
พืชเขมรถิ่นไทย

สถาบันวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวทิยาลยัมหิดล

โครงการ “การบันทกึความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทย: 

การทาํงานร่วมกนัของนักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน”



พืชเขมรถ่ินไทย เล่ม 2

สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวทิยาลยัมหิดล



พืชเขมรถิ่นไทย เล่ม 2

พมิพ์คร้ังแรก จํานวน  100 เล่ม เดือนสิงหาคม 2563

ผู้พมิพ์ โครงการ “การบนัทึกความรู้ทางดา้นพฤกษศาสตร์ของ

กลุ่มเขมรถ่ินไทย: การทาํงานร่วมกนัของนกัภาษาศาสตร์ 

นกัพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน” 

Digital Documentation of the botanical knowledge of 

Northern Khmer speakers: Linguists, botanists, and 

community members working together

ออกแบบปก/ รูปเล่ม สุมนทิพย ์วฒันา และศิริเพญ็ อ้ึงสิทธิพูนพร

พมิพ์ที่ บริษทั จรัลสนิทวงศก์ารพิมพ ์จาํกดั

219 ซอยเพชรเกษม 102/2แขวงบางแคเหนือ 

เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

ได้รับทุนสนับสนุนจาก สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยั 

และนวตักรรม (สกสว.) สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

(สกว.) เดิม, Newton Fund, British Academy, UK

หน่วนงานร่วมสนับสนุนการวจัิย SOAS, University of London

หัวหน้าโครงการฯ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริเพญ็ อ้ึงสิทธิพูนพร

หน่วยงานทีสั่งกดั สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวทิยาลยัมหิดล



บรรณาธิการ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริเพญ็ อ้ึงสิทธิพูนพร

ผู้ให้ข้อมูล

นางสาวกิตตินนัท ์สายไทย

นายประถม โกยสาํราญ

นางกญัญาพชัร สายศร

นางสาวเสาวนิจ ดีมาก

นางอรชร สุวรรณดาํ

นางธญัสิริ กอ้นทอง

นางสุภาพ กลีบแดง

นางกิตติยา เชยชม

นายปุด กลีบแดง

นายเพียร นิลแท้

ทีมวจิยัชุมชนเขมรถ่ินไทย บา้นขนาดปรีง ตาํบลเช้ือเพลิง 

อาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ ประเทศไทย

ผู้เรียบเรียงข้อมูล

นายชยัวฒัน์ หอมชง

นายธีรธชั รุ่งเรืองวงษ์

นางสาวสุมนทิพย ์วฒันา

นายภีมระพฒัต ์รองสวสัด์ิ

นางสาวกมนทรรศน์  ดอกเมฆ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริเพญ็ อ้ึงสิทธิพูนพร

ทีมวจิยัในโครงการ

“การบนัทึกความรู้ทางดา้นพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถ่ินไทย: 

การทาํงานร่วมกนัของนกัภาษาศาสตร์นกัพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน 



คาํนํา

หนังสือพืชเขมรถ่ินไทยเล่ม 1 และเล่ม 2 เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ 

“การบนัทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถ่ินไทย: การทาํงาน

ร่วมกนัของนกัภาษาศาสตร์ นกัพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน” จดัทาํข้ึนเพื่อ

รวบรวมและเผยแพร่พืชท่ีอยูใ่นพื้นท่ีป่าชุมชน เรียกวา่ “ป่าตากาฮ” หรือ “ป่าตา

เกาว”์ และบริเวณหมู่ 8 บา้นขนาดปรีง ตาํบลเช้ือเพลิง อาํเภอปราสาท จงัหวดั

สุรินทร์

ในหนงัสือเล่มน้ีมีทั้งรูปแบบดิจิทลั และพิมพเ์ป็นเล่ม ไดร้วบรวมช่ือพืช

ภาษาไทยและ ภาษาเขมรถ่ินไทยอกัษรไทย (พร้อมไฟล์เสียง) รวมทั้งสรรพคุณ

ของพืช โดยนาํเสนอพร้อมกบัรูปภาพ ซ่ึงเป็นผลงานการเก็บขอ้มูลและการให้

ขอ้มูลของทีมวิจยัชุมชนท่ีหมู่ 8 บา้นขนาดปรีง ตาํบลเช้ือเพลิง อาํเภอปราสาท 

จงัหวดัสุรินทร์ โดยทาํงานร่วมกบัคณะผูว้ิจยั สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรม

