
                  วาสนา 
 

ชื่อ         วาสนา 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl.  

ชื่อวงศ์ : Dracaenaceae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
ล าต้น : ล้าต้นแก่สีน้้าตาลอ่อนเห็นข้อปล้องชัดเจน  
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปแถบ กว้าง 5 – 8 เซนติเมตร ยาว 30 – 50 เซนติเมตร ปลายใบแหลม 
แผ่นใบโค้งลงสีเขียวเป็นมัน ก้านใบเป็นกาบหุ้มติดกับล้าต้น  
ดอก : ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนง ห้อยยาวได้ถึง 60 เซนติเมตร กลีบดอกด้านนอกสีน้้าตาลเรื่อ ด้าน
ในสีขาว ทยอยบานและส่งกลิ่นหอมในเวลากลางคืน ออกดอกในฤดูหนาวหรือช่วงที่มีอากาศเย็น  
อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง 
ดิน: ดินทุกประเภท 
น้ า: ปานกลาง 
แสงแดด : เต็มวันหรือคร่ึงวัน  
ขยายพันธุ์ : ปักช้ากิ่ง 
การใช้งานและอื่นๆ : เป็นพรรณไม้ที่คนไทยรู้จักกันมานาน มีการกลายพันธ์ุเกิดขึ้นหลายแบบและ มีชื่อ
แตกต่างกันไป เช่น สายสะพายจอมพล วาสนาเรือนนอก และวาสนาอธิษฐาน ซึ่งนับว่าเป็นชนิด
เดียวกันทั้งสิ้น เป็นไม้เสี่ยงทาย เชื่อกันว่า ถ้าผู้ ใดเลี้ยงแล้วเจริญงอกงามจนออกดอก ถือเป็นผู้ที่มีบุญ
วาสนาดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          เรียบเรียงข้อมูลโดย :                                                                                                            

                                                                                           สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 
 



                  ขมิ้นขาว 
 

ชื่อ         ขม้ินขาว 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ ขม้ินม่วง 
ชื่อสามัญ :  Curcuma white 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Curcuma mangga Val.&.Zijp. 
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 
หัวรูปไข่ ขนาด 3-4 X 2-3 ซม. ภายในมีสีขาวบริเวณแกนกลางหัวมีสีเหลืองอ่อนจนเกือบขาว เหง้าแตก
สาขา หนาประมาณ 1.5 ซม. สีขาวส่วนแกนกลางสีเหลือง ส่วนหัวและเหง้ามีกลิ่นคล้ายมะม่วง ส่วนเหนือดิน
สูง 60-80 ซม. ใบรูปรี สีเขียวทั้งใบ ผิวใบเกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน ช่อดอกเกิดจากเหง้า ก้านช่อยาวประมาณ 20 
ซม. ช่อดอก ยาว 25-30 ซม. ใบประดับ สีขาวอมเขียวส่วนปลายแต้มสีเขียว ใบประดับส่วนยอด สีขาวปลาย
แต้มสีชมพู กลีบดอกและสเตมิโนดมีสีขาว สเตมิโนดรูปไข่กลับ ปลายมน มีต่อมขน กลีบปาก สีเหลืองและมี
แถบเหลืองเข้มทาบตามแนวเส้นกลางแผ่น มีต่อมขนขนาบ 2 ข้างเส้นกลางแผ่น อับเรณูมีเดือยเป็นแผ่นสาม
เหลื่ยมแบน ปลายเรียวแหลม ชี้ลง ยาวประมาณ 3 มม. รังไข่ยาวประมาณ 3 มม. ผิวมีขน 

 
           ประโยชน์ : เหง้าใช้รับประทานสดเป็นผักจ้ิม หรือย้า 
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           พญาว่าน 
 

ชื่อ         พญาว่าน 
ชื่อสามัญ :  Curcuma sp. 
ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 

หัวว่านมีลักษณะเหมือนขิง การแตกแขนงและแทงหน่อของพญาว่านเหมือนกับขิง ว่านชนิดนี้มีลักษณะของ
ล้าต้นเหมือนขมิ้นและมีล้าต้นสีแดงแต่มีขนาดของล้าต้นที่สูงใหญ่กว่าขิงมาก พญาว่านมีใบเหมือนขมิ้นและมีกระดูก
ก้านใบจนถึงยอดสีแดงส่วนพ้ืนหน้าหรือหลังใบนั้นมีสีเขียว หัวว่านมีเนื้อในสีเหลืองเหมือนของขม้ิน เนื้อว่านชนิดนี้มี
รสขม ว่านชนิดนี้มีดอกสีขาวคล้ายดอกกระเจียวและจะแทงช่อดอกออกมากลางล้าต้น 

ประโยชน์ พญาว่านตามความเชื่อถือเป็นว่านที่ทรงคุณค่าและมากด้วยสรรพคุณ ว่านชนิดนี้สามารถใช้
ป้องกันและควบคุมอิทธิฤทธ์ิของว่านชนิดอื่นเพ่ือไม่ให้สรรพคุณนั้นเสื่อมลง พญาว่านมีสรรพคุณใช้แก้พิษเบื่อเมาหรือ
ถูกพิษจากต้นไม้ที่มีพิษ การแก้พิษท้าโดยน้าหัวว่านมาฝนกับน้้าซาวข้าวแล้วทา หรือน้าหัวว่านมาโขลกให้ละเอียดแล้ว
คั้นเอาแต่น้้าน้าน้้าคั้นมาผสมกับสุราดื่มกินแก้พิษ นอกจากนี้ยังใช้พญาว่านเป็นยาครอบจักรวาล ใช้รักษาโรคตา คอ 
จมูก โรคทางเดินอาหารและโรคผิวหนัง ผดผื่นคัน และยังใช้เป็นยาบ้ารุงหัวใจโดยน้าหัวว่านมาฝานบางๆใช้ต้มน้้า
ส้าหรับดื่มกิน 
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                  บอนหอม 
 

ชื่อ         บอนหอม 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ ตูน ทูน บอนหอม บอนจืด บอนเขียว บอนจีนด้า  
บอนท่า บอนน้้า กลาดีไอย์ กลาดีกุบุเฮง เผือกบอน บอนหวาน  
ชื่อสามัญ :  Elephant ear 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Homalomena rostrata Griff. 
ชื่อวงศ์ : ARACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 

