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เรื่อง บุนนาค

รายละเอียด

บุนนาค ชื่อสามัญ Iron wood, Indian rose chestnut

บุนนาค ชื่อวิทยาศาสตร Mesua ferrea L. ปัจจุบันจัดอยูในวงศ CALOPHYLLACEAE

สมุนไพรบุนนาค มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ อีก เชน สารภีดอย (เชียงใหม), กากอ กํ้ากอ (แมฮองสอน), ปะนาคอ ประ

นาคอ (ปัตตานี), นาคบุตร นากบุต รากบุค (ภาคใต), ตนนาค เป็นตน

ตนบุนนาค กับความเชื่อ คนไทยโบราณเชื่อวาบานใดปลูกตนไมชนิดน้ีไวเป็นไมประจําบาน จะชวยทําใหเป็นผูมี

ความประเสริฐและมีบุญ (พองกับความหมายของชื่อ) และคําวานาคยังหมายถึง พญานาคที่มีแสนยานุภาพ ที่จะ

ชวยปกป องคุมครองภัย นอกจากน้ียังเชื่อวาจะชวยป องกันภัยอันตรายตาง ๆ จากภายนอกไดดวย เน่ืองจากใบ

ของบุนนาคสามารถชวยรักษาพิษตาง ๆ ได โดยจะนิยมปลูกตนบุนนาคไวทางทิศตะวันตกของบาน และปลูกกัน

ในวันเสารเพื่อเอาคุณ

ลักษณะของบุนนาค

        ตนบุนนาค มีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดีย ศรีลังกา อินโดจีน พมา ไทย คาบสมุทรมาเลเซีย และสิงคโปร
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โดยจัดเป็นไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ มีความสูงประมาณ 15-25 เมตร และอาจสูงไดถึง 30 เมตร

ลักษณะเป็นทรงยอดพุมทึบและแคบ มีทรงพุมใหญลักษณะคลายเจดียตํ่า ๆ มีพูพอนเล็กน อยตามโคนตน เป็นไม

ไมผลัดใบ เน้ือไมแข็ง กิ่งกานเรียวเล็กหอยลง เปลือกตนมีสีน้ําตาลเขม มีรอยแตกตื้น ๆ หลุดรวงไดงาย ที่

เปลือกชัน้ในจะมีน้ํายางสีเหลืองออนเล็กน อย สวนในเน้ือไมจะมีสีแดงคลํ้าเป็นมันเลื่อม พบไดมากในป าดิบชื้น

ตามลําธารหรือริมหวย พบไดมากในประเทศอินเดียและศรีลังกา นอกจากน้ีตนบุนนาคยังจัดเป็นพันธุไมมงคล

พระราชทานประจําจังหวัดพิจิตรอีกดวย

         ใบบุนนาค ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงขามกัน ลักษณะของใบคลายรูปหอกหรือรูปขอบขนานแกมรูปหอก

ปลายใบเรียวแหลม คลายใบมะปราง โคนใบสอบ แผนใบหนา ผิวใบเรียบเกลี้ยง ทองใบมีคราบขาวปกคลุมอยู

ใบมีขนาดกวางประมาณ 1.2-4 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-13 เซนติเมตร ใบออนจะมีสีชมพูออกแดง สวน

ใบแกดานบนจะมีสีเขียวเขม สวนดานลางมีนวลสีเทา มีเสนใบขางมากแตไมเห็นชัด ใบหอยลงเป็นพู กานใบยาว

ประมาณ 0.8-1.2 เซนติเมตร ออกพรอมกันทัง้ตนชวงไมกี่วันในแตละปี

          ดอกบุนนาค ออกดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกคูตามซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบดอกมีสีขาวจนถึงสีเหลือง

ออน กลีบดอกมี 5 กลีบซอนกัน ลักษณะของกลีบดอกเป็นรูปไขหัวกลับ ปลายบานและเวา โคนสอบ ปลายกลีบ

ยนเล็กน อย เมื่อดอกบานเต็มกลีบจะแผกวางออก และมีเสนผานศูนยกลางของดอกราว 5-10 เซนติเมตร ดอก

บุนนาคเป็นดอกสมบูรณเพศ ดอกจะหอยลง กานดอกยาวน อยกวา 1 เซนติเมตร มีเกสรตัวผูมากกวา 50 อัน

เกสรตัวผูยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร มีสีเหลืองสมและเป็นฝอย สวนอับเรณูเป็นสีสม สวนกานเกสรตัวเมียมีสี

ขาว กานยาว มีรังไข 2 ชอง กลีบเลีย้ง 4 กลีบ คลายรูปชอน งอเป็นกระพุง แยกเป็น 2 วง ลักษณะกลม และ

