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ชื่ออ่ืนๆ    ปาขี้แฮด (ภาคเหนือ) หวาด (ภาคใต) 
ชื่ออังกฤษ   Grey knickers, Nicker bean 

ชื่อวิทยาศาสตร   Caesalpinia bondus (L.) Roxb. 

ชื่อพอง   Guilantida bondus L., Guilantida bonducella L., Caesalpinia crista L., 

   Caesalpinia bonducella (L.) Fleming 

ชื่อวงศ    LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 
 

 สวาด เปนไมเลื้อยมีหนามและหนามเกิดจากผิวตั้งตรงหรือโคงลง หูใบรูปขนนกมี 3 - 5 ใบ ใบยอย
ยาวไดถึง 2 ซม. ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ แกนกลางยาว 30 - 50 ซม. คูใบยอย 3 - 9 คู ใบ
ยอย 8 -12 คู เรียงตรงขามหรือเกือบตรงกันขาม รูปไขแกมรูปใบหอก กวาง 1 - 2 ซม. ยาว 2 - 4 ซม. ปลาย
ใบแหลมหรือกลมและเปนติ่งหนามสั้น โคนใบเบี้ยว กานใบยอยยาว 0.8 มม. ดอกชอกระจะ ออกท่ีเกือบใกล
ซอกใบ พบบางที่แตกก่ิง และมีดอกเพศผูเหนือดอกเพศเมีย (อับเรณูไมมีเรณู) ใบประดับรูปแถบ ยาว 6 - 12 
มม. โคงลง ตอมารวงงาย กานดอกยอยยาว 4 - 6 มม. มีขนสั้นนุม กลีบเลี้ยงมีขนสั้นนุม เบี้ยว กลีบดอกสี
เหลือง กลีบปากเดนชัดและมีขนดานในระหวางเสนกลางใบ เกสรเพศผูมีขน รังไขขนาด 1 มม. มีกานชู มีขน
และขนแข็ง ออวุล 2 อัน ในดอกเพศผูไมเจริญ ผลเปนฝกมีกานชูเหนือฐานรองดอก รูปรี มีขนและขนแข็ง 
เมลด็มี 2 เมล็ด เกือบทรงกลม สีแกมเขียว 



 สวาดที่พบในประเทศไทยแบงไดเปน 2 ชนิด คือ สวาดชนิด Caesalpinia bondus (L.) Roxb. พบ
ไดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงใต และภาคใต และชนิด Caesalpinia 
andamanica (Prain) Hattink ซึ่งพบเฉพาะในภาคใตเทานั้น ชนิดนี้มีชื่อทองถิ่นวา งายแดง หรืองายใหญ  
ลักษณะเปรียบเทียบระหวางสวาดทั้งสองชนิดนี้ แสดงไวในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบลักษณะของ Caesalpinia bondus (L.) Roxb. และ Caesalpinia andamanica 
(Prain) Hattink 
 

ลักษณะเปรียบเทียบ Caesalpinia bondus Caesalpinia andamanica 
รังไข มีขนแข็ง เกลี้ยง 
ฝก ไรปก มีปก 

หูใบ แบบขนนกมี 3 - 5 ใบยอย คลายเกล็ด รวงงาย 

แกนกลาง (ซม.) 30 - 50 15 - 45 

ใบยอย (pinnae, คู) 3 - 9 4 - 6 

ใบยอยที่สอง (leaflets, คู) 8 - 12 6 - 10 
รูปรางใบ รูปใบหอกแกมรูปไข รูปไขถึงรูปไขกลับ 
กลีบเลี้ยง มีขนสั้นนุม เกลี้ยง 

 

 

การกระจายพันธุ  ศรีลังกา อินเดีย สิกขิม เนปาล พมา จีน ไตหวัน ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย และ
ประเทศไทยพบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงใต และภาคใต 
นิเวศวิทยา บริเวณชายหาดริมทะเล ปาเปดท่ัวไป พบที่ความสูงไดถึง 200 ม. จากระดับน้ําทะเล 
ระยะเวลาออกดอกและติดผล ดอก กรกฎาคม - ตุลาคม ผล พฤศจิกายน - เมษายน 
ประโยชน ตํารายาไทยใชใบ เปนยาขับลม จุกเสียด แกปสสาวะพิการ ในยาสามัญประจําบานใชรวม
สมุนไพรอื่นๆ เขายาแกไอชื่อ ยาประสะมะแวง วัตถุสวนประกอบคือ สารสม หนัก 1 สวน ขม้ินออย หนัก 3 
สวน ใบสวาด ใบตานหมอน ใบกะเพรา หนักสิ่งละ 4 สวน ลูกมะแวงตน ลูกมะแวงเครือ หนักสิ่งละ 8 สวน 

วิธีทํา บดเครื่องยาเปนผง ผสมน้ําสุกแทรกพิมเสนพอควร ทําเปนเม็ด หนักเม็ดละ 0.2 ก. สรรพคุณเปนยาแก
ไอ แกเสมหะ ละลายน้ํามะนาวแทรกเกลือรับประทานหรือใชอม ขนาดรับประทานในเด็ก ครั้งละ 1 - 2 เม็ด 

ผูใหญ ครั้งละ 5 - 7 เม็ด  
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