
 

 
 

สมุนไพร  
ในป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน 

 



 1 

 

 
 

สมุนไพร  
ในป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน 

 



 

 
¤íÒ¹íÒ 

 

  บานเปร็ดใน จงัหวัดตราด ไดรับการคัดเลือกเปนพืน้ที่ศึกษาภมูิปญญาทองถิ่นในการ

จัดการปาชายเลน จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และสถาบนัสิ่งแวดลอมไทย เมื่อป 2551 

การศึกษาครั้งนี้ ไดจําแนกภูมิปญญาทองถิ่นออกเปน 3 หมวด ไดแก ดานระบบนิเวศปาชายเลน  

ดานการใชประโยชนจากทรพัยากรปาชายเลนอยางยัง่ยนื และดานการจัดการและฟนฟูปาชายเลน  

  หลังจากที่คณะผูศึกษาและผูนําชมุชนไดมีการปรึกษาหารือและรวมกันคนหาภูมิปญญา

ทองถิน่ฯ กพ็บวา ภูมิปญญาเรื่องสมนุไพรของชุมชนบานเปร็ดในเปนเรื่องที่สําคญั และจัดอยูใน

หมวดการใชประโยชนฯ อยางยืน ซึง่ควรมกีารรวบรวมใหเปนระบบและถายทอดใหผูที่สนใจไดศึกษา

คนควาตอไป  คณะผูศึกษา ซึ่งประกอบดวย คุณเบญจมาส  โชติทอง และคุณทิพยาภา วรรณทอง  

ไดศึกษารวบรวมขอมลูจากผูรูในชุมชน โดยมีคุณลุงเสริญ  เสีย่งเคราะห  เปนผูใหขอมูลหลัก  พรอม

ทําการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ 

  การจัดทาํเอกสารฉบับนี ้ จงึตองการใหมีการบันทึกองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ

จะเปนประโยชนตอการนําไปใชและมิใหสูญหายไป รวมทัง้คาดหวงัวาจะทําใหผูทีเ่กี่ยวของไดเห็น

คุณคาของสมุนไพรและปาชายเลนมากยิง่ขึ้นดวย  
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ลุงเสริญ หรือ นายเสริญ  เสีย่งเคราะห เกดิเมื่อป พ.ศ 2483 

นับถือศาสนาพุทธ เรียนจบชั้น 4 จากโรงเรียนบานเปร็ดใน 

ปจจุบันอยูบานเลข ที ่28 หมู 2 หรือบานเปร็ดใน ต.หวงน้ําขาว  

อ.เมือง จ.ตราด  มีอาชีพทําสวน   

ความรอบรูเร่ืองสมุนไพรของลุงเสริญ ไดรับการ

ถายทอดมากจากบรรพบุรุษ รุนทวด ปู และพอ ซึ่งเปนหมอยา

ของหมูบานสบืตอกันมา นอกจากนี ้ ก็อาศัยการเรียนรูจากคน

อ่ืนอยูเร่ือยๆ ประกอบกับการศึกษาจากตํารา โดยม ี “ตํารา

แพทยศาสตรสังเคราะห” ของพระยาวิษณุประศาสตรเวช 

หอสมุดวชิรญาณ พ.ศ.2463 เปนหลัก ในการเปนหมอยานัน้  

จะตองไหวครูเปนประจําทุกป รักษาศีลอยูเสมอ ในการรักษา

นั้นหมอยาไมไดเรียกรองอะไร นอกจากคาขันครู 12 บาท  

ลุงเสริญยังเปนกลุมแกนนําในการปกปองปาชายเลนบานเปร็ดใน ใหรอดพนจากการบุกรุกทาํลายของนายทุน

ในอดีต เปนกรรมการกลุมอนุรักษปาชายเลนบานเปร็ดใน และเปนอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.)  ซึง่

ไดรับการอบรมความรูเพิ่มเติมจากสมาคมแพทยแผนไทย และไปการศึกษาดูงานนอกสถานที่อยูเสมอ  ลุงเสริญ 

จึงเปนทีพ่ึ่งของคนในบานเปร็ดในและบานใกลเคียง  หากใครเจ็บไขไมสบาย ก็จะมาหาลงุเสริญทีบ่านหรอืไมก็จะ

มาตามไปรักษาไดถึงบาน ลุงเสริญจะดูอาการ จัดยา บางครั้งยงัตองเฝาดูอาการผูปวยใหแนใจวาปลอดภัยแลว  

จึงจะกลบั  โดยคิดอยูเสมอวาเปนการชวยคนเจ็บ แลวยังเปนการไดฝกฝนวิชาไปดวย  เพราะยิ่งใชก็จะมีความรู

เร่ือยๆ  อยางไรก็ตาม ลุงเสรญิ มีความรูความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในการรักษาเด็ก ต้ังแตแรกเกิดถงึสามเดือน   

สําหรับความรูเร่ืองพืชสมนุไพรในปาชายเลน  ลุงเสรญิระบุวา มพีนัธุพชืในปาชายเลนบานเปร็ดในที่สามารถ

เปนสมนุไพรได 38 ชนิด สวนมากจะเอาแกนมาใช สมุนไพรบางตัวใชรวม บางตัวใชเฉพาะตัวเดียว การนํา

สมุนไพรมาใช ม ี2 แบบ คือ นาํไปใชไดเอง และตองใหหมอยาปรงุใหโดยมพีิธีเชญิครูมีคาถากาํกับ ซึ่งก็ไดรับการ

ถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ตัวอยางสมุนไพรงายๆ ใกลตัว เชน หากถูกยางตาตุมซึ่งมีพษิเขาตา แกไดดวยยางใน

กานใบปรง หรือ นําปูแสมมาลางแลวขังไว พอปพูนฟองน้ําลาย ก็นาํมาหยอดตา เปนตน  

ในอดีต หากหมอยาเสียชวีติลงก็จะตองเผาตําราไปกับหมอดวย  แตลุงเสริญคิดวาไมยากความรูเหลานี้ตอง

สูญหายไป  จึงใหอยากใหมีการสืบทอด ซึ่งปจจุบันยงัมองไมเหน็ใคร แมวาจะมนีองชายซึ่งเปนหมอยา อยูแหลม

งอบ จึงอยากใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดเวทพีบปะสําหรับหมอยา มีการบนัทกึและนาํไปปรับใชเพื่อไมให 

สูญหายไป  ซึง่ลุงเสริญกับหมอยาคนอืน่ๆ ที่เคยประชมุและตกลงกนัไว วาหมอยาสมุนไพรจะไมหวงสูตรยา หาก

ใครตองการกจ็ะถายทอดให  เพื่อใหคงอยูไมสูญหาย  ใหมีการนาํไปใชใหกวางขวางเพื่อชวยเหลอืคนอ่ืนๆ ตอไป 
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1. โปรงขาว 

2. ตาตุมทะเล 

3. ปอทะเล 

4. สํามะงา 

5. แตงหนู 

6. เถาวัลยเปรียง 

7. ชิงชาชาล ี

8. ผักบุงทะเล 

9. เถาคันขาว 

10. เหงือกปลาหมอ 

11. ปรงทะเล 

12. ขลู 
13. หวายลิง 
14. เถาถอบแถบ 

15. เถากระเพาะปลา (หัวลิง) 

16. เบญจมาศทะเล 

17. เถายาลิง 
18. จุกโรหินี (เถาพงุปลา) 

19. หวัรอยรู 

20. สามสิบ 

21. ตอไส 
22. ชะเลือด 

23. กําแพงเจ็ดชั้น 

24. เปง 
25. จาก 

26. โพธิ์ทะเล 

27. โปรงแดง 
28. ตะบูนขาว  

29. โครงเครงขน 

30. เสม็ดขาว 

31. ลําพู 
32. ตนแสมขาว 

33. จิกทะเล 

34. สารภีทะเล 

35. กระเชาสีดา 

36. เถาอรคนธ 
37. หงอนไกทะเล 

38. กกลังกา 

หมายเหตุ:  ขอมูลจากนายเสริญ  สวางเคราะห   
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อาการโรค พืชสมุนไพร 

 ทองอืด ทองเฟอ ยาถาย  

ยาระบาย 

ตาตุมทะเล สํามะงา แตงหนู เถาถอบแถบ เบญจมาศทะเล จาก 

เสม็ดขาว กระเชาสีดา หงอนไกทะเล 

 แกกษัยเสน บํารุงธาตุ ขับเสมหะ 

ขับปสสาวะ 

เถาวัลยเปรียง ชิงชาชาลี เถาคันขาว เหงือกปลาหมอ ขลู หวายลิง 

เถาถอบแถบ เบญจมาสทะเล หัวรอยรู ตอไส ชะเลือด กาํแพงเจ็ดชั้น 

จาก เสม็ดขาว แสมขาว สารภทีะเล กกลังกา 

 แกไข ตัวรอน ปอทะเล สํามะงา แตงหนู เหงือกปลาหมอ ขลู หวายลิง เถาอรคนธ 

 แกอักเสบ ปวดบวม สมานแผล 

รักษาโรคผิวหนัง 

โปรงขาว สํามะงา ตาตุมทะเล สํามะงา เถาวัลยเปรียง ชิงชาชาลี 

เหงือกปลาหมอ ปรงทะเล ขลู เบญจมาสทะเล จุกโรหินี หัวรอยรู เปง 

โปรงแดง ตะบนูขาว โครงเครงขน สารภีทะเล สารภีทะเล หงอนไก

ทะเล กกลังกา 

 บํารุงหัวใจ หัวรอยรู  

 ถายพยาธ ิ ชิงชาชาลี หัวรอยรู กกลังกา  

 รักษาริดสีดวง ขลู จาก 

 ถอนพิษ ผักบุงทะเล ปรงทะเล เปง จาก ลําพู จิกทะเล เถาอรคนธ 

 ขับประจําเดือน ขลู เถายาลิง กระเชาสีดา 

 แกทองเสีย ทองรวง แกอาเจียน ตาตุมทะเล โปรงขาว ตาตุมทะเล สามสิบ กาํแพงเจ็ดชั้น ตะบูนขาว 

ตะบูนขาว กระเชาสีดา  

 แกซางเด็ก โรคเด็กออน  เถาหัวลิง จาก 
 

โรคที่พบบอย 

โรคที่เด็กๆ มาหาบอยๆ ไดแก โรคทราง ปวดทอง ทองอืด ล้ินเปนฝา 

ผูใหญ โดยทั่วไปจะพบอาการ ทองอืด การขับถายไมด ีเสนทองตึง ไมสบายตัว ปวดเมื่อย 



 5

 
Å a¡É³aæÅaÊÃÃ¾¤u³¢o§ÊuÁ¹ä¾Ã 

 
1.  

ชื่อภาษาไทย  โปรงขาว 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Ceriops decandra Ding Hou  

วงศ RHIZOPHORACEAE  

ชื่ออื่น  กะปูโลง โปรง โปลง แสมมาเนาะ แหม  

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ ไมปาชายเลน ขึ้นปะปนกับตะบูนดําและ 

ไมพังกาหัวสุมดอกแดง  

1. ใบ  ใบสีเขียวเขม ขอบใบเรียบ  

ตนสีปูนแหงอมขาว กลมไมมีเหลี่ยมที่ลําตน และมีตุมแตมตนเมื่อแก  

2. เปลือก  เปลือกเรียบมองเห็นเปนขอปลอง  

3. ดอก สีขาว  

4. ผล  เปนฝก ชีฟ้า  

สรรพคุณ แกทองรวง แกอาเจียน แกบิด แกมูกเลือด ชะลางบาดแผล หามโลหิต 

วิธีใช  เปลือกมรีสฝาดจัด เฝอนเล็กนอย ใชเปลือกตมกบัน้ํา  รับประทานแกทองรวง แกอาเจียน 

แกบิด แกมูกเลอืด หรือใชภายนอก  ใชเปลือกตมกับน้ําชะลางบาดแผล หรือใชเปลือกตําพอก  

หามโลหิตในบาดแผลสดไดดี 
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2. 

