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ณ บ้านหนองดู่ ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม



                โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 ตามพระราชดำาริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้มีการดำาเนินการสำารวจรวบรวม ปลูกดูแลรักษาพรรณพืชต่างๆ 

ที่หายากและกำาลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ.2535 อย่างไรก็ดี การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้

ของชุมชน ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้อย่างชาญฉลาด (Wise Use) และมีการอนุรักษ์อย่างเหมาะ

สม โดยคำานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) และขาดความระมัดระวังใน

การใช้ ก็ย่อมจะก่อให้เกิดการเสียสมดุลในสภาพตามธรรมชาติได้ การบริการวิชาการในครั้งนี้ได้

บูรณาการงานวิจัยนี้ที่มุ่งศึกษาเก็บรวบรวมพันธุ์พืช จัดทำาฐานข้อมูลของพันธุ์ไม้ป่าและเรียนรู้และ

สร้างแนวทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพรรณพืชในป่าชุมชนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ระบบสารสนเทศ เข้ามาระบุตำาแหน่งพืชในป่าชุมชนร่วมด้วย ซึ่งพื้นที่ป่าชุมชนนั้นคือป่าชุมชน

บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ในพื้นที่ป่าชุมชน วัดป่าพัฒนา

จิต บ้านหนองดู่ ตำาบลนาใน อำาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทั้งนี้มีทุกภาคส่วนร่วมดำาเนิน

โครงการกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่า

ชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืน และพัฒนางานวิจัยควบคู่ไปกับงานบริการวิชาการต่อไป
     

          คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

บทนำา
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แผนที่ป่าชุมชน 

วัดป่าพัฒนาจิต บ้านหนองดู่ ตำาบลนาใน 

อำาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ข
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(15) ต้นเข็มขาว, เข็มฝอย
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 (19) เครือเขาแกลบ

(23) ม้ากระทืบโรง

(24) กำาลังเสือโคร่ง

(31) ส่องฟ้า, สมัด
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สงแดง
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(69) สมัดใหญ่

(71) ช้างงาเดียว=ช้างงาเอก

(73) จางจืด

(78) ตองแตก
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(101) เจตพังคี

(107) ฝนแสนห่า

(109) หมากต้องแล้ง

(110) ตากวง

(111) บอระเพ็ด

สำาหรับทำาเป็นฟืน

(21) แซะ, พุงหมุ, ขี้หมู

(26) ต้นเหงี่ยงดุก

(36) ต้นมะค่าแต้
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(22) ตะเคียนทอง
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(36) ต้นมะค่าแต้
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สำาหรับดึงหนอนออกจาก

ไหปลาร้า

(30) ขี้หนอน

สำาหรับเคี้ยวหมาก

(45) กลุ่มอบเชย(ต้นเชียด)

สำาหรับไล่ปอบ

(100) แก้งขี้พระร่วง

จักจั่น

จิ้งหรีด

แมงม่า

จิโป่ง

จินูน

แมลงทับ

แมงคาม

ด้วงกวาง

แมงเหลื่อม

แมลแคง

แมงมัน

ต่อ

ผึ้ง

มดแดง

นิ่ม

ลิง

อีเห็น

ตะกวด

กบ

บ่าง

เต่า

เขียด

งูจงอาง

ปู

งูเหลือม

กระแต

งูสามเหลี่ยม

งูเห่า

งูตะบะ

กิ้งก่า

ตุ่น

เห็ด ผักพื้นบ้าน ผลไม้ป่า พืชสมุนไพร อื่นๆ แมลง สัตว์

การใช้ประโยชน์ของป่าชุมชนพื้นที่ป่าชุมชน 
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เข็มเกลี้ยง

Pavetta graciliflora

การใช้ประโยชน์: 
- ใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือปลูกเป็นไม้กระถางตกแต่งอาคารบ้านเรือน
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เข็มทอง

Ixora javanica

การใช้ประโยชน์:  
- ใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือปลูกเป็นไม้กระถางตกแต่งอาคารบ้านเรือน

- รากมีรสหวานใช้รับประทานแก้โรคตา เจริญอาหาร                                                                                                         

- ใบใช้เป็นยาฆ่าพยาธิ 

- ดอกแก้โรคตาแดง ตาแฉะ 
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เข็มฝอย