เอเชีย มหาวทิยาลยัมหิดล และนกัพฤกษศาสตร์

ดว้ยความมุ่งหวงัในการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ ภูมิปัญญา และ

วถีิชีวติของกลุ่มเขมรถ่ินไทย ผา่นองคค์วามรู้ดา้นพฤกษศาสตร์ และพฒันาเป็น

ส่ือการเรียนรู้ดิจิทลัเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดงักล่าวให้แก่ลูกหลานชุมชนเขมร

ถ่ินไทยและผูท่ี้สนใจทัว่ไป

พืชเขมรถ่ินไทยเล่ม 2 น้ีจดัพิมพเ์ป็นเล่มเพื่อสะดวกในการใชเ้ป็นส่ือการ

เรียนรู้สําหรับเด็กชั้นอนุบาลและประถมตน้ ในโรงเรียนท่ีมีนักเรียนเช้ือสาย

เขมรถ่ินไทยบริเวณใกล้เคียงชุมชนบา้นขนาดปรีง เน่ืองจากเน้นรูปภาพเป็น

หลกั มีตวัอกัษรนอ้ย นอกจากน้ีทีมวิจยัยงัไดจ้ดัทาํในรูปแบบ PDF file สามารถ

เขา้ถึงไดท่ี้ https://langarchive-th.org/th/collection/northern-khmer

บรรณาธิการ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริเพญ็ อ้ึงสิทธิพูนพร

https://langarchive-th.org/th/collection/northern-khmer


ช่ือพืช หน้า

ปร็อฮ ซวา 1

ลงีฺญ อจัโกน 2

เดิฺม ปูจฺ 3

ตลมเป 4

กตุย ปรัวฮ็ 5

ตระมูง เซจ 6

เดิฺม กเตียว 7

เดิฺม พลู 8

เดิฺม พเงียฮ 9

เซฺาะเนียง 10

เดฺาะ ตวัะ 11

ปร็อฺง 12

เวือ็ร คเนิง็ 13

ซมอล บาย 14

ตงักีฺบ กดาม 15

ซเมา ปเร็จ 16

กโบะ 17

เดิฺม ตแบญ 18

เดิฺม คล็อง 19

เดิฺม รกา 20

ปเรียลจรูกมีฺ 21

ญวัปรีฺ 22

สารบัญ



ช่ือพืช หน้า

ตโลงตีฺน 23

ตระนม ติญ กูยฺ 24

ตเทาะ 25

ปกา บายเบน็ 26

อาํปรุมฺ ปแรปรอย 27

ซงัเคิร็ 28

ปะปเลีย 29

มจู ซนรั 30

เวือ็ร กฮอฺม 31

พเงียยา 32

มเมีย็ง 33

เนียงจุม 34

เดิฺม จรฺูย 35

เดิฺม กเกาะ 36

อนัตว็ง ซอฺ 37

ลเลียย ซมอฺง 38

งบ 39

ตลดั 40

กตุย ตจอฺก 41

ซะกร็อฺม 42

อนอร 43

ตะคบ ปรีฺ 44

สารบัญ



ช่ือพืช หน้า

รวฺญี 45

ตมูง 46

ตรีฺล 47

มเรียะ 48

ตลวัะ 49

ทเมญ็ ตแร็ย ซบาด 50

จเมาะ ปรัง 51

ตราจ 52

กทินนรง เยยีะ 53

ซวาย ปรีฺ 54

กาล 55

ซเดฺาะ ซดอร 56

เตือล 57

เวือ็ร พอม 58

สารบัญ



หนงัสือ พืชเขมรถ่ินไทย เล่ม 2 ไดร้วบรวมภาพถ่ายของพืชท่ีทีมวิจยั

ชุมชนให้ขอ้มูลระหว่างการทาํวิจยัในโครงการ  “การบนัทึกความรู้ทางดา้น

พฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถ่ินไทย: การทาํงานร่วมกนัของนกัภาษาศาสตร์

นกัพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน  ซ่ึงไดเ้ขา้ไปในป่าตาเกาวเ์พื่อเก็บขอ้มูล

พืชท่ีใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ในส่วนข้อมูลสรรพคุณ หัวหน้าโครงการฯ ได้

สัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน ซ่ึงเป็นผูรู้้ในเร่ืองสมุนไพรพื้นบา้น  อย่างไรก็ตาม 

