
รายงานศกึษาชนดิพันธุไม 

เรื่อง“โลดทะนง” 
 

แผนงานพื้นฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเตบิโต บนคุณภาพชีวติที่เปนมติรกบั

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจัดการ กจิกรรมหลักสงเสรมิ

และพัฒนาการปาไม กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชน 

      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเตมิ)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยศูนยศึกษาและพัฒนาวนศาสตรชุมชนที่ ๑๖ ฝายพัฒนาวนศาสตรชุมชน  

       สวนจัดการปาชุมชน สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๙ สาขาปราจนีบรุ ีกรมปาไม 

    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
 



คํานาํ 

ตามแผนปฏิบัตงิานและแผนการใชจายเงนิ แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการ

เตบิโต บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมอยางย่ังยนื ผลผลติพื้นที่ปาไมไดรับการบรหิารจดัการ 

กจิกรรมหลกัสงเสรมิและพัฒนาการปาไม กจิกรรมพัฒนาวนศาสตรชุมชนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐(เพ่ิมเตมิ)ในพื้นที่รับผิดชอบศูนยศกึษาและพัฒนาวนศาสตรชุมชนที่ ๑๖ ไดดําเนนิการคัดเลอืก

ศกึษาชนดิพันธุไม เรื่อง “โลดทะนง”ซ่ึงเปนไมที่พบไดทัว่ไปตามปาเต็งรงั,ปาเบญจพรรณและปาดบิแลง 

โลดทะนงมีคุณคาทางดานสมุนไพร มีความโดดเดนในการถอนพิษงูที่ไดผลชัดเจน มีสรรพคุณถอนพิษ

ตกคางในรางกาย,แกหดื,แกวัณโรค,เปนยาระบาย เปนตน   

ศูนยศกึษาและพัฒนาวนศาสตรชุมชนที่๑๖ จงึมองเห็นคุณคาและประโยชนของตน “โลดทะนง” 

เพื่อประโยชนทางดานสมุนไพร  และเผยแพรใหแกผูที่สนใจในการศกึษาตอไป ทั้งเปนการอนุรักษพันธุ

ไมชนดินี้ ที่ชุมชนในทองถิ่นนํามาใช ไมใหสูญพันธุตอไป 

ทัง้นี้ทางศนูยศกึษาและพัฒนาวนศาสตรชุมชนที่ ๑๖  ขอกราบขอบพระคุณ คุณลุงบุดด ีอรันนาจ 

ปราชญชาวบานจากปาชุมชนบานพราว และนายประยูร สําราญด ี ปราชญชาวบานจากปาชุมชนบาน

ใหมไทยพัฒนาที่ใหขอมูลและอํานวยความสะดวกในการศกึษา ในพื้นที่ปาชุมชนบานพราวและบานใหม

ไทยพัฒนา จังหวัดสระแกว และผูที่เกี่ยวของในการศกึษามา ณ โอกาสนี้ 

 

 

คณะผูจัดทํา 

      โดยศูนยศกึษาและพัฒนาวนศาสตรชุมชนที่ ๑๖ 

            ฝายพัฒนาวนวนศาสตรชุมชน สวนจัดการปาชุมชน 

         สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที ่๙ สาขาปราจนีบุร ี 
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สารบัญ 

  เนื้อเร่ือง       หนา 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร      ๑-๓ 

 การขยายพันธุ        ๓-๕ 

 ลักษณะการกระจายพันธุ      ๖ 

แหลงผลติกลา        ๖ 

การคัดเลอืกเตรยีมพื้นที่ปลกู      ๖ 

วิธกีารปลกู        ๗-๘ 

การเจริญเตบิโต และการบํารุงรกัษา     ๘ 

โรคแมลงและการปองกันกําจัด      ๙ 

การคัดเลอืกและวิธกีารเกบ็เกี่ยวผลผลติ     ๙-๑๐ 

ประโยชนของโลดทะนงแดง      ๑๑ 

ขอมูลการศกึษาวธิกีารใชประโยชนของโรงพยาบาลอภัยภูเบศร  ๑๑-๑๒ 

การนําไปใชประโยชนและสรรพคุณสวนตางๆ    ๑๓ 

วิธกีารใช        ๑๔ 

 เลาเรื่องโลดทะนงแดงจาก “ปาชุมชนบานพราว”    ๑๕ 

 เลาเรื่องโลดทะนงแดงจาก “ปาชุมชนบานใหมไทยพัฒนา”  ๑๖ 

 คาใชจายจากการปลูก       ๑๗ 

 รายไดและราคาการจดัจําหนาย      ๑๗ 

 สรุป         ๑๘ 

 ขอเสนอแนะ        ๑๘ 

 เอกสารอางอิง         
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เอกสารอางอิง 
เต็ม  สมิตนิันทน. ๒๕๔๔ ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย.สวนพฤกษศาสตรปาไม.สํานักวชิาการปาไม 

กรมปาไม 
อภัยภูเบศรสาร.ปที๑่๒.ฉบับที่๑๓๙.ประจําเดอืนมกราคม ๒๕๕๘ 

WWW.googIe.com 
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โลดทะนง 
ช่ือวงศ   EUPHORBIACEAE 