Ixora fusca

การใช้ประโยชน์: 
- ใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือปลูกเป็นไม้กระถางตกแต่งอาคารบ้านเรือน
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เครือปลาสงแดง

Ichnocarpus frutescens

การใช้ประโยชน์:  
- ใช้เป็นยาบรรเทาอาการปากนกกระจอก

- ตำารับยาอายุรเวทของอินเดียจะใช้ทั้งต้นเป็นยาแก้วัณโรค (ทั้งต้น)

- ช่วยแก้อาการเพ้อคลั่ง (ทั้งต้น)

- ใบใช้เป็นยาแก้อาการปวดศีรษะ (ใบ)

- ใช้เป็นยาแก้ตาบอดกลางคืน (ทั้งต้น)

- ช่วยป้องกันฟันผุ (ใบ)

- ใช้เป็นยาแก้ลิ้นอักเสบ แก้อาการเลือดออกที่เหงือก (ทั้งต้น)
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เงี่ยงดุก

Canthium coff
การใช้ประโยชน์:  

- ยาพื้นบ้านอีสาน  ใช้  ราก ฝนน้ำากินแก้ฝีในท้อง (วัณโรค)
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เจตพังคี

Cladogynos orientalis

สรรพคุณทางยา: 
- ทั้งต้นมีสรรพคุณป้องกันท้องอืด ช่วยขับลม ใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินอาหาร
- นำาต้นมาฝนกับน้ำาปูนใสทาท้องเด็กอ่อน ทำาให้ผายลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ใช้
ร่วมกับมหาหิงคุ์หรือการบูร



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
13

เดื่อดิน หรือกระดูกลิง

Aglaia simplicifolia

สรรพคุณทางยา: 
- เนื้อไม้ ต้มน้ำาดื่มรักษาโรคประดง ผื่นคัน ผสมผลมะตูมอ่อน ว่านมหากาฬ 

ต้มน้ำาดื่มรักษาเบาหวาน 

- ใบ แก้เมื่อยขบ ฝี ริดสีดวงทวาร 

- ราก แก้พิษภายใน ลมพิษ ยาระบาย 



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
14

เถากะแด้ง หรือแรดหนุนหิน

Loeseneriella pauciflora



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
15

เทา

Colona flagrocarpa



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
16

เหมือด

Memecylon cinereum

สรรพคุณทางยา: 
- ใช้ทำายาประคบ

- ใช้บำารุงเลือด บำารุงน้ำานม เมื่อนำาไปผสมกับเหมือดโลดใช้ปรุงเป็นยาแก้ไข้ป่า

- รากหรือลำาต้นสามารถนำามาต้มเป็นยาดื่มแก้โรคกระเพาะได้

- ต้นและใบ นำาไปต้มเป็นน้ำาดื่มวันละ 2 ครั้งหลังอาหารเช้า, เย็น ครั้งละ 1 

แก้ว สามารถช่วยขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะขัดได้



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
17

แก้งขี้พระร่วง

Celtis timorensis

สรรพคุณทางยา: 
- ใช้เพื่อขับปัสสาวะ ขับนิ่วในไต ขับของเสีย รวมถึงอาการติดเชื้อจากเพศ

สัมพันธ์ เช่น ตกขาว ก็จะถูกขับออกมาด้วยทำาให้หายเร็วขึ้น

- ช่วยในเรื่องของการเพิ่มความจำาและความผิดปกติทางจิต สารสกัดยังมีฤทธิ์

รักษาอาการการซึมเศร้า อาการชัก และโรคทางสมองอีกด้วย ช่วยซ่อมแซม

เซลล์ประสาทในบริเวณสมอง



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
18

แซะย่าน

Aganope thyrsiflora



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
19

แซะย่าน

Aganope thyrsiflora (Benth.) Polhill



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
20

แม่กลอน

Lasianthus verticillatus

การใช้ประโยชน์: 
- ใช้ลำาต้นและราก นำามาผสมกับหัวยาข้าวเย็น ต้มกับนำา้ดื่มเป็นยาแก้ปวด

เมื่อย (ลำาต้น, ราก)



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
21

โกงกางเขา

Fagraea ceilanica

การใช้ประโยชน์: 
- ตามตำารายาพื้นบ้านอีสาน จะใช้รากโกงกางเขานำามาต้มกับนำา้ดื่มเป็นยา

