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เรื่อง บวบเหลี่ยม
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รายละเอียด
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บวบเหล่ย
ี ม ชื่อสามัญ Angled loofah

O
ﬃ

บวบเหล่ย
ี ม ชื่อวิทยาศาสตร Luffa acutangula (L.) Roxb. จัดอยูในวงศแตง (CUCURBITACEAE)
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สมุนไพรบวบเหล่ย
ี ม มีช่ อ
ื ทองถิ่นอ่ น
ื  ๆ วา มะนอย หมักนอย (เชียงใหม), บวบหวาน (แมฮองสอน), มะนอ
ยงู มะนอยของ มะนอยเหล่ย
ี ม (ภาคเหนือ, ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), บวบเหล่ย
ี ม (ไทย), เดเรเนอมู เดเรสา
(กะเหรี่ยง-แมฮองสอน), กะตอรอ (มลายู-ปั ตตานี), ออซีกวย (จีน) เป็ นตน
ลักษณะของบวบเหล่ย
ี ม
ตนบวบเหล่ย
ี ม เชื่อวามีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดีย เนื่องจากพบตนที่มีลักษณะเป็ นพืชปาในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย และมีเขตการกระจายพันธุและนิยมบริโภคกันมากในประเทศเขตรอน
เชน ไทย จีน ฮองกง และอินเดีย โดยจัดเป็ นพรรณไมลมลุกมีอายุเพียงปีเดียว ชอบเลื้อยพาดพันไปตามตนไม
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อื่นหรือทอดเลื้อยไปตามพ้ น
ื ดิน ยอดออนนุม เถาหรือลําตนเป็ นเหลี่ยม ตามขอเถามีมือสําหรับใชยึดเกาะเป็ นเสน
ยาว บางทีแยกเป็ นหลายแขนง ขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ด ทนแลง ทนฝนไดดี โรคและเมล็ดไมมารบกวน
พรรณไมชนิดนี้มักข้ น
ึ ตามที่รกราง ตามริมหวย หนอง คลอง และตามบึงทว
ั ่ ไป
ใบบวบเหลย
่ี ม ใบเป็ นใ บเดีย
่ ว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบทว
ั ่ ไปคลายกบ
ั ใ บบวบกลมหรือบ
 วบหอม แตใ บ
นัน
้ จะมีรอยเวาเขาต้ น
ื กวามาก ลักษณะของใบเป็ นรูป 5-7 เหลี่ยม ปลายใบแหลม โคนใบมนเวาเป็ นรูปหัวใจ
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สวนขอบใบหยักเวาต้ น
ื  ๆ หลังใบและทองใบเรียบ เนื้อใบคอนขางหนา กานใบเป็ นเหลี่ยม ยาวประมาณ 4-9 เซน
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ติเมตร

ดอกบวบเหลย
่ี ม ดอกเป็ นแ
 บบแยกเพศอยบ
ู นตน
 เ ดียวกน
ั  ดอกจะบานในชว
 งเย็น โดยดอกจะเพศผจ
ู ะออก
เป็ นชอ ๆ ตามซอกใบ กลีบดอกเป็ นสีเหลือง มีกลีบดอก 5 กลีบ ลักษณะของกลีบดอกเป็ นรูปไขกลีบ กลีบดอก
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บางและยน โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน มีกลีบเลีย
้ งหรือกลีบรองดอกเป็ นสีเขียว 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน สวน
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ปลายแยกเป็ น 5 กลีบ ดานนอกมีขนสน
ั ้ และออนนุมปกคลุมอยู ดอกเพศผูจะมีเกสรเพศผูประมาณ 2-3 กาน มี
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อับเรณูแบบ 1 ชอง 1 อัน และแบบ 2 ชอง 2 อัน สวนดอกเพศเมียมักจะออกดอกเดี่ยว ดอกเป็ นสีเหลือง มี
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ภายในรังไขมีชอง 3 ชอง และมีไขออนเป็ นจํานวนมาก
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ลักษณะคลายกับดอกเพศผู รังไขเป็ นรูปขอบขนาน ทอรังไขเป็ นรูปทรงกระบอก ปลายแยกเป็ นแฉก 3 แฉก
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ผลบวบเหลย
่ี ม ลักษณะของผลเป็ นร ป
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คมประมาณ 10 สัน ตามความยาวของผล โดยผลจะมีความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ปลายผลโต โคนผล
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เรียวเล็ก เปลือกของผลหนา พอแกจะเป็ นเสนใบเหนียว เนื้อในผลมีรสขม ภายในผลมีเมล็ดสีดําจํานวนมาก
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เมล็ดมีลักษณะแบน
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สรรพคุณของบวบเหล่ย
ี ม
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1. ผลเป็ นยาเย็น ชวยบํารุงรางกาย (ผล)

