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เรื่อง ใบเงิน ใบทอง ใบนาก

รายละเอียด

ใบทอง มชีื่อสามญัวา Gold leaves (บางก็เรยีกวา ใบรวยทอง ทองลงยา ทองนพคณุ) สวน ใบเงนิ มชีื่อสามญั

วา Caricature plant (บางเรียกวา ทองคําขาว) มีชื่อวิทยาศาสตรเหมือนกันวา Graptophyllum pictum (L.)

Griff.

ใบนาก มชีื่อสามญัวา P. Kewense มชีื่อวทิยาศาสตร คอื Pseuderanthemum atropurpureum "Trycolor" และ

มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา นากนอก เป็นตน โดยทัง้สามชนิดนัน้จัดอยูในวงศเดียวกันคือวงศเหงือกปลาหมอ

(ACANTHACEAE)

ลักษณะของใบเงิน ใบทอง ใบนาก

         ตนใบเงนิ มีถิน่ที่อยูในประเทศนิวกนีิ[2] สวนตนใบนาก มีถิน่กาํเนิดในเขตมรสมุในเมอืงรอน[3] ใบเงนิ ใบ

ทอง และใบนากเป็นพรรณไมชนิดเดียวกัน โดยจัดเป็นไมพุมขนาดกลาง มีความสูงของตนประมาณ 1-2 เมตร

เปลือกลําตนเรียบ ขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ดและวิธีการปักชํา เจริญเติบโตไดดีในดินรวนซุยและระบาย
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น้ําไดดี โดยจัดเป็นพรรณไมกลางแจงที่ชอบอยูในที่รมรําไร มีอากาศถายเทไดสะดวก ตองการแสงแดดเป็นบาง

เวลา[1],[2] และทัง้ใบเงิน ใบทอง และใบนาก ตางก็มีสรรพคุณทางยาเชนเดียวกัน

          ใบเงนิ ใบทอง ใบนาก ใบเป็นใบเดีย่ว ออกเรยีงตรงขามเป็นคู ๆ สลบักนัตามลาํตน ลกัษณะของใบเป็น

รูปรี ปลายใบแหลม โคนใบแหลม สวนขอบใบเป็นคลื่น ใบมีขนาดกวางประมาณ 4-6 เซนติเมตรและยาวประมา

ณ 8-12 เซนติเมตร ใบเป็นลายมีหลายสีและจะเรียกตามลักษณะที่ดาง เชน ใบเงิน แผนใบเป็นสีเขียว ที่กลางใบ

จะมีดางสีขาวหรือสีเหลืองออนจาง ๆ แทรกอยู

          ใบทอง แผนใบเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองออน ๆ มีสีเหลืองเขมแทรกตามขอบใบ

          ใบนาก แผนใบเป็นสีเขียวแกมน้ําตาลหรือสีเขียวอมมวง และมีรอยดางเป็นสีขาวและสีมวงที่ไมเป็น

ระเบียบ สวนขอบใบเป็นสีชมพูเขม

           ดอกใบเงนิ , ดอกใบทอง , ดอกใบนาก ออกดอกเป็นชอกระจกุ โดยจะออกที่ปลายยอด ดอกยอยเป็นสี

มวงแดงหรือสีแดงเขม โคนกลีบดอกเป็นหลอดรูปกรวย ยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร ปลายแยกเป็นปาก 2

ปาก แยกเป็นปากบนและปากลาง ปากลางหอยหัวลงมี 3 กลีบ สวนปากบนจะงอนขึ้นดานบน ดานในกลีบดอกมี

ขนออนเต็มไปหมด สวนดานนอกเกลี้ยง ดอกมีเกสรเพศผู 2 กานอยูขางเกสรเพศเมีย และจะผลิดอกในชวง

เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน (ภาพแรกดอกใบเงิน ภาพสองดอกใบทอง และภาพสามดอกใบนาก)

           ผลใบเงนิใบทอง ผลเป็นฝัก ลกัษณะเป็นรปูทรงรี ปลายฝักเป็นติง่แหลม เมื่อฝักแหงจะแตกออกได และ

ไมคอยติดฝัก

สรรพคุณของใบเงิน ใบทอง ใบนาก

1. เกสรชวยแกอาการออนเพลีย (เกสร)[1]ทุกสวนของลําตนใชรักษาอาการอิดโรย ออนกําลัง (ทุกสวนของลําตน)

