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ในวรรณคดี ศรีสยาม นามลางลิง     ถูกพาดพิง อิงวรรณกรรม "พรรณพฤกษา" 
พระยาศรีสุนทร โวหาร ประพันธ์มา      พิลังกาสา กระทิงทองหลาง ปนลางลิง 

 

   ชื่อลาติน Bauhinia scandens L.     เกิดดินแดน อินเดีย งอกงามยิ่ง 
ภูมิภาค อินโดจีน ถิ่นอ้างอิง      ต้นลางลิง ไม้เนื้อแข็ง แลผลัดใบ 

 

    Family Liguminosae, Fabaceae     มีเถาที่ แข็งแบน งอโค้งใหญ่ 
เป็นพรรณไม้ เนื้อแข็งเหนียว เกี่ยวเกาะได้     เถาเป็นขั้น คล้ายบันได ไต่ไปมา 

     

    ชื่อท้องถิ่น มะลืมค า กระไดลิง     ทั้งอ้างอิง เครือเสี้ยว ลดเลี้ยวหนา    
อีกโชกนุ้ย กระไดวอก ออกลีลา     เสริมคุณค่า ป่าไม้ไทย ให้งามตา 

 

    ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ พันไม้ใหญ่     สมุนไพร ใช้ได้ดี มีคุณค่า     
สรรพคุณ มากมายล้น พ้นพรรณนา     ต าหรับยา รักษาไข้ ไขข้อดี 

 

    เบื่อเมาแพ้ แก้กระษัย ไตพิการ     ต ารายา พื้นบ้าน ต้านพิษฝ ี
ขับเหงื่อไหล ถ่ายพยาธิ เลือดลมดี     ไม้ในวรรณคดี จบเพียงนี้ พี่น้องไทย    

         สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

สมุนไพรกระไดลิงเป็นกิ่งเถา     เกาะเกี่ยวเอาขึ้นพันนั้นเป็นสาย 
ตามก่ิงอ่อนมีขนขึ้นประปราย     ขึ้นกระจายตามป่าเบญจพรรณ 

 

ล าต้นไม้เนื้อแข็งแกร่งแบนเหนียว     เลื้อยลดเลี้ยวคล้ายบันไดดูน่าขัน 
เถาเป็นลอนเกี่ยวไปตามสายพันธุ์     คนเรียกกันกระไดลิงนั้นจริงนา 

 

ขึ้นทั่วไปกระจายพันธุ์อยู่ทุกภาค     ในเอเซียพบมากไม่ยากหา 
ตามป่าแล้งเบญจพรรณขึ้นหนาตา     เรียกกันมาหลายชื่อน่าสนใจ 

 



 
 

ชื่อท้องถิ่นมะลืมค ากระไดวอก     บ้างนั้นบอกลางลิงไม่สงสัย 
ทั้งเครือเสี้ยวโขกนุ้ยเรียกกันไป     สมุนไพรมีค่าล้ าเมื่อจ าเป็น 

 

กระไดลิงพืชใบเดี่ยวเรียวรูปไข่     คล้ายหัวใจปลายแยกเป็นแฉกเห็น 
ใบด้านบนเกลี้ยงเปน็มันดูสวยเย็น     พืชนี้เน้นแก้พิษให้ติดใจ 

 

ดอกเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง     งามเสียจริงกลีบดูดีออกสีใส 
ขาวอมเหลืองดอกรูปถ้วยสวยละไม     ผลนั้นไซร้เป็นฝักแบนรูปมนรี 

 

กระไดลิงสรรพคุณมีหลายอย่าง     แก้พิษบ้างแก้ร้อนในให้สุขศรี 
โรคผิวหนังทั้งปวดข้อใช้ได้ดี     ตามวิถียาพ้ืนบ้านนมนานมา 

 

กระไดลิงหรือลางลิงอิงพืชอ่ืน     ขึ้นกลมกลืนธรรมชาติตามประสา 
อยู่ร่วมกันสามัคคีมีพึ่งพา     น้ าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพาโลกงาม 

                   อัญชลี ณ เชียงใหม่ 
 
 



 
 
 

พืชสมุนไพร กระไดลิง กล่าวอิงอ้าง     เรียกอีกอย่าง ว่าลางลิง ไม้มิ่งขวัญ 
ไม้เลื้อยแกร่ง เนื้อแข็งเล่า กลุ่มเถาวัลย์     ตระกูลถั่ว ทั่วเขตขัณฑ์ นั้นมากมี 

 

แปลกเหลือล้น ล าต้นนั้น คล้ายบันได     สัตว์ปลอดภัย ไต่หากิน จินต์สุขศรี 
บนยอดไม้...ไม่ลงพ้ืน....ชื่นชีวี     ศัตรูนี้......ไม่บีฑา.....พารื่นรมย์ 