ช่ือวทิยาศาสตร Trigonostemonreidioides(Kurz)Craib 

ช่ืออ่ืนๆ  ทะนง รักทะนง (นครราชสีมา),นางแซง

(อุบลราชธานี),โลดทะนงแดง(บุรรีัมย),ดูเบี้ย ดูเตี้ย(เพชรบุรี)ทะนง

แดง(ประจวบคีรีขันธ),ขาวเย็นเนิน หัวยาเขาเนินเย็น (ราชบุร ี

ประจวบครีขัีนธ)หนาดคํา(ภาคเหนอื) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ลักษณะของตนโลดทะนงจัดวาเปนไมพุมขนาดเล็ก มีความสูงไดถงึ ๑ เมตรมีรากสะสม

อาหาร ผิวสแีดงอมมวง เนื้อสขีาว สวนลําตนมีขนาดเรยีวเล็ก ข้ึนเปนกอโดยทุกสวนของตนจะมีขน

ข้ึนลําตนจะมีขนสัน้นุมข้ึนหนาแนน สามารถพบไดตามปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ และปาดบิแลง 

ลักษณะของลําตนโลดทะนงจําแนกแบงออกเปน ๓ ชนิด ตามลักษณะของดอกที่พบใน

การศกึษาครัง้นี้ตามชนดิของดอก คอื ดอกสขีาว ดอกสชีมพู ดอกสมีวงเขมหรอืเกือบดําลักษณะลํา

ตนของโลดทะนงก็จะแตกตางกันออกไป 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ในการศกึษาโลดทะนงครัง้นี้ศกึษา ชนดิดอกมวงเขมหรอืเกอืบดําที่พบในปาชุมชน

บานใหมไทยพัฒนา หมูที่ ๖ ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกวและชนิด

ดอกสขีาวพบเปนสวนนอยในพื้นที่ทําการศกึษา 

ลําตนของดอกสขีาว ลําตนของดอกสชีมพู ลําตนของดอกสมีวงเขมหรอืเกอืบดํา 
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ใบ  โลดทะนงใบเปนใบเดี่ยวออกเรียงสลับกัน มีขนนุมข้ึน

หนาแนนบนผิวใบทัง้สองดาน ลักษณะใบเปนรูปขอบขนาน หรอืเปนรูป

ขอบขนานแกมรูปใบหอก มีความกวางประมาณ ๒- ๔ เซนติเมตร

และยาวประมาร ๖-๑๐ เซนตเิมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน มีตอม

เล็กๆอยู ๒ ตอม สวนขอบใบเรียว สามารถเห็นเสนใบยอยไดชัดเจน 

และมีกานใบยาวประมาณ ๑-๑.๕ เซนตเิมตร 

 

 

 

 

ดอก  โลดทะนงออกดอกเปนชอแบบกระจาย ดอกสขีาว สี

ชมพู และสมีวงเขมหรือเกือบดําโดยชอดอกจะออกบริเวณซอกใบ

และบริเวณกิ่งกานมีความยาวประมาณ ๗-๑๐ เซนติเมตร ดอก

เปนแบบแยกเพศอยูบนตนเดียวกัน โดยจะมีดอกตัวผูจํานวน

มากกวาอยูที่บรเิวณโคนของชอ มีลักษณะตูมกลม และดอกตัวผูจะ

มีกลบีเลี้ยงอยู ๕ กลีบ กานดอกมีขน มีกลีบดอก ๕ กลีบและไมมี

ขน มีเกสรตัวผูจํานวน ๖ กาน กานเกสรจะเช่ือมตดิกนัเปนแทงเดยีว 

สวนดอกตัวเมียจะมีลักษณะตูมเปนรูปไข มีกลีบเลี้ยง ๕ กลีบ และ

มีขนที่จานฐานดอกลอมรอบฐานของรังไขมีรังไขอยูเหนือวงกลีบ 

กลบีดอกเปนเปนสีขาว โดยสามารถออกดอกไดตลอดทัง้ป 
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ผล  โลดทะนงลกัษณะของผลคอนขางกลมผลแหงแตก

ไดมีขนสัน้นุมปกคลุมผลอยูหนาแนน ผลแบงออกเปน ๓ พู เห็น

ไดชัดเจน มีเสนผาศูนยกลางประมาณ ๑๒ มิลลเิมตร มีกานผล

สแีดงยาวประมาณ ๓-๕เซนตเิมตร ภายในผลมีเมลด็ลกัษณะ

คอนขางกลมหรอืเปนรูปไขแกมรปูสามเหลี่ยมสเีหลอืง ยาว

ประมาณ ๕-๖ เซนตเิมตร ผิวเรยีบ 

 

 

 

 

การขยายพันธุ 

 จากการศกึษาไดทําการทดลองการขยายพันธุโลดทะนง ๒ วธิ ีคอื  

 ๑.การเพาะเมลด็ 

 ๒.การปกชําเหงา 

 

 1.การเพาะเมล็ด 

 

