
             มะอึก 
 

ชื่อ         มะอึก 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ   มะเขือปู่ มะปู่ มะเขือขน หมากขน (ภาคเหนือ),  
หมากอึก หมักอึก บักเอิก (ภาคอีสาน), อึก ลูกอึก (ภาคใต้),  
มะอึก (ภาคกลาง), ยั่งคุยดี (กะเหร่ียง) เป็นต้น 
ชื่อสามัญ : Solanum, Bolo Maka 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Solanum stramoniifolium Jacq. 
ชื่อวงศ์ : (SOLANACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ต้นมะอึก สันนิษฐานว่าน่าจะมีถ่ินก้าเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมไปถึงประเทศไทยด้วย โดย
จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดกลาง มีความสูงราว 1-2 เมตร ทุกส่วนของต้นจะมีขนละเอียดสีน้้าตาลอ่อนปกคลุม
อยู่ ล้าต้นและใบจะคล้ายคลึงกับมะเขือพวง ต่างกันที่ล้าต้นและใบของมะอึกนั้นจะมีหนามและมีขนอ่อนปก
คลุม ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการการเพาะเมล็ด ชอบดินร่วนซุย น้้าปานกลาง แข็งแรงทนทานต่อโรค แมลง และ
ดินฟ้าอากาศ 

 ใบมะอึก มีใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กว้าง โคนใบเว้าหรือตัด ขอบใบหยักเว้า
เป็นพู มีความกว้างประมาณ 15-25 เซนติเมตรและยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร แผ่นใบสีเขียว มีขนอ่อน
ปกคลุมผิวใบทั้งด้านบนและด้านล่าง 

 ดอกมะอึก ออกดอกเป็นช่อกระจุกท่ีซอกใบ ดอกมีสีขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ ที่โคนเชื่อมติดกัน ปลายแหลม 
มีเกสรตัวผู้สีเหลือง เป็นเส้นรวมเป็นยอดแหลม 

 ผลมะอึก (ลูกมะอึก) ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม มีขนาดราว 1.8-2 เซนติเมตร ที่ผิวมีขนยาวหนาแน่น 
ผลอ่อนมีสีเขียว ส่วนผลสุกมีสีเหลืองแกมน้้าตาล ในผลมีเมล็ดแบนจ้านวนมากเรียงเป็นแถวอยู่ภายใน และ
จะออกผลในช่วงปลายฤดูฝน ส่วนในเร่ืองของรสชาติ มะอึกจะมีรสเปร้ียวเป็นหลัก ซึ่งรสและกลิ่นจะมี
เอกลักษณ์พิเศษในตัวของมัน 

 

 
 
 
 
 
เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
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              ข่า 
 

ชื่อ         ข่า 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ   สะเอเชย เสะเออเคย (แม่ฮ่องสอน),  
ข่าหยวก (ภาคเหนือ), ข่าหลวง (ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ),  
กฎุกกโรหินี (ภาคกลาง) เป็นต้น 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Alpinia galanga (L.) Willd. 
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE  
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 

ข่าเป็นพืชที่มีล้าต้นอยู่ใต้ดิน (เหง้า) และยังประกอบไปด้วย ใบ ดอก ผล และเมล็ด โดยจัดอยู่ในตระกูลขิง 
เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่บ้านเราและอินโดนีเซียนิยมน้ามาใช้ในการประกอบอาหารต่าง ๆ ใช้เป็นเคร่ืองเทศเพ่ือ
ช่วยแต่งกลิ่นอาหาร ดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ใช้เป็นส่วนผสมในเคร่ืองแกงหรือน้้าพริกต่าง ๆ ใช้ปรุงรสใน
อาหารต่าง ๆ อย่างต้มข่า ต้มย้า ผัดเผ็ด เป็นต้น นอกจากนี้ดอกและล้าต้นอ่อนยังใช้รับประทานเป็นผักสดได้ 

   
 
 
 
 
 

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
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            รักม่วง 
 

ชื่อ         รักม่วง 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ   รักขาว รักเขา รักซ้อน (เพชรบูรณ์),  
ปอเถื่อน ป่านเถื่อน (ภาคเหนือ), รัก รักดอก รักดอกขาว  
รักดอกม่วง (ภาคกลาง), รักร้อยมาลัย, รักแดง เป็นต้น 
ชื่อสามัญ : Crown flower, Giant Indian Milkweed 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Calotropis gigantea (L.) Dryand. 
ชื่อพ้อง : Calotropis gigantea (L.) R. Br. ex Schult. 
ชื่อวงศ์ : ASCLEPIADOIDEAE  
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ต้นรัก จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง มีความสูงของต้นประมาณ 1-3 เมตร ล้าต้นมีเนื้อ
ไม้ แตกก่ิงก้านมากท่ีโคนต้น และจะแตกกิ่งก้านสาขาแผ่ออกทางด้นข้างพอ ๆ กับส่วนสูงของล้าต้น เปลือก
ต้นเป็นสีน้้าตาลอ่อนหรือสีเทาคล้ายขี้เถ้า แตกเป็นร่องตามยาว กิ่งจะไม่มีเนื้อไม้ ตามก่ิงอ่อนและยอดอ่อนมี
ขนละเอียดสีขาวปกคลุมอยู่หนาแน่น และทุกส่วนของต้นมียางสีขาวข้น ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและ
วิธีการปักช้า ต้นรักเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี โดยเฉพาะในสภาพดินที่ไม่สมบูรณ์และมีความ
แห้งแล้ง เราจึงมักพบต้นรักข้ึนได้เองตามธรรมชาติทั่วไป ตามท่ีรกร้าง บริเวณข้างถนน ริมถนน ริมทางรถไฟ 
ริมคลอง และตามหมู่บ้าน โดยมีเขตการกระจายพันธ์ุตั้งแต่อินเดียไปจนถึงพม่า ไทย จีน คาบสมุทรมลายู 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และนิวกินี 

