
อ                                                                                                   1.ชื่อวิทยาศาสตร ์: Combretum quadrangulare Kurz. 

 2.ชื่อเรียกเป็นทางการ : Bushwillows, Combretums 

 3.ชื่อภาษาท้องถ่ิน : สะแกนา (ภาคกลาง),แก (ภาคอีสาน,อุบลราชธานี) แพ่ง(ภาคเหนือ), 

                             จองแข/้ขอนแข(้แพร่),ซงัแก(ปราจีนบุรี-เขมร) 

                                                                              4.ช่ือวงศ ์: COMBRETACEAE 

                                                                                                      5.ถิ่นก ำเนิดและลกัษณะทำงภูมิศำสตร์ : สะแกเป็นพืชท่ีมีถ่ินก าเนิดในประเทศ
อินเดียแลว้มีการกระจายพนัธุ์เขา้มายงัพม่าและภูมิภาคอินโดจีนในประเทศไทย , ลาว ,กมัพูชา , มาเลเซีย , อินโดนีเซีย ฯลฯ มกัพบ
ตามท่ีโล่ง หรือตามเขาหินปูนเต้ียๆ ท่ีมีความสูง จากระดบัน ้าทะเลไม่เกิน 250 เมตร ส่วนในประเทศไทยพบวา่สะแกเป็นพนัธุ์ไมท่ี้มีใน
ประเทศมานานมากแลว้โดยสามารถพบไดต้ามป่าละเมาะทัว่ไป ป่าเตง็รัง หรือริมธารน ้าชายป่า หรือตามริมถนน , ในทอ้งนารวมถึงท่ีรก
ร้างทัว่ไป 

                                                                               6.กำรกระจำยพนัธ์ุ : เตรียมแปลงเพาะช า อยูใ่นร่มไมห้รือกลางแจง้ก็ได ้ขนาด
กวา้งประมาณ 1 เมตร ความยาวตามความเหมาะสม (ความยาว 1x10 เมตร จะเพาะกลา้ไมไ้ดป้ระมาณ 20,000 ตน้)แลว้ลงทราย รองพื้น
บางๆ ประมาณ 2 ซม.แลว้พรมน ้าปรับพื้นแปลงเพาะช าใหเ้รียบ  ส่วนการเตรียมเมลด็สะแกก่อนเพาะช า ใหน้ าเมลด็สะแกแช่น ้าประมาณ 
1 คืนแลว้แกะเปลือกออก  น าเมลด็สะแกท่ีแกะเปลือกแลว้ หวา่นลงบนแปลงเพาะช าแลว้โรยทรายทบับางๆ (พอใหมิ้ดเมลด็สะแก)  น า
หญา้/ฟาง แหง้โรยทบับางๆ และรดน ้าเชา้ – เยน็ ประมาณ 7 – 10 วนั ตน้อ่อนจะเร่ิมงอกเป็นตน้กลา้เลก็ๆ จากพื้นถอนตน้อ่อนท่ีออกเป็นคู่
ท่ี 2 – 3 แลว้น าไปเพาะเล้ียงในถุงช า น ากลา้สะแกท่ีไดไ้ปปลูกในฤดูฝน เม่ือไมไ้ดอ้ายปุระมาณ 2 – 3 ปี ก็สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้
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ทั้งน้ีในการเก็บเมลด็สะแก ใหเ้ก็บไวใ้นท่ีร่ม เปิดปากถุงโดยไม่น าไปตากแดด เพราะจะท าใหเ้มลด็แหง้ ฝ่อและตายไป และควรเพาะช า
เมลด็สะแกท่ีแก่ลงแปลงเพาะช าโดยเร็ว เพื่อป้องกนัการเส่ือมสภาพ 

