
พืชเขมรถิ่นไทย

สถาบันวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวทิยาลยัมหิดล

โครงการ “การบันทกึความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทย: 

การทาํงานร่วมกนัของนักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน”



พืชเขมรถ่ินไทย เล่ม 1

สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวทิยาลยัมหิดล



พืชเขมรถิ่นไทย เล่ม 1

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: 
การทาํงานร่วมกนัของนกัภาษาศาสตร์ นกัพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน 



คาํนํา

หนงัสือพืชเขมรถ่ินไทยเล่ม 1 และเล่ม 2 เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ “การบนัทึก

ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถ่ินไทย : การทํางานร่วมกันของ

นกัภาษาศาสตร์ นกัพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน” จดัทาํข้ึนเพื่อรวบรวมและเผยแพร่

พืชท่ีอยูใ่นพื้นท่ีป่าชุมชน เรียกวา่ “ป่าตากาฮ” หรือ “ป่าตาเกาว”์ และบริเวณหมู่ 8 บา้น

ขนาดปรีง ตาํบลเช้ือเพลิง อาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์

ในหนังสือเล่มน้ีมีทั้ งรูปแบบดิจิทัล และพิมพ์เป็นเล่ม ได้รวบรวมช่ือพืช

ภาษาไทยและ ภาษาเขมรถ่ินไทยอกัษรไทย (พร้อมไฟล์เสียง) รวมทั้งสรรพคุณของพืช 

โดยนาํเสนอพร้อมกบัรูปภาพ ซ่ึงเป็นผลงานการเก็บขอ้มูลและการให้ขอ้มูลของทีมวิจยั

ชุมชนท่ีหมู่ 8 บา้นขนาดปรีง ตาํบลเช้ือเพลิง อาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ โดยทาํงาน

ร่วมกบัคณะผูว้ิจยั สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล และนกั

พฤกษศาสตร์

ดว้ยความมุ่งหวงัในการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต

ของกลุ่มเขมรถ่ินไทย ผา่นองคค์วามรู้ดา้นพฤกษศาสตร์ และพฒันาเป็นส่ือการเรียนรู้

ดิจิทลัเพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้ดงักล่าวให้แก่ลูกหลานชุมชนเขมรถ่ินไทยและผูท่ี้สนใจ

ทัว่ไป

พืชเขมรถ่ินไทยเล่ม 1 น้ีจดัพิมพเ์ป็นเล่มเพื่อสะดวกในการใชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้

สําหรับเด็กชั้นอนุบาลและประถมต้น ในโรงเรียนท่ีมีนักเรียนเช้ือสายเขมรถ่ินไทย

บริเวณใกลเ้คียงชุมชนบา้นขนาดปรีง เน่ืองจากเน้นรูปภาพเป็นหลกั มีตวัอกัษรน้อย 

น อ ก จ า ก น้ี ที ม วิ จั ย ย ัง ไ ด้ จั ด ทํ า ใ น รู ป แ บ บ  PDF file ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ท่ี 

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

บรรณาธิการ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริเพญ็ อ้ึงสิทธิพูนพร

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

หนงัสือ พืชเขมรถ่ินไทย เล่ม 1 ไดร้วบรวมภาพถ่ายของพืชท่ีทีมวิจยั

ชุมชนให้ข้อมูลระหว่างการทาํวิจัยในโครงการ  “การบันทึกความรู้ทางด้าน

พฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถ่ินไทย: การทาํงานร่วมกนัของนกัภาษาศาสตร์ นกั

พฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน  ซ่ึงนอกจากจะเขา้ไปในป่าตาเกาวเ์พื่อเก็บขอ้มูล

พืชท่ีใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ แลว้ ยงัไดเ้ก็บขอ้มูลพืชสวนครัวริมร้ัว สมุนไพรรอบ ๆ 

