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การศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาและรวบรวมองค ค วามรู ความเชื่ อ และกรรมวิ ธี
เกี่ยวกับการใชประโยชนพรรณพืชของชุมชนชาวกะหรางบานโปงลึกและบานบางกลอย ตําบลหวยแมเพรียง
อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งแตเดิมเคยอาศัยอยูในปาลึกบริเวณชายแดนไทย-พมา ตามแนวเทือกเขา
ตะนาวศรี ภายในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
ผลการศึกษาในปที่ 1 พบพรรณไมที่มีการใชประโยชนจํานวนอยางนอย 293 ชนิด เปนชนิดที่
ใชเปนยารักษาโรคหรือยาบํารุงรางกาย 181 ชนิด ใชเปนอาหาร 121 ชนิด ใชสอยในชีวิตประจําวัน 41 ชนิด ใชใน
พิธีกรรมและประเพณี 6 ชนิด ซึ่งบางชนิดสามารถใชประโยชนไดหลายประเภท
สําหรับพรรณไมที่นาสนใจเปนกรณีพิเศษ เชน กลุมที่ใชเปนยาคุมกําเนิด กลุมที่ใชเปนยาฆาเชื้อ
ราในนาขาว กลุมที่ใชเปนยาแกไขมาลาเลีย และกลุมที่ใชเปนยาถอนพิษงู
จากการศึกษายังพบอีกวาพรรณไมที่มีการใชประโยชนบางชนิดเปนพรรณไมหายาก และบาง
ชนิดยังไมมีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร และประโยชนทางออมจากการศึกษาครั้งนี้ไดมีสวนชวยในการเชื่อมตอระหวาง
อุทยานแหงชาติแกงกระจานและชุมชน และสงเสริมใหชุมชนเห็นคุณคาและการอนุรักษพรรณพืชในปา

คําสําคัญ : กะหราง โปงลึก บางกลอย การใชประโยชน อุทยานแหงชาติแกงกระจาน
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อุทยานแหงชาติแกงกระจาน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 (บานโปง) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

คํานํา
คํ า ว า กะหร า ง หรื อ สะหร า ง เป น คํ า ที่ ใ ช เ รี ย กชนกลุ ม หนึ่ ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะใกล เ คี ย งกั บ ชาว
กะเหรี่ยง โดยคํานี้จะใชกันเฉพาะในแถบเพชรบุรีและราชบุรีเทานั้น จนเปนที่เขาใจผิดกันวาชาวกะหราง คือ คนพื้น
ถิ่นที่อาศัยอยูเฉพาะในแถบตนน้ําเพชรบุรีและราชบุรีเทานั้น แตความจริงแลวชาวกะหรางนั้น คือ ชนเผาที่เรียก
ตนเองวา จะกอร ซึ่งคนไทยออกเสียงเปน สะกอ หรือชรังบางคนเรียก ยางขาว หรือยางดอย ชนกลุมนี้สวนมากมัก
พบทางภาคเหนือของประเทศไทยลงมาจนถึงจังหวัดตาก ชอบอาศัยอยูในปาสูงตามเขตใกลภูเขาลึก ชํานาญใน
การลาสัตว แกะรอย และหาของปา ชาวกะหรางในเขตอําเภอแกงกระจานมีจํานวนนอยกวา ชาวกะเหรี่ยงพรง ซึ่ง
เปนกะเหรี่ยงกลุมใหญในภาคกลาง และแมจะเปนกลุมชนที่มีลักษณะใกลเคียงกันคนสองกลุมนี้ก็สื่อสารกันไมคอย
เขาใจกันนัก เนื่องจากใชภาษาคําศัพทแตกตางกัน (สุดารา, 2547)
บานโปงลึกและบานบางกลอย ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เปน
พื้นที่ที่ทางอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ไดทําการจัดสรรพื้นที่ทํากินใหกับชาวไทยภูเขาเผากะหรางที่อพยพลงมา
จากพื้นที่สูงบริเวณตนน้ําบางกลอยใกลชายแดนไทย-พมา โดยหมูบานบางกลอย มีจํานวนประชากร 71 หลังคา
เรือน 437 คน หมูบานโปงลึกมีประชากร 65 หลังคาเรือน 354 คน (กองทุนสัตวปาโลก และ อุทยานแหงชาติแกง
กระจาน, 2551) ซึ่งปจจุบันทางอุทยานแหงชาติแกงกระจานไดสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม โดยมีจุดเดนคือวัฒนธรรมความเปนอยูของชนเผากะหราง แตจากสภาพการณปจจุบันที่การพัฒนา
ชุมชนในดานตางๆ เชน สาธารณสุข การศึกษา อาชีพ และการเขาถึงของเทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหวัฒนธรรมสวน
หนึ่งโดยเฉพาะที่เกิดกับชาวกะหรางรุนใหมไดถูกเปลี่ยนแปลงไปมาก และอาจทําใหภูมิความรูบางสวนสูญหายไป
นอกจากนี้แลวพื้นที่ทํากินและที่ตั้งของชุมชนกะหรางทั้งสองหมูบานเปนพื้นที่ตนแมน้ําเพชรบุรี
และอยูในใจกลางของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ในสภาพการณปจจุบันการอพยพหมูบานลงมาจากพื้นที่ตนน้ํา
นั้นเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก ดังนั้นหากจะใหพื้นที่ปาผืนนี้เปนมรดกโลกได แนวทางหนึ่งในการจัดการคือการทําให
ชัดเจนในเรื่องของการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษปาตนน้ํา วิธีหนึ่งที่นาจะเปนไปไดคือการทําใหชุมชนเห็น
ความสําคัญของพืชพรรณไมในปาและเกิดความภาคภูมิใจในองคความรูที่มี ในระยะยาวอาจมีการสงเสริมอาชีพ
การผลิตสมุนไพรเพื่อการจําหนาย โดยใหชุมชนดําเนินการปลูกเองในหมูบาน
ดังนั้น การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น เชน ดานสมุนไพร และการใชประโยชน
พืชพรรณไมจึงเปนขอมูลสําคัญที่อาจจะเปนประโยชนในการนําไปขยายผลตอไป และยังใชในการคัดเลือกชนิด
พรรณไมที่จะสงเสริมใหชุมชนปลูกในพื้นที่ รวมทั้งใชเปนขอมูลสําหรับการเผยแพรประชาสัมพันธในการทองเที่ยว
และสรางแนวรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้แลวกิจกรรมการสํารวจตามโครงการนี้ฯ ยัง
ไดเนนถึงการมีสวนรวมระหวางชุมชนและหนวยงานราชการดวย

วัตถุประสงค
1.
กระจาน ใชประโยชน

ทราบขอมูลความหลากหลายของพรรณพืชที่ชาวกะหรางในพื้นที่อุทยานแหงชาติแกง

2. ทราบประโยชนของพรรณไมซึ่งอาจจะรูถึงขอมูลที่แปลกใหมและเปนประโยชนตอวงการ
แพทย
3. ใชเปนขอมูลในการสงเสริมใหชาวกะหรางปลูกพืชสมุนไพรทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เปนรายไดทดแทนการถางปาและการลาสัตวปา
อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
ไดแกอุปกรณในการเก็บตัวอยางพรรณไม แบบบันทึกขอมูล กลองบันทึกภาพ และอุปกรณใน
การเดินปา
วิธีการ
สํารวจภาคสนาม รวมกับวิทยากรทองถิ่นชาวกะหราง ซึ่งมีความรูดานสมุนไพรหรือพืชกินได
โดยกิจกรรมการสํารวจประกอบดวย
1. การสํารวจพืชพรรณในพื้นที่ปาบริเวณรอบพื้นที่ทํากินของบานโปงลึก-บางกลอย และขึ้นไป
ถึงตนแมน้ําบางกลอย และตนแมน้ําเพชรบุรี ซึ่งเคยเปนที่อาศัยของชุมชนกะหรางกอนที่จะมีการอพยพลงมา รวม
ไปถึงพื้นที่ปาที่เคยเปนแหลงเก็บหาของปา
2. บันทึกรายละเอียดทางพฤกษศาสตรของพรรณไมที่วิทยากรระบุวามีการใชประโยชน พรอม
วิธีการใชประโยชน รวมทั้งการบันทึกภาพและเก็บตัวอยาง และหากสามารถทดลองใชหรือกินในขณะนั้นไดก็ใหทํา
การทดลองดูดวย และบางชนิดจะมีการนําไปปลูกรวมแปลงเพื่อทดลองขยายพันธุ รวมทั้งทําการเก็บตัวอยางเพื่อ
ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร
3. เมื่อไดชื่อวิทยาศาสตรของพืชชนิดนั้นๆ แลว ทําการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับพืชชนิดนั้น
เพิ่มเติมโดยการสอบถามจากกะหรางรายอื่น และจากเอกสารอางอิง
ระยะเวลาและสถานที่ทําการศึกษา
ระยะเวลา
มกราคม – สิงหาคม 2551 (โครงการ 4 ป ตั้งแต ตุลาคม 2550 – กันยายน 2554)