 -การคัดเลอืกเมล็ดไมลบีหรอืฝอเปนเมลด็ที่แกจดั

จะทําใหเปอรเซ็นตการงอกสูง 
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-จัดเตรียมแปลงเพาะหรือกระบะเพาะและจัดเตรียม

วัสดุเพาะอาจเปนทราย,ดนิ,ขุยมะพราว,ข้ีเถาแกลบ,หรอืเปนดิน

ผสมตามสูตรตางๆที่เหมาะสมหรอืวัสดุในทองถิ่นที่หาได 

 

 

-นําดนิหรอืวัสดุเพาะ ตากแดดฆาเช้ือโรค แลวนําวัสดุเพาะใสแปลงเพาะประมาณ ๒/๓ สวน

ของแปลงเพาะ 

-นําเมล็ดทีเ่ตรยีมไว โรยไปใหทั่วแปลงเพาะโดยไมใหเมล็ดซอนทับกัน 

       -นําทราย หรอืวัสดุเพาะกลบบนเมลด็ไมหนาเกนิไป 

-รดน้ําเชา-เย็น ถาความช้ืนมากใหรดน้ําวันละครัง้ หรอืใหเหมาะสมกับสภาพอากาศสังเกต

ดูจากวัสดุเพาะเปนหลกั 

           -เม่ือครบ ๗-๑๐ วัน เมล็ดเริ่มงอกแตกใบราก 

           -เม่ือตนกลาแตกใบเลี้ยง ยายลงถุงเพาะชํารดน้ําเชา-เย็น 

 

 

๒.การปกชําเหงา 

 -เตรี ยมถุ ง ชํา โ ดยผสมดิน  กั บ วัสดุ เ พาะ ชํ า

ประกอบดวย ดนิผสม แกลบดิบ หรือข้ีเถาแกลบ อัตราสวน๒/๑

หรือดินผสมอยางอ่ืนๆที่เหมาะสม และหาไดในทองถิ่นกรอกถุง

เพาะชําขนาด ๒x๖ หรือใหญกวาตามความเหมาะสมของเหงา 

วางเรยีงเปนแถวเพื่อสะดวกในการดูแลรักษา 
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-ตัดแตงสวนโคนเหงา และตัดสวนปลายออกใหมี

ความยาว จากสวนโคนถึงสวนปลายประมาณ ๑๕-๒๐ 

เซนตเิมตร 

 

 

 

 

-ปกชําเหงาลงถงุชํา โดยสวนที่เปนเหงาชําลกึลง

ในถุงชําประมาณ๑/๓ของถุงชํา 

 

 

 

 -กางตาขายพรางแสงปองกนัสัมผัสอากาศ หรอืแสงแดดรอนจัดจนเกนิไปหากเพาะชําในจํานวน

ที่นอยอาจวางใตโคนตนไมหรอืที่บงัแสงรําไรอ่ืนๆก็ได 

 -รดน้าํเชา-เย็น 

 -ประมาณ ๑๕-๒๐ วันแตกรากและยอดออน 
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ลักษณะการกระจายพันธุ  

 โดยธรรมชาตโิลดทะนงจะงอกตามพื้นดนิ บรเิวณที่มีตนแมพันธุในฤดูฝน พอถงึฤดู

แลงตนมักตายแลวเกดิใหม เม่ือเขาสูฤดูฝนอีกจะแตกลาํตนใหมตรงบรเิวณโคนตนเดมิ พบทั่วไปตาม

ปาเบญจพรรณแลง 

 

 

 

 

 

แหลงผลติกลา  

 จากการศึกษาชนิดพันธุไม พบโลดทะนงอยูสามชนิด คือชนิดดอกชมพูพบในพื้นที่

ทําการศกึษาปาชุมชนบานพราวชนิดดอกสีมวงเขมหรือเกือบดําพบจํานวนมากและชนิดดอกสีขาว

พบจํานวนนอยมากในพื้นที่ปาชุมชนบานใหมไทยพัฒนาผูที่สนใจสามารถหาไดจากธรรมชาติและ

ศกึษาตัวยาสมุนไพรไดตามปาทั่วๆไปหรอืตามแหลงผลติกลาสมุนไพรจําหนาย 

 

การคัดเลอืกเตรียมพ้ืนท่ีและการปลูก 

 การคัดเลอืกพื้นที่ปลูกโลดทะนง เปนพชืที่พบตามปาเบญจพรรณ,ปาเต็งรังและตามสภาพ

ปาเสื่อมโทรม ทนตอสภาพแหงแลง เปนพชืที่มีรากสะสมอาหาร ใชสวนของรากในการใชประโยชน 

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทั่วไป และเหมาะกับการปลูกในพื้นที่สวนสมุนไพรแปลงวนเกษตร ใครที่นยิม

ปลูกพันธุไมสมุนไพรกไ็มควรพลาด ที่จะลองหาโลดทะนงมาทดลองปลูกเพื่อศกึษาประโยชน ไวใชใน

