
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 
ต าบลนาขอม  อ าเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

รหัสพรรณไม้ 
        ชื่อพื้นเมือง       
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 

       ลักษณะวิสัย      
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้
เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯ) 

    ลักษณะเด่นของพืช    
(เช่น สี  กลิ่น น้้ำยำง 

หนำม ฯ) 

   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น    
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯ) 

        บริเวณที่พบ          
(ระบุ ชื่อหมู่บ้ำน ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด) 

8-6600908-01-001 สบู่ด้ำ 

 

ไม้พุ่ม ยำงสีขำวขุ่น ใช้เป็นยำรักษำโรค หมู่ที่ 1 บ้ำนนำขอม ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-01-002 รำกสำมสิบ 

 

ไม้เลื้อย มีหนำมที่ซอกกระจุกใบ ใช้เป็นยำรักษำโรค หมู่ที่ 1 บ้ำนนำขอม ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-01-003 ขม้ินชัน 
 

 

พืชล้มลุก สีของเหง้ำใต้ดินมีสีเหลือง
เข้ม จนถึงสีแสดแดง 

ใช้เป็นยำรักษำโรค หมู่ที่ 1 บ้ำนนำขอม ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-01-004 ว่ำนหอมแดง 
 

 
 

พืชล้มลุก ใบเรียวยำวหัวใต้ดินสีแดง ใช้เป็นยำรักษำโรค หมู่ที่ 1 บ้ำนนำขอม ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 



รหัสพรรณไม้ 
        ชื่อพื้นเมือง       
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 

       ลักษณะวิสัย      
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้
เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯ) 

    ลักษณะเด่นของพืช    
(เช่น สี  กลิ่น น้้ำยำง 

หนำม ฯ) 

   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น    
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯ) 

        บริเวณที่พบ          
(ระบุ ชื่อหมู่บ้ำน ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด) 

8-6600908-01-005 มะตูม 
 

 

ไม้ยืนต้น มีหนำม เป็นอำหำร และยำรักษำโรค หมู่ที่ 1 บ้ำนนำขอม ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-01-006 มะหำด

 
 

ไม้ยืนต้น มียำงสีขำวขุ่น  เป็นอำหำร และยำรักษำโรค หมู่ที่ 1 บ้ำนนำขอม ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-01-007 ต้นจันทน ์

 
 

ไม้ยืนต้น ผลสุกสีเหลือง มีกลิ่นหอม เป็นอำหำร และยำรักษำโรค หมู่ที่ 1 บ้ำนนำขอม ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-01-008 กระโดน 

 
 

ไม้ยืนต้น   เป็นอำหำร และยำรักษำโรค หมู่ที่ 1 บ้ำนนำขอม ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-02-001 ชะกูด 
 

 
 

ไม้ยืนต้น ล้ำต้นมีหนำม  
ลูกมีกลิ่นเฉพำะ 

เมล็ดน้ำไปผสมเครื่องเทศ 
ยอดกินได้ 

หมู่ที่ 2 บ้ำนบ่อทอง ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 



รหัสพรรณไม้ 
        ชื่อพื้นเมือง       
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 

       ลักษณะวิสัย      
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้
เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯ) 

    ลักษณะเด่นของพืช    
(เช่น สี  กลิ่น น้้ำยำง 

หนำม ฯ) 

   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น    
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯ) 

        บริเวณที่พบ          
(ระบุ ชื่อหมู่บ้ำน ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด) 

8-6600908-02-004 กระเพรำช้ำง 

 

ไม้พุ่ม มีกลิ่นเฉพำะ ใส่แกง หรือน้ำใบมำต้มน้้ำ ลด
ไข้ 

หมู่ที่ 2 บ้ำนบ่อทอง ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-02-006 พะยอม 

 
 

ไม้ยืนต้น ดอกสีขำว มีกลิ่นหอม ดอกอ่อนทำนกับน้้ำพริก มี
ฤทธิ์แก้ลม บ้ำรุงหัวใจ ลดไข้ 
เปลือกต้มดื่มแก้ปวดท้อง 

หมู่ที่ 2 บ้ำนบ่อทอง ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-02-007 ไก่ฟ้ำพญำลอ 
 

 
 

ไม้เลื้อย ดอกเหมือนไก่แจ้  - หมู่ที่ 2 บ้ำนบ่อทอง ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-06-001 มะกอก 

 

ไม้ยืนต้น ผลสุกมีรสเปรี้ยว ฝำด
เล็กน้อย และมีกลิ่น 

ผลเป็นอำหำร ล้ำต้นท้ำ
เครื่องมือเครื่องใช้  

เช่น โต๊ะ 

หมูที่ 6 บ้ำนประจันตคีรี ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-06-002 ว่ำนพญำลิ้นงู ว่ำนงู 
 

