
ตำหรับยาสมุนไพร มีดังนี้ 
๑. สมุนไพรฮอมกำลัง  
สรรพคุณ ช่วยให้สดช่ืน มีภาระกำลังมากยิ่งขึ้น 
๑.๑ .รังแดง  

 
 

รังแดง เป็นพรรณไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กิ่งก้านมักคดงอ เรือนยอดเป็นพุ่มโปร่ง ต้นมี
ความสูงได้ประมาณ 10-25 เมตร เปลือกต้นเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลอมเทา มีความแข็งและหนามาก แตกเป็นร่อง
ลึกตามยาวของลำต้นคล้ายรอยไถ เปลือกต้นด้านในเป็นสีแดงออกน้ำตาล มีน้ำยางสีเหลืองอ่อนถึงสีน้ำตาล 
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด (เด็ดปีกก่อนนำเมล็ดไปเพาะ) มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย พม่า ลาว เขมร และ
เวียดนาม ในประเทศไทยพบต้นรังได้มากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สรรพคุณ เป็นยาขับเสมหะ แก้ปวดเมื่อยต่าง ๆ ช่วยให้เจริญอาหาร ขับปัสสาวะ ช่วยลดคลอเลสเตอรอล 
ช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำ บำรุงเส้น แก้เส้น แก้กษัย และเป็นยาบำรุงกำลัง 

๑.๒. เถาเอ็นออ่น   
 

 

เถาเอ็นอ่อน เป็นพืชท้องถิ่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย มักพบขึ้นตามป่าราบหรือ
ตามท่ีรกร้างท่ัวทุกภาค แต่มักพบมากทางจังหวัดสระบุรี 

สรรพคณุ ใช้เป้นยาฟอกเลือด ทำให้จิตใจชุมช่ืน ขับลมในกระเพาะอาหาร แก้จุกเสียดแน่นท้อง แก้อาการ
ฟกช้ำดำเขียว บำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อย 
๑.๓. เถาวัลย์เปรียง   



 

เถาวัลย์เปรียง เป็นพืชในวงศ์ถั่ว ลักษณะเป็นไม้เถาเนื้อแข็งอายุหลายปี  
สรรพคุณ เป็นยาอายุวัฒนะ รักษาอาการไข้ แก้หวัด แก้ไอ แก้เสมหะพิการโดยไม่ทำให้ถ่ายอุจจาระ แก้

บิด แก้ปัสสาวะผิดปกติ เป็นยาขับระดูของสตรี รักษาอาการตกขาว บำรุงกำลัง รักษาเอ็นขอด เส้นเอ็นพิการ แก้
ปวดเมื่อย  
๑.๔. ม้ากระทืบโรง  

 

ม้ากระทืบโรง เป็นไม้พุ่มรอเล้ือย เล้ือยเกาะไปตามพรรณไม้อื่นมีน้ำยางขาว สูงถึง 25 เมตร กิ่งอ่อน ก้าน
ใบผิวใบด้ายล่าง และฐานรองดอกอ่อนมีขน ใบเดี่ยว เรื่องสลับ รูปใบหอก รูปไข่หรือรูปของขนานแกมวงรี กว้าง 
7-9 ซม. ยาว 12-18 ซม. เปลือกสีน้ำตาล มีปุ่มขึ้นคล้ายหนาม ดอกช่อ ลักษณะทรงกลมคล้ายผลออกเด่ียว ๆ ท่ี
ซอกใบ แยกเพศ อยู่ในช่อเด่ียวกัน 

สรรพคุณ บำรุงโลหิต แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย บำรุงธาตุแก้ประดงเลือดที่ทำให้เป็นจุดห่อเลือด แก้
น้ำเหลืองเสีย ช่วยย่อยอาหาร 
๑.๕. พญาเสือโคร่ง 

 

 

 



พญาเสือโคร่ง เป็นพืชดอกในสกุล Prunus ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พบทั่วไปบนภูเขา
ต้ังแต่ความสูง 1,200-2,400เมตรจากระดับน้ำทะเล 

สรรพคุณ ช่วยชำระล้างไตให้สะอาด บำรุงกองธาตุ ขับลมในลำไส้ ใช้บำบัดอาการผู้ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับ
มดลูกของผู้หญิง 

