่าจะมีกากเส้นใยอาหารประเภทไม่ละลายน้ าในปริมาณสูง ซึ่งเมื่อ
รับประทานแล้วมีกากมากท าให้ขับถ่ายได้ดี 
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- การน าไปใช้ในเชิงสมุนไพร มะตูมแขกมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย  และเชื้อราได้ดี ซึ่งมีรายงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ พบว่าสารสกัดของมะตูมซาแขกช่วยลดการอักเสบ ควบคุมการเต้นของหัวใจ ช่วย
รักษาโรคความดันต่ า แก้ท้องผูก กระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อและรักษาบาดแผล 

- นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อ ท าลายเซลล์มะเร็ง ลดอาการซึมเศร้า ลดอาการชัก
กระตุก ท าลายเชื้อไวรัส กระตุ้นการย่อยอาหาร ขับปัสสาวะ ขับเสมหะและกระตุ้นการขับประจ าเดือน 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
จากรายงานวิจัยและบทความของต่างประเทศ ยางของมะตูมซาอุ มีสาร urushiol และ cardol แต่

ความเป็นพิษต่ า อย่างไรก็ดียางก็อาจท าให้เกิด การแพ้ แบบเป็นผื่นแดง อักเสบ บวม จากการสัมผัสได้
เช่นเดียวกัน ส่วนดอกและผลอาจท าให้ระคายเคืองทางเดินหายใจ การกินผลอาจท าให้อาเจียน 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เพาะเมล็ด ปักช า และตอนกิ่ง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
รุ่ งระวี  เต็มศิริฤกษ์กุล .  (2559) .  มะตูมซาอุ ผักหลายชื่อ .  สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/347/มะตูมซาอุ 
ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน. (ม.ป.ป.). เรื่องเล่าของ ผักแกล้ม “ลาบ” มะตูมซาอุ สะเดาบาห์เรน. สืบค้นเมื่อ 22 

พฤ ศ จิ ก า ย น  2561 จ า ก  https: / / www. matichonacademy. com/ content/ food- story/ 
article_12893 

Kasetfocusnews.  (2560). มะตูมแขก พืชอาหารต้านโรค แก้ความดัน ต้านมะเร็ง . สืบค้นเมื่อ 22 
พฤศจิกายน 2561 จาก http://kasetfocusnews.com/index.php/โฟกัสเกษตร/เกษตรสมุนไพร/
63-มะตูมแขก-พืชอาหารต้านโรค-แก้ความดัน-ต้านมะเร็ง.html 
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101) ชื่อภาคเหนือ สะเปาลม 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักฮองแฮง สะเภาลม (ภาคเหนือ) สมี (ส่วนภาคกลาง) 

 Egyptian riverhemp 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesbania sesban (L.) Merr. 
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบคล้ายมะขาม เล็กกว่าใบโสน ต้นใหญ่ ไม้ยืนต้น ต้นคล้ายต้นแค 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต้นสมี จัดเป็นไม้พุ่ม มีความสูงของต้นประมาณ 3-5 เมตร ล าต้นมีลักษณะตั้งตรง แตกกิ่งก้านได้น้อย 

ตามต้นมีขนสีขาวปกคลุม 
ใบสมี ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ มีใบย่อยประมาณ 12-18 คู่ ลักษณะของใบย่อย

เป็นรูปขอบขนาน โคนใบเบี้ยว ส่วนขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบทั้งสองด้าน 
ดอกสมี ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกเป็นสีเหลืองสด กลีบบนด้านนอกมีประสีน้ าตาล ส่วนกลีบ

เลี้ยงที่โคนเชื่อมติดกัน 
ผลสมี ออกผลเป็นฝักยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร ภายในฝักมีเมล็ดจ านวนมาก 

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ดอก ใบ ใส่แกงแค ลวกต้ม เป็นเครื่องเคียงน้ าพริก 
ยอดใส่แกงแค 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
- ท ายา อบสมุนไพร แก้ลมชัก 
- ใช้แช่อาบหญิงท้อง และหลังคลอด แก้ผื่นคัน 

 
 



301 
 

 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบใช้เป็นยาแก้ไข ้
- ใบใช้เป็นยาเขียวหรือใช้สุมหัวเด็กเป็นยาแก้หวัด แก้อาการปวดหัวตัวร้อน 
- ใบช่วยลดความเย็นในร่างกาย 
- ใบใช้เป็นยากระทุ้งพิษ 
- คนเมืองจะใช้กิ่งน ามาแช่กับน้ าร่วมกับฝอยลม (จามลม) และเห็ดลม แล้วน าน้ าที่ได้มาใช้อาบเพ่ือ

รักษาตุ่มคัน หรืออาการแพ้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ลุงจ ารัส น ามาจากบ้านร้องเม็ง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). สมี สรรพคุณและประโยชน์ของต้นสมี 6 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://medthai.com/สมี/ 
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102) ชื่อภาคเหนือ สะเลียม 
ชื่อไทย/อื่นๆ สะเดา สะเดาบ้าน (ภาคกลาง), สะเลียม (ภาคเหนือ), เดา กระเดา กะเดา (ภาคใต้), 

จะดัง จะตัง (ส่วย), ผักสะเลม (ไทลื้อ), ล าต๋าว (ลั้วะ), สะเรียม (ขมุ), ตะหม่าเหมาะ 
(กะเหรี่ยงแดง), ควินิน (ทั่วไป), สะเดาอินเดีย (กรุงเทพฯ), กาเดา, เดา, ไม้เดา 

 Neem, Neem tree, Nim, Margosa, Quinine, Holy tree, Indian margosa 
tree, Pride of china, Siamese neem tree 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Azadirachta indica A.Juss. 
วงศ์ (Family) วงศ์กระท้อน (Meliaceae)  
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

สะเดา เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นพืชยืนต้น เป็นพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ มีล าต้นเดี่ยว ล าต้นมีลักษณะ
กลม ต้นเป็นทรงเรือนยอด เป็นพืชยืนต้น เจริญเติบโตได้ง่าย และได้ดี มีความสูงประมาณ 15 เมตร ใบมี
ลักษณะรูปรี มีสีเขียวเป็นมัน เป็นใบประกอบแบบขนนก ยอดอ่อนสีน้ าตาลแดง ออกดอกเป็นช่อ กลีบดอกจะ
มีสีขาวนวล ผลสะเดา มีลักษณะรูปทรงรี 

สะเดาสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ สะเดาไทย สะเดาอินเดีย และสะเดาช้าง 
สะเดาไทยแบ่งออก 2 ชนิดคือ 
1. สะเดายอดเขียว จะมีรสชาติความขมน้อยกว่า หรือบางต้นอาจจะขมน้อย จนได้ชื่อว่าสะเดาหวาน 

หรือสะเดามัน 
2. สะเดายอดแดง จะมีรสชาติความขมมากกว่า และเกือบทุกส่วนของต้นสะเดา ล้วนมีสรรพคุณทาง

ยาหลายอย่าง 
ล าต้นสะเดา ต้นเป็นทรงเรือนยอด เป็นพุ่มหนาทึบตลอดปี เป็นพืชยืนต้น เป็นพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ มีล า

ต้นเดี่ยว ล าต้นมีลักษณะกลมๆ แข็ง และเหนียว เปลือกต้นแตกสีน้ าตาลแข็ง เป็นร่องลึกตามยาว มีสีน้ าตาล 
ล าต้นมคีวามสูงมาก 

ใบสะเดา ใบมีลักษณะรูปรี ใบคล้ายหอก โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบเรียบ 
มีสีเขียวเป็นมัน เป็นใบประกอบแบบขนนก มีก้านใบย่อย แตกออกจากแกนกลางใบ ใบย่อยออกตรงข้ามกัน 
ออกเรียงสลับ จะมีกลิ่นเฉพาะตัว ยอดอ่อนมีสีน้ าตาลแดง ใช้ใบและยอดอ่อน น ามารับประทาน 

ราก และแก่นสะเดา เป็นระบบรากแก้ว มีรากที่แข็งแรง กว้างขวาง และหยั่งลึก รากมีลักษณะกลมๆ 
มีรากฝอยๆ มีสีน้ าตาล มีกลิ่นเฉพาะตัว รากสะเดามีรสขมฝาดเย็น 

ยางสะเดา จะมีสีขาวนวล ใช้ดับพิษร้อน ใช้ถอนพิษไข้ 
ดอกสะเดา ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกจะมีสีขาวนวล ก้านช่อดอกจะสั้น 

แตกกิ่งช่อดอกตรงปลาย ดอกสะเดาจะมีในช่วงต้นฤดูหนาว 
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ผลสะเดา มีลักษณะรูปทรงรี มีผิวเรียบ ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกจะเป็นสีเหลืองส้ม ภายในจะมีเมล็ด
อยู่ มีเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ด มีสารรสขม 

เมล็ดสะเดา จะอยู่ภายในผล จะมีเมล็ดเดี่ยว มีลักษณะรูปทรงรี มีสีขาว มีเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดรอบๆ 
น ามาสกัดเป็นน้ ามันสะเดาบริสุทธิ์ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด กินดอก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอดอ่อน และดอกอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดหรือใช้ลวกกินกับน้ าพริกหรือลาบ (กะเหรี่ยงแดง) 

ยอดอ่อนใช้กินกับลาบ (ไทลื้อ) ส่วนช่อดอกใช้ลวกกินกับน้ าพริก (คนเมือง) หรือจะใช้ดอกรับประทานร่วมกับ
แกงหน่อไม้หรือลาบก็ได ้
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
มีโปรตีน มีแร่ธาตุ มีวิตามิน มีพลังงาน มีคาร์โบไฮเดรต มีไขมัน มีแคลเซี่ยม มีฟอสฟอรัส มีเหล็ก 

มีเบต้า-แคโรทีน มีวิตามินบี1 มีวิตามินบี2 มีวิตามินซี มีเส้นใยอาหาร มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความ
เสื่อมของเซลล์ ช่วยชะลอความจ าเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ ระบบภูมิคุ้มกันลดลง และโรคมะเร็ง ใช้ฆ่าแมลงได้ ดี 
โดยไม่มีพิษและอันตราย 

ใบอ่อน ใช้แก้โรคผิวหนัง ปรับสมดุลน้ าเหลือง รักษาแผลพุพอง ใบแก่ใช้บ ารุงธาตุ ใช้ช่วยย่อยอาหาร 
ก้านใบ ใช้แก้ไข้ ใช้บ ารุงน้ าดี ใช้แก้ร้อนในกระหายน้ า ใช้บ ารุงสุขภาพในช่องปาก ใบเป็นยาฆ่าแมลง ฆ่าเชื้อ 
ใบอ่อนเป็นยาเจริญอาหาร และช่วยย่อยอาหาร ยอดอ่อนใช้ถ่ายพยาธิ์ แก้ริดสีดวง และปัสสาวะพิการ 

ราก ใช้แก้เสมหะในล าคอ ใช้แก้เสมหะท่ีเกาะแน่นในทรวงอก ใช้แก่นสะเดา แก้คลื่นไส้ ใช้แก้อาเจียน 
แก้ไข้จับสั่น ใช้บ ารุงโลหิต ใช้บ ารุงธาตุไฟ ใช้เป็นยาเจริญอาหาร ใช้เป็นยาสมานแผล แก้ไข้มาเลเรีย ใช้เป็นยา
สมานแผล แก้ไข้ แก้คลื่นเหียนอาเจียน ใช้ท าให้อาเจียน แก้โรคผิวหนัง ใช้แก้ลม 

ดอก ใช้แก้พิษโลหิต ใช้บรรเทาเลือดก าเดาไหล แก้ริดสีดวง ใช้อาการคันคอ บ ารุงธาตุไฟ แก้พิษเลือด
ก าเดา ใช้บ ารุงธาตุ เป็นยาเจริญอาหาร ใช้ช่วยย่อยอาหาร 

ผล ใช้เพ่ือบ ารุงหัวใจ ใช้เป็นยาระบาย แก้อาการหัวใจเต้นผิดปกติ แก้โรคหัวใจ ใช้ผลอ่อน เพ่ือช่วย
เจริญอาหาร ช่วยย่อยอาหาร ใช้ฆ่าพยาธิ แก้ริดสีดวง แก้ปัสสาวะขัด 
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เมล็ด น ามาสกัดเป็นน้ ามันสะเดาบริสุทธิ์ ใช้บ ารุงผิวพรรณและเส้นผม ใช้รักษาโรคผิวหนัง เป็นยาฆ่า
แมลง ฆ่าเชื้อ เป็นสารยับยั้ง การเจริญเติบโตแพร่พันธุ์แมลง 

เปลือกต้นสะเดา ใช้เป็นยาเจริญอาหาร แก้ไข แก้บิดมูกเลือด แก้ท้องร่วง แก้กษัย แก้โรคซูบผอมแห้ง
แรงน้อย ลดเสมหะ แก้อาการท้องเดิน แก้บิด แก้มูกเป็นเลือด เปลือกต้นแก้ไข้มาเลเรีย เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน ท าเฟอร์นิเจอร์ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ห้ามใช้กับคนที่มีความดันโลหิตต่ า เนื่องจากสะเดา จะไปลดความดันให้ต่ าลงมาอีก ท าให้หน้ามืด

เป็นลม 
- สะเดามีรสขม จึงเป็นยาเย็น บางคนอาจไม่ถูกกับยาเย็น จึงท าให้ท้องอืดเกิดลมในกระเพาะ 
- หญิงที่ให้นมบุตร ห้ามรับประทานเพราะจะท าให้น้ านมไม่มี 

วิธีการขยายพันธุ์ 
- วิธีการปลูกนิยม ใช้วิธีการเพาะเมล็ด เนื่องจากได้ต้นสะเดาที่แข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม 

มากกว่าการปลูกด้วยวิธีอ่ืนๆ ส าหรับแปรรูปไม้ได้ 
- ปลูกด้วยต้นกล้าที่ได้ จากการตอนก่ิง จะท าให้ต้นเติบโตเตี้ย ขนาดล าต้น และความสูง ส่วนการปลูก

เพ่ือรับประทานดอกอาจใช้ต้นพันธุ์ที่ได้ จากการตอน หรือการเสียบกิ่งก็ได้ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). สะเดา สรรพคุณและประโยชน์ของสะเดาไทย 86 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/สะเดา/ 
Thai Food. (2559). สะเดา. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.thai-thaifood.com/th/

สะเดา/ 
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103) ชื่อภาคเหนือ สะเลียมหอม 
ชื่อไทย/อื่นๆ ไคร้หอม สะเลียมไคร้ (คนเมือง) สะเลียมหอม (แม่ฮ่องสอน) ไค้ขม (ภาคเหนือ) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sauropus thorelii Beille  
วงศ์ (Family) Phyllanthaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
ต้นไม่สูง ไม่เกิน 1 เมตร ดอกสีชมพู 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
สะเลียมไค้มันหรือไค้มันเป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 1.5 เมตร เปลือกสีน้ าตาล 
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยรูปหอก กว้าง 2.7-8 ซม. ยาว 6.5-26 ซม. ปลายใบเรียว

แหลม โคนสอบแหลม ขอบ และผิวเรียบ หลังใบสีอ่อนกว่าท้องใบ 
ดอก ช่อดอกออกเป็นกระจุก จ านวนมาก ตามกิ่ง ต้น และซอกใบ ดอกแยกเพศ อยู่ต้นเดียวกัน ดอก

เพศผู้ ไม่มีกลีบดอก มีกลีบเลี้ยง 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ สีชมพูเข้ม เกสรเพศผู้เชื่อมติดกันเป็นท่อ ดอกเพศเมีย 
ไม่มีกลีบดอก มีกลีบเลี้ยง 2 ชั้น เหมือนกัน แต่สีเขียวอ่อน 

ผล ผลรูปครึ่งวงกลมคว่ าลง ลักษณะแข็ง มีสันโดยรอบ ผิวขรุขระ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
- ใบมีกลิ่นหอม เครื่องเคียง ลาบ 
- ยอด ใช้ต้มท าน้ าลาบปลา 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบ รับประทานกับลาบปลา 
- ยอด รับประทานกับน้ าพริก (คนเมือง) 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
แก้ภูมิแพ้ 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบ ต้มน้ าดื่ม หรือเคี้ยวสด รักษาโรคภูมิแพ้ หอบหืด หวัดเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ  
- ดอก รักษาโรคกระเพาะ ความดันสูง เบาหวาน อาการอักเสบ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การโน้มก่ิง น าหินทับ รากจะงอกออกมา 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (2554). สะเลียมหอม. สืบค้นเมื่อ 22 

พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/ 
search_detail.asp?botanic_id=2279 

สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง. (2553). สะเลียมหอม. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก https://eherb. 
hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=825&name=สะเลียมหอม 
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104) ชื่อภาคเหนือ สะแล 
ชื่อไทย/อื่นๆ แกแล ข่อยย่าน ชะแล สาแล 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Broussonetia kurzii (Hook. f.) Corner  
วงศ์ (Family) Moraceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

สะแลเป็นไม้เลื้อย พบในป่าเบญจพรรณ และป่าละเมาะในภาคเหนือของไทย ชาวบ้านทางเหนือเล่า
ว่า สะแลมี 2 ชนิด คือ สะแลสร้อย และสะแลป้อม ทุกส่วนของต้นมีลักษณะเหมือนกันต่างกันที่ลักษณะการ
ออกลูก สะแลสร้อยจะออกลูกเป็นลูกเดี่ยว ส่วนสะแลป้อมจะออกลูกเป็นช่อ แต่ละช่อมีหลายลูก ลูกมีลักษณะ
เหมือนกันชาวบ้านเก็บลูกขายจะเก็บปนกันทั้งสองชนิด สะแลมีล าต้นเป็นเถาเลื้อย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกจากกิ่ง 
ออกตรงข้ามกัน ใบสีเขียว ด้านหลังใบเขียวอ่อนกว่าหน้าใบเล็กน้อย ขอบใบเรียบหรือมีหยักเล็กๆ โดยเฉพาะ
ปลายใบมักหยักเล็กน้อย ใบรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบแหลม ก้านใบยาว 1-1.3 ซม. ใบกว้าง 4.5-5.8 ซม. 
ใบยาว 8.5-12.7 ซม. ดอก สะแลจะออกตามกิ่ง ดอกมีสี เขียว ก้านดอกสั้น ดอกมีรูปร่างทรงกลม 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-7 มม. ก้านหนึ่งอาจมีลูกเดียวหรือหลายลูก 

สะแล มีดอกเพศผู้กับเพศเมียอยู่คนละต้น ลักษณะของดอกเพศผู้ ยาว รี คล้ายก้านพริกไทยสด 
ชาวเมืองเรียกว่า สะแลยา ส่วนดอกเพศเมียมีรูปร่างค่อนข้างกลมคล้ายๆ ดอกกะหล่ าขนาดจิ๋ว เรียกว่า สะแล
มน หรือ สะแลป้อม 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดเอาไปแกง กินเม็ด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ดอกสะแลใช้เป็นผัก  
- ดอกสะแล มีรสมัน ใช้ปรุงเป็นแกงส้ม 
- เมนูดอกสะแล ชาวเหนือมักน าดอกสะแลมาแกงใส่ปลาย่างหรือกระดูกหมู ใส่เครื่องแกงเลียง อย่าง

แกงเลียงผักหวานปลาย่าง ซึ่งแกงเลียงคนเมืองจะไม่เหมือนแกงเลียงภาคกลาง แต่ก็มีส่วนผสมเครื่องแกง
คล้ายๆกัน และนอกจากนี้ดอกสะแลยังต้มกินกับน้ าพริกได้เหมือนผักอ่ืนๆ แต่ที่ได้รับความนิยมมาก คือ แกง
ส้มดอกสะแล 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ประกอบไปด้วย เส้นใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินซี วิตามินบี 1 

วิตามินบี 2 
วิธีการขยายพันธุ์ 

สะแลขยายพันธุ์ได้โดยการปักช า โดยน ากิ่งแก่มาปักช า และเมื่อออกรากแล้วน าไปปลูกในบริเวณที่
ต้องการ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เทคโนโลยีชาวบ้าน. (2560). แกงส้มดอกสะแล อาหารตามฤดูกาลคนล้านนา. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://www.technologychaoban.com/ folkways/article_31937 
ผักพ้ืนบ้าน. (ม.ป.ป.). สะแล. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก  http://area-based.lpru.ac.th/veg/ 

www/Native_veg/v413.htm 
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.).  สะแล. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 

2561 จาก  http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php?id_ingredient= 
374 

สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง. (2553). สะแล. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก  https://eherb.hrdi. 
or.th/search_result_details.php?herbariumID=1391&name=- 
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105) ชื่อภาคเหนือ สุละป้ิดค า  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Breynia sp.  
วงศ์ (Family) Phyllanthaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้นเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 5-6 ซม. 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

กินยอด กินใบ รสชาติขมๆ หวานๆ กินดิบ เป็นเครื่องเคียงลาบควาย น ามาต้มได้ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

ข้อมูลจากชุมชนบ้านสันป่าเปา 
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106) ชื่อภาคเหนือ เสลดพังพอนตัวเมีย 
ชื่อไทย/อื่นๆ ลิ้นมังกร ผักมันไก่ ผักลิ้นเขียด (เชียงใหม่), พญาปล้องค า (ล าปาง), เสลดพังพอนตัว

เมีย (พิษณุโลก), พญาปล้องด า พญาปล้องทอง (ภาคกลาง) , ลิ้นงูเห่า พญายอ 
(ท่ัวไป), โพะโซ่จาง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ชิงเจี้ยน หนิ่วซิ้วฮวา (จีนกลาง) 

 Snake Plant 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau 
วงศ์ (Family) Acanthaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
มีหนาม เรียกตัวผู้ กินไม่ได้ 
ไม่มีหนาม เรียกตัวแม่ ทานได้ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต้นเสลดพังพอนตัวเมีย จัดเป็นพรรณไม้พุ่มแกมเถา มักเลื้อยพาดไปตามต้นไม้อ่ืนๆ มีความสูงได้

ประมาณ 1-3 เมตร ล าต้นมีลักษณะเกลี้ยง ต้นอ่อนเป็นสีเขียว ล าต้นมีลักษณะกลม ผิวเรียบเป็นปล้องสีเขียว 
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักช าหรือแยกเหง้าแขนงไปปลูก เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ชอบดินร่วน ระบายน้ าดี 
มีแสงแดดจัด มีเขตการกระจายพันธุ์ในจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ในประเทศไทยมักพบขึ้น
ตามป่าเบญจพรรณท่ัวทุกภาคของประเทศ หรือพบปลูกกันตามบ้านทั่วไป 

ใบเสลดพังพอนตัวเมีย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ลักษณะของใบเป็นรูปใบหอก รูป
รีแคบขอบขนาน ปลายใบ และโคนใบแหลม ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร และ
ยาวประมาณ 7-9 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวเข้ม ผิวใบเรียบ 

ดอกเสลดพังพอนตัวเมีย ออกดอกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกประมาณ 3-6 ดอก กลีบ
ดอกเป็นสีแดงส้ม โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร ปลายแยกออกเป็น 2 
ปาก คือ ปากล่าง และปากบน ดอกหนึ่งมี 5 กลีบ กลีบดอกเป็นรูปทรงกระบอก ส่วนกลีบรองกลีบดอกนั้นเป็น
สีเขียว ยาวเท่าๆกัน มีขนเป็นต่อมเหนียวๆ อยู่โดยรอบ ดอกมีเกสรเพศผู้ 2 อัน ส่วนเกสรเพศเมียเกลี้ยงไม่มีขน 
ออกดอกในช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม (แต่มักจะไม่ค่อยออกดอก) 

ผลเสลดพังพอนตัวเมีย ผลเป็นผลแห้งและแตกได้ (แต่ผลไม่เคยติดเป็นฝักในประเทศไทย) ลักษณะ
ของผลเป็นรูปกลมยาวรี ยาวได้ประมาณ 0.5 เซนติเมตร ก้านสั้น ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 4 เมล็ด 

หมายเหตุ : เสลดพังพอน เป็นชื่อพ้องของพรรณไม้ 2 ชนิด คือ เสลดพังพอนตัวผู้ และเสลดพังพอน
ตัวเมีย ซึ่งจะแตกต่างกันตรงที่เสลดพังพอนตัวผู้ล าต้นจะมีหนาม และมีดอกเป็นสีเหลือง ส่วนเสลดพังพอนตัว
เมียล าต้นจะไม่มีหนาม และมีดอกเป็นสีแดงส้ม เพ่ือไม่ให้เป็นการสับสนหลายๆ ต าราจึงนิยมเรียกเสลดพังพอน
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ตัวเมียว่า “พญายอ” หรือ “พญาปล้องทอง” โดยเสลดพังพอนตัวผู้นั้นจะมีสรรพคุณทางยาอ่อนกว่า
เสลดพังพอนตัวเมีย และต ารายาไทยนิยมน ามาใช้ท ายากันมาก 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดใส่แกงแค ตัวแม่ ใส่แกงแค ใส่ผักพญายอ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอดอ่อน และใบอ่อนสามารถน ามาใช้บริโภคได้ โดยน าไปปรุงเป็นอาหาร เช่น แกงแค 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ตัวผู้ ทาแก้พิษสัตว์กัด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ยอดอ่อนรสมัน แก้เส้นเอ็นพิการ ขัดยอก 
- ใบสดน ามาขยี้ทาแผลแมลงสัตว์กัดต่อย  
- ใบสดคั้นเอาแต่น้ าใช้ทาแก้เริม งูสวัด อาการอักเสบเฉพาะที่ เช่น แผลในปากปวดบวมแดง ปวดแสบ

ปวดร้อนเนื่องจากแมลงสัตว์กดัต่อย 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
แม้ในอดีตจะมีการใช้ใบสดน ามาต าแล้วพอกบริเวณที่เป็นแผล แต่ในปัจจุบันวิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมแล้ว 

เพราะจะท าความสะอาดได้ยาก ท าให้กากติดแผล และอาจท าให้ติดเชื้อเป็นหนองได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การปักช า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส านักพิมพ์บ้านและสวน. (2558) .  พญายอ.  สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก  http://book. 

baanlaesuan.com/plant-library/clinacanthus-nutans/ 
Medthai. (2560). เสลดพังพอนตัวเมีย สรรพคุณของต้นเสลดพังพอนตัวเมีย 35 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 22 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/เสลดพังพอนตัวเมีย/ 
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107) ชื่อภาคเหนือ เสาวรส  
ชื่อไทย/อื่นๆ กะทกรกฝรั่ ง กะทกรกสีดา กะทกรกยักษ์ , Passion Fruit, Jamaica honey-

suckle, Yellow granadilla 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Passiflora edulis  
วงศ์ (Family) Passifloraceae  
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น เสาวรสเป็นพืชอายุหลายปีที่มีความแข็งแรง ล าต้นเป็นไม้เลื้อยกึ่งไม้เนื้อแข็ง ล าต้นอ่อนเป็นเถา
สีเขียวและกลวง ตาข้างพัฒนาไปเป็นมือเกาะ มือเกาะเป็นเส้นโค้งม้วนขดเป็นเกลียวช่วยยึดล าต้น และเถาให้
เลื้อยพันเกาะหลักค้ ายันและยาวออกไป 

ใบประกอบด้วยส่วนหูใบและก้านใบ มีสีเขียวเข้ม เส้นใบเหลืองเข้มถึงแดง ใบประดับแหลมยาว
ประมาณ 1 เซนติเมตร ก้านใบยาว 2-5 เซนติเมตร ใบอ่อนยังไม่มีรอยแฉกเป็นรูปไข่ต่อมาแผ่ออกเป็น 3 แฉก
จากฐานใบซึ่งเป็นรูปหัวใจ 

ดอก ดอกเป็นลักษณะดอกเดี่ยวและสมบูรณ์เพศ มีกลิ่นหอมและสีสันฉูดฉาดสะดุดตา ต้นเริ่มออก
ดอกเมื่ออายุประมาณ 4-5 เดือน โดยออกดอกบริเวณตาข้าง เมื่อดอกบานเต็มที่ ใบประดับมีขอบหยักคล้าย
ฟันเลื่อย 3 ใบอยู่บริเวณปลายก้านดอก กลีบดอกกระจายตัวออกแยกสลับกับกลีบเลี้ยง มีเส้นสีขาวบริเวณโคน
เส้นเป็นสีม่วงออกมาจากฐานของกลีบดอกเรียงกันเป็นสองชั้น เรียก corona เกสรเพศผู้มี 5 อัน และมีอับ
ละอองเรณูอยู่ตรงปลายเกสรตรงกลางของดอกมีก้านชูรังไข่ บริเวณยอดมีก้านเกสรตัวเมีย 3 อัน ตรงปลาย ท า
หน้าที่รับละอองเกสร 

ผลของเสาวรสเป็นผลเดี่ยว ลักษณะกลมผลโต เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-7 เซนติเมตร น้ าหนัก 
70-100 กรัมต่อผล ผิวของผลอ่อนมีสีเขียวกระขาว ภายในผลมีเมล็ดจ านวนมากติดกับผนังรังไข่หรือรก 

เมล็ดสีน้ าตาลหรือด า แต่ละเมล็ดถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อหุ้มเมล็ดที่มีลักษณะเหนียวข้นสีเหลือง เนื้อแน่น 
น้ าเยอะ รสชาติหอมหวานคล้ายกลิ่นน้ าผึ้งเล็กน้อย มีความหวาน 18-20oBrix การออกดอกนับจากเริ่มดอก
บานจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 60-65 วัน 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอด น ามาลวกกินกับน้ าพริก กินกับลาบ ใส่แกงแค 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบเสาวรสสามารถน ามาต า แล้วคั้นเอาแต่น้ า น ามาดื่มเป็นยาถ่ายพยาธิได้ 
เนื้อไม้ ตามต ารับยาสมุนไพรใช้เป็นยาถอนพิษ รักษาบาดแผล และช่วยในการควบคุมธาตุ 
ดอกเสาวรสสามารถน ามาใช้แก้ไอ และขับเสมหะได้ 
น ารากเสาวรสไปต้มน้ าแล้วกรองน ามาดื่มก็จะสามารถช่วยแก้ไข้ รักษากามโรค และทารักษาผดผื่น

คันได ้
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
บ ารุงสายตา เสาวรสเต็มไปด้วยวิตามินเอ มีสารฟลาโวนอยด์อย่างเบต้าแคโรทีน ซึ่งถือว่าเป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยป้องกันเซลล์ประสาทตาจากการถูกท าลาย และช่วยบ ารุงสายตาได้เป็น
อย่างดี 

กระตุ้นระบบขับถ่าย ในเสาวรสนั้นเต็มไปด้วยไฟเบอร์ มีส่วนช่วยในการขจัดคอเลสเตอรอลไม่ดีที่อยู่
ในร่างกายได้ สามารถขจัดสารพิษเหมาะส าหรับใช้ในการดีท็อกซ์ร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันมะเร็งล าไส้ 

ป้องกันหวัด เสาวรสมีวิตามินซีอยู่สูงถึง 30 กรัม ท าให้ร่างกายได้รับปริมาณวิตามินซีอย่างเพียงพอ 
การทานเสาวรสอย่างต่อเนื่องจะช่วยป้องกันหวัด ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง และปกป้อง
ร่างกายจากอาการภูมิแพ้ได ้

บ ารุงหัวใจ เสาวรสมีธาตุโพแทสเซียมสูงถึง 384 มิลลิกรัม โพแทสเซียมเป็นสารอาหารที่มีบทบาท
ส าคัญต่อเซลล์และของเหลวในร่างกาย เมื่อร่างกายได้รับโพแทสเซียมในปริมาณที่พอเหมาะ จะท าให้การ
ท างานของหัวใจและความดันเป็นไปอย่างปกติ 

ป้องกันกระดูกพรุน เสาวรสมีสรรพคุณในการป้องกันโรคกระดูกพรุน เนื่องจากในเสาวรสมีแคลเซียม
และฟอสฟอรัสสูง วิธีการรับประทาน ให้คั้นเอาน้ าจากผลแก่จัด คั้นเอาแต่น้ า ใส่เกลือหรือน้ าตาลลงไปตาม
ชอบ สามารถน าออกมาดื่มได้ทั้งวัน นอกจากนี้น้ าเสาวรสยังช่วยป้องกันโรคเหงือกอักเสบ ท าให้ฟันแข็งแรงได้
อีกด้วย 

ท าให้นอนหลับง่าย การดื่มน้ าเสาวรสจะช่วยเพ่ิมความสดชื่นให้ร่างกาย ท าให้นอนหลับง่ายขึ้น การ
ดื่มน้ าเสาวรสให้ได้ประโยชน์ ควรดื่มน้ าคั้นสด เติมน้ าตาลหรือเกลือลงไปเล็กน้อย เพียงแค่นี้ก็ท าให้นอนหลับ
สบายขึ้นแล้ว 

ช่วยลดน้ าหนัก เสาวรสสามารถช่วยควบคุมน้ าหนักได้ เนื่องจากมีแคลอรี่ต่ า ทานแล้วไม่อ้วน แต่ให้
สารอาหารที่ดีต่อร่างกาย มีกากใยสูง เมื่อทานเข้าไปแล้วท าให้รู้สึกอ่ิม ลดความอยากอาหาร ลดการสร้างไขมัน
ใหม่ และช่วยสลายไขมันเก่าได้เป็นอย่างดี 
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โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การรับประทานเสาวรสอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น วิงเวียนศีรษะ รู้สึกสับสน กล้ามเนื้อท างาน

ผิดปกติ ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงไป หลอดเลือดอักเสบ บางรายพบรายงานว่ามีอาการคลื่นไส้ อาเจียน 
ง่วงซึม หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ 

การใช้เสาวรสกับผิวหนังยังไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย ก่อนการใช้จึงควรปรึกษาแพทย์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 

หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานเสาวรส เนื่องจากสารเคมีบางตัวในเสาวรสอาจท าให้มดลูกหดตัว 
ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงในการรับประทานเสาวรส เพราะยังไม่มีข้อมูลยืนยันความ

ปลอดภัยเพียงพอหรือหากต้องการรับประทานควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง 
ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดควรหยุดรับประทานเสาวรสอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เนื่องจากเสาวรสอาจมีผลต่อ

ระบบประสาทส่วนกลางซึ่งอาจไประงับฤทธิ์ยาสลบหรือยาตัวอ่ืนต่อสมองในช่วงผ่าตัดและหลังจากผ่าตัด 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะด้วยเม็ด การปักช ายอด การเสียบยอด หรือ ต่อยอด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พบแพทย์ . (ม.ป.ป.).  เสาวรสกับประโยชน์ด้านการแพทย์.  สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก

https://www.pobpad.com/เสาวรสกับประโยชน์ด้านก 
Medthai. (2560). เสาวรส สรรพคุณและประโยชน์ของเสาวรส 37 ข้อ ! (กะทกรกฝรั่ง). สืบค้นเมื่อ 22 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/เสาวรส/ 
HonestDocs. (2561). ประโยชน์ของเสาวรส และไอเดียการกินการใช้เสาวรสเพ่ือสุขภาพ. สืบค้นเมื่อ 22 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.honestdocs.co/benefits-of-passion-fruit 
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108) ชื่อภาคเหนือ เสี้ยว 
ชื่อไทย/อื่นๆ ชงโค (กลาง และทั่วไป) เสี้ยวดอกแดง (ภาคเหนือ) เสี้ยวเลื่อย (ภาคใต้) เสี้ยวหวาน 

(แม่ฮ่องสอน) เสี่ยว/เสี้ยว (อีสาน) 
 Orchid Tree, Purple Orchid Tree, Butterfly Tree, Purple Bauhinia, Hong 

Kong Orchid Tree 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia purpurea Linn.  
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
ดอกสีขาว สีม่วง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ล าต้น ชงโค/เสี้ยว เป็นไม้ยืนต้นประเภทพลัดใบ มีล าต้นตั้งตรง ล าต้นสูงประมาณ 5-15 เมตร ล าต้น

แตกกิ่งเป็นน้อย เปลือกล าต้นมีสีเทา ผิวเปลือกขรุขระ 
ใบชงโค เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ แทงออกเป็นเดี่ยวสลับข้างกันบนข้อกิ่ง ใบมีสีเขียวอ่อนถึงเขียวสด ใบมี

ลักษณะค่อนข้างมน แผ่นใบ และขอบใบเรียบ โคนใบ และส่วนปลายจะหยักโค้งมนตรงกลาง ท าให้ใบแลดู
คล้ายใบแฝดหรือคล้ายรูปไต ใบกว้างประมาณ 8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร ใบอ่อนกางแผ่น้อย
ท าให้แลดูคล้ายปีกผีเสื้อ ส่วนการพลัดใบจะเริ่มพลัดใบไปเรื่อยตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม และจะเริ่มแทงยอด 
และใบอ่อนเมื่อเข้าสู่ต้นฤดูฝนเดือนเมษายน-พฤษภาคม หลังจากนั้น จะเริ่มแทงช่อดอกออกมาทีหลัง และเริ่ม
ติดฝัก 

ดอกชงโคเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีรูปร่างคล้ายดอกกล้วยไม้ ดอกออกเป็นช่อบริเวณซอกใบที่ปลายกิ่ง 
แต่ละช่อมี 5-10 ดอก ดอกประกอบด้วยกลีบดอก 5 กลีบ สีม่วงอมชมพู ภายในดอกมีเกสรตัวผู้ และเกสรตัว
เมีย เมื่อดอกบาน ดอกจะส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกสามารถออกได้ตลอดทั้งปี 

ผลหรือฝักชงโคมีลักษณะเป็นฝักคล้ายฝักถั่ว มีรูปร่างแบน ฝักมีขนปกคลุม ฝักมีขนาดกว้าง 1-2 ซม. 
ยาว 20-25 ซม. ฝักจะเริ่มทยอยติดตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม จนแก่ในช่วงเดือนกันยายน ฝักแก่จะมีสีน้ าตาล 
และเม่ือแก่จัดจะมีสีด า 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
- จอกินกับเนื้อควาย 
- ยอดอ่อน แกงปลาแห้ง ลวกจิ้มน้ าพริก 
- กินยอด แกงผักเสี้ยว 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผักเสี้ยว หรือเสี้ยวดอกแดง หรือชงโค นิยมน ายอดอ่อนมาแกงกับปลาแห้ง มะเขือเทศลูกเล็ก และมี

วิธีการแกงเช่นเดียวกับแกงผักขี้ขวง ผักขี้เสียด แกงผัก 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบน ามาตากแดด ใช้ชงเป็นชาดื่ม 
- ใบน ามาขยี้ และผสมน้ าเล็กน้อยใช้ประคบรักษาแผล และช่วยในการห้ามเลือด 
- ใบอ่อนใช้เคี้ยวเพื่อลดกลิ่นปาก 
- ดอก น ามาต้มน้ าดื่ม ช่วยลดอาการไอ ท าให้ชุ่มคอ 
- เปลือกล าต้นน ามาต้มน้ าดื่ม ใช้รักษาอาการท้องเสีย และอาหารเป็นพิษ 
- น้ าต้มจากเปลือกใช้เป็นยาขับปัสสาวะ 
- ราก น ามาต้มน้ าดื่ม ใช้เป็นยาขับลม 
- น้ าต้มจากรากใช้เป็นยาขับปัสสาวะ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ชงโคสามารถปลูก และขยายพันธุ์ทั้งการเพาะเมล็ด การปักช ากิ่ง และการตอนกิ่ง แต่ทั่วไปนิยมใช้

วิธีการเพาะเมล็ด เพราะง่าย และสะดวกกว่าวิธีอ่ืน ส่วนการตอนกิ่ง และการปักช าก็ยังเป็นที่นิยมอยู่บ้าง 
เนื่องจาก จะได้ล าต้นที่ไม่สูงมากนัก แต่มีข้อเสีย คือ ล าต้นจะแตกก่ิงน้อย 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.).  ชงโค สรรพคุณ และการปลูกชงโค.  สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://puechkaset.com/ชงโค/ 
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.).  แกงผักเสี้ยว . สืบค้นเมื่อ 22 

พฤศจิกายน 2561 จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_lannafood.php? 
id_food=124 
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109) ชื่อภาคเหนือ โสน 
ชื่อไทย/อื่นๆ ภาคกลาง (ตามชนิดพันธุ์) โสนอินเดีย โสนแอฟริกัน โสนหิน/โสนกินดอก(ภาคเหนือ) 

ผักฮองแฮง สีปรีหลา(กะเหลี่ยง-แม่ฮ่องสอน) 
 Sesbania, Sesbania pea 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesbania javanica Miq. 
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น โสนเป็นพืชปีเดียว สามารถขึ้นเองตามธรรมชาติ ล าต้นมีลักษณะทรงกลมหรือเป็นเหลี่ยม ตั้ง
ตรง และสูงชะลูด มีความสูงได้ถึง 4 เมตร ล าต้นแตกกิ่งค่อนข้างน้อย ท าให้เป็นทรงพุ่มโปร่ง เปลือกล าต้นมีสี
เขียวเข้ม และมีปุ่มปมทั่ว (เฉพาะโสนแอฟริกัน) เปลือกล าต้นสามารถลอกออกเป็นเส้นได้ และใช้รัดของแทน
เชือก ส่วนเนื้อไม้เป็นไม้เนื้ออ่อน มีลักษณะเปราะหักง่าย สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษได้ ทั้ งนี้ 
หลังจากติดผลจนแก่แล้ว ใบโสน และต้นโสนจะค่อยๆเหี่ยวเหลือง และตายในเวลาไม่นาน 

ใบโสน เป็นประกอบแบบขนนก ประกอบด้วยก้านใบหลักที่แตกออกเยื้องสลับตามล าต้น ก้านใบหลัก
แต่ละใบประกอบด้วยใบย่อยจ านวนมาก ใบย่อยเรียงกันเป็นคู่ๆ ซ้าย-ขวา จ านวนใบย่อยประมาณ 20-40 คู่/
ก้านใบหลัก ใบย่อยมีลักษณะมนรี คล้ายใบมะขาม แต่ยาว และใหญ่กว่าเล็กน้อย มี แผ่นใบ และขอบใบเรียบ 
สีเขียวสด โคนใบ และปลายใบมน ขนาดใบกว้างประมาณ 0.3-0.5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 5-7 มิลลิเมตร 

ดอกโสน ออกดอกเป็นช่อแบบกระจุก ประกอบด้วยก้านช่อดอกหลักที่แทงออกตามซอกใบหรือซอก
กิ่งบริเวณปลายกิ่ง ช่อดอกมีความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ประกอบด้วยดอกย่อย 5-12 ดอก/ช่อ ดอก
ย่อยมีความยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร ประกอบด้วยกลีบดอกสีเหลือง จ านวน 5 กลีบ แบ่งเป็นกลีบนอก 
และกลีบใน โดยกลีบนอกจะมีขนาดใหญ่กว่ากลีบใน และอาจพบโคนกลีบของกลีบนอกมีจุดประสีน้ าตาลหรือ
สีม่วงแดง ตรงกลางมีเกสรตัวผู้ 10 อัน ทั้งนี้ โสนจะเริ่มออกดอกได้ประมาณ 40-60 วัน หลังปลูก 

ผลโสน เรียกเป็น ฝัก ที่มีลักษณะเรียวยาว คล้ายฝักถ่ัวยาว กว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 
15-20 เซนติเมตร ฝักอ่อนมีสีเขียว ฝักแก่มีสีม่วงอมน้ าตาล และจะปริแตกเมื่อแห้งจัด ด้านในฝักมีเมล็ดขนาด
เล็ก 10-20 เมล็ด ขนาดเมล็ดประมาณ 0.5 เซนติเมตร แต่ละช่อดอกจะติดฝักประมาณ 3-8 ฝัก 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

มาจากถิ่นอ่ืน 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ดอก คั่วใส่ไข่ ทอด ลวกกับน้ าพริก ใส่แกงแค 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ดอกโสนมีรสออกหวานเล็กน้อย นิยมใช้รับประทานเป็นผักหรือน ามาใช้ประกอบหรือท าอาหารคาว

หวานรับประทาน เมนูดอกโสน ที่นิยมกันมาก ได้แก่ ดอกโสนผัด ดอกโสนผัดน้ ามันหอย ดอกโสนผัดไข่ ไข่
เจียวดอกโสน 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ดอกโสนมีรสจืด มัน เย็น มีสรรพคุณเป็นยาแก้พิษร้อน ถอนพิษไข้ 
- รากโสนมีรสจืด มีสรรพคุณเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ า 
- ดอกมีสรรพคุณเป็นยาสมานล าไส้ 
- ดอกใช้แก้อาการปวดมวนท้อง 
- ต้นโสนมีรสจืด แพทย์แผนโบราณจะน าต้นมาเผาให้เกรียม แล้วน ามาแช่น้ าให้เป็นด่าง ใช้ดื่มเป็นยา

ขับปัสสาวะ 
- ใบใช้ต าเป็นยาพอกแผล ส่วนดอกก็สามารถน ามาปรุงเป็นยาพอกแผลได้เช่นกัน 
- ใบโสนมีรสจืดเย็น น ามาต าผสมกับดินประสิวและดินสอพอง ใช้เป็นยาพอกแก้ปวดฝี ช่วยถอนพิษ 
- ดอกใช้เป็นยาถอนพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การปลูกโสน นิยมท าด้วยการปลูกเมล็ด เพราะโสนเป็นพืชปีเดียว และมีล าต้น และก่ิงเป็นไม้เนื้ออ่อน

จึงขยายพันธุ์ด้วยวิธีอ่ืนยาก ทั้งนี้ การปลูกที่ได้ผล ควรเริ่มปลูกตั้งแต่ต้นฤดูฝน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). โสน ดอกโสน สรรพคุณ และการปลูกโสน. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://puechkaset.com/โสน/ 
Medthai. (2560). โสน สรรพคุณและประโยชน์ของดอกโสน 15 ! (โสนกินดอก). สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/โสน/ 
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110) ชื่อภาคเหนือ หญ้าตดหมา 
ชื่อไทย/อื่นๆ ตดหมา (เชียงใหม่), หญ้าตดหมา (ล าปาง),  

 เครือตดหมา, ตดหมูตดหมา, พอทุอี 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Paederia pilifera Hook.f.  
วงศ์ (Family) วงศ์เข็ม (RUBIACEAE) 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นหญ้าตดหมา จัดเป็นพรรณไม้เถาล้มลุกเลื้อยพัน มีอายุหลายปี ขนาดประมาณ 10 เมตร ตามล าต้น
และกิ่งก้านมีลักษณะกลมมนเป็นสีเขียวอ่อน มีขนละเอียดสีขาวหรือสีน้ าตาลปกคลุม มีเขตการกระจายพันธุ์
มากในอินเดียและทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักขึ้นตามป่าผลัดใบหรือตามชายป่าและป่าที่ก าลังคืนสภาพ ที่
ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 400-800 เมตร โดยจะออกดอกและติดผลในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 

ใบหญ้าตดหมา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามเป็นคู่ ๆ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปหอกแกม
ขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-9 เซนติเมตร และยาวประมาณ 
6-15 เซนติเมตร ผิวใบด้านบนเป็นสีเขียวเข้มหม่น ๆ และมีขนห่าง ๆ ส่วนด้านล่างใบเกลี้ยงเป็นสีเขียวอ่อน
หม่น ๆ เส้นแขนงใบออกตรงข้ามกันและเยื้องกันบ้าง ปลายเส้นวิ่งไปจนเส้นถัดไป ไม่ถึงขอบใบ เส้นแขนงเล็ก 
ๆ สานกันเป็นร่างกาย มีเส้นแขนงใบข้างละประมาณ 4-7 เส้น ก้านใบยาวประมาณ 0.5-0.7 เซนติเมตร และมี
หูใบอยู่ระหว่างก้านใบ 

ดอกหญ้าตดหมา ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อดอกยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร ช่อดอกมีดอก
ย่อยจ านวนมากอยู่ชิดกันเป็นกระจุก ดอกเป็นสีม่วงอมแดง มีกลีบรองดอกขนาดเล็ก 5 อัน กลีบดอกเชื่อม
รวมกันเป็นหลอดยาวประมาณ 1 เซนติเมตร และมีขนปกคลุม ส่วนปลายแยกออกเป็นแฉก 5 แฉก หยักเว้า
แบบตื้น ๆ มีสีขาว ดอกเป็นสีม่วงแกมสีเทาทางด้านนอก และมีสีแดงเข้มทางด้านใน ดอกมีเกสรเพศผู้ 5 อัน 
ติดกับกลีบดอก 

ผลหญ้าตดหมา ผลเป็นแห้ง ลักษณะของผลเป็นรูปไข่หรือรูปทรงกลมแกมรี โค้งแบนเล็กน้อย ผิวผล
เกลี้ยง มีขนาดประมาณ 6-10 มิลลิเมตร เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
เครื่องเคียงกับต ามะม่วง ต ามะปราง 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
เครือ น ามาต้ม แก้เบาหวาน ขับลม แก้โรคเบาหวาน 
เถา ต้มกับหญ้าเมืองวาย แก้โรคไต 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ต ารายาพ้ืนบ้านล้านนาจะใช้รากหญ้าตดหมา ผสมกับเหง้าไพล น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้ท้องอืด 

(ราก) 
คนเมืองจะใช้ยอดอ่อนและเครือ น ามาแช่กับน้ าดื่มร่วมกับยอดฝาแป้ง ล าต้นคูน และไพล มีสรรพคุณ

เป็นยาแก้สรรพพิษ (ยอดอ่อนและเครือ) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และการปักช า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (2554). เครือตดหมา. สืบค้นเมื่อ 22 

พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/ 
search_detail.asp?botanic_id=1512 

ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.).  หญ้าตดหมา. สืบค้นเมื่อ 22 
พฤศจิกายน 2561 จาก http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant& 
view=showone&Itemid=59&id=552 

Medthai. (2560). 2 สรรพคุณและประโยชน์ของหญ้าตดหมา ! . สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก 
https://medthai.com/หญ้าตดหมา/ 
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111) ชื่อภาคเหนือ หวานข้าวใหม่  
ชื่อไทย/อื่นๆ ใบเตย 

 Pandan leaves, Fragrant pandan, 
 Pandom wangi 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandanus amaryllifolius Roxb. 
วงศ์ (Family) Pandanaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น เตยหรือเตยหอม เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีล าต้นทรงกลม และเป็นข้อสั้นๆถี่กัน โผล่ขึ้นมาจากดิน
เพียงเล็กน้อย โคนล าต้นแตกรากแขนงออกเป็นรากค้ าจุนหรือเรียกว่า รากอากาศ ล าต้นสามารถแตกหน่อเป็น
ต้นใหม่ได้ ท าให้มองเป็นกอหรือเป็นพุ่มใหญ่ๆ ที่รวมความสูงของใบแล้วสามารถสูงได้มากกว่า 1 เมตร 

ใบเตย แตกออกเป็นใบเดี่ยวด้านข้างรอบล าต้น และเรียงสลับวนเป็นเกลียวขึ้นตามความสูงของล าต้น 
ใบมีลักษณะเรียวยาวเป็นรูปดาบ ปลายใบแหลม สีเขียวสด ใบชูเฉียงแนบไปกับล าต้น แผ่นใบเป็นมัน กว้าง
ประมาณ 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร แผ่นใบ และขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านล่างมีสีจาง
กว่าด้านบน มีเส้นกลางใบลึกเป็นแอ่งตื้นๆตรงกลาง ใบนี้ส่งกลิ่นหอมตลอดเวลา เพราะมีน้ ามันหอมระเหย 
และสาร ACPY เตยหรือเตยหอมเป็นพืชไม่ออกดอก 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ทีม่าของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบ คั้นน้ าท าขนม, รองนึ่ง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบเตยน ามาบด และคั้นแยกน้ า ก่อนน าไปผสมท าขนมหรือของหวานต่างๆ เช่น ขนมเปียกปูน ขนม

ชั้น เป็นต้น เนื่องจากให้สีเขียวสด และให้กลิ่นหอมเป็นธรรมชาติ 
- น าใบเตยมา 5-10 ใบ บดคั้นผสมน้ า และกรองแยกน้ าออก ก่อนน ามาต้มอุ่น พร้อมกับเติมน้ าตาลลง

เล็กน้อยตามความหวานที่ต้องการ เรียกว่า น้ าใบเตย 
- ใบเตยน ามาห่อท าขนมหวาน เช่น ขนมตะโก้ 
- ใบเตยสดน ามาสับเป็นชิ้นเล็กๆ น าไปตากแดดให้แห้ง ก่อนใช้ชงเป็นชาดื่ม 
- ใบน ามามัดรวมกัน ใช้ส าหรับวางในห้องน้ า ห้องรับแขกเพ่ือให้อากาศมีกลิ่นหอม ช่วยในการดับกลิ่น 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบเตยมีฤทธิ์เป็นยาเย็น เมื่อน ามาต้มกับน้ าเพ่ือดื่มจะช่วยดับความกระหายน้ าได้เป็นอย่างดี รู้สึกสด

ชื่นมากขึ้น แก้อาการร่างกายอ่อนเพลีย บ ารุงหัวใจ และท าให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลง ช่วยแก้ไข้ ดับพิษ
ร้อนในร่างกาย แก้ร้อนใน เหมาะส าหรับผู้ที่มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟ รักษาโรคหัด โรคอีสุกอีใส แก้อาการ
ท้องอืดหรืออาหารไม่ย่อย นอกจากนี้ยังสามารถน ามาต าเพ่ือรักษาโรคผิวหนังได้อีกด้วย 

- หากน ามาเข้าต ารับยาไทยจะช่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด และรักษาโรคเบาหวานให้ทุเลาลงได้ 
ด้วยการน าใบเตยจ านวน 32 ใบ ใบต้นสัก 9 ใบ น ามาหั่นละเอียดแล้วตากแดดให้แห้ง หรือใช้รากต้นเตย
ประมาณ 1 ก ามือ น ามาชงดื่มอย่างน้อย 1 เดือน ก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้น 

- น้ ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากใบเตยมีสรรพคุณช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากความตึงเครียด บรรเทา
อาการวิงเวียนและปวดศีรษะ นอกจากนี้ยังช่วยแก้โรคลมชัก อาการหน้าท้องเกร็ง แก้เจ็บคอ ลดอาการอักเสบ
ภายในล าคอ ส่วนรากและล าต้นเมื่อน ามาชงดื่มจะช่วยขับปัสสาวะและสลายก้อนนิ่วในไต เป็นยากระษัยที่ช่วย
คลายความปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ แก้ตานซางในเด็ก 
วิธีการขยายพันธุ์ 

นิยมปลูกด้วยการแยกเหง้าหรือหน่อปลูก ทั้งนี้ เตยสามารถขึ้นได้ดีในที่ชุ่ม และทนต่อสภาพดินชื้น
แฉะได้ดี แต่ควรเลือกพ้ืนที่ปลูกไม่ให้น้ าท่วมขังง่าย 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จ ากัด. (ม.ป.ป.). เตย. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 

thaichef.in.th/mobile/article_herbdetail.php?aid=40 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). เตย/ใบเตย สรรพคุณ และการปลูกเตย . สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://puechkaset.com/เตย/ 
Medthai. (2560). ใบเตย สรรพคุณและประโยชน์ของใบเตยหอม 22 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/ใบเตย/ 
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112) ชื่อภาคเหนือ หอมด่วน  
ชื่อไทย/อื่นๆ สะระแหน่ 

 Kitchen mint 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mentha cordifolia Opiz ex Fresen 
วงศ์ (Family) Lamiaceae 
วิสัยพืช เป็นพืชยืนต้น ประเภทไม้เลื้อยคลุมดิน 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ราก และล าต้น สะระแหน่มีลักษณะล าต้นพร้อมเลื้อย มีเฉพาะรากฝอย ขนาดเล็ก และสั้น ล าต้นสูง
ประมาณ 15-30 ซม. ล าต้นมีลักษณะเป็นเหลี่ยม ผิวล าต้นมีสีแดงอมม่วงจนถึงปลายยอด ล าต้นสามารถแตก
เหง้าเป็นต้นใหม่จนขยายเป็นกอใหญ่ และล าต้นแตกก่ิงแขนงจ านวนมาก 

ล าต้นทอดเลื้อยแผ่ไปตามดิน ล าต้นเป็นเหลี่ยม สีเขียวแกมม่วงน้ าตาล แตกกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยวมีสี
เขียว ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย พ้ืนใบขรุขระ มีกลิ่นหอมฉุน ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ 

ใบสะระแหน่ ออกเป็น ใบเดี่ยว และออกเป็นคู่ๆ ตรงข้ามกันบนกิ่ง ล าต้น ใบมีสีเขียว รูปทรงรี กว้าง
ประมาณ 1.5-3.5 ซม. และยาวประมาณ 2-7 ซม. ผิวใบย่นเป็นลูกคลื่น ขอบใบหยัก ปลายใบมนหรือแหลม 

ดอกสะระแหน่ออกเป็นช่อ เหนือซอกใบบริเวณปลายยอด แต่ละช่อมีดอกจ านวนมาก ดอกมีสีชมพูอม
ม่วง ประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 5 กลีบ และกลีบดอกท่ีเชื่อมติดกันเป็นกรวยตื้น 4 กลีบ ภายในดอกมีเกสรตัวผู้ 4 
อัน ส่วนเกสรตัวเมียจะไม่ค่อยพบ 

ผลสะระแหน่มีสีด า ขนาดเล็ก มีรูปผลเป็นรูปกระสวย เปลือกผลเกลี้ยงมัน ทั้งนี้ ผลสะระแหน่มักไม่
ติดผลให้เห็นบ่อยนัก เพราะมีดอกท่ีเป็นหมันเป็นส่วนใหญ่ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบอ่อน ยอดอ่อนสะระแหน่ใช้เป็นผักจิ้มน้ าพริก หรือ รับประทานเป็นผักคู่กับอาหารจ าพวกลาบ 

น้ าตก ซุปหน่อไม้ เป็นต้น 
- น าใบสดมาบี้เพื่อสูดดมจะได้กลิ่นน้ ามันหอมระเหย ช่วยให้สดชื่น แก้อาการวิงเวียนศรีษะ 
- น าใบสดมาล้างน้ าให้สะอาด และน ามาตากแห้ง 5-7 แดด ส าหรับใช้ชงเป็นชาดื่ม 
- ใบตากแห้ง น ามาบดเป็นผง ใช้บรรจุในแคปซูลรับประทานเป็นยาสมุนไพร 
- น้ าต้มใบสะระแหน่ใช้รดแปลงผัก ป้องกันแมลงศัตรูพืช 
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- น้ ามันหอมระเหยใบสะระแหน่ใช้ผสมในเครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ส าหรับเป็นสารให้
กลิ่น ตัวท าละลาย และใช้เพ่ือป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ 

- น้ ามันหอมระเหยใช้ผสมในอาหารเพ่ือยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ท าให้ อาหารเก็บไว้ได้นาน 
รวมทั้งเพ่ือปรับปรุงกลิ่นของอาหารให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากข้ึน 

- น้ ามันหอมระเหยใช้ทานวด แก้อาการปวดเมื่อย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ช่วยถอนพิษไข้ ช่วยขับลม ช่วยขับเหงื่อ ช่วยรักษาอาการหวัด ใช้เป็นยาอมเพ่ือให้เย็นชุ่มคอ ใช้รักษา

อาการปวดศรีษะ แก้ปวดฟัน แก้เจ็บคอ แก้เจ็บปาก แก้เจ็บลิ้น แก้บิด แก้ท้องร่วง แก้อุจจาระเป็นเลือด ช่วย
ห้ามเลือดก าเดาได้ รักษาอาการปวดหู แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย แก้อาการหน้ามืด ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื่น ช่วยไล่
ยุงได ้

มีน้ ามันหอมระเหย มีสารเมนทอล มีสารไลโมนีน มีสารนีโอเมนทอล มีสารยูเจนอล ใช้ท าลาย
แบคทีเรีย มีสารแทนนิน มีสารเทอร์เพนท์ มีฤทธิ์เป็นยาเย็น ช่วยขจัดลมร้อน ใช้เป็นยาดับร้อน ใช้เป็นยาคลาย
ความเครียด ช่วยคลายความกดดันของกล้ามเนื้อ ใช้เป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้กิ่งช า การปลูกท าได้ง่ายๆ และจะงอกงามได้รวดเร็ว สะระแหน่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุย จะน า
กิ่งช า แล้วน ามาปักลงในแปลงดินที่เตรียมไว้ ให้มีระยะห่างกันประมาณ 10-15 เซนติเมตร ใช้เวลาประมาณ 4-
5 วันก็จะแตกใบออกมา และจะแตกยอดสามารถเลื้อยคลุมดินได้ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.) สะระแหน่ สรรพคุณ และการปลูกสะระแหน่. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://puechkaset.com/สะระแหน่/ 
Thai Food. (2559). สะระแหน่. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.thai-thaifood.com/ 

th/สะระแหน่/ 
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113) ชื่อภาคเหนือ หอมด่วนหลวง  
ชื่อไทย/อื่นๆ ใบหูเสือ 

 Indian borage, Country borage, Oreille, Oregano 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 
วงศ์ (Family) Lamiaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นหูเสือ จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก มีอายุได้ประมาณ 2-3 ปี มีความสูงของล าต้นประมาณ 0.3-1 เมตร 
ล าต้นมีลักษณะอวบน้ า หักได้ง่าย กิ่ง และล าต้นค่อนข้างกลม ต้นอ่อนจะมีขนขึ้นอย่างหนาแน่น เมื่อแก่แล้วจะ
ค่อย ๆ หลุดร่วงไป 

ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กว้างค่อนข้างกลมหรือเป็นรูปสามเหลี่ยม
ด้านเท่า ปลายใบกลมมน โคนใบกลมหรือตัด ส่วนขอบใบจักเป็นคลื่นมนๆ รอบๆ ใบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 
2.5-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-8 เซนติเมตร ใบเป็นสีเขียวอ่อน แผ่นใบหนาและอวบน้ า ผิวใบมีขนอ่อน
นุ่มขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วทั้งใบ แผ่นใบนูน เส้นใบลึก ก้านใบมีความยาวประมาณ 2-4.5 เซนติเมตร ใบเมื่อน ามาขยี้
ดมจะมีกลิ่นหอมฉุน 

ออกดอกเป็นช่อ ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร โดยจะออกตามปลายกิ่งหรือยอด ในช่อหนึ่งจะมี
ดอกย่อยประมาณ 6-8 ดอก ดอกจะทยอยบานทีละ 1-2 ดอก ดอกย่อยติดกนัหนาแน่นเป็นวงรอบแกนผล เป็น
ระยะๆ และมีขน ดอกมีกลีบดอก 5 กลีบ กลีบดอกเป็นสีม่วงขาว ลักษณะเป็นรูปเรือ ยาวได้ประมาณ 0.8-1.2 
เซนติเมตร โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร ส่วนปลายแยกเป็นกลีบ 2 กลีบ กลีบ
บนสั้น ตั้งตรง และมีขน ส่วนกลีบล่างมีลักษณะยาวและเว้า ก้านเกสรเพศผู้เชื่อมติดกันเป็นหลอด ตอนโคน
ล้อมก้านเกสรเพศเมียไว้ กลีบเลี้ยงดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูประฆัง ยาวประมาณ 2-4 มิลลิเมตร มีขน และ
มีต่อม ปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉก แฉกบนเป็นรูปไข่กว้าง ปลายแหลม ส่วนแฉกข้างเป็นรูปหอกแคบ โดยแฉก
ล่างจะยาวกว่าแฉกอ่ืนเล็กน้อย ส่วนใบประดับมีลักษณะเป็นรูปไข่กว้าง ยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร ปลาย
แหลม ก้านสั้น 

ผลมีขนาดเล็ก ลักษณะของผลเป็นรูปกลมแป้นสรน้ าตาลอ่อน เปลือกผลแข็ง ผลมีขนาดกว้าง
ประมาณ 0.5 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 0.7 มิลลิเมตร 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
- กินกับลาบ 
- บีบใส่รูจมูกเวลาเลือดก าเดาไหล 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- หูเสือ เป็นผักที่มีกลิ่นหอมฉุน มีรสเผ็ดร้อน มีรสเปรี้ยวแทรกอยู่เล็กน้อย 
- ยอดอ่อน และใบอ่อนใช้รับประทานเป็นผักจิ้มกับน้ าพริก ลาบทุกชนิด ก้อย แจ่วป่น ซุปหน่อไม้ ซุป

มะเขือ ใช้ใส่ในแกงต่าง ๆ ใช้รับประทานสดเป็นผักแกล้มกับอาหารอ่ืน ๆ ใช้กินกับหมาก รวมทั้งยังน ามาใช้
แทนใบกะเพราในแกงกบ แกงปลาไหล ผัดหมูสับ เป็นต้น เนื่องจากผักหูเสือมีน้ ามันหอมระเหยสูง จึงช่วยย่อย
และดับกลิ่นคาวได้ดีมาก 

- กลิ่นหอมของใบหูเสือจะคล้ายกับเครื่องเทศ “ออริกาโน” (Oregano) ที่ใช้โรยหน้าพิซซ่า หากใครที่
ชอบกลิ่นของออริกาโน ก็สามารถน าใบหูเสือมาตากให้แห้งสนิทในที่ร่ม แล้วบดให้ละเอียดน ามาใช้แทนออริกา
โนได ้

- ต้นน ามาต าหรือบดใช้ซักผ้า สระผมได ้
- ใบสามารถน าไปท าเป็นยานัตถุ์ได้ เพราะมีกลิ่นหอม หรือจะน ามาใส่ในยุ้งข้าวเพ่ือไล่แมลง ใช้ดับ

กลิ่นคาวอาหารก็ได ้
- ชาวบ้านในแถบทางภาคอีสาน และภาคเหนือจะปลูกไว้เป็นเหมือนยาสามัญประจ าบ้าน ส่วนคนจีน

จะปลูกไว้เป็นยาแก้ไอ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต ารายาไทย  
- ใบ และต้น มีกลิ่นหอมฉุน รสเผ็ดร้อน น ามาคั้นเอาน้ าหยอดแก้ฝีในหู แก้ปวดหู พิษฝีในหู หู

น้ าหนวก ปิดห้ามเลือด ขยี้ทาท้องเด็กแก้ท้องอืด  ช่วยเจริญอาหาร แก้ไข้หวัดในเด็ก และแก้โรคหืด  
- ใบ บ ารุงร่างกาย แก้ไอเรื้อรัง หืดหอบ แก้ลมชักบางประเภท ต้มน้ ากินแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ 

กินหลังคลอดขับน้ าคาวปลา  
- ยางจากใบ ผสมกับน้ าตาลกินขับลม แก้ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย ใช้ภายนอกเป็นยาพอกศีรษะแก้

ปวด ลดไข้ แก้แมงป่องต่อย ตะขาบกัด แก้หิด รักษาแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก รักษาอาการบวม ต าพอกแก้ปวด
ข้อ ขยี้ทาห้ามเลือด คั้นน้ าทาแผลเรื้อรัง หรือน าไปท ายานัตถุ์เพราะมีกลิ่นหอม ใส่ยุ้งข้าวเพ่ือไล่แมลง และอม
ดับกลิ่นคาวอาหาร  

ยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี 
- ขยี้ดม แก้หวัด คัดจมูก 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักช ายอดหรือต้น ขึ้นได้ในทุกสภาพดิน เจริญเติบโตได้ดีในดินอุดมสมบูรณ์ที่มี

อินทรียวัตถุสูง ชอบความชื้นมาก และแสงแดดปานกลาง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2553). หูเสือ. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก http:// 

www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=173 
Medthai. (2560). หูเสือ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นหูเสือ 28 ข้อ ! (เนียมหูเสือ). สืบค้นเมื่อ 23 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/เนียมหูเสือ/ 
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114) ชื่อภาคเหนือ หัวละแอน 
ชื่อไทย/อื่นๆ ว่านพระอาทิตย์ (กรุงเทพมหานคร), กระชายด า กะแอน ขิงทราย (มหาสารคาม), จี๊

ปู ซีฟู เปาซอเร๊าะ เป๊าสี่ เป๊าะสี่ ระแอน เป๊าะซอเร้าะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), 
ละแอน (ภาคเหนือ) , ขิงจีน , กระชาย , Fingerroot, Chinese ginger, Chinese 
keys, GalingaleKaempfer 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น กระชายเหลืองเป็นพืชไม่มีล าต้นที่อยู่เหนือดิน แต่มีล าต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า เหง้า ที่รวมกลุ่มกัน
เป็นกระจุก โดยเหง้ากระจายจะแตกรากออกไปอีก รากกระชายเรียกอีกอย่างว่า นมกระชาย แต่ละรากยาว
เรียว มีลักษณะอวบน้ า เก็บสะสมสารอาหารไว้ในนม หัวท้ายของนมกระชายจะแหลมกว่า ตรงกลางจะพอง
ออกเพราะเก็บสะสมสารอาหารไว้ เปลือกสีเหลืองอมน้ าตาล เนื้อในสีแตกต่างกันไปตามชนิดกระชาย มีกลิ่น
หอม นิยมน ามาเป็นเครื่องเทศในการประกอบอาหาร 

ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว มีลักษณะเป็นกาบหุ้มซ้อนกัน ด้านล่างสุดที่หุ้มซ้อนๆกันไว้เป็นสีแดง ใบยาวเรียว มี
ร่องกลางใบ มีเส้นที่เชื่อมระหว่างร่องกลางใบไปท่ีขอบใบหลายเส้น ผิวใบและขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม 

ดอก ดอกเป็นช่อ ออกระหว่างกาบที่อยู่ด้านในสุด กลีบดอกสีขาวหรือสีชมพูอ่อนแยกออกเป็น 3 กลีบ 
มีกลีบใหญ่ 1 กลีบ และอีก 2 กลีบขนาดเท่ากัน โคนดอกติดกันเป็นหลอด กลีบที่ใหญ่สุดจะมีสีแดงจุดๆ แต้ม
กระจายไปทั่วกลีบ มีเกสรตัวผู้ 5 อันแต่เป็นเกสรที่สมบูรณ์แค่ 1 อันเท่านั้น มีเกสรตัวเมีย 1 อัน 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใส่ขนมจีนน้ ายา แกงหน่อ ย าหน่อ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ราก, เหง้า ใช้เป็นเครื่องจิ้ม น ามาใช้เป็นเครื่องแกงในการประกอบอาหาร ช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อ

และปลา น ามาท าเป็นน้ ากระชายปั่น ดื่มเพ่ือเพ่ิมความสดชื่น บ ารุงร่างกาย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. กระชายมีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย เป็นยาอายุวัฒนะ 
2. ช่วยบ ารุงธาตุในร่างกาย (ใบ) 
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3. กระชายเหลืองมีสรรพคุณช่วยแก้ลมวิงเวียน แน่นหน้าอก 
4. ช่วยบ ารุงก าลัง เสริมสมรรถภาพทางเพศ บ าบัดโรคนกเขาไม่ขันหรือโรคอีดี (Erectile 

Dysfunctional หรือ ED) (เหง้าใต้ดิน) 
5. ช่วยบ ารุงหัวใจ ด้วยการใช้เหง้าและรากของกระชายน ามาปอกเปลือก ล้างน้ าให้สะอาด น ามาหั่น

ตากแห้งแล้วบดจนเป็นผง และให้ใช้ผงแห้งที่เตรียมไว้ประมาณ 1 ช้อนชา น ามาชงกับน้ าร้อนครึ่งถ้วยชา แล้ว
รับประทานเพียงครั้งเดียว (เหง้า, ราก) 

6. ช่วยบ ารุงกระดูก ช่วยท าให้กระดูกไม่เปราะบาง 
7. ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกาย 
8. ช่วยบ ารุงก าหนัด แก้อาการกามตายด้าน (เหง้าใต้ดิน) 
9. ช่วยบ ารุงสมอง เพราะช่วยท าให้เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนกลางได้ดีมากข้ึน 
10. ช่วยปรับสมดุลของความดันโลหิตในร่างกาย ช่วยลดความดันโลหิตเมื่อความดันโลหิตสูง แต่เมื่อ

ความดันโลหิตต่ าก็จะช่วยท าให้ความดันเพ่ิมข้ึนจนเป็นปกติ 
11. สรรพคุณกระชายช่วยแก้โลหิตเป็นพิษ (ใบ) 
12. กระชายมีสรรพคุณทางยาช่วยแก้โรคในปากและคอ เช่น ปากเปื่อย ปากแห้ง ปากเป็นแผล (ใบ , 

เหง้า) 
13. ช่วยแก้ฝ้าขาวในปาก ด้วยการใช้กระชายที่ล้างสะอาดน ามาบดแบบไม่ต้องปอกเปลือก แล้วใส่ใน

โถปั่นพอหยาบ แล้วน ามาใส่ขวดปิดฝาแช่ไว้ในตู้เย็น แล้วน ามากินก่อนอาหารครั้งละ 1 ช้อนชาเล็ก กินวันละ 
3 มื้อก่อนอาหารประมาณ 15 นาที ประมาณ 1 อาทิตย์ (ราก) 

14. เหง้าใต้ดินมีรสเผ็ดร้อนและขม มีสรรพคุณช่วยแก้อาการปวดท้อง มวนในท้อง อาการท้องอืด 
ท้องเฟ้อ ด้วยการใช้เหง้าและรากประมาณครึ่งก ามือ ถ้าสดให้ใช้ประมาณ 5-10 กรัม แต่ถ้าเป็นแห้งให้ใช้
ประมาณ 3-5 กรัม แล้วน ามาต้มเอาน้ าดื่มแก้อาการ หรือจะน ามาใช้ปรุงเป็นอาหารไว้รับประทานก็ได้เช่นกัน 
(เหง้าใต้ดิน) 

15. ช่วยแก้อาการท้องร่วง ท้องเดิน ด้วยการใช้เหง้าสด 1-2 เหง้า ใช้เหง้าที่ปิ้งไฟแล้วน ามาฝนหรือต า
ผสมกับน้ าปูนใส หรือจะค้ันให้ข้น ๆ แล้วน ามารับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชาก็ได้ (เหง้า, ราก) 

16. ช่วยแก้บิด โดยใช้เหง้าสดประมาณ 2 เหง้า น ามาบดจนละเอียดแล้วเติมน้ าปูนใส คั้นเอาแต่น้ ามา
ดื่ม (เหง้าสด) 

17. ช่วยรักษาอาการท้องเดินในเด็ก (เหง้า, ราก) 
18. รากกระชายมีสรรพคุณช่วยแก้โรคกระเพาะ (ราก) 
19. ช่วยแก้อาการบิดมูกเลือด (เหง้า, ราก) 
20. ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ แก้อาการปัสสาวะพิการ (เหง้า, ราก) 
21. ช่วยบ ารุงตับและไตให้แข็งแรง ช่วยรักษาโรคไต ช่วยท าให้ไตท างานได้ดียิ่งขึ้น 
22. ช่วยป้องกันไทรอยด์เป็นพิษ 
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23. ช่วยรักษาอาการกระเพาะปัสสาวะเกร็ง ซึ่งในกรณีนี้อาจจะต้องใช้เม็ดบัว ที่ต้มแล้วน ามา
รับประทานร่วมด้วย 

24. ช่วยแก้อาการไส้เลื่อนในเพศชาย 
25. ช่วยควบคุมไม่ให้ต่อมลูกหมากโต 
26. ช่วยบ ารุงมดลูกของสตรี ป้องกันไม่ให้มดลูกโต 
27. แก้อาการตกขาว ช่วยขับระดูขาวของสตรี (เหง้า) 
28. ช่วยขับน้ าคาวปลาของสตรีหลังคลอดบุตร 
29. ใช้เป็นยารักษาริดสีดวงทวาร ด้วยการใช้เหง้าสดประมาณ 60 กรัม (6-8 เหง้า) น ามาผสมกับเนื้อ

มะขามเปียกประมาณ 60 กรัม เกลือแกง 3 ช้อนแกง และน ามาต าแล้วต้มกับน้ า 6 แก้ว แล้วเคี่ยวจนเหลือ 2 
แก้ว น ามารับประทานครั้งละครึ่งแก้วก่อนนอน แล้วรับประทานติดต่อกันประมาณ 1 เดือนจนกว่าจะหาย 
(เหง้าใต้ดิน) 

30. ใบช่วยถอนพิษต่าง ๆ (ใบ) 
31. ช่วยแก้อาการปวดเมื่อย ด้วยการใช้เหง้าหรือรากแก่ ๆ น ามาหั่นเป็นแว่นบาง ๆ แล้วน าไปตาก

แห้งและน ามาชงกับน้ าดื่ม (ราก, เหง้า) 
32. ช่วยบ ารุงเส้นเอ็นให้แข็งแรง 
33. เหง้าและรากใช้เป็นยาภายนอก สรรพคุณช่วยรักษาข้ีกลาก ขี้เกลื้อน (เหง้า, ราก) 
34. ช่วยรักษาโรคน้ ากัดเท้า ด้วยการใช้รากกระชายทั้งเปลือกมาล้างแล้วผึ่งให้แห้ง ฝานเป็นแว่น ๆ 

และน าไปบดให้เป็นผงหยาบ ๆ และใช้น้ ามันมะกอกหรือน้ ามันมะพร้าวมาอุ่นในหม้อใบเล็ก ๆ เติมผงกระชาย 
ใช้น้ ามัน 3 เท่าของปริมาณกระชาย แล้วน ามาหุงด้วยไฟอ่อน ๆ ราว 15-20 นาที แล้วกรองกระชายออก เก็บ
น้ ามันไว้ในขวดแก้วสีชา น ามาใช้ทาบริเวณท่ีเป็น (ราก) 

35. ช่วยแก้อาการคันหนังศีรษะจากเชื้อรา ด้วยการใช้น้ ามันดังกล่าว (จากสูตรรักษาโรคน้ ากัดเท้า) 
น ามาเข้าสูตรท าเป็นแชมพูสระผม หรือจะใช้น้ ามันกระชายโกรกผมแล้วนวดให้เข้าหนังศีรษะก็ได้ แล้วค่อยล้าง
ออก (น้ ามนักระชาย) 

36. ช่วยรักษาฝีด้วยการใช้เหง้ากับรากมาต าให้ละเอียดแล้วน ามาทาหัวฝีที่บวม จะท าให้หายเร็วยิ่งขึ้น 
(เหง้า, ราก) 

37. เหง้ามีฤทธิ์ในการช่วยต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังและโรคในช่องปากดี
พอสมควร (เหง้า) 

38. กระชายมีสารที่ออกฤทธิ์ช่วยต้านการก่อการกลายพันธุ์ โดยการบริโภครากกระชายสามารถช่วย
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ 

39. กระชายมีสารที่ออกฤทธิ์ท าให้อนุมูลอิสระเป็นกลาง จึงมีผลช่วยลดความเสียหายของการเกิด
อนุมูลอิสระภายในร่างกายได ้
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40. กระชายมีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบ การบริโภคกระชายเป็นประจ าอาจได้ผลคล้ายกับการ
รับประทานยาแอสไพรินและอาจจะช่วยป้องกันการเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกาย
ได ้

41. งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาพบว่าสารสกัดจาก
กระชายสามารถช่วยต้านการเสื่อมของกระดูกอ่อนในหลอดทดลองได้ และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

42. งานวิจัย ในประเทศกานาพบว่าสาร  Pinostrobin จากรากและใบมีฤทธิ์ ช่วยต้ านเชื้อ 
Plasmodium falciparum ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมาลาเรีย 

43. งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าสารสกัดคลอโรฟอร์มและเมทานอลจากรากของ
กระชายมีฤทธิ์ในการต้านการเจริญเติบโตของเชื้อ Giardia intestinalis ซึ่งเป็นพยาธิเซลล์เดียวในล าไส้ที่
ก่อให้เกิดภาวะท้องเสีย ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างมากส าหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

44. งานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าสาร Pinostrobin, Pinocembrin, Panduratin A 
และ Alpinetin ของกระชายนั้นมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียได้หลายชนิด 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ไม่ควรทานกระชายต่อเนื่อง หรือติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากกระชายมีฤทธิ์ร้อนจึงอาจส่งผลให้

เกิดอาการของโรคร้อนใน หรือแผลในปากตามมา 
การบริโภคกระชายในปริมาณมาก มีผลท าให้เกิดปัญหาเหงือกร่นและเกิดภาวะใจสั่นได้ 
ฤทธิ์ของกระชายมีผลต่อการท างานของตับ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับทุกชนิดไม่ควรบริโภคกระชายเพ่ือ

ป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึน หรือไม่ก็ควรบริโภคให้น้อยที่สุด 
วิธีการขยายพันธุ์ 

ใช้ส่วนหัวใต้ดินหรือที่เรียกว่าเหง้า แยกหน่อ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.).  กระชาย. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จาก http://biodiversity.forest.go.th/ index.php?option=com_dofplant&id=156& 
view=showone&Itemid=59 

HonestDocs. (2561). ประโยชน์ของกระชาย ไอเดียการกินการใช้เพ่ือสุขภาพและข้อควรระวัง. สืบค้นเมื่อ 
23 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.honestdocs.co/benefits-of-kaempferia 

Medthai. (2560). กระชาย สรรพคุณและประโยชน์ของกระชายเหลือง 49 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 
2561 จาก https://medthai.com/กระชาย/ 
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115) ชื่อภาคเหนือ โหมเมือง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักโขม, ผักโขมหัด 

 Slender Amaranth 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Amaranthus viridis L. 
วงศ์ (Family) Amaranthaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ผักโขมจัดเป็นไม้ล้มลุกฤดูเดียว มีล าต้นตั้งตรง มีความสูงประมาณ 0.5-2 ฟุต แตกกิ่งก้านสาขารอบ
ต้น ลักษณะของล าต้นเป็นเหลี่ยมมน และมีขนอ่อน ๆ ปกคลุมอยู่บ้างเล็กน้อย 

ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
ใบมีความกว้างประมาณ 1-2.5 นิ้วและยาวประมาณ 1.5-3.5 นิ้ว ปลายใบมนหรือเว้าเล็กน้อย ส่วนโคนใบ
แหลม และกว้างกว่าปลายใบ ตามเส้นใบมีขน ขอบใบเป็นจักโค้งมนหรือกึ่งฟันเลื่อย ผิวท้องใบเกลี้ยง 

ออกดอกเป็นช่อแบบกระจะตามซอกใบ และที่ปลายยอด ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียจะอยู่กันคนละ
ดอก แต่อยู่ในช่อเดียวกัน ดอกมีสีเขียว เรียงกันเป็นแถวประมาณ 20-30 ดอก ดอกมีขนอยู่หนาแน่น มีใบ
ประดับลักษณะคล้ายรูปหอกแคบ กลีบดอกมีสีม่วงเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 2 ปาก ปากบนจะ
แยกเป็น 2 พู ลักษณะเป็นรูปโล่ ส่วนปากล่างจะแยกเป็น 3 พู 

ผลเป็นฝักแห้งแตกได้ ลักษณะของผลเป็นรูปกระสวย 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว  
ที่มาของพันธุ์พืช 

มีถ่ินก าเนิดในอเมริกาเขตร้อน 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบ ทั้งต้นอ่อน เจียวใส่ไข่ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ทั้งต้นน ามาต้มหรือลวกให้สุกใช้รับประทานเป็นผักจิ้มกับน้ าพริก หรือน าไปปรุงเป็นแกง ยอด และใบ

อ่อนน ามาลวกหรือต้มกินกับน้ าพริก ท าเป็นแกง ผัดหรือใช้ประกอบอาหารอื่นๆ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใช้ผักโขมท้ังต้น เพ่ือดับพิษภายใน และภายนอก แก้บิด มูกเลือด ริดสีดวงจมูก ริดสีดวงทวาร แก้ผื่น

คัน แก้ร ามะนาด รักษาฝี แผลพุพอง 
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- ใช้ใบสด เพื่อรักษาแผลพุพอง 
- ใช้ต้น เพื่อแก้อาการแน่นหน้าอกและไอหอบ 
- ใช้ราก เพ่ือดับพิษร้อนถอนพิษไข้ ขับปัสสาวะ 
ดังนั้น ประโยชน์ของผักโขมจึงมีอยู่อย่างมากมายไม่ว่าจะช่วยบ ารุงสุขภาพให้แข็งแรง ช่วยชะลอความ

เสื่อมของเซลล์ต่างๆ ในร่างกายเนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ด้วยกันหลายชนิด ลดความเสี่ยงของภาวะ
กระดูกพรุน บ ารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง ลดภาวะสมองเสื่อม บ ารุงโลหิต ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ช่วย
เจริญอาหาร ช่วยควบคุมความดันโลหิต ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง ช่วยก าจัดสารพิษออกจาก
ร่างกาย ป้องกันโรคลักปิดลักเปิด ช่วยแก้อาการปวดประจ าเดือน และผักโขมที่อุดมไปด้วยโปรตีน จึงเหมาะ
อย่างยิ่งส าหรับผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

ขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ด มักปลูกได้ดีในดินร่วนซุยและมีความชุ่มชื้น สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้ตลอดทั้งป ี
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิชาการเกษตร. (2559). ผักโขม. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561 จาก  http://www.vichakaset.com/ 

ผักโขม/ 
Medthai. (2560). 17 สรรพคุณและประโยชน์ของผักโขมหัด ! (ผักหม). สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/ผักโขมหัด/ 
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116) ชื่อภาคเหนือ โหมหลวง  
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักโขมหนาม 

 Spiny amaranth, Spiny pigweed 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Amaranthus sp. 
วงศ์ (Family) Amaranthaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
เป็นพืชล้มลุก แต่มีล าต้นสูง ในชุมชนมีการปลูกโดยในฤดูฝนต้นโตออกดอก เมล็ดร่วงท าให้งอกใหม่ใน

ฤดูฝน 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
จัดเป็นพืชล้มลุก มีอายุสั้นประมาณ 2-4 เดือน เมื่อออกดอกติดเมล็ดแล้วจะค่อย ๆ เหี่ยวแห้งตายไป

เอง หรือเรียกว่าเป็นพืชที่มีอายุปีเดียว ล าต้นมีลักษณะตั้งตรงและแตกกิ่งมาก ล าต้นเป็นเหลี่ยมหรือกลม ผิว
เรียบ มีร่องละเอียดตามความยาวของล าต้น มีความสูงประมาณ 1 เมตร การเกาะติดของใบบนกิ่งเป็นแบบ
สลับ 

ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ หรือเป็นรูปไข่แกมรูปใบหอกกว้าง มีขนาดกว้างประมาณ 4 
เซนติเมตรและยาวประมาณ 7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ส่วนโคนใบสอบแคบ ลักษณะของขอบใบเป็นคลื่น
เล็กน้อย ส่วนก้านใบยาวประมาณ 7 เซนติเมตร และมีหนามแหลมยาว 2 อันอยู่ที่โคนก้านใบ 

ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลด หรือเป็นช่อแบบกระจุก ออกที่บริเวณปลายกิ่ง ตามซอกใบ ซอกกิ่ง 
ดอกย่อยมีขนาดเมล็ด ลักษณะของกลีบดอกเป็นเหมือนกาบปลายแหลมสีขาวและเขียวขนาดเล็ก 

ผลเป็นแบบแห้งแล้วแตก เป็นรูปขอบขนาน ปลายแยกเป็น 3 พู โดยจะแตกตามขวางของผล ในผลมี
เมล็ด ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปทรงกลม ตรงกลางทั้งสองด้านจะนูน มีขนาดเล็กมากประมาณ 0.05 เซนติเมตร 
และเมล็ดผักโขมหนามมีสีน้ าตาลเป็นมันเงา 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว  
ที่มาของพันธุ์พืช 

มีต้นก าเนิดมาจากเขตร้อนในทวีปอเมริกา  
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
แกงแค เจียวใส่ไข่ และเมนูผัด 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผักโขมหนามสามารถใช้รับประทานเป็นผักได้ หรือจะน าล าต้นไปประกอบอาหารก็ได้ ด้วยการลอก

เปลือก และหนามออกให้หมด ส่วนใบ ยอดอ่อน และดอก ใช้นึ่งกิน หรือน าไปคั่ว หรือผัด ยอดอ่อนใช้ท าแกง
จืด แกงเลียง แกงส้ม แกงอ่อม แกงใส่เนื้อหมู ผัดน้ ามัน ฯลฯ ส่วนต้นอ่อนน าไปแกง 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
มีอนุมูลอิสระ ช่วยบ ารุงผิวพรรณ ช่วยระบบขับถ่าย แก้ท้องผูก แก้บวม แก้แน่นท้อง แก้จุกเสียด ช่วย

รักษาลิ้นเป็นฝ้า ช่วยขับปัสสาวะ แก้ตกเลือด ช่วยขับน้ านม ช่วยฟอกเลือด ช่วยรักษากลากเกลื้อน ช่วยรักษา
ผื่นคัน แก้ฝี แก้พิษงู ช่วยรักษาช้ าใน ช่วยระงับความร้อน แก้ไข้ ช่วยขับสารพิษ แก้บิด ช่วยป้องกันบีบตัวล าไส้
เล็ก ช่วยรักษาหนองใน ช่วยรักษากามโรค ช่วยรักษาตกขาว ช่วยรักษาแผลเป็นหนอง ช่วยรักษาแผลไฟไหม้ 
ช่วยรักษาแผลอักเสบ ช่วยป้องกันนิ่วในถุงน้ าดี ช่วยขับสารพิษออกจากตับ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

ผักโขมหนามเป็นพืชที่สามารถ เจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิด ชอบดินร่วนซุย ดินร่วนปนทรายจะ
เจริญเติบโตได้ดี มีวิธีการปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ แบบหว่านแมล็ดโดยตรง หรือแบบโรยเมล็ดเป็นแถว ลงใน
แปลงปลูกท่ีเตรียมไว้ ให้มีระยะห่างระหว่างต้นพอประมาณ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ .  (2556) .  ผักขมหนาม .  สืบค้นเมื่อ  

27 พฤศจิ ก า ยน  2561 จ าก  http: / /www. qsbg. org/Database/Botanic_Book%20full% 
20option/search_detail.asp?botanic_id=2088 

Medthai. (2560). 27 สรรพคุณและประโยชน์ของผักโขมหนาม ! . สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561 จาก 
https://medthai.com/ผักโขมหนาม/ 

Thai Food.  (2560) .  ผัก โขมหนาม .  สืบค้น เมื่ อ  27 พฤศจิกายน  2561 จาก https: / /www. thai-
thaifood.com/th/ผักโขมหนาม/ 
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117) ชื่อภาคเหนือ โหระพาพื้นเมือง  
ชื่อไทย/อื่นๆ โหระพา 

 Sweet Basil, Thai Basil 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum basilicum L. 
วงศ์ (Family) Lamiaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

โหระพาเป็นพืชล้มลุก มีระบบรากแก้ว และรากฝอย ล าต้นมีความสูงประมาณ 40-60 ซม. ล าต้นเป็น
สี่เหลี่ยม แก่นด้านในเป็นไม้เนื้ออ่อน ผิวล าต้นอ่อนหรือกิ่งอ่อนมีสีม่วงแดง ล าต้นแตกกิ่งตั้งแต่ระดับต่ าของล า
ต้นจนแลดูเป็นทรงพุ่ม กิ่งแตกออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน 

ใบโหระพาออกเป็นใบเดี่ยว แทงออกบริเวณข้อของกิ่ง ใบมีรูปไข่ คล้ายใบกะเพรา ใบมีสีเขียวเข้มหรือ
ม่วงแดงหรือเขียวอมม่วง กว้างประมาณ 3-4 ซม. ยาวประมาณ 6 ซม. โคนใบมน ใบปลายแหลม แผ่นใบเรียบ 
และค่อนข้างเป็นมัน ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย มีเส้นใบมองเห็นชัดเจน ใบไม่มีขน ใบมีน้ ามันหอมระเหยท าให้มี
กลิ่นหอม 

ดอกโหระพาออกเป็นช่อที่ปลายยอด แต่ละช่อออกดอกเรียงเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นมีประมาณ 6-8 ดอก 
ดอกมีสีขาวอมแดงม่วง ภายในมีเกสรตัวผู้ 4 อัน 

เมล็ดใน 1 ดอก จะมีประมาณ 3-4 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะคล้ายหยดน้ าตา มีสีน้ าตาลเข้ม ขนาดเมล็ด
ประมาณ 1 มิลลิเมตร เมล็ดโหระพามีเมือกหุ้มเมล็ด หากน ามาแช่น้ าเมือกจะพองตัวออกคล้ายเมล็ดแมงลัก 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใช้เป็นเครื่องเทศ น าไปท าเมนู แกงปู แกงปลา แกงตูน เป็นต้น 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- นิยมปลูกเป็นผักสวนครัว บริโภคเป็นผักสด และใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหารได้หลากหลาย 
- ใบสดนิยมน ามารับประทานเป็นผักคู่กับอาหารจ าพวกลาบ ซุปหน่อไม้ และก๋วยเตี๋ยว 
- ใบนิยมใช้ประกอบอาหารเพื่อให้มีกลิ่นหอม เช่น แกงผัด ผัดเผ็ด เป็นต้น 
- ใบน ามาสกัดเป็นน้ ามันหอมระเหย 
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- น้ ามันโหระพาถูกน ามาใช้มากในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ใช้แต่งกลิ่นลูกกวาด น้ าสลัด และ
เครื่องดื่ม 

- น้ ามันโหระพาใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องส าอาง อาทิ สบู่ และน้ าหอม เป็นต้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบ และล าต้น 
- บรรเทาอาการเจ็บคอ ขับเสมหะ 
- ลดอาการปวดฟัน 
- ช่วยขับลม 
- ช่วยขับเหงื่อ 
- แก้อาการท้องอืด 
- ช่วยย่อยอาหาร 
- ช่วยเจริญอาหาร 
- ลดอาการเป็นหวัด 
- น าใบสดประมาณ 5-10 ใบมาบีบขย า แล้วน ามาแผลจะช่วยให้ลดอาการอักเสบของแผลท าให้แผล

หายเร็ว 
- น าใบสด 5-10 ใบ บี้ขย าแล้วน ามากดประคบตรงบาดแผลส าหรับช่วยห้ามเลือด 
- น าใบมาขย า แล้วใช้มาหรือประคบบริเวณแมลงกัดต่อยจะช่วยให้ลดอาการปวด และบวมได้ 
เมล็ด 
- ช่วยในการขับถ่าย 
- ช่วยควบคุมน้ าหนัก 
- ช่วยให้อิ่มนาน 
- รักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
- ลดอาการบีบตัวของล าไส้ 
- ต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในอาหาร 
น้ ามันหอมระเหยใบโหระพา 
- ใช้ทานวด แก้ปวดเมื่อย 
- ช่วยท าให้ผ่อนคลาย และช่วยลดอาการเหนื่อยล้าทางจิตใจ 
- แก้อาการกระตุก 
- แก้จมูกอักเสบ 
- ลดอาการปวดจากแมลงกัดต่อย 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
เพาะเมล็ด ปักช ากิ่ง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.).โหระพา สรรพคุณ และการปลูกโหระพา.  สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://puechkaset.com/โหระพา/ 
ส านักพิมพ์บ้านและสวน. (2558) .  โหระพา. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561 จาก http://book. 

baanlaesuan.com/standard/โหระพา/ 
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118) ชื่อภาคเหนือ อ่อมแซบ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ต าลึงหวาน เบญจรงค์ห้าสี  

 Chinese violet, coromandel,  
 creeping foxglove 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Asystasia gangetica T. Anders. 
วงศ์ (Family) Acanthaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น เป็นไม้ล้มลุกหรือไม้เถา ที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับต้นเหงือกปลาหมอ ตามล าต้นและกิ่งก้านมี
ลักษณะเป็นเหลี่ยม มีขนาดความสูงของล าต้นประมาณ 30-60 ซม. 

ใบ มีลักษณะเป็นรูปไข่ รูปทรงรี หรือรูปสามเหลี่ยม โคนใบมนกลมหรือตัด ปลายใบแหลม แผ่นใบ
เรียบมีสีเขียว ขอบใบเรียบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย มีความยาวของใบประมาณ 2-5 ซม. มีขนสั้นนุ่มปกคลุมอยู่
ทั่วใบ ก้านใบมีความยาวประมาณ 2 ซม. ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับตรงข้ามกัน 

ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด มีกลีบดอกรูปแตรเรียงเหลื่อมซ้อนกันจ านวน 5 กลีบ โคนกลีบดอก
เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวประมาณ 2 ซม. ส่วนปลายแยกออกจากกัน ด้านนอกหลอดดอกมีขนอ่อนปกคลุมอยู่ 
มีกลีบเลี้ยงรูปใบหอกยาวประมาณ 5-9 มม. จ านวน 5 กลีบ มีใบประดับรูปใบหอกยาวประมาณ 3 มม. มีเกสร
เพศผู้กลางหลอดดอกจ านวน 4 อัน มีอับเรณูรูปขอบขนานยาวประมาณ 2.5-3 มม. มีรังไข่รูปขอบขนาน 2 
ช่อง มีเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2 ซม. ดอกมีทั้งที่เป็นสีม่วง สีขาว สีเหลืองอ่อน หรือมีสองสีในดอกเดียวกัน 
ซึ่งข้ึนอยู่กับสายพันธุ์ ดอกท่ีบานเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. สามารถให้ดอกได้ตลอดทั้ง
ปี 

ผล มีลักษณะคล้ายแคปซูล ผิวผลมีขนสั้นนุ่มปกคลุมอยู่ทั่ว ขนาดของผลรวมถึงก้านผลมีความยาว
ประมาณ 2.5-2.8 ซม. ภายในผลมีเมล็ดลักษณะเรียบเกลี้ยงอยู่ประมาณ 4 เมล็ด 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอด น ามาต้มจืด ท าสลัด เป็นต้น 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ด้านอาหาร ดอก ใบ ยอดอ่อน ก้านใบ น าไปปรุงเป็นเมนูต่างๆ เช่น ผัดไฟแดง แกงจืด แกงอ่อม ชุป

แป้งทอด ลวก-กินสดจิ้มน้ าพริก 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ปรับภูมิต้านทาน ให้สดชื่น 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ราก ใช้เป็นยาบ ารุงเลือด ช่วยขับลม บ ารุงสายตา 
ใบ ใช้เป็นยาขับพยาธิ แก้อาการปวดตามข้อ แก้อาการปวดบวม 
ใบ และดอก ใช้เป็นยาสมานล าไส้ ช่วยลดไข้ ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องในขณะคลอด แก้อาการม้าม

โตของทารก และช่วยแก้พิษงู 
วิธีการขยายพันธุ์ 

ท าได้ด้วยการเพาะจากเมล็ด หรือปักช าด้วยกิ่ง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิชาการเกษตร. (2560). ย่าหยาพืชสมุนไพรบ้ารุงโลหิต. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 

vichakaset.com/ย่าหยาพืชสมุนไพร/ 
หม่อนไม้. (2557). เบญจรงค์ ต้าลึงหวาน อ่อมแซบ. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 

monmai.com/เบญจรงค์/ 
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119) ชื่อภาคเหนือ อัญชัญ  
ชื่อไทย/อื่นๆ อัญชัญ 

 Asian pigeonwings, bluebellvine,  
 blue pea, butterfly pea 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Clitoria ternatea L. 
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้เลื้อย 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น ไม้เลื้อย เนื้ออ่อน มีขนปกคลุม กิ่งก้านขนาดเล็กสีเขียว 
ใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้าม มีใบย่อย 5-9 ใบ รูปไข่แกมรูปรี ปลายแหลม โคนมน ผิวด้านล่าง

มีขนหนาปกคลุม  หูใบรูปใบหอก ขนาดเล็ก ปลายแหลมยาว 
ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นคู่ตามซอกใบ รูปดอกถั่ว ดอกสีขาว สีน้ าเงิน หรือสีม่วง มีทั้งดอกชั้นเดียว และ

ดอกซ้อน กลีบเลี้ยงสีเขียว 2 กลีบ ฐานรองดอกเชื่อมติดกัน แยกที่ปลาย 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ชั้นนอกมี
ขนาดใหญ่ 2 กลีบเชื่อมติดกัน กลางกลีบสีขาว กลีบชั้นในขนาดเล็ก 3 กลีบ ดอกซ้อนกลีบดอกมีขนาดเท่ากัน 
ออกซ้อนเวียนเป็นเกลียว ออกดอกตลอดทั้งปี 

ผล ฝักรูปดาบแบนยาว  มีขนสั้นนุ่ม ปลายเป็นจะงอยสั้นๆ ฝักอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่มีสีน้ าตาลอ่อน  ผล
แห้งแตกเป็น 2 ฝา เมล็ดรูปไต สีด า 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

มีถ่ินก าเนิดในเอเชียเขตร้อน 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ดอก สกัดท าน้ าอัญชัญ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ดอกสีน้ าเงิน ใช้เป็นสีแต่งอาหาร และขนม 
- ปลูกประดับซุ้มไม้เลื้อยขนาดเล็กหรือรั้ว  

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบอ่อน ต้มรวมกับใบเตยเป็นยาลดความดัน  
- ดอก ต้มดื่มแก้ปวดศีรษะ  
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- ทั้งต้น ต้มดื่มแก้เวียนศีรษะ  
- ราก บ ารุงตา ท าให้ตาสว่าง แก้ตาฟางตาแฉะ ขับปัสสาวะ แก้ปวดฟัน เป็นยาระบาย 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เพาะเมล็ด ปักช า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เกษตรดิจิทัล. (2560). อัญชัน Clitoria ternatea L.. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 จาก https://data. 

addrun.org/plant/archives/200-clitoria-ternatea-l 
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (2556). อัญชัน. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://www.qsbg.org/Database/plantdb/mdp/medicinal-specimen.asp?id=574 
 
 



343 
 

 

 
 
 

ฐานทรัพยากรพืชพื้นถิ่นล้านนา 
เขตพ้ืนที่ดอน  

พื้นที่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้นน้ าแม่ฮาว บ้านดอนเจียง  
ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม ่
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ปราชญ์ผู้ให้ข้อมูลพืช บ้านดอนเจียง 
 

1. นายอนันต์ สมจักร์ 

 

2. นายอนันต์ กัญจนพ 

 
3. นายอ่ิน พวกลจะ 

 

4. นายกมล เครือค า 

 
5. นายประเสริฐ สมจักร 

 

6. นายสุวรรณ แสงบุญ 

 
7. นายสุนันท์ สมจักร์ 

 

8. นายศรีมูล ทิพจร 
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ปฏิทินพืชอัตลักษณ์ บา้นดอนเจียง 
 

  ช่ือภาคเหนือ ช่ือไทย/อื่นๆ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ถั่วเน่า ถั่วเหลือง     ฝักหนุ่ม-เก็บเกีย่ว        ฝักหนุ่ม-เก็บเกีย่ว        

2 บอนแบ้ว มะโหรา                         

3 ผักกูด เฟิร์น                         

4 ผักกูดก๊อง เฟิร์นตีนมังกร หญ้ายายเภา                         

5 ผักหนาม บอนหนาม                          

6 พ่อค้าตีเมีย เฟิร์นแผง                         

7 อีหง้อ อีก้าน บุกอีรอกเขา                         
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ข้อมูลพืชอัตลักษณ์ บา้นดอนเจียง 
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1) ชื่อเรียกภาคเหนือ ถั่วเน่า 
ชื่อไทย/อื่นๆ ถั่วเหลือง ถั่วแระ  ถั่วพระเหลือง ถั่วแม่ตาย มะถั่วเน่า ถั่วหนัง, โชยุ โซยาบีน อ่ึงตั่ว 

 เต่า เฮ็กตั่วเต่า หวงโต้ว  ต้าโต้ว เป็นต้น 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Glycine max (L.) Merr. 
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ถั่วเหลือง เป็นพืชล้มลุก สูง 0.5-2 เมตร ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบ ใบและต้นมีขน ดอกสีขาว
หรือม่วงแดง ขนาดเล็ก ดอกจะออกตามมุมของก้านใบหรือตามยอดของล าต้น ผลเป็นฝักมีขนและห้อยจากล า
ต้น ฝักจะออกเป็นกลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีประมาณ 2-10 ฝัก ในฝักมีเมล็ด 3-5 เมล็ดรูปไข่สีของเมล็ดมีได้ต่างๆกัน 
ตั้งแต่เกือบขาว เขียวอมเหลืองถึงด าปนน้ าตาล 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ท าถ่ัวเน่า ถั่วเน่าทรงเครื่อง เต้าเจี้ยว ต้มกิน กินฝักอ่อน 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบ รสเฝื่อน แก้เลือดออกบ่อย หรือหยุดยาก แก้งูกัด 
ดอก รสเย็น แก้ต้อกระจก 
เมล็ด รสมัน ใช้บ ารุงโลหิต ช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด ป้องกันมะเร็ง ช่วยลดโอกาสเกิด

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ลดการเกิดมะเร็งเต้านม ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด 
ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด รักษาเบาหวานได้ ช่วยรักษาระดับน้ าตาลในเลือด ช่วยบ ารุงกระดูก ช่วยให้เลือด
ลมเดินสะดวก ช่วยถอนพิษ ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง แก้อาการปวดหัว ช่วยเจริญอาหาร ช่วยบ ารุงระบบย่อย
อาหาร ช่วยแก้โรคบิด เป็นยาระบาย ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยปรับฮอร์โมนในสตรี บ ารุงม้าม ทดแทนโปรตีนจาก
เนื้อสัตว์ได้ ช่วยรักษาแผลเปื่อย รักษาแผลเน่าเปื่อย ใช้ห้ามเลือด ช่วยแก้ปวด ใช้เป็นยารักษาต้อกระจก บ ารุง
ม้าม หล่อลื่นล าไส้เป็นยาระบาย ขับปัสสาวะ แก้ตานขโมย แก้บิด แก้สตรีมีครรถ์โดนพิษเฉียบพลับ แก้แผลมี
หนองเรื้อรัง แก้บาดแผลภายนอกมีเลือดออก 

ตามต าราแพทย์แผนจีน กล่าวว่า "ถั่วเหลือง" มีสรรพคุณ  
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ใบ ดอก และเมล็ด รสหวาน ชุ่ม มัน ฤทธิ์สุขุม เข้าเส้นลมปราณ ม้าม ไต และธาตุ สรรพคุณ ขับลม 
ขับปัสสาวะ บ ารุงร่างกาย บ ารุงเลือด ฟอกเลือด รักษาอาการท้องมานบวมน้ า ขาบวม ดีส้าน ปวดเส้นเอ็น 
เป็นตะคริว บ ารุงม้ามและธาตุ ถอนพิษยา  

ใบ ใช้เป็นยาห้ามเลือด แก้ลมพิษ แก้ฝีหนอง ปริมาณที่ใช้ ใช้เป็นอาหารครั้งละ 10-120 กรัม ต้มน้ า
รับประทาน หรือบดเป็นผงน้ ารับประทาน ใช้เป็นยาครั้งละ 10-35 กรัม ต้มน้ ารับประทาน  

รักษาภายนอก ให้น้ าเมล็ดหรือใบมาบดเป็นผงใช้โรยแผล หรือใช้ร่วมกับตัวยาอื่นๆในต ารับ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ถั่วเหลืองถึงจะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็ยังมีข้อควรระวังอยู่บ้าง ส าหรับข้อควรระวังในการกินถั่ว

เหลืองนั้นมีดังนี้ 
- ในถั่วหลืองมีโปรตีนสูง ส าหรับผู้ที่มีอาการแพ้โปรตีนจากถั่วเหลือง ให้งดกิน โดยอาการสามารถ

สังเกตได้จากอาการผื่นคัน 
- โปรตีนจากถ่ัวเหลืองจะท าให้เกิดอาการ ท้องอืด แน่นท้อง ได้ส าหรับเด็กและคนที่มีประวัติโรคหอบ

หดื 
- การดื่มนมถั่วเหลืองในเด็กทารกเพียงอย่างเดียวนั้นมีโอกาสท าให้ต่อมไทรอยด์จะท างานผิดปกติได้ 

เนื่องจากนมถ่ัวเหลืองไม่มีสารไอโอดีน 
- ในนมถั่วเหลืองมีสารไฟโตเอสโตรเจน ในเพศชายหากกินมากเกินไป จะท าให้นมโตและจ านวนอสุจิ

ลดลง 
- โปรตีนจากถ่ัวเหลือง ท าให้เนื้อเยื่อเต้านมหนาตัวยิ่งขึ้น อาจท าให้มีการสร้างน้ านมที่ผิดปกติ 
- โปรตีนในถั่วเหลืองมีไฟเตตสูง ซึ่งจะเป็นตัวยับยั้งการดูดซึมเกลือแร่ในร่างกาย โดยเฉพาะกับ

แคลเซียม ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม และสังกะสี 
- ถั่วเหลืองมีสาร Hemagglutinin ที่เป็นตัวท าให้เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวจับตัวกันเป็นก้อน 

ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของเม็ดเลือดต่ าลง 
- การกินถั่วเหลืองเป็นประจ า อาจท าให้เกิดภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ า อาการที่พบคือ เจ็บส้นเท้า 

อ่อนเพลีย อ้วน 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
บ้านสมุนไพรโดยโมจิ. (2561). ถั่วเหลือง. สืบค้นเมือ่ 30 เมษายน 2561 จาก https://www.facebook.com/ 

jirative/photos/a.327300270791679/866392456882455/?type=1&theater 
เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์. (2560). ถั่วเหลือง สมุนไพร พืชโปรตีนสูง ช่วยลดการเกิดสิว. สืบค้นเมื่อ 30 

เมษายน 2561 จาก https://www.technologychaoban.com/folkways/article_41034  
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2) ชื่อเรียกภาคเหนือ บอนแบ้ว 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะโหรา (จันทบุรี) 

 ตะพิดป่า (พังงา) 
 บอนดอย (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) 
 อุตตพิษ (ไทย) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Typhonium roxburghii Schott 
วงศ์ (Family) Araceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

บอนแบ้ว เป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็ก และบอบบางกว่าต้นอุตพิต จะมีหัวอยู่ใต้ดิน 
ใบบอนแบ้ว ใบอ่อนจะมีลักษณะเป็นรูปไข่แกมหัวใจ หรือเป็นรูปสามเหลี่ยม ตรงปลายของมันจะ

แหลม ส่วนใบแก่นั้นจะเป็นหยัก แบ่งออกเป็น 3 แฉก ก้านใบจะมีความยาวประมาณ 15 ซม. 
ดอกบอนแบ้ว จะออกเป็นช่อ และเป็นแท่งจะมีความยาวประมาณ 20 ซม. ดอกตัวเมียจะอยู่ตอนโคน 

ถัดขึ้นไปเป็นดอกฝ่อสีเหลืองและถัดขึ้นไปอีกก่อนที่จะถึงดอกตัวผู้ จะมีช่วงว่างยาวประมาณ 1.25 ซม. ช่วงที่
เป็นดอกตัวผู้จะมีความยาวประมาณ 1 ซม. เกสรตัวผู้นั้นจะเรียงกันเป็นวงรอบ ๆ แท่งประมาณ 8-9 วงเป็นสี
เหลือง และถัดจากดอกตัวผู้ขึ้นไปจะเป็นติ่งยาว ตรงปลายของมันจะแหลม ละอองเกสรนั้นจะ เป็นสีชมพู ช่อ
ดอกจะมีกาบหุ้ม ตรงโคนกาบจะโอบช่อดอกเป็นท่อยาวประมาณ 4 ซม. เป็นสีเขียวและจะมีลายเป็นสีน้ าตาล
ปนแดง ส่วนกาบตอนบนจะเป็นรูปไข่ ตรงปลายของมันจะแหลมและมีความกว้างประมาณ 5 ซม. จะเป็นสี
น้ าตาลเข้มปนแดง ตรงปลายจะเป็นสีเขียวบิดม้วนเป็นเกลียว 

ผลบอนแบ้ว ผลสดนั้น จะมีเนื้อนุ่ม มีลักษณะเป็นรูปของขนาน 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว  ป่าชุมชน   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
ความสามารถในการปลูกนอกถิ่น 

มีเขตการกระจายพันธุ์กว้าง พบได้ตั้งแต่อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ พม่า จีนตอนใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน 
และภูมิภาคมาเลเซีย ไปจนถึงฟิลิปปินส์และนิวกินี 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
แกงบอน แกงคู่กับใบผักแคบ (ต าลึง) กินกับน้ าอ้อย แก้คันแกงกับผักกูดก๊อง 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
หัว ใช้เป็นยากัดฝ้าหนอง กัดเถาดานในท้อง หุงเป็นน้ ามันใส่แผล สมานแผล โดยการปิ้งไฟใช้

รับประทานได้ 
ราก จะมีฤทธิ์เป็นยาช่วยกระตุ้น รักษาโรคริดสีดวงทวารกินกับกล้วยใช้รักษาอาการปวดท้อง หรือจะ

ใช้ส าหรับทาภายนอก และกินรักษาพิษงูกัดก็ได้ 
กาบ น าไปหั่นให้ละเอียด ใช้ดองกินเป็นผักได้ 
ก้านใบ ลอกเอาเปลือกออก แล้วใช้แกงส้มแบบเดียวกับแกงอุตพิต  

พืชท่ีใช้บริโภคร่วมกัน 
ผักกดูก๊อง 

วิธีการขยายพันธุ์ 
วิธีการแยกหัว 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)  (Concise Encyclopedia of Plants in Thailand) .  (2559) . 

บอนแบ้ว.ส านักงานหอพรรณไม้ ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2561 จาก http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx? 
words=บอนแบ้ว&typeword=group 

Medthai. (2557). บอนแบ้ว สรรพคุณและประโยชน์ของต้นบอนแบ้ว 7 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2561 
จาก  https://medthai.com/บอนแบ้ว/ 
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3) ชื่อเรียกภาคเหนือ ผักกูด 
ชื่อไทย/อื่นๆ เฟิร์น 

 กูดกิน, กูดคึ (ภาคเหนือ) 
 กูดน้ า (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) 
 ไก้กวิลุ, ปู่แปลเด๊าะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) 
 ผักกูด (ท่ัวไป) 
 ผักกูดขาว (ชลบุรี) 
 หัสด า (ภาคใต้) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Diplazium esculentum (Retz.) Sw. 
วงศ์ (Family) Athyriaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักกูด จัดเป็นเฟิร์นขนาดใหญ่ที่มีเหง้าตั้งตรง และมีความสูงมากกว่า 1 เมตรขึ้นไป เหง้าปกคลุมไป
ด้วยใบเกล็ด เกล็ดมีขนาดกว้างประมาณ 1 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เกล็ดมีสีน้ าตาลเข้มถึงสี
ด า ขอบใบเกล็ดหยักเป็นซี่ โดยเฟิร์นชนิดนี้มักจะขึ้นหนาแน่นตามชายป่าที่มีแดดส่องถึง ในบริเวณที่ลุ่มชุ่มน้ า 
ตามริมล าธาร บริเวณต้นน้ า หนองบึง ชายคลอง ในที่ที่มีน้ าขังแฉะและมีอากาศเย็น รวมไปถึงในพ้ืนที่เปิดโล่ง 
หรือในที่ที่มีร่มเงาบ้าง และจะเจริญเติบโตได้ดีบริเวณที่ชื้นแฉะ มีความชื้นสูง เติบโตในช่วงฤดูฝน ขยายพันธุ์
ด้วยวิธีการใช้เหง้า ใช้สปอร์ หรือไหล มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในเขตร้อนทั่วไปของเอเชีย ไล่ตั้งแต่ภาคกลาง
ของประเทศจีน ภาคใต้ของญี่ปุ่น ไปจนถึงหมู่เกาะแปซิฟิก ส่วนในประเทศไทยบ้านเราจะพบผักกูดได้ทั่วไป
แทบทุกภูมิภาคในที่มีสภาพดินไม่แห้งแล้ง 

ใบผักกูด ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น มีความยาวได้มากกว่า 1 เมตรและกว้างได้ถึง 50 
เซนติเมตร ใบมีสีเขียวอ่อน แม้แก่จะมีสีเขียวเข้ม มีใบย่อย 1-2 คู่ล่างจะเล็กกว่าใบย่อยที่อยู่ช่วงกลาง ซึ่งมี
ขนาดใหญ่ได้ถึง 25 เซนติเมตร ช่วงขนาดสอบเล็กลงทันทีเป็นหลายแหลม ส่วนใบย่อยชั้นกลางจะมีใบที่มี
ขนาดใหญ่กว่า มีก้านสั้นหรือกึ่งไม่มีก้าน โคนใบมีลักษณะเว้าเป็นรูปหัวใจหรือเป็นติ่งหู ปลายสอบแหลมมี
ขนาด 2.5 เซนติเมตร ขอบหยัก ลึกประมาณ 1 ใน 4 ของระยะถึงเส้นกลางใบ ปลายเป็นรูปมน ขอบเป็นฟัน
เลื่อย เนื้อใบมีลักษณะบางคล้ายกระดาษ มีเส้นใบแตกแขนงแบบขนนก มีปลายเส้นถึง 10 คู่ กลุ่มสปอร์จะอยู่
ใกล้และยาวตลอดความยาวของเส้นใบส่วนปลาย ส่วนก้านใบยาวประมาณ 70 เซนติเมตร 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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ความสามารถในการปลูกนอกถิ่น 
มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในเขตร้อนทั่วไปของเอเชีย ไล่ตั้งแต่ภาคกลางของประเทศจีน ภาคใต้ของ

ญี่ปุ่น ไปจนถึงหมู่เกาะแปซิฟิก ส่วนในประเทศไทยบ้านเราจะพบผักกูดได้ทั่วไปแทบทุกภูมิภาคในที่มีสภาพดิน
ไม่แห้งแล้ง 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด ลวก, แกง, ผัด, ย า แกงปลา ผัดน้ ามันหอย 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผักกูด เป็นผักที่มีรสจืดอมหวานและกรอบ ยอดอ่อนและใบอ่อนนิยมน ามาบริโภค โดยน ามาปรุง

เป็นอาหารได้อย่างหลากหลาย ด้วยการน ามาย า ผัด ท าเป็นแกงจืด แกงเลียง แกงส้ม แกงแคร่วมกับผักชนิด
ต่าง ๆ ต้มกะทิ ฯลฯ ส่วนเมนูผักกูดก็เช่น ย าผักกูด ผักกูดผัดน้ ามันหอย แกงจืดผักกูดหมูสับ ไข่เจียวผักกูด ผัด
กับไข่หรือแหนม น ามาแกงกับปลาน้ าจืด ท าเป็นแกงกะทิกับปลาย่าง หรือน ามาราดด้วยน้ ากะทิรับประทาน
ร่วมกับน้ าพริกหรือแกงรสจืด ส่วนชาวอีสานจะรับประทานยอดสดร่วมกับลาบ ก้อย ย า ส้มต า ปลาป่น หรือจะ
น าไปดัดแปลงเป็นเมนูอ่ืน ๆ ก็ท าได้ไม่ยาก นอกจากนี้ยัง นิยมน ามาใช้ลวกหรือต้มให้สุกจิ้มกินกับน้ าพริก ใช้
เป็นผักจิ้มกินกับน้ าพริกตาแดง น้ าพริกถั่ว หรือน้ าพริกต่าง ๆ แต่จะไม่นิยมน ามารับประทานแบบสด ๆ เพราะ
จะมียางเป็นเมือกอยู่ที่ก้าน โดยในช่วงหน้าแล้งผักกูดจะมีรสชาติอร่อยกว่าฤดูอ่ืน ๆ 

- ในปัจจุบันมีการเก็บผักกูดไว้ขายส่งไปญี่ปุ่น โดยชาวญี่ปุ่นจ าน าผักกูดไปดองกับเกลือไว้รับประทาน 
หรือที่เรียกว่า “วาราบิ” 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ (ใบ) 
2. ผักกูดอุดมไปด้วยธาตุเหล็กและเบตาแคโรทีน การรับประทานผักกูดร่วมกับเนื้อสัตว์จะช่วยท าให้

ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุต่าง ๆ ได้ดีข้ึน และยังช่วยบ ารุงร่างกายอีกด้วย (ใบ) 
3. ใบผักกูดน ามาต้มเป็นน้ าดื่ม ช่วยแก้ไข้ตัวร้อน (ใบ) 
4. ผักกูดเป็นผักท่ีมีคุณสมบัติช่วยดับร้อน ท าให้ร่างกายปรับสภาพอุณหภูมิให้เข้ากับฤดูได้ 
5. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเม็ดเลือด (ใบ) 
6. ช่วยบ ารุงโลหิต เนื่องจากผักกูดเป็นผักท่ีมีธาตุเหล็กมากที่สุดเป็นอันดับ 1 (ใบ) 
7. ช่วยแก้โรคโลหิตจาง (ใบ) 
8. ช่วยบ ารุงสายตา (ใบ) 
9. ช่วยลดความดันโลหิตสูง (ใบ) 
10. ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันได้ (ใบ) 
11.  ผักกูดเป็นผักที่มีเส้นใยอาหารสูงมาก จึงช่วยให้ระบบขับถ่ายท างานได้อย่างดี (ใบ) 
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12. ช่วยขับปัสสาวะ (ใบ) 
13. ช่วยแก้พิษอักเสบ (ใบ) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกสภาพที่มีความชื้นสูงหรือบริเวณดินแฉะ ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์หรือเหง้าหัวใต้

ดิน เจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2556). ผักกูด สรรพคุณและประโยชน์ของผักกูด 16 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2561 จาก

https://medthai.com/ผักกูด/ 
Prayod.com. (2559). ผักกูด. สืบค้นเมื่อ 9 เมษายน 2561 จาก https://prayod.com/ผักกูด/ 
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4) ชื่อเรียกภาคเหนือ ผักกูดก๊อง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ภาคเหนือ: กูดก๊อง กูดเครือ กูดงอดแงด กูดแพะ ผักตีนต๊กโต 

ภาคกลาง : เฟิร์นตีนมังกร หญ้ายายเภา 
 ภาคใต้ : ตะเภาขึ้นหน หลีเภา 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lygodium flexuosum (L.) Sw. 
วงศ์ (Family) Schizaeaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

กูดก๊องเป็นพืชในกลุ่มเฟิร์นที่มีล าต้นเลื้อยพันต้นไม้อ่ืน มีเหง้าสั้นอยู่ใต้ดิน ล าต้นกลมเล็กและเหนียว 
มีขนสีน้ าตาลปกคลุม ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมีรูปร่างต่างกันหลายรูปแบบ เช่น ใบรูปแถบหรือรูปขอบ
ขนาน ขอบใบจักฟันเลื่อย มีอับสปอร์สีน้ าตาลอยู่ตามขอบด้านท้องใบ 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอดอ่อน แกงกับผักพ่อค้าตีเมีย แกงกับบอนแบ้ว แกงกับหน่อ แกงรวม 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ยอดอ่อนกินเป็นผักสดกับน้ าพริกหรือลาบ รากเป็นสมุนไพร ต้มน้ าดื่มแก้โรคนิ่ว หรือน ามาเข้ายาต้ม

น้ าดื่มแก้ริดสีดวงทวาร (มะโหก) 
พืชท่ีใช้บริโภคร่วมกัน 

บอนแบ้ว 
วิธีการขยายพันธุ์ 

แยกกอ และใช้สปอร์ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
มู ลนิ ธิ โ คร งการหลว ง .  (ม .ป .ป . ) .  กูดก๊ อ ง (หญ้ า ยาย เภ า ) .  สื บค้น เมื่ อ  9 เมษายน 2561 จาก 

http://www2.hrdi.or.th/contentDetail/677 
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5) ชื่อเรียกภาคเหนือ ผักหนาม 
ชื่อไทย/อื่นๆ กะลี (มลายู, นราธิวาส), 

 บอนหนาม (ไทลื้อ, ขมุ), 
 ผะตู่โปล่ เฮาะตู่คุ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), 
 ด่อแกงเล่อ (ปะหล่อง), 
 บ่อนยิ้ม (เม่ียน), 
 บ่ะหนาม (ลั้วะ),  
 หลั่นฉื่อโก จุยหลักเท้า (จีนแต้จิ๋ว) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lasia spinosa (L.) Thwaites 
วงศ์ (Family) Araceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

พืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปโล่หรือหัวลูกศรกว้าง ยาวได้ถึง 30 ซม. ขอบใบ
เว้าลึกเป็นแฉกเข้าหาเส้นกลางใบ ท้องใบและเส้นกลางใบมีหนามปกคลุม ก้านใบยาวได้ถึง 120 ซม. มีหนาม 
ดอก เป็นช่อเดี่ยว ยาวใกล้เคียงกับใบ ดอกย่อยสีเหลืองอ่อนอัดกันแน่นเป็นแท่ง เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบ
รวม 4-6 กลีบ เกสรเพศผู้ 4-6 อัน แผ่นรองช่อดอกสีน้ าตาล รูปหอกแคบตั้งขึ้นหรือโค้งบิดเป็นเกลียว ผล เป็น
ผลเดี่ยว อ่อนนุ่มขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. เมล็ด กลม 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิน่ 
ความสามารถในการปลูกนอกถิ่น 

มีเขตการกระจายพันธุ์ในอินเดีย ทางตอนใต้ของประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงอินโดนีเซีย ใน
ประเทศพบได้ตามแหล่งธรรมชาติทั่วทุกภาค ชอบดินร่วน ความชื้นมาก และแสงแดดแบบเต็มวัน มักขึ้นในที่
ชื้นแฉะมีน้ าขัง เช่น ตามริมน้ า ริมคู คลอง หนอง บึง ตามร่องน้ าในสวน หรือบริเวณดินโคลนที่มีน้ าขัง 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด ลวก จอ กับส้มมะขาม  
กินยอด กินดอก ใส่แกงส้ม 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ยอดอ่อน ใบอ่อน และดอกอ่อนผักหนามมีรสจืด (ถ้าน าไปดองจะมีรสเปรี้ยว) สามารถน ามา

รับประทานเป็นผักได้ โดยน ามาลวกหรือต้มกับกะทิ หรือใช้ท าผักดองแกล้มแกงไตปลาและขนมจีน 
รับประทานร่วมกับน้ าพริก หรือน าไปผัด ปรุงเป็นแกง อย่างแกงส้ม แกงไตปลา 

- ก้านใบอ่อนใช้ต้มกินกับน้ าพริก 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ใบ ช่วยรักษาอาการไอ และปวดท้อง 
ราก สามารถต้มดื่มแก้เจ็บคอ หรือต้มให้เด็กแรกเกิดอาบ 
เหง้า สามารถใช้เป็นยาแก้ไอ ขับเสมหะ หรือต้มน้ าอาบแก้คัน จากพิษหัด อีสุกอีใสสุกใส และโรค

ผิวหนัง 
ทั้งต้น ช่วยขับปัสสาวะ แก้อาการปัสสาวะพิการ โดยน าล าต้นแห้ง 10-15 กรัม มาต้มน้ ากิน 
ยอดอ่อนและใบอ่อน น ามารับประทานได้ แต่ต้องน าไปท าให้สุกหรือดองก่อนรับประทานเพ่ือก าจัด

พิษ 
โทษของพืช 

ผักหนามมีสารไซยาโนจินิกไกลโคไซด์ (Cyanogenic. Glycosides) ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นสารไฮไดร
ไซยาไนต์ (hydrocyanic acid)  ซึ่งเป็นสารพิษที่มีฤทธิ์ระงับการเจริญเติบโต และยับยั้งกระบวนการสร้างและ
สลายของเซลล์สิ่งมีชีวิต ยับยั้งกระบวนการหายใจและเนื้อเยื่อไม่ให้ดึงออซิเจนออกมาใช้ อาจส่งผลต่อชีวิตได้ 
ดังนั้นก่อนทานจึงต้องท าไปล้างสะอาด และท าให้สุกหรือดองก่อนจึงจะรับประทานได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

อินเดีย ตอนใต้ของประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงอินโดนีเชีย ชอบขึ้นตามริมน้ า หรือบริเวณ
ดินโคลนที่มีน้ าขัง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (ม.ป.ป.). ผักหนาม. สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2561 จาก 

http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search.asp?txtsearch=
ผักหนาม 

Kapook! Health. อาหารเพ่ือสุขภาพ. (ม.ป.ป.). ประโยชน์ของผักหนาม ผักริมน้้าที่ไม่ธรรมดา แต่ยังเป็นยา
รักษาโรค. [บล็อกโพสต์] สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2561 จาก https://health.kapook.com/ 
view176847.html 

Medthai. (2560). ผักหนาม สรรพคุณและประโยชน์ของต้นผักหนาม 28 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2561 
จาก https://medthai.com/ผักหนาม/ 
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6) ชื่อเรียกภาคเหนือ พ่อค้าตีเมีย 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักกับแก้ (ล าพูน) ภาคกลางเรียก เฟิร์นแผง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Selaginella argentea (Wall ex. Hook & Grew) Spring 
วงศ์ (Family) Selaginellaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นพืชในกลุ่มใกล้เคียงกับเฟิร์น อยู่ในสกุลตีนตุ๊กแก เช่นเดียวกับ S. helferi เหง้าเลื้อยอยู่ใต้ดิน มี
เกล็ดปกคลุม ก้านใบตั้งตรง ใบละเอียดคล้ายใบเฟิร์นที่แท้จริง ใบมี 2 ขนาด เรียงเป็น 2 แถว โดยแถวบนจะมี
ขนาดเล็กกว่า มีรากค้ าจุนอยู่ใกล้โคนต้น กลุ่มของอับสปอร์อยู่ปลายกิ่ง มีใบประดับเล็กๆ ติดอยู่ 4 ใบ 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอดอ่อน แกงใส่บอนแบ้ว แกงใส่หน่อ แกงรวม 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ส าหรับการน าผักพ่อค้าตีเมียไปปรุงอาหารนั้น ชาวบ้านนิยมน าไปแกงใส่เห็ดนางรมและปลาแห้ง หรือ

ลวกกินกับน้ าพริก 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ส าหรับคุณค่าทางอาหารนั้น ผักพ่อค้าตีเมียมีคุณค่าอาหารเหมือนผักอ่ืนทั่วไป มีปริมาณเหล็ก 

โพแทสเซียม ฟอสฟอรัสและแคลเซียมค่อนข้างสูง มีวิตามินอี วิตามินบี และมีปริมาณแอนติออกซิเดนท์ จึงมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 
พืชท่ีใช้บริโภคร่วมกัน 

บอนแบ้ว 
วิธีการขยายพันธุ์ 

ชอบขึ้นตามดินที่มีซากใบไม้ทับถมกัน ในป่าไผ่หรือป่าเบญจพรรณที่มีความชื้นสูง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (ม.ป.ป.). พ่อค้าตีเมีย. สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2561 จาก 

http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?bot
anic_id=1848 
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ประทุมพร ยิ่งธงชัย. (ม.ป.ป.). พ่อค้าตีเมีย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
สืบคน้เมื่อ 15 เมษายน 2561 จาก https://stri.cmu.ac.th/article_detail.php?id=60 
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7) ชื่อภาคเหนือ อีหง้อ อีก้าน 
ชื่อไทย/อื่นๆ อีหง้อง ดอกก้าน บุกอีรอกเขา บุก อีรอก 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Amorphophallus brevispathus Gagnep. 
วงศ์ Araceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ดอกก้าน เป็นพืชล้มลุกตระกูลเดียวกับบุก  โดยดอกก้านจะมี 3 ชนิดคือ 1) ดอกก้านควยงู 
2) ดอกก้านเต๊าะแต๊ะ 3) ดอกก้านบุก ดอกก้านจะมีเหง้าอยู่ในดิน มีล าต้นเป็นก้านยาวตั้งตรงออกมาเหนือดิน
ประมาณ 1 – 2 ฟุต ลักษณะกลมขนาดนิ้วมือ มีสีเขียวอ่อนและน้ าตาลแดง บางชนิดเป็นพื้นลาย หรืออาจเป็น
จุดด า ใบจะแตกออกจากปลายก้าน 2-3 ก้าน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย สีเขียวเข้ม บางชนิดมีจุด
สีขาวกระจายอยู่ทั่วไป ก้านดอกยาวออกจากเหง้าคล้ายก้านใบ ดอกอยู่ตรงปลายก้าน รูปดอกคล้ายดอก
หนา้วัว มีเกสรเป็นแท่งอยู่ตรงกลาง กลิ่นหอมอ่อนๆ ผลมีลักษณะกลมเกลี้ยงติดกันเป็นแท่ง ผลอ่อนมีสีเหลือง 
เวลาแก่จะเป็นสีส้มแดง ช่วงฤดูร้อนจะออกดอกแล้วเป็นเมล็ด พอถึงช่วงฤดูฝนเมล็ดแก่จัดหลุดร่วง ดอกก้าน
ต้นเล็กเจริญเติบโตขึ้นจนหมดฤดูฝน เข้าสู่ฤดูร้อนดอกก้านจะสะสมอาหารไว้ที่หัวท าให้เหง้าหัวดอกก้านมี
ขนาดใหญ่ข้ึน ช่วงฤดูร้อนจะเหลือเพียงเหง้าหัวดอกก้านในดินเท่านั้น 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน ป่าเบญจพรรณ     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ดอกก้านที่นิยมรับประทานมีสองชนิด 
1. ดอกก้านต้นเขียว ล าต้นมีสีเขียวอ่อน มีขนาดล าต้นเล็กกว่าดอกก้านต้นลาย 
2. ดอกก้านลาย ล าต้นลาย มีจุดด า มีขนาดล าต้นใหญ่กว่าดอกก้านต้นเขียว 
ก้านดอก นิยมน ามาท าอาหาร เป็นต้นอ่อนดอกก้าน มีดอกเกษรเป็นแท่งอยู่ตรงปลายก้าน ผลอ่อนสี

เหลือง ผลแก่เป็นสีแดง จะเริ่มออกเมื่อฝนเริ่มตกประมาณเดือนเมษายน พ้ืนที่ๆมีความชื้นจะออกก่อน 
ดอกก้านส่งกลิ่นไปได้ไกลถึง 20 เมตร สามารถหาดอกก้านด้วยวิธีตามกลิ่นได้อีกด้วย  

ก้านใบหรือดอกก้านเต๊าะแต๊ะ เป็นล าต้นจริงของดอกก้าน มีใบตรงปลายก้านแทนดอกเกษร ก้านต้น
จะแข็งกว่าก้านดอก ท าอาหารได้เหมือนกัน 

ดอกก้านจะมีเมือกเหนียวคัน ถ้าท าไม่เป็นท าให้แพ้คันปากคันคอได้ จึงนิยมน ามาแกงเป็นอาหาร หรือ 
จออีหง้อ 
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อีหง้อคันเหมือนบอน  วิธีแก้ก็เหมือนแกงบอนคือความเปรี้ยวของน้ ามะขามเปียก 
ดอกก้านลายจะคันกว่าดอกก้านเขียว เวลาท าอาหารควรลอกน้ าทิ้งก่อนหนึ่งครั้ง ดอกเกษรจะคันกว่า

ต้น บางท่านน าไปเผาไฟก่อนท าอาหาร 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. หัวมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด ช่วยลดการดูดซึมของน้ าตาลจากทางเดินอาหาร 
2. หัวช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ลดน้ าหนัก 
3. หัวใช้เป็นยากัดเสมหะ 
4. หัวใช้เป็นยาแก้เถาดาล ที่จุดเป็นก้อนกลิ้งอยู่ในท้อง 
5. บางข้อมูลระบุว่า หัวใช้เป็นยาพอกกัดฝีหนอง 

พืชท่ีใช้บริโภคร่วมกัน 
มะขามสุก 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากชุมชน 
อีหง้อคันเหมือนบอน  เวลาท าต้องระวังไม่ให้โดนผิวหนัง  

วิธีการขยายพันธุ์ 
เพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ชาวบ้านต าบลบ้านเหล่า เครือข่ายแม่ญิงพะเยา เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน้ าอิง สถาบันชุมชนลุ่มน้ าโขง และอุทยาน

แห่งชาติแม่ปืม (2561). รายงานการศึกษาเรื่องพืชอาหารจากป่าแม่ปืม: พ้ืนที่ศึกษา ต้าบลบ้านเหล่า 
อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา. Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) และ สหภาพนานาชาติ 
เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN). สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2561 จาก 
http://www.mekongci.org/images/work-women/report-maepeum-forest.pdf 

Medthai. (2560). บุกอีรอกเขา สรรพคุณและประโยชน์ของบุกอีรอกเขา 6 ข้อ !.  สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 
2561 จาก https://Medthai.com/บุกอีรอกเขา/ 
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ปฏิทินพืช บ้านดอนเจียง 
 

  ช่ือภาคเหนือ ช่ือไทย/อื่นๆ ปริมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 กระชายแดง กระชายป่า พบ                         

2 กระถิน   พบ                         

3 กระทือ กระทือป่า กะแวน กะแอน แสมด า  พบ         เหง้าอ่อน  หัว ดอก          

4 กอก มะกอก พบ                         

5 กอมก้อ กระเพราพื้นบา้น พบ                         

6 ก้านตอง คาวตอง พบ                         

7 กิมกุ้ง สันพร้าหอม พบ                         

8 กุ่ม กุ่มน้ า พบ                         

9 โกศล   พบ                         

10 ขมิ้นแกง ขมิ้นหัว ขมิ้น  พบ เหง้า       ใบ               

11 ขมิ้นอ้อย ว่านเหลือง  พบ                         

12 ขิงแกง ขิงเต่า ขิงเมือง ขิงแมงดา ตะไคร้พราน พบ         เหง้า               

13 ขี้ข๋วง ผักขวง พบ                         

14 ขี้ติ้วป่า ติ้วเกลี้ยง พบ         หน่อ               

15 ขี้มด ไข้มด ชุมเส็ด  พบ                         

16 ขี้หูด ผักเปิ๊ก พบ                         
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  ช่ือภาคเหนือ ช่ือไทย/อื่นๆ ปริมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

17 ขี้เหล็กขาว ขี้เหล็กใหญ่  พบ     ยอด   ดอก               

18 เขียงคา เขื๋องคา หญ้าเสือมอบ  พบ                         

19 แค ปุลิง ชะพลู พบ                         

20 แครอท   พบ                         

21 จอยนาง ย่านาง พบ                         

22 จ้ าขาว พิลังกาสา พบ                         

23 จี๋กุ๊ก   พบ                         

24 เชียงดา   พบ                         

25 ดอกคั่ง ดอกครั่ง  พบ                         

26 ดอกแค   พบ                         

27 ดอกป้าน สายบัว พบ                         

28 ดอกอาว กระเจียว  พบ                         

29 ดีกระทิง ดีปลา๋กั้ง ดีปลากั้ง พบ                         

30 ดีเหยี่ยน ผักบุ้งร้วม พบ                       รสชาติดี 

31 เดื่อป่อง เดื่อสาย  พบ                         

32 เดื่อผา มะเดื่อป่า พบ                         

33 ต้างหลวง ต้างป่า ต้างผา พบ                         

34 ตาเหิน กระทายเหิน หางหงส์  พบ                         
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35 ตูน ทูน คูน พบ                         

36 เตา เทาน้ า ไก หายาก คนโบราณถือไม่ให้แขกทาน                 

37 ถั่วพ ู   พบ                         

38 บอนเมือง บอนเขียว บอนจีนด า  พบ                         

39 บะกอม ลาย มะคอม พบ                         

40 บะค้อนก้อม อีฮึม  มะรุม พบ   ฝัก   ยอด ทานตลอด              

41 บะบอย ถั่วบอย ถ่ัวราชมาษ พบ     เม็ด                   

42 บะปิน มะตูม พบ  ยอดออกตลอดป ี     ผลอ่อน    ผลแก ่     

43 บะแปบ ถั่วแปบ พบ     เม็ด                   

44 บะหนุน ขนุน พบ       ผล-ใช้แกง                

45 บะแฮะ ถั่วแระ พบ                         

46 บัวกวั้ก ตาลปตัรฤาษี พบ               มาก         

47 ปืนนกไส ้ หญ้าก้นจ้ า พบ ไม่นิยมทาน                   

48 ปุ๋มป๋า จุ๋มป๋า ผักปอด  ผักพริก พบ                         

49 ปุ๋มเป้ง เปง  พบ         เม็ดอ่อน              

50 ปุย ต้นจิก  พบ                         

51 ปู่ย่า ผักคายา  พบ           ยอด         ดอก   

52 ปูเลย ไพล พบ         ดอก               
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53 ผักข้าว ฝักข้าว พบ ยอด   ผล                   

54 ผักแคบ ต าลึง พบ                         

55 ผักแซ่ว มะลิวลัย์ ผักแส้ว พบ                         

56 ผักบุ้งนา ผักบุ้ง พบ                         

57 ผักปั๋ง ผักปรัง  พบ                         

58 ผักแปม   พบ                         

59 ผักเผด็ หมูแม้ว คราดหัวแหวน พบ           มาก             

60 ผักไผ ่ ผักแพว พบ                   งาม     

61 ผักไผ่น้ า ส้มกุ้ง พญาดง พบ                         

62 ผักแว่น   พบ                         

63 ผักหละ ชะอม พบ                         

64 ผักหวานบ้าน ผักหวาน พบ                         

65 ผักฮ้วน กระทุงหมา พบ       ดอก                 

66 ผักฮิน ผักขาเขียด ผักอีฮิน พบ                         

67 ผักเฮือด ผักเลยีบ ผักเฮียด พบ                         

68 ผ า ไข่ผ า ไข่แหน ไข่น้ า พบ                         

69 มะกรูด   พบ                         

70 มะขามป้อมดิน ต้นใต้ใบ พบ ท าชา                       
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71 มะขามส้ม มะขาม พบ                         

72 มะเขือข่ืน มะเขือเปราะ พบ                         

73 มะเขือเครือ ซาโยเต ้ พบ                         

74 มะเขือปู ่ มะอึก พบ                         

75 มะเขือมื่น กระเจี้ยบเขียว พบ                         

76 มะแขว้ง มะเขือพวง พบ         มาก               

77 มะแขว้งขม มะแว้ง พบ                         

78 มะนอด เดื่อปล้องหิน มะค่าขน มะเดื่อขน  พบ                         

79 มะเม่า หมากเม่า พบ         ยอด             ผล 

80 มะริดไม ้ เพกา พบ             ฝักอ่อน         

81 มะห่อย มะระขี้นก พบ                         

82 มะไห ่ มะระเล็ก พบ                         

83 มันปู๋ มันป๋า มันปู พุงหมู พบ                         

84 มันสาค ู สาค ู พบ                         

85 มันส าปะหลัง มันส าโรง มันไม้  พบ                         

86 มันหัวโข ่ มันมู้ มันอี่มู้  พบ                         

87 ยอดม่วง ยอดมะม่วง พบ                         

88 เยี่ยวงัว ก าลังวัวเถลิง พบ                         
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89 รางจืด หน่อมแน้ ก าลังช้างเผือก พบ                        

90 ส้มป้อง  ชะมวง พบ         มาก               

91 ส้มป่อย ส้มพอดี  พบ         มาก               

92 สลิดเมือง สลิดคา ขจร พบ                         

93 สะเลียม สะเดา พบ                         

94 สะเลียมหอม ไคร้หอม พบ                         

95 เสี้ยว ชงโค พบ                         

96 หญ้าคออ่อน ผักกาดช้าง พบ           มาก             

97 หน่อก้า ข่าโคม ข่าคม กุ๊ก พบ     หน่อ   ดอก               

98 หน่อซางป่า ไผ่ซางนวล ไผซ่างดอย พบ                         

99 หน่อบงบ้าน ไผ่บง พบ                         

100 หน่อบงป่า ไผ่หวาน ไผ่บงหวาน  พบ                         

101 หน่อไม้ฮวก ไผร่วก พบ                         

102 หน่อไร ่ ไผไ่ร ่ พบ                         

103 หน่อสีสุก ไผส่ีสุก พบ                         

104 หมากปู ๊ หมากผู้หมากเมยี  พบ                     ดอก   

105 หวาย   พบ น้อย                       

106 หอมด่วน สะระแหน ่ พบ                         
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107 หัวละแอน กระชาย  พบ                         

108 เห็ดขอนขาว   พบ                         

109 เห็ดไข่หา่น เห็ดกระโดงขาว พบ                         

110 เห็ดโคน   พบ                         

111 เห็ดซาง   พบ                         

112 เห็ดแดง   พบ                         

113 เห็ดถอบ เห็ดเผาะ พบ     บางปี ไม่พบ               

114 เห็ดถั่วเน่า เห็ดโคนน้อย พบ                         

115 เห็ดน้ าแป้ง   พบ                         

116 เห็ดปุงหม ู เห็ดพุงหม ู พบ                         

117 เห็ดลม   พบ                   ช่วงธรรมชาต ิ 

118 เห็ดหน้าม่อย เห็ดหน้าม่วง พบ                         

119 เห็ดหล่ม เหด็ก่อ เห็ดหอม พบ                         

120 เห็ดหูหน ู   พบ                         

121 เหมือด พลองเหมือด พลองด า  พบ                         

122 อ้มกบ ผักกระโฉม ผักกระโสม พบ                         

123 ออกป้าว มะพร้าว พบ                         
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ข้อมูลพืช บ้านดอนเจยีง 
 
1) ชื่อภาคเหนือ กระชายแดง 
ชื่อไทย/อื่นๆ กระชายป่า, ขิงแคลง, ขิงแดง, ขิงทราย (ภาคอีสาน), ขิงละแอน (ภาคเหนือ) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr., Gastrochilus pandurata (Roxb.) 
Ridl. , Kaempferia pandurata Roxb (ชื่ อทั้ งหมดปัจจุบัน เป็นชื่อ พ้องของกระชาย  Boesenbergia 
rotunda) 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นกระชายแดง จัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปี มีเหง้าอยู่ใต้ดิน หรืออาจเรียกว่า “หัวกระชาย” หรือ 
“นมกระชาย” หรือ “กระโปก” ลักษณะทั่วไปเหมือนกันกับกระชายเหลือง แต่จะแตกต่างกันตรงเหง้าและเนื้อ
ด้านในของเหง้า โดยเนื้อจะมีสีเหลืองแกมส้ม ส่วนขนาดของล าต้น ขนาดใบ เหง้าหรือรากจะเล็กกว่ากระชาย
เหลือง มีความสูงของทรงพุ่มประมาณ 30-80 เซนติเมตร  

เหง้าเรียวยาว ออกเป็นกระจุก ลักษณะของรากหรือเหง้าสะสมอาหารจะมีลักษณะเป็นแท่งกลม เรียว
ยาว พองตรงกลางและฉ่ าน้ า เหง้ามีสีน้ าตาลอ่อนและมีกลิ่นหอมอ่อนไม่แรงเหมือนกระชายเหลือง ชอบดิน
ร่วนที่ระบายน้ าดี เป็นที่ร่ม และในช่วงฤดูฝนจะแตกยอดขึ้นเหนือพ้ืนดิน หรืออาจเกิดได้ตลอดทั้งปีหากดินมี
ความชื้นสูง 

กาบใบมีลักษณะซ้อนกันหลายชั้น มีสีน้ าตาลแดง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อ สามารถพบได้ทั่วไป
ของทุกภาคในประเทศ  

ใบกระชายแดง มีใบเป็นใบเดี่ยว เป็นรูปไข่ค่อนข้างยาวหรือเป็นรูปใบแกมหอก โคนใบสอบ ขอบใบ
ขนาน มีความกว้างประมาณ 4-8 เซนติเมตรและยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร แผ่นใบมีสีเขียวเรียบและ
เป็นมัน ก้านใบเป็นร่อง มีลิ้นใบบางใสที่ส่วนบนของกาบใบ โคนกาบใบและหลังใบมีสีแดงเรื่อ ๆ ส่วนที่กาบใบ
ที่ท าหน้าที่ช่วยห่อหุ้มล าต้นและหลังใบด้านล่าง 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใส่ขนมจีนน้ ายา แกงหน่อ ย าหน่อ 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หน่ออ่อนสามารถน ามาใช้ปรุงรสในน้ ายาขนมจีน และใช้บริโภคเป็นผัดสดร่วมกับน้ าพริกได้ มีการน า

กระชายแดงมาใช้เพ่ือแก้การถูกคุณไสย ด้วยการใช้หัวน ามาโขลกให้ละเอียดผสมกับน้ าผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอน 
แล้วเสกด้วยคาถาบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ “อิติปิโสภะคะวา จนถึง ภะคะวาติ” ให้ครบ 16 จบ ก่อนน า
ให้ผู้ถูกคุณไสยรับประทาน หรือน ามาใช้ในทางอยู่ยงคงกระพันชาตรี 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยแก้โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ท าให้ร่างกายแข็งแรง ด้วยการใช้หัวตากแห้ง

น ามาบดละเอียดละลายผสมกับน้ าผึ้งแล้วปั้นเป็นยาลูกกลอนกินเป็นประจ าก่อนอาหารเช้าและเย็น (หัว) 
2. ช่วยบ ารุงก าลัง ท าให้กระชุ่มกระชวย (หัว) 
3. ช่วยบ ารุงระบบประสาทให้ท างานได้ดีขึ้น (หัว) 
4. ช่วยบ ารุงก าหนัด แก้กามตายด้าน ท าให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย ด้วยการใช้หัวแห้งน ามาบดผสม

กับน้ าผึ้งเป็นยาลูกกลอนรับประทาน (หัว) 
5. ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดแข็งตัว (หัว) 
6. ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน (หัว) 
7. ช่วยรักษาโรคในช่องปากต่าง ๆ แก้ปากเปื่อย ปากแตก มีแผลในช่องปาก (หัว) 
8. ช่วยรักษามะเร็งเม็ดเลือด จาการวิจัยใหม่พบว่ากระชายแดงเป็นส่วนประกอบในการรักษามะเร็ง

เม็ดเลือด (BVHJ) ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้ กระชายแดงทั้งต้น 50 กรัม, แพงพวยดอกขาวทั้งต้น 50 กรัม, หญ้า
งวงช้างทั้งต้น 50 กรัม, และสบู่แดงทั้งต้น 50 กรัม น ามาบดรวมกันให้เป็นผง ใช้ชงกับน้ าร้อนดื่มหลังอาหาร
ครั้งละ 2 ช้อนชา วันละ 3 เวลา (ท้ังต้น) 

9. ช่วยรักษามะเร็งกระดูก (BOE) โดยใช้กระชายแดงน ามาบดให้เป็นผง ใช้กินก่อนอาหารครั้งละ 2 
ช้อนชา (ไม่ระบุว่ากินอย่างไร แต่คาดว่าน่าจะใช้ชงกับน้ าร้อนดื่ม) วันละ 3 เวลา อาการจะดีขึ้น (ไม่ระบุว่าเป็น
ส่วนไหน) 

10. ช่วยแก้ลมอันเกิดแก่กองหทัยวาตะหรือลมในหัวใจ ที่ท าให้จิตใจระส่ าระสาย แก้อาการใจสั่น (หัว) 
11. ช่วยแก้อาการปวดมวนในท้อง (หัว) 
12. ช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ลมจุกเสียดได้ดี มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย E.coli ซึ่งอาจเป็น

สาเหตุของอาการจุกเสียดแน่น (หัว) 
13. สาร Cineole ในกระชายแดงมีฤทธิ์ช่วยลดการบีบตัวของล าไส้ได้ จึงช่วยลดอาการปวดเกร็งได้ 
14. ช่วยแก้อาการปวดเบ่ง (หัว) 
15. ช่วยแก้อาการบิดมูกเลือด (หัว) 
16. ช่วยรักษาโรคล าไส้ใหญ่อักเสบ (หัว) 
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17. ช่วยแก้โรคพยาธิ ด้วยการใช้หัวน ามาปั้นเป็นยาลูกกลอนรับประทานก่อนเข้านอนทุกวัน (หัว)หัว
กระชายแดง 

18. ช่วยขับระดูขาว แก้มุตกิดระดูขาวของสตรี (หัว) 
19. น้ ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อในระบบ

ทางเดินอาหาร 
20. ป้องกนัมะเร็งและช่วยท าให้ตับท างานก าจัดสารพิษได้ (หัว) 
21. จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่า สาร Pinostrobin ในกระชายมีฤทธิ์ช่วยต้านการ

เจริญเติบโตของเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคกลาก 3 ชนิด และช่วยต้านการเจริญของเชื้อ Candida 
albican ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการตกขาวในสตรี 

22. ช่วยป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม (หัว) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

แยกหน่อ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai.  (2560) .  กระชายแดง สรรพคุณและประโยชน์ของกระชายแดง 26 ข้อ ! .  สืบค้น เมื่ อ  

5 พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/กระชายแดง/ 
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2) ชื่อภาคเหนือ กระถิน 
ชื่อไทย/อื่นๆ กะเส็ดโคก กะเส็ดบก (ราชบุรี), กะตง กระถิน กระถินน้อย กระถินบ้าน ผักก้านถิน 
(สมุทรสงคราม), ผักก้านถิน (เชียงใหม่), ผักหนองบก (ภาคเหนือ), กระถินไทย กระถินบ้าน กระถินดอกขาว 
กระถินหัวหงอก (ภาคกลาง), ตอเบา สะตอเทศ สะตอบ้าน (ภาคใต้), กระถินยักษ์, White popinac, Lead 
tree, Horse tamarind, Leucaena, lpil-lpil 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นกระถิน และมีถิ่นก าเนิดในอเมริกาเขตร้อนและในหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก มีการน าเข้ามา
ปลูกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย เนื่องจากต้นกระถินเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายจึงพบได้ทั่วไป จัดเป็นไม้
พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก มีขนาดความสูงประมาณ 3-10 เมตร ไม่ผลัดใบ ลักษณะทรงต้นเป็นเรือนยอดรูปไข่
หรือกลม เปลือกต้นมีสีเทา และมีปุ่มนูนของรอยกิ่งก้านที่หลุดร่วงไป และขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ด 
เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยหรือในดินเหนียวอุ้มน้ าได้ดี  

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงสลับกัน ยาวประมาณ 12.5-25 เซนติเมตร แกนกลางใบ
ประกอบมีขน ใบแยกแขนงประมาณ 3-19 คู่ เรียงตรงข้ามกัน มีความยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ส่วนใบ
ย่อยมีประมาณ 5-20 คู่ เรียงตรงข้ามกัน ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปขอบขนาน มีความกว้างประมาณ 2-5 
มิลลิเมตรและยาวประมาณ 0.6-2.1 เซนติเมตร โคนใบเบี้ยว ปลายใบแหลม ขอบใบมีขน แต่ละใบมีเส้นแขนง
อยู่ประมาณข้างละ 5-6 เส้น ส่วนก้านใบย่อยมีความยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร  

ดอกมีสีขาว ออกดอกเป็นช่อแบบกระจุกแน่นตามง่ามใบและปลายกิ่งประมาณ 1-3 ช่อ กลีบเลี้ยงโคน
ติดกันลักษณะเป็นรูประฆัง ส่วนปลายแยกเป็นสามเหลี่ยมเล็ก 5 แฉก มีขน ส่วนกลีบดอกมี 5 กลีบ มีเกสรตัว
ผู้ 10 อัน เมื่อดอกบานเต็มที่จะกว้างประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร โดยจะออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนมิถุนายน  

ฝักกระถิน มีลักษณะแบน ปลายฝักแหลม โคนสอบ ฝักเมื่อแก่จะแตกตามยาว ฝักยาวประมาณ 10-
20 เซนติเมตรและกว้างประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ในฝักมีเมล็ดเรียงตามขวางอยู่ประมาณ 15-30 เมล็ด และ
จะออกผลในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนมกราคม  

เมล็ดกระถิน มีลักษณะเป็นรูปไข่แบนกว้าง มีสีน้ าตาลและเป็นมัน 
แหล่งที่พบ  

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด เป็นผักแกล้ม 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ยอดอ่อนกระถิน ฝักอ่อน และเมล็ดใช้รับประทานเป็นผักได้ โดยยอดใบจะใช้รับประทานร่วมกับ

น้ าพริก ส้มต า หรือย าหอยนางรม ส่วนเมล็ดอ่อนชาวอีสานใช้ผสมในส้มต ามะละกอหรือรับประทานกับส้มต า 
ส่วนชาวใต้ใช้เมล็ดอ่อนและใบอ่อนรับประทานร่วมกับหอยนางรม 

2. ใบ ยอด ฝัก และเมล็ดอ่อนสามารถน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ แพะ แกะ ฯลฯ 
3. ใบกระถินอุดมไปด้วยธาตุไนโตรเจนและเกลือโพแทสเซียม สามารถน ามาใช้ท าเป็นปุ๋ยหมักได้ 
4. เมล็ดสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องประดับได้หลายชนิด เช่น เข็มกลัด สายสร้อย เข็มขัด ฯลฯ 
5. ล าต้นหรือเนื้อไม้กระถินสามารถน ามาใช้ท าด้ามอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตร ท าฟืน เผาท า

ถ่าน และได้น้ าส้มควันไม้ 
6. เปลือกต้นกระถินให้เส้นใยที่สามารถน าไปใช้ท าเป็นกระดาษได้ แต่มีคุณภาพไม่ดีนัก 
7. เปลือกต้นกระถินสามารถน ามาใช้ย้อมสีเส้นไหมได้ โดยเปลือกต้นแห้ง 3 กิโลกรัมจะสามารถย้อม

เส้นไหมได้ 1 กิโลกรัม โดยจะให้สีน้ าตาล 
8. สายพันธุ์กระถินที่ท าการปรับใหม่จะมีขนาดล าต้นสูงกว่าสายพันธุ์เดิม หรือที่เรียกว่า “กระถิน

ยักษ์” ใช้ปลูกเพ่ือเป็นแนวรั้วบ้าน แนวกันลม และช่วงบังแสงแดดให้แก่พืชที่ปลูกได้ เหมาะในพ้ืนที่ที่มีการ
ดูแลรักษาต่ า และต้นกระถินยังมีความแข็งแรง เจริญเติบโตได้เร็ว 

9. ตามคติความเชื่อในต าราพรหมชาติฉบับหลวงกล่าวว่า กระถินเป็นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยน ามาปลูกร่วมกับต้นสารภี มีความเชื่อว่าจะช่วยป้องกันเสนียดจัญไรต่าง ๆ ได้ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ (ราก เมล็ดแก่) 
2. กระถินมีฟอสฟอรัสสูง จึงช่วยเสริมสร้างและบ ารุงกระดูก (ยอดอ่อน, ฝักอ่อน, เมล็ด) 
3. ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด (ยอดอ่อน) 
4. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง (ยอดอ่อน) 
5. กระถินอุดมไปด้วยวิตามินเอ จึงช่วยบ ารุงและรักษาสายตาได้ (ยอดอ่อน) 
6. ช่วยบ ารุงหัวใจ (ฝักอ่อน, ยอดอ่อน) 
7. ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ (เมล็ดแก่) 
8. ช่วยท าให้เจริญอาหาร (ฝักอ่อน, ยอดอ่อน) 
9. ช่วยแก้อาการร้อนในกระหายน้ า (ฝักอ่อน, ยอดอ่อน) 
10. ช่วยแก้เกล็ดกระดี่ข้ึนตา (ดอก) 
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11. ช่วยแก้อาการท้องร่วง (ฝัก) 
12. เมล็ดกระถินใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลม (Ascariasis) ส าหรับผู้ใหญ่ให้ใช้ครั้งละ 25-50 กรัม ส่วน

เด็กให้ใช้ 5-20 กรัมตอ่วัน โดยใช้รับประทานขณะท้องว่างในตอนเช้าประมาณ 3-5 วัน (เมล็ด) 
13. ช่วยขับลมในล าไส้ (ราก เมล็ดแก่) 
14. ช่วยขับระดูขาวของสตรี (ราก เมล็ดแก่) 
15. ช่วยลดการเกิดนิ่วในกระเพาะอาหาร (ยอดอ่อน, ฝักอ่อน, เมล็ด) 
16. ดอกกระถินช่วยบ ารุงตับ (ดอก) ช่วยบ ารุงไตและตับ (เมล็ดแก่) 
17. ฝักกระถนิเป็นยาฝาดสมาน ใช้ห้ามเลือด (ฝัก, เปลือก) 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบของกระถินมีสารที่เป็นพิษคือสารลิวซีนีน (Leucenine) หากสัตว์กระเพาะเดียวกินใบกระถินใน

ปริมาณสูงอาจท าให้ขนร่วงและเป็นหมันได้ แต่ยังไม่มีรายงานความเป็นพิษเนื่องจากการกินกระถินในคน และ
ยังมีรายงานว่ากระถินเป็นพืชที่มีคุณสมบัติช่วยดูดธาตุซีลีเนียมจากดินมาสะสมไว้ได้มาก จึงอาจท าให้เกิดพิษ
เนื่องจากธาตุนี้ได ้
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). กระถิน สรรพคุณประโยชน์ของกระถินไทย 26 ข้อ ! (กระถินบ้าน). สืบค้นเมื่อ 5 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/กระถินไทย/ 
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3) ชื่อภาคเหนือ กระทือ 
ชื่อไทย/อื่นๆ เฮียวแดง (แม่ฮ่องสอน) , กระทือป่า กะแวน กะแอน แสมด า เฮียวด า แฮวด า 

(ภาคเหนือ), ทือ กะทือ, Shampoo ginger, Wild ginger 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber zerumbet (L.) Smith 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น เป็นไม้ล้มลุก สูง 1-2 เมตร ล าต้นสั้น มีเหง้าแยกแขนงได้อยู่ใต้ดิน สามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ ท า
ให้มีลักษณะเป็นกอ เหง้ามีเนื้อข้างในสีเหลือง 

ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว ก้านใบมีขนละเอียดปกคลุม ใบเป็บกาบเรียงสลับแน่นเป็นรูป
ทรงกระบอก ลิ้นใบอยู่ด้านในระหว่างก้านใบและกาบใบเป็นแผ่นบาง แผ่นใบรูปใบหอก ปลายใบแหลม ผิวใบ
มีขนละเอียดปกคลุม 

ดอกออกเป็นกระจุกแบบช่อเชิงลด จากเหง้าที่อยู่ใต้ดิน ก้านช่อดอกรูปทรงกระบอก ผิวเกลี้ยง ดอก
ย่อยมีใบประดับ ปลายป้าน เรียงตัวแบบเวียนรอบแกนช่อ ช้อนกันแน่น สีเขียวปนแดงแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดง
เข้มเมื่อดอกบาง กลีบดอกสีเหลืองอ่อนถึงเข้ม โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นแฉกเรียงตัวคล้ายปาก 

ผลแบบแห้งแล้วแตก รูปไข่ เมื่อสุกสีแดงถึงแดงเข้ม เมล็ดรูปไข่ หรือกลม 
แหล่งที่พบ  

สวนครัว  ป่าชุมชน   
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินเหง้าอ่อน ดอก กินกับย าหน่อ กินกับน้ าพริก รสชาติเปรี้ยวเล็กน้อย 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ เพ่ือความสวยงามในสถานที่ต่าง ๆ 
ดอกกระทือสามารถน าไปใช้ปักแจกันเพ่ือความสวยงามได้ 
กระทือเป็นพืชที่มีสารอาหารน้อย แต่ส าหรับบางท้องถิ่นก็มีการใช้หัวกระทือในการประกอบอาหาร 

ซึ่งเนื้อในจะมีรสขมเล็กน้อย ต้องน ามาหั่นแล้วขย ากับน้ าเกลือนาน ๆ ก่อนน ามารับประทาน โดยทางภาคใต้ฝั่ง
ทะเลอันดามัน มีการใช้เหง้าไปแกงกับปลาย่างเพื่อใช้รับประทาน 

ในจังหวัดกาญจนบุรีมีการน าดอกแห้งของกระทือและเหง้ากระทือมาใช้รับประทานเป็นผักหรือใส่ใน
น้ าพริกรับประทาน 
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หน่ออ่อนหรือต้นอ่อนกระทือสามารถน ามาท าแกงเผ็ด แกงไตปลา หรือน าไปต้มจิ้มกินกับน้ าพริกได้ 
สารสกัดจากกระทือด้วยเมทิลแอลกอฮอล์ สามารถน ามาใช้ป้องกันและก าจัดเหาได้เป็นอย่างดี ซึ่ง

ได้ผลดีกว่าขมิ้นชัน ขิง และไพล 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
แก้ท้องอืด 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ใช้เป็นยาบ ารุงก าลัง (เหง้า) 
2. ช่วยบ ารุงธาตุในร่างกาย (ดอก) 
3. ช่วยขับน้ าย่อย ช่วยให้เจริญอาหาร (เหง้า) 
4. ช่วยแก้อาการเบื่ออาหาร ช่วยให้เจริญอาหาร ท าให้สามารถรับประทานอาหารมีรสได้ (ต้น) 
5. ช่วยแก้โรคผอมแห้ง ผอมเหลือง (ดอก) 
6. ช่วยขับเลือดเน่าร้ายในเรือนไฟ (ใบ) 
7. แก้เบาเป็นโลหิต (ใบ) 
8. มีการใช้เหง้ากระทือในต ารับยา “พิกัดตรีผลธาตุ” ซึ่งประกอบไปด้วย เหง้ากระทือ เหง้าไพล หัว

ตะไคร้หอม โดยต ารับยานี้มีสรรพคุณช่วยบ ารุงธาตุไฟ แก้ไข้ตัวร้อน และช่วยแก้เลือดก าเดาไหล (เหง้า) 
9. ช่วยแก้อาการแน่นหน้าอก (เหง้า) 
10. กระทือมีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ (ต้น)  
11. ช่วยแก้ไข้เรื้อรัง (ดอก) 
12. ช่วยแก้ไข้ต่าง ๆ แก้ไข้ตัวร้อน แก้ไข้ตัวเย็นที่รู้สึกร้อนภายใน (ราก) 
13. ช่วยแก้เสมหะเป็นพิษ (เหง้า) 
14. ดอกช่วยแก้ลม (ดอก) 
15. ช่วยแก้บิด บิดป่วงเบ่ง แก้อาการปวดท้อง อาการปวดมวนในท้อง อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุก

เสียดแน่นท้อง และช่วยขับผายลมในล าไส้ ด้วยการใช้หัวกระทือหรือเหง้ากระทือสด ประมาณ 20 กรัม (ขนาด
เท่าหัวแม่มือ 2 หัว) น ามาย่างไฟพอสุก แล้วน ามาต าเข้ากับน้ าปูนใสครึ่งแก้ว คั้นเอาแต่น้ ามาดื่มเมื่อมีอาการ 
(เหง้า) 

16. ช่วยกล่อมอาจมหรืออุจจาระ ใช้สูตรเดียวกันกับแก้บิด (เหง้า) 
17. เหง้าหรือหัวกระทือประกอบไปด้วยน้ ามันหอมระเหย (Essential oil) ที่ประกอบไปด้วยสาร 

Methyl-gingerol, Zingerone, และ Citral ซ่ึงมีฤทธิ์ในการขับลมได้และไม่มีพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร 
(เหง้า) 

18. เหง้าช่วยขับปัสสาวะ (เหง้า) 
19. เหง้ากระทือมีสรรพคุณช่วยแก้ฝี (เหง้า) 
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20. ช่วยแก้อาการเคล็ดขัดยอก ด้วยการใช้หัวกระทือน ามาฝนแล้วใช้ทาบริเวณท่ีมีอาการเคล็ด (เหง้า, 
ราก) 

21. ช่วยบ ารุงและขับน้ านมของสตรี (เหง้า) 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
หัวกระทือ ถ้ากินจ านวนมากเกินไปจะท าให้คลื่นไส้ อาเจียน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การแตกหน่อ และการงอกของเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). กระทือ ประโยชน์ และสรรพคุณกระทือ . สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://puechkaset.com/กระทือ/ 
ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ . (ม.ป.ป.). กระทือ. สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 

2561 จ า ก  http: / / biodiversity. forest. go. th/ index. php?option= com_dofplant 
&id=836&view=showone&Itemid=59 

CCi innovation. (2561). กระทือ สรรพคุณ ประโยชน์และข้อควรระวัง. สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2561 จาก 
https://www.karatbarsaec.com/กระทือ-สรรพคุณ-ประโยชน์แ/ 

Medthai. (2560). 27 สรรพคุณและประโยชน์ของกระทือ ! (กะทือ) . สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2561 จาก 
https://medthai.com/กระทือ/ 
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4) ชื่อภาคเหนือ กอก 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะกอก กูก กอกกุก (เชียงราย), กอกเขา (นครศรีธรรมราช), ไพแซ (กะเหรี่ยง-

เชียงใหม่), กอกหมอง (เงี้ยว-เชียงใหม่), กราไพ้ย ไพ้ย (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ตะผ
ร่าเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง), กอกป่า (เมี่ยน), มะกอกไทย (ไทลื้อ), มะกอกป่า (เมี่ยน), 
สือก้วยโหยว (ม้ง), โค่ยพล่าละ แผละค้อก เพ๊ียะค๊อก ล าปูนล (ลั้วะ), ตุ๊ดกุ๊ก (ขมุ), 
ไฮ่บิ้ง (ปะหล่อง), Hog plum, Wild Mango 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondias pinnata (L. f.) Kurz 
วงศ์ (Family) Anacardiaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นมะกอก มีถ่ินก าเนิดดั้งเดิมอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วย จัดเป็นไม้ยืน
ต้นผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 15-25 เมตร ล าต้นตั้งตรงและมีลักษณะกลม เรือนยอดเป็นพุ่มกลม 
แตกกิ่งก้านโปร่ง กิ่งมักห้อยลง เปลือกต้นเป็นสีเทา เปลือกหนาเรียบ มีปุ่มปมบ้างเล็กน้อย และมีรูอากาศตาม
ล าต้น กิ่งอ่อนมีรอยแผลการหลุดร่วงของใบ ตามเปลือก ใบ และผลมีกลิ่นหอม มักพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ 
ป่าเต็งรัง ป่าแดง และป่าดิบแล้งทุกภาคของประเทศไทย  

ใบมะกอก เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายใบคี่ ออกเรียงสลับ มีใบย่อยประมาณ 4-6 คู่ 
โดยจะออกเป็นคู่ ๆ ตรงข้ามกัน หรือเยื้องกันเล็กน้อย ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบแหลมหรือ
เป็นติ่งแหลม โคนใบมนเบี้ยวหรือขอบไม่เท่ากัน ส่วนขอบใบเรียบ มีขนาดกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร และ
ยาวประมาณ 7-12 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างนุ่ม ใบอ่อนเป็นสีน้ าตาลแดง เนื้อใบหนาเป็นมัน หลังใบเรียบ
เกลี้ยง ส่วนท้องใบเรียบ มีก้านใบร่วมยาวประมาณ 12-16 เซนติเมตร  

ดอกมะกอก เป็นแบบแยกเพศแต่อยู่บนต้นเดียวกัน โดยจะออกเป็นช่อแบบแยกแขนงที่ปลายกิ่งหรือ
ออกตามซอกใบ มีดอกย่อยจ านวนมากและมีขนาดเล็ก ดอกย่อยเป็นสีครีม มีกลีบดอกสีขาว 5 กลีบ กลีบดอก
เป็นรูปรี ปลายกลีบดอกแหลม มีขนาดประมาณ 4 มิลลิเมตร ส่วนกลีบเลี้ยงดอกมี 5 กลีบ ลักษณะเป็นรูปถ้วย 
ปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉก โดยจะออกดอกในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  

ผลมะกอก ผลเป็นผลสดแบบมีเนื้อ ฉ่ าน้ า ลักษณะของผลเป็นรูปไข่ มีขนาดกว้างประมาณ 2.5-3 
เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ผลอ่อนเป็นสีเขียว ส่วนผลแก่เป็นสีเหลืองอมสีเขียวถึงสีเหลือง
อ่อน ประไปด้วยจุดสีเหลืองและด า มีรสเปรี้ยวจัด ภายในผลมีเมล็ดเดี่ยวขนาดใหญ่และแข็งมาก ผิวเมล็ดเป็น
เสี้ยนและขรุขระ 
แหล่งที่พบ  

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
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ที่มาของพันธุ์พืช  
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ยอด/ใบ ส้าผัก เครื่องเคียงลาบหมู กุ้งต า กุ้งเต้น น้ าพริกตาแดง 
ล าต้น ถากเปลือกใส่ลาบดิบ 
ผล ใส่ส้มต า น้ าพริกตาแดง 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เปลือกต้น ใบ และผล ใช้กินเป็นยาบ ารุงธาตุในร่างกาย (เปลือกต้น, ใบ, ผล) 
2. เนื้อในผลมีสรรพคุณช่วยแก้ธาตุพิการ เพราะน้ าดีไม่ปกติและกระเพาะอาหารพิการ (เนื้อในผล) 
3. ผลมีรสเปรี้ยวอมหวาน สรรพคุณช่วยแก้โรคขาดแคลเซียมได้ (ผล) 
4. เปลือกต้นมีรสฝาดเย็นเปรี้ยว มีสรรพคุณช่วยดับพิษกาฬ (เปลือกต้น) 
5. ใบมีรสฝาดเปรียว น ามาค้ันเอาน้ าใช้หยอดหู แก้หูอักเสบ แก้อาการปวดหู (ใบ) 
6. รากมีรสฝาดเย็น สรรพคุณเป็นยาแก้ร้อนใน กระหายน้ า ช่วยท าให้ชุ่มคอ (ราก , เปลือกต้น, ใบ, 

ผล) เมล็ดน ามาเผาไฟ แช่กับน้ าดื่มเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ า ท าให้ชุ่มคอ (เมล็ด) ส่วนเปลือกต้นก็มี
สรรพคุณช่วยแก้ร้อนในเช่นกัน (เปลือกต้น) 

7. ผลมีรสเปรี้ยวอมหวาน เป็นยาฝาดสมาน ช่วยแก้เลือดออกตามไรฟันได้ เพราะมีวิตามินซีสูง 
(เปลือกต้น, ใบ, ผล) 

8. ช่วยแก้อาเจียน (เปลือกต้น) 
9. ช่วยแก้อาการสะอึก (เปลือกต้น, เมล็ด) 
10. เมล็ดน ามาเผาไฟ สุมแก้หอบ (เมล็ด) ส่วนผล ใบ และเปลือกต้นก็มีสรรพคุณแก้หอบได้เช่นกัน 

