
ชยัวฒิุ  พิยะกลู
นกัวิชาการอิสระเช่ียวชาญประวติัศาสตรแ์ละเอกสารโบราณภาคใต้

เบ็ญจวรรณ บวัขวญั
สาํนกัสง่เสรมิการบรกิารวิชาการและภมิูปัญญาชมุชน มหาวิทยาลยัทกัษิณ

กล ุม่งานแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัพทัลงุ
ชมรมหมอพ้ืนบา้นจงัหวดัพทัลงุ



ตํารบัและตําราแพทยแ์ผนไทยภาคใต้
(Explicit Knowledge)

สาํรวจ สาํเนาดิจิทลั

บรรณิิทศัน์ บญัชี/ทะเบียน

การใชป้ระโยชนตํ์ารบั
ตําราแพทยแ์ผนไทยพินิจ

๑๐๘ ตํารบัภมิูปัญญากญัชาใต้

ปรวิรรตปรทิศัน์

แนวคิดการจดัการความร ูเ้พ่ือการใชป้ระโยชน ์“๑๐๘ ตํารบัภมิูปัญญากญัชาใต”้

ประชมุอภิปราย

หมอพ้ืนบา้นภาคใต้
(Taciit Knowledge) 

สาํรวจ ถอดบทเรยีน
(ปัจเจกและกล ุม่ยอ่ย

สงัเคราะห์

ประชมุอภิปราย
รว่มทกุภาคสว่น

เอกสารงานวิจยัท่ี
เกี่ยวขอ้ง

นกัวิชาการ/วิจยั/หมอ
พ้ืนบา้น /แพทยแ์ผน

ไทย/ประชาชน



แหลง่ท่ีมา : http://oknation.nationtv.tv/blog/smartgrowth/2012/08/19/entry-
1/comment



ภูมินิเวศวัฒนธรรมภาคใต้

ภาคใตมี้สภาพทางธรรมชาติแตกต่างไปจาก

ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย การเปล่ียนแปลงและ

ปรับปรุงความเป็นอยูข่องคนในภูมิภาคน้ียอ่มก่อใหเ้กิด

วฒันธรรมท่ีแตกต่างไปจากภาคอ่ืนดว้ย ความแตกต่างน้ี

มีผลมาจากการท่ีชาวภาคใตไ้ดมี้ปฏิสมัพนัธ์  (inter 
action)กับส่ิงแวดลอ้มในภาคใตใ้นด้านต่าง ๆ ซ่ึง

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๙ ประเภท ดงัน้ี

๑. ทาํเลท ีต่ ัง้  ภาคใตเ้หนือสดุอยูท่ี่อาํเภอปะทิว  จงัหวดัชมุพร และใตส้ดุท่ีอาํเภอเบตง  จงัหวดัยะลา 

ทางดา้นตะวนัออกสดุท่ีอาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส และตะวนัตกสดุท่ีอาํเภอทา้ยเหมืองจงัหวดัพงังา 

๒. ภูมิประเทศ ลกัษณะพืน้ท่ีในภาคใตป้ระกอบดว้ยชายฝ่ังทะเล ภเูขา และท่ีราบแคบตาม

เชิงเขาและชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออก

๓. อ ุณห ภูมิ ภาคใต้ได้รับแสงแดดสมํ่าเสมอทั้งปี จึงทําให้ภาคใต้มีอุณหภูมิสูง

สมํ่าเสมอตลอดทัง้ปี และความแตกตา่งของอณุหภมิูมีนอ้ย

๔. ความชืน้และปร ิมาณนํ้าฝน ภาคใตแ้ตกต่างไปจากภาคอ่ืน ๆ ชดั คือความชืน้

และปรมิาณนํา้ฝน เพราะมีพืน้นํา้ขนาบอยูท่ัง้ ๒ ดา้น 

๕. พชืพรรณ พืชท่ีนาํมาใชก่้อสรา้งท่ีอยูอ่าศยั  พืชท่ีใชเ้ป็นเชือ้เพลิง  พืชสมนุไพร 

