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เครือข่ายทอ้งถ่ินและหน่วยงานทอ้งถ่ิน

เพื่อการจดัการลุ่มน�้าอิงอยา่งย ัง่ยนื
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ค�ำน�ำ

	 บา้นหว้ยหมอ้	เป็นชุมชนท่ีอยูใ่กลก้บัดอยหลวงท่ีมีป่าอนัอุดมสมบูรณ์	เป็น

ป่าตน้น�้า	 มีความหลากหลายทั้งชนิดพืช	สตัว	์และส่ิงมีชีวติชนิดอ่ืน	คนในชุมชนมี

ความผกูพนัธ์กบัทรัพยากรป่าไมม้ายาวนานนบัตั้งแต่การตั้งถ่ินฐานจนมาถึงปัจจุบนั	

ผา่นวถีิชีวติของคนในชุมชนกบัการพ่ึงพิงทรัพยากรท่ีหาไดจ้ากป่า	มีการเช่ือมโยงมิติ

ความสมัพนัธ์ในดา้นมนุษย	์สงัคม	 เศรษฐกิจ	และวฒันธรรม	 ส่งผา่นความรู้จากรุ่น

หน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง	สมุนไพรพ้ืนบา้นเป็นผลผลิตจากธรรมชาติท่ีชุมชนรู้จกัน�ามาใช้

ประโยชน์เพ่ือการรักษาโรคภยัตั้งแต่สมยัอดีตและส่งต่อองคค์วามรู้สู่ทายาทท่ีเป็น

ปราชญชุ์มชนในปัจจุบนั	 ในช่วงหน่ึงท่ีสมุนไพรไดรั้บความนิยมลดลงจากการเขา้

มายาแผนปัจจุบนัท่ีเป็นยาสงัเคราะห์และผลิตจากสารเคมีซ่ึงสะดวกต่อการใชม้ากกวา่

สมุนไพร	แต่ปัจจุบนัทัว่โลกไดย้อมรับแลว้ว่าผลท่ีไดจ้ากการสกดัสมุนไพรให้

คุณประโยชน์ดีกว่ายาสังเคราะห์	ประกอบกบัชุมชนในลุ่มน�้ าอิงหลายชุมชน	โดย

เฉพาะบา้นหว้ยหมอ้เป็นแหล่งทรัพยากรอนัอุดมสมบูรณ์	มีพืชชนิดต่างๆ	ท่ีใชเ้ป็นยา

สมุนไพร	โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็เครือข่ายทอ้งถ่ินและหน่วยงานทอ้งถ่ิน

เพ่ือการจดัการลุ่มน�้ าอิงอยา่งย ัง่ยนื	 เป็นโครงการร่วมระหวา่งศูนยว์นศาสตร์ชุมชน

เพ่ือคนกบัป่า	กบัสถาบนัความหลากหลายทางชีวภาพและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันา

ทอ้งถ่ินและอาเซียน	มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงรายร่วมกบัภาคีทอ้งถ่ินท่ีส�าคญัทั้งสภา

ประชาชนลุ่มน�้ าอิง	 กลุ่มรักษ์เชียงของ	พะเยาทีวีชุมชน	สถาบนัปวงพญาพยาว	

มหาวิทยาลยัพะเยา	ภายใตก้ารสนบัสนุนจากสหภาพยโุรป	ไดร้วบรวมองคค์วามรู้

สมุนไพรทั้งสรรพคุณพืชสมุนไพรและวธีิการใชย้าสมุนไพรเพ่ือรักษาโรคจดัท�าเป็น

หนงัสือ	เพือ่ใหค้นในชุมชนและนอกชุมชนไดน้�าเอาองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชนต่์อไป
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บ้ำนห้วยหม้อ	หมู่	5	ตั้งอยูใ่นเขตต�าบลบา้นตุ่น	อ�าเภอ

เมือง	จงัหวดัพะเยา	มีระดบัความสูง	437	เมตรจากระดบั

น�้ าทะเลปานกลาง	 มีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มท่ี

เนินและภูเขา	โดยมีเทือกเขาดอยหลวงวางตวัอยูใ่นแนว

เหนือ	–	ใตแ้ละอยูท่างทิศตะวนัตกของชุมชนบา้นหว้ย

หม้อเป็นพ้ืนท่ีป่าอุดมสมบูรณ์อยู่ในเขตพ้ืนท่ีของ

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง	และเขตป่าสงวนป่าแม่ต�๋า	-	

แม่นาเรือ	พื้นท่ีเนินจะมีสภาพดินเป็นดินปนทรายและ

ลูกรัง	 ส่วนในพื้นท่ีราบลุ่มสภาพดินจะเป็นดินเหนียว

ท่ีเหมาะต่อการท�านาและการเพาะปลูก	มีล�าหว้ยแม่ตุ่น

ไหลผา่นพื้นท่ีเกษตรกรรมและท่ีอยูอ่าศยั	มีอ่างเกบ็น�้า

ห้วยตุ่นตั้งอยูใ่นทิศตะวนัตกและอ่างเก็บน�้ าห้วยม่วง	

(หว้ยแฮ)้	ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องชุมชน

อำณำเขตตดิต่อ

ทิศเหนือ				ติดต่อกบั			บา้นเหล่า	หมู่		9	ต�าบลบา้นตุ่น

ทิศใต	้ 				ติดต่อกบั		บา้นหว้ยลึก	หมู่		6	ต�าบลบา้นตุ่น

ทิศตะวนัออก		ติดต่อกบั	 เทือกเขาดอยหลวง

ทิศตะวนัตก				ติดต่อกบั	 บา้นบวั	หมู่	4	ต�าบลบา้นตุ่น
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สรรพคุณ

พืชสมุนไพร

สมุนไพรมีคุณค่า	 พึงรักษาใหลู้กหลาน

เกบ็ไวใ้ชย้นืนาน		 เพื่อสืบสานภูมิปัญญา



กระถนิ

ช่ือสามญั	:	กระถิน

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	กระถิน	(คนเมือง,มง้),	โพซุยเซ่	(กะเหร่ียงแม่ฮ่องสอน)

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Leucaena leucocephala	(Lam.)	de	Wit

ช่ือวงศ ์: FABACEAE

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ :	ไมพุ้ม่ขนาดใหญ่ถึงไมต้น้ขนาดเลก็	สูงไดถึ้ง

10	 เมตร	ไม่ค่อยแตกก่ิงกา้นสาขา	 ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น	

เรียงสลบั	ใบยอ่ย	5	-	20	คู่	เรียงตรงขา้ม	รูปขอบขนาน	ขนาดใบกวา้ง

0.1	-	0.15	ซม.	ยาว	0.6	-	2.1	ซม.	ปลายใบแหลม	โคนใบเบ้ียว	ขอบมีขน	ทอ้ง

ใบมีสีนวล	ช่อดอกออกเป็นช่อกระจุกแน่นออกตามซอกใบ	1	-	3	 ช่อ	 เป็น

ฝอยนุ่มมีกล่ินหอมเลก็นอ้ย	ผลเป็นฝักออกเป็นช่อ	ฝักแบนยาวประมาณ	

10	-	15	ซม.	เห็นเมลด็เป็นจุดๆ	ในฝักตลอดฝัก

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ยอดอ่อน															รับประทานสดและฝักอ่อน	ตม้กินกบัน�้าพริก

ราก																								ฝนใส่ตุ่มใส
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กระทอ้น

ช่ือสามญั	:	กระทอ้น

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	เตียน	ล่อน	สะทอ้น	(ภาคใต)้	

มะตอ้ง	(ภาคเหนือ,อุดรธานี)	มะต๋ิน	(ภาคเหนือ)	สตียา	สะตู	(มาเลย-์นราธิวาส)	

สะโต	(มาเลย-์ปัตตานี)

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Sandoricum	koetjape	(Burm.	f.)	Merr.

ช่ือวงศ	์:	MELIACEAE

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์	:	ไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	ไม่ผลดัใบ	สูง	

15	-	40	เมตร	ตน้เปลา	ตรง	แตกก่ิงต�่า	เปลือกสีเทาอมน�้าตาล	ค่อนขา้งเรียบ	ใบ

แก่จดัสีแดงอิฐหรือสีแสด	ใบช่อ	ยาว	20	-	40	ซม.	ช่อติดเรียงสลบัเวยีนกนัไป	

ใบปลายช่อเป็นใบเด่ียว	ดอกช่อ	ออกรวมเป็นช่อ	ไม่แยกแขนงตามปลายก่ิง	ช่อ

ยาว	5	-	15	ซม.	มีขนนุ่มทัว่ไป	ดอกเลก็	สีเหลืองอ่อน	หรือเขียวอ่อนอมเหลือง	

ดอกสมบรูณ์เพศ	กล่ินหอมอ่อนๆ	ผล	กลมหรือแป้น	อุม้น�้า	ผลอ่อนสีเขียว	แก่

จดัสีเหลือง	เมลด็รูปไต	เรียงตามแนวตั้ง	5	เมลด็	ออกดอกเดือน	มกราคม	-มีนาคม	

และเป็นผลเดือน	มีนาคม	-	พฤษภาคม

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ผล																	กระทอ้นมีสรรพคุณใชเ้ป็นยาฝาดสมาน	แกเ้ลือดออกตามไรฟัน
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เกีย๋งหลวง

ช่ือสามญั	:	เก๋ียงหลวง

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	เก๋ียงหลวง	(เชียงใหม่),	

เตย	(ภาคกลาง)

ช่ือวทิยาศาสตร์	: Pandanus	helicopus	Kurz	ex	Miq.

