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ค าน า 

 

 ความหลากหลายทางชีวภาพถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคญัอยา่งประเมินคา่มิได้ ด้วยการท่ี
มนษุย์ได้น าความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ด้านปัจจยัในการด ารงชีพ โดยเฉพาะการ
ได้มาซึง่อาหาร ผู้ เรียบเรียง ตระหนกัดีถึงประโยชน์เหลา่นีท้ี่ได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ผู้ เรียบเรียงได้ถือเป็นหน้าที่ในการสง่เสริมความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึน้ส าหรับทกุคนท่ีได้ใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ ดงันัน้ หนงัสอืเลม่นีจ้ึงถกูจดัท าขึน้เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
ความหลากหลายของพืชอาหารป่า ในพืน้ท่ีลุม่น า้ห้วยหลวง จ.อดุรธานี เพื่อเป็นประโยชน์ ส าหรับ
ประชาชนทัว่ไป หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษา และช่วยให้ผู้ที่สนใจได้มีความรู้
เร่ืองพืชอาหารป่าที่ได้เพิ่มมากขึน้ 

 หนงัสอืเลม่นี ้เป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยัเร่ืองความหลากหลายของพืชอาหารป่า และการใช้
ประโยชน์จากชมุชน ของพืน้ท่ีลุม่น า้ห้วยหลวงในพืน้ท่ีจงัหวดัอดุรธานี โดยได้รับทนุสนบัสนนุ จาก
โครงการสง่เสริมการวิจยัในอดุมศกึษาและพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแหง่ชาติ ภายใต้ส านกังาน
คณะกรรมการอดุมศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2557 มีทัง้หมด 3 เลม่ คือ เลม่ที่ 1 เร่ือง พืชอาหาร
ยอดนิยม (Local Market) เลม่ที่ 2 เร่ืองผลไม้พืน้บ้าน และเลม่ที่ 3เร่ือง ผกัพืน้บ้าน  

 หนงัสอืความหลากหลายของพืชอาหารป่า และการใช้ประโยชน์จากชมุชนบริเวณลุม่น า้ห้วย
หลวง จงัหวดัอดุรธานี เลม่ที่ 3เร่ือง ผกัพืน้บ้าน มีเนือ้หาเก่ียวกบัพืชอาหารป่าที่ รับประทานเป็นผกั
พืน้บ้าน 

พลอยระดา ภมู ี

           ผู้ เรียบเรียง  
 

 

 

 

 



ข เล่มที่ 3 เร่ือง ผักพืน้บ้าน 

 

 

สารบัญ (ตอ่)  
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สารบัญ (ตอ่)  
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ผกัคอนแคน 

ช่ือท้ิงถ่ิน :  ผกัคอนแคน ทา้วสาร ผกักอ้นหมา พรา้วพนัล า 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Dracaena  angustifolia  Roxb 

ช่ือวงศ ์: AGAVACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมพุ้่ม 2-3 เมตร ล าตน้ตัง้ตรงรปูทรงกระบอก เป็นล าตน้เดยีวหรอืแตกยอดไดเ้ลก็น้อย
สเีขยีวเขม้ ใบเดีย่วเรยีงสลบัรูปดาบ เนื้อใบเป็นเสน้ใย ผวิใบด้านบนสเีขยีวเขม้เป็นมนั มกีาบใบ
หุม้ล าต้น ดอกช่อออกที่ซอกใบและปลายกิง่ ดอกย่อยจ านวนมากห้อยลง ก้านช่อดอกยาว กลบี
ดอกสขีาว ผลสดรปูเกอืบทรงกลมสเีหลอืงสม้ขึน้ไดด้ใีนทุกสภาพแวดลอ้ม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบ ดอก รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ผกัโขมสวน 

ช่ือท้ิงถ่ิน :  ผกัโขมสวน 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Amaranthus tricolor  Linn   

ช่ือวงศ ์ :  AMARANTHACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมล้ม้ลุกขนาดเลก็ ล าตน้ตัง้ตรง มคีวามสงูไดถ้งึ 1.30 เมตร สว่นยอดมขีนสัน้ปกคลุม 
เจรญิเตบิโตได้เรว็ ต้องการความชืน้สงู มแีสงแดดตลอดวนั และชอบดนิร่วน ใบเดี่ยว เรยีงเวยีน
สลบักนั ลกัษณะของใบเป็นรูปรถีงึรูปไข่ ปลายใบมน ส่วนโคนใบสอบ ขอบใบเรยีบหรอืเป็นคลื่น
เล็กน้อย และใบที่ส่วนปลายยอดจะมีอยู่หลายสขีึ้นอยู่กบัสายพันธุ์ เช่น สแีดงสด สมี่วงแดง สี
เหลอืงทอง ผลแหง้ไม่แตก ภายในผลมเีมลด็สดี าขนาดเลก็จ านวนมาก พบไดท้ัว่ไปของทุกภาค 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ลวกรบัประทานเป็นผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 

 

 

 

 

 

http://frynn.com/tag/AMARANTHACEAE/
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ผกัโขมหนาม 

ช่ือท้ิงถ่ิน :  ผกัโขมหนาม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Amaranthus  spinosus  Linn 

ช่ือวงศ ์ :   AMARANTHACEAE 

 

ลกัษณะ : พชืลม้ลุก อายุสัน้ประมาณปีเดยีว ล าตน้มลีกัษณะตัง้ตรงและแตกกิง่มาก มหีนามออก
ตามซอกกิง่ ล าตน้เป็นเหลีย่มหรอืกลม ผวิเรยีบ มรี่องละเอยีดตามความยาวของล าตน้ สงู
ประมาณ 1 เมตร ใบเดีย่ว ใบเป็นรปูไข ่หรอืเป็นรปูไขแ่กมรปูใบหอกกวา้ง ปลายใบแหลม สว่น
โคนใบสอบแคบ ขอบใบเป็นคลื่นเลก็น้อย มหีนามแหลมยาว 2 อนั อยู่ทีโ่คนกา้นใบ ออก ดอกชอ่
แบบช่อเชงิลด หรอืเป็นช่อแบบกระจุก ออกทีบ่รเิวณปลายกิง่ ตามซอกใบ ซอกกิง่ ดอกย่อยมี
ขนาดเมลด็ กลบีดอกสขีาวและเขยีวขนาดเลก็ ผลเป็นแบบแหง้แลว้แตก เมลด็ รปูทรงกลมมขีนาด
เลก็มาก และเมลด็ผกัโขมหนามมสีนี ้าตาล เป็นมนัเงา 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ลวกรบัประทานเป็นผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 

http://frynn.com/tag/AMARANTHACEAE/


4 เล่มที่ 3 เร่ือง ผกัพืน้บ้าน 

 

 

ผกัโขมหดั 

ช่ือท้ิงถ่ิน : ผกัโขมหดั  
ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Amaranthus  viridis  L.    
ช่ือวงศ ์:   AMARANTHACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้ล้มลุกฤดูเดยีว สูง 0.5-2 ฟุต ล าต้นตัง้ตรง แตกกิง่ก้านรอบต้น ใบเดี่ยว ออกเรยีง
ตรงขา้มกนัตามขอ้ตน้ ใบรปูไข่หรอืรปูสเีหลีย่มขนมเปียกปูน ปลายใบมนหรอืเวา้เลก็น้อย โคนใบ
แหลมและกวา้งกว่าปลายใบ ขอบใบเป็นจกัโคง้มนหรอืกึง่ฟันเลื่อย ผวิทอ้งใบเกลีย้ง ดอกช่อแบบ
กระจะตามซอกใบและที่ปลายยอด ดอกเพศผู้และดอกเพศเมยีจะอยู่กนัคนละดอก แต่อยู่ในช่อ
เดยีวกนั ดอกสเีขยีว ดอกจะเรยีงกนัเป็นแถวประมาณ 20-30 ดอก ดอกมขีนอยู่หนาแน่น ผลเป็น
ฝักแหง้แตกได ้ลกัษณะของผลเป็นรปูกระสวยมกัขึน้ทัว่ไปตามทีชุ่่มชืน้ และพบไดท้ัว่ทุกภาค 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ลวกรบัประทานเป็นผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 

 

 

 

http://frynn.com/tag/AMARANTHACEAE/
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มะกอกป่า 

ช่ือท้ิงถ่ิน : มะกอก กอกกุก กกู กอกเขา กอกหมอง ไพแช มะกอกบา้น  
ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Spondias  pinnata (L.f.) Kurz   

ช่ือวงศ ์ : ANACARDIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมต้้น สงู 15-30 เมตร เปลอืกต้นเรยีบ สเีทา ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อย 
4-6 คู่ ขอบขนานหรอืรปูใบหอก กวา้ง 3-4 ซม. ยาว 7-12 ซม. ดอก สขีาวออกเป็นช่อตามซอกใบ
หรอืปลายกิง่ กลบีเลี้ยงและกลบีดอก 5 กลบี เกสรตัวผู้ 10 อนั ผล เมลด็เดยีว แขง็ รูปไข่ การ
กระจายพนัธุพ์บตามป่าเบญจพรรณชืน้ ป่าดบิแลง้ ทีร่ะดบัความสงู 50-500 เมตร 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด ผลนิยมน ามาใสส่มต า หรอืแจว
แบบอสีาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อนทัง้ปี ผลสกุฤดหูนาว-ตน้ฤดรูอ้น 
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ผกัส้มลม เครอืส้มลม 

ช่ือทัว่ไป  : เครอืสม้ลม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire   

ช่ือวงศ ์ : AGAMONERION 

 

ลกัษณะ  :  ไมเ้ถาเลือ้ย ล าต้นเรยีบกลม สเีขยีว มนี ้ายางขาว ใบเดีย่ว เรยีงตรงขา้ม รปูไข ่รปูใบ
หอกหรอืรปูวงร ีปลายใบแหลม โคนใบป้าน รูปหวัใจ หรอืรปูกลม ขอบใบเรยีบเป็นมนัวาวสเีขยีว
เขม้ ดอกช่อ ออกที่ปลายกิง่ แบบช่อเชงิหลัน่ ดอกย่อยขนาดเลก็จ านวนมาก 20-30 ดอก กลีบ
ดอกสชีมพู หรอืสบีานเยน็ ม ี5 กลบี กลบีเลีย้งสเีขยีวเขม้ปนแดง ม ี5 กลบี ปลายกลบีแหลม รูป
ไข่ ผลเป็นฝักคู่ โคนฝักติดกนั ฝักกลม ปลายฝักแหลม ฝักสดสเีขยีว เมื่อแห้งสนี ้าตาลและแตก
ตามยาวเป็นตะเขบ็เดยีว เมลด็มจี านวนมาก เมลด็เรยีวยาวสนี ้าตาล ลอยไปตามลมได ้พบตามป่า
เตง็รงั ป่าดบิแลง้ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน รสเปรยีว ใชแ้ทนมะขามเปียกได ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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อีรอก 

ช่ือทัว่ไป  :  อรีอก 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Amorphophallus brevispathus Gagnep.   

ช่ือวงศ ์: ARACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมล้ม้ลุกขา้มปี มเีหงา้ใต้ดนิ ใบเดีย่ว กา้นใบยาวกลมและอวบน ้า ไม่มแีกน ใบมลีายสี
เขยีว เทา น ้าตาล และด าเป็นจุดพืน้จุดด่าง มกีา้นใบย่อยแตกออกจากปลายกา้นใบ 2-3 กา้น และ
มใีบประดบั 10-120 ใบ ออกเป็นคู่ รูปคล้ายหอก ขอบใบเรยีบ ดอกอยู่ตรงปลายก้าน รูปคล้าย
ดอกหน้าววั ออกผลเป็นกลุ่ม รูปทรงกระบอกตัง้ขึน้ มผีลย่อยรูปรจี านวนมาก พบไดท้ัว่ไป ชอบ
ขึน้ตามรมิแม่น ้า ในพืน้ทีโ่ล่ง ทุ่งหญา้ พืน้ทีท่ีม่คีวามชืน้สม ่าเสมอและฝนตกชุก 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : กา้นใบ น ามาท าแกงอรีอก 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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บุกคางคก 

ช่ือทัว่ไป  :  บุกคุงคก เบยี เบอื บุกหนาม บุกหลวง หวับุก 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson. 

ช่ือวงศ ์: ARACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมล้ม้ลุก มหีวัใตด้นิขนาดใหญ่ อายุหลายปี ล าตน้กลม อวบน ้า ไม่มแีก่น ผวิขรุขระ มี
ลายสเีขยีวสแีดง ใบเดีย่ว ออกทีป่ลายยอด ใบแผ่ออกคลา้ยกางร่มแลว้หยกัเวา้เขา้หาเสน้กลางใบ 
ขอบใบจกัเวา้ลกึ ดอกออกเป็นช่อแทงขึน้มาจากหวัใต้ดนิ บรเิวณโคนต้น สเีขยีวหรอืสแีดงแกมสี
น ้าตาล ช่อดอกมกีาบหุ้ม รูปกรวยคว ่าขนาดใหญ่ ยบัเป็นร่องลกึ มกีลิน่เหมน็คล้ายซากสตัวเ์น่า 
ผลรูปทรงรยีาว แบบผลสด เนื้อนุ่ม ผลอ่อนสเีขยีว พอสุกเป็นสเีหลอืง สสีม้จนถึงแดง มจี านวน
มากติดกนัเป็นช่อ หวับุกมีลกัษณะค่อนข้างกลม เนื้อในหัวสชีมพูสด เหลืองอมชมพู หรือขาว
เหลอืง  

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ล าตน้ใชใ้สแ่กงเช่นเดีย่วกบัแกงอรีอก  
ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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บอนหวาน ทูน 

ช่ือท้ิงถ่ิน  : บอนน ้า บอนเขยีว บอนจนีด า บอนหวาน บอนท่า บอนน ้า 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Colocasia esculenta  (L.) Schott var.  aquafiilis Hassk. 

ช่ือวงศ ์ : ARACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมล้ม้ลุก อายุไดห้ลายปี มเีหงา้ ใต้ดนิ ใบเดีย่ว เรยีงสลบัเวยีนแผ่ออกรอบต้น รปูไข่
แกมสามเหลี่ยมหรือเป็นรูปหัวใจหรือรูปโล่ ก้านใบออกที่ตรงกลางแผ่นใบ ในแต่ละกอจะมี
ประมาณ 7-9 ใบ กา้นใบสเีขยีวแกมสมี่วงหรอืสเีขยีวแกมเหลอืง ดอกช่อเป็นแท่งเดีย่วๆ ออกจาก
ล าต้นใตด้นิ ดอกเป็นกระเปาะสเีขยีวเป็นแท่งอยู่ตรงกลาง มกีลิน่หอม ผลมขีนาดเลก็ จ านวนมาก 
ผลเป็นผลสดสเีขยีว ภายในผลมเีมลด็น้อย พบไดทุ้กภาค มกัขึน้เองตามทีลุ่่ม บนดนิโคลน บรเิวณ
รมิน ้าล าธาร หรอืบรเิวณทีม่นี ้าขงัตืน้ๆ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : กา้นใบ รบัประทานเป็นผกัสด หรอืน ามาใสแ่กง 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 



10 เล่มที่ 3 เร่ือง ผกัพืน้บ้าน 

 

 

ผกัหนาม 

ช่ือทัว่ไป  : ผกัหนาม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Lasia  spinosa  (L.) Thwaites.   

ช่ือวงศ ์ : ARACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ล าต้นอยู่ใต้ดนิ ทอดขนานกบัพื้นดนิ ชูยอดขึน้เหนือพื้นดนิ มี
หนามแหลม ใบเดีย่ว เรยีงสลบั รูปหวัลูกศร ขอบใบหยกัเว้าลกึเป็นแฉก รอยเวา้ลกึเกอืบถงึเสน้
กลางใบ มหีนามตามเสน้ใบ ใบอ่อนมว้นเป็นแท่งกลม ปลายแหลม กา้นใบรปู ดอกออกเป็นช่อเชงิ
ลด ทรงกระบอก แทงออกจากกาบใบ ใบประดบัเป็นกาบสนี ้าตาลแกมเขยีวถึงสมี่วง ช่อดอกสี
น ้าตาล ผลเรยีงชดิกนัแน่นเป็นแท่งรปูทรงกระบอก ผลสด หนาและเหนียว ผลอ่อนสเีขยีวมเีน้ือนุ่ม 
ผลแก่สเีหลอืงแกมแดง ชอบขึน้ในทีช่ืน้แฉะมนี ้าขงั พบตามรมิค ูคลอง หนอง บงึ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ยอดอ่อน ลวกรบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปีตามทีช่ืน้แฉะมนี ้าขงั พบมากในฤดฝูน 
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อีรอก 

ช่ือทัว่ไป  : อรีอกกระแท่งบุกเขา 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Pseudodracontium kerrii  Gagnep. 

ช่ือวงศ ์: ARACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมล้ม้ลุก มหีวัใต้ดนิ พกัตวัในฤดูแลง้ ล าต้นกลม ขนาดเท่าแท่งดนิสอ มลีายสเีขยีวๆ 
แดงๆ ใบประกอบม ี3 สว่น แต่ละสว่นมใีบย่อยเรยีงหยกัแบบขนนก ใบย่อยรปูขอบขนานหรอืรูปร ี
ดอกแยกเพศ ขนาดเลก็ จ านวนมาก ออกบนช่อดอกยาว กาบหุ้มช่อดอกขนาดใหญ่ สเีขยีวถึง
เหลอืง ตอนบนรปูรแีกมไข ่ปลายแหลม ตอนล่างมว้นเป็นหลอด สเีขยีว ผลกลมสเีขยีวเรยีงตดิกนั
เป็นแท่ง เมื่อสกุสสีม้แดง พบมากในป่าเตง็รงั ขึน้ตามป่าโปร่ง ป่าเตง็รงั หรอืตามชายป่าดบิแลง้ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : กา้นใบ น ามาท าแกงอรีอก 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 



12 เล่มที่ 3 เร่ือง ผกัพืน้บ้าน 

 

 

ผกัสะเอ่ียน จมูกปลาไหล 

ช่ือท้ิงถ่ิน  : ผกัสะเอยีนจมกูปลาไหล ผกัไหม สะอกึ จมกูปลาไหลดง  
ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Oxystelma esculentum  (L.) R.Br.   

ช่ือวงศ ์ :  ASCLEPIADACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมเ้ถาเลือ้ย เถามขีนาดเลก็กลมเป็นสเีขยีวและมยีางสขีาว ใบเดีย่ว ออกเรยีงตรงขา้ม
กนัเป็นคู่ๆ รูปยาวแคบหรอืเป็นรูปดาบเรยีวแคบ ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรยีบไม่มจีกั 
แผ่นใบเป็นสเีขยีว ออกดอกเดีย่วหรอืเป็นช่อสัน้ๆ ตามซอกใบ กลบีเลีย้ง 5 กลบี ปลายกลบีแหลม 
คลา้ยรูปดาว รมิขอบกลบีดอกมขีนสขีาวหรอืสขีาวอมชมพู ดา้นในสชีมพูมลีายเสน้สมี่วงเขม้และ
จุดประสนี ้าตาลอยู่ตอนโคนกลบีทีต่ดิกนั ผลเป็นฝัก ปลายแหลมโคง้เรยีว เปลอืกนิ่ม ภายในพอง
ลม เมื่อผลแก่จะแตกออกดา้นเดยีว เมลด็รปูไข่สนี ้าตาล มขีนสขีาวตดิอยู่เป็นกระจุก สามารถลอย
ไปตามลมได้ไกลๆ พบอยู่ทัว่ไปทางภาคตะวนัออกและภาคกลางของประเทศไทย โดยมกัขึ้น
บรเิวณน ้าตืน้รมิบงึทัว่ไป 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ผกัดอกขิก ดอกขจร 

ช่ือทัว่ไป : ขจรสลดิ ผกัสลดิคาเลา สลดิป่า ผกัสลดิ กะจอน ขะจอน ผกัขกิ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Telosma minor Craib 

ช่ือวงศ ์: ASCLEPIADACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้เถาเลื้อย เถามขีนาดเลก็กลมเหนียวมาก สเีขยีว แตกใบเป็นพุ่มแน่นและทึบ ใบ
เดีย่ว ออกตรงขา้มกนัเป็นคู่ รปูหวัใจ คลา้ยใบโพธิห์รอืใบพลู ขอบใบเรยีบ ใบสเีขยีว ดอกช่อแบบ
กระจุกหรอืออกเป็นพวงๆ คล้ายพวงอุบะตามซอกใบหรอืโคนก้านใบ ช่อดอกมดีอกย่อย10-20 

ดอก สเีขยีวอมสเีหลอืง กลิน่หอม ออกดอกเดือนมีนาคม -เดอืนพฤษภาคม ผลเป็นฝักกลมยาว
ปลายแหลม สเีขยีว เมื่อแก่จะแตกออกตะเขบ็เดียว ลกัษณะเมล็ดแบน และมปีุยสขีาวติดอยู่ที่
ปลายเมลด็ พบไดท้ัว่ทุกภาค ทัง้ป่าดบิแลง้ ป่าเบญจพรรณ ป่าละเมาะ ป่าเตง็รงั 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ดอก ลวกรบัประทานเป็นผกั ดอกน ามาประกอบอาหาร 
เช่น แกง ผดั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ใบอ่อน ยอดอ่อน ทัง้ปี ดอกฤดรูอ้น 



14 เล่มที่ 3 เร่ือง ผกัพืน้บ้าน 

 

 

ผกัชีทุ่ง 

ช่ือท้ิงถ่ิน  : ผกัชชีา้ง ผกัชทีุง้ ผกัชโีคก สามรอ้ยราก สามสบิ  
ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Asparagus racemosus Willd. 