 

พืชล้มลุก ใบยำว หัวคล้ำยกระเทียม เป็นยำรักษำโรค ช่วยถอนพิษ
งู 

หมูที่ 6 บ้ำนประจันตคีรี ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 



รหัสพรรณไม้ 
        ชื่อพื้นเมือง       
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 

       ลักษณะวิสัย      
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้
เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯ) 

    ลักษณะเด่นของพืช    
(เช่น สี  กลิ่น น้้ำยำง 

หนำม ฯ) 

   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น    
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯ) 

        บริเวณที่พบ          
(ระบุ ชื่อหมู่บ้ำน ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด) 

8-6600908-06-009 ถั่วแฮ 

 
 

ไม้พุ่ม ผลลักษณะแบนยำว 
 สีม่วงปนเขียว 

เป็นอำหำร ฝักทำนเป็นผักจิ้ม
น้้ำพริก  

และเป็นยำรักษำโรค 

หมูที่ 6 บ้ำนประจันตคีรี ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-06-003 กุ่ม 

 
 

ไม้ยืนต้น ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ เป็นอำหำร และเป็นยำรักษำ
โรค 

หมูที่ 6 บ้ำนประจันตคีรี ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-06-004 แจง 

 

ไม้ยืนต้น ดอกและผลมีสีสันสวยงำม เป็นยำรักษำโรค และเป็น
เครื่องมือเครื่องใช้ 

ในครัวเรือน 

หมูที่ 6 บ้ำนประจันตคีรี ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-06-007 โคคลำน 

 
 

ไม้พุ่มรอเลื้อย 
 

ล้ำต้นมีหนำม เป็นยำรักษำโรค แก้อำกำร
ปวดเมื่อย 

หมูที่ 6 บ้ำนประจันตคีรี ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-06-008 เถำวัลเปรียง 

 
 

ไม้เลื้อย เป็นเครือ ดอกมีสีขำว เป็นยำรักษำโรค แก้ไข้ เถำต้ม
กินเป็นยำถ่ำย  

รำกเป็นยำอำยุวัฒนะ 

หมูที่ 6 บ้ำนประจันตคีรี ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 



รหัสพรรณไม้ 
        ชื่อพื้นเมือง       
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 

       ลักษณะวิสัย      
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้
เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯ) 

    ลักษณะเด่นของพืช    
(เช่น สี  กลิ่น น้้ำยำง 

หนำม ฯ) 

   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น    
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯ) 

        บริเวณที่พบ          
(ระบุ ชื่อหมู่บ้ำน ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด) 

8-6600908-06-013 หญ้ำปักก่ิง 

 
 

ไม้ล้มลุก ใบรูปร่ำงคล้ำยใบไผ่ เป็นอำหำร ใบทำนกับน้้ำพริก 
เป็นยำรักษำโรค แก้เจ็บคอ 

หมูที่ 6 บ้ำนประจันตคีรี ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-06-010 ปลำไหลเผือกน้อย 

 
 

ไม้พุ่มขนำดเล็ก ผลสุกมีสีแดงเข้ม รำก ต้มน้้ำดื่ม แก้ไข้ แก้ปวด  
แก้ไข้มำลำเรีย ช่วยบ้ำรุงก้ำลัง  

หมูที่ 6 บ้ำนประจันตคีรี ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-06-011 กระเทียมช้ำง 

 

พืชล้มลุก ดอกมีกลิ่นหอม เป็นยำรักษำโรค หัวโขลกกับ
น้้ำซำวข้ำว 
กินถอนพิษงู 

หมูที่ 6 บ้ำนประจันตคีรี ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-06-012 ต้นข่อย 
 

 

ไม้พุ่ม เมื่อสัมผัสใต้ใบจะรู้สึกสำก
มือ มียำงสีขำวข้น 

เปลือก และเนื้อไม้ใช้ต้ม
รับประทำนรักษำโรคบิด แก้
ท้องร่วง รักษำไซนัส แก้พิษงู   

และฆ่ำเชื้อโรค 

หมูที่ 6 บ้ำนประจันตคีรี ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-05-001 ชะพลู 

 

ไม้พุ่ม มีกลิ่นหอมฉุน ใช้ประกอบอำหำร ช่วยให้
อำหำรมีกลิ่นหอม และเป็นยำ 

ช่วยแก้ไอ ขับเสมหะ 

หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองหญ้ำขำว ต้ำบลนำ
ขอม อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 