สถานที่ทําการศึกษา
พื้นที่ปาบริเวณอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ที่เคยเปนถิ่นอาศัยของชาวกะหรางบานโปงลึกและ
บานบางกลอย ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาในปที่ 1 สํารวจพบพรรณไมที่มีการใชประโยชนโดยชาวกะหรางบานโปงลึกและ
บานบางกลอย ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนหมูบานที่ตั้งอยูภายในเขตอุทยาน
แหงชาติแกงกระจาน อยางนอย 293 ชนิด โดยแบงออกเปนประเภทตามลักษณะการใชประโยชน ดังนี้
ประเภทใชเปนยา
พรรณพื ช ที่ ใ ช เ ป น ยาส ว นใหญเ กิ ด จากการถ า ยทอดภายในครอบครัว จะไม มี ก ารสอนหรื อ
ถายทอดใหแกบุคคลภายนอกครอบครัว โดยเฉพาะการปรุงยาบางประเภทตองอาศัยพิธีกรรมเขามาเกี่ยวของดวย
สําหรับกลุมยาที่จําแนกได มีดังนี้
ยาแกไขมาลาเรีย สวนใหญเปนพรรณพืชที่มีรสขม เชน ดีงูหวา (Pteridrys syrmatica C. Chr.)
กฤษณา (Aquilaria malaccensis Lam.) ดีหมี (Cleidion spiciflorum (Burm.f.) Merr.) กอมขม (Picrasma
javanica Blume) เปนตน
ยาถอนพิษงูและพิษสัตวกัดตอย เชน ผักกะเหรี่ยง (Gnetum gnemon L.) พญานาคราช
(Davallia solida (G.Forst) Sw.) วานงูกวัก (Drynaria sparsisora (Desv.) S. Moore) ผักปกไก (Pyrrosia nuda
(Giesenh.)Ching) กูดออม (Aglaomorpha coronans (Wall. Ex Mett.) Copel.) กระปรอกเล็ก (Drynaria rigidula
(Sw.) Bedd.) กระถิน (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) อุตพิต (Typhonium trilobatum (L.) Schott)
ยาแกไข เชน ฝนแสนหา (Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet) ไขเนา (Vitex
glabrata R.Br.) เนระพูสีไทย (Tacca chantrieri Andre) ปลาไหลเผือก (Eurycoma longifolia Jack) บอระเพ็ด
(Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson.) สวอง (Vitex limonifolia Wall.) พรรณไมในสกุลราม
(Ardisia sp.) เชียด (Cinnamomum iners Reinw.ex Blume) ดีหมี (Cleidion spiciflorum (Burm.f.) Merr.)
ยาคุมกําเนิดหรือยาที่ทําใหเปนหมัน เชน วานนางตัด (Labisia pumila (Blume) Fern.-Vill. &
Naves) กาพุม (Uncaria cordata (Lour.) Merr.) เขาควายแมวอง (Uncaria macrophylla Wall.)
ยาบํารุงกําลัง เชน แกแล (Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner) ตองผา (Sumbaviopsis
albicans (Blume) J.J. Sm.) เครืองูเหา (Toddalia asiatica (L.) Lam.) วานหางชาง (Grammatophyllum
speciosum Blume.) ยางนางตน (Cocculus laurifolius DC.) เปลานอย (Croton sp.) ชะเอม (Myriopteron
extensum (Wihst) K.Schum) กําแพงเจ็ดชั้น (Vetris sp.) ขาน้ํา (Alpinia mutica Roxb.) ขี้หนอนคาย (Celtis
tetrandra Roxb.)

ยาบํารุงรางกาย เชน ปุดเต็ม (Geostachys smitinandii K.Larsen) ชางงาเดียว (Luvunga
scandens (Roxb.)) แกแล (Maclura cochinchinensis (Lour.) Corne) ปออีเกง (Pterocymbium tinctorium
(Blanco) Merr.) วานหอมแดง (Eleutherine americana (Aubl.) Merr.) เดื่อเถาใบหอก (Ficus sagittata J.Konig
ex Vahl) หลายชนิดในสกุลกระวาน (Amomum sp.) กําลังหนุมาน (Clausena sp.) เดื่อเถาใบใหญ (Ficus
punctata Thunb.la L.)
ยากําจัดศัตรูพืช เชน เนียง (Archidendron jiringa (Jack) I.C. Nielsen) แลนบาน (Canarium
denticulatum Blume) ขอย (Streblus asper Lour.)
ยาลม เชน จําปดอย (Magnolia gustavii King) จําปเพชร (Magnolia mediocris) จําปาหลวง
(Magnolia utilis) พลู (Piper bettle L.) กระวาน (Amomum testaceum Ridl.) ผักรด (Erythropalum scandens
Blume)
ยาแกปวดฟน เชน ยางนอง (Antiaris toxicaria Lesch.) กระวาน (Amomum testaceum Ridl.)
หางหมาจอก (Uraria crinita (L.) Desv. ex DC.)
ยารักษาแผลภายนอก เชน สะบา (Entada rheedii Spreng.) สาบแรงสาบกา (Ageratum
conyzoides Linn.) สาบเสือ (Chromolaena odoratum (L.) R.M.King & H.Rob) สานใหญ (Dillenia obovata
(Blume) Hoogland) มะเมื่อย (Gnetum cuspidatum Blume) เลือดควาย (Knema sp.) เขือง (Leea sp.) ลิเภาใหญ
(Lygodium salicifolium C.Presl) หวายตะมอย (Pothos chinensis (Raf.) Merr.) ตางหลวง (Trevesia palmata
(Roxb. ex Lindl.) Vis.) มะหาด (Artocarpus lacucha Roxb. Ex Buch.-ham)
ยาสําหรับสัตวเลี้ยง เชน พรรณไมทุกชนิดในสกุลการเวก (Artabotris sp.) บุหงาทอง (Mitrella
kentii (Bl.) Miq) นมวัว (Anomianthus dulcis (Dunn) J.Sinclair) มะตาด (Dillenia indica L.) ยางนา
(Dipterocarpus alatus Roxb.ex G.Don)
ประเภทใชเปนอาหาร
ไดแกพืชจําพวกใชกินสวนตางๆ หรือใชประกอบอาหาร เชน มอกุ (Lepisanthes sp.) อวบแดง
(Elatostema bulbiferum) มะตาด (Dillenia indica L.) กลวยหมูสัง (Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem. var.
grandiflora) หนามไขปู (Rubus sorbifolius Maxim.) ลิ้นจี่ปา (Litchi chinensis Sonn.) เดื่อเถาใบใหญ (Ficus
punctata Thunb.la L.) เดื่อเถาใบหอก (Ficus sagittata J.Konig ex Vahl) เหรียง (Parkia timoriana Merr.) ขี้ผึ้ง
(Chrysophyllum sp.) ผักกูด (Diplazium esculentum (Retz.) Sw.) ปุดสม (Etlingera araneosa (Bak.) R.M.
Sm.) ผักเหมียง (Gnetum gnemon L.var. tenerum Markgr.) โคลงเคลง (Melastoma malabathricum L.subsp.
malabathricum) ขอย (Streblus asper Lour.) ขาวเมานก (Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi) สังเครียด
(Aglaia odoratissima Blume.) เรว (Amomum dealbatum Roxb.) มะไฟปา (Baccaurea parviflora (Mull. Arg.)
Mull.Ar) ชางไห (Borassodendron machadonis (Ridl.) Becc.) มะปริง (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.)
กอหรั่ง (Castanopsis armata Spach) มะยมแกว (Codonopsis parviflora Wall. ex A. DC.) มันเสา (Dioscorea
alata L.) พระเจาหาพระองค (Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe) กอมกอลอดขอน (Elatostema
repens (Lour.) Hallier f.) ชิ้ง (Ficus fistulosa Reinw. ex Blume) ชะมวงชาง (Garcinia sp.) มะพูด (Garcinia

dulcis (Roxb.) Kurz) มะกลิ้ง (Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn.var.capniocarpa (Ridl.) S.L.Tsai ex
A.M.Lu & Z.Y.Zhang) มหาพรหม (Mitrephora winitii Craib) คอแลน (Nephelium hypoleucum Kurz) หนามไข
ปู (Rubus sorbifolius Maxim.) เปนตน
ประเภทใชในพิธีกรรมหรือประเพณี
ใช ในพิธีกรรมหรือประเพณีข องเผา มัก เกี่ยวกับความเชื่อ หรือมีการกลาวคาถากํา กับ เชน
พญาไม (Podocarpus neriifolius D.Don) ขุนไม (Nageia wallichiana (C. Presl) kuntze) พญาเทาสะเอว
(Oxyceros bispinosus) สาดแดง (Phrynium pubinerve Blum) เปนตน
ประเภทใชในชีวิตประจําวัน
- ใชในงานหัตถกรรมหรือใชในชีวิตประจําวัน คอ (Livistona speciosa Kurz) เตยเขา
(Pandanus unicornutus H.St. John) หนามไขปู (Rubus sorbifolius Maxim.) เถายานาง (Tiliacora triandra
(Colebr.) Diels) หลังกับ (Arenga westerhoutii Griff.) จั๋ง (Rhapis siamensis Hodel) เติม (Bischofia javensis
Blume) นุน (Ceiba pentandra (L.) Gaertn.) คลุม (Donax grandis (Miq.) Ridl.) ระงดกลวย (Epipremnum
giganteum (Roxb.) Schott) ปอหู (Hibiscus macrophyllus Roxb. ex Hornem.) สะบา (Entada rheedii Spreng.)
ละหุงเครือ (Byttneria andamanensis Kurz) มะคําดีควาย (Sapindus trifoliatus DC.) เสม็ดแดง (Syzygium
gratum (Wight) S.N.Mitra var.gratum) เปยด (Premna pyramidata Wall.ex Schaur)
- ใชเปนวัสดุในการตมเหลา เชน ชะเอม (Myriopteron extensum (Wihst) K.Schum) ยาสูบ
(Nicotiana tabacum L.) พวงมรกต (Ophiopogon marnoratus Pierre ex L. Rodr.) โคลงเคลง (Melastoma
malabathricum L.subsp. malabathricum) มะยมแกว (Codonopsis parviflora Wall. ex A. DC.) กระทุมบก
(Anthocephalus chinensis (Lam)) ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.)
- ใชทําอุปกรณหรือวัสดุในการลาสัตว เชน สะแล (Broussonetia kurzii (Hook.f.) Comer) ลาย
(Microcos paniculata L.) พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) ขนุนปาน (Artocarpus rigidus Blume subsp.
asperulus Jarrett) คุย (Willughbeia edulis Roxb.) ยางนอง (Antiaris toxicaria Lesch.) ยานมูรู
(Poikilospermum suaveolens Merr.)
รายละเอียดของพรรณไมแ ตละชนิด ชื่ อเรียกเปน ภาษากะหรา ง ชื่ อวิทยาศาสตร ชื่ อสามัญ
สรรพคุณและวิธีการใช แสดงดังตารางผนวกที่ 1
จากการศึก ษายังพบอีก ว า ในจํา นวนนี้มี พ รรณไมบ างชนิ ด เปน ชนิ ด ที่ ห ายาก เชน จํ า ปด อย
(Magnolia gustavii King) จําปเพชร (Magnolia mediocris) ปุดเต็ม (Geostachys smitinandii K.Larsen) พืช
เฉพาะถิ่นของไทย เชน กวางดูถูก (Naravelia laurifolia Wall. ex Hook. F.& Thomson) มหาพรหม (Mitrephora
winitii Craib) และบางชนิดคาดวาเปนชนิดใหมของโลก เชน พรรณไมในสกุล Hodgsonia และหลายชนิดไมเคยมี
การกลาวถึงเกี่ยวกับการใชประโยชน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชในพื้นที่ปาแกง
กระจานดวย

