องค ์ความรู ้

สมุนไพรพื้นบ้าน

บ ้านห ้วยหมอ้
ต�ำบลบ ้านตุน
่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
เครื อข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่น
เพื่อการจัดการลุ่มน�้ำอิงอย่างยัง่ ยืน
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ค�ำน�ำ
บ้านห้วยหม้อ เป็ นชุมชนที่อยูใ่ กล้กบั ดอยหลวงที่มีป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็ น
ป่ าต้นน�้ำ  มีความหลากหลายทั้งชนิดพืช สัตว์ และสิ่ งมีชีวติ ชนิดอื่น คนในชุมชนมี
ความผูกพันธ์กบั ทรัพยากรป่ าไม้มายาวนานนับตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานจนมาถึงปัจจุบนั
ผ่านวิถีชีวติ ของคนในชุมชนกับการพึ่งพิงทรัพยากรที่หาได้จากป่ า มีการเชื่อมโยงมิติ
ความสัมพันธ์ในด้านมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ส่ งผ่านความรู ้จากรุ่ น
หนึ่ งสู่ อีกรุ่ นหนึ่ ง สมุนไพรพื้นบ้านเป็ นผลผลิตจากธรรมชาติที่ชุมชนรู ้จกั น�ำมาใช้
ประโยชน์เพื่อการรักษาโรคภัยตั้งแต่สมัยอดีตและส่ งต่อองค์ความรู ้สู่ทายาทที่เป็ น
ปราชญ์ชุมชนในปั จจุบนั ในช่วงหนึ่ งที่สมุนไพรได้รับความนิ ยมลดลงจากการเข้า
มายาแผนปัจจุบนั ที่เป็ นยาสังเคราะห์และผลิตจากสารเคมีซ่ ึงสะดวกต่อการใช้มากกว่า
สมุนไพร แต่ปัจจุบนั ทัว่ โลกได้ยอมรับแล้วว่าผลที่ ได้จากการสกัดสมุนไพรให้
คุณประโยชน์ดีกว่ายาสังเคราะห์ ประกอบกับชุมชนในลุ่มน�้ำอิงหลายชุมชน โดย
เฉพาะบ้านห้วยหม้อเป็ นแหล่งทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ มีพชื ชนิดต่างๆ ที่ใช้เป็ นยา
สมุนไพร โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งเครื อข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่น
เพื่อการจัดการลุ่มน�้ำอิงอย่างยัง่ ยืน เป็ นโครงการร่ วมระหว่างศูนย์วนศาสตร์ ชุมชน
เพือ่ คนกับป่ า กับสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนา
ท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายร่ วมกับภาคีทอ้ งถิ่นที่สำ� คัญทั้งสภา
ประชาชนลุ่มน�้ำอิ ง กลุ่มรั กษ์เชี ยงของ พะเยาที วีชุมชน สถาบันปวงพญาพยาว
มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ได้รวบรวมองค์ความรู ้
สมุนไพรทั้งสรรพคุณพืชสมุนไพรและวิธีการใช้ยาสมุนไพรเพือ่ รักษาโรคจัดท�ำเป็ น
หนังสือ เพือ่ ให้คนในชุมชนและนอกชุมชนได้นำ� เอาองค์ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
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สารบัญ
บ้านห้วยหม้อ หน้า 4
สรรพคุณพืชสมุนไพร หน้า 5
นาย อ้าย ทองชัย
ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์ หน้า 36
ตำ�รับยาสมุนไพร บ้านห้วยหม้อ หน้า 37
เอกสารอ้างอิง หน้า 52
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บ้ านห้วยหม้อ หมู่ 5 ตั้งอยูใ่ นเขตต�ำบลบ้านตุ่น อ�ำเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา มีระดับความสูง 437 เมตรจากระดับ
น�้ำทะเลปานกลาง มีสภาพภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่มที่
เนินและภูเขา โดยมีเทือกเขาดอยหลวงวางตัวอยูใ่ นแนว
เหนือ – ใต้และอยูท่ างทิศตะวันตกของชุมชนบ้านห้วย
หม้อ เป็ นพื้ น ที่ ป่ าอุ ด มสมบู ร ณ์ อ ยู่ใ นเขตพื้ น ที่ ข อง
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และเขตป่ าสงวนป่ าแม่ต๋ำ � แม่นาเรื อ พื้นที่เนินจะมีสภาพดินเป็ นดินปนทรายและ
ลูกรัง ส่ วนในพื้นที่ราบลุ่มสภาพดินจะเป็ นดินเหนียว
ที่เหมาะต่อการท�ำนาและการเพาะปลูก มีลำ� ห้วยแม่ตุ่น
ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยูอ่ าศัย มีอ่างเก็บน�้ำ
ห้วยตุ่นตั้งอยูใ่ นทิศตะวันตกและอ่างเก็บน�้ำห้วยม่วง
(ห้วยแฮ้) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของชุมชน
อาณาเขตติดต่ อ
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ   บ้านเหล่า หมู  ่ 9 ต�ำบลบ้านตุน่
ทิศใต้     ติดต่อกับ  บ้านห้วยลึก หมู  ่ 6 ต�ำบลบ้านตุน่
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ เทือกเขาดอยหลวง
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านบัว หมู่ 4 ต�ำบลบ้านตุ่น
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สรรพคุณ

พืชสมุนไพร

สมุนไพรมีคุณค่า
เก็บไว้ใช้ยนื นาน

พึงรักษาให้ลูกหลาน
เพื่อสื บสานภูมิปัญญา
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กระถิน

ชื่อสามัญ : กระถิน
ชื่อท้องถิ่น : กระถิน (คนเมือง,ม้ง), โพซุยเซ่ (กะเหรี่ ยงแม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
ชื่อวงศ์ : FABACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พมุ่ ขนาดใหญ่ถึงไม้ตน้ ขนาดเล็ก สู งได้ถึง
10 เมตร ไม่ค่อยแตกกิ่งก้านสาขา ใบเป็ นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น
เรี ยงสลับ ใบย่อย 5 - 20 คู่ เรี ยงตรงข้าม รู ปขอบขนาน ขนาดใบกว้าง
0.1 - 0.15 ซม. ยาว 0.6 - 2.1 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว ขอบมีขน ท้อง
ใบมีสีนวล ช่อดอกออกเป็ นช่อกระจุกแน่นออกตามซอกใบ 1 - 3 ช่อ เป็ น
ฝอยนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อย ผลเป็ นฝักออกเป็ นช่อ ฝักแบนยาวประมาณ
10 - 15 ซม. เห็นเมล็ดเป็ นจุดๆ ในฝักตลอดฝัก
สรรพคุณ / ประโยชน์
ยอดอ่อน               รับประทานสดและฝักอ่อน ต้มกินกับน�้ำพริ ก
ราก                        ฝนใส่ ตุ่มใส
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กระท ้อน
ชื่อสามัญ : กระท้อน
ชื่อท้องถิ่น : เตียน ล่อน สะท้อน (ภาคใต้)
มะต้อง (ภาคเหนือ,อุดรธานี) มะติ๋น (ภาคเหนือ) สตียา สะตู (มาเลย์-นราธิวาส)
สะโต (มาเลย์-ปั ตตานี)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.
ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ตน้ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สู ง
15 - 40 เมตร ต้นเปลา ตรง แตกกิ่งต�่ำ เปลือกสี เทาอมน�้ำตาล ค่อนข้างเรี ยบ ใบ
แก่จดั สี แดงอิฐหรื อสี แสด ใบช่อ ยาว 20 - 40 ซม. ช่อติดเรี ยงสลับเวียนกันไป
ใบปลายช่อเป็ นใบเดี่ยว ดอกช่อ ออกรวมเป็ นช่อ ไม่แยกแขนงตามปลายกิ่ง ช่อ
ยาว 5 - 15 ซม. มีขนนุ่มทัว่ ไป ดอกเล็ก สี เหลืองอ่อน หรื อเขียวอ่อนอมเหลือง
ดอกสมบรู ณ์เพศ กลิ่นหอมอ่อนๆ ผล กลมหรื อแป้น อุม้ น�้ำ ผลอ่อนสี เขียว แก่
จัดสี เหลือง เมล็ดรู ปไต เรี ยงตามแนวตั้ง 5 เมล็ด ออกดอกเดือน มกราคม -มีนาคม
และเป็ นผลเดือน มีนาคม - พฤษภาคม
สรรพคุณ / ประโยชน์
ผล                 กระท้อนมีสรรพคุณใช้เป็ นยาฝาดสมาน แก้เลือดออกตามไรฟัน
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ชื่อสามัญ : เกี๋ยงหลวง
ชื่อท้องถิ่น : เกี๋ยงหลวง (เชียงใหม่),
เตย (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus helicopus Kurz ex Miq.
ชื่อวงศ์ : PANDANACEAE