กลีบเลีย้งจะแข็งหนาและอยูคงทน เมื่อเป็นผลก็ยังคงติดกับผลอยู และดอกมีกลิ่นหอมเย็น สงกลิ่นไปไดไกล

และดอกบุนนาคจะออกดอกในชวงระหวางฤดูรอนถึงฤดูฝน

          ผลบุนนาค ลกัษณะของผลเป็นรปูไข ผลแขง็มาก สวนปลายโคงแหลม ปลายไมแตก เปลอืกผลมีรอยดาง

สีน้ําตาล มีขนาดกวางประมาณ 2.5-3.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ผลมีสีสมแกหรือสีมวง

น้ําตาล มีเปลือกเป็นเสนใยหอหุมอยู และมีหยดยางเหนียว ที่ฐานมีกลีบเลีย้งหนารองรับอยู 4 กลีบติดอยู และจะ

ขยายโตขึ้นเป็นกาบหุมผล ภายในผลมีเมล็ด 1-4 เมล็ด สวนเมล็ดบุนนาคมีลักษณะของเมล็ดแบนและแข็ง มีสี

น้ําตาลเขม

          สมนุไพรบุนนาค ในตาํรายาแผนไทยระบุวา สามารถนํามาใชประโยชนทางยาสมนุไพรไดทกุสวนของตน

ไมวาจะเป็นดอกสดและแหง เกสร ใบ เมล็ด ราก เปลือก กระพี้ แกน และผล

สรรพคุณของบุนนาค

1. ชวยชูกําลัง รักษาอาการออนเพลีย (ดอก, ราก, แกน)
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2. ชวยแกกระหาย แกรอน อาการกระสับกระสาย (ดอก)

3. ชวยบํารุงธาตุในรางกาย (ดอก)

4. ชวยบํารุงโลหิต (ดอก, ราก, แกน)

5. ชวยบํารุงหัวใจใหชุมชื่น (ดอก)

6. ดอกบุนนาคมีสรรพคุณชวยแกไข (ดอก)

7. ใบใชตําเป็นยาพอกโดยผสมรวมกับน้ํานมและน้ํามันมะพราวใชสุมหัวแกไขหวัดอยางแรง (ใบ)

8. ชวยแกไขสําประชวร (ดอก, ราก, แกน)

9. ดอกใชเป็นยารักษาไขกาฬ (ดอก)

10. ผลมีสรรพคุณชวยขับเหงื่อ หรือจะใชเปลือกตนนํามาตมรวมกับขิงกินก็ได (ผล, เปลือกตน)

11. แกนมีรสเฝ่ือน ชวยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน (แกน, เน้ือไม)

12. ชวยแกรัตตะปิตตะโรค (ดอก, ราก, แกน)

13. แกเลือดกําเดาไหล (ดอก, ราก, แกน)

14. ชวยแกเสมหะในลําคอ (ดอก, ใบ, กระพี้)

15. สรรพคุณตนบุนนาค กระพี้ชวยแกอาการสะอึก (กระพี้)

16. แกลมหาวเรอ ลมที่ทําใหหูอื้อ ตามัว (ดอก)

17. ชวยแกลมกองละเอียดที่ทําใหมีอาการวิงเวียนศีรษะ หน ามืดตาลาย ใจสัน่ ใจหวิว (ดอก)

18. ชวยแกอาการรอนในกระสับกระสาย (ดอก)

19. แกอาเจียน (ดอก)

20. รากมีรสเฝ่ือน ชวยขับลมในลําไส (ราก, ดอก, แกน)

21. ผลบุนนาคใชรับประทานเป็นยากระตุนการทํางานของรางกาย ชวยแกน้ําเหลืองเสีย (ผล)

22. เปลือกตน มีรสฝาดรอนเล็กน อย ชวยฟอกน้ําเหลือง กระจายน้ําเหลือง และชวยกระจายหนอง (เปลือกตน)

23. ชวยแกทางเดินปัสสาวะอักเสบ (ผล)

24. น้ํามันจากเมล็ดเป็นยาทาชวยรักษาโรคผิวหนัง แกผดผื่นคัน แกคิด และแผลเล็ก ๆ น อย ๆ (น้ํามันจากเมล็ด

)

25. ชวยรักษาบาดแผลสด แกแผลสด ใชพอกบาดแผลสด (ใบ, ดอก)

26. ใชเป็นยาฝาดสมาน (ผล, ดอกแหง, เปลือกตน)

27. สรรพคุณ บุนนาคเปลือกตนชวยแกอาการฟกชํ้า (เปลือกตน)

28. น้ํามันจากเมล็ดใชเป็นยานวดชวยรักษาโรคปวดตามขอ (น้ํามันจากเมล็ด)

29. ชวยแกพิษงู (ดอก,ใบ,เปลือกตน)