ช่ือวงศ ์: PANDANACEAE

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์	:	ไมต้น้	สูงไดถึ้ง	8	ม.	ใบเด่ียว	เรียงเวยีน

สลบัเป็นสามเกลียว	รูปขอบขนานแคบ	ปลายเรียวยาว	ขอบมีหนาม

สีด�า	ดอกแยกเพศอยูต่่างตน้	 ช่อดอกเพศผูมี้กล่ินหอมแรง	หอ้ยลง	

เกสรเพศผูอ้ยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม	มีกาบรูปใบหอก	ปลายแหลมยาว	สี

ขาว	ช่อดอกเพศเมียมีหลายช่ออยูบ่นกา้นช่อดอกเดียวกนั	แต่ละช่อ

รูปทรงกระบอก	ผลรูปทรงกระบอก	หวัทา้ยตดั	กวา้ง	7-8	ซม.	ยาว	

10-11	ซม.	สีน�้าตาลทอง	เกิดจากผลยอ่ยๆ	เบียดกนั	แต่ละผลปลายมี

หนามเรียวยาวผลละ	1	อนั

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ตน้															แกโ้รคเก๊า
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โกฐจฬุา

ช่ือสามญั	:	โกฐจุฬา

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	โกฐจุฬา,	โกฐทั้งเกา้

ช่ือวทิยาศาสตร์	: Eupatorium	capillifolium	(Lam.)	Small	ex	

																												Porter	&	Britton

ช่ือวงศ ์: ASTERACEAE

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์	: 

คลา้ยตน้ผกัชีลาว		ล�าตน้มีสีเขียวขนาดเลก็	ลกัษณะใบเป็นใบเด่ียว

สีเขียวสดออกเรียงสลบักนัคลา้ยพู่	 ดอกมีขนาดเลก็สีขาวออกเป็น

ช่อ

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ใบ																	เขา้ยา	แกล้ม	เวยีนหวั
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ขา่
ช่ือสามญั	:	ข่า

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	ข่าหยวก	ข่าหลวง	(ภาคเหนือ),	

																					กฏุกกโรหินี	(ภาคกลาง)

ช่ือวทิยาศาสตร์	:	Alpinia	galanga	(L.)	Willd.

ช่ือวงศ	์:	ZINGIBERACEAE

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์	 :	 ไมล้ม้ลุก	

สูง	 1.5	 –	 2	 เมตร	 เหงา้มีขอ้และปลอ้ง

ชดัเจน	 ใบเด่ียว	 เรียงสลบั	 รูปใบหอก	

รูปวงรีหรือเกือบขอบขนาน	กวา้ง	7	–	9	

ซม.	ยาว	20	–	40	ซม.	ดอก	ช่อออกท่ี

ยอด	ดอกยอ่ยขนาดเลก็	กลีบดอกสีขาว	

โคนติดกนัเป็นหลอดสั้นๆ	ปลายแยก

เป็น	3	กลีบ	กลีบใหญ่ท่ีสุดมีร้ิวสีแดง	

ใบประดบัรูปไข่	ผลเป็นผลแหง้แตกได	้

รูปกลม

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

เหงา้	 	 	 	 	 เป็นยาแกท้อ้งข้ึน	ทอ้งอืด	

ทอ้งเฟ้อ	ขบัลม	แกอ้าหารเป็นพิษ	แก้

ลมพิษ	 เป็นยารักษากลากเกล้ือน	โรค

ผวิหนงั	ติดเข้ือแบคทีเรีย	เช้ือรา
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ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์	:	ไมพุ้ม่หรือไมต้น้ขนาดเลก็	สูง	3	-	4	เมตร	ก่ิงอ่อนกลวง	มีขน

ปกคลุมทัว่ไป	 	 ใบเป็นใบเด่ียว	ออกตรงขา้มสลบัตั้งฉาก	 รูปรีแกมขอบขนาน	หรือรูปไข่

แกมขอบขนาน	ขนาดกวา้ง	4	-	11	ซม.	ยาว	9	-	18	ซม.	ปลายใบมนหรือแหลม	โคนใบสอบ	

ขอบใบเรียบ	แผน่ใบบางคลา้ยกระดาษ	ผวิใบมีขนปกคลุมทั้งสองดา้น	เสน้ใบ	10	-	14	คู่	

กา้นใบยาว	1	-	1.5	ซม.	หูใบรูปสามเหล่ียม	หลุดร่วงง่าย	ดอกสีขาว	ออกเป็นช่อท่ีปลายก่ิง

หรือใกลป้ลายก่ิง	ช่อดอกกลม	มีขนาด	10	-	15	ซม.	ดอกยอ่ยมีจ�านวนมาก	ส่วนโคนเป็น

หลอด	ปลายแผแ่ยกเป็น	4	กลีบ	ขนาดยาว	3	-	5	ซม.	กวา้ง	2	-	3	ซม.	ผลกลม	เม่ือแก่เป็นสี

ด�า	ขนาดผา่ศูนยก์ลาง	4	-	5	มม.	ภายในมี	2	เมลด็

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ใบสด															ใชบ้ดเป็นยาแกไ้ข้

ขา้วสารป่า

ช่ือสามญั	:	ขา้วสารป่า

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	เขม็แพะ	(เชียงใหม่),	

กระดูกงูเหลือม	เขม็ขาว	(สุรินทร์),	

เขม็ป่า

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Pavetta	indica	L.	var.	

tomentosa	(Roxb.	ex	Sm.)	Hook.	f.
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จนัทรผ์า

ช่ือสามญั	:	จนัทร์ผา

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	จนัทนผ์า	(ภาคเหนือ),	จนัทนแ์ดง	(ภาคกลาง,	สุราษฎร์ธานี),	ลกั

กะจนัทน	์ลกัจัน่	(ภาคกลาง)

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Dracaena	cochinchinensis	(Lour.)	S.	C.	Chen.

ช่ือวงศ	์:	ASPARAGACEAE

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์	:		จดัเป็นไมพุ้ม่ขนาดกลาง	หรือเป็นไมต้น้ขนาดเลก็	

ไม่ผลดัใบ	เรือนยอดเป็นรูปทรงไข่	เปลือกตน้เป็นสีน�้าตาลหรือสีน�้าตาลอมสีเทา	

แตกเป็นร่องตามยาว	ไม่มีก่ิงกา้น	ใบจะออกตามล�าตน้	ส่วนแก่นไมด้า้นในเป็น

สีแดง	 ใบเป็นใบเด่ียวออกเรียงสลบักนัถ่ี	ๆ	 ท่ีปลายก่ิง	ลกัษณะของใบเป็นรูป

ยาวรีขอบขนาน	หรือเป็นรูปแถบยาวแคบ	ปลายใบเรียวแหลม	โคนใบแผเ่ป็น

กาบหุม้ล�าตน้	ส่วนขอบใบเรียบ	โคนใบจะติดกบัล�าตน้หรือโอบคลุมล�าตน้	ไม่มี

กา้นใบ	และมกัจะท้ิงใบเหลือเพียงยอดเป็นพุม่

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

แก่น		 ยาบ�ารุงหวัใจ	ยาอายวุฒันะ	แกไ้ข	้
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ดอง
ดงึ

ช่ือสามญั	:	ดองดึง

ช่ือทอ้งถ่ิน	: กา้มปู	(ชยันาท)	หมอยหียา่	

(อุดรธานี)	พนัมหา	(นครราชสีมา)

คมขวาน	หัวขวาน	บอ้งขวาน	 (ชลบุรี)	

ดาวดึงส์	วา่นกา้มปู	(ภาคกลาง)	

มะขาโกง้	 (ภาคเหนือ)	ดาวดึง	หวัขวาน	

หวัฟาน	พนัมหา	(ภาคอีสาน)

ช่ือวทิยาศาสตร์: Gloriosa	superba L.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์	:	ไมเ้ถาลม้ลุก

อายุหลายปี	 ยาวไดถึ้ง	 5	 เมตร	 มีเหงา้

ใตดิ้นทรงกระบอกโคง้	ใบเด่ียวเรียงสลบั	

หรือเรียงเป็นวงรอบขอ้	1-3	ใบ	รูปขอบ

ขนานแกมรูปใบหอก	 ยาว	 5-15	 ซม.	