๋
เกียงหลวง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ตน้ สู งได้ถึง 8 ม. ใบเดี่ยว เรี ยงเวียน
สลับเป็ นสามเกลียว รู ปขอบขนานแคบ ปลายเรี ยวยาว ขอบมีหนาม
สี ดำ � ดอกแยกเพศอยูต่ ่างต้น ช่อดอกเพศผูม้ ีกลิ่นหอมแรง ห้อยลง
เกสรเพศผูอ้ ยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม มีกาบรู ปใบหอก ปลายแหลมยาว สี
ขาว ช่อดอกเพศเมียมีหลายช่ออยูบ่ นก้านช่อดอกเดียวกัน แต่ละช่อ
รู ปทรงกระบอก ผลรู ปทรงกระบอก หัวท้ายตัด กว้าง 7-8 ซม. ยาว
10-11 ซม. สี น้ ำ� ตาลทอง เกิดจากผลย่อยๆ เบียดกัน แต่ละผลปลายมี
หนามเรี ยวยาวผลละ 1 อัน
สรรพคุณ / ประโยชน์
ต้น               แก้โรคเก๊า
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ชื่อสามัญ : โกฐจุฬา
ชื่อท้องถิ่น : โกฐจุฬา, โกฐทั้งเก้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eupatorium capillifolium (Lam.) Small ex
                            Porter & Britton
ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
คล้ายต้นผักชีลาว  ล�ำต้นมีสีเขียวขนาดเล็ก ลักษณะใบเป็ นใบเดี่ยว
สี เขียวสดออกเรี ยงสลับกันคล้ายพู่ ดอกมีขนาดเล็กสี ขาวออกเป็ น
ช่อ
สรรพคุณ / ประโยชน์
ใบ                 เข้ายา แก้ลม เวียนหัว

โกฐจุฬา
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ข่า

ชื่อสามัญ : ข่า
ชื่อท้องถิ่น : ข่าหยวก ข่าหลวง (ภาคเหนือ),
                     กฏุกกโรหิ นี (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alpinia galanga (L.) Willd.
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ลม้ ลุก
สู ง 1.5 – 2 เมตร เหง้ามีขอ้ และปล้อง
ชัดเจน ใบเดี่ยว เรี ยงสลับ รู ปใบหอก
รู ปวงรี หรื อเกือบขอบขนาน กว้าง 7 – 9
ซม. ยาว 20 – 40 ซม. ดอก ช่อออกที่
ยอด ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกสี ขาว
โคนติดกันเป็ นหลอดสั้นๆ ปลายแยก
เป็ น 3 กลีบ กลีบใหญ่ที่สุดมีริ้วสี แดง
ใบประดับรู ปไข่ ผลเป็ นผลแห้งแตกได้
รู ปกลม
สรรพคุณ / ประโยชน์
เหง้า     เป็ นยาแก้ทอ้ งขึ้น ท้องอืด
ท้องเฟ้อ ขับลม แก้อาหารเป็ นพิษ แก้
ลมพิษ เป็ นยารักษากลากเกลื้อน โรค
ผิวหนัง ติดเขื้อแบคทีเรี ย เชื้อรา
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ข ้าวสารป่ า
ชื่อสามัญ : ข้าวสารป่ า
ชื่อท้องถิ่น : เข็มแพะ (เชียงใหม่),
กระดูกงูเหลือม เข็มขาว (สุ รินทร์),
เข็มป่ า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pavetta indica L. var.
tomentosa (Roxb. ex Sm.) Hook. f.
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พมุ่ หรื อไม้ตน้ ขนาดเล็ก สู ง 3 - 4 เมตร กิ่งอ่อนกลวง มีขน
ปกคลุมทัว่ ไป  ใบเป็ นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก รู ปรี แกมขอบขนาน หรื อรู ปไข่
แกมขอบขนาน ขนาดกว้าง 4 - 11 ซม. ยาว 9 - 18 ซม. ปลายใบมนหรื อแหลม โคนใบสอบ
ขอบใบเรี ยบ แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ ผิวใบมีขนปกคลุมทั้งสองด้าน เส้นใบ 10 - 14 คู่
ก้านใบยาว 1 - 1.5 ซม. หูใบรู ปสามเหลี่ยม หลุดร่ วงง่าย ดอกสี ขาว ออกเป็ นช่อที่ปลายกิ่ง
หรื อใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกกลม มีขนาด 10 - 15 ซม. ดอกย่อยมีจำ� นวนมาก ส่ วนโคนเป็ น
หลอด ปลายแผ่แยกเป็ น 4 กลีบ ขนาดยาว 3 - 5 ซม. กว้าง 2 - 3 ซม. ผลกลม เมื่อแก่เป็ นสี
ด�ำ ขนาดผ่าศูนย์กลาง 4 - 5 มม. ภายในมี 2 เมล็ด
สรรพคุณ / ประโยชน์
ใบสด               ใช้บดเป็ นยาแก้ไข้
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ชื่อสามัญ : จันทร์ผา
ชื่อท้องถิ่น : จันทน์ผา (ภาคเหนือ), จันทน์แดง (ภาคกลาง, สุ ราษฎร์ธานี), ลัก
กะจันทน์ ลักจัน่ (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen.
ชื่อวงศ์ : ASPARAGACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  จัดเป็ นไม้พมุ่ ขนาดกลาง หรื อเป็ นไม้ตน้ ขนาดเล็ก
ไม่ผลัดใบ เรื อนยอดเป็ นรู ปทรงไข่ เปลือกต้นเป็ นสี น้ ำ� ตาลหรื อสี น้ ำ� ตาลอมสี เทา
แตกเป็ นร่ องตามยาว ไม่มีกิ่งก้าน ใบจะออกตามล�ำต้น ส่ วนแก่นไม้ดา้ นในเป็ น
สี แดง ใบเป็ นใบเดี่ยวออกเรี ยงสลับกันถี่ ๆ ที่ปลายกิ่ง ลักษณะของใบเป็ นรู ป
ยาวรี ขอบขนาน หรื อเป็ นรู ปแถบยาวแคบ ปลายใบเรี ยวแหลม โคนใบแผ่เป็ น
กาบหุม้ ล�ำต้น ส่ วนขอบใบเรี ยบ โคนใบจะติดกับล�ำต้นหรื อโอบคลุมล�ำต้น ไม่มี
ก้านใบ และมักจะทิ้งใบเหลือเพียงยอดเป็ นพุม่
สรรพคุณ / ประโยชน์
แก่น ยาบ�ำรุ งหัวใจ ยาอายุวฒั นะ แก้ไข้
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จันทร ์ผา

ชื่อสามัญ : ดองดึง
ชื่อท้องถิ่น : ก้ามปู (ชัยนาท) หมอยหี ยา่
(อุดรธานี) พันมหา (นครราชสี มา)
คมขวาน หัวขวาน บ้องขวาน (ชลบุรี)
ดาวดึงส์ ว่านก้ามปู (ภาคกลาง)
มะขาโก้ง (ภาคเหนือ) ดาวดึง หัวขวาน
หัวฟาน พันมหา (ภาคอีสาน)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Gloriosa superba L.