ชีวิตประจําวัน ทั้งยังเปนการอนุรักษพันธุกรรมพืช และสามารถพัฒนาเปนการปลูกในรูปแบบเชิง

พานชิ พื่อใชในกลุมพืชสมุนไพรพื้นบานทางเลือก จึงควรคํานึงถึงการคัดเลือกพื้นที่ตอบสนองกับ

วัตถุประสงคตอไป 
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 วธิกีารปลูก 

 

  ๑.ปกหลักหมายแนวปลูก 

 

 

 

 

  ๒.ขุดหลุมปลูก กวาง X ลกึ ประมาณ ๓๐ X ๓๐

เซนตเิมตร หรอืตามความเหมาะสมของขนาดตนพันธุ 

 

 

 

 ๓.ใชวัสดุรองเชนเศษฟาง,หญาแหง,แกลบดบิ

,ผสมคลุกเคลาปุยคอก หรอืปุยหมักรองพื้นกนหลุม 

 

 

 

 

  ๔.ฉกีถุงเพาะชําตนกลาออก วางตนกลาลงหลุม 
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๕.กลบดวยวัสดุดนิผสมทีเ่ตรยีมไว และกดดนิรอบโคนตน 

 

 

 

  

  ๕.รดน้ําเชา-เย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเจริญเตบิโตและการบํารุงรักษา 

 โลดทะนงเปนพชืที่พบตามปาเบญจพรรณ หรอืปาเต็งรัง หรอืปาเสื่อมโทรมทั่วไป ทน

ตอสภาพอากาศที่แหงแลง เมล็ดเจรญิงอกงามในฤดูฝนพอถงึฤดูแลงตนมักตาย แตจะเหลือเหงาไว

ใตดิน แลวแตกตนใหมบริเวณที่เดิมเม่ือเขาสูฤดูฝน และอยูในพื้นที่มีน้ําทวมขังจะสามารถ

เจรญิเตบิโตไดด ีทนตอสภาพอากาศไดทุกสภาพ รวมถงึทัง้สภาพแหงแลงมีรากสะสมอาหารพองโต

รากจะมีขนาดใหญ หรอืขนาดเล็กข้ึนอยูกับอายุของลําตนและขนาดทรงพุม 
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 การบํารุงรักษานั้น หากนํามาปลูกเปนแปลงพืชสมุนไพร หรืออาจพัฒนามาเปนใน

รูปแบบเชิงพานิช ก็สมควรมีการบํารุงรักษาโดยมีการรดน้ํา เชา-เย็น สําหรับตนกลาที่นํามาปลูก

ใหมในระยะแรก จนกวาตนกลาจะแข็งแรงการใสปุย อาจเปนปุยเคมี,ปุยหมัก,หรือปุยคอกก็ไดเพื่อ

เปนการบํารุงเตมิธาตุอาหารในดนิ ใหโลดทะนงแดงนั้นสามารถเจริญเติบโตพอที่จะปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมพื้นที่ปลูกในระยะแรกๆ 

โรคแมลงและการปองกันกําจัด 

จากการศกึษาชนดิพันธุไมโลดทะนงไมพบโรคและแมลงรบกวน 

 

การคัดเลอืกและวธิกีารเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 จากการศึกษาการ เก็บเกี่ยวผลผลิตควรคํานึงถึงการนําไปใชประโยชน ควรเลือกมี

ขนาดเหมาะสม กับการนําไปใชประโยชนขนาดตนและทรงพุมใหญ จะมีรากสะสมอาหารมาก ขนาด

ตนและทรงพุมเล็ก ก็จะมีรากสะสมอาหารนอย ตามขนาดอายุที่เหมาะสมการเก็บผลผลิตไปใช

ประโยชนเลอืกตนที่มีอายุ ๒-๓ ปข้ึนไป เพราะจะมีรากสะสมอาหารที่เหมาะสมกับการนําไปใชแตละ

ครัง้ หากเหลอืก็สามารถใชครัง้ตอไปได 

วธิกีารเก็บเกี่ยวผลผลติ 

-ใชเสยีมหรอืจอบขุด หางจากโคนตนใหรอบ 

 

 

 

 

-ขุดใหลกึลงไปใหเทาความยาวของราก ที่หย่ัง

ลกึลงไปในดนิ 
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-ใชเสยีมหรอืมือ แซะดนิที่อยูรอบรากออก 

 

 

 

 

  -นํารากข้ึนมาตัดแตง และตดัสวนโคน 

ลําตนออก 

 

 

 

 

-ลางทําความสะอาด ดวยน้ําเปลา 

 

 

 

 

  -นําไปใชประโยชน 
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ประโยชนของโลดทะนง 