เป็นพืชล้มลุก ขึ้นได้ดีตามที่ลุ่มริมน้้า ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการแยกหน่อ ไหล และวิธีการปักช้าหัว บอนมีถิ่นก้าเนิดอยู่
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อายุของต้นบอนหลายปี โดยลักษณะของต้นบอนมีรายละเอียดดังนี้ 

 เหง้าของบอน เหง้าหรือ หัวของบอนอยู่ใต้ดิน ลักษณะทรงกระบอก ล้าต้นของบอน โดยล้าต้นของบอนจะ
ประกอบด้วย หัวกลาง และ หัวย่อย 

 ใบบอน ลักษณะของใบบอน เป็นใบเดี่ยว ใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบเว้าแหลม ใบมีสีเขียวอ่อน หรือ 
สีม่วง หรือ สีขาว ก้านใบยาว ออกมาจากเหง้าของบอน ก้านใบ มีสีเขียวแกมม่วง หรือ สีเขียวแกมเหลือง 
ก้านใบยาวประมาณ 90 เซนติเมตร 

 ดอกบอน ออกเป็นช่อ ดอกบอนออกจากล้าต้นใต้ดิน กาบดอกสีเหลือง ดอกเป็นกระเปาะสีเขียว มีกลิ่นหอม 
 ผลบอน ลักษณะของผลบอนมีสีเขียว ในผลบอนมีเมล็ดน้อยๆ 

ประโยชน์ของบอน 

ส้าหรับต้นบอน นั้น สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้หลากลาย ทั้งส่วน ก้าน ใบ และ หัว ซึ่งโดยทั่วไปของการน้าเอาบอน
มาใช้ประโยชน์ เช่น น้ามาท้าอาหารส้าหรับรับประทาน น้าใบมาใช้เป็นภาชนะในการใส่น้้า ก้านสามารถน้ามาตาก
แห้งท้าเป็นเชือก และ วัตถุดิบในการจักรสาน ดอกของบอนสวย สามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้ 
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       บอนกระดาษด่างขาว 
 

ชื่อ         บอนกระดาษด่างขาว 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ กระดาดด่าง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 
ชื่อวงศ์ : ARACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 

ต้น ไม้ล้มลุก มีหัวอยู่ใต้ดิน เจริญเป็นกอสูงได้ถึง 2 เมตร ล้าต้นสั้น ตั้งตรง สีม่วงปนสีน้้าตาล อวบน้้า 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่แกมรูปหัวใจ กว้าง 25-60 เซนติเมตร ยาว 30-90 เซนติเมตร ปลายติ่งแหลม โคน
เว้าลึก ขอบเป็นคลื่น แผ่นใบสีเขียว มีรอยด่างปื้นสีขาวอมเทากระจายไม่เป็นระเบียบ ผิวเรียบเป็นมัน มีเส้นแขนงใบ
ข้างละ 5-7 เส้น ก้านใบใหญ่ ยาว 1.2-1.5 เมตร สีเขียวมีรอยด่างสีขาว เป็นปื้นยาว 

ดอก ออกดอกเป็นช่อ ออกตามปลายยอด ดอกแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน ช่อดอกเป็นแท่งยาวปลายแหลม ยาว 11-
23 เซนติเมตร ก้านช่อดอก ยาว 25-50 เซนติเมตร มีกาบรองดอกสีเหลืองอมเขียวหุ้มอยู่ โคนกาบโอบรอบโคนช่อ
ดอก ดอกเพศผู้อยู่บริเวณส่วนบน ดอกเพศเมียอยู่บริเวณโคนช่อ 

ผล กลม เป็นกระจุก ไม่มีก้านผล ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีส้มแดง 
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             ฟักขาว 
 

ชื่อ         ฟักขาว 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ มะข้าว (แพร่), ขี้กาเครือ (ปัตตานี),  
พุกู้ต๊ะ (แม่ฮ่องสอน), ผักข้าว (ตาก ภาคเหนือ) เป็นต้น 
ชื่อสามัญ : Gac 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Momordica cochinchinensis (Lour.)  
ชื่อวงศ์ : (CUCURBITACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ต้นฟักข้าว มีถ่ินก้าเนิดตั้งแต่ในประเทศจีนตอนใต้ พม่า ไทย ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
บังกลาเทศ โดยจัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก เป็นไม้เถาเลื้อย อายุยิ่งมากเถายิ่งใหญ่ มีมือเกาะคล้ายกับต้าลึง ชอบ
แสงแดด เลื้อยได้ทั้งบนพ้ืน บนต้นไม้ บนร้ัว บนหลังคา (ขอให้มีที่เกาะ) 

 ใบฟักข้าว ใบเป็นใบเดี่ยว ใบเป็นรูปหัวใจหรือรูปไข่ คล้ายกับใบโพธ์ิ ความกว้างและความยาวของใบมีขนาด
เท่ากัน โดยยาวประมาณ 6-15 เซนติเมตร ขอบใบหยักเว้าลึกเป็นแฉก ประมาณ 3-5 แฉก 

 ดอกฟักข้าว ดอกจะออกตรงบริเวณข้อต่อระหว่างใบหรือตามซอกใบ โดยจะออกดอกข้อละหนึ่งดอก 
ลักษณะของดอกฟักข้าวจะคล้ายกับดอกต้าลึง กลีบดอกมีสีขาวอมเหลือง หรือขาวแกมเหลือง ส่วนก้านเกสร
และกลีบละอองจะมีสีม่วงแกมด้าหรือสีม่วงแกมน้้าตาล ใบเลี้ยงประดับมีขน โดยดอกฟักข้าวจะเป็นดอกแบบ
ไม่สมบูรณ์เพศ แยกเป็นดอกเพศเมียและดอกเพศผู้จะอยู่ต่างต้นกัน ดอกเพศเมียจะมีขนาดเล็ก ปลายใบมน 
ส่วนดอกเพศผู้ปลายใบแหลม ดอกฟักข้าวมีสีเหลือง มีกลีบดอก 5 กลีบ 

 ผลฟักข้าว มีลักษณะคล้ายรูปไข่กลมรี ที่เปลือกมีหนามเล็ก ๆ อยู่รอบผล ผลอ่อนจะมีสีเขียวอมเหลือง แต่
เมื่อสุกแล้วผลจะมีสีแดงหรือสีส้มอมแดง ผลสุกเนื้อจะเป็นสีเหลือง มีเยื่อกลางหุ้มเมล็ดเป็นสีแดง 