ดอง
ดึง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้เถาล้มลุก
อายุหลายปี ยาวได้ถึง 5 เมตร มี เหง้า
ใต้ดินทรงกระบอกโค้ง ใบเดี่ยวเรี ยงสลับ
หรื อเรี ยงเป็ นวงรอบข้อ 1-3 ใบ รู ปขอบ
ขนานแกมรู ป ใบหอก ยาว 5-15 ซม.
ปลายใบเรี ยวแหลมงอเป็ นมื อเกาะ ไร้
ก้าน ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบใกล้ปลาย
กิ่ ง ดอกใหญ่มีสีแดงด้านบน หรื อตาม
ขอบกลีบ มีสีเหลืองด้านล่าง บางครั้งมีสี
เหลื องซี ด อมเขี ยว หรื อสี แดงทั้งดอก
เกสรเพศผูม้ ี 6 อัน ก้านยาว 3-5 ซม. ก้าน
เกสรเพศเมียยาว 0.3-0.7 ซม. แยกเป็ น
3 แฉก ผลรู ปขอบขนาน ยาวประมาณ
5-10 ซม. แตกตามรอยประสาน เมล็ด
กลมสี แดงส้มจ�ำนวนมาก
สรรพคุณ / ประโยชน์
ราก, หัว    ช่วยแก้อาการหัวเข่า
                ปวดบวมได้เป็ นอย่างดี
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ดีปลี
ชื่อสามัญ : ดีปลี
ชื่อท้องถิ่น : ดีปลีเชือก (ภาคใต้) ปานนุ ประดงข้อ (ภาคกลาง)
                    พิษพญาไฟ ปี กผัวะ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper retrofractum Vahl
ชื่อวงศ์ : PIPERRACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้เถา รากฝอยออกบริ เวณข้อเพื่อใช้ยดึ เกาะ ใบ
เดี่ยวรู ปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-5 ซม. ยาว 7-10 ซม. สี เขียวเข้มเป็ นมัน
ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ ดอกย่อยอัดกันแน่น แยกเพศ ผล เป็ นผลสด มีสีเขียว
เมื่อสุ กจะเปลี่ยนเป็ นสี แดง รสเผ็ดร้อน
สรรพคุณ / ประโยชน์
ผล,ใบ               บ�ำรุ งธาตุ  แก้ปวดเมื่อย
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ชุมเห็ดเทศ
ชื่อสามัญ : ชุมเห็ดเทศ
ชื่อท้องถิ่น : ส้มเห็ด (เชียงราย) จุมเห็ด (มหาสารคาม) ขี้คาก ลับมืนหลวง ลับหมื่น
หลวง (ภาคเหนือ) ชุมเห็ด ชุมเห็ดใหญ่ ชุมเห็ดเทศ (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Senna alata (L.) Roxb.
ชื่อวงศ์ : FABACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : จัดเป็ นไม้พมุ่ ขนาดกลาง ความสู งของต้นประมาณ 2-3
เมตร ล�ำต้นแตกกิ่งก้านเป็ นแนวขนานกับพื้นดิน กิ่งจะแผ่ออกทางด้านข้าง มีขนสั้น
นุ่ม เปลือกล�ำต้นเรี ยบเป็ นสี น้ ำ� ตาล ใบเป็ นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ออกเรี ยง
สลับกัน มีใบย่อยประมาณ 8-20 คู่ ลักษณะของใบย่อยเป็ นรู ปขอบขนานแกมรู ปรี
ปลายใบโค้งมนหรื อหยัก โคนใบมนเว้าเข้าหากันเล็กน้อย โคนใบทั้งสองด้านไม่เท่า
กัน ส่ วนขอบใบเรี ยบเป็ นสี แดง เนื้อใบค่อนข้างหนา หยาบและเหนียว แก่นกลางใบ
หนา มีหูใบลักษณะเป็ นรู ปติ่งหู สามเหลี่ยม ออกดอกเป็ นช่อใหญ่ต้ งั โดยจะออกตาม
ซอกใบและตามปลายกิ่ง ดอกเป็ นสี เหลืองทอง มีกลีบดอก 5 กลีบ กลีบดอกมีลกั ษณะ
เป็ นรู ปไข่เกือบกลมหรื อเป็ นรู ปช้อน
สรรพคุณ / ประโยชน์
ทุกส่ วน               เข้ายาแก้ระดูขาว
ใบ                       ลดระดับน�้ำตาลในเลือด
                           และบ�ำรุ งหัวใจ
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ชื่อสามัญ : เดือยหิ น
ชื่อท้องถิ่น : มะเดือยหิ น (เชียงใหม่), ลูกเดือย (ใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coix lacryma-jobi
ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
เป็ นพืชล้มลุกจ�ำพวกหญ้า มีอายุเพียงปี เดียว แตกหน่อรวมกันจนเป็ นกอใหญ่
ใบเรี ยวยาว ปลายใบแหลม ผิวใบสากมือ ดอกไม่สมบูรณ์เพศ และออกที่
ปลายยอด ผลกลม 3 – 8 ผลต่อต้น รู ปทรงคล้ายหยดน�้ำ มีเปลือกแข็ง
สรรพคุณ / ประโยชน์
ราก          ขับนิ่ว ขับพยาธิในเด็ก

เดือยหิน
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ธรณี สาร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus pulcher  Wall. ex Müll. Arg.
ชื่อวงศ์ : PHYLLANTHACEAE
ชื่อสามัญ : ธรณี สาร
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ชื่อท้องถิ่น : มะขามป้อมดิน (เชียงใหม่) เป็ นไม้พุ่มกึ่งไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก ล�ำต้น
เสนี ยด (กรุ งเทพมหานคร) กระทืบยอด ตั้งตรง ล�ำต้นแผ่กิ่งก้านบริ เวณใกล้กบั
(ชุ มพร) ดอกใต้ใบ (นครศรี ธรรมราช) ปลายยอด เปลือกต้นเรี ยบเป็ นสี น้ ำ� ตาล
ก้างปลาแดง ครี บยอด (สุ ราษฎร์ธานี) คด ล�ำต้นมีลกั ษณะกลมและมีรอยแผล ใบ
ทราย (สงขลา) รุ รี (สตู ล ) ก้า งปลา เป็ นใบเดี่ ย ว ออกเรี ยงสลับ แน่ น ใน
(นราธิวาส)
ระนาบเดี ยวกัน บริ เวณปลายยอดมีใบ
ย่อยประมาณ 15-30 คู่ ในแต่ละกิ่งย่อย
สรรพคุณ / ประโยชน์
ลักษณะของใบย่อยเป็ นรู ปขอบขนาน
ใบ, ราก            ช่วยในการถอนพิษไข้ เบี้ยว หรื อเป็ นรู ปขอบขนานแกมรู ปไข่
ทั้งต้น         น�ำมาใช้ประกอบท�ำ ปลายใบมน โคนใบมนเบี้ยว ส่ วนขอบ
น�้ำมนต์ โดยใช้ใบว่านธรณีสารชุบกับ ใบเรี ยบ ปลายสุ ดมีติ่งแหลมขนาดเล็ก
น�้ำมนต์ ใช้ประพรมเพื่อเป็ นการปั ด หลังใบสี เขียว ส่วนท้องใบเป็ นสี เทาแกม
รังควานและเสนียดจัญไร หรื อน�ำทั้ง เขียว ก้านมีสีแดงเล็กน้อย ส่ วนหูใบมีสี
ต้นมาต�ำกับการบูรให้เด็กสู ดดม
น�้ำตาลแดง ลักษณะเป็ นรู ปหอกแกมรู ป
สามเหลี่ยม ดอกเป็ นดอกเดี่ยวสี แดงเข้ม
และเป็ นแบบแยกเพศแต่ อ ยู่ บ นต้ น
เดียวกัน
- 17 -