e

2. ดอกมีรสชุม ขมเล็กนอย และเย็นจัด ชวยดับรอน คลายรอนในรางกายไดดี (ดอก)

Th

3. ชวยทําใหเลือดไหลเวียนดี (เถา)
4. ผล เถา และทงั ้ ตนของบวบเหลี่ยมสามารถใชเขาในตํารับยาแกลม บํารุงหัวใจไดอีกดวย (ทัง้ ตน)
5. หากเหงื่อออกมาก ใหใชใบสดผสมกับเมนทอล นํ ามาตําแลวทาหรือใชพอก (ใบ)
6. ชวยแกอาการปวดศีรษะ ดวยการใชน้ํ าจากเถาผสมกับน้ํ าตาลทรายใชกินพอประมาณ (นํ้ าจากเถา) หรือหากมี
อาการปวดศีรษะขางเดียว ใหใชรากตมใสไขเป็ ด 2 ฟอง แลวนํามากิน (ราก)
7. นํ้ าคัน
้ ที่ไดจากใบสดใชเป็ นยาหยอดตาเด็กเพื่อรักษาเยื่อตาอักเสบ (ใบ)
8. ใชรักษาเยื่อจมูกอักเสบและเสื่อมสมรรถภาพ รักษาจมูกอักเสบจนกลายเป็ นโพรงจมูกอักเสบเรื้อรัง ดวยการ
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ใชรากนํามาตมกับน้ํ าดื่ม หรือจะใชดอกสดรวมกับฮว
ั ่ เถาเชาสด นํ าไปตําใชเป็ นยาพอกรักษาโพรงจมูกอักเสบก็ได
สวนเถาก็ชวยรักษาโพรงจมูกอักเสบไดเชนกัน (เถา, ราก, ดอก)
9. ใชรักษาจมูกมีหนองและมีกลิ่นเหม็น หรืออาจมีอาการปวดศีรษะรวมดวย ใหใชเถาบริเวณใกลกับรากนําไปเผา
ใหเป็ นถาน แลวบดใหเป็ นผงผสมกับเหลากิน (เถา)
10. หากเป็ นคางทูม ใหใชใยผล (รังบวบ) ที่เผาเป็ นถานแลว ผสมกับน้ํ าใชทาบริเวณที่ปวด หรือจะใชผลนําไปเผา

og
y

ใหเป็ นถาน แลวบดใหเป็ นผงผสมกับน้ํ าใชทาบริเวณที่ปวด (ผล, ใยผล)
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11. เมล็ดมีรสหวานมัน ใชรักษาอาการปวดเสียวฟัน โดยใหใชผลที่แกแลวนําไปเผาใหเป็ นเถาแลวบดเป็ นผง ใช
ทาบริเวณที่ปวด สวนเถาก็มีสรรพคุณแกอาการปวดเสียวฟันเชนกัน (เถา, เมล็ด)
12. ผลเป็ นยาเย็น สรรพคุณเป็ นยาลดไข (ผล)
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13. ผลและเมล็ดชวยแกรอนใน สวนน้ํ าจากเถาใชผสมกับน้ํ าตาลทรายกินพอประมาณก็เป็ นยาบรรเทาอาการรอน
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ในไดเชนกัน (นํ้ าจากเถา, ผล, เมล็ด)
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14. นํ้ าจากเถาผสมกับน้ํ าตาลทรายใชกินพอประมาณเป็ นยาแกหวัดได (นํ้ าจากเถา)
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15. ดอกมีรสชุม เย็ดจัด และขมเล็กนอย ใชรักษาอาการไอ อาการเจ็บคอ และหอบ ดวยการใชดอกแหงประมาณ
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6-10 กรัมผสมกับน้ํ าผึ้งแลวตมจิบเป็ นยา หรือจะใชน้ํ าจากเถาผสมกับน้ํ าตาลทรายกินพอประมาณก็เป็ นยาแกไอ
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แกอาการเจ็บคอไดเชนกัน (นํ้ าจากเถา, ดอก) หรือหากมีอาการเจ็บคอ จะใชรากนํามาตมกับน้ํ าดื่ม หรือจะนําราก
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มาแชกับน้ํ าในภาชนะกระเบื้องแลวเทเอาแตน้ํ ากินก็ได (ราก)[1],[9] หรือหากมีการไอ จะใชเถาเอาไปตมกับน้ํ าหรือ

