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เรื่อง ไขเนา

รายละเอียด

ไขเนา ชื่อวิทยาศาสตร Vitex glabrata R.Br. ปัจจุบันจัดอยูในวงศกะเพรา (LAMIACEAE หรือ LABIATAE)

สมุนไพรไขเนา มีชื่อทองถิ่นอื่นๆ วา ขี ้เห็น (เลย, อุบลราชธานี), ปล ู(เขมร-สุรินทร), คมขวาน ฝรั่งโคก (ภาค

กลาง) เป็นตน

ลักษณะของไขเนา

        ตนไขเนา เป็นไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ มีความสูงประมาณ 10-25 เมตร ผิวลําตนเกลีย้งเป็นสีห

มนและมีดางเป็นดวงสีขาว ๆ สวนอีกขอมูลระบุวาเปลือกมีสีเทาหรือสีน้ําตาลแกมสีเหลือง ลักษณะผิวเรียบหรือ

แตกเป็นสะเก็ด หรือเป็นรองตื้นตามความยาวของลําตน สวนกิ่งออนและยอดออนจะมีขนนุม กิ่งออนมีลักษณะ

เป็นสี่เหลี่ยม สวนตนเป็นทรงเรือนยอดรูปกรวยแตกกิ่งตํ่า เจริญเติบโตไดดีในที่แหงแลง โดยจะเริ่มใหผลผลิต

เมื่อมีอายุประมาณ 3-4 ปีหลังการปลูก[7] โดยสามารถพบไดตามปาเบญจพรรณและปาดิบทัว่ไป และขยายพันธุ

ดวยวิธีการใชเมล็ด
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         ใบไขเนา มีใบเป็นใบประกอบแบบน้ิวมือ อยูเรียงตรงขามสลับตัง้ฉาก ใบยอยมี 3-5 ใบ ใบมีสีเขียวเขม

(คลายใบงิว้) ลักษณะคลายรูปไขกลับ หรือเป็นรูปรีแกมรูปไขกลับ ใบมีขนาดไมเทากัน ปลายใบแหลมเป็นติ่ง

สวนโคนใบสอบแหลมหรือมน ขนาดของใบกวางประมาณ 3-10 เซนติเมตรและยาวประมาณ 9-22 เซนติเมตร

ผิวใบดานบนเกลีย้งมีสีเขียวเขมและเป็นมัน สวนทองใบมีสีออนกวา และมีขนสัน้อยูประปราย กานใบยอยยาว

ประมาณ 1-7 เซนติเมตร สวนกานชอใบจะยาวประมาณ 7-20 เซนติเมตร

          ดอกไขเนา ออกดอกเป็นชอตามซอกใบใกลปลายกิง่ ดอกมีขนาดเลก็และมีกลิน่หอม กลบีดอกมีสีมวงออน

(หรือสีมวงอมชมพู สีขาวมีแดงเรื่อๆ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดกวาง และมีขนละเอียดที่ดอก ดอกเมื่อบาน

เต็มที่จะมีความกวางประมาณ 0.8-1 เซนติเมตร โดยดอกจะเป็นดอกแบบสมบูรณเพศผสมตัวเองหรือตางตนตาง

ดอกก็ได และจะออกดอกในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ

          ผลไขเนา หรือ ลูกไขเนา ผลมีลักษณะเป็นรูปไขหรือรูปไขกลับ ผลมีขนาดกวางประมาณ 1.5-2

เซนติเมตรและยาวประมาณ 1.5-3 เซนติเมตร ขัว้ผลเป็นรูปกรวยกวาง ผลออนมีสีเขียว สวนผลสุกจะเป็นสีมวง

ดํา ผลมีเน้ือออนนุม และมีรสหวานอมเปรีย้วและเหม็น สวนเมล็ดไขเนาจะมีขนาดเทาปลายน้ิวกอย และยังมี

การสันนิษฐานวา ชื่อไขเนาน้ีคงมาจากลักษณะและสีของผลนัน่เอง โดยผลแกจะเก็บเกี่ยวในชวงเดือนมิถุนายน