 

ไร้ซึ่งโทษ ประโยชน์นี้ มีมากเหลือ     พฤกษ์ค้ าคณู...จุนเจือ...เกื้อสุขสม 
เหลือคณานับ ต าหรับยา ประชานิยม     พ้นตรอมตรม หายขมขื่น ชื่นคืนมา 

 

สรรพคุณ สมุนไพร ได้เกิดผล     หลายหลากล้น ชนชอบใช้ ไปเสาะหา 
ต้นเมล็ดใบ อีกรากเล่า น าเอามา     ใช้ท ายา พาสุขสม อารมณ์ปอง 

 

ยาแก้พิษ สัมฤทธิ์ล้น คนชอบใช้     อาการไข้ หายหด สดใสผ่อง 
แก้ร้อนใน หายซึมเซื่อง ใจเรืองรอง     แก้กระษัย เหงื่อไหลนอง ต้องกมล 

 

จากต้นไม้ น้ าไหลซึม ใช้ด่ืมกิน     แก้ไอได้ สมใจถวิล สิ้นหมองหม่น  
ต้นต้มน้ า น ามาดื่ม ปลื้มเหลือทน     บิดนั้นหาย สบายก้น ล้นสุขจริง 

 

โรคผิวหนัง สังคังเห่อ เผลอเป็นเกา     อับอายสาว เจ้ายิ้มเย้ย ไม่เฉยนิ่ง 
อีกปวดข้อ งอไม่ได้  หายปลิดทิ้ง     ไร้ทานเทียม เยี่ยมยอดยิ่ง ทุกสิ่งอัน 

 
 



 
 

คนผอมโซ พุงโรป่อง มองประหลาด     น่าอนาถ พยาธิเล่า เฝ้าสังสรรค์ 
ต้องใจร้าย ใช้เมล็ด ดีเด็ดอนันต์     เด๊ดสะมอเร่ จบเห่พลัน ท่านใช้ดู 

          โกวิท ธีรวิโรจน์ 
 

กระไดลิงอิงเกาะกับไม้ใหญ่     เลาะเลื้อยไปในไพรไฉไลเห็น 
โค้งหยิกหยักพักห้อยลอยโดดเด่น     ดูดั่งเป็นเช่นชิงช้าน่าแกว่งไกว 

 

คือพืชตระกูลถั่วกลั้วไพรให้สูงค่า     บ ารุงหล้าค่าอินทรีย์ทวีไซร้ 
เขียวรูปไขป่ลายแหลมขนแซมใบ     แย้มช่อดอกไสวเหลืองอ่อนงาม 

 

ผลเป็นฝักแบนรีสีน้ าตาล     แต่ไม่นานพานแตกแยกเป็นง่าม 
เมล็ดโปรยโรยขยายกลายโตงาม     ทั่วป่าคามยามชมพรมพร่างเย็น 

 

สารพันคุณค่านานาชนิด     ต้นน าประดิษฐ์คิดตกแต่งแสงสีเด่น 
เปลือกบิดขวั้นเกลียวเชือกเลือกใช้เป็น     ทั้งโดดเด่นเร้นแฝงค่ายาสมุนไพร 

 
 



 
 

อาการไอร้อนในพลันหายหด     ปวดข้อลดผดผื่นกลากเกลื้อนไกล 
พิษทั้งปวงล่วงลับกลับดีไซร้     บิดหายไวกระษัยวายกลายแข็งแรง 

 

ลิงลางลิงโหนกระไดลิงทิ้งขาห้อย     ลิงลางลิงหลับผล็อยห้อยแอบแฝง 
ป่าสมบูรณ์พูนชีพล้ าทุกหนแห่ง     พลันแห้งแล้งหากป่าราพณาสูรลง 

กุศล  ค าเพราะ 
 

กระไดลิง ใครสงสัย ใยชื่อนี้     ก็เพราะมี ลักษณะเด่น เป็นไม้เถา 
มีมือจับเลื้อยเลาะเกาะเพื่อนเอา     พาดยอดเขาพันเป็นขั้นคล้ายบันได 

 
 



 
ด้วยเหตุนี้จึงมีชื่อคือ กระไดลิง     หรือลางลิง กระไดวอก นะบอกให้ 
หรือโชกนุ้ย มะลือค า จ ากันไว้     และอีกค าเกือบลืมไป..บันไดลิง 

 

กระไดลิงห้อยยาวริ่งกิ่งไม้เถา     ยามแก่เฒ่าแห้งเหนียวด้วยจึงสวยยิ่ง 
โค้งไปมาเถาเป็นลอนสะออนจริง     บันไดลิงใช้ห้อยโหนโจนทะยาน 