(เปลือกต้น, ใบ, ผล) 
11. เปลือกต้นและแก่นเป็นยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ (เปลือกต้น, แก่น) 
12. ใบมีสรรพคุณช่วยแก้อาการปวดท้อง (ใบ) 
13. ใบใช้เคี้ยวกินแก้อาการท้องเสีย (ใบ) 
14. ช่วยแก้บิดปวดมวนท้อง แก้ท้องเสีย และโรคที่เกี่ยวกับล าไส้ (เปลือกต้น) ส่วนผลหรือเนื้อในผลมี

สรรพคุณเป็นยาแก้บิด (เนื้อในผล) 
15. รากมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะ (ราก) บ้างว่าใช้เมล็ดน ามาสุมไฟ แช่กับน้ าดื่มเป็นยาขับ

ปัสสาวะ (เมล็ด) 
16. ช่วยแก้ดีพิการ (ผล) 
17. เปลือกต้นมีสรรพคุณช่วยในการสมานแผล มีกลิ่นหอม ฝาดสมาน และเป็นยาเย็น (เปลือกต้น)[4] 

ส่วนใบก็มีฤทธิ์เป็นยาฝาดสมานเช่นกัน (ใบ) 



379 
 

 

18. เปลือกน ามาป่นให้เป็นผง ผสมกับน้ า ใช้ทาแก้โรคปวดตามข้อ (เปลือก) 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ผลใช้รับประทานเป็นผลไม้ได้ ส่วนผลสุกจะนิยมน ามาใส่ส้มต า น้ าพริก ย า และใช้ประกอบ

อาหารอ่ืน ๆ ที่ต้องการรสเปรี้ยว โดยจะมีรสเปรี้ยวและฝาดเล็กน้อย นอกจากนี้เนื้อในของผลสุกยังสามารถ
น ามาใช้ท าน้ าผลไม้หรือท าเป็นเครื่องดื่มได้อีกด้วย โดยน ามาปอกเปลือกออกฝานเอาแต่เนื้อไปเข้าเครื่องปั่น 
เติมน้ าเชื่อมให้มีรสหวานตามชอบใจ ก็จะได้น้ ามะกอกปั่นที่มีกลิ่นและรสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร อีกท้ังยังอุดม
ไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ  

2. ผลมะกอกมีสารต้านมะเร็งและสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยคุณค่าทางโภชนาการของยอดอ่อน
มะกอกต่อ 100 กรัม ประกอบไปด้วย พลังงาน 46 กิโลแคลอรี , ใยอาหาร 16.7 กรัม, เบตาแคโรทีน 2,017 
ไมโครกรัม, วิตามินเอ 337 ไมโครกรัม, วิตามินซี 53 มิลลิกรัม, แคลเซียม 49 มิลลิกรัม 

3. ผลยังใช้เป็นอาหารของสัตว์ป่าได้เป็นอย่างดี นายพรานป่ามักจะเฝ้าต้นมะกอกเพ่ือรอส่องสัตว์ป่า
ที่เข้ามากินผลมะกอกท่ีร่วงอยู่บนพื้น 

4. ยอดอ่อนใช้รับประทานเป็นผักได้ โดยใช้รับประทานทั้งสุกและดิบร่วมกับน้ าพริก ลาบ ส้มต า 
น้ าตก และอาหารประเภทย าที่มีรสจัด (ชาวเหนือนิยมน ามาสับผสมลงไปในลาบ เพ่ือช่วยให้ รสชาติไม่เลี่ยน
และอร่อยขึ้น) ส่วนช่อดอกมะกอกใช้กินแบบดิบๆ ส่วนชาวปะหล่องจะใช้เปลือกต้นขูดเป็นฝอยแล้วน ามาใส่
ลาบกิน 

5. ใบมีกลิ่นหอม นอกจากจะใช้เป็นผักจิ้มแล้วยังใช้แต่งกลิ่นอาหารได้ 
6. ยางจากต้นมีลักษณะใสเป็นสีน้ าตาลปนแดง ไม่ละลายน้ า แต่จะเกิดเป็นเมือก สามารถน ามาใช้

ติดของ และท าให้เยื่อเมือกอ่อนนุ่ม 
7. เนื้อไม้มะกอกเป็นไม้เนื้ออ่อน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ท าไม้จิ้มฟัน ท ากล่อง

ไม้ขีด ท ากล่องใส่ของ หีบศพ ฯลฯ บางข้อมูลระบุว่าสามารถน ามาใช้ในงานก่อสร้างบ้านได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด การตอน และการปักช า แต่ส่วนมากนิยมใช้การเพาะเมล็ดเป็นหลัก 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). มะกอก/มะกอกป่า (Hog plum) สรรพคุณ และการปลูกมะกอก . สืบค้นเมื่อ 5 

พฤศจิกายน 2561 จาก http://puechkaset.com/มะกอกป่า/ 
Medthai. (2560). มะกอก สรรพคุณประโยชน์ของมะกอกไทย 26 ! (มะกอกป่า). สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/มะกอกป่า/ 
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5) ชื่อภาคเหนือ กอมก้อ 
ชื่อไทย/อื่นๆ กอมก้อ กอมก้อดง (เชียงใหม่), ห่อกวอซู ห่อตูปลู อ่ิมคิมหล า (แม่ฮ่องสอน), กะเพรา

ขน กะเพราขาว กะเพราแดง (ภาคกลาง), อีตู่ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), Holy 
basil, Sacred basil  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum tenuiflorum L. 
วงศ์ (Family) Lamiaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

กะเพราเป็นไม้ล้มลุกที่มีความสูงของต้นประมาณ 30-60 เซนติเมตร โคนต้นออกแข็ง กะเพราแดงจะ
มีล าต้นสีแดงอมเขียว กะเพราขาวมีล าต้นสีเขียวอมขาว และยอดอ่อนมีขนสีขาว 

ใบ เป็นใบเดี่ยวสีเขียวรูปรีออกตรงข้ามกัน ปลายใบมนหรือแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเป็นจักฟัน
เลื่อยและเป็นคลื่น แผ่นใบมีขนสีขาว  

ดอกกะเพราจะออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกสีขาวแกมม่วงแดงมีจ านวนมาก กลีบเลี้ยงโคนจะเชื่อม
ติดกัน ปลายเรียวแหลม ด้านนอกมีขน กลีบดอกแบ่งเป็น 2 ปาก ปากบน 4 แฉก ปากล่าง 1 แฉกและยาวกว่า
ปากบน มีขนประปราย เกสรตัวผู้มี 4 อัน ส่วนผลเป็นผลแห้ง เล็ก เมื่อแตกออกจะมีเมล็ดสีด าถึงน้ าตาลคล้าย
รูปไข่ 

กะเพราจัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาโรคได้หลายชนิด ทั้งต ารับยาไทยและ
ต่างประเทศก็ระบุว่ากะเพราเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลายด้าน อย่างต าราสมุนไพรไทยบ้านเราก็บรรยาย
สรรพคุณของกะเพราเอาไว้ว่า รสฉุน ร้อน ช่วยขับลมแก้ซาง แก้ท้องขึ้น จุกเสียดแน่นท้อง ปวดท้อง ช่วยใน
การย่อยอาหาร และช่วยบ ารุงธาตุ เป็นต้น และในต่างประเทศก็มีการใช้กะเพราในการรักษาโรคกันอย่าง
กว้างขวางยิ่งกว่าบ้านเราเสียอีก โดยเฉพาะประเทศอินเดีย เขาถือว่ากะเพราเป็นยารักษาโรคได้ทุกโรค และยัง
จัดเป็นราชินีแห่งสมุนไพร (The Queen of herbs) หรือเป็นยาอายุวัฒนะ (The Elixir of life) เลยก็ว่าได ้

กะเพรามีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ กะเพราแดงและกะเพราขาว โดยกะเพราแดงจะมีฤทธิ์ที่แรงกว่า
กะเพราขาว ในสรรพคุณทางยาจึงนิยมใช้กะเพราแดง โดยส่วนที่น ามาใช้ท าเป็นยาสมุนไพรก็ได้แก่ ส่วนของใบ 
ยอดกะเพรา (ท้ังสดและแห้ง) และท้ังต้น แต่ถ้าน ามาใช้ประกอบอาหารจะนิยมใช้กะเพราขาวเป็นหลัก 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
เป็นพืชตระกูลเครื่องเทศ, ผัดกระเพรา, หมักเนื้อใส่แกงอ่อม 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ใช้ท าเป็นยาอายุวัฒนะ (the elixir of life) 
2. ช่วยท าให้ร่างกายอบอุ่นและป้องกันอาการหวัดได้ (ใบ) 
3. กะเพราเป็นส่วนประกอบของยาสมุนไพรหลายชนิด เช่น ยารักษาตานขโมยส าหรับเด็ก ยาแก้

ทางเด็ก ฯลฯ 
4. รากแห้งน ามาชงหรือต้มกับน้ าร้อนดื่ม ช่วยแก้โรคธาตุพิการ (ราก) 
5. ช่วยบ ารุงธาตุไฟ (ใบ) 
6. ช่วยแก้อาการคลื่นเหียนอาเจียน (ใบ) 
7. ช่วยแก้อาการปวดด้วยการใช้ใบกะเพราน ามาคั้นรับประทานสด 1 ถ้วยตะไล จะช่วยแก้อาการ

ปวดมวนท้องได้เป็นอย่างดี (ใบ) 
8. ช่วยขับลมแก้อาการปวดท้องอุจจาระ (ใบ) 
9. ใบกะเพรามีสรรพคุณช่วยขับลมในกระเพาะ (ใบ) 
10. ช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง (ใบ) 
11. ช่วยแก้ลมซานตาง (ใบ) 
12. น้ าสกัดจากทั้งต้นของกะเพรามีฤทธิ์ช่วยลดการบีบตัวของล าไส้ (น้ าสกัดจากท้ังต้น) 
13. ช่วยย่อยไขมัน (น้ าสกัดจากท้ังต้น) 
14. ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร (น้ าสกัดจากท้ังต้น) 
15. กะเพรามีสรรพคุณช่วยขับน้ าดี (น้ าสกัดจากท้ังต้น) 
16. ช่วยแก้ลมพิษ ด้วยการใช้ใบกะเพราประมาณ 1 ก ามือน ามาต าผสมเหล้าขาวแล้วน ามาทาบริเวณ

ที่เป็นลมพิษ (ใบ) 
17. ใช้ท าเป็นยารักษากลากเกลื้อน ด้วยการใช้ใบสดประมาณ 20 ใบน ามาขยี้ให้น้ าออกมา แล้ว

น ามาใช้ทาบริเวณท่ีเป็นวันละ 2-3 ครั้งจนกว่าจะหาย (ใบ) 
18. ใช้เป็นยารักษาหูด ด้วยการใช้ใบกะเพราแดงสดน ามาขยี้แล้วทาบริเวณที่เป็นหูดเช้า-เย็น จนกว่า

หัวหูดจะหลุดออกมา โดยระวังอย่าให้เข้าตาและถูกบริเวณผิวที่ไม่ได้เป็นหูด เพราะจะท าให้เนื้อดีเน่าเปื่อยและ
รักษาได้ยาก (ใบสด) 

19. ช่วยแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ ด้วยการใช้ใบกะเพราน ามาต าผสมกับเหล้าขาว แล้วน ามาทา
บริเวณที่ถูกกัด ห้ามน ามารับประทานเด็ดขาดเพราะจะมีสารยูจีนอล (Eugenol) ซึ่งอาจจะท าให้เกิดการ
ระคายเคืองในกระเพาะอาหารและอาจถึงขั้นโคม่าได้ (ใบ) 

20. ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดได้ (น้ ามันใบกะเพรา) 
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21. มีงานวิจัยพบว่ากะเพราสามารช่วยยับยั้งสารอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ซึ่งเป็นสารพิษที่มักพบ
เจือปนในอาหารซึ่งเป็นสารก่อโรคมะเร็งได้ (สารสกัดจากกะเพรา) 

22. ใบกะเพรามีฤทธิ์ในการช่วยขับไขมันและน้ าตาลส่วนเกินออกจากร่างกาย ช่วยลดระดับไขมันใน
ร่างกายและช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด ช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้ โดยมีการใช้ใบกะเพราในกระต่าย
ทดลอง โดยให้กระต่ายกินใบกะเพราติดต่อ 4 สัปดาห์พบว่าระดับไขมันโดยรวมลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมัน
เลว (LDL) ลดลง แต่ไขมันชนิดดี (HDL) กลับเพิ่มขึ้น 

23. ช่วยเพ่ิมน้ านมให้สตรีหลังคลอดบุตร ด้วยการใช้ใบกะเพราสดประมาณ 1 ก ามือ น ามาใส่แกง
เลียงรับประทานบ่อย ๆ ในช่วงหลังคลอด (ใบ) 

24. น าเมล็ดไปแช่น้ าจะพองตัวเป็นเมือกขาว น ามาใช้พอกบริเวณตา เมื่อมีฝุ่นละอองหรือเศษผงเข้า
ตา ผงหรือฝุ่นละอองก็จะหลุดออกมา โดยไม่ท าให้ตาของเรานั้นช้ าอีกด้วย (เมล็ด) 

25. ใบและกิ่งสดของกะเพรามีการน ามาสกัดเป็นน้ ามันหอมระเหยด้วยการต้มกลั่นจนได้น้ ามันหอม
ระเหยร้อยละ 0.08 – 0.1 โดยมีราคาประมาณกิโลกรัมละหนึ่งหมื่นบาท 

26. ใช้ไล่ยุงหรือฆ่ายุง ด้วยการใช้ทั้งใบสดและกิ่งสด เอาใบมาขยี้แล้ววางใกล้ตัว ๆ จะช่วยไล่ยุงและ
แมลงได้ โดยน้ ามันกะเพราที่สกัดมาจากใบจะมีคุณสมบัติช่วยไล่ยุงได้ดีกว่าต้นสด (ใบสด, กิ่งสด) 

27. น้ ามันสกัดจากใบสด ช่วยล่อแมลง ท าให้แมลงวันทองบินมาตอมน้ ามันนี้ (น้ ามันสกัดจากใบสด) 
28. ใช้ในการประกอบอาหารและช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ ในเมนูกะเพราสุดโปรด เช่น ผัด

กะเพรา แกงเลียง แกงป่า แกงคั่ว แกงเขียวหวาน แกงส้มมะเขือขื่น ผัดกบ ผัดหมู ผัดปลาไหล พล่าปลาดุก 
พล่ากุ้ง หรือจะน าใบกะเพรามาทอดแล้วใช้โรยหน้าอาหารเมนูต่าง ๆ ก็ได้ ฯลฯ 

29. ใบกะเพราสามารถช่วยดับกลิ่นปากอันไม่พึงประสงค์ได้ (ใบ) 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
เป็นยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน ช่วยเจริญอาหาร ขับลมในกระเพาะ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ คลื่นไส้อาเจียน แก้

ไข้ ขับเสมหะ น้ าคั้นจากใบช่วยขับเหงื่อ แก้ไข้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง. (2559). กอมก้อด้า(กอมก้อ, กะเพรา). สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/244 
Medthai. (2560). กะเพรา สรรพคุณและประโยชน์ของกะเพรา 29 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/กะเพรา/  
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6) ชื่อภาคเหนือ ก้านตอง 
ชื่อไทย/อื่นๆ คาวตอง พลูคาว ผักคาวตอง (ล าปาง, อุดรธานี) คาวทอง (อุตรดิตถ์, มุกดาหาร) ผัก

ก้านตอง (แม่ฮ่องสอน) ผักคาวปลา, ผักเข้าตอง, ผักคาวตอง (ภาคเหนือ) ส่วนทาง
ภาคกลางมักจะนิยมเรียกว่า พลูคาว, Plu Kaow, Bishop’s weed  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Houttuynia cordata Thunb 
วงศ์ (Family) Saururaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ผักคาวตองเป็นพืชล้มลุก เลื้อยอยู่ตามผิวดิน มีกลิ่นคาวโดยเฉพาะใบและยอดอ่อน  
ล าต้นมีข้อปล้องชัดเจน 
ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียว ท้องใบสีน้ าตาลแดง  
ดอกเป็นช่อออกท่ีปลายยอด ดอกย่อยขนาดเล็ก สีเหลือง มีใบประดับสีขาว 4 ใบ   
ผลเป็นฝักทรงกระบอก มีเมล็ดจ านวนมาก 

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินใบ กับลาบกับน้ าพริก ผักกับลาบ, ผักส้า, เครื่องเคียง 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ต้นแห้งประมาณ 15-30 กรัม (ต้นสด 30-60 กรัม) น ามาแช่น้ าทิ้งไว้ประมาณ 3 นาที แล้วน ามาต้มน้ า

ให้เดือดประมาณ 5 นาทีแล้วน ามาดื่ม แต่หากใช้ร่วมกับสมุนไพรหรือยาชนิดอ่ืน ให้ต้มยาอ่ืนให้เดือดก่อนจึงใส่
ยา ต้มให้เดือด 

ยอดอ่อนและใบอ่อนกินเป็นผักสดกับลาบ และน้ าพริก หรือเป็นส่วนประกอบของแกงบอนและแกง
ข้าวคั่ว นอกจากนี้ยังกินสด เป็นยาสมุนไพรแก้โรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการรักษาโรคที่เก่ียวกับผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับ

ปัสสาวะ 
2. มีฤทธิ์ในการช่วยต่อต้านมะเร็ง ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง 
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3. มีฤทธิ์ในการช่วยบ าบัดฟื้นฟูโรคความดันโลหิตสูง 
4. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ต้านทานโรค ช่วยยืดอายุผู้ป่วยให้อยู่สู้โรคได้นานมากข้ึน 
5. มีส่วนช่วยยับยั้งเบาหวาน รักษาความสมดุลของร่างกาย 
6. ช่วยท าให้กระดูกเชื่อมติดกันเร็วขึ้น (ต้นสด) 
7. ช่วยรักษาปริมาณของเหลวในร่างกาย 
8. ช่วยรักษาอาการหูชั้นกลางอักเสบ (ท้ังต้น) 
9. ใช้รักษาโรคติดเชื้อและทางเดินหายใจ (ต้น) 
10. ประโยชน์ของผักคาวตองช่วยแก้ไข้ (ใบ) 
11. ช่วยรักษาโรคไข้มาลาเรีย (ต้น) 
12. ใช้เป็นส่วนผสมในต ารับยาที่เป็นน้ ายาข้น ใช้ทารักษาและช่วยต้านเชื้อโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ 
13. ใช้เป็นส่วนประกอบในต ารับยา ช่วยรักษาอาการติดเชื้อเฉียบพลัน ติดเชื้อทางเดินหายใจ 
14. ใช้เป็นส่วนผสมในต ารับยาที่เป็นน้ ายาข้น ใช้ทารักษาคางทูม ต่อมทอนซิลอักเสบ และปอด

อักเสบในเด็ก 
15. คาวตองมีสรรพคุณช่วยแก้และบรรเทาอาการไอ (ท้ังต้น) 
16. มีส่วนช่วยกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวช่วยรักษาภาวะภูมิแพ้ หอบหืด 
17. ช่วยรักษาโรคไอกรน (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
18. ช่วยรักษาการอักเสบชนิดธรรมดาบริเวณแก้วตา (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
19. ช่วยรักษาโรคหลอดลมอักเสบ (ท้ังต้น) 
20. ช่วยรักษาโรคหลอดลมขยายตัวมากเกินไป (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
21. ช่วยรักษาอาการปอดบวม ปอดอักเสบ (ท้ังต้น) 
22. ช่วยรักษาฝีหนองในปอด (ต้น) 
23. ช่วยรักษาอาการค่ังน้ าในอกจากโรคมะเร็ง (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
24. ช่วยลดอาการบวมน้ า (ท้ังต้น) 
25. ใช้เป็นยาระบาย อาหารไม่ย่อย (ใบ) 
26. รักษาอาการท้องเสีย (ใบ) 
27. ใช้แก้โรคบิด (ต้น, ใบ, ทั้งต้น) 
28. ช่วยขับพยาธิ (ใบ) 
29. ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ (ราก, ทั้งต้น) 
30. ช่วยรักษาอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (ท้ังต้น) 
31. ช่วยรักษาริดสีดวงทวาร (ต้นสด, ใบ, ทั้งต้น) 
32. ช่วยรักษาโรคหนองใน (ใบ) 
33. ใช้ปรุงเป็นยาแก้กามโรค (ใบ) 
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34. ช่วยรักษานิ่ว (ต้น) 
35. ช่วยแก้โรคไต (ใบ) 
36. ช่วยรักษาอาการไตผิดปกติ (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
37. ช่วยรักษาโรคตับอักเสบชนิดดีซ่าน (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
38. ช่วยขับระดูขาว (ต้น) 
39. ช่วยรักษาแผลอักเสบคอมดลูก (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
40. ช่วยรักษาการอักเสบบริเวณกระดูกเชิงกราน (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
41. ช่วยแก้โรคข้อ (ใบ) 
42. ช่วยรักษาโรคหัด (ใบ) 
43. ช่วยรักษาโรคผิวหนังต่าง ๆ (ต้นสด, ใบ) 
44. ช่วยรักษาผื่นคัน ฝีฝักบัว (ต้นสด) 
45. มีฤทธิ์ช่วยระงับอาการปวด 
46. ช่วยห้ามเลือด 
47. มีฤทธิ์ต้านการอักเสบต่าง ๆ 
48. ใช้พอกฝี บวมอักเสบ (ต้นสด, ทั้งต้น) 
49. ช่วยรักษาบาดแผล (ต้นสด) 
50. ช่วยรักษาแผลเปื่อย (ต้นสด) 
51. ช่วยรักษาแผลให้หายเร็วขึ้น (ใบ) 
52. ใช้พอกแผลที่ถูกงูพิษกัด (ต้นสด) 
53. ช่วยป้องกันการติดเชื้อหลังผ่าตัด (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
54. ใบสดผิงไฟพอนิ่มใช้พอกเนื้องอกต่าง ๆ (ใบ) 
55. มีฤทธิ์ช่วยต่อต้านเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส 
56. ประโยชน์ของพลูคาวช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสชนิดต่าง ๆ เช่น ไข้ทรพิษ หัด งูสวัด เริม 

เอดส์ (HIV) 
57. แก้โรคน้ ากัดเท้า 
58. ในประเทศจีนใช้เป็นส่วนผสมในต ารับยาช่วยป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากไวรัสในไก่ โดยใช้

ผสมในอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ 
59. ใบสดใช้ป้องกันปลาเน่าเสีย (ใบ) 
60. ใบน ามารับประทานเป็นผักสด 
61. ใบสดต้มน้ าน ามารดต้นข้าว ข้าวสาลี ต้นฝ้าย ป้องกันพืชเป็นโรคเหี่ยวเฉาตาย 
62. ใช้ขบัทากที่ตายในท้อง (ดอก) 
63. เหมาะกับผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการบ ารุงร่างกาย ผู้ป่วยในระยะพักฟ้ืน 
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64. เหมาะกับผู้ที่ต้องการ Detox ล้างพิษออกจากร่างกาย ป้องกันโรคร้าย ช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน
แข็งแรงข้ึน ท าให้โรคต่าง ๆ มีอาการดีข้ึน และหายจากอาการของโรคต่าง ๆ ได้ในที่สุด 

65. ใช้ควบคู่กับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดหรือการฉายรังสี จะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการแพ้น้อยลง 
66. ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางประเภทครีมทาแก้ผิวหนังแห้ง หยาบกร้าน ป้องกันผิวหนังแตก 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
การรับประทานถ้ามากเกินไปอาจจะท าให้หัวใจเต้นสั้นและถี่ อาจเป็นอันตรายได้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ปักช า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สถาบันวิ จั ยและพัฒนา พ้ืนที่ สู ง .  ( 2559 ) .  ผั กคาวตอง .  สื บค้น เมื่ อ  6 พฤศจิ กายน  2561 จาก 

https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/258 
Medthai. (2560). พลูคาว (ผักคาวตอง) สรรพคุณและประโยชน์ของพลูคาว 65 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 6 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/พลูคาว/ 
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7) ชื่อภาคเหนือ กิมกุ้ง 
ชื่อไทย/อื่นๆ หญ้าเสือมอบ (ราชบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี), เกี๋ยงพาใย (ภาคเหนือ), ซะเป มอก

พา หญ้าลั่งพ้ัง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), พอกี่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หลานเฉ่า เพ่ย
หลาน (จีนกลาง), ผักเพ้ียฟาน, ส่วนกรุงเทพฯ เรียก สันพร้าหอม 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eupatorium fortunei Turcz. 
วงศ์ (Family) Asteraceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นสันพร้าหอม จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนชนิดหนึ่ง มีอายุได้หลายปี ล าต้นตั้งตรง มีความสูงของ
ต้นได้ประมาณ 70-120 เวนติเมตร โคนต้นเรียบเป็นมัน เกลี้ยง ตามล าต้นเป็นร่อง แต่จะค่อนข้างเกลี้ยง
เล็กน้อย รากแก้วใต้ดินแตกแขนงมาก จัดเป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ชอบดินร่วนและชุ่มชื้น 
ความชื้นปานกลาง มีแสงแดดส่องปานกลาง พบขึ้นบริเวณตามหุบเขาหรือล าธาร และพบปลูกมากทาง
ภาคเหนือและภาคอีสาน 

ใบสันพร้าหอม เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงกันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อของล าต้น ลักษณะของใบเป็นรูปมนรีหรือ
รูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ส่วนขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตร 
และยาวประมาณ 5-9 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยงเป็นสีเขียว หลังใบมีขนปกคลุม เส้นใบคล้ายรูปขนนก เมื่อขยี้ดม
จะมีกลิ่นหอม ใบบริเวณโคนต้นจะมีขนาดใหญ่กว่าและแห้งง่าย 

ดอกสันพร้าหอม ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของล าต้น คล้ายซี่ร่ม ช่อดอกยาวได้ประมาณ 6-8 
มิลลิเมตร ก้านช่อดอกมีขนขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น ก้านหนึ่งมีประมาณ 10 ช่อ เรียงติดกัน 2-3 แถว แถว
ด้านนอกมีขนาดสั้นกว่าแถวด้านใน ในช่อหนึ่ง ๆ จะมีดอกประมาณ 4-6 ดอก ลักษณะของดอกเป็นรูป
ทรงกระบอก ดอกมีสีแดงหรือสีขาว ดอกมีขนาดเล็ก ดอกยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร เมื่อบานเต็มที่จะมี
ขนาดประมาณ 7-8 มิลลิเมตร ปลายแยกออกเป็นแฉก 5 แฉก มีกลีบเลี้ยงสีม่วงแดง ดอกมีเกสรเพศผู้ 5 อัน 
อยู่ใจกลางดอก 

ผลสันพร้าหอม ลักษณะของผลเป็นรูปขอบขนานแคบหรือรูปทรงกระบอก ผลเป็นสีด า มีสัน 5 สัน 
ผลยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร เมื่อสุกผลจะแห้งเป็นสีน้ าตาลอมด า 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว  พ้ืนที่เกษตร   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดกินกับลาบ กินกับต ากุ้ง 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ใช้เป็นพืชอาหารและสมุนไพร โดยใบใช้กินกับลาบ น้ าพริก หรืออาหารอื่นๆ 
2. ใช้เป็นส่วนผสมของแป้งหอม ยาสระผมหอมบ ารุงผม ธูปหรือเครื่องหอมอ่ืนๆ 
3. คนปกาเกอะยอรู้ดีว่าธรรมชาติของสันพร้าหอมจะยิ่งหอมมากขึ้นเมื่อแห้ง จึงนิยมน ามาห่อด้วย

ใบตองที่ทาด้วยน้ ามันมะพร้าวไว้แล้วน ามาย่างไฟจะท าให้กลิ่นหอมมาก ซึ่งคนปกาเกอะยอจะนิยมน ามาทัดหู
หรือน ามาห้อยกับสายสร้อยคล้องคอ นอกจากนี้ยังน ามาปลูกไว้ในบริเวณบ้าน เพ่ือดึงดูดผีบ้านผีเรือนให้คอย
ปกป้องรักษาบ้านที่อยู่อาศัยและผู้อาศัย หรือน ามาใช้ห้อยคอเพ่ือความเป็นสิริมงคลป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆ 

4. ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป พ่อค้านิยมน ามาปลูกไว้ในกระถางเพ่ือขายเป็นการค้า 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ทั้งต้นมีรสเผ็ด มีกลิ่นหอม เป็นยาสุขุม ออกฤทธิ์ต่อม้ามและกระเพาะอาหาร ใช้เป็นยาขับน้ าชื้น

ในร่างกาย (ท้ังต้น) 
2. ทั้งต้นมีสรรพคุณเป็นยาบ ารุง (ทั้งต้น) ทั้งต้นน ามาบดให้เป็นผง ท าเป็นชาส าหรับชงดื่มเป็นยา

บ ารุงร่างกาย บ ารุงก าลัง ท าให้เลือดไหลเวียนดี และช่วยแก้อาการวิงเวียน (ท้ังต้น) 
3. ช่วยท าให้เจริญอาหาร (ท้ังต้น) ใช้เป็นยาแก้พิษเบื่ออาหาร (ใบ) 
4. ใบมสีรรพคุณเป็นยาบ ารุงหัวใจ (ใบ) 
5. ช่วยบ ารุงโลหิต (ทั้งต้น) 
6. ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ (ท้ังต้น) 
7. ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้ไข้ตัวร้อนจัด ไข้แดด (ทั้งต้น) ส่วนต ารับยาแก้ไข้ตัวร้อน แก้ไข้แดด ระบุให้ใช้

ใบสันพร้าหอม 5 กรัม, ใบสะระแหน่ 5 กรัม, ใบบัวหลวง 5 กรัม, พิมเสนต้น 5 กรัม, ปี่แปะเอ๊ียะ 30 กรัม, 
โหล่วกิง 30 กรัม และเปลือกฟัก 60 กรัม น ามารวมกันต้มกับน้ ารับประทาน (ใบ) 

8. ต ารับยาแก้หวัด ระบุให้ใช้ทั้งต้นประมาณ 1 ก ามือ ใส่ในน้ า 1 ลิตร ต้มให้เดือด พอเดือดหรี่ไฟลง 
ต้มต่ออีกประมาณ 15 นาที ใช้ดื่มครั้งละครึ่งแก้วประมาณ 125 มิลลิลิตร วันละ 3 เวลา หรือน ามาบดเป็นผง
ท าเป็นชาชงดื่ม (ท้ังต้น) 

9. ใช้บดกับน้ า เติมน้ าผึ้งเล็กน้อยเป็นยาแก้ไอ บรรเทาอาการหอบหืดในเด็กและผู้ใหญ่ (ท้ังต้น) 
10. ช่วยขับเหงื่อ (ทั้งต้น) 
11. ช่วยแก้อาการร้อนใน กระหายน้ า ปากแห้ง น้ าลายเหนียว (ทั้งต้น) 
12. ช่วยแก้ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น (ท้ังต้น) 
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13. ใช้ขยี้ดมแก้ลมชัก แก้ลมมะเฮ็ดคุด (ปวดไม่หาย) ซึ่งจะช่วยท าให้สดชื่นรู้สึกปลอดโปร่งและช่วย
กระจายเลือดลมไปเลี้ยงสมองได้ดี การใช้สมุนไพรชนิดนี้จะช่วยเพ่ิมเลือดไปเลี้ยงสมอง ท าให้อาการวิงเวียน
และอาการปวดศีรษะลดลงด้วย (ท้ังต้น) 

14. ช่วยแก้ลมข้ึนจุกเสียด แก้ลมขึ้นเบื้องสูง แน่นหน้าอก (ท้ังต้น) 
15. ใช้เป็นยาแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ (ท้ังต้น) 
16. ใบใช้รับประทานเป็นผักสดแกล้มกับลาบ นอกจากใบจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้ว หมอเมืองยัง

เชื่อว่าสันพร้าหอมเป็นยาปรับธาตุ เป็นทั้งยาช่วยระบายและแก้อาการท้องร่วงในเวลาเดียวกัน โดยส่วนใหญ่จะ
นิยมน ามากินกับน้ าพริก ส่วนชาวเขาทางภาคเหนือจะใช้ยอดอ่อนกินเป็นผักสดร่วมกับน้ าพริกเช่นกัน (ใบ) 

17. ช่วยแก้อาการปวดท้อง ปวดกระเพาะ กระเพาะล าไส้อักเสบเฉียบพลัน (ท้ังต้น) 
18. ใช้เป็นยาช่วยขับปัสสาวะ (ทั้งต้น) 
19. ใช้เป็นยาแก้สตรีประจ าเดือนมาไม่ปกติ ท าให้ประจ าเดือนมาตามปกติ หรือใช้จับเลือดเสียหลัง

การคลอดบุตรของสตรี ให้ใช้ราก 1 ก ามือ ใส่ในน้ า 1 ลิตร ต้มให้เดือด พอเดือดหรี่ไฟลงต้มต่อไปอีก 15 นาที 
ใช้ดื่มครั้งละครึ่งแก้วประมาณ 125 มิลลิลิตร วันละ 3 เวลา (ราก, ทั้งต้น) 

20. ทั้งต้นใช้เป็นยากระตุ้นความก าหนัด (ท้ังต้น) 
21. รากใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้พิษ (ราก) 
22. หมอยาอีสานจะนิยมน ามาใช้กับแม่หลังคลอดในการท าเป็นยาอบต้มกินเพ่ือบ ารุงเลือด บ า รุง

ก าลัง ขับน้ าออกจากร่างกาย ลดอาการบวมน้ า ช่วยท าให้เหงื่อออก และใช้เป็นยาขับประจ าเดือนในหญิงที่
ประจ าเดือนผิดปกติ (ท้ังต้น) 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีอาการกระเพาะหรือล าไส้หย่อนไม่มีก าลัง ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ใช้เมล็ดและการปักช ากิ่ง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . (2553). สันพร้าหอม. สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=164 
Medthai. (2560). สันพร้าหอม สรรพคุณและประโยชน์ของต้นสันพร้าหอม 25 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 6 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/สันพร้าหอม/ 
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8) ชื่อภาคเหนือ กุ่ม 
ชื่อไทย/อื่นๆ กุ่มน้ า, เหาะเถาะ (กาญจนบุรี), อ าเภอ (สุพรรณบุรี, ภาคตะวันตกเฉียงใต้), ผักกุ่ม 

ก่าม ผักก่าม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), รอถะ (ละว้า-เชียงใหม่, ภาคเหนือ), กุ่มน้ า 
(ภาคกลาง), ด่อด้า (ปะหล่อง), Crataeva 

 ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva religiosa G.Forst. 
วงศ์ (Family) Capparaceae หรือ Capparidaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นกุ่มน้ า เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 5-20 เมตร เปลือกต้นค่อนข้างเรียบ มีสีเทา 
จะผลัดใบร่วงหมดทั้งต้นเม่ือออกดอก มักพบได้ตามริมแม่น้ า ข้างล าธาร หรือที่ชื้นแฉะ ในป่าเบญจพรรณ หรือ
พบได้ตามริมน้ าล าธารในป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบที่มีความสูงระดับ 30-700 เมตร  

ใบกุ่มน้ า มีใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ แผ่นใบค่อนข้างหนา สีเขียวเป็นมัน ด้านล่างใบมีสีอ่อนกว่า
ด้านบน มีใบย่อย 3 ใบ ก้านใบประกอบมีความประมาณ 4-14 เซนติเมตร หูใบเล็ก ร่วงได้ง่าย ลักษณะของใบ
ย่อยเป็นรูปใบหอกหรือขอบขนาน มีความกว้างประมาณ 1.5-6.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 4.5-18 
เซนติเมตร ปลายค่อย ๆ เรียวแหลม มีความยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร โคนสอบ ใบย่อยที่อยู่ด้านข้างโคนใบ
จะเบี้ยวเล็กน้อย ใบย่อยไม่มีก้าน หรือถ้ามีก็ยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร ใบกุ่มน้ ามีเส้นแขนงของใบข้างละ
ประมาณ 9-20 เส้น และอาจมีถึงข้างละ 22 เส้น เส้นใบสามารถมองเห็นได้ชัดจากด้านล่าง เมื่อใบแห้งจะมีสี
ค่อนข้างแดง  

ดอกกุ่มน้ า ออกดอกเป็นช่อแบบกระจะถี่ ออกตามยอด หนึ่งช่อมีหลายดอก ก้านดอกยาวประมาณ 4-
7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงลักษณะเป็นรูปไข่ ปลายแหลม กว้างประมาณ 2 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 2-4 
มิลลิเมตร กลีบดอกกุ่มน้ ามีสีขาว แล้วจะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ใบมีลักษณะค่อนข้างกลมถึงรี มีความ
กว้างประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร ส่วนก้านชูอับเรณูจะมีความประมาณ 3.5-6.5 เซนติเมตร และอับเรณูจะยาว
ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ก้านชูเกสรตัวเมียจะยาวประมาณ 3.5-8 เซนติเมตร ดอกมีรังไข่เป็นรูปรีหรือรูป
ทรงกระบอก มีอยู่ 1 ช่อง มักออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน  

ลูกกุ่มน้ า หรือ ผลกุ่มน้ า ลักษณะของผลเป็นรูปกลมรี มีเปลือกหนา ผลหรือเปลือกผลมีสีนวลหรือสี
เหลืองอมเทา เมื่อสุกจะเป็นสีเทา ผลแก่ผิวจะเรียบ ผลกว้างประมาณ 1.5-4.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-
8 เซนติเมตร ก้านผลยาวประมาณ 8-13 เซนติเมตร ก้านหนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ด้านในผลมีเมล็ดมาก 
เมล็ดกุ่มน้ า มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า มีขนาดกว้างและยาวเท่า ๆ กัน คือประมาณ 6-9 มิลลิเมตร และเมล็ดมี
สีน้ าตาลเข้ม 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
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ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
น าไปดองก่อน น าไปคั่ว กินยอด ยอดน าไปดอง ท าย าผักกุ่ม การดองต้องน าไปตากแดดก่อน และแช่

น้ า 1 คืน ระยะเวลาดอง 3-4 วัน 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ยอดอ่อนใช้ปรุงเป็นอาหารไว้รับประทานได้ ด้วยการน ามาดองน้ าเกลือตากแดด ทิ้งไว้ประมาณ 

2-3 วัน แล้วค่อยน าไปปรุงเป็นอาหาร ด้วยวิธีการแกงหรือการผัดก็ได้ หรือจะใช้ดอกและใบอ่อนน าไปดองหรือ
ต้ม ใช้เป็นผักจิ้มน้ าพริก[5] หรือจะไปปรุงเป็นอาหาร เช่น ท าอ่อม คล้ายกับแกงขี้เหล็กก็ได้ 

2. เนื่องจากใบและดอกกุ่มน้ ามีความสวย จึงสามารถใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ โดยเหมาะส าหรับ
บ้านเรือนที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง และทนต่อน้ าท่วมขังได้ดี 

3. ต้นกุ่มน้ าเป็นไม้โตเร็ว มีรากลึกและแผ่กว้าง เหมาะส าหรับปลูกไว้ตามริมตลิ่งชายน้ าในแนวสูง
กว่าระดับน้ าปกติในช่วงฤดูฝน หรือปลูกไว้ตามริมห้วยในพ้ืนที่ต้นน้ าของแม่น้ าสายหลัก จะสามารถช่วยลดการ
กัดเซาะริมตลิ่งได้เป็นอย่างดี และยังทนทานต่อน้ าท่วมขังอีกด้วย 

4. นอกจากปลูกต้นกุ่มไว้รับประทานเป็นอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรแล้ว ต้นกุ่มยังจัดเป็นไม้มงคล
ชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันในอดีต ด้วยเชื่อว่าจะท าให้ครอบครัวมีฐานะ มีเงินเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนชื่อของต้น
กุ่ม 

5. ไม้กุ่มน้ าเป็นไม้เนื้ออ่อน จึงสามารถน ามาใช้ในงานแกะสลักต่าง ๆ ได้ เช่น เครื่องดนตรี เป็นต้น 
6. ล าต้นกุ่มน้ าสามารถน ามาใช้ท าเป็นไหข้าวได้ (คนเมือง) 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เปลือกต้นใช้ปรุงเป็นยาบ ารุงร่างกาย (เปลือกต้น) 
2. แก่นใช้ต้มกับน้ าดื่มช่วยบ ารุงก าลัง (แก่น) 
3. รากและเปลือกต้นกุ่มน้ าใช้เป็นยาบ ารุงก าลังของสตรีได้ 
4. รากใช้แช่น้ ากิน เป็นยาบ ารุงธาตุในร่างกาย (ราก, ใบ) 
5. ช่วยท าให้เจริญอาหาร (ใบ) 
6. ช่วยแก้กษัย แก้ในกองลม หรือต้มเป็นยาตัดลมในล าไส้ (เปลือกต้น) 
7. แก้ลมขึ้นเบื้องสูง (ใบ) 
8. ช่วยแก้ไข้ (ผล, ใบ) (เปลือกต้น) 
9. เปลือกต้นใช้เป็นยาช่วยแก้อาเจียน (เปลือกต้น) 
10. ดอกกุ่มบกมีรสเย็น ช่วยแก้อาการเจ็บในตา (ดอก) 
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11. ช่วยแก้ลมท าให้เรอ (เปลือกต้น) 
12. ใบมีรสหอมขม ช่วยขับเหงื่อ (ใบ เปลือกต้น) 
13. ช่วยแก้อาการเจ็บตา (ดอก) 
14. ช่วยแก้อาการเจ็บในล าคอ (ดอก) 
15. ช่วยแก้อาการสะอึก (ใบ) หรือจะใช้เปลือกต้นผสมกับเปลือกกุ่มบก เปลือกทองหลางใบมน ใช้ต้ม

เป็นน้ าดื่มแก้อาการก็ได้ (เปลือกต้น) 
16. รากช่วยแก้อาการปวดท้อง (ราก) 
17. เปลือกต้นมีรสขมหอม ช่วยขับผายลม หรือใช้เป็นยาขับลม ด้วยการใช้เปลือกต้นกุ่มน้ าผสมกับ

เปลือกกุ่มบก เปลือกทองหลางใบมน แล้วน ามาต้มน้ าดื่ม (เปลือกต้น, ใบ) 
18. ใบกุ่มน้ าใช้เป็นยาระบาย (ใบ เปลือกต้น) 
19. ช่วยขับพยาธิ (ใบ เปลือกต้น) 
20. ช่วยแก้ริดสีดวงทวาร (ใบ กระพ้ี) 
21. ช่วยแก้ริดสีดวงผอมแห้ง (เปลือกต้น) 
22. แก่นมีรสร้อน ช่วยแก้นิ่ว (แก่น) 
23. ช่วยขับนิ่วในทางเดินปัสสาวะ (เปลือกต้น) 
24. ช่วยขับน้ าดี (เปลือกต้น) 
25. ช่วยขับน้ าเหลืองเสียในร่างกาย (เปลือกต้น) 
26. รากช่วยขับหนอง (ราก) 
27. เปลือกต้นใช้เป็นยาช่วยระงับพิษท่ีผิวหนัง (เปลือกต้น) 
28. ช่วยแก้อาการครั่นเนื้อครั่นตัว (ดอก) 
29. ช่วยแก้อาการปวดเส้น (ใบ) 
30. แก่นกุ่มบกใช้ต้มดื่มช่วยแก้อาการปวดเมื่อยได้ (แก่น) 
31. เปลือกต้นใช้ท าเป็นยาลูกกลอน ช่วยแก้อัมพฤกษ์ อัมพาตได้ (เปลือกต้น) 
32. ใบกุ่มน้ าแก้โรคไขข้ออักเสบ แก้อัมพาต (ใบ) 
33. ใบใช้เป็นยาทาภายนอก เป็นยาถูนวดให้เลือดมาเลี้ยงทั่วบริเวณท่ีนวด (ใบ) 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากชุมชน 
ส าหรับคนแพ้หมัก ดอง ต้องระวัง  
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
กุ่มน้ํา กิ่งและใบมีสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ซึ่งเป็นพิษ ไม่ควรใช้รับประทานสด ๆ แต่ควรท าให้สุกก่อน 

ด้วยการน ามาดองหรือต้มเพ่ือก าจัดพิษก่อนน ามารับประทาน 
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ใบแก่มีพิษ มีฤทธิ์ต่อระบบการไหลเวียนโลหิต ท าให้อาเจียน มึนงง ไม่รู้สึกตัว มีอาการหายใจล าบาก 
กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย กระตุก ชักก่อนจะหมดสติ หากได้รับในปริมาณมาก อาจเกิดอาการรุนแรงได้ภายใน 10-
15 นาที แต่ถ้าหากใช้ในปริมาณเล็กน้อยจะมีสรรพคุณเป็นยาระบาย 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เพาะเมล็ด การปักช า และการตอนกิ่ง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai.  ( 2560) .  กุ่ ม น้้ า  ส ร ร พ คุ ณ แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ต้ น กุ่ ม น้้ า  39 ข้ อ  ! .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  

6 พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/กุ่มน้ า/  
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9) ชื่อภาคเหนือ โกศล 
ชื่อไทย/อื่นๆ กรีกะสม, กรีสาเก, โกรต๋น, Variegated Croton, Garden Croton 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum Blume  
วงศ์ (Family) Euphorbiaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้พุ่ม สูงประมาณ 1-3 เมตร ล าต้นตั้งตรง มีสีน้ าตาลและมีรอยตะปุ่มของใบย่อยที่แตกออกไป 
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่ มีรูปร่างใบหลายแบบ เช่น ลักษณะใบรูปกลม แถบยาว รูปไข่แกมรูป

หอก รูปขอบขนาน รูปยาวแคบ เป็นต้น โคนใบมนหรือแหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเว้า ซึ่งบางพันธุ์เว้าถึง
เส้นกลางใบ ปลายใบทู่หรือแหลม สีเขียวหรือลายมีเส้นแขนงใบประมาณ 10 คู่ ก้านใบยาว 3-5 ซม. ใบบิดเป็น
เกลียว มีสีต่าง ๆ เช่น ขาว เหลือง ส้ม ชมพู แดง ม่วงและด า  

ดอก มีขนาดเล็กประมาณ 30-60 ดอก ออกเป็นช่อยาวที่ยอดและตามง่ามใบ ช่อยาว มีดอกจ านวน
มาก ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียแยกเพศแต่อยู่ต้นเดียวกัน ดอกมีสีขาวอมเขียว กลีบดอก 5-6 กลีบ ออกดอก
ตลอดป ี

ผล เป็นพู 3 พู เป็นชนิดแก่แล้วแห้ง เมื่อแก่แตกได้ มี 3 เมล็ด ลักษณะผลรูปทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 9 มม. สีขาว 

เมล็ด ยาวประมาณ 6 มม. 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินใบ ใส่แกงโฮ๊ะ คั่วแห้ง กินกับลาบ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
โกสนบางชนิดใช้เป็นผักรับประทานกับอาหารต่าง ๆ ได้ การน าโกสนมาปรุงอาหาร ส่วนของยอดอ่อน

ใบโกสน สามารถน ามารับประทานได้ จะมีรสหวาน จะนิยมน าไปประกอบอาหาร เช่น คั่วแฮ่ม แกงโฮะ ผัด
กะเพรา ชุบแป้งทอด หรืออาจจะน ามาลวกจิ้มกับน้ าพริก 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
โขลกพอกท้องเด็ก แก้โรคระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ 
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แก้ท้องอืด และระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ โดยใช้ใบสด 10-15 ใบ น ามาโขลกให้ละเอียดอาจจะ
ผสมเหล้าโรงเล็กน้อย แล้วใช้พอกและทาบริเวณท้องเด็ก  
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด การปักช ากิ่งหรือ การตอนกิ่ง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ประโยชน์ดอทคอม. (2559). โกสน. สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561 จาก https://prayod.com/โกสน/ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ า ง เสริมสุ ขภาพ .  (2561) .  ประโยชน์จากโกสน .  สืบค้น เมื่ อ  

6 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.thaihealth.or.th/Content/40755-ประโยชน์จาก%20‘
โกสน’%20.html 
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10) ชื่อภาคเหนือ ขม้ินแกง ขม้ินหัว 
ชื่อไทย/อื่นๆ ขม้ิน ขม้ินชัน คนเชียงใหม่เรียกว่า ขม้ินแกง ขม้ินหัว ขม้ินหยอก คนตรัง เรียก ขี้ม้ิน 

หรือ หมิ้น, Turmeric 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma longa L. 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ขม้ินเป็นพืชล้มลุกในวงศ์ขิงที่มีถิ่นก าเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สูงประมาณ 30-90 เซนติเมตร 
เหง้าอยู่ใต้ดิน มีแขนงรูปทรงกระบอกแตกออกมาด้านข้าง 2 ด้าน ส่วนเนื้อในของเหง้ามีสีเหลืองเข้ม

จนถึงสีแสดจัด มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว  
ใบเดี่ยวของขมิ้นชันจะแทงออกมาจากเหง้าเรียงเป็นวงซ้อนทับกันเป็นรูปหอก ขนาดใบกว้าง 12-15 

เซนติเมตร ยาว 30-40 เซนติเมตร  
ดอกมีสีเหลืองอ่อน แทงออกมาจากเหง้า แทรกขึ้นมาระหว่างก้านใบ ปกติจะบานครั้งละ 3-4 ดอก รูป

กลมมี 3 พ ู
แหล่งที่พบ  

สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
เป็นเครื่องแกง 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
นิยมน าไปใช้ในการประกอบอาหาร แต่งสี แต่งกลิ่นอาหาร เช่น แกงไตปลา แกงกะหรี่ บดเป็นผงผสม

น้ า หรือรับประทานเป็นแคปซูล 
การรับประทานขมิ้นตามเวลาที่อวัยวะต่าง ๆ ก าลังท างาน จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของขมิ้นให้มาก

ขึ้น โดยวิธีกินขมิ้นชันควรรับประทานขม้ินชันตามเวลาต่อไปนี้ตามการรักษา 
เวลา 03.00-05.00 น. ช่วงเวลาของปอด หากรับประทานช่วงเวลานี้จะช่วยในการบ ารุงปอดช่วยให้

ปอดแข็งแรง ช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูก ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนัง และช่วยเรื่องภูมิแพ้ 
หายใจไม่สะดวก 

เวลา 05.00-07.00 น. ช่วงเวลาของล าไส้ใหญ่ ช่วยแก้ปัญหาล าไส้ใหญ่ ส าหรับผู้ที่ขับถ่ายไม่เป็นเวลา
หรือรับประทานยาถ่ายมานาน หากรับประทานขมิ้นในช่วงนี้จะช่วยฟ้ืนฟูปลายประสาทของล าไส้ใหญ่ให้บีบรัด
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ตัว เพ่ือช่วยให้ขับถ่ายได้อย่างเป็นปกติ ช่วยแก้ปัญหาล าไส้ใหญ่ขับถ่ายน้อยหรือมากจนเกินไป และช่วย
ป้องกันการเกิดโรคริดสีดวงทวารและมะเร็งล าไส้ได้อีกด้วย หากรับประทานพร้อมกับโยเกิร์ ต น้ าผึ้ง นมสด 
มะนาว หรือน้ าอุ่น จะช่วยชะล้างผนังล าไส้ให้สะอาดได้ 

เวลา 07.00-09.00 น. ช่วงเวลาของกระเพาะอาหาร จะช่วยลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่น
ท้อง และยังช่วยแก้อาการปวดเข่า ขาตึง บ ารุงสมอง ป้องกันโรคความจ าเสื่อมได้อีกด้วย จะช่วยแก้ปัญหาเรื่อง
กระเพาะอาหารที่เกิดจากการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา และยังลดอาการท้องอืด จุกแน่น ปวดเข่า ขาตึง 
ช่วยบ ารุงสมองและป้องกันความจ าเสื่อมได้ 

เวลา 09.00-11.00 น. ช่วงเวลาของม้าม ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ าเหลืองเสีย มีแผลบริเวณปาก บรรเทา
อาการของโรคเบาหวาน โรคเกาต์ การอ้วนเกินไปหรือผอมเกินไป 

เวลา 11.00-13.00 น. ช่วงเวลาของหัวใจ ช่วยบ ารุงหัวใจให้มีสุขภาพแข็งแรง 
เวลา 15.00-17.00 น. ช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะ ช่วยบ ารุงหูรูดกระเพาะปัสสาวะให้แข็งแรง แก้

อาการตกขาว และการท าให้เหงื่อออกในช่วงเวลานี้จะช่วยท าให้ร่างกายขับสารพิษออกไปจากร่างกายได้มาก 
เวลา 17.00 น. จนถึงเวลาเข้านอน การรับประทานขมิ้นในช่วงนี้จะช่วยท าให้ความจ าดีขึ้น เมื่อตื่น

นอนจะไม่อ่อนเพลีย การขับถ่ายก็จะดีข้ึนด้วย 
การหาซื้อขมิ้นมารับประทานเองไม่ว่าจะเป็นแบบผงหรือแบบแคปซูล ควรจะซื้อจากแหล่งผลิตที่ได้

มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดสารเคมี ไม่มีสารสเตียรอยด์ปลอมปน และในกระบวนการผลิตนั้นต้องไม่ผ่าน
ความร้อนเกิน 65 องศา เพ่ือคงคุณภาพของขมิ้น ใส่ใจกันสักนิดเพราะบางคนซื้อมารับประทานเองทุกวัน ทั้งนี้
เพ่ือความปลอดภัย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ทาแก้ผดผื่น แมลงกัด 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ขม้ินมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยในการชะลอวัยและชะลอการเกิดริ้วรอย 
2. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย 
3. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนังมีสุขภาพดีแข็งแรง 
4. ขม้ินชันอาจมีบทบาทช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง เช่น โรคมะเร็งล าไส้ มะเร็งปากมดลูก 
5. ขม้ินสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ 
6. ช่วยก าจัดสารพิษออกจากร่างกาย 
7. ช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวาน 
8. มีส่วนช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง 
9. ช่วยลดอาการของโรคเกาต์ 
10. ช่วยขับน้ านมของมารดาหลังคลอดบุตร 
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11. ช่วยรักษาระบบทางเดินหายใจที่มีอาการผิดปกติ 
12. ช่วยบ ารุงสมอง ป้องกันโรคความจ าเสื่อม 
13. อาจมีส่วนช่วยในการรักษาโรครูมาตอยด์ (ยังไม่ได้รับการยืนยัน) 
14. ช่วยลดการอักเสบ 
15. ช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ 
16. ช่วยรักษาอาการแพ้และไข้หวัด 
17. ช่วยบรรเทาอาการไอ 
18. ช่วยรักษาอาการภูมิแพ้ หายใจไม่สะดวกให้มีอาการดีข้ึน 
19. ช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด 
20. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยธาลัสซีเมียฮีโมโกบิลอี 
21. ช่วยรักษาแผลที่ปาก 
22. ช่วยบ ารุงปอดให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง 
23. น้ ามันหอมระเหยในขม้ินมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดท้อง 
24. ช่วยรักษาอาการท้องเสีย อุจจาระร่วง โดยน าผงขมิ้นชันผสมน้ าผึ้ง ปั้นเป็นลูกกลอนแล้วน ามา

รับประทานครั้งละ 3 เม็ด 3 เวลา 
25. ช่วยแก้อาการจุดเสียด แน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
26. ช่วยรักษาโรคล าไส้อักเสบ 
27. ช่วยลดการบีบตัวของล าไส้ 
28. ช่วยรักษาอาการล าไส้ใหญ่บวม 
29. ช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหาร 
30. ช่วยในการขับลม 
31. ช่วยบรรเทาอาการนิ่วในถุงน้ าดี 
32. มีฤทธิ์ในการช่วยขับน้ าดี 
33. ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหาร และท าความสะอาดล าไส้ 
34. ช่วยบ ารุงตับ ป้องกันตับอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ และป้องกันตับจากการถูกท าลายของยาพาราเซ

ตามอล 
35. ช่วยบ ารุงหูรูดกระเพาะปัสสาวะให้แข็งแรง 
36. ช่วยป้องกันการเกิดโรคริดสีดวงทวาร 
37. ช่วยแก้อาการตกเลือด ด้วยการน าขม้ินสดมาต าให้ละเอียด แล้วคั้นเอาน้ ามาผสมกับน้ าปูนใสแล้ว

รับประทาน 
38. ช่วยแก้อาการตกขาว 
39. ช่วยรักษาอาการปวดหรืออักเสบเนื่องจากไขข้ออักเสบ 
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40. ช่วยแก้อาการน้ าเหลืองเสีย 
41. ช่วยแก้ผื่นคันตามร่างกายขมิ้นชันสรรพคุณ 
42. ช่วยรักษาโรคผิวหนัง ผดผื่นคัน 
43. ช่วยรักษากลาก เกลื้อน ด้วยการใช้ผงขมิ้นผสมกับน้ า น ามาทาบริเวณที่เป็นกลากเกลื้อนทุกวัน 

วันละ 2 ครั้ง 
44. ช่วยรักษาโรคผิวหนังพุพอง ตุ่มหนองให้หายเร็วยิ่งขึ้น 
45. ช่วยรักษาแผลจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ ด้วยการน าขมิ้นมาล้างน้ าให้สะอาด แล้วต าจนละเอียด 

คั้นเอาแต่น้ ามาทาบริเวณดังกล่าว 
46. มีฤทธิ์ในการต่อต้านและฆ่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง และต่อต้านยีสต์ซึ่งเป็นตัวที่ท าให้

ภูมิคุ้มกันต่ า 
47. ช่วยต่อต้านปรสิตหรือเชื้ออะมีบาที่เป็นต้นเหตุของโรคบิดได้ 
48. ช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส เช่น แบคทีเรียที่ท าให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร แบคทีเรียที่

ท าให้เกิดโรคท้องเสีย แบคทีเรียที่ท าให้เกิดหนอง เป็นต้น 
49. มีฤทธิ์ในการต่อต้านการกลายพันธุ์ ต้านสารก่อมะเร็งที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดจากการเสื่อม

ของร่างกาย และโรคเบาหวาน 
50. ช่วยสมานแผลตามร่างกายให้หายเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการน าผงขมิ้นมาผสมกับน้ าแล้วทาลงบน

บาดแผล และยังช่วยให้บาดแผลไม่ให้ติดเชื้อของกระต่ายและหนูขาวได้ และสามารถเร่งให้แผลที่ติดเชื้อหายได้ 
51. ขมิ้นยังมีสรรพคุณช่วยในการป้องกันการงอกของขนอีกด้วย โดยผู้หญิงชาวอินเดียมักน าขมิ้นมา

ทาผิวเพ่ือป้องกันไม่ให้ขนงอก 
52. ขมิ้นชันขัดผิว ใช้ท าทรีตเมนต์พอกผิวขัดผิวด้วยขมิ้น ช่วยให้ผิวพรรณนุ่มนวล ขาวผ่องใส เต่งตึง 

ด้วยการน าขม้ินสดมาล้างน้ าให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วน าไปปั่นรวมกับดินสอพอง 2-3 เม็ด แล้วผสมกับ
มะนาว 1 ลูก ปั่นจนเข้ากัน น ามาพอกหน้าหรือผิวทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด 

53. ขม้ินเป็นส่วนประกอบของทรีตเม้นต์รักษาสิวเสี้ยน สิวผด สิวอุดตัน 
54. ขม้ินเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในเครื่องส าอางบ ารุงผิวต่าง ๆ 
55. นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
การรับประทานขมิ้นมากเกินความต้องการอาจจะกลายเป็นโทษเสียเอง ขมิ้นชันมีผลข้างเคียงคือ

อาการแพ้ เช่น คลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดหัว นอนไม่หลับ ดังนั้นหากคุณรับประทานขม้ินแล้วมีอาการดังกล่าว ควร
หยุดรับประทานและหายาชนิดอ่ืนรับประทานแทน และยังมีความเชื่อเรื่องโทษและข้อเสียของขมิ้นในแถบ
ภาคใต้ว่า การรับประทานขมิ้นที่มากเกินไปและถี่เกินไปนั้นแทนที่จะช่วยป้องกันโรคมะเร็ง อาจจะเป็นมะเร็ง
เสียเอง 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
ใช้เหง้าหรือหัวท าพันธุ์ ด้วยการปักช าเหง้า ใช้เหง้าหรือหัวอายุประมาณ 10-12 เดือนท าพันธุ์  

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Kapook. (2555). ขมิ้นชัน สมุนไพรชั้นเลิศ ช่วยดูแลสุขภาพ.  สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://health.kapook.com/view42014.html 
Medthai. (2560). ขมิ้น สรรพคุณและประโยชน์ของขมิ้นชัน 55 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://medthai.com/ขมิ้นชัน/ 
Thai Food. (2559). ขมิ้น. สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.thai-thaifood.com/th/

ขม้ิน/ 
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11) ชื่อภาคเหนือ ขม้ินอ้อย 
ชื่อไทย/อื่นๆ สากเบือ (ละว้า), ขมิ้นขึ้น (ภาคเหนือ), ว่านเหลือง (ภาคกลาง), ละเมียด (เขมร), 

ว่านขมิ้นอ้อย, ขมิ้นเจดีย์, หมิ้นหัวขึ้น, สากกะเบือ, เผิงเอ๋อซู๋ (จีนกลาง), Zedoary, 
Luya-Luyahan 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe  
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นขมิ้นอ้อย จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกมีอายุหลายปีที่มีเหง้าอยู่ใต้ดินและมีรากเล็กน้อยที่บริเวณเหง้า มี
ลักษณะทั่วไปคล้ายกับขมิ้นชันแต่มีล าต้นที่สูงกว่า ขนาดเหง้าและใบใหญ่กว่า โดยต้นขมิ้นอ้อยจะมีความสูง
ประมาณ 1-1.2 เมตร  

เหง้ามักโผล่ขึ้นมาเหนือดินเล็กน้อย เหมือนเจดีย์ทรงกลมสูงหลายชั้น ๆ (บ้างเรียกว่าขมิ้นขึ้นหรือขมิ้น
เจดีย์) ลักษณะของเหง้ามีลักษณะเป็นรูปกลมรี มีความยาวประมาณ 18-24 เซนติเมตร และมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 7-11 เซนติเมตร ผิวด้านนอกเป็นสีขาวอมเหลือง ส่วนเนื้อในเป็นสีเหลืองอ่อน บ้างว่าเป็น
สีเหลืองเข้ม ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เหง้าน ามาปลูก และควรจะปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม ย่างเข้าฤดูฝน ไม่
ควรให้น้ าท่วมขังเพราะจะท าให้เหง้าขมิ้นอ้อยเน่าเสียได้ โดยขมิ้นอ้อยจะงอกงามในช่วงฤดูฝนและจะมีต้น
โทรมหัวใหญ่ในช่วงฤดูหนาว 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
เป็นเครื่องแกง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ใช้เหง้าเป็นยาสมุนไพร 
2. น ามาใช้เป็นเครื่องเทศเพ่ือใช้ท าอาหาร 
3. สามารถน ามาใช้ในการแต่งสีเหลืองให้กับอาหารบางชนิดได้ เช่น ขนมเบื้องญวน ข้าวเหนียว

เหลือง ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง แกงเหลือง แกงกะหรี่ ข้าวหมกไก่ เนย มัสตาร์ด ผักดอง เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถ
น ามาใช้ในการย้อมสีผ้าให้เป็นสีเหลือง 

4. เหง้าสามารถน ามาใช้ท าแป้งโชติ ซึ่งเป็นแป้งที่ย่อยง่ายและเหมาะส าหรับทารก 
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5. ในอินโดนีเซียจะใช้ยอดอ่อนน ามารับประทานเป็นผัก 
6. ในอินเดียใช้เหง้าท าเป็นเครื่องหอม 
7. เหง้าใช้เคี้ยวเพ่ือดับกลิ่นปากได้ 
8. ขม้ินอ้อยถูกน าไปใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางสมุนไพร ที่น ามาใช้มาการขัดหน้า ขัดผิว ช่วยแก้

สิว แก้ฝ้า ช่วยลบเลือนจุดด่างด า แก้โรคผดผื่นคัน และท าให้ผิวพรรณดูผุดผ่องงดงาม ผิวนุ่มและเรียบเนียน 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ทาแก้ผดผื่น แมลงกัด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. เหง้าขมิ้นอ้อยมีรสเผ็ดขม เป็นยาสุขุม ออกฤทธิ์ต่อตับและม้าม ช่วยกระจายโลหิต รักษาอาการ

เลือดค่ัง หรือเลือดไหลเวียนไม่สะดวก เส้นเลือดในท้องอุดตัน (เหง้า) 
2. ช่วยแก้โลหิตเป็นพิษ แก้พิษโลหิต ใช้เป็นเป็นยาช าระโลหิต (เหง้า) 
3. ช่วยลดความดันโลหิต (เหง้า) 
4. ในเหง้าหรือในหัวสดของขม้ินอ้อย มีสารหอมชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์เป็นยาบ ารุงก าลัง (เหง้า) 
5. ช่วยแก้อาการหืดหอบหายใจไม่เป็นปกติ (เหง้า) 
6. เหง้าสดน ามาต าผสมกับการบูรเล็กน้อย น ามาดอง (ไม่แน่ใจว่าดองหรือผสม) กับน้ าฝนกลางหาว 

ใช้รินเอาแต่น้ าเป็นยาหยอดตา แก้อาการตาแดง ตามัว ตาแฉะ และตาพิการ (เหง้าสด) 
7. ต ารายาไทยใช้เหง้าเป็นยาแก้ไข้ (เหง้า) ช่วยแก้ไข้ท้ังปวง (เหง้า) 
8. ใช้รักษาอาการหวัด ด้วยการใช้หัวขมิ้นอ้อย อบเชยเทศ และพริกหาง น ามาต้มแล้วเติมน้ าผึ้งใช้

รับประทานเป็นยาแก้หวัด (เหง้า) 
9. ช่วยแก้อาเจียน (เหง้า) 
10. ช่วยแก้เสมหะ (เหง้า) 
11. เหง้าใช้เป็นยาแก้ลม (เหง้า) 
12. ขม้ินอ้อยมีฤทธิ์กระตุ้นกระเพาะและล าไส้ให้เกิดการบีบตัว จึงช่วยในการขับลม ช่วยแก้อาการจุก

เสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยในการย่อยอาหาร แก้อาการปวดท้อง และแก้อาการปวดล าไส้ได้ (เหง้า) 
13. เหง้าใช้เป็นยาแก้ท้องร่วง ท้องเดิน (ที่ไม่ใช่บิดหรืออหิวาตกโรค) เหง้าสดประมาณ 2 แว่น เมื่อ

น ามาบดผสมกับน้ าปูนใส สามารถน ามาใช้ดื่มเป็นยารักษาอาการท้องร่วงได้ (เหง้าสด) 
14. เหง้าน ามาหั่นเป็นแว่น ๆ จะใช้สดหรือตากแห้งก็ได้ โดยน ามาต้มกับน้ าเป็นยาดื่มแก้โรคกระเพาะ 

(เหง้า) 
15. ช่วยสมานล าไส้ (เหง้า) 
16. น้ าคั้นจากใบของต้นขม้ินอ้อย ใช้เป็นยาแก้ท้องมาน โดยขับออกทางปัสสาวะ (ใบ) 
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17. ช่วยรักษาริดสีดวงทวาร ด้วยการใช้เหง้าขมิ้นอ้อย พริกไทยล่อน และเปลือกยางแดง น ามาผสม
กันท าเป็นยาผง แล้วน าไปละลายในน้ ายางใส ปั้นเป็นยาลูกกลอนขนาดเท่าปลายนิ้วชี้ ใช้กินเช้าและเย็น (เหง้า) 

18. เหง้าและใบมีรสเฝื่อน ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ (เหง้า, ใบ) 
19. ช่วยแก้หนองใน (เหง้า) 
20. ช่วยแก้อาการปวดประจ าเดือนของสตรี ด้วยการใช้เหง้าหนักประมาณ 12 กรัม, ขม้ินชัน 10 กรัม

, ค าฝอย 6 กรัม, ฝางเสน 8 กรัม, เม็ดลูกท้อ 8 กรัม, หง่วงโอ้ว 8 กรัม และโกฐเชียง 10 กรัม น ามาต้มกับน้ า
หรือใช้ดองกับเหง้าเป็นยารับประทาน (เหง้า) 

21. ช่วยแก้ประจ าเดือนมาไม่เป็นปกติของสตรี (เหง้า) 
22. ช่วยแก้ระดูขาวของสตรี (เหง้า) 
23. เหง้าใช้เป็นยาขับน้ าคาวปลาหลังการคลอดบุตรของสตรี (เหง้า) 
24. ช่วยรักษาซีสต์ในรังไข่ของสตรี (เหง้า) 
25. ช่วยแก้อาการตับและม้ามโต (เหง้า) 
26. แก้หัดหลบใน ด้วยการใช้เหง้า 5 แว่น และต้นต่อไส้ 1 ก ามือ น ามาต้มรวมกับน้ าปูนใสพอสมควร 

แล้วน ามาใช้ดื่มเป็นยาก่อนอาหารเช้าและเย็น ครั้งละ 1 ถ้วยชา (เหง้า) 
27. เหง้าใช้เป็นยาสมานแผล (เหง้า) 
28. เหง้าน ามาหุงกับน้ ามันมะพร้าว แล้วน ามาใส่แผล จะช่วยท าให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากหัว

หรือเหง้าของขม้ินอ้อยนั้นมีรสฝาด (สาร Tannin) อีกท้ังยังช่วยบรรเทาอาการฟกช้ าบวมได้อีกด้วย (เหง้า) 
29. เหง้าใช้เป็นยาภายนอก ช่วยรักษาโรคผิวหนังต่าง ๆ ฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย แก้กลากเกลื้อน แก้

ผิวหนังอักเสบ (เหง้า) 
30. ใช้เป็นยารักษาฝี ฝีหนองบวม ด้วยการใช้เหง้าขมิ้นอ้อยสด , ต้นและเมล็ดของเหงือกปลาหมอ 

อย่างละเท่ากันมากน้อยตามต้องการ น ามาต ารวมกันจนละเอียดแล้วใช้พอกเช้าเย็น หรือหากเป็นฝีหัวเดือน 
ให้น าใบไผ่เผาไฟให้ไหม้ ส่วนหัวขม้ินอ้อยนั้น ให้เอามาต าด้วยกัน แล้วใช้น้ าเป็นกระสายยา สามารถใช้ได้ท้ังกิน 
ทาหรือพอก (เหง้า) 

31. ช่วยแก้ฝีในมดลูกของสตรี ด้วยการใช้เหง้าขมิ้นอ้อยประมาณ 3 ท่อน, บอระเพ็ด 3 ท่อน, ลูก
ขี้กาแดง 1 ลูก (น ามาผ่าเป็น 4 ซีก แล้วใช้เพียง 3 ซีก) แล้วน ามาต้มรวมกับสุรา ใช้กินเป็นยาแก้ฝีในมดลูกได้ 
(เหง้า) 

32. ช่วยแก้เสี้ยน ถูกหนามต า ด้วยการใช้เหง้าขมิ้นอ้อยประมาณ 5 แว่น ดอกชบา 5 ดอก และข้าว
เหนียวสุกประมาณ 1 ก ามือ น ามาต าแล้วใช้พอก จะสามารถช่วยดูดเสี้ยนและหนองท่ีออกจากแผลได้ (เหง้า) 

33. ใช้รักษาอาการปวด ปวดบวม แก้บวม ฟกช้ า แก้ช้ าใน แก้อักเสบ แก้อาการเคล็ดขัดยอก ข้อเคล็ด
อักเสบ และบรรเทาอาการปวดได้ดี ด้วยการใช้เหง้าขมิ้นสด ๆ น ามาต าให้ละเอียด แล้วเอามาพอกบริเวณที่มี
อาการบวม จะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อ ฟกชกช้ าบวมได้ (เหง้า) ส่วนใบก็ช่วยแก้ฟกช้ าบวมได้เช่นกัน (ใบ) 

34. ช่วยแก้อาการครั่นเนื้อครั่นตัว (เหง้า) 
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35. น้ ามันหอมระเหยในขมิ้นอ้อยมีฤทธิ์ยับยั้งและช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ ได้ดี เช่น เชื้ออหิวาตก
โรค เชื้อแบคทีเรียที่ท าให้เกิดฝีหนองที่แผล เชื้อที่ท าให้เจ็บคอ เชื้อที่ท าให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น 

36. เหง้าน ามาใช้เข้าต ารับยาจู้ (ยานวดประคบ) ใช้แก้อาการปวดเมื่อย เจ็บตามร่างกาย (เหง้า) 
37. เหง้าใช้ผสมในยาระบายเพ่ือท าให้ยาระบายมีฤทธิ์น้อยลง (เหง้า) 
38. เหง้าใช้เป็นยารักษาโรคมะเร็ง รักษาโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งในรังไข่ มะเร็งตับ มะเร็งต่อม

ไทรอยด์ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง มะเร็งปอด เนื้องอกธรรมดาของกล้ามเนื้อมดลูก (เหง้า) 
39. ขมิ้นอ้อย เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นส่วนประกอบในต ารายาไทยแผนโบราณเพ่ือใช้รักษา

รักษาอาการนอนไม่หลับ ซึ่งมีหลักฐานงานวิจัยที่พอระบุได้ว่าเมื่อใช้สารสกัดจากเหง้าขมิ้นอ้อยด้วย 80% 
ethanol กับหนูทดลอง พบว่าสามารถช่วยยืดระยะเวลาการนอนหลับของหนูถีบจักรได้ 

40. ขม้ินอ้อยมีสรรพคุณทางยาเหมือนกับขมิ้นชัน 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ส าหรับผู้ที่เลือดน้อยหรือพลังหย่อนและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานขมิ้นอ้อย และมีข้อมูลที่ระบุด้วย

ว่าการรับประทานขมิ้นอ้อยในปริมาณท่ีมากเกินไป อาจท าให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ และในบางรายนั้น
มีอาการแพ้ขมิ้น โดยมีอาการคลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดศีรษะ และนอนไม่หลับ หากใช้แล้วมีอาการดังกล่าวให้หยุด
ใช้ทันที (ข้อมูลส่วนนี้ยังไม่ยืนยัน เพราะขาดแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

แยกเหง้า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ขมิ้นอ้อย สรรพคุณและประโยชน์ของขมิ้นอ้อย 50 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/ขม้ินอ้อย/  
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12) ชื่อภาคเหนือ ขิงแกง ขิงเต่า ขิงเมือง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ขิงแมงดา, ตะไคร้พราน 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber citridorum Theilade & Mood 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เหง้าใต้ดินมีขนาดเล็ก กลิ่นหอมคล้ายกลิ่นตะไคร้ล าต้นเทียมเหนือดิน สูง 1 – 1.5 เมตร ใบเดี่ยว เรียง
สลับแผ่นใบรูปรี ดอกออกเป็นช่อจากเหง้าใต้ดิน ดอกสีขาว มีใบประดับรองรับ ผลรูปไข่กลับเมื่ อแก่แล้วแตก 
ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ขิงแครง หรือขิงป่า ขิงเขา ขิงแคลง (ชาวล้านนาเรียก ขิงแกง) 
เหมือนขิงบ้าน แต่ขนาดเล็กกว่า รสเผ็ดและขมกว่าขิงบ้าน ขึ้นตามป่าเขาทั่วไป สรรพคุณ แรงกว่าขิงบ้าน 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินใบ ใส่แกง ต ากุ้ง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เหง้า กินเป็นผักกับย าหน่อไม้ 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
สรรพคุณทางยาเหมือนขิง ขิงแห้งมีรสหวาน เผ็ด ร้อน มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้ลม แก้จุกเสียด แก้เสมหะ 

บ ารุงธาตุ แก้คลื่นเหียนอาเจียน ส่วนขิงสดมีรสหวาน เผ็ด ร้อน มีสรรพคุณแก้ปวดท้อง บ ารุงธาตุ ขับลมใน
ล าไส้ให้ผายลมและเรอ ใช้เป็นยาแก้ไข แก้พรรดึก แก้ลมพานไส้ จุกเสียดแน่น นอนไม่หลับ คลื่นเหียนอาเจียน 
วิธีการขยายพันธุ์ 

แยกเหง้า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิชาการเกษตร. (2558). สรรพคุณของขิง. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 จาก www.vichakaset.com/

สรรพคุณของขิง/  
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ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (2560). ขิงแมงดา. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 
2561 จาก  http: / /www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/ search_ 
detail.asp?Botanic_ID=2962 

ศู น ย์ ส น เทศภาค เหนื อ  ส า นั กหอสมุ ด  มห า วิ ท ย าลั ย เ ชี ย ง ใหม่ .  ( ม . ป . ป . ) .  ขิ ง .  สื บ ค้ น เมื่ อ  
9 พฤศจิกายน 2561 จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php? 
id_ingredient=334 

โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บ ร ม ร า ช กุ ม า รี .  ( ม . ป . ป . ) .  ขิ ง แ ม ง ด า .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  9 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2561 จ า ก 
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/57887  
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13) ชื่อภาคเหนือ ขี้ข๋วง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักของ, ผักขี้ขวง (ภาคเหนือ, ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), สะเดาดิน ผักขวง (ภาค

กลาง), ขี้ก๋วง ส่วนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เรียกสมุนไพร
ชนิดนี้ว่า “ขวง”, Indian Chickweed, Bitter Cumin, Bitter Leaf 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Glinus oppositifolius (L.) Aug.DC. 
วงศ์ (Family) Molluginaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ผักขวง จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีล าต้นเตี้ยหรือทอดเลื้อยแตกแขนงแผ่ราบไปกับพ้ืนดิน แตก
กิ่งก้านสาขาแผ่กระจายออกไปรอบ ๆ ต้น เป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ชอบแสงแดดจ้า เจริญเติบโตได้ในดินทุก
ชนิด ทนแล้งได้ดี พบได้ท่ัวทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ โดยมักขึ้นได้ในบริเวณท่ีชื้นแฉะ ตาม
ไร่นา และตามสนามหญ้าทั่วไป 

ใบเป็นใบเดี่ยว ใบมีขนาดเล็ก แตกใบออกตามข้อต้น ซึ่งในแต่ละข้อจะมีใบอยู่ประมาณ 4-5 ใบ 
ลักษณะของใบเป็นรูปยาวรี ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบสอบ ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 
0.3-0.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียว ก้านใบสั้น 

ดอกผักขวง ออกเป็นดอกเดี่ยวรวมกันอยู่ตามข้อของล าต้นใกล้ ๆ กับใบ ในข้อหนึ่งจะมีดอกประมาณ 
4-6 ดอก ดอกเป็นสีขาวอมเขียว มีกลีบดอก 5 กลีบ แต่ละกลีบมีขนาดยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร ส่วนก้าน
ดอกยาวกว่ากลีบดอก โดยจะมีความยาวประมาณ 0.6-1.2 เซนติเมตร 

ดอกผักขวง ออกเป็นดอกเดี่ยวรวมกันอยู่ตามข้อของล าต้นใกล้ ๆ กับใบ ในข้อหนึ่งจะมีดอกประมาณ 
4-6 ดอก ดอกเป็นสีขาวอมเขียว มีกลีบดอก 5 กลีบ แต่ละกลีบมีขนาดยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร ส่วนก้าน
ดอกยาวกว่ากลีบดอก โดยจะมีความยาวประมาณ 0.6-1.2 เซนติเมตร 
แหล่งที่พบ  

ป่าชุมชน  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินทั้งต้น แกงใส่ปลาแห้ง หรือจิ้นควาย รสชาดขม กินสดได้ 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ในประเทศอินเดียจะใช้ผักขวงเป็นยาบ ารุงธาตุ (ท้ังต้น) 
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2. ต้นสดน ามาต าผสมกับขิงใช้เป็นยาสุมกระหม่อมเด็ก จะช่วยแก้อาการปวดศีรษะ แก้หวัดคัดจมูก 
(ท้ังต้น) 

3. ผักขวงทั้งต้นมีรสขมเย็น ใช้ปรุงเป็นยาแก้ไข้ แก้ไข้ท้ังปวง (ท้ังต้น) 
4. ทั้งต้นใช้เป็นยาแก้หวัด แก้ไอ (ท้ังต้น) 
5. ใช้เป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ า ระงับความร้อน (ท้ังต้น) 
6. ทัง้ต้นใช้ผสมกับน้ ามันละหุ่ง แล้วน าไปอุ่นใช้เป็นยาหยอดหูแก้อาการปวดหู (ท้ังต้น) 
7. ในประเทศอินเดียจะใช้ผักขวงทั้งต้นปรุงเป็นยาระบาย (ท้ังต้น) 
8. ผักขวงมีสรรพคุณช่วยบ ารุงน้ าดี (ท้ังต้น) 
9. ทั้งต้นใช้เป็นยาแก้คัน เป็นยาทาแก้โรคผิวหนัง หรือเป็นยาฆ่าเชื้อ (ท้ังต้น) 
10. ใช้เป็นยาทาแก้อาการฟกช้ าบวมอักเสบ (ท้ังต้น) 
11. ผักขวงจัดอยู่ในพระคัมภีร์ธาตุวิวรณ์ ซึ่งเป็นต ารับยาแก้ไข้เพ่ือดี (ไข้ที่เกิดจากดีพิการ มีอาการ

ปวดศีรษะ ไข้สูง) อันประกอบไปด้วยตัวยา 7 สิ่ง ได้แก่ ผักขวง, เครือเขาด้วย, รากข้ีกา, รากขัดมอน, ต้นผีเสื้อ, 
หญ้าเกล็ดหอย และน้ าผึ้ง 

12. ในพระคัมภีร์โรคนิทาน มีต ารับยาที่เข้าด้วยผักขวง 1 ต ารับ คือ ยาสุมกระหม่อมในช่วงฤดูฝน (แก้
อาการปวดศีรษะและจมูกตึง) ระบุให้ใช้ผักขวง, ใบหญ้าน้ าดับไฟ, ใบหางนกยูง, ฆ้องสามย่าน, เทียนด า, ไพล, 
หัวหอม, ดอกพิกุล และดินประสิวขาว น ามาบดสุมกระหม่อมแก้ปวดศีรษะและจมูกตึง 

13. ส่วนในพระคัมภีร์ปฐมจินดาร์ ซึ่งเป็นต าราว่าด้วยการปฏิสนธิของทารกในครรภ์ การคลอด และ
โรคเด็กต่าง ๆ ก็มีกล่าวถึงต ารับยาที่เข้าด้วยใบผักขวงและรากผักขวงอีก 7 ต ารับด้วยกัน อันได้แก่ 

14. ยาแก้เตโชธาตุพิการ (เป็นอาการของธาตุไฟทั้ง 4 พิการ คือ ปรินามัคคี (ร้อนอกร้อนใจ ไอ ท้อง
ขึ้น บวมตามมือตามเท้า เกิดมองคร่อ), ปริทัยมัคคี (มือเท้าเย็น ร้อนใน เย็นนอก ชีพจรเต้นผิดจังหวะ) , ชรัคคี 
(หนักหัว ตาฟาง หูตึง จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ชาตามเนื้อตามตัว) , สันตัปปัคคี (เย็นในอก กินอาหารไม่ได้ 
อาหารจุกในท้อง เกิดลม 6 จ าพวก พัดปั่นป่วนภายใน หายใจขัด หรือถึงกับเป็นลมสลบไป)) ท่านให้เอาราก
ผักขวง, รากช้าพลู, รากเจตมูลเพลิง, รากมะแว้งทั้งสอง, ก้านสะเดา และบอระเพ็ด อย่างละเท่ากัน น ามาต้ม
เคี่ยว 3 ส่วน เอา 1 ส่วน ใช้กินเป็นยา ถ้าไม่หายให้เพิ่มยาเข้าไปอีก 8 สิ่ง ได้แก่ โกฐเขมา, ไคร้ต้น, ผักแพวแดง
, ผลมะขามป้อม, ว่านเปราะ, รากสวาด, หญ้ารังกา และอบเชยเทศ อย่างละเท่ากัน น ามาบรรจบเข้ากับยาเดิม
เป็นขนานเดียวกัน แล้วน ามาต้มเค่ียว 3 ส่วน เอา 1 ส่วน ใช้เป็นยาแก้ธาตุไฟพิการ 

15. ยาแก้มูกเลือดตานโจร (ตานขโมยหรือตานซาง เป็นอาการของเด็กอายุ 5-13 ขวบ ที่เกิดจาก
พยาธิต่าง ๆ ท าให้เด็กมีอาการซูบซีด ผอมแห้งแรงน้อย พุงโรก้นปอด หัวโต นอนผวา ตกใจง่าย ขี้อ้อน) ท่าน
ให้เอาใบผักขวง, ใบเทียน, ใบทับทิม และขมิ้นอ้อย อย่างละเท่ากัน น ามาบดท าเป็นแท่งละลายกับน้ าเปลือก
แคต้มดื่ม 
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16. ยาแดงแก้ลงท้อง ท่านให้เอาใบผักขวง, ใบระงับ, กรักขี, จันทน์ทั้งสอง, ผลจันทน์, ดอกจันทน์, 
ผลเบญกาน,ี เนระพูสี, สน, สัก, สังกรณ,ี ว่านกีบแรด, ว่านร่อนทอง, ฤาษีประสมแล้ว และสีเสียดทั้งสอง อย่าง
ละเท่ากัน น ามาบดให้เป็นผง ใช้เหล้าเป็นกระสายท าแท่ง ใช้กินกับน้ าเปลือกแคแดง แก้อาการลงท้อง 

17. ยาแก้ทรางสกอเจ้าเรือนและทรางกระตัง (เป็นทรางจร) ท่านให้เอาใบผักขวง , ใบการ่อน, ใบ
ชุมเห็ดเทศ, ใบฝ้ายเทศ, ใบเพกา, ใบฟักข้าว, ใบน้ าเต้า, ใบมะระ, ใบระงับพิษ และขมิ้นอ้อย อย่างละเท่ากัน 
น ามาบดปั้นเป็นแท่งไว้ละลายน้ าซาวข้าว ใช้เป็นยาชโลมแก้พิษต่าง ๆ ที่เกิดทรางสกอและทรางกระตัง (ทราง
สะกอ เป็นซางประจ าวันพุธ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดาแล้วเป็นต่อเนื่องจนอายุได้ขวบเศษ มี
อาการที่เกิดต่อเนื่องสลับซับซ้อน ส่วนทรางกระตัง เป็นซางที่เกิดขึ้นหลังคลอด เกิดเขม่าเมื่อมีอายุได้ 1 เดือน 
จากนั้นแม่ซาง 3 ยอด จึงจะทยอยขึ้นพร้อมบริวาร และมีอาการอย่างอ่ืนทั้งข้างในและข้างนอกเรื่อยมาจนถึง
อายุ 11 เดือน ซึ่งจะเกิดอาการตกมูกเลือด ลงท้อง) 

18. ยาประจ าท้องกุมารอายุ 2 เดือน (นับแต่วันคลอด) ท่านให้เอาใบผักขวง , ใบสะเดา, ใบขอบชะ
นางแดง, ใบคนทีสอ, และบอระเพ็ด น ามาบดละลายกับน้ าร้อนกินเป็นยาประจ าท้องกันส ารอกใน 2 เดือน (แต่
อายุของทารกเพ่ิมข้ึน ตัวยาจะเปลี่ยนไปด้วย) 

19. ยาจันทรรัศมี เป็นต ารับยาที่น ามาบดท าแท่งกินตามก าลังของทารก เพ่ือแก้หืด แก้ปวง แก้คลั่ง 
แก้ลมบ้าหมู แก้ตัวพยาธิ แก้อาการฟกบวม และแก้ตามเสมหะ ท่านให้เอาใบผักขวง, ใบขี้กาแดง, ใบผักบุ้งขัน, 
ใบพุทรา, ใบมะกรูด, ใบมะนาว, ใบมะงั่ว, ใบมะยมตัวผู้, ใบประค าไก่, ใบส้มซ่า, กุ่มทั้งสอง, กระชาย, กระทือ, 
กระเทียม, ข่า, ขม้ินอ้อย, ตรีกะฏุก, จันทน์ทั้งสอง, ไพล, หอมแดง, เมล็ดพรรณผักกาด, ว่านกีบแรด, และว่าน
ร่อนทอง อย่างละเท่ากัน และเอาพริกไทยเท่าทั้งหลาย น ายาทั้งหมดมาบดให้เป็นจุณแล้วท าเป็นแท่งไว้ให้
กุมารกินกับน้ ากระสายต่าง ๆ ตามแต่โรคที่รักษา กล่าวคือ ละลายน้ าส้มซ่า (แก้สันนิบาต) , ละลายน้ าขิง (แก้
ป่วง), ละลายน้ าดอกไม้ (แก้คลั่ง), ให้แซกดีงูเหลือม (แก้ตานเสมหะและแก้ตัวพยาธิ), ละลายน้ าเหล้า (เป็นยา
ทาแก้อาการฟกบวม) 

20. ยาน้ าดับไฟ ซึ่งเป็นต ารับยาชโลมดับพิษทางผิวกาย ท่านให้เอาผักขวง, ใบโคกกะออม, ใบน้ าเต้า, 
ใบสะเดา, ใบต าลึงตัวผู้, ใบสมี, ใบมะลิ, ใบมะม่วงกะล่อน และขมิ้นอ้อย น ามาบดท าเป็นแท่งไว้ละลายน้ ามะลิ
สด ใช้เป็นยาชโลมดับพิษได้ดีนัก  
วิธีการขยายพันธุ์ 

ใช้เมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ขวง สรรพคุณและประโยชน์ของผักขวง 15 ข้อ ! (สะเดาดิน). สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/ผักขวง/  
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14) ชื่อภาคเหนือ ขี้ติ้วป่า 
ชื่อไทย/อื่นๆ ติ้วเกลี้ยง, ติ้วส้ม (คนเมือง), กุ่ยฉ่องบ้าง (กะเหรี่ยง-ล าปาง), ติ้วแดง (สุรินทร์), ขี้ติ้ว 

ติ้วใบเลื่อม (ภาคเหนือ), ติ้วหม่น, ล าติ้ว (ลั้วะ), ตุ๊ดจรึ่ม (ขมุ) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume 
วงศ์ (Family) Hypericaceae  
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
มี 2 ประเภท 
1. ป่า ใบหนา ใหญ่กว่า ฝาดเยอะ แดงกว่า 
2. บ้าน รสชาดอร่อยกว่า 
ใบออกเป็นฤดู ใบแก่จะร่วงและขึ้นใหม่ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต้นติ้วเกลี้ยง จัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงของล าต้นได้ถึง 30 

เมตร ล าต้นเปลาตรง เปลือกต้นเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด เปลือกสีเทาอมน้ าตาล เปลือกต้นด้านในเป็นสี
เหลืองอ่อน มีน้ ายางเหนียวสีเหลืองออกสีแดงซึมออกมาเมื่อถูกตัด และล าต้นยังมีหนามแหลมยาวแข็งเป็นเนื้อ
ไม้ออกตามล าต้น สามารถพบได้ในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ที่ระดับความสูงตั้งแต่ใกล้ระดับน้ าทะเลไปจนถึง
ความสูงประมาณ 700 เมตร  

ใบติ้วเกลี้ยง ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม (อาจ
พบบ้างที่ปลายทู่หรือกลม) โคนใบสอบหรือมน ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีความกว้างประมาณ 2-3.5 เซนติเมตร
และยาวประมาณ 4.5-10 เซนติเมตร แผ่นใบมีลักษณะบางคล้ายกระดาษถึงกึ่งหนาคล้ายกับแผ่นหนัง แผ่นใบ
เกลี้ยงทั้งสองด้าน ด้านล่างมักมีนวล เส้นแขนงของใบมีอยู่ข้างละ 10-18 เส้น ปลายเชื่อมกันก่อนถึงขอบใบ 
และมีก้านใบยาวประมาณ 2-4 มิลลิเมตร 

ดอกติ้วเกลี้ยง ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือออกเป็นกระจุกประมาณ 2-5 ดอก โดยจะออกดอกตามซอกใบ
หรือตามปลายกิ่ง ดอกเป็นแบบสมบูรณ์เพศ มีใบประดับขนาดเล็ก ร่วงหลุดได้ง่าย ดอกมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 1-1.2 เซนติเมตร ส่วนก้านดอกยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ดอกมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ โดยจะ
แยกเป็น 2 วง ได้แก่ กลีบเลี้ยงวงนอก 3 กลีบ ตรงกลางของกลีบวงนอกเป็นสีม่วงแดง ขอบสีเขียว และขนาด
ของกลีบจะใหญ่กว่ากลีบเลี้ยงวงในเล็กน้อย และกลีบเลี้ยงวงในมี 2 กลีบ เป็นกลีบสีเขียว ลักษณะเป็นรูปไข่
หรือรูปไข่กลับ มีขนาดกว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร ส่วนกลีบดอกมี 5 
กลีบ แยกออกจากกัน เป็นสีส้มหรือส้มแดง ลักษณะกลีบดอกเป็นรูปไข่กลับ มีขนาดกว้างประมาณ 3-4 
มิลลิเมตร และยาวประมาณ 6-7 มิลลิเมตร ผิวกลีบเกลี้ยง มีเส้นสีม่วงแดงถึงสีด าตามยาว ดอกมีเกสรตัวผู้
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จ านวนมากเชื่อมติดกันเป็น 3 กลุ่ม สลับกับกลุ่มของเกสรตัวผู้ที่ไม่สมบูรณ์ 3 ก้าน ลักษณะเป็นก้อน อวบน้ า มี
สีเหลือง ส่วนรังไข่จะอยู่เหนือวงกลีบเลี้ยง มี 3 ช่อง ในแต่ละช่องจะมีออวุลอยู่จ านวนมาก ส่วนก้านเกสรตัว
เมียมี 3 ก้าน แยกออกจากกัน 

ผลติ้วเกลี้ยง ผลเป็นแบบผลแห้งแตก ลักษณะของผลเป็นรูปวงรี ผลแข็งเกลี้ยงและเป็นมัน มีขนาด
กว้างประมาณ 7-8 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 10-12 มิลลิเมตร ผลมีกลีบเลี้ยงติดทนหุ้มอยู่ประมาณ 2 ใน 3 
ของความยาวผล ผลเมื่อแก่จะแตกตามรอยประสานออกเป็น 3 พู ภายในผลมีเมล็ดอยู่ประมาณ 6-8 เมล็ดต่อ
พู เมล็ดเป็นลักษณะมีปีกแบนและบางใส โดยจะออกดอกและผลในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 

แหล่งที่พบ 
ป่าชุมชน  สวนครัว   

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอดอ่อน เป็นของป่า แต่เอามาปลูกในบ้าน เป็นเครื่องเคียง ลาบ น้ าพริก ท าส้าผัก กินดิบ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบอ่อนและยอดอ่อนมีรสเปรี้ยวค่อนข้างฝาด ใช้รับประทานเป็นผักสด รับประทานกับลาบหรือ

น้ าพริก หรือรับประทานร่วมกับอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปลือกต้นใช้สกัดท าสีย้อมผ้า 
เนื้อไม้ติ้วเกลี้ยงสามารถน ามาใช้สร้างบ้าน ท ากระดาน ท าเสา ฟืน และถ่านได้ 
เนื้อไม้ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงท าฟืนส าหรับจุดไฟต้มยาให้สตรีหลังคลอดบุตรที่อยู่ไฟ เพราะมีควันไม่เหม็น 

อีกท้ังเนื้อไม้ยังติดไฟได้ดีมากอีกด้วย 
ชาวมาเลเซียจะใช้เปลือกต้นและใบของติ้วเกลี้ยงมาผสมกับน้ ามันมะพร้าวเพ่ือช่วยบ ารุงผิวพรรณ 
ต้นติ้วเกลี้ยงสามารถน ามาปลูกเป็นไม้ประดับได้ โดยความสนใจของพันธุ์ไม้ชนิดนี้ก็คือ เป็นต้นไม้มี

ขนาดที่ปรับตัวได้ตามพ้ืนที่ที่ปลูก มีสีสันเมื่อใบแก่และอ่อน ลักษณะของต้นเป็นทรงเรือนยอดรูปกรวยคว่ าดู
สวยงาม ใช้ปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงาได้ดีแม้ผลัดใบ อีกท้ังยังมีดอกท่ีสวยงามแม้มีขนาดเล็ก 

สรรพคุณ 
ข้อมลูจากชุมชน 
ยาบ ารุงร่างกาย 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต้นหรือรากติ้วเกลี้ยงใช้ผสมกับล าต้นก าแพงเจ็ดชั้น ใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้กระษัยเส้นและเป็นยา

ระบาย (ต้น, ราก) 
ใบอ่อนและยอดอ่อนใช้รับประทาน มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อน ๆ (ใบ) 
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ช่วยรักษาอาการเสียดท้องหรืออาการท่ีเกี่ยวกับล าไส้ (เปลือกต้น) 
น้ ายางจากเปลือกที่เปลี่ยนเป็นสีแดงใช้เป็นยารักษาโรคหิด (ยาง)  

วิธีการขยายพันธุ์ 
ใช้เมล็ดเพาะกล้า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ติ้วเกลี้ยง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นติ้วเกลี้ยง 11 ข้อ ! (ติ้วใบเลื่อม). สืบค้นเมื่อ 9 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/ติ้วเกลี้ยง/ 
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15) ชื่อภาคเหนือ ขี้มด ไข้มด 
ชื่อไทย/อื่นๆ ชุมเส็ด (ตราด), ไคร้เส็ด (เพชรบูรณ์), ไคร้ป่าปิ้น (พิษณุโลก), ตานเข้า (เลย), ผักขี้

มด (แพร่), Nellikapuli 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Glochidion zeylanicum ( Gaertn. )  A. Juss var.  tomentosum ( Dalzell) 

Trimen 
วงศ์ (Family) Phyllanthaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักข้ีมด จัดเป็นพุ่ม ล าต้นมีลักษณะตั้งตรงสูงได้ประมาณ 1-2 เมตร  
ใบผักขี้มด ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก รูปวงรีแกม

รูปไข่กลับ หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7-12 
เซนติเมตร ผิวใบมีขนนุ่มละเอียดทั้งสองด้าน 

ดอกผักขี้มด ออกดอกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ มีดอกย่อยหลายดอก กลีบดอกเป็นสีเหลืองแกมเขียว 
ขนาดเล็ก 

ผลผักขี้มด ผลเป็นผลแห้งและแตกได้ ลักษณะของผลเป็นรูปกลมแป้นสีเขียว มีหลายพู 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบมีขน กินสด ส้าผัก เครื่องเคียงน้ าพริก ต าไข่มดส้ม กุ้งเต้น 
ลูก กินสด สีเหลือง รสหวาน 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต ารับยาพ้ืนบ้านล้านนาจะใช้เปลือกต้นผักขี้มด ผสมกับเปลือกต้นมะขาม และโกฐทั้งห้า น ามาบดให้

เป็นผง ละลายกับน้ าร้อนดื่มเป็นยาหอม บ ารุงหัวใจ (เปลือกต้น)  
วิธีการขยายพันธุ์ 

ใช้เมล็ด 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ผักขี้มด สรรพคุณของผักขี้มด ! (ชุมเส็ด,ไคร้เส็ด). สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://medthai.com/ผักข้ีมด/  
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16) ชื่อภาคเหนือ ขี้หูด  
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักเปิ๊ก, rat-tail radish, serpent radish, or tail-pod radish 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Raphanus caudatus L. 
วงศ์ (Family) Brassicaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักข้ีหูด จัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุ 1 ปี หรือ 2 ปี ล าต้นตั้งตรง มีขนแข็งปกคลุมเล็กน้อย ต้นขึ้นเป็นกอ
เหมือนกับผักกาดเขียว มีความสูงได้ประมาณ 30-100 เซนติเมตร ล าต้นเป็นรูปทรงกลมหรือทรงกระบอก 
ส่วนกลางของล าต้นจะกลวง ก้านใบแทงขึ้นจากดิน โดยเป็นผักพ้ืนบ้านทางภาคเหนือ ชอบขึ้นในที่มีอากาศ
หนาวเย็นหรือที่มีความชุ่มชื้น หาพบในภาคอ่ืนได้น้อยมาก ส่วนทางภาคอีสานก็พบได้เฉพาะบนภูสูงเท่านั้น 
ดังนั้นผักชนิดนี้จึงเป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างกว้างขวางทางภาคเหนือ 

ใบผักขี้หูด ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวอ่อน ออกเรียงสลับเป็นกระจุกที่ผิวดิน ลักษณะของใบเป็นรูปวงรีแกม
รูปช้อนแกมรูปเส้น ใบจะอวบน้ า ส่วนล่างของใบจะมีขอบใบที่เว้าหาเส้นกลางใบ ส่วนยอดสุดปลายจะมนหรือ
แหลม และมักมีขนาดใหญ่กว่า ส่วนขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-8 เซนติเมตรและยาว
ประมาณ 10-30 เซนติเมตร ผิวใบเรียบหรือมีขนเล็กน้อยคล้ายกับใบผักกาด ก้านใบยาวประมาณ 3-4 
เซนติเมตร 

ดอกผักขี้หูด ออกดอกเป็นช่อ โดยจะออกที่ปลายกิ่งหรือตามซอกใบ ช่อดอกยาวได้ประมาณ 10-50 
เวนติเมตร มีดอกย่อยจ านวนมาก ดอกย่อยมีขนาดเล็กมาก เป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงดอกมี 4 กลีบ 
เป็นสีเขียว ส่วนกลีบมี 4 กลีบ กลีบดอกเป็นสีม่วง สีม่วงอมชมพู หรือเป็นสีขาว ดอกมีขนาดกว้างประมาณ 8-
10 มิลลิเมตร เมื่อต้นผักขี้หูดเจริญเติบโตจนได้ที่แล้ว ก้านดอกจะแทงยอดขึ้นมาจากกอต้นเป็นก้านยาว และ
จะมีดอกพราวตลอดก้านตั้งแต่ยอดกิ่งถึงโคนกิ่ง โดยผักชนิดนี้จะออกดอกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
ธันวาคม 

ผลผักขี้หูด หรือ ฝักขี้หูด ผลเป็นผลแห้งและแตกได้ ลักษณะของผลคล้ายฝักถั่ว มีขนาดเล็ก ฝักเป็นสี
เขียวอ่อน ปลายฝักแหลม ฝักหยักเป็นคอดเว้าเป็นข้อ ๆ ฝักมีขนาดกว้างประมาณ 0.5-2 เซนติเมตรและยาว
ประมาณ 5-15 เซนติเมตร ผนังด้านในของฝักจะอ่อนนุ่มคล้ายกับฟองน้ า ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 2-10 
เมล็ด ลักษณะของเมล็ดกลมหรือค่อนข้างกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-5 มิลลิเมตร โดยผักชนิด
นี้จะออกผลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินฝัก ใส่น้ าพริก, ใส่แกงแค 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ดอกและฝักของผักขี้หูดสามารถใช้รับประทานเป็นผักได้ทั้งสดและสุก โดยผักขี้หูดเมื่อสดหรืออ่อนจะ

มีรสชาติเผ็ดเล็กน้อย มีรสคล้ายกับรสมัสตาร์ด แต่เมื่อน าไปต้มหรือท าให้สุกก็จะออกรสหวานมัน คล้ายกับก้าน
ดอกหอม มีรสอร่อย โดยนิยมรับประทานกันมากทางภาคเหนือ โดยอาหารเหนือจะมีความอร่อยเป็นพิเศษ
หากน าผักขี้หูดมาร่วมปรุงด้วย เช่น การท าแกงแค แกงส้มกับปลาช่อน แกงส้มพริกสดใส่มะเขือเทศ แกงป่ากับ
หมูสามชั้น แกงผักขี้หูดใส่มดแดง แกงผักขี้หูดกับแหนมใส่ไข่ หรือน ามาใช้ท าเป็นผัดผักขี้หูด เป็นต้น นอกนี้ยัง
รับประทานเป็นผักสดหรือลวกจิ้มกับน้ าพริก เช่น น้ าพริกกะปิ น้ าพริกอ่อง ฯลฯ 

คุณค่าทางโภชนาการของผักขี้หู ดต่อ 100 กรัมจะให้พลังงาน 30 แคลอรี , ไขมัน 1 กรัม , 
คาร์โบไฮเดรต 5.6 กรัม, โปรตีน 1.8 กรัม, ใยอาหาร 0.9 กรัม, วิตามินซี 52 มิลลิกรัม, แคลเซียม 60 มิลลิกรัม
, ฟอสฟอรัส 19 มิลลิกรัม และธาตุเหล็ก 0.6 กรัม ส่วนอีกข้อมูลหนึ่งระบุว่าคุณค่าทางโภชนาการของส่วนที่
รับประทานได้ต่อ 100 กรัม (ของดอกและฝักอ่อน) จะให้พลังงาน 15 แคลอรี , น้ า 96.6%, โปรตีน 3.6 กรัม, 
ไขมัน 0.1 กรัม, ใยอาหาร 0.6 กรัม, เถ้า 0.4 กรัม, วิตามินเอ 772 หน่วยสากล, วิตามินบี 1 0.11 มิลลิกรัม, 
วิตามินบี 2 0.05 มิลลิกรัม, วิตามินบี 3 1.10 มิลลิกรัม, วิตามินซี 125 มิลลิกรัม, แคลเซียม 44 มิลลิกรัม, 
ฟอสฟอรัส 35 มิลลิกรัม, ธาตุเหล็ก 1.8 มิลลิกรัม 

หากน าผักขี้หูดไปหมักผสมกับ EM ก็จะสามารถน ามาใช้เป็นยาไล่แมลงได้ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ฝักและใบช่วยท าให้เจริญอาหาร (ใบ, ฝัก) 
2. เนื่องจากผักข้ีหูดมีกลิ่นฉุน จึงนิยมน าไปใช้เป็นยาสมุนไพรแก้หวัด (ฝัก) 
3. ช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย (ใบ, ฝัก) 
4. ช่วยละลายนิ่ว (ใบ, ฝัก) 
5. ดอกเป็นยาช่วยขับน้ าดี (ดอก) 
6. ต ารับยาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับผักกาดหัวหรือหัวไชเท้า  

วิธีการขยายพันธุ์ 
ใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). 9 สรรพคุณและประโยชน์ของผักขี้หูด ! (วาซาบิเมืองไทย). สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/ผักข้ีหูด/    



417 
 

 

17) ชื่อภาคเหนือ ขี้เหล็กขาว 
ชื่อไทย/อื่นๆ ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี), ขี้เหล็กบ้าน (ล าปาง,สุราษฎร์ธานี), ผักจี้ลี้ แมะขี้แหละพะโด 

(แม่ฮ่องสอน), ยะหา (ปัตตานี), ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง), ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ), 
ขี้ เหล็กจิหรี่  (ภาคใต้ ) , Siamese senna, Siamese cassia, Cassod tree, Thai 
copperpod 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby 
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ลักษณะของต้นขี้เหล็ก เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 8-15 เมตร ล าต้นมักคดงอ เปลือกมีสีเทาถึงน้ าตาล
ด าแตกเป็นร่องตื้น ๆ ตามยาว แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแคบ ส่วนลักษณะของผลขี้เหล็ก มีลักษณะเป็นฝักแบนกว้าง 
1.4 เซนติเมตร ยาว 15-23 เซนติเมตร มีความหนา มีสีน้ าตาล มีเมล็ดหลายเมล็ด 

ใบขี้เหล็ก เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับกัน ใบเป็นสีเขียวเข้ม มีใบย่อยรูปรี 5 -12 คู่ กว้าง
ประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ที่ปลายสุดเป็นใบเดี่ยว ปลายใบเว้าตื้น โคนใบมน ขอบ
และแผ่นใบเรียบ โดยใบขี้เหล็ก 100 กรัมจะมีเบต้าแคโรทีน 1.4 มิลลิกรัม, ธาตุแคลเซียม 156 มิลลิกรัม, ธาตุ
ฟอสฟอรัส 190 มิลลิกรัม, ธาตุเหล็ก 5.8 มิลลิกรัม, เส้นใยอาหาร 5.6 กรัม, โปรตีน 7.7 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 
10.9 กรัม, พลังงาน 87 กิโลแคลอรี 

ดอกขี้เหล็ก จะออกดอกเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง มีดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงกลมมี 3-4 กลีบ ปลาย
มน กลีบดอกมี 5 กลีบ ปลายมน โคนเรียว หลุดร่วงง่าย ก้านดอกจะยาว 1-1.5 เซนติเมตร และมีเกสรตัวผู้
หลายเกสร และในบรรดาผักผลไม้ไทยทั้งหลาย ดอกขี้เหล็กก็จัดเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงมากที่สุดเป็นอันดับ 1 
โดยมีวิตามินซีมากถึง 484 มิลลิกรัมต่อดอกขี้เหล็ก 100 กรัม และยังมีเบต้าแคโรทีน 0.2 กรัม , ธาตุแคลเซียม 
13 มิลลิกรัม, ธาตุฟอสฟอรัส 4 มิลลิกรัม, ธาตุเหล็ก 1.6 มิลลิกรัม, เส้นใยอาหาร 9.8 กรัม, โปรตีน 4.9 กรัม, 
คาร์โบไฮเดรต 18.7 กรัม และให้พลังงาน 98 กิโลแคลอรี 
แหล่งที่พบ  

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอด กับดอก แกงเผ็ด ย าน้ าพริกอ่อง แกงใส่เนื้อ 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ส าหรับคนล้านนาโบราณจะน าเอาใบแก่มาบ่มกล้วย มะม่วงให้สุก ท าให้ผลไม้มีสีสวยน่ากิน 
ยอดอ่อนน ามาลวกสุก มีรสขมเป็นสมุนไพรใช้ทางยา 
น าเอายอดอ่อนกับดอกขี้เหล็กมาลวกสุก ตักออกแช่น้ า จะท าเป็นอาหารบีบน้ าออกท าแกงกะทิ แกง

ใส่น้ าคั้นยอดฟักทอง หรือใบย่านาง เอาความหวานของกะทิกับน้ าผักมาแก้ความขม ส่วนยอดและดอกขี้เหล็ก
นิยมเอามาแกงใส่เนื้อย่างหรือเนื้อหมูย่างก็ได้ 

ยอดอ่อนกับดอกข้ีเหล็กมาคั่วใส่น้ าพริกหมูสับ 
ตามความเชื่อของคนล้านนาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เมื่อถึง “เดือน 6 เป็ง” หรือวันเพ็ญเดือน 6 

(เหนือ) น้ าในโลกถูกอิทธิพลของดวงจันทร์ ท าให้น้ าและแร่ธาตุในดินถูกดูดขึ้นไปรวมกันอยู่ที่ยอดขี้เหล็ก ท าให้
คุณประโยชน์ทางยาของยอดขี้เหล็กมีสูงสุดในรอบปี เมื่อน าเอายอดผักข้ีเหล็กมาลวกสุก เอาน้ าต้มดื่มกินในวัน
นั้น หรือเอายอดผักข้ีเหล็กไปจิ้มน้ าพริก จะได้สรรพคุณทางยาดังกล่าวมามากท่ีสุดไม่ป่วยไข้ กินข้าวอร่อย และ
นอนหลับสบาย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ธาตุเหล็กสูง เป็นยาระบาย 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ใบขี้เหล็กมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง (ใบ) 
2. ดอกข้ีเหล็กมีวิตามินที่ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา (ดอก) 
3. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค ป้องกันหวัด ช่วยท าให้แผลหายเร็วขึ้น (ดอก) 
4. ช่วยบ ารุงธาตุ (ราก) 
5. แก้ธาตุพิการ แก้ไฟ ท าให้ตัวเย็น (แก่น) 
6. ช่วยเจริญธาตุไฟ (ราก) 
7. ช่วยแก้โรคกระษัย (ราก, ล าต้นและก่ิง, เปลือกต้น, ทั้งต้น) 
8. ช่วยรักษาอาการตัวเหลือง (ท้ังต้น) 
9. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน (ใบ, แก่น) 
10. ช่วยลดความดันโลหิตสูง (ใบ) 
11. ช่วยรักษาวัณโรค (แก่น) 
12. ช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง (ดอก) 
13. ช่วยรักษามะเร็งปอด ปอดอักเสบ มะเร็งล าไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร (แก่น) 
14. ช่วยแก้อาการชักในเด็ก (ราก) 
15. แก้ไตพิการ (ไม่ระบุส่วนที่ใช้)  
16. ช่วยแก้อาการแสบตา (แก่น) 
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17. ใบขี้เหล็กมีสารที่ชื่อว่า “แอนไฮโดรบาราคอล” (Anhydrobarakol) ที่มีสรรพคุณช่วยในการ
คลายความเครียด บรรเทาอาการจิตฟุ้งซ่าน (ใบ) 

18. ช่วยบ ารุงสมอง บ ารุงประสาท แก้โรคประสาท และช่วยสงบประสาท (ดอก) 
19. ช่วยท าให้นอนหลับสบาย แก้อาการนอนไม่หลับ ผ่อนคลายความกังวล ด้วยการใช้ใบขี้เหล็กแห้ง 

30 กรัม (หรือใบสด 50 กรัม) น ามาต้มกับน้ าไว้ดื่มก่อนนอน หรือจะใช้ใบอ่อนท าเป็นยาดองเหล้า โดยใส่เหล้า
ขาวพอท่วมยา แช่ทิ้งไว้ 7 วันและคนทุกวันให้น้ ายาสม่ าเสมอ เมื่อครบให้กรองเอากากยาออก จะได้น้ ายาดอง
เหล้าขี้เหล็ก แล้วน ามาดื่มครั้งละ 1-2 ช้อนชาก่อนเข้านอน (ใบ, ดอก) 

20. ช่วยแก้ลมข้ึนเบื้องสูง เบื้องบน โลหิตขึ้นเบื้องบน ท าให้มีอาการระส่ าระสายในท้อง (ฝัก) 
21. ช่วยรักษาหืด (ดอก) 
22. ช่วยรักษาโรคโลหิตพิการ ผายธาตุ (ดอก) 
23. ช่วยบ ารุงโลหิต (ใบ) 
24. ช่วยขับโลหิต (แก่น) 
25. ช่วยขับพิษโลหิต (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
26. แก้เลือดก าเดาไหล (ต้น, ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
27. ช่วยถ่ายพิษไข้ แก้ไข้กลับซ้ า แก้ไข้หนาว ไข้ผิดส าแดง (ราก) 
28. ช่วยดับพิษไข้ (เปลือกต้น, ทั้งต้น) 
29. ช่วยแก้พิษไข้เพ่ือน้ าดี พิษไข้เพ่ือเสมหะ (เปลือกต้น, ฝัก) 
30. ช่วยแก้พิษเสมหะ (ท้ังต้น) 
31. ช่วยก าจัดเสมหะ (ใบ) 
32. ช่วยขับมุตกิด กัดเถาดาน กัดเสมหะ และกัดเมือกในล าไส้ (เปลือกฝัก) 
33. ขี้เหล็กมีสรรพคุณช่วยแก้ร้อนใน (ใบ) 
34. ช่วยท าให้เจริญอาหาร (ดอก) 
35. แก้อาการเบื่ออาหาร ด้วยการใช้ใบขี้เหล็กแห้ง 30 กรัม (หรือใบสด 50 กรัม) น ามาต้มกับน้ าไว้ดื่ม

ก่อนนอน หรือจะใช้ใบอ่อนท าเป็นยาดองเหล้า โดยใส่เหล้าขาวพอท่วมยา แช่ทิ้งไว้ 7 วันและคนทุกวันให้น้ ายา
สม่ าเสมอ เมื่อครบให้กรองเอากากยาออก จะได้น้ ายาดองเหล้าขี้เหล็ก แล้วน ามาดื่มครั้งละ 1-2 ช้อนชาก่อน
เข้านอน (ใบแห้ง, ใบอ่อน) 

36. ช่วยแก้อาการท้องผูก ด้วยการใช้ใบอ่อน 2-3 ก ามือ หรือแก่นประมาณ 2 องคุลี ประมาณ 3-4 
ชิ้น น ามาต้มกับน้ าครึ่งถ้วยแก้ว เติมเกลือเล็กน้อย ใช้ดื่มหลังตื่นนอนตอนเช้าหรือก่อนอาหารเช้าครั้งเดียว (ใบ
อ่อน, แก่น) 

37. ช่วยรักษาโรคบิด (ใบ) 
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38. ใช้เป็นยาถ่าย ยาระบาย ด้วยการใช้ใบอ่อน 2-3 ก ามือ หรือแก่นประมาณ 2 องคุลี ประมาณ 3-4 
ชิ้น น ามาต้มกับน้ าครึ่งถ้วยแก้ว เติมเกลือเล็กน้อย ใช้ดื่มหลังตื่นนอนตอนเช้าหรือก่อนอาหารเช้าครั้งเดียว 
(ดอก, ใบ, แก่น, ล าต้นและก่ิง, เปลือกต้น, ราก, ทั้งต้น) 

39. ช่วยรักษาโรคริดสีดวงทวาร (เปลือกต้น) 
40. ช่วยบ ารุงน้ าดี (ท้ังต้น) 
41. ช่วยขับปัสสาวะ (ใบ, ล าต้น และกิ่ง) 
42. ช่วยรักษานิ่วในไต (ใบ, ล าต้น และกิ่ง) 
43. แกงขี้เหล็กช่วยรักษาโรคหนองใน (แก่น, ทั้งต้น) 
44. รักษาแผลกามโรค (ราก, แก่น) 
45. ช่วยแก้หนองใส (แก่น) 
46. ช่วยขับระดูขาว (ใบ, ล าต้น และก่ิง) 
47. ช่วยฟอกโลหิตในสตรี (ต้น) 
48. ช่วยขับพยาธิ (ใบ, ดอก) 
49. ช่วยรักษาอาการเหน็บชา (ใบ, ราก) 
50. รากใช้ทาแก้อัมพฤกษ์ให้หย่อน (ราก) 
51. ช่วยท าให้เส้นเอ็นหย่อน (ท้ังต้น) 
52. แก้เส้นเอ็นพิการ (เปลือกฝัก) 
53. ช่วยรักษาโรคผิวหนัง (ล าต้นและก่ิง) 
54. ช่วยรักษาโรคหิด (เปลือกต้น) 
55. ช่วยรักษาฝีมะม่วง (ใบ) 
56. ทางภาคใต้ใช้รากข้ีเหล็กผสมกับสารส้ม น ามาทาแผลฝีหนอง (ราก) 
57. ช่วยแก้อาการฟกช้ า (ราก, ล าต้น และกิ่ง) 
58. ประโยชน์ของขี้เหล็กช่วยแก้บวม (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
59. ช่วยรักษารังแค ด้วยการใช้ดอกขี้เหล็กผสมกับมะกรูดย่างไฟ 2 ลูก โดยต้องย่างให้มีรอยไหม้ที่ผิว

มะกรูดด้วย ใช้ดอกขี้เหล็ก 2 ช้อนโต๊ะ พิมเสน 1 ช้อนชา น ามาปั่นผสมกันแล้วเติมน้ าปูนใส 100 cc. ปั่นจน
เข้ากัน แล้วคั้นกรองเอาแต่น้ า จากนั้นน าน้ ามันมะกอกเติมผสมเข้าไปประมาณ 60-100 cc. ผสมจนเข้ากัน
แล้วน ามาหมักผมทิ้งไว้ประมาณ 20 นาทีก่อนการสระผมทุกครั้ง จะช่วยรักษารังแคได้ (ดอก) 

60. ใช้ท าปุ๋ยหมัก (ใบแก่) 
61. ดอกและดอกอ่อนใช้รับประทานหรือท าเป็นแกงขี้เหล็กได้ (ดอก) 
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โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การรับประทานขี้เหล็กในลักษณะที่น าใบขี้เหล็กไปตากแห้งแล้วบรรจุเป็นเม็ด อาจท าให้เกิดการเสื่อม

และการตายของเซลล์ตับ หรืออาจท าให้เกิดภาวะตับอักเสบ ท าให้เกิดโรคตับได้ ซึ่งการรับประทานขี้เหล็ก
อย่างปลอดภัย ต้องเลือกใบเพสลาดหรือตั้งแต่ยอดอ่อนถึงใบขนาดกลาง และน าไปต้มให้เดือด เทน้ าทิ้งสัก 2-3 
น้ า แล้วค่อยน ามาปรุงอาหารหรือน าไปท าเป็นยา ซึ่งวิธีการแบบพ้ืนบ้านนี้จะช่วยฆ่าฤทธิ์และท าลายสารที่เป็น
อันตรายต่อตับได้ และยังช่วยลดความขมลงอีกด้วย 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
มติชนสุดสัปดาห์ .  (2561) .  ล้านนาค้าเมือง :  ผักขี้ เหล็ก .  สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 จาก

https://www.matichonweekly.com/column/article_110756 
อ ภิ ช า ติ  รั ต น วิ ร ะ กุ ล .  ( 2 5 46) .  ขี้ เ ห ล็ ก .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  10 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2561 จ า ก 

www.dnp.go.th/Pattani_botany/พันธุ์ไม้/ไม้เอนกประสงค์/ข้ีเหล็ก/ขี้เหล็ก.htm 
Medthai. (2560). ขี้เหล็ก สรรพคุณและประโยชน์ของขี้เหล็ก 61 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/ขี้เหล็ก/ 
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18) ชื่อภาคเหนือ เขี๋ยงคา เขื๋องคา (สันป่าเปาเรียก) 
ชื่อไทย/อื่นๆ หญ้าเสือมอบ (ราชบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี), เกี๋ยงพาใย (ภาคเหนือ), ซะเป มอก

พา หญ้าลั่งพ้ัง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), พอกี่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หลานเฉ่า เพ่ย
หลาน (จีนกลาง), สันพร้าหอม (กรุงเทพฯ) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eupatorium fortunei Turcz.  
วงศ์ (Family) Asteraceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นสันพร้าหอม จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนชนิดหนึ่ง มีอายุได้หลายปี ล าต้นตั้งตรง มีความสูงของ
ต้นได้ประมาณ 70-120 เซนติเมตร โคนต้นเรียบเป็นมัน เกลี้ยง ตามล าต้นเป็นร่อง แต่จะค่อนข้างเกลี้ยง
เล็กน้อย รากแก้วใต้ดินแตกแขนงมาก จัดเป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ชอบดินร่วนและชุ่มชื้น 
ความชื้นปานกลาง มีแสงแดดส่องปานกลาง พบขึ้นบริเวณตามหุบเขาหรือล าธาร และพบปลูกมากทาง
ภาคเหนือและภาคอีสาน 

ใบสันพร้าหอม เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงกันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อของล าต้น ลักษณะของใบเป็นรูปมนรีหรือ
รูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ส่วนขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตร 
และยาวประมาณ 5-9 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยงเป็นสีเขียว หลังใบมีขนปกคลุม เส้นใบคล้ายรูปขนนก เมื่อขยี้ดม
จะมีกลิ่นหอม ใบบริเวณโคนต้นจะมีขนาดใหญ่กว่าและแห้งง่าย 

ดอกสันพร้าหอม ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของล าต้น คล้ายซี่ร่ม ช่อดอกยาวได้ประมาณ 6-8 
มิลลิเมตร ก้านช่อดอกมีขนขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น ก้านหนึ่งมีประมาณ 10 ช่อ เรียงติดกัน 2-3 แถว แถว
ด้านนอกมีขนาดสั้นกว่าแถวด้านใน ในช่อหนึ่ง ๆ จะมีดอกประมาณ 4-6 ดอก ลักษณะของดอกเป็นรูป
ทรงกระบอก ดอกมีสีแดงหรือสีขาว ดอกมีขนาดเล็ก ดอกยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร เมื่อบานเต็มที่จะมี
ขนาดประมาณ 7-8 มิลลิเมตร ปลายแยกออกเป็นแฉก 5 แฉก มีกลีบเลี้ยงสีม่วงแดง ดอกมีเกสรเพศผู้ 5 อัน 
อยู่ใจกลางดอก 

ผลสันพร้าหอม ลักษณะของผลเป็นรูปขอบขนานแคบหรือรูปทรงกระบอก ผลเป็นสีด า มีสัน 5 สัน 
ผลยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร เมื่อสุกผลจะแห้งเป็นสีน้ าตาลอมด า 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
 
 



423 
 

 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดอ่อนใส่แกงแค 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ทั้งต้นมีรสเผ็ด มีกลิ่นหอม เป็นยาสุขุม ออกฤทธิ์ต่อม้ามและกระเพาะอาหาร ใช้เป็นยาขับน้ าชื้น

ในร่างกาย (ท้ังต้น) 
2. ทั้งต้นมีสรรพคุณเป็นยาบ ารุง น ามาบดให้เป็นผง ท าเป็นชาส าหรับชงดื่มเป็นยาบ ารุงร่างกาย 

บ ารุงก าลัง ท าให้เลือดไหลเวียนดี และช่วยแก้อาการวิงเวียน (ท้ังต้น) 
3. ช่วยท าให้เจริญอาหาร (ท้ังต้น) ใช้เป็นยาแก้พิษเบื่ออาหาร (ใบ) 
4. ใบมีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงหัวใจ (ใบ) 
5. ช่วยบ ารุงโลหิต (ทั้งต้น)  
6. ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ (ท้ังต้น) 
7. ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้ไข้ตัวร้อนจัด ไข้แดด (ทั้งต้น) ส่วนต ารับยาแก้ไข้ตัวร้อน แก้ไข้แดด ระบุให้ใช้

ใบสันพร้าหอม 5 กรัม, ใบสะระแหน่ 5 กรัม, ใบบัวหลวง 5 กรัม, พิมเสนต้น 5 กรัม, ปี่แปะเอ๊ียะ 30 กรัม, 
โหล่วกิง 30 กรัม และเปลือกฟัก 60 กรัม น ามารวมกันต้มกับน้ ารับประทาน (ใบ) 

8. ต ารับยาแก้หวัด ระบุให้ใช้ทั้งต้นประมาณ 1 ก ามือ ใส่ในน้ า 1 ลิตร ต้มให้เดือด พอเดือดหรี่ไฟลง 
ต้มต่ออีกประมาณ 15 นาที ใช้ดื่มครั้งละครึ่งแก้วประมาณ 125 มิลลิลิตร วันละ 3 เวลา หรือน ามาบดเป็นผง
ท าเป็นชาชงดื่ม (ท้ังต้น) 

9. ใช้บดกับน้ า เติมน้ าผึ้งเล็กน้อยเป็นยาแก้ไอ บรรเทาอาการหอบหืดในเด็กและผู้ใหญ่ (ท้ังต้น) 
10. ช่วยขับเหงื่อ (ทั้งต้น) 
11. ช่วยแก้อาการร้อนใน กระหายน้ า ปากแห้ง น้ าลายเหนียว (ทั้งต้น) 
12. ช่วยแก้ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น (ท้ังต้น) 
13. ใช้ขยี้ดมแก้ลมชัก แก้ลมมะเฮ็ดคุด (ปวดไม่หาย) ซึ่งจะช่วยท าให้สดชื่นรู้สึกปลอดโปร่งและช่วย

กระจายเลือดลมไปเลี้ยงสมองได้ดี การใช้สมุนไพรชนิดนี้จะช่วยเพ่ิมเลือดไปเลี้ยงสมอง ท าให้อาการวิงเวียน
และอาการปวดศีรษะลดลงด้วย (ท้ังต้น) 

14. ช่วยแก้ลมข้ึนจุกเสียด แก้ลมขึ้นเบื้องสูง แน่นหน้าอก (ท้ังต้น) 
15. ใช้เป็นยาแกอ้าการท้องอืดท้องเฟ้อ (ท้ังต้น) 
16. ใบใช้รับประทานเป็นผักสดแกล้มกับลาบ นอกจากใบจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้ว หมอเมืองยัง

เชื่อว่าสันพร้าหอมเป็นยาปรับธาตุ เป็นทั้งยาช่วยระบายและแก้อาการท้องร่วงในเวลาเดียวกัน โดยส่วนใหญ่จะ
นิยมน ามากินกับน้ าพริก ส่วนชาวเขาทางภาคเหนือจะใช้ยอดอ่อนกินเป็นผักสดร่วมกับน้ าพริกเช่นกัน (ใบ) 

17. ช่วยแก้อาการปวดท้อง ปวดกระเพาะ กระเพาะล าไส้อักเสบเฉียบพลัน (ท้ังต้น) 
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18. ใช้เป็นยาช่วยขับปัสสาวะ (ทั้งต้น) 
19. ใช้เป็นยาแก้สตรีประจ าเดือนมาไม่ปกติ ท าให้ประจ าเดือนมาตามปกติ หรือใช้จับเลือดเสียหลัง

การคลอดบุตรของสตรี ให้ใช้ราก 1 ก ามือ ใส่ในน้ า 1 ลิตร ต้มให้เดือด พอเดือดหรี่ไฟลงต้มต่อไปอีก 15 นาที 
ใช้ดื่มครั้งละครึ่งแก้วประมาณ 125 มิลลิลิตร วันละ 3 เวลา  

20. ทั้งต้นใช้เป็นยากระตุ้นความก าหนัด (ท้ังต้น) 
21. รากใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้พิษ (ราก) 
22. หมอยาอีสานจะนิยมน ามาใช้กับแม่หลังคลอดในการท าเป็นยาอบต้มกินเพ่ือบ ารุงเลือด บ ารุง

ก าลัง ขับน้ าออกจากร่างกาย ลดอาการบวมน้ า ช่วยท าให้เหงื่อออก และใช้เป็นยาขับประจ าเดือนในหญิงที่
ประจ าเดือนผิดปกต ิ
โทษของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
ถ้าปรุงไม่เป็นจะคัน 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ผู้ที่มีอาการกระเพาะหรือล าไส้หย่อนไม่มีก าลัง ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ใช้เมล็ดและการปักช ากิ่ง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). สันพร้าหอม สรรพคุณและประโยชน์ของต้นสันพร้าหอม 25 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 10 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/สันพร้าหอม/ 
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19) ชื่อภาคเหนือ แค ปุลิง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ชะพลู, ผักพลูนก พลูลิง ปูลิง ปูลิงนก ผักปูนา (ภาคเหนือ), ผักแค ผักอีเลิด ผักนาง

เลิด (ภาคอีสาน), ช้าพลู (ภาคกลาง), นมวา (ภาคใต้), Wildbetal leafbush 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper sarmentosum Roxb  
วงศ์ (Family) Piperaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้นมีลักษณะตั่งตรง สูงประมาณ 30-50 ซม. สีเขียวเข้ม มีข้อเป็นปม แตกกอออกเป็นพุ่ม เติบโตได้
ดีในพ้ืนที่ดินชุ่ม 

ใบมีสีเขียวสดถึงเขียวแก่ ก้านใบยาว 1-3 ซม. ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว คล้ายรูปหัวใจ ใบกว้าง 5-10 
เซนติเมตร ยาว 7-15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเว้า ผิวมันออกมัน แทงใบออก 2 ใบตรงข้ามกัน มีเส้น
ใบประมาณ 7 เส้น แทงออกจากฐานใบ 

ดอกเป็นช่อ ทรงกระบอก ชูตั้งขึ้น ดอกอ่อนมีสีขาว เมื่อแก่จะออกสีเขียว รูปทรงกระบอก แทงดอก
บริเวณปลายยอด และช่อใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 1.5 ซม. ดอกเป็นดอกแยกเพศ  

ผลเจริญบนช่อดอก มีลักษณะเป็นผลสีเขียว ผิวมัน มีลักษณะกลมเล็กฝังตัวในช่อดอกหลายเมล็ด มัก
ออกดอกมากในฤดูฝน 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
เมี่ยงค า, แกงแค, แกงขนุน, เครื่องเคียงต ามะม่วง, ต ามะโอ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบชะพลูมีรสหวาน เย็น และกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ จึงนิยมน ามาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู 

อาทิ เมี่ยงค า แกงอ่อม หรือเป็นผักเคียงทานกับข้าวย า และน้ าพริกต่างๆ ในภาคอีสานนิยมน ามาท าแกงอ่อม 
น ามาท าเป็นผักกินกับลาบอีสาน ซึ่งจะให้รสชาติออกเผ็ด เย็นเล็กน้อย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต่าง ๆ (ใบ) 
2. ใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อน ช่วยท าให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้น (ใบ) 
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3. ใบชะพลูมีเบต้าแคโรทีนในปริมาณมากซึ่งช่วยบ ารุงและรักษาสายตา ช่วยในการมองเห็น ป้องกัน
โรคตาบอดตอนกลางคืน แก้โรคตาฟาง เป็นต้น (ใบ) 

4. ช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง (ใบ) 
5. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ด้วยการใช้ชะพลูสดทั้งต้นประมาณ 7 ต้น น ามาล้างน้ าให้สะอาด ใส่น้ า

พอท่วมแล้วต้มให้เดือดสักพัก แล้วน ามาดื่มเป็นชา (ท้ังต้น) 
6. ช่วยบ ารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ (ราก) 
7. ช่วยบ ารุงกระดูกและฟัน และช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน (ใบ) 
8. ช่วยท าให้เสมหะงวดและแห้ง (ดอก, ราก) 
9. ช่วยในการขับเสมหะบริเวณทรวงอก ล าคอ (ใบ, ราก, ต้น) 
10. ช่วยในการขับเสมหะทางอุจจาระ (ราก) 
11. ช่วยในการขับถ่าย เนื่องจากมีเส้นใยในปริมาณมาก (ใบ) 
12. ช่วยแก้อาการบิด ด้วยการใช้รากประมาณครึ่งก ามือ ใช้ผลประมาณ 3 หยิบมือ น ามาต้มกับน้ า 2 

ถ้วยแก้ว เคี่ยวจนเหลือ 1 ถ้วยแก้ว แล้วน ามาดื่มครั้งละ 1 ส่วน 4 ถ้วยแก้ว (ราก) 
13. ช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นท้อง ด้วยการใช้รากประมาณ 1 ก ามือ น ามาต้มกับ

น้ า 2 ถ้วยแก้ว เคี่ยวจนเหลือ 3 ใน 4 ถ้วยแก้วแล้วรับประทานครั้งละ 1 ส่วน 4 ถ้วยแก้ว (ราก, ทั้งต้น) 
14. ช่วยขับลมในล าไส้ ด้วยการใช้รากประมาณ 1 ก ามือ น ามาต้มกับน้ า 2 ถ้วยแก้ว เคี่ยวจนเหลือ 3 

ใน 4 ถ้วยแก้วแล้วรับประทานครั้งละ 1 ส่วน 4 ถ้วยแก้ว (ดอก,ราก) 
15. รากชะพลูเป็นหนึ่งในส่วนผสมของต ารับสมุนไพรพิกัดยาตรีสาร ซึ่งช่วยบ ารุงธาตุ บ ารุงโลหิต 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบชะพลู หากรับประทานในปริมาณมากหรือติดต่อกันเป็นเวลานาน แคลเซียมที่มีอยู่ในใบชะพลูจะ

เปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกซาเลต (Oxalate) ซึ่งสารชนิดนี้เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคนิ่วในไตได้ ดังนั้นคุณจึง
ควรดื่มน้ าตามมาก ๆ เพ่ือให้สารออกซาเลตเจือจางลง และถูกขับออกทางปัสสาวะ หรือจะเลือกรับประทาน
อาหารที่มีโปรตีนสูง ๆ เพ่ือป้องกันโรคนิ่วก็ท าได้เหมือนกัน เพ่ือให้ร่างกายได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดคุณควร
รับประทานในปริมาณท่ีเหมาะสม 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การปักช า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). ชะพลู สรรพคุณ และประโยชน์ชะพลู . สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 จาก 

puechkaset.com/ชะพลู/ 
Medthai. (2560). ชะพลู สรรพคุณและประโยชน์ของชะพลู ใบชะพลู 16 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/ชะพลู/ 
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Thai Food. (2559). ชะพลู. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.thai-thaifood.com/th/
ชะพลู/ 
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20) ชื่อภาคเหนือ แครอท  
ชื่อไทย/อื่นๆ Carrot 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Daucus carota L. 
วงศ์ (Family) Apiaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

แครอทอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ เช่น เบตาแคโรทีน วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามิน
บี 2 วิตามินซี วิตามินอี ธาตุแคลเซียม ธาตุโพแทสเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก และยังมีสารส าคัญคือสาร 
“ฟอลคารินอล” (falcarinol) ซึ่งช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็ง เป็นต้น ส าหรับประโยชน์ของแครอทนั้นที่เด่น ๆ ก็
เห็นจะเป็นการน ามาใช้ประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นของหวานของคาว ทั้งผัด ทอด 
แกง ต้ม ซุป สลัด ย า ก็มีแครอทเป็นส่วนประกอบทั้งนั้น และยังมีเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพอย่างน้ าแครอทปั่นอีก
ด้วย ยังไม่หมดเท่านี้สรรพคุณของแครอทที่ใช้เป็นยารักษาโรคก็ใช้รักษาได้อย่างหลากหลายเช่นกัน 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

มาจากถิ่นอ่ืน 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. นิยมน ามาประกอบอาหารทั้งคาวและหวาน 
2. ใช้ท าเป็นน้ าผลไม้เพ่ือสุขภาพหรือน้ าแครอท หรือน ามาท าเป็นเค้กแครอท 
3. ในด้านความงาม น าน้ าแครอทผสมมะนาว ทาผิวหน้าบ ารุงผิวพรรณ ลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า 
4. ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางบางชนิด เช่น สบู่แครอท 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ช่วยบ ารุงสุขภาพผิวให้สดใสเปล่งปลั่ง 
2. ช่วยป้องกันเซลล์ผิวไม่ให้ถูกท าลายได้ง่ายจากมลภาวะแสงแดดต่าง ๆ 
3. ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย 
4. ช่วยบ ารุงกระดูก ฟัน เหงือก เล็บ ให้แข็งแรงยิ่งข้ึน 
5. มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยแห่งวัย 
6. รูปแครอทช่วยสร้างสร้างภูมิต้านทานโรคของร่างกายให้แข็งแรงยิ่งขึ้น 
7. ช่วยยับยั้งต่อต้านการเกิดโรคมะเร็ง 
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8. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย 
9. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง 
10. ช่วยรักษาระดับน้ าตาลในเลือด 
11. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบไหลเวียนของเลือด 
12. ช่วยบ ารุงเซลล์ผิวหนัง 
13. ช่วยบ ารุงเส้นผม 
14. ช่วยลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤษ์ อัมพาต 
15. ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจและภาวะหัวใจล้มเหลว 
16. ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา รักษาโรคตาฟาง และต้อกระจก 
17. ช่วยรักษาโรคถุงลมโป่งพองและไทยรอยด์เป็นพิษ 
18. ช่วยย่อยอาหาร และช่วยแก้และบรรเทาท้องผูก 
19. แครอทมีสรรพคุณใช้เป็นยาขับปัสสาวะ 
20. ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิไส้เดือน 
21. ช่วยรักษาฝี แผลเน่าต่าง ๆ 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
แครอทที่ปลูกใกล้แหล่งอุตสาหกรรมหรือใกล้แหล่งน้ าที่มีสารตะกั่วปนเปื้อน จะท าให้แครอทดูดซึม

สารตะกั่วเข้าไปสะสมในหัวแครอท การน ามารับประทานสด ๆ จึงเท่ากับว่าร่างกายได้รับสารตะกั่วถ้าไม่เกิน
ค่ามาตรฐานคือ 1 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัมถือว่ารับประทานได้อย่างอย่างปลอดภัย ดังนั้นควรเลือกซื้อ
แครอทที่มาจากแหล่งเพาะปลูกที่ปลอดภัย(สารตะกั่วมีผลเสียโดยตรงกับระบบประสาท ระบบการท างานของ
ไต ทางเดินอาหาร เซลล์ไขกระดูก อาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน โรคโลหิตจาง ท าให้เซลล์เม็ดเลือดแดง
แตกง่าย) หรือเลือกรับประทานผักผลไม้ให้หลากหลาย และการรับประทานแครอทสีส้มเป็นจ ามากเป็นประจ า
ติดต่อกันอาจท าให้สีผิวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้  
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะกล้าจากเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เกษตรอินทรีย์ .  (2558) .  ปลูกแครอทกินเองที่บ้าน ไม่ยาก.  สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://www.kasetorganic.com/ปลูกแครอทกินเอง.html 
Medthai. (2560). แครอท สรรพคุณและประโยชน์ของแครอท 25 ข้อ ! (Carrot). สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/แครอท/  
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21) ชื่อภาคเหนือ จอยนาง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ย่านาง, เถาย่านาง, เถาย่านาง, เถาหญ้านาง เถาวัลย์เขียว หญ้าภคินี (ภาคกลาง),  

 จ้อยนาง จอยนาง ผักจอยนาง (เชียงใหม่), ย่านนาง ยานนาง ขันยอ (ภาคใต้),  
 ยาดนาง วันยอ (สุราษฎร์ธานี), ย่านาง (ภาคอีสาน), เครือย่านาง, ปู่เจ้าเขาเขียว,  
 เถาเขียว, เครือเขางาม, Upas tree  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Limacia triandra Miers  
วงศ์ (Family) Menispermaceae  
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น เป็นไม้เถาว์เลื้อย เกี่ยวพันไม้อ่ืน เป็นเถาว์กลมๆ ขนาดเล็ก แต่เหนียว มีสีเขียว เมื่อเถาว์แก่จะมีสี
เข้ม บริเวณเถาว์มีข้อห่างๆ เถาอ่อน มีขนอ่อนปกคลุม เมื่อแก่แล้วผิวค่อนข้างเรียบ 

ราก มีหัวใต้ดิน รากมีขนาดใหญ่ 
ใบ เป็นใบเดี่ยวคล้ายใบพริกไทย ออกติดกับล าต้นแบบสลับ รูปร่างใบคล้ายรูปไข่ หรือรูปไข่ขอบ

ขนาน ปลายใบเรียว ฐานใบมน ขนาดใบยาว 5-10 ซม. กว้าง 2-4 ซม. ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อย  
ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ในภาคใต้ใบค่อนข้างเรียวยาวแหลมกว่า สีเขียวเข้ม หน้าและหลังใบเป็นมัน 

ดอก ออกตามซอกใบ ซอกโคนก้าน จากข้อเถาว์แก่เป็นช่อยาว 2-5 ซม. ช่อหนึ่งๆ มีดอกขนาดเล็กสี
เหลีอง 3-5 ดอก ออกดอกแยกเพศอยู่คนละต้น ไม่มีกลีบดอก ขนาดโตกว่าเมล็ดงาเล็กน้อย ต้นเพศผู้จะมีด
ออกสีน้ าตาล อับเรณูสีเหลืองอ่อน ดอกย่อยของต้นเพศผู้จะมีขนาดเล็ก ก้านช่อดอกมีขนสั้นๆ ละเอียด ปก
คลุมหนาแน่น ออกดอกช่วงเดือนเมษายน 

ผลรูปร่างกลมเล็ก ขนาดเท่าผลมะแว้ง สีเขียว เมื่อแก่กลายเป็นสีเหลืองอมแดง หรือสีแดงสด และ
กลายเป็นสีด าในที่สุด 

เมล็ด เมล็ดแข็งรูปเกือกม้า 
แหล่งที่พบ  

ป่าชุมชน  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบ ใส่แกงหน่อ ปั่น คั้นเอาน้ า เป็นคลอโรฟิวล์ บ ารุงร่างกาย และต้มใส่ใบเตย 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ท าน้ าใบย่านาง ใช้ใบย่านาง 10-20 ใบ (ตามความเข้มข้นที่ต้องการ) / ใบเตย 3 ใบ / บัวบก 1 ก ามือ 

/ หญ้าปักกิ่ง 3-5 ต้น / ใบอ่อนเบญจรงค์ 1 ก ามือ / ใบเสลดพังพอน 1 ก ามือ / ว่านกาบหอย 5 ใบ (จะใช้
หลายอย่างรวมกันก็ได้หรือจะแค่ใบย่านางอย่างเดียวก็ได้) น าใบสมุนไพรต่าง ๆ ที่เตรียมมาตัดให้เป็นชิ้นเล็ก 
น าใบไปโขลกหรือน าไปปั่นด้วยเครื่องปั่นให้ละเอียดจนเป็นน้ า (ปั่นประมาณ 30 วินาทีเพ่ือคงคุณค่าของ
สมุนไพรให้มากท่ีสุด) เสร็จแล้วน ามากรองผ่านผ้าขาวบางหรือกระชอน 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
แก้ปวด ลดยูริก  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ใบย่านาง ในต าราสมุนไพรจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะ 
2. มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจ านวนมาก จึงช่วยลดและชะลอการเกิดริ้วและความแก่ชราอย่างได้ผล 
3. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคในร่างกาย 
4. ช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย 
5. ช่วยฟื้นฟูเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย 
6. ช่วยในการปรับสมดุลของร่างกาย 
7. เป็นสมุนไพรที่ช่วยในการลดความอ้วนได้อย่างเห็นผลและปลอดภัย 
8. ช่วยในการเผาผลาญไขมันและน าไปใช้เป็นพลังงาน 
9. ช่วยป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ 
10. เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเหมาะส าหรับผู้ที่เป็นมะเร็งอย่างมาก 
11. หากดื่มน้ าใบย่านางเป็นประจ า ก้อนมะเร็งจะฝ่อและเล็กลง 
12. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง 
13. ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ 
14. ช่วยในการบ ารุงรักษาตับและไต 
15. ช่วยรักษาและบ าบัดอาการอัมพฤกษ์ 
16. ช่วยแก้อาการอ่อนล้า อ่อนเพลียของร่างกายที่แม้นอนพักก็ไม่หาย 
17. ช่วยรักษาอาการเกร็ง ชัก หรือเป็นตะคริวบ่อย ๆ 
18. ช่วยแก้อาการเจ็บเหมือนมีไฟช็อต หรือมีเข็มแทง หรือมีอาการร้อนเหมือนไฟ 
19. ช่วยป้องกันไม่ให้เส้นเลือดฝอยในร่างกายแตกใต้ผิวหนังได้ง่าย 
20. ช่วยรักษาอาการตกกระที่ผิวเป็นจ้ า ๆ สีน้ าตาลตามร่างกาย 
21. ช่วยรักษาเนื้องอก 
22. ช่วยรักษาอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม คลื่นไส้ อาเจียนได้ 
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23. ช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ ไอจาม มีน้ ามูก และเสมหะ 
24. รากแห้งใช้ในการแก้ไข้ทุกชนิดและลดความร้อนในร่างกาย 
25. รากของย่านางสามารถแก้ไข้ได้ทุกชนิด ทั้งไข้พิษ ไข้หัด ไข้เหนือ ไข้ผิดส าแดง เป็นต้น 
26. เถาย่านางมีส่วนช่วยในการลดความร้อนและแก้พิษตานซาง 
27. มีส่วนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรีย 
28. ช่วยรักษาอาการร้อนแต่ไม่มีเหงื่อ 
29. ช่วยรักษาอาการของโรคเบาหวาน ช่วยให้ระดับน้ าตาลในเลือดลดลง 
30. มีส่วนช่วยอาการปวดตึง ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดชาบริเวณต่าง ๆ 
31. ช่วยรักษาโรคภูมิแพ้ 
32. รากของย่านางช่วยแก้อาการเบื่อเมา 
33. ช่วยแก้อาการเหงือกอักเสบอย่างรุนแรงและเรื้อรัง 
34. ช่วยแก้อาการง่วงนอนหลังการรับประทานอาหาร 
35. ช่วยแก้อาการเลือดก าเดาไหล 
36. ช่วยในการบ ารุงสายตาและรักษาโรคเกี่ยวกับตา เช่น ตาแดง ตาแห้ง ตามั ว แสบตา ปวดตา 

ตาลาย เป็นต้น 
37. ช่วยรักษาอาการปากคอแห้ง ริมฝีปากแตกหรือลอกเป็นขุย 
38. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสมหะเหนียวข้น ขาวขุ่น มีสีเหลืองหรือเขียว หรืออาการเสมหะพันคอ 
39. ช่วยบ าบัดอาการของโรคไซนัสอักเสบ 
40. ช่วยลดอาการนอนกรน 
41. ช่วยแก้อาการเจ็บปลายลิ้น 
42. ช่วยป้องกันและบ าบัดรักษาโรคหัวใจ 
43. ช่วยป้องกันและรักษาโรคหอบหืด 
44. ช่วยรักษาโรคตับอักเสบ 
45. ช่วยรักษาอาการท้องเสีย เพราะช่วยฆ่าเชื้อโรคท่ีเป็นต้นเหตุได้ 
46. ช่วยบรรเทาอาการอาการปวดท้องเฉียบพลัน 
47. ช่วยแก้อาการท้องผูก ลดอาการแสบท้อง 
48. ช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหาร ล าไส้อักเสบ 
49. ช่วยลดอาการหดเกร็งตามล าไส้ 
50. ช่วยรักษาอาการกรดไหลย้อน 
51. ช่วยรักษาไทรอยด์เป็นพิษ 
52. ช่วยรักษาโรคนิ่วในไต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ นิ่วในถุงน้ าดี 
53. ช่วยรักษาอาการปัสสาวะแสบขัด ออกร้อนในทางเดินปัสสาวะ 
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54. ช่วยแก้อาการปัสสาวะมีสีเข้ม ปัสสาวะบ่อย หรือมีอาการปัสสาวะออกมาเป็นเลือด 
55. ช่วยรักษาอาการมดลูกโต อาการปวดมดลูก ตกเลือดได้ 
56. ช่วยบ าบัดรักษาโรคต่อมลูกหมากโต 
57. ช่วยป้องกันโรคไส้เลื่อน 
58. ช่วยในการรักษาโรคเริม งูสวัด 
59. ช่วยป้องกันการเกิดโรคริดสีดวงทวาร 
60. ช่วยรักษาอาการตกขาว 
61. ช่วยป้องกันการเกิดโรคเกาต์ 
62. ช่วยแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย 
63. ช่วยรักษาอาการผิวหนังมีความผิดปกติคล้ายรอยไหม้ 
64. น้ าย่านางเมื่อน ามาผสมกับดินสอพองหรือปูนเคี้ยวหมากผสมจนเหลว สามารถน ามาทา สิว ฝ้า 

ตุ่มคัน ตุ่มใส ผื่นคัน พอกฝีหนองได้อีกด้วย 
65. ช่วยป้องกันและรักษาอาการส้นเท้าแตก เจ็บส้นเท้า 
66. ช่วยรักษาอาการเล็บมือเล็บเท้าผุ โดยรักษาอาการเล็บมือเล็บเท้าขวางสั้น ผุ ฉีกง่าย หรือในเล็บมี

สีน้ าตาลด าคล้ า อาการอักเสบที่โคนเล็บ 
67. ส าหรับประโยชน์ของใบย่านางด้านอ่ืน ๆ เช่น การน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ยกตัวอย่าง 

ใบย่านางแคปซูล สบู่ใบย่านาง แชมพูใบย่านาง เครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต้น 
68. แชมพสูระผมจากใบย่านาง ช่วยให้ผมดกด า ชะลอการเกิดผมหงอก 

พืชท่ีใช้บริโภคร่วมกัน  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. น าไปแกงกับยอดหวาย 
2. น าไปแกงกับข้ีเหล็ก 
3. น าไปใส่แกงขนุน แกงผักอีลอก 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การใช้หัวใต้ดิน เถาว์แก่ที่ติดหัว ปักช ายอด หรือการเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เ ก ษ ต ร พ อ เ พี ย ง .  ( 2554) .  ถ า ม เ รื่ อ ง ต้ น  ย่ า น า ง .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  12 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2561 จ า ก 

http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=45861.0 
Medthai. (2560). ย่านาง สรรพคุณและประโยชน์ของใบย่านาง 68 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/ใบย่านาง/  
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22) ชื่อภาคเหนือ จ้ าขาว 
ชื่อไทย/อื่นๆ พิลังกาสา ผักจ า ผักจ้ าแดง (เชียงใหม่, เชียงราย), ตีนจ า (เลย), ลังพิสา (ตราด), ทุ

รังกาสา (ชมพร), ราม (สงขลา), ปือนา (มลายู-นราธิวาส), พิลังกาสา (ท่ัวไป), จิงจ้ า, 
จ้ าก้อง, มะจ้ าใหญ่, ตาปลาราม, ตาเป็ด, ทุกังสา, มาตาอาแย  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ardisia elliptica Thunb. 
วงศ์ (Family) Myrsinaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
ระบุว่ามี 2 ลักษณะ คือ ยอดแดง และยอดขาว  
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
มีถิ่นก าเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปตั้งแต่หมู่เกาะริวกิวของประเทศ

ญี่ปุ่น และกระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงอินเดียภาคใต้ โดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม มีความ
สูงของต้นประมาณ 2-3 เมตร ล าต้นแตกกิ่งก้านสาขาออกรอบต้น แต่ไม่มากนัก ชอบดินทรายหรือดินเหนียว 
แต่ไม่ชอบดินแฉะ โดยจะพบพรรณไม้ชนิดนี้ได้ตามป่าราบและมีประปรายอยู่ทั่วไป บ้างว่าพบได้ตามป่าโปร่ง 
ป่าดิบเขาทั่วไป ที่ราบสูง 

ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันเป็นคู่ ๆ ตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบ
สอบ ส่วนขอบใบเรียบไม่มีจัก แผ่นใบเป็นสีเขียวมัน มีลักษณะหนาและใหญ่ ส่วนยอดอ่อนเป็นสีแดง 

ดอกพิลังกาสา ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือตามส่วนของยอด ดอกเป็นสีเหลืองนวล บ้างว่าเป็นสี
ชมพูอมขาว หรือสีขาวแกมชมพู เมื่อดอกบานเต็มท่ีจะมี 5 แฉก คล้ายรูปดาว 

ผลพิลังกาสา มีลักษณะกลมโต มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร ออกผลเป็นกระจุก
มีก้านช่อยาวห้อยย้อยลง และก้านผลยาวเรียงสลับรอบก้านช่อ ผลอ่อนเป็นสีแดง เมื่อแก่หรือสุกแล้วจะ
เปลี่ยนเป็นสีม่วงด า 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอดหนุ่ม ส้าผัก เครื่องเคียงลาบ ลาบปลา กุ้ง 
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ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ผลอ่อน ใบอ่อน ยอดอ่อนมีรสชาติฝาดมัน เปรี้ยวอมหวาน ใช้รับประทานเป็นผักเหนาะได้ 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้น าผลสุกของพิลังกาสามาท าเป็น “ไวน์พิลังกาสา” 

และได้น าไวน์นั้นไปตรวจวิเคราะห์ พบว่ามีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin), สารฟีโนลิค (Phenolic) 
และฟลาโวนอยด์ (Phenolic flavannoid) สูง จึงเหมาะจะส่งเสริมท าเป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพได้ เนื่องจาก
สารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันเส้นเลือดตีบและเส้นเลือดอุดตัน ฯลฯ 

3. ผลของพิลังกาสาสุกจะเป็นสีม่วงเข้มจนเกือบด า โดยสีม่วงนี้จะมีสารแอนโทไซยานิน 
(Anthocyanin) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันไม่ให้อนุมูลอิสระไปท าลายเซลล์ในร่างกาย ช่วยลด
ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดในสมองอุดตัน นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งเชื้ออีโคไล (E. coli) ใน
ระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงและอาหารเป็นพิษได้อีกด้วย 

4. ต้นพิลังกาสาเป็นที่นิยมในการน ามาปลูกเป็นไม้ประดับตามสถานที่ราชการหรือตาม
สวนสาธารณะทั่วไป เพาะปลูกได้ง่าย อีกท้ังดอกยังมีความสวยงามและออกดอกดกเป็นกลุ่มใหญ่ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ผลสุกน ามาตากแห้งบดเป็นผงผสมกับน้ าผึ้ง แล้วปั้นเป็นลูกกลอนกิน หรือใช้ผงยา 1 ช้อนโต๊ะ

ผสมกับน้ าครึ่งแก้วดื่มช่วยบ ารุงโลหิต (ผล) 
2. ช่วยแก้ธาตุพิการ (ผล) 
3. ผลใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้ไข้ในกองอติสารโรค (ผล) 
4. ใบมีรสร้อน ช่วยแก้อาการไอ (ใบ) 
5. ใบใช้เป็นยาแก้ลม (ใบ) 
6. ช่วยแก้ปอดพิการ (ใบ) 
7. ใบและผลช่วยแก้ท้องเสีย (ใบ, ผล) 
8. ดอกใช้เป็นยาแก้พยาธิ (ดอก) 
9. รากใช้เป็นยาแก้กามโรค หนองใน (ราก) 
10. ช่วยแก้โรคระดูของสตรี ด้วยการน าผลสุกมาตากแห้งบดเป็นผงผสมกับน้ าผึ้ง แล้วปั้นเป็น

ลูกกลอนกิน (ผล) 
11. ใบใช้เป็นยารักษาโรคตับพิการ (ใบ) 
12. รากใช้เป็นยาพอกปิดแผล ถอนพิษงูกัด แก้พิษงู หรือใช้กากพอกแผล เอาน้ ากิน (ราก) 
13. เมล็ดช่วยแก้ลมพิษ (เมล็ด ผล) 
14. ดอกใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรค (ดอก) 
15. ต้นใช้เป็นยาฆ่าพยาธิผิวหนัง (ต้น) 
16. ต้นใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนัง แก้โรคเรื้อน กุฏฐัง (ต้น) ส่วนผลใช้แก้โรคเรื้อน (ผล)  
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17. ต ารายาไทย ใช้ ผล มีรสร้อน ฝาด สุขุม มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุพิการ แก้
ซาง ใบ มีรสเฝื่อนร้อน แก้ตับพิการ แก้ปอดพิการ ดอก มีรสเฝื่อนขมเมา ฆ่าเชื้อโรค ราก มีรสเฝื่อนเมา  เปรี้ยว
เล็กน้อย มีสรรพคุณแก้กามโรค แก้โรคหนองใน ต ากับสุราเอาน้ ารับประทาน เอากากต าพอกปิดแผล ถินพิษงู 
ตะขาบ แมงป่อง และแก้ลมเป็นพิษ ต้น มีรสเฝื่อนเมา ปรุงผสมกับสมุนไพรอื่นแก้โรคเรื้อน ฆ่าพยาธิที่ผิวหนัง 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2553). พิลังกาสา. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=81 
Medthai. (2560). พิลังกาสา สรรพคุณและประโยชน์ของต้นพิลังกาสา 20 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/พิลังกาสา/ 
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23) ชื่อภาคเหนือ จี๋กุ๊ก 
ชื่อไทย/อื่นๆ เพาะซะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Amomum sp. 
วงศ์ (Family) Zingberaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ส าหรับจี๋กุ๊ก ภาษาเขียนใช้ค าว่าจีคุก จีแปลว่าดอกไม้ตูม (ท้องถิ่นเรียกต้นจี๋กุ๊ก และมักใช้ส่วนจี๋หรือช่อ
ดอกตูม) เป็นอาหาร เป็นชื่อพ้ืนเมืองทางเหนือ เป็นพืชในวงศ์ ขิง ข่าขมิ้น แต่มีลักษณะคล้ายข่า เป็นพืชล้มลุก
อายุหลายปี ต้นจี๋กุ๊ก สูงราวสองเมตรมีเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน รูปใบขอบขนานโคนใบมน ปลายใบ
เรียวแหลม กาบที่โคนใบมีสีน้ าตาลแดง ดอกโผล่ออกจากพ้ืนดิน ออกดอกช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝน ชอบขึ้นตาม
ชายป่าใกล้ห้วยล าธาร 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินดอก กินดิบ, กินสุก ลวกกินกับน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หน่ออ่อน ต้มกินกับน้ าพริก, ใบ หั่นใส่ข้าวเบือน ผลสุก รับประทานได้ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยาเจ็บคอ ให้เอารากหมากไฟปู้ (มะไฟตัวผู้) หัวถั่วปู (รากถั่วพู) หลับมึน (ชุมเห็ด) รางเย็น ก้องเขา

เขียว มังขะอุย จี๋กุ๊ก ปิ๊ดเต๊าะ (จุลพิษด า) สารค า (นนทรี) จะเอ็ม (ชะเอม) ตับเต่าน้อย ฝนน้ าข้าวเจ้ากิ๋นตา (กิน
และทา) 

ยาแก้พิษการกิน  บ่รู้ปาก ปากบ่อออก (พูดไม่ออก)  กัดแข็ง (กระด้าง) อยู่ดังอ้ันให้เอานอแรด เขา
กวาง งาช้าง เขาแกะ  ข้าวด า แน่ปูลม งูตับตาล ดูกไก่ ดูกงูเหลือม ขี้คู่ เป่าให้ไหม้ ป้าน ตาสะเมา หญ้าหย่อม
ตีนหมา  เป้าน้อย จี๋กุ๊ก ไม้ค่อนก้อม ดูกป๋าฝา ยาด า บดใส่เหล้ากิน (ต ารายาหริภุญชัย)  
วิธีการขยายพันธุ์ 

แยกเหง้าหรือแยกหน่อ 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พาณี ศิริสะอาด. (2558). จี๋กุ๊ก..พืชในวงศ์ขิง ข่า ขมิ้น ให้คุณค่าในแง่อาหาร และ ที่ให้คุณสมบัติทางชีวภาพ 

(bioactivity). สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.pharmacy.cmu.ac.th 
/makok.php?id=177 

ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ที่ สู ง .  ( 2553) .  จี๋ กุ๊ ก .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  1 5  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 1  จ า ก 
https://eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=93&name=จี๋กุ๊ก 

ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ที่ สู ง .  ( 2559) .  จี๋ กุ๊ ก .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  1 5  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 1  จ า ก 
https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/165 
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24) ชื่อภาคเหนือ เชียงดา 
ชื่อไทย/อื่นๆ เชียงดา, เจียงดา, ผักเจียงดา, ผักเซียงดา, ผักกูด, ผักจินดา, ผักเซ่งดา, ผักม้วนไก่, 

ผักเซ็ง, ผักว้น, ผักฮ่อนไก่, ผักอีฮ่วน, เครือจันปา  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gymnema inodorum (Lour.) Decne. 
วงศ์ (Family) Apocynaceae  
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักเชียงดา จัดเป็นไม้เถาเลื้อย มีอายุข้ามปี ความยาวของเถาขึ้นอยู่กับอายุ ล าต้นเป็นสีเขียว มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5-5 เซนติเมตร ทุกส่วนที่อยู่เหนือดินของต้นจะมีน้ ายางสีขาวคล้ายน้ านม 
เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ระบายน้ าดี เป็นผักพ้ืนบ้านที่ชาวเหนือในแถบจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน และพะเยา นิยมปลูกไว้หน้าบ้านเพ่ือน ายอดไปประกอบอาหาร ส่วนใน
ต่างประเทศพบได้ท่ีประเทศอินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน และแอฟริกา 

ใบผักเชียงดา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกจากข้อเรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปรีหรือรูปกลมรี 
ปลายใบแหลม โคนใบแหลม ส่วนขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 9-11 เซนติเมตร 
และยาวประมาณ 14.5-18.5 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวเข้ม ท้องใบมีสีอ่อนกว่า ผิวใบเรียบไม่มีขน ก้านใบ
ยาวประมาณ 3.5-6 เซนติเมตร 

ดอกผักเชียงดา ออกดอกเป็นช่อแน่นสีขาวอมเขียวอ่อน ดอกย่อยมีขนาดเล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 5-6 มิลลิเมตร 

ผลผักเชียงดา ออกผลเป็นฝัก 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบต้ม เป็นเครื่องเคียง คั่วใส่ไข่ แกงปลาแห้ง ขยันรดน้ าออกเยอะ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
เมนูผักเชียงดาทางภาคเหนือนิยมน าใบอ่อน ยอด และดอกของผักเชียงดามาลวกจิ้มน้ าพริก หรือใส่ใน

ต ามะม่วง หรือน าผักเชียงดามาใส่แกงปลาแห้ง แกงแค ผัดน้ ามันหอย หรือเมนูผักเชียงดาผัดใส่ไข่ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
แก้เบาหวาน ความดัน น้ าตาลต่ า  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ผักเชียงดามีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นต้นเหตุท าให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน โรคมะเร็งใน

กระเพาะอาหาร มะเร็งตับ โรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ ช่วยป้องกันการแตกของเม็ดเลือดแดง และการเสียของ 
DNA ข้ออักเสบรูมาตอยด์และเกาต์ 

2. ผักเชียงดามีสารออกฤทธิ์ที่ช่วยควบคุมการท างานของร่างกายให้เป็นปกติ และชาวบ้านยังนิยม
กินผักเชียงดาหน้าร้อน เพ่ือช่วยลดความร้อนในร่างกายอีกด้วย 

3. หมอยาพ้ืนบ้านในจังหวัดจะใช้ผักเชียงดาเป็นยาบ ารุงก าลัง แก้อาการปวดเมื่อยอันเนื่องมาจาก
การท างาน 

4. ช่วยท าให้เจริญอาหาร 
5. ช่วยช าระล้างสารพิษตกค้างในร่างกาย 
6. ใช้รักษาเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด ปรับระดับอินซูลินในร่างกายให้สมดุล ช่วยสร้าง

เนื้อเยื่อใหม่ให้ตับอ่อน ด้วยการน าผักเชียงดามาปรุงเป็นอาหารรับประทาน จากการศึกษาพบว่า การ
รับประทานผงผักเชียงดาก่อนอาหารประมาณวันละ 8-12 กรมั (แบ่งการรับประทานเป็น 3 มื้อ มื้อละ 4 กรัม) 
จะสามารถควบคุมระดับน้ าตาลของผู้ป่วยเบาหวานให้เป็นปกติได้ หรือจะรับประทานเป็นผักสดอย่างน้อยวัน
ละประมาณ 50-100 กรัม หรือ 1 ขีด ก็สามารถช่วยป้องกันและบ าบัดโรคเบาหวานได้เช่นกัน 

7. ช่วยควบคุมและปรับระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติ 
8. ช่วยลดและควบคุมปริมาณไขมันในร่างกายให้สมดุล 
9. ผักเชียงดาสามารถน าไปใช้ลดน้ าหนักได้ เพราะผักชนิดนี้สามารถช่วยให้มีการน าน้ าตาลไปเผา

ผลาญมากกว่าการน าไปสร้างเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และมีรายงานว่า ผักเชียงดาสามารถ
ช่วยลดน้ าหนักได้จริง 

10. ผักเชียงดามีสรรพคุณช่วยบ ารุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง มีอาการเคืองตา เนื่องจากผักชนิดนี้มีวิตามิน
สูง 

11. ช่วยแก้หูชั้นกลางอักเสบ (ต้น) 
12. ใบน ามาต าให้ละเอียดใช้พอกบริเวณกระหม่อมเพ่ือรักษาไข้ อาการหวัด ปรุงเป็นยาลดไข้ แก้ไอ 

ขับเสมหะ หรือน าไปประกอบในต ารายาแก้ไข้อ่ืน ๆ 
13. ผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไอ ขับเสมหะ (ผล) 
14. ช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้และหอบหืด 
15. ต้นสรรพคุณเป็นยาแก้หลอดลมอักเสบ แก้ไอ แก้ปอดอักเสบ (ต้น) 
16. ช่วยแก้โรคบิด (ต้น) 
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17. การรับประทานผักเชียงดาใบแก่ จะช่วยท าให้ระบบขับถ่ายในร่างกายท างานได้ดีขึ้น และ
ชาวบ้านยังนิยมน ามาแกงรวมกับผักต าลึงและยอดชะอมเพ่ือใช้รักษาอาการท้องผูกอีกด้วย 

18. ช่วยแก้ริดสีดวงทวาร (ต้น) 
19. ต้นแห้งหรือต้นสดใช้เป็นยาขับปัสสาวะ (ต้น) 
20. ช่วยขับระดูของสตรี 
21. ช่วยฟื้นฟูตับอ่อนให้แข็งแรง ช่วยบ ารุงและปรับสภาพการท างานของตับอ่อนให้เป็นปกติ 
22. ช่วยบ ารุงและซ่อมแซมหมวกไต และระบบการท างานของไตให้สมบูรณ์ 
23. ช่วยแก้อาการบวมน้ า (ต้น) 
24. ใบใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังทุกชนิด ท าให้น้ าเหลืองแห้ง และแก้กามโรค 
25. ใบสดใช้ต าพอกฝีหรือหัวล ามะลอก งูสวัด เริม ถอนพิษ แก้ปวดแสบปวดร้อน 
26. หัวมีรสมันขม มีสรรพคุณเป็นยาแก้พิษอักเสบ พิษร้อน ช่วยดับพิษกาฬ แก้พิษไข้เซื่องซึม และแก้

เริม (หัว) 
27. ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ 
28. มีการใช้ผักเชียงดาเป็นทั้งยาสมุนไพรและเป็นอาหารเพ่ือรักษาโรคโดยกลุ่มหมอเมืองทาง

ภาคเหนือมานานแล้ว กล่าวคือ การใช้เป็น “ยาแก้หลวง” (คล้ายยาครอบจักรวาลของแผนปัจจุบัน) ถ้าคิดไม่
ออกก็บอกผักเชียงดา เช่น แก้เบาหวาน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ตัวร้อน แก้ไข้สันนิบาต (ชักกระตุก) แก้หวัด 
ภูมิแพ้ หอบหืด แก้แพ้ยา แพ้อาหาร ปวดข้อ เป็นยาระบาย ช่วยระงับประสาท หรือเมื่อมีอาการคิดมากหรือ
จิตฟั่นเฟือน ฯลฯ ส่วนการน ามาใช้เป็นยาก็ให้น าผักเชียงดามาสับแล้วน าไปตากแห้งบดเป็นผง ใช้ชงเป็นชาดื่ม 
หรือจะน ามาบรรจุลงในแคปซูลก็ได้ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การรับประทานผักเชียงดาอาจท าให้เกิดภาวะระดับน้ าตาลในเลือดต่ า เมื่อใช้ร่วมกับยาลดระดับ

น้ าตาล ดังนั้นจึงควรแจ้งแพทย์ผู้รักษาให้ทราบเมื่อใช้ผักเชียงดาร่วมในการรักษาเบาหวาน 
ควรเลือกรับประทานผักเชียงดาใบอ่อน ที่ไม่ผ่านความร้อน จึงจะได้ประโยชน์ด้านคุณค่าทางอาหาร

มากที่สุด แต่ถ้าต้องการให้ระบบขับถ่ายในร่างกายดีขึ้น ควรรับประทานผักเชียงดาใบแก่ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และวิธีการปักช า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Kapook. (2561). ผักเชียงดา สรรพคุณไม่ธรรมดา เป็นสมุนไพรลดน้้าตาลในเลือด. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://health.kapook.com/view202278.html 
Medthai. (2560). 33 สรรพคุณประโยชน์ของผักเชียงดา ! (ผักจินดา). สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://medthai.com/ผักเชียงดา/  
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25) ชื่อภาคเหนือ ดอกคั่ง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ดอกครั่ง (เชียงใหม่), เถาครั่ง (เลย) ส่วนล าพูนเรียก “ขางครั่ง“ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dunbaria longiracemosa Craib 
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นขางครั่ง จัดเป็นพรรณไม้เถาเลื้อยหรือไม้พุ่มเลื้อยพัน ล าต้นมีความยาวได้ประมาณ 3-5 เมตร และ
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นประมาณ 2.83-9.47 มิลลิเมตร ล าต้นเป็นสีเขียวอมน้ าตาลและมีขนละเอียด
ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ขึ้นปกคลุมอยู่มาก เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ระบายน้ าดี ชอบที่ร่มและมีความ
ชุ่มชื้น ในประเทศไทยพบได้ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ใน
พ้ืนที่มีร่มเงาน้อย ดินเหนียว เนื้อดินละเอียด เช่น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หรือพบได้ในป่าผลัดใบ 
ป่าเต็งรัง ป่าดิบ จนถึงความสูง 400 เมตร จากระดับน้ าทะเล ส่วนในต่างประเทศมีเขตการกระจายพันธุ์ในลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม 

ใบขางครั่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบย่อยส่วนปลาย
เป็นรูปไข่หรือรูปไข่แกมใบหอก ส่วนใบย่อยด้านข้างจะมีลักษณะเป็นรูปไข่เบี้ยวหรือรูปใบหอกแกมสามเหลี่ยม 
ใบส่วนปลายนั้นมีขนาดกว้างประมาณ 2.05-2.73 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5.94-8.88 เซนติเมตร ส่วนใบ
ย่อยด้านข้างกว้างประมาณ 1.8-2.14 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5.11-6.61 เซนติเมตร ส่วนก้านใบรวม
ยาวประมาณ 1.01-2.91 เซนติเมตร ก้านใบข้างจะสั้นมากหรือยาวได้เพียง 2 มิลลิเมตร หน้าใบและหลัง ใบมี
ขนละเอียดสั้น ๆ ขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น ผิวใบนุ่ม สีใบด้านหน้าเป็นสีเขียวอมเหลืองอ่อนถึงเขียวเข้มและ
ค่อนข้างมัน ส่วนสีใบด้านหลังจะเป็นสีเขียวอมเหลืองเข้มกว่าด้านหน้าและผิวออกด้านเล็กน้อย ขอบใบมีรอย
หยักแบบขนครุย เส้นใบด้านหลังนูนขึ้นเป็นสันเล็กน้อย เส้นใบแตกแบบขนนก ก้านใบมีขนขึ้นปกคลุม
หนาแน่น หูใบแหลม สั้นประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร 

ดอกขางครั่ง ออกดอกเป็นช่อกระจะตามซอกใบ เป็นช่อยาวประมาณ 6.43-14.29 เซนติเมตร ดอก
ย่อยมีหลายดอก ลักษณะของดอกเป็นรูปดอกถั่ว มีจ านวน 6-35 ดอกต่อช่อ เกิดเรียงสลับรอบแกนช่อดอก 
กลีบดอกด้านนอกเป็นสีเขียวอมเหลือง ส่วนด้านในเป็นสีม่วงอมแดงเข้ม ช่อดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้จ านวนมาก 
ส่วนดอกเพศเมียจะเป็นช่อง 3 ช่อง โดยจะออกดอกในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม 