บา้น เพื่อเก็บรวบรวมช่ือเป็นภาษาเขมรถ่ินไทยให้มากข้ึน ในเล่มน้ีจึงไดน้าํเสนอ

พืชสมุนไพรใกลต้วั ท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนัเป็นส่วนมาก เพื่อให้เด็ก ๆ ไดเ้รียนรู้

ภาษาเขมรถ่ินไทย ในส่วนข้อมูลสรรพคุณ หัวหน้าโครงการฯ ได้สัมภาษณ์

ปราชญ์ชุมชน ซ่ึงเป็นผูรู้้ในเร่ืองสมุนไพรพื้นบา้น และทีมวิจยัชุมชน ท่ีอาจจะ

เป็นแม่บา้น ผูป้รุงอาหารให้ครอบครัว อยา่งไรก็ตาม เป็นเพียงคาํบอกเล่าแบบยอ่

และอาจเป็นเพียงคุณสมบติัเดียวท่ีได้รับการบอกเล่า แต่พืชบางชนิดอาจจะมี

สรรพคุณมากกวา่น้ี ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ และการรับถ่ายทอดความรู้มาจากคน

รุ่นก่อน ๆ หากมีผดิพลาดประการใด หวัหนา้โครงการฯ นอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว  

พืชท่ีได้น้ีจะเป็นช่ือเขมรถ่ินไทย ซ่ึงบางชนิดชุมชนเองไม่ทราบว่าภาษาไทย

เรียกวา่อะไร จึงไม่นาํมารวบรวมในเล่มน้ี  

จุดประสงค์หลักในการผลิตหนังสือเล่มน้ี คือตอ้งการให้ลูกหลานชาว

เขมรถ่ินไทย ได้เห็นภาพลกัษณะของพืชและช่ือเรียกท่ีเป็นภาษาเขมรถ่ินไทย 

เหมาะสําหรับเด็กเล็กท่ียงัอ่านหนงัสือไม่ได ้หรือเพิ่งเร่ิมหดัอ่าน เพราะมีรูปภาพ

เป็นส่วนใหญ่ สีสวยสดงดงาม แต่ตวัอกัษรนอ้ย

สาํหรับเล่มน้ี จดัแสดงพืชไวท้ั้งส้ินจาํนวน 58 ชนิด



มะขามป้อม

1

ช่ือภาษาไทย มะขามป้อม

ช่ือภาษาเขมร กนัตูดฺ ปรีฺ

สรรพคุณ กินดิบแกไ้อ หรือจ้ิมนํ้าพริกเป็นอาหารชนิดหน่ึง นาํตน้

มาผา่เป็น 7 ช้ิน แลว้นาํไปตม้ด่ืมแกเ้คล็ดขดัยอก

กนัตูดฺ ปรีฺ



องุ่นป่า

2

ช่ือภาษาไทย องุ่นป่า/เครืออีโกย

ช่ือภาษาเขมร ตเป็ียง จู

สรรพคุณ ผลสุกมีรสเปร้ียวอมหวานเล็กนอ้ย กินได ้แต่จะทาํให้

คนัปากเล็กนอ้ย ถา้นาํมาตาํกบัปลีกลว้ยดิบกินได้

ตเป็ียง จู



หญ้ารีแพร์

3

ช่ือภาษาไทย หญา้รีแพร์

ช่ือภาษาเขมร ซเมา ปัวะ

สรรพคุณ เป็นสมุนไพร ใช้ลาํต้นตดัมา 7 ช้ิน เค้ียวรวมกับหมาก 

(ก่อนแปรงฟัน) เป่าแกเ้คล็ดขดัยอก และยงัเอารากมาตม้

กบักระเทียม พริกไทย กินนํ้าเพื่อกระชบัมดลูก

ซเมา ปัวะ