๒. ยาต้ม   
สรรพคุณ ดูดซึมง่าย ออกฤทธิ์ยาเร็ว รสชาติและกล่ินอาจจะรับประทานยากสำหรับบางคน 
๒.๑.ฝางเสน    

 
ฝางเสน เนื้อไม้สีเหลืองส้ม แก่นมีสีแดง ถูกอากาศนานเปล่ียนเป็นสีน้ำตาล เส้ียนตรง เนื้อแข็งละเอียด 

แก่นท่ีมีสีแดงเข้ม รสขมหวาน 

สรรพคุณ แก้ธาตุพิการ รักษาโรคความดันโลหิตสูง เป็นยารักษาวัณโรคได้ บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุง
โลหิต แก้ประดง แก้ปวดเมื่อย แก้กษัย แก้เส้นเลือดอุดตัน แก้กำเดา แก้หวัด แก้ร้อนใน แก้อาการไอ แก้หอบหืด 
แก้ปอดพิการ แก้ท้องร่วง แก้ปิด เป็นยาสมานลำไส้ แก้โลหิตออกทางทวานหนักและทวานเบาแก้ประจำเดือนมา
ไม่ปกติ 

๒.๒. กำแพงเจ็ดชั้น  

 
 กำแพงเจ็ดชั้น ไม้เถาเนื้อแข็ง หรือไม้พุ่มรอเลื้อย เปลือกลำต้นเรียบสีเทานวล เนื้อไม้มีวงปีสี

น้ำตาลแดงเข้มจำนวนหลายช้ันเห็นชัดเจน เรียงซ้อนกันเป็นช้ัน 7-9 ช้ัน ต้นมีรสเมาเบ่ือ ฝาด สุขุม 



สรรพคุณ บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง แก้โลหิตจาง บำรุงหัวใจ บำรุงน้ำเหลือง แก้อาการผอมแห้งแรงน้อย แก้
เบาหวาน แก้ประดง แก้หืด แก้เสมหะ เป็นยาระบาย ขับผายลม แก้อาการบิดมูกเลือด ขับปัสสาวะ บรรเทาอาการ
ปวดประจำเดือน ขับน้ำคาวปลา บรรเทาอาการปวดประจำเดือน แก้ซางตาเหลือง ช่วยรักษาโรคตับอักเสบ รักษา
บาดแผลเรื้อรัง แก้ปวดเมื่อย 

๒.๓. ชะเอม  

 
ชะเอม เป็นพรรณไม้ที่มีอายุนานหลายปี ลำต้นมีความยาวประมาณ 1-2 เมตร มีรากใหญ่แตกแขนง

จำนวนมาก ใบเป็นใบประกอบลักษณะเป็นรูปขนนก ก้านใบย่อยสั้นมาก แผ่นใบรูปไข่ มีใบย่อยประมาณ 9-17 
ใบ ส่วนก้านใบย่อยนั้นจะส้ันมาก ใบจะเป็นสีเขียวอมเหลือง ดอกจะออกเป็นช่อ กลีบดอกจะเป็นสีม่วงอ่อน ๆ 

สรรพคุณ แก้คอแห้ง แก้ไอ แก้น้ำลายเหนียว ขับเสมหะ มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ ขับลม แก้พิษ แก้คัน 
บำรุงปอด แก้เบื่ออาหาร แก้ปวดท้อง แก้อ่อนเพลีย บำรุงร่างกาย บำรุงหัวใจให้ชุ่มช้ืน แก้กำเดาไหล 

๒.๔. ฮ่อสะพานควาย   

ฮ่อสะพานควาย อยู่ภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่จะมีลักษระลำต้นกึ่งเล้ือย โดยจะเล้ือยเกาะต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปเพื่อ
หาแสงอาทิตย์ แต่ถ้าอยู่กลางแจ้งจะมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มเรือนยอด 
 สรรพคุณ ช่วยบำรุงกำลัง บำรุงกระดูกและข้อ และเสริมสมรรถภาพทางเพศได้ท้ังผู้ชายและในผู้หญิงวัย
ทอง 

๓. ยาดม  
สรรพคุณ ช่วยให้บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ กระตุ้นให้ร่างกายต่ืนตัว 
 



๓.๑. ก้านพูล   

 
ก้านพลู เป็นไม้ยืนต้น สูง 5 - 10 เมตร ใบเด่ียว เรียงตรงข้าม รูปวงรีหรือรูปใบหอก กว้าง 2.5 - 4 ซม. 