 ใบรัก ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบเป็นติ่งแหลม 
โคนใบมนหรือเว้าเล็กน้อย ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 8-
30 เซนติเมตร แผ่นใบหนาอวบน้้า หลังใบและท้องใบมีขนสีขาวปกคลุม เมื่อกระทบแสงจะสะท้อนเป็นสี
เหลืองนวล ใบไม่มีก้านใบ หรือมีก้านใบสั้น 

 ดอกรัก ออกดอกเป็นช่อแบบซี่ร่ม โดยจะออกตามซอกใบใกล้ส่วนยอดหรือตามปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกย่อย
จ้านวนมาก ก้านช่อดอกยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตร ส่วนก้านดอกย่อยยาวประมาณ 2.5-4 เซนติเมตร
ดอกเป็นสีขาว สีม่วง หรือสีม่วงแดง (สีขาวอมม่วงก็มี) มีกลีบดอก 5 กลีบ กลีบดอกผิวเกลี้ยง แต่ละกลีบเป็น
รูปรีถึงรูปใบหอก ปลายแหลมหรืออาจบิด กว้างประมาณ 0.5-0.8 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1-1.5 
เซนติเมตร ส่วนโคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน หลอดกลีบดอกสั้น และมีรยางค์ลักษณะเป็นรูปมงกุฎขนาดใหญ่อยู่
ตรงกลางดอก มี 5 แฉก อวบน้้า เชื่อมติดกัน (นิยมน้ามาแยกใช้ร้อยเป็นพวงมาลัย)  

                                                                 เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
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     บอนเต่า 
 

ชื่อ         บอนเต่า 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ   หัวเต่าเขียด (ภาคใต้) 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hapaline benthamiana Schott 
ชื่อวงศ์ : ARACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
ต้น บอนเต่าเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งขึ้นเป็นกอ ก้านใบคล้ายบอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ต้นสูงประมาณ 30 ซม. 
ใบ ก้านและใบออกสีน้้าตาล ใบรูปใบโพธ์ิ ใบเป็นร่องตามเส้นใบ ขอบใบเรียบ 
ส่วนที่ใช้บริโภค ช่อดอก ยอดอ่อนทั้งก้าน ใบ 
การขยายพันธ์ุ แยกต้นอ่อนไปปลูก 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ขึ้นเป็นกออยู่ตามหนองน้้า ตามล้าธารในป่าชื้น ที่ราบเชิงเขา 

 

 

                                                            เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 
 



      บอนกระดาดยักษ์ 
 

ชื่อ         บอนกระดาดยักษ์ 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ   กระดาดด า (กาญจนบุรี), กระดาดแดง  
(กรุงเทพฯ), บึมบื้อ (เชียงใหม่), บอนกาว ีเอาะลาย (ยะลา),  
โหรา (สงลา), คือ โทป๊ะ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน), เผือกกะลา  
มันโทป้าด (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), กลาดีบูเก๊าะ (มลายู-ยะลา) เป็นต้น  
ชื่อสามัญ : Elephant ear, Giant taro, Ape 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 
ชื่อวงศ์ : (ARACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ต้นกระดาด เป็นพันธ์ุไม้ที่มีถ่ินก้าเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดเป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าทอดไปตาม
พ้ืนดิน ล้าต้นตั้งตรง และมีความสูงได้มากกว่า 1 เมตรจนถึง 2 เมตร ล้าต้นสั้นและเป็นสีม่วงปนสีน้้าตาล มี
หัวอยู่ใต้ดิน ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเมล็ด แยกหน่อและไหล มักขึ้นในที่ที่มีอากาศชื้น แสงแดดร้าไร มีเขต
การกระจายพันธ์ุในเขตร้อนทั่วไป ในประเทศไทยสามารถพบได้ท่ัวทุกภาคของประเทศ 

 ใบกระดาด ใบเป็นใบเดี่ยว ออกจากหัวใต้ดิน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่แกมรูปหัวใจ ปลายใบเป็นติ่งแหลม 
โคนใบเว้าลึก ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นแบบห่าง ๆ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 25-60 เซนติเมตรและยาว
ประมาณ 30-90 เซนติเมตร หลังใบเรียบเป็นสีเขียวและเป็นมันลื่น ส่วนท้องใบเรียบ มีเส้นแขนงของใบอยู่
ข้างละประมาณ 5-7 เส้น ส่วนก้านใบใหญ่และเป็นสีม่วงปนสีน้้าตาล ยาวประมาณ 1.2-1.5 เมตร 

 ดอกกระดาด ออกดอกเป็นช่อ ช่อมีลักษณะเป็นแท่งยาวปลายแหลม (ลักษณะคล้ายกับดอกบอน) ออกตรง
กลางต้น มีความยาวประมาณ 11-23 เซนติเมตร ส่วนก้านช่อดอกเล็ก ยาวประมาณ 25-50 เซนติเมตร ดอก
มีกาบสีเหลืองอมสีเขียวหุ้มอยู่ ส่วนโคนของกาบโอบรอบโคนของช่อ ช่อดอกจะประกอบไปด้วยดอกเพศผู้อยู่
ที่บริเวณส่วนบน มีความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ส่วนดอกเพศเมียจะอยู่บริเวณโคนช่อ มีความยาว
ประมาณ 1.5 เซนติเมตร ซึ่งดอกจะเป็นแบบแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน ดอกเพศผู้จะมีจ้านวนมากกว่าดอก
เพศเมีย และระหว่างดอกเพศผู้และดอกเพศเมียคอดยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ส่วนปลายเป็นส่วนที่ไม่มีดอก 
จะยาวประมาณ 6.7-13 เซนติเมตร ปลายมน ดอกเพศเมียจะมีรังไข่ 1 ช่อง และมีออวุลอยู่ 3-5 เม็ด ยอด
เกสรเพศเมียจะมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมตัด มีความกว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร โดยดอกเพศผู้จะสั้นกว่า
และกว้างกว่าดอกเพศเมีย ค่อนข้างแบนทางด้านข้าง 

 ผลกระดาด ผลเป็นผลสด ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมและมีขนาดเล็ก (บ้างว่าเป็นรูปไข่กลีบ) โดยมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของผลประมาณ 0.8-1.2 เซนติเมตร เนื้อในผลนุ่มสีแดงและมีเมล็ดแข็งอยู่ 1 เมล็ด เมล็ดมี
ลักษณะเป็นรูปทรงกลมและเป็นสีด้า 