ช่ือวงศ ์: ASPARAGACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมเ้ถาเน้ือแขง็ แตกแขนงเป็นเถาห่างๆ ล าตน้สเีขยีว กลม เรยีบ ลื่น และเป็นมนั ตาม
ขอ้มหีนามแหลม ลกัษณะหนามโคง้กลบั มเีหงา้และรากอยู่ใต้ดนิ ออกเป็นกระจุกคลา้ยกระสวย 
รากออกเป็นพวงคลา้ยรากกระชาย อวบน ้า เป็นเสน้กลมยาว มขีนาดโตกว่าเถามาก ใบเดีย่ว แขง็ 
ออกรอบขอ้เป็นฝอยๆ เลก็คลา้ยหางกระรอก กระจุก 3-4 ใบ สเีขยีว รูปเขม็ขนาดเลก็ ดอกเป็น
ดอกช่อกระจะ ออกที่ปลายกิง่หรอืซอกใบ สขีาวมกีลิน่หอม ผลรูปทรงกลม ผวิเรยีบเป็นมนั ผล
อ่อนสเีขยีว เมื่อสกุนสแีดง เมลด็สดี า พบขึน้ตามป่าในเขตรอ้นชืน้ ป่าเขตรอ้นแหง้แลง้ ป่าผลดัใบ 
ป่าโปร่ง 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ผกักาดนา 

ช่ือท้ิงถ่ิน  : ผกักาดนา ผกักระหนองมา้ ผกักาดนกเขา กะเมง็หอม ผกัจ ่าป่า  
ช่ือวิทยาศาสตร ์: Blumea napifolia  DC.   

ช่ือวงศ ์ :  ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 

ลกัษณะ  :  ไมล้้มลุกขนาดเลก็ เหมอืนผกักาดนกเขา แต่ต้นเลก็กว่า ใบทรงกลม ใบเดี่ยว เรยีง
สลบั รปูขอบขนานหรอืรปูขอบขนานแกมใบหอก ขอบใบหยกัฟันเลื่อยดอกช่อ ดอกเลก็ๆ เป็นช่อ
ชตูัง้ ออกทีป่ลายกิง่ ดอกย่อยขนาดเลก็ ผลแหง้ ไม่แตก ขนาดเลก็สนี ้าตาล 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 

 

 

 

 

 



16 เล่มที่ 3 เร่ือง ผกัพืน้บ้าน 

 

 

เหงือกปลาหมอป่า 

ช่ือท้ิงถ่ิน  : ผกักาดโคก เหงอืกปลาหมอป่า 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Blumeopsis flava  (DC.) Gagnep. 

ช่ือวงศ ์ :  ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ลม้ลุก สูง 20-50 ซม. ใบเดีย่ว ออกเรยีงสลบั รูปใบหอก รูปไข่กลบั รูปขอบขนาน 
หรอืรปูขอบขนานแกมรูปใบหอก ขอบใบหยกัเป็นฟันเลื่อย ดอกเป็นดอกช่อกระจุกแน่นทีป่ลายกิง่ 
ดอกย่อยมขีนาดเลก็สเีหลอืงสด มวีงประดบัซอ้นเหลื่อมกนั รปูไข่ถงึรูปขอบขนานแกมรปูแถบ ไม่
มขีน ผลเป็นผลแหง้ไม่แตก มขีนาดเลก็สนี ้าตาล 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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ผกักาดช้าง 

ช่ือทัว่ไป  :  ผกักาดชา้ง ผกัฮุนไฮ ผกักา้นกอ้ง ผกัแซบเตบิ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Crassocephalum crepidioides (benth.) S. Moore 

ช่ือวงศ ์ :  ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 

ลกัษณะ  :  พชืลม้ลุกฤดเูดยีว ใบเดีย่ว เรยีงสลบั รปูรแีกมขอบขนาน โคนใบเรยีวแคบเป็นกา้นใบ 
ปลายใบเรยีวแหลม ขอบใบหยกัหรอืเวา้เป็นแฉกบรเิวณฐานใบ ดอกสขีาวแกมสสีม้ออกเป็นช่อที่
ปลายยอด ก้านช่ออ่อน ช่อหนึ่งม ี3-5 กลุ่มดอก รูปทรงกระบอก โคนมใีบประดบัคล้ายเกลด็หุ้ม 
ดอกย่อยอยู่รวมกนัเป็นกระจุก มขีนฟูสขีาวเป็นพู่ทีป่ลาย ปลวิไปไดต้ามลม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสดหรอืลวกสกุ 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 



18 เล่มที่ 3 เร่ือง ผกัพืน้บ้าน 

 

 

ผกัล้ินป่ี 

ช่ือทัว่ไป  : ผกับัง้ ผกัแดงผกักาดนกเขา หางปลาช่อน หปูลาชอ่น 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Emilia  sonchifolia  (L.) DC. ex Wight 

ช่ือวงศ ์ :  ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 

ลกัษณะ  :  ไมล้ม้ลุก ล าตน้ตัง้ตรง สเีขยีวแกมม่วง สงู 10-50 ซม. แตกกิง่กา้นทีโ่คนตน้ ล าตน้ปก
คลุมไปดว้ยขนนุ่มทัว่ไป ใบเดีย่ว ออกเรยีงสลบั ปลายใบแหลมเรยีว โคนใบกวา้งเป็นรูปไข่ ขอบ
ใบโคง้หยกัเลก็น้อยหรอืหยกัเวา้ หลงัใบเป็นสเีขยีวเขม้ ทอ้งใบสมี่วงแดง ใบทีโ่คนตน้มขีนาดใหญ่
กว่าใบทีอ่ยู่บนยอด ดอกเป็นดอกช่อ มดีอกย่อย 20-45 ดอก ขนาดเลก็ ดอกสแีดงม่วง ผลเป็นผล
เดีย่ว รปูทรงกระบอก เปลอืกผลแขง็ ผลแหง้จะไม่แตกหรอือา้ออก เมลด็ล่อน สนี ้าตาล และมขีน
มกัขึน้ตามทีช่ืน้ ทุ่งหญา้โล่ง หรอืขึน้ปะปนกบัวชัพชืทัว่ไป  

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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ผกักาดนา พญามุตติ 

ช่ือท้ิงถ่ิน : ผกักาดนา พญามุตต ิ

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Grangea  maderaspatana  (L.) Poir. 

ช่ือวงศ ์: ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 

ลกัษณะ : ไมล้ม้ลุกฤดเูดยีว สงู 10-30 ซม. ล าตน้แตกกิง่กา้นมากทีโ่คนตน้ ชยูอดตัง้ขึน้หรอืเลือ้ย
แผ่ ผวิมขีนนุ่มสขีาวปกคลุมทัว่ไป ใบเดีย่ว เรยีงสลบั รปูใบหอกกลบัถงึรูปไข่กลบั ขอบใบเวา้ลกึ
เป็นแฉกๆ ไม่เป็นระเบยีบ เนื้อใบอวบ ดอกเดี่ยว ดอกย่อยกระจุกแน่น ออกเดี่ยวๆ ที่ปลายยอด 
รูปกลม ดอกย่อยจ านวนมาก กลบีดอกสเีหลืองอ่อน เชื่อมกนัเป็นหลอด ผลแห้ง เมลด็ล่อนรูป
ทรงกระบอกกลม ออกดอกราวเดอืนมกราคม-เมษายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 

 



20 เล่มที่ 3 เร่ือง ผกัพืน้บ้าน 

 

 

ผกัคาดหวัแหวน 

ช่ือทัว่ไป  :  ผกัตุม้ห ูผกัเผด็ ผกัคราด หญา้ตุม้ห ู

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Acmella oleracea  (L.) R.K.  Jansen. 

วงศ ์ :  ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 

ลกัษณะ   :  ไมล้้มลุกขนาดเลก็ อายุปีเดยีว ล าต้นตัง้ตรง กลมและอวบน ้า แตกกิง่ก้านสาขา สูง 
20-30 ซม. ล าต้นมสีเีขยีวม่วงแดงปนเขม้ ทอดเลื่อยไปตามดนิเลก็น้อย แต่ปลายชูขึน้ ใบเดี่ยว 
ออกตรงขา้มกนั รปูสามเหลีย่ม รปูไข่ หรอืเป็นรปูใบหอกแกมรปูไข่ ขอบใบเรยีบหรอืเป็นจกัคลา้ย
ฟันเลื่อยแบบหยาบๆ ผิวของใบมีขนและสาก ดอกเป็นดอกช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง เป็น
กระจุกสเีหลอืง รูปไข ่ปลายแหลมคลา้ยหวัแหวน ผลเป็นผลแหง้ รปูไข่ มสีนั 3 สนั ส่วนปลายเวา้
เป็นแอ่งเลก็น้อย รยางคม์หีนามพบขึน้ไดไ้ปในทีลุ่่ม ชือ้แฉะ หรอืตามป่าละเมา รวมไปถงึทีร่กรา้ง 
หรอืทีร่าบโล่งแจง้ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบ ยอด ดอก ประกอบอาหารประเภทอ่อมอสีาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ผกัหนวด ขลู่ 
ช่ือท้ิงถ่ิน : ผกัหนวดขลู่ ขล ูหนวดงิว้ หนวดงัว่ หนาดงวั หนาดววั 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Pluchea  indica (L.) Less.   

ช่ือวงศ ์:ASTERACEAE (COMPOSITAE) 

 

ลกัษณะ :ไม้พุ่มเล็ก สูง 0.5-1.5 เมตร กิง่แตกบรเิวณโคนต้น มีขน ใบเดี่ยว ออกสลบั รูปหอก 
ปลายใบแหลมหรอืเป็นติง่เลก็น้อย ฐานใบสอบ ขอบใบหยกัคลา้ยซีฟั่นผวิใบมขีนประปรายทัง้สอง
ดา้น ก้านใบสัน้หรอืไม่ม ีดอกช่อแบบแยกแขนง ออกที่ปลายยอด รูปสามเหลี่ยมหรอืรูปใบหอก
หรอืรูปกลมหรอืรูปหอกกลบั สเีขยีว ผวิด้านนอกมขีนแพปพสั สขีาว เป็นเสน้มีขนาดไม่เท่ากนั 
ร่วงง่าย กลบีดอกสมี่วงถงึสขีาว ผลรปูไขก่ลบั ผวิเป็นสนัขนม ี5-6 แถว 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 

 

 

 

 

 



22 เล่มที่ 3 เร่ือง ผกัพืน้บ้าน 

 

 

ผกักดู 

ช่ือทัว่ไป  :  ผกักดู 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Diplazium esculentum (Retz.) Sw.  

ช่ือวงศ ์:  ATHYRIACEAE 

 

ลกัษณะ:  เฟิรน์ขนาดใหญ่ มเีหงา้ตัง้ตรง สงูประมาณ 1 เมตร เหงา้ปกคลุมดว้ยใบเกลด็ สนี ้าตาล
เขม้ถงึด า ขอบใบเกลด็หยกัเป็นซฟัีน ใบออกจากยอกเหงา้ กา้นใบยาว ใบเป็นใบประกอบแบบขน
นก 2-3 ชัน้ ใบย่อยคู่ล่างเลก็กว่าใบย่อยช่วงกลาง ใบย่อยบาง ปลายเรยีวแหลม โคนรูปกิง่หวัใจ
หรอืรปูติง่หู ขอบใบหยกัเวา้ลกึเป็นแฉกเกอืบถงึเสน้กลางใบ อบัสปอรอ์ยู่ตามความยาวของเสน้ใบ
ย่อยเชื่อมกบัอบัสปอร์ทีอ่ยู่ในแฉกตดิกนัซึ่งมเีสน้ใบมาสานกนัก้านใบย่อยสัน้หรอืไม่ม ีอบัสปอร ์
อยู่ตามความยาวของเสน้ใบย่อยเชื่อมกบัอบัสปอรท์ีอ่ยู่ในแฉกตดิกนัซึง่มเีสน้ใบมาสานกนั 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ยอดอ่อน ลวกรบัประทานเป็นผกั หรอืท าย าผกักดู 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี พบมากในฤดฝูน 
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ผกัปลงั ผกัปังขาว 

ช่ือทัว่ไป :  ผกัปังขาว 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Basella alba Linn. 

ช่ือวงศ ์ :  BASELLACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมเ้ถาเลือ้ย ล าตน้อวบน ้า เกลีย้ง กลม แตกกิง่กา้นสาขา ใบเดีย่ว ออกสลบั สเีขยีวเขม้ 
รูปไข่หรือรูปหวัใจ อวบน ้า เป็นมนัหนา ฉีกขาดง่าย หลงัใบและท้องใบเกลี้ยง ขยี้จะเป็ นเมือก
เหนียว ปลายใบแหลม โคนใบรูปหวัใจ ดอกเป็นดอกช่อเชงิลด ออกตรงซอกใบ ดอกย่อยจ านวน
มาก ขนาดเลก็ ไม่มกี้านชูดอก สขีาว ผลเป็นผลสด รูปร่างกลมแป้น ฉ ่าน ้า ผวิเรยีบ ปลายผลมี
ร่องแบ่งเป็นลอน ไม่มกีา้นผล ผลอ่อนสเีขยีว ผลแก่มสีมี่วงอมด า เนื้อภายในนิ่ม ภายในผลมนี ้าสี
ม่วงด า เมลด็เดีย่ว พบตามป่าทุ่ง ตามทีชุ่่มชืน้ทัว่ไป นิยมปลกูเป็นผกัรมิรัว้ ออกยอดตลอดปี 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบ ยอด ดอก ลวกรบัประทานเป็นผกั หรอืใสแ่กง อ่อม  
ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 



24 เล่มที่ 3 เร่ือง ผกัพืน้บ้าน 

 

 

ผกัปลงัแดง 

ช่ือทัว่ไป  :  ผกัปลงั 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Basella rubra Linn.   

ช่ือวงศ ์:  BASELLACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้เถาเลื้อย คล้ายกบัผกัปลงัที่มีเถาและใบสเีขยีวดอก ต่างกนัตรงที่ เถาและใบแดง
หรอืม่วงแดงเรยีกผกัปลงัแดงผกัปลงัแดงออกดอกสมี่วงแดง 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบ ยอด ดอก ลวกรบัประทานเป็นผกั หรอืใสแ่กง อ่อม  
ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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แค่นา 

ช่ือทัว่ไป  :  แค่ทุง่ แคยอดด า 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Dolichandrone columnaris  Santisuk   

ช่ือวงศ ์ :  BIGNONIACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลดัใบ ล าต้นแตกกิ่งต ่า เรือนยอดแคบเป็นพุ่มแน่นทึบ ใบ
ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกตรงขา้มสลบั ใบย่อยรูปไข่ ปลายแหลม โคนใบเบีย้ว ดอกใหญ่ 
ออกเดีย่วหรอืออกบนช่อกระจุกสัน้ๆ 2-3 ดอก บานตอนกลางคนื กลบีดอกสขีาว ตดิกนัเป็นหลอด
ยาว สว่นบนผายออกเป็นกระพุง้รปูระฆงั ขอบกลบีย่น ผลเป็นฝักแบนยาว เมื่อแหง้จะบดิและแตก
เป็น 2 ซกี เมลด็แบน มปีีกบาง ออกดอกเดอืน ธนัวาคม-กุมภาพนัธ ์พบตามทุ่งนา ส่วนใหญ่พบ
ทางภาคใตต้ัง้แต่จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีลงไป 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ดอก ลวกรบัประทานเป็นผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 

 

 

 



26 เล่มที่ 3 เร่ือง ผกัพืน้บ้าน 

 

 

แคนา 

ช่ือทัว่ไป  :  แคป่า แคดอกขาวแค่อ่าว 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Dolichandrone serrulata(D.C.) Seem. 

ช่ือวงศ ์:  BIGNONIACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้ยนืต้น ผลดัใบขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ล าต้นเปลาตรง ใบประกอบแบบขนชัน้
เดยีวปลายคี ่ออกตรงขา้มกนั รปูไข่แกมขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบเบีย้ว ขอบใบหยกัเป็น
แบบซีฟั่นตื้นๆ ดอกเป็นดอกช่อแบบช่อกระจะสัน้ ดอกมขีนาดใหญ่ รปูแตรสขีาว ออกตามปลาย
กิง่ เมื่อดอกบานจะมรีอยแตกทางด้านล่าง แยกออกเป็นแฉก 5 แฉก ดอกมกีลิน่หอม บานตอน
กลางคนื ออกดอกเดอืนมนีาคม-มถุินายน ผลเป็นฝัก แบน โคง้และบดิเป็นเกลยีว เมลด็เป็นรูปสี
เหลีย่ม พบตามป่า ตามทุ่ง ตามไร่นา ป่าเบญจพรรณ พบไดท้ัว่ไปในเขตภาคอสีาน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ดอก ลวกรบัประทานเป็นผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดรูอ้นถงึตน้ฤดฝูน 
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แคอ่าว 

ช่ือท้ิงถ่ิน  : แค่อ่าว แคหางค่าง แคขน แคบดิ แคพอง แคหวัหม ู 
ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Fernandoa adenophylla  (Wall.  ex G.  Don) Steenis 

ช่ือวงศ ์ :  BIGNONIACEAE 

 

ลกัษณะ : ไมต้้นขนาดเลก็ถงึขนาดกลาง ผลดัใบ สงู 5-20 เมตร ล าต้นมกัคดงอ ยอดเป็นพุ่มกลม 
ทบึ ใบเป็นช่อ ออกตรงขา้มกนั ที่ปลายสุดของช่อใบมกัเป็นใบเดี่ยว ๆ โคนใบมนและมกัเบี้ยว 
ปลายใบมนและเป็นติ่งแหลมสัน้ๆ เนื้อใบหนา หลงัใบเกลีย้ง ท้องใบมขีนสากๆ ทัว่ไป ดอกโตสี
เหลอืงอ่อนๆ ออกรวมกนัเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิง่ ช่อจะตัง้ชีข้ ึน้ ผลเป็นฝัก รปูทรงกระบอกโต มี
สนัเป็นเสน้ตามยาวฝัก 5 สนั มขีนสนี ้าตาลแดงทัว่ไป เมลด็แบน มเียื่อบางๆ ตามขอบคลา้ยปีก 
พบมากในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าหญ้า ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงใต ้

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ดอก ลวกรบัประทานเป็นผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดรูอ้นถงึตน้ฤดฝูน 
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แคหวัหม ู

ช่ือทัว่ไป  :  แคหวัหม ูแคเขา 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Markhamia stipulate Seem. ex K. Schum. Var. kerrii Sprague 

วงศ ์ :  BIGNONIACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมต้้น สูง 5-15 เมตร ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อย 4-8 คู่ รูปขอบขนาน รูปรแีกม
ขอบขนานถึงรูปใบหอก มต่ีอมรูปถ้วยที่โคนใบ ดอก สเีหลอืงหม่น ขนาดใหญ่ ออกเป็นช่อตาม
ปลายกิง่ ผล แห้ง แตก รูปทรงกระบอก มีขนยาวคลายขนสตัว์ปกคลุมแน่น พบตามป่าเบญจ
พรรณชืน้ และชายป่าดบิเขา ออกดอกเดอืน ม.ค.-ม.ีค. 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ดอก ลวกรบัประทานเป็นผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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ปีบ 

ช่ือท้ิงถ่ิน : ปีบ กาซะลอง กาดซะลอง กนัของ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์: Millingtonia hortensis  Linn.f.   