ยาว 6 - 10 ซม. ขอบเป็นคล่ืน ใบอ่อนสีแดงหรือน้ำตาลแดง เนื้อใบบางค่อนข้างเหนียว ผิวมัน ดอกช่อ ออกท่ี
ซอกใบ กลีบดอกสีขาวและร่วงง่าย กลีบเล้ียงและฐานดอกสีแดงหนาแข็ง ผลเป็นผลสด รูปไข่  

สรรพคุณ  ช่วยเผาผลาญแคลอรี ช่วยลดการอยากน้ำตาล แก้ปวดฟัน ช่วยระงับกล่ินปาก บรรเทาอาการ
คล่ืนไส้อาเจียน แก้สะอึก ขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้อาการเหน็บชา ช่วยรักษาโรคหอบหืด แก้อาการไอ ช่วย
รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน ขับเสมหะ แก้น้ำเหลืองเสีย ขับน้ำคาวปลา แก้ลม แก้ธาตุพิการ บำรุงธาตุ ขับผาย
ลม จับลมในลำไส้ แก้ปวดท้องลมระงับอาการชักกระตุก ฆ่าเช้ือแบคทีเรียได้หลายชนิด 

๓.๒. มะแข่วน   

 
มะแขว่น เป็นพืชเครื่องเทศหนึ่งที่พบมากทางภาคเหนือของไทย เป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัด

ภาคเหนือหลายจังหวัดมะแข่วนมีความต้องการใช้ในการบริโภคประจำวัน โดยเป็นเครื ่องเทศหรือเป็น
ส่วนประกอบของอาหารพื้นเมืองภาคเหนือหลากหลายชนิด ผลผลิตมะแขว่น ได้จากทั้งการเก็บจากป่า และการ
ปลูกท่ีแพร่หลายไปไม่น้อย 

สรรพคุณ ขับลมในลำไส้ ขับโลหิตระดูของสตรี แก้ปวดฟัน แก้ลมวิงเวียน บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ ขับลม 
แก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้อาเจียน แก้ท้องเสียง 



๓.๓. กระวาน 

      กระวาน ผลกลม ติดเป็นพวงราว 10-20 ผล เปลือกผิวเกล้ียง มองเห็นเป็นพู แห้งและแข็ง ผิวเปลือก
มีริ้วตามยาว เรียงตัวจากฐานไปยอด มีสีขาวนวล ขนาดผลเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 มิลลิเมตร ยาว
ประมาณ 6-15 มิลลิเมตร หัวท้ายผลมีจุก แบ่งเป็นพู 3 พู ผลแก่จะแตก มีเมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก แบ่งเป็น 3 
กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 12-18 เมล็ด เมล็ดแก่มีสีน้ำตาลไหม้ มีเยื่อบางๆกั้น ท้ังผล และเมล็ด มีกล่ินหอมเฉพาะตัว 
กล่ินคล้ายการบูร รสเผ็ด เย็น 

 สรรพคุณ ผลแก่ รสเผ็ดร้อน  กล่ินหอม  ใช้แก้อาหารท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยขับลม และแก้แน่นจุกเสียด มี
ฤทธิ์ขับลม และบำรุงธาตุ แก้ธาตุไม่ปกติ บำรุงกำลัง ขับโลหิต  แก้ลมในอกให้ปิดธาตุ  แกล้มเสมหะให้ปิดธาตุ  แก้
ลมในลำไส้ เจริญอาหาร  รักษาโรครำมะนาด  แก้ลมสันนิบาต  แก้สะอึก แก้อัมพาตรักษาอาการเบื่อ
อาหาร  คล่ืนไส้  อาเจียน เมล็ด  แก้ธาตุพิการ  อุจจาระพิการ  บำรุงธาตุ ขับเสมหะ แก้ปวดท้อง ขับลม 
นอกจากนี้ยังใช้ผสมกับยาถ่ายเพื่อบรรเทาอาการคล่ืนไส้อาเจียน 