สะเดา

4

ช่ือภาษาไทย สะเดา

ช่ือภาษาเขมร ซเดา

สรรพคุณ ใบหมกัทาํยาฆ่าแมลง รดผกั ดอกและยอดอ่อน เอามาจ้ิม

นํ้าพริกเป็นยาระบาย ลาํตน้ใชท้าํเสาบา้น เคร่ืองเรือน

ซเดา



บอระเพด็

5

ช่ือภาษาไทย บอระเพด็

ช่ือภาษาเขมร ปโนลเป็จ

สรรพคุณ สมุนไพร เอาเถาวลัยม์าตดัเป็นช้ินๆ แช่นํ้ าให้สัตวเ์ล้ียงกิน

แกโ้รคระบาดของไก่ เป็ด  เถานาํมาแช่ด่ืมแกก้ษยัเส้น

ปโนลเป็จ



ขีเ้หลก็

6

ช่ือภาษาไทย ข้ีเหล็ก

ช่ือภาษาเขมร องักญั

สรรพคุณ สมุนไพร ใชใ้บมาตม้กินแกเ้บาหวาน ขบัพิษ เป็นยา

ระบาย ใบนาํมาตม้แลว้เทท่ีรังปลวกใชก้าํจดัปลวก

องักญั



หญ้าคา

7

ช่ือภาษาไทย หญา้คา

ช่ือภาษาเขมร ซเบิ็วฺ

สรรพคุณ สมุนไพร ใชร้ากนาํมาตม้กินแกริ้ดสีดวงทวาร ใบใชมุ้ง

หลงัคา

ซเบิ็วฺ



ตะขบบ้าน

8

ช่ือภาษาไทย ตะขบบา้น

ช่ือภาษาเขมร กคบ ซเราะ

สรรพคุณ ผลกินได ้มีรสชาติหวาน เป็นผลไมส้มยัโบราณ เป็น

สมุนไพรลดนํ้าตาลในเลือด 

กคบ ซเราะ



มะหาด

9

ช่ือภาษาไทย มะหาด

ช่ือภาษาเขมร ซําเปือร

สรรพคุณ เอาเปลือกไปตากแหง้ใชกิ้นกบัหมากพลู  ผลกินไดมี้รส

หวานอมเปร้ียว

ซําเปือร



ดอกแค

10

ช่ือภาษาไทย ดอกแค

ช่ือภาษาเขมร องัเกยีรแด็ย

สรรพคุณ สมุนไพร ใชส่้วนของรากนาํมาตม้แกท้อ้งอืด ยอดอ่อนและใบ

นาํมาจ้ิมนํ้าพริก  เปลือกนาํมาตม้ด่ืมคุมธาตุในร่างกาย

องัเกยีรแด็ย



ชะพลู

11

ช่ือภาษาไทย ชะพลู

ช่ือภาษาเขมร เชอ พลู

สรรพคุณ ใชใ้บมาทาํอาหาร หรือใชส่้วนตน้ ใบ ราก นาํมาตม้กิน 

แกโ้รคมะเร็ง ขบันํ้าคาวปลา ตน้ปลูกไวดู้ดควนัพิษ

เชอ พลู



ไพลเหลือง

12

ช่ือภาษาไทย ไพลเหลือง

ช่ือภาษาเขมร ปันเล ลืงฺ

สรรพคุณ ใชห้วัเค้ียวปิดตรงกระหม่อมเด็กเล็กแกห้วดั ถา้ใชก้บั

เด็กนาํหวัมาตม้กบัใบหนาดแกห้วดั

ปันเล ลืงฺ



มะเฟือง

13

ช่ือภาษาไทย มะเฟือง

ช่ือภาษาเขมร ซปือ

สรรพคุณ ผลมีรสเปร้ียว นาํมาถูตวัขดัผิว ขดัเล็บให้สะอาด นาํ

ผลสุกไปหมกักบันํ้ าตาลทรายแดงทิ้งไว ้1 เดือน ใช้

เป็นนํ้ายาลา้งจาน หรือใชล้า้งหอ้งนํ้า

ซปือ



ใบหนาด

14

ช่ือภาษาไทย ใบหนาด