สรุปและวิจารณผล
จากผลการศึกษา พบวาความหลากหลายทางชนิดของพรรณไมที่ชาวกะหรางบานโปงลึกและ
บานบางกลอย ใชประโยชนนั้นคอนขางสูงมาก ในการรายงานผลครั้งนี้เปนเพียงการสํารวจในปที่ 1 และยังไม
ครอบคลุมพื้นที่ชาวกะหรางเคยใชเก็บหาของปา ทั้งนี้เนื่องจากฤดูกาลที่แปรปรวนทําใหการวางแผนเขาปฏิบัติงาน
ในบางพื้นที่ไมสามารถกระทําได นอกจากนี้ยังมีพรรณไมอีกหลายชนิดที่ไมสามารถเก็บตัวอยางที่สมบูรณสําหรับ
การจําแนก ซึ่งในปถัดไปก็จะมีการเปลี่ยนฤดูกาลในการเขาไปเก็บตัวอยางเหลานี้
นอกจากนี้แลวยังพบอีกวา ความรูบางอยางนั้นจะหามสอนใหกับบุคคลที่ไมใชลูกหลานหรือเครือ
ญาติที่สนิทกัน ดวยเพราะมีความเชื่อวาจะเปนการผิดตอครูที่สอนวิชา และปญหาอีกประการหนึ่งคือเกี่ยวกับดาน
ภาษาของการสื่อสาร ในบางครั้งยากที่จะสะกดออกมาเปนภาษาไทยได
กิติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ คุณพงษศักดิ์ พลเสนา ดร.สมราน สุดดี คุณโสมนัสสา แสงฤทธิ์ ดร.วรดลย แจมจํารูญ และ
ดร.ปยะ เฉลิมกลิ่น ที่ไดใหความชวยเหลือในการจําแนกพรรณไมทําใหขอมูลสมบูรณยิ่งขึ้น
เอกสารอางอิง
สุดารา สุจฉายา. 2547. เพชรบุรี. สํานักพิมพสารคดี. กรุงเทพฯ 252 หนา
กองทุนสัตวปาโลก และ อุทยานแหงชาติแกงกระจาน. 2551. การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการอยูรวมกัน
ระหวางคนกับปา ของชุมชนบานบางกลอยและบานโปงลึก. กองทุนสัตวปาโลก (WWF) ประเทศไทย. 19
หนา

ตารางผนวกที่ 1 รายชื่อพรรณไมที่ชาวกะหรางบานโปงลึก – บางกลอย ใชประโยชน
ที่

ชื่อกะหราง

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

สรรพคุณ/วิธีใช

1

ทึซิ

สมปอย

2
3
4

มะกล่ําตน
เฟนกานดํา
มะคาโมง

5

กลอกลี้
ปะตวยซูโด
ซิบอกอตา
เออ
เนาะวาคู

6

ซิกูจี๊

สังกะโตง

ยอดออนกินสด หรือนําไปประกอบอาหาร เชน ตม แกง
ใชผลและใบผสมเครื่องยาจีน เปนยาระบาย
ใชเมล็ดทําเครื่องประดับ
ยอดออนกินสดได
ใชใบออน รับประทานแกลมกับน้าํ พริก หรือตมแกง
รสชาติออกหวาน เมล็ดนําไปเผาไฟรับประทานได
ใชใบขยี้ ผสมปูนเล็กนอย รักษาแผลสด ใชใบตมกับขมิน้
นําน้ํามาลางแผล
ผลสุกกินไดมีรสเปรี้ยว

7

ซิกุจิง

สังเครียด

8

ลูคิดอ

กูดออม

9

กะตู

บอนดํา

10

โปคึ

ขาน้ํา

Acacia concinna (Willd)
DC.
Adenanthera pavonina L.
Adiantum philippense L.
Afzelia xylocarpa (Kurz)
Craib
Ageratum conyzoides
Linn.
Aglaia lawii (Wight)
C.J.Saldanha ex
Ramamoorthy
Aglaia odoratissima
Blume.
Aglaomorpha coronans
(Wall. Ex Mett.) Copel.
Alocasia macrorrhizos
(L.) G.Don
Alpinia mutica Roxb.

11

นอ

พญาสัตบรรณ

12

ตะอี้ซู

ขิงดํา

13
14

มะอิ
โปเอาะ

มะอิ
เรว

15
16

เรวยา

18

ตะอี
โปะจัวเคาะ
(ดอกขาว)
โปะจัวเคาะ
(ชนิดดํา)
โปะจัวเคาะ

19

โปะกะวา

กระวาน

20

ติ๊โพดึ่

บุกเกลี้ยง

21

ชะมีโบะ

เถาสมกุง

17

สาบแรงสาบกา

Alstonia scholaris (L.)
R.Br.
Amomum sp.

หัวใชแกงกินบํารุงน้ํานมในสตรี หรือใชฝนกับหินพอกแก
พิษงู
กาน นําไปลอกเปลือก นําไปประกอบอาหารรับประทานได
ใชทําเครื่องยาเปนยาดองเหลา ผสมกับวาน 17 ชนิด มี
ฤทธิ์เปนยาบํารุงกําลัง ลําตนรับประทานสด หรือนําไป
ประกอบอาหารไดผลสุกรับประทานได มีสีแดง รสหวาน
นําเปลือกมาตมกินน้ํา แกอาการไข

ใชทุกสวนกินดิบ บํารุงรางกาย แตมีคาถาในการถอนตน
ใชเปนยาตออายุใชสวนหัวตากแหง ดองกับเหลาและน้ําผึ้ง
(ผสมกับสมุนไพร 7 ชนิด)
Amomum villosum Lour. ผลแกผสมกับตัวยาอื่นตมกินน้ําเปนยารักษาวัณโรค
Amomum dealbatum
ลําตน ชอดอก กินเปนผักจิ้มน้ําพริก ผลสุกกินได มีรส
Roxb.
หวาน
Amomum sp.
หัวใชดองเหลา บํารุงรางกาย ทําใหแกชา
Amomum sp.
หัวใชดองเหลาดื่มบํารุงรางกาย
Amomum sp.

-

ผลสุกกินได คลายลองกอง

Amomum sp.

หัวใชดองเหลาดื่มบํารุงรางกาย

หัวใชดองเหลาดื่มบํารุงกําลัง(ชนิดกาบใบสีเขียวมีรอยดาง
ขาวคลายตาขาย)
Amomum testaceum Ridl. ผลเปนยาขับลม อมแกปวดฟนผลมีกลิ่นหอม นํามาผสม
กับยาสีฟนดอกบัวคู เมล็ดเคี้ยวใหละเอียดแกปวดฟน
Amorphophallus bulbifer ลําตนใชแกงสม
(Roxb.) Blume
Ampelocissus martinii
เถาใชตมกินน้ําใหสตรีอยูไฟหลังคลอดกินเปนยาบํารุง
Planch.
ผูชายกินไดแตไมนยิ ม

ที่

ชื่อกะหราง

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

สรรพคุณ/วิธีใช

22
23

ซิลิบ
ซิลิกลิฮู

ขมิ้นเครือ
คอนหมาแดง

เถาหรือหัวใชตมกินน้ําแกไข
ใชรากดองกับเหลา กินบํารุงกําลัง แกปวดเอว

24

ปะตวยตาก

เฟริ์นกีบแรด

25

กวะโหยวปะ

เถานมวัว

26

ตะเดที้

กระทุมบก

27

จึ๊ก

ยางนอง

Anamirta sp.
Ancistrocladus tectorius
(Lour.) Merr.
Angiopteris evecta
(G.Forst.) Hoffm.
Anomianthus dulcis
(Dunn) J.Sinclair
Anthocephalus chinensis
(Lam)
Antiaris toxicaria Lesch.

28

โกละ,ซินูหมู

กฤษณา

29

ตะหนี่

ลูกเนียง

30

ลีคุโมะ

ตาเปดตาไก

31
32
33

ลิคูมอ
ลีคุโมะ
เส

กางปลากานสั้น
ราม
หมาก

34

ปะโตมี่

หลังกับ

35

การเวกปา

36

ตะโยะประ
พาดุ
กะปอ

37

พะ

ขนุนปาน

38

วะคึโพ

สามสิบ

39

ทุดุเด

40
41

โคะชิ
ซะปะจึง

ขาหลวงหลังลา
ย
มะไฟปา

42

ปะโด

จิกน้ํา

43
44

ซีโอะ
ซะโปวดือ

ขี้หนอนคาย
เติม

45

พอเบื้อ

หนาดใหญ

มะหาด

Aquilaria malaccensis
Lam.
Archidendron jiringa
(Jack) I.C. Nielsen
Ardisia crenata Sims
var.augusta C.B.Clarke
Ardisia rigida
Ardisia sp.
Areca catechu L.
Arenga westerhoutii
Griff.
Artabotris sp.
Artocarpus lacucha
Roxb. Ex Buch.-ham
Artocarpus rigidus Blume
subsp. asperulus Jarrett
Asparagus racemosus
Willd.
Asplenium nidus L. var.
nidus
Asplenium sp.
Baccaurea parviflora
(Mull. Arg.) Mull.Arg.
Barringtonia acutangula
(L.) Gaertn.
Celtis tetrandra Roxb.
Bischofia javensis Blume
Blumea balsamifera (L.)
DC.