รหัสพรรณไม้ 
        ชื่อพื้นเมือง       
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 

       ลักษณะวิสัย      
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้
เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯ) 

    ลักษณะเด่นของพืช    
(เช่น สี  กลิ่น น้้ำยำง 

หนำม ฯ) 

   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น    
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯ) 

        บริเวณที่พบ          
(ระบุ ชื่อหมู่บ้ำน ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด) 

8-6600908-05-007 ลูกใต้ใบ 
 

 
 

พืชล้มลุก มีผลห้อยอยู่ใต้ใบ ช่วยลดไข้ ขับปัสสำวะ หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองหญ้ำขำว ต้ำบลนำ
ขอม อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-05-002 มะอึก 

 
 

ไม้พุ่ม มีขนบริเวณรอบขน เป็นอำหำร และเป็นยำรักษำ
โรค ช่วยขับเสมหะ ท้ำให้ชุ่ม
คอ ใบแก้อำกำรฟกช้้ำ ลด

บวม 

หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองหญ้ำขำว ต้ำบลนำ
ขอม อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-05-003 หญ้ำหนวดแมว 

 
 

ไม้พุ่ม ใบมีลักษณะเรียว มีขน 
ขอบใบเป็นรอยหยักคล้ำย

ฟันเลื่อย 

ช่วยขับปัสวะ ขับนิ่วแก้โรคไต 
แก้ปวดเมื่อย 

หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองหญ้ำขำว ต้ำบลนำ
ขอม อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-05-004 ตะไคร้หอม 

 
 

พืชล้มลุก ทุกส่วนมีกลิ่นหอม เป็นยำช่วยขับประจ้ำเดือน 
ขับระดู ขับลมในล้ำไส้ แก้ไข้ 

แก้อำเจียน แก้แน่นท้อง 

หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองหญ้ำขำว ต้ำบลนำ
ขอม อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-05-005 ส้มป่อย 
 

 

ไม้พุ่มรอเลื้อย ใบมีรสเปรี้ยว ฝำดเล็กน้อย ฝักต้มเอำน้้ำมำสระผม ช่วย
ขจัดรังแค ใบต้มน้้ำผสมน้้ำผึ้ง

ดื่มช่วยขับเสมหะ 

หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองหญ้ำขำว ต้ำบลนำ
ขอม อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 



รหัสพรรณไม้ 
        ชื่อพื้นเมือง       
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 

       ลักษณะวิสัย      
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้
เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯ) 

    ลักษณะเด่นของพืช    
(เช่น สี  กลิ่น น้้ำยำง 

หนำม ฯ) 

   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น    
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯ) 

        บริเวณที่พบ          
(ระบุ ชื่อหมู่บ้ำน ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด) 

8-6600908-07-004 สมอไทย 
 

 
 

ไม้ต้น ผลสดสีเขียวอมเหลือง 
หรือบำงครั้งมีสีแดงปน ผิว
เรียบรูปรี ผลรสฝำดเปรี้ยว 

เป็นอำหำร และยำรักษำโรค หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองตกกล้ำ ต้ำบลนำ
ขอม อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-07-001 เถำเอ็นอ่อน 

 
 

ไม้เลื้อย ใบเรียบมัน ล้ำต้นขรุขระ 
ล้ำต้น้ลื้อยพัน สีน้้ำตำล 

ทั้งต้นน้ำมำต้มดื่มเพ่ือแก้
อำกำรปวดขำ  

หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองตกกล้ำ ต้ำบลนำ
ขอม อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-07-002 พลับพลึง 

 
 

ไม้ล้มลุก ใบแหลมด่ำงขีดตรงเป็น
ล่อง สีเขียวเป็นกอ 

น้ำใบมำนึ่งประคบหน้ำท้องให้
มดลูกเข้ำอู่เร็วขึ้น น้ำใบมำ

ย่ำงไฟแปะแก้ปวดขำ 

หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองตกกล้ำ ต้ำบลนำ
ขอม อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-07-003 มะเกลือ 

 
 

ไม้ต้น ล้ำต้นสีด้ำ ผิวขรุขระใบนุ่ม น้ำส่วนผสมมำท้ำเป็นยำรักษำ
โรค เช่น ยำถ่ำยพยำธิ 

หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองตกกล้ำ ต้ำบลนำ
ขอม อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-07-010 สะเดำมัน 

 
 