ช่ือภาษาเขมร เดฺมิ ใบมาด

สรรพคุณ นาํใบมาตม้กบัไพลมีกล่ินหอม ใช้อาบแกห้วดั โบราณเช่ือว่า

นาํใบไปเสียบท่ีประตูหน้าบา้นกนัส่ิงชัว่ร้าย เอาใบมาตม้นํ้ า

ร้อนให้เดือด ให้ผูห้ญิงอยูไ่ฟไปกระโจม เหมือนอบควนัร้อน 

ช่วยใหต้าสวา่ง

เดฺมิ ใบมาด



มะนาว

15

ช่ือภาษาไทย มะนาว

ช่ือภาษาเขมร กโรจ ชมัร

สรรพคุณ มีรสเปร้ียวใช้ปรุงอาหาร มะนาวผสมโซดา หรือผสม

นํ้ าอุ่น ลดไขมนั ทุบลูกให้มีกล่ินจากเปลือกแลว้บีบนํ้ า

มะนาวใส่แผลท่ีถูกงูกดัใชรั้กษาแผล ถา้หมาโดนยาเบ่ือ

ใหบี้มนํ้ามะนาวกรอกปาก แกย้าเบ่ือได้

กโรจ ชมัร



ตะคร้อ

16

ช่ือภาษาไทย ตะคร้อ

ช่ือภาษาเขมร ปันรัว

สรรพคุณ ผลกินไดมี้รสเปร้ียว บางตน้มีรสเปร้ียวอมหวาน เป็น

ผลไมต้ามฤดูกาลช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคม

ปันรัว



แฟง

17

ช่ือภาษาไทย แฟง

ช่ือภาษาเขมร มแนบ

สรรพคุณ เป็นประเภทผกัใชป้รุงอาหาร นาํผลมาผดักบัไข่ หรือ

ตม้แกงจืด

มแนบ



กะเพรา

18

ช่ือภาษาไทย กะเพรา

ช่ือภาษาเขมร มเรียะปเร็ิว

สรรพคุณ เอาใบมาขยี้กบัปูนกินหมากทาท่ีทอ้งเด็ก (ทาจากบน

ลงล่าง) แกท้อ้งอืด ไล่ลม  เอารากไปตม้กบั ซเมาเกาะ

โพง และกระเทียม พริกไทย กินขบัเลือดสาํหรับ

ผูห้ญิง

มเรียะปเร็ิว



ฟักทอง

19

ช่ือภาษาไทย ฟักทอง

ช่ือภาษาเขมร รเป็ิว

สรรพคุณ กินไดท้ั้งยอดอ่อน ผลอ่อน ผลแก่ก็นาํมาแกง ทาํของหวาน

รเป็ิว



บวบหอม

20

ช่ือภาษาไทย บวบหอม

ช่ือภาษาเขมร รโนง กโอบ

สรรพคุณ เป็นผกัใชป้รุงอาหาร มีกล่ินหอม

รโนง กโอบ



บวบงู

21

ช่ือภาษาไทย บวบงูหรือบวบลาย

ช่ือภาษาเขมร รโนง ปัวฮ็

สรรพคุณ เป็นผกัใชป้รุงอาหาร ใชผ้ดัไข่ก็ได้

รโนง ปัวฮ็



ข่าขาว

22

ช่ือภาษาไทย ข่าขาว

ช่ือภาษาเขมร รันเดญ ซอฺ

สรรพคุณ ดอกนาํมาตม้จ้ิมนํ้าพริกกิน หรือผดัก็ได้ เป็นยาร้อน

รันเดญ ซอฺ



โหระพา

23

ช่ือภาษาไทย โหระพา

ช่ือภาษาเขมร ลญีลูงฺ

สรรพคุณ มีฤทธ์ิขบัลม ใบใชป้รุงอาหาร

ลญีลูงฺ



ใบแมงลกั

24

ช่ือภาษาไทย ใบแมงลกั

ช่ือภาษาเขมร ลญีเลยีะ

สรรพคุณ ใชป้รุงอาหาร เมด็แมงลกัใชท้าํของหวานเป็นยาระบาย