เครือ่งเทศ และของหอม และพืชซึง่ใชป้ระโยชนอ่ื์น ๆ 

๖. ทร ัพยากร  ในภาคใตมี้ทรพัยากรแร่ธาตุเป็นจาํนวนมากท่ีรูจ้ักกันดีคือดีบุกและ

วลุแฟรม

๗. การประกอบอาชีพ การทาํสวน การทาํไร ่การทาํประมง 

๙. ภูมิปัญญาชาวบ้าน รากเหงา้ของภมิูปัญญาชาวบา้น เก่ียวเน่ืองกบัการนาํ "สภาวะ" ตามธรรมชาติท่ีอยู่ในวิสยัท่ี

จะจดัการได ้หรอื "ภาวะ" ท่ีเกิดจากการกระทาํ 

๘. สังคมและวัฒนธรรม มีระบบเครอืญาติท่ีผกูพนักนัเหนียวแน่น 



แบ่งเป็น 4 กล ุม่จงัหวดัภาคใต ้จํานวน 14 จงัหวดั ประกอบดว้ย 

การแบ่งพ้ืนท่ีศึกษาการแพทยแ์ผนไทยภาคใต้

1) กล ุม่จงัหวดัชายฝ่ัง
ตะวนัออกภาคใต ้
ไดแ้ก ่ชมุพร สรุาษฎร์
ธานี นครศรธีรรมราช 
และสงขลา 

2) กล ุม่จงัหวดั
ชายฝ่ังตะวนัตก 
ภาคใต ้ไดแ้ก ่
ระนอง พงังา กระบ่ี 
ภเูก็ต ตรงั และสตลู 

3) กล ุม่จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส 

 4) จงัหวดัพทัลงุ 



ปัจจัยในการเกิดโรคตามหลักการแพทย์แผนไทยท่ีเช่ือมโยงกับ

ระบบนิเวศ

ธาตุ เช่ือวา่รา่งกายมนษุยป์ระกอบขึน้ดว้ยธาตทุัง้ ๔ คือ ธาตดุนิ ธาตนุํา้ ธาตลุม ธาตไุฟ

อทิธ ิพลของฤดู (อตุสุมฏุฐาน) มีฤดกูาลเพียง ๒ ฤด ูคือ ฤดรูอ้น และฤดฝูน

อายุท ีเ่ปลีย่นไปตามวัย (อายสุมฏุฐาน) แบง่ชว่งอายอุอกเป็น ๓ ชว่ง คือ

๑) ปฐมวยั คือชว่งอายแุรกเกิดจนถงึ ๑- ปี มีเสมหะเป็นเจา้เรอืน 

๒) มชัฉิมวยั ชว่งอาย ุ๑๗ - ๓๐ ปี (บางคมัภีร ์ถงึ ๓๒ ปี) มีปิตตะเป็นเจา้เรอืน 

๓) ปัจฉิมวยั คือชว่งอาย ุ๓0 ถงึ หมดอายขุยั มีวาตะเป็นเจา้เรอืน 

กาลเวลา (กาลสมฏุฐาน) การสงัเกตธรรมชาตแิลว้นาํมาสรา้งเวลาขึน้ภายหลงั พระอาทิตยข์ึน้ พระอาทิตยต์ก นํา้ขึน้ นํา้ลง

ถิน่ท ีอ่ยู่อาศัย (ประเทศสมฎฐาน) พืน้ท่ีภาคใตมี้ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั(ประเทศสมฏุฐาน)

พฤตกิรรมท ีก่ ่อใหเ้กดิโรค การดาํเนินชีวิตของคน การแขง่ขนัทางธรุกิจ เทคโนโลยีสมยัใหม ่การเรง่รบีกบังานท่ีจะตอ้งทาํในแตล่ะวนั