                                                               เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
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         พลูด่างราชินี 
 

ชื่อ         พลูด่างราชินี 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ   พลูด่าง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Epipremnum aureum Bunting Lime 
ชื่อวงศ์ : ARACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

จัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับประเภทไม้เลื้อยที่นิยมปลูกมากชนิดหนึ่ง ทั้งปลูกในแปลงจัดสวน ปลูกในกระถาง 
และปลูกในแจกัน เนื่องจากให้ใบดก ใบมีสีสันสวยงาม เติบโตได้ดีในทุกสภาพ และดูแลง่าย 
พลูด่างเป็นไม้เลื้อยอิงอาศัย มีล้าต้นกลม ส่วนต้นแก่มีสีเขียวออกน้้าตาล ล้าต้นส่วนอ่อนมีสีเขียว มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-3 ซม. หรือใหญ่กว่า ขึ้นอยู่กับสายพันธ์ุ ล้าต้นเป็นข้อๆส้าหรับแตกใบ และ
ราก 
ใบ เป็นใบเดี่ยว แทงออกบริเวณข้อ 2 ใบ อยู่ตรงข้ามกัน ใบกว้างประมาณ 5-30 ซม. ยาวประมาณ 7-45 
ซม. ขึ้นอยู่กับสายพันธ์ุ ใบมีลักษณะโคนใบมน โคนใบส่วนกลางเว้า ปลายใบแหลม มีรูปทรงคล้ายรูปหัวใจ 
แผ่นใบ และขอบใบเรียบ ใบมีลักษณะหนา และอวบน้้า มีสีเดียวหรือหลายสีแกมกัน ได้แก่ สีเขียวอ่อน สี
เขียวอ่อนออกทอง สีเขียวแก่ สีเหลือง และสีขาว 
ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อ มีกลีบรองดอกหลายสี อาทิ สีเหลือง สีเขียว หรือสีม่วงแดง ดอกมี
ลักษณะร่วงง่าย 
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          ไหลมาเทมา 
 

ชื่อ         ไหลมาเทมา 
ชื่อสามัญ :   Tricolor Nephthytis 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Syngonium podophyllum 
ชื่อวงศ์ : ARACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
เงินไหลมาเป็นพรรณไม้เลื้อยที่มีเถายาว ล้าต้นมีความยาวประมาณ 10-20 เมตร มีล้าต้นกลมสีเขียว ผิดล้าต้นเกลี้ยง
เป็นข้อห่างๆ และมีรากออกตามข้อล้าต้นแต่ละข้อจะมีกาบใบหุ้มอยู่ใบเดียวออกตามข้อสลับกันซึ่งมีก้านใบยาว
ประมาณ 10-15 เซนติเมตร ใบเป็นแฉกประมาณ 5 แฉก ขนาดใบกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-
15 เซนติเมตร ใบเป็นแฉกลึกเข้าหาโคนใบ ส่วนปลายใบเรียวแหลม พ้ืนใบมีสีเขียว และมีสีเหลืองปนอยู่ที่บริเวณเลย
เส้นใบเล็กน้อยถ้ามีอายุมากจะออกดอกตรงส่วนยอดลักษณะดอกคล้ายกับดอกของบอน 
ความเป็นมงคล 
เป็นไม้มงคลนาม คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นเงินไหลมาไว้ประจ้าบ้าน จะท้าให้เกิดความม่ังมีร้่ารวย เงินทอง
ไหลมาสู่บ้านและผู้อาศัย และยังมีความเชื่ออีกว่าต้นเงินไหลมายังช่วยสร้างความเป็นเสน่ห์แก่บ้านและผู้อาศัย เพราะ
ลักษณะใบของต้นเงินไหลมามี สีสัน สวยงาม สีกลางใบคล้ายสีเงินต้าแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูกเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่บ้าน
และผู้อาศัย ควรปลูกต้นเงินไหลมาไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการ
ปลูกไม้เอาคุณทางใบให้ปลูกในวันอังคาร 
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       สาวน้อยประแป้ง 
 

ชื่อ         สาวน้อยประแป้ง 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ :  สาวน้อยประแป้ง, ว่านหมื่นปี, ช้างเผือก,  
ว่านพญาค่าง, อ้ายใบก้านขาว, บ้วนมีแช, ว่านเจ้าน้อย, มหาพรหม, 
อ้ายใบ 
ชื่อสามัญ :   Dumb cane 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dieffenbachia sp. 
ชื่อวงศ์ : Araceae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 
ล้าต้น 
สาวน้อยประแป้ง มีล้าต้นทั่วไปคล้ายกับแก้วกาญจนา/เขียวหมื่นปี ล้าต้นทรงกลม ตั้งตรง และอวบน้้า ผิวล้าต้นมีสี
เขียวสด และเป็นข้อถี่ท่ีเป็นวงสีขาวอันเกิดจากจากรอยแผลของใบ ปลายล้าต้นแตกยอดอ่อนของใบทีละใบ ทั้งนี้ ต้น
สาวน้อยประแป้งสามารถแตกหน่อเป็นล้าต้นใหม่ที่โคนต้นได้ 
ใบ 
สาวน้อยประแป้ง เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบแตกออกเป็นใบเดี่ยวๆบริเวณปลายยอดของล้าต้น แต่ละใบเรียงสลับกันเป็น
วงตามความสูงของล้าต้น ใบมีรูปไข่แกมขอบขนาน กว้างประมาณ 15-25 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30-60 
เซนติเมตร โคนใบสอบแคบ ปลายใบแหลม แผ่นใบ และขอบใบเรียบ แผ่นใบมีสีพื้นเป็นสีเขียว และเส้นกลางใบสี
เขียวอ่อนขนาดใหญ่ พร้อมมีลายประสีขาวกระจายออกจากเส้นกลางใบในแนวเฉียงบริเวณของเส้นใบย่อย 
ดอก 
ดอกสาวน้อยประแป้งออกเป็นช่อที่ปลายยอด คล้ายดอกหน้าวัว ตัวช่อดอกมีกาบหุ้มสีเขียวล้อมรอบ ด้านในกาบหุ้ม
บรรจุด้วยดอกขนาดเล็กสีขาวที่เรียงซ้อนกันแน่นจ้านวนมาก เมื่อดอกบาน กาบหุ้มจะกางออก จนมองเห็นช่อดอกที่
เป็นรูปทรงกระบอกยาว 
ผล 
ผลเจริญมาจากดอก มีลักษณะเป็นเครือคล้ายเครือกล้วย แต่ไม่เป็นหวี แต่จะเป็นผลแต่ละผลเรียงซ้อนกันแน่น ผลดิบ
มีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง ด้านในเป็นเมล็ด รูปทรงกลมถึงทรงรูปไข่ 
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          มะนาวบ้าน 
 