ผลขางครั่ง ผลมีลักษณะเป็นฝักแบนยาว มีขนละเอียดขึ้นปกคลุม เมื่อแห้งจะแตกเป็นสองแนว 
ภายในมีเมล็ดหลายเมล็ด เมล็ดเป็นสีน้ าตาล ออกผลในช่วงประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
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ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ดอกสามารถน ามาใช้บริโภคได้ โดยน ามาท าเป็นผักรวม ท าอาหารประเภทผัก หรือใช้ใบอ่อนและช่อ

ดอกรับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ าพริก ให้รสฝาดมัน 
ฝักใช้รับประทานได้ 
ใช้เป็นแหล่งอาหารสัตว์ตามธรรมชาติ ส าหรับสัตว์แทะเล็มของโคกระบือ โดยคุณค่าทางอาหารของใบ

และเถาอ่อน 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยาพ้ืนบ้านล้านนาจะใช้รากหรือใบขางครั่ง น ามาผสมกับใบโผงเผง บดให้เป็นผงละเอียด ปั้นเป็นยา

ลูกกลอนกินแก้ไข้ (ราก, ใบ) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ดและปักช า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ขางครั่ง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นขางครั่ง (ดอกครั่ง).  สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/ขางครัง่/ 
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26) ชื่อภาคเหนือ ดอกแค 
ชื่อไทย/อื่นๆ แคขาว แคแดง แคดอกขาว ดอกแคแดง แคดอกแดง (กรุงเทพ-เชียงใหม่), แค แค

บ้าน ต้นแค แคบ้านดอกแดง ดอกแคบ้าน (ภาคกลาง), แคแกง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesbania grandiflora (L.) Pers.  
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นแค หรือ ต้นดอกแค เชื่อกันว่ามีถิ่นก าเนิดในประเทศอินเดียหรือในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขามาก ไม่เป็นระเบียบ มีความสูงประมาณ 3 -10 
เมตร เนื้อไม้อ่อน ที่เปลือกต้นเป็นสีน้ าตาลปนเทา เปลือกหนาและมีรอยขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด สามารถ
เจริญเติบโตได้ทั่วไปในเขตร้อนชื้น เป็นต้นไม้ที่โตเร็ว สามารถปลูกได้ทุกที่ และมักขึ้นตามป่าละเมาะ หัวไร่
ปลายนา มีอายุราว ๆ 20 ปี แต่ถ้าเก็บกินใบบ่อย ๆ จะท าให้ต้นมีอายุสั้นลง ส าหรับในบ้านเราจังหวัดที่มีการ
ปลูกต้นแคเพ่ือการค้านั้นก็ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรี และกรุงเทพฯ 

ใบแค เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ มีใบย่อยขนาดเล็กรูปขอบขนาน ปลายใบมนกว้าง 
ขอบใบและแผ่นใบเรียบ ใบสีเขียว กว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร 

ดอกแค ลักษณะของดอกคล้ายดอกถั่ว ออกดอกเป็นช่อบริเวณซอกใบ 2-3 ดอก ดอกมีกลิ่นหอม มีสี
ขาวหรือสีแดง มีก้านเกสรตัวผู้สีขาวอยู่ 60 อัน กลีบเลี้ยงเป็นรูประฆังหรือรูปถ้วย 

ผลแค ผลมีลักษณะเป็นฝักกลมยาว มีความยาวประมาณ 8-15 เซนติเมตร ผสมเกสรโดยนก ฝักเมื่อ
แก่จะแตกออกเป็น 2 ซีก และมีเมล็ดอยู่ด้านใน ฝักแคมีสีเขียวอ่อน สามารถรับประทานเป็นอาหารได้ 

เมล็ดแค มีลักษณะเหมือนลิ่ม เมล็ดกลมแป้น สีน้ าตาล มีหลายเมล็ด 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น  
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ดอก ลวกทานคู่น้ าพริก, แกงแค, แกงส้ม, ผัดน้ ามันหอย 
ฝักอ่อน ผัดน้ ามันหอย 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. นิยมปลูกไว้เป็นรั้วบ้าน ปลูกตามคันนา ริมถนนข้างทาง และปลูกไว้ในบริเวณบ้าน 
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2. แคเป็นพืชที่มีจุลินทรีย์ที่ปมราก เมื่อจับกับก๊าซไนโตรเจนในอากาศจะผลิตเป็นปุ๋ยที่พืชสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ ต้นแคจึงเป็นพืชที่ช่วยปรับปรุงดินไปได้ในตัวอีกด้วย 

3. ใบใช้เป็นอาหารสัตว์ เลี้ยงโคกระบือได้ดี และเป็นที่ชื่นชอบของโคกระบือ 
4. ไม้ใช้ท าเป็นฟืนหรือเชื้อเพลิงได ้
5. ล าต้นนิยมน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนูได้ดี 
6. ประโยชน์ของดอกแค ฝักอ่อน ยอดอ่อน และใบอ่อน สามารถน ามาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลาย 

เมนูดอกแค เช่น แกงแค, แกงส้มดอกแค, ดอกแคสอดไส้, ดอกแคห่อกุ้งทอด, แกงเหลืองปลากะพง, แกงจืด
ดอกแค, ดอกแคชุบแป้งทอด, ดอกแคผัดหมู, ดอกแคผัดกุ้ง, ดอกแคผัดเต้าเจี้ยว, ดอกแคผัดกะเพรา, ย าดอก
แค, ส่วนใบอ่อน ยอดอ่อน และฝักอ่อนน ามาลวกจิ้มกินกับน้ าพริกก็ได้ เป็นต้น 

7. ส าหรับชาวอีสานนิยมน าดอกแคและยอดอ่อนมานึ่งหรือย่าง รับประทานร่วมกับลาบ ก้อย แจ่ว 
และดอกยังน ามาปรุงเป็นอาหารประเภทอ่อมอีกด้วย 

8. บ้านเรานิยมกินดอกและยอดอ่อน แต่ส าหรับประเทศอ่ืน ๆ บางประเทศจะนิยมกินดอกแคสด
หรือน ามานึ่งเป็นสลัดผัก ส่วนฝักจะใช้รับประทานเหมือนกับถั่วฝักยาว 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ยอดแค อุดมไปด้วยวิตามินซึ่งมีส่วนช่วยต่อต้านและยับยั้งมะเร็ง เพราะมีสารที่มีฤทธิ์ช่วยยับยั้ง

การก่อกลายพันธุ์ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดี (ดอก, ยอดอ่อน) 
2. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ช่วยป้องกันและรักษาอาการหวัด (ดอก) 
3. ช่วยดับพิษร้อนในร่างกาย แก้ร้อนใน กระหายน้ า (ใบสด, ดอกโตเต็มที่) 
4. ช่วยคุมธาตุในร่างกาย (เปลือกต้น) 
5. ช่วยในเรื่องความจ า ป้องกันการเกิดเนื้องอก บรรเทาอาการไข้ ปวด โลหิตจาง ด้วยการใช้ฝักแค

สด 20 กรัม น ามาเคี่ยวกับน้ า 1 ลิตร ประมาณ 30 นาที กรองเอาฝักออก น ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง 
ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) (ฝัก) 

6. ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา เนื่องจากมีเบตาแคโรทีนที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ 
(ดอก, ยอดแค) 

7. ช่วยแก้โรคตาบอดตอนกลางคืน ด้วยการใช้ใบสด 20 กรัม เทน้ าเดือด 1 ลิตร ทิ้งไว้ 15 นาที แล้ว
กรองเอาใบแคออก น ามาดื่มแก้อาการ (ในประเทศอินเดีย) (ใบ) 

8. ช่วยบ ารุงและเสริมสร้างกระดูกและฟัน เนื่องจากอุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัส (ดอก , 
ยอดแค) 

9. ดอกแคมีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ ลดอาการไข้ ถอนพิษไข้ในร่างกาย ช่วยแก้ไข้หัวลมหรือไข้เปลี่ยน
อากาศ เปลี่ยนฤดู ด้วยการใช้ดอกหรือใบน ามาต้มกับน้ ารับประทาน หรือจะใช้ดอกท่ีโตเต็มที่น ามาล้างน้ า แล้ว
ต้มกับหมูท าหมูบะช่อ 1 ชาม แล้วรับประทานวันละ 1 มื้อ ติดต่อกัน 3-7 วัน อาการก็จะดีข้ึน (ดอก) 
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10. น้ าคั้นจากรากใช้ผสมกับน้ าผึ้ง ใช้ดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า กลางวัน และก่อนนอน ใช้
เป็นยาขับเสมหะ ลดอาการไอ แก้ร้อนใน แก้ไข้ลมหัวได้ (ราก)  

11. ช่วยบรรเทาอาการของโรคลมบ้าหมู ด้วยการใช้ใบสด 20 กรัม เทน้ าเดือด 1 ลิตร ทิ้งไว้ 15 นาที 
แล้วกรองเอาใบแคออก น ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) (ใบ) 

12. ช่วยแก้อาการปวดและหนักศีรษะ ด้วยการใช้น้ าคั้นที่ได้จากดอกและใบแคน ามาสูดเข้าจมูกเพ่ือ
ช่วยบรรเทาอาการ (ดอก, ใบ) 

13. ยอดอ่อนใช้รับประทานแก้อาการปวดศีรษะข้างเดียว (ยอดอ่อน) 
14. ช่วยรักษาหลอดลมอักเสบ ไซนัสอักเสบ ด้วยการใช้ดอกแคสด 20 กรัม น ามาเคี่ยวกับน้ า 1 ลิตร 

ประมาณ 15 นาที กรองเอาแต่ดอกออก แล้วน ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และช่วงก่อนนอน 
(ในประเทศอินเดีย) (ดอก) 

15. ช่วยแก้อาการปวดฟัน ร ามะนาด ด้วยการใช้เปลือกแคน ามาต้มผสมเกลือให้เค็มจัดแล้วน ามาอม 
(เปลือกแค) 

16. ช่วยรักษาปากเป็นแผล แก้อาการร้อนในจนปากลิ้นเปื่อย ด้วยการใช้เปลือกแคชั้นในสุดที่มีสี
น้ าตาลอ่อน ๆ น ามาเคี้ยว 3-5 นาทีแล้วคายทิ้ง ท าวันละ 2 ครั้ง ไม่เกิน 3 วันก็จะหายจากอาการ (เปลือกแค) 

17. ชาวอินเดียใช้น้ าที่คั้นจากดอกหรือใบ น ามาสูดเข้าจมูกรักษาโรคริดสีดวงในจมูก ท าให้มีน้ ามูก
ออกมา (ดอก, ใบ) 

18. เปลือกของต้นแคน้ ามาคั้นเป็นน้ ารับประทานช่วยแก้อาการท้องร่วง แก้ท้องเดิน แก้โรคบิดมีตัว 
แก้มูกเลือดได้ หรือจะน ามาใช้ต้มหรือฝนรับประทานแก้อาการได้ หรือจะใช้เปลือกต้นปิ้งไฟ 1 ส่วน น ามาต้ม
กับน้ าหรือน้ าปูนใส 10 ส่วน แล้วน ามารับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนแกงก็ได้เช่นกัน (เปลือกต้น) 

19. ช่วยแก้ตานขโมย ด้วยการใช้แคทั้งห้าส่วนอย่างละ 1 ก ามือ แล้วใส่น้ าพอท่วมยา หลังจากนั้นต้ม
ให้เดือดประมาณ 5-10 นาที แล้วน ามากินครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ วันละ 3 ครั้ง ประมาณ 15 วัน (ท้ังห้าส่วน) 

20. ช่วยท าให้เจริญอาหาร เนื่องจากรสขมของดอกแคช่วยกวาดล้างเมือกในช่องปาก ท าให้ลิ้นเสีย
ความรู้สึก แต่ท าให้อยากอาหาร ท าให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น (ดอก) 

21. สรรพคุณดอกแค ช่วยในการขับถ่าย ป้องกันอาการท้องผูก (ดอก, ใบ) 
22. ใบแค ใช้รับประทานช่วยท าให้ระบาย หรือจะใช้ฝักแคสด 20 กรัม น ามาเคี่ยวกับน้ า 1 ลิตร 

ประมาณ 30 นาที กรองเอาฝักออก น ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ใบ, ฝัก) 
23. ช่วยขับพยาธิ ด้วยการใช้ใบสด 20 กรัม เทน้ าเดือด 1 ลิตร ทิ้งไว้ 15 นาที แล้วกรองเอาใบแค

ออก น ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) (ใบ) 
24. ช่วยบ ารุงและรักษาตับ ด้วยการใช้ดอกแคสด 20 กรัม น ามาเค่ียวกับน้ า 1 ลิตรประมาณ 15 นาที 

กรองเอาแต่ดอกออก แล้วน ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) 
(ดอก, ใบ) 
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25. ช่วยแก้อาการอักเสบ ด้วยการใช้รากสด 20 กรัม น ามาเคี่ยวในน้ า 1 ลิตรประมาณครึ่งชั่วโมง 
แล้วกรองเอารากออก ใช้ดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) (ราก) 

26. ช่วยบรรเทาอาการของโรคเกาต์ ด้วยการใช้ใบสด 20 กรัม เทน้ าเดือด 1 ลิตร ทิ้งไว้ 15 นาที แล้ว
กรองเอาใบแคออก น ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) (ใบ) 

27. เปลือกต้นน ามาใช้ภายนอก สามารถใช้ท าเป็นยาล้างแผล ชะล้างบาดแผลได้ ด้วยการใช้เปลือก
ต้นน ามาต้มกับน้ าเดือด 15 นาที ใส่เกลือเล็กน้อย แล้วน ามาใช้ล้างแผลวันละ 3 ครั้ง (เปลือกต้น) 

28. ช่วยรักษาแผลมีหนอง ด้วยการใช้เปลือกต้นแคแก่ ๆ น ามาตากแห้งแล้วฝนกับน้ าสะอาดหรือน้ า
ปูนใส ใช้ทาแผลเช้าเย็น (ก่อนทาควรใช้น้ าต้มจากเปลือกแคล้างแผลก่อน) จะช่วยท าให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้น 
(เปลือกต้น) 

29. ใบสดน ามาต าละเอียดใช้พอกแก้อาการฟกช้ าได้ (ใบ) 
30. ในอินเดียมีการใช้ใบอ่อนเป็นอาหารเสริมบีตา-แคโรทีนอยด์ในผู้ที่ขาดแคโรทีนอยด์ พบว่า

หลังจากได้รับอาหารเสริมใบอ่อนแค (Agathi) จะมีปริมาณแคโรทีนในซีรั่มเพ่ิมข้ึนในวันที่ 7 
31. ในหนูทดลองที่รับยาและสารสกัดจากใบแคจะมีปริมาณของระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ 

ฟอสโฟไลพิด และกรดไจมันอิสระต่ ากว่าหนูทดลองในกลุ่มที่ได้รับยาเพียงอย่างเดียว (ใบ) 
32. สารสกัดจากใบแค ช่วยท าให้ปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระในกระแสเลือดของหนูทดลองกลับ

สู่สภาวะปกติ ผลงานวิจัยนี้จึงเป็นข้อสนับสนุนข้อมูลแพทย์ทางเลือกที่มีการใช้ใบแคเพ่ือบ ารุงตับและแก้ความ
ผิดปกติของตับได้เป็นอย่างดี (ใบ) 

33. สารสกัดจากเอทานอลของใบแคมีฤทธิ์ช่วยป้องกันตับถูกท าลายในหนูทดลองที่ได้รับยาเกินขนาด 
(ใบ) 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. การน าดอกแคมาใช้ท าเป็นอาหาร ต้องเด็ดเอาเกสรสีเหลืองของดอกแคออกก่อน จะช่วยลดความ

ขมหรือท าให้มีรสขมได้ แต่ถ้าไม่กังวลเรื่องความขมก็ไม่ต้องเด็ดออกก็ได้ 
2. การเลือกซื้อยอดอ่อนและใบอ่อนของแค ควรเลือกเป็นใบสด ไม่ร่วง ส่วนดอกให้เลือกดอกตูมที่

ก าลังจะบาน ซึ่งยอดอ่อนและใบอ่อนจะหาซื้อได้ทั่วไปในตลาด แต่ส าหรับฝักอ่อนค่อนข้างจะหาซื้อยาก ต้อง
ปลูกต้นแคไว้เองจึงจะได้รับประทาน 

3. ยอดอ่อนและใบอ่อนของแคนั้น จะมีในช่วงฤดูฝน ส่วนดอกแคจะมีในช่วงต้นฤดูหนาว 
4. ดอกแคมีรสเฝื่อน ไม่นิยมรับประทานสด ๆ วิธีที่ดีที่สุดก็คือ การไปลวกโดยใช้เวลาอันสั้นที่สุด 
5. การรับประทานดอกแคในปริมาณมากเกินไปอาจท าให้อาเจียนได้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). แค สรรพคุณและประโยชน์ของต้นแค 43 ข้อ ! (ดอกแค). สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/ดอกแค/ 
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27) ชื่อภาคเหนือ ดอกป้าน 
ชื่อไทย/อื่นๆ สายบัว, บัวสายขาว, บัวสายแดง, บัวสายสีชมพู, บัวสายกิน, 

 บัวกินสาย, บัวขม, บัวขี้แพะ, บัวแดง, บัวสายสีชมพู, บัวจงกลนี,  
 จงกลนี, สัตตบรรณ, สัตตบุษย์, ปริก, ป้านแดง, รัตอุบล, 
 เศวตอุบล, Lotus stem, Water lily, Red indian water lily 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea pubescens Willd. 
วงศ์ (Family) Nymphaeaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นบัวสาย บัวสายนั้นมีถิ่นก าเนิดในเขตที่ราบลุ่มของทวีปเอเชีย ซึ่งรวมไปถึงประเทศไทยด้วย จึงเป็น
พืชพ้ืนบ้านดั้งเดิมที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยมาเนิ่นนาน จัดเป็นพืชน้ าอายุหลายปี เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของไทย มี
เหง้าอยู่ใต้ดินรากฝักอยู่ในโคลนเลน ก้านอยู่ใต้น้ า ส่วนก้านดอกอ่อนมีเปลือกลอกออกได้เป็นสายใย ผิวเกลี้ยง
และไม่มีหนาม เจริญเติบโตได้ในดินเหนียวที่มีอินทรียวัตถุสูง และเจริญเติบโตได้ดีในระดับน้ าลึกประมาณ 0.3-
1 เมตร  

ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบมีลักษณะกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 25-30 เซนติเมตร ขอบ
ใบหยักและแหลม ฐานหยักเว้าลึก หูใบเปิด ผิวใบอ่อนวางอยู่บนผิวน้ า แผ่นใบด้านบนเรียบเป็นมัน มีสีเขียว
เหลือบน้ าตาลอ่อนหรือสีแดงเลือดหมู ผิวใบด้านล่างของใบอ่อนเป็นสีม่วง ใบเมื่อแก่จะเป็นสีเขียว ผิวใบ
ด้านล่างของใบแก่เป็นสีน้ าตาลมีขนนุ่ม ๆ เส้นใบใหญ่นูน ส่วนก้านใบมีสีน้ าตาลอมเขียวอ่อน มี ลักษณะ
ค่อนข้างเปราะ ข้างในก้านใบเป็นรูอากาศ 

ดอกบัวสาย มีอยู่ด้วยกันหลายสีแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด เช่น ชนิดดอกสีชมพู ดอกขาว ดอกแดง 
ดอกม่วงแดง ดอกเหลือง ดอกเขียว ดอกคราม ดอกน้ าเงิน ฯลฯ ดอกมีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ เป็นสีเขียวเหลือบ
น้ าตาลแดง ส่วนดอกมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมถึงค่อนข้างกลม ดอกมีกลีบดอกจ านวนมากเรียงซ้อนกันอยู่
หลายชั้น (19 กลีบ) ลักษณะของกลีบดอกเป็นรูปหอกหลับ เมื่อดอกบานเต็มท่ีจะมีความกว้างประมาณ 15-20 
เซนติเมตร ดอกมีเกสรเพศผู้สีเหลืองเป็นสีตามกลีบดอก มีจ านวนมาก (60 อัน) มีลักษณะเป็นแผ่นแบนและแต่
ละเกสรมีความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ส่วนอับเรณูเป็นร่องขนานตามยาว รังไข่มีขนาดใหญ่ติดกับชั้นของ
กลีบดอก ส่วนเกสรตัวเมียจะติดกับรังไข่ด้านบนตามแนวรัศมี และก้านดอกมีสีน้ าตาลอวบกลมส่งดอกลอยขึ้น
สู่ผิวน้ า (สายบัว) โดยดอกบัวสายจะบานในช่วงเวลาใกล้ค่ าถึงตอนสายของวันรุ่งขึ้นและจะหุบในเวลากลางวัน 
มีชื่อเรียกต่างกันไปตามสีของดอก โดยดอกสีชมพูจะเรียก ลินจง หากเป็นดอกสีขาวจะเรียก กมุท, กุมุท, โกมุท
, เศวตอุบล และถ้าดอกเป็นสีม่วงแดง จะเรียกว่า สัตตบรรณ, รัตนอุบล 

ผลบัวสาย ผลสดเรียกว่า “โตนด” มีเนื้อและเมล็ดลักษณะกลมจ านวนมาก เมล็ดมีขนาดเล็กสีด าอยู่
ในเนื้อหุ้ม มีลักษณะเป็นวุ้นใส ๆ  
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แหล่งที่พบ 
ป่าชุมชน พ้ืนที่เกษตร 

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ก้านดอกและไหลใช้รับประทานได้ โดยน าก้านดอกหรือใบมาลอกผิวหรือเปลือกที่หุ้มอยู่ออกแล้ว

เด็ดดอกและใบทิ้ง แล้วน ามาใช้รับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ าพริก หรือน าไปปรุงเป็นอาหาร เช่น การท า
แกง ผัด แกงส้ม แกงกะทิ ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถน าไปใช้ท าขนมได้อีกด้วย 

2. บัวสายสามารถใช้วัดความลึกของระดับน้ าบริเวณนั้นได้ เนื่องจากความยาวของก้านใบและก้าน
ดอกจะมีเท่ากับความลึกของแหล่งน้ า 

3. เด็ก ๆ ในชนบทมักชอบเด็ดสายบัวเป็นท่อนสั้น ๆ ที่มีใยบัวติดกันอยู่ ใช้เป็นสร้อยคอหรือสร้อย
ข้อมือได ้

4. ก้านดอกของบัวสายสามารถน ามาสกัดย้อมสีเส้นไหมได้ โดยจะให้สีเทา 
5. นอกจากจะใช้รับประทานเป็นผักแล้ว บัวสายยังใช้ปลูกเป็นไม้ประดับสระน้ าได้เป็นอย่างดี 

เนื่องจากบัวสายมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด มีขนาดและสีของดอกที่แตกต่างกันออกไป อีกท้ังยังมีราคาไม่แพงและ
ดูแลรักษาง่าย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ช่วยบ ารุงร่างกาย (หัว) 
2. ช่วยบ ารุงก าลัง (ดอก, เมล็ด) 
3. ช่วยบ ารุงธาตุในร่างกาย (หัว, เมล็ด) 
4. ช่วยบ ารุงหัวใจ ท าให้สดชื่น (ดอก, หัว) 
5. ในประเทศฟิลิปปินส์มีการใช้รักษาโกโนเรีย แต่ไม่ได้ระบุส่วนที่ใช้ไว้ ด้วยการน ามาถูที่หน้าจะช่วย

ท าให้ง่วงนอน (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
6. ช่วยบ ารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง (สายบัว) 
7. ดอกช่วยแก้ไข้ตัวร้อน (ดอก) 
8. ช่วยแก้อาการร้อนใน (ดอก) 
9. ก้านบัวสายมีรสจืดและเย็น ช่วยบรรเทาความร้อนในร่างกาย (ก้านบัว) 
10. สายบัวมีเบตาแคโรทีน ซึ่งช่วยป้องกันและต้านโรคมะเร็งในล าไส้ (สายบัว) 
11. ช่วยบ ารุงครรภ์ของสตรี (ดอก, หัว, เมล็ด) 
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12. บัวขม จัดอยู่ใน “ต ารับยาพิกัดบัวพิเศษ” อันประกอบไปด้วยบัวขม บัวเผื่อน บัวหลวงขาว บัว
หลวงแดง บัวสัตตบงกชขาว และบัวสัตตบงกชแดง ซึ่งเป็นต ารับยาที่ช่วยแก้ไข้อันเกิดเพ่ือธาตุทั้งสี่ แก้ไข้ตัว
ร้อน แก้เสมหะ แก้อาการร้อนในกระหายน้ า แก้ลม และโลหิต ช่วยบ ารุงก าลัง บ ารุงหัวใจ ท าให้สดชื่น (ไม่ระบุ
ส่วนที่ใช้) 

13. ดอกบัวขมจัดอยู่ใน “ต ารับยาหอมเทพจิตร” โดยมีดอกบัวขมและสมุนไพรอ่ืน ๆ อีกหลายชนิดใน
ต ารับ ซึ่งเป็นต ารับยาที่มีสรรพคุณช่วยแก้ลมกองละเอียด (อาการหน้ามืดตาลาย สวิงสวาย) แก้อาการใจสั่น 
และช่วยบ ารุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น (ช่วยผ่อนคลายความเครียด ท าให้อารมณ์แจ่มใส สบายใจ หรือสุขใจ) (ดอก) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เหง้า และเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
กานดา แสนมณี .  (2558) .  สายบัวมีประโยชน์ต่อสุขภาพ .  สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก  

https://www.gotoknow.org/posts/584774 
Medthai. (2560). บัวสาย สรรพคุณและประโยชน์ของบัวสาย 18 ข้อ ! (บัวขม). สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/บัวสาย/ 
Thai Food. (2560). บัวสาย. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.thai-thaifood.com/th/

บัวสาย/ 
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28) ชื่อภาคเหนือ ดอกอาว  
ชื่อไทย/อื่นๆ ว่านมหาเมฆ (สกลนคร), อาวแดง (ภาคเหนือ), กาเตียว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 

เลย), กระเจียว กระเจียวแดง (ภาคกลาง), จวด (ภาคใต้, ชุมพร, สงขลา), กระเจียว
สี, กระเจียวป่า 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma sessilis Gage. 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นกระเจียวแดง จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกมีเหง้าอยู่ใต้ดิน อยู่ได้นานหลายปี มีความสูงประมาณ 40-60 
เซนติเมตร อาจขึ้นเป็นต้นเดียวหรือหลายต้นรวมกันเป็นกอ มีความสูงได้ประมาณ 20-60 เซนติเมตร มีเหง้า
ใหญ่รูปรี อยู่ในแนวดิ่ง ผิวเป็นสีน้ าตาล ภายในเป็นสีขาว ขยายพันธุ์ด้วยเหง้า มีเขตการกระจายพันธุ์ในพม่า
ตอนเหนือ ในประเทศไทยพบได้ทุกภาค โดยมักขึ้นตามป่าดิบท่ัวไป ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และท่ีโล่งทั่วไป 

ใบมีลักษะเป็นกาบห่อรวมตัวกันแน่นเป็นล าต้นเทียม โดยจะเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของ
ใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกแคบ ปลายใบแหลม โคนใบแหลม ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้าง
ประมาณ 15-20 เซนติเมตร และยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่ม เส้นใบขนาน 

ดอกเป็นช่อแน่นแบบช่อเชิงลด รูปทรงกระบอก ยาวได้ประมาณ 10-20 เซนติเมตร ก้านช่อดอกชูออก
จากปลายล าต้นเทียม ช่อดอกย่อยแต่ละช่อจะมีดอกประมาณ 2-7 ดอก ใบประดับที่โคนช่อดอกรองรับดอกสี
เขียว ดอกเป็นสีเหลือง หลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1 เซนติเมตร หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 1-2 
เซนติเมตร มีขน แฉกบนเป็นรูปรี ส่วนแฉกด้านข้างแคบกว่าเล็กน้อย กลีบปากเป็นรูปไข่กลับ สีเหลือง ปลาย
แยกออกเป็นพู 2 พู เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันเป็นรูปไข่กลับหรือรูปรี สีเหลือง มีขนสั้น ดอกมีเกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ 
มีจุดสีแดงจ านวนมาก โคนอับเรณูเรียวแหลมเป็นเดือย 2 อัน โค้งเข้าหากัน เกสรเพศเมีย มีรังไข่อยู่ใต้วงกลีบ 
มีขนสั้นขึ้นหนาแน่น ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม 

ผลกระเจียวแดง ลักษณะของผลเป็นรูปไข่ ผิวมีขนหนาแน่น ส่วนเมล็ดมีรูปร่างคล้ายหยดน้ า มีความ
ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หน่ออ่อน ใช้รับประทานร่วมกับน้ าพริก ลาบ ก้อย ส้มต า 
ช่อดอกอ่อน น ามาลวกให้สุกรับประทานกับน้ าพริกหรือปรุงเป็นแกง หรือแกงส้ม หรือกินดอกสด 

แกล้มกับขนมจีน ลาบ ก้อย 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
กระเจียวมีเส้นใยอาหาร (Fiber) ที่เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ล าไส้บีบตัวขับถ่ายของเสียออกมา จึงช่วย

ป้องกันอาการท้องผูกได้ดี อีกทั้งเส้นใยอาหารยังสามารถจับคอเลสเตอรอลไว้เมื่อขับถ่ายออกมาถึงท าให้ลด
ระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้ และเมื่อเส้นใยสัมผัสสารพิษและสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งที่มีอยู่ในอาหาร 
ร่างกายจึงได้รับสารพิษและสารก่อมะเร็งน้อยลงไปด้วย 

ดอกอ่อนมีรสเผ็ดร้อน กลิ่นหอม ใช้เป็นยาขับลมในกระเพาะอาหาร ช่วยบรรเทาอาการท้องอืด 
ท้องเฟ้อ และลดกรดในกระเพาะอาหาร จึงช่วยท าให้รู้สึกสบายท้องและช่วยให้สุขภาพดี  

ดอกมีสรรพคุณช่วยแก้มดลูกอักเสบส าหรับสตรีหลังคลอด 
หน่ออ่อนใช้เป็นยาสมานแผล  
เหง้าใช้เป็นยาแก้ปวดเมื่อย 

วิธีการขยายพันธุ์  
การเพาะเมล็ด การแยกหัวปลูก การผ่าเหง้าปลูก และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ประภาส  ทรงหงษา. (ม.ป.ป.). ปทุมมา ดอกไม้สร้างรายได้ ที่ไม่ควรมองข้าม . สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จาก http://www.doa.go.th/pibai/pibai/n13/v_9-oct/korkui.html 
ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.). อาวแดง. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จาก http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&id=1018& 
view=showone&Itemid=59 

Medthai. (2560). 8 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นกระเจียวแดง !. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก 
https://medthai.com/กระเจียวแดง/ 
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29) ชื่อภาคเหนือ ดีกระทิง ดีปล๋ากั้ง    
ชื่อไทย/อื่นๆ ดีปลากั้ง, บีปลากั้ง  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phlogacanthus pulcherrimus T.Anderson 
วงศ์ (Family) Acanthaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นดีปลากั้ง เป็นไม้ล้มลุกทรงพุ่มขนาดเล็ก มีอายุอยู่แค่ปีเดียว ล าต้นตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 
0.5-1.5 เมตร 

ใบดีปลากั้ง เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบเรียว
แหลม โคนใบเป็นรูปลิ่ม ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 8-16 
เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 1-3 เซนติเมตร 

ดอกดีปลากั้ง ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอด ช่อดอกเป็นแบบช่อเชิงลด ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงดอก
เป็นสีเขียว ลักษณะเป็นรูประฆัง ยาวได้ประมาณ 5 มิลลิเมตร ส่วนกลีบดอกเป็นสีม่วงอมแดง เชื่อมติดกันเป็น
รูปคนโท หลอดกลีบพองออกด้านเดียว ส่วนปลายแยกออกเป็น 5 แฉก 

ผลดีปลากั้ง ผลเป็นแบบแคปซูล ยาวได้ประมาณ 2.5-3.5 เซนติเมตร เมื่อแห้งจะแตกออก เมล็ดจะ
เกิดท่ีช่วงปลายของผล มีก้านตะขอดีดเมล็ด 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช 

มาจากถิ่นอ่ืน 
ความสามารถในการปลูกนอกถิ่น  

ดีมาก 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินกับลาบ ใบ เป็ํนเครื่องเคียง กินกับลาบ กินสด รสชาดหวานๆขมๆ 
น ามาจากล าปาง ทานกับลาบแล้วอร่อย เลยน ามาปลูก 
ดอกสวย ทานได้ 
ต้มกับน้ า ท าน้ าผสมลาบปลาเพ้ีย 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอดอ่อนใช้รับประทานเป็นผักแกล้มกับน้ าพริกและลาบได้ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
แก้เจ็บคอ แก้หวัด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ต ารายาพื้นบ้านจังหวัดมุกดาหารจะใช้สมุนไพรดีปลากั้งเป็นยาบ ารุงก าลัง (ยอดอ่อน) 
2. ใบมีรสขมหวาน มีสรรพคุณช่วยคลายเครียด แก้เบาหวาน (ยอดอ่อน) 
3. ยอดอ่อนมีรสขมอ่อน ๆ ใช้รับประทานเป็นอาหาร มีสรรพคุณช่วยท าให้เจริญอาหาร (ยอดอ่อน) 
4. ยาสมุนไพรพ้ืนบ้านจังหวัดอุบลราชธานีจะใช้ส่วนของล าต้นดีปลากั้ง น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยา

ช่วยขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะขัด (ล าต้น) 
5. ยอดใช้นึ่งรับประทานเป็นยาแก้ปวดหลัง (ยอดอ่อน) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร .  ( 2559) .  พื ช ส มุ น ไ พ ร ดี ป ล า กั้ ง .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  23 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2561 จ า ก 

http://www.vichakaset.com/พืชสมุนไพรดีปลากั้ง/ 
Medthai. (2560). 7 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นดีปลากั้ง ! (บีปลากั้ง). สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/ดีปลากั้ง/ 
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30) ชื่อภาคเหนือ ดีเหย่ียน  
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักบุ้งปลิง ผักแป๋ง (เชียงใหม่), ผักบุ้งรวม ผักบุ้งร้วม (ไทย),  

 ผักดีเหยียน (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), กาลอ่ (มาเลย์-ปัตตานี), 
 Buffalo Spinach 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Enydra fluctuans Lour 
วงศ์ (Family) Asteraceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีล าต้นทอดเลื้อยตามพ้ืนน้ า ล าต้นเป็นข้อปล้อง ตามข้อจะมีรากไว้ส าหรับยึด
เกาะ ล าต้นมีลักษณะโค้งแล้วตั้งตรง สูงได้ประมาณ 15-60 เซนติเมตร ภายในล าต้นกลวงและมีขนบาง ๆ ปก
คลุมหรือบางทีอาจเกลี้ยง มีกลิ่นหอม เป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ชอบขึ้นในดินที่ชื้นแฉะหรือมีน้ าขังเล็กน้อย พบ
ได้ทั่วไปในเขตร้อน 

ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อของล าต้น ลักษณะของใบเป็นรูปยาวรีหรือรูปขอบ
ขนานแคบ ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบตัด ส่วนขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 0.5-1.6 
เซนติเมตร และยาวประมาณ 2-6 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวสด มีขนขึ้นปกคลุมทั้งสองด้าน 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบอ่อน, ยอด กินกับลาบ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ยอดอ่อนรับประทานได้ 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ต้นอ่อนมีสรรพคุณเป็นยาช่วยท าให้เจริญอาหาร (ท้ังต้น) 
2. ต้นอ่อนและใบใช้เป็นยาระบาย (ต้นอ่อน, ใบ) 
3. ใบมีสรรพคุณเป็นยาแก้โรคเก่ียวกับน้ าดี (ใบ) 
4. ใบใช้ต าพอกแก้โรคผิวหนัง (ใบ) 
5. ทั้งต้นน ามาต้มเอาควันรมคนเข้าประโจม ช่วยแก้อาการฟกช้ า บวมทั้งตัว และเหน็บชา (ท้ังต้น) 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
การใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (ม.ป.ป.). ผักบุ้งร่วม. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จ า ก  http: / / www. qsbg. org/ Database/ Botanic_Book% 20full% 20option/ 
search_detail.asp?botanic_id=1586 

Medthai. (2560). ผักบุ้งร่วม สรรพคุณและประโยชน์ของผักบุ้งร่วม 6 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 
จาก https://medthai.com/ผักบุ้งร่วม/ 
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31) ชื่อภาคเหนือ เดื่อป่อง 
ชื่อไทย/อื่นๆ เดื่อสาย (เชียงใหม่), เดื่อปล้อง (นครศรีธรรมราช, สระบุรี, ภาคเหนือ), เดื่อป่อง 

(กรุงเทพฯ), หมากหนอด (ไทใหญ่), ตะเออน่า เอาแหน่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), 
ดิ๊โจ่เหมาะ (กะเหรี่ยงแดง), ฮะกอสะนียา (มลายู-นราธิวาส), ไฮ่มะเดื่อปล้อง (ปะ
หล่อง), กระซาล (ขมุ), ล าเดื่อ ล าเดื่อปล้อง (ลั้วะ), งงหยอเจีย (เม่ียน), Hairy Fig  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus hispida L.f.  
วงศ์ (Family) Moraceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นมะเดื่อปล้อง จัดเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลางหรือใหญ่ มีความสูงของต้นได้
ประมาณ 10 เมตร และอาจสูงได้ถึง 12 เมตร ล าต้นตั้งตรง เปลือกล าต้นเรียบหนาเป็นสีน้ าตาลหรือสีเทาปน
ด า ตามล าต้นมีรอยเป็นข้อปล้องห่าง ๆ คล้ายรอยควั่นเป็นข้อ ๆ ตลอดถึงก่ิง กิ่งก้านอ้วนสั้น กิ่งอ่อนและล าต้น
อ่อนกลวง ทุกส่วนมีน้ ายางสีขาวข้น ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและการปักช า เจริญเติบโตได้ดีในดินทุก
ชนิด ชอบดินร่วนอุดมสมบูรณ์ ระบายน้ าได้ดี ชอบความชุ่มชื้น ในประเทศไทยพบขึ้นตามป่าโปร่ง ป่าดิบแล้ง 
ป่าดิบเขา ป่าละเมาะ พ้ืนราบ ที่ว่างเปล่าทั่วไป และริมล าธาร ส่วนในต่างประเทศพบได้ที่อินเดีย เนปาล จีน
ตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

ใบมะเดื่อปล้อง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ลักษณะของใบเป็นรูปรียาว รูปไข่แกม
ขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ปลายใบมนมีติ่งแหลม โคนใบมน ส่วนขอบใบหยักถี่ ๆ ตลอดใบ 
โดยเฉพาะครึ่งปลายบน ใบมีขนาดกว้างประมาณ 5-13 เซนติเมตร และยาวประมาณ 11-28 เซนติเมตร เนื้อ
ใบคล้ายกระดาษ ผิวใบด้านบนมีขนสากคายมือ ส่วนท้องใบด้านล่างมีขนนุ่มขึ้นปกคลุม ใบแก่มีขนหยาบ ๆ 
และบนเส้นใบด้านล่าง เส้นใบข้างโค้ง 5-9 คู่ เส้นใบที่ฐานยาวประมาณ 1/5 ของใบ ก้านใบยาวประมาณ 1.5-
4 เซนติเมตร มีต่อมเป็นปม หูใบยาวประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร หลุดร่วงง่าย 

ดอกมะเดื่อปล้อง ออกดอกเป็นช่อแบบช่อมะเดื่อ โดยจะออกตามล าต้นและกิ่ง และอาจพบออกตาม
โคนต้นหรือตามกิ่งที่ห้อยลงไม่มีใบ หรือพบได้บ้างที่เกิดตามซอกใบ ดอกย่อยมีขนาดเล็กอัดกันแน่น 
เจริญเติบโตอยู่ในฐานรองดอกที่ห่อหุ้มไว้เพ่ือที่จะเจริญเติบโตไปเป็นผล มีลักษณะคล้ายผล ภายในกลวง ที่
ปลายมีช่องเปิดที่มีใบประดับปิดอยู่ มีก้านช่อดอกยาว ดอกอ่อนเป็นสีเขียว ส่วนดอกแก่เป็นสีเหลือง ที่โคนมีใบ
ประดับ 3 ใบ ยาวประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ภายในมีดอก 3 ประเภท คือ ดอก
เพศผู้ ดอกเพศเมีย และดอกปุ่มหูด ดอกเป็นแบบแยกเพศ แต่อยู่ในช่อดอกเดียวกัน ดอกเพศผู้มีประมาณ 1-2 
แถว กลีบรวมจักเป็น 3-4 พู ที่ปลายมีขน เกสรเพศผู้มี 1 อัน ส่วนดอกเพศเมียมีหรือไม่มีก้าน กลีบรวมเชื่อม
ติดกันคล้ายปลอดหรือท่อสั้น ๆ และดอกปุ่มหูดไม่มีก้าน กลีบรวมปกคลุมรังไข่ ออกดอกในช่วงประมาณเดือน
มกราคมถึงเดือนมีนาคม 
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ผลมะเดื่อปล้อง เป็นผลแบบมะเดื่อ รูปทรงกลมออกแป้น รูปลูกข่าง แคบที่ฐาน ก้นผลมีรอยบุ๋ม มีเส้น
สัน 7-9 เส้น แผ่รอบ ๆ จากยอด มีขนอ่อนนุ่ม และมีเกล็ดปกคลุมแบบห่าง ๆ ออกผลติดเป็นกลุ่มแน่น
ประมาณ 10-15 ผล ผลมีขนาดประมาณ 2.5-4 เซนติเมตร ผิวผลเรียบ มีจุดสีขาวตลอดทั้งผล ผลสดเป็นสี
เขียว พอสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ภายในมีเมล็ดขนาดเล็กจ านวนมาก ก้านผลยาวประมาณ 0.6-2.5 
เซนติเมตร มีกาบรูปสามเหลี่ยม 3 กาบ เป็นช่อยาวตามแนวของก่ิง ห้อยลงจากล าต้นและกิ่งใหญ่ ติดผลในช่วง
ประมาณเดือนเมษายนถงึเดือนพฤษภาคม 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบเอามาแกง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ผลใช้รับประทานได้ แต่ไม่เป็นที่นิยมนัก เนื่องจากมักมีแมลงมาอาศัยอยู่ข้างในผล[5] และมีบ้างที่

ใช้ผลสุกน ามาท าแยม 
2. ใบอ่อนใช้รับประทานร่วมกับน้ าพริก ลาบ ส่วนช่อดอกและผลอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดหรือ

ต้มจิ้มกับน้ าพริก น ามาปรุงอาหารจ าพวกแกงส้ม ผลดิบใช้รับประทานกับแกงบอนหรือหลามบอน หรือน าไป
ประกอบอาหารโดยการหลามกับกระดูกหมู 

3. ชาวลั้วะจะใช้ยอดอ่อนน ามาต้มเป็นอาหารส าหรับเลี้ยงหมู 
4. เปลือกต้นใช้ท าเชือกหยาบ ๆ 
5. เนื้อไม้ใช้ส าหรับท าฟืน (ลั้วะ) 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ผลมีรสขม เป็นยาเย็น มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคโลหิตจาง (ผล) 
2. เปลือกต้นมีสรรพคุณเป็นยาบ ารุง (เปลือกต้น) 
3. ชาวปะหล่องจะใช้กิ่งที่กลวง น ามาท าเป็นหลอดดูดน้ า เชื่อว่าจะช่วยท าให้มีความจ าดี (ก่ิงกลวง) 
4. ผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้จับสั่น (ผล) แก้มาลาเรีย (เปลือกต้น) 
5. ใบมะเดื่อปล้อง น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยารักษาอาการไข้ หนาวสั่น หรือรักษาอาการไข้หลังการ

คลอดบุตร หนาวสั่น (ใบ) 
6. ราก ล าต้น เหง้า น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้หวัด (ราก, ล าต้น, เหง้า) 
7. รากและเปลือกต้นมีรสฝาดเฝื่อน มีสรรพคุณเป็นยากล่อมเสมหะ (รากและเปลือกต้น) 
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8. ช่วยแก้อาการกระหายน้ า (ผล) 
9. ช่วยแก้เลือดก าเดาไหล (ผล) 
10. ผลใช้ผสมกับเหง้าไพล และรากกล้วยตีบ อย่างละ 3 ชิ้น ใส่ถ้วยเติมน้ า เอาเหล็ก (ขาง) เผาไฟให้

แดงแล้วจุ่มแช่ลงไป ดื่มน้ าที่ได้เป็นยาแก้ซางปากเปื่อย (ผล) 
11. ผลแห้งใช้เป็นยารักษาแผลในปาก (ผลแห้ง) 
12. ผลแห้งมีสรรพคุณช่วยท าให้อาเจียน (ผลดิบกินแล้วท าให้วิงเวียน) ส่วนเปลือกต้น ผล และเมล็ดก็

มีฤทธิ์ท าให้อาเจียนได้เช่นกัน (ผลแห้ง, ผล, เมล็ด, เปลือกต้น) 
13. รากและเปลือกต้น ใช้กินเป็นยาแก้อาการท้องเสีย (รากและเปลือกต้น) 
14. คนเมืองจะใช้ไม้ร้อยผลร่วมกับไพล กล้วยดิบที่ฝานเป็นแว่น ๆ น ามาแช่ในน้ า แล้วให้คนที่มี

อาการท้องร่วงกินแก้อาการท้องร่วง (ผล) 
15. ผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้บิด แก้อาการปวดกระเพาะ (ผล) 
16. เปลือกต้นมีสรรพคุณเป็นยาแก้อาการปวดท้องในเด็ก (เปลือกต้น) 
17. เปลือกต้นมีสรรพคุณเป็นยาระบาย (เปลือกต้น) 
18. ใบน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้ปัสสาวะเหลืองจัดหรือปัสสาวะเป็นเลือด (ใบ) 
19. ช่วยรักษาริดสีดวงทวาร (ผล) 
20. ต ารายาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ใบน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยารักษาอาการม้ามโต (ใบ) 
21. ช่วยรักษาโรคตัวเหลือง (ผล) 
22. ผลมีสรรพคุณเป็นยาฝาดสมาน ใช้เป็นยาพอก ใช้ล้างแผล สมานแผล แก้บวมอักเสบ (ผล) 
23. ใบใช้เป็นยาใส่แผลฝี แผลหนองอักเสบ แผลในจมูก (ใบ) 
24. ช่วยแก้โรคผิวหนังเรื้อรัง (ผล) 
25. รากและเปลือกต้น น ามาต าใช้เป็นยาทาแก้ฝี แก้เม็ดผื่นคันตามผิวหนัง หรือใช้กินเป็นยาแก้

ประดง (รากและเปลือกต้น) หรือจะใช้แก่นน ามาฝนกับน้ าปูนใสทาแก้ฝีได้ดีมาก (แก่น) 
26. ใช้เป็นยาพอกฝีมะม่วง (เปลือกต้น) 
27. ช่วยรักษาสิวฝ้า (เปลือกต้น) 
28. เปลือกต้นน ามาต้มกับกล้วยน้ าว้าเอาผ้าชุบน้ าพันรอบตัว แก้อาการบวมทั้งตัว (เปลือกต้น) 
29. รากและเปลือกต้นใช้กินเป็นยาแก้พิษในกระดูก (รากและเปลือกต้น) 
30. ล าต้นเอามาตากแห้ง ต้มเอาน้ าดื่มเป็นยาแก้โรคกระดูก (ล าต้น) 
31. ช่วยรักษากระดูกแตกหัก (เปลือกต้น) 
32. ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง มูเซอ จะใช้ราก ล าต้น เหง้า น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยากระตุ้นการหลั่งของ

น้ านม (ราก, ล าต้น, เหง้า) ส่วนผลก็มีสรรพคุณช่วยขับน้ านมเช่นกัน (ผล) 
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โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยางทั้งจากใบ เปลือก และผลมะเดื่อปล้อง ท าให้ผิวหนังเป็นผื่นเป็นแผลได้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด และการปักช า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). 37 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นมะเดื่อปล้อง !. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://medthai.com/มะเดื่อปล้อง/ 
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32) ชื่อภาคเหนือ เดื่อผา  
ชื่อไทย/อื่นๆ มะหนอดน้ า สลอดน้ า (น่าน), เดื่อน้ า เดื่อโฮเฮ (ภาคเหนือ), มะเดื่อ (ไทลื้อ), เหลาะ

โคเลเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง), เดี้ยทงเจี๊ยะ (เม่ียน)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus squamosa Roxb. 
วงศ์ (Family) Moraceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นเดื่อผาจัดเป็นพรรณไม้พุ่ม ล าต้นมีลักษณะตั้งตรง สูงได้ประมาณ 0.5-1 เมตร และอาจสูงได้ถึง 3 
เมตร แตกกิ่งก้านมาก เปลือกต้นเรียบเป็นสีน้ าตาล ตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ าตาลแกมเทาขึ้นปกคลุม มีน้ ายางสี
ขาวขุ่น ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ในประเทศไทยพบได้ทุกภาคของประเทศ พบได้มากทางภาคเหนือ โดยมักขึ้นตาม
โขดหินริมน้ า ล าห้วย ล าธาร ตามป่าดิบแล้ง และป่าผสมผลัดใบ ส่วนในต่างประเทศพบที่เนปาล ภูฏาน สิกขิม 
ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย พม่า ลาว จีน (ยูนนาน) ออกดอกและเป็นผลเกือบตลอดทั้งปี 

ใบเดื่อผา เป็นใบเดี่ยว ออกเวียนหรือเรียงเกือบตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานแกมใบหอก
กลับ ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนใบเป็นรูปลิ่มหรือมน ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-5 
เซนติเมตร และยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร แผ่นใบมีขนทั้งสองด้าน เนื้อใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านบนมี
ขนสีขาวหรือสีน้ าตาลแกมด า เส้นแขนงใบมีข้างละ 8-15 เส้น เส้นใบย่อยมีลักษณะคล้ายขั้นบันได ก้านใบมีขน
ยาวแข็งสีน้ าตาลขึ้นปกคลุม หูใบหุ้มยอดอ่อนรูปใบหอกและมีขนยาวแข็งหรือสีน้ าตาล 

ดอกเดือ่ผา ออกดอกตามต้น ดอกแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 1.5 เซนติเมตร ช่อ
ดอกแบบผลรวมในโพรงฐานช่อดอก รูปทรงเกือบกลมจนถึงเกือบคล้ายรูปไข่กลับหรือผลลูกแพร์ ขยายใหญ่
เป็นกระเปาะ มีรูเปิดที่ปลาย ดอกมีขนาดกว้างประมาณ 2-3.5 เซนติเมตร มีขนยาวแข็งสีน้ าตาลแกมด าขึ้นปก
คลุม มีสันตามยาว 5 สัน มีใบประดับขนาดเล็กเป็นรูปลิ่ม 3 ใบ ติดอยู่บนก้านช่อดอก ร่วงได้ง่าย ดอกมีขนาด
เล็กจ านวนมาก เกิดอยู่ในฐานช่อดอก กลีบรวมเป็นสีขาวมี 3-5 กลีบ ดอกเพศผู้จะมีเกสรเพศผู้ 1 อัน ส่วนดอก
เพศเมียจะมีรังไข่อยู่เหนือวงกลีบ มี 1 ช่อง มีออวุล 1 เม็ด ก้านยอดเกสรเพศเมีย 1 อัน ติดด้านข้างของรังไข่ มี
ขนยาวขึ้นปกคลุม ยอดเกสรเพศเมียปลายตัดหรือแฉกตื้น 

ผลเดื่อผา เป็นผลรวม ลักษณะของผลเป็นรูปทรงเกือบกลม เมื่อสุกจะเป็นสีเหลืองแกมด า ผลมีขน
ขนาดยาวแข็งสีน้ าตาลแกมขึ้นปกคลุม ก้านผลรวมยาวได้ถึง 1.5 เซนติเมตร ผลย่อยเป็นแบบผลแห้ง มีเมล็ด
ล่อนขนาดเล็กจ านวนมาก 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ยอด ลูก กินกับน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผลมีรสหวาน ใช้รับประทานได้ แต่ในปัจจุบันไม่นิยมรับประทานแล้ว (เม่ียน) 
- ผลอ่อนและยอดอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดจิ้มกับน้ าพริก ขนมจีน ลาบ 
- ผลใช้เป็นส่วนประกอบในสะตวงส าหรับพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวไทลื้อ 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต ารับยาพ้ืนบ้านล้านนาจะใช้รากเดื่อผา ผสมกับเหง้าว่านน้ า และใบสะค้าน น ามาต าให้เป็นผง ใช้

ละลายกับน้ ากินเปน็ยาแก้ลม  
วิธีการขยายพันธุ์ 

ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). เดื่อผา สรรพคุณและประโยชน์ของต้นเดื่อผา 4 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/เดื่อผา/ 
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33) ชื่อภาคเหนือ ต้างหลวง  
ชื่อไทย/อื่นๆ ต้างป่า, ต้างผา, Snowflake aralia, Snowflake tree 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. 
วงศ์ (Family) Araliaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช  

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 8 เมตร ล าต้นมีหนาม  
ใบเดี่ยวจัก แผ่กว้าง เรียงสลับแน่นใกล้ปลายยอด ขนาด 30-70 ซม. แผ่นใบหยักเว้าลึกเป็นพู 5-9 พู 

ขอบใบของแต่ละพูจักลึกไม่เป็น ระเบียบ ผิวใบมีขนละเอียดสีน้ าตาล  
ดอกสีนวลแกมเขียวเป็น ช่อกลมใหญ่ แกนช่อดอกแตกแขนง ยาวถึง 60 ซม. มีขนสีน้ าตาล ช่อย่อย

ขนาดประมาณ 8 ซม. ดอกบานขนาด 1.5 ซม. กลีบดอก 8-10 กลีบ รูปไข่ปลายแหลมและมักงอพับไป
ด้านหลังเกสรผู้ 8-12 อัน ผล รูปกรวยคว่ า ยาวถึง 1.7 ซม. มีก้านเกสรเมียติดที่ปลาย 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เป็นไม้ประดับรูปทรงสวยงาม ดอกอ่อน รับประทานได้ ลวกกินกับน้ าพริก เป็นส่วนประกอบของแกง

แค หรือแกงใส่ปลาแห้ง 
ข้อมูลจากชุมชน 
ดอก ใส่แกงแค ลวกกินกับน้ าพริก แกงดอกต้าง รสชาติขม 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เป็นยาเจริญอาหาร 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด และการแยกหน่อ 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สถาบั น วิ จั ย และ พัฒนา พ้ืนที่ สู ง .  (2559) .  ต้ า งหลว ง .  สื บค้ น เมื่ อ  23 พฤศจิ ก ายน  2561 จาก

https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/166 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (2558). ต้างหลวง. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 
2561 จาก  http: / /www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/ search_ 
detail.asp?botanic_id=1542 
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34) ชื่อภาคเหนือ ตาเหิน 
ชื่อไทย/อื่นๆ เลเป ลันเต (ระยอง จันทบุรี),  

 ตาห่าน เหินแก้ว เหินค า (ภาคเหนือ),  
 ว่านกระชายเห็น สะเลเต (ภาคอีสาน),  
 กระทายเหิน หางหงส์ (ภาคกลาง),  
 ตาเหิน (คนเมือง,ไทลื้อ), เฮวค า (ไทใหญ่), Butterfly lily,  
 Garland flower, Ginger lily, White ginger 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Hedychium coronarium J.Koenig  
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
เหมือนหน่อข่า ชอบขึ้นในบริเวณน้ าชุ่มๆ  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต้นมหาหงส์ จัดเป็นไม้ล้มลุกที่มีเหง้าอยู่ใต้ดิน มีอายุหลายปี เหง้าเป็นสีนวลและมีกลิ่นเฉพาะ ส่วนที่

อยู่เหนือดินมีความสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ล าต้นเหนือพ้ืนดินเป็นล าต้นเทียมที่มีกาบใบซ้อนกันแน่น ลักษณะ
กลมและเป็นสีเขียว ปลูกได้ดีในพ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดร าไร เพาะปลูกง่าย แข็งแรง โตเร็ว อายุยืน มีความ
ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ โรคและแมลง มีอายุยืน มักขึ้นตามพ้ืนที่ชื้นแฉะหรือตามชายป่าใกล้ล าธาร 

ใบมหาหงส์ ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ มีใบประมาณ 7-12 ใบ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน
หรือเป็นรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบมน ส่วนขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 
5-8 เซนติเมตรและยาวประมาณ 16-25 เซนติเมตร เส้นกลางใบเห็นได้ชัดจากด้านหลังใบ แผ่นใบด้านบน
เกลี้ยง ส่วนผิวใบด้านล่างมีขนนุ่มโดยเฉพาะเส้นกลางใบ แผ่นใบมักงอตัวลงไปด้านหลัง ส่วนก้านใบสั้นเป็น
กาบห่อหุ้มล าต้น ลักษณะเกลี้ยงและเป็นมัน ลิ้นใบยาวประมาณ 1.5-3 เซนติเมตร เป็นเนื้อเยื่อบางสีขาว 

ดอกมหาหงส์ ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอดของล าต้นเทียม ดอกมีขนาดกว้างประมาณ 4-8 เซนติเมตร
และยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ส่วนก้านช่อดอกยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ดอกมีใบประดับใหญ่เป็น
จ านวนมาก เรียงซ้อนกันและมีขนาดลดหลั่นกันไปตามล าดับ ลักษณะของใบประดับเป็นรูปหอกหรือรูปไข่ 
ปลายแหลม ผิวเกลี้ยง เป็นสีขาว มีขนาดกว้างประมาณ 2.5-4 เซนติเมตรและยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร 
ส่วนใบประดับย่อยเป็นรูปหอก ปลายมน ผิวเกลี้ยง ขอบพับเข้าหากัน ตรงกลางเป็นสัน แต่ละอันจะซ้อน
เหลื่อมกัน เมื่อกางออกจะมีขนาดกว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 3-3.3 เซนติเมตร ดอกมี
ขนาดใหญ่และมีกลิ่นหอม โดยจะออกตามซอกใบประดับประมาณ 1-5 ดอก มีกลีบดอกเป็นรูปแถบแคบ ๆ 
ปลายมน สีขาว กว้างประมาณ 0.2 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 3.5-4 เซนติเมตร ส่วนกลีบปากเป็นรูปไข่
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เกือบกลม มีขนาดกว้างประมาณ 5-5.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 4-4.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็นกลีบ 2 
กลีบ ลึกเป็น 1/3 ของกลีบ สีขาว ตรงกลางกลีบค่อนไปทางโคนเป็นสีเหลือง สีขาว หรือสีนวล โคนกลีบดอก
เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตร สีขาว ปลายกลีบดอกหยักบาง ส่วนกลีบเลี้ยงเป็นสีเขียว 
โคนเชื่อมติดกัน ส่วนหลอดกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร ปลายแยกเป็นแฉกตื้น 3 แฉกและแฉกลึก 
1 แฉก กว้างประมาณ 6 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 1.7 เซนติเมตร ปลายกลีบเป็นสีขาวแกมสีเขียว ส่วนโคน
เป็นสีขาว ดอกมีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันแผ่เป็นกลีบขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นรูปไข่กลับแกมรูปรี หรือเป็นรูปรีแกม
รูปขอบขนาน ปลายมนสีขาว กว้างประมาณ 2.2-2.4 เซนติเมตรและยาวประมาณ 4.2-4.5 เซนติเมตร เกสร
เพศผู้ อับเรณูเป็นรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 0.3 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.4-1.5 เซนติเมตร ก้านชูอับ
เรณูยาวประมาณ 1.4-2 เซนติเมตร มีเกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ 1 ก้าน มีรังไข่เป็นรูปขอบขนานกว้างประมาณ 0.2-
0.4 เซนติเมตรและยาวประมาณ 0.3-0.5 เซนติเมตร ผิวเรียบ มี 3 ห้อง ส่วนยอดเกสรเพศเมียมีลักษณะเกือบ
กลม มีขนาดประมาณ 0.1 เซนติเมตร ออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 

ผลมหาหงส์ ผลเป็นผลแห้ง ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม แตกออกได้เป็นพู 3 พู 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินหน่อ น ามาต้ม ลวก รสชาดเฝื่อนๆ กินกับน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. คนเมืองทางภาคเหนือจะใช้หน่ออ่อนลวกรับประทานกับน้ าพริก 
2. ชาวไทใหญ่จะใช้ดอกมหาหงส์บูชาพระ 
3. น้ ามันจากเหง้าสดสามารถน ามาใช้ฆ่าแมลงได้ ด้วยการใช้เหง้าสดจ านวนพอสมควรน ามาทุบแล้ว

สกัดให้ได้น้ ามันหอมระเหย (เรียกว่า “น้ ามันมหาหงส์”) 
4. น้ ามันหอมระเหยใช้เป็นส่วนผสมในการท าน้ าหอม 
5. ด้วยความหอมของดอกมหาหงส์ ในวงการสปาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจึงนิยมใช้

มหาหงส์เป็นส่วนผสมในครีม โลชัน โคโลญจน์ สบู่ ครีมอาบน้ า หรือโคลนหมักตัว 
6. มหาหงส์เป็นว่านที่ได้ชื่อว่าเข้ายาท าเสน่ห์ มีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับผู้ปลูก ให้คนรัก

คนหลง โดยจะนิยมปลูกเพ่ือเพ่ิมเมตตามหานิยมและความเป็นสิริมงคลให้แก่สถานที่ปลูก และยังเชื่อว่า “ว่าน
มหาหงส์” เป็นว่านให้ลาภแก่ผู้ปลูก และหากน าเหง้าหรือหัวพกพาติดตัวไปด้วยก็จะยิ่งเพ่ิมเสน่ห์มหานิยม 

7. ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับได้ สามารถออกได้ตลอดปี ดอกจะมีกลิ่นหอมมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าและ
ช่วงเย็นถึงมืด ทนทานต่อแมลงต่าง ๆ โดยดอกจะทยอยบานและอยู่ทนหลายวัน ถ้าน าไปปลูกบริเวณโคนต้นไม้
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ใหญ่ก็จะเหมาะยิ่งนัก เพราะสามารถปลูกได้ในที่ร่ม แดดไม่จัดมากนัก ชอบที่ชื้นแฉะ แต่ถ้าน าไปปลูกลงใน
กระถางก็ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง โดยปกติแล้วดอกมหาหงส์จะเป็นสีขาว สีดอกจะตัดกับสีเขียวเข้มของต้น
และใบอย่างสวยงาม ในปัจจุบันพบว่ามีการน าพันธุ์มหาหงส์เข้ามาปลูกกันหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นชนิดดอกสี
ขาว ดอกสีขาวตรงกลางเหลือง ดอกสีขาวตรงกลางแดง ดอกสีแดงอมสีชมพูจนถึงสีแดงเข้ม หรือดอกสีเหลือง
ทองทั้งดอก โดยจะมีท้ังดอกเล็กและดอกใหญ่ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ต ารายาไทยจะใช้เหง้ามหาหงส์เป็นยาบ ารุงก าลังและยาอายุวัฒนะ ด้วยการใช้เหง้าแห้ง

บดละเอียดผสมกับน้ าผึ้ง ปั้นเป็นลูกกลอนรับประทานก่อนอาหารเช้าและเย็น (เหง้า) 
2. เหง้าน ามาตากแห้งแล้วบดให้เป็นผงละเอียดผสมกับน้ าผึ้ง ปั้นเป็นลูกกลอน ใช้รับประทานเป็นยา

แก้กษัย (อาการป่วยที่เกิดจากหลายสาเหตุ ท าให้ร่างกายเสื่อมโทรม ซูบซีด ปวดเมื่อย โลหิตจาง) (เหง้า) 
3. เหง้าน ามาต้มเป็นยาแก้ต่อมทอนซิลอักเสบได้ (เหง้า) 
4. ช่วยขับลม (เหง้า) เหง้าน ามาต้มกับน้ าดื่มจะช่วยแก้อาการท้องอืดได้ (เหง้า) 
5. ในต่างประเทศจะใช้เหง้ามหาหงส์ช่วยกระตุ้นน้ าย่อย และช่วยในการขับลม (เหง้า) 
6. ช่วยบ ารุงไต ด้วยการใช้เหง้าแห้งบดละเอียดผสมกับน้ าผึ้ง ปั้นเป็นลูกกลอน รับประทานก่อน

อาหารเช้าและเย็น (เหง้า) 
7. คนเมืองจะใช้เหง้าใต้ดินน ามาต้มกับน้ าดื่มแก้อาการลมชักหรือใช้ทาตุ่มผื่นลมพิษ (เหง้า) 
8. น้ าคั้นจากเหง้าใต้ดินใช้เป็นยารักษาแผลฟกช้ า แผลบวมได้ (เหง้า)  

วิธีการขยายพันธุ์ 
วิธีการแยกเหง้า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). มหาหงส์ สรรพคุณและประโยชน์ของว่านมหาหงส์ 15 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/มหาหงส์/ 
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35)  ชื่อภาคเหนือ ตูน 
ชื่อไทย/อื่นๆ ภาคกลางและภาคอิสานเรียกว่า ทูน คูน หัวคูณ  

 ภาคเหนือเรียกว่า ตูน  
 ภาคใต้เรียกว่า เอาะดิบ ออกดิบ ออดิบ  
 นครศรีธรรมราช-ยะลา เรียก ออดิบ 
 ชุมพรเรียกว่า กะเอาะขาว  
 ประจวบคีรีขันธ์เรียกว่า บอน  
 กาญจนบุรีเรียกว่า กระดาดขาว 
 GIANT Elephant Ears, Green Taro 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia gigantea Hook.f 
วงศ์ (Family) Araceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นพืชตระกูลบอน มีหัวอยู่ใต้ดิน ส่วนเหนือดินสูงถึง 2.5 เมตร 
ใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ รูปร่างเป็นลูกศร มีนวลเคลือบแผ่นใบก้านใบยาวกลมมีนวลเคลือบ คูนมี 2 

ชนิด คือ ชนิดสีเขียวอ่อน ใบมีสีเขียวอ่อน ก้านใบสีเขียวอมขาว ชนิดสีม่วง ใบและก้านใบสีม่วง  
ออกดอกเป็นช่อเชิงลด มีกาบหุ้ม ก้านช่อดอกกลมยาว มีกาบหุ้มจนมิด เมื่อดอกยังไม่บาน ช่อดอก

ทรงกระบอก กลุ่มช่อดอกเพศผู้อยู่ด้านบน ตรงกลางกลุ่มช่อดอกไม่มีเพศ ช่อดอกเพศเมียอยุ่ด้านล่างก้านและ
ใบออกตลอดปี 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใส่แกงแค กินกับส้มต า, แกงส้มตูนใส่ปลา 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ก้านใบอ่อนรับประทานเป็นผักสดกับส้มต า หรือใส่ในแกงปลา กินก้านที่โตเต็มที่เป็นผัก โดยลอกเอา

เปลือกเขียวที่หุ้มอยู่ออก กินเป็นผักสดจิ้มน้ าพริก แกล้มแกงรสจัด ส้มต า ใบอ่อนและก้านชาวเหนือน าไปแกง
ส้มใส่ปลา ปรุงเป็นผักในแกงแคหรือแกงกะทิ ชาวใต้นิยมน าก้านไปแกงเหลืองใส่ปลา  และยังใช้ปลูกเป็นไม้
ประดับได้  
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ล าต้นใต้ดิน สุมเป็นถ่ายแก้พิษไข้ พิษร้อน พิษตานซาง ล าต้นใต้ดินสด รักษาแผล กัดฝ้า กัดหนอง แก้

โรคเถาดานในท้อง ภาคเหนือใช้ผลสดฝนผสมกับน้ าผึ้งกินละลายเสมหะ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
พืชตระกูลบอนเป็นพืชที่นิยมน ามาประกอบอาหารประเภทต่างๆ เช่น แกง ย า ลวก หรือบางรายก็

กินดิบๆ แต่เนื่องจากพืชตระกูลบอนมีหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งชนิดที่รับประทานได้และรับประทานไม่ได้ มี
ลักษณะใบและก้านที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น เราจึงได้ยินอยู่บ่อยๆว่า ผู้ที่บริโภคพืชดังกล่าวเข้าไปแล้วต้องเข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาล เนื่องจากได้รับสารพิษที่มีผลึกแคลเซียมออกซาเลท (Calcium oxalate) ที่มีลักษณะ
เป็นรูปเข็ม ไม่ละลายน้ า ซึ่งอยู่ในพืชตระกูลบอน ชนิดที่รับประทานไม่ได้ หลังจากรับประทานแล้ว จะมีอาการ
ระคายเคืองในล าคอ ปากและลิ้น ท าให้ลิ้นแข็ง ไม่สามารถพูดได้  โดยมีข้อแนะน าในการน าพืชตระกูลบอนมา
บริโภค คือ ต้องมั่นใจว่า พืชดังกล่าวเป็นชนิดที่กินได้ (ออดิบ/คูน) หากไม่มั่นใจว่าเป็ยชนิดที่กินได้หรือไม่ ให้
ปรึกษาผู้ที่รู้จักลักษณะของพืชดังกล่าว ไม่ควรน าออดิบ/คูน ที่ไม่ได้ปลูกเอง หรือที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมา
รับประทาน หากรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยพืชตระกูลบอนแล้วรู้สึกผิดปกติ มีอาการระคายเคืองปาก ลิ้น
และล าคอ หรือมีอาการปวดแสบปวดร้อน ให้คายทิ้ง แล้วรีบล้างปากแล้วดื่มนมเย็นหรือไอศกรีม เพ่ือลด
อาการระคายเคืองเฉพาะที่ และรับประทานยาลดกรด ครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ ทุกๆ 2 ชั่วโมง และหยุดรับประทาน
อาหารดังกล่าว แล้วไปพบแพทย์ทันที 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การแบง่เหง้า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (2560). ตูน. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 

จาก http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp 
?botanic_id=2864 

สวนหม่อนไม้ สวนกสิกรรมธรรม(ชาติ)วิถี. (2556). ต้นอ้อดิบ (ต้นคูน) พืชตระกูลบอน . สืบค้นเมื่อ 23 
พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.monmai.com/อ้อดิบ/ 
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36) ชื่อภาคเหนือ เตา  
ชื่อไทย/อื่นๆ เทาน้ า, ไก, ผักเตา 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spirogyra sp.  
วงศ์ (Family) Zygnemataceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

มีลักษณะเป็นเส้นสายยาวสีเขียวสดคล้ายเส้นด้าย สายไกไม่แตกแขนง แต่บางชนิดจะแตกเป็น 2 ง่าม 
และจะเพ่ิมจ านวนสาย และเพ่ิมความยาวไปเรื่อยๆ  

ลักษณะทางโครงสร้างจะประกอบด้วยเมือกหุ้มภายนอก ท าให้รู้สึกลื่นมือเมื่อจับ ส่วนโครงสร้างเซลล์
จะมีรูปทรงกระบอก ผนังเซลล์มี 3 ชั้น ประกอบด้วยชั้นใน และชั้นกลางที่เป็นเซลลูโลส ส่วนชั้นนอกจะเป็น
เพคโตส ภายในเซลล์มีแวคคิวโอลขนาดใหญ่ที่มีนิวเคลียสภายใน และมีสายไซโตพลาสซึมเชื่อมติดกับผนังเซลล์ 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพนัธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ย าเตา 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ภาคเหนือนิยมน ามาปรุงอาหาร เช่น แกงไก ห่อหมกไก (แอบไก) คั่วไก/ไกยี ภาคอีสาน เช่น ก้อยเทา 

ลาบเทา แกงเทา เป็นต้น รวมถึงแปรรูปเป็นขนมหวานหรือของคบเค้ียว 
น าไปตากแห้ง แล้วบดเป็นผงส าหรับใช้ผสมอาหาร 
น ามาสับผสมรวมกับอาหารสัตว์ส าหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร ไก่ และปลา เป็นต้น 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
มีฤทธิ์ปกป้องแผลในกระเพาะอาหาร 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการหักเป็นท่อน (fragmentation) และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศที่

เรียกว่า คอนจูเกชัน (conjugation) 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืช เกษตร .  (ม .ป .ป . ) .  ไก/ เทา สาหร่ ายไก/สาหร่ าย เทา .  สืบค้น เมื่ อ  14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://puechkaset.com/%E0%B9%84%E0%B8%81/ 
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ภัณฑิลา อุดร. (2557). สไปโรไจรา (เทาน้้า). สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก http://biology.ipst.ac.th/? 
p=971 
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37) ชื่อภาคเหนือ ถั่วพู 
ชื่อไทย/อื่นๆ ถั่วพูใหญ่, ถั่วพูตะขาบ, ถั่วพูจีน,  

 Winged bean, Goa bean, Asparagus pea,  
 Four-angled bean, Winged pea 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นถั่วพู จัดเป็นไม้เลื้อย ไม่มีเนื้อไม้แต่มีอายุหลายปี ล าต้นเลื้อยพัน เป็นพืชที่มีล าต้นสีเขียวและเขียว
ปนม่วง ส่วนของรากเป็นรากที่สะสมอาหารอยู่ใต้ดิน มีปมซึ่งเป็นที่อยู่ของเชื้อไรโซเบียมจ านวนมาก ถั่วพูเป็น
พืชที่ปลูกง่ายและเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ยกเว้นในดินที่มีน้ าขัง ขึ้นได้ในระดับน้ าทะเลจนถึงระดับความ
สูงที่ 2,300 เมตร  

ใบถั่วพู ใบเรียงสลับ เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมี 3 ใบ โคนใบกลมและเบี้ยว ส่วนปลายใบ
แหลม มีรูปร่างหลายแบบ เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปไข่ และรูปใบหอก 

ดอกถั่วพู ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบเป็นแบบช่อกระจะ ในช่อหนึ่ง ๆ จะมีดอกอยู่ประมาณ 3-12 
ดอก กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันลักษณะคล้ายรูประฆัง ปลายเป็น 5 กลีบ กลีบเป็นซี่สั้น ๆ กลีบดอกมีสีระหว่างขาว
และสีม่วงแดง สีน้ าเงิน สีแดง ดอกมีเกสรตัวผู้อยู่ 10 ก้าน แบ่งเป็น 2 มัด มัดหนึ่งมี 9 ก้าน ส่วนอีกมัดมี 1 
ก้าน 

ฝักถั่วพู ฝักเป็นรูปขอบขนานถึงรูปแถบ มีหน้าตัดเป็นรูปสีเหลี่ยม และแต่ละมุมของฝักจะมีปีก
ตามยาว ปีกมีลักษณะเป็นหยักแบบจักคล้ายฟันเลื่อย มีสีเขียว มีรูปร่างเป็นฝักสี่เหลี่ยม  มีปีก 4 ปีก เมื่อตัด
ตามขวางจะแบ่งได้เป็น 4 แบบคือ rectangular, semi flat, flat on sides และ flat on suture ฝักมีความ
ยาวประมาณ 11.2-29.9 เซนติเมตร สีของฝักมีท้ังสีเขียว สีม่วง และสีเหลือง ส่วนผิวของฝักจะแบ่งออกเป็น 2 
แบบคือ แบบผิวเรียบและแบบผิวหยาบมาก ในฝักถ่ัวพูจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 8-20 เมล็ด 

เมล็ดถั่วพู ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปกึ่งทรงกลม มีตั้งแต่สีขาว สีเหลือง สีครีม สีน้ าตาล สีด า และแบบ
ที่เป็นลวดลายต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วเมล็ดจะมีสีน้ าตาล และยังมีขนาดต่าง ๆ กัน โดยน้ าหนัก 100 เมล็ด อยู่
ในช่วง 11-4.6 กรัม 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินฝักย าถั่วพลู แกงใส่แกงแค และเป็นเครื่องเคียง 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ถั่วพูเป็นยอดอาหารเหนือชั้นที่มีความเหนือกว่าพ่ีน้องตระกูลถั่วทั้งหลาย มีประโยชน์มาก และยัง

เป็นพืชเพียงไม่ก่ีชนิดที่สามารถน ามารับประทานได้แทบทุกส่วนของต้น 
2. ถั่วพูเป็นพืชที่มีสารขัดขวางต่ า จึงช่วยท าให้การดูดซึมของแคลเซียมเป็นไปได้ด้วยดี เมื่อ

รับประทานถั่วพูแล้วร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมไปใช้ได้ถึง 39.1-51.9% เลยทีเดียว 
3. การรับประทานถั่วพูอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง สามารถช่วยป้องกันและลดการแบ่งตัวของ

เซลล์มะเร็ง ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านม และยังส่งผลดีต่อฮอร์โมนเพศหญิงอีกด้วย เพราะพืชตระกูลถั่วที่กินได้ทั้ง
ฝักทั้งหลายจะมีสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส 

4. การรับประทานถั่วทั้งชนิดแห้งและสด เช่น ถั่วพู นอกจากจะได้เส้นใยอาหารมากแล้ว ยังมีส่วน
ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อีกด้วย 

5. ปัจจุบันนิยมปลูกถั่วพูไว้ตามริมรั้วหรือในสวนหลังบ้าน หรือปลูกตามหัวไร่ปลายนาเพ่ือใช้เป็นผัก
สวนครัว โดยส่วนที่น ามาใช้เป็นอาหารได้แก่ ยอดอ่อน ใบอ่อน ดอกอ่อน ฝักอ่อน รสมัน (ใช้กินเป็นผั ก) และ
หวัใต้ดิน (ใช้กินเป็นอาหารแห้ง) 

6. คนไทยทั่วไปนิยมใช้ฝักอ่อนเป็นผักสดจิ้มรับประทานกับน้ าพริก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับน้ าพริก
ปลาร้า หรือน าไปปรุงอาหาร เช่น ผัดกับน้ ามันหอย แกงเผ็ด ลวกราดน้ ากะทิ หรือท าเป็นย าถั่วพู น ามาหั่นเป็น
เครื่องเคียงขนมจีน ใช้ผสมในทอดมันเช่นเดียวกับถั่วฝักยาว ส่วนทางภาคใต้ก็นิยมกินยอดอ่อน ฝักอ่อน และ
ดอกอ่อนเป็นผักสด หรือน าไปต้ม น าไปผัด ใส่แกงส้ม ท าแกงไตปลาก็ได้ ส่วนชาวญี่ปุ่นก็ใช้ฝักอ่อนน ามาทอด
เป็นเทมปุระ และในอินเดียและศรีลังกาก็นิยมน าฝักอ่อนมาดองไว้รับประทาน นอกจากนี้ยังใช้ปรุงกับอาหาร
และเครื่องเทศรสจัดได้ทุกชนิด 

7. ในบ้านเรามีการบริโภคหัวถั่วพู ด้วยการน ามาต้มกินคล้ายกับหัวมัน โดยหัวใต้ดินของถั่วพูนี้จะมี
ประมาณของโปรตีนสูงถึงร้อยละ 20-30 เลยทีเดียว จึงมีการน าหัวมาแปรรูปเป็นแป้งส าหรับใช้ประกอบ
อาหาร หรือน าไปเชื่อมเป็นขนมหวาน หรือจะฝานเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วน ามาทอดกรอบเหมือนมันฝรั่งก็ได้ 
แถมยังเป็นอาหารขบเค้ียวที่มีโปรตีนสูงอีกด้วย 

8. เมล็ดแก่มีน้ ามันอยู่ร้อยละ 16-18 สามารถน ามาสกัดเป็นน้ ามันพืชส าหรับใช้ปรุงอาหารได้ และ
ยังมีคุณสมบัติใกล้เคียงน้ ามันพืชชนิดอ่ืน ๆ ด้วย โดยในน้ ามันถั่วพูจะมีกรดโอเลอิก 39% , กรดไลโนเลอิก 
27%, กรดบีเฮนิก, และกรดพารินาริก ซึ่งไม่ท าให้เกิดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด นอกจากนี้ในน้ ามันถั่วพูยัง
มีสารโทโคฟีรอลในปริมาณที่สูงมากอีกด้วย โดยเป็นสารที่ท าให้น้ ามันมีรสหวานและอยู่ตัว มีประโยชน์ในเรื่อง
การต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายได้เป็นอย่างด ี

9. มีการน าถั่วพูมาใช้ในการรักษาสิวและโรคผิวหนังบางชนิด 
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10. ถั่วพูสามารถน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี เหมาะแก่การปลูกเป็นแปลงใหญ่ ๆ แล้วปล่อย
ให้สัตว์กินแทนหญ้าเลี้ยงสัตว์ทั่วไป โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอ้ือง และยังได้คุณค่าอาหารมากกว่าหญ้านัก จึงช่วย
ท าให้สัตว์เลี้ยงเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี แถมยังเป็นพืชที่ปลูกง่ายและเจริญเติบโตได้ในดินเสื่อมโทรม 

11. ถั่วพูเป็นพืชบ ารุงดินได้ดี เพราะปมรากเป็นที่อาศัยของเชื้อไรโซเบียมที่มีคุณสมบัติในการตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศ ดังนั้นการปลูกถั่วพูจึงเป็นการเพ่ิมไนโตรเจนให้แก่ดินและเมื่อไถกลบต้นถั่วพูหลังการ
เก็บเก่ียวไปแล้วยังกลายเป็นปุ๋ยพืชที่ดินต้องการอีกด้วย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ฝักอ่อนถั่วพูช่วยบ ารุงร่างกาย (ฝักอ่อน) หรือจะใช้เมล็ดแก่ตากแห้งน ามาบดให้เป็นผง น ามา

ละลายกับน้ าครั้งละ 5-6 กรัม ใช้รับประทานก่อนอาหารวันละ 3 เวลา (เมล็ด) ส่วนหัวก็ช่วยบ ารุงร่างกายด้วย
เช่นกัน (หัว) 

2. หัวใต้ดินน ามาเผาหรือนึ่งกินช่วยบ ารุงก าลัง หรือจะใช้รากถั่วพูใช้ผสมกับสมุนไพรและน้ าดอกไม้
ใช้เป็นยาชูก าลังก็ได้เช่นกัน (หัว, ราก) และอีกต าราบอกว่าให้ใช้เมล็ดแก่น ามาต้มให้สุกแล้วรับประทาน หรือ
จะน าเมล็ดที่ต้มสุกแล้วมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ าสุก ใช้ดื่มก่อนอาหารวันละ 3 เวลาก็จะช่วยท าให้สุขภาพ
แข็งแรง เพ่ิมก าลังวังชาได้เช่นกัน 

3. หัวถั่วพู เมื่อน ามาตากแห้งแล้วคั่วให้เหลือง ใช้ชงกับน้ าดื่ม ช่วยแก้อาการอ่อนเพลียได้ ส่วนฝัก
อ่อนก็ช่วยได้เช่นกัน (หัว, ฝักอ่อน) 

4. ถั่วพูอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด เช่น วิตามินเอ ซี อี และยังเป็นผักที่มีโปรตีนสูง ซึ่ง
เป็นตัวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายและท าให้ร่างกายแข็งแรง (ฝัก) 

5. หัวมีรสชุ่มเย็น ช่วยท าให้ดวงจิตชุ่มชื่น (หัว) 
6. การรับประทานถั่วพูเป็นประจ าจะช่วยบ ารุงกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดี เพราะถั่วพูมีแคลเซียม

และฟอสฟอรัสสูง (ฝัก) 
7. รากใช้ประกอบสมุนไพรและน้ าดอกไม้ ใช้เป็นยาแก้โรคหัวใจ (ราก) 
8. หัวถั่วพูช่วยแก้ไข้กาฬ (หัว) 
9. ช่วยแก้อาการตัวร้อน ลดไข้ในเด็กทารก (ฝักอ่อน) 
10. ใบถั่วพูช่วยแก้อาการอาเจียน (ใบ) 
11. หัวช่วยแก้อาการร้อนใน กระหายน้ า (หัว) 
12. ถั่วพูเป็นผักที่มีเส้นใยอาหารสูง จึงช่วยระบบขับถ่ายให้ท างานอย่างเป็นปกติ ช่วยป้องกันอาการ

ท้องผูก (ฝัก) 
13. ช่วยแก้อาการปวดมวนท้อง (ราก) 
14. ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย (ฝักอ่อน) 
15. รากถ่ัวพูช่วยแก้โรคลมพิษก าเริบ ท าให้คลั่งเพ้อ (ราก) 
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16. รากใช้ปรุงเป็นยาโรคเพ่ือวาโยธาตุก าเริบ ใช้รักษาดีพลุ่งพล่าน ให้คลั่งเพ้อ อาการปวดมวนท้อง 
กระท าให้ตาแดง ซึ่งในต ารับยาประกอบไปด้วย รากถั่วพู , พริกไทย, จันทร์ทั้งสอง, กฤษณาเสมอภาค, น้ า
กระทอื, น้ ามะนาว, น้ าอ้อย, และคุลีการละลาย (ราก) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด และการเพาะกล้า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ถั่วพู สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วพู 27 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ถั่วพู/ 
  



477 
 

 

38) ชื่อภาคเหนือ บอนเมือง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ตุน (เชียงใหม่), บอนหอม (ภาคเหนือ), บอนจืด (ภาคอีสาน),  

 บอนเขียว บอนจีนด า (ภาคกลาง), บอนท่า บอนน้ า (ภาคใต้),  
 คึ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ขื่อที้พ้อ ขือท่อซู่ คึทีโบ คูชี้บ้อง คูไทย ทีพอ (กะเหรี่ยง-

แม่ฮ่องสอน), กลาดีไอย์ (มาเลย์-นราธิวาส),  
 กลาดีกุบุเฮง (มาเลย์-ยะลา),  
 เผือก บอน (ท่ัวไป), บอนหวาน,  
 Elephant ear, Cocoyam, Dasheen,  
 Eddoe, Japanese taro, Taro 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta (L.) Schott  
วงศ์ (Family) Araceae  
วิสัยพืช - 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
พบตามพ้ืนที่ชื้น เอามาแกงได้ต้องเป็นต้นสีขาว ต้นสีด าไม่เอามาแกง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต้นบอน มีถิ่นก าเนิดอยู่ในเขตที่ราบลุ่มของเอเชียอาคเนย์ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่ของประเทศไทยด้วย โดย

จัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุได้หลายปี มีเหง้าลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกอยู่ใต้ดิน มักขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ หลายต้นเรียง
รายตามพ้ืนที่ลุ่มริมน้ า มีความสูงของต้นประมาณ 0.7-1.2 เมตร ล าต้นประกอบไปด้วยหัวกลางและหัวย่อยอยู่
รอบ ๆ หัวใหญ่ เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ อุ้มน้ าได้ดี เพาะปลูกได้ง่าย ในประเทศไทย
สามารถพบได้ทุกภาค มักขึ้นเองตามท่ีลุ่ม บนดินโคลน บริเวณริมน้ าล าธาร หรือบริเวณท่ีมีน้ าขังตื้น ๆ 

ใบบอน ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับเวียนแผ่ออกรอบต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่แกมสามเหลี่ยมหรือ
เป็นรูปหัวใจหรือรูปโล่ ปลายใบแหลม โคนใบเว้าแหลม ใบมีขนาดกว้างประมาณ 10-35 เซนติเมตรและยาว
ประมาณ 20-50 เซนติเมตร ก้านใบออกที่ตรงกลางแผ่นใบ โคนใบแยกเป็นแฉกสองแฉก ด้านหน้าใบเป็นสี
เขียว เรียบไม่เปียกน้ าเพราะผิวใบเคลือบไปด้วยไข (Wax) ส่วนด้านหลังใบเป็นสีเขียวอ่อนหรือม่วงหรือเป็นสี
ขาวนวล มองเห็นเส้นใบได้ชัดเจน ในแต่ละกอจะมีประมาณ 7-9 ใบ ก้านใบยาวออกจากต้นใต้ดิน ก้านใบยึด
กับด้านล่างของใบ ก้านใบเป็นสีเขียวแกมม่วงหรือสีเขียวแกมเหลือง ก้านใบยาวประมาณ 30-90 เซนติเมตร 

ดอกบอน ออกดอกเป็นช่อเป็นแท่งเดี่ยว ๆ ออกจากล าต้นใต้ดิน มีกาบสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองนวล
หุ้มอยู่ ยาวประมาณ 26 เซนติเมตร ดอกย่อยแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน ฉ่ าน้ า (รูปที่ 2 โคนดอกสีเขียวคือดอก
เพศเมีย ส่วนสีเหลืองปลายยอดคือดอกเพศผู้) ดอกเป็นกระเปาะสีเขียวเป็นแท่งอยู่ตรงกลาง มีกลิ่นหอมและ
ต่อมาจะกลายเป็นผลเล็ก ๆ จ านวนมากที่ประกอบไปด้วยหัวกลางและหัวย่อยอยู่รอบหัวใหญ่ 



478 
 

 

ผลบอน ผลเป็นผลสดสีเขียว ภายในผลมีเมล็ดน้อย 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดอ่อนใช้แกง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ไหลและหัวใต้ดินน ามาลวกหรือต้มรับประทานเป็นอาหารได้ ส่วนใบอ่อนและก้านใบอ่อน 

สามารถน ามาใช้ท าอาหารประเภทต้มได้ เช่น แกงส้ม แกงกะทิ แกงบอน เป็นต้น หรือจะน ามาลอกจิ้มน้ าพริก
รับประทาน แต่ต้องท าให้สุกก่อนจึงจะไม่คัน โดยน ามาต้ม 2-3 ครั้ง แล้วคั้นเอาน้ าทิ้งหรือน าไปเผาไฟก่อน
น ามาใช้ปรุงอาหาร (เวลาปอกเปลือกควรสวมถุงมือและสับเป็นท่อน ๆ ก่อนน าไปต้มนอกจากนี้ ก้านบอนยัง
น ามาดองไดอี้กด้วย 

2. ชาวกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนจะใช้ใบบอนมาต้มให้หมูกิน หรือจะใช้ก้านใบน ามาสับผสมเป็นอาหาร
หมู 

3. ใบบอนมีคุณสมบัติพิเศษคือไม่เปียกน้ า เพราะมีขี้ผึ้งเคลือบผิวใบอยู่ จึงน ามาใช้ประโยชน์ในด้าน
การห่อของได้ เช่น การใช้ห่อข้าวหมาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังน ามาใช้ตักน้ าดื่มยามไม่มีภาชนะได้อีกด้วย 

4. ต้นบอนสามารถท ารายได้ให้กับชาวบ้านด้วยการตัดก้านบอนมาลอกเปลือกแล้วตากให้แห้ง ส่ง
ขายเป็นสินค้าส่งออกอย่างหนึ่ง 

5. ใบบอนดูแล้วมีความสวยงาม ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับได้ อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับ อีกทั้งต้น
บอนยังช่วยรักษาฝายชั่ง แม่น้ าล าคลอง ไม่ให้ถูกกัดเซาะจากคลื่นได้อีกด้วย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. น้ าจากล าต้นใต้ดินเป็นยาแก้ไข้ (น้ าจากล าต้นใต้ดิน) 
2. รากน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้อาการเจ็บคอและเสียงแหบแห้ง (ราก) 
3. รากน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้ท้องเสีย (ราก) 
4. หัวใช้เป็นยาระบาย (หัว) 
5. ช่วยขับปัสสาวะ (หัว) 
6. หัวมีรสเมาคัน ใช้เป็นยาแก้เถาดานในท้อง กัดฝ้าหนอง (หัว) 
7. หัวและน้ าจากก้านใบใช้เป็นยาห้ามเลือด (หัว, น้ าจากก้านใบ) 
8. ล าต้นน ามาบดใช้เป็นยาพอกรักษาแผล รวมทั้งแผลจากงูกัด (ล าต้น) 
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9. น้ าจากล าต้นใต้ดินใช้เป็นยาแก้พิษแมลงป่อง (น้ าจากล าต้นใต้ดิน) 
10. ก้านใบมีรสเย็นคัน น ามาตัดหัวท้ายออกแล้วน าไปลนไฟบิดเอาน้ าใช้หยอดแผลแก้พิษคางคก 

(ก้านใบ) 
11. น้ ายางใช้เป็นยาถอนพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ (น้ ายาง) 
12. ยางใช้เป็นยาช่วยก าจัดหูด (ยาง) 
13. ไหล หัว หรือ เหง้าน ามาต าผสมกับเหง้าขมิ้น กะปิ ขี้วัว และเหล้าโรงเล็กน้อย ใช้เป็นยาพอก

รักษาฝีตะมอย (ไหล) 
14. น้ าคั้นจากก้านใบใช้เป็นยานวดแก้อาการฟกช้ า (น้ าค้ันจากก้านใบ) 
15. หัวช่วยขับน้ านมของสตรี (หัว) 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากชุมชน 
คัน แกงใส่ผักแคบ หรือคันคอทานคู่น้ าอ้อย  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
น้ ายางและล าต้นหากสัมผัสผิวหนัง จะท าให้เกิดอาการคันและปวดแสบปวดร้อน แล้วต่อมาจะเกิด

อาการอักเสบ บวมและพองเป็นตุ่มใส หากน ามาเค้ียวหรือรับประทานสดจะท าให้เกิดอาการคันคออย่างรุนแรง 
เนื่องจากผลึกของแคลเซียมออกซาเลต (Calcium oxalate) ท าให้เกิดน้ าลายมาก ท าให้บวมบริเวณลิ้น ปาก 
เพดาน และใบหน้า ท าให้พูดจาล าบาก หากมีอาการเป็นพิษรุนแรงจะท าให้พูดไม่ได้ ลิ้นหนัก คันปาก ล าคอ
บวมและอักเสบอย่างรุนแรง 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การแยกหน่อ ไหล และวิธีการปักช าหัว 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). บอน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นบอน 20 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/บอน/ 
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39) ชื่อภาคเหนือ บะกอม  
ชื่อไทย/อื่นๆ ลาย, มะคอม, มะกอม(ไทลื้อ),  

 กอม หมากกอม(คนเมือง,ไทใหญ่),  
 ไปล๋เส้า(ม้ง), ตะทาง(เมี่ยน) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Microcos paniculata L. 
วงศ์ (Family) Tiliaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนาน เกลี้ยง ปลายเรียวแหลม ช่อดอกออก
ตามง่ามใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ เกสรเพศผู้มีจ านวนมากและล้อมรอบรังไข่ 
ผลกลมหรือรูปไข่กลับ ผิวของผลเกลี้ยง เมื่อแก่สีเหลือง ออกดอกและติดผลตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 

 ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนาน กว้าง 4-8 ซม. ยาว 8-17 ซม.ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบหรือเป็น
คลื่นเล็กน้อย เส้นแขนงใบข้างละ 4-8 เส้น เห็นได้ชัด 

 ช่อดอกออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ยาว 3-15 ซม. ดอกอ่อนกลมหรือป้อม กลีบเลี้ยงและกลีบดอก
มีอย่างละ 5 กลีบ ขนาดกลีบดอกจะสั้นกว่ากลีบเลี้ยง 1 เท่าตัวและร่วงง่าย เกสรเพศผู้มีจ านวนมากและ
ล้อมรอบรังไข่ 

 ผลกลมหรือรูปไข่กลับ กว้างประมาณ 1 ซม. ยาว 1.5 ซม. เมื่อแก่สีเหลือง 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดกินกับต ามะม่วง ส้มต า ลูกสุกกินเล่น รสชาติเปรี้ยวอมหวาน 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ผลสุก รับประทานได้(ม้ง,เมี่ยน) 
2. ยอดอ่อน ต าแล้วหมกไฟ ใช้ประคบฝี(คนเมือง) 
3. เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ม้ง) 
4. เนื้อไม้ ใช้ท าสะพานในพิธีตานขัว(เมี่ยน)  
5. ผล ใช้ใส่หนังสติ๊กส าหรับยิงเล่น (ของเล่นส าหรับเด็ก)(ไทลื้อ) 
6. เนื้อไม้ ใช้ท าฟืน(ไทใหญ่,ไทลื้อ) 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. แก่นช่วยแก้หืด ด้วยการใช้แก่นพลับพลาผสมกับแก่นโมกหลวง แก่นจ าปา ล าต้นก าแพงเจ็ดชั้น 

ล าต้นสบู่ขาว ล าต้นพลองเหมือด และล าต้นค ารอก น ามาต้มกับน้ าดื่มจะช่วยแก้หืดได้ หรือจะใช้เนื้อไม้หรือ
แก่นน ามาต้มกับน้ าดื่มเลยก็แก้หืดได้เช่นกัน (แก่น, เนื้อไม้) 

2. เปลือกใช้ผสมปรุงเป็นยาบ ารุงโลหิตสตรี (เปลือก) 
3. ช่วยกระจายโลหิต (ผลแก่) 
4. ล าต้นใช้เป็นยาประกอบรักษาโรคล าไส้ (ล าต้น) 
5. ผลแก่มีรสเปรี้ยวใช้รับประทานเป็นยาระบาย (ผลแก่) 
6. เปลือกต้นใช้ท าลายพิษของต้นยางน่องได้ (เปลือก) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ที่ สู ง .  ( 2553) .  ล า ย , ม ะค อม .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  14 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 

https://eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=1016&name=ลาย,%20 
%20มะคอม 

ไทยเกษตรศาสตร์. (2556). พลับพลา. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก www.thaikasetsart.com/
พลับพลา/ 

Medthai. (2560). พลับพลา สรรพคุณและประโยชน์ของต้นพลับพลา 12 ข้อ ! (ขี้เถ้า, ไม้ลาย). สืบค้นเมื่อ 14 
ธันวาคม 2561 จาก https://medthai.com/พลับพลา/ 
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40) ชื่อภาคเหนือ บะค้อนก้อม อีฮึม 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะรุม, ผักอีฮุม, บักฮุ้ม (ภาคอีสาน), Moringa 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Moringa oleifera Lam.  
วงศ์ (Family) Moringaceae  
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

มะรุมเป็นไม้ยืนต้นที่เติบโตได้เร็ว ทนความแห้งแล้ง สามารถปลูกได้ในเขตร้อน เนื่องจากการ
เจริญเติบโตจะดีในแถบเอเชียซึ่งมีอาการร้อน การเติบโตอาจสูงได้ถึง 4 เมตร และสามารถออกดอกใน
ระยะเวลาปีแรกหลังจากที่ปลูก 

ใบมะรุมเป็นใบประกอบเหมือนขนนก ลักษณะใบจะแตกใบย่อยเป็น 3 ชั้น มีความยาว 20 - 40 
เซนติเมตร เรียงกันแบบสลับ ใบย่อยมีความยาวประมาณ 1 - 3 เซนติเมตร ลักษณะเป็นรูปไข่ ปลายและฐาน
ของใบ มีลักษณะมน ผิวใบบริเวณด้านล่าง จะมีสีอ่อนกว่าด้านบน ขณะที่ใบยังอ่อน จะมีขนเล็กน้อย รสชาติใบ
จะมีรสหวานและมัน 

ผลมีลักษณะเป็นฝักยาว มีเปลือกเป็นสีเขียว และมีส่วนคอด ส่วนมนเป็นช่วงๆ ตามความยาวฝัก ฝัก
ปกติจะยาวประมาณ 20 - 50 เซนติเมตร ฝักจะมีรสชาติหวาน 

ดอกจะออกในช่วงฤดูหนาว บางพันธุ์จะมีลักษณะเด่นคือ สามารถออกดอกได้หลายๆครั้งต่อรอบปี 
ดอกมีลักษณะเป็นช่อขาว มีกลีบเรียงกันทั้งหมด 5 กลีบแยกกัน รสชาติดอกมีความขม มันเล็กน้อย และความ
หวาน 

เมล็ดเป็นรูปเรขาคณิต 3 เหลี่ยม มีปีกซึ่งมีความบางหุ้มอยู่ 3 ปีก เส้นผ่านศูนย์กลางเมล็ด มีความยาว
ประมาณ 1 เซนติเมตร 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

มาจากถิ่นอ่ืน 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด กินฝัก กินดอกส่วนผลออกตลอดปี 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
นิยมน ามารับประทาน และประกอบอาหาร รวมถึงใช้ในด้านความสวยความงาม และการดูแล

ผิวพรรณ  ใช้เป็นน้ ามันนวดกล้ามเนื้อ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ช่วยบ ารุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้น อ่อนนุ่ม ไม่ให้หยาบกร้าน 
2. มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัย (น้ ามันมะรุม) 
3. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย 
4. ช่วยรักษาโรคขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิดถึงอายุ 10 ขวบ 
5. ช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลในร่างกาย (ฝัก) 
6. มีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็ง (ใบ, ดอก, ฝัก, เมล็ด, เปลือกของล าต้น) 
7. ช่วยรักษาโรคมะเร็งในกระดูก 
8. ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี การดื่มน้ ามะรุมจะช่วยให้อาการแพ้รังสีฟ้ืนตัวเร็วขึ้น 
9. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย 
10. ช่วยรักษาโรคโลหิตจาง 
11. มะรุมลดความดัน รักษาโรคความดันโลหิตสูง (ใบ, ฝัก) 
12. ใช้รักษาโรคหัวใจ (ราก) 
13. มะรุมลดน้ าตาล ช่วยรักษาโรคเบาหวานโดยรักษาความสมดุลของระดับน้ าตาล 
14. ใช้รักษาโรคหอบหืด (Asthma) (ยาง) 
15. ช่วยรักษาโรคภูมิแพ้ 
16. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคที่ต่ าลงของผู้ป่วยเอดส์ 
17. ใช้เป็นยาบ ารุงร่างกาย (ดอก) 
18. ช่วยบ ารุงธาตุไฟ (ราก) 
19. ช่วยคุมธาตุอ่อน ๆ (เปลือกของล าต้น) 
20. แก้ลมอมัพาต (เปลือกของล าต้น) 
21. ใช้ขับน้ าตา (ดอก) 
22. ใช้บ ารุงสุขภาพและรักษาดวงตาให้สมบูรณ์ 
23. ช่วยรักษาโรคตาได้เกือบทุกโรค อย่างเช่น โรคตาต้อ ตามืดมัว เป็นต้น 
24. ช่วยรักษาโรคที่เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ โรคโพรงจมูกอักเสบ 
25. น้ ามันมะรุมใช้นวดศีรษะ ฆ่าเชื้อราบนหนังศีรษะ แก้อาการคันหนังศีรษะ ลดผมร่วง (น้ ามันมะรุม) 
26. ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ (ใบ, น้ ามันมะรุม) 
27. ใช้แก้ไข้และถอนพิษไข้ (ใบ, ยอดอ่อน, ฝัก, เมล็ด) 
28. ใช้แก้อาการไข้หัวลมหรืออาการไข้เปลี่ยนฤดู (ดอก) 
29. ช่วยบรรเทาและรักษาอาการหวัด (เมล็ดมะรุม) 
30. ช่วยบรรเทาอาการไอเรื้อรังให้ดีขึ้น (เมล็ดมะรุม) 
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31. ช่วยบรรเทาอาการและลดสิวบนใบหน้า (น้ ามันมะรุม) 
32. ช่วยลดจุดด่างด าจากแสงแดด (น้ ามันมะรุม) 
33. ประโยชน์ของมะรุมใช้รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน (ใบ) 
34. ช่วยแก้อาการปวดฟัน (ยาง) 
35. ช่วยแก้อาการปวดหู (Earache) (ยาง) 
36. น้ ามันมะรุมใช้หยอดหูเพ่ือป้องกันและฆ่าพยาธิในหู รักษาโรคหูน้ าหนวก เยื่อบุหูอักเสบ 
37. ช่วยรักษาโรคคอหอยพอกชนิดมีพิษ 
38. ช่วยรักษาแผลในปากหรือแผลจากโรคปากนกกระจอก 
39. น าเปลือกของล าต้นมาเคี้ยวกินเพ่ือช่วยย่อยอาหาร (เปลือกของล าต้น) 
40. ช่วยขับลมในล าไส้ ท าให้ผายหรือเรอ (เปลือกของล าต้น) 
41. เปลือกของล าต้นมีสรรพคุณช่วยในการคุมก าเนิด (เปลือกของล าต้น) 
42. ช่วยบ ารุงและรักษาปอดให้แข็งแรง และรักษาโรคปอดอักเสบ 
43. รับประทานเมล็ดมะรุมวันละ 1 เมล็ดก่อนนอน ช่วยให้การขับถ่ายในตอนเช้าเป็นไปอย่างปกติ

และสม่ าเสมอ (เม่ือขับถ่ายเป็นปกติแล้วควรหยุดรับประทาน) 
44. ใช้รักษาโรคล าไส้อักเสบ อาการท้องเสีย ท้องผูก 
45. ช่วยรักษาและขับพยาธิในล าไส้ (เมล็ดมะรุม) 
46. ช่วยในการขับปัสสาวะ (ใบ, ดอก) 
47. ช่วยแก้อาการอักเสบ (ใบ) 
48. ช่วยรักษาโรคไขข้อ (Rheumatism) (ราก) 
49. ช่วยบรรทาอาการของโรคเกาต์ บ้างก็ว่าสามารถใช้รักษาโรคเกาต์ได้ 
50. ช่วยรักษาโรคกระดูกอักเสบ 
51. ช่วยรักษาโรครูมาติสซั่ม 
52. ช่วยบ ารุงและรักษาโรคตับ ไต 
53. น้ ามันมะรุมใช้นวดเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อตามบั้นเอวและขา 
54. น้ ามันมะรุมใช้นวดเพ่ือกระชับกล้ามเนื้อ 
55. ใช้แก้อาการปวดตามข้อ (เมล็ด) 
56. แก้อาการบวม (ราก, เมล็ด) 
57. ช่วยลดอาการผื่นคันตามผิวหนังและการแพ้ผ้าอ้อมของเด็กทารก (น้ ามันมะรุม) 
58. ช่วยรักษาบาดแผล แผลสดเล็ก ๆ น้อย ๆ (ใบ, น้ ามันมะรุม) 
59. ช่วยถอนพิษและลดอาการปวดบวมจากแมลงสัตว์กัดต่อย (น้ ามันมะรุม) 
60. ใช้เป็นยาปฏิชีวนะ 
61. ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (ใบ, ดอก) 
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62. ใช้รักษาเชื้อราตามผิวหนัง ศีรษะ ตามซอกเล็บ โรคน้ ากัดเท้า (น้ ามันมะรุม) 
63. สรรพคุณมะรุมน้ ามันมะรุมใช้ทารักษาหูด ตาปลา 
64. ช่วยรักษาโรคเริม งูสวัด 
65. ช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ต้านจุลชีพ 
66. ช่วยฆ่าเชื้อไทฟอยด์ (ยาง) 
67. ช่วยรักษาโรคซิฟิลิส (syphilis) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคหนึ่ง (ยาง) 
68. การรับประทานมะรุมในช่วงตั้งครรภ์จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ HIV ของเด็กทารก 
69. ฝักมะรุมน ามาใช้เป็นไม้ตีกลองได้เหมือนกันนะ โดยเฉพาะในแถบอินเดีย 
70. ใบสดน ามารับประทานได้ ส่วนใบแห้งน ามาท าเป็นผง 
71. เมล็ดบางครั้งน ามาค่ัวรับประทานเป็นถั่วได้ 
72. เมล็ดมะรุมเมื่อน ามาบดละเอียดสามารถน าไปใช้กรองน้ าได้ ท าให้น้ าตกตะกอนและฆ่าเชื้อโรคใน

น้ า น้ าที่ได้จะค่อนข้างสะอาดและมีรสออกหวาน 
73. น้ ามันที่ได้จากการคั้นเมล็ดสด น ามาใช้เป็นน้ ามันในการปรุงอาหาร 
74. น้ ามันมะรุมน ามาใช้ในการปรุงอาหารชนิดเดียวกับน้ ามันมะกอก แต่ดีกว่าตรงที่ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน

ในภายหลัง 
75. น้ ามันมะรุมน ามาใช้เป็นน้ ายาหล่อลื่นต่าง ๆ ประจ าบ้านและช่วยป้องกันสนิม 
76. นิยมน ามะรุมไปท าเป็นอาหารเพ่ือรับประทานเป็นผักอย่างเช่น แกงส้ม แกงลาว แกงอ่อม แกง

กะหรี่ ย าฝักมะรุม ส่วนดอกมะรุมลวกรับประทานกับน้ าพริก ส่วนยอดอ่อน ใบอ่อนน าไปต้มสุกรับประทาน
ร่วมกับแจ่ว ลาบ ก้อย 

77. น ามาแปรรูปเป็น “มะรุมแคปซูล” ส าหรับเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ไม่ชอบรับประทานผัก แต่อยากได้
คุณประโยชน์ทางด้านสมุนไพร 

78. น ามาสกัดเป็นน้ ามันมะรุม ซึ่งมีคุณประโยชน์ที่หลากหลาย 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และการปักช า 
 
 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). มะรุม(Horse Radish Tree) สรรพคุณ และการปลูกมะรุม. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 

2561 จาก https://puechkaset.com/มะรุม/ 
Medthai. (2560). มะรุม สรรพคุณและประโยชน์ของมะรุม 78 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/มะรุม/ 
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SiamHerbs. (2557). มะรุม สรรพคุณทางยาประโยชน์และผลข้างเคียงจากงานวิจัยม.มหิดล . สืบค้นเมื่อ 14 
ธันวาคม 2561 จาก http://siamherbs.blogspot.com/2014/09/moringa.html  
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41) ชื่อภาคเหนือ บะบอย 
ชื่อไทย/อื่นๆ ถั่วบอย, บ่าบอย (เชียงใหม่) ถั่วราชมาด,  

 ถั่วราชมาส, ถั่วราชมาษ, Lima Bean 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phaseolus lunatus L. 
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นถั่วราชมาด จัดเป็นพรรณไม้เลื้อย ชอบเลื้อยพันไม้ค้าง มีถิ่นก าเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเขตร้อน ใน
ปัจจุบันได้มีการน าไปปลูกในเขตร้อนและเขตอบอุ่นใบถั่วราชมาด  

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ออกเรียงสลับ 
ดอกถ่ัวราชมาด ออกดอกเป็นช่อไม่แตกแขนง ดอกเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน 
ผลถั่วราชมาด ผลมีลักษณะฝัก ภายในฝักมีเมล็ดสีขาว และมีบางชนิดที่เมล็ดเป็นลายสีต่าง ๆ แต่

ส่วนมากจะนิยมใช้ชนิดเมล็ดสีขาว เพราะเป็นชนิดที่ดีสุด 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
เมล็ดแก่ ใส่แกงแค ลวกกินกับน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เมล็ดใช้เป็นอาหาร ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีนในปริมาณสูง มีธาตุเหล็กในปริมาณปาน

กลาง ส่วนแคลเซียมมีเล็กน้อย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เมล็ดใช้เป็นยารักษาอาการปวดตามข้อ และรักษาอาการปวดเมื่อยขบ 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เมล็ดใช้เป็นอาหาร แต่บางครั้งก็เป็นพิษ แต่ชนิดที่เมล็ดเป็นลายสีต่าง ๆ นั้น จะต้องน ามาลวกน้ าทิ้ ง

หลาย ๆ ครั้งก่อนจึงจะใช้เป็นอาหารได้ 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
การใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วราชมาด ! (ถั่วราชมาส). สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ถั่วราชมาด/ 
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42) ชื่อภาคเหนือ บะปิน 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะตูม, มะปิน (ภาคเหนือ), กะทันตาเถร,  

 ตุ่มตัง, ตูม (ปัตตานี), มะปีส่า (แม่ฮ่องสอน),  
 พะโนงค์, Beal 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Aegle marmelos (L.) Corrêa  
วงศ์ (Family) Rutaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 10-15 เมตร เรือนยอดรูปไข่ เปลือกต้นสีเทาเรียบหรือ
แตกเป็นร่องตื้นๆตามยาว เนื้อไม้แข็ง มีสีขาวแกมเหลือง และมีกลิ่นหอม โคนต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลม 
ยาว แข็ง ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ตามกิ่ง  

ใบ เป็นใบประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ ออกเรียงสลับ ใบรูปไข่ กว้าง 1-7 เซนติเมตร ยาว 4-13 
เซนติเมตร สองใบล่างมีขนาดเล็กและติดตรงข้ามกัน ใบปลายมีขนาดใหญ่ ปลายใบสอบ โคนใบแหลม ขอบใบ
เรียบหรือมีหยักมนๆ แผ่นใบเรียบเกลี้ยงเป็นมัน ใบอ่อนสีเขียวอ่อนหรือสีชมพู มีขนละเอียด ใบแก่สีเขียวเข้ม 
เรียบเกลี้ยง เส้นใบข้าง 4-12 คู่ จรดกันที่ขอบใบ นูนขึ้นด้านบน ก้านใบย่อยที่ปลายยาว 0.5-3 เซนติเมตร  

ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ออกรวมกันเป็นช่อสั้นๆ ดอกสีขาวอมเขียวหรือสีเหลือง
อ่อน ขนาด 1.5-2 เซนติเมตร ดอกมักออกพร้อมกับใบอ่อน มีกลิ่นหอม กลีบดอกมี 5 กลีบ กลีบดอกขนาด 6-
8 มม. รูปไข่กลับ โคนติดกัน ดอกสมบูรณ์เพศ เกสรตัวผู้มี 65-70 อัน อับเรณูสีน้ าตาลอ่อน ก้านเกสรตัวเมียสั้น 
รังไข่สีเขียวสด หมอนรองดอกเห็นไม่ชัดเจน กลีบฐานดอกกางแผ่เป็นรูปดาวมี 4-5 แฉกแหลมๆ กลีบเลี้ยงแบน
มี 4-5 พู  ก้านดอกมีขนอ่อนปกคลุม  

ผล รูปรีกลมหรือรียาว ขนาดกว้าง 8-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12-18 เซนติเมตร ผิวเรียบเกลี้ยง 
เปลือกหนา แข็งมาก ไม่แตก ผลอ่อนมีสีเขียวพอสุกมีสีเหลือง เนื้อผลมีสีเหลือง นิ่ม มีกลิ่นหอม และมีเนื้อเยื่อ
สีส้มที่มียางเหนียวๆ ภายในมี 8-15 ช่อง  

เมล็ดสีน้ าตาลอ่อน จ านวนมาก มียางใสเหนียวหุ้มเมล็ดอยู่ เมล็ดรูปรีๆ และแบน มีเส้นขนหนาแน่น
ปกคลุม พบขึ้นทั่วไปตามป่าเบญจพรรณ และป่าแล้งทั่วไป ที่สูงจากระดับน้ าทะเล 50-700 เมตร ออกดอก
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม และติดผลระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 

กินยอด ลูกต้มกิน ข้างในมีรสหวาน ฝานเป็นแว่นๆ ตากแห้งน าไปต้ม ยางใช้พันบุหรี่ขี้โย 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ผลสามารถน ามารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบแห้ง 
2. สามารถน ามาใช้ท าเป็นเครื่องดื่มได้ด้วยการน าผลมะตูมไปผสมกับมะขาม 
3. เมื่อกรองได้น้ าและน ามาเติมน้ าตาลจะได้เครื่องดื่มที่มีรสชาติคล้ายกับมะนาว 
4. ใบอ่อนของมะตูมน ามารับประทานเป็นผักสลัดได้ 
5. หรือจะน าใบอ่อนมาใช้กินกับน้ าพริกหรือลาบก็ได้ 
6. ผลแก่แต่เปลือกยังนิ่ม เมื่อน ามาฝานสามารถน ามาท าเป็นมะตูมเชื่อมได้ 
7. มะตูมใช้เป็นส่วนผสมของขนมหลายชนิด 
8. มะตูมสุกมีเนื้อเละสามารถน ามารับประทานเป็นผลไม้ได้ 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ยาแก้ความดัน โรคไต ผลแก่แต่ไม่สุกใช้รับประทานเป็นยาบ ารุงร่างกาย รักษาธาตุ บ ารุงธาตุไฟ 
2. ผลสุกสามารถน ามาใช้เป็นยาระบายได ้
3. ช่วยรักษาอาการท้องร่วง ท้องเดิน โรคล าไส้ 
4. ใช้รักษาอาการท้องผูกเรื้อรังได้ 
5. ใบสดน ามาคั้นเอาน้ า ใช้แก้หวัด 
6. เปลือกรากและล าต้นจะช่วยแก้อาการไข้จับสั่น 
7. แก้ลม แก้มูกเลือด 
8. ช่วยรักษาอาการหลอดลมอักเสบ  

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด และการตอนก่ิง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . (2553) .  มะตูม .  สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=262 
Medthai. (2560). มะตูม สรรพคุณและประโยชน์ของมะตูม 16 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/มะตูม/ 
Satja Prasongsap. (2555). มะตูม. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก http://hort.ezathai.org/?p=509 
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43) ชื่อภาคเหนือ บะแปบ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ถั่วแปบ ถั่วแปบขาว, ถั่วหนัง, หมากแปบ, มะแปบ (เชียงใหม่), ถั่วแปบน้อย แปบ

ปลาซิว (สกลนคร), ถั่วแปะยี (ภาคเหนือ), กวาวน้ า ถั่วหนัง ถั่วแล้ง มะแปน ถั่วแปยี 
ถั่วมะเปกี (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) , โบ่บ๊ะซะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), เป๊าะบ่าสะ 
(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), กู๊เบเส่, กู๊เบอีโท้, กู๊เบผ่าบุ๊ (กะเหรี่ยงแดง), แผละแถะ 
(ลั้วะ) , เบล่เปยี่ (ปะหล่อง) , เซียงหวังตบ (เมี่ยน) , Hyacinth bean, Dolichos 
bean, Seim bean, Lablab bean, Egyptian kidney bean, Indian bean,  
Australian pea 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lablab purpureus (L.) Sweet  
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นถั่วแปบ จัดเป็นไม้ล้มลุกเลื้อยพันที่มีอายุหลายปี ลักษณะของเรือนยอดเป็นรูปทรงกระบอก มีล า
ต้นอยู่เหนือดิน ตั้งตรงเองไม่ได้ และจะใช้ส่วนของล าต้นเกี่ยวพัน ล าต้นมีความสูงได้ประมาณ 2.3 เมตร และมี
ล าต้นหรือเถายาวหรือกว้างได้ถึง 4-6 เมตร โดยเถามีลักษณะกลมสีเขียวและมีขนสีขาวขึ้นอยู่ประปราย ไม่
อวบน้ า มีรากสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่ระบายน้ าได้ดี และชอบแสงแดดจัด โดย
สามารถพบได้ทางภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือใบถั่วแปบ  

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบเรียงสลับกัน ใบย่อยที่ปลายลักษณะเป็นรูปไข่ ส่วนใบ
ย่อยด้านข้างมีลักษณะเป็นรูปไข่เบี้ยว ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-12 
เซนติเมตร มีหูใบย่อย แผ่นใบมีขนบาง ส่วนก้านใบมีความยาวประมาณ 5 นิ้วดอกถ่ัวแปบ  

ดอกเป็นช่อกระจะตามซอกระหว่างก้านใบกับกิ่ง ก้านช่อดอกยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ในช่อมี
ดอกย่อยจ านวนมาก ลักษณะของดอกถั่วแปบจะเหมือนกับดอกถั่วทั่ว ๆ ไป กลีบดอกเป็นสีม่วงหรือสีขาวแยก
ออกจากกัน และมีจ านวน 3 กลีบ มีลักษณะเป็นรูปไต ส่วนกลีบรองดอกมีลักษณะเป็นรูประฆัง ดอกมีเกสรตัว
ผู้สีเหลืองจ านวน 3 อัน มีเกสรตัวเมียสีเหลืองอีกจ านวน 1 อัน ส่วนรังไข่จะอยู่เหนือวงกลีบ ดอกไม่มีกลิ่น 

ผลถั่วแปบ หรือ ฝักถ่ัวแปบ ผลมีลักษณะเป็นฝักแบนยาวและโค้งงอ ปลายผลเป็นจะงอย ลักษณะของ
ผลมี 2 ชนิด คือ ฝักแบนและฝักกลม ผิวผลเรียบและเป็นสีเขียวอ่อนหรือสีม่วง สันฝักนูนขรุขระเป็นสีเขียว
อ่อนยาวประมาณ 2 นิ้ว ในผลมีเมล็ดอยู่ประมาณ 3-6 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปไข่กลม มีสีหลากหลายไป
ตามสายพันธุ์ ตั้งแต่สีครีม สีขาวเหลือง สีน้ าตาลอ่อน จนถึงสีแดงหรือมีลาย 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว 
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ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 

ย า, ลวกกับน้ าพริก, แกงแค, แกงส้ม 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ฝักถั่วแปบสามารถน ามาใช้ประกอบอาหาร โดยนิยมน ามาท าให้สุกก่อนน ามารับประทาน เช่น 

น ามาใส่แกง อย่างเช่นแกงส้ม หรือน ามาใช้ผัด ส่วนภาคอีสานจะใช้แกงซุปเช่นเดียวกับซุปบักมี่ หรือจะน าไป
ต้ม หรือน ามาลวกจิ้มเป็นผักจิ้มกินกับน้ าพริกต่าง ๆ ส่วนเมล็ดน าไปทอดรับประทาน 

2. ต้นถั่วแปบสามารถปลูกเป็นพืชเพ่ือช่วยปรับบ ารุงดินได้ เนื่องจากต้นมีปมที่รากจับไนโตรเจนจาก
อากาศมาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยไตเตรด หรือจะใช้เป็นปุ๋ยพืชสดก็ได้เช่นกัน แต่ไม่นิยมน ามาปลูกไว้ในบริเวณบ้าน 
เพราะคนโบราณเชื่อว่า ค าว่า “แปบ” ใกล้เคียงกับค าว่า “ปอบ” ที่เปรียบเสมือนสิ่งชั่วร้ายนั่นเอง 

3. นอกจากนี้ยังใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน เพ่ือช่วยป้องกันวัชพืชและช่วยรักษาความชุ่มชื้นในสวนผลไม้ 
4. เมล็ดแก่ของถั่วแปบนิยมน ามาใช้เป็นอาหารวัวและควาย 
5. ถั่วแบบบางสายพันธุ์ นิยมใช้ปลูกเพ่ือใช้เป็นอาหารส าหรับสัตว์เลี้ยงในทุ่งหญ้า 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เมล็ดมีรสหวานมัน ช่วยบ ารุงก าลัง แก่อาการอ่อนเพลีย (ผล, เมล็ด) 
2. ผลใช้รับประทานเป็นอาหารบ ารุงร่างกาย (ผล) 
3. ช่วยบ ารุงธาตุในร่างกาย (เมล็ด) 
4. ช่วยแก้โรคตา (เมล็ด) บ้างก็ว่าใช้รากในการรักษาโรคตา (ราก) 
5. ผลหรือเมล็ดถั่วแปบช่วยลดไข้ แก้ไข้ แก้ไข้สัมประชวร (เมล็ด) 
6. ทั้งต้นใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้อาการเจ็บคอ เสียงแหบแห้ง (ท้ังต้น) แก้คอแห้ง (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
7. ช่วยแก้เสมหะในร่างกาย (เมล็ด) 
8. ช่วยแก้อาการแพ้ (ผล) 
9. ช่วยดับร้อน ถอนพิษ ขจัดความชื้น และช่วยถอนพิษสุรา (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
10. ช่วยระงับอาเจียน (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
11. ช่วยแก้อาการเมาค้าง (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
12. ช่วยแก้ลม (เมล็ด) 
13. ใบน ามาต าใช้พอกรักษาโรคคางทูม (ใบ) 
14. รากของถั่วแปบช่วยแก้โรคซาง (ราก) 
15. ช่วยบ ารุงม้ามและกระเพาะอาหาร (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
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16. ช่วยระงับอาการท้องร่วง (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
17. ช่วยแก้อาการประจ าเดือนมาไม่ปกติ (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
18. ช่วยแก้อาการเกร็ง (เมล็ด) 
19. หากน าถั่วแปบมาปรุงหรือท าเป็นข้ามต้มผสมรวมกับแคร์รอตและลูกเดือย จะช่วยแก้อาการ

ท้องอืด ระงับอาการท้องร่วง ช่วยท าให้เจริญอาหาร และช่วยระงับอาเจียน 
20. หากใช้ถั่วแปบสดปรุงผัดผสมกับแคร์รอตและเห็ดที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง (เห็ดหอม เห็ดฟาง เห็ดหูหนู 

เห็ดหัวลิง ฯลฯ) จะได้อาหารเสริมที่มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง ซึ่งเหมาะส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและบุคคลทั่วไป 
ซึ่งการรับประทานเป็นประจ าจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ถั่วแปบ สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วแปบ 25 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ถั่วแปบ/  
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44) ชื่อภาคเหนือ บะหนุน 
ชื่อไทย/อื่นๆ ขนุน ขะนู (จันทบุรี), นะยวยซะ (กาญจนบุรี), เนน (นครราชสีมา), ซีคึย ปะหน่อย 

หมากกลาง (แม่ฮ่องสอน), นากอ (ปัตตานี), มะหนุน (ภาคเหนือ ภาคใต้), ลาน ล้าง 
(ภาคเหนือ), หมักหมี้ (ตะวันอองเฉียงเหนือ), 

 ขะเนอ, ขน,ูนากอ, มะยวยซะ, Jackfruit, Jakfruit 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus heterophyllus Lam.  
วงศ์ (Family) Moraceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นขนุน เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15-30 เมตร กิ่งและล าต้นเมื่อมีแผลจะมีน้ ายางสีขาว
ข้นไหลออกมา  

ใบขนุน เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบเป็นรูปรี ปลายใบทู่ถึงแหลม โคนใบมน ใบหนา ผิวด้านบนของ
ใบจะมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ส่วนผิวใบด้านล่างจะสากมือ ใบขนุนกว้างประมาณ 5-8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 
10-15 เซนติเมตร 

ดอกขนุน ออกเป็นช่อเชิงสดแยกเพศอยู่รวมกัน เป็นช่อสีเขียว อัดกันแน่นและอยู่บนต้นเดียวกัน โดย
ดอกเพศผู้จะออกตามปลายกิ่งหรือซอกใบ ซึ่งเราจะเรียกว่า “ส่า” ส่วนดอกเพศเมียจะออกตามกิ่งใหญ่และล า
ต้น เมื่อติดผลดอกท้ังช่อจะเจริญร่วมกันเป็นผลรวมมีขนาดใหญ่ โดย 1 ดอกจะกลายเป็น 1 ยวง 

ผลขนุน หรือ ลูกขนุน ลักษณะภายนอกจะคล้าย ๆ จ าปาดะ (ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกัน) โดยลักษณะของลูก
ขนุน ในผลดิบเปลือกมีสีขาว หนามทู่ ถ้ากรีดจะมียางเหนียว ถ้าแก่เปลือกจะมีสี น้ าตาลอ่อนอมเหลืองและ
หนามจะป้านขึ้นด้วย ภายในผลของขนุนจะมีซังขนุนหุ้มยวงสีเหลืองไว้ เมล็ดจะอยู่ในยวง โดยดอกขนุนจะออก
ดอกปีละ 2 ครั้ง คือในช่วงเมษายน-พฤษภาคม และในช่วงธันวาคม-มกราคม 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
แกงบะหนุน (ลูกดิบ ลูกอ่อน) 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เม็ดขนุน ช่วยบ ารุงน้ านม ขับน้ านม ท าให้น้ านมของแม่เพ่ิมมากขึ้น (เม็ดขนุน) 
2. ใช้หมักท าเหล้า (เนื้อหุ้มเมล็ดสุก) 
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3. ช่วยแก้อาการเมาสุรา (ผลสุก) 
4. แก่นของต้นขนุน น ามาใช้ท าสีย้อมผ้าได้ โดยจะให้สีน้ าตาลแก่ นิยมน ามาใช้ย้อมสีจีวรพระ 
5. ส่าแห้งของขนุนน ามาใช้ท าเป็นชุดจุดไฟได้ 
6. เนื้อไม้ของต้นขนุนสามารถน ามาใช้ท าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องดนตรีได้ 
7. เมล็ดและยวงสามารถน ามารับประทานเป็นอาหารได้ 
8. เนื้อขนุนสุกน ามารับประทานเป็นผลไม้และท าเป็นขนมได้หลายชนิด เช่น ใส่ในไอศกรีม ลอดช่อง 

กินกับข้าวเหนียวมูน น าไปอบแห้ง 
9. ขนุนอ่อนนิยมน ามาปรุงเป็นอาหารรับประทานเป็นผัก เช่น ใส่ในส้มต า ต ามะหนุน แกงขนุน ย า 

ขนุนอบกรอบ เป็นต้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ช่วยบ ารุงโลหิต ท าให้เลือดเย็น (แก่นขนุนหนังหรือขนุนละมุด, ราก, แก่น) 
2. ขนุนมีสรรพคุณช่วยบ ารุงก าลัง ชูหัวใจให้สดชื่น (เนื้อหุ้มเมล็ดสุก, เนื้อในเมล็ด, ผลสุก, เมล็ด) 
3. ช่วยบ ารุงร่างกาย (เมล็ด) 
4. ขนุนหนังเป็นผลไม้ที่มีวิตามินอีสูงติด 10 อันดับแรกของผลไม้ และยังมีวิตามินซีสูงช่วยต่อต้าน

อนุมูลอิสระ และช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง 
5. ช่วยแก้อาการกระหายน้ า (ผลสุก) 
6. ขนุนมีประโยชน์ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานได้ โดยมีผลงานวิจัยของประเทศ

ศรีลังกา ที่ได้ท าการทดลองในผู้ป่วยเบาหวานและในหนูทดลอง ซึ่งผลการทดลองพบว่าสามารถช่วยลดระดับ
น้ าตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผลการทดลองยังได้ท าการเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันที่ ใช้รักษา
เบาหวาน ซึ่งก็คือยา Tolbutamide และได้ผลสรุปว่าสารสกัดจากขนุนสามารถช่วยรักษาระดับน้ าตาลใน
เลือดได้ดีกว่ายา Tolbutamide ภายในเวลา 5 ชม. ส าหรับวิธีน ามาปรุงเป็นยาก็ง่าย ๆ เพียงแค่ใช้ใบขนุนแก่ 
5-10 ใบ น ามาต้มในน้ า 3 แก้ว เคี่ยวนานประมาณ 15 นาที แล้วน ามาดื่มก่อนอาหารเช้า-เย็น (ใบ) 

7. ช่วยระงับประสาท (ใบ) 
8. ช่วยแก้โรคลมชัก (ใบ) 
9. ใบขนุนละมุด น าไปเผาให้เป็นถ่านผสมกับน้ าปูนใสใช้หยอดหู แก้อาการปวดหู และเป็นหู

น้ าหนวก (ใบขนุนละมุด) 
10. ใบขนุนใช้ต้มดื่มช่วยแก้อาการท้องเสียได้ (ใบ, ราก) 
11. เมล็ดช่วยแก้อาการปวดท้อง (เมล็ดขนุน) 
12. ใช้เป็นยาระบายอ่อน ๆ (เนื้อหุ้มเมล็ด, ผลสุก) 
13. ช่วยสมานล าไส้ (แก่น) 
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14. เม็ดขนุน มีสารพรีไบโอติกหรือสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ทนต่อการย่อยของกระเพาะ
อาหารและการดูดซึมของล าไส้เล็กตอนบน ซึ่งช่วยดูดซึมแร่ธาตุอย่างแคลเซียม เหล็ก สร้างสารป้องกัน
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้ โดยไม่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคแต่อย่างใด (เมล็ด) 

15. ไส้ในของขนุนละมุด ใช้รับประทานช่วยแก้อาการตกเลือดในทวารเบาของสตรีที่มีมากไปให้หยุด
ได้ (ไส้ในขนุน) 

16. แก่นและเนื้อไม้ของต้นขนุน น ามาใช้รับประทานช่วยแก้กามโรค (แก่นและเนื้อไม้) 
17. ช่วยขับพยาธิ (ใบ) 
18. ใช้แก้โรคผิวหนังต่าง ๆ (ใบ, ราก) 
19. ช่วยรักษาแผลมีหนองเรื้อรัง (ยาง, ใบ) 
20. ช่วยสมานแผล (แก่น) 
21. ใช้ทาแผลบวมอักเสบ (ยาง) 
22. ช่วยแก้ต่อมน้ าเหลืองอักเสบที่เกิดจากแผลมีหนองที่ผิวหนัง (ยาง) 
23. ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ช่วยในการจับกลุ่มอสุจิ เม็ดเลือดแดง แบคทีเรีย สารในของเหลวของร่างกาย 

ช่วยยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอส ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด และช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาว 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ส าหรับผู้ที่เป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยงการรับประทานขนุนหรือรับประทานแต่น้อยเพราะมีรสหวาน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด การเสียบยอด การทาบกิ่ง  

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ลุงจรัส. (2554). เสียบยอดขนุน. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/ 

sansumpangroup/2011/07/23/entry-1 
Kasetkaoklai. (2560). ขนุนทองประเสริฐ “ทาบกิ่งขาย” ใช้พ้ืนที่เพียงน้อยนิดก็มีสิทธิ์รวยได้. สืบค้นเมื่อ 14 

ธันวาคม 2561 จาก https://www.kasetkaoklai.com/home/2017/05/ขนุนทองประเสริฐ-ทาบ
กิ่/ 

Medthai. (2560). ขนุน สรรพคุณและประโยชน์ของขนุน 32 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 
https://medthai.com/ขนุน/ 
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45) ชื่อภาคเหนือ บะแฮะ  
ชื่อไทย/อื่นๆ ถั่วแระ, ถั่วมะแฮะ, ถั่วแรด (ชุมพร), มะแฮะ, มะแฮะต้น, ถั่วแระต้น (ภาคเหนือ),  

 ถั่วแฮ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ถั่วแระ, ถั่วแระผี, ถั่วแม่ตาย (ภาคกลาง),  
 พะหน่อเซะ พะหน่อซิ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), มะแฮะ (ไทลื้อ), ย่วนตูแฮะ (ปะหล่อง),  
 เปล๊ะกะแลง (ขมุ), ถั่วแฮ, Pigeon pea, Angola pea, Congo pea 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cajanus cajan (L.) Millsp. 
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นถั่วแระ จัดเป็นพรรณไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดย่อม อายุฤดูเดียวหรือหลายฤดู ล าต้นมีลักษณะตั้ง
ตรง สูงประมาณ 1-3.5 เมตร กิ่งแผ่ออกด้านข้างเป็นคู่ ผิวของล าต้นเกลี้ยงเป็นสีเขียวหม่น ขยายพันธุ์ด้วย
วิธีการเพาะเมล็ด มีทั้งถั่วแระขาวและถ่ัวแระแดง พบขึ้นในที่โล่งแจ้งชายป่าเบญจพรรณ 

ใบถั่วแระ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ออกเรียงสลับ ใบย่อยจะแตกออกมาตามล า
ต้น หรือตามกิ่งประมาณ 3 ใบ ลักษณะของใบย่อยมีขนาดเล็กเป็นรูปขอบขนานแกมใบหอก ปลายใบแหลม 
คล้ายใบขมิ้นต้นหรือขมิ้นพระ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-3.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1.5-10 
เซนติเมตร ผิวใบทั้งสองด้านมีขนสีขาวนวล 

ดอกถั่วแระ ออกดอกเป็นช่อกระจะคล้ายดอกโสน มีดอกย่อยประมาณ 8-14 ดอก โดยจะออกตาม
ซอกใบ ลักษณะของดอกเป็นรูปดอกถั่ว กลีบดอกเป็นสีเหลืองมีขอบสีน้ าตาลแดง ใบประดับมีขน กลีบเลี้ยง
เชื่อมติดกันเป็นถ้วย ปลายแยกเป็นแฉก 4-5 แฉก 

ผลถั่วแระ ลักษณะของผลเป็นฝักแบนยาวสีม่วงเข้มปนเขียว เป็นห้อง ๆ และมีขน ฝักหนึ่งจะแบ่ง
ออกเป็นห้อง 3-4 ห้อง ภายในมีเมล็ดลักษณะกลมหรือแบนเล็กน้อย ห้องละ 1 เมล็ด เมล็ดมีขนาดเท่ากับเมล็ด
ถั่วเหลือง สีของเมล็ดเป็นสีเหลือง ขาว และสีแดง 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ฝักอ่อน กินกับน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ยอดอ่อนน ามาลวกจิ้มกับน ้าพริก ผลแก่นิยมน ามานึ่งเพ่ือ รับประทานเมล็ด 
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2. ฝักน ามาตากแห้งแกะเอาเมล็ดออกมาใช้ปรุงเป็นอาหาร หรือน าไปขายเป็นสินค้า 
3. ชาวปะหล่อง ขมุ และกะเหรี่ยงเชียงใหม่ จะน าผลถั่วแระมารับประทานเป็นผักจิ้มกับน้ าพริก 
4. ชาวปะหล่องถือว่ายอดอ่อนและดอกถั่วแระเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ ใช้ปะพรมน้ ามนต์หรือใช้ในพิธีปลูก

เสาเอกของบ้าน 
5. ถั่วแระเป็นพืชที่สามารถน ามาใช้ในการเลี้ยงครั่งได้ดี (ทั่วไปแล้วจะใช้สะแกนา ปันแก่ พุทราป่า 

ลิ้นจี่ และไทร ในการเลี้ยงครั่ง) เนื่องจากต้นถั่วแระสามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนและกึ่งแห้งแล้ง ปลูก
ง่าย ทนแล้ง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี หลังจากปลูกแล้วจะให้ผลผลิตประมาณ 6-9 เดือน อีก
ทั้งเมล็ดถั่วแระยังให้โปรตีนสูง เจริญเติบโตแข่งกับพืชชนิดอื่นได้ดี และยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินได้อีกด้วย 

6. นอกจากนี้ยังมีการปลูกถั่วแระเพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ า ช่วยลดการพังทลายของ
หน้าดินจากน้ าฝน ซึ่งถ่ัวแระสามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งท่ีราบและที่ลาดชัน 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. เมล็ดมีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงก าลัง  
2. ทั้งฝักมีรสมันเฝื่อนเล็กน้อย มีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงร่างกาย (ท้ังฝัก) 
3. ช่วยลดระดับคอเลสเตรอล ลดระดับน้ าตาลในเลือด ลดความดันโลหิต ด้วยการใช้เมล็ดน ามาต้ม

รบัประทานเป็นของกินเล่น (เมล็ด) 
4. รากและเมล็ดใช้ปรุงเป็นยากินรักษาไข้ ถอนพิษ (รากและเมล็ด) 
5. ช่วยแก้อาการไอ (ใบ) 
6. น้ าคั้นจากใบใช้ใส่แผลในปากหรือหู (ใบ) 
7. ต้นและใบมีสรรพคุณเป็นยาขับลมลงเบื้องต่ า (ต้นและใบ) 
8. ต้น ราก และใบมีสรรพคุณเป็นยาขับผายลม (ต้น, ราก, ใบ) 
9. ใบใช้เป็นยาแก้ท้องเสีย (ใบ) 
10. ต ารายาไทยจะใช้รากปรุงยาขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ ปัสสาวะแดงขุ่น ปัสสาวะน้อย ช่วย

ละลายนิ่วในไต ส่วนรากและเมล็ดใช้ปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ แก้อาการปัสสาวะเหลืองหรือแดง (ราก , รากและ
เมล็ด) 

11. ต ารายาพื้นบ้านจะใช้ทั้งต้น 1 ก ามือ น ามาต้มกับน้ าดื่มครั้งละ 1 ถ้วย วันละ 3 ครั้ง เป็นยารักษา
อาการตกเลือด แก้ไข้ทับระดู (ท้ังต้น) 

12. รากและเมล็ดใช้ปรุงเป็นยากินแก้น้ าเหลืองเสีย รักษาน้ าเบาเหลืองและแดงดังสีขมิ้น หรือน้ าเบา
ออกน้อย (รากและเมล็ด) 

13. ใบใช้เป็นยารักษาบาดแผล (ใบ) 
14. ต้นและใบมีสรรพคุณเป็นยาแก้เส้นเอ็นพิการ (ความผิดปกติของระบบเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ มัก

มีอาการเจ็บต่าง ๆ ปวดเมื่อยเสียวไปทุกเส้น ตามตัว ใบหน้า ถึงศีรษะ) (ต้น, ใบ) 
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15. เมล็ดมีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงไขข้อ บ ารุงเส้นเอ็น ส่วนทั้งฝักมีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงกระดูก บ ารุง
เส้นเอ็น (เมล็ด, ทั้งฝัก) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (2560). มะแฮะ. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 

จาก http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp 
?botanic_id=2855 

Medthai. (2560). ถั่วแระ สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วแระต้น 20 ข้อ ! (ถั่วแฮ). สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 
2561 จาก https://medthai.com/ถั่วแระ/ 
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46) ชื่อภาคเหนือ บัวกว้ัก 
ชื่อไทย/อื่นๆ ภาคกลาง ตาลปัตรฤาษี, ผักพาย, ผักพายใหญ่, ตาลปัตรยายชี, ผักตะบัน,  

 นางกวัก, บัวลอย, ภาคอีสาน ผักก้านจอง, ผักคันจอง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Limnocharis flava (L.) Buch  
วงศ์ (Family) Alismataceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้นของตาลปัตรฤาษี/ผักก้านจอง เป็นเหง้าที่เติบโตอยู่ในดินใต้น้ า สามารถแตกออกเป็นไหลสั้นๆ 
และแตกเหง้าหรือล าต้นใหม่ได ้

ใบตาลปัตรฤาษี/ผักก้านจองออกเป็นใบเดี่ยว ประกอบด้วยก้านใบ และแผ่นใบ ซึ่งเป็นส่วนที่มองเห็น
เหนือดินหรือเหนือน้ า ก้านใบ เป็นส่วนที่แทงออกจากเหง้า 3-5 ก้าน แต่ละก้านจะมีรูปทรงสามเหลี่ยม โดย
ขอบแต่ละด้านเป็นสันบาง และสั้นๆที่เป็นลูกคลื่นยื่นออกมาเล็กน้อย ภายในประกอบด้วยเหยื่อที่เป็นร่างแห
ของโพรงอากาศ เมื่อจับบีบจะยุบตัวได้ง่าย โดยก้านใบมีความยาวถึงปลายก้านประมาณ 40-60 เซนติเมตร 
ขนาดล าก้านประมาณ 1.5-2.5 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งเติบโตโคนก้านมีสีน้ าตาลอม
ม่วง และค่อยเป็นสีเขียวสดขึ้นมาจนถึงปลายก้าน แผ่นใบ เป็นส่วนที่ต่อกับก้านใบ มีรูปไข่ โคนใบสอบ กลาง
ใบกว้าง และสอบแหลมที่ปลาย ใบยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร กว้างมากสุดบริเวณกลางใบ ประมาณ 10-
15 เซนติเมตร แผ่นใบเรียบ มีสีเขียวสด แผ่นใบด้านล่างมองเห็นเส้นใบนูนเด่นที่มีสีเดียวกันกับแผ่นใบตามแนว
ยาวของใบ ทั้งนี้ ทั้งส่วนก้านใบ และแผ่นใบ เมื่อฉีกขาดจะพบยางสีขาวไหลออกมา 

ดอกแทงออกเป็นช่อ ประกอบด้วยก้านดอกหลักที่แทงออกจากกลางล าต้น ก้านดอกหลักมีรูป
สามเหลี่ยมคล้ายกับก้านใบ และมีความยาวน้อยกว่าก้านใบเล็กน้อย โดยส่วนปลาสุดของก้านดอกหลักจะ
ประกอบด้วยดอกย่อย 8-12 ดอก เรียงเป็นชั้น ประมาณ 3 ชั้น ชั้นแรกมีประมาณ 5 ดอก ชั้นที่ 2 และ3 มี
ประมาณ 2-3 ดอก แต่ละดอกย่อยจะมีก้านดอกที่คล้ายกับดอกหลัก แต่จะสั้นกว่ามากที่ประมาณ 5-10 
เซนติเมตร โดยปลายสุดของก้านดอกย่อยจะเป็นตัวดอก 

ดอกตูมมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมปลายแหลมที่หุ้มด้วยกลีบรองดอกสีเขียว เมื่อบาน กลีบรองดอกจะ
กางออก แล้วกลีบดอกจะแผ่ออกมา โดยแต่ละดอกจะมีกลีบดอก 3 กลีบ แต่ละกลีบมีมีลักษณะคล้าย
เกล็ดปลา สีเหลืองสด ขอบกลีบย่นเป็นลูกคลื่น ถัดมาตรงกลางเป็นส่วนของก้านเกสรสีเหลืองสดที่เรียงกันเป็น
วงกลม โดยตรงกลางล่างสุดจะเป็นรังไข่ ทั้งนี้ ตาลปัตรฤาษี/ผักก้านจองจะออกดอกในช่วงเดือนกันยายน -
พฤศจิกายน 

ผลมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม ที่ประกอบด้วยผลย่อยจ านวนมาก กว้าง 1.2-2 เซนติเมตร ยาว 1-1.5 
เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และแก่เต็มที่เป็นสีด า ภายในผลประกอบด้วยเมล็ด
จ านวนมาก เมล็ดมีรูปเกือกม้า เปลือกมีสีน้ าตาลเข้ม ยาว 1.2-1.5 มิลลิเมตร 
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แหล่งที่พบ 
พ้ืนที่เกษตร     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ก้านดอกกินกับส้มต า กับน้ าพริกปลา 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ทุกส่วนของต้นสามารถน ามารับประทานเป็นผักสด หรือใช้เป็นผักเคียงกินร่วมกับอาหารอ่ืนๆ ได้ใช้

ปลูกเป็นไม้ประดับในกระถาง เนื่องจากมีดอกเป็นช่อกระจุกสวยงาม สามารถปลูกในแหล่งน้ าตื้นเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศน์ และบ าบัดน้ าเสียได้ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ใช้เป็นยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร แก้ท้องเสีย ท าให้เจริญอาหาร ช่วยลดไข้ บรรเทาอาการปวด

และวิงเวียนศีรษะ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด หรือแยกเหง้า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). ผักก้านจอง (ตาลปัตรฤาษี) ผักพายเล็ก และสรรพคุณ . สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 

จาก http://puechkaset.com/ผักก้านจอง/ 
วิชาการเกษตร. (2559). ตาลปัตรฤาษี . สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก www.vichakaset.com/

ตาลปัตรฤาษี/ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (ม.ป.ป.). ตาลปัตรฤาษี. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 

2561 จาก http: / /www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_ 
detail.asp?botanic_id=1603  
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47) ชื่อภาคเหนือ ปืนนกไส้ 
ชื่อไทย/อื่นๆ กี่นกไส้, หญ้าก้นจ้ า, Spanish needle Beggar’s tick, Beggar-ticks, Black-jack,  

 Broom stick, Broom stuff, Cobbler’s pegs,  
 Devil’s needles, Hairy beggar-ticks,  
 Hairy bidens, Farmers friend 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bidens pilosa L.  
วงศ์ (Family) Asteraceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นปืนนกไส้ จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก ล าต้นมีลักษณะตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 15-100 เซนติเมตร 
แตกกิ่งก้านมาก กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม  

ใบปืนนกไส้ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ มีใบย่อย 3 ใบ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่แกม
รูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบใบจักเป็นซี่ฟัน ใบกลางมีขนาดใหญ่กว่าใบข้าง บางครั้งใบ
อาจเชื่อมติดกันดูเหมือนเป็นใบเดียวกัน ใบกว้างประมาณ 1-4 เซนติเมตร และยาวประมาณ 2-9 เซนติเมตร 

ดอกปืนนกไส้ ออกดอกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกช่อมีประมาณ 1-3 ดอก ดอกเดี่ยว
ขนาด 1 เซนติเมตร ดอกเป็นสีเหลืองหรือสีครีม กลีบดอกประกอบด้วยกลีบดอกวงนอกสีขาวครีม ดอกเป็น
หมัน และดอกวงในเป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศสีเหลือง โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกออกเป็นแฉก 5 
แฉก กลีบเลี้ยงเป็นสีเขียว มีริ้วประดับลักษณะเป็นรูปช้อน มีเกสรเพศผู้สีน้ าตาลปลายสีเหลืองโผล่พ้นระดับ
กลีบดอกวงนอก ก้านดอกยาว 

ผลปืนนกไส้ ผลเป็นผลแห้งไม่แตก ลักษณะของผลเป็นรูปขอบขนาน แบน เป็นสัน 3-4 สัน ผลอ่อน
เป็นสีเขียว ส่วนผลแห้งเป็นสีด าหรือสีน้ าตาลเข้ม ปลายแยกเป็นแฉกหนามสีเหลือง 2 อัน ขนาดยาวประมาณ 
7-8 มิลลิเมตร 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใส่แกงแค แต่ไม่ค่อยนิยม 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอดอ่อนน ามาต้มรับประทานเป็นผักจิ้มกับน้ าพริกหรือน าไปแกง 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. รากใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้หวัด (ราก) 
2. ปืนนกไส้ทั้งต้น (อีกต าราระบุว่าใช้ราก) ใช้ผสมกับรากสาบเสือ รากมะเหลี่ยมหิน ก้นจ้ าทั้งต้น 

และผักปลาบทั้งต้น น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้ไอมีน้ ามูกข้น (ท้ังต้น) 
3. ใบใช้เป็นยาห้ามเลือด รักษาบาดแผล แผลบวม แผลเน่า (ใบ) 
4. มีบางข้อมูลระบุสรรพคุณนอกเหนือจากที่กล่าวมาว่าทั้งต้นน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้ท้องร่วง 

จุกเสียด ส่วนใบสดใช้เป็นยาแก้ปวดฟัน (ใบ, ทั้งต้น) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เพาะเมล็ดหรือปักช า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส า นั ก พิ ม พ์ บ้ า น แ ล ะ ส ว น .  ( 2558) .  ปื น น ก ไ ส้ .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  14 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 

http://book.baanlaesuan.com/plant-library/spanish-needle/ 
Medthai. (2560). ปืนนกไส้ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นปืนนกไส้ 5 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 

จาก https://medthai.com/ปืนนกไส้/ 
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48) ชื่อภาคเหนือ ปุ๋มป๋า จุ๋มป๋า 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักปอด,  ผักพริก,  ผักจุ๋มป๋า ผักปุ่มปลา ผักผอดนา ผักจุ๋มป๋า ผักกาดนา ผักปอดตัว

เมีย, Gooseweed 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sphenoclea zeylanica Gaertn.  
วงศ์ (Family) Campanulaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

พืชล้มลุกข้ึนในน้ า อายุปีเดียว (annual) ต้นอวบน้ า ล าต้นตั้งตรง สูง 20-70 ซม. มักแตกแขนงจ านวน
มาก ภายในมีช่องอากาศอยู่โดยรอบ มีนมสีขาวๆ คล้ายฟองน้ า หุ้มรอบโคนต้นตรงส่วนที่แช่น ้า 

ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกสลับข้างกัน ก้านใบสั้น ยาว 2-10 มม. ใบยาวเรียว ยาว 2.5-16 ซม. กว้าง 0.5-
1.5 ซม. โคนใบแคบ ปลายใบทู่ บางครั้งแหลม ขอบใบเรียบ 

ดอก ออกเป็นช่อ รูปทรงกระบอกยาว 0.75-1.5 ซม. ดอกย่อยมีขนาดเล็ก และไม่มีก้านดอก กลีบ
เลี้ยงสีเขียวติดกันที่ฐาน ปลายแยกเป็น 5 แฉก แต่ละแฉกมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม ที่ขอบมีสีขาว กลีบดอก
ติดกันเป็นรูปถ้วย สีขาว ตรงปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรตัวผู้ 5 อัน ก้านสั้นมาก ติดอยู่กับกลีบดอก อับละออง
เรณู 2 เซล แตก ตามยาว เกสรตัวเมียมีรังไข่เชื่อมกับฐานดอกครึ่งหนึ่ง รังไข่แบ่งออกเป็น 2 ช่อง มีท่อรังไข่
สั้นๆ 1 อัน 

ผล มีลักษณะค่อนข้างกลมแบน ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 4-5 มม. เมื่อแก่จะแตกออกโดยรอบเป็น
วงกลม คล้ายกับเปิดฝาภายในมีเมล็ดจ านวนมาก เมล็ด มีขนาดเล็ก สีเหลืองใส ผิวขรุขระ 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอด ต้นอ่อน ช่อดอก เป็นผักสด หรือต้มจิ้ม 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบ ขับเสมหะ แก้ริดสีดวง แก้ท้องมาน แก้บาดทะยักปากมดลูก ราก แก้โลหิตพิการ ขับลมให้กระจาย

แก้ไข ้
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ผักพ้ืนบ้านและพืชสมุนไพร. (ม.ป.ป.). ผักปอด. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก http://www.sisaket.go.th 

/samunprai/samunpai9.html 
ไทยเกษตรศาสตร์. (2556). ผักปอด. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก http://www.thaikasetsart.com/

ผักปอด/ 
  



506 
 

 

49) ชื่อภาคเหนือ ปุ๋มเป้ง  
ชื่อไทย/อื่นๆ ปุ่มเป้ง, เป้งดอย, ตุหลุโคดือ, หนอไควเส (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน),  

 เปงบก (ราชบุรี), เปง (นครราชสีมา), Dwarf Date Palm, Stemless Date Palm 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phoenix acaulis Roxb. 
วงศ์ (Family) Arecaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นไม้ต้นจ าพวกปาล์ม ต้นเล็กมักเป็นพุ่มกอ มีกาบใบปกคลุมหนาแน่นที่โคนต้น มีรากค้ าจุนจ านวน
มาก  

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบแข็งเป็นเส้นยาว ปลายใบแหลม ท้องใบมักมีสีเขียวนวล ใบย่อยที่
อยู่ด้านล่างจะเปลี่ยนรูปเป็นหนามแหลม แผ่นกาบที่โคนใบแตกออกเป็นเส้นใยสีน้ าตาล  

ดอกออกเป็นช่อ แยกต้น ช่อดอกยาว 30 เซนติเมตร เมื่อแก่ช่อดอกจะเป็นสีส้ม  
ผลลักษณะกลม รูปรี ออกเป็นกลุ่ม ผลอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีแดง 

แหล่งที่พบ 
ป่าชุมชน  สวนครัว   

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินเม็ดอ่อน กินลูกสุก รสชาติหวาน 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ใบ ใช้ท าไม้กวาด(คนเมือง) 
เนื้อผลมีรสมัน รับประทานได้ 
ปลูกเป็นไม้ประดับได้ด ี

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (ม.ป.ป.). เป้ง. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 

จาก http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp 
?botanic_id=919 
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ส ถ า นี วิ จั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ส ะ แ ก ร า ช .  ( 2558) .  ปุ่ ม เ ป้ ง .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  14 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 
https://www.tistr.or.th/sakaerat/plant in sakaerat/plant list/095ปุ่มเป้ง.pdf 

สถาบั น วิ จั ย และ พัฒนาที่ สู ง .  ( 2553) .  ปุ่ ม เป้ ง , เ ป้ ง ดอย .  สื บค้ น เมื่ อ  14 ธั น ว าคม  2561 จาก 
https://eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=933&name=ปุ่มเป้ง, เป้ง
ดอย 
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50) ชื่อภาคเหนือ ปุย 
ชื่อไทย/อื่นๆ กระโดน กะนอล ผักปุย ผักฮาด หูกวาง (จันทบุรี) ขุย (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) แซงจิ

แหน่ เส่เจ๊ออะบะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) พุย (ละว้า-เชียงใหม่) ปุยขาว ผักฮาด 
ผ้าฮาด (ภาคเหนือ) กระโดนโคก กระโดนบก ปุย (ภาคเหนือ , ภาคใต้) ต้นจิก (ภาค
กลาง) ปุยกระโดน (ภาคใต้) เก๊าปุย (คนเมือง) ละหมุด (ขมุ) กะนอน (เขมร) 
กระโดนโป้, Tummy wood, Patana oak  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Careya sphaerica Roxb. 
วงศ์ (Family) Lecythidaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นกระโดน จัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง มีลักษณะของเรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ มีความ
สูงของต้นประมาณ 10-20 เมตร เปลือกต้นหนาเป็นสีด าหรือสีน้ าตาลด า แตกล่อนเป็นแผ่น ต้นมีกิ่งก้านสาขา
มาก ส่วนเนื้อไม้เป็นสีแดงเข้มถึงสีน้ าตาลแกมแดง พบได้ตามป่าเบญจพรรณชื้น ป่าหญ้า และป่าแดง 

ใบกระโดน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเวียนเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ 
ปลายใบมนและมีติ่งแหลมยื่น โคนใบสอบเรียว ส่วนขอบใบเป็นหยักเล็กน้อยตลอดทั้งขอบใบ ใบมีขนาดกว้าง
ประมาณ 15-25 เซนติเมตรและยาวประมาณ 30-35 เซนติเมตร ผิวใบทั้งสองด้านมีลักษณะเกลี้ยง เนื้อใบหนา
และค่อนข้างนิ่ม มีเส้นแขนงใบอยู่ประมาณข้างละ 8-15 เส้น เส้นใบย่อยเป็นแบบร่างแห เห็นได้ชัดเจนทาง
ด้านล่าง ก้านใบอวบเกลี้ยงและมีความยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร ในหน้าแล้งใบแก่ท้องใบจะเป็นสีแดง และ
จะท้ิงใบเม่ือออกใบอ่อน ยอดอ่อนของใบเป็นสีน้ าตาลแดง ใบก่อนร่วงเป็นสีแดง 

ดอกกระโดน ดอกมีขนาดใหญ่ ออกดอกเป็นช่อแบบกระจะตามปลายกิ่งที่ไม่มีใบ สั้นมาก ในแต่ละช่อ
มีดอกประมาณ 2-6 ดอก ลักษณะของดอกคล้ายเป็นดอกเดี่ยว มีกลีบดอก 5 กลีบ แต่ละกลีบดอกยาว
ประมาณ 1-5 นิ้ว ลักษณะของกลีบดอกเป็นรูปขอบขนาน แยกกัน ขอบกลีบและปลายกลีบเป็นสีเขียวอ่อน 
ส่วนโคนกลีบเป็นสีชมพู โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ร่วงได้ง่าย โดยดอกจะบานในเวลากลางคืน 
และมักจะร่วงในช่วงเช้า ดอกมีเกสรเพศผู้สีขาวจ านวนมากยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร ก้านเกสรยาวเรียงตัว
กันแน่นเป็นพู่ โคนก้านเกสรเชื่อมติดกันเป็นวงสีแดงอ่อน ๆ โดยเกสรที่สมบูรณ์จะอยู่ข้างใน ฐานดอกมีลักษณะ
เป็นรูปวงแหวน ขอบนูนขึ้น ส่วนเกสรเพศเมียมีรังไข่ใต้วงกลีบ ลักษณะเป็นรูปกระสวยกลีบ มี 4 ช่อง ในแต่ละ
ช่องจะมีออวุลจ านวนมาก โดยเกสรเพศเมียจะติดคงทน และก้านเกสรเพศเมียจะยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร 
ดอกมีใบประดับลักษณะกลมหรือรี 3 ใบ มีกลีบเลี้ยงดอก 4 กลีบแยกจากกัน ยาวประมาณ 8-10 มิลลิเมตร 
เป็นสีเขียวอ่อน หนาและค่อนข้างมน โดยจะออกดอกในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 

ผลกระโดน ผลมีลักษณะกลมหรือเป็นรูปไข่ อวบน้ า มีเนื้อสีเขียว ค่อนข้างแข็ง ผลมีขนาดกว้าง
ประมาณ 5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 6.5 เซนติเมตร ผิวผลเรียบ เปลือกหนา ที่ปลายผลจะมีกลีบเลี้ยงที่
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ติดทนอยู่ และมีก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผลด้วย ผลสดเป็นสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล 
ภายในผลมีเมล็ดจ านวนมากและมีเยื่อหุ้ม เมล็ดเป็นสีน้ าตาลอ่อน ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปไข่และแบน มี
ขนาดกว้างประมาณ 1 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร โดยจะออกผลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนมิถุนายน 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว พ้ืนที่เกษตร 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด กับต ามะม่วง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. นิยมปลูกเป็นไม้ประธานในสวน ยอดอ่อนรสฝาดอมมัน นิยมกินเป็นผักสดกับอาหารรสจัดต่าง ๆ

ให้วิตามินเอ วิตามินบี 2 และวิตามินซีสูง 
2. กลีบเลี้ยงและฐานรองดอกกินเป็นผักสดโดยน ามาลวกหรือย่างก่อน 
3. ใบอ่อน ยอดอ่อน และดอกอ่อนมีรสฝาดอมมัน ใช้รับประทาน 
4. ใบอ่อน ยอดอ่อน และดอกอ่อนมีรสฝาดอมมัน ใช้รับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ าพริก แจ่ว ลาบ 

ก้อย ส้มต า ต ามะม่วง ผักประกอบเมี่ยงมดแดง (ชาวอีสานนิยมใช้กระโดนน้ ามากกว่ากระโดนบก เนื่องจากมี
รสฝาดน้อยกว่าและมีรสชาติที่อร่อยกว่า) แต่ใบและยอดอ่อนจะมีกรดออกซาลิก (Oxalic acid) ในปริมาณที่
ค่อนข้างสูง การรับประทานมาก ๆ อาจเป็นสาเหตุเบื้องต้นที่ท าให้ เกิดโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้ (ใบ
กระโดนสด 100 กรัม จะมีปริมาณของออกซาเลต 59 มิลลิกรัม ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าผักชะพลู 12 เท่า และ
น้อยกว่าผักโขม 16 เท่า) 

5. ใบอ่อนเมื่อน าไปต้มแล้วน าไปใช้ห่อเกลือกินแบบเมี่ยงได้ (ขมุ) 
6. เปลือกต้นใช้ต้มท าสีย้อมผ้า โดยจะให้สีน้ าตาลแดง หรือจะต้มรวมกับฝ้ายใช้ย้อมผ้า จะให้สีเหลือง

อ่อน 
7. เส้นใยที่ได้จากเปลือกต้นสามารถน ามาใช้ท าเชือก ท ากระดาษสีน้ าตาล เนื่องจากเปลือกลอกได้

ง่าย 
8. เปลือกต้นน ามาทุบใช้ท าเป็นเบาะปูรองนั่งหลังช้าง หรือใช้รองของไว้บนหลังช้าง ส่วนคนอีสาน

นิยมลอกออกมาทุบให้นิ่มใช้ท าเป็นที่นอน และยังสามารถน ามาใช้ท าคบไฟ หรือน ามาจุดไฟใช้ควันไล่แมลง ไร 
ริ้น หรือยุงก็ได้ 
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9. เนื้อไม้กระโดนใช้ส าหรับงานก่อสร้างอาคารบ้านเรือนได้ดี เพราะมอดไม่กิน เนื่องจากเนื้อไม้มีรส
ฝาด และยังใช้ท าเครื่องเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ท าครกสาก ท าเรือและพาย เกวียนและเพลา หรือใช้ท า
เป็นหมอนรองรางรถไฟ ฯลฯ 

10. เมล็ด ราก และใบมีพิษ ใช้เป็นยาเบื่อปลา 
11. ต้นกระโดนสามารถน ามาใช้ปลูกตามสวนสาธารณะได้ โดยลักษณะของต้นเป็นทรงพุ่มกลมทึบ มี

ใบใหญ่ มองเห็นทรงพุ่มได้เด่นชัด แต่ไม่ควรน ามาปลูกใกล้ลานจอดรถ เนื่องจากต้นกระโดนเป็นไม้ผลัดใบและ
มีผลขนาดใหญ ่
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ดอกมีรสสุขุม ช่วยบ ารุงร่างกาย (ดอก) 
2. ดอกใช้เป็นยาบ ารุงก าลัง บ ารุงร่างกายหลังการคลอดบุตรของสตรี (ดอก) 
3. ผลมีรสจืดเย็น ช่วยบ ารุงหลังการคลอดบุตรของสตรี ส่วนดอกและน้ าจากเปลือกสด หากน ามา

ผสมกับน้ าผึ้งก็เป็นยาบ ารุงหลังคลอดได้เช่นกัน (ผล, ดอก, น้ าจากเปลือกสด) 
4. ดอกช่วยแก้อาการหวัด หรือจะใช้ดอกและน้ าจากเปลือกสดผสมกับน้ าผึ้งกินเป็นยาแก้หวัดก็ได้ 

(ดอก) 
5. ดอกช่วยแก้อาการไอ ช่วยท าให้ชุ่มคอ หรือจะใช้ดอกและน้ าจากเปลือกสดผสมกับน้ าผึ้งกินเป็น

ยาแก้ไอก็ได้ (ดอก) 
6. ผลมีรสจืดเย็น ช่วยในการย่อยอาหาร (ผล) 
7. เปลือกต้นน ามาแช่กับน้ าดื่มเป็นยาแก้อาการปวดท้อง ท้องเสีย (เปลือกต้น) 
8. ช่วยแก้โรคกระเพาะอาหาร (เปลือกต้น) 
9. เปลือกต้นใช้เป็นยาสมานแผลภายใน (เปลือกต้น) 
10. กระโดนจัดอยู่ในต ารับยาแก้โรคริดสีดวงทวาร ซึ่งในต ารับยาประกอบไปด้วยกระโดนโคก 1 ส่วน, 

ต้นกล้วยน้อย 1 ส่วน, ขันทองพยาบาท (ดูกใส) 1 ส่วน, ต้นซองแมว 1 ส่วน, ต้นค้อแลน 1 ส่วน, เงี่ยงดุกน้อย 
1 ส่วน, ก าแพงเจ็ดชั้น 1 ส่วน, ต้นมอนแก้ว 1 ส่วน, มอยแม่หม้าย 1 ส่วน, เล็บแมวแดง 1 ส่วน, ตากวาง 1 
ส่วน โดยน าทั้งหมดมาต้มเป็นยากิน (ต าหรับยานี้พบในบ้านเชียงเหียน ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม) 

11. แก่นใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยาส าหรับสตรีที่อยู่ไฟ (แก่น) 
12. ต้นใช้ผสมกับเถายาน่องและดินประสิว น ามาเคี่ยวให้งวดและตากให้แห้ง ใช้ส าหรับปิดแผลมีพิษ

และปิดหัวฝี (ต้น) 
13. ใบใช้รักษาแผลสด ด้วยการน ามานึ่งให้สุกแล้วใช้ปิดแผล (ใบ) 
14. ใบมีรสฝาด ใช้ใส่แผล หรือจะใช้ปรุงกับน้ ามันเป็นยาสมานแผล ส่วนเปลือกต้นก็ใช้เป็นสมานแผล

ได้เช่นกัน (ใบ, เปลือกต้น) 
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15. เปลือกต้นช่วยแก้อาการอักเสบจากการถูกงูไม่มีพิษกัด แต่ในกรณีที่เป็นงูมีพิษกัดยังไม่ควร
น ามาใช้ และบ้างก็ว่าใช้แก้พิษงูได้ (เปลือกต้น) 

16. เมล็ดมีรสฝาดเมาและมีความเป็นพิษ และมีข้อมูลระบุว่าใช้เป็นยาแก้พิษต่าง ๆ ได้ด้วย (เมล็ด) 
17. เปลือกต้นช่วยแก้น้ ากัดเท้า (เปลือกต้น) 
18. ช่วยแก้อาการปวดเมื่อย เคล็ดเมื่อย เคล็ดขัดยอก (เปลือกต้น) 
19. คุณค่าทางโภชนาการของดอกอ่อนและยอดอ่อนกระโดน ต่อ 100 กรัม 
20. พลังงาน 83 กิโลแคลอรี เส้นใยอาหาร 1.9 กรัม วิตามินเอ 3,958 หน่วยสากล วิตามินบี 1 0.10 

มิลลิกรัม วิตามินบี 2 0.88 มิลลิกรัม 
21. วิตามินบี 3 1.8 มิลลิกรัม  วิตามินซี 126 มิลลิกรัม ธาตุแคลเซียม 13 มิลลิกรัม ธาตุฟอสฟอรัส 

18 มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 1.7 มิลลิกรัม 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด และการตอนก่ิง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส า นั ก พิ ม พ์ บ้ า น แ ล ะ ส ว น .  ( 2558) .  ก ร ะ โ ด น .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  14 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 

http://book.baanlaesuan.com/plant-library/tummy-wood/ 
Medthai. (2560). กระโดน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นกระโดน 26 ข้อ ! (กระโดนบก). สืบค้นเมื่อ 14 

ธันวาคม 2561 จาก https://medthai.com/กระโดน/ 
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51) ชื่อภาคเหนือ ปู่ย่า 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักปู่ย่า หนามปู่ย่า (ภาคเหนือ) ช้าเลือด (ทั่วไป) ผักขะยา (นครพนม)  ผักคายา 

(เลย)  ผักกาดย่า (ปราจีนบุรี), Chalueat,  
 Brasiletto, Pak-yu-yah, Pansi, Mimosa Thorn 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Caesalpinia mimosoides Lamk.  
วงศ์ (Family) Leguminosae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น เป็นไม้เลื้อยล าต้นตั้งตรงหรือพันกับไม้อ่ืน สูงกว่า 1 เมตร ล าต้นมีหนามแหลมจ านวนมากทั้งล า
ต้น และใบ ยอดอ่อนสีน้ าตาลแดง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน  

ก้านใบยาว 25-30 เซนติเมตร ใบมี 10-30 คู่ และแตก ออกไปอีก 10-20 เซนติเมตร ก้านใบสีแดงมี
หนามแหลมตามก่ิงก้านทั่วไป  

ใบลักษณะกลมมนขนาดกว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร สามารถหุบเข้าหากันได้เมื่อสัมผัส ใบและช่อดอก
มีกลิ่นฉุนรุนแรง ดอก เป็นช่อยาว 20-40 เซนติเมตร  

ดอกสีเหลืองบานในช่วงฤดูหนาว ขนาดดอกยาว 1.2-2 เซนติเมตร กว้าง 1-1.8 เซนติเมตร ผล เป็น
ฝัก บวมพอง มีหนามเล็กๆ ขนาดเท่าหัวแม่มือ ภายในมีเมล็ด 2 เมล็ด 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดกินกับน้ าพริก ดอกกับยอดกินกับส้า กินสด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ส่วนที่เป็นผัก ได้แก่ ยอดอ่อน ใบอ่อนและดอกของผักปู่ย่าใช้รับประทานเป็นผักได้ เช่น ยอด

รับประทานสดกับซุปหน่อไม้ ชาวล้านนาใช้ใบและยอดอ่อนเป็นส่วนผสมของส้าผัก นิยมน ามาท าส้าผักรวม 
เป็นผักจิ้มน้ าพริกส้าผัก ชาวอีสานนิยมรับประทานสดกับซุปหน่อไม้ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
บ ารุงเลือด แก้วิงเวียน ยอดอ่อนและดอก มีรสเปรี้ยว ฝาดเผ็ดร่วมกัน จึงมีสรรพคุณ บ ารุงเลือด แก้

วิงเวียน และจากรายงานผลการวิจัยที่ค้นพบ พบว่าในผักพ้ืนบ้านประเภทนี้ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง จึงมี
สรรพคุณในการลดหรือยับยั้งการสร้างเซลล์มะเร็งได้ดี 
พืชท่ีใช้บริโภคร่วมกัน 

มะเขือแจ้ ยอดมะม่วง 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). ผักปู่ย่า. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 

จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php?id_ingredient=241 
สมศรี นวรัตน์. (2557). ผักปู่ย่า. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก https://www.gotoknow.org/posts/ 

574850 
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52) ชื่อภาคเหนือ ปูเลย 
ชื่อไทย/อื่นๆ ไพล ปูขมิ้น มิ้นสะล่าง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน) ว่านไฟ ไพลเหลือง (ภาคกลาง) ปูเลย ปู

ลอย (ภาคเหนือ) ว่านปอบ (ภาคอีสาน) , Phlai, Cassumunar ginger, Bengal 
root 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber montanum (J.Koenig) Link ex A.Dietr. 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
หัวออกตลอดปี ยอดออกฤดูฝน  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต้นไพล ลักษณะไพลเป็นไม้ล้มลุกมีความสูงประมาณ 0.7-1.5 เมตร มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เปลือกมีสีน้ าตาล

แกมเหลือง เนื้อด้านในมีสีเหลืองถึงสีเหลืองแกมเขียว แทงหน่อหรือล าต้นเทียมขึ้นเป็นกอ โดยจะประกอบไป
ด้วยกาบหรือโคนใบหุ้มซ้อนกันอยู่ เหง้าไพลสดฉ่ าน้ า รสฝาด เอียด ร้อนซ่า มีกลิ่นเฉพาะ ส่วนเหง้าไพลแก่สด
และแห้งจะมีรสเผ็ดเล็กน้อย พรรณไม้ชนิดนี้มีถิ่นก าเนิดอยู่ในเอเชียแถบประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และไทย ปลูกกันมากในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

ใบเป็นรูปขอบขนานแกมรูปหอก ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ กว้างประมาณ 3.5-5.5 เซนติเมตรและยาว
ประมาณ 18-35 เซนติเมตร 

ดอกออกดอกเป็นช่อ แทงจากเหง้าใต้ดิน กลีบดอกมีสีนวล มีใบประดับสีม่วง 
ผล ลักษณะของผลเป็นผลแห้งรูปกลม 

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ทาน ยอด ดอก ใส่ย าหน่อ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ช่วยท าให้ผิวหนังชุ่มชื่น ด้วยการใช้เหง้าสด 1 แง่ง น ามาฝานเป็นชิ้นบาง ๆ แล้วต้มรวมกับ

สมุนไพรชนิดอื่น ๆ เนื่องจากไพลจะมีน้ ามันหอมระเหย (เหง้าสด) 
2. ประโยชน์ไพลช่วยไล่แมลง ฆ่าแมลง (เหง้า) 



515 
 

 

3. ช่วยกันยุงและไล่ยุง น้ ามันจากหัวไพลผสมกับแอลกอฮอล์น ามาใช้ทาผิวสามารถช่วยกันยุงและไล่
ยุงได้ (หัวไพล) 

4. สามารถน ามาท าเป็น ครีมไพล, น้ ามันไพล, ไพลผง, ไพลขัดผิว, ไพลทาหน้าได้ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ต้มกินแก้ท้องอืด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. เหง้าซึ่งมีเปลือกนอกสีน้ าตาลแกมเหลือง ส่วนเนื้อในมีสีเหลืองแกมเขียว มีกลิ่นเฉพาะและเป็น

ส่วนที่เราสามารถน ามาท าแป้งขัดผิวช่วยท าให้ผิวผุดผ่องเป็นยองใย ลบริ้วรอยจุดด่างด า และท าให้ไม่เกิดสิว 
ทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระด้วย 