 จากการศึกษาโลดทะนงแดง พบวาไดนํามาใชประโยชนดานยาสมุนไพรอยาง

แพรหลายในกลุมหมอยาสมุนไพรพื้นบาน และวงการแพทยทางเลือกโดยสวนที่นํามาปรุงเปนยา

รักษา คอืสวนรากสวนรองลงมาคอืสวนเหงา 

 จากคําบอกเลาในแวดวงของหมอยาพื้นบาน ที่เช่ียวชาญดานการรักษาพิษงูหรอืสัตว

มีพิษกัดตอย ตองรูจักประโยชนและการใชประโยชนของสมุนไพรโลดทะนง เพราะมีความโดดเดนใน

การถอนพิษงูไดดมีาก บางรายมีพิษตกคางสะสมในรางกายเปนเวลานานหลายปแตพอไดทําการ

รักษา จากหมอยาสมุนไพรพื้นบานที่เช่ียวชาญ โดยการใชโลดทะนงแดงถอนพิษอาการที่เกดิจากพิษ

นัน้กห็ายลลุวงดวยด ีจนทําใหรางกายปกต ิ

ขอมูลการศกึษาวธิใีชประโยชนดานสมนุไพร ของโรงพยาบาลอภัยภูเบศร 

 
โลดทะนงแดงสมุนไพรแกพิษง ู

จากสถติขิองกระทรวงสาธารณสุขพบวา ประเทศไทยมีผูปวยถูกงูกัดประมาณ 7,000 ราย

ตอป ซ่ึงในประเทศไทยก็พบงูพิษหลากหลายชนิดโดยจะแบงเปนหลักๆตามระบบที่ถูกพิษไดแกพิษ

ตอระบบประสาท (neurotoxin) เชนงูเหางูจงอางพิษตอระบบเลือด (hematotoxin) เชนงูกะปะงูเขียว

หางไหมงูแมวเซาพิษตอกลามเนื้อ (myotoxin) เชนงูทะเลพิษออนสําหรับการดูแลผูปวยที่ถูกงูพิษกัด

ข้ันแรก คอืการยนืยันวาถูกงูพิษกัดไมวาจะเปนการรูจักชนดิของงูหรือการนํางูพิษมาดวยหรือการดู

รอยเข้ียว ดูอาการและอาการแสดงจําเพาะของการถูกงูพิษกัดการ ทําserodiagnosisจากตัวอยาง

เลอืด แตอยางไรก็ตามงูพิษจะไมปลอยพิษทุกครัง้หลังฉกกัด เพราะพิษของงูมีไวลาเหยื่อหาอาหาร 

การปฐมพยาบาลควรใหผูปวยมีการเคลื่อนไหวนอยที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งบรเิวณที่ถูกกัดลางแผล

ใหสะอาด นํางูไปโรงพยาบาลดวยหากทําไดแตในกรณทีี่งูหนไีปแลวก็ไมจําเปนตองไลตามเนื่องจาก

แพทยสามารถวินิจฉัยได หามดูดพิษงูดวยปากหรือกรีดแผล ในระบบการแพทยของโรงพยาบาล

ท่ัวไปถาคนไขถูกงูพิษกัด แพทยจะยังไมฉีดเซรุมให ตองรอดูอาการจนกวาจะมีอาการทางระบบ

ตางๆกอน เชนถาถูกงูที่มีพิษตอระบบประสาทกัดคนไขจะมีอาการหนังตาตกแขนขาออนแรงหายใจ

ลําบาก พูดไมชัดหาก เปนเชนนี้จงึจะไดรับการฉดีเซรุม เพราะเนื่องจากเซรุมอาจทําใหเกดิอาการแพ

ได นอกจากนี้เซรุมผลติไดยากมีราคาแพง เก็บไดไมนาน เพราะฉะนัน้ตองมีขอบงช้ีที่ชัดกอนใชยาแต

ในทางปฏิบัติแลวไมมีใครอยากรอใหเกิดอาการกอนแนนอน ดวยเหตุนี้จึงอยากใหทานผูอานรูจัก

สมุนไพรสําหรับรักษาพิษงู สามารถใชรักษาไดโดยไมตองรอใหเกดิอาการกอนสําหรับสมุนไพรรักษา

พิษงูที่ไดถูกรายงานไวมีถึง 40 ชนิดหนึ่งในนั้นคือโลดทะนงแดงTrigonostemonreidioides(Kurz) Craib

หมอพื้นบานไดมีการใชมาอยางยาวนานเปนตาํรับแกพิษสัตวกัดตอย และพิษจากงูโดยเฉพาะงูพิษที่ทํา
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ใหเกดิพิษตอระบบประสาท โลดทะนงแดงและโลดทะนงขาว เปนพืชในวงศEuphorbiaceae ความ

แตกตางระหวางตนไมทัง้สองชนดินี้ คอืสขีองเปลอืกหุมรากถาเปนสดีําเรยีกวาโลดทะนงขาว และถา

เปนสแีดงเรยีกโลดทะนงแดง เปนไมที่เจรญิงอกงามในฤดูฝนถงึฤดูแลงตนมักตายแลวเกิดหนอใหม

เม่ือเขาสูฤดูฝน แตเราจะเห็นการใชโลดทะนงแดงมากกวาเพราะวาโลดทะนงขาว เปนไมหายาก

ตํารับโลดทะนงแดง รักษาพิษงูที่มีการเผยแพรจากโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา จ.สุรนิทร เปนตํารับที่มีการใชจรงิในโรงพยาบาล โดยใชหลักการรักษาแบบผสมผสานจะมี