ชื่อสามัญ : ประยงค์
ชื่อท้องถิ่น : บุญยงค์ ขะยง ขะยม พะยงค์ ยม (ภาคเหนือ) ประยงค์บา้ น
ประยงค์ใบใหญ่ (ภาคกลาง) หอมไกล (ภาคใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaia odorata Lour.
ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็ นไม้พมุ่ กึ่งไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก ทรงพุม่ ทึบค่อน
ข้างกลม มีความสู งของต้นประมาณ 2-3 เมตรและสู งไม่เกิน 5 เมตร ล�ำต้น
แตกกิ่งก้านตั้งแต่โคนต้น เปลือกล�ำต้นเรี ยบเป็ นสี เทา ใบเป็ นใบประกอบ
แบบขนนกออกเรี ยงสลับ ใบย่อยมี 5 ใบ (บางใบอาจมีใบย่อยเพียง 3 ใบ)
ลักษณะของใบเป็ นรู ปรี หรื อรู ปไข่กลับ ปลายใบมน โคนใบแหลม ส่วนขอบ
ใบเรี ยบเป็ นคลื่นเล็กน้อย โดยจะออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ในแต่ละช่อ
ดอกจะประกอบไปด้วยดอกย่อยขนาดเล็กมากกว่า 10 ดอก ดอกย่อยเป็ นสี
เหลืองและมีกลิ่นหอมแรง ลอยไปได้ไกล
สรรพคุณ / ประโยชน์
กิ่ง ราก ใบ
บ�ำรุ งหัวใจ แก้ไข้

ประยงค ์
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ปอบิด
ชื่อสามัญ : ปอบิด
ชื่อท้องถิ่น : ปอทับ (เชียงใหม่), มะบิด (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helicteres isora L.
ชื่อวงศ์ : Sterculiaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
เป็ นไม้พมุ่ ขนาดเล็ก สู งประมาณ 1-2 เมตร ลักษณะของล�ำต้นดูกลมเรี ยวอ่อน
คล้ายเถา เปลือกนอกมีสีเทา และมีดอกสี สม้ ฝักปอบิดหรื อผลปอบิดจะเป็ นฝัก
กลมยาวบิดเป็ นเกลียว มีความยาวประมาณ 2-3 นิ้ว ผลอ่อนมีสีเขียวเมื่อแก่จะ
เป็ นสี ดำ� แห้งด้าน
สรรพคุณ / ประโยชน์
ราก                 บ�ำรุ งหัวใจ
ฝักแห้ง           ลดเสมหะ ท้องอืด ท้องเฟ้อ
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พญาไร ้ใบ
ชื่อสามัญ : พญาไร้ใบ
ชื่อท้องถิ่น : เคียะจีน พญาร้อยใบ (เชียงใหม่), เคียะเทียน (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia tirucalli L.
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
เป็ นไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก มีความสู งของต้นประมาณ 4-7 เมตร ล�ำต้นแตกกิ่งก้าน
สาขามาก ดูคล้ายกับปะการัง เปลือกล�ำต้นแก่เป็ นสี น้ ำ� ตาลเข้ม ไม่มีหนาม ส่ วน
กิ่งอ่อนเป็ นรู ปทรงกระบอกเป็ นสี เขียวเรี ยบเกลี้ยง อวบน�้ำ เมื่อหักหรื อกรี ดดูจะ
มีน้ ำ� ยางสี ขาวข้นออกมาจ�ำนวนมาก
สรรพคุณ / ประโยชน์
ใช้ได้ท้ งั ต้น           ฟอกเลือด ตกขาว

- 20 -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crinum asiaticum L.
ชื่อวงศ์ : AMARYLLIDACEAE

พลับพลึง
ชื่อสามัญ : พลับพลึง
ชื่อท้องถิ่น : พลับพลึง (ภาคเหนือ)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็ นพรรณไม้ลม้ ลุกขึ้นเป็ นกอ และมีหวั อยูใ่ ต้ดิน
ล�ำต้นกลมมีความกว้างประมาณ 15 ซม. และยาวประมาณ 30 ซม.ใบจะออก
รอบ ๆ ล�ำต้น ลักษณะใบแคบยาวเรี ยว ใบจะอวบน�้ำ ขอบใบจะเป็ นคลื่น ตรง
ปลายใบจะแหลม ใบจะมีความยาวประมาณ 1 เมตร และกว้างประมาณ 10-15
ซม. ดอกจะออกเป็ นช่อ ตรงปลายจะเป็ นกระจุกมีประมาณ 12-40 ดอก ตอน
ดอกยังอ่อนอยูจ่ ะมีกาบเป็ นสี เขียวอ่อน ๆ หุม้ อยู่ 2 กาบ ก้านช่อดอกจะมีความ
ยาวประมาณ 90 ซม. ดอกมีความยาวประมาณ 15 ซม. กลีบดอกจะเป็ นสี ขาว
และมีกลิ่นหอม เกสรตัวผูจ้ ะมีอยู่ 6 อัน ติดอยูท่ ี่หลอดดอกตอนโคน ตรงปลาย
เกสรมีลกั ษณะเรี ยวแหลมยาวเป็ นสี แดง โคนเป็ นสี ขาว ส่วนอับเรณูน้ นั จะเป็ น
สี น้ ำ� ตาล ผลเป็ นสี เขียวอ่อน และผลค่อนข้างกลม
สรรพคุณ / ประโยชน์
ใบ    แก้ปวดหัวเข่า ปวดเมื่อยตามร่ างกาย เข้ายาประคบ
                 ผิงไฟ แก้ฝีในท้อง
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แพงพวย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Catharanthus roseus (L.) G.Don
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ : แพงพวย
ชื่อท้องถิ่น : แพงพวยบก แพงพวยฝรั่ง (กรุ งเทพฯ), นมอิน (สุ ราษฎร์ธานี) ผัก
ปอดบก (ภาคเหนือ) แพงพวยบก แพงพวยฝรั่ง (ภาคกลาง)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็ นไม้ลม้ ลุกเนื้ออ่อนพุม่ เตี้ย ล�ำต้นช่วงบนแตกกิ่ง
ก้านสาขามาก เปลือกล�ำต้นเรี ยบเป็ นสี น้ ำ� ตาลปนเขียว มียางสี ขาว ใบเดี่ยวออก
เป็ นคู่เรี ยงตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็ นรู ปไข่หรื อรู ปขอบขนานแกมรู ปไข่
กลับ ปลายใบมนเป็ นติ่งหนาม โคนใบมนหรื อแหลม ส่ วนขอบใบเรี ยบและ
เป็ นคลื่นเล็กน้อย ออกดอกเป็ นช่อกระจุก หรื อออกเป็ นกลุ่ม ๆ กระจุกละ
ประมาณ 1-3 ดอก โดยจะออกตามซอกใบ ดอกย่อยเป็ นสี ชมพูหรื อสี ม่วงและ
สี ขาว ถ้าเป็ นดอกสี ชมพูตรงกลางดอกจะเป็ นสี แดง ส่ วนดอกสี ขาวตรงกลาง
ดอกจะเป็ นสี เหลือง กลีบดอกมีช้ นั เดียวและมี 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติด
กันเป็ นหลอด
สรรพคุณ / ประโยชน์
ราก           แก้ปวดหัวเข่า ยาบ�ำรุ งก�ำลัง
ใบ            บ�ำรุ งหัวใจ
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ไพล
ชื่อสามัญ : ไพล
ชื่อท้องถิ่น : ปูลอย ปูเลย (ภาคเหนือ) ว่านไฟ (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber montanum (J. Koenig) Link ex A. Dietr.
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ไม้ลม้ ลุกสู ง 0.7 - 1.5 เมตร มีเหง้าใต้ดิน เปลือกสี น้ ำ� ตาลแกมเหลือง เนื้อในสี
เหลืองถึงเหลืองแกมเขียว แทงหน่อหรื อล�ำต้นเทียมขึ้นเป็ นกอ ซึ่งประกอบด้วย
กาบหรื อโคนใบหุม้ ซ้อนกัน ใบเดี่ยว เรี ยงสลับ รู ปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง
3.5 - 5.5 เซนติเมตร ยาว 18 - 35 เซนติเมตร ดอกช่อ แทงจากเหง้าใต้ดิน กลีบ
ดอกสี นวล ใบประดับสี ม่วง ผลเป็ นผลแห้งรู ปกลม
สรรพคุณ / ประโยชน์
เหง้า    แก้ทอ้ งอืดเฟ้อ ขับลม แก้บิด ท้องเดิน แก้ฟกซ�้ำ
                ขับประจ�ำเดือนสตรี แก้ผนื่ คัน เป็ นยารักษาหื ด
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พุทรา

