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เรื่อง จมูกปลาหลด

รายละเอียด

จมูกปลาหลด ชื่อสามัญ Rosy Milkweed

จมูกปลาหลด ชื่อวิทยาศาสตร Sarcostemma secamone (L.) Bennett (ชื่อพองวิทยาศาสตร Periploca

secamone L.) สวนอีกขอมูลจะใชชื่อวิทยาศาสตรวา Oxystelma esculentum (L. f.) Sm.(ชื่อพองวิทยาศาสตร

Oxystelma esculentum (L. f.) R. Br. ex Schult.[1], Periploca esculenta L. f., Sarcostemma esculentum

(L. f.) R.W. Holm) จัดอยูในวงศตีนเป็ด (APOCYNACEAE) และอยูในวงศยอยนมตําเลีย

(ASCLEPIADOIDEAE หรือ ASCLEPIADACEAE)

สมุนไพรจมูกปลาหลด มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา ผักไหม (เชียงใหม), เครือไสปลาไหล (มหาสารคาม), จมูกปลา

ไหลดง (เพชรบูรณ), ตะมูกปลาไหล (นครราชสีมา), ผักจมูกปลาหลด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), สอึก สะอึก

(ภาคกลาง), กระพังโหม (ราชบัณฑิต) เป็นตน

ลักษณะของจมูกปลาหลด
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       ตนจมกูปลาหลด จดัเป็นพรรณไมเถาเลื้อยพาดพนัตนไมอื่น สามารถเลื้อยไปไดไกลเกนิกวา 5 เมตร เถามี

ขนาดเล็กกลมเป็นสีเขียวและมียางสีขาวอยูในเถา ยอดออนมีขนเล็กน อยและจะคอนขางเกลีย้งเมื่อแกลําตนและ

ใบเมื่อนํามาขยี้ดมดูจะมีกลิ่นเหม็น พรรณไมชนิดน้ีขยายพันธุดวยเมล็ดและวิธีการปักชํา ชอบอยูในรมรําไร ชอบ

ความชื้น มีเขตการกระจายพันธุในอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต สวนในประเทศไทยพบอยูทัว่ไปทางภาค

ตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย โดยมักขึ้นบริเวณน้ําตื้นริมบึงทัว่ไป

        ใบจมูกปลาหลด ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงขามกันเป็นคู ๆ ลักษณะของใบเป็นรูปยาวแคบหรือเป็นรูป

ดาบเรียวแคบ ปลายใบแหลม โคนใบมน สวนขอบใบเรียบไมมีจัก ใบมีขนาดกวางประมาณ 0.5-2 เซนติเมตร

และยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร เน้ือใบบางเรียบ แผนใบเป็นสีเขียว เสนใบโคงจรดกันใกล ๆ ขอบใบ กานใบ

สัน้และเล็ก ยาวไดประมาณ 0.5-1.3 เซนติเมตร

         ดอกจมูกปลาหลด ออกดอกเดี่ยวหรือบางทีออกดอกเป็นชอสัน้ ๆ ตามซอกใบ ชอละประมาณ 2-3 ดอก

บางครัง้ชอใหญอาจมีดอกถึง 6-9 ดอก ดอกหน่ึงมีกลีบเลีย้ง 5 กลีบ กวางประมาณ 1 มิลลิเมตร และยาว

ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ปลายกลีบแหลม สวนกลีบดอกโคนติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ดูคลายรูปดาว กลีบ

ดอกมีขนาดกวางประมาณ 4-6 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ริมขอบกลีบดอกมีขน ดานนอกเป็น

สีขาวหรือสีขาวอมชมพู สวนดานในเป็นสีชมพูมีลายเสนสีมวงเขมและจุดประสีน้ําตาลอยูตอนโคนกลีบที่ติดกัน

ตรงกลางดอกมีเกสรเพศผูมีอับเรณูติดกันเป็นคูจํานวน 5 คู ฝังอยู ปลายเสาเกสรเป็นรูปหาเหลี่ยมหุมเกสรเพศ