๓.๔. พริกไทยดำ   

 
พริกไทยดำ เป็นพืชที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นราชาของเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุน และเป็นเครื่องเทศที่ให้รส

เผ็ดร้อน สามารถนำมาทำพริกไทยแห้งเป็นเครื่องปรุงอาหาร ซึ่งถ้าทำแห้งทั้งเปลือกจะได้พริกไทยดำเนื่องจาก
เปลือกเมื่อทำให้แห้งจะมีสีดำ ส่วนพริกไทยขาวได้จากการลอกเปลือกออกก่อน พบท้ังการใช้ประกอบอาหารท้ังผล
แห้งและผลสดท่ีมีสีเขียว หรือผลแห้งป่นเป็นผงเรียกพริกไทยป่น ซึ่งพริกไทยเป็นพืชคนละสายพันธุ์กับพริก 



สรรพคุณ แก้โรคที่เกิดจากธาตุไฟพร่อง เช่น ช่วยย่อยอาหาร รักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ แก้โรคที่เกิด
จากธาตุน้ำ และธาตุลมกำเริบ 

๓.๕. เมล็ดผักชี 

 
เมล็ดผักช ีเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กในวงศ์ ใบติดกับลำต้น มีใบย่อยเป็นจำนวนมาก ใบหยักลึกเข้าหากลาง

ใบ ดอกช่อ ดอกย่อยสีขาวอมชมพู ผลมีลักษณะรี ค่อนข้างกลม แก่จัดเป็นสีเหลืองอมน้ำตาล 

สรรพคุณ ลดการอักเสบ รักษาระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยย่อยไขมัน และอีกสรรพคุณคือ ช่วยขับลม แก้
ท้องอืด ช่วยย่อยอาหาร 

๓.๖. โกฐหัวบัว   

 
โกฐหัวบัว  เหง้าหนา ค่อนข้างกลม ข้อป่อง ปล้องส้ัน ตัดเอารากแขนงออกหมด จะได้เหง้ารูปคล้าย

กำป้ัน ผิวตะปุ่มตะป่ำไม่สม่ำเสมอ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-7 เซนติเมตร ผิวนอกสีน้ำตาลอมเหลือง สาก เหี่ยว



ย่น เนื้อแน่น หักยาก รอยหักสีขาวอมเหลืองหรือสีเหลืองอมเทา มีท่อน้ำมันสีน้ำตาลอมเหลืองกระจายอยู่ท่ัวไป มี
กล่ินหอมรุนแรง ฉุน รสขม มัน แต่จะหวานภายหลัง และชาเล็กน้อย 

สรรพคุณ แก้ลมในกองริดสีดวง ขับลม แก้ปวดศีรษะ ปวดข้อ ปวดกระดูก จีนใช้โกฐหัวบัวเป็นยาแก้หวัด 
แก้ปวดศีรษะ  แก้โรคโลหิตจาง แก้ปวดประจำเดือน แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดเจ็บต่างๆรวมทั้งปวดฟัน 
อาเจียนเป็นเลือด ไอ วัณโรค โรคเข้าข้อ ตกเลือด 

๓.๗. รกจันทร์ 
 

 รกจันทร ์ลักษณะเป็นริ้วสีแดงจัด ดูเหมือนร่างแห เป็นแผ่นบางมีหลายแฉกหุ้มเมล็ด โดยจะรัดติดแน่นอยู่
กับเมล็ด เมื่อนำมาแกะแยกออกจากเมล็ด  รกท่ีแยกออกมาใหม่ๆจะมีสีแดงสด  เมื่อทำให้แห้งสีของรกจะเปล่ียน
จากสีแดงสดเป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีเนื้อ  และเปราะ  ผิวเรียบ  ขนาดความยาว 3-5 เซนติเมตร  ความกว้าง 1-3 
เซนติเมตร  ความหนา 0.5-1 เซนติเมตร  มีกล่ินหอม  รสขม ฝาด เผ็ดร้อน 

 สรรพคุณ บำรุงโลหิต  บำรุงธาตุ  ขับลม แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บำรุงกำลัง บำรุงผิวเนื้อให้เจริญ 
น้ำมันระเหยง่ายใช้เป็นส่วนผสมของขี้ผ้ึงท่ีใช้ทาระงับความปวด ใช้ขับประจำเดือน  ทำให้แท้ง  ทำให้ประสาท
หลอน  ประเทศอินโดนีเซียใช้บำรุงธาตุ  แก้ปวดข้อ  กระดูก 