ชื่อสามัญ : พุทรา
ชื่อท้องถิ่น : มะตัน นางต้มต้น (ภาคเหนือ), บักทัน หมากกระทัน (ภาคอีสาน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ziziphus jujuba Mill.
ชื่อวงศ์ : RHAMNACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
เป็ นไม้ยนื ต้น สู ง 5-10 เมตร ดอกช่อ ออกเป็ นกระจุกที่ซอกใบ กลีบดอกสี เขียว
อ่อนหรื อเหลืองอ่อนใบเดี่ยว เรี ยงสลับ รู ปไข่แกมวงรี กว้าง 2-6 เซนติเมตร
ยาว 3-8 เซนติเมตร ท้องใบจะมีขนสี น้ ำ� ตาลหรื อขาว หลังใบสี เขียวเข้มผลเป็ น
ผลสด รู ปทรงกลม หรื อรู ปกระสวย เมื่อสุ กสี เหลือง กินได้
สรรพคุณ / ประโยชน์
ใบ           แก้โรคเก๊า ปวดเข่า
ผล   ช่วยบ�ำรุ งประสาทและสมอง ช่วยแก้โรคนอนไม่หลับ
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มะม่วงหาวมะนาวโห่
ชื่อสามัญ : มะม่วงหาวมะนาวโห่
ชื่อท้องถิ่น : หนามขี้แฮด (เชียงใหม่), หนามแดง (กรุ งเทพฯ), มะนาวไม่รู้โห่
(ภาคกลาง), มะนาวโห่ (ภาคใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carissa carandas L.
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
เป็ นไม้พมุ่ ทรงพุม่ กลม ทุกส่ วนมียางสี ขาวเหมือนน�้ำนม ล�ำต้นและกิ่งก้านมี
หนามแหลมยาว 2 - 5 เซนติเมตร ปลายหนามมีสีแดง ใบ เป็ นใบเดี่ยว เรี ยงตรง
ข้าม รู ปไข่กลับ ปลายใบมน หรื อเว้าเข้าเล็กน้อย โคนใบกลม ดอก เป็ นดอกช่อ
สั้นๆ ที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสี ขาว มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ มีขนโคนกลีบเชื่อมติดกัน
เป็ นหลอดยาวสี ชมพูแกมแดง มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ หอมตลอดวัน
สรรพคุณ / ประโยชน์
ผล (สด)     ช่วยบ�ำรุ งสายตา
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รากสามสิบ

ชื่อสามัญ : รากสามสิ บ
ชื่อท้องถิ่น : สามร้อยราก (กาญจนบุรี), ผักหนาม (นครราชสี มา), ผักชีชา้ ง
(หนองคาย), จ๋ วงเครื อ (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asparagus racemosus Willd.
ชื่อวงศ์ : ASPARAGACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้เลื้อยล้มลุก เป็ นเถาขนาดเล็ก ล�ำต้นอวบน�้ำ           
มีรากไว้สะสมอาหารเป็ นกระจุกมากมาย ตามเถาจะมีหนามงุม้ ลงเป็ นระยะ
หลังจากนั้นก็จะมีกิ่งแขนงโผล่ข้ ึนมาจากเถาหลัก และจะมีรากออกตามกิ่ง
แขนง ใบเป็ นใบเดี่ยว เรี ยวยาว และมีใบที่รวมกันเป็ นกระจุกเมื่อแก่จะแข็งคล้าย
หนาม เมื่อใบออกเต็มที่ จะมีสีเขียวเป็ นพวงรอบกิ่ งแขนง มองดูคล้ายหาง
กระรอก  ดอกออกเป็ นช่อตามซอกใบหรื อข้อต่อ ดอกสี ขาวมีกลิ่นหอมนวล
สรรพคุณ / ประโยชน์
ราก            ท�ำแช่อิ่มไว้กินได้ ช่วยบ�ำรุ งน�้ำนม บ�ำรุ งร่ างกายหลังคลอดบุตร
                  บ�ำรุ งครรภ์ เป็ นยาอายุวฒั นะ       
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เล็บครุฑ

ชื่อสามัญ : เล็บครุ ฑ
ชื่อท้องถิ่น : เล็บครุ ฑ, ครุ ฑเท้าเต่, ครุ ฑทอดมัน, ครุ ฑใบเทศ, ครุ ฑผักชี,
                    เล็บครุ ฑใบฝอย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyscias fruticosa (L.) Harms
ชื่อวงศ์ : RALIACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
เป็ นไม้พมุ่ ขนาดเล็ก สู งราว 2 เมตร ลักษณะต้นเป็ นข้อ ล�ำต้นอ่อนมีสีเขียวอ่อน
แกมน�้ำตาลอ่อน เมื่อล�ำต้นแก่เต็มที่กจ็ ะเปลี่ยนกลายเป็ นสี น้ ำ� ตาลอ่อน ล�ำต้น
จะมีรอยแผลของกาบใบ ใบเป็ นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมีรูปร่ างและ
ขนาดแตกต่างกัน ขอบใบหยักย่อยละเอียด ปลายใบเรี ยวแหลม
สรรพคุณ / ประโยชน์
ใบ              แก้ลมวิงเวียนหัว ลดปวมอักเสบ
ราก      ขับปั สสาวะ แก้ปวดข้อ
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ชื่อสามัญ : ว่านมหาเมฆ
ชื่อท้องถิ่น : ขมิ้นด�ำ ว่านขมิ้นด�ำ (เชียงใหม่)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma aeruginosa Roxb.
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
เหง้าสี สนิมทองแดง รู ปไข่ ขนาด 4-7 x 3-5 ซม. ด้านในของเหง้าสี ฟ้าอมเขียว
ส่ วนเหนือดินสู ง 80-90 ซม. ใบรู ปร่ างไข่กลับแกมรู ปรี ขนาด 35-45 x 9-12
ซม. สี เขียว มีแถบสี ม่วงขนานตามแนวเส้นกลางใบ ช่อดอกเกิดจากเหง้า ใบ
ประดับสี เขียว ใบประดับส่ วนยอดสี ชมพูหรื อแดง กลีบดอกสี แดง เกสรเพศผู ้
เป็ นหมันและกลีบปากสี เหลือง อับเรณูมีเดือยเป็ นแผ่นสามเหลี่ยมปลายแหลม
ชี้ลง รังไข่มีขนคลุม
สรรพคุณ / ประโยชน์
เหง้า   ใช้เข้าต�ำรับยาบ�ำรุ งก�ำลัง บ�ำรุ งร่ างกาย
                บ�ำรุ งสายตา เป็ นยาแก้ไข้ แก้อาเจียน

ว่านมหาเมฆ
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ชื่อสามัญ : หญ้าสาบเสื อ
ชื่อท้องถิ่น : หญ้าเมืองวาย หญ้าเมืองฮ้าง หญ้าลืมเมือง หญ้าเลาฮ้าง หญ้า
เหม็น หนองเส้นเปรง หมาหลงฝรั่งเหาะ ฝรั่งรุ กที่ หญ้าครกขาว
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
เป็ นไม้ลม้ ลุก ล�ำต้นและกิ่งก้านปกคลุม ด้วยขนอ่อนนุ่ม ก้านและใบเมื่อขยี้จะ
มีกลิ่นแรงคล้ายสาบเสื อ ใบเดี่ยวออกจากล�ำต้นบริ เวณข้อต่อ ใบออกแบบตรง
กันข้าม รู ปรี คอ่ นข้างเป็ นสามเหลี่ยม ขอบใบหยัก ปลายใบแหลม ฐานใบกว้าง
เรี ยวสอบเข้าหากัน สี เขียวอ่อน เส้นใบเห็นชัดเจน 3 เส้น มีขนปกคลุมผิวใบ
ทั้งสองด้าน ดอกเป็ นช่อสี ขาวหรื อฟ้าอมม่วง ดอกย่อยกลีบดอกหลอมรวมกัน
เป็ นหลอด ผลขนาดเล็ก รู ปร่ างเป็ นห้าเหลี่ยมสี น้ ำ� ตาลหรื อด�ำ มีหนามแข็งบน
เส้นของผล ส่ วนปลายผลมีขนสี ขาว ช่วยพยุงให้ผลและเมล็ดปลิวตามลม
สรรพคุณ / ประโยชน์
ใบ   ขยี้ใส่ แผลสด ห้ามเลือด
                ต้มน�้ำอาบแก้ตวั บวม