เป็นเพียงคาํบอกเล่าแบบยอ่ ครอบครัว อยา่งไรก็ตาม เป็นเพียงคาํบอกเล่าแบบ

ยอ่ และอาจเป็นเพียงคุณสมบติัเดียวท่ีไดรั้บการบอกเล่า แต่พืชบางชนิดอาจจะ

มีสรรพคุณมากกว่าน้ี ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ และการรับถ่ายทอดความรู้มา

จากคนรุ่นก่อน ๆ หากมีผดิพลาดประการใด หวัหนา้โครงการฯ นอ้มรับไวแ้ต่

เพียงผูเ้ดียว  พืชท่ีไดน้ี้จะเป็นช่ือเขมรถ่ินไทย ซ่ึงบางชนิดชุมชนเองไม่ทราบ

วา่ภาษาไทยเรียกวา่อะไร จึงไม่นาํมารวบรวมในเล่มน้ี  

จุดประสงคห์ลกัในการผลิตหนงัสือเล่มน้ี คือตอ้งการใหลู้กหลานชาว

เขมรถ่ินไทย ไดเ้ห็นภาพลกัษณะของพืชและช่ือเรียกท่ีเป็นภาษาเขมรถ่ินไทย 

เหมาะสําหรับเด็กเล็กท่ียงัอ่านหนังสือไม่ได้ หรือเพิ่งเร่ิมหัดอ่าน เพราะมี

รูปภาพเป็นส่วนใหญ่ สีสวยสดงดงาม แต่ตวัอกัษรนอ้ย

สาํหรับเล่มน้ี จดัแสดงพืชไวท้ั้งส้ินจาํนวน 58 ชนิด

เกร่ินนํา



เปราะ

1

ช่ือภาษาไทย เปราะ

ช่ือภาษาเขมร ปร็อฮ ซวา

สรรพคุณ ใชห้วันาํมาคั้นแลว้ปิดเพื่อสมานแผลเร้ือรัง หรือนาํหวัมาตม้

กบัรากอจัอเมากินเพื่อขบัเลือดชํ้าใน

ปร็อฮ ซวา



ติว้เกลีย้ง

2

ลงฺีญ อจัโกน

ช่ือภาษาไทย ต้ิวเกล้ียง

ช่ือภาษาเขมร ลงีฺญ อจัโกน

สรรพคุณ ใชร้ากนาํไปตม้ด่ืมเป็นยาสาํหรับผูห้ญิงอยูไ่ฟ และแกผ้ดิ

สาํแดง นอกจากน้ียอดอ่อนใชเ้ป็นผกัจ้ิมนํ้าพริก



ก้นถ้วย

3

ช่ือภาษาไทย กน้ถว้ย/พลองแกม้อน้

ช่ือภาษาเขมร เดฺมิ ปูจฺ

สรรพคุณ ตดัก่ิงมา นาํไปตากแดดใหใ้บร่วงหมด ใชแ้ต่ก่ิงนาํมามดั

รวมกนัทาํเป็นรังของไหม (สาํหรับเล้ียงไหม) ผลสุกก็ทาน

ได ้แต่ไม่นิยมเพราะมีรสฝาด

เดฺมิ ปูจฺ



โมกเครือ

4

ช่ือภาษาไทย โมกเครือ/ เด่ือดิน/ ไส้ตนั

ช่ือภาษาเขมร ตลมเป

สรรพคุณ ยอดอ่อนจ้ิมนํ้าพริกกิน ส่วนเถาใชท้าํแกนป่ันไหม

ตลมเป



เท้ายายม่อม

5

ช่ือภาษาไทย เทา้ยายม่อม

ช่ือภาษาเขมร กตุย ปรัวฮ็

สรรพคุณ หวัใชต้าํ พอกแผลท่ีถูกสัตวมี์พิษต่อย เช่น ตะขาบ งู แมงป่อง 

เป็นยาฤทธ์ิเยน็

กตุย ปรัวฮ็



ขนัทองพยาบาท

6

ตระมูง เซจ

ช่ือภาษาไทย ขนัทองพยาบาท

ช่ือภาษาเขมร ตระมูง เซจ

สรรพคุณ นาํลาํตน้มาผา่ 7 ช้ิน นาํมาตม้เป็นยาสาํหรับผูห้ญิงอยูไ่ฟ 

และมีฤทธ์ิเป็นยาระบาย



พงัแหรใหญ่

7

ช่ือภาษาไทย พงัแหรใหญ่