m
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จะใชน้ํ าคัน
้ จากเถาสดนํามากินเป็ นยาแกไอก็ได (แตเป็ นการทดลองกับหนู) (เถา)
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16. ขัว
้ ผลนําไปเผาไฟใหเป็ นเถา บดใหเป็ นผงละเอียดใชเป าคอเป็ นยารักษาอาการเจ็บคอ และชวยรักษาเด็กที่
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ออกหัด ชวยทําใหออกหัดไดเร็วข้ น
ึ  (ขัว
้ ผล)

O

17. ผลชวยขับเสมหะ ทําใหชุมคอ[2],[9]หรือจะใชน้ํ าคัน
้ จากเถาสดหรือเอาเถาไปตมกับน้ํ ากินเป็ นยาขับเสมหะก็ได

O
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(เถา, นํ้ าคัน
้ จากเถา) สวนใบและเมล็ดบวบเหลี่ยมที่มีรสขมก็เป็ นยาขับเสมหะเชนกัน หากใชใบสดใหนํามาตมกับ

e

นํ้ าดื่ม ถาเป็ นใบแหงใหใช 5 กรัม นํ ามาชงกับน้ํ ารอน 1 แกว ดื่มกอนอาการเชาและเย็น (ใบ, เมล็ด)

Th

์ ําใหคลื่นไสอาเจียน (เมล็ด)
18. เมล็ดบวบเหลี่ยมที่มีรสขม มีฤทธิท
19. ใชเป็ นยารักษาหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โดยทําเป็ นยาตม ใหใชเถาแหงประมาณ 100-250 กรัม นํ ามาหน
ั ่ เป็ น
ฝอยแลวแชกับน้ํ าจนพองตัว แลวนําไปตมและแยกเอากากออก ใสน้ํ าตาลพอประมาณ แลวกินวันละ 2-3 ครัง้
ติดตอกันประมาณ 10 วันจะเห็นผล (เถา)
20. เมล็ดและใบแกบิด ถาใชใบใหใชประมาณ 300-600 มิลลิกรัม นํ ามาตมกับน้ํ ากิน (ใบ, เมล็ด)
21. นํ้ าจากเถาใชผสมกับน้ํ าตาลทราย ใชกินพอประมาณเป็ นยาแกอาการปวดทอง (นํ้ าจากเถา)
22. เมล็ดบวบเหลี่ยมชนิดขมที่แกะเปลือกออกแลว ใชกินเป็ นยาชวยหลอล่ น
ื ลําไส ชวยรักษาโรคบิดแทน
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ipecacuanha ไดดี แตเมื่อกินเขาไปแลวอาจทําใหเกิดอาการคลื่นไสอาเจียน (เมล็ด)
23. ผลมีรสชุมและเย็น ใชรักษาโรคบิดถายเป็ นเลือด แกอาการปวดทองเนื่องจากด่ ม
ื เหลามาก โดยใหใชผลแหง
ประมาณ 1 ผล นํ าไปเผาใหเป็ นถาน บดใหเป็ นผงผสมกับเหลาด่ ม
ื ครัง้ ละประมาณ 6 กรัม (ผล)
24. รากใชตมกับน้ํ าดื่มเป็ นยาระบาย สวนผลก็มีสรรพคุณเป็ นยาระบายเชนกัน (ราก, ผล) รากและเมล็ดบวบ
เหลี่ยมที่มีรสขม มีฤทธิเ์ ป็ นยาถาย (ราก, เมล็ด)
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25. เถาใชเป็ นยาขับพยาธิ (เถา) สวนเมล็ดใชเป็ นยาขับพยาธิตัวกลม โดยนําเมล็ดแกมาเคีย
้ วกินตอนทองวาง
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เมล็ดจะมีรสหวานมัน ถาเป็ นเด็กใหกินครัง้ ละประมาณ 30 เม็ด หากเป็ นผูใหญใหใช 40-50 เม็ดติดตอกัน 2 วัน
หรือจะนํามาเมล็ดบดใหละเอียดใสแคปซูลกินวันละครัง้  (เมล็ด)