สวนหัวคลายกีบใชดองเหลา ใชตมกินแกบวม
ใชเปลือกและใบนวดสุนัขที่ถูกงูกัด บรรเทาอาการปวด
ใชรากสด หรือรากแหง ตําผสมกับลูกแปงตมเหลา
เปลือกในเคี้ยวอมแกฟนผุหนอนกินฟน ยางใชเปนยาพิษ
อาบอาวุธฆาสัตว
ใชแกนฝนกับน้ํานํามากินแกไขมาลาเรีย เปลือกตนใหเสน
ใยนํามาทําเชือก ถุงยาม และกระดาษ
นําเปลือกและลําตนมาทุบใหละเอียด แลวนําไปหวานในไร
ขาว ที่เปนโรค ผลรับประทานได
ใชดอกดองเหลา แกเลือดลมไมดีสําหรับผูหญิง
รากนําไปตมแกเลือดลมไมดี
ตมกินน้ําแกไข ใบ ผลสุกกินได
ผลเคี้ยวกิน ผลออนใชบีบใหเปนน้ํา ใชกวาดลิ้น กวาดปาก
แกฝาที่ลิ้นในเด็ก หรือน้ํากัดเทา
ปลายยอดลําตนใชทําเปนอาหาร ใบคลายใบจากใชมุง
หลังคา
เปลือกตมกินแกกระหายน้ํา เปลือกใชพอกแผลแกพิษงู
สําหรับสุนัขที่โดนงูกัด
ใชแกนตมน้ําแลวนําน้ําไปเคี่ยวใหแหง เอาตะกอนมาทา
แผลทําใหแผลแหงเร็ว ผลสุกรับประทานได มีรสเปรี้ยว
ผลสุกกินได ยางจากตนนํามาทํากาวดักนก
ใบสดใชกิน หรือนํามาประกอบอาหาร
ยอดออนใชผัดหรือแกงกินเปนผัก
รากใชตมกินแกไอ
ผลสุกกินได
ยอดออนกินได
ใชรากดองเหลา บํารุงกําลัง
ใบนํามาลนไฟ กินได ผลสุกกินได มีรสหวานอมเปรี้ยว
เนื้อไมใชทํากลอง
ทั้งตนตมอาบใหมดลูกเขาอูเ ร็ว

ที่

ชื่อกะหราง

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

สรรพคุณ/วิธีใช

46

ปะเจอรอเช

-

Bolbitis sp.

47

ชือ

งิ้วปา

ใชตนที่มีใบทอดถึงดินแลวเกิดเปนตนใหมติดกัน 3 หรือ
5 หรือ 7 ตน นําสวนหัวมาตําใหละเอียดผสมกับขี้ผึ้งและ
น้ํามันจากสวนของตูดไกตัวผู บริกรรมคาถา (ภาษากะ
หราง) นําสวนผสมที่ไดมาทาปากทาหนาเปนยาเสนห
เปลือกตมกินน้ําแกปวดหลังปวดเอว

48

ตอ

ชางไห

49

ตะโคชิ

มะปริง

50

ซะแมโยโปกู

มะกาตน

51

ซะมียาโปกุ

มะกาเครือ

52

ตะนานที้

สะแล

53

ชองรําพัน

54

กะซิคลาโค
ติ้ง
ตะยอหมี

Bombax anceps Pierre
var. anceps
Borassodendron
ยอดกินได
machadonis (Ridl.) Becc.
Bouea oppositifolia
ผลสุกกินได
(Roxb.) Meisn.
Bridelia insulana Hance ผลสุกกินได ใบนําไปตมผสมกับสมปอยและมะขาม กินน้ํา
เปนยาถาย
Bridelia stipularis (L.)
ใชเถานําไปตม กินแกถายทอง
Blume
Broussonetia kurzii
ลอกเปลือก แลวขูดใหบาง ใชทําเชือกใสหนาไมและเบ็ด
(Hook.f.) Comer
ผลสุกกินได มีรสเปรี้ยว
Buxus rolfei Vid.
นําใบมาตมนําน้าํ ไปอาบแกแสลงยา

55
56

ลิขลู
รี่ตุง

หวายขริง
หวายโปง

57
58

หวายหอม
พุมขาวตอก

59
60

วานนวย
ตอเนาะเอ
โทติ๊
ซะบุเบาะ
ซิคุเคาะ

61
62

กะกาหลํา
มาเมะ

แซะ
ตนแลนบาน
(ตุกแกรองไห)
ชิงชี่
โคกกระออม

63

กูจิ๊

มะละกอ

Calamus sp.
Calanthe triplicata
(Willemet) Ames
Callerya atropurpurea
Canarium denticulatum
Blume
Capparis micracantha DC.
Cardiospermum
halicacabum L.
Carica papaya L.

64

มอปอ

เตาราง

Caryota mitis L.

65

กะยูซุ

-

Cassia javanica subsp
nervosa

66
67

ซี
เนาะทิเคาะ

กอ
เถาคัน

Castanopsis armata Spach
Cayratia trifolia

ละหุงเครือ

Byttneria andamanensis
Kurz
Calamus palustris Griff.
Calamus latifolius Roxb.

ขูดเปลือกผสมน้ํามะนาวใชสระผม น้ําในเถาใชดื่มแกหนา
มืดวิงเวียน
ผลสุกกินได
ใบใชจักสาน ตัดยอดตัดโคน กินน้ําในเถาแกโรคบิด ยอด
ออนนํามาประกอบอาหารได
ใชแทนเชือก ใชจักสาน
ใชรากตากแหงผสมกับแปงขาวเจา นําไปดองเหลา
ใบออนกินได
เปลือกนําไปตํา แชน้ําราดขาว รักษาโรคขาว (เปนจุดใน
ขาว)
ผลสุกกินไดมีรสหวาน
ตนใชตมกินน้ํารักษานิ่ว
ผลกินได รากนํามาผสมกับรากหญาคา รากออย รากกลวย
น้ําวา รากมะเขือขม ตําเปนลูกแปงไวตมเหลา
ผลใชกินแทนหมาก โดยใชผลสดหรือนําไปตม(รสฝาด)
ไสในของลําตนและปลายยอดของลําตนใชกินเปนผัก
แกลมกับน้ําพริกรสหวาน
เปลือกเคี้ยวกินแทนหมาก ในเด็กเล็กที่สะดือไมหลุดจะใช
เปลือกเผาไฟเอาขี้เถาทาบริเวณสะดือ ในความเชื่อใช
เปลือกจิ้มตรงที่ฝเริ่มขึ้นแลวบริกรรมคาถาทําใหฝไมขึ้น
เนื้อในผลกินได
เถาใชขยี้ถูหมอตมเหลาดานใน เพื่อใหเหลาที่ตมขึ้นหมอมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น
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68

เบคู

นุน

Ceiba pentandra (L.)
Gaertn.

69
70

เนาะวอเมะ
วะซึโพะ

บัวบก
ผักกูดน้ํา

71

ซิพูชื้อ

ผักหวานปา

72

เนาะตากอ

ปางปา

73

ชอพูกุย

สาบเสือ

74
75

ซิเจโบะ
กอเว

ขี้ผึ้ง
ฝนแสนหา

Centella asiatica (L.)
Ceratopteris thalictroides
(L.) Brongn.
Champereia manillana
(Blume) Merr.
Chlorophytum
orchidastrum Lindl.
Chromolaena odoratum
(L.) R.M.King & H.Rob
Chrysophyllum sp.
Cinnamomum bejolghota
(Buch.-Ham.) Sweet

ใชทําไสในหมอนหรือเครื่องนอน ผสมกับดินประสิว อัดใน
กระบอกไมไผใชแทนไมขีดไฟ (เวลาใชเอาแทงเหล็กมา
เสียดสีใหเกิดประกายไฟ ไฟจะติดทีป่ ากกระบอกไมไผ)
ใบ นํามาตมน้ําดื่มแกช้ําใน ยอด นํามากินเปนผักแกลมได
ยอดออนใชผัดหรือแกงกินเปนผัก

76

กะซิดะ

ขาตน

77

กอเว

เชียด

78

กะดาระ

พะโล

79
80

ชิคายะปูบอ
โดกาปะนอ

มะนาวควาย

81

กะวาวา

สมี

82
83

นุมะอา
ซิตาซูด ิ๊

กําลังหนุมาน
ดีหมี

84
85

ตะหมี่
โพะกั่ว

หวาเขา
ปงขาว

86

เผาะกั่ว

นางแยมปา

87

พอกัว

พนมสวรรค

88

พอกัว

พนมสวรรคปา

89

เฉาะพะลิหมู

หงอนไก

Cinnamomum ilicioides
A. Chev.
Cinnamomum iners
Reinw.ex Blume
Cinnamomum sp.
Cissus sp.
Citrus medica
L.var.medica
Cladogynos orientalis
Zipp.ex Span.
Clausena sp.
Cleidion spiciflorum
(Burm.f.) Merr.
Syzygium sp.
Clerodendrum
colebrookianum Walp.
Clerodendrum viscosum
Vent.
Clerodendrum
paniculatum L.
var.diversifolium
C.B.Clarke
Clerodendrum villosum
Blume
Cnestis palata

ใชใบออนประกอบอาหาร (แกง ตม ผัด)
หัวใชทําอาหารได
ใชใบตําหรือขยี้แลวนํามาปดปากแผลใชหามเลือด
ผลกินได เปลือกนํามาตมกินเพื่อถายพยาธิ
ใชเปลือกตมกับใบพลู นําน้ํามาดืม่ แกไขจับสั่น เปลือก
ใชดองเหลา มีฤทธิ์เปนยาบํารุงกําลัง เปลือกใชเปน
เครื่องเทศในการตมพะโล
เปลือกและใบตมกินน้ําแกช้ําใน
เปลือกดองเหลาหรือตมกับพลูกินน้ําแกไขหนาวสั่น
ใชรากหรือเปลือกฝนกับหินทาหนาทาจมูกแกอาการหนา
มืดคลายจะเปนลม
นําเถามาตม นําน้ําไปอาบแกแสลงในสตรีที่ใหนมลูก
ผลสุกผิวสีเหลือง กินเลนไดแกกระหายน้ํา
ใชผสมกับกะวาโจะกั่ว ลีคุเมาะ กะวาซุย ซะ ซะบริบอ ใช
สวนทั้ง 5 มาตมน้ําดื่ม แกโรคเลือดลมไมดี
ใชหัวดองเหลาบํารุงรางกายผสมกับสมุนไพรตัวอื่น
เปลือกตนตมน้ําดืม่ แกไขมาลาเรีย แกไข
เปลือกใชยอมผาใหสีแดง ลูกสุกกินได
ใบใชยางไฟประคบบริเวณที่ฟกช้ํา หรือนําใบมารมไฟ แลว
นอนทับแกช้ําใน
ใบใชยางไฟประคบบริเวณที่ฟกช้ํา
นําใบมารมไฟ แลวนอนทับแกช้ําใน

นําใบมารมไฟ แลวนอนทับแกช้ําใน
ผลสุกกินได รสหวานอมเปรี้ยว รากผสมกับหัวมัน
สําปะหลัง มะพราวขูด น้ําซาวขาว แชใหบูด ผสมกับขาว
ใชเปนยาเบื่อ

ที่

ชื่อกะหราง

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

สรรพคุณ/วิธีใช

90
91

ซิริซูโด
ทิบูผะ

ยางนางตน
มะยมแกว

92

คลึที้

บอน

93

มออึ่อึ่

สะแกวัลย

ทั้งตนตมกินน้ําบํารุงกําลัง
รากตําผสมกับแปงขาวเจาทําเปนแปงเหลา ผลสุกสีขาวกิน
ไดรสออกเย็นหวาน
ใบนําไปประกอบอาหารกินได โดยหั่นเปนชิ้นเล็กๆ แต
ตองทําใหสุก หากกินดิบจะคัน
ใบใชเปนยาสูบ

94

กลิ๊

ถอบแถบ

Cocculus laurifolius DC.
Codonopsis parviflora
Wall. ex A. DC.
Colocasia esculenta (L.)
Schott
Combretum punctatum
Blume
Connarus cochinchinensis

95

เพาะคละ

กุมน้ํา

Crateva magna (Lour.)
DC.