 

กระไดลิงไม้เถาใหญ่มีใบเดี่ยว     เป็นสีเขียวยื่นยาวยิ่งจากกิ่งก้าน 
ปลายใบแหลมแยกเป็นสองแฉกบาน     รอยต่อก้านเว้าเข้าราวหัวใจ 

 

ดอกนั้นหนอออเป็นช่อต่อปลายก่ิง     ช่อสวยยิ่งสีขาวพราวสดใส 
หลายดอกเล็กรวมเป็นช่อชูแกว่งไกว     มีห้ากลีบเกสรในสีเหลืองแซม 

 

กระไดลิงออกผลมนเป็นฝัก     มีรูปลักษณ์แบนรีมีติ่งแหลม 
ฝักที่แก่สีน้ าตาลออกแดงแกม     ภายในฝักจักมีแถมเมล็ดใน 

 

สรรพคุณกระไดลิงมากจริงหนา     เป็นสมุนไพรท าเป็นยารักษาได้ 
เป็นต ารายาพ้ืนบ้านอีสานไทย     รากเถาใบต้มกับน้ าดื่มเป็นยา 

 

สรรพคุณแน่แก้หายได้หลายพิษ     แก้โรคบิด พิษร้อนไข้ ได้ดีหนา 
แก้กระษัย อีกร้อนใน ไอด้วยนา     เถารักษาพิษทั้งหลายได้หายดี 

 



 
 

เปลือกเป็นยาต้มอาบคุมก าเนิด     อาบกันเถิดถ้าปวดข้อก็ยานี้ 
โรคผิวหนังก็ยังใช้ได้อย่างดี     สมุนไพรดีล้นเปลือกต้นกระไดลิง 

 

เปลือกที่เหนียวท าเกลียวใช้แทนเชือก     เถาแห้งเหือกประดิษฐ์ต้นไม้ได้สวยยิ่ง 
ท ากรอบรูป แกนโคมไฟได้ทนจริง     ประโยชน์ยิ่งต้นลางลิงจิงจุงเบย 

จตุพร สุวรรณปากแพรก 
 

ลางลิงกระไดลิงอิงไม้ใหญ่     อิงอาศัยเกาะเกี่ยวไปทุกสถาน 
เกาะเลี้ยวลดคดไปไพรสราญ     ลางลิงลัดเลื้อยผ่านรอบพงไพร 

 



 
 

Buahinia scandal L.     ชื่อวิทยาศาสตร์ที่แสนไพเราะไหม 
จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว FABACEAE ไง     ชื่อท้องถิ่นมีอีกหลายชื่อนา 

 

มะลืมค า กระไดวอก โชกนุ้ย     เครือเสี้ยว ลุย มะลืมด า ก็มีหนา 
ขึ้นเกือบทั่วประเทศไทยที่เห็นมา     ราชบุรีพารา เชียงใหม่ อิสาน มี 

 

เป็นพรรณไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่     ไม้ผลัดใบมีมือเกาะยอดไม้นี้ 
เถาแข็งแรงเหนียวแบนโค้งเป็นลอนดี     ดูไปคล้ายบันไดที่พาดต้นไม้ไป 

 

ตามก่ิงอ่อนจะเห็นขนประปราย     แก่กลับกลายไม่มีขนเกลี้ยงสดใส 
ขึ้นตามป่าดิบแล้งเบญจพรรณชื้นได้     ยกเว้นภาคใต้เมืองไทยไม่มีมัน 

 

ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ     ดูเหมือนกับรูปพัด รูปไข่นั้น 
ปลายใบแหลมเว้ามากน้อยคอยดูกัน     ใบยาวสั้นประมาณหกถึงสิบเอ็ดเซ็นต์ไง 

 

ผลเป็นฝักรปูแบนรีปลายฝักมน     ฝักแก่สีน้ าตาลแดงปนแห้งแยกออกได้ 
ภายในมีหนึ่งถึงสองเมล็ดใหญ่     เมล็ดนั้นไซร้เป็นรูปขนานสราญตา 

 
 



 
 

สรรพคุณเป็นยาแก้พิษไข้     แก้กระษัยไข้เซื่องซึมร้อนในหนา 
แก้โรคผิวหนังปวดข้อต้มน้ าอาบเป็นยา     คุมก าเนิดชะงัดนาหญิงห้ามดื่มมัน 

 

เปลือกกระไดลิงดีมีความเหนียว     ขวั้นเป็นเกลียวแทนเชอืกเถาแห้งงอนั้น 
น ามาประดิษฐ์กรอบรูปโคมไฟกัน     แล้วแต่จะเสกสรรปั้นแต่งเอา 

อานนท์ สรวิสูตร 
 

 
 
 