๓.๘. ป๋วยกั๊ก 

 
 ป๋วยก๊ัก บำรุงโลหิต  บำรุงธาตุ  ขับลม แก้ปวดมดลูก แก้ท้องร่วง บำรุงกำลัง บำรุงผิวเนื้อให้เจริญ น้ำมัน
ระเหยง่ายใช้เป็นส่วนผสมของขี้ผ้ึงท่ีใช้ทาระงับความปวด ใช้ขับประจำเดือน  ทำให้แท้ง  ทำให้ประสาท
หลอน  ประเทศอินโดนีเซียใช้บำรุงธาตุ  แก้ปวดข้อ  กระดูก 

 สรรพคุณ ใช้ขับลม เป็นยากระตุ้น ขับเสมหะ บำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหารไม่ย่อย แก้ลมกองหยาบ แก้
ไอ แก้เกร็ง ต้านเช้ือแบคทีเรีย น้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์ฆ่าเช้ือโรค คลายกล้ามเนื้อเรียบ แก้ปวดท้อง ขับลม แก้ไอ 
ขับเสมหะ ขับน้ำนม เพิ่มการไหลเวียนโลหิต น้ำมันหอมระเหยใช้ผสมในยาผงสำหรับแก้หืด และยาสำหรับสัตว์ ใช้
ผสมกับชะเอมแก้ไอ ฆ่าเช้ือโรค โดยใช้ประมาณ 1-4 หยด 

๓.๙.พิมเสน 

 พิมเสน ใบรูปไข่ กลมโต กว้าง 5-8 เซนติเมตร ยาว 7-10 เซนติเมตร ขอบใบหยักมน ผิวหยาบ มีกล่ิน
หอมเฉพาะ 



 สรรพคุณ ใบ รสเย็นหอม ถอนพิษร้อน แก้ไข้ทุกชนิด ทำให้ความร้อนในร่างกายลดลง ผสมในยาเขียว 
และยาหอม แก้ลม บำรุงหัวใจ 

๓.๑๐. เมนทอล  

 
 เมนทอล ใบเด่ียวรูปไข่ หรือรูปวงรีกว้าง ค่อนข้างกลม กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร 
ขอบใบจักฟันเล่ีอย ผิวใบย่น เป็นร่องลึกตามแนวเส้นใบ คล้ายตาข่าย ใบมีกล่ินหอมเฉพาะ ขย้ีใบดมจะมีกล่ินฉุน
คล้ายเมนทอล  

 สรรพคุณ ใบรสหอมร้อนขับเหงี่อ แก้หืด แก้ปวดท้อง ขับลมในกระเพาะลำไส้ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ ปวด
ท้อง แก้อาการเกร็งของกระเพาะอาหารและลำไส้ พอกหรือทา แก้ปวดบวม ผ่ืนคัน ฆ่าเช้ือโรค ท้ังต้นและใบ ขย้ีทา
ขมับ แก้ปวดศรีษะ ดมแก้ลม ยาชงจากใบใช้ด่ืมเพื่อช่วยย่อยอาหาร ใบขย้ีทาภายนอกแก้พิษแมลงต่อย 

 

 

 

 

 

 



๓.๑๑. การบูร 
 การบูร เป็นผลึกท่ีแทรกอยู่ในเนื้อไม้ของต้นการบูร ท่ีเกิดอยู่ท่ัวไปท้ังต้น  มักจะอยู่ตามรอยแตกของเนื้อ

ไม้  มีมากท่ีสุดในแก่นของรากรองลงมาท่ีแก่นของต้น  ส่วนท่ีอยู่ใกล้โคนต้นจะมีการบูรมากกว่าส่วนท่ีอยู่สูง
ขึ้นมา  ในใบและยอดอ่อนมีการบูรอยู่น้อย  ในใบอ่อนจะมีน้อยกว่าใบแก่ ผงการบูรเป็นเกล็ดกลมเล็ก  ๆ  สีขาว
แห้ง  อาจจับกันเป็นก้อนร่วน ๆ  แตกง่าย  ท้ิงไว้ในอากาศ  จะระเหิดไปหมด มีรสร้อน 