ช่ือวงศ ์: BIGNONIACEAE 

 

ลกัษณะ : ไมย้นืต้นสงู 6-15 เมตร เปลอืกตน้สเีทา ขรุขระกิง่กา้นอ่อน ใบเป็นใบประกอบแบบขน
นก 2-3 ชัน้ เรยีงตรงขา้ม ใบย่อยรูปไข่แกมใบหอก ดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ออกที่ปลายกิง่ ดอก
ย่อย กลบีดอกสขีาวเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลิน่หอม ผล เป็นฝักแบน เมื่อแก่จะแตก
ออก ภายในมเีมลด็จ านวนมากเป็นไมพ้ืน้เมอืงของพม่าและไทย พบขึน้กระจดักระจายทัว่ไปตาม
ป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัตก 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ใสต่ม้เป็ดเพื่อดบักลิน่คาว 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 

 

 

 

 

 



30 เล่มที่ 3 เร่ือง ผกัพืน้บ้าน 

 

 

ล้ินฟ้า 

ช่ือทัว่ไป  : ลิน้ฟ้าเพกา มะลดิไม ้มะลิน้ไม ้

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Oroxylum  indicum  (L.) Vent.  

ช่ือวงศ ์: BIGNONIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ยนืต้นขนาดกลาง สงู 5-12 เมตร แตกกิง่ก้านน้อย ใบประกอบแบบขนนกสามชัน้ 
ขนาดใหญ่เรยีวตรงขา้มแน่นบรเิวณปลายกิง่ ใบย่อยรูปไข่หรอืรปูไข่แกมวงร ีปลายใบแหลม ดอก
ออกเป็นช่อทีป่ลายยอดเป็นกลุ่ม กา้นช่อดอกยาว ตัง้ดอกย่อยมขีนาดใหญ่ กลบีดอกสเีหลอืงนวล
หรอืแกมเขยีว ส่วนโคนกลบีมสีมี่วงแดง หนา ย่น ดอกจะบานกลางคนื หรอืรุ่งเชา้ ผล เป็นฝัก รูป
ดาบแบน ขนาดใหญ่ สีน ้าตาล เมื่อแก่จะแตกตามยาว ภายในมีเมล็ดแบน สีขาวมีปีกบางใน
ประเทศไทยมกีารกระจายพบขึน้ไดท้ัว่ไป บรเิวณ ชายป่าดบิ ทีโ่ล่งและไร่รา้ง  

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ฝัก ลวก เผาไฟ รบัประทาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ผกัลืมผวั 

ช่ือท้ิงถ่ิน  :  ผกัลืมผวั 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Lobelia begonifolia Wall.   

ช่ือวงศ ์ :  CAMPANULACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ล้มลุก ล าต้นทอดเลื้อย มรีากตามขอ้ ใบเรยีงเวยีน รูปไข่หรอืเกอืบกลม ปลายใบ
แหลม มน หรอืกลม โคนใบรูปหวัใจ ส่วนมากเบี้ยว ขอบใบจกัซี่ฟันตื้นๆ ดอกออกเดี่ยวๆ ตาม
ซอกใบ กลบีดอกสมี่วงอ่อนอมเขยีวหรอืแดง ดา้นใบมสีอี่อนหรอืมป้ืีนสเีหลอืงอ่อน ผลแบบผลสดมี
หลายเมลด็ สมี่วงอมแดง ทรงกลมหรอืรูปร ีเมลด็ขนาดเลก็จ านวนมาก เกอืบกลม แบนเลก็น้อย 
ผวิเป็นร่างแห พบแทบทุกภาค ยกเวน้ภาคตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภาคใต้ ขึน้ตามร่มเงาทีชุ่่มชืน้ใน
ป่าดบิแลง้ ป่าดบิชืน้ และป่าดบิเขา ทอ้งนาในเขตภาพอสีาน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด หรอืลวกสกุ 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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ผกักุ่ม 

ช่ือท้ิงถ่ิน : กุ่มน ้า ผกัก่าม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Crateva  adansonii DC. subsp.  trifoliate (Roxb.) Jacobs 

ช่ือวงศ ์: CAPPARACEAE 

 

ลกัษณะ : ไมย้นืตน้ ผลดัใบ สงู 10 ม. เปลอืกสนี ้าตาลอ่อน ค่อนขา้งเรยีบ ใบเป็นใบประกอบแบบ
นิ้วมอื มใีบย่อย 3 ใบ ออกเรยีงสลบั ใบรปูไขป่ลายใบแหลมมตีิง่สัน้ เนื้อใบหนานุ่ม ผวิใบมนั แผ่น
ใบเรยีบทัง้สองด้าน ดอกออกเป็นช่อกระจุก ตามซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกสขีาวเมื่อแรกบาน 
แลว้เปลีย่นเป็นสเีหลอืงหรอืสชีมพู กลีบดอกม ี4 กลบี รูปร ีปลายมน โคนสอบเรยีวกลบีเลีย้งรูปร ี
กลบีเลีย้งพอแหง้เปลีย่นเป็นส ีผลรปูทรงกลม ผวิมจีุดสนี ้าตาลอมแดง เปลอืกแขง็ ผลอ่อนมสีเีขยีว 
พอสกุมสีนี ้าตาลแดง เมลด็รูปเกอืกมา้หรอืรปูไต พบตามป่าผสมผลดัใบ ป่าเตง็รงั ไร่นา ป่าเบญจ
พรรณ เขาหนิปนูและป่าไผ่ ออกดอกราวเดอืนกุมภาพนัธ-์มนีาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ดอก น ามาท าสม้ผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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กุ่มบก 

ช่ือท้ิงถ่ิน  : กุ่มบก ผกักุม่ ก่าม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Crateva  religiosa  G. Forst. (Syn. Crateva magna (Lour.) DC.) 

ช่ือวงศ ์ :  CAPPARACEAE 

 

ลกัษณะ :  เป็นไมย้นืตน้ สงู  4 – 20 เมตร ใบออกเป็นช่อ รปูหอกหรอืรปูขอบขนาน ปลายแหลม
เรยีว โคนใบสอบแคบ ผวิเนื้อใบค่อนขา้งหนา หลงัใบสเีทาอมน ้าตาล ทอ้งใบมขีนละอองสเีทา ตรง
ปลายกา้นจะมต่ีอมสนี ้าตาล ดอกเป็นช่อ กลบีรองกลบีดอกรูปไข่ หรอืรูปร ีปลายกลบีจะมน ตร ง
กลางดอกมเีกสรตวัผู ้ก้านเกสรสมี่วง 15 – 25 อนั ผลมลีกัษณะเป็นรูปร ีผวิเปลอืกหนามสีะเกด็
บางๆ ซึง่จะเป็นสเีหลอืงอมเทาขึน้อยู่ทัว่ไป เมลด็มลีกัษณะเป็นรูปเกอืกมา้พบตามขา้งล าธาร รมิ
แม่น ้า ทีช่ืน้แฉะ ในป่าเบญจพรรณ ออกดอกเดอืนกุมภาพนัธ-์มถุินายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ดอก น ามาท าสม้ผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ปลายฤดหูนาว – ตน้ฤดฝูน 
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ผกัเส้ียน 

ช่ือทัว่ไป  : Wild spider flower ผกัเสีย้นขาวผกัเสีย้นไทยผกัเสีย้นบา้น 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Cleome gynandra L.   

ช่ือวงศ ์: CLEOMACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้ล้มลุก สูง 30-15 ซม. ส่วนต่างๆ ของต้นมขีนปกคุลม ใบเป็นใบประกอบม ี3-5 ใบ
ย่อย ใบย่อยเป็นรูปไข่กลบัหรอืรูปใบหอกกลบั ปลายใบแหลม โคนเรยีวสอบ ขอบใบเป็นจกัฟัน
เลื่อยละเอยีด มใีบประดบัจ านวนมาก ดอกเป็นดอกช่อทีป่ลายกิง่ จ านวนมาก ผลเป็นฝักยาวคลา้ย
ถัว่เขยีว สเีขยีว เมื่อแก่เปลีย่นเป็นสนี ้าตาลอ่อน เมลด็สนี ้าตาลแดงปนสดี า ผวิเมลด็มรีอยย่น มกั
พบขึน้เป็นวชัพชืตามทอ้งไร่ปลายนา ทีร่กรา้งว่างเปล่าทัว่ไป  

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ทัง้ตน้น ามาท าสม้ผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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เบนน ้า 

ช่ือทัว่ไป : คดสงั 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Combretum  trifoliatum Vent.   

ช่ือวงศ ์: COMBRETACEAE 

 

ลกัษณะ  : ไม้เถาหรอืไม้พุ่มรอเลื้อย สูง 3-5 เมตร กิ่งอ่อนมขีนนุ่มสนี ้าตาลแกมเหลอืงปกคลุม 
เมื่อแก่ผวิจะเกลี้ยง ใบเดี่ยว ออกที่ขอ้เดยีวกนั 3-5 รูปรหีรอืรูปใบหอก ปลายใบแหลม มีติ่งสัน้ 
โคนใบมน หรอืค่อนขา้งกลมเลก็น้อย เนื้อใบหนา มนั ดอกสขีาวหรอืสขีาวอมเหลอืง มกีลิน่หอม 
ออกเป็นช่อกระจายทีป่ลายยอดหรอืตามง่ามใบ มขีนคลา้ยเสน้ไหมสเีทา รูปสามเหลีย่มแกมรปูไข ่
มขีนหนาแน่น กลบีดอกม ี5 กลบี มขีนนุ่มหนาแน่น ผลไม่มกีา้น รปูรแีคบ ผวิเกลีย้ง สนี ้าตาลด า 
เป็นมนั มคีรบีปีกแขง็ 5 ปีก ชอบขึน้บรเิวณทีชุ่่มชืน้ม ี

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ผกับุ้ง 

ช่ือทัว่ไป : ผกับุง้ ผกัทอดยอด 

ช่ือวิทยาศาสตร:์ Ipomoea aquatica  Forssk.   

ช่ือวงศ ์: CONVOLVULACEAE 

 

ลกัษณะ :  พชืลม้ลุกอายุหลายปี ล าต้นกลวง รากออกตามขอ้ ใบ รูปสามเหลีย่ม รูปหอกหรอืรูป
ขอบขนานแคบ ดอก สขีาว สชีมพูหรอืม่วงอ่อน ออกเป็นช่อม ี2-3 ดอก ลกัษณะแผ่เป็นปากแตร 
กลบีเลีย้ง 5 กลบี ตดิกนัตรงโคน กลบีดอกเชื่อมตดิกนัปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรเพศผู ้5 อนั ตดิ
เหนือโคนกลบีดอก ผล แห้งแล้วแตก รูปไข่หรอืกลม เมลด็ม ี4 เมลด็พบทัว่ไปในเขตร้อน ตาม
หนองน ้าคลองบงึ ลอยอยู่บนผวิน ้า หรอืทอดเลือ้ยตามพืน้ดนิชุ่มน ้า 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด ลวก หรอืประกอบอาหารประเภท
ผดั  
ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ต าลึง 

ช่ือทัว่ไป  : ผกัตุ่มนิล 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Coccinia  grandis  (L.) Voigt   

วงศ ์: CUCURBITACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมเ้ถาเลือ้ยมมีอืจบั ล าเถาสเีขยีว ใบเดีย่วสลบักนัไปตามเถา ฐานใบรปูหวัใจ ปลายใบ
แหลม ขอบใบหยกัแบบฟันเลื้อยตื้นๆ หยกัเว้า 5 แฉก เสน้ใบแยกจากโคนใบที่จุดเดยีวกนั 5-7 

เสน้ ดอกเป็นดอกเดีย่วออกทีซ่อกใบ ออกเดีย่วๆ หรอืออกเป็นกลุ่ม 2-3 ดอก เป็นไมท้ีไ่ม่สมบรูณ์
เพศ คอืเพศผูแ้ละเพศเมยีจะอยู่คนละต้นกนั ซึง่สงัเกตไดจ้ากใบ ถา้ใบหยกัมากเป็นเพศผู ้แต่ดอก
จะสขีาวทรงกระบอก หวัแฉกเหมอืนกนั ผลมรีปูร่างคลา้ยแตงกวา แต่มขีนาดเลก็กว่า ผลที่อ่อนมี
สเีขยีว และมลีายขาว พอสกุจะกลายเป็นสแีดงสด เนื้อลกัษณะสแีดง 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ผกัลวก หรอืใสแ่กงจดื แกงสม้ 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ผกัไซ 

ช่ือทัว่ไป : มะระขีน้ก 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Momordica charantia L.   

ช่ือวงศ ์: CUCURBITACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมเ้ลือ้ยลม้ลุก มมีอืยดึเกาะ ดอกแยกเพศอยู่บนตน้เดยีวกนั ล าตน้สเีขยีว ขนาดเลก็ มี
ขนอ่อนประปราย ใบเดี่ยวเรยีงสลบัแผ่นใบกว้างรูปไข่ถึงรูปไต มีขนนุ่มเลก็น้อย โคนใบเว้ารูป
หวัใจ ใบหยกัลกึรูปมอื 5-9 หยกั แต่ละหยกัรปูไข่กลบัรูปไขเ่รยีวยาวหรอืรูปเหลีย่มขา้วแหลมตดั
แคบไปหาโคนปลายแหลมมตีิง่ขอบใบเวา้เป็นคลื่นซีฟั่น 5-7 หยกั กลบีบางกลบีช ้าง่าย ดอกออก
ตามซอกใบ ผลรูปร่างคลา้ยกระสวย ผวิขรุขระ ผลสุกสเีหลอืงหรอืสเีหลอืงอมสม้แตกทีป่ลายแยก
ออกเป็น 3 สว่น เมลด็สขีาวหรอืน ้าตาล มเีน้ือสแีดงหุม้ ผวิมลีวดลายขอบเป็นร่อง 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด ลวก หรอืใสอาหารประเภทอ่อม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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หลิูง แฟบน ้า 

ช่ือทัว่ไป :  แฟบน ้ากา้งปลาขาว หมกัแฟบ หดูา้ง หวัลงิ แควบ แฟบ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Hymenocardia  punctuate  Wall. ex Lindl. 

ช่ือวงศ ์: EUPHORBIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมพุ้่มกึง่ไมย้นืต้นขนาดเลก็ ผลดัใบ สงู 1.5-5 เมตร ใบเดีย่วเรยีงสลบั รูปไข่ รูปขอบ
ขนานหรอืรูปวงร ีปลายใบและโคนใบมน ขอบใบเรยีบ แผ่นใบดา้นบนเกลีย้ง เป็นมนัวาว แผ่นใบ
ดา้นล่างมขีนและต่อม มขีนหนาแน่นทีเ่สน้ใบ ดอกแยกเพศอยู่คนละต้น ขนาดเลก็ ดอกตวัผู้เป็น
ช่อแบบหางกระรอก (catkins) สแีดงถงึม่วง มขีนละเอยีด กลบีดอกรปูสามเหลีย่ม ดอกตวัเมยีเป็น
ช่อกระจะสัน้ๆ รูปสามเหลีย่ม รงัไข่สเีขยีว ยอดเกสรเพศเมยีสแีดงม่วงเขม้อมน ้าตาล ผลแหง้แตก 
ไม่มปีีก คล้ายรูปหวัใจ กลมแบน ผลอ่อนสเีขยีวปนเหลอืง ผลแก่สนี ้าตาลเขม้ มเีมลด็เดยีว พบ
ตามป่าเตง็รงั ป่าผลดัใบ ป่าละเมาะรมิน ้า ออกดอกราวเดอืนเมษายน-มถุินายน  

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลอ่อน ลวกรบัประทานเป็นผกัสด หรอืใสแ่กงแทนมะขาม เพราะมรีส
เปรยีว 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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มะยม 

ช่ือทัว่ไป  :  มะยม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Phyllanthus  acidus (L.) Skeels   

ช่ือวงศ ์: EUPHORBIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมย้นืตน้ขนาดเลก็ถงึขนาดกลาง สงู 3-10 เมตรเปลอืกตน้ขรุขระสเีทาปนน ้าตาล แตก
กิง่ที่ปลายยอด กิง่ก้านจะเปราะและแตกง่าย ใบประกอบ มใีบย่อยออกเรยีงแบบสลบักนัเป็น 2 

แถว ใบรปูขอบขนานกลมหรอืค่อนขา้งเป็นสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนูปลายใบแหลม ดอก ออกเป็นช่อ
ตามกิง่ ดอกย่อยสเีหลอืงอมน ้าตาลเรื่อๆ ผลเป็นพวง ผลสด รปูกลมแป้น ม ี6-8 พ ูเมื่ออ่อนสเีขยีว 
เมื่อแก่เปลีย่นเป็นสเีหลอืงหรอืขาวแกมเหลอืง เน้ือฉ ่าน ้า เมลด็รปูร่างกลม แขง็ สนี ้าตาลอ่อน มีทัง้
พนัธุเ์ปรีย้วและพนัธุห์วาน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ไครหางนาค 

ช่ือทัว่ไป :  เสยีวน ้า 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :   Phyllanthus  acidus  taxodiifolius Beille 

ช่ือวงศ ์:  EUPHORBIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมพุ้่มขนาดเลก็สงู 1-3 เมตร ใบเดีย่ว เรยีงสลบั รูปขอบขนานกวา้ง 2-4 ซม. ยาว 1-

1.5 ซม. ดอกช่อ แบบช่อกระจุก ออกทีซ่อกใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ดอกย่อยสขีาวนวล ดอก
เพศผูม้กีลบีรวม 4 กลบี ดอกเพศเมยีมกีลบีรวม 6 กลบี จานฐานดอกเป็นกาบรูปถว้ย จกัเป็นครุย
และแหง้แตก ผลค่อนขา้งกลม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด หรอืใสอ่อมหอย ปลาไหล ปลาดุก 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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ถัว่แฮ 

ช่ือทัว่ไป :  ถัว่แระ ถัว่แรด มะแฮะ มะแฮะตน้ ถัว่แระตน้ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Cajanus cajan  (Linn.)  Mill sp.   

ช่ือวงศ ์ :  FABACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมพุ้่ม อายุสัน้ สงู 1-3.5 เมตร กิง่แผ่ออกดา้นขา้งเป็นคู่ ผวิต้นเกลีย้งสเีขยีวหม่น ใบ
ประกอบแบบขนนก มใีบย่อย 3 ใบ ออกเรยีงสลบั ใบย่อยจะแตกออกมาตามล าต้น รปูขอบขนาน
แกมใบหอก ปลายใบแหลม ผวิใบทัง้สองดา้นมขีนสขีาวนวล ออกดอกเป็นช่อกระจะคลา้ยดอกโสน 
8-14 ดอก ออกตามซอกใบ รปูดอกถัว่ กลบีดอกสเีหลอืงมขีอบสนี ้าตาลแดง ผลเป็นฝัก ฝักหนึ่งจะ
แบ่งออกเป็นหอ้ง 3-4 หอ้ง หอ้งละ 1 เมลด็ เมลด็กลม ขนาดเท่ากบัเมลด็ถัว่เหลอืง สเีหลอืง ขาว 
และสแีดงพบขึน้ในทีโ่ล่งแจง้ชายป่าเบญจพรรณ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ฝัก รบัประทานเป็นผกัสด ลวก หรอืท าซบุ 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ไผ ่

ช่ือทัว่ไป  :  Bomboo ไผ ่

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  -                            ช่ือวงศ ์:  GRAMINEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้พุ่ม พบหลายชนิดและหลายสกุลใน วงศ์หญ้า Poaceae ขึ้นเป็นกอ ล าต้นเป็น
ปล้องๆ ชนิดที่พบในพื้นที่  ได้แก่ ไผ่ โจด  (Arundinaria ciliata A. Camus),ไผ่ป่า(Bambusa 

bambos(L.) Voss), ไผ่สสีุก (B. blumeana Schult.f.), ไผ่บงหวาน (B. burmanica Gamble), ไผ่
เลี้ยง (B. multiplex (Lour.) Raeusch.), ไผ่บง (B. nutans Wall.), ไผ่ตง(Dendrocalamusasper 

(Roem. & Schult.) Backer ex Heyne.),ไผ่บงใหญ่ (D. brandisii (Munro) Kurz.), ไผ่ล ามะกอก
หรอืไผ่ซางป่า (D. longispathus (Kurz) Kurz), ไผ่ไร่ (Gigantochloa albociliata (Munro)Munro), 

(G. cochinchinensis A.Camus),ไ ผ่ ซ อ ด (Thyrsostachys siamensis Gamble), โ จ ด 
( Vietnamosasa ciliata (A. Camus) Nguyen)  เ พ็ ก  (Vietnamosasa pusilla (Chevalier & 

A.Camus) Nguyen) 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หนอ ประกอบอาหารประเภทแกง เช่น แกงหนอไมส้ด แกงหนอไมส้ม้ แกง
หนอมไฟ หรอืลวกเป็นผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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ผกัต้ิว 

ช่ือทัว่ไป  :  ผกัติว้แคน ติว้เกลีย้งต้ิวส้มขี้ต้ิวต้ิวใบเลื่อมต้ิวหม่นล าติว้ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Cratoxylum  cochinchinense (Lour.) Blume. 

