


ความหลากหลายของพืชอาหารป่าและการใช้ประโยชน์จากชุมชน ก 

 

ค ำน ำ 

 

 ความหลากหลายทางชวีภาพถอืเป็นทรพัยากรทีม่คีวามส าคญัอย่างประเมนิค่ามไิด ้ดว้ยการ
ทีม่นุษยไ์ดน้ าความหลากหลายทางชวีภาพมาใช้ประโยชน์ดา้นปัจจยัในการด ารงชพี โดยเฉพาะ
การได้มาซึ่งอาหาร ผู้เรยีบเรยีง ตระหนักดีถึงประโยชน์เหล่านี้ที่ได้จากความหลากหลายทาง
ชวีภาพ และผูเ้รยีบเรยีงไดถ้อืเป็นหน้าทีใ่นการส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจใหเ้กดิขึน้ส าหรบัทุกคน
ทีไ่ดใ้ชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพ ดงันัน้ หนงัสอืเล่มนี้จงึถูกจดัท าขึน้เพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกบัความหลากหลายของพชือาหารป่า ในพืน้ทีลุ่่มน ้าห้วยหลวง จ.อุดรธานี เพื่อเป็น
ประโยชน์ ส าหรบัประชาชนทัว่ไป หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษา และช่วยใหผู้้
ทีส่นใจไดม้คีวามรูเ้รื่องพชือาหารป่าทีไ่ดเ้พิม่มากขึน้ 

 หนังสอืเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวจิยัเรื่องความหลากหลายของพชือาหารป่า และการใช้
ประโยชน์จากชุมชน ของพื้นที่ลุ่มน ้าห้วยหลวงในพื้นที่จงัหวดัอุดรธานี โดยได้รบัทุนสนับสนุน 
จากโครงการส่งเสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิภายใต้ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2557 มทีัง้หมด 3 เล่ม คอื เล่มที ่1 เรื่อง พชือาหาร
ยอดนิยม (Local Market) เล่มที ่2 เรื่องผลไมพ้ืน้บา้น และเล่มที ่3 เรื่อง ผกัพืน้บา้น  
 หนงัสอืความหลากหลายของพชือาหารป่า และการใชป้ระโยชน์จากชมุชนบรเิวณลุ่มน ้าหว้ย
หลวง จงัหวดัอุดรธานี เล่มที ่1 เรื่อง พชือาหารยอดนิยม มเีน้ือหาเกีย่วกบัพชือาหารป่าทีม่กีาร
จ าหน่ายในตลาดพืน้บา้น ไดแ้ก ่ตลาดบา้นเดื่อ อ าเภอเมอืง จงัหวดัหนองบวัล าภู และตลาดปลา
บา้นสนิเจรญิ ต.เตาไห อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี 
 

พลอยระดา ภูม ี

           ผูเ้รยีบเรยีง  
15 มถุินายน 2557 

 

 

 

 



ข เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

 

 

สำรบญั (ต่อ)  

 หน้ำ 

ค ำน ำ ก 

สำรบญั ข 

ดชันีช่ือไทย ช 

ผกัโขมสวน 1 

มะม่วงป่า 2 

มะมว่งป่า มะมว่งคนั 3 

มะมว่งแกว้ มะม่วงบา้น 4 

บงัม่วงกะล่อน มะม่วงป่า 5 

มะกอกป่า 6 

ตนีตัง่ นมแมวป่า 7 

หมากผผี่วน หมากนมววั 8 

หมากผผีว่นน้อย 9 

ผกัสม้ลม เครอืสม้ลม 10 

อรีอก 11 

บุกคางคก 12 

บอนหวาน ทนู 13 

ผกัหนาม 14 

อรีอก 15 

ผกัสะเอีย่น จมกูปลาไหล 16 

ผกัดอกขกิ ดอกขจร 17 

ผกักาดชา้ง 18 

ผกัลิน้ป่ี 19 

สารบัญ 
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สำรบญั (ต่อ)  