96
97
98

โกวะ
ปะวา
ตอดเนะอี้

เปลาเงิน
เปลานอย
พราวนกคุม

99

ปะตวยตาโข

หัวอายเปด

Croton sp.
Croton sp.
Curculigo megacarpa
Ridl.
Cyathea contaminans
(Wall.ex Hook) Copel.
Cyathea podophylla
Copel.
Cycas pectinata Griff.
Cymbidium aloifolium
(L.) Sw.
Cymbidium bicolor Lindl.

100 ปะตวยตาโข

มหาสดํา

101 กา
102 ซุหรี่

ปรงเขา
กะเรกะรอน

103 ซุหรี่

กะเรกะรอน
ดามขาว
กระพี้เครือ

104 กะทิคละนอ
เปะ
105 ปะตวยซิคลี

พญานาคราช

106 กะซิเว

แหรชอ

107 คิขุเปอ
108 ตะเด

สามแกว
กาฝากมะมวง

109 ตะจึมมึ่

เถาวัลยเปรียง

110 เคาะที๊

มะตาด

111 โคะ

สานใหญ

112 นวย
113 ตะละโมะ

มันเสา
มะพลับ

เอาใบหรือเมล็ดผสมกับหัวมันสําปะหลัง มะพราวขูด น้ํา
ซาวขาว แชใหบูด ผสมกับขาว ใชเปนยาเบื่อ
ใบออนนําไปดองเหลาหรือกินสด มีรสเปรี้ยว เปลือก
นํามาตําใหละเอียดผสมน้ําทิ้งไวใหบูดใชฉีดพรมใสโคนตน
ขาวทีเ่ ปนโรค
ใชสวนทั้ง 5 มาตมน้ําดื่ม แกโรคเลือดลมไมดี
ใบตมน้ําใหสตรีอยูไฟอาบหรือกิน รากดองเหลาบํารุงกําลัง
ผลสุกกินได
ใบใชตมน้ําอาบลดอาการบวมจากโรค อาบเชา-เย็น จน
อาการบวมดีขึ้น
ใบใชตมน้ําอาบลดอาการบวมจากโรค อาบเชา-เย็น จน
อาการบวมดีขึ้น
ยอดออนกินได
ใบใชลนไฟใหนิ่ม แลวบิดเอาเฉพาะน้ําใสหู แกหูน้ําหนวก
ใบใชลนไฟใหนิ่ม แลวบิดใสหู แกหูนา้ํ หนวก

Dalbergia foliacea Wall.

ใบ เปลือก นํามาตมอาบน้ําเด็ก

Davallia solida (G.Forst)
Sw.
Dehaasia kurzii King ex
Hook.f.
Dendrochide stimulans
Dendrophthoe pentandra
(L.) Miq.
Derris scandens

ใบกินแกพิษงู
ใชแกนผสมกับเปลือกหรือรากของตนทํามังตมกินน้ํารักษา
โรคหนองใน
ใชตน ราก และเปลือกนําไปตมกินน้าํ แกปวด
ทั้งตนและใบ นํามาตมกินแกเจ็บเอว

เถาดองเหลา บํารุงเลือด น้ํายางสีแดงทามุมปากรักษา
อาการปากนกกระจอก
Dillenia indica L.
เปลือกนํามาทุบ แลวนําไปปะแผลสดของสัตว ผลสุกทํา
แกงสมรับประทานได
Dillenia obovata (Blume) ใชใบขยี้หรือฝนทาแผลหรือแผลเนาเปอย น้ําจากเถาทา
แผลไฟไหมทาํ ใหแผลหายเร็วและไมเปนแผลเปน
Hoogland
Dioscorea alata L.
หัวใตดินกินได
Diospyros areolata King ผลตําใหละเอียด แลวนําไปแชผา หรือแห ผสมกับน้ําปูนใส
& Gamble
ใชยอมผาทําใหมีสีดํา
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114 ซิซั้ว

เมาเหล็ก

Diospyros toposia Buch.

115 ปะตวย

ผักกูด

116 กอโซ

ยางนา

117 เชบอโบ

คลุม

เปลือกทุบใหละเอียดผสมอาหารใหสนุ ัขกินทําใหดุและ
หนังเนียว
ยอดออนกินได ใบนํามาลนไฟ เอาไปนวดแกขาบวม ขา
แพลง
ยางใชทําขี้ไต ผสมน้ํามันทายาเรือ น้ํามันยางราดรักษาแผล
เนาเปนหนอนในสัตว
ใชลําตนตัดเปนซีกใชสานเครื่องใช

118 ปะตวยซอซู
119 ดาตะงุ

เฟนราชินี
จันทนผา

120 ปุโร
121 ลูคิดอ

พระเจาหา
พระองค
กระปรอกเล็ก

122 ลูคิดอ

วานงูกวัก

123 เกรโพะเกะ

ประคําไก

124 กุ

ลําพูปา

125 เนาะเปจิ
126 เนาะเปจิ
127 บริ๊

อวบแดง
กอมกอลอด
ขอน
ปกแมลงสาบ

128 โปะเกียซุย

วานหอมแดง

129 กวยสุเกาะ

สมปอง

130 ตะบะมี่

หางปลาชอน

131 แมแก

ยานสะบา

132 จิ๊ปอลอ

ระงดกลวย

133 โฮะติ๊นา

ผักรด

134 โปะตะคอ

ปุดสม

135 โปจอเคาะ
136 ปุหยะเป

ปุดใหญ
ปุดใบลาย

Diplazium esculentum
(Retz.) Sw.
Dipterocarpus alatus
Roxb.ex G.Don
Donax grandis (Miq.)
Ridl.
Doryopteris ludens
ใชรากดองเหลาผสมกับยาอื่น เปนยาบํารุง
Dracaena loureiri Gagnep. แกนนํามาแชน้ําแลวกินน้ํา (เหมือนน้ํายาอุทัยทิพย) หรือ
ใชแกนฝนกับหินเอาน้ํามาทาตัวแกอาการของขึ้น
Dracontomelon dao
ผลสุกกินได
(Blanco) Merr. & Rolfe
Drynaria rigidula (Sw.)
หัวใชแกงกินบํารุงน้ํานมในสตรี หรือใชสวนหัวฝนกับหิน
Bedd.
พอกแกพิษงู
Drynaria sparsisora
หัวใชแกงกินบํารุงน้ํานมในสตรี หรือใชฝนกับหินพอกแก
(Desv.) S. Moore
พิษงู
Drypetes roxburghii
ใชเปลือกตมน้ําอาบ แกอาการบวม
(Wall.) Hurusawa
Duabanga grandiflora
ดอกกินได ทุบเปลือกผสมน้ําปูนใสแชผาคางคืนกอนนําไป
(Roxb.ex DC.) Walp.
ตมจะใหสีดํา
Elatostema bulbiferum
ยอดกินได
Elatostema repens
ยอดออนกินได ทั้งตนตมกินน้ําในสตรีที่เลือดลมไมดี
(Lour.) Hallier f.
ยอดออนประกอบอาหารได
Elatostema sp.
ใชทั้งตนตมกินน้ําในสตรีที่เลือดลมไมดี ยอดออนประกอบ
อาหารได
Eleutherine americana
ใชหัวทําขวัญขาว ดองเหลา บํารุงรางกาย
(Aubl.) Merr.
Embelia subcoriacea
ใบออนกินได มีรสเปรี้ยว ใชทําแกงสม
(C.B. Clarke) Mez
Emilia sonchifolia (L.)
กินเปนผักสด ใชจิ้มน้ําพริก
DC.
Entada rheedii Spreng.
เปลือกทุบขยี้จะเกิดฟองใชซักผา ใชเปลือกแทนแปรงซัก
ผา ลูกสะบาใชในการละเลน เนื้อในผลใชฝนกับหินทา
แผลบวม
Epipremnum giganteum
ราก นํามามัดของ และกรอหญาคา
(Roxb.) Schott
Erythropalum scandens
ใชเถากินกับขาว ใชขับลม ใบใชยางไฟ แลวนํามากิน แก
Blume
เลือดลมไมดี
Etlingera araneosa (Bak.) ดอกกินได หัวใชตม กินน้ําแกโรคกะเพาะ
R.M. Sm.
Etlingera littoralis
หนอและตนออนกินสดไดหรือจะลวกกินกับน้ําพริกก็ได
Etlingera subterranean
หนอออนรสออกเปรี้ยวกินสดไดหรือลวกกินกับน้ําพริกก็
(Holtt.) R.M.Sm.
ได
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137
138
139
140
141

เนาะตะเลอ
ตรอซอ
ตะดุย
ววย
แหวะ

หญายาง
ปลาไหลเผือก
มะเดื่อสาย
มะเดื่อหลวง
ชิ้ง

Euphorbia heterophylla L.
Eurycoma longifolia Jack
Ficus semicordata
Ficus auriculata Lour.
Ficus fistulosa Reinw. ex
Blume
Ficus hispida L.f.
Ficus ischnopoda Miq.
Ficus punctata Thunb.la
L.