ช่ือวงศ ์ :  GUTTIFERAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมย้นืต้นขนาดเลก็ถงึใหญ่ ผลดัใบ สงู 10-30 เมตร เปลอืกเรยีบ หรอืแตกเป็นสะเกด็ 
สเีทาอมน ้าตาล ใบเดี่ยว เรยีงตรงขา้ม รูปไข่กลับ ปลายแหลม ขอบใบเรยีบ แผ่นใบบางคล้าย
กระดาษถึงกึ่งหนาคล้ายแผ่นหนัง ดอกเดี่ยว ออกเป็นกระจุก 2-5 ดอก ที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง 
ดอกสมบรูณ์เพศ ดอกมกีลิน่หอม สสีม้ หรอืสม้แดง รปูไขก่ลบั ผวิกลบีเกลีย้ง ผลแบบผลแหง้แตก 
รปูวงร ีแขง็ เกลีย้งเป็นมนั กลบีเลีย้งตดิทน ผลแก่แตกตามรอยประสาน เป็น 3 พ ูเมลด็ 6-8 เมลด็ 
ต่อช่อง เมล็ดมีปีกแบนและบางใสพบได้ในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ความสูงตัง้แต่ใกล้
ระดบัน ้าทะเล ออกดอกและเป็นผล ระหว่างเดอืนมกราคม-สงิหาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดรูอ้น 

 

 

 



ความหลากหลายของพชือาหารป่าและการใช้ประโยชน์จากชุมชน 45 

 

 

ผกัต้ิว 

ช่ือท้ิงถ่ิน  : ต้ิวขาว ต้ิวส้มต้ิวหอม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Cratoxylum  formosum  (Jack)  Dyer. 

ช่ือวงศ ์ :  GUTTIFERAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ยนืต้นขนาดเลก็ถึงกลาง ผลดัใบและผลใิบใหม่พรอ้มกบัออกดอก ล าต้นมหีนาม
รอบๆ แผ่กิง่กา้นออกเป็นทรงพุ่ม สงู 8-15 เมตร ใบมลีกัษณะเรยีวยาวปลายแหลม เรยีงเป็นคู่ตรง
ขา้มกนั หลงัใบเป็นมนั มสีเีขม้กว่าทอ้งใบ ใบแก่มสีแีสดหรอืแดง ดอกมสีชีมพหูรอืสขีาว กลบีดอก
รูปไข่ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ หรอืเป็นกระจุกตามงาม มีกลบีเลี้ยง และมกั
รวมกนัเป็นกลุ่ม ผวิของ ผลแขง็ รปูกระสวย สนี ้าตาลถงึน ้าตาลด า มนีวลขาวตดิบรเิวณผวิ ผลเมื่อ
แก่จดัจะแตกตามรอย ประสานเป็นสามแฉก มองเหน็เมลด็ ซึง่มปีีกเป็นรปูโคง้เรยีงอดัแน่นกา้นผล
มขีนกระจายอยู่ทัว่ๆไป 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดรูอ้น 



46 เล่มที่ 3 เร่ือง ผกัพืน้บ้าน 

 

 

ต้ิวขน 

ช่ือท้ิงถ่ิน  : ผกัติว้ขาว ตาว ติว้แดง ติว้ยาง ติว้เลอืด  
ช่ือวิทยาศาสตร ์: Cratoxylum  formosum (Jack) Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogel. 
ช่ือวงศ ์:  GUTTIFERAE 

 

ลกัษณะ : ไมย้นืต้นขนาดกลาง สงู 3-12 เมตร ผลดัใบ โคนต้นมหีนาม เปลอืกสนี ้าตาลแดง แตก
ล่อนเป็นสะเกด็ ใบเดี่ยว เรยีงตรงขา้ม รูปวงรแีกมไข่กลบั หรอืรูปขอบขนาน โคนใบสอบเรยีบ 
ปลายใบมนหรอืแหลม ดอกช่อออกเป็นกระจุกตามกิ่งเหนือรอยแผลใบ กลบีดอกสขีาวอมชมพู
อ่อนถึงแดง กลีบดอกบาง ม ี5 กลบี มีกลิน่หอมอ่อนๆ ออกตามซอกใบ ร่วงง่าย ผลมีนวลขาว
ตดิตามผวิ เมื่อแก่มสีนี ้าตาลหรอืน ้าตาลด า ผลแบบแคปซูล ปลายแหลม แตกออกเป็น 3 แฉก มี
เมล็ดสนี ้าตาล พบตามป่าเต็งรงั ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ออกดอกช่วงเดือนมกราคม -

พฤษภาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดรูอ้น 
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ส้มโมง ชะมว่ง 

ช่ือทัว่ไป  :  สม้โมงชะม่วง 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Garcinia cowa Roxb.ex DC.   

ช่ือวงศ ์ :  GUTTIFERAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ต้น ผลดัใบ สงู 4-10 เมตร มยีางเหลอืง ใบเดีย่ว เรยีงตรงขา้ม รูปรหีรอืรูปรแีกม
ขอบขนาน ดอก สเีหลอืง แยกเพศอยู่ร่วมต้น ดอกเพศผูอ้ยู่รวมกนัเป็นช่อ เกสรเพศผูจ้ านวนมาก 
ดอกเพศเมยีอยู่เดีย่วหรอืออกเป็นช่อ 2-3 ดอก รงัไขก่ลม ผลเป็นผลสดสด รูปกลมหรอืเบีย้ว เป็น
ร่องตามยาวโดยรอบพบตามป่าผลดัใบ ที่ระดบัความสงูไม่เกนิ 1,500 เมตร ออกดอกและตดิผล
เดอืนกุมภาพนัธ-์พฤษภาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด หรอืใสแ่กง 
ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดรูอ้น 

 

 

 



48 เล่มที่ 3 เร่ือง ผกัพืน้บ้าน 

 

 

ผกัโฮบเฮบ  
ช่ือทัว่ไป  : สนัตะวาใบพาย ผกัโตวา ผกักะโตวา ผกัโหมเหบ  
ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Ottelia alismoides (L.) Pers.   

ช่ือวงศ ์:  HYDROCHARITACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมน้ ้า มรีากยดึตดิดนิสว่นต่างๆ ของตน้อยู่ใต้น ้า (ยกเวน้ดอก) ล าตน้สัน้มากไม่มไีหล
มีแต่รากย่อย ใบเดี่ยวรูปร่างของใบเป็นรูปหัวใจหรือรูปใบหอก ก้านใบยาวแผ่นใบไม่เรียบมี
ลกัษณะขยุกขยกิเป็นคลื่นบางและกรอบ ฐานใบกลมหรอืมกัเวา้เป็นรปูหวัใจ ขอบใบเรยีบหรอืหยกิ
เป็นคลื่น ดอกเดีย่วสขีาวกา้นดอกยาวโผล่ขึน้มาเหนือน ้าเลก็น้อย โคนกลบีสเีหลอืงมกีลบี 3 กลบี 
กลบีดอกร่วงง่าย ผลมปีีกขยุกขยกิเช่นเดยีวกบัแผ่นใบ เมลด็มจี านวนมากเมื่อแก่มสีมี่วงด าพบ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ตน้อ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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ผกักะเดียง 

ช่ือท้ิงถ่ิน  : ผกักะเดยีง ปอผ ีสะเดาดนิ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Hydrolea  zeylanica  (L.) Vahl   

ช่ือวงศ ์ :  HYDROPHYLLACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมล้ม้ลุกทอดเลือ้ยตามพืน้ดนิ ชูยอดตัง้ขึน้ ล าต้นกลมเกลีย้ง แขง็ มรีากออกตามขอ้ 
ใบเดี่ยว เรยีงสลบัเวยีน รูปใบหอกถึงรูปร ีโคนใบแหลม ปลายใบแหลม ขอบใบเรยีบ ไม่มหีูใบ 
ดอกช่อแบบช่อกระจะแยกแขนง หรอืดอกเดีย่ว ออกทีซ่อกใบและปลายยอด มดีอกย่อยสมบูรณ์
เพศจ านวนมาก กลบีดอกสนี ้าเงนิอมม่วง/สมี่วงอมเขยีว กลางดอกสขีาว ผลแห้งแตก ทรงร ีห่อ
ดว้ยกลบีรองดอก มกีลบีเลีย้งตดิคงทน เมลด็รปูไขแ่กมขอบขนาน มจี านวนมาก ชอบขึน้บนดนิชืน้
และมนี ้าขงั ตามนาขา้ว หรอืแผ่คลุมผวิน ้า ออกดอกช่วงเดอืนธนัวาคม-กุมภาพนัธ ์ตดิผลราวเดอืน
มกราคม-เมษายน 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ตน้อ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 

 

 



50 เล่มที่ 3 เร่ือง ผกัพืน้บ้าน 

 

 

ผกัหเูสือ 

ช่ือทัว่ไป  :  Indian borage, Country borage, Oreille, Oregano หอมดว่นหลวง หอมด่วนหเูสอื 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Plectranthus  amboinicus (Lour.) Spreng.   

ช่ือวงศ ์:  LAMIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมล้ม้ลุก อายุ 2-3 ปี ล าตน้อวบน ้า ตน้อ่อนมขีนขึน้หนาแน่น ใบเดีย่ว ออกตรงขา้มกนั 
รปูไขก่วา้งค่อนขา้งกลมหรอืเป็นรูปสามเหลีย่มดา้นเท่า ปลายใบกลมมน ขอบใบจกัเป็นคลื่นมนๆ 
สเีขยีว ดอกเป็นดอกช่อ ออกตามปลายกิง่หรอืยอด ช่อหนึ่งมดีอกย่อย 6-8 ดอก ผลมขีนาดเลก็ 
รูปกลมแป้นสนี ้าตาลอ่อน เปลอืกผลแขง็ พบขึน้ตามที่รกร้างทัว่ไป ที่ลุ่มชืน้แฉะ ทัว่ทุกภาคข อง
ประเทศ แต่พบไดม้ากทางภาคเหนือ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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กระโดน 

ช่ือทัว่ไป  :  Indian Oak, Freshwater Mangrove, จกิน ้ากระโดนน ้า 

ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Barringtonia  acutangula (L.) Gaertn. 

ช่ือวงศ ์:  LECYTHIDACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ยนืต้นขนาดกลาง สูง 6 – 8 เมตร ใบรูปไข่กลบั หอกกลบั หรอืรูปร ีปลายใบทู่ 
โคนใบสอบ ดอกสชีมพูแกมแดง ออกเป็นช่อหอ้ยลงจากปลายกิง่ กลบีเลี้ยงโคนเชื่อมตดิกนัเป็น
ท่อสัน้ๆ รูปสีเ่หลีย่ม ปลายแยกเป็น 4 กลบี โคนเชื่อมตดิกนั และตดิกบักลบีดอก ผล รูปสีเ่หลีย่ม 
ปลายตดัภายในมเีมลด็เดยีว พบไดท้ัว่ไปในแถบภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ในประเทศไทย 
พบทุกภาค ตามรมิฝัง่น ้า คลอง บงึ ป่าพรุ และป่าชายเลน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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กระโดนโคก 

ช่ือท้ิงถ่ิน  :  Tummy-wood, Patana oak, กระโดนโคก กระโดนบก ตน้จกิ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Careya sphaerica  Roxb. 

ช่ือวงศ ์ :  LECYTHIDACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ยนืต้นขนาดกลาง ผลดัใบ สูง 10-20 เมตร ใบเดี่ยว เรยีงสลบัเวยีนเป็นกลุ่มตาม
ปลายกิง่ รปูไขก่ลบั ปลายใบมน มตีิง่แหลมยื่น ฐานใบสอบเรยีว เน้ือใบหนา ค่อนขา้งนิ่ม หน้าแลง้
ใบแก่สแีดงแล้วทิ้งใบเมื่อออกใบอ่อน ยอดอ่อนสนี ้าตาลแดง ดอกขนาดใหญ่ ช่อแบบกระจะ สัน้
มาก ม ี2-6 ดอก ออกตามปลายกิง่ทีไ่ม่มใีบ ดอกลกัษณะคลา้ยเป็นดอกเดีย่ว ผลรูปกลม หรอืรูป
ไข่ สีเขียว ผิวเรียบ เปลือกหนา ที่ปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดทน และก้านเกสรเพศเมีย ผลสุก
เปลีย่นเป็นสนี ้าตาล ภายในผลมเีมลด็จ านวนมาก เมลด็แบน สนี ้าตาลอ่อน พบทัว่ไปตามป่าเบญจ
พรรณ และป่าเตง็รงั ออกดอกเดอืนมกราคม-เมษายน ออกผลเดอืนกุมภาพนัธ-์มถุินายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดรูอ้นถงึตน้ฤดฝูน 
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ส้มเส่ียว 

ช่ือทัว่ไป  :  สม้เสีย่ว เสีย้วใหญ่ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Bauhinia malabarica  Roxb.   

ช่ือวงศ ์ :  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ต้น สูง 3 – 15 เมตร ใบเดี่ยว เรยีงสลบั ใบรูปเกือบกลม ปลายใบเว้าเป็น 2 พ ู
กลม กวา้ง ปลายเวา้กวา้ง โคนใบตดัหรอืรูปหวัใจ ดอกสขีาวอ่อน เป็นช่อเชงิหลัน่ประกอบหอ้ยลง 
กลบีเลีย้งรปูทรงกระบอกหรอืรปูกรวย สเีขยีว ปลายแยกเป็น 5 แฉก โดยเรยีงเป็นสามกลุ่มๆ ละ 
2 กลบี กลุ่มหนึ่งม ี1 กลบี กลบีเลีย้งค่อนขา้งตัง้ กลบีดอกแยก รปูหอก โคนสอบ ปลายแหลมหรอื
ติง่มน กลบีตัง้ โคนกลบีสเีขยีว ผลเป็นฝักไม่แตกผวิเกลีย้งมเีมลด็ 10 – 30 เมลด็ พบมากในป่า
เตง็รงั 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ :  
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ผกักาดย่า 

ช่ือทัว่ไป  :  ผกัปู่ ย่า ผกัหญา้หนามปู่ ย่า ผกักาดหญา้ ผกัขะยา ผกักายา 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Caesalpinia mimosoides Lamk. 

ช่ือวงศ ์ :  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 

 

ลกัษณะ :  เป็นไมพุ้่มรอเลือ้ยขนาดเลก็ สงูประมาณ 2 เมตร ล าต้นเลก็ มขีนและหนามทัว่ทัง้ต้น 
ล าตน้อ่อนสเีขยีวปนแดง ใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ เรยีงสลบั ช่อใบย่อย 10-30 คู่ ใบย่อย 10-

20 คู่ รูปขอบขนานใบร่วงง่ายใบสเีขยีวมกีลิน่ฉุน ใบตอบสนองต่อการสมัผสัคล้ายพวกไมยราพ 
คือ ใบที่ถูกสมัผสัจะหุบลง ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสเีหลืองผลเป็นฝัก รูปร่างคล้าย
กระเพาะโป่งพองเกดิตามป่าละเมาะทัว่ไปในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน  
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ขี้เหลก็ 

ช่ือทัว่ไป  :  Siamese senna, Siamese cassia, Cassod tree, Thai copperpod, ขี้เหล็กแก่น 
ขีเ้หลก็บา้น  
ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby 

ช่ือวงศ ์:  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ยนืต้น สงู 10-15 เมตร แตกกิง่ก้านเป็นพุ่มแคบ เปลอืกต้นสนี ้าตาล แตกเป็นร่อง
ตืน้ๆ ตามยาว ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรยีงสลบั มใีบย่อย 13-19 ใบ รปูร ีปลายใบเวา้
ตื้นๆ โคนใบมน ขอบใบเรยีบ แผ่นใบเรยีบ สเีขยีว ก้านใบร่วม สนี ้าตาลแดง ดอกออกเป็นช่อ 
แบบช่อแยกแขนง ที่ปลายกิง่ ดอกสเีหลอืง กลบีเลีย้งกลม มี 3- 4 กลบี ปลายมน กลบีดอกมี 5 

กลบี ปลายมน โคนเรยีว หลุดร่วงง่าย เกสรเพศผู้มีหลายอนั  ผลเป็นฝักแบนยาว หนาสนี ้าตาล 
เมลด็มหีลายเมลด็ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ท าแกงขีเ้หลก็ 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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มะขาม 

ช่ือทัว่ไป  :  Tamarind, Indian date,  มะขาม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Tamarindus indica L.   

ช่ือวงศ ์ :  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมย้นืต้นขนาดกลางถงึใหญ่ สงู 15-30 เมตร แตกกิง่กา้นสาขามาก เปลอืกต้นขรุขระ
และ ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยรปูขอบขนาน จ านวน 10-20 คู่ ออกตรงขา้ม ใบเลก็ ออกเป็นคู่
ทีป่ลายใบ ช่อดอกแบบช่อเชงิลดหอ้ยลง ออกตามปลายกิง่ขนาดเลก็ กลบีดอกสเีหลอืง มจีุดประสี
แดงหรอืม่วงแดงอยู่กลางดอก กลีบดอก ม ี5 กลบี ผลแบบฝัก โคง้ ยาว รูปร่างยาวหรอืโค้ง ฝัก
อ่อนมเีปลอืกสเีขยีวอมเทา สนี ้าตาลเกรยีม เนื้อในตดิกบัเปลอืก เมื่อแก่ฝักเปลีย่นเป็นเปลอืกแขง็
กรอบหกัง่าย เนื้อมีรสเปรี้ยวหรอืหวาน ฝักจะมเีมลด็ 3–12 เมล็ด เมลด็แก่แบนเป็นมนัและมีสี
น ้าตาล 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ผลดบิ ผลสกุ เครื่องแกง 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ส้มป่อย 

ช่ือทัว่ไป  :  Soap Pod, สม้ป่อย 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Acacia  concinna  (Willd.) DC. 

