
                                          
                           

 
 
 ชื่อวิทยาศาสตร์   Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. 
 ชื่อวงศ ์   Euphorbiaceae 
 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
       ไม้พุ่มหรอืไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 6-15 เมตร เปลือกต้นสีเทาดํา หนา แตกเป็นร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนและช่อ
ดอกมีขนสีนํ้าตาลอมเหลืองหม่นขึ้นหนาแน่น  

ใบเด่ียว เรียงเวียนสลับ แผ่นใบรูปขอบขนานกว้าง หรือรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 6-10 เซนติเมตร ยาว 10-16 
เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนมนหรือรูปหัวใจต้ืน ขอบใบเรียบ หรือมีคลื่นเล็กน้อย ผิวด้านบนมีขน
ประปราย ผิวใบด้านล่างมีขนสีนํ้าตาลแดงหนาแน่น ผิวใบด้านบนค่อนข้างสาก แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เส้น
แขนงใบข้างละ 8-11 เส้น เส้นใบย่อยแบบร่างแหชัดเจนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1.2-1.8 เซนติเมตร หูใบรูปไข่ยาว 
4-6 มิลลิเมตร ร่วงง่าย  

ดอกเล็ก สีเหลืองอ่อน แยกเพศ ออกเป็นช่อ แบบช่อหางกระรอก กระจุกตามซอกใบและก่ิงหรือเหนือรอย
แผลใบตามก่ิง ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้นกัน ช่อดอกเพศผู้ออกเป็นแท่งยาว มีหลายช่ออยู่ด้วยกัน ไม่มีก้านช่อดอก ไม่
มีกลีบดอก เป็นช่อเชิงลด 2-6 ช่อ ยาว 1-5 เซนติเมตร มขีนสั้นหนานุ่ม เกสรเพศผู้มี 2 อัน ไม่มีกลีบดอก แต่ละดอก
มีใบประดับขนาดเล็กรูปสามเหลี่ยม ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร ช่อดอกเพศเมียออกเป็นช่อเด่ียวสั้นๆ แบบช่อเชิงลด สั้น
กว่าช่อดอกเพศผู้ ออกทีซ่อกใบหรือที่ก่ิง ติดลําต้น อยู่เป็นกระจุก 2-8 ดอก แต่ละดอกไม่มีก้าน และมีสีเหลืองอ่อน 
ดอกเพศเมียยาว 2.5-4.5 มลิลิเมตร กลีบเลี้ยงมี 3-6 กลบี เช่ือมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยก เกสรเพศเมียมีรังไข่
เหนือวงกลีบ มี 2 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 2 เม็ด มีขนสีนํ้าตาลหนาแน่น ผลรูปไข่ แห้งแตกตามตะเข็บ 1-2 ด้าน มี
ขนสีนํ้าตาลปนเหลืองปกคลุม กว้างประมาณ 0.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ปลายเป็นแฉก 

