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เรื่อง คันทรง

รายละเอียด

คันทรง ชื่อวิทยาศาสตร Colubrina asiatica (L.) Brongn. จัดอยูในวงศพุทรา (RHAMNACEAE) 

สมุนไพรคันทรง มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา กานตรง (สุรินทร), กานถึง กานเถิ่ง กานเถิง ผักกานเถิง (ภาคเหนือ

), คันซง คันซุง คันชุง คันทรง (ภาคกลาง), กะทรง ทรง (ภาคใต), เพลโพเดาะ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน), ผัก

หวานตน (ลัว้ะ), กานเถง ผักกานตรง ผักกานถึง ผักคันทรง เป็นตน

ลักษณะของคันทรง

        ตนคนัทรง จดัเป็นไมพมุขนาดกลางกึ่งไมเลื้อย ลาํตนตัง้ตรงและมีความสงูของตนประมาณ 2-3 เมตร บาง

วาสูงไดประมาณ 1-9 เมตร แตกกิ่งกานมากตัง้แตโคนตน กิ่งกานมีขนาดเล็กกลมสีเขียว กิ่งกานสีเขียวเขมเป็น

มัน เปลือกตนเป็นสีเทา มีรอยแตกเป็นรองตื้น ๆ ถี่ ๆ และตามลําตนจะมีตาที่ทิง้ใบเป็นตุมหาง ๆ ขยายพันธุดวย

วิธีการใชเมล็ดและวิธีการปักชําลําตน มักขึ้นเองตามปาราบ ปาดงดิบ ปาละเมาะ หรือที่รกรางขางทางทัว่ไป โดย

จะพบไดมากทางภาคเหนือ บางวาพบไดมากตามชายทะเลหรือชายหาดหินปูน
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        ใบคันทรง ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปรี รูปไข รูปไขกวาง หรือรูปหัวใจ ปลายใบ

เรียวแหลม โคนใบมนหรือแหลม สวนขอบใบหยักมนแกมจักเป็นฟันเลื่อยละเอียด ใบมีขนาดกวางประมาณ 3-6

เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-9 เซนติเมตร แผนใบบาง หลังใบเรียบเป็นมันและเป็นสีเขียวเขมกวาทองใบ

สวนทองใบเรียบมีขนที่เสนใบ ผิวใบทัง้สองดานมันเงา โดยมีเสนใบ 3 เสนออกจากโคนใบ เสนใบขางอีก 3-4

เสนออกจากเสนกลางใบ กานใบยาวประมาณ 1-1.6 เซนติเมตร มีหูใบขนาดเล็กยาวประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร

         ดอกคันทรง ออกดอกเป็นชอกระจุกเล็ก ๆ ตามซอกใบตามกิ่ง ชอดอกยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กาน

เรียงเป็นแถวเป็นชอเล็ก ๆ ในแตละชอดอกจะมีดอกยอยอยูประมาณ 8-14 ดอก ดอกยอยมีขนาดเล็ก เมื่อดอก

บานจะมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 0.4-0.5 เซนติเมตร ดอกเป็นสีเหลืองออนปนเขียว มีกลิ่นหอมออน ๆ

ในดอกยอยจะประกอบไปดวยดอกสมบูรณเพศประมาณ 2-3 ดอก และดอกเพศผูอีกหลายดอก ลักษณะของดอก

เป็นรูปจาน ดอกมีเกสรเพศผูจํานวน 5 กาน กลีบดอกเป็นสีเหลืองแกมเขียวมี 5 กลีบ ปลายกลีบดอกแหลม สวน

โคนกลีบดอกติดกันที่ฐานดอก จานรองสีเหลืองสม มีรังไขประมาณ 2-3 หองหลอมรวมกับจานรอง สวนกลีบ

เลีย้งเป็นสีเขียวสดมี 5 กลีบ ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม สวนกานดอกสัน้ มีความยาวประมาณ 0.2-0.3 เซนติ

เมตร โดยจะออกดอกชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม

         ผลคนัทรง ผลเป็นผลเดีย่ว ลกัษณะเป็นรปูทรงกลมหรอืกลมแป น ที่ขัว้ผลมีวงกลบีเลีย้งสีเขยีวตดิอยู เรยีง

หอยลงเป็นแถว ๆ ตามกิ่ง ปลายผลเวาเขาแบงออกเป็นพู 3 พู ผลเป็นสีเขียวแลวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเมื่อผล

แก ผลมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 0.8-0.9 เซนติเมตร ผิวผลเรียบเป็นมัน มีกานผลที่ยาวประมาณ 0.

