
           มะละกอ 
 

ชื่อ         มะละกอ 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ : มะก้วยเทศ (ภาคเหนือ) หมักหุ่ง  
(ลาว,นครราชสีมา,เลย) ลอกอ (ภาคใต้) กล้วยลา  
(ยะลา) แตงต้น (สตูล) 
ชื่อสามัญ : Papaya, Pawpaw, Tree melon 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Carica papaya  L. 
ชื่อวงศ์ : Caricaceae 
                                                       
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
ไม้ล้มลุกอายุหลายปีขนาดใหญ่ อายุหลายปี สูง 2-8 ม. ล้าต้นตั้งตรงมักไม่แตกกิ่ง ไม่มีแก่น ต้นอวบน้้า มีรอยแผลเป็น
ของก้านใบที่หลุดร่วงไป มีน้้ายางสีขาวทั่วล้าต้น 
 
         ใบ ใบเรียงสลับรอบต้นบริเวณยอด ใบเดี่ยว รูปฝ่ามือกว้าง ยาว 25-60 ซม. โคนใบเว้า ปลายใบแหลม ขอบ
ใบหยักเว้าเป็นแฉกลึก 7-11 แฉก และจักฟันเลื่อย ก้านใบยาว 25-90 ซม. เป็นท่อกลวงยาว 
 
         ดอก ดอกช่อสีขาวนวล มีกลิ่นหอม ออกท่ีซอกใบ มีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้ออกเป็น
ช่อ ก้านช่อดอกยาว กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 1.5-2.5 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เมื่อบานเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.5-2.5 ซม. เกสรเพศผู้มี 10 อัน ดอกเพศเมียและดอกสมบูรณ์เพศออกเดี่ยวหรือ 2-3 ดอก กลีบดอก 5 
กลีบ ดอกมีขนาดใหญ่กว่าดอกเพศผู้ 
 
         ผล ผลเป็นผลสดรูปยาวรี ปลายแหลม ผลดิบมีเนื้อสีขาวอมเขียว ผลสุกมีเนื้อสีแดงส้ม เนื้อหนาอ่อนนุ่ม รส
หวาน มีเมล็ดมาก รูปไข่สีน้้าตาลด้า ผิวขรุขระ  มีถุงเมือกหุ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                                                        เรียบเรียงข้อมูลโดย :                                                                                                            
                                                                                              สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 



           สะเดามัน 
 

ชื่อ         สะเดามัน 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Azadirachta indica 
ชื่อวงศ์ : Caricaceae 
                                                       
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
ไม้ต้น สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นแตกเป็นร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนสีน้้าตาลแดง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออก
เรียงสลับรูปใบหอก กว้าง 3-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. โคนใบมนไม่เท่ากัน ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบเรียบ สีเขียวเป็น
มัน ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งขณะแตกใบอ่อน ดอกสีขาวนวล กลีบเลี้ยงมี 5 แฉก โคนติดกัน กลีบดอกโคนติดกัน 
ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผล รูปทรงรี ขนาด 0.8 - 1 ซม. ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียว สุกเป็นสีเหลืองส้ม เมล็ดเดี่ยว รูปรี 

สรรพคุณ 

 ดอก ยอดอ่อน  -  แก้พิษโลหิต ก้าเดา แก้ริดสีดวงในล้าคอ คันดุจมีตัวไต่อยู่ บ้ารุงธาตุ ขับลม ใช้เป็นอาหารผัก
ได้ดี 

 ขนอ่อน - ถ่ายพยาธิ แก้ริดสีดวง แก้ปัสสาวะพิการ 

 เปลือกต้น - แก้ไข้ เจริญอาหาร แก้ท้องเดิน บิดมูกเลือด 

 ก้านใบ - แก้ไข้ ท้ายารักษาไข้มาลาเรีย 

 กระพี้ - แก้ถุงน้้าดีอักเสบ 

 ยาง - ดับพิษร้อน 

 แก่น - แก้อาเจียน ขับเสมหะ 

 ราก - แก้โรคผิวหนัง แก้เสมหะ ซึ่งเกาะแน่นอยู่ในทรวงอก 

 ใบ,ผล - ใช้เป็นยาฆ่าแมลง บ้ารุงธาตุ 

 ผล มีสารรสขม - ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ และยาระบาย แก้โรคหัวใจเดินผิดปกติ 

 เปลือกราก - เป็นยาฝาดสมาน แก้ไข้ ท้าให้อาเจียน แก้โรคผิวหนัง 

 น้้ามันจากเมล็ด - ใช้รักษาโรคผิวหนัง และยาฆ่าแมลง 

 

 

                                                   เรียบเรียงข้อมูลโดย :                                                                                                            

                                                                                สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 
 



      เสลดพังพอนตัวเมีย 
 

ชื่อ         เสลดพังพอนพอนตัวเมีย 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ : ลิ้นมังกร ผักมันไก่ ผักลิ้นเขียด (เชียงใหม่), 
พญาปล้องค้า (ล้าปาง), เสลดพังพอนตัวเมีย (พิษณุโลก), 
พญาปล้องด้า พญาปล้องทอง (ภาคกลาง), ลิ้นงูเห่า พญายอ  
(ท่ัวไป), โพะโซ่จาง (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน), ชิงเจ้ียน หนิ่ว
ซิ้วฮวา (จีนกลาง) เป็นต้น 
ชื่อสามัญ : Snake Plant 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau 
ชื่อวงศ์ : (ACANTHACEAE) 
                                                       
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 
ต้นเสลดพังพอนตัวเมีย จัดเป็นพรรณไม้พุ่มแกมเถา มักเลื้อยพาดไปตามต้นไม้อ่ืน ๆ มีความสูงได้ประมาณ 1-3 เมตร 
ล้าต้นมีลักษณะเกลี้ยง ต้นอ่อนเป็นสีเขียว ล้าต้นมีลักษณะกลม ผิวเรียบเป็นปล้องสีเขียว ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการปักช้า
หรือแยกเหง้าแขนงไปปลูก เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ชอบดินร่วน ระบายน้้าดี มีแสงแดดจัด มีเขตการกระจาย
พันธ์ุในจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ในประเทศไทยมักพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณทั่วทุกภาคของ
ประเทศ หรือพบปลูกกันตามบ้านทั่วไป 
ใบเสลดพังพอนตัวเมีย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ ลักษณะของใบเป็นรูปใบหอก รูปรีแคบขอบ
ขนาน ปลายใบและโคนใบแหลม ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7-9 
เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวเข้ม ผิวใบเรียบ 
ดอกเสลดพังพอนตัวเมีย ออกดอกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกประมาณ 3-6 ดอก กลีบดอกเป็นสีแดง
ส้ม โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร ปลายแยกออกเป็น 2 ปาก คือ ปากล่างและ
ปากบน ดอกหนึ่งมี 5 กลีบ กลีบดอกเป็นรูปทรงกระบอก ส่วนกลีบรองกลีบดอกนั้นเป็นสีเขียว ยาวเท่า ๆ กัน มีขน
เป็นต่อมเหนียว ๆ อยู่โดยรอบ ดอกมีเกสรเพศผู้ 2 อัน ส่วนเกสรเพศเมียเกลี้ยงไม่มีขน ออกดอกในช่วงประมาณเดือน
ตุลาคมถึงเดือนมกราคม (แต่มักจะไม่ค่อยออกดอก) 
ผลเสลดพังพอนตัวเมีย ผลเป็นผลแห้งและแตกได้ (แต่ผลไม่เคยติดเป็นฝักในประเทศไทย) ลักษณะของผลเป็นรูป
กลมยาวรี ยาวได้ประมาณ 0.5 เซนติเมตร ก้านสั้น ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 4 เมล็ด 
 