บำารุงโลหิต

- กิ่ง เปลือกต้น หรือราก สามารถนำามาต้มกับนำา้อาบแก้อาการผดผื่นคันจาก

ยางของต้นรักได้ (กิ่ง, เปลือกต้น, ราก)

- ช่วยแก้ลมพิษ โดยใช้ กิ่ง เปลือกต้น หรือราก นำามาต้มกับนำา้อาบ (กิ่ง, 

เปลือกต้น, ราก)



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
22

กะอาม

Crypteronia paniculata

การใช้ประโยชน์: 
    - เนื้อไม้มีความละเอียด แข็งแรงปานกลาง สามารถนำามาใช้ทำาเป็น

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ได้ เมื่อนำามาขัดจะให้เงาสวยงาม



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
23

กำาลังเสือโคร่ง

Strychnos axillaris

การใช้ประโยชน์: 
- ใช้  แก่น ต้มนำา้ดื่ม ช่วยบำารุงกำาลัง แก้ปวดเมื่อย

- ใช้  ราก ตำาพอกแก้ฝี แก้ริดสีดวงลำาไส้

- ลำาต้น แก้โลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตร บาดทะยักปากมดลูก

- ใบ แก้โรคผิวหนัง



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
24

ข้าวหลามดง

Goniothalamus laoticus

การใช้ประโยชน์: 
- เปลือกต้น กิ่ง ใช้ต้มน้ำา ดื่ม เรียกน้ำานมสำาหรับแม่ลูกอ่อน



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
25

คอนแคน

Dracaena angustifolia Roxb

การใช้ประโยชน์: 
- นำามาต้มกับนำา้ดื่มเป็นยาแก้เบาหวาน (ทั้งต้น)

- นำามาผสมกับใบพิมเสนต้น และใบบัวบก แล้วบดให้ละเอียดทำาเป็นยาเม็ดลูก

กลอนกิน หรือใช้ต้มกับน้ำาดื่มเป็นยาแก้ไข้รากสาด ไข้กาฬ (ทั้งต้น)

- ใช้รากนำามาต้มกับน้ำาดื่มเป็นยาแก้ไอ (ราก)

- นำามาใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
26

จักหัน

Orophea polycarpa DC



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
27

จางจืด

Colubrina

การใช้ประโยชน์: 
-แก้เมา

-แก้พิษ

- ใช้รากฝนกับนำา้มะพร้าว กินแก้บวม ตานขโมย (โรคพยาธิในเด็กอายุ 5-13 

ปี มีอาการซูบผอม อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร อาจมีอาการท้องเสีย)

- ใช้ ราก รสฝาดเฝื่อน แก้อาการบวม นำา้เหลืองเสีย กินแก้ร้อนในกระหายนำา้



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
28

จ้าม่วง 

Buchanania aborescens

การใช้ประโยชน์:

- เนื้อไม้ใช้ในงานก่อสร้าง

- ผลรับประทานได้



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
29

ช้างงาเอก

Ardisia sp

การใช้ประโยชน์:
- แก้ผิดสำาแดง



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
30

ซำาซะ

Excoecaria sp



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
31

ดีหมี หูหมี

Gonocaryum lobbianum

การใช้ประโยชน์:
- เมล็ดให้นำา้มัน ใช้ผสมในการทำาสบู่และนำา้มันหล่อลื่น



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
32

ต้นเหม้าสร้อย

Antidesma acidum

การใช้ประโยชน์: 
- ลำาต้นนำามาต้มกับนำา้ดื่มเป็นยาแก้ซางเด็ก (ลำาต้น)

- ผลสดใช้กินเป็นยาระบาย (ผล)

- นำามาต้มกับนำา้ให้สตรีหลังคลอดดื่มและอาบ (ใบ)

- ผลเม่าสร้อย สามารถนำามารับประทานได้

- ยอดอ่อน ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกงเห็ดถอบ หรือใช้ใบเป็นส่วนประกอบ

ในแกงเห็ดเผา



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
33

ต้นยาใหญ่

Tetrameles nudiflora

การใช้ประโยชน์: 
- แก้ปวด



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
34

ต่อไห้

Allophylus cobbe

การใช้ประโยชน์: 
- ใช้ รากและลำาต้น ต้มนำา้ดื่ม บำารุงเลือด ขับนำา้คาวปลาหลังอยู่ไฟ

