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โดย…รักษเกียรติ จิรันธร

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขานครินทร
e-mail : crugkear@ratree.psu.ac.th

ทานคงจะสงสัยกับหัวเรื่องชื่อ "หมากลิ้นฟา" เปนชื่อของผักพื้นบานชนิดใด ชื่อดัง
กลาวเปนชื่อทองถิ่นทางภาคอีสานที่ใชเรียกตน "เพกา" นอกจากนี้ยังมีชื่อ "ผักลิ้น
ฟา, ลิ้นไม, ลิ้นงู" ภาคเหนือเรียก "มะลิ้นไม, ลิ้นไม มะลิดไม หรือลิ้นชาง" สวนชื่อ
"เพกา" เปนชื่อทองถิ่นของทางภาคกลางและภาคใตของเรา
เพกาเปนพืชที่ขึ้นไดทั่วไปตามธรรมชาติ จัดเปนไมที่ขึ้นงายพบไดทั่วไปตั้งแต ที่ราบ
เชิงเขา หุบเขา ริมหวย ลําธาร หนองบึง ตามทองทุงริมทาง ตลอดจนปาละเมาะใกล
หมูบาน เพกามีชื่อวิทยาศาสตรวา Oroxylum indicum (Linn,.) Vent. อยูในวงศ
Bignoniaceae เปนไมยืนตนขนาดกลาง สูงชะลูดแตกกิ่งกานบนยอด ใบเปนใบ
ประกอบแบบขนนก มี 2-3 ชั้น ออกตรงขามถี่ ๆ โดยที่ปลายกานมีใบเดียว (oddpinnately compound leave)
ใบยอยเปนรูปเรียวยาวคลายใบประดู เพกาออกดอกในหนาฝนประมาณเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม โดยชอดอกจะแทงสูงออกไปทางยอดเหนือใบ 2-3 ฟุต
ดอกของเพกามีลักษณะกลมยาวคลายหลอด มองเผินๆ คลายดอก
ซอนกลิ่น แตสวนบนแยกเปนกลีบๆ อยางชัดเจน กานดอกมีขนสี
น้ําตาลไหม ดอกออนจะมีสีเขียว เมื่อแกจะคอยๆ เปลี่ยนเปนสีมวงปน
แดง ดอกมักจะบานตอนใกลค่ําจนตลอดคืน เมื่อติดเปนผลจะเปนฝก
แบนๆ สีเขียวคลายฝกหางนกยุงฝรั่ง (ผลแบบ Silicle) แตมีขนาดโต
และยาวกวามักออกหอยระยาอยูเหนือเรือนยอด ฝกแกมีเมล็ดแบนสี
น้ําตาลออน ทั้งสองดานของเมล็ดมีเยื่อบางใสคลายปก (Wing seed)
ชวยใหลอยตามกระแสลมไปไกลๆ ทําใหเกิดการแพรพันธุไปทั่ว
ทุกบริเวณ คนจีนเรียกเมล็ดเพกาวา "โซยเตียจั้ว" เปนสวนผสมที่
สําคัญชนิดหนึ่งใน "น้ําจับเลี้ยง" ที่เปนเครื่องดื่มแกรอนใน กระหายน้ํา
ขับความรอนในรางกาย สรรพคุณตามตํารับยาไทย พบวามีการใช
เพกาตั้งแตเปลือกตน ราก ฝก ใบ และเมล็ด จัดเปน "เพกาทั้ง 5"
เปลือกตน มีรสฝาด เย็น ขมเล็กนอย มีสรรพคุณเปนยาฝาดสมาน ขับลมในลําไส แกโรคบิด ทองรวง บํารุงโลหิต ขับน้ํา
เหลืองเสีย
ราก มีรสฝาดขมเล็กนอย ใชเปนยาบํารุงธาตุ เรียกน้ํายอย เจริญอาหาร รักษาโรคทองรวง บิด ถานํามาฝนกับน้ําปูนใสทา
แผลที่อักเสบ ฟกช้ํา บวม ใหหายไปในระยะเวลาอันสั้น
ฝกออน นิยมรับประทานเปนผัก ชวยบํารุงธาตุ ขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ
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ใบ ตมน้ําดื่ม แกปวดทอง ขับลม บรรเทาอาการปวดไข และยังชวยใหเจริญอาหาร
เมล็ด สามารถใชเปนยาถาย ยาระบาย แกไอ ขับเสมหะ
ในงานสาธารณสุขมูลฐานไดกําหนดใหเมล็ดเพกาเปนหนึ่งในสมุนไพรที่ใชบรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ โดยนําเมล็ดแก