ชื่อภาษาไทย  ตาตุมทะเล 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Blind your eyes 

ชื่อวิทยาศาสตร  Excoecaroa agallocha Linn.  

วงศ EUPHORBIACEAE  

ชื่ออื่น  ตาตุม ปูตอ  

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ ไมตนขนาดกลาง เปลือกสีเทาเปนมัน  

1. ใบ  ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข ปลายใบแหลม  

2. ดอก  ดอกออกเปนชอ ตามงามใบ ดอกเพศผู 

และเพศเมียอยูตางตนกัน  

3. ผล  ผลรูปกลมแปนม ี3 พ ู 

4. เมล็ด  เมล็ดตอขาง กลม 

สรรพคุณ 1. รักษาโรคเรื้อน 

วิธีใช  เนื้อไม  ที่เกิดจากการเผาไมตาตุม ใชรักษาโรคเรื้อนไดดี  

2. แกถายไดอยางเฉียบพลัน แกอหิวาตกโรค เปนยาสมาน และแกไขขับลม กัดเสมหะ  

แกอักเสบ   

วิธีใช  แกน (กะลําพักตาตุม) ปรุงเปนยาตม ฝนกับนํ้าปูนใสรับประทาน แกถายไดอยาง

เฉียบพลัน แกอหิวาตกโรค เปนยาสมาน และแกไขขับลม กัดเสมหะ แกอกัเสบ   

3. แกคัน 

วิธีใช  ราก  เอามาฝนทาแกคัน  

4. แกลมบาหม ู

วิธีใช  ใบ  แกลมบาหมู  

หมายเหต ุ  ยางมีพิษถาเขาตาตาจะอักเสบหรือบอด ถารับประทานจะเกิดอาการทองรวง

อยางแรง หญิงตั้งครรภอาจแทงได  

  แกยางตาตุมเขาตา 

1. ใชน้ํามะพราวออนลางตา 

2. ใชฟองน้ําลายปูแสมหยอดตา โดย นําปูแสม 2 – 3 ตัว ลางใหสะอาด ใส

ภาชนะตั้งทิ้งไว ปจูะพนฟองน้ําลายออก แลวนําฟองน้ําลายนั้นมาหยอดตา 

แกพิษไดดีมาก 

3. ใชยางจากลําตนปรงทะเล มีลักษณะเปนเมือกมาหยอดตา 
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3. 

ชื่อภาษาไทย  ปอทะเล 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Hau tree, Mahoe, Sea Hibiscus 

ชื่อวิทยาศาสตร  Hibiscus tiliaceus Linn.  

วงศ MALVACEAE  

ชื่ออื่น  ขมิ้นนางมัทรี บา ปอนา ปอนาน ปอฝาย ฝหยิก  

โพทะเล  

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ  ไมพุมหรือไมยนืตนขนาดเล็ก พบตามชายทะเล 

1. ใบ  กลม หยาบ ดอกสีเหลือง มีสีแดง 

ตรงกลาง เปล่ียนเปนสีแดง เมื่อเร่ิมโรย  

2. ผล  ผลเปนแคปซูล มีขนปกคลุม รูปไข  

3. เมล็ด  เมล็ดสีดํา รูปไต 

สรรพคุณ 1. ถอนความรอนจากพิษไข 

วิธีใช  ใชใบตําพอกเสนทองถอนความรอนจากพิษไข ถาไขหนัก ใชผักบุงทะเล ใบปอ

ทะเล ตํารวมกัน แผเปนวงบนใบตองซึ่งเจาะรูตรงกลาง แลวใชไขขาวราด 1 ฟอง แปะ

หนาทองใหรูใบตองตรงกับสะดือ 

2. แกไขทับระดู 

วิธีใช  เอาลําตนพันใหได 5 ชัน้ โตพอประมาณ ลงคาถาพระเจา 5 พระองค (นะโม พทุธา

ยะ) แลวนํามาตมน้ําดื่ม   
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4. 

ชื่อภาษาไทย  สํามะงา 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Garden Quinine, Seaside Clerodendron 

ชื่อวิทยาศาสตร  Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.  

วงศ VERBENACEAE  

ชื่ออื่น  สําลีงา, สํามะลีงา (ภาคตะวนัออก)  

เขี้ยวงู (ภาคตะวันตก) สมเนรา, สักขรียาน,  

สําปนงา (ภาคใต) สํามะลีงา (ทั่วไป) 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ  สํามะงามีลักษณะเปนไมพุมเลื้อย แตกกิ่งกาน  

1. ใบ  ใบเดี่ยว ออกตรงขาม ใบรูปไข แผนใบ 

คอนขางหนา ปลายใบแหลม ผิวใบมัน  

ใบมีกล่ินเหม็น กานใบสั้นสีน้ําตาลแดง  

2. ดอก  ดอกชอส้ัน ๆ ออกที่ปลายกิ่ง มีดอก 

ยอย 3-9 ดอก กลีบดอกเปนหลอดสีขาว ปลายแขนเปน 2 ปาก เกสรตัวผู 3 อัน สีมวงแก 

ยื่นยาวแลยกลีบดอกออกมา และปลายเกสรจะงอ  

3. ผล  ผลกลม สีน้ําตาลหรือมวงแดงใบมีสารรสขมละลายน้ําได เปนพวกแอลคาลอยด 6 

ชนิด ม ี4 - methylscutellarein และ pectoringenin, cholesterol, steroid มีน้ํามันที่มี 

unsaponified matter ประกอบดวย higher fatty alcohol อื่น ๆ เถาจากใบมีเกลือแกง 

24%  

สรรพคุณ 1. ใชลางบาดแผล  ลดบวม  ใชลดไขมาลาเรีย  แกคัน 

วิธีใช  ใบ  ใชภายนอกตําพอก ตมกับน้ําชะลางบาดแผลที่เลือดออก หรือตากแหงบดเปน

ผงทา หรือโรยบริเวณที่เปน  หรือใชใบสดผสมเหลาตมพออุนๆ ทาบริเวณแผลฟกช้ําจาก

การหกลม กระแทก ลดบวม หรือ คั้นน้ํารับประทาน หรือใชใบแหงชงน้ํารอน หรือตมน้ํา

แตงกลิ่นหอมรับประทาน ใชลดไขมาลาเรีย แทนควินิน  หรือใชใบสดทาน้ํามันพืช ยางไฟ

ใหรอนใชพอกแผลสด หรือตมน้ําอาบ แกคนั และอาการคลุมคลั่ง  

2. ใชแกทองอืด แนนทอง แกบิด 

วิธีใช  เมล็ด  ใชแกทองอืด แนนทอง เนื่องจากรับประทานอาหารทะเลเปนพิษ โดยใช

เมล็ดตมกับน้ํารับประทาน หรอืบดเปนผงรับประทาน แกบดิ ใชไดผลดีมาก 
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5. 

ชื่อภาษาไทย  แตงหนู 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Mukia maderaspatana Roem.  

วงศ CUCURBITACEAE  

ชื่ออื่น  แตงนก แตงผีปลูก แตงหนูขน  

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ ไมลมลุกเลื้อย หรือรอเล้ือย  

1. ลําตน  เปนสี่เหลี่ยม มีขนทั่วตน  

2. ใบ  ใบเดี่ยวเรียงสลับ ตัวใบรูปไขกวาง มีหยกัเวา 3-5 หยัก มีขนทั้งสองดาน  

3. ดอก  ชอดอกออกเปนกระจกุตามซอกใบ ดอกเล็ก สีเหลือง ดอกเพศเมีย และดอกเพศผู 

อยูในตนเดียวกัน  

4. ผล  ผลกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 ซม. ผลดิบสีเขียว แกเปล่ียนเปนสีแดง มีขน

ภายใน 

5. เมล็ด  มีเมล็ดกลมแบนจํานวนมาก พบขึ้นตามริมร้ัว ที่รกราง ทั่วไป   

สรรพคุณ 1. ตน  แกเสมหะใหตก 

2. ใบ  แกไขจับส่ัน 

3. ดอก  แกโลหิตอันทําใหตก 

4. ลูก  แกไข 

5. ราก  แกขัดเบา แกลม แกคุดทะราด และเสมหะ 
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6. 

ชื่อภาษาไทย  เถาวัลยเปรียง 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Derris scandens Benth.  

วงศ FABACEAE  

ชื่ออื่น  เครือเขาหนัง เถาตาปลา  

พานไสน  เถาวลัยเพรียง 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ ไมเถาเลื้อยขนาดใหญ ยอดออนม ี

ขนนุม   

1. ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบยอยรูปไขหรือรูปวงร ีกวาง 1- 2.5 ซม. ยาว 3 - 5 

ซม. 

2. ดอก  ดอกชอ ออกที่ซอกใบ ดอกยอย รูปดอกถั่ว กลีบดอกสีขาว  ผล เปนฝก  

สรรพคุณ เปนยาคลายเสน แกเสนตึง เสนเลือดขอด รักษาฝ รากเปนยาเบื่อเมา 

วิธีใช   ใชเถา หั่นประมาณ 1 กํามือ ตมกบัน้ําพอประมาณ ดื่มแทนชา มีรสเฝอน เอียน เปนยาค

ลายเสน แกเสนตึง เสนเลือดขอด รักษาฝ รากเปนยาเบื่อเมา 
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7. 

ชื่อภาษาไทย  ชิงชาชาล ี

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Tinospora baenzigeri Forman  

วงศ MENISPERMACEAE  

ชื่ออื่น  จุงกะลิงตัวแม ตะซีคิ  

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ ไมเถาเลื้อย ตามลําตนมีปุมเล็ก ๆ ทั่วไป  

1. ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ตัวใบคลายรูป 

หัวใจ ดานหลังใบ ที่โคนใบ จะมีตุมเล็ก ๆ  

2 ตุม ติดที่ปลายเสนกลางใบ  

2. ดอก  ออกเปนชอเมือ่ออกดอกจะทิ้งใบ  

ดอกมีขนาดเล็กแยกเพศ กลีบเล้ียง 2 ชั้น 

ชั้นละ 3 กลีบ ชั้นใน กลีบยาวกวาชั้นนอก กลีบดอก 6 กลีบ ขนาดเล็ก โคนกลีบเชื่อมติด

กับโคนกานชูเกสรผู  ดอกเพศเมียมีรังไข 3 รังแยกกัน  

3. ผล กลมสีเหลืองสด พบตามที่รกรางทั่วไป  

สรรพคุณ 1. ตน  แกฝดาษ  ทําใหเกิดกําลัง บํารุงเพลิงธาตุ แกธาตุกําเริบ แกกระหายน้าํ แกสะอึก 

2. ใบ  แกแมพยาธิ คือมะเร็ง  

3. ดอก  ฆาแมพยาธิในอุทร ในฟน และในหูใหออกมา  (มีสรรพคุณเชนเดียวกับบอระเพ็ด) 
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8. 