 หน้ำ 

ผกัคาดหวัแหวน 20 

ผกักดู 21 

ผกัปลงั ผกัปังขาว 22 

ผกัปลงัแดง 23 

แค่นา 24 

แคนา 25 

แคอ่าว 26 

แคหวัหม ู 27 

ลิน้ฟ้า 28 

หมากเหลีย่ม 29 

ผกักุ่ม 30 

ผกัเสีย้น 31 

เบนน ้า 32 

สม้มอ 33 

ผกับุง้ 34 

ต าลงึ 35 

ผกัไซ 36 

สา้นใหญ่ 37 

มนัเสา 38 

เครอืมนัน ้า 39 

มนัมอืเสอื 40 

กลอย 41 

มนันก 42 

เครอืมนั 43 

มนัแซง 44 



ง เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

สำรบญั (ต่อ)  

 หน้ำ 

หมากหลอด 45 

หมากเม่า 46 

หมากเม่าไขป่ลา 47 

หมากเม่าหลวง 48 

มะไฟป่า 49 

มะยม 50 

มะขามป้อม 51 

ไครหางนาค 52 

ถัว่แฮ 53 

หมากเบน็ 54 

ไผ ่ 55 

ผกัติว้ 56 

สม้โมง ชะม่วง 57 

ผกัโฮบเฮบ 58 

กระบก 59 

ผกัหเูสอื 60 

กระโดน 61 

สม้เสีย่ว 62 

ผกักาดย่า 63 

หมากเคง็ 64 

ขีเ้หลก็ 65 

มะขาม 66 

สม้ป่อย 67 

ชะอม 68 

กระถนิ 69 
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สำรบญั (ต่อ)  

 หน้ำ 

กระเฉดน ้า 70 

หมากขามแป 71 

ผ า 72 

ผกัพาย 73 

ผกัคนัจอง 74 

กระเจีย๊บ 75 

มนัสาค ู 76 

ผกัแว่น 77 

หมากเอนอา้ 78 

สะเดาบา้น 79 

หมากตอ้ง กระทอ้น 80 

ย่านาง 81 

แก่นสม้ 82 

แก่นขม 83 

ผกัอฮีุม 84 

ผกัเมก็ เสมด็แดง 85 

หมากสดีา 86 

หมากหวา้ 87 

บวัหลวง 88 

บวัสาย 89 

ผกัหวานป่า 90 

มะเฟือง 91 

หวายนา 92 

หวายน ้า 93 

ตาล 94 



ฉ เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

สำรบญั (ต่อ)  

 หน้ำ 

ผกัสาบ 95 

ชะพ ู 96 

ผกัแพว 97 

ผกัอฮีนี ผกัขาเขยีด 98 

หมากหมอ้ 99 

มะตมู 100 

หมากหวดขา่ 101 

หมากแงว 102 

หมากคอ้ 103 

หมากทอ้บา้น 104 

ผกัคาวทอง 105 

ผกักระแยง 106 

มะเขอืขืน่ 107 

มะอกึ 108 

มะเขอืพวง 109 

มะแวง้เครอื หมากแขง้ 110 

ขา่ลงิ 111 

กระเจยีว 112 

กระเจยีวขาว 113 

กระเจยีวขาว 114 

กระเจยีวแดง 115 

เทา 116 

บรรณำนุกรม 117 
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 ดชันีช่ือไทย (ต่อ)  