- ใบ เป็นส่วนผสมปรุงยาช่วยในการคลอดบุตร น้ำาคั้นทาแก้ลิ้นเป็นฝ้าในเด็ก

- ราก รสจืดเอียน ใช้พอกแก้ปวดท้อง เป็นยาขับปัสสาวะ

- ใบและเปลือกต้น เป็นยาพอกแก้ฟกชำา้

- ทั้งต้น แก้ไข้จับสั่น

- เปลือกต้น ราก และใบ ใช้รักษาอาการปวดกระเพาะอาหาร และแก้ไข้



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
35

ตองแตก

Mallotus barbatus

การใช้ประโยชน์: 

- ก่น เป็นยาเดี่ยวหรือยาผสม ลำาต้น ข้าวหลามและแก่น

มะไฟต้มนำา้ดื่ม แก้โรคไตพิการ กับปัสสาวะ ขุ่นข้น เหลือง

แดง มักมีอาการแน่นท้อง



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
36

ตะเข็บ

Pothos scandens

การใช้ประโยชน์: 
- เถาและราก   รสเย็นขื่น  ดับพิษร้อน  แก้ร้อนใน  ถอนพิษไข้ แก้ไข้กาฬ แก้

ซางชัก ฝนทาหรือต้มอาบแก้ฝีดาษ  ทำาให้แห้งไป  ผสมการบูร  เผาสูดเอา

ควันแก้หืด  แก้มือเท้าเย็น ขับชีพจร



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
37

ตากวง

Salacia laotica

การใช้ประโยชน์: 
- สมุนไพรอยู่ไฟ



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
38

ทังไบ

Nothaphoebe sp

การใช้ประโยชน์: 
- เนื้อไม้  ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน ทำาเครื่องมือ ต่อเรือ ทำาเรือมาด ทำาหีบศพ 

และหีบใส่ของ ครก สาก กระเดื่อง เกวียน ทำาหก หวี พานท้ายและรางปืน 

กระเบื้องไม้



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
39

บอระเพ็ด

Tinospora crispa

การใช้ประโยชน์: 
- บอระเพ็ดช่วยบำารุงผิวพรรณให้สดใส หน้าตาสดชื่น (ใบ)

- ใช้แก้อาการกระหายนำา้ (เถา, ต้น)

- ใช้เป็นยาแก้ไข้ (เถา, ผล)

- รักษาโรคริดสีดวงทวาร (ทุกส่วน)

- รักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ (ทุกส่วน)

- ยาระบาย



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
40

ผักปลาบหัวแหวน

Amischotolype hispida



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
41

ฝนแสนห่า

Myxopyrum smilacifolium

การใช้ประโยชน์: 
- ต้นหรือเถาต้มน้ำาดื่มเป็นยาขับเหงื่ออย่างแรง ดื่มมากไม่ได้เพราะเป็นยาเมา



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกับ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนหนองดู่
42

พญาคำา้เอว

Uncaria cordata

การใช้ประโยชน์: 
- หนาม ต้มดื่มแก้อาการประจำาเดือนมาไม่ปกติ 

- เถา ตำาเข้ายาประคบแก้กระดูกหัก 

- เถา ผสมรางจืดต้มกินแก้ปวดหลังปวดเอว 

- เถาใช้เป็นยาบำารุงกำาลัง และแก้ปัสสาวะขัด

- ทั้งต้น ต้มดื่มแก้ปวดเมื่อย
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พริกนายพราน

Tabaenaemontana

การใช้ประโยชน์: 
- ตำารายาไทย ระบุว่า ทั้งต้นมีรสเย็น มีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน ช่วย

ดับพิษร้อน ส่วนรากมีรสสุขุม ใช้เป็นยาแก้โรคลม ปรุงเป็นยาแก้โลหิตเป็นพิษ

เนื่องจากชอกช้ำา และช่วยแก้ช้ำาใน (ราก, ทั้งต้น)

- ใช้รากนำามาต้มกับน้ำาดื่มเป็นยาแก้ท้องเสีย และช่วยสมานแผล (ราก)