ชื่อภาษาไทย  ผักบุงทะเล 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Goat's Foot Creeper 

ชื่อวิทยาศาสตร  Ipomoea pes-caprae (Linn.) R. Br.  

วงศ CONVOLVULACEAE  

ชื่ออื่น  -  

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ ไมลมลุก เล้ือยตามผิวดิน มักพบใน 

พื้นที่ใกลทะเล 

1. ตน  มียางขาว  

2. ใบ  เปนใบเดี่ยว เรียงสลับ กวาง 7-11 ซม. ยาว 5-8 ซม. คอนขางหนา โคนใบรูปหัวใจ 

ปลายเวาลึก  

3. ดอก  ดอกชอ ออกที่ซอกใบ มี 4-6 ดอก กลีบดอกสีมวงชมพู โคนติดกัน ปลายบานออก

คลายปากแตร  

4. ผล  ผลแหง แตกได รูปกลมหรือรูปไข  

สรรพคุณ แกพิษแมงกะพรุน 

วิธีใช  นําใบสดตําละเอียด คั้นเอาน้ํา ทาแผลบริเวณที่ถูกแมงกะพรุน หรือตํากับเหลาใชพอกก็ได  
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9. 

ชื่อภาษาไทย  เถาคันขาว 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Cayratia trifolia (Linn.) Domin.  

วงศ VITACEAE  

ชื่ออื่น  เถาคัน  

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ  ไมเล้ือย ยาว 2-20 เมตร  

1. ใบ  มมีือเกาะ ใบประกอบแบบนิ้วมอื  

เรียงสลับใบยอย 3 ใบ ใบยอยรูปวงรี  

2. ดอก  ดอกชอออกที่ซอกใบ กลีบดอกสี 

เขียวออน  

3. ผล  ผลสด รูปกลมแปน เมือ่สุกสีดํา  

สรรพคุณ ขับเสมหะ แกกษัยเสน ขับเลือด ขับลม แกฟกช้ํา 

วิธีใช  เถาใชปรุงเปนยาตมขับเสมหะ แกกษัยเสน ทําใหเสนหยอน ขับเลือด ขับลม แกฟกช้ํา

ภายใน  ใบ  ใชอังไฟพอใหเหี่ยวปดฝ บมหนอง ถาฝแตกจะดดูหนองดีมาก  
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10. 

ชื่อภาษาไทย  เหงือกปลาหมอ 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Acanthus ebracteatus Vahl  

วงศ ACANTHACEAE  

ชื่ออื่น  เหงือกปลาหมอดอกขาว  

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนไมพุม  

1. ลําตน  กลมเรยีบ มีหนามตามขอๆ ละ 4 

หนาม  

2. ใบ  ใบเดี่ยว ออกตรงขาม ผิวเรียบเปนมัน 

ขอบใบจักรหยาบ ปลายแหลมคลายหนาม 

แตอาจพบขอบใบเรียบก็ได 

3. ดอก  ออกเปนชอตามปลายกิง่  

4. ดอก  ดอกสีขาว  

5. ผล  ผลรูปไข สีเขียว พบขึ้นตามชายน้ํา ริมลําคลอง ที่ชุมชืน้ทั่วไป  

สรรพคุณ ถอนพิษไข เมด็ผดผื่นคัน แกโรคผิวหนังทุกชนิด แกพิษฝดาษ ฝทั้งปวง รักษาแผลเรื้อรัง ถอนพษิ 

แกลมทั้งปวง แกขัดเบา 

วิธีใช  ตน ราก ใบ ดอก ผล นํามาตมน้ําอาบแกพิษไข เมด็ผดผื่นคัน แกโรคผิวหนังทุกชนิด ถาใช

รับประทานจะแกพิษฝดาษ ฝทั้งปวง  ตนสด ตําละเอียด พอกปดหัวฝหรือแผลเรื้อรัง ถอนพิษดี ตน

มีสรรพคุณอยางอื่นอีก เชน เปนยาอายวุัฒนะและนําทั้งตน ทั้งราก บดเปนผงชงกับน้ํารอน น้ําผ้ึง 

หรือ เหลาก็ได แกลมทั้งปวง แกขัดเบาไดดวย  
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11. 

ชื่อภาษาไทย  ปรงทะเล 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Queen sago 

ชื่อวิทยาศาสตร  Cycas circinalis Linn. วงศ CYCADACEAE  

ชื่ออื่น  ปรง มะพราวสดีา ปรงทอง ปรงไข ปรงใหญ  

ปรงหนู 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนไมตน  

1. ลําตน  ทรงกระบอก  เปลือกสีน้ําตาล  

มีเหงากึ่งใตดิน  

2. ใบ  ใบเปนใบประกอบแบบขนนก  

ใบยอยม ี80-100 ใบ เรียงสลับกัน  

กานใบมีหนาม  

3. ดอก  ดอกเพศผูและเพศเมียอยูตางตนกัน ดอกเพศผูออกเปนชอแนนที่ยอด ดอกเพศ

เมียออกเปนกาบอยูระหวางใบ เมล็ดรูปกลม เมื่อแกจัดสีแดงอมสม 

สรรพคุณ แกยางตาตุมเขาตา หรือใชทาแผล ฝ ดับพิษจากพชืและสัตวในทะเล  

วิธีใช  ใชน้ําจากกลางลําตนหรือกิ่งหยอดตาแกยางตาตุมเขาตา แกผ่ืนคัน หรือถาทองเสียรุนแรง

นํามาทุบๆ แชน้ําดื่มก็จะหาย 
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12. 

ชื่อภาษาไทย  ขลู 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Pluchea indica (Linn.) Less.  

วงศ ASTERACEAE  

ชื่ออื่น  หนวดงั่ว หนวดงิ้ว หนาดงัว หนาดวัว  

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ ไมพุม สูง 1-2.5 เมตร ชอบขึน้ในที่ชื้นแฉะ 

1. ใบ  ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไขกลับ กวาง  

1-5 ซม. ยาว 2.5-10 ซม. ขอบใบหยัก 

ซี่ฟนหางๆ   

2. ดอก  ดอกชอ ออกที่ยอดและซอกใบ  

กลีบดอกสีมวง 

3. ผล  ผลแหง ไมแตก  

สรรพคุณ 1. ขับปสสาวะ แกปสสาวะพิการ แกวัณโรค 

ที่ตอมน้ําเหลือง เปนยาชวยยอย 

วิธีใช  ทั้งตนปรุงเปนยารับประทาน  

2. แกริดสีดวงทวารหนักและริดสีดวงจมูก 

วิธีใช  เปลือกตน  ตมกบัน้ําเอาไอน้ํารมทวารหนัก และตมกับน้ํารับประทานแกริดสีดวง

ทวารหนัก หรือ ใชเปลือกตน (ขูดเอาขนออก) แบงเปนสามสวน 1. นํามาตากแหง ทําเปน

ยาสูบ 2. นํามาตมรับประทาน 3. ตมน้ําเอาไอรมทวารหนัก หากขูดเอาขนออกใหสะอาด

ทําเปนเสนตากแหงคลายเสนยาสูบ มวนสูบแกริดสีดวงจมูกได 

3. เปนชาลดน้ําหนัก  แกปวดเมื่อย  ขับระดูขาว แกแผลอักเสบ 

วิธีใช  ใบ  มีกล่ินหอม ตมน้ําดื่มแทนน้ําชาเพื่อลดน้ําหนัก  แกปวดเมื่อย  ขับระดูขาว  ตม

น้ําอาบ แกแผลอักเสบ หรือตําพอกบริเวณที่เปนแผลได 

4. แกบิด แกไข ขบัเหงื่อ 

วิธีใช  ราก  รับประทานเปนฝาดสมาน  แกบดิ แกไข ขับเหงื่อ หรือรากสดตมพอกบริเวณ

ที่เปนแผล  
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13. 

ชื่อภาษาไทย  หวายลิง 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Flagellaria indica L. วงศ FLAGELLARIACEAE 

ชื่ออื่น  - 

ถิ่นกําเนดิ   

ลักษณะเฉพาะ  เปนพืชน้ําลมลุกอายุหลายป ชอบขึ้นในบริเวณที่ลุม 

ปากแมน้ําใกลปาชายเลน  

1. ลําตน  มีลําตนเปนเถาเลื้อยเกาะกับไม 

ชนิดอื่น  

2. ใบ  เปนใบเดี่ยวรูปหลายหอก โคนใบแผเปนกาบโอบรอบลาํตน ปลายใบเรียวแหลม เมื่อ

ใบเจริญเต็มที่ปลายใบจะมวนงอเพื่อเกาะเกี่ยวกับส่ิงอื่น  

3. ดอก  ออกเปนชอที่ปลายยอด ประกอบดวยดอกยอยขนาดเล็ก ไมมีกานดอก  

4. ผล  เปนรูปกลม มีเมล็ด 1-3 เมล็ด 

สรรพคุณ 1. รักษาถุงน้ําดี และโลหิต 

สวนที่ใช  เหงา 

2. ลดไข ไขกาฬ (แผลกดทับ) ชัก สลบ หอบ ล้ินแข็ง 

สวนที่ใช  ตนและหัว 

3. โรคทางเดินปสสาวะ 

สวนที่ใช  ทั้งหาสดๆ ตมดื่มแทนน้ํา 
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14. 

ชื่อภาษาไทย  เถาถอบแถบ  

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Derris trifoliate Lour.  

วงศ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 

ชื่ออื่น  แควบทะเล, ถอบแถบทะเล, ผักแถบ(กลาง),  

ทับแถบ(สมุทรสงคราม), ถัว่น้ํา(นราธิวาส) 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนไมเถา ลําตนมักเลื้อยทอดไปตามพื้นดิน ยาว  

5-10 เมตร กิ่งเรียวยาว 

1. ใบ  เปนใบประกอบแบบขนนกปลายคลี่ เรียงเวียน กานใบยาว 10-15 ซม. มใีบยอย 1-2 

คู และที่ปลายอีก 1 ใบ กานใบยอยส้ัน แผนใบยอยรูปไขแกมรูปขอบขนาน รูปรีแกมรูป

ขอบขนาน ถึงรปูขอบขนานแกมรูปไขกลับ ขนาด 1.5-5 x 3-10 ซม. ผิวใบเกลี้ยงทั้งสอง

ดาน ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนทูถึงมนกลม เสนใบ 8 – 10 คู 

2. ดอก  ออกเปนชองเดี่ยวตามงามใบ ชอดอกยาว 5-15 ซม. ดอกมสีีขาว กอนจะ

เปล่ียนเปนสีชมพูออน เสนผาศูนยกลาง 1 ซม. ออกดอกระหวางเดือน พฤษภาคม – 

สิงหาคม 

3. ผล  เปนฝก เบี้ยว รูปขอบขนาน ขอบฝกเปนสันบางแคบ สันฝกดานบน กวางกวา

ดานลางสองเทา ขนาด 3 x 3.5 ซม. มี 1 เมล็ด  

4. เมล็ด  เมล็ดรูปไตยาว 1 – 1.2 ถอบแถบน้ํา ขึ้นตามฝงแมน้ําและพื้นที่พรุใกลทะเล  

สรรพคุณ เปนยาระบาย แกพิษตานทรางขโมย  ถายเสมหะ  เปนยาระบายออนๆ 

วิธีใช  ตน – ราก – ใบ ใชรับประทานเปนยาระบาย แกพษิตานทรางขโมย  ถายเสมหะ ใชตมกับ

น้ําใหเด็กรับประทานเปนยาระบายออนๆ ขับลมผาย ถาใชเถาเปนยาระบายไดดีกวาใบ สวนใหญ

จะเอามาผสมเปนกระสายยาตามอาการของเด็กวาทองผูกหรือไม 
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15. 