ลญีเลยีะ



ขจร

25

ช่ือภาษาไทย ขจร/สลิด

ช่ือภาษาเขมร ซเลิดฺ็

สรรพคุณ ดอกเป็นผกัใชท้าํอาหาร ผลกินดิบก็ได ้ตม้ก็ไดมี้รส

หวาน กินกบัขา้ว

ซเลิดฺ็



เผือก

26

ช่ือภาษาไทย เผอืก

ช่ือภาษาเขมร ตราว โกน

สรรพคุณ ใชห้วัตม้กินเป็นของหวาน

ตราว โกน



กระเทยีม

27

ช่ือภาษาไทย กระเทียม

ช่ือภาษาเขมร กติม ซอฺ

สรรพคุณ มีฤทธ์ิร้อน ใชเ้ป็นส่วนประกอบกบัสมุนไพรอ่ืน

กติม ซอฺ



หอมแดง

28

ช่ือภาษาไทย หอมแดง

ช่ือภาษาเขมร กติม กฮอฺม

สรรพคุณ นาํหวัมาทุบใหแ้หลกแลว้ห่อดว้ยผา้บาง ๆ พนับริเวณ

คอ ใหก้ล่ินระเหย ดมแกห้วดั

กติม กฮอฺม



หอมหัวใหญ่

29

ช่ือภาษาไทย หอมหวัใหญ่

ช่ือภาษาเขมร กติม ทม

สรรพคุณ ใชป้รุงอาหาร 

กติม ทม



พริกไทย

30

ช่ือภาษาไทย พริกไทย

ช่ือภาษาเขมร มเร็จ

สรรพคุณ มีฤทธ์ิร้อน ใชเ้ป็นส่วนประกอบกบัสมุนไพรอ่ืน

มเร็จ



ไพลดาํ

31

ช่ือภาษาไทย ไพลดาํ

ช่ือภาษาเขมร ปันเล คเมา

สรรพคุณ กล่ินเหมือนไพลเหลืองแต่ไม่รู้มีคุณสมบติัอะไรบา้ง 

ไม่นิยมรับประทาน

ปันเล คเมา



ฝร่ัง

32

ช่ือภาษาไทย ฝร่ัง

ช่ือภาษาเขมร ลปูดฺ

สรรพคุณ ใบฝร่ังอ่อนเค้ียวดบักล่ินปาก เปลือกไมเ้อาไปป้ิงไฟ

พอหมาด ๆ แลว้แช่นํ้าใหเ้ด็กกินแกท้อ้งเสีย

ลปูดฺ



ขงิ

33

ช่ือภาษาไทย ขิง

ช่ือภาษาเขมร กแญย็

สรรพคุณ นาํแง่งมาหัน่เป็นช้ินตม้นํ้าร้อน ด่ืมแกท้อ้งอืด ขบัลม

กแญย็



กระชาย

34

กเจียย

ช่ือภาษาไทย กระชาย

ช่ือภาษาเขมร กเจียย

สรรพคุณ ลาํตน้นาํมาลวกจ้ิมนํ้าพริก ส่วนแง่งหัน่เป็นเคร่ืองเทศ

ใส่ในขนมจีน ใส่ในแกงสัม แกงข้ีเหล็ก



ขนุน

35

คน็อร

ช่ือภาษาไทย ขนุน

ช่ือภาษาเขมร คน็อร

สรรพคุณ ผลขนุนอ่อนนาํมาแกง ขนุนอ่อนกินสดไดส้าํหรับกิน

กบันํ้าพริก หรือทาํซุปขนุน



ผกัปลงั

36

จันลวง

ช่ือภาษาไทย ผกัปลงั

ช่ือภาษาเขมร จันลวง

สรรพคุณ ใชย้อดอ่อนตม้จ้ิมนํ้าพริก หรือผดัไข่ สาํหรับคน

ทอ้งแก่กิน เช่ือวา่ทาํใหค้ลอดลูกง่าย



ตาํลงึ

37

บาฮ

ช่ือภาษาไทย ตาํลึง

ช่ือภาษาเขมร บาฮ