26. ผลและเมล็ดเป็ นยาขับปัสสาวะ (ผลออนนําไปตมกับน้ํ า โดยใสน้ํ าพอทวมแลวตมจนเดือด ใชน้ํ าที่ไดนํามาด่ ม
ื
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ครัง้ ละ 1 แกว วันละ 2 ครัง้  เชาและเย็น) หรือจะใชดอกสดเป็ นยาขับปัสสาวะก็ได เขาใจวาใชดอกแหงประมาณ
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6-10 กรัมนําไปตมกับน้ํ าดื่ม สวนใบใหใชใบสด 1 กํามือนํามาตมกับน้ํ า ใสน้ํ าพอทวมแลวตมจนเดือด ใชน้ํ าที่ได
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ดื่มเป็ นยาขับปัสสาวะ แกปัสสาวะเป็ นเลือด ครัง้ ละ 1 แกว วันละ 2 ครัง้  เชาและเย็น ถาเป็ นใบแหงใหใช 5 กรัม
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นํ ามาชงกับน้ํ ารอน 1 แกว ใชด่ ม
ื กอนอาหารเชาและเย็น (ใบ, ดอก, ผล, เมล็ด)

e

27. เมล็ดมีสรรพคุณเป็ นยาขับนิ่ว (เมล็ด)
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c

28. ชวยรักษาริดสีดวงทวาร ดวยการใชใบนํามาตําพอกหรือจะบดใหเป็ นผงใชผสมเป็ นยาทาก็ได หรือจะใชดอก

Re

สดผสมกับฮว
ั ่ เถาเชาสดนําไปตําพอก หรือจะใชใยผลหรือรังบวบนําไปเผาไฟใหเป็ นเถา แลวนําไปผสมกับปูนขาว

m
ic

ที่เก็บไวนาน ๆ และผสมกับหยงอ้ งึ บดเป็ นผง แลวนําไปตมกับดีหมู ใสไขขาวผสมน้ํ ามันหอมนํามาใชทาบริเวณที่

de

เป็ น แตหากเป็ นโรคริดสีดวงทวารที่เกิดจากการด่ ม
ื เหลามาก ๆ ก็ใหใชใยผล (รังบวบ) ที่เผาเป็ นถานแลว นํ าไป

fA

ca

บดใหเป็ นผงผสมกับเหลากินครัง้ ละ 6 กรัม (ใบ, ดอก, ใยผล)

O

29. หากเลือดนอย ประจําเดือนของสตรีมาผิดปกติ ใหใชผลนําไปเผาใหเป็ นถาน ผสมกับเหลากินหลังอาหารตอน

O
ﬃ

ce

ที่สบายใจ สวนใบและเถาก็ชวยแกประจําเดือนที่ผิดปกติของสตรีเชนกัน (เถา, ใบ, ผล)

e

30. ใบใชเป็ นยารักษาสตรีที่ตกเลือด ดวยการนํ าใบไปคว
ั ่ ใหเป็ นถาน แลวบดใหเป็ นผงผสมกับเหลาด่ ม
ื ครัง้ ละประ