ช่ือภาษาเขมร เดฺมิ กเตียว

สรรพคุณ นาํลาํตน้ไปเผาใหเ้ป็นถ่านก่อน แลว้ตาํผสมกบัสารเคมีเพื่อ

ทาํเป็นดินปะสิว ทาํพลุ หรือตะไล

เดฺมิ กเตียว



ส้าน

8

ช่ือภาษาไทย ส้าน

ช่ือภาษาเขมร เดฺมิ พลู

สรรพคุณ เป็นผลไมส้มยัโบราณรับประทานได ้ แต่ปัจจุบนัไม่นิยม

ทานมีรสเปร้ียวอมหวาน ส่วนตน้นาํมาทาํเป็นฟืน

เดฺมิ พลู



เหมยีด

9

ช่ือภาษาไทย เหมียด

ช่ือภาษาเขมร เดฺมิ พเงียฮ

สรรพคุณ เอาใบสดแช่กบันํ้าใหใ้บเป่ือย  แลว้นาํนํ้ามาอาบใหส้ัตวเ์ล้ียงเพื่อ

ฆ่าเห็บหมดั

เดฺมิ พเงียฮ



สังวาลพระอนิทร์

10

ช่ือภาษาไทย สังวาลพระอินทร์

ช่ือภาษาเขมร เซฺาะเนียง

สรรพคุณ นาํเถาไปแช่นํ้า รวมกบัใบตองสุก (สีเหลือง) ฟางหน่ึงกาํมือ หอย

จุบ๊ 7 ตวั ผกัแวน่ 2-3 ตน้ แช่รวมกนั 1 วนั แลว้นาํนํ้าไปอาบให้

เด็กแกโ้รคหดั

เซฺาะเนียง



นํา้ใจใคร่

11

ช่ือภาษาไทย นํ้าใจใคร่

ช่ือภาษาเขมร เดฺาะ ตัวะ

สรรพคุณ ยอดอ่อนจ้ิมนํ้าพริกกิน

เดฺาะ ตัวะ



ปรง

12

ช่ือภาษาไทย ปรง

ช่ือภาษาเขมร ปร็อฺง

สรรพคุณ ใชห้วัตาํแลว้นาํไปปิดแผลเร้ือรัง

ปร็อฺง



ส้มลม 

13

ช่ือภาษาไทย ส้มลม

ช่ือภาษาเขมร เว็ือร คเน็ิง

สรรพคุณ ใชใ้บมาทาํอาหาร เช่น ตม้ปลา มีรสเปร้ียว ผลนาํมาตม้หรือ

ตาํผสมเน้ือใหมี้รสเปร้ียว ใบนาํมาจ้ิมเกลือกินได ้มีรส

เปร้ียว ส่วนของเถานาํมาพนับริเวณแขน ขา ท่ีมีอาการเคล็ด

ขดัยอก

เว็ือร คเน็ิง



หมเีหมน็

14

ช่ือภาษาไทย หมีเหมน็

ช่ือภาษาเขมร ซมอล บาย

สรรพคุณ ใชใ้บสดทาํเหมือนกรวยห่อดว้ยขา้วร้อน แลว้นาํมาเป่าตาแก้

ตอ้กระจก ส่วนรากนาํไปฝนกบันํ้า ใหเ้ด็กด่ืมแกพ้ิษไข้

ซมอล บาย



มะเม่า 

15

ช่ือภาษาไทย มะเม่า

ช่ือภาษาเขมร ตังกฺบี กดาม

สรรพคุณ ใชร้ากตม้แลว้ใชน้ํ้าด่ืม แกป้วดเม่ือยร่างกาย ผลมีรสเปร้ียว

กินได้

ตงักฺบี กดาม



หญ้าเพก็

16

ช่ือภาษาไทย หญา้เพก็

ช่ือภาษาเขมร ซเมา ปเร็จ

สรรพคุณ ใชร้ากซเมา ปเร็จ รวมกบัแก่นของตน้ยอ แก่นของตน้

มเมียง็ ใส่กระเทียม พริกไทย นาํมาตม้รวมกนั กินนํ้าแก้

กษยัเส้น ปวดเม่ือยตามตวั

ซเมา ปเร็จ



บุก

17

ช่ือภาษาไทย บุก

ช่ือภาษาเขมร กโบะ

สรรพคุณ ใชต้น้อ่อนนาํมาทาํแกงกะทิ หรือไม่ใส่กะทิก็ได ้ส่วนหวั