สาบเสือ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Rob.
ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE
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้ า
เสียวป่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia saccocalyx  Pierre
ชื่อวงศ์ : FABACEAE
ชื่อสามัญ : เสี้ ยวป่ า
ชื่อท้องถิ่น : ส้มเสี้ ยวโพะ เสี้ ยวดอกขาว (เลย), ส้มเสี้ ยว (นครสวรรค์,
อุดรธานี), คิงโค (นครราชสี มา), ชงโค (นครราชสี มา, สุ พรรณบุรี, อุทยั ธานี,
จันทบุรี), ชงโคป่ า
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ไม้พมุ่ หรื อกึ่งเลื้อย ใบเดี่ยว รู ปไข่กว้าง ตอนปลายแยกเป็ น 2 พู กว้าง 5 - 9 ซม.
ยาว 6 - 10 ซม. เส้นใบ 9 - 11 เส้น ปลายใบแหลม ผิวใบด้านบนเรี ยบ ด้านล่าง
มีขน บางๆ หูใบขนาดเล็กหลุดร่ วงง่าย ดอกสี ขาวหรื อแกมชมพูอ่อน ออกเป็ น
ช่อแบบกระจาย กลีบรองดอกคล้ายกาบหรื อแยกออกเป็ นสองปาก กลีบดอก
มี 5 กลีบ รู ปไข่กลับ ปลายมน
สรรพคุณ / ประโยชน์
ใบ   ต้มกินน�้ำ แก้ปัสสาวะเหลือง ผสมกับล�ำต้นก�ำแพงเจ็ดชั้นน�ำมาต้ม
                กับน�้ำ ดื่มวันละ 3 ครั้ง เป็ นยาฟอกโลหิ ต
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หญ ้าตีนนก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eleusine indica (L.) Gaertn
ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE
ชื่อสามัญ : หญ้าตีนนก
ชื่อท้องถิ่น : หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย (ภาคกลาง) หญ้าตีนนก (กรุ งเทพ)
หญ้าปากคอก (สระบุรี) หญ้าผากควาย (ภาคเหนือ)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลักษณะการเจริ ญเติบโตเป็ นกอ ล�ำต้นส่ วนล่างมักทอดเอน ชูส่วนยอด แตก
รากและต้นใหม่ตามข้อ กาบใบจะบีบตัวเป็ นสันท�ำให้ลำ� ต้นแบนโดยเฉพาะ
ที่โคนต้นและต้นอ่อน ลักษณะใบมีเส้นกลางใบเด่นชัด ขอบใบเกือบขนาน
ถึงปลายใบ ขอบใบเรี ยบ (entire) หน้าใบมีขนค่อนข้างยาว กระจายตามขอบ
ใบ และโคนใบเล็กน้อย หลังใบไม่มีขน รอยต่อใบและกาบใบมีลิ้นใบ
(ligule) เป็ นแผ่นสี น้ ำ� ตาลอ่อนปลายลุ่ย (membranous frayed) สั้นมาก
สรรพคุณ / ประโยชน์
ราก   แก้แผลสด แก้ร้อนใน
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หญ ้านิ่ วหนู

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
ชื่อวงศ์ : Cyperaceae
ชื่อสามัญ : หญ้านิ่วหนู
ชื่อท้องถิ่น : หญ้าดอกมะแขว่น, หญ้าหัวไม้ขีดไฟ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ล�ำต้น ต้นตั้งตรง สู ง 20-70 ซม. ใบเป็ นกระจุกที่โคนต้น ใบ มีลิ้นใบเป็ นแถบ
ขน วงใบประดับรองรับช่อดอกรู ปร่ างคล้ายใบ ยาว 1-8 ซม. ช่อดอกแบบช่อ
ประกอบ แตกช่อแขนง 2-8 ช่อ ยาว 4-6 ซม. ช่อดอกย่อยเกิดเป็ นกลุ่ม มี 2-3
ช่อดอกย่อย รู ปไข่ กาบช่อย่อยเรี ยงเวียนรอบแกนกลาง เกสรเพศเมีย  ผลมี
ลักษณะรู ปไข่กลับ มี 2 มุม นูนคล้ายเลนส์ ผิวเป็ นร่ องแบบร่ างแห
สรรพคุณ / ประโยชน์
หัว   ยาบ�ำรุ ง อายุวฒั นะ

- 32 -

หนุ มานนั่งแทน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jatropha podagrica Hook. f.
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ : หนุมานนัง่ แท่น
ชื่อท้องถิ่น : หัวละมานนัง่ แท่น (ประจวบคีรีขนั ธ์), ว่านเลือด (ภาคกลาง), ว่าน
หนุมาน, ว่านหนูมานนัง่ แท่น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
เป็ นไม้พมุ่ ผิวเกลี้ยง ล�ำต้นพองที่โคน หูใบแตกแขนง ใบ รู ปไข่กว้าง ขอบใบ
เว้า 3 - 5 แฉก ก้านใบติดแผ่นใบแบบก้นปิ ด ดอกแยกเพศ ออกเป็ นช่อกึ่งช่อ
เชิงหลัน่ มีใบประดับรู ปสามเหลี่ยม กลีบดอก รู ปไข่กว้าง กว้าง 2 มม. ยาว
5 - 6 มม. จานรองดอกรู ปโถเกสรเพศผู ้ ยาว 6 - 8.5 มม. ก้านชูเกสรเชื่อมกันที่
โคน ดอกเพศเมีย กลีบดอกยาว 6-7 มม. ผลรู ปรี มีลกั ษณะสามพู เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.5 ซม. ปลายมน แตกทั้งแนวตั้งและแนวนอน เมล็ดรู ปรี
สรรพคุณ / ประโยชน์
น�้ำยาง      ยารักษาฝี
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หนุ มานประสานกาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schefflera leucantha R. Vig.
ชื่อวงศ์ : ARALIACEAE
ชื่อสามัญ : หนุมานประสานกาย
ชื่อท้องถิ่น : ว่านอ้อยช้าง (เลย)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
เป็ นไม้พมุ่ ที่มีลำ� ต้นสูงประมาณ 1-4 เมตร ผิวของล�ำต้นค่อนข้างเรี ยบเกลี้ยง ใบ
ประกอบแบบนิ้วมือ เรี ยงสลับมีใบย่อยประมาณ 7-8 ใบ ใบย่อยรู ปวงรี หรื อรู ป
ใบหอก กว้าง 1.5 - 3 ซม. ยาว 5 - 8 ซม. ดอก ช่อออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสี
เขียวนวล ผลกลมอวบน�้ำ ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่เต็มที่หรื อสุ กแล้วจะเปลี่ยน
เป็ นสี แดงสด
สรรพคุณ / ประโยชน์
ใบ    แก้หืดหอบ วัณโรค
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้
เอืองหมายนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht
ชื่อวงศ์ : COSTACEAE
ชื่อสามัญ : เอื้องหมายนา
ชื่อท้องถิ่น : เอื้อง (อุบลราชธานี), เอื้องช้าง (นครศรี ธรรมราช), เอื้องต้น (ยะลา),
เอื้องเพ็ดม้า (ภาคกลาง), เอื้องดิน เอื้องใหญ่ บันไดสวรรค์ (ภาคใต้)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
เป็ นพืชล้มลุก มีเหง้าอยูใ่ ต้ดิน มักขึ้นเป็ นกอ ๆ มีความสู งของต้นประมาณ
1-3 เมตร ไม่แตกกิ่งก้านสาขา ล�ำต้นกลมฉ�่ำน�้ำและเป็ นสี แดง ใบเป็ นใบเดี่ยว
ออกเวียนสลับรอบล�ำต้น ลักษณะของใบเป็ นรู ปรี แกมรู ปขอบขนาน หรื อรู ป
ใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบมนเรี ยวเข้าหาก้านใบ ดอกเป็ นช่อ ช่อดอกจะ
ออกที่ปลายของล�ำต้น กลีบเลี้ยงดอกมีสีแดงเชื่อมติดกันเป็ นหลอด ตัวดอกมี
สี ขาวโคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน
สรรพคุณ / ประโยชน์
เหง้า    ยาขับนิ่ว รักษาโรคความดันโลหิ ตต�่ำ
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นาย อ้าย ทองชัย