สมนุไพรในตํารบั
ยา ๑๐๘ ภาคใต้

กญัชาในตํารบัยา 
๑๐๘ ภาคใต้

๑

๒

๓



ตํารบัยาท่ีมีสว่นประสมกญัชาในตําราภาคใต้

ตาํรบัยาท่ีมสีว่นประสมกญัชาท่ีพบในภาคใตข้องไทย สามารถแบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภท ดงันี้

1. ตํารบัยาแกเ้อกโรค 2. ตํารบัยาแกพ้หโุรค

เป็นยาท่ีใชแ้กเ้ฉพาะโรคใดโรคหนึง่  ไดพ้บจาํนวน 
๘๕ ตาํรับ ไดแ้ก่ ยาแกโ้รคนอนไม่หลับ ยาแกโ้รค
เบ่ืออาหาร ยาอายวุัฒนะ ยาแกไ้ขต้่างๆ ยาแก้
โรคลมตา่งๆ ยาแกโ้รคกาฬ ยาแกโ้รคกระษยั ยา
บาํรงุกาํลงั ฯลฯ

ตาํรับยาแกพ้หโุรค เป็นยาท่ีใชต้าํรับเดียวแกไ้ด ้
หลายโรค พบจํานวน ๒๓ ตํารับ ไดแ้ก่ ยาแก้
โรคต่างๆ ยาแกโ้รคลมมือตายตีนตาย ยาแก้
โรคไขห่้า ยาทาํลายพระสเุมร ุยาแกโ้รคกร่อน
เข็ด หืดและไอ ฯลฯ



ไขเ้หนอืหรือไขป่้า  ผูป่้วยมกัจะมไีขส้งู  มอีาการหนาวสัน่  
ปวดศีรษะ เหงือ่ออกมาก หระหายนํา้และปัสสาวะบ่อยๆ ทาํใหน้อน
ไมห่ลบั ไดพ้บยาแกใ้น ตาํรายาฉบบัสรุาษฎธ์านี

สมนุไพรท่ีใช ้: เอามะแวง้เครือ มะเขือขื่น บอระเพ็ด ขิง ลกูพัง
ลงักาสา กญัชา ตม้ ๓ เอา ๑

ตํารบัยาแกไ้ขเ้หนือ



1.ตํารบัยาแกเ้อกโรค 

ไดพ้บในตํารายาฉบับหลวงพ่อเจ็กฐิตธมฺโมวัดเขาแดง
ตะวันตก อาํเภอเมืองพทัลงุ จงัหวัดพทัลงุ มีสาเหตมุาจากการเกิด
เสลดแหง้ปะอก ทาํใหเ้ป็นโรคพรรดกึ  คือ มอีาการทอ้งผกูมาก  
อจุจาระเป็นกอ้นแข็งคลา้ยขีแ้มวหรือขีแ้พะ“

สมนุไพรท่ีใช ้: เอาพบัแพวแดง ๑ หวัดองดงึ * มหาหึงค ์๑ ยาดาํ 
๑ โกศสอ ๑ โกฐ-จฬุาลมัพา , โกฐพงุปลา : หวัอตุพิด ๑ กญัชา 3 
ชะเอมเทศ * ดีปลีเชือก ๑ แก่นสมอ  ยาทั้งนี้ ตาํผงลายนํา้ผึ้งรวง
กินแกล้มพรรดกึ ไดช้ือ่มามากแลว้"

1.ตํารบัยาแกกิ้นขา้วไมร่ ูร้ส



ไดพ้บในตาํรับยาไขข้องเณรขุย้ ฉบับวัดทา้ยยอ ตาํบลเกาะ
ยอ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตํารับยาขนานนี้มียาหรือ
สมนุไพรเป็นตวัประกอบส่วนใหญ่เหมือนตาํรายานอนไมห่ลบั แตจ่ะ
ตาํรายาขนานนีไ้มม่สีารสม้เป็นสว่นประกอบ 