ชื่อ         มะนาวบ้าน 
ชื่อสามัญ :   Dumb cane 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Citrus aurantifolia Swingle  
ชื่อวงศ์ : (Citrus) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ผลมะนาวโดยทั่วไปมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 – 4.5 เซนติเมตร ต้นมะนาวเป็นไม้พุ่มเตี้ย สูงเต็มที่
ราว 5 เมตร ก้านมีหนามเล็กน้อย มักมีใบดก ใบยาวเรียวเล็กน้อย คล้ายใบส้ม ส่วนดอกสีขาวอมเหลือง ปกติจะมีดอก
ผลตลอดทั้งปี แต่ในช่วงหน้าแล้ง จะออกผลน้อย และมีน้้าน้อย 

มะนาวเป็นพืชพ้ืนเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้คนในภูมิภาคนี้รู้จัก และใช้ประโยชน์จากมะนาว
มาช้านาน น้้ามะนาวนอกจากใช้ปรุงรสเปร้ียวในอาหารหลายประเภทแล้ว ยังน้ามาใช้เป็นเคร่ืองดื่ม ผสมเกลือ และ
น้้าตาล เป็นน้้ามะนาว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศท่ัวโลก นอกจากนี้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
บางชนิดยังนิยมฝานมะนาวเป็นชิ้นบางๆ เสียบไว้กับขอบแก้ว เพื่อใช้แต่งรส 

ในผลมะนาวมีน้้ามันหอมระเหยถึง 7% แต่กลิ่นไม่ฉุนอย่างมะกรูด น้้ามะนาวจึงมีประโยชน์ส้าหรับใช้เป็น
ส่วนผสมน้้ายาท้าความสะอาด เคร่ืองหอม และการบ้าบัดด้วยกลิ่น (aromatherapy) หรือน้้ายาล้างจาน ส่วน
คุณสมบัติที่ส้าคัญ ทว่าเพ่ิงได้ทราบเมื่อไม่ช้านานมานี้ (ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 19) ก็คือ การป้องกันและรักษาโรค
ลักปิดลักเปิด ซึ่งเคยเป็นปัญหาของนักเดินเรือมาช้านาน ภายหลังได้มีการค้นพบว่าสาเหตุที่มะนาวสามารถช่วย
ป้องกันโรคลักปิดลักเปิด เพราะในมะนาวมีไวตามินซีเป็นปริมาณมาก 

มะนาวมีน้้ามันหอมระเหยที่ให้กลิ่นสดชื่น เพราะมีส่วนประกอบของสารซิโตรเนลลัล (Citronellal) ซิโคร
เนลลิล อะซีเตต (Citronellyl Acetate) ไลโมนีน (Limonene) ไลนาลูล (Linalool) เทอร์พีนีออล (Terpeneol) 
ฯลฯ รวมทั้งมีกรดซิตริค (Citric Acid) กรดมาลิก (Malic Acid) และกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic Acid) ซึ่งถือเป็น
กรดผลไม้ (AHA : Alpha Hydroxy Acids) กลุ่มหนึ่ง เป็นที่ยอมรับว่าช่วยให้ผิวหน้าที่เสื่อมสภาพหลุดลอกออกไป 
พร้อมๆ กับช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ๆ ช่วยให้รอยด่างด้าหรือรอยแผลเป็นจางลง 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94


          ธรรมรักษา 
 

ชื่อ         ธรรมรักษา 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ : เฮลิโคเนีย, สร้อยกัทลี, ก้ามกุ้ง, ก้ามกั้ง 
ชื่อสามัญ :   Dumb cane 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Citrus aurantifolia Swingle  
ชื่อวงศ์ : (Citrus) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ธรรมรักษาเป็นพืชล้มลุกข้ามฤดหูรือหลายฤดูลักษณะอวบน้้ายืนต้น (Hebaceous Perenial) ล้าต้นใตด้ินแบบเหง้า (Rhizome) คล้ายขิง ส่วน
เหนือดินเรยีกว่าล้าต้นเทียม ซึ่งประกอบด้าย กาบใบเรียงซ้อนสลับกนัคล้ายกาบกล้วย ใบมีลักษณะคลา้ยใบกล้วย ลักษณะของกอแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

       กอแน่น กอลักษณะนี้ เหง้าจะมีข้อชิดกันท้าให้หน่อใหม่เกิดชิดโคนต้นเดิมจึงท้าให้กอมีลักษณะแน่น 

       กอขยายกว้าง กอลักษณะนี้เหง้าจะมีข้อห่างกันท้าให้หน่อเกิดใหม่ห่างต้นเดิมจึงท้าให้กอขยายกวา้งอย่างรวดเร็ว 

 