ใชทั้งตนตม นําน้ํามาดื่ม เปนยาถาย
รากมีรสขม ใชตมกินแกไข
ผลสุกกินได ใบสากใชแทนกระดาษทราย
ผลสุกกินได
ลูกดิบกินได

142 เว
143 เกรที๊
144 บึเบะ

มะเดื่อปลอง
เดื่อน้ํา
เดื่อเถาใบใหญ

145 บึเบะ

เดื่อเถาใบหอก

Ficus sagittata J.Konig ex
Vahl

146 เว
147 ปะวะ

มะเดื่อโปะ
ชะมวงชาง

Ficus sp.
Garcinia sp.

148 ซิทุลี้

ชะมวง

149 กะ

มะพูด

150 โปะจัวเคาะ
(ดอกแดง)
151 ชอนมีมูบอ
152 กลก
153 กะแนโก

ปุดเต็ม

Garcinia cowa Roxb. ex
DC.
Garcinia dulcis (Roxb.)
Kurz
Geostachys smitinandii
K.Larsen
Globba sp.
Gnetum cuspidatum
Gnetum gnemon L.var.
tenerum Markgr.

154 ปอซอแม

วานหางชาง

155 โปะติคลิ

ตาเหิน

156 เฉาะตู

ปอหู

157 พอกอจิ๊

วานสี่ทิศ

158 ดะ

มะกลิ้ง

159
160
161
162

บอนสม
ไครน้ํา
ตะเคียนทอง

ดะ
กะซิทุย
เกร
ชุเกว

ปุดสิง
มะเมื่อย
ผักเหมียง

Grammatophyllum
speciosum Blume.
Hedychium sp.

Hibiscus macrophyllus
Roxb. ex Hornem.
Hippeastrum johnsonii
Hodgsonia macrocarpa
(Blume)
Cogn.var.capniocarpa
Hodgsonia sp.
Homalomena sp.
Homonoia riparia Lour.
Hopea odorata Roxb.

ผลดิบรับประทานไดมีรสฝาด
ผลดิบรับประทานไดมีรสฝาด
ใชเถาผสมริคุเมาะ,กะวะ,ซิเขาควาย,เถาวัลยเปรียงแดง
ดองเหลาบํารุงรางกายผูหญิงประจําเดือนมาไมปกติหรือมี
ลูกยาก ผลสุกกินได
ผลสุกกินได ใชเถาผสมริคุเมาะ,กะวะ,ซิเขาควาย,
เถาวัลยเปรียงแดง ดองเหลาบํารุงรางกายผูหญิง
ประจําเดือนมาไมปกติหรือมีลูกยาก
ผลดิบรับประทานได
ยอดออนและผลดิบหรือสุกกินได หากผลสุกเมล็ดขางใน
กินได
ใบนําไปประกอบอาหารรับประทานได มีรสเปรี้ยวผลสุก
รับประทานได
ผลสุกกินได มีรสเปรี้ยว ใชแกงสมได
หัวใชดองเหลาดื่มบํารุงรางกาย สรรพคุณดีกวาชนิดดอก
ขาว
ดอก ตนใชตมกินกับขาว สําหรับคนทีอ่ ยูไฟ
น้ําในเถาแกแผลไฟไหม
รากใชฝนผสมกับรากกระถินทาบริเวณที่ถูกงูกัดแกพิษงู
ใบออนกินได นอกจากนี้หากหลงปาก็สามารถเคี้ยวใบเหมี
ยง 7 ใบ สามารถอยูได 7 วัน แตทั้งนี้ก็ตองมีคาถาดวย
ตนใชดองเหลาบํารุงกําลัง
ใชหัวตําใหละเอียดผสมน้ําผึ้งปนเปนลูกกลอน กินเชาเย็นครั้งละ1เม็ดทุกวันจนกวาจะกินหมด 3 กก.ทําใหหนัง
เหนียวอายุยืน(ผลขางเคียงทําใหผมรวงหมดศีรษะ)
ใบใชขจัดคราบมัน
หัวกินกับเหลาหรือดองเหลา กินวันละ 3 เวลา แกโรคไส
เลื่อน
เมล็ดกินได มีรสมัน ลักษณะคลายมะพราว

เมล็ดกินได มีรสมัน ลักษณะคลายมะพราว
หัวทุบใหละเอียดผสมกับขาวใหหมากินเพื่อใหหมาดุ
ยอดออนรับประทานเปนผักแกลมได
เปลือกนํามาเผาใสน้ําอุ ตมเหลาเพื่อใหดีกรีสูงขึ้น
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163 ซิชาแม

หัวคาง

ผลสุกกินเนื้อใน แตหามกินเยอะเพราะจะทําใหคลื่นไส

164 เนาะกะวอ

บัวบกเขา

165 กะคี้

หญาคา

166 เนาะนึ่
167 โพคลี
168 ตะละซูเวอะ

จิงโจใบหอก
ตาถีบขี้นก
(เข็มขน)
ปกไกดํา

169 ชุกมิ

เปราะ

170 โปบ็อก

-

Hydnocarpus ilicifolia
King
Hydrocotyle javanica
Ponten ex Thunb.
Imperata cylindrical (L.)
P.Beauv.
Ipomia sp.
Ixora brunonis Wall.ex
G.Don
Justicia gendarussa
Burm.f.
Kaempferia pulchra
(Ridl.) Ridl.
Kaempferia sp.

171 ตะโคดึ
172 ริ่ตะฮนู

เลือดควาย
หวายเดาใหญ

173 มึกาแมซหิ ริ่

วานนางตัด

174 เซาะควา

ตะแบก

175 เนาะแอมู

เขือง

176 โลโค

มะหวด

177 มอกุ
178 พอป

กระถินยักษ

179 ซิยะปรา
180 ซิตรอ

ลิ้นจี่ปา
ทํามัง

181 ละ
182 ปะแตนตอย

คอ
ชางงาเดียว

183 คิโก

ลิเภาใหญ

184 ปะดา

เตาสยาม

185 แกแล

แกแล

Knema sp.
Korthalsia laciniosa
(Griff.) Mart
Labisia pumila (Blume)
Fern.-Vill. & Naves
Lagerstroemia cuspidata
Wall
Leea sp.
Lepisanthes rubiginosa
(Roxb.) Leenh.
Lepisanthes sp.
Leucaena leucocephala
(Lam.) de Wit
Litchi chinensis Sonn.
Litsea petiolata
Livistona speciosa Kurz
Luvunga scandens
(Roxb.)
Lygodium salicifolium
C.Presl
Macaranga tanarius (L.)
Mull. Arg.
Maclura cochinchinensis
(Lour.) Corner

แกชําใน กินแทนผักได
ใชมุงหลังคา รากนํามาผสมกับรากชะเอม กระทุมบก เยี่ยว
แรด ยาสูบ ทําลูกแปงหมักเหลา
ยอดออนกินได
รากใชกินแกขมปาก หรือจะเคี้ยวอมก็ได
ทั้งตนทุบผสมน้ําซาวขาวทิ้งไว 1 คืน นํามากรองเอาแตน้ํา
ผสมน้ําเปลาอาบรักษาโรคอีสุกอีใส
ใบออนลวกจิ้มกินกับน้ําพริก หรือแกงได
หัวตําใหละเอียดพอกแผลสด แผลเปนหนองทําใหแผล
แหงเร็ว
ใชยางจากลําตนปายที่แผลในปากเด็ก
ใชแหยเขาไปในรูตะพาบ ตะพาบจะติดออกมา(ใชเปน
เครื่องมือจับสัตวนา้ํ )
รากใชรวมกับริคุมอ และมึกะแมโตะวิ่ ตมกินน้ําเปนยา
คุมกําเนิด ทําใหเปนหมัน
ขูดเปลือกไปตม เอาน้ํากินแกทองรวง บิด
รากฝนกับหินเอาน้าํ ทาแกฝ ชวยดูดหนอง ทําใหแผลหาย
เร็ว
ผลสุกกินได
กินเนื้อหุมผล ถากินเมล็ดอาจตายได
ใชรากฝนน้ํากับหินผสมกับรากผักเหรียงที่ฝนแลวทาถอน
พิษงูในคน
ผลสุกกินไดรสเปรีย้ ว
ใบมีกลิ่นคลายแมงดานานําไปตําน้ําพริกได เปลือกและ
รากใชตมกินน้ํารักษาโรคหนองใน
ใบใชมุงหลังคา
ใชแกนสีแดงดองเหลา บํารุงรางกาย
ใบนํามาขยี้เอาน้าํ ทาแผลไฟไหมทําใหหายไวและไมเปน
แผลเปน
ใบใชหอขาว ลําตน นํามาปอกเปลือกแลวนําไปเผาไฟทํา
ดินปน
เอาเปลือกกินกับหมากมีรสฝาด เอาเปลือกดองเหลามีฤทธิ์
เปนยาบํารุงเลือดผสมกับปออีเกง,ซี่โครงควาย
,กําลังชางสาร(เปนยาบํารุงรางกาย) การเวก เยี่ยวแรด
(เปนยาบํารุงลม)
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186 แจง

แจง

187 ซิริซาเคร

ขาวสารนอย

188
189
190
191

จําปดอย
จําปเพชร
จําปาหลวง
จันทนหอม

Maerua siamensis (Kurz)
Pax
Maesa indica (Roxb.)
A.DC.
Magnolia gustavii King
Magnolia mediocris
Magnolia utilis
Mansonia gagei J.R.
Drumm. ex Prain
Marsilea crenata C.Presl

นํากิ่งมาเผาไฟ เอาไอรมโอง สําหรับทําเหลา กาน นํามา
ปอกเปลือกแลวนําไปเผาไฟทําดินปน
ใชใบและลําตนนําไปตมกินน้ํา แกจุกเสียด แนนทอง แนน
หนาอก
เปลือกของลําตน ผล ใชตมน้ํากินแกลม
เปลือกของลําตน ผล ใชตมน้ํากินแกลม
เปลือกของลําตน ผล ใชตมน้ํากินแกลม
แกนใชแชน้ํากินกับน้ําแกกระหายน้ํา แกนนํามาฝนกับหิน
แลวผสมกับแกนจันทนผา ทาเด็กตัวแกโรคไขหัวลม
กินเปนผักสด ใชจิ้มน้ําพริกหรือกินกับลาบ แกช้ําใน

