สรุปผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการสํารวจและรวบรวมพืชสมุนไพรทองถิ่นของจังหวัดชัยนาท (ก.2.2)
ดําเนินการวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และ 20, 27 สิงหาคม 2557
ณ จังหวัดชัยนาท

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คํานํา
การดําเนินงานสํารวจพืชสมุนไพรภายในจังหวัดชัยนาทเปนกิจกรรมหนึ่งที่คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงรวมดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ. สธ.) ระยะ ๕ปที่
หา (๑ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐กันยายน ๒๕๕๙)เพื่อการสํารวจและรวบรวมขอมูลจากปราชญ ผูรู หรือหมอ
ชาวบานที่ยังมีชีวิตอยู อาทิเชน หลวงปูสุก ซึ่งเปนหมอยาสมุนไพรและเปนการสงเสริมกิจกรรมคัมภีรยา
สมุนไพรโบราณ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ที่จะมีการดําเนินการในอนาคต อีกทั้งยังมีการ
รวบรวมพืชสมุนไพรที่สํารวจพบมาปลูกรวบรวมไวเพื่อการเรียนรูในอนาคตดวย

ผูชวยศาสตราจารยโกเมนทร บุญเจือ
ผูรับผิดชอบโครงการ

สวนนํา
แผนงาน
ผลผลิต

บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงานการวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ผลงานการใหบริการวิชาการ
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

งบประมาณ

จํานวน .....10,000....... บาท
ไตรมาสที่ ...........1-4.........
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
 งบกลางมหาวิทยาลัย
 อื่นๆ (ระบุ).....................................................

ลักษณะโครงการ

 งานประจํา
โครงการใหม
โครงการตอเนื่อง ดําเนินการมาแลว .......1.....ป

ผูรับผิดชอบโครงการ

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไดรวมดําเนินงานสนองพระราชดําริ
ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ( โครงการ อพ. สธ.) ระยะ 5 ปที่หา (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน2559) ซึ่งมีเปาหมายที่จะปก
ปกพื้นที่ปาธรรมชาติ นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชที่มี
และไมมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ อันจะทําใหรักษาพันธุกรรมดั้งเดิมในแตละพื้น ที่ โดยมีเปาหมายใหมีกระจาย
ทั่วประเทศในทุกเขตพรรณพฤกษชาติไวได
จังหวัดชัยนาทเปนจังหวัดหนึ่งของภาคกลางตอนบน ซึ่งตั้งอยูฝงซายของแมน้ําเจาพระยา เปนเขต
พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ เพาะปลูกพืชพันธุตางๆไดดี พืชสมุนไพรและสมุนไพรลูกประคบจัดเปนยา
สมุนไพรที่มีชื่อในเขตจังหวัดชัยนาท เพื่อการอนุรักษพันธุพืชเพื่ออยางยั่งยืน การจัดการสํารวจ รวบรวมองค
ความรูด านพืชสมุนไพรในจังหวัดชัยนาทจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพื่อการอนุรักษและรักษาภูมิปญญาทองถิ่น
ในจังหวัดชัยนาทและเพื่อรวมสนองพระราชดําริ
คณะเกษตรและชีวภาพจึงไดดําเนินการจัดทําโครงการ
สํารวจและรักษาพื้นสมุนไพรทองถิ่นของจังหวัดชัยนาทขึ้น

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสํารวจพืชสมุนไพรทองถิ่นของจังหวัดชัยนาท
2. เพื่อศึกษาลักษณะและคุณคาทางยาของพืชสมุนไพรทองถิ่นในจังหวัดชัยนาท
3. เพื่อรวบรวมและรักษาพืชสมุนไพรทองถิ่นของจังหวัดชัยนาท

สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานและสรุปประเมินโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ
แผน..........7...... คน
ผูบริหาร
อาจารย
เจาหนาที่
บุคคลทั่วไป
นักศึกษา
อื่นๆ
จํานวน
รวมทั้งสิ้น

ผล.........8..........คน
จํานวน 3
คน
จํานวน 3
คน
จํานวน 2
คน
จํานวน
คน
จํานวน
คน
คน
จํานวน 8
คน

เปาหมายและผลการดําเนินงาน
รายการตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- สํารวจพืชสมุนไพรทองถิ่นในพื้นทีจ่ ังหวัดชัยนาท
- ขอมูลพืชสมุนไพรทองถิ่นของจังหวัดชัยนาท
เชิงคุณภาพ
- ความสําคัญของพืชสมุนไพรทองถิ่นของจังหวัด
ชัยนาท
เชิงเวลา
วัน/เดือน/ป
แผน : กําหนดเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1-4
ผล: ดําเนินการจริง
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 และ 20, 27
สิงหาคม 2557

หนวย

แผน/ผล
การ
ดําเนินงาน
แผน ผล

ผลการดําเนินงาน
ตามแผน
บรรลุ

ครั้ง
ขอมูล

3
1

3
1

/
/

ขอมูล

1

1

/

อธิบายสาเหตุ
ที่ไมสามารถบรรลุตามแผน

ไมบรรลุ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผน
ลาชา  ตามแผน  เร็วกวาแผน
สาเหตุที่ดําเนินการลาชา เนื่องจาก.........................................................................
...............................................................................................................................

การใชจายงบประมาณ(ตามหมวดงบประมาณทีไ่ ดรับอนุมตั ิ)
งบประมาณ

งบ
บุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

งบลงทุน
คาสาธารณูปโภค

คา
ครุภัณฑ

เงินอุดหนุน

โครงการที่2สํารวจและรวบรวมพืชสมุนไพรทองถิ่นของจังหวัดชัยนาท(ก. 2.2)
กิจกรรมที่ สํารวจและรวบรวมพืชสมุนไพรทองถิ่นของจังหวัดชัยนาท
งบประมาณทีไ่ ดรบั
45,000 55,000
งบประมาณที่ใชไป
45,000 55,000
งบประมาณคงเหลือ
0
0
รวมทั้งสิ้น100,000

ภาพสวนสมุนไพรจําลอง ณ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ราย
จายอื่น

รวม

100,000
100,000
0

ตัวอยางสวนพืชสมุนไพรที่สํารวจพบวามีการใชประโยชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาทตามตํารับยาสมุนไพร
ไทยโบราณ

พืชสมุนไพรที่สํารวจพบมีการใชประโยชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาทมีรายนามดังตอไปนี้
1. กฤษณา AquilariaagallochaRoxb.
วงศ : THYMELAEACEAE

ชื่ออื่น เนื้อไม,ไมหอม,กายูกาฮู,กายูการู (ปตตานี)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดกลางถึงใหญ เนื้อไมหยาบออน สีขาวมีเสี้ยน

ใบ

ใบเดี่ยวสีเขียวเขม เรียบเปนมัน

ดอก

ดอกชอเล็กๆออกเปนกระจุกตามงามใบ ดอกยอยมี 5 กลีบ สีเหลืองอมขาว ดก กลิ่นหอมฉุน

ผล

ผลแบนรูปรี เกิดอยูตามปาดงดิบชื้น

สรรพคุณ :
เนื้อไม รสหอมสุขุม บํารุงโลหิต แกตับปอดพิการ แกไขเพื่อเสมหะและลม แกลมวิงเวียน บํารุงโลหิต
ในหัวใจ ทําใหหัวใจชุมชื่น แกปวดขอ ตมดื่มแกรอนในกระหายน้ําใชปรุงเปนยาบํารุงและ
รักษาโรคหัวใจ โรคลม
นํามากลั่น

ใชเปนน้ํามันหอม เรียกวา Agar-atarและ Chuwah

2. กลอยDioscoreahispidaDennst He.
วงศ : DIOSCOREACEAE

ชื่ออื่น กลอยขาวเหนียว (อีสาน),กอยนก (เหนือ)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมจําพวกหัว ตนเปนเถาเลื้อยไปตามดิน หรือพาดพันตนไมอื่น

ใบ

ใบยอย 3 ใบคลายถั่ว มีหนามแหลมตลอดเถา

ดอก

ดอกเล็กๆ สีเขียวออนเปนชอระยา เกิดตามปาชื้นทั่วไป ขยายพันธุโดยแยกหนอ

สรรพคุณ :
หัว

รสเมาเบื่อ กัดเถาดานในทอง หุงเปนน้ํามันใสแผลกัดผา กัดหนอง
มีพิษ ทําใหคลื่นไส อาเจียน มึนงง

3. กระเชาสีดาAristolochiaindica Linn
วงศ : ARISTLOCHIACEAE

ชื่ออื่น ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมเถาเนื้อแข็งกิ่งยาวเรียวเปนรอง

ใบ

ใบเดี่ยวรูปหัวใจ ปลายเรียวแหลมโคนตรงขอบเรียบ ยาว 4-10 เซนติเมตร

ดอก

ดอกออกเปนชอที่งามใบ ฐานดอกเปนกระเปาะกลม มีทอสีขาวยาวออกไป ปลายบานเปน
กลีบเดี่ยว พื้นดานบนเปนสีน้ําตาลอมเขียว ขอบสีมวงดํา ดานลางสีมวงดํา ยาว 3-5
เซนติเมตร

ผล

ผลทรงกลมยาว 4-5 เซนติเมตร เมื่อแกเปนสีน้ําตาลออน จะแตกออกเปน 6 พู มีสายหอย 6
เสน เมล็ดแบบรูปไขมีปกเกิดตามปาเบญจพรรณทั่วไป ขยายพันธุดวยเมล็ด

สรรพคุณ :
ใบสด ตําคั้นเอาน้ํากิน และพอกแกพิษงู
ราก

รสเผ็ดรอน ขับลมในลําไส บํารุงรางกาย กินมากทําใหอาเจียน

4. กระชายBoesenbergiapandurata (Roxb.)
วงศ : ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่น หัวละแอน (เหนือ) ,ขิงแดง,ขิงทราย (อีสาน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมลมลุก สูงประมาณ 2-3 ฟุต มีกาบใบหุม ลําตนตลอด

ใบ

ใบมีกลิ่นหอม ดอกชอ สีมวงแดง

เหงา

มีเหงา มีรากเก็บอาหาร แยกเปนกระเปาะจากเหงา เรียกวากระโปก หรือนมกระชาย

อื่นๆ

กระชายมี 3 ชนิด คือ กรายดํา กระชายแดง และกระชายเหลือง นิยมใชกันทั่วไปคือ
กระชายเหลือง ขยายพันธุโดยการแยกหนอ

สรรพคุณ :
เหงา

รสเผ็ดรอนขม แกโรคอันเกิดในปาก แกมุตกิจ แกลมอันบังเกิดแกกองหทัยวาต แกปาก
เปอย ปากแตกเปนแผล ขับระดู แกใจสั่น แกปวดมวนในทอง แกบิตมูกเลือด แกปวดเบง
รักษาลําไสใหญอักเสบ บํารุงกําลัง

ราก

(นมกระชาย) รสเผ็ดรอนขม แกกามตายดาน ทําใหกระชุมกระชวย บํารุงความกําหนัด มี
สรรพคุณคลายโสม

5. กระดังงาสงขลา Canangiumfruticosum E.J.H Corner
วงศ : ANNONACEAE

ชื่ออื่น กระดังงาเบา,กระดังงา (ใต)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมสูงประมาณ 6 ฟุต เปลือกตนสีเทาเกลี้ยง

ใบ

ใบคลายใบของตนเล็บมือนาง สีเขียวออนบางนิ่ม ปลายแหลมโคนมนกลม

ดอก

ดอกเปนกลีบยาวออนกลิ่นหอมฉุนกลีบดอกมีมากกวากระดังงาไทย กลีบยาวและบิดมากกวา
กระดังงาไทยขยายพันธุ

สรรพคุณ :
ดอก

รสสุขุมหอม บํารุงหัวใจ แกลมวิงเวียน

เนื้อไม รสขมเฝอน ขับปสสาวะ แกปสสาวะพิการ

6. กระโดน CareyasphaericaRoxb.,CarboreaRoxb.
วงศ : LECYTHIDACEAE

ชื่ออื่น ปุยกระโดน (ใต),ปุย,ปุยขาว,ผาหาด,พุย (เหนือ),ขุย (กะเหรียง-กาญจนบุรี),หูกวาง (จันทบุรี),กะนอน
(เขมร)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดกลาง สูง 10 - 30 เมตร

ใบ

ใบเดี่ยวรูปไขเรียงกลับ ออกเรียงสลับกันเปนกระจุกบริเวณปลายกิ่ง

ดอก

ขนาดใหญเรียงกันเปนสีขาว ออกเปนชอเกสรตัวผูเปนเสนฝอยยาว

ผล

ทรงกลมโต สีเขียว เสนผานศูนยกลางประมาณ 5 เซนติเมตร เกิดตามปาเขาทั่วไป

สรรพคุณ :
ใบ

รสฝาด สมานแผล

เปลือกตน รสฝาดเมา แกพิษงู สมานแผล แกเคล็ดขัดยอก แกปวดเมื่อย
ดอก

รสสุขุม บํารุงรางกาย แกหวัด แกไอ ทําใหชุมคอ บํารุงรางกายสตรีหลังคลอด

เมล็ด รสฝาดเมา แกพิษ
ผล

รสจืดเย็น ชวยยอยอาหาร ตมผสมกับเถายางนอง และดินประสิว เคี่ยวใหงวด ตากแหง ใช
ปดแผลมีพิษ ปดหัวฝ

กระทิง Calophylluminophyllum Linn.
วงศ : GUTTIFERAE

ชื่ออื่น สารภีแนน (เหนือ),นาวกาน (นาน),กระทิง,กาทึง, ทึง, (ใต), สารภีทะเล (ประจวบฯ)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตน ขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร

ใบ

ใบเดี่ยวหนา คอนขางกลมโด เสนใบถี่

ดอก

ดอกชอกลีบสีขาวนวล คลายดอกสารภี เกสรสีเหลือง กลิ่นหอม

ผล

ผลรูปไข ขนาดหัวแมมือ

สรรพคุณ :
ใบ

รสเมาเย็น แกตาแดง ตาฝา ตามัวใชใบตํากับน้ําสะอาดลางตา

เมล็ด รสเมา หุงเปนน้ํามัน แกปวดขอเคล็ดขัดยอก บวม
ดอก

รสหอมเย็น บํารุงหัวใจ

เปลือกตน

รสฝาดเมา ใชปลาสเตอรปดแผล แกคัน สมานแผล

ทั้งตน รสเมา ใชเบื่อปลา

กระทือ ZingiberzerumbetRosc.Smith
วงศ : ZINGBERACEAE

ชื่ออื่น กะทือ,กระทือบาน,กระทือปา,กะแอบ,แฮวดํา,เฮียวดํา,กะแวน,กะแอน (เหนือ),เฮียงแดง
(แมฮองสอน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมลมลุกประเภทเหงา

ดอก

ดอกชอออกจากเหงาใตดิน กลีบเลี้ยงสีแดงปนเขียว

อื่นๆ

กระทือปามีฤทธิ์แรงกวากระทือบาน สรรพคุณรวมเหมือนกัน

สรรพคุณ :
เหงา

รสขําขื่นปรา บํารุงน้ํานมใหบริบูรณ แกปวดมวนในทอง แกบิด ขับผายลม ขับปสสาวะ เหงา
กระทือหมกไฟ ฝนกับน้ําปูนใสรับประทาน แกปดปวดเบง แกเสมหะเปนพิษ แกแนนหนาอก
กลอมอาจม ขับนํายอยใหลงสูลําไส แกจุกเสียด

ราก

รสขมขื่นเล็กนอย แกไขตัวเย็น

ตน

รสขมขื่น เจริญอาหาร

ใบ

รสขมขื่นเล็กนอย ขับเลือดเนาในมดลูก ขับน้ําคาวปลา

ดอก

รสขมขื่น แกไขเรื้อรัง ไขตัวเย็น ไขจับสั่น แกผอมเหลือง

เกสร รสเฝอนปรา แกลม บํารุงธาตุ

กระพังโหมตัวผูPaederialinearisHook.f.
วงศ : RUBIACEAE

ชื่ออื่น ตดหมู (อีสาน),ยานพานโหม (ใต),ตํายานตัวผู (โคราช), ตดหมูตดหมา (กลาง,อีสาน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมเถาขนาดเล็ก

ใบ

ใบเดี่ยวรูปหอก กวางประมาณ 2 นิ้วปลายแหลม โคนรูปหัวใจ

อื่นๆ

เถาและใบมีขนละเอียดปกคลุม มีกลิ่นเหม็นเขียวเกิดตามที่รกรางวางเปลาทั่วไป ขยายพันธุ
ดวยเมล็ด

สรรพคุณ :
ทั้งตน รสขม แกตาลซาง แกตัวรอน ขับลม แกธาตุพิการ แกทองเสีย เจริญอาหาร ขับพยาธิ
ไสเดือน แกดีรั่ว เปนยาอายุวัฒนะ ตมดื่มขับปสสาวะ ถอนพิษสุรา ยาสูบ พิษจากอาหาร
ราก

รสขมเย็น ฝนหยอดตา แกตาฟาง ตาแฉะ ตามัว ตมดื่ม ทําใหอาเจียน ฝนทา แกริดสีดวง
ทวาร

ผล

ทําฟนทําใหฟน มีสีดํา แกปวดฟน

ใบ

รสขม แกพิษงู แกปวดฟน แกรํามะนาด ตําพอกแกเริมงูสวัด แกปวดแสบปวดรอน ทําเปน
อาหารบํารุงกําลัง สําหรับคนฟนไขหรือคนชรา

กระพังโหมตัวเมียPaederiafoetida Linn.
วงศ : RUBIACEAE

ชื่ออื่น ตดหมา (อีสาน),ยานพานโหม (ใต), ตดหมูตดหมา (กลาง,อีสาน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมเถาขนาดเล็ก

ใบ

ใบเดี่ยวรูปหอก แคบเรียวเล็ก ปลายแหลม

ดอก

ดอกเล็กๆสีชมพู ออกเปนชอ

อื่นๆ

ใบและเถาเรียบ มีกลิ่นเหม็นเขียว เกิดตามที่รกรางวางเปลาทั่วไป ขยายพันธุดวยเมล็ด

สรรพคุณ :
ทั้งตน รสขม แกตาลซาง แกตัวรอน ขับลม แกธาตุพิการ แกทองเสีย เจริญอาหาร ขับพยาธิไสเดือน
แกดีรั่ว เปนยาอายุวัฒนะ ตมดื่มขับปสสาวะ ถอนพิษสุรา ยาสูบ พิษจากอาหาร
ราก

