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ชื่อพื้นเมือง   มะกอกน ้ำ        ชื่อวิทยาศาสตร์   Elaeocarpus hygrophilus Kurz  
จัดอยู่ในวงศ ์  มุ่นดอย (ELAEOCARPACEAE) 
ลักษณะของมะกอกน้้า 
   เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบแต่ไม่พร้อมกัน มีควำมสูงของต้นประมำณ 8-15 เมตร แตกกิ่งก้ำนเป็นพุ่มโปร่ง มีรู
อำกำศเป็นแนวยำว เปลือกล้ำต้นค่อนข้ำงเรียบเป็นสีน ้ำตำล มีรอยแตกเป็นร่องเล็ก ๆ ตื น ๆ ตำมควำมยำว
ของล้ำต้น ตำมกิ่งมีรอยแผลใบชัดเจน ขยำยพันธุ์โดยใช้เมล็ดและกำรตอนกิ่ง เจริญเติบโตได้ดีในพื นท่ีชื น
หรือบริเวณริมน ้ำ  โดยเฉพำะในพื นท่ีชุ่มชื นและอยู่ใกล้กับแหล่งน ้ำ ริมน ้ำ   
สรรพคุณของมะกอกน้้า 
1. ดอกเป็นยำบ้ำรุงธำตุในร่ำงกำย   
2. ผลมะกอกน ้ำมีรสเปรี ยวอมหวำน น้ำมำดองกับน ้ำเกลือรับประทำน จะช่วยแก้อำกำรกระหำยน ้ำได้ดี 
และช่วยท้ำให้ชุ่มคอ  
3. ผลมีรสฝำดเปรี ยวอมหวำน ใช้รับประทำนแก้เสมหะในล้ำคอได้   
4. ดอกเป็นยำแก้พิษโลหิต ก้ำเดำ   
5. ช่วยแก้ริดสีดวงในล้ำคอ คันเหมือนมีตัวไต่อยู่   
6. เมื่อน้ำผลไปดองหรือเช่ือมรับประทำน จะเป็นผลไม้ท่ีช่วยในกำรระบำย (  
7. เปลือกต้นแห้งมีรสเฝ่ือน น้ำมำชงกับน ้ำรับประทำนเป็นยำฟอกเลือดหลังกำรคลอดบุตรของสตรี 
(เปลือกต้น) 

พบบริเวณ ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบำลต้ำบลท่ำเกษม ผู้รับผิดชอบ  นำงจ้ำรัส   เสมพูน 
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ต้นกะพ้อ เป็นพืชตระกูลปำล์ม ชอบขึ นอยู่ในป่ำ
พรุ ต้นนี ขุดมำปลูกตั งแต่ยังเล็ก ๆ เมื่อหลำยปีก่อน 
ตอนนี โตเห็นต้นชัดเจน เป็นปำล์มท่ีแตกหน่อเป็น
กอ แทงช่อดอกออกลูกสุกแดงทุกปีมำหลำยปี
แล้ว  ในป่ำธรรมชำติปัจจุบันเหลือน้อย เนื่องจำก
กำรใช้พื นท่ีท้ำนำกุ้งกุลำด้ำ จนมำถึงกำรปลูก
ปำล์มน ้ำมัน  กะพ้อใช้ประโยชน์จำกใบ ยอดอ่อน 
มำห่อขนม ท่ีเรียกว่ำต้มใบพ้อ  และยังสำมำรถน้ำ
ใบแก่มำใช้ประโยชน์ในกำรสำนเครื่องใช้ในบ้ำน 
เช่นท้ำหมวก  ท้ำพัด  ในอนำคตต้นไม้ต้นนี จะมี
รำคำแพง เนื่องจำกหำยำก 

พบบริเวณ ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบำลต้ำบลท่ำเกษม 

ผู้รับผิดชอบ  นำงจ้ำรัส   เสมพูน 



 

 มะฮอกกานี  
          ไม้ต้น ทรงกระบอก ควำมสูง 20  เมตร ควำมกว้ำงพุ่ม 5.40  เมตร พืช
บก ล้ำต้นเหนือดินตั งตรงเองได้ เปลือกล้ำต้นสีน ้ำตำลเทำอมด้ำ  แตกเป็นสะเก็ดไม่ 
มียำง ใบประกอบแบบขนนกชั นเดียว สีเขียวเข้มขนำดแผ่นใบกว้ำง 30 เซนติเมตร 
ยำว 60  เซนติเมตรใบย่อย 12 ใบ ขนำดของแผ่นใบย่อยกว้ำง 5 เซนติเมตร ยำว 
15 เซนติเมตร สีมันเงำ ปลำยแหลม กำรเรียงตัวสลับนะนำบเดียว ขอบขนำน 
ปลำยใบเรียวแหลม โคนใบเบี ยว ขอบใบเรียบ ดอกเป็นช่อเชิงกระจุกแยกแขนง 
ออกตำมซอกใบ กลีบเลี ยงโคนเชื่อมติดกัน  ปลำยแยกเป็น 5 แฉก สีเขียว กลีบดอก
แยกจำกกัน 5 กลีบ สี เหลืองอมเขียว รูปกำกบำท   