ปลายใบเรียวแหลมงอเป็นมือเกาะ	 ไร้

กา้น	ดอกเด่ียว	ออกตามซอกใบใกลป้ลาย

ก่ิง	 ดอกใหญ่มีสีแดงดา้นบน	หรือตาม

ขอบกลีบ	มีสีเหลืองดา้นล่าง	บางคร้ังมีสี

เหลืองซีด	 อมเขียว	หรือสีแดงทั้งดอก	

เกสรเพศผูมี้	6	อนั	กา้นยาว	3-5	ซม.	กา้น

เกสรเพศเมียยาว	0.3-0.7	ซม.	แยกเป็น	

3	 แฉก	ผลรูปขอบขนาน	 ยาวประมาณ	

5-10	ซม.	 แตกตามรอยประสาน	 เมล็ด

กลมสีแดงสม้จ�านวนมาก

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ราก,	หวั				ช่วยแกอ้าการหวัเข่า

																ปวดบวมไดเ้ป็นอยา่งดี
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ช่ือสามญั	:	ดีปลี

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	ดีปลีเชือก	(ภาคใต)้	ปานนุ	ประดงขอ้	(ภาคกลาง)

																				พิษพญาไฟ	ปีกผวัะ	

ช่ือวทิยาศาสตร์	: Piper	retrofractum Vahl

ช่ือวงศ	์:	PIPERRACEAE

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์	:	ไมเ้ถา	รากฝอยออกบริเวณขอ้เพื่อใชย้ดึเกาะ	ใบ	

เด่ียวรูปไข่แกมขอบขนาน	กวา้ง	3-5	ซม.	ยาว	7-10	ซม.	สีเขียวเขม้เป็นมนั	

ดอก	ช่อ	ออกท่ีซอกใบ	ดอกยอ่ยอดักนัแน่น	แยกเพศ	ผล	เป็นผลสด	มีสีเขียว	

เม่ือสุกจะเปล่ียนเป็นสีแดง	รสเผด็ร้อน

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ผล,ใบ															บ�ารุงธาตุ		แกป้วดเม่ือย

ดปีลี
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ช่ือสามญั	:	ชุมเห็ดเทศ

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	สม้เห็ด	(เชียงราย)	จุมเห็ด	(มหาสารคาม)	ข้ีคาก	ลบัมืนหลวง	ลบัหม่ืน

หลวง	(ภาคเหนือ)	ชุมเห็ด	ชุมเห็ดใหญ่	ชุมเห็ดเทศ	(ภาคกลาง)

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Senna	alata	(L.)	Roxb.

ช่ือวงศ	์: FABACEAE

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์	 :	จดัเป็นไมพุ้ม่ขนาดกลาง	ความสูงของตน้ประมาณ	2-3	

เมตร	ล�าตน้แตกก่ิงกา้นเป็นแนวขนานกบัพื้นดิน	ก่ิงจะแผอ่อกทางดา้นขา้ง	มีขนสั้น

นุ่ม	เปลือกล�าตน้เรียบเป็นสีน�้าตาล	ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่	ออกเรียง

สลบักนั	 มีใบยอ่ยประมาณ	8-20	 คู่	 ลกัษณะของใบยอ่ยเป็นรูปขอบขนานแกมรูปรี	

ปลายใบโคง้มนหรือหยกั	โคนใบมนเวา้เขา้หากนัเลก็นอ้ย	โคนใบทั้งสองดา้นไม่เท่า

กนั	ส่วนขอบใบเรียบเป็นสีแดง	เน้ือใบค่อนขา้งหนา	หยาบและเหนียว	แก่นกลางใบ

หนา	มีหูใบลกัษณะเป็นรูปต่ิงหู	สามเหล่ียม	ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตั้ง	โดยจะออกตาม

ซอกใบและตามปลายก่ิง	ดอกเป็นสีเหลืองทอง	มีกลีบดอก	5	กลีบ	กลีบดอกมีลกัษณะ

เป็นรูปไข่เกือบกลมหรือเป็นรูปชอ้น

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ทุกส่วน															เขา้ยาแกร้ะดูขาว

ใบ																							ลดระดบัน�้าตาลในเลือด	

																											และบ�ารุงหวัใจ

ชมุเห็ดเทศ
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ช่ือสามญั	:	เดือยหิน

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	มะเดือยหิน	(เชียงใหม่),	ลูกเดือย	(ใต)้

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Coix	lacryma-jobi

ช่ือวงศ	์:	GRAMINEAE

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

เป็นพืชลม้ลุกจ�าพวกหญา้	มีอายเุพียงปีเดียว	แตกหน่อรวมกนัจนเป็นกอใหญ่	

ใบเรียวยาว	ปลายใบแหลม	ผวิใบสากมือ	ดอกไม่สมบูรณ์เพศ	และออกท่ี

ปลายยอด	ผลกลม	3	–	8	ผลต่อตน้	รูปทรงคลา้ยหยดน�้า	มีเปลือกแขง็

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ราก										ขบัน่ิว	ขบัพยาธิในเดก็

เดอืยหนิ
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ช่ือวทิยาศาสตร์ : Phyllanthus	pulcher		Wall.	ex	Müll.	Arg.

ช่ือวงศ	์:	PHYLLANTHACEAE

ธรณีสาร

ช่ือสามญั	:	ธรณีสาร

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	มะขามป้อมดิน	(เชียงใหม่)	

เสนียด	 (กรุงเทพมหานคร)	กระทืบยอด	

(ชุมพร)	 ดอกใตใ้บ	 (นครศรีธรรมราช)	

กา้งปลาแดง	ครีบยอด	(สุราษฎร์ธานี)	คด

ทราย	 (สงขลา)	 รุรี	 (สตูล)	 ก้างปลา	

(นราธิวาส)

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ :

เป็นไมพุ้่มก่ึงไมย้นืตน้ขนาดเลก็	 ล�าตน้

ตั้งตรง	 ล�าตน้แผ่ก่ิงกา้นบริเวณใกลก้บั

ปลายยอด	 เปลือกตน้เรียบเป็นสีน�้ าตาล	

ล�าตน้มีลกัษณะกลมและมีรอยแผล	 ใบ

เป็นใบเด่ียว	 ออกเรียงสลับแน่นใน

ระนาบเดียวกนั	บริเวณปลายยอดมีใบ

ยอ่ยประมาณ	15-30	 คู่	 ในแต่ละก่ิงยอ่ย	

ลกัษณะของใบย่อยเป็นรูปขอบขนาน

เบ้ียว	หรือเป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่	

ปลายใบมน	โคนใบมนเบ้ียว	 ส่วนขอบ

ใบเรียบ	ปลายสุดมีต่ิงแหลมขนาดเล็ก	

หลงัใบสีเขียว	ส่วนทอ้งใบเป็นสีเทาแกม

เขียว	กา้นมีสีแดงเลก็นอ้ย	 ส่วนหูใบมีสี

น�้าตาลแดง	ลกัษณะเป็นรูปหอกแกมรูป

สามเหล่ียม	ดอกเป็นดอกเด่ียวสีแดงเขม้	

และเป็นแบบแยกเพศแต่อยู่บนต้น

เดียวกนั

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ใบ,	ราก												ช่วยในการถอนพิษไข้

ทั้ งตน้	 	 	 	 	 	 	 	 น�ามาใช้ประกอบท�า

น�้ามนต	์โดยใชใ้บวา่นธรณีสารชุบกบั

น�้ ามนต	์ ใชป้ระพรมเพ่ือเป็นการปัด

รังควานและเสนียดจญัไร	หรือน�าทั้ง

ตน้มาต�ากบัการบูรใหเ้ดก็สูดดม
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ประยงค ์

ช่ือสามญั	:	ประยงค์

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	บุญยงค	์ขะยง	ขะยม	พะยงค	์ยม	(ภาคเหนือ)	ประยงคบ์า้น	

ประยงคใ์บใหญ่	(ภาคกลาง)	หอมไกล	(ภาคใต)้

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Aglaia	odorata	Lour.

ช่ือวงศ	์:	MELIACEAE

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์	:	เป็นไมพุ้ม่ก่ึงไมย้นืตน้ขนาดเลก็	ทรงพุม่ทึบค่อน

ขา้งกลม	มีความสูงของตน้ประมาณ	2-3	เมตรและสูงไม่เกิน	5	เมตร	ล�าตน้

แตกก่ิงกา้นตั้งแต่โคนตน้	 เปลือกล�าตน้เรียบเป็นสีเทา	 ใบเป็นใบประกอบ

แบบขนนกออกเรียงสลบั	 ใบยอ่ยมี	 5	 ใบ	 (บางใบอาจมีใบยอ่ยเพียง	3	 ใบ)	

ลกัษณะของใบเป็นรูปรีหรือรูปไขก่ลบั	ปลายใบมน	โคนใบแหลม	ส่วนขอบ

ใบเรียบเป็นคล่ืนเลก็นอ้ย	โดยจะออกตามซอกใบและปลายก่ิง	ในแต่ละช่อ

ดอกจะประกอบไปดว้ยดอกยอ่ยขนาดเลก็มากกวา่	10	ดอก	ดอกยอ่ยเป็นสี

เหลืองและมีกล่ินหอมแรง	ลอยไปไดไ้กล

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ก่ิง	ราก	ใบ	 	บ�ารุงหวัใจ	แกไ้ข้
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ปอบดิ

ช่ือสามญั	:	ปอบิด

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	ปอทบั	(เชียงใหม่),	มะบิด	(ภาคเหนือ)

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Helicteres	isora L.