หน้ำ หน้ำ หน้ำ 

กระเจีย๊บ 75 ชะอม 68 ผกัติว้ 56 

กระเจยีว 112 ตาล 94 ผกับุง้ 34 

กระเจยีวขาว 113 ต าลงึ 35 ผกัปลงั ผกัปังขาว 22 

กระเจยีวขาว 114 ตนีตัง่ นมแมวป่า 7 ผกัปลงัแดง 23 

กระเจยีวแดง 115 ถัว่แฮ 53 ผกัพาย 73 

กระเฉดน ้า 70 เทา 116 ผกัแพว 97 

กระโดน 61 บอนหวาน ทนู 13 ผกัเมก็ เสมด็แดง 85 

กระถนิ 69 บงัม่วงกะล่อน  5 ผกัลิน้ป่ี 19 

กระบก 59 บวัสาย 89 ผกัแว่น 77 

กลอย 41 บวัหลวง 88 ผกัสม้ลม เครอืสม้ลม 10 

แก่นขม 83 บุกคางคก 12 ผกัสะเอีย่น 16 

แก่นสม้ 82 เบนน ้า 32 ผกัสาบ 95 

ขา่ลงิ 111 ผกักระแยง 106 ผกัเสีย้น 31 

ขีเ้หลก็ 65 ผกักาดชา้ง 18 ผกัหนาม 14 

เครอืมนั 43 ผกักาดย่า 63 ผกัหวานป่า 90 

เครอืมนัน ้า 39 ผกักุ่ม 30 ผกัหเูสอื 60 

แคนา 25 ผกักดู 21 ผกัอฮีนี ผกัขาเขยีด 98 

แค่นา 24 ผกัโขมสวน 1 ผกัอฮีุม 84 

แคหวัหม ู 27 ผกัคนัจอง 74 ผกัโฮบเฮบ 58 

แคอ่าว 26 ผกัคาดหวัแหวน 20 ผ า 72 

ไครหางนาค 52 ผกัคาวทอง 105 ไผ ่ 55 

ชะพ ู 96 ผกัไซ 36 มะกอกป่า 6 

ชะอม 68 ผกัดอกขกิ ดอกขจร 17 มะขาม 66 

มะขามป้อม 51 สา้นใหญ่ 37   

ดชันีช่ือไทย 



ซ เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 ดชันีช่ือไทย (ต่อ)  

หน้ำ หน้ำ หน้ำ 

มะเขอืขืน่ 107 หมากขามแป 71   

มะเขอืพวง 109 หมากคอ้ 103   

มะตมู 100 หมากเคง็ 64   

มะเฟือง 91 หมากแงว 102   

มะไฟป่า 49 หมากตอ้ง กระทอ้น 80   

มะมว่งแกว้ มะม่วงบา้น 4 หมากทอ้บา้น 104   

มะม่วงป่า 2 หมากเบน็ 54   

มะมว่งป่า มะมว่งคนั 3 หมากผผี่วน 8   

มะยม 50 หมากผผีว่นน้อย 9   

มะแวง้เครอื หมากแขง้ 110 หมากเม่า 46   

มะอกึ 108 หมากเม่าไขป่ลา 47   

มนัแซง 44 หมากเม่าหลวง 48   

มนันก 42 หมากสดีา 86   

มนัมอืเสอื 40 หมากหมอ้ 99   

มนัสาค ู 76 หมากหลอด 45   

มนัเสา 38 หมากหวดขา่ 101   

ย่านาง 81 หมากหวา้ 87   

ลิน้ฟ้า 28 หมากเหลีย่ม 29   

สม้ป่อย 67 หมากเอนอา้ 78   

สม้มอ 33 หวายนา 92   

สม้โมง ชะม่วง 57 หวายน ้า 93   

สม้เสีย่ว 62 อรีอก 11   

สะเดาบา้น 79 อรีอก 15   
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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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มะมว่งป่า 

ช่ือทัว่ไป : มะมว่งเบา  มะมว่งซ ี มะมว่งกะล่อน มะม่วงป่า 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Mangifera caloneura  Kurz 

ช่ือวงศ ์: ANACARDIACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ต้น ไม่ผลดัใบ ขนาดกลาง สงู 20-25 เมตร ต้นเปลาตรง  ใบเดีย่ว เรยีงแบบสลบั
หรอืเวยีนสลบั ปลายใบแหลม ใบเป็นรูปหอกขอบขนาน ฐานมนหรอืแหลม ผวิใบเกลี้ยง ขอบใบ
เรยีบ ใบอ่อนสมี่วงแดง ยาว 10-20 ซม. กวา้ง 3-6 ซม.ปลายใบเรยีวแหลม ขอบใบเรยีบถงึหยกั
เป็นคลื่น ฐานใบมนถึงแหลม  ดอกช่อแยกแขนง ออกตามปลายกิง่ กลบีดอกสเีหลอืงอ่อน ออก
ดอกเดือนธนัวาคม-กุมภาพันธ์ ผลแบบเมล็ดเดียวแข็งเปลือกนอกสนี ้าตาลปนเทา แตกแบบ
สี่เหลี่ยม เปลือกในสีเหลืองปล่อยทิ้งไว้จะเป็นสนี ้ าตาลด า  การติดผลเดือนมีนาคม-เมษายน
กระจายพนัธป่์าเตง็รงั ป่าผสมผลดัใบ ป่าดบิแลง้ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลดบิและสกุรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมนีาคม-เมษายน 
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มะมว่งป่า มะม่วงคนั 