สรรพคุณ   เปลือกต้มเป็นยำเจริญอำหำร สมำนแผล ใบอ่อนและดอกรับประทำน
ได้ เนื อในฝัก เป็นยำระบำย เนื อในเมล็ด แก้ไข้จับสั่น ปวดศีรษะ เนื อไม้ใช้ท้ำเครื่อง
เรือน เครื่องดนตรี และเครื่องใช ้ ต้นมะฮอกกำนี 

พบบริเวณ ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบำลต้ำบลท่ำเกษม 

ผู้รับผิดชอบ  นำงจ้ำรัส   เสมพูน 

 

 



 

 

 

 

 

ชื่อพื้นบ้าน    เพกา/ลิ้นฟ้า (Broken bones tree) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oroxylum indicum (L.) Kurz 
ลักษณะ เป็นไม้ขนำดเล็กถึงกลำง ล้ำต้นมีขนำดเล็ก และเรียว
ยำว ขนำดล้ำต้นประมำณ 10-20 เซนติเมตร มีควำมสูง
ประมำณ 5-15 เมตร ล้ำต้นไม่แตกกิ่ง แต่จะแตกกิ่งเมื่อปลำย
ยอดถูกตัด หรือ หลังกำรออกดอกครั งแรกแล้ว โดยมีใบแตก
ออกเฉพำะบริเวณปลำยยอด ท้ำให้แลดูไม่เป็นทรงพุ่ม 
สรรพคุณ จัดเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมน้ำฝักอ่อน ยอดอ่อน และ
ดอกมำรับประทำนคู่กับน ้ำพริก และอำหำรในเมนูซุปหน่อไม้ 
และลำบต่ำงๆ เน่ืองจำกให้ควำมกรอบ นุ่ม และมีรสขม
เล็กน้อย ท้ำให้เพ่ิมรสชำติของอำหำร ช่วยกลบรสอำหำร
ส่วนเกิน และให้คุณค่ำทำงสมุนไพรในกำรบรรเทำ และรกัษำ
โรคต่ำงๆได้ดี 
พบบริเวณ ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบำลต้ำบล 

ท่ำเกษม 

ผู้รับผิดชอบ  นำงจ้ำรัส   เสมพูน 
 
 



 

 

 

มะค่าโมง (Black rosewood, Pod 
mahogany) 
ชื่อท้องถ่ิน มะค่ำใหญ่ 
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้น ขนำดใหญ่ มีควำมสูง
ระหว่ำง 15 – 20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็น
พุ่มแผ่กว้ำง แตกกิ่งต้่ำ ล้ำต้นมักเป็นครีบและมี
ปุ่มปม เปลือกนอกสีน ้ำตำลอ่อน ชมพูอมน ้ำตำล 
หรือสีเทำ แตกสะเก็ดเป็นหลุมตื นๆ มีรูระบำย
อำกำศกระจัดกระจำย เนื อไม้สีน ้ำตำลอมเหลือง
อ่อน กิ่งอ่อนมีขนคลุมบำงๆ 
ประโยชน์ของไม้มะค่า  
1.ไม้ประเภทนี เป็นไม้เนื อแข็ง ตัวเนื อไม้มี
ลวดลำยสวยงำม สีเนื อไม้น ้ำตำลอมแดง จึงได้รับ
ควำมนิยมน้ำมำแปรรูปเป็นไม้ปูพื น เสำบ้ำน วง
กบ ชำยคำ และเฟอร์นิเจอร์ 
2.เปลือกมะค่ำมีน ้ำฝำดนิยมน้ำมำใช้ในกำรฟอก
หนัง 
3.ฝักอ่อนนิยมน้ำมำต้มทำนไม่ว่ำจะเป็นกำรทำน
เป็นของทำนเล่นกับทำนแกล้มคู่กับข้ำว 
4.เมล็ดแก่ก็น้ำมำเผำไฟหรือคั่วเพ่ือใช้ทำน เนื อ
เมล็ดจะมีรสมันอร่อย 
พบบริเวณ ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบำลต้ำบล 