ช่ือวงศ	์:	Sterculiaceae

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์	: 

เป็นไมพุ้ม่ขนาดเลก็	สูงประมาณ	1-2	เมตร	ลกัษณะของล�าตน้ดูกลมเรียวอ่อน

คลา้ยเถา	เปลือกนอกมีสีเทา	และมีดอกสีสม้	ฝักปอบิดหรือผลปอบิดจะเป็นฝัก

กลมยาวบิดเป็นเกลียว	มีความยาวประมาณ	2-3	น้ิว	ผลอ่อนมีสีเขียวเม่ือแก่จะ

เป็นสีด�าแหง้ดา้น

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ราก																	บ�ารุงหวัใจ

ฝักแหง้											ลดเสมหะ	ทอ้งอืด	ทอ้งเฟ้อ
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พญาไรใ้บ

ช่ือสามญั	:	พญาไร้ใบ

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	เคียะจีน	พญาร้อยใบ	(เชียงใหม่),	เคียะเทียน	(ภาคเหนือ)

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Euphorbia	tirucalli L.

ช่ือวงศ	์:	EUPHORBIACEAE

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

เป็นไมย้นืตน้ขนาดเลก็	มีความสูงของตน้ประมาณ	4-7	เมตร	ล�าตน้แตกก่ิงกา้น

สาขามาก	ดูคลา้ยกบัปะการัง	เปลือกล�าตน้แก่เป็นสีน�้าตาลเขม้	ไม่มีหนาม	ส่วน

ก่ิงอ่อนเป็นรูปทรงกระบอกเป็นสีเขียวเรียบเกล้ียง	อวบน�้า	เม่ือหกัหรือกรีดดูจะ

มีน�้ายางสีขาวขน้ออกมาจ�านวนมาก

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ใชไ้ดท้ั้งตน้											ฟอกเลือด	ตกขาว
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พลบัพลงึ
ช่ือสามญั	:	พลบัพลึง

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	พลบัพลึง	(ภาคเหนือ)	

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์	:	เป็นพรรณไมล้ม้ลุกข้ึนเป็นกอ	และมีหวัอยูใ่ตดิ้น	

ล�าตน้กลมมีความกวา้งประมาณ	15	ซม.	และยาวประมาณ	30	ซม.ใบจะออก

รอบ	ๆ	ล�าตน้	ลกัษณะใบแคบยาวเรียว	ใบจะอวบน�้า	ขอบใบจะเป็นคล่ืน	ตรง

ปลายใบจะแหลม	ใบจะมีความยาวประมาณ	1	เมตร	และกวา้งประมาณ	10-15	

ซม.	ดอกจะออกเป็นช่อ	ตรงปลายจะเป็นกระจุกมีประมาณ	12-40	ดอก	ตอน

ดอกยงัอ่อนอยูจ่ะมีกาบเป็นสีเขียวอ่อน	ๆ 	หุม้อยู	่2	กาบ	กา้นช่อดอกจะมีความ

ยาวประมาณ	90	ซม.	ดอกมีความยาวประมาณ	15	ซม.	กลีบดอกจะเป็นสีขาว	

และมีกล่ินหอม	เกสรตวัผูจ้ะมีอยู	่6	อนั	ติดอยูท่ี่หลอดดอกตอนโคน	ตรงปลาย

เกสรมีลกัษณะเรียวแหลมยาวเป็นสีแดง	โคนเป็นสีขาว	ส่วนอบัเรณูนั้น	จะเป็น

สีน�้าตาล	ผลเป็นสีเขียวอ่อน	และผลค่อนขา้งกลม

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ใบ	 			แกป้วดหวัเข่า	ปวดเม่ือยตามร่างกาย	เขา้ยาประคบ

																	ผงิไฟ	แกฝี้ในทอ้ง

ช่ือวทิยาศาสตร์	:	 Crinum	asiaticum L.

ช่ือวงศ	์:	AMARYLLIDACEAE
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แพงพวย

ช่ือวทิยาศาสตร์	:		Catharanthus	roseus	(L.)	G.Don

ช่ือวงศ	์:	APOCYNACEAE

ช่ือสามญั	:	แพงพวย

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	แพงพวยบก	แพงพวยฝร่ัง	(กรุงเทพฯ),	นมอิน	(สุราษฎร์ธานี)	ผกั

ปอดบก	(ภาคเหนือ)	แพงพวยบก	แพงพวยฝร่ัง	(ภาคกลาง)

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์	:	เป็นไมล้ม้ลุกเน้ืออ่อนพุม่เต้ีย	ล�าตน้ช่วงบนแตกก่ิง

กา้นสาขามาก	เปลือกล�าตน้เรียบเป็นสีน�้าตาลปนเขียว	มียางสีขาว	ใบเด่ียวออก

เป็นคู่เรียงตรงขา้มกนั	ลกัษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่

กลบั	ปลายใบมนเป็นต่ิงหนาม	โคนใบมนหรือแหลม	 ส่วนขอบใบเรียบและ

เป็นคล่ืนเล็กนอ้ย	ออกดอกเป็นช่อกระจุก	หรือออกเป็นกลุ่ม	ๆ	กระจุกละ

ประมาณ	1-3	ดอก	โดยจะออกตามซอกใบ	ดอกยอ่ยเป็นสีชมพหูรือสีม่วงและ

สีขาว	ถา้เป็นดอกสีชมพตูรงกลางดอกจะเป็นสีแดง	 ส่วนดอกสีขาวตรงกลาง

ดอกจะเป็นสีเหลือง	กลีบดอกมีชั้นเดียวและมี	5	กลีบ	โคนกลีบดอกเช่ือมติด

กนัเป็นหลอด

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ราก											แกป้วดหวัเข่า	ยาบ�ารุงก�าลงั

ใบ												บ�ารุงหวัใจ
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ช่ือสามญั	:	ไพล

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	ปูลอย	ปูเลย	(ภาคเหนือ)	วา่นไฟ	(ภาคกลาง)	

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Zingiber	montanum	(J.	Koenig)	Link	ex	A.	Dietr.

ช่ือวงศ	์:	ZINGIBERACEAE

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

ไมล้ม้ลุกสูง	0.7	-	1.5	เมตร	มีเหงา้ใตดิ้น	เปลือกสีน�้าตาลแกมเหลือง	เน้ือในสี

เหลืองถึงเหลืองแกมเขียว	แทงหน่อหรือล�าตน้เทียมข้ึนเป็นกอ	ซ่ึงประกอบดว้ย

กาบหรือโคนใบหุม้ซอ้นกนั	ใบเด่ียว	เรียงสลบั	รูปขอบขนานแกมใบหอก	กวา้ง	

3.5	-	5.5	เซนติเมตร	ยาว	18	-	35	เซนติเมตร	ดอกช่อ	แทงจากเหงา้ใตดิ้น	กลีบ

ดอกสีนวล	ใบประดบัสีม่วง	ผลเป็นผลแหง้รูปกลม

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

เหงา้	 			แกท้อ้งอืดเฟ้อ	ขบัลม	แกบิ้ด	ทอ้งเดิน	แกฟ้กซ�้ า

																ขบัประจ�าเดือนสตรี	แกผ้ืน่คนั	เป็นยารักษาหืด	

ไพล
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ช่ือสามญั	:	พทุรา

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	มะตนั	นางตม้ตน้	(ภาคเหนือ),	บกัทนั	หมากกระทนั	(ภาคอีสาน)	

ช่ือวทิยาศาสตร์	: Ziziphus	jujuba	Mill.