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์
วันเกิด 13 ตุลาคม พ.ศ.2477
ที่อยู   ่ 39 หมู่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
พ่ออ้ายเกิดที่ตำ� บลเวียงป่ าเป้า อ�ำเภอเวียงป่ าเป้า จังหวัดเชียวราย เมื่ออายุ 24 ปี ได้
ขออนุญาตพ่อแม่ออกบวชเรี ยนที่วดั ในหมู่บา้ น ต่อมาเมื่อลาสิ กขาได้ยา้ ยตามบิดา
มารดามาที่บา้ นห้วยหม้อ ซึ่งต่อมาได้มีโอกาสไปอบรมเรื่ องสมุนไพรที่เชียงใหม่ใน
ปี 2539 และต่อมาเข้าร่ วมศึกษาวิธีการเข้ายาที่จงั หวัดพะเยา และได้ร่วมเป็ นทีมวิจยั
และคณะกรรมการ สังคายนาองค์ความรู ้หมอเมือง ชุดโครงการวิจยั ความรู ้หมอเมือง
ปี พ.ศ. 2543-2546 ที่จงั หวัดเชียงราย ปัจจุบนั เป็ นหมอด้านสมุนไพรประจ�ำหมู่บา้ น
รักษาโรคพื้นบ้านทัว่ ไป และท�ำยาสมุนไพรขายให้คนในชุมชน
ความสามารถเฉพาะ
1.  เป็ นผูร้ ู ้ดา้ นสมุนไพร รู ้ชนิดพันธุ์พืชสมุนไพร รู ้สรรพคุณทางยาและวิธีการใช้
โดยมีการน�ำมาผสมเข้าเป็ นตัวยาส�ำหรับใช้ตม้ ดื่ม การบดสมุนไพรท�ำแคปซูนยา
การท�ำลูกประคบ และการอบตัวด้วยสมุนไพร
2.  เป็ นผูร้ ู ้ดา้ นพิธีกรรม สู่ ขวัญ สื บชะตา และการสะเดาะเคราะห์
รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ
1.  ได้รับวุฒิบตั รแสดงว่า ได้ร่วมเป็ นทีมวิจยั และคณะกรรมการ “สังคายนาองค์
ความรู ้หมอเมือง” ชุ ดโครงการวิจยั องค์ความรู ้หมอเมือง ปี 2543 – 2546 จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และส�ำนักกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ในปี 2546
2. ได้รับเกียรติบตั ร “รางวัลปัญญาท้องถิ่นดีเด่น ด้านสมุนไพร” จากส�ำนักงานส่ ง
เสริ มการศึกษานอกระและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา และส�ำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ใน ปี 2559
- 36 -

ต�ำรับ

ยาสมุนไพร
บ้านห้วยหม้อ
สู ตรการเข้ายา
รักษาโรค
ของพ่ออ้าย ทองชัย
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ยาแก้ไข้

ส่ วนผสม
1)  รากมะกอมขม
2)  รากสะเรี ยม
3)  หัวดีงูวา่
4)  ต้น/ใบ ฟ้าทลายโจร

สูตร
1
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน

วิธีทำ� /วิธีใช้
น�ำสมุนไพรมาสับเป็ นท่อนๆ น�ำไปตาก
แดดให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วน�ำสมุนไพรแต่ละชนิดมาอย่างละ
1 ส่ วนเท่าๆ กัน น�ำมาบดละเอียด แล้วน�ำไปใส่ ในแคปซูน
ทานยาหลังอาหารทั้ง เช้า กลางวัน เย็น นอกจากนี้ ยงั
สามารถน�ำสมุนไพรที่ตากแดดแห้งแล้วน�ำไปต้มดื่ มได้
โดยต้มในน�้ำให้เดือดจนน�้ำยาออกสี อ่อนๆ
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สูตร
2

ส่ วนผสม
1)  ใบสดธรณี สาร
2)  ใบสดหอมด่วนหลวง
3)  ใบสดหอมด่วนน้อย (สาระแหน่)
4)  ใบสดว่านน�้ำ
5)  ยอดอ่อนต้นไม้กี่
6) ใบสดพลูเลย
7)  ข้าวสารจ้าว

จ�ำนวน 1  ส่ วน
จ�ำนวน 1  ส่ วน
จ�ำนวน  1  ส่ วน
จ�ำนวน 1  ส่ วน
จ�ำนวน 1  ส่ วน
จ�ำนวน 1  ส่ วน
จ�ำนวน 1  ก�ำ

วิธีทำ� /วิธีใช้
น�ำข้าวสารจ้าวมาต�ำละเอียดแล้วน�ำสมุนไพร
ที่เหลือใส่ลงไปแล้วต�ำให้ละเอียด น�ำมาโป๊ ะที่หวั ผูป้ ่ วยที่เป็ นไข้
จากนั้นท่องคาถา “นะโม พุทธายะ” 3 จบ เป่ าคาถาใส่ ตวั ยา
บริ เวณหัว ปล่อยทิ้งไว้จนยาแห้งจะหลุดออกไปเอง
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ยาแก้ปวดข้อ ปวดหัวเข่า
ส่ วนผสม
1)  แก๋ นต้นกาสะลอง
2)  แก๋ นต้นไม้สกั
3)  แก๋ นต้นขี้เหล็ก
4)  แก๋ นต้นมะดูก
5)  รากหรื อล�ำต้นไม้ขะจาว
6)  แก่นต้นไม้ฝาง
7)  แก๋ นไม้ก๋าง

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน

วิธีทำ� /วิธีใช้
น�ำแก่นไม้ของสมุนไพรแต่ละชนิดมา
หัน่ เป็ นท่อนเล็กๆ แล้วน�ำไปตากแดดให้แห้ง จากนั้นน�ำ
สมุนไพรแต่ละชนิดอย่างละ 1 ส่ วนเท่าๆ กัน น�ำไปต้ม
ในหม้อดินให้เดือดจนน�ำยาออกสี ออ่ นๆ อย่าต้มนานจน
น�้ำยาออกสี เข้มเกิ นไป กรองเอาน�้ำน�ำมาดื่ มแก้ปวด
สามารถดื่มหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น หรื อดื่มแทนน�้ำ
ขณะไปท�ำงานหนักดื่มเพื่อป้องกันอาการปวด
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สู ตร 1
ส่ วนผสม
1)  ล�ำต้นหญ้าถอดปล้อง
จ�ำนวน
2)  ล�ำต้นหรื อรากหญ้าหนวดแมว จ�ำนวน
3)  ล�ำต้นสับปะรด
จ�ำนวน
4)  รากมะละกอตัวผู ้
จ�ำนวน
5)  รากไผ่รวกด�ำ
จ�ำนวน

1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน

สู ตร 2
ส่ วนผสม
1)  รากสับปะรด
2)  รากมะละกอ
3)  รากหญ้าคา
4)  รากมะเฟื อง
5)  รากเดือยหิ น
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ยา
ขับ
นิ่ว
จ�ำนวน 1  ส่ วน
จ�ำนวน 1  ส่ วน
จ�ำนวน  1  ส่ วน
จ�ำนวน 1  ส่ วน
จ�ำนวน 1  ส่ วน

วิธีทำ� /วิธีใช้
น�ำสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดน�ำมาสับเป็ นท่อนเล็ก ๆ น�ำไปตากแดด
ให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วน�ำสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดอย่างละ 1 ส่ วนเท่าๆ กันมาห่อด้วย
ผ้าขาวบาง จากนั้นน�ำไปต้มในหม้อดินให้เดือดจนน�ำยาออกสี อ่อนๆ น�ำน�้ำมา
ดื่ม สามารถดื่มหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น
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ส่ วนผสม
1)  เครื อรางจืด
2)  ต้น/รากหญ้าคอตุง

จ�ำนวน 1  ส่ วน
จ�ำนวน 1  ส่ วน

วิธีทำ� /วิธีใช้
น�ำสมุนไพรมาสับและตากแดดให้แห้ง จากนั้นน�ำสมุนไพร
อย่างละ 1 ส่ วนมาต้มในน�้ำให้เดือดจนน�้ำยาออกสี อ่อน กินเดือนละ 3 – 4 ครั้ง
เพื่อช่วยขับสารพิษจากยาฆ่าแมลง ไม่ควรกินบ่อยเกินไปจะท�ำให้เลือดจางได้
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ยา
บ�ำรุง
ก�ำลัง
.
.
ยา
ดอง
เหล้า
.
.