- ใช้รากนำามาต้มกับน้ำาดื่มเป็นยาแก้ไอ แก้เจ็บคอ แก้ตกขาวของสตรี นำามา

ฝนกับน้ำาดื่มเป็นยาแก้ไอเป็นเลือด หรือตำาให้ละเอียด ใช้เป็นยาทาแก้ฝี (ราก)
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พลูช้าง

Scindapsus officinalis Schott

การใช้ประโยชน์: 
- ผลใช้เป็นยาบำารุง ยากระตุ้น (ผล)

- ใบใช้ต้มกับน้ำาให้เด็กกินแก้ซาง (ใบ)

- ผลมีสรรพคุณช่วยขับเหงื่อ (ผล)

- ใช้เป็นยาขับพยาธิ (ผล)

- ผลใช้เป็นยาทารักษาอาการปวดตามข้อ (ผล)

- ใบใช้ต้มกับน้ำาอาบหลังคลอดบุตร (ใบ)
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มะแขว่น

Zanthophyllum

การใช้ประโยชน์: 
- ผลมะแขว่นแห้งนิยมใช้เป็นเครื่องเทศประกอบอาหารหลายชนิด 

- ยอดอ่อนมะแขว่นรับประทานเป็นผักคู่กับอาหารจำาพวกลาบ ซุปหน่อไม้ ซึ่ง

ให้รสเผ็ดร้อน และมีกลิ่นหอมเช่นกัน

- ผล และเมล็ดนิยมนำามาสกัดนำา้มันหอมระเหยสำาหรับใช้ในด้านความสวย

ความงาม หรือสำาหรับทานวดกล้ามเนื้อ ใช้รักษาโรคต่างๆ และใช้ฉีดพ่น

ป้องกันยุงลาย
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มะป่าว

Mitrephora tomentosa

การใช้ประโยชน์: 
- ปลูกเป็นไม้ประดับ มีดอกสวยงาม ออกดอกเต็มต้นดูสวยงาม
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มะพลับ

Diopyros sp

การใช้ประโยชน์: 
- เปลือกต้นมีรสฝาดใช้ต้มกับน้ำาดื่มเป็นยาบำารุงธาตุ (เปลือกต้น, เนื้อไม้)

- เปลือกต้นเป็นยาลดไข้ (เปลือกต้น)

- ผลมะพลับแก่สามารถใช้รับประทานได้

- ยางของลูกมะพลับจะให้สีนำา้ตาล เมื่อนำามาละลายกับน้ำาจะใช้ย้อมผ้า แห 

และอวนเพื่อให้มีความทนทานเช่นเดียวกับตะโก
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มะพอก 

Parinari anamense

การใช้ประโยชน์: 
- เนื้อไม้ กระพี้สีเหลืองอ่อน แก่นสีชมพูเรื่อ ๆ เนื้อค่อนข้างละเอียด สามารถ

นำามาใช้ในงานก่อสร้าง ทำาฝา ฝ้า ทำากระดานได้

- เนื้อผลสุกรอบ ๆ เมล็ด มีรสหวานหอม ใช้รับประทานได้

- นื้อข้างในเมล็ดมีรสมันคล้ายถั่ว ใช้รับประทานได้
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ม้ากระทืบโรง

Ficus foveolata

การใช้ประโยชน์: 
-  เถามีรสเย็นขื่น ใช้ดองกับสุรา หรือใช้ต้มดื่มช่วยบำารุงกำาลัง หรือจะใช้เถา

ม้ากระทืบโรงที่ตากแห้งแล้วนำามาเข้าเครื่องยา ต้มน้ำาดื่มเป็นยาบำารุงกำาลัง แก้

อาการปวดเมื่อยตามร่างกายก็ได้เช่นกัน

- ลำาต้นม้ากระทืบโรง ใช้ผสมกับลำาต้นคุย นำามาต้มดื่มใช้เป็นยาอายุวัฒนะ 
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ลิ้นงูเห่า

Hedyotis macrophylla
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ว่านขันหมาก

Aglonema simplex

การใช้ประโยชน์: 
- ผลใช้รับประทานเพราะเชื่อว่ามีสรรพคุณด้านอายุวัฒนะและต้านความชรา 

- ใช้เป็นยาบำารุงร่างกาย ทำาให้ร่างกายมีกำาลังวังชาแข็งแรง ว่องไว ไม่เหนื่อย

ง่าย แก้อาการอ่อนเพลีย โรคเรื้อรังที่เป็นอยู่จะมีอาการดีขึ้น (ผล, ทั้งต้น)