รสขมเย็น ฝนหยอดตา แกตาฟาง ตาแฉะ ตามัว ตมดื่ม ทําใหอาเจียน ฝนทา แกริดสีดวง
ทวาร

ผล

ทําฟนทําใหฟนมีสีดํา แกปวดฟน

ใบ

รสขม แกพิษงู แกปวดฟน แกรํามะนาด ตําพอกแกเริมงูสวัด แกปวดแสบปวดรอน ทําเปน
อาหารบํารุงกําลัง สําหรับคนฟนไขหรือคนชรา

กระเพราะOcium sanctum Linn.
วงศ : LABIATAE

ชื่ออื่น กระเพราบาน,กระเพราขาว,กระเพราแดง,กระเพราดํา,กอมกอดํา (เหนือ),กอมกอขาว,กระเพราขน
,กระเพราะทั้ง 2
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมลมลุกขนาดเล็ก สูง1-4 ฟุต ลําตนแกแข็ง กลิ่นหอม มีขน กระเพราขาวใบและกิ่งกาน
สีเขียว กระเพราแดงใบและกิ่งกานสีแดงถึงมวง สวนยอดจะแดงเขมมาก

ดอก

ดอกสีมวงชมพู มีเมล็ดเล็ก สีดํา เปนพืชศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ในทางยานิยมใชกระเพราแดง
เพราะมีฤทธิ์แรงกวากระเพราขาว

สรรพคุณ:
ใบ

รสเผ็ดรอน บํารุงไฟธาตุ ขับลม แกปวดทอง แกลมตานซาน ขับผายลมทําใหเรอ แกจุกเสียด
แกคลื่นเหียนอาเจียน น้ําคั้นจากใบ รับประธาน ขับเหงื่อ แกไข ขับเสมหะ ทาผิวหนังแก
กลาก เกลื้อน หยอดหูแกปวดหัว ใบสดหรือแหง ชงกับน้ํารอนดื่มบํารุงธาตุ ขับลมในเด็กออน

รากและตน

รสเผ็ดรอน บํารุงธาตุ แกไขสันนิบาต แกทองขึ้น อืด เฟอ จุดเสียด แกพิษตานซาง

เมล็ด รับประทาน บํารุงเนื้อใหชุมชื่น

กุมบก Cratevaadansinii DC. Ssp. Trifoliate (Roxb.) Jacobs
วงศ : CAPPARIDACEAE

ชื่ออื่น สะเบาถะงัน,เดิมถะงัน (เขมร),ผักกาม (อีสาน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดกลางสูง 6-10 เมตร

ใบ

ใบประกอบใบยอย 3 ใบ รูปหอก ปลายแหลม โคนสอบแคบ กวาง 5-6 เซนติเมตร ยาว 910 เซนติเมตร กานใบยอยมีตอมเล็กๆที่ปลายกาน

ดอก

ดอกโต 2-5 เซนติเมตรสีขาวอมเขียวออนๆ เปลี่ยนเปนสีเหลืองนวลหรือสีชมพู กานเกสรตัว
ผูสีมวง ออกเปนชอ

ผล

ผลกลมประมาณ 1 นิ้ว เปลือกตนหนาขึ้นตามปาโปรงทั่วไป ออกดอกพรอมกับผลัดใบ

สรรพคุณ :
ใบ

รสรอน ขับลม ฆาพยาธิ แกกลากเกลื้อน แกมะตอย

กระพี้ รสรอน ทําใหขี้หูแหงออกมา
แกน

รสรอน แกริดสีดวง ผอมเหลือง

ราก

รสรอน แกมารกระษัยอันเกิดจากกองลม

เปลือกตน
รสรอน ขับลม แกปวดทอง คุมธาตุ ขับผายลม แกบวม บํารุงไฟธาตุ กระตุนลําไสให
ยอยอาหาร บํารุงหัวใจ ทาแกโรคผิวหนัง เปนยาระงับประสาท มีคุณเสมอกับเปลือกมะรุม
และเปลือกกุมน้ํา

แกวMurrayapaniculata (Linn.) Jack., M.exotica Linn.
วงศ : RUTACEAE

ชื่ออื่น จาพริก,ตะไหลแก,แกวพริก (เหนือ),แกวขี้ไก (ยะลา),กะมูนิง (ปตตานี)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมขนาดเล็กสูง 5 เมตร เปลือกมีสี cork

ใบ

ใบประกอบแบบขนนก ใบยอยรูปไขดอกชอสั้นๆที่ปลายกิ่งสีขาว กลีบโคง 5 กลีบ หอมจัด

ผล

ผลกลมรีเมื่อสุกสีแดง ผิวมีตอมน้ํามัน อกดอกตลอดป

สรรพคุณ :
ใบ

รสรอนเผ็ดขม ขับโลหิตระดูสตรี บํารุงธาตุแกจุกเสียดแนนทอง ขับผายลม ใบสด ตําปนใส
ทวารหนัก ประมาณ 5 นาทีตัวจะรอนเหมือนเปนไข

ราก

รสเผ็ดขมสุขุม แกปวดสะเอว แกผื่นคันที่เกิดจากความชื้น แกฝฝกบัวที่เตานม ฝในมดลูก แก
แผลคัน แกพิษแมลงสัตวกัดตอย

โกศจุฬาลัมพาArtemisia vulgaris Linn.
วงศ : COMPOSITAE

ชื่ออื่น โกศจุฬาลําพา,พิษนาด (ราชบุรี),แซไหง,ไงเฮียะ (จีน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนตนไมขนาดเล็ก ตนและใบคลายผักชี

ดอก

มีสีขาว

สรรพคุณ:
ทั้งตน รสสุขุมหอมรอน แกไขเจเลียง (ไขที่มีเม็ดผืนตามตัว เชน ไขหัด สุกไส ดําแดง เปนตน) แกไข
เพื่อเสมหะ แกหืด แกไอ แกไขจับ เปนยาเรงประสาทสวนกลางเหมือนการบูร ขับลม แกตก
เลือด ตําพอกแกลม แกช้ําใน แกปวดเมื่อยรูมาติก แกบิด แกปวดทองหลังคลอดแกระดูมา
มากเกินไป

กําแพงเจ็ดชั้นSalasiachinensis Linn.
วงศ : CELASTRACEAE

ชื่ออื่น ลุมนก,ตะลุมนก,หลุมนก, (ใต) น้ํานอง
คุณลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมเถายืนตนขนาดใหญ เนื้อไมสีแดงเรือๆ มีเสนวงสีดํา ซอนกัน 7-9 ชั้น

ใบ

รูปหอกปลายและโคนแหลม ลักษณะเหมือนเถาตาไก (ตาไก) แตวงรอบตนตาไกจะหางกวา
และไมถึง 7 ชั้น เนื้อกําแพงเจ็ดชั้นจะเขมและแนนกวา สรรพคุณดีกวาใชตาไกแทนได ยังมี
ชนิดที่วงมากกวา 7 ชั้น เนื้อสีเหลืองวงแดงเขม เรียกวาเถาตากวางมีสรรพคุณดีกวาทุกชนิด

สรรพคุณ :
เถา

รสเมาเบื่อฝาดสุขุม ตมหรือดองสุราดื่ม บํารุงโลหิต ฟอกโลหิต แกโลหิตเปนพิษทําใหรอน แก
ปวดตามขอ แกไขขอพิการ เขาขอ แกประดง ขับผายลม ฟอกและขับโลหิตระดู

ราก

รสเมาเบื่อฝาด ตมหรือดองสุราดื่ม ขับโลหิตระดู บํารุงโลหิต ดับพิษรอนของ
โลหิต

ขนุนArtocarpusheterophyllus Lam.
วงศ : MORACEAE

ชื่ออื่น ขะเนอ (เขมร),มะหนุน (เหนือ),หมักมี้ (อีสาน),ขนู (จันทบุรี),นะยวนซะ (กะเหรี่ยง),ลาง (เงี้ยว), นา
กอ (ปตตานี)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดกลางถึงใหญ มียางสีขาวเหนียว

ใบ

มีสีเขียว ทองใบสาก

ดอก

ดอกชอ ดอกตัวเมียเปนแทงกลมออกตามลําตนหรือกิ่งขนาดใหญ ดอกตัวผูออกตามงามใบ
ในตนเดียวกัน

ผล

ผลรวมกลมยาวโต เนื้อหุมเมล็ดมีสีเหลืองหนา กลิ่นหอมรสหวาน เปลือกผลมีหนามเล็กๆ
โดยรอบ แกนเรียกวา กรัก ใชยอมผาจีวรพระ

สรรพคุณ :
ใบ

รสฝาด ใชบดโรยแผลมีหนองเรื้อรัง

แกน(กรัก),ราก รสหวานชุมขม(สุขุม) บํารุงโลหิต แกกามโรค ขับพยาธิ ระงับประสาท แกโรคลมชัก
ตมดื่ม แกทองเสีย ทาแกโรคผิวหนัง
ยาง

รสฝาด แกอักเสบบวม แผลมีหนองเรื้อรัง แกตอมน้ําเหลืองอักเสบ

เนื้อหุมเมล็ดสุก รสหวานหอม บํารุงกําลัง ชูหัวใจใหสดชื่น เปนยาระบายออนๆ หรือเหมักทําเหลา
เนื้อในเมล็ด รสมัน บํารุงน้าํ นม บํารุงกําลัง ตองตมหรือเผาใหสุกกอนรับประทาน

ขมิ้นชัน Curcuma longa Linn.
วงศ : ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่น พญาวาน,ขมิ้นทอง,ขมิ้นดี,ขมิ้นปา,ขมิ้นหัว,ขมิ้นไข,ขมิ้นหยวก,ขมิ้นแดง,ตายอ,สะยอ (กะเหรี่ยง),ขี้มิ้น
(ใต,อีสาน),ขมิ้นแกง
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนพืชจําพวกเหงา สูง 50 – 70 เซนติเมตร

ใบ

เปนรูปหอกปลายแหลม กาบใบแคบมีรองเล็กๆ สีเขียมอมน้ําตาล

ดอก

ดอกชอใหญพุงมาจากเหงาใตดิน สีเขียวแกรมขาว ปลายชอสีชมพูออน ยอดเกสรตัวเมียสี
เหลือง

เหงา

เนื้อในเหงามีสีสมกลิ่นฉุน

สรรพคุณ:
เหงา

รสฝาดหวานเอียน แกไขเพื่อดี คลั่งเพอ แกไขเรื้อรัง ผอมเหลือง แกโรคผิวหนัง แกเสมหะ
และโลหิต แกทองรวง สมานแผล แกธาตุพิการ ขับผายลม แกผื่นคัน ขับกลิ่นและสิ่งสกปรก
ในรางกาย คุมธาตุ หยอดตาแกตาบวมตาแดง น้ําคั้นจากเหงาสดทางแกแผลถลอก แกโรค
ผิวหนังผื่นคัน ลดการอักเสบ ทําใหผิวพรรณผุดผอง นํามาอัดเม็ดทําเปนยารักษาทองอืดเฟอ
ธาตุพิการ อาหารไมยอย กระเพราะอาหารออนแอ รักษาแผลในกระเพราะอาหาร แก
ทองรวง แกบิด

ผงขมิ้น (นําเหงาแหงมาบดเปนผง) นํามาเคี่ยวกับน้ํามันพืช ทําน้ํามันใสแผลสด
ขมิ้นสด (ใชเหงาสดลางใหสะอาด) ตํากับดินประสิวเล็กนอย ผสมน้ําปูนใส พอกบาดแผลและแกเคล็ด
ขัดยอก เผาไฟตํากับน้ําปูนใส รับประทานแกทองรวง แกบิด

ขอยStreblusasperLous.
วงศ : MORACEAE

ชื่ออื่น สมผอ (อิสาน),กักไมฝอย (เหนือ),สมพอ (เลย),ขรอย,ขันตา (ใต),สะนาย (เขมร),ตองขะแน
(กาญจนบุรี)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดกลางเปลือกบางเกลี้ยงสีออกเทาอมเขียว แตกกิ่งกานเปนพุมทึบ

ใบ

ใบเดี่ยวรูปไขขนาดเทาใบพุทราหนาสากเหมือนกระดาษทราย

ดอก

ดอกตัวผูดอกเปนชอมีกานสั้น สีเหลืองอมเขียวออกขาว ดอกตัวเมียออกเปนคูๆ กานยาวสี
เขียว

ผล

ผลเล็กสีเขียวเมื่อสุกมีสีเหลือง เหมือนกานกบผิวนิ่มใส เนื้อรส หวาน เมา เมล็ดแข็งกลมเทา
เมล็ดพริกไทยออน เกิดตามปาเบญจพรรณเทาไป ขยายพันธุดวยเมล็ด

สรรพคุณ:
ใบ

รสเมาเฝอน ตมผสมขาวสารคั้นเอาน้ําดื่มครึ่งถวยชา ทําใหอาเจียนถอนพิษยาเบื่อยาเมา
หรืออาหารแสลง ชงกับน้ํารอนดื่มระบายทอง แกปวดทองขณะมีประจําเดือน แกปวดเมื่อย
บํารุงธาตุ ขับผายลม แกทองอืดเฟอ

เปลือกตน

รสเมาฝาดขม ดับพิษในกระดูกในเสน แกพยาธิ ผิวหนังเรื้อน มะเร็ง ดับพิษทั้งปวง
แกโรคฟน รักษาฟนใหแข็งแรง แกปวดฟน แกรํามะนาด

กระพี้ รสเมาฝาดขม แกพยาธิ แกมะเร็ง ฝนกับน้ําปูนใสทาแกผื่นคัน
เยื่อหุมกระพี้
ราก

รสเมาฝาดเย็น ขูดเอามาใชทํายาสูบแกริดสีดวงจมูก

รสเมาฝาดขม รักษาบาดแผล

ขันทองพยาบาทGeloniummultiflorum A .Juss.
วงศ : EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น ดูกหิน (สระบุรี),ขนุนดง (หลมสัก),เจิง (สวย),กระดูก (ใต),ขุนทอง (ประจวบฯ),กระดูกเหลิ่อม (เหนือ),
ดูกใส (อีสาน),ขันทอง (พิษณุโลก),มะดูกดง (ปราจีน),ขาวตาก (กาญจนบุรี)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดกลาง กิ่งกานกลม เปลือกเกลี้ยง สีเทา

ใบ

ใบเดี่ยวหนาแข็งดกทึบ ออกตรงขามกันเปนคูๆ รูปหอยาวราว 6 นิ้ว ขอบจัก โคนใบแหลม
เสนใบขนานกันเปนคูๆ กานใบยาวราวครึ่งนิ้ว เปนรองลึก

ดอก

ดอกขนาดเล็กเปนชอแผลออก

ผล

ผลกลมเทาลูกพุทรา ยาวประมาณ 4 นิ้ว มีประมาณ 3 พู สีแดงออกสมเมื่อแกจะแตกออก
ขึ้นตามปาโปรงทั่วไป ขยายพันธุดวยเมล็ด

สรรพคุณ:
เปลือกตน
รสเมาเบื่อ แกลมเปนพิษ แกประดง แกพิษในกระดูก ฆาพยาธิ แกโรคเรื้อน มะเร็ง
คุดทะราด กลาก เกลื้อน โรคผิวหนักทุกชนิด แกกามโรค แกโรคตับพิการ ทําใหฟนทน ถาย
น้ําเหลือง
เนื้อไม รสเมาเบื่อ แกลมพิษ แกไข แกกามโรค
ราก

รสเมาเบื่อรอน แกเมา แกประดง แกพิษในกระดูก แกโรคผิวหนัง รักษาน้ําเหลืองเสี

ขิงZingiberofficinale Roscoe
วงศ : ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่น ขิงแกลง ขิงแดง (จันทบุรี) ขิงเผือก (เชียงใหม) สะเอ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

ไมลมลุก มีเหงาใตดิน สีน้ําตาลแกมเหลือง เนื้อในสีนวล มีกลิ่นเฉพาะ จะแทงหนอหรือลําตน
เทียมขึ้นมาเหนือพื้นดิน

ใบ

เปนใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปขอบขนาน แกมรูปใบหอก กวาง 1.5-2 ซม. ยาว 15-20 ซม.
ขอบใบเรียบ แผนใบสีเขียวเขมเปนมัน

ดอก

ออกเปนชอ แทงออกจากเหงาใตดิน ใบประดับเรียงเวียนสลับสีเขียวออน ดอกสีเหลืองแกม
เขียว

ผล

เปนผลแหง ทรงกลม ขนาดประมาณ 1 ซม. เปน 3 พู เมล็ดหลายเมล็ด

สรรพคุณ :
ตน

ขับผายลม แกจุกเสียดแนนเฟอ แกนิ่ว บํารุงไฟธาตุ แกคอเปอย ชวยยอยอาหาร ฆาพยาธิ
แกโรคตา แกบิด แกลมปวง แกทองรวงอยางแรง แกอาเจียน

ใบ

แกโรคกําเดา ขับผายลม แกนิ่วแกเบาขัด แกคอเปอย บํารุงไฟธาตุ ชวยยอยอาหาร ฆาพยาธิ
แกโรคตา ขับลมในลําไส

ดอก

ทําใหชุมชื่น แกโรคตาแฉะ ฆาพยาธิ ชวยยอยอาหาร แกคอเปอย บํารุงไฟธาตุ แกนิ่ว แก
เบาขัด แกบิด

เข็มปา IxoracibdalaCraib.
วงศ : RUBIACEAE

ชื้ออื่น ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมขนาดกลาง สูงประมาณ 3 ม.