สรรพคุณ นาํยอดอ่อนมาแกงจืด หรือจ้ิมนํ้าพริก มีฤทธ์ิเป็นยาระบาย 

ใบนาํมาตาํปิดแผลท่ีโดนนํ้าร้อนลวก เพราะมีฤทธ์ิเยน็



ว่านหางจรเข้

38

ช่ือภาษาไทย วา่นหางจรเข้

ช่ือภาษาเขมร ปเตียล กเปอ

สรรพคุณ ใชเ้มือก เน้ือเจล รักษาแผลนํ้าร้อนลวก ไฟไหม ้บาํรุงผวิ

ปเตียล กเปอ



มะรุม

39

ช่ือภาษาไทย มะรุม

ช่ือภาษาเขมร มรุม

สรรพคุณ เมล็ดในผลสุกกินแกเ้ก๊าท ์เบาหวาน ใชใ้บกินสด หรือตม้

ก็ได ้กินแกม้ะเร็ง

มรุม



ผกักุ่ม 

40

ช่ือภาษาไทย ผกักุ่ม

ช่ือภาษาเขมร ทงัน

สรรพคุณ สมุนไพร เอาเปลือกไปแช่กบันํ้า นาํมาด่ืมหรือถู ถอนพิษ

ไขใ้นร่างกาย หรือทาแกโ้รคผวิหนงั ใบอ่อนหรือดอกเอา

มาดองเป็นผกัจ้ิมกบันํ้าพริก

ทงัน



ผกักระเฉด

41

ช่ือภาษาไทย ผกักระเฉด

ช่ือภาษาเขมร กเชด ตึก

สรรพคุณ เป็นผกันาํมาทาํอาหาร นาํมาแกง สดกินกบันํ้าพริก หรือ

ยาํ

กเชด ตึก



ผกัแว่น

42

ช่ือภาษาไทย ผกัแวน่

ช่ือภาษาเขมร พแวน

สรรพคุณ เป็นผกัจ้ิมนํ้าพริก ใบสดนาํมาตม้ด่ืมลดไข้

พแวน



ผกับุ้งนา

43

ช่ือภาษาไทย ผกับุง้นา

ช่ือภาษาเขมร ตกฺูน

สรรพคุณ เป็นผกัจ้ิมนํ้าพริก แกง หรือ ผดั

ตกนฺู



ผกัออีอม/ผกัแขยง

44

ช่ือภาษาไทย ผกัอีออม / ผกัแขยง

ช่ือภาษาเขมร มะออฺม

สรรพคุณ ใชโ้รยหนา้อาหารประเภทตม้ปลาเพื่อดบักล่ินคาวปลา 

หรือจ้ิมนํ้าพริก

มะออฺม



บัวสาย

45

ช่ือภาษาไทย บวัสาย

ช่ือภาษาเขมร ปลดึ

สรรพคุณ ใชด้อกจ้ิมนํ้าพริก มีรสฝาด ส่วนสายบวันาํมาแกง หรือ

จ้ิมนํ้าพริกมีรสออกหวาน

ปลดึ



ผกัพาย บอนจีน / ตาลปัตรฤาษี

46

ช่ือภาษาไทย ผกัพาย บอนจีน/ ตาลปัตรฤาษี

ช่ือภาษาเขมร มลวัะชอฺน

สรรพคุณ ส่วนกา้นนาํมาจ้ิมนํ้าพริกกิน

มลวัะชอฺน



สันตวาใบพาย

47

ช่ือภาษาไทย สันตวาใบพาย

ช่ือภาษาเขมร จวาตฺูก

สรรพคุณ ส่วนกา้นและใบนาํมาจ้ิมนํ้าพริกกิน

จวาตูกฺ



บัวบา

48

ช่ือภาษาไทย บวับา

ช่ือภาษาเขมร ตเป็ือล ตแร็ย

สรรพคุณ ส่วนกา้นและใบ (มีรสขม ปัจจุบนัจึงไม่นิยมกิน) นาํมา

จ้ิมนํ้าพริกกิน

ตเป็ือล ตแร็ย



แพงพวยนํา้

49

ช่ือภาษาไทย แพงพวยนํ้า

ช่ือภาษาเขมร ปิญปฺูย