หมอเอียะ สายกระสุน หมอพื้นบานรวมรักษาคนไขที่ถูกงูกัด กับทีมแพทยในโรงพยาบาลซ่ึงใช

สมุนไพร 3 ชนดิคอืรากตนโลดทะนงแดงหมาก และมะนาวโดยไดทําการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ

พบวาผูปวย 11 ราย เปนงูที่มีพิษตอระบบประสาทกัด 9 ราย และเปนงูที่มีพิษตอระบบเลือด 1 

ราย และสรุปไมได 1 ราย ซ่ึงผูปวยทั้งหมดมีระดับความรุนแรงของอาการนอย ใชรากของตน

โลดทะนงแดง และผลหมากนํามาฝนกับหนิลับมีดบบีน้ํามะนาวใสเปนตัวผสานยาทั้งสองเขาดวยกัน

นํามาพอกบรเิวณแผลที่ถูกงูพิษกัด และผสมกับน้ําสะอาดประมาณครึ่งแกว ใหผูปวยดื่มเพื่อขับพิษงู

จากภายในรางกาย หลังจากที่ผูปวยดื่มยาสมุนไพรไประยะหนึ่งจะมีอาการคลื่นไสอาเจยีน บางรายมี

อาการถายเหลว ซ่ึงเปนผลจากยาสมุนไพรผลการรักษาผูปวยสวนใหญ 8 ราย นอนรักษาตัวใน

โรงพยาบาลเพียงวันเดยีวผูปวย 5 ราย เกดิอาการอาเจยีนหลังจากกินยาสมุนไพร และหยุดภายใน 

1 – 3 ช่ัวโมง กลุมที่อาเจยีนนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 2.4 วัน กลุมที่ไมอาเจยีนนอนโรงพยาบาลเฉลีย่

เพียง 1 วัน ผูปวยที่เกดิพิษตอระบบประสาทอาเจยีนโดยนาน 180 นาทีและเกิดพิษตอระบบเลือด

อาเจยีนเฉลี่ยนาน 21.5 นาที 
 
 นอกจากนี้ยังมีการวิจัยตอยอดไปอีก เกี่ยวกับผลการรักษาคนไขที่ถูกงูพิษกัดตามแนว

เทือกเขาพนมดงรัก (นครราชสีมา.บุรีรัมย,ศรีสะเกษ,สุรินทร และอุบลราชธานี) พบวาการใช

สมุนไพรรักษามีอัตราการหายอยูที่ 97 % อัตราการสงตออยูที่ 3% แตถาเปนคนไขที่ไมไดรับ

สมุนไพร ใชแตเซรุมและยาอัตราการหายอยูที่ 87% อัตราการสงตออยูที ่11% งานวิจัยนี้เปนงาน

ที่ยนืยัน วาสมุนไพรตํารับนี้มีประโยชน และสามารถรักษาพิษงูไดอยางมีประสิทธิภาพจากทั้งหมดที่

เลามาคงสรุปได วารากโลดทะนงแดงเปนสมุนไพรพื้นบานที่มีประสิทธิภาพในการรักษาพิษงูไดเปน

อยางด ี
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การนําไปใชประโยชนและสรรพคุณสวนตางๆ 

สรรพคุณสวนเหงา 

-เหงา ฝนทาแกสวิแกสวิฝา และฟกชํ้าเคล็ดบวม 

สรรพคุณสวนรากตามตํารายาพ้ืนบาน 

-ตํารายาพื้นบาน ใชรากเขายากับน้ํามะนาว ฝนกับน้ําดืม่แกผิดสําแดง พิษแมงมุมทําใหอาเจยีนถอน

พิษเบื่อเมา รากผสมกับพญาไฟ และปลาไหลเผือก ฝนน้ําดื่มถอนเมาเหลา 

-ตํารายาพื้นบานหมอยาสมุนไพร ที่มีความนยิมใชกนัอยางแพรหลาย และไดผลใชรากผสมกับเมลด็

หมาก ฝนน้ํากนิและผสมกับน้ํามะนาว ทาแผลแกพิษง ู ชนดิที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท ซ่ึงควรมี

การวิจัยเพ่ิมเตมิ 

-ตมน้ําดื่ม หรอืฝนกับน้ํากนิทําใหอาเจยีนอยางหนัก ใชถอนพิษคนกนิยาเบื่อยาเมา 

-ฝนกับน้าํกนิชวยใหเลกิดื่มเหลา 

 

สรรพคุณสวนรากตามตํารายาไทย 

-รากมีรสรอน ฝนน้ํากนิทําใหอาเจยีน เพื่อถอนพิษยาเบื่อเมาพิษเห็ด และหอยแกพิษงูแกเสมหะเปน

พิษ(เสมหะหรอือุจจาระเปนมูกเลอืด)แกหดื แกวัณโรค เปนยาระบาย ฝนเกลื่อนฝ หรอืดดูหนองถาฝ