- ต้นใช้ต้มกินเป็นยาระบาย (ต้น) ทั้งต้นใช้ต้มกับน้ำาดื่มเป็นยาบำารุงกำาหนัดใน

เพศชาย ช่วยเพิ่มพละกำาลังทางเพศ (ทั้งต้น)
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สมัด 

Micromelum minutum

การใช้ประโยชน์: 
- เป็นยารสเผ็ดร้อน แก้หืด ขับพยาธิ แก้เสมหะและลมทั้งปวง ขับลม

- ใบ มีกลิ่นหอม รสเผ็ดร้อน มีสรรรพคุณแก้ลมอันเสียดแทง ขับลม ยอกใน

ข้อ แก้ไข้อันผอมเหลือง และหืดไอ นำามาตำาทาแก้คัน พอกประคบหรืออบไอ

น้ำา แก้ผื่นคันตามผิวหนัง กระจายเลือดลม ให้เดินสะดวก แก้ลมอัมพฤกษ์ 

อัมพาต
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หน่วยนกงุม

Beilschmiedia gammieana
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หมักอินทร์

Drypetes
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หมากแปม

Garcinia lanceifolia

การใช้ประโยชน์: 
 - เรือนยอดช่วยรองรับน้ำาฝนป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน ที่เกิดการกระทบ

ของนำา้ฝน ช่วยยึดดินป้องกันการพังทะลาย 

- อีกทั้งเป็นไม้ไม่ผลัดใบ จึงช่วยรักษาความชุ่มชื้นในสวน 

- ผลมีรสเปรี้ยว นำามาหมักเป็นนำา้หมักชีวภาพ ใช้แทนนำา้กรดทำาให้นำา้ยาง

พาราแข็งตัว เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้สารเคมี
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หมากกล่อง

Aglaia grandis
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หมากขี้ลิง 

Walsura robusta

การใช้ประโยชน์: 
- นิยมใช้ในงานก่อสร้างบ้านเรือน เยื่อหุ้มเมล็ดมีรสหวาน กินได้
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หมากต้องแล้ง

Polyalthia evecta var. attopeuensis

การใช้ประโยชน์: 
- ผลกินได้

- ราก ต้มนำา้ดื่มแก้กล้ามเนื้อท้องเกร็ง บำารุงนำา้นม

- ใช้ ราก แก้ร้อนใน ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้ปวดเมื่อย ต้มรากดื่มขณะอยู่ไฟ

หลังคลอดบุตร
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หมากนมน้อย

Polyalthia parviflora

การใช้ประโยชน์: 
- ใบ แก้ฟกชำา้ แก้ท้องอึด ขับลมในลำาใส้ ทาถูนวดแก้ปวดเมื่อย

- นำา้มันเขียว แก้ฟกชำา้ แก้เส้นกระตุก ฆ่าเหาและไข่เหา ขับโลหิตให้ขึ้นสู่

ผิวหนัง

- ราก และต้น แก้อ่อนเพลีย แก้ไข้เซื่องซึม แก้ไข้สันนิบาต
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หำาอาว 

Pterospermum littorare

การใช้ประโยชน์: 
- ต้นขนาดใหญ่สามารถทนนำา้ท่วมขังได้สูงถึง 1 เมตร 

- นำามาปลูกประดับตามสวนสาธารณะ เพราะให้ร่มเงาได้ดี



คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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อกด่าง

Walsura pinnata
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อกด่าง หลังดำา

Walsura pinnata
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อบเชย

Cinnamomum iners

การใช้ประโยชน์: 
- เปลือกต้นใช้ปรุงผสมเป็นยาหอมและยานัตถุ์ ทำาให้สดชื่น แก้ปวดศีรษะ แก้

อาการอ่อนเพลีย (เปลือกต้น)

- ช่วยบำารุงดวงจิต บำารุงธาตุ ช่วยชูกำาลัง แก้อาการอ่อนเพลีย (เปลือกต้น)

- ส่วนใบอบเชยต้นมีสรรพคุณเป็นยาบำารุงธาตุ และบำารุงกำาลัง (ใบอบเชย

ไทย)
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ฮ่อสะพายควาย (จงอางเครือ)