ช่ือวงศ	์:	RHAMNACEAE

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

เป็นไมย้นืตน้	สูง	5-10	เมตร	ดอกช่อ	ออกเป็นกระจุกท่ีซอกใบ	กลีบดอกสีเขียว

อ่อนหรือเหลืองอ่อนใบเด่ียว	 เรียงสลบั	 รูปไข่แกมวงรี	กวา้ง	 2-6	 เซนติเมตร	

ยาว	3-8	เซนติเมตร	ทอ้งใบจะมีขนสีน�้าตาลหรือขาว	หลงัใบสีเขียวเขม้ผลเป็น

ผลสด	รูปทรงกลม	หรือรูปกระสวย	เม่ือสุกสีเหลือง	กินได้

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ใบ											แกโ้รคเก๊า	ปวดเข่า

ผล	 		ช่วยบ�ารุงประสาทและสมอง	ช่วยแกโ้รคนอนไม่หลบั

               

พุทรา
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มะม่วงหาวมะนาวโห่

ช่ือสามญั	:	มะม่วงหาวมะนาวโห่

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	หนามข้ีแฮด	(เชียงใหม่),	หนามแดง	(กรุงเทพฯ),	มะนาวไม่รู้โห่	

(ภาคกลาง),	มะนาวโห่	(ภาคใต)้	

ช่ือวทิยาศาสตร์	: Carissa	carandas	L.

ช่ือวงศ	์:	APOCYNACEAE

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

เป็นไมพุ้ม่	ทรงพุม่กลม	ทุกส่วนมียางสีขาวเหมือนน�้านม	ล�าตน้และก่ิงกา้นมี

หนามแหลมยาว	2	-	5	เซนติเมตร	ปลายหนามมีสีแดง	ใบ	เป็นใบเด่ียว	เรียงตรง

ขา้ม	รูปไข่กลบั	ปลายใบมน	หรือเวา้เขา้เลก็นอ้ย	โคนใบกลม	ดอก	เป็นดอกช่อ

สั้นๆ	ท่ีปลายก่ิง	กลีบดอกสีขาว	มีกลีบเล้ียง	5	กลีบ	มีขนโคนกลีบเช่ือมติดกนั

เป็นหลอดยาวสีชมพแูกมแดง	มีกล่ินหอมอ่อน	ๆ	หอมตลอดวนั

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ผล	(สด)						ช่วยบ�ารุงสายตา
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ช่ือสามญั	:	รากสามสิบ

ช่ือทอ้งถ่ิน	 :	สามร้อยราก	 (กาญจนบุรี),	 ผกัหนาม	 (นครราชสีมา),	 ผกัชีชา้ง	

(หนองคาย),	จ๋วงเครือ	(ภาคเหนือ)	

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Asparagus	racemosus	Willd.

ช่ือวงศ	์:	ASPARAGACEAE

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์	 :	 ไมเ้ล้ือยลม้ลุก	 เป็นเถาขนาดเล็ก	 ล�าตน้อวบน�้ า											

มีรากไวส้ะสมอาหารเป็นกระจุกมากมาย	ตามเถาจะมีหนามงุม้ลงเป็นระยะ	

หลงัจากนั้นก็จะมีก่ิงแขนงโผล่ข้ึนมาจากเถาหลกั	 และจะมีรากออกตามก่ิง

แขนง	ใบเป็นใบเด่ียว	เรียวยาว	และมีใบท่ีรวมกนัเป็นกระจุกเม่ือแก่จะแขง็คลา้ย

หนาม	 เม่ือใบออกเต็มท่ีจะมีสีเขียวเป็นพวงรอบก่ิงแขนง	 มองดูคลา้ยหาง

กระรอก		ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบหรือขอ้ต่อ	ดอกสีขาวมีกล่ินหอมนวล

 

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ราก												ท�าแช่อ่ิมไวกิ้นได	้ช่วยบ�ารุงน�้านม	บ�ารุงร่างกายหลงัคลอดบุตร

																		บ�ารุงครรภ	์เป็นยาอายวุฒันะ							

รากสามสบิ
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เล็บครฑุ

ช่ือสามญั	:	เลบ็ครุฑ

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	เลบ็ครุฑ,	ครุฑเทา้เต่,	ครุฑทอดมนั,	ครุฑใบเทศ,	ครุฑผกัชี,	

																				เลบ็ครุฑใบฝอย

ช่ือวทิยาศาสตร์	: Polyscias	fruticosa	(L.)	Harms

ช่ือวงศ	์:	RALIACEAE

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

เป็นไมพุ้ม่ขนาดเลก็	สูงราว	2	เมตร	ลกัษณะตน้เป็นขอ้	ล�าตน้อ่อนมีสีเขียวอ่อน

แกมน�้าตาลอ่อน	 เม่ือล�าตน้แก่เตม็ท่ีกจ็ะเปล่ียนกลายเป็นสีน�้าตาลอ่อน	ล�าตน้

จะมีรอยแผลของกาบใบ	 ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก	 ใบยอ่ยมีรูปร่างและ

ขนาดแตกต่างกนั	ขอบใบหยกัยอ่ยละเอียด	ปลายใบเรียวแหลม

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ใบ														แกล้มวงิเวยีนหวั	ลดปวมอกัเสบ

ราก	 					ขบัปัสสาวะ	แกป้วดขอ้
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วา่นมหาเมฆ

ช่ือสามญั	:	วา่นมหาเมฆ

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	ขม้ินด�า	วา่นขม้ินด�า	(เชียงใหม่)

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Curcuma	aeruginosa	Roxb.

ช่ือวงศ	์:	ZINGIBERACEAE

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

เหงา้สีสนิมทองแดง	รูปไข่	ขนาด	4-7	x	3-5	ซม.	ดา้นในของเหงา้สีฟ้าอมเขียว	

ส่วนเหนือดินสูง	80-90	ซม.	ใบรูปร่างไข่กลบัแกมรูปรี	ขนาด	35-45	x	9-12	

ซม.	 สีเขียว	 มีแถบสีม่วงขนานตามแนวเสน้กลางใบ	 ช่อดอกเกิดจากเหงา้	 ใบ

ประดบัสีเขียว	ใบประดบัส่วนยอดสีชมพหูรือแดง	กลีบดอกสีแดง	เกสรเพศผู ้

เป็นหมนัและกลีบปากสีเหลือง	อบัเรณูมีเดือยเป็นแผน่สามเหล่ียมปลายแหลม	

ช้ีลง	รังไข่มีขนคลุม

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

เหงา้	 		ใชเ้ขา้ต�ารับยาบ�ารุงก�าลงั	บ�ารุงร่างกาย	

																บ�ารุงสายตา	เป็นยาแกไ้ข	้แกอ้าเจียน

- 28 -



สาบเสอื

ช่ือสามญั	:	หญา้สาบเสือ

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	หญา้เมืองวาย	หญา้เมืองฮา้ง	หญา้ลืมเมือง	หญา้เลาฮา้ง	หญา้

เหมน็	หนองเสน้เปรง	หมาหลงฝร่ังเหาะ	ฝร่ังรุกท่ี	หญา้ครกขาว

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์	: 

เป็นไมล้ม้ลุก	ล�าตน้และก่ิงกา้นปกคลุม	ดว้ยขนอ่อนนุ่ม	กา้นและใบเม่ือขยี้จะ

มีกล่ินแรงคลา้ยสาบเสือ	ใบเด่ียวออกจากล�าตน้บริเวณขอ้ต่อ	ใบออกแบบตรง

กนัขา้ม	รูปรีค่อนขา้งเป็นสามเหล่ียม	ขอบใบหยกั	ปลายใบแหลม	ฐานใบกวา้ง	

เรียวสอบเขา้หากนั	 สีเขียวอ่อน	 เสน้ใบเห็นชดัเจน	3	 เสน้	 มีขนปกคลุมผวิใบ

ทั้งสองดา้น	ดอกเป็นช่อสีขาวหรือฟ้าอมม่วง	ดอกยอ่ยกลีบดอกหลอมรวมกนั

เป็นหลอด	ผลขนาดเลก็	รูปร่างเป็นหา้เหล่ียมสีน�้าตาลหรือด�า	มีหนามแขง็บน

เสน้ของผล	ส่วนปลายผลมีขนสีขาว	ช่วยพยงุใหผ้ลและเมลด็ปลิวตามลม

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ใบ	 		ขยี้ใส่แผลสด	หา้มเลือด	

																ตม้น�้าอาบแกต้วับวม

ช่ือวทิยาศาสตร์	:	Chromolaena	odorata	(L.)	R.	M.	King	&	H.	Rob.

ช่ือวงศ	์:	ASTERACEAE
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เสีย้วป่า

ช่ือสามญั	:	เส้ียวป่า

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	สม้เส้ียวโพะ	เส้ียวดอกขาว	(เลย),	สม้เส้ียว	(นครสวรรค,์	

อุดรธานี),	คิงโค	(นครราชสีมา),	ชงโค	(นครราชสีมา,	สุพรรณบุรี,	อุทยัธานี,	

จนัทบุรี),	ชงโคป่า

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

ไมพุ้ม่หรือก่ึงเล้ือย	ใบเด่ียว	รูปไข่กวา้ง	ตอนปลายแยกเป็น	2	พ	ูกวา้ง	5	-	9	ซม.	