2. เป็นยารักษาหืด  ใช้เหง้าแห้ง 5 ส่วน พริกไทย ดีปลี อย่างละ 2 ส่วน กานพลู พิมเสน อย่างละ ½
ส่วน บดผสมรวมกัน ใช้ผงยา 1 ช้อนชา ชงน้ าร้อนรับประทาน หรือปั้นเป็นลูกกลอนด้วยน้ าผึ้ง ขนาดเท่าเม็ด
พุทรา รับประทานครั้งละ 2 ลูก ต้องรับประทานติดต่อกันเวลานาน จนกว่าอาการจะดีขึ้น 

3. แก้บิด ท้องเสีย  ใช้เหง้าไพลสด 4-5 แว่น ต าให้ละเอียด คั้นเอาแต่น้ าเติมเกลือครึ่งช้อนชา ใช้
รับประทาน หรือฝนกับน้ าปูนใส รับประทาน 

4. แก้ท้องขึ้น ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับลม  ใช้เหง้าแห้งบดเป็นผง รับประทานครั้งละ ½ ถึง 1 ช้อนชา ชง
น้ าร้อน ผสมเกลือเล็กน้อยดื่ม 

5. ช่วยแก้อาเจียน อาการอาเจียนเป็นโลหิต แก้อาการปวดฟัน ช่วยขับโลหิต  รักษาโรคที่เกี่ยวกับ
โลหิตออกทางปากและจมูก รักษาหอบหืด แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ท้องขึ้น ท้องเดิน ช่วยขับลมในล าไส้ 
แก้อาการปวดท้อง ท้องเสีย แก้บิด บิดเป็นมูกเลือด แก้อาการท้องผูก สมานแผลในล าไส้ แก้ล าไส้อักเสบ ขับ
ระดู ประจ าเดือนของสตรี ขับเลือดร้ายทั้งหลายและแก้มุตกิดระดูขาว ช่วยท าให้ประจ าเดือนมาเป็นปกติ ช่วย
รักษาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ าบวม ข้อเท้าแพลง ช่วยลดอาการอักเสบ แก้ปวด บวม เส้นตึง เมื่อยขบ รักษา
โรคผิวหนัง รักษาฝี ช่วยดูดหนอง แก้ผดผื่นคัน ใช้ทาเคลือบแผลเพ่ือป้องกันอาการติดเชื้อ รักษาโรคเหน็บชา 
ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ ใช้เป็นยาสมานแผล ช่วยลดการบีบตัวของมดลูกและล าไส้ ช่วยต้านเชื้อราและแบคทีเรีย 
เชื้อจุลินทรีย์ ช่วยต้านฮิสตามินในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหอบหืด สามารถช่วยลดขนาดของตุ่มนูนจากการฉีด
น้ ายาฮิสตามินเข้าใต้ผิวหนัง ช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการหอบน้อยลงและการท างานของปอดดีขึ้น ช่วยให้ผิวหนังชุ่ม
ชื้น ช่วยไล่แมลง ฆ่าแมลง ช่วยกันยุง และช่วยไล่ยุง เป็นต้น 

6. ช่วยแก้อาการปวดท้อง ท้องเสีย แก้บิด บิดเป็นมูกเลือด : ใช้เหง้าสด 4-5 แว่น น ามาต าให้
ละเอียด แล้วคั้นเอาแต่น้ า เติมเกลือครึ่งช้อนชา แล้วน ามารับประทาน หรือจะฝนกับน้ าปูนใสรับประทานก็ได้ 

7. ช่วยรักษาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ าบวม ข้อเท้าแพลง : น าหัวมาฝน แล้วน าไปทาบริเวณท่ีฟกช้ า
บวม หรือเคล็ดขัดยอก หรือใช้เหง้าสด 1 แง่ง น ามาฝานเป็นชิ้นบางๆ แล้วต้มรวมกับสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ หรือ 
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น ามาต าให้ละเอียดและผสมเกลือเล็กน้อย น ามาห่อเป็นลูกประคบ แล้วอังไอน้ าให้ความร้อนน ามาใช้ประคบ
บริเวณท่ีมีอาการฟกช้ าบวม และบริเวณท่ีปวดเมื่อย เช้า-เย็น จนกว่าจะหาย 

8. ใช้ท าเป็นน้ ามันทาบริเวณที่เป็น ด้วยการใช้ 2 กิโลกรัม น ามาทอดในน้ ามันพืชร้อนๆ 1 กิโลกรัม 
ให้ทอดจนเหลืองแล้วเอาไพลออก และใส่กานพลูผงประมาณ 4 ช้อนชา และทอดต่อไปด้วยไฟอ่อนๆ ประมาณ 
10 นาที เสร็จแล้วน ามากรอรอจนน้ ามันอุ่นๆ และใส่การบูรลงไป 4  ช้อนชา แล้วใสภาชนะปิดให้มิดชิด รอจน
เย็นแล้วจึงเขย่าการบูรให้ละลาย แล้วน าน้ ามันมาทาถูนวด วันละ 2 ครั้ง เวลามีอาการปวด เช้า-เย็น 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. การรับประทานในขนาดสูงหรือการใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอาจท าให้เกิดพิษต่อตับได้ และ

ยังไม่มีความปลอดภัยที่จะน ามาใช้เป็นยารักษาโรคหืด และไม่ควรน ามารับประทานแบบเดี่ยว ๆ ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลานาน นอกจากจะมีการขจัดสารที่พิษต่อตับออกไปเสียก่อน 

2. การใช้ครีมไพลห้ามใช้ทาบริเวณขอบตา เนื้อเยื่ออ่อน และบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผล
เปิด 

3. ไม่แนะน าให้ใช้สมุนไพรชนิดนี้กับสตรีมีครรภ์ หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตรและเด็กเล็ก 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด แง่ง หรือเหง้า โดยทั่วไปแล้วจะใช้ส่วนของเหง้าเป็นท่อนพันธุ์ในการเพาะปลูก 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
บริษัท มหาโชค มหาชัย เทรดดิ้ง จ ากัด. (2561). ไพล. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก http://www.m-

group.in.th/article/บทความ/ไพล.html 
Medthai. (2560). ไพล สรรพคุณและประโยชน์ของไพล 42 ข้อ ! (ปูเลย). สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ไพล/ 
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53) ชื่อภาคเหนือ ผักข้าว 
ชื่อไทย/อื่นๆ ฟักข้าว, มะข้าว (แพร่), ขี้กาเครือ (ปัตตานี), พุกู้ต๊ะ (แม่ฮ่องสอน), ผักข้าว (ตาก 

ภาคเหนือ), Gac, ฝักข้าว, ขี้พร้าไฟ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.  
วงศ์ (Family) Cucurbitaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
มีพันธุ์พ้ืนเมือง มีต้นตัวผู้ (ไม่ออกลูก) กับต้นตัวเมีย นิยมกินยอด 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ต้นฟักข้าว มีถ่ินก าเนิดตั้งแต่ในประเทศจีนตอนใต้ พม่า ไทย ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

และบังกลาเทศ โดยจัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก เป็นไม้เถาเลื้อย อายุยิ่งมากเถายิ่งใหญ่ มีมือเกาะคล้ายกับต าลึง 
ชอบแสงแดด เลื้อยได้ทั้งบนพ้ืน บนต้นไม้ บนรั้ว บนหลังคา (ขอให้มีที่เกาะ) 

ใบฟักข้าว ใบเป็นใบเดี่ยว ใบเป็นรูปหัวใจหรือรูปไข่ คล้ายกับใบโพธิ์ ความกว้างและความยาวของใบมี
ขนาดเท่ากัน โดยยาวประมาณ 6-15 เซนติเมตร ขอบใบหยักเว้าลึกเป็นแฉก ประมาณ 3-5 แฉก 

ดอกฟักข้าว ดอกจะออกตรงบริเวณข้อต่อระหว่างใบหรือตามซอกใบ โดยจะออกดอกข้อละหนึ่งดอก 
ลักษณะของดอกฟักข้าวจะคล้ายกับดอกต าลึง กลีบดอกมีสีขาวอมเหลือง หรือขาวแกมเหลือง ส่วนก้านเกสร
และกลีบละอองจะมีสีม่วงแกมด าหรือสีม่วงแกมน้ าตาล ใบเลี้ยงประดับมีขน โดยดอกฟักข้าวจะเป็นดอกแบบ
ไม่สมบูรณ์เพศ แยกเป็นดอกเพศเมียและดอกเพศผู้จะอยู่ต่างต้นกัน ดอกเพศเมียจะมีขนาดเล็ก ปลายใบมน 
ส่วนดอกเพศผู้ปลายใบแหลม ดอกฟักข้าวมีสีเหลือง มีกลีบดอก 5 กลีบ 

ผลฟักข้าว มีลักษณะคล้ายรูปไข่กลมรี ที่เปลือกมีหนามเล็ก ๆ อยู่รอบผล ผลอ่อนจะมีสีเขียวอมเหลือง 
แต่เมื่อสุกแล้วผลจะมีสีแดงหรือสีส้มอมแดง ผลสุกเนื้อจะเป็นสีเหลือง มีเยื่อกลางหุ้มเมล็ดเป็นสีแดง 

เมล็ดฟักข้าว ภายในผลมีเมล็ดสีน้ าตาลจ านวนมากเรียงตัวอยู่คล้ายเมล็ดแตง ด้านในเมล็ดมีเนื้อสีขาว 
(เมล็ดดิบมีพิษ ต้องคั่วหรือต้มให้สุกก่อนน ามาใช้) 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด ลวกจิ้มน้ าพริก ใส่แกงแค จอใส่จิ้นส้ม ผัดใส่น้ ามันหอย 
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ผล ใช้ลวกจิ้ม ท าแกงแค 
ผลสุก ท าน้ า 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ผลอ่อนและใบอ่อนช่วยลดน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้ (ผลอ่อน, ยอดฟักข้าว) 
2. ช่วยบ ารุงปอด ช่วยแก้ฝีในปอด (เมล็ด) 
3. ใบฟักข้าวมีรสขมเย็น มีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ตัวร้อนได้ (ใบ) 
4. รากช่วยถอนพิษไข้ (ราก) 
5. ช่วยขับเสมหะ (ราก) 
6. ช่วยแก้ท่อน้ าดีอุดตัน (เมล็ด) 
7. ช่วยขับปัสสาวะ (เมล็ด) 
8. ใบช่วยแก้ริดสีดวง (ใบ) 
9. ใบน ามาต าใช้พอกแก้อาการปวดหลังได้ (ใบ) 
10. ช่วยแก้กระดูกเดาะ (ใบ) 
11. ช่วยแก้ข้อเข่า อาการปวดตามข้อ (ราก) 
12. เมล็ดแก่น ามาบดให้แห้ง ผสมน้ ามันหรือน้ าส้มสายชูเล็กน้อย น ามาใช้ทาบริเวณที่มีอาการอักเสบ 

อาการบวม จะช่วยรักษาอาการได้ และยังช่วยรักษากลากเกลื้อน โรคผิวหนัง ผดผื่นคันต่าง ๆ อาการฟกช้ าได้
อีกด้วย (เมล็ดแก่) 

13. รากใช้ต้มดื่มช่วยถอนพิษทั้งปวง (ราก) 
14. ใบช่วยถอนพิษอักเสบ (ใบ) 
15. ช่วยแก้พิษ แก้ฝี (ใบ) 
16. ช่วยแก้ฝีมะม่วง (ใบ) 
17. ฟักข้าว สรรพคุณใบช่วยแก้หูด (ใบ) 
18. เมล็ดฟักข้าว สามารถน ามาใช้แทนเมล็ดแสลงใจได้ (โกฐกะกลิ้ง) 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ยาระบาย บ ารุงสายตา 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย 
2. ช่วยในการชะลอวัย ป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งวัย ปัญหาผิวแห้งกร้าน ช่วยปกป้องผิวจาก

แสงแดด 
3. ฟักข้าวมีเบตาแคโรทีนสูงกว่าแครอท 10 เท่า และมีไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศ 12 เท่า 
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4. ประโยชน์ของฟักข้าวช่วยบ ารุงและรักษาสายตา ป้องกันโรคเกี่ยวกับดวงตา โรคต้อกระจก 
ประสาทตาเสื่อม ตาบอดตอนกลางคืน (เยื่อเมล็ด) 

5. ช่วยป้องกันโรคหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจขาดเลือด 
6. ช่วยป้องกันและช่วยยับยั้งการเกิดลิ่มเลือดในเส้นเลือด 
7. ช่วยป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต 
8. งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า ฟักข้าวมีโปรตีนที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อเอดส์ (HIV) 

และยังช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย ซึ่งได้ท าการจดสิทธิบัตรในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
9. ประโยชน์ของฟักข้าวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ฟักข้าวมีฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็ง ไวรัส ช่วยยับยั้ง

ระดับน้ าตาลในเลือด และยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน 
10. ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารและมะเร็งปอด 
11. งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮานอยพบว่า น้ ามันจากเยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าวมีประสิทธิภาพในการ

รักษามะเร็งตับ 
12. ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ 
13. ช่วยในการขับเสมหะ ใช้กลั้วคอช่วยลดอาการเจ็บคอหรืออาการอักเสบที่ล าคอ 
14. ฟักข้าวเหมาะส าหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟ้ืนหรือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ มีโรคประจ าตัวหรือ

ร่างกายอ่อนแอ 
15. รากฟักข้าวใช้แช่น้ าสระผม ช่วยท าให้ผมดกด าข้ึน แก้ปัญหาผมร่วง แก้อาการคันหนังศีรษะ รังแค 

และช่วยฆ่าเหาได้อีกด้วย (ราก) 
16. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้

ท าการศึกษาร่วมกันในเรื่องของการน าน้ ามันเยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าวมาพัฒนาเป็นเครื่องส าอางสูตรลดเลือนริ้ว
รอย ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จนได้รับรางวัล “IFSCC Host Society Award 2011” จากงานประชุมสมาพันธ์
นักเคมีเครื่องส าอางนานาชาติ 

17. ผลอ่อนฟักข้าวใช้ท าเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นน าไปต้มหรือนึ่งจิ้มกินกับน้ าพริก 
หรือน าไปใส่แกงต่าง ๆ เช่น แกงส้มลูกฟักข้าว เป็นต้น 

18. ยอดฟักข้าวอ่อนใช้ท าเป็นอาหารก็อร่อย (กลิ่นจะคล้าย ๆ กับยอดหรือใบมะระ) เมนูฟักข้าว เช่น 
แกงเลียง แกงส้ม ผัดไฟแดง คั่วแค ใช้ลวกหรือต้มกินกับน้ าพริก ฯลฯ 

19. ฟักข้าวสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง เช่น น้ าฟักข้าว ฟักข้าวแคปซูล เป็นต้น 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เพาะเมล็ด ปักช า แยกราก หรือทับเถา 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิชาการเกษตร. (2559). การปลูกฟักข้าว. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก www.vichakaset.com/การ

ปลูกฟักข้าว/ 
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Medthai. (2560). ฟักข้าว สรรพคุณและประโยชน์ของฟักข้าว 37 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 
https://medthai.com/ฟักข้าว/ 
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54) ชื่อภาคเหนือ ผักแคบ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ต าลึง, สี่บาท (ภาคกลาง), ผักแคบ (ภาคเหนือ), ผักต านิน (ภาคอีสาน), แคเด๊าะ 

(แม่ฮ่องสอน) , Ivy gourd 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coccinia grandis (L.) Voigt  
วงศ์ (Family) Cucurbitaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นต าลึงจัดเป็นไม้เลื้อย โคนใบมีลักษณะเหมือนรูปหัวใจ มีมือเกาะที่ยื่นออกมาจากที่ข้อ ดอกมีทั้ง
ดอกเดี่ยวและดอกคู่ กลีบดอกมีสีขาว และดอกมีลักษณะคล้ายรูประฆัง 

ต าลึง ประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด โดยใบและยอดอ่อนของต าลึง 100 กรัม จะให้
พลังงานกับร่างกาย 35 กิโลแคลอรี, โปรตีน, ใยอาหาร 1 กรัม, เบตาแคโรทีน วิตามินเอ 18,608 IU, วิตามินบี 
1 0.17 มิลลิกรัม, วิตามินบี 2 0.13 มิลลิกรัม, วิตามินบี 3 1.2 มิลลิกรัม, วิตามินซี 34 มิลลิกรัม, ธาตุแคลเซียม 
126 มิลลิกรัม, ธาตุฟอสฟอรัส 30 กรัม, ธาตุเหล็ก 4.6 มิลลิกรัม เป็นต้น 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
แกงแค, ต้มจืด 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ช่วยก าจัดกลิ่นตัว กลิ่นเต่า ด้วยการใช้ต้นต าลึง (ทั้งเถาและใบ) น ามาต าผสมกับปูนแดงแล้วทา

บริเวณรักแร้ 
2. ใช้ท าทรีตเม้นต์ท าให้ผิวหน้าเต่งตึง ด้วยการใช้ยอดต าลึงครึ่งถ้วยและน้ าผึ้งแท้ครึ่งถ้วย น ามาผสม

กันแล้วปั่นในโถให้ละเอียด แล้วน ามาพอกหน้า ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาทีแล้วล้างออก (ยอดต าลึง) 
3. ใช้เป็นยารักษาตาไก่ (ไก่ที่ถูกยุงกัดจนตาบวม เป็นพยาธิ มีหนองขาวและแข็งภายในของ เปลือก

ตา) อย่างแรกให้พลิกเอาหนองขาวแข็งออกจากตาไก่ก่อน แล้วใช้เถาต าลึงแก่ ๆ (ขนาดเท่านิ้วก้อย) มาตัดเป็น
ท่อน ๆ (ตัดข้อทิ้ง) แล้วใช้ปากเป่าด้านหนึ่งจนเกิดฟอง หลังจากนั้นให้เอามือเปิดเปลือกตาไก่ออกแล้วเอาฟอง
ที่ได้หยอดตาไก่วันละครั้งจนหายดี (เถา) 
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4. ประโยชน์ต าลึงประโยชน์ของผักต าลึง นิยมใช้ยอดและใบกินเป็นผักสด อาจจะลวกหรือต้มจิ้มกิน
กับน้ าพริก และใช้ในการประกอบอาหารได้หลายอย่าง เมนูต าลึง เช่น แกงจืด ต้มเลือดหมู แกงเลียง ก๋วยเตี๋ยว 
ผัดไฟแดง ไข่เจียว เป็นต้น (ยอด, ใบ) 

5. ผลอ่อนของต าลึงน ามากินกับน้ าพริก หรือจะน ามาดองกิน ส่วนผลสุกมีรสอมหวาน กินได้เช่นกัน 
(ผล) 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันความเสื่อมความเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย 
2. ช่วยบ ารุงผิวพรรณ ช่วยซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อในร่างกาย 
3. ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง 
4. ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร 
5. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ด้วยการใช้เถาแก่ 1 ก ามือ น ามาต้มกับน้ าหรือจะใช้น้ าคั้นจากผลดิบ 

น ามาดื่มวันละ 2 รอบ เช้า,เย็น จะช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด เพ่ิมระดับอินซูลิน 
6. ช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจาง (ใบ, น้ าคั้นต าลึง) 
7. ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด จึงช่วยป้องกันการเกิดอัมพาตด้วย 
8. ช่วยบ ารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง (แคลเซียม) 
9. ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา (วิตามินเอ) 
10. ช่วยบ ารุงเลือด (ใบ) 
11. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต (ใบ) 
12. ช่วยป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดแข็ง ตีบตัน และแตกได้ 
13. ช่วยบ ารุงน้ านมแม่ (ใบ) 
14. ช่วยป้องกันการเกิดโรคเลือดออกตามไรฟัน (วิตามินซี) 
15. ใช้ดับพิษร้อน แก้ไข้ตัวร้อน (ใบ) 
16. ช่วยลดไข้ (ราก) 
17. ช่วยแก้อาเจียน (ราก) 
18. แก้อาการวิงเวียนศีรษะ ด้วยการใช้เถาต าลึงชงกับน้ าดื่ม (เถา) 
19. ใช้แก้อาการตาแดง เจ็บตา (ใบ) 
20. ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม และยังช่วยป้องกันการเสื่อมของศูนย์จอตา

ได้อีกด้วย เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องนั่งอยู่หน้าคอมพ์นาน ๆ และมีอาการสายตาอ่อนล้า 
21. แก้อาการตาแดง ตาฟาง ตาช้ า ตาแฉะ พิษอักเสบในตา ด้วยการใช้เถาต าลึง น าน้ าต้มจากเถามา

หยอดตา (เถา) 
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22. ช่วยแก้อาการตาช้ าแดง ด้วยการตัดเถาเป็นท่อนยาว 2 นิ้วน ามาคลึงพอช้ าแล้วเป่า จะเกิดฟองใช้
หยอดตา (เถา) 

23. แก้อาการตาฝ้า (ราก) 
24. แก้อาการผิดส าแดงเพราะกินของแสลง โดยใช้เถาต าลึงตัดเป็นท่อนยาว 1 คืบ (จ านวน 3-4 ท่อน) 

น าไปใส่ในหม้อดินสุมไฟด้วยฟางจนไหม้เป็นขี้เถ้า น ามาบดให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ าซาวข้าวดื่มครั้งละ 1 ถ้วย
ชา (เถา) 

25. ช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นท้อง ด้วยการรับประทานใบต าลึงสด ๆ (ใบ) 
26. ใช้เป็นยาถ่าย ยาระบาย ช่วยระบายท้อง (เปลือกราก, หัว) 
27. ช่วยขับสารพิษในล าไส้ (ใบ) 
28. ช่วยป้องกันอาการท้องผูก (ใบ) 
29. ช่วยแก้ผดผื่นคัน ด้วยการใช้ใบต าลึงน ามาต าแล้วทาบริเวณท่ีคัน (ใบ, ดอก) 
30. ช่วยลดอาการคันและการอักเสบเนื่องจากพืชมีพิษหรือถูกแมลงสัตว์กัดต่อย เช่น หมามุ่ย ถูกตัว

บุ้ง ยุงกัด ใบต าแย แพ้ละอองข้าว พิษคูน พิษกาฬ เป็นต้น ด้วยการใช้ใบสด 1 ก า น ามาต าให้ละเอียดผสมกับ
น้ า แล้วคั้นเอาน้ ามาทาบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะหายดี (ใบ) 

31. ช่วยแก้ฝีแดง (ใบ) 
32. ช่วยดับพิษฝี (ใบ) 
33. แก้อักเสบ ด้วยการใช้น้ าจากเถาทาบริเวณท่ีเป็น (เถา) 
34. ช่วยดับพิษต่าง ๆ (เถา, ราก) 
35. ใช้รักษาแผลอักเสบ ด้วยการใช้ใบสดหรือรากสด น ามาต าแล้วพอกบริเวณแผล (ใบ, ราก) 
36. ช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อน (ใบ) 
37. ช่วยแก้หิด ด้วยการใช้เมล็ดต าผสมน้ ามันมะพร้าวแล้วน ามาทาบริเวณที่เป็น (เมล็ด) 
38. แก้งูสวัด เริม ด้วยการใช้ใบสดประมาณ 2 ก ามือ (ล้างให้สะอาด) น ามาผสมกับพิมเสนหรือดินสอ

พอง 1 ใน 4 ส่วน แล้วน ามาพอกบริเวณที่เป็น (ใบ) 
39. ช่วยป้องกันการเป็นตะคริว (ใบ) 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ต าลึงมีฤทธิ์เป็นยาเย็น เมื่อทาน้ าต าลึงที่ผิวหนังแล้วไม่รู้สึกเย็นแปลว่าไม่ถูกโรค ให้หยุดใช้ทันที การ

ทาน้ าต าลึงไม่ควรถูแรงจนเกินไปในบริเวณท่ีเป็นผิวบอบบาง เพราะจะท าให้เกิดอาการอักเสบเพ่ิมมากขึ้น 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และการปลูกด้วยเถา 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ไ ท ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ .  ( 2555) .  ก า ร ข ย า ย พั น ธุ์ ต้ า ลึ ง .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  19 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 

www.thaikasetsart.com/การขยายพันธุ์ต าลึง/ 
Medthai. (2560). ต้าลึง สรรพคุณและประโยชน์ของต้าลึง 44 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ต าลึง/ 
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55) ชื่อภาคเหนือ ผักแซ่ว  
ชื่อไทย/อื่นๆ มะลิวัลย์ ผักแส้ว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Jasminum adenophyllum Wall.  
วงศ์ (Family) Oleaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้พุ่มเลื้อย ขึ้นกอ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามรูปขอบขนานแกมไข่ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 10-13 ซม. โคนใบ
สอบ ปลายใบแหลม แผ่นใบเกลี้ยงและมักเป็นคลื่น เส้นแขนง ใบลักษณะเป็นร่างแห ก้านใบยาว 4 มม. ดอกสี
ขาวนวล ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด มีกลีบประดับเป็นเส้นยาว กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปถ้วยตื้น 
กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ตอนปลายแยกเป็น 8 แฉก ผลเป็นผลสด ทรงกลม ขนาด 5-8 มม. เมื่อแก่จะ
เปลี่ยนเป็นสีด า 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอด ใส่แกงแค ลวกน้ าพริก รสชาติ หวานๆ ขมๆ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอดอ่อนรับประทานได้ น าไปประกอบอาหารเช่น ใส่แกง มีรสชาติขมเล็กน้อย ใบน าไปแกงรวมกับผัก

สลิด ลิงลาว นิยมน ามาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือน ให้ความสวยงามและกลิ่นหอมเย็น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ราก ถอนพิษต่างๆ ได้รวมทั้งถอนพิษยาก็ได้ถ้าแพ้ยา 
ดอก มาปรุงผสมกับสมุนไพรอื่นๆ เป็นยาหอม ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน เป็นยาบ ารุง หัวใจ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การปักช า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (ม.ป.ป.). ผักแส้ว. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 

2561 จาก  http: / /www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/ search_ 
detail.asp?botanic_id=1099 
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ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ที่ สู ง .  ( 2 5 5 3 ) .  ม ะ ลิ วั ล ย์ .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  19 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 
https://eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=634&name=มะลิวัลย์ 

Maipradabonline.  ( 2 5 5 3 ) .  ม ะ ลิ วั ล ย์ .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  19 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 
http://www.maipradabonline.com/maileay/malivan.htm 

Samunpai2 5 2 5 . blogspot. com.  ( 2 5 5 7) .  ม ะ ลิ วั ล ย์ .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  19 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 
http://samunpai2525.blogspot.com/2014/11/blog-post_6.html 
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56) ชื่อภาคเหนือ ผักบุ้งนา  
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักทอดยอด, ผักบุ้ง, ผักบุ้งแดง, ก าจร, โหนเดาะ, Swamp cabbge,  

 Swamp cabbage white stem, Water morning glory 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea aquatica Forssk.  
วงศ์ (Family) Convolvulaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ผักบุ้งนา เป็นไม้ล้มลุกมีข้อโปร่งเลื้อยแผ่ไปตามพ้ืนหรือผิวน้ า ล าต้นมีสีแดง ยอดเรียวเล็ก รสฝาด กิน
กับลาบ น้ าตกและอาหารอีสานอื่น ๆ ท าแกงส้ม  

คนไทยนิยมน ามารับประทาน มี 3 สายพันธุ์ คือ ผักบุ้งไทย ผักบุ้งจีน และ ผักบุ้งนา โดยรายละเอียด 
มีดังนี้ ผักบุ้งไทย เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ผักบุ้งน้ า มักขึ้นตามผิวน้ า 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใส่แกงแค กินกับน้ าพริก กินกับส้มต า 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
น ามารับประทานแบบสด ๆ หรือน าไปปรุงอาหารไทยได้หลากหลาย เช่น แกงส้ม แกงเทโพ ผัดพริก

แกง หรือน าไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ เป็นต้น ผักบุ้งจีน ผักบุ้งชนิดนี้ จะข้ึนอยู่บนบก และมีใบกับล าต้นเป็นสี
เขียวอ่อน ยางน้อยกว่าผักบุ้งไทย สามารถน ามาท าอาหารได้หลากหลาย ทั้งผัดไฟแดง ลวกรับประทานกับ
น้ าพริก ใส่ในหม้อสุกี้ เป็นต้น ผักบุ้งนา เป็นผักบุ้งท่ีเกิดและเติบโตขึ้นตามธรรมชาติ มีรสฝาด นิยมรับประทาน
สด ๆ เป็นผักเคียงอาหาร อาทิ อาหารอีสาน เป็นต้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ดอก ใช้เป็นยาแก้กลากเกลื้อน  ต้นสด ใช้ดับพิษ รักษาแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ลดอาการแพ้ อักเสบ 

ปวด บวม บ ารุงสายตา บ ารุงเลือด บ ารุงกระดูกและฟัน ช่วยรักษาโรคเบาหวาน เป็นยาดับร้อน แก้ปัสสาวะ
เหลือง 

ทั้งต้น ใช้แก้ปวดหัว อ่อนเพลีย แก้กลาก เกลื้อน แก้เบาหวาน แก้ตาอักเสบ บ ารุงสายตา แก้เหงือก
บวม แก้ฟกช้ า ถอนพิษ 
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ใบ ใช้ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย น าใบสดต า คั้นเอาน้ ามาดื่ม จะท าให้อาเจียน ถอนพิษยาเบื่อเมา แก้
พิษของฝิ่นและสารหนู มีวิตามินเอสูง เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 

ราก ใช้แก้ไอเรื้อรัง และแก้โรคหืด ถอนพิษผิดส าแดง ใช้แก้สตรีมีตกขาวมาก เบาขัด เหงื่อออกมาก 
ลดอาการบวม 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และใช้ล าต้นแก่ทีม่ีรากติด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
นพพล เกตุประสาท. (2555). ผักบุ้ง ผักบุ้งแดง ผักบุ้งนา แก้ อัลไซเมอร์ บ้ารุงสายตา. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 

2561 จาก http://banya-thai.blogspot.com/2012/12/blog-post.html 
BeeZab. (2559). ผักบุ้ง ผักสวนครัว สมุนไพร ประโยชน์ โทษและสรรพคุณของผักบุ้ง . สืบค้นเมื่อ 23 

ธันวาคม 2561 จาก https://beezab.com/tag/ผักบุ้งนา/ 
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57) ชื่อภาคเหนือ ผักปั๋ง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักปั่ง (ภาคเหนือ), ผักปลังใหญ่ ผักปลังขาว ผักปลังแดง (ภาคกลาง), ผักปรัง  

 ผักปรังใหญ่ (ไทย), เดี้ยจุ่น (เมี่ยน), มั้งฉ่าง (ม้ง), เหลาะขุ้ย โปแดงฉ้าย (แต้จิ๋ว), 
 ลั่วขุย (จีนกลาง), Ceylon spinach, East Indian spinach, Indian spinach,  
 Malabar nightshade, Vine spinach 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ผักปลังแดง Basella rubra L.  
ผักปลังขาว Basella alba L. 

วงศ์ (Family) Basellaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักปลัง มีถิ่นก าเนิดในเขตร้อนของเอเชียและแอฟริกา โดยจัดเป็นไม้เถาเลื้อยล้มลุก ล าต้นอวบน้ า 
เกลี้ยง กลม ไม่มีขน แตกกิ่งก้านสาขามาก มีความยาวประมาณ 2-6 เมตร หากล าต้นเป็นสีเขียวจะเรียกว่า 
“ผักปลังขาว” ส่วนชนิดที่ล าต้นเป็นสีม่วงแดงจะเรียกว่า “ผักปลังแดง” เจริญเติบโตได้ดีในที่ชื้นระบายน้ าได้ดี 
ชอบแสงแดดร าไร สามารถพบได้ท่ัวทุกภาคของประเทศ ตามป่าทุ่ง ที่รกร้าง หรือตามท่ีชุ่มชื้นทั่วไป 

ใบผักปลัง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับกันไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปหัวใจ ปลายใบ
แหลม โคนใบเป็นรูปหัวใจ ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-8 เซนติเมตรและยาวประมาณ 2.5-
12 เซนติเมตร ใบมีลักษณะอวบน้ าและเป็นมันหนานุ่มมือ ฉีกขาดได้ง่าย หลังใบและท้องใบเกลี้ยงไม่มีขน เมื่อ
น ามาขยี้จะเป็นเมือกเหนียว ก้านใบอวบน้ ายาวประมาณ 1-3 เซนติเมตร เป็นสีเขียวและสีแดง 

ดอกผักปลัง ออกดอกเป็นช่อเชิงลด โดยจะออกตรงซอกใบ มีขนาดยาวประมาณ 3-21 เซนติเมตร 
ดอกย่อยมีขนาดเล็กและมีจ านวนมาก ไม่มีก้านชูดอก แต่ละดอกจะมีกลีบ 5 กลีบ โดยผักปลังขาวดอกจะเป็นสี
เขียว ส่วนผักปลังแดงดอกจะเป็นสีม่วงแดง มีความยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร มีใบประดับขนาดเล็ก 2 ใบติด
อยู่ที่โคนของกลีบรวม ลักษณะของกลีบรวมเป็นรูประฆัง ยาวประมาณ 0.1-3 มิลลิเมตร โคนเชื่อมติดกันเป็น
ท่อ ที่ปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉกเล็กน้อย ดอกมีเกสรเพศผู้จ านวน 5 ก้าน ติดอยู่ที่ฐานของกลีบดอก มีอับเรณู
เป็นรูปกลม ยาวประมาณ 0.1-0.5 มิลลิเมตร รังไข่จะอยู่เหนือวงกลีบ มี 1 ช่อง ลักษณะเป็นรูปค่อนข้างรี ยาว
ประมาณ 0.1-0.5 มิลลิเมตร ส่วนก้านชูเกสรเพศเมียจะยาวประมาณ 0.1-0.5 มิลลิเมตร 

ผลผักปลัง ผลเป็นผลสด ฉ่ าน้ า ลักษณะของผลกลมแป้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-6 
มิลลิเมตร ผิวผลเรียบ ปลายผลมีร่องแบ่งเป็นลอน และไม่มีก้านผล ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่แล้วจะ
เปลี่ยนเป็นสีด า เนื้อผลนิ่ม ภายในผลมีน้ าสีม่วงด า และมีเมล็ด 1 เมล็ด 

หมายเหตุ : ผักปลังแดงและผักปลังขาวมีลักษณะและคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน สามารถน ามาใช้แทน
กันได้ 
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แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินดอก เจียวใส่จิ้นส้ม 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ผักปลังเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหาร มีแคลเซียมและธาตุเหล็กสูง และยังอุดมไปด้วยวิตามินเอ 

วิตามินบี และวิตามินซี นิยมใช้ยอดอ่อน ใบอ่อน และดอกอ่อน น ามาลวกหรือต้มให้สุก ใช้รับประทานร่วมกับ
น้ าพริก เช่น น้ าพริกอ่อง พริกตาแดง น้ าพริกด า เป็นต้น หรือจะใช้ยอดอ่อนและใบอ่อนน าไปประกอบอาหาร 
เมนูผักปลัง เช่น แกงจืดหมูสับ แกงแค แกงเลียง แกงส้ม แกงใส่อ่อมหอย แกงปลา แกงผักปลัง ผัดกับแหนม 
ผัดน้ ามัน ผัดใส่ไข่ ส่วนช่อดอก ต้นและ ใบ น ามาท าแกงส้ม เป็นต้น ส่วนผลอ่อนก็ใช้รับประทานได้เช่นกัน  
ส่วนชาวล้านนาจะนิยมน ายอดอ่อนและดอกอ่อนมาใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารประเภท จอ ที่เรียกว่า 
“จอผักปลัง” หรือ “จอผักปั๋ง” 

2. ผลใช้ส าหรับแต่งสีอาหารทั้งคาวและหวานให้น่ารับประทาน โดยน ามาต าให้ละเอียด เติมน้ า แล้ว
คั้นเอาแต่น้ าจะได้สีม่วงแดงที่ประกอบด้วยสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) แล้วจึงน าไปใช้เป็นสีผสมใน
อาหารประเภทต่าง ๆ เช่น ขนมบัวลอย ขนมเปียกปูน ขนมซ่าหริ่ม ขนมน้ าดอกไม้ เป็นต้น 

3. เด็ก ๆ ยังนิยมน าน้ าสีแดงในผลมาเล่นกันได้หลายอย่าง เช่น ใช้ทาหน้า ทาปากก็ติดทนดี เมื่อเล่น
ลิเกหรือเล่นละครต่าง ๆ จะนิยมใช้กันมาก หรือเล่นขายของหรือท าครัวก็จะน าไปย้อมสี หรือน าไปผสมน้ า ใช้
แทนหมึกสีแดง เขียนหนังสือได้ดี 

4. นิยมปลูกเป็นผักริมรั้วหรือขึ้นร้านเป็นประดับได้ โดยเฉพาะถ้าปลูกท้ังผักปลังแดงและผักปลังขาว
ด้วยกันก็จะให้สีสันยิ่งขึ้นไปอีก อีกท้ังพืชชนิดนี้ยังดูแลได้ง่าย และสามารถออกยอดได้ตลอดทั้งปี 

5. ทั้งห้าส่วนมีรสหวาน (ต้น, ราก, ใบ, ดอก, ผล) ใช้แต่งรสอาหาร 
6. รากน ามาตม้น้ าใช้สระผมจะช่วยแก้รังแคได้ 
7. นอกจากนี้ชาวเหนือยังใช้ผักปลังในพิธีสะเดาะเคราะห์เพ่ือป้องกันผีตายโหง และเพ่ืออุทิศส่วน

กุศลให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้ว 
8. มีการน าเครือมาท าเป็น “บ่วงเครือผักปลัง” โดยใช้เครือมาพันเกี้ยวกันท าเป็นบ่วงขนาดที่หญิงมี

ครรภ์ลอดได้ แล้วเอาบ่วงผักปลังนี้ไปแช่กับน้ าอาบในวันเดือนดับเดือนเต็ม เมื่ออาบน้ าเสร็จแล้วให้น าบ่วง
ผักปลังมาสวมหัวลงไปให้ผ่านจนถึงเท้า เชื่อว่าจะท าให้คลอดบุตรได้ง่ายไม่มีติดขัด สาเหตุที่ท าเช่นนี้คงเป็น
เพราะต้องการให้ก าลังใจหญิงตั้งครรภ์ให้คลายความกังวล ไม่กลัวเจ็บในยามคลอด 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ช่วยบ ารุงธาตุในร่างกาย (ใบ) 
2. ยอดอ่อน ใบอ่อน ดอกอ่อน มีสารเบตาแคโรทีนที่ช่วยบ ารุงดวงตา และยังมีสารที่มีคุณสมบัติเป็น

สารช่วยป้องกันมะเร็งอีกด้วย (ใบ) 
3. ดอกใช้เป็นยาดับพิษในเลือด (ดอก) 
4. ทั้งต้นมีรสเย็น เป็นขับพิษร้อนถอนพิษไข้ ช่วยยาลดไข้ แก้อาการร้อนใน ท าให้เลือดเย็น (ท้ังต้น) 
5. น้ าคั้นจากดอกใช้เป็นยาทาแก้หัวนมแตกเจ็บ (ดอก) 
6. ต้นและใบมีรสหวานเอียน เป็นยาช่วยระบายท้อง (ต้น, ใบ) 
7. ช่วยแก้อาการอึดอัดแน่นท้อง ด้วยการใช้ต้นสด 60 กรัม น ามาเคี่ยวกับน้ าให้ข้นแล้วรับประทาน 

(ต้น) 
8. ต้น ราก ใบ และทั้งต้นช่วยแก้อาการท้องผูก ยอดอ่อนหรือใบยอดอ่อนสดจะมีเส้นใย ช่วยหล่อลื่น

ล าไส้ และเป็นยาระบายอ่อน ๆ ที่เหมาะส าหรับเด็กและสตรีตั้งครรภ์ เมื่อน ามาต้มรับประทานเป็นอาหารจะ
ช่วยแก้อาการท้องผูกได้ และเมือกที่อยู่ในผักปลังจะมีคุณสมบัติเป็นยาระบายอ่อน ๆ ช่วยท าให้ท้องไม่ผูกได้ 
(ต้น, ราก, ใบ, ทั้งต้น) 

9. รากมีรสหวานเอียน ใช้เป็นยาแก้พรรดึก (หรืออุจจาระที่เป็นก้อนแข็งกลม) (ราก) 
10. ใบใช้เป็นยาแก้บิด (ใบ)  
11. ใช้ต้นสด 60-120 กรัมน ามาต้มดื่มเป็นยาแก้ไส้ติ่งอักเสบ (ต้น) 
12. ช่วยแก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (ท้ังต้น) 
13. ช่วยแก้ขัดเบา ด้วยการใช้ต้นสด 60 กรัม น ามาต้มกับน้ าดื่ม (ทั้งต้น) ต ารายาแก้ปัสสาวะขัดระบุ

ให้ใช้ใบสด 60 กรัมน ามาต้มกับน้ าดื่มแบบชาต่อหนึ่งครั้ง (ใบ) 
14. รากและใบช่วยขับปัสสาวะ (ราก, ใบ) 
15. หมอต าแยทางภาคเหนือมักจะใช้ใบสดน ามาต าให้ละเอียด คั้นเอาน้ าเมือกมาทาบริเวณช่องคลอด

ของสตรี เพ่ือช่วยให้สตรีมีครรภ์คลอดบุตรได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังแนะน าให้หญิงตั้งครรภ์รับประทานผักปลังด้วย 
เพราะจะช่วยท าให้คลอดบุตรได้ง่ายขึ้น โดยน ามาท าเป็นแกงผักปลังให้รับประทานทุกวันเดือนดับเดือนเต็ม 
เชื่อว่าจะช่วยท าให้คลอดบุตรง่าย ท าให้ไหลลื่นเหมือนผักปลัง (จากความเชื่อนี้เองจึงท าให้ผู้มีคาถาอาคมไม่
กล้ารับประทาน เพราะกลัวคาถาเสื่อม) (ใบ) 

16. ตกเลือดเรื้อรัง ให้ใช้ใบสด ยอดอ่อน 30 กรัม น ามาต้มรับประทาน (ใบ) 
17. หมอเมืองบางท่านจะใช้ใบผักปลังน ามาต ากับข้าวสารเจ้า ใช้เป็นยาพอกแก้โรคมะเร็งไข่ปลา (เริม) 

(ใบ) 
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18. ใช้เป็นยาใส่แผลสด ใช้ห้ามเลือด หรือใช้แก้อาการฟกช้ า ให้น าใบมาต าให้พอแหลก ผสมกับ
น้ าตาลทรายหรือเหล้าเล็กน้อย ใช้เป็นยาพอกบริเวณที่เป็น (ใบ) ทั้งต้นใช้เป็นยาใส่แผลสดเพื่อห้ามเลือด รักษา
แผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก (ท้ังต้น) 

19. ใช้ใบและผลน ามาขยี้ทาบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย มีลักษณะเป็นแผลไหม้ จะช่วยบรรเทา
อาการและท าให้รู้สึกเย็นขึ้นได้ (ใบและผล) 

20. ช่วยแก้อักเสบ (ใบ, ทั้งต้น)[1] แก้อักเสบบวม (ต้น) 
21. ช่วยแก้อีสุกอีใส (ดอก) 
22. รากใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนัง แก้รังแค (ราก) 
23. ดอกมีรสหวานเอียน น้ าคั้นจากดอกใช้เป็นยาทาแก้กลากเกลื้อน แก้โรคเรื้อน แก้เกลื้อน (ดอก) 
24. ใบน ามาต าใช้เป็นยาพอกแก้กลากเกลื้อน แก้ผื่นคัน ผื่นแดง และฝี (ใบ) ใช้แก้ฝีหรือแผลสด ให้ใช้

ใบสดน ามาต าพอกบริเวณที่เป็น หรือขยี้ทาก็ได้เช่นกัน (ใบ)[2] บ้างว่าใช้ผลน ามาต้มรับประทานแก้ฝี (ผล) 
25. ช่วยดับพิษ ดับพิษฝีดาษ แก้พิษฝีดาษ ด้วยการใช้น้ าคั้นจากดอกสด น ามาทาบริเวณที่เป็น (ต้น , 

ดอก, ทั้งต้น) 
26. ช่วยแก้พิษฝี (ต้น) 
27. ช่วยรักษาฝีเนื้อร้าย ด้วยการใช้ใบสดน ามาต าแล้วพอกบริเวณที่เป็น โดยให้เปลี่ยนยาวันละ 1-2 

ครั้ง (ใบ) 
28. รากน ามาต้มรับประทานเป็นยาแก้มือเท้าด่าง (ราก) 
29. ช่วยแก้อาการช้ าใน กระดูกร้าว (ท้ังต้น) 
30. ช่วยแก้อาการปวดแขนขา ด้วยการใช้ใบสด ยอดอ่อน 30 กรัม น ามาต้มกับน้ าดื่ม (ใบ) 
31. รากใช้เป็นยาทาถูนวดให้ร้อนเพ่ือให้เลือดมาหล่อเลี้ยงบริเวณที่ทามากขึ้น ส่วนน้ าคั้นจากรากก็

เป็นยาหล่อลื่นได้เป็นอย่างดี (ราก) 
32. ยอดอ่อนน ามาแกงหรือใส่ต้มไก่รับประทานเป็นยาบ ารุงเลือดลม ส าหรับคนหน้าซีด เลือดลมไม่ดี 

(ใบ) 
33. ยอดอ่อนใช้ใส่แกงหรือต้มให้สตรีหลังคลอดบุตรที่อยู่ไฟรับประทานเป็นยาบ ารุง (ใบ) 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ผู้ที่กระเพาะล าไส้มีอาการเย็นหรือหย่อนห้ามรับประทานผักชนิดนี้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด และวิธีการปักช าเถาแก่ 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ผักปลัง สรรพคุณและประโยชน์ของผักปลัง 42 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ผักปลัง/  
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58) ชื่อภาคเหนือ ผักแปม 
ชื่อไทย/อื่นๆ ต๋าเนอส่อเด๊าะหรือตาส่อเอ๊ะซีเด๊าะ (กะเหรี่ยง) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eleutherococcus trifoliatus (L.) S.Y.Hu 
วงศ์ (Family) Araliaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้พุ่มขนาดเล็ก (ST) ลักษณะพุ่มก่ึงยืนต้น สูงประมาณ 2-8 เมตร มีหนามแหลมงุ้มกระจายอยู่ทุกส่วน
ของล าต้น กิ่งก้านและใบ ฐานหนามกว้าง เปลือกต้นแก่สีน้ าตาล กิ่งก้านอ่อนสีเขียว 

ใบ เป็นใบประกอบแบบตีนนก ก้านใบยาว มีใบย่อย 3-5 ใบ ลักษณะใบรูปรีหรือรูปรีแกมไข่กว้าง มี
ขนาดกว้าง 3-4 ซม. ยาวประมาณ 6-8 ซม. ปลายใบแหลมเป็นติ่งยื่นยาวออกไป โคนใบสอบ ขอบใบหยักแบบ
ฟันเลื่อยหรือซี่ฟัน เส้นใบเห็นชัดทั้งด้านบนและด้านล่าง ก้านใบย่อยยาว ด้านบนเป็นร่อง ก้านใบรวมยาว 
ด้านบนแบนอาจมีหนาม 

ดอก ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ก้านช่อยาว ดอกจ านวนมากติดกันเป็นกระจุกที่ปลายก้านแบบดอก
ผักชี ก้านดอกเล็ก กลีบรองกลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายมี 5 หยัก กลีบดอกมี 5 กลีบ 

ผล ลักษณะแบน มีขนาดกว้างและยาวประมาณ 3-4 ซม. 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินลวก กินดิบ กับน้ าพริก กับลาบ ท าต้มย า กินยอด แกงใส่ปลาแห้ง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
นิยมรับประทานใบอ่อนและยอดเป็นผักสดแกล้มกับลาบ หรือท าเป็นแกงอ่อม มีรสชาติฝาดขม

เล็กน้อย   
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ทางการแพทย์พ้ืนบ้านใช้ใบอ่อนและยอดแก้วัณโรค บ ารุงร่างกาย รักษาอาการอ่อนเพลีย รักษาเลือด

คั่งในแผลฟกช้ า รากและเปลือกต้นใช้บ ารุงร่างกาย แก้ปวดหลังปวดกระดูก รักษาเบาหวาน รักษาอาการผอม
แห้งแรงน้อย 
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ส่วนต่างๆของผักแปมแสดงฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชั่นได้ดี โดยเฉพาะรากและใบอ่อน แสดงฤทธิ์ที่ดี
มากในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นของเซลล์สมองหนู และแสดงฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรส (acetylcholine esterase) ซึ่งเก่ียวข้องกับการเกิดอัลไซเมอร์  

การศึกษาในสัตว์ทดลอง (in vivo) พบว่า สารสกัดน้ าของใบผักแปม แสดงฤทธิ์ต้านการวิตกกังวล 
ต้านอักเสบ และแสดงฤทธิ์ในการส่งเสริมความจ าและการเรียนรู้ในสัตว์ทดลอง และเมื่อศึกษาความเป็นพิษ
เฉียบพลัน (acute toxicity) 

ในสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดน้ าของใบผักแปมไม่แสดงความเป็นพิษ (LD50 มากกว่า 2 กรัม/กิโลกรัม 
น้ าหนักตัว)  

ในใบผักแปมมีสารกลุ่มฟีโนลิกและฟลาโวนอยด์ในปริมาณสูง เมื่อศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า สารส าคัญที่
แสดงฤทธิ์ ต้ านออกซิ เดชั่น ได้ แก่  chlorogenic acid, caffeoylquinic acids, rutin, isoqurcetin และ 
quercitrin 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การปักช าหน่อ หรือกอที่แยกออกมาจากต้นเดิม 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ปองทิพย์  สิทธิสาร .  (2556) .  ผักแปม สมุนไพรปรับสมดุล .  สืบค้น เมื่ อ  23 ธันวาคม 2561 จาก 

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/163/ผักแปม-สมุนไพรปรับ
สมดุล/ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (2560). ผักแปม. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 
จาก http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp 
?botanic_id=2871 
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59) ชื่อภาคเหนือ ผักเผ็ด หมูแม้ว 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักคราด ผักคราดหัวแหวน, ผักตุ้มหู (ใต้), หญ้าตุ้มหู อ้ึงฮวยเกี้ย(จีน), Para cress, 

Tooth- ache plant, Toothache plant, Brazil cress toothache plant, 
Pellitary, Spot flower 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen  
วงศ์ (Family) Asteraceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุปีเดียว มีล าต้นตั้งตรง ล าต้นกลมและอวบน้ า แตกกิ่งก้านสาขา มี
ความสูงของล าต้นประมาณ 20-30 เซนติเมตร ต้นมีสีเขียวม่วงแดงปนเข้ม หรือทอดไปตามดินเล็กน้อย แต่
ปลายชูขึ้น ล าต้นอ่อนและมีขนปกคลุมขึ้นอยู่เล็กน้อย สามารถพบขึ้นได้ทั่วไปในที่ลุ่ม ชื้อแฉะ หรือตามป่า
ละเมาะ รวมไปถึงท่ีรกร้างหรือที่ราบโล่งแจ้ง 

ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปไข่ หรือเป็นรูปใบหอกแกมรูปไข่ ขอบ
ใบเรียบ หรือเป็นจักคล้ายฟันเลื่อยแบบหยาบ ๆ ส่วนของก้านใบมีความยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร ผิวของ
ใบมีขนและสาก แผ่นใบกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตรและยาวประมาณ 3-6 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคน
ใบสอบ 

ดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง เป็นกระจุกสีเหลือง ดอกมีลักษณะกลมเป็นรูปไข่ ปลายแหลม
คล้ายหัวแหวน ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร ดอกย่อยมี 2 วง วงนอกเป็นดอกตัวเมีย ส่วนวงในเป็นดอกสมบูรณ์
เพศ ก้านของดอกเรียวยาว และยาวประมาณ 2.5-15 เซนติเมตร ยกตั้งทรงกลมคล้ายกับหัวแหวน มีริ้วประดับ
อยู่ 2 ชั้น เป็นรูปใบหอกแกมรูปไข่ มีความยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร เกลี้ยง ในส่วนของดอกวงนอกท่ีเป็นดอก
ตัวเมียมี 1 วง กลีบดอกเป็นรูปรางน้ า ดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกเป็นรูปท่อ มีปลายแยกเป็น 4-
5 แฉก 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ลวกน้ าพริก แกงแค แกงแค, ทานกับต ากุ้ง, ลวกกินกับน้ าพริก, กินกับลาบคั่ว 
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ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ใบผักคราดหัวแหวน สามารถน ามาใช้รับประทานเป็นผักสดแกล้มกับอาหารคาวเพ่ือช่วยดับกลิ่นและ

ช่วยเพ่ิมรสชาติส่วนยอดอ่อนและดอกอ่อนใช้ลวกรับประทานร่วมกับน้ าพริก แกล้มกับลาบ ก้อย แกง หรือใส่
ในแกงแค อ่อมปลา อ่อมกบ หรือน าไปแกงร่วมกับหอยและปลา 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. หมอแผนไทยในปัจจุบันจะใช้ผักคราดเพ่ือเข้าต ารับยาแก้ปวดบวม บ้างก็ท าเป็นยาหม่อง ท าเป็น

น้ ามัน หรือท าเป็นลูกประคบ แต่ไม่นิยมน ามารับประทาน 
2. ทั้งต้นและดอกมีสาร Spilanthol ซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเฉพาะที่ จึงมีการน ามาสกัดใช้ท าเป็นยาชา โดย

ใช้ต้นน ามาท าเป็นยาฉีดให้มีความเข้มข้น 50% ในการผ่าตัดหน้าท้อง แล้วฉีดยานี้ลงไปทีละชั้น หลังจากนั้น 3-
8 นาที ก็สามารถท าการผ่าตัดได้ และในระหว่างการผ่าตัด อาจฉีดยาลงไปได้อีก เพ่ือระงับอาการปวด ซึ่งใน
การผ่าตัดท้องจะใช้ประมาณ 100-150 มล. ส่วนการผ่าตัดเล็กจะใช้ 60-80 ม.ล. และจากการการผ่าตัดจ านวน 
346 ราย พบว่าได้ผลดีถึง 326 ราย และไม่พบว่ามีอาการผิดปกติแต่อย่างใด แต่ในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ง่าย อาจ
พบว่ามีความดันโลหิตลดลงเพียงเล็กน้อย และแผลหลังการผ่าตัดมักเกิดแผลเป็น (การใช้เป็นยาชา ล าต้นหรือ
ก้านดอกจะมีฤทธิ์แรงกว่าใบ) (ประเทศจีน) ส่วนใบก็มีฤทธิ์เป็นยาชาเช่นกัน 

3. ทั้งต้นมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าตัวอ่อนของยุง ใช้ในการเบื่อปลา (ท้ังต้น) 
4. มีงานวิจัยทางด้านสารธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร พบว่าสารสกัดผัดคราดหัว

แหวนมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลได้เป็นอย่างดี และช่วยฆ่ายุงได้ดี 
5. ช่อดอกและก้านดอกมีสาร Spilanthol มีฤทธิ์ท าให้ชา สามารถน ามารักษาอาการปวดฟันได้ ตาม

ชื่อสามัญคือ “Toothache Plant”  ส่วนต้นสดน ามาต าผสมเหล้าหรือน้ าส้มสายชู แก้ฝีในล าคอ ต่อมน้ าลาย
อักเสบ และแก้ปวดฟัน 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หญิงมีครรภ์ห้ามรับประทานผักคราดหัวแหวน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด และการปักช า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). ผักเผ็ด. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 

จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php?id_ingredient=88 
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า พ้ื น ที่ สู ง .  ( 2559) .  ผั ก เ ผ็ ด .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  23 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 

https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/260 
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Medthai. (2560). 74 สรรพคุณและประโยชน์ของผักคราดหัวแหวน ! . สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 
https://medthai.com/ผักคราดหัวแหวน/ 
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60) ชื่อภาคเหนือ ผักไผ่ 
ชื่อไทย/อื่นๆ แพว, พริกม้า, พริกม่า (นครราชสีมา), หอมจันทร์ (อยุธยา), ผักไผ่ (ภาคเหนือ), 

 ผักแพว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), จันทน์โฉม, จันทน์แดง, ผักไผ่น้ า, ผักแพ้ว, 
 ผักแพรว, ผักแจว, พริกบ้า, หอมจันทร์,  
 Vietnamese coriander  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Polygonum odoratum Lour. 
วงศ์ (Family) Polygonaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นจัดเป็นพืชล้มลุก มีล าต้นสูงประมาณ 30-35 เซนติเมตร ล าต้นตั้งตรง มีข้อเป็นระยะ ๆ ตามข้อมัก
มีรากงอกออกมา หรือล าต้นเป็นแบบทอดเลื้อยไปตามพ้ืนดินและมีรากงอกออกมาตามส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนดิน 
เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในที่ชื้นแฉะ เช่น ในบริเวณห้วย หนอง คลอง บึง หรือแอ่งน้ าต่าง ๆ พบได้ทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย เพราะเกิดได้เองตามธรรมชาติ 

ใบ มีใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปหอกหรือรูปหอกแกมรูปไข่ ใบมีขนาดกว้าง
ประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5.5-8 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมคล้ายใบไผ่แต่บางกว่า 
ขอบใบเรียบ ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ก้านใบสั้นมีหู ใบลักษณะคล้ายปลอกหุ้มรอบล าต้นอยู่บริเวณเหนือข้อของล า
ต้น 

ดอก ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกมีดอกย่อยขนาดเล็กสีขาวนวลหรือชมพูม่วง 
ผล ผลมีขนาดเล็กมาก 

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินกับลาบ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอดอ่อนและใบอ่อนใช้ประกอบอาหาร ใช้รับประทานเป็นผักสด หรือใช้แกล้มกับอาหารที่มีรสจัด ใช้

เป็นเครื่องเคียงของอาหารอีสาน อาหารเหนือ อาหารเวียดนาม หรือน ามาหั่นเป็นฝอย ใช้คลุกเป็นเครื่องปรุง
สดประกอบอาหารประเภทลาบ ลู่ ต าซั่ว ก้อยกุ้งสด ข้าวย า แกงส้ม 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. รสเผ็ดของผักแพวช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันในเลือด เหมาะเป็นผักสมุนไพรลดความอ้วนได้โดย

ไม่ขาดสารอาหาร เพราะอุดมไปด้วยเส้นใยและวิตามิน แต่ต้องรับประทานในปริมาณที่มากพอหรือวันละไม่
น้อยกว่า 3 ขีด 

2. ผักแพวมีวิตามินเอสูง จึงช่วยบ ารุงและรักษาสายตาได้เป็นอย่างดี โดยมีวิตามินเอสูงถึง 8,112 
หน่วยสากลในขณะที่อีกข้อมูลระบุว่ามีมากถึง 13,750 มิลลิกรัม 

3. ผักแพวเป็นผักที่ติดอันดับ 8 ของผักที่มีวิตามินซีสูงสุด โดยมีวิตามินซี 115 มิลลิกรัม ต่อน้ าหนัก 
100 กรัม 

4. ผักแพวมีแคลเซียมสูงถึง 390 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม จึงช่วยบ ารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงได้
เป็นอย่างด ี

5. ผักแพวมีธาตุเหล็กสูงสุดติด 1 ใน 5 อันดับของผักที่มีธาตุเหล็กสูง 
6. ช่วยเจริญอาหาร ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร ใบ คั้นผสมกับแอลกอฮอล์ แก้กลากเกลื้อนผื่นคัน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด และการใช้ล าต้นปักช า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ผักแพว สรรพคุณและประโยชน์ของผักแพว 34 ข้อ ! (ผักไผ่). สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 

2561 จาก https://medthai.com/ผักแพว/ 
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61) ชื่อภาคเหนือ ผักไผ่น้ า (ชุมชนเรียกส้มกุ้ง) 
ชื่อไทย/อื่นๆ พญาดง, เอ้ืองเพ็ดม้า (ภาคกลาง), ผักบังใบ (ภาคเหนือ), หน่อกล่ะอึ (กะเหรี่ยง

แม่ฮ่องสอน), มีส้อย ล าถ้อย (ลั้วะ), ปร้างเจงบั้ว (ปะหล่อง), โพ้งลิ่น (เมี่ยน) ผักไผ่
น้ ายอดแดง ผักบุ้งท้องแดง ผักลิ้นไฟ 

 Polygonum chinense 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Persicaria chinensis (L.) H. Gross  
วงศ์ (Family) Polygonaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นพญาดง จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกเลื้อยพาดพันกับต้นไม้อ่ืน ล าต้นมีความสูงได้ถึง 4 เมตร 
ใบพญาดง เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ใบมีขนาดกว้าง

ประมาณ 1-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-10 เซนติเมตร ผิวใบเรียบหรือมีขน มีหูใบเป็นปลอกหุ้มล าต้น 
ดอกพญาดง ออกดอกเป็นช่อ โดยจะออกตามซอกใบ มีดอกย่อยจ านวนมาก กลีบดอกเป็นสีขาวหรือสี

ชมพู 
ผลพญาดง เป็นผลสด ลักษณะของผลเป็นรูปเกือบกลม สีน้ าเงินเข้ม 

แหล่งที่พบ 
ป่าชุมชน  สวนครัว  พบในห้วย 

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
- ลูก ทานลูกสุก เม็ดข้างในมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆ 
- ยอด ทานสุกลวกจิ้มน้ าพริก (น้ าพริกเผา) แกงแค ยอดมีรสเปรี้ยวแกงกับปลา 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผลสุกมีรสเปรี้ยว ใช้รับประทานได้ 
- ชาวลั้วะจะใช้ยอดอ่อนน ามารับประทานโดยจิ้มกับเกลือ ชาวกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนจะใช้ยอดอ่อน

น าไปย่างกับไฟรับประทานกับน้ าพริก ส่วนชาวปะหล่องจะน าใบมาสับให้ละเอียดใช้เป็นส่วนผสมในการท า
ลาบ 

- ชาวเมี่ยนจะใช้ใบน ามาต้มกับน้ าแล้วน าน้ าที่ได้มาใช้เป็นส่วนผสมในการท าแป้งเหล้า 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
- ชาวเขาเผ่าแม้วจะใช้รากผสมกับรากสากเหล็ก รากหนามแน่ และรากปัวชุนเย น ามาต้มกับน้ าดื่ม

เป็นยาแก้อาการปวดท้องน้อย ส าหรับกามโรค 
- ชาวเขาเผ่าอีก้อ มูเซอ จะใช้ ใบหรือทั้งต้น น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาถ่ายพยาธิ 
- ใบน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้อาการปัสสาวะขัด (ส าหรับสตรีที่ยังไม่หมดประจ าเดือน ห้ามใช้ใน

ขณะที่มีรอบเดือน) 
- ทั้งต้นน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้นิ่ว 
- ทั้งต้นน ามาทุบห่อผ้าหมดไฟ ใช้เป็นยาประคบแก้อาการปวดท้องไส้ติ่งที่มีอาการไม่มาก 
- ใช้เป็นยาแก้โรคหนองใน โดยต ารายาพ้ืนบ้านล้านนาจะใช้รากหรือเหง้า ผสมกับรากขี้ครอก โดยใช้

อย่างละเท่ากัน น ามาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วน าไปต้มเคี่ยวให้ข้น ใช้ดื่มเป็นยาแก้โรคหนองใน ส่วนอีกต ารับจะ
ใช้ใบหรือยอดผสมกับรากส้มกุ้ง น ามาต้มกับน้ าดื่ม ส่วนชาวเขาเผ่าแม้วจะใช้เหง้า ผสมกับเหง้าเอ้ืองหมายนา 
และว่านกีบแรด น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้หนองใน 

- ส าหรับสตรีที่มีอายุมากแล้วและต้องการให้ประจ าเดือนหมด ให้ใช้ใบน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาท าให้
หยุดมีประจ าเดือน แต่ห้ามใช้กับสตรีที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์และสตรีมีครรภ์เด็ดขาด 

- ใบหรือทั้งต้นใช้ต าพอกห้ามเลือด รักษาแผลสด แผลเปื่อย แผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก 
- ใบหรือทั้งต้นน ามาต าหรือคั้นเอาน้ าทาหรือพอกแก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน หูด ฝี หนอง ฆ่าเชื้อโรค 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด และการปักช า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า พ้ื น ที่ สู ง .  ( 2559) .  ผั ก ไ ผ่ น้้ า .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  9 ม ก ร า ค ม  2562 จ า ก 

https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/210 
Medthai. (2560). พญาดง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นพญาดง 12 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 

จาก https://medthai.com/พญาดง/ 
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62) ชื่อภาคเหนือ ผักแว่น 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักลิ้นปี่ (ภาคใต้), หนูเต๊าะ (กระเหรี่ยง-ภาคเหนือ), ผักแว่น (ภาคกลาง, ภาคเหนือ, 

ภาคอีสาน), ผักก๋ าแหวน 
 Water clover, Water fern, Pepperwort  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Marsilea crenata C. Presl 
วงศ์ (Family) Marsileaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักแว่น เป็นไม้น้ าล้มลุกจ าพวกเฟิร์น มีล าต้นสูงได้ถึง 20 เซนติเมตร เจริญเติบโตในน้ าตื้น ๆ มีล า
ต้นเป็นเหง้าเรียวยาวทอดเกาะเลื้อย และแตกกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ มีขนสีน้ าตาลอ่อน ๆ ขึ้นปกคลุมและใบ
อยู่เหนือน้ า โดยต้นอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อแก่แล้วจะเป็นสีน้ าตาล ส่วนของรากสามารถเกาะติดและเจริญอยู่ได้
ทั้งบนพ้ืนดินหรือเจริญอยู่ในน้ าก็ได้ 

ใบผักแว่น ใบเป็นใบประกอบแบบพัด โดยมีใบย่อย 4 ใบคล้ายกังหัน ลักษณะของใบย่อยเป็นรูป
สามเหลี่ยมหรือเป็นรูปลิ่มหรือเป็นไข่กลับ แต่ละใบย่อยมีขนาดเท่ากัน ออกจากตรงกลางจากต าแหน่งเดียวกัน
เป็นลักษณะกลม โดยขนาดของใบย่อยจะมีความกว้างประมาณ 0.6-1.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 0.8-1.8 
เซนติเมตร โคนใบสอบ ส่วนขอบใบเรียบหรือหยักเล็กน้อย แผ่นใบมีลักษณะเรียบและไม่มีขน ใบย่อยจะไม่มี
ก้าน ส่วนก้านใบจะมีความยาวประมาณ 4.5-15 เซนติเมตร ใบมีสปอร์โรคาร์ป (Sporocarps) ออกที่โคนก้าน
ใบเป็นก้อนแข็ง ๆ ออกเดี่ยว ๆ หรือออกหลายอัน มีสีด า ก้านยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ลักษณะของสปอ
โรคาร์ป มีรูปขอบขนานยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร บนก้านชูสั้น ๆ โดยจะออกท่ีโคนก้านใบ ขณะที่อ่อนอยู่เป็น
สีเขียว เมื่อแก่แล้วจะเป็นสีน้ าตาลเข้มหรือด า และร่วงได้ง่าย และภายในจะมีสปอร์จ านวนมาก 

ดอกผักแว่น ดอกเป็นดอกเดี่ยวมีสีเหลือง ส่วนข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุว่า ดอกมีกลีบเป็นสีม่วง มีขนาด
เล็ก ออกตามซอกใบ มีผลแห้ง และแตกได ้
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว พบตามท่ีชื้น 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบ กินสดกับน้ าพริก ต้มจืด แกงใส่ปลาดุก 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบอ่อน ยอดอ่อน และก้านใบใช้รับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ าพริก ลาบ ก้อย ส้มต า ซุปหน่อไม้ ใช้

เป็นเครื่องเคียงกับอาหารชนิดต่าง ๆ หรือน าไปใช้ประกอบอาหาร เช่น ท าแกงจืด แกงอ่อม เจียวไข่ เป็นต้น 
และเม่ือน ามาต้มจะมีลักษณะอ่อนนิ่มท าให้รับประทานได้ง่าย จึงเหมาะอย่างยิ่งส าหรับเด็ก และผู้สูงอายุ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ต้นผักแว่นมีธาตุเหล็กสูง จึงช่วยในการเสริมสร้างเม็ดเลือดแดง 
- น้ าที่ได้จากการน าใบสดมาต้มช่วยลดไข้ 
- ต้นช่วยดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ 
- ทั้งต้นใช้ผสมกับใบธูปฤาษี ทุบพอแตก ใช้แช่น้ าที่มีหอยขมเป็น ๆ อยู่ ประมาณ 2-3 นาที น ามาดื่ม

เป็นยาแก้ไข้ และอาการผิดส าแดงได้ 
- ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ 
- ผักแว่นมีรสจืดและมัน ช่วยบรรเทาความร้อนในร่างกาย ระงับอาการร้อนใน แก้ร้อนใน แก้อาการ

กระหายน้ า โดยใช้น้ าที่ได้จากการน าใบสด และต้นมาต้ม 
- ใบ และต้นช่วยบ ารุงสายตา รักษาโรคตาอักเสบ รักษาต้อกระจก ป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืน 
- น้ าที่ได้จากการน าใบผักแว่นมาต้มช่วยสมานแผลในปากและล าคอได้ 
- น้ าที่ได้จากการน าใบสดมาต้มช่วยรักษาโรคปากเปื่อย ปากเหม็น 
- ทั้งต้นใช้ต้มน้ าดื่ม ช่วยแก้เจ็บคอ อาการเสียงแหบ 
- น้ าที่ได้จากการน าใบสดมาต้มช่วยแก้อาการท้องเสีย 
- เนื่องจากต้นมีเส้นใยอาหารมากจึงช่วยป้องกันและแก้อาการท้องผูกได้ 
- น้ าที่ได้จากการน าใบสดมาต้มช่วยขับปัสสาวะ 
- ต้นช่วยแก้ดีพิการ 
- ใบสดใช้เป็นยาภายนอก ช่วยรักษาแผลเปื่อย แผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก ช่วยในการสมานแผล เร่งการ

สร้างเนื้อเยื่อ และช่วยระงับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดหนอง และช่วยลดการ
อักเสบ ด้วยการใช้ใบสดประมาณ 1 ก ามือ น ามาล้างให้สะอาดแล้วต าให้ละเอียด คั้นเอาแต่น้ าน ามาใช้ทา
บริเวณแผล 

- ใบมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราอันเป็นสาเหตุของโรคกลาก 
- ต้นช่วยรักษาโรคเกาต์ 
- ปัจจุบันมีการน าใบไปพฒันาเป็นยาชนิดครีมที่น ามาใช้ทาเพ่ือรักษาแผลอักเสบหลังการผ่าตัด 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ส าหรับผู้เป็นมะเร็งไม่ควรรับประทาน  
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- ตามต านานหรือพิธีกรรมทางศาสนาของชาวเหนือมีความเชื่อว่า หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทาน
ผักแว่น เนื่องจากผักแว่นมีลักษะของล าต้นเป็นเครือ โดยเชื่อว่าเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วอาจท าให้ไปพันคอ
ของเด็กทารกในท้องได้ ท าให้คลอดยาก หรือมีอาการปวดท้องก่อนคลอดนาน เปรียบเหมือนว่ารากผักแว่นยึด
ติดกับโคลนอยู ่
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เถา ไหล สปอร์ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). 20 สรรพคุณและประโยชน์ของผักแว่น ! (ผักลิ้นปี่) . สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ผักแว่น/ 
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63) ชื่อภาคเหนือ ผักหละ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักชะอม มีชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ เช่น ผักหละ (ภาคเหนือ) , อม (ภาคใต้), ผักขา (ภาค

อีสาน อุดรธานี), พูซูเด๊าะ (แม่ฮ่องสอน), โพซุยโดะ (กะเหรี่ยง) 
 Climbing wattle, Acacia, Cha-om 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia pennata (L.) Willd. 
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นชะอม เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม มีถ่ินก าเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ล าต้นและกิ่ง
ก้านจะมีหนามแหลม ส่วนลักษณะของใบชะอมเป็นใบประกอบสีเขียวขนาดเล็ก มีก้านใบย่อยแตกออกจาก
แกนกลางใบ มีลักษณะคล้ายกับใบส้มป่อยหรือใบกระถิน ใบอ่อนจะมีกลิ่นฉุน ใบย่อยมีขนาดเล็กออกตรงข้าม
กัน คล้ายรูปรีประมาณ 13-28 คู่ ปลายใบแหลมขอบใบเรียบ ใบย่อยจะหุบในเวลาเย็น และแผ่ออกเพ่ือรับแสง
ในช่วงกลางวัน ส่วนดอกชะอม มีขนาดเล็กออกตามซอกใบ มีสีขาวถึงขาวนวล 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด แกงผักหละ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ยอดอ่อนใช้ประกอบอาหารจ าพวกแกงต่างๆ อาทิ แกงหน่อไม้ แกงเลียง รวมถึงนิยมใช้ใส่ไข่เจียวที่

เรียกทั่วไปว่า ไข่เจียวชะอม 
- ยอดอ่อนชะอมนิยมใช้รับประทานสดคู่กับอาหารจ าพวกส้มต า ลาบ ซุปหน่อไม้ หรือลวกใช้ เป็นผัก

จิ้มน้ าพริก 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากมีวิตามินเอสูง 
- ยอดชะอมช่วยลดความร้อนในร่างกายได้ 
- ผักรสมันอย่างชะอมมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ 
- ช่วยในการขับถ่าย ป้องกันโรคท้องผูก 
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- รากชะอมน ามาฝนกินช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง และช่วยขับลมในล าไส้ 
- มีส่วนช่วยบ ารุงเส้นเอ็น 
- ช่วยแก้อาการลิ้นอักเสบเป็นผื่นแดง 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ชะอมมีกลิ่นฉุนแรง การรับประทานชะอมสดมักท าให้เกิดกลิ่นปากแรง 
- สตรีหลังคลอดบุตรหรืออยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานชะอม เนื่องจาก ยอด

ชะอมมักท าให้เกิดอาการแพ้ท้องหรือเกิดอาการแสลงของสตรีที่ให้นมบุตร ซึ่งทั่วไปมักท าให้มีอาการวิงเวียน
ศรีษะ คลื่นไส้อาเจียน แต่จะมีอาการรุนแรงกว่าปกติ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

วิธีการปลูกชะอม ปลูกโดย การปักช า การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง หรือการโน้มกิ่งลงดิน โดยไม่ต้องต่อ
ตาหรือช ากิ่ง การปลูกผักชะอมส่วนมากจะใช้วิธีการเพาะเมล็ด เพราะจะได้ต้นที่แข็งแรงและทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม มีหนามหนากว่าการปลูกด้วยวิธีอ่ืน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป. ) .  ชะอม สรรพคุณ และการปลูกชะอม .  สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

http://puechkaset.com/ชะอม/ 
Medthai. (2560). ชะอม สรรพคุณและประโยชน์ของชะอม 9 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ชะอม/ 
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64) ชื่อภาคเหนือ ผักหวานบ้าน 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักหวานบ้าน มีชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ ว่า ผักหวาน (ทั่วไป), มะยมป่า (ประจวบคีรีขันธ์), 

ผักหวานใต้ใบ (สตูล), ก้านตง จ๊าผักหวาน ใต้ใบใหญ่ ผักหลน (ภาคเหนือ) , นานา
เซียม (มลายู-สตูล), ตาเชเค๊าะ โถหลุ่ยกะนีเต๊าะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) 

 Star gooseberry 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sauropus androgynus (L.) Merr. 
วงศ์ (Family) Phyllanthaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักหวานบ้าน จัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง มีความสูงของต้นประมาณ 0.5-3 เมตร ล าต้นแข็ง แตกกิ่ง
ก้านระนาบไปกับพื้นหรือเกือบปรกดิน ล าต้นอ่อน กลม หรือเป็นเหลี่ยม เปลือกต้นขรุขระเป็นสีน้ าตาล ส่วนกิ่ง
อ่อนเป็นสีเขียวเข้มผิวเรียบ กิ่งเรียวงอเล็กน้อยตามข้อ สามารถพบได้ตามป่าดิบแล้ง ป่าละเมาะ ป่าดิบชื้น ที่
โล่งแจ้ง ตามเรือกสวน หรือตามท่ีรกร้างทั่วไป 

ใบผักหวานบ้าน ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ รูปไข่แกมขอบขนาน รูปขอบ
ขนาน หรือรูปคล้ายขนมเปียกปูน ปลายใบแหลม โคนใบมน ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1.5-3 
เซนติเมตร และยาวประมาณ 2-7 เซนติเมตร ลักษณะของแผ่นใบเรียบเกลี้ยงทั้งสองด้าน หลังใบเป็นสีเขียว
เข้ม ส่วนท้องใบเป็นสีเขียวอ่อน เส้นแขนงใบมีข้างละประมาณ 5-7 เส้น โค้งเล็กน้อย เมื่อท าให้แห้งใบจะเป็นสี
เขียวอมเหลือง ก้านใบมีขนาดสั้น ยาวประมาณ 2-4 มิลลิเมตร มีหูใบเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายแหลม ยาว
ประมาณ 1.7-3 มิลลิเมตร 

ดอกผักหวานบ้าน ออกดอกเป็นช่อ โดยจะออกเป็นกระจุกตามซอกใบ เรียงไปตามก้านใบ ดอกเป็น
ดอกเดี่ยวแบบแยกเพศแต่อยู่บนต้นเดียว มีใบปรกอยู่ด้านบน ดอกมีขนาดเล็ก มี 2 ชนิด โดยตอนบนของกิ่ง
ก้านจะเป็นดอกเพศเมีย ส่วนตอนล่างเป็นดอกเพศผู้ ดอกเพศเมียจะมีประมาณ 1-3 ดอก และดอกเพศผู้จะมี
จ านวนมาก และดอกเพศผู้จะมีกลีบเลี้ยง 6 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ ลักษณะเป็นรูปจานกลมแบน สีน้ าตาลแดง 
มีขนาดประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร มีเกสรเพศผู้ 3 ก้าน ก้านเกสรเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก 3 แฉก ส่วน
ดอกเพศเมียรังไข่จะอยู่เหนือวงกลีบ ดอกเป็นสีเขียวอมเหลือง โดยมีกลีบเลี้ยง 6 กลีบ ลักษณะเป็นรูปไข่กลับ 
ซ้อนเรียงเหลื่อมกันเป็นชั้น 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ และกลีบเลี้ยงจะเป็นสีแดงเข้มหรือสีเหลืองจุดประสีแดงเข้ม 
โดยจะออกดอกในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 

ผลผักหวานบ้าน ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมแป้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5-1.8 
เซนติเมตร และยาวประมาณ 1-1.3 เซนติเมตร ผลฉ่ าน้ า ผิวผลเป็นพูเล็กน้อย ผลเป็นสีเขียวถึงสีขาว เมื่อแก่
เต็มที่จะเป็นสีขาวอมเหลือง เมื่อแห้งแล้วจะแตกได้ ผลมีกลีบเลี้ยงสีแดงติดคงทนห้อยลงใต้ใบ ภายในผล
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แบ่งเป็นพู 6 พู ในแต่ละพูจะมีเมล็ด 1 เมล็ด ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปครึ่งวงกลม เปลือกเมล็ดเป็นสีด าหรือสี
น้ าตาลเข้ม มีความหนา และแข็ง เมล็ดมีขนาดกว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
- ผักหวานบ้านต่างจากผักหวานป่าตรงที่หวานแต่ค่อนข้างเละ 
- ลูก ต้มกับน้ าพริก ใส่แกงแค แกงหน่อ 
- ยอด ต้มเป็นอาหารคนป่วย 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบอ่อน และยอดอ่อนของผักหวานบ้าน นิยมรับประทานสดคู่กับกับข้าวที่มีรสเผ็ด อาทิ น้ าพริก 

ลาบ และซุปหน่อไม้ เป็นต้น เนื่องจากใบอ่อน และยอดอ่อนมีความกรอบ ให้รสหวาน นอกจากนั้น ยังใช้
ประกอบอาหารในหลายเมนู อาทิ แกงอ่อม แกงเลียง และแกงจืด เป็นต้น แต่หากท าสุกความหวานจะลดลง 
ไม่สู้รับประทานสด อีกท้ัง ยังมีกลิ่นเหม็นเขียวเล็กน้อย 

- ใบอ่อน และยอดอ่อนผักหวาน น ามาล้างน าให้สะอาด น าไปตากแดดให้แห้ง 7-10 วัน ก่อนใช้ชง
เป็นชาดื่ม 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี 
- ราก ต้มน้ าดื่ม และอาบ แก้ซาง 
ต ารายาไทย   
- ใบ รสหวานเย็น ปรุงเป็นยาเขียว แก้ไข้ ใช้น้ ายางหยอดตาแก้ตาอักเสบ รักษาแผลในจมูก   
- ใบ และต้น มีรสหวานเย็น  
- น้ ายางจากต้น และใบ ใช้หยอดตา แก้ตาอักเสบ ต าผสมกับรากอบเชยเป็นยาพอก รักษาแผลในจมูก 

ผสมกับสารหนูใช้ทาแก้โรคผิวหนังติดเชื้อ  
- ใบและราก ต าให้ละเอียดใช้พอกฝี  
- ราก รสเย็น ต้มเป็นยาแก้ไข้ ถอนพิษไข้ แก้ตัวร้อน แก้ไข้กลับ แก้ซาง แก้ปัสสาวะขัด ผิดส าแดง 

รักษาคางทูม แก้ลม มะเร็งคุด สารสกัดใบและล าต้นด้วยแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 reverse 
transcriptase เล็กน้อย ไม่มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง 
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ยาพื้นบ้านล้านนา   
- ราก ต้มน้ าดื่ม แก้โรคมะเร็งคุด ผสมกับสมุนไพรอ่ืน ฝนน้ าผสมข้าวเจ้า แก้ผิดเดือน ฝนทารักษา

โรคมะเร็ง ที่มีอาการเจ็บ ร้อน ไหม้ ร่วมด้วย ฝนใส่ข้าวเจ้ากินรักษาโรคเลือดลม 
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง มูเซอ    
- ใบ  ทั้งต้น ต้มน้ าอาบ และเค้ียวกินแก้ปวดเมื่อยร่างกาย เป็นยาบ ารุงสุขภาพส าหรับหญิงหลังคลอด 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบมีสาร papaverine กินมากจะท าให้เกิดอาการเวียนศีรษะ ท้องผูก 
- การศึกษาเสริมผักหวานบ้านให้แก่กระต่าย พบว่า สามารถเพ่ิมการหลั่งน้ านมได้ แต่มีผลข้างเคียง 

คือ มีผลต่อการแท้งลูก  
- การรับประทานผักหวานในรูปผงหรือดื่มน้ าสกัดเพ่ือควบคุมน้ าหนักจะมีผลต่อระบบหายใจ ที่คาดว่า

น่าจะมีสาเหตุจากสารชนิดหนึ่งชื่อ alkaloid papaverine  
วิธีการขยายพันธุ์ 

ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด และการปักช ากิ่ง เจริญเติบโตได้ดีในที่ลุ่มต่ าที่มีความชื้นพอเหมาะ ดินร่วนชุ่ม
ชื้นและระบายน้ าได้ด ี

- การเพาะเมล็ด ท าได้โดยการเก็บผลแก่จัด ซึ่งจะมีเมล็ดสีด า น าผลมาแกะเปลือก และแยกเมล็ดออก
แล้วน าเมล็ดผึ่งไว้ในที่ร่ม 3-5 วัน จนเมล็ดแห้ง ก่อนน าเมล็ดมาห่อรวมกันด้วยผ้า และเก็บไว้ในที่ร่ม นาน  1-2 
เดือน เพ่ือให้เมล็ดพักตัว 

- การปักช ากิ่ง กิ่งช า ให้เลือกกิ่งที่มีอายุพอเหมาะ ล ากิ่งมีสีเขียวอมสีน้ าตาลหรือสีเขียวเข้มซึ่งเป็นกิ่งที่
มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ตัดให้มีขนาดยาว 20 เซนติเมตร หรือประมาณเท่าแท่งดินสอ โดยวัสดุที่ใช้ปักช า คือ 
ขี้เถ้าแกลบที่กรอกใส่ถุงด าไว้เรียบร้อยแล้วหรือดินผสม โดยรดน้ าให้ชุ่มก่อนปักช าหรืออาจให้หลังจากการปัก
ช าก็ได้ ในการปักช าต้องช าในที่ร่ม โดยเสียบลึกประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวกิ่งลงไปในแนวตั้ง หลังปักช า
อายุ 1 – 2 เดือน ก็สามารถน าไปปลูกลงแปลงได้ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2553). ผักหวานบ้าน. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=77 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). ผักหวานบ้าน (Star gooseberry) สรรพคุณ และการปลูกผักหวานบ้าน. สืบค้นเมื่อ 23 

ธันวาคม 2561 จาก http://puechkaset.com/ผักหวานบ้าน/ 
Medthai. (2560). ผักหวาน สรรพคุณและประโยชน์ของผักหวานบ้าน 36 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 

จาก https://medthai.com/ผักหวานบ้าน/ 
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65) ชื่อภาคเหนือ ผักฮ้วน 
ชื่อไทย/อื่นๆ กระทุงหมา ผักฮ้วนหมู (เชียงใหม่), เครือเขาคลอน (อุบลราชธานี), ผักง่วนหมู ต้น

ง่วนหมู หัวเขาคอน (ร้อยเอ็ด) , มวนหูกวาง (เพชรบุรี), เครือเขาหมู ผักฮ้วนหมู 
ฮ้วนหมู (ภาคเหนือ), กระทุงหมาบ้า คันชุนสุนัขบ้า (ภาคกลาง), เถาคัน (ภาคใต้), 
มุ้งหม,ู ฮ้วน, ผักม้วน, ผักโง้น, ผักง้วน, ผักง้วนหมู 

 Sneeze Wort, Cotton milk plant, Green wax flower 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dregea volubilis (L.f.) Benth. ex Hook.f. 
วงศ์ (Family) Apocynaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นกระทุงหมาบ้า จัดเป็นพรรณไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ยาวได้ถึง 10 เมตร เถาจะพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ ล า
ต้นมีลักษณะเป็นเถากลม เปลือกเถาอ่อนเป็นสีเขียว ส่วนเถาแก่เป็นสีน้ าตาลถึงสีน้ าตาลอ่อน ตามผิวกิ่ง
ตะปุ่มตะป่่าและมีช่องอากาศ  

ใบกระทุงหมาบ้า ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือเกือบกลม ปลายใบ
แหลมหรือยาวรี โคนใบมนหรือเว้าหรือป้าน ใบมีขนาดกว้างประมาณ 5-10 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7.5-
15 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างหนา หลังใบเป็นสีเขียวเข้ม ส่วนท้องใบมีสีเขียวอ่อนกว่า ก้านใบยาวประมาณ 4 
เซนติเมตร 

ดอกกระทุงหมาบ้า ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุก โดยจะออกบริเวณซอกใบหรือระหว่างก้านใบ 
ลักษณะของดอกเป็นดอกที่มีขนาดเล็ก มีกลีบดอกและกลีบรองกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ กลีบดอกเป็นสีเขียว
อ่อน บิดเวียนกัน ยาวได้ประมาณ 2 มิลลิเมตร โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นท่อ ส่วนปลายกลีบแยกออกเป็น
แฉกรูปสามเหลี่ยม เส้าเกสร 5 กลีบ เมื่อดอกบานเต็มท่ีจะมีขนาดกว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร 

ผลกระทุงหมาบ้า ผลมีลักษณะเป็นฝัก ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ฝักมีขนาดกว้างประมาณ 1.6-3 
เซนติเมตร และยาวประมาณ 7.5-10 เซนติเมตร โคนฝักป่องแล้วค่อย ๆ เรียวไปหาปลาย มีครีบตามยาว ผิว
ฝักมีขนสีน้ าตาลอ่อนนุ่มคล้ายก ามะหยี่ ข้างในฝักมีเมล็ด ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปไข่หรือรูปรีกว้าง โค้งเว้า มี
ขนาดยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร เมล็ดเป็นสีน้ าตาลอมเหลือง ผิวเรียบเป็นมันวาว ขอบบางเป็นครีบ มีพู่ขน
สีขาวเป็นมันเหมือนเส้นไหม 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
- ยอดแกง กินใบ ยอด ดอก แกงใส่กระดูกหมู มะเขือส้ม ลวกจิ้มน้ าพริก 
- ยอด ดอก ลวกกินกับน้ าพริก กินกับต ามะม่วง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบ ดอก และฝักอ่อน น ามาต้มแล้วใช้เป็นอาหารได้ โดยจะมีรสขมเล็กน้อย ชาวเหนือและชาวอีสาน

จะนิยมรับประทานใบอ่อน ยอด และดอกสด 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ในเรื่องสรรพคุณทางยานั้นผักฮ้วนมีชื่อปรากฏในหนังสือต ารายาหลายเล่ม เช่น ในต าราแพทย์แผน

โบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม และต ารายาล้านนา ได้บันทึกไว้ว่า เถามีรสเบื่อเ อียน มีสรรพคุณในการดับพิษ
ร้อน ถอนพิษไข้ กระทุ้งพิษไข้ ไข้กาฬและพิษฝี ขับปัสสาวะ แก้ดีก าเริบนอนละเมอเพ้อกลุ้ม ปวดศีรษะ เซื่อง
ซึม ใบใช้ขับปัสสาวะ แก้แผลน้ าร้อนลวก แก้ปวดเนื่องจากแผลอักเสบ แก้พิษ แก้ฝี โดยน าเอาใบสดมาต าให้
ละเอียดและใช้ทาบริเวณแผล ในต ารับยาล้านนาได้น าผักฮ้วนมาเป็นส่วนประกอบในยาหลายชนิด เช่น ยาลม
มะเรงคุต ใช้กระทุ้งพิษร้อน พิษไข้ พิษฝี พิษกาฬ พิษไข้หัวให้ซ่านออกมา แก้น้ าดีก าเริบ หลับๆตื่นๆ ละเมอ
เฟ้อพก ช่วยให้อาเจียน ขับพิษ ขับปัสสาวะ ขับน้ าตา รากผักฮ้วนหมูมีรสเฝื่อน ใช้กระทุ้งพิษ แก้ไข้พิษ ขับ
ปัสสาวะ ดับพิษร้อน แก้ดีก าเริบ รากผักฮ้วนยังใช้ร่วมกับ หัวถั่วพู รากผักหวานบ้าน ผักต าลึง และหาดเยือง 
ฝนใส่น้ าซาวข้าวใช้กินบรรเทาอาการปวดหัว ใช้ท ายาประคบโดยใช้หัวกุก หัวก่า หัวข่า รากตาเหินขาวและ
เหลือง น ามาห่อผ้าและนึ่งประคบบริเวณที่ปวด นอกจากนี้ยังใช้ท ายารักษามะเร็งคุด โดยน าหัวบุก หัวกลอย 
บอระเพ็ด เปลือกหมี่ ยางพราย เหนี้ยวหมู เปลือกง้วนหมู อย่างละเท่าๆกัน ต าแล้วคั่วบดใส่น้ ามันงาน ามาทาถู
นวดบริเวณที่เจ็บที่ปวดตามกระดูก และเอ็น ใช้ทาบริเวณที่เจ็บที่เมื่อย นอกจากนี้ผักฮ้วนยังใช้เป็น
ส่วนประกอบของยาล้านนาอีกหลายต ารับ  
วิธีการขยายพันธุ์ 

ผักฮ้วน สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือน ากิ่งหรือเถาแก่มาปักช าแล้วน าดินมากลบทับไว้ 
รดน้ าสม่ าเสมอ รอจนรากงอกซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจึงน ามาปลูกลงดินและท าไม้ค้างเพ่ือให้
ผักฮ้วนเลื้อยเกาะ หรืออาจปลูกไว้ตามรั้วบ้าน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
นิตยา บุญทิม. (ม.ป.ป.). ผักฮ้วน ผักพ้ืนบ้านที่มากด้วยสรรพคุณ (ตอน 3). สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

https://stri.cmu.ac.th/article_detail.php?id=54 
Medthai. (2560). 14 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นกระทุงหมาบ้า ! (ผักฮ้วนหมู) . สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 

2561 จาก https://medthai.com/กระทุงหมาบ้า/ 
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66) ชื่อภาคเหนือ ผักฮิน 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักขาเขียด ผักอีฮิน (อีสาน) 

 Pickerel weed 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Monochoria vaginalis (Burm.f.) C.Presl ex Kunth 
วงศ์ (Family) Pontederiaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น เป็นล าต้นสั้นๆ ใต้ดิน มีรากท่ีหยั่งลึกลงไปในดิน และระบบรากฝอยสีน้ าตาลแดงจ านวนมาก 
ใบ ออกเป็นใบเดี่ยวจากโคนต้นเรียงสลับกัน ก้านใบกลม อวบน้ า ภายในกลวง บริเวณโคนก้านใบมี

ลักษณะเป็นกาบหุ้มอัดรวมกันอยู่แน่น ก้านใบมีความยาวประมาณ 10-25 ซม. ลักษณะของใบคล้ายรูปหัวใจ 
โคนใบเว้า ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ใบมีความยาวประมาณ 9-85 มม. 

ดอก ออกเป็นช่อกลางก้านใบ ในแต่ละช่อมีดอกย่อยสีม่วงอมน้ าเงินประมาณ 3-15 ดอก มีกลีบดอก
และกลีบเลี้ยงหลอมรวมกัน 6 กลีบ ปลายกลีบแยกออกจากกัน กลีบดอกด้านนอกมีสีเขียวอ่อน มีก้านชูเกสร
ตัวผู้จ านวน 6 อัน ก้านดอกย่อยสั้น มีใบประดับปลายแหลมสีเขียวอ่อนคล้ายใบห่อหุ้มดอกที่ยังตูมอยู่ มักให้
ดอกในช่วงหน้าฝน 

ผล มีลักษณะคล้ายแคปซูล มีความยาวประมาณ 1 ซม. เมื่อแก่จะแตกออกเป็น 3 ซีก ตามความยาว
ของผล ภายในผลมีเมล็ดสีน้ าตาลอยู่เป็นจ านวนมาก 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดกินสด จิ้มน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอดอ่อนใบอ่อน และดอกใช้รับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ าพริก แกง หรืออาหารประเภท ลาบ ย า 

ก้อย ส้มต า หรือใช้ปรุงประกอบในอาหาร 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ทั้งต้น 
- ใช้ต้มน้ าดื่มเพ่ือช่วยขับปัสสาวะ แก้พิษร้อนถอนพิษไข้ 
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- น ามาคัน้น้ ารับประทานเป็นยาแก้ไอ ขับปัสสาวะ 
- ใช้ต้มน้ าผสมกับผักกระเฉดกินแก้อาการเมาจากพิษของเห็ด 
- น ามาต าให้ละเอียดใช้พอกรักษาฝี 
ใบ รับประทานใบสดเพื่อลดอาการร้อนใน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิชาการเกษตร. (2559). ผักขาเขียด. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก http://www.vichakaset.com/ผัก

ขาเขียด/ 
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67) ชื่อภาคเหนือ ผักเฮือด 
ชื่อไทย/อื่นๆ เลียบ ผักเฮียด 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus geniculata Kurz  
วงศ์ (Family) Moraceae 
วิสัยพืช ไม้ยืนต้น 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง และเป็นไม้ผลัดใบ ล าต้นสูง 8-15 เมตร  
ใบ เป็นใบเดี่ยวออกแบบสลับสีเขียว รูปรีหรือรูปไข่ปนขอบขนาน ปลายใบมนทู่ ขอบใบเรียบ ผิวใบ

มันกว้าง 6-7 ซม. ยาว 7-18 ซม. มีหูใบขนาดเล็ก ใบอ่อนสีชมพูหรือชมพูอมเขียว ใบอ่อนแลดูใสแวววาวไปทั้ง
ต้น และมีปลอกหุ้มใบในระยะเริ่มแรก พอเจริญเต็มที่ใบอ่อนกลายเป็นใบแก่  

ดอก เป็นช่อเส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 4-6 มม. ก้านใบสั้นออกจากซอกใบ  
ผล ผลอ่อนสีเขียว และจะมีการเปลี่ยนเป็นสีชมพูแดงม่วงหรือด า เมื่อแก่เต็มที่ เส้นผ่านศูนย์กลาง

ประมาณ 2 ซม. 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดน าไปแกง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใช้ใบ และยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ใช้เป็นผักแกงกับเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ มีรสฝาดอมเปรี้ยว หรือน าไปนึ่งจิ้ม

น้ าพริก หรือใช้ย า เรียกว่า ย าผักเฮือด 
- ยอดอ่อน ใบอ่อน รับประทานสดหรือน าไปลวก นึ่ง เป็นผักจิ้มกับน้ าพริก น าไปปรุงอาหาร เช่น แกง

กับซี่โครงหมู แกงกับปลา ย าผักเฮือด 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เปลือกและล าต้นต้มกินแก้ปวดท้อง 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
มีข้อห้ามส าหรับหญิงแม่ลูกอ่อนที่มีอาหารไอ ห้ามกินเพราะจะท าให้อาการก าเริบ 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
การใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
กรมส่ ง เสริมการเกษตร .  (ม .ป .ป . ) .  ผักเ ฮือด .  สืบค้น เมื่ อ  23 ธันวาคม 2561 จาก http: / /area-

based.lpru.ac.th/veg/www/Native_veg/v258.htm 
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). ผักเฮือด. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 

จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php?id_ingredient=138 
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68) ชื่อภาคเหนือ ผ า  
ชื่อไทย/อื่นๆ ไข่ผ า, ไข่แหน, ไข่น้ า, Swamp algae, Water Meal 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex 
วงศ์ (Family) Lamnaceae 
วิสัยพืช ต้นไม้ขนาดเล็ก 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

พืชไม่มีราก มีลักษณะล าต้นเป็นก้อนกลม สีเขียวขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร ผ านี้ สามารถ
ออกดอกเป็นช่อ แต่ดอกมีขนาดเล็กมาจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งประกอบด้วยดอกเพศผู้ และดอกเพศเมีย
อยู่คนละดอก โดยไข่ผ ามีส่วนด้านบนที่ลอยน้ าค่อนข้างแบน แต่ส่วนด้านล่างที่จมน้ าค่อนข้างหนา 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
คั่วแบบมีน้ าขลุกขลิก 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ไข่ผ าในทุกภาคนิยมช้อนเก็บมาท าอาหาร เนื่องจาก อาทิ แกงไข่ผ า ไข่เจียวไข่ผ า ย าไข่ผ า เป็นต้น 
2. ไข่ผ าน ามาผัดให้สุก และตากแห้ง หรือน ามาตากให้แห้งก่อนน ามาผัดร่วมกับเกลือหรือเครื่องจิ้มที่

ใช้ส าหรับคลุกปะหน้าขนมขบเคี้ยว อาทิ แผ่นมันฝรั่ง 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ช่วยเสริมสร้างกระดูก ป้องกันกระดูกพรุน ช่วยบ ารุงระบบประสาท ช่วยบ ารุงสายตา ช่วยบ ารุง

ผิวพรรณ ช่วยย่อยอาหาร ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย ป้องกันโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
การน าไข่ผ ามาประกอบอาหารควรหลีกเลี่ยงการสด และให้ปรุงสุกผ่านความร้อนก่อน เพราะอาจมี

การปนเปื้อนของตัวอ่อนพยาธิได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เนื่องจากไข่แหนเป็นพืชมีดอกขนาดเล็กที่สุด  
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การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดยการแตกหน่อ โดยเฉลี่ยแล้ว ไข่แหนแต่ละต้นจะแตกหน่อให้ต้นใหม่
ทุก ๆ 5 วัน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). ผ้า/ไข่ผ้า ประโยชน์ และสรรพคุณไข่ผ้า . สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

http://puechkaset.com/ไขผ่ า 
วิกิพีเดีย. (2560). ผ้า. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ผ า 
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69) ชื่อภาคเหนือ มะกรูด 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะขู (แม่ฮ่องสอน) มะขุน มะขูด (ภาคเหนือ) ส้มกรูด ส้มม่ัวผี (ภาคใต้) 

Kaffir lime, Leech lime, Mauritius papeda 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus hystrix DC.  
วงศ์ (Family) Rutaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เป็นไม้เนื้อแข็ง ล าต้นและกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย ใบเป็นใบประกอบชนิดลด
รูป มีใบย่อย 1 ใบ เรียงสลับ รูปไข่ คือมีลักษณะคล้ายกับใบไม้ 2 ใบ ต่อกันอยู่ คอดกิ่วที่กลางใบเป็นตอน ๆ มี
ก้านแผ่ออกใหญ่เท่ากับแผ่นใบ ท าให้เห็นใบเป็น 2 ตอน กว้าง 2.5 - 4 เซนติเมตร ยาว 4 - 7 เซนติเมตร ใบสี
เขียวแก่พ้ืนผิวใบเรียบเกลี้ยง เป็นมัน ค่อนข้างหนา มีกลิ่นหอมมากเพราะมีต่อมน้ ามันอยู่ ซึ่งผลแบบนี้เรียกว่า 
hesperidium (ผลแบบส้ม) ใบด้านบนสีเข้ม ใต้ใบสีอ่อน ดอกออกเป็นกระจุก 3 – 5 ดอก กลีบดอกสีขาว 
เกสรสีเหลือง ร่วงง่าย มีกลิ่นหอม มีผลสีเขียวเข้มคล้ายมะนาวผิวเปลือกนอกขรุขระ ขั้วหัวท้ายของผลเป็นจุก 
ผลอ่อนมีเป็นสีเขียวแก่ เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด พันธุ์ที่มีผลเล็ก ผิวจะขรุขระน้อยกว่าและไม่มีจุกที่
ขั้ว ภายในมีเมล็ดจ านวนมาก 
แหลง่ท่ีพบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
นิยมใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องแกง 
น ามาท าอาหาร และด้วยรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมจึงสามารถใช้แทนมะนาวได้ดี 
ราก นิยมน ามาใช้ต้มน้ าดื่มเพ่ือบรรเทาอาการไข้ ลดอาการเสมหะเป็นพิษและบรรเทาอาการแน่นท้อง

จุกเสียด แก้ฝีภายใน 
ใบมะกรูด ใบมะกรูดอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนและสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย จึงนิยมน ามาทาน

เพ่ือแก้อาการช้ าใน บรรเทาอาการไอและป้องกันการเกิดมะเร็ง รวมถึงช่วยชะลอการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งในผู้ป่วยมะเร็งอีกด้วย 

ผิวมะกรูด ผิวของผลมะกรูดที่ขรุขระสามารถน ามาใช้เป็นยาแก้อาการนอนไม่หลับ บ ารุงหัวใจให้
แข็งแรง ขับพิษ ขับลมและแก้อาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะได้ 
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ผลมะกรูด ผลของมะกรูด นิยมน ามาทานเพ่ือแก้ไอ ขับเสมหะ บรรเทาอาการปวดท้อง ฟอกโลหิต ขับ
ระดูและช่วยขับลมในล าไส้ได้ด ี
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงและต้านทานโรค 
- ช่วยท าให้เจริญอาหาร 
- ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ ด้วยการใช้ผิวมะกรูด รากชะเอม ไพล เฉียงพร้า ขมิ้นอ้อย ในปริมาณ

เท่ากัน น ามาบดเป็นผง น ามาชงละลายน้ าร้อนหรือต้มเป็นน้ าดื่ม 
- เปลือกผล ใช้เป็นยาบ ารุงหัวใจ ด้วยการใช้ผิวมะกรูดสดฝานเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 1 ช้อนแกง เติม

การบูรหรือพิมเสน 1 หยิบมือ ชงด้วยน้ าเดือด แช่ทิ้งไว้ แล้วน าน้ าที่ได้มาดื่ม 1-2 ครั้ง  
- เปลือกผลช่วยแก้ลม หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ ด้วยการใช้เปลือกมะกรูดฝานบาง ๆ ชงกับน้ าเดือดใส่

การบูรเล็กน้อย แล้วน ามารับประทานแก้อาการ  
- ช่วยแก้อาการไอ ขับเสมหะ ด้วยการใช้ผลมะกรูดน ามาผ่าซีก เติมเกลือ น าไปลนไฟให้เปลือกนิ่ม 

แล้วบีบน้ ามะกรูดลงในคอทีละน้อย ๆ จะช่วยแก้อาการไอได้ สูตรนี้ก็สามารถใช้เป็นยาขับเสมหะได้ด้วยเช่นกัน 
- ใช้แก้อาเจียนเป็นเลือด แก้ช้ าใน 
- ช่วยฟอกโลหิต ด้วยการน าผลมะกรูดมาผ่าเป็น 2 ซีก แล้วน าไปดองกับเกลือหรือน้ าผึ้งประมาณ 1 

เดือน แล้วรินเอาแต่น้ าดื่ม จะช่วยฟอกโลหิตเป็นอย่างดี 
- ใบมะกรูด มีสรรพคุณช่วยยับยั้งหรือชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง ช่วยต่อต้านมะเร็งได้

เนื่องจากอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีน 
- เปลือกผล, ราก ช่วยแก้เสมหะเป็นพิษ ด้วยการใช้ผิวมะกรูดสดฝานเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 1 ช้อน

แกง เติมการบูรหรือพิมเสน 1 หยิบมือ ชงด้วยน้ าเดือด แช่ทิ้งไว้ แล้วน าน้ าที่ได้มาดื่ม 1-2 ครั้ง  
- เปลือกผล ใช้ปรุงเป็นยาช่วยขับลมในล าไส้ แก้อาการจุกเสียด ท้องอืด แน่นท้อง ด้วยการใช้ผิว

มะกรูดสดฝานเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 1 ช้อนแกง เติมการบูรหรือพิมเสน 1 หยิบมือ ชงด้วยน้ าเดือด แช่ทิ้งไว้ 
แล้วน าน้ าที่ได้มาดื่ม 1-2 ครั้ง  

- ช่วยแก้อาการปวดท้องหรือใช้เป็นยาแก้ปวดท้องในเด็กอ่อน ด้วยการน าผลมะกรูดมาคว้านไส้กลาง
ออก น ามหาหิงคุ์ใส่และปิดจุก แล้วน าไปเผาไฟจนด าเกรียมและบดจนเป็นผงละลายกับน้ าผึ้งไว้รับประทานแก้
อาการปวดได้ หรือจะน ามาป้ายลิ้นเด็กอ่อน ใช้เป็นยาขับขี้เทาก็ได้เช่นกัน 

- ช่วยขับระดู ขับลม ด้วยการใช้ผลมะกรูดน ามาดองท าเป็นยาดองเปรี้ยวไว้รับประทาน 
- รากช่วยกระทุ้งพิษ ช่วยรักษาฝีภายใน  
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โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การใช้น้ ามันหอมระเหยมะกรูดมาใช้ทาภายนอกหลังจากทาแล้วภายใน 4 ชั่วโมง ไม่ควรให้ผิวหนัง

บริเวณท่ีทานั้นสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เพราะอาจจะท าให้ผิวหนังบริเวณนั้นไหม้ได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การตอน การเสียบยอด การปักช า การเพาะจากเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561). มะกรูด. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.wikipedia.org/ 

wiki/มะกรูด 
HonestDocs. (2561). สรรพคุณของมะกรูด สมุนไพรชั้นเลิศดีต่อสุขภาพความงามครบวงจร. สืบค้นเมื่อ  

20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.honestdocs.co/kaffir-lime 
Medthai. (2560). มะกรูด สรรพคุณและประโยชน์ของมะกรูด 38 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561  

จาก https://medthai.com/มะกรูด/ 
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70) ชื่อภาคเหนือ มะขามป้อมดิน 
ชื่อไทย/อื่นๆ ต้นใต้ใบ, หญ้าลูกใต้ใบ, หมากไข่หลัง (เลย) หญ้าใต้ใบ (อ่างทอง, นครสวรรค์, 

ชุมพร) ไฟเดือนห้า (ชลบุรี) หญ้าใต้ใบขาว (สุราษฏร์ธานี) หน่วยใต้ใบ (คนเมือง) 
มะขามป้อมดิน (ภาคเหนือ) จูเกี๋ยเช่า (จีน) 

 Egg woman, Tamalaki, Hazardana, Stonebreaker, Seed-under-leaf 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 
วงศ์ (Family) Phyllanthaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น จัดเป็นพืชล้มลุก มีอายุเพียงปีเดียว มีความสูงประมาณ 10-60 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านสาขามาก 
ล าต้นไม่มีขน และทุกส่วนของต้นมีรสขม 

ใบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคี่ มีใบย่อยประมาณ 23-25 ใบ ลักษณะของใบย่อย
เป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ โคนใบมนแคบ ส่วนปลายใบมนกว้าง ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-4 มิลลิเมตร
และยาวประมาณ 5-10 มิลลิเมตร มีก้านใบสั้นมาก มีหูใบสีขาวนวล ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม
เกาะติดอยู่ 2 อัน 

ดอก ดอกเป็นแบบแยกเพศ มีขนาดเล็กสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.08 เซติเมตร ดอกเพศ
เมียมักจะอยู่บริเวณโคนก้านใบ ส่วนดอกเพศผู้มักจะอยู่บริเวณส่วนปลายของก้านใบ โดยดอกตัวเมียจะมีขนาด
ใหญ่กว่าดอกตัวผู้ประมาณ 2 เท่า เกสรตัวผู้มี 3 ก้าน โคนก้านเกสรเชื่อมกันเล็กน้อย มีอับเรณูแตกอยู่ตาม
แนวราบ ส่วนกลีบรองและกลีบดอกเป็นรูปไข่ ขอบกลีบมีสีอ่อน 

ผล ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมแป้น ผิวเรียบมีสีเขียวอ่อนนวล ผลมีขนาดประมาณ 0.15 
เซนติเมตร โดยผลมักจะเกาะติดอยู่บริเวณใต้โคนของใบย่อย และอยู่ในบริเวณกลางก้านใบ ผลเมื่อแก่จะแตก
เป็นพู 6 พู ในแต่ละพูจะมีเมล็ด 1 เมล็ด สีน้ าตาล มีลักษณะเป็นรูปเสี้ยว 1 ส่วน 6 ของรูปทรงกลม มีสัน
ตามยาวทางด้านหลัง และมีขนาดเล็กมากประมาณ 0.1 เซนติเมตร 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
- ยอดกินกับลาบ รสชาติหวานๆ เย็นๆ 
- ท าเป็นชา 
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- น ามาทั้งต้นล้างน้ าให้สะอาด น ามาต้มหรือชงกิน 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ลูกใต้ใบมีรสขมจัด สรรพคุณในต ารายาไทยบอกว่ามีสรรพคุณในการช่วยลดไข้ทุกชนิด (ไข้หวัด ไข้ทับ

ระดู ไข้จับสั่น) ช่วยแก้หวัด แก้ไอ แก้ร้อนในกระหายน้ าได้ด้วย และใช้ขับระดูขาว แก้น้ าดีพิการ แก้ดีซ่าน แก้
ขัดเบา ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว แก้บวม แก้กามโรค แก้ปวดฝี แก้ท้องเสีย บ ารุงธาตุ 

การศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่า ต้นลูกใต้ใบมีสรรพคุณในการ แก้ปวด รักษาแผล ต้านแบคทีเรีย ต้าน
การเป็นพิษต่อตับ ป้องกันและก าจัดนิ่ว ต้านมาเลเรีย ป้องกันการก่อกลายพันธุ์ ต้านการปวดเกร็ง ต้านไวรัส 
ขับปัสสาวะ ขับลม ป้องกันไม่ให้ตับถูกท าลายและบ ารุงตับ ลดคอเลสเตอรอล ลดน้ าตาลในเลือด ลดความดัน 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ห้ามใช้สมุนไพรชนิดนี้ในหญิงตั้งครรภ์ เพราะมีฤทธิ์เป็นยาขับประจ าเดือน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
มติชน สุดสัปดาห์. (2560). ‘ลูกใต้ใบ’ต้าหรับยาอายุรเวท สรรพคุณ‘แผนปัจจุบัน’ บ้ารุงตับ-น้้าตาลในเลือด!.  

สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.matichonweekly.com/lifestyle/ 
article_21397 

Medthai. (2560). 68 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นลูกใต้ใบ ! (หญ้าใต้ใบ) . สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน  
2561 จาก https://medthai.com/ลูกใต้ใบ/ 
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71) ชื่อภาคเหนือ มะขามส้ม 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะขาม มะขามไทย ภาคกลาง ขาม ภาคใต้ ตะลูบ โคราช ม่วงโคล้ง (กะเหรี่ยง -

กาญจนบุรี) อ าเปียล เขมร จังหวัดสุรินทร์, Tamarind 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tamarindus indica L. 
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

มะขามเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แตกก่ิงก้านสาขามากไม่มีหนาม เปลือกต้นขรุขระและ
หนา สีน้ าตาลอ่อน  

ใบ เป็นใบประกอบ ใบเล็กออกตามกิ่งก้านใบเป็นคู่ ใบย่อยเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบมน 
ประกอบด้วย ใบย่อย 10–15 คู่ แต่ละใบย่อยมีขนาดเล็ก กว้าง 2–5 มม. ยาว 1–2 ซม. ออกรวมกันเป็นช่อยาว 
2–16 ซม. ใบของมะขามเป็นใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaves) ใบย่อยแต่ละใบแยก
ออกจากก้าน 2 ข้างของแกนกลาง คล้ายขนนก ถ้าปลายสุดของใบจะเป็นใบย่อยเพียงใบเดียวเรียก แบบขนนก
คี่ (odd pinnate) เช่น กุหลาบ อัญชัน ก้ามปู ถ้าสุดปลายใบมี 2 ใบ เรียกแบบขนนกคู่ (even pinnate) 

ดอก ออกตามปลายกิ่งมีขนาดเล็ก กลีบดอกสีเหลืองและมีจุดประสีแดง/ม่วงแดงอยู่กลางดอก  
ผล เป็นฝักยาว รูปร่างยาวหรือโค้ง ยาว 3-20 ซม. ฝักอ่อนมีเปลือกสีเขียวอมเทา สีน้ าตาลเกรียม เนื้อ

ในติดกับเปลือก เมื่อแก่ฝักเปลี่ยนเป็นเปลือกแข็งกรอบหักง่าย สีน้ าตาล เนื้อในกลายเป็นสีน้ าตาลหุ้มเมล็ด 
เนื้อมีรสเปรี้ยว และ/หรือหวาน ซึ่งฝักหนึ่ง ๆ จะมี/หุ้มเมล็ด 3–12 เมล็ด เมล็ดแก่จะแบนเป็นมัน และมีสี
น้ าตาล 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- มะขามใช้ท าอาหารได้หลายส่วน ทั้งใบอ่อน ฝักอ่อน ฝักแก่ และเมล็ดก็น ามาค่ัวรับประทานได้  
- มะขามเปียกที่ท าจากมะขามฝักแก่เป็นเครื่องปรุงรสเปรี้ยวที่ส าคัญในอาหารไทย ทั้งแกงส้ม ต้มส้ม 

ไข่ลูกเขย น้ าปลาหวาน ยอดและใบมะขามอ่อนน าไปย าหรือใส่ในต้มเพ่ือเพ่ิมรสเปรี้ยว และยังใช้ท าขนมได้อีก
หลายชนิด เช่น มะขามแช่อิ่ม มะขามแก้ว มะขามคลุก มะขามกวน เป็นต้น 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
โดยส่วนที่น ามาใช้เป็นยาจะเป็นเนื้อฝักแก่ (มะขามเปียก) เปลือกของล าต้น (ท้ังสดและแห้ง) และเนื้อ

ในเมล็ด สามารถช่วยรักษาได้หลายโรค เช่น เป็นยาขับเสมหะ แก้อาการท้องเดิน บรรเทาอาการท้องผูก ใช้
เป็นยาถ่ายพยาธิ เป็นต้น 

ยอดอ่อนและฝักอ่อนมีวิตามินเอมาก เนื้อในฝักมะขามที่แก่จัด เรียกว่า “มะขามเปียก” รสเปรี้ยว ท า
ให้ชุ่มคอ ลดความร้อนของร่างกายได้ดี  

แก้อาการท้องผูกถ่ายไม่ออก ใช้เนื้อฝักแก่หรือมะขามเปียก 10–20 ฝัก (หนักประมาณ 70–150 กรัม) 
จิ้มกับเกลือรับประทาน หรือใส่เกลือเติมน้ าคั้นดื่ม 

แก้อาการท้องเดินกองทัพ ใช้เปลือกต้น ทั้งสดหรือแห้งประมาณ 1–2 ก ามือ (15–30 กรัม) ต้มกับน้ า
ปูนใสหรือน้ ารับประทาน 

ถ่ายพยาธิล าไส้หมา ใช้เมล็ดคั่วกะเทาะเปลือกเอาออกเนื้อในเมล็ดแช่น้ าเกลือจนนุ่ม รับประทานครั้ง
ละ 20–30 เมล็ด เหมาะส าหรับถ่ายพยาธิไส้เดือน 

แก้ไอขับเสมหะเสลดติดคอ ใช้เนื้อในฝักแก่หรือมะขามเปียกจิ้มเกลือรับประทาน 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การบริโภคมะขามมากเกินไปอาจท าให้เกิดผลกระทบกับร่างกายได้เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ทาบก่ิง ติดตาหรือต่อกิ่ง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561). มะขาม. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.wikipedia.org/ 

wiki/มะขาม 
Medthai. (2560). มะขาม สรรพคุณและประโยชน์ของมะขาม 42 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/มะขาม/ 
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72) ชื่อภาคเหนือ มะเขือขื่น 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะเขือเหลือง, มะเขือขันข า, มะเขือคางกบ, มะเขือค า, มะเขือแจ้ (ภาคเหนือ) 

มะเขือเปราะ, มะเขือเสวย, มะเขือแจ้ดิน (เชียงใหม่) มังคิเก่ (แม่ฮ่องสอน) เขือหิน 
(ภาคใต้) เขือเพา (นครศรีธรรมราช) 

 Cock roach berry, Dutch eggplant, Indian Nightshade 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum aculeatissimum Jacq.  
วงศ์ (Family) Solanaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

มะเขือขื่น เป็นไม้ล้มลุก กึ่งไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 1-3 เมตร ตามล าต้นมีหนามสั้น โคนต้นแก่มี
เนื้อไม้แข็ง ล าต้นและก่ิงก้านรูปทรงกระบอกตั้งตรง กิ่งก้านและใบมีขนอ่อนละเอียดขึ้นอยู่ทั่วไป 

ใบ เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ แผ่นใบมีหลายรูปร่าง แผ่นใบรูปไข่ขนาด กว้าง 4-12 ซม. ยาว 4.5-18 
ซม. มีขนรูปดาวทั้งสองด้านของใบ โคนใบรูปหัวใจ ฐานใบสองด้านเยื้องกันเล็กน้อย ขอบใบหยักเว้าเป็นพูตื้นๆ 
5-7 พู ปลายใบแหลมหรือมน มีหนามแหลมตามเส้นกลางใบ หลังใบสีเขียว ท้องใบเรียบเป็นมัน ก้านใบอ้วน
สั้น ยาว 3-7 เซนติเมตร อาจพบหนามตามก้านใบ 

ดอก ออกเป็นช่อสั้นแบบช่อกระจะ ดอกย่อย 4-6 ดอก หรือออกดอกเดี่ยวตามซอกใบ ก้านช่อยาว 1 
เซนติเมตร ก้านดอกย่อยยาว 5-10 มิลลิเมตร มีขนยาวห่างๆ กลีบดอกสีม่วง มี 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็นรูป
กรวยสั้น ปลายแยกเป็นห้าแฉก กลีบรูปหอก ขนาด 4 × 14  มิลลิเมตร มีขนนุ่มเหมือนวงกลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยง
สีเขียว โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ติดอยู่จนติดผล แต่ละแฉกรูปหอกแกมรูปขอบขนาน ขนาด 
5×15 มิลลิเมตร มีขนนุ่ม วงกลีบเลี้ยงรูประฆังขนาด 5.5 เซนติเมตร  เกสรสีเหลืองมี 5 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 
1-2 มิลลิเมตร อับเรณูรูปหอก เรียวแหลม ขนาด  6-7  มิลลิเมตร รังไข่เกลี้ยง ก้านชูเกสรเพศเมียยาว 6-7  
มิลลิเมตร 

ผล รูปทรงกลม ผิวเรียบเป็นมัน เปลือกเหนียว ผลอ่อนผิวเรียบลื่นสีเขียวเข้ม มีลายสีขาวแทรก เมื่อ
สุกมีสีเหลืองสด ชั้นเนื้อผลบางมีสีเขียวอ่อนอมเหลืองใส มีกลิ่นเฉพาะตัว มีรสขื่น เมล็ดกลมแบนเล็กๆ สี
น้ าตาลอ่อน มีเมล็ดจ านวนมาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.8 มิลลิเมตร 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ลูก เหนียวกว่ามะเขือแจ้กรอบ เวลากินปอกเปลือก หั่นฝอยกินกับส้า 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลน ามาใส่แกง น้ าพริก หรือฝานเอาเฉพาะเปลือกใส่ในส้มต าลาว มีรสขื่นช่วยลดความเค็มของปลาร้า

ได้ ท าให้รสชาติส้มต ากลมกล่อม 
ผลมะเขือขื่นที่แก่แล้วมาใช้ปรุงเป็นอาหาร โดยจะใช้เฉพาะส่วนเปลือกและเนื้อเท่านั้น (แยกเมล็ดทิ้ง) 

โดยอาจน ามาใช้กินเป็นผักจิ้มร่วมกับน้ าพริกหรือปลาร้า 
ชาวล้านนาจะใช้ผลอ่อนน ามารับประทานทั้งผล ใช้เป็นผักจิ้มและผักแกง น ามาย า (ส้าบ่าเขือแจ้) ใช้

ใส่ในน้ าพริก (น้ าพริกอ่ีเก๋ น้ าพริกบ่าเขือแจ้) บ้างน าผลแก่ไปเผาให้สุกต าจนละเอียดแล้วผสมลงในเนื้อสับที่จะ
ท าลาบเนื้อหมูหรือลาบเนื้อ โดยจะช่วยท าให้ลาบนั้นนุ่มเหนียวยิ่งขึ้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ราก รสขื่นเอียน เปรี้ยวเล็กน้อย เป็นยาขับเสมหะและน้ าลาย แก้ไข้สันนิบาต แก้น้ าลายเหนียว ราก

แช่น้ ากินแก้ไอ ลดไขมันในเส้นเลือด กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้ท่ีมีพิษร้อน ใช้ปรุงกับยาอื่น แก้กามตายด้าน 
ผล รสเปรี้ยวขื่นเย็น เป็นยากัดเสมหะ แก้น้ าลายเหนียว แก้ไข้สันนิบาต เป็นยาบ ารุง ผลเมือกจากผล 

ขูดตากแดด ใส่เหล้า อัตราส่วน 32 ลูก ต่อเหล้าหนึ่งขวด แก้ปวดเมื่อย  
คุณค่าทางโภชนาการของมะเขือขื่น ต่อ 100 กรัม จะประกอบไปด้วย วิตามินซี 63 มิลลิกรัม 

แคลเซียม 55 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 22 มิลลิกรัม ฯลฯ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- คนไข้ท่ีมีอาการไอ ไม่ควรรับประทานผล เพราะจะท าให้เกิดอาการระคายเคือง 
- เชื่อกันว่าหากรับประทานมะเขือขื่นเข้าไปมากๆ จะท าให้มีความรู้สึกทางเพศสูง 
- ในหญิงตั้งครรภ์นั้นหากรับประทานมะเขือขื่น เชื่อว่าครรภ์จะโตมาก ท าให้คลอดบุตรได้ยาก 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สมุนไพรดอทคอม. (ม.ป.ป.). มะเขือขื่น. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.samunpri. 

com/มะเขือขื่น/ 
Medthai. (2560). มะเขือขื่น สรรพคุณและประโยชน์ของมะเขือขื่น 20 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน   

2561 จาก https://medthai.com/มะเขือขื่น/ 
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73) ชื่อภาคเหนือ มะเขือเครือ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ซาโยเต้ ฟักแม้ว มะระแม้ว มะระหวาน มะเขือเครือ มะเขือฝรั่ง มะระญี่ปุ่น  

 ฟักญี่ปุ่น มะเขือนายก บ่าเขือเครือ ฟักม้ง แตงกะเหรี่ยง 
 Chayote 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Sechium edule (Jacq) Swartz.  
วงศ์ (Family) Cucurbitaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ลักษณะของล าต้น ใบ ยอด และมือจับ คล้ายต้นแตงกวาผสมฟักเขียว มีระบบรากสะสมขนาดใหญ่ 
ล าต้นฟักแม้วมีลักษณะเป็นเหลี่ยม เจริญเป็นเถา มีความยาวประมาณ 15-30 ฟุต มีเถาแขนง 3-5 เถา มีมือ
เกาะเจริญที่ขอ้ 

ใบมีลักษณะเป็นเหลี่ยม 3-5 เหลี่ยม มีความยาวประมาณ 8-15 เซนติเมตร ลักษณะคล้ายใบต าลึงแต่
มีขนาดใหญ่กว่า ใบมีขนระคายทั้งด้านบนและด้านล่าง 

ดอก มีสีขาวปนเขียว ดอกจะเกิดตามข้อระหว่างต้นกับก้านใบ ออกดอกเป็นช่อ ดอกเป็นประเภทไม่
สมบูรณ์เพศ หรือดอกตัวผู้และดอกตัวเมียจะอยู่คนละดอก แต่อยู่ในต้นเดียวกัน 

ผลเดี่ยว ลักษณะเป็นทรงกลมยาว ผลมีสีเขียวอ่อน รูปร่างคล้ายลูกแพร์ ผลมีความยาวประมาณ 7-20 
เซนติเมตรและกว้างประมาณ 5-15 เซนติเมตร หนึ่งผลมีน้ าหนักราว 200-400 กรัม รสเย็น เนื้อผลมีรสหวาน 
รสคล้ายกับฝรั่งปนแตงกวา 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ทานยอด น าไปผัด ลวกกินกับน้ าพริก  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ฟักแม้วเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระมากมายที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความเสี่ยงของ

การเกิดโรคมะเร็ง และช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยได้ 
- ผลฟักแม้วมีโฟเลตสูง ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากส าหรับทารกในครรภ์ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผลและใบช่วยบ ารุงหัวใจและหลอดเลือด ด้วยการใช้ผลและใบมาดองเป็นยาไว้กิน  
- น้ าต้มใบและผลน ามาใช้ในการรักษาอาการเส้นเลือดแข็งตัวได้  
- มะระหวานช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง ด้วยการดื่มน้ าที่ต้มจากผลและใบฟักแม้ว  
- ผลและใบช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน  
- ใบ ยอดฟักแม้วช่วยในการขับถ่าย ท าให้ถ่ายได้สะดวกขึ้น จึงป้องกันอาการท้องผูกได้ 
- ผลและใบฟักแม้วน ามาใช้ดองเป็นยาช่วยขับปัสสาวะ  
- น้ าต้มใบและผลฟักแม้วช่วยสลายนิ่วในไต  
- ช่วยแก้อาการอักเสบด้วยการใช้ผลและใบมาดองเป็นยาไว้กิน 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ยอดฟักแม้วมีฤทธิ์เป็นยาเย็น ไม่เหมาะกับคน กลัวหนาว ท้องร่วงง่าย กระเพาะ ล าไส้ ม้ามท างาน

อ่อนแอ ระบบย่อยอาหารไม่ดี ผู้ที่เป็นโรคเก๊าท์ มีกรดยูริคในเลือดสูง จึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานพืชชนิด
นี้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

ใช้ผลแก ่
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
รักบ้านเกิด. (2556). การขยายพันธุ์ฟักแม้วโดยใช้ผลแก่. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 

rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=4763&s=tblplant 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561). ฟักแม้ว. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.wikipedia.org 

/wiki/ฟักแม้ว 
Medthai. (2560). ฟักแม้ว สรรพคุณและประโยชน์ฟักแม้ว 16 ข้อ ! (มะระหวาน). สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน  

2561 จาก https://medthai.com/ฟักแม้ว/ 
NanaGarden. (2557). พันธุ์ฟักแม้ว. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.nanagarden. 

com/tag/พันธุ์ฟักแม้ว 
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74) ชื่อภาคเหนือ มะเขือปู่ 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะอึก มะเขือปู่ มะปู่ มะเขือขน หมากขน (ภาคเหนือ) หมากอึก หมักอึก บักเอิก 

(ภาคอีสาน) อึก ลูกอึก (ภาคใต้)  มะอึก (ภาคกลาง) ยั่งคุยดี (กะเหรี่ยง) 
 Solanum, Bolo Maka 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum stramoniifolium Jacq.  
วงศ์ (Family) Solanaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น ไม้พุ่มขนาดกลาง มีความสูงราว 1-2 เมตร ทุกส่วนของต้นจะมีขนละเอียดสีน้ าตาลอ่อนปกคลุม
อยู่ ล าต้นและใบจะคล้ายคลึงกับมะเขือพวง ต่างกันที่ล าต้นและใบของมะอึกนั้นจะมีหนามและมีขนอ่อนปก
คลุม ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการการเพาะเมล็ด ชอบดินร่วนซุย น้ าปานกลาง แข็งแรงทนทานต่อโรค แมลง และดิน
ฟ้าอากาศ 

ใบ มีใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กว้าง โคนใบเว้าหรือตัด ขอบใบหยัก
เว้าเป็นพู มีความกว้างประมาณ 15-25 เซนติเมตรและยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร แผ่นใบสีเขียว มีขน
อ่อนปกคลุมผิวใบทั้งด้านบนและด้านล่าง 

ดอก ออกดอกเป็นช่อกระจุกท่ีซอกใบ ดอกมีสีขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ ที่โคนเชื่อมติดกัน ปลายแหลม 
มีเกสรตัวผู้สีเหลือง เป็นเส้นรวมเป็นยอดแหลม 

ผล ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม มีขนาดราว 1.8-2 เซนติเมตร ที่ผิวมีขนยาวหนาแน่น ผลอ่อนมีสี
เขียว ส่วนผลสุกมีสีเหลืองแกมน้ าตาล ในผลมีเมล็ดแบนจ านวนมากเรียงเป็นแถวอยู่ภายใน และจะออกผล
ในช่วงปลายฤดูฝน ส่วนในเรื่องของรสชาติ มะอึกจะมีรสเปรี้ยวเป็นหลัก ซึ่งรสและกลิ่นจะมีเอกลักษณ์พิเศษใน
ตัวของมัน 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ลูกสุก ต าใส่น้ าพริก กินกับน้ าพริกกะปิ 
น าไปจี่เอามาต าน้ าพริก 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลใช้รับประทานเป็นอาหาร หรือน ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นผลอ่อนหรือผลสุก 

เช่น การน ามาท าเป็นน้ าพริกมะอึก แกงส้มกับหมูย่าง หรือใส่ส้มต า แกงเนื้อ แกงปลาย่าง เป็นต้น 
ช่วยเพิ่มรสชาติเปรี้ยวให้อาหาร โดยจะให้รสและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างไปจากรส

เปรี้ยวจากแหล่งอื่น ๆ อย่างเช่น มะนาว มะม่วง มะขาม มะดัน เป็นต้น 
ผลมะอึก น ามาประกอบอาหาร อาทิ ใส่ในน้ าพริกกะปิแทนมะเขือพวง ซึ่งช่วยเพ่ิมรสเปรี้ยวให้กับ

น้ าพริก อีกท้ังเนื้อผลมีมากกว่ามะเขือพวง และมีเนื้อกรอบกว่า 
ผลมะอึกสุกน ามาหั่นเป็นชิ้นส าหรับรับประทานคู่กับอาหารต่างๆ อาทิ ซุปหน่อไม้ ลาบ และปลาจ่อม 

เป็นต้น 
ผลมะอึกสุกน ามาผ่าครึ่ง แล้วบีบคั้นเอาน้ า ท าเป็นน้ าสมุนไพรดื่ม 
ราก ใบ และผล น ามาใช้เป็นสมุนไพร ทั้งเป็นยาภายนอก และรับประทาน 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- รากมะอึกมีรสเย็นและเปรี้ยวเล็กน้อย ช่วยดับพิษร้อนในร่างกาย  
- ผลช่วยกัดเสมหะ ขับฟอกเสมหะในล าคอ  
- รากช่วยลดไข้ แก้ไข้ แก้ไข้เพ่ือดี แก้ไข้สันนิบาต  
- ผลช่วยแก้อาการไอ  
- รากช่วยแก้น้ าลายเหนียว  
- ใบช่วยแก้ปอดบวม  
- เมล็ดช่วยแก้อาการปวดฟัน ด้วยการใช้เมล็ดน ามาเผาแล้วสูดดมควันเข้าไป  
- ขนของผลมะอึกสามารถน ามาทอดกับไข่เพ่ือช่วยขับพยาธิได้  
- รากช่วยแก้ปวด  
- ผลช่วยแก้ดีพิการ แก้โทษเพ่ือน้ าดี  
- รากแก้น้ าดีพิการ  
- รากช่วยแก้ดีฝ่อ ดีกระตุก หรืออาการนอนสะดุ้ง ผวา เพ้อ ชนิดหลับ ๆ ตื่น ๆ ซึ่งสาเหตุมาจากโทษ

น้ าดีกระท า  
- ใบใช้เป็นยาพอก แก้อาการคัน ผดผื่นคัน หรือจะใช้ดอกน ามาต าแล้วพอกก็ได้เช่นกัน  
- ใบใช้ต าแก้พิษฝี  
- รากช่วยกระทุ้งพิษไข้หัวทุกชนิด หรืออาการของไข้ที่มีตุ่มออกเป็นผื่นตามผิวหนัง เช่น เหือด หิด หัด 

อีสุกอีใส เป็นต้น  
- การรับประทานผลมะอึกจะช่วยเพ่ิมพลังงานให้กับร่างกายได้ และยังมีธาตุแคลเซียม ธาตุเหล็ก ธาตุ

ฟอสฟอรัส วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี ฯลฯ ที่ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายแทบทั้งสิ้น 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.).  มะอึก สรรพคุณ และการปลูกมะอึก . สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก  

http://puechkaset.com/มะอึก/ 
Medthai. (2560). มะอึก สรรพคุณและประโยชน์ของมะอึก 19 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก  

https://medthai.com/มะอึก/ 
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75) ชื่อภาคเหนือ มะเขือม่ืน 
ชื่อไทย/อื่นๆ กระเจี้ยบเขียว กระต้าด (สมุทรปราการ) กระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบมอญ มะเขือ 

มะเขือมอญ มะเขือทะวาย ทวาย (ภาคกลาง) มะเขือมอญ มะเขือพม่า มะเขือละโว้ 
มะเขือขื่น มะเขือมื่น (ภาคเหนือ) ถั่วเละ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 Okra, Lady’s finger, Gombo, Gumbo, Bendee, Quimbamto 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Abelmoschus esculentus (L.) Moench 
วงศ์ (Family) Malvaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ราก และล าต้น กระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชล้มลุก อายุประมาณ 1 ปี มีระบบรากประกอบด้วยรากแก้ว 
และรากฝอย หยั่งลึกได้ถึง 30-60 ซม. ส่วนล าต้นจะตั้งตรง สูง 0.80-1.50 เมตร ล าต้นเป็นไม้เนื้ออ่อน เปลือก
ล าต้นบาง มีสีขาวนวล แตกกิ่งน้อย กิ่งมีขนาดสั้น 

ใบ ใบกระเจี๊ยบเขียว เป็นชนิดใบเดี่ยว ใบมีรูปร่างคล้ายใบละหุ่ง มีทั้งรูปร่างกลมหรือเกือบทรงกลม 
หรือ เป็นแฉกแบบร่องลึก ออกเรียงแบบสลับ ปลายใบแหลม ใบหยักแหลมคล้ายฟันเลื่อย โคนใบเป็นรูปหัวใจ 
ด้านบนใบมีสีเขียวเข้มกว่าด้านล่างใต้ใบ ผิวใบหยาบ และสากมือ 

ดอก ออกเป็นดอกเดี่ยว แทงออกบริเวณเหนือซอกใบ โดยดอกแรกจะเกิดที่ข้อที่ 6-8 กลีบ เป็นดอก
สมบูรณ์เพศ ที่สามารถผสมตัวเอง และผสมข้ามได้ ดอกมีสีเหลืองอมขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ บริเวณกลางดอก
มีสีม่วง ดอกเม่ือบานเต็มที่จะมีขนาด 4-8 เซนติเมตร ดอกท่ีผสมติดแล้ว กลีบดอกจะฝ่อและร่วงไปภายใน 3-4 
วัน เหลือเฉพาะรังไข่ที่พัฒนากลายเป็นฝักอ่อน 

ฝัก และเมล็ด ฝัก เกิดเหนือซอกใบ มักติดฝักตั้งแต่ข้อที่ 6-8 จนถึงปลายยอดล าต้น และปลายกิ่ง ฝัก
มีรูปร่างเรียว เป็นร่องเหลี่ยมตามแนวยาว ปลายฝักแหลม และสามารถพบฝักทั้งชนิดกลม และเหลี่ยม จ านวน
เหลี่ยม 5-9 เหลี่ยม แต่ทั่วไปพบ 8 เหลี่ยม ความยาวฝัก 4-20 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับพันธุ์ เมล็ดมีรูปร่างกลม มี
ขนาดเท่ากับเมล็ดนุ่น เมล็ดอ่อนจะมีสีขาว เหลือง และเมล็ดที่เริ่มแก่ในฝักที่ยังไม่แห้งจะมีสีด าเป็นมันวาว แต่
เมื่อฝักแห้งหรือเมล็ดแห้ง เมล็ดแก่จะมีขนาดเล็กลงเล็กน้อย ผิวเมล็ดจะไม่เป็นมันวาว และมีสีด าอมเทา เมล็ด
ภายในฝักจะเรียงเป็นแถวตามแนวยาวของฝัก ซึ่งจะแทรกอยู่บริเวณเหลี่ยมของฝัก แต่ละเหลี่ยมจะมีเมล็ด
ประมาณ 10-15 เมล็ด ดังนั้น ฝัก 1 ฝัก จะมีเมล็ดประมาณ 60-135 หรือทั่วไปประมาณ 96 เมล็ด ทั้งนี้ ฝัก
อ่อนที่นิยมน ามาบริโภคจะมีความยาว 7.5-12.5 เซนติเมตร 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
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ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ผลกระเจี๊ยบเขียว หรือฝักกระเจี๊ยบเขียวลักษณะป้อมสั้น น ามาลวกเป็นเครื่องเคียงน้ าพริก น ามาชุบ

แป้งทอด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ฝักอ่อนหรือผลอ่อนใช้เป็นผักจิ้มรับประทาน โดยน ามาต้มให้สุกหรือย่างไฟก่อน หรือน ามาใช้ท าแกง

ต่าง ๆ เช่น แกงส้ม แกงเลียง แกงจืด ใช้ใส่ในย าต่าง ๆ ใช้ชุบแป้งทอด ท าเป็นสลัดหรือซุปก็ได้ 
- เมนูกระเจี๊ยบเขียว เช่น แกงส้มกระเจี๊ยบเขียว แกงเลียงกระเจี๊ยบเขียว แกงจืดกระเจี๊ยบเขียวยัดไส้ 

แกงกะหรี่ปลาใส่กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบเขียวผัดผงกะหรี่ ผัดเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบผัดขิงอ่อน ห่อ
หมกกระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบต้มกะทิปลาสลิด ย ากระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบเขียวชุบแป้งทอด สลัดกระเจี๊ยบ
เขียว ชากระเจี๊ยบเขียว เป็นต้น 

- ดอกอ่อนและตาดอกสามารถน ามารับประทานได้เช่นกัน 
- รากกระเจี๊ยบสามารถน ามารับประทานได้ แต่จะค่อนข้างเหนียวและไม่เป็นที่นิยม 
- แป้งจากเมล็ดแก่เมื่อน ามาบดสามารถน ามาใช้ท าเป็นขนมปังหรือท าเป็นเต้าหู้ได้ 
- ใบตากแห้งน ามาป่นเป็นผงใช้โรยอาหารและช่วยชูรสชาติอาหารได้ 
- ฝักที่น ามาตากแห้งแล้ว สามารถน ามาใช้ท าเป็นชาไว้ชงดื่มได้ 
- เมล็ดกระเจี๊ยบน ามาค่ัวแล้วบดสามารถน ามาใช้แทนเมล็ดกาแฟได้ หรือน าใช้ในการแต่งกลิ่นกาแฟ 
- ฝักอ่อนแปรรูปเป็นกระเจี๊ยบแห้ง กระเจี๊ยบแห้ง กระเจี๊ยบผง 
- ผงกระเจี๊ยบเขียวใช้ผสมกับแป้งสาลีส าหรับท าขนมปัง เมื่อทดสอบความชื่นชอบ พบว่า ขนมปังที่มี

การผสมผงกระเจี๊ยบเขียว มีผู้ชื่นชอบมากกว่าขนมปังท่ีไม่ได้ผสมผงกระเจี๊ยบเขียว 
- เมือ่กกระเจี๊ยบเขียวน ามาผสมอาหารท าให้อาหารหนืดขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มปริมาตร และปรับปรุงเนื้อ

สัมผัสของอาหาร และขนมให้ดีมากขึ้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ลดเบาหวาน ความดัน มะเร็งล าไส้ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ฝัก และเมือกกระเจี๊ยบเขียวใช้เป็นส่วนผสมของยาถ่ายพยาธิตัวจี๊ด 
- ฝัก และเมือกกระเจี๊ยบเขียวใช้เป็นผสมอาหารของคนไข้ สามารถลดระดับน้ าตาลในเลือด และ

ป้องกันโรคเบาหวาน 
- เมือกกระเจี๊ยบเขียวใช้ส าหรับผลิตแคปซูลบรรจุยาหรือใช้เคลือบตัวยา 
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- ผลป้องกันโรคหลอดเลือดตีบตัน 
- ผลป้องกันโรคเบาหวาน 
- ผลใช้เป็นยาบ ารุงสมอง 
- ผลช่วยรักษาโรคความดันโลหิต รักษาความดันให้เป็นปกติ 
- ผลช่วยแก้อาการหวัด รักษาหวัด 
- ใบช่วยขับเหงื่อ 
- ใบกระเจี๊ยบช่วยแก้โรคปากนกกระจอก 
- ผลใช้เป็นยาระบายอ่อนๆ 
- ผลช่วยป้องกัน และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร รวมถึงแผลในล าไส้ โดยกรดกาแล็คทูโรนิก และ

กรดกลูคูโรนิก จะเข้ารวมตัวกับโปรตีน ท าให้ได้สารที่สามารถลดการเกาะติดของแบคทีเรีย H.pylori บริเวณ
ผนังบุเยื่อกระเพาะอาหาร ซึ่งเชื้อนี้เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร และแผลในล าไส้เล็กแบบ
เรื้อรัง 

- ผลช่วยแก้บิด ด้วยการใช้ผลแก่น ามาบดเป็นผงใช้ผสมกับน้ าดื่มแก้อาการ  
- ฝักกระเจี๊ยบเป็นประจ าสามารถช่วยบ ารุงตับได้ 
- ดอกกระเจี๊ยบสามารถน ามาต าใช้พอกรักษาฝีได้  
- รากน ามาต้มน้ าเพื่อใช้รักษาโรคซิฟิลิส (Syphilis) 
- เส้นใยของกระเจี๊ยบยังช่วยก าจัดไขมันปริมาณสูงที่น้ าดี ซึ่งจะช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลได้ 

คล้ายกับการกินยาลดไขมันและคอเลสเตอรอล (สแตติน) 
- ผลช่วยก าจัดสารพิษออกจากร่างกายและช่วยลดคอเลสเตอรอล โดยเส้นใยของกระเจี๊ยบเป็นตัวช่วย

ลดระดับคอเลสเตอรอลได้ โดยการจับกับน้ าดี ซึ่งมักจับสารพิษที่ร่างกายต้องการขับถ่ายที่ถูกส่งมาจากตับ 
และสารเมือกในฝักยังช่วยจับสารพิษเหล่านี้ ซึ่งการจับกับน้ าดีนี้จะเกิดในล าไส้และขับออกมาทางอุจจาระ ท า
ให้ไม่เหลือสารพิษตกค้างอยู่ในล าไส้ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เมล็ดกระเจี๊ยบเขียวที่เริ่มแก่ หรือ เมล็ดแก่ จะมีสารพิษที่มีผลต่อระบบประสาท คือ gossypol ที่อยู่

รวมกับโปรตีนในเมล็ด 
วิธีการขยายพันธุ์ 

หยอดเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). กระเจี๊ยบเขียว สรรพคุณ และการปลูกกระเจี๊ยบเขียว. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 

จาก http://puechkaset.com/กระเจี๊ยบเขียว/ 
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Medthai. (2560). กระเจี๊ยบเขียว สรรพคุณและประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียว 47 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20  
พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/กระเจี๊ยบเขียว/ 
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76) ชื่อภาคเหนือ มะแขว้ง 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะเขือพวง มะเขือละคร (นครราชสีมา) , มะแว้งช้าง (สงขลา) , มะแคว้งกุลา 

(ภาคเหนือ), หมากแข้ง (ภาคอีสาน), เขือน้อย เขือพวง เขือเทศ ลูกแว้ง (ภาคใต้) 
 Turkey berry, Devil’ s fig, Wild eggplant, Pea eggplant, Pea aubergine, 

Shoo-shoo bush 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum torvum Sw.  
วงศ์ (Family) Solanaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น มะเขือพวงเป็นไม้ล้มลุกข้ามปี มีล าต้นสูงประมาณ 1-4 เมตร ล าต้น และกิ่งปกคลุมด้วยหนาม 
แต่บางพันธุ์ที่นิยมปลูกในปัจจุบันจะไม่มีหนาม กิ่งจะแตกออกตั้งแต่ระดับต่ าจากล าต้น กิ่งมีจ านวนน้อย ท าให้
แลดูเป็นทรงพุ่มโปร่ง 

ใบ ใบมะเขือพวงออกตรงข้ามกันบนกิ่ง ใบมีรูปไข่ แผ่นใบกว้าง และเรียบ ขอบใบเว้าเป็นร่อง 3 คู่ 
หรือ 6 ร่อง ซ้ายขวา ก้านใบยาว 2-4 ซม. แผ่นใบกว้าง 8-10 ซม. ยาว 12-15 ซม. 

ดอก ดอกมะเขือพวง แทงออกเป็นดอกช่อ ดอกมีรูปกรวยแตร ประกอบด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียว 5 กลีบ 
กลีบดอกสีขาวหรือม่วง 5 กลีบ และเกสรผู้มีสีเหลือง 

ผล ผลมะเขือพวงออกเป็นผลแบบเบอร์รี่ (มีหลายผลในก้านผลเดียว) แต่ละช่อผลมีผลประมาณ 2-10 
ผล ผลมีขนาดเล็ก และกลม ขนาดผลประมาณ 1 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว ให้รสขม ผลเริ่มสุกมีสีเหลือง 
และสุกจัดมีสีแดงอมส้ม ให้รสฝื่น เปรี้ยว เปลือกผลดิบค่อนข้างหนา และเหนียว แต่เมื่อสุกความหนาของ
เปลือกจะบางลง ภายในผลมีเมล็ดจ านวนมาก ประมาณ 300-400 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะกลม แบน เปลือก
เมล็ดมีสีน้ าตาล 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ผลของมะแขว้งน าไปใส่แกงแค กินกับน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลของมะเขือพวงนิยมใช้ประกอบอาหารเพ่ือเพ่ิม และปรับปรุงรสอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

อาหารจ าพวกน้ าพริกต่างๆ เช่น น้ าพริกปลาท ูน้ าพริกกะปิ น้ าพริกแมงดา น้ าพริกกุ้งสด น้ าพริกไข่เค็ม ปลาร้า
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ทรงเครื่อง ส่วนอาหารอ่ืนๆ ได้แก่ ผัดเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงเผ็ด แกงป่า แกงคั่วปลาไหล แกงอ่อมปลาดุก 
แกงเนื้อ เป็นต้น 
สรรพคุณ 

ราก 
- รากน ามาต าหรือบดใช้ทาพอกรักษารอยแตกท่ีเท้า และโรคตาปลา 
- รากน ามาต้มหรือแช่น้ าดื่ม ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย 
- น ารากมาบด ใช้ประคบหรือทารักษาแผล ลดการติดเชื้อของแผล แก้น้ าหนองของแผล ท าให้ให้แผล

แห้งหายเร็ว 
- น ารากมาต้มน้ าดื่ม ช่วยแก้ไอ และขับเมหะ 
- น้ าต้มจากรากช่วยขับปัสสาวะ 
ต้น 
- น าล าต้นมาบด ใช้ประคบบริเวณแมลงกัดต่อย ท าให้ลดอาการปวดบวม 
- บดล าต้นให้ละเอียด ใช้ประคบหรือทารักษาแผล 
- น้ าต้มจากล าต้น ช่วยขับปัสสาวะ 
- น้ าต้มจากล าต้น ช่วยลดอาการไอ อาการแสบคอ 
ใบ 
- น้ าต้มจากใบมีสารแคโรทีนสูง ช่วยบ ารุงเซลล์ประสาท บ ารุงสายตา ป้องกันการเกิดมะเร็ง 
- ใบสดน ามาบดหรือขยี้ ใช้ทาประคบแผล ฝี ท าให้แผลแห้ง และหายเร็ว 
- ใบสดที่ขย าแล้ว น ามากดประคบส าหรับข้ามเลือด 
- น าใบสดหรือใบแห่งมาต้มน้ าดื่ม ช่วยลดอาการไอ อาการแสบคอ และขับเสมหะ 
- น้ าต้มจากใบสด น ามาดื่ม ช่วย ขับปัสสาวะ และขับเหงื่อ 
- น้ าต้มจากใบช่วยให้จิตผ่อนคลาย และภาวะอาการทางจิต 
ผล และเมล็ด การรับประทานผลสด ต้มน้ าดื่ม หรือ จากการประกอบอาหาร 
- ช่วยขับเสมหะ แก้ไอ 
- ช่วยระบบย่อยอาหาร 
- รักษา และลดอาการของโรคเบาหวาน 
- ช่วยบ ารุงเลือด เสริมปริมาณธาตุเหล็ก 
- ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย 
- รักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
- ช่วยขับปัสสาวะ 
- ช่วยย่อยอาหาร 
- ช่วยให้จิตผ่อนคลาย 



578 
 

 

- ช่วยลดความดันโลหิตสูง 
- รักษาอาการปวดฟัน 
ผลสดใช้ภายนอก 
- ผลสดน ามาบี้ ใช้พอกทารักษาแผลสด แผลติดเชื้อ แผลเป็นหนอง 
- น าผลสดมาบี้ให้แตก ใช้ทารักษาโรคผิวหนัง 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
มะเขือพวงมีสารโซลานีน (Solanine) ซึ่งเป็นอัลคาลอยด์ ผู้ที่ เป็นโรคไขข้อควรหลีกเลี่ยงการ

รับประทาน เพราะสารนี้อาจจะท าให้เกิดความไม่สมดุลของแคลเซียมในร่างกายได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การปลูกด้วยเมล็ด  การตอน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). มะเขือพวง สรรพคุณ และการปลูกมะเขือพวง. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://puechkaset.com/มะเขือพวง/ 
Medthai. (2560). มะเขือพวง สรรพคุณและประโยชน์ของมะเขือพวง 48 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน  

2561 จาก https://medthai.com/มะเขือพวง/ 
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77) ชื่อภาคเหนือ มะแขว้งขม 
ชื่อไทย/อื่นๆ แว้งคม (สุราษฎร์ธานี , สงขลา) มะแคว้ง มะแคว้งขม มะแคว้งคม มะแคว้งด า 

(ภาคเหนือ) หมากแข้ง หมากแข้งขม (ภาคอีสาน) มะแว้ง มะแว้งต้น (ทั่วไป) สะกัง
แค สะกั้งแค (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หมากแฮ้งคง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), เทียนเฉีย 
ชื่อเทียนเฉีย (จีนกลาง) 

 Brinjal 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum indicum L.  
วงศ์ (Family) Solanaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้พุ่มขนาดเล็ก มีอายุประมาณ 2-5 ปี มีความสูงของต้นประมาณ 1 -1.5 เมตร ล าต้นมีขนาดเล็กและ
กลม เนื้อแข็ง เป็นสีเขียวอมเทา แตกกิ่งก้าน ทั้งต้นมีขนนุ่มสีเทาขึ้นปกคลุม และมีหนามแหลมขึ้นกระจายอยู่
ทั่วต้น ส่วนเปลือกต้นเรียบเป็นสีน้ าตาล 

ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปรี ปลายใบแหลมเล็กน้อย โคนใบมน ส่วนขอบใบ
หยักเว้ามนเข้าหาเส้นกลางใบและมีคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตรและยาวประมาณ 
5-10 เซนติเมตร หลังใบ ท้องใบ และก้านใบมีขนสั้น ๆ ปกคลุม โดยท้องใบจะมีขนหนาแน่นหลังใบ มีหนามสั้น 
ๆ และมีก้านใบยาว 

ดอก ออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบหรือปลายกิ่งประมาณ 3-6 ดอก ดอกเป็นสีม่วงอ่อน มีขนาด
กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ใจกลางของดอกมีเกสรเพศผู้สีเหลือง 5 ก้าน เชื่อมติดกันกับโคนกลีบดอก ปลาย
กลีบดอกจะแยกออกเป็นแฉก 5 แฉก ปลายแหลม คล้ายรูปดาว ก้านดอกมีหนามเป็นตุ่มเล็ก ๆ ยาวประมาณ 
5 มิลลิเมตร ส่วนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก 5 แหลม ปลายแหลม ด้านนอกมีขน 

ผล ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม ผิวผลเรียบเกลี้ยงและมัน ผลอ่อนเป็นสีเขียวหรือสีขาวไม่มีลาย 
ส่วนผลสุกเป็นสีแดงส้มหรือเป็นสีเหลืองอมส้ม ผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร หรือมี
ขนาดเท่ากับมะแว้งเครือ แต่จะมีสีเขียวมากกว่า และมีรสขมจัดกว่า โดยภายในผลมะแว้งต้นจะมีเมล็ดขนาด
เล็ก ลักษณะเป็นรูปกลมแบน สีน้ าตาลอ่อนอยู่เป็นจ านวนมาก 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พชื 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ลูก กินกับย าเตา กินกับลาบ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดได้ โดยอาจน าไปลวกหรือเผาจิ้มกับน้ าพริก หรือใช้ประกอบอาหาร 

ท าแกง หรือใช้ประกอบอาหารเพ่ือเพ่ิมรสขม เช่น แกงใส่ปลาแห้ง หรือน้ าพริก เป็นต้น โดยผลมะแว้ งต้นจะมี
วิตามินเอค่อนข้างสูง ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

นอกจากผลอ่อนแล้ว ยอดอ่อนก็ใช้รับประทานเป็นผักได้เช่นกัน แต่ต้องน ามาต้มให้สุกเสียก่อน แล้ว
จึงน าไปใช้เป็นผักจิ้ม (ส่วนผลอ่อนดิบจะใช้เป็นผักจิ้มได้เลย) นิยมกินกับปลาร้า แต่ก็ใช้จิ้มกับน้ าพริกได้
เหมือนกัน โดยจะมีรสชาติค่อนข้างขื่นขม แต่เมื่อเคี้ยวไปสักครู่จะรู้สึกออกรสหวานเล็กน้อย ซึ่งถือเป็น
เอกลักษณ์ของผลมะแว้งดิบ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ต ารายาไทยจะใช้ผลเป็นยาแก้ไอ โดยใช้ได้ทั้งผลแห้งและผลสดประมาณ 5-10 ผล น ามาต าให้แหลก 

คั้นเอาแต่น้ าผสมกับเกลือเล็กน้อย น ามารับประทาน ส่วนใบและรากก็เป็นยาแก้ไอเช่นกัน 
- ผลช่วยแก้โรคหอบหืด ด้วยการใช้ผลมะแว้งต้นแก่ประมาณ 10-20 ผล น ามาเคี้ยวกลืนทั้งน้ าและ

เนื้อ โดยให้รับประทานบ่อย ๆ จนกว่าอาการจะดีขึ้น 
- ผลสุกและผลดิบมีรสขื่นเปรี้ยว ช่วยแก้โรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดได้บ้าง ด้วยการใช้

ผลมะแว้งต้นโตเต็มที่ประมาณ 10-20 ผล น ามารับประทานเป็นอาหารกับน้ าพริก 
- ผลช่วยแก้ผิดส าแดง  
- ผลช่วยแก้คอแห้ง 
- ผลช่วยละลายก้อนนิ่ว 
- ผลช่วยรักษาโรคทางไตและกระเพาะปัสสาวะ 
- ผลช่วยแก้ไข้สารพัดพิษ แก้ไข้เพ่ือเสมหะในคอ 
- เนื้อไม้ช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่น แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ช่วยขับลม 
- เนื้อไม้เป็นยาขับพยาธิ  
- รากมีรสขมข่ืนเปรี้ยว เป็นยาแก้ไข้สันนิบาต  
- สรรพคุณของรากมะแว้งในบางต าราระบุว่าใช้ระงับความร้อน 
- รากช่วยรักษามะเร็งเพลิง 
- รากช่วยแก้คัน 
- รากและผลมีรสขมเปรี้ยว เป็นยาเย็น มีพิษเล็กน้อย ช่วยท าให้เจริญอาหาร 
- รากและผลช่วยแก้อาการปวดศีรษะ แก้ปวดฟัน  
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- รากและผลช่วยแก้ไซนัส 
- รากและผลมีรสขมข่ืนเปรี้ยว ช่วยแก้น้ าลายเหนียว 
- รากและผลช่วยรักษาต่อมทอนซิลอักเสบ ต่อมน้ าเหลืองอักเสบ 
- รากและผลเป็นยาขับลม  
- รากและผลช่วยแก้อาการปวดกระเพาะ 
- รากและผลช่วยขับปัสสาวะ  
- รากและผลช่วยบ ารุงน้ าดี 
- รากและผลช่วยแก้ฟกช้ าด าเขียว ปวดบวมอักเสบ 
- รากและใบช่วยแก้วัณโรค 
- ราก ใบ และผล ใช้เป็นยาบ ารุงธาตุในร่างกาย 
- ราก ผล และท้ังต้นช่วยแก้โลหิตออกทางทวารหนัก ทวารเบา 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- น้ าสกัดผลมะแว้งพบสเตียรอยด์ในปริมาณค่อนข้างสูง จึงไม่ควรน ามาใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน  
- ผลมะแว้งต้นพบสาร Solanine หากน ามาใช้ในปริมาณที่มากเกินไปจะท าให้เกิดอาการเป็นพิษ 

ท าลายเซลล์ในเม็ดเลือด ท าให้มีอาการปวดศีรษะ ปวดท้อง อาเจียน ตาพร่ามัว ขับถ่ายฉับพลัน หัวใจเต้นถี่ 
และค่อย ๆ ลดลงจนหัวใจหยุดเต้น หรือท าให้ควบคุมสติไม่ได้และสลบไป โดยสารดังกล่าวจะพบมากในผล
มะแว้งต้นดิบ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). มะแว้ง สรรพคุณและประโยชน์ของมะแว้งต้น 30 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561  

จาก https://medthai.com/มะแว้งต้น/ 
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78) ชื่อภาคเหนือ มะนอด 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะน้อดกว๊าย เดื่อปล้องหิน มะค่าขน มะเดื่อขน แม่นอน 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus semicordata J. E. Smith 
วงศ์ (Family) Moraceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10-20 ม. ทุกส่วนมีน้ ายางขาว กิ่งอ่อนเป็นข้อปล้อง มีขนสีน้ าตาล 
ปลายยอดมีหูใบ รูปรี ยาว 1.5 ซม. หลุดร่วงง่าย ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีเรียงขอบขนาน มีขนสากคาย
ทั้งสองด้าน ขนาดกว้าง 5-10 ซม. ยาว 15-30 ซม. โคนใบเว้าด้านหนึ่งคล้ายติ่งหู ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก
เล็กน้อย ก้านใบยาว 2 ซม. ดอก ออกเป็นช่อลักษณะเป็นสายยาวจากโคนต้น มีรูปร่างคล้ายผล ส่วนฐานรอง
ดอกเจริญเป็นกระเปาะกลม สีเขียวอมน้ าตาล ผิวมีรอยแผลระบายอากาศกระจายทั่วไปภายในผลเป็นดอก
แยกเพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศ อยู่อัดกันแน่น ผล กลม เมื่อสุกสีแดง ขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 ซม. 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลแก่รับประทานได้ มีรสหวานอมเปรี้ยว 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ .  (2554) .  มะเดื่อสาย .  สืบค้นเมื่อ  

20 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full% 
20option/search_detail.asp?botanic_id=998 
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79) ชื่อภาคเหนือ มะเม่า 
ชื่อไทย/อื่นๆ เม่าสร้อย มีชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ ว่า เม่า (ภาคเหนือ) , มักเม่า (ล าปาง), เม่าตาควาย 

(เชียงราย), ส่อแพรเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง), มะเม่า (ไทลื้อ), ปิมปอง (ขมุ) ส่วนทาง
จังหวัดเลยจะเรียกว่า “เม่าสร้อย” 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Antidesma acidum Retz. 
วงศ์ (Family) Phyllanthaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นเม่าสร้อย จัดเป็นไม้พุ่มหรือเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ล าต้นมีลักษณะตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 
2-5 เมตร พบกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในป่าผลัดใบ ป่าเต็งรัง และป่าดิบทั่วไป จัดเป็นไม้ระดับกลาง ที่ชอบ
แสงแดดปานกลาง 

ใบเม่าสร้อย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปหอกกลับ ปลายใบแหลม โคนใบ
แหลม ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-9 เซนติเมตร แผ่นใบมี
ขนข้ึนประปรายทั้งสองด้าน 

ดอกเม่าสร้อย ออกดอกเป็นช่อแบบแยกแขนงเชิงลด โดยจะออกตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง ดอกย่อย
มีจ านวนมากและเป็นแบบแยกเพศอยู่กันคนละต้น ไม่มีกลีบดอก ส่วนกลีบเลี้ยงเป็นสีเขียวอ่อน 

ผลเม่าสร้อย ผลกลุ่มออกเป็นช่อยาว รูปทรงกระบอก เป็นผลสด เนื้อผลฉ่ าน้ า ลักษณะของผลย่อย
เป็นรูปไข่หรือรูปทรงกลม ผลดิบเป็นสีเขียว ส่วนผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีม่วงเข้ม และจะเป็นสีด าเมื่อ
แก่จัด 

แหล่งที่พบ 
ป่าชุมชน     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผลเม่าสร้อย ผลอ่อน และผลแก่รับประทานได้ หรือน าไปคั้นท าน้ าผลไม้ ผลสด รสเปรี้ยว ผลแก่รส

เปรี้ยวอมหวาน 
- ยอดอ่อน ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกงเห็ดถอบ หรือใช้ใบเป็นส่วนประกอบในแกงเห็ดเผา 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ล าต้นน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้ซางเด็ก 
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- ผลสดใช้กินเป็นยาระบาย 
- ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงจะใช้ใบเม่าสร้อย น ามาต้มกับน้ าให้สตรีหลังคลอดดื่มและอาบ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). เม่าสร้อย. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 

2561 จ า ก  http: / / www. tistr. or. th/ sakaerat/ Plant% 20in% 20Sakaerat/ plant% 20list/ 
เม่าสร้อย.pdf 

Medthai. (2560). เม่าสร้อย สรรพคุณและประโยชน์ของต้นเม่าสร้อย 5 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน  
2561 จาก https://medthai.com/เม่าสร้อย/ 
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80) ชื่อภาคเหนือ มะริดไม้ 
ชื่อไทย/อื่นๆ เพกา ลิ้นฟ้า (เลย , ภาคอีสาน) , กาโด้โด้ง (กาญจนบุรี) , ดุแก ดอก๊ะ ด๊อกก๊ะ 

(แม่ฮ่องสอน), เบโด (จังหวัดนราธิวาส), มะลิ้นไม้ มะลิดไม้ ลิดไม้ (ภาคเหนือ), โชย
เตียจั้ว (จีน) 

 Broken bones tree, Damocles tree, Indian trumpet flower 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oroxylum indicum (L.) Kurz  
วงศ์ (Family) Bignoniaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ใบ ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้นปลายคี่ ใบย่อยเรียงตัวตรงข้าม เส้นใบแบบตาข่าย โดยสีของผิวใบ
ด้านบนเข้มกว่าผิวใบด้านล่าง 

ดอก ดอกช่อแบบกระจะ ก้านช่อดอกยาว สมบูรณ์เพศ สมมาตรด้านข้างกลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อม
ติดกันเป็นรูปถ้วยติดคงทนจนเป็นผล กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ปลายกลีบแยกเป็นรูปปาก
เปิด ส่วนที่อยู่บนมี 2 กลีบ เนื้อกลีบพับย่น สีแดงเลือดหมู เกสรเพศผู้มี 5 อัน โดยมี 1 อันเป็นหมันซึ่งก้านชูอับ
เรณูจะสั้น ส่วนอีก 4 อัน เป็นแบบ 2 คู่ยาวไม่เท่ากัน ติดบนหลอดกลีบดอกด้านใน อับเรณูติดกับก้านชูอับเรณู
แบบถ่าง เกสรเพศเมียมี 1 อัน รังไข่เหนือวงกลีบ กานเรียงพลาเซนตาเป็นแบบพลาเซนตารอบแกนร่วม 

ผล เป็นฝักแบนขนาดใหญ่ รูปดาบ ปลายฝักแหลม ตรงกลางขอบมีรอยโป่งเล็กน้อย คล้ายฝักหาง
นกยูงฝรั่ง มักออกห้อยระย้าอยู่เหนือเรือนยอด เมื่อฝักแก่ รอบข้างของฝักจะปริแตก ปล่อยเมล็ดที่อยู่ข้างในฝัก
จ านวนมากมาย ล่องลอยไปตามลม 

เมล็ด ลักษณะแบนสีน้ าตาลอ่อน ทั้งสองด้านมีเยื่อบางใส สีขาว โปร่งแสงคล้ายปีก ช่วยให้ล่องลอยไป
ตามกระแสลมได้ไกลๆ เกิดการแพร่พันธุ์ไปทั่วทุกบริเวณโดยรอบ 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินฝักอ่อน ย า ผัด เครื่องเคียง  
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
นิยมรับประทานกับ น้ าพริกน้ าปู น้ าพริกปลา หรือลาบ โดยน าฝักไปเผาไฟ ให้สุกเกรียมเล็กน้อย พลิก

ไปมาให้สุก แล้วจึงน ามาขูดเปลือกทิ้ง หั่นตามขวางเป็นชิ้นเล็ก ๆ พร้อมที่จะน ามาปรุงเป็นขั้วมะริดไม้ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
- แก้ร้อนใน บ ารุงน้ าดี เจริญอาหาร ฝักอ่อนโดยธรรมชาติจะมีรสขมร้อน ช่วยขับผายลม ฝักแก่ รสขม 

แก้ร้อนในกระหายน้ า เมล็ดแก่ รสขม เป็นยาถ่าย แก้ไอ ขับเสมหะ เมื่อฝักแก่ จะแตกออก เมล็ดจะกระจายไป
ทั่ว มีสีขาวทั่วบริเวณที่กระจายไป ทางจีนใช้เมล็ดแก่เป็นยาแก้ร้อนไน แก้ไข้ เป็นส่วนผสมส าคัญหนึ่งในยาจับ
เลี้ยง (ยาเย็นสิบอย่าง) 

- การใช้ทางแพทย์พ้ืนบ้าน ใช้เปลือกซึ่งจะมีรสฝาด เย็น และ ขมเล็กน้อย เป็นยาฝาดสมาน รักษา
น้ าเหลืองให้ปกติ ดับพิษโลหิต ขับลมในล าไส้ แก้ท้องร่วง แก้บิด ขับเสมหะ และ บ ารุงโลหิต รากเพกาบ ารุง
ธาตุ กระตุ้นน้ าย่อย แก้ท้องร่วง และ แก้อักเสบ ช้ าบวม ฝักอ่อน ช่วยขับผายลม และ เมล็ดแก่ช่วยระบาย  

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานฝักอ่อนของเพกา เพราะอาจท าให้แท้งบุตรได้ เนื่องจากฝักของเพกามี

ฤทธิ์ร้อนมาก 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . (ม.ป.ป.). มะริดไม้.  สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://www.pharmacy.cmu.ac.th/web2553/n105.php 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561). เพกา. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.wikipedia.org/ 

wiki/เพกา 
Medthai. (2560). เพกา สรรพคุณและประโยชน์ของเพกา 57 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://medthai.com/เพกา/ 
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81) ชื่อภาคเหนือ มะห่อย  
ชื่อไทย/อื่นๆ มะระข้ีนก 

 Bitter gourd 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Momordica charantia L. 
วงศ์ (Family) Cucurbitaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นไม้เลื้อย พันต้นไม้อ่ืน มีมือเกาะ ล าต้นเป็นเหลี่ยมมีขนปกคลุม ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกสลับลักษณะ
คล้ายใบแตงโม แต่เล็กกว่า มีสีเขียวทั้งใบ ขอบใบหยัก เว้าลึก มี 5-7 หยัก ปลายใบแหลม ดอก ออกดอกเดี่ยว 
ตามบริเวณง่ามใบ มีสีเหลืองอ่อน มี 5 กลีบ เกสรมีสีเหลืองแก่ถึงส้ม กลีบดอกบาง ช้ าง่าย ผล ผลเดี่ยว รูป
กระสวย ผิวขรุขระ มีปุ่มยื่นออกมา ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลืองถึงส้ม ผลแก่แตกอ้าออก เมล็ด เมล็ดสุกมี
สีแดงสด รูปร่าง กลม แบน 

ล าต้นเป็นเถาเลื้อยมีสีเขียวขนาดเล็กมี 5 เหลี่ยม มีขนอยู่ทั่วไป มีมือเกาะซึ่งเปลี่ยนมาจากใบเจริญ
ออกมาจากส่วนของข้อ ใช้ส าหรับยึดจับ 

ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกัน ก้านใบยาว ขอบใบเว้าหยักลึกเข้าไปในตัวใบ 5-7 หยัก ปลายใบแหลม 
ใบกว้าง 4.5-11.5 เซนติเมตร ยาว 3.5-10 เซนติเมตร เส้นใบแยกออกจากจุดเดียวกันแล้วแตกเป็นร่างแห มี
ขนอ่อนนุ่มปกคลุมเล็กน้อย เมื่อแก่จัดจะมีสีเขียวเข้ม 

ดอกเป็นดอกเดี่ยวแยกเพศอยู่ในต้นเดียวกัน เจริญมาจากข้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-3.5 เซนติเมตร มี
กลีบนอก 5กลีบ สีเขียวปนเหลือง กลีบในมี 5 กลีบ สีเหลืองสด ดอกตัวผู้เจริญออกมาก่อนดอกตัวเมีย เกสรตัว
ผู้มี 3 อัน แต่ละอันมีก้านชูเกสรตัวผู้ 3 อัน และมีอับเรณู 3 อัน ดอกตัวเมียมีรังไข่แบบหลบใน ( inferior 
ovary) มีรังไข่ 1 อัน stigma 3 คู่ ก้านชูเกสรตัวเมีย 3 อัน 

ผลรูปร่างคล้ายกระสวยสั้นๆ ผิวเปลือกขรุขระ และมีปุ่มยื่นออกมา ผลยาว 5-7 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางผล 2-4 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่จะมีสีเหลืองอมแดง ปลายผลจะแตกเป็น 3 แฉก 

เมล็ดมีรูปร่างกลม รี แบน ปลายแหลมสีฟางข้าว เมื่อแก่เต็มที่มีเมือกสีแดงสดห่อหุ้มเมล็ดอยู่ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ลูกลวกกินกับน้ าพริก ย า 
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ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
มะระขี้นกสามารถน ามาใช้ท าแกงจืดมะระยัดไส้หมูสับได้เช่นเดียวกับมะระจีน แต่ต้องต้มนานหน่อย

เพ่ือลดความขม หรือจะน ามาท าเป็นอาหารเผ็ดก็ได้ เช่น แกงเผ็ด พะแนงมะระขี้นกยัดไส้ หรือจะน าไปผัดกับ
ไข่ก็ได้เช่นกัน 

ใบมะระข้ีนกนิยมน ามารับประทานเป็นอาหาร แต่ไม่นิยมกินสดๆ เพราะมีรสขม 
ประโยชน์มะระขี้นก แถวอีสานนิยมน าใบมะระขี้นกใส่ลงไปในแกงเห็ดเพ่ือท าให้แกงมีรสขมนิดๆ ช่วย

เพ่ิมความกลมกล่อมมากขึ้น และน ายอดมะระมาลวกเป็นผักจิ้มกับน้ าพริกหรือปลาป่นก็ได้เช่นกัน 
มะระข้ีนก จะมีรสขมมากกว่ามะระจีน จึงเป็นที่นิยมส าหรับผู้สูงอายุ ด้วยการน าผลอ่อนไปต้มหรือเผา

กินทั้งลูก แต่ถ้าเป็นผลแก่ก็ต้องน ามาคว้านเมล็ดออกเสียก่อน ส าหรับวิธีลดความขมของมะระขี้นกท าได้ด้วย
การต้มน้ าให้เดือดจัด ใส่เกลือประมาณหยิบมือ แล้วลวกมะระในน้ าเดือดสักครู่ ก็จะท าให้ลดความขมของ
มะระลงไปได้และยังคงมีผลสีเขียวสดอีกด้วย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ท ายาต้านไวรัส 
- ช่วยเจริญอาหาร ใช้ผลมะระปิ้งไฟ หรือลวกจิ้มน้ าพริก การที่ผลมะระขี้นก ช่วยเจริญอาหารได้ 

เพราะในเนื้อผลมีสารที่มีรสขม กระตุ้นให้น้ าย่อยออกมามาก จึงท าให้รับประทานอาหารได้เพ่ิมข้ึน 
- แก้โรคตับอักเสบ ปวดหัวเข่า ม้ามอักเสบ กินผลดิบเป็นประจ า 
- แก้ปากเปื่อย ปากเป็นขุย ปากเป็นฝ้าขาวขุน ใช้ผลอ่อนคั้นเอาน้ าอมแก้ได้ 
- บ ารุงระดู แก้ริดสีดวงทวาร และเป็นยาธาตุ โดยการคั้นน้ าจากผลมะระ แล้วดื่ม 
- รักษาโรคเบาหวาน ใช้ปรุงอาหารทานประจ า โดยผลและใบอ่อนจิ้มน้ าพริก เหมาะส าหรับคนเป็น

เบาหวานทางการแพทย์ ใช้รักษาเบาหวานแต่โบราณ หรือน้ าคั้นจากมะระ ช่วยลดน้ าตาลในเลือด 
- แก้หอบหืด ใช้ดอกชงน้ าดื่ม 
- แก้บิด โดยใช้น้ าคั้นจากผลดิบประมาณ 1 แก้ว ผสมน้ าดื่ม 
- ปวดข้อเป็นเกาต์ เนื่องจากสารที่สกัดจากเมล็ดมะระขี้นก ซึ่งสกัดด้วยเมทานอล สามารถรักษาเกาต์

ได ้
- เป็นยาถ่ายพยาธิ ใช้ใบสดและผลสดประมาณ 120 กรัม ต าให้ละเอียด แล้วคั้นเอาแต่น้ า กินเป็นยา 

หรือใช้ใบแห้ง น ามาบดให้ละเอียดผสมกับน้ าดื่มกิน หรือขับพยาธิตัวกลม โดยกินเมล็ดมะระขี้นก 2-3 เมล็ด 
- แก้จุกเสียด แน่นท้อง และขับลมบ ารุงธาตุ ใช้ใบสดและผลดิบสด ต าให้ละเอียดแล้วคั้นเอาแต่น้ าดื่ม 
- แก้คัน หิด และโรคผิวหนัง ใช้ผลตากแห้งบดให้ละเอียด แล้วน ามาโรยบริเวณที่เป็นแผล จนกว่า

อาการจะดีขึ้น 
- รักษาฝี บวมอักเสบ จะช่วยดูดพิษ ลดการอักเสบเป็นหนองได้ ใช้ผลสดต าให้ละเอียด น าไปพอก

บริเวณท่ีเป็น ส่วนลดอาการอักเสบและเป็นหนอง โดยใช้ใบแห้งบดเป็นผงชงเหล้ากิน 
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- รักษามะเร็งเต้านม และมะเร็งสมอง เนื่องจากในมะระขี้นกมีสาร MAP 30 ซึ่งเป็นโปรตีน สกัดจาก
ผลและเมล็ดมะระขี้นก นอกจากนี้ยังออกฤทธิ์ต้านไวรัส HIV ในผู้ป่วยโรคเอดส์ได้ด้วย 

- แก้ไข้ แก้ริดสีดวง แก้แผลอักเสบ บ ารุงธาตุ สมานแผล น ารากมาต้มดื่ม จนกว่าจะดีข้ึน 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผู้ที่ม้ามเย็นพร่อง กระเพาะเย็นพร่อง หากรับประทานเข้าไปอาจจะท าให้มีอาการอาเจียน ถ่ายท้อง 

ปวดท้องได้ และควรรับประทานในปริมาณที่พอดี อย่าท าอะไรเกินเลย เช่นการดื่มน้ ามะระขี้นกก็อย่าขมจัด 
เพราะจะท าให้ตับท างานหนัก และส าหรับหญิงตั้งครรภ์อาจจะท าให้ตกเลือดหรือแท้งได้หากรับประทานเกิน
ขนาดหรือกินมะระข้ีนกที่เริ่มสุกแล้ว 

- ผลสุก เป็นพิษ มีซาโปนินมาก ท าให้อาเจียนและท้องร่วง อาจตายได้ ห้ามรับประทาน 
- เมล็ด รับประทานขับพยาธิตัวกลม รับประทานมากมีพิษเช่นเดียวกับผลสุก 

วิธีการขยายพันธุ์ 
หยอดเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
หม่อนไม้. (2556). มะระขี้นก ลดน้้าตาลในเลือด. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 

monmai.com/มะระข้ีนก/ 
Medthai. (2560). มะระขี้นก สรรพคุณและประโยชน์ของมะระขี้นก 55 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/มะระข้ีนก/ 
  



590 
 

 

82) ชื่อภาคเหนือ มะไห่  
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักไห่, ลูกยอง, ผักเหย, ลูกระ(ใต้), มะร้อยรู, โคกวย (จีน), มะระเล็ก 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Momordica 
วงศ์ (Family) Cucurbitaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นไม้เลื้อย พันต้นไม้อ่ืน มีมือเกาะ ล าต้นเป็นเหลี่ยมมีขนปกคลุม  
ใบ เป็นใบเดี่ยว มีสักษณะคล้ายรูปหัวใจ และไม่มีขน 
ผล ผลเดี่ยว รูปกระสวย ลักษณสั้นกว่า และผิวขรุขระน้อยกว่ามะระข้ีนก  

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น  

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
แกง, ลวกจิ้มน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใช้เป็นอาหาร  ผักมะไห่จะมีรสขมเล็กน้อย ขมน้อยกว่ามะระขี้นก และกลิ่นของผักสดจะไม่ฉุนมาก

เหมือนมะระขี้นก  ยอดอ่อนลวกกินกับน้ าพริก  ใส่แกงเห็ดโคนและแกงอ่อมปลาไหล ผลอ่อนและแก่กินสด 
หรือลวกกินกับน้ าพริก  ใส่แกงเห็ดโคนและแกงอ่อมปลาไหล 

อย่างไรก็ตามการใช้ยอดอ่อนของมะไห่ประกอบอาหารมีเทคนิคที่ส าคัญคือ ถ้าลวกให้ใส่ผักตอนน้ า
ก าลังเดือดจัดรีบคนแล้วตักออกจากน้ าร้อนใส่กระชอนเลย ถ้าใส่เป็นผักแกงให้ใส่ตอนจะยกหม้อลงจากเตาคือ
ใส่แล้วรีบคนแล้วยกหม้อออกจากเตาไฟเลย (เหมือนกับเราใส่ผักชีต้นหอมในต้มย า) เพราะว่าผักมะไห่จะสุก
เร็ว และถ้าใช้เวลานานในการลวกหรือแกงจะท าให้มีรสขมมากจนไม่อร่อย (รสขมจะเพ่ิมขึ้นเป็น 2 – 3 เท่า)  
ส่วนผลของมะไห่สามารถใช้เวลาในการลวก หรือแกงนานก็ได้ จนกว่าจะสุกหรือเปื่อยก็ไม่มีปัญหาเรื่องรสขม 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ผลแห้ง รักษาแก้คัน หิด และโรคผิวหนัง 
2. ผล รสขม เย็นจัด ใช้แก้ร้อน ร้อนในกระหายน้ าท าให้ตาสว่าง แก้บิด ตาบวมแดง แผลบวมเป็น

หนอง ฝีอักเสบ 
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3. เมล็ด รสขม ชุ่ม ไม่มีพิษ แก้วัวถูกพิษใช้คั้นเอาน้ าให้กิน เป็นยากระตุ้นความรู้สึกทางเพศ เพ่ิมพูน
ลมปราณ บ ารุงธาตุ บ ารุงก าลัง 

4. ใบ แก้โรคกระเพาะ บิด แผลฝีบวมอักเสบ ขับพยาธิ 
5. ดอก รสขม เย็นจัด ใช้แก้บิด 
6. ราก รสขม เย็นจัด ใช้แก้ร้อน แก้พิษ บิดถ่ายเป็นเลือด แผลฝีบวมอักเสบ และปวดฟัน 
7. ช่วยเจริญอาหาร แก้โรคตับอักเสบ ปวดหัวเข่า ม้ามอักเสบ แก้ปากเปื่อย ปากเป็นขุย ปากเป็นฝ้า

ขาวขุน บ ารุงระดู แก้ริดสีดวงทวาร และเป็นยาธาตุ รักษาโรคเบาหวาน แก้หอบหืด ปวดข้อเป็นเกาต์ แก้จุก
เสียด แน่นท้อง และขับลมบ ารุงธาตุ จะช่วยดูดพิษ ลดการอักเสบเป็นหนองได้ รักษามะเร็งเต้านม และมะเร็ง
สมอง แก้ไข้ แก้ริดสีดวง แก้แผลอักเสบ สมานแผล 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และใช้หัวในดิน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
บ้านสวนพอเพียง. (2554). ผักมะไห่ (ไม่ใช่มะระขี้นก มะห่อย หรือผักไส่). สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://www.bansuanporpeang.com/node/17657 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนควนขนุน. (ม.ป.ป.). ผักไห่. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก  https:// 

sites.google.com/a/kkn.ac.th/phuchphanthu/phakhi 
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83) ชื่อภาคเหนือ มันปู๋ มันป๋า  
ชื่อไทย/อื่นๆ มันปู, มันปูใหญ่, ชุมเส็ด, พุงหม,ู นกนอนทะเล, ยอดเทะ, สมเส็ด 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Glochidion Perakense Hook.  f.  , Glochidion littorale, Glochidion 

wallichianum Muell.Arg.)  
วงศ์ (Family) Phyllanthaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น มันปูเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มขนาดใหญ่ บริเวณปลายกิ่งมักจะห้อยลงมา ความสูงของล าต้นมี
ประมาณ 15 เมตร 

ใบ มีลักษณะเป็นรูปทรงรี หรือรูปไข่กลับ ออกเรียงสลับตรงข้ามกันที่บริเวณกิ่ง ออกเป็นใบเดี่ยวๆ ใบ
และก้านที่ยังอ่อนอยู่จะมีสีแดงหรือสีแดงอมม่วง เมื่อแก่จะกลายเป็นสีเขียว โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบ
เรียบ ผิวใบเกลี้ยง มีเส้นแขนงใบประมาณ 5-7 คู่ ขนาดความกว้างของใบมีประมาณ 3.5-5.5 ซม. ยาว
ประมาณ 5-14 ซม. ก้านใบมีความยาวประมาณ 3-5 มม. 