เฉาะปองา
เฉาะปองา
เฉาะปองา
ตะหลอ

192 เนาะกะวอ
พาดุ
193 จิโคปะ

ผักแวน

194 แนว
195 ตูปละ

พลองกินลูก
ลาย

196 ตูปละ

พลับพลา

197 กวะโหยวปะ
198 ซิโชตุ
199 พิพูวะ

บุหงาทอง
มหาพรหม
ฟกขาว

200
201
202
203

ยอเถื่อน
กลวยปา
ใบตางดอก
ชะเอม

คุ
กุยมี
วาลิคลิ
ซิหลิวิ๊โซ

โคลงเคลง

204 กวะมิโชะ

ขุนไมเย็น

205 ชะนาดิ๊เดอ

กวางดูถูก

206 ซะกะบือ

คอแลน

207 กลิซูมื้อ

มาทลายโรง

208 ตะโคโก

มาทลายโรง

209 หยาสูบ

ยาสูบ

Melastoma malabathricum ผลสุกกินได รากนํามาตมทําลูกแปงดองเหลา
L.subsp. malabathricum
Memecylon ovatum Sm. ผลสุกกินไดมีรสหวาน
Microcos paniculata L.
เนื้อไมใชทําดามปน ใชแกนผสมแกนโมกหลวง ลําตน
กําแพงเจ็ดชั้น ลําตนสบูขาว ลําตนพลองเหมือด แกนจําปา
และลําตนคํารอก ตมน้ํากินแกหืดหอบ ผลสุกกินได
Microcos tomentosa Sm. เนื้อไมใชทําดามปน ใชแกนผสมแกนโมกหลวง ลําตน
กําแพงเจ็ดชั้น ลําตนสบูขาว ลําตนพลองเหมือด แกนจําปา
และลําตนคํารอก ตมน้ํากินแกหืดหอบ ผลสุกกินได
Mitrella kentii (Bl.) Miq ใชเปลือกและใบนวดสุนัขที่ถูกงูกัด บรรเทาอาการปวด
Mitrephora winitii Craib ผลสุกกินไดมีรสหวาน
Momordica
ผลดิบนําไปประกอบอาหารได ใชเถาแชกับน้ําซาวขาว
cochinchinensis (Lou. )
อาบแกอีสุกอีใส
Spren
Morinda elliptica Ridl.
ใชรากและแกนไมยอมผา
Musa sp.
หยวกออนและหัวปลีกินได โดยหัวปลีจะทําใหน้ํานมออกดี
Mussaenda sp.
เถาใชรวมกับปะตวยตาโขตมน้ําอาบลดอาการบวม
Myriopteron extensum
ใชเนื้อไมสําหรับดองเหลา มีฤทธิ์เปนยาบํารุงกําลัง ใชลูก
(Wihst) K.Schum
แปงผสมเพื่อตมเหลา
Nageia wallichiana (C.
แกเคล็ดในการปลูกบาน เพื่อนําไปลางไมรอน เชน ไมสาม
Presl) kuntze
งาม ใบตมรวมกับพริกพรานกินน้ําแกแสลง เนื่องจากกิน
ตัวยาสมุนไพรผิด
Naravelia laurifolia Wall. นําเถามาทุบแลวตม กินแกโรคหวัด
ex Hook. F.& Thomson
Nephelium hypoleucum
ผลสุกกินได
Kurz
Neuropeltis racemosa
ดื่มน้ําในเถา และนําน้ําลูบหัว แกหนามืดตาลาย หลังอยูไฟ
Wall.
(อยูไฟไมถึง)
Neuropeltis racemosa
ตมกับเกลือกินน้ําเปนยาแกไอ
Wall.
Nicotiana tabacum L.
ใบใชเปนยาสูบ รากเปนสวนผสมในการทําลูกแปงหมัก
เหลา

ที่

ชื่อกะหราง

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

สรรพคุณ/วิธีใช

210 โตะโนะเอะ

-

211 โดกะ

เพกา

ใชหัวดองเหลา หรือผสมเปนลูกแปงเปนยาบํารุงทําให
เจริญอาหาร นอนหลับสบาย
ฝกออนและใบออนกินได

212 เนาะกะวอ
213 ซิคิเซาะเยาะ
ดี
214 ซิคิเชาะเยาะ
ดี
215 เนาะนึอึ
216 ลึคุย

สมสังกา
พญาเทาสะเอว

Ophiopogon marnoratus
Pierre ex L. Rodr.
Oroxylum indicum
(L.)Kurz.
Oxalis corniculata
Oxyceros bispinosus

ใชทําเครื่องรางของขลัง

217 รึคุย

เตยเขา

218
219
220
221
222

ตะเป
ซิพุชิ
ดิ๊กวาวา
ดี๊ปลาวา
ละคึ๊

สะตอปา
เหรียง
กระทกรก
แตงกะลา
สาดแดง

223 กะซิครา

เข็มเหลือง

Oxyceros bispinosus
(Griff.) Tirveng
Paederia linearis Hook. f.
Pandanus odoratissimus
L. f.
Pandanus unicornutus
H.St. John
Parkia speciosa Hassk.
Parkia timoriana Merr.
Passiflora foetida L.
Passiflora sp.
Phrynium pubinerve
Blume
Phychotria sp.

224 ซะมอกลี่มี่
225 ฮุตี
226 ตะบึ๊

มะขามปอม
กอมขม
พลู

Phyllanthus emblica L.
Picrasma javanica Blume
Piper bettle L.

227 ตะบรึหมี่
228 มูทุย
229 ตะมิโชะ

พริกปา
พริกไทยปา
พญาไม

230 แครกตูหมึ

ยานมูรู

231 เกละโพกี

กลึงกลอม

232 ซาจิ๊ง

ผักไผน้ํา

233 กะซิเปร

พลูตีนชาง

234 จอจือ

หวายตะมอย

235 จอจื้อ
236 ปะคุย

คอกิ่ว
เปยด

Piper sp.
Piper sp.
Podocarpus neriifolius
D.Don
Poikilospermum
suaveolens Merr.
Polyalthia suberosa
(Roxb.) Thwaites
Polygonum flaccidum
Meissn.
Pothomorphe subpeltatum
(Willd.) Miq.
Pothos chinensis (Raf.)
Merr.
Pothos scandens L.
Premna pyramidata
Wall.ex Schaur

พญาทาวเอว
ตดหมูตดหมา
ลําเจียก

กินเปนผักสด ใชจิ้มน้ําพริกหรือกินกับลาบ แกช้ําใน
ใชเปนเครื่องรางของขลัง

ดอก ใบ นําไปประกอบอาหารได มีกลิ่นฉุน
ใบใชสานลําแพนทําฝาบาน
ใบสดนําไปตากใหแหงซอยเปนเสน ใชสานเสื่อ
ผักกินและสามารถนํามาประกอบอาหาร
ฝกกินได
ผลสุกกินได
ผลดิบใชแกง ผลสุกกินเนื้อ
ใชใบหอขาว ในประเพณีกินขาวหอกะเหรี่ยง (ทําเฉพาะ
เดือนเกา)
หักยอดแลวนําไปตมใหเด็กอาบ น้ําตมกินแกอาการแสลง
ในสตรีใหนมบุตร
ใชลูกหรือใบผสมกับฝกหรือใบสมปอยตมกินน้ําแกทองผูก
เปลือกตมกินน้ําแกไขมาลาเรีย
ใชใบสดกินกับยาลม เกลือ แกไอ เปนยาระบาย ใชกินกับ
หมาก
ผลกินไดคลายพริกไทย และนําไปผสมในการทําแปงเหลา
กินแกลม
สรรพคุณคลายกับพญาไมอื่นๆ
น้ําในเถาใชดื่มแกโรคเลือดลมไมดี เถานํามาทุบใหละเอียด
แลว ตากแหง ใชเปนใตตีผึ้ง
ผลสุกรับประทานได มีสีดํา รสเปรี้ยวอมหวาน
ใชใบหรือยอดออนรับประทานเปนผักแกลม ใบสดมีฤทธิ์
ถอนยาพิษ
ใชรากตมน้ํา กินแกพยาธิ
ใชใบและเถาตมน้ําอาบ แกโรคอีสุกอีใสลงกระเพาะ (เปน
แผลเปน ปสสาวะไมออก ทองโต และทองผูก )
ใชรักษาโรคหรืออาการของระบบทางเดินปสสาวะ
ใชแกนฝนกับหินผสมกับน้ําเอามาทาหนา ใชบํารุงผิวจะมีสี
เหลือง

ที่

ชื่อกะหราง

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

สรรพคุณ/วิธีใช

237 กะซิคราวัน
นา
238 ปะตวยซูโด

จันทนคันนา

รากกับใบใชตมกินน้ําแกอาการแพของแสลง

239 กะเตอ

ปออีเกง
,ขี้หนอน

Psychotria adenophylla
Wall.
Pteridrys syrmatica C.
Chr.
Pterocymbium tinctorium
(Blanco) Merr.