ยาว	6	-	10	ซม.	เสน้ใบ	9	-	11	เสน้	ปลายใบแหลม	ผวิใบดา้นบนเรียบ	ดา้นล่าง	

มีขน	บางๆ	หูใบขนาดเลก็หลุดร่วงง่าย	ดอกสีขาวหรือแกมชมพอู่อน	ออกเป็น

ช่อแบบกระจาย	กลีบรองดอกคลา้ยกาบหรือแยกออกเป็นสองปาก	กลีบดอก	

มี	5	กลีบ	รูปไข่กลบั	ปลายมน	

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ใบ	 		ตม้กินน�้า	แกปั้สสาวะเหลือง	ผสมกบัล�าตน้ก�าแพงเจด็ชั้นน�ามาตม้

																กบัน�้า	ด่ืมวนัละ	3	คร้ัง	เป็นยาฟอกโลหิต

ช่ือวทิยาศาสตร์	:	Bauhinia	saccocalyx		Pierre

ช่ือวงศ	์:	FABACEAE
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หญา้ตนีนก

ช่ือสามญั	:	หญา้ตีนนก

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	หญา้ตีนกา	หญา้ปากควาย	(ภาคกลาง)	หญา้ตีนนก	(กรุงเทพ)

หญา้ปากคอก	(สระบุรี)	หญา้ผากควาย	(ภาคเหนือ)	

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

ลกัษณะการเจริญเติบโตเป็นกอ	ล�าตน้ส่วนล่างมกัทอดเอน	ชูส่วนยอด	แตก

รากและตน้ใหม่ตามขอ้	กาบใบจะบีบตวัเป็นสนัท�าใหล้ �าตน้แบนโดยเฉพาะ

ท่ีโคนตน้และตน้อ่อน	ลกัษณะใบมีเสน้กลางใบเด่นชดั	ขอบใบเกือบขนาน

ถึงปลายใบ	ขอบใบเรียบ	(entire)	หนา้ใบมีขนค่อนขา้งยาว	กระจายตามขอบ

ใบ	และโคนใบเลก็นอ้ย	หลงัใบไม่มีขน	รอยต่อใบและกาบใบมีล้ินใบ	

(ligule)	เป็นแผน่สีน�้าตาลอ่อนปลายลุ่ย	(membranous	frayed)	สั้นมาก

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ราก	 		แกแ้ผลสด	แกร้้อนใน	

ช่ือวทิยาศาสตร์	:	Eleusine	indica	(L.)	Gaertn

ช่ือวงศ	์:	GRAMINEAE
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หญา้น่ิวหนู

ช่ือสามญั	:	หญา้น่ิวหนู

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	หญา้ดอกมะแขวน่,	หญา้หวัไมขี้ดไฟ

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์	: 

ล�าตน้	ตน้ตั้งตรง	สูง	20-70	ซม.	ใบเป็นกระจุกท่ีโคนตน้	ใบ	มีล้ินใบเป็นแถบ

ขน	วงใบประดบัรองรับช่อดอกรูปร่างคลา้ยใบ	ยาว	1-8	ซม.	ช่อดอกแบบช่อ

ประกอบ	แตกช่อแขนง	2-8	ช่อ	ยาว	4-6	ซม.	ช่อดอกยอ่ยเกิดเป็นกลุ่ม	มี	2-3	

ช่อดอกยอ่ย	 รูปไข่	กาบช่อยอ่ยเรียงเวียนรอบแกนกลาง	 เกสรเพศเมีย	 	ผลมี

ลกัษณะรูปไข่กลบั	มี	2	มุม	นูนคลา้ยเลนส์	ผวิเป็นร่องแบบร่างแห

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

หวั	 		ยาบ�ารุง	อายวุฒันะ

ช่ือวทิยาศาสตร์	:	Fimbristylis	dichotoma	(L.)	Vahl

ช่ือวงศ	์:	Cyperaceae
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หนุมานน่ังแทน

ช่ือสามญั	:	หนุมานนัง่แท่น

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	หวัละมานนัง่แท่น	(ประจวบคีรีขนัธ์),	วา่นเลือด	(ภาคกลาง),	วา่น

หนุมาน,	วา่นหนูมานนัง่แท่น

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

เป็นไมพุ้ม่	ผวิเกล้ียง	ล�าตน้พองท่ีโคน	หูใบแตกแขนง	ใบ	รูปไข่กวา้ง	ขอบใบ

เวา้	3	-	5	แฉก	กา้นใบติดแผน่ใบแบบกน้ปิด	ดอกแยกเพศ	ออกเป็นช่อก่ึงช่อ

เชิงหลัน่	มีใบประดบัรูปสามเหล่ียม	กลีบดอก	รูปไข่กวา้ง	กวา้ง	2	มม.	ยาว	

5	-	6	มม.	จานรองดอกรูปโถเกสรเพศผู	้ยาว	6	-	8.5	มม.	กา้นชูเกสรเช่ือมกนัท่ี

โคน	ดอกเพศเมีย	กลีบดอกยาว	 6-7	มม.	ผลรูปรี	 มีลกัษณะสามพู	 เส้นผา่น

ศูนยก์ลาง	1.5	ซม.	ปลายมน	แตกทั้งแนวตั้งและแนวนอน	เมลด็รูปรี

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

น�้ายาง	 					ยารักษาฝี

ช่ือวทิยาศาสตร์	:	Jatropha	podagrica	Hook.	f.

ช่ือวงศ	์:	EUPHORBIACEAE
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ช่ือสามญั	:	หนุมานประสานกาย

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	วา่นออ้ยชา้ง	(เลย)

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

เป็นไมพุ้ม่ท่ีมีล �าตน้สูงประมาณ	1-4	เมตร	ผวิของล�าตน้ค่อนขา้งเรียบเกล้ียง	ใบ

ประกอบแบบน้ิวมือ	เรียงสลบัมีใบยอ่ยประมาณ	7-8	ใบ	ใบยอ่ยรูปวงรีหรือรูป

ใบหอก	กวา้ง	1.5	-	3	ซม.	ยาว	5	-	8	ซม.	ดอก	ช่อออกท่ีปลายก่ิง	กลีบดอกสี

เขียวนวล	ผลกลมอวบน�้า	ผลอ่อนมีสีเขียว	เม่ือแก่เตม็ท่ีหรือสุกแลว้จะเปล่ียน

เป็นสีแดงสด

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

ใบ	 			แกหื้ดหอบ	วณัโรค

ช่ือวทิยาศาสตร์	:	Schefflera	leucantha		R.	Vig.

ช่ือวงศ	์:	ARALIACEAE

หนุมานประสานกาย

- 34 -



ช่ือสามญั	:	เอ้ืองหมายนา

ช่ือทอ้งถ่ิน	:	เอ้ือง	(อุบลราชธานี),	เอ้ืองชา้ง	(นครศรีธรรมราช),	เอ้ืองตน้	(ยะลา),	

เอ้ืองเพด็มา้	(ภาคกลาง),	เอ้ืองดิน	เอ้ืองใหญ่	บนัไดสวรรค	์(ภาคใต)้

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

เป็นพืชลม้ลุก	มีเหงา้อยูใ่ตดิ้น	มกัข้ึนเป็นกอ	ๆ	มีความสูงของตน้ประมาณ	

1-3	เมตร	ไม่แตกก่ิงกา้นสาขา	ล�าตน้กลมฉ�่าน�้าและเป็นสีแดง	ใบเป็นใบเด่ียว	

ออกเวยีนสลบัรอบล�าตน้	ลกัษณะของใบเป็นรูปรีแกมรูปขอบขนาน	หรือรูป

ใบหอก	ปลายใบแหลม	โคนใบมนเรียวเขา้หากา้นใบ	ดอกเป็นช่อ	ช่อดอกจะ

ออกท่ีปลายของล�าตน้	กลีบเล้ียงดอกมีสีแดงเช่ือมติดกนัเป็นหลอด	ตวัดอกมี

สีขาวโคนกลีบดอกเช่ือมติดกนั

สรรพคุณ	/	ประโยชน์

เหงา้	 			ยาขบัน่ิว	รักษาโรคความดนัโลหิตต�่า

ช่ือวทิยาศาสตร์	:	Cheilocostus	speciosus	(J.Koenig)	C.D.Specht

ช่ือวงศ	์:	COSTACEAE

เอือ้งหมายนา
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พอ่อา้ยเกิดท่ีต�าบลเวยีงป่าเป้า	อ�าเภอเวยีงป่าเป้า	จงัหวดัเชียวราย	เม่ืออาย	ุ24	ปี	ได้