 เมล็ดฟักข้าว ภายในผลมีเมล็ดสีน้้าตาลจ้านวนมากเรียงตัวอยู่คล้ายเมล็ดแตง ด้านในเมล็ดมีเนื้อสีขาว (เมล็ด
ดิบมีพิษ ต้องคั่วหรือต้มให้สุกก่อนน้ามาใช้) 

สรรพคุณของฟักข้าว 

1. ผลอ่อนและใบอ่อนช่วยลดน้้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้ (ผลอ่อน, ยอดฟักข้าว) 
2. ช่วยบ้ารุงปอด ช่วยแก้ฝีในปอด (เมล็ด) 
3. ใบฟักข้าวมีรสขมเย็น มีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ตัวร้อนได้ (ใบ) 
4. รากช่วยถอนพิษไข้ (ราก) 
5. ช่วยขับเสมหะ (ราก) 
6. ช่วยแก้ท่อน้้าดีอุดตัน (เมล็ด) 
7. ช่วยขับปัสสาวะ (เมล็ด) 
8. ใบช่วยแก้ริดสีดวง (ใบ) 

https://medthai.com/tag/CUCURBITACEAE/


9. ใบน้ามาต้าใช้พอกแก้อาการปวดหลังได้ (ใบ) 
10. ช่วยแก้กระดูกเดาะ (ใบ) 
11. ช่วยแก้ข้อเข่า อาการปวดตามข้อ (ราก) 
12. เมล็ดแก่น้ามาบดให้แห้ง ผสมน้้ามันหรือน้้าส้มสายชูเล็กน้อย น้ามาใช้ทาบริเวณท่ีมีอาการอักเสบ อาการบวม 

จะช่วยรักษาอาการได้ และยังช่วยรักษากลากเกลื้อน โรคผิวหนัง ผดผื่นคันต่าง ๆ อาการฟกช้้าได้อีกด้วย 
(เมล็ดแก่) 

13. รากใช้ต้มดื่มช่วยถอนพิษท้ังปวง (ราก) 
14. ใบช่วยถอนพิษอักเสบ (ใบ) 
15. ช่วยแก้พิษ แก้ฝี (ใบ) 
16. ช่วยแก้ฝีมะม่วง (ใบ) 
17. ฟักข้าว สรรพคุณใบช่วยแก้หูด (ใบ) 
18. เมล็ดฟักข้าว สามารถน้ามาใช้แทนเมล็ดแสลงใจได้ (โกฐกะกลิ้ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      เรียบเรียงข้อมูลโดย :                                                                                                            

                                                                                           สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 



             บวบหอม 
 

ชื่อ         บวบหอม 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ บวบ (คนเมือง), มะบวบอ้ม มะนอยขม  
มะนอยอ้ม มะบวบ บวบกลม บวบอ้ม (ภาคเหนือ), บวบกลม  
บวบขม บวบหอม (ภาคกลาง), ตะโก๊ะสะ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน),  
เบล่จูจ้า (ปะหล่อง), เล่ยเซ (เมี่ยน), เต้าหยัวเยี่ยะ (ม้ง), กะตอร่อ  
(มลายู-ปัตตานี), เทียงล้อ ซีกวย (จีนแต่จิ๋ว) ซือกวา (จีนกลาง)  
ชื่อสามัญ : Sponge gourd, Smooth loofah 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Luffa cylindrica (L.) M.Roem. 
ชื่อวงศ์ : (CUCURBITACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 
ต้นบวบหอม หรือ ต้นบวบกลม จัดเป็นพรรณไม้เถาล้มลุกมีอายุได้เพียง 1 ปี มักเลื้อยพาดพันไปตามต้นไม้ชนิดอ่ืน ๆ 
หรือตามร้านที่ปลูกท้าไว้ ล้าต้นมีลักษณะเป็นเถาสี่เหลี่ยมหรือเป็นเถากลมและมีร่องเป็นเส้นตามยาว เถามีความยาว
ได้ประมาณ 7-10 เมตร และจะมีมือส้าหรับยึดเกาะเป็นเส้นยาวประมาณ 3 เส้น ตามล้าต้นอ่อนและยอดอ่อนจะมีขน
ที่อ่อนนุ่ม เมื่อล้าต้นแก่ขนเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ หลุดร่วงไป ทุกส่วนของล้าต้นเมื่อน้ามาขยี้ดมดูจะมีกลิ่นเหม็นเขียว 
ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเมล็ด 
ใบบวบหอม ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ลักษณะของใบค่อนข้างกลม ปลายใบแหลม โคนใบเว้าเข้าหากันคล้ายรูป
หัวใจ แผ่นใบจะมีรอยเว้าเข้าประมาณ 3-7 รอย และริมขอบใบจะเป็นรอยหยักหรือคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้าง
ประมาณ 15-25 เซนติเมตรและยาวประมาณ 8-25 เซนติเมตร หลังใบเป็นสีเขียวแก่ ส่วนท้องใบเป็นสีเขียวอ่อน ใบ
อ่อนจะมีขนมาก เมื่อใบแก่แล้วขนเหล่านั้นจะค่อย ๆ หลุดร่วงไป เห็นเส้นใบนูนได้ชัดเจนประมาณ 3-7 เส้น ส่วนก้าน
ใบนั้นมีลักษณะเป็นเหลี่ยมและมีขนอ่อนนุ่ม โดยมีความยาวของก้านใบประมาณ 4-9 เซนติเมตร 
ดอกบวบหอม ในต้นเดียวกันหรือในช่อดอกเดียวกันจะทั้งดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย โดยดอกเพศผู้จะออกดอกเป็น
ช่อ ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร มีก้านดอกยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร กลีบรองกลีบดอกท่ีโคนเชื่อมติดกันเป็น
ท่อสั้น ๆ ส่วนปลายแยกเป็นกลีบเล็ก ๆ 5 กลีบ และมีขน ส่วนกลีบดอกมี 5 กลีบ ลักษณะเป็นรูปไข่กลีบหรือเป็นรูปรี 
กลีบดอกเป็นสีเหลืองหรือสีเหลืองอ่อน ขอบกลีบดอกมีรอยย่นเป็นคลื่น ๆ เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีขนาดกว้าง
ประมาณ 3-5 เซนติเมตร โดยกลีบดอกจะมีขนาดกว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร 
ดอกมีเกสรเพศผู้ประมาณ 3 ก้าน ส่วนดอกเพศเมียมักจะออกดอกเป็นดอกเดี่ยว และบางคร้ังอาจออกติดกับดอกเพศ
ผู้ในช่อดอกเดียวกัน ก้านดอกยาวประมาณ 1-7 เซนติเมตร กลีบดอกและกลีบรองดอกมีลักษณะเหมือนดอกเพศผู้ 
เกสรเพศผู้ประมาณ 3-5 ก้าน ส่วนอับเรณูมีอยู่ประมาณ 2 ห้อง และจะงอเป็นลักษณะรูปตัวเอส (S) บริเวณโคนก้าน
ของเกสรเพศผู้มีลักษณะพองออกและมีขนอ่อนนุ่ม ส่วนเกสรเพศเมียนั้นจะฝ่อหายไป ก้านดอกมีความยาวประมาณ 
1-5 เซนติเมตร และหลังจากที่ผสมเกสรแล้วก้านเกสรก็จะยาวขึ้นอีก ส่วนรังไข่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมและยาวอยู่