สมนุไพรท่ีใช ้: เอาเปลือกพิกลุ ๑ กัญชา ๑ ขิง ๑ ดีปลี ๑ ยาทั้งนี้
เอาเทา่กนั บดละเอียดลายนํา้สม้นาวเป็นกระสายทาํแทน่ไว ้คลึงกอ้น
กลมเทา่ปลายกอ้ยกินบา้งชโลมบา้งแกร้อ้นสาํหรบัยาภายในแล

2.ตํารบัยานอนมิิหลบั

1.ตํารบัยาแกเ้อกโรค 



1.ตํารบัยาแกเ้อกโรค 
ไดพ้บตํารับยานี้ใน ตํารายาฉบับสรุาษฎร์ธาน ีซ่ึงมีพืช

สมนุไพรประกอบท่ีแตกตา่งไปเล็กนอ้ย แตส่่วนใหญ่เหมือนตาํรบัยา
เจริญอาหาร

สมนุไพรท่ีใช ้: เอาสพุรรณถนั มหาหิงค ์ชรา เยาวพาณี โกฐสอ พริก 
ขิง ดปีลี ลกูสมอไทย กญัชา บกุรอ ตาํผงละลายนํา้ผึง้  หรือนํา้สม้สา่  
นํา้สม้งัว่หรือนํา้รอ้นหรือนํา้ขงิ กินจาํเริญอาย ุแกส้รรพโรคทัง้หลาย

     3.ตํารบัยาจําเรญิอาย ุ



1.ตํารบัยาแกเ้อกโรค 

เป็นตาํรับยาท่ีใชเ้ป็นยา “แกล้ึงคต์าย” ทาํใหเ้อ็นแข็งแรงมี
กําลัง ฟ้ืนมี ชี วิตชี ว า  ได ้พบตํารับยานี้ ใ นตํารายาฉบับศูนย์
ศิลปวฒันธรรมภาคใต ้มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช

สมนุไพรท่ีใช ้: เอาดีปลี ๑ ลกูชาพล ู๑ พริก ๑ ขิงแหง้ กระวาน ๑
รากสะเดา ๑ กัญชา ๑ เอายาทั้งหลายตาํละลายนํา้ผึ้งรวงป้ันเป็น
ลกูกลอนกินวนัละสามเพลาแล”

4.ตํารบัยา”แกลึ้งคต์าย”



เป็นตาํรบัยาใชแ้กโ้รคตา่ง  ๆ หลายโรค เชน่ โรคริดสีดวง 
โรคผอมเหลือง โรคไอ ทาํใหม้ีกาํลงัมาก เป็นตน้ ไดพ้บตาํรับยานี้ใน
ตาํรายาฉบบัจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

2. ตํารบัยาแกพ้หโุรค 

สมนุไพรท่ีใช ้: เอาใบทองหลางใบมน ใบสะเดา ใบมะตมู ใบกญัชา 
ตาํผงละลาย นํา้ผึ้งรวงกินแกริ้ดสีดวง ผอมเหลืองก็ได ้ไอก็ได ้กินมี
กาํลงัวงัชา กินยานีห้ายสิ้นแล

1.ตํารบัยาแกโ้รคทัง้ปวง



เป็นตาํรับยาท่ีมีสรรพคณุแกล้มเมื่อยเคล็ดขดัขอ้และลม
เหน็บชาใหม้ือตายเทา้ตาย ตาํรับยาของพระครวิูริยะโสภณ (บัว)วัด
เกาะยาง ตาํบลนาขยาด อาํเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ

2. ตํารบัยาแกพ้หโุรค 

สมนุไพรท่ีใช้ : เอาโกฐทัง้หา้ ชราทัง้หา้ ยาดาํ ลกูกระวาน ดปีลี 
เจตพลูเพลิงทั้งสอง หัสคณุทั้งสอง ผกัแพวแดง สมลุแวง้ เปลา้ทั้ง
สอง ขา่ ขงิ คนทีสอ ใบมะกา ดอกจนัทร ์และกญัชา ยาทัง้นีเ้อาสิ่งละ  
๑ บาท ราชพฤกษ ์๓ ฝัก ตม้กินแกล้มเหน็บชาหายแล