240 ซะกละบิ

หัวกา

241 ลูคิดอมึ

ผักปกไก

242 มอจิ๊

จั๋ง

ดีงูหวา

243 เกรกวะอึทเิ ม ไครหางนาค
244 หนอโกะดิ
หนามไขปู
245 กะดื่อ

กระทอนปา

246 มะเปรอ

มะคําดีควาย

247 กะปรา
248 ตะเพ

-

249 เฉาะพาโว
250 กะซิคอ

หญารังไก
ชุมเห็ดเทศ

251 ปตะคละ

ขี้เหล็กเลือด

252 กะฮี๊โตโป
253 เนาะเกรมี
254 ตะพิ

หญาไผขม
หญาขัดใบยาว
มะกอกปา

255 คิ๊เปล

หญาควยงู

256 แหนะคูมี

หนอนตาย
หยาก
ลําเท็ง

257 ปะตวยตะโด
ะ

Pterygota alata (Roxb.)
R. Br.
Pyrrosia nuda
(Giesenh.)Ching
Rhapis siamensis Hodel

ใชหัวตมกับน้ํากินแกไขมาลาเรีย มีรสขม
นําเปลือกมากินกับหมากมีรสฝาด เปลือกดองเหลามีฤทธิ์
เปนยาบํารุงเลือดผสมกับแกแล,ซี่โครงควาย,กําลังชางสาร
(เปนยาบํารุงรางกาย) การเวก เยี่ยวแรด (เปนยาบํารุง
ลม)
เปลือกผลนําไปตมกินน้ํา แกหืดหอบ
ใชเถาฝนกับหินหรือตําใหละเอียดพอกแกพิษงู

ลําตนใชจักสาน เมล็ดสดกินแทนหมาก ใชรากผสมกับ
เครื่องยา ทําใหหนังเหนียวผสมกับน้ําผึ้ง ตําบด ปนเปนยา
ลูกกลอน
Rotula aquatica Lour.
ยอดออนกินเปนผักแกลมได
Rubus sorbifolius Maxim. ผลสุกกินได ผลทุบใหละเอียดผสมน้ําปูนใสผาแชคางคืน
กอนน้ําไปตม ใหสีดํา
Sandoricum koetjape
ผลสุกกินได เหมือนกระทอนบาน
(Burm.f.) Merr.
Sapindus trifoliatus DC.
ใชผลสุกหรือผลสดตากแหง โดยเอาเฉพาะเปลือกผลทุบ
ใหเกิดฟองใชผสมกับมะนาว เพื่อซักผาและสระผม
Schefflera sp.
ตนผสมกับกําลังหนุมานใชดองเหลาเปนยาบํารุง
Scleropyrum pentandrum ใชรากสด เปลือก ตมเอาน้ําดื่ม แกโรคไสเลื่อน และ
ริดสีดวง มีรสฝาด ผลสุกมีรสหวานอมเปรี้ยว รับประทาน
ได
Selaginella sp.
ใบ นํามาขยี้ทาแกโรคเกลื้อน
Senna alata (L.) Roxb.
ใบ นํามาตําทาแกโรคกลากเกลื้อน ดอกนํามาตมน้ําดื่ม
เปนยาถาย
Senna timoriensis (DC.) ใชเปลือกสดตมนําน้ํามาดื่มแกกษัย มีรสขม
Irwin & Barneby
Setaria palmifolia
ใชรากฝนกับน้ําขาวใหสุนัขกิน ทําใหแข็งแรงไมเปนโรค
Sida acuta Burm.f.
ดอกใชทําไมกวาด ใบใชทําขาวหอ
Spondias pinnata (L.f.)
ใชผลสดรับประทาน ใชยอดออนเปนผักสดแกลมกับ
Kurz
น้ําพริกใชเมล็ดแกงสม ใชเมล็ดผสมเขากับเครื่องยาและ
สมปอย เปนยาระบาย
Stachytarpheta
ตนและใบ นํามาตม ใหไอน้ําระเหยมากระทบตา แกตา
jamaicensis (L.) Vahl
แดงได
Stemona tuberose Lour. ใชหัวตําผสมกับตนกลิ โปรยในแองน้ํานิ่งที่มีปลาทําใหปลา
ตาย
Stenochlaena palustris
ยอดออนใชกิน
(Burm.f.) Bedd.

ที่

ชื่อกะหราง

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

สรรพคุณ/วิธีใช

258 กะจิ๊เซ

เถาใบกนปด

ลําตนใตดินฝนกับหิน หรือฝานบางๆ หรือตําใหแหลก
ผสมกับน้ํากินแกไข ดองเหลากินแกกระษัย ใบขยี้กับน้ําแช
คางคืนจะไดเนื้อเฉากวย

259 เฉาะกอวอ
260 ซิศากาละ

ปอแดง
ปอผาสาม

261 ฉะโคะ
262 ซิพูจึ
263 กุปอ

ปอขาว
ขอย
ขอยใบใหญ

264 ติวะระ

ตองผา

265 คุโจนะ

-

266 ตะเมรอโบะ

เสม็ดแดง

267 ตะมีปู

หวาขี้นก

268 กุปะอี่
269 โจบิก๊

เนละพูสีไทย
ขาวเมานก

270 คลิตูโพ

หุนแป

271 กะบูจู

เถาวัลยน้ํา

272 ชะนาดิ๊เดอ

รางจืด

273 หุ

หญาไมกวาด

274 ซุเรมึ

เถายานาง

275 ตื้อเตาะมื้อ

บอระเพ็ด

276 กะปรา

เครืองูเหา

277 พอโพละ

ตางหลวง

278 ซิคริ๊ครอ

-

Stephania japonica
(Thunb.) Miers
var.discolor (Blume)
Forman
Sterculia sp.
Sterculia lanceolata Cav.
var. lanceolata
Sterculia pexa Pierre
Streblus asper Lour.
Streblus macrophyllus
Blume
Sumbaviopsis albicans
(Blume) J.J. Sm.
Syngonium podophyllum
Schott.
Syzygium gratum
(Wight) S.N.Mitra
var.gratum
Syzygium ripicola
(Craib) Merr. &
L.M.Perry
Tacca chantrieri Andre
Tadehagi triquetrum (L.)
Ohashi
Tetrastigma cruciatum
Craib & Gagnep.
Tetrastigma
leucostaphyllum
Thunbergia laurifolia
Lindl.
Thysanolaena maxima
Kuntze
Tiliacora triandra
(Colebr.) Diels
Tinospora crispa (L.)
Miers ex Hook.f. &
Thomson.
Toddalia asiatica (L.)
Lam.
Trevesia palmata (Roxb.
ex Lindl.) Vis.
Trichosanthes pilosa
Lour.

เปลือกนอกใชทําเชือก
ตน ใชดองเหลากันเหนียว แกเลือดลมไมดี ซึ่งถาหากกิน
ติดตอกันก็จะทําใหหนังเหนียว
นําเมล็ดในมาคัว่ กินไดมีรสมัน
นํายางมาผสมน้ําแกพิษยาเปนยาฆาแมลง ผลสุกกินได
ใชผลสุกตมใหเดือดกินน้ําเปนยาระบาย ถากินมากจะเปน
ยาถาย
ใชดองเหลาผสมกับกําลังวัวเถลิง กําลังชางสาร
กําลังหนุมาน ดื่มเปนยาบํารุงกําลัง
เถาบดผสมอาหารใหหมากิน ทําใหหมาดุกาวราว
เปลือกใชยอมผาใหสีดํา

ผลสุกกินได

ลําตนใชตมอาบ แกไข ตัวเหลือง บวม
ใบใชตมกินน้ําแกอาการทองเสีย ฝกจิ้มน้ําพริกกินได
ใบมีรสเปรี้ยว กินสดได และสามารถนําไปประกอบอาหาร
ได
ดื่มน้ําในเถา
ใชใบสดหรือตมแหง ตมเอาน้ําดืม่ กินเปนยาถอนพิษ (น้ํา
ตมจะมีสีแดง)
ทั้งตนนําไปทําไมกวาด ใบ ใชหอขาว
เถาใชกรอหญาคา ใบตมกินกับน้ําพริก
เถาใชดองเหลากินแกไข

ใชเถารวมกับกําลังหนุมานดองเหลาดืม่ บํารุงกําลัง
ใชผลดิบนําไปตมกินทั้งลูกและน้ําเปนยาแกฝ แผลพุพอง
ใชเถาฝนกับหินผสมกับมาทลายโรงที่ฝนแลว นําไปพอกฝ

ที่

ชื่อกะหราง

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

สรรพคุณ/วิธีใช

279 ปริซุคั่วะ

อุตพิต

หัว นํามาตําทาแผลแมลงปองตอย ทําใหไมปวด

280 ซิคิแคว

กาพุม

281 ซิคิแคว
282 พอทุยที

เขาควายแมห
ลูบ
หางหมาจอก

283 บอกะทือ

ปอเสง ขี้ครอก

Typhonium trilobatum
(L.) Schott
Uncaria cordata (Lour.)
Merr.
Uncaria macrophylla
Wall.
Uraria crinita (L.) Desv.
ex DC.
Urena lobata L.

284 ตะโยประ

กลวยมูสัง

285 กระซิคละลึ
ซอ
286 กระซิคละลึ
ซอ
287 ดุกเคาะ
288 ปะตอมี่
289 ปะโตมี
290 กะโประ

รางแดง

291 โคะโชโก

พริกพราน

292 กลีนี

ตําลึง

293 เปาะออคุ

-

เครือปลอก
กําแพงเจ็ดชั้น
ไขเนา
สวอง
คุย

Uvaria grandiflora Roxb.
ex Hornem. var.
grandiflora
Ventilago denticulata
Willd.
Ventilago harmandiana
Pierre
Vetris sp.
Vitex glabrata R.Br.
Vitex limonifolia Wall.
Willughbeia edulis Roxb.
Zanthoxylum limonella
(Dennst.) Alston
Zehneria indica (Lour.)
Keraudren
Zingiber peninsulare I.
Theilade

กินน้ําที่อยูในเถา มีรสฝาด แกโรคบิด ผูหญิงมี
ประจําเดือนกินบอยๆ จะทําใหเปนหมัน
กินน้ําที่อยูในเถา มีรสฝาด แกโรคบิด ผูหญิงมี
ประจําเดือนกินบอยๆ จะทําใหเปนหมัน
รากใชอมแกปวดฟน
นําใบมาผสมกับลูกอีติดมาตมน้าํ แกโรคตาแดง ใชดอกขยี้
แลวนํามาทาปากแกปากแหง
ผลคลายกลวยไขกนิ ได

ใชเถาตัดเปนปลองๆ ตมน้ําอาบใหเด็ก แกแสลง
ใชเถาตัดเปนปลองๆ ตมน้ําอาบใหเด็ก แกแสลง
ใชเถาดองเหลา ดื่มบํารุงกําลัง
ใชเปลือกตม กินน้ําแกไข
เปลือกลําตน นํามาตมน้ําดื่มแกไข
กินเมล็ดในผล มีรสหวานอมเปรี้ยว ใชเปนกาวดักหนู นก
น้ํายางสีขาวผสมน้าํ มันยางในอัตราสวน 3:1
เมล็ดใชเปนเครื่องเทศ
ตําใบใหละเอียด แลวกวาดปากเด็กแกโรคฝาที่ลิ้น
ดอกและหนอออนกินได