      ช่อดอกจะเกิดขึ้นท่ีกลางล้าต้นเทียม ช่อดอกประกอบด้วย ก้านช่อดอก (Peduncle) ก้านต่อระหว่างใบประดับ (Rachis) ใบประดบั 
(Bract) ซึ่งรองรับดอกอยู่เรียงสลับกันเหมือนรูปเรือ ใบประดับ อาจอยู่ในระนาบเดียวกันหรือต่อกันกไ็ด้แล้วแต่พันธุ์ ใบประดับมีหลายสี 
(แดง, ชมพ,ู เหลืองและแสด) ภายในกลีบประดับจะมดีอกคลา้ยดอกกล้วยเล็กๆ เรยีงกันอยู่แถวเดียว ดอกนี้เรียกว่า ดอกจริง ซึ่งเป็น
ดอกสมบรูณเ์พศ แต่ละดอกมีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ และกลีบดอก 3 กลีบ ท้ังหมดนี้จะหลอมติดกันเป็นหลอดภายในมเีกสรตัวผู้ 6 อัน ซึ่งจะ
เจริญเพียง 5 อัน อีก 1 อันเป็นหมัน รังไข่อยู่ใต้กลีบเลี้ยงและกลีบดอก ภายในมี 3 ช่องเป็นผลนุ่มเมลด็คล้ายเมล็ดกล้วย แข็ง ผลสุกมีสี
น้้าเงิน ถ้าเป็นชนิดที่มาจากทวีปอเมริกา และมสีีแดงถ้ามาจากหมู่เกาะแปซิฟิก 

ธรรมรักษาพวกช่อตั้ง (Upright) 

 

       1. พวก ซิตาคอรัม (H. psittacorum) เป็นธรรมรักษาชนิดเล็กที่มีความสูง 0.6-2 ม. ขยายกอเป็นวงกว้างอย่าง
รวดเร็ว ช่อดอกตั้งมีลักษณะคล้ายปักษาสวรรค์ จึงมีการเรียกช่อผิดบ้าง ออกดอกตลอดปี พวกซิตาคอรัมนี้มีหลาย
พันธ์ุ เช่น แซสซี (Sassy-สีชมพู), เลดี้ได (Lady Di-สีแดงเข้ม), แอนโดรมีดา (Andromeda-สีส้มแดง),ฟูเซีย 
(Fuchsia-สีม่วงแดง), พาราคีท (Parskeet-โคนใบ ประดับสีเหลืองครีม ปลายสีแดงหรือชมพู) และลูกผสมของซิตา
คอรัม เช่น โกลเดนทอร์ช (Goldentorch-สีเหลือง) ซึ่งนิยมปลูกตัดดอกขายในปัจจุบันเพราะมีกลีบดอกหนา 
 

 



 
       2. พวก สตริตา (H.stricta) หรือก้ามกุ้งเล็ก เป็นธรรมรักษาเล็กอีกชนิดหนึ่ง ความสูง 0.5-2.5 ม. ช่อดอกตั้งมี
ลักษณะคล้ายก้ามกุ้ง ใบประดับแบนออกดอกตลอดปีพันธ์ุต่างๆ เช่น จาไมกันแคระ (Dwarf Jamaican-สีแดงหรือ
ชมพู) , บักก้ี (Bucky-สีแดง)  
 
 
  
       3. พวก แองกุสตา (H. angusta) เป็นธรรมรักษาขนาดเล็ก ความสูง 0.6-2 ม. ช่อดอกตั้ง ดอกมีสีสันสดใสและ
มักจะออกดอกในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ เช่น พันธ์ุฮอลิเดย์ (Holiday-สีแดง), คริสต์มาสสีส้ม (Orange X’ 
mas-สีส้ม) และคริสต์มาสสีเหลือง (Yellow X’ mas-สีเหลือง) 
 

  
 
       4. พวก บอเจียนา (H. bougaeana) เป็นธรรมรักษาขนาดใหญ่ ความสูง 2-4 ม. ช่อดอกตั้งมีขนาดใหญ่ ใบ
ประดับอ้วนกลม และมีสีแดงชมพูเป็นมันคล้ายผ้าซาติน 
       5. พวก บีไฮ (H. bihai) หรือก้ามกุ้งใหญ่ เป็นธรรมรักษาขนาดใหญ่ ความสูง 2-4 ม. ช่อดอกตั้งคล้ายก้ามกุ้ง
เสียบไม้ ดอกอาจยาวได้ถึง 16 นิ้ว มีหลายสี บางชนิดออกดอกเป็นฤดูและบางชนิดออกดอกตลอดปี เช่น พันธ์ุคาเม
ฮาเมฮา (Kamehamaha-สีแดงปากสีเหลือง), ลอบสเตอร์คลอว์วัน (Lobster Claw I-สีแดงปากมีแถบสีขาวใต้แถบสี
เขียว), ลอบสเตอร์คลอว์ ทู (Lobster Claw II-สีส้มแดงปากมีแถบสีเหลือง), เยลโล่ว์ แดนเซอร์ (Yellow Dancer-สี
เหลือง), ชอคโกแลต แดนเซอร์ (Chocolate Dancer-สีชอคโกแลตปากมีแถบสีเหลืองใต้แถบสีเขียว) 
  
 
  
      
 
 
  6. พวก แคริเบีย (H. caribaea) เป็นธรรมรักษาขนาดใหญ่ ความสูง 3-4.5 ม. ช่อดอกตั้ง 
มีขนาดใหญ่และซ้อนกันแน่น อกกดอกตลอดปี เช่น พันธ์ุโกลด์ (Gold-สีเหลืองทอง), เพอพู
เรีย ( Purpurea-สีแดง), ครีม (Cream-สีเหลืองครีม)  
 



       7. พวก แวกเนอเรียนา (H. wagneriana) เป็นธรรมรักษาขนาดกลาง ความสูง 1.8-2 ม. ช่อดอกตั้งคล้ายกับ
พวกบีไฮ แต่ใบประดับที่ยังไม่บานมีลักษณะซ้อน  
 
 
  
        
 
8. พวก อินติกา ( H. indica) หรือธรรมรักษาดอกเขียว ความสูง 2-5 ม. ใบประดับจะมีสีเขียว ส่วนใบจริงจะมีได้
หลายสีตั้งแต่ เขียวเหลือง, เขียว ไปจนถึงเขียวออกแดง ธรรมรักษาชนิดนี้มักใช้ใบประกอบการปักแจกัน หรือใช้
ตกแต่งสวนเพ่ือเพ่ิมสีสัน  
 
 
  
 
 
 
       ธรรมรักษาชนิดดอกห้อย (Pendent) 