ใบ

ใบเดี่ยว

ดอก

ดอกชอ กลีบดอกขนาดเล็กอัดกันแนน สีขาว อมเขียว

ผล

ผลกลม เมื่อแกสีดํามัน เกิดจามปาดงดิบเขาทั่วไป ขยายพันธุดวยเมล็ด

สรรพคุณ :
ใบ

รสเมาเบื่อ ฆาพยาธิ

ดอก

รสฝาดเย็น แกตาแดง ตาแฉะ

ลูก

รสเมาเบื่อ แกริดสีดวงงอกในจมูก

เปลือกตน
ราก

รสเมาเบื่อ ตําคั้นเอาน้ําหยอดฆาแมลงคาเรืองเขาหู

รสเฝอน แกเสมหะในทองและในทรวงอก

เขยตายGlycosmiscochinensi Pierre.
วงศ : RUTACEAE

ชื่ออื่น เขยตายแมยายชักปรก,ลูกเขยตาย,น้ําเขา,โรคน้ําเขา (ใต),กระรอกน้ําขาว,ละรอก,กระรอกน้ํา (ชลบุรี),
สมชื่น,ศรีชมชื่น, ซมชื่น (เหนือ,อีสาน),น้ําขาวตน,พิษนาคราช,พุทธรักษา (สุโขทัย)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมขนาดกลางสูงประมาณ 3 – 6 เมตร ผิวลําตนตกกระเปนดวงขาวๆ

ใบ

ใบเดี่ยวรูปหอก ปลายและโคนแหลม ยาวประมาณ 10 – 20 เซนติเมตร ดกทึบ

ดอก

ดอกเล็กๆสีขาวออกเปนชอทรงแทงเล็กๆ

ผล

กลมเทาลูกมะแวง เมื่อสุกสีแดงเรื่อๆ รสหวานเกิดตามปาดงดิบ และปาโปรงทั่วไป

สรรพคุณ :
ดอก,ลูก

รสเมารอน แกหิด

เปลือกตน

รสเมารอน ขับน้ํานม รักษาฝทั้งภายนอกและภายใน

ราก

รสเมาขื่นปรา กระทุงพิษ แกพิษฝทั้งภายในและภายนอก แกพิษงู แกไขกาฬ แกโรค
ผิวหนังพุพอง ขับน้ํานม

ไขเนา Vitexglabrata R.Br.
วงศ : VERBENACEAE

ชื่ออื่น ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดกลาง

ใบ

ใบประกอบเปนใบยอยรูปไขกลับ 5 ใบแผอยูที่ปลายกาน

ดอก

ดอกเล็กๆสีแดง ออกเปนชอคลายดอกมะเฟอง

ผล

ลูกกลมเทาลูกพุทรา เมื่อสุกสีดํารสหวานคาว เกิดตามปาดงดิบ

สรรพคุณ :
เปลือกตน
ราก

รสฝาดหวานเบื่อชุม แกพิษตานซาง แกอุจจาระเปนฟองเหม็นเปรี้ยว แกทองเสีย
แกตาลขโมย ขับพยาธิไสเดือน

รสฝาดหวานเบื่อ ขับพยาธิไสเดือน บํารุงธาตุ แกทองรวง เจริญอาหาร

คนทา Harrisonia perforateMerr.
วงศ : SIMARUBACEAE

ชื่ออื่น สีฟนคนทา,สีฟน,กะลันทา,จี้,หนามจี้,สีเตาะ (เหนือ),หนามกะแทง (เหนือ )
ลักษณะทั่วไป :
ตน

ไมพุมขนาดกลาง ลําตนสีเทามีหนามยาว

ใบ

ใบประกอบแบบขนนก ใบยอยรูปไข ขอบ จัก กานใบยอยมีครีบ ใบออนสีแดง

ดอก

ดอกสีขาว ผลกลม เกิดตามปาดงดิบเขาทั่วไป ขยายพันธุดวยเมล็ด

สรรพคุณ :
ราก

รสขมเฝอน แกไขทุกชนิด

ทั้งตน รสขมเฝอน แกไขทุกชนิด แกรอนในกระหายน้ํา แกบิดทองเสีย
กิ่งกาน รสขมเฝอน ใชสีฟน รักษาพิษ

ครอบจักรวาลXantonneaparvifoliaCraib
วงศ : RUBIACEAE

ชื่ออื่น เจียงมื่น (รอยเอ็ด),เจียงปน (อีสาน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมทรงพุมขนาดยอม

ใบ

ใบเดี่ยวรูปหอกปลายโต เรียวแหลม โคนสอบเรียวแหลม

ดอก

ดอกเล็กออกเปนชอกระจุกที่งามใบ เกิดตามปาดงดิบเขาและปาเบญจพรรณ เปนตัวยาที่หา
ยากชนิหนึ่งใชรักษาครอบคลุมในระบบไตและระบบน้ําเหลือง

สรรพคุณ:
ราก

รสเฝอนแกไตพิการ ขับถายน้ําเหลือง รักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินปสสาวะ

คัดเคา RandiasiamensisCraib., OxyceroshorridusLour
วงศ : RUBIACEAE

ชื่ออื่น เค็ดเคา,โยทะกา,หนามลิดเคา,จีเกา (เชียงใหม)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมเถา

ใบ

ใบเดี่ยวรูปหอกปลายแหลมคลายใบมะมวงแตเล็กกวาสีเขียวเขมผิวมัน มีหนามแหลมคมงุม
ลง เปนคูๆตลอดทั้งตน

ดอก

ดอกชอสีขาวหอม

ผล

ผลกลมเทาปลายนิ้วกอยเกิดตามปาโปรงทั่วไป

สรรพคุณ:
ใบ

รสเฝอนเมา แกโลหิตซาน

ดอก

รสขมหอม แกโลหิตในกองกองกําเดา

ลูก

รสเฝอนปรา ขับโลหิตรูดเนาราย บํารุงโลหิต บํารุงใหผิวผองใส

เปลือกตน

รสฝาด ปดธาตุ แกเสมหะ แกโลหิตซาน แกเลือดออกตามทวารทั้ง 9

ทั้งตน รสเฝอนฝาด แกไข แกเสมหะ

โคกกระออม Cardiospermumhalicacubum Linn.
วงศ : SAPINDACEAE

ชื่ออื่น ตุมตอก (แพร),ลุบลีบเครือ,เครือผักไลน้ํา (เหนือ),โพออม (ปตตานี),ติ๊นไขไหม (จีน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมจําพวกเถาขนาดกลาง เถาเปนเหลี่ยม มีมือเกาะ

ใบ

ใบประกอบมีใบยอย ขอบใบหยัก

ดอก

ดอกชอขนาดเล็กสีขาว

ผล

ผลกลมเทาปลายนิ้วกอย มีกลีบเลี้ยงบางๆสีเขียวออนหอหุมเปนรูปโคมไฟสามเหลี่ยม เกิด
ตามที่รกรางวางเปลา

สรรพคุณ :
ใบ

รสขมขื่น แกหืดไอ ตําพอกฝ

ดอก

รสขมขื่น ขับโลหิต

ลูก

รสขมดับพิษทั้งปวง บํารุงน้ําดี ดับพิษแผลไฟไหม

เมล็ด รสขมขื่น แกไข ขับเหงื่อ
ราก

รสขม ทําใหอาเจียน เปนยาระบาย รักษาตอ แกพิษงูเหา

ทั้งหา รสขมขื่น แกไข ขับปสสาวะ เปนยาระบาย บํารุงน้ํานม

เจตมูลเพลิงขาว Plumbagozeylanica Linn.
วงศ : PLUMBAGINACEAE

ชื่ออื่น ปปขาว (อีสาน),ปดปวขาว (เหนือ),ตอชูวา,ตั้งชูฮวย (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน),แปะฮวยตัง (แตจิว),ปาย
ฮวยตาน (จีนกลาง)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมขนาดเล็ก สีเขียวออน สูงประมาณ 1 เมตรแตกกิ่งกานสาขามาก

ใบ

ใบเดี่ยวรูปหัวใจปลายแหลม เนื้อบาง

ดอก

ดอกสีขาวกานมียางเหนียวออกเปนชอที่ปลายกิ่ง

ผล

กลมสีเขียวมีขนเหนียวรอบตัว เกิดตามปาดงดิบและปาโปรงทั่วไป

สรรพคุณ :
ใบ

รสรอน แกลมในกองเสมหะ ชวยยอยอาหาร ขับผายลม

ดอก

รสรอน แกโรคตา แกโรคใหหนาวใหเย็น

ตน

รสรอน ขับระดู ชําระมลทินใหตกไป

ราก

รสรอน ขับลมในอก ขับโลหิตอันมีพิษ แกริดสีดวง แกบวม แกคุดทะราด บํารุงธาตุ บํารุง
โลหิต แกปวดทอง แกทองเสีย กระจายเลือดลม

รากมมีสาระสําคัญ มี Plumbagin ,chloroplumbagin,sistostrolเปนตน

เจตมูลเพลิงแดงPlumbagoindicaLinn.,P. rosea Linn.
วงศ : PLUMBAGINACEAE

ชื่ออื่น ปดปวแดง (อีสาน),คุยวู (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี),ไฟใตดิน (ใต),ตั้งชูโว (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน),อุบะกูจะ
(มาเลย)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมขนาดเล็ก สูงประมาณ 1-2 เมตร ลําตนสีเขียว ออกแดงเขม

ใบ

ใบเดี่ยว โตกวาใบมะลิเล็กนอย สีเขียวอมแดง

ดอก

ดอกชอสีแดง

ผล

ผลเปนผักกลมจะแตกออกเมื่อแก เกิดตามปาดงดิบและปาเบญจพรรณทั่วไป

ราก

สีน้ําตาลดํา เปนเสนๆ มีรัศมีความรอนออกรอบๆดาน ไมควรปลูกไวในบาน เปนพืชที่นาปลูก
เพื่อทําการคาความตองการของตลาดดีมาก

สรรพคุณ :
ใบ

รสรอน แกอัทธปตตะสมุฏฐาน (น้ําดีนอกฝก) แกลมนกองเสมหะ ชวยยอยอาหาร ขับผายลม

ดอก

รสรอน แกอัทธปตตะสมุฏฐาน (น้ําดีนอกฝก)

ตน

รสรอน แกโลหิตอันเกิดจากกองกําเดา

ราก

รสรอน บํารุงธาตุ บํารุงโลหิต ขับลมในกระเพราะอาหาร และลําไส ขับโลหิตระดู แกริดสีดวง
ทวาร เกลื่อนฝ ใหความอบอุนแกรางกาย กระจายเลือดลม แกปวดทอง แกทองเสีย มีฤทธิ์
บีบมดลูก ทําใหแทงได ทาแกโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน

แจงNiebuhriasiamensisKurz.
วงศ : CAPPARIDACEAE

ชื่ออื่น ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดกลาง

ใบ

ใบประกอบรูปนิ้วมือ ใบยอย 3-5 ใบรูปหอกเรียวเล็กสีเขียวเขม

ดอก

ดอกเล็กๆสีขาว ออกที่ปลายกิ่ง

ผล

ผลกลมเทาหัวแมมือ สีเหลือง

สรรพคุณ :
ใบ

รสขมเมา แกฟนผุ แกดีซาน แกหนามืด แกตาฟาง แกไขจับสั่น

ราก

รสขมเมา บํารุงรางกาย แกปสสาวะพิการ แกกระษัย แกปวดเมื่อย ขับปสสาวะ ทํายาอบ แก
ขาบวม

ทั้งตน รสขมเมา ตมดื่ม แกดีซาน แกหนามืด แกตาฟาง แกไขจับสั่น

จําปMichelia alba DC
วงศ : MAGNOLLIACEAE

ชื่ออื่น ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดกลาง สูงประมาณ 15 เมตร

ใบ

ใบเดี่ยว

ดอก

ดอกเดี่ยวออกตามซอกใบ สีขาว กลิ่นหอม นิยมปลูกเปนไประดับ และเก็บดอกขยายพันธุ
ดวยเมล็ดและกิ่งตอน

สรรพคุณ :
ใบ

รสเฝอน แกหลอดลมอักเสบเรื้อรัง แกตอมลูกหมากอักเสบ ขับระดูขาว

ดอก

รสขมหอม บํารุงหัวใจ บํารุงน้ําดี บํารุงโลหิต

ชะมดตนHibiscus abelmoschus Linn..AbelmeschusmooschatusMedic.
วงศ : MALVACEAE

ชื่ออื่น ฝายผี
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมขนาดเล็ก สูงประมาณ 2-3 เมตร มีขนปกคลุมทั้งตน

ใบ

ใบเดี่ยว ขอบใบหยัก 5-7 หยัก กานยาว

ดอก

ดอกเดี่ยว กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ กลางดอกดานในมีสีมวงแดง

ฝก

ฝกกลมปอมคลายกระเจี๊ยบมอญ แตสั้นกวามีขนปกคลุม เมื่อแกแตกออกมีเสนใยเหมือนฝาย
เมล็ดรูปไต ถาขยี้ดมจะมีกลิ่นคลายกลิ่นชะมดเช็ด

สรรพคุณ:
ใบ

รสเมาเบื่อ ฆาพยาธิผิวหนัง กลากเกลื้อน แกโรคหนองใน

ดอก

รสเมาเบื่อ ขับพยาธิไสเดือน แกน้ํากามเคลื่อนขณะหลับ

ลูก

รสเมารอน พอกฝเรงใหแตกเร็ว

เมล็ด รสขม ขับลม แกโรคกระเพราะอาหาร แกกามโรคหนองใน เจริญอาหารบดผสมน้ํามัน ทาแก
หิด แกผื่นคัน รักษาโรคขาดสีของผิวหนัง (ผิวหนังดางเผือก) บดเปนผงโรยในตูเสื้อผากันเม
ลง ผสมในเครื่องหอม
ตน

รสเมาเบื่อ แกเกลื้อนชาง เรื้อนน้ําเตา เรื้อนกวาง

ราก

รสเมาเบื่อ ฆาพยาธิตามรากผม ขุมขน แกรังแค แกโรคหนองใน

ชะมวง Garciniaatroviridis
วงศ : GUTTIFERAE

ชื่ออื่น กระมวง,มวงสม,หมากโมก,กานิ (ใต)
ลักษณะทั่วๆไป :
ตน

ชะมวงเปนไมตน สูง 15-30 ม. เรือนยอดเปนพุมทรงสูงเปลือกเรียบสีน้ําตาลคล้ําเกือบดํา
เปลือกชั้นในสีแดง มียางสีเหลืองซึมออกมาเปนเม็ดๆ

ใบ

เปนใบเดี่ยวเรียงตรงขามแผนใบรูปรี แกรมรูปใบหอกถึงรุปขอบขนานแกรมรูปใบหอก กวาง
2-3.5 ซม. ยาว 6-15 ซม.เรียวไปทางปลายและโคนใบ ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองดาน เสนแขนงใบ
บางไมเดนชัด กานใบยาว

ดอก

เล็กสีเหลืองนวลถึงสีชมพู หรือแดง ออกเปนกระจุกตามงามใบใกลปลายกิ่ง ผล รูปกลม หรือ
รูปกลมแกมรูปไข กวาง 2.5-3 ซม.ยาวประมาณ 3 ซม.สุกสีเหลืองสม มีกลีบเลี้ยงขนาดใหญ
4 กลีบปดขั้วผล

สรรพคุณ :
ใบและผล
ราก

รสเปรี้ยวแกธาตุพิการ ระบายทอง แกกระหายน้ํา ระบายทอง แกไข กัดฟอกเสมหะ
และโลหิต

รสเปรี้ยว แกไขตัวรอน

ชุมเห็ดเทศ Cassia alata Linn.
วงศ : CAESALPINIACEAE

ชื่ออื่น ชุมเห็ดใหญ,ชุมเห็ด,ลับหมื่นหลวง,ชี้คาก,หญาเล็บหมื่นหลวง,หมากกะลิงเทศ (เหนือ)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมสูงประมาณ 3 เมตร

ใบ

ใบประกอบแบบขนนก ขนาดใหญ ใบยอยรูปขอบขนาน

ดอก

ดอกชอสีเหลืองชูตั้ง

ฝก

ฝกยาวราว 4 นิ้วเปนจีบ เมื่อแกจะแตกออก

สรรพคุณ :
ใบ

รสเบื่อเอียน บดผสมกระเทียมหรือน้ําปูนใสทาแกกลากเกลื้อน ดองสุราหรือปงไฟ ชงน้ําดื่ม
เปนยาระบายและสมานธาตุ

ดอก

รสเอียน เปนยาระบาย

ฝก

รสเอียนเบื่อ แกพยาธิ ระบาย ขับพยาธิตัวตืด พยาธิไสเดือน

ตน

รสเบื่อเอียน ขับพยาธิในทอง

ตน ราก ใบ

รสเบื่อเอียน แกกระษัยเสน ทําหัวใจใหปกติ แกทองผูก ขับปสสาวะ

ชิงชี่Capparismicracantha DC.
วงศ : CAPPARIDACEAE

ชื่ออื่น ชินชี่,พญาจอมปลวก,แสมซอ,กินขี,้ จิงโจ,กระดาษขาว,คอนกลอง,พุงแก,ซิซอ (ปราจีนบุรี),น้ํานอง
(สุโขทัย),หนวดแมวแดง (เชียงใหม),แซมาทะลาย (เชียงราย),ชายชู (ชัยภูมิ),เม็งซอ,พวงมะละกอ
(ปตตานี)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมขนาดยอม

ใบ

ใบเดี่ยวเขียวแข็ง โคนและปลายใบมน รูปเหมือนลิ้น

ดอก

ดอกเดี่ยวกลีบดานนอน 2 กลีบ สีขาวกลีบตรงกลางปลายแยกออกเปน 2 แฉกมีสีเหลือง
หรือสีแดง เกสรตัวผูเปนเสนเล็กสีขาว เหมือนหนวดแมว

ผล

ผลกลมขนาดมะนาว เมือสุกสีแดง เนื้อรสหวานรับประทานได เกิดตามปาโปรงปาดงดิบเขา
ทั่วไป ขยายพันธุดวยเมล็ด

สรรพคุณ :
ใบ

รสเฝอนเมา แกโรคผิวหนัง แกไขฝกาฬ แกสันนิบาต แกตะคิว

ดอก

รสขื่นเมา แกมะเร็ง

ลูก

ดิบ รสขื่นปรา แกโรคในลําคอ

ตน

รสขื่นปรา แกฟกบวม

ราก

รสขมขื่น แกโรคที่เกิดในทอง ขับลมใหซานออกมา แกไขรอนภายในทุกชนิด แกไขเพื่อดีและ
โลหิต ไขพิษ ไขกาฬ แกโรคตา

ซองแมว Gmelinaphilippensis Cham.
วงศ : VERBENACEAE

ชื่ออื่น ซองแมว,ควาย,ฅยองขนุน (สุราษฎร),จิ้งจาย (ใต),ซองแมว ใหญ,ซองแมวน้ํา,จิงจอ,ซองแมว (เหนือ),
ปะงางอ (ปตตานี)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมจําพวกเถายืนตน

ใบ

ใบเดี่ยวรูปไขยาว ออกเรียงกันเปนคูๆมีหนามแหลมที่โคนกานใบ

ดอก

ดอกชอแนน ทรงกรวย กลีบดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงสีแดงแกมเขียว

ผล

ผลกลมรีเหมือนลูกพุทรา เมื่อสุกสีเหลือง เกิดตามลําน้ําริมธาร ปาโปรงทั่วไป ขยายพันธุ
ดวยเมล็ด

สรรพคุณ :
ใบ

รสขม แกบวม ขับพยาธิ แกปวดฟน แกเหงือกอักเสบ บวม ตําพอกแกผมรวง แกปวดศีรษะ
รักษาบาดแผล