 
 

                                                             เรียบเรียงข้อมูลโดย :                                                                                                            

                                                                                สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
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      เอื้องหมายนาด่าง 
 

ชื่อ         เอ้ืองหมายนาด่าง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht 
ชื่อวงศ์ : COSTACEAE 
                                                       
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
             เอ้ืองหมายนาด่างมีถ่ินก้าเนิดในอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงเกาะนิวกินี เป็นพืชล้มลุก มีเหง้า
อยู่ใต้ดิน ขึ้นเป็นกอ มีความสูงประมาณ 1-3 เมตร ไม่แตกกิ่งก้านสาขา ล้าต้นกลมฉ่้าน้้าและเป็นสีแดง ขยายพันธ์ุด้วย
วิธีการเพาะเมล็ดและการแตกหน่อ เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนระบายน้้าดี ต้องการน้้าค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มี
แสงแดดร่มร้าไร ในทางสมุนไพรคนไทยเมื่ออดีตนิยมน้าเหง้ามาต้าแล้วพอกบริเวณสะดือเด็กอ่อนเพ่ือรักษาโรค
ท้องมานหรือใช้ต้มกับน้้าดื่มเป็นยาสมานแผลภายใน... 
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      มะกอกพันธุ์เตี้ย 
 

ชื่อ         มะกอกพันธ์ุเตี้ย/มะกอกฝร่ัง 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ : มะกอก มะกอกหวาน (ภาคกลาง), มะกอกดง,  
มะกอกเทศ เป็นต้น 
ชื่อสามัญ : Jew's plum, Otatheite appl 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Spondias dulcis Parkinson 
ชื่อวงศ์ : (ANACARDIACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
จัดเป็นไม้ยืนต้น มีความสูงของต้นประมาณ 7-12 เมตร เปลือกต้นเป็นสีเทาหรือสีน้้าตาลแดง[1] ขยายพันธ์ุโดยใช้เมล็ด
และการตอนกิ่ง 
ใบมะกอกฝรั่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ก้านใบยาว ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปไข่ค่อนข้างเรียวแหลม ปลายใบ
แหลม โคนใบแหลม ขอบใบหยักเล็กน้อย 
ดอกมะกอกฝรั่ง ออกดอกเป็นช่อแบบพานิเคิล (ช่อดอกที่มีช่อดอกแตกออกมาจากช่อดอกใหญ่อีกทีหนึ่ง) โดยจะออก
ตามปลายยอด ดอกเป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศ ดอกย่อยเป็นสีขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ ฐานรองดอกเป็นสีเหลือง 
ผลมะกอกฝรั่ง ลักษณะของผลเป็นรูปไข่หรือรูปกระสวย มียางคล้ายไรไข่ปลา ผลอ่อนเป็นสีเขียวเข้ม ส่วนผลแก่เป็นสี
เขียวอมเหลือง สุกแล้วเป็นสีส้ม เนื้อในเป็นสีขาวอมเขียว รสเปร้ียวอมหวานมันและกรอบอร่อย ภายในมีเมล็ด 1 
เมล็ด ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปทรงกลมรี เปลือกหุ้มเมล็ดแข็งและมีขนแข็ง ๆ อยู่ที่เปลือกหุ้มเมล็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      เรียบเรียงข้อมูลโดย :                                                                                                            
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     มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
 

ชื่อ         มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
ชื่อสามัญ : Karanda, Carunda, Christ ' s Thom 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Carissa carandas Linn. 
ชื่อวงศ์ : Apocynaceae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : เป็นไม้พุ่ม สูง 2-3 เมตร ทรงพุ่มกลม แตกก่ิงจ้านวนมากทุกส่วนมียางสีขาวเหมือนน้้านม ล้าต้นและกิ่ง
ก้านมีหนามแหลมยาว 2-5 เซนติเมตร ปลายหนามมีสีแดง 
ใบ : เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กลับ ปลายใบมนหรือเว้าเข้าเล็กน้อย โคนใบกลม ผิวใบสีเขียวเข้มเป็นมัน 
ดอก : เป็นดอกช่อสั้น ๆ ที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบมีขนโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว
สีชมพูแกมแดง ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ หอมตลอดวัน ออกดอกทั้งปี 
ผล : เป็นผลเดี่ยวออกรวมกันเป็นช่อ ผลรูปกลมรี มนรี หรือรูปไข่ ผลอ่อนมีสีขาวอมชมพู ผลดิบมีน้้ายางมาก 
ผลจะค่อยๆ เข้มข้ึนเป็นสีแดง กระท่ังสุกจึงกลายเป็นสีด้า 
เมล็ด : มี 1 เมล็ด ติดอยู่ที่ส่วนปลายรูปไต ยาว 2.5-3 เซนติเมตร สีน้้าตาลอมเทา มีเปลือกแข็งหุ้ม 

การใช้ประโยชน์ : 
- ผล ฆ่าเชื้อ ขับปัสสาวะ พอกดับพิษ แก้โรคลักปิดลักเปิด 
- เมล็ด แก้กลากเกลื้อน แก้เนื้อหนังชาในโรคเร้ือน แก้โรคผิวหนัง แก้ตาปลา แก้เนื้องอก บ้ารุงไขข้อ บ้ารุง
กระดูก บ้ารุงเส้นเอ็น บ้ารุงก้าลัง บ้ารุงผิวหนัง 
- เปลือก แก้บิด ขับน้้าเหลืองเสีย แก้ท้องเสีย แก้กามโรค ท้ายาอมรักษาแผลในปาก แก้ปวดฟัน พอกดับพิษ 
- ยอดอ่อน รักษาริดสีดวงทวาร 
- ยาง ใช้ท้าลายตาปลา กัดท้าลายเนื้อที่ด้านเป็นปุ่มโต แก้เลือดออกตามไรฟัน รักษาหูด รักษาข้ีกลาก แผลเนื้อ
งอก โรคเท้าช้าง 
- น้้ามัน ใช้ฆ่าเชื้อ ทาถูนวดให้ร้อนแดง ยาชา รักษาโรคเร้ือน กัดหูด แก้ตาปลา แก้บาดแผลเน่าเปื่อย 
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         เล็บครุฑด่าง 
 

ชื่อ         เล็บครุฑด่าง 
ชื่อสามัญ : Ming Aralia 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Polyscias sp. 
ชื่อวงศ์ : ARALIACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น ไม้พุ่มขนาดเล็ก ล้าต้นสูง 1-3 เมตร เปลือกสีเขียวหรือสีน้้าตาลเปลือกเรียบหรือมีจุดเล็กๆ ประอยู่ทั่วต้น 