นาํมาตาํปิดแผลสด หรือแกพ้ิษสาํหรับสัตวมี์พษิ

กโบะ



สะแบง 

18

ช่ือภาษาไทย สะแบง 

ช่ือภาษาเขมร เดฺมิ ตแบญ 

สรรพคุณ ใชย้อดอ่อน หรือก่ิงอ่อนท่ีมีนํ้าไหลออกมา รองด่ืมแกถ้อน

พิษไขเ้ร้ือรัง เปลือกใชเ้ป็นเช้ือฟืน ใบใชค้ลุมพืชท่ีเพิ่งปลูก

ใหม่

เดฺมิ ตแบญ



พลวง

19

ช่ือภาษาไทย พลวง

ช่ือภาษาเขมร เดฺมิ คลอ็ง

สรรพคุณ ตดัยอดอ่อน หรือก่ิงอ่อนท่ีมีนํ้าไหลออกมา รองด่ืมสาํหรับคน

ท่ีเป็นสุกใส เพื่อใหอ้อกใหห้มด ใบใชห่้ออาหาร ใชส้านมุง

หลงัคา ส่วนลาํตน้ใชท้าํเคร่ืองเรือน

เดฺมิ คลอ็ง



งิว้

20

ช่ือภาษาไทย ง้ิว

ช่ือภาษาเขมร เดฺมิ รกา

สรรพคุณ ตดัก่ิง 7 ช้ิน นาํมาตม้กิน และอาบ ช่วยใหผู้ห้ญิงใกลค้ลอด 

ใหค้ลอดลูกง่ายๆ

เดฺมิ รกา



ขีตุ่้น

21

ช่ือภาษาไทย ข้ีตุ่น

ช่ือภาษาเขมร ปเรียลจรูกมฺี

สรรพคุณ ใชร้ากตม้เป็นยากษยัเส้น แกป้วดเม่ือยตามร่างกาย

ปเรียลจรูกมีฺ



ยอป่า

22

ช่ือภาษาไทย ยอป่า

ช่ือภาษาเขมร ญวัปรีฺ

สรรพคุณ ใชร้ากซเมา ปเร็จ  รวมกบัแก่นของตน้ยอ แก่นของตน้มเมียง็ 

ใส่กระเทียม พริกไทย นาํมาตม้รวมกนั กินนํ้าแกก้ษยัเส้น 

ปวดเม่ือยตามตวั (โบราณเช่ือวา่เลข 7 ดี จึงใช ้7 ช้ิน) ก่ิงกา้น

นาํมาดองกบัสุราด่ืมบาํรุงเลือด  ใบอ่อนนาํมาตาํพอกใชฆ่้า

เหา ผลสุกกินแกข้บัลมในลาํไส้

ญวัปรีฺ



มนัเทยีน

23

ช่ือภาษาไทย มนัเทียน

ช่ือภาษาเขมร ตโลงตฺีน

สรรพคุณ ใชส่้วนหวันาํไปตม้กินเป็นอาหาร สมยัก่อนกินเพือ่ประทงั

ชีวติแทนขา้ว

ตโลงตฺีน



กระดูกอึง่

24

ช่ือภาษาไทย กระดูกอ่ึง

ช่ือภาษาเขมร ตระนม ติญ กูยฺ

สรรพคุณ ใชร้ากกบัตน้แตกตอก 2 อยา่งมาตม้กินแกก้ษยัเส้น

ตระนม ติญ กยฺู



เอือ้งหมายนา

25

ช่ือภาษาไทย เอ้ืองหมายนา

ช่ือภาษาเขมร ตเทาะ

สรรพคุณ ใชห้วัมาตาํแลว้ปิดแผลแกพ้ิษงู พิษตะขาบ ใชล้าํตน้แช่นํ้า

กบัใบตองสุก และพกัแวน เซฺาะเนียง ใหเ้ด็กอาบนํ้าแกพ้ิษ

ไขห้ดั

ตเทาะ



นางอั้วน้อย

26

ช่ือภาษาไทย นางอั้วนอ้ย

ช่ือภาษาเขมร ปกา บายเบ็น

สรรพคุณ ไมป้ระดบั พืชตามฤดูกาล

ปกา บายเบ็น



หางเปีย

27

ช่ือภาษาไทย หางเปีย/เกล็ดปลาช่อน/เกล็ดน่ิม 

ช่ือภาษาเขมร อาํปรุมฺ ปแรปรอย

สรรพคุณ ใชร้ากตม้กบักระเทียม พริกไทย ด่ืมแกก้ษยัเส้น หรือผูห้ญิงอยูไ่ฟ

อาํปรุมฺ ปแรปรอย