ผล

รสเปรี้ยวขมรอน แกโรคทองมาน แกปวดขอ ปวดกลามเนื้อ แกไอ แกวัณโรค ทาแผลน้ํากัด
เทา

ราก

รสขมเย็น แกวัณโรค แกรอนในกระหายน้ํา ดับพิษรอน ถอนพิษไข แกพิษฝภายใน ขับพยาธิ
แกตานขโมย แกกระษัย

ใบ,ลูกสด

รสเปรี้ยวขม คั้นเอาน้ําหยอดแกปวดหู

ตองแตกBaliospermummontanumMuell. Arg., B. axilloreBlume.
วงศ : BUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น ทนดี,ถอนดี,เปลาตองแตก (เหนือ),นองปอม,ลองปอม (เลย),ยาบูเวอ (เงี้ยว)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมขนาดยอมสูง 1-2 เมตร

ใบ

เปนใบเดี่ยวขนาดเทาฝามือ ขอบจักมี 2ชนิด คือ ชนิดใบไมเวา มักเรียกวา ตองแตก กับใบ
เวาลึกเปนสามแฉก เสนกลางใบแยกเปนสาม เสนรากฐาน มักเรียกวา ทนดี

ดอก

ดอกชอขนาดเล็ก ตั้งที่ปลายยอด สีขาว

ผล

ผลขนาดเทานิ้วกอย สีเขียว มีสามพู คลายลูกสลอดหรือสบู แตเล็กกวาและมีขน เปลือกแข็ง

สรรพคุณ :
ใบ

รสเฝอน ตมดื่ม แกหืด ระบายอุจจาระ

เมล็ด รสเบื่อขม เปนยาถายอยาบงแรง แทนสลอดได ตําทาถูนวดแกปวดตามขอ
เปลือกตน
ราก

รสเฝอน เปนยาถาย

รสเฝอนรอนขม ตมดื่ม ถายลมถายเสมหะเปนพิษ ไมไซทอง ใชในรายที่ถายดวยยาดําไมได
แกบวมน้ํา แกดีซาน แกมามอักเสบ แกโรคโลหิตจาง

ตะโกนาDiospyrosrhodocalyxKurz.
วงศ : EBENACEAE

ชื่ออื่น พญาชางดํา,ตะโก,มะโก (เหนือ),โก (อีสาน),มะถานไฟฝ (เชียงใหม)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

ไมยืนตนขนาดกลาง เปลือกหนามีตระคะสีดํา

ใบ

ใบเดี่ยวรูปไขกลับผสมสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ขนาดเทาใบขอย

ดอก

ดอกเพศผูเพศเมียอยูคนละตน ดอกตัวผูเปนชอ ดอกตัวเมียเปนดอกเดี่ยวออกตามงามใบ

ผล

ผลกลมโตเทาหัวแมมือเล็กนอย ออนจะมีขนสีน้ําตาลแดง เมื่อแกผิวเกลี้ยงสีเหลืองอมเขียว

สรรพคุณ :
ลูก ,เปลือกลูก ,เปลือกตน ,เนื้อไม แกทองรวง ขับพยาธิ ขับระดูขาว
ขับปสสาวะ บํารุงธาตุ ชวยยอยอาหาร ยาอายุวัฒนะ
ใบ

ใบออกซอนกันเปนแผง ใบเรียวยาว สีเขียวแก

ตะขบปาPlanchonellasiamensis Fletcher
วงศ : SAPOTACEAE

ชื่ออื่น มะแกวนนก,ตานเสี้ยน,(ราชบุรี,กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมขนาดยอม ตามกิ่งมีหนามแหลมยาวตลอดทั้งตน กิ่งกานสาขาออกเบียดกันในทาง
ตั้ง

ใบ

ใบเดี่ยว รูปไข ปลายแหลม ผิวเรียบ

ดอก

ดอกเดีย่ วเล็กๆสีขาว

ผล

ผลกลมขนาดปลายนิ้วมือ เกิดอยูตามปาโปรงชายเขา ปาละเมาะทั่วไป ขยายพันธุดวยเมล็ด

สรรพคุณ :
เนื้อไม รสฝาดขื่น ขับพยาธิไสเดือน แกตานขโมย แกโรคผิวหนัง ประดง ผื่นคัน
ราก

รสหวานฝาดรอน แกตานขโมย ขับพยาธิไสเดือน บํารุงน้ํานม

ตะเคียนทองHopeaodorataRoxb.
วงศ : DIPTEROCARPACEA

ชื่ออื่น ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดใหญ สูงประมาณ 20-40 เมตร เปลือกตนสีน้ําตาลดํา เปลือกตนสีน้ําตาล
เหลือง

ใบ

ใบเดี่ยวรูปหอก

ดอก

ดอกชอเล็ก สีขาว หอม ออกตามงามใบ

ผล

ผลรูปไขยาว 1 เซนติเมตร มีปกรูปพายทรงสวย 2 ใบ มีเสนตามยาว

สรรพคุณ :
เปลือก,เนื้อไม รสฝาดเมา มีฤทธิ์เปนยาปฏิชีวนะ แกอักเสบ หามเลือด
เปลือก รสฝาดเมา สมานแผล แกบิดมูกเลือด แกลงแดงแกเหงือกอักเสบ ฆาเชื้อโรคในปาก

ตะเค็ดCassia occidentalis
วงศ : LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น (ผัก)เค็ด
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมเตี้ยชนิดหนึ่ง สูงประมาณ 0.5-2.0 เมตร

ดอก

ดอกสีเหลืองออกลูกเปนผัก พบทั่วไปตามหัวไรปลายนาและบริเวณขางถนน ตามสนามหญา

สรรพคุณ :
ยอดออนและใบออน

กินไดเปนผักจิ้มแตตองตมใหสุกเสียกอน

ตะไคร CymbopogoncitrausStapf
วงศ : GRAMINEAE

ชื่ออื่น คาหอม (เงี้ยว-แมฮองสอน),จะไคร (เหนือ),เชิดเกรย (เขมร-สุรินทร),ไคร (ใต),ตะไครแกง (กลาง),
หัวคิงไค (อีสาน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมลมลุก จะขึ้นกอใหญสูงประมาณ 1 เมตร ลักษณะของลําตน เปนรูปทรงกระบอก แข็ง
เกลี้ยง

ใบ

เปนใบเดี่ยว แตกใบออกเปนกอ ปลายใบแหลม และผิวจะสากมือทั้งสองดานเสนกลางใบจะ
แข็ง ขอบใบจะมีขนขึ้นเล็กนอย ใบสีเขียว

ดอก

ออกเปนชอกระจาย ชอดอกยอยมีกานออกเปนคูๆจะมีใบประดับรองรับ

อื่นๆ

การขยายพันธุโดยใชเหงา พบในประเทศที่มีอากาศรอน ตะไครเปนพืชสวนครัวที่เพราะปลูก
ทั่วไป

สรรพคุณ:
ทั้งตน เปนยารักษาโรคหืด แกปวดทอง ขับปสสาวะ แกอหิวาตกโรค และทําเปนยาทานวดแกปวด
เมื่อยก็ได
เหงา

เหงาแกที่อยูใตดินฝานเปนแวนบางๆ คั่วไฟออนๆพอเหลืองชงเปนยา ดื่มวันละ 3 ครั้ง ๆละ
1ถวยชา เปนยาแกทองอืด ทองเฟอ ขับลม แกปสสาวะพิการ แกนิ้ว บํารุงธาตุไฟใหเจริญ

ใบ

ใบสดชวยลดความดันแกไข

ราก

เปนยาแกไข แกปวดทอง แกทองเสีย

ตะลิงปลิงAverrhoabilimbi Linn.
วงศ : AVERRHOACEAE

ชื่ออื่น กะลิงปลิง,หลิงปริง (ใต),บลีมิง (มลายู)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดยอม สูงประมาณ 5-10 เมตร

ใบ

ใบประกอบขนนก ใบยอยรูปหอก

ดอก

ดอกชอ ออกตามกิ่งหรือลําตน สีเลือดหมู โคนขาวหอม

ผล

ผลกลมยาวปลายมน เปนพูตามยาว สีเขียว รสเปรี้ยว เมื่อสุกสีเหลือง เมล็ดแบบ

สรรพคุณ:
ใบ

รสเฝอน แกลําไสใหญอักเสบ ไขขออักเสบ แกกามโรค รักษาสิว พอกแกคัน แกคางทูม

ดอก

รสเปรี้ยวฝาด แกไอ

ลูก

รสเปรี้ยวฝาด เจริญอาหาร บํารุงรางกาย สมานแผล ขับเหงื่อ แกปวดกระดูก แกไข แกไอ
แกเลือดออกตามไรฟน แกริดสีดวงทวาร

ตําแยแมวAcalyphaindica Linn.
วงศ : EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น ตําแยตัวผู,หานแมว (เหนือ)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมทรงพุมขนาดเล็ก สูง 2-4 ฟุต

ใบ

ใบเดี่ยว ทรงกลม ขอบใบจัก ผิวสากเล็กนอย

ดอก

ดอกชอเล็กสีเขียวออน

สรรพคุณ :
ใบ,ตน รสเฝอน ตมกินแตนอย ขับเสมหะ กินมากทําใหอาเจียน ถอนพิษเมาเบื่อ ในทางเดินอาหาร
ขับพยาธิเสนดาย

ตําลึงCocciniagrandis Voigt.
วงศ : CUCURBITACEAE

ชื่ออื่น ตําลึงตัวเมีย,ผักแคบ (เหนือ),สี่บาท,แคเตาะ (กระเหรี่ยง)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

ตําลึงเปนไมเลื้อยเนื้อแข็ง

ใบ

เปนใบเดี่ยว เรียงสลับ มีมือเกาะเปนเสนยาวออกตรงขามใบ รูปคอนขางกลม หักเปนหามุม
หรือเวาลึกเปนแฉกโคนใบเวาเปนรูปหัวใจ

ดอก

ดอกออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว รูประฆัง

ผล

ผลเปนรูปทรงกระบอก

สรรพคุณ :
ใบ

แกแมลงกัดตอย ชวยลดอาการคัน ชวยถอนพิษและลดอาการปวดแสบปวดรอนไดใบแก
ตากจนแหง นําไปบดเปนผงละเอียดชงกับน้ํารอน ชวยลดน้ําตาล ใบสด ตําละเอียดผสมกับ
ดินสอพอง ทาบริเวณที่เปนเริมหรืองูสวัด ชวยใหอาการที่เปนอยูหายเร็วขึ้น

ผล

ผลดิบฝานเอาเมล็ดออกผสมกับใบตําลึงตากแหง ชงกับน้ํารอนชวยลดน้ําตาลในเลือด

เถาวัลยเปรียงDerris scandensBenth.
วงศ : LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น เครือตาปลา, เครือตับปลา (อีสาน),เครือเขาหนัง,เถาวัลยเปรียงแดง,เถาวัลยเปรียงขาว,ยานเหมาะ
(นครศรีธรรมราช)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมเถาขนาดใหญ พาดพันตามตนไมอื่น เถาใหญมักจะบิด

ใบ

ใบประกอบ ใบยอยรูปไขกลับ ผิวเรียบ มันเขียว ขอบเรียบ ปลายแหลมนอย

ดอก

ดอกเล็กเปนชอพวงระยา สีขาวดก

ฝก

ฝกแบนยาว ออกเปนพวง

เนื้อไม เนื้อไมมีวงสีเขม มีสองชนิด คือ ชนิดแดงเนื้อสีแดง วงสีแดงเขม ชนิดขาว เนื้อสีน้ําตาล
ออนๆ วงสีน้ําตาลไหม
สรรพคุณ :(เหมือนกันทั้งสองชนิด หมอยาพื้นบานนิยมใชชนิดขาว ชนิดแดงหายาก)
เถา

รสเฝอนเอียน ตนรับประทานถายเสน ถายกระษัย แกเสน เอ็นขอด ถายเสมหะ ไมถายอุจระ
จึงเหมาะที่จะใชในโรคบิด ไอ หวัด ใชในเด็กไดดี ทําใหเสนเอ็นออนลง ขับปสสาวะพิการ คั่ว
ใหหอมชงกินแทนน้ําชา แกเอ็นพิการ แกเมื่อยขบตามรางกาย บางทานกลาววาทําใหมีกําลัง
ดีแข็งแรงสูไมถอย แกกระษัยเหน็บชา

ราก

รสเฝอนเมา ใชเบื่อปลา เปนยาอายุวัฒนะ ขับปสสาวะ

เถาเอ็นออน CryptolepisbuchananiRoem. &schult.
วงศ : PERIPLOCACEAE

ชื่ออื่น ตีนเปดเครือ (เหนือ),เครือเจน,เครือเขาเอ็น (เชียงใหม),เมื่อย,หมอนตีนเปด (สุราษฎรฯ),หญาลิเลน
(ปตตานี)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมเถา เถากลมเปลือกมีผิวบางๆ สีแดงเขมหุมอยู เถาแกเปลือกหนาเปนสีดํา

ใบ

ใบเดี่ยวรูปไข ผิวเรียบมันหนา ขอบเรียบ ยาว 10-20 เซนติเมตร

ดอก

ดอกชอสีเหลืองออกตามงามใบ

ฝก

ฝกออกเปนคูปลายแหลม เมื่อแกแตกออกเมล็ดเล็ก มีปกพยุงสีขาวปลิวไปตามลม

สรรพคุณ:
ใบ

รสเบื่อเอียน ทําลูกประคบ แกเมื่อยขบ แกปวดเสียวเสนเอ็น คลายเสนเอ็น

เถา

รสขมเบื่อมัน ดื่มบํารุงเสนเอ็นใหแข็งแรง แกเสนเอ็นพิการ เสนแขง แกปวดเมื่อยเสนเอ็น แก
ขัดยอก ทําใหคลายการตึงตัว

เมล็ด รสขมเมา ขับลมในกระเพราะอาหาร แกจุกเสียด แนนเฟอ

ทองหลางErythrinafuscaLour.
วงศ : LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น ทองหลางหนาม,ทองหลางน้ํา
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดกลาง

ใบ

ใบประกอบสามใบ ใบยอยโตเหมือนใบกระดังงาไทย ลําตนและกิ่งกานมีหนามเล็กๆแหลมคม
ตลอดตน

ดอก

ดอกเหมือนดอกแค ออกเปนชอสีแดงเขม ออกดอกตอนผลัดใบ ใบใชเปนอาหารได

สรรพคุณ :
ใบ,เปลือก
ราก

รสเฝอนเอียน แกเสมหะ แกลมพิษ หยอดตา แกตาแดง ตาแฉะ ตาฝาฟาง ดับพิษ
รอน

รสเมาเย็นเอียน แกพยาธิในทอง แกตาฟาง แกเสมหะและลม แกไขหวัด พอกบาดแผลแก
ปวดแสบปวดรอน

นมทองหลาง

(ฐานของหนาม ลักษณะนูนเหมือนเตานม) รสเมาเอียน ดับพิษรอน แกกลากเกลื้อ

ทับทิมPunicagranatum Linn.
วงศ : PUNICACEAE

ชื่ออื่นพิลา (หนองคาย),มะกองแกว (นาน),มะเกาะ (เหนือ),หมากจัง (แมฮองสอน),เซียะลิ้ว (จีน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมขนาดกลาง ตามกิ่งกานมีหนามแหลมยาว

ใบ

ใบเดี่ยวรูปหอกแหลม เรียบมันเขียวเขม

ดอก

ดอกชอกลีบสีขาวหรือสมแดง กลีบเลี้ยงสีสม

ผล

ผลกลมแปน มีกลีบเลี้ยง ดอกติดอยูที่ปลาย เมล็ดสีแดงสดใส, สีขาวใส,สีชมพู นิยมใชชนิด
ดอกขาวทํายา

สรรพคุณ :
ใบ

รสฝาด แกทอ งรวงไดทั้งเด็กและผูใหญ แกบิดมูกเลือด ปดธาตุ สมานแผล

ดอก

รสฝาดหวาน ตมดื่มแกหูชั้นในอักเสบ บดโรยแผลที่มีเลือดออก

เนื้อหุมเมล็ด

รสหวานอมเปรี้ยว ระบายออนๆ บํารุงหัวใจ ใหชุมชื่นหัวใจ

เปลือกลูก
รสฝาด ตมดื่ม แกทองลวง แกบิดมูกเลือด ปดธาตุ แกอติสาร ถายพยาธิ แกตกขาว
ตมเอาน้ําชะบาดแผล สมานแผล ฆาเชื้อโรคบาดแผล ฝนกับน้ําปูนใส หรือโรยแผลเนาเปอย
พุพอง
เปลือกตน,ตน,ราก
เปลือกราก

รสเมาเบื่อ ถายพยาธิ

รสเมาเบื่อ ตมดื่มแกระดูขาว แกตกเลือด ถายพยาธิ

เทพธาโรCinnamomumparthenoxylonMeissn., C.porrectumKosterm.,
FinnamomumglantuliferumNees
วงศ : LAURACEAE

ชื่ออื่น จวง,จวงหอม (ใต),จะไคตน,จะไคหอม (เหนือ),ปูตน,ตะไครตน (อีสาน),มือแดกะมางิง (มลายู),อบเชย
จีน,ไมการบูร
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนผลัดใบขนาดใหญ สูง 10-30 เมตร เปลือกตนเรียบสีเทาอมเขียวหรือน้ําตาล
คล้ํา เนื้อไมสีขาว แกนสีน้ําตาลหอมฉุน กลิ่นเหมือนการบูร

ใบ

ใบเดี่ยว รูปไขยาวหรือขอบขนาน ปลายและโคนแหลม เสนใบตามยาว 3 เสน ลึกชัด ดกหนา
ทึบ

ดอก

ดอกสีขาวออกเหลือง

สรรพคุณ:
ใบ

รสเผ็ดรอนหอม เรียกวาใบกระวาน ใชทําเครื่องเทศ ขับลม บํารุงธาตุ แกทองแนนอืดเฟอ

เนื้อไม รสเผ็ดรอนหอม แกลมจกเสียด แนนเฟอ ขับลมในลําไสและกระเพราะอาหาร แกปวดทอง
ขับผายลม ทําใหเรอ บํารุงธาตุ ฝนกับเปลือกหอยขม น้ําซาวขาวดํากันยา แกไขสะอึก
ยาง

รสรอน ถายพยาธิ ถายน้ําเหลืองเสีย ถายอยางแรง

นอยหนาAnnonamosa Linn
วงศ : ANNONACEAE

ชื่ออื่น นอยหยา (กลาง),บักเขียบ (อีสาน),รอแน มะนอแน มะแน (เหนือ),ลาหนัง (ปตตานี)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดเล็ก สูงปราณ 5-8 เมตร แตกกิ่งกานสาขาเปนกานเล็กๆ กิ่งและลําตนมีผิว
เรียบสีเทาอมน้ําตาล