ท่ำเกษม 

ผู้รับผิดชอบ  นำงจ้ำรัส   เสมพูน 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช่ือ  ขมิ นชัน 
ชื่อวิทยาศาสตร ์  Curcuma Longa Linn 
ชื่อวงศ ์ Zingiberaceae 
ลักษณะ  
 ต้นขม้ินชัน เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีเหง้ำอยู่ใต้ดินมำกเป็นพรรณไม้เดียวกันกับว่ำนหรือขิง มีล้ำต้นสูงประมำณ 50-
70 ซม  เนื อในจะมีสีเหลืองอมส้ม และมีกลิ่นหอม 
 ใบขม้ินชัน เป็นใบเด่ียวขนำดใหญ่ รูปหอกแกมขนำนกัน กว้ำงประมำณ 8-10 ซม. และยำวประมำณ 30-40 ซม. 
ก้ำนใบยำวรำวประมำณ 8-15 ซม. เป็นก้ำน ใบแคบ ๆ มีร่องแผ่ครีออกเล็กน้อย หน้ำแล้งใบนั นจะแห้งเหลือเหง้ำใต้ดิน
อยู่ ห้ำมรดน ้ำเพรำะ ถ้ำแฉะไปเหง้ำก็จะเน่ำ แต่ถ้ำ  ฤดูฝน ฝนตกก็จะแทงต้นใหม่และออกดอก 
ดอกขม้ินชัน จะออกเป็นช่อใหญ่สวย ก้ำนช่อนั นจะยำวพุ่งออกมำจำกใต้ดิน ก้ำนช่อดอกมียำวประมำณ 5-8 ซม. ส่วน
ใบประดับสีเขียวอ่อน ๆหรือ สีขำว ตรง  ปลำยช่อดอกจะมีสีชมพูอ่อน จะจัดเรียงซ้อนกันอย่ำงระเบียบ ใบประดับ 1 ใบ 
จะมีดอกอยู่ 2 ดอก ใบประดับย่อยนั นรูปขอบจะขนำนยำว 3-3.5 ซม. 
สรรพคุณ  ยาภายใน แก้ท้องอืด แก้ท้องร่วง แก้โรคกระเพำะ    ยาภายนอก ทำแก้ผื่นคัน โรคผิวหนัง พุพอง รักษำ
ชันนะตุและหนังศีรษะเป็นเม็ดผื่นคัน 
พบบริเวณ ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบำลต้ำบล 
ท่ำเกษม 
ผู้รับผิดชอบ  นำงจ้ำรัส   เสมพูน 
 
 
 



 

 

 

 

ช่ือ     กระบือเจ็ดตัว 
 ชื่อวิทยาศาสตร ์Excoecaria cochinchinensis 
Lour. 
จัดอยู่ในวงศย์ำงพำรำ (EUPHORBIACEAE) 
ลักษณะ  จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนำดย่อม มีควำมสูงได้
ประมำณ 0.5-1.5 เมตร แตกกิ่งก้ำนมำก มีรูอำกำศ
ตำมผิวกิ่ง ตำมกิ่งก้ำนมีน ้ำยำงสีขำวข้นคล้ำย
น ้ำนม ขยำยพันธ์ุด้วยวิธีกำรเพำะเมล็ด ปักช้ำกิ่ง ตอน
กิ่ง เจริญเติบโตได้เร็ว ขึ นได้ในดินทั่วไป ชอบดินร่วน 
ควำมชื นในระดับปำนกลำงถึงสูง และแสงแดดแบบเต็ม
วันถึงร้ำไร เป็นพืชที่มีเขตกำรก 
สรรพคุณ 
1.ใบตำกแห้งใช้ชงด่ืม เช่น ใบชำเป็นยำรักษำโรคกษัย 
(ใบ)  
2.ใช้เป็นยำดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้ไข้ (ใบ)[  
3.กระพี และเนื อไม้ใช้เป็นยำถอนพิษผิดส้ำแดง ถอนพิษ
ไข้ แก้ร้อนภำยใน (กระพี และเนื อไม้) 
4.ใบมีรสร้อนเฝื่อนข่ืน ใช้ใบสดประมำณ 7-10 ใบ  
น้ำไปต้ำกับเหล้ำขำวหรือเหล้ำโรง คั นเอำน ้ำกินเป็นยำ
ขับน ้ำคำวปลำหลังคลอดให้สะดวก ขับเลือดเน่ำเสีย
ของสตรี แก้อักเสบบริเวณปำกมดลูก แก้สันนิบำตหน้ำ
เพลิง (บำดทะยักในปำกมดลูก) ขับเลือดร้ำย แก้
สันนิบำตเลือด แก้ประจ้ำเดือนขัดข้อง ช่วยท้ำให้เลือด
กระจำย (ใบ)  
5.ใบใช้กินเป็นยำขับเลือดเสีย (ใบ)[  
6.ในชวำจะใช้ใบสดต้ำพอกห้ำมเลือด (ใบ) 
7.ใช้เป็นยำแก้บวมฟกช ้ำ ด้ำเขียว แก้พิษบำดทะยัก 
(ใบ)[ 
  