ช่ือวงศ ์ :  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมพุ้่มรอเลือ้ย สงู 3-6 เมตร ไม่มมีอืเกาะ เถามเีน้ือแขง็ ขนาดใหญ่ มขีนก ามะหยีห่นา
นุ่มตามล าต้น กิง่ก้านมหีนามแหลมสัน้อยู่ทัว่ไป ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ ออกเรยีง
สลบั ใบย่อยเรยีงตรงขา้ม ไม่มกี้านใบย่อย รูปขอบขนานขนาดเลก็ ดอกช่อกระจุกรูปทรงกลม ที่
ปลายกิง่หรอือกตามซอกใบขา้งล าต้น 1-3 ช่อดอกต่อขอ้ มดีอก 35-45 ออกดอกเดอืนมกราคม-

พฤษภาคม ผลเป็นฝัก รูปขอบขนาน แบนยาว ผวิฝักเป็นลอนคลื่นเป็นขอ้ๆ ตามเมลด็ แต่ละฝักมี
เมล็ด 5-12 เมล็ด รูปทรงแบนร ีสดี าผิวมัน ติดผลเดือนพฤษภาคม -ตุลาคม พบขึ้นตามป่าคืน
สภาพ ป่าดบิแลง้ ป่าเบญจพรรณ ทีร่าบเชงิเขา และทีร่กรา้งทัว่ไป 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน เครื่องแกงใชแ้ทนมะขาม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ชะอม 

ช่ือทัว่ไป  :  Climbing Wattle, Acacia, Cha-om,  ผกัขา  ผกัหละ ผกัหา อม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Acacia  pennata  (L.) Willd. Subsp. Insuavis (Lace) I.C. Nielsen 

ช่ือวงศ ์ :  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมพุ้่มรอเลือ้ย ล าตน้และกิง่มหีนาม ใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ เรยีงสลบั ช่อดอก
แบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกที่ซอกใบและปลายกิง่ ช่อดอกย่อยมใีบประดบัรูปชอ้น ดอกย่อยมี
กลบีเลีย้งเชื่อมตดิกนัรูปถ้วย ปลายแยก 5 แฉก มขีน กลบีดอกเชื่อมกนั 5 กลบี มขีนาดเลก็ออก
ตามซอกใบ มสีขีาวถงึขาวนวล ดอก ผลเป็นฝักแบน รปูขอบขนาน กวา้ง 2.9 ซม. ยาว 21 ซม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัลวก ท าอาหาร เช่น ใสแ่กงสม้ ไขเ่จยีวชะอม 
แกงแบบอสีาน เช่น แกงหนอไม ้แกงเหด็ 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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กระถิน 

ช่ือทัว่ไป  :  White Popinac, Lead Tree, Horse tamarind, Leucaena, lpil-lpil, กระถนิไทย 
กระถนิบา้น 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Leucaena leucocephala  (Lamk.) de Wit 

ช่ือวงศ ์: LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมพุ้่ม สงู 3-10 เมตร ไม่ผลดัใบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ เรยีงสลบักนั ใบ
แยกแขนง 3-19 คู่ ใบย่อย 5-20 คู่ รูปขอบขนาน ดอกมสีขีาว ออกดอกเป็นช่อแบบกระจุดแน่น
ตามง่ามใบและปลายกิง่ ประมาณ 1-3 ช่อ ออกดอกเดอืนพฤษภาคม-มถุินายน ฝักแบน ปลายฝัก
แหลม โคนสอบ ฝักเมื่อแก่จะแตกตามยาว ในฝักมเีมลด็เรยีงตามขวางอยู่ประมาณ 15-30 เมลด็ 
ออกผลเดอืนกรกฎาคม-มกราคมเมลด็มลีกัษณะเป็นรปูไขแ่บนกวา้ง สนี ้าตาลและเป็นมนั 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ยอดอ่อน ผลอ่อน เมลด็ รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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กระเฉดโคก 

ช่ือทัว่ไป  :  กระเฉดโคก กาเสดโคก กระเฉดตน้แหว้ระบาด 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Neptunia  javanica  Miq. 

ช่ือวงศ ์ :  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมล้ม้ลุกอายุหลายปี ทอดเลือ้ย ยาวไดถ้งึ 1 ม. หูใบรปูหวัใจ ใบประกอบม ี1-3 ต่อม
เหน็ไม่ชดัเจน ใบย่อยม ี7-20 คู่ รูปขอบขนาน เบีย้ว ปลายใบมนหรอืแหลม มตีิง่ที่ปลาย โคนใบ
ตดั เสน้ใบไม่ชดัเจน ช่อดอกแบบช่อกระจุกกลม สเีหลอืง ออกตามง่ามใบ ช่อหนึ่งม ี10-15 ดอก
กลบีดอกรูปรหีรอืรปูใบหอก เกสรเพศผูท้ีเ่ป็นหมนัรปูเสน้ดา้ยแกมรูปแถบ ดอกสมบูรณ์เพศ กลบี
ดอกรูปรหีรอืรปูขอบขนานแกมรูปใบหอก ปลายแหลม รงัไข่ เกลีย้ง ไรก้า้น ผลเป็นฝัก แบน โคง้ 
เมลด็ 7-11 เมลด็ รปูร ี

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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กระเฉดน ้า 

ช่ือทัว่ไป  :  Water mimosa, กระเฉดน ้า ผกัรูน้อน 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Neptunia oleracea Lour. 

ช่ือวงศ ์:  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE 

 

ลกัษณะ :  พชืลอยน ้า อายุหลายปี รากออกตามขอ้ล าต้นกลม มนีวมสขีาวฟูหุม้ช่วยใหล้อยน ้า ใบ
ประกอบแบบขนนก เมื่อถูกสมัผสัจะหุบได ้รปูขอบขนาน ดอกออกเป็นช่อกลมสเีหลอืง ดอกย่อย
สมบูรณ์เพศอยู่ตรงกลาง กลบีเลีย้งเชื่อมกนั ปลายแยก 5 แฉก กลบีดอก 5 กลบี ยาว 3-4.3 มม. 
เกสรเพศผู ้10 อนั ดอกทีเ่ป็นหมนัขนาดใหญ่กว่าอยู่ด้านนอก ผล เป็นฝักแบน ขอบขนานกวา้ง 
0.8-1 ซม. ยาว 1.5-3 ซม. แห้งแล้วแตก ม ี4-8 เมลด็ รูปไข่พบขึน้ในเขตรอ้นทัว่ไป ในประเทศ
ไทยพบไดทุ้กภาค 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด ผกัลวก ประกอบอาหารหลายชนิด เช่น ย า 
แกง ผดั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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อญัชนั 

ช่ือทัว่ไป  :  Blue Pea, Butterfly Pea,  แดงชนัอญัชนั เอือ้งชนั 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Clitoria  ternatea  L. 

ช่ือวงศ ์:  LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมล้ม้ลุกเลือ้ยพนั ยาว 1-5 เมตร ใบประกอบแบบขนนก เรยีงสลบั ใบย่อย 3-9 ใบ รูป
รแีกมขอบขนานหรอืรูปรแีกมไข่กลบั กวา้ง 1-3 ซม. ยาว 2-5 ซม. ดอกเดีย่ว ออกทีซ่อกใบ กลบี
ดอกรูปดอกถัว่ สนี ้าเงนิ ม่วงหรอืขาว ตรงกลางกลบีสเีหลอืงหม่นขอบสีขาว ผลเป็นฝัก รูปดาบ 
โคง้เลก็น้อย ปลายเป็นจะงอย แตกเป็น 2 ฝา เมลด็รปูไต จ านวน 6-10 เมลด็ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ดอก รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ผ า 

ช่ือทัว่ไป  :  Water meal,ผ า ไขแ่หน ไขน่ ้า ไขข่ า 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Wolffia globosa  (Roxb.)  Hartog & Plas 

ช่ือวงศ ์:  LEMNOIDEAE (LEMNACEAE) 

 

ลกัษณะ :  พืชที่ลอยอยู่บนผิวน ้า ผ าเป็นพืชน ้า คล้ายตะไคร่น ้า รูปร่างเป็นเม็ดกลมเล็กๆ มี
เสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 0.1-0.2 มม.มรีปูร่างร ีๆ ค่อนขา้งกลมมสีเีขยีวลอยอยู่บรเิวณผวิน ้าเป็น
แพ ไม่มรีาก ไม่มใีบ ต้นประกอบด้วยเซลล์ชนิดพาเรงคมิาเป็นส่วนใหญ่ มชี่องอากาศแทรกอยู่
ระหว่างเซลล ์ท าใหเ้หน็เป็นฟองน ้า และช่วยใหม้กีารลอยตวัอยู่ในน ้าได ้ไม่มเีน้ือเยื่อทีท่ าหน้าทีน่ า
น ้าและอาหาร มชี่องใหอ้ากาศเขา้ออกไดอ้ยู่ทางบนของต้นมกัเกดิในธรรมชาตทิีน่ ้าใส นิ่ง เช่น บงึ 
หนองน ้า 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : น ามาท าลาบ แกง 
ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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ผกัพาย 

ช่ือทัว่ไป  :  ผกัพาย 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Butomopsis latifolia (D. Don) Kunth   

ช่ือวงศ ์:  LIMNOCHARITACEAE 

ลกัษณะ  : ไมล้ม้ลุก อายุหลายปี ใบเดีย่ว ใบสเีขยีวออกน ้าเงนิ ลกัษณะใบรูปสเีหลีย่มพืน้ผา้ รูป
ใบหอก หรอืรูปสเีหลี่ยมพื้นผา้แกรม ใบหอกปลายแหลมล าต้นเป็น เหงา้ฝังจมอยู่ในโคลนเจรญิ
เป็นต้น ใบขึ้นเหนือผิวน ้ า  ดอกสีขาว มักจ าผิดระหว่าง  Limnocharis  flava(L.) Buch หรือ 
ตาลปัตรฤาษ ีพบตามแหล่งน ้าทัว่ไป มกัเกดิในธรรมชาต ิ

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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ผกัคนัจอง 

ช่ือทัว่ไป  :  Yellow burhead,  ผกัพาย ตาลปัตรฤาษ ีบอนจนี ผกักา้นจอง 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Limnocharis flavaBuch. 

ช่ือวงศ ์ :  LIMNOCHARITACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ชอบอาศยัอยู่ในน ้า ล าต้นเป็นเหง้าสัน้ๆ ใต้ดนิ มไีหลสัน้ๆ มี
น ้ายางสขีาวที่ก้านและใบ ใบเดี่ยวแตกจากโคนเป็นกระจุก เรยีงเวียนซ้อนกนั  แผ่นใบรูปไข่ถึง
เกอืบกลม สเีขยีวนวล ดอกช่อสเีหลือง ออกเป็นช่อแบบซี่ร่ม มดีอกย่อย 7-12 ดอก ผลเป็นผล
แบบผลกลุ่ม รูปกึ่งทรงกลม ผลย่อยติดกนัเป็นกระจุกแน่น สนี ้าตาลเมลด็จ านวนมาก สนี ้าตาล
เขม้ รปูเกอืกมา้ มสีนันูน ออกดอกเดอืนมถุินายน-กรกฎาคม พบตามหนองน ้า ค ูคลอง รมิหว้ย ที่
ชืน้แฉะ และในนาขา้ว 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด หรอืผกัลวก 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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กระเจ๊ียบ 

ช่ือทัว่ไป   :  เกง็เคง็ สม้เกง็เคง็ เงีย้ว สม้ปู 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Hibiscus sabdariffa  L. cv. group Sabdariffa 

ช่ือวงศ ์ :  MALVACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมล้ม้ลุกอายุหนึ่งปี ใบเดีย่ว เรยีงสลบั ขอบใบหยกัเวา้ลกึ 3-5 หยกั ดอกสเีหลอืงอ่อน 
กลางดอกสมี่วงแดง ออกเดีย่วๆ ตามง่าม ผลรปูไขป้่อม สแีดง กลบีเลีย้งทีข่ยายใหญ่ รองรบัอยู่จน
ผลแก่ เมลด็สนี ้าตาล รปูไต  

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน เปลอืกผลสด ใสแ่กงสม้ เปลอืกหุม้ผลตากแห่งน ามาตม้
ท าน ้ากระเจีย๊บ 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ผกัแว่น 

ช่ือทัว่ไป  :  ผกัแว่น  ผกัลิน้ป่ี 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Marsilea crenata  Presl   

ช่ือวงศ ์:  MARSILEACEAE 

 

ลกัษณะ  :  พชืลม้ลุกจ าพวกเฟิรน์ สงูไดถ้งึ 20 ซม. มไีหลกลมเรยีวยาว และมเีหงา้ฝังตวัในโคลน 
ใบ ยอดอ่อนขดม้วนเป็นวงกลม ใบแก่มใีบย่อย 4 ใบ รูปไข่กลบั กา้นใบตัง้ขึน้ อบัสปอร ์เป็นอบั
กอ้นแขง็สดี า แตกจากโคนกา้นใบ ภายในบรรจุอบัสปอรเ์พื่อใชข้ยายพนัธุ์พบขึน้ทัว่ไปในเขตรอ้น 
ตามทีช่ืน้แฉะหรอืโผล่ขึน้เหนือน ้า บรเิวณน ้าตืน้ ใบอ่อนรบัประทานเป็นผกัสด 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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สะเดาบา้น 

ช่ือทัว่ไป : สะเดา สะเลยีมเดา  

ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Azadirachta indica A. Juss. Var. Siamensis Valeton 

ช่ือวงศ ์ :  MELIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมย้นืตน้ขนาดกลางถงึใหญ่ สงู 20-25 ใบสเีขยีวเขม้ เมื่ออ่อนสแีดง ใบเป็นใบประกอบ
แบบขนนกปลายคี ่รปูใบหอกกึง่รปูเคยีวโคง้ ปลายใบแหลมหรอืเรยีวแหลม ขอบใบเป็นจกัคลา้ย
ฟันเลื่อย ค่อยขา้งเกลีย้ง ในพื้นที่แลง้จดั ต้นจะทิง้ใบ ดอกมขีนาดเลก็สขีาวหรอืสเีทา กลิน่หอม
อ่อนๆ แตกกิง่กางออกเป็น 2-3 ชัน้ ทีป่ลายเป็นช่อกระจุกอยู่ 1-3 ดอก มขีนคลา้ยไหม ออกดอก
เดอืนธนัวาคม-มนีาคม ผลกลมร ีผลอ่อนสเีขยีว เมื่อสุกสเีหลอืงอมเขยีว เมลด็มลีกัษณะกลมร ีผวิ
ค่อนขา้งเรยีบหรอืแตกเป็นร่องเลก็ๆ ตามยาวสเีหลอืงซดีหรอืเป็นสนี ้าตาล 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด และผกัลวก 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อนทัง้ปี ดอกฤดหูนาว 
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พลองเหมือด 

ช่ือท้ิงถ่ิน  :  พลองเหมอืดพลองด าเหมยีด เหมอืดแอ่ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Memecylon edule  Roxb   

ช่ือวงศ ์ :  MEMECYLACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมพุ้่มขนาดเลก็ สงู 3-12 เมตร เปลอืกสเีทาอมน ้าตาล แตกเป็นร่องลกึ ใบเดีย่วเรยีง
ตรงขา้ม รูปไข่ ปลายทู่หรอืแหลม โคนมนหรอืสอบ ขอบเรยีบ ผวิเกลีย้งทัง้สองดา้น ช่อดอกแบบ
ช่อกระจุกออกตามซอกใบ หรอืตามขอ้ทีใ่บร่วงไปแลว้ ดอกในช่อ 2-8 ดอก กลบีดอก 4 กลบี หนา 
สขีาวอมม่วงหรอืสนี ้าเงนิเขม้ ผลสดแบบผลมเีนื้อหนึ่งถึงหลายเมลด็ ทรงกลม สเีขยีวอมเหลอืง 
เมื่อสุกสมี่วงถึงด า พบตามป่าเต็งรงั ชายป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ออกดอกและเป็นผล
ระหว่างเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ตน้ฤดฝูน 
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แก่นส้ม 

ช่ือทัว่ไป  :  แก่นสม้ ผกัสม้ ผกัสเีสยีด 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Glinus herniarioides (Gagnep.) Tardieu   

ช่ือวงศ ์ :  MOLLUGINACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมล้ม้ลุก มลี าต้นเตี้ยๆ หรอืตดิราบกบัดนิ แตกกิง่กา้นสาขาแผ่กระจายออกไปรอบๆ 
ต้น ล าต้นอ่อนมขีนปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยว มขีนาดของใบเลก็ยาวเรยีว ปลายใบแหลมหรอืมน 
โคนใบสอบ ขอบใบเรยีบ สเีขยีว ก้านใบสัน้ มีรสขม ดอกออกเป็นช่อออกที่ปลายยอด มี 2 – 6 

ดอก ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศรวมกนัอยู่ตามขอ้ต้น ดอกสขีาวอมเขยีว ผลรูปยาวร ีเมื่อผล
แก่จะแตกออกเป็น 3 แฉก ภายในมเีมลด็จ านวนมาก ขนาดเท่าเมด็ทราย สนี ้าตาลแดงออกดอก
และผลเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ประกอบอาหารประเภทแกงอ่อม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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แก่นขม 

ช่ือทัว่ไป :  ผกัขวง สะเดาดนิ ผกัขีข้วง ผกัขม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Glinus oppositifolius (L.) Aug.DC.    

ช่ือวงศ ์ :  MOLLUGINACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมล้ม้ลุก สงู 8-16 ซม. ล าต้นอ่อนมขีนปกคลุม ใบเดี่ยว มขีนาดของใบเลก็ยาวเรยีว 
กวา้ง 2-5 มม.  5-20 มม. ขอบใบแบบเรยีบปลายใบแหลมโคนใบสอบ ขอบใบเรยีบ สเีขียว ก้าน
ใบสัน้ ดอกออกเป็นช่อทีป่ลายยอดมี 2-6 ดอก ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกสขีาวอมเขยีว 
มสีมมาตรตามแนวรศั มกีลบีรวม 5 กลบี รปูร่าง elliptic เกสรเพศผู้ 3-5 อนั เกสรเพศเมยีมรีงัไข่ 
1 อนั ผลรูปยาวร ีเมื่อผลแก่จะแตกออกเป็น 3 แฉก ภายในมเีมลด็จ านวนมากขนาดเท่าเมด็ทราย 
สนี ้าตาลแดงออกดอกและผลเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ประกอบอาหารประเภทแกงอ่อม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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มะเด่ือน ้า 

ช่ือท้ิงถ่ิน :  มะเดื่อเกลีย้ง มะเดือ่ เดื่อน ้า มะเดื่อหอม หมากเดื่อ มะเดื่อดง 

ช่ือวิทยาศาสต  ร:์ Ficus racemosa  L.    

ช่ือวงศ ์:  MORACEA 

 

ลกัษณะ  :  ไมต้น้ สงู 10-30 เมตร ใบเดีย่วเรยีงเวยีนสลบั รปูร ีไปจนถงึรปูไขก่ลบั ปลายค่อนขา้ง
แหลม หรอืเรยีวแหลม โคนสอบแคบ หรอืสอบกวา้ง ขอบเรยีบ ดอก อยู่ในโครงสรา้งทีม่ลีกัษณะ
คลา้ยผลทีเ่รยีกว่า ผลแบบมะเดื่อ (fig หรอื syconium) ออกเป็นช่อใหญ่ตามล าตน้ บนกิง่ทีไ่ม่มใีบ
และกิง่ใหญ่ๆ ยาวถงึ 25 ซม. เมื่อแก่สแีดงอมสม้ รูปค่อนขา้งกลม ถงึรูปผลแพร ์มกัมชี่องอากาศ
แกมตุ่ม ผลรปูทรงกลม เมื่ออ่อนสเีขยีว เมื่อแก่เปลีย่นเป็นสแีดงม่วง เกลีย้ง เมลด็ รปูเลนส ์เรยีบ 
หรอืมสีนัเลก็น้อย พบตามรมิธารในป่าเบญจพรรณ ป่าดบิแลง้ ทีร่ะดบัความสงู 350-650  เมตร 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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หม่อน 

ช่ือท้ิงถ่ิน  :Mulberry tree, White Mulberry, หม่อน 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Morus alba  Linn. 

ช่ือวงศ ์ :  MORACEA 

 

ลกัษณะ :  เป็นไมพุ้่ม สงู 2-7 เมตร ใบเดีย่ว ออกเรยีงสลบั รูปไข ่หรอืรปูไข่กวา้ง ปลายใบแหลม
ยาว โคนใบเว้าเป็นรูปหวัใจ ขอบใบเรยีบหรอืหยกัเว้าเป็นพู แผ่นใบสเีขยีวเขม้เรยีบเงา หลงัใบ
สากระคายมอื มหีใูบเป็นรปูแถบแคบปลายแหลม ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด แยก
เพศแต่อยู่บนต้นเดยีวกนั ดอกรูปทรงกระบอก ดอกย่อยมขีนาดเลก็ วงกลบีรวมเป็นสขีาวหม่น
หรอืเป็นสขีาวแกมสเีขยีว ช่อดอกเป็นหางกระรอก ผลเป็นผลรวมอยู่ในกระจุกเดยีวกนั ออกตาม
ซอกใบ รูปทรงกระบอก ผลสเีขยีว เมื่อผลสุกสมี่วงแดงเข้มหรอืสมี่วงด า เกอืบด า เนื้อนิ่ม ฉ ่าน ้า 
และมีรสห วาน อม เป รี้ยว พ บ ได้ทั ว่ ไป ในป่ าดิบ  ป ลูกกัน ม ากท างภ าค เห นื อและภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน นิยมใสแกงเพื่อเพิม่รสชาต ิ

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ผกัอีฮมุ 

ช่ือทัว่ไป  :  Moringa, มะรมุ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Moringa oleiferaLam.    