 สรรพคุณ มีรสร้อนปร่าเมา ใช้ทาถูนวดแก้ปวด แก้เคล็ดบวม ขัดยอก แพลง แก้กระตุก แก้ปวดข้อ แก้
ปวดเส้นประสาท แก้รอยผิวหนังแตก แก้พิษแมลงต่อย และโรคผิวหนังเรื้อรัง เป็นยาระงับเช้ืออย่างอ่อน ขับเหงื่อ 
ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ แก้ไข้หวัด และขับลม บำรุงธาตุ บำรุงกำหนัด ยากระตุ้นหัวใจ บำรุงหัวใจ ใช้เป็นส่วนผสม
ในยาหอมต่างๆ 

๔. ยาพอกเข่า   
สรรพคุณ ช่วยแก้อาการปวดเข่าหรือแก้การอักเสบของข้อเท้า 
๔.๑. ดองดึง 



ดองดึง ไม้เถาล้มลุกขนาดเล็ก อายุหลายปี  เล้ือยเกาะพันต้นไม้อืน่ ยาวได้ถึง 5 เมตร ลำต้นเป็นหัวหรือ
เหง้าขนาดเล็กอยู่ใต้ดิน รูปร่างกลมเรียว มีหงอนเหมือนขวาน ใบเด่ียวเรียงสลับ หรือเรียงเป็นวงรอบข้อ 1-3 ใบ
รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ยาว 5-15 เซนติเมตร ไร้ก้าน ปลายใบแหลมยืดยาวออกทำหน้าท่ีเป็นมือเกาะ โคน
ใบมน เส้นใบขนานกันไปส้ินสุดท่ีปลายใบ หลังใบและท้องใบเรียบ ขอบใบเรียบ ดอกเด่ียว ขนาดใหญ่ ออกที่ซอก
ใบ ใกล้ปลายเถา สีเหลืองปลายกลีบสีแดง โคนกลีบเมื่อบานใหม่ๆมีสีเหลือง เมื่อดอกบานเต็มท่ีจะเปล่ียนเป็นสี
แดงท้ังดอก  มีกลีบ 6 กลีบ สีเขียวอ่อน และจะเปล่ียนเป็นสีเขียวและแดง กลีบรูปแถบ เรียวยาว 5-7.5 
เซนติเมตร โค้งกลับไปทางก้านดอก ขอบกลีบหยักเป็นคล่ืน เกศรเพศผู้มี 6 อัน ช้ีออกเป็นรัศมีตามแนวนอน 
ก้านยาว 3-5 เซนติเมตร อับเรณูยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ก้านเกสรเพศเมียยาว 0.3-0.7 เซนติเมตร แยกเป็น 
3 แฉก ก้านดอกยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ผล เป็นฝัก แห้งแตกได้ รูปกระสวย ปลายผลแหลม ขนาดกว้าง 2.5-
3 เซนติเมตร ยาว 6-8 เซนติเมตร ผิวเรียบ มักมีสันต้ืนๆ มี 3 พู เมล็ดกลมสีส้มแกมน้ำตาล จำนวนมาก พบตาม
ป่าดงดิบเขาช้ืน ท่ีรกร้างว่างเปล่าท่ีมีความชุ่มช้ืนสูง 

สรรพคุณ ใช้ หัว และเมล็ด แก้ปวดตามข้อ แก้โรคเรื้อน แก้คุดทะราด แก้เสมหะ ฝนน้ำทาแก้พิษแมลง
สัตว์กัดต่อย ให้สัตว์กินเพื่อขับพยาธิ หัว รสร้อนเมา แก้โรคเรื้อน คุดทะราด แก้โรคปวดข้อ (gout) แก้กามโรค แก้
พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ขับผายลม มีสารท่ีใช้รักษาโรคมะเร็งได้ หัวสด ตำพอกหรือทา แก้ปวดข้อ แก้พิษแมลงสัตว์
กัดต่อย ตำผสมทำยาประคบแก้ปวดข้อ (gout)  แก้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ แก้ข้ออักเสบฟกบวม หัวแห้ง ปรุงเป็น
ยารับประทาน รักษาโรคเรื้อน มะเร็งคุดทะราด โรคปวดข้อ แก้กามโรค ขับผายลม จะต้องใช้ในปริมาณน้อย ถ้า
เกินขนาดอาจเกิดพิษได้ ราก รสเมาร้อน แก้ลมจุกเสียด แก้เสมหะ ทาแก้โรคผิวหนัง แก้ปวดข้อ ตำพอกหรือทา 
แก้โรคผิวหนัง เรื้อน มะเร็งคุดทะราด แก้ปวดข้อ ต้มด่ืม แก้ลมจุกเสียด แก้เสมหะ ต้องใช้ปริมาณน้อย และเจือจาง
ถ้าเข้มข้นเกินไปอาจเกิดพิษถึงตายได้ 