ใบ ใบประกอบมีใบย่อย ขอบใบเป็นหยัก เส้นใบชัดเจน สีเขียวเข้ม มีสีขาวอมเหลืองบริเวณของหรือแผ่นใบกลิ่นฉุน
เล็กน้อย 

ดอก ดอกขนาดเล็ก สีขาวอมเหลือง ออกเป็นช่อๆ ที่ปลายกิ่ง 

ข้อมูลทั่วไป 

ถิ่นก้าเนิดในหมู่เกาะแปซิฟิกและเอเชียเขตร้อน 

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ 

      การปลูกเลี้ยง 

      ดินร่วนซุยหรือดินปนทราย ระบายน้้าได้ดี ต้องการน้้าปานกลาง แสงแดดร่มร้าไรถึงจัด 
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         รักแรกพบ 
 

ชื่อ         รักแรกพบ 
ชื่อสามัญ : Golden Penda 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Xanthostemon chrysanthus 
ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 
ล าต้น: ล้าต้นเรียบเกลี้ยงสีน้้าตาล มีกิ่งก้านแตกออก
เหนือพ้ืนดิน 
ใบ: ใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่แกมรูปรีถึงรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ เห็นเส้น
กลางใบชัดเจน 
ดอก: ออกเป็นกระจุกกลมออกที่ปลายกิ่ง ดอกบานเต็มที่มี เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 ซม.รังไข่อยู่ ใต้วงกลีบ 
แต่ละดอกเห็นเกสรเพศผู้สี เหลืองเด่นชัด และหลุดร่วงง่าย  
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           หอมแดง 
 

ชื่อ         หอมแดง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Allium ascalonicum 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
พืชที่มลี้าต้นสั้นและฝังอยู่ใต้ดิน ขนาดสูงประมาณ 30 เซนติเมตร กาบใบพองออกเพ่ือสะสมอาหาร ดอกลักษณะเป็น
ช่อคล้ายร่ม ประกอบด้วยดอกย่อยจ้านวนมาก กลีบดอกสีขาวอมม่วงมีกลีบดอก 6 กลีบ ออกดอกในช่วงฤดูร้อน 

สรรพคุณ 

หัวหอม มีรสฉุน ช่วยขับลม แก้ท้องอืด ช่วยย่อยและเจริญอาหาร แก้บวมน้้า แก้อาการอักเสบต่าง ๆ แก้บวม
น้้า ขับพยาธิ ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น เมล็ด แก้อาเจียนเป็นเลือด แก้กินเนื้อสัตว์เป็นพิษ ร่างกายซุบผอม(ใช้เมล็ดแห้ง 5-
10 กรัมต้มน้้าดื่ม) ต้ารายาไทยใช้หัวหอมแดง ผสมรวมกับเหง้าเปราะหอมสุมหัวเด็ก แก้หวัดคัดจมูก และกินเป็นยา
ขับลม หอมแดงมีสารเคอร์ซิติน และสารฟลาโวนอยด์ (quercetin และ flavonoid glycosides) อาจป้องกัน
โรคมะเร็งได้[ 

สรรพคุณทางยา ฟลาโวนอยด์ในหอมแดง มีฤทธ์ิเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ การบริโภคหอมแดงเป็นประจ้าจึง
สามารถลดระดับคอเลสเตอรอล และช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ลดไขมันในเส้นเลือดที่เป็นสาเหตุของโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ สามารถป้องกันการติดเชื้อ และช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดได้ ท้าให้เจริญอาหาร และ
ช่วยย่อยอาหาร ทั้งนี้ ฟลาโวนอยด์ปริมาณสูงมากๆ นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้ว ยังลดความเสี่ยง
ต่อโรคมะเร็งได้ด้วย 

สารต่างๆ ดังกล่าวในหอมแดงยังมีคุณสมบัติต้านหรือยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์และแบคทีเรีย ศึกษาโดยใช้
น้้าหอมหัวแดงถนอมเนื้อหมูสด โดยใช้เนื้อหมูขนาด 3x3x1 นิ้ว คั้นเอาน้้าหัวหอมประมาณ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร วาง
เนื้อหมูลงในภาชนะ เติมน้้าหัวหอมแดงให้ท่วมเนื้อหมู แล้วเก็บใส่กล่องพลาสติกปิดฝา หรือใช้ใบตอง หรือถุงพลาสติก
ห่อไว้ ผลที่ออกมาหอมแดงจะถนอมเนื้อหมูไม่ให้บูดเน่าได้ก่อนน้าไปประกอบอาหารอย่างน้อย 5 วัน โดยไม่ต้องแช่
เย็น แต่เนื้อหมูอาจมีสีซีดลงไปบ้าง 

ในหอมแดงยังมีธาตุฟอสฟอรัสปริมาณสูง ช่วยให้มีความจ้าดี นอกจากนี้หอมยังใช้บ้ารุงรักษาหน้าได้ด้วยวิธี
ง่ายๆ คือ ทุบหรือฝานหอมแดงให้เป็นแว่นบางๆ ทาบริเวณท่ีเป็นสิว ฝ้า หรือจุดด่างด้า เพียงไม่ก่ีสัปดาห์ก็เห็นผล 
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           แคแดง 
 

ชื่อ         แคแดง 
ชื่อสามัญ : Agasta, Sesban, Vegetable humming bird 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Sesbania grandiflora  (L.) Desv. 
ชื่อวงศ์ : Leguminosae - Papilionoideae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-6 เมตร แตกก่ิงก้านสาขามาก เปลือกต้นสีน้้าตาลปนเทา ขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด ใบ 
เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ ใบย่อยรูปรีขอบขนาน กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 3-4 ซม. ปลายใบและโคนใบ
มน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ 2-4 ดอก ดอกสีขาวหรือแดง มีกลิ่นหอม ก้าน
เกสรเพศผู้สีขาว 60 อัน ผล เป็นฝัก ยาว 8-15 ซม. ฝักแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดกลมแป้น สีน้้าตาล มีหลายเมล็ด ส่วน
ที่ใช้ : เปลือกต้น ดอก ใบสด ยอดอ่อน สรรพคุณ : เปลือก - ต้มหรือฝนรับประทาน แก้โรคบิดมีตัว - แก้มูกเลือด แก้
ท้องเดิน ท้องร่วง คุมธาตุ - ภายนอก ใช้ชะล้างบาดแผล ดอก,ใบ - รับประทานแก้ไข้เปลี่ยนอากาศ เปลี่ยนฤดู (แก้ไข้
หัวลม) ชาวอินเดีย ใช้สูดน้้าที่คั้นได้จากดอกหรือใบแคเข้าจมูกรักษาโรค ริดสีดวงในจมูก และท้าให้มีน้้ามูกออกมา แก้
ปวดและหนักศีรษะ ลดความร้อน ลดไข้ ใบสด - รับประทานใบแคท้าให้ระบาย - ใบแค ต้าละเอียด พอกแก้ช้้าชอก 
วิธีและปริมาณท่ีใช้ : แก้มูกเลือด บิดมีตัว แก้ท้องเดิน ท้องร่วง คุมธาตุ ใช้เปลือกต้นปิ้งไฟ 1 ส่วน ต้มกับน้้าหรือน้้าปูน
ใส 10 ส่วน รับประทานคร้ังละ 1-2 ช้อนแกง แก้ไข้ ลดความร้อน แก้ไข้หัวลม (หรือไข้อากาศเปลี่ยน) - ใบสด ต้มกับ
น้้ารับประทานลดไข้ ใช้ยอดอ่อนจ้านวนไม่จ้ากัด ลวกจ้ิมกับน้้าพริก รับประทานแก้ปวดศีรษะข้างเดียว - ใช้ดอกท่ีโต
เต็มที่ล้างน้้า ต้มกับหมูท้าบะช่อ 1 ชาม รับประทาน 1 มื้อ รับประทานติดต่อกัน 3-7 วัน จะได้ผล 
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           กระชายด า 
 