 
       1. พวก รอสดราด้า (H. rostrata) หรือปากนกแก้วเป็นธรรมรักษาขนาดกลาง ความสูง 1.5-2 ม. ช่อดอก
ห้อยใบประดับมีสีแดง ตอนปลายสีเหลือง ลักษณะคล้ายปากนกแก้ว ออกดอกเป็นฤดู 
 
 
       2. พวก ชาร์เตซี (H. chartacea) เป็นธรรมรักษาขนาดกลาง ความสูง 1.8-2 ม. ช่อดอกห้อยพันธ์ุเซ็กซีพิงค์ 
(Sexy Pink-สีชมพู) 
 
 
       3. พวก เพนดูลา (H. pendula) เป็นธรรมรักษาขนาดกลาง ความสูง 1.5-2 ม. ช่อดอกห้อย พันธ์ุไบรท์เรด 
(Bright Red-สีแดง ดอกสีขาว) ออกดอกตลอดปี 
 
 
       4. พวก คอลลินเซียนา (H. collinsiana) เป็นธรรมรักษาขนาดใหญ่ ความสูง 3.6-4.5 ม. ใบประดับสีแดง
เข้ม และมักจะมีนวลสีขาวทั่วไป ออกดอกเป็นฤดู 
 

                                                  เรียบเรียงข้อมูลโดย : 
                                                                                                   สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 



   มะม่วงหิมพานต์ผลแดง 
 

ชื่อ         มะม่วงหิมพานต์ผลแดง 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ : มะม่วงสิโห (เชียงใหม่), มะโห (แม่ฮ่องสอน),  
มะม่วงกาสอ (อุตรดิตถ์), มะม่วงเล็ดล่อ มะม่วงยางหุบ (ระนอง),  
กายี (ตรัง), ส้มม่วงทูนหน่วย มะม่วงทูนหน่วย (สุราษฎร์ธานี),  
กะแตแก (นราธิวาส), นายอ (ยะละ), ยาโงย ยาร่วง (ปัตตานี),  
มะม่วงหิมพานต์ มะม่วงไม่รู้หาว (ภาคกลาง), มะม่วงกุลา  
มะม่วงลังกา มะม่วงหยอด มะม่วงสินหน (ภาคเหนือ), กาหยู กาหยี  
ม่วงเม็ดล่อ ม่วงเล็ดล่อ หัวครก ท้ายล่อ ต้าหนาว ส้มม่วงชูหน่วย (ภาคใต้) เป็นต้น 
ชื่อสามัญ :   Cashew, Cashew nut 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Anacardium occidentale L. 
ชื่อวงศ์ : (ANACARDIACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ต้นมะม่วงหิมพานต์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงโดยเฉลี่ย 6 เมตร (สามารถสูงได้ถึง 
12 เมตร) ล้าต้นเนื้อไม้แข็ง มีกิ่งแขนงแตกออกเป็นพุ่มแน่นทรงกลมถึงกระจาย เปลือกหนาผิวเรียบมีสี
น้้าตาลเทา ในบ้านเราสามารถพบมะม่วงหิมพานต์ได้ทั่วไปในภาคใต้ 

 

 ใบมะม่วงหิมพานต์ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียน ใบหนาเกลี้ยงเหมือนแผ่นหนัง ใบคล้ายรูปไข่กลับหัวถึงรูปรี
กว้าง ปลายใบกลม โคนใบแหลม เนื้อใบมีกลิ่นหอม ใบมีขนาดกว้างประมาณ 6-10 เซนติเมตร และยาว
ประมาณ 8-20 เซนติเมตร 

 ดอกมะม่วงหิมพานต์ ดอกออกเป็นช่อกระจาย ดอกมีสีขาวหรือสีเหลืองนวล และจะเปลี่ยนไปเป็นสีชมพู ช่อ
ดอกแต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจ้านวนมาก และมีกลีบเลี้ยงสีเขียวขนาดเล็ก โคนดอกเชื่อมติดกัน ดอก
หนึ่งมีปลายแยกเป็นกลีบ 5 กลีบ ปลายแหลมเรียว ตรงกลางดอกมีเกสรตัวผู้ประมาณ 8-10 อัน หลังจาก
ดอกร่วงจะติดผล 

https://medthai.com/tag/ANACARDIACEAE/


 

 ผลมะม่วงหิมพานต์ มีลักษณะคล้ายผลชมพู่หรือลูกแพร์ ผลเป็นพวงห้อยลงมา ขนาดผลยาวประมาณ 5-8 
เซนติเมตร เนื้อผลฉ่้าน้้ามีกลิ่นหอม ผลอ่อนมีสีเขียวหรือเหลืองอมชมพู แต่เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
หรือสีส้มแดง ที่ปลายผลมีเมล็ดอยู่ 1 เมล็ด มีลักษณะคล้ายรูปไต เปลือกนอกแข็งและยาวประมาณ 2-4 
เซนติเมตร มีน้้าตาลอมเทา 

 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นผลมีเปลือกแข็ง มีเมล็ดเดียวลักษณะคล้ายรูปไต หรือคล้ายนวมของนักมวย มีสี
น้้าตาลปนเทา ข้างในผลมีเมล็ดคล้ายรูปไต 

 
 
 
 

                                                  เรียบเรียงข้อมูลโดย : 
                                                                                                   สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ชะพลู 
 

ชื่อ         ชะพล ู
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ : ผักพลูนก พลูลิง ปูลิง ปูลิงนก ผักปูนา  
(ภาคเหนือ), ผักแค ผักอีเลิด ผักนางเลิด (ภาคอีสาน),  
ช้าพลู (ภาคกลาง), นมวา (ภาคใต้) เป็นต้น 
ชื่อสามัญ :   Wildbetal leafbush 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Piper sarmentosum Roxb. 
ชื่อวงศ์ : (PIPERACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ชะพลู มักมีการจ้าสับสนกับพลูทั้งท่ีเป็นคนละชนิดกัน ซึ่งใบจะรสไม่จัดเท่ากับพลูและยังมีขนาดเล็กกว่า ส้าหรับ
สรรพคุณของชะพลูที่ส้าคัญนั้นก็ได้แก่ ช่วยบ้ารุงธาตุ ขับลม แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ และช่วยในการขับเสมหะ เป็น
ต้น และประโยชน์ของชะพลูในด้านของสุขภาพนั้นก็คือ มีวิตามินเอและธาตุแคลเซียมในปริมาณสูงเป็นพิเศษ และยัง
มีธาตุเหล็ก ธาตุฟอสฟอรัส คลอโรฟิลล์ เส้นใยอีกด้วย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายแทบทั้งสิ้น 