เมีย รังไขมี 2 สวน ปลายติดกัน เมื่อดอกบานจะมีลักษณะคลายรูปจานและมีขนาดเสนผานศูนยกลางดอกประมา

ณ 1-2 เซนติเมตร เวลาดอกดกและดอกบานพรอมกันจะดูสวยงามมาก

         ผลจมูกปลาหลด ผลมีลักษณะเป็นฝัก ปลายฝักแหลมโคงเรียว โคนฝักกวาง เปลือกน่ิม ภายในพองลม

ผลโตมีขนาดกวางประมาณ 1 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-7.5 เซนติเมตร เมื่อผลแกจะแตกออกดานเดียว

และจะเห็นเมล็ดติดอยูกับไสกลางผลเป็นจํานวนมาก เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปไขสีน้ําตาล ยาวประมาณ 2 มิลลิ

เมตร ที่ปลายของเมล็ดมีขนสีขาวติดอยูเป็นกระจุก กระจุกขนยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ชวยทําใหสามารถ

ลอยไปตามลมเพื่อกระจายพันธุไปไดไกลๆ

สรรพคุณของจมูกปลาหลด

1. ทุกสวนของตนจมูกปลาหลดเป็นพืชสมุนไพรที่ใชรักษาโรคมะเร็ง (ทัง้ตน)

2. ทัง้เถามีรสขมเย็น เด็ดเอามาตมกับน้ํา ใชกลัว้คอแกคอเจ็บ (เถา)

3. ทัง้ตนใชเป็นยารักษาอาการอักเสบบริเวณปากและคอ (ทัง้ตน)

4. รากมีรสขมเย็น ใชตมกับน้ําดื่มเป็นยารักษาโรคดีซาน ตัวเหลือง ตาเหลือง (ราก)

5. ใบและเถามีรสขม กลิ่นเหม็นเขียว ใชคัน้เอาน้ําดื่มชวยลดความรอนในรางกาย เป็นยาแกไข (ใบและเถา)
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6. ใชเป็นยาแกไขรากสาด (ทัง้ตน)

7. ใชเป็นยาระบายออน ๆ ในเด็ก (ใบและเถา)

8. ใชเป็นยาแกบิด (ทัง้ตน)

9. ใชแกประจําเดือนผิดปกติ (ทัง้ตน)

10. ใชเป็นยารักษาบาดแผล รักษาแผลสด (ใบและเถา, ทัง้ตน)

11. น้ํายางจากตนเป็นยางที่มีสารบางอยาง มีรสขมเย็น สามารถนํามาใชชําระลางแผลที่เป็นหนองได (น้ํายางจาก

ตน)

12. ทัง้ตนใชปรุงเป็นยาขับน้ํานม (ทัง้ตน)

13. ตนใชปรุงเขายาเขียวน้ํามูตร ยาเขียวมหาคงคา ยามหากะเพราและยาขนานตาง ๆ อีกมาก (ตน)

ประโยชน ของจมูกปลาหลด

1. ยอดออน ใบออน และดอก ใชรับประทานเป็นผักสดจิม้กับน้ําพริกชนิดตาง ๆ หรือลาบ กอน น้ําตก ชาวอีสาน

จะใชรับประทานรวมกับลาบ สวนชาวใตจะใชใบนํามาหัน่ผสมกับขาวยํา

    สวนผลก็ใชรับประทานไดเชนกัน

2. น้ําคัน้จากเถาและใบใชผสมในขนมขี้หนู ทําใหขนมขีห้นูมีสีเขียว

3. ใชปลูกเป็นไมประดับทัว่ไป โดยนํามาปลูกลงในกระถางที่มีโครงเลื้อยพันได ดอกและใบมีเสนหสวยงาม จึง

ชวยเพิ่มสีสันใหกับอาคารบานเรือนและหองรับแขกได อีกทัง้ยังปลูกงาย

    โตเร็ว และทนทานอีกดวย

คําสําคัญ : จมูกปลาหลด

ที่มา : ้https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-25

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1590&code_db=610010&code_type=01
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