ชื่อ         กระชายด้า 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ ว่า ขิงทราย (มหาสารคาม), กะแอน ระแอน  
ว่านกั้นบัง ว่านก้าบัง ว่านก้าบังภัย ว่านจังงัง ว่านพญานกยูง (ภาคเหนือ) 
เป็นต้น 
ชื่อสามัญ :  Black galingale 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Kaempferia parviflora Wallich. ex Baker. 
ชื่อวงศ์ : (ZINGIBERACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้นกระชายด า มีถิ่นก้าเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบได้หนาแน่นในแถบมาเลเซีย สุมาตรา เกาะ
บอร์เนียว อินโดจีน และในประเทศไทย มีเขตการกระจายพันธ์ุทั่วไปในเอเชียเขตร้อน ในประเทศจีนตอนใต้ 
อินเดีย และพม่า ส้าหรับประเทศไทยนั้นมีการปลูกกระชายด้ามากในจังหวัดเลย ตาก กาญจนบุรี และจังหวัด
อ่ืน ๆ ทางภาคเหนือ โดยจัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปี มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เหง้ากระชายด า นั้นมีลักษณะเป็น
รูปทรงกลม เป็นปุ่มปมเรียงต่อกัน และมักมีขนาดเท่า ๆ กัน มีหลายเหง้าและอวบน้้า ผิวเหง้ามีสีน้้าตาลอ่อน
ถึงสีน้้าตาลเข้ม และอาจพบรอยที่ผิวเหง้าเป็นบริเวณที่จะงอกของต้นใหม่ ส่วนเนื้อภายในของเหง้ามีสีม่วง
อ่อน สีม่วงเข้ม ไปจนถึงสีม่วงด้า เหง้ามีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและมีรสชาติขมเล็กน้อย  โดยกระชายด้าที่ดีนั้น
จะต้องมีสีม่วงเข้มถึงสีด้า กระชายด้าเป็นพืชที่ชอบที่ร่ม ดินร่วนซุยหรือเป็นดินปนทรายที่มีการระบายน้้าได้ดี 
ชอบอากาศหนาวเย็น และขยายพันธ์ุด้วยวิธีการแบ่งเหง้า สามารถขยายพันธ์ุได้ตลอดทั้งปี แต่ถ้าต้องการให้
หัวหรือเหง้ามีคุณภาพต้องปลูกและเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล คือปลูกในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 
ใบกระชายด า มีใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะเป็นรูปรีหรือรูปไข่ มีความกว้างประมาณ 5-10 เซนติเมตรและยาว
ประมาณ 10-15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบหยักตามเส้นใบ ผิวใบเป็นร่องคลื่นตลอดใบตามแนวของ
เส้นใบ ใบมีสีเขียวสด ส่วนโคนก้านใบมีลักษณะเป็นกาบหุ้มล้าต้นไว้ ขอบก้านใบมีสีแดงตลอดความยาวของ
ก้าน ส่วนกลางก้านเป็นร่องลึก 
ดอกกระชายด า ดอกออกเป็นช่อแทรกขึ้นมาจากโคนกาบใบ ก้านช่อดอกมีความยาวประมาณ 5-6 
เซนติเมตร กลีบดอกที่ส่วนโคนเชื่อมเป็นหลอด ยาวประมาณ 3-3.2 เซนติเมตร ที่ปลายแยกเป็นแฉก เกสร
ตัวผู้เป็นหมัน มีสีขาว ลักษณะเป็นรูปขอบขนาน มีความกว้างประมาณ 3 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 10-13 
มิลลิเมตร ส่วนกลีบปากมีสีม่วง 
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             ขมิ้น 
 

ชื่อ         ขม้ิน 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ ว่า ขม้ิน (ท่ัวไป) ขม้ินแกง ขมิ้นหยอก  
ขม้ินหัว (เชียงใหม่) ขี้มิ้น หมิ้น (ภาคใต้) 
ชื่อสามัญ :  Turmaric 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Curcuma longa  L. 
ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae 

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ต้น:       เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดินมากเป็นพรรณไม้เดียวกันกับว่านหรือขิง มีล้าต้นสูงประมาณ 50-70 ซม. 
เนื้อในจะมีสีเหลืองอมส้ม และมีกลิ่นหอม 
 
ใบ:        เป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ รูปหอกแกมขนานกัน กว้างประมาณ 8-10 ซม. และยาวประมาณ 30-40 ซม. ก้าน
ใบยาวราวประมาณ 8-15 ซม. เป็นก้านใบแคบ ๆ มีร่องแผ่ครีบออกเล็กน้อย หน้าแล้งใบนั้นจะแห้งเหลือเหง้าใต้ดิน
อยู่  ห้ามรดน้้าเพราะ ถ้าแฉะไปเหง้าก็จะเน่า แต่ถ้าฤดูฝน ฝนตกก็จะแทงต้นใหม่และออกดอก 
 
ดอก:     จะออกเป็นช่อใหญ่สวย ก้านช่อนั้นจะยาวพุ่งออกมาจากใต้ดิน ก้านช่อดอกมียาวประมาณ 5-8 ซม. ส่วนใบ
ประดับสีเขียวอ่อน ๆ หรือ สีขาว ตรงปลายช่อดอกจะมีสีชมพูอ่อน จะจัดเรียงซ้อนกันอย่างระเบียบ ใบประดับ 1 ใบ 
จะมีดอกอยู่ 2 ดอก ใบประดับย่อยนั้นรูปขอบจะขนานยาว 3-3.5 ซม. กลีบรองกลีบดอกจะเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อ มี
ขน กลีบดอกจะมีสีขาว ตรงโคนเชื่อมติดกันเป็นท่อยาว ปลายของมันจะแยกเป็น 3 ส่วน 
 
เกสร:    เกสรตัวผู้มีลักษณะคล้ายกลีบดอก มีขน ส่วนอับเรณูจะอยู่ใกล้ ๆ ปลาย ท่อเกสรตัวเมีย และ ยาว    ยอด
เกสรตัวเมียเป็นรูปปากแตร เกลี้ยง 
 