https://medthai.com/tag/CUCURBITACEAE/


ต่้ากว่าส่วนอ่ืน ๆ ทั้งหมด ภายในรังไข่จะมีอยู่ประมาณ 3 ห้อง และจะมีแนวขั้วติดไข่อ่อนประมาณ 3 แนวและมีไข่
อ่อนเป็นจ้านวนมาก โดยก้านเกสรเพศเมียจะมีลักษณะเป็นเส้นกลมสั้น ปลายเกสรจะแยกออกเป็น 3 ส่วน 
ผลบวบหอม ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกระบอก ผลมีขนาดกว้างประมาณ 5-10 เซนติเมตรและยาวประมาณ 16-60 
เซนติเมตร ที่ปลายผลจะมีรอยของกลีบรองกลีบดอกเหลืออยู่ ผลอ่อนเป็นสีเขียวและมีลายเป็นสีเขียวแก่ ผิวผลด้าน
นอกมีนวลเป็นสีขาว ส่วนผลแก่จะเป็นสีเขียวออกเหลืองหรือเป็นสีเขียวเข้มออกเทา เนื้อด้านในมีเส้นใยที่เหนียวมาก 
มีลักษณะเป็นร่างแห เนื้อผลนิ่มเป็นสีขาว และมีเมล็ดลักษณะแบนรีหรือกลมแบน มีขนาดกว้างประมาณ 0.6-0.8 
เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.2-1.5 เซนติเมตร โดยผลแก่นั้นจะมีเมล็ดข้างในเป็นสีด้า หรืออาจมีปีกออกท้ังสองข้าง
เมล็ด และผลบวบชนิดนี้จะมีรสขม ผลมีลักษณะกลมสั้น มีความยาวได้ประมาณ 10 เซนติเมตร อันนั้นจะเรียกว่า 
"บวบขม" 
 

  เรียบเรียงข้อมูลโดย :                                                                                                            

                                                                                           สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 
 
 



            กะหล่ าปลี 
 

ชื่อ         กะหล่้าปลี 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืน ๆ กะหล่้าปลี (ทั่วไป), กะหล่้าใบ 
ชื่อสามัญ : Cabbage, Common Cabbage 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Brassica oleracea L. var. capitata L. 
ชื่อวงศ์ : BRASSICACEAE (CRUCIFERAE) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม้ล้มลุกสองปี ล้าต้นสั้นมาก ใบเดี่ยว รูปกลมหรือรูปไข่กว้าง เรียงสลับซ้อน
กันแน่นหลายชั้นเป็นก้อนกลมแป้นหรือกลมรี แผ่นใบหนา ใบชั้นนอกสุดมีนวล กะหล่้าปลีที่ปลูกในประเทศไทยมี
มากมายหลายพันธ์ุ สามารถจัดกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. กะหล่้าปลีธรรมดา ชื่อสามัญ Common Cabbage, White Cabbage ใบสีเขียว มีนวล รูปร่างและขนาดของหัว
แตกต่างกันไปตามพันธ์ุ เป็นกลุ่มที่นิยมปลูกและกินกันมากที่สุด 
2. กะหล่้าปลีแดง ชื่อสามัญ Red Cabbage ใบสีม่วงแดงเนื่องจากมีสาร anthocyanin มากเป็นพิเศษ 

สรรพคุณ : 
              - ช่วยลดความอ้วน ล่าสุดมีงานวิจัยออกมาว่ากะหล่้าปลีมีกรดทาร์ทาริก ช่วยยับยั้งขัดขวางไม่ให้น้้าตาล
และแป้งไปเป็นไขมันสะสมในร่างกายจึงช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ 
             - เสริมสร้างภุมิคุ้มกัน ในกะหล่้าปลีมีวิตามินซีสูงท้าให้หวัดหายเร็ว ฟันและเหงือกแข็งแรง ช่วยป้องกันโรค
เลือดออกตามไรฟัน ซึ่งการนึ่ง อบ หรือผัด จะช่วยคงคุณค่าสารอาหารในกะหล่้าไว้ได้ดีที่สุด 
             - บ้ารุงกระดูกและฟัน กะหล่้าปลีอุดมไปด้วยแคลเซียม และฟอสฟอรัส ซึ่งดีต่อรางกายในการเสริมสร้าง
กระดูกในเด็กและคนชรา 
             - ลดความเสี่ยงจากมะเร็งล้าไส้ การรับประทานกะหล่้าปลีในแบบสุกหรือแบบดิบก็ได้ประมาณ 2 คร้ังต่อ
สัปดาห์จะช่วยลดโอกาสการเป็นมะเร็งล้าไส้ในผู้ชายลงถึงร้อยละ 66 และหากทานกะหล่้าปลีปรุงสุกวันละ 2 ช้อนโต๊ะ 
ก็จะช่วยป้องกันมะเร็งช่องท้องได้เช่นกัน 
            - ช่วยย่อยอาหารและล้างพิษ เนื่องจากในกะหล่้าปลีมีใยอาหารอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะจึงช่วยย่อยอาหาร 
ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด กระตุ้นการท้างานของล้าไส้ใหญ่ท้าให้ระบบขับถ่ายท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 -ท้าให้นอนหลับสบาย สารซัลเฟอร์ในกะหล่้าปลีมีสรรพคุณช่วยระงับประสาทท้าให้รู้สึกผ่อนคลาย
ความตึงเครียดจึงท้าให้นอนหลับดีขึ้น วิธีรับประทานคือ การน้ากะหล่้าปลีไปคั้นสด ๆ แล้วดื่ม 
               - รักษาแผลในกระเพาะอาหาร กะหล่้าปลีมีสารต้านการอักเสบของแผลในกระเพาะและล้าไส้ตาม
ธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นเซลล์เยื่อบุกระเพาะและล้าไส้ให้สร้างน้้าคัดหลั่งเคลือบผิวทางเดินอาหารจึงป้องกันไม่ให้เกิด
แผลจากกรดในกระเพาะอาหารได้ 
              - บรรเทาอาการปวดตึงคัดเต้านม การน้ากะหล่้าปลีมาประคบเต้านมโดยลอกกะหล่้าปลีออกเป็นใบแล้ว
น้ามาประคบที่เต้านมข้างละใบ ใช้ผ้าพันทิ้งไว้ 20 นาที โดยไม่ต้องนวดคลึงอาการปวดบวมคัดตึงจะหายไป 