ใบ

เปนใบเดี่ยว เรียงสลับตามขอตน ใบเปนรูปรีปลายและโคนใบแหลม

ดอก

ดอกเดี่ยวอยูตามงามใบ ดอกจะหอยลงมี 2 ชอกลมนูน แตละชอจะมีเนื้อสีขาว และมีเมล็ดสี
ดําอยูภายใน

อื่นๆ

ขยายพันธุโดยการเพราะเมล็ด ติดตา เสียบยอด พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

สรรพคุณ :
ใบสด ใบสดของนอยหนามีกลิ่นเหม็นเขียว ใบสดประมาณ 1 กํามือ (15 กรัม) ตําหีละเอียดผสมกับ
น้ํามันมะพราวขยี้ใหทั่วศีรษะใชผาโพกไว 2 ชั่วโมง ใชหวีสางเหาออกสระผมใหสะอาด

นอยโหนงAnnona reticulate Linn.
วงศ : ANNONACEAE

ชื่ออื่น นอยหนัง,มะเนียงแฮง (เหนือ),หนอนลาว (อุบลฯ),เร็งนา (กระเหรี่ยง-กาญจนบุรี),มะดาก (แพร),มะ
โหนง,คําพิรส (อีสาน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดยอม

ใบ

ใบรูปหอกยาวปลายแหลมโตและหนากวาใบนอยหนา หนาใบสีเขียวเขม ทองใบสีออก
น้ําตาล เสนใบเรียงขนานชัดเจน ออกเปนคูๆ เรียงตามกิ่งที่เรียวเล็ก เหมือนกานใบประกอบ

ดอก

ดอกเหมือนดอกนอยหนาสีนวล

ผล

ผลรูปหัวใจ เหมือนหัวใจคน สีคอนขางเรียบ มีลายเสนตามตาซึ่งไมโปนออกมาเหมือน
นอยหนา เมื่อสุกมีสีน้ําตาลแดง

สรรพคุณ :
ใบ

รสเฝอนเมา ตําพอกแกฟกบวม แกพยาธิผิวหนัง เขายาประคบแกอัมพาตชนิดแข็ง

ผลดิบ รสฝาด แกทองรวง แกบิด ขับพยาธิ

น้ํานมราชสีห Euphorbia humifusaWilld.
วงศ : EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น น้ํานมราชสีหเล็ก,หยูจับเชา (จีน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนพืชจําพวกหญาเถาขนาดเล็ก ทอดเลื้อยไปตามดิน ยาว 4-6 นิ้ว

ใบ

ใบเดี่ยวเล็กรูปไข ขอบจักฟนเลื่อย ออกเปนคูตามขอ

ดอก

ดอกเปนกระจุกเล็กๆออกตามงามใบ มียางสีขาวเหมือนน้ํานม

สรรพคุณ :
ทั้งตน รสฝาดสุขุม บํารุงและเรงน้ํานม หามเลือด แกบิด แกขัดเบา แกปสสาวะ อุจจาระเปนเลือด
แกริดสีดวงทวาร แกตาลขโมย แกเลือดออกตามเหงือก แกผิวหนังผืนคัน แกไขจับสั่น แกดี
ซาน สตรีมีครรภหามรับประทาน

บุก AmorphophalluscampanulatusBlume
วงศ : ARACEAE

ชื่ออื่น หัวบุบ,กะแทง,หัววุน
ลักษณะทั่วไป:
ตน

ไมลมลุกจําพวกทาวยายมอมหัว ลําตนพุงขึ้นมาจากหัวใตดินเปนลํากลม โตกวา
ทาวยายมอมมาก

ใบ

ใบแบนโตแผแบนราบ ขอบจักเวาลึก กานและใบ ลายสีเขียว เหลือง ขาวสลับกันเปนงู

หัว

หัวกลม บุกรอตนโตกวาบุกธรรมดา หัวจะเปนหลุมลงไปเหมือนรูปขันหิน บางตนสูงประมาณ
5 ฟุต

ดอก

ดอกเปนชอรูปแทง เหมือนตะบอง ดอกเหลือง กานชูสีเขียวน้ําตาล ปลูกเปนอาหาร

สรรพคุณ :
แปงบุกเปนอาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน เปนอาหารดูดสารพิษลดไขมันในเสนเลือด

บัวบกCentellaasiatica Urban
วงศ : UMBELLIFERAE

ชื่ออื่น จําปาเครือ,กะบังนอก (ลําปาง),มัณฑูกะบรรณี (สันสกฤต),เตียกําเชา,ฮมคัก (จีน),ผักหนอก (เหนือ)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมเถาเล็กๆทอดไปตามพื้นดิน

ใบ

ใบเดี่ยวทรงกลม ขอบจักเล็กนอย

ดอก

ดอกชอคลายรม สีมวงแดง เกิดตามที่ลุมชื้น

สรรพคุณ :
ทั้งตน รสหอมเย็น บํารุงหัวใจ บํารุงกําลัง แกช้ําใน แกออนเพลีย ขับปสสาวะ รักษาบาดแผล แก
รอนในกระหายน้ํา แกโรคปวดศีรษะขางเดียว แกโรคเรื้อน แกกามโรค แกตับอักเสบ
เมล็ด รสขมเย็น แกบิด แกไข แกปวดหัว

ปบMillingtonaihortensis Linn.
วงศ : BIGNONIACEAE

ชื่ออื่น กองกลางดง,กาซะลอง,กาดสะลอง (เหนือ)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดกลางถึงใหญ สูง 10-15 เมตร เปลือกตนขรุขระ

ใบ

ใบประกอบแบบขนนก ใบยอยรูปไขปลายแหลม

ดอก

ดอกเล็กเปนทอยาวปลายบานแยกเปน 5 กลีบ สีขาว หอม ออกเปนชอโตๆ
ฝก ฝกแบบเล็ก ยาว 20-30 เซวนติเมตร หัวทายแหลม เมล็ดบางๆสีขาว เกิดตามปาดิบ
แลงและปาเบญจพรรณทั่วไป

สรรพคุณ:
ดอก

รสหวานขมหอม สูบแกริดสีดวงจมูก บํารุงน้ําดี บํารุงโลหิต บํารุงกําลัง แกลม

ราก

รสเฝอน บํารุงปอด แกวัณโรค แกปอดพิการ แกไอ แกเหนื่อยหอบ

เปราะปาKaempferiamarginata Carey.
วงศ : ZINGIBERSCEAE

ชื่ออื่น เปราะเขา,ตูบหมูบ (อีสาน) เปราะเถื่อน (ประจวบฯ,หลังสวน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมลงหัว

ใบ

ใบออนมวนเปนกระบอกออกมาแลวแผราบบนหนาดิน ตนหนึ่งมักมี 1-2 ใบ ใบทรงกลมโต
ยาวราว 4-6 นิ้ว ใบเขียวเขม มีกระสีน้ําตาล ขอบเปนสีน้ําตาล

ดอก

ดอกสีขาวกลีบขอบบาง ขึ้นตามดินหรือเกาะ อยูตามโขดหิน ตามปาใกลลําน้ําทั่วไป รสขมจัด
มาก ใชปรุงอาหารไมได มีหลายชนิดบางชนิดปลายใบเวาเล็กนอยใบออน ดอกโตขนาดเกือบ
2 นิ้ว บางชนิดใบยอยลงมานิดหนอย เกิดตามที่ลุมชื้นแฉะในปาเบญจพรรณทั่วไป

สรรพคุณ :
หัว

รสเผ็ดขมจัด แกไข แกหวัด ขับลมในลําไส ตําผสมกับหัวหอม สุมกระหมอมเด็ก แกหวัดและ
เลือดกําเดาไหล

เปราะหอมKaempferia galangal Linn.
วงศ : ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่น เปราะหอมแดง,เปราะหอมขาว,วานหอม,หอมเปราะ,วานตีนดิน (เหนือ) ,วานแผนดินเย็น (เชียงใหม),
ซู (แมฮองสอน)
ลักษณะ :
ตน
ใบ

เปนไมลงหัว
ใบออนมวนเปนกระบอกออกมาแลวแผราบ บนหนาดิน ตนหนึ่งมักมี 1-2 ใบ ทรงกลมโต
ยาวประมาณ 3-4 นิ้ว หนาใบเขียว เปราะหอมแดงทองใบสีแดง เปราะหอมขาวทองใบสีขาว
มีกลิ่นหอม
หัว หัวกลมเหมือนกระชาย ใบงอกงามในหนาฝน แหงไปในหนาแลง เกิดตามที่ลุมชื้นแฉะในปา
ดงดิบ ละปาเบญจพรรณทั่วไป
สรรพคุณ : ของเปราะหอมแดง
ใบ
รสเผ็ดขม แกเกลื้อนชาง
ดอก รสหอมรอน แกตาอักเสบตาแฉะ
ตน รสเผ็ดขม แกทองขึ้นอืดเฟอ
หัว รสเผ็ดขม ขับเลือด แกไอ แกลมพิษ แกผื่นคัน แกบาดแผล แกเสมหะ เจริญธาตุไฟ
แกลงทอง
สรรพคุณ : ของเปราะหอมขาว
ดอก รสหอมรอน แกเด็กนอนสะดุงผวา รองไหตาเหลือกตาชอน เหลือบดูสูง
ตน รสเผ็ดขม ขับเลือดเนาของสตรี
หัว
รสเผ็ดขม แกโลหิตซึ่งเจือดวยลมพิษ สุมศีรษะเด็กแกหวัดคัดจมูก รับประทานขับลมในลําไส
แกเสมหะ เจริญไฟธาตุ แกลงทอง

ไผรวกThyrsostachyssiamensis Gamble
วงศ : GAMINEAE

ชื่ออื่น ไมรวก,ไมฮวก (เหนือ),แวปง (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)
ลักษณะทั่วไป :
เปนไผที่นิยมปลุกไวใชงาน คลายไผเลี้ยง ลําตนเล็กและเตี้ยกวา มีหนามเล็กนอย นิยมใชรากทํายา
สรรพคุณ :
ใบ

รสขื่นเฝอน ขับลมและฟอกลางโลหิตระดูที่เสีย ขับระดูขาว แกมดลูกอักเสบ ขับปสสาวะ

ตา

รสเฝอน เขายาที่ใชแกฝหนองภายในตางๆสุมไฟใหเปนถาน รสจืด แกรอรในกระหายน้ํา แก
พิษไขกาฬ

ราก

รสเค็มรอนขื่น ขับปสสาวะ แกมุตกิดระดูขาว ปสสาวะพิการ

หนอไมตาเตา

รสขื่นขมติดจะรอน พอกแกตับหยอน ตับทรุด มามยอย แกกระษัยเลือดเปนกอน

พญารากเดียวCherodendronindicumKuntze.
วงศ : VERBENACEAE

ชื่ออื่น ไมเทายายมอมตัวเมีย,ไมเทาฤาษี,เทายายมอมหนวดขาว กาซะลอง
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดยอม ลําตนตั้งตรงไมมีกิ่งกานสาขา ลําตนโตและเทานิ้วมือ สูงประมาณ 45 เมตร

ใบ

ใบเดี่ยว รูปหอกเล็กเรียวยาว 6-7 นิ้ว ปลายและโคนแหลม สีเขียวออกตามขอตรงขามกัน
เปนคูๆ สลับกันเปนพุมที่กลางตนถึงปลาย

ดอก

ดอกออกชอเล็กๆเปนชอชั้นๆ มีปลายยอดเหมือน ฉัตร ดอกคลายดอกปบ สีขาวมีจานรอง
ดอก 5 แฉกสีแดง

ผล

ผลกลมเทารูปเถาคัน มีรากเดียวพุงตรงลึกเกิดตามที่รกรางวางเปลา ชายปาทั่วไป ขยายพันธุ
ดวยเมล็ด

สรรพคุณ :
ตน

รสจืดเฝอน ขับเสมหะ ขับพิษไขทุกชนิด แกรอนใน

ราก

รสจืดขื่น แกอาเจียน

พลูคาวHouttuyniacordata Thumb.
วงศ : SAURURACEAE

ชื่ออื่น ผักคาวตอง (เชียงใหม)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมขนาดเล็กตนตั้งเตี้ยๆ แตกกิ่งกานใบ แผอยูเหนือดินเล็กนอย

ใบ

ใบเดี่ยวเหมือนใบพลู แตหนากวาเล็กนอย โคนใบเวาลึก ยาว 2-3 นิ้ว ใบมีกลิ่นคาวเหมือน
ปลาชอน

ดอก

ชอขนาดเล็กไมมีกาน ตนและใบมีสีเขียวเขม

สรรพคุณ:
ทั้งตน รสเผ็ดคาว แกกามโรค เขาขอ แกโรคผิวหนัง น้ําเหลืองเสีย ทําใหแผลแหง ฆาเชื้อโรค
ทางเดินปสสาวะ ขับปสสาวะ ทาภายนอกใหเลือดมาเลี้ยงผิวหนัง
ใบ

รสเผ็ดคาว แกกามโรค ทําใหน้ําเหลืองแหง แกเขาขอ แกโรคผิวหนัง

พิกุล Mimusopselengi Linn.
วงศ : SAPOTACEAE

ชื่ออื่น แกว (เหนือ),กุล (ใต)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดกลางถึงใหญ แผกิ่งกานสาขามาก

ใบ

ใบเดี่ยว รูปหอก ปลายแหลม ผิวเรียบมัน ขอบเรียบ ยาว 4-5 นิ้ว

ดอก

ดอกเล็กๆ กลีบจักเล็ก สีขาวออกเหลือง

ผล

ผลรูปไข ยาวราว 1-2 เซนติเมตร ผลสุกสีแสด เกิดตามปาเบญจพรรณ

สรรพคุณ :
ใบ

รสเบื่อฝาด ฆาเชื้อกามโรค แกหืด

ดอก

รสหอมสุขุม แกลม บํารุงโลหิต

เมล็ด รสเฝอน ขับปสสาวะ
เปลือกตน

รสฝาด ฆาแมลงกินฟน แกเหงือกอักเสบ

กระพี้ รสเมาเบื่อ แกเกลื้อน
แกน

รสขมเฝอน บํารุงโลหิต แกไข

ราก

รสขมเฝอน บํารุงโลหิต แกเสมหะ แกลม

เพชรสังฆาตCissusquadrangularis Linn.
วงศ : VITIDACEAE

ชื่ออื่น สันชะฆาต,ขันขอ (ราชบุรี),สามรอยตอ (ประจวบฯ),แปะฮวยหันขัดเชา (จีน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมเถาเลื้อย เถารูปสีเหลี่ยมเปนปลองๆ ตรงของเล็กรัดตัวลง มีมือยึดงอกออกจากขอ

ใบ

ใบเดี่ยวกลมเล็กผิวเรียบ

ดอก

ดอกกลมเล็กสีแดงเขียวเปนชอเล็ก ออกตามขอ

ผล

ผลกลมเทาเมล็ดพริกไทย สีแดงหรือดํา

สรรพคุณ :
เถา รสรอนขมคัน คั้นเอาน้ําดื่ม แกโรคลักปดลักเปด แกประจําเดือนไมปกติ แกริดสีดวงทวาร แก
กระดูกแตกหักซน ขับลมในลําไส แกริดสีดวงทวารหนัก ทั้งชนิดกลีบมะไฟและเดือยไก

ไพรZingibercassumunarRoxb
วงศ : ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่น ปูลอย ปูเลย (เหนือ), วานไฟ (อีสาน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมลมลุกมีเหงาใตดิน ลําตนสูงประมาณ 0.5-1.5 เมตร เปลือกนอกเหงามีสีน้ําตาลแกรม
เหลือง เนื้อในมีสีเหลืองแกรมเขียว มีกลิ่นเฉพาะ แทงหนอหรือลําตนเทียมขึ้นเปนกอ

ใบ

มีใบประกอบทับซอนหรือเรียกวากาบอยูที่โคน ใบหุมซอนกัน ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนาน
แกนใบ กวางประมาณ 3.5-5.5 เซนติเมตร

ดอก

ดอกชอขนาดใหญแทงจากเหงาใตดิน ชอดอกมีหัวทายเรียวใบประดับดอกสีเขียวอมมวงดอก
สีเหลืองออนทยอยบานทีละ 2-3 ดอก

อื่นๆ

ขยายพันธุโดยใชเหงาขึ้นอยูแถวตามปาดงดิบชื้นในทั่วทุกภาคของประเทศไทย

สรรพคุณ:
เหงา

ใชแกบิด แกลม ขับประจําเดือน แกหด แกทองเสีย ยาภายนอกใชประคบ แกอาการปวด
เมื่อย แกเคล็ดยอกฟกบวม เสนตึง เหน็บชา โดยตมน้ําสมุนไพรอาบ เหงาไพรตากแหงบด
เปนผง ใชครึ่งชอนชา น้ํารอนเติมเกลือเล็กนอย กินขับลม แกทองอืดทองเฟอ ขับ
ประจําเดือน เหงาสดตําใหละเอียดเติมเกลือหรือฝนกับน้ําปูนใสกินรักษาโรคบิด สมานลําไส

ฟกขาวMomordicacochinchinensis (Lour.) Spreng.
วงศ : CUCURBITACEAE

ชื่ออื่น ผักขาว (เหนือ). ขี้กาเครือ (ปตตานี),พุคูเดะ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมเถามีมือเกาะเดี่ยว

ใบ

ใบเดี่ยวขอบจักกวางๆ แฉกถึงกลางใบ 3 แฉก ผิวเรียบมีตอมเปนจุดๆทั่วใบ มีตอมที่โคนใบ
ใบยาว 6-15 เซนติเมตร ออกสลับกัน

ดอก

ดอกตัวผูโต 6-8 เซนติเมตร มี 5 กลีบสีขาวนวลจุดมวง กานยาวมาก ดอกตัวเมียเล็กกวาดอก
ตัวผู มีรังไขกลมยาวพอง

ผล

ผลรูปไขยาว 10-15 เซนติเมตร ผิวมีหนามรอบแกจัดสีแดง เมล็ดแบนดํา

สรรพคุณ :
ใบ

รสขมเย็น แกไขตัวรอน ถอนพิษอักเสบ ตําพอกแกปวดหลัง แกกระดูกเดาะ แกฝ แกพิษ
ตางๆ

เมล็ด รสมันเผาเย็น ดิบเปนพิษ คั่วใหกรอบรับประทานบํารุงปอด แกฝในปอด แกไอ ขับปสสาวะ
แกทอน้ําดีอุดตัน ใชแทนเมล็ดแสลงใจ (โกฐกะกลิ้ง)ได
ราก