2.ตํารบัยาแกล้มเม่ือยเคล็ดขดัขอ้และลมเหน็บชา 



เ ป็นตาํรบัยา ท่ีมสีรรพคณุแกโ้รคมอืตาย เทา้ตาย  
นอกจากนีย้งัใชแ้กโ้รคเจ็บสะเอวและสะโพก แกวิ้งเวียนศีรษะ ตามดื 
หหูนกั แกก้ินอาหารไมร่ ูร้ส  และเบ่ืออาหาร ไดพ้บตารบัยาแกใ้น  
ตาํรายาฉบบัวดัภผูาภมิขุ อาํเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ

2. ตํารบัยาแกพ้หโุรค 

สมนุไพรท่ีใช้ : เอาสะคา้น ๑ ผกัแผว้แดง ๑ ดองดงึ ๑ ว่านนํา้ ๑ 
มหาหิงคุ ์ยาดาํ ๑โกศพงุปลา ๑ โกศจลุาลมัพา ๑ ลาพนั ๑ กญัชา ๑ 
อตุพิด ๑ ชะเอมเทศ ๑ ดิปลี ๑ แก่นแสมทะเล ๑ ตาํเป็นผงละลาย
นํา้ผึง้กินหนกั ๑ สลึง แกโ้รคดงักลา่วมาหายแล

3.ตํารบัยาแกมื้อตายตีนตาย 



2. ตํารบัยาแกพ้หโุรค 
โรคลม ๑๒ จําพวก ประกอบดว้ย ลมกาฬสังคลี ลมชิวหา

สดมภ ์ลมมหาสดมภ ์ลมทกัขณิโรธ ลมตตยิาวิโรธ ลมอีง ุม้อีแอ่น ลม
อินทรธน ูลมกมุภัณฑายกัษ ์ลมอััศมขุี ลมราทธยกัษ ์ลมบาดทะจิต 
และลมพทุธยกัษ ์และยงัใชต้าํรบัยานีร้กัษาโรคริดสีดวงอีกดว้ย ดงัได ้
ตาํรบัยานีใ้นตาํรายาฉบบัเมอืงกระบ่ี

สมนุไพรท่ีใช ้: เอาลกูจันทร ์ดอกจันทร ์ชราทั้ง ๕ โกศทั้ง ๕ ลกูบิน
กาน ีเจตมลูแดง หสัคณุเทศ ๑ ลกูพทุธรกัษา ๑ ลกูมะคลํา่เครือ ๑ 
รากมกูมนั ๑ ขมิน้ออ้ย ๑ อญัชนัทัง้เขยีวขาว ๑ รากออ้ยแดง ๑ พริก 
๑ กระเทียม ๑ สิบ ๕ กลีบ ขงิ ๑ เขา้กญัชาเท่ายาทัง้หลาย ตาํผงลาย
นํา้ผึง้รวงกินแล

4.ตํารบัยาแกโ้รคลม ๑๒ จําพวกและ
รดิสีดวง



ภมิูปัญญาการใชก้ญัชา
ในตํารบัยา ๑๐๘ ภาคใต ้

        

๑. ภมิูปัญญาการใชก้ญัชาเป็นสว่นประสมในตํารบัอยา่งเหมาะสม
๒. ภมิูปัญญาการใชน้ํ้ากระสายใหเ้หมาะสมกบัโรค

๗. ภมิูปัญญาการปรงุยาหลากหลายวิธีใหเ้หมาะสมกบัโรคแต่ละชนิด
๖.. ภมิูปัญญาการเตรยีมยาท่ีหลากหลายเหมาะสมกบักล ุม่โรค