ดอก ดอกของมันปูจะออกเป็นช่อกระจุกบริเวณง่ามใบ เป็นช่อสีเขียวอ่อนขนาดเล็ก ไม่มีกลีบดอก มี
กลีบเลี้ยงจ านวน 6 กลีบ มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน ในช่วงเดือนมีนาคม-ตุลาคม มักจะออก
ดอกให้เห็น 

ผล ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมแป้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5-2 ซม. และสูง
ประมาณ 1.2-1.5 ซม. ผลแก่มีสีชมพูไปจนถึงสีแดง ภายในผลจะแบ่งออกเป็น 10-12 พู เมื่อแห้งจะแตกออก 
และมีเมล็ดรูปร่างค่อนข้างกลมขนาดเล็กอยู่ภายในประมาณ 10-12 เมล็ด โดยมีเยื่อหุ้มสีแดงติดอยู่ท่ีปลายของ
แกนผล 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน ที่ราบเชิงเขา 
ที่มาของพันธุ์พืช 

พืชผักพ้ืนบ้านทางภาคใต้ของประเทศไทย ต่อมาในระยะหลังก็นิยมน ามาปลูกในบริเวณบ้านเพ่ือให้
สะดวกในการเก็บเก่ียวมารับประทาน  
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใช้เป็นผักสดกินคู่กับอาหารต่างๆ แล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วย เนื่องจากมี

สารต้านอนุมูลอิสระอยู่เป็นจ านวนมาก มีสารโพลีฟีนอลสูงกว่าผักธรรมดาท่ัวไป 
ใบอ่อน ใช้กินเป็นผักสดกับขนมจีน แกงเผ็ด น้ าพริก รสชาติหวานมัน 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
รากและล าต้น ใช้ต้มน้ าดื่มเป็นยาบ ารุง แก้อาการร้อนใน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ท าได้โดยการเพาะเมล็ด การตอนกิ่งก้าน และการแยกหน่อ 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ไทยเกษตรศาสตร์. (2557). ต้นมันปู. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.thaikasetsart. 

com/ต้นมันปู/ 
วิชาการเกษตร. (2559). มันปูผักพ้ืนบ้านที่มีประโยชน์. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก http:// 

www.vichakaset.com/มันปูผักพ้ืนบ้าน/ 
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84) ชื่อภาคเหนือ มันสาคู 
ชื่อไทย/อื่นๆ สาคู สาคูไทย สาคูขาว ว่านสาคู สาคูวิลาส สังค ูมันอาโรรุต 

 arrowroot, West Indian arrowroot  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Maranta arundinaceae L. 
วงศ์ (Family) Taccaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้นใต้ดินสาคูไทย เรียกว่า หัว หรือ เหง้า มีลักษณะคล้ายหัวลูกศร ขนาดหัวกว้างประมาณ 2.5-5 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 5-40 เซนติเมตร 

หัวหรือเหง้าหลักจะติดกับโคนต้น และแตกหัวย่อยแทงลึกลงดิน โคนหัวแตกรากแขนงจ านวนมาก หัว
ย่อยอาจมีหัวเดียวหรือหลายหัว มีลักษณะทรงกระบอก เรียวยาว มีลักษณะแบ่งเป็นข้อๆ และมีตาชัดเจน และ
มีเกล็ดสีขาวหรือสีน้ าตาลหุ้ม เนื้อหัวด้านในมีสีขาว มีเส้นใยตามแนวยาวของหั 

ล าต้นสาคูไทยเหนือดินเป็นส่วนที่แทงขึ้นมาจากเหง้า ประกอบด้วยแกนล าต้น และกาบใบ คล้ายกับ
พืชในกลุ่มว่านทั่วไป ส่วนด้านในเป็นแกนกลางที่ถูกหุ้มด้วยกาบใบ ส่วนด้านนอกเป็นกาบใบตั้งตรง มีลักษณะ
เกือบทรงกลม ยาวประมาณ 30-60 เซนติเมตร ถัดมาเป็นก้านใบ มีขนาดสั้น จากนั้น เป็นแผ่นใบ มีรูปหอก 
กว้างประมาณ 5-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร โคนใบใหญ่ ปลายใบแหลม แผ่นใบ และขอบ
ใบเรียบ มองเห็นเส้นกลางใบสีเขียวชัดเจน ใบด้านล่างสุดมีขนาดใหญ่กว่าใบด้านบน แผ่นใบแบ่งออกเป็นสอง
ข้างไม่เท่ากัน ใบอ่อนมีสีเขียวสด ใบแก่มีสีเขียวเข้ม และค่อยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเม่ือถึงหน้าแล้ง 

ดอกสาคูไทย แทงขึ้นกลางล าต้น มีดอกออกเป็นช่อแขนง ตั้งแต่ 2 ช่อ ขึ้นไป ช่อแขนงมีใบประดับ
รองรับ ปลายกิ่งแยกออกเป็นก้านดอก 1 คู่ และหันหน้าเข้าหากัน ก้านช่อดอกแต่ละคู่มีขนาดเล็ก ยาว
ประมาณ 4 เซนติเมตร มีก้านดอกย่อย ยาวประมาณ 5-15 มิลลิเมตร 

บนช่อดอกประกอบด้วยดอกย่อยสีขาว ขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร แต่ละดอกเป็นดอก
สมบูรณ์เพศ ประกอบด้วยกลีบเลี้ยงบางๆ 3 กลีบ กลีบเลี้ยงมีรูปหอก สีเขียว แยกออกจากกัน และมีขนาดไม่
เท่ากัน ยาวประมาณ 12-16 มิลลิเมตร ถัดมาเป็นวงกลีบดอกที่เป็นรูปหลอดสั้นๆ สีขาว มีลักษณะเป็น 3 พู 
ถัดมาติดกับกลีบดอกจะเป็นเกสรตัวผู้ แบ่งเป็นชั้นๆ จ านวน 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นเกสรที่เป็นหมัน ส่วนตรงกลาง
เป็นเกสรตัวเมีย มียอดเกสรแยกเป็น 3 พู และรังไข่ 1 อัน ซึ่งอยู่ด้านล่างตรงกลาง ทังนี้ ต้นสามารถออกดอก
ได้หลังปลูกแล้ว 5-6 เดือน 

สาคูไทยถึงแม้จะออกดอก แต่ติดผล และเมล็ดยาก เพราะธรรมชาติของสาคูไทยจะแพร่กระจาย และ
เติบโตด้วยการแตกหน่อใหม่แทน แต่หากติดผลจะมีผลลักษณะกลม เปลือกผลแข็ง มีสีน้ าตาลอมแดง ขนาด
ผลประมาณ 7 มิลลิเมตร ส่วนเมล็ดมีขนาดเล็ก มีผิวหยาบ แบ่งออกเป็น 3 พู 
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แหล่งที่พบ 
ป่าธรรมชาติ ตามริมล าห้วยหรือที่ชื้นใกล้แหล่งน้ า 

ที่มาของพันธุ์พืช 
เป็นพืชที่มีถิ่นก าเนิดในอเมริกาใต้ อเมริกากลาง ตะวันตกของเอกวาดอร์ ตอนกลางของทุ่งหญ้าของ

กิอานา และแถบทะเลคาริบเบียน ปัจจุบันพบแพร่กระจายทั่วในแถบประเทศเขตร้อนชื้น ส่วนประเทศไทยพบ
ในทุกภาค 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- หัวสาคูไทยน ามาต้มหรือเผารับประทาน เนื้อหัวมีรสหวาน แต่ค่อนข้างมีเส้นใยมาก โดยเฉพาะพันธุ์

หัวเล็ก 
- แป้งสาคูไทยมีขนาดเม็ดเล็ก และละเอียด เป็นแป้งที่ย่อยง่าย จึงนิยมใช้ท าเป็นอาหารทารก และ

ผู้ป่วย 
- แป้งสาคูไทยใช้ประกอบอาหารหรือเติมในอาหารเพ่ือเพ่ิมความหนืดเหนียว 
- แป้งสาคูไทยแปรรูปเป็นขนมหวาน ท าขนมสาคู ท าเค้ก คุกกี้ ท าเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ และขนมจีน 

เป็นต้น 
- หน่ออ่อนหรือแกนล าต้นอ่อนใช้ประกอบอาหาร อาทิ ผัด แกงเลียง หรือน ามารับประทานเป็นผักสด

หรือลวกรับประทานคู่น้ าพริก 
- หัวหรือแป้งใช้หมักผลิตแอลกอฮอล์หรือน้ าส้มสายชู 
- เมล็ดน ามาคั่วไฟรับประทาน มีรสมันคล้ายถั่วทั่วไป 
- หัวหรือหน่ออ่อนน ามาต้มหรือให้สดเป็นอาหารเลี้ยงหมู 
- ใบใช้ห่อข้าว ห่ออาหาร ใช้ท าห่อหมก 
- เมล็ดน ามาร้อยเป็นลูกปัดหรือลูกประค า 
- ล าต้น และใบสดน ามาเผารมควัน ช่วยไล่เหลือบ และยุง 
- บางพ้ืนที่นอกจากปลูกเพ่ือรับประทานหัวแล้ว ยังปลูกเป็นไม้มงคล และไม้ประดับ 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ชาวชวาน าเมล็ดมาบด ก่อนใช้พอกรักษาอาการปวดหัว 
- น้ าต้มจากหัวใช้ดื่ม แก้อาการท้องเสีย 
- ชาวกัมพูชาน าหัวมาต าให้ละเอียด และรับประทาน ช่วยแก้โรคคุดทะราด 
- ชาวฮ่องกงน าหัวมาต้มเคี่ยว ก่อนดื่ม ช่วยแก้โรคตับอักเสบ 
- ชาวอินโดนีเชียน าหัวสดมาต าให้ละเอียด ก่อนใช้ทาพอกรักษาแผล 
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- ชาวฟิลิปปินส์น าหัวมาต้มดื่ม ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ รวมถึงมาแช่น้ า และต าให้ละเอียด ก่อนใช้อุด
จมูกรักษาเลือดก าเดาออก 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การปลูกสาคูไทยนิยมปลูกด้วยการแยกเหง้าเป็นหลัก โดยขุดเหง้าให้มีต้นหรือหน่อติดมาด้วย 1-3 ต้น 
จากนั้นตัดล าต้นส่วนปลายทิ้ง เหลือไว้ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร หรือ ใช้หัวที่มีข้อ 2-4 ข้อ และอาจ
น ามารมควันก่อนน าลงปลูก เพ่ือให้หัวแทงหน่อได้เร็วขึ้น ส่วนการปลูกในแปลงใหญ่จะใช้เหง้าเช่นกัน โดยปลูก
เป็นแถว ระยะห่างระหว่างแถว และต้น ประมาณ 40-60 เซนติเมตร ทั้งนี้ ควรแยกเหง้าปลูกในช่วงต้นฤดูฝน 
หลังจากนั้น ปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). ต้นสาคู/สาคูไทย/ปาล์มสาคู/สาคูพุทธรักษา ประโยชน์ และสรรพคุณต้นสาคู. สืบค้นเมื่อ 

20 พฤศจิกายน 2561 จาก http://puechkaset.com/ต้นสาค/ู 
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85) ชื่อภาคเหนือ มันส าปะหลัง 
ชื่อไทย/อื่นๆ มันส าโรง มันไม้ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า มันต้นเตี้ย ภาคใต้เรียกมัน

เทศ (แต่เรียกมันเทศว่า "มันหลา") 
 Cassava, Yuca, Mandioa, Manioc, Tapioca 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Manihot esculenta (L.) Crantz  
วงศ์ (Family) Euphorbiaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ราก มันส าปะหลังมีรากน้อย และอยู่ไม่ลึกจากผิวดิน มีราก 2 ชนิด คือ รากจริงและรากสะสมอาหาร 
ที่เรียกกันทั่วไป หัว มีปริมาณแป้งประมาณ 15-40 เปอร์เซนต์ มีกรดไฉโดรไซยานิก (HCN) หรือกรดพรัสซิก 
(prussic acid) ซึ่งมีพิษ จะมีอยู่มากในส่วนของเปลือกมากกว่าเนื้อของหัว การแช่น้ า การต้ม จะท าให้กรด
ระเหยไปได ้

ล าต้น มีลักษณะเป็นข้อๆ ซึ่งเป็นรอยที่ก้านใบร่วงหลุดไป สีของล าต้นส่วนยอดจะเป็นสีเขียวส่วนทาง
ด้านล่างอาจมีสีน้ าตาล หรือสีม่วงแดงข้ึนอยู่กับพันธุ์ 

ใบ เป็นใบเดี่ยว ใบแยกเป็นแฉกคล้ายใบปาล์มมีสีเขียว ก้านใบอาจมีสีเขียว หรือสีแดง บางพันธุ์ใบจะ
มีสีเหลือง หรือขาว หรือใบด่าง ที่ใช้เป็นไม้ประดับ 

ดอก มันส าปะหลังมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในช่อดอกเดียวกัน ดอกตัวผู้จะอยู่ทางส่วนปลายของ
ช่อดอกมีขนาดเล็กกว่ าดอกตัว เมีย  มีกลีบดอก 5 กลีบ มีสี เหลืองหรือมีลายแดง ผลและเมล็ด  
ในแต่ละผลจะมี 3 เมล็ด เมล็ดจะมีสีเทาหรือลายจุดด า 
แหล่งที่พบ 

พืชไร ่
ที่มาของพันธุ์พืช 

มันส าปะหลังมีแหล่งก าเนิดแถบท่ีลุ่มเขตร้อน (Lowland tropics) 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หัวมันสด ใช้เป็นอาหารโดยน าไป นึ่ง ย่าง อบ เชื่อม และหั่นฝอยคลุกน้ ามันหรือเครื่องเทศแล้วทอด 

หรือน ามาท าเป็นแป้งและแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่าง ๆ ตลอดจนน ามาฝานเป็นแผ่นบาง ๆ (Chip) แล้วทอด 
ใบ รับประทานเป็นผักสด โดยต้มจิ้มน้ าพริก น ามาแกง (ห่อหมก) ปรุงเป็นซุป 
เมล็ด ใช้สกัดน้ ามันที่มีคุณภาพดีสามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมยาได้ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ส่วนของรากหรือหัวมันส าปะหลังเมื่อน ามาใช้ปรุงเป็นอาหาร จะสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ 
ใบอ่อนน ามาต้มให้สุกใช้รับประทาน ช่วยแก้โรคขาดวิตามินบี1  

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
มันส าปะหลังชนิดหวานจะมีพิษน้อยกว่าชนิดขมที่ปลูกกันอยู่ทั่วไป ถ้าน ามากินแบบดิบๆ ระบบย่อย

จะดูดซึมพิษไซยาไนด์ โดยไซยาไนด์จะอยู่ในรากที่เป็นกรดไฮโดรไซยานิก (HCN) หรือกรดพรัสซิก (Prussic 
acid) ซึ่งมีความเป็นพิษ และจะมีอยู่มากในเปลือกมากกว่าเนื้อ การน ามาแช่น้ าและการน ามาต้ม จะท าให้กรด
เหล่านี้ระเหยไปได้ โดยสารไซยาไนด์ชนิดนี้จะเป็นสาเหตุของ Cyanogens พิษของรากมันส าปะหลัง หากไม่
น ามาปรุงให้สุกจะมีพิษ ซึ่งการน ามาปรุงอาหารก็ต้องเอาเปลือกออก ส่วนการต้มโดยเฉพาะในส่วนของราก
ควรต้มประมาณ 30-40 นาที แล้วทิ้งน้ าที่ต้ม ถ้าเป็นส่วนของใบให้ต้มมากกว่า 10 นาที ยิ่งถ้าเป็นใบแก่ก็ยิ่ง
ต้องต้มนานมากขึ้น 

ทั้งต้น ราก ใบ และหัวมันส าปะหลังดิบมีสารพิษที่ชื่อว่า Cyanogenic glycoside เป็นสารที่ออกฤทธิ์
ต่อระบบไหลเวียนของเลือด ท าให้ออกซิเจนเข้าสู่เซลล์สมองได้น้อยลง เมื่อกินพืชที่มีสารชนิดนี้สด ๆ จะท าให้
เกิดอาการอาเจียน หายใจล าบาก กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย กล้ามเนื้อท างานไม่ประสานกัน กล้ามเนื้อกระตุก มี
อาการมึนงง ไม่รู้ตัว มีอาการชักก่อนจะหมดสติ มีอาการขาดออกซิเจน ตัวเขียว ลมหายใจมีกลิ่นไซยาไนด์ 
หากได้รับเข้าไปในปริมาณมากจะมีอาการโคม่าภายใน 10-15 นาที และท าให้เสียชีวิตได้ และยังพบอาการเป็น
พิษแบบเฉียบพลัน คือ อาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ อาเจียน ปวดท้อง และอุจจาระร่วง โดยทั่วไปอาการที่
พบมี 2 อาการส าคัญ คือ อาการ Konzo หรือ tied legs (อัมพาตฉับพลันที่ขาทั้งสองข้าง เป็นโรคที่เกิดจาก
ความบกพร่องในการควบคุมการเคลื่อนไหวของประสาทสวนบน) และอาการ Tan หรือ Tropical ataxic 
neuropathy (อาการที่เกิดจากพิษของมันส าปะหลัง โดยมีอาการชา ความรู้สึกผิดปกติ สูญเสียการมองเห็น 
ตาพร่ามัว หูหนวก ขาลีบ สูญเสียการทรงตัว) 

ส าหรับวิธีการรักษา ให้รีบท าให้ผู้ป่วยอาเจียน แล้วรีบน าส่งโรงพยาบาลเพ่ือท าการล้างท้อง ในกรณีที่
มีอาการรุนแรงให้ดม amyl nitrite แล้วรีบล้างท้องด้วย 5% sodium thiosulfate หรือท าให้อาเจียน แล้ว
ตามด้วยการฉีด soduim nitrite (3% solution at 2.5-5 ml/min.) ร่วมกับ sodium thiosulfate (50 ml 
of 25% solution,IV) โดยอาจจะต้องให้ยาซ้ า และให้ออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจกับผู้ป่วย 
วิธีการขยายพันธุ์ 

- ใช้ท่อนพันธุ์จากต้นที่มีอายุ 8-12 เดือน เพราะท่อนพันธุ์จากล าต้นเจริญเติบโตและอยู่รอดดีกว่า
ท่อนพันธุ์จากก่ิง 

- ท่อนพันธุ์ใหม่ สด ไม่บอบช้ า และไม่มีโรคแมลงท าลาย 
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- ตัดท่อนพันธุ์ยาวประมาณ 20 เซนติเมตรส าหรับปลูกในฤดูฝน หรือ 25 เซนติเมตรส าหรับปลูก
ในช่วงปลายฝน และมีจ านวนตาอย่างน้อย 5-10 ตาต่อท่อนพันธุ์ 

- ปลูกแบบปักท่อนพันธุ์ตั้งหรือเอียง โดยในฤดูฝนควรปักให้ลึก 5- 10 เซนติเมตร ในช่วงปลายฤดูฝน
ควรปักให้ลึก 10- 15 เซนติเมตร 

- ในพ้ืนที่ต่ าหรือพ้ืนที่ที่มีความลาดเอียงควรปลูกมันส าปะหลังบนสันร่อง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี .  (2543) .  ประโยชน์ของมันส้ าปะหลั ง .  สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก
https://www.tapiocathai.org/E1.html 

หม่อนไม้. (2559). มันส้าปะหลัง พืชหัวพืชอาหาร. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 
monmai.com/มันส าปะหลัง/ 

Medthai. (2560). มันส้าปะหลัง สรรพคุณและประโยชน์ของมันส้าปะหลัง 12 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 
พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/มันส าปะหลัง/ 
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86) ชื่อภาคเหนือ มันหัวโข่ 
ชื่อไทย/อื่นๆ มันมู,้ มันอ่ีมู้ (แจ้ห่ม ล าปาง), มันโม ้(แพร่), มันอิโม,้ อีมุ้ง, มันหิ่ง, มันอ้อน, บ่าหัวโข่

(เชียงใหม่), ห ามัน(สุรินทร์), มันจง (นครราชสีมา) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dioscorea sp. 
วงศ์ (Family) Dioscoreaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น เป็นไม้เถาล้มลุกปีเดียว มีหัวอยู่ใต้ดิน เถาเป็นพูเหลี่ยม สีม่วงอมเขียว บิดคดไปมา พันไปตาม
ต้นไม้ 

ใบ ใบเดี่ยว รูปหัวใจ เรียงตรงข้าม ออกตามปล้อง แผ่นใบบาง ปลายใบแหลม โคนใบเว้าลึก เส้นแขนง
ใบออกจากโคนใบ โค้งจรดปลายใบ 

หัว หัวอยู่ลึกลงในดิน หัวมีรากเล็กๆ ทั่วทั้งหัว ออกดอกเดือนมีนาคม-เมษายน และออกหัวเดือน
เมษายน-พฤษภาคม 
แหล่งที่พบ 

ป่าเต็งรัง 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หัวน ามาต้มให้สุกปรุงเป็นอาหาร หรือท าของหวานรับประทานได ้
หมกกับกองไฟเวลาที่นั่งผิงไฟ หรือบางคนก็จะน ามาต้ม บางคนก็น ามานึ่ง แล้วก็น ามาจิ้มกับน้ าตาล

ผสมเกลือเล็กน้อยจะให้รสชาติอร่อย มันๆคล้ายเผือกแต่ว่าเหนียวหนึบกว่า 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ข้อควรระวังในการทาน คือ ต้องท าให้สุกเท่านั้น เพราะจะท าให้คันปากถ้าหากท าไม่สุก 

วิธีการขยายพันธุ์ 
หัวที่แก่จัด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เป็นไทฟาร์ม. (2560). มันกู้ มันมู้ มันอ้อน มันพ้ืนบ้านที่น่าอนุรักษ์. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก  

https://www.penthaifarm.com/mun/ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). มันจง. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 

2561 จาก http://www.tistr.or.th/sakaerat/plant%20in%20sakaerat/plant%20list/129มัน
จง.pdf   



601 
 

 

87) ชื่อภาคเหนือ ยอดม่วง  
ชื่อไทย/อื่นๆ ยอดมะม่วง Mango 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L. 
วงศ์ (Family) Anacardiaceae  
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้ยืนต้นทรงพุ่ม ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง พบได้ทุกพ้ืนที่ในทุกภาคของประเทศไทย 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบ ย า กินสด ผักส้า เครื่องเคียงลาบ มะม่วงงา มะม่วงมน ไม่กิน 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ส่วนยอดอ่อนหรือผลอ่อนก็สามารถน ามาประกอบอาหารแทนผัก 
ส้ายอดมะม่วง หรือส้าผักม่วง เป็นส้าผักชนิดหนึ่ง บางสูตรใช้มะกอกสุก บีบหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ หรือ

ใช้มะนาวปรุงรส บางสูตรนิยมใช้หอมแดงเจียวและกระเทียวโรยหน้า 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใช้เป็นยาสมุนไพร เช่น ผลมะม่วงดิบมีวิตามินซีสูง แก้เลือดออกตามไรฟัน 
- แก้ซางตานขโมยในเด็ก ด้วยการใช้ใบมะม่วงพอประมาณน ามาต้มรับประทาน 
- น้ าต้มกับใบมะม่วงสดประมาณ 15 กรัม ใช้ล้างบาดแผลภายนอกได้ 
- ใช้เป็นยาสมานแผลสด โดยใช้ใบมะม่วงสดล้างให้สะอาดแล้วน ามาต าและพอกบริเวณที่เป็นแผล 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด การตอน การติดตา และการทาบกิ่ง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.).  ส้ายอดมะม่วง. !.  สืบค้นเมื่อ 22 

พฤศจิกายน 2561 จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_lannafood.php? 
id_food=179 
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Medthai. (2560). มะม่วง สรรพคุณและประโยชน์ของมะม่วง 34 ข้อ !.  สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 
จาก https://medthai.com/มะม่วง 
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88) ชื่อภาคเหนือ เยี่ยวงัว 
ชื่อไทย/อื่นๆ เยี่ยววัว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Millettia caerulea Baker.  
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้เลื้อย ล าต้นสีเทา ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ก้านใบยาว 4-7 ซม. แกนกลางใบยาว 10-12 ซม. 
ใบย่อย 3-5 คู่ รูปรีหรือรูปหอกกลับ กว้าง 3-7 ซม. ยาว 6-20 ซม. เส้นใบ 6-9 คู่ ฐานใบรูปลิ่มหรือมน ขอบใบ
เรียบ ปลายใบเรียวแหลมหรือยาวคล้ายหาง หลังใบเกลี้ยง ท้องใบมีขน ช่อดอกแบบช่อกระจะประกอบ ยาว 
15-30 ซม. ออกท่ีซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีม่วงเข้ม ยาว 2-3 มม. ปลายหยักตื้น 5 หยัก กลีบดอกสีม่วง
เข้ม กลีบกลาง สีม่วง กว้าง 6-8 มม. ยาว 7-10 มม. กลีบคู่ข้าง กว้าง 4-5 มม. ยาว 8-10 มม. กลีบคู่ล่าง ยาว 
8-10 มม. เกสรเพศผู้ 10 อัน ผลรูปรี กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 4-6 ซม. เมล็ดรูปไต เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 
มม. 
แหล่งที่พบ 

พบบริเวณริมล าธารระหว่างเขาหินปูนที่ระดับ 450 เมตร   
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ทานกับลาบปลา 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- รากต้มดื่มรักษาอาการท้องร่วง  
- ใบต้มดื่มแก้นิ่ว แก้ท้องอืด แก้ปวดท้องท้อง แก้ไข้ 
- ใบ และล าต้นลวกจิ้มน้ าพริกรักษาโรคกระเพาะ 
- ล าต้นต้มดื่มแก้ปวดท้อง  

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม . (2556).  

ผักเยี่ยววัว. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.qsbg.org/Database/plantdb/ 
mdp/medicinal-specimen.asp?id=858 

ศูนยว์ิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (2556). ผักเยี่ยววัว. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 
2561 จาก  http: / /www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/ search_ 
detail.asp?botanic_id=2610  
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89) ชื่อภาคเหนือ รางจืด 
ชื่อไทย/อื่นๆ หน่อมแน้ รางเย็น คาย (ยะลา), ดุเหว่า (ปัตตานี), ทิดพุด (นครศรีธรรมราช), ย่ าแย้ 

แอดแอ (เพชรบูรณ์), น้ านอง (สระบุรี), จอลอดิเออ ซั้งกะ ปั้งกะล่ะ พอหน่อเตอ 
(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ก าลังช้างเผือก ยาเขียว เครือเขาเขียว ขอบชะนาง (ภาค
กลาง), ว่านรางจืด 

 Laurel clockvine, Blue trumphet vine  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunbergia laurifolia Lindl. 
วงศ์ (Family) Acanthaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นรางจืด เป็นไม้เลื้อยหรือไม้เถาที่มีเนื้อแข็ง ล าต้นหรือเถานั้นจะกลมเป็นปล้อง มีสีเขียวสดหรือสี
เขียวเข้ม ล าต้นไม่มีขนและไม่มีมือจับเหมือนกับต าลึง และมะระ แต่อาศัยล าต้นในการพันรัดขึ้นไป  

ใบรางจืด เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ลักษณะของใบคล้ายรูปหัวใจหรือรูปใบขอบขนานหรือเป็นรูป
ไข่ โคนใบมนเว้า ปลายใบเรียวแหลม ใบกว้างประมาณ 4-7 เซนติเมตร และยาวประมาณ 8-14 เซนติเมตร มี
เส้นอยู่ 3 เส้นออกจากโคนใบ 

ดอกรางจืด ลักษณะของดอกออกเป็นช่อห้อยลงมาตามซอกใบ ช่อละ 3-4 ดอก ดอกมีสีม่วงอมฟ้า มี
ใบประดับสีเขียวประแดง มีกลีบเลี้ยงรูปจาน ดอกเป็นรูปแตรสั้น โคนกลีบดอกมีสีเหลืองอ่อน โคนดอกเป็น
หลอดกรวยยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เชื่อมติดกันเป็นหลอด และมักมีน้ าหวานบรรจุอยู่ภายในหลอด กลีบ
ดอกมีปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้ 4 อัน 

ผลรางจืด ลักษณะเป็นฝักกลม ปลายเป็นจะงอย เมื่อแก่จะแตกออกเป็น 2 ซีก 
แหลง่ท่ีพบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบท าชา ดอกลวกกินกับน้ าพริก  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบ ใช้ต้มดื่มขณะอุ่นๆ หรือคั้นดื่ม หรือแปรรูปเป็นชาชงรางจืด ดื่มเพ่ือเป็นการล้างพิษในร่างกาย 
ราก ให้ใช้รากท่ีมีอายุเกิน 1 ปี มีขนาดเท่ากับนิ้วชี้น ามาฝนกับน้ าดื่มเพ่ือเป็นการล้างพิษในร่างกาย 
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ยอดอ่อนและดอก กินเป็นยาอายุวัฒนะ สามารถกินเป็นผักเหมือนกับผักพ้ืนบ้านทั่วๆ ไป โดยใช้
วิธีการปรุงอาหาร คือ การลวก หรือการน าไปปรุงเป็นแกง เช่น ผัดยอดรางจืด ไข่เจียวดอกรางจืด แกงส้มยอด
รางจืด สลัดสมุนไพรรางจืด 

ในภูมิปัญญาอีสานมีเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาว่า ก่อนที่จะมีการปรุงอาหารที่เก็บมาจากป่าทุกครั้ง ให้ใส่
ใบ และดอกของเถารางจืดเข้าไปด้วย เพ่ือเป็นการป้องกันพิษที่อาจเกิดขึ้นจากพืช หรือสัตว์ป่าที่อาจท าให้เกิด
อันตรายหลังจากที่เรารับประทานเข้าไป โดยเคล็ดลับเหล่านี้ก็ตรงกันกับข้อมูลของหมอยาชาวไทยใหญ่ที่ได้
แนะน าให้เอายอด และดอกของเถารางจืดมาปรุงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ อีกท้ังหมอยาพื้นบ้านยังนิยมใช้รางจืด
เพ่ือช่วยลดความดันโลหิต รักษาอาการแพ้ และผดผื่นคันบนผิวหนังได้ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
แก้อาการที่เกิดจากพิษต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ พิษยาเบื่อ ยาสั่ง ยาฆ่าแมลง พืชพิษ เห็ดพิษ พิษสุราและ

ยาเสพติด พิษงู แมลงป่อง หรือตะขาบ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ไม่ควรดื่มน้ าที่คั้นจากรางจืดนานติดต่อกันเกิน 30 วัน 
- อาจเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าของในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาอ่ืน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ใช้ยาอย่างต่อเนื่อง เพราะรางจืดอาจเร่งขับยา

เหล่านั้นออกจากร่างกาย ควรเว้นระยะเวลารับประทานรางจืดจากยาตัวอื่นๆ ประมาณ 2 ชั่วโมง 
- ผู้ที่มีความดันโลหิตต่ าและหญิงตั้งครรภ์ ควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบัน หรือ

แผนไทยก่อนใช้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การปักช า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
HonestDocs. (2561). รางจืด สุดยอดสมุนไพร ช่วยล้างพิษในร่างกาย. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://www.honestdocs.co/laurel-clock-vine-herbs-detoxification 
Medthai. (2560). รางจืด สรรพคุณและประโยชน์ของว่านรางจืด 20 ข้อ !.  สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/รางจืด/ 
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90) ชื่อภาคเหนือ ส้มป้อง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ชะมวง ส้มป้อง มะป่อง (คนเมือง), หมากโมก (อุดรธานี), มวงส้ม (นครศรีธรรมราช), 

กะมวง มวง ส้มมวง (ภาคใต้), กานิ (มลายู-นราธิวาส), ตระมูง (เขมร), ยอดมวง, ส้ม
ม่วง, ส้มโมง, ส้มป่อง 

 Cowa 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia cowa Roxb. ex Choisy 
วงศ์ (Family) Clusiaceae  
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นชะมวง จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นทรงพุ่มรูปกรวยคว่ าทรงสูง 
มีความสูงของต้นประมาณ 5-10 เมตร บ้างว่าสูงประมาณ 15-30 เมตร ล าต้นเกลี้ยงและแตกกิ่งใบตอนบน
ของล าต้น กิ่งย่อยผิวเรียบ เปลือกล าต้นเป็นสีด าน้ าตาลมีลักษณะขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด ส่วนเปลือกด้านใน
เป็นสีชมพูถึงแดง มีน้ ายางสีเหลืองขุ่นไหลเยิ้มออกมาจากเปลือกต้น 

ใบชะมวง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปรีแกมใบหอกหรือแกมขอบ
ขนาน โคนใบสอบแหลม ปลายใบป้านหรือแหลมเล็กน้อย ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีความกว้างประมาณ 2.5-5 
เซนติเมตรและยาวประมาณ 8-13 เซนติเมตร ใบอ่อนเป็นสีเขียวอ่อนหรือเขียวอมสีม่วงแดง ส่วนใบแก่เป็นสี
เขียวเข้ม (สีน้ าเงินเข้ม) บริเวณปลายกิ่งมักแตกเป็น 1-3 ยอด หลังใบเรียบลื่นเป็นมัน ท้องใบเรียบ เนื้อใบมี
ลักษณะค่อนข้างหนาและเปราะ เส้นใบเห็นได้ไม่ชัด แต่ด้านหลังใบจะเห็นเส้นกลาง ส่วนก้านใบเป็นสีแดงมี
ความยาวประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร 

ผลชะมวง ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมแป้น ผิวผลเรียบเป็นมัน มีขนาดประมาณ 2.5-6 เซนติเมตร 
ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถึงส้มหม่น และตามผลมีร่องตื้น ๆ ประมาณ 5-8 ร่อง 
ด้านบนปลายบุ๋ม และมีชั้นกลีบเลี้ยงประมาณ 4-8 แฉกติดอยู่ เนื้อหนา สีเหลือง ภายในผลมีเมล็ดขนาดใหญ่
ประมาณ 4-6 เมล็ด ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปรีหนา เรียงตัวกันเป็นวงรอบผล ผลสุกมีรสเปรี้ยวใช้รับประทาน
ได้ แต่มียางมากและท าให้ติดฟันได้ โดยจะติดผลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 

ดอกชะมวง ดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่กันคนละต้น ออกดอกตามซอกใบและตามกิ่ง ดอกตัวผู้จะออก
ตามก่ิงเป็นกระจุก มีดอกย่อยประมาณ 3-8 ดอก ดอกมีเกสรตัวผู้จ านวนมากเรียงกันเป็นรูปสีเหลี่ยม ส่วนกลีบ
ดอกเป็นสีเหลืองนวลและมีกลิ่นหอม มีกลีบดอกแข็งหนา 4 กลีบ และกลีบเลี้ยง 4 กลีบ ลักษณะเป็นรูปรีแกม
รูปขอบขนาน ปลายกลีบกลม ดอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร ส่วนดอกตัวเมียจะ
ออกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายกิ่ง ดอกมีเกสรตัวผู้เทียมเรียงอยู่รอบรังไข่ มีก้านเกสรติดกันเป็นกลุ่ม ที่ปลายก้าน
มีต่อม 1 ต่อม ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 
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แหล่งที่พบ 
ป่าชุมชน  สวนครัว  (อยู่ป่าขุดมาปลูกในสวนครัว) 

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
- กินสด ใบป็นเครื่องเคียงน้ าพริก ลาบ ส้าผัก 
- ลูกทานได้ สุกสีเหลือง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผลชะมวงสุกสีเหลืองใช้รับประทานเป็นผลไม้ได้ โดยจะมีรสเปรี้ยวอมหวานหรือจะน าผลมาหั่นเป็น

แว่นตากแดดใส่ปลาร้าเพื่อเพ่ิมรสชาติก็ได้ 
- ยอดอ่อนหรือใบอ่อนใช้รับประทาน 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผลอ่อน ใบ ช่วยฟอกโลหิต แก้โลหิต 
- ผล ใบ ดอก ช่วยรักษาธาตุพิการ 
- ราก ใบ และผลอ่อนมีรสเปรี้ยว เป็นยาแก้ไข้ แก้ไข้ตัวร้อน 
- รากช่วยถอนพิษไข ้
- รากช่วยแก้อาการร้อนในกระหายน้ า 
- ผล ใบ ช่วยแก้อาการกระหายน้ า 
- ผล ใบ ช่วยแก้อาการไอ บ้างก็ว่าเนื้อไม้ช่วยแก้อาการไอได้เช่นกัน 
- ผลอ่อน ใบ ดอก ราก ช่วยแก้เสมหะ กัดเสมหะ กัดฟอกเสมหะ เสมหะเป็นพิษ เนื้อไม้ช่วยขับเสมหะ 
- ผลอ่อน ใบ ดอก ใช้เป็นยาระบายท้อง ส่วนต าราพ้ืนบ้านอีสานจะใช้รากชะมวง ผสมกับราก

ก าแพงเจ็ดชั้น รากตูมกาขาว และรากปอด่อน น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาระบาย บ้างก็ว่าเนื้อไม้มีสรรพคุณเป็น
ยาระบายเช่นกัน 

- ดอกช่วยในการย่อยอาหาร 
- รากช่วยแก้บิด หรือจะใช้ผลน ามาหั่นเป็นแว่นตากแห้ง ใช้ดินเป็นยาแก้บิดก็ได้เช่นกัน 
- ใบชะมวงใช้ผสมกับยาชนิดอื่น ๆ ใช้ปรุงเป็นยาขับเลือดเสีย 
- ใบช่วยขับโลหิตระดูของสตรี 
- ดอกช่วยแก้ดีพิการ 
- แก่นใช้ฝนหรือแช่กับน้ าดื่ม ช่วยแก้อาการเหน็บชา 
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- เมื่อไม่นานมานี้ (ก.พ. 56) ได้มีการค้นพบสารชนิดใหม่จากใบชะมวง และได้มีการตั้งชื่อว่า “ชะมวง
โอน” (Chamuangone) ซึ่งสารดังกล่าวมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งได้ดี (ทดสอบกับเซลล์มะเร็งปอดและ
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคทางเดินอาหาร (เชื้อ Helicobacter pylori) ช่วย
ยับยั้งเชื้อโพรโทซัว Leishmania major (เป็นโรคระบาดที่เคยพบในภาคใต้) ได้เป็นอย่างดี 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การรับประทานมาก ๆ จะเป็นยาระบายท้องเหมือนดอกขี้เหล็ก 

วิธีการขยายพันธุ์ 
- ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดและการตอนก่ิง 
- มีเขตการกระจายพันธุ์ในป่าดิบชื้นตามที่ลุ่มต่ าทั่วไป และจะพบได้มากทางภาคใต้ ภาคตะวันออก 

และทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ าทะเลประมาณ 800 เมตรขึ้นไป 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ชะมวง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นชะมวง 25 ข้อ ! (ส้มโมง, ส้มมวง, ส้มป่อง). สืบค้น

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/ชะมวง/ 
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91) ชื่อภาคเหนือ ส้มป่อย 
ชื่อไทย/อื่นๆ ส้มพอดี (ภาคอีสาน), ส้มคอน (ไทใหญ่), ส้มขอน (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน),พิจือสะ พิฉี่สะ 

(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ผ่อชิละ ผ่อชิบูทู (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), แผละป่อย เมี่ยง
โกร๊ะ ไม้ส้มป่อย (ลั้วะ), เบล่หม่าฮ้ัน (ปะหล่อง) 

 Soap Pod 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia concinna (Willd.) DC. 
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง เลื้อยทอดล าต้นเกาะเกี่ยวขึ้นไปตามไม้ใหญ่ได้  
ล าต้นและก่ิงก้าน มีหนามแหลมคมขนาดเล็กปกคลุมทั่วไป  
ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับหูใบเป็นรูปหัวใจ ช่อใบย่อย 6 – 12 คู่ แต่ละช่อใบ

ย่อย 8 – 36 คู่ เรียงตรงกันข้าม ใบย่อมไม่มี รูปรีโคนใบตัด ขอบใบขนานมีขนละเอียด ปลายใบมนหรือแหลม 
ขนาดใบย่อยกว้างยาว 0.8-3.0 x 3.5-11.0 มม.  

ดอก ออกเป็นช่อรูปทรงกลม กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกรูปไข่ ค่อนไปทาง
สามเหลี่ยม กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกรูปไข่ปลายแหลม  

ผล เป็นฝัก แบน ขอบขนานโค้งงอ  
เมล็ด รีรูปไข่แบน กว้าง 4.0-8.0 มม. ยาว 6.5-10.0 มม. 

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
- ยอดน าไปแกงใส่ปลา ยอด ใช้ํแกง จอ มีรสชาดเปรี้ยว ใช้แทนมะขามสุก 
- ฝัก ใช้ท าน้ าส้มป่อย รดน้ าด าหัว 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ยอดอ่อน และใบอ่อนมีรสเปรี้ยว ใช้รับประทานเป็นผักสดร่วมกับลาบ แจ่ว หรือน ามาปรุงรส เช่น 

ต้มปลา เนื้อเปื่อย หรือน ามาปรุงเป็นอาหาร เช่น ท าแกงส้ม ต้มส้มไก่ ต้มข่าไก่ ต้มส้มป่อย ข้าวผัดดอกส้มป่อย
หรือข้าวผัดปลาส้มแม่ม่าย แกงเขียดน้อยใส่ยอดส้มป่อย ยอดส้มป่อยอ่อง ใช้ใส่แกงปลาหรือเนื้อ ใส่แกงอ่ืน ๆ 
เพ่ือเพ่ิมรสเปรี้ยว เป็นต้น ส่วนชาวปะหล่องจะใช้ยอดอ่อนน าไปผสมกับน้ าพริกห่อใบตองแล้วน าไปหมก
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รับประทานหรือน าไปท าแกง ส่วนชาวกะเหรี่ยงจะใช้ทั้งยอดอ่อนและดอก เพ่ือน ามาประกอบอาหาร เช่น ท า
แกง 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบของส้มป่อยถือเป็นผักที่มีวิตามินเอและเบต้าแคโรทีนสูงมากเป็นอันดับต้น ๆ ผลจากการทดสอบ

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของยอดส้มป่อยพบว่ามีสูงมาก และยังมีสารซาโปนินในฝักส้มป่อยที่ท าให้ทีเซลล์
ท างานได้ดีขึ้น ช่วยท าให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้นด้วย 

- ฝัก รสเปรี้ยว มีสารซาโปนินสูง ตีกับน้ าจะเกิดฟองที่คงทน ฝักแก่ใช้ต้มเอาน้ าสระผมช่วยขจัดรังแค 
บ ารุงผม เป็นยาปลูกผมและก าจัดรังแค ต้มอาบน้ าหลังคลอด ต าพอกหรือชุบส าลีปิดแผลโรคผิวหนัง ใช้ท าขี้ผึ้ง
ปิดแผลแก้โรคผิวหนัง ฝักปิ้งให้เหลือง ชงน้ าจิบเป็นยาขับเสมหะแก้ไอ แก้น้ าลายเหนียว ต้มน้ าดื่มแก้ไข้
มาลาเรีย ท าให้อาเจียน ต้มหรือบดกินเป็นยาถ่าย 

 - เปลือกฝัก รสขมเปรี้ยว เผ็ดปร่า ช่วยเจริญอาหาร กัดเสมหะ แก้ไอ แก้ซางเด็ก ต้น รสเปรี้ยวฝาด 
เป็นยาระบาย แก้โรคตาแดง แก้น้ าตาพิการ 

- ใบ รสเปรี้ยว ฝาดเล็กน้อย ต้มดื่ม ขับเสมหะ ขับระดูขาว แก้น้ าลายเหนียว ฟอกโลหิต แก้บิด ช าระ
เมือกมันในล าไส้ แก้โรคตา ต าประคบให้เส้นเอ็นหย่อน ยอดอ่อน น ามาต้มน้ า และผสมกับน้ าผึ้งดื่มเป็นยาช่วย
ขับปัสสาวะ หรือน ามาต ารวมกับขมิ้นอ้อย แล้วใส่น้ ามันพืชเล็กน้อย หมกไฟพออุ่น น าไปพอกแก้ฝี 

- ดอก รสเปรี้ยว ฝาด มัน แก้เส้นเอ็นที่พิการให้สมบูรณ์ 
- ใบและฝัก ต้มอาบ ท าความสะอาด บ ารุงผิว 
- ราก รสขม แก้ไข ้
- ยอดอ่อน ใบอ่อน มีรสเปรี้ยว รับประทานเป็นผักสด น ามาปรุงอาหารช่วยดับกลิ่นคาวปลาได้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การปักช า และการเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2553). ส้มป่อย. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=285 
สถาบันวิ จั ยและพัฒนาที่ สู ง .  (2553) .  Soap pod tree.  สืบค้น เมื่ อ  22 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=44&name=Soap%20p
od%20tree 

Medthai. (2560). ส้มป่อย สรรพคุณและประโยชน์ของส้มป่อย 46 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 
จาก https://medthai.com/ส้มป่อย/ 
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92) ชื่อภาคเหนือ สลิดเมือง สลิดคา 
ชื่อไทย/อื่นๆ สลิด ขจร (ภาคกลาง), ผักสลิด (นครราชสีมา), กะจอน, ขะจอน, สลิดป่า, ผักสลิด

คาเลา, ผักขิก 
 Cowslip creeper 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Telosma cordata (Burm. f.) Merr. 
วงศ์ (Family) Apocynaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
- ดอกมีสีส้ม สีเหลือง  
- ดอกเป็นพวงมีสีเขียว มีเรื่องราวว่าบ้านที่มีหญิงสาวนิยมปลูกตามรางน้ า เนื่องจากมีกลิ่นหอม ชาย

หนุ่มชอบ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ขจรนั้นจัดได้ว่าเป็นไม้เลื้อย ที่ล าต้นมักจะเลื้อยพันไปกับต้นไม้ใหญ่ ส่วนปลายของใบจะมีลักษณะ

แหลมคล้ายกับรูปหัวใจ กว้างประมาณ 4-8 ซม. ยาวประมาณ 6-10 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 1-2 ซม. ดอก
จะออกเป็นช่อตามซอกกิ่ง โดยจะมีกลีบดอกสีเหลืองอ่อน ฝักจะมีขนาดเล็ก ลักษณะยาวรี โดยเมล็ดเกาะอยู่
กับใยสีขาว และฝักจะแตกออกเม่ือแก่ได้ที่ ส่วนเมล็ดก็จะดีดออกไปตามที่ต่างๆ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
- ลูกใส่แกงแค ดอกลวกกินกับน้ าพริก 
- กินยอด ใส่แกงแค ลวกกับน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ยอดอ่อน ผลอ่อน และดอกใช้รับประทานเป็นผักสด หรือน ามาต้มหรือลวกให้สุกใช้รับประทาน

ร่วมกับน้ าพริก ส่วนดอกยังสามารถน าไปปรุงอาหารได้อีกหลายเมนู เช่น แกงส้มดอกขจร แกงจืดดอกขจร 
แกงเลียง ขจรผัดไข่ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- แก้วิงเวียนศรีษะ แก้คลื่นไส้อาเจียน ช่วยบ ารุงสายตา แก้ตาอักเสบ แก้หวัด แก้ไข้ ช่วยขับเสมหะ 

ช่วยบ ารุงโลหิต ช่วยรักษาโลหิตเป็นพิษ ช่วยบ ารุงหัวใจ ช่วยบ ารุงปอด ช่วยบ ารุงตับ ช่วยบ ารุงไต ช่วยบ ารุง
ธาตุ ช่วยถอนพิษ ช่วยขับสารพิษ ช่วยให้อาเจียน แก้ท้องอืด แก้ท้องเฟ้อ ช่วยระบบขับถ่าย มีภูมิต้านทาน 
วิธีการขยายพันธุ์ 

วิธีการปักช า และวิธีการเพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ฐานข้อมูลพืชผัก บทความเกษตร. (2559). ขจร/ดอกสลิด สรรพคุณทางยา 10ข้อ! และการปลูกดอกขจร. 

สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก http://vegetweb.com/ขจรดอกสลิด-สรรพคุณทางยา/ 
Medthai. (2560). ขจร สรรพคุณและประโยชน์ของดอกขจร 24 ข้อ ! (ผักสลิด, ดอกสลิด). สืบค้นเมื่อ 22 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/ขจร/ 
Thai Food. (2550). ดอกขจร. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.thai-thaifood.com/

ดอกขจร/ 
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93) ชื่อภาคเหนือ สะเลียม 
ชื่อไทย/อื่นๆ สะเดา สะเดาบ้าน (ภาคกลาง), สะเลียม (ภาคเหนือ), เดา กระเดา กะเดา (ภาคใต้), 

จะดัง จะตัง (ส่วย), ผักสะเลม (ไทลื้อ), ล าต๋าว (ลั้วะ), สะเรียม (ขมุ), ตะหม่าเหมาะ 
(กะเหรี่ยงแดง), ควินิน (ทั่วไป), สะเดาอินเดีย (กรุงเทพฯ), กาเดา, เดา, ไม้เดา 

 Neem, Neem tree, Nim, Margosa, Quinine, Holy tree, Indian margosa 
tree, Pride of china, Siamese neem tree 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Azadirachta indica A.Juss. 
วงศ์ (Family) วงศ์กระท้อน (Meliaceae)  
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

สะเดา เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นพืชยืนต้น เป็นพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ มีล าต้นเดี่ยว ล าต้นมีลักษณะ
กลม ต้นเป็นทรงเรือนยอด เป็นพืชยืนต้น เจริญเติบโตได้ง่าย และได้ดี มีความสูงประมาณ 15 เมตร ใบมี
ลักษณะรูปรี มีสีเขียวเป็นมัน เป็นใบประกอบแบบขนนก ยอดอ่อนสีน้ าตาลแดง ออกดอกเป็นช่อ กลีบดอกจะ
มีสีขาวนวล ผลสะเดา มีลักษณะรูปทรงรี 

สะเดาสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ สะเดาไทย สะเดาอินเดีย และสะเดาช้าง 
สะเดาไทยแบ่งออก 2 ชนิดคือ 
1. สะเดายอดเขียว จะมีรสชาติความขมน้อยกว่า หรือบางต้นอาจจะขมน้อย จนได้ชื่อว่าสะเดาหวาน 

หรือสะเดามัน 
2. สะเดายอดแดง จะมีรสชาติความขมมากกว่า และเกือบทุกส่วนของต้นสะเดา ล้วนมีสรรพคุณทาง

ยาหลายอย่าง 
ล าต้นสะเดา ต้นเป็นทรงเรือนยอด เป็นพุ่มหนาทึบตลอดปี เป็นพืชยืนต้น เป็นพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ มีล า

ต้นเดี่ยว ล าต้นมีลักษณะกลมๆ แข็ง และเหนียว เปลือกต้นแตกสีน้ าตาลแข็ง เป็นร่องลึกตามยาว มีสีน้ าตาล 
ล าต้นมีความสูงมาก 

ใบสะเดา ใบมีลักษณะรูปรี ใบคล้ายหอก โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบเรียบ 
มีสีเขียวเป็นมัน เป็นใบประกอบแบบขนนก มีก้านใบย่อย แตกออกจากแกนกลางใบ ใบย่อยออกตรงข้ามกัน 
ออกเรียงสลับ จะมีกลิ่นเฉพาะตัว ยอดอ่อนมีสีน้ าตาลแดง ใช้ใบและยอดอ่อน น ามารับประทาน 

ราก และแก่นสะเดา เป็นระบบรากแก้ว มีรากที่แข็งแรง กว้างขวาง และหยั่งลึก รากมีลักษณะกลมๆ 
มีรากฝอยๆ มีสีน้ าตาล มีกลิ่นเฉพาะตัว รากสะเดามีรสขมฝาดเย็น 

ยางสะเดา จะมีสีขาวนวล ใช้ดับพิษร้อน ใช้ถอนพิษไข้ 
ดอกสะเดา ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกจะมีสีขาวนวล ก้านช่อดอกจะสั้น 

แตกกิ่งช่อดอกตรงปลาย ดอกสะเดาจะมีในช่วงต้นฤดูหนาว 
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ผลสะเดา มีลักษณะรูปทรงรี มีผิวเรียบ ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกจะเป็นสีเหลืองส้ม ภายในจะมีเมล็ด
อยู่ มีเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ด มีสารรสขม 

เมล็ดสะเดา จะอยู่ภายในผล จะมีเมล็ดเดี่ยว มีลักษณะรูปทรงรี มีสีขาว มีเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดรอบๆ 
น ามาสกัดเป็นน้ ามันสะเดาบริสุทธิ์ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด กินดอก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอดอ่อน และดอกอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดหรือใช้ลวกกินกับน้ าพริกหรือลาบ (กะเหรี่ยงแดง) 

ยอดอ่อนใช้กินกับลาบ (ไทลื้อ) ส่วนช่อดอกใช้ลวกกินกับน้ าพริก (คนเมือง) หรือจะใช้ดอกรับประทานร่วมกับ
แกงหน่อไม้หรือลาบก็ได ้
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
มีโปรตีน มีแร่ธาตุ มีวิตามิน มีพลังงาน มีคาร์โบไฮเดรต มีไขมัน มีแคลเซี่ยม มีฟอสฟอรัส มีเหล็ก 

มีเบต้า-แคโรทีน มีวิตามินบี1 มีวิตามินบี2 มีวิตามินซี มีเส้นใยอาหาร มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความ
เสื่อมของเซลล์ ช่วยชะลอความจ าเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ ระบบภูมิคุ้มกันลดลง และโรคมะเร็ง ใช้ฆ่าแมลงได้ดี 
โดยไม่มีพิษและอันตราย 

ใบอ่อน ใช้แก้โรคผิวหนัง ปรับสมดุลน้ าเหลือง รักษาแผลพุพอง ใบแก่ใช้บ ารุงธาตุ ใช้ช่วยย่อยอาหาร 
ก้านใบ ใช้แก้ไข้ ใช้บ ารุงน้ าดี ใช้แก้ร้อนในกระหายน้ า ใช้บ ารุงสุขภาพในช่องปาก ใบเป็นยาฆ่าแมลง ฆ่าเชื้อ 
ใบอ่อนเป็นยาเจริญอาหาร และช่วยย่อยอาหาร ยอดอ่อนใช้ถ่ายพยาธิ์ แก้ริดสีดวง และปัสสาวะพิการ 

ราก ใช้แก้เสมหะในล าคอ ใช้แก้เสมหะท่ีเกาะแน่นในทรวงอก ใช้แก่นสะเดา แก้คลื่นไส้ ใช้แก้อาเจียน 
แก้ไข้จับสั่น ใช้บ ารุงโลหิต ใช้บ ารุงธาตุไฟ ใช้เป็นยาเจริญอาหาร ใช้เป็นยาสมานแผล แก้ไข้มาเลเรีย ใช้เป็นยา
สมานแผล แก้ไข้ แก้คลื่นเหียนอาเจียน ใช้ท าให้อาเจียน แก้โรคผิวหนัง ใช้แก้ลม 

ดอก ใช้แก้พิษโลหิต ใช้บรรเทาเลือดก าเดาไหล แก้ริดสีดวง ใช้อาการคันคอ บ ารุงธาตุไฟ แก้พิษเลือด
ก าเดา ใช้บ ารุงธาตุ เป็นยาเจริญอาหาร ใช้ช่วยย่อยอาหาร 

ผล ใช้เพ่ือบ ารุงหัวใจ ใช้เป็นยาระบาย แก้อาการหัวใจเต้นผิดปกติ แก้โรคหัวใจ ใช้ผลอ่อน เพ่ือช่วย
เจริญอาหาร ช่วยย่อยอาหาร ใช้ฆ่าพยาธิ แก้ริดสีดวง แก้ปัสสาวะขัด 
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เมล็ด น ามาสกัดเป็นน้ ามันสะเดาบริสุทธิ์ ใช้บ ารุงผิวพรรณและเส้นผม ใช้รักษาโรคผิวหนัง เป็นยาฆ่า
แมลง ฆ่าเชื้อ เป็นสารยับยั้ง การเจริญเติบโตแพร่พันธุ์แมลง 

เปลือกต้นสะเดา ใช้เป็นยาเจริญอาหาร แก้ไข แก้บิดมูกเลือด แก้ท้องร่วง แก้กษัย แก้โรคซูบผอมแห้ง
แรงน้อย ลดเสมหะ แก้อาการท้องเดิน แก้บิด แก้มูกเป็นเลือด เปลือกต้นแก้ไข้มาเลเรีย เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน ท าเฟอร์นิเจอร์ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ห้ามใช้กับคนที่มีความดันโลหิตต่ า เนื่องจากสะเดา จะไปลดความดันให้ต่ าลงมาอีก ท าให้หน้ามืด

เป็นลม 
- สะเดามีรสขม จึงเป็นยาเย็น บางคนอาจไม่ถูกกับยาเย็น จึงท าให้ท้องอืดเกิดลมในกระเพาะ 
- หญิงที่ให้นมบุตร ห้ามรับประทานเพราะจะท าให้น้ านมไม่มี 

วิธีการขยายพันธุ์ 
- วิธีการปลูกนิยม ใช้วิธีการเพาะเมล็ด เนื่องจากได้ต้นสะเดาที่แข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม 

มากกว่าการปลูกด้วยวิธีอ่ืนๆ ส าหรับแปรรูปไม้ได้ 
- ปลูกด้วยต้นกล้าที่ได้ จากการตอนก่ิง จะท าให้ต้นเติบโตเตี้ย ขนาดล าต้น และความสูง ส่วนการปลูก

เพ่ือรับประทานดอกอาจใช้ต้นพันธุ์ที่ได้ จากการตอน หรือการเสียบกิ่งก็ได้ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). สะเดา สรรพคุณและประโยชน์ของสะเดาไทย 86 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/สะเดา/ 
Thai Food. (2559). สะเดา. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.thai-thaifood.com/th/

สะเดา/ 
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94) ชื่อภาคเหนือ สะเลียมหอม 
ชื่อไทย/อื่นๆ ไคร้หอม สะเลียมไคร้ (คนเมือง) สะเลียมหอม (แม่ฮ่องสอน) ไค้ขม (ภาคเหนือ) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sauropus thorelii Beille  
วงศ์ (Family) Phyllanthaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
ต้นไม่สูง ไม่เกิน 1 เมตร ดอกสีชมพู 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
สะเลียมไค้มันหรือไค้มันเป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 1.5 เมตร เปลือกสีน้ าตาล 
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยรูปหอก กว้าง 2.7-8 ซม. ยาว 6.5-26 ซม. ปลายใบเรียว

แหลม โคนสอบแหลม ขอบ และผิวเรียบ หลังใบสีอ่อนกว่าท้องใบ 
ดอก ช่อดอกออกเป็นกระจุก จ านวนมาก ตามกิ่ง ต้น และซอกใบ ดอกแยกเพศ อยู่ต้นเดียวกัน ดอก

เพศผู้ ไม่มีกลีบดอก มีกลีบเลี้ยง 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ สีชมพูเข้ม เกสรเพศผู้เชื่อมติดกันเป็นท่อ ดอกเพศเมีย 
ไม่มีกลีบดอก มีกลีบเลี้ยง 2 ชั้น เหมือนกัน แต่สีเขียวอ่อน 

ผล ผลรูปครึ่งวงกลมคว่ าลง ลักษณะแข็ง มีสันโดยรอบ ผิวขรุขระ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
- ใบมีกลิ่นหอม เครื่องเคียง ลาบ 
- ยอด ใช้ต้มท าน้ าลาบปลา 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบ รับประทานกับลาบปลา 
- ยอด รับประทานกับน้ าพริก (คนเมือง) 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
แก้ภูมิแพ้ 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบ ต้มน้ าดื่ม หรือเคี้ยวสด รักษาโรคภูมิแพ้ หอบหืด หวัดเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ  
- ดอก รักษาโรคกระเพาะ ความดันสูง เบาหวาน อาการอักเสบ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การโน้มก่ิง น าหินทับ รากจะงอกออกมา 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (2554). สะเลียมหอม. สืบค้นเมื่อ 22 

พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/ 
search_detail.asp?botanic_id=2279 

สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง. (2553). สะเลียมหอม. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก https://eherb. 
hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=825&name=สะเลียมหอม 
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95) ชื่อภาคเหนือ เสี้ยว 
ชื่อไทย/อื่นๆ ชงโค (กลาง และทั่วไป) เสี้ยวดอกแดง (ภาคเหนือ) เสี้ยวเลื่อย (ภาคใต้) เสี้ยวหวาน 

(แม่ฮ่องสอน) เสี่ยว/เสี้ยว (อีสาน) 
 Orchid Tree, Purple Orchid Tree, Butterfly Tree, Purple Bauhinia, Hong 

Kong Orchid Tree 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia purpurea Linn.  
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
ดอกสีขาว สีม่วง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ล าต้น ชงโค/เสี้ยว เป็นไม้ยืนต้นประเภทพลัดใบ มีล าต้นตั้งตรง ล าต้นสูงประมาณ 5-15 เมตร ล าต้น

แตกกิ่งเป็นน้อย เปลือกล าต้นมีสีเทา ผิวเปลือกขรุขระ 
ใบชงโค เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ แทงออกเป็นเดี่ยวสลับข้างกันบนข้อกิ่ง ใบมีสีเขียวอ่อนถึงเขียวสด ใบมี

ลักษณะค่อนข้างมน แผ่นใบ และขอบใบเรียบ โคนใบ และส่วนปลายจะหยักโค้งมนตรงกลาง ท าให้ใบแลดู
คล้ายใบแฝดหรือคล้ายรูปไต ใบกว้างประมาณ 8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร ใบอ่อนกางแผ่น้อย
ท าให้แลดูคล้ายปีกผีเสื้อ ส่วนการพลัดใบจะเริ่มพลัดใบไปเรื่อยตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม และจะเริ่มแทงยอด 
และใบอ่อนเมื่อเข้าสู่ต้นฤดูฝนเดือนเมษายน-พฤษภาคม หลังจากนั้น จะเริ่มแทงช่อดอกออกมาทีหลัง และเริ่ม
ติดฝัก 

ดอกชงโคเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีรูปร่างคล้ายดอกกล้วยไม้ ดอกออกเป็นช่อบริเวณซอกใบที่ปลายกิ่ง 
แต่ละช่อมี 5-10 ดอก ดอกประกอบด้วยกลีบดอก 5 กลีบ สีม่วงอมชมพู ภายในดอกมีเกสรตัวผู้ และเกสรตัว
เมีย เมื่อดอกบาน ดอกจะส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกสามารถออกได้ตลอดทั้งปี 

ผลหรือฝักชงโคมีลักษณะเป็นฝักคล้ายฝักถั่ว มีรูปร่างแบน ฝักมีขนปกคลุม ฝักมีขนาดกว้าง 1-2 ซม. 
ยาว 20-25 ซม. ฝักจะเริ่มทยอยติดตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม จนแก่ในช่วงเดือนกันยายน ฝักแก่จะมีสีน้ าตาล 
และเม่ือแก่จัดจะมีสีด า 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
- จอกินกับเนื้อควาย 
- ยอดอ่อน แกงปลาแห้ง ลวกจิ้มน้ าพริก 
- กินยอด แกงผักเสี้ยว 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผักเสี้ยว หรือเสี้ยวดอกแดง หรือชงโค นิยมน ายอดอ่อนมาแกงกับปลาแห้ง มะเขือเทศลูกเล็ก และมี

วิธีการแกงเช่นเดียวกับแกงผักขี้ขวง ผักขี้เสียด แกงผัก 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบน ามาตากแดด ใช้ชงเป็นชาดื่ม 
- ใบน ามาขยี้ และผสมน้ าเล็กน้อยใช้ประคบรักษาแผล และช่วยในการห้ามเลือด 
- ใบอ่อนใช้เคี้ยวเพื่อลดกลิ่นปาก 
- ดอก น ามาต้มน้ าดื่ม ช่วยลดอาการไอ ท าให้ชุ่มคอ 
- เปลือกล าต้นน ามาต้มน้ าดื่ม ใช้รักษาอาการท้องเสีย และอาหารเป็นพิษ 
- น้ าต้มจากเปลือกใช้เป็นยาขับปัสสาวะ 
- ราก น ามาต้มน้ าดื่ม ใช้เป็นยาขับลม 
- น้ าต้มจากรากใช้เป็นยาขับปัสสาวะ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ชงโคสามารถปลูก และขยายพันธุ์ทั้งการเพาะเมล็ด การปักช ากิ่ง และการตอนกิ่ง แต่ทั่วไปนิยมใช้

วิธีการเพาะเมล็ด เพราะง่าย และสะดวกกว่าวิธีอ่ืน ส่วนการตอนกิ่ง และการปักช าก็ยังเป็นที่นิยมอยู่บ้าง 
เนื่องจาก จะได้ล าต้นที่ไม่สูงมากนัก แต่มีข้อเสีย คือ ล าต้นจะแตกก่ิงน้อย 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.).  ชงโค สรรพคุณ และการปลูกชงโค.  สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://puechkaset.com/ชงโค/ 
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.).  แกงผักเสี้ยว . สืบค้นเมื่อ 22 

พฤศจิกายน 2561 จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_lannafood.php? 
id_food=124 
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96) ชื่อภาคเหนือ หญ้าคออ่อน 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักกาดช้าง, thickhead, redflower ragleaf, fireweed 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore 
วงศ์ (Family) Asteraceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

พืชล้มลุกฤดูเดียว สูง 60-80 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-6 ซม. ยาว 6-
15 ซม. โคนใบเรียวแคบเป็นก้านใบ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบหยักหรือเว้าเป็นแฉกบริเวณฐานใบ ดอกสีขาว
แกมสีส้มออกเป็นช่อที่ปลายยอด ก้านช่ออ่อน ช่อหนึ่งมี 3-5 กลุ่มดอก รูปทรงกระบอกยาวประมาณ 2 ซม. ที่
ส่วนโคนมีใบประดับคล้ายเกล็ดหุ้ม ดอกย่อยอยู่รวมกันเป็นกระจุก มีเกสรผู้ 5 อัน โคนเชื่อมติดกัน ผลขนาด
เล็กมาก รูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 1 ซม. มีขนฟูสีขาวเป็นพู่ที่ปลาย น้ าหนักเบา ปลิวไปได้ตามลม 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด ใบกินสด จิ้มน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบและยอดอ่อน รับประทานเป็นผักจิ้มน้ าพริกหรือน าไปประกอบอาหาร เช่น ย าใส่น้ าพริก แกง(ปะ

หล่อง) 
ยอดอ่อน ลวกเป็นผักจิ้มน้ าพริก(ลั้วะ,ขมุ) 
ผลสุก รับประทานได้(ลั้วะ) 
ยอดอ่อน กินดิบหรือลวกกินกับน้ าพริก ใส่แกงแค(ไทใหญ่) 
ยอดอ่อน นึ่งเป็นผักจิ้มน้ าพริกหรือรับประทานสดกับลาบ(ไทลื้อ) 
ยอดอ่อน น าไปแกงหรือกินสดกับน้ าพริก(กะเหรี่ยงแดง)  
ยอดอ่อน น าไปประกอบอาหาร เช่น ผัด และใส่ข้าวเบอะ ทั้งต้น ใช้เป็นอาหารเลี้ยงหมู  (กะเหรี่ยง

แม่ฮ่องสอน) 
ทั้งต้น ยอดอ่อน เป็นอาหารเลี้ยงหมู(ลั้วะ) 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
กินสด ๆ หรือปรุงเป็นอาหาร บ ารุงหัวใจ บ ารุงโลหิต แก้สวิงสวาย แก้ซาง 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (2554). ผักคออ่อน. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 

2561 จาก  http: / /www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/ search_ 
detail.asp?botanic_id=1167 

สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง. (2553). ผักกาดช้าง, หญ้าคออ่อน. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก
https://eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=349&name=ผักกาดช้าง, 
หญ้าคออ่อน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง. (2559). หญ้าคออ่อน. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก https://hkm. 
hrdi.or.th/knowledge/detail/193 
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97) ชื่อภาคเหนือ หน่อก้า  
ชื่อไทย/อื่นๆ ข่าโคม, ข่าคม, กุ๊ก ก๊า(คนเมือง), เพาะเก่อย่อ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่) , หล่อจะแล่ง

(ลั้วะ), ข่าป่า 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Alpinia malaccensis 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข่าป่าเป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ต้นเกิดจากกาบใบอัดกันแน่น สูง 1.5-2 เมตร  
ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ กว้าง 4-8 ซม. ยาว 10-50 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบเป็นติ่งแหลมสั้น ขอบใบ

เรียบ ผิวใบเรียบมัน  
ดอกช่อดอกสีขาวทรงกระบอก ออกตั้งตรงที่ปลายยอดคล้ายดอกกล้วยไม้ ช่อดอกยาว 20 -30 ซม. 

ดอกย่อยสีขาว โคนติดกันเป็นหลอดสั้น ปลายแยกเป็น 3 กลีบ กลีบใหญ่ที่สุดมีริ้วสีแดง 
ผลอ่อนสีเขียวมีขนนุ่มปกคลุม เมื่อแก่ให้สีแดงหรือส้ม มีเมล็ดอยู่ภายใน 

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ลวก ต้ม กินกับน้ าพริก แกงใส่ชะอม 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ช่อดอกอ่อน ลวกกินกับน้ าพริก, ผลสุก รับประทานได้ มี รสเปรี้ยวหวาน(คนเมือง,ลั้วะ) ดอก ต้มหรือ

ลวกรับประทานจิ้มน้ าพริก(กะเหรี่ยงเชียงใหม่) 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. สกัดน้ ามันจากเหง้าแห้งได้ และใช้เป็นยาสมุนไพร ช่อดอกอ่อน ชาวกะเหรี่ยงน าไปลวกจิ้มน้ าพริก 

ผลสุกรับประทานได้ รสหวานอมเปรี้ยว 
2. เหง้าแก่ เหง้าอ่อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้ อาเจียน รักษาโรคเบาหวาน แก้

หอบหืด แก้เสมหะ ลดไข้ ช่วยย่อยอาหาร ช่วยให้เจริญอาหาร ช่วยขับเหงื่อ ท าให้ร่างกายสดชื่น แก้บิด แก้
ท้องร่วง ลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ผิวพรรณแลดูอ่อนเยาว์ ต้านเชื้อไวรัส 
ลดปริมาณเชื้อเอดส์ 
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3. แกนอ่อนต้นเทียม แก้ท้องร่วง ขับปัสสาวะ ช่วยย่อยอาหาร ช่วยให้เจริญอาหาร 
4. ใบ แก้ฟกช้ า แก้นิ่ว ช่วยขับปัสสาวะ บ ารุงสายตา 
5. ดอก บ ารุงประสาท แก้ขัดปัสสาวะ ช่วยย่อยอาหาร และเจริญอาหาร 
6. ราก แก้จุกเสียดแน่นท้อง ช่วยเจริญอาหาร แก้ท้องเสีย ลดอาการไอ ขับเสมหะ 
7. ผล ลดไข้ แก้เจ็บคอ ขับเสมหะ ลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ต้านอนุมูลอิสระ 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. การรับประทานจ านวนมากมีผลท าให้หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ 
2. อาจท าให้เกิดอาการแพ้ในบางรายที่มีภูมิไวต่อข่า เช่น ผื่นแดงตามตัว วิงเวียนศรีษะ เป็นต้น 
3. หญิงมีครรภ์ไม่ควรรับประทานมาก อาจมีผลท าให้แท้งได้ 
4. ผู้ป่วยนิ่วในถุงน้ าดีควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากขิงมีฤทธิ์ในการขับน้ าดี 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การแยกเหง้า โดยปลูกช่วงต้นฝนหรือในฤดูฝน 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.).  ข่า สรรพคุณ และการปลูกข่า.  สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก http:// 

puechkaset.com/ข่า 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2558). ข่าป่า. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.wikipedia.org/ 

wiki/ข่าป่า 
สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง. (2553). ข่าป่า. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก https://eherb.hrdi. 

or.th/search_result_details.php?herbariumID=79&name=ข่าป่า 
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98) ชื่อภาคเหนือ หน่อซางป่า 
ชื่อไทย/อื่นๆ ไผ่ซางนวล ไผ่ซางดอย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrocalamus membranaceus Munro 
วงศ์ (Family) Poaceae 
วิสัยพืช - 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นไผ่ประเภทเหง้ากอ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-25 เมตร ล าตรง อยู่รวมกันเป็นกอแน่น เส้น
ผ่านศูนย์กลางล า 5-12 เซนติเมตร ปล้องยาว 20-45 เซนติเมตร 

ใบรูปใบหอกหรือรูปแถบ กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร กาบหุ้มล าสีส้ม สีเหลืองถึงสี
น้ าตาลอมเขียว มีขนสีน้ าตาลเข้มจนถึงสีด า และนวลสีขาวปกคลุม บางครั้งกาบค่อนข้างเกลี้ยง ใบยอดกาบรูป
ใบหอก ถึงรูปแถบ สีม่วงแดง ถึงสีเขียวอมม่วง พับลง 

ช่อดอกย่อยเทียมยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กลูม 2 อัน ดอกย่อยสมบูรณ์ 2-3 ดอก เกสรเพศผู้ 6 
อัน ก้านเกสรเพศผู้แยกอิสระ ยอดเกสรเพศเมีย 1 อัน 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- หน่อน ามาปรุงอาหาร มีรสดีกว่าในบรรดาหน่อไม้ด้วยกัน 
- ใช้ในการก่อสร้าง ท าเครื่องจักสาน และกระดาษ  

วิธีการขยายพันธุ์ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หากเกษตรกรจะต้องการปลูกไผ่ซางนวลจะต้องคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดจากป่ามาก่อนแล้วค่อย

ขยายพันธุ์เพ่ิมปริมาณโดยการตอน  ไม่นิยมน าเมล็ดมาปลูกโดยตรงเพราะจะกลายพันธุ์มาก จะต้องปลูกเป็น
กลุ่มล าต้นถึงจะตรงเพ่ือสามารถตัดเอาไปใช้ประโยชน์ได้ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เกษตรพอเพียง. (ม.ป.ป.). ไผ่ซางนวล. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.kasetporpeang. 

com/forums/index.php?topic=46595.0;wap2 
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ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.). ไผ่ซางดอย. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 
2561 จ า ก  http: / / biodiversity. forest. go. th/ index. php?option= com_dofplant&id= 
300&view=showone&Itemid=59 
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99) ชื่อภาคเหนือ หน่อบงบ้าน 
ชื่อไทย/อื่นๆ ไผ่บง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bambusa nutans Wall. Ex Munro  
วงศ์ (Family) Poaceae 
วิสัยพืช - 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นไผ่ขนาดกลาง ล าต้นคดไม่สวยงาม มีหนามที่โคน 
ใบ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบป้านหรือเกือบกลม ท้องใบมีขน เส้นกลางใบข้างบนแบน ขอบใบมี

หนามเล็ก ๆ กาบใบแคบไม่มีขนนอกจากตามขอบอาจจะมีขนอ่อน 
ดอก จะออกดอกเป็นกลุ่ม ไม้ไผ่ที่ออกดอกประเภทนี้ จะออกดอกพร้อมๆกัน ครอบคลุมพ้ืนที่เป็น

บริเวณกว้าง 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
หน่อใช้ปรุงอาหารต่างๆ เช่น ซุปหน่อไม้ หน่อไม้สดต้มกับกระดูกหมู แกงคั่วหน่อไม้ หรือหน่อไม้ต้ม

จิ้มทานกับน้ าพริก ส่วนความขมของหน่อไม้ต้องดับด้วยน้ าคั้นใบย่านางจะท าให้หน่อไม้มีรสหวาน หน่อไม้ดอง
มีรสเปรี้ยวเอาไว้ท าแกงส้ม และแกงคั่ว 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หน่อไม้มีกากใยอาหารที่ช่วยให้ร่างกายน ากาก และสารพิษออกสู่ภายนอกได้เร็ว โดยการดูดน้ าและ

เพ่ิมปริมาตรให้ตัวกากให้มากข้ึน จนร่างกายต้องส่งออกฉับพลัน ทั้งนี้หน่อไม้เมื่อผ่านการย่อยแล้ว ประโยชน์ที่
ได้รับจากการรับประทานหน่อไม้ คือ ร่างกายก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ส่วนกากอาหารที่เหลือ หรือ
สารพิษต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง โลหะหนักต่างๆหรือพวกไนไตรท์ ก็จะไปรวมกันที่ล าไส้ใหญ่ แต่ถ้ามีกากใย
อาหารมากๆ กากใยอาหารเหล่านี้จะช่วยดูดน้ า และเพ่ิมปริมาณ ท าให้กากอาหารเหล่านี้ มีน้ าหนักมากจะ
เคลื่อนขบวนออกสู่โลกภายนอกได้เร็ว กากใยอาหารจึงช่วยลดการเกิด โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่   
วิธีการขยายพันธุ์ 

ปักช า 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก  

https://sites.google.com/site/debsirinbotanicalgarden/ray-chux-phanthu-mi/phi-bng 
ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.). ไผ่บง. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จาก http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&id=1268& 
view=showone&Itemid=132 
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100) ชื่อภาคเหนือ หน่อบงป่า  
ชื่อไทย/อื่นๆ ไผ่หวาน ไผ่บงหวาน ไผ่เลี้ยงหวาน 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bambusa sp. 
วงศ์ (Family) Poaceae 
วิสัยพืช - 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น เป็นไผ่ประเภทหนึ่งนิยมรับประทาน เป็นไม้ยืนต้นมีอายุยืนยาว มีเหง้าใต้ดิน แตกออกขึ้นเป็น
กอ ออกหน่อเหนือดิน มีกาบหุ้มหน่อสีเหลืองอมเขียว มีล าต้นเป็นปล้องๆ แบ่งเป็นสองส่วน ล าต้นใต้ดินและล า
ต้นเหนือดิน มีหน่ออ่อนแตกเหง้าออกจากดิน เป็นล าต้นเหนือดิน สูงผอมเรียว มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มี
ลักษณะทรงกลมยาว มีเป็นข้อปล้อง เหนือข้อปล้องมีวงแหวนขาวรอบ และมีรากอากาศรอบๆ ข้างในกลม
กลวง เนื้อไม้แข็ง มีสีเขียว มีกาบหุ้มล าต้นไม่เท่ากัน และหน่อออกอยู่ใต้ดินขนาดเล็ก มีกาบหุ้มหน่อสีเหลืองอม
เขียว ใช้รับประทานสดได้ เนื้อแน่นฉ่ าน้ า เนื้อละเอียดไม่มีเสี้ยน มีสีเขียว มีรสชาติหวานมัน กรอบอร่อย มีกลิ่น
หอมเฉพาะตัว ถ้าปล่อยไว้จะเป็นต้น จะมีหนาม แตกกิ่ง 2-5 กิ่งตลอดล า 

ราก มีระบบรากแก้ว มีรากฝอย มีลักษณะฝอยเล็กๆ แผ่ขยายออกรอบๆ มีเหง้าใต้ดิน สีน้ าตาล 
ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก มีก้านใบยาว ออกตามข้อถึงปลายยอด ออกเรียงสลับกัน ออกเรียง

เวียนรอบๆข้อล าต้น มีก้านใบย่อย มีใบมีลักษณะทรงรี เรียวยาวเล็กๆ มีสีเขียว มีขนสากๆ 
ดอก ออกเป็นช่อ ออกตามกิ่งตามซอกใบ ก้านช่อดอกยาว มีดอกย่อย อยู่เป็นกระจุก แบบช่อกระจะ 

มีลักษณะทรงยาวรีเล็กๆ กลีบดอกมีสีเหลืองนวล ก้านมีสีเขียว 
ผล มีผนังของผล เชื่อมติดกับส่วนเปลือกของเมล็ด มีลักษณะทรงรีเล็กๆ เมล็ดมีสีน้ าตาล 

แหล่งที่พบ 
ป่าชุมชน     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใช้รับประทานสดได้ เนื้อแน่นฉ่ าน้ า เนื้อละเอียดไม่มีเสี้ยน มีสีเขียว รสชาติหวานมัน กรอบอร่อย มี

กลิ่นหอมเฉพาะตัว 
- นิยมน าไปประกอบอาหารได้หลายชนิด 
- ล าต้นใช้เป็นเชื้อเพลิง 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ช่วยป้องกันโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยขับสารพิษ แก้กระหาย แก้ไอ ช่วยขับเส

มะ ช่วยบ ารุงก าลัง ช่วยบ ารุงกระดูก ช่วยบ ารุงฟัน ช่วยสร้างเม็ดเลือด ช่วยรักษาโรคโลหิตจาง มีอนุมูลอิสระ 
แก้ท้องผูก ช่วยย่อยอาหาร 
วิธีการขยายพันธุ์ 

หน่อไม้เจริญได้ในดินทุกชนิด ชอบดินร่วนซุย ดินร่วนปนทรายจะเจริญได้ดี การปลูกโดยปักช า แยก
เง้าและเพาะเมล็ด น ามาเพาะช าก่อน แล้วปลูกลงในแปลงดินที่เตรียมไว้ ปลูกให้ระยะห่างประมาณ 2×2 ม.
แล้วรดน้ าให้เพียงพอ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Thai Food. (2560). ไผ่หวาน. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.thai-thaifood.com/ 

th/ไผ่หวาน/ 
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101) ชื่อภาคเหนือ หน่อไม้ฮวก 
ชื่อไทย/อื่นๆ ไผ่รวก 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thyrsostachys siamensis Gamble 
วงศ์ (Family) Poaceae 
วิสัยพืช - 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นไผ่ อายุหลายปี เป็นกอ ล าต้นตั้งตรง กลม เป็นทรงกระบอกกลวง ขนาด 2-5 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง 
สีเขียวอมเทา ไม่มีหนาม เนื้อเเข็ง มีข้อปล้องชัดเจน แต่ละปล้องจะยาว 15-30 เซนติเมตร มีเหง้าใต้ดินสั้น ไม่
ทอดขนานไปทางระดับ 

ใบเดี่ยว เรียงสลับ 2 แถว ใบรูปหอก กว้าง 0.6-1.2 เซนติเมตร ยาว 8-14 เซนติเมตร ปลายใบแหลม 
โคนใบมน ขอบใบเรียบคม ผิวใบด้านบนเรียบ สีเขียวอ่อน ใบแก่สีเหลืองอ่อน มีเส้นลายใบข้างละ3-5 เส้น มี
กาบหุ้มล าต้นบางแนบชิดล าต้น ไม่หลุดร่วง ยอดกาบบางเรียวสอบไปหาปลาย ไม่มีติ่ง กาบตอนปลายกาบ
ตรงที่ต่อกับใบจะมีลิ้นใบ 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- หน่อใช้รับประทาน 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- หน่อใช้รับประทาน แก้ริดสีดวงทวารหนัก บ ารุงร่างกาย ตา  
- ใบ ขับฟอกล้างโลหิตระดูที่เสีย 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การขุดแยกเหง้า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
โครงการอนุ รั กษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ ฯ  สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). ไผ่รวก. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 
2561 จาก http://www.rspg.cmru.ac.th/activity.php?activity=3 
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ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.). ไผ่รวก. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 
2561 จาก http: //biodiversity. forest.go.th/ index.php?option=com_dofplant&id=853& 
view=showone&Itemid=59 
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102) ชื่อภาคเหนือ หน่อไร่ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ไผ่ไร่ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gigantochloa albociliata (Munro) Kurz 
วงศ์ (Family) Poaceae  
วิสัยพืช - 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไผ่ ไร่เป็นไผ่ใบเขียวตลอดปีถ้าอยู่ในป่าดงดิบ และท้ิงใบเม่ืออยู่ป่าเบญจพรรณ ล าต้นแน่นเป็นกอ ล าสี
เขียวแกมเทา และโค้ง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-3.0 ซม. ข้อนูนเห็นได้ชัด ปล้องยาวได้ 15-40 ซม. มีขนสั้นมั่งทั้ง
ปล้อง ล าหนา 0.5-1.0 ซม. กิ่งเรียวยาว 

ใบ รูปแถบ ขนาดกว้าง 2.0-2.5 ซม. และยาว 15-20 ซม. ท้องใบไม่มีขน หลังใบสากและคาย กระจัง
ใบค่อนข้าวยาว มีขนยาว กาบหุ้มใบเรียบ มีขนแข็ง ปลายตัด กาบหุ้มล าเมื่ออ่อนมีขนสีน้ าตาลคลุมแน่น แก่จะ
ร่วงหลุดไป ปลายกาบเรียบ ขอบล่างจะโค้งงอเข้า ครีบกลีบเล็กและโค้ง กระจังกาบยาว ขอบหยักปลายตัด ใบ
ยอดกาบยาว รูปหอก ปลายเรียวแหลม โคนกว้างกลม และอาจมีปีกออกด้วย หน่อมีขนาดเล็ก 

ดอก ช่อดอกอยู่เป็นกลุ่มคล้ายรูปดาว มีใบประดับรองรับช่อดอก ช่อดอกย่อยไม่มีก้าน รูปใบหอก 
ประกอบด้วย 2-3 ดอกย่อย ดอกย่อยที่ฐาน 1 ดอกเป็นหมัน กาบช่อย่อยติดทน ขนาดสั้นกว่าช่อดอกย่อย กาบ
ช่อย่อยล่างและกาบช่อย่อยบนคล้ายกัน กาบช่อย่อยบนรูปไข่ มีขนครุยที่ขอบ ดอกย่อยไม่มีกลีบเกล็ด อับเรณู
มี 6 อัน ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก รังไข่มีติ่งรูปกรวย มีขนสั้นนุ่ม 

ผล แบบผลแห้งเมล็ดติด รูปขอบขนาน 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
หน่อไม้ก่อนน าไปรับประทาน ควรน าไปลวกน้ าทิ้งก่อน ควรแกงกินกับใบย่านาง แกงหน่อ ลวกจิ้ม

น้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- หน่ออ่อน หั่นเป็นแผ่นบางๆใช้ท าหน่อไม้ดอง 
- ล าไผ่ใช้ท าที่อยู่อาศัย เครื่องจักสาน เครื่องใช้สอย ไม้ค้างส าหรับเพืชเกษตร ด้ามเครื่องมือ และเยื่อ

กระดาษ เป็นต้น 
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โทษของพืช 
ข้อมูลจากชุมชน 
รับประทานเยอะ ปวดเข่า แก้โดยน าหน่อไม้ไปลวกก่อน หรือใส่ใบย่านางในแกง 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การขุดแยกเหง้า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
โครงการอนุ รั กษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ ฯ  สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). ไผ่ไร.่ สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 
จาก http://www.rspg.cmru.ac.th/activity.php?activity=3 

ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.). ไผ่ไร.่ สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 
จาก http: //biodiversity. forest.go.th/ index.php?option=com_dofplant&id=382&view= 
showone&Itemid=59 
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103) ชื่อภาคเหนือ หน่อสีสุก  
ชื่อไทย/อื่นๆ ไผ่สีสุก 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bambusa blumeana Schult. 
วงศ์ (Family) Poaceae 
วิสัยพืช - 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไผ่ ขึ้นเป็นกอหนาแน่น มีล าสูงใหญ่ มีความสูงประมาณ 20-25 เซนติเมตร เนื้อหนาประมาณ 7 
มิลลิเมตร ปล้องยาวประมาณ 30 เซนติเมตร จ านวนปล้องประมาณ 50 ปล้อง บริเวณข้อมีกิ่งคล้ายหนาม กิ่ง 
และแขนงมีหนามแหลมคม ลักษณะล าต้นกลวง ส่วนโคนจะมีความหนา 1.5 เซนติเมตร ล าต้นมีสีเขียวสด ผิว
เป็นมัน หน่อมีขนาดใหญ่ มีกาบสีเหลืองห่อหุ้ม ขนที่หน่อเป็นสีน้ าตาลมีน้ าหนักประมาณ 2-5 กิโลกรัม ใบรูป
แถบหรือรูปแถบแกมรี ดอกออกเป็นช่อ 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- หน่อใช้ท าอาหาร  
- เนื้อไม้หนาแข็งแรง ใช้สร้างบ้านในชนบทได้ทนทาน 
- ใช้ท าเครื่องจักสาน และเครื่องใช้สอย ของเล่น งานศิลปะ 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- โบราณใช้น้ าต้มรากช่วยลดอาการปวดข้อ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
- การขุดแยกเหง้า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
โครงการอนุ รั กษ์ พันธุกรรม พืช อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ ฯ  สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ . (ม.ป.ป.). ไผ่สีสุก. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 
2561 จาก http://www.rspg.cmru.ac.th/activity.php?activity=3 
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ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.).ไผ่สีสุก. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 
2561 จาก http://biodiversity.forest.go.th/ index.php?option=com_dofplant&id=1514& 
view=showone&Itemid=59 
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104) ชื่อภาคเหนือ หมากปู๊  
ชื่อไทย/อื่นๆ หมากผู้หมากเมีย  

 Cordyline, Ti plant, Dracaena Palm 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 
วงศ์ (Family) Asparagaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก ลักษณะของล าต้นตั้งตรง มีความสูงของต้นประมาณ 1-3 เมตร ไม่มี
กิ่งก้านสาขามากนัก จัดเป็นพรรณไม้กลางแจ้ง 

ใบออกเป็นวงสลับกันบริเวณส่วนยอดของล าต้น ลักษณะของใบเป็นรูปยาวรี ปลายใบแหลม ใบมี
ขนาดกว้างประมาณ 2-4 นิ้ว และยาวประมาณ 12-20 เซนติเมตร ลักษณะ และสีของใบก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่
ปลูก เพราะบางพันธุ์ใบจะเป็นรูปใบหอกปลายแหลม บางพันธุ์ใบเป็นรูปใบพาย หรือเป็นรูปเรียวแหลมแคบ
เป็นรูปเข็ม หรือใบแคบเรียวยาวแตกกิ่ง ใบที่เป็นเหมือนใบอ้อยก็มี ซึ่งแผ่นใบจะยาวเรียวแหลมมาก เป็นต้น 

 ออกดอกเป็นช่อ ยาวประมาณ 12 นิ้ว โดยจะออกบริเวณยอดล าต้น ช่อดอกยาวประมาณ 30 
เซนติเมตร ลักษณะของดอกย่อยมีกลีบเลี้ยง และกลีบดอกอย่างละ 6 กลีบ กลีบดอกเป็นรูปทรงกระบอก ดอก
เป็นสีม่วงแดงหรือสีชมพูสลับด้วยสีเหลืองอ่อน ดอกมีเกสรเพศผู้ 6 อัน มีรังไข่ 3 ห้อง ในแต่ละหอ้งจะมีผลอ่อน 
4-6 ผล ดอกย่อยมีขนาดยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 

ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม ผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร ผลมีลักษณะฉ่ า
น้ า ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 1-3 เมล็ด 
แหล่งที่พบ  

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด กินดอก ใส่แกงแค 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ช่อดอกน ามาลวกกับน้ าพริกกินหรือน าไปแกงได้ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) 
- หมากผู้หมากเมียเป็นไม้ใบที่มีสีสันสวยงาม สามารถน ามาใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ 
- คนไทยโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นหมากผู้หมากเมียไว้เป็นไม้ประจ าบ้านจะท าให้มีความอยู่

เย็นเป็นสุข นอกจากนี้ยังใช้ใบเพ่ือน าไปใช้ประกอบในงานพิธีมงคลส าคัญอีกหลายงาน เช่น งานแต่งงาน งาน
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ขึ้นบ้านใหม่ หรือใช้เป็นเครื่องบูชาพระ เป็นต้น และผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะคนโบราณเชื่อว่าการ
ปลูกไม้เพ่ือเอาคุณทั่วไปทางใบให้ปลูกกันในวันอังคาร 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบรสจืดมันเย็น ล้อมตับดับพิษใบต้มเอาน้ าดื่ม ขับพิษไข้หัว แก้ตัวร้อน แก้ไข้หวัด แก้ร้อนในกระหาย

น้ า มักใช้รวมกับใบหมากเมีย และใบมะยม แช่น้ าทิ้งไว้อาบ แก้อาการคันตามผิวหนัง และส าหรับ เด็กท่ีออกไข้
ออกผื่น เช่น เหือด หัด อีสุกอีใส ด าแดง แก้เม็ดผดผื่นคันตามผิวหนัง 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- สตรีมีครรภ์ ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ 
- ยาชนิดนี้มีพิษ ห้ามใช้ในปริมาณที่มากเกินไป 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ขยายพันธุ์ด้วยการตอน การปักช าล าต้น การปักช ายอด การปักช าเหง้า และการแยกล าต้น 

เจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกประเภท ชอบดินร่วนซุย ความชื้นปานกลาง และแสงแดดปานกลางถึงร าไร มัก
ขึ้นใกล้แหล่งน้ า ที่มีความชุ่มชื้น หรือใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีแสงแดดร าไร 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2553). หมากผู้หมากเมีย. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 

จาก http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=167 
Medthai. (2560). หมากผู้หมากเมีย สรรพคุณประโยชน์ของหมากผู้หมากเมีย 24 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/หมากผู้หมากเมีย/ 
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105) ชื่อภาคเหนือ หวาย  
ชื่อไทย/อื่นๆ หวาย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calamus sp. 
วงศ์ (Family) Arecaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

หวายเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพบในป่าเขตร้อน เป็นชื่อรวมเรียกพวกปาล์มเลื้อย (Climbing palm) และ
ปีนป่ายเกาะไปตามต้นไม้อ่ืนๆ  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ หวายล าเดี่ยว และหวายที่แตกหน่อเป็นกอ ในประเทศ
ไทยพบหวายถึง 6 สกุล คิดเป็นครึ่งหนึ่งของสกุลหวายที่มีอยู่ในโลก และมีมากกว่า 60 ชนิด แพร่กระจัด
กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ  ล าต้นเป็นเถาเนื้อแข็ง  มีกาบหุ้มล าต้นสีเขียว  ทุกส่วนของเถา และก้านใบ 
มีหนาม  ใบเป็นใบประกอบ  ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีเหลืองหรือสีไข่ไก่ 
แหล่งที่พบ 

พบทั่วไปตามป่ารอบชุมชน บางครัวเรือนน ามาปลูกในสวนรอบบ้านหรือพ้ืนที่เกษตร 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
หน่อ แกงใส่ไก่ แกงแค 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
น าหน่ออ่อน หรือที่เรียกกันว่า “หางหวาย” มาเผาเพ่ือให้ความขมลดลง แกะเปลือกออกแล้วน าส่วน

ที่อยู่ข้างในมาประกอบอาหาร เช่น แกงหรือผัดกับเนื้อหมู ส่วนเถาที่แก่แล้วน ามาท าเป็นเครื่องจักสานหรือ
เฟอร์นิเจอร์ 

- หวายขมหรือหวายหนามด า เป็นหวายที่น าเข้ามาปลูกในชุมชน ใช้ประกอบอาหารหวาย 
- ไส้ไก่ พบทั่วไปในป่าธรรมชาติ ส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องจักสาน 
- หวายหก พบตามป่าธรรมชาติ แต่ค่อนข้างหายาก ใช้ประกอบอาหาร 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง. (2559). หวาย. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก https://hkm.hrdi. 

or.th/knowledge/detail/266   
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106) ชื่อภาคเหนือ หอมด่วน  
ชื่อไทย/อื่นๆ สะระแหน่ 

 Kitchen mint 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mentha cordifolia Opiz ex Fresen 
วงศ์ (Family) Lamiaceae 
วิสัยพืช เป็นพืชยืนต้น ประเภทไม้เลื้อยคลุมดิน 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ราก และล าต้น สะระแหน่มีลักษณะล าต้นพร้อมเลื้อย มีเฉพาะรากฝอย ขนาดเล็ก และสั้น ล าต้นสูง
ประมาณ 15-30 ซม. ล าต้นมีลักษณะเป็นเหลี่ยม ผิวล าต้นมีสีแดงอมม่วงจนถึงปลายยอด ล าต้นสามารถแตก
เหง้าเป็นต้นใหม่จนขยายเป็นกอใหญ่ และล าต้นแตกก่ิงแขนงจ านวนมาก 

ล าต้นทอดเลื้อยแผ่ไปตามดิน ล าต้นเป็นเหลี่ยม สีเขียวแกมม่วงน้ าตาล แตกกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยวมีสี
เขียว ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย พ้ืนใบขรุขระ มีกลิ่นหอมฉุน ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ 

ใบสะระแหน่ ออกเป็น ใบเดี่ยว และออกเป็นคู่ๆ ตรงข้ามกันบนกิ่ง ล าต้น ใบมีสีเขียว รูปทรงรี กว้าง
ประมาณ 1.5-3.5 ซม. และยาวประมาณ 2-7 ซม. ผิวใบย่นเป็นลูกคลื่น ขอบใบหยัก ปลายใบมนหรือแหลม 

ดอกสะระแหน่ออกเป็นช่อ เหนือซอกใบบริเวณปลายยอด แต่ละช่อมีดอกจ านวนมาก ดอกมีสีชมพูอม
ม่วง ประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 5 กลีบ และกลีบดอกท่ีเชื่อมติดกันเป็นกรวยตื้น 4 กลีบ ภายในดอกมีเกสรตัวผู้ 4 
อัน ส่วนเกสรตัวเมียจะไม่ค่อยพบ 

ผลสะระแหน่มีสีด า ขนาดเล็ก มีรูปผลเป็นรูปกระสวย เปลือกผลเกลี้ยงมัน ทั้งนี้ ผลสะระแหน่มักไม่
ติดผลให้เห็นบ่อยนัก เพราะมีดอกท่ีเป็นหมันเป็นส่วนใหญ่ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบอ่อน ยอดอ่อนสะระแหน่ใช้เป็นผักจิ้มน้ าพริก หรือ รับประทานเป็นผักคู่กับอาหารจ าพวกลาบ 

น้ าตก ซุปหน่อไม้ เป็นต้น 
- น าใบสดมาบี้เพื่อสูดดมจะได้กลิ่นน้ ามันหอมระเหย ช่วยให้สดชื่น แก้อาการวิงเวียนศรีษะ 
- น าใบสดมาล้างน้ าให้สะอาด และน ามาตากแห้ง 5-7 แดด ส าหรับใช้ชงเป็นชาดื่ม 
- ใบตากแห้ง น ามาบดเป็นผง ใช้บรรจุในแคปซูลรับประทานเป็นยาสมุนไพร 
- น้ าต้มใบสะระแหน่ใช้รดแปลงผัก ป้องกันแมลงศัตรูพืช 
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- น้ ามันหอมระเหยใบสะระแหน่ใช้ผสมในเครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ส าหรับเป็นสารให้
กลิ่น ตัวท าละลาย และใช้เพ่ือป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ 

- น้ ามันหอมระเหยใช้ผสมในอาหารเพ่ือยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ท าให้อาหารเก็บไว้ได้นาน 
รวมทั้งเพ่ือปรับปรุงกลิ่นของอาหารให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากข้ึน 

- น้ ามันหอมระเหยใช้ทานวด แก้อาการปวดเมื่อย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ช่วยถอนพิษไข้ ช่วยขับลม ช่วยขับเหงื่อ ช่วยรักษาอาการหวัด ใช้เป็นยาอมเพ่ือให้เย็นชุ่มคอ ใช้รักษา

อาการปวดศรีษะ แก้ปวดฟัน แก้เจ็บคอ แก้เจ็บปาก แก้เจ็บลิ้น แก้บิด แก้ท้องร่วง แก้อุจจาระเป็นเลือด ช่วย
ห้ามเลือดก าเดาได้ รักษาอาการปวดหู แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย แก้อาการหน้ามืด ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื่น ช่วยไล่
ยุงได ้

มีน้ ามันหอมระเหย มีสารเมนทอล มีสารไลโมนีน มีสารนีโอเมนทอล มีสารยูเจนอล ใช้ท าลาย
แบคทีเรีย มีสารแทนนิน มีสารเทอร์เพนท์ มีฤทธิ์เป็นยาเย็น ช่วยขจัดลมร้อน ใช้เป็นยาดับร้อน ใช้เป็นยาคลาย
ความเครียด ช่วยคลายความกดดันของกล้ามเนื้อ ใช้เป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้กิ่งช า การปลูกท าได้ง่ายๆ และจะงอกงามได้รวดเร็ว สะระแหน่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุย จะน า
กิ่งช า แล้วน ามาปักลงในแปลงดินที่เตรียมไว้ ให้มีระยะห่างกันประมาณ 10-15 เซนติเมตร ใช้เวลาประมาณ 4-
5 วันก็จะแตกใบออกมา และจะแตกยอดสามารถเลื้อยคลุมดินได้ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.) สะระแหน่ สรรพคุณ และการปลูกสะระแหน่. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://puechkaset.com/สะระแหน่/ 
Thai Food. (2559). สะระแหน่. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.thai-thaifood.com/ 

th/สะระแหน่/ 
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107) ชื่อภาคเหนือ หัวละแอน 
ชื่อไทย/อื่นๆ ว่านพระอาทิตย์ (กรุงเทพมหานคร), กระชายด า กะแอน ขิงทราย (มหาสารคาม), จี๊

ปู ซีฟู เปาซอเร๊าะ เป๊าสี่ เป๊าะสี่ ระแอน เป๊าะซอเร้าะ (กะเหรี่ยง -แม่ฮ่องสอน), 
ละแอน (ภาคเหนือ) , ขิงจีน , กระชาย , Fingerroot, Chinese ginger, Chinese 
keys, GalingaleKaempfer 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น กระชายเหลืองเป็นพืชไม่มีล าต้นที่อยู่เหนือดิน แต่มีล าต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า เหง้า ที่รวมกลุ่มกัน
เป็นกระจุก โดยเหง้ากระจายจะแตกรากออกไปอีก รากกระชายเรียกอีกอย่างว่า นมกระชาย แต่ละรากยาว
เรียว มีลักษณะอวบน้ า เก็บสะสมสารอาหารไว้ในนม หัวท้ายของนมกระชายจะแหลมกว่า ตรงกลางจะพอง
ออกเพราะเก็บสะสมสารอาหารไว้ เปลือกสีเหลืองอมน้ าตาล เนื้อในสีแตกต่างกันไปตามชนิดกระชาย มีกลิ่น
หอม นิยมน ามาเป็นเครื่องเทศในการประกอบอาหาร 

ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว มีลักษณะเป็นกาบหุ้มซ้อนกัน ด้านล่างสุดที่หุ้มซ้อนๆกันไว้เป็นสีแดง ใบยาวเรียว มี
ร่องกลางใบ มีเส้นที่เชื่อมระหว่างร่องกลางใบไปท่ีขอบใบหลายเส้น ผิวใบและขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม 

ดอก ดอกเป็นช่อ ออกระหว่างกาบที่อยู่ด้านในสุด กลีบดอกสีขาวหรือสีชมพูอ่อนแยกออกเป็น 3 กลีบ 
มีกลีบใหญ่ 1 กลีบ และอีก 2 กลีบขนาดเท่ากัน โคนดอกติดกันเป็นหลอด กลีบที่ใหญ่สุดจะมีสีแดงจุดๆ แต้ม
กระจายไปทั่วกลีบ มีเกสรตัวผู้ 5 อันแต่เป็นเกสรที่สมบูรณ์แค่ 1 อันเท่านั้น มีเกสรตัวเมีย 1 อัน 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใส่ขนมจีนน้ ายา แกงหน่อ ย าหน่อ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ราก, เหง้า ใช้เป็นเครื่องจิ้ม น ามาใช้เป็นเครื่องแกงในการประกอบอาหาร ช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อ

และปลา น ามาท าเป็นน้ ากระชายปั่น ดื่มเพ่ือเพ่ิมความสดชื่น บ ารุงร่างกาย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. กระชายมีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย เป็นยาอายุวัฒนะ 
2. ช่วยบ ารุงธาตุในร่างกาย (ใบ) 
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3. กระชายเหลืองมีสรรพคุณช่วยแก้ลมวิงเวียน แน่นหน้าอก 
4. ช่วยบ ารุงก าลัง เสริมสมรรถภาพทางเพศ บ าบัดโรคนกเขาไม่ขันหรือโรคอีดี (Erectile 

Dysfunctional หรือ ED) (เหง้าใต้ดิน) 
5. ช่วยบ ารุงหัวใจ ด้วยการใช้เหง้าและรากของกระชายน ามาปอกเปลือก ล้างน้ าให้สะอาด น ามาหั่น

ตากแห้งแล้วบดจนเป็นผง และให้ใช้ผงแห้งที่เตรียมไว้ประมาณ 1 ช้อนชา น ามาชงกับน้ าร้อนครึ่งถ้วยชา แล้ว
รับประทานเพียงครั้งเดียว (เหง้า, ราก) 

6. ช่วยบ ารุงกระดูก ช่วยท าให้กระดูกไม่เปราะบาง 
7. ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกาย 
8. ช่วยบ ารุงก าหนัด แก้อาการกามตายด้าน (เหง้าใต้ดิน) 
9. ช่วยบ ารุงสมอง เพราะช่วยท าให้เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนกลางได้ดีมากข้ึน 
10. ช่วยปรับสมดุลของความดันโลหิตในร่างกาย ช่วยลดความดันโลหิตเมื่อความดันโลหิตสูง แต่เมื่อ

ความดันโลหิตต่ าก็จะช่วยท าให้ความดันเพ่ิมข้ึนจนเป็นปกติ 
11. สรรพคุณกระชายช่วยแก้โลหิตเป็นพิษ (ใบ) 
12. กระชายมีสรรพคุณทางยาช่วยแก้โรคในปากและคอ เช่น ปากเปื่อย ปากแห้ง ปากเป็นแผล (ใบ , 

เหง้า) 
13. ช่วยแก้ฝ้าขาวในปาก ด้วยการใช้กระชายที่ล้างสะอาดน ามาบดแบบไม่ต้องปอกเปลือก แล้วใส่ใน

โถปั่นพอหยาบ แล้วน ามาใส่ขวดปิดฝาแช่ไว้ในตู้เย็น แล้วน ามากินก่อนอาหารครั้งละ 1 ช้อนชาเล็ก กินวันละ 
3 มื้อก่อนอาหารประมาณ 15 นาที ประมาณ 1 อาทิตย์ (ราก) 

14. เหง้าใต้ดินมีรสเผ็ดร้อนและขม มีสรรพคุณช่วยแก้อาการปวดท้อง มวนในท้อง อาการท้องอืด 
ท้องเฟ้อ ด้วยการใช้เหง้าและรากประมาณครึ่งก ามือ ถ้าสดให้ใช้ประมาณ 5-10 กรัม แต่ถ้าเป็นแห้งให้ใช้
ประมาณ 3-5 กรัม แล้วน ามาต้มเอาน้ าดื่มแก้อาการ หรือจะน ามาใช้ปรุงเป็นอาหารไว้รับประทานก็ได้เช่นกัน 
(เหง้าใต้ดิน) 

15. ช่วยแก้อาการท้องร่วง ท้องเดิน ด้วยการใช้เหง้าสด 1-2 เหง้า ใช้เหง้าที่ปิ้งไฟแล้วน ามาฝนหรือต า
ผสมกับน้ าปูนใส หรือจะค้ันให้ข้น ๆ แล้วน ามารับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชาก็ได้ (เหง้า, ราก) 

16. ช่วยแก้บิด โดยใช้เหง้าสดประมาณ 2 เหง้า น ามาบดจนละเอียดแล้วเติมน้ าปูนใส คั้นเอาแต่น้ ามา
ดื่ม (เหง้าสด) 

17. ช่วยรักษาอาการท้องเดินในเด็ก (เหง้า, ราก) 
18. รากกระชายมีสรรพคุณช่วยแก้โรคกระเพาะ (ราก) 
19. ช่วยแก้อาการบิดมูกเลือด (เหง้า, ราก) 
20. ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ แก้อาการปัสสาวะพิการ (เหง้า, ราก) 
21. ช่วยบ ารุงตับและไตให้แข็งแรง ช่วยรักษาโรคไต ช่วยท าให้ไตท างานได้ดียิ่งขึ้น 
22. ช่วยป้องกันไทรอยด์เป็นพิษ 
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23. ช่วยรักษาอาการกระเพาะปัสสาวะเกร็ง ซึ่งในกรณีนี้อาจจะต้องใช้เม็ดบัวที่ต้มแล้วน ามา
รับประทานร่วมด้วย 

24. ช่วยแก้อาการไส้เลื่อนในเพศชาย 
25. ช่วยควบคุมไม่ให้ต่อมลูกหมากโต 
26. ช่วยบ ารุงมดลูกของสตรี ป้องกันไม่ให้มดลูกโต 
27. แก้อาการตกขาว ช่วยขับระดูขาวของสตรี (เหง้า) 
28. ช่วยขับน้ าคาวปลาของสตรีหลังคลอดบุตร 
29. ใช้เป็นยารักษาริดสีดวงทวาร ด้วยการใช้เหง้าสดประมาณ 60 กรัม (6-8 เหง้า) น ามาผสมกับเนื้อ

มะขามเปียกประมาณ 60 กรัม เกลือแกง 3 ช้อนแกง และน ามาต าแล้วต้มกับน้ า 6 แก้ว แล้วเคี่ยวจนเหลือ 2 
แก้ว น ามารับประทานครั้งละครึ่งแก้วก่อนนอน แล้วรับประทานติดต่อกันประมาณ 1 เดือนจนกว่าจะหาย 
(เหง้าใต้ดิน) 

30. ใบช่วยถอนพิษต่าง ๆ (ใบ) 
31. ช่วยแก้อาการปวดเมื่อย ด้วยการใช้เหง้าหรือรากแก่ ๆ น ามาหั่นเป็นแว่นบาง ๆ แล้วน าไปตาก

แห้งและน ามาชงกับน้ าดื่ม (ราก, เหง้า) 
32. ช่วยบ ารุงเส้นเอ็นให้แข็งแรง 
33. เหง้าและรากใช้เป็นยาภายนอก สรรพคุณช่วยรักษาข้ีกลาก ขี้เกลื้อน (เหง้า, ราก) 
34. ช่วยรักษาโรคน้ ากัดเท้า ด้วยการใช้รากกระชายทั้งเปลือกมาล้างแล้วผึ่งให้แห้ง ฝานเป็นแว่น ๆ 

และน าไปบดให้เป็นผงหยาบ ๆ และใช้น้ ามันมะกอกหรือน้ ามันมะพร้าวมาอุ่นในหม้อใบเล็ก ๆ เติมผงกระชาย 
ใช้น้ ามัน 3 เท่าของปริมาณกระชาย แล้วน ามาหุงด้วยไฟอ่อน ๆ ราว 15-20 นาที แล้วกรองกระชายออก เก็บ
น้ ามันไว้ในขวดแก้วสีชา น ามาใช้ทาบริเวณท่ีเป็น (ราก) 

35. ช่วยแก้อาการคันหนังศีรษะจากเชื้อรา ด้วยการใช้น้ ามันดังกล่าว (จากสูตรรักษาโรคน้ ากัดเท้า) 
น ามาเข้าสูตรท าเป็นแชมพูสระผม หรือจะใช้น้ ามันกระชายโกรกผมแล้วนวดให้เข้าหนังศีรษะก็ได้ แล้วค่อยล้าง
ออก (น้ ามันกระชาย) 

36. ช่วยรักษาฝีด้วยการใช้เหง้ากับรากมาต าให้ละเอียดแล้วน ามาทาหัวฝีที่บวม จะท าให้หายเร็วยิ่งขึ้น 
(เหงา้, ราก) 

37. เหง้ามีฤทธิ์ในการช่วยต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังและโรคในช่องปากดี
พอสมควร (เหง้า) 

38. กระชายมีสารที่ออกฤทธิ์ช่วยต้านการก่อการกลายพันธุ์ โดยการบริโภครากกระชายสามารถช่วย
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ 

39. กระชายมีสารที่ออกฤทธิ์ท าให้อนุมูลอิสระเป็นกลาง จึงมีผลช่วยลดความเสียหายของการเกิด
อนุมูลอิสระภายในร่างกายได ้
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40. กระชายมีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบ การบริโภคกระชายเป็นประจ าอาจได้ผลคล้ายกับการ
รับประทานยาแอสไพรินและอาจจะช่วยป้องกันการเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกาย
ได ้

41. งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาพบว่าสารสกัดจาก
กระชายสามารถช่วยต้านการเสื่อมของกระดูกอ่อนในหลอดทดลองได้ และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

42. งานวิจัย ในประเทศกานาพบว่าสาร  Pinostrobin จากรากและใบมีฤทธิ์ ช่วยต้ านเชื้อ 
Plasmodium falciparum ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมาลาเรีย 

43. งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าสารสกัดคลอโรฟอร์มและเมทานอลจากรากของ
กระชายมีฤทธิ์ในการต้านการเจริญเติบโตของเชื้อ Giardia intestinalis ซึ่งเป็นพยาธิเซลล์เดียวในล าไส้ที่
ก่อให้เกิดภาวะท้องเสีย ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างมากส าหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

44. งานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าสาร Pinostrobin, Pinocembrin, Panduratin A 
และ Alpinetin ของกระชายนั้นมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียได้หลายชนิด 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ไม่ควรทานกระชายต่อเนื่อง หรือติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากกระชายมีฤทธิ์ร้อนจึงอาจส่งผลให้

เกิดอาการของโรคร้อนใน หรือแผลในปากตามมา 
การบริโภคกระชายในปริมาณมาก มีผลท าให้เกิดปัญหาเหงือกร่นและเกิดภาวะใจสั่นได้ 
ฤทธิ์ของกระชายมีผลต่อการท างานของตับ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับทุกชนิดไม่ควรบริโภคกระชายเพ่ือ

ป้องกันปญัหาที่จะเกิดขึ้น หรือไม่ก็ควรบริโภคให้น้อยที่สุด 
วิธีการขยายพันธุ์ 

ใช้ส่วนหัวใต้ดินหรือที่เรียกว่าเหง้า แยกหน่อ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.).  กระชาย. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จาก http://biodiversity.forest.go.th/ index.php?option=com_dofplant&id=156& 
view=showone&Itemid=59 

HonestDocs. (2561). ประโยชน์ของกระชาย ไอเดียการกินการใช้เพ่ือสุขภาพและข้อควรระวัง.  สืบค้นเมื่อ 
23 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.honestdocs.co/benefits-of-kaempferia 

Medthai. (2560). กระชาย สรรพคุณและประโยชน์ของกระชายเหลือง 49 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 
2561 จาก https://medthai.com/กระชาย/ 
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108) ชื่อภาคเหนือ เห็ดขอนขาว  
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดขอนขาว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lentinus squarrosulus Mont. 
วงศ์ (Family) Polyporaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ดอกรูปทรงกรวย ตรงกลางเว้าตื้น ขอบบางเป็นคลื่นลอน ม้วนงอเล็กน้อย มักฉีกขาด มีสีขาว  และ
เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเมื่อแก่ ขนาด 2-9 เซนติเมตร ผิวดอกมีเกล็ดสีน้ าตาลอ่อนเรียงกระจายทั้งดอก ครีบเรียว
ยาวลงไปติดก้าน แคบ เรียงถี่ สีขาว ก้านทรงกระบอก อยู่กึ่งกลางดอกหรือไม่อยู่กึ่งกลาง ขนาด 1-3 x 0.2-0.5 
เซนติเมตร 
แหล่งที่พบ 

พบบนขอนไม้ และตอไม้ผุ 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
เป็นเห็ดพ้ืนบ้านที่มีรสชาติดี ให้คุณค่าทางอาหารสูง นิยมบริโภคตอนดอกอ่อน เพราะกรุบเหนียว เมื่อ

ดอกแก่จะเหนียวและแข็ง 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ดอก บ ารุงร่างกาย ชูก าลัง แก้ไข้พิษ ช่วยระบบขับถ่ายท างานดีขึ้น 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเห็ดขอนสามารถท าได้ทั้งการเพาะในขอนไม้แบบเห็ดหูหนู และการเพาะด้วยขี้เลื่อยใน

ถุงพลาสติก 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เมธตา นาศรี. (2560). เห็ดขอนขาว อีกหนึ่งอาชีพ! ทางเลือก “ลดความยากจน”. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จาก http://risned.kku.ac.th/main/2017/08/04/เห็ดขอนขาว-อีกหนึ่งอาชี/ 
ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.).  เห็ดขอนขาว. สืบค้นเมื่อ 23 

พฤศจิกายน 2561 จาก http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_doffungus 
&id=592&view=showone&Itemid=37 

สมบัติ  นิรันดร์ .  (ม.ป.ป.).  เห็ดขอน. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก http://banhed432. 
blogspot.com/p/blog-page_6555.html  
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109) ชื่อภาคเหนือ เห็ดไข่ห่าน  
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดไข่ห่านขาว  เห็ดไข่ห่านเหลือง   

 เห็ดกระโดงขาว  เห็ดกระโดงเหลือง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ AMainita  vaginata  Fr.  Var  alba (Fr.)  

 Gill Amanita  vagina (Fr.) 
 Quel.var. fulva  AGARICACEAE 

วงศ์ (Family) Amanitaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ดอกเห็ดอ่อนลักษณะกลม หรือรูปไข่สีขาวนวล , สีเหลือง  ผิวนอกมีปนหรือเกล็ดกระจายอยู่
ทั่วไป  เมื่อเห็ดเจริญเต็มที่จะดันผิวนอกให้ปริออก  ให้หมวกเห็ด และก้านเห็ดชูขึ้นมาในอากาศ  ผิวหมวกเห็ด
ด้านบนเรียบเป็นมันสีนวล  หรือสีเหลือง  เมื่อสัมผัสจะรู้สึกมีเมืองเหนียวๆ ด้านล่างเป็นครีบเห็ด  เป็นแผ่น
บางๆ เรียงตัวเป็นรัศมี  โดยรอบก้านเห็ด  เมื่อเห็ดบานเต็มที่อาจจะมีรอยปริบริเวณตัวหมวกเห็ด  ก้านดอก
ยาวประมาณ 10-15  เซนติเมตร  ขนาด 1-2 เซนติเมตร  ผิวเรียบ  สีขาวหรือเหลืองนวล  พบมากในต้นฤดูฝน 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่ป่า 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

- น าไปท าเมนูอาหารได้หลายอย่าง เช่น แกง ผัด ต้ม ย่าง และนึ่งจิ้มน้ าพริก เป็นต้น  
- คนอีสานมักน าไปห่อหมก และแกง คนเหนือน าไปนึ่งหรือต้มจิ้มน้ าพริก 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เกิดเองตามธรรมชาติมักขึ้นเป็นกลุ่มเล็กๆ พบได้ตามป่าโปร่งหรือป่าละเมาะทั่วไปของภาคเหนือ และ

ภาคอีสาน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). เห็ดไข่ห่าน. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก  
http://www.rspg.cmru.ac.th/plant.php?module=show_detail&pid=52&pcode=3041504 

ส านักงานเกษตรอ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี. (ม.ป.ป.). เห็ดระโงก. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 
จาก  http://buntharik.ubonratchathani.doae.go.th/index_files/เห็ดระโงก.pdf 

อักขณิช ศรีดารัตน์. (2555). เห็ดโม่งโค่ง(เห็ดไข่ห่าน). สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก  https://www. 
gotoknow.org/posts/501278  
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110) ชื่อภาคเหนือ เห็ดโคน  
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดโคน 

 termite mushroom 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Termitomyces sp. 
วงศ์ (Family) Termitophilae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ลักษณะโดยทั่วไปของเห็ดโคนจะมีหมวกดอกมีรูปทรงกระทะคว่ า หรือ คล้ายร่ม มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางตั้งแต่ 2-30 เซนติเมตร ขึ้นกับความสมบูรณ์ของดอกเห็ด สีของหมวกดอกมีตั้งแต่สีน้ าตาลปนด า สี
น้ าตาลปนแดง หรือสีน้ าตาล ส่วนปลายยอดของหมวก 

ดอกมีลักษณะหลายแบบ มีทั้งแบบปลายแหลม และปลายมน แต่ส่วนใหญ่ในไทยมักพบแบบปลาย
แหลม เพราะเหมาะส าหรับการแทงโผล่ขึ้นมาเหนือดิน ผิวดอกเห็ดอาจเรียบหรือมีรอยย่น เนื้อเยื่อดอกภายใน
มีสีขาว ครีบดอกใต้หมวกมีลักษณะเป็นแผ่นบางสีขาวท าหน้าที่สร้างสปอร์ และเมื่อดอกบานเต็มที่ หมวกเห็ด
ด้านบนจะมีรอยแตกยาวเข้าถึงกลางดอก (ศจิษฐา ประเสริฐกุล, 2547) 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เห็ดโคนสามารถน ามาท าเป็นเมนูต่างๆ ได้มากมาย อาทิ ย าเห็ดโคน ต้มย าเห็ดโคน ผัดเห็ดโคน หรือ

จะน าไปเป็นส่วนผสมเมนูอ่ืนๆ ก็สามารถท าได้ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เห็ดโคน มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย มีทั้งวิตามินบี 1 บี 2 และวิตามินซี ช่วยย่อยอาหาร ช่วยเป็น

ยาบ ารุงก าลัง แก้บิด แก้คลื่นไส้ อาเจียน แก้ไอ ละลายเสมหะ หากกินเป็นประจ าจะช่วยป้องกันโรคเบาหวาน
ได้ ซึ่งจากการทดลองทางเภสัชศาสตร์พบว่า น้ าที่สกัดจากเห็ดโคนสามารถยับยั้งเชื้ อโรคบางชนิด เช่นเชื้อ
ไทฟอยด์ ได้อีกด้วย 

สรรพคุณของเห็ดโคนส าหรับการรักษาโรคต่างๆ ได้แก่ 
- โรคความดันโลหิตต่ า (Low pressure) 
- โรครูมาตอยด์ (Rheumatism) 
- โรคขาดสารอาหารในเด็กที่เรียกว่า ควาชิวากอร์ (Kwashiorkor) 
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- โรคอ้วน (Obesty) 
- โรคท้องเสีย (Diarrhea) และอาการท้องผูก (Purgative) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ถึงแม้ว่าเห็ดโคนจะไม่สามารถเพาะก้อนเชื้อได้ แต่ก็มีเกษตรกรบางรายที่ใช้เทคนิคเลียนแบบ

ธรรมชาติที่อาศัยเชื้อมาจากจอมปลวก ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้ผล หรืออาจได้ผล หากเกิดสภาวะที่เหมาะสม ซึ่ง
ยังมิได้ถูกพิสูจน์ให้แน่ชัด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ฉัตรชัย นกดี. (2557). ‘เห็ดโคน’ อ่ิมด้วยคุณประโยชน์. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 

thaihealth.or.th/partnership/Content/26286-‘เห็ดโคน’%20อ่ิมด้วยคุณประโยชน์.html 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). เห็ดโคน/เห็ดปลวก และวิธีการเพาะเห็ดโคน. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://puechkaset.com/เห็ดโคน/ 
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111) ชื่อภาคเหนือ เห็ดซาง 
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดซาง  
ชื่อวิทยาศาสตร์ - 
วงศ์ (Family) - 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ลักษณะดอกเห็ดชอบขึ้นเป็นดอกเดี่ยว ซึ่งอยู่กันเป็นกลุ่ม และมีโคนก้านดอกติดกันมองดูเหมือนช่อ
ดอกไม้ เห็ดชนิดนี้ขึ้น เกาะติดอยู่บนขอนไม้ผุเปื่อย ในป่าและพ้ืนดินในป่า จัดว่าเป็นเห็ดสดชนิดหนึ่งที่มีเนื้อ
เห็ด เหนียวกว่าเห็ดธรรมดา ดอกเห็ดเมื่อ เจริญเต็มที่มีลักษณะเป็นรูปกรวยปากแตร ซึ่งมีหมวกเห็ดเว้าบุ๋มลึก
ลงไป 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่ป่า 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
น าไปประกอบอาหารได้หลายประเภท ได้แก่ต้มย า แกงเลียง แกงใส่หน่อไม้ ห่อหมก ผัดน้ ามันหอย 

ผัดผักรวม เห็ดชุบแป้งทอด นึ่งจิ้มน้ าพริก 
วิธีการขยายพันธุ์ 

- เกิดเองตามธรรมชาติ 
- เพาะเชื้อเห็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้. (2559). เห็ดซางในวงบ่อซีเมนต์. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก https:// 

www.facebook.com/media/set/?set=a.1137944239557727.1073741842.654113517940
804&type=3 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . (ม.ป.ป.). เห็ดในประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 23 
พฤศจิกายน 2561 จาก https://web.ku.ac.th/nk40/nk/data/38/sm5.htm 
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112) ชื่อภาคเหนือ เห็ดแดง  
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดแดง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Russula sp. 
วงศ์ (Family) Russulaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

หมวกเห็ดรูปกระทะคว่ า สีแดงเข้ม แดงสด หรือสีจางลงจนเป็นสีชมพู เส้นผ่านศูนย์กลางมีขนาด 3-
10 ซม. กลางหมวกเป็นแอ่งเล็กน้อย ผิวหนืดมือเม่ืออากาศชื้น ครีบสีเหลืองอ่อนหรือขาวนวล ด้านในยึดติดกับ
ก้าน ก้านสีขาวปนชมพู ยาว 3-10  ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. โคนสอบ ผิวเรียบ เนื้อในเห็ดสีขาว 
ดอกแก่ภายในกลวง สปอร์รูปไข่หรือเกือบกลม สีเหลืองอ่อน ขนาด 6-7x7-8  มคม.  ผิวขรุขระ เป็นเห็ดมี
พิษ  สุกแล้วกินได้  
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่ป่า 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
เห็ดแดงเล็กรสชาดขม ควรกินกับเห็ดแดงหลวง 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยับยั้งเนื้อร้าย บรรเทาอาการปวดขา ปวดเอ็นและกระดูก 

พืชท่ีใช้บริโภคร่วมกัน  
ข้อมูลจากชุมชน 
นิยมกินกับยอดพืชรสชาดเปรี้ยวๆ 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เห็ดแดง จัดเป็น เห็ดพิษ ชนิดหนึ่งที่มีผลเกี่ยวกับ ระบบทางเดินอาหาร เมื่อทานแบบสด เกิดอาการ

คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย หากน ามาต้มสุก จะท าให้พิษเหล่านั้นสลายไป น ามาทานได้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
เห็ดมีพิษ ใช้ข้าวเหนียวใส่แกงถ้าเป็นสีแดงคือมีพิษ หรือใส่ช้อนลงไปในแกง 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เกิดเองตามธรรมชาติ 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ไทยเกษตรศาสตร์. (2554). เห็ดอาหารที่เป็นยา:สรรพคุณทางยาของเห็ดชนิดต่าง ๆ . สืบค้นเมื่อ 25 

พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.thaikasetsart.com/เห็ดอาหารที่เป็นยาสรรพ/ 
ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช. (2558). เห็ดแดง. สืบค้น

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก http://web3.dnp.go.th/bio/webengine/libs/print.php?url= 
..%2Fr_micro_fungus%2Ffungus-advance.php%3Fid%3D2&mode=print 

Siriwanna Jill. (2558). เห็ดแดง. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.facebook.com/ 
139043403113307/posts/เห็ดแดง-ชื่อสามัญ-rosy-russula-ชื่อท้องถิ่น-เห็ดก่อ-เห็ดน้ าหมาก-เห็ด
แดงน้ าหมาก-เ/167490733601907/ 
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113) ชื่อภาคเหนือ เห็ดถอบ  
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดเผาะ 

 hygroscopic earthstar 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Astraeus hygrometricus 
วงศ์ (Family) Diplocystaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เห็ดเผาะมีลักษณะกลม ค่อนข้างแบน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-3 เซนติเมตร ไม่มีก้านดอก ไม่มี
รูปหรือช่องเปิด ดอกเห็ดอ่อนมีสีน้ าตาลอ่อน เมื่อแก่มีสีน้ าตาลเข้มถึงด า ผนังดอกแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ 
ชั้นนอก กับชั้นใน ภายในประกอบด้วยสปอร์จ านวนมาก เมื่อแก่ดอกเห็ดจะปริแตกออกเป็นแฉกจ านวน 7-11 
แฉก และค่อยๆปล่อยสปอร์ออกมาตามอากาศหรือแรงลม 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เห็ดชนิดนี้จะมีรสหวานเล็กน้อย เนื้อเห็ดมีความกรุบกรอบ เป็นเห็ดที่คนไทยทางภาคเหนือ และภาค

อีสานนิยมรับประทานกันมาก 
ส าหรับเมนูที่นิยมนั้น กินได้ทั้งแบบสด และต้มสุกแล้ว ส่วนมากจะน าเอามานึ่งจิ้มน้ าพริก ท าเป็นเมนู

แกงคั่วเห็ดเผาะผสมกับใบชะอม แกงเห็ดเผาะใส่ปลาย่าง ย าเห็ดเผาะ ผัดกระเพราเห็ดเผาะ เห็ดเผาะผัดน้ ามัน
หอย หรือจิ้มสดกับน้ าพริกเวลาเคี้ยวมีความกรุบกรอบด้านนอก ส่วนด้านในจะเป็นเนื้อนุ่มๆ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ช่วยบ ารุงร่างกายให้แข็งแรง 
- ช่วยรักษาอาการช้ าใน 
- ช่วยป้องกันวัณโรค 
- ช่วยป้องกันและยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็ง 
- ช่วยในการสมานแผลท าให้ผิวเรียบเนียน 
- ช่วยลดอาการบวมหรืออักเสบ 
- ช่วยแก้ไข้และอาการร้อนใน 
- ช่วยให้เลือดแข็งตัวได้เร็วขึ้น 
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- ช่วยบรรเทาอาการคันตามนิ้วมือหรือนิ้วเท้า 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เห็ดเผาะเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัย แต่ก็ต้องระมัดระวังในการรับประทาน หากรับประทานในปริมาณ

มากๆ จะท าให้อืดท้อง จนมีลมในกระเพาะมาก และท่ีส าคัญเห็ดเผาะจะมีเห็ดที่หน้าตาใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นเห็ด
พิษ เรียกว่าเห็ดไข่หงส์ หากรับประทานเข้าไปจะท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย 
วิธีการขยายพันธุ์ 

ในปัจจุบันนี้ เห็ดเผาะที่น ามารับประทาน ก็มักจะเก็บกันมาได้จากป่าเต็งรังในช่วงต้นฤดูฝนเท่านั้น 
เพราะยังไม่มีเทคนิคหรือวิธีใดๆ ที่จะสามารถเพาะขึ้นมาเองได้ แม้จะมีความพยายามของนักวิชาการจากหลาย
สถาบันก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จ แต่วิธีเพาะขยายพันธุ์โดยเลียนแบบธรรมชาติก็อาจจะช่วยได้บ้าง แต่การ
เลียนแบบให้เป็นแหล่งเกิดใหม่ของเห็ดก็มีสิ่งส าคัญที่ควรค านึงถึงด้วยคือชนิดของต้นไม้ และลักษณะของดิน 
เพราะเห็ดเผาะมักชอบขึ้นอยู่บริเวณรากไม้ในป่าเต็งรัง ชอบดินที่มีการระบายน้ าได้ดี เช่น ดินทราย หรือดิน
ลูกรัง หากมีบริเวณที่เหมาะสมแล้วก็อาจท าการขยายพันธุ์เลียนแบบธรรมชาติได้ด้วยการน าเห็ดเผาะที่แก่แล้ว
มาผสมกับขุยไม้เน่าแล้วขย ารวมกัน จากนั้นก็น าไปหว่านใต้ต้นไม้รอการงอกใหม่ของเห็ดเผาะในช่วงต้นฤดูฝน
ของปีถัดไป 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ไทยเกษตรศาสตร์. (2559). เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 

thaikasetsart.com/เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ/ 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). เห็ดเผาะ และเห็ดถอบ. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก https://puechkaset. 

com/เห็ดเผาะ/ 
HonestDocs. (2561). เห็ดเผาะ หรือเห็ดถอบ อาหารพ้ืนบ้านล้านนา มากด้วยคุณค่าทางอาหาร.  สืบค้นเมื่อ 

25 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.honestdocs.co/mushroom-benefits 
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114) ชื่อภาคเหนือ เห็ดถั่วเน่า 
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดโคนน้อย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coprinus fimetarrius 
วงศ์ (Family) Basidiomycetes  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
เป็นเห็ดดอกเล็ก ต้น ใบ ขาวนวล 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หมวกดอก เมื่อดอกเห็ดเจริญเต็มที่จะคล้ายร่มพับ ปลายแหลมมน ผิวมีสีน้ าตาลอ่อน ไปจนกระทั่ง

ขาวตรงปลายหมวกดอก มีขนาดตั้งแต่ 0.5-1.5 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ความแข็งแรงของดอกเห็ด และ
สภาพแวดล้อม เมื่อดอกเห็ดแก่ หมวกดอกจะบาง สีคล้ า หมวกดอกจะกางออก จนกระทั่งแก่เต็มที่หมวกดอก
จะบางมาก สร้างสปอร์สีเทาเยิ้ม จนกระท่ังเปลี่ยนเป็นสีด า และเน่าเละไปในที่สุด  

ครีบ คือส่วนที่อยู่ใต้หมวกดอก มีลักษณะเป็นแผ่นเล็กๆ เรียงกันเป็นรัศมีจากจุดใกล้ก้านดอก ดอก
เห็ดที่สมบูรณ์จะมีจ านวนครีบประมาณ 100-150 ครีบ โดยมีระยะห่างประมาณ 0.2 มิลลิเมตร สีของครีบจะ
เปลี่ยนจากสีขาวในขณะที่ยังเล็กจนถึงกึ่งบาน ไปเป็นสีด าจากข้างล่างสุดของหมวกดอก ด้านนอกสุดของครีบ 
และลามไปสู่ปลายยอดในที่สุด  

ก้านดอก คือส่วนที่ชูหมวกดอก เชื่อมอยู่ระหว่างส่วนฐาน และตรงกลางหมวกของดอกเห็ด มีการเรียง
ตัวของเส้นใยเป็นแบบขนานกับความยาวของก้านดอก มีสีขาว ลักษณะก้านดอกเรียวตรง ส่วนตรงโคนฐาน
โตกว่าเล็กน้อย ก้านจะสูงชะลูดอย่างรวดเร็ว เมื่อหมวกดอกเริ่มบาน ภายในกลวง บอบบาง หักหรือล้มง่าย 
ขนาดของก้านจะโตอยู่ระหว่าง 0.2-0.5 เซนติเมตร ไม่มีวงแหวนหุ้ม ส่วนความยาว เมื่อแก่เต็มที่ อาจจะยาว
เกิน 12-15 เซนติเมตร  
แหล่งที่พบ 

ชอบขึ้นตามกองวัสดุ เช่น กองฟาง กองหญ้า หรือกองเปลือกถั่ว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
น าไปประกอบอาหารเป็นต้มย าเห็ด ย าเห็ด ผัดน้ ามันหอย แหนมเห็ด เป็นต้น 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ช่วยในการย่อยอาหารและลดเสมหะ ถ้าต าให้ละเอียดใช้พอกภายนอกจะช่วยบรรเทาอาการปวด

ต่างๆ ได้ มีรายงานวิจัยที่แสดงว่าเห็ดนี้สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้สูง 90 เปอร์เซ็นต์ และยังพบว่ามีสารออก
ฤทธิ์ต้านเชื้อรา 
วิธีการขยายพันธุ์ 

- เกิดเองตามธรรมชาติ 
- เพาะเชื้อเห็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พิชัย สมบูรณ์วงศ์ และสมศักดิ์ ศิริ. (2560). การเพาะเห็ดโคนน้อย. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http: / / researchex. rae. mju. ac. th/ agikl/ index. php/ knowledge/ 42- mushroom/ 107-
muchroomn 
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115) ชื่อภาคเหนือ เห็ดน้ าแป้ง  
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดน้ าแป้ง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Russula alboareolata Hongo 
วงศ์ (Family) Russulaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ดอกรูปทรงคล้ายกระจกนูน กลางดอกเป็นแอ่งเล็กน้อย ขนาด 3-10 เซนติเมตร ริมขอบม้วนงอลง
เล็กน้อย สีขาว ค่อนข้างเรียบ เมื่อแก่ดอกแผ่บานออกคล้ายรูปกรวยตื้น ผิวแตกเป็นแผ่นบางๆ สีขาวหรือ
น้ าตาลอ่อน กระจายตามรัศมีดอก ริมขอบเป็นร่องมีริ้วยาว มักฉีกขาดเมื่อแก่ ครีบสีขาวหรือขาวนวล ติดก้าน 
เรียงห่างเล็กน้อย ก้านทรงกระบอกไม่สม่ าเสมอ ผิวเรียบ สีขาว ขนาด 2-6 x 1.5-2 เซนติเมตร 
แหล่งที่พบ 

พบในบริเวณท่ีชื้น ป่าชุมชน 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ใช้ประกอบอาหาร 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
มีสรรพคุณทางเภสัชวิทยาที่สามารถช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และ ลดภาวะเสี่ยง

โรคมะเร็ง 
วิธีการขยายพันธุ์ 

ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวบนพื้นดินหลังฝนตกหนัก 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เพ่ือนวิทย์ ThinkTank กองพัฒนาและจัดการความรู้ ส านักดิจิทัลและสารสนเทศ. (ม.ป.ป.). เห็ดน้้าแป้ง. 

สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.tistr.or.th/tistrblog/?tag=เห็ดน้ าแป้ง 
ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.). เห็ดน้้าแป้ง. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 

2561 จาก http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_doffungus&id=638& 
view=showone&Itemid=37 
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116) ชื่อภาคเหนือ เห็ดปุงหมู  
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดพุงหม ู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Russula  foetens Fr. 
วงศ์ (Family) Russulaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ลักษณะหมวกเห็ดรูปกลมสีน้ าตาลอมเหลือง เมื่อบานค่อยๆกางออก ท าให้กลางหมวกเว้าตื้น เนื้อ
หมวกหนา ขอบเป็นริ้วโดยรอบ ครีมสีขาวนวล ยึดติดกับก้าน และเรียงห่างกัน ก้านรูปทรงกระบอก สีขาวนวล 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใช้ประกอบอาหารแต่ต้องท าให้สุกก่อน 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ช่วยบ าบัดอาการปวดหลัง ปวดตามขา แขนขาชา บ ารุงเส้นเอ็นและกระดูก และแก้อาการชักกระตุก 

วิธีการขยายพันธุ์ 
พบบริเวณป่าหลังฝนตก 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
กิตติมา ด้วงแค. (ม.ป.ป.). เห็ดกินได้และเห็ดสมุนไพร. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 

dnp.go.th/foremic/fmo/ediblemushroom.htm 
ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช. (2558). เห็ดพุงหมู. สืบค้น

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก http://web3.dnp.go.th/bio/webengine/libs/print.php? 
url=..%2Fr_micro_fungus%2Ffungus-advance.php%3Fid%3D23&mode=print 
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117) ชื่อภาคเหนือ เห็ดลม  
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดลม 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lentinus polychrous Lév. 
วงศ์ (Family) Polyporaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ดอกรูปทรงกรวย ตรงกลางเว้าลึกคล้ายปากแตร ขอบดอกโค้งงอเล็กน้อย ขนาด 5-10 เซนติเมตร ผิว
ดอกมีขนสีน้ าตาลคล้ายเกล็ดเล็กๆ ดอกอ่อนสีขาวอมเทา เมื่อแก่จะมีสีน้ าตาล ครีบถี่ สีขาวเทาเกยก้าน ก้าน
ทรงกระบอกโค้ง อยู่ตรงกลางดอกหรือเยื้องไปด้านใดด้านหนึ่ง ภายในก้านตัน ขนาด 0.5-2.5 × 0.4-1.5 
เซนติเมตร เนื้อแน่นและเหนียว 
แหล่งที่พบ 

พบบนขอนไม้ 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ทั้งดอกเห็ด น ามาแกงกับผักคราดหัวแหวน หรือรับประทานสด ดอกเห็ดอ่อนใช้เป็นผักจิ้มน้ าพริกตา

แดง (กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, 2548, 247) ชาวล้านนา นิยมน ามาเป็นส่วนผสมของแกงแค คั่วแค ใช้แกง 
เช่น แกงเห็ดลม 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
บ ารุงร่างกาย ชูก าลัง แก้ไขพิษ (กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, 2548, 247) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
- พบบนขอนไม้ในป่า 
- การเพาะเลี้ยงเห็ดลมในถุงพลาสติกประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การผลิตหัวเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ 2) 

การท าหัวเชื้อเห็ด 3) การเพาะเห็ด (ก้อนเชื้อ/เพาะในท่อนไม้) 4) การเปิดออกและการเก็บเก่ียว 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, ผู้รวบรวม. (2548). ผักพ้ืนบ้านภาคเหนือ. เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ บรรณาธิการ. 

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาต าราการแพทย์แผนไทย. 
เกษตรอินทรีย์. (2558). การเพาะเห็ดลม แบบพอเพียง. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www. 

kasetorganic.com/การเพาะเห็ดลม-พอเพียง.html  
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ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.).  เห็ดลม. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 
2561 จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php?id_ingredient= 
173 

ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.).  เห็ดลม. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 
2561 จาก http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_doffungus&id=599& 
view=showone&Itemid=37 
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118) ชื่อภาคเหนือ เห็ดหน้าม่อย  
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดหน้าม่วง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Russula cyanoxantha Schaeff.ex Fr. 
วงศ์ (Family) Russulaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นเห็ดกลุ่มเห็ดครีบ ดอกอ่อนรูปกระจกนูนเว้ากลางเล็กน้อย เมื่อบานขอบหมวกยกสูงขึ้น ผิวเรียบ 
มีหลายสี เช่น สีเขียวอมม่วง สีเขียวปนเหลือง หรือสีม่วงคล้ า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-6 ซม. ครีบใต้ดอกถี่สี
ขาวเรียงติดก้านเล็กน้อย บางครีบปลายแยกเป็นรูปส้อม ก้านดอกทรงกระบอกสีขาวผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 
1-2 ซม. ยาว 5-10 ซม. 
แหล่งทีพ่บ 

ป่าชุมชน 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
น ามาประกอบอาหารได้ เช่น ต้ม นึ่งกินกับน้ าพริกข่า หรือน ามาแกง 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เกิดเองตามธรรมชาติ 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Datruya Upanan. (2559). เห็ดหน้าม่วง เห็ดที่มากับหน้าฝน. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://krudutchy.blogspot.com/2016/06/blog-post.html 
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119) ชื่อภาคเหนือ เห็ดหล่ม เห็ดก่อ 
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดหอม 
ชื่อสามัญ Green Agaric หรือ Greenish Mushroom  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Russula  delica  Fr.  RUSULACEAE 
วงศ์ (Family) Russulaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ดอกเห็ดตูม  หมวกเห็ดมีลักษณะคล้ายระฆังคว่ า  หมวกเห็ดผิวเรียบสีขาวนวลเช่นเดียวกับครีบหรือซี่
ดอกเห็น  เมื่อเห็ดบานมีขนาดต่างๆ กันตั้งแต่  3-15 เซนติเมตร  แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์  ดอกเห็ดมี
ลักษณะคล้ายกรวยส่วนกลางเว้าลงเล็กน้อย   เนื้อหมวกเห็นหนาพอสมควร   ก้านดอกเห็ดยาว 3.5-
5.5  เซนติเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง  1-2 เซนติเมตร ภายในก้านดอกมักจะพบหนอนเข้าไปอาศัยอยู่  เห็ดหล่ม
ชนิดย่อยอีกชนิดหนึ่ง  หมวกเห็ดมีสีเขียวคล้ายตะไคร่น้ าปนสีน้ าตาล  เรียกเห็ดหล่มเขียว  อาจพบปะปนใบ
เห็ดหล่มขาวรสชาติขื่นๆ ไม่อร่อยเหมือนเห็ดหล่มขาว  เห็ดหล่มจะออกมากในฤดูฝน 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- เห็ดหล่มขาวเป็นเห็ดมีรสดี กลิ่นหอม ราคาแพงกว่าเห็ดทั่วไป ใช้ผัดกับน้ ามันหอย แกง หรือน าไป

ต าน้ าพริก 
- ชาวล้านนานิยมน ามาประกอบอาหารกันหลายชนิด เช่น แกงเห็ดหล่ม คั่วเห็ดหล่ม น้ าพริกเห็ดหล่ม 

(ศรีเลา เกษพรหม, 2542, 7617) 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เห็ด ถือเป็นยาอายุวัฒนะ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันในเส้นเลือด เพ่ิมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสและมะเร็ง 

นอกจากเป็นแหล่งโปรตีนที่ส าคัญแล้วยังมีกรดอะมิโนถึง 21 ชนิด มีวิตามิน บี 1 บี 2 สูง มีวิตามินดีสูง ช่วย
บ ารุงกระดูกและมีปริมาณโซเดียมต่ า เหมาะส าหรับผู้ที่เป็นโรคไต ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง 
ช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหาร ช่วยบ ารุงก าลัง บรรเทาอาการไข้หวัด 
วิธีการขยายพันธุ์ 

- พบบนพื้นดินในป่า 
- การเพาะเลี้ยงเห็ดหล่ม 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
โครงการอนุ รั กษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ ฯ  สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (ม.ป.ป.).  เห็ดหล่ม. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 
2561  จ าก  http: / /www. rspg. cmru.ac. th/plant.php?module= show_detail&pid=56& 
pcode=5638952 

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย. (2559). คั่วเห็ดหล่ม. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 
thaifoodheritage.com/recipe_list/detail/22 

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). เห็ดหล่ม. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 
2561 จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php?id_ingredient= 
226 

ศรีเลา เกษพรหม. (2542). เห็ดหล่ม. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ (เล่ม 14, หน้า 7616-7617). 
กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์. 

ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.).  เห็ดหล่มขาว. สืบค้นเมื่อ 25 
พฤศจิกายน 2561 จาก  http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_doffungus 
&id=679&view=showone&Itemid=37 
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120) ชื่อภาคเหนือ เห็ดหูหนู  
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดหูหนู 

 Jew’s ear, Wood ear, Jelly ear 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Auricularia auricula-judae 
วงศ์ (Family) Auriculariaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เห็ดหูหนูถูกจ าแนกอยู่ในกลุ่มเห็ดราของเห็ดฟันไจ (Fungi) ชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นตามล าต้นของต้นไม้
ใหญ่ที่เน่าเปื่อยหรือซากไม้ที่ผุสลาย โดยจะมีลักษณะเป็นแผ่นเหมือนกับหูหนูหรือหูคน แผ่นคล้ายวุ้นใส เนื้อ
นิ่มอ่อน และเหนียว มีสีออกน้ าตาลเทาหรือน้ าตาลอ่อน แผ่นใบด้านบนเรียบเป็นมันเงา ส่วนขอบแผ่นมีรอย
จีบหรือเป็นลอน แผ่นใบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร มีความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร 
ด้านใต้ใบมีขนละเอียดขึ้นปกคลุมอยู่เล็กน้อย ถ้าใบแห้งจะมีความแข็ง และเหนียว ก้านใบเห็ดหูหนูนั้นสั้นมาก 
โดยจะอยู่กลางดอกหรือค่อนไปข้างใดด้านหนึ่งยึดติดกับล าต้นไม้หรือท่อนไม้ที่เน่าเปื่อย ส่วนสปอร์ของเห็ดหู
หนูจะมีลักษณะเป็นรูปไส้ คด งอ ยาว หรือมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก มีสีเทาม่วงอ่อน 
แหล่งที่พบ 

พบบนขอนไม้ที่ตายแล้ว พบตามต้นไม้หรือท่อนไม้ในป่าดิบ ตามสวน มักขึ้นเป็นกลุ่มบนท่อนไม้ที่ผุพัง
ทีม่ีความชุ่มชื้นสูงตลอดปี 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- เห็ดหูหนูเป็นเห็ดที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง นิยมน ามาบริโภคกันอย่างกว้างขวาง โดยน ามาใช้

ประกอบอาหาร เช่น ผัดเนื้อไก่ใส่ขิงใส่เห็ดหูหนู แกงจืดเห็ดหูหนู ย าเห็ดหูหนู ใช้ผัดใส่ไข่ หรือน ามาท าแห้งท า
ให้เก็บรักษาได้นาน 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ช่วยรักษาโรคร้อนใน แก้เจ็บคอ หยุดเลือดออก เช่น ปัสสาวะเป็นเลือด ประจ าเดือนมากผิดปกติ 

ริดสีดวงทวาร โรคบิด (เนื่องจากเลือดร้อน) 
- น าไปต้มกับน้ าตาลจิบเป็นชาแก้ไอ 
- เป็นยาบ ารุงเลือด และพลัง รักษาโรคโลหิตจาง 
- แก้อาการท้องเสีย โรคริดสีดวงทวาร 
- ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร 
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- มีสารอะดีโนซีน ช่วยลดความข้นเหนียวของเลือด จึงลดความเสี่ยงภาวะเส้นเลือดอุดตันหลอดเลือด
สมองและหัวใจ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เห็ดหูหนูมีลักษณะท าให้เกิดความชุ่มชื้น ความเย็น ผู้ที่มีระบบการย่อยอาหารหรือมีภาวะของร่างกาย

ค่อนข้างไปทางเย็นมากๆ ต้องมีอาหารหรือสมุนไพรอ่ืนที่มีคุณสมบัติร้อนประกอบด้วย และควรระมัดระวังไม่
ควรกินมากในช่วงกลางคืน แต่ควรกินในช่วงเวลากลางวันจะเหมาะสมกว่า 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เห็ดหูหนู เจริญเติบโตได้ดี ในสภาพธรรมชาติ ที่มีอากาศร้อนชื้น เห็ดหูหนูที่เกิดขึ้นเอง จะพบได้ตาม
บริเวณขอนไม้ทั่วไป ในช่วงฤดูฝน และสามารถที่จะคัดเลือกพันธุ์เห็ด ที่เกิดขึ้นเองในสภาพธรรมชาติ แล้ว
น าไปพัฒนาปรับปรุง เป็นพันธุ์ส าหรับค้าขายได้ การเพาะเห็ดหูหนู ในปัจจุบัน นิยมเพาะเห็ดหูหนู ลงในถุง
อาหารขี้เลื่อย โดยการเพาะเห็ดหูหนู สามารถแบ่งออกได้ 2 วิธี คือ การเพาะเห็ดหูหนูในถุงพลาสติก กับ การ
เพาะเห็ดหูหนูบนท่อนไม้ ซึ่งการเพาะเห็ดหูหนู ในถุงพลาสติก จะให้ผลผลิตสูง และคุณภาพดีกว่า การเพาะ
เห็ดหูหนู บนท่อนไม้ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ชมรมเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย. (2559). การเพาะเห็ดหูหนู. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก https:// 

www.facebook.com/1750297861873948/posts/การเพาะเห็ดหูหนูเห็ดหูหนู-เจริญเติบโตได้ดี-
ในสภาพธรรมชาติ-ที่มีอากาศร้อนชื้น-เห็ด/1772611366309264/ 

ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร. (ม.ป.ป.).  เห็ดหูหนู . สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก 
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2774/jelly-mushroom-เห็ดหูหนู 

สารสนเทศด้านอาหารสุขภาพส าหรับหญิงชาย ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. (2555). 
ประโยชน์ของเห็ด 7 ชนิด อาหารเพื่อสุขภาพยอดฮิตช่วงกินเจ. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก  
http://www.acfs.go.th/healthfood/showFood.php?food_id=143 

Medthai. (2560). เห็ดหูหนู สรรพคุณและประโยชน์ของเห็ดหูหนูด้า 18 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 
2561 จาก https://medthai.com/เห็ดหูหนู/ 
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121) ชื่อภาคเหนือ เหมือด 
ชื่อไทย/อื่นๆ พลองเหมือด พลองด า (ประจวบคีรีขันธ์)  

 เหมียด (สุรินทร์) เหมือดแอ่ (มหาสารคาม) 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Memecylon edule Roxb. 
วงศ์ (Family) Melastomataceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นไม้พลองเหมือด เป็นไม้พุ่มกึ่งยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 1-3 เมตร เปลือกของล าต้น
ขรุขระเป็นร่อง มีสีน้ าตาลด า 

ใบพลองเหมือด เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ลักษณะของใบรูปวงรีคล้ายโล่ แผ่นใบเรียบเป็นมันมีสี
เขียวเข้ม ม้วนขึ้นเขาหาเส้นกลางใบเล็กน้อย ปลายใบแหลม ขอบใบขนาน ความกว้างของใบประมาณ 2-3 
เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร 

ดอกพลองเหมือด เป็นช่อดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบ กลีบดอกมีสีม่วง มีฐานรองดอกคล้ายรูป
ระฆัง 

ผลพลองเหมือด ผลเป็นผลเดี่ยวคล้ายลูกหว้า ผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะมีสีม่วงเกือบด า ข้างในผล
มีเมล็ด 1 เมล็ด ลักษณะกลม 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผลสุกใช้รับประทานเป็นผลไม้ได้ 
- ยอดอ่อนสามารถน าไปรับประทานร่วมกับก้อยกุ้ง รับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ าพริกหรือแจ่ว 
- ใบ ใช้เป็นสีย้อม ให้สีเหลือง 
- ใบแก่ น าไปคลุกรวมกับพริก แล้วน าไปตากแห้ง ท าให้พริกสีสดและไม่มีแมลงมากัดกิน 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต ารายาไทย 
- เปลือก รักษารอยฟกช้ า 
- เปลือกต้นและแก่น เผาไฟจะให้น้ ายาง บรรเทาอาการปวดฟัน ท าให้ฟันแข็งแรง  
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- ใบ ต้มรักษาโรคโกโนเรีย  
- ต้นและใบ ต้มน้ าดื่ม เป็นยาขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะขัด  
- รากหรือล าต้น ต้มน้ าดื่ม รักษาโรคกระเพาะอาหาร  
- ล าต้น น ามาผสมกับแก่นพลับพลา ต้นก าแพงเจ็ดชั้น ต้นสบู่ขาว แก่นจ าปา แก่นโมกหลวง ต้มน้ าดื่ม

แก้หืด 
วิธีการขยายพันธุ์ 

ขยายพันธุ์ในธรรมชาติจากเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2553). พลองเหมือด. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561 จาก

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=242 
Medthai. (2560). 18 สรรพคุณและประโยชน์ของพลองเหมือด ! (พลองด้า) !. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/พลองเหมือด/ 
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122) ชื่อภาคเหนือ อ้มกบ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักกระโฉม ผักกระโสม 

 Wrinkled Marshweed 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Limnophila rugosa (Roth.) Merr.  
วงศ์ (Family) Scrophulariaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นไม้ล้มลุก อายุปีเดียว มีกลิ่นหอม ล าต้นแตกแขนง สูง 30-60 ซม. ต้นอ่อนมีขนปกคลุม พอแก่ขน
จะร่วงหมด ใบเดี่ยวออกตรงกันข้าม ใบรียาว 4-8 ซม. กว้าง 2-3 ซม. ปลายใบมน หลังใบมีรอยย่น และมีขน
ปกคลุม ท้องใบมีต่อมเล็กๆ จ านวนมาก ก้านใบสั้น ดอกเล็ก ยาว 8 มม. ไม่มีก้านดอก กลีบดอกติดกันเป็นท่อ
กลม ตรงปลายแยกเป็น 2 แฉกคล้ายรูปปาก ปากบนแยกเป็น 2 พู ปากล่าง 3 พู กลีบดอกสีน้ าเงินปนมวงมี
แต้มสีเหลืองตรงกลาง มีเกสรตัวผู้ 4 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบมีกลิ่นหอมนิยมรับประทานสดเป็นผักเคียง หรือใช้ประกอบ อาหารเพื่อแต่งกลิ่น 
- ยอดอ่อนและใบอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดร่วมกับลาบก้อย น้ าพริก 
- ใบผักกะโฉมมีกลิ่นคล้ายกับใบโหระพา สามารถน ามาใช้แต่งกลิ่นอาหารหรือท าเป็นน้ าหอมได้ 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต ารายาไทย 
- ใบ และต้น รสหอมเย็นกระทุ้งพิษ ขับพิษไข้หัว จ าพวก เหือด หัด สุกใส ด าแดง ฝีดาษ และระงับ

ความร้อน ผสมในยาเขียว ขับเสมหะ แก้แน่นหน้าอก แก้ไอ แก้แน่นท้อง ปวดท้อง ลดการบวมน้ า เจริญอาหาร 
ขับปัสสาวะ ต าพอกรักษาบาดแผล 

บัญชียาจากสมุนไพร 
- ระบุการใช้ใบผักกระโฉม ร่วมกับสมุนไพรอ่ืนๆ ใน “ต ารับยาเขียวหอม”  สรรพคุณ บรรเทาอาการ

ไข้ ร้อนในกระหายน้ า แก้พิษหัด พิษอีสุกอีใส (บรรเทาอาการไข้จากหัด และอีสุกอีใส) 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2553). ผักกระโฉม. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=169 
ไทยเกษตรศาสตร์. (2556). ผักกะโฉมมีสรรพคุณดังนี้. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 

thaikasetsart.com/ผักกะโฉมมีสรรพคุณ/ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (2560). อ้มกบ. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 

2561 จาก   http: / /www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/ search_ 
detail.asp?botanic_id=2884 

Medthai. (2560). ผักกะโฉม สรรพคุณและประโยชน์ของผักกะโฉม 13 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 
2561 จาก https://medthai.com/ผักกะโฉม/ 
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123) ชื่อภาคเหนือ ออกป้าว  
ชื่อไทย/อื่นๆ มะพร้าว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cocos nucifera L. 
วงศ์ (Family) Arecaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

มะพร้าวเป็นพืชยืนต้นที่จัดอยู่ในตระกูลปาล์ม ใบมีลักษณะเป็นใบประกอบเหมือนขนนก ผลประกอบ
ไปด้วยเปลือกนอก ใยมะพร้าว กะลามะพร้าว และชั้นสุดท้ายคือเนื้อมะพร้าว ซึ่งภายในจะมีน้ ามะพร้าว ถ้าลูก
มะพร้าวแก่มาก เนื้อมะพร้าวจะดูดเอาน้ ามะพร้าวไปหมด 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอดอ่อนมะพร้าว หรือ “หัวใจมะพร้าว” (Coconut’s heart) ซึ่งมีราคาแพงมาก เพราะการเก็บยอด

อ่อนจะท าให้ต้นมะพร้าวตายทั้งต้น (ต้องโค่นกันเลยทีเดียว) โดยน าไปใช้ท าอาหารได้หลายอย่าง เช่น ผัด  แกง
ส้ม แกงค่ัว รวมไปถึงย ายอดอ่อนมะพร้าว หรือ “สลัดเจ้าสัว” (Millionaire’s salad) 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ทางโภชนาการยอดมะพร้าวอ่อน ประกอบไปด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก 

วิตามินเอ ไนอาซิน และวิตามินซี ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะช า การคัดเลือกหน่อ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.).  ยอดมะพร้าวอ่อน.  สืบค้นเมื่อ 29 

พฤศจิกายน 2561 จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php? 
id_ingredient=351 

Medthai. (2560). มะพร้าว สรรพคุณและประโยชน์ของมะพร้าว น้้ามะพร้าว 81 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 29 
พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/มะพร้าว/ 
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ฐานทรัพยากรพืชพื้นถิ่นล้านนา 
เขตพ้ืนที่สูง  

บ้านปางมะกล้วย ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ปราชญ์ผู้ให้ข้อมูลพืช บ้านปางมะกล้วย 
 

1. นายสง่า สร้อยอ านาจ 

 

2. นายสุวรรณ์ ชมชื่น 

 

3. ประเสริฐ บัวสา 

 
4. นายเพ็ชร์ ดอกค า 

  

5. นายประเสริฐ พูดหมั้น  

 

6. นายดี รัชบดินทรานุกูล 

 
7. นางดี สุริยา 

 

8. นายบุญส่ง บัวสร้อย  

 

9. นายทองดี สีตะมะ 

 
10. นายสมเพ็ชร ทิพยเกษมศักดิ์ 

 

11. นายรัตน์ วิไล 
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ปฏิทินพืชอัตลักษณ์ บา้นปางมะกล้วย 
 

  ช่ือภาคเหนือ ช่ือไทย/อื่นๆ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 กล้วยแดง กล้วยหก กล้วยอ่างขาง กล้วยไหล                          

2 กล้วยนวล กล้วยศาสนา กล้วยโทน กล้วยหัวโต กล้วยญวน                         

3 กล้วยหม่น กล้วยป่า กล้วยเถื่อน กล้วยหม่น กล้วยเข้ กล้วยลิง                         

4 มะกิ้ง แผละลอ เปี้ยวโย ่         มาก             

5 มะแขว่น หมากมาศ                เมล็ดอ่อน เมล็ดแก่ ดอก     

6 เมี่ยง ชา                         

7 หน่อข่าแดง ข่าแดง     หน่อ ยอด ดอก              
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ข้อมูลพืชอัตลักษณ์ บา้นปางมะกล้วย 
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1) ชื่อเรียกภาคเหนือ กล้วยแดง 
ชื่อไทย/อื่นๆ กล้วยหก, กล้วยแดง กล้วยอ่างขาง กล้วยไหล เส่อกุ้ยกวอ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa itinerans Cheeseman 
วงศ์ (Family) Musaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

กล้วยหกเป็นพืชล้มลุก ล าต้นสูง 2.5 - 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร กาบต้นด้านนอกสี
เขียวอมเหลือง มีประด าเล็กน้อย ด้านในสีเหลืองอ่อน 

ใบ ก้านใบสีเขียวอมเหลือง และมีประเล็กน้อย 
ดอก ก้านดอกมีขน ปลีรูปไข่ ปลายมน ด้านบนสีเหลืองอมม่วงเข้ม ไม่มีนวล ด้านล่างมีสีครีม แต่ละใบ

เรียงซ้อนกันลึกและเมือ่กาบปลีหลุดมีสันตื้น 
ผล เครือหนึ่งมี 5-7 หวี หวีหนึ่งมี 9-13 ผล ผลป้อมปลายทู่ ก้านผลยาว เกือบเท่าความยาวของผล 

เนื้อสีเหลืองและมีเมล็ด 
แหล่งที่พบ  

สวนครัว  สวนป่าแถบภาคเหนือ   
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
หยวก และปลี น าไปแกง ย าไก่ ส้า(ย า) 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผล รับประทานได้ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)  
- ล าต้น (หยวก) ใช้เป็นอาหารเลี้ยงหมู (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การใช้หน่อ 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ . (ม.ป.ป.). กล้วยหก. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 

2561 จาก http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=show 
one&id=1199  
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2) ชื่อเรียกภาคเหนือ กล้วยนวล 
ชื่อไทย/อื่นๆ กล้วยศาสนา (เชียงใหม่) 

 กล้วยโทน (น่าน) 
 กล้วยหัวโต (กรุงเทพฯ) 
 กล้วยญวน, แอพแพละ,  
 นอมจื่อต๋าง (เม่ียน) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman 
วงศ์ (Family) Musaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
ลูกมีเม็ดใหญ่ ไม่นิยมทาน ไม่มีหน่อในการขยายพันธุ์ ใช้เมล็ดในการขยายพันธุ์  หยวกกล้วยมีรสชาติ

หวาน 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต้นกล้วยนวล  พบได้ตั้งแต่ประเทศอินเดีย เนปาล พม่า จีนตอนใต้ และในภูมิภาคมาเลเซีย รวมไปถึง

นิวกินีและฟิลิปปินส์ด้วย ในประเทศไทยจะพบได้ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ทางภาคใต้เป็นกล้วยล าต้นเดี่ยว ไม่มีไหล น้ ายางเป็นสีเหลืองอมส้ม จัดเป็นไม้ล้มลุกที่มีกาบใบกลายเป็นล าต้น
เทียม ล าต้นเทียมมีจุดสีด าม่วงกระจาย ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก มีความสูงของต้นประมาณ 5-6 เมตร มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นประมาณ 30-50 เซนติเมตร โคนต้นกว้างอวบใหญ่ ส่วนกาบล าต้นเป็นสีเขียว
และมีนวลหนาสีขาว ไม่มีหน่อที่โคนต้น ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่คล้ายระฆังห้อยดิ่งลง โดยปลีมีใบประดับ
ขนาดใหญ่สีเขียวเรียงสลับ และชิดติดกันตั้งแต่โคนจนถึงปลาย ดอกหรือปลีมีลักษณะเป็นรูปกรวย ยาว
ประมาณ 2 เมตร มีกาบปลีหรือใบประดับเรียงซ้อนเหลื่อมกัน มีนวลติดทนอยู่ด้านใน ใต้กาบใบจะมีหวีกล้วยที่
มีดอกมีประมาณ 10-20 ดอก โดยดอกเพศผู้จะอยู่ช่วงปลาย ส่วนดอกเพศเมียหรือดอกสมบูรณ์เพศจะออก
บริเวณช่วงโคน กลีบรวมที่เชื่อมติดกันยาวประมาณ ผลอยู่รวมกันเป็นหวีภายในปลี ผลเดี่ยว ลักษณะของผล
เป็นรูปรีสั้น ๆ และมีสันตามยาว3-4สัน ผลมีขนาดกว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 7-9 
เซนติเมตร ภายในผลมีเนื้อแทรกอยู่ระหว่างเมล็ด เมล็ดสีด าขนาดใหญ่ ผิวเรียบและแข็งมาก มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 0.8-1.2 เซนติเมตร เพาะกล้าได้ง่าย 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 



676 
 

 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ปลี น าไปแกง ต้มย าไก่ ส้า (ย า)กับปลากระป๋อง 
ล าต้นน ามาท าแกงหยวก เนื้อนุ่มอร่อย 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ผลอ่อนน ามาใช้ท าส้มต ากล้วย หรือใช้รับประทานสด หรือจะใช้ผลดิบเป็นเครื่องเคียงก็ได้ 
2. ยอดอ่อนน ามาใช้ท าแกงหยวกกล้วยใส่ไก่ มีรสหวานเล็กน้อย 
3. ปลีกล้วยสามารถน ามารับประทานได้ด้วยการน าไปแกง (เม่ียน) 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
รากเหง้า ใช้เป็นยาแก้ถ่ายท้องได้เป็นอย่างดี  
น้ าใส ๆ ที่อยู่ภายในโพรงหัว ใช้รักษาผมร่วง 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การใช้เมล็ด ต้นกล้วยนวลสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นไม้ล้มลุกที่เจริญเติบโตได้ดีในดิน

ร่วนระบายน้ าได้ด ี
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย. (ม.ป.ป.). กล้วยนวล :กล้วยแปลก

หาดูยาก. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 จาก http://www.bsru.ac.th/ identity/archives/1808 
Medthai. (2560). กล้วยนวล. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 จาก https://medthai.com/กล้วยนวล/ 
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3) ชื่อเรียกภาคเหนือ กล้วยหม่น 
ชื่อไทย/อื่นๆ กล้วยป่า กล้วยเถื่อน (ภาคใต้)  

 กล้วยหม่น (เชียงใหม่)  
 กล้วยเข้ (ภาคเหนือ)  
 กล้วยลิง (อุดรธานี) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa acuminata Colla subsp. acuminata 
วงศ์ (Family) Musaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น ไม้ล้มลุก ล าต้นสูงประมาณ 2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร กาบล าต้นด้าน
นอกสีเขียวอมเหลือง 

ใบ ใบรูปขอบขนาน ก้านใบสีเขียวอมเหลือง ร่องใบเปิด ก้านใบเรียวเล็ก 
ดอก ดอกมีใบประดับ (ปลี) มีสีเหลืองอ่อนหรือสีม่วง รูปไข่ ปลายแหลม 
ผล ช่อผลมี 3-7 หวี หวีหนึ่งมี 10-16 ผล ผลมีขนาดเล็ก รูปทรงกระบอกหรือทรงรี ยาว 7-10 

เซนติเมตร กว้าง 2-5 เซนติเมตร ไม่มีเหลี่ยม ปลายมน เปลือกบางสีเขียวอมเหลือง เนื้อสีเหลือง เมล็ดจ านวน
มาก 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
แกงหยวก ไม่กินปลี 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลสุก ผลอ่อนและหัวปลีรับประทาน 
หยวก หัวปลี และผลอ่อนใช้เป็นอาหารได้ กินกับน้ าแกง ได้หลากหลายชนิด ทั้งแกงส้ม แกงเผ็ด ต้ม

กะทิ ย า ฯลฯ ส่วนของใบใช้ห่อขนมไทยชนิดต่างๆ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
สรรพคุณทางยา 
- ยาง สมานแผลห้ามเลือด 
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- ผลดิบ แก้ท้องเสีย 
- ผลสุก เป็นยาระบายส าหรับผู้ที่เป็น โรคริดสีดวงทวาร 
- หัวปลี แก้โรคเก่ียวกับล าไส้ แก้โรคโลหิตจาง ลดน้ าตาลในเส้นเลือด  

วิธีการขยายพันธุ์ 
การแยกหน่อ 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ธมลวรรณ ด้วงฉุย. (2558). กล้วยป่า. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 จาก https://sites. google.com 

/a/kkn.ac.th/phuch-mi-meuxng-thiy/klwy-pa 
ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ . (ม.ป.ป.). กล้วยป่า. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 

2561 จาก http://biodiversity. forest.go.th/ index.php?option=com_dofplant&id=750& 
view=showone&Itemid=59 
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4) ชื่อเรียกภาคเหนือ มะกิ้ง 
ชื่อไทย/อื่นๆ แผละลอ(ลั้วะ), 

 เปี้ยวโย่(เมี่ยน), 
 มะกิ้ง(คนเมือง) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. 
วงศ์ (Family) Cucurbitaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นไม้เถาเลื้อยเกาะกับต้นไม้ขนาดใหญ่ ใบเดี่ยวรูปฝ่ามือ มี 3-5 แฉก ขอบใบเรียบ หรือจักฟันเลื่อย
ห่าง แผ่นใบเกลี้ยง มีต่อมขนาดเล็กประปราย โคนก้านใบมีเกล็ดประดับคล้ายหนามสีด า มีมือเกาะแยกเป็น 2-
3 แฉก ดอกแยกเพศต่างต้น สีขาวครีม ออกตามซอกใบ ผลกลมขนาดใหญ่ คล้ายฟักเขียว ผิวเกลี้ยง สีเขียวอม
น้ าตาลหรือสีเขียวอ่อน ภายในมีเมล็ดขนาดใหญ่เรียงตัวเป็นวงกลม 6 เมล็ด 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
เมล็ดเอาปิ้ง ย่างไฟ หรือบางที่ใช้ต้มแล้วต าน้ าพริกรสชาติหวานมันมาก ลักษณะเป็นไม้เลื้อยขึ้นต้นไม้

ใหญ่ ผลมีสีเขียว จะทานได้ต้องรอผลแก่ตกลงมาถึงจะน าไปทานได้ โดยปอกเอาเมล็ดข้างในซึ่งจะมีตั้งแต่ 3 -5 
เมล็ดต่อลูก เนื้อของผล(ก่อนถึงเมล็ด) มีรสชาติขมมาก 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เมล็ด เอาเปลือกหุ้มเมล็ดออกแล้วน าเนื้อในมาปิ้งรับประทานได้ หรือใช้กินกับข้าว(ลั้วะ) เมล็ด เผา

แล้วกะเทาะกินเนื้อในเมล็ด มีรสชาติอร่อยมัน (เม่ียน,คนเมือง) 
มะกิ้งเป็นพืชเถาอยู่ในวงศ์แตง ซึ่งมีเมล็ดขนาดใหญ่สีเหลืองฟาง มีน้ ามันถึง 50 -60% สามารถ

รับประทานหรือใช้ประกอบอาหารได้ เมล็ดน าไปเผาไฟให้สุกรับประทานมีรสหวานมัน  เนื้ อในเมล็ด มีสีขาว 
รสมัน มีปริมาณน้ ามัน และมีโปรตีนสูง นิยมน ามารับประทานเป็นอาหาร เมื่อน าไปปิ้งจะมีรสชาติดี คล้ายกับ
เนื้อหมู จึงมีชื่อเรียกว่า pork fat nut   

ในเวียตนาม รายงานว่า เนื้อในเมล็ด (หรือเรียกว่านัท) และ น้ ามันจากเนื้อในเมล็ด สามารถใช้ทดแทน
ถั่วลิสงได้ เช่นใช้กินแทนถั่ว ในข้าว ผสมเกลือและงา น้ ามันใช้ทอดขนมประเภททอดกรอบ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
พืชที่มีสรรพคุณทางยา โดยในส่วนของเนื้อผลใช้ลดการติดเชื้อแบคทีเรีย น้ ามันจากผลใช้เป็น

ส่วนประกอบทางยา และใช้ชะโลมผิวหนังส าหรับหญิงหลังคลอดบุตร  มีรายงานว่ามะกิ้ ง 1 ต้น มีศักยภาพใน
การให้ปริมาณน้ ามัน 2.5-10 ลิตร/ต้น/ปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม  

ในเวียตนาม รายงานว่า ใบมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อเฉพาะที่ ใช้รักษาบิด (dysentey)  ลดไข้ ถอนพิษ นอกจากนี้ 
พืชชนิดนี้ ยังมีการใช้ในมณฑลยูนาน แคว้นสิบสองปันนา นับเป็นพืชป่าที่น่าสนใจ 

การน ามะกิ้งมาศึกษา อาทิ องค์ประกอบของน้ ามันที่มาจากพืช เพราะสามารถแทรกซึมผ่านผิวหนังได้
ดีกว่าน้ ามันแร่ อาจใช้ทางโรคผิวหนังได้ดี อีกทั้งยังมีสาร phytonutrients เช่น องค์ประกอบโพลีฟีนอล ที่ให้
ประโยชน์แก่ร่างกายเมื่อมีการดูดซึมได้แก่ วิตามินอี เบต้าคาโรทีนอยด์ และกรดไขมันเชิงซ้อน ทางด้านอาหาร 
และอ่ืนๆเพ่ืออนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ ให้ผู้คนรู้จัก และ น ามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ให้มีการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน การศึกษาวิจัยคุณประโยชน์ ด้านต่างๆ จะท าให้พืชพันธุ์มะก้ิง คงอยู่ต่อไป  

เนื้อในเมล็ดมะกิ้งมีความชื้นต่ า มีไขมันและโปรตีนสูง มีกรดอะมิโนจ าเป็นอยู่ถึง 9 ชนิด ชนิดที่มีมาก
คือ phenylalanine, leucine, histidine, lysine และ isoluecine โดยเฉพาะ histidine ที่เป็นกรดอะมิโน
จ าเป็นในเด็ก มีกรด ไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อนสูง มีกรดไขมันอิสระ cis-9,12-linoleic acid อยู่มาก ซึ่งเป็นกรด
ไขมันอิสระในกลุ่ม โอเมก้า 6 พบ trans fat น้อยมาก มีphosphorus, potassium และ magnesium อยู่สูง 
มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพส าหรับเด็ก 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2558). พืชอนุรักษ์ อพ. สธ. มะกิ้ง. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 

2561 จาก http://www.research.nu.ac.th/G2-NU/rspg/index6.php 
บรรดาศักด์ํ ขันทะสีมา และ สมชาย จอมดวง. (2557). คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อในเมล็ดมะกิ้ง .  