หนามเหยีย่ว

28

ช่ือภาษาไทย หนามเหยีย่ว/เล็บเหยีย่ว

ช่ือภาษาเขมร ซังเคิ็ร

สรรพคุณ ใชร้ากตม้กบัรากตน้ปลิด จะมีรสฝาด กบักระเทียม 

พริกไทย ด่ืมแกก้ษยัเส้น ขบันํ้าคาวปลา ผลมีรสเปร้ียว กิน

ไดต้ามฤดูกาล มีประมาณเดือนพฤศจิกายน

ซังเคิร็



พลบัพลา

29

ช่ือภาษาไทย พลบัพลา/ไมล้าย

ช่ือภาษาเขมร ปะปเลยี

สรรพคุณ ผลกินไดมี้รสเปร้ียวอมหวาน  ผลแก่ เด็กนาํไปทาํลูก

กระสุนเล่น ตน้นาํไปตม้กบักระเทียม พริกไทย แกก้ษยั ขบั

ลม

ปะปเลยี



30

ส้มสันดาน

ช่ือภาษาไทย ส้มสันดาน

ช่ือภาษาเขมร มจู ซนัร

สรรพคุณ ใชใ้บไปตาํนํ้าพริกเพิ่มรสเปร้ียว (ใชแ้ทนส้มมะขาม)

มจู ซนัร



เถาประสงค์

31

ช่ือภาษาไทย เถาประสงค์

ช่ือภาษาเขมร เว็ือร กฮอฺม

สรรพคุณ ใชร้ากตม้ด่ืมแกโ้รคน่ิว (ขบัน่ิวใชส้มุนไพร 4 อยา่ง เวือ็ร 

กฮอฺม คเนิง็ ปเรียล จรูก มฺ  เปรียล จมูก ชโมล นาํมาตม้

รวมกนั) ใชย้างของใบมาทาแกแ้ผลเป่ือยเร้ือรัง

เว็ือร กฮอฺม



กระแจะ

32

ช่ือภาษาไทย กระแจะ

ช่ือภาษาเขมร พเงียยา

สรรพคุณ ไมป้ระดบั ไมม้งคลใชใ้ส่ในหลุมเสาเอก หรือทุกเสาก็ได ้เช่ือ

วา่ป้องกนัส่ิงไม่ดีมารบกวน

พเงียยา



ตบัเต่าต้น / มะตาด

33

ช่ือภาษาไทย ตบัเต่าตน้ / มะตาด

ช่ือภาษาเขมร มเมี็ยง

สรรพคุณ ใชร้ากหรือลาํตน้ตม้เด่ืมป็นยากษยัเส้น แกป้วดหลงั และ

ผูห้ญิงอยูไ่ฟ ผลสุกตม้นํ้าถอนพิษไข้

มเม็ียง



พลูช้าง

34

ช่ือภาษาไทย พลูชา้ง

ช่ือภาษาเขมร เนียงจุม

สรรพคุณ เป็นไมป้ระดบั

เนียงจุม



กรวยป่า

35

เดฺมิ จรูยฺ

ช่ือภาษาไทย กรวยป่า

ช่ือภาษาเขมร เดฺมิ จรูยฺ

สรรพคุณ ใชล้าํตน้ตม้รวมกบั ตน้และรากของตน้ ลเลียย กินนํ้า

สาํหรับผูห้ญิงอยูไ่ฟ / เอาลาํตน้มาหัน่ 7 ช้ิน ตม้กบัตน้

ตระมูง เซจ พริกไทย กระเทียม กินแกข้บัเลือด ขบั

นํ้าคาวปลา ผูห้ญิงอยูไ่ฟ ราก เปลือกใชส้มานแผลได้



ต้นแต้

36

ช่ือภาษาไทย ตน้แต้

ช่ือภาษาเขมร เดฺิม กเกาะ

สรรพคุณ ใชท้าํเสาสาํหรับปลูกบา้น ความเช่ือคือเอาใบมามดัรวมกนั

แขวนไวห้นา้บา้นตอนพิธีข้ึนบา้นใหม่

เดฺิม กเกาะ



ปลาไหลเผือก

37

ช่ือภาษาไทย ปลาไหลเผอืก

ช่ือภาษาเขมร อนัต็วง ซอฺ

สรรพคุณ ใชห้วัมาตม้กินแกริ้ดสีดวงทวาร (พืชชนิดน้ีหายาก ถา้ขดุหวั

มาแลว้จะตาย)