                                                                     เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 



            หงส์ฟู่ 
 

ชื่อ         หงส์ฟู่ 
ชื่อสามัญ : Chinese Fringe Flower 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Loropetalum chinense 
ชื่อวงศ์ : Hamamelidaceae (witch-hazel family) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

หงส์ฟู่เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่าย ไม่ต้องการดูแลพิเศษใดๆ เลี้ยงแบบปล่อยๆ ได้เลย เจริญเติบโตรวดเร็ว เมื่อต้นตั้งตัว
ได้แล้วจะเจริญเติบโตเร็วกว่าปลูกใหม่ และจะมีความทนทานต่อความแห้งแล้ง ความร้อนของแดดช่วงบ่าย และความ
หนาวเย็นได้ถึง 0 องศาเซลเซียส  ชอบแสงแดดจัด ปลูกกลางแจ้งได้ หรือปลูกในที่ไม่ถูกแสงแดดโดยตรงได้ แต่ปลูก
กลางแจ้งใบจะสีเข้มกว่า และให้ดอกมากกว่า พันธ์ุใบสีเขียวสามารถทนแดดร้าไรได้ดีกว่า ส่วนพันธ์ุใบสีแดงม่วงจะ
ชอบแดดมากกว่า และไม่ค่อยชอบร้าไร หากได้รับแดดไม่เพียงพอ ใบอาจจะเปลี่ยนสีไป รดน้้าปกติเมื่อเห็นหน้าดิน
แห้ง ไม่จ้าเป็นต้องตัดแต่งใดๆ เนื่องจากฟอร์มพุ่มสวยงามอยู่แล้ว หากต้องการตัดแต่งจริงๆ ก็ให้ตัดแต่งหลังหมดดอก 
ไม่มีโรคและแมลงรบกวน 

 ดิน: ดินร่วนปนทราย ระบายน้้าดี มีความเป็นกรดเล็กน้อย 
 แสง: กลางแจ้ง แดดจัด หรือไม่ถูกแสงแดดโดยตรง  
 ความชื้น: ชอบชื้น เมื่อต้นตั้งตัวได้แล้วจึงสามารถทนแล้งได้ 
 การขยายพันธ์ุ: เพาะเมล็ดสดใหม่, ปักช้ากิ่งอ่อน หรือกิ่งกึ่งอ่อนแก่  

ดอก 
ช่อดอกกว้างประมาณ 2 นิ้ว หนึ่งช่อมีดอก 5-10 ดอก กลีบดอกมี 4 กลีบ ลักษณะเหมือนพู่เป็นเส้นยาวพร้ืว
และห้อยลง ขนาดดอกประมาณ 1-2 นิ้ว ดอกออกดกและบานพร้อมกันปกคลุมไปทั้งพุ่มในฤดูใบไม้ผลิ และ
ออกประปรายตลอดทั้งปี ดอกบานนานประมาณ 2-3 อาทิตย์ ปัจจุบันมีหลากหลายพันธ์ุ หลักๆ มีพันธ์ุดอกสี
ขาว (สกุล Loropetalum Chinense) และพันธ์ุดอกสีชมพูและแดง (สกุล Loropetalum Chinense var. 
rubrum) ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ส่วนดอกสีชมพูหรือแดงไม่มีกลิ่นและดอกดกกว่า 
 

 

 
 
 
 
 
                                                                     เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 



          ชบาขาวยักษ์ 
 

ชื่อ         ชบาขาวยักษ์ 
ชื่อสามัญ : Rose Mallow , Chinese Rose 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hibiscus rosa-sinensis L. 
ชื่อวงศ์ : Malvaceae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
              เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง เนื้ออ่อน เปลือกค่อนข้างเหนียว ล้าต้นสูงประมาณ 8 ฟุต  ใบ เดี่ยว ลักษณะของใบ
มนรี ปลายแหลม โคนใบมน ฐานใบกว้าง ขอบใบหยัก สีเขียวเข้ม ชบามีรูปดอกอยู่หลายชนิด จะแตกต่างกันตามพันธ์ุ 
มีทัง้ชนิดดอกซ้อนและดอกรา มีทั้งดอกเล็กและดอกใหญ่ และดอกจะมีเกสรอยู่ตรงกลาง ออกดอกในหน้าร้อน 
          มีถ่ินก้าเนิดในประเทศ จีน อินเดีย และฮาวาย ขยายพันธ์ุด้วยการติดตาและทาบกิ่ง 
ประโยชน์ :  ปลูกเป็นไม้ประดับ พันธ์ุแท้ รากต้าสดพอกฝี รับประทานช่วยขับน้้าย่อย ท้าให้เจริญอาหาร ดอกสดใช้
ขัดรองเท้าให้มัน 
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          คุณนายตื่นสาย 
 