๔.๒. ข่า 

 ข่า เหง้าใต้ดินสีน้ำตาลอมแสด มีข้อปล้องส้ัน เห็นข้อหรือปล้องได้ชัดเจน เนื้อในสีขาวหรือขาวแกมเหลือง
อ่อนๆ 

 สรรพคุณ เหง้าแก่ รสเผ็ดร้อน ขม รับประทานเป็นยาขับลม บำรุงธาตุ เป็นยาระบายอ่อนๆ แก้ไอ ช่วย
ย่อยอาหาร แก้บิด แก้ปวดท้องจุกเสียดแน่น กินแก้โรคปวดข้อ และโรคหลอดลมอักเสบ ขับน้ำคาวปลา ขับรก ใช้
ภายนอกทารักษากลากเกล้ือน แก้ไฟลวก แก้น้ำร้อนลวก แก้ลมพิษ และโรคลมป่วงแก้สันนิบาตหน้าเพลิง ตำกับ



น้ำมะขามเปียกและเกลือให้สตรีกินหลังคลอดเพื่อขับน้ำคาวปลา แก้ฟกบวม โดยใช้ข่าแก่ฝานเป็นชิ้นบางๆ ชุบ
เหล้าโรงทา เหง้าแก่สดแก้โรคน้ำกัดเท้าโดยใช้ 1-2 หัวแม่มือ ตำให้ละเอียด เติมเหล้าโรงพอท่วม ท้ิงไว้ 2 วัน ใช้
สำลีชุบทาวันละ 3-4 ครั้ง หรือทาลมพิษ  

๔.๓. ขิง 

 ขิง เหง้ามีลักษณะเป็นข้อๆ แบนในแนวนอน แตกแขนง รูปร่างเหมือนฝ่ามือประกอบด้วยแง่งเล็กๆ 
เปรียบเสมือนนิ้ว ขนาดยาว 3-16 เซนติเมตร กว้าง 3-4 เซนติเมตร และหนา มากกว่า 2 เซนติเมตร ผิวนอกสี
เหลือง หรือน้ำตาลอ่อน มีแนวย่นตามยาว ภายในมีสีเหลืองอ่อนถึงสีน้ำตาล เป็นเส้ียน    มีเส้นใย (fiber) มาก 
กล่ินหอมเฉพาะ ผงสีเหลืองอ่อน รสหวาน เผ็ดจัด ร้อน 

 สรรพคุณ ใช้เหง้า รักษาอาการท้องอืด เฟ้อ เสียดท้อง อาหารไม่ย่อย ปวดเกร็งช่องท้อง แก้คล่ืนไส้ 
อาเจียน ท้องเสีย ช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร รักษาอาการหวัด รักษาอาการปวดศีรษะเนื่องจากไมเกรน และ
รักษาอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ บำรุงธาตุไฟ ฆ่าพยาธิ สรรพคุณโบราณ ขิงแห้ง แก้ไข้ แก้ไอ ขับเสมหะ ขับ
เหงื่อ แก้หอบ แก้ลม แก้จุกเสียด แก้เสมหะ บำรุงธาตุ แก้คล่ืนเหียน อาเจียน ส่วนขิงสด ใช้แก้ปวดท้อง บำรุงธาตุ 
ขับลมในลำไส้ให้ผายลมและเรอ แก้อาเจียน ยาขมเจริญอาหาร ขับน้ำดีช่วยย่อยอาหาร แก้ปากคอเป่ือย แก้
ท้องผูก ลดความดัน 

 

 

 

 