พบบริเวณ ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบำล
ต้ำบล 
ท่ำเกษม 
ผู้รับผิดชอบ  นำงจ้ำรัส   เสมพูน 
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ชื่อพื้นบ้าน   ต้นไผ่จืด 
ชื่อวิทยาศาสตร์   Pogonatherum paniceum (Lamk) Hac 
ลักษณะวิสัย   เป็นพืชตระกูลหญ้ำ ต้นสูงประมำณ 1 เมตร มีเหง้ำหรือหน่อ ล้ำต้นเป็นข้อปล้องเหมือนกับต้นไผ่ สูง
ประมำณ 1 เมตร มีเหง้ำหรือหน่อ ล้ำต้นเป็นข้อปล้องเหมือนกับต้นไผ่ แตกต้นเป็นกอใหญ่ประมำณ 100 ต้นขึ นไป 
ลักษณะใบ  ใบเด่ียวเรียงสลับ รูปลิ่มแคบ กว้ำง 29 เซนติเมตร ยำว 31 เซนติเมตร สีเขียว ปลำยใบแหลม โคนใบมน 
ขอบใบเรียบ  
ลักษณะดอก   ดอกช่อเชิงลด ออกดอกปลำยยอด 
สรรพคุณ  ใช้ท้ำเป็นชำ แก้ร้อนใน ขับปัสสำวะ ลดเบำหวำน แก้อำกำรบวมน ้ำ แก้กระหำย ขับน ้ำคำวปลำ ช่วยให้
ผิวพรรณเปล่งปลัง่ มีน ้ำมีนวลย่ิงขึ น แก้อำกำรแพ้ต่ำงๆ ซับสำรพิษจำกร่ำงกำย แก้อำกำรเมำค้ำง 
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ช่ือ หญ้ารีแพร์ 
ช่ือ วงศ ์: Poaceae 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Centotheca lappacea (L.) Desv. 
จดัเป็นหญา้สมุนไพรป่าชนิดหน่ึงท่ีสตรีหลงัคลอดนิยมใชส้ าหรับ
กระชบัช่องคลอด และช่วยให้มดลูกเขา้อู่ให้เร็วข้ึน รวมถึงใชส้าร
สกดัเป็นส่วนผสมในเคร่ืองส าอางส าหรับการบ ารุงผวิ ปัจจุบนั มี
การปลูกหญา้รีแพร์เพ่ือจ าหน่ายมากข้ึนในหลายทอ้งท่ี 
ประโยชน์หญ้ารีแพร์ 
1. หญา้รีแพร์ถูกใชป้ระโยชน์มากในแง่สมุนไพร โดยเฉพาะในสตรี
หลงัคลอดบุตรท่ีช่วยให้ช่องคลอดกระชบั และมดลูกเขา้อู่ไดเ้ร็วข้ึน 
ดว้ยการตม้ด่ืมหรือคั้นน ้ าทาบริเวณช่องคลอด นอกจากนั้น ยงัใชเ้พ่ือ
การดูแลผวิพรรณให้แลดูสดใส 
2. สารสกดัจากหญา้รีแพร์ใชเ้ป็นเคร่ืองส าอาง อาทิ ครีมบ ารุงผวิ 
ครีมกนัแดด ท าหนา้ท่ีช่วยให้ผวิพรรณชุ่มช้ืน ผวิพรรณแลดูเปล่ง
ปลัง่ นอกจากนั้น สารสกดัจากหญา้รีแพร์ยงัใชเ้ป็นส่วนผสมของ
อาหารเสริม ออกฤทธ์ิตา้นอนุมลูอิสระ และเสริมสร้างคอลลาเจน [3] 
3. หญา้รีแพร์ใชป้ลูกเป็นอาหารสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง อาทิ โค กระบือ แพะ 
และแกะ เป็นตน้ 
4. หญา้รีแพร์เป็นพืชเศรษฐกิจสมุนไพรตวัใหม่ ทั้งแบบเก็บจาก
แหล่งธรรมชาติ และการปลูกเพ่ือจ าหน่ายในรูปหญา้รีแพร์สด และ
หญา้รีแพร์แห้ง กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นสตรีหลงัคลอดบุตร 
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ช่ือต้นกระวาน 
 ชื่อวิทยาศาสตร์ Amomum verum Blackw 
 จัดเป็นไม้ล้มลุกมีเหง้ำ มีควำมสูงประมำณ 2 เมตร โดยมีกำบใบหุ้มซ้อนกันท้ำให้ดูคล้ำยล้ำต้น โดยต้นกระวำนมักขึ นในที่ร่มหรือ
ใต้ร่มไม้ที่มีควำมชื นสูง หรือในที่ที่มีฝนตกชุกและอยู่สูงจำกระดับน ้ำทะเลอย่ำงน้อย 800 ฟุตขึ นไป โดยมักจะพบขึ นทั่วไปตำม
ไหล่เขำในบริเวณป่ำดงดิบ 
สรรพคุณของกระวาน 