ช่ือวงศ ์ :  MORINGACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมย้นืต้น สงู 3-10 ม. ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อย 8-10 คู่ ขอบใบเป็นคลื่น ปลาย
ใบเรยีวแหลม รปูไข่กลบั หรอืรปูขอบขนาน กวา้ง 5-20 ม.ปลายมน หรอืเวา้ตื้น ดอก ออกเป็นช่อ
แบบแยกแขนง ที่ปลายยอด ดอกย่อย 12-20 ดอก กลีบดอกสีเขียวอ่อน กว้าง 5-8 มม. ยาว  
10-17 มม. ผลเป็นฝักรปูดาบ หรอืกระบอง ยาว 18-45 ซม. ทสีนัหลกั 3 สนั เมลด็ขนาดประมาณ 
10 มม. มปีีก ออกดอกตลอดทัง้ปีพบไดท้ัว่ไปในประเทศไทย 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ลวกรบัประทาน เน้ือในฝักนิยมน ามาแกงมะรมุ 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ผกัเมก็ เสมด็แดง 

ช่ือทัว่ไป  :  เสมด็ชุน ไครเ้มด็ ยมีอืแล เสมด็เขา เสมด็แดง เหมด็ชุน ขะเมก็ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Syzygium gratum (Wight) S.N. Mitra var. gratum 

ช่ือวงศ ์:  MYRTACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ต้น สูง 5-20 เมตร ล าต้นสนี ้าตาลแดง เปลอืกบาง ซ้อนกนัหลายๆ ชัน้ ใบเดี่ยว 
เรยีงตรงขา้ม รูปไข่ รปูรถีงึรปูใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบแหลมหรอืมน ขอบใบเรยีบ ใบอ่อนสี
น ้าตาลปน ดอกช่อแยกแขนง ออกทีซ่อกใบและปลายยอด ดอกย่อยสขีาว ไม่มกีา้นดอก ฐานดอก
รปูถว้ย ทรงรปูกรวยแกมทรงกระบอก กลบีเลีย้ง 5 กลบี รปูสามเหลีย่ม กลบีดอก 5 กลบี แยกกนั 
สขีาว รปูเกอืบกลม สเีหลอืงอ่อน เกสรเพศผูจ้ านวนมาก เกสรเพศเมยีมรีงัไข่อยู่ใต้วงกลบี  ผลสด 
ทรงกลม สขีาว ฐานผลนูนออกมาและบุ๋ม กระจายพนัธุแ์ถบป่าผลดัใบ และรมิล าธาร ออกดอกช่วง
เดอืน เมษายน-พฤษภาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ระหว่างเดอืนมกราคม-พฤษภาคม  
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กล้วยป่า 

ช่ือท้ิงถ่ิน  :  กลว้ยป่า  
ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Musa acuminata Colla    

ช่ือวงศ ์ :  MUSACEAE 

 

ลกัษณะ  :  พชืลม้ลุก มลี าตน้เทยีมสงู 2.5-3.5 เมตร ขนาดผ่าศนูยก์ลางประมาณ 15 ซม. กาบล า
ต้นมนีวลเลก็น้อย ใบเป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนาน กวา้ง 40-60 ซม. ยาว 2-3 เมตร ชูขึน้ค่อนขา้ง
ตรง กา้นใบสชีมพูอมแดงมกัมปีระ ดอกออกเป็นช่อเอนคลา้ยงวง ส่วนปลายเป็นปลลีกัษณะทรง
กระสวย ใบประดบัรูปไข่กวา้งค่อนขา้งยาว ปลายแหลม ด้านบนสมี่วงอมแดง มนีวล ด้านล่างที่
โคนสแีดงจดั เมื่อเปิดจะมว้นงอออก ภายในมแีถบเกสรทีเ่รยีงตวัคลา้ยนิ้วมอืหรอืหว ีไม่ซอ้นมาก
หลายชัน้ จะบานจากส่วนโคนปลลีงมาหาปลายช่อปล ีผลเป็นหว ีผลเดี่ยวรูปทรงกลมแกมขอบ
ขนาน โคนมน ปลายสอบ โคง้งอเลก็น้อย ผลมเีน้ือบาง สขีาว รสหวาน ภายในมเีมลด็เรยีงอดัแน่น
จ านวนมาก สดี า ผนงัหนา แขง็ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หวัปล ีรบัประทานเป็นผกัสด หรอืน ามาหมกใสเ่น้ือสตัว ์หยวกกลว้ยน ามา
แกง 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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บวัสาย 

ช่ือทัว่ไป  : Lotus stemบวัแดง สตัตบรรณ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Nymphaea lotus L. var. pubescens Hook. f. & Thomson 

ช่ือวงศ ์:  NYMPHAEACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมล้ม้ลุก มเีหงา้ใตด้ ิเจรญิเตบิโตไดด้ใีนระดบัน ้าลกึ 0.3-1 เมตร ใบเป็นใบเดีย่ว เรยีง
สลบั แผ่นใบกลม ขอบใบหยกัและแหลม ฐานหยกัเวา้ลกึ หใูบเปิด ผวิใบอ่อนวางอยู่บนผวิน ้า แผ่น
ใบดา้นบนสเีขยีวเหลอืบน ้าตาลอ่อนหรอืสแีดงเลอืดหม ูผวิใบดา้นล่างของใบอ่อนสมี่วง ใบเมื่อแก่สี
เขยีวมขีนนุ่มๆ เสน้ใบใหญ่นูนก้านใบสนี ้าตาลอมเขยีวอ่อนค่อนข้างเปราะ ข้างในก้านใบเป็นรู
อากาศ ดอกมีกลบีดอกจ านวนมากเรยีงซ้อนกนัอยู่หลายชัน้ รูปหอกบานในช่วงเวลาใกล้ค ่าถึง
ตอนสายของวนัรุ่งขึน้และจะหุบในเวลากลางวนั ผลสดเรยีกว่า “โตนด” มเีนื้อและมเีมลด็ลกัษณะ
กลมจ านวนมาก เมลด็มขีนาดเลก็สดี าอยู่ในเนื้อหุม้เป็นวุน้ใสๆ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : กา้นชดูอกรบั ประทานเป็นผกัสด หรอืน ามาแกง 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี พบมาในช่วงฤดหูนาว 
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ผกัหวานป่า 

ช่ือทัว่ไป : ผกัหวาน 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Melientha suavis   Pierre    

ช่ือวงศ ์: OPILIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมย้นืต้นขนาดเลก็ สงู 4-11 เมตร ผลดัใบตามฤดกูาล ใบเดีย่ว รปูไข่ ปลายใบมนหรอื
แหลม โคนใบสอบเรยีว ใบอ่อนเป็นสเีขยีวอ่อน เมื่อแก่สเีขยีวเขม้ ดอกช่อเป็นช่อยาว ออกตามกิง่
หรอืตามซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่บนกา้นดอกเดยีวกนั ดอกเพศผูม้กีลบีสเีขยีวอ่อน เกสรสเีหลอืง 
ดอกเพศเมียมีกลีบดอกสีเขียวเข้ม และก้านดอกจะสัน้กว่าดอกเพศผู้ ออกดอกในช่วงเดือน
ธนัวาคม-มนีาคม ผลเดีย่วอยู่บนช่อยาวทีเ่ป็นช่อดอกเดมิ รูปไข่ ผลอ่อนสเีขยีว เมื่อแก่สเีหลอืงสม้
หรอืสแีดง พบไดท้ัว่ทุกภาคของประเทศไทยตามป่าเบญจพรรณในทีร่าบ หรอืเชงิเขาทีม่คีวามสงู
ไม่เกนิ 600 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ชอบขึน้บนดนิร่วนปนทราย 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ช่อดอก นิยมน ามาแกง 
ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดแูลง้ 
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ผกัส้ม ส้มกบ 

ช่ือท้ิงถ่ิน  :  สม้กบ สม้สามตา สงัสม้ สม้ดนิ หญา้ตานทราย  
ช่ือวิทยาศาสตร ์: Oxalis corniculataLinn.   

ช่ือวงศ ์ :  OXALIDACEAE 

 

ลกัษณะ :  พชืลม้ลุก มรีากตามขอ้ สงู 5-20 ซม. ใบเป็นใบประกอบ ม ี3 ใบ ใบย่อยรูปหวัใจ โคน
ใบสอบ ปลายใบเวา้ ดอกสเีหลอืง ออกเป็นช่อมน้ีอยดอก กลบีดอก 5 กลบี รูปไข่กลบัแกมขอบ
ขนาน ผลเป็นผลแห้ง แก่แล้วแตก รูปทรงกระบอก เมลด็รูปไข่แบน ขึน้เป็นวชัพชืทัว่ไป ในเขต
รอ้นของทวปีเอเชยี ตามบรเิวณทีช่ืน้หรอืน ้าขงัตืน้ๆ ขา้งทาง ทุ่งหญา้และในสวน จากระดบัใกลน้ ้า
ทะเล ถงึระดบั 2,500 ม. ออกดอกและตดิผลตลอดปี 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน น ามาคัน้ท าสม้ผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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หวายนัง่ 

ช่ือทัว่ไป  : หวายนัง่ หวายดง 
ช่ือวิทยาศาสตร ์: Calamus acanthophyllus Becc.    
ช่ือวงศ ์:  PALMACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมเ้ถาพชืจ าพวกปาลม์ขนาดเลก็ ต้นเตี้ย สงู 0.5-1 เมตร ล าต้นสัน้ ป่อง ล าต้นกา้นใบ
มหีนามแหลม ทนไฟป่าไดด้ ีใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรยีงสลบัเวยีนรอบล าต้น รูปดาบ 
โคนใบหนาแผ่หุ้มล าต้น กาบในใบอ่อนเป็นหลอด ก้านใบมหีนามกระจายอยู่ห่างๆ ใบมีหนาม
ทัว่ไป ดอกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อดอกตัง้ตรง ดอกย่อยแยกเพศอยู่บนต้นเดยีวกนั ดอกสเีหลอืง
นวล ผลเป็นรูปทรงกลมหรอืรูปรเีกือบกลม เปลอืกผลเหนียว มีเกลด็ขนาดเลก็สคีรมี เมลด็รูปร ี
เขตการกระจายพนัธเ์ฉพาะในประเทศลาวและทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ตามทีโ่ล่งใน
ป่าทุ่งหญา้หรอืใตป่้าเตง็รงัทีเ่ป็นหนิทราย ทีร่ะดบัความสงูจากระดบัน ้าทะเลไม่เกนิ 300 เมตร 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หนออ่อน น ามาแกง มรีสขมมาก 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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หวายนา 

ช่ือทัว่ไป  :  หวายดง หวายขม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Calamus viminalisWild.    

ช่ือวงศ ์ : PALMACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมเ้ถาพชืจ าพวกปาลม์ ล าตน้สเีขยีวแตกกอ ล าตน้และกาบใบมหีนาม กาบหุม้ล าตน้สี
เขยีวเข้ม เคลอืบด้วยไขสขีาวบาง มีหนามโดยรอบ ใบประกอบแบบขนนก ก้านใบมหีนาม ใบ
คลา้ยใบมะพรา้ว มอีวยัวะทีใ่ชเ้ลือ้ยเกาะ และมหีนามโดยตลอด ดอกช่อออกมาจากล าตน้ ตรงสว่น
ทีม่กีาบใบหุม้ ผลค่อนขา้งกลม มลีกัษณะเป็นเกลด็ซอ้นทบักนัเป็นชัน้ๆ ผลอ่อนสเีขยีวเมื่อแก่แลว้
มสีเีหลอืงขาว เน้ือในมรีสฝาด เมลด็แขง็ ผวิขรุขระ เมื่ออายุได้ 2-3 ปี จะเริม่ติดดอก และใหผ้ลที่
สามารถน าไปขยายพนัธุไ์ด ้ตดิผลราวเดอืนมนีาคม-เมษายน พบตามป่าเตง็รงั ป่าดงดบิ ทีชุ่่มชืน้ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หนออ่อน น ามาแกง มรีสขม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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หวายน ้า 

ช่ือพืน้เมอืง  :  หวายเขยีว  หวายขม  หวายบุ่น 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Calamus siamensis Becc.   

ช่ือวงศ ์ :  PALMAE 

 

ลกัษณะ   :  เป็นไม้เถาล าต้นเลื้อยหรอืแตกกอมกัเลื่อยพนัต้นไม้อื่นมีกาบหุ้มล าต้นสเีขยีวเข้ม
เคลือบด้วยไขสขีาวบางและมีหนามยาวรอบเถา ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อยเรียงสลบัในแนว
ระนาบขอบใบมีหนามแหลมเล็กๆ ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อสีเหลืองออกดอกเดือน
พฤษภาคม-มถุินายนผลค่อนขา้งกลมผลอ่อนสเีขยีวเมื่อแก่สเีหลอืงผวิผลเป็นเกลด็บางๆเรยีงซอ้น
กนัเมลด็แขง็ผวิขรุขระ หนึ่งผลมี 1-2 เมลด็ออกผลเดอืนกรกฎาคม-กนัยายนป่าดบิแลง้และป่าคนื
สภาพ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หนออ่อน น ามาแกง มรีสขม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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ผกัสาบ 

ช่ือท้ิงถ่ิน  :  ผกัสาบ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Adenia viridiflora  Craib    

ช่ือวงศ ์ :  PASSIFLORACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้เลื้อย เถามมีอืเกาะ อายุหลายปี ใบเดี่ยวออกตรงกนัขา้ม ก้านใบสัน้ ใบรูปหวัใจ 
โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรยีบ แผ่นใบเรยีบค่อนขา้งแข็ง สเีขยีวเขม้ ดอกออกเป็นกลุ่ม
ตามซอกใบแบบกา้นร่ม กลบีดอกสเีขยีวออกเหลอืง ผลลกัษณะทรงกลมสเีขยีวขนาดเท่าหวัแม่มอื
ภายในมเีมลด็เดยีวส่วนที่ใช้บรโิภคยอดอ่อนผลอ่อนการขยายพนัธุ์เมลด็ปักชา้สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมทีด่อนทนแลง้ไดด้แีละอยู่ร่วมกบัตน้ไมใ้หญ่ฤดกูาลทีใ่ชป้ระโยชน์ตลอดปี 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ดอก ลวกรบัประทานเป็นผกั รสขม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดแูลง้ 
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หมากห่มห่อ 

ช่ื อ ท้ิ ง ถ่ิ น   :  passionflower, Stinking Passion Flower,  Fetid passionflower, Scarletfruit,  
กระทกรกป่า รุง้นก ต าลงึทอง ผกัขีร้ิว้ ห่อทอง รกชา้ง 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Passiflora foetida  L.   

ช่ือวงศ ์ :  PASSIFLORACEAE 

ลกัษณะ  : ไมเ้ถาเลือ้ย มอีายุประมาณ 2-5 ปี มมีอืใชย้ดึเกาะ มขีนขึน้ปกคลุมอยู่ทุกส่วนของล า
ตน้ และใบ ทีข่นมนี ้ายางเหนียว ใบเดีย่ว ออกเรยีงสลบั รูปหวัใจ ปลายใบแหลม โคนใบเวา้ ขอบ
ใบเวา้เป็น 3 แฉก ดอกเป็นดอกเดีย่ว ออกตามซอกใบ กลบีดอกม ี10 กลบี กลบีกดา้นนอกสเีขยีว
อ่อน ดา้นในสขีาว มกีระบงัรอบเป็นเสน้ฝอยสขีาวโคนม่วง ผลรปูทรงกลม ผลอ่อนสเีขยีว เมื่อสกุสี
เหลอืงอมสสีม้ มใีบประดบัเสน้ฝอยคลุมอยู่ ภายในผลมเีนื้อหุม้เมลด็ใสและฉ ่าน ้า (คลา้ยกบัเมลด็
แมงลกัแช่น ้า) มรีสหวานแบบปะแล่มๆ ออกดอกออกผลในช่วงเดอืนสงิหาคม-กนัยายน 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ลวกรบัประทานเป็นผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี พบมาในฤดฝูน 

http://en.wikipedia.org/wiki/Passiflora_foetida
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ผกัสงั 

ช่ือทัว่ไป  :  ผกักะสงั ชากรดู กกดู ผกัราชวงศ ์ ผกัฮากกลว้ย 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth 

ช่ือวงศ ์ :  PIPERACEAE 

 

ลกัษณะ  :  เป็นพืชล้มลุกอวบน ้า สูง20 – 60ซม.ล าต้นขาวใส ตัง้ตรง แตกกิง่มาก กิง่ที่โค้งลง
แนบตดิกบัพืน้ดนิสามารถเกดิรากทีบ่รเิวณขอ้ได ้การเกาะตดิของใบบนกิว่แบบสลบั ใบเดีย่วรปูไข่
ถงึสามเหลีย่ม ขนาดโดยประมาณ ผวิใบดา้นบนเป็นมนั ดา้นล่างขุ่นและสอี่อนกว่า  ดอกออกเป็น
ช่อที่ซอกและปลายกิง่ ดอกย่อยขนาดเลก็มาก ไม่มีกลบีเลี้ยงและกลีบดอก ผลสดรูปทรงกลม 
เมลด็สดี าทรงกลมขนาดเลก็ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ตน้อ่อน ลวกรบัประทานเป็นผกั หรอืน ามาผดั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ชะพล ู

ช่ือทัว่ไป  :  ชะพล ู

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Piper sarmentosum  Roxb.   

ช่ือวงศ ์ : PIPERACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมล้้มลุก สงูประมาณ 2 ฟุต ลกัษณะล าต้นจะเป็นขอ้ๆ ใบเป็นใบเดีย่ว (simple leaf) 

เรยีงสลบั (alternate) รูปร่างใบเป็นรูปหวัใจ (cordate) เสน้ใบชดัเจน 5-7 เสน้ ปลายใบแหลม ผวิ
ใบไม่เรยีบ ใบใหญ่ สเีขยีวแก่และมรีสเผด็เลก็น้อย ดอก ลกัษณะดอกจะออกยาวเป็นปุ่ มๆ คลา้ย
กับดอกดีปลี แต่สัน้กว่าช่อดอกสีขาวและเปลี่ยนเป็นสีเขียว ไม่มีกลีบดอก ผล เป็นผลรวม 
(multiple fruit) แบบเบอรร์ี ่(berry) รปูทรงกระบอก เมลด็ขนาดเลก็ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ :  ทัง้ปี 
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ผกักาดน ้า 

ช่ือท้ิงถ่ิน : Common Plantain, Greater Plantain, Waybread, หญ้าเอน็หยดื  หมอน้อย ผกักาด
น ้าไทย  ผกักาดน ้าใหญ่ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Plantago majorLinn.   

 ช่ือวงศ ์:  PLANTAGINACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ล้มลุกขนาดเลก็ เนื้ออ่อน อายุหลายปี โคนต้นติดกบัดนิ ใบแทงขึน้มาจากใต้ดิน
คลา้ยกบัใบผกักาด กา้นใบยาวเท่ากบัแผ่นใบ ใบเป็นใบเรยีงสลบั โคนล าตน้มกีาบใบห่อหุม้อยู่ รูป
ไข่กลบั มขีนาดกว้าง โคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่นๆ มเีสน้ใบตามยาวประมาณ 5-7 เสน้ เมื่อน า
กา้นใบมาหกัแล้วค่อยๆ ดงึออกจะเหน็เสน้เอน็ยดืออกมา ดอกเป็นดอกช่อ ชูขึน้มาจากกลางกอ 
ดอกย่อยขนาดเลก็ แหง้ เป็นสเีขยีวอ่อนหรอืสนี ้าตาล ไม่มกีา้นดอก ผลพบไดใ้นดอก เป็นผลแหง้ 
รูปร่างไม่แน่นอน ผลมขีนาดเลก็สเีขยีวอมสนี ้าตาลหรอืเป็นสนี ้าตาลถึงสดี า เมื่อสุกแล้วจะแตก
ออก ภายในผลมีเมล็ด 8 -15 เมลด็ พบได้ทัว่ทุกภาค โดยมกัขึ้นตามทุ่งหญ้า พื้นที่โล่งแจ้งที่มี
ความชุ่มชืน้ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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ผกัแพว 

ช่ือทัว่ไป  :  ผกัไผ่น ้าพรกิมา้ ผกัไผ่ หอมจนัทร ์จนัทน์โฉม จนัทน์แดง 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Polygonum odoratum  Lour.    