สมนุไพรสว่นผสมในตํารบั ๑๐๘ ภาคใต ้
จํานวน ๑๖๕ ชนิด

        
ช่ือทอ้งถ่ิน: กญัชา
ลกัษณะพืชสมนุไพร : ลาํตน้สงูประมาณ ๒-๕ เมตร ลกัษณะใบจะแยก
ออกเป็นแฉก ๕-๘ แฉกคลา้ยใบมนัสาํปะหลงั ขอบใบจะมรีอยหยกัอยู่เป็น
ระยะๆ ออกดอกเป็นชอ่เล็กๆ ตามงา่มของกิง่และกา้น
สว่นท่ีใชป้ระโยชน ์: ทัง้หา้
สรรพคณุ : เจริญอาหาร, ชกูาํลงั, แกป้วด, ระงบัประสาท
นิเวศวิทยา : นา, เขา

สมอเทศ
ช่ือทอ้งถ่ิน:สมอเทศ
ลกัษณะพืชสมนุไพร : ไมต้น้ ผลเป็นเหลีย่ม เมือ่แหง้ผวิจะเห่ียวคลา้ยลกูสมอไทย
สว่นท่ีใชป้ระโยชน ์: ผล
สรรพคณุ : แกเ้สมหะ แกล้มอนัพิการ แกล้ม
นิเวศวิทยา : ไมใ่ชพ่ืชสมนุไพรในทอ้งถ่ิน



สมนุไพรในตํารบัยา ๑๐๘ ภาคใต ้        
กานพล ู
ช่ือทอ้งถ่ิน: กา้นพลู
ลกัษณะพืชสมนุไพร : ดอกตมู สีนํา้ตาลแดงถึงนํา้ตาลดาํ มีลกัษณะแข็ง ทรงกระบอก ผงยา
สีนํา้ตาลเขม้ กลิน่เฉพาะ หอมแรง เป็นยารอ้น มรีสเผ็ดรอ้น ฝาด ทาํใหล้ิน้ชา
สว่นท่ีใชป้ระโยชน ์: ดอก
สรรพคณุ : ขบัลม แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อและแนน่จกุเสียด แกท้อ้งขึน้ แกป้วดฟัน ระงบักลิน่ปาก 
ฆา่เชือ้โรค
นิเวศวิทยา : นา เขา

มะตมู
ช่ือทอ้งถ่ิน: คนทีสอ
ลกัษณะพืชสมนุไพร : ไมต้น้ เปลือกตน้สีเทา ใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ ออกเรียงสลับ มี
ใบย่อย 3 ใบ ใบรปูไข ่ปลายใบแหลม ออกเป็นชอ่ตามซอกใบ
สว่นท่ีใชป้ระโยชน ์: ทัง้หา้
สรรพคณุ : บาํรงุธาต ุบาํรงุเลอืด ขบัลมในลาํไส ้แกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ  แกไ้ข ้แกหื้ด จกุเสียด 
ชว่ยใหเ้จริญอาหาร ฯลฯ
นิเวศวิทยา : นา เล



สมนุไพรในตํารบัยา ๑๐๘ ภาคใต ้        

โกศสอ
ช่ือทอ้งถ่ิน: โกฐสอ
ลกัษณะพืชสมนุไพร :หัวกลมยาวคลา้ยหัวผักกาด แต่มี ขนาดเล็กกว่าแข็งกว่ามาก ผิวสี
นํา้ตาล มรีอยย่นๆ และม ีสนัที่เปลือกมปีระชนัซ่ึงเป็นชนัหรือนํา้มนัระเหยงา่ยทาํใหม้ ีกลิ่นหอม
มรีสเผ็ดและขมเนือ้ในมขีาวนวล
สว่นท่ีใชป้ระโยชน ์: ลาํตน้
สรรพคณุ : แกไ้ข, ลดไข,้ แกท้อ้งร่วง,ระงบัอาการอาเจียน, บรรเทาอาการไอ มีเสมหะ, ฆา่เชือ้
ทางเดนิปัสสาวะ, แกอ้าหารเป็นพิษ
นิเวศวิทยา : เขา