1. เมล็ดกระวำนมีรสเผ็ดร้อน และมีกลิ่นหอม ใช้ประกอบอำหำรเพ่ือดับกลิ่นคำว ช่วยเพ่ิมกลิ่นหอม และเพ่ิมรสเผ็ดร้อน หรือต้ำ
ผสมเป็นเครื่องแกงหรือพริกแกงส้ำหรับใส่อำหำร อำหำรที่นิยมใส่เมล็ดกระวำน ได้แก่ แกงมัสมั่น แกงกระหรี่ ต้มแสบ ต้มย้ำต่ำงๆ 
ผัดเผ็ดเนื อ เป็นต้น 
2. เหง้ำอ่อน และผลอ่อน ใช้ใส่อำหำรประเภทต้ม แกง ผดั ช่วยเพ่ิมรสเผ็ดร้อน เพ่ิมกลิ่นหอม และดับกลิ่นคำว คล้ำยกำรใส่ข่ำ 
3. แก่นล้ำต้นเทียมใช้ท้ำอำหำรประเภทผัดหรือแกงต่ำงๆ แก่นให้ควำมกรอบ มีกำกน้อย มีกลิ่นหอม และรสเผ็ด 
4. ผลกระวำนใช้สกัดน ้ำมันหอมระเหยส้ำหรับแต่งกลิ่นอำหำร เหล้ำ เครื่องด่ืม รวมถึงใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำ้อำง และผลิต
น ้ำหอม 
5. น ้ำมันหอมระเหยจำกเมล็ดกระวำนใช้แต่งกลิ่นเหล้ำ เครื่องด่ืม ขนมปังหรือขนมคบเคี ยวต่ำงๆ 
6. ด้ำนยำรักษำโรค ใช้บรรเทำอำกำร และรักษำโรคหลำยอย่ำง โดยเฉพำะอำกำรท้องอืดท้องเฟ้อ อำกำรแน่น จุกเสียด 
7. กระวำน เป็นเครื่องเทศส้ำคัญชนิดหน่ึงของประเทศ มกีำรส่งจ้ำหน่ำยต่ำงประเทศ สร้ำงรำยได้ปีละหลำยล้ำนบำท 
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ต้นกระชาย 
ชื่อวิทยาศาสตร ์Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.  
ชื่อวงศ์ขิง (ZINGIBERACEAE) 
 กระชำย เป็นไม้ล้มลุก ไม่มีล้ำต้นบนดิน มีเหง้ำใต้ดิน ซึ่งแตกรำก
ออกไปเป็นกระจุกจ้ำนวนมำก อวบน ้ำ ตรงกลำงพองกว้ำงกว่ำส่วนหัว
และท้ำย ใบเด่ียว เรียงสลับในระนำบเดียวกัน รูปขอบขนำนแกมรูปไข่ 
กว้ำง 4.5-10 ซม. ยำว 15-30 ซม. ตรงกลำงด้ำนในของก้ำนใบมี
รองลึก ดอกช่อ ออกแทรกอยู่ระหว่ำงกำบใบที่โคนต้น กลีบดอกสีขำว
หรือชมพูอ่อน ใบประดับรูปใบหอก สีม่วงแดง ดอกย่อยบำนครั งละ 1 
ดอก 
ประโยชน์ทางสมุนไพร : ต้ำรำยำไทยใช้เหง้ำแก้โรคในปำกเช่นปำก
เปื่อย ปำกเป็นแผล ปำกแห้ง ขับระดูขำว ขับปัสสำวะ รักษำโรคบิด 
แก้ปวดมวนท้อง จำกกำรทดลองในสำรสกัดแอลกอฮอล์และ
คลอโรฟอร์ม พบว่ำมีฤทธ์ิต้ำนเชื อรำท่ีท้ำให้เกิดโรคผิวหนังและในปำก
ได้ดีพอควรกระชำยเปรียบเหมือนโสมของไทย รำชำแห่ง
สมุนไพร  โบรำณน้ำมำเป็นเครื่องปรุงน ้ำยำขนมจีนน ้ำกระชำยมี
วิตำมิน ซี   บี 1  บี 3 บี 5  และแคลเซี่ยม 
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 ชื่อพื้นบ้าน  :ต้นชะมวง  
ชื่อวิทยาศาสตร์: (Garcinia cowa Roxb) 
ชื่อวงศ์: GUTTTIFERACEAE 
ลักษณะวิสัย/ประเภท:ไม้ยืนต้น 
ลักษณะพืช:ใบชะมวงจำกต้นชะมวง หรือท่ีทำงปักษ์ใต้เรำเรียกว่ำ ต้นส้มมวง ถือเป็นไม้ไทยใกล้
มือท่ีคนท้องถิ่นแถบภำคตะวันออกแถวเมืองจันทร์ไปจนถึงตรำดและแถวปักษ์ใต้บ้ำนเรำ นิยม
เก็บยอดและใบอ่อนมำปรุงอำหำรประเภทต้มส้ม แกงส้ม โดยต้มกับกระดูกหมู กระดูกวัว หรือ
ซี่โครงหมู ท่ีเรียกกันว่ำ ซี่โครงหมูต้มใบชะมวง ส้ำหรับท่ีเป็นอำหำรขึ นโต๊ะในเมนูอำหำรรสเด็ดท่ี
รู้จักกันดีก็คือ แกงกะทิใบชะมวง ทั งนี ก็เพรำะจะได้ รสชำติเปรี ยวกลมกล่อม 
ลักษณะของต้น ชะมวงและต้นมะดันมีควำมคล้ำยกัน เพรำะต้นไม้ 2 ชนิดนี  มีรำกเหง้ำเหล่ำกอ
อยู่ในวงศ์กัททิฟเฟอรำซี  (Guttifferacae) เหมือนกัน แต่ถ้ำหำกเป็นคนช่ำงสังเกตจะเห็นว่ำ 
ส้มมวงหรือต้นชะมวง มีรูปทรงใบ ข้อ และผล ท่ีมีรสเปรี ยวเหมือนกับมะดันก็จริง แต่ต้นมะดัน
จะมีล้ำต้นค่อนข้ำงเตี ย ไม่ใหญ่โต ชอบขึ นตำมดินจืดท่ัวไป ส่วนต้นชะมวงจะมีล้ำต้นค่อนข้ำง
ใหญ่โต ต้นสูง ชอบขึ นตำมดินน ้ำเค็มถึงดินกร่อยชำยทะเล 
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 ช่ือ ต้นตะกูยกัษ์ 