ชื่อภาษาไทย  เถาหัวลิง 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Sacolobus globosus Wall. 

วงศ  Asclepiadaceae 

ชื่ออื่น  หัวลิง 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ หัวลิงเปนไมเถา  

1. ใบ  ใบเดี่ยวรูปไขปลายโคนแหลม  

2. ดอก  ดอกกวาง 1 ซม. เปนชอดก สีมวงออน 

3. ผล  ผลกลม เปลือกหนาสีน้ําตาล ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 10 ซม. มีรอย

ตะเข็บหนาสีน้ําตาลเขมดานเดียว ขึ้นอยูในปาชื้นทั่วไป 

สรรพคุณ แกซางเด็ก ตานขโมย 

วิธีใช  ใชหัวตม 
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16. 

ชื่อภาษาไทย  เบญจมาสทะเล 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Wedelia biflora   

วงศ : COMPOSITAE 

ชื่ออื่น  เบญจมาศน้ําเค็ม ,ผักคราดทะเล  

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ  เปนไมพุมกึ่งเลื้อยสูง 1.5-5 เมตร  

มีกิ่งมาก แผทอดยอด คลุมพื้นดิน  

กิ่งใบและชอดอก มีขนสั้นสีขาว  

สากมือ  

1. ใบ  เปนใบเดี่ยว เรียงตัว แบบเรียงตรงขามสลับตั้งฉาก ใบรูปไขแกมขอบขนานหรือรูป

หอก เสนใบ 3 เสนชัดเจน  

2. ดอก  ดอกออกเปนชอกระจกุแนน บนปลายกานชอตามงามใบ  ใกลยอดและเปนกลุม

ปลายกิ่งดอกสีเหลือง  

3. ผล  ผลแหงสีน้ําตาลแกปลายตัด รูปไขกลับ ดานบนมีขนสั้นแข็ง และโคงงอ แดงเมื่อแก 

4. เมล็ด  เมล็ดรูปกระสวย 

สรรพคุณ 1. เปนยาพอกที่ทองหญิงหลังคลอด รักษาทองลาย หรือรักษาแผลอักเสบ เสนเลือดขอด 

บํารุงกําลังหลังคลอด เปนยาขับปสสาวะ  

วิธีใช  ใบ  ใชบดละเอียด เปนยาพอกที่ทองหญิงหลังคลอด รักษาทองลาย หรือรักษา

แผลอักเสบ เสนเลือดขอด น้ําที่คั้นจากใบผสมกับนมวัวดื่มบํารุงกําลังหลังคลอด และยัง

เปนยาขับปสสาวะใหคลอง 

2. เปนยาถาย  

วิธีใช ดอก  เปนยาถาย รับประทานมาก ถายมาก  

3. เปนยารักษากามโรค ชนิดหนองใน และแกนิ่วในกระเพาะปสสาวะ 

วิธีใช ราก  เปนยารักษากามโรค ชนิดหนองใน และแกนิ่วในกระเพาะปสสาวะ 
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17. 

ชื่อภาษาไทย  เถายาลิง 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Sarcolobus globusus Wall. 

วงศ  ASCLEPIADACEAE 

ชื่ออื่น  หัวเล็ก 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ  1. ตน  เปนพรรณไมเถา 

2. ใบ  ใบเปนใบเดี่ยว ออกกันเปนคู ตรงขามกัน ใบมีลักษณะเปนรูปไข หรือเปนรูปขอบ

ขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบมีขนาดยาวประมาณ 1.2-2.5 ซม. ใตทองใบมีเสนใบ

ประมาณ 5-7 คู เห็นไดชัด 

3. ดอก  ดอกออกเปนชอ ตามบริเวณงาม กานชอดอกยาวประมาณ 6-13 มม. ลักษณะ

ของดอกมีกลีบรองกลีบดอก และกลีบดอกอยางละ 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมตดิกัน มีสี

มวงภายในกลบี มีเกสรทั้งตัวผูและตัวเมียเชื่อมติดอยู ดอกเมื่อบานเต็มที่จะโตประมาณ 

1 ซม. 

4. ผล  ผลมีลักษณะเปนฝกรูปกลม มน เปลือกฝกเปนสีน้ําตาล ฝกมีขนาดกวางยาว

ประมาณ 4 นิ้ว ขางในฝกมีเมล็ด เปนไข แบน ยาวประมาณ 18 มม. มีขอบหนาเปนสี

น้ําตาลแก 

สรรพคุณ รับประทานหลังคลอดบุตร ขับเลือดดี 

วิธีใช  ใบ ตน เถา ดอก ผล มาเขา 

ดีปลี พริกไทย กระเทียม โขลกผสมเหลา รับประทานหลังคลอดบุตร ขับเลือดดี 
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18. 

ชื่อภาษาไทย  จุกโรหินี (เถาพงุปลา) 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Dischidia rafflesiana  

วงศ ASCLEPIADACEAE 

ชื่ออื่น  โกฐพุงปลา (กลาง) กลวยไม (เหนือ)  

เถาพุงปลา (ระนอง ตะวันออก) นมตําไร (เขมร)  

บวบลม (นครราศรีมา อุบลราชธานี) 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ 1. ลําตน  เปนไมเถาเลื้อยเกาะพันตนไมอื่น  

มีรากตามลําตน สวนตางๆ ของเถามียางสีขาว 

เหมือนน้ํานม  

2. ใบ  เปนใบเดี่ยว เรียงตรงขามกัน แผนใบหนา  

อวบน้ํา รูปคอนขางกลม เสนผาศูนยกลาง  

1-2  ซม. ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองดาน เนื่องจากถกูมดเจาะเขาอาศัย ทําใหมีลักษณะโปงเปน 

ถุง ยาว  5 -10 ซม. กวาง 3-5 ซม. กานใบสั้น 

3. ดอก  ดอกเล็ก รูปโคม สีเขียวแกมเหลือง ออกเปนกระจุกหรือเปนชอส้ันๆ  ตามงามใบ  

4. ผล  ฝกเรียว ยาว 5-7.5 ซม. กวาง 3-5 มม.  

5. เมล็ด  เมล็ดเล็ก แบน มีขนเปนพูที่ปลาย 

สรรพคุณ แกอักเสบในชองหู 

วิธีใช  นําใบท่ีพองใชมีดปาดออก เติมน้ํา พมิเสน ตั้งไฟพอรอน รอจนเย็นแลวนํามาหยอดหู 
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19. 

ชื่อภาษาไทย  หัวรอยรู 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Hydnophyum formicarum  

วงศ :RUBIACEAE 

ชื่ออื่น  ปุมเปา (ตราด)  

กระเชาผีมด กาฝากหัวเสือ (ใต)  

ดาลูปูตาลิมา (มลาย-ูนราธิวาส) 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนไมพุมอิงอาศัยอยูบนตนไม  

ลําตนตอนโคนโปงพอง ภายในเปนโพรงมชีองทะลุถึงกัน เปนที่อาศัยของมด พบทางภาค

ตะวันออกเฉียงใต และภาคใตของประเทศ 

สรรพคุณ บํารุงหัวใจ ขับเสนชีพจร ขบัพยาธิในทอง แกอาการปวดตามขอ แกขอเทาอักเสบบวม แกลมตางๆ 

วิธีใช  นําหัวแชน้ําเพื่อไลมดออก แลวนํามาหั่นตากแดด ตมน้ําดื่มเปนยาบํารุงหัวใจ ขบัเสนชีพจร

ดีมาก ขบัพยาธิในทอง แกอาการปวดตามขอ แกขอเทาอักเสบบวม แกลมตางๆ ดีมาก 
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20. 

ชื่อภาษาไทย  สามสิบ 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Asparagus racemosus Willd   

วงศ LILIACEAE 

ชื่ออื่น  จวงเครือ (ภาคเหนือ)  

เตอสีเบาะ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)  

ผักชีชาง (หนองคาย) ผักหนาม(นครราชสีมา)  

พอควายเมะ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม)  

สามรอยราก (กาญจนบุรี) 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ ไมเถาเล็ก สีเขียวเปนมัน มีหนาม  

1. ใบ ลดขนาดลงจนเปนเกล็ด ออกสลับ สวนเสนสีเขียวที่ออกเปนกระจุก คอื กิ่ง ทําหนาที่

แทนใบ ยาว ๑-๓.๖ เซนติเมตร  

2. ดอก สีขาว กล่ินหอมออนๆ ออกเปนชอตามซอกกิ่ง กลีบเล้ียงและกลีบดอกลักษณะ

เหมือนกัน เมือ่บานเสนผานศูนยกลางประมาณ ๐.๕ เซนติเมตร เกสรตัวผู ๖ อัน ผล 

คอนขางกลมม ี๓ พ ู

สรรพคุณ แกทองเสีย  

วิธีใช  นําใบ 12 ใบมาตม ดื่ม 1 แกว 
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21. 

ชื่อภาษาไทย  ตอไส 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Allophyllus cobbe (Linn.) Bl.  

วงศ SAPINDACEAE 

ชื่ออื่น  - 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนไมพุม ลําตนตั้งตรง สูง 1-4 เมตร 

1. ใบ  เปนใบประกอบ เรียงสลับ  

มี 3 ใบยอย ใบยอยรูปไขกลับ รูปไข หรือรูปใบหอก ขนาด 2-7 x 3-20 ซม. ปลายใบเรียว

แหลม ฐานใบแหลม ขอบในเรียบ หรือหยักฟนเลื่อย แผนใบเกลี้ยง หรือมีขน กานใบยอย

ที่เปนคู ส้ัน สวนกานใบยอยทีป่ลายยอดยาว 2.5 ซม. 

2. ดอก  มีขนาดเล็กประมาณ 2 มม. สีขาว หรือเหลืองจางๆ ออกเปนชอกระจะเดี่ยวๆ ตาม

งามใบ ชอดอกยาว 6-18 ซม. กานดอกยอยส้ัน 

3. ผล  กลม ผิวเกลี้ยง เสนผาศูนยกลาง 4-6 มม. ผลออนสีเขียว ผลสุกสีแดง ออกดอกและ

ผลตลอดป เปนพันธุไมที่ขึ้นในดินเลนดานหลังปาชายเลน 

สรรพคุณ ประสานเสน และเอ็น ขับปสสาวะใหสะดวก 
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22. 

ชื่อภาษาไทย  ชะเลือด 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Caesalpinia mimosoides lamk.,  

Premna obtusifolia R.Br.  

วงศ CAESALPINIOIDEAE 

ชื่ออื่น  ชะเลือด ชะเรือด สาบเรือด  

ปอตาปลาแล (นราธิวาส) 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนไมเถาเนื้อแข็ง  

1. ลําตน มีหนามงอขึ้นถี่ตลอดทุกสวนตั้งแตลําตนถึงกิ่งและยอด เปนไมเล้ือยพาดพิงไมอื่น  

2. ใบ  มีลักษณะคลายใบมะขามแตใบเล็กกวา แตกกานใบออกมาจากลําตนมีหนาม ยอด

ออนงอคู   

3. ผล  ออกฝกคลายฝกมะขามออนมีเมล็ด 4-6 เมล็ด 

สรรพคุณ แกกลอน แกเสนตึงเปนเถาดาน   

วิธีใช  ใชรากชะเลือดนําไปตมรับประทาน เชา - เย็น 
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23. 