มะเด่ือ
ช่ือทอ้งถ่ิน: เดือ่
ลกัษณะพืชสมนุไพร :ไมต้น้ ใบเดีย่ว ออกดอกเป็นชอ่ ผลรปูแป้นหรือรปูไข ่ผลสกุมสีีแดง 
สว่นท่ีใชป้ระโยชน ์: เปลอืก
สรรพคณุ : แกไ้ข, แกท้อ้งร่วง ,ลา้งบาดแผล , กระทุง้พิษ, กลอ่มเสมหะ, แกไ้ขห้วัพิษ , ไขก้าฬ
นิเวศวิทยา : นา



สมนุไพรในตํารบัยา ๑๐๘ ภาคใต ้        
ชา้พล ู
ช่ือทอ้งถ่ิน: ชา้พลู
ลกัษณะพืชสมนุไพร :ลําตน้ทอดคลานไปตามพื้นดิน สีเขียว มีรากงอกออกตามขอ้ใบ ใบ
เดีย่วออกเรียงสลบั แผน่ใบบาง ผวิเรียบสีเขยีวเขม้เป็นมนั ใบรปูหวัใจ 
สว่นท่ีใชป้ระโยชน ์: ทัง้หา้
สรรพคณุ : ขบัเสมหะ, บาํรงุธาต,ุ ขบัลม แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ แกโ้รคเบาหวาน แกบิ้ด 
นิเวศวิทยา : เล นา ป่า เขา

คนทีสอ
ช่ือทอ้งถ่ิน: คนทีสอ
ลกัษณะพืชสมนุไพร :ไมพุ้่ม เปลือกตน้สีเทาปนสีดาํ เปลือกเรียบแตกเป็นร่องตืน้ตามยาว ใบ
เป็นใบประกอบแบบนิว้มอืออกตรงขา้มกนั ดอกเล็กสีมว่งเป็นชอ่ยาว
สว่นท่ีใชป้ระโยชน ์: ใบ
สรรพคณุ : เจริญอาหาร ทอ้งเดิน บาํรงุธาต ุขบัลมในลาํไส ้ขบัปัสสาวะ แกล้มเสียดแทง ฟก
บวม 
นิเวศวิทยา : นา



   สมนุไพรในตํารบัยา ๑๐๘ ภาคใต ้
โกศเขม่า
ช่ือทอ้งถ่ิน: เพรา เครา เคราแดง เคราขาว
ลกัษณะพืชสมนุไพรเหงา้แหง้ค่อนขา้งกลมหรือยาว หรือ เมื่อบดเป็นผงมีสีนํา้ตาลผสม
เหลืองถึงรปูทรงกระบอก ผิวเป็นปุ่มปม ขรขุระ สีนํา้ตาลอมเทา มีรอย นํา้ตาลอมเขยีว กลิ่น
หอมเฉพาะตวั
สว่นท่ีใชป้ระโยชน ์: ราก
สรรพคณุ : แกไ้ข,้ แกโ้รคในปาก คอค่อนขา้งแบนหรือเวา้เล็กนอ้ย มีสีนํา้ตาล ผลมักไม่ค่อย
แตก แกแ้ผลเนา่เป่ือย, 
นิเวศวิทยา: ไมใ่ชส่มนุไพรในทอ้งถ่ิน

ยา่นเยน็
ช่ือทอ้งถ่ิน: ย่านเอ็น เอ็นสี เอ็นอ่อน
ลกัษณะพืชสมนุไพร : ไมเ้ถาเลื้อย ลาํตน้กลม แข็ง เปลือกเรียบหนาเป็นสีนํา้ตาลลอมสีดาํ
หรือเป็นสีแดงเขม้และมีลายประตลอด กา้นเล็ก มีสีเทาอมเขยีวและไมม่ีขนปกคลมุ มียางสีขาว
ขน้ทัง้ตน้ ใบเดีย่ว
สว่นท่ีใชป้ระโยชน ์: ย่าน
สรรพคณุ : บาํรงุเสน้ แกเ้สน้
นิเวศวิทยา : นา เขา เล



ขอบคณุค่ะ