ช่ือ วงศ์ Rubiaceae 
ลกัษณะของต้นตะก ู
ตะกเูป็นไมต้น้ขนาดใหญ่ สูง 15-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ก่ิงเกือบตั้งฉากกบัล าตน้ เปลือกแตกเป็นร่อง
ละเอียดตามยาว สีออกเทาปนน ้าตาล ปัจจุบนักรมป่าไมจ้ดัไมต้ะกเูป็นหน่ึงในไมป่้ายนืตน้ท่ีปลูกทางดา้น
เศรษฐกิจของไทยอนัดบัท่ี 21 (เป็น 1 ใน 60 ชนิด) เป็นไมท่ี้เหมาะกบัการปลูกป่าใหม่ท่ีให้ผลเร็ว เป็นไมโ้ตเร็ว 
ล  าตน้เปล่าตรงมีขนาดใหญ่ไดเ้น้ือไมม้าก ส่วนเสียนอ้ย ใชท้  าเฟอร์นิเจอร์ทดแทนไมส้ักซ่ึงเป็นไมห้วงห้าม 
เจริญเติบโตชา้ 
ประโยชน์ของต้นตะกู : 
- ตะกูมเีนือ้ไม้ละเอยีด สีเหลอืงหรือขาว ใชท้  าพ้ืนและฝาท่ีใชง้านในร่ม รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ และงานประดิษฐท่ี์
ทรงคุณค่ามากมาย เน่ืองจากไมต้ะกถืูอเป็นไมม้งคลชนิดหน่ึง จึงถูกน ามาแกะสลกัเป็นรูปเคารพต่าง ๆ มากมาย 
และเป็นท่ีนิยมในหลายประเทศทัว่โลก นิยมปลูกเป็นสวนป่าเพ่ือการใชส้อยและปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ หรือไม้
เศรษฐกิจ ในประเทศทางแถบภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
- การใช้ประโยชน์ทีส่ าคญัอกีประการหน่ึงของไม้ตะกู ไดแ้ก่ ใชใ้นการท าเยือ่และกระดาษท่ีประเทศฟิลิปปินส์
พบว่าไมต้ะก ูอาย ุ3 ปี ก็สามารถน าเยือ่ไปท ากระดาษเขียนหนงัสือและกระดาษหนงัสือออฟเสทท่ีมีคุณภาพดี 
และยงัพบว่าไมต้ะกเูป็นเยือ่ชั้นดีท่ีให้ความเหนียวของกระดาษสูง นอกจากน้ีตะกยูงัมีคุณสมบติัดีเด่นในแง่ท่ี
สามารถตดัให้แตกหน่อไดดี้จึงเป็นความหวงัในอนาคตท่ีจะปลูกสร้างสวนป่าไมต้ะกเูพ่ือเป็นแหล่งผลิตไมแ้ผน่
ขนาดเล็กไมท่้อน และท าเยือ่กระดาษ โดยใชร้อบตดัฟันเพียง 5-10 ปี และจากเอกสารไมอ้ดัไทยบางนาได้
แนะน าว่า ไมต้ะกเูป็นความหวงัใหม่ในอนาคต สามารถปลูกเป็นสวนป่าเอกชน เพ่ือจ าหน่ายในรูปไมซุ้ง ไม้
ตะกนูบัว่าเป็นไมเ้ศรษฐกิจยคุใหม่เพ่ือตดัและแปรรูป ป้อนให้กบัอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีอนาคตสดใสมาก
ท่ีสุดชนิดหน่ึง 
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ชื่อ ต้นยางนา 
ชื่อ ชื่อวทิยาศาสตร์ Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don 
ยำงนำเป็นไม้ยืนต้นขนำดใหญ่สูง 40-50 เมตร ไม่ผลัดใบ ล้ำต้นตรง เปลือกเรียบหนำสีเทำ โคนต้นมีพูพอน เรือนยอดเป็นพุ่ม
กลม ใบเด่ียวรูปไข่แกมรูปหอกกว้ำง ปลำยใบสอบเรียว เนื อใบหนำ กว้ำง 8-15 เซนติเมตร ยำว 20-35 เซนติเมตร[2] ดอกสี
ชมพู ออกเป็นช่อสั น ๆ สีน ้ำตำล กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบประสำนเหลื่อมกัน ปลำยกลีบบิดเวียนตำมกันแบบกังหัน เกสร
เพศผู้มี 25 อัน รังไข่มี 3 ช่อง ออกดอกระหว่ำงเดือนมีนำคม-เดือนพฤษภำคม ผลเป็นผลแห้งทรงกลม มคีรีบตำมยำว 5 ครีบ 
ปีกยำว 2 ปีก 
สรรพคุณของยำงนำ 
ต้ำรำยำไทยจะน ้ำต้มจำกเปลือกเป็นยำบ้ำรุงร่ำงกำย ฟอกเลือด บ้ำรุงโลหิต แก้ตับอักเสบ และใช้ทำถูนวดขณะร้อน ๆ เป็นยำแก้
ปวดตำมข้อ (เปลือกต้น)น ้ำมันยำงใช้ผสมกับเมล็ดกุยช่ำย (Allium tuberosum Rottler ex Spreng.) น้ำมำคั่วให้เกรียม บดให้
ละเอียด ใช้เป็นยำอุดฟันแก้ฟันผุ (น ้ำมันยำง)เมล็ดและใบมีรสฝำดร้อน น้ำมำต้มใส่เกลือ ใช้อมแก้ปวดฟัน ฟันโยกคลอน (เมล็ด, 
ใบ)ใช้น ้ำมันยำง 1 ส่วน ผสมกับแอลกอฮอล์กิน 2 ส่วน แล้วน้ำมำรับประทำนเป็นยำขับปัสสำวะ แก้โรคทำงเดินปัสสำวะ แก้
มุตกิดระดูขำวของสตรี หรือใช้จิบเป็นยำขับเสมหะก็ได้ (น ้ำมันยำง) 
 