ชื่อ         คุณนายตื่นสาย 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ คุณนายตื่นสาย, แพรเซี่ยงไฮ้ 
ชื่อสามัญ : Portulaca 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Portulace grandiflora 
ชื่อวงศ์ : Portulacaceae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิดที่ปลูกประดับกันทุกวันนี้ มีทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ผสม เป็นไม้ดอกที่เลี้ยงง่าย ปลูกง่ายอีกชนิดหนึ่ง ไม่
ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากนัก เหมาะกับสภาพฟ้าอากาศของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง มีถิ่นก้าเนิดในแถบประเทศ
บราซิล 
  ไม้ดอกในสกุลนี้ส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่มต้นเตี้ย การเจริญเติบโตค่อนไปทางเลื้อย ใบมีลักษณะอวบน้้าเป็นแท่งรูป
เข็มยาวประมาณ 1 นิ้ว สีเขียวอ่อนเป็นมัน ออกดอกและบานพร้อม ๆ กัน ดอกจะมีขนาดประมาณ 1-2.5 นิ้ว แล้วแต่
พันธุ์ กลีบดอกบางมีท้ังดอกชั้นเดียวและดอกซ้อนหลายสี เช่น สี ม่วงอ่อน บานเย็น ส้ม แดง ขาว เหลือง ชมพู 

ความแตกต่างหรือดอกแพรเซียงไฮ้ 

-ดอกคุณนายตื่นสายหรือแพรเซี่ยงไฮ้มีความแตกต่างกันตรงที่ ดอกคุณนายตื่นสายจะเป็นดอกชั้นเดียว และจะมีใบ
ทรงแบนแต่แพรเซี่ยงไฮ้จะมีใบเรียวๆและจะมีดอกสองชั้น บางทีก็เลยเรียกกันว่าดอกชั้นเดียวกับดอกสองชั้น แต่ไม่ว่า
จะต่างกันยังไงวิธีการดูแลรักษาและขยายพันธ์ก็เหมือนกัน 
-ชื่อคุณนายตื่นสายก็เพราะดอกไม้ชนิดนี้จะบานในช่วงสายและหุบหลังจากนั้น จะบานอีกที่ก็ช่วงสายของอีกวันดอก
จะมีขนาดประมาณ 1-2 นิ้ว ดอกจะมีหลายสี ทั้งสีม่วง สีบานเย็น สีส้ม สีแดง สีขาว สีเหลืองและสีชมพู 
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            ตะลิงปลิง 
 

ชื่อ         ตะลิงปลิง 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ มูงมัง (เกาะสมุย), กะลิงปริง ลิงปลิง ลิงปลิง  
ปลีมิง (ระนอง), บลีมิง (นราธิวาส), มะเฟืองตรน,  
หลิงปลิง (ภาคใต้) เป็นต้น 
ชื่อสามัญ : Bilimbi, Bilimbing 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Averrhoa bilimbi L. 
ชื่อวงศ์ : (OXALIDACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ต้นตะลิงปลิง มีถ่ินก้าเนิดในแถบชายฝั่งทะเลของบราซิล เป็นไม้ผลที่นิยมปลูกท่ัวไปเพราะล้าต้นมีพวงแน่นที่
สวยงาม และยังเป็นพืชร่วมวงศ์กับมะเฟือง แต่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนตรงขนาดของผล โดยผลมะเฟือง
จะมีขนาดใหญ่กว่าผลตะลิงปลิง ต้นตะลิงปลิงนั้นจัดเป็นพืชในเขตร้อนและเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดเล็ก สูง
ประมาณ 5-15 เมตร แตกก่ิงก้านสาขามาก เปลือกต้นสีชมพู ผิวเรียบมีขนนุ่มปกคลุมอยู่ตามก่ิง ลักษณะของ
ใบตะลิงปลิงเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบสีเขียวอ่อนมีขุยนุ่มปกคลุม ใบคล้ายรูปหอก ปลายใบแหลม โคน
ใบมน ในหนึ่งก้านจะมีใบย่อยประมาณ 11-37 ใบ ขนาดใบกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 2-5 เซนติเมตร 
ส่วนลักษณะของดอกตะลิงปลิง จะออกดอกเป็นช่อหลายช่อ ตามก่ิงและล้าต้น โดยในแต่ละช่อจะมีความ
ยาวไม่เกิน 6 นิ้ว ลักษณะดอกมีกลีบ 5 กลีบ ดอกสีแดงเข้ม มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบสีเขียวอมชมพู มีเกสรกลาง
ดอกสีขาว 

 ผลตะลิงปลิง ลักษณะกลมยาวปลายมน ผลยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร เป็น
พูตามยาว ออกผลเป็นช่อห้อย ผิวของผลมีลักษณะเรียบสีเขียว แต่เมื่อสุกแล้วจะกลายเป็นสีเหลือง เนื้อข้าง
ในเป็นเนื้อเหลว มีรสเปร้ียว และมีเมล็ด ลักษณะของเมล็ดตะลิงปลิงจะแบนยาว มีสีขาว 

 
                                                                    เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 

https://medthai.com/tag/OXALIDACEAE/


         กล้วยเสือพราน 
 

ชื่อ         กล้วยเสือพราน 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ กล้วยเลือด 
ชื่อสามัญ : Bilimbi, Bilimbing 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Musa gracilis Horltt. 
ชื่อวงศ์ : MUSA-CEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
ต้น ไม้ล้มลุกแตกหน่อ สูง 0.5-2 ม. ล้าต้นเทียมเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 ซม. มีปื้นสีม่วงทั่วไป  

ใบ ใบกว้าง 25-35 ซม. ยาว 90–150 ซม. ก้านใบยาว 30-70 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีนวล เส้นกลางใบเป็นร่อง  

ดอก/ปลี ช่อดอกตั้งตรง ยาวได้ถึง 1 ม. มีขนหนาแน่น ใบประดับรูปขอบขนาน สีม่วงอมชมพู ยาวได้ถึง 15 ซม. ดอก
เพศเมียเรียงเป็นกระจุก 3-8 แถว แถวละ 2-4 ดอก กลีบรวมที่เชื่อมติดกันแยกจรดโคนด้านหนึ่ง ปลายจักเป็น 5  
แฉก ตื้น ๆ 

ผล ผลตรงสีน้้าตาลด้า คล้ายลายที่ใบ  ยาวได้ถึง 10 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 ซม. มี 3-4 เหลี่ยม ก้านผลยาว  
1-2 ซม. ผลอ่อนมีขนกระจาย เมล็ดกลมหรือรี แบน ๆ  
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            ดีปลีเชือก 
 