ชื่อภาษาไทย  กําแพงเจ็ดชั้น 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Salacia chinensis L.  

วงศ  CELASTRACEAE 

ชื่ออื่น  ตะลุมนก (ราชบุรี),  

ตาไก (พษิณุโลก, นครราชสีมา),  

น้ํานอง มะตอมไก (ภาคเหนือ),  

หลุมนก (ภาคใต)  

กําแพงเจ็ดชั้น (ระยอง, ตราด, ประจวบคีรีขันธ) 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนไมพุมรอเล้ือย สูง 2-6 ม.  

1. ใบ  เปนใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี รูปไข หรือรูปไขกลับ ปลายแหลมหรือมน โคนสอบ 

ขอบหยักหยาบๆ  

2. ดอก  ออกเปนกลุมหรือเปนชอส้ันๆ ที่งามใบ ดอกเล็ก สีเขียวอมเหลืองหรือเหลือง กลีบ

เล้ียงเล็กมาก กลีบดอก 5 กลีบ รูปไขปอม  

3. ผล  คอนขางกลมหรอืรีเสนผานศูนยกลาง 1-2 ซม. ผลสุกสีแดงหรือแดงอมสม ม ี1 เมล็ด 

เมล็ดคอนขางกลม 

สรรพคุณ เปนยาแกเสนเอ็น ขยายกลามเนื้อ ปวด แกถาย อาเจียน ลําไสไมดี  

วิธีใช  ตมหรือดองก็ได หรือบดเปนผงปนกับน้ําผ้ึงเปนยาลูกกลอน 
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24. 

ชื่อภาษาไทย  เปง 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Phoenix paludosa Roxb.  

วงศ PALMAE 

ชื่ออื่น  - 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนพวกปาลม มีลําตนรูปทรงกระบอก สูง  

4-10 เมตร เสนผาศูนยกลาง 5-9 ซม. ขึ้นเปนกอ มีใบหนาแนนเปนกลุม สวนบนของลําตนมีกาน

ใบซึ่งมีหนามตดิอยู และมีกาบซึ่งเปนเสนใยสีเทาหุม 

1. ใบ  มีใบมาก คอนขางสั้น ขนาด 0.45 x 1.5 เมตร ใบโคง สีเขียวเปนมัน หรือสีเขียวอม

เหลือง ทองใบสีเทาคลายควัน โคนใบมีเสนใยเปนกาบหุมลําตน ใบ ยอยเล็ก แคบ ยาว 

ขอบพบัเขา คอนขางแข็ง และตรงปลายใบหอยลง ตามกานใบดานลางมีหนามเรียวยาว

แหลมและแข็ง 

2. ดอก  เปนดอกแยกเพศตางตน ชอดอกตั้งตรงออกที่งามใบ มีกาบขนาดใหญ 1 อัน หุม 

แตกอบนี้จะหลดุไปในไมขา กานชอดอกยาว 60 ซม. ประกอบดวย กลุมของชอดอกยอย 

ซึ่งเปนชอเชิงลดเรียวตรง จํานวนมาก เรียงทํามมุแคบกับแกนหลักไปทางปลายชอ 

3. ผล  เปนผลสด ออนนุม รูปไข ขนาด 0.8 -1 x 1-1.5 ซม. ผลแกสีสม มผีนังชั้นในบาง

คลายกระดาษ มีเมล็ดเดียว 

สรรพคุณ แกเม็ดผื่นคัน ถอนพิษไข แกหดั เปนยาเย็น  แกพิษปลาดุกทะเล 

วิธีใช  ใชใบทุบๆ นํามาแชน้ําพอประมาณนาน 15 – 30 นาที หรือ นํายอดออน ตํากับกะป และหัว

หอม พอกบริเวณที่เปน 
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25. 

ชื่อภาษาไทย  จาก 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Napa Frutlcans Wurmb.  

วงศ PALMAE 

ชื่ออื่น  อัตตะ (มลาย-ูใต) 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนไมจําพวกปาลม มีขนาดเล็ก ลําตนเปน 

เหงาอยูใตดิน  รากอวบอวนอดัแนนบริเวณ 

กอ เหงามีลักษณะคลายฟองน้ํา มักจะจมอยูในโคลน และอยูใตน้ําขณะน้าํทวม 

1. ใบ  เปนแบบขนนก ยาว 4-9 เมตร ลักษณะแข็ง  

ตั้งตรงขึ้น ใบยอยรูปใบหอก ยาว 0.9-1.3 เมตร เรียงตัว 2 แถวคลายใบมะพราว มีกาบ

ใหญเปนกอ ผิวใบดานบนสีเขียวเปนมนั ดานทองใบสีเขียวเหลือง ฐานใบอวนซอนทับกัน 

2. ดอก  ออกที่งามใบ บริเวณใกลปลายยอด ดอกเปนดอกแยกเพศแตอยูตนเดียวกัน ดอก

เพศเมียเปนชอกระจุกแนนลอมรอบดวยดอกเพศผู เปนชอเชิงลดขนาดสั้น ซึ่งดอกเพศผูนี้

จะเรียงอยูบนชอดอกแบบหางกระรอก กานดอกสีน้ําตาล ดอกสีเหลืองเขม 

3. ผล  ออกเปนชอ แตละชอมีผลจํานวนมาก ชอผลหอยลง ผลอัดกันแนน เปนรูปทรงกลม 

เสนผาศูนยกลาง 30 ซม. ผลเปนเหลี่ยมรูปทรงรี ยาว 7-10 ซม. ผลออนสีเขียว และเปนสี

ดําเมื่อแก ผลแหงติดอยูบนตนกอนที่จะรวงหลน เปลือกของผลเปนเสนใยอัดกันแนน  

4. เมล็ด  รูปไขสีขาว แข็ง ยาว 3-5 ซม. รับประทานได ผลแกราวๆ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 

สรรพคุณ 1. แกโรคเด็กออน 
วิธีใช  รกจากและหนอดอก  เอาสุมไฟแกโรคเด็กออน 

2. บํารุงเด็กแข็งแรง 
วิธีใช  นมจาก (อยูใตใบแก มีลักษณะเปนจุดๆ) ขูดรูดๆ เอามาตมน้าํใหเด็กแรกเกิด 
บํารุงเด็กแข็งแรง 

3. แกลมจรตางๆ ขับเสมหะ และดับพิษทั้งปวง 
วิธีใช  ใบ  มีรสฝาด แกลมจรตางๆ ขับเสมหะ และดับพิษทั้งปวง  

4. สมานริดสีดวงทวาร 
วิธีใช  น้ําตาลจาก  สมานริดสีดวงทวาร  

5. แกแพเบื่อเมาแมงดา หรือผิดสําแดงจากอาหารทะเล 
วิธีใช  ตะโพกจาก แกเบื่อเมา บิดตมน้ํา แกแพเบื่อเมาแมงดา หรือผิดสําแดงจากอาหาร
ทะเล ผสมกับน้ําตาลออยก็ได 

6. แกพิษแมงดาไฟ แมงดาถวย แมงดาเหรา 
วิธีใช  ลําตน  เผาไฟบิดเอาน้ําผสมน้ําปูนใส แกพิษแมงดาไฟ แมงดาถวย แมงดาเหรา 

หมายเหตุ   โรงพยาบาลยังไมมีวิธีรักษา 
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26. 

ชื่อภาษาไทย  โพธิ์ทะเล 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Thespesia populnea  (L.) Sol. ex Correa  

วงศ MALVACEAE 

ชื่ออื่น  ปอกะหมัดไทร ปอหมัดไทร บากู 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ ไมตนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 10-15 เมตร    

1. เปลือก  เปลือกนอกสีชมพอูมน้ําตาล 

ออน ผิวขรุขระเปนตุมเล็ก ๆ ตลอดลําตน 

เนื้อไมสีน้ําตาลอมแดงคล้ํา มีร้ิวสีออน  

มีเส้ียน เปนคลื่นบางเล็กนอย พบมากในบริเวณที่มีทรายมาก ซึ่งน้ําทวมถึงเปนบางคราว   

2. ใบ  ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน รูปหัวใจกวาง 12 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตรเนื้อใบคอนขาง

หนา โคนใบเวาปลาย     ใบแหลม   

3. ดอก  ดอกใหญสีเหลืองขนาด 6 - 10 เซนติเมตร   เมื่อบานเต็มที่มีกล่ินหอมเล็กนอย เมือ่

แกจัดจะเปลี่ยนเปนสีแดง ออกเดี่ยว ๆ ตามงามใบ   

4. ผล  ผิวแข็ง มขีนาด 4 เซนติเมตรภายใน มเีมือกสีเหลือง ๆ เมล็ดเล็กยาวคลายเสนใย

ไหม 

สรรพคุณ ฆาเหาในเด็ก มีรสเมา 

วิธีใช  นําลูกมาตําพอกฆาเหาในเด็ก มีรสเมา 
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27. 

ชื่อภาษาไทย  โปรงแดง 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob.  

วงศ RHIZOPHORACEAE 

ชื่ออื่น  โปรง, โปรงใหญ, ปรง(สมุทรสาคร,จันทบุรี), แสม(ใต) 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนไมยืนตนขนาดเล็ก – กลาง สูง 7-15 เมตร โคนตน 

มีพูพอนเล็กนอย มีรากค้ําจุนขนาดเล็ก รากหายใจ 

รูปคลายเขา อวนกลม ยาว 12 -20 ซม. เหนือผิวดิน  

สีน้ําตาลอมชมพู เรือนยอดเปนกลุมกลม สีเขม เปลือกสีชมพูเร่ือๆ หรือนํ้าตาลออน เรียบถึงแตก

เปนสะเก็ด ตนแกมีรอยแผลเปน ชองอากาศเห็นเดนชัดสีน้ําตาล 

1. ใบ  เปนใบเดี่ยว เรียงตรงขามสลับทิศทาง เปนกระจุกที่ปลายกิ่ง แผนใบชีใ้บทางปลาย

กิ่ง รูปไขกลับแกมขอบขนานถึงรูปไขกลับ ขนาด 3 – 8 x 5 - 12 ซม. ปลายใบปานมน 

หรือเวาตื้นๆ ฐานใบรูปล่ิม ขอบใบมักเปนคลื่น ผิวใบดานบนสีเขียวเขม ทองใบสซีีด กาน

ใบยาว 1.5 – 4 ซม. หูใบยาว 1 – 3 ซม.  

2. ดอก  ออกเปนชอกระจุกตามงามใบ แตละชอมี 4-8 ดอก กานชอดอกเรียวยาว 1-1.5 

ซม. กานดอกยอย ส้ัน วงกลีบเลี้ยงยาว 0.5 – 0.7 ซม. กลีบเล้ียงหยักลึก เชื่อมติดกันที่

โคนหลอดกลีบเล้ียง กลีบดอก 5 กลีบ รูปขอบขนาน สีขาว 

3. ผล  รูปผลแพรกลับ ยาว 1-3 ซม. สีเขียวถึงน้ําตาลแกมเขียว เปนผลแบบงอกตั้งแตยังติด

อยูบนตน ลําตนใตใบเลี้ยงหรือ “ฝก” รูปทรงกระบอก ขนาด 0.5-0.8 x 15-35 ซม. ปลาย

เล็กขยายใหญไปทางสวนโคน แลวสอบแหลม มีสันแหลมตามยาว ผิวขรุขระ สีเขียว เมื่อ

แกจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล หอยลงในแนวดิ่งออกดอกและผลเกือบตลอดป ขึ้นอยูดานใน

ของปาชายเลน ตามริมชายฝงแมน้ํา ที่น้ําทวมถึงอยางสม่าํเสมอ และดนิมีการระบาย

น้ําดี 

สรรพคุณ เปลือกมีรสฝาด แกน้ํากัดเทา แผลพุพอง  หรือใชยอมแห  อวน และยอมผา 

วิธีใช  ใชตมกับน้ําไวชะลางบาดแผล  หรือเอาเทาแช 
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28. 