ใบชะพลู หากรับประทานในปริมาณมากหรือติดต่อกันเป็นเวลานาน แคลเซียมที่มีอยู่ในใบชะพลูจะเปลี่ยนเป็น
แคลเซียมออกซาเลต (Oxalate) ซึ่งสารชนิดนี้เป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดโรคนิ่วในไตได้ ดังนั้นคุณจึงควรดื่มน้้าตามมาก ๆ 
เพ่ือให้สารออกซาเลตเจือจางลง และถูกขับออกทางปัสสาวะ หรือจะเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง ๆ เพื่อ
ป้องกันโรคนิ่วก็ท้าได้เหมือนกัน เพ่ือให้ร่างกายได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดคุณควรรับประทานในปริมาณท่ีเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                  เรียบเรียงข้อมูลโดย : 
                                                                                                   สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
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        ชมพู่มะเหมี่ยว 
 

ชื่อ         ชมพู่มะเหม่ียว 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ : ผักพลูนก พลูลิง ปูลิง ปูลิงนก ผักปูนา  
(ภาคเหนือ), ผักแค ผักอีเลิด ผักนางเลิด (ภาคอีสาน),  
ช้าพลู (ภาคกลาง), นมวา (ภาคใต้) เป็นต้น 
ชื่อสามัญ :   Malay apple tree 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Eugenia malaccensis Linn. 
ชื่อวงศ์ : (PIPERACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
ต้นที่มีลักษณะกลางความสูงของต้นจะอยู่ที่ 5-15 เมตร กิ่งของต้นจะแตกออกเป็นจะนวนมากโดยจะแตกออกเป็นกิ่ง
ใหญ่ และมีกิ่งที่เป็นขนาดเล็กออกบริเวณปลายกิ่ง เปลือกของต้นเป็นสีน้้าตาลอ่อน ผิวมีลักษณะขรุขระ 
ใบของต้นชมพู่มะเหมี่ยวจะออกเป็นใบเดี่ยวสลับกันเป็นคู่ ใบอ่อนของต้นจะเป็นสีชมพู ใบแก่จะเป็นใบที่มีขนาดใหญ่
เป็นสีเขียวเข้ม รูปทรงเป็นรูปรีโคนมนปลายแหลม กว้าง 8-15 เซนติเมตร ยาว 15-25 เซนติเมตร แผ่นและขอบของ
ใบมีลักษณะเรียบหนา เส้นกลางใบเป็นสีขาวอมเขียวมองเห็นได้ชัด 
ดอกของชมพู่มะเหมี่ยวจะออกเป็นช่อ ออกใกล้กับจุดบนกิ่งแต่ละช่อจะมีดอกอยู่ 3-5 ดอก มีลักษณะเป็นทรงกลม 
ห่อหุ้มด้วยกลีบเลี้ยง เมื่อดอกบานออกสีของดอกกลีบเลี้ยงจะเป็นสีน้้าตาล มีอยู่ 5 กลีบ กลีบถัดไปจะมีลักษณะเป็น
วงกลมอีก 5 กลีบ แผ่นกลีบเป็นสีชมพู ตรงกลางจะเป็นเกสรตัวผู้ ด้านในจะเป็นเกสรตัวเมีย รังไข่จะฝังอยู่บริเวณฐาน
ดอก เมื่อดอกบานเต็มที่เกสรตัวผู้จะร่วงหล่นไป 
เป็นรูปทรงคล้ายระฆัง ลักษณะอวบอ้วน ขนาดของผลจะอยู่ที่ 3-4 เซนติเมตรยาว 3-5 เซนติเมตร เมื่อออกผลสีของ
ผลจะเป็นสีเขียวอ่อน ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูและเมื่อสุกได้ที่จะกลายเป็นสีแดงเข้ม เนื้อจะมีความหนา นุ่ม ภายใน
เป็นสีขาวมีเมล็ดขนาดใหญ่เป็นสีน้้าตาลอมด้าอยู่ประมาณ 1-5 เมล็ด 

 

                                                  
 

 
 
 
เรียบเรียงข้อมูลโดย : 
                           สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
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          กระท่อม 
 

ชื่อ         กระท่อม 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ : ท่อม อีถ่าง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mitragyna speciosa Korth. 
ชื่อวงศ์ : Rubiaceae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

กระท่อมเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ปานกลาง มีแก่นเป็นไม้เนื้อแข็ง สูง10 -15 เมตร อยู่ในตระกูล Mitragyna 
speciosa ใบคล้ายใบกระดังงา มีชนิดก้านใบแดงและใบเขียว ดอกกลมโตขนาดเท่า ผลพุทรา ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียว 
เรียงตัวเป็นคู่ตรงข้าม แผ่นใบขนาดกว้างประมาณ 5-10 ซม. ยาวประมาณ 8-14 ซม. ดอกมีสีขาวอมเหลืองออกเป็น
ช่อตุ้มกลมขนาด 3-5 ซม. แหล่งที่พบ ในบางจังหวัดของภาคกลาง เช่น ปทุมธานี แต่จะพบมากในป่าธรรมชาติบริเวณ
ภาคใต้ เช่น สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูลพัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และตอนบนของ 
ประเทศมาเลเซีย สาระส้าคัญที่พบในใบกระท่อม  