ครึ่ง-หนึ่งกํามือ (1.5-3.0 กรัม) ใสในหมอ เติมน้ํา 300 มิลลิลิตร. ตมไฟออนๆ พอเดือดประมาณ 1 ชั่วโมง ดื่มครั้งละ 1
แกว วันละ 3 ครั้ง จนอาการไอดีขึ้น
ขอมูลทางวิทยาศาสตรพบวา สารสกัดที่ไดจากเปลือกตน มีฤทธิ์ชวยลดการอักเสบ การ
แพ (anti-inflammatory and anti-allergic) และยังมีฤทธิ์ที่ยับยั้งการบีบตัวของกลาม
เนื้อเรียบของหนูตะเภาในหลอดทดลอง นอกจากนี้การรับประทานฝกเพกาหรือยอดออน
ยังสามารถชวยลดคอเรสเตอรอลในกระแสเลือดได
สําหรับการนํามาบริโภคเปนอาหารนั้น สามารถบริโภคไดทั้งยอดออน ดอกออน และฝก
ออน โดยเก็บกินไดตลอดทั้งป จะมีมากที่สุดในชวยปลายฝนตนหนาว สามารถพบไดทั่ว
ไปตามตลาดสดในชนบท โดยชาวบานจะเก็บฝกเพกาออนมาขายเปนมัดๆ การเก็บ
ฝกเพกาออนของชาวบาน ตองใชไมสอยยาวๆ สอยเพราะฝกอยูสูงตามยอดตน เลือกเอา
ฝกที่เขียว ๆ ขนาดไมใหญมากนัก เมื่อสอยลงมาเอาเล็บมือจิก ถาจิกไดแสดงวาเปนฝก
ออนกําลังนากิน
การนําฝกออนของเพกามาปรุงเปนอาหารนั้น ตองนํามาเผาไฟแรงๆ จนเปลือกพองไหม
ทั่ว ขูดเอาสวนที่ดําออกใหหมด เหลือแตสวนในที่มีกลิ่นหอม หั่นเปนชิ้นตามขวางหนา
พอประมาณ สามารถนํามาปรุงเปนอาหารไดหลากหลายชนิด ทั้งนํามาเปนผักจิ้มน้ําพริก
หรือนํามาทอดกินกับไข หรือนํามาผัดกับหมูตางผักอื่นก็อรอย จนทําใหลืมอาหารจีนรส
เด็ดตามภัตตาคารไดอยางสนิท ในทางโภชนาการพบวา ฝกออนเพกามีวิตามินซีสูงมาก
(484 มิลลิกรัม/100 กรัม) รวมทั้ง วิตามินเอ 8.3 กรัม มีประโยชนมากในการใชเปนอาหาร
ชวยปองกันมิใหเซลลรางกายของคนเราแกเกินไป ปกปองอนุมูลอิสระมิใหเกิดขึ้นในราง
กาย อันเปนผลทําใหเกิดเปนโรคมะเร็งได ถาสามารถรับประทานรวมกับอาหารที่มีวิตามิน
อีสูงๆ เชน รําขาวในขาวกลอง จะชวยเสริมฤทธิ์ในการปองกันการเกิดอนุมูลอิสระในราง
กายไดอยางสมบูรณอีกดวย
สวนยอดและดอกออนสีเหลืองออนเกสรแดงนั้น นํามาปรุงเปนอาหารไดโดย การลวก ตม หรือเคี่ยวหัวกะทิขนๆ ราดไป
บนยอดดอกออนชวยเพิ่มรสชาติ หอมมันอรอยในการเปนผักจิ้มกับน้ําพริกกุงเสียบอยางกลมกลืน หรือจะนํามาผัดใสกุงก็
อรอย ยิ่งนํามายําใสกระเทียมเจียวจะชวยเพิ่มรสชาด เพราะมีรสขมออนๆ คลายใบยออันเปนตัวชูโรงอันวิเศษ ทั้งคุณคา
ทางโภชนาการก็ใชยอย ในยอดออน 100 กรัม พบวาใหพลังงาน 101 กิโลคัลลอรี่ โปรตีน 6.4 กรัม ไขมัน 2.6 กรัม
คารโบไฮเดรต 13.0 กรัม นอกจากนั้นยังมีวิตามินบี 1 0.18 มิลลิกรัม. วิตามิน บี 2 0.69 มิลลิกรัมและวิตามิน บี 3 2.4
มิลลิกรัม นอกนั้นเปนเถาและน้ํา
จะเห็นวา "หมากลิ้นฟา หรือเพกา" เปนผักพื้นบานที่มีประโยชนมากมาย สามารถนํามาประยุกตใชเปนอาหารเสริมสุขภาพ
ได อยางนอยก็ชวยเพิ่มความหลากหลายของเครื่องเคียงสํารับสําหรับอาหารไดอยางมากมายตามแตความคิดที่จะ
ประยุกตใหเหมาะสม เมื่อ "เพกา" ผักพื้นบานมีประโยชนอยางนี้แลว ทานจะไมยินดีที่จะทําความรูจักกับ "หมากลิ้นฟา
หรือ เพกา" ของเราอยางนั้นหรือ
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