พบบริเวณ ศูนย์กำร
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบำลต้ำบลท่ำเกษม 
ผู้รับผิดชอบ  นำงจ้ำรัส   
เสมพูน 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2#cite_note-2


 

ต้นกระถินณรงค์ 
ชื่อวิทยาศาสตร ์  Acacia auriculiformis A. Cunn. 
ex Benth. 
 ชื่อวงศ์   LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE    
กระถินณรงค์เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ ขนำดกลำง - ใหญ่ 
สูง 10 - 30 เมตร  เรือนยอดทรงกลมทึบ เปลือกสี
น ้ำตำลถึงสีน ้ำตำลเข้ม แตกเป็นร่องตำมยำว ใบประกอบ
แบบขนนกสองชั น เมื่อยังเล็กและเปลี่ยนรูปเป็นใบขนำด
ใหญ่หนำ สีเขียวเข้ม เรียวยำว โค้งเป็นรูปเคียว กว้ำง
ประมำณ 1.2 - 2.5 ซม. ยำวประมำณ 7 - 15 ซม. ดอก
สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกรวมกันเป็นช่อคล้ำยหำงกระรอก
ตำมง่ำมใบ ดอกย่อยแต่ละดอกมีขนำดเล็กมำก ช่อหน่ึงๆ 
มี ประมำณ 70 - 100 ดอก ช่อดอกจะห้อยลงข้ำงล่ำง 
ผลแห้งแตก เป็นฝักแบน สีเขียว ม้วนบิดเป็นวง 1 - 3 วง 
เมื่อแก่มีสีน ้ำตำล มีเมล็ดสีน ้ำตำลด้ำเป็นมัน 5 - 12 เมล็ด 
ประโยชน์ 
กระถินณรงค์เป็นไม้โตเร็ว นิยมปลูกเพ่ือน้ำไปใช้ประโยชน์
ได้หลำยอย่ำง นอกจำกกำรใช้เป็นพืชเบิกน้ำในกำรปลูกป่ำ
ในพื นดินเสื่อมโทรมได้ดีแล้ว ยังใช้ตัดฟันเป็นไม้ฟืน
เชื อเพลิง ซึ่งมีกำรวิจัยโรงไฟฟ้ำชีวมวล เพ่ือใช้ไม้กระถิน
เป็นเชื อเพลิง  และประโยชน์อื่นๆ เช่นเผำถ่ำน ท้ำ
เฟอร์นิเจอร์ และเป็นวัตถุดิบส้ำหรับอุตสำหกรรมเย่ือ
กระดำษได้ด้วย 
 