ส่ วนผสม
1)  ล�ำต้นก�ำลังช้างเผือก จ�ำนวน 1  ส่ วน
2)  เปลือกก�ำลังเสื อโคร่ ง จ�ำนวน 1  ส่ วน
3)  ล�ำต้นฮ้อสปายควาย จ�ำนวน 1  ส่ วน
4)  รากฮ้อเลือดใน่
จ�ำนวน 1  ส่ วน
5)  ล�ำต้นก�ำแพงเจ็ดชั้น จ�ำนวน 1  ส่ วน
6)  ล�ำต้นก�ำลังวัวเฉลิง จ�ำนวน 1 ส่ วน
7)  แก๋ นไม้แก๋ นฝาง
จ�ำนวน  1 ส่ วน
วิธีทำ� /วิธีใช้
น�ำสมุนไพรทั้ง 7 ชนิดมาหัน่ เป็ น
ท่อนเล็กๆ แล้วน�ำไปตากแดดให้แห้ง เมื่อแห้งแล้ว
สามารถน�ำไปต้มดื่มได้ โดยน�ำสมุนไพรแต่ละชนิด
อย่างละ 1 ส่ วนเท่าๆ กัน น�ำไปต้มในหม้อดินให้
เดือด จนน�ำยาออกสี อ่อนๆ อย่าต้มนานจนน�้ำยา
ออกสี เข้มเกิ นไป กรองเอาน�้ำน�ำมาดื่ ม หรื อน�ำ
สมุนไพรทั้ง 7 ชนิดอย่างละ 1 ส่ วนเท่าๆ กัน น�ำมา
ดองกับเหล้าขาวหรื อเหล้าต้ม เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
จากนั้นกรองเอาน�้ำมาดื่มเป็ นยาบ�ำรุ งก�ำลัง และช่วย
ให้เจริ ญอาหาร

ยา
ลด
สาร
พิษ
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ส่ วนผสม สู ตร 1 แบบแห้ ง
1)  รากขี้เปี้ ยลุกฟ้อน จ�ำนวน
2)  รากใบหญ้านาง
จ�ำนวน
3)  รากมหาหิ งค์
จ�ำนวน
4)  หัวปูเลย
จ�ำนวน
5)  รากพญาตดหมา
จ�ำนวน
6)  รากว่านน�้ำ
จ�ำนวน

1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน

วิธีทำ� /วิธีใช้
น�ำสมุนไพรทั้งหมดน�ำมาสับเป็ น
ท่อนเล็ก ๆ น�ำไปตากแดดให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วน�ำ
สมุนไพรแต่ชนิดมาอย่างละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน น�ำไป
ต้มในหม้อดินให้เดือดจนน�ำยาออกสี อ่อนๆ กรอง
เอาเฉพาะน�้ำดื่ม ดื่มหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น
ส่ วนผสม สู ตร 2 แบบสด
1.  รากขี้เปี้ ยลุกฟ้อน จ�ำนวน 1  ส่ วน
2.  รากมหาหิ งค์
จ�ำนวน 1  ส่ วน
3.  หัวปูเลย
จ�ำนวน 1  ส่ วน
วิธีทำ� /วิธีใช้
น�ำสมุนไพรทั้งสามชนิดปริ มาณ
เท่าๆ กัน แบบสดมาฝนกับหิ นจนละเอียด น�ำมา
ผสมกันแล้วน�ำไปทานและน�ำไปทาบริ เวณท้อง
เพื่อแก้อาการแน่นท้อง
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ยา
แก้จุเสียดท้อง
แน่นท้อง
แก้พญาธิ

ส่ วนผสม
1)   หัวหญ้าคมบาง
2)  รากผักกูดก๊อง
3)  หัวเอื้องหมายนา

ยา
แก้โรคไต
ปัสสาวะ
ขัด

จ�ำนวน 1  ส่ วน
จ�ำนวน 1  ส่ วน
จ�ำนวน 1  ส่ วน

วิธีทำ� /วิธีใช้
น�ำสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดมาล้างน�้ำให้
สะอาด แล้วน�ำมาสับเป็ นท่อนเล็ก ๆ น�ำไปตากแดด
ให้แห้งเมื่อแห้งแล้วน�ำสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดอย่างละ
1 ส่ วนเท่าๆ กัน น�ำมาห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วน�ำไป
ต้มในหม้อดินให้เดือดจนน�้ำยาออกสี อ่อน ดื่มน�้ำยา
หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น
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ยา
แก้เบาหวาน
ส่ วนผสม
1)  (กิ่ง ราก แก๋ น) หญ้าขัดก่องข้าว
2)  แก๋ นมะกอมขม
3)  ล�ำต้นกุ่มบก
4)  ใบหรื อต้นทองพันชัง่
5)  แก๋ นพญามือเหล็ก

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน

วิธีทำ� /วิธีใช้
น�ำสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดน�ำมาสับเป็ นท่อน
เล็ก ๆ น�ำไปตากแดดให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วน�ำสมุนไพร
ทั้ง 5 ชนิด อย่างละ 1 ส่ วนเท่าๆ กัน น�ำไปต้มในหม้อดินให้
เดือดจนน�ำยาออกสี ออ่ นๆ น�ำน�้ำมาดื่ม สามารถดื่มหลังอาหาร
เช้า กลางวัน เย็นจนกว่าอาการหาย หรื อสามารถดื่มได้เรื่ อยๆ
ตลอดทั้งวัน ยามีรสขมท�ำให้กินยาก สามารถน�ำมาบดและใส่
แคปซูน กินหลักอาหารเช้า กลางวัน เย็น
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วิธีทำ� /วิธีใช้
น�ำสมุนไพรทั้งหมดน�ำมาสับเป็ นท่อนเล็ก ๆ น�ำไปตากแดดให้
แห้ง เมื่อแห้งแล้วน�ำสมุนไพรแต่ชนิดมาอย่างละ 1 ส่ วนเท่าๆ กัน น�ำไปต้มใน
หม้อดินให้เดือดจนมีไอน�้ำ  น�ำท่อมาต่อกับหม้อดิน ซึ่งท่อจะน�ำเอาไอน�้ำเข้าไป
ในห้องที่ใช้อบตัว ผูอ้ บควรใส่ เสื้ อผ้าให้นอ้ ยชิ้นและใช้เวลาในการอบประมาณ  
10-15  นาที  เมื่อออกมาแล้วควรนัง่ พักเพื่อให้เหงื่อแห้งก่อนไปอาบน�้ำ
- 50 -

.
.
ยา
แก้
ลม
ผิด
เดือน
.
.

ส่ วนผสม
1)  รากอีปุ๊ก
2)  รากมะตันขอ
3)  รากผักหรี ด
4)  เครื อปิ๊ ดเตาะ
5)  รากตับเต่าน้อย
6)  รากตับเต่าหลวง
7)  แก๋ นไม้เมือดคน
8)  รากมะแคว้งขาว
9)  เครื อตึ่งเครื อค�ำ
10) เครื อหมูปล่อย
11) เครื อรางเย็น
12) หัวปูเลย
13) ต้นตะไคร้หอม
14) หัวขมิ้นชัน
15) ผงการบูร
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จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
1 ส่ วน
1  ส่ วน
1  ส่ วน
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