ว. วิทย์. กษ. 45(2) (พิเศษ): 725-728. 
พาณี ศิริสะอาด. (2553). พืชป่า มะกิ้ง. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 

2561 จาก https://www.pharmacy.cmu.ac.th/web2553/n125.php 
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5) ชื่อเรียกภาคเหนือ มะแขว่น 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะกรูดตาพราหมณ์ (นครราชสีมา)  

 หมากมาศ (กรุงเทพฯ) , หมักข่วง (แม่ฮ่องสอน)  
 ก าจัดต้น - ลูกระมาศ (ภาคกลาง) , บ่าแข่น (ภาคเหนือ) 
 และมะแข่น (ลาว) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston. 
วงศ์ (Family) Rutaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

มะแขว่นเป็นไม้ยืนต้น สูง 5-10 เมตร มักขึ้นในป่าดิบแล้งหรือป่าดิบเขา ล าต้นและกิ่งก้านมีหนาม ใบ
เป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกัน มีใบย่อยประมาณ 6-8 คู่ ใบมีลักษณะยาวรีหรือรูปขอบขนาน ฐานใบ
ไม่เสมอกัน ปลายใบเรียวแหลม ดอกออกเป็นช่อและก้านดอกยาว ดอกมีขนาดเล็กสีขาวอมเขียวเป็นดอกไม่
สมบูรณ์เพศ คือดอกเพศเมียและเพศผู้อยู่คนละต้น มะแขว่นจะออกดอกประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ผลมี
ลักษณะแห้งกลม ผิวขรุขระสีน้ าตาล เมื่อแก่ผลจะแตกจนเห็นเมล็ดสีด ากลม ผิวเรียบเป็นมัน มีกลิ่นหอมฉุน
คล้ายผักชี มีรสเผ็ดเล็กน้อย 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินเม็ด ผสมท าเครื่องเทศ ที่ป่าแป๋ ลูกเม็ดใหญ่มีผิวสวย ให้น้ ามันดี ปริมาณมาก เม็ดอ่อนเอาดองกับ

น้ าเกลือ พริก ข่า กินกับน้ าพริก กินกับลาบ สรรพคุณไล่เลือดลม การดองต้องดองในขวดแก้ว 
เม็ดแก่ เอาไปตากแห้ง 3 แดด เป็นเครื่องเทศ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบและยอดอ่อน รับประทานเป็นผักสดจิ้มน้ าพริก ลาบ ย า 
ผลแก่และเมล็ด ต าหรือบดให้ละเอียดผสมเครื่องแกง เพ่ือให้มีรสเผ็ดร้อน และกลิ่นหอม มะแขว่นแห้ง

เป็นองค์ประกอบของเครื่องเทศ ใช้ผสมกับเครื่องเทศอีกหลายชนิดในเครื่องปรุงอาหาร ช่วยดับกลิ่นคาว  ทาง
ภาคเหนือนิยมใช้เป็นเครื่องปรุงน้ าพริกลาบ มีรสเผ็ด น ามาดองน้ าปลา รับประทานกับลาบ ใส่ในย าเนื้อไก่ หลู้ 
แกงผักกาด ช่วยท าให้อาหารมีรสชาติดีขึ้น จากภูมิปัญญาชาวบ้านจะกินมะแขว่นแกล้มกับอาหารที่มีเนื้อสัตว์
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มากเพราะมะแขว่นช่วยย่อยเนื้อได้ดี ทางภาคใต้นิยมผสมมะแขว่นในเครื่องแกง เช่น แกงฟักทอง แกงปลาไหล 
ช่วยให้แกงมีรสเผ็ดร้อนและมีกลิ่นหอม 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ทานเยอะรสชาดจะเผ็ดร้อน 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
เมล็ด สามารถสกัดน้ ามันหอมระเหย แก้ลมวิงเวียน บ ารุงโลหิต บ ารุงหัวใจ ขับลมในล าไส้ ถอนพิษฟก

บวม แก้หนองใน 
ราก เปลือกและเนื้อไม้ ขับลมในล าไส้ แก้ลมขึ้นเบื้องสูง หน้ามืด ตาลาย วิงเวียน ขับระดู (ห้ามใช้ใน

หญิงมีครรภ์) 
ใบ ขยี้อุดฟันแก้ร ามะนาด แก้ปวดฟัน 
ต ารายาจีน ใช้แก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้อาเจียน แก้ท้องเสีย และแก้อาการปวดไส้เลื่อน 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากชุมชน 
ต้องดองในขวดแก้ว ทานมากจะเผ็ดร้อน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). สมุนไพรก้าจัดยุง – มะแขว่น. สืบค้น

เมื่อ 30 เมษายน 2561 จาก http://www.med.cmu.ac.th/research/lanna-medstudies/herb-
zanthoxylum.htm  
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6) ชื่อเรียกภาคเหนือ เมี่ยง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ชา เมี่ยงดอย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (J.W. Mast.) Kitam. 
วงศ์ (Family) Theaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยว เรียงสลับ ขอบใบจัก ฟันเลื่อย ดอกออกเป็นช่อขนาดเล็ก มี
ดอกย่อยสีขาว 2 - 4 ดอก ผลรูปเกือบกลมขนาด 2 - 4 ซม. มีเมล็ดกลม สีน ้าตาล ออกดอก ช่วงเดือนธันวาคม 
- กุมภาพันธ์ 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดอ่อนท าชา ท าย า ใบแก่น าไปนึ่งท าเมี่ยง ใบแก่จริงๆ ท าชาแก่ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบอ่อนน ามาผลิตเป็นใบชา น าเมล็ดมาบีบอัดให้น ้ามันซึ่งน ามาใช้ผลิตเป็นยา ใช้ประกอบอาหารและ

ใช้ในเครื่องส าอาง 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
องค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญที่มีอยู่ในใบชา ซึ่งได้แก่ สารกลุ่มคาเทชิน เป็นสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ มี

ฤทธิ์ต่อต้านหรือป้องกันโรคบางชนิดได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ส าคัญของชา ดังนั้นผลิตภัณฑ์เมี่ยงที่ผลิตจากใบชาจึง
ประกอบด้วยสารส าคัญที่มีคุณประโยชน์เช่นเดียวกัน คุณประโยชน์ของชาสามารถจ าแนกตามฤทธิ์ทางชีวภาพ
ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ชากับการต้านอนุมูลอิสระ 
ในชาประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระประเภทฟลาโวนอยด์ ที่ทรงพลังหลายชนิด โดยเฉพาะสาร 

Epigallocatechin gallate (EGCG) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์แรง โดยมีฤทธิ์มากกว่าวิตามินอีถึง 20 
เท่า คาเทชินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถจับกับอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด เช่น 
โรคมะเร็ง  โรคหัวใจ    และภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นต้น  จึงช่วยลดอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคเหล่านี้ 
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2. ชากับโรคมะเร็ง 
การดื่มน้ าชาเป็นประจ าสามารถช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งที่อวัยวะต่างๆได้ เช่น มะเร็งกระเพาะ

อาหาร มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งล าไส้เล็ก มะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง มะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งตับอ่อน และ
มะเร็งเต้านม สารคาเทชิน (Catechins) ในชามีผลยับยั้งมะเร็งด้วยกลไกที่หลากหลาย คาเทชินที่ออกฤทธิ์ต้าน
มะเร็งที่ส าคัญคือ Epigallocatechin gallate (EGCG) 

3. ชากับโรคหัวใจ 
คาเทชิน (Catechins)  ช่วยลดการเกร็งของเลือดฝอย ลดการเกิดตะกอนในเส้นเลือดฝอย ท าให้ลด

ความเสี่ยงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด อัมพฤษ์ และอัมพาตจากเส้นเลือดตีบตัน นอกจากนี้ 
Epigallocatechin gallate (EGCG) ยังช่วยลดการเกิดออกซิเดชันของโคเลสเตอรอล ลดการสะสมและการ
สร้างตะกอนในเส้นเลือดจากโคเลสเตอรอล ลดการเกิดเส้นเลือดแข็งตัวตีบตัน และลดความเสี่ยงของโรคเส้น
เลือดหัวใจตีบ 

4. ชากับโรคเบาหวาน 
สารโพลิฟีนอล (Polyphenols) ในชาช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด โดยยับยั้งการท างานของ

เอนไซม์อะไมเลส ซึ่งเป็นเอนไซม์ย่อยแป้ง  คาเทชินช่วยยับยั้งการท างานของเอนไซม์อะไมเลสทั้งในน้ าลาย
และล าไส้  ท าให้แป้งถูกย่อยได้ช้าลง ช่วยให้การเพ่ิมขึ้นของน้ าตาลในเลือดเป็นไปอย่างช้าๆ  นอกจากนั้นชา
เขียวยังลดการดูดซึมของกลูโคสที่ล าไส้ 

5. ชากับสุขภาพช่องปาก 
สารโพลิฟีนอล (Polyphenols) ในชาช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่องปากซึ่งมีทั้ง

แบคทีเรียที่ก่อโรคในช่องปาก Porphyromonas gingivilis และที่ท าให้ฟันผุ Stretococcus mutans คาเท
ชินช่วยยับยั้งการท างานของเอนไซม์อะไมเลสในน้ าลาย ท าให้มีปริมาณกลูโคสและมอลโตสน้อยลง ซึ่งเป็นผล
ลดปริมาณอาหารของแบคทีเรียที่ท าให้เกิดฟันผุ นอกจากนี้คาเทชินยังช่วยเคลือบฟันให้แข็งแรงป้องกันฟันผุ 

6. ชากับโรคอุจจาระร่วง 
Polyphenols มีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื่อกันว่า Polyphenols ท าลายเยื่อหุ้มเซลล์

ของแบคทีเรีย การดื่มชาสามารถใช้รักษาโรคอุจจาระร่วงได้ และสามารถฆ่าสปอร์ของ Clostridium 
botulinum ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ และยังสามารถฆ่าแบคทีเรียที่ทนความร้อน เช่น  Bacillus 
subtilis, B. cereus, Vibrio parahaemolyticus และ C. perfringens 

7. ชากับโรคอ้วน 
ในชาประกอบด้วยสารส าคัญเรียกว่า โพลิฟีนอล (Polyphenols) ที่มีความสามารถยับยั้งเอนไซม์ 

Catechol-O-methyl transferase จึงช่วยกระตุ้นการสร้างความร้อนของร่างกาย มีส่วนช่วยเผาผลาญ
พลังงานและช่วยจัดการกับโรคอ้วน ทั้งยังมีคุณสมบัติในการชะลอการปล่อยกลูโคส (Glucose) สู่กระแสเลือด 
ท าให้ชะลอการสร้างอินซูลิน (Insulin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส่งเสริมให้ร่างกายสะสมไขมัน ดังนั้น ร่างกายจึงเผา
ผลาญไขมันแทนที่จะสะสมไขมัน  
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8. ชากับการผ่อนคลายของระบบประสาท 
L-Theanine เป็นสารส าคัญในชา ออกฤทธิ์กับระบบประสาทส่วนกลาง ช่วยให้สมองปลดปล่อยคลื่น

สมองอัลฟา (Alpha Brain Wave) มากขึ้น และลดการปลดปล่อยคลื่นสมองเบต้า (Beta Brain Wave) ลงท า
ให้ช่วยผ่อนคลาย (Ralaxation) และลดความเครียด  เป็นการส่งเสริมให้มีจิตใจที่สงบ  มีสมาธิมากขึ้น  ไม่
หงุดหงิดง่าย  ล าดับความคิดเป็นระบบระเบียบมากข้ึน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น  
โทษของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
มีคาเฟอีน ทานเยอะนอนไม่หลับ ทานขณะง่วงแก้ง่วงได้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (ม.ป.ป.). เมี่ยง. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2561 จาก 

http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?Bot
anic_ID=2856 

สถาบั นช า  มหาวิ ทยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวง .  ( ม . ป .ป . ) .  เ มี่ ย ง .  สื บค้ น เมื่ อ  30 เ มษายน  2561 จาก
http://web2.mfu.ac.th/other/teainstitute/?p=289&lang=th 
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7) ชื่อเรียกภาคเหนือ หน่อข่าแดง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ข่าแดง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Achasma sphaerocephalum Holtt. 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น เป็นไม้พุ่มมีล าต้นใต้ดิน (เหง้า) และมีก้านใบห่อม้วนซ้อนกันแน่นชูเหนือผิวดิน (ล าต้นเทียม) มีสี
เขียวเข้ม ความสูงประมาณ 1-3 เมตร กาบใบโคนหน่ออ่อนมีสีน้ าตาลแดง 

ใบ รูปไข่โคนใบสอบปลายใบค่อนข้างแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อยมีสีเขียวเข้มเป็นมัน
วาว ท้องใบสีน้ าตาลแดง ความยาว 10-30 ซม. ความกว้าง 5-10 ซม. 

ดอก เป็นดอกช่อออกท่ีปลายยอดสีน้ าตาลแดง ดอกย่อยคล้ายดอกแคสีขาวลายน้ าตาล 
ผล  ผลทรงกลมรี ปลายผลป้านมีสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีแดงส้ม ภายในมีเมล็ด 

แหล่งที่พบ  
ป่าชุมชน  สวนครัว   

ที่มาของพันธุ์พืช  
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
หน่อท าแกงแค ดอก น ามาต้ม ลวก จิ้มน้ าพริก รสชาติดี ไม่เปรี้ยว ไม่เฝื่อน มีกลิ่นหอมกว่าข่าเขียว

ของชุมชนพื้นที่ด้านล่าง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ช่อดอกอ่อน หน่ออ่อน น ามาต้มหรือนึ่งและลวกเป็นผักร่วมกับน้ าพริก เหง้าอ่อน - แก่ น าไปใส่ต้มย า 

วิธีการขยายพันธุ์ 
แยกเหง้า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ผักพ้ืนบ้าน. (ม.ป.ป.). ข่าแดง. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2561 จาก http://area-based.lpru.ac.th/ 

veg/www/Native_veg/v052.htm 
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ปฏิทินพืช บ้านปางมะกล้วย 
 

  ช่ือภาคเหนือ ช่ือไทย/อื่นๆ ปริมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 กระชายแดง กระชายป่า พบมาก หัว       หน่อ ยอด         

2 กอก มะกอก พบมาก                         

3 กันเถิง คันทรง พบน้อย                         

4 ก้านตอง คาวตอง พบมาก                         

5 กุ่ม กุ่มน้ า พบมาก                         

6 ขมิ้นด า   พบน้อย         หน่อ ยอด         

7 ข่าเมือง  ข่าหยวก พบมาก     หน่อ ยอด ดอก              

8 ขี้ติ้วป่า ติ้วเกลี้ยง พบมาก                         

9 ขี้มด ไข้มด ชุมเส็ด  พบมาก                         

10 ขี้เสียด สีเสียด   พบน้อย                         

11 ขี้เหล็กขาว ขี้เหล็กใหญ่  พบมาก     ยอด   ดอก              

12 ขี้เหล็กแดง ขี้เหล็กเลือด  พบ     ยอด   ดอก              

13 ไคร้มันป๋า มันปลา พบมาก                         

14 งาขี้ม้อน งามน งาปุก พบ         ใบ ห่อขนม       ผล   

15 ชาน้ ามัน   พบมาก  ไม่น ามาทาน เอาน้ ามันจากผลน ามาปรุงอาหาร 

16 เชียงดา   พบ                         
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  ช่ือภาคเหนือ ช่ือไทย/อื่นๆ ปริมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

17 ดอกแค   พบมาก                         

18 ดอกง้ิว   ต้นพบน้อย     รสชาตดิ ี ต้นมีไม่มาก แต่ขนาดต้นใหญ่ใหด้อกมาก 

19 ดีกระทิง ดีปลา๋กั้ง ดีปลากั้ง พบมาก                         

20 ดีเหยี่ยน ผักบุ้งร้วม พบมาก                       รสชาติดี 

21 เดื่อหลวง เดื่อหว้า มะเดื่อหว้า  พบน้อย         ยอด               

22 ต้างหลวง ต้างป่า ต้างผา พบมาก                         

23 ตูน ทูน คูน พบมาก     รสชาตดิ ี               

24 เตา เทาน้ า ไก พบน้อย                         

25 ถั่วปี ๋ ผักผีด  พบน้อย                         

26 ถั่วพ ู   พบ                         

27 บอนเมือง บอนเขียว บอนจีนด า  พบมาก                         

28 บะกอม ลาย มะคอม พบน้อย                         

29 บะค้อนก้อม อีฮึม  มะรุม พบน้อย ยอด   ฝัก ดอก                

30 บะบอย ถั่วบอย ถ่ัวราชมาษ พบ เม็ดแก ่                 เริ่มออก 

31 บะแปบ ถั่วแปบ พบ เม็ดแก ่                 เริ่มออก 

32 บะหนุน ขนุน พบมาก       รสชาติดี                 

33 ใบจั๋น ยี่หร่า พบมาก                         

34 ปิ้งขาว ปิ้งขม ป้ิงหลวง ปิ้งเห็บ พบมาก ดอก                       
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  ช่ือภาคเหนือ ช่ือไทย/อื่นๆ ปริมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

35 ผักแคบ ต าลึง พบมาก     รสชาตดิ ี               

36 ผักชายา คะน้าแมกซิกัน  พบน้อย                         

37 ผักชี   พบ                         

38 ผักชีฝรั่ง   พบ                         

39 ผักดีด ต้อยตั่ง พบน้อย                         

40 ผักเดื่อ มะเดื่อเกลี้ยง มะเดื่อ พบน้อย         ยอด              

41 ผักแปม   พบมาก                         

42 ผักเผด็ หมูแม้ว คราดหัวแหวน พบมาก     รสชาตดิ ี               

43 ผักไผ ่ ผักแพว พบมาก                         

44 ผักแว่น   พบน้อย                         

45 ผักหนัง   พบมาก                         

46 ผักหละ ชะอม พบ     รสชาตดิ ี               

47 ผักฮ้วน กระทุงหมา พบ                         

48 ผักเฮือด ผักเลยีบ ผักเฮียด พบมาก                         

49 พลับป่า (กล้วยฤาษี) จันป่า พบ                     ผล  

50 ฟักแก้ว ฟักทอง พบ     ยอด               ผล  

51 ฟักหม่น ฟักเขียว  พบ     ยอด               ผล  

52 มะกล่ า มะแค้ก หมากแค้ก  พบมาก     รสชาตดิ ี                 
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  ช่ือภาคเหนือ ช่ือไทย/อื่นๆ ปริมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

53 มะเกว๋น ตะขบป่า  พบมาก             ผล          

54 มะขามป้อม   พบมาก                         

55 มะขามส้ม มะขาม พบมาก                         

56 มะเขือเครือ ซาโยเต ้ พบมาก                         

57 มะเขือปู ่ มะอึก พบ                         

58 มะแขว้ง มะเขือพวง พบ                         

59 มะแขว้งขม มะแว้ง พบ                         

60 มะไฟป่า มะไฟ พบมาก                         

61 มะเม่าสาย ไม้เม่า พบมาก                         

62 มะริดไม ้ เพกา พบมาก                         

63 มันแกว มันเทศ  พบ รสชาตดิ ี                 

64 ลิงลาว นางลาว นางเเลว พบน้อย                         

65 ส้มป่อย ส้มพอดี  พบมาก                         

66 ส้มออบแอบ ส้มเค้า  พบ                         

67 สะแล แกแล ข่อยย่าน  พบมาก                         

68 เสลดพังพอนตัวเมีย พญายอ พบมาก     รสชาตดิ ี               

69 เสาวรส กะทกรกฝรั่ง  พบ         ดอก  ผล           

70 เสี้ยว ชงโค พบ                         
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  ช่ือภาคเหนือ ช่ือไทย/อื่นๆ ปริมาณ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

71 โสม โสมไทย  พบ                         

72 หน่อก้า ข่าโคม ข่าคม กุ๊ก พบมาก     หน่อ ดอก                

73 หน่อไม้ฮวก ไผร่วก พบ                         

74 หน่อไร ่ ไผไ่ร ่ พบมาก                         

75 หน่อสีสุก ไผส่ีสุก พบ                         

76 หมากปู ๊ หมากผู ้ พบมาก                         

77 หวาย   พบ     รสชาตดิ ี               

78 เห็ดขอนขาว   พบ                         

79 เห็ดข้าวตอก   พบ                         

80 เห็ดไข่หา่น เห็ดกระโดงขาว พบ                         

81 เห็ดโคน   พบ                         

82 เห็ดซาง   พบ                         

83 เห็ดแดง   พบ                         

84 เห็ดหน้าม่อย เห็ดหน้าม่วง พบ                         

85 เห็ดหล่ม เหด็ก่อ เห็ดหอม พบ                         

86 เห็ดหูหน ู   พบ     รสชาตดิ ี               

87 โหมแดง ผักเป็ดแดง ผักเป็ดฝรั่ง พบ                         

88 อ้มกบ ผักกระโฉม ผักกระโสม พบน้อย                         
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ข้อมูลพืช บ้านปางมะกล้วย 
 
1) ชื่อภาคเหนือ กระชายแดง 
ชื่อไทย/อื่นๆ กระชายป่า, ขิงแคลง, ขิงแดง, ขิงทราย (ภาคอีสาน), ขิงละแอน (ภาคเหนือ) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr., Gastrochilus pandurata (Roxb.) 
Ridl. , Kaempferia pandurata Roxb (ชื่ อทั้ งหมดปัจจุบัน เป็นชื่อ พ้องของกระชาย  Boesenbergia 
rotunda) 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นกระชายแดง จัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปี มีเหง้าอยู่ใต้ดิน หรืออาจเรียกว่า “หัวกระชาย” หรือ 
“นมกระชาย” หรือ “กระโปก” ลักษณะทั่วไปเหมือนกันกับกระชายเหลือง แต่จะแตกต่างกันตรงเหง้าและเนื้อ
ด้านในของเหง้า โดยเนื้อจะมีสีเหลืองแกมส้ม ส่วนขนาดของล าต้น ขนาดใบ เหง้าหรือรากจะเล็กกว่ากระชาย
เหลือง มีความสูงของทรงพุ่มประมาณ 30-80 เซนติเมตร  

เหง้าเรียวยาว ออกเป็นกระจุก ลักษณะของรากหรือเหง้าสะสมอาหารจะมีลักษณะเป็นแท่งกลม เรียว
ยาว พองตรงกลางและฉ่ าน้ า เหง้ามีสีน้ าตาลอ่อนและมีกลิ่นหอมอ่อนไม่แรงเหมือนกระชายเหลือง ชอบดิน
ร่วนที่ระบายน้ าดี เป็นที่ร่ม และในช่วงฤดูฝนจะแตกยอดขึ้นเหนือพ้ืนดิน หรืออาจเกิดได้ตลอดทั้งปีหากดินมี
ความชื้นสูง 

กาบใบมีลักษณะซ้อนกันหลายชั้น มีสีน้ าตาลแดง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อ สามารถพบได้ทั่วไป
ของทุกภาคในประเทศ  

ใบกระชายแดง มีใบเป็นใบเดี่ยว เป็นรูปไข่ค่อนข้างยาวหรือเป็นรูปใบแกมหอก โคนใบสอบ ขอบใบ
ขนาน มีความกว้างประมาณ 4-8 เซนติเมตรและยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร แผ่นใบมีสีเขียวเรียบและ
เป็นมัน ก้านใบเป็นร่อง มีลิ้นใบบางใสที่ส่วนบนของกาบใบ โคนกาบใบและหลังใบมีสีแดงเรื่อ ๆ ส่วนที่กาบใบ
ที่ท าหน้าที่ช่วยห่อหุ้มล าต้นและหลังใบด้านล่าง 
แหล่งที่พบ  

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใส่ขนมจีนน้ ายา แกงหน่อ ย าหน่อ 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หน่ออ่อนสามารถน ามาใช้ปรุงรสในน้ ายาขนมจีน และใช้บริโภคเป็นผัดสดร่วมกับน้ าพริกได้ มีการน า

กระชายแดงมาใช้เพ่ือแก้การถูกคุณไสย ด้วยการใช้หัวน ามาโขลกให้ละเอียดผสมกับน้ าผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอน 
แล้วเสกด้วยคาถาบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ “อิติปิโสภะคะวา จนถึง ภะคะวาติ” ให้ครบ 16 จบ ก่อนน า
ให้ผู้ถูกคุณไสยรับประทาน หรือน ามาใช้ในทางอยู่ยงคงกระพันชาตรี 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยแก้โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ท าให้ร่างกายแข็งแรง ด้วยการใช้หัวตากแห้ง

น ามาบดละเอียดละลายผสมกับน้ าผึ้งแล้วปั้นเป็นยาลูกกลอนกินเป็นประจ าก่อนอาหารเช้าและเย็น (หัว) 
2. ช่วยบ ารุงก าลัง ท าให้กระชุ่มกระชวย (หัว) 
3. ช่วยบ ารุงระบบประสาทให้ท างานได้ดีขึ้น (หัว) 
4. ช่วยบ ารุงก าหนัด แก้กามตายด้าน ท าให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย ด้วยการใช้หัวแห้งน ามาบดผสม

กับน้ าผึ้งเป็นยาลูกกลอนรับประทาน (หัว) 
5. ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดแข็งตัว (หัว) 
6. ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน (หัว) 
7. ช่วยรักษาโรคในช่องปากต่าง ๆ แก้ปากเปื่อย ปากแตก มีแผลในช่องปาก (หัว) 
8. ช่วยรักษามะเร็งเม็ดเลือด จาการวิจัยใหม่พบว่ากระชายแดงเป็นส่วนประกอบในการรักษามะเร็ง

เม็ดเลือด (BVHJ) ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้ กระชายแดงทั้งต้น 50 กรัม, แพงพวยดอกขาวทั้งต้น 50 กรัม, หญ้า
งวงช้างทั้งต้น 50 กรัม, และสบู่แดงทั้งต้น 50 กรัม น ามาบดรวมกันให้เป็นผง ใช้ชงกับน้ าร้อนดื่มหลังอาหาร
ครั้งละ 2 ช้อนชา วันละ 3 เวลา (ท้ังต้น) 

9. ช่วยรักษามะเร็งกระดูก (BOE) โดยใช้กระชายแดงน ามาบดให้เป็นผง ใช้กินก่อนอาหารครั้งละ 2 
ช้อนชา (ไม่ระบุว่ากินอย่างไร แต่คาดว่าน่าจะใช้ชงกับน้ าร้อนดื่ม) วันละ 3 เวลา อาการจะดีขึ้น (ไม่ระบุว่าเป็น
ส่วนไหน) 

10. ช่วยแก้ลมอันเกิดแก่กองหทัยวาตะหรือลมในหัวใจ ที่ท าให้จิตใจระส่ าระสาย แก้อาการใจสั่น (หัว) 
11. ช่วยแก้อาการปวดมวนในท้อง (หัว) 
12. ช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ลมจุกเสียดได้ดี มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย E.coli ซึ่งอาจเป็น

สาเหตุของอาการจุกเสียดแน่น (หัว) 
13. สาร Cineole ในกระชายแดงมีฤทธิ์ช่วยลดการบีบตัวของล าไส้ได้ จึงช่วยลดอาการปวดเกร็งได้ 
14. ช่วยแก้อาการปวดเบ่ง (หัว) 
15. ช่วยแก้อาการบิดมูกเลือด (หัว) 
16. ช่วยรักษาโรคล าไส้ใหญ่อักเสบ (หัว) 
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17. ช่วยแก้โรคพยาธิ ด้วยการใช้หัวน ามาปั้นเป็นยาลูกกลอนรับประทานก่อนเข้านอนทุกวัน (หัว)หัว
กระชายแดง 

18. ช่วยขับระดูขาว แก้มุตกิดระดูขาวของสตรี (หัว) 
19. น้ ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อในระบบ

ทางเดินอาหาร 
20. ป้องกันมะเร็งและช่วยท าให้ตับท างานก าจัดสารพิษได้ (หัว) 
21. จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่า สาร Pinostrobin ในกระชายมีฤทธิ์ช่วยต้านการ

เจริญเติบโตของเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคกลาก 3 ชนิด และช่วยต้านการเจริญของเชื้อ Candida 
albican ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการตกขาวในสตรี 

22. ช่วยป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม (หัว) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

แยกหน่อ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai.  (2560) .  กระชายแดง สรรพคุณและประโยชน์ของกระชายแดง 26 ข้อ ! .  สืบค้น เมื่ อ  

5 พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/กระชายแดง/ 
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2) ชื่อภาคเหนือ กอก 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะกอก กูก กอกกุก (เชียงราย), กอกเขา (นครศรีธรรมราช), ไพแซ (กะเหรี่ยง-

เชียงใหม่), กอกหมอง (เงี้ยว-เชียงใหม่), กราไพ้ย ไพ้ย (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ตะผ
ร่าเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง), กอกป่า (เมี่ยน), มะกอกไทย (ไทลื้อ), มะกอกป่า (เมี่ยน), 
สือก้วยโหยว (ม้ง), โค่ยพล่าละ แผละค้อก เพ๊ียะค๊อก ล าปูนล (ลั้วะ) , ตุ๊ดกุ๊ก (ขมุ), 
ไฮ่บิ้ง (ปะหล่อง), Hog plum, Wild Mango 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondias pinnata (L. f.) Kurz 
วงศ์ (Family) Anacardiaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นมะกอก มีถ่ินก าเนิดดั้งเดิมอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยด้วย จัดเป็นไม้ยืน
ต้นผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 15-25 เมตร ล าต้นตั้งตรงและมีลักษณะกลม เรือนยอดเป็นพุ่มกลม 
แตกกิ่งก้านโปร่ง กิ่งมักห้อยลง เปลือกต้นเป็นสีเทา เปลือกหนาเรียบ มีปุ่มปมบ้างเล็กน้อย และมีรูอากาศตาม
ล าต้น กิ่งอ่อนมีรอยแผลการหลุดร่วงของใบ ตามเปลือก ใบ และผลมีกลิ่นหอม มักพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ 
ป่าเต็งรัง ป่าแดง และป่าดิบแล้งทุกภาคของประเทศไทย  

ใบมะกอก เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายใบคี่ ออกเรียงสลับ มีใบย่อยประมาณ 4-6 คู่ 
โดยจะออกเป็นคู่ ๆ ตรงข้ามกัน หรือเยื้องกันเล็กน้อย ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบแหลมหรือ
เป็นติ่งแหลม โคนใบมนเบี้ยวหรือขอบไม่เท่ากัน ส่วนขอบใบเรียบ มีขนาดกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร และ
ยาวประมาณ 7-12 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างนุ่ม ใบอ่อนเป็นสีน้ าตาลแดง เนื้อใบหนาเป็นมัน หลังใบเรียบ
เกลี้ยง ส่วนท้องใบเรียบ มีก้านใบร่วมยาวประมาณ 12-16 เซนติเมตร  

ดอกมะกอก เป็นแบบแยกเพศแต่อยู่บนต้นเดียวกัน โดยจะออกเป็นช่อแบบแยกแขนงที่ปลายกิ่งหรือ
ออกตามซอกใบ มีดอกย่อยจ านวนมากและมีขนาดเล็ก ดอกย่อยเป็นสีครีม มีกลีบดอกสีขาว 5 กลีบ กลีบดอก
เป็นรูปรี ปลายกลีบดอกแหลม มีขนาดประมาณ 4 มิลลิเมตร ส่วนกลีบเลี้ยงดอกมี 5 กลีบ ลักษณะเป็นรูปถ้วย 
ปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉก โดยจะออกดอกในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  

ผลมะกอก ผลเป็นผลสดแบบมีเนื้อ ฉ่ าน้ า ลักษณะของผลเป็นรูปไข่ มีขนาดกว้างประมาณ 2.5-3 
เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ผลอ่อนเป็นสีเขียว ส่วนผลแก่เป็นสีเหลืองอมสีเขียวถึงสีเหลือง
อ่อน ประไปด้วยจุดสีเหลืองและด า มีรสเปรี้ยวจัด ภายในผลมีเมล็ดเดี่ยวขนาดใหญ่และแข็งมาก ผิวเมล็ดเป็น
เสี้ยนและขรุขระ 
แหล่งที่พบ  

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
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ที่มาของพันธุ์พืช  
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ยอด/ใบ ส้าผัก เครื่องเคียงลาบหมู กุ้งต า กุ้งเต้น น้ าพริกตาแดง 
ล าต้น ถากเปลือกใส่ลาบดิบ 
ผล ใส่ส้มต า น้ าพริกตาแดง 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เปลือกต้น ใบ และผล ใช้กินเป็นยาบ ารุงธาตุในร่างกาย (เปลือกต้น, ใบ, ผล) 
2. เนื้อในผลมีสรรพคุณช่วยแก้ธาตุพิการ เพราะน้ าดีไม่ปกติและกระเพาะอาหารพิการ (เนื้อในผล) 
3. ผลมีรสเปรี้ยวอมหวาน สรรพคุณช่วยแก้โรคขาดแคลเซียมได้ (ผล) 
4. เปลือกต้นมีรสฝาดเย็นเปรี้ยว มีสรรพคุณช่วยดับพิษกาฬ (เปลือกต้น) 
5. ใบมีรสฝาดเปรียว น ามาค้ันเอาน้ าใช้หยอดหู แก้หูอักเสบ แก้อาการปวดหู (ใบ) 
6. รากมีรสฝาดเย็น สรรพคุณเป็นยาแก้ร้อนใน กระหายน้ า ช่วยท าให้ชุ่มคอ (ราก , เปลือกต้น, ใบ, 

ผล) เมล็ดน ามาเผาไฟ แช่กับน้ าดื่มเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ า ท าให้ชุ่มคอ (เมล็ด) ส่วนเปลือกต้นก็มี
สรรพคุณช่วยแก้ร้อนในเช่นกัน (เปลือกต้น) 

7. ผลมีรสเปรี้ยวอมหวาน เป็นยาฝาดสมาน ช่วยแก้เลือดออกตามไรฟันได้ เพราะมีวิตามินซีสูง 
(เปลือกต้น, ใบ, ผล) 

8. ช่วยแก้อาเจียน (เปลือกต้น) 
9. ช่วยแก้อาการสะอึก (เปลือกต้น, เมล็ด) 
10. เมล็ดน ามาเผาไฟ สุมแก้หอบ (เมล็ด) ส่วนผล ใบ และเปลือกต้นก็มีสรรพคุณแก้หอบได้เช่นกัน 

(เปลือกตน้, ใบ, ผล) 
11. เปลือกต้นและแก่นเป็นยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ (เปลือกต้น, แก่น) 
12. ใบมีสรรพคุณช่วยแก้อาการปวดท้อง (ใบ) 
13. ใบใช้เคี้ยวกินแก้อาการท้องเสีย (ใบ) 
14. ช่วยแก้บิดปวดมวนท้อง แก้ท้องเสีย และโรคที่เกี่ยวกับล าไส้ (เปลือกต้น) ส่วนผลหรือเนื้อในผลมี

สรรพคุณเป็นยาแก้บิด (เนื้อในผล) 
15. รากมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะ (ราก) บ้างว่าใช้เมล็ดน ามาสุมไฟ แช่กับน้ าดื่มเป็นยาขับ

ปัสสาวะ (เมล็ด) 
16. ช่วยแก้ดีพิการ (ผล) 
17. เปลือกต้นมีสรรพคุณช่วยในการสมานแผล มีกลิ่นหอม ฝาดสมาน และเป็นยาเย็น (เปลือกต้น)[4] 

ส่วนใบก็มีฤทธิ์เป็นยาฝาดสมานเช่นกัน (ใบ) 
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18. เปลือกน ามาป่นให้เป็นผง ผสมกับน้ า ใช้ทาแก้โรคปวดตามข้อ (เปลือก) 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ผลใช้รับประทานเป็นผลไม้ได้ ส่วนผลสุกจะนิยมน ามาใส่ส้มต า น้ าพริก ย า และใช้ประกอบ

อาหารอ่ืน ๆ ที่ต้องการรสเปรี้ยว โดยจะมีรสเปรี้ยวและฝาดเล็กน้อย นอกจากนี้เนื้อในของผลสุกยังสามารถ
น ามาใช้ท าน้ าผลไม้หรือท าเป็นเครื่องดื่มได้อีกด้วย โดยน ามาปอกเปลือกออกฝานเอาแต่เนื้อไปเข้าเครื่องปั่น 
เติมน้ าเชื่อมให้มีรสหวานตามชอบใจ ก็จะได้น้ ามะกอกปั่นที่มีกลิ่นและรสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร อีกท้ังยังอุดม
ไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ  

2. ผลมะกอกมีสารต้านมะเร็งและสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยคุณค่าทางโภชนาการของยอดอ่อน
มะกอกต่อ 100 กรัม ประกอบไปด้วย พลังงาน 46 กิโลแคลอรี , ใยอาหาร 16.7 กรัม, เบตาแคโรทีน 2,017 
ไมโครกรัม, วิตามินเอ 337 ไมโครกรัม, วิตามินซี 53 มิลลิกรัม, แคลเซียม 49 มิลลิกรัม 

3. ผลยังใช้เป็นอาหารของสัตว์ป่าได้เป็นอย่างดี นายพรานป่ามักจะเฝ้าต้นมะกอกเพ่ือรอส่องสัตว์ป่า
ที่เข้ามากินผลมะกอกท่ีร่วงอยู่บนพื้น 

4. ยอดอ่อนใช้รับประทานเป็นผักได้ โดยใช้รับประทานทั้งสุกและดิบร่วมกับน้ าพริก ลาบ ส้มต า 
น้ าตก และอาหารประเภทย าที่มีรสจัด (ชาวเหนือนิยมน ามาสับผสมลงไปในลาบ เพ่ือช่วยให้รสชาติไม่เลี่ยน
และอร่อยขึ้น) ส่วนช่อดอกมะกอกใช้กินแบบดิบๆ ส่วนชาวปะหล่องจะใช้เปลือกต้นขูดเป็นฝอยแล้วน ามาใส่
ลาบกิน 

5. ใบมีกลิ่นหอม นอกจากจะใช้เป็นผักจิ้มแล้วยังใช้แต่งกลิ่นอาหารได้ 
6. ยางจากต้นมีลักษณะใสเป็นสีน้ าตาลปนแดง ไม่ละลายน้ า แต่จะเกิดเป็นเมือก สามารถน ามาใช้

ติดของ และท าให้เยื่อเมือกอ่อนนุ่ม 
7. เนื้อไม้มะกอกเป็นไม้เนื้ออ่อน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ท าไม้จิ้มฟัน ท ากล่อง

ไม้ขีด ท ากล่องใส่ของ หีบศพ ฯลฯ บางข้อมูลระบุว่าสามารถน ามาใช้ในงานก่อสร้างบ้านได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด การตอน และการปักช า แต่ส่วนมากนิยมใช้การเพาะเมล็ดเป็นหลัก 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). มะกอก/มะกอกป่า (Hog plum) สรรพคุณ และการปลูกมะกอก . สืบค้นเมื่อ 5 

พฤศจิกายน 2561 จาก http://puechkaset.com/มะกอกป่า/ 
Medthai. (2560). มะกอก สรรพคุณประโยชน์ของมะกอกไทย 26 ! (มะกอกป่า). สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/มะกอกป่า/ 
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3) ชื่อภาคเหนือ กันเถิง 
ชื่อไทย/อื่นๆ คันทรง ก้านตรง (สุรินทร์), ก้านถึง ก้านเถ่ิง ก้านเถิง ผักก้านเถิง (ภาคเหนือ), คันซง 

คันซุง คันชุง คันทรง (ภาคกลาง), กะทรง ทรง (ภาคใต้), เพลโพเด๊าะ (กะเหรี่ยง-
แม่ฮ่องสอน), ผักหวานต้น (ลั้วะ), ก้านเถง ผักก้านตรง ผักก้านถึง ผักคันทรง , 
Lather leaf  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Colubrina asiatica (L.) Brongn  
วงศ์ (Family) Rhamnaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นคันทรง จัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลางกึ่งไม้เลื้อย ล าต้นตั้งตรงและมีความสูงของต้นประมาณ 2-3 เมตร 
บ้างว่าสูงได้ประมาณ 1-9 เมตร แตกกิ่งก้านมากตั้งแต่โคนต้น กิ่งก้านมีขนาดเล็กกลมสีเขียว กิ่งก้านสีเขียวเข้ม
เป็นมัน เปลือกต้นเป็นสีเทา มีรอยแตกเป็นร่องตื้น ๆ ถี่ ๆ และตามล าต้นจะมีตาที่ทิ้งใบเป็นตุ่มห่าง ๆ มักขึ้น
เองตามป่าราบ ป่าดงดิบ ป่าละเมาะ หรือที่รกร้างข้างทางทั่วไป โดยจะพบได้มากทางภาคเหนือ บ้างว่าพบได้
มากตามชายทะเลหรือชายหาดหินปูน 

ใบ เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปรี รูปไข่ รูปไข่กว้าง หรือรูปหัวใจ ปลายใบเรียว
แหลม โคนใบมนหรือแหลม ส่วนขอบใบหยักมนแกมจักเป็นฟันเลื่อยละเอียด ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3 -6 
เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-9 เซนติเมตร แผ่นใบบาง หลังใบเรียบเป็นมันและเป็นสีเขียวเข้มกว่าท้องใบ 
ส่วนท้องใบเรียบมีขนที่เส้นใบ ผิวใบทั้งสองด้านมันเงา โดยมีเส้นใบ 3 เส้นออกจากโคนใบ เส้นใบข้างอีก 3-4 
เส้นออกจากเส้นกลางใบ ก้านใบยาวประมาณ 1-1.6 เซนติเมตร มีหูใบขนาดเล็กยาวประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร 

ดอกคันทรง ออกดอกเป็นช่อกระจุกเล็ก ๆ ตามซอกใบตามกิ่ง ช่อดอกยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 
ก้านเรียงเป็นแถวเป็นช่อเล็ก ๆ ในแต่ละช่อดอกจะมีดอกย่อยอยู่ประมาณ 8-14 ดอก ดอกย่อยมีขนาดเล็ก เมื่อ
ดอกบานจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.4-0.5 เซนติเมตร ดอกเป็นสีเหลืองอ่อนปนเขียว มีกลิ่นหอม
อ่อน ๆ ในดอกย่อยจะประกอบไปด้วยดอกสมบูรณ์เพศประมาณ 2-3 ดอก และดอกเพศผู้อีกหลายดอก 
ลักษณะของดอกเป็นรูปจาน ดอกมีเกสรเพศผู้จ านวน 5 ก้าน กลีบดอกเป็นสีเหลืองแกมเขียวมี 5 กลีบ ปลาย
กลีบดอกแหลม ส่วนโคนกลีบดอกติดกันที่ฐานดอก จานรองสีเหลืองส้ม มีรังไข่ประมาณ 2-3 ห้องหลอมรวม
กับจานรอง ส่วนกลีบเลี้ยงเป็นสีเขียวสดมี 5 กลีบ ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ส่วนก้านดอกสั้น มีความยาว
ประมาณ 0.2-0.3 เซนติเมตร โดยจะออกดอกช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม 

ผลคันทรง เป็นผลเดี่ยว ลักษณะเป็นรูปทรงกลมหรือกลมแป้น ที่ขั้วผลมีวงกลีบเลี้ยงสีเขียวติดอยู่ 
เรียงห้อยลงเป็นแถว ๆ ตามกิ่ง ปลายผลเว้าเข้าแบ่งออกเป็นพู 3 พู ผลเป็นสีเขียวแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล
เมื่อผลแก่ ผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8-0.9 เซนติเมตร ผิวผลเรียบเป็นมัน มีก้านผลที่ยาว
ประมาณ 0.4-0.6 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ดขนาดเล็กจ านวน 3 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะแบนและเป็นสีด า
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หรือเป็นสีน้ าตาลเทา มีขนาด 0.5-0.6 x 0.4-0.5 เซนติเมตร โดยจะติดผลในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือน
ธันวาคม 
แหล่งที่พบ  

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด ใบอ่อน แกงใส่ปลาแห้ง กินยอดอ่อน แกงแค, ลวกจิ้มน้ าพริก, ผัดผักน้ ามันหอย 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ใบอ่อนและยอดอ่อนน ามานึ่งหรือต้มให้สุก ใช้รับประทานเป็นผักจิ้มร่วมกับน้ าพริก น้ าพริกปลาร้า ตา

แดง หรือใช้เป็นผักรองห่อหมก และยังน ามาใส่ในแกงแคร่วมกับผักอ่ืน ๆ ใช้ท าแกงกับปลาย่าง ใส่ในแกงขนุน 
ใช้ท าแกงผักคันทรงกุ้งสด น ามาท าแกงส้ม แกงเลี้ยง หรือน ามาผัดกับน้ ามัน 

ชาวฮาวายจะใช้ใบแทนสบู่  
ผลใช้เป็นยาเบื่อปลา 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ใบมีรสขม ช่วยท าให้เจริญอาหาร (ใบ) 
2. ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ (น้ ามันจากเมล็ด) 
3. รากมีสรรพคุณเป็นยาเย็น ช่วยแก้พิษร้อนถอนพิษไข้ โดยนิยมใช้รากคันทรงร่วมกับรากย่านาง

และรากผักหวานบ้าน เพ่ือใช้เป็นยาหลักในต ารับยาแก้ไข้ แก้ไข้พิษ ไข้ออกตุ่มต่าง ๆ ส่วนน้ ามันจากเมล็ดก็มี
สรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ด้วยเช่นกัน (ราก, น้ ามันจากเมล็ด) 

4. รากน ามาฝนกับน้ ามะพร้าวใช้กินแก้ตานขโมยในเด็ก (โรคพยาธิในเด็กอายุระหว่าง 5-13 ปี เป็น
โรคที่ท าให้เด็กมีอาการซูบผอม อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย) (ราก) 

5. รากใช้ดินแก้อาการร้อนในกระหายน้ า (ราก) 
6. ทั้งใบและผลมีสารซาโปนิน มีฤทธิ์ท าให้ง่วงนอน การบริโภคมากเกินไปอาจท าให้เกิดอันตรายได้ 

และสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานทั้งใบและผล (ผล, ใบ) 
7. ในประเทศมาเลเซียจะใช้ต้นน ามาต้มรับประทานเพ่ือช่วยบรรเทาอาการของโรคกระเพาะอาหาร 

(ต้น) 
8. ผลท าให้แท้งบุตร ส าหรับสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานทั้งผลและใบ (ผล) 
9. รากใช้ฝนกับน้ ามะพร้าวกินเป็นยาแก้บวม (ราก) 
10. เปลือกต้น ราก หรือใบมีรสฝาดเฝื่อน ช่วยแก้อาการบวมน้ า (ใบ, เปลือกต้น, ราก) 
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11. เปลือกต้นและใบใช้ต้มอาบ จะช่วยแก้อาการบวมทั้งตัวเนื่องจากไตและหัวใจพิการ (เปลือกต้น
และใบ) 

12. ช่วยแก้น้ าเหลืองเสีย (ใบ, เปลือกต้น, ราก) 
13. ใบน ามาปรุงเป็นยาต้มใช้ทาบรรเทาอาการระคายเคืองที่ผิว อาการแพ้ ผื่นคัน โรคผิวหนังอักเสบ 

ฝี และช่วยรักษาโรคผิวหนังได้บางชนิด (ใบ) 
14. เปลือกต้นและใบใช้ต้มกับน้ าอาบจะช่วยแก้เม็ดผื่นคันตามตัว (เปลือกต้นและใบ) 
15. ช่วยแก้อาการชา ช่วยบรรเทาอาการปวด แก้อาการปวดตามร่างกาย (น้ ามันจากเมล็ด) 
16. เปลือกต้นและใบใช้ต้มอาบ ช่วยแก้อาการเหน็บชา (เปลือกต้นและใบ) 
17. น้ ามันจากเมล็ดคันทรงใช้รักษาโรคข้อรูมาติกได้ (น้ ามันจากเมล็ด) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ใช้เมล็ด และวิธีการปักช าล าต้น 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). คันทรง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นคันทรง 20 ข้อ !. (ผักก้านตรง). สืบค้นเมื่อ 5 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/คันทรง/  
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4) ชื่อภาคเหนือ ก้านตอง 
ชื่อไทย/อื่นๆ คาวตอง พลูคาว ผักคาวตอง (ล าปาง, อุดรธานี) คาวทอง (อุตรดิตถ์, มุกดาหาร) ผัก

ก้านตอง (แม่ฮ่องสอน) ผักคาวปลา, ผักเข้าตอง, ผักคาวตอง (ภาคเหนือ) ส่วนทาง
ภาคกลางมักจะนิยมเรียกว่า พลูคาว, Plu Kaow, Bishop’s weed  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Houttuynia cordata Thunb 
วงศ์ (Family) Saururaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ผักคาวตองเป็นพืชล้มลุก เลื้อยอยู่ตามผิวดิน มีกลิ่นคาวโดยเฉพาะใบและยอดอ่อน  
ล าต้นมีข้อปล้องชัดเจน 
ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียว ท้องใบสีน้ าตาลแดง  
ดอกเป็นช่อออกท่ีปลายยอด ดอกย่อยขนาดเล็ก สีเหลือง มีใบประดับสีขาว 4 ใบ   
ผลเป็นฝักทรงกระบอก มีเมล็ดจ านวนมาก 

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินใบ กับลาบกับน้ าพริก ผักกับลาบ, ผักส้า, เครื่องเคียง 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ต้นแห้งประมาณ 15-30 กรัม (ต้นสด 30-60 กรัม) น ามาแช่น้ าทิ้งไว้ประมาณ 3 นาที แล้วน ามาต้มน้ า

ให้เดือดประมาณ 5 นาทีแล้วน ามาดื่ม แต่หากใช้ร่วมกับสมุนไพรหรือยาชนิดอ่ืน ให้ต้มยาอ่ืนให้เดือดก่อนจึงใส่
ยา ต้มให้เดือด 

ยอดอ่อนและใบอ่อนกินเป็นผักสดกับลาบ และน้ าพริก หรือเป็นส่วนประกอบของแกงบอนและแกง
ข้าวคั่ว นอกจากนี้ยังกินสด เป็นยาสมุนไพรแก้โรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ในการรักษาโรคที่เก่ียวกับผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับ

ปัสสาวะ 
2. มีฤทธิ์ในการช่วยต่อต้านมะเร็ง ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง 
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3. มีฤทธิ์ในการช่วยบ าบัดฟื้นฟูโรคความดันโลหิตสูง 
4. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ต้านทานโรค ช่วยยืดอายุผู้ป่วยให้อยู่สู้โรคได้นานมากข้ึน 
5. มีส่วนช่วยยับยั้งเบาหวาน รักษาความสมดุลของร่างกาย 
6. ช่วยท าให้กระดูกเชื่อมติดกันเร็วขึ้น (ต้นสด) 
7. ช่วยรักษาปริมาณของเหลวในร่างกาย 
8. ช่วยรักษาอาการหูชั้นกลางอักเสบ (ท้ังต้น) 
9. ใช้รักษาโรคติดเชื้อและทางเดินหายใจ (ต้น) 
10. ประโยชน์ของผักคาวตองช่วยแก้ไข้ (ใบ) 
11. ช่วยรักษาโรคไข้มาลาเรีย (ต้น) 
12. ใช้เป็นส่วนผสมในต ารับยาที่เป็นน้ ายาข้น ใช้ทารักษาและช่วยต้านเชื้อโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ 
13. ใช้เป็นส่วนประกอบในต ารับยา ช่วยรักษาอาการติดเชื้อเฉียบพลัน ติดเชื้อทางเดินหายใจ 
14. ใช้เป็นส่วนผสมในต ารับยาที่เป็นน้ ายาข้น ใช้ทารักษาคางทูม ต่อมทอนซิลอักเสบ และปอด

อักเสบในเด็ก 
15. คาวตองมีสรรพคุณช่วยแก้และบรรเทาอาการไอ (ท้ังต้น) 
16. มีส่วนช่วยกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวช่วยรักษาภาวะภูมิแพ้ หอบหืด 
17. ช่วยรักษาโรคไอกรน (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
18. ช่วยรักษาการอักเสบชนิดธรรมดาบริเวณแก้วตา (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
19. ช่วยรักษาโรคหลอดลมอักเสบ (ท้ังต้น) 
20. ช่วยรักษาโรคหลอดลมขยายตัวมากเกินไป (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
21. ช่วยรักษาอาการปอดบวม ปอดอักเสบ (ท้ังต้น) 
22. ช่วยรักษาฝีหนองในปอด (ต้น) 
23. ช่วยรักษาอาการค่ังน้ าในอกจากโรคมะเร็ง (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
24. ช่วยลดอาการบวมน้ า (ท้ังต้น) 
25. ใช้เป็นยาระบาย อาหารไม่ย่อย (ใบ) 
26. รักษาอาการท้องเสีย (ใบ) 
27. ใช้แก้โรคบิด (ต้น, ใบ, ทั้งต้น) 
28. ช่วยขับพยาธิ (ใบ) 
29. ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ (ราก, ทั้งต้น) 
30. ช่วยรักษาอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (ท้ังต้น) 
31. ช่วยรักษาริดสีดวงทวาร (ต้นสด, ใบ, ทั้งต้น) 
32. ช่วยรักษาโรคหนองใน (ใบ) 
33. ใช้ปรุงเป็นยาแก้กามโรค (ใบ) 
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34. ช่วยรักษานิ่ว (ต้น) 
35. ช่วยแก้โรคไต (ใบ) 
36. ช่วยรักษาอาการไตผิดปกติ (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
37. ช่วยรักษาโรคตับอักเสบชนิดดีซ่าน (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
38. ช่วยขับระดูขาว (ต้น) 
39. ช่วยรักษาแผลอักเสบคอมดลูก (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
40. ช่วยรักษาการอักเสบบริเวณกระดูกเชิงกราน (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
41. ช่วยแก้โรคข้อ (ใบ) 
42. ช่วยรักษาโรคหัด (ใบ) 
43. ช่วยรักษาโรคผิวหนังต่าง ๆ (ต้นสด, ใบ) 
44. ช่วยรักษาผื่นคัน ฝีฝักบัว (ต้นสด) 
45. มีฤทธิ์ช่วยระงับอาการปวด 
46. ช่วยห้ามเลือด 
47. มีฤทธิ์ต้านการอักเสบต่าง ๆ 
48. ใช้พอกฝี บวมอักเสบ (ต้นสด, ทั้งต้น) 
49. ช่วยรักษาบาดแผล (ต้นสด) 
50. ช่วยรักษาแผลเปื่อย (ต้นสด) 
51. ช่วยรักษาแผลให้หายเร็วขึ้น (ใบ) 
52. ใช้พอกแผลที่ถูกงูพิษกัด (ต้นสด) 
53. ช่วยป้องกันการติดเชื้อหลังผ่าตัด (ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์) 
54. ใบสดผิงไฟพอนิ่มใช้พอกเนื้องอกต่าง ๆ (ใบ) 
55. มีฤทธิ์ช่วยต่อต้านเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส 
56. ประโยชน์ของพลูคาวช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสชนิดต่าง ๆ เช่น ไข้ทรพิษ หัด งูสวัด เริม 

เอดส์ (HIV) 
57. แก้โรคน้ ากัดเท้า 
58. ในประเทศจีนใช้เป็นส่วนผสมในต ารับยาช่วยป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากไวรัสในไก่ โดยใช้

ผสมในอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ 
59. ใบสดใช้ป้องกันปลาเน่าเสีย (ใบ) 
60. ใบน ามารับประทานเป็นผักสด 
61. ใบสดต้มน้ าน ามารดต้นข้าว ข้าวสาลี ต้นฝ้าย ป้องกันพืชเป็นโรคเหี่ยวเฉาตาย 
62. ใช้ขับทากที่ตายในท้อง (ดอก) 
63. เหมาะกับผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการบ ารุงร่างกาย ผู้ป่วยในระยะพักฟ้ืน 
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64. เหมาะกับผู้ที่ต้องการ Detox ล้างพิษออกจากร่างกาย ป้องกันโรคร้าย ช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน
แข็งแรงข้ึน ท าให้โรคต่าง ๆ มีอาการดีข้ึน และหายจากอาการของโรคต่าง ๆ ได้ในที่สุด 

65. ใช้ควบคู่กับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดหรือการฉายรังสี จะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการแพ้น้อยลง 
66. ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางประเภทครีมทาแก้ผิวหนังแห้ง หยาบกร้าน ป้องกันผิวหนังแตก 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
การรับประทานถ้ามากเกินไปอาจจะท าให้หัวใจเต้นสั้นและถี่ อาจเป็นอันตรายได้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ปักช า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สถาบันวิ จั ยและพัฒนา พ้ืนที่ สู ง .  ( 2559 ) .  ผั กคาวตอง .  สื บค้น เมื่ อ  6 พฤศจิ กายน  2561 จาก 

https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/258 
Medthai. (2560). พลูคาว (ผักคาวตอง) สรรพคุณและประโยชน์ของพลูคาว 65 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 6 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/พลูคาว/ 
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5) ชื่อภาคเหนือ กุ่ม 
ชื่อไทย/อื่นๆ กุ่มน้ า, เหาะเถาะ (กาญจนบุรี), อ าเภอ (สุพรรณบุรี, ภาคตะวันตกเฉียงใต้), ผักกุ่ม 

ก่าม ผักก่าม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), รอถะ (ละว้า-เชียงใหม่, ภาคเหนือ), กุ่มน้ า 
(ภาคกลาง), ด่อด้า (ปะหล่อง), Crataeva 

 ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva religiosa G.Forst. 
วงศ์ (Family) Capparaceae หรือ Capparidaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นกุ่มน้ า เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 5-20 เมตร เปลือกต้นค่อนข้างเรียบ มีสีเทา 
จะผลัดใบร่วงหมดทั้งต้นเม่ือออกดอก มักพบได้ตามริมแม่น้ า ข้างล าธาร หรือที่ชื้นแฉะ ในป่าเบญจพรรณ หรือ
พบได้ตามริมน้ าล าธารในป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบที่มีความสูงระดับ 30-700 เมตร  

ใบกุ่มน้ า มีใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ แผ่นใบค่อนข้างหนา สีเขียวเป็นมัน ด้านล่างใบมีสีอ่อนกว่า
ด้านบน มีใบย่อย 3 ใบ ก้านใบประกอบมีความประมาณ 4-14 เซนติเมตร หูใบเล็ก ร่วงได้ง่าย ลักษณะของใบ
ย่อยเป็นรูปใบหอกหรือขอบขนาน มีความกว้างประมาณ 1.5-6.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 4.5-18 
เซนติเมตร ปลายค่อย ๆ เรียวแหลม มีความยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร โคนสอบ ใบย่อยที่อยู่ด้านข้างโคนใบ
จะเบี้ยวเล็กน้อย ใบย่อยไม่มีก้าน หรือถ้ามีก็ยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร ใบกุ่มน้ ามีเส้นแขนงของใบข้างละ
ประมาณ 9-20 เส้น และอาจมีถึงข้างละ 22 เส้น เส้นใบสามารถมองเห็นได้ชัดจากด้านล่าง เมื่อใบแห้งจะมีสี
ค่อนข้างแดง  

ดอกกุ่มน้ า ออกดอกเป็นช่อแบบกระจะถี่ ออกตามยอด หนึ่งช่อมีหลายดอก ก้านดอกยาวประมาณ 4-
7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงลักษณะเป็นรูปไข่ ปลายแหลม กว้างประมาณ 2 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 2-4 
มิลลิเมตร กลีบดอกกุ่มน้ ามีสีขาว แล้วจะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ใบมีลักษณะค่อนข้างกลมถึงรี มีความ
กว้างประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร ส่วนก้านชูอับเรณูจะมีความประมาณ 3.5-6.5 เซนติเมตร และอับเรณูจะยาว
ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ก้านชูเกสรตัวเมียจะยาวประมาณ 3.5-8 เซนติเมตร ดอกมีรังไข่เป็นรูปรีหรือรูป
ทรงกระบอก มีอยู่ 1 ช่อง มักออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน  

ลูกกุ่มน้ า หรือ ผลกุ่มน้ า ลักษณะของผลเป็นรูปกลมรี มีเปลือกหนา ผลหรือเปลือกผลมีสีนวลหรือสี
เหลืองอมเทา เมื่อสุกจะเป็นสีเทา ผลแก่ผิวจะเรียบ ผลกว้างประมาณ 1.5-4.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-
8 เซนติเมตร ก้านผลยาวประมาณ 8-13 เซนติเมตร ก้านหนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ด้านในผลมีเมล็ดมาก 
เมล็ดกุ่มน้ า มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า มีขนาดกว้างและยาวเท่า ๆ กัน คือประมาณ 6-9 มิลลิเมตร และเมล็ดมี
สีน้ าตาลเข้ม 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
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ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
น าไปดองก่อน น าไปคั่ว กินยอด ยอดน าไปดอง ท าย าผักกุ่ม การดองต้องน าไปตากแดดก่อน และแช่

น้ า 1 คืน ระยะเวลาดอง 3-4 วัน 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ยอดอ่อนใช้ปรุงเป็นอาหารไว้รับประทานได้ ด้วยการน ามาดองน้ าเกลือตากแดด ทิ้งไว้ประมาณ 

2-3 วัน แล้วค่อยน าไปปรุงเป็นอาหาร ด้วยวิธีการแกงหรือการผัดก็ได้ หรือจะใช้ดอกและใบอ่อนน าไปดองหรือ
ต้ม ใช้เป็นผักจิ้มน้ าพริก หรือจะไปปรุงเป็นอาหาร เช่น ท าอ่อม คล้ายกับแกงขี้เหล็กก็ได้ 

2. เนื่องจากใบและดอกกุ่มน้ ามีความสวย จึงสามารถใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ โดยเหมาะส าหรับ
บ้านเรือนที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง และทนต่อน้ าท่วมขังได้ดี 

3. ต้นกุ่มน้ าเป็นไม้โตเร็ว มีรากลึกและแผ่กว้าง เหมาะส าหรับปลูกไว้ตามริมตลิ่งชายน้ าในแนวสูง
กว่าระดับน้ าปกติในช่วงฤดูฝน หรือปลูกไว้ตามริมห้วยในพ้ืนที่ต้นน้ าของแม่น้ าสายหลัก จะสามารถช่วยลดการ
กัดเซาะริมตลิ่งได้เป็นอย่างดี และยังทนทานต่อน้ าท่วมขังอีกด้วย 

4. นอกจากปลูกต้นกุ่มไว้รับประทานเป็นอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรแล้ว ต้นกุ่มยังจัดเป็นไม้มงคล
ชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันในอดีต ด้วยเชื่อว่าจะท าให้ครอบครัวมีฐานะ มีเงินเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนชื่อของต้น
กุม่ 

5. ไม้กุ่มน้ าเป็นไม้เนื้ออ่อน จึงสามารถน ามาใช้ในงานแกะสลักต่าง ๆ ได้ เช่น เครื่องดนตรี เป็นต้น 
6. ล าต้นกุ่มน้ าสามารถน ามาใช้ท าเป็นไหข้าวได้ (คนเมือง) 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เปลือกต้นใช้ปรุงเป็นยาบ ารุงร่างกาย (เปลือกต้น) 
2. แก่นใช้ต้มกับน้ าดื่มช่วยบ ารุงก าลัง (แก่น) 
3. รากและเปลือกต้นกุ่มน้ าใช้เป็นยาบ ารุงก าลังของสตรีได้ 
4. รากใช้แช่น้ ากิน เป็นยาบ ารุงธาตุในร่างกาย (ราก, ใบ) 
5. ช่วยท าให้เจริญอาหาร (ใบ) 
6. ช่วยแก้กษัย แก้ในกองลม หรือต้มเป็นยาตัดลมในล าไส้ (เปลือกต้น) 
7. แก้ลมขึ้นเบื้องสูง (ใบ) 
8. ช่วยแก้ไข้ (ผล, ใบ) (เปลือกต้น) 
9. เปลือกต้นใช้เป็นยาช่วยแก้อาเจียน (เปลือกต้น) 
10. ดอกกุ่มบกมีรสเย็น ช่วยแก้อาการเจ็บในตา (ดอก) 
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11. ช่วยแก้ลมท าให้เรอ (เปลือกต้น) 
12. ใบมีรสหอมขม ช่วยขับเหงื่อ (ใบ เปลือกต้น) 
13. ช่วยแก้อาการเจ็บตา (ดอก) 
14. ช่วยแก้อาการเจ็บในล าคอ (ดอก) 
15. ช่วยแก้อาการสะอึก (ใบ) หรือจะใช้เปลือกต้นผสมกับเปลือกกุ่มบก เปลือกทองหลางใบมน ใช้ต้ม

เป็นน้ าดื่มแก้อาการก็ได้ (เปลือกต้น) 
16. รากช่วยแก้อาการปวดท้อง (ราก) 
17. เปลือกต้นมีรสขมหอม ช่วยขับผายลม หรือใช้เป็นยาขับลม ด้วยการใช้เปลือกต้นกุ่มน้ าผสมกับ

เปลือกกุ่มบก เปลือกทองหลางใบมน แล้วน ามาต้มน้ าดื่ม (เปลือกต้น, ใบ) 
18. ใบกุ่มน้ าใช้เป็นยาระบาย (ใบ เปลือกต้น) 
19. ช่วยขับพยาธิ (ใบ เปลือกต้น) 
20. ช่วยแก้ริดสีดวงทวาร (ใบ กระพ้ี) 
21. ช่วยแก้ริดสีดวงผอมแห้ง (เปลือกต้น) 
22. แก่นมีรสร้อน ช่วยแก้นิ่ว (แก่น) 
23. ช่วยขับนิ่วในทางเดินปัสสาวะ (เปลือกต้น) 
24. ช่วยขับน้ าดี (เปลือกต้น) 
25. ช่วยขับน้ าเหลืองเสียในร่างกาย (เปลือกต้น) 
26. รากช่วยขับหนอง (ราก) 
27. เปลือกต้นใช้เป็นยาช่วยระงับพิษท่ีผิวหนัง (เปลือกต้น) 
28. ช่วยแก้อาการครั่นเนื้อครั่นตัว (ดอก) 
29. ช่วยแก้อาการปวดเส้น (ใบ) 
30. แก่นกุ่มบกใช้ต้มดื่มช่วยแก้อาการปวดเมื่อยได้ (แก่น) 
31. เปลือกต้นใช้ท าเป็นยาลูกกลอน ช่วยแก้อัมพฤกษ์ อัมพาตได้ (เปลือกต้น) 
32. ใบกุ่มน้ าแก้โรคไขข้ออักเสบ แก้อัมพาต (ใบ) 
33. ใบใช้เป็นยาทาภายนอก เป็นยาถูนวดให้เลือดมาเลี้ยงทั่วบริเวณท่ีนวด (ใบ) 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากชุมชน 
ส าหรับคนแพ้หมัก ดอง ต้องระวัง  
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
กุ่มน้ํา กิ่งและใบมีสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ซึ่งเป็นพิษ ไม่ควรใช้รับประทานสด ๆ แต่ควรท าให้สุกก่อน 

ด้วยการน ามาดองหรือต้มเพ่ือก าจัดพิษก่อนน ามารับประทาน 
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ใบแก่มีพิษ มีฤทธิ์ต่อระบบการไหลเวียนโลหิต ท าให้อาเจียน มึนงง ไม่รู้สึกตัว มีอาการหายใจล าบาก 
กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย กระตุก ชักก่อนจะหมดสติ หากได้รับในปริมาณมาก อาจเกิดอาการรุนแรงได้ภายใน 10-
15 นาที แต่ถ้าหากใช้ในปริมาณเล็กน้อยจะมีสรรพคุณเป็นยาระบาย 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เพาะเมล็ด การปักช า และการตอนกิ่ง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai.  ( 2560) .  กุ่ ม น้้ า  ส ร ร พ คุ ณ แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ต้ น กุ่ ม น้้ า  39 ข้ อ  ! .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  

6 พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/กุ่มน้ า/  
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6) ชื่อภาคเหนือ ขม้ินด า 
ชื่อไทย/อื่นๆ พ่อพะโดะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ขม้ินด า(คนเมือง) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma sp.3 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้นมีความสูงประมาณ 1 เมตร ล าต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน  
ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน รูปใบเป็นรูปทรงรี สีเขียวเข้ม ตามแนวเส้นกลางใบมีแถบสีแดงเรื่อๆ 
ดอก ช่อดอกจะออกก่อนผลิใบ ใบประดับตอนล่างสีเขียว ปลายแต้มสีม่วงอมชมพู ตอนบนสีม่วงแดง 

มีดอกย่อยสีเหลือง ดอกจะมีใบประดับเป็นรูปกรวยเรียงซ้อนกันอยู่ที่ปลายของช่อดอก มีสีชมพูถึงแดงเข้ม 
ผลขมิ้นด าจะออกผลเป็นพวง ลักษณะเหมือนดอกระก าหรือดอกค าลักษณะของผลเป็นรูปไข่

สามเหลี่ยม ภายในผลมีเมล็ดลักษณะเป็นรูปกลมมีเนื้อสีขาวใสหุ้มอยู่ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ทีม่าของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ต้มไก่ด า 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ช่อดอก ลวกกินกับน้ าพริก, หัวใต้ดิน รับประทานสดจิ้มเกลือ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) 
หัวใต้ดิน ต้มน้ าดื่มแก้อาการปวดท้องจากการเป็นโรคกระเพาะ หรือทุบหัวแล้วเอามาต้ม น าน้ าที่ได้มา

ใส่แผลสด ท าให้แผลแห้งเร็ว(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) 
ล าต้นใต้ดิน รับประทานแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ(คนเมือง) 
ล าต้นใต้ดิน ต าผสมน้ าหมึกที่สักลงยันตร์ เชื่อว่า จะท าให้คนถูกสักหนังเหนียว(คนเมือง) 
ล าต้นใต้ดิน น าไปทาหน้าไก่ชนจะท าให้ไก่มีอาการมึนและอดทนเวลาต่อสู้(คนเมือง) 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
แก้ท้องอืด เป็นยาบ ารุง 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ต้มน้ าดื่มแก้อาการปวดท้องจากการเป็นโรคกระเพาะ หรือทุบหัวแล้วเอามาต้ม น าน้ าที่ได้มาใส่

แผลสด ท าให้แผลแห้งเร็ว 
2. ล าต้นใต้ดิน รับประทานแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
แยกเหง้า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ที่ สู ง .  ( 2 5 5 3 ) .  ข มิ้ น ด้ า .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  9  พฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 1  จ า ก 

https://eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=367&name=ขมิ้นด า 
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7) ชื่อภาคเหนือ ข่าเมือง  
ชื่อไทย/อื่นๆ ข่าหยวก, ข่าเหลือง, ข่าแกง, Galangal 
ชือ่วิทยาศาสตร์ Alpinia galanga (L.) Willd. 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้ล้มลุกมีเหง้าใต้ดิน สีน้ าตาลอมแสด เลื้อยขนานกับผิวดิน มีอายุหลายปี มีข้อปล้องสั้น ก้านใบแผ่
เป็นกาบหุ้มซ้อนกัน ดูคล้ายล าต้น แตกกอ สูง 1.5-2.5 เมตร  

ใบเดี่ยว เรียงสลับ รอบล าต้น เหนือดิน ใบรูปใบหอก หรือรูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 4-11 
เซนติเมตร ยาว 25-45 เซนติเมตร กาบใบมีขน ปลายใบแหลม ฐานใบสอบแหลม ขอบใบเรียบเป็นคลื่น เส้น
กลางใบใหญ่ทางด้านท้องใบเป็นเส้นนูนชัด เส้นใบขนานกัน ก้านใบเป็นกาบหุ้ม  

ดอกช่อแยกแขนง ตั้งขึ้น ขนาดใหญ่ ออกท่ีปลายยอด ก้านดอกยาว 15-20 เซนติเมตร เมื่อยังอ่อนมีสี
เขียวปนเหลือง ดอกแก่สีขาวปนม่วงแดง ดอกย่อยจ านวนมากเรียงกันแน่น อยู่บนก้านช่อเดียวกัน ดอกย่อย
คล้ายดอกกล้วยไม้มีขนาดเล็ก มีใบประดับย่อยเป็นแผ่นรูปไข่ กลีบดอกสีขาวแกมเขียว  3 กลีบ โคนเชื่อม
ติดกันตลอด ปลายแยกจากกันเป็นปาก แต่ละกลีบเป็นรูปไข่กลับ ที่ปากท่อดอกจะมีอวัยวะยาวเรียวจากโคน
ถึงยอด สีม่วงคล้ายตะขอ 1 คู่ ใต้อวัยวะมีต่อมให้กลิ่นหอม เกสรเพศเมียมี 1 อัน รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ เกสรเพศผู้
มี 3 อัน มี 2 อัน คล้ายกลีบดอก มีเรณู 1 อัน เกสรตัวผู้ที่เป็นหมันแผ่เป็นแผ่นคล้ายกลีบดอกสีขาว มีลายเส้นสี
ม่วงแดง ผลแห้งแตก รูปกระสวยหรือทรงกลม ขนาด 0.5-1 เซนติเมตร มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ เมื่อแก่มีสีส้มแดง มี 
1-2 เมล็ด เมล็ดใช้เป็นเครื่องเทศ ดอกใช้เป็นผักจิ้มได้ ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินดอก ยอด เหง้าใช้ท าเครื่องแกง แกงข่าไก่ แกงอ่อม ดอก ใส่แกงแค ลวกกินกับน้ าพริก แกงชะอม 

แกงถั่วพลู กินสด ใส่แกงต่างๆ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เมล็ดใช้เป็นเครื่องเทศ ดอกใช้เป็นผักจิ้ม 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
รสชาติดี ไม่เปรี้ยว ไม่บูด มีกลิ่นหอมกว่าข่าเขียวของป่าด้านล่าง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยาพื้นบ้านอีสาน  ใช้เหง้า มีกลิ่นหอม ฉุน รสขม บดเป็นผงละลายน้ า หรือต้มน้ าดื่ม ขับลม แก้ท้องอืด

ท้องเฟ้อ         
ต ารายาไทย  ใช้เหง้าแก่ รสเผ็ดร้อน ขม รับประทานเป็นยาขับลม บ ารุงธาตุ เป็นยาระบายอ่อนๆ แก้

ไอ ช่วยย่อยอาหาร แก้บิด แก้ปวดท้องจุกเสียด กินแก้โรคปวดข้อ และโรคหลอดลมอักเสบ ขับน้ าคาวปลา ขับ
รก ใช้ภายนอกทารักษากลากเกลื้อน แก้ไฟลวด แก้น้ าร้อนลวก แก้ลมพิษ และโรคลมป่วงแก้สันนิบาตหน้า
เพลิง ต ากับน้ ามะขามเปียกและเกลือให้สตรีกินหลังคลอดเพ่ือขับน้ าคาวปลา แก้ฟกบวม โดยใช้ข่าแก่ฝานเป็น
ชิ้นบางๆชุบเหล้าโรงทา เหง้าแก่สดแก้โรคน้ ากัดเท้าโดยใช้ 1-2 หัวแม่มือ ต าให้ละเอียด เติมเหล้าโรงพอท่วม 
ทิ้งไว้ 2 วัน ใช้ส าลีชุบทาวันละ 3-4 ครั้ง หรือทาลมพิษ(ทาบ่อยๆจนกว่าจะดีขึ้น) ใบ รสเผ็ดร้อน ฆ่าพยาธิ 
กลากเกลื้อน ต้มอาบ แก้ปวดเมื่อยตามข้อ ดอก รสเผ็ดร้อน ทาแก้กลากเกลื้อน ผล รสเผ็ดร้อนฉุน ช่วยย่อย
อาหาร แก้ปวดท้อง แก้คลื่นเหียนอาเจียน ท้องอืดเฟ้อ แก้บิดมีตัวและไม่มีตัว หน่อ รสเผ็ดร้อนหวาน แก้ลม
แน่นหน้าอก บ ารุงไฟธาตุ ต้นแก่ รสเผ็ดร้อนซ่า ต าผสมน้ ามันมะพร้าว ทาแก้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ตามข้อ 
แก้ตะคริว ราก รสเผ็ดร้อนปร่า ขับเลือดลม ให้เดินสะดวก แก้เหน็บชา แก้เสมหะ และโลหิต หน่อ มีรสเผ็ด
ร้อนหวาน แก้ลมแน่นหน้าอก บ ารุงไฟธาตุ 

ยาพื้นบ้านล้านนา  ใช้เหง้า ผสมใบมะกา เถาเชือก เขาหนัง หัวยาข้าวเย็นและเกลือ ต้มน้ าดื่ม เป็นยา
ถ่าย เหง้าอ่อน ผสมขยันทั้งต้น หัวยาข้าวเย็น ต้มน้ าดื่ม แก้ริดสีดวงล าไส้ ล าต้นใต้ดิน รักษาโรคกลากเกลื้ อน 
เป็นส่วนประกอบในต ารับยาเจ็บเมื่อยเส้นเอ็น ยาเสียบคัด ยามะเร็งครุด ยาไอ เป็นต้น  
วิธีการขยายพันธุ์ 

แยกเหง้า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
มิตร แก้วมณี และ ณพิชญา นิติคุณชัย . (2560). ข่าหยวก . สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://www.kumitkunong-pajee.com/ข่าหยวก/ 
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8) ชื่อภาคเหนือ ขี้ติ้วป่า 
ชื่อไทย/อื่นๆ ติ้วเกลี้ยง, ติ้วส้ม (คนเมือง), กุ่ยฉ่องบ้าง (กะเหรี่ยง-ล าปาง), ติ้วแดง (สุรินทร์), ขี้ติ้ว 

ติ้วใบเลื่อม (ภาคเหนือ), ติ้วหม่น, ล าติ้ว (ลั้วะ), ตุ๊ดจรึ่ม (ขมุ) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume 
วงศ์ (Family) Hypericaceae  
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
มี 2 ประเภท 
1. ป่า ใบหนา ใหญ่กว่า ฝาดเยอะ แดงกว่า 
2. บ้าน รสชาดอร่อยกว่า 
ใบออกเป็นฤดู ใบแก่จะร่วงและขึ้นใหม่ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต้นติ้วเกลี้ยง จัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงของล าต้นได้ถึง 30 

เมตร ล าต้นเปลาตรง เปลือกต้นเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด เปลือกสีเทาอมน้ าตาล เปลือกต้นด้านในเป็นสี
เหลืองอ่อน มีน้ ายางเหนียวสีเหลืองออกสีแดงซึมออกมาเมื่อถูกตัด และล าต้นยังมีหนามแหลมยาวแข็งเป็นเนื้อ
ไม้ออกตามล าต้น สามารถพบได้ในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ที่ระดับความสูงตั้งแต่ใกล้ระดับน้ าทะเลไปจนถึง
ความสูงประมาณ 700 เมตร  

ใบติ้วเกลี้ยง ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม (อาจ
พบบ้างที่ปลายทู่หรือกลม) โคนใบสอบหรือมน ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีความกว้างประมาณ 2-3.5 เซนติเมตร
และยาวประมาณ 4.5-10 เซนติเมตร แผ่นใบมีลักษณะบางคล้ายกระดาษถึงกึ่งหนาคล้ายกับแผ่นหนัง แผ่นใบ
เกลี้ยงทั้งสองด้าน ด้านล่างมักมีนวล เส้นแขนงของใบมีอยู่ข้างละ 10-18 เส้น ปลายเชื่อมกันก่อนถึงขอบใบ 
และมีก้านใบยาวประมาณ 2-4 มิลลิเมตร 

ดอกติ้วเกลี้ยง ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือออกเป็นกระจุกประมาณ 2-5 ดอก โดยจะออกดอกตามซอกใบ
หรือตามปลายกิ่ง ดอกเป็นแบบสมบูรณ์เพศ มีใบประดับขนาดเล็ก ร่วงหลุดได้ง่าย ดอกมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 1-1.2 เซนติเมตร ส่วนก้านดอกยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ดอกมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ โดยจะ
แยกเป็น 2 วง ได้แก่ กลีบเลี้ยงวงนอก 3 กลีบ ตรงกลางของกลีบวงนอกเป็นสีม่วงแดง ขอบสีเขียว และขนาด
ของกลีบจะใหญ่กว่ากลีบเลี้ยงวงในเล็กน้อย และกลีบเลี้ยงวงในมี 2 กลีบ เป็นกลีบสีเขียว ลักษณะเป็นรูปไข่
หรือรูปไข่กลับ มีขนาดกว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร ส่วนกลีบดอกมี 5 
กลีบ แยกออกจากกัน เป็นสีส้มหรือส้มแดง ลักษณะกลีบดอกเป็นรูปไข่กลับ มีขนาดกว้างประมาณ 3-4 
มิลลิเมตร และยาวประมาณ 6-7 มิลลิเมตร ผิวกลีบเกลี้ยง มีเส้นสีม่วงแดงถึงสีด าตามยาว ดอกมีเกสรตัวผู้



714 
 

 

จ านวนมากเชื่อมติดกันเป็น 3 กลุ่ม สลับกับกลุ่มของเกสรตัวผู้ที่ไม่สมบูรณ์ 3 ก้าน ลักษณะเป็นก้อน อวบน้ า มี
สีเหลือง ส่วนรังไข่จะอยู่เหนือวงกลีบเลี้ยง มี 3 ช่อง ในแต่ละช่องจะมีออวุลอยู่จ านวนมาก ส่วนก้านเกสรตัว
เมียมี 3 ก้าน แยกออกจากกัน 

ผลติ้วเกลี้ยง ผลเป็นแบบผลแห้งแตก ลักษณะของผลเป็นรูปวงรี ผลแข็งเกลี้ยงและเป็นมัน มีขนาด
กว้างประมาณ 7-8 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 10-12 มิลลิเมตร ผลมีกลีบเลี้ยงติดทนหุ้มอยู่ประมาณ 2 ใน 3 
ของความยาวผล ผลเมื่อแก่จะแตกตามรอยประสานออกเป็น 3 พู ภายในผลมีเมล็ดอยู่ประมาณ 6-8 เมล็ดต่อ
พู เมล็ดเป็นลักษณะมีปีกแบนและบางใส โดยจะออกดอกและผลในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 

แหล่งที่พบ 
ป่าชุมชน  สวนครัว   

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอดอ่อน เป็นของป่า แต่เอามาปลูกในบ้าน เป็นเครื่องเคียง ลาบ น้ าพริก ท าส้าผัก กินดิบ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบอ่อนและยอดอ่อนมีรสเปรี้ยวค่อนข้างฝาด ใช้รับประทานเป็นผักสด รับประทานกับลาบหรือ

น้ าพริก หรือรับประทานร่วมกับอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปลือกต้นใช้สกัดท าสีย้อมผ้า 
เนื้อไม้ติ้วเกลี้ยงสามารถน ามาใช้สร้างบ้าน ท ากระดาน ท าเสา ฟืน และถ่านได้ 
เนื้อไม้ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงท าฟืนส าหรับจุดไฟต้มยาให้สตรีหลังคลอดบุตรที่อยู่ไฟ เพราะมีควันไม่เหม็น 

อีกท้ังเนื้อไม้ยังติดไฟได้ดีมากอีกด้วย 
ชาวมาเลเซียจะใช้เปลือกต้นและใบของติ้วเกลี้ยงมาผสมกับน้ ามันมะพร้าวเพ่ือช่วยบ ารุงผิวพรรณ 
ต้นติ้วเกลี้ยงสามารถน ามาปลูกเป็นไม้ประดับได้ โดยความสนใจของพันธุ์ไม้ชนิดนี้ก็คือ เป็นต้นไม้มี

ขนาดที่ปรับตัวได้ตามพ้ืนที่ที่ปลูก มีสีสันเมื่อใบแก่และอ่อน ลักษณะของต้นเป็นทรงเรือนยอดรูปกรวยคว่ าดู
สวยงาม ใช้ปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงาได้ดีแม้ผลัดใบ อีกท้ังยังมีดอกท่ีสวยงามแม้มีขนาดเล็ก 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ยาบ ารุงร่างกาย 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต้นหรือรากติ้วเกลี้ยงใช้ผสมกับล าต้นก าแพงเจ็ดชั้น ใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้กระษัยเส้นและเป็นยา

ระบาย (ต้น, ราก) 
ใบอ่อนและยอดอ่อนใช้รับประทาน มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อน ๆ (ใบ) 
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ช่วยรักษาอาการเสียดท้องหรืออาการท่ีเกี่ยวกับล าไส้ (เปลือกต้น) 
น้ ายางจากเปลือกที่เปลี่ยนเป็นสีแดงใช้เป็นยารักษาโรคหิด (ยาง)  

วิธีการขยายพันธุ์ 
ใช้เมล็ดเพาะกล้า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ติ้วเกลี้ยง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นติ้วเกลี้ยง 11 ข้อ ! (ติ้วใบเลื่อม). สืบค้นเมื่อ 9 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/ติ้วเกลี้ยง/ 
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9) ชื่อภาคเหนือ ขี้มด ไข้มด 
ชื่อไทย/อื่นๆ ชุมเส็ด (ตราด), ไคร้เส็ด (เพชรบูรณ์), ไคร้ป่าปิ้น (พิษณุโลก), ตานเข้า (เลย), ผักขี้

มด (แพร่), Nellikapuli 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Glochidion zeylanicum ( Gaertn. )  A. Juss var.  tomentosum ( Dalzell) 

Trimen 
วงศ์ (Family) Phyllanthaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักข้ีมด จัดเป็นพุ่ม ล าต้นมีลักษณะตั้งตรงสูงได้ประมาณ 1-2 เมตร  
ใบผักขี้มด ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก รูปวงรีแกม

รูปไข่กลับ หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7-12 
เซนติเมตร ผิวใบมีขนนุ่มละเอียดทั้งสองด้าน 

ดอกผักขี้มด ออกดอกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ มีดอกย่อยหลายดอก กลีบดอกเป็นสีเหลืองแกมเขียว 
ขนาดเล็ก 

ผลผักขี้มด ผลเป็นผลแห้งและแตกได้ ลักษณะของผลเป็นรูปกลมแป้นสีเขียว มีหลายพู 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบมีขน กินสด ส้าผัก เครื่องเคียงน้ าพริก ต าไข่มดส้ม กุ้งเต้น 
ลูก กินสด สีเหลือง รสหวาน 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต ารับยาพ้ืนบ้านล้านนาจะใช้เปลือกต้นผักขี้มด ผสมกับเปลือกต้นมะขาม และโกฐทั้งห้า น ามาบดให้

เป็นผง ละลายกับน้ าร้อนดื่มเป็นยาหอม บ ารุงหัวใจ (เปลือกต้น)  
วิธีการขยายพันธุ์ 

ใช้เมล็ด 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ผักขี้มด สรรพคุณของผักขี้มด ! (ชุมเส็ด,ไคร้เส็ด). สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://medthai.com/ผักข้ีมด/  
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10) ชื่อภาคเหนือ ขี้เสียด สีเสียด 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักขี้เสียด (แพร่) ผักขี้เขียด ผักอีไร (กลาง) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Glinus sp. 
วงศ์ (Family) Aizoaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น แผ่เป็นแผ่นกว้างเป็นกอเล็กๆ ขนาดประมาณ  1 ฝ่ามือ ราบกับพ้ืนดิน ล าต้น  กิ่งก้าน  กลม  สี
แดง  ผิวสีน้ าตาลปนแดง  

ใบ รูปรี  ขนาดกว้าง 0.5 – 1 เซนติเมตร ยาว 1 – 2 เซนติเมตร  ใบอ่อนสีเขียวเป็นมันงอกออกตาม
กิ่งหรือล าต้น  ใบแก่สีเขียวเข้มหรือออกสีแดง    

ดอก ขนาดเล็กออกจากซอกใบ สีขาวอมแดง  
ผล เมล็ดจากช่อดอกสีด าหรือน้ าตาล เวลาแก่จัดกลีบดอกจะแตกอ้าออก 

แหล่งที่พบ 
พ้ืนที่เกษตร     

ที่มาของพันธุ์พชื 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินทั้งต้น แกงใส่ปลาแห้ง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ข้อมูลทางอาหาร ชาวล้านนานิยมน ามาแกงใส่ปลาย่าง ต้นและใบมีรสขม 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใช้คั้นจากราก-ต้น แก้โรคเบาหวาน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.).  ผักขี้เสียด. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 

2561 จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php?id_ingredient 
=370 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). ผักสีเสียด. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 จาก 
http: / /www. rspg. cmru.ac. th/plant.php?module= show_detail&pid=27&pcode=9220 
836 

Youtube. (2560). หาเก็บผักสีเสียด(ขี้เสียด)ผักที่ราคาแพงที่สุดในตอนนี้. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 
จาก https://www.youtube.com/watch?v=hjM7ucuL8ew 
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11) ชื่อภาคเหนือ ขี้เหล็กขาว 
ชื่อไทย/อื่นๆ ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี), ขี้เหล็กบ้าน (ล าปาง,สุราษฎร์ธานี), ผักจี้ลี้ แมะขี้แหละพะโด 

(แม่ฮ่องสอน), ยะหา (ปัตตานี), ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง), ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ), 
ขี้ เหล็กจิหรี่  (ภาคใต้ ) , Siamese senna, Siamese cassia, Cassod tree, Thai 
copperpod 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby 
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ลักษณะของต้นขี้เหล็ก เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 8-15 เมตร ล าต้นมักคดงอ เปลือกมีสีเทาถึงน้ าตาล
ด าแตกเป็นร่องตื้น ๆ ตามยาว แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแคบ ส่วนลักษณะของผลขี้เหล็ก มีลักษณะเป็นฝักแบนกว้าง 
1.4 เซนติเมตร ยาว 15-23 เซนติเมตร มีความหนา มีสีน้ าตาล มีเมล็ดหลายเมล็ด 

ใบขี้เหล็ก เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับกัน ใบเป็นสีเขียวเข้ม มีใบย่อยรูปรี 5 -12 คู่ กว้าง
ประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ที่ปลายสุดเป็นใบเดี่ยว ปลายใบเว้าตื้ น โคนใบมน ขอบ
และแผ่นใบเรียบ โดยใบขี้เหล็ก 100 กรัมจะมีเบต้าแคโรทีน 1.4 มิลลิกรัม, ธาตุแคลเซียม 156 มิลลิกรัม, ธาตุ
ฟอสฟอรัส 190 มิลลิกรัม, ธาตุเหล็ก 5.8 มิลลิกรัม, เส้นใยอาหาร 5.6 กรัม, โปรตีน 7.7 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 
10.9 กรัม, พลังงาน 87 กิโลแคลอรี 

ดอกขี้เหล็ก จะออกดอกเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง มีดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงกลมมี 3-4 กลีบ ปลาย
มน กลีบดอกมี 5 กลีบ ปลายมน โคนเรียว หลุดร่วงง่าย ก้านดอกจะยาว 1-1.5 เซนติเมตร และมีเกสรตัวผู้
หลายเกสร และในบรรดาผักผลไม้ไทยทั้งหลาย ดอกขี้เหล็กก็จัดเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงมากที่สุดเป็นอันดับ 1 
โดยมีวิตามินซีมากถึง 484 มิลลิกรัมต่อดอกขี้เหล็ก 100 กรัม และยังมีเบต้าแคโรทีน 0.2 กรัม , ธาตุแคลเซียม 
13 มิลลิกรัม, ธาตุฟอสฟอรัส 4 มิลลิกรัม, ธาตุเหล็ก 1.6 มิลลิกรัม, เส้นใยอาหาร 9.8 กรัม, โปรตีน 4.9 กรัม, 
คาร์โบไฮเดรต 18.7 กรัม และให้พลังงาน 98 กิโลแคลอรี 
แหล่งที่พบ  

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอด กับดอก แกงเผ็ด ย าน้ าพริกอ่อง แกงใส่เนื้อ 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ส าหรับคนล้านนาโบราณจะน าเอาใบแก่มาบ่มกล้วย มะม่วงให้สุก ท าให้ผลไม้มีสีสวยน่ากิน 
ยอดอ่อนน ามาลวกสุก มีรสขมเป็นสมุนไพรใช้ทางยา 
น าเอายอดอ่อนกับดอกขี้เหล็กมาลวกสุก ตักออกแช่น้ า จะท าเป็นอาหารบีบน้ าออกท าแกงกะทิ แกง

ใส่น้ าคั้นยอดฟักทอง หรือใบย่านาง เอาความหวานของกะทิกับน้ าผักมาแก้ความขม ส่วนยอดและดอกขี้เหล็ก
นิยมเอามาแกงใส่เนื้อย่างหรือเนื้อหมูย่างก็ได้ 

ยอดอ่อนกับดอกข้ีเหล็กมาคั่วใส่น้ าพริกหมูสับ 
ตามความเชื่อของคนล้านนาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เมื่อถึง “เดือน 6 เป็ง” หรือวันเพ็ญเดือน 6 

(เหนือ) น้ าในโลกถูกอิทธิพลของดวงจันทร์ ท าให้น้ าและแร่ธาตุในดินถูกดูดขึ้นไปรวมกันอยู่ที่ยอดขี้เหล็ก ท าให้
คุณประโยชน์ทางยาของยอดขี้เหล็กมีสูงสุดในรอบปี เมื่อน าเอายอดผักข้ีเหล็กมาลวกสุก เอาน้ าต้มดื่มกินในวัน
นั้น หรือเอายอดผักข้ีเหล็กไปจิ้มน้ าพริก จะได้สรรพคุณทางยาดังกล่าวมามากท่ีสุดไม่ป่วยไข้ กินข้าวอร่อย และ
นอนหลับสบาย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ธาตุเหล็กสูง เป็นยาระบาย 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ใบขี้เหล็กมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง (ใบ) 
2. ดอกข้ีเหล็กมีวิตามินที่ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา (ดอก) 
3. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค ป้องกันหวัด ช่วยท าให้แผลหายเร็วขึ้น (ดอก) 
4. ช่วยบ ารุงธาตุ (ราก) 
5. แก้ธาตุพิการ แก้ไฟ ท าให้ตัวเย็น (แก่น) 
6. ช่วยเจริญธาตุไฟ (ราก) 
7. ช่วยแก้โรคกระษัย (ราก, ล าต้นและก่ิง, เปลือกต้น, ทั้งต้น) 
8. ช่วยรักษาอาการตัวเหลือง (ท้ังต้น) 
9. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน (ใบ, แก่น) 
10. ช่วยลดความดันโลหิตสูง (ใบ) 
11. ช่วยรักษาวัณโรค (แก่น) 
12. ช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง (ดอก) 
13. ช่วยรักษามะเร็งปอด ปอดอักเสบ มะเร็งล าไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร (แก่น) 
14. ช่วยแก้อาการชักในเด็ก (ราก) 
15. แก้ไตพิการ (ไม่ระบุส่วนที่ใช้)  
16. ช่วยแก้อาการแสบตา (แก่น) 
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17. ใบขี้เหล็กมีสารที่ชื่อว่า “แอนไฮโดรบาราคอล” (Anhydrobarakol) ที่มีสรรพคุณช่วยในการ
คลายความเครียด บรรเทาอาการจิตฟุ้งซ่าน (ใบ) 

18. ช่วยบ ารุงสมอง บ ารุงประสาท แก้โรคประสาท และช่วยสงบประสาท (ดอก) 
19. ช่วยท าให้นอนหลับสบาย แก้อาการนอนไม่หลับ ผ่อนคลายความกังวล ด้วยการใช้ใบขี้เหล็กแห้ง 

30 กรัม (หรือใบสด 50 กรัม) น ามาต้มกับน้ าไว้ดื่มก่อนนอน หรือจะใช้ใบอ่อนท าเป็นยาดองเหล้า โดยใส่เหล้า
ขาวพอท่วมยา แช่ทิ้งไว้ 7 วันและคนทุกวันให้น้ ายาสม่ าเสมอ เมื่อครบให้กรองเอากากยาออก จะได้น้ ายาดอง
เหล้าขี้เหล็ก แล้วน ามาดื่มครั้งละ 1-2 ช้อนชาก่อนเข้านอน (ใบ, ดอก) 

20. ช่วยแก้ลมข้ึนเบื้องสูง เบื้องบน โลหิตขึ้นเบื้องบน ท าให้มีอาการระส่ าระสายในท้อง (ฝัก) 
21. ช่วยรักษาหืด (ดอก) 
22. ช่วยรักษาโรคโลหิตพิการ ผายธาตุ (ดอก) 
23. ช่วยบ ารุงโลหิต (ใบ) 
24. ช่วยขับโลหิต (แก่น) 
25. ช่วยขับพิษโลหิต (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
26. แก้เลือดก าเดาไหล (ต้น, ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
27. ช่วยถ่ายพิษไข้ แก้ไข้กลับซ้ า แก้ไข้หนาว ไข้ผิดส าแดง (ราก) 
28. ช่วยดับพิษไข้ (เปลือกต้น, ทั้งต้น) 
29. ช่วยแก้พิษไข้เพ่ือน้ าดี พิษไข้เพ่ือเสมหะ (เปลือกต้น, ฝัก) 
30. ช่วยแก้พิษเสมหะ (ท้ังต้น) 
31. ช่วยก าจัดเสมหะ (ใบ) 
32. ช่วยขับมุตกิด กัดเถาดาน กัดเสมหะ และกัดเมือกในล าไส้ (เปลือกฝัก) 
33. ขี้เหล็กมีสรรพคุณช่วยแก้ร้อนใน (ใบ) 
34. ช่วยท าให้เจริญอาหาร (ดอก) 
35. แก้อาการเบื่ออาหาร ด้วยการใช้ใบขี้เหล็กแห้ง 30 กรัม (หรือใบสด 50 กรัม) น ามาต้มกับน้ าไว้ดื่ม

ก่อนนอน หรือจะใช้ใบอ่อนท าเป็นยาดองเหล้า โดยใส่เหล้าขาวพอท่วมยา แช่ทิ้งไว้ 7 วันและคนทุกวันให้น้ ายา
สม่ าเสมอ เมื่อครบให้กรองเอากากยาออก จะได้น้ ายาดองเหล้าขี้เหล็ก แล้วน ามาดื่มครั้งละ 1-2 ช้อนชาก่อน
เข้านอน (ใบแห้ง, ใบอ่อน) 

36. ช่วยแก้อาการท้องผูก ด้วยการใช้ใบอ่อน 2-3 ก ามือ หรือแก่นประมาณ 2 องคุลี ประมาณ 3-4 
ชิ้น น ามาต้มกับน้ าครึ่งถ้วยแก้ว เติมเกลือเล็กน้อย ใช้ดื่มหลังตื่นนอนตอนเช้าหรือก่อนอาหารเช้าครั้งเดียว (ใบ
อ่อน, แก่น) 

37. ช่วยรักษาโรคบิด (ใบ) 
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38. ใช้เป็นยาถ่าย ยาระบาย ด้วยการใช้ใบอ่อน 2-3 ก ามือ หรือแก่นประมาณ 2 องคุลี ประมาณ 3-4 
ชิ้น น ามาต้มกับน้ าครึ่งถ้วยแก้ว เติมเกลือเล็กน้อย ใช้ดื่มหลังตื่นนอนตอนเช้าหรือก่อนอาหารเช้าครั้งเดียว 
(ดอก, ใบ, แก่น, ล าต้นและก่ิง, เปลือกต้น, ราก, ทัง้ต้น) 

39. ช่วยรักษาโรคริดสีดวงทวาร (เปลือกต้น) 
40. ช่วยบ ารุงน้ าดี (ท้ังต้น) 
41. ช่วยขับปัสสาวะ (ใบ, ล าต้น และกิ่ง) 
42. ช่วยรักษานิ่วในไต (ใบ, ล าต้น และกิ่ง) 
43. แกงขี้เหล็กช่วยรักษาโรคหนองใน (แก่น, ทั้งต้น) 
44. รักษาแผลกามโรค (ราก, แก่น) 
45. ช่วยแก้หนองใส (แก่น) 
46. ช่วยขับระดูขาว (ใบ, ล าต้น และกิ่ง) 
47. ช่วยฟอกโลหิตในสตรี (ต้น) 
48. ช่วยขับพยาธิ (ใบ, ดอก) 
49. ช่วยรักษาอาการเหน็บชา (ใบ, ราก) 
50. รากใช้ทาแก้อัมพฤกษ์ให้หย่อน (ราก) 
51. ช่วยท าให้เส้นเอ็นหย่อน (ท้ังต้น) 
52. แก้เส้นเอ็นพิการ (เปลือกฝัก) 
53. ช่วยรักษาโรคผิวหนัง (ล าต้นและก่ิง) 
54. ช่วยรักษาโรคหิด (เปลือกต้น) 
55. ช่วยรักษาฝีมะม่วง (ใบ) 
56. ทางภาคใต้ใช้รากข้ีเหล็กผสมกับสารส้ม น ามาทาแผลฝีหนอง (ราก) 
57. ช่วยแก้อาการฟกช้ า (ราก, ล าต้น และกิ่ง) 
58. ประโยชน์ของขี้เหล็กช่วยแก้บวม (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
59. ช่วยรักษารังแค ด้วยการใช้ดอกขี้เหล็กผสมกับมะกรูดย่างไฟ 2 ลูก โดยต้องย่างให้มีรอยไหม้ที่ผิว

มะกรูดด้วย ใช้ดอกขี้เหล็ก 2 ช้อนโต๊ะ พิมเสน 1 ช้อนชา น ามาปั่นผสมกันแล้วเติมน้ าปูนใส 100  cc. ปั่นจน
เข้ากัน แล้วคั้นกรองเอาแต่น้ า จากนั้นน าน้ ามันมะกอกเติมผสมเข้าไปประมาณ 60-100 cc. ผสมจนเข้ากัน
แล้วน ามาหมักผมทิ้งไว้ประมาณ 20 นาทีก่อนการสระผมทุกครั้ง จะช่วยรักษารังแคได้ (ดอก) 

60. ใช้ท าปุ๋ยหมัก (ใบแก่) 
61. ดอกและดอกอ่อนใช้รับประทานหรือท าเป็นแกงขี้เหล็กได้ (ดอก) 
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โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การรับประทานขี้เหล็กในลักษณะที่น าใบขี้เหล็กไปตากแห้งแล้วบรรจุเป็นเม็ด อาจท าให้เกิดการเสื่อม

และการตายของเซลล์ตับ หรืออาจท าให้เกิดภาวะตับอักเสบ ท าให้เกิดโรคตับได้ ซึ่งการรับประทานขี้เหล็ก
อย่างปลอดภัย ต้องเลือกใบเพสลาดหรือตั้งแต่ยอดอ่อนถึงใบขนาดกลาง และน าไปต้มให้เดือด เทน้ าทิ้งสัก 2-3 
น้ า แล้วค่อยน ามาปรุงอาหารหรือน าไปท าเป็นยา ซึ่งวิธีการแบบพ้ืนบ้านนี้จะช่วยฆ่าฤทธิ์และท าลายสารที่เป็น
อันตรายต่อตับได้ และยังช่วยลดความขมลงอีกด้วย 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
มติชนสุดสัปดาห์ .  (2561) .  ล้านนาค้าเมือง :  ผักขี้ เหล็ก .  สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 จาก

https://www.matichonweekly.com/column/article_110756 
อ ภิ ช า ติ  รั ต น วิ ร ะ กุ ล .  ( 2 5 46) .  ขี้ เ ห ล็ ก .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  10 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2561 จ า ก 

www.dnp.go.th/Pattani_botany/พันธุ์ไม้/ไม้เอนกประสงค์/ข้ีเหล็ก/ขี้เหล็ก.htm 
Medthai. (2560). ขี้เหล็ก สรรพคุณและประโยชน์ของขี้เหล็ก 61 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/ขี้เหล็ก/ 
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12) ชื่อภาคเหนือ ขี้เหล็กแดง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ขี้เหล็กเลือด มีชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ ว่า ขี้เหล็กคันชั่ง ขี้เหล็กตาซี ขี้เหล็กแดง ขี้เหล็กยาย

ชี ขี้เหล็กปันช่าง บี้ตะขะ ช้าขี้เหล็ก ขี้เหล็กแมลงสาบ (เชียงใหม่) , มะเกลือเลือด 
(ราชบุรี), กะแลงแง็น (นราธิวาส), ขี้เหล็กคันชั่ง ขี้เหล็กแดง (ภาคเหนือ), ขี้เหล็กดง 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ขี้เหล็กป่า (ภาคตะวันออกเฉียงใต้), กะแลงแงน ขี้เหล็ก
นางชี ขี้เหล็กเลือด ช้าขี้เหล็ก (ภาคใต้) , ปี้ตะขะ (ละว้า-เชียงใหม่), แมะขี้เหละที 
แมะแคะแหล่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮองสอน), จี้ลีหลอย (เงี้ยว-แม่ฮองสอน), Golden 
bird, Limestone Cassia 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna timoriensis (DC.) H.S.Irwin & Barneby 
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นขี้เหล็กเลือด จัดเป็นพรรณไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีลักษณะคล้ายขี้เหล็กบ้าน 
ล าต้นมีความสูงได้ประมาณ 8-15 เมตร เปลือกล าต้นเป็นสีน้ าตาลเข้ม ตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีน้ าตาล
หรือสีเหลืองถึงสีเหลืองทองขึ้นปกคลุม เจริญเติบโตได้ในดินทั่วไป มีเขตการกระจายพันธุ์กว้าง พบได้ตั้งแต่ศรี
ลังกา พม่า กัมพูชา ลาว เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงทางตอนเหนือของออสเตรเลีย ส่วนในประเทศไทย
พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมักขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าราบ ป่าผลัดใบ ชายป่าที่แห้งแล้ง 
สองข้างถนน หรือบางครั้งพบข้ึนตามเขาหินปูน 

ใบขี้เหล็กเลือด เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงข้ามกัน มีใบย่อยประมาณ 10-20 คู่ แกนกลาง
ยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่ม ก้านใบประกอบยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร ลักษณะของใบย่อย
เป็นรูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบแหลมสั้น ๆ หรือเป็นติ่ง โคนใบมนหรือกลม ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้าง
ประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 2-6 เซนติเมตร แผ่นใบเกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่มทั้งสองด้านของ
แผ่นใบ ก้านใบย่อยสั้น ท้องใบเป็นสีแดง มีหูใบเป็นรูปติ่งหู ขนาดประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร 

ดอกขี้เหล็กเลือด ออกดอกเป็นช่อแยกแขนงแบบหลวม ๆ โดยจะออกตามซอกใบ ยาวประมาณ 10-
30 เซนติเมตร เกลี้ยงหรือมีขน ใบประดับเป็นรูปไข่ ปลายแหลม ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร หลุดร่วงได้ง่าย 
ก้านดอกย่อยยาวประมาณ 1-3 เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่ม ส่วนกลีบเลี้ยงเป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายกลม 
ยาวไม่เท่ากัน โดยจะยาวประมาณ 0.7-1.5 เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่มด้านนอก ส าหรับกลีบดอกนั้นจะเป็นสี
เหลืองสด กลีบดอกมี 5 กลีบ ลักษณะของกลีบดอกเป็นรูปวงรีหรือรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร 
โคนกลีบดอกแหลม มีก้านกลีบสั้น ๆ ดอกมีเกสรเพศผู้ 10 อัน 2 อันมีขนาดใหญ่กว่า ก้านเกสรยาวประมาณ 
2-4 มิลลิเมตร อับเรณูยาวประมาณ 8-10 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้อีก 5 อัน มีอับเรณูขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย อับ



726 
 

 

เรณูมีช่องเปิดที่ปลาย เกสรเพศผู้ที่ลดรูปจะมี 3 อัน ขนาดยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร รังไข่และก้านเกสรเพศ
เมียเกลี้ยง ยอดเกสรมีขนาดเล็ก โดยจะออกดอกในช่วงประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 

ผลขี้เหล็กเลือด ผลมีลักษณะเป็นฝักขนาดเล็ก ฝักเป็นรูปแถบ แบน และเกลี้ยง ฝักมีขนาดกว้าง
ประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 8-16 เซนติเมตร เมื่อแก่จะเป็นสีน้ าตาลเข้ม กระเปาะแตกได้ 
ภายในมีเมล็ดสีน้ าตาลหลายเมล็ด หรือประมาณ 10-30 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปรีแบนและเป็นมันวาว 
เมล็ดมีขนาดกว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร โดยจะติดผลในช่วงประมาณเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
นิยมกินแต่ดอก รสชาติค่อนข้างฝาด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบอ่อนและดอกตูม ใช้รับประทานเป็นอาหารได้ 
ใช้ปลูกเป็นไม้เบิกน า เจริญเติบโตได้ในดินทั่วไป ทนความแล้งได้ดี 
ชาวขมุจะใช้เนื้อไม้หรือก่ิงน ามาใช้ในการก่อสร้าง ส่วนล าต้นน าไปใช้ท าฟืน 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. แก่นมีรสขม ใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยาบ ารุงโลหิต (แก่น) 
2. ใช้เป็นยาแก้กระษัย (แก่น) 
3. ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ (แก่น) 
4. แก่นใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยารักษาโรคสตรีที่มีโลหิตระดูเสีย เป็นยาล้างขับโลหิต (แก่น) 
5. ใช้เป็นยาแก้ไตพิการ (แก่น) 
6. เปลือกต้นมีรสขม ใช้เป็นยาแก้โรคหิด (เปลือกต้น) 
7. ใช้เป็นยารักษาอาการปวดเอว แก้ปวดเมื่อย แก้เส้นปัตคาดบริเวณท้องน้อยและหน้าขาตึง (แก่น) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). 10 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นขี้เหล็กเลือด !. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://medthai.com/ขี้เหล็กเลือด/  
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13) ชื่อภาคเหนือ ไครมั้นป๋า 
ชื่อไทย/อื่นๆ ไคร้มันปลา, มันปลา 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Glochidion sphaerogynum (Müll.Arg.) Kurz 
วงศ์ (Family) Euphorbiaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้นมขีนาดเล็ก สูงได้ถึง 15 เมตร ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่  
ใบส่วนมากโค้งเป็นรูปเคียว กว้าง 2-5 เซนติเมตร ยาว 5-17 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือเป็นติ่ง

หนาม โคนใบสอบเรียว และเบี้ยว ขอบใบค่อนข้างเรียบถึงหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม 
แผ่นใบด้านล่างมีไข และสีจางกว่า ก้านใบยาว 0.5-0.8 เซนติเมตร ใบอ่อนสีม่วงแดง  

ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ดอกเกิดเป็นกระจุกตามซอกใบ มีได้ถึง 17 ดอกย่อย พบทั้งดอกเพศผู้และ
เพศเมียอยู่ด้วยกัน มีกลีบเลี้ยง 6 กลีบ เรียงตัวเป็น 2 ชั้น ๆ ละ 3 กลีบ กลีบชั้นในเล็กกว่ากลีบชั้นนอกเล็กน้อย 
ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกบาน 3-3.2 มิลลิเมตร ก้านดอก ยาว 6-13.5 มิลลิเมตร 
กลีบเลี้ยงสีเขียวอมส้ม รูปไข่กลับ ยาว 1.7-2.2 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 3 อัน ดอกเพศเมียขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางดอกบาน 2-3.4 มิลลิเมตร ก้านดอก ยาว 1.2-3 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียว รูปไข่ ยาว 0.5-1.7 
มิลลิเมตร รังไข่รูปร่างกลม มี 5 ช่อง แต่ละช่องมี 1 ออวูล  

ผล แบบผลแห้งแตก รูปร่างกลมแป้น ขนาด 9-10 มิลลิเมตร มี 6 พู ผลสีเขียว รอยเชื่อมระหว่างพูมีสี
แดง เมล็ดส าแดง เมล็ดแก่สีด า แข็ง รูปร่างค่อนข้างกลม ยาว 4-4.2 มิลลิเมตร 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอดอ่อน กินกับน้ าพริก กินสด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอดอ่อน รับประทานกับน้ าพริกหรือน าไปปรุงอาหารประเภท ต้มย า รสฝาดมัน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (2558). มันปลา. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 

2561 จาก  http: / /www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/ search_ 
detail.asp?botanic_id=2742 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1. (2558). มันปลา. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 
จาก http: / /digital. forest.ku.ac. th/ROC1/?action=bio_diversity&action2= local_detail_ 
2&ids=7&id=67&id_loc=2 
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14) ชื่อภาคเหนือ งาขี้ม้อน 
ชื่อไทย/อื่นๆ งามน (แม่ฮ่องสอน), งาขี้ม้อน งาปุก (คนเมือง), แง (กาญจนบุรี), นอ (กะเหรี่ยง

แม่ฮ่องสอน, กะเหรี่ยงเชียงใหม่), น่อง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), Perilla  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Perilla frutescens (L.) Britton  
วงศ์ (Family) Lamiaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นงาขี้ม้อน จัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ล้มลุก มีความสูงของต้นประมาณ 1-2 เมตร ล าต้นตั้งตรง แตก
กิ่งก้านสาขา ต้นมีกลิ่นหอม เป็นสันสี่เหลี่ยมมน ๆ และระหว่างเหลี่ยมเป็นร่องตามยาว มีขนยาวละเอียดสีขาว
ขึ้นปกคลุมอยู่หนาแน่น เมือ่โตเต็มที่โคนต้นจะเกลี้ยง โคนต้นและโคนกิ่งจะแข็ง 

ใบงาขี้ม้อน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ถึงรูปไข่กว้าง หรือรูปกลม 
ปลายใบเรียวแหลมหรือแหลมเป็นติ่งยาว โคนใบกลม ป้าน หรือตัด ส่วนขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ใบมีความ
กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตร ใบเป็นสีเขียวอ่อน ท้องใบมีสีอ่อนกว่าหลัง
ใบ แผ่นใบมีขนนุ่มสีขาวทั้งสองด้าน ตามเส้นใบมีขนอยู่หนาแน่น ท้องใบมีต่อมน้ ามัน ส่วนก้านใบยาวประมาณ 
10-45 มิลลิเมตร และมีขนยาวขึ้นหนาแน่น 

ดอกงาขี้ม้อน ออกดอกเป็นช่อกระจะตามง่ามใบและที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกย่อยจ านวนมาก ริ้ว
ประดับดอกย่อยลักษณะเป็นรูปไข่ มีขนาดกว้างประมาณ 2.5-3.2 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร 
และไม่มีก้าน โคนริ้วประดับมีลักษณะกลมกว้าง ขอบเรียบ และมีขน ส่วนปลายเรียวแหลม ส่วนดอกย่อยจะมี
ความยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร มีขนสีขาวขึ้นปกคลุมอยู่หนาแน่น กลีบดอกเป็นสีขาวเชื่อมติดกันเป็นหลอด
ทรงกระบอก ที่ปลายแยกเป็นปาก ยาวประมาณ 3.5-4 มิลลิเมตร ด้านนอกกลีบดอกมีขน ส่วนด้านในมีขน
เรียงเป็นวงอยู่กึ่งกลางหลอด ปากบนปลายมีลักษณะเว้าเล็กน้อย ส่วนปากล่างมีหยัก 3 หยัก ปลายมนหยัก
กลางใหญ่กว่าหยักอ่ืน ๆ โดยเฉพาะหยักนี้ด้านในจะมีขน เมื่อดอกบานกลีบนี้จะกางออก ดอกมีเกสรเพศผู้ 4 
อัน เรียงเป็นคู่ ๆ โดยคู่บนจะสั้นกว่าคู่ล่างเล็กน้อย ก้านเกสรมีลักษณะเกลี้ยง ส่วนอับเรณูมีพู 2 พู ด้านบน
ติดกัน ส่วนด้านล่างกางออก จานดอกเห็นได้ชัดเจน มีรังไข่ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตรและมีพูกลม ๆ 4 พู ส่วน
ก้านเกสรเพศเมียจะยาวประมาณ 2.6-3 มิลลิเมตร ที่ปลายแยกเป็นแฉก 2 แฉกและไม่มีขน ส่วนกลีบเลี้ยง
ดอกเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็นแฉกแหลม 5 แฉก แฉกกลางด้านบนจะ
สั้นกว่าแฉกอ่ืน ๆ มีเส้นตามยาว 10 เส้น ด้านนอกมีขนและมีต่อมน้ ามัน ส่วนด้านในมีขนยาวเรียงเป็นวงรอบ
ปากหลอด เมื่อดอกเจริญไปเป็นผลแล้ว กลีบเลี้ยงจะมีขนาดใหญ่ข้ึน 

ผลงาขี้ม้อน ผลมีลักษณะเป็นรูปไข่กลับขนาดเล็ก มีความยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ผลแข็งเป็นสี
น้ าตาลหรือสีเทาและมีลายเป็นรูปตาข่าย ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก ภายในผลมีเมล็ดขนาดเล็กสีด าหรือสีน้ าตาล
เข้ม เมล็ดมีลักษณะกลม 
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แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
เม็ดน ามาท าข้าวหนุกงา ใบน ามาห่อขนม 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ใบงาขี้ม้อนสามารถใช้รับประทานเป็นผักสดได้ โดยน ามาห่อข้าว เนื้อย่าง หมูย่าง ห่ออาหาร

ประเภทเมี่ยงปลา หรือใช้เป็นผักแนม หรือใช้รับประทานร่วมกับอาหารประเภทย า ก็จะได้กลิ่นหอม รสซ่า
คล้ายรสมินต์ และใช้ใส่ในซุปกระดูกหมู เป็นต้น 

2. เมล็ดน าไปคั่วแล้วต า ใช้รับประทานโดยการน าไปคลุกกับข้าวเหนียว หรือจะน าเมล็ดไปคั่ วใส่ใน
น้ าพริก หรือใช้ต าแล้วคลุกกับข้าวเหนียวรับประทาน หรือจะน าไปคั่วแล้วต าผสมกับข้าวเหนียวผสมเกลือ หรือ
ใช้ท าขนมก็ได้ (เรียกว่าข้าวหนุกงา) 

3. ใบงาขี้ม้อนเป็นอาหารราคาแพงของเกาหลี นอกจากจะสกัดเอาน้ ามันจากเมล็ดแล้วยังสามารถ
สกัดเอาน้ ามันจากใบสดได้อีกด้วย โดยน้ ามันที่สกัดได้จากใบสดสามารถใช้เป็นน้ ามันหอมระเหย (Volatile 
Oil) ที่เป็นสารประเภท Aldehyde ที่เรียกว่า Perilla aldehyde 

4. ใบและยอดอ่อนใช้แต่งรสอาหารได้ และในญี่ปุ่นจะใช้เป็นสารแต่งรสชาติ Isomoer ของ Perrilla 
aldehyde ใช้เป็นสารแต่งกลิ่นอาหาร 

5. น้ ามันหอมระเหยที่ได้จากใบงาขี้ม้อนสดมีราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับน้ ามันกุหลาบ และยังมี
ประสิทธิภาพที่สามารถน ามาใช้ทดแทนน้ ามันหอมระเหยจากกุหลาบในอุตสาหกรรมเครื่องหอมอีกด้วย 

6. น้ ามันหอมระเหยจากใบสดสามารถใช้ลดริ้วรอยบนใบหน้าและบ ารุงผิวหน้าได้ 
7. น้ ามันสกัดจากเมล็ดสามารถน ามาใช้เป็นอาหารและใช้ท ายาได้ 
8. น้ ามันงาขี้ม้อนเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยโอเมกา 3 และโอเมกา 6 ซึ่งช่วยบ ารุงสมอง และยังเป็นพืช

เพียงชนิดเดียวที่มีโอเมก้า และปริมาณของโอเมกา 3 มากกว่าน้ ามันปลาจากปลาทะเลน้ าลึกหลายเท่าตัว 
9. งาขี้ม้อนอุดมไปด้วยวิตามินบี ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุแคลเซียมสูงกว่าพืชผักทั่วไปหลายเท่านัก 

โดยมีปริมาณแคลเซียมประมาณ 410-485 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (คนทั่วไปต้องการแคลเซียมวันละ 1,000 
มิลลิกรัม) 

10. งาขี้ม้อนยังมีสารเซซามอล (Sesamol) ซึ่งเป็นสารที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและช่วยท าให้ร่างกาย
แก่ช้าลงอีกด้วย 

11. งาขี้ม้อนมีกรดไขมันอ่ิมตัวสูง โดยกรดชนิดนี้มีประโยชน์อยู่หลายอย่าง เช่น ช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือด ช่วยควบคุมระดับคอเลสตอรอลไม่ให้มีมากจนเกินไป ช่วยป้องกันไม่ให้หลอดเลือด
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แข็งตัว ป้องกันโรคหัวใจและโรคท่ีเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดบางชนิด และยังช่วยแก้อาการไม่สบายต่าง ๆ ที่เกิด
จากระบบประสาท เช่น อาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร เมื่อยสายตา อ่อนเปลี้ยเพลียแรง เป็นเหน็บชา มี
อาการปวดเส้นตามตัว แขน หรือขา 

12. ปัจจุบันมีสินค้าแปรรูปจากงาขี้ม้อนหลายรูปแบบ เช่น ขนมงา งาคั่ว งาขี้ม้อนแผ่น ข้าวหลามงา
ขี้ม้อน คุกกี้งาขี้ม้อน ชางาขี้ม้อนป่น รวมไปถึงเครื่องส าอางบ ารุงผิว เป็นต้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. เมล็ดหรือน้ ามันสกัดจากเมล็ดใช้กินเป็นยาชูก าลัง โดยใช้เมล็ดงาขี้ม้อน 1 ช้อนชา น ามาชงกับน้ า

ดื่มเช้าเย็น (น้ ามันจากเมล็ด เมล็ด) 
2. เมล็ดช่วยลดไขมันในเลือด โดยใช้เมล็ดงาข้ีม้อน 1 ช้อนชา น ามาชงกับน้ าดื่มเช้า, เย็น (เมล็ด) 
3. ช่วยท าให้ร่างกายอบอุ่น ด้วยการใช้เมล็ดงาขี้ม้อน 1 ช้อนชา น ามาชงกับน้ าดื่มเช้า, เย็น (น้ ามัน

จากเมล็ด เมล็ด) 
4. ใบและยอดอ่อนช่วยแก้อาการไอ แก้หวัด (ใบ, ยอดอ่อน) 
5. ช่วยแก้อาการท้องผูก ด้วยการใช้เมล็ดงาขี้ม้อน 1 ช้อนชา น ามาชงกับน้ าดื่มเช้า, เย็น (น้ ามันจาก

เมล็ด เมล็ด) 
6. ช่วยในการย่อยอาหาร (ใบ, ยอดอ่อน) 
7. น้ ามันจากเมล็ดน ามาทอดผสมกับเหง้าไพล ใช้เป็นยาแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย (น้ ามันจาก

เมล็ด) 
8. น้ ามันหอมระเหยที่ได้จากใบสดช่วยแก้อาการเคล็ดขัดยอกได้ (น้ ามันหอมระเหยจากใบ) 
9. เมล็ดน ามาบีบเอาน้ ามันใช้เป็นยาทานวด แก้อาการปวดขัดข้อกระดูก (เมล็ด) 
10. เมล็ดน ามาต าใช้เป็นยาประคบแก้อาการข้อพลิก (เมล็ด) 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ห้ามใช้น้ ามันเมล็ดงาข้ีม้อนกับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และในผู้ที่แพ้งาข้ีม้อน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สถาบั น วิ จั ย และ พัฒนา พ้ืนที่ สู ง .  ( 2559 ) .  ง าขี้ ม้ อน .  สื บค้ น เมื่ อ  12 พฤศจิ ก ายน  2561 จาก 

https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/249 
Medthai. (2560). งาขี้ม้อน สรรพคุณและประโยชน์ของงาขี้ม้อน 25 ข้อ ! (งาม้อน). สืบค้นเมื่อ 12 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/งาขี้ม้อน/ 
  



732 
 

 

15) ชื่อภาคเหนือ ชาน้ ามัน  
ชื่อไทย/อื่นๆ Oil-seed camellia, Tea oil camellia  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Camellia oleifera Abel 
วงศ์ (Family) Theaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้พุ่มขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงเต็มท่ีราว 4 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสาก  
ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมรูปไข กว้าง 2 - 4 ซม. ยาว 4 - 8 ซม. โคนใบสอบเรียว ปลายใบแหลมมน 

ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย  
ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอก 5 - 9 กลีบ สีขาว ปลายกลีบมนและ

หยักเว้า เกสรเพศผู้ จ านวนมาก สีเหลือง  
ผล เป็นผลแห้ง ชนิดที่แตกได้ รูปทรงกลม ขนาดผ่านศูนย์กลาง 2 – 5 เซนติเมตร เมื่อแก่จะแตกออก

จากบริเวณปลายผล เป็นแฉก 3-4 ส่วน แต่ละส่วนจะมีเมล็ด 1 - 5 เมล็ด 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
เอาลูกสกัดน้ ามัน ทาผิว สกัดน้ ามันใช้ปรุงอาหาร 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใช้ในการบริโภคและประกอบอาหาร น้ ามันชายังสามารถน าไปผลิตเป็นเครื่องส าอางค์บ ารุงเส้นผม

และผิวพรรณต่างๆ เช่น ครีมและโลชั่นบ ารุงผิว ครีมกันแดด สบู่ ยาสระผม หรือผสมกับน้ ามันหอมระเหย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
สรรพคุณใกล้เคียงกับน้ ามันมะกอกมาก จึงได้รับสมญานามว่า “น้ ามันมะกอกแห่งตะวันออก” คือ 

สามารถน ามาประกอบอาหาร หรือใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางได้ นอกจากนี้น้ ามันจากเมล็ด “ชาน้ ามัน” 
มีสรรพคุณทางยา คอื สร้างระบบภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ หลอดเลือด มะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาและพืชน้ ามัน. (ม.ป.ป). ชาน้้ามัน (CAMELLIA OLEIFERA ABEL). สืบค้นเมื่อ 15 

พฤศจิกายน 2561 จาก http: //www.teaoilcenter.org/ index.php/13-blog-business/73-
camellia-oleifera-abel-2 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (2555). ชาน้้ามัน. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 
2561 จ า ก  http: / / www. qsbg. org/ Database/ Botanic_Book% 20full% 20option/ search 
_detail.asp?botanic_id=2408 
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16) ชื่อภาคเหนือ เชียงดา 
ชื่อไทย/อื่นๆ เชียงดา, เจียงดา, ผักเจียงดา, ผักเซียงดา, ผักกูด, ผักจินดา, ผักเซ่งดา, ผักม้วนไก่, 

ผักเซ็ง, ผักว้น, ผักฮ่อนไก่, ผักอีฮ่วน, เครือจันปา  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gymnema inodorum (Lour.) Decne. 
วงศ์ (Family) Apocynaceae  
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักเชียงดา จัดเป็นไม้เถาเลื้อย มีอายุข้ามปี ความยาวของเถาขึ้นอยู่กับอายุ ล าต้นเป็นสีเขียว มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5-5 เซนติเมตร ทุกส่วนที่อยู่เหนือดินของต้นจะมีน้ ายางสีขาวคล้ายน้ านม 
เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ระบายน้ าดี เป็นผักพ้ืนบ้านที่ชาวเหนือในแถบจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน และพะเยา นิยมปลูกไว้หน้าบ้านเพ่ือน ายอดไปประกอบอาหาร ส่วนใน
ต่างประเทศพบได้ท่ีประเทศอินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน และแอฟริกา 

ใบผักเชียงดา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกจากข้อเรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปรีหรือรูปกลมรี 
ปลายใบแหลม โคนใบแหลม ส่วนขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 9-11 เซนติเมตร 
และยาวประมาณ 14.5-18.5 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวเข้ม ท้องใบมีสีอ่อนกว่า ผิวใบเรียบไม่มีขน ก้านใบ
ยาวประมาณ 3.5-6 เซนติเมตร 

ดอกผักเชียงดา ออกดอกเป็นช่อแน่นสีขาวอมเขียวอ่อน ดอกย่อยมีขนาดเล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 5-6 มิลลิเมตร 

ผลผักเชียงดา ออกผลเป็นฝัก 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบต้ม เป็นเครื่องเคียง คั่วใส่ไข่ แกงปลาแห้ง ขยันรดน้ าออกเยอะ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เมนูผักเชียงดาทางภาคเหนือนิยมน าใบอ่อน ยอด และดอกของผักเชียงดามาลวกจิ้มน้ าพริก หรือใส่ใน

ต ามะม่วง หรือน าผักเชียงดามาใส่แกงปลาแห้ง แกงแค ผัดน้ ามันหอย หรือเมนูผักเชียงดาผัดใส่ไข่ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
แก้เบาหวาน ความดัน น้ าตาลต่ า  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ผักเชียงดามีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นต้นเหตุท าให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน โรคมะเร็งใน

กระเพาะอาหาร มะเร็งตับ โรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ ช่วยป้องกันการแตกของเม็ดเลือดแดง และการเสียของ 
DNA ข้ออักเสบรูมาตอยด์และเกาต์ 

2. ผักเชียงดามีสารออกฤทธิ์ที่ช่วยควบคุมการท างานของร่างกายให้เป็นปกติ และชาวบ้านยังนิยม
กินผักเชียงดาหน้าร้อน เพ่ือช่วยลดความร้อนในร่างกายอีกด้วย 

3. หมอยาพ้ืนบ้านในจังหวัดจะใช้ผักเชียงดาเป็นยาบ ารุงก าลัง แก้อาการปวดเมื่อยอันเนื่องมาจาก
การท างาน 

4. ช่วยท าให้เจริญอาหาร 
5. ช่วยช าระล้างสารพิษตกค้างในร่างกาย 
6. ใช้รักษาเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด ปรับระดับอินซูลินในร่างกายให้สมดุล ช่วยสร้าง

เนื้อเยื่อใหม่ให้ตับอ่อน ด้วยการน าผักเชียงดามาปรุงเป็นอาหารรับประทาน จากการศึกษาพบว่า การ
รับประทานผงผักเชียงดาก่อนอาหารประมาณวันละ 8-12 กรัม (แบ่งการรับประทานเป็น 3 มื้อ มื้อละ 4 กรมั) 
จะสามารถควบคุมระดับน้ าตาลของผู้ป่วยเบาหวานให้เป็นปกติได้ หรือจะรับประทานเป็นผักสดอย่างน้อยวัน
ละประมาณ 50-100 กรัม หรือ 1 ขีด ก็สามารถช่วยป้องกันและบ าบัดโรคเบาหวานได้เช่นกัน 

7. ช่วยควบคุมและปรับระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติ 
8. ช่วยลดและควบคุมปริมาณไขมันในร่างกายให้สมดุล 
9. ผักเชียงดาสามารถน าไปใช้ลดน้ าหนักได้ เพราะผักชนิดนี้สามารถช่วยให้มีการน าน้ าตาลไปเผา

ผลาญมากกว่าการน าไปสร้างเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และมีรายงานว่า ผักเชียงดาสามารถ
ช่วยลดน้ าหนักได้จริง 

10. ผักเชียงดามีสรรพคุณช่วยบ ารุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง มีอาการเคืองตา เนื่องจากผักชนิดนี้มีวิตามิน
สูง 

11. ช่วยแก้หูชั้นกลางอักเสบ (ต้น) 
12. ใบน ามาต าให้ละเอียดใช้พอกบริเวณกระหม่อมเพ่ือรักษาไข้ อาการหวัด ปรุงเป็นยาลดไข้ แก้ไอ 

ขับเสมหะ หรือน าไปประกอบในต ารายาแก้ไข้อ่ืน ๆ 
13. ผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไอ ขับเสมหะ (ผล) 
14. ช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้และหอบหืด 
15. ต้นสรรพคุณเป็นยาแก้หลอดลมอักเสบ แก้ไอ แก้ปอดอักเสบ (ต้น) 
16. ช่วยแก้โรคบิด (ต้น) 
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17. การรับประทานผักเชียงดาใบแก่ จะช่วยท าให้ระบบขับถ่ายในร่างกายท างานได้ดีขึ้น และ
ชาวบ้านยังนิยมน ามาแกงรวมกับผักต าลึงและยอดชะอมเพ่ือใช้รักษาอาการท้องผูกอีกด้วย 

18. ช่วยแก้ริดสีดวงทวาร (ต้น) 
19. ต้นแห้งหรือต้นสดใช้เป็นยาขับปัสสาวะ (ต้น) 
20. ช่วยขับระดูของสตรี 
21. ช่วยฟื้นฟูตับอ่อนให้แข็งแรง ช่วยบ ารุงและปรับสภาพการท างานของตับอ่อนให้เป็นปกติ 
22. ช่วยบ ารุงและซ่อมแซมหมวกไต และระบบการท างานของไตให้สมบูรณ์ 
23. ช่วยแก้อาการบวมน้ า (ต้น) 
24. ใบใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังทุกชนิด ท าให้น้ าเหลืองแห้ง และแก้กามโรค 
25. ใบสดใช้ต าพอกฝีหรือหัวล ามะลอก งูสวัด เริม ถอนพิษ แก้ปวดแสบปวดร้อน 
26. หัวมีรสมันขม มีสรรพคุณเป็นยาแก้พิษอักเสบ พิษร้อน ช่วยดับพิษกาฬ แก้พิษไข้เซื่องซึม และแก้

เริม (หัว) 
27. ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อจากโรคเกาต์ 
28. มีการใช้ผักเชียงดาเป็นทั้งยาสมุนไพรและเป็นอาหารเพ่ือรักษาโรคโดยกลุ่มหมอเมืองทาง

ภาคเหนือมานานแล้ว กล่าวคือ การใช้เป็น “ยาแก้หลวง” (คล้ายยาครอบจักรวาลของแผนปัจจุบัน) ถ้าคิดไม่
ออกก็บอกผักเชียงดา เช่น แก้เบาหวาน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ตัวร้อน แก้ไข้สันนิบาต (ชักกระตุก) แก้หวัด 
ภูมิแพ้ หอบหืด แก้แพ้ยา แพ้อาหาร ปวดข้อ เป็นยาระบาย ช่วยระงับประสาท หรือเมื่อมีอาการคิดมากหรือ
จิตฟั่นเฟือน ฯลฯ ส่วนการน ามาใช้เป็นยาก็ให้น าผักเชียงดามาสับแล้วน าไปตากแห้งบดเป็นผง ใช้ชงเป็นชาดื่ม 
หรือจะน ามาบรรจุลงในแคปซูลก็ได้ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การรับประทานผักเชียงดาอาจท าให้เกิดภาวะระดับน้ าตาลในเลือดต่ า เมื่อใช้ร่วมกับยาลดระดับ

น้ าตาล ดังนั้นจึงควรแจ้งแพทย์ผู้รักษาให้ทราบเมื่อใช้ผักเชียงดาร่วมในการรักษาเบาหวาน 
ควรเลือกรับประทานผักเชียงดาใบอ่อน ที่ไม่ผ่านความร้อน จึงจะได้ประโยชน์ด้านคุณค่าทางอาหาร

มากที่สุด แต่ถ้าต้องการให้ระบบขับถ่ายในร่างกายดีขึ้น ควรรับประทานผักเชียงดาใบแก่ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และวิธีการปักช า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Kapook. (2561). ผักเชียงดา สรรพคุณไม่ธรรมดา เป็นสมุนไพรลดน้้าตาลในเลือด. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://health.kapook.com/view202278.html 
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17) ชื่อภาคเหนือ ดอกแค 
ชื่อไทย/อื่นๆ แคขาว แคแดง แคดอกขาว ดอกแคแดง แคดอกแดง (กรุงเทพ-เชียงใหม่), แค แค

บ้าน ต้นแค แคบ้านดอกแดง ดอกแคบ้าน (ภาคกลาง), แคแกง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesbania grandiflora (L.) Pers.  
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นแค หรือ ต้นดอกแค เชื่อกันว่ามีถิ่นก าเนิดในประเทศอินเดียหรือในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขามาก ไม่เป็นระเบียบ มีความสูงประมาณ 3 -10 
เมตร เนื้อไม้อ่อน ที่เปลือกต้นเป็นสีน้ าตาลปนเทา เปลือกหนาและมีรอยขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด สามารถ
เจริญเติบโตได้ทั่วไปในเขตร้อนชื้น เป็นต้นไม้ที่โตเร็ว สามารถปลูกได้ทุกที่ และมักขึ้นตามป่าละเมาะ หัวไร่
ปลายนา มีอายุราว ๆ 20 ปี แต่ถ้าเก็บกินใบบ่อย ๆ จะท าให้ต้นมีอายุสั้นลง ส าหรับในบ้านเราจังหวัดที่มีการ
ปลูกต้นแคเพ่ือการค้านั้นก็ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรี และกรุงเทพฯ 

ใบแค เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ มีใบย่อยขนาดเล็กรูปขอบขนาน ปลายใบมนกว้าง 
ขอบใบและแผ่นใบเรียบ ใบสีเขียว กว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร 

ดอกแค ลักษณะของดอกคล้ายดอกถั่ว ออกดอกเป็นช่อบริเวณซอกใบ 2-3 ดอก ดอกมีกลิ่นหอม มีสี
ขาวหรือสีแดง มีก้านเกสรตัวผู้สีขาวอยู่ 60 อัน กลีบเลี้ยงเป็นรูประฆังหรือรูปถ้วย 

ผลแค ผลมีลักษณะเป็นฝักกลมยาว มีความยาวประมาณ 8-15 เซนติเมตร ผสมเกสรโดยนก ฝักเมื่อ
แก่จะแตกออกเป็น 2 ซีก และมีเมล็ดอยู่ด้านใน ฝักแคมีสีเขียวอ่อน สามารถรับประทานเป็นอาหารได้ 

เมล็ดแค มีลักษณะเหมือนลิ่ม เมล็ดกลมแป้น สีน้ าตาล มีหลายเมล็ด 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น  
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ดอก ลวกทานคู่น้ าพริก, แกงแค, แกงส้ม, ผัดน้ ามันหอย 
ฝักอ่อน ผัดน้ ามันหอย 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. นิยมปลูกไว้เป็นรั้วบ้าน ปลูกตามคันนา ริมถนนข้างทาง และปลูกไว้ในบริเวณบ้าน 



738 
 

 

2. แคเป็นพืชที่มีจุลินทรีย์ที่ปมราก เมื่อจับกับก๊าซไนโตรเจนในอากาศจะผลิตเป็นปุ๋ยที่พืชสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ ต้นแคจึงเป็นพืชที่ช่วยปรับปรุงดินไปได้ในตัวอีกด้วย 

3. ใบใช้เป็นอาหารสัตว์ เลี้ยงโคกระบือได้ดี และเป็นที่ชื่นชอบของโคกระบือ 
4. ไม้ใช้ท าเป็นฟืนหรือเชื้อเพลิงได ้
5. ล าต้นนิยมน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนูได้ดี 
6. ประโยชน์ของดอกแค ฝักอ่อน ยอดอ่อน และใบอ่อน สามารถน ามาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลาย 

เมนูดอกแค เช่น แกงแค, แกงส้มดอกแค, ดอกแคสอดไส้, ดอกแคห่อกุ้งทอด, แกงเหลืองปลากะพง, แกงจืด
ดอกแค, ดอกแคชุบแป้งทอด, ดอกแคผัดหมู, ดอกแคผัดกุ้ง, ดอกแคผัดเต้าเจี้ยว, ดอกแคผัดกะเพรา, ย าดอก
แค, ส่วนใบอ่อน ยอดอ่อน และฝักอ่อนน ามาลวกจิ้มกินกับน้ าพริกก็ได้ เป็นต้น 

7. ส าหรับชาวอีสานนิยมน าดอกแคและยอดอ่อนมานึ่งหรือย่าง รับประทานร่วมกับลาบ ก้อย แจ่ว 
และดอกยังน ามาปรุงเป็นอาหารประเภทอ่อมอีกด้วย 

8. บ้านเรานิยมกินดอกและยอดอ่อน แต่ส าหรับประเทศอ่ืน ๆ บางประเทศจะนิยมกินดอกแคสด
หรือน ามานึ่งเป็นสลัดผัก ส่วนฝักจะใช้รับประทานเหมือนกับถั่วฝักยาว 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ยอดแค อุดมไปด้วยวิตามินซึ่งมีส่วนช่วยต่อต้านและยับยั้งมะเร็ง เพราะมีสารที่มีฤทธิ์ช่วยยับยั้ง

การก่อกลายพันธุ์ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดี (ดอก, ยอดอ่อน) 
2. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ช่วยป้องกันและรักษาอาการหวัด (ดอก) 
3. ช่วยดับพิษร้อนในร่างกาย แก้ร้อนใน กระหายน้ า (ใบสด, ดอกโตเต็มที่) 
4. ช่วยคุมธาตุในร่างกาย (เปลือกต้น) 
5. ช่วยในเรื่องความจ า ป้องกันการเกิดเนื้องอก บรรเทาอาการไข้ ปวด โลหิตจาง ด้วยการใช้ฝักแค

สด 20 กรัม น ามาเคี่ยวกับน้ า 1 ลิตร ประมาณ 30 นาที กรองเอาฝักออก น ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง 
ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) (ฝัก) 

6. ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา เนื่องจากมีเบตาแคโรทีนที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ 
(ดอก, ยอดแค) 

7. ช่วยแก้โรคตาบอดตอนกลางคืน ด้วยการใช้ใบสด 20 กรัม เทน้ าเดือด 1 ลิตร ทิ้งไว้ 15 นาที แล้ว
กรองเอาใบแคออก น ามาดื่มแก้อาการ (ในประเทศอินเดีย) (ใบ) 

8. ช่วยบ ารุงและเสริมสร้างกระดูกและฟัน เนื่องจากอุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัส (ดอก , 
ยอดแค) 

9. ดอกแคมีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ ลดอาการไข้ ถอนพิษไข้ในร่างกาย ช่วยแก้ไข้หัวลมหรือไข้เปลี่ยน
อากาศ เปลี่ยนฤดู ด้วยการใช้ดอกหรือใบน ามาต้มกับน้ ารับประทาน หรือจะใช้ดอกท่ีโตเต็มที่น ามาล้างน้ า แล้ว
ต้มกับหมูท าหมูบะช่อ 1 ชาม แล้วรับประทานวันละ 1 มื้อ ติดต่อกัน 3-7 วัน อาการก็จะดีข้ึน (ดอก) 
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10. น้ าคั้นจากรากใช้ผสมกับน้ าผึ้ง ใช้ดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า กลางวัน และก่อนนอน ใช้
เป็นยาขับเสมหะ ลดอาการไอ แก้ร้อนใน แก้ไข้ลมหัวได้ (ราก)  

11. ช่วยบรรเทาอาการของโรคลมบ้าหมู ด้วยการใช้ใบสด 20 กรัม เทน้ าเดือด 1 ลิตร ทิ้งไว้ 15 นาที 
แล้วกรองเอาใบแคออก น ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) (ใบ) 

12. ช่วยแก้อาการปวดและหนักศีรษะ ด้วยการใช้น้ าคั้นที่ได้จากดอกและใบแคน ามาสูดเข้าจมูกเพ่ือ
ช่วยบรรเทาอาการ (ดอก, ใบ) 

13. ยอดอ่อนใช้รับประทานแก้อาการปวดศีรษะข้างเดียว (ยอดอ่อน) 
14. ช่วยรักษาหลอดลมอักเสบ ไซนัสอักเสบ ด้วยการใช้ดอกแคสด 20 กรัม น ามาเคี่ยวกับน้ า 1 ลิตร 

ประมาณ 15 นาที กรองเอาแต่ดอกออก แล้วน ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และช่วงก่อนนอน 
(ในประเทศอินเดีย) (ดอก) 

15. ช่วยแก้อาการปวดฟัน ร ามะนาด ด้วยการใช้เปลือกแคน ามาต้มผสมเกลือให้เค็มจัดแล้วน ามาอม 
(เปลือกแค) 

16. ช่วยรักษาปากเป็นแผล แก้อาการร้อนในจนปากลิ้นเปื่อย ด้วยการใช้เปลือกแคชั้นในสุดที่มีสี
น้ าตาลอ่อน ๆ น ามาเคี้ยว 3-5 นาทีแล้วคายทิ้ง ท าวันละ 2 ครั้ง ไม่เกิน 3 วันก็จะหายจากอาการ (เปลือกแค) 

17. ชาวอินเดียใช้น้ าที่คั้นจากดอกหรือใบ น ามาสูดเข้าจมูกรักษาโรคริดสีดวงในจมูก ท าให้มีน้ ามูก
ออกมา (ดอก, ใบ) 

18. เปลือกของต้นแคน้ ามาคั้นเป็นน้ ารับประทานช่วยแก้อาการท้องร่วง แก้ท้องเดิน แก้โรคบิดมีตัว 
แก้มูกเลือดได้ หรือจะน ามาใช้ต้มหรือฝนรับประทานแก้อาการได้ หรือจะใช้เปลือกต้นปิ้งไฟ 1 ส่วน น ามาต้ม
กับน้ าหรือน้ าปูนใส 10 ส่วน แล้วน ามารับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนแกงก็ได้เช่นกัน (เปลือกต้น) 

19. ช่วยแก้ตานขโมย ด้วยการใช้แคทั้งห้าส่วนอย่างละ 1 ก ามือ แล้วใส่น้ าพอท่วมยา หลังจากนั้นต้ม
ให้เดือดประมาณ 5-10 นาที แล้วน ามากินครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ วันละ 3 ครั้ง ประมาณ 15 วัน (ท้ังห้าส่วน) 

20. ช่วยท าให้เจริญอาหาร เนื่องจากรสขมของดอกแคช่วยกวาดล้างเมือกในช่องปาก ท าให้ลิ้นเสีย
ความรู้สึก แต่ท าให้อยากอาหาร ท าให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น (ดอก) 

21. สรรพคุณดอกแค ช่วยในการขับถ่าย ป้องกันอาการท้องผูก (ดอก, ใบ) 
22. ใบแค ใช้รับประทานช่วยท าให้ระบาย หรือจะใช้ฝักแคสด 20 กรัม น ามาเคี่ยวกับน้ า 1 ลิตร 

ประมาณ 30 นาที กรองเอาฝักออก น ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ใบ, ฝัก) 
23. ช่วยขับพยาธิ ด้วยการใช้ใบสด 20 กรัม เทน้ าเดือด 1 ลิตร ทิ้งไว้ 15 นาที แล้วกรองเอาใบแค

ออก น ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) (ใบ) 
24. ช่วยบ ารุงและรักษาตับ ด้วยการใช้ดอกแคสด 20 กรัม น ามาเค่ียวกับน้ า 1 ลิตรประมาณ 15 นาที 

กรองเอาแต่ดอกออก แล้วน ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) 
(ดอก, ใบ) 



740 
 

 

25. ช่วยแก้อาการอักเสบ ด้วยการใช้รากสด 20 กรัม น ามาเคี่ยวในน้ า 1 ลิตรประมาณครึ่งชั่วโมง 
แล้วกรองเอารากออก ใช้ดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) (ราก) 

26. ช่วยบรรเทาอาการของโรคเกาต์ ด้วยการใช้ใบสด 20 กรัม เทน้ าเดือด 1 ลิตร ทิ้งไว้ 15 นาที แล้ว
กรองเอาใบแคออก น ามาดื่มก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง ในช่วงเช้า เย็น และก่อนนอน (ในประเทศอินเดีย) (ใบ) 

27. เปลือกต้นน ามาใช้ภายนอก สามารถใช้ท าเป็นยาล้างแผล ชะล้างบาดแผลได้ ด้วยการใช้เปลือก
ต้นน ามาต้มกับน้ าเดือด 15 นาที ใส่เกลือเล็กน้อย แล้วน ามาใช้ล้างแผลวันละ 3 ครั้ง (เปลือกต้น) 

28. ช่วยรักษาแผลมีหนอง ด้วยการใช้เปลือกต้นแคแก่ ๆ น ามาตากแห้งแล้วฝนกับน้ าสะอาดหรือน้ า
ปูนใส ใช้ทาแผลเช้าเย็น (ก่อนทาควรใช้น้ าต้มจากเปลือกแคล้างแผลก่อน) จะช่วยท าให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้น 
(เปลือกต้น) 

29. ใบสดน ามาต าละเอียดใช้พอกแก้อาการฟกช้ าได้ (ใบ) 
30. ในอินเดียมีการใช้ใบอ่อนเป็นอาหารเสริมบีตา-แคโรทีนอยด์ในผู้ที่ขาดแคโรทีนอยด์ พบว่า

หลังจากได้รับอาหารเสริมใบอ่อนแค (Agathi) จะมีปริมาณแคโรทีนในซีรั่มเพ่ิมข้ึนในวันที่ 7 
31. ในหนูทดลองที่รับยาและสารสกัดจากใบแคจะมีปริมาณของระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ 

ฟอสโฟไลพิด และกรดไจมันอิสระต่ ากว่าหนูทดลองในกลุ่มที่ได้รับยาเพียงอย่างเดียว (ใบ) 
32. สารสกัดจากใบแค ช่วยท าให้ปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระในกระแสเลือดของหนูทดลองกลับ

สู่สภาวะปกติ ผลงานวิจัยนี้จึงเป็นข้อสนับสนุนข้อมูลแพทย์ทางเลือกที่มีการใช้ใบแคเพ่ือบ ารุงตับและแก้ความ
ผิดปกติของตับได้เป็นอย่างดี (ใบ) 

33. สารสกัดจากเอทานอลของใบแคมีฤทธิ์ช่วยป้องกันตับถูกท าลายในหนูทดลองที่ได้รับยาเกินขนาด 
(ใบ) 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. การน าดอกแคมาใช้ท าเป็นอาหาร ต้องเด็ดเอาเกสรสีเหลืองของดอกแคออกก่อน จะช่วยลดความ

ขมหรือท าให้มีรสขมได้ แต่ถ้าไม่กังวลเรื่องความขมก็ไม่ต้องเด็ดออกก็ได้ 
2. การเลือกซื้อยอดอ่อนและใบอ่อนของแค ควรเลือกเป็นใบสด ไม่ร่วง ส่วนดอกให้เลือกดอกตูมที่

ก าลังจะบาน ซึ่งยอดอ่อนและใบอ่อนจะหาซื้อได้ทั่วไปในตลาด แต่ส าหรับฝักอ่อนค่อนข้างจะหาซื้อยาก ต้อง
ปลูกต้นแคไว้เองจึงจะได้รับประทาน 

3. ยอดอ่อนและใบอ่อนของแคนั้น จะมีในช่วงฤดูฝน ส่วนดอกแคจะมีในช่วงต้นฤดูหนาว 
4. ดอกแคมีรสเฝื่อน ไม่นิยมรับประทานสด ๆ วิธีที่ดีที่สุดก็คือ การไปลวกโดยใช้เวลาอันสั้นที่สุด 
5. การรับประทานดอกแคในปริมาณมากเกินไปอาจท าให้อาเจียนได้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). แค สรรพคุณและประโยชน์ของต้นแค 43 ข้อ ! (ดอกแค). สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/ดอกแค/ 
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18) ชื่อภาคเหนือ ดอกง้ิว 
ชื่อไทย/อื่นๆ งิ้วบ้าน (ทั่วไป), งิ้วแดง (กาญจนบุรี), งิ้วปง งิ้วปกแดง สะเน้มระกา (ชอง-จันทบุรี), 

งิ้วป่า, งิ้วปงแดง, งิ้วหนาม, นุ่นนาง, ตอเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง) , ปั้งพัวะ (ม้ง), 
Cotton tree, Kapok tree, Red cotton tree, Silk cotton, Shving brush 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax ceiba L. 
วงศ์ (Family) Malvaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช  

ต้นงิ้ว จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกว้างถึงขนาดใหญ่ ลักษณะของต้นเป็นรูปทรงพุ่มเป็นรูปไข่ มีความสูง
ของล าต้นประมาณ 15-25 เมตร (บ้างว่าสูงประมาณ 25-30 เมตร) และความกว้างของทรงพุ่มประมาณ 15 
เมตร ล าต้นมีลักษณะเปลาตรงและมีหนามอยู่ทั่วล าต้นและกิ่ง เห็นข้อปล้องไม่ชัดเจน ต้นอ่อนจะเป็นสีเขียว
อ่อน เมื่อแก่จะเป็นสีเขียวเข้ม พบขึ้นในที่ราบและตามป่าเบญจพรรณ ตามเชิงเขาและไหล่เขาที่มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 100-600 เมตร ซึ่งในปัจจุบันต้นงิ้วจะหาดูได้ยากมาก จะมีปลูกเฉพาะถิ่นทาง
ภาคเหนือไม่ก่ีที่เท่านั้น 

ใบงิ้ว ใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อยประมาณ 3-7 ใบเรียงสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรูปรีถึง
รูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบเรียว ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1.5-2.5 นิ้ว และยาว
ประมาณ 6-10 นิ้ว ใบสีเขียวไม่มีขน แผ่นใบค่อนข้างหนาและเกลี้ยง ก้านช่อใบยาว โคนก้านบวมเล็กน้อย 

ดอกงิ้ว ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามปลายกิ่งหรือตามปลายยอด ดอกมีขนาดใหญ่สีชมพูแกมเลือดหมู 
สีแดง สีแสด และมีที่เป็นสีทองแต่หาได้ยาก ดอกมีกลิ่นหอมเอียน ออกดอกเป็นกระจุกหรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ
ประมาณ 3-5 ดอก ฐานรองดอกเป็นรูปถ้วยแข็ง ๆ หรือเป็นกลีบเลี้ยงติดกัน ปลายแยกออกเป็น 5 กลีบขนาด
เล็ก สีเขียวอ่อน ส่วนกลีบดอกมีขนาดใหญ่และหนา มี 5 กลีบเป็นรูปขอบขนาน เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีขนาด
กว้างประมาณ 8-10 เซนติเมตร ปลายกลีบจะแผ่ออกและม้วนกลับมาทางขั้วของดอก หลุดร่วงได้ง่าย ดอกมี
เกสรตัวผู้เป็นเส้นยาวจ านวนมาก เรียงกระจายเป็นวงรอบ สีขาวปนสีชมพู ส่วนเกสรตัวเมียมี 1 ก้าน สีชมพู 
บริเวณปลายเป็นจุดสีเข้มมีความเหนียว ส่วนรังไข่จะอยู่เหนือวงกลีบ โดยจะออกดอกในช่วงระหว่างเดือน
มกราคมต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และจะทิ้งใบก่อนมีดอก 

ผลงิ้ว หรือ ฝักงิ้ว ผลมีลักษณะยาวรีคล้ายฝักรูปทรงกระบอก ที่ปลายทั้งสองข้างของผลจะแหลม ผล
เมื่ออ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่จะเป็นสีน้ าตาล เปลือกของผลแข็ง มีความยาวประมาณ 6-8 นิ้ว และเมื่อแก่จัดจะ
แตกอ้าออกตามรอยประสาน ในผลมีเส้นหรือปุยสีขาวและมีเมล็ดขนาดเล็กจ านวนมาก ลักษณะเป็นรูปทรง
กลมสีด า และถูกห่อหุ้มด้วยปุยฝ้ายสีขาว ๆ สามารถปลิวไปตามลมได้ไกล 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน 
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ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ดอกตากแห้งใส่ในน้ าเงี้ยว แกงแค 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. เกสรตัวผู้จากดอกน าไปตากแห้ง ใช้โรยในขนมจีนน้ าเงี้ยวรับประทาน หรือจะใช้ปรุงเป็นแกงแค

ทางภาคเหนือก็อร่อยเช่นกัน อีกทั้งยังมีคุณค่าทางอาหารสูงมาก โดยมีธาตุแคลเซียมสูงถึง 429 มิลลิกรัมต่อ 
100 กรัม ซึ่งสูงกว่านมที่มีแคลเซียมอยู่ประมาณ 123 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม 

2. เกสรตัวผู้แห้งยังสามารถน ามาใช้แต่งสีของแกงส้มหรือแกงกะหรี่ เพ่ือช่วยเพ่ิมสีสันใ ห้น่า
รับประทานมากขึ้นได้อีกด้วย 

3. ดอกสดใช้ลวกจิ้มรับประทานกับน้ าพริกและแกงส้ม 
4. ดอกใช้ผสมกับข้าวโพดท าเป็นขนมแผ่นรับประทานได้ 
5. ใบและยอดอ่อนใช้เป็นอาหารส าหรับสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างดี 
6. รากอ่อนใช้เป็นยาและใช้เป็นอาหารเมื่อยามขาดแคลน ดอกและยางใช้ท าเป็นยารักษาโรค 
7. ใช้ปลูกไม้ประดับในสนามกว้าง ๆ ทั่วไป ต้นงิ้วมีรูปทรงของล าต้นที่สวยงาม สูงเด่นดูสง่า เรือน

ยอดแผ่กว้างให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดี สามารถเพาะปลูกได้ง่าย เป็นไม้ผลัดใบทั้งต้นให้ดอกสีแดงหรือสีเหลืองทั้ง
ต้น ดอกมีขนาดใหญ่ สีสันสดใสสวยงาม 

8. ต้นงิ้วเป็นไม้เนื้ออ่อน สีขาวหรือเหลืองอ่อน เสี้ยนหยาบ ไม่ทนทานมากนัก ผุและเปื่อยได้ง่าย 
นิยมน ามาใช้ท าหีบและลังส าหรับใส่ของ ใช้ท าไม้อัด ไม้จิ้มฟัน ก้านไม้ขีด กล่องไม้ขีด ท าของเล่นเด็ก ใช้ท าเยื่อ
กระดาษก็ได้ ส่วนชาวกระเหรี่ยงแดงจะใช้เนื้อไม้ส าหรับสร้างบ้าน หรือน ามาแปรรูปท าไม้แบบหรือไม้ต่อโลง
ศพ ปราสาทเผาศพ 

9. เปลือกต้นให้เส้นใย สามารถน ามาใช้ท าเชือกได้ โดยจะมีความเหนียวมากแต่จะแข็งและหยาบ จึง
เหมาะที่จะใช้มัดของใหญ่ ๆ 

10. ปุยนุ่นของฝักหรือผลแก่สามารถน ามาใช้ท าเครื่องนุ่งห่ม ด้วยการน ามาใช้ยัดเบาะ ฟูก หมอน 
ฯลฯ 

11. ใช้ท าชนวนตู้เย็น เข้าใจว่าคือเส้นใยหรือยุ่ยจากฝัก 
12. น้ ามันจากเมล็ดสามารถน ามาใช้ปรุงอาหาร ใช้ท าสบู่ได้ 
13. ชาวเหนือและชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะน าเปลือกงิ้วแดงมาท าสี โดยจะให้สีน้ าเงิน  ใช้

ส าหรับย้อมสีจ าพวกผ้าฝ้ายได ้
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. รากใช้เป็นยาบ ารุงก าลัง (ราก) 
2. ยางใช้เป็นยาบ ารุงโลหิต (ยาง) 
3. ช่วยแก้โรคมะเร็ง (เมล็ด) 
4. เปลือกต้นช่วยบ ารุงระบบการไหลเวียนของโลหิต (เปลือกต้น) 
5. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง ด้วยการใช้เปลือกต้นงิ้วแดง 1 กิโลกรัม น ามาล้างให้สะอาดและ

หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วน าไปใส่ในหม้อต้มยาสมุนไพร เติมน้ าสะอาดลงไป 5 ลิตรและต้มจนเดือด แล้วให้รินเอา
แต่น้ ามาดื่มครั้งละ 1 แก้ว (250 มิลลิเมตร) วันละ 2 ครั้งทุกเช้าและเย็น (น้ างิ้วที่ได้จะมีสีแดงเหมือนน้ า
กระเจี๊ยบ) (เปลือกต้น) 

6. ดอกแห้งใช้ท าเป็นยาแก้พิษไข้ได้ดีมาก (ดอก) ส่วนหนามมีสรรพคุณแก้ไข้ ลดความร้อน ดับพิษ
ร้อน (หนาม) ช่วยแก้ไข้พิษ ไข้กาฬ (หนาม) 

7. ช่วยระงับประสาท (ดอก) 
8. ช่วยแก้อาการกระหายน้ า (ดอก) 
9. รากน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาท าให้อาเจียนถอนพิษ (ราก เปลือกต้น) 
10. ช่วยรักษาต่อมทอนซิลอักเสบ ต่อมในคออักเสบ (ใบ) 
11. ช่วยแก้ต่อมน้ าลายอักเสบ (ใบ) 
12. ช่วยรักษากระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง (เปลือกต้น ราก) 
13. ช่วยแก้อาการท้องเสีย ลงท้อง (เปลือกต้น ราก ดอก ผล) บรรเทาอาการท้องเดิน (เปลือกต้น , 

ดอก) 
14. เปลือกต้นช่วยแก้บิด (เปลือกต้น ดอก ยาง) แก้บิดมูกเลือด (ดอก) ส่วนอีกข้อมูลระบุว่าดอกแดง

จะใช้แก้บิดเลือด (บิดถ่ายเป็นเลือด) ให้น าดอกมาต้มเป็นน้ าชาผสมกับน้ าตาลทรายแดง ใช้ดื่มตอนท้องว่างวัน
ละ 3 ครั้ง ส่วนดอกเหลืองจะใช้แก้บิดมูก ให้ใช้ดอกเหลืองหรือส้มที่เป็นดอกแห้ง เข้าใจว่าใช้ต้มเป็นน้ าชาดื่ม 

15. ช่วยแก้อาการท้องร่วง โดยใช้ดอกตากแห้งน ามาต้มกับน้ าดื่ม (ยางจากต้น เปลือกต้น ดอก) 
16. ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร (ราก, เปลือกราก) 
17. ช่วยแก้ตัวพยาธิ (ราก, เปลือกต้น, ดอก, ผล) 
18. ช่วยขับปัสสาวะ (ดอก ราก) 
19. เมล็ดใช้เป็นยาร่วมกับพิมเสน ใช้รักษาโรคหนองในเรื้อรัง (เมล็ด) 
20. ช่วยแก้ระดูตกหนักหรือออกมากเกินไป (ยาง) 
21. ช่วยแก้อาการตกโลหิต (เปลือกต้น ราก ดอก ผล) 
22. ช่วยแก้ไตพิการ ไตช ารุด ไตอักเสบ ด้วยการใช้เปลือกต้นงิ้วแดงน ามาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ตากแดดให้

แห้ง น ามาต้มกินต่างน้ าทุกวัน (หรือจะเอาน้ าต้มจากเปลือกไปหมักเพ่ือท าเอนไซม์ก็ได้) (เปลือกต้น) 
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23. ผลอ่อนใช้บ าบัดรักษาแผลเรื้อรังในไต (ผลอ่อน) 
24. ช่วยขับน้ าเหลืองเสีย (ยาง) 
25. ดอกและรากมีสรรพคุณช่วยห้ามเลือด (ดอก , ราก, เปลือกราก, ยาง) ส่วนเมล็ดมีสรรพคุณช่วย

ห้ามเลือดภายใน (ยาง) 
26. รากของต้นอ่อนใช้พอกสมานแผล (เปลือกต้น, ราก, เปลือกราก) ช่วยฝากสมาน (ยาง) 
27. ใบและยอดอ่อนใช้ต าพอกรักษาฝี (ใบ) ส่วนรากช่วยแก้ฝีเปื่อยพัง (ราก, เปลือกต้น, ดอก, ผล) 

หนามช่วยแก้ฝีประค าร้อย (หนาม) และยังช่วยดับพิษฝี แก้พิษฝีต่าง ๆ (หนาม,ใบ) 
28. ช่วยรักษาแผล ฝีหนอง (ดอก) หากเป็นแผลที่มีหนอง ให้ใช้เปลือกต้นน ามาต้มกับน้ าแล้วน ามาใช้