สรรพคุณ ยอดอ่อนจ้ิมนํ้าพริกกิน

ปิญปูยฺ



สาหร่ายหางกระรอก

50

ช่ือภาษาไทย สาหร่ายหางกระรอก

ช่ือภาษาเขมร ซรายจําเปียม

สรรพคุณ ยอดอ่อนจ้ิมนํ้าพริกกิน (แต่ปัจจุบนัไมนิยมกิน นาํมาเล้ียง

ปลาแทน)

ซรายจําเปียม



ผกัแว่นก้านนํา้ตาล

51

ช่ือภาษาไทย ผกัแวน่กา้นนํ้าตาล

ช่ือภาษาเขมร จ็วลพนม

สรรพคุณ ยอดอ่อนจ้ิมนํ้าพริกกิน (มีรสขม ตระกูลเดียวกบั

ผกัแวน่กา้นเขียว)

จ็วลพนม



ขมิน้

52

ช่ือภาษาไทย ขมิ้น

ช่ือภาษาเขมร รมฺีด

สรรพคุณ นาํเหงา้มาตาํกบัมะขามทา ขดัผวิ หรือนาํมาทาํอาหาร

ใส่ในแกงปลา

รมีฺด



ใบย่านาง

53

ช่ือภาษาไทย ใบยา่นาง

ช่ือภาษาเขมร เว็ือร เยยีว

สรรพคุณ ใบนาํมาใส่แกงป่า ซุปหน่อไม ้หรือแกงข้ีเหลก็ถา้ไม่ใส่

กระทิก็ใส่ใบยา่นางแทน

เว็ือร เยยีว



ผกัเส้ียนผี

54

ช่ือภาษาไทย ผกัเส้ียนผี

ช่ือภาษาเขมร มเมียญ คมอจ

สรรพคุณ นาํทั้งตน้ เอามาตาํรวมกบัตน้ตดหมา (เอาส่วนขอ้) และหวั

หญา้แหว้หมู กระเทียม พริกไทย ตาํรวมกนัแลว้เอามา

ประคบ แกข้าเคล็ด ขอ้เทา้พลิก

มเมียญ คมอจ



พลู

55

ช่ือภาษาไทย พลู

ช่ือภาษาเขมร มลู

สรรพคุณ ใบพลูใชกิ้นกบัหมาก นาํใบพลูมาลนไฟอ่อนนาํมา

ประคบบริเวณทอ้งนอ้ย แกป้วดทอ้ง

มลู



หญ้าแห้วหมู

56

ช่ือภาษาไทย หญา้แหว้หมู

ช่ือภาษาเขมร ซเมา อจัแซ็ฮ

สรรพคุณ หญา้แหว้หมู เถาตดหมา ผกัเส้ียนผ ีเอามาตาํรวมกนั 

ผสมเหลา้เล็กนอ้ยหรือนํ้าร้อนก็ได ้แลว้ประคบท่ี

บริเวณขา แกเ้ส้นตึง เคล็ด

ซเมา อจัแซ็ฮ



ข่าเหลือง
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ช่ือภาษาไทย ข่าเหลือง

ช่ือภาษาเขมร รันเดญ ลฺืง

สรรพคุณ เป็นเคร่ืองเทศ ใชป้รุงอาหาร ดบักล่ินคาว

รันเดญ ลืฺง



กระเจียว
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ช่ือภาษาไทย กระเจียว

ช่ือภาษาเขมร กจอฺก เนิฺก

สรรพคุณ ใชด้อกจ้ิมนํ้าพริก (ดอกออกประมาณเดือนเมษายน พฤษภาคม) 

ส่วนหวัใชต้าํปิดแผลเร้ือรัง

กจอฺก เนิฺก



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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