 

พบบริเวณ ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบำล
ต้ำบลท่ำเกษม 
ผู้รับผิดชอบ  นำงจ้ำรัส   เสมพูน 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

ต้นกฤษณา 
ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Aquilaria 
crassna Pierre ex H. Lec 
ชื่อวงศ์  :  THYMELAEACEAE 
กฤษณำเป็นไม้ยืนต้นขนำดกลำงถึง
ขนำดใหญ่ ไม่ผลัดใบ มีควำมสูง
ตั งแต่ 18-21เมตรขึ นไป วัด
โดยรอบล้ำต้นยำวประมำณ1.5-
1.8 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทรง
เจดีย์ต้่ำๆ หรือรูปกรวย ล้ำต้นตรง 
มักมีพูพอนที่โคนต้นเมื่อมีอำยุมำก 
เปลือกนอกเรียบสีเทำอมขำว เนื อ
ไม้อ่อนสีขำว เปลือกหนำประมำณ 
5-10 มิลลิเมตร มีรรูะบำยอำกำศ
สีน ้ำตำลอ่อนทั่วไป เปลือกนอกจะ
ปริเป็นร่องเล็กๆ เมื่อมีอำยุมำกขึ น 
ส่วนเปลือกชั นในมีสีขำวอมเหลือง 
สรรพคุณ  :   
- เนื อไม้ ซึ่งเป็นสีด้ำ และมีกลิ่น
หอม คุมธำตุ บ้ำรุงโลหิตและหัวใจ 
ใช้ผสม ยำหอม แก้ลมวิงเวียน
ศีรษะ อำเจียน ท้องร่วง แก้ไข้ต่ำงๆ
บ้ำบัดโรคปวดบวม   ตำมข้อ 
 

พบบริเวณ ศูนย์กำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเทศบำลต้ำบลท่ำ
เกษม 
ผู้รับผิดชอบ  นำงจ้ำรัส   เสมพูน 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

มะค่าแต้ ชื่อสำมัญ Ma kha num 
มะค่าแต้ ชื่อวิทยำศำสตร์ Sindora siamensis Miq
สมุนไพรมะค่าแต้ มีชื่อท้องถ่ินอื่น ๆ ว่ำ มะค่ำหยุม มะค่ำหนำม (ภำคเหนือ), แต้ (ภำคอีสำน), มะค่ำหนำม มะค่ำแต้ 
มะค่ำลิง (ภำคกลำง), กอกก้อ (ชำวบน-นครรำชสีมำ), กอเก๊ำะ ก้ำเกำะ (เขมร-สุรินทร์), กรอก๊อส (เขมร-พระตะบอง
สรรพคุณของมะค่าแต้ 
เปลือกใช้ต้มแก้ซำง แก้ลิ นเป็นฝ้ำ (เปลือก) 
ปุ่มที่เปลือกมีรสเมำเบื่อ ใช้ต้มกับน ้ำด่ืมเป็นยำแก้พยำธิ ส่วนเมล็ดมีรสเมำเบื่อสุขุมเป็นยำขับพยำธิเช่นกัน (ปุ่ม
เปลือก, เมล็ด) 
ปุ่มที่เปลือกน้ำมำต้มรมให้หัวริดสีดวงทวำรหนักฝ่อได้ (ปุ่มเปลือก, ผล) ส่วนเมล็ดมีรสเบื่อขม ท้ำให้ริดสีดวงทวำร
แห้ง (เมล็ด) 
เปลือกต้นมะค่ำแต้ใช้ผสมกับเปลือกต้นมะกอกเหลี่ยม เปลือกต้นหนำมทัน เปลือกต้นยำงยำ และรำกถ่ัวแปบช้ำง 
น้ำมำต้มกับน ้ำด่ืมเป็นยำแก้อีสุกอีใส (เปลือกต้น) 
ใช้เป็นยำแก้โรคผิวหนัง (ผล, ปุ่มเปลือก, เมล็ด) 