ชะล้างท าความสะอาดแผล (เปลือกต้น) 
29. ช่วยรักษาโรคผิวหนัง (เมล็ด) 
30. ช่วยแก้อาการคัน (ดอก) 
31. ช่วยแก้หัวล ามะลอก (เม็ดที่ขึ้นตามตัวเป็นหนองพุพองมีพิษ) , หัวดาวหัวเดือน (เม็ดตุ่มที่ผุดขึ้น

ตามตัว มีพิษมาก มักขึ้นที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และนิ้วมือนิ้วเท้า) (ใบ) 
32. ช่วยแก้พิษงูทุกชนิด (ราก,ใบ,ผล) 
33. ดอกแห้งใช้ท าเป็นยาระงับอาการปวด (ดอก) 
34. ใบแห้งหรือใบสดน ามาต าใช้ทาแก้อาการฟกช้ า แก้บวม มีอาการอักเสบ (ใบ , ราก, ดอก, ผล) 

บรรเทาอาการฟกช้ าบวมจากการกระแทก ด้วยการใช้รากสดน ามาแช่เหล้า ใช้ถูทาหรือต าพอก (ดอก , เปลือก
ต้น, ราก, เปลือกราก) 

35. ใช้ทาแก้น้ าร้อนลวก (ดอก) 
36. ช่วยแก้อัมพาต เอ็นอักเสบ (เปลือกต้น) ใช้แก้คนที่เป็นอัมพาตครึ่งตัว (เปลือกต้น) 
37. ชาวโอรังอัสลีในรัฐเประของประเทศมาเลเซียใช้ใบสดน ามาแช่กับน้ าต้มอาบเพ่ือใช้รักษาอาการ

ปวดเมื่อย (ใบ) 
38. เมล็ดใช้เป็นยากระตุ้นความต้องการทางเพศ (ยาง) 
39. ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของงิ้วแดง มีฤทธิ์ในการต้านไทอะมีนและมีผลต่อล าไส้ของหนูตะเภา และ

ช่วยยับยั้งเอดส์ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). งิ้ว สรรพคุณและประโยชน์ของต้นงิ้ว 52 ข้อ ! (งิ้วบ้าน, งิ้วแดง). สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/งิ้ว/  
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19) ชื่อภาคเหนือ ดีกระทิง ดีปล๋ากั้ง    
ชื่อไทย/อื่นๆ ดีปลากั้ง, บีปลากั้ง  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phlogacanthus pulcherrimus T.Anderson 
วงศ์ (Family) Acanthaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นดีปลากั้ง เป็นไม้ล้มลุกทรงพุ่มขนาดเล็ก มีอายุอยู่แค่ปีเดียว ล าต้นตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 
0.5-1.5 เมตร 

ใบดีปลากั้ง เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบเรียว
แหลม โคนใบเป็นรูปลิ่ม ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 8-16 
เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 1-3 เซนติเมตร 

ดอกดีปลากั้ง ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอด ช่อดอกเป็นแบบช่อเชิงลด ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงดอก
เป็นสีเขียว ลักษณะเป็นรูประฆัง ยาวได้ประมาณ 5 มิลลิเมตร ส่วนกลีบดอกเป็นสีม่วงอมแดง เชื่อมติดกันเป็น
รูปคนโท หลอดกลีบพองออกด้านเดียว ส่วนปลายแยกออกเป็น 5 แฉก 

ผลดีปลากั้ง ผลเป็นแบบแคปซูล ยาวได้ประมาณ 2.5-3.5 เซนติเมตร เมื่อแห้งจะแตกออก เมล็ดจะ
เกิดท่ีช่วงปลายของผล มีก้านตะขอดีดเมล็ด 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช 

มาจากถิ่นอ่ืน 
ความสามารถในการปลูกนอกถิ่น  

ดีมาก 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินกับลาบ ใบ เป็ํนเครื่องเคียง กินกับลาบ กินสด รสชาดหวานๆขมๆ 
น ามาจากล าปาง ทานกับลาบแล้วอร่อย เลยน ามาปลูก 
ดอกสวย ทานได้ 
ต้มกับน้ า ท าน้ าผสมลาบปลาเพ้ีย 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอดอ่อนใช้รับประทานเป็นผักแกล้มกับน้ าพริกและลาบได้ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
แก้เจ็บคอ แก้หวัด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ต ารายาพื้นบ้านจังหวัดมุกดาหารจะใช้สมุนไพรดีปลากั้งเป็นยาบ ารุงก าลัง (ยอดอ่อน) 
2. ใบมีรสขมหวาน มีสรรพคุณช่วยคลายเครียด แก้เบาหวาน (ยอดอ่อน) 
3. ยอดอ่อนมีรสขมอ่อน ๆ ใช้รับประทานเป็นอาหาร มีสรรพคุณช่วยท าให้เจริญอาหาร (ยอดอ่อน) 
4. ยาสมุนไพรพ้ืนบ้านจังหวัดอุบลราชธานีจะใช้ส่วนของล าต้นดีปลากั้ง น ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยา

ช่วยขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะขัด (ล าต้น) 
5. ยอดใช้นึ่งรับประทานเป็นยาแก้ปวดหลัง (ยอดอ่อน) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร .  ( 2559) .  พื ช ส มุ น ไ พ ร ดี ป ล า กั้ ง .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  23 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2561 จ า ก 

http://www.vichakaset.com/พืชสมุนไพรดีปลากั้ง/ 
Medthai. (2560). 7 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นดีปลากั้ง ! (บีปลากั้ง). สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/ดีปลากั้ง/ 
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20) ชื่อภาคเหนือ ดีเหย่ียน  
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักบุ้งปลิง ผักแป๋ง (เชียงใหม่), ผักบุ้งรวม ผักบุ้งร้วม (ไทย),  

 ผักดีเหยียน (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), กาล่อ (มาเลย์-ปัตตานี), 
 Buffalo Spinach 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Enydra fluctuans Lour 
วงศ์ (Family) Asteraceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีล าต้นทอดเลื้อยตามพ้ืนน้ า ล าต้นเป็นข้อปล้อง ตามข้อจะมีรากไว้ส าหรับยึด
เกาะ ล าต้นมีลักษณะโค้งแล้วตั้งตรง สูงได้ประมาณ 15-60 เซนติเมตร ภายในล าต้นกลวงและมีขนบาง ๆ ปก
คลุมหรือบางทีอาจเกลี้ยง มีกลิ่นหอม เป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่ชอบขึ้นในดินที่ชื้นแฉะหรือมีน้ าขังเล็กน้อย พบ
ได้ทั่วไปในเขตร้อน 

ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อของล าต้น ลักษณะของใบเป็นรูปยาวรีหรือรูปขอบ
ขนานแคบ ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบตัด ส่วนขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 0.5-1.6 
เซนติเมตร และยาวประมาณ 2-6 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวสด มีขนขึ้นปกคลุมทั้งสองด้าน 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบอ่อน, ยอด กินกับลาบ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ยอดอ่อนรับประทานได้ 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ต้นอ่อนมีสรรพคุณเป็นยาช่วยท าให้เจริญอาหาร (ท้ังต้น) 
2. ต้นอ่อนและใบใช้เป็นยาระบาย (ต้นอ่อน, ใบ) 
3. ใบมีสรรพคุณเป็นยาแก้โรคเก่ียวกับน้ าดี (ใบ) 
4. ใบใช้ต าพอกแก้โรคผิวหนัง (ใบ) 
5. ทั้งต้นน ามาต้มเอาควันรมคนเข้าประโจม ช่วยแก้อาการฟกช้ า บวมทั้งตัว และเหน็บชา (ท้ังต้น) 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
การใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (ม.ป.ป.). ผักบุ้งร่วม. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จ า ก  http: / / www. qsbg. org/ Database/ Botanic_Book% 20full% 20option/ 
search_detail.asp?botanic_id=1586 

Medthai. (2560). ผักบุ้งร่วม สรรพคุณและประโยชน์ของผักบุ้งร่วม 6 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 
จาก https://medthai.com/ผักบุ้งร่วม/ 
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21) ชื่อภาคเหนือ เดื่อหลวง  
ชื่อไทย/อื่นๆ เดื่อหว้า, มะเดื่อหว้า (กาญจนบุรี), มะเดื่อชุมพร (ยะลา), เดื่อหลวง (ภาคเหนือ), 

ไทรโพ (ภาคกลาง), ตะกื้อเด๊าะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ฮากอบาเต๊าะ (มาเลย์-
นราธิวาส), Roxburgh Fig, Malaysian fig  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus auriculata Lour.  
วงศ์ (Family) Moraceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นเดื่อหว้า จัดเป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อนขนาดเล็ก มีความสูงได้ประมาณ 3-5 เมตร หรืออาจสูงได้ถึง 10-
15 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามาก เปลือกต้นเป็นสีเทาปนน้ าตาล มีน้ ายางสีขาว ล าต้นเห็นแผลของก้านใบที่ร่วง
ชัดเจน พบขึ้นตามป่าผสมผลัดใบ ป่าดิบแล้ง ใกล้ล าธาร ในต่างประเทศพบกระจายพันธุ์ในปากีสถาน อินเดีย
ตอนเหนือ เนปาล ภูฏาน สิกขิม พม่า จีนตอนใต้ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย ส่วนในประเทศไทยพบ
ได้ทุกภาค ยกเว้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมักพบขึ้นตามป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าผลัดใบ ป่าดิบแล้ง 
ใกล้ล าธารหรือริมล าน้ า ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 0-1,300 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล 

ใบเดื่อหว้า เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเป็นกระจุกที่ปลายยอด ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กว้างหรือรูป
หัวใจ ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบมน ส่วนขอบใบเรียบหรือหยักเป็นฟันเลื่อยห่าง ๆ ใบมีขนาดกว้าง
ประมาณ 12-18 เซนติเมตร และยาวประมาณ 18-25 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน เนื้อใบเหนียวหนา
คล้ายแผ่นหนัง ก้านใบยาวประมาณ 3-6 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง 

ดอกเดื่อหว้า ออกดอกเป็นช่อ เกิดภายในฐานรองดอกที่รูปร่างคล้ายผล ดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่ใน
ช่อเดียวกัน ออกท่ีล าต้น 

ผลเดื่อหว้า ผลเป็นผลสด เกิดเป็นกระจุกตามล าต้นหรือกิ่งขนาดใหญ่ ลักษณะของผลเป็นรูปกลมแบน
และมีกลีบเลี้ยงสีน้ าตาลติดอยู่ ผิวผลเกลี้ยงหรืออาจมีขนสั้นนุ่มขึ้นปกคลุม มักมีสันตามยาวและมีรอยแผลใบ
ประดับข้าง ผลมีขนาดตามขวางตอนสดประมาณ 3.5-4.5 เซนติเมตร ผลเป็นสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม
แกมแดง ก้านผลยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอดอ่อน ใบอ่อน เอาไปแกง 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลสุกและยอดอ่อน รับประทานได้(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)  
ผล รับประทานสดหรือต้มเป็นผักจิ้มน้ าพริก, ยอดอ่อน แกงหรือรับประทานเป็นผักจิ้มน้ าพริก(ปะ

หล่อง) 
ยอดอ่อนและผลอ่อน รับประทานกับลาบ(เม่ียน)  
ผลดิบ รับประทานกับน้ าพริกหรือลาบปลา(ขมุ) 
ผลดิบและยอดอ่อน น าไปแกง หรือลวกกินกับน้ าพริก(คนเมือง) 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต ารายาพ้ืนบ้านล้านนาจะใช้ผลเดื่อหว้าประมาณครึ่งผล น ามากินเป็นยาแก้ท้องเสีย (ผล)ผลสุกใช้

รับประทานได้ ส่วนผลดิบใช้รับประทานร่วมกับน้ าพริก ลาบหรือลาบปลา รับประทานกับแกงบอนหรือหลาม
บอน 

ยอดอ่อนน าไปแกงหรือรับประทานสดหรือลวกเป็นผักจิ้มกับน้ าพริกและลาบ 
เปลือกต้นหรือรากเดื่อหว้า ใช้ผสมกับรากเจตพังคี รากเจตมูลเพลิงแดง รากละหุ่งแดง รากมหาก่าน 

รากหิ่งเม่น รากหิงหายผี ต้นพิศนาด หัวกระชาย เหง้าว่านน้ า ผลยี่หร่า เมล็ดพริกไทย เมล็ดเทียนด าหลวง วุ้น
ว่านหางจระเข้ และเทียนทั้งห้า อย่างละเท่ากัน แล้วน ามาบดให้เป็นผง ผสมกับน้ ามะนาวและเกลือเล็กน้อย 
ใช้กินกับน้ ามะนาวเป็นยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะ (เปลือกต้น, ราก) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และการปักช า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง. (2553). เดื่อหว้า , มะเดื่อหลวง . สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https: / /eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=500&name=เดื่ อหว้า
,%20มะเดื่อหลวง%20&txtSearch=&sltSearch= 

Medthai. (2560). เดื่อหว้า สรรพคุณและประโยชน์ของต้นเดื่อหว้า 4 ข้อ ! (มะเดื่อหว้า). สืบค้นเมื่อ 23 
พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/เดื่อหว้า/ 
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22) ชื่อภาคเหนือ ต้างหลวง  
ชื่อไทย/อื่นๆ ต้างป่า, ต้างผา, Snowflake aralia, Snowflake tree 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. 
วงศ์ (Family) Araliaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช  

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 8 เมตร ล าต้นมีหนาม  
ใบเดี่ยวจัก แผ่กว้าง เรียงสลับแน่นใกล้ปลายยอด ขนาด 30-70 ซม. แผ่นใบหยักเว้าลึกเป็นพู 5-9 พู 

ขอบใบของแต่ละพูจักลึกไม่เป็น ระเบียบ ผิวใบมีขนละเอียดสีน้ าตาล  
ดอกสีนวลแกมเขียวเป็น ช่อกลมใหญ่ แกนช่อดอกแตกแขนง ยาวถึง 60 ซม. มีขนสีน้ าตาล ช่อย่อย

ขนาดประมาณ 8 ซม. ดอกบานขนาด 1.5 ซม. กลีบดอก 8-10 กลีบ รูปไข่ปลายแหลมและมักงอพับไป
ด้านหลังเกสรผู้ 8-12 อัน ผล รูปกรวยคว่ า ยาวถึง 1.7 ซม. มีก้านเกสรเมียติดที่ปลาย 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เป็นไม้ประดับรูปทรงสวยงาม ดอกอ่อน รับประทานได้ ลวกกินกับน้ าพริก เป็นส่วนประกอบของแกง

แค หรือแกงใส่ปลาแห้ง 
ข้อมูลจากชุมชน 
ดอก ใส่แกงแค ลวกกินกับน้ าพริก แกงดอกต้าง รสชาติขม 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เป็นยาเจริญอาหาร 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด และการแยกหน่อ 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สถาบั น วิ จั ย และ พัฒนา พ้ืนที่ สู ง .  (2559) .  ต้ า งหลว ง .  สื บค้ น เมื่ อ  23 พฤศจิ ก ายน  2561 จาก

https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/166 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (2558). ต้างหลวง. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 
2561 จาก  http: / /www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/ search_ 
detail.asp?botanic_id=1542 
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23)  ชื่อภาคเหนือ ตูน 
ชื่อไทย/อื่นๆ ภาคกลางและภาคอิสานเรียกว่า ทูน คูน หัวคูณ  

 ภาคเหนือเรียกว่า ตูน  
 ภาคใต้เรียกว่า เอาะดิบ ออกดิบ ออดิบ  
 นครศรีธรรมราช-ยะลา เรียก ออดิบ 
 ชุมพรเรียกว่า กะเอาะขาว  
 ประจวบคีรีขันธ์เรียกว่า บอน  
 กาญจนบุรีเรียกว่า กระดาดขาว 
 GIANT Elephant Ears, Green Taro 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia gigantea Hook.f 
วงศ์ (Family) Araceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นพืชตระกูลบอน มีหัวอยู่ใต้ดิน ส่วนเหนือดินสูงถึง 2.5 เมตร 
ใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ รูปร่างเป็นลูกศร มีนวลเคลือบแผ่นใบก้านใบยาวกลมมีนวลเคลือบ คูนมี 2 

ชนิด คือ ชนิดสีเขียวอ่อน ใบมีสีเขียวอ่อน ก้านใบสีเขียวอมขาว ชนิดสีม่วง ใบและก้านใบสีม่วง  
ออกดอกเป็นช่อเชิงลด มีกาบหุ้ม ก้านช่อดอกกลมยาว มีกาบหุ้มจนมิด เมื่อดอกยังไม่บาน ช่อดอก

ทรงกระบอก กลุ่มช่อดอกเพศผู้อยู่ด้านบน ตรงกลางกลุ่มช่อดอกไม่มีเพศ ช่อดอกเพศเมียอยุ่ด้านล่างก้านและ
ใบออกตลอดปี 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใส่แกงแค กินกับส้มต า, แกงส้มตูนใส่ปลา 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ก้านใบอ่อนรับประทานเป็นผักสดกับส้มต า หรือใส่ในแกงปลา กินก้านที่โตเต็มที่เป็นผัก โดยลอกเอา

เปลือกเขียวที่หุ้มอยู่ออก กินเป็นผักสดจิ้มน้ าพริก แกล้มแกงรสจัด ส้มต า ใบอ่อนและก้านชาวเหนือน าไปแกง
ส้มใส่ปลา ปรุงเป็นผักในแกงแคหรือแกงกะทิ ชาวใต้นิยมน าก้านไปแกงเหลืองใส่ปลา และยังใช้ปลูกเป็นไม้
ประดับได้  



755 
 

 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ล าต้นใต้ดิน สุมเป็นถ่ายแก้พิษไข้ พิษร้อน พิษตานซาง ล าต้นใต้ดินสด รักษาแผล กัดฝ้า กัดหนอง แก้

โรคเถาดานในท้อง ภาคเหนือใช้ผลสดฝนผสมกับน้ าผึ้งกินละลายเสมหะ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
พืชตระกูลบอนเป็นพืชที่นิยมน ามาประกอบอาหารประเภทต่างๆ เช่น แกง ย า ลวก หรือบางรายก็

กินดิบๆ แต่เนื่องจากพืชตระกูลบอนมีหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งชนิดที่รับประทานได้และรับประทานไม่ได้ มี
ลักษณะใบและก้านที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น เราจึงได้ยินอยู่บ่อยๆว่า ผู้ที่บริโภคพืชดังกล่าวเข้าไปแล้วต้องเข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาล เนื่องจากได้รับสารพิษที่มีผลึกแคลเซียมออกซาเลท (Calcium oxalate) ที่มีลักษณะ
เป็นรูปเข็ม ไม่ละลายน้ า ซึ่งอยู่ในพืชตระกูลบอน ชนิดที่รับประทานไม่ได้ หลังจากรับประทานแล้ว จะมีอาการ
ระคายเคืองในล าคอ ปากและลิ้น ท าให้ลิ้นแข็ง ไม่สามารถพูดได้ โดยมีข้อแนะน าในการน าพืชตระกูลบอนมา
บริโภค คือ ต้องมั่นใจว่า พืชดังกล่าวเป็นชนิดที่กินได้ (ออดิบ/คูน) หากไม่มั่นใจว่าเป็ยชนิดที่กินได้หรือไม่ ให้
ปรึกษาผู้ที่รู้จักลักษณะของพืชดังกล่าว ไม่ควรน าออดิบ/คูน ที่ไม่ได้ปลูกเอง หรือที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมา
รับประทาน หากรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยพืชตระกูลบอนแล้วรู้สึกผิดปกติ มีอาการระคายเคืองปาก ลิ้น
และล าคอ หรือมีอาการปวดแสบปวดร้อน ให้คายทิ้ง แล้วรีบล้างปากแล้วดื่มนมเย็นหรือไอศกรีม เพ่ือลด
อาการระคายเคืองเฉพาะที่ และรับประทานยาลดกรด ครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ ทุกๆ 2 ชั่วโมง และหยุดรับประทาน
อาหารดังกล่าว แล้วไปพบแพทย์ทันที 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การแบง่เหง้า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (2560). ตูน. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 

จาก http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp 
?botanic_id=2864 

สวนหม่อนไม้ สวนกสิกรรมธรรม(ชาติ)วิถี . (2556). ต้นอ้อดิบ (ต้นคูน) พืชตระกูลบอน . สืบค้นเมื่อ 23 
พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.monmai.com/อ้อดิบ/ 
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24) ชื่อภาคเหนือ เตา  
ชื่อไทย/อื่นๆ เทาน้ า, ไก, ผักเตา 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spirogyra sp.  
วงศ์ (Family) Zygnemataceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

มีลักษณะเป็นเส้นสายยาวสีเขียวสดคล้ายเส้นด้าย สายไกไม่แตกแขนง แต่บางชนิดจะแตกเป็น 2 ง่าม 
และจะเพ่ิมจ านวนสาย และเพ่ิมความยาวไปเรื่อยๆ  

ลักษณะทางโครงสร้างจะประกอบด้วยเมือกหุ้มภายนอก ท าให้รู้สึกลื่นมือเมื่อจับ ส่วนโครงสร้างเซลล์
จะมีรูปทรงกระบอก ผนังเซลล์มี 3 ชั้น ประกอบด้วยชั้นใน และชั้นกลางที่เป็นเซลลูโลส ส่วนชั้นนอกจะเป็น
เพคโตส ภายในเซลล์มีแวคคิวโอลขนาดใหญ่ที่มีนิวเคลียสภายใน และมีสายไซโตพลาสซึมเชื่อมติดกับผนังเซลล์ 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ย าเตา 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ภาคเหนือนิยมน ามาปรุงอาหาร เช่น แกงไก ห่อหมกไก (แอบไก) คั่วไก/ไกยี ภาคอีสาน เช่น ก้อยเทา 

ลาบเทา แกงเทา เป็นต้น รวมถึงแปรรูปเป็นขนมหวานหรือของคบเค้ียว 
น าไปตากแห้ง แล้วบดเป็นผงส าหรับใช้ผสมอาหาร 
น ามาสับผสมรวมกับอาหารสัตว์ส าหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร ไก่ และปลา เป็นต้น 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
มีฤทธิ์ปกป้องแผลในกระเพาะอาหาร 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการหักเป็นท่อน (fragmentation) และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศที่

เรียกว่า คอนจูเกชัน (conjugation) 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืช เกษตร .  (ม .ป .ป . ) .  ไก/ เทา สาหร่ ายไก/สาหร่ าย เทา .  สืบค้น เมื่ อ  14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://puechkaset.com/%E0%B9%84%E0%B8%81/ 
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ภัณฑิลา อุดร. (2557). สไปโรไจรา (เทาน้้า). สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก http://biology.ipst.ac.th/? 
p=971 
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25) ชื่อภาคเหนือ ถั่วปี๋  
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักผีด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ),  

 แพด มือแผด (ลั้วะ), กะตั้งล้วง (เม่ียน),  
 เปี้ยด (ขมุ), เพียด 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นถั่วเสี้ยนป่า จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกอายุหลายปี ล าต้นเป็นเถาเลื้อยพัน ล าต้นมีลักษณะเรียวยาว
และมีขนขึ้นหนาแน่น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5-3.8 มิลลิเมตร มีล าต้นใต้ดินและรากสะสม
อาหาร พบขึ้นกระจายในทวีปเอเชีย โดยมักขึ้นตามท่ีโล่งแจ้งที่ระดับความสูงตั้งแต่ 300-1,600 เมตร 

ใบถั่วเสี้ยนป่า ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ออกเรียงสลับ ใบย่อยที่อยู่ส่วนปลายมี
ลักษณะเป็นรูปวงรี โคนใบเป็นเงี่ยงยื่นออกสองข้าง มีขนาดกว้างประมาณ 3.8 -6.3 เซนติเมตร และยาว
ประมาณ 8.5-10.4 เซนติเมตร ส่วนใบย่อยที่อยู่ด้านข้างมีลักษณะเป็นรูปไข่กว้าง โคนใบเบี้ยว มีเงี่ยงยื่นออก
ข้างเดียว มีขนาดกว้างประมาณ 4.7-6.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6.9-8.9 เซนติเมตร มีขนขึ้นหนาแน่น
ทั้งสองด้าน โดยหน้าใบจะมีขนสั้น ๆ ขึ้นปกคลุมปานกลาง ส่วนหลังใบจะเป็นปุยขนสีขาวยาวกว่าหน้าใบและ
ปกคลุมอย่างหนาแน่น ก้านใบรวมมีหูใบสีเขียวและมีขนมาก ขนาดกว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร และยาว
ประมาณ 5 มิลลิเมตร ส่วนก้านใบย่อยจะมีหูใบเป็นเส้นเรียวเล็กปลายแหลม ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร 

ดอกถ่ัวเสี้ยนป่า ออกดอกเป็นช่อกระจะตามซอกใบ ยาวประมาณ 10-40 เซนติเมตร มีขน ดอกย่อยมี
จ านวนมาก มีใบประดับและใบประดับย่อย ร่วงง่าย กลีบเลี้ยงที่โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกออกเป็นแฉก มีขน
สั้น กลีบดอกเป็นสีขาวมีแถบสีม่วงตรงกลางกลีบ หรือเป็นสีชมพู สีม่วง หรือขาวแกมม่วง ลักษณะของกลีบ
ดอกเป็นรูปดอกถั่ว ดอกมีเกสรเพศผู้ 10 อัน เชื่อมติดกันเป็นสองกลุ่ม รังไข่มีขน ออกดอกในช่วงปร ะมาณ
เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 

ผลถั่วเสี้ยนป่า ผลมีลักษณะเป็นฝักรูปขอบขนานแคบ ปลายมีจะงอย เมื่อฝักแก่จะแตกและบิดเป็น
เกลียว ภายในมีเมล็ดลักษณะกลมสีน้ าตาล ขนาดประมาณ 2-4 มิลลิเมตร 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ฝักใส่แกงเห็ด หางหวาย แกงแค (ออกปีละครั้ง) 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ชาวลั้วะจะใช้เปลือกต้นถ่ัวเสี้ยนป่าน ามาท าเป็นเชือก ส่วนชาวเมี่ยนจะน าเครือสดมาใช้มัดสิ่งของ 
เปลือกต้นน ามาฉีกเป็นเส้น ๆ แล้วน าเส้นใยที่ได้มาสานสวิง หรือน าเครือมาลอกเปลือกออกเป็นเส้น ๆ 

ตากแห้งแล้วน ามาฟ่ันเป็นเกลียวเชือก ใช้ส าหรับสานสวิง 
ใบใช้เป็นอาหารสัตว์ให้วัวกิน 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต ารายาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ใบหรือรากแห้งของถั่วเสี้ยนป่า น ามาผสมกับใบโผงเผงแห้ง บดให้เป็นผง 

ท าเป็นยาลูกกลอนกินเป็นยาแก้ไข้ (ราก, ใบ) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด และการเพาะกล้า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). 4 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นถั่วเสี้ยนป่า ! (ผักผีด). สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ถั่วเสี้ยนป่า/ 
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26) ชื่อภาคเหนือ ถั่วพู 
ชื่อไทย/อื่นๆ ถั่วพูใหญ่, ถั่วพูตะขาบ, ถั่วพูจีน,  

 Winged bean, Goa bean, Asparagus pea,  
 Four-angled bean, Winged pea 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นถั่วพู จัดเป็นไม้เลื้อย ไม่มีเนื้อไม้แต่มีอายุหลายปี ล าต้นเลื้อยพัน เป็นพืชที่มีล าต้นสีเขียวและเขียว
ปนม่วง ส่วนของรากเป็นรากที่สะสมอาหารอยู่ใต้ดิน มีปมซึ่งเป็นที่อยู่ของเชื้อไรโซเบียมจ านวนมาก ถั่วพูเป็น
พืชที่ปลูกง่ายและเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ยกเว้นในดินที่มีน้ าขัง ขึ้นได้ในระดับน้ าทะเลจนถึงระดับความ
สูงที่ 2,300 เมตร  

ใบถั่วพู ใบเรียงสลับ เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมี 3 ใบ โคนใบกลมและเบี้ยว ส่วนปลายใบ
แหลม มีรูปร่างหลายแบบ เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปไข่ และรูปใบหอก 

ดอกถั่วพู ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบเป็นแบบช่อกระจะ ในช่อหนึ่ง ๆ จะมีดอกอยู่ประมาณ 3-12 
ดอก กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันลักษณะคล้ายรูประฆัง ปลายเป็น 5 กลีบ กลีบเป็นซี่สั้น ๆ กลีบดอกมีสีระหว่างขาว
และสีม่วงแดง สีน้ าเงิน สีแดง ดอกมีเกสรตัวผู้อยู่ 10 ก้าน แบ่งเป็น 2 มัด มัดหนึ่งมี 9 ก้าน ส่วนอีกมัดมี 1 
ก้าน 

ฝักถั่วพู ฝักเป็นรูปขอบขนานถึงรูปแถบ มีหน้าตัดเป็นรูปสีเหลี่ยม และแต่ละมุมของฝั กจะมีปีก
ตามยาว ปีกมีลักษณะเป็นหยักแบบจักคล้ายฟันเลื่อย มีสีเขียว มีรูปร่างเป็นฝักสี่เหลี่ยม มีปีก 4 ปีก เมื่อตัด
ตามขวางจะแบ่งได้เป็น 4 แบบคือ rectangular, semi flat, flat on sides และ flat on suture ฝักมีความ
ยาวประมาณ 11.2-29.9 เซนติเมตร สีของฝักมีท้ังสีเขียว สีม่วง และสีเหลือง ส่วนผิวของฝักจะแบ่งออกเป็น 2 
แบบคือ แบบผิวเรียบและแบบผิวหยาบมาก ในฝักถั่วพูจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 8-20 เมล็ด 

เมล็ดถั่วพู ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปกึ่งทรงกลม มีตั้งแต่สีขาว สีเหลือง สีครีม สีน้ าตาล สีด า และแบบ
ที่เป็นลวดลายต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วเมล็ดจะมีสีน้ าตาล และยังมีขนาดต่าง ๆ กัน โดยน้ าหนัก 100 เมล็ด อยู่
ในช่วง 11-4.6 กรัม 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร สวนครัว 
ที่มาของพนัธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินฝักย าถั่วพลู แกงใส่แกงแค และเป็นเครื่องเคียง 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ถั่วพูเป็นยอดอาหารเหนือชั้นที่มีความเหนือกว่าพ่ีน้องตระกูลถั่วทั้งหลาย มีประโยชน์มาก และยัง

เป็นพืชเพียงไม่ก่ีชนิดที่สามารถน ามารับประทานได้แทบทุกส่วนของต้น 
2. ถั่วพูเป็นพืชที่มีสารขัดขวางต่ า จึงช่วยท าให้การดูดซึมของแคลเซียมเป็นไปได้ด้วยดี เมื่อ

รับประทานถั่วพูแล้วร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมไปใช้ได้ถึง 39.1-51.9% เลยทีเดียว 
3. การรับประทานถั่วพูอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง สามารถช่วยป้องกันและลดการแบ่งตัวของ

เซลล์มะเร็ง ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านม และยังส่งผลดีต่อฮอร์โมนเพศหญิงอีกด้วย เพราะพืชตระกูลถั่วที่กินได้ทั้ง
ฝักทั้งหลายจะมีสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส 

4. การรับประทานถั่วทั้งชนิดแห้งและสด เช่น ถั่วพู นอกจากจะได้เส้นใยอาหารมากแล้ว ยังมีส่วน
ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อีกด้วย 

5. ปัจจุบันนิยมปลูกถั่วพูไว้ตามริมรั้วหรือในสวนหลังบ้าน หรือปลูกตามหัวไร่ปลายนาเพ่ือใช้เป็นผัก
สวนครัว โดยส่วนที่น ามาใช้เป็นอาหารได้แก่ ยอดอ่อน ใบอ่อน ดอกอ่อน ฝักอ่อน รสมัน (ใช้กินเป็นผัก) และ
หวัใต้ดิน (ใช้กินเป็นอาหารแห้ง) 

6. คนไทยทั่วไปนิยมใช้ฝักอ่อนเป็นผักสดจิ้มรับประทานกับน้ าพริก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับน้ าพริก
ปลาร้า หรือน าไปปรุงอาหาร เช่น ผัดกับน้ ามันหอย แกงเผ็ด ลวกราดน้ ากะทิ หรือท าเป็นย าถั่วพู น ามาหั่นเป็น
เครื่องเคียงขนมจีน ใช้ผสมในทอดมันเช่นเดียวกับถั่วฝักยาว ส่วนทางภาคใต้ก็นิยมกินยอดอ่อน ฝักอ่อน และ
ดอกอ่อนเป็นผักสด หรือน าไปต้ม น าไปผัด ใส่แกงส้ม ท าแกงไตปลาก็ได้ ส่วนชาวญี่ปุ่นก็ใช้ฝักอ่อนน ามาทอด
เป็นเทมปุระ และในอินเดียและศรีลังกาก็นิยมน าฝักอ่อนมาดองไว้รับประทาน นอกจากนี้ยังใช้ปรุงกับอาหาร
และเครื่องเทศรสจัดได้ทุกชนิด 

7. ในบ้านเรามีการบริโภคหัวถั่วพู ด้วยการน ามาต้มกินคล้ายกับหัวมัน โดยหัวใต้ดินของถั่วพูนี้จะมี
ประมาณของโปรตีนสูงถึงร้อยละ 20-30 เลยทีเดียว จึงมีการน าหัวมาแปรรูปเป็นแป้งส าหรับใช้ประกอบ
อาหาร หรือน าไปเชื่อมเป็นขนมหวาน หรือจะฝานเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วน ามาทอดกรอบเหมือนมันฝรั่งก็ได้ 
แถมยังเป็นอาหารขบเค้ียวที่มีโปรตีนสูงอีกด้วย 

8. เมล็ดแก่มีน้ ามันอยู่ร้อยละ 16-18 สามารถน ามาสกัดเป็นน้ ามันพืชส าหรับใช้ปรุงอาหารได้ และ
ยังมีคุณสมบัติใกล้เคียงน้ ามันพืชชนิดอ่ืน ๆ ด้วย โดยในน้ ามันถั่วพูจะมีกรดโอเลอิก 39% , กรดไลโนเลอิก 
27%, กรดบีเฮนิก, และกรดพารินาริก ซึ่งไม่ท าให้เกิดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด นอกจากนี้ในน้ ามันถั่วพูยัง
มีสารโทโคฟีรอลในปริมาณที่สูงมากอีกด้วย โดยเป็นสารที่ท าให้น้ ามันมีรสหวานและอยู่ตัว มีประโยชน์ในเรื่อง
การต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายได้เป็นอย่างด ี

9. มีการน าถั่วพูมาใช้ในการรักษาสิวและโรคผิวหนังบางชนิด 
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10. ถั่วพูสามารถน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี เหมาะแก่การปลูกเป็นแปลงใหญ่ ๆ แล้วปล่อย
ให้สัตว์กินแทนหญ้าเลี้ยงสัตว์ทั่วไป โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอ้ือง และยังได้คุณค่าอาหารมากกว่าหญ้านัก จึงช่วย
ท าให้สัตว์เลี้ยงเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี แถมยังเป็นพืชที่ปลูกง่ายและเจริญเติบโตได้ในดินเสื่อมโทรม 

11. ถั่วพูเป็นพืชบ ารุงดินได้ดี เพราะปมรากเป็นที่อาศัยของเชื้อไรโซเบียมที่มีคุณสมบัติในการตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศ ดังนั้นการปลูกถั่วพูจึงเป็นการเพ่ิมไนโตรเจนให้แก่ดินและเมื่อไถกลบต้นถั่วพูหลังการ
เก็บเก่ียวไปแล้วยังกลายเป็นปุ๋ยพืชที่ดินต้องการอีกด้วย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ฝักอ่อนถั่วพูช่วยบ ารุงร่างกาย (ฝักอ่อน) หรือจะใช้เมล็ดแก่ตากแห้งน ามาบดให้เป็นผง น ามา

ละลายกับน้ าครั้งละ 5-6 กรัม ใช้รับประทานก่อนอาหารวันละ 3 เวลา (เมล็ด) ส่วนหัวก็ช่วยบ ารุงร่างกายด้วย
เช่นกัน (หัว) 

2. หัวใต้ดินน ามาเผาหรือนึ่งกินช่วยบ ารุงก าลัง หรือจะใช้รากถั่วพูใช้ผสมกับสมุนไพรและน้ าดอกไม้
ใช้เป็นยาชูก าลังก็ได้เช่นกัน (หัว, ราก) และอีกต าราบอกว่าให้ใช้เมล็ดแก่น ามาต้มให้สุกแล้วรับประทาน หรือ
จะน าเมล็ดที่ต้มสุกแล้วมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ าสุก ใช้ดื่มก่อนอาหารวันละ 3 เวลาก็จะช่วยท าให้สุขภาพ
แข็งแรง เพ่ิมก าลังวังชาได้เช่นกัน 

3. หัวถั่วพู เมื่อน ามาตากแห้งแล้วคั่วให้เหลือง ใช้ชงกับน้ าดื่ม ช่วยแก้อาการอ่อนเพลียได้ ส่วนฝัก
อ่อนก็ช่วยได้เช่นกัน (หัว, ฝักอ่อน) 

4. ถั่วพูอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด เช่น วิตามินเอ ซี อี และยังเป็นผักที่มีโปรตีนสูง ซึ่ง
เป็นตัวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายและท าให้ร่างกายแข็งแรง (ฝัก) 

5. หัวมีรสชุ่มเย็น ช่วยท าให้ดวงจิตชุ่มชื่น (หัว) 
6. การรับประทานถั่วพูเป็นประจ าจะช่วยบ ารุงกระดูกและฟันได้เป็นอย่างดี เพราะถั่วพูมีแคลเซียม

และฟอสฟอรัสสูง (ฝัก) 
7. รากใช้ประกอบสมุนไพรและน้ าดอกไม้ ใช้เป็นยาแก้โรคหัวใจ (ราก) 
8. หัวถั่วพูช่วยแก้ไข้กาฬ (หัว) 
9. ช่วยแก้อาการตัวร้อน ลดไข้ในเด็กทารก (ฝักอ่อน) 
10. ใบถั่วพูช่วยแก้อาการอาเจียน (ใบ) 
11. หัวช่วยแก้อาการร้อนใน กระหายน้ า (หัว) 
12. ถั่วพูเป็นผักที่มีเส้นใยอาหารสูง จึงช่วยระบบขับถ่ายให้ท างานอย่างเป็นปกติ ช่วยป้องกันอาการ

ท้องผูก (ฝัก) 
13. ช่วยแก้อาการปวดมวนท้อง (ราก) 
14. ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย (ฝักอ่อน) 
15. รากถ่ัวพูช่วยแก้โรคลมพิษก าเริบ ท าให้คลั่งเพ้อ (ราก) 
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16. รากใช้ปรุงเป็นยาโรคเพ่ือวาโยธาตุก าเริบ ใช้รักษาดีพลุ่งพล่าน ให้คลั่งเพ้อ อาการปวดมวนท้อง 
กระท าให้ตาแดง ซึ่งในต ารับยาประกอบไปด้วย รากถั่วพู , พริกไทย, จันทร์ทั้งสอง, กฤษณาเสมอภาค, น้ า
กระทือ, น้ ามะนาว, น้ าอ้อย, และคุลีการละลาย (ราก) 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด และการเพาะกล้า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ถั่วพู สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วพู 27 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ถั่วพู/ 
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27) ชื่อภาคเหนือ บอนเมือง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ตุน (เชียงใหม่), บอนหอม (ภาคเหนือ), บอนจืด (ภาคอีสาน),  

 บอนเขียว บอนจีนด า (ภาคกลาง), บอนท่า บอนน้ า (ภาคใต้),  
 คึ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ขื่อที้พ้อ ขือท่อซู่ คึทีโบ คูชี้บ้อง คูไทย ทีพอ (กะเหรี่ยง-

แม่ฮ่องสอน), กลาดีไอย์ (มาเลย์-นราธิวาส),  
 กลาดีกุบุเฮง (มาเลย์-ยะลา),  
 เผือก บอน (ท่ัวไป), บอนหวาน,  
 Elephant ear, Cocoyam, Dasheen,  
 Eddoe, Japanese taro, Taro 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta (L.) Schott  
วงศ์ (Family) Araceae  
วิสัยพืช - 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
พบตามพ้ืนที่ชื้น เอามาแกงได้ต้องเป็นต้นสีขาว ต้นสีด าไม่เอามาแกง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต้นบอน มีถิ่นก าเนิดอยู่ในเขตที่ราบลุ่มของเอเชียอาคเนย์ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่ของประเทศไทยด้วย โดย

จัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุได้หลายปี มีเหง้าลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกอยู่ใต้ดิน มักขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ หลายต้นเรียง
รายตามพ้ืนที่ลุ่มริมน้ า มีความสูงของต้นประมาณ 0.7-1.2 เมตร ล าต้นประกอบไปด้วยหัวกลางและหัวย่อยอยู่
รอบ ๆ หัวใหญ่ เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ อุ้มน้ าได้ดี เพาะปลูกได้ง่าย ในประเทศไทย
สามารถพบได้ทุกภาค มักขึ้นเองตามท่ีลุ่ม บนดินโคลน บริเวณริมน้ าล าธาร หรือบริเวณท่ีมีน้ าขังตื้น ๆ 

ใบบอน ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับเวียนแผ่ออกรอบต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่แกมสามเหลี่ยมหรือ
เป็นรูปหัวใจหรือรูปโล่ ปลายใบแหลม โคนใบเว้าแหลม ใบมีขนาดกว้างประมาณ 10-35 เซนติเมตรและยาว
ประมาณ 20-50 เซนติเมตร ก้านใบออกที่ตรงกลางแผ่นใบ โคนใบแยกเป็นแฉกสองแฉก ด้านหน้าใบเป็นสี
เขียว เรียบไม่เปียกน้ าเพราะผิวใบเคลือบไปด้วยไข (Wax) ส่วนด้านหลังใบเป็นสีเขียวอ่อนหรือม่วงหรือเป็นสี
ขาวนวล มองเห็นเส้นใบได้ชัดเจน ในแต่ละกอจะมีประมาณ 7-9 ใบ ก้านใบยาวออกจากต้นใต้ดิน ก้านใบยึด
กับด้านล่างของใบ ก้านใบเป็นสีเขียวแกมม่วงหรือสีเขียวแกมเหลือง ก้านใบยาวประมาณ 30-90 เซนติเมตร 

ดอกบอน ออกดอกเป็นช่อเป็นแท่งเดี่ยว ๆ ออกจากล าต้นใต้ดิน มีกาบสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองนวล
หุ้มอยู่ ยาวประมาณ 26 เซนติเมตร ดอกย่อยแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน ฉ่ าน้ า (รูปที่ 2 โคนดอกสีเขียวคือดอก
เพศเมีย ส่วนสีเหลืองปลายยอดคือดอกเพศผู้) ดอกเป็นกระเปาะสีเขียวเป็นแท่งอยู่ตรงกลาง มีกลิ่นหอมและ
ต่อมาจะกลายเป็นผลเล็ก ๆ จ านวนมากที่ประกอบไปด้วยหัวกลางและหัวย่อยอยู่รอบหัวใหญ่ 
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ผลบอน ผลเป็นผลสดสีเขียว ภายในผลมีเมล็ดน้อย 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดอ่อนใช้แกง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ไหลและหัวใต้ดินน ามาลวกหรือต้มรับประทานเป็นอาหารได้ ส่วนใบอ่อนและก้านใบอ่อน 

สามารถน ามาใช้ท าอาหารประเภทต้มได้ เช่น แกงส้ม แกงกะทิ แกงบอน เป็นต้น หรือจะน ามาลอกจิ้มน้ าพริก
รับประทาน แต่ต้องท าให้สุกก่อนจึงจะไม่คัน โดยน ามาต้ม 2-3 ครั้ง แล้วคั้นเอาน้ าทิ้งหรือน าไปเผาไฟก่อน
น ามาใช้ปรุงอาหาร (เวลาปอกเปลือกควรสวมถุงมือและสับเป็นท่อน ๆ ก่อนน าไปต้มนอกจากนี้ ก้านบอนยัง
น ามาดองได้อีกด้วย 

2. ชาวกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนจะใช้ใบบอนมาต้มให้หมูกิน หรือจะใช้ก้านใบน ามาสับผสมเป็นอาหาร
หมู 

3. ใบบอนมีคุณสมบัติพิเศษคือไม่เปียกน้ า เพราะมีขี้ผึ้งเคลือบผิวใบอยู่ จึงน ามาใช้ประโยชน์ในด้าน
การห่อของได้ เช่น การใช้ห่อข้าวหมาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังน ามาใช้ตักน้ าดื่มยามไม่มีภาชนะได้อีกด้วย 

4. ต้นบอนสามารถท ารายได้ให้กับชาวบ้านด้วยการตัดก้านบอนมาลอกเปลือกแล้วตากให้แห้ง ส่ง
ขายเป็นสินค้าส่งออกอย่างหนึ่ง 

5. ใบบอนดูแล้วมีความสวยงาม ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับได้ อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับ อีกทั้งต้น
บอนยังช่วยรักษาฝายชั่ง แม่น้ าล าคลอง ไม่ให้ถูกกัดเซาะจากคลื่นได้อีกด้วย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. น้ าจากล าต้นใต้ดินเป็นยาแก้ไข้ (น้ าจากล าต้นใต้ดิน) 
2. รากน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้อาการเจ็บคอและเสียงแหบแห้ง (ราก) 
3. รากน ามาต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้ท้องเสีย (ราก) 
4. หัวใช้เป็นยาระบาย (หัว) 
5. ช่วยขับปัสสาวะ (หัว) 
6. หัวมีรสเมาคัน ใช้เป็นยาแก้เถาดานในท้อง กัดฝ้าหนอง (หัว) 
7. หัวและน้ าจากก้านใบใช้เป็นยาห้ามเลือด (หัว, น้ าจากก้านใบ) 
8. ล าต้นน ามาบดใช้เป็นยาพอกรักษาแผล รวมทั้งแผลจากงูกัด (ล าต้น) 
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9. น้ าจากล าต้นใต้ดินใช้เป็นยาแก้พิษแมลงป่อง (น้ าจากล าต้นใต้ดิน) 
10. ก้านใบมีรสเย็นคัน น ามาตัดหัวท้ายออกแล้วน าไปลนไฟบิดเอาน้ าใช้หยอดแผลแก้พิษคางคก 

(ก้านใบ) 
11. น้ ายางใช้เป็นยาถอนพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ (น้ ายาง) 
12. ยางใช้เป็นยาช่วยก าจัดหูด (ยาง) 
13. ไหล หัว หรือ เหง้าน ามาต าผสมกับเหง้าขมิ้น กะปิ ขี้วัว และเหล้าโรงเล็กน้อย ใช้เป็นยาพอก

รักษาฝีตะมอย (ไหล) 
14. น้ าคั้นจากก้านใบใช้เป็นยานวดแก้อาการฟกช้ า (น้ าค้ันจากก้านใบ) 
15. หัวช่วยขับน้ านมของสตรี (หัว) 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากชุมชน 
คัน แกงใส่ผักแคบ หรือคันคอทานคู่น้ าอ้อย  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
น้ ายางและล าต้นหากสัมผัสผิวหนัง จะท าให้เกิดอาการคันและปวดแสบปวดร้อน แล้วต่อมาจะเกิด

อาการอักเสบ บวมและพองเป็นตุ่มใส หากน ามาเค้ียวหรือรับประทานสดจะท าให้เกิดอาการคันคออย่างรุนแรง 
เนื่องจากผลึกของแคลเซียมออกซาเลต (Calcium oxalate) ท าให้เกิดน้ าลายมาก ท าให้บวมบริเวณลิ้น ปาก 
เพดาน และใบหน้า ท าให้พูดจาล าบาก หากมีอาการเป็นพิษรุนแรงจะท าให้พูดไม่ได้ ลิ้นหนัก คันปาก ล าคอ
บวมและอักเสบอย่างรุนแรง 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การแยกหน่อ ไหล และวิธีการปักช าหัว 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). บอน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นบอน 20 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/บอน/ 
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28) ชื่อภาคเหนือ บะกอม  
ชื่อไทย/อื่นๆ ลาย, มะคอม, มะกอม(ไทลื้อ),  

 กอม หมากกอม(คนเมือง,ไทใหญ่),  
 ไปล๋เส้า(ม้ง), ตะทาง(เมี่ยน) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Microcos paniculata L. 
วงศ์ (Family) Tiliaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนาน เกลี้ยง ปลายเรียวแหลม ช่อดอกออก
ตามง่ามใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ เกสรเพศผู้มีจ านวนมากและล้อมรอบรังไข่ 
ผลกลมหรือรูปไข่กลับ ผิวของผลเกลี้ยง เมื่อแก่สีเหลือง ออกดอกและติดผลตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 

 ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนาน กว้าง 4-8 ซม. ยาว 8-17 ซม.ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบหรือเป็น
คลื่นเล็กน้อย เส้นแขนงใบข้างละ 4-8 เส้น เห็นได้ชัด 

 ช่อดอกออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ยาว 3-15 ซม. ดอกอ่อนกลมหรือป้อม กลีบเลี้ยงและกลีบดอก
มีอย่างละ 5 กลีบ ขนาดกลีบดอกจะสั้นกว่ากลีบเลี้ยง 1 เท่าตัวและร่วงง่าย เกสรเพศผู้มีจ านวนมากและ
ล้อมรอบรังไข่ 

 ผลกลมหรือรูปไข่กลับ กว้างประมาณ 1 ซม. ยาว 1.5 ซม. เมื่อแก่สีเหลือง 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดกินกับต ามะม่วง ส้มต า ลูกสุกกินเล่น รสชาติเปรี้ยวอมหวาน 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ผลสุก รับประทานได้(ม้ง,เมี่ยน) 
2. ยอดอ่อน ต าแล้วหมกไฟ ใช้ประคบฝี(คนเมือง) 
3. เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ม้ง) 
4. เนื้อไม้ ใช้ท าสะพานในพิธีตานขัว(เมี่ยน)  
5. ผล ใช้ใส่หนังสติ๊กส าหรับยิงเล่น (ของเล่นส าหรับเด็ก)(ไทลื้อ) 
6. เนื้อไม้ ใช้ท าฟืน(ไทใหญ่,ไทลื้อ) 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. แก่นช่วยแก้หืด ด้วยการใช้แก่นพลับพลาผสมกับแก่นโมกหลวง แก่นจ าปา ล าต้นก าแพงเจ็ดชั้น 

ล าต้นสบู่ขาว ล าต้นพลองเหมือด และล าต้นค ารอก น ามาต้มกับน้ าดื่มจะช่วยแก้หืดได้ หรือจะใช้เนื้ อไม้หรือ
แก่นน ามาต้มกับน้ าดื่มเลยก็แก้หืดได้เช่นกัน (แก่น, เนื้อไม้) 

2. เปลือกใช้ผสมปรุงเป็นยาบ ารุงโลหิตสตรี (เปลือก) 
3. ช่วยกระจายโลหิต (ผลแก่) 
4. ล าต้นใช้เป็นยาประกอบรักษาโรคล าไส้ (ล าต้น) 
5. ผลแก่มีรสเปรี้ยวใช้รับประทานเป็นยาระบาย (ผลแก่) 
6. เปลือกต้นใช้ท าลายพิษของต้นยางน่องได้ (เปลือก) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ที่ สู ง .  ( 2553) .  ล า ย , ม ะค อม .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  14 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 

https://eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=1016&name=ลาย,%20 
%20มะคอม 

ไทยเกษตรศาสตร์. (2556). พลับพลา. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก www.thaikasetsart.com/
พลับพลา/ 

Medthai. (2560). พลับพลา สรรพคุณและประโยชน์ของต้นพลับพลา 12 ข้อ ! (ขี้เถ้า, ไม้ลาย). สืบค้นเมื่อ 14 
ธันวาคม 2561 จาก https://medthai.com/พลับพลา/ 
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29) ชื่อภาคเหนือ บะค้อนก้อม อีฮึม 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะรุม, ผักอีฮุม, บักฮุ้ม (ภาคอีสาน), Moringa 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Moringa oleifera Lam.  
วงศ์ (Family) Moringaceae  
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

มะรุมเป็นไม้ยืนต้นที่เติบโตได้เร็ว ทนความแห้งแล้ง สามารถปลูกได้ในเขตร้อน เนื่องจากการ
เจริญเติบโตจะดีในแถบเอเชียซึ่งมีอาการร้อน การเติบโตอาจสูงได้ถึง 4 เมตร และสามารถออกดอกใน
ระยะเวลาปีแรกหลังจากที่ปลูก 

ใบมะรุมเป็นใบประกอบเหมือนขนนก ลักษณะใบจะแตกใบย่อยเป็น 3 ชั้น มีความยาว 20 - 40 
เซนติเมตร เรียงกันแบบสลับ ใบย่อยมีความยาวประมาณ 1 - 3 เซนติเมตร ลักษณะเป็นรูปไข่ ปลายและฐาน
ของใบ มีลักษณะมน ผิวใบบริเวณด้านล่าง จะมีสีอ่อนกว่าด้านบน ขณะที่ใบยังอ่อน จะมีขนเล็กน้อย รสชาติใบ
จะมีรสหวานและมัน 

ผลมีลักษณะเป็นฝักยาว มีเปลือกเป็นสีเขียว และมีส่วนคอด ส่วนมนเป็นช่วงๆ ตามความยาวฝัก ฝัก
ปกติจะยาวประมาณ 20 - 50 เซนติเมตร ฝักจะมีรสชาติหวาน 

ดอกจะออกในช่วงฤดูหนาว บางพันธุ์จะมีลักษณะเด่นคือ สามารถออกดอกได้หลายๆครั้งต่อรอบปี 
ดอกมีลักษณะเป็นช่อขาว มีกลีบเรียงกันทั้งหมด 5 กลีบแยกกัน รสชาติดอกมีความขม มันเล็กน้อย และความ
หวาน 

เมล็ดเป็นรูปเรขาคณิต 3 เหลี่ยม มีปีกซึ่งมีความบางหุ้มอยู่ 3 ปีก เส้นผ่านศูนย์กลางเมล็ด มีความยาว
ประมาณ 1 เซนติเมตร 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

มาจากถิ่นอ่ืน 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด กินฝัก กินดอกส่วนผลออกตลอดปี 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
นิยมน ามารับประทาน และประกอบอาหาร รวมถึงใช้ในด้านความสวยความงาม และการดูแล

ผิวพรรณ  ใช้เป็นน้ ามันนวดกล้ามเนื้อ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ช่วยบ ารุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้น อ่อนนุ่ม ไม่ให้หยาบกร้าน 
2. มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัย (น้ ามันมะรุม) 
3. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย 
4. ช่วยรักษาโรคขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิดถึงอายุ 10 ขวบ 
5. ช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลในร่างกาย (ฝัก) 
6. มีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็ง (ใบ, ดอก, ฝัก, เมล็ด, เปลือกของล าต้น) 
7. ช่วยรักษาโรคมะเร็งในกระดูก 
8. ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี การดื่มน้ ามะรุมจะช่วยให้อาการแพ้รังสีฟ้ืนตัวเร็วขึ้น 
9. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย 
10. ช่วยรักษาโรคโลหิตจาง 
11. มะรุมลดความดัน รักษาโรคความดันโลหิตสูง (ใบ, ฝัก) 
12. ใช้รักษาโรคหัวใจ (ราก) 
13. มะรุมลดน้ าตาล ช่วยรักษาโรคเบาหวานโดยรักษาความสมดุลของระดับน้ าตาล 
14. ใช้รักษาโรคหอบหืด (Asthma) (ยาง) 
15. ช่วยรักษาโรคภูมิแพ้ 
16. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคที่ต่ าลงของผู้ป่วยเอดส์ 
17. ใช้เป็นยาบ ารุงร่างกาย (ดอก) 
18. ช่วยบ ารุงธาตุไฟ (ราก) 
19. ช่วยคุมธาตุอ่อน ๆ (เปลือกของล าต้น) 
20. แก้ลมอัมพาต (เปลือกของล าต้น) 
21. ใช้ขับน้ าตา (ดอก) 
22. ใช้บ ารุงสุขภาพและรักษาดวงตาให้สมบูรณ์ 
23. ช่วยรักษาโรคตาได้เกือบทุกโรค อย่างเช่น โรคตาต้อ ตามืดมัว เป็นต้น 
24. ช่วยรักษาโรคที่เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ โรคโพรงจมูกอักเสบ 
25. น้ ามันมะรุมใช้นวดศีรษะ ฆ่าเชื้อราบนหนังศีรษะ แก้อาการคันหนังศีรษะ ลดผมร่วง (น้ ามันมะรุม) 
26. ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ (ใบ, น้ ามันมะรุม) 
27. ใช้แก้ไข้และถอนพิษไข้ (ใบ, ยอดอ่อน, ฝัก, เมล็ด) 
28. ใช้แก้อาการไข้หัวลมหรืออาการไข้เปลี่ยนฤดู (ดอก) 
29. ช่วยบรรเทาและรักษาอาการหวัด (เมล็ดมะรุม) 
30. ช่วยบรรเทาอาการไอเรื้อรังให้ดีขึ้น (เมล็ดมะรุม) 
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31. ช่วยบรรเทาอาการและลดสิวบนใบหน้า (น้ ามันมะรุม) 
32. ช่วยลดจุดด่างด าจากแสงแดด (น้ ามันมะรุม) 
33. ประโยชน์ของมะรุมใช้รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน (ใบ) 
34. ช่วยแก้อาการปวดฟัน (ยาง) 
35. ช่วยแก้อาการปวดหู (Earache) (ยาง) 
36. น้ ามันมะรุมใช้หยอดหูเพ่ือป้องกันและฆ่าพยาธิในหู รักษาโรคหูน้ าหนวก เยื่อบุหูอักเสบ 
37. ช่วยรักษาโรคคอหอยพอกชนิดมีพิษ 
38. ช่วยรักษาแผลในปากหรือแผลจากโรคปากนกกระจอก 
39. น าเปลือกของล าต้นมาเคี้ยวกินเพ่ือช่วยย่อยอาหาร (เปลือกของล าต้น) 
40. ช่วยขับลมในล าไส้ ท าให้ผายหรือเรอ (เปลือกของล าต้น) 
41. เปลือกของล าต้นมีสรรพคุณช่วยในการคุมก าเนิด (เปลือกของล าต้น) 
42. ช่วยบ ารุงและรักษาปอดให้แข็งแรง และรักษาโรคปอดอักเสบ 
43. รับประทานเมล็ดมะรุมวันละ 1 เมล็ดก่อนนอน ช่วยให้การขับถ่ายในตอนเช้าเป็นไปอย่างปกติ

และสม่ าเสมอ (เม่ือขับถ่ายเป็นปกติแล้วควรหยุดรับประทาน) 
44. ใช้รักษาโรคล าไส้อักเสบ อาการท้องเสีย ท้องผูก 
45. ช่วยรักษาและขับพยาธิในล าไส้ (เมล็ดมะรุม) 
46. ช่วยในการขับปัสสาวะ (ใบ, ดอก) 
47. ช่วยแก้อาการอักเสบ (ใบ) 
48. ช่วยรักษาโรคไขข้อ (Rheumatism) (ราก) 
49. ช่วยบรรทาอาการของโรคเกาต์ บ้างก็ว่าสามารถใช้รักษาโรคเกาต์ได้ 
50. ช่วยรักษาโรคกระดูกอักเสบ 
51. ช่วยรักษาโรครูมาติสซั่ม 
52. ช่วยบ ารุงและรักษาโรคตับ ไต 
53. น้ ามันมะรุมใช้นวดเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อตามบั้นเอวและขา 
54. น้ ามันมะรุมใช้นวดเพ่ือกระชับกล้ามเนื้อ 
55. ใช้แก้อาการปวดตามข้อ (เมล็ด) 
56. แก้อาการบวม (ราก, เมล็ด) 
57. ช่วยลดอาการผื่นคันตามผิวหนังและการแพ้ผ้าอ้อมของเด็กทารก (น้ ามันมะรุม) 
58. ช่วยรักษาบาดแผล แผลสดเล็ก ๆ น้อย ๆ (ใบ, น้ ามันมะรุม) 
59. ช่วยถอนพิษและลดอาการปวดบวมจากแมลงสัตว์กัดต่อย (น้ ามันมะรุม) 
60. ใช้เป็นยาปฏิชีวนะ 
61. ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (ใบ, ดอก) 
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62. ใช้รักษาเชื้อราตามผิวหนัง ศีรษะ ตามซอกเล็บ โรคน้ ากัดเท้า (น้ ามันมะรุม) 
63. สรรพคุณมะรุมน้ ามันมะรุมใช้ทารักษาหูด ตาปลา 
64. ช่วยรักษาโรคเริม งูสวัด 
65. ช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ต้านจุลชีพ 
66. ช่วยฆ่าเชื้อไทฟอยด์ (ยาง) 
67. ช่วยรักษาโรคซิฟิลิส (syphilis) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคหนึ่ง (ยาง) 
68. การรับประทานมะรุมในช่วงตั้งครรภ์จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ HIV ของเด็กทารก 
69. ฝักมะรุมน ามาใช้เป็นไม้ตีกลองได้เหมือนกันนะ โดยเฉพาะในแถบอินเดีย 
70. ใบสดน ามารับประทานได้ ส่วนใบแห้งน ามาท าเป็นผง 
71. เมล็ดบางครั้งน ามาค่ัวรับประทานเป็นถั่วได้ 
72. เมล็ดมะรุมเมื่อน ามาบดละเอียดสามารถน าไปใช้กรองน้ าได้ ท าให้น้ าตกตะกอนและฆ่าเชื้อโรคใน

น้ า น้ าที่ได้จะค่อนข้างสะอาดและมีรสออกหวาน 
73. น้ ามันที่ได้จากการคั้นเมล็ดสด น ามาใช้เป็นน้ ามันในการปรุงอาหาร 
74. น้ ามันมะรุมน ามาใช้ในการปรุงอาหารชนิดเดียวกับน้ ามันมะกอก แต่ดีกว่าตรงที่ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน

ในภายหลัง 
75. น้ ามันมะรุมน ามาใช้เป็นน้ ายาหล่อลื่นต่าง ๆ ประจ าบ้านและช่วยป้องกันสนิม 
76. นิยมน ามะรุมไปท าเป็นอาหารเพ่ือรับประทานเป็นผักอย่างเช่น แกงส้ม แกงลาว แกงอ่อม แกง

กะหรี่ ย าฝักมะรุม ส่วนดอกมะรุมลวกรับประทานกับน้ าพริก ส่วนยอดอ่อน ใบอ่อนน าไปต้มสุกรับประทาน
ร่วมกับแจ่ว ลาบ ก้อย 

77. น ามาแปรรูปเป็น “มะรุมแคปซูล” ส าหรับเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ไม่ชอบรับประทานผัก แต่อยากได้
คุณประโยชน์ทางด้านสมุนไพร 

78. น ามาสกัดเป็นน้ ามันมะรุม ซึ่งมีคุณประโยชน์ที่หลากหลาย 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และการปักช า 
 
 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). มะรุม(Horse Radish Tree) สรรพคุณ และการปลูกมะรุม. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 

2561 จาก https://puechkaset.com/มะรุม/ 
Medthai. (2560). มะรุม สรรพคุณและประโยชน์ของมะรุม 78 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/มะรุม/ 
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SiamHerbs. (2557). มะรุม สรรพคุณทางยาประโยชน์และผลข้างเคียงจากงานวิจัยม.มหิดล . สืบค้นเมื่อ 14 
ธันวาคม 2561 จาก http://siamherbs.blogspot.com/2014/09/moringa.html  
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30) ชื่อภาคเหนือ บะบอย 
ชื่อไทย/อื่นๆ ถั่วบอย, บ่าบอย (เชียงใหม่) ถั่วราชมาด,  

 ถั่วราชมาส, ถั่วราชมาษ, Lima Bean 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phaseolus lunatus L. 
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นถั่วราชมาด จัดเป็นพรรณไม้เลื้อย ชอบเลื้อยพันไม้ค้าง มีถิ่นก าเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาเขตร้อน ใน
ปัจจุบันได้มีการน าไปปลูกในเขตร้อนและเขตอบอุ่นใบถั่วราชมาด  

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ออกเรียงสลับ 
ดอกถ่ัวราชมาด ออกดอกเป็นช่อไม่แตกแขนง ดอกเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน 
ผลถั่วราชมาด ผลมีลักษณะฝัก ภายในฝักมีเมล็ดสีขาว และมีบางชนิดที่เมล็ดเป็นลายสีต่าง ๆ แต่

ส่วนมากจะนิยมใช้ชนิดเมล็ดสีขาว เพราะเป็นชนิดที่ดีสุด 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
เมล็ดแก่ ใส่แกงแค ลวกกินกับน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เมล็ดใช้เป็นอาหาร ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีนในปริมาณสูง มีธาตุเหล็กในปริมาณปาน

กลาง ส่วนแคลเซียมมีเล็กน้อย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เมล็ดใช้เป็นยารักษาอาการปวดตามข้อ และรักษาอาการปวดเมื่อยขบ 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เมล็ดใช้เป็นอาหาร แต่บางครั้งก็เป็นพิษ แต่ชนิดที่เมล็ดเป็นลายสีต่าง ๆ นั้น จะต้องน ามาลวกน้ าทิ้ง

หลาย ๆ ครั้งก่อนจึงจะใช้เป็นอาหารได้ 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
การใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วราชมาด ! (ถั่วราชมาส). สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ถั่วราชมาด/ 
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31) ชื่อภาคเหนือ บะแปบ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ถั่วแปบ ถั่วแปบขาว, ถั่วหนัง, หมากแปบ, มะแปบ (เชียงใหม่), ถั่วแปบน้อย แปบ

ปลาซิว (สกลนคร), ถั่วแปะยี (ภาคเหนือ), กวาวน้ า ถั่วหนัง ถั่วแล้ง มะแปน ถั่วแปยี 
ถั่วมะเปกี (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) , โบ่บ๊ะซะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), เป๊าะบ่าสะ 
(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), กู๊เบเส่, กู๊เบอีโท้, กู๊เบผ่าบุ๊ (กะเหรี่ยงแดง), แผละแถะ 
(ลั้วะ) , เบล่เปยี่ (ปะหล่อง) , เซียงหวังตบ (เมี่ยน) , Hyacinth bean, Dolichos 
bean, Seim bean, Lablab bean, Egyptian kidney bean, Indian bean,  
Australian pea 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lablab purpureus (L.) Sweet  
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นถั่วแปบ จัดเป็นไม้ล้มลุกเลื้อยพันที่มีอายุหลายปี ลักษณะของเรือนยอดเป็นรูปทรงกระบอก มีล า
ต้นอยู่เหนือดิน ตั้งตรงเองไม่ได้ และจะใช้ส่วนของล าต้นเกี่ยวพัน ล าต้นมีความสูงได้ประมาณ 2.3 เมตร และมี
ล าต้นหรือเถายาวหรือกว้างได้ถึง 4-6 เมตร โดยเถามีลักษณะกลมสีเขียวและมีขนสีขาวขึ้นอยู่ประปราย ไม่
อวบน้ า มีรากสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่ระบายน้ าได้ดี และชอบแสงแดดจัด โดย
สามารถพบได้ทางภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือใบถั่วแปบ  

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบเรียงสลับกัน ใบย่อยที่ปลายลักษณะเป็นรูปไข่ ส่วนใบ
ย่อยด้านข้างมีลักษณะเป็นรูปไข่เบี้ยว ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-12 
เซนติเมตร มีหูใบย่อย แผ่นใบมีขนบาง ส่วนก้านใบมีความยาวประมาณ 5 นิ้วดอกถ่ัวแปบ  

ดอกเป็นช่อกระจะตามซอกระหว่างก้านใบกับกิ่ง ก้านช่อดอกยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ในช่อมี
ดอกย่อยจ านวนมาก ลักษณะของดอกถั่วแปบจะเหมือนกับดอกถั่วทั่ว ๆ ไป กลีบดอกเป็นสีม่วงหรือสีขาวแยก
ออกจากกัน และมีจ านวน 3 กลีบ มีลักษณะเป็นรูปไต ส่วนกลีบรองดอกมีลักษณะเป็นรูประฆัง ดอกมีเกสรตัว
ผู้สีเหลืองจ านวน 3 อัน มีเกสรตัวเมียสีเหลืองอีกจ านวน 1 อัน ส่วนรังไข่จะอยู่เหนือวงกลีบ ดอกไม่มีกลิ่น 

ผลถั่วแปบ หรือ ฝักถ่ัวแปบ ผลมีลักษณะเป็นฝักแบนยาวและโค้งงอ ปลายผลเป็นจะงอย ลักษณะของ
ผลมี 2 ชนิด คือ ฝักแบนและฝักกลม ผิวผลเรียบและเป็นสีเขียวอ่อนหรือสีม่วง สันฝักนูนขรุขระเป็นสีเขี ยว
อ่อนยาวประมาณ 2 นิ้ว ในผลมีเมล็ดอยู่ประมาณ 3-6 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปไข่กลม มีสีหลากหลายไป
ตามสายพันธุ์ ตั้งแต่สีครีม สีขาวเหลือง สีน้ าตาลอ่อน จนถึงสีแดงหรือมีลาย 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว 
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ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 

ย า, ลวกกับน้ าพริก, แกงแค, แกงส้ม 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ฝักถั่วแปบสามารถน ามาใช้ประกอบอาหาร โดยนิยมน ามาท าให้สุกก่อนน ามารับประทาน เช่น 

น ามาใส่แกง อย่างเช่นแกงส้ม หรือน ามาใช้ผัด ส่วนภาคอีสานจะใช้แกงซุปเช่นเดียวกับซุปบักมี่ หรือจะน าไป
ต้ม หรือน ามาลวกจิ้มเป็นผักจิ้มกินกับน้ าพริกตา่ง ๆ ส่วนเมล็ดน าไปทอดรับประทาน 

2. ต้นถั่วแปบสามารถปลูกเป็นพืชเพ่ือช่วยปรับบ ารุงดินได้ เนื่องจากต้นมีปมที่รากจับไนโตรเจนจาก
อากาศมาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยไตเตรด หรือจะใช้เป็นปุ๋ยพืชสดก็ได้เช่นกัน แต่ไม่นิยมน ามาปลูกไว้ในบริเวณบ้าน 
เพราะคนโบราณเชื่อว่า ค าว่า “แปบ” ใกล้เคียงกับค าว่า “ปอบ” ที่เปรียบเสมือนสิ่งชั่วร้ายนั่นเอง 

3. นอกจากนี้ยังใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน เพ่ือช่วยป้องกันวัชพืชและช่วยรักษาความชุ่มชื้นในสวนผลไม้ 
4. เมล็ดแก่ของถั่วแปบนิยมน ามาใช้เป็นอาหารวัวและควาย 
5. ถั่วแบบบางสายพันธุ์ นิยมใช้ปลูกเพ่ือใช้เป็นอาหารส าหรับสัตว์เลี้ยงในทุ่งหญ้า 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เมล็ดมีรสหวานมัน ช่วยบ ารุงก าลัง แก่อาการอ่อนเพลีย (ผล, เมล็ด) 
2. ผลใช้รับประทานเป็นอาหารบ ารุงร่างกาย (ผล) 
3. ช่วยบ ารุงธาตุในร่างกาย (เมล็ด) 
4. ช่วยแก้โรคตา (เมล็ด) บ้างก็ว่าใช้รากในการรักษาโรคตา (ราก) 
5. ผลหรือเมล็ดถั่วแปบช่วยลดไข้ แก้ไข้ แก้ไข้สัมประชวร (เมล็ด) 
6. ทั้งต้นใช้ต้มกับน้ าดื่มเป็นยาแก้อาการเจ็บคอ เสียงแหบแห้ง (ท้ังต้น) แก้คอแห้ง (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
7. ช่วยแก้เสมหะในร่างกาย (เมล็ด) 
8. ช่วยแก้อาการแพ้ (ผล) 
9. ช่วยดับร้อน ถอนพิษ ขจัดความชื้น และช่วยถอนพิษสุรา (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
10. ช่วยระงับอาเจียน (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
11. ช่วยแก้อาการเมาค้าง (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
12. ช่วยแก้ลม (เมล็ด) 
13. ใบน ามาต าใช้พอกรักษาโรคคางทูม (ใบ) 
14. รากของถั่วแปบช่วยแก้โรคซาง (ราก) 
15. ช่วยบ ารุงม้ามและกระเพาะอาหาร (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
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16. ช่วยระงับอาการท้องร่วง (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
17. ช่วยแก้อาการประจ าเดือนมาไม่ปกติ (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
18. ช่วยแก้อาการเกร็ง (เมล็ด) 
19. หากน าถั่วแปบมาปรุงหรือท าเป็นข้ามต้มผสมรวมกับแคร์รอตและลูกเดือย จะช่วยแก้อาการ

ท้องอืด ระงับอาการท้องร่วง ช่วยท าให้เจริญอาหาร และช่วยระงับอาเจียน 
20. หากใช้ถั่วแปบสดปรุงผัดผสมกับแคร์รอตและเห็ดที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง (เห็ดหอม เห็ดฟาง เห็ดหูหนู 

เห็ดหัวลิง ฯลฯ) จะได้อาหารเสริมที่มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง ซึ่งเหมาะส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและบุคคลทั่วไป 
ซึ่งการรับประทานเป็นประจ าจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ถั่วแปบ สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วแปบ 25 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ถั่วแปบ/  
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32) ชื่อภาคเหนือ บะหนุน 
ชื่อไทย/อื่นๆ ขนุน ขะนู (จันทบุรี), นะยวยซะ (กาญจนบุรี), เนน (นครราชสีมา), ซีคึย ปะหน่อย 

หมากกลาง (แม่ฮ่องสอน), นากอ (ปัตตานี), มะหนุน (ภาคเหนือ ภาคใต้), ลาน ล้าง 
(ภาคเหนือ), หมักหมี้ (ตะวันอองเฉียงเหนือ), 

 ขะเนอ, ขน,ูนากอ, มะยวยซะ, Jackfruit, Jakfruit 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus heterophyllus Lam.  
วงศ์ (Family) Moraceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นขนุน เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15-30 เมตร กิ่งและล าต้นเมื่อมีแผลจะมีน้ ายางสีขาว
ข้นไหลออกมา  

ใบขนุน เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบเป็นรูปรี ปลายใบทู่ถึงแหลม โคนใบมน ใบหนา ผิวด้านบนของ
ใบจะมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ส่วนผิวใบด้านล่างจะสากมือ ใบขนุนกว้างประมาณ 5-8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 
10-15 เซนติเมตร 

ดอกขนุน ออกเป็นช่อเชิงสดแยกเพศอยู่รวมกัน เป็นช่อสีเขียว อัดกันแน่นและอยู่บนต้นเดียวกัน โดย
ดอกเพศผู้จะออกตามปลายกิ่งหรือซอกใบ ซึ่งเราจะเรียกว่า “ส่า” ส่วนดอกเพศเมียจะออกตามกิ่งใหญ่และล า
ต้น เมื่อติดผลดอกท้ังช่อจะเจริญร่วมกันเป็นผลรวมมีขนาดใหญ่ โดย 1 ดอกจะกลายเป็น 1 ยวง 

ผลขนุน หรือ ลูกขนุน ลักษณะภายนอกจะคล้าย ๆ จ าปาดะ (ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกัน) โดยลักษณะของลูก
ขนุน ในผลดิบเปลือกมีสีขาว หนามทู่ ถ้ากรีดจะมียางเหนียว ถ้าแก่เปลือกจะมีสีน้ าตาลอ่อนอมเหลืองและ
หนามจะป้านขึ้นด้วย ภายในผลของขนุนจะมีซังขนุนหุ้มยวงสีเหลืองไว้ เมล็ดจะอยู่ในยวง โดยดอกขนุนจะออก
ดอกปีละ 2 ครั้ง คือในช่วงเมษายน-พฤษภาคม และในช่วงธันวาคม-มกราคม 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
แกงบะหนุน (ลูกดิบ ลูกอ่อน) 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เม็ดขนุน ช่วยบ ารุงน้ านม ขับน้ านม ท าให้น้ านมของแม่เพ่ิมมากขึ้น (เม็ดขนุน) 
2. ใช้หมักท าเหล้า (เนื้อหุ้มเมล็ดสุก) 
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3. ช่วยแก้อาการเมาสุรา (ผลสุก) 
4. แก่นของต้นขนุน น ามาใช้ท าสีย้อมผ้าได้ โดยจะให้สีน้ าตาลแก่ นิยมน ามาใช้ย้อมสีจีวรพระ 
5. ส่าแห้งของขนุนน ามาใช้ท าเป็นชุดจุดไฟได้ 
6. เนื้อไม้ของต้นขนุนสามารถน ามาใช้ท าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องดนตรีได้ 
7. เมล็ดและยวงสามารถน ามารับประทานเป็นอาหารได้ 
8. เนื้อขนุนสุกน ามารับประทานเป็นผลไม้และท าเป็นขนมได้หลายชนิด เช่น ใส่ในไอศกรีม ลอดช่อง 

กินกับข้าวเหนียวมูน น าไปอบแห้ง 
9. ขนุนอ่อนนิยมน ามาปรุงเป็นอาหารรับประทานเป็นผัก เช่น ใส่ในส้มต า ต ามะหนุน แกงขนุน ย า 

ขนุนอบกรอบ เป็นต้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ช่วยบ ารุงโลหิต ท าให้เลือดเย็น (แก่นขนุนหนังหรือขนุนละมุด, ราก, แก่น) 
2. ขนุนมีสรรพคุณช่วยบ ารุงก าลัง ชูหัวใจให้สดชื่น (เนื้อหุ้มเมล็ดสุก, เนื้อในเมล็ด, ผลสุก, เมล็ด) 
3. ช่วยบ ารุงร่างกาย (เมล็ด) 
4. ขนุนหนังเป็นผลไม้ที่มีวิตามินอีสูงติด 10 อันดับแรกของผลไม้ และยังมีวิตามินซีสูงช่วยต่อต้าน

อนุมูลอิสระ และช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง 
5. ช่วยแก้อาการกระหายน้ า (ผลสุก) 
6. ขนุนมีประโยชน์ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานได้ โดยมีผลงานวิจัยของประเทศ

ศรีลังกา ที่ได้ท าการทดลองในผู้ป่วยเบาหวานและในหนูทดลอง ซึ่งผลการทดลองพบว่าสามารถช่วยลดระดับ
น้ าตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผลการทดลองยังได้ท าการเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษา
เบาหวาน ซึ่งก็คือยา Tolbutamide และได้ผลสรุปว่าสารสกัดจากขนุนสามารถช่วยรักษาระดับน้ าตาลใน
เลือดได้ดีกว่ายา Tolbutamide ภายในเวลา 5 ชม. ส าหรับวิธีน ามาปรุงเป็นยาก็ง่าย ๆ เพียงแค่ใช้ใบขนุนแก่ 
5-10 ใบ น ามาต้มในน้ า 3 แก้ว เคี่ยวนานประมาณ 15 นาที แล้วน ามาดื่มก่อนอาหารเช้า-เย็น (ใบ) 

7. ช่วยระงับประสาท (ใบ) 
8. ช่วยแก้โรคลมชัก (ใบ) 
9. ใบขนุนละมุด น าไปเผาให้เป็นถ่านผสมกับน้ าปูนใสใช้หยอดหู  แก้อาการปวดหู และเป็นหู

น้ าหนวก (ใบขนุนละมุด) 
10. ใบขนุนใช้ต้มดื่มช่วยแก้อาการท้องเสียได้ (ใบ, ราก) 
11. เมล็ดช่วยแก้อาการปวดท้อง (เมล็ดขนุน) 
12. ใช้เป็นยาระบายอ่อน ๆ (เนื้อหุ้มเมล็ด, ผลสุก) 
13. ช่วยสมานล าไส้ (แก่น) 
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14. เม็ดขนุน มีสารพรีไบโอติกหรือสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ทนต่อการย่อยของกระเพาะ
อาหารและการดูดซึมของล าไส้เล็กตอนบน ซึ่งช่วยดูดซึมแร่ธาตุอย่างแคลเซียม เหล็ก สร้างสารป้องกัน
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้ โดยไม่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคแต่อย่างใด (เมล็ด) 

15. ไส้ในของขนุนละมุด ใช้รับประทานช่วยแก้อาการตกเลือดในทวารเบาของสตรีที่มีมากไปให้หยุด
ได้ (ไส้ในขนุน) 

16. แก่นและเนื้อไม้ของต้นขนุน น ามาใช้รับประทานช่วยแก้กามโรค (แก่นและเนื้อไม้) 
17. ช่วยขับพยาธิ (ใบ) 
18. ใช้แก้โรคผิวหนังต่าง ๆ (ใบ, ราก) 
19. ช่วยรักษาแผลมีหนองเรื้อรัง (ยาง, ใบ) 
20. ช่วยสมานแผล (แก่น) 
21. ใช้ทาแผลบวมอักเสบ (ยาง) 
22. ช่วยแก้ต่อมน้ าเหลืองอักเสบที่เกิดจากแผลมีหนองที่ผิวหนัง (ยาง) 
23. ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ช่วยในการจับกลุ่มอสุจิ เม็ดเลือดแดง แบคทีเรีย สารในของเหลวของร่างกาย 

ช่วยยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอส ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด และช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาว 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ส าหรับผู้ที่เป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยงการรับประทานขนุนหรือรับประทานแต่น้อยเพราะมีรสหวาน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด การเสียบยอด การทาบกิ่ง  

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ลุงจรัส. (2554). เสียบยอดขนุน. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/ 

sansumpangroup/2011/07/23/entry-1 
Kasetkaoklai. (2560). ขนุนทองประเสริฐ “ทาบกิ่งขาย” ใช้พ้ืนที่เพียงน้อยนิดก็มีสิทธิ์รวยได้. สืบค้นเมื่อ 14 

ธันวาคม 2561 จาก https://www.kasetkaoklai.com/home/2017/05/ขนุนทองประเสริฐ-ทาบ
กิ่/ 

Medthai. (2560). ขนุน สรรพคุณและประโยชน์ของขนุน 32 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 
https://medthai.com/ขนุน/ 
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33) ชื่อภาคเหนือ ใบจั๋น 
ชื่อไทย/อื่นๆ ยี่หร่า กะเพราญวณ (กรุงเทพมหานคร), จันทร์หอม เนียม (เชียงใหม่), จันทร์ขี้ไก่ 

เนียมต้น (แม่ฮ่องสอน), สะหลีดี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หอมป้อม (ภาคเหนือ), 
โหระพาช้าง กะเพราควาย (ภาคกลาง), หร่า (ภาคใต้), Tree basil, Clove basil, 
Shrubby basil, African basil, Wild basil, Kawawya, Caraway friut, Caraway 
seed, Kummel, Caraway 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum gratissimum L.  
วงศ์ (Family) Lamiaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นยี่หร่า เป็นไม้พุ่มเตี้ย มีความสูงประมาณ 50-80 เซนติเมตร ล าต้นมีสีน้ าตาลแก่ แตกกิ่งก้านสาขา
ขนาดเล็ก กิ่งก้านไม่ใหญ่ ในช่วงปีแรกและปีที่สองจึงออกดอกออกผล เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยและมี
ความชื้นปานกลางในสภาพกลางแจ้ง 

ใบยี่หร่า เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ลักษณะของเป็นรูปกลมรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลม 
ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ใบสีเขียวสด ผิวใบสากมือ ใบยี่หร่ามีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีรสร้อน จึงช่วยดับกลิ่นคาว
จากอาหารจ าพวกเนื้อสัตว์เนื้อปลาได้เป็นอย่างดี 

ดอกยี่หร่า ออกดอกเป็นช่อที่บริเวณปลายยอด ช่อดอกนั้นจัดเป็นแบบ Spike-like raceme ดอกจะ
บานจากล่างไปหาปลายช่อ โดยแต่ละช่อจะประกอบไปด้วยดอกย่อยขนาดเล็กประมาณ 50-100 ดอก 

ผลยี่หร่า หรือ เมล็ดยี่หร่า มีลักษณะเป็นรูปกลมรี แต่ละผลมีขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร เมื่อยังอ่อน
จะเป็นสีเขียว แต่พอสุกหรือแก่แล้วจะกลายเป็นสีด าหรือสีน้ าตาลอ่อน ภายในผลมีเมล็ดขนาดเล็กจ านวนมาก 
ซึ่งผลจะนิยมน ามาตากแห้งหรือน าไปอบแห้ง เพ่ือใช้ท าเป็นเครื่องเทศที่ใช้ประกอบอาหารเ พ่ือช่วยเพ่ิมกลิ่น
หอมให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น และยังช่วยดับกลิ่นคาวได้ดีเหมือนกับใบ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบ ใส่แกงอ่อมไก่ ย าจิ้นไก่ แกงเนื้อ แกงไก่ (ใช้ดับกลิ่น) กินกับลาบ 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบใช้เป็นเครื่องปรุงหรือเป็นส่วนประกอบในอาหารบางชนิด เช่น แกง ซุป ต้มย า เป็นต้น และยังช่วย

ดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
อาหารไทยบางชนิดนิยมใช้ยี่หร่าในการช่วยปรุงแต่งกลิ่นอาหาร ด้วยการคั่วเมล็ดมาโขลกผสมกับ

เครื่องแกง ท าเป็นแกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงกะหรี่ เป็นต้น 
เมล็ดช่วยในการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ด้วยการน ามาป่นหรือต าผสมในเนื้อสัตว์เวลาหมัก 

เนื่องจากน้ ามันหอมระเหยนั้นมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จึงช่วยป้องกันอาหารไม่ให้เกิดการบูดเน่าเสียเร็ว
ขึ้น และยังช่วยป้องกันกลิ่นเหม็นอับของเนื้อสัตว์เวลาหมักก่อนน าไปตากแห้งอีกด้วย 

น้ ามันยี่หร่า (Caraway oil) นอกจากจะใช้แต่งกลิ่นอาหาร ยังน ามาใช้แต่งกลิ่นสบู่ได้อีกด้วย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. สามารถช่วยยับยั้งหรือช่วยชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งได้ (ใบ) 
2. ช่วยในการบ ารุงธาตุในร่างกาย (ใบ) 
3. ใบยี่หร่าอุดมไปด้วยวิตามินซีและธาตุแคลเซียม ซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยขับเหงื่อซึ่งเป็นของเสีย

ออกจากร่างกาย (ใบ) 
4. ใบยี่หร่ามีสรรพคุณช่วยแก้อาการคลื่นไส้ ด้วยการใช้ใบน ามาชงเป็นชาดื่มจนกว่าจะหาย (ใบ) 
5. ช่วยแก้โรคเบื่ออาหาร (ใบ) 
6. ช่วยในการท างานของระบบย่อยอาหาร (ต้น, รากแห้ง) 
7. ช่วยแก้อาการปวดท้องเนื่องจากอาหารไม่ย่อย (ใบ) 
8. ต้นยี่หร่ามีสรรพคุณช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ อาการปวดท้อง (ใบ, ต้น, รากแห้ง) 
9. ช่วยในการขับลมในล าไส้ (ใบ, ต้น, รากแห้ง) 
10. น้ ามันหอมระเหยจากยี่หร่ามีฤทธิ์ช่วยระงับอาการหดเกร็งของไส้ (น้ ามันหอมระเหย) 
11. ช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยการใช้ผลแห้งประมาณ 3-5 กรัมน ามาชงกับน้ าเดือดประมาณ 1 ลิตร 

ทิ้งไว้สักระยะแล้วจึงน ามาดื่มวันละ 3-4 ถ้วยตวง (ผล) 
12. ยี่หร่ายังมีฤทธิ์ท าให้กล้ามเนื้อมดลูกคลายตัว ซึ่งจะช่วยลดอาการปวดประจ าเดือนในสตรีได้ (ใบ) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
วิธีการเพาะเมล็ด และการปักช ากิ่ง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ยี่หร่า สรรพคุณและประโยชน์ของยี่หร่า 16 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ยี่หร่า/ 
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34) ชื่อภาคเหนือ ปิ้งขาว 
ชื่อไทย/อื่นๆ ปิ้งขาว ปิ้งเห็บ (เชียงใหม่), ปิ้งพีแดง ฮอนห้อแดง (เลย), ต่างไก่แดง (ขอนแก่น), ขัม

พี (พิษณุโลก) , กุ๋มคือ ซมซี (สุ โขทัย) , ขี้ขม (ภาคใต้ ) , พอกวอ (กะเหรี่ยง -
แม่ฮ่องสอน), โพะคว่อง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ปิ้งขม, ปิ้งหลวง, ปิ้งเห็บ, ปุ้งปิ้ง, 
พินพ,ี โพพิง, Nangyam 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Clerodendrum infortunatum L.  
วงศ์ (Family) Lamiaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นนางแย้มป่า มีเขตการกระจายพันธุ์ตั้งแต่อินเดีย อินโดนีเซีย เกาะสุมาตรา ไปจนถึงฟิลิปปินส์ โดย
จัดเป็นไม้พุ่มขนาดย่อม มีความสูงของต้นประมาณ 0.5-4 เมตร ล าต้นตั้งตรง กิ่งอ่อนและต้นเปราะ เป็นสัน
สี่เหลี่ยม ตามล าต้นและกิ่งอ่อนเป็นสีแดงหรือสีด าอมน้ าตาล สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มักขึ้น
ตามชายป่าดิบและท่ีโล่งชื้น ชอบขึ้นในดินเย็นชื้น บริเวณใต้ต้นไม้  

ใบนางแย้มป่า เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับตามข้อเป็นคู่ตั้งฉากกัน ลักษณะของใบเป็นรูปรีหรือรูปหัวใจ 
ปลายใบสอบแหลม โคนใบสอบหรือเว้า ส่วนขอบใบหยักเป็นซี่ฟันตื้น ๆ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3.5-20 
เซนติเมตรและยาวประมาณ 6-25 เซนติเมตร แผ่นใบแข็งเป็นสีเขียวเข้ม มีขนสากระคายมือ มองเห็นเส้นใบได้
ชัดเจน ก้านใบยาวประมาณ 2-5 เซนติเมตร 

ดอกนางแย้มป่า ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบดอกเป็นสีขาว ดอกจะรวมกลุ่มกันเป็นช่อแน่น ช่อ
ดอกยาวประมาณ 12-15 เซนติเมตร ช่อดอกมีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นรูป
ถ้วย ปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉก ส่วนกลีบดอกเป็นสีขาว โคนกลีบเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ 
กลางดอกเป็นสีชมพูม่วงหรือสีม่วงเข้ม มีขน ดอกมีเกสรเพศผู้จ านวน 4-5 ก้าน ลักษณะเป็นเส้นยาวออกมาให้
เห็นชัดเจน ดอกจะมีกลิ่นหอมในตอนเช้า โดยจะออกดอกในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนภุมภาพันธ์ 

ผลนางแย้มป่า ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม ผลอ่อนเป็นสีเขียว ผิวผลมัน เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็น
สีน้ าเงินเข้มหรือด า ผลมีกลีบเลี้ยงสีแดงหุ้มอยู่ ภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบใส่ห่อนึ่ง 
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ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ยอดอ่อนใช้รับประทานเป็นสดจิ้ม คนเมืองจะใช้ดอกอ่อนของนางแย้มป่ามาใช้ใส่แกงหน่อไม้ 
2. ข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุว่าเปลือกล าต้นใช้กินแทนหมากได้ 
3. ต้นนางแย้มป่าสามารถน ามาใช้ปลูกเป็นไม้ประดับได้ (แต่ต้นนางแย้มป่าไม่เหมาะที่จะน ามาปลูก

ไว้ในบ้าน ด้วยเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่มีภูตผีปีศาจสิงอยู่ หากน ามาปลูกไว้ภายในบ้านอาจท าให้คนในบ้านหวาดผวา 
เสียขวัญ หรือเจ็บไข้ได้ป่วย) 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ใบเอามาซ้อนกัน 3 ใบ หรือ 7 ใบ แล้วใช้ห่อขี้เถ้าร้อนและใบฮ่อมต าและใบเครือเขาน้ าต า ใช้

ประคบศีรษะแก้อาการปวดศีรษะข้างเดียว (ใบ) 
2. รากนางแย้มป่าใช้ต้มเป็นยาแก้ไข้ (ราก) 
3. รากช่วยรักษาล าไส้อักเสบ (ราก) 
4. ต ารายาไทย ใช้รากเป็นยาช่วยขับปัสสาวะ (ราก) 
5. ช่วยแก้ไตพิการ (โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะขุ่นข้น ปัสสาวะเหลืองหรือแดง 

และมักมีอาการแน่นท้อง รับประทานอาหารไม่ได้ร่วมด้วย) (ราก) 
6. รากใช้ต้มกับน้ าดื่มหรือใช้ฝนกับน้ าดื่มเป็นยาบ ารุงน้ านมของสตรี (ราก) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). นางแย้มป่า สรรพคุณและประโยชน์ของต้นนางแย้มป่า 9 ข้อ !.. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 

2561 จาก https://medthai.com/นางแย้มป่า/ 
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35) ชื่อภาคเหนือ ผักแคบ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ต าลึง, สี่บาท (ภาคกลาง), ผักแคบ (ภาคเหนือ), ผักต านิน (ภาคอีสาน), แคเด๊าะ 

(แม่ฮ่องสอน) , Ivy gourd 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coccinia grandis (L.) Voigt  
วงศ์ (Family) Cucurbitaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นต าลึงจัดเป็นไม้เลื้อย โคนใบมีลักษณะเหมือนรูปหัวใจ มีมือเกาะที่ยื่นออกมาจากที่ข้อ ดอกมีทั้ง
ดอกเดี่ยวและดอกคู่ กลีบดอกมีสีขาว และดอกมีลักษณะคล้ายรูประฆัง 

ต าลึง ประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด โดยใบและยอดอ่อนของต าลึง 100 กรัม จะให้
พลังงานกับร่างกาย 35 กิโลแคลอรี, โปรตีน, ใยอาหาร 1 กรัม, เบตาแคโรทีน วิตามินเอ 18,608 IU, วิตามินบี 
1 0.17 มิลลิกรัม, วิตามินบี 2 0.13 มิลลิกรัม, วิตามินบี 3 1.2 มิลลิกรัม, วิตามินซี 34 มิลลิกรัม, ธาตุแคลเซียม 
126 มิลลิกรัม, ธาตุฟอสฟอรัส 30 กรัม, ธาตุเหล็ก 4.6 มิลลิกรัม เป็นต้น 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
แกงแค, ต้มจืด 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ช่วยก าจัดกลิ่นตัว กลิ่นเต่า ด้วยการใช้ต้นต าลึง (ทั้งเถาและใบ) น ามาต าผสมกับปูนแดงแล้วทา

บริเวณรักแร้ 
2. ใช้ท าทรีตเม้นต์ท าให้ผิวหน้าเต่งตึง ด้วยการใช้ยอดต าลึงครึ่งถ้วยและน้ าผึ้งแท้ครึ่งถ้วย น ามาผสม

กันแล้วปั่นในโถให้ละเอียด แล้วน ามาพอกหน้า ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาทีแล้วล้างออก (ยอดต าลึง) 
3. ใช้เป็นยารักษาตาไก่ (ไก่ที่ถูกยุงกัดจนตาบวม เป็นพยาธิ มีหนองขาวและแข็งภายในของเปลือก

ตา) อย่างแรกให้พลิกเอาหนองขาวแข็งออกจากตาไก่ก่อน แล้วใช้เถาต าลึงแก่ ๆ (ขนาดเท่านิ้วก้อย) มาตัดเป็น
ท่อน ๆ (ตัดข้อทิ้ง) แล้วใช้ปากเป่าด้านหนึ่งจนเกิดฟอง หลังจากนั้นให้เอามือเปิดเปลือกตาไก่ออกแล้วเอาฟอง
ที่ได้หยอดตาไก่วันละครั้งจนหายดี (เถา) 
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4. ประโยชน์ต าลึงประโยชน์ของผักต าลึง นิยมใช้ยอดและใบกินเป็นผักสด อาจจะลวกหรือต้มจิ้มกิน
กับน้ าพริก และใช้ในการประกอบอาหารได้หลายอย่าง เมนูต าลึง เช่น แกงจืด ต้มเลือดหมู แกงเลียง ก๋วยเตี๋ยว 
ผัดไฟแดง ไข่เจียว เป็นต้น (ยอด, ใบ) 

5. ผลอ่อนของต าลึงน ามากินกับน้ าพริก หรือจะน ามาดองกิน ส่วนผลสุกมีรสอมหวาน กินได้เช่นกัน 
(ผล) 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันความเสื่อมความเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย 
2. ช่วยบ ารุงผิวพรรณ ช่วยซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อในร่างกาย 
3. ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง 
4. ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร 
5. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ด้วยการใช้เถาแก่ 1 ก ามือ น ามาต้มกับน้ าหรือจะใช้น้ าคั้นจากผลดิบ 

น ามาดื่มวันละ 2 รอบ เช้า,เย็น จะช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด เพ่ิมระดับอินซูลิน 
6. ช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจาง (ใบ, น้ าคั้นต าลึง) 
7. ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด จึงช่วยป้องกันการเกิดอัมพาตด้วย 
8. ช่วยบ ารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง (แคลเซียม) 
9. ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา (วิตามินเอ) 
10. ช่วยบ ารุงเลือด (ใบ) 
11. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต (ใบ) 
12. ช่วยป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดแข็ง ตีบตัน และแตกได้ 
13. ช่วยบ ารุงน้ านมแม่ (ใบ) 
14. ช่วยป้องกันการเกิดโรคเลือดออกตามไรฟัน (วิตามินซี) 
15. ใช้ดับพิษร้อน แก้ไข้ตัวร้อน (ใบ) 
16. ช่วยลดไข้ (ราก) 
17. ช่วยแก้อาเจียน (ราก) 
18. แก้อาการวิงเวียนศีรษะ ด้วยการใช้เถาต าลึงชงกับน้ าดื่ม (เถา) 
19. ใช้แก้อาการตาแดง เจ็บตา (ใบ) 
20. ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม และยังช่วยป้องกันการเสื่อมของศูนย์จอตา

ได้อีกด้วย เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องนั่งอยู่หน้าคอมพ์นาน ๆ และมีอาการสายตาอ่อนล้า 
21. แก้อาการตาแดง ตาฟาง ตาช้ า ตาแฉะ พิษอักเสบในตา ด้วยการใช้เถาต าลึง น าน้ าต้มจากเถามา

หยอดตา (เถา) 
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22. ช่วยแก้อาการตาช้ าแดง ด้วยการตัดเถาเป็นท่อนยาว 2 นิ้วน ามาคลึงพอช้ าแล้วเป่า จะเกิดฟองใช้
หยอดตา (เถา) 

23. แก้อาการตาฝ้า (ราก) 
24. แก้อาการผิดส าแดงเพราะกินของแสลง โดยใช้เถาต าลึงตัดเป็นท่อนยาว 1 คืบ (จ านวน 3-4 ท่อน) 

น าไปใส่ในหม้อดินสุมไฟด้วยฟางจนไหม้เป็นขี้เถ้า น ามาบดให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ าซาวข้าวดื่มครั้งละ 1 ถ้วย
ชา (เถา) 

25. ช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นท้อง ด้วยการรับประทานใบต าลึงสด ๆ (ใบ) 
26. ใช้เป็นยาถ่าย ยาระบาย ช่วยระบายท้อง (เปลือกราก, หัว) 
27. ช่วยขับสารพิษในล าไส้ (ใบ) 
28. ช่วยป้องกันอาการท้องผูก (ใบ) 
29. ช่วยแก้ผดผื่นคัน ด้วยการใช้ใบต าลึงน ามาต าแล้วทาบริเวณท่ีคัน (ใบ, ดอก) 
30. ช่วยลดอาการคันและการอักเสบเนื่องจากพืชมีพิษหรือถูกแมลงสัตว์กัดต่อย เช่น หมามุ่ย ถูกตัว

บุ้ง ยุงกัด ใบต าแย แพ้ละอองข้าว พิษคูน พิษกาฬ เป็นต้น ด้วยการใช้ใบสด 1 ก า น ามาต าให้ละเอียดผสมกับ
น้ า แล้วคั้นเอาน้ ามาทาบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะหายดี (ใบ) 

31. ช่วยแก้ฝีแดง (ใบ) 
32. ช่วยดับพิษฝี (ใบ) 
33. แก้อักเสบ ด้วยการใช้น้ าจากเถาทาบริเวณท่ีเป็น (เถา) 
34. ช่วยดับพิษต่าง ๆ (เถา, ราก) 
35. ใช้รักษาแผลอักเสบ ด้วยการใช้ใบสดหรือรากสด น ามาต าแล้วพอกบริเวณแผล (ใบ, ราก) 
36. ช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อน (ใบ) 
37. ช่วยแก้หิด ด้วยการใช้เมล็ดต าผสมน้ ามันมะพร้าวแล้วน ามาทาบริเวณที่เป็น (เมล็ด) 
38. แก้งูสวัด เริม ด้วยการใช้ใบสดประมาณ 2 ก ามือ (ล้างให้สะอาด) น ามาผสมกับพิมเสนหรือดินสอ

พอง 1 ใน 4 ส่วน แล้วน ามาพอกบริเวณที่เป็น (ใบ) 
39. ช่วยป้องกันการเป็นตะคริว (ใบ) 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ต าลึงมีฤทธิ์เป็นยาเย็น เมื่อทาน้ าต าลึงที่ผิวหนังแล้วไม่รู้สึกเย็นแปลว่าไม่ถูกโรค ให้หยุดใช้ทันที การ

ทาน้ าต าลึงไม่ควรถูแรงจนเกินไปในบริเวณท่ีเป็นผิวบอบบาง เพราะจะท าให้เกิดอาการอักเสบเพ่ิมมากขึ้น 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และการปลูกด้วยเถา 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ไ ท ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ .  ( 2555) .  ก า ร ข ย า ย พั น ธุ์ ต้ า ลึ ง .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  19 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 

www.thaikasetsart.com/การขยายพันธุ์ต าลึง/ 
Medthai. (2560). ต้าลึง สรรพคุณและประโยชน์ของต้าลึง 44 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ต าลึง/ 
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36) ชื่อภาคเหนือ ผักชายา 
ชื่อไทย/อื่นๆ คะน้าแมกซิกัน ชายา กกแซบ ต้นไชยยา ผักโขมต้น Tree spinach  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M.Johnst.  
วงศ์ (Family) Euphorbiaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นไม้พุ่ม อายุหลายสิบปี อยู่ในวงศ์เดียวกับยางพาราและสบู่ด า เชื่อว่ามีถิ่นก าเนิดตามธรรมชาติใน
คาบสมุทรยูกาตันของประเทศเม็กซิโก มีล าต้นอวบน้ า มียางขาวออกมาเมื่อถูกหัก ทรงพุ่มตั้งตรง มีขนาดใหญ่ 
โตเร็ว สามารถสูงได้ถึง 6 เมตร ใบกว้าง มีแฉกคล้ายใบมะละกอ ผักไชยาเป็นผักกินใบ เป็นอาหารชนิดหนึ่ง
ของประเทศเม็กซิโก กัวเตมาลา และประเทศแถบอเมริกากลาง 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

Exotic species 
ความสามารถในการปลูกนอกถิ่น  

ดีมาก 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอด น าไปผัดกับเนื้อหมู ลวกจิ้มกับน้ าพริก ต้องท าให้สุกก่อนทาน เพราะกินสดเป็นยางเป็นพิษ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผักชายานั้นสามารถน ามาบริโภคได้เหมือนกับผักคะน้าโดยมันจะมีก้านที่กรอบ อร่อย และไม่เหม็น

เขียว มีความหวานเฉพาะตัว ส่วนใบก็สามารถบริโภคได้เช่นกัน ซึ่งในการน ามาประกอบอาหารก็สามารถท าได้
เช่นเดียวกับผักคะน้าอย่างเช่นน ามาผัดน้ ามันหอย ผัดไฟแดง หรือต้ม แกง ทอด ลวก 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ลดความดัน เบาหวาน 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
สรรพคุณทางยาที่ช่วยให้โลหิตหมุนเวียนได้ดี ช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ ช่วยบ ารุงสายตา บรรเทา

อาการของโรคริดสีดวงทวาร ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย ใช้ควบคุมน้ าหนัก ท าให้กระดูกแข็งแรง 
ช่วยฆ่าเชื้อในปอด ป้องกันการไอ ป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจาง บ ารุงสมองให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ป้องกันการเกิดโรคไขข้ออักเสบ ลดความดัน และโรคเบาหวาน  



791 
 

 

คะน้าเม็กซิโก เป็นแหล่งที่ดีของโปรตีน วิตามิน แคลเซียม โพแทสเซียม และเหล็ก และยังเป็นแหล่งที่
อุดมสมบูรณ์ของสารต้านอนุมูลอิสระ ใบคะน้าเม็กซิโกยังมีระดับสารอาหารสูงกว่าผักใบเขียวชนิดใดๆ ที่ปลูก
บนดิน 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
มียางเป็นพิษ ต้องลวกก่อน  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบคะน้าเม็กซิกันดิบมีพิษ เนื่องจากมีสารกลูโคไซด์ซึ่งจะปลดปล่อยสารพิษจ าพวกไซยาไนด์ออกมา จึง

จ าเป็นต้องท าให้สุกก่อนกิน โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที ในการท าให้สุก เพ่ือลดฤทธิ์ของสารที่เป็นพิษให้อยู่
ในระดับปลอดภัย 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และการปักช า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
มติชนสุดสัปดาห์. (2559). รู้จัก “ชายา” (chaya) หรือ คะน้าเม็กซิโก ประโยชน์และโทษที่ควรรู้!. สืบค้นเมื่อ 

19 ธันวาคม 2561 จาก  https://www.matichonweekly.com/lifestyle/article_13484 
มติชนเส้นทางเศรษฐีออนไลน์. (2560). คะน้าเม็กซิกัน ปลูกง่าย กินง่าย เหมาะส้าหรับคนเมือง มีพ้ืนที่จ้ากัด . 

สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 จาก https://www.sentangsedtee.com/farming-trendy/article_ 
45892 

NanaGarden. (2557). คะน้าเม็กซิโก. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 จาก https://www.nanagarden.com/ 
tag/คะน้าเม็กซิโก 
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37) ชื่อภาคเหนือ ผักช ี
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักชี ไทย , ผักหอม (นครพนม) , ย าแย้  (กระบี่ ) , ผักหอมป้อม ผักหอมผอม 

(ภาคเหนือ), ผักหอมน้อย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), Coriander 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coriandrum sativum L. 
วงศ์ (Family) Apiaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ผักชีเป็นพืชที่พบเห็นได้มากในแถบเมดิเตอร์เรเนียน เป็นพืชที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศ และ
แพร่พันธ์ได้เร็ว ที่น่าสนใจคือ ผักชีสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุด ในช่วงที่อากาศหนาว และส าหรับประเทศไทย 
แหล่งปลูกใหญ่ๆ จะอยู่ในจังหวัดแถบภาคกลางของประเทศ เช่น ราชบุรี กรุงเทพ และนครปฐม  

ส าหรับการเข้ามาในประเทศไทยของผักชีนั้น คาดว่าจะถูกน าเข้ามาโดยพ่อค้าชาวอินเดีย เพราะก่อน
หน้าที่เราจะพบเห็นในไทย ผักชีจัดว่าเป็นเครื่องเทศยอดนิยมของชาวอินเดีย 

ใบของผักชีมีลักษณะคล้ายทรงกลม แต่มีรอยขอบหยักอยู่โดยรอบท าให้ดูเหมือนพัด มีกลิ่นหอมเป็น
เอกลักษณ์ ส่วนใบอ่อน จะมีลักษณะคล้ายกับขนนก  

ล าต้นของผักชีเป็นอีกส่วนที่มีกลิ่นหอมไม่แพ้กัน โดยลักษณะโดดเด่นของล าต้นผักชี คือ มักจะเป็น
ก้านเล็กๆยาวๆ และค่อนข้างอ่อน เหมาะแก่การน ามารับประทาน  

ดอกของผักชีมักจะมีลักษณะเป็นช่อมีซี่ร่ม ดอกของผักชีนั้นมีทั้งแบบสีขาว และสีม่วงแดงอ่อนๆ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

Exotic species 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบผักชีจะมีรสชาติที่เข้ากันได้ดีกับอาหารรสเปรี้ยว ไม่ว่าจะน ามาท าย าและต้มย าก็จะสามารถชูรสได้ดี 

หรือน ามากินเป็นของแกล้มเพ่ือตัดรสชาติ เช่น กินแกล้มกับสาคู ข้าวเกรียบปากหม้อ หรือไส้กรอกอีสาน 
น ามาสับใส่ลงในน้ าจิ้มหวานก็ได้ เช่น น้ าจิ้มหวานที่กินคู่กับเต้าหู้ทอด นอกจากนี้ใบผักชียังใช้เพ่ือการตกแต่ง
สวยงาม ยังเพิ่มกลิ่นให้กับอาหารประเภทซุปและแกงได้ดี เช่น ข้าวต้ม ก๋วยเตี๋ยว และสารพัดแกงจืดต่างๆ 

รากผักชีเป็นส่วนประกอบส าคัญมากในเมนูอาหารไทย อาหารในแถบเอเชียใต้ และเอเชียอาคเนย์ 
เพราะรสชาติและกลิ่นที่จัดจ้านเป็นเอกลักษณ์ รากผักชีเป็นส่วนที่ท าให้เครื่องแกงมีความเข้มข้นขึ้น มีรสชาติที่
นุ่มลึก ตัดกับความเผ็ดจัดจ้านของเครื่องสมุนไพรอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนประกอบในการท าเครื่องพะโล้ 



793 
 

 

และการท าน้ าซุปใสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซุปไก่ ซุปซี่โครงหมู และอ่ืนๆ เพียงแค่น ารากผักชีไปต้มตุ๋นในน้ าแกงคู่
กันกับสมุนไพรอื่นอย่างกระเทียมและพริกไทย ก็จะดึงรสชาติของน้ าซุปออกมาได้ดีขึ้น 

เมล็ดผักชีน ามาใช้เป็นเครื่องเทศ หากน ามาคั่วจะช่วยท าให้รสชาติของเมล็ดชัดเจนยิ่งขึ้น น ามาต าให้
ละเอียดใส่ในพริกแกง สามารถเข้ากันได้ดีกับยี่หร่า กลิ่นและรสชาติดูจะเป็นไปทางอาหารแขกอยู่พอสมควร 
และถ้าน าเมล็ดผักชีไปใส่ในลาบ ก้อย แหนม ก็จะท าให้เมนูนั้นๆ อร่อยข้ึนมาก ถ้าต าไปแล้วจะเสียรสและกลิ่น
ไปอย่างรวดเร็ว จึงไม่แนะน าให้ต าทิ้งไว้ ดีที่สุดคือต าใหม่ๆ เมื่อต้องการจะใช้ ส่วนเมล็ดที่ยังไม่ได้ต าก็เก็บไว้ใน
ขวดโหล ในที่แห้ง อาจใส่พริกแห้งลงไปเพ่ือกันมอดมากัดกินเมล็ดด้วย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา 
2. ช่วยให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ผลแห้งน ามาบดเป็นผงรับประทานหรือน ามาต้มกับน้ า

ดื่ม (ผล, ใบ) 
3. ช่วยบ ารุงธาตุในร่างกาย (ใบ) 
4. ช่วยแก้อาการกระหายน้ า (ใบ) 
5. ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด (ใบ) 
6. ช่วยกระตุ้นการท างานของเลือดพลาสมาและกล้ามเนื้อ (ใบ) 
7. ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง (ใบ) 
8. ช่วยขับเหงื่อ ด้วยการใช้ต้นสดประมาณ 60 กรัมน าไปต้มกับน้ าดื่ม หรือจะค้ันเอาเฉพาะน้ ามาดื่ม

แก้อาการก็ได้ (ท้ังต้น) 
9. ใช้เป็นน้ ากระสายยา ช่วยกระทุ้งพิษไข้หัว ไข้อีด าอีแดง (ราก) 
10. ช่วยแก้อาการหวัด (ใบ) 
11. ช่วยแก้ไอ (ใบ) 
12. ช่วยละลายเสมหะ ด้วยการใช้ต้นสดประมาณ 60 กรัมน าไปต้มกับน้ าดื่ม หรือจะค้ันเอาเฉพาะน้ า

มาดื่มแก้อาการก็ได้ (ท้ังต้น) 
13. ช่วยแก้อาการสะอึก (ใบ) 
14. ช่วยแก้อาการคลื่นไส้อาเจียน (ใบ) 
15. ช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ (ใบ) 
16. ช่วยแก้อาการอาหารเป็นพิษ (ใบ) 
17. ใช้แก้อาการปวดฟัน เจ็บปาก ด้วยการใช้ผลน ามาต้มน้ า แล้วน ามาอมบ้วนปากบ่อย ๆ (ผล) 
18. ช่วยบ ารุงกระเพาะอาหาร ด้วยการใช้ผลแห้งน ามาบดเป็นผงรับประทานหรือน ามาต้มกับน้ าดื่ม 

(ผล) 
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19. ผลแก่ใช้เป็นเครื่องเทศ มีกลิ่นหอม เมื่อใช้ผสมกับตัวยาอ่ืน จะช่วยกระตุ้นต่อมในกระเพาะอาหาร
และล าไส้ เพ่ิมน้ าดีให้มากขึ้น (ผลแก่) 

20. ช่วยรักษาอาการปวดท้อง (ผล) 
21. ช่วยแก้อาการบิด ถ่ายเป็นเลือด ด้วยการใช้ผลประมาณ 1 ถ้วยชา น ามาต าผสมกับน้ าตาลทราย

แล้วน ามาผสมน้ าดื่ม (ผล) 
22. ช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ด้วยการใช้ผลประมาณ 2 ช้อนชาน ามาต้มกับน้ าดื่ม (ผล) 
23. ช่วยย่อยอาหาร (ผล, ใบ) 
24. ช่วยขับลมในกระเพาะ (ใบ) 
25. ช่วยรักษาโรคริดสีดวงทวาร มีเลือดออก ด้วยการใช้ผลสดน ามาบดให้แตกผสมกับเหล้า ดื่มวันละ 

5 ครั้ง หรือจะใช้ต้นสดประมาณ 120 กรัม น ามาใส่นม 2 แก้วผสมน้ าตาลดื่ม (ผล, ต้นสด) 
26. ช่วยแก้พิษตานซาง (ใบ) 
27. ช่วยแก้ตับอักเสบ (ใบ) 
28. ช่วยขับลมพิษ (ใบ) 
29. ช่วยแก้โรคหัด (ใบ) 
30. ใช้รักษาเหือด หิด อีสุกอีใส (ราก) 
31. ช่วยต่อต้านเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และไข่ของแมลง (ใบ) 
32. ช่วยแก้เด็กเป็นผื่นแดง ไฟลามทุ่ง ด้วยการใช้ต้นสด น ามาหั่นเป็นฝอย ๆ ใส่ลงไปในเหล้าแล้วต้ม

ให้เดือด น ามาใช้ทา (ต้นสด) 
33. ช่วยให้ผื่นหัดออกเร็วขึ้น โดยใช้ต้นสดน ามาหั่นเป็นฝอย ๆ ใส่ลงไปในเหล้า ต้มให้เดือด น ามาใช้

ทา (ต้นสด) 
34. ช่วยลดอาการปวดบวมตามข้อ (ใบ) 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การรับประทานผักชีควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม หากรับประทานมากจนเกินไปอาจจะท า

ให้มีกลิ่นตัวแรง มีอาการตาลาย ลืมง่ายได้ 
ส าหรับคนที่มีประวัติแพ้พืชวงศ์ผักชี (Apiaceae) หรือแพ้คื่นช่าย ยี่หร่า เทียนข้าวเปลือก เทียน

สัตตบุษย์ กระเทียม และหอมใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักชี เพราะผักชีอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ เช่น 
เป็นผื่นแพ้ ท าให้ผิวไวต่อแสงแดด เพ่ิมความเสี่ยงโรคมะเร็งผิวหนัง เยื่อบุจมูกและตาอักเสบจากภูมิแพ้ รวมไป
ถึงอาการหลอดลมเกร็งตัวได ้

ผู้ป่วยโรคไตไม่ควรทานมาก เพราะผักชีมีโพแทสเซียมสูง อาจเป็นอันตรายได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เมล็ด 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
บริษัท พรี เซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้  จ ากัด .  (ม.ป.ป. ) .  ผักชี ไทย.  สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 จาก

http://www.thaichef.in.th/mobile/article_herbdetail.php?aid=21 
ปรางวลัย พูลทวี . (2561). เรื่องของ ‘ผักชี’ ที่ ไม่ใช่แค่โรยหน้า. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 จาก 

https://themomentum.co/kitchenpedia-coriander/ 
Kapook. (2559). ผักชี สรรพคุณขึ้นชื่อ ความดีเลื่องลือถึงต่างชาติ. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 จาก 

https://health.kapook.com/view154743.html 
Medthai. (2560). ผักชี สรรพคุณและประโยชน์ของผักชี 37 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ผักชี/ 
Vegetweb.  ( 2554) .  ผั ก ชี  ( Coriandrum sativa Linn) .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  19 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก

https://vegetweb.com/ผักชี-2/ 
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38) ชื่อภาคเหนือ ผักชีฝรั่ง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักชีดอย ผักจีดอย ผักจีฝรั่ง หอมป้อมกุลา หอมป้อมกูลวา ห้อมป้อมเป้อ (เชียงใหม่

, ภาคเหนือ), มะและเด๊าะ (แม่ฮ่องสอน), ผักชีใบเลื่อย (ขอนแก่น,พิจิตร), ผักหอม
เทศ ผักหอมเป (เลย,ขอนแก่น), หอมป้อม หอมเป (ชัยภูมิ), หอมน้อยฮ้อ (อุตรดิตถ์), 
หอมป้อมเปอะ (ก าแพงเพชร), Culantro, Long coriander, Sawtooth coriander 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eryngium foetidum L.  
วงศ์ (Family) Apiaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ถิ่นก าเนิดอยู่ในเขตร้อนของประเทศเม็กซิโกและอเมริกาใต้ สามารถปลูกเลี้ยงได้ทั่วโลก 
ลักษณะล าต้นเป็นเหง้าใต้ดิน เป็นกระเปราะกลมรีอยู่เหนือราก อาจอยู่เหนือดินขึ้นมาเล็กน้อย มี

ระบบรากแกว้ รากแขนง และรากฝอยแตกแผ่ขยายออกไปรอบๆ ต้น 
ใบเป็นรูปหอกยาวรี โคนใบสอบแคบกว่าส่วนปลาย ขอบใบหยักมีหนามอ่อนๆ ติดอยู่แบบฟันเลื่อย มี

ความกว้างประมาณ 2-3 ซม. ยาวประมาณ 10-15 ซม. ออกมาจากรอบๆ โคนต้น เรียงซ้อนกันเป็นวงกลม 
และไม่มีก้านใบ 

ผักชีฝรั่งมีดอกสีขาวอมเขียว มีก้านดอกที่แข็ง สูงประมาณ 10-20 ซม. ออกดอกเป็นช่อกระจุกที่
บริเวณปลายก้านดอกกลางล าต้น มีกลีบเลี้ยงสีเขียวรูปขอบขนานจ านวน 5 กลีบ มีกลีบดอก 5-7 กลีบ ในแต่
ละช่อจะมีดอกย่อยอยู่เป็นจ านวนมาก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีเกสรตัวผู้ 5 อัน เกสรตัวเมีย 2 อัน เมื่อปลูกไป
ไดป้ระมาณ 2-3 เดือน ดอกก็จะเริ่มบาน เกสรเพศผู้ยาวขึ้นมาเหนือกลีบดอก 

ผลของผักชีฝรั่งมีลักษณะค่อนข้างกลม มีขนาดเล็กประมาณ 1.5×0.75 มิลลิเมตร หลังจากดอกบาน
มาได้ 40-50 วัน เมล็ดก็จะเริ่มแก่ กลายเป็นผลแห้งแตกออกเป็น 2 ซีก ภายในมีเมล็ดอยู่เป็นจ านวนมาก 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

Exotic species 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใส่ย าจิ้นไก่ ใส่ลาบหมู 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
รากใช้ต้มน้ าดื่มเพ่ือรักษาอาการน้ าเหลืองเสีย ฝี แผลพุพอง แก้เลือดก าเดาไหล ช่วยกระตุ้นร่างกาย 

ขับเหงื่อ แก้ไข้ ขับปัสสาวะ 
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ใบใช้รับประทานสด ต้มน้ าดื่ม ช่วยบ ารุงกระดูกและฟัน รักษาสมดุลในร่างกาย กระตุ้นร่างกาย แก้ไข้ 
แก้อาการหวัด ระบายท้อง แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ ยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง ชะลอการ
เสื่อมของเซลล์ ใช้ต าพอกรักษาผดผื่นคัน รักษาแผลเรื้อรัง 

ล าต้นใช้ต้มน้ าดื่ม หรือรับประทานเป็นผักสด เพ่ือช่วยบ ารุงผิวพรรณ เส้นผม และเล็บ ลดความดัน
โลหิต บรรเทาอาการปวดศีรษะ แก้ไข้มาลาเรีย ช่วยขับลม ใช้เป็นยาระบาย แก้อาการอาหารเป็นพิษ ฆ่าเชื้อ
โรค แก้พิษงู แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. ผักชีฝรั่งมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย (ใบ) 
2. ผักชีฝรั่งมีประโยชน์ช่วยบ ารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง (ใบ) 
3. ช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง (ใบ) 
4. ช่วยลดระดับความดันโลหิต (ล าต้น) 
5. ช่วยท าให้ต่อมไทรอยด์ท างานได้อย่างเป็นปกติ (ล าต้น) 
6. ช่วยบ ารุงผิวพรรณ เส้นผม และเล็บให้แข็งแรง (ล าต้น) 
7. ช่วยรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี (ใบท าเป็นชาชงดื่มวันละ 3 ถ้วย) 
8. ช่วยกระตุ้นร่างกาย (ใบ, น้ าต้มจากราก) 
9. ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ (ท้ังต้น) 
10. ช่วยขับเหงื่อ (น้ าต้มจากราก) 
11. ช่วยแก้ไข้ (ใบ, น้ าต้มจากราก) 
12. ช่วยแก้ไข้มาลาเรีย ด้วยการใช้ล าต้นของผักชีฝรั่งน ามาต้มกับน้ าแล้วน ามาดื่ม (ล าต้น) 
13. ช่วยแก้อาการหวัด (ใบ) 
14. ช่วยระบายท้อง ด้วยการใช้น้ าคั้นหรือน้ าต้มจากใบน ามาดื่ม (ใบ) 
15. ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร (ล าต้น) 
16. ใช้เป็นยาถ่าย ด้วยการใช้ล าต้นของผักชีฝรั่งน ามาต้มกับน้ าแล้วน ามาดื่ม (ล าต้น) 
17. ช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ (ใบ) 
18. ช่วยแก้อาการอาหารเป็นพิษ (ท้ังต้น) 
19. ช่วยขับปัสสาวะ (น้ าต้มจากราก) 
20. ช่วยรักษาผดผื่นคันตามผิวหนัง 
21. ช่วยฆ่าเชื้อโรค (ล าต้น) 
22. ช่วยแก้พิษงู ด้วยการใช้ล าต้นน ามาต าแล้วน ามาพอกบริเวณที่โดนกัด (ล าต้น) 
23. ช่วยแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย (ท้ังต้น) 
24. ช่วยรักษาแผลเรื้อรัง ด้วยการใช้ใบน ามาต าแล้วพอกบริเวณที่เป็น (ใบ) 
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25. มีส่วนช่วยท าให้เลือดหยุดไหลเร็วขึ้น (ใบ) 
26. ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ด้วยการใช้ล าต้นของผักชีฝรั่ งน ามาต าผสมกับน้ ามันงาแล้ว

น าไปหมกไฟให้สุก จึงค่อยน ามาประคบแก้อาการปวดเมื่อย (ล าต้น) 
27. ช่วยแก้บวม ด้วยการใช้ใบน ามาต าแล้วพอกบริเวณที่เป็น (ใบ) 
28. ช่วยทดแทนการเสียธาตุเหล็กส าหรับหญิงให้นมบุตร (ใบ) 
29. ผักชีฝรั่งมีสรรพคุณช่วยบ ารุงก าหนัด เสริมสร้างความต้องการทางเพศ (น้ าต้มจากทั้งต้น) 
30. ช่วยดับกลิ่นปากได้เป็นอย่างดีและท าให้ลมหายใจสดชื่นขึ้น(ใบ) 
31. ช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหาร (ใบ) 
32. ช่วยดับกลิ่นคาวอาหาร (ใบ) 
33. ใบและใบอ่อนของผักชีฝรั่งนิยมน ามารับประทานเป็นผักสด อาจจะเป็นผักแกล้มกับน้ าพริก ลาบ 

ก้อย และย าต่าง ๆ รวมไปถึงสารพัดต้มย าด้วย (ใบ) 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผักชีฝรั่งนั้นมีกรดออกซาลิก (Oxalic acid) ในปริมาณท่ีสูงมากเป็นอันดับ 1 ในตระกูลผักท้ังหลาย ซึ่ง

กรดออกซาลิกนี้เป็นต้นเหตุที่ท าให้เกิดโรคนิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งอาการท่ีพบตามมาก็ได้แก่ อาการ
ปวดท้อง ปวดเอว ปัสสาวะติดขัด เป็นต้น ดังนั้นคุณไม่ควรที่จะบริโภคผักชีฝรั่งในปริมาณมากเกินไปหรือ
รับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน แต่ควรเปลี่ยนไปรับประทานผักชนิดอ่ืนบ้างสลับกันไป เพราะจะท า
ให้ร่างกายของคุณได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ไม่แนะน าให้รับประทานผักชีฝรั่ง 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และการแยกกอ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิชาการเกษตร. (2559). วิธีปลูกผักชีฝรั่ง. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 จาก http://www.vichakaset.com/

วิธีปลูกผักชีฝรั่ง/ 
Medthai. (2560). ผักชีฝรั่ง สรรพคุณและประโยชน์ของผักชีฝรั่ง 33 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ผักชีฝรั่ง/ 
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39) ชื่อภาคเหนือ ผักดีด  
ชื่อไทย/อื่นๆ ต้อยตั่ง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solunum Spirale Roxb 
วงศ์ (Family) Solanaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

มีแหล่งพบในภาคเหนือ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ล าต้นทรงสี่เหลี่ยม มีข้อห่างๆ สูงประมาณ 1 เมตร ใบ
เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบเป็นรูปไข่  กว้าง 5-8 ซม. ยาว 9-10 ซม. ออกดอกเป็นช่อเหนือซอกใบ ก้านดอกยาว 
ดอกย่อยเรียงสลับกัน กลีบดอกสีขาว ผลรูปทรงกลม ผิวเรียบสีเขียว ออกเป็นช่อคล้ายมะเขือพวง เมื่อแก่
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้ม ต้นที่ลงดินก่อนจะถูกน้ าท่วมตายก็ให้ลูกเป็นพวงลูกขนาดมะแว้งต้นเหมือนกันด้วย ใบ
ใหญ่เท่าฝ่ามือ  ตอนอ่อนก็สีเขียวอ่อน พอแก่ก็จะเขียวเข้ม  ผิวใบเรียบ เห็นเส้นใบชัดเจน 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบ ยอด ลวกกินกับน้ าพริก ลนไฟกินกับย าเตา รสชาดขม ย ากับน้ าพริก กับลาบ ใบกินสด ลูกต้อง

น าไปลนไฟ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ยอดอ่อนมีรสขมอมหวาน เป็นส่วนประกอบของแกงแค แกงอ่อม แกงเพ้ีย ใส่ในแกงหัวปลีเพ่ือลด

ความฝาด หรือน ามาลวกกินกับน้ าพริก ย าเทา ลาบ และต าถ่ัวฝักยาว 
ใบอ่อนถึงใบแก่เล็กน้อย ใช้เป็นอาหารและสมุนไพร 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
มีสารต้านสารอนุมูลอิสระได้สูง ใช้เป็นสมุนไพรและผักพ้ืนบ้านกินเพ่ือเรียกน้ านมในแม่เด็กแรกเกิด ใช้

แก้ท้องอืดเฟ้อ  
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด และปักช ากิ่ง 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า พ้ื น ที่ สู ง .  ( 2559) .  ผั ก ดี ด .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  19 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 

https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/181 
อดุลย์ศั กดิ์  ไชยราช .  (2557) .  ผักดีด  พืช พ้ืนบ้ านที่ หายาก .  สืบค้น เมื่ อ  19 ธันวาคม 2561 จาก 

www.thainews70.com/ข่าวเกษตรกรรม/ผักดีด-พืชพ้ืนบ้านที่หา/ 
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40) ชื่อภาคเหนือ ผักเดื่อ 
ชื่อไทย/อื่นๆ เดื่อเกลี้ยง (ภาคเหนือ) , มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อ, มะเดื่อชุมพรม, กูแซ, เดื่อน้ า 

(ภาคใต้), มะเดื่อน้ า, เดื่อเลี้ยง, มะเดื่อหอม, หมากเดื่อ (ภาคอีสาน), มะเดื่อดง, 
Cluster fig tree, Indian fig tree  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus racemosa L.  
วงศ์ (Family) Moraceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

มะเดื่อไทย หรือ มะเดื่ออุทุมพร เป็นไม้ต้นขนาดกลางสูงประมาณ 10–20 เมตร ล าต้นเกลี้ยงสีน้ าตาล
หรือน้ าตาลปนเทา กิ่งอ่อนสีเขียว หรือสีเขียวในน้ าตาล กิ่งแก่มีสีน้ าตาลเกลี้ยง หรือมีขนปกคลุม 

ลักษณะใบ เป็นใบเดี่ยว ออกแบบสลับ ใบบาง รูปไข่หรือรูปหอก ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ฐานใบ
มนหรือกลม ผิวใบเกลี้ยง หรือมีขน ไม่หลุดร่วงง่าย 

ดอก ออกเป็นช่อ ช่อดอก มีก้านเกิดเป็นกลุ่มบนกิ่งสั้นๆ ที่แตกออกจากล าต้น และก่ิงขนาดใหญ่ 
ผล ผลมะเดื่อเป็นรูปกลมแป้นหรือรูปไข่ มีขน ออกเป็นกระจุกตามกิ่งและล าต้น เมื่อฉีกออกจะพบ

เกสรเล็กๆ อยู่ภายในผล ผลสุกมีสีแดง 
ถิ่นก าเนิดดั้งเดิมของมะเดื่ออุทุมพร ครอบคลุมเขตร้อนของทวีปเอเชีย ตั้งแต่อินเดียถึงประเทศจีน ใน

ไทยพบขึ้นตามป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา มักขึ้นตามริมล าธารที่ระดับความสูง 1,000-1,250 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล ชื่อมะเดื่ออุทุมพรสันนิษฐานว่ามาจากการรวมชื่อมะเดื่อกับชื่อในภาษาสันสกฤต คือ Udumbar 
เป็น มะเดื่ออุทุมพร ในภาคกลางเรียกมะเดื่ออุทุมพร ภาคใต้ เรียกเดื่อน้ า ภาคเหนือ(ล าปาง) เรียก มะเดื่อ 
ภาษาอังกฤษเรียก Cluster Fig 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดกินใส่ปลาแห้ง 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ผลอ่อน  รับประทานเป็นอาหาร 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เปลือกต้น มีรสฝาด รับประทานแก้ท้องร่วง ชะล้างบาดแผล เป็นยาสมานดี 
ราก ใช้เป็นยาแก้ไข้ กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้หัว ไข้กาฬ ไข้พิษทุกชนิด กล่อมเสมหะ และโลหิต  

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด ปักช า ตอนกิ่ง และเสียบยอด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ชาติ  ชายแดนใต้ .  (2555) .  "ลูกฉิ้ ง "  ผักบ้ านเรา มัน อร่อย .  สืบค้น เมื่ อ  19 ธันวาคม 2561 จาก 

http://tulyakul.blogspot.com/2012/07/blog-post_9565.html 
โสทร รอดคงที่. (2558). เล่าสู่กันฟัง เรื่องของมะเดื่อ ตอน ฉิ่ง ,ลูกฉิ่ง. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2561 จาก 

https://www.bansuanporpeang.com/node/29047 
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41) ชื่อภาคเหนือ ผักแปม 
ชื่อไทย/อื่นๆ ต๋าเนอส่อเด๊าะหรือตาส่อเอ๊ะซีเด๊าะ (กะเหรี่ยง) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eleutherococcus trifoliatus (L.) S.Y.Hu 
วงศ์ (Family) Araliaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้พุ่มขนาดเล็ก (ST) ลักษณะพุ่มก่ึงยืนต้น สูงประมาณ 2-8 เมตร มีหนามแหลมงุ้มกระจายอยู่ทุกส่วน
ของล าต้น กิ่งก้านและใบ ฐานหนามกว้าง เปลือกต้นแก่สีน้ าตาล กิ่งก้านอ่อนสีเขียว 

ใบ เป็นใบประกอบแบบตีนนก ก้านใบยาว มีใบย่อย 3-5 ใบ ลักษณะใบรูปรีหรือรูปรีแกมไข่กว้าง มี
ขนาดกว้าง 3-4 ซม. ยาวประมาณ 6-8 ซม. ปลายใบแหลมเป็นติ่งยื่นยาวออกไป โคนใบสอบ ขอบใบหยักแบบ
ฟันเลื่อยหรือซี่ฟัน เส้นใบเห็นชัดทั้งด้านบนและด้านล่าง ก้านใบย่อยยาว ด้านบนเป็นร่อง ก้านใบรวมยาว 
ด้านบนแบนอาจมีหนาม 

ดอก ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ก้านช่อยาว ดอกจ านวนมากติดกันเป็นกระจุกที่ปลายก้านแบบดอก
ผักชี ก้านดอกเล็ก กลีบรองกลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายมี 5 หยัก กลีบดอกมี 5 กลีบ 

ผล ลักษณะแบน มีขนาดกว้างและยาวประมาณ 3-4 ซม. 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินลวก กินดิบ กับน้ าพริก กับลาบ ท าต้มย า กินยอด แกงใส่ปลาแห้ง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
นิยมรับประทานใบอ่อนและยอดเป็นผักสดแกล้มกับลาบ หรือท าเป็นแกงอ่อม มีรสชาติฝาดขม

เล็กน้อย   
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ทางการแพทย์พ้ืนบ้านใช้ใบอ่อนและยอดแก้วัณโรค บ ารุงร่างกาย รักษาอาการอ่อนเพลีย รักษาเลือด

คั่งในแผลฟกช้ า รากและเปลือกต้นใช้บ ารุงร่างกาย แก้ปวดหลังปวดกระดูก รักษาเบาหวาน รักษาอาการผอม
แห้งแรงน้อย 
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ส่วนต่างๆของผักแปมแสดงฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชั่นได้ดี โดยเฉพาะรากและใบอ่อน แสดงฤทธิ์ที่ดี
มากในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นของเซลล์สมองหนู และแสดงฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรส (acetylcholine esterase) ซึ่งเก่ียวข้องกับการเกิดอัลไซเมอร์  

การศึกษาในสัตว์ทดลอง (in vivo) พบว่า สารสกัดน้ าของใบผักแปม แสดงฤทธิ์ต้านการวิตกกังวล 
ต้านอักเสบ และแสดงฤทธิ์ในการส่งเสริมความจ าและการเรียนรู้ในสัตว์ทดลอง และเมื่อศึกษาความเป็นพิษ
เฉียบพลัน (acute toxicity) 

ในสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดน้ าของใบผักแปมไม่แสดงความเป็นพิษ (LD50 มากกว่า 2 กรัม/กิโลกรัม 
น้ าหนักตัว)  

ในใบผักแปมมีสารกลุ่มฟีโนลิกและฟลาโวนอยด์ในปริมาณสูง เมื่อศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า สารส าคัญที่
แสดงฤทธิ์ ต้ านออกซิ เดชั่น ได้ แก่  chlorogenic acid, caffeoylquinic acids, rutin, isoqurcetin และ 
quercitrin 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การปักช าหน่อ หรือกอที่แยกออกมาจากต้นเดิม 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ปองทิพย์  สิทธิสาร .  (2556) .  ผักแปม สมุนไพรปรับสมดุล .  สืบค้น เมื่ อ  23 ธันวาคม 2561 จาก 

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/163/ผักแปม-สมุนไพรปรับ
สมดุล/ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์. (2560). ผักแปม. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 
จาก http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp 
?botanic_id=2871 

  



805 
 

 

42) ชื่อภาคเหนือ ผักเผ็ด หมูแม้ว 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักคราด ผักคราดหัวแหวน, ผักตุ้มหู (ใต้), หญ้าตุ้มหู อ้ึงฮวยเกี้ย(จีน), Para cress, 

Tooth- ache plant, Toothache plant, Brazil cress toothache plant, 
Pellitary, Spot flower 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen  
วงศ์ (Family) Asteraceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุปีเดียว มีล าต้นตั้งตรง ล าต้นกลมและอวบน้ า แตกกิ่งก้านสาขา มี
ความสูงของล าต้นประมาณ 20-30 เซนติเมตร ต้นมีสีเขียวม่วงแดงปนเข้ม หรือทอดไปตามดินเล็กน้อย แต่
ปลายชูขึ้น ล าต้นอ่อนและมีขนปกคลุมขึ้นอยู่เล็กน้อย สามารถพบขึ้นได้ทั่วไปในที่ลุ่ม ชื้อแฉะ หรือตามป่า
ละเมาะ รวมไปถึงท่ีรกร้างหรือที่ราบโล่งแจ้ง 

ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปไข่ หรือเป็นรูปใบหอกแกมรูปไข่ ขอบ
ใบเรียบ หรือเป็นจักคล้ายฟันเลื่อยแบบหยาบ ๆ ส่วนของก้านใบมีความยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร ผิวของ
ใบมีขนและสาก แผ่นใบกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตรและยาวประมาณ 3-6 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคน
ใบสอบ 

ดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง เป็นกระจุกสีเหลือง ดอกมีลักษณะกลมเป็นรูปไข่ ปลายแหลม
คล้ายหัวแหวน ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร ดอกย่อยมี 2 วง วงนอกเป็นดอกตัวเมีย ส่วนวงในเป็นดอกสมบูรณ์
เพศ ก้านของดอกเรียวยาว และยาวประมาณ 2.5-15 เซนติเมตร ยกตั้งทรงกลมคล้ายกับหัวแหวน มีริ้วประดับ
อยู่ 2 ชั้น เป็นรูปใบหอกแกมรูปไข่ มีความยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร เกลี้ยง ในส่วนของดอกวงนอกท่ีเป็นดอก
ตัวเมียมี 1 วง กลีบดอกเป็นรูปรางน้ า ดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกเป็นรูปท่อ มีปลายแยกเป็น 4-
5 แฉก 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ลวกน้ าพริก แกงแค แกงแค, ทานกับต ากุ้ง, ลวกกินกับน้ าพริก, กินกับลาบคั่ว 
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ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ใบผักคราดหัวแหวน สามารถน ามาใช้รับประทานเป็นผักสดแกล้มกับอาหารคาวเพ่ือช่วยดับกลิ่นและ

ช่วยเพ่ิมรสชาติส่วนยอดอ่อนและดอกอ่อนใช้ลวกรับประทานร่วมกับน้ าพริก แกล้มกับลาบ ก้อย แกง หรือใส่
ในแกงแค อ่อมปลา อ่อมกบ หรือน าไปแกงร่วมกับหอยและปลา 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. หมอแผนไทยในปัจจุบันจะใช้ผักคราดเพ่ือเข้าต ารับยาแก้ปวดบวม บ้างก็ท าเป็นยาหม่อง ท าเป็น

น้ ามัน หรือท าเป็นลูกประคบ แต่ไม่นิยมน ามารับประทาน 
2. ทั้งต้นและดอกมีสาร Spilanthol ซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเฉพาะที่ จึงมีการน ามาสกัดใช้ท าเป็นยาชา โดย

ใช้ต้นน ามาท าเป็นยาฉีดให้มีความเข้มข้น 50% ในการผ่าตัดหน้าท้อง แล้วฉีดยานี้ลงไปทีละชั้น หลังจากนั้น 3-
8 นาที ก็สามารถท าการผ่าตัดได้ และในระหว่างการผ่าตัด อาจฉีดยาลงไปได้อีก เพ่ือระงับอาการปวด ซึ่งใน
การผ่าตัดท้องจะใช้ประมาณ 100-150 มล. ส่วนการผ่าตัดเล็กจะใช้ 60-80 ม.ล. และจากการการผ่าตัดจ านวน 
346 ราย พบว่าได้ผลดีถึง 326 ราย และไม่พบว่ามีอาการผิดปกติแต่อย่างใด แต่ในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ง่าย อาจ
พบว่ามีความดันโลหิตลดลงเพียงเล็กน้อย และแผลหลังการผ่าตัดมักเกิดแผลเป็น (การใช้เป็นยาชา ล าต้นหรือ
ก้านดอกจะมีฤทธิ์แรงกว่าใบ) (ประเทศจีน) ส่วนใบก็มีฤทธิ์เป็นยาชาเช่นกัน 

3. ทั้งต้นมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าตัวอ่อนของยุง ใช้ในการเบื่อปลา (ท้ังต้น) 
4. มีงานวิจัยทางด้านสารธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร พบว่าสารสกัดผัดคราดหัว

แหวนมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลได้เป็นอย่างดี และช่วยฆ่ายุงได้ดี 
5. ช่อดอกและก้านดอกมีสาร Spilanthol มีฤทธิ์ท าให้ชา สามารถน ามารักษาอาการปวดฟันได้ ตาม

ชื่อสามัญคือ “Toothache Plant”  ส่วนต้นสดน ามาต าผสมเหล้าหรือน้ าส้มสายชู แก้ฝีในล าคอ ต่อมน้ าลาย
อักเสบ และแก้ปวดฟัน 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หญิงมีครรภ์ห้ามรับประทานผักคราดหัวแหวน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด และการปักช า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). ผักเผ็ด. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 

จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php?id_ingredient=88 
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า พ้ื น ที่ สู ง .  ( 2559) .  ผั ก เ ผ็ ด .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  23 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 

https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/260 
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Medthai. (2560). 74 สรรพคุณและประโยชน์ของผักคราดหัวแหวน ! . สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 
https://medthai.com/ผักคราดหัวแหวน/ 

  



808 
 

 

43) ชื่อภาคเหนือ ผักไผ่ 
ชื่อไทย/อื่นๆ แพว, พริกม้า, พริกม่า (นครราชสีมา), หอมจันทร์ (อยุธยา), ผักไผ่ (ภาคเหนือ), 

 ผักแพว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), จันทน์โฉม, จันทน์แดง, ผักไผ่น้ า, ผักแพ้ว, 
 ผักแพรว, ผักแจว, พริกบ้า, หอมจันทร์,  
 Vietnamese coriander  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Polygonum odoratum Lour. 
วงศ์ (Family) Polygonaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นจัดเป็นพืชล้มลุก มีล าต้นสูงประมาณ 30-35 เซนติเมตร ล าต้นตั้งตรง มีข้อเป็นระยะ ๆ ตามข้อมัก
มีรากงอกออกมา หรือล าต้นเป็นแบบทอดเลื้อยไปตามพ้ืนดินและมีรากงอกออกมาตามส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนดิน 
เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในที่ชื้นแฉะ เช่น ในบริเวณห้วย หนอง คลอง บึง หรือแอ่งน้ าต่าง ๆ พบได้ทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย เพราะเกิดได้เองตามธรรมชาติ 

ใบ มีใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปหอกหรือรูปหอกแกมรูปไข่ ใบมีขนาดกว้าง
ประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5.5-8 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมคล้ายใบไผ่แต่บางกว่า 
ขอบใบเรียบ ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ก้านใบสั้นมีหู ใบลักษณะคล้ายปลอกหุ้มรอบล าต้นอยู่บริเวณเหนือข้อของล า
ต้น 

ดอก ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกมีดอกย่อยขนาดเล็กสีขาวนวลหรือชมพูม่วง 
ผล ผลมีขนาดเล็กมาก 

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
กินกับลาบ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอดอ่อนและใบอ่อนใช้ประกอบอาหาร ใช้รับประทานเป็นผักสด หรือใช้แกล้มกับอาหารที่มีรสจัด ใช้

เป็นเครื่องเคียงของอาหารอีสาน อาหารเหนือ อาหารเวียดนาม หรือน ามาหั่นเป็นฝอย ใช้คลุกเป็นเครื่องปรุง
สดประกอบอาหารประเภทลาบ ลู่ ต าซั่ว ก้อยกุ้งสด ข้าวย า แกงส้ม 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
1. รสเผ็ดของผักแพวช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันในเลือด เหมาะเป็นผักสมุนไพรลดความอ้วนได้โดย

ไม่ขาดสารอาหาร เพราะอุดมไปด้วยเส้นใยและวิตามิน แต่ต้องรับประทานในปริมาณที่มากพอหรือวันละไม่
น้อยกว่า 3 ขีด 

2. ผักแพวมีวิตามินเอสูง จึงช่วยบ ารุงและรักษาสายตาได้เป็นอย่างดี โดยมีวิตามินเอสูงถึง 8,112 
หน่วยสากลในขณะที่อีกข้อมูลระบุว่ามีมากถึง 13,750 มิลลิกรัม 

3. ผักแพวเป็นผักที่ติดอันดับ 8 ของผักที่มีวิตามินซีสูงสุด โดยมีวิตามินซี 115 มิลลิกรัม ต่อน้ าหนัก 
100 กรัม 

4. ผักแพวมีแคลเซียมสูงถึง 390 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม จึงช่วยบ ารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงได้
เป็นอย่างด ี

5. ผักแพวมีธาตุเหล็กสูงสุดติด 1 ใน 5 อันดับของผักที่มีธาตุเหล็กสูง 
6. ช่วยเจริญอาหาร ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร ใบ คั้นผสมกับแอลกอฮอล์ แก้กลากเกลื้อนผื่นคัน 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด และการใช้ล าต้นปักช า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). ผักแพว สรรพคุณและประโยชน์ของผักแพว 34 ข้อ ! (ผักไผ่). สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 

2561 จาก https://medthai.com/ผักแพว/ 
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44) ชื่อภาคเหนือ ผักแว่น 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักลิ้นปี่ (ภาคใต้), หนูเต๊าะ (กระเหรี่ยง-ภาคเหนือ), ผักแว่น (ภาคกลาง, ภาคเหนือ, 

ภาคอีสาน), ผักก๋ าแหวน 
 Water clover, Water fern, Pepperwort  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Marsilea crenata C. Presl 
วงศ์ (Family) Marsileaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักแว่น เป็นไม้น้ าล้มลุกจ าพวกเฟิร์น มีล าต้นสูงได้ถึง 20 เซนติเมตร เจริญเติบโตในน้ าตื้น ๆ มีล า
ต้นเป็นเหง้าเรียวยาวทอดเกาะเลื้อย และแตกกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ มีขนสีน้ าตาลอ่อน ๆ ขึ้นปกคลุมและใบ
อยู่เหนือน้ า โดยต้นอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อแก่แล้วจะเป็นสีน้ าตาล ส่วนของรากสามารถเกาะติดและเจริญอยู่ได้
ทั้งบนพ้ืนดินหรือเจริญอยู่ในน้ าก็ได้ 

ใบผักแว่น ใบเป็นใบประกอบแบบพัด โดยมีใบย่อย 4 ใบคล้ายกังหัน ลักษณะของใบย่อยเป็นรูป
สามเหลี่ยมหรือเป็นรูปลิ่มหรือเป็นไข่กลับ แต่ละใบย่อยมีขนาดเท่ากัน ออกจากตรงกลางจากต าแหน่งเดียวกัน
เป็นลักษณะกลม โดยขนาดของใบย่อยจะมีความกว้างประมาณ 0.6-1.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 0.8-1.8 
เซนติเมตร โคนใบสอบ ส่วนขอบใบเรียบหรือหยักเล็กน้อย แผ่นใบมีลักษณะเรียบและไม่มีขน ใบย่อยจะไม่มี
ก้าน ส่วนก้านใบจะมีความยาวประมาณ 4.5-15 เซนติเมตร ใบมีสปอร์โรคาร์ป (Sporocarps) ออกที่โคนก้าน
ใบเป็นก้อนแข็ง ๆ ออกเดี่ยว ๆ หรือออกหลายอัน มีสีด า ก้านยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ลักษณะของสปอ
โรคาร์ป มีรูปขอบขนานยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร บนก้านชูสั้น ๆ โดยจะออกท่ีโคนก้านใบ ขณะที่อ่อนอยู่เป็น
สีเขียว เมื่อแก่แล้วจะเป็นสีน้ าตาลเข้มหรือด า และร่วงไดง้่าย และภายในจะมีสปอร์จ านวนมาก 

ดอกผักแว่น ดอกเป็นดอกเดี่ยวมีสีเหลือง ส่วนข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุว่า ดอกมีกลีบเป็นสีม่วง มีขนาด
เล็ก ออกตามซอกใบ มีผลแห้ง และแตกได ้
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว พบตามท่ีชื้น 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบ กินสดกับน้ าพริก ต้มจืด แกงใส่ปลาดุก 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบอ่อน ยอดอ่อน และก้านใบใช้รับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ าพริก ลาบ ก้อย ส้มต า ซุปหน่อไม้ ใช้

เป็นเครื่องเคียงกับอาหารชนิดต่าง ๆ หรือน าไปใช้ประกอบอาหาร เช่น ท าแกงจืด แกงอ่อม เจียวไข่ เป็ นต้น 
และเม่ือน ามาต้มจะมีลักษณะอ่อนนิ่มท าให้รับประทานได้ง่าย จึงเหมาะอย่างยิ่งส าหรับเด็ก และผู้สูงอายุ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ต้นผักแว่นมีธาตุเหล็กสูง จึงช่วยในการเสริมสร้างเม็ดเลือดแดง 
- น้ าที่ได้จากการน าใบสดมาต้มช่วยลดไข้ 
- ต้นช่วยดับพิษร้อน ถอนพิษไข ้
- ทั้งต้นใช้ผสมกับใบธูปฤาษี ทุบพอแตก ใช้แช่น้ าที่มีหอยขมเป็น ๆ อยู่ ประมาณ 2-3 นาที น ามาดื่ม

เป็นยาแก้ไข้ และอาการผิดส าแดงได้ 
- ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ 
- ผักแว่นมีรสจืดและมัน ช่วยบรรเทาความร้อนในร่างกาย ระงับอาการร้อนใน แก้ร้อนใน แก้อาการ

กระหายน้ า โดยใช้น้ าที่ได้จากการน าใบสด และต้นมาต้ม 
- ใบ และต้นช่วยบ ารุงสายตา รักษาโรคตาอักเสบ รักษาต้อกระจก ป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืน 
- น้ าที่ได้จากการน าใบผักแว่นมาต้มช่วยสมานแผลในปากและล าคอได้ 
- น้ าที่ได้จากการน าใบสดมาต้มช่วยรักษาโรคปากเปื่อย ปากเหม็น 
- ทั้งต้นใช้ต้มน้ าดื่ม ช่วยแก้เจ็บคอ อาการเสียงแหบ 
- น้ าที่ได้จากการน าใบสดมาต้มช่วยแก้อาการท้องเสีย 
- เนื่องจากต้นมีเส้นใยอาหารมากจึงช่วยป้องกันและแก้อาการท้องผูกได้ 
- น้ าที่ได้จากการน าใบสดมาต้มช่วยขับปัสสาวะ 
- ต้นช่วยแก้ดีพิการ 
- ใบสดใช้เป็นยาภายนอก ช่วยรักษาแผลเปื่อย แผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก ช่วยในการสมานแผล เร่งการ

สร้างเนื้อเยื่อ และช่วยระงับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดหนอง และช่วยลดการ
อักเสบ ด้วยการใช้ใบสดประมาณ 1 ก ามือ น ามาล้างให้สะอาดแล้วต าให้ละเอียด คั้นเอาแต่น้ าน ามาใช้ทา
บริเวณแผล 

- ใบมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราอันเป็นสาเหตุของโรคกลาก 
- ต้นช่วยรักษาโรคเกาต์ 
- ปัจจุบันมีการน าใบไปพัฒนาเป็นยาชนิดครีมที่น ามาใช้ทาเพ่ือรักษาแผลอักเสบหลังการผ่าตัด 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ส าหรับผู้เป็นมะเร็งไม่ควรรับประทาน  
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- ตามต านานหรือพิธีกรรมทางศาสนาของชาวเหนือมีความเชื่อว่า หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทาน
ผักแว่น เนื่องจากผักแว่นมีลักษะของล าต้นเป็นเครือ โดยเชื่อว่าเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วอาจท าให้ไปพันคอ
ของเด็กทารกในท้องได้ ท าให้คลอดยาก หรือมีอาการปวดท้องก่อนคลอดนาน เปรียบเหมือนว่ารากผักแว่นยึด
ติดกับโคลนอยู ่
วิธีการขยายพันธุ์ 

การใช้เถา ไหล สปอร์ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). 20 สรรพคุณและประโยชน์ของผักแว่น ! (ผักลิ้นปี่) . สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ผักแว่น/ 
  



813 
 

 

45) ชื่อภาคเหนือ ผักหนัง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักหนัง ซ่อคุ่ยแบล๊ะปลี เหมาะ(กะเหรี่ยงแดง) , ผักหนัง(ไทลื้อ,ลั้วะ,คนเมือง),  

บะพ๊วก(ลั้วะ), ผักกว่าย(เมี่ยน)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Parabaena sagittata Miers ex Hook.f.  
วงศ์ (Family) Menispermaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ผักหนังเป็นไม้เลื้อยเกาะตามไม้ใหญ่ทั่วไป ทุกส่วนของต้นมียางสีขาว ใบเดี่ยวรูปหัวใจ ปลายใบเรียว
แหลม ขอบใบเรียบ ใบอ่อน และยอดอ่อนมีขนสีน้ าตาลนุ่มปกคลุม ดอกเป็นช่อออกตามซอกใบสีขาวอมเหลือง 
มีกลิ่นหอม ผลเป็นฝักฐานโค้งมน ปลายเรียวแหลม ภายในมีเมล็ดจ านวนมาก เมื่อแก่จะแตกออก มีขนนุ่มฟูสี
ขาวช่วยกระจายพันธุ์ 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร ชอบขึ้นในพ้ืนที่มีความเย็น และชื้น มักขึ้นใต้ต้นไม้    
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ใบอ่อน แกงใส่ปลาแห้ง จอ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบ น าไปแกงใส่ปลาหรือปู (กะเหรี่ยงแดง)  
- ยอดอ่อน น าไปประกอบอาหารได้ เช่น แกง (ไทลื้อ,ลั้วะ,เมี่ยน) 
- ยอดอ่อน และใบอ่อน ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกง หรือรับประทานสดจิ้มน้ าพริก (คนเมือง)  
- ยอด และใบอ่อน ลวกหรือนึ่งเป็นผักจิ้มน้ าพริก (ลั้วะ) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
- เพาะเมล็ด และปักช ากิ่ง 
- ขุดเหง้า แล้วน ามาช าไว้ในที่ชื้นเย็น 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
กรมส่ ง เสริมการเกษตร .  (ม .ป .ป . ) .  ผักหนั ง .  สืบค้น เมื่ อ  23 ธันวาคม 2561 จาก http: / /area-

based.lpru.ac.th/veg/www/Native_veg/v253.htm 
สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง. (2553). ผักหนัง. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก https://eherb.hrdi. 

or.th/search_result_details.php?herbariumID=954&name=ผักหนัง 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง. (ม.ป.ป.). ผักหนัง. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก http://www2.hrdi.or.th/ 
contentDetail/595 
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46) ชื่อภาคเหนือ ผักหละ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักชะอม มีชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ เช่น ผักหละ (ภาคเหนือ) , อม (ภาคใต้), ผักขา (ภาค

อีสาน อุดรธานี), พูซูเด๊าะ (แม่ฮ่องสอน), โพซุยโดะ (กะเหรี่ยง) 
 Climbing wattle, Acacia, Cha-om 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia pennata (L.) Willd. 
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นชะอม เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม มีถ่ินก าเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ล าต้นและกิ่ง
ก้านจะมีหนามแหลม ส่วนลักษณะของใบชะอมเป็นใบประกอบสีเขียวขนาดเล็ก มีก้านใบย่อยแตกออกจาก
แกนกลางใบ มีลักษณะคล้ายกับใบส้มป่อยหรือใบกระถิน ใบอ่อนจะมีกลิ่นฉุน ใบย่อยมีขนาดเล็กออกตรงข้าม
กัน คล้ายรูปรีประมาณ 13-28 คู่ ปลายใบแหลมขอบใบเรียบ ใบย่อยจะหุบในเวลาเย็น และแผ่ออกเพ่ือรับแสง
ในช่วงกลางวัน ส่วนดอกชะอม มีขนาดเล็กออกตามซอกใบ มีสีขาวถึงขาวนวล 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด แกงผักหละ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ยอดอ่อนใช้ประกอบอาหารจ าพวกแกงต่างๆ อาทิ แกงหน่อไม้ แกงเลียง รวมถึงนิยมใช้ใส่ไข่เจียวที่

เรียกทั่วไปว่า ไข่เจียวชะอม 
- ยอดอ่อนชะอมนิยมใช้รับประทานสดคู่กับอาหารจ าพวกส้มต า ลาบ ซุปหน่อไม้ หรือลวกใช้ เป็นผัก

จิ้มน้ าพริก 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากมีวิตามินเอสูง 
- ยอดชะอมช่วยลดความร้อนในร่างกายได้ 
- ผักรสมันอย่างชะอมมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ 
- ช่วยในการขับถ่าย ป้องกันโรคท้องผูก 
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- รากชะอมน ามาฝนกินช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง และช่วยขับลมในล าไส้ 
- มีส่วนช่วยบ ารุงเส้นเอ็น 
- ช่วยแก้อาการลิ้นอักเสบเป็นผื่นแดง 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ชะอมมีกลิ่นฉุนแรง การรับประทานชะอมสดมักท าให้เกิดกลิ่นปากแรง 
- สตรีหลังคลอดบุตรหรืออยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานชะอม เนื่องจาก ยอด

ชะอมมักท าให้เกิดอาการแพ้ท้องหรือเกิดอาการแสลงของสตรีที่ให้นมบุตร ซึ่งทั่วไปมักท าให้มีอาการวิงเวียน
ศรีษะ คลื่นไส้อาเจียน แต่จะมีอาการรุนแรงกว่าปกติ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

วิธีการปลูกชะอม ปลูกโดย การปักช า การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง หรือการโน้มกิ่งลงดิน โดยไม่ต้องต่อ
ตาหรือช ากิ่ง การปลูกผักชะอมส่วนมากจะใช้วิธีการเพาะเมล็ด เพราะจะได้ต้นที่แข็งแรงและทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม มีหนามหนากว่าการปลูกด้วยวิธีอ่ืน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป. ) .  ชะอม สรรพคุณ และการปลูกชะอม .  สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

http://puechkaset.com/ชะอม/ 
Medthai. (2560). ชะอม สรรพคุณและประโยชน์ของชะอม 9 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ชะอม/ 
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47) ชื่อภาคเหนือ ผักฮ้วน 
ชื่อไทย/อื่นๆ กระทุงหมา ผักฮ้วนหมู (เชียงใหม่), เครือเขาคลอน (อุบลราชธานี), ผักง่วนหมู ต้น

ง่วนหมู หัวเขาคอน (ร้อยเอ็ด) , มวนหูกวาง (เพชรบุรี), เครือเขาหมู ผักฮ้วนหมู 
ฮ้วนหมู (ภาคเหนือ), กระทุงหมาบ้า คันชุนสุนัขบ้า (ภาคกลาง), เถาคัน (ภาคใต้), 
มุ้งหม,ู ฮ้วน, ผักม้วน, ผักโง้น, ผักง้วน, ผักง้วนหมู 

 Sneeze Wort, Cotton milk plant, Green wax flower 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dregea volubilis (L.f.) Benth. ex Hook.f. 
วงศ์ (Family) Apocynaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นกระทุงหมาบ้า จัดเป็นพรรณไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ยาวได้ถึง 10 เมตร เถาจะพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ ล า
ต้นมีลักษณะเป็นเถากลม เปลือกเถาอ่อนเป็นสีเขียว ส่วนเถาแก่เป็นสีน้ าตาลถึงสีน้ าตาลอ่อน ตามผิวกิ่ง
ตะปุ่มตะป่่าและมีช่องอากาศ  

ใบกระทุงหมาบ้า ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือเกือบกลม ปลายใบ
แหลมหรือยาวรี โคนใบมนหรือเว้าหรือป้าน ใบมีขนาดกว้างประมาณ 5-10 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7.5-
15 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างหนา หลังใบเป็นสีเขียวเข้ม ส่วนท้องใบมีสีเขียวอ่อนกว่า ก้านใบยาวประมาณ 4 
เซนติเมตร 

ดอกกระทุงหมาบ้า ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุก โดยจะออกบริเวณซอกใบหรือระหว่างก้านใบ 
ลักษณะของดอกเป็นดอกที่มีขนาดเล็ก มีกลีบดอกและกลีบรองกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ กลีบดอกเป็นสีเขียว
อ่อน บิดเวียนกัน ยาวได้ประมาณ 2 มิลลิเมตร โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นท่อ ส่วนปลายกลีบแยกออกเป็น
แฉกรูปสามเหลี่ยม เส้าเกสร 5 กลีบ เมื่อดอกบานเต็มท่ีจะมีขนาดกว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร 

ผลกระทุงหมาบ้า ผลมีลักษณะเป็นฝัก ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ฝักมีขนาดกว้างประมาณ 1.6-3 
เซนติเมตร และยาวประมาณ 7.5-10 เซนติเมตร โคนฝักป่องแล้วค่อย ๆ เรียวไปหาปลาย มีครีบตามยาว ผิว
ฝักมีขนสีน้ าตาลอ่อนนุ่มคล้ายก ามะหยี่ ข้างในฝักมีเมล็ด ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปไข่หรือรูปรีกว้าง โค้งเว้า มี
ขนาดยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร เมล็ดเป็นสีน้ าตาลอมเหลือง ผิวเรียบเป็นมันวาว ขอบบางเป็นครีบ มีพู่ขน
สีขาวเป็นมันเหมือนเส้นไหม 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
- ยอดแกง กินใบ ยอด ดอก แกงใส่กระดูกหมู มะเขือส้ม ลวกจิ้มน้ าพริก 
- ยอด ดอก ลวกกินกับน้ าพริก กินกับต ามะม่วง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบ ดอก และฝักอ่อน น ามาต้มแล้วใช้เป็นอาหารได้ โดยจะมีรสขมเล็กน้อย ชาวเหนือและชาวอีสาน

จะนิยมรับประทานใบอ่อน ยอด และดอกสด 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ในเรื่องสรรพคุณทางยานั้นผักฮ้วนมีชื่อปรากฏในหนังสือต ารายาหลายเล่ม เช่น ในต าราแพทย์แผน

โบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม และต ารายาล้านนา ได้บันทึกไว้ว่า เถามีรสเบื่อเอียน มีสรรพคุณในการดับ พิษ
ร้อน ถอนพิษไข้ กระทุ้งพิษไข้ ไข้กาฬและพิษฝี ขับปัสสาวะ แก้ดีก าเริบนอนละเมอเพ้อกลุ้ม ปวดศีรษะ เซื่อง
ซึม ใบใช้ขับปัสสาวะ แก้แผลน้ าร้อนลวก แก้ปวดเนื่องจากแผลอักเสบ แก้พิษ แก้ฝี โดยน าเอาใบสดมาต าให้
ละเอียดและใช้ทาบริเวณแผล ในต ารับยาล้านนาได้น าผักฮ้วนมาเป็นส่วนประกอบในยาหลายชนิด เช่น ยาลม
มะเรงคุต ใช้กระทุ้งพิษร้อน พิษไข้ พิษฝี พิษกาฬ พิษไข้หัวให้ซ่านออกมา แก้น้ าดีก าเริบ หลับๆตื่นๆ ละเมอ
เฟ้อพก ช่วยให้อาเจียน ขับพิษ ขับปัสสาวะ ขับน้ าตา รากผักฮ้วนหมูมีรสเฝื่อน ใช้กระทุ้งพิษ แก้ไข้พิษ ขับ
ปัสสาวะ ดับพิษร้อน แก้ดีก าเริบ รากผักฮ้วนยังใช้ร่วมกับ หัวถั่วพู รากผักหวานบ้าน ผักต าลึง และหาดเยือง 
ฝนใส่น้ าซาวข้าวใช้กินบรรเทาอาการปวดหัว ใช้ท ายาประคบโดยใช้หัวกุก หัวก่า หัวข่า รากตาเหินขาวและ
เหลือง น ามาห่อผ้าและนึ่งประคบบริเวณที่ปวด นอกจากนี้ยังใช้ท ายารักษามะเร็งคุด โดยน าหัวบุก หัวกลอย 
บอระเพ็ด เปลือกหมี่ ยางพราย เหนี้ยวหมู เปลือกง้วนหมู อย่างละเท่าๆกัน ต าแล้วคั่วบดใส่น้ ามันงาน ามาทาถู
นวดบริเวณที่เจ็บที่ปวดตามกระดูก และเอ็น ใช้ทาบริเวณที่เจ็บที่เมื่อย นอกจากนี้ผักฮ้วนยังใช้เป็น
ส่วนประกอบของยาล้านนาอีกหลายต ารับ  
วิธีการขยายพันธุ์ 

ผักฮ้วน สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือน ากิ่งหรือเถาแก่มาปักช าแล้วน าดินมากลบทับไว้ 
รดน้ าสม่ าเสมอ รอจนรากงอกซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจึงน ามาปลูกลงดินและท าไม้ค้างเพ่ือให้
ผักฮ้วนเลื้อยเกาะ หรืออาจปลูกไว้ตามรั้วบ้าน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
นิตยา บุญทิม. (ม.ป.ป.). ผักฮ้วน ผักพ้ืนบ้านที่มากด้วยสรรพคุณ (ตอน 3). สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

https://stri.cmu.ac.th/article_detail.php?id=54 
Medthai. (2560). 14 สรรพคุณและประโยชน์ของต้นกระทุงหมาบ้า ! (ผักฮ้วนหมู) . สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 

2561 จาก https://medthai.com/กระทุงหมาบ้า/ 
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48) ชื่อภาคเหนือ ผักเฮือด 
ชื่อไทย/อื่นๆ เลียบ ผักเฮียด 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus geniculata Kurz  
วงศ์ (Family) Moraceae 
วิสัยพืช ไม้ยืนต้น 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง และเป็นไม้ผลัดใบ ล าต้นสูง 8-15 เมตร  
ใบ เป็นใบเดี่ยวออกแบบสลับสีเขียว รูปรีหรือรูปไข่ปนขอบขนาน ปลายใบมนทู่ ขอบใบเรียบ ผิวใบ

มันกว้าง 6-7 ซม. ยาว 7-18 ซม. มีหูใบขนาดเล็ก ใบอ่อนสีชมพูหรือชมพูอมเขียว ใบอ่อนแลดูใสแวววาวไปทั้ง
ต้น และมีปลอกหุ้มใบในระยะเริ่มแรก พอเจริญเต็มที่ใบอ่อนกลายเป็นใบแก่  

ดอก เป็นช่อเส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 4-6 มม. ก้านใบสั้นออกจากซอกใบ  
ผล ผลอ่อนสีเขียว และจะมีการเปลี่ยนเป็นสีชมพูแดงม่วงหรือด า เมื่อแก่เต็มที่ เส้นผ่านศูนย์กลาง

ประมาณ 2 ซม. 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดน าไปแกง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใช้ใบ และยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ใช้เป็นผักแกงกับเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ มีรสฝาดอมเปรี้ยว หรือน าไปนึ่งจิ้ม

น้ าพริก หรือใช้ย า เรียกว่า ย าผักเฮือด 
- ยอดอ่อน ใบอ่อน รับประทานสดหรือน าไปลวก นึ่ง เป็นผักจิ้มกับน้ าพริก น าไปปรุงอาหาร เช่น แกง

กับซี่โครงหมู แกงกับปลา ย าผักเฮือด 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เปลือกและล าต้นต้มกินแก้ปวดท้อง 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
มีข้อห้ามส าหรับหญิงแม่ลูกอ่อนที่มีอาหารไอ ห้ามกินเพราะจะท าให้อาการก าเริบ 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
การใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
กรมส่ ง เสริมการเกษตร .  (ม .ป .ป . ) .  ผักเ ฮือด .  สืบค้น เมื่ อ  23 ธันวาคม 2561 จาก http: / /area-

based.lpru.ac.th/veg/www/Native_veg/v258.htm 
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). ผักเฮือด. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 

จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php?id_ingredient=138 
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49) ชื่อภาคเหนือ พลับป่า (กล้วยฤาษี) 
ชื่อไทย/อื่นๆ สะเรียม(ขมุ), ล าญืม(ลั้วะ), เล่โค่หม่อ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), บะก้วยฤาษีป่า (ไม้

ตับเต่า)(ไทใหญ่), กล้วยฤาษี(คนเมือง), ล าซิญิ้ม(ลั้วะ), จันป่า 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros glandulosa Lace  
วงศ์ (Family) Ebenaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้ต้นขนาดกลางสูง 5-15 เมตร เปลือกสีน้ าตาลแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ  
ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันรูปมนหรือขอบขนาน กว้าง 3-5.5 ซม.ยาว 8-14 ซม.โคนสอบทู่ๆ ปลาย

หยักเป็นติ่งแหลมสั้น หลังใบมีขนนุ่ม  
ดอก ออกเป็นช่อ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ดอกเพศผู้อยู่รวมกันเป็นช่อเล็กๆตามง่าม

ใบ ช่อหนึ่งมีหลายดอก ทั้งกลีบดอก และกลีบรองกลีบดอก มีอย่างละ 4-5 กลีบ ก้านดอกมีขนนุ่ม กลีบรอง
กลีบดอกยาว 4-6 มม. โคนกลีบเป็นรูปถ้วยปากกว้าง มีขนยาวๆ เป็นเส้นไหม กลีบดอกยาว 6-8 มม. โคนกลีบ
เชื่อมติดกันเป็นรูปเหยือกน้ า เกสรตัวผู้มี 14-30 อัน ดอกเพศเมียออกเป็นดอกเดี่ยวๆ ตามง่ามใบ ลักษณะ
คล้ายดอกเพศผู้แตข่นาดใหญ่กว่า  

ผลกลมหรือค่อนข้างกลมแป้น โต วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-4 ซม. สูง 2.5-3.5 ซม.ผลแก่มีขนเป็น
กระจุกแน่นตามบริเวณกลีบขั้วและปลายผล กลีบขั้วเหยียดแผ่ ขอบกลีบเป็นคลื่นบ้างเล็กน้อย ผลแก่เป็นสีด า 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช ้

ข้อมูลจากชุมชน 
กินลูก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลสุก รับประทานได้(ไทใหญ่,กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน,คนเมือง,ลั้วะ) 
ดอกอ่อน นึ่งหรือต้มกินกับน้ าพริก(ขมุ)  
ล าต้น ใช้ท าสากครกต าข้าว(ลั้วะ) ใช้เป็นต้นตอเสียบกิ่งพลับ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) 
เนื้อไม้ ใช้ท าโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น ไม้กระดานท า ฝาบ้าน(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบต้มน้ าดื่ม ลดอาการหลอดเลือดแข็งตัว 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเมล็ด การติดตา และการต่อกิ่ง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (2556). กล้วยฤาษี. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 

2561 จาก  http: / /www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/ search_ 
detail.asp?botanic_id=784 

สถาบันวิ จั ยและพัฒนาที่ สู ง .  (2553) .  กล้ วยฤาษี , พลับป่ า .  สืบค้น เมื่ อ  23 ธันวาคม 2561 จาก 
https://eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=427&name=กล้วยฤาษี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง . (2559). บ่ากล้วยฤาษี(พลับป่า) . สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 
https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/197 
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50) ชื่อภาคเหนือ  ฟักแก้ว 
ชื่อไทย/อื่นๆ ฟักทอง, Pumpkin 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata Duchesne 
วงศ์ (Family) Cucurbitaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ฟักทองเป็นไม้เถาเลื้อยไปตามดิน มีมือส าหรับยึดเกาะ ล าต้นอวบน้ า  
ใบเดี่ยวรูปห้าเหลี่ยม มีขนทั้งสองด้าน ดอกสีเหลืองรูปกระดิ่ง  
ผลฟักทองมีด้วยกันหลายลักษณะ บางครั้งเป็นผลเกือบกลมก็มี แต่โดยทั่วไปเป็นรูปทรงกลมแป้น ผิว

ขรุขระเล็กน้อย เมื่อยังดิบเนื้อค่อนข้างแข็ง 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว พ้ืนที่เกษตร 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอด ผล ใช้ นึ่ง ลวก ผัด 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ใช้รับประทานเป็นอาหารว่าง อย่างน้ าฟักทองคั้นสด พายฟักทอง หรือน ามาใช้ในการประกอบอาหาร

ได้ย่างหลากหลาย เช่น ซุปฟักทอง แกง กินกับน้ าพริก เป็นต้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. เนื้อฟักทอง มีวิตามินเอสูง รวมทั้งฟอสฟอรัส แคลเซียม วิตามินซี แป้ง และที่จะลืมไปไม่ได้เลยก็

คือ "เบต้าแคโรทีน" ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในเนื้อสีเหลืองของฟักทอง สามารถช่วยลดการเกิดมะเร็ง 
โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหัวใจได้ แถมเบต้าแคโรทีน ยังช่วยต้านความชรา ป้องกันโรคผิวหนัง บรรเทา
อาการปวดเมื่อยของข้อเข่า และบั้นเอวได้เป็นอย่างดี 

2. เปลือกฟักทอง มีฤทธิ์ทางยามากมาย หากทานฟักทองทั้งเปลือก จะสามารถกระตุ้นการหลั่ง
อินซูลินในร่างกาย ซึงช่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ป้องกันการเกิดเบาหวาน ความดันโลหิต บ ารุงตับ 
บ ารุงไต บ ารุงดวงตา และสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ที่ตายไป ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ใบอ่อน มีวิตามินเอสูงเท่ากับเนื้อฟักทอง แต่มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงกว่าในเนื้อ 
4. ดอก มีวิตามินเอ ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส มีวิตามินซีเล็กน้อย 
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5. เมล็ด ประกอบด้วยแป้ง ฟอสฟอรัส โปรตีนและวิตามิน รวมทั้ งสารที่ชื่อว่า "คิวเคอร์บิติน" 
(cucurbitine) ซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิตัวตืดได้ดี และยังช่วยขับปัสสาวะ ป้องกันการเกิดนิ่ว มะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ นอกจากนี้ น้ ามันจากเมล็ดฟักทองยังช่วยบ ารุงประสาทได้ดี และยังมีกรดอะมิโนบางชนิดที่ช่วย
ป้องกันไม่ให้ต่อมลูกหมากของผู้ชายขยายใหญ่ขึ้น และช่วยปรับระดับฮอร์โมนเพศชายที่ได้จากลูกอัณฑะให้อยู่
ในระดับปกต ิ

6. ราก น้ ามาต้มน้ าใช้ดื่มแก้อาการไอได้ และยังช่วยบ ารุงร่างกาย ถอนพิษของฝิ่นได้ 
7. เยื่อกลางผล สามารถน ามาพอกแผล แก้อาการฟกช้ า อาการปวด อักเสบได้ 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
มีฤทธิ์อุ่น ดังนั้นคนที่ กระเพาะร้อน คือมีอาการเช่นกระหายน้ า ปากเหม็น หิวง่าย ปัสสาวะเหลือง 

ท้องผูก เป็นแผลในช่องปาก เหงือกบวม ไม่ควรทานฟักทองมากเกินไป เพราะอาจกระตุ้นให้ร่างกายร้อนขึ้นได้
นั่นเอง หรือแม้แต่ในคนปกติ การทานฟักทองมากเกินไป ก็อาจท าให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ไม่สบายท้อง 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Kapook.  ( 2560) .  ฟั ก ท อ ง  เ ต็ ม เ ปี่ ย ม ด้ ว ย ป ร ะ โ ย ช น์ .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  23 ธั น ว า ค ม  2561 จ า ก 

https://health.kapook.com/view16925.html 
Medthai. (2560). ฟักทอง สรรพคุณและประโยชน์ของฟักทอง 30 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561 จาก 

https://medthai.com/ฟักทอง/ 
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51) ชื่อภาคเหนือ ฟักหม่น 
ชื่อไทย/อื่นๆ ฟักเขียว มะฟักหอม (แม่ฮ่องสอน) ฟักข้ีหมู ฟักจิง มะฟักขม มะฟักหม่น มะฟักหม่น

ขม (ภาคเหนือ) บักฟัก (ภาคอีสาน), ฟัก ฟักขาว ฟักเขียว ฟักเหลือง ฟักจีน แฟง 
ฟักแฟง ฟักหอม ฟักขม (ภาคกลาง) ขี้พร้า (ภาคใต้) ตังกวย (จีน) ดีหมือ ลุ่เค้ส่า 
(ชาวกะเหรี่ยง) หลู่ซะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) หลู่สะ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) หลึกเส่ 
(กะเกรี่ยงแดง) สบแมง (เมี่ยน) ฟักหม่น ผักข้าว (คนเมืองล้านนา) 

 Winter melon, White gourd, Winter gourd, Ash gourd 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.  
วงศ์ (Family) Cucurbitaceac 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น เป็นพืชอายุสั้น ล าต้นยาวหลายเมตร ล าต้นมีสีเขียว มีขนหยาบขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วทั้งต้น เป็นพืชที่
แตกกิ่งก้านสาขามาก ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ด สามารถปลูกได้ดีในดินร่วนปนทราย ปลูกเพียง 3 เดือนก็
สามารถเก็บผลผลิตได ้

ใบ ลักษณะของขอบใบหยักเป็นเหลี่ยม แยกออกเป็น 5-11 แฉกคล้ายฝ่ามือ ปลายใบแหลม ขอบใบ
หยักแบบซี่ฟัน โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจกว้าง ๆ ใบออกเรียงสลับกันตามข้อต้น ผิวใบหยาบ มีขนปกคลุมทั้งสอง
ด้าน ใบมีสีเขียวเข้ม แผ่นใบกว้างประมาณ 10-20 เซนติเมตรและยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร ส่วนก้านใบ
ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร 

ดอก ออกดอกตามง่าม ลักษณะของดอก ดอกเป็นดอกเดี่ยว มีสีเหลือง ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียจะ
อยู่ต้นเดียวกัน เมื่อดอกบานเต็มที่จะกว้างประมาณ 6-12 เซนติเมตร โดยดอกเพศผู้จะมีก้านดอกยาว 5-15 
เซนติเมตร มีกลีบรองดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นกลีบ 5 กลีบ กลีบเป็นรูปไข่หัวกลับ ยาวประมาณ 3-
5 เซนติเมตร มีเส้นมองเห็นได้ชัดเจน มีเกสรตัวผู้ 3 อันติดอยู่ใกล้กับปากท่อดอก และอับเรณูจะหันออกไป
ด้านนอก ส่วนดอกเพศเมีย ก้านดอกจะสั้น มีกลีบรองดอกและกลีบดอกลักษณะเหมือนดอกเพศผู้ เป็นรูปไข่
หัวกลับหรือเป็นรูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร มีขนยาวปกคลุมอยู่หนาแน่น มีท่อรังไข่สั้น 
ปลายท่อแยกออกเป็น 3 แฉก 

ผล ลักษณะของผลเป็นรูปกลมยาว หรือเป็นรูปไข่แกมขอบขนานหรือขอบขนานค่อนข้างยาว ผลมี
ความกว้างประมาณ 10-20 เซนติเมตรและยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร ผลอ่อนมีขน ส่วนผลแก่ผิวนอกมี
นวลเป็นแป้งสีขาวเคลือบอยู่ เปลือกแข็งมีสีเขียว เนื้อด้านในมีสีขาวปนเขียวอ่อน ฉ่ าน้ า เนื้อแน่นหนา เนื้อตรง
กลางฟูหรือพรุน และมีเมล็ดสีขาวอยู่ภายในจ านวนมาก 

เมล็ด ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปไข่ เมล็ดแบน มีความกว้างประมาณ 5-7 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 
10-15 มิลลิเมตร ผิวเรียบมีสีขาวหรือสีน้ าตาลอ่อน 
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แหล่งที่พบ 
สวนครัว 

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลฟักนิยมน ามาใช้ประกอบอาหารได้ทั้งอาหารคาวและหวาน เมนูฟัก เช่น ฟักต้มราดกะทิจิ้มน้ าพริก 

แกงฟักเขียว แกงไก่ใส่ฟัก ต้มจืดฟัก ใส่กระดูกหมู แกงเขียวหวานไก่ฟักเขียว แกงเผ็ด แกงคั่วฟักกระดูกอ่อน 
แกงเลียงรวมผักใส่ฟัก ฟักเขียวผัดไข่ ฟักผัดไข่ใส่หมูหรือกุ้งแห้ง 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบ แก้ฟกช้ า แก้พิษผึ้งต่อย ช่วยรักษาบาดแผล แก้โรคบิด แก้ร้อนในกระหายน้ า แก้บวมอักเสบมี

หนอง 
- ผล ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ แก้ไอ แก้ธาตุพิการ แก้โลหิตเป็นพิษ บวมน้ า หลอดลมอักเสบ 
- เมล็ด ลดไข้ แก้ริดสีดวงทวาร แก้โรคทางเดินปัสสาวะ แก้ไตอักเสบ บ ารุงผิว ละลายเสมหะ 
- ราก แก้ไข้ แก้กระหายน้ า ถอนพิษ 
- เถาสด รสขมเย็น ใช้รักษาริดสีดวงทวาร มีไข้สูง 
- เปลือก บ าบัดอาการบวมน้ า ขับปัสสาวะ แก้ท้องเสีย แผลบวมอักเสบมีหนอง 
- ส าหรับวิธีการใช้เปลือกเพ่ือใช้เป็นยาแก้ร้อนใน มีอาการคอแห้ง ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา แก้บวม และ

บ าบัดอาการบวมน้ า ในต าราจีนระบุว่าให้ใช้เปลือกชั้นนอกของผลฟัก น าไปตากแดดให้แห้งแล้วน ามาผสมรวม
กับเยื่อหุ้มถั่วแระ ดอกต้นกก (เต็งซัมฮวย) น้ าตาลกรวด น ามาล้างรอให้สะเด็ดน้ าจนแห้ง แล้วใส่ในหม้อดิน 
เติมน้ าพอประมาณ ต้มด้วยไฟแรงประมาณ 1 ชั่วโมง เสร็จแล้วกรองเอาแต่น้ ามาแช่ในตู้เย็นเก็บไว้ดื่ม 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ส าหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องระบบขับถ่ายและมีอาการแน่นหน้าอกไม่ควรรับประทานเมล็ดฟักเขียว 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561). ฟักเขียว. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.wikipedia.org 

/wiki/ฟักเขียว 
Medthai. (2560). ฟักเขียว สรรพคุณและประโยชน์ของฟักเขียว 53 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/ฟักเขียว/  
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52) ชื่อภาคเหนือ มะกล่ า 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะหล่าม (นครราชสีมา) มะแค้ก, หมากแค้ก (แม่ฮ่องสอน) มะแดง, มะหัวแดง, มะ

โหกแดง (เหนือ) มะกล่ าตาช้าง, บนซี, ไพ, ไพเงินก่ า 
 Red sandalwood tree/ Coralwood tree/ Sandalwood tree/ Bead tree 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Adenanthera pavonina L. 
วงศ์ (Family) Mimosaceae  
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ยอดอ่อนมีขนนุ่มเป็นมัน
คล้ายเส้นไหม เปลือกเรียบสีน้ าตาลปนเทา บางครั้งมีรอยแตกระแหงเล็กๆ โคนต้นเป็นพูพอนต่ า 

ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคี่ เรียงสลับ ยาว 15-40 ซม. ช่อแขนงด้านข้างมี 2-6 คู่ เรียง
ตรงข้าม ใบย่อย 7-15 คู่ เรียงสลับ ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 0.6-2.5 ซม. ยาว 2-5 ซม. ปลายใบมน 
โคนใบเบี้ยว ผิวใบด้านล่างสีนวลมีขน ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 8-10 เส้น ก้านใบย่อยยาว 1-2 มม. 