ขออนุญาตพอ่แม่ออกบวชเรียนท่ีวดัในหมู่บา้น	 ต่อมาเม่ือลาสิกขาไดย้า้ยตามบิดา

มารดามาท่ีบา้นหว้ยหมอ้	ซ่ึงต่อมาไดมี้โอกาสไปอบรมเร่ืองสมุนไพรท่ีเชียงใหม่ใน

ปี	2539	และต่อมาเขา้ร่วมศึกษาวธีิการเขา้ยาท่ีจงัหวดัพะเยา	และไดร่้วมเป็นทีมวจิยั

และคณะกรรมการ	สงัคายนาองคค์วามรู้หมอเมือง	ชุดโครงการวจิยัความรู้หมอเมือง	

ปี	พ.ศ.	2543-2546	ท่ีจงัหวดัเชียงราย	ปัจจุบนัเป็นหมอดา้นสมุนไพรประจ�าหมู่บา้น	

รักษาโรคพื้นบา้นทัว่ไป	และท�ายาสมุนไพรขายใหค้นในชุมชน

ความสามารถเฉพาะ

1.	 	 เป็นผูรู้้ดา้นสมุนไพร	 รู้ชนิดพนัธ์ุพืชสมุนไพร	 รู้สรรพคุณทางยาและวธีิการใช	้

โดยมีการน�ามาผสมเขา้เป็นตวัยาส�าหรับใชต้ม้ด่ืม	การบดสมุนไพรท�าแคปซูนยา	

การท�าลูกประคบ	และการอบตวัดว้ยสมุนไพร

2.		เป็นผูรู้้ดา้นพิธีกรรม	สู่ขวญั	สืบชะตา	และการสะเดาะเคราะห์

รางวลัเกียรติคุณท่ีไดรั้บ

1.	 	 ไดรั้บวฒิุบตัรแสดงวา่	 ไดร่้วมเป็นทีมวิจยัและคณะกรรมการ	 “สังคายนาองค์

ความรู้หมอเมือง”	 ชุดโครงการวิจยัองคค์วามรู้หมอเมือง	 ปี	 2543	 –	 2546	 จาก

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย	และส�านกักองทุนสนบัสนุนการวจิยั	(สกว.)	ในปี	2546

2.	ไดรั้บเกียรติบตัร	“รางวลัปัญญาทอ้งถ่ินดีเด่น	ดา้นสมุนไพร”	จากส�านกังานส่ง

เสริมการศึกษานอกระและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัพะเยา	และส�านกังานปลดั

กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงศึกษาธิการ	ใน	ปี	2559

วนัเกิด	 	13	ตุลาคม	พ.ศ.2477

ท่ีอยู	่		39	หมู่	5	ต.บา้นตุ่น	อ.เมืองพะเยา	จ.พะเยา

นาย	อา้ย	ทองชยั
ปราชญช์าวบา้น	ดา้นการแพทย์
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ยาสมุนไพร

บ้านห้วยหม้อ

สูตรการเขา้ยา

รักษาโรค

ของพอ่อา้ย	ทองชยั

ต�ำรับ
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ยำแก้ไข้

สูตร

1
ส่วนผสม

1)		รากมะกอมขม	 	 จ�านวน		1		ส่วน

2)		รากสะเรียม	 	 	 จ�านวน		1		ส่วน

3)		หวัดีงูวา่	 	 	 จ �านวน		1		ส่วน

4)		ตน้/ใบ	ฟ้าทลายโจร	 	 จ�านวน		1		ส่วน

วธีิท�ำ/วธีิใช้	 น�าสมุนไพรมาสบัเป็นท่อนๆ	น�าไปตาก

แดดใหแ้หง้	เม่ือแหง้แลว้น�าสมุนไพรแต่ละชนิดมาอยา่งละ	

1	ส่วนเท่าๆ	กนั	น�ามาบดละเอียด	แลว้น�าไปใส่ในแคปซูน	

ทานยาหลงัอาหารทั้ง	 เช้า	 กลางวนั	 เยน็	 นอกจากน้ียงั

สามารถน�าสมุนไพรท่ีตากแดดแห้งแลว้น�าไปตม้ด่ืมได	้

โดยตม้ในน�้าใหเ้ดือดจนน�้ายาออกสีอ่อนๆ
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สูตร

2 ส่วนผสม

1)		ใบสดธรณีสาร	 	 	 จ�านวน		1		ส่วน

2)		ใบสดหอมด่วนหลวง	 	 	 จ�านวน		1		ส่วน

3)		ใบสดหอมด่วนนอ้ย	(สาระแหน่)	 จ�านวน		1		ส่วน

4)		ใบสดวา่นน�้า		 	 	 จ �านวน		1		ส่วน

5)		ยอดอ่อนตน้ไมก่ี้	 	 	 จ �านวน		1		ส่วน

6)	ใบสดพลูเลย	 	 	 	 จ �านวน		1		ส่วน

7)		ขา้วสารจา้ว	 	 	 	 จ �านวน		1		ก�า

วธีิท�ำ/วธีิใช้	 น�าขา้วสารจา้วมาต�าละเอียดแลว้น�าสมุนไพร

ท่ีเหลือใส่ลงไปแลว้ต�าใหล้ะเอียด	น�ามาโป๊ะท่ีหวัผูป่้วยท่ีเป็นไข	้

จากนั้นท่องคาถา	 “นะโม	พุทธายะ”	 3	 จบ	 เป่าคาถาใส่ตวัยา

บริเวณหวั	ปล่อยท้ิงไวจ้นยาแหง้จะหลุดออกไปเอง
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ส่วนผสม

1)		แก๋นตน้กาสะลอง	 	 จ�านวน		1		ส่วน	 	

2)		แก๋นตน้ไมส้กั	 	 จ�านวน		1		ส่วน	

3)		แก๋นตน้ข้ีเหลก็	 	 จ�านวน		1		ส่วน	

4)		แก๋นตน้มะดูก	 	 จ�านวน		1		ส่วน	

5)		รากหรือล�าตน้ไมข้ะจาว	 จ�านวน	 1		ส่วน	

6)		แก่นตน้ไมฝ้าง	 	 จ�านวน		1		ส่วน	

7)		แก๋นไมก๋้าง	 	 	 จ �านวน		1		ส่วน	

วธีิท�ำ/วธีิใช้	 น�าแก่นไมข้องสมุนไพรแต่ละชนิดมา

หัน่เป็นท่อนเลก็ๆ	แลว้น�าไปตากแดดใหแ้หง้	จากนั้นน�า

สมุนไพรแต่ละชนิดอยา่งละ	1	ส่วนเท่าๆ	กนั	น�าไปตม้

ในหมอ้ดินใหเ้ดือดจนน�ายาออกสีอ่อนๆ	อยา่ตม้นานจน

น�้ ายาออกสีเขม้เกินไป	 กรองเอาน�้ าน�ามาด่ืมแก้ปวด	

สามารถด่ืมหลงัอาหารเชา้	กลางวนั	เยน็	หรือด่ืมแทนน�้า

ขณะไปท�างานหนกัด่ืมเพื่อป้องกนัอาการปวด

ยำแก้ปวดข้อ ปวดหัวเข่ำ
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สูตร	1

ส่วนผสม

1)		ล �าตน้หญา้ถอดปลอ้ง	 	 จ�านวน		1		ส่วน

2)		ล �าตน้หรือรากหญา้หนวดแมว	จ�านวน	 1		ส่วน

3)		ล �าตน้สบัปะรด	 	 จ�านวน		1		ส่วน

4)		รากมะละกอตวัผู	้ 	 จ �านวน		1		ส่วน

5)		รากไผร่วกด�า		 	 จ �านวน	 1		ส่วน

สูตร	2

ส่วนผสม

1)		รากสบัปะรด		 จ�านวน		1		ส่วน

2)		รากมะละกอ	 	 จ�านวน		1		ส่วน

3)		รากหญา้คา	 	 จ�านวน		1		ส่วน

4)		รากมะเฟือง	 	 จ�านวน		1		ส่วน

5)		รากเดือยหิน	 	 จ�านวน		1		ส่วน

ยำ

ขับ

นิ่ว
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วธีิท�ำ/วธีิใช้	 น�าสมุนไพรทั้ง	5	ชนิดน�ามาสบัเป็นท่อนเลก็	ๆ 	น�าไปตากแดด

ใหแ้หง้	เม่ือแหง้แลว้น�าสมุนไพรทั้ง	5	ชนิดอยา่งละ	1	ส่วนเท่าๆ	กนัมาห่อดว้ย

ผา้ขาวบาง	จากนั้นน�าไปตม้ในหมอ้ดินใหเ้ดือดจนน�ายาออกสีอ่อนๆ	น�าน�้ ามา

ด่ืม	สามารถด่ืมหลงัอาหารเชา้	กลางวนั	เยน็
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ส่วนผสม

1)		เครือรางจืด	 	 จ�านวน	 1		ส่วน

2)		ตน้/รากหญา้คอตุง	 จ�านวน		1		ส่วน

วธีิท�ำ/วธีิใช้	 น�าสมุนไพรมาสบัและตากแดดใหแ้หง้	จากนั้นน�าสมุนไพร

อยา่งละ	1	ส่วนมาตม้ในน�้าใหเ้ดือดจนน�้ายาออกสีอ่อน	กินเดือนละ	3	–	4	คร้ัง	

เพื่อช่วยขบัสารพิษจากยาฆ่าแมลง	ไม่ควรกินบ่อยเกินไปจะท�าใหเ้ลือดจางได้
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ส่วนผสม