2. ใบมีรสจืดเย็น เป็นยาลดไข แกอาการรอนในกระหายน้ํา แกไขพิษรอน ถอนไขพิษ แกไขกําเดา ไขหวัดน อย

ไขหวัดใหญ ชวยดับพิษปอดพิการ ลอมตับดับพิษ (ชวยป องกันการทําลายของตับจากสารพิษและความรอน) แก

กาฬตับ (ใบ) เกสรมีรสเย็นหวาน

    เล็กน อย เป็นยาแกไขรอน (เกสร)

3. ทุกสวนของลําตนใชปรุงเป็นยารักษาอาการไข และยังใชเขายารักษาไขสําหรับเด็กในกรณีที่เป็นไขหอม (ทุก

สวนของลําตน)

4. น้ําคัน้จากใบใชหยอดหูรักษาอาการปวดหู ขับแมลงเขาหู หยอดหูแกคัน (น้ําคัน้จากใบ)

5. ใบนํามาตมกับน้ําดื่มเป็นยาแกอาการปวดทอง (ใบ)

6. น้ําคัน้จากใบใชปรุงเป็นยาดื่มรักษาอาการทองผูก (น้ําคัน้จากใบ)

7. ใบมีสรรพคุณแกบิดมูกเลือด ขับพยาธิ (ใบ)[4]ชวยแกขัดเบา มูกเลือด พิษเบื่อเมา และพยาธิ (ทุกสวนของ
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ลําตน)

8. ใชเป็นยาขับปัสสาวะ (น้ําคัน้จากใบ)

9. ดอกมีรสเฝ่ือนเล็กน อย ใชชงดื่มเป็นยาขับประจําเดือนของสตรี (ดอก)

10. ใบนํามาตําแลวเอามาใชเป็นยาทารักษาอาการปวดบวม รักษาฝี และใชหามเลือดได โดยเฉพาะเมื่อถูกเงี่ยง

ปลาตํา (ใบ)

11. น้ําคัน้จากใบใชรักษาโรคผิวหนัง แกผื่นคันได (น้ําคัน้จากใบ)

13. ทุกสวนของลําตนใชทําเป็นยาเขียวกระทุงพิษ (ทุกสวนของลําตน)

ประโยชน ของใบเงิน ใบทอง ใบนาก

1. คนไทยนิยมนํามาปลูกเป็นไมประดับทัว่ไป เน่ืองจากสีสันของใบมีความโดดเดนและสวยงาม

2. ในดานความเชื่อ คนไทยโบราณเชื่อวาหากบานใดปลูกตนใบเงินใบทองไวประจําบานจะชวยทําใหมีเงินมีทอง

เสริมความมัง่คัง่ ไมทําใหขัดสน เน่ืองจากเป็นไมมงคลนาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลแกผูอยูอาศัย ควรปลูก

ตนใบเงินใบทองไวทางทิศตะวัน

    ออกหรือทิศใต และควรปลูกในวันอังคาร เพราะเชื่อวาตนไมที่มีใบสวยงามมีเสนหดึงดูดใจนัน้ ควรปลูกในวัน

อังคาร เพราะจะยิ่งทําใหเจริญงอกงามและเสริมความเป็นสิริมงคลใหกับครอบครัว ถาจะใหเป็นมงคลมากยิ่งขึ้น

ไปอีกก็ใหปลูกตนใบเงิน ตนใบทอง

    และตนใบนาก ไวบรเิวณเดยีวกนัหรอืใกลเคยีงกนัก็จะยิง่ดีนัก นอกจากน้ีใบเงนิ ใบทอง ใบนาค ยงัจดัอยูในสิง่

ที่ถือวาเป็นมงคล ๘ ประการอีกดวย หรือเรียกสัน้ ๆ วา มงคล ๘ (ประกอบไปดวย ใบเงิน ใบทอง ใบนาค ใบมะ

ตูม ใบพรหมจรรย ผิวมะกรูด ฝัก

    มปอย และหญาแพรก)

3. คนไทยโบราณจะนําใบเงิน ใบทอง และใบนาคมาใชประกอบพิธีสําคัญทางศาสนาหลายพิธี เพราะเชื่อวาเป็นไม

ที่มีความศักดิ ์สิทธิ ์ เชน การทําน้ําพุทธมนต งานขึ้นบานใหม พิธีลงเสาเอกเพื่อสรางบาน งานแตงงาน เป็นตน

คําสําคัญ : ใบเงิน ใบทอง ใบนาก

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-04

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1657&code_db=610010&code_type=01
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