รสเบื่อเย็น ตมดื่มถอนพิษทั้งปวง ถอนพิษไข ขับเสมหะ แกเขาขอ ปวดตามขอ แชน้ําสระผม
แกผมลวง ฆาเหา

ฟาทะลายโจรAndrographispaniculata (Burm) Wall. Ex Ness.
วงศ : ACANTHACEAE

ชื่ออื่น น้ําลายพังพอน,สามสิบดี (รอยเอ็ด),ฟาสะทาน (พัทลุง),เมฆทะลาย (ยะลา),คีปงฮี,ชวงชิมนอย,โขงเชา
(จีน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมลมลุกลําตนตั้งตรง สวนปลายกิ่งเปนสี่เหลี่ยม สูง 1-2 ฟุต สีเขียว

ใบ

เดี่ยวรูปหอกเรียวปลายแหลม ผิวเปนมันเรียบสีเขียว

ดอก

ดอกเล็กๆสีขาวมีแตมสีมวงเปนหลอดปลายแยก 5 กลีบ เปนรูปปากบนและลาง

ผล

ผลรูปกระสวยกลมยาวเรียวสีเขียวเมื่อแกจะแตกออกเปนสองฉีก

สรรพคุณ :
ทั้งตน รสขม รับประทานแกไข แกหวัด แกตอมทอนซิลอักเสบ แกปอดอักเสบ แกบิด แกทองเดิน
ตมกับเบญจมาศสวน ดื่มแกไสติ่งอักเสบ ลดความดันเลือด ใชแทนยาปฎิชีวนะได ไมควรใช
ติดตอกันนานเกินไป เนื่องจากฟาทะลายโจรจะทําลายจุลชีพที่มีประโยชนในกระเพราะมาก
ไป ผูที่ความดันต่ํา เปนโรคหัวใจไมควรใช
ใบ

รสขม บดผสมน้ํามันพืชทาแผลน้ํารอนลวก ไฟไหม ใบสด นํามาเคี้ยวกลืนน้ําแกคออักเสบ
เจ็บคอ

มหาหงส Hedychiumcoronarium Koenig
วงศ : ZINGIBERACEAE

ชื่ออื่น กระทายเหิน,ตาหาน,สเลเต,หางหงส,เหินแกว,เหินคํา
ลักษณะทั่วไป :
ตน

สวนของลําตนปลอมเปนกาบใบที่หุมกันแนนภายนอกแข็งสูง 1-3 เมตร

ใบ

ใบเดี่ยวรูปหอกแกมขอบขนาน กวาง 4-8 ซม. ยาว 30-50 ซม. ปลายแหลม

ดอก

ดอกออกเปนชอขาวนวล ออกที่ปลายสุดของลํา มีดอกยอย 3-4 ดอก เมื่อดอกบานมีเสนผาน
ศูนยกลาง 10 ซม. ดอกบานพรอมกันและบานนานหลายวัน มีกลิ่นหอม ดอกที่ใกลโรย
เปลี่ยนเปนสีฟางขาว ออกดอกตลอดป

ผล

ผลเปนรูปไข ภายในมี 3 ชองมีเมล็ดเปนจํานวนมาก แตละเมล็ดหุมดวยเนื้อเยื่อสีแดง

สรรพคุณ :
เหงา

น้ําหอมละเหยจากเหงาใชเปนยาขับลมและบํารุงกําลัง

ตน

ใชทําเยื่อกระดาษ

ดอก

น้ําหอมระเหยจากดอกใชทําหัวน้ําหอม

มะกาBrideliasiamensisDraib
วงศ : EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น มะกาตน,กอง,กองแกบ, (เหนือ),มาดกา (โคราช) ,สาเหลาตน (หนองคาย),ซําซา (เลย)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตน ขนาดกลาง

ใบ

ใบเดี่ยวทรงกลมปลาย และโคนแหลม สีเขียว ใบแหงสีดํามัน

ดอก

ดอกเล็กๆ สีเหลืองเปนชอ ออกตามงามใบ

ผล

ผลกลมเล็กเทาเมล็ดพริกไทย เกิดตามปาดงดิบแลง ปาโปรงทั่วไป ขยายพันธุดวยเมล็ด

สรรพคุณ :
ใบ

รสขมขื่น ตมดื่ม ถายเสมหะและโลหิต ถายพิษตานซาง ถายพิษไข ชักลมเบื้องสูงลงศุเบื้องต่ํา
ใบสดตองปงไฟกอนใชไมใหไซรทอง

เปลือกตน
แกน

รสขมฝาด แกกระษัย สมานลําไส

รสขม แกกระษัยไตพิการ ฟอกโลหิต ระบายอุจจาระธาตุ ขับเสมหะ

มะเกลือ DiospyrosmollisGriff.
วงศ : EBENACEAE

ชื่ออื่น มะเกือ,มะเกีย (เหนือ),มักเกลือ (ตราด),เกลือ (ใต),ผีเผา (เงี้ยว)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนตนไมขนาดใหญ เรือนตมพุมใหญ กิ่งออนมีขนนุมๆ เปลือกตนสีดํา แตกสะเก็ด แกนสีดํา
สนิท เนื้อละเอียดมันสวยงาม

ใบ

ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปไขยาว ปลายทูยาว 48 ซม. วีเขียวเขม แหงเปนสีดําเงิน

ดอก

ดอกเพศผู เพศเมีย อยูตางตนกัน ดอกตัวผูเล็กๆเปนชอสั้นๆออกตามงามใบ ดอกตัวเมียดอก
เดี่ยวกานยาว

ผล

ผลกลมเกลี้ยงขนาดราว 1 นิ้ว มีฐานรองดอก 4 ใบติดอยูที่ขั้วแข็งๆ ดิบสดมีสีเขียวอมเหลือง
สุกสีเหลืองอมดํา แหงสีดํา เมล็ดมีเนื้อฉ่ําน้ําหุม รสหวานเย็น เกิดตามปาเบญจพรรณ ปา
โปรงทั่วไป ขยายพันธุดวยเมล็ด

สรรพคุณ :
ผล

รสขื่นเฝอนเบื่อฝาด ขับพยาธิในลําไส ถายตานซาง ถายกระษัย เอาลูกสดใหมไมช้ําตําคั้นเอา
น้ําผสมกับน้ํากะทิมะพราวสดดื่มทันที หามเก็บไวจะเกิดพิษ ขับพยาธิไสเดือน พยาธิปากขอ
พยาธิตัวตืด พยาธิเสนดาย จํานวนลูกเอาเทาอายุแตไมเกิน 25 ลูก เอาดีเกลือฝรั่ง 10 กรัม
ละลายน้ําสุก 1 แกว ดื่มตามหลัง 30 นาที

เมล็ด รสเมามัน ขับพยาธิในทอง
เปลือกตน

รสฝาดเมา เปนยากันบูด แกกระษัย ขับพยาธิ แกพิษตานซาง

ทั้งตน รสฝาดเมา ขับพยาธิ แกตานซาง แกกระษัย
แกน

รสฝาดเค็มขมเมา ฝนกับน้ําซาวขาวกิน แกอาเจียน แกเปนลมหนามืด แกกระษัย แกริดสีดวง
ทวาร แกพิษตานซางขับพยาธิ

มะขามปอม Phyllanthusembica Linn.
วงศ : EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น กันโตด (เขมร),กําทวด (ราชบุรี),มั่งลู, สันยาสา (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน
ใบ
ดอก
ผล
สรรพคุณ :

เปนไมยืนตนขนาดกลาง สูง 5-12 เมตร เปลือกตนสีเขียวอมเทา ลอกออกเปนแผนได เนื้อไม
มีสีแดงอมน้ําตาล
ใบเดี่ยวขนาดเล็กคลายใบยอยของใบมะขาม กานสั้นออกเรียงชิดกัน กิ่งกานเรียวยาว
ดอกเล็กสีขาวนวล ออกตามงามใบ กลิ่นหอมเหมือนผิวมะนาว
ผลกลมฉ่ําน้ํา สีเหลืองอมเขียวเล็กนอย เกิดตามปาโปรง ปาเบญจพรรณทั่วไป ขยายพันธุ
ดวยเมล็ด

ใบ
รสฝาดขม ตมอาบลดไข
ดอก รสหอมเย็น เขายาเย็น ระบายทอง
ลูกออน รสเปรี้ยวหวานฝาดขม บํารุงเนื้อหนังใหบริบูรณ กัดเสมหะในคอ ทําใหเสียงเพราะ แกมังสัง
ใหบริบูรณ แกพรรดึก แกพยาธิ
ลูกแก รสเปรี้ยวฝาดขมเผ็ด แกไขเจือลม แกไอ แกเสมหะ ทําใหชุมคอ ลดไข ขับปสสาวะ ระบาย
ทอง บํารุงหัวใจ ฟอกโลหิต แกลม แกโรคลักปดลักเปด มีวิตามินซีมากกวาน้ําสมคั้นใน
ปริมาณเทากันถึง 20 เทา
เนื้อลูกแหง
รสเปรี้ยวฝาดขม เปนยาฝาดสมาน แกริดสีดวงทวาร แกบิด ทองเสีย ใชควบกับธาตุ
เหล็ก แกโรคดีซาน และชวยยอยอาหารหมักไดแอลกอฮอล รับประทานแกอาหารไมยอย แก
ไอ แกดีซาน
ยางจากผล
รสเปรี้ยวฝาดขม หยอดตาแกตาอักเสบ รับประทานชวยยอยอาหาร ขับปสสาวะ
เปลือกตน
รสฝาดขม สมานแผล
ราก รสฝาดเมาเบื่อสุขุม (ฝาดขม) ตมดื่มแกพิษ แกพิษไข พิษโลหิต ทําใหเสนยืด แกมะเร็ง
กรามชาง เปนยาเย็นฟอกโลหิต ทําใหอาเจียน

มะดัน Garciniaschomburgkinan Pierre.
วงศ : GUTTIFERAE

ชื่ออื่น ลักษณะทั่วไป ;
ตน

เปนไมยืนตนขนาดกลาง แตกกิ่งกานเล็กๆมากมาย โคนกิ่งเล็กๆจะเปนรูปนูนรอบ บางตนมี
กิ่งเล็กๆงอกสานกันไปมาคลายรังนก เรียก รกมะดัน

ใบ

ใบรูปหอก ปลายแหลม

ดอก

ดอกเดี่ยวเล็กๆ 4 กลีบ สีแดงออน ออกตามขอ

ผล

ลูกกลมยาวเรียว เปรี้ยวจัด

สรรพคุณ:
ราก,ใบ รสเปรี้ยว แกกระษัย แกระดูเสีย กัดเสมหะ ขับฟอกโลกหิต แกหวัด ระบายทอง
รกมะดัน
ผล

รสเปรี้ยว แกหวัด แกไขทับระดู ฟอกโลหิต แกระดูเสีย กัดเสมหะ

รสเปรี้ยว แกศอเสมหะ ขับเสมหะ ระบายทอง ฟอกโลหิตระดู

มะตูมAeglemarmelos Corr.
วงศ : RUTACEAE

ชื่ออื่น มะตูมบาน,กะทันตาเถร,มะปน (เหนือ),ตูม (ใต),บักตูม (อีสาน),พะโนงค (เขมร)
ลักษณะทั่วไป :
ตน
ใบ
ดอก

สรรพคุณ :

เปนไมยืนตนขนาดกลาง ลําตนและกิ่งกานมีหนามเล็กแหลมยาว
ใบประกอบ 3 ใบ ใบยอยรูปไขโตปลายแหลม ขอบหยักเล็กนอย
ดอกชอ ออกตามงามใบและปลายกิ่ง กลีบดานนอก สีเขียวออน ดานในขาวนวล กลิ่นหอม
ไกลมีอยู 3 ชนิด
1. มะตูมไข ผลกลมคลายลูกมะขวิด เปลือกบาง
2. มะตูมบาน ผลกลมยาวเปลือกหนา เมื่อแกจะแข็งเปนกะลา
3. มะตูมนิ่ม ผลกลมยาว เปลือกนิ่ม เคยพบที่ราชบุรีและทางเหนือ

ใบสด รสฝาดปราซาขื่นมัน คั้นเอาน้ํารับประทาน แกหวัด แกหลอดลมอักเสบ แกบวม แกเยื่อตา
อักเสบ
ผลออน รสฝาดรอนปราขื่น หั่นผึ่งใหแหง บดเปนผง หรือตมรับประทานแกธาตุพิการ แกทองเสีย แก
บิด แกโรคกระเพราะอาหาร เจริญอาหาร ขับผายลม บํารุงกําลัง
ผลแก รสฝาดหวาน ทุบใหแตก ตมใสน้ําตาลทรายแดง เรียกวา น้ําอัฐบาล ดื่มแกเสมหะและลม
บํารุงไฟธาตุ ชวยยอยอาหาร
ผลสุก รสหวานเย็น ตมดื่ม หรคือเอาเนื้อรับประทาน แกลมเสียดแทนในทอง แกมูกเลือด บํารุงไฟ
ธาตุ ชวยยอยอาหาร
เปลือกราก,ลําตนรสฝาดปราซาขื่น แกไขจับสั่น ขับลมในลําไส
ราก รสฝาดปราซาขื่นเล็กนอย แกพิษฝ พิษไข แกสติเผลอ รักษาน้ําดี ขับลมใหเรอ
ทั้ง 5 รสฝาดปราซาขื่น แกปวดศีรษะ ตาลาย เจริญอาหาร ลดความดันโลหิตสูง
ผลมะตูมนิ่ม รสฝาดหวาน เปนยาอายุวัฒนะ ขับผายลม เจริญอาหาร บํารุงกําลัง

มะพลับDiospyrosareolata King & Gamble
วงศ : EBENACEAE

ชื่ออื่น พลับ
ลักษณะทั่วไป ;
ตน

เปนไมยืนตนขนาดกลาง ลําตนมักคดงอ เปลือกสีน้ําตาลปนดํา

ใบ

ใบรูปเดี่ยว หอกขนานเรียวยาว หนา ผิวเรียบ เสนใบคดงอไปมา

ดอก

ดอกตัวผูเล็กๆเปนชอสั้นๆ ดอกตัวเมียเปนดอกเดี่ยวออกตามกิ่งเล็กๆ

ผล

ผลกลมขนาด 3-5 เซนติเมตร ผิวมีเกล็ดสีน้ําตาลแดงหลุดงายคลุม จุกเปนกลีบไมโตมาก
แยกเปนกลีบๆ ขอบเปนคลื่น ปลายพับกลับ กานยาวราว 1 เซนติเมตร

สรรพคุณ :
เปลือกตนและเนื้อไม รสฝาด ตมดื่ม บํารุงธาตุ เจริญอาหาร แกทองรวง ขับผายลม ยางใหกรอบ
ชงดื่ม แกกามตายดาน บํารุงความกําหนัด

มะยมPhyllanthusacidus (Linn.) Skeels.
วงศ : EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น ยม (ใต)
ลักษณะทั่วไป ;
ตน

เปนไมยืนตนขนาดยอม เปลือกไมแข็ง เปนปุมปม เนื้อออนเปราะ

ใบ

ใบเดี่ยวรูปไขเรียงสลับกันบนกิ่งเล็กเรียว

ดอก

ดอกเล็กๆสีชมพูเปนชอเล็ก

ผล

ผลกลมแปนเปนพูรอบๆ ออกเปนพวง เมล็ดเดี่ยว เมล็ดกลม ตนตัวผูไมติดผล หมอนิยมใช
มะยมตัวผูทํายา มีมะยมเปรี้ยวและมะยมหวาน

สรรพคุณ :
ใบ

รสจืดมัน ปรุงเปนยารับประทานดับพิษรอนถอนพิษไข แกไขตัวรอน ไขหัวตางๆ ตมรวมกับ
ใบหมากผูหมากเมีย ใบมะเฟอง อาบแกผืนคันพิษไขหัว เหือด หัด สุกใส ดําแดง ฝดาษ

เปลือกตน
ราก

รสจืด ตมดื่มแกไขเพื่อโลหิต ตมอาบแกเม็ดผดผื่นคัน

รสจืด ปรุงยารับประทานแกโรคผิวหนัง เม็ดผดผื่นคัน ประดง แกน้ําเหลืองเสีย
ลูก

รสเปรี้ยวสุขุม กัดเสมหะ แกไอ บํารุงโลหิต ระบายทอง

มะรุมMoringaoleifera Lank M.
วงศ : PLERYGOSPERMA GAERTH

ชื่ออื่น รุม (ใต), ผักอีฮุม (อีสาน
ลักษณะทั่วไป :
ตน

มะรุมเปนไมยืนตนขนาดกลาง

ใบ

ใบเปนใบประกอบแบบขนนก ใบรูปไข

ดอก

ดอกเปนชอสีขาว

ผล

ผลเปนฝกยาว มีเปลือกสีเขียวเมล็ดเปนรูปสามเหลี่ยม มีเยื่อบางหุม 3 ปก ขนาดประมาณ 1
เซนติเมตร

อื่นๆ

ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ดและการปกชํามะรุมเปนไมปลูกงายปลูกไดในดินทุกชนิด
ตองการน้ําและความชื้นปานกลาง ไมชอบน้ําทวมขัง มะรุมเปนไมที่มีถิ่นกําเนิดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

สรรพคุณ :
ใบ,เปลือก
ดอก

น้ําคั้นจากใบมีฤทธิ์ฆาเชื้อโรค แกโรคลักปดลักเปด ใบและเปลือกสด ตําพอกแผลใช
หามเลือด แกปวดตามขอ

ชงน้ําใชเปนยาบํารุง ขับปสสาวะ

เมล็ด ยางไฟและบดเปนผงละเอียดพอกแผลบริเวณที่ปวด
ราก

บํารุงหัวใจ

มะละกอCarica Papaya Linn.
วงศ : CARICACEAE

ชื่ออื่น มะกวยเตดกวดเทดมะกวยเทศ หมากซองพอ (เหนือ), บักหุง (อีสาน), แตงตัน (สตูล), ลอกอกวยลา
มาเตะ (ใต)
ลักษณะทั่วไป :
ตน
ใบ
ดอก
ผล
อื่นๆ
สรรพคุณ:
ยาง