๔.๔. ขม้ิน 

ขมิ้นชัน เป็นพืชล้มลุกในวงศ์ขิง มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เนื้อในของเหง้า
เป็นสีเหลือง มีกล่ินหอมเฉพาะตัว มีสีเหลืองเข้ม จนสีแสดจัด  

สรรพคุณ ล้างพิษในตับ รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง แก้อาการท้องร่วง รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ชะลอ
การแก่ก่อนวัยรักษาริดสีดวง แก้พิษแมลงกัดต่อย ป้องกันโรคข้อเข่าอักเสบ 

๔.๕. ไพร 

ไพล เหง้ามีเปลือกนอกสีน้ำตาลแกมเหลือง เนื้อในสีเหลืองแกมเขียว เหง้าสดฉ่ำน้ำ รสฝาด ขื่น เอียน 
ร้อนซ่า มีกล่ินเฉพาะ เหง้าไพลแก่สด และแห้ง  มีรสเผ็ดเล็กน้อย   

สรรพคุณ ขับโลหิตและกระจายเลือดเสีย รับสมดุลของร่างกาย แก้ปวดเมื่อยและไข้ บรรเทาอาการเลือด
กำเดาไหล 

 

 

 
 



๔.๖. บอระเพ็ด  

 
บอระเพ็ด เป็นไม้เถาเล้ือยท่ีจัดอยู่ในประเภทไม้เนื้ออ่อนซึ่งมีคุณค่าทางสมุนไพรชนิดหนึ่ง 

สรรพคุณ แก้ร้อนใน แก้พิษฝีดาษ ช่วยเจริญอาหาร ลดน้ำตาลในเลือด และเป้นยาอายุวัฒนะ มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ ป้องกันการชราของเซลล์ 

๔.๗. ฟ้าทะลายโจร 

 

ฟ้าทะลายโจร  เป็นพืชล้มลุกฤดูเดียว ในตระกูล มีถ่ินกำเนิดในอินเดียและศรีลังกา โดยในตำรายาโบราณ
ของไทย จัดให้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านท่ีสามารถหามารับประทานแก้โรคได้เอง 

สรรพคุณ บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ 

๔.๘. ดินสอพอง 

 

ดินสอพอง มีลักษณะเป็นก้อนหรือผงสีขาว สีขาวขุ่น ขาวออกเหลืองขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ นิยมนำมาใช้
สำหรับร่างกายในด้านความสวยความงาม และมีใช้ในภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรมบางส่วน 



สรรพคุณ  มีคุณสมบัติเป็นยาเย็น สามารถใช้บรรเทาอาการผดผ่ืนคัน รักษาสิว ระงับเหงื่อ ดับพิษร้อน 
ทำให้รู้สึกเย็นสบาย คลายร้อน อาจจะนำมาผสมกับสมุนไพรท่ีใช้กับผิวพรรณ 

๔.๙. แป้งข้าวเจ้า 

 แป้วข้าวเจ้า เป็นแป้งท่ีทำจากเมล็ดข้าวเจ้า มีลักษณะเป็นผงมีสีขาวจับแล้วสากมือเล็กน้อย เมื่อทำให้สุก
จะมีลักษณะขุ่นร่วน ถ้าท้ิงให้เย็นจะอยู่ตัวเป็นก้อน ร่วน ไม่เหนียว เหมาะท่ีจะประกอบอาหาร ท่ีต้องการความอยู่
ตัว ร่วน ไม่เหนียวหนืด สมัยก่อนนิยมโม่กนัเอง โดยล้างข้าวสารก่อน แช่ข้าวโดยใส่น้ำให้ท่วม แช่จนข้าวนุ่ม จะโม่
ง่าย แต่ในปัจจุบันนิยมบดด้วยเครื่องบดไฟฟ้าบดให้ละเอียดแล้วจึงห่อผ้าขาวบางทับน้ำท้ิง  ก็จะได้แป้งข้าวเจ้าท่ี
เรียกว่าแป้งสด 

 สรรพคุณ แป้งข้าวเจ้า เป็นแหล่งสำคัญของแมงกานีสและอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุเป็นข้อได้เปรียบ
ของแป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวจ้าวยังให้คุณค่าทางโภชนาการเช่นเพิ่มแคลเซียมและสังกะสี 

 

 