                                                                                        7.ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์:สะแกจดัเป็นไมย้นืตน้ สูง 15-20 เมตร เปลือกตน้
มีสีเทานวล ก่ิงอ่อนเป็นสันส่ีมุม ส่วนต่างๆของล าตน้ มีขนเป็นเกลด็กลม ตน้ท่ีมีอายมุากบริเวณโคนล าตน้ พบหนามแหลมยาว แขง็ ใบ
เป็นใบเด่ียว เรียงตรงขา้ม แผน่ใบรูปไข่กลบัหรือรูปไข่กลบัแกมขอบขนาน กวา้ง 3-6 เซนติเมตร ยาว 6-15 เซนติเมตร ปลายมน หรือเวา้
เป็นแอ่งต้ืนๆ ขอบใบเรียบ หรือหยกัเป็นคล่ืนเลก็นอ้ย โคนสอบแคบไปยงักา้นใบ กา้นใบสั้น เน้ือใบหนาเป็นมนั ผิวใบทั้งสองดา้นมีเกลด็
สีเงินหนาแน่น ใบมีสีเขียวสด ผิวใบดา้นบนสากมือดอกมีขนาดเลก็ สีขาวหรือเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อท่ีซอกใบ และปลายยอด แบบช่อ
เชิงลด ยาว 4-5 เซนติเมตร ไม่มีกา้นดอก ช่อหน่ึงมีดอกเลก็ๆจ านวนมาก กลีบเล้ียงโคนเช่ือมติดกนัเป็นรูปกรวยปลายแยก 4 กลีบ สีขาว
อมเหลือง กลีบดอก 4 กลีบ สีขาวอมเหลือง รูปไข่กลบั ปลายมน หลุดร่วงง่าย เกสรเพศผูมี้ 8 อนั เกสรเพศเมีย มีรังไข่เหนือวงกลีบ ผล
เป็นผลแหง้ ขนาด 1-2 เซนติเมตร รูปไข่ มีครีบ 4 ครีบ มีสีน ้าตาลอมขาว เมลด็มีสีน ้าตาลแดง รูปกระสวย มี 4 สัน ตามยาว 

 8.สรรพคุณและการใชป้ระโชยน ์: มีการน าสะแกมาใชป้ระโยชน์ต่างๆ เช่น 
ชาวบา้นในชนบทมกัจะเอาตน้สะแกนาไปท าฟืนและใชเ้ผาถ่านกนัมาก เพราะแก่นของตน้สะแกนามีความแขง็มาก และเน้ือไม ้มีค่า
คาร์บอนสูง จึงใหค้วามร้อนสูงและใหไ้ฟแรงและยงัมีการใชผ้ลดิบน ามาแช่กบัน ้าไวใ้หว้วัหรือควายกินเป็นยาขบัพยาธิได ้ส าหรับ
สรรพคุณทางยาของสะแกนั้น ตามต ารายาไทยระบุวา่ เมลด็แก่ มีรสเมาเบ่ือ ขบัพยาธิเส้นดา้ย พยาธิไส้เดือน ในเด็ก แกซ้างตานขโมย 
มะเร็ง คุดทะราดใบแก่ รสฝาดเมา แกพ้ิษปวดเม่ือยตามร่างกาย แกไ้ข ้แกบ้าดแผล ปรุงเป็นยารักษามะเร็งภายในต่างๆ ใบอ่อน รสฝาด 
รักษาแผลสด แกบิ้ดมูกเลือด ใบ แกป้วดเม่ือยตามร่างกาย ตน้รสเมา แกโ้รคหนองใน แกแ้ผลในท่ีลบั แกอ้าเจียนเป็นเลือด แกก้ามโรคเขา้
ขอ้อกดอก ปรุงเป็นยารักษาฝีมะเร็งภายในต่างๆ กระพี้  รสเบ่ือร้อน แกค้นัทวารเด็ก ขบัพยาธิเส้นดา้ย เมลด็แก่ รสเบ่ือเมา ขบัพยาธิ



ไส้เดือน พยาธิเส้นดา้ยในเด็ก แกซ้าง ตานขโมย แกคุ้ดทะราด แกม้ะเร็ง ราก รสเมา ปรุงเป็นยาแกก้ามโรค หนองใน เขา้ขอ้ ฝีมะม่วง ฝี
ต่างๆ แกน้ ้าเหลืองเสีย แกพ้ิษไขเ้ซ่ืองซึม ฆ่าพยาธิ ปรุงเป็นยาแกไ้ส้ดว้นไส้ลาม มะเร็งตบั ปอด ล าไส้ กระเพาะปัสสาวะ กระเพาะอาหาร 
แกไ้ขส้ันนิบาต ผอมแหง้ แกริ้ดสีดวง ผอมแหง้ แกเ้สมหะ แกอ้าเจียนเป็นเลือด แกต้กมูกเลือด ขบัพยาธิ ทั้ง 5 ส่วน รสเมา ขบัพยาธิใน
ทอ้ง แกซ้างตานขโมย พุงโรกน้ปอด อุจจาระหยาบ เหมน็คาว แกฝี้ตานซาง  
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