Th

มาณ 6-15 กรัม (ใบ)
31. ชวยบํารุงมาม (เถา)
32. ใบนํามาตําใชเป็ นยาพอกทาถอนพิษในคนไขมามโต (ใบ)
33. ชวยแกอาการบวมน้ํ า ดวยการใชรากนํามาตมกับน้ํ าดื่ม หรือจะใชน้ํ าจากเถาผสมกับน้ํ าตาลทรายกินพอ
ประมาณก็ได (ราก, นํ้ าจากเถา)
34. ใบสดนํามาตําพอกแกพิษจากแมลงสัตวกัดตอย แกพิษคัน (ใบ)
35. ชวยรักษาบาดแผลเรื้อรัง แผลจากแมลงสัตวกัดตอย ดวยการใชใบนํามาตมเอาแตน้ํ าใชชะลาง หรือจะ
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ตําพอก หรือบดใหเป็ นผงละเอียดผสมเป็ นยาทาก็ได (ใบ)
36. หากเป็ นแผลมีหนองและมีเนื้อนูน ก็ใหใชผลสดนํามาคน
ั ้ เอาแตน้ํ าผสมกับผงเบญกานี Gall จากตน Rhus
chinensis Mill. แลวนํามาใชทา (ผล)
37. นํ้ ามันที่บีบไดจากเมล็ดบวบเหลี่ยมสามารถนํามาใชทารักษาโรคผิวหนังได บางวาใชแกโรคผิวหนังไดบาง
์ อก็ใชกินได (นํ้ ามันจากเมล็ด)
ชนิด และถาบริสุทธิพ

og
y

38. หากผิวหนังเป็ นผดผ่ น
ื คันใหใชใบสดผสมกับเมนทอล นํ ามาตําแลวพอกหรือใชทาบริเวณที่เป็ น (ใบ)
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39. ใชรักษากลากเกลื้อน ดวยการใชใบนํามาตมเอาน้ํ าใชชะลาง หรือจะตําพอก หรือจะบดใหเป็ นผงละเอียดผสม
เป็ นยาทาก็ได (ใบ)

40. หากเป็ นฝีบวมแดงและมีหนอง รักษาฝีไมมีหัว ใหใชดอกสดผสมกับฮว
ั ่ เถาเชาสด นํ าไปตําใชเป็ นยาพอก

An
d

บริเวณที่เป็ น (ดอก)

io
n

41. ชวยรักษาแขนขาเป็ นเหน็บชา (เถา)

rm

at

42. หากมีอาการปวดเอวเรื้อรัง ใหนําเมล็ดมาคว
ั ่ จนเหลือง แลวบดใหเป็ นผงผสมกับเหลาด่ ม
ื  และใหนํากากมา

In
fo

พอกบริเวณที่มีอาการปวด (เมล็ด)

e

43. ผลชวยขับน้ํ านมของสตรีที่มีน้ํ านมนอยหลังการคลอดบุตร หรือจะใชใยผล (รังบวบ) ที่เผาเป็ นถานแลว

so
ur
c

นํ ามาบดใหเป็ นผงผสมกับเหลาด่ ม
ื ก็ได แลวหมผาหมใหเหงื่อออกดวย (ผล, ใยผล)

Re

หมายเหตุ : จากหนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทยของ ดร.วิทย เที่ยงบูรณธรรม ไดระบุไววา บวบเหลี่ยมมี

m
ic

สรรพคุณเหมือนกับบวบกลม (บวบหอม) ผูเขียนจึงไดนําสรรพคุณของบวบกลมในหนังสือดังกลาวมาเขียนไว

ca

de

ตาม [1] แตอยางไรก็ตามบวบที่นิยมนํามาใชเป็ นยาสมุนไพรนัน
้  จะนิยมใชบวบกลมมากกวา

O

fA

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของบวบเหล่ย
ี ม

ce

1. ในเมล็ดมีสารไขมันอยูประมาณ 37.5% มีโปรตีนประมาณ 33.4% และประกอบไปดวยกรดอะมิโน และเมล็ด

O
ﬃ

บวบที่มีรสขมจะมีสาร Cucurbitacin B 0.12%, นํ้ ามันประมาณ 18.4%, กรดไขมันไมอิ่มตัวประมาณ 80.3%,