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 21:49:43 หน า 4

30. น้ํามันจากดอกบุนนาค มีสาร Mesuol และ Mesuone ซึ่งมีฤทธิ ์เหมือนยาปฏิชีวนะที่ชวยยับยัง้การเจริญ

เติบโตของเชื้อโรค (น้ํามันจากดอก)

31. น้ํามันจากเมล็ดมีฤทธิ ์เป็นยาปฏิชีวนะชวยยับยัง้การเจริญเติบโตของเชื้อโรคไดเชนเดียวกับน้ํามันจากดอก

ใชเมล็ดตําใสบาดแผล (เมล็ด)

32. ชวยแกกลิ่นเหม็นสาบในรางกาย (ดอก, ราก, แกน)

33. ชวยบํารุงผิวกายใหสดชื่น (ดอก)

34. บุนนาคมีสรรพคุณชวยคุมกําเนิด (ดอก, ใบ)

35. ดอกนํามาใชเขาเครื่องยาไทยสูตร "พิกัดเกสรทัง้หา" (ดอกบุนนาค ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบัวหลวง ดอก

สารภี), สูตร "พิกัดเกสรทัง้เจ็ด" (เพิ่มดอกจําปาและดอกกระดังงา), และสูตร "พิกัดเกสรทัง้เกา" (เพิ่มดอก

ลําดวนและดอกลําเจียก) ซึ่งมีสรรพคุณ

      ชวยบํารุงหัวใจ บํารุงดวงจิตใหชุมชื่น ชวยทําใหชื่นใจ แกลมกองละเอียด อาการวิงเวียนศีรษะ หน ามืดตา

ลาย แกรอนในกระสับกระสาย บํารุงครรภสตรี มีกลิ่นหอม (ดอก)

36. ใชอบเครื่องหอม ใชแตงกลิ่น เขาเครื่องยาเป็นยาฝาดสมาน ชวยบํารุงธาตุ บํารุงโลหิต แกไข แกไอ แกรอน

ใน ขับเสมหะ ดับกระหายหรือนํามาบดเป็นผงผสมกับเนยเหลว ใชเป็นยาพอกรักษาริดสีดวง (ดอก)

37. เกสรบุนนาคมีรสหอมเย็น นํามาใชเขายาหอม มีฤทธิ ์เป็นยาฝาดสมาน ชวยบํารุงธาตุ ทําใหหัวใจชุมชื่น ชื่น

ใจ แกไข ชวยขับลม และบํารุงครรภ (เกสร)

ขอควรระวัง ! : กรดในน้ํามันจากเมล็ดบุนนาคมีพิษตอหัวใจ

ประโยชน ของบุนนาค

1. ยอดออนบุนนาคสามารถนํามาใชเป็นผักสด แกลมกับน้ําพริก หรือจะนํามายําหรือแกงก็ไดเชนกัน แตถาหาก

ไมอยากรับประทานแบบดิบก็สามารถนําไปลวกกอนนํามารับประทานก็ได ก็จะไดรสชาติที่แปลกและอรอยไปอีก

แบบหน่ึง

2. ตนบุนนาคในปัจจุบันมีการนํามาเพาะปลูกเป็นไมประดับอาคารสถานที่กันอยางแพรหลาย เพราะมีดอกหอม

และสวยงาม มีทรงพุมสวย ใบเขียวเขมตลอดปี ใหรมเงาได

3. กิ่งบุนนาคสามารถนํามาทําฐานรองพานดอกไมไหวพระ ถือเป็นไมศักดิส์ิทธิ ์สําหรับชาวไทใหญ

4. ไมบุนนาคเป็นไมเน้ือแข็ง แกนมีสีแดงเขม แข็งแรงทนทาน ขัดเงาไดดี เหมาะสําหรับใชทําหมอนรถไฟ สิ่ง

กอสรางบานเรือน ทําเสาสะพาน ตอเรือน ตอเกวียน ไมเทา ดามรม ทําสายพานทายปืน ฯลฯ

5. ดอกสามารถนํามาใชกลัน่เป็นน้ํามันหอมระเหย นํามาใชในการอบเครื่องหอมไดเป็นอยางดี และยังใชในการ

แตงกลิ่นสบูอีกดวย
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วันที่ : 2023-05-19 21:49:43 หน า 5

6. เปลือกลําตนบุนนาคนํามาบดเป็นผงใชแตงกลิ่นธูปได

7. เมล็ดบุนนาคมีน้ํามันที่กลัน่ได ใชเป็นสวนผสมในเครื่องสําอางตาง ๆ และนํามาใชจุดตะเกียงใหกลิ่นหอม

คําสําคัญ : บุนนาค

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1656&code_db=610010&code_type=01
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