Sphenodesme mekongensis

การใช้ประโยชน์: 
- เถาใช้ต้มน้ำาหรือดองสุรา บำารุงกำาลัง บำารุงข้อ
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Afzelia xylocarpa
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Dasymaschalon new species
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Euphorbiaceae unknown
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Globba

การใช้ประโยชน์: 
- ใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือปลูกเป็นไม้กระถางตกแต่งอาคารบ้านเรือน
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Murdannia
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Unknown 
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ดัชนีพรรณไม้ทั้งหมด

ต้นดีหมี, หูหมี

ต้นซำาซะ

ต้นปราบ= ผักปราบหัวแหวน

ต้นหวาย

ต้นมะไฟ

หางกวาง, ลิ้นกวาง

ต้นเหม้าสร้อย

กลุ่ม EUPHORBIA

กลุ่มอะดาเบอเกีย คายควาย 2

Unknow 1

Unknow 2

ต้นหมากคายข้าว

ต้นชิงชี่

ต้นขี้ลิง 

ต้นเข็มขาว, เข็มฝอย

ต้นก๋าย, มะป่วน

ต้นอีก่ำา, มะก่ำา

ต้นยาใหญ่ หรือสมพง

เครือเขาแกลบ

ต้นเข็มขาว

แซะ, พุงหมุ, ขี้หมู

ตะเคียนทอง

ม้ากระทืบโรง

กำาลังเสือโคร่ง

พืชวงศ์ถั่ว = แซะย่าน

ต้นเหงี่ยงดุก

ต้นคอนแคน

ต้นหมากก่อง, สังเครียดลางสาด

ส้มอ๊อบแอ๊บ

ขี้หนอน

ส่องฟ้า, สมัด

เข็มเกลี้ยง

เข็มขาว

ต้นครุย

ต้นหำาอาว

ต้นมะค่าแต้

Unknow 3

อีรอก

ผักหวานดง

กลุ่มซาปรินเดซี่

ต้นมะไฟ

ข้าวหลามดง

หมากจ้ำาก้อง

ช้างงาเอก
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กลุ่มอบเชย (ต้นเชียด)

มะพลับ

ต้นหมากแฟน

ต้นหลังดำา

พูช้าง

Unknow 4

Unknow 5

เดื่อดิน = กระดูกลิง 

กลุ่ม Anonecy ? 

เหมือด

เทา, ปอยาบ

ตะแบก

เครือเขาหลง

หนามหัน

ตะเข็บ

หนามตะคอง

เถาประสง= เครือปลาสงแดง

Unknow 6

หมากนมน้อย

กลุ่มตูมกา (Unknow 7)

กลุ่มเมอแดนเมียร์= Comme-

lina

ต้นไฮ

ดัชนีพรรณไม้ทั้งหมด

เครือกระแด้ง, แรดหนุนหิน 

พริกนายพราน

สมัดใหญ่

แม่กลอน, คันแร้วนกค้อ

ช้างงาเดียว=ช้างงาเอก

ฮ่อสะพายควาย= จงอางเครือ

จางจืด

Unknow 8 (ไม้ต้น)

กลุ่มไดออส คอเลีย

คาโรฟีลัม (วงศ์มังคุด)

พญาเสือโคร่ง= กำาลังเสือโคร่ง

ตองแตก

ยางนา

มะพอก

หมากขี้ลิง, กัดลิ้นลิง 

ขี้เหล็ก

ยางนา

หมากแตม= หมากแปม

Unknow 8

ลิ้นฟ้า

ประดงเลือด

พญาค้ำาเอว

หญ้ารีแพร์
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ดัชนีพรรณไม้ทั้งหมด

หมากหม้อ

พูบิด

กะอาม

เถา เดาเวอร์เกีย เบอลูติน่า= เครือคาง

ควาย

ต้นรักป่า, จ้าม่วง

ทังไบ

หน่วยนกงุม

ว่านขันหมาก

ต่อไห้

เงี่ยงดุก

แก้งขี้พระร่วง 

เจตพังคี

หมักอินทร์ 

โกงกางเขา

ลิ้นงูเห่า

เข็มทอง

ฝนแสนห่า

จักหัน

หมากต้องแล้ง

ตากวง

บอระเพ็ด

มะแขว่น
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