รังไข่:    จะมีอยู่ 3 ช่อง แต่ละช่องนั้น จะมีไข่อ่อนอยู่ 2 ใบ 
สรรพคุณ 
       มีการศึกษาพบว่า หากให้รับประทานขมิ้นพร้อมกับ อาหารจะช่วยป้องกันมะเร็งในล้าไส้ และยังท้าลาย ไวรัส   
ที่ปนเปื้อนมากับอาหารได้ การกินอาหารที่ใส่ขมิ้น จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกจากจะ ใช้ แต่งกลิ่นสีให้
อาหารเท่านั้น 
เนื่องจากเหง้าขมิ้นมีสารที่ยับยั้งการหลั่งของกรด จึงใช้ในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารและล้าไส้ แก้ท้องอืด ท้อง
เฟ้ือ และยังช่วยเจริญอาหารด้วยขมิ้นยังมีผลดีต่อผิวหนัง คือ ช่วยรักษาโรคผิวหนัง แก้อาการผื่นคัน รักษากลาก
เกลื้อน รักษาแผลสด ระงับเชื้อ รักษาพิษโลหิตและเสมหะ ทั้งนี้ยังใช้ขับระดูส้าหรับสตรีที่มีกลิ่นเหม็น และมีเลือดจับ
กันเป็นก้อนสีด้า จะช่วยละลายให้เลือดแตกเป็นลิ่ม ๆ ออกมา แก้บิดเป็นมูกเลือด แก้น้้าดีพิการ ช่วยขับลมให้ผาย
ออกมาทางทวารหนัก หรือ ให้เรอออกมาทางปาก ฝนขม้ินแล้วหยอดตา แก้อาการตาแดง ตาเปียกแฉะ มีขี้ตาเป็น



ประจ้าในฤดูแล้ง นอกจากแก้โรคแผลในล้าไส้และกระเพาะแล้วยังแก้ธาตุพิการ ท้องร่วงด้วย ถ้าหากมีอาการของ
ไข้หวัด ขม้ินก็สามารถใช้ดมแก้หวัด ขับเสมหะในล้าคอ ผสมสมุนไพรอย่างอ่ืน ๆ เป็นยาคุมธาตุ แถมยังแก้อาการฟก
ช้้าด้าเขียวตามร่างกาย ด้วยการเอาหัวสด ๆ มาต้าพอกบรรเทาอาการอักเสบและเคล็ดขัดยอกไว้ด้วย นอกจากนี้ขมิ้น
ยังมีฤทธ์ิต้านวัณโรค แก้อาการไม่สบาย ลดไข้ รักษาไข้ผอมเหลือง บรรเทาอาการวิงเวียน ดมแก้หวัด ระงับอาการชัก 
รักษาฟัน แก้หญิงที่ตกโลหิต รักษาอาการโลหิตออกทางทวารหนักและเบา 
ต ำรับยำ : 
แง่งขมิน้ ใหต้ดัเอาแง่งขมิน้ขนาดพอควรน ามาลา้งใหส้ะอาดแลว้ต าใหล้ะเอียด คัน้เอาแต่น า้เจือน า้สกุเท่าตวัน ามากินครัง้ละ
ประมาณ 2 ชอ้นโต๊ะ วนัละ 3-4 ครัง้ หรือเติมเกลือเล็กนอ้ยใหกิ้นง่ายขึน้ ใชร้กัษาอาการทอ้งรว่ง บิด ผงขมิน้ ใหใ้ชผ้งขมิน้ 1 ชอ้น
โต๊ะ น ามาผสมกบัน า้มนัมะพรา้ว หรอืน า้มนัหม ู2-3 ชอ้นโต๊ะ เอามาเคี่ยวดว้ยไฟออ่นแลว้คนใหท้ั่วจนเป็นสเีหลอืง แลว้ใชน้ า้มนัท่ี
ไดใ้สแ่ผลหรือจะใชฟ้อกตามบริเวรที่เป็นแผลและยงัใชร้กัษาอาการเคล็ด หวัขมิน้ ใหน้ าหวัขมิน้มาขดูเอาเนือ้ขมิน้ทาบริเวณที่ยงุ
กดัจะท าใหห้ายคนัและตุม่จะยบุหายไป 
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                ทองอุไร 
 

ชื่อ         ทองอุไร 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ ดอกละคร(เชียงใหม่)/ พวงอุไร(กทม.)/  
สร้อยทอง(กทม.,กลาง)  
ชื่อสามัญ :  Yellow bell/ Yellow elder/ Trumpet vine 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Tecoma stans (L.) Kunth 
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE 

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
              เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูง 2-4 เมตร ล้าต้นเล็ก แผ่กิ่งด้านบนเป็นพุ่มกลม โปร่ง ใบประกอบขนนกมีใบย่อยที่
ปลายสุด จ้านวน 7-11 ใบ สีเขียวอ่อน ขอบใบย่อยหยิกเป็นฟันเลื่อย ผิวสัมผัสละเอียด ล้าต้นสีน้้าตาลนวลตลอดทั้ง
ต้น ก้านใบช่อดอกอ่อนเป็นสีเขียว ดอกสีเหลืองสด มีรูปลักษณ์คลายระฆัง หรือแตร หรือทรัมเป็ต ออกดอกเป็นช่อ
ตามปลายกิ่ง ดอกดกมาก กลีบดอกติดกันเป็นรูปกรวยยาว 3-4 เซนติเมตร ปลายกลีบมี 5 กลีบ มีลักษณะกลมเป็น
คลื่นเล็กน้อย กลีบเลี้ยงเป็นรูปกระดิ่งสีเหลือง แยก 5 แฉกกลีบดอกปลายแยก 5 กลีบรับกัน เกสรตัวผู้ เติบโตได้ดีใน
ดินร่วนทุกชนิด ที่ความชื้นปานกลาง ระบายน้้าได้ดี แสงแดดจัดเต็มวัน 
สรรพคุณทางสมุนไพร : ใช้เป็นยารักษาโรคเบาหวาน และโรคเกี่ยวกับปัญหาทางเดินอาหารได้ 
ประโยชน์: บูชาพระ ปลูกประดับตกเเต่งสวน 
ความมงคล : ทองอุไร เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ รูปทรงเป็นช่อเป็นรวงงดงาม และทน  แดดได้ดี
คนโบราณเชื่อว่า ทองอุไรจะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูก ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีเงินทองร้่ารวยมั่ง คั่ง สมดั่งชื่อทองอุไร 
และอีกชื่อหนึ่งของทองอุไร ก็คือ “ดอกสร้อยทอง” ซ่ึงก็ถือว่า เป็นมงคลนามด้วย เช่นกัน นอกจากความเชื่อในเร่ือง
ของเงินๆทองๆ ตามชื่อไม้ล้มลุกนี้แล้ว ยังเชื่อกันว่า ทองอุไร จะเสริม วาสนาบารมี ช่วยให้ผู้ปลูกไม้นี้ ได้มีเกียรติมีลาภ
ยศสูงส่งอีกด้วย 
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           กระดังงาสงขลา 
 