1)		ล �าตน้ก�าลงัชา้งเผอืก	 จ�านวน	 1		ส่วน	

2)		เปลือกก�าลงัเสือโคร่ง	 จ�านวน		1		ส่วน

3)		ล �าตน้ฮอ้สปายควาย	 จ�านวน		1		ส่วน	

4)		รากฮอ้เลือดใน่	 จ�านวน		1		ส่วน	

5)		ล �าตน้ก�าแพงเจด็ชั้น	 จ�านวน	 1		ส่วน	

6)		ล �าตน้ก�าลงัววัเฉลิง	 จ�านวน		1	ส่วน	

7)		แก๋นไมแ้ก๋นฝาง	 จ�านวน		1	ส่วน

 

วธีิท�ำ/วธีิใช้	 	น�าสมุนไพรทั้ง	7	ชนิดมาหัน่เป็น

ท่อนเลก็ๆ	แลว้น�าไปตากแดดใหแ้หง้	เม่ือแหง้แลว้

สามารถน�าไปตม้ด่ืมได	้โดยน�าสมุนไพรแต่ละชนิด

อยา่งละ	 1	 ส่วนเท่าๆ	กนั	น�าไปตม้ในหมอ้ดินให้

เดือด	 จนน�ายาออกสีอ่อนๆ	อย่าตม้นานจนน�้ ายา

ออกสีเขม้เกินไป	 กรองเอาน�้ าน�ามาด่ืม	 หรือน�า

สมุนไพรทั้ง	7	ชนิดอยา่งละ	1	ส่วนเท่าๆ	กนั	น�ามา	

ดองกบัเหลา้ขาวหรือเหลา้ตม้	เป็นระยะเวลา	3	เดือน	

จากนั้นกรองเอาน�้ามาด่ืมเป็นยาบ�ารุงก�าลงั	และช่วย

ใหเ้จริญอาหาร

ยา

บ�ารุง

ก�าลัง

.

.

ยา

ดอง

เหล้า

.

.

ยำ

ลด

สำร

พิษ
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ส่วนผสม สูตร	1	แบบแห้ง

1)		รากข้ีเป้ียลุกฟ้อน		 จ�านวน		1		ส่วน

2)		รากใบหญา้นาง	 จ�านวน		1		ส่วน

3)		รากมหาหิงค	์ 	 จ�านวน		1		ส่วน

4)		หวัปูเลย	 	 จ�านวน		1		ส่วน

5)		รากพญาตดหมา	 จ�านวน		1		ส่วน

6)		รากวา่นน�้า	 	 จ �านวน	 1		ส่วน

วธีิท�ำ/วธีิใช้	 น�าสมุนไพรทั้งหมดน�ามาสบัเป็น

ท่อนเลก็	ๆ	น�าไปตากแดดใหแ้หง้	เม่ือแหง้แลว้น�า

สมุนไพรแต่ชนิดมาอยา่งละ	1	ส่วนเท่าๆ	กนั	น�าไป

ตม้ในหมอ้ดินใหเ้ดือดจนน�ายาออกสีอ่อนๆ	กรอง

เอาเฉพาะน�้าด่ืม	ด่ืมหลงัอาหารเชา้	กลางวนั	เยน็

 

ส่วนผสม	สูตร	2	แบบสด

1.		รากข้ีเป้ียลุกฟ้อน	 จ�านวน		1		ส่วน

2.		รากมหาหิงค	์ 	 จ�านวน		1		ส่วน

3.		หวัปูเลย	 	 จ�านวน		1		ส่วน

วธีิท�ำ/วธีิใช้	 น�าสมุนไพรทั้งสามชนิดปริมาณ

เท่าๆ	กนั	แบบสดมาฝนกบัหินจนละเอียด	น�ามา

ผสมกนัแลว้น�าไปทานและน�าไปทาบริเวณทอ้ง	

เพื่อแกอ้าการแน่นทอ้ง

ยา

แก้จุเสียดท้อง 

แน่นท้อง 

แก้พญาธิ
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ยา

แก้โรคไต

ปัสสาวะ

ขัด

ส่วนผสม

1)			หวัหญา้คมบาง	 จ�านวน		1		ส่วน

2)		รากผกักดูก๊อง	 จ�านวน		1		ส่วน

3)		หวัเอ้ืองหมายนา	 จ�านวน		1		ส่วน

วธีิท�ำ/วธีิใช้	 น�าสมุนไพรทั้ง	3	ชนิดมาลา้งน�้าให้

สะอาด	แลว้น�ามาสบัเป็นท่อนเลก็	ๆ	น�าไปตากแดด

ใหแ้หง้เม่ือแหง้แลว้น�าสมุนไพรทั้ง	 3	ชนิดอยา่งละ	

1	 ส่วนเท่าๆ	กนั	น�ามาห่อดว้ยผา้ขาวบางแลว้น�าไป

ตม้ในหมอ้ดินใหเ้ดือดจนน�้ายาออกสีอ่อน	 ด่ืมน�้ายา

หลงัอาหารเชา้	กลางวนั	เยน็
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ส่วนผสม

1)		(ก่ิง	ราก	แก๋น)	หญา้ขดัก่องขา้ว	 จ�านวน		1		ส่วน

2)		แก๋นมะกอมขม	 	 	 จ�านวน		1		ส่วน

3)		ล �าตน้กุ่มบก	 	 	 	 จ �านวน		1		ส่วน

4)		ใบหรือตน้ทองพนัชัง่	 	 	 จ �านวน		1		ส่วน

5)		แก๋นพญามือเหลก็	 	 	 จ �านวน		1		ส่วน

วธีิท�ำ/วธีิใช้	 น�าสมุนไพรทั้ง	5	ชนิดน�ามาสบัเป็นท่อน

เลก็	ๆ	น�าไปตากแดดใหแ้หง้	เม่ือแหง้แลว้น�าสมุนไพร

ทั้ง	5	ชนิด	อยา่งละ	1	ส่วนเท่าๆ	กนั	น�าไปตม้ในหมอ้ดินให้

เดือดจนน�ายาออกสีอ่อนๆ	น�าน�้ามาด่ืม	สามารถด่ืมหลงัอาหาร

เชา้	กลางวนั	เยน็จนกวา่อาการหาย	หรือสามารถด่ืมไดเ้ร่ือยๆ	

ตลอดทั้งวนั	ยามีรสขมท�าใหกิ้นยาก	สามารถน�ามาบดและใส่

แคปซูน	กินหลกัอาหารเชา้	กลางวนั	เยน็

ยา

แก้เบาหวาน
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วธีิท�ำ/วธีิใช้	 น�าสมุนไพรทั้งหมดน�ามาสบัเป็นท่อนเลก็	ๆ 	น�าไปตากแดดให้

แหง้	 เม่ือแหง้แลว้น�าสมุนไพรแต่ชนิดมาอยา่งละ	1	ส่วนเท่าๆ	กนั	น�าไปตม้ใน

หมอ้ดินใหเ้ดือดจนมีไอน�้า	น�าท่อมาต่อกบัหมอ้ดิน	ซ่ึงท่อจะน�าเอาไอน�้าเขา้ไป

ในหอ้งท่ีใชอ้บตวั	ผูอ้บควรใส่เส้ือผา้ใหน้อ้ยช้ินและใชเ้วลาในการอบประมาณ		

10-15		นาที		เม่ือออกมาแลว้ควรนัง่พกัเพื่อใหเ้หง่ือแหง้ก่อนไปอาบน�้า
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ส่วนผสม

1)		รากอีปุ๊ก	 	 จ�านวน		1		ส่วน

2)		รากมะตนัขอ		 จ�านวน		1		ส่วน

3)		รากผกัหรีด	 	 จ�านวน		1		ส่วน

4)		เครือป๊ิดเตาะ	 	 จ�านวน		1		ส่วน

5)		รากตบัเต่านอ้ย	 จ�านวน		1		ส่วน

6)		รากตบัเต่าหลวง	 จ�านวน		1		ส่วน

7)		แก๋นไมเ้มือดคน	 จ�านวน		1		ส่วน

8)		รากมะแควง้ขาว	 จ�านวน		1		ส่วน

9)		เครือต่ึงเครือค�า	 จ�านวน		1		ส่วน

10)	เครือหมูปล่อย	 จ�านวน		1		ส่วน

11)	เครือรางเยน็	 	 จ�านวน		1		ส่วน

12)	หวัปูเลย	 	 จ�านวน		1		ส่วน

13)	ตน้ตะไคร้หอม	 จ�านวน		1	ส่วน

14)	หวัขม้ินชนั	 	 จ�านวน		1		ส่วน

15)	ผงการบูร	 	 จ�านวน		1		ส่วน

.

.

ยา

แก้

ลม

ผิด

เดือน

.

.
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