ชื่อ         ดีปลีเชือก 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ ประดงข้อ ,ปานุน (ภาคกลาง) , ดีปลีเชือก  
(ภาคใต้) , พิษพญาไฟ , ปีกผัวะ , cabe jawa(อินโดนีเซีย) , 
chabai jawa (มาเลเซีย) , Sali (ลาว) 
ชื่อสามัญ : Long pepper, Indian long pepper 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Piper retrofractum Vahl. 
ชื่อพ้อง : P. chaba Hunter non Blume 
ชื่อวงศ์ : Piperaceae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
o ต้นดีปล ีจัดเป็นไม้เถามีรากฝอยออกบริเวณข้อเพ่ือใช้ยึดเกาะและเลื้อยพัน เถาค่อนข้างเหนียวและแข็ง มีข้อนูน 
แตกกิ่งก้านสาขามาก เจริญเติบโตได้ดีในที่ชุ่มชื้น มีแสงแดดร้าไร 
o ใบดีปลี มีใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะเป็นรูปไข่แกมขอบขนาน ใบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบ
ใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร มีเส้นใบออกจากโคน
ประมาณ 3-5 เส้น ส่วนก้านใบยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร 
o ดอกดีปลี หรือ ผลดีปลี ผลสดมีสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ลักษณะของผลอัดกันแน่นเป็นช่อรูป
ทรงกระบอก โคนใหญ่กว่าปลายไม่มาก ปลายเล็กมน ผลมีความยาวประมาณ 2.5-7.5 เซนติเมตร และมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 5-8 เซนติเมตร ผิวของผลค่อนข้างหยาบ และมีเกสรตัวเมียติดอยู่ ผลย่อยมีเมล็ดเดียว โดยเมล็ดมี
ขนาดเล็กมาก ลักษณะกลมและแข็ง ผงของผลมีสีน้้าตาล มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีรสเผ็ดร้อน ขมปร่า นิยมเก็บผลมาใช้
เมื่อผลเร่ิมเป็นสีน้้าตาล แล้วน้ามาตากแดดให้แห้ง 
ส่วนที่น้ามาใช้เป็นยาสมุนไพรได้แก่ ส่วนของดอก ใบ ผลแก่จัดแต่ยังไม่สุก หรือตากแดดให้แห้ง เถา และรากดีปลี 
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            พร้าวนกคุ่ม 
 

ชื่อ         พร้าวนกคุ่ม 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ พร้าวนก พร้าวนกคุ่ม (นครศรีธรรมราช)   
ละโมยอ (มาลายู-นราธิวาส) 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Molineria latifolia  Herb. ex Kurz 
ชื่อวงศ์ : HYPOXIDACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
ล้าต้น ไม้ล้มลุก ลักษณะคล้ายพืชพวกปาล์ม 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับติดกันที่โคนต้น แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก พับเป็นร่อง ๆ 
ตามยาวคล้ายใบปาล์ม กว้างประมาณ 4 – 6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30 – 40 
เซนติเมตรปลายใบเรียวแหลมโคนใบสอบแคบ ก้านใบยาว 25 – 30 เซนติเมตร 
โคนแผ่กว้างหุ้มล้าต้น ดอก มี 6 กลีบ สีเหลือง 
โคนเชื่อมติดกันดอกออกรวมกันแน่นเป็นช่อรูปทรงกระบอกปลายแหลม ยาว 5 – 7 เซนติเมตร 
กว้าง ประมาณ 4 – 5 เซนติเมตร ผล ผลแก่สีขาวถึงแดง 
ขนาดยาวประมาณ 4 – 5 เซนติเมตร ส่วนที่ด้านขั้วป่องออก 
นิเวศวิทยา : บริเวณท่ีมีร่มเงาแสงส่องถึงและที่มีความชื้น 
การขยายพันธ์ุ: ใช้เมล็ด และแยกต้น (หน่อ) 
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            ย่านาง 
 

ชื่อ         ย่านาง 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ เถาย่านาง 
ชื่อสามัญ : Bai-ya-nang 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Limacia triandra Miers 
ชื่อวงศ์ : (MENISPERMACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ใบย่านาง สรรพคุณนั้นมีหลากหลาย เพราะเป็นสมุนไพรเย็น มีคลอโรฟิลล์สดจากธรรมชาติ และยังมีวิตามินที่จ้าเป็น
ต่อร่างกายอีกมากมาย เช่น วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส 
ธาตุเหล็ก เบต้าแคโรทีนในปริมาณค่อนข้างสูง โดยเป็นสมุนไพรที่ใครหลาย ๆ คนต่างก็คุ้นเคยกันดี เพราะนิยมน้ามา
เป็นเคร่ืองปรุงรสช่วยเพ่ิมความกลมกล่อมของอาหาร เช่น แกงหน่อไม้ ซุปหน่อไม้ แกงเลียง แกงหวาน เป็นต้น 

สรรพคุณใบย่านาง 

1. แก้ไข้เบญจโลกวิเชียร 
2. แก้พิษเมาเบื่อ กระทุ้งพิษไข้ 
3. แก้เมาสุรา ถอนพิษผิดส้าแดง 
4. แก้ไข้ ขับพิษต่างๆ 
5. แก้ท้องผูก 
6. แก้ไข้กลับ ไข้หัว ไข้พิษ ไข้สันนิบาต ไข้ป่าเร้ืองรัง ไข้ทับระดู 
7. ช่วยบ้ารุงหัวใจ บ้ารุงธาตุ 
8. แก้พิษภายในให้ตกสิ้น 
9. แก้โรคหัวใจบวม 
10. แก้ก้าเดา 
11. แก้ลม 
12. แก้ไข้จับสั่น 
13. แก้ลิ้นเป็นฝ้าขาว แก้ลิ้นแข็งกระด้าง 
14. รักษาโรคปวดข้อ 
15. แก้ร้อนใน แก้ดับกระหาย 
16. ไข้ฝีดาษลดพิษยาฆ่าแมลงในร่างกาย และถอนพิษอ่ืนๆ 
17. แก้อีสุกอีใส ตุ่มผื่น 
18. แก้ไข้มาลาเรีย 
19. รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 
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            ตดหมูตดหมา 
 