ชื่อ         กระดังงาสงขลา 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ กระดังงาสาขา (กรุงเทพฯ), กระดังงางอ  
(ยะลา-มลายู), กระดังงาเบา (ภาคใต้), กระดังงอ (มาเลย์-ยะลา),  
ดังงา เป็นต้น 
ชื่อสามัญ :  Drawf ylang ylang 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Canangium fruticosum Craib 
ชื่อวงศ์ : (ANNONACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
ต้นกระดังงาสงขลา มีถิ่นก้าเนิดอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยที่จังหวัดสงขลา และมีความแตกต่างกับต้นกระดังงา
ไทยก็คือ ต้นกระดังงาไทยนั้นเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงประมาณ 8-15 เมตร ส่วนต้นกระดังงาสงขลานั้นจะเป็นไม้พุ่ม
ขนาดเล็ก มีความสูงของต้นไม่เกิน 4 เมตร โดยจัดเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ 1-2.5 เมตร บ้างว่า
สูงประมาณ 1-4 เมตร เปลือกล้าต้นเป็นสีเทาอมสีน้้าตาลและมีกลิ่นฉุน เนื้อไม้เปราะ ล้าต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทึบ กิ่ง
ตั้งฉากกับล้าต้นปลายย้อยลู่ลง ที่กิ่งมีขนอ่อน ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกันมาก และอีกวิ ธีคือ
การตอนกิ่ง แต่ไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากกิ่งเปราะและหักได้ง่าย โดยต้นกระดังงาสงขลาที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะ
เจริญเติบโตได้ดีและมีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าต้นที่เกิดจากการตอน แต่การออกดอกจะช้า
กว่าต้นที่ได้จากการตอน เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้้าดี มีความชื้นสูง ต้องการน้้ามาก แต่ไม่ทนต่อน้้าท่วมขัง 
ชอบแสงแดดแบบเต็มวัน หากปลูกในพื้นที่ท่ีมีแสงแดดแบบร้าไรจะออกดอกน้อยและไม่แข็งแรง 
ใบกระดังงาสงขลา ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบมนเว้าหรือเบี้ยว
เล็กน้อย ส่วนขอบใบเรียบและเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 5-8 เซนติเมตรและยาวประมาณ 10-14 
เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวบางและอ่อน มีเส้นแขนงของใบประมาณ 8-9 คู่ สามารถมองเห็นเส้นใบได้ชัดเจน และมี
ก้านใบยาวประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร 
ดอกกระดังงาสงขลา ออกดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อกระจุกตามกิ่งตรงข้ามกับใบ ดอกเป็นสีเหลือง มีกลิ่น
หอมแรง ในหนึ่งดอกจะมีกลีบดอกประมาณ 15-24 กลีบ ในแต่ละกลีบจะมีความกว้างประมาณ 0.5-1.8 เซนติเมตร
และมีความยาวประมาณ 5-9 เซนติเมตร เรียงเป็นชั้นหลายชั้น ชั้นละ 3 กลีบ กลีบมีลักษณะเรียวยาว บิดเป็นเกลียว
และอ่อนนิ่ม ปลายกลีบแหลมและกระดกขึ้น กลีบชั้นนอกจะยาวและใหญ่กว่ากลีบชั้นในตามล้าดับ ดอกมีเกสรเพศผู้
และเกสรเพศเมียจ้านวนมาก ส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียว มีลักษณะเป็นรูปไข่ ปลายแหลม มีความกว้างประมาณ 6 
มิลลิเมตรและยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร ส่วนก้านดอกยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร สามารถออกดอกได้เกือบ
ตลอดทั้งปี ดอกท่ียังอ่อนหรือที่เป็นสีเขียวอ่อนจะยังไม่มีกลิ่นหอม ดอกท่ีมีสีเหลืองถึงจะมีกลิ่นหอม และท่ีส้าคัญช่วงที่
มีอุณหภูมิสูง เช่น ตอนกลางวัน ดอกจะไม่ค่อยส่งกลิ่นหอมเท่ากับช่วงตอนเช้าและเย็น 
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                ดอกแก้ว 
 

ชื่อ         ดอกแก้ว 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ จ๊าพริก (ล้าปาง), แก้วลาย (สระบุรี), แก้วขี้ไก่  
(ยะลา), แก้วพริก ตะไหลแก้ว (ภาคเหนือ), แก้วขาว (ภาคกลาง),  
กะมูนิง (มลายู-ปัตตานี), จ๋ิวหลี่เซียง (จีนกลาง) เป็นต้น 
ชื่อสามัญ :  Andaman satinwood 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Murraya paniculata (L.) Jack 
ชื่อพ้อง : Murraya exotica L. 
ชื่อวงศ์ : (RUTACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
ต้นแก้ว เป็นพันธ์ุไม้ที่มีถิ่นก้าเนิดในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศจีน และในออสเตรเลีย ในประเทศไทย
สามารถพบได้ทั่วทุกภาคในป่าดิบแล้งจากที่ราบสูงจนถึงที่ระดับความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 400 เมตรโดย
จัดเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ 5-10 เมตร ต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกลมแน่น
ทึบ เปลือกล้าต้นเป็นสีเทาแตกเป็นร่อง ๆ เนื้อไม้สีขาวนวล เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่ระบายน้้าได้ดี ชอบแสงแดด
เต็มวัน-ร้าไร และความชื้นปานกลาง-ต่้า ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและวิธีการตอน 
ใบแก้ว ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายใบคี่ ออกเรียงสลับ มีใบย่อยประมาณ 5-9 ใบ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ 
ปลายและโคนใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่นหรือหยักมนเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-3 เซนติเมตรและยาว
ประมาณ 2-7 เซนติเมตร แผ่นใบคล้ายแผ่นหนังบาง ๆ หลังใบเป็นสีเขียวเข้มเป็นมัน ส่วนท้องใบเรียบมีสีอ่อนกว่า ใบ
มีต่อมน้้ามัน เมื่อขยี้จะมีกลิ่นฉุนคล้ายผิวส้มเป็นน้้ามันติดมือ 
ดอกแก้ว ออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ ตามซอกใบ ดอกย่อยเป็นสีขาวและมีกลิ่นหอมจัด กลีบดอกมี 5 กลีบ หลุดร่วงได้ง่าย 
กลีบดอกมีลักษณะเป็นรูปกลมรี ยาวประมาณ 2-2.5 เซนติเมตรและกว้างประมาณ 7-9 มิลลิเมตร โคนกลีบดอก
ติดกัน ดอกมีเกสรเพศผู้จ้านวน 10 ก้าน ส่วนกลีบเลี้ยงดอกมี 5 กลีบ สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี 
ผลแก้ว ลักษณะของผลเป็นกลมรีหรือเป็นรูปไข่ ปลายสอบเล็กน้อย ผลมีขนาดกว้างประมาณ 5-8 มิลลิเมตรและยาว
ประมาณ 1 เซนติเมตร ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกเป็นสีแดงอมส้ม ผิวผลมีต่อมน้้ามันเห็นได้ชัดเจน ภายในผลมีเมล็ด
ประมาณ 1-2 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะรีหรือเป็นรูปไข่ ปลายสอบ มีขนหนาและเหนียวหุ้มโดยรอบเมล็ด สีขาวขุ่น เมล็ด
มีขนาดกว้างประมาณ 4-6 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 6-9 มิลลิเมตร 
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          เสลดพังพอนตัวผู้ 
 