แตก แกฟกชํ้า เคล็ดบวม แกปวดฝ คุมกําเนดิ ตมดื่ม แกวัณโรค ฝนกับน้ํามะนาว หรอืสุรา 

รับประทานแกพิษงู ฝนทาแกฟกชํ้า เคล็ดขัดยอก 

 

 

 

 

วธิกีารใชโลดทะนง 
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 ยาพื้นบานใช ราก ผสมกบัเมล็ดหมาก ฝนน้ํากนิ และผสมกับน้ํามะนาว ทาแผลแกพิษ

งูชนดิที่ออกฤทธิต์อระบบประสาท ซ่ึงควรมีการวจิยัเพ่ิมเตมิ และตมน้ําดื่ม หรอืฝนรับประทาน ทํา

ใหอาเจยีนอยางหนักใชถอนพิษคนกนิยาเบื่อยาเมา หรอืฝนน้ํากนิชวยใหเลกิดื่มสุรา 

 ตํารายาไทยใช ราก มีรสรอนฝนน้ํากนิทําใหอาเจยีนเพือ่ถอนพิษคนกนิยาเบื่อ เมาพิษ

เห็ดและหอย แกพิษงูแกเสมหะเปนพิษ (เสมหะหรอือุจาระเปนมูกเลอืด) แกหดื แกวัณโรค เปนยา

ระบาย ฝนเกลื่อนฝ หรอืดูดหนองถาฝแตก แกฟกชํ้า เคล็ดบวม แกปวดฝ คุมกําเนดิ ตมดื่ม แกวัณ

โรค ฝนกับน้ํามะนาวหรอืสุรา รับประทานแกพิษงู ฝนทาแกฟกชํ้า เคล็ดขัดยอก 

สาธติการใชโลดทะนงแกพิษงูและถอนพิษยาเบื่อเมาพิษเห็ด 
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เลาเร่ืองโลดทะนงแดงจาก “ปาชุมชนบานพราว” 

 ลุงบุดด ีอรัญนาจปราชญชาวบานจากปาชุมชนบาน

พราว จังหวัดสระแกว ทานไดเลาวาไดมีประสบการโดยตรงจาก

การนํารากของโลดทะนงแดงสามารถใชถอนพิษงู แกผดผ่ืน แกคัน 

แกแพยาตางๆแกสําแดง แกถอนเมาเหลา ถอนพิษ ไขมาลาเรีย 

วิธกีารนําไปใชเปนยารับประทาน โดยนํารากโลดทะนงแดงมาลาง

ใหสะอาด เตรยีมนําน้ําซาวขาว ฝนจนไดปริมาณที่ตองการ นําไป

รับประทานไดตามอาการของไข (ควรใชผากรองกอนรับประทาน)

โลดทะนงที่ใชประโยชนของปราชญหรือหมอยาสมุนไพรในทองที่

ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ที่พบและ

นํามาใชคอืชนดิดอกสชีมพู จากการสอบถามผูรูเช่ียวชาญ หรอืทางการแพทยชนดิสชีมพู ไมคอยพบ

และนยิมนํามาใชประโยชนมากนัก เพราะฤทธิ์ทางยาจะนอยกวาชนดิดอกสมีวงเขมหรอืเกอืบดําและ

ดอกขาว 
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เลาเร่ืองโลดทะนงแดงจาก “ปาชุมชนบานใหมไทยพัฒนา” 

 นายประยูรสําราญดี ผูชวยผูใหญบาน บานใหมไทย

พัฒนาและปราชญชาวบานใหมไทยพัฒนา ทานไดบอกไววา การใชยา

สมุนไพรของคนอีสานนัน้ทานจะรวบรวมตนไมที่มีสรรพคุณทางยาตาม

สวนตางๆของสมุนไพร เหลานั้น ไมวาจะเปนสวนของ ลําตน,แกน

,เปลอืก,ราก,เหงาหัว,ใบ,ผล,ดอก และ เมล็ด มาลางทําความสะอาด 

ตากใหแหง จากนัน้ก็จะหอดวยผาขาว ในหอนัน้ก็จะมีหนิสําหรับฝนยา

ดวยหนึ่งอัน แลวทานก็จะเก็บไวบนหิ้งพระหรือที่สูงใหพนมือเด็ก เม่ือ

เกดิเหตุฉุกเฉนิเชนงกูัด,แมงปองตะขาบหรอืสัตวมีพิษกัด หรอืปวดทอง

กะทันหัน ก็หยบิสมุนไพรในหอมาใชไดทันท ีสําหรับโลดทะนงนั้น สวน

ที่ใชเปนยาคอืรากหรอืหัวที่อยูใตดิน ฝนกับน้ํากินแกพิษงู,ตะขาบ,แมง

ปองแมงมุม,ตมกนิแกยาเบื่อเมา,เมาเห็ด,เมาหอย,แกวัณโรค,หอบหืด

,แกผิดสําแดง เปนภูมิปญญาที่ใชสบืทอดกันมาสวนของโลดทะนงที่พบในพื้นที่ปาชุมชนบานใหมไทย

พัฒนา ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว พบท่ัวไปในพื้นที่เปนชนิดสีมวง