4-0.6 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ดขนาดเล็กจํานวน 3 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะแบนและเป็นสีดําหรือเป็นสีน้ําตาล

เทา มีขนาด 0.5-0.6 x 0.4-0.5 เซนติเมตร โดยจะติดผลในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม

สรรพคุณของคันทรง

1. ใบมีรสขม ชวยทําใหเจริญอาหาร (ใบ)

2. ชวยแกอาการปวดศีรษะ (น้ํามันจากเมล็ด)

3. รากมีสรรพคุณเป็นยาเย็น ชวยแกพิษรอนถอนพิษไข โดยนิยมใชรากคันทรงรวมกับรากยานางและรากผัก

หวานบาน เพื่อใชเป็นยาหลักในตํารับยาแกไข แกไขพิษ ไขออกตุมตาง ๆ สวน

    น้ํามันจากเมล็ดก็มีสรรพคุณเป็นยาแกไขดวยเชนกัน (ราก, น้ํามันจากเมล็ด)

4. รากนํามาฝนกับน้ํามะพราวใชกินแกตานขโมยในเด็ก (โรคพยาธิในเด็กอายุระหวาง 5-13 ปี เป็นโรคที่ทําให

เด็กมีอาการซูบผอม ออนเพลีย เบื่ออาหาร และอาจมีอาการทองเสียรวมดวย)

    (ราก)

5. รากใชดินแกอาการรอนในกระหายน้ํา (ราก)
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6. ทัง้ใบและผลมีสารซาโปนิน มีฤทธิ ์ทําใหงวงนอน การบริโภคมากเกินไปอาจทําใหเกิดอันตรายได และสตรีมี

ครรภไมควรรับประทานทัง้ใบและผล (ผล, ใบ)

7. ในประเทศมาเลเซียจะใชตนนํามาตมรับประทานเพื่อชวยบรรเทาอาการของโรคกระเพาะอาหาร (ตน)

8. ผลทําใหแทงบุตร สําหรับสตรีมีครรภไมควรรับประทานทัง้ผลและใบ (ผล)

9. รากใชฝนกับน้ํามะพราวกินเป็นยาแกบวม (ราก)

10. เปลือกตน ราก หรือใบมีรสฝาดเฝ่ือน ชวยแกอาการบวมน้ํา (ใบ, เปลือกตน, ราก)

11. เปลือกตนและใบใชตมอาบ จะชวยแกอาการบวมทัง้ตัวเน่ืองจากไตและหัวใจพิการ (เปลือกตนและใบ)

12. ชวยแกน้ําเหลืองเสีย (ใบ, เปลือกตน, ราก)

13. ใบนํามาปรุงเป็นยาตมใชทาบรรเทาอาการระคายเคืองที่ผิว อาการแพ ผื่นคัน โรคผิวหนังอักเสบ ฝี และชวย

รักษาโรคผิวหนังไดบางชนิด (ใบ)

14. เปลือกตนและใบใชตมกับน้ําอาบจะชวยแกเม็ดผื่นคันตามตัว (เปลือกตนและใบ)

15. ชวยแกอาการชา ชวยบรรเทาอาการปวด แกอาการปวดตามรางกาย (น้ํามันจากเมล็ด)

16. ปลือกตนและใบใชตมอาบ ชวยแกอาการเหน็บชา (เปลือกตนและใบ)

17. น้ํามันจากเมล็ดคันทรงใชรักษาโรคขอรูมาติกได (น้ํามันจากเมล็ด)

ประโยชน ของคันทรง

      ใบออนและยอดออนนํามาน่ึงหรือตมใหสุก ใชรับประทานเป็นผักจิม้รวมกับน้ําพริก น้ําพริกปลารา ตาแดง

หรือใชเป็นผักรองหอหมก และยังนํามาใสในแกงแครวมกับผักอื่น ๆ ใชทําแกงกับปลายาง ใสในแกงขนุน ใช

ทําแกงผักคันทรงกุงสด นํามาทําแกงสม แกงเลีย้ง หรือนํามาผัดกับน้ํามัน

      ชาวฮาวายจะใชใบแทนสบู (ไมไดระบุวาใชอยางไร)

      ผลใชเป็นยาเบื่อปลา

คําสําคัญ : คันทรง

ที่มา : ้https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-25

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1583&code_db=610010&code_type=01
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