ชื่อ         เสลดพังพอนตัวผู้ 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ เสลดพังพอนตัวผู้ พิมเสนต้น (ภาคกลาง),  
ก้านชั่ง (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), คันชั่ง (ตาก), ชองระอา  
ช้องละอา ทองระอา ลิ้นงูเห่า (กรุงเทพฯ), อังกาบ อังกาบเมือง (ไทย),  
ด่อมะอ้าย (ปะหล่อง), ฉิกแชเกี่ยม ฮวยเฮียะแกโต่วเกียง (จีน),  
ฮวาเย่เจ่ียตู้เจียน ชีซิงเจ้ียน ชื่อเสี่ยฮวา (จีนกลาง) เป็นต้น 
ชื่อสามัญ :  Hop Headed Barleria 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Barleria lupulina Lindl. 
ชื่อพ้อง : Barleria macrostachya Boje 
ชื่อวงศ์ : (ACANTHACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 
ต้นเสลดพังพอน (เสลดพังพอนตัวผู้) จัดเป็นพรรณไม้พุ่ม แตกกิ่งก้านสาขามาก มีความสูงได้ประมาณ 1-2 เมตร ล้า
ต้นเป็นสีน้้าตาลอมเขียว ส่วนก่ิงและก้านเป็นสีน้้าตาลแดง ตามข้อของล้าต้นและโคนก้านใบมีหนามแหลมคมและยาว
สีน้้าตาลข้อละ 2 คู ่ขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด เป็นพรรณไม้กลางแจ้งที่เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ร่วนซุยและมีความชุ่มชื้น ใน
ประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วไป 
ใบเสลดพังพอน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ลักษณะของใบเป็นรูปรียาว ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ส่วน
ขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยง พ้ืนใบเป็นสี
เขียวเข้มและเป็นมัน เส้นใบและก้านเป็นสีแดง ก้านใบสั้น ยาวได้ประมาณ 5 มิลลิเมตร และโคนก้านมีหนามแหลม 1 
คู่ โค้งงอ ยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร สีม่วงชี้ลง 
ดอกเสลดพังพอน ออกดอกเป็นช่อตั้ง โดยจะออกที่ปลายยอด ช่อดอกยาวได้ประมาณ 3-9 เซนติเมตร ช่อดอกอ่อน
จะมองเห็นใบประดับรูปกลมรีขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร หุ้มดอกไว้ภายใน ดอกจะมีใบประดับขนาดใหญ่เรียงกัน
เป็นรูปทรงกระบอกสีเขียว ใบประดับที่โคนเป็นสีเขียว ปลายใบประดับเป็นสีม่วง หรือทั้งใบประดับเป็นสีแดงอมเขียว
หรือสีม่วงอมน้้าตาล รูปไข่เกือบกลม ปลายเป็นติ่งแหลม ส่วนกลีบเลี้ยงดอกจะมี 4 กลีบ เรียงตรงข้ามเป็นคู่ ยาว
ประมาณ 0.8-1 เซนติเมตร คู่นอกจะมีขนาดใหญ่กว่าคู่ใน ปลายเป็นติ่งหนาม เมื่อดอกโตเต็มที่ ดอกจะโผล่เลยกลีบ
ประดับออกมา โดยกลีบดอกจะเป็นสีเหลืองหรือสีส้ม กลีบดอกคล้ายรูปปากเปิด มี 5 กลีบ ที่โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน
เป็นหลอด ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 2 ปาก แบ่งเป็นปากบนมีกลีบมนขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะมี   
4 กลีบ เรียงซ้อนแผ่ชิดกัน บานแผ่ออก ยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร และกลีบล่างอีก 1 กลีบ ที่มีขนาดเล็กกว่าและ
พับงอเล็กน้อย กลีบดอกจะหลุดร่วงได้ง่าย ดอกมีเกสรเพศผู้ 2 อัน ยาวได้ประมาณ 2 เซนติเมตร ยื่นพ้นจากปาก
หลอดกลีบดอก มีเกสรเพศผู้ที่เป็นมัน 2 อัน สั้น ๆ รังไข่มี 2 ช่อง ส่วนก้านเกสรเพศเมียยาว โดยจะยาวได้ประมาณ   
3 เซนติเมตร 
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ผลเสลดพังพอน ผลมีลักษณะเป็นฝักรูปมนรี รูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ลักษณะแบนและยาวประมาณ 1.5 
เซนติเมตร เมื่อแห้งแล้วจะแตกออกเป็น 2 ซีก ภายในฝักมีเมล็ดประมาณ 2-4 เมล็ด (ซีกละ 1-2 เมล็ด) 

สรรพคุณของเสลดพังพอน 

 ใบเสลดพังพอน มีรสจืดเย็น ใช้เป็นยาทะลวงลมปราณ แก้โรคเบาหวาน รักษาโรคคางทูม ช่วยถอนพิษไข้ 
พิษไข้ทรพิษ แก้ปวดฟัน เหงือกบวม แก้ริดสีดวงทวาร ชาวปะหล่องจะใช้ใบน้ามาต้มกับน้้ากินเป็นยาช่วยลด
อาการจากไข้มาลาเรีย (มีรสขมมาก) ต้ารายาไทยจะใช้ต้มกับน้้ากินเป็นยาท้าให้เลือดไหลเวียนได้ดี แต่จะ
นิยมใช้ใบสดน้ามาต้าให้ละเอียดผสมกับเหล้าแล้วคั้นเอาน้้าดื่ม ส่วนกากเอามาพอกหรือทาเป็นยาแก้ลมพิษ 
รักษาเม็ดผื่นคันตามผิวหนัง แก้ไฟลามทุ่ง แก้ขยุ้มตีนหมา แก้โรคเริม แก้เริมบริเวณผิวหนัง งูสวัด ช่วยถอน
พิษจากเม็ดตุ่มฝีดาษ รักษาโรคฝีดาษ แก้ฝีที่ฝ่ามือ แก้แผลกลาย เป็นยาถอนพิษ แก้พิษงูกัด พิษจากแมลง
สัตว์กัดต่อย เช่น แมงป่อง ตะขาบ ผึ้งช่วยถอนพิษอักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย  (ใช้ใบสดคร้ังละ 1 ก้ามือ 
น้ามาต้าให้ละเอียด หรือจะแทรกด้วยพิมเสนเพียงเล็กน้อยด้วยก็ได้ แล้วน้ามาทาหรือน้ามาผสมกับเหล้าแล้ว
พอกบ่อย ๆ บริเวณที่เป็น) หรือใช้เป็นยาแก้ฟกช้้า เคล็ดขัดยอก ช่วยรักษาแผลฟกช้้าจากการกระทบ
กระแทก แผลสุนัขกัด แผลจากของมีคมบาด หรือแผลมีเลือดออก (ช่วยห้ามเลือด) ช่วยแก้ปวดแผล แก้
อาการปวดจากปลาดุกแทง รวมไปถึงแก้พิษจากไฟลวก น้้าร้อนลวก แก้ยุงกัด แก้ฝีหนอง และแก้โรคฝีต่าง ๆ 
เพียงใช้ใบสดประมาณ 2-10 ใบ น้ามาขยี้หรือต้าให้แหลกใช้เป็นยาพอกหรือผสมกับเหล้าต้าพอกบริเวณที่
เป็นส่วนชาวโอรังอัสลีในรัฐเประที่ประเทศมาเลเซียจะใช้ใบสดเป็นยาก้าจัดหูด 