เปนพรรณไมเนื้อออนฉ่ําน้ํา สูง 3-6 เมตร ลําตนตั้งตรงไมแตกกิ่งกานสาขา ผิวเปลือก
คอนขางขรุขระเปนรองตามยาว
ใบเปนหยักเวาลึกคลายรูปฝามือขนาดใหญจะเรียงสลับยอดตนบริเวณยอด
ดอกจะมีหลายประเภท คือ ดอกตัวผู ดอกตัวเมีย และดอกสมบูรณเพศ ดอกตัวผูจะมีสี
เหลืองหรือสีนวลกลิ่นหอม สําหรับดอกตัวเมียหรือดอกสมบูรณเพศจะออกดอกเปนกระจุก
หรือดอกเดี่ยวสีนวล
ผลมีทั้งผลกลมและผลรียาว แตกตางกันตามสายพันธุ ผลออนมีเปลือกสีเขียว เนื้อในเปนสี
ขาว พอผลแกหรือสุกเต็มที่จะเปลี่ยนเปนสีเหลืองสม เนื้อออนนุมเมล็ดมีสีดําหรือสีน้ําตาล
เขม
ขยายพันธุโดยการเพราะเมล็ด พบในบริเวณเขตอบอุนและเขตรอน

ยาง 5-6 หยดทาที่บริเวณที่เปนหูด วันละ 3-4 ครั้งอยาใหถูกเนื้อ ยางสดจากใบหรือผลจะ
ชวยลดอาการปวดและจะหายไปได
เมล็ดแก ใชเมล็ดแก 1-2 ชอนกาแฟ ผึ่งใหแหงคั่วพอบดไดงายจนละเอียด เติมน้ําผึ้งหรือน้ําเชื่อม
พอประมาณคนใหเขากัน กินติดตอกัน 2-3 วันแกพยาธิ
ผล ผลดิบใชทําอาหารจะชวยยอยโปรตีนเพราะมีสารชวยยอย ผลสุก ชวยระบาย กินผลไม
ปองกันโรคลักปดลักเปด
ราก รากสด3-6 กรัม (1 กํามือ) ลางใหสะอาดตมกับน้ํา1 แกว กินวันละ 2 ครั้ง เชา –เย็น ชวยขับ
ปสสาวะ

มะลิJusmiumsambacAit.
วงศ : OLEACEAE

ชื่ออื่น มะลิกา,ขาวแตก (ฉาน-แมฮองสอน),เตียมูล (ละวา),มะลิปอม (เหนือ),มะลิขี้ไก (เชียงใหม),บักหลีฮวย
,เซี่ยวหน่ําเคี้ยง (จีน)
ลักษณะทั่วไป ;
ตน

เปนไมพุมขนาดยอมสูงราว 1-2 เมตร แตกกิ่งกานสาขามาก

ใบ

ใบรูปไขปอมปลายแหลม ผิวและขอบเรียบ สีเขียวเขม

ดอก เปนเหมือนพูกันจีน มีโคนเปนหลอดสีขาว กลีบดอกมีชั้นเดียวหรือ สองชั้น กลิ่นหอมเย็น
ปลูกไวเก็บดอกขาย
อื่นๆ มะลิซอนชื่อวิทยาศาสตรและชื่อสามัญเหมือนมะลิลา ตนใบและขนาดเทากัน แตมีดอกโตก
วาเล็กนอย มีกลีบซอนกันมาก ดอกสีขาว
สรรพคุณ :
ใบสด รสฝาดเย็น ตํากับกาบมะพราวกนกะลา พอกหรือทา แกแผลพุพอง แกแผลเรื้อรัง แกพิษ
ฝดาษ ใชยอด 3 ยอดตําพอกหรือทาลบรอยแผลเปน
ดอก

รสหอมเย็น บํารุงหัวใจ ดับพิษรอน ทําใหจิตใจชุมชื่น บํารุงครรภ แกไข แกรอนในกระหาย
น้ํา แกเจ็บตา

เถา

รสขื่นเย็น แกคุดทะราด ขับเสมหะและโลหิต

ราก

รสเย็นเมา ใชเล็กนอยฝนหรือตมดื่มแกปวด แกปวดศีรษะ แกเลือดออกตามไรฟน แก
หลอดลมอักเสบ (ใชมากประมาณ 1-2 ขอนิ้วมือ) ทําใหสลบ ตําพอกหรือทาแกเคล็ดขัดยอก
จากการกระทบกระแทกตางๆ

มะสังFeronialucidaTeysm. &Binn.
วงศ : RUYACEAE

ชื่ออื่น สัง.กาสัง (เขมร),ผักกะสัง (อีสาน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดยอม กิ่งกานแผออกตั้งฉากกับลําตนมากมาย มีหนามเล็กยาว

ใบ

ใบประกอบใบยอยเล็กๆ รูปไข สีเขียวเทานวล

สรรพคุณ :
ใบ

รสฝาดมัน บํารุงรางกาย สมานแผล แกทองเดิน

มันเสา Dioscoreaalata Linn.
วงศ : DIOSCREACEAE

ชื่ออื่น มันเหลี่ยม,มันหลวง,มันหวาย
ลักษณะทั่วไป :
ตน

ไมลมลุกเลื่อย เถามีลักษณะรูปเหลี่ยม

ใบ

ใบมีลักษณะเปนรูปหัวใจ

ดอก

ดอกเปนคูๆ ตามขอเสนใบมี 7 เสน เปนเสนนูนและเสนบนสุดทั้ง สองดานจะแตกแขนง
ออกเปนเสนคู

อื่นๆ

หัวของมันชนิดนี้อยูลึกราว 30 เซนติเมตรถาขึ้นในปาดินรวนจะมีขนาดโต มันเสานี้พบทั่วไป
ในปาดิบแลง ปาผลัดใบผสม มันที่ขึ้นในปาผลัดใบผสม นั้นเถาจะแหงทุกฤดูแลง

สรรพคุณ :
หัว

ใชเปนอาหารได แตตองนึ่งหรือตมใหสุกเสียกอน

ยานาง Tiliacoratriandra Diels. LimaciatriandraMiers.
วงศ : MENISPERMACEAE

ชื่ออื่น ยานางขาว,เถายานาง,จอยนาง (เชียงใหม)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมเถาเลื้อยพาดพันตนไมอื่นยาวได 10-15 ม.มีหัวใตดิน

ใบ

ใบเดี่ยวรูปหอกกวางปลายแหลม สีเขียว ขอบเรียบ

ผล

ผลกลมรีเล็กนอย โตเทาปลายนิ้วกอย สีเขียว เปนพวง แกสีสม เปนยาที่นาใชมาก เพราะไม
พบความเปนพิษ หรืออาการขางเคียงจากการใชยา เกิดตามปาเต็งรัง ปาละเมาะทั่วไป
ขยายพันธุดวยเมล็ด และแยกหนอ

สรรพคุณ :
ใบ

รสจืดขม รับประทานถอนพิษไข แกไขรากสาด ไขพิษ ไขเซื่องซึม ไขหัว ลิ้นกระดางคางแข็ง
กวาดคอ แกไขฝดาษ ไขดําแดง

เถา

รสจืดขม รับประทาน ถอนพิษผิดสําแดง แกไขตัวรอน แกไขพิษ ไขกลับไขซ้ํา

ราก

รสจืดขม รับประทานแกพิษเมาเบื่อ กระทุงพิษไข แกไข แกเมาสุรา ถอนพิษผิดสําแดง แกไม
ผูก ไมถาย ปรุงยา แกไขรากสาด ไขกลับ ไขหัว ไขพิษ ไขสันนิบาต ไขปาเรื้อรัง ไขทับระดู
บํารุงหัวใจ บํารุงธาตุ แกพิษภายในใหตกสิ้น แกโรคหัวใจบวม แกกําเดา แกลม

รากสามสิบ Asparagus raecmosusWilld.
วงศ : ASPARAGACEAE

ชื่ออื่น รากสามสิบ,สามรอยราก,จั่นดิบ,จวงเครือ,มาสามตอน ,ผักชีชาง,โพควายเมาะ
ลักษณะทั่วไป :
ตน

ไมเถาขนาดเล็กตามลําตนมีหนามเลื้อยพาดพันตนไมอื่น เถาเล็กเรียวกลมสีเขียว

ใบ

ใบเปนฝอยเล็กๆ คลายหางกระรอก สีเขียว ดก

ดอก

ดอกชอ กลีบดอก ขนาดเล็กอัดกันแนน สีขาวอมเขียว

ดอก

ดอกเล็กๆ เปนชอสีขาวติดผลกลมเล็กสุก แลวแดง

ราก

มีรากเปนเสนกลมยาว โตกวาเถามากเปนกระจุกเกิดตามที่รกรางวางเปลาทั่วไป ขยายพันธุ
ดวยเมล็ด

สรรพคุณ :
ราก

รากรสเย็นหวานชุม บํารุงทารกในครรภ บํารุงตับปอด แกตับปอดพิการ บํารุงกําลัง แก
กระษัย แกขับเบา ขับปสสาวะ

รางจืดดอกขาว ThunbergiafragransRoxb.
วงศ : THUNBERGIACEAE

ชื่ออื่น หนามแนขาว (เหนือ),จิงจอลจิงจอเขาตาแปน,หูปากกา,ทองหูปากกา,ชองหูปากกา
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมเถาเนื้อแข็ง หัวและลําตนคลายขมิ้น เนื้อในหัวมีสีนวล ตนมีสีเขียวเมื่อตนแกออกดอก
แลวตนจะโทรมไปคราวหนึ่ง พอถึงฤดูฝนจะเจริญงอกงามขึ้นมาอีก

ดอก

ดอกมีสีขาว ริมขอบดอกมีสีชมพู ดอกคลายกับดอกกระเจียว

สรรพคุณ :
ใบ

แกไข ถอนพิษเบื่อเมา แกกระหายน้ํา ชวยบรรเทาอาการเมาคาง รักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง

หัว

ฝนกับน้ํากิน แกอาการเมารถ เมาเรือ เมาอาหารจากสัตวหรือจากพืช เชนเมาเห็ดตางๆ ฝน
กับเหลากินหรือทา แกอาการแพผดผื่นคัน แพอากาศ

ละหุงทั้ง 2Ricinuscommunis Linn.
วงศ : EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น ละหุงแดง,ละหุงขาว,มะหุง (เหนือ),มะโหง (เชียงใหม),คี้เตาะ (กะเหรี่ยง-กําแพงเพชร)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมสูง 2-4 เมตร

ใบ

ใบเดี่ยวทรงกลมรูปผามือ ขอบจักแฉกเวาลึก 7-9 แฉก กานใบกลมเกลี้ยงยาว ละหุงแดง ลํา
ตนและกานสีแดง ละหุงขาวลําตนและกานสีเขียวนวลขาว ใบเขียว

ดอก

ดอกเกสรตัวผูกานสีเหลืองกานเปนพูออกเปนชอโตที่ปลายกิ่ง

ผล

ผลกลมผิวมีหนามเล็กยาวนิ่มรอบตัว คลายลูกเรวใหญ กานยาว เปนพวงโต เมล็ดรูปไขสี
น้ําตาลดําลายขาว มี 3 เมล็ด

สรรพคุณ(เหมือนกันทั้งละหุงแดงและละหุงขาว)
ใบ

รสจืดขื่น ตมรับประทาน แกช้ํารั่ว ปสสาวะไหลหยดยอย ขับน้ํานม ขับเลือด ขับลม แกเลือด
ลมพิการ แกปวดทอง ระบายอุจจาระ สุมไฟใหเปนถาน รับประทานถอนพิษยาเบื่อเมา แกไข
เซื่องซึม ปงไฟพอออนปดแกฟกชําบวม

เมล็ด (มีพิษมากรับประทานเพียง 2-3 เมล็ดอาจตายได) ทุบเอาเปลือกและดี (ใบออน) ทิ้งไป
นําไปตมกับน้ํานมใหสุก แลวตมกับน้ําอีกครั้ง เทน้ํานมและน้ําทิ้งไปรับประทานเนื้อเมล็ดที่ได
แกปวดเมื่อย ปวดตามขอ เปนยาถาย พอกบาดแผล
น้ํามันจากเมล็ด บีบโดยไมใชความรอน เปนยาระบาย สําหรับเด็กและคนสูงอายุ ถาบีบโดยใชความ
รอน จะมีสารพิษ ricin ออมมาดวย มีพิษทําใหตายได
ราก รสจืดขื่น สุมเปนถาน แกพิษไขเซื่องซึม ไขที่มีพิษรอน สมาน แกช้ํารั่ว แกเลือดลม
ขับน้ํานม

ลิ้นงูเหา ClinacanthussiamensisBrem.
วงศ : PALMAE

ชื่ออื่น ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมเลื้อยเหมือนเสลดพังพรตัวเมีย ลําตนกลมสีเขียว เรียวยาว

ใบ

ใบเดี่ยวรูปหอกเรียว ปลายและโคนแหลม ใบกวางและยาวกวาเสลดพังพอนตัวเมีย กานใบ
เล็กกลมยาวกวา สีเขียวออนกวา เกิดตามปาดงดิบเขา

สรรพคุณ :
ใบ

รสจืดเย็น ถอนพิษแมลงสัตวกัดตอย แกอักเสบ ฟกบวม

ราก

รสจืดเย็น ฝนกับสุราแกพิษแมลงสัตวกัดตอย แกพิษงู

วานชักมดลูกCurermaxanthorrhizaRoxb.
วงศ : ZINGAIBERACEAE

ชื่ออื่น ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนพืชลมลุกมีหัวอยูใตดินเรียกวาเหงา เนื้อในเหงามีสีเหลืองออน

ใบ

เปนใบเดี่ยวเรียงสลับออกเปนกระจุกเหนือดิน ในรูปวงรีแกรมใบหอกมีเสนกลางใบสีแดง

ดอก

ดอกออกเปนชอบริเวณกาบใบ กลีบดอกสีแดงออน ใบประดับสีมวง ลักษณะดอกคลายดอก
กระเจียว

อื่นๆ

ขยายพันธุโดยใชหัววานปลูก ชอบดินรวนปนทราย ถิ่นกําเนิดอยูในมาเลเซีย, ไทย, ลาว

สรรพคุณ :
เหงา

นําเหงามาลางใหสะอาดแลวหั่นเปนชิ้นเล็กๆ นําไปตําพอแหลกดองกับน้ําผึ้งพอทวมหรือหั่น
เปนชิ้นเล็กๆแลวตําใหละเอียด คลุกกับน้ําผึ้งแลวปนเปนลูกกลอนกินเชา – เย็น

หัว

เอาหัววานมาฝานบางๆแลวนําไปตมกับน้ํา เอามาดื่มแกปวดมดลูก แกมดลูกพิการ ชวยบีบ
มดลูกทําใหมดลูกเขาอู ชวยใหประจําเดือนมาปกติ รักษาอาการอาหารไมยอย

วานหางจระเขAloe baebadensis Mill.
วงศ : LILIACEAE

ชื่ออื่น ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนพืชขนาดเล็ก มีลําตนกลมเปนขอถี่ๆตามรอยกาบใบ สวนใหญ อยูใตดิน

ใบ

ใบรูปหอกเรียวปลายแหลม ขอบเปนหนามเล็กๆ ผิวเรียบมันเปนสีเขียวเขมมีลายกระเล็กๆสี
ขาว เนื้อหนาฉ่ําน้ํา เปนวุนใสๆ ยาสีเหลืองเคี่ยวใหแหง เปนสีน้ําตาลออนๆ ถึงดํา ใชทํายา
ถาย เรียกวายาดํา

ดอก

ดอกรูปปากแตรสีสมเปนชอ กานยาวสูงตั้งตรง ปลูกเปนไมประดับและทํายาทั่วไป

สรรพคุณ :
ใบ

รสเย็น ตําผสมสุรา พอกฝ วุนจากใบลางดวยน้ําสะอาด ทาหรือฝานบางๆปดหรือทาแผลไฟ
ไหม น้ํารอนลวก ดับพิษรอน ทาผิวปองกันและรักษาอาการไหมจากแสงแดดหรือรังสี ทาผิว
รักษาสิวฝา และขจัดรอยแผลเปน วุนรับประทานรักษาโรคกระเพราะ บํารุงรางกาย แกรอน
ใน ดูดพิษรอนภายในรางกาย

ทั้งตน รนเย็นเอียน ดองสุราดื่มขับน้ําคาวปลา
ราก

รสขมขื่น รับประทานถายโรคหนองใน แกมุตกิด ช้ํารั่ว

สมอไทย,สมออัพยาTermimaliachebula Retz.
วงศ : COMBRETACEAE

ชื่ออื่น มะนะ (เหนือ),มาแน (กระเหรี่ยง-เชียงใหม)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดกลางถึงใหญ

ใบ

ใบเดี่ยวทรงกลมรีเล็กนอย ปลายแหลมเล็กๆใบมีขนสั้นๆสีเขียวเขม เสนใบขนาน

ดอก

ดอกเล็กๆเปนชอโต

ผล

ผลกลมรีมีเหลี่ยมมนๆ 6 เหลี่ยม สีเขียวอมเหลืองแซมแดงเล็กนอย เมล็ดรูปกระสวยเมล็ด
เดี่ยว

สรรพคุณ :
ดอก

รสฝาด ตมดื่มแกบิด

ลูกแก รสฝาดเปรี้ยวขม แกไข แกเสมหะ แกโลหิตในอุทร แกน้ําดีถายอุจจาระ รูถายรูปดเอง แกลม
ปวง แกพิษรอนภายใน แกลมจุกเสียด ถายพิษไข คุมธาตุ แกไอเจ็บคอ ขับน้ําเหลืองเสีย แก
เสมหะเปนพิษ แกดีพรุง แกอาเจียน บํารุงรางกาย แกนอนสะดุงผวา ดองกับน้ํามูลโค ดื่มแก
ปวดเมื่อยตามรางกายตามขอ แกออนเพลีย บดเปนผงโรยแผลเรื้อรัง
เนื้อลูกสมอ
รสฝาดเปรี้ยว แกบิด แกทองผูก แกทองขึ้นอืดเฟอ แกโรคเกี่ยวกับน้ําดี
แกโรคทองมาน แกตับน้ําโต แกอาเจียน แกสะอึก แกหืดไอ แกทองรวงเรื้อรัง
ลูกออน รสเปรี้ยว ถายอุจจาระ แกโลหิตในทอง แกน้ําดี แกเสมหะ
เปลือกตน

รสฝาดเมา ตมดื่มบํารุงหัวใจ ขับน้ําเหลืองเสีย ขับปสสาวะ

สมอพิเภกTerminaliabelercaRoxb.
วงศ : COMBRETACEAE

ชื่ออื่น สมอแหน,แหน,แหนตน,แหนขาว (เหนือ),ลัน (เชียงราย),ซิปะดู (กระเหรี่ยง-แมฮองสอน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดใหญ สูง 20-35 เมตร เปลือกสีน้ําตาลอมเทาดํา ผิวแตกเปนรองเล็กๆกิ่ง
ออนมีขน