ถึงเดือนกรกฎาคม

สรรพคุณของไขเนา

1. ผลใชรับประทาน กินแลวหัวดี ชวยบํารุงสมองได (ผล)

2. ผลอุดมไปดวยแคลเซียม จึงชวยบํารุงกระดูก แกกระดูกผุสําหรับผูสูงอายุไดดี (ผล)

3. รากไขเนาชวยทําใหเจริญอาหาร (ราก, เปลือกตน)

4. ผลสุกใชรับประทานชวยรักษาโรคเบาหวาน (ผล, เปลือกตน)

5. ชวยแกตานขโมย (โรคพยาธิในเด็กที่มีอาการเบื่ออาหาร ออนเพลีย ผอมแหง ซูบซีด มีอาการทองเดิน กน

ปอด) (ราก, เปลือกตน, ผล)

6. ชวยรักษาพิษตานซาง (เปลือกตน)

7. เปลือกตนชวยแกไข (เปลือกตน)

8. ชวยแกโรคเกล็ดกระดี่ขึ้นนัยนตา (ผล, เปลือกผล)

9. เปลือกตนมีรสฝาด ชวยแกอาการทองเสียได (ราก, เปลือกตน)

10. รากและเปลือกตนชวยแกบิด (ราก, เปลือกตน)

11. ชวยรักษาอาการทองรวง (ราก)

12. ชวยแกเด็กถายเป็นฟอง (เปลือกตน)
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13. เปลือกตนไขเนาชวยขับพยาธิในเด็กที่มีอาการเบื่ออาหาร (เปลือกตน) รากใชขับพยาธิไสเดือน (ราก)

14. ชวยรักษาโรคกระเพาะหรือโรคลําไสอักเสบของเด็กทารก (เปลือกผล)

15. ชวยในระบบขับถาย (ผล)

16. ชวยบํารุงระบบเพศ (ผล)

17. ชวยบํารุงไต (ผล)

18. ชวยแกเลือดตกคาง (เน้ือไม)

19. นอกจากน้ีหมอยาโบราณยังนิยมใชเปลือกของตนไขเนามาตมรวมกับรากเตาไห เพื่อปรุงเป็นยารักษาโรค

ซางในเด็กและเป็นยาขับพยาธิ (เปลือกตน)

ขอมูลไขเนา : เปลือกตนไขเนา จะมีสารจําพวกสเตีอรอยด (Steroid)ที่มีชื่อวา -sitosterol และ ecdysterone

และ anguside (p-hydroxybenzoic ester of aucubin

ประโยชน ของไขเนา

1. ผลสุกใชรับประทานสดเป็นผลไมได แตจะมีรสหวานเอียน ไมอรอยนัก หากใสเกลือปนหรือจิม้เกลือก็จะทําให

มีรสชาติดีขึ้น หรือจะคลุกเคลากับเกลือแลวนําไปผึ่งแดดเก็บไวรับประทาน

    หรือจะรับประทานแบบสดๆ หรือนําไปดองน้ําเกลือก็ไดเชนกัน

2. ผลไขเนายังสามารถนําไปทําเป็นขนมที่เรียกวา "ขนมไขเนา" ไดดวย โดยวิธีการทําก็คลายกับการทําขนม

กลวย แตเปลี่ยนจากกลวยเป็นไขเนา ดวยการหยอดใสใบตองทรงกรวยแหลม

    แลวเอามะพราวขูดโรยหน ากอนจะนําไปน่ึง

3. ตนไขเนาเป็นไมยืนตนที่มีอายุยืนยาวนับรอยปี เป็นไมที่นาปลูกสะสม เพราะในปัจจุบันเริ่มหายากลงทุกที

โดยจะนิยมปลูกไวเพื่อเป็นรมเงาเน่ืองจากไมผลัดใบ

4. เน้ือไมของตนไขเนามีความแข็งแรง สามารถนํามาใชทําเป็นเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเฟอรนิเจอร

ตางๆ ได

คําสําคัญ : ไขเนา

ที่มา : ้https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-25

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1582&code_db=610010&code_type=01
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