 รากเสลดพังพอน มีรสจืด ใช้เป็นยาแก้ตาเหลือง หน้าเหลือง เมื่อยตัว กินข้าวไม่ได้ แก้อาการเจ็บท้อง แก้ผิด
อาหาร แก้ปวดฟัน ใช้ฝนกับเหล้าดื่มและทาแก้พิษงู ถอนพิษตะขาบ แมงป่อง แมลงสัตว์กัดต่อย 

 ในมาเลเซียจะใช้สมุนไพรเสลดพังพอนเป็นยาแก้ปวดฟันและแก้งูกัด ส่วนในประเทศไทยจะใช้เป็นยาแก้พิษ
จากงูเห่ากัด โดยใช้ต้าพอกปากแผลส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งใช้ผสมกับเหล้ากิน เพ่ือเป็นการช่วยยืดเวลาก่อนที่
จะไปหาหมอ (ไม่ระบุส่วนที่ใช้) 
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                  พิกุล 
 

ชื่อ         พิกุล 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ ซางดง (ล้าปาง), พิกุลเขา พิกุลเถื่อน  
(นครศรีธรรมราช), พิกุลป่า (สตูล), แก้ว (ภาคเหนือ), กุน (ภาคใต้),  
ไกรทอง, ตันหยง, มะเมา, พกุล, พิกุลทอง เป็นต้น 
ชื่อสามัญ :  Asian bulletwood 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mimusops elengi L. 
ชื่อพ้อง : Mimusops elengi var.  
ชื่อวงศ์ : (SAPOTACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ต้นพิกุล มีถิ่นก้าเนิดในประเทศอินเดีย ศรีลังกา ไทย พม่า อินโดจีน และในหมู่เกาะอันดามัน จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 10-25 เมตร ล้าต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกว้างหนาทึบ เปลือก
ต้นเป็นสีเทาอมสีน้้าตาลและแตกเป็นรอยแตกระแหงตามแนวยาว ทั้งต้นมีน้้ายางสีขาว ส่วนกิ่งอ่อนและตามีขนสี
น้้าตาลขึ้นปกคลุม ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง และวิธีการปักช้ากิ่ง ชอบขึ้นในพ้ืนที่ดินดี ชอบ
แสงแดดจัด ทนทานต่อสภาพน้้าท่วมขังได้นานถึง 2 เดือน มีการเพาะปลูกมากในมาเลเซีย เกาะโซโลมอน นิวแคลิโด
เนีย วานูอาตู และออสเตรเลียทางตอนเหนือ รวมไปถึงเขตร้อนทั่ว ๆ ไป 

ใบพิกุล มีใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันแบบห่าง ๆ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปรี ใบมีความกว้างประมาณ 3-6 
เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-12 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมหรือหยักเป็นติ่งสั้น ๆ โคนใบมน ส่วนขอบใบเรียบ
และเป็นคลื่นเล็กน้อย หลังใบเป็นสีเขียวเรียบเป็นมัน ท้องใบจะเป็นสีเขียวอ่อน และเนื้อใบมีลักษณะค่อนข้างเหนียว 
ส่วนก้านใบยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร หูใบมีลักษณะเป็นรูปเรียวแคบ ยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ดอกพิกุล ออก
ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุกประมาณ 2-6 ดอก โดยจะออกตามซอกใบหรือตามปลายกิ่ง ดอกพิกุลจะมีขนาด
เล็กสีขาวนวล มีกลิ่นหอม (กลิ่นยังคงอยู่แม้ตากแห้งแล้ว) และหลุดร่วงได้ง่าย เมื่อดอกบานเต็มที่จะกว้างประมาณ 
0.7-1 เซนติเมตร ก้านดอกย่อยมีความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร มีกลีบเลี้ยง 8 กลีบ เรียงซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นละ 4 
กลีบ ส่วนกลีบเลี้ยงด้านนอกมีลักษณะเป็นรูปใบหอก ปลายแหลม มีขนสั้นสีน้้าตาลนุ่ม ยาวประมาณ 7-8 มิลลิเมตร 
โดยกลีบดอกจะสั้นกวากลีบเลี้ยงเล็กน้อย กลีบดอกมี 8 กลีบ ที่โคนกลีบเชื่อมกันเล็กน้อย กลีบดอกแต่ละกลีบจะมี
ส่วนยื่นออกมาด้านหลัง 2 ชิ้น ซึ่งแต่ละชิ้นจะมีลักษณะ ขนาด และสีคล้ายคลึงกับกลีบดอกมาก ดอกมีเกสรตัวผู้
สมบูรณ์ 8 ก้าน อับเรณูเป็นรูปใบหอกและยาวกว่าก้านชูอับเรณู เกสรตัวผู้เป็นหมัน 8 อัน และรังไข่มี 8 ช่อง เมื่อดอก
ใกล้โรยจะเป็นสีเหลืองอมสีน้้าตาล สามารถออกดอกได้ตลอดปี 
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                  มะยม 
 

ชื่อ         มะยม 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ มะยม ,ภาคอีสาน เรียก  
หมักยม, หมากยม ,ภาคใต้ เรียก ยม 
ชื่อสามัญ :  Star Gooseberry 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Phyllanthus acidus Skeels 
ชื่อพ้อง : Mimusops elengi var.  
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
มะยมเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 3–10 เมตร ล้าต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขาบริเวณ ปลายยอด 
กิ่งก้านจะเปราะและแตกง่าย เปลือกต้นขรุขระสีเทาปนน้้าตาล ใบ เป็นใบรวม มีใบย่อยออกเรียงแบบ สลับกันเป็น 2 
แถว แต่ละก้านมีใบย่อย 20–30 คู่ ใบรูปขอบขนานกลมหรือค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปลายใบแหลม ฐาน
ใบกลมหรือมน ขอบใบเรียบ ดอก ออกเป็นช่อตามกิ่ง ดอกย่อยสีเหลืองอมน้้าตาลเร่ือๆ ผล เมื่อ อ่อนสีเขียว เมื่อแก่
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือขาวแกมเหลือง เนื้อฉ้่าน้้า เมล็ดรูปร่างกลม แข็ง สีน้้าตาลอ่อน 1 เมล็ด 

สรรพคุณทางยา 

 ราก รสจืด สรรพคุณแก้โรคผิวหนัง แก้ผดผื่นคัน ช่วยซับน้้าเหลืองให้แห้ง แก้ประดง ดับพิษเสมหะ 

 เปลือกต้น รสจืด สรรพคุณแก้ไข้ทับระดู ระดูทับไข้ และแก้เม็ดผดผื่นคัน 

 ใบ รสจืดมัน ปรุงเป็นส่วนประของยาเขียว สรรพคุณแก้ไข้ ดับพิษไข้ บ้ารุงประสาท ต้มร่วมกับใบหมากผู้หมากเมีย
และใบมะเฟืองอาบแก้คัน ไข้หัด เหือด และสุกใส 

 ดอก ดอกสดใช้ต้มกรองเอาน้้าแก้โรคในตา ช้าระล้างในตา 

 ผล รสเปรี้ยวสุขุม กัดเสมหะ แก้ไอ บ้ารุงโลหิต และระบายท้อง 
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