ชื่อภาษาไทย  ตะบูนขาว  

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Xylocarpus granatum วงศ MELIACEAE 

ชื่ออื่น  กระบูน, กระบนูขาว,ตะบูน (กลาง,ใต) หยี่เหร (ใต) 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนไมยืนตนขนาดเล็ก - กลาง สูง 8-20 เมตร  

ไมผลัดใบ ลําตนสั้น แตกกิ่งใกลโคนตนมีพูพอน 

แผออกคดเคี้ยว ตอเนื่องกับรากหายใจที ่แบนคลาย 

แผนกระดาน เปลือกเรียบบาง สีเหลืองแตมเขียวออน  

หรือสีน้ําตาลออนถึงสีน้ําตาลแกมชมพู ลักษณะคลาย 

ตนฝรั่งหรือตนตะแบก เปลือกหลุดออกเปนแผนไมแนนอน  

1. ใบ  เปนใบประกอบแบบขนนก ชั้นเดียว ไมมียอด เรียงสลับ ใบยอยมักมักมี1-2 คู เรียง

ตรงขาม หรือเยื้องกันเล็กนอย แผนใบรูปไขกลับ ขนาด 2-5 x 7-14 ซม. แผนใบสมมาตร

กัน ปลายใบกลม ฐานใบล่ิม  

2. ดอก  ออกเปนชอที่งาม ชอดอกแบบชอแยกแขนง ยาว 3-8 ซม.แตละชอม ี 8-20 ดอก 

เสนผานศูนยกลาง 1-1.2 ซม. เปนดอกแยกเพศ กานดอกยอยยาว 0.4-1 ซม.กลีบเล้ียง 4 

กลีบ ยาว 0.2 ซม. กลีบดอก 4 กลีบไมติดกนั สีขาวครีม เกสรเพศผู8อันดอกมีกล่ินหอม

ตั้งแตบายถึงค่ํา 

3. ผล  ลักษณะกลม เสนผานศูนยกลาง 15-20 ซม.แบงเปน 4พู เทาๆกัน แตละผลมี 7-17 

เมล็ดลักษณะโคงนูน หนึ่ง ดาน กวาง 6-10 ซม. ผลแกสีน้ําตาลแดง คลายผลทับทิม ออก

ดอก- ผล ตลอดทั้งป 

การเจรญิเติบโต  มักขึ้นปะปนกับพันธุไมปาชายเลนหลายชนิด เชนไมพังกา หัวสุมดอกขาว ถั่วดํา

ตาตุมทะเลและไมโกงกางใบเล็กเปนตนขึ้นไดดีในน้ํากรอยพบบางเล็กนอยในบริเวณน้ําจืด 

สรรพคุณ แกหืด แกไอ แกทองรวง แกบดิ แกโรคอหิวาต อาเจียนเปนเลือด และใชหามเลือด 

วิธีใช ตมน้ํากนิแกหืด  แกไอ เมล็ดตมรับประทาน แกทองรวง แกบิด เปลือก-ตน-ผล ตมน้ํา

รับประทาน แกโรคอหิวาต อาเจียนเปนเลือด หรือคั้นน้ํามดแดงมาผสมดื่ม จะหามเลือดภายในได 
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29. 

ชื่อภาษาไทย  โคลงเคลงขน 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Melastoma villosum   

วงศ MELASTOMATACEAE 

ชื่ออื่น  เอ็นอา, มายะ (ตราด), เอ็นอา (อบุลราชธาน)ี 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนไมพุมสูง 1-2 เมตร แตกกิ่งมาก ทรงพุมแนนทึบ กิ่งมีสีคลายราสนิม และมีขนปกคลุม  

1. ใบ  เปนใบเดีย่ว ออกตรงขาม แผนใบรูปขอบขนานแกมรปูไข ขนาด 1.2-2.3 x 4-8 ซม. 

ปลายใบแหลม ฐานใบกลม ขอบใบเรียบ มีเสนใบออกจากโคนใบ 4-5 เสน แผนใบ

ดานบนมีสีเขียวเขม มีขนบางๆ ดานทองใบซีด มีขนหนาแนน กานใบยาว 0.4-0.8ซม.มี

ขนปกคลุมเมื่อจับแผนใบจะรูสึกสากมือ  

2. ดอก  ออกเปนชอกระจุกส้ันๆ 3-6 ซม. ที่ปลายกิ่ง ชอดอกมีขนาดใหญเสนผาน

ศูนยกลาง 4-6 ซม. แตละชอมี 3- 6 ดอก กานดอกยอยยาว 0.5 ซม. วงกลีบเล้ียงยาว 

0.7-1 ซม. สีมวงแดง มีขนปุยปกคลุม กลีบดอกมีขนาดใหญ 5 กลีบ แตละกลีบไมติดกัน 

สีชมพูถึงสีมวงแดงเขม ขนาด 1.5-2.3 ซม.เกสรเพศผู10อนัขนาดใหญ5อนัมีกานสีเหลือง

และมวงสวนบนโคง สวนขนาดเล็ก อีก 5 อันมีสีเหลืองและเหยียดตรง  

3. ผล  เปนแบบผลสด มีเมล็ดหลายเมล็ดฝงอยูในเนื้อผลที่มีสีมวง ผลแกแตกออก ไมเปน

ระเบียบ ออกดอกและผลระหวางเดือน มิถุนายน-สิงหาคม  

สรรพคุณ เปนยาแกฝแกเกลื้อน 

วิธีใช  ใชใบตําทาโดยตรงไมตองผสมอยางอืน่ 
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30. 

ชื่อภาษาไทย  เสม็ดขาว 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Melaleuca cajuputi Powell  

วงศ MYRTACEAE 

ชื่ออื่น  เสม็ด (กลาง), เม็ด, เหม็ด (ใต) 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนไมขนาดเล็ก-ใหญ สูง 5-25 เมตร  

ไมผลัดใบ เรือนยอดแผกวาง ลําตนมักบิด  

เปลือกสีขาวถึงน้ําตาลเทา เปนแผนบางๆ ซอนกันเปนปก หนา นุม เปลือกชั้นในบาง สีน้ําตาล  

ยอดออน มีขนสีขาวเปนมันคลายเสนไหม 

1. ใบ  เปนใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ แผนใบรูปหอก หรือรูปรี ขนาด 1.5-4 x 5-10 ซม. ปลาย

ใบและโคนใบแหลม ผิวใบเกลีย้ง ยกเวนใบออน ซึ่งมีขนยาว เปนมัน กานใบยาว 0.3-1 

ซม. มีขนยาวนุมปกคลุม 

2. ดอก  ออกเปนชอ ยาว 3-9 ซม. ที่ปลายกิง่ แตละชอมีดอกเล็กสีขาวจํานวนมาก กลีบ

เล้ียงยาว 0.3 ซม. โคนกลีบติดกัน รูปซอนแกมรูปไขกลับ กานเกสรเพศผูยาวพนกลีบดอก

เปนพู ออกดอกเดือนกุมภาพนัธ-พฤษภาคม และสิงหาคม –พฤศจิกายน  

3. ผล  เปนผลแหงแตก รูปถวย ปลายปด ขนาดเล็ก แปน กวางยาวประมาณ 0.4 ซม. เปน

พันธุไมที่มักขึ้นเปนกลุมใหญ ในที่ลุมน้ําขงัดานหลังปาชายเลน และมักพบกระจายใน

เขตปาขายเลนที่น้ําทวมถึงนอย โดยมีขนาดไมใหญนัก  

4. เนื้อไม  ใชกอสรางและทําเสา คงทนตอสภาพที่เปยกชื้นอยูเสมอ หรือเมื่ออยูในน้ําเค็ม  

เปลือกตนใชทาํหมันเรือ และใชทอกอนไตสําหรับจุดไฟ ใบนํ้ามาสกัดทําน้ํามันหอม

ระเหย 

สรรพคุณ มีรสเผ็ดรอน แกเลือด แกลม ทองอืด ทองเฟอ ลมจุกหัวใจ หนามืด    

วิธีใช  ใชใบออนและผลเสม็ดขาว เคี้ยวใหละเอียดและกลืนบรรเทาอาการเบื้องตน หรือผสมเหลา 

ถาไมมใีชพิมเสนแทนได หรือใชมดแดงตํากับเหลาผสมใบออนกับผล (ยายุง) แกเลือดออกภายใน 

รอบเดือนมาไมปกติ ไขสุกกอนกําหนดในสตรีบางราย แพทยวิจัยวาเปนมะเร็งโพรงมดลูก หรือ

เนื้อรายตองผาตัด สามารถรักษาใหหายได นอกจากนี้ยังรักษาโรคในคนชกัตาเหลือก อาการไขตัว

รอนจัด อาการช็อก ใหดื่ม 1 แกว 
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31. 

ชื่อภาษาไทย  ลําพู 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Sonneratia caseolaris (L.) Engl.  

วงศ  SONNERATIACEAE 

ชื่ออื่น  - 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนไมยืนตนขนาดกลาง-ใหญสูง 8-20เมตร ไมผลัดใบ  

กิ่งหอยยอยลง ตนที่อายุนอยเปลือกเรียบ แตเมื่ออายมุากขึน้เปลือกจะหยาบ แตกเปนรองลึก เปน

สะเก็ด รากหายใจยาว 70 ซม. หรือยาวกวา เสนผาศูนยกลางที่โคนราก 4-5 ซม. เรียวแหลมไป

ทางปลายราก 

1. ใบ  เปนใบเดี่ยว เรียงตรงขาม แผนใบรูปรี รูปขอบขนานแกมรูปรี ปลายใบแหลมทู ถึง

เปนติ่งสั้น ฐานใบรูปล่ิม  

2. ดอก  ออกเดี่ยวๆ ที่ปลายกิ่ง รูปใบหอกแกมรูปสามเหลี่ยม แฉกยาวกวาหลอด โคนกลีบ

เล้ียงดานในสีออกแดง กลีบดอกสีแดงเขม อยูระหวางกลีบเล้ียง เกสรเพศผูจํานวนมาก 

กานชูอบัเรณูยาว 2.5-4 ซม. โคนกานสีแดง ปลายสีขาว รวงงายภายในวันเดียวออกดอก

เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 

3. ผล  เปนผลมีเนื้อ รูปกลม ผลสุกมีกล่ินหอมและนิ่ม ออกผลเดือนตุลาคม-กมุภาพันธ ขึ้น

ในเขตปาชายเลนที่น้ําคอนขางจืด หรือมีชวงระยะเวลาที่ระดับความเค็มของน้ํานอยเปน

เวลานาน มักขึน้เปนกลุมตามริมชายฝงแมน้าํที่เปนดินเลนเหนียวและลึก 

สรรพคุณ แกพิษสารเคมีตกคาง 

วิธีใช  รากหั่นเปนแวนๆ ตมกับรากมะเดื่อปา รากหญาคา รากขอย รากเทียนทอง รากสมปอย 

รากหญาแปลงหมู รากเถาวัลยเขียว เถาชะเอมเทศ แกนเทพทาโล เคี่ยวพอประมาณ ดืม่แทนน้ํา 

พิษจะขบัออกทางปสสาวะ  

* เมื่อหายแลวควรทําบุญคาครู 6 สลึง 
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32. 