กระท่อม ในประเทศไทยมีการน้ามาใช้เป็นยาแก้โรคบิด ท้องร่วง และปวดมวนท้อง และบางพ้ืนที่ กล่าวกัน
ต่อมาว่าสามารถบรรเทาโรคเบาหวานได้ ชาวนานิยมบริโภคโดยการเคี้ยวใบสด หรือเอาใบ มาย่างให้เกรียมและต้า
ผสมกับน้้าพริกรับประทานเป็นอาหาร เพ่ือให้มีแรงท้างานและสามารถทน ตากแดดอยู่กลางแจ้งได้เป็นเวลานานโดย
ไม่รู้สึกเหนื่อย ชาวมลายูใช้ใบกระท่อมต้าพอกแผล และใช้ ทั้งใบเผาให้ร้อนวางบนท้องรักษาโรคม้ามโต ตลอดจนใช้
กระท่อมเพ่ือทดแทนฝิ่นในท้องที่ซึ่งหาฝิ่น ไม่ได้ และบ่อยคร้ังมีการใช้ใบกระท่อมเพ่ือควบคุมการติดฝิ่น โดยเฉพาะใน
ประเทศนิวซีแลนด์ใน ปัจจุบัน 
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             สะตอ 
 

ชื่อ         สะตอ 
ชื่อสามัญ : Stink bean 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Parkia speciosa Hassk. 
ชื่อวงศ์ : Leguminosae-Minosaceae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 

ต้น : เป็นไม้ยืนต้นสูงได้ถึง 30 เมตร 

ใบ : เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อยเรียงตรงข้าม มี 31-38 คู่ รูปขอบขนานแคบ กว้าง 
1.8-2.2 มิลลิเมตร ยาว 6-9 มิลลิเมตร  

ดอก : ออกเป็นช่อ แบบช่อกระจุกห้อยลง ดอกสมบูรณเพศอยู่ตอนปลาย ดอกเพศผู้อยู่ตอนล่าง
ของช่อดอก 

ฝัก : มีลักษณะแบน กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 36-45 เซนติเมตร บริเวณท่ีมีเมล็ดจะโป่งพอง 
การใช้ประโยชน์ : 

 สรรพคุณทางยา 

- ผลต่อความดันโลหิต  
- ผลต่อการแบ่งตัวของเซลล์ 
- ผลยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
- ผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา 
- ผลของการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง 
- ฤทธ์ิลดน้้าตาลในเลือด 
- ฤทธ์ิกระตุ้นการบีบตัวของล้าไส้ 
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         รามใหญ่ 
 

ชื่อ         รามใหญ ่
ชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ลังพิสา (ตราด), ทุรังกาสา (ชุมพร),  
ปือนา (มลายู-นราธิวาส) เป็นต้น 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ardisia elliptica Thunb. 
ชื่อวงศ์ : PRIMULACEAE (MYRSINACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ต้นรามใหญ่ มีถ่ินก้าเนิดในทวีปอเมริกาใต้ จัดเป็นไม้พุ่มก่ึงไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงได้ประมาณ 1.5-3 
เมตร แตกกิ่งก้านสาขารอบ ๆ ต้นมาก เปลือกล้าต้นและกิ่งเรียบเกลี้ยงเป็นสีน้้าตาลอมเทา กิ่งอ่อนมนกลม
หรือเป็นเหลี่ยมเล็กน้อย เป็นสีน้้าตาลอมแดง ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและวิธีการตอนก่ิง ชอบ
ความชื้นปานกลางและแสงแดดแบบเต็มวัน มีเขตการกระจายพันธ์ุอยู่ทางตอนใต้ของอินเดีย ศรีลังกา และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบได้ทางภาคใต้ มักข้ึนกระจายตามชายฝั่งทะเล ริมแม่น้้า แนวหลัง
ป่าชายเลน ขึ้นแทรกอยู่ตามป่าเบญจพรรณ หรือป่าดิบบนภูเขาหินทราย ที่ระดับความสูงไม่เกิน 500 เมตร 
จากระดับน้้าทะเล 

 

 

 ใบรามใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับหนาแน่นที่ปลายกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปรี รูปรีแกมขอบขนาน 
หรือรูปใบหอกถึงรูปไข่กลับ ปลายใบกลมท่ือถึงเป็นติ่งแหลม โคนใบเป็นรูปลิ่ม ส่วนขอบใบเรียบ มีจุดเล็ก ๆ 
สีเขียวอ่อนแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาลเมื่อใบแก่ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 
7-15 เซนติเมตร เนื้อใบหนาคล้ายแผ่นหนัง นุ่ม และอวบน้้า หลังใบและท้องใบเรียบเกลี้ยง มีจุดโปร่งแสงสี
เขียวคล้้ากระจายทั่วแผ่นใบ หลังใบด้านบนเป็นสีเขียวคล้้า ส่วนท้องใบด้านล่างเป็นสีเขียวนวล เส้นใบเป็น
แบบร่างแหขนนก เส้นใบมองเห็นไม่ค่อยชัดเจน ก้านใบสั้นเป็นสีแดง[1],[2] 

 

https://medthai.com/tag/PRIMULACEAE/
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 ดอกรามใหญ่ ออกดอกเป็นช่อเชิงลดรูปบพัดคล้ายซี่ร่ม โดยจะออกตามซอกใบและท่ีปลายกิ่ง แต่ละช่อจะมี
ดอกประมาณ 5-8 ดอก ก้านช่อดอกยาวประมาณ 1.5-2.5 เซนติเมตร ก้านดอกเรียว ดอกตูมเป็นรูปทรง
กรวย เมื่อดอกบานจะเป็นรูปวงล้อสีชมพูอ่อน มีกลีบดอก 5 กลีบ กลีบดอกเรียงบิดเวียน ปลายกลีบเรียว
แหลม มีจุดต่อมโปร่งแสงสีม่วง ส่วนกลีบเลี้ยงเป็นสีเขียว โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉก รูปไข่
กว้างถึงรูปมนกลม[1],[2] 

 

 

 ผลรามใหญ่ ผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมหรือกลมแป้น ผิวผลเรียบ ปลายผลมีติ่งแหลมสั้น เนื้อในผลนุ่ม ผล
อ่อนเป็นสีเขียว สีแดงเร่ือ เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงด้า ภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะกลม
แข็ง ออกดอกและผลในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน[1],[2] 
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