ไม้ต้น ล้ำต้นสีน้้ำตำล ผิวแตกร่อง
ลึก ใบเป็นรูปคลำยขนนก 
มีดอกและผล ดอกสีขำว 

ผลสุกจะมีสีเหลือง 

ใบและดอกต้มจิ้มน้้ำพริก 
เมล็ดใช้ฆ่ำพยำธิในสัตว์ 

หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองตกกล้ำ ต้ำบลนำ
ขอม อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 



รหัสพรรณไม้ 
        ชื่อพื้นเมือง       
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 

       ลักษณะวิสัย      
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้
เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯ) 

    ลักษณะเด่นของพืช    
(เช่น สี  กลิ่น น้้ำยำง 

หนำม ฯ) 

   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น    
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯ) 

        บริเวณที่พบ          
(ระบุ ชื่อหมู่บ้ำน ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด) 

8-6600908-07-006 สำเก 

 

ไม้ต้น มียำงสีขำว ใบใหญ่และ
หนำ ล่องใบลึกถึงก้ำน มี
ผลกลมคล้ำยขนุนแต่เล็ก
กว่ำขนุน เปลือกนอกสี

เขียว 

เป็นอำหำร และยำรักษำโรค หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองตกกล้ำ ต้ำบลนำ
ขอม อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-07-007 มะม่วงหำวมะนำวโห่ 

 
 

ไม้พุ่ม ล้ำต้นมีหนำมแหลม ดอกสี
ขำว ผลกลมสีขำวชมพู ใบ
เล็กวงรี ยอดอ่อนสีชมพู 

ผลสดกินแก้ควำมดัน หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองตกกล้ำ ต้ำบลนำ
ขอม อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-07-008 ผักหวำนป่ำ 

 
 

ไม้ต้น ล้ำต้นผิวเรียบ สีน้้ำตำล
อ่อน ใบเดี่ยวเรียงสลับ ผิว

ใบมัน 

ยอดน้ำมำประกอบอำหำร 
เช่น แกง ผัด 

หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองตกกล้ำ ต้ำบลนำ
ขอม อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-07-009 ดีปลี 

 
 

ไม้เลื้อย ใบและผลจะมีกลิ่นฉุน ผล
สุกมีสีแดง และกลิ่นจะแรง

ขึ้น 

ผลนิยมน้ำมำประกอบอำหำร 
ทั้งแบบแห้ง แต่สด ใบและผล

ต้มรักษำอำกำรไอ 

หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองตกกล้ำ ต้ำบลนำ
ขอม อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-11-001 ฟ้ำระงับ (ไมยรำบ) 

 

ไม้เลื้อย มีหนำม เวลำสัมผัสใบหรือ
ล้ำต้นใบจะหุบ 

เป็นยำรักษำโรค ล้ำต้นต้มน้้ำ
กินแก้อ่อนเพลีย ล้ำไส้อักเสบ 

แก้ฝี 

หมู่ที่ 11 บ้ำนหนองเคล็ด ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 



รหัสพรรณไม้ 
        ชื่อพื้นเมือง       
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 

       ลักษณะวิสัย      
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้
เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯ) 

    ลักษณะเด่นของพืช    
(เช่น สี  กลิ่น น้้ำยำง 

หนำม ฯ) 

   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น    
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯ) 

        บริเวณที่พบ          
(ระบุ ชื่อหมู่บ้ำน ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด) 

8-6600908-11-002 ทุเรียนเทศ 

 

ไม้ยืนต้นขนำดเล็ก ดอกมีกลิ่นหอม ส่งกลิ่น
ตั้งแต่ช่วงบ่ำย 

เป็นยำรักษำโรค ผล แก้
เลือดออกตำมไรฟัน ผลดิบ 

แก้โรคบิด 

หมู่ที่ 11 บ้ำนหนองเคล็ด ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-11-003 หูเสือ 
 

 
 

ไม้พุ่มขนำดเล็ก ใบมีกลิ่นหอมฉุน เป็นยำรักษำโรค ใบ คั้นน้้ำ
หยอดแก้ฝีในหู เป็นอำหำร 

จิ้มกับน้้ำพริก 

หมู่ที่ 11 บ้ำนหนองเคล็ด ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-11-004 ย่ำนำงแดง 
 

 

ไม้เถำเนื้อแข็ง ดอกสีแดงสด ยำรักษำโรค ถอนพิษยำเมำยำ
เบื่อ 

หมู่ที่ 11 บ้ำนหนองเคล็ด ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

8-6600908-11-005 หม่อน 

 
 

ไม้พุ่มขนำดกลำง ผลดิบมีรสเปรี้ยว เป็นอำหำร และเป็นยำรักษำ
โรค 

หมู่ที่ 11 บ้ำนหนองเคล็ด ต้ำบลนำขอม 
อ้ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 