ดอก ออกเป็นช่อกลมยาว ตามก่ิงและซอกใบ ก้านดอกสั้น สีเหลือง ขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลาย
แยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ไม่มีขน ดอกบานเต็มท่ีกว้าง 4-6 มม. 

ผล ฝักแห้งแตก ฝักแบนยาวสีน้ าตาลกว้าง 1.2 ซม. ยาว 12-20 ซม. ฝักแก่จะบิดงอ เมล็ด สีแดง 
รูปร่างแบนและกลมหรือรี มีหลายเมล็ด 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอดลวกกินกับน้ าพริกอ่อง เอาไปแกงได้ กินดิบได้ 
ยอดอ่อน และใบอ่อน มีรสมัน รับประทานเป็นผักสดกับอาหารได้ หรือน ามาลวกจิ้มน้ าพริก เนื้อใน

เมล็ดคั่วกินได้ มีรสมัน เนื้อไม้ให้สีแดง ใช้ย้อมผ้าได้ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบอ่อนและยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสด 
ราก ต้มน้ าดื่มขับเสมหะ แก้ร้อนใน แก้อาเจียน 
ใบ ต้มน้ าดื่มแก้ปวดท้อง ท้องร่วง 
เมล็ด ใช้เบื่อพยาธิ แก้อักเสบ ปวดศรีษะ บดเป็นผงโรยแผล ฝี หนอง 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต ารายาไทย  
- ใบ รสฝาดเฝื่อน ต้มกินแก้ปวดข้อ แก้ลมเข้าข้อ แก้บิด แก้ท้องร่วง เป็นยาสมาน บ ารุงก าลัง บ ารุง

ธาตุ แก้ท้องร่วงและบิด  
- เมล็ดและใบ รสเฝื่อนเมา แก้ริดสีดวงทวาร  
- เมล็ด รสเฝื่อนเมา บดผสมน้ าผึ้ง ปั้นเม็ด กินแก้จุกเสียด แก้หนองใน เมล็ดบดพอกดับพิษฝี บดเป็น

ผงโรยแผลฝีหนอง ดับพิษบาดแผล ฝนกับน้ าทาแก้อักเสบ แก้ปวดศีรษะ เมล็ดคั่วไฟเอาเปลือกหุ้มสีแดงออก 
บดเป็นผงผสมกับยาระบายใช้เป็นยาขับพยาธิ เบื่อพยาธิไส้เดือน หรือพยาธิตัวตืด  

- เมล็ดใน รสเมาเบื่อ บดเป็นผง ปั้นเม็ด กินขับพยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย  
- เนื้อไม้ รสเฝื่อน ฝนกับน้ าทาขมับแก้ปวดศีรษะ กินกับน้ าอุ่นท าให้อาเจียน  
- ราก รสเปรี้ยวขื่นเย็น ใช้ขับเสมหะ แก้หืดไอ แก้เสียงแหบแห้ง แก้สะอึก แก้ลมในท้อง แก้ร้อนใน แก้

อาเจียน ถอนพิษฝี 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (ม.ป.ป.). มะกล่้าต้น. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=255 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ . (2560). มะกล่้าต้น . สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 

royalparkrajapruek.org/Plants/view?id=25 
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53) ชื่อภาคเหนือ มะเกว๋น 
ชื่อไทย/อื่นๆ ตะขบป่า หมักเบ็น (นครราชสีมา) เบนโคก (อุบลราชธานี) ตานเสี้ยน มะแกว๋นนก 

มะแกว๋นป่า (ภาคเหนือ) มะเกว๋น (เม่ียน, คนเมือง) ตะเพซะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) บี
หล่อเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง) ตุ๊ดตึ๊น (ขมุ) ล าเกว๋น (ลั้วะ) มะขบ 
Ramontchi, Governor’ s plum, Batoko plum, Indian plum, East Indian 
plum, Flacourtia, Madagascar plum 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Flacourtia indica (Burm.f.) Merr.  
วงศ์ (Family) Salicaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้พุ่ม หรือ ไม้ต้น ขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 2-5(-15) เมตร ตามล าต้นและก่ิงใหญ่มีหนามแหลม ยาว 2-4 
ซม. เรือนยอดแผ่กว้าง ปลายกิ่งโค้งลง เปลือกสีเหลืองอมเทา แตกเป็นร่องลึก มีช่องอากาศรูปรีกระจายห่าง ๆ 

ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ ขนาดค่อนข้างเล็ก รูปร่าง ขนาด เนื้อใบ และขนที่ปกคลุมแตกต่างกัน ส่วน
ใหญ่เป็นรูปไข่กลับ กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 2-4 ซม. ปลายใบกลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบค่อนข้างเรียบ หรือ 
จัก มักจักใกล้ปลายใบ ใบอ่อนและเส้นกลางใบสีแดงอมล้ม เส้นใบมี 4-6 คู่ เส้นใบย่อยสานกันเป็นร่างแห พอ
เห็นได้ลาง ๆ ก้านใบยาว 3-5 มม. สีแดง มีขน 

ดอก ออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามง่ามใบ และที่ปลายกิ่ง มีขน แต่ละช่อมีดอก จ านวนน้อย ที่โคนช่อมีใบ
ประดับ บางทีมีหนาม ก้านดอกยาว 3-5(-7) มม. มีขน 

กลีบดอก 5-6 กลีบ รูปไข่ ปลายมน ยาว 1.5 มม. ด้านนอกค่อนข้างเกลี้ยง ด้านในและที่ขอบกลีบมี
ขนแน่น ดอกแยกเพศ 

ดอกเพศผู้ ฐานดอกจักมน เกสรเพศผู้มีจ านวนมาก ก้านเกสรยาว 2-2.5 มม. มีฃน เฉพาะที่โคน 
ดอกเพศเมีย ฐานดอกเรียบ หรือ ค่อนข้างเรียบ รังไข่กลม ปลายสอบแคบ ก้าน เกสรเพศเมียมี 5-6 

อัน ยาวประมาณ 1 มม. แต่ละก้านปลายแยกเป็นสองแฉก และม้วนออก 
ผลกลม หรือ รี เล็ก ออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกลุ่มตามกิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 ซม. เมื่ออ่อนสีเขียว 

เมื่อแก่สีแดงคล ้า มีก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผล มีเมล็ด 5-8 เมล็ด 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ทานลูกสุก ผลไม้ป่า 
ผลสุกมีรสหวานอมฝาด ใช้รับประทานได้ มีวิตามินซีสูง 
เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ใช้เป็นโครงสร้างต่าง ๆ ของบ้าน เช่น เสาบ้าน ฯลฯ หรือใช้ท าด้าม

เครื่องมือกสิกรรม 
ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับหรือไม้ให้ร่มเงา 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ราก กินแก้ไตอักเสบ 
- ยางจากต้น ใช้เข้าเครื่องยาแก้อหิวาตกโรค 
- เปลือกต้น ชงกินแก้เสียงแห้ง อมกลั้วคอแก้เจ็บคอ 
- เปลือกต ารวมกับน ้ามัน ใช้ทาถูนวด แก้ปวดท้อง แก้คัน 
- น้ ายางจากต้น และใบสด กินเป็นยาลดไข้ส าหรับเด็ก แก้โรคปอดอักเสบ แก้ไอ แก้บิด และท้อง เสีย 

ช่วยย่อย  
- น ้าต้มใบแห้งกินเป็นยาฝาดสมาน ขับเสมหะ แก้หืด หอบ หลอดลมอักเสบ ขับลม และบ ารุงร่างกาย 
- ใบที่ย่างไฟจนแห้งใช้ชงกินหลังคลอดบุตร 
- ผล มีปริมาณวิตามินบีสูง แก้อ่อนเพลีย บรรเทาอาการโรคดีซ่าน ม้ามโต แก้คลื่นไส้ อาเจียน และ

เป็นยาระบาย 
- เมล็ด ต าพอกแก้ปวดข้อ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เมล็ด และตอนกิ่ง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิชาการเกษตร. (2555). ประโยชน์ของตะขบป่า. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 

vichakaset.com/ประโยชน์ของตะขบป่า/ 
Medthai. (2560). ตะขบป่า สรรพคุณและประโยชน์ของต้นตะขบป่า 36 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน  

2561 จาก https://medthai.com/ตะขบป่า/ 
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54) ชื่อภาคเหนือ มะขามป้อม 
ชื่อไทย/อื่นๆ กันโตด (เขมร - กาญจนบุรี) ก าทวด (ราชบุรี)  มะขามป้อม (ทั่วไป)มั่งลู่ , สันยาส่า 

(กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน)  
 Indian gooseberry 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus emblica L. 
วงศ์ (Family) Phyllanthaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง สูง 8-12 เมตร ล าต้นมักคดงอ เปลือกนอกสีน้ าตาลอบเทา ผิวเรียบหรือ
ค่อนข้างเรียบ เปลือกในสีชมพูสด ใบเดี่ยว มีลักษณะคล้ายใบประกอบคล้ายใบมะขาม รูปขอบขนานติดเรียง
สลับ กว้าง 0.25-0.5 ซม.ยาว 0.8-12 ซม. สีเขียวอ่อนเรียงชิดกัน ใบสั้นมาก เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน 

ดอกขนาดเล็กแยกเพศ แต่อยู่บนกิ่งหรือต้นเดียวกัน ออกตามง่ามใบ 3-5 ดอกแน่น ตามปลายกิ่ง กลีบ
เลี้ยง 6 กลีบ ดอกสีขาวหรือขาวนวล ผลทรงกลมมีเนื้อหนา 1.2-2 ซม. ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน ผลแก่มีเขียวอ่อน
ค่อนข้างใส มีเส้นริ้วๆ ตามยาว สังเกตได้ 6 เส้น เนื้อผลรับประทานได้มีรสฝาดเปรี้ยว ขมและอมหวาน เปลือก
หุ้มเมล็ดแข็งมี 6 เส้น เมล็ดมี 6 เมล็ด 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินลูก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- มะขามป้อมน ามารับประทานสด ให้รสเปรี้ยวอมฝาด และรสจัดมาก จึงต้องจิ้มเกลือจึงจะดี 
- ผลมะขามป้อมน ามาแปรูปเป็นมะขามป้อมดองและมะขามป้อมแช่อ่ิม เป็นต้น 
- ผล และใบใช้ผสมในต ารับยาสมุนไพรหรือรับประทานเพ่ือประโยชน์ในด้านสมุนไพร 
- การรับประทานมะขามป้อมนั้นควรปรุงรสให้อร่อยด้วยการน ามะขามป้อมมาผ่าเอาเมล็ดออกให้

เหลือแต่เนื้อ แล้วน ามาใส่ พริก เกลือ น้ าตาล น ามาต าพอแหลกก็ใช้ได้ แต่ทั้งนี้ควรรับประทานก่อนนอนหรือ
ช่วงตื่นนอนใหม่ หรือขณะที่ท้องว่างส าหรับวิธีลดความฝาดของมะขามป้อมนั้นท าได้โดยการน าไปแช่น้ าเกลือ
ด้วยการน ามะขามป้อมมาล้างให้สะอาดและลวกด้วยน้ าร้อน แล้วน าไปแช่ในน้ าเกลือที่เค็มจัด ทิ้งไว้ประมาณ 2 
วัน รสฝาดก็จะหายไป 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- มะขามป้อมจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมาก เนื่องจากมะขามป้อมเล็กๆ เพียง 1 ผล จะให้วิตามิน

ซีเท่ากับส้มถึง 2 ผล และยังให้ปริมาณวิตามินซีมากกว่าส้ม 20 เท่า นอกจากนี้ยังพบสารส าคัญจ าพวกสารต้าน
อนุมูลอิสระอย่างฟลาโวนอยด์ สารกลุ่มแทนนิน อัลคาลอยด์ คูมาริน รูทีน หรือกรดกัลลิค เป็นต้น 

- ตามต ารับยาไทยแล้ว มะขามป้อมจะออกฤทธิ์เป็นยาเย็น สามารถใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคได้
เกือบทั้งต้น โดยเฉพาะผลของมะขามป้อมที่มีรสเปรี้ยวฝาดอมขม หากเป็นผลอ่อนจะช่วยกัดเสมหะในล าคอ 
บ ารุงเส้นเสียง ขับพยาธิ และบรรเทาอาการท้องผูก เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ แต่ถ้าเป็นผลแก่จะ
ช่วยแก้ไข้ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ท าให้รู้สึกชุ่มคอ แก้โรคลักปิดลักเปิด บ ารุงหัวใจ และขับปัสสาวะ 

- น าเนื้อในผลไปตากแห้ง ไปต้มเพ่ือสกัดเอาน้ ามาใช้ จะเป็นยาฝาดสมานที่ช่วยแก้โรคหวัด โรค
ท้องเสีย โรคบิด บรรเทาอาการถ่ายเป็นเลือด หรือโรคริดสีดวงทวาร และยังช่วยรักษาอาการไอ เจ็บคอ ลดไข้ 
แก้กระหายน้ า หากใช้ร่วมกับธาตุเหล็กจะช่วยย่อยอาหารและแก้โรคดีซ่าน 

- ส่วนต่างๆ ของต้นมะขามป้อมสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้เช่นกัน แม้แต่เมล็ดที่ช่วยแก้โรค
หลอดลมอักเสบและโรคหอบหืด รากของต้นมะขามป้อมมีรสจืดปนฝาด ใช้เป็นยาลดความดันโลหิตสูง แก้โรค
ล าไส้อักเสบหรืออาการปวดกระเพาะอาหาร ถ้าน ามาต้มเพ่ือดื่มจะช่วยลดพิษไข้ แก้ร้อนใน บรรเทาอาการ
ท้องเสีย 

- ใบของต้นมะขามป้อมมีรสฝาดปนขม เป็นยาเย็นที่ใช้รักษาอาการบวมน้ า ขับปัสสาวะ เมื่อน ามาขยี้
แล้วทาบนผิวหนังที่เป็นผดผื่นคัน จะช่วยบรรเทาให้อาการนั้นดีขึ้น 

- การบริโภคมะขามป้อมมากเกินไปนั้น ยังไม่มีผลการวิจัยที่ค้นพบว่าจะส่งผลกระทบอันเป็นพิษต่อ
สุขภาพ แต่ทั้งนี้ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมจะดีที่สุด 

- แก้เบาหวาน แก้ไอ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผู้ที่มีปัญหาเลือดจาง ขี้หนาว มีอาการแน่นท้อง ไม่ควรทานมะขามป้อมมากเกินไป เพราะมะขามป้อม

มีฤทธิ์เย็น หากทานมากไป จะท าให้อุณหภูมิในร่างกายลดลง ท าให้หนาวสั่นได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรทาน
มะขามป้อมในปริมาณท่ีพอดี เพ่ือป้องกันอาการท่ีไม่พึงประสงค์  

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังในการทานส าหรับผู้ป่วยบางโรค ดังนี้ 
- โรคหัวใจ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจควรหลีกเลี่ยง เพราะมีสารที่ช่วยกระตุ้นการท างานของหัวใจและหลอด

เลือด ท าให้อวัยวะดังกล่าวต้องท างานหนักมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นควรที่จะต้องปรึกษาแพทย์ ถ้าหากต้อง
รบัประทานมะขามป้อม 

- โรคท้องผูก มะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีปริมาณเส้นใยสูง หากว่ารับประทานมากเกินพอดี ก็จะส่งผล
ท าให้ท้องผูก ดังนั้นควรก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมต่อการรับประทาน 
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- โรคเบาหวาน มะขามป้อมมีฤทธิ์ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน ถ้าเลือกรับประทานเป็นผลดิบ แต่ทั้งนี้
ส าหรับใครที่ต้องทานยาป้องกันเบาหวานอยู่แล้ว ควรปรึกษาแพทย์เพราะฤทธิ์ของมะขามป้อมอาจจะขัดขวาง
การท างานของยารักษาโรคเบาหวานได้ 

- ความดันโลหิต ผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิต ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานมะขามป้อมที่อยู่ในรูป
ของดอง เพราะเกลือที่ใช้ดองมีปริมาณโซเดียมสูง ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อระดับความดันโลหิตให้เพ่ิม
สูงขึ้น นอกจากนี้จะมีผลกระทบต่อไตอีกด้วย 

- ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น ถึงแม้มะขามป้อมจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ แต่ก็มีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะ 
เพราะฉะนั้นเมื่อปัสสาวะบ่อยๆ ก็จะท าให้ร่างกายสูญเสียความชุ่มชื้นจากน้ าที่หายไป 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จ ากัด. (ม.ป.ป.). มะขามป้อม. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก  

http://www.thaichef.in.th/mobile/article_herbdetail.php?aid=32 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). มะขามป้อม สรรพคุณ และการปลูกมะขามป้อม. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561  

จาก http://puechkaset.com/มะขามป้อม/ 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561). มะขามป้อม. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.wikipedia. 

org/wiki/มะขามป้อม 
HonestDocs. (2561). ประโยชน์มะขามป้อม ไอเดียการกินการใช้มะขามป้อมเพ่ือสุขภาพ ข้อควรระวัง .  

สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.honestdocs.co/the-benefits-of-indian-
gooseberry 

Medthai. (2560). มะขามป้อม สรรพคุณและประโยชน์ของมะขามป้อม 47 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน  
2561 จาก https://medthai.com/มะขามป้อม/ 
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55) ชื่อภาคเหนือ มะขามส้ม 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะขาม มะขามไทย ภาคกลาง ขาม ภาคใต้ ตะลูบ โคราช ม่วงโคล้ง (กะเหรี่ยง -

กาญจนบุรี) อ าเปียล เขมร จังหวัดสุรินทร์, Tamarind 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tamarindus indica L. 
วงศ์ (Family) Fabaceae  
วิสัยพืช ไม้ตน้ (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

มะขามเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แตกก่ิงก้านสาขามากไม่มีหนาม เปลือกต้นขรุขระและ
หนา สีน้ าตาลอ่อน  

ใบ เป็นใบประกอบ ใบเล็กออกตามกิ่งก้านใบเป็นคู่ ใบย่อยเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบมน 
ประกอบด้วย ใบย่อย 10–15 คู่ แต่ละใบย่อยมีขนาดเล็ก กว้าง 2–5 มม. ยาว 1–2 ซม. ออกรวมกันเป็นช่อยาว 
2–16 ซม. ใบของมะขามเป็นใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaves) ใบย่อยแต่ละใบแยก
ออกจากก้าน 2 ข้างของแกนกลาง คล้ายขนนก ถ้าปลายสุดของใบจะเป็นใบย่อยเพียงใบเดียวเรียก แบบขนนก
คี่ (odd pinnate) เช่น กุหลาบ อัญชัน ก้ามปู ถ้าสุดปลายใบมี 2 ใบ เรียกแบบขนนกคู่ (even pinnate) 

ดอก ออกตามปลายกิ่งมีขนาดเล็ก กลีบดอกสีเหลืองและมีจุดประสีแดง/ม่วงแดงอยู่กลางดอก  
ผล เป็นฝักยาว รูปร่างยาวหรือโค้ง ยาว 3-20 ซม. ฝักอ่อนมีเปลือกสีเขียวอมเทา สีน้ าตาลเกรียม เนื้อ

ในติดกับเปลือก เมื่อแก่ฝักเปลี่ยนเป็นเปลือกแข็งกรอบหักง่าย สีน้ าตาล เนื้อในกลายเป็นสีน้ าตาลหุ้มเมล็ด 
เนื้อมีรสเปรี้ยว และ/หรือหวาน ซึ่งฝักหนึ่ง ๆ จะมี/หุ้มเมล็ด 3–12 เมล็ด เมล็ดแก่จะแบนเป็นมัน และมีสี
น้ าตาล 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- มะขามใช้ท าอาหารได้หลายส่วน ทั้งใบอ่อน ฝักอ่อน ฝักแก่ และเมล็ดก็น ามาค่ัวรับประทานได้  
- มะขามเปียกที่ท าจากมะขามฝักแก่เป็นเครื่องปรุงรสเปรี้ยวที่ส าคัญในอาหารไทย ทั้งแกงส้ม ต้มส้ม 

ไข่ลูกเขย น้ าปลาหวาน ยอดและใบมะขามอ่อนน าไปย าหรือใส่ในต้มเพ่ือเพ่ิมรสเปรี้ยว และยังใช้ท าขนมได้อีก
หลายชนิด เช่น มะขามแช่อิ่ม มะขามแก้ว มะขามคลุก มะขามกวน เป็นต้น 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
โดยส่วนที่น ามาใช้เป็นยาจะเป็นเนื้อฝักแก่ (มะขามเปียก) เปลือกของล าต้น (ท้ังสดและแห้ง) และเนื้อ

ในเมล็ด สามารถช่วยรักษาได้หลายโรค เช่น เป็นยาขับเสมหะ แก้อาการท้องเดิน บรรเทาอาการท้องผูก ใช้
เป็นยาถ่ายพยาธิ เป็นต้น 

ยอดอ่อนและฝักอ่อนมีวิตามินเอมาก เนื้อในฝักมะขามที่แก่จัด เรียกว่า “มะขามเปียก” รสเปรี้ยว ท า
ให้ชุ่มคอ ลดความร้อนของร่างกายได้ดี  

แก้อาการท้องผูกถ่ายไม่ออก ใช้เนื้อฝักแก่หรือมะขามเปียก 10–20 ฝัก (หนักประมาณ 70–150 กรัม) 
จิ้มกับเกลือรับประทาน หรือใส่เกลือเติมน้ าคั้นดื่ม 

แก้อาการท้องเดินกองทัพ ใช้เปลือกต้น ทั้งสดหรือแห้งประมาณ 1–2 ก ามือ (15–30 กรัม) ต้มกับน้ า
ปูนใสหรือน้ ารับประทาน 

ถ่ายพยาธิล าไส้หมา ใช้เมล็ดคั่วกะเทาะเปลือกเอาออกเนื้อในเมล็ดแช่น้ าเกลือจนนุ่ม รับประทานครั้ง
ละ 20–30 เมล็ด เหมาะส าหรับถ่ายพยาธิไส้เดือน 

แก้ไอขับเสมหะเสลดติดคอ ใช้เนื้อในฝักแก่หรือมะขามเปียกจิ้มเกลือรับประทาน 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การบริโภคมะขามมากเกินไปอาจท าให้เกิดผลกระทบกับร่างกายได้เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ทาบก่ิง ติดตาหรือต่อกิ่ง 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561). มะขาม. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.wikipedia.org/ 

wiki/มะขาม 
Medthai. (2560). มะขาม สรรพคุณและประโยชน์ของมะขาม 42 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 

จาก https://medthai.com/มะขาม/ 
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56) ชื่อภาคเหนือ มะเขือเครือ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ซาโยเต้ ฟักแม้ว มะระแม้ว มะระหวาน มะเขือเครือ มะเขือฝรั่ง มะระญี่ปุ่น  

 ฟักญี่ปุ่น มะเขือนายก บ่าเขือเครือ ฟักม้ง แตงกะเหรี่ยง 
 Chayote 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Sechium edule (Jacq) Swartz.  
วงศ์ (Family) Cucurbitaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ลักษณะของล าต้น ใบ ยอด และมือจับ คล้ายต้นแตงกวาผสมฟักเขียว มีระบบรากสะสมขนาดใหญ่ 
ล าต้นฟักแม้วมีลักษณะเป็นเหลี่ยม เจริญเป็นเถา มีความยาวประมาณ 15-30 ฟุต มีเถาแขนง 3-5 เถา มีมือ
เกาะเจริญที่ขอ้ 

ใบมีลักษณะเป็นเหลี่ยม 3-5 เหลี่ยม มีความยาวประมาณ 8-15 เซนติเมตร ลักษณะคล้ายใบต าลึงแต่
มีขนาดใหญ่กว่า ใบมีขนระคายทั้งด้านบนและด้านล่าง 

ดอก มีสีขาวปนเขียว ดอกจะเกิดตามข้อระหว่างต้นกับก้านใบ ออกดอกเป็นช่อ ดอกเป็นประเภทไม่
สมบูรณ์เพศ หรือดอกตัวผู้และดอกตัวเมียจะอยู่คนละดอก แต่อยู่ในต้นเดียวกัน 

ผลเดี่ยว ลักษณะเป็นทรงกลมยาว ผลมีสีเขียวอ่อน รูปร่างคล้ายลูกแพร์ ผลมีความยาวประมาณ 7-20 
เซนติเมตรและกว้างประมาณ 5-15 เซนติเมตร หนึ่งผลมีน้ าหนักราว 200-400 กรัม รสเย็น เนื้อผลมีรสหวาน 
รสคล้ายกับฝรั่งปนแตงกวา 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ทานยอด น าไปผัด ลวกกินกับน้ าพริก  
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ฟักแม้วเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระมากมายที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความเสี่ยงของ

การเกิดโรคมะเร็ง และช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยได้ 
- ผลฟักแม้วมีโฟเลตสูง ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากส าหรับทารกในครรภ์ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผลและใบช่วยบ ารุงหัวใจและหลอดเลือด ด้วยการใช้ผลและใบมาดองเป็นยาไว้กิน  
- น้ าต้มใบและผลน ามาใช้ในการรักษาอาการเส้นเลือดแข็งตัวได้  
- มะระหวานช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง ด้วยการดื่มน้ าที่ต้มจากผลและใบฟักแม้ว  
- ผลและใบช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน  
- ใบ ยอดฟักแม้วช่วยในการขับถ่าย ท าให้ถ่ายได้สะดวกขึ้น จึงป้องกันอาการท้องผูกได้ 
- ผลและใบฟักแม้วน ามาใช้ดองเป็นยาช่วยขับปัสสาวะ  
- น้ าต้มใบและผลฟักแม้วช่วยสลายนิ่วในไต  
- ช่วยแก้อาการอักเสบด้วยการใช้ผลและใบมาดองเป็นยาไว้กิน 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ยอดฟักแม้วมีฤทธิ์เป็นยาเย็น ไม่เหมาะกับคน กลัวหนาว ท้องร่วงง่าย กระเพาะ ล าไส้ ม้ามท างาน

อ่อนแอ ระบบย่อยอาหารไม่ดี ผู้ที่เป็นโรคเก๊าท์ มีกรดยูริคในเลือดสูง จึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานพืชชนิด
นี้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

ใช้ผลแก ่
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
รักบ้านเกิด. (2556). การขยายพันธุ์ฟักแม้วโดยใช้ผลแก่. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 

rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=4763&s=tblplant 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561). ฟักแม้ว. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.wikipedia.org 

/wiki/ฟักแม้ว 
Medthai. (2560). ฟักแม้ว สรรพคุณและประโยชน์ฟักแม้ว 16 ข้อ ! (มะระหวาน). สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน  

2561 จาก https://medthai.com/ฟักแม้ว/ 
NanaGarden. (2557). พันธุ์ฟักแม้ว. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.nanagarden. 

com/tag/พันธุ์ฟักแม้ว 
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57) ชื่อภาคเหนือ มะเขือปู่ 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะอึก มะเขือปู่ มะปู่ มะเขือขน หมากขน (ภาคเหนือ) หมากอึก หมักอึก บักเอิก 

(ภาคอีสาน) อึก ลูกอึก (ภาคใต้)  มะอึก (ภาคกลาง) ยั่งคุยดี (กะเหรี่ยง) 
 Solanum, Bolo Maka 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum stramoniifolium Jacq.  
วงศ์ (Family) Solanaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น ไม้พุ่มขนาดกลาง มีความสูงราว 1-2 เมตร ทุกส่วนของต้นจะมีขนละเอียดสีน้ าตาลอ่อนปกคลุม
อยู่ ล าต้นและใบจะคล้ายคลึงกับมะเขือพวง ต่างกันที่ล าต้นและใบของมะอึกนั้นจะมีหนามและมีขนอ่อนปก
คลุม ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการการเพาะเมล็ด ชอบดินร่วนซุย น้ าปานกลาง แข็งแรงทนทานต่อโรค แมลง และดิน
ฟ้าอากาศ 

ใบ มีใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กว้าง โคนใบเว้าหรือตัด ขอบใบหยัก
เว้าเป็นพู มีความกว้างประมาณ 15-25 เซนติเมตรและยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร แผ่นใบสีเขียว มีขน
อ่อนปกคลุมผิวใบทั้งด้านบนและด้านล่าง 

ดอก ออกดอกเป็นช่อกระจุกท่ีซอกใบ ดอกมีสีขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ ที่โคนเชื่อมติดกัน ปลายแหลม 
มีเกสรตัวผู้สีเหลือง เป็นเส้นรวมเป็นยอดแหลม 

ผล ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม มีขนาดราว 1.8-2 เซนติเมตร ที่ผิวมีขนยาวหนาแน่น ผลอ่อนมีสี
เขียว ส่วนผลสุกมีสีเหลืองแกมน้ าตาล ในผลมีเมล็ดแบนจ านวนมากเรียงเป็นแถวอยู่ภายใน และจะออกผล
ในช่วงปลายฤดูฝน ส่วนในเรื่องของรสชาติ มะอึกจะมีรสเปรี้ยวเป็นหลัก ซึ่งรสและกลิ่นจะมีเอกลักษณ์พิเศษใน
ตัวของมัน 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พชื 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ลูกสุก ต าใส่น้ าพริก กินกับน้ าพริกกะปิ 
น าไปจี่เอามาต าน้ าพริก 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลใช้รับประทานเป็นอาหาร หรือน ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นผลอ่อนหรือผลสุก 

เช่น การน ามาท าเป็นน้ าพริกมะอึก แกงส้มกับหมูย่าง หรือใส่ส้มต า แกงเนื้อ แกงปลาย่าง เป็นต้น 
ช่วยเพิ่มรสชาติเปรี้ยวให้อาหาร โดยจะให้รสและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างไปจากรส

เปรี้ยวจากแหล่งอื่น ๆ อย่างเช่น มะนาว มะม่วง มะขาม มะดัน เป็นต้น 
ผลมะอึก น ามาประกอบอาหาร อาทิ ใส่ในน้ าพริกกะปิแทนมะเขือพวง ซึ่งช่วยเพ่ิมรสเปรี้ยวให้กับ

น้ าพริก อีกท้ังเนื้อผลมีมากกว่ามะเขือพวง และมีเนื้อกรอบกว่า 
ผลมะอึกสุกน ามาหั่นเป็นชิ้นส าหรับรับประทานคู่กับอาหารต่างๆ อาทิ ซุปหน่อไม้ ลาบ และปลาจ่อม 

เป็นต้น 
ผลมะอึกสุกน ามาผ่าครึ่ง แล้วบีบคั้นเอาน้ า ท าเป็นน้ าสมุนไพรดื่ม 
ราก ใบ และผล น ามาใช้เป็นสมุนไพร ทั้งเป็นยาภายนอก และรับประทาน 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- รากมะอึกมีรสเย็นและเปรี้ยวเล็กน้อย ช่วยดับพิษร้อนในร่างกาย  
- ผลช่วยกัดเสมหะ ขับฟอกเสมหะในล าคอ  
- รากช่วยลดไข้ แก้ไข้ แก้ไข้เพ่ือดี แก้ไข้สันนิบาต  
- ผลช่วยแก้อาการไอ  
- รากช่วยแก้น้ าลายเหนียว  
- ใบช่วยแก้ปอดบวม  
- เมล็ดช่วยแก้อาการปวดฟัน ด้วยการใช้เมล็ดน ามาเผาแล้วสูดดมควันเข้าไป  
- ขนของผลมะอึกสามารถน ามาทอดกับไข่เพ่ือช่วยขับพยาธิได้  
- รากช่วยแก้ปวด  
- ผลช่วยแก้ดีพิการ แก้โทษเพ่ือน้ าดี  
- รากแก้น้ าดีพิการ  
- รากช่วยแก้ดีฝ่อ ดีกระตุก หรืออาการนอนสะดุ้ง ผวา เพ้อ ชนิดหลับ ๆ ตื่น ๆ ซึ่งสาเหตุมาจากโทษ

น้ าดีกระท า  
- ใบใช้เป็นยาพอก แก้อาการคัน ผดผื่นคัน หรือจะใช้ดอกน ามาต าแล้วพอกก็ได้เช่นกัน  
- ใบใช้ต าแก้พิษฝี  
- รากช่วยกระทุ้งพิษไข้หัวทุกชนิด หรืออาการของไข้ที่มีตุ่มออกเป็นผื่นตามผิวหนัง เช่น เหือด หิด หัด 

อีสุกอีใส เป็นต้น  
- การรับประทานผลมะอึกจะช่วยเพ่ิมพลังงานให้กับร่างกายได้ และยังมีธาตุแคลเซียม ธาตุเหล็ก ธาตุ

ฟอสฟอรัส วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี ฯลฯ ที่ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายแทบทั้งสิ้น 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.).  มะอึก สรรพคุณ และการปลูกมะอึก . สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก  

http://puechkaset.com/มะอึก/ 
Medthai. (2560). มะอึก สรรพคุณและประโยชน์ของมะอึก 19 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก  

https://medthai.com/มะอึก/ 
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58) ชื่อภาคเหนือ มะแขว้ง 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะเขือพวง มะเขือละคร (นครราชสีมา) , มะแว้งช้าง (สงขลา) , มะแคว้งกุลา 

(ภาคเหนือ), หมากแข้ง (ภาคอีสาน), เขือน้อย เขือพวง เขือเทศ ลูกแว้ง (ภาคใต้) 
 Turkey berry, Devil’ s fig, Wild eggplant, Pea eggplant, Pea aubergine, 

Shoo-shoo bush 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum torvum Sw.  
วงศ์ (Family) Solanaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น มะเขือพวงเป็นไม้ล้มลุกข้ามปี มีล าต้นสูงประมาณ 1-4 เมตร ล าต้น และกิ่งปกคลุมด้วยหนาม 
แต่บางพันธุ์ที่นิยมปลูกในปัจจุบันจะไม่มีหนาม กิ่งจะแตกออกตั้งแต่ระดับต่ าจากล าต้น กิ่งมีจ านวนน้อย ท าให้
แลดูเป็นทรงพุ่มโปร่ง 

ใบ ใบมะเขือพวงออกตรงข้ามกันบนกิ่ง ใบมีรูปไข่ แผ่นใบกว้าง และเรียบ ขอบใบเว้าเป็นร่อง 3 คู่ 
หรือ 6 ร่อง ซ้ายขวา ก้านใบยาว 2-4 ซม. แผ่นใบกว้าง 8-10 ซม. ยาว 12-15 ซม. 

ดอก ดอกมะเขือพวง แทงออกเป็นดอกช่อ ดอกมีรูปกรวยแตร ประกอบด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียว 5 กลีบ 
กลีบดอกสีขาวหรือม่วง 5 กลีบ และเกสรผู้มีสีเหลือง 

ผล ผลมะเขือพวงออกเป็นผลแบบเบอร์รี่ (มีหลายผลในก้านผลเดียว) แต่ละช่อผลมีผลประมาณ 2-10 
ผล ผลมีขนาดเล็ก และกลม ขนาดผลประมาณ 1 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว ให้รสขม ผลเริ่มสุกมีสีเหลือง 
และสุกจัดมีสีแดงอมส้ม ให้รสฝื่น เปรี้ยว เปลือกผลดิบค่อนข้างหนา และเหนียว แต่เมื่อสุกความหนาของ
เปลือกจะบางลง ภายในผลมีเมล็ดจ านวนมาก ประมาณ 300-400 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะกลม แบน เปลือก
เมล็ดมีสีน้ าตาล 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ผลของมะแขว้งน าไปใส่แกงแค กินกับน้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลของมะเขือพวงนิยมใช้ประกอบอาหารเพ่ือเพ่ิม และปรับปรุงรสอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

อาหารจ าพวกน้ าพริกต่างๆ เช่น น้ าพริกปลาท ูน้ าพริกกะปิ น้ าพริกแมงดา น้ าพริกกุ้งสด น้ าพริกไข่เค็ม ปลาร้า
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ทรงเครื่อง ส่วนอาหารอ่ืนๆ ได้แก่ ผัดเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงเผ็ด แกงป่า แกงคั่วปลาไหล แกงอ่อมปลาดุก 
แกงเนื้อ เป็นต้น 
สรรพคุณ 

ราก 
- รากน ามาต าหรือบดใช้ทาพอกรักษารอยแตกท่ีเท้า และโรคตาปลา 
- รากน ามาต้มหรือแช่น้ าดื่ม ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย 
- น ารากมาบด ใช้ประคบหรือทารักษาแผล ลดการติดเชื้อของแผล แก้น้ าหนองของแผล ท าให้ให้แผล

แห้งหายเร็ว 
- น ารากมาต้มน้ าดื่ม ช่วยแก้ไอ และขับเมหะ 
- น้ าต้มจากรากช่วยขับปัสสาวะ 
ต้น 
- น าล าต้นมาบด ใช้ประคบบริเวณแมลงกัดต่อย ท าให้ลดอาการปวดบวม 
- บดล าต้นให้ละเอียด ใช้ประคบหรือทารักษาแผล 
- น้ าต้มจากล าต้น ช่วยขับปัสสาวะ 
- น้ าต้มจากล าต้น ช่วยลดอาการไอ อาการแสบคอ 
ใบ 
- น้ าต้มจากใบมีสารแคโรทีนสูง ช่วยบ ารุงเซลล์ประสาท บ ารุงสายตา ป้องกันการเกิดมะเร็ง 
- ใบสดน ามาบดหรือขยี้ ใช้ทาประคบแผล ฝี ท าให้แผลแห้ง และหายเร็ว 
- ใบสดที่ขย าแล้ว น ามากดประคบส าหรับข้ามเลือด 
- น าใบสดหรือใบแห่งมาต้มน้ าดื่ม ช่วยลดอาการไอ อาการแสบคอ และขับเสมหะ 
- น้ าต้มจากใบสด น ามาดื่ม ช่วย ขับปัสสาวะ และขับเหงื่อ 
- น้ าต้มจากใบช่วยให้จิตผ่อนคลาย และภาวะอาการทางจิต 
ผล และเมล็ด การรับประทานผลสด ต้มน้ าดื่ม หรือ จากการประกอบอาหาร 
- ช่วยขับเสมหะ แก้ไอ 
- ช่วยระบบย่อยอาหาร 
- รักษา และลดอาการของโรคเบาหวาน 
- ช่วยบ ารุงเลือด เสริมปริมาณธาตุเหล็ก 
- ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย 
- รักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
- ช่วยขับปัสสาวะ 
- ช่วยย่อยอาหาร 
- ช่วยให้จิตผ่อนคลาย 
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- ช่วยลดความดันโลหิตสูง 
- รักษาอาการปวดฟัน 
ผลสดใช้ภายนอก 
- ผลสดน ามาบี้ ใช้พอกทารักษาแผลสด แผลติดเชื้อ แผลเป็นหนอง 
- น าผลสดมาบี้ให้แตก ใช้ทารักษาโรคผิวหนัง 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
มะเขือพวงมีสารโซลานีน (Solanine) ซึ่งเป็นอัลคาลอยด์ ผู้ที่ เป็นโรคไขข้อควรหลีกเลี่ยงการ

รับประทาน เพราะสารนี้อาจจะท าให้เกิดความไม่สมดุลของแคลเซียมในร่างกายได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การปลูกด้วยเมล็ด  การตอน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). มะเขือพวง สรรพคุณ และการปลูกมะเขือพวง. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://puechkaset.com/มะเขือพวง/ 
Medthai. (2560). มะเขือพวง สรรพคุณและประโยชน์ของมะเขือพวง 48 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน  

2561 จาก https://medthai.com/มะเขือพวง/ 
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59) ชื่อภาคเหนือ มะแขว้งขม 
ชื่อไทย/อื่นๆ แว้งคม (สุราษฎร์ธานี , สงขลา) มะแคว้ง มะแคว้งขม มะแคว้งคม มะแคว้งด า 

(ภาคเหนือ) หมากแข้ง หมากแข้งขม (ภาคอีสาน) มะแว้ง มะแว้งต้น (ทั่วไป) สะกัง
แค สะกั้งแค (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หมากแฮ้งคง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), เทียนเฉีย 
ชื่อเทียนเฉีย (จีนกลาง) 

 Brinjal 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum indicum L.  
วงศ์ (Family) Solanaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้พุ่มขนาดเล็ก มีอายุประมาณ 2-5 ปี มีความสูงของต้นประมาณ 1 -1.5 เมตร ล าต้นมีขนาดเล็กและ
กลม เนื้อแข็ง เป็นสีเขียวอมเทา แตกกิ่งก้าน ทั้งต้นมีขนนุ่มสีเทาขึ้นปกคลุม และมีหนามแหลมขึ้นกระจายอยู่
ทั่วต้น ส่วนเปลือกต้นเรียบเป็นสีน้ าตาล 

ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปรี ปลายใบแหลมเล็กน้อย โคนใบมน ส่วนขอบใบ
หยักเว้ามนเข้าหาเส้นกลางใบและมีคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตรและยาวประมาณ 
5-10 เซนติเมตร หลังใบ ท้องใบ และก้านใบมีขนสั้น ๆ ปกคลุม โดยท้องใบจะมีขนหนาแน่นหลังใบ มีหนามสั้น 
ๆ และมีก้านใบยาว 

ดอก ออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบหรือปลายกิ่งประมาณ 3-6 ดอก ดอกเป็นสีม่วงอ่อน มีขนาด
กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ใจกลางของดอกมีเกสรเพศผู้สีเหลือง 5 ก้าน เชื่อมติดกันกับโคนกลีบดอก ปลาย
กลีบดอกจะแยกออกเป็นแฉก 5 แฉก ปลายแหลม คล้ายรูปดาว ก้านดอกมีหนามเป็นตุ่มเล็ก ๆ ยาวประมาณ 
5 มิลลิเมตร ส่วนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก 5 แหลม ปลายแหลม ด้านนอกมีขน 

ผล ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม ผิวผลเรียบเกลี้ยงและมัน ผลอ่อนเป็นสีเขียวหรือสีขาวไม่มีลาย 
ส่วนผลสุกเป็นสีแดงส้มหรือเป็นสีเหลืองอมส้ม ผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร หรือมี
ขนาดเท่ากับมะแว้งเครือ แต่จะมีสีเขียวมากกว่า และมีรสขมจัดกว่า โดยภายในผลมะแว้งต้นจะมีเมล็ดขนาด
เล็ก ลักษณะเป็นรูปกลมแบน สีน้ าตาลอ่อนอยู่เป็นจ านวนมาก 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ลูก กินกับย าเตา กินกับลาบ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผลอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดได้ โดยอาจน าไปลวกหรือเผาจิ้มกับน้ าพริก หรือใช้ประกอบอาหาร 

ท าแกง หรือใช้ประกอบอาหารเพ่ือเพ่ิมรสขม เช่น แกงใส่ปลาแห้ง หรือน้ าพริก เป็นต้น โดยผลมะแว้งต้นจะมี
วิตามินเอค่อนข้างสูง ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

นอกจากผลอ่อนแล้ว ยอดอ่อนก็ใช้รับประทานเป็นผักได้เช่นกัน แต่ต้องน ามาต้มให้สุกเสียก่อน แล้ว
จึงน าไปใช้เป็นผักจิ้ม (ส่วนผลอ่อนดิบจะใช้เป็นผักจิ้มได้เลย) นิยมกินกับปลาร้า แต่ก็ใช้จิ้มกับน้ าพริกได้
เหมือนกัน โดยจะมีรสชาติค่อนข้างขื่นขม แต่เมื่อเคี้ยวไปสักครู่จะรู้สึกออกรสหวานเล็กน้อย ซึ่งถือ เป็น
เอกลักษณ์ของผลมะแว้งดิบ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ต ารายาไทยจะใช้ผลเป็นยาแก้ไอ โดยใช้ได้ทั้งผลแห้งและผลสดประมาณ 5-10 ผล น ามาต าให้แหลก 

คั้นเอาแต่น้ าผสมกับเกลือเล็กน้อย น ามารับประทาน ส่วนใบและรากก็เป็นยาแก้ไอเช่นกัน 
- ผลช่วยแก้โรคหอบหืด ด้วยการใช้ผลมะแว้งต้นแก่ประมาณ 10-20 ผล น ามาเคี้ยวกลืนทั้งน้ าและ

เนื้อ โดยให้รับประทานบ่อย ๆ จนกว่าอาการจะดีขึ้น 
- ผลสุกและผลดิบมีรสขื่นเปรี้ยว ช่วยแก้โรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดได้บ้าง ด้วยการใช้

ผลมะแว้งต้นโตเต็มที่ประมาณ 10-20 ผล น ามารับประทานเป็นอาหารกับน้ าพริก 
- ผลช่วยแก้ผิดส าแดง  
- ผลช่วยแก้คอแห้ง 
- ผลช่วยละลายก้อนนิ่ว 
- ผลช่วยรักษาโรคทางไตและกระเพาะปัสสาวะ 
- ผลช่วยแก้ไข้สารพัดพิษ แก้ไข้เพ่ือเสมหะในคอ 
- เนื้อไม้ช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่น แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ช่วยขับลม 
- เนื้อไม้เป็นยาขับพยาธิ  
- รากมีรสขมข่ืนเปรี้ยว เป็นยาแก้ไข้สันนิบาต  
- สรรพคุณของรากมะแว้งในบางต าราระบุว่าใช้ระงับความร้อน 
- รากช่วยรักษามะเร็งเพลิง 
- รากช่วยแก้คัน 
- รากและผลมีรสขมเปรี้ยว เป็นยาเย็น มีพิษเล็กน้อย ช่วยท าให้เจริญอาหาร 
- รากและผลช่วยแก้อาการปวดศีรษะ แก้ปวดฟัน  
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- รากและผลช่วยแก้ไซนัส 
- รากและผลมีรสขมข่ืนเปรี้ยว ช่วยแก้น้ าลายเหนียว 
- รากและผลช่วยรักษาต่อมทอนซิลอักเสบ ต่อมน้ าเหลืองอักเสบ 
- รากและผลเป็นยาขับลม  
- รากและผลช่วยแก้อาการปวดกระเพาะ 
- รากและผลช่วยขับปัสสาวะ  
- รากและผลช่วยบ ารุงน้ าดี 
- รากและผลช่วยแก้ฟกช้ าด าเขียว ปวดบวมอักเสบ 
- รากและใบช่วยแก้วัณโรค 
- ราก ใบ และผล ใช้เป็นยาบ ารุงธาตุในร่างกาย 
- ราก ผล และท้ังต้นช่วยแก้โลหิตออกทางทวารหนัก ทวารเบา 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- น้ าสกัดผลมะแว้งพบสเตียรอยด์ในปริมาณค่อนข้างสูง จึงไม่ควรน ามาใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน  
- ผลมะแว้งต้นพบสาร Solanine หากน ามาใช้ในปริมาณที่มากเกินไปจะท าให้เกิดอาการเป็นพิษ 

ท าลายเซลล์ในเม็ดเลือด ท าให้มีอาการปวดศีรษะ ปวดท้อง อาเจียน ตาพร่ามัว ขับถ่ายฉับพลัน หัวใจเต้นถี่ 
และค่อย ๆ ลดลงจนหัวใจหยุดเต้น หรือท าให้ควบคุมสติไม่ได้และสลบไป โดยสารดังกล่าวจะพบมากในผล
มะแว้งต้นดิบ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). มะแว้ง สรรพคุณและประโยชน์ของมะแว้งต้น 30 ข้อ ! . สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561  

จาก https://medthai.com/มะแว้งต้น/ 
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60) ชื่อภาคเหนือ มะไฟป่า 
ชื่อไทย/อื่นๆ มะไฟ, มะไฟป่า  ตะปึ๊ดจือ(กะเหรี่ยง), มะไฟป่า(ไทลื้อ,คนเมือง), เบล่มเพ่ียว(ปะ

หล่อง), แผละชาร์ล(ลั้วะ), ไฮ่เพ่ียว(ปะหล่อง), มะจือซะ(กะเหรี่ยง), ซะมิโจ้เหมาะ
(กะเหรี่ยงแดง), มะไฟ(คนเมือง,เมี่ยน), ตั่วเหลงกู่(ม้ง), เพียะชาล(ลั้วะ) 

 Burmese grape  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Baccaurea ramiflora Lour.  
วงศ์ (Family) Phyllanthaceae (Euphorbiaceae) 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้ต้น ขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง 13-17 ม. ตามยอดและปลายกิ่งอ่อนมีขน  
ใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปรีแกมรูปหอก รูปหอกกลับ หรือรูปไข่กลับ โคนใบแหลม ขอบใบเรียบหรือ

หยักตื้นๆ ไม่สม่ าเสมอ ปลายใบเรียวแหลม กว้าง 4.5-8 ซม. ยาว 10.5-22 ซม. เส้นแขนงใบมีจ านวน 5-8 คู่ 
ด้านล่างนูน ไม่มีขนทั้งสองด้าน เนื้อใบค่อนข้างบาง ก้านใบยาว 1.5-6 ซม.  

ดอก ออกเป็นช่อยาวๆ ตามง่ามใยและตามกิ่งที่ไร้ใบ สีเหลือง ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียส่วนมากอยู่
ต่างต้นกัน ส่วนน้อยที่อยู่บนต้นเดียวกัน ช่อดอกมีขน ดอกเพศผู้ ออกเป็นช่อยาว 5-7.5 ซม. ใบประดับรูปหอก 
กว้าง 2-3 มม. กลีบรองกลีบดอกมี 4-5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน เกสรผู้มี 4-8 อัน ดอกเพศเมีย ออกเป็นช่อยาว
มาก มีใบประดับอยู่ท่ีโคนก้านดอก กลีบรองกลีบดอกรูปขอบขนานแคบๆ ยาวประมาณ 1.2 ซม. รังไข่มีขน ไม่
มีท่อรังไข่ ปลายเกสรแยกเป็น 2-3 อัน ภายในมี 3 ช่อง 

ผล ค่อนข้างกลมหรือรี เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25 มม. ผิวสีเหลือง ไม่มีขน มี 1-3 เมล็ด เนื้อหุ้ม
เมล็ดสีขาวขุ่น รสเปรี้ยวอมหวาน 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดแกงใส่เห็ด รสเปรี้ยวกินลูกสุก รสชาติหวานอมเปรี้ยว 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- มะไฟสุกใช้รับประทานเป็นผลไม้สดและน ามาท าน้ าผลไม้ 
- ผลอ่อนมะไฟน าไปใช้ท าแกงได้ 
- ผลใช้ในการปรุงอาหารอย่าง สตูว์ ดอง หรือน าไปหมักท าไวน์ 
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- วิตามินซีจากผลมะไฟช่วยในสร้างคอลลาเจน ช่วยท าให้ผิวพรรณเรียบเนียน เปล่งปลั่งสดใส 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ราก น้ าต้มราก รวมกับสมุนไพรอื่นๆ ดื่มแก้ท้องร่วง หลังการคลอดบุตรเผาไฟกินเป็นยาถอนพิษ ดับ

พิษร้อน ทาแก้บวม อักเสบ เป็นต้น  
- รากใช้รากสด หรือรากแห้ง น ามาปรุงเป็นยาแก้พิษตานซาง แก้วัณโรค แก้ฝีภายใน ดับพิษร้อน พิษ

ก ามะลอและเริม เป็นต้น   
- เปลือกท าเป็นยาทาภายนอก แก้โรคผิวหนังบางชนิด   

วิธีการขยายพันธุ์ 
เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง 

แหล่งข้อมูลอ้างองิ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง. (2553). มะไฟ, มะไฟป่า. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https:// 

eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=156&name=มะไฟ,%20มะไฟป่า 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง. (2559). บ่าไฟ(มะไฟป่า). สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https:// 

hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/254 
Medthai. (2560). มะไฟ สรรพคุณและประโยชน์ของมะไฟ 26 ข้อ !.  สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561  

จาก https://medthai.com/มะไฟ/ 
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61) ชื่อภาคเหนือ มะเม่าสาย 
ชื่อไทย/อื่นๆ ไม้เม่า(คนเมือง), มะเม้าสาย(คนเมือง), มะเม่า(คนเมือง), หล่ายก้ง(เมี่ยน) - เซม่าโม๊ะ 

(ม้ง-เชียงใหม่) เม่าก าปั่ง (เชียงใหม่) บ่าเม่า มะเม่าสาย (เชียงใหม่) มะเม่าดูก เม่า
สาย มูกกอง (ล าปาง) ตะไคร้น้ า (สระบุรี) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Antidesma sootepense Craib  
วงศ์ (Family) Phyllanthaceae  
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้น ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 9 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ าตาลนุ่ม 
ใบ หูใบเรียวยาว ร่วงง่าย ใบเดี่ยว รูปขอบขนานถึงรูปรี กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร 

ปลายเรียวแหลม โคนแหลม ขอบเรียบ เส้นใบมีขน และมีต่อมกระจายทั่วแผ่นใบ 
ดอก ช่อดอกแยกเพศร่วมต้น ช่อดอกเพศผู้ ยาว 4-11 เซนติเมตร ออกท่ีซอกใบและปลายกิ่ง ดอกเพศ

ผู้ขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายแยก 3-4 กลีบ มีขนด้านนอก เกสรเพศผู้จ านวน 3-4 อัน ยาว 1.5- 2.5 
มิลลิเมตร เกสรเพศเมียเป็นหมันรูปกระบอง ช่อดอกเพศเมียยาว 3-8 เซนติเมตร ออกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูป
เหยือก ปลายแยกเป็น 3-5 แฉก มีขนด้านนอก รังไข่รูปไข่ถึงรูปรี ยอดเกสรเพศเมียมี 4-8 แฉก ช่อผล กว้าง 
0.7-1.2 เซนติเมตร ยาว 6-14 เซนติเมตร 

ผล ผลสดรูปรี กว้าง 2-3.5 มิลลิเมตร ยาว 3-5 มิลลิเมตร 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดแกงใส่เห็ดถอบ เห็ดห้า รสชาดเปรี้ยวๆ หวานๆ ลูกเอาไปดอง 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
- ยอดอ่อนและผลสุก รับประทานได้ 
- ยอดอ่อน เป็นส่วนประกอบในแกงหน่อไม้ แกงเห็ดถอบ  
- ผลสุก รับประทานได้ มีรสเปรี้ยว หรือน าไปดอง 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ราก น าไปต้มในน้ ารวมกับข้าวสาร (ข้าวเจ้า) 3-7 เมล็ด แล้วน าน้ ามาดื่มรักษาอาการปัสสาวะขัด 



850 
 

 

พืชท่ีใช้บริโภคร่วมกัน 
ข้อมูลจากชุมชน 
ต้องกินกับเห็ดร่วมกัน ท าให้ท้องไม่อืด 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างองิ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง. (2553). มะเม่าสาย. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://eherb.hrdi. 

or.th/search_result_details.php?herbariumID=114&name=มะเม่าสาย 
ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.). มะเม่าสาย. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน  

2561 จ า ก  http: / / biodiversity. forest. go. th/ index. php?option= com_dofplant&id= 
1873&view=showone&Itemid=132 
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62) ชื่อภาคเหนือ มะริดไม้ 
ชื่อไทย/อื่นๆ เพกา ลิ้นฟ้า (เลย , ภาคอีสาน) , กาโด้โด้ง (กาญจนบุรี) , ดุแก ดอก๊ะ ด๊อกก๊ะ 

(แม่ฮ่องสอน), เบโด (จังหวัดนราธิวาส), มะลิ้นไม้ มะลิดไม้ ลิดไม้ (ภาคเหนือ), โชย
เตียจั้ว (จีน) 

 Broken bones tree, Damocles tree, Indian trumpet flower 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oroxylum indicum (L.) Kurz  
วงศ์ (Family) Bignoniaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ใบ ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้นปลายคี่ ใบย่อยเรียงตัวตรงข้าม เส้นใบแบบตาข่าย โดยสีของผิวใบ
ด้านบนเข้มกว่าผิวใบด้านล่าง 

ดอก ดอกช่อแบบกระจะ ก้านช่อดอกยาว สมบูรณ์เพศ สมมาตรด้านข้างกลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อม
ติดกันเป็นรูปถ้วยติดคงทนจนเป็นผล กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ปลายกลีบแยกเป็นรูปปาก
เปิด ส่วนที่อยู่บนมี 2 กลีบ เนื้อกลีบพับย่น สีแดงเลือดหมู เกสรเพศผู้มี 5 อัน โดยมี 1 อันเป็นหมันซึ่งก้านชูอับ
เรณูจะสั้น ส่วนอีก 4 อัน เป็นแบบ 2 คู่ยาวไม่เท่ากัน ติดบนหลอดกลีบดอกด้านใน อับเรณูติดกับก้านชูอับเรณู
แบบถ่าง เกสรเพศเมียมี 1 อัน รังไข่เหนือวงกลีบ กานเรียงพลาเซนตาเป็นแบบพลาเซนตารอบแกนร่วม 

ผล เป็นฝักแบนขนาดใหญ่ รูปดาบ ปลายฝักแหลม ตรงกลางขอบมีรอยโป่งเล็กน้อย คล้ายฝักหาง
นกยูงฝรั่ง มักออกห้อยระย้าอยู่เหนือเรือนยอด เมื่อฝักแก่ รอบข้างของฝักจะปริแตก ปล่อยเมล็ดที่อยู่ข้างในฝัก
จ านวนมากมาย ล่องลอยไปตามลม 

เมล็ด ลักษณะแบนสีน้ าตาลอ่อน ทั้งสองด้านมีเยื่อบางใส สีขาว โปร่งแสงคล้ายปีก ช่วยให้ล่องลอยไป
ตามกระแสลมได้ไกลๆ เกิดการแพร่พันธุ์ไปทั่วทุกบริเวณโดยรอบ 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินฝักอ่อน ย า ผัด เครื่องเคียง  
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
นิยมรับประทานกับ น้ าพริกน้ าปู น้ าพริกปลา หรือลาบ โดยน าฝักไปเผาไฟ ให้สุกเกรียมเล็กน้อย พลิก

ไปมาให้สุก แล้วจึงน ามาขูดเปลือกทิ้ง หั่นตามขวางเป็นชิ้นเล็ก ๆ พร้อมที่จะน ามาปรุงเป็นขั้วมะริดไม้ 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
- แก้ร้อนใน บ ารุงน้ าดี เจริญอาหาร ฝักอ่อนโดยธรรมชาติจะมีรสขมร้อน ช่วยขับผายลม ฝักแก่ รสขม 

แก้ร้อนในกระหายน้ า เมล็ดแก่ รสขม เป็นยาถ่าย แก้ไอ ขับเสมหะ เมื่อฝักแก่ จะแตกออก เมล็ดจะกระจายไป
ทั่ว มีสีขาวทั่วบริเวณที่กระจายไป ทางจีนใช้เมล็ดแก่เป็นยาแก้ร้อนไน แก้ไข้ เป็นส่วนผสมส าคัญหนึ่งในยาจับ
เลี้ยง (ยาเย็นสิบอย่าง) 

- การใช้ทางแพทย์พ้ืนบ้าน ใช้เปลือกซึ่งจะมีรสฝาด เย็น และ ขมเล็กน้อย เป็นยาฝาดสมาน รักษา
น้ าเหลืองให้ปกติ ดับพิษโลหิต ขับลมในล าไส้ แก้ท้องร่วง แก้บิด ขับเสมหะ และ บ ารุงโลหิต รากเพกาบ ารุง
ธาตุ กระตุ้นน้ าย่อย แก้ท้องร่วง และ แก้อักเสบ ช้ าบวม ฝักอ่อน ช่วยขับผายลม และ เมล็ดแก่ช่วยระบาย  

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานฝักอ่อนของเพกา เพราะอาจท าให้แท้งบุตรได้ เนื่องจากฝักของเพกามี

ฤทธิ์ร้อนมาก 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . (ม.ป.ป.). มะริดไม้.  สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://www.pharmacy.cmu.ac.th/web2553/n105.php 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2561). เพกา. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.wikipedia.org/ 

wiki/เพกา 
Medthai. (2560). เพกา สรรพคุณและประโยชน์ของเพกา 57 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://medthai.com/เพกา/ 
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63) ชื่อภาคเหนือ มันแกว  
ชื่อไทย/อื่นๆ มันเทศ มีชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆว่า มันแกว (ตาก) , ยอดมันแกว (น่าน), ยอดมันเทศ 

(มุกดาหาร) , มันหลา (ปัตตานี) , ยอดมันหลอง (ภูเก็ต) , มันแกว มันแก๋วแดง 
(ภาคเหนือ), มันเทศ (ภาคกลาง) , หมักอ้อย (ละว้า-เชียงใหม่), แตลอ (มลายู-
นราธิวาส), มัน (ไทใหญ่), มันแก๋ว (ไทลื้อ), ฟ่ันด้อย (เมี่ยน), ด่อมังปร้างเร่น (ปะ
หล่อง), ฮวงก้ัว (จีน) เป็นต้น 

 Sweet Potato  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea batatas (L.) Lam. 
วงศ์ (Family) Convolvulaceae  
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

มันเทศ เป็นพืชล้มลุก เป็นไม้เถาเลื้อย ทอดเลื้อยไปตามพ้ืนดิน มีขนอ่อนปกคลุม มีสีเขียว มีระบบราก
ฝอย จะมีรากแขนงเล็กๆ ออกตามข้อได้ มีสีน้ าตาล มีรากที่สะสมอาหาร แล้วขยายตัวออกเป็นหัว อยู่ใต้ดิน มี
ลักษณะทรงกรวย ทรงกลมรี ทรงกระบอก ยาวรี หัวเรียวท้ายเรียว กลางป่องออก มีเปลือกบางเรียบหรือ
ขรุขระ มีสีน้ าตาล หรือสีม่วง อาจมีรากเล็กๆอยู่ด้วย มีเนื้อข้างในสีเหลือง สีส้ม สีขาวนวล สีม่วง สีแดงม่วง 
ตามสายพันธุ์ มีรสชาติหวานมัน ใบมีลักษณะรูปหัวใจ โคนกว้าง ปลายแหลม หรือมีรอยเว้าลึกสามแฉก ตาม
สายพันธุ์ ใช้หัวท าได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ประเทศไทยมีปลูกหลายสายพันธุ์ 

ล าต้น เป็นพืชล้มลุก เป็นไม้เถาเลื้อย มีล าต้นเดี่ยว ล าต้นมีลักษณะกลม เป็นเถาแข็งและเหนียว มียาง
สีขาว เถาจะทอดเลื้อยไปตามพ้ืนดิน มีขนอ่อนปกคลุม มีสีเขียว 

ราก มีระบบรากฝอย จะมีรากแขนงเล็กๆ ออกตามข้อได้ มีสีน้ าตาล มีรากที่สะสมอาหาร แล้ว
ขยายตัวออกเป็นหัว อยู่ใต้ดิน มีลักษณะทรงกรวย ทรงกลมรี ทรงกระบอก ยาวรี หัวเรียวท้ายเรียว กลางป่อง
ออก มีเปลือกบางเรียบหรือขรุขระ มีสีน้ าตาล หรือสีม่วง อาจมีรากเล็กๆอยู่ด้วย มีเนื้อข้างในสีเหลือง สีส้ม สี
ขาวนวล สีม่วง สีแดงม่วง ตามสายพันธุ์ มีรสชาติหวานมัน ต้นนึงจะมีอยู่หลายหัว 

ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะรูปหัวใจ โคนกว้าง ปลายแหลม หรือมีรอยเว้าลึกสามแฉก มี
ก้านใบรองรับสั้นหรือยาว ตามสายพันธุ์ ใบมีขนอ่อนๆ มีเส้นใบสีม่วง ใบมีสีเขียว 

ดอก ออกดอกเป็นช่อ มีลักษณะทรงแตร กลีบดอกด้านนอกมีสีฟ้าอ่อน ส่วนตรงกลางมีสีชมพูอมม่วง 
มีก้านยาวรองรับ กลีบเลี้ยงมีสีเขียว มีดอกออกตามซอกใบ 

ผล มีลักษณะทรงกรวย มีเปลือกแข็ง ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีน้ าตาล ผลแก่จัดจะแตกได้ มีเมล็ด
เล็กๆอยู่ข้างใน 

เมล็ด จะอยู่ภายในผล ผลแก่จัดจะแตกออก จะมีเมล็ดเล็กๆอยู่ข้างใน เมล็ดมีลักษณะแบนรีเล็ กๆ 
เมล็ดมีด า 
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แหล่งที่พบ 
พืชไร่     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
แกงใส่ปลา จอ  ยอด น ามาจอ แกงใส่ปลา (หน้าฝน รสชาดฝาด หน้าแล้งรสชาดหวาน) 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
หัวมันเทศมีคุณประโยชน์มาก เพราะใช้เป็นอาหารของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี เราสามารถน ามันเทศมา

ใช้ปรุงอาหารได้ทั้งคาวและหวาน โดยอาหารหวาน ได้แก่ มันเทศแกงบวด มันเทศต้มน้ าตาล มันเทศเชื่อม มัน
เทศกวน มันเทศฉาบ มันเทศทอด มันเทศเผา มันเทศรังนก หรือน ามานึ่งกิน เป็นต้น ส่วนอาหารคาวก็ได้แก่ 
แกงเลียง แกงกะหรี่ แกงมัสมั่น แกงคั่ว เป็นต้น ส่วนชาวลั้วะและชาวไทใหญ่จะใช้หัวน ามานึ่งกินกับน้ าพริก 

ส่วนของยอดอ่อนมันเทศก็สามารถน ามาใช้รับประทานเป็นผักได้เช่นกัน โดยน ามาท าแกง เช่น แกง
ส้ม หรือน าลวกจิ้มกับน้ าพริก  

ในด้านอุตสาหกรรม มันเทศยังถูกน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ใช้ท าแป้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว ท า
เหล้า ท าแอลกอฮอล์ กาว ท าน้ าส้ม ท าขนม ขนมคบเคี้ยว อาหารบรรจุกระป๋อง ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเด็ก 
เป็นต้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
แก้กระหายน้ า ช่วยลดไขมันในเลือด เป็นยาระบาย แก้เมาคลื่น แก้บิด ช่วยบ ารุงไต แก้แผลไฟไหม้ 

แก้ฝี ช่วยรักษาเริม ช่วยรักษางูสวัด ช่วยฆ่าแบคทีเรีย ช่วยฆ่าเชื้อรา ช่วยสมานแผล ช่วยถอนพิษ ช่วยรักษา
บาดแผล ช่วยรักษาพิษแมงป่อง แก้ไขข้ออักเสบ ช่วยเพิ่มน้ านม แก้ท้องผูก ช่วยรักษาโรคเหน็บชา ช่วยป้องกัน
โรคมะเร็ง ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ช่วยบ ารุงกระดูก ช่วยบ ารุงฟัน ช่วยบ ารุงสายตา ช่วยรักษาดีซ่าน ช่วยรักษา
โรคเบาหวาน ช่วยรักษาโรคโลหิตจาง ช่วยบ ารุงเลือด ช่วยบ ารุงกระเพาะ ช่วยบ ารุงม้าม ช่วยรักษานิ่วใน
กระเพาะ ช่วยบ ารุงร่างกาย ช่วยบ ารุงก าลัง ช่วยบ ารุงประสาท ช่วยรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
สตรีใกล้คลอดไม่ควรรับประทาน เพราะอาจท าให้พลังงานในตัวมารดาสะดุดหรือมีอาการท้องอืดเฟ้อ 

และผู้ที่มีอาการท้องอืดเฟ้อ บิด เป็นมาลาเรียก็ไม่ควรรับประทาน 
แม้มันเทศจะเป็นพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ส าคัญ มีรสชาติอร่อย ราคาถูก รับประทานง่าย และมี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ในมันเทศมีสารออกซาเลต (Oxalates) ที่อาจเพ่ิมความเสี่ยงเกิดนิ่วในไตได้ 
นอกจากนั้น ยังเคยมีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขไทยว่าด้วยเรื่องสารพิษตกค้างในอาหาร ซึ่งพบว่ามัน
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เทศเป็นหนึ่งในอาหารที่มีสารพิษบางชนิดตกค้างอยู่ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงควรระมัดระวังในการบริโภคมันเทศ 
และท าตามค าแนะน าในการบริโภค เช่น ควรล้างมันเทศให้สะอาด เพ่ือก าจัดสารพิษหรือสิ่งตกค้างก่อนน าไป
ปรุงอาหาร 
วิธีการขยายพันธุ์ 

นิยมใช้เถาที่มีข้ออยู่ด้วย ตัดเป็นท่อนมีความยาว ประมาณ 30 ซม. น าปลูกลงในแปลงดิน มีความ
เอียงประมาณ 45 องศา ให้มีระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ 30×80 เซนติเมตร 
แหลง่ข้อมูลอ้างอิง 
Medthai. (2560). มันเทศ สรรพคุณและประโยชน์ของมันเทศ 27 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://medthai.com/มันเทศ/ 
Thai Food. (2559). มันเทศ. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.thai-thaifood.com/th/ 

มันเทศ/ 
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64) ชื่อภาคเหนือ ลิงลาว  
ชื่อไทย/อื่นๆ ลิงลาว นางลาว นางเเลว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tupistra albiflora K.Larsen 
วงศ์ (Family) Asparagaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นลิงลาว  มีลักษณะเป็นไม้พุ่มอายุหลายปี โตเต็มที่ในช่วงอายุ 5 ปีขึ้นไป ลักษณะกอคล้ายต้น
พลับพลึงแต่กอเล็กและใบเขียวสดกว่า ล าต้นลักษณะเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน มีการแทงล าต้นออกเป็นหลาย ๆ ต้น
ในหนึ่งกอ เมื่อโตเต็มที่กอหนึ่งจะมีล าต้นเฉลี่ยประมาณ 30 - 50 ต้น และเหง้ามีการยกตัวโผล่พ้นดินเห็นได้
ชัดเจน ความสูงของกอต้นลิงลาวเมื่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ 1.2 - 1.5 เมตร ทรงพุ่มกว้างประมาณ 2 - 2.5 
เมตร   

ใบ  มีลักษณะเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับรอบเหง้า  รูปขอบขนาน  เมื่อโตเต็มที่ใบจะกว้างประมาณ  
10 - 15 เซนติเมตร และยาวประมาณ 100 - 120 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบรูปลิ่ม ขอบ
เรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนา เส้นใบไม่ชัดเจน ใบมีสีเขียวสดเป็นมันวาว  

ดอก  จะมีการออกดอกตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี  ดอกจะออกเป็นช่อ ตาม
จ านวนต้นที่อยู่ในกอนั้น ๆ แต่ละต้นในกอจะออกดอกไม่พร้อมกัน สลับกันออกดอกในแต่ละกอ ดอกออกเป็น
ช่อกระจะ ยาวประมาณ 15 – 40 เซนติเมตร ก้านดอกมี 3  ลักษณะ  คือก้านสีเขียว  ก้านสีขาวอมม่วง และ
ก้านใบสีม่วงแก่ ดอกออกมี 3 ลักษณะ คือ ดอกสีเขียวปนม่วง ดอกสีขาวอมม่วง และดอกสีม่วงเข้ม ขณะเมื่อ
อ่อนดอกเรียงกันเป็นกระจุกแน่น แต่เมื่อมีอายุมากข้ึน ก้านดอกจะยืดยาวขึ้นท าให้ดอกอยู่ห่างกัน มีใบประดับ
สีขาว รูปยาวแคบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยง 6 กลีบ ขนาดเล็กมาก สีขาว รูปไข่กว้าง  กลีบดอก 6 กลีบเรียงซ้อน
กัน ความยาวประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร เกสรตัวผู้มีก้านเกสรสีขาว ยาวประมาณ 0.5 - 1 เซนติเมตร รังไข่สี
ขาว อยู่เหนือวงกลีบดอก  

ผล มีลักษณะกลม ผิวขรุขระ เปลือกค่อนข้างหนา ผลหนุ่มมีลักษณะเป็นสีเขียวจัดปนน้ าตาล ผลแก่ 
เป็นสีน้ าตาลออกม่วง ผลมีขนาดประมาณ 4 - 6 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ดอยู่ 3 - 4 เมล็ด เมล็ดหนุ่มส่วน
ใหญ่มีสีขาวใส เมล็ดแก่จะมีสีขาวออกน้ าตาล เนื้อแน่นแข็ง ขนาด 1-2 เซนติเมตร 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ดอกลวกกินกับน้ าพริก ใส่แกงแค แกงใส่เนื้อหมู เนื้อควาย รสชาติออกขมๆ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
น ามาท าแกง แกงแค ส้มต า หรือกินกับน้ าพริก นอกจากนั้นยังน ามาผัดน้ ามันหอยและชุบแป้งทอด 

ดอกและผลเป็นอาหารสัตว์ 
ต้นลิงลาวเป็นพืชป่าที่ดอกมีรสชาติเฉพาะตัว เมื่อน ามาประกอบอาหาร เช่น เครื่องเคียงลาบ น ามา

แกง หรือลวกจิ้มน้ าพริก จะมีรสขมปนหวานนิด ๆ ท าให้รสชาติอาหารมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
มีสารต้านอนุมูลอิสระ ชาวถิ่นเรียกนางแลว นิยมน าช่อดอกอ่อนไปแกง 

วิธีการขยายพันธุ์ 
แยกล าต้น ใช้เมล็ด ใช้เหง้าหรือหัว 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2560). ลิงลาว. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.wikipedia.org 

/wiki/ลิงลาว 
Sawing Khuntasa.  (2556) .  นิเวศวิทยาต้นลิงลาว.  สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก https:// 

phulangka.blogspot.com/2013/09/blog-post_8745.html 
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65) ชื่อภาคเหนือ ส้มป่อย 
ชื่อไทย/อื่นๆ ส้มพอดี (ภาคอีสาน), ส้มคอน (ไทใหญ่), ส้มขอน (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน),พิจือสะ พิฉี่สะ 

(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ผ่อชิละ ผ่อชิบูทู (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), แผละป่อย เมี่ยง
โกร๊ะ ไม้ส้มป่อย (ลั้วะ), เบล่หม่าฮ้ัน (ปะหล่อง) 

 Soap Pod 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia concinna (Willd.) DC. 
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub)  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง เลื้อยทอดล าต้นเกาะเกี่ยวขึ้นไปตามไม้ใหญ่ได้  
ล าต้นและก่ิงก้าน มีหนามแหลมคมขนาดเล็กปกคลุมทั่วไป  
ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับหูใบเป็นรูปหัวใจ ช่อใบย่อย 6 – 12 คู่ แต่ละช่อใบ

ย่อย 8 – 36 คู่ เรียงตรงกันข้าม ใบย่อมไม่มี รูปรีโคนใบตัด ขอบใบขนานมีขนละเอียด ปลายใบมนหรือแหลม 
ขนาดใบย่อยกว้างยาว 0.8-3.0 x 3.5-11.0 มม.  

ดอก ออกเป็นช่อรูปทรงกลม กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกรูปไข่ ค่อนไปทาง
สามเหลี่ยม กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกรูปไข่ปลายแหลม  

ผล เป็นฝัก แบน ขอบขนานโค้งงอ  
เมล็ด รีรูปไข่แบน กว้าง 4.0-8.0 มม. ยาว 6.5-10.0 มม. 

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
- ยอดน าไปแกงใส่ปลา ยอด ใช้ํแกง จอ มีรสชาดเปรี้ยว ใช้แทนมะขามสุก 
- ฝัก ใช้ท าน้ าส้มป่อย รดน้ าด าหัว 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ยอดอ่อน และใบอ่อนมีรสเปรี้ยว ใช้รับประทานเป็นผักสดร่วมกับลาบ แจ่ว หรือน ามาปรุงรส เช่น 

ต้มปลา เนื้อเปื่อย หรือน ามาปรุงเป็นอาหาร เช่น ท าแกงส้ม ต้มส้มไก่ ต้มข่าไก่ ต้มส้มป่อย ข้าวผัดดอกส้มป่อย
หรือข้าวผัดปลาส้มแม่ม่าย แกงเขียดน้อยใส่ยอดส้มป่อย ยอดส้มป่อยอ่อง ใช้ใส่แกงปลาหรือเนื้อ ใส่แกงอ่ืน ๆ 
เพ่ือเพ่ิมรสเปรี้ยว เป็นต้น ส่วนชาวปะหล่องจะใช้ยอดอ่อนน าไปผสมกับน้ าพริกห่อใบตองแล้วน าไปหมก
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รับประทานหรือน าไปท าแกง ส่วนชาวกะเหรี่ยงจะใช้ทั้งยอดอ่อนและดอก เพ่ือน ามาประกอบอาหาร เช่น ท า
แกง 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบของส้มป่อยถือเป็นผักที่มีวิตามินเอและเบต้าแคโรทีนสูงมากเป็นอันดับต้น ๆ ผลจากการทดสอบ

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของยอดส้มป่อยพบว่ามีสูงมาก และยังมีสารซาโปนินในฝักส้มป่อยที่ท าให้ทีเซลล์
ท างานได้ดีขึ้น ช่วยท าให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้นด้วย 

- ฝัก รสเปรี้ยว มีสารซาโปนินสูง ตีกับน้ าจะเกิดฟองที่คงทน ฝักแก่ใช้ต้มเอาน้ าสระผมช่วยขจัดรังแค 
บ ารุงผม เป็นยาปลูกผมและก าจัดรังแค ต้มอาบน้ าหลังคลอด ต าพอกหรือชุบส าลีปิดแผลโรคผิวหนัง ใช้ท าขี้ผึ้ง
ปิดแผลแก้โรคผิวหนัง ฝักปิ้งให้เหลือง ชงน้ าจิบเป็นยาขับเสมหะแก้ไอ แก้น้ าลายเหนียว ต้มน้ าดื่มแก้ไข้
มาลาเรีย ท าให้อาเจียน ต้มหรือบดกินเป็นยาถ่าย 

 - เปลือกฝัก รสขมเปรี้ยว เผ็ดปร่า ช่วยเจริญอาหาร กัดเสมหะ แก้ไอ แก้ซางเด็ก ต้น รสเปรี้ยวฝาด 
เป็นยาระบาย แก้โรคตาแดง แก้น้ าตาพิการ 

- ใบ รสเปรี้ยว ฝาดเล็กน้อย ต้มดื่ม ขับเสมหะ ขับระดูขาว แก้น้ าลายเหนียว ฟอกโลหิต แก้บิด ช าระ
เมือกมันในล าไส้ แก้โรคตา ต าประคบให้เส้นเอ็นหย่อน ยอดอ่อน น ามาต้มน้ า และผสมกับน้ าผึ้งดื่มเป็นยาช่วย
ขับปัสสาวะ หรือน ามาต ารวมกับขมิ้นอ้อย แล้วใส่น้ ามันพืชเล็กน้อย หมกไฟพออุ่น น าไปพอกแก้ฝี 

- ดอก รสเปรี้ยว ฝาด มัน แก้เส้นเอ็นที่พิการให้สมบูรณ์ 
- ใบและฝัก ต้มอาบ ท าความสะอาด บ ารุงผิว 
- ราก รสขม แก้ไข ้
- ยอดอ่อน ใบอ่อน มีรสเปรี้ยว รับประทานเป็นผักสด น ามาปรุงอาหารช่วยดับกลิ่นคาวปลาได้ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การปักช า และการเพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2553). ส้มป่อย. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=285 
สถาบันวิ จั ยและพัฒนาที่ สู ง .  (2553) .  Soap pod tree.  สืบค้น เมื่ อ  22 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=44&name=Soap%20p
od%20tree 

Medthai. (2560). ส้มป่อย สรรพคุณและประโยชน์ของส้มป่อย 46 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 
จาก https://medthai.com/ส้มป่อย/ 
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66) ชื่อภาคเหนือ ส้มออบแอบ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ส้มเค้า (คลองหอยโข่ง-สงขลา),  

 ส้มน้ าออบ, ส้มอ๊อบแอ๊บ (นครศรีธรรมราช)  
 ลูกเถาคัน (ใต้) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cissus sp. 
วงศ์ (Family) Vitaceae 
วิสัยพืช เป็นไม้เลื้อยประเภทเถาวัลย์  
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ส้มออบแอบเป็นพืชเถาที่เกี่ยวพันกับต้นไม้อ่ืน มีใบสีเขียวรูปสามเหลี่ยมหัวใจ ยาวประมาณ 15 ซม. 
ฐานกว้างประมาณ 8 ซม. ล าต้นรูปสี่เหลี่ยมเป็นข้อๆยาวประมาณ 5-10 ซม. เมื่ออ่อนจะมีสีเขียวอ่อน แก่เต็มที่
จะมีแป้งสีขาวเกาะติดระหว่างข้อ ตรงข้อจะมีหนวดสีชมพูใช้เกาะเกี่ยวต้นไม้อ่ืน ใบออกตรงข้อ ดอกออกเป็น
ช่อลักษณะเป็นตุ่มเล็กๆ สีน้ าตาล เมื่อดอกบานจะมีกลีบดอกเล็กๆ สีเหลือง ผลออกเป็นพวง ผลอ่อนจะมีสี
เขียวนวลๆ มีรสชาติเปรี้ยว เมื่อแก่ผลจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงด า แต่ละผลมีขนาดประมาณ 0.5 ซม. 
แหล่งที่พบ  

พบขึ้นกระจายทั่วไปบริเวณป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ถิ่นก าเนิดจากอินเดียและได้กระจายแพร่ พันธุ์ไปทั่วทุกภาคของไทย   
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบ และผลอ่อน มีรสเปรี้ยว ใช้เป็นผักแกงส้ม (แกงเหลือง ปักษ์ใต้) หรือน าไปลนไฟต าน้ าพริกได้ 
- ภาคใต้ นิยมน าใบ รวมทั้งผลอ่อนมาแกงส้มปลา บ้างก็น าใบใส่ในแกงเหลือง  
- ภาคอีสานน าใบปรุงรสในต้มเป็ด ต้มปลา  
- ผลแก่ สามารถน าไปหมักท าไวน์ได้ (มีรสเปรี้ยวคล้ายองุ่น) 
- ใบ น าไปท าเป็นผงนัว (ปรุงรสอาหาร)  

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบ และเถาใช้เป็นยาฟอกเลือด ดับพิษตานซาง ราก แก้อักเสบเนื่องจากเป็นแผลในกระเพาะอาหาร 

และต้มเป็นยาขับพยาธิไส้เดือนส าหรับเด็ก 
ภาคอีสาน เครือข่ายหมอพ้ืนบ้านภาคอีสาน (มหาสารคาม) ได้รวมกลุ่มจัดตั้งเครือข่ายหมอพ้ืนบ้าน 

และรวบรวมองค์ความรู้เรื่องสมุนไพร โดยได้น าข้อมูลสมุนไพรมารวบรวมเป็นต าหรับยา เพ่ือใช้ในการรักษา
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โรคให้สืบกันต่อไป หนึ่งในต าหรับยานั้น มีสูตรพิเศษช่วยบ าบัดในเรื่องอาการเหน็บชาในวัยชรา ด้วยสมุนไพร 
3 ชนิด คือ ส้มข้ีมอด หูลิง เครือทางควาย โดยน าเอาแก่นของไม้ทั้งสาม ต้มรวมกันใช้ดื่ม 
วิธีการขยายพันธ์ 

การเพาะเมล็ด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สมุนไพรไทย ยาสมุนไพรไทย รักษาโรค. (2553). ส้มออบแอบ แก้อักเสบ ลดแผลในกระเพาะ. สืบค้นเมื่อ 22 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://thailandherb.wordpress.com/2010/03/29/ส้มออบแอบ-แก้
อักเสบ-ลดแผล/ 

ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.).  ส้มอ๊อบแอ๊บ. สืบค้นเมื่อ 22 
พฤศจิกายน 2561 จาก  http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant& 
view=showone&Itemid=59&id=1364 
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67) ชื่อภาคเหนือ สะแล 
ชื่อไทย/อื่นๆ แกแล ข่อยย่าน ชะแล สาแล 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Broussonetia kurzii (Hook. f.) Corner  
วงศ์ (Family) Moraceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

สะแลเป็นไม้เลื้อย พบในป่าเบญจพรรณ และป่าละเมาะในภาคเหนือของไทย ชาวบ้านทางเหนือเล่า
ว่า สะแลมี 2 ชนิด คือ สะแลสร้อย และสะแลป้อม ทุกส่วนของต้นมีลักษณะเหมือนกันต่างกันที่ลักษณะการ
ออกลูก สะแลสร้อยจะออกลูกเป็นลูกเดี่ยว ส่วนสะแลป้อมจะออกลูกเป็นช่อ แต่ละช่อมีหลายลูก ลูกมีลักษณะ
เหมือนกันชาวบ้านเก็บลูกขายจะเก็บปนกันทั้งสองชนิด สะแลมีล าต้นเป็นเถาเลื้อย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกจากกิ่ง 
ออกตรงข้ามกัน ใบสีเขียว ด้านหลังใบเขียวอ่อนกว่าหน้าใบเล็กน้อย ขอบใบเรียบหรือมีหยักเล็กๆ โดยเฉพาะ
ปลายใบมักหยักเล็กน้อย ใบรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบแหลม ก้านใบยาว 1-1.3 ซม. ใบกว้าง 4.5-5.8 ซม. 
ใบยาว 8.5-12.7 ซม. ดอก สะแลจะออกตามกิ่ง ดอกมีสี เขียว ก้านดอกสั้น ดอกมีรูปร่างทรงกลม 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-7 มม. ก้านหนึ่งอาจมีลูกเดียวหรือหลายลูก 

สะแล มีดอกเพศผู้กับเพศเมียอยู่คนละต้น ลักษณะของดอกเพศผู้ ยาว รี คล้ายก้านพริกไทยสด 
ชาวเมืองเรียกว่า สะแลยา ส่วนดอกเพศเมียมีรูปร่างค่อนข้างกลมคล้ายๆ ดอกกะหล่ าขนาดจิ๋ว เรียกว่า สะแล
มน หรือ สะแลป้อม 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว   
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดเอาไปแกง กินเม็ด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ดอกสะแลใช้เป็นผัก  
- ดอกสะแล มีรสมัน ใช้ปรุงเป็นแกงส้ม 
- เมนูดอกสะแล ชาวเหนือมักน าดอกสะแลมาแกงใส่ปลาย่างหรือกระดูกหมู ใส่เครื่องแกงเลียง อย่าง

แกงเลียงผักหวานปลาย่าง ซึ่งแกงเลียงคนเมืองจะไม่เหมือนแกงเลียงภาคกลาง แต่ก็มีส่วนผสมเครื่องแกง
คล้ายๆกัน และนอกจากนี้ดอกสะแลยังต้มกินกับน้ าพริกได้เหมือนผักอ่ืนๆ แต่ที่ได้รับความนิยมมาก คือ แกง
ส้มดอกสะแล 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ประกอบไปด้วย เส้นใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินซี วิตามินบี 1 

วิตามินบี 2 
วิธีการขยายพันธุ์ 

สะแลขยายพันธุ์ได้โดยการปักช า โดยน ากิ่งแก่มาปักช า และเมื่อออกรากแล้วน าไปปลูกในบริเวณที่
ต้องการ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เทคโนโลยีชาวบ้าน. (2560). แกงส้มดอกสะแล อาหารตามฤดูกาลคนล้านนา. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 

2561 จาก https://www.technologychaoban.com/ folkways/article_31937 
ผักพ้ืนบ้าน. (ม.ป.ป.). สะแล. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก  http://area-based.lpru.ac.th/veg/ 

www/Native_veg/v413.htm 
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). สะแล. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 

2561 จาก  http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php?id_ingredient= 
374 

สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง. (2553). สะแล. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก  https://eherb.hrdi. 
or.th/search_result_details.php?herbariumID=1391&name=- 
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68) ชื่อภาคเหนือ เสลดพังพอนตัวเมีย 
ชื่อไทย/อื่นๆ ลิ้นมังกร ผักมันไก่ ผักลิ้นเขียด (เชียงใหม่), พญาปล้องค า (ล าปาง), เสลดพังพอนตัว

เมีย (พิษณุโลก), พญาปล้องด า พญาปล้องทอง (ภาคกลาง) , ลิ้นงูเห่า พญายอ 
(ท่ัวไป), โพะโซ่จาง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ชิงเจี้ยน หนิ่วซิ้วฮวา (จีนกลาง) 

 Snake Plant 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau 
วงศ์ (Family) Acanthaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม  
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
มีหนาม เรียกตัวผู้ กินไม่ได้ 
ไม่มีหนาม เรียกตัวแม่ ทานได้ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต้นเสลดพังพอนตัวเมีย จัดเป็นพรรณไม้พุ่มแกมเถา มักเลื้อยพาดไปตามต้นไม้อ่ืนๆ มีความสูงได้

ประมาณ 1-3 เมตร ล าต้นมีลักษณะเกลี้ยง ต้นอ่อนเป็นสีเขียว ล าต้นมีลักษณะกลม ผิวเรียบเป็นปล้องสีเขียว 
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักช าหรือแยกเหง้าแขนงไปปลูก เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ชอบดินร่วน ระบายน้ าดี 
มีแสงแดดจัด มีเขตการกระจายพันธุ์ในจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ในประเทศไทยมักพบขึ้น
ตามป่าเบญจพรรณท่ัวทุกภาคของประเทศ หรือพบปลูกกันตามบ้านทั่วไป 

ใบเสลดพังพอนตัวเมีย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ลักษณะของใบเป็นรูปใบหอก รูป
รีแคบขอบขนาน ปลายใบ และโคนใบแหลม ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร และ
ยาวประมาณ 7-9 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวเข้ม ผิวใบเรียบ 

ดอกเสลดพังพอนตัวเมีย ออกดอกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกประมาณ 3-6 ดอก กลีบ
ดอกเป็นสีแดงส้ม โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร ปลายแยกออกเป็น 2 
ปาก คือ ปากล่าง และปากบน ดอกหนึ่งมี 5 กลีบ กลีบดอกเป็นรูปทรงกระบอก ส่วนกลีบรองกลีบดอกนั้นเป็น
สีเขียว ยาวเท่าๆกัน มีขนเป็นต่อมเหนียวๆ อยู่โดยรอบ ดอกมีเกสรเพศผู้ 2 อัน ส่วนเกสรเพศเมียเกลี้ยงไม่มีขน 
ออกดอกในช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม (แต่มักจะไม่ค่อยออกดอก) 

ผลเสลดพังพอนตัวเมีย ผลเป็นผลแห้งและแตกได้ (แต่ผลไม่เคยติดเป็นฝักในประเทศไทย) ลักษณะ
ของผลเป็นรูปกลมยาวรี ยาวได้ประมาณ 0.5 เซนติเมตร ก้านสั้น ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 4 เมล็ด 

หมายเหตุ : เสลดพังพอน เป็นชื่อพ้องของพรรณไม้ 2 ชนิด คือ เสลดพังพอนตัวผู้ และเสลดพังพอน
ตัวเมีย ซึ่งจะแตกต่างกันตรงที่เสลดพังพอนตัวผู้ล าต้นจะมีหนาม และมีดอกเป็นสีเหลือง ส่วนเสลดพังพอนตัว
เมียล าต้นจะไม่มีหนาม และมีดอกเป็นสีแดงส้ม เพ่ือไม่ให้เป็นการสับสนหลายๆ ต าราจึงนิยมเรียกเสลดพังพอน
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ตัวเมียว่า “พญายอ” หรือ “พญาปล้องทอง” โดยเสลดพังพอนตัวผู้นั้นจะมีสรรพคุณทางยาอ่อนกว่า
เสลดพังพอนตัวเมีย และต ารายาไทยนิยมน ามาใช้ท ายากันมาก 
แหล่งทีพ่บ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอดใส่แกงแค ตัวแม่ ใส่แกงแค ใส่ผักพญายอ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยอดอ่อน และใบอ่อนสามารถน ามาใช้บริโภคได้ โดยน าไปปรุงเป็นอาหาร เช่น แกงแค 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ตัวผู้ ทาแก้พิษสัตว์กัด 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ยอดอ่อนรสมัน แก้เส้นเอ็นพิการ ขัดยอก 
- ใบสดน ามาขยี้ทาแผลแมลงสัตว์กัดต่อย  
- ใบสดคั้นเอาแต่น้ าใช้ทาแก้เริม งูสวัด อาการอักเสบเฉพาะที่ เช่น แผลในปากปวดบวมแดง ปวดแสบ

ปวดร้อนเนื่องจากแมลงสัตว์กัดต่อย 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
แม้ในอดีตจะมีการใช้ใบสดน ามาต าแล้วพอกบริเวณที่เป็นแผล แต่ในปัจจุบันวิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมแล้ว 

เพราะจะท าความสะอาดได้ยาก ท าให้กากติดแผล และอาจท าให้ติดเชื้อเป็นหนองได้ 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การปักช า 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ส านักพิมพ์บ้านและสวน. (2558) .  พญายอ.  สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก  http://book. 

baanlaesuan.com/plant-library/clinacanthus-nutans/ 
Medthai. (2560). เสลดพังพอนตัวเมีย สรรพคุณของต้นเสลดพังพอนตัวเมีย 35 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 22 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/เสลดพังพอนตัวเมีย/ 
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69) ชื่อภาคเหนือ เสาวรส  
ชื่อไทย/อื่นๆ กะทกรกฝรั่ ง กะทกรกสีดา กะทกรกยักษ์ , Passion Fruit, Jamaica honey-

suckle, Yellow granadilla 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Passiflora edulis  
วงศ์ (Family) Passifloraceae  
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ล าต้น เสาวรสเป็นพืชอายุหลายปีที่มีความแข็งแรง ล าต้นเป็นไม้เลื้อยกึ่งไม้เนื้อแข็ง ล าต้นอ่อนเป็นเถา
สีเขียวและกลวง ตาข้างพัฒนาไปเป็นมือเกาะ มือเกาะเป็นเส้นโค้งม้วนขดเป็นเกลียวช่วยยึดล าต้น และเถาให้
เลื้อยพันเกาะหลักค้ ายันและยาวออกไป 

ใบประกอบด้วยส่วนหูใบและก้านใบ มีสีเขียวเข้ม เส้นใบเหลืองเข้มถึงแดง ใบประดับแหลมยาว
ประมาณ 1 เซนติเมตร ก้านใบยาว 2-5 เซนติเมตร ใบอ่อนยังไม่มีรอยแฉกเป็นรูปไข่ต่อมาแผ่ออกเป็น 3 แฉก
จากฐานใบซึ่งเป็นรูปหัวใจ 

ดอก ดอกเป็นลักษณะดอกเดี่ยวและสมบูรณ์เพศ มีกลิ่นหอมและสีสันฉูดฉาดสะดุดตา ต้นเริ่มออก
ดอกเมื่ออายุประมาณ 4-5 เดือน โดยออกดอกบริเวณตาข้าง เมื่อดอกบานเต็มที่ ใบประดับมีขอบหยักคล้าย
ฟันเลื่อย 3 ใบอยู่บริเวณปลายก้านดอก กลีบดอกกระจายตัวออกแยกสลับกับกลีบเลี้ยง มีเส้นสีขาวบริเวณโคน
เส้นเป็นสีม่วงออกมาจากฐานของกลีบดอกเรียงกันเป็นสองชั้น เรียก corona เกสรเพศผู้มี 5 อัน และมีอับ
ละอองเรณูอยู่ตรงปลายเกสรตรงกลางของดอกมีก้านชูรังไข่ บริเวณยอดมีก้านเกสรตัวเมีย 3 อัน ตรงปลาย ท า
หน้าที่รับละอองเกสร 

ผลของเสาวรสเป็นผลเดี่ยว ลักษณะกลมผลโต เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-7 เซนติเมตร น้ าหนัก 
70-100 กรัมต่อผล ผิวของผลอ่อนมีสีเขียวกระขาว ภายในผลมีเมล็ดจ านวนมากติดกับผนังรังไข่หรือรก 

เมล็ดสีน้ าตาลหรือด า แต่ละเมล็ดถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อหุ้มเมล็ดที่มีลักษณะเหนียวข้นสีเหลือง เนื้อแน่น 
น้ าเยอะ รสชาติหอมหวานคล้ายกลิ่นน้ าผึ้งเล็กน้อย มีความหวาน 18-20oBrix การออกดอกนับจากเริ่มดอก
บานจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 60-65 วัน 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
ยอด น ามาลวกกินกับน้ าพริก กินกับลาบ ใส่แกงแค 
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ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบเสาวรสสามารถน ามาต า แล้วคั้นเอาแต่น้ า น ามาดื่มเป็นยาถ่ายพยาธิได้ 
เนื้อไม้ ตามต ารับยาสมุนไพรใช้เป็นยาถอนพิษ รักษาบาดแผล และช่วยในการควบคุมธาตุ 
ดอกเสาวรสสามารถน ามาใช้แก้ไอ และขับเสมหะได้ 
น ารากเสาวรสไปต้มน้ าแล้วกรองน ามาดื่มก็จะสามารถช่วยแก้ไข้ รักษากามโรค และทารักษาผดผื่น

คันได ้
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
บ ารุงสายตา เสาวรสเต็มไปด้วยวิตามินเอ มีสารฟลาโวนอยด์อย่างเบต้าแคโรทีน ซึ่งถือว่าเป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยป้องกันเซลล์ประสาทตาจากการถูกท าลาย และช่วยบ ารุงสายตาได้เป็น
อย่างดี 

กระตุ้นระบบขับถ่าย ในเสาวรสนั้นเต็มไปด้วยไฟเบอร์ มีส่วนช่วยในการขจัดคอเลสเตอรอลไม่ดีที่อยู่
ในร่างกายได้ สามารถขจัดสารพิษเหมาะส าหรับใช้ในการดีท็อกซ์ร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันมะเร็งล าไส้ 

ป้องกันหวัด เสาวรสมีวิตามินซีอยู่สูงถึง 30 กรัม ท าให้ร่างกายได้รับปริมาณวิตามินซีอย่างเพียงพอ 
การทานเสาวรสอย่างต่อเนื่องจะช่วยป้องกันหวัด ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง และปกป้อง
ร่างกายจากอาการภูมิแพ้ได ้

บ ารุงหัวใจ เสาวรสมีธาตุโพแทสเซียมสูงถึง 384 มิลลิกรัม โพแทสเซียมเป็นสารอาหารที่มีบทบาท
ส าคัญต่อเซลล์และของเหลวในร่างกาย เมื่อร่างกายได้รับโพแทสเซียมในปริมาณที่พอเหมาะ จะท าให้การ
ท างานของหัวใจและความดันเป็นไปอย่างปกติ 

ป้องกันกระดูกพรุน เสาวรสมีสรรพคุณในการป้องกันโรคกระดูกพรุน เนื่องจากในเสาวรสมีแคลเซียม
และฟอสฟอรัสสูง วิธีการรับประทาน ให้คั้นเอาน้ าจากผลแก่จัด คั้นเอาแต่น้ า ใส่เกลือหรือน้ าตาลลงไปตาม
ชอบ สามารถน าออกมาดื่มได้ทั้งวัน นอกจากนี้น้ าเสาวรสยังช่วยป้องกันโรคเหงือกอักเสบ ท าให้ฟันแข็งแรงได้
อีกด้วย 

ท าให้นอนหลับง่าย การดื่มน้ าเสาวรสจะช่วยเพ่ิมความสดชื่นให้ร่างกาย ท าให้นอนหลับง่ายขึ้น การ
ดื่มน้ าเสาวรสให้ได้ประโยชน์ ควรดื่มน้ าคั้นสด เติมน้ าตาลหรือเกลือลงไปเล็กน้อย เพียงแค่นี้ก็ท าให้นอนหลับ
สบายขึ้นแล้ว 

ช่วยลดน้ าหนัก เสาวรสสามารถช่วยควบคุมน้ าหนักได้ เนื่องจากมีแคลอรี่ต่ า ทานแล้วไม่อ้วน แต่ให้
สารอาหารที่ดีต่อร่างกาย มีกากใยสูง เมื่อทานเข้าไปแล้วท าให้รู้สึกอ่ิม ลดความอยากอาหาร ลดการสร้างไขมัน
ใหม่ และช่วยสลายไขมันเก่าได้เป็นอย่างดี 
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โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
การรับประทานเสาวรสอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น วิงเวียนศีรษะ รู้สึกสับสน กล้ามเนื้อท างาน

ผิดปกติ ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงไป หลอดเลือดอักเสบ บางรายพบรายงานว่ามีอาการคลื่นไส้ อาเจียน 
ง่วงซึม หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ 

การใช้เสาวรสกับผิวหนังยังไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย ก่อนการใช้จึงควรปรึกษาแพทย์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 

หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานเสาวรส เนื่องจากสารเคมีบางตัวในเสาวรสอาจท าให้มดลูกหดตัว 
ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงในการรับประทานเสาวรส เพราะยังไม่มีข้อมูลยืนยันความ

ปลอดภัยเพียงพอหรือหากต้องการรับประทานควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง 
ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดควรหยุดรับประทานเสาวรสอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เนื่องจากเสาวรสอาจมีผลต่อ

ระบบประสาทส่วนกลางซึ่งอาจไประงับฤทธิ์ยาสลบหรือยาตัวอ่ืนต่อสมองในช่วงผ่าตัดและหลังจากผ่าตัด 
วิธีการขยายพันธุ์ 

การเพาะด้วยเม็ด การปักช ายอด การเสียบยอด หรือ ต่อยอด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พบแพทย์ . (ม.ป.ป.).  เสาวรสกับประโยชน์ด้านการแพทย์.  สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก

https://www.pobpad.com/เสาวรสกับประโยชน์ด้านก 
Medthai. (2560). เสาวรส สรรพคุณและประโยชน์ของเสาวรส 37 ข้อ ! (กะทกรกฝรั่ง). สืบค้นเมื่อ 22 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/เสาวรส/ 
HonestDocs. (2561). ประโยชน์ของเสาวรส และไอเดียการกินการใช้เสาวรสเพ่ือสุขภาพ. สืบค้นเมื่อ 22 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.honestdocs.co/benefits-of-passion-fruit 
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70) ชื่อภาคเหนือ เสี้ยว 
ชื่อไทย/อื่นๆ ชงโค (กลาง และทั่วไป) เสี้ยวดอกแดง (ภาคเหนือ) เสี้ยวเลื่อย (ภาคใต้) เสี้ยวหวาน 

(แม่ฮ่องสอน) เสี่ยว/เสี้ยว (อีสาน) 
 Orchid Tree, Purple Orchid Tree, Butterfly Tree, Purple Bauhinia, Hong 

Kong Orchid Tree 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia purpurea Linn.  
วงศ์ (Family) Fabaceae 
วิสัยพืช ไม้ต้น (Tree) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข้อมูลจากชุมชน 
ดอกสีขาว สีม่วง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ล าต้น ชงโค/เสี้ยว เป็นไม้ยืนต้นประเภทพลัดใบ มีล าต้นตั้งตรง ล าต้นสูงประมาณ 5-15 เมตร ล าต้น

แตกกิ่งเป็นน้อย เปลือกล าต้นมีสีเทา ผิวเปลือกขรุขระ 
ใบชงโค เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ แทงออกเป็นเดี่ยวสลับข้างกันบนข้อกิ่ง ใบมีสีเขียวอ่อนถึงเขียวสด ใบมี

ลักษณะค่อนข้างมน แผ่นใบ และขอบใบเรียบ โคนใบ และส่วนปลายจะหยักโค้งมนตรงกลาง ท าให้ใบแลดู
คล้ายใบแฝดหรือคล้ายรูปไต ใบกว้างประมาณ 8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร ใบอ่อนกางแผ่น้อย
ท าให้แลดูคล้ายปีกผีเสื้อ ส่วนการพลัดใบจะเริ่มพลัดใบไปเรื่อยตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม และจะเริ่มแทงยอด 
และใบอ่อนเมื่อเข้าสู่ต้นฤดูฝนเดือนเมษายน-พฤษภาคม หลังจากนั้น จะเริ่มแทงช่อดอกออกมาทีหลัง และเริ่ม
ติดฝัก 

ดอกชงโคเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีรูปร่างคล้ายดอกกล้วยไม้ ดอกออกเป็นช่อบริเวณซอกใบที่ปลายกิ่ง 
แต่ละช่อมี 5-10 ดอก ดอกประกอบด้วยกลีบดอก 5 กลีบ สีม่วงอมชมพู ภายในดอกมีเกสรตัวผู้ และเกสรตัว
เมีย เมื่อดอกบาน ดอกจะส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกสามารถออกได้ตลอดทั้งปี 

ผลหรือฝักชงโคมีลักษณะเป็นฝักคล้ายฝักถั่ว มีรูปร่างแบน ฝักมีขนปกคลุม ฝักมีขนาดกว้าง 1-2 ซม. 
ยาว 20-25 ซม. ฝักจะเริ่มทยอยติดตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม จนแก่ในช่วงเดือนกันยายน ฝักแก่จะมีสีน้ าตาล 
และเม่ือแก่จัดจะมีสีด า 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
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วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
- จอกินกับเนื้อควาย 
- ยอดอ่อน แกงปลาแห้ง ลวกจิ้มน้ าพริก 
- กินยอด แกงผักเสี้ยว 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ผักเสี้ยว หรือเสี้ยวดอกแดง หรือชงโค นิยมน ายอดอ่อนมาแกงกับปลาแห้ง มะเขือเทศลูกเล็ก และมี

วิธีการแกงเช่นเดียวกับแกงผักขี้ขวง ผักขี้เสียด แกงผัก 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบน ามาตากแดด ใช้ชงเป็นชาดื่ม 
- ใบน ามาขยี้ และผสมน้ าเล็กน้อยใช้ประคบรักษาแผล และช่วยในการห้ามเลือด 
- ใบอ่อนใช้เคี้ยวเพื่อลดกลิ่นปาก 
- ดอก น ามาต้มน้ าดื่ม ช่วยลดอาการไอ ท าให้ชุ่มคอ 
- เปลือกล าต้นน ามาต้มน้ าดื่ม ใช้รักษาอาการท้องเสีย และอาหารเป็นพิษ 
- น้ าต้มจากเปลือกใช้เป็นยาขับปัสสาวะ 
- ราก น ามาต้มน้ าดื่ม ใช้เป็นยาขับลม 
- น้ าต้มจากรากใช้เป็นยาขับปัสสาวะ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ชงโคสามารถปลูก และขยายพันธุ์ทั้งการเพาะเมล็ด การปักช ากิ่ง และการตอนกิ่ง แต่ทั่วไปนิยมใช้

วิธีการเพาะเมล็ด เพราะง่าย และสะดวกกว่าวิธีอ่ืน ส่วนการตอนกิ่ง และการปักช าก็ยังเป็นที่นิยมอยู่บ้าง 
เนื่องจาก จะได้ล าต้นที่ไม่สูงมากนัก แต่มีข้อเสีย คือ ล าต้นจะแตกกิ่งน้อย 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.).  ชงโค สรรพคุณ และการปลูกชงโค.  สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://puechkaset.com/ชงโค/ 
ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.).  แกงผักเสี้ยว . สืบค้นเมื่อ 22 

พฤศจิกายน 2561 จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_lannafood.php? 
id_food=124 
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71) ชื่อภาคเหนือ โสม 
ชื่อไทย/อื่นๆ โสมไทย  

 Fame Flower, Ceylon Spinach, Sweetheart, Surinam Purslane 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 
วงศ์ (Family) Talinaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

พืชล้มลุก ขนาดเล็ก มีอายุหลายปี สูงได้ถึง 1 เมตร มีเหง้าใต้ดิน เมื่อรากโตเต็มที่จะมีรูปร่างเหมือน
โสมจีน ต้นเป็นเหลี่ยม ล าต้นฉ่ าน้ า  

ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ใบรูปไข่กลับปลายโตแหลม ยาว 6-13 เซนติเมตร โคนสอบแหลม ปลายใบมน
หรือแหลมสั้น ขอบใบเรียบ แผ่อยู่เหนือดิน ใบมีสีเขียวเรียบเป็นมัน เนื้อใบหนา ก้านใบชูตั้ง  

ดอกมีขนาดเล็ก เป็นช่อที่ส่วนยอดหรือปลายกิ่ง ดอกสีชมพู มี 5 กลีบ กลีบเลี้ยงมี 2 กลีบ ร่วงง่าย 
เกสรตัวผู้มี 10 อัน มีสีเหลืองยื่นออกมาจากกลีบดอก ก้านช่อตั้งสูง  

ผลสีแดง กลมรี มีขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเทา  
เมล็ดจ านวนมากอยู่ภายใน สีด า  

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
มาจากถิ่นอ่ืน 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
- ใบ ใส่แกงอ่อมไก่ ย าจิ้นไก่  
- ยอด ออกหน้าฝน น าไปผัด  
- หัว น าไปดองบ ารุงก าลัง 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบ และต้นน ามาผัด เป็นผักที่มีรสดี ใช้แทนผักโขมสวนได้ เป็นพืชที่อุดมด้วยวิตามิน เป็นอาหารที่มี

คุณค่าส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ที่เพ่ิงฟ้ืนไข้ 
- ยอดอ่อน ใบอ่อนสามารถน ามาผัดเป็นผักที่มีรสชาติดี เช่น ผัดน้ ามันหอย ผัดแบบผักบุ้งไฟแดง หรือ

น ามาใช้ท าแกงเลียง แกงป่า แกงจืด แกงแค ส่วนยอดใบอ่อนก็น ามาลวก ต้ม หรือนึ่งจิ้มกินกับน้ าพริก ใช้ผสม
ในแป้งท าขนมบัวลอย ขนมทองพับ ข้าวเกรียบปากหม้อ และใบอ่อนยังสามารถน ามาใช้แทนผักโขมสวน ใน
การท าอาหารได้อีกด้วย 
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สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
- เหง้า รสหวานร้อน บ ารุงร่างกาย บ ารุงก าลัง บ ารุงธาตุ แก้อ่อนเพลีย หรือทาภายนอกแก้อักเสบ ลด

อาการบวม 
- ใบ แก้บวมอักเสบมีหนอง ขับน้ านม  
- รากบ ารุงปอด แก้อาการอ่อนเพลีย หรือหลังฟ้ืนไข้ ปัสสาวะขัด เหงื่อออกมาก ศีรษะมีไข้ ไอเป็น

เลือด แก้ไอ บ ารุงปอด ประจ าเดือนผิดปกติ ท้องเสีย 
- บางข้อมูลระบุว่า โสมไทยเป็นผักท่ีมีฤทธิ์เย็น สามารถน ามาใช้ท าเป็นน้ าคลอโรฟิลล์ได้ 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ผู้ที่เป็นโรคไต โรคเกาต์ โรคไขข้ออักเสบ ไม่ควรรับประทานในปริมาณมาก 

วิธีการขยายพันธุ์ 
นิยมขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เพราะจะได้รากแบบโสมเกาหลีหรือโสมจีน แต่ถ้าน ามาปักช าจะไม่มีราก

แก้ว (รากโสม) แต่จะมีเพียงรากแขนงเท่านั้น โสมไทยจัดเป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่เจริญเติบโตได้ดีในดินทราย
หรือดินร่วนซุยที่มีความชุ่มชื้นสูง ชอบที่มีแสง 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2553). โสมไทย. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=117 
Medthai. (2560). 22 สรรพคุณและประโยชน์ของโสมไทย ! (โสมคน). สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://medthai.com/โสมไทย/ 
  



873 
 

 

72) ชื่อภาคเหนือ หน่อก้า  
ชื่อไทย/อื่นๆ ข่าโคม, ข่าคม, กุ๊ก ก๊า(คนเมือง), เพาะเก่อย่อ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่) , หล่อจะแล่ง

(ลั้วะ), ข่าป่า 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Alpinia malaccensis 
วงศ์ (Family) Zingiberaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ข่าป่าเป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ต้นเกิดจากกาบใบอัดกันแน่น สูง 1.5-2 เมตร  
ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ กว้าง 4-8 ซม. ยาว 10-50 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบเป็นติ่งแหลมสั้น ขอบใบ

เรียบ ผิวใบเรียบมัน  
ดอกช่อดอกสีขาวทรงกระบอก ออกตั้งตรงที่ปลายยอดคล้ายดอกกล้วยไม้ ช่อดอกยาว 20-30 ซม. 

ดอกย่อยสีขาว โคนติดกันเป็นหลอดสั้น ปลายแยกเป็น 3 กลีบ กลีบใหญ่ที่สุดมีริ้วสีแดง 
ผลอ่อนสีเขียวมีขนนุ่มปกคลุม เมื่อแก่ให้สีแดงหรือส้ม มีเมล็ดอยู่ภายใน 

แหล่งที่พบ 
สวนครัว     

ที่มาของพันธุ์พืช 
ท้องถิ่น 

วิธีน ามาใช้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
ลวก ต้ม กินกับน้ าพริก แกงใส่ชะอม 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ช่อดอกอ่อน ลวกกินกับน้ าพริก, ผลสุก รับประทานได้ มี รสเปรี้ยวหวาน(คนเมือง,ลั้วะ) ดอก ต้มหรือ

ลวกรับประทานจิ้มน้ าพริก(กะเหรี่ยงเชียงใหม่) 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. สกัดน้ ามันจากเหง้าแห้งได้ และใช้เป็นยาสมุนไพร ช่อดอกอ่อน ชาวกะเหรี่ยงน าไปลวกจิ้มน้ าพริก 

ผลสุกรับประทานได้ รสหวานอมเปรี้ยว 
2. เหง้าแก่ เหง้าอ่อน ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้ อาเจียน รักษาโรคเบาหวาน แก้

หอบหืด แก้เสมหะ ลดไข้ ช่วยย่อยอาหาร ช่วยให้เจริญอาหาร ช่วยขับเหงื่อ ท าให้ร่างกายสดชื่น แก้บิด แก้
ท้องร่วง ลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ผิวพรรณแลดูอ่อนเยาว์ ต้านเชื้อไวรัส 
ลดปริมาณเชื้อเอดส์ 
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3. แกนอ่อนต้นเทียม แก้ท้องร่วง ขับปัสสาวะ ช่วยย่อยอาหาร ช่วยให้เจริญอาหาร 
4. ใบ แก้ฟกช้ า แก้นิ่ว ช่วยขับปัสสาวะ บ ารุงสายตา 
5. ดอก บ ารุงประสาท แก้ขัดปัสสาวะ ช่วยย่อยอาหาร และเจริญอาหาร 
6. ราก แก้จุกเสียดแน่นท้อง ช่วยเจริญอาหาร แก้ท้องเสีย ลดอาการไอ ขับเสมหะ 
7. ผล ลดไข้ แก้เจ็บคอ ขับเสมหะ ลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ต้านอนุมูลอิสระ 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ 
1. การรับประทานจ านวนมากมีผลท าให้หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ 
2. อาจท าให้เกิดอาการแพ้ในบางรายที่มีภูมิไวต่อข่า เช่น ผื่นแดงตามตัว วิงเวียนศรีษะ เป็นต้น 
3. หญิงมีครรภ์ไม่ควรรับประทานมาก อาจมีผลท าให้แท้งได้ 
4. ผู้ป่วยนิ่วในถุงน้ าดีควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากขิงมีฤทธิ์ในการขับน้ าดี 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การแยกเหง้า โดยปลูกช่วงต้นฝนหรือในฤดูฝน 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.).  ข่า สรรพคุณ และการปลูกข่า.  สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก http:// 

puechkaset.com/ข่า 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2558). ข่าป่า. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.wikipedia.org/ 

wiki/ข่าป่า 
สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง. (2553). ข่าป่า. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก https://eherb.hrdi. 

or.th/search_result_details.php?herbariumID=79&name=ข่าป่า 
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73) ชื่อภาคเหนือ หน่อไม้ฮวก 
ชื่อไทย/อื่นๆ ไผ่รวก 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thyrsostachys siamensis Gamble 
วงศ์ (Family) Poaceae 
วิสัยพืช - 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นไผ่ อายุหลายปี เป็นกอ ล าต้นตั้งตรง กลม เป็นทรงกระบอกกลวง ขนาด 2-5 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง 
สีเขียวอมเทา ไม่มีหนาม เนื้อเเข็ง มีข้อปล้องชัดเจน แต่ละปล้องจะยาว 15-30 เซนติเมตร มีเหง้าใต้ดินสั้น ไม่
ทอดขนานไปทางระดับ 

ใบเดี่ยว เรียงสลับ 2 แถว ใบรูปหอก กว้าง 0.6-1.2 เซนติเมตร ยาว 8-14 เซนติเมตร ปลายใบแหลม 
โคนใบมน ขอบใบเรียบคม ผิวใบด้านบนเรียบ สีเขียวอ่อน ใบแก่สีเหลืองอ่อน มีเส้นลายใบข้างละ3-5 เส้น มี
กาบหุ้มล าต้นบางแนบชิดล าต้น ไม่หลุดร่วง ยอดกาบบางเรียวสอบไปหาปลาย ไม่มีติ่ง กาบตอนปลายกาบ
ตรงที่ต่อกับใบจะมีลิ้นใบ 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- หน่อใช้รับประทาน 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- หน่อใช้รับประทาน แก้ริดสีดวงทวารหนัก บ ารุงร่างกาย ตา  
- ใบ ขับฟอกล้างโลหิตระดูที่เสีย 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การขุดแยกเหง้า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
โครงการอนุ รั กษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ ฯ  สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). ไผ่รวก. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 
2561 จาก http://www.rspg.cmru.ac.th/activity.php?activity=3 
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ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.). ไผ่รวก. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 
2561 จาก http: //biodiversity. forest.go.th/ index.php?option=com_dofplant&id=853& 
view=showone&Itemid=59 
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74) ชื่อภาคเหนือ หน่อไร่ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ไผ่ไร่ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gigantochloa albociliata (Munro) Kurz 
วงศ์ (Family) Poaceae  
วิสัยพืช - 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไผ่ ไร่เป็นไผ่ใบเขียวตลอดปีถ้าอยู่ในป่าดงดิบ และท้ิงใบเม่ืออยู่ป่าเบญจพรรณ ล าต้นแน่นเป็นกอ ล าสี
เขียวแกมเทา และโค้ง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-3.0 ซม. ข้อนูนเห็นได้ชัด ปล้องยาวได้ 15-40 ซม. มีขนสั้นมั่งทั้ง
ปล้อง ล าหนา 0.5-1.0 ซม. กิ่งเรียวยาว 

ใบ รูปแถบ ขนาดกว้าง 2.0-2.5 ซม. และยาว 15-20 ซม. ท้องใบไม่มีขน หลังใบสากและคาย กระจัง
ใบค่อนข้าวยาว มีขนยาว กาบหุ้มใบเรียบ มีขนแข็ง ปลายตัด กาบหุ้มล าเมื่ออ่อนมีขนสีน้ าตาลคลุมแน่น แก่จะ
ร่วงหลุดไป ปลายกาบเรียบ ขอบล่างจะโค้งงอเข้า ครีบกลีบเล็กและโค้ง กระจังกาบยาว ขอบหยักปลายตัด ใบ
ยอดกาบยาว รูปหอก ปลายเรียวแหลม โคนกว้างกลม และอาจมีปีกออกด้วย หน่อมีขนาดเล็ก 

ดอก ช่อดอกอยู่เป็นกลุ่มคล้ายรูปดาว มีใบประดับรองรับช่อดอก ช่อดอกย่อยไม่มีก้าน รูปใบหอก 
ประกอบด้วย 2-3 ดอกย่อย ดอกย่อยที่ฐาน 1 ดอกเป็นหมัน กาบช่อย่อยติดทน ขนาดสั้นกว่าช่อดอกย่อย กาบ
ช่อย่อยล่างและกาบช่อย่อยบนคล้ายกัน กาบช่อย่อยบนรูปไข่ มีขนครุยที่ขอบ ดอกย่อยไม่มีกลีบเกล็ด อับเรณู
มี 6 อัน ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก รังไข่มีติ่งรูปกรวย มีขนสั้นนุ่ม 

ผล แบบผลแห้งเมล็ดติด รูปขอบขนาน 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
หน่อไม้ก่อนน าไปรับประทาน ควรน าไปลวกน้ าทิ้งก่อน ควรแกงกินกับใบย่านาง แกงหน่อ ลวกจิ้ม

น้ าพริก 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- หน่ออ่อน หั่นเป็นแผ่นบางๆใช้ท าหน่อไม้ดอง 
- ล าไผ่ใช้ท าที่อยู่อาศัย เครื่องจักสาน เครื่องใช้สอย ไม้ค้างส าหรับเพืชเกษตร ด้ามเครื่องมือ และเยื่อ

กระดาษ เป็นต้น 
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โทษของพืช 
ข้อมูลจากชุมชน 
รับประทานเยอะ ปวดเข่า แก้โดยน าหน่อไม้ไปลวกก่อน หรือใส่ใบย่านางในแกง 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การขุดแยกเหง้า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
โครงการอนุ รั กษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ ฯ  สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). ไผ่ไร.่ สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 
จาก http://www.rspg.cmru.ac.th/activity.php?activity=3 

ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.). ไผ่ไร.่ สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 
จาก http: //biodiversity. forest.go.th/ index.php?option=com_dofplant&id=382&view= 
showone&Itemid=59 
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75) ชื่อภาคเหนือ หน่อสีสุก  
ชื่อไทย/อื่นๆ ไผ่สีสุก 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bambusa blumeana Schult. 
วงศ์ (Family) Poaceae 
วิสัยพืช - 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ไผ่ ขึ้นเป็นกอหนาแน่น มีล าสูงใหญ่ มีความสูงประมาณ 20-25 เซนติเมตร เนื้อหนาประมาณ 7 
มิลลิเมตร ปล้องยาวประมาณ 30 เซนติเมตร จ านวนปล้องประมาณ 50 ปล้อง บริเวณข้อมีกิ่งคล้ายหนาม กิ่ง 
และแขนงมีหนามแหลมคม ลักษณะล าต้นกลวง ส่วนโคนจะมีความหนา 1.5 เซนติเมตร ล าต้นมีสีเขียวสด ผิว
เป็นมัน หน่อมีขนาดใหญ่ มีกาบสีเหลืองห่อหุ้ม ขนที่หน่อเป็นสีน้ าตาลมีน้ าหนักประมาณ 2-5 กิโลกรัม ใบรูป
แถบหรือรูปแถบแกมรี ดอกออกเป็นช่อ 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน 
ที่มาของพันธุ์พชื 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- หน่อใช้ท าอาหาร  
- เนื้อไม้หนาแข็งแรง ใช้สร้างบ้านในชนบทได้ทนทาน 
- ใช้ท าเครื่องจักสาน และเครื่องใช้สอย ของเล่น งานศิลปะ 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- โบราณใช้น้ าต้มรากช่วยลดอาการปวดข้อ 

วิธีการขยายพันธุ์ 
- การขุดแยกเหง้า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
โครงการอนุ รั กษ์ พันธุกรรม พืช อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ ฯ  สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ . (ม.ป.ป.). ไผ่สีสุก. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 
2561 จาก http://www.rspg.cmru.ac.th/activity.php?activity=3 
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ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.).ไผ่สีสุก. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 
2561 จาก http://biodiversity.forest.go.th/ index.php?option=com_dofplant&id=1514& 
view=showone&Itemid=59 
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76) ชื่อภาคเหนือ หมากปู๊  
ชื่อไทย/อื่นๆ หมากผู้หมากเมีย  

 Cordyline, Ti plant, Dracaena Palm 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 
วงศ์ (Family) Asparagaceae 
วิสัยพืช ไม้พุ่ม (Shrub) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก ลักษณะของล าต้นตั้งตรง มีความสูงของต้นประมาณ 1-3 เมตร ไม่มี
กิ่งก้านสาขามากนัก จัดเป็นพรรณไม้กลางแจ้ง 

ใบออกเป็นวงสลับกันบริเวณส่วนยอดของล าต้น ลักษณะของใบเป็นรูปยาวรี ปลายใบแหลม ใบมี
ขนาดกว้างประมาณ 2-4 นิ้ว และยาวประมาณ 12-20 เซนติเมตร ลักษณะ และสีของใบก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่
ปลูก เพราะบางพันธุ์ใบจะเป็นรูปใบหอกปลายแหลม บางพันธุ์ใบเป็นรูปใบพาย หรือเป็นรูปเรียวแหลมแคบ
เป็นรูปเข็ม หรือใบแคบเรียวยาวแตกกิ่ง ใบที่เป็นเหมือนใบอ้อยก็มี ซึ่งแผ่นใบจะยาวเรียวแหลมมาก เป็นต้น 

 ออกดอกเป็นช่อ ยาวประมาณ 12 นิ้ว โดยจะออกบริเวณยอดล าต้น ช่อดอกยาวประมาณ 30 
เซนติเมตร ลักษณะของดอกย่อยมีกลีบเลี้ยง และกลีบดอกอย่างละ 6 กลีบ กลีบดอกเป็นรูปทรงกระบอก ดอก
เป็นสีม่วงแดงหรือสีชมพูสลับด้วยสีเหลืองอ่อน ดอกมีเกสรเพศผู้ 6 อัน มีรังไข่ 3 ห้อง ในแต่ละห้องจะมีผลอ่อน 
4-6 ผล ดอกย่อยมีขนาดยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 

ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม ผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร ผลมีลักษณะฉ่ า
น้ า ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 1-3 เมล็ด 
แหล่งที่พบ  

ป่าชุมชน  พ้ืนที่เกษตร  สวนครัว 
ที่มาของพันธุ์พืช  

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
กินยอด กินดอก ใส่แกงแค 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ช่อดอกน ามาลวกกับน้ าพริกกินหรือน าไปแกงได้ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) 
- หมากผู้หมากเมียเป็นไม้ใบที่มีสีสันสวยงาม สามารถน ามาใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ 
- คนไทยโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นหมากผู้หมากเมียไว้เป็นไม้ประจ าบ้านจะท าให้มีความอยู่

เย็นเป็นสุข นอกจากนี้ยังใช้ใบเพ่ือน าไปใช้ประกอบในงานพิธีมงคลส าคัญอีกหลายงาน เช่น งานแต่งงาน งาน
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ขึ้นบ้านใหม่ หรือใช้เป็นเครื่องบูชาพระ เป็นต้น และผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะคนโบราณเชื่อว่าการ
ปลูกไม้เพ่ือเอาคุณทั่วไปทางใบให้ปลูกกันในวันอังคาร 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใบรสจืดมันเย็น ล้อมตับดับพิษใบต้มเอาน้ าดื่ม ขับพิษไข้หัว แก้ตัวร้อน แก้ไข้หวัด แก้ร้อนในกระหาย

น้ า มักใช้รวมกับใบหมากเมีย และใบมะยม แช่น้ าทิ้งไว้อาบ แก้อาการคันตามผิวหนัง และส าหรับ เด็กท่ีออกไข้
ออกผื่น เช่น เหือด หัด อีสุกอีใส ด าแดง แก้เม็ดผดผื่นคันตามผิวหนัง 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- สตรีมีครรภ์ ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ 
- ยาชนิดนี้มีพิษ ห้ามใช้ในปริมาณที่มากเกินไป 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ขยายพันธุ์ด้วยการตอน การปักช าล าต้น การปักช ายอด การปักช าเหง้า และการแยกล าต้น 

เจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกประเภท ชอบดินร่วนซุย ความชื้นปานกลาง และแสงแดดปานกลางถึงร าไร มัก
ขึ้นใกล้แหล่งน้ า ที่มีความชุ่มชื้น หรือใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีแสงแดดร าไร 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2553). หมากผู้หมากเมีย. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 

จาก http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=167 
Medthai. (2560). หมากผู้หมากเมีย สรรพคุณประโยชน์ของหมากผู้หมากเมีย 24 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 23 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://medthai.com/หมากผู้หมากเมีย/ 
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77) ชื่อภาคเหนือ หวาย  
ชื่อไทย/อื่นๆ หวาย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calamus sp. 
วงศ์ (Family) Arecaceae 
วิสัยพืช ไม้เถาหรือไม้เลื้อย (Climber) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

หวายเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพบในป่าเขตร้อน เป็นชื่อรวมเรียกพวกปาล์มเลื้อย (Climbing palm) และ
ปีนป่ายเกาะไปตามต้นไม้อ่ืนๆ  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ หวายล าเดี่ยว และหวายที่แตกหน่อเป็นกอ ในประเทศ
ไทยพบหวายถึง 6 สกุล คิดเป็นครึ่งหนึ่งของสกุลหวายที่มีอยู่ในโลก และมีมากกว่า 60 ชนิด แพร่กระจัด
กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ  ล าต้นเป็นเถาเนื้อแข็ง  มีกาบหุ้มล าต้นสีเขียว  ทุกส่วนของเถา และก้านใบ 
มีหนาม  ใบเป็นใบประกอบ  ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีเหลืองหรือสีไข่ไก่ 
แหล่งที่พบ 

พบทั่วไปตามป่ารอบชุมชน บางครัวเรือนน ามาปลูกในสวนรอบบ้านหรือพ้ืนที่เกษตร 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
หน่อ แกงใส่ไก่ แกงแค 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
น าหน่ออ่อน หรือที่เรียกกันว่า “หางหวาย” มาเผาเพ่ือให้ความขมลดลง แกะเปลือกออกแล้วน าส่วน

ที่อยู่ข้างในมาประกอบอาหาร เช่น แกงหรือผัดกับเนื้อหมู ส่วนเถาที่แก่แล้วน ามาท าเป็นเครื่องจักสานหรือ
เฟอร์นิเจอร์ 

- หวายขมหรือหวายหนามด า เป็นหวายที่น าเข้ามาปลูกในชุมชน ใช้ประกอบอาหารหวาย 
- ไส้ไก่ พบทั่วไปในป่าธรรมชาติ ส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องจักสาน 
- หวายหก พบตามป่าธรรมชาติ แต่ค่อนข้างหายาก ใช้ประกอบอาหาร 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เพาะเมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง. (2559). หวาย. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก https://hkm.hrdi. 

or.th/knowledge/detail/266   
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78) ชื่อภาคเหนือ เห็ดขอนขาว  
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดขอนขาว 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lentinus squarrosulus Mont. 
วงศ์ (Family) Polyporaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ดอกรูปทรงกรวย ตรงกลางเว้าตื้น ขอบบางเป็นคลื่นลอน ม้วนงอเล็กน้อย มักฉีกขาด มีสีขาว  และ
เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเมื่อแก่ ขนาด 2-9 เซนติเมตร ผิวดอกมีเกล็ดสีน้ าตาลอ่อนเรียงกระจายทั้งดอก ครีบเรียว
ยาวลงไปติดก้าน แคบ เรียงถี่ สีขาว ก้านทรงกระบอก อยู่กึ่งกลางดอกหรือไม่อยู่กึ่งกลาง ขนาด 1-3 x 0.2-0.5 
เซนติเมตร 
แหล่งที่พบ 

พบบนขอนไม้ และตอไม้ผุ 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เป็นเห็ดพ้ืนบ้านที่มีรสชาติดี ให้คุณค่าทางอาหารสูง นิยมบริโภคตอนดอกอ่อน เพราะกรุบเหนียว เมื่อ

ดอกแก่จะเหนียวและแข็ง 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ดอก บ ารุงร่างกาย ชูก าลัง แก้ไข้พิษ ช่วยระบบขับถ่ายท างานดีขึ้น 

วิธีการขยายพันธุ์ 
การเพาะเห็ดขอนสามารถท าได้ทั้งการเพาะในขอนไม้แบบเห็ดหูหนู และการเพาะด้วยขี้เลื่อยใน

ถุงพลาสติก 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เมธตา นาศรี. (2560). เห็ดขอนขาว อีกหนึ่งอาชีพ! ทางเลือก “ลดความยากจน”. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2561 จาก http://risned.kku.ac.th/main/2017/08/04/เห็ดขอนขาว-อีกหนึ่งอาชี/ 
ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.).  เห็ดขอนขาว. สืบค้นเมื่อ 23 

พฤศจิกายน 2561 จาก http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_doffungus 
&id=592&view=showone&Itemid=37 

สมบัติ  นิรันดร์ .  (ม.ป.ป.).  เห็ดขอน. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก http://banhed432. 
blogspot.com/p/blog-page_6555.html  



885 
 

 

79) ชื่อภาคเหนือ เห็ดข้าวตอก  
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดข้าวตอก 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Termitomyces microcarpus (Berk. & Br.) 
วงศ์ (Family) Lyophyllaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

รูปทรงระฆังคว่ า สีขาวนวล ผิวเรียบ ขนาด 0.5-2 เซนติเมตร ตรงกลางดอกมีสีเข้มและนูนแหลม
เล็กน้อย เนื้อนิ่ม ครีบสีขาว ไม่ติดก้าน ก้านทรงกระบอก ขนาด 2-4 × 0.1-0.3 เซนติเมตร ไม่มีวงแหวน 
แหล่งที่พบ 

พบในบริเวณท่ีชื้น พ้ืนดินที่มีจอมปลวก     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ใช้เป็นอาหาร น าไปท าเป็นห่อหมก หรือแอ็บใบตอง น าไปเผาย่างไฟ รสชาติเหมือนเห็ดโคน เห็ด

ข้าวตอกมักขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ แต่หากเป็นเห็ดสีขาวคล้ายกัน ขึ้นเพียงเล็กน้อย ไม่เป็นกลุ่ม มักเป็นเห็ดพิษ จึง
ต้องใช้ความช านาญในการเก็บเห็ดชนิดนี้รับประทาน 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เป็นเห็ดที่ชอบข้ึนใต้พงหญ้าที่มีลมโกรก 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. (2558). เห็ดข้าวตอก. สืบค้นเมื่อ 23 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://kuedchang.wordpress.com/2015/08/20/8-502616-02-008-
เห็ดข้าวตอก/ 

ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.).  เห็ดข้าวตอก. สืบค้นเมื่อ 23 
พฤศจิกายน 2561 จาก http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_doffungus 
&id=597&view=showone&Itemid=37 

โอเอ็นบีนิวส์. (2561). หาดูยาก !! “เห็ดข้าวตอก” ออกเป็นกลุ่ม ชาวบ้านเผย! “เห็ดโผล่ฝนจะหาย” ตามความ
เชื่อโบราณ แถมเก็บมาท้าอาหารได้เพียงมื้อเดียวเท่านั้น . สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก  
https://www.onbnews.com/post/27113 

  



886 
 

 

80) ชื่อภาคเหนือ เห็ดไข่ห่าน  
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดไข่ห่านขาว  เห็ดไข่ห่านเหลือง   

 เห็ดกระโดงขาว  เห็ดกระโดงเหลือง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ AMainita  vaginata  Fr.  Var  alba (Fr.)  

 Gill Amanita  vagina (Fr.) 
 Quel.var. fulva  AGARICACEAE 

วงศ์ (Family) Amanitaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ดอกเห็ดอ่อนลักษณะกลม หรือรูปไข่สีขาวนวล , สีเหลือง  ผิวนอกมีปนหรือเกล็ดกระจายอยู่
ทั่วไป  เมื่อเห็ดเจริญเต็มที่จะดันผิวนอกให้ปริออก  ให้หมวกเห็ด และก้านเห็ดชูขึ้นมาในอากาศ  ผิวหมวกเห็ด
ด้านบนเรียบเป็นมันสีนวล  หรือสีเหลือง  เมื่อสัมผัสจะรู้สึกมีเมืองเหนียวๆ ด้านล่างเป็นครีบเห็ด  เป็นแผ่น
บางๆ เรียงตัวเป็นรัศมี  โดยรอบก้านเห็ด  เมื่อเห็ดบานเต็มที่อาจจะมีรอยปริบริเวณตัวหมวกเห็ด  ก้านดอก
ยาวประมาณ 10-15  เซนติเมตร  ขนาด 1-2 เซนติเมตร  ผิวเรียบ  สีขาวหรือเหลืองนวล  พบมากในต้นฤดูฝน 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่ป่า 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

- น าไปท าเมนูอาหารได้หลายอย่าง เช่น แกง ผัด ต้ม ย่าง และนึ่งจิ้มน้ าพริก เป็นต้น  
- คนอีสานมักน าไปห่อหมก และแกง คนเหนือน าไปนึ่งหรือต้มจิ้มน้ าพริก 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เกิดเองตามธรรมชาติมักขึ้นเป็นกลุ่มเล็กๆ พบได้ตามป่าโปร่งหรือป่าละเมาะทั่วไปของภาคเหนือ และ

ภาคอีสาน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). เห็ดไข่ห่าน. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก  
http://www.rspg.cmru.ac.th/plant.php?module=show_detail&pid=52&pcode=3041504 

ส านักงานเกษตรอ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี. (ม.ป.ป.). เห็ดระโงก. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 
จาก  http://buntharik.ubonratchathani.doae.go.th/index_files/เห็ดระโงก.pdf 

อักขณิช ศรีดารัตน์. (2555). เห็ดโม่งโค่ง(เห็ดไข่ห่าน). สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก  https://www. 
gotoknow.org/posts/501278  
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81) ชื่อภาคเหนือ เห็ดโคน  
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดโคน 

 termite mushroom 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Termitomyces sp. 
วงศ์ (Family) Termitophilae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ลักษณะโดยทั่วไปของเห็ดโคนจะมีหมวกดอกมีรูปทรงกระทะคว่ า หรือ คล้ายร่ม มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางตั้งแต่ 2-30 เซนติเมตร ขึ้นกับความสมบูรณ์ของดอกเห็ด สีของหมวกดอกมีตั้งแต่สีน้ าตาลปนด า สี
น้ าตาลปนแดง หรือสีน้ าตาล ส่วนปลายยอดของหมวก 

ดอกมีลักษณะหลายแบบ มีทั้งแบบปลายแหลม และปลายมน แต่ส่วนใหญ่ในไทยมักพบแบบปลาย
แหลม เพราะเหมาะส าหรับการแทงโผล่ขึ้นมาเหนือดิน ผิวดอกเห็ดอาจเรียบหรือมีรอยย่น เนื้อเยื่อดอกภายใน
มีสีขาว ครีบดอกใต้หมวกมีลักษณะเป็นแผ่นบางสีขาวท าหน้าที่สร้างสปอร์ และเมื่อดอกบานเต็มที่ หมวกเห็ด
ด้านบนจะมีรอยแตกยาวเข้าถึงกลางดอก (ศจิษฐา ประเสริฐกุล, 2547) 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เห็ดโคนสามารถน ามาท าเป็นเมนูต่างๆ ได้มากมาย อาทิ ย าเห็ดโคน ต้มย าเห็ดโคน ผัดเห็ดโคน หรือ

จะน าไปเป็นส่วนผสมเมนูอ่ืนๆ ก็สามารถท าได้ 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เห็ดโคน มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย มีทั้งวิตามินบี 1 บี 2 และวิตามินซี ช่วยย่อยอาหาร ช่วยเป็น

ยาบ ารุงก าลัง แก้บิด แก้คลื่นไส้ อาเจียน แก้ไอ ละลายเสมหะ หากกินเป็นประจ าจะช่วยป้องกันโรคเบาหวาน
ได้ ซึ่งจากการทดลองทางเภสัชศาสตร์พบว่า น้ าที่สกัดจากเห็ดโคนสามารถยับยั้งเชื้อโรคบางชนิด เช่นเชื้อ
ไทฟอยด์ ได้อีกด้วย 

สรรพคุณของเห็ดโคนส าหรับการรักษาโรคต่างๆ ได้แก่ 
- โรคความดันโลหิตต่ า (Low pressure) 
- โรครูมาตอยด์ (Rheumatism) 
- โรคขาดสารอาหารในเด็กที่เรียกว่า ควาชิวากอร์ (Kwashiorkor) 
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- โรคอ้วน (Obesty) 
- โรคท้องเสีย (Diarrhea) และอาการท้องผูก (Purgative) 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ถึงแม้ว่าเห็ดโคนจะไม่สามารถเพาะก้อนเชื้อได้ แต่ก็มีเกษตรกรบางรายที่ใช้เทคนิคเลียนแบบ

ธรรมชาติที่อาศัยเชื้อมาจากจอมปลวก ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้ผล หรืออาจได้ผล หากเกิดสภาวะที่เหมาะสม ซึ่ง
ยังมิได้ถูกพิสูจน์ให้แน่ชัด 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ฉัตรชัย นกดี. (2557). ‘เห็ดโคน’ อ่ิมด้วยคุณประโยชน์. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 

thaihealth.or.th/partnership/Content/26286-‘เห็ดโคน’%20อ่ิมด้วยคุณประโยชน์.html 
พืชเกษตร. (ม.ป.ป.). เห็ดโคน/เห็ดปลวก และวิธีการเพาะเห็ดโคน. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://puechkaset.com/เห็ดโคน/ 
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82) ชื่อภาคเหนือ เห็ดซาง 
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดซาง  
ชื่อวิทยาศาสตร์ - 
วงศ์ (Family) - 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ลักษณะดอกเห็ดชอบขึ้นเป็นดอกเดี่ยว ซึ่งอยู่กันเป็นกลุ่ม และมีโคนก้านดอกติดกันมองดูเหมือนช่อ
ดอกไม้ เห็ดชนิดนี้ขึ้น เกาะติดอยู่บนขอนไม้ผุเปื่อย ในป่าและพ้ืนดินในป่า จัดว่าเป็นเห็ดสดชนิดหนึ่งที่มีเนื้อ
เห็ด เหนียวกว่าเห็ดธรรมดา ดอกเห็ดเมื่อ เจริญเต็มที่มีลักษณะเป็นรูปกรวยปากแตร ซึ่งมีหมวกเห็ดเว้าบุ๋มลึก
ลงไป 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่ป่า 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
น าไปประกอบอาหารได้หลายประเภท ได้แก่ต้มย า แกงเลียง แกงใส่หน่อไม้ ห่อหมก ผัดน้ ามันหอย 

ผัดผักรวม เห็ดชุบแป้งทอด นึ่งจิ้มน้ าพริก 
วิธีการขยายพันธุ์ 

- เกิดเองตามธรรมชาติ 
- เพาะเชื้อเห็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้. (2559). เห็ดซางในวงบ่อซีเมนต์. สืบค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561 จาก https:// 

www.facebook.com/media/set/?set=a.1137944239557727.1073741842.654113517940
804&type=3 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . (ม.ป.ป.). เห็ดในประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 23 
พฤศจิกายน 2561 จาก https://web.ku.ac.th/nk40/nk/data/38/sm5.htm 
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83) ชื่อภาคเหนือ เห็ดแดง  
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดแดง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Russula sp. 
วงศ์ (Family) Russulaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

หมวกเห็ดรูปกระทะคว่ า สีแดงเข้ม แดงสด หรือสีจางลงจนเป็นสีชมพู เส้นผ่านศูนย์กลางมีขนาด 3-
10 ซม. กลางหมวกเป็นแอ่งเล็กน้อย ผิวหนืดมือเม่ืออากาศชื้น ครีบสีเหลืองอ่อนหรือขาวนวล ด้านในยึดติดกับ
ก้าน ก้านสีขาวปนชมพู ยาว 3-10  ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. โคนสอบ ผิวเรียบ เนื้อในเห็ดสีขาว 
ดอกแก่ภายในกลวง สปอร์รูปไข่หรือเกือบกลม สีเหลืองอ่อน ขนาด 6-7x7-8  มคม.  ผิวขรุขระ เป็นเห็ดมี
พิษ  สุกแล้วกินได้  
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่ป่า 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากชุมชน 
เห็ดแดงเล็กรสชาดขม ควรกินกับเห็ดแดงหลวง 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ยับยั้งเนื้อร้าย บรรเทาอาการปวดขา ปวดเอ็นและกระดูก 

พืชท่ีใช้บริโภคร่วมกัน  
ข้อมูลจากชุมชน 
นิยมกินกับยอดพืชรสชาดเปรี้ยวๆ 

โทษของพืช 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เห็ดแดง จัดเป็น เห็ดพิษ ชนิดหนึ่งที่มีผลเกี่ยวกับ ระบบทางเดินอาหาร เมื่อทานแบบสด เกิดอาการ

คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย หากน ามาต้มสุก จะท าให้พิษเหล่านั้นสลายไป น ามาทานได้ 
ข้อมูลจากชุมชน 
เห็ดมีพิษ ใช้ข้าวเหนียวใส่แกงถ้าเป็นสีแดงคือมีพิษ หรือใส่ช้อนลงไปในแกง 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เกิดเองตามธรรมชาติ 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ไทยเกษตรศาสตร์. (2554). เห็ดอาหารที่เป็นยา:สรรพคุณทางยาของเห็ดชนิดต่าง ๆ . สืบค้นเมื่อ 25 

พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.thaikasetsart.com/เห็ดอาหารที่เป็นยาสรรพ/ 
ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช . (2558). เห็ดแดง. สืบค้น

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก http://web3.dnp.go.th/bio/webengine/libs/print.php?url= 
..%2Fr_micro_fungus%2Ffungus-advance.php%3Fid%3D2&mode=print 

Siriwanna Jill. (2558). เห็ดแดง. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.facebook.com/ 
139043403113307/posts/เห็ดแดง-ชื่อสามัญ-rosy-russula-ชื่อท้องถิ่น-เห็ดก่อ-เห็ดน้ าหมาก-เห็ด
แดงน้ าหมาก-เ/167490733601907/ 
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84) ชื่อภาคเหนือ เห็ดหน้าม่อย  
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดหน้าม่วง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Russula cyanoxantha Schaeff.ex Fr. 
วงศ์ (Family) Russulaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นเห็ดกลุ่มเห็ดครีบ ดอกอ่อนรูปกระจกนูนเว้ากลางเล็กน้อย เมื่อบานขอบหมวกยกสูงขึ้น ผิวเรียบ 
มีหลายสี เช่น สีเขียวอมม่วง สีเขียวปนเหลือง หรือสีม่วงคล้ า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-6 ซม. ครีบใต้ดอกถี่สี
ขาวเรียงติดก้านเล็กน้อย บางครีบปลายแยกเป็นรูปส้อม ก้านดอกทรงกระบอกสีขาวผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 
1-2 ซม. ยาว 5-10 ซม. 
แหล่งทีพ่บ 

ป่าชุมชน 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
น ามาประกอบอาหารได้ เช่น ต้ม นึ่งกินกับน้ าพริกข่า หรือน ามาแกง 

วิธีการขยายพันธุ์ 
เกิดเองตามธรรมชาติ 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
Datruya Upanan. (2559). เห็ดหน้าม่วง เห็ดที่มากับหน้าฝน. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก 

https://krudutchy.blogspot.com/2016/06/blog-post.html 
  



893 
 

 

85) ชื่อภาคเหนือ เห็ดหล่ม เห็ดก่อ 
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดหอม 
ชื่อสามัญ Green Agaric หรือ Greenish Mushroom  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Russula  delica  Fr.  RUSULACEAE 
วงศ์ (Family) Russulaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ดอกเห็ดตูม  หมวกเห็ดมีลักษณะคล้ายระฆังคว่ า  หมวกเห็ดผิวเรียบสีขาวนวลเช่นเดียวกับครีบหรือซี่
ดอกเห็น  เมื่อเห็ดบานมีขนาดต่างๆ กันตั้งแต่  3-15 เซนติเมตร  แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์  ดอกเห็ดมี
ลักษณะคล้ายกรวยส่วนกลางเว้าลงเล็กน้อย   เนื้อหมวกเห็นหนาพอสมควร   ก้านดอกเห็ดยาว 3.5-
5.5  เซนติเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง  1-2 เซนติเมตร ภายในก้านดอกมักจะพบหนอนเข้าไปอาศัยอยู่  เห็ดหล่ม
ชนิดย่อยอีกชนิดหนึ่ง  หมวกเห็ดมีสีเขียวคล้ายตะไคร่น้ าปนสีน้ าตาล  เรียกเห็ดหล่มเขียว  อาจพบปะปนใบ
เห็ดหล่มขาวรสชาติขื่นๆ ไม่อร่อยเหมือนเห็ดหล่มขาว  เห็ดหล่มจะออกมากในฤดูฝน 
แหล่งที่พบ 

ป่าชุมชน 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- เห็ดหล่มขาวเป็นเห็ดมีรสดี กลิ่นหอม ราคาแพงกว่าเห็ดทั่วไป ใช้ผัดกับน้ ามันหอย แกง หรือน าไป

ต าน้ าพริก 
- ชาวล้านนานิยมน ามาประกอบอาหารกันหลายชนิด เช่น แกงเห็ดหล่ม คั่วเห็ดหล่ม น้ าพริกเห็ดหล่ม 

(ศรีเลา เกษพรหม, 2542, 7617) 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เห็ด ถือเป็นยาอายุวัฒนะ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันในเส้นเลือด เพ่ิมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสและมะเร็ง 

นอกจากเป็นแหล่งโปรตีนที่ส าคัญแล้วยังมีกรดอะมิโนถึง 21 ชนิด มีวิตามิน บี 1 บี 2 สูง มีวิตามินดีสูง ช่วย
บ ารุงกระดูกและมีปริมาณโซเดียมต่ า เหมาะส าหรับผู้ที่เป็นโรคไต ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง 
ช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหาร ช่วยบ ารุงก าลัง บรรเทาอาการไข้หวัด 
วิธีการขยายพันธุ์ 

- พบบนพื้นดินในป่า 
- การเพาะเลี้ยงเห็ดหล่ม 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
โครงการอนุ รั กษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ ฯ  สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (ม.ป.ป.).  เห็ดหล่ม. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 
2561  จ าก  http: / /www. rspg. cmru.ac. th/plant.php?module= show_detail&pid=56& 
pcode=5638952 

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย. (2559). คั่วเห็ดหล่ม. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 
thaifoodheritage.com/recipe_list/detail/22 

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). เห็ดหล่ม. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 
2561 จาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_ingredient.php?id_ingredient= 
226 

ศรีเลา เกษพรหม. (2542). เห็ดหล่ม. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ (เล่ม 14, หน้า 7616-7617). 
กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์. 

ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (ม.ป.ป.).  เห็ดหล่มขาว. สืบค้นเมื่อ 25 
พฤศจิกายน 2561 จาก  http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_doffungus 
&id=679&view=showone&Itemid=37 
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86) ชื่อภาคเหนือ เห็ดหูหนู  
ชื่อไทย/อื่นๆ เห็ดหูหนู 

 Jew’s ear, Wood ear, Jelly ear 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Auricularia auricula-judae 
วงศ์ (Family) Auriculariaceae 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เห็ดหูหนูถูกจ าแนกอยู่ในกลุ่มเห็ดราของเห็ดฟันไจ (Fungi) ชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นตามล าต้นของต้นไม้
ใหญ่ที่เน่าเปื่อยหรือซากไม้ที่ผุสลาย โดยจะมีลักษณะเป็นแผ่นเหมือนกับหูหนูหรือหูคน แผ่นคล้ายวุ้นใส เนื้อ
นิ่มอ่อน และเหนียว มีสีออกน้ าตาลเทาหรือน้ าตาลอ่อน แผ่นใบด้านบนเรียบเป็นมันเงา ส่วนขอบแผ่นมีรอย
จีบหรือเป็นลอน แผ่นใบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร มีความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร 
ด้านใต้ใบมีขนละเอียดขึ้นปกคลุมอยู่เล็กน้อย ถ้าใบแห้งจะมีความแข็ง และเหนียว ก้านใบเห็ดหูหนูนั้นสั้นมาก 
โดยจะอยู่กลางดอกหรือค่อนไปข้างใดด้านหนึ่งยึดติดกับล าต้นไม้หรือท่อนไม้ที่เน่าเปื่อย ส่วนสปอร์ของเห็ดหู
หนูจะมีลักษณะเป็นรูปไส้ คด งอ ยาว หรือมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก มีสีเทาม่วงอ่อน 
แหล่งที่พบ 

พบบนขอนไม้ที่ตายแล้ว พบตามต้นไม้หรือท่อนไม้ในป่าดิบ ตามสวน มักขึ้นเป็นกลุ่มบนท่อนไม้ที่ผุพัง
ทีม่ีความชุ่มชื้นสูงตลอดปี 
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- เห็ดหูหนูเป็นเห็ดที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง นิยมน ามาบริโภคกันอย่างกว้างขวาง โดยน ามาใช้

ประกอบอาหาร เช่น ผัดเนื้อไก่ใส่ขิงใส่เห็ดหูหนู แกงจืดเห็ดหูหนู ย าเห็ดหูหนู ใช้ผัดใส่ไข่ หรือน ามาท าแห้งท า
ให้เก็บรักษาได้นาน 
สรรพคุณ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ช่วยรักษาโรคร้อนใน แก้เจ็บคอ หยุดเลือดออก เช่น ปัสสาวะเป็นเลือด ประจ าเดือนมากผิดปกติ 

ริดสีดวงทวาร โรคบิด (เนื่องจากเลือดร้อน) 
- น าไปต้มกับน้ าตาลจิบเป็นชาแก้ไอ 
- เป็นยาบ ารุงเลือด และพลัง รักษาโรคโลหิตจาง 
- แก้อาการท้องเสีย โรคริดสีดวงทวาร 
- ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร 
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- มีสารอะดีโนซีน ช่วยลดความข้นเหนียวของเลือด จึงลดความเสี่ยงภาวะเส้นเลือดอุดตันหลอดเลือด
สมองและหัวใจ 
โทษของพืช 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
เห็ดหูหนูมีลักษณะท าให้เกิดความชุ่มชื้น ความเย็น ผู้ที่มีระบบการย่อยอาหารหรือมีภาวะของร่างกาย

ค่อนข้างไปทางเย็นมากๆ ต้องมีอาหารหรือสมุนไพรอ่ืนที่มีคุณสมบัติร้อนประกอบด้วย และควรระมัดระวังไม่
ควรกินมากในช่วงกลางคืน แต่ควรกินในช่วงเวลากลางวันจะเหมาะสมกว่า 
วิธีการขยายพันธุ์ 

เห็ดหูหนู เจริญเติบโตได้ดี ในสภาพธรรมชาติ ที่มีอากาศร้อนชื้น เห็ดหูหนูที่เกิดขึ้นเอง จะพบได้ตาม
บริเวณขอนไม้ทั่วไป ในช่วงฤดูฝน และสามารถที่จะคัดเลือกพันธุ์เห็ด ที่เกิดขึ้นเองในสภาพธรรมชาติ แล้ว
น าไปพัฒนาปรับปรุง เป็นพันธุ์ส าหรับค้าขายได้ การเพาะเห็ดหูหนู ในปัจจุบัน นิยมเพาะเห็ดหูหนู ลงในถุง
อาหารขี้เลื่อย โดยการเพาะเห็ดหูหนู สามารถแบ่งออกได้ 2 วิธี คือ การเพาะเห็ดหูหนูในถุงพลาสติก กับ การ
เพาะเห็ดหูหนูบนท่อนไม้ ซึ่งการเพาะเห็ดหูหนู ในถุงพลาสติก จะให้ผลผลิตสูง และคุณภาพดีกว่า การเพาะ
เห็ดหูหนู บนท่อนไม้ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ชมรมเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย. (2559). การเพาะเห็ดหูหนู. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก https:// 

www.facebook.com/1750297861873948/posts/การเพาะเห็ดหูหนูเห็ดหูหนู-เจริญเติบโตได้ดี-
ในสภาพธรรมชาติ-ที่มีอากาศร้อนชื้น-เห็ด/1772611366309264/ 

ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร. (ม.ป.ป.).  เห็ดหูหนู . สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก 
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2774/jelly-mushroom-เห็ดหูหนู 

สารสนเทศด้านอาหารสุขภาพส าหรับหญิงชาย ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. (2555). 
ประโยชน์ของเห็ด 7 ชนิด อาหารเพื่อสุขภาพยอดฮิตช่วงกินเจ. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561 จาก  
http://www.acfs.go.th/healthfood/showFood.php?food_id=143 

Medthai. (2560). เห็ดหูหนู สรรพคุณและประโยชน์ของเห็ดหูหนูด้า 18 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 
2561 จาก https://medthai.com/เห็ดหูหนู/ 
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87) ชื่อภาคเหนือ โหมแดง 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักเป็ดแดง, ผักเป็ดฝรั่ง, พรมมิแดง, ปากเป็ด, 

 ผักไหมแดง  
 Joyweed, Alternanthera, Calico plant 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson  
วงศ์ (Family) Amaranthaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก (Herb) 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

ต้นผักเป็ดแดง จัดเป็นไม้ล้มลุก มีอายุหลายปี ล าต้นตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 10-20 เซนติเมตร 
หรือสูงกว่า แตกกิ่งก้านหนาแน่น ล าต้นเป็นร่องตามยาว ล าต้นหักง่ายคล้ายกับล าต้นที่อวบน้ าเล็กน้อย 

ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปข้าวหลามตัดถึงรูปใบหอกกลับ รูปไข่ หรือรูป
รี ปลายใบแหลม โคนใบป้านหรือสอบ ส่วนขอบใบมักห่อม้วนขึ้นด้านบนหรือเป็นคลื่นๆ ใบมีขนาดกว้าง
ประมาณ 0.5-1.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1-5 เซนติเมตร แผ่นใบมีหลายสี เช่น สีแดง สีแดงปนเขียว สี
ม่วงอมชมพู สีเหลือง สีเขียวมีด่างขาว เส้นใบเป็นสีน้ าตาลหรือสีแดงคล้ า ก้านใบยาวประมาณ 1-3 เซนติเมตร 
มีขนละเอียด 

ดอก ออกดอกเป็นช่อกระจุกแน่นรูปทรงกลมหรือรูปขอบขนาน โดยจะออกบริเวณซอกใบหรือปลาย
กิ่ง กลีบรวมมี 5 กลีบ เป็นสีขาว 

ผล แห้งไม่แตก เมล็ดเป็นสีน้ าตาลมีลักษณะคล้ายรูปโล่ 
แหล่งที่พบ 

สวนครัว     
ที่มาของพันธุ์พืช 

เป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศ มีถ่ินก าเนิดในอเมริกาใต้ และเม็กซิโก 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ในประเทศศรีลังกาจะใช้ผักเป็ดเป็นอาหารบ ารุงของแม่ลูกอ่อน เป็นผักท่ีช่วยขับน้ านม 
- บ้างว่าน ามาใช้ปรุงเป็นอาหารได้ ทั้งการน ามาชุบแป้งทอดให้กรอบหรือน ามาใส่แกงเหมือนผักชนิด

อ่ืน ๆ 
- ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี เพราะมีสีสวย ปลูกง่าย ทนทาน เจริญเติบโตเร็ว สามารถปลูกท่ัวไปได้ 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ทั้งต้นมีรสขื่นเอียน มีสรรพคุณฟอก และบ ารุงโลหิต 
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- ต้นใช้เป็นยาดับพิษโลหิต 
- ต้นช่วยแก้เส้นเลือดอุดตัน 
- ใบช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด 
- ทั้งต้นมีสรรพคุณในการขับพิษร้อนถอนพิษไข้ ช่วยท าให้เลือดเย็น 
- ในประเทศศรีลังกาจะใช้ต้นน ามาต้มกินเป็นยาแก้ไข้ 
- ต้นใช้เป็นยาระบายอ่อนๆ 
- ต้นช่วยแก้ระดูพิการเป็นลิ่ม เป็นก้อนด าเหม็นของสตรี แก้ประจ าเดือนขัดข้อง ช่วยฟอกโลหิต

ประจ าเดือน 
- ทัง้ต้นใช้ต าพอกรักษาแผล 
- ต้นใช้เป็นยาห้ามเลือด 
- ต้นช่วยแก้อาการปวดเมื่อย แก้ปวดเมื่อยบั้นเอวและท้องน้อย 

วิธีการขยายพันธุ์ 
ปักช า 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เกษตรดิจิทัล. (2560). ผักเป็ดแดง Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson. สืบค้นเมื่อ 27 

พฤศจิ ก า ยน  2561 จ า ก  https: / /data. addrun. org/plant/ archives/247- alternanthera-
bettzickiana-regel-g-nicholson 

Medthai. (2560). ผักเป็ดแดง สรรพคุณและประโยชน์ของผักเป็ดแดง 14 ข้อ ! !. สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 
2561 จาก https://medthai.com/ผักเป็ดแดง/ 
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88) ชื่อภาคเหนือ อ้มกบ 
ชื่อไทย/อื่นๆ ผักกระโฉม ผักกระโสม 

 Wrinkled Marshweed 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Limnophila rugosa (Roth.) Merr.  
วงศ์ (Family) Scrophulariaceae 
วิสัยพืช ไม้ล้มลุก 
ประเภทไม้หวงห้าม ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
รายละเอียดรูปพรรณของพืช 

เป็นไม้ล้มลุก อายุปีเดียว มีกลิ่นหอม ล าต้นแตกแขนง สูง 30-60 ซม. ต้นอ่อนมีขนปกคลุม พอแก่ขน
จะร่วงหมด ใบเดี่ยวออกตรงกันข้าม ใบรียาว 4-8 ซม. กว้าง 2-3 ซม. ปลายใบมน หลังใบมีรอยย่น และมีขน
ปกคลุม ท้องใบมีต่อมเล็กๆ จ านวนมาก ก้านใบสั้น ดอกเล็ก ยาว 8 มม. ไม่มีก้านดอก กลีบดอกติดกันเป็นท่อ
กลม ตรงปลายแยกเป็น 2 แฉกคล้ายรูปปาก ปากบนแยกเป็น 2 พู ปากล่าง 3 พู กลีบดอกสีน้ าเงินปนมวงมี
แต้มสีเหลืองตรงกลาง มีเกสรตัวผู้ 4 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน 
แหล่งที่พบ 

พ้ืนที่เกษตร     
ที่มาของพันธุ์พืช 

ท้องถิ่น 
วิธีน ามาใช้ 

ข้อมูลจากเว็บไซต ์
- ใบมีกลิ่นหอมนิยมรับประทานสดเป็นผักเคียง หรือใช้ประกอบ อาหารเพื่อแต่งกลิ่น 
- ยอดอ่อนและใบอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดร่วมกับลาบก้อย น้ าพริก 
- ใบผักกะโฉมมีกลิ่นคล้ายกับใบโหระพา สามารถน ามาใช้แต่งกลิ่นอาหารหรือท าเป็นน้ าหอมได้ 

สรรพคุณ 
ข้อมูลจากเว็บไซต ์
ต ารายาไทย 
- ใบ และต้น รสหอมเย็นกระทุ้งพิษ ขับพิษไข้หัว จ าพวก เหือด หัด สุกใส ด าแดง ฝีดาษ และระงับ

ความร้อน ผสมในยาเขียว ขับเสมหะ แก้แน่นหน้าอก แก้ไอ แก้แน่นท้อง ปวดท้อง ลดการบวมน้ า เจริญอาหาร 
ขับปัสสาวะ ต าพอกรักษาบาดแผล 

บัญชียาจากสมุนไพร 
- ระบุการใช้ใบผักกระโฉม ร่วมกับสมุนไพรอ่ืนๆ ใน “ต ารับยาเขียวหอม”  สรรพคุณ บรรเทาอาการ

ไข้ ร้อนในกระหายน้ า แก้พิษหัด พิษอีสุกอีใส (บรรเทาอาการไข้จากหัด และอีสุกอีใส) 
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วิธีการขยายพันธุ์ 
ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2553). ผักกระโฉม. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 จาก 

http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=169 
ไทยเกษตรศาสตร์. (2556). ผักกะโฉมมีสรรพคุณดังนี้. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www. 

thaikasetsart.com/ผักกะโฉมมีสรรพคุณ/ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ . (2560). อ้มกบ. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 

2561 จาก   http: / /www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/ search_ 
detail.asp?botanic_id=2884 

Medthai. (2560). ผักกะโฉม สรรพคุณและประโยชน์ของผักกะโฉม 13 ข้อ !. สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 
2561 จาก https://medthai.com/ผักกะโฉม/ 

 
 
 