ช่ือวงศ ์ :  POLYGONACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไมล้ม้ลุกปีเดยีว ล าตน้เลือ้ยและตัง้ตรงมรีากงอกออกตามสว่นทีส่มัผสัดนิ มกีลิน่ฉุนทัง้
ต้นและใบ ล าต้นสีเขยีวแกมสนี ้าตาลแดง ตามล าต้นมีข้อเป็นระยะๆ บริเวณข้อมักมีรากงอก
ออกมา ใบเดีย่วออกสลบั แผ่นใบรูปหอก หรอืรปูหอกแกมรูปไข่ ปลายใบแหลม ฐานใบรูปลิม่ มหีู
ใบสขีาวบาง มขีนหยาบคลา้ยสะเกด็ ใบสเีขยีว มแีต้มสแีดงทีข่อบใบและเสน้ใบย่อย ดอกช่อยาว 
ออกที่ซอกใบ แบบเชงิลดแคบๆ มีดอกจ านวนมากดอกเดี่ยวหรอืเป็นคู่ๆ หรอืเป็นกลุ่มกระจุก 
ดอกสมบูรณ์เพศ กลบีดอกม ี5 กลบี สขีาว ถึงชมพูแกมม่วง ไม่ร่วงเมื่อผลแก่ ผลมขีนาดเลก็ สี
น ้าตาล มเีมลด็จ านวนมาก พบตามป่าใกลร้มิน ้า ทุ่งนา คลองบงึ แอ่งน ้าต่างๆ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ผกัตบชวา 

ช่ือท้ิงถ่ิน : Water Hyacinth, บวัลอย ผกัปง ผกัปอด ผกัป่อง สวะ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Eichornia crassipes(Mart.) Solms 

ช่ือวงศ ์:  PONTEDERIACEAE 

 

ลกัษณะ  :  พชืน ้าล้มลุก ล าต้นสัน้แตกใบเป็นกอลอยไปตามน ้า มไีหล ล าต้นอวบน ้า ผวิเรยีบสี
เขยีวอ่อนและเขม้ ล าตน้สัน้หรอืยาวจะขึน้อยู่กบัความอุดมสมบรูณ์ของแม่น ้า กา้นใบพองออกตรง
ช่องกลาง ภายในมรีูพรุนช่วยพยุงล าต้นใหล้อยน ้าได ้ใบเดีย่ว แตกจากล าต้นเป็นกอ โคนกา้นใบ
แผ่เป็นกาบหุ้มประกนัไว ้รูปไข่หรอืเกอืบกลม ใบมขีนาดกวา้งใหญ่ ดอกเป็นช่ออยู่กลางกอ ไม่มี
กา้นดอก ขนาดเลก็หลายดอก 3-25 ดอก ดอกย่อยเป็นสชีมพอูมฟ้าหรอืสมี่วง มจีุดสเีหลอืงทีก่ลาง
กลีบ ออกดอกช่วงปลายฤดู-ต้นฤดูร้อน ผลเป็นแบบแคปซูลแห้งและแตกได้ รูปทรงกระบอก 
แบ่งเป็นพ ู3 พ ูเมื่อแก่จะแตกกลางพ ูภายในมเีมลด็จ านวนมาก รปูกลม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ช่อดอกอ่อน ลวกรบัประทานเป็นผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ผกัตบไทย 

ช่ือท้ิงถ่ิน  :  Monochria, Monochoria arrowleaf falsepickerelweed,  ผกัสิน้ผกัตบ ผกัโป่ง  ผกั
ตบเขยีด 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Monochoria  hastate  (L.) Solms 

ช่ือวงศ ์ :  PONTEDERIACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ลม้ลุกมอีายุไดห้ลายปี อาศยัอยู่ในน ้า มเีหงา้ใหญ่ แตกล าต้นเป็นกอ สูง 50-100 

ซม. ล าตน้อยู่ใตด้นิ ชูกา้นใบเหนือระดบัน ้า ใบเดีย่ว แทงออกมาจากล าตน้ใตด้นิ กา้นใบสว่นล่างมี
กาบหุม้ซอ้นๆ กนั สว่นกา้นใบส่วนบนกลมยาวและอวบน ้า แผ่นใบเป็นรปูหวัใจหรอืรปูสามเหลีย่ม
คลา้ยหวัลกูศร ปลายใบแหลม โคนใบมนเวา้ ขอบใบเรยีบ ดอกแทงมาจากราก สงูประมาณ 2 ใน 
3 ของก้านใบ กลบีดอกสนี ้าเงนิปนม่วง สฟ้ีาปนม่วงหรอืมสีขีาวแต้มบ้างเลก็น้อย กลบีดอกบาง 
ดอกย่อยสมี่วงหรอืสขีาวแตม้บา้งเลก็น้อย ออกดอกเดอืนพฤษภาคม-พฤศจกิายน ผลแบบแคปซูล 
รปูร ีแหง้และแตกได ้ภายในมเีมลด็จ านวนมาก สนี ้าตาล 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ช่อดอกอ่อน ลวก หรอืน่ึงรบัประทานเป็นผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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ผกัอีฮีน ผกัขาเขียด 

ช่ือท้ิงถ่ิน  : ขา่เขยีด 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Monochoria vaginalis (Burm.  f.) Presl var. Solms 

ช่ือวงศ ์:  PONTEDERIACEAE 

 

ลกัษณะ : เป็นไมล้ม้ลุก อายุฤดเูดยีว สงู 5-35 ซม. ล าตน้ตัง้ตรงมเีหงา้อยู่ใตด้นิเมื่อเจรญิในน ้าจะ
มไีหลสัน้ๆ มรีากฝอยสนี ้าตาลแดงจ านวนมาก ใบเป็นใบเดีย่วรูปหวัใจคลา้ยผกัตบชวาแต่เลก็กว่า 
ใบกวา้ง 2-45 มม. ยาว 9-85 มม. ออกสลบักนัทีโ่คน สเีขยีวอ่อน กา้นใบยาวและอวบน ้า โคนกา้น
ใบแผ่ออกเป็นกาบหุม้ ใบทีอ่่อนกว่าดา้นในของกา้นใบมเียื่อบางสขีาว ดอกเป็นช่อดอก กลบีดอกสี
ม่วงออกจากกา้นใบ ดอกย่อย 6-15 ดอก ดอกย่อยมกีลบีดอก 6 กลบี กลบีดอกมสีมี่วงน ้าเงนิ โคน
กลบีตดิกนั ผลมเีมลด็มากขนาดยาวประมาณ 1 ซม เมลด็สนี ้าตาล 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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ผกัก้านตง 

ช่ือท้ิงถ่ิน : กา้นตรง กา้นถงึ กา้นเถิง่ กา้นเถงิ คนัซง คนัซุง คนัชุง คนัทรง กะทรง ทรง เพลโพ
เด๊าะ  ผกัหวานตน้ กา้นเถง 
ช่ือวิทยาศาสตร ์: Colubrina asiatica L. ex. Brongn.  
ช่ือวงศ ์:  RHAMNACEAE 

 

ลกัษณะ : เป็นไมพุ้่มขนาดกลางกึง่ไมเ้ลือ้ย สูง 2-3 เมตร แตกกิง่กา้นมากตัง้แต่โคนต้น กิง่กา้นมี
ขนาดเลก็กลม สเีขยีวเขม้เป็นมนั เปลอืกต้นสเีทา ใบเดี่ยวออกเรยีงสลบั รูปร ีรูปไข่ รูปไข่กวา้ง 
ปลายแหลม โคนใบมน ขอบใบหยกั แผ่นใบบาง ดอกเป็นช่อกระจุกเลก็ๆ ตามซอกใบตามกิง่ กา้น
เรียงเป็นแถวเป็นช่อเล็กๆ สีเหลืองอ่อนปนเขียว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกเดือนมิถุนายน -

ธนัวาคม ผลเป็นผลเดี่ยว รูปทรงกลม ทีข่ ัว้ผลมวีงกลบีเลี้ยงสเีขยีวตดิอยู่ เรยีงหอ้ยลงเป็นแถวๆ 
ตามกิง่ ปลายผลเวา้เขา้แบ่งออกเป็นพู 3 พู ผลสเีขยีวแลว้จะเปลีย่นเป็นสนี ้าตาลเมื่อผลแก่ เมลด็
ขนาดเลก็ 3 เมลด็ แบน สดี าหรอืสนี ้าตาลเทา ตดิผลเดอืนกนัยายน-ธนัวาคม พบตามป่าราบ ป่า
ดงดบิ ป่าละเมาะ หรอืทีร่กรา้งขา้งทางทัว่ไป 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน น ามาแกง หรอืลวกเป็นผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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มะตมู 

ช่ือทัว่ไป : มะปิน กะทนัตาเถร ตูมตุ่มตงั บวัตูม หมากตูม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Aegle marmelos  (L.) Correa ex Roxb.   

ช่ือวงศ ์: RUTACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมย้นืตน้ขนาดกลาง ผลดัใบ สงู 10-15 ใบประกอบแบบมใีบย่อย 3 ใบ ออกเรยีงสลบั 
ใบรปูไข่ สองใบล่างมขีนาดเลก็และตดิตรงขา้มกนั ปลายใบสอบ โคนใบแหลม ขอบใบเรยีบหรอืมี
หยกัมนๆ แผ่นใบเรยีบเกลีย้งเป็นมนั ใบอ่อนสเีขยีวอ่อนหรอืสชีมพ ูมขีนละเอยีด ใบแก่สเีขยีวเขม้ 
เรยีบเกลี้ยง ดอกช่อออกตามซอกใบและปลายกิง่ ออกรวมกนัเป็นช่อสัน้ๆ สขีาวอมเขยีวหรอืสี
เหลอืงอ่อน ดอกมกัออกพรอ้มกบัใบอ่อน มกีลิน่หอม ผลรปูรกีลมหรอืรยีาว ผวิเรยีบเกลีย้ง เปลอืก
หนา แขง็มาก ไม่แตก ผลอ่อนมสีเีขยีวพอสุกมสีเีหลอืง เนื้อผลมสีเีหลอืง นิ่ม มกีลิน่หอม และมี
เน้ือเยื่อสสีม้ทีม่ยีางเหนียวๆ ภายในม ี8-15 ช่อง เมลด็สนี ้าตาลอ่อน จ านวนมาก ออกดอกเดอืน
มนีาคม-พฤษภาคม และตดิผลเดอืนธนัวาคม-กุมภาพนัธ ์

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมนีาคม-พฤษภาคม 
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สอ่งฟ้าดง 

ช่ือท้ิงถ่ิน : สอ่งฟ้า  สมดัใหญ่  สอ่งดาว สอ่งฟ้าดง 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex Guillaumin 

ช่ือวงศ ์ :  RUTACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมพุ้่มขนาดเลก็ อายุหลายปี ล าตน้สเีขยีวอมน ้าตาลเขม้ ใบประกอบแบบขนนก ปลาย
คี่ เรียงสลบั ใบย่อย 3-7 ใบ ใบขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบด้านล่างโค้งเบี้ยว
เลก็น้อย ใบสเีขยีวเขม้ ผวิใบมนั มจีุดน ้ามนักระจายและจุดโปร่งแสง ขอบใบมรีอยหยกัแบบฟัน
เลื่อยห่าง มขีนสัน้ๆ ตรงรอยหยกั ดอกออกเป็นช่อ แยกแขนง ออกที่ปลายกิง่ ดอกเดี่ยวสเีหลอื
งอมเขยีวอ่อนๆ กลบีดอกสขีาวแกมเหลอืง ออกดอกเดอืนมนีาคม-พฤศจกิายน ผลสด รูปกลมร ี
ผลอ่อนสเีขยีว ผลแก่เป็นสชีมพูอมขาว ผลแก่ค่อนขา้งฉ ่าน ้าและมเีมลด็เดยีว ตดิผลเดอืนเมษายน 
พบขึน้กระจายทัว่ไปในพืน้ทีท่ าเลเลีย้งสตัวส์าธารณะ ทีเ่ป็นป่าโปร่ง ป่าเบญจพรรณ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ปลายฝนตน้หนาว 
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มะสงั 

ช่ือท้ิงถ่ิน : Wood apple ผกัสงั หมากกะสงั มะสงั  กะสงั หมากสงั กระสงั 

ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Feroniella lucida  (Scheff.) Swingle 

ช่ือวงศ ์:  RUTACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมย้นืต้นขนาดกลาง สงู 5-15 เมตร แตกกิง่กา้นขนานกบัล าต้นหรอืออกตัง้ฉากกบัล า
ต้น ล าต้นและกิง่กา้นมหีนามแหลมยาว แขง็ตรง กิง่อ่อนมขีนขึน้ปกคลุม ใบประกอบแบบขนนก
ชัน้เดยีวหรอืสองชัน้ ปลายใบคี ่เรยีงตวักนัแบบสลบัหรอืเป็นกระจุก 2-3 กา้น ใน 1 ขอ้ มใีบย่อย
เกดิเป็นคู่ๆ เรยีงตวักนัแบบตรงขา้ม มจี านวน 3-5 คู่ รูปไข่กลบัหรอืรูปร ีปลายใบแหลม โคนใบ
แหลม ขอบใบเรยีบ ดอกเป็นช่อกระจุกตามกิง่หรอืตามซอกใบคลา้ยๆ กลบีดอกม ี5 สขีาว ผลทรง
กลม สเีขยีว เมื่อแก่สนี ้าตาล เปลอืกหนามาก มกีลิน่หอม เมลด็จ านวนมาก รปูยาวร ี 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลมรีสเปรีย้วใชแ้ทนมะนาวได ้ใบอ่อน ยอดอ่อน ช่อดอก ลวกรบัประทาน
เป็นผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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มะตมูตงั กระแจะ 

ช่ือท้ิงถ่ิน : พญายาขะแจะ ตุมตงั  ตะนาว พุดไทร ชะแจะ กระแจะจนั  
ช่ือวิทยาศาสตร ์: Hesperethusa crenulata  (Roxb.) Roem.   

ช่ือวงศ ์: RUTACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้ยนืต้นขนาดกลาง เปลอืกต้นสนี ้าตาล ขรุขระ ล าต้นและกิ่งมีหนามแขง็ และยาว 
หนามออกเดีย่วหรอืเป็น ไม่ผลดัใบ ใบประกอบแบบขนนกชัน้เดยีว เรยีงสลบั ใบย่อย 4-13 ใบ รูป
วงรแีกมไข่กลบั กา้นใบแผ่เป็นปีก โคนและปลายใบสอบแคบ ใบมต่ีอมน ้ามนัเป็นจุดใสๆ กระจาย
อยู่ทัว่ไป ขอบใบหยกั เป็นซีฟั่นเลื่อย ตืน้ๆ ดอกช่อแบบช่อกระจะ รวมกนัเป็นกระจุกตามกิง่เลก็ๆ 
หรอืตามซอกใบ มขีนสัน้นุ่ม สขีาวหรอืสขีาวอมเหลอืง ผลสด รปูทรงกลม เมื่ออ่อนสเีขยีว แก่จดัสี
ม่วงคล ้า เมล็ดรูปเกือบกลม สีน ้าตาลอมส้มอ่อน ออกดอกเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ผลเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ลวกรบัประทานเป็นผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมนีาคม-พฤษภาคม 
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ผกัคาวทอง 

ช่ือทัว่ไป : Plu Kaow ผกัคาวทอง พลคูาว 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Houttuynia cordata  Thunb.   

ช่ือวงศ ์: SAURURACEAE 

 

ลกัษณะ : พชืลม้ลุกทอดเลือ้ยไปตามพืน้ดนิ สงู 30-50 ซม. ใบเป็นใบเดีย่ว แผ่นใบแผ่ โคนใบรูป
หวัใจ ปลายใบแหลมเป็นติง่ ผวิใบดา้นบนเรยีบสเีขยีวเขม้ ดา้นล่างมขีนตามเสน้ใบ โคนกา้นใบแผ่
เป็นปีกแคบ ดอกสเีหลอืง ออกเป็นช่ออดักนัแน่น มใีบประดบัสขีาวนวลรูปขอบขนานแกมรูปไข ่
ขนาดไม่เท่ากนั กลบีรองดอกและกลบีดอกลดรูป เกสรผู ้3 อนั เมลด็ขนาดเลก็ ค่อนขา้งกลม พบ
ในจนี ไทย ถงึญีปุ่่ น ออกดอกและตดิผลช่วงเดอืนมถุินายน-สงิหาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด หรอืน ามาประกอบอาหารประเภท
แกงอ่อม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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ผกักระแยง 

ช่ือทัว่ไป : ผกักระแยง ผกัแขยงกะออม กะแยงแดง ผกัพา 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Limnophila aromatica (Lam.) Merr.    

ช่ือวงศ ์: SCROPHULARIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมล้ม้ลุกเน้ืออ่อนฤดเูดยีว สงู 30-70 ซม. ทอดเลือ้ย แตกรากจากขอ้ ทัง้ตน้และใบเมื่อ
น ามาหกัจะมกีลิน่หอมฉุนและเผด็รอ้น ใบเดี่ยว ออกเรยีงตรงขา้มกนัเป็นคู่ๆ ตามขอ้ รูปใบหอก 
ปลายใบแหลม โคนใบห่อติดกบัล าต้น ขอบใบจกัเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบสเีขยีว ไม่มกี้านใบ ดอก
เดีย่ว ออกตามซอกใบ แต่จะออกดอกเป็นช่อกระจะตรงส่วนยอดของต้น รปูกรวย ปลายบานออก
เลก็น้อย แยกออกเป็นกลบี 4 กลบี สแีดง สมี่วง สขีาว หรอืสชีมพอู่อน ผลเป็นฝักยาวร ีเมื่อแก่จะ
แตกออก ออกดอกและตดิเดอืนมนีาคม-กนัยายน มกัขึน้ตามรมิคหูรอืคนันา อ่างเกบ็น ้า บรเิวณที่
มนี ้าขงัเลก็น้อย และพืน้ทีชุ่่มชืน้อื่นๆ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน น ามาประกอบอาหารประเภทแกงอ่อม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน-ฤดหูนาว 
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มะเขือขื่น 

ช่ือทัว่ไป : Cock roach berryมะเขอืขม มะเขอืหนาม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Solanum aculeatissimum  Jacq.   