ชื่อภาษาไทย  แสมขาว  

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Avicennia alba วงศ :AVICENNIACEAE 

ชื่ออื่น  พีพีเล, (ตรัง), แหม, แหมเล (ใต) 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนไมยืนตนขนาดกลาง-ใหญ สูง 8-20 ซม.ไมมีพูพอน  

ลําตนแตกกิ่ง ระดับต่ํา เรือนยอดคอนขางกลม แผกวาง  

หนาทึบ กิ่งหอยลง เปลือกเรียบสีเทา ถึงดํา มักจะม ี

สีสนิม เกิดจากพวกเชื้อราติดตามกิ่ง และผิวของลําตน มีรากหายใจ รูปคลายดินสอยาว 15-30 

ซม. เหนือผิวดิน หนาแนนบริเวณโคน  

1. ใบ  เปนใบเดี่ยว เรียงตรงขามกัน แผนใบรูปใบหอก แกม รีหรือรูปขอบขนาน ขนาด 2-5 

x 5-16 ซม. ปลายใบแหลมถงึเรียวแหลม ฐานใบแหลม ผิวใบดานบนสีเขียวเขมเปนมัน 

ดานทองใบมีขนยาวนุม สีเทาออน หรือ สีเทาเงินหรือสีออกขาว แผนใบเมือ่แหง จะเปนสี

ดํา กานใบยาว 1 -2 ซมดอก ออกเปนชอท่ีปลายกิ่ง หรืองามใบใกลปลายกิ่งเปนชอเชิง

ลดยาว3-8 ซม.มีขนยาวนุมสีน้าํตาลเหลืองหมนปกคลุม  

2. ดอก  มีขนาดเล็ก ดอกยอยไมมีกานดอก เสนผาศูนยกลาง 0.4-0.6 ซม. กลีบเลียง 5 

กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ ยาว 0.2-0.3 ซม. โคนกลีบติดกัน สีเหลืองสม เกสรเพศผู 4 อัน 

ออกดอกระหวางเดือน มกราคม-เมษายน  

3. ผล  รูปคลายพริก หรือรูปไขเบี้ยว แบน ขนาด1.5-2 x 2.5-4 ซม. ปลายผลมีจะงอย 

เปลือกออนนุม สีเหลืองอมเขียว มีขนยาวนุมสีเขียวออน ผลจะเปลือกจะแตก ดานขาง

ตามยาวผล และมวนเปนหลอดกลม แตละผลมี 1เมล็ด  

การเจริญเติบโต เปนไมเบิกนาํ ขึ้นไดดีในพืน้ที่ดินเลนออน ที่ระบายน้ําด ีสวนมากจะอยูในปาเลน

ดานนอกสุด เปนไมที่ชวยใหมกีารตกตะกอน ทําใหเกิดแผนดินงอก 

สรรพคุณ แกนมีรสเค็มเฝอน  แกลมในกระดูก แกกษัย 

วิธีใช  ใชตมกบัน้ําแกลมในกระดูก แกกษัย โดยมากจะใชคูกันกับแสมสาร เปนยาขับประจําเดือน

ในสตรี 
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33. 

ชื่อภาษาไทย  จิกทะเล 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Barringtonia asiatica L.Kurz   

วงศ :LECYTHIDACEAE 

ชื่ออื่น  โคนเล, อามง 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ  ไมตนขนาดใหญ ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับ 

ตอนปลาย กิ่ง แผนใบหนา รูปใหญหอก กวาง 

ประมาณ 15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 35  

เซนติเมตร สีเขียวเขม  

1. ดอก  สีขาว มีเกสรเพศผูสีมวงแซม  

บานเวลากลางคืน กลางวันดอกจะโรย  

เมื่อดอกตูมมีสีขาวคลายดอกยี่หุบ เวลาบานจะเห็นเกสรเพศผูชัดเจน  

2. ผล  เปนเหล่ียมและมปีลายแหลมคลายลูกดิ่ง นิเวศวิทยาชอบขึ้นตามรมิชายหาดที่มีดิน

เลน และขึ้นไดในที่มีดินเลนแข็ง และปาชายหาด 

สรรพคุณ มีรสฝาด ขม เฝอน เปนยาสมาน เหมือนจิกเขา เนื้อเปลือกดองแกพิษในคนแพตนรัก   

วิธีใช  นําเอามาทุบหรือตําแลวเอามาแชน้ําอาบแกรักกัด 
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34. 

ชื่อภาษาไทย  สารภีทะเล 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Alexandrian Laurel 

ชื่อวิทยาศาสตร  Calophyllum inophyllum L.  

วงศ :GUTTIFERAE 

ชื่ออื่น  กระทิง, ทึง, กะทึง 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ ไมยืนตนขนาดกลาง เปลือกลําตนสีเทาเรียบ 

1. ใบ  เกิดตรงขามกัน มีเสนใบเรียงขนานกับเสนกลาง ใบเปนรูปไขกลับ หรือรูปส่ีเหลี่ยม 

ผืนผา ปลายแหลมเล็กนอย กวาง 7-10 ซม. ยาว 10-20 ซม. ใบดานบนและดานลางเปน

มัน กานใบยาว 1-3 ซม.  

2. ดอก  ออกเปนชอมี 2-3 ดอก มีกล่ินหอม ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.5 ซม. มีสี

ขาว มีกลีบ 4 กลีบ กลีบรองดอก 4 กลีบ มีเกสรเพศผูมาก ดอกออกประมาณเดือน

ตุลาคมถึงธันวาคม  

3. ผล  ผลเกล้ียง ขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 2.5 ซม. มีสีเหลืองการกระจาย  

พบทั่วไปในหมูเกาะแอฟริกาตะวันออก อินเดีย ศรีลังกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต และออสเตรเลีย 

ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด ประโยชน เนื้อไมใชทําเรือ หมอนรถไฟ เกวียน ไมมีความทนทาน 

เหนียว สามารถปลกูตานทานลมไดดีไมมีโรคแมลงทําลาย  

สรรพคุณ รักษาโรครูมาติกส โรคคันตามผิวหนัง รักษาเกี่ยวกับการคลอดบุตร เปนยาสมาน สรางเม็ดเลือด 

และเปนยาแกเมาจากสาเหตุตางๆ 

วิธีใช  น้ํามนัในเมล็ดใชรักษาโรครูมาติกส โรคคันตามผิวหนัง ยางจากเปลือกลําตนใชรักษา

เกี่ยวกับการคลอดบุตร ใบใชเบื่อปลา เปนยาสมาน สรางเม็ดเลือด โดยใชใบและราก เนื้อไมตม

รับประทานหรือใชใบรวกน้ํารอนแลวตากแหง ตมดื่มแทนน้ําชา แกเมาจากสาเหตุตางๆ 
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35. 

ชื่อภาษาไทย  กระเชาสีดา 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Aristolochia indica L.  

วงศ ARISTOLOCHIACEAE 

ชื่ออื่น  กระเชาถุงทอง 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนไมเถา  

1. ใบ  เดี่ยวเรียงสลับ รูปสาม 

เหลี่ยมแคบ  

2. ชอดอก  ส้ันออกตามงามใบ กล่ินเหม็น ชอหนึ่งมีเพียง 2-3 ดอก กลีบดอกมชีั้นเดียว

เชื่อมติดกันเปนหลอด โคนหลอดพองออกเปนกระเปาะกลม เหนือขึ้นไปคอดเปนหลอด

เล็กๆ ปลายกลีบผายออกเปนรูปปากแตรเบี้ยว เกสรเพศผู 6 อัน ยอดเกสรเพศเมียมี 6 

แฉก  

3. ผล  คอนขางกลมหรือรูปขอบขนานคอนขางกวาง ผลแกแตกเปน 6 เส่ียง แตกเลยไปถึง

กานผลและแยกออกเปน 6 กาน  

4. เมล็ด  แบน รูปไข มีปก 

สรรพคุณ รากมีรสขมมากชวยขับลม มฤีทธิ์ทําใหอาเจยีน เปนยาแกพิษงู ยากระตุนและยาบํารุงประจําเดือน

มาไมปกติ ใชกบัเด็กแรกคลอดที่มีลมในลําไสมาก (ทองอืด) 
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36. 

ชื่อภาษาไทย  เถาอรคนธ 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Tetracera indica Merr.  

วงศ Dilleniaceae 

ชื่ออื่น  เถากะปดใบเลือ่ม (ประจวบครีีขันธ )  

บอระคน อรคนธ (ตรัง)  

ปดคาย ปดเลื่อน (สุราษฎรธานี )  

ปดนํ้ามัน ( ปตตานี )  

มะตาดเครือรสสุคนธขาว สุคนธรส เสาวรส ( กรุงเทพฯ ) ยานปด (นครศรีธรรมราช) 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เถายาวเลื้อยไปตามพื้นดินหรือคลุมพันธุไม 

1. ใบ ใบเดี่ยวออกสลับกัน 

ขอบใบจักร ที่ปลายและโคนใบแหลมใบคอนขางหยาบมีขนใบกวาง3.5-5เซนติเมตร ยาว

5.5-10.5เซนติเมตรกานใบยาวประมาณ1เซนติเมตร 

2. ดอก  สีขาวกลิ่น หอมม4ีกลีบดอกมีเสนผาศูนยกลางประมาณ2เซนติเมตรเกสรตัวผูเห็น 

ไดชัดจํานวนมากมายชอดอกยาวออกที่ปลายยอดและโคนกานใบ 

3. ผล  ผลเมื่อสุก สีน้ําตาลมีสองเมล็ด 

สรรพคุณ เปนยาแกรอน ดับพิษงู  

วิธีใช  ใชน้ําจากเถาที่ตัดหยอดตา แกตาอักเสบ 

หมายเหต ุ  ถาถูกกระทบตามแขนแรงๆ จะไหมเปนทาง 
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37. 

ชื่อภาษาไทย  หงอนไกทะเล 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Cork tree 

ชื่อวิทยาศาสตร  Heritiera littoralis  วงศ STERCULIACEAE 

ชื่ออื่น  ไขควาย (กระบี)่, ดุหุน (ตรัง), 

หงอนไก (กลาง,สุราษฎรธานี) 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนไมยืนตนขนาดเล็กถึงกลาง สูง 5- 20 เมตร  

มีพูพอนนอย ลําตนมักบิด และคดงอ เปลือก 

สีน้ําตาลถึงเทาเขม หยาบเปนเกล็ด มีรอยแตก 

เปนรองลึก ตามยาว เนื้อไมสีขาว 

1. ใบเปนใบเดี่ยวเรียงสลับอยูเปนกลุม   

ที่ปลายกิ่งแผนใบรูปรีขนานถึงรูปหอก 

แกมรูปไข ขนาด 5-9 x 10-22 ซม. ปลายใบกลมหรือเปนติ่งหนาม ถึงคอนขางเรียวแหลม 

ฐานใบกลมถึงเวาเล็กนอย ขอบใบเรียบหรือเปนคลื่น ใบหนาคลายแผนหนัง ผิวใบ

ดานบนเกลี้ยง สีเขียวเขม ดานทองใบมีเกลด็สีเทา - เงิน หนาแนน เสนใบ 7-15 คู ปลาย

เสนประสานกันกอน ถึงขอบใบ เสนกลางใบ และเสนใบเดนชัดมาก ทางดานทองใบ กาน

ใบคอนขางอวบ ยาว 0.5-1.1 ซม. 