ผลแก่สีนํ้าตาลอมเหลือง ไม่มก้ีานผล มีขนสัน้หนานุ่ม เมื่อแตกเห็นภายในมีเน้ือสีส้มแดง มี 1 เมล็ด เมล็ดมีเย่ือ
สีเหลืองหุ้ม เมล็ดรูปขอบขนาน กว้าง 6-7 มลิลิเมตร ยาว 7-8 มิลลิเมตร ผิวเรียบ  
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ดอกเพศเมีย  ดอกเพศผู้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
       ไม้พุ่มหรอืไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 6-15 เมตร เปลือกต้นสีเทาดํา หนา แตกเป็นร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนและช่อ
ดอกมีขนสีนํ้าตาลอมเหลืองหม่นขึ้นหนาแน่น  
ใบเด่ียว เรียงเวียนสลับ แผ่นใบรูปขอบขนานกว้าง หรือรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 6-10 เซนติเมตร ยาว 10-16 เซนติเมตร 
ปลายแหลมหรอืเรียวแหลม โคนมนหรือรูปหัวใจต้ืน ขอบใบเรียบ หรือมคีลื่นเล็กน้อย ผิวด้านบนมีขนประปราย ผิวใบ
ด้านล่างมีขนสีนํ้าตาลแดงหนาแน่น ผิวใบด้านบนค่อนข้างสาก แผน่ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เส้นแขนงใบข้างละ 8-11 
เส้น เส้นใบย่อยแบบร่างแหชัดเจนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1.2-1.8 เซนติเมตร หูใบรูปไข่ยาว 4-6 มลิลิเมตร ร่วงง่าย  
     ดอกเล็ก สเีหลืองอ่อน แยกเพศ ออกเป็นช่อ แบบช่อหางกระรอก กระจุกตามซอกใบและกิ่งหรือเหนือรอยแผลใบ
ตามก่ิง ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้นกัน ช่อดอกเพศผู้ออกเป็นแท่งยาว มีหลายช่ออยู่ด้วยกัน ไม่มีก้านช่อดอก ไม่มีกลีบดอก 
เป็นช่อเชิงลด 2-6 ช่อ ยาว 1-5 เซนติเมตร มีขนสั้นหนานุ่ม เกสรเพศผู้ม ี2 อัน ไม่มีกลบีดอก แต่ละดอกมีใบประดับ
ขนาดเล็กรูปสามเหลี่ยม ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร ช่อดอกเพศเมียออกเป็นช่อเด่ียวสั้นๆ แบบช่อเชิงลด สั้นกว่าช่อดอก
เพศผู้ ออกที่ซอกใบหรือที่ก่ิง ติดลําต้น อยู่เป็นกระจุก 2-8 ดอก แต่ละดอกไม่มีก้าน และมีสีเหลืองอ่อน ดอกเพศเมีย
ยาว 2.5-4.5 มิลลิเมตร กลบีเลี้ยงมี 3-6 กลีบ เช่ือมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยก เกสรเพศเมียมีรังไข่เหนือวงกลีบ มี 2 
ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 2 เมด็ มีขนสีนํ้าตาลหนาแน่น ผลรูปไข่ แห้งแตกตามตะเข็บ 1-2 ด้าน มีขนสนํ้ีาตาลปนเหลือง
ปกคลุม กว้างประมาณ 0.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ปลายเป็นแฉก 
    ผลแก่สีนํ้าตาลอมเหลือง ไม่มีก้านผล มขีนสั้นหนานุ่ม เมื่อแตกเห็นภายในมีเน้ือสีสม้แดง มี 1 เมล็ด เมล็ดมีเย่ือสี
เหลืองหุ้ม เมลด็รูปขอบขนาน กว้าง 6-7 มลิลิเมตร ยาว 7-8 มิลลิเมตร ผิวเรียบ 



 
หมอยาพ้ืนบ้านจังหวัดอุบลราชธานี  ใช้  ลาํต้น เข้ายากับ ดูกข้าว ดูกไส ดูกหิน ดูกผี แตงแซง ส้มกบ           

ส้มมอดิน และพากส้มมอ  แก้ตัวเหลือง ตาเหลือง  
 
สารสําคญั 

จากการศึกษาของบังอร ศรีพานิชกุลชัยและคณะ (ไม่ปรากฏปีที่ตีพิมพ์) พบสารกลุม่ฟีนอลิก (phenolics)  
ปริมาณสูงกว่า 300 มิลิกรมัต่อกรัม (mg/g)  นอกจากนั้นยังพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) อีกด้วย  
 
ฤทธ์ิทางชีวภาพ 
1. ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 

พบว่าสารสกัดเอธานอล (ethanol) ของเหมอืดโลดมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระชนิด DPPH โดยมีค่าความสามารถใน
การยับย้ังอนุมูลอิสระที่ 50 % (EC50)   ตํ่ากว่า 10 ไมโครกรัมต่อมิลลลิติร  (g/ml) โดยคาดว่าสารออกฤทธ์ิต้าน
อนุมูลอิสระจะเป็นสารกลุ่มฟีนอลิก (บังอร ศรีพานิชกุลชัยและคณะ, ไมป่รากฏปีที่ตีพิมพ์)  

 
2. ฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) reverse transcriptase 

จากการศึกษาสารสกัด ethanol ของเหมือดโลด ขนาด 200 g/ml มีฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม์ human 
immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) reverse transcriptase  ได้ 60 % (Tan et al, 1991) 
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