ช่ือวงศ ์: SOLANACEAE 

 

ลกัษณะ : ไมล้ม้ลุก สงู 1-3 เมตร ตามล าต้นมหีนามสัน้ ใบเดีย่ว ออกเรยีงสลบั ใบมหีลายรปูร่าง 
โคนใบเป็นรปูหวัใจ ขอบใบหยกัเวา้เป็นพูตื้นๆ หลงัใบสเีขยีว ทอ้งใบเรยีบเป็นมนั มหีนามแหลม
ตามเสน้กลางใบ ดอกเป็นช่อสัน้แบบช่อกระจะ มดีอกย่อย 4-6 ดอก หรอืออกดอกเดีย่วตามซอก
ใบ มขีนห่างยาวๆ กลบีดอกม ี5 กลบี สมี่วง ออกดอกเดอืนมนีาคม-สงิหาคม ผลรูปทรงกลม ผวิ
ผลเรยีบเป็นมนั เปลอืกเหนียว ผลอ่อนผวิเรยีบลื่นสเีขยีวเขม้ มลีายขาวแทรก เมื่อสุกสเีหลอืงสด 
ชัน้เนื้อผลบางมสีเีขยีวอ่อนอมสเีหลอืงใส มกีลิน่เฉพาะ รสขื่น ภายในผลมเีมลด็จ านวนมาก รูป
กลมแบนขนาดเลก็สนี ้าตาลอ่อน ตดิผลเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม  

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลแก่ รบัประทานเน้ือหุม้เมลด็เป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม 
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มะอึก 

ช่ือทัว่ไป  : Solanum, Bolo Maka, มะอกึ บกัเขอืขน 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Solanum stramonifolium Jacq.  
ช่ือวงศ ์: SOLANACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้พุ่มขนาดกลางสงู1-2 เมตร ทุกสว่นของต้นจะมขีนละเอยีดสนี ้าตาลอ่อนปกคลุมอยู่ 
ล าตน้และใบมหีนามและมขีนอ่อนปกคลุม ใบเป็นใบเดีย่ว ออกเรยีงสลบักนั รปูไขก่วา้ง โคนใบเวา้
หรือตัด ขอบใบหยักเว้าเป็นพู กว้าง 15-25 ซม. ยาว 20-30 ซม. แผ่นใบสีเขยีว ดอกเป็นช่อ
กระจุกที่ซอกใบ ดอกมสีขีาว กลบีดอก 5 กลบี ทีโ่คนเชื่อมติดกนั ปลายแหลม เกสรตวัผู้สเีหลอืง 
เป็นเส้นรวมเป็นยอดแหลม ผลรูปทรงกลม ที่ผิวมีขนยาวหนาแน่น ผลอ่อนมีสเีขยีว ผลสุกมีสี
เหลอืงแกมน ้าตาล ในผลมเีมลด็แบนจ านวนมากเรยีงเป็นแถวอยู่ภาย ออกผลในช่วงปลายฤดูฝน 
รสเปรีย้วกลิน่มเีอกลกัษณ์พเิศษ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสดรบัประทานเป็นผกั หรอืใสส่ม้ต า 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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มะเขือพวง 

ช่ือทัว่ไป : Turkey berry, Devil’s Fig, Wild Eggplant, Pea Eggplant, Pea Aubergine, Shoo-

shoo Bush, มะเขอืพวง 
ช่ือวิทยาศาสตร ์: Solanum torvum Sw.  
ช่ือวงศ ์: SOLANACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้พุ่มขนาดเลก็ สงูประมาณ 2 เมตร ล าตน้มหีนามสัน้ทัว่ไป แตกกิง่กา้นสาขามากใบ
เดีย่ว ออกเรยีงสลบั รูปรหีรอืรูปไข่ กวา้ง 5-20 ซม. ยาว 7-25 ซม. ปลายใบแหลม โคนมน มขีน
นุ่มปกคลุมทัง้ 2 ดา้นดอกช่อดอก ออกตามซอกใบและปลายกิง่ มดีอกย่อยจ านวนมาก กลบีเลีย้ง 
5 กลบี ส่วนโคนเชื่อมติดกนั ปลายแยกเป็นแฉก ติดคงทน กลบีดอก สขีาว 5 กลบี เชื่อมติดกนั
เป็นรปูดาวผลกลุ่มออกเป็นช่อ ผลย่อยรปูทรงกลม ภายในมเีมลด็กลมแบนจ านวนมาก 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสด รบัประทานเป็นผกัสด หรอืใสแ่กงอ่อม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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มะแว้งเครอื หมากแข้ง 

ช่ือทัว่ไป : Brinja lมะแวง้เครอื หมากแขง้เครอื 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Solanum trilobatum L. 

ช่ือวงศ ์: SOLANACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้เลื้อย ล าตน้มหีนามเกดิจากผวิ ยาว 1-5 มม. ฐานหนามกวา้งใบเดีย่ว เรยีงรอบขอ้ 
รปูไข่ รูปกลม หรอืรูปขอบขนาน กว้าง 0.4-2 ซม. ยาว 0.6-3 ซม. ปลายใบตดัหรอืมนฐานใบตดั
หรอืฐานไม่เท่ากนั ขอบใบเป็นคลื่นผวิใบเกลีย้งทัง้สองดา้น ดอกช่อแบบช่อกระจุก ออกทีซ่อกใบ
หรอืปลายยอดกลบีเลีย้งสเีขยีว เชื่อมกนัทีฐ่านเป็นรปูถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉกแต่ละแฉกรปูใบ
หอก ผวิดา้นนอกมขีน ตดิจนกระทัง่เป็นผลกลบีดอกสมี่วง เชื่อมกนัทีฐ่าน ปลายแยกเป็น 5 แฉก 
แต่ละแฉกรูปใบหอก เกสรเพศผู้ม ี5 อนั อบัเรณู สเีหลอืง รูปร ีติดที่ฐาน ก้านชูเกสร เชื่อมกนัที่
ฐานเลก็น้อย ปลายแยก เป็นแท่งเกสรเพศเมยีรงัไขอ่ยู่เหนือวงกลบี รูปกลมยอดเกสรเพศเมยีเป็น
กอ้นกลมผลแบบผลมเีน้ือหลายเมลด็ รูปกลมผลอ่อนสเีขยีวมลีายสขีาว ผลแก่สแีดงเขม้เมลด็รูป
ไตแบน มจี านวนมากมกัขึน้เองตามธรรมชาติในบรเิวณที่ราบชายป่า ทีโ่ล่งแจง้ และบรเิวณทีร่ก
รา้งรมิทาง สามารถพบไดท้ัว่ทุกภาคของประเทศไทย 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสด รบัประทานเป็นผกัสดหรอืใสแ่กงอ่อม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ :  
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ผกัส้มกุ้ง 

ช่ือท้ิงถ่ิน : กุ่ยเครอือโีกย อโีก่ยเถาเปรีย้ว เถาวลัยข์น สม้กุย่ สม้ออบสม้กุง้องุ่นป่า 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Ampelocissus martinii Planch. 

ช่ือวงศ ์:VITACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้เถาเลื้อยมกัเกาะพนัต้นไมอ้ื่น ไม่ผลดัใบ มมีอืเกาะออกตามขอ้มกัออกตรงขา้มกบั
ใบ เถาเป็นปล้อง กิง่อ่อนยอดอ่อนมีขนสนี ้าตาลอ่อนปกคลุม เถาแก่สนี ้าตาลแดง ใบเดี่ยวเรยีง
สลบั รูปหัวใจ หยกัเว้า 3-5 แฉก กว้างประมาณ 10-13.5 ซม. ยาว12 ซม. โคนใบเว้ารูปหวัใจ 
ปลายใบแหลมหรอืมน ขอบใบหยกัซีฟั่นแหลม ขอบใบเวา้เป็น 3-5แฉก ผวิใบด้านบนเกลีย้ง ผวิ
ด้านล่างมีขนสัน้หนานุ่มสแีดงปกคลุม ก้านใบมีขน เสน้ใบหลกัออกมาจากจุดเดียวกนัที่ฐานใบ
ดอกช่อ แบบช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ ออกตรงขา้มกบัใบและโคนเถา เถาทีอ่อกดอกและตดิผล ใบ
จะร่วงหมด ดอกย่อยจ านวนมาก ขนาดเลก็ กลบีรวมสชีมพู กลางดอกสแีดงเขม้ เกสรเพศผูม้ ี5 

อนั เกสรเพศเมยีอยู่เหนือวงกลบีผลสด รูปทรงกลม เป็นพวงแน่นคลา้ยพวงองุ่น ผลอ่อนสเีขยีว 
เมื่อสุกสแีดงคล ้าเมลด็ม ี1-2 เมลด็ มเีปลอืกหุม้แขง็ พบตามป่าเตง็รงั ป่าเบญจพรรณ ป่าผลดัใบ 
ออกดอกราวเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม ตดิผลราวเดอืนกรกฎาคมถงึสงิหาคม ยอดอ่อนและผล
อ่อนรบัประทานเป็นผกั 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ลวกรบัประทานเป็นผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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ข่าลิง 

ช่ือทัว่ไป : ขา่ลงิ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Alpinia conchigera Griff.  
ช่ือวงศ ์: ZINGIBERACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้ล้มลุก มเีหงา้ใต้ดนิ สูง 50-150 ซม.ใบ เดีย่ว เรยีงสลบั รูปขอบขนานกว้าง 4-10 

ซม. ยาว 15-30 ซม. ผวิใบเกลี้ยง ปลายใบแหลมดอก สแีดงอมม่วงหรอืสขีาวอมเขยีวถึงเหลอืง
นวล ออกเป็นช่อตัง้ ยาว 15-25 ซม.ดอกย่อยขนาด 1 ซม. กลีบรองดอก เชื่อมกันเป็นหลอด 
ปลายแยกเป็น 3 แฉก กลบีดอก โคนเชื่อมกนั เป็นหลอดสัน้ๆ กลบีปากแผ่ ปลายแยกเป็น 3 กลบี 
มเีสน้สมี่วง แกมแดงเป็นทางผล รูปทรงกลม ขนาดประมาณ 1 ซม. ผลแก่สสีม้ ถงึแดง ปลายผล
มกัมกีลบีเลีย้งตดิอยู่พบทัว่ทุกภาคของประเทศไทย ในทีช่ืน้ของป่าดงดบิออกดอกและตดิผลช่วง
เดอืนพฤษภาคม-กุมภาพนัธ ์

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หนออ่อน ดอกอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด หรอืลวก 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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กระชาย 

ช่ือทัว่ไป : Finger Root, Chinese Ginger, Chinese Keys, Galingaleกระชาย ว่านพระอาทติย ์
กระชายด า กะแอน ขงิทราย 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.  
ช่ือวงศ ์:ZINGIBERACEAE 

 

ลกัษณะ :ไม้ล้มลุก มเีหงา้สัน้ แตกหน่อได ้รากอวบ รูปทรงกระบอกหรอืรูปทรงไข่ค่อนขา้งยาว 
ปลายเรยีว ใบเป็นใบเดี่ยว เรยีงสลบั ลกัษณะเป็นรูปร ีมปีระมาณ 2-7 ใบ โคนใบมนหรอืแหลม 
ปลายใบเรยีวแหลม ขอบเรยีบ เสน้กลางดา้นบนเป็นร่อง ดา้นล่างจะนูนเป็นสนั กาบใบเป็นสชีมพ ู
ดอกเป็นช่อแบบช่อเชงิลด ออกทีย่อดระหว่างกาบใบคู่ในสดุ แต่ละดอกจะมใีบประดบั 2 ใบ สขีาว
หรือสขีาวอมชูอ่อนๆ รูปใบหอก กลีบเลี้ยงสขีาวหรือสขีาวอมชมพูอ่อน โคนติดกนัเป็นหลอด 
ปลายจะแยกเป็น 3 แฉก กลบีดอกสขีาวหรอืสขีาวอมชมพอู่อน ปลายแยกเป็น 3 กลบี รูปใบหอก
มขีนาดไม่เท่ากนั กลบีใหญ่ม ี1 กลบี สว่นอกี 2 กลบีมขีนาดเท่ากนั มเีกสรตวัผูท้ีส่มบรูณ์ 1 ผลแก่
จะแตกเป็น 3 เสีย่ง มเีมลด็ค่อนขา้งใหญ่พบขึน้ในป่าดบิรอ้นชืน้ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หนออ่อน รบัประทานเป็นผกัสด รากเป็นเครื่องแกง 
ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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กระเจียว 

ช่ือทัว่ไป : กระเจยีว ดอกกระเจยีว ขงิด า ดอกว่าน ว่านมหาเมฆ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Curcuma aeruginosa Roxb.  
ช่ือวงศ ์: ZINGIBERACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้ล้มลุก สูง 80-150 ซม. มเีหง้าอยู่ใต้ดนิ สเีหลอืงอมเขยีวอ่อน หรอืสมี่วงอมน ้าเงนิ 
ความยาวของเหงา้ 12 ซม. หวัหรอืเหงา้เมื่อเกบ็ไวน้านหลายปีจะเปลีย่นจากสมีว่งเป็นสเีหลอืง ใบ
จะแทงขึน้มาจากเหงา้ทีโ่คนใบจะมกีาบใบสมี่วงอมเขยีวเรยีงซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ มใีบประมาณ 4-7 

ใบ รปูยาวร ีปลายใบแหลม กวา้งประมาณ 8-20 ซม. ยาว 18-60 ซม. ตรงกลางใบจะมสีมี่วงแดง 
ไปจนถึงปลายใบดอกเป็นช่อแทงขึน้มาจากเหง้าและมกีาบใบห่อหุ้มอยู่ กาบใบยาว 12-20 ซม. 
ดอกรปูทรงกระบอกกลมร ีกลบีดอกสขีาวหรอืสชีมพแูดง ประมาณ 20 กลบี เรยีงซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ 
บรเิวณโคนกลบีดอกเป็นสขีาว ดอกมเีกสรเพศผู ้1 อนั และเกสรเพศเมยี 1 อนั รงัไข่ม ี3 รงัผล
เป็นพวง รูปไข่สามเหลีย่ม ภายในผลมีเมลด็ลกัษณะเป็นรูปกลมมเีน้ือสขีาวใสหุ้มอยู่พบตามดนิ
ทราย ทุ่งหญา้ ป่าเบญจพรรณ และในป่าราบทัว่ไปทัว่ทุกภาคของประเทศ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หนออ่อน ดอก รบัประทานเป็นผกัสด หรอืลวก 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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กระเจียวขาว 

ช่ือทัว่ไป : กระเจยีวขาว กระเจยีวขาวปากเหลอืงกระเจยีวป่ากระเจยีวบวัมหาอุด 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Curcuma cochinchinensis Gagnep  
ช่ือวงศ ์: ZINGIBERACEAE 

 

ลกัษณะ : พืชลงหวัล้มลุกอายุหลายปี เหงา้อวบน ้า หวัรปูไข ่มเีหงา้ทีส่ ัน้มาก สงู 40-60 ซม. เนื้อ
ในสขีาว หรอืเหลอืงอ่อน ใบเดีย่ว เรยีงสลบั ออกเป็นกอ 1-5 ใบ ใบรปูขอบขนานแกมรปูไข่ปลาย
ใบเรยีวแหลม ฐานใบมนหรอืค่อยๆ สอบลงสู่กา้นใบ ขอบเรยีบ แผ่นใบดา้นบนเกลีย้ง ดา้นล่างมี
ขนปกคลุมหนาแน่น กาบใบมขีนาดใหญ่ ลกัษณะเป็นหลอด ช่อดอกเชงิลด ก้านช่อดอกตัง้ตรง 
เกดิจากเหงา้ใตด้นิ ออกตดิกบัพืน้ดนิ ออกดอกก่อนเกดิใบใหม่และเหีย่วแหง้ก่อนการสรา้งใบ แต่
ละช่อมใีบประดบัรองรบั สขีาวอมเหลอืงจนถงึสชีมพูอ่อน เชื่อมตดิกนั และเรยีงซอ้นกนัหลายชัน้ 
รูปสามเหลี่ยม หรอืรูปไข่แกมรูปใบหอก ปลายแหลมเกอืบมน มเีสน้สชีมพูจาง ตามยาว มกีลิน่
หอม กลบีปากมแีถบสเีหลอืงกวา้งอยู่ตามแนวยาวของเสน้กลางแผ่นกลบีปาก เกสรเพศผูท้ี่เป็น
หมนัรูปรแีผ่แบนคล้ายกลีบดอก ไม่เชื่อมติดกบักลบีปาก รงัไข่ค่อนขา้งกลม อยู่ใต้วงกลีบ ม ี3 

หอ้ง ผลแบบแคปซลู รปูไขห่รอืค่อนขา้งกลมเมลด็ขนาดเลด็สดี า เยื่อหุม้สขีาว  

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หนออ่อน ดอก รบัประทานเป็นผกัสด หรอืลวก 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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กระเจียวขาว 

ช่ือทัว่ไป : White Angelกระเจยีวขาว 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Curcuma parviflora Wall. 

ช่ือวงศ ์: ZINGIBERACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้ล้มลุก ล าต้นตัง้ตรง สงู 15-50 ซม. มเีหงา้อยู่ใต้ดนิ มกีลิน่หอม เหงา้มลีกัษณะเป็น
รูปไข่ มขีนาด2×1 ซม. ภายในเป็นสนี ้าตาลอ่อนๆ ใบเป็นใบเดีย่ว ออกเรยีงสลบั ใบเป็นรูปขอบ
ขนานแกมรูปใบหอกหรอืเป็นรูปร ีปลายใบเรยีวแหลม ฐานใบเป็นรูปลิม่หรอืมน กวา้ง 6-10 ซม.
ยาว16-25 ซม. ผวิใบเกลี้ยงทัง้สองด้าน ก้านใบแผ่เป็นกาบ ออกดอกเป็นช่อบรเิวณปลายยอด 
โดยจะออกจากกลางล าต้น มกีา้นช่อยาวประมาณ 7-30 ซม. ช่อดอกมดีอกย่อยจ านวนมาก กลบี
ดอกเป็นสขีาว มใีบประดบัเป็นสเีขยีว ใบประดบัส่วนยอดสขีาว กลบีดอกเป็นรูปไข่กลบี มสีขีาว
ลว้นหรอืมสีมี่วงหรอืสนี ้าเงนิแตม้อยู่ทีส่่วนปลาย ขอบกลบีหยกัเป็นคลื่นๆ ดอกมเีกสรเพศผูท้ีเ่ป็น
หมนัแผ่เป็นแผ่นคลา้ยกลบีดอกสมี่วงอ่อน และจะออกดอกในช่วงเดอืนมนีาคมถึงเดอืนธนัวาคม 
ผลเป็นผลแห้งและแตกได ้ลกัษณะของผลเป็นรูปไข่กลบัและมขีนประเทศไทยสามารถพบไดท้ัว่
ทุกภาคของประเทศ ตามป่าดบิทัว่ไป ป่าดบิแลง้ ป่าผลดัใบ บรเิวณโคกและบรเิวณป่าโปร่ง 
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กระเจียวแดง 

ช่ือทัว่ไป : กระเจยีวแดงอาวแดงกระเจยีวโคก 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Curcuma sessilis Gage.  

ช่ือวงศ ์: ZINGIBERACEAE 

ลกัษณะ : ไม้ล้มลุกมเีหงา้ใตด้นิอยู่ไดห้ลายปีสงู 20-30 ซม.ใบเป็น กาบห่อรวมตวักนัแน่นเป็นล า
ตน้เทยีม ใบเดีย่ว เรยีงสลบั รปูขอบขนาน ปลายใบแหลม ฐานใบแหลม เสน้ใบขนาน กวา้ง 15-20 

ซม.ยาว 30-40 ซม. ขอบใบเรยีบ ผวิเกลีย้ง หรอืมขีนสัน้นุ่ม ดอกออก เป็นช่อแน่นแบบช่อเชงิลด 
รปูทรงกระบอก กา้นช่อดอกชอูอกจากปลายล าตน้เทยีม ช่อดอกย่อย แต่ละช่อมดีอก 2-7 ดอก ใบ
ประดบัทีโ่คนช่อดอกรองรบัดอกสเีขยีว ดอกสเีหลอืง มขีน แฉกบนรปูร ีแฉกขา้งแคบกว่าเลก็น้อย 
กลีบปากรูปไข่กลับ สีเหลือง ปลายแยกเป็น 2 พู เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันรูปไข่กลับหรือรูปรี สี
เหลอืง มขีนสัน้ เกสรเพศผูท้ี่สมบูรณ์ มจีุดสแีดงจ านวนมาก โคนอบัเรณู เรยีวแหลมเป็นเดอืย 2 

อนั โค้งเขา้หากนั เกสรเพศเมีย มรีงัไข่ใต้วงกลบี มขีนสัน้หนาแน่น ผลรูปไข่ ผวิมขีนหนาแน่น 
เมลด็ม ีรปูร่างคลา้ยหยดน ้า 
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เทา 

ช่ือทัว่ไป : เทา (สาหร่ายน ้าจดื) เตา ไก ผกัเตา. 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Spirogyra sp.  
ช่ือวงศ ์: ZYGNEMATACEAE 

 

ลกัษณะ : พืชน ้าพวกสาหร่าย รูปร่างเป็นสายเลก็ๆ เสน้ยาวคลา้ยผมรวมกนัเป็นกลุ่ม เกดิจาก
เซลลร์ปูทรงกระบอกเรยีงต่อกนัโดยไม่มกีารแตกแขนง มีสเีขยีวอ่อน พนัตวักนัเป็นกลุ่มกอ้น เมื่อ
สมัผสัจะรู้สกึอ่อนนุ่ม แต่ละเซลล์ที่เรยีงต่อกนัมขีนาดความยาว 90-110 ไมโครเมตร และความ
กว้าง 40-50 ไมโครเมตร เมื่อดูใต้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นคลอโรพลาสต์เรยีงตัวเป็นเกลียวอยู่
ภายในเซลล ์ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสาหร่ายในสกุลนี้ โดยทัว่ไปแลว้สาหร่ายชนิดนี้ถูกจ าแนก
อยู่ในกลุ่มสาหร่ายน ้าจดืขนาดใหญ่ แต่สามารถพบล่องลอยบนพืน้น ้า หรอืพนัอยู่กบัวสัดุต่างๆ ใน
บรเิวณแหล่งน ้านิ่ง เช่น คลองสง่น ้า หรอืบ่อเพาะเลีย้งสตัวน์ ้ากร่อย 
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