ชื่อ         ตดหมูตดหมา 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ ต ายานตัวผู้ เครือตดหมา (นครราชสีมา),  
หญ้าตดหมา (ภาคเหนือ), พังโหม (ภาคกลาง), ย่านพาโหม (ภาคใต้),  
ตดหมูตดหมา, หญ้าตดหมูตดหมา เป็นต้น 
ชื่อสามัญ : Fever vine 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Paederia linearis Hook.f. 
ชื่อวงศ์ : (RUBIACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ต้นตดหมูตดหมา จัดเป็นไม้เถาขนาดเล็ก มีกลิ่นเหม็นเขียวเฉพาะและมียาวสีขาวทั้งต้น เจริญเติบโตแบบไม้เลื้อย
เนื้ออ่อน ล้าต้นเป็นสีเขียว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.8-5 เซนติเมตร ก้านใบ กิ่งอ่อน ก้านช่อดอก และผล
มีขนสั้น ๆ ปกคลุมอยู่หนาแน่น ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและการปักช้า เจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิด ชอบดิน
ร่วนซุย แสงแดดจัด ทนแล้งได้ดี พบขึ้นท่ัวไปในที่รกร้าง ในป่าธรรมชาติ โดยเฉพาะตามป่าผสมผลัดใบ ป่าเต็งรัง และ
ป่าทีก่้าลังคืนสภาพที่ระดับความสูงจากระดับน้้าทะเลตั้งแต่ 400-800 เมตร ในต่างประเทศพบได้ที่ประเทศอินเดีย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนวิธีการป้องกันและจ้าจัด สามารถท้าได้โดนการใช้วิธีการเขตกรรม (ถาก ตัดให้สั้น
เพ่ือไม่ให้ออกดอก หรือขุดท้ิง) และใช้สารเคมีต่าง ๆ 
ใบตดหมูตดหมา ลักษณะของใบเป็นรูปใบหอก ปลายใบแหลมหรือเรียวยาว โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ ใบ
มีขนาดกว้างประมาณ 1-2.2 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7.1-12 เซนติเมตร ใบเป็นสีเขียวถึงเขียวค่อนข้างเข้ม หน้า
ใบและหลังใบไม่มีขน แต่จะมีขนสั้น ๆ ละเอียดที่มุมเส้นใบตัดกับเส้นกลางใบ เส้นแขนงใบออกตรงข้ามกันและเยื้อง
กันบ้าง ปลายเส้นว่ิงไปจนเส้นถัดไป ไม่ถึงขอบใบ เส้นแขนงเล็ก ๆ สานกันเป็นร่างแห มีเส้นแขนงใบข้างละ 4-7 เส้น 
ก้านใบยาวประมาณ 1.2-2.3 เซนติเมตร 
ดอกตดหมูตดหมา ออกดอกเป็นช่อบริเวณยอดและตามซอกใบ ยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร ดอกย่อยมีจ้านวน
มากอยู่ชิดติดกันเป็นกระจุก กลีบดอกด้านนอกเป็นสีเขียว ส่วนด้านในเป็นสีม่วงเข้ม ดอกมีลักษณะเป็นรูปกรวยปลาย
แยกเป็นแฉก 5 แฉกและหยักตื้น โดยจะออกดอกในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 
ผลตดหมูตดหมา ลักษณะของผลเป็นรูปไข่หรือกลมแบน ผลมีขนาดกว้างประมาณ 0.4-0.5 เซนติเมตร และยาว
ประมาณ 0.5-0.7 เซนติเมตร ผลจะแก่ในช่วงเมษายนถึงพฤษภาคม 
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            เสาวรส 
 

ชื่อ         เสาวรส 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ สุคนธรส (ภาคกลาง) 
ชื่อสามัญ : Jamaica honey-suckle 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Passiflora laurifolia  L. 
ชื่อวงศ์ : Passifloraceae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 

ไม้เถาเลื้อย ส่วนโคนเป็นไม้เนื้อแข็ง อายุหลายปี สามารถเลื้อยได้ไกลถึง 12 เมตร มีมือเกาะ ใบเดี่ยว รูป
คล้ายโล่ หรือรูปไข่ ออกเรียงสลับกัน ขอบใบมักเว้าลึกเป็น 3 พู ปลายใบแหลม หรือเรียวแหลม โคนใบกลม หรือรูป
หัวใจเว้าตื้น เนื้อใบค่อนข้างเหนียว ขอบใบจักฟันเลื่อย มีเส้นใบ 3 เส้น ออกจากโคนใบ ก้านใบยาว 4-4.5 เซนติเมตร 
ที่ปลายก้านมีต่อม หูใบรูปหอก ขอบเรียบ หรือจักฟันเลื่อย ดอกช่อกระจุก (cyme) มีดอกย่อยดอกเดียวออกตรงข้าม
กับมือจับ เนื่องจากดอกกลางไม่เจริญ ดอกข้างด้านหนึ่งเปลี่ยนเป็นมือจับ ยาว 5-20 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 2-6 
เซนติเมตร ใบประดับ และใบประดับย่อยรูปไข่ ปลายมนหรือแหลม ขอบจักฟันเลื่อยเรียงกันเป็นชั้น กลีบดอกสีขาว 
เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 4-7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปขอบขนาน ปลายมน มีรยางค์เรียง
เป็นวง 4-5ชั้น สองชั้นนอก ยาวกว่าชั้นด้านใน รยางค์รูปคล้ายเส้นด้าย ส่วนโคนสีม่วงเข้ม ส่วนปลายมีสีขาว  ดอกมี
กลิ่นหอม ดอกสมบูรณ์เพศ มีก้านชูทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียให้สูงขึ้น (androgynophore) ก้านชูสูง 1-1.2 
เซนติเมตรเกสรเพศเมียมี 3 อัน ยอดเกสรเพศเมียรูปไต เกสรเพศผู้ 5 อัน ก้านชูอับเรณูยาว 5-6 มิลลิเมตร ฐานรอง
ดอกรูปถ้วย ผลกลมหรือรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-7 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียวมีกระสีขาว เมื่อสุกจะมีสีเหลืองนวล 
มีเมล็ดจ้านวนมาก รูปไข่ สีน้้าตาลเข้มหรือด้า ขนาด 5-6 มิลลิเมตร แต่ละเมล็ดถูกหุ้มด้วยรกซึ่งบรรจุน้้าสีเหลือง
ลักษณะเหนียวข้น ภายในผลมีน้้ามาก ผลและเมล็ดรับประทานได้ มีรสเปร้ียว และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ออกดอก
ตลอดปี มีถ่ินก้าเนิดที่ประเทศบราซิลตะวันออก เวเนซุเอลา เปรู และหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ประเทศไทยน้าเข้ามา
ปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 นิยมน้ามาท้าเคร่ืองดื่มน้้าผลไม้ 
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