2. ดอก  ออกตามงามใบใกลปลายกิ่ง เปนชอแยกแขนง ยาว 10-20 ซม. เปนดอกแยกเพศ 

ดอกเล็ก รูประฆังยาว 0.3-0.7 ซม. มีขนสั้นนุม ผิวดานนอก สีน้ําตาลแกมเขียว ดานในสี

แดง - สม วงงกลีบรวม 4-6 กลีบ รูปสามเหลี่ยมแคบ ๆ ไมมกีลีบดอก ดอกเพศผูยาว 0.3-

0.58 ซม. ดอกเพศเมียยาว 0.3-0.7 ซม. ออกดอกเดือน มนีาคม -พฤษภาคม และเดือน 

ตุลาคม - พฤศจิกายน  

3. ผล   รูปทรงรี ขนาด 4-6 x 5-11 ซม. เปลือกเปนเสนใยอัดแนน ผิวเกลี้ยง เปนมัน ผลออน

สีเขียว ผลแกสีน้ําตาล ดานบนทางปลายผล มีสันคลายครีบ เห็นเดนชัด  

4. เมล็ด  คอนขางกลม มี 1 เมล็ดการเจริญเติบโต ขึ้นดานในของปาชายเลนทั่ว ๆไป ในเขต

น้ํากรอย ที่ดินคอนขางเปนดินทราย 

สรรพคุณ รักษาโรคทางเดินอาหาร ฝ หรือผสมเหงือกปลาหมอ 

วิธีใช  เปลือก ราก ตองขูดเอาสวนนอกออกใหหมดใชเฉพาะใยของเปลือก (เนื้อใน) ตมรักษาโรค

ทางเดินอาหาร ฝ หรือผสมเหงือกปลาหมอ  

หมายเหต ุ สวนนอกของเปลือกมีพษิเหมือนตะโกนา เปนตัวเรงใหออกฤทธิ์เร็วมากแตเปน

อันตราย กับคนไข 
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38. 

ชื่อภาษาไทย  กกลังกา 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Umbrella Plant 

ชื่อวิทยาศาสตร  Cyperus flabelliformis Rottb.  

วงศ: CYPERACEAE 

ชื่ออื่น  กกรังกา, กกตนกลม, กกขนาก, กกดอกแดง, 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนพืชจําพวกหญา มีเหงาใตดิน ส้ัน และแข็ง  

1. ลําตน เหนือดินรูปสามเหลี่ยมมน ออกเปนกอ  

ตั้งตรง สูงประมาณ ๑-๑.๕ ม.  

2. ใบ  เปนแผนบางๆ เปนกระจกุที่โคน ปลายลําตน 

มีใบประดับรูปดาบ สีเขียวสด ยาวประมาณ ๓๐ ซม. 

เรียงซอนเปนวงประมาณ ๒๐ ใบ  

3. ดอก เล็กๆ สีขาวอมเขียว กานชอเรียวยาว สีเขียวออน มใีบประดับมาก ออกตามซอกใบ 

แผซอนกันสองชั้นที่ปลายตน เมื่อแกเปนสีน้ําตาลออน  

4. ผล  รูปไข มีทอรังไขติดอยู  

ถิ่นกําเนิดอยูในทวีปแอฟริกา ขึ้นไดตามที่ลุมที่น้ําทวมถึง หวยหนองคลองบึงทั่วไป ขยายพันธุโดย

เมล็ด และการแยกหนอ 

สรรพคุณ 1. ใบ  แกพยาธ ิ

2. ดอก  แกโรคในปาก 

3. ราก  ทําใหโลหิตในทองตก 

4. หัว  เจริญอาหาร 
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39. 

ชื่อภาษาไทย  หญาลูกใตใบ 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Phyllanthus amarus Schum.&Thonn. 

วงศ Euphorbiaceae 

ชื่ออื่น  ลูกใตใบ (ชื่อพืน้บานอีสาน) 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ เปนพืชลมลุกขนาดเล็กความสูงลําตน ประมาณ  

30-60 ซม.  

1. ใบ ประกอบชัน้เดียว เรียงเหมือนใบมะขาม ใบรูปไข ปลายและโคนใบมน  

2. ผล กลม ผิวคอนขางเรียบกานยาวเทาลูก ทดสอบรสจะมีรสขมจัด 

สรรพคุณ แกความดันสูง หอบ เหนื่อย  แกไขรอนใน แกไขจับสั่น แกพิษตานซาง แกโทษน้ําดี แกรอนใน 

กระหายน้ํา 
วิธีใช  เคี้ยวรับประทานโดยไมตองมีพิธ ี
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40. 

ชื่อภาษาไทย  รากหญาตีนกา 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Goose grass, Fowe foot grass, Wire grass, Yard grass 
ชื่อวิทยาศาสตร  Eleusine indica (L.) Gaertn. 

วงศ Gramineae (Poaceae) 

ชื่ออื่น  - 

ถิ่นกําเนดิ  เม็กซิโก 

ลักษณะเฉพาะ เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลําตนสั้นตั้งเปนกอ ความสูงของกอ 

ประมาณ 50 เซนติเมตร ลําตนแบนสีขาว - เขียวออน  

แตกตนใหมที่โคนกอเปนกอขนาดใหญ  

1. ใบ  รูปแถบยาว ปลายเรียวแหลม โคนใบมขีนไมแข็งนัก กาบใบคอนขางใหญสีเขียวออน 

- ขาวหุมซอนทับใบท่ีเกิดลําดับหลัง  

2. ดอก  ออกดอกที่ปลายยอด กานดอกสีเขียวกลมยาว และแตกชอดอกที่สวนปลาย 3 - 8 

ชอ ในแตละชอยอยมีดอกยอยจํานวนมาก 

สรรพคุณ แกคนเปนลม ปสสาวะไมออก  

วิธีใช  ใชรากหญาตีนกา ตม โดยขุดรวมประมาณ 1 กํามอื นํามาตม เคี่ยว 3 ใช 1 แกโรคขัดเบา 

ทําใหปสสาวะคลอง ใชเฉพาะอยาง  

*  หายแลวใสบาตรทําบุญกรวดน้ําใหหมอแกม 

 



 45

41. 

ชื่อภาษาไทย  หญาน้ํานมราชสีห 

ชื่อภาษาอังกฤษ  - 

ชื่อวิทยาศาสตร  Euphorbia Piluiteata L, 

ชื่ออื่น  - 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ น้ํานมราชสีหเปนหญาชนิดหนึ่ง 

1. ใบ  เปนใบเล็ก ๆ ปลายใบแหลม  

มีใบที่ขอ 

2. ดอก คลายตางหูที่ขอของใบ มีสีเขียวสลับแดง ตนแยกจากรากเปนเถาเลื่อยยาว

ประมาณ 1 ฟุต  

3. ลําตน มีขน เมื่อเด็ดลําตนจะมียางเปนสีขาวออกมาคลายน้ํานม 

สรรพคุณในทางยา ดี  

สรรพคุณ แกช้ําใน ขับปสสาวะ บํารุงน้ํานมสตรีหลังคลอด 

วิธีใช  แกช้าํใน โดยเก็บมาผสมดีปลี พริกไทย กระเทียม อยางละ 7 เม็ด ตําละเอียดผสมเหลาคั้น

น้ําดื่ม หรือ ใชทั้งตนเอามาหั่นใหส้ัน ๆ ประมาณครึ่งนิ้วฟุต แลวผ่ึงแดดพอหมาด ๆ เอามาคั่วไฟให

เหลือง คลายใบชาจีน ชงอยางน้ําชารับประทานหอมดีมาก มีคุณในทางขบัปสสาวะ แกปสสาวะ

แดง เหลืองขุนขันได นอกจากนี้เอาตนสด ๆ มาหั่น แลวตมเอาน้ําใหหญิงที่คลอดบุตรแลวไมมี

น้ํานมหรือน้ํานมนอย ใหรับประทานจะทําใหเกิดน้ํานมมาก และฟอกชาํระน้ํานมมารดาใหบริสุทธิ์ 

 



 46

42. 

ชื่อภาษาไทย  ลูกหวา 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Jambolan Plum ,  

Java Plum 

ชื่อวิทยาศาสตร  Syzygium cumini  (L.) Skeels 

วงศ MYRTACEAE 

ชื่ออื่น  หาขี้แพะ (เชียงราย) 

ถิ่นกําเนดิ  - 

ลักษณะเฉพาะ ไมตน สูง 10-25 เมตร   

1. ใบ  ใบเดี่ยว  

ออกตรงขาม แผนใบรูปรีหรือรูปไขกลับ กวาง 5-9 เซนติเมตร ยาว 9-15 เซนติเมตร 

ปลายแหลม   โคนมน   

2. ดอก  สีขาวออกเปนชอตามงามใบ   

3. ผล  รูป รี กวางประมาณ 0.8 เซนติเมตร ยาว 1.5-3 เซนติเมตร    

สรรพคุณ แกทองรวง ยาแกบิด อมแกปากเปอย คอเปอย แกน้ําลายเหนียว แกบิด  

วิธีใช  ผลแกสีดําออกมวง รับประทานมีรสหวาน แกทองรวง เปลือกใชเปนยาแกบิด นํามาตมน้ํา 

อมแกปากเปอย คอเปอย เปนเม็ด แกน้ําลายเหนียว ใบแกบดิ เปนยาตม 
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43. 

ชื่อภาษาไทย  ไทรยอย 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Golden Fig, Weeping Fig 

ชื่อวิทยาศาสตร  Ficus benjamina Linn. 

วงศ MORACEAE 

ชื่ออื่น  - 

ถิ่นกําเนดิ  ในประเทศเขตรอน โดยเฉพาะ 

ทวีปเอเซีย เชน ไทย อินเดีย 

มาเลเซีย 

ลักษณะเฉพาะ โดยทั่วไป ไทรยอยมอียูหลายชนิด มีทั้งใบกลมและ 

ใบยาวรี เปนไมยืนตนสูง 5 – 10 เมตร  

1. ราก  มีรากอากาศ  

2. ใบ  เปนใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปรีแกมรูปไข  

ยาวประมาณ 1 - 2 นิ้ว กานใบออน ใบมีสีเขยีวเปนมัน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ  

3. ดอก  ขนาดเล็ก มฐีานรองดอก ออกดอกชวงเดือนกุมภาพันธ  

4. ผล  เปนทรงกลม เมื่อสุกสีเหลือง 

สรรพคุณ ใชประคบทา แกฝกาฬภายใน  และบํารุงธาต ุ

วิธีใช  รากสวนที่หอยตัดมาตําผสมการบูน พมิเสน เปนตัวนํามาใชประคบทา แกฝกาฬภายใน 

และบํารุงธาตุไดดีมาก หรือนํามาหั่น คั่วใหเหลืองชงแบบชารับประทาน 
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44. 

ชื่อภาษาไทย  รังมดกนงอน 

ชื่อภาษาอังกฤษ   

ชื่อวิทยาศาสตร   

ชื่ออื่น   

ถิ่นกําเนดิ   

ลักษณะเฉพาะ  

สรรพคุณ  

 

 

 