อนัต็วง ซอฺ



ราชดดั

38

ช่ือภาษาไทย ราชดดั

ช่ือภาษาเขมร ลเลยีย ซมอฺง

สรรพคุณ ใชต้น้ตดัเป็น 7 ช้ิน นาํไปตม้ เค่ียวใหน้ํ้าเหลือ 1 ใน 3 แลว้

ด่ืมเพื่อใหค้นติดเหลา้เลิกกิน และแกริ้ดสีดวงทวาร

ลเลยีย ซมอฺง



ขนหมา

39

ช่ือภาษาไทย ขนหมา

ช่ือภาษาเขมร งบ

สรรพคุณ ใชย้อดอ่อนสดหรือลวกจ้ิมนํ้าพริกกิน หรือนาํไปแกง ราก

นาํมาเป่าแกเ้คล็ดขดัยอก ผลและรากนาํมาตม้ด่ืมแกร้้อนใน

กระหายนํ้า

งบ



มะเหล่ือม

40

ตลดั

ช่ือภาษาไทย มะเหล่ือม

ช่ือภาษาเขมร ตลดั

สรรพคุณ เมล็ดในกินดิบได ้หรือนาํไปส่วนผสมชนิดหน่ึงในการทาํ

ขา้วทิพย ์เฉพาะเทศกาลออกพรรษา  เป็นยารสฝาด ผลใช้

แกไ้อขบัเสมหะ



หางหมาจอก

41

ช่ือภาษาไทย หางหมาจอก

ช่ือภาษาเขมร กตุย ตจอฺก 

สรรพคุณ นาํรากไปเค้ียวกบัหมากแลว้เป่าแกพ้ิษงู แกเ้คลด็ขดัยอก

กตุย ตจอฺก 



ไม้แดง

42

ช่ือภาษาไทย ไมแ้ดง

ช่ือภาษาเขมร ซะกร็อฺม

สรรพคุณ ใชส้ร้างบา้น (ปัจจุบนัหา้มตดั เพราะอยูใ่นเขตป่าสงวน) ใช้

เปลือกไปแช่นํ้าใหอ้อกสีแดง ๆ นาํนํ้าไปใหว้วัควายกินแก้

ทอ้งเสีย ปากเทา้เป่ือย บางคนก็นาํไปผสมกบับอระเพด็ แช่

นํ้ารวมกนัใหค้วายกิน แกท้อ้งเสีย ปากเทา้เป่ือย

ซะกร็อฺม



อนูีน

43

ช่ือภาษาไทย อีนูน

ช่ือภาษาเขมร อนอร

สรรพคุณ นาํยอดอ่อน ใบอ่อน ผลอ่อนไปจ้ิมนํ้าพริก เป็นพืชฤดูกาล 

ประมาณเดือนมีนาคม

อนอร



ตะขบป่า

44

ช่ือภาษาไทย ตะขบป่า

ช่ือภาษาเขมร ตะคบ ปรีฺ

สรรพคุณ ผลสุกกินไดมี้รสหวานอมเปร้ียว ใชร้ากและตน้นาํมาตม้ด่ืม

แกริ้ดสีดวงทวาร ใบใชต้ม้ด่ืมลดไขใ้นเด็ก

ตะคบ ปรีฺ



หนามแทง

45

ช่ือภาษาไทย หนามแทง

ช่ือภาษาเขมร รวฺญี

สรรพคุณ ผลนาํมาตาํ ใชส้ระผม แกรั้งแค ผลแหง้นาํมาเผาเป็นข้ีเถา้ ใช้

เป็นด่างฟอกไหม (ตน้ไมช้นิดน้ีหายาก) นํ้าด่างใชแ้ช่ขา้วเหนียว

แลว้นาํมาห่อขา้วตม้ อร่อย

รวฺญี



ส้มโมง /ชมวง 

46

ช่ือภาษาไทย ส้มโมง /ชมวง 

ช่ือภาษาเขมร ตมูง

สรรพคุณ เป็นพืชใชท้าํอาหาร เพิ่มความเปร้ียว เช่น ใส่ในตม้ขาหมู 

รากตม้ด่ืมแกป้วดหลงัปวดเอว

ตมูง



ผผีวน

47

ตรีฺล

ช่ือภาษาไทย ผผีวน

ช่ือภาษาเขมร ตรีฺล

สรรพคุณ เป็นสมุนไพร ใชร้ากนาํมาตม้กินเป็นยากษยัเส้น ผลสุกกิน

ได ้มีรสเปร้ียวอมหวาน



รักป่า

48

ช่ือภาษาไทย รักป่า

ช่ือภาษาเขมร มเรียะ

สรรพคุณ เป็นพืชมีพิษ ถา้โดนจะเป็นผืน่คนั

มเรียะ