ใบ

ใบเดี่ยวกลมโตปลายมน โคนสอบ ยาง 5-8 นิ้วหนาใบสีเขียวมีขนสีน้ําตาลออน ทองใบสีเทา
จางๆขน เมื่อแกไมมีขน

ดอก

ดอกเล็กเปนชอเดี่ยวๆยาว 4-6 นิ้ว หอย

ผล

ผลกลมมี 5 เหลี่ยมผิวมีขนสั้นๆสีน้ําตาล

สรรพคุณ :
ใบ

รสฝาด แกบาดแผล

ดอก

รสฝาดเย็น แกโรคตา

เมล็ด รสฝาด แกบิด
เปลือกตน

รสเย็นฝาด ขับปสสาวะ

แกน

รสฝาด แกริดสีดวงพลวก

ราก

รสเย็นฝาด แกโลหิตรอน

ลูกออน รสเปรี้ยว แกไขเพื่อเสมหะ ไขเจือลม ลมและเสมหะ
ลูกแก รสเปรี้ยวฝาดหวาน (ฝาดสุขุม) แกเสมหะจุกคอ ทําใหชุมคอ แกโรคตา แกธาตุกําเริบ
บํารุงธาตุ แกไข แกริดสีดวง

สาบเสือEuoatoriumodoratum Linn.
วงศ : COMPOSITAE

ชื่ออื่น รําเคย (ระนอง),บานราง (ราชบุรี),ยี่สุนเครือ (สุราษฎรธานี),ฝรั่งรุกที่ (สุพรรณบุรี),หญาเมืองวาย
(เหนือ),พาทั้ง (เงี้ยว),หญาพระสริไอสวรรค,หญาดงราง (สระบุรี),มุงกระตาย (อุดรฯ),หญาลืมเมือง
(หนองคาย),หญาลางฮาง (ขอนแกน),สะพัง (เลย),หมาหลง (ศรีราชา)
ลักษณะทั่วไป ;
ตน

เปนไมลมลุก แตกกิ่งกานสาขามากมาย ลําตนกลมเล็กเนื้อออนมีไสนิ่มสีขาว

ใบ

ใบเดียวรูปไขปลายแหลม โคนสอบออกเปนคูตรงขามกัน เนื้อใบบางมีขนนิ่มๆ ปกคลุม ขอบ
จัก

ดอก

ดอกเล็กๆกลมเปนพูสีขาว ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง

สรรพคุณ :
ใบ

รสฝาดรอน ขยี้บีบเอาน้ําใสแผลสด หรือตําพอกแผลหามเลือด

ทั้งตน รสฝาดหอมรอน ทําเปนยาฆาแมลง

เสลดพังพอนตัวผูBarlerlupulinaLindl.
วงศ : ACANTHACEAE

ชื่ออื่น ชองระอา,ทองระอา,ชองระอา
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมขนาดยอม สูง 3-6 ฟุต ตามขอและโคนใบมีหนามแหลมยาว

ใบ

ใบเดี่ยวรูปหอก แคบยาวเรียว ปลายแหลม สีเขียวเขม เสนใบและกานสีแดง ลําตนสีน้ําตาล
ดํา

ดอก

ดอกชอกลมยาวรูปกรวย ใบประดับสีน้ําตาลแดงกลีบเขียว ดอกสีเหลืองโคนเปนหลอดกลม
เล็กปลายบาน

สรรพคุณ :
ใบ

รสจืดเย็นตํากับสุราคั้นเอาน้ําดื่มเอากากพอก แกพิษงู แกไฟลามทุง แกพิษแมลงสัตวกัดตอย

ราก

รสจืดเย็น ฝนกับสุราดื่มและทาแกพิษงู แมลงสัตวกัดตอย

หนอนตายยาก StemonatuberosaLour
วงศ : STEMONACEAE

ชื่ออื่น พญารอยหัว ,กระเพียดหนู, ตนสามสิบกลีบ, โปงมดงาม, สลอดเชียงคํา
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมลมลุกสูงประมาณครึ่งเมตร

ราก

เปนรูปกระสวยออกเปนกระจุกคลายกระชาย ออกเปนพวง 50-80 ราก

กิ่ง

กิ่งที่กําลังจะออกดอกมันจะเลื้อยพัน

ใบ

เปนใบเดี่ยวเรียวเปนรูปหัวใจ แผนเปนใบคลื่น รูปใบคลายใบพลู มีปลายใบแหลม เสนใบ
เดนชัด ลําตนบนดินจะโทรมชวงฤดูแลง พอฤดูฝนจะงอกใหมพรอมทั้งออกดอก

ดอก

เปนดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบ กลีบดอกดานนอกมีสีเขียว สวนดานในจะมีสีแดง

อื่นๆ

การขยายพันธุสามารถขยายพันธุดวยเมล็ด พบตามสภาพปาทั่วๆไปในประเทศจีน ญี่ปุน
อินโดนีเซีย ลาวและไทย

สรรพคุณ :
ราก

ตําพอกทาแกโรคผิวหนังแกผื่นคันตามรางกาย ฆาเชื้อโรค รากสด 3-4 รากลางใหสะอาดตํา
พอกบริเวณที่เปนตัวจี๊ด ซึ่งบวมๆ คันๆ พอกหลายครั้ง รากสด 3-4 ราก ลางใหสะอาดแลว
ตําชโลมเสนผมหมกทิ้งไว 1 ชั่วโมง จึงสระออกทําติดตอกัน 2-3 วัน รักษาเหาได

หญาลิเภาLygodiumflexusoumSw.
วงศ : SCHIZAEACEAE

ชื่ออื่น เฟนตีนมังกร,กะฉอด,ตีนตะขาบ,หญายายเภา,กูดยอง,กูดงอดแงด,กูดแพะ,กูดกอง,กูดเครือ,ยานลิเภา
(ใต),สายพานผี,รีบูบะซา (มลายู)
ลักษณะทั่วไป
ตน

เปนไมเถาขนาดเล็ก เถากลมเล็กเรียวยาวมาก เหนียว สีเขียว

ใบ

ใบเดี่ยว ขอบจักแฉกเวาสวย มรสีเขียว เกิดตามปาเขาทั่วไป

สรรพคุณ :
ทั้งเถา รสจืดเย็น ปรุงยาแกพิษฝภายใน ฝภายนอก

หญาแหวหมูเล็กKyllingamonocephalaRottle
วงศ : CYPERACEAE

ชื่ออื่น หญากกดอกขาว,หญาขนหมู (เหนือ)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนพืชจําพวกหญาขนาดเล็ก

ใบ

ใบแผติดหนาดิน ใบเดี่ยวแคบเล็กเรียวยาว ปลายแหลม ผิวเรียบมัน สีเขียวเขมยาวราว 2-3
นิ้ว

ดอก

ดอกเล็กๆสีขาวเปนกระจุกกลม เหมือนดอกบานไมรูโรยเล็กๆ ใบประกอบคลายหญากกดอก
ขาว

อื่นๆ

ตองขุดดูถาเปนหญาแหวหมูจะมีหัวเล็กๆรูปกระสวยผิวขรุขระสีน้ําตาลดํา เนื้อเหลืองขาว รส
เผ็ดหอมปรา รสแรงกวาแหวหมูใหญมาก ขนาดเล็กเทาปลายนิ้วกอย จะออกติดกันเปนพวง

สรรพคุณ :
หัว

รสเผ็ดหอมปรา บํารุงธาตุ ขับลมในลําไส แกปวดทอง ทองขึ้น อืดเฟอ บํารุงกําลัง บํารุง
ทารกในครรภ ขับลม เปนยาอายุวัฒนะ ขับความเย็น ระงับปวด แกหวัดลม หวัดหนาว แก
ปวดทองเนื่องจากเสพกามกิจมาก ปวดเมื่อยขา หลังคลอด แนนหนาอก บวมลม ใชหมักทํา
ใหเกิดแปงขาวหมาก แปงเหลาไดดี ใชรวมกับเถาสะคาน,กระวาน,ดีปลี,ผสมทําแปงเหลา
นํามากลั่นไดเหลายาบํารุงกําลัง

หมอน Morus alba Linn., M. indica Linn.
วงศ : MORACEAE

ชื่ออื่น มอน (อีสาน),ซึงเฮียะ (จีน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมขนาดยอม เปลือกตนสีน้ําตาลแดง

ใบ

ใบเดี่ยวรูปหัวใจขอบจักฟนเลื่อย ผิวสาก สีเขียวเขม เสนใบตามยาวราว 1 นิ้ว

ผล

ผลกลมเล็กๆเมื่อสุกสีน้ําตาลดํา เปนพวง

สรรพคุณ :
ใบ

รสจืดเย็น ตมดื่ม แกไข ตัวรอน รอนในกระหายน้ํา แกไอ ระงับประสาท ตมเอาน้ําลางตา แก
ตาแดง ตาแฉะ ตาฝาฟาง

ผล

รสเปรี้ยวหวานเย็น ทําใหชุมคอ บํารุงไต ดับรอน

หมีเหม็น LitseapolyanthaJuss., L. sebifera Pers.
วงศ : LAURACEAE

ชื่ออื่น อีเหม็น,หมีโปง (เชียงใหม),กะทัง,ทัง (ใต-อีสาน),เมาะโม (กระเหรี่ยง-กําแพงเพชร),มือเมาะ (ยะลา),ทัง
บวน (ปตตานี)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดใหญ เปลือกสีน้ําตาล อยูในกลุมเดียวกับกะทัง(กะทาง)

ใบ

ใบเดี่ยวรูปไขปลายและโคนแหลม เล็กกวาฝามือเล็กนอย สีเขียวเขม ขึ้นตามปาดงดิบทั่วไป

ดอก

ดอกเปนชอ กลนหอม

ผล

ผลกลมเทาปลายนิ้ว กลิ่นเหม็น

สรรพคุณ :
เปลือกตน
รสฝาดเฝอน ตมดื่มแกบิด แกปวดมดลูก แกเจ็บปวดตามกลามเนื้อ ฝนทาแกฝนคัน
แสบรอนถายเสนเอ็น ใหเสนเอ็นหยอน
เมล็ด รสฝาดเฝอน ตําพอกแกปวดฝ
ยาง

รสฝาดรอน ตําพอกทาแกฟกช้ําบวม

หัสคุณไทยMicromelumminutum Seem., M. pubeseensBlume
วงศ : RUTACEAE

ชื่ออื่น ชะมัด,สมัดใหญ (อีสาน),หัสคุณ (สระบุรี),หมอนอย (อุตรดิตถ),กาจับหลัก,มะหอ,จี้ปุกตัวผู,สาบฮิ้น
(เหนือ),หมุยชาง,มะหลุย (ใต),สมุยชาง (ยะลา)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมพุมขนาดยอม สูงประมาณ 1-3 เมตร

ใบ

ใบประกอบแบบขนนก ใบยอยรูปไขขอบขนานยาว ปลายแหลม สีเขียวออน เนื้อใบบาง มี
ตอมน้ํามันเล็กๆ ยาวประมาณ 1-2 นิ้ว

ดอก

ดอกเล็กเปนชอที่ปลายกิ่ง

ผล

ผลกลมสีเขียวออน มีขนปกคลุม เมื่อสีสีสมอมชมพู ผิวใส ฉ่ําน้ํา ออกเปนพวงโต รสเปรี้ยวมัน
ใบมีกลิ่นหอมคลายการบูร รสหอมรอน

สรรพคุณ :
ใบ

รสหอมเผ็ดรอน ตําทาแกคัน พอกประคบหรืออบไอน้ํา แกผื่นคันตามผิวหนัง กระจายเลือด
ลม ใหเดินสะดวกแกลมอัมพฤกษ อัมพาต

ดอก

รสหอมรอนฆาเชื้อโรคแผลเรื้อรัง แกไสดวนไสลาม

เปลือกตน

รสรอนแกโลหิตในลําคอและลําไสใหกระจาย

กระพี้ รสรอน แกโลหิตในลําไส
ตน

รสรอน ขับลมอันเปนลูกเปนกอนในทองใหกระจาย

ราก

แกริดสีดวง

หูเสือColeus amboinicusLour., C. carnosusHassk.
วงศ : LABIATAE

ชื่ออื่น เนียมหูเสือ,หอมดวนหลวง (เหนือ),ผักหูเสือ,เนียม,อีไหลหลึง,โฮวหีเชา (จีน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมขนาดเล็ก ลําตนสีแดงหรือเขียว มีขน

ใบ
ใบเดี่ยวรูปหอกกวาง ปลายแหลม โคนตรง ขอบจักฟนเลื่อย เนื้อหนาฉ่ําน้ํา ผิวมีขนหยาบ สี
เขียว ชนิด ตนสีแดง เปนพันธุของจีน ชนิด ตนสีเขียว เปนพันธุของไทย ซึงใบหนากวาของจีน
สรรพคุณ :
ใบ

รสเย็นหอมปรา คั้นหยอดหูแกปวดหูแกฝในหู แกหูน้ําหนวก แกหวัดคัดจมูก ผสมยานัดใหมี
กลิ่นหอมกินกับหมาก

โหรพา Ociumbasilicum Linn.
วงศ : LABIATAE

ชื่ออื่น โหระพา (กลาง), หอมหอย (มหาสารคาม), หอมระพา (อีสาน)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนพรรณไมลมลุกลําตนแตกกิ่งกานสาขา ลักษณะของตนเปนสามเหลี่ยม ผิวเปลือกลําตนมี
สีเขียวอมมวงและมีผลปกคลุมทั้งตน มีกลิ่นหอม

ใบ

ใบออกเปนใบเดี่ยว มีรูปรียาว ดอกออกเปนชอตามปลายกิ่ง ดอกยอยมีกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน
เปนหลอด สวนปลายแยกเปน 5 กลีบ สีขาวหรือมวงแดง ใชเปนพืชผักสวนครัว

อื่นๆ

ขายพันธุโดยใชเมล็ดหรือปกชํา นิยมปลูกเปนพืชผักสวนครัวทั่วไป

สรรพคุณ :
ลําตน, ใบ
ตมกินเปนยาแกปวด กระเพาะอาหาร แกหวัด แนน จุกเสียด ขับเหงื่อ ชวยเจริญ
อาหาร ขับลม ขับเสมหะ ปวดศีรษะนําลําตนและใบมาตําละเอียด ใชพอกบริเวณฟกช้ํา แผล
หนองเรื้อรัง แผลจากสัตวกัดตอย กลากเกลื้อน
เมล็ด แชน้ํากินเปนยาระบาย

ออยชางLanneagrandis Engl., OdinawodierRoxb.
วงศ : ANACARDICEAE

ชื่ออื่น กุก (ภาคเหนือ),หวีด (เชียงใหม) กอกกั่น (อุบลราชธานี)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดกลาง-ใหญ สูงประมาณ 12-15 เมตร ไมคอยแตกกิ่งกานสาขา

ใบ

ใบประกอบ ออกเปนชอตรงปลายกิ่ง ใบเปนรูปไขคอนขางยาว โคนใบเวาเปนรูปหัวใจ ขอบ
ใบเรียบ สลัดใบเมื่อออกดอก

ดอก

ดอกขนาดเล็กเปนชอสีเหลือง เพศผูและเพศเมียแยกกันอยูคนละตน

ผล

ผลกลมคอนขางเบี้ยว สีเขียวแตมดวยสีมวง แดง ภายในมีเมล็ดอยู 1 เมล็ด

สรรพคุณ :
เปลือก มีรสฝาด ใชอมรักษาอาการปวดฟน ตมอาบเมื่อเปนฝ โรคเรื้อน โรคผิวหนัง บดเปลือกเปนผง
ใสแผลโรคผิวหนัง นําที่ไดจากเปลือกสด ใชหยอดตารักษาอาการเจ็บตา แกธาตุพิการ แก
ออนเพลีย
แกน

มีรสหวานบรรเทาอาการกระหายน้ํา ทําใหชุมชื่นในลําคอ แกเสมหะ

อินทนิลน้ํา Legerstoemiaspeciosa Pers.
วงศ : LYTHRACEAE

ชื่ออื่น อินทนิล,ตะแบกดํา,ฉองมู (กระเหรี่ยง-กาญจนบุรี),บาอา,บางอะบะซา
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนไมยืนตนขนาดกลาง สูง 10—15 เมตร

ใบ

ใบเดี่ยวรูปไขยาวปลายและโคนแหลม กวาง 6-12 เซนติเมตร ยาว 12-24 เซนติเมตร ผิว
เรียบมันไมหนา ไมมีขนเรียงตรงกันขาม

ดอก

ดอกสีชมพูมี 6 กลีบ เปนชอตั้งตรง

ผล

ผลกลม เมื่อแหงแตก ขึ้นตามปาโปรงทั่วไปคลายตนตะแบก เปลือกตนอินทนิลจะเรียบ สี
น้ําตาลออกดําไมมีกระขาว

สรรพคุณ :
ใบ

รสจืดขมฝาดเย็น ตมหรือชงน้ํารอนดื่ม แกโรคเบาหวาน ขับปสสาวะ

เมล็ด รสขม แกโรคเบาหวาน แกนอนไมหลับ
เปลือก รสฝากขม แกไข แกทองเสีย
แกน

รสขม ตมดื่มแกโรคทางเดินปสสาวะ แกปสสาวะพิการ แกโรคเบาหวาน

ราก

รสขม แกแผลในชองปาก

เอื้องหมายนาCostusspeciosus Smith.
วงศ : COSTACEAE

ชื่ออื่น เอื้องดิน,เอื้องใหญ (ใต),เอื้องตน (ยะลา)
ลักษณะทั่วไป :
ตน

เปนพืชหัว ลําตนกลมฉ่ําน้ํา เสนผานศูนยกลางราวครึ่งนิ้ว สูงราว 1-2 เมตร

ราก

รากเปนหัวโตยาว ที่โคนแข็งเหมือนไมใบ ออกเรียงรอบตน

ใบ

ใบรูปหอกปลายแหลม มีขนทุกสวนของตน กวาง 6-7 ซม. ยาว 15-20 ซม.

ดอก

ดอกสีขาวรูปปากแตร ขอบหยักเปนคลื่นบาน สวยงามออกเปนชอแนนที่ปลายตน ทยอย
บานทีละดอกสองดอก เกิดอยูตามชายทุงเชิงเขาทั่วไป

สรรพคุณ :
เหงา

เหงารสขมเมา ขับปสสาวะ แกบวมน้ํา แกตกขาว แกโรคติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ
แก
แผลหนอง อักเสบ บวม ฆาพยาธิ เปนยาถายเหงาสดมีพิษมาก จะทําใหทองรวงอาเจียน
อยางรุนแรง ตองทําใหสุกกอน

ราก

รากรสขมเมา ขับพยาธิ ขับเสมหะ แกไอ แกโรคผิวหนัง
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