Th

e

กรดไขมันอิ่มตัวประมาณ 19.34%
unsaponified matters 1.5% กรดไขมน
ั ไ ดแ
 ก Oleic acid, Palmitic acid, Stearic acid, Linoleic acid และ
มี Lignoceric acid อีกเล็กนอย
์ ําใหอาเจียน มีฤทธิเ์ ป็ นยาระบาย ทําใหทองเสียอยางรุนแรงเนื่องจากมี
2. เมล็ดบวบเหลี่ยมที่มีรสขมจะมีฤทธิท
สาร Elaterin ที่ทําใหถาย สวนรากก็มีฤทธิเ์ ป็ นยาถายเชนกัน[1] เมล็ดหากกินมากจะทําใหอาเจียน
์ ระตุนหัวใจกบคลายกับดิยิลลิส (Digitalis) ซึ่งสามารถยอย
3. ในเมล็ดมีสารจําพวกซาโปนิน (Saponins) มีฤทธิก
เม็ดเลือดแดงสุนัขและเป็ นพิษตอปลาเป็ นอยางมาก และสารสกัดดวยแอลกอฮอลจากเมล็ดบวบเหลี่ยมในขนาด 1
มิลลิกรัมตอน้ํ าหนักตัว 1
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กิโลกรัม มีผลทําใหสุนัขที่กินเขาไปตาย และกอนตายจะมีอาการอาเจียนน้ํ าลายฟูมปาก อีกทงั ้ ยังมีเลือดออก
ในลําไสอีกดวย
ประโยชน ของบวบเหล่ย
ี ม
1. ผลออนมีเนื้อนุม ฉํ่ านํ้ า และมีรสหวาน ใชกินหรือใชประกอบอาหารไดหลายประเภท เชน ตม แกง ผัด หรือจม
ิ้
กับน้ํ าพริกรับประทาน เชน นํ้ าพริกปลารา ปลาเจา ฯลฯ โดยเมนูที่ทําดวยบวบเหลี่ยมก็มีอยางหลากหลาย เชน

og
y

แกงเลียง แกงปา แกงออม แกงจืด

Te
ch
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l

แกงกับปลาแหง ผัดกับไข หรือนําไปปิ้ง หมก หลาม ฯลฯ เป็ นตน

2. โดยสรุปแลวผลของบวบเหลี่ยม จะชวยบํารุงรางกาย แกรอนใน ลดไข ขับเสมหะ ทําใหชุมคอ แกคางทูม

at

4. เมล็ดสามารถนําไปใชเป็ นยาฆาแมลงได

io
n

3. ใยผลของบวบเหลี่ยมสามารถนํามาใชสระผมเพื่อชวยรักษารังแคได

An
d

รักษาโรคบิดถายเป็ ด เป็ นยาระบาย ขับปัสสาวะ ขับน้ํ านมของสตรี และใชรักษาแผลมีหนองและมีเนื้อนูน

In
fo

rm

นอกจากจะใชใยผล (รังบวบ) มาทําเป็ นยาแลว ยังนําใยผลมาใชในการทําความสะอาดรถยนต เครื่องแกว
เครื่องครัว และยังใชใสในหีบหอเพื่อปองกันการกระทบกระแทก หรือใชเป็ นที่บุรองภายในหมวกเหล็ก ใช

so
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e

ทําเบาะรองไหล ใชยัดในหมอน ในรถหุมเกราะ ใชผสมทําแผนเก็บเสียง ฯลฯ อีกทงั ้ ใยผลมีคุณสมบัติที่ทนความ
รอนไดดี ใชทําหน าที่สําหรับจับหมอที่รอน ๆ หรือใชในการกรองน้ํ ามันในเรือเดินทะเล และเครื่องยนตที่มีระบบ

m
ic

Re

การเผาไหมภายในตาง ๆ ได นอกจากนี้ยังนํามาใชสานเป็ นเสื่อ หมวก และผาปูโตะ ใชผสมกับปูนปลาสเตอร

de

และสารเคลือบทําแผนเก็บความรอน และใยผลหรือรังบวบยังเป็ นแหลงให Cellulose ที่นํามาใชทําเป็ นเยื่อ

ca

กระดาษไดอีกดวย (แตเสนใยจากบวบเหลี่ยมจะไมเป็ นที่นิยมใชกันนัก เพราะแยกเสนใยออกจากเปลือกและเนื้อ

ce

O

fA

ผลไดยาก จึงนิยมใชบวบหอมมากกวา)

O
ﬃ

คําสําคัญ : บวบเหลี่ยม
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