มะพอก

49

ช่ือภาษาไทย มะพอก

ช่ือภาษาเขมร ตลวัะ

สรรพคุณ ผลสุกกินได ้รสชาติหวานหอม เป็นผลไมโ้บราณ

ตลวัะ



มะกา

50

ช่ือภาษาไทย มะกา

ช่ือภาษาเขมร ทเม็ญ ตแร็ย ซบาด

สรรพคุณ สมุนไพร เอาราก 7 ช้ิน เป่าแกเ้ด็กร้องไหง้อแง หรือนาํไป

ตม้กินแกเ้ด็กร้องงอแง หรือเอารากไปฝนกบันํ้าใหเ้ด็กกิน 

แกโ้รคซาง

ทเม็ญ ตแร็ย ซบาด



หมากมุ่น

51

ช่ือภาษาไทย หมากมุ่น

ช่ือภาษาเขมร จเมาะ ปรัง

สรรพคุณ สมุนไพร เอาแกนหรือลาํตน้มาผา่ 7 ช้ิน ตม้กิน เพือ่ขบั

นํ้าคาวปลา

จเมาะ ปรัง



เหียง / ยางนา

52

ช่ือภาษาไทย เหียง / ยางนา

ช่ือภาษาเขมร ตราจ

สรรพคุณ ใชส่้วนของยางลาํตน้เป็นเช้ือไฟ ลาํตน้ใชส้ร้างบา้น 

เฟอร์นิเจอร์ ยางนาํมาผสมชนัทาครุ กะเชอกนัร่ัว

ตราจ



กระถินณรงค์
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กทนินรง เยยีะ 

ช่ือภาษาไทย กระถินณรงค์

ช่ือภาษาเขมร กทนินรง เยยีะ 

สรรพคุณ ส่วนของลาํตน้ใชท้าํเฟอร์นิเจอร์ สร้างบา้นก็ได้



มะม่วงป่า

54

ช่ือภาษาไทย มะม่วงป่า

ช่ือภาษาเขมร ซวาย ปรีฺ

สรรพคุณ สมุนไพร เอาเปลือกมาฝนกบันํ้าซาวขา้วเหนียว ใชม้าแก้

โรคคางทูม บวมรากฟัน ลาํตน้นาํมาทาํเคร่ืองเรือน

ซวาย ปรีฺ



กลัปพฤกษ์

55

ช่ือภาษาไทย กลัปพฤกษ์

ช่ือภาษาเขมร กาล

สรรพคุณ ใชผ้ลสุกมากินกบัหมาก พลู เป็นไมม้งคล นาํไปใส่ในหลุม

เสาเอกของบา้น

กาล



คดัลิน้

56

ช่ือภาษาไทย คดัล้ิน

ช่ือภาษาเขมร ซเดฺาะ ซดอร

สรรพคุณ นาํกา้นหรือรากหรือใบ ผสมหมาก พลู เค้ียวแลว้นาํมาเป่า

ใหเ้ด็กเล็กท่ีร้องงอแง ลาํตน้หรือรากตม้ด่ืมแกฝี้

ซเดฺาะ ซดอร



บุกบ้าน

57

ช่ือภาษาไทย บุกบา้น

ช่ือภาษาเขมร เตือล

สรรพคุณ นาํหวัมาปรุงอาหาร เช่น แกงกะทิ หรือของหวานเหมือน

เผอืก มนั

เตือล



ต้นตดหมา

58

ช่ือภาษาไทย ตน้ตดหมา

ช่ือภาษาเขมร เว็ือร พอม

สรรพคุณ นาํผกัเส้ียนผทีั้งตน้ เอามาตาํรวมกบัตน้ตดหมา (เอาส่วนขอ้) 

และหวัหญา้แหว้หมู กระเทียม พริกไทย ตาํรวมกนัแลว้เอา

มาประคบ แกข้าเคล็ด ขอ้เทา้พลิก

เว็ือร พอม



Project “Digital Documentation of the botanical knowledge of Northern Khmer speakers: 

Linguists, botanists, and community members working together”

Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
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