เขมหรอืเกอืบดํา ซ่ึงเปนชนดิที่พบมากในกลุมหมอยาสมุนไพรที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย และเปน

ชนดิที่พบใชในกลุมวงการแพทยและชนดิสขีาวพบจํานวนนอย 
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คาใชจายจากการปลูก 

 จากการศึกษาชนิดพันธุไมโลดทะนง ยังไมพบการปลูกเชิงพานิช พบจากการการใช

ประโยชนสมุนไพร ที่พบนํามาจากแหลงธรรมชาติ จากการการใชประโยชนในกลุมปราชญชาวบาน

และทางการแพทย ยังไมแพรหลาย และเปนที่รูจักคนทั่วไป จึงไมสามารถประเมินคาใชจายในทาง

เศรษฐกจิได 

รายไดและราคาการจัดจําหนาย 

 ราคาจําหนายทั่วไปในทองตลาด รานคาสมุนไพรแผนโบราณ และรานจําหนายพันธุพชื

สมุนไพร 

 ขนาดถุงชํา ๒x๖”    ราคา ๓๕ บาท 

 สมุนไพรแหง ๑ กโิลกรัม   ราคา ๒๕๐ บาท 

 สมุนไพรบดผง ๑ กโิลกรัม   ราคา ๑๐๐๐ บาท 
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สรุป 

 โลดทะนง มีช่ืออ่ืนๆ เรียกช่ือตางกันในแตละภูมิภาคของประเทศ จัดเปนไมพุมขนาดเล็กมี

ความสูงไดถงึเมตร ใบเปนใบเลี้ยงเดี่ยว ดอกออกเปนชอ จําแนกออกเปนสามชนิดดอกสีขาว ดอกสี

ชมพู ดอกสมีวงเขมหรอืเกอืบดํา จากการศกึษาชนดิพันธุไมครั้งนี้ พบดอกสีชมพู ในทองที่ปาชุมชน

บานพราว และชนดิดอกสีมวงเขมหรือเกือบดําพบมาก และดอกสีขาวพบจํานวนนอย ในทองที่ปา

ชุมชนบานใหมไทยพัฒนา จังหวัดสระแกว สามารถออกดอกไดทั้งป ผลคอนขางกลม แบงออกเปน

สามพู จากการศึกษาการขยายพันธุ โดยการเพาะเมล็ด และปกชําเหงา การกระจายพันธุโดย

ธรรมชาติ พบตามปาเบญจพรรณแหงแลง สามารถปลูกไดทั่วไปใหเหมาะสมกับวัตถปุระสงค การใช

ประโยชน บํารุงรักษางาย โรคและแมลงไมรบกวน สวนที่นํามาใชคอืสวนราก และมีผลการวิจัยทาง

การแพทย นํามาใชประโยชนดานยาสมุนไพร ที่ไดผลนําไปรักษาผูปวยที่ถูกสัตวมีพิษกัด โดยเฉพาะงู

พิษที่ทําใหเกดิพิษตอระบบประสาท เชน งูเหา,งูจงอาง ไดผลดีนาพอใจ ไดรับการยอมรับจากกรม

พัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลอืก แตการใชสมุนไพรนี้ยังไมเปน

ที่แพรหลาย เนื่องจากสมุนไพรโลดทะนง เปนพชืสมุนไพรที่ข้ึนเองตามธรรมชาติ  ยังไมพบการปลูก

เพื่อใชประโยชน จงึมีวัตถุดิบนอย สมควรหนวยงานที่เกี่ยวของมาดําเนินการสงเสริม สนับสนุนใน

การปลูกพืชสมุนไพรชนิดนี้ ใหแพรหลาย ทั้งเพื่อเปนการอนุรักษพันธุกรรมพืช และ ยังไมพบการ

ปลูกในเชิงพานชิ โลดทะนงที่นํามาใชประโยชนและการซ้ือขายสวนใหญ ไดมาจากแหลงธรรมชาติ 

ขอเสนอแนะ 

 ในการศึกษาชนิดพันธุไม ของศูนยศึกษาและพัฒนาวนศาสตรชุมชนที่๑๖ ในครั้งนี้เปน

การศกึษา การนําสมุนไพรโลดทะนง มาใชประโยชนในการแกพิษงู การถอนพิษยาเบื่อเมาพิษเห็ด 

เปนการศกึษาเฉพาะถิ่น ของปราชญชาวบานที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ วิธีการนํามาใชประโยชนดาน

สมุนไพรของตนโลดทะนง อาจจะแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับปราชญของทองที่นั้นๆ เม่ือผูที่สนใจ

ขอมูลในรายงานเลมนี้ จะทําไปใชประโยชนจะตองมีการศกึษาขอมูลเพ่ิมเตมิ เพื่อใหเขาใจถึงพิษและ

สรรพคุณที่เปนตัวยา ในตนโลดทะนง เพื่อมาวเิคราะหใชทํายาตอไป ควรปลูกไวใกลบาน เพื่อใชใน

ยามฉุกเฉนิจําเปน และเปนการลดคาใชจายของคายาในการรักษาพยาบาลตอไป 
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