ช่ือทัว่ไป : มะม่วงป่า มะม่วงขีย้า 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Mangifera duperreana Pierre var.  siamensis Craib 

ช่ือวงศ ์: ANACARDIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 12-30 เมตร ไม่ผลดัใบใบเด่ียว เรยีงสลบั รูปใบหอก
หรอืรูปขอบขนาน กว้าง 3.5-6.5 ซม. ยาว 11-23 ซม. ปลายใบเป็นติ่งแหลมสัน้ โคนใบสอบเขา้
และมกัเบี้ยว ขอบใบเรยีบ ผิวใบด้านบนเขม้เป็นมนั ดอกช่อแยกแขนง ดอกย่อยสเีหลอืงอ่อน 
ออกทีซ่อกใบและปลายกิง่ กลบีเลีย้ง 5 กลบี รปูไข่ กลบีดอก 5 กลบี มน ดอกขนาดเลก็ ผลสดมี
เนื้อเมลด็เดียวแข้ง ทรงกลมหรอืรี เปลือกผลหนา และเหนียว มีกลิน่หอม ผลดิบเนื้ อมีรสฝาด 
เมลด็สเีหลอืงอ่อน รูปป้อมการกระจายพนัธ์ป่าเบญจพรรณ ออกดอกเดอืนมกราคม -กุมภาพนัธ ์
ตดิผลเดอืนมนีาคม-เมษายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค :  ผลดบิและสกุรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมนีาคม-เมษายน 
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มะมว่งแก้ว มะมว่งบา้น 

ช่ือทัว่ไป  : มะม่วงแกว้ มะม่วงบา้น 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Mangifer  aindica  Linn 

ช่ือวงศ ์ : ANACARDIACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้ยืนต้นสูง 10-20 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มทรงกลมหนาแน่น ใบเด่ียวออก
เวยีนสลบัเยอะบรเิวณปลายกิง่ ใบเป็นรูปรแีกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมน เนื้อใบ
ค่อนขา้งหนาแขง็ ผวิใบเรยีบเป็นมนั สเีขยีวสด หลงัใบเป็นสเีขยีวหม่น ดอกช่อเชงิลด แต่ละช่อ
ประกอบดว้ยดอกย่อยขนาดเลก็จ านวนมาก เป็นสเีหลอืงอ่อนหรอืสเีหลอืงนวล มกีลิน่หอม ผลรปูร ี
ผลดบิรสเปรีย้วจดัฉ ่าน ้า เมื่อผลสุกเป็นสเีหลอืงทอง  การกระจายพนัธป่์าเบญจพรรณ ออกดอก
เดอืนมกราคม-กุมภาพนัธ ์ตดิผลเดอืนมนีาคม-เมษายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลดบิและสกุรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมนีาคม-เมษายน 
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บงัมว่งกะล่อน มะมว่งป่า 

ช่ือทัว่ไป : มะม่วงป่า 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Mangifera pentandra  Hook. f. 

ช่ือวงศ ์: ANACARDIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ล าต้นตัง้ตรง สงูตัง้แต่ 10-30เมตร พุ่มกวา้ง สลี าต้นเมื่อ
อ่อนจะมสีนี ้าตาลปนเขยีว เมื่อแก่จะเป็นสเีทา แตกเป็นสะเกด็  ใบประกอบแบบขนนก ใบเหนียว
คล้ายหนัง เหน็เสน้ใบชดัเจนทัง้สองด้าน ใบแก่เขยีวแก่ เรยีงสลบัใบแห้งสอีอกแดง  ดอกย่อยสี
ขาวอมเหลอืงหรอืขาวครมีกลบีเลีย้งแยก 4-5 กลบี มกีลิน่หอม  ผลสดคลา้ยมะม่วงลูกเลก็ สเีขยีว
อมเหลืองเนื้อผลนุ่ม ฉ ่ าน ้ า สีส้ม รสหวาน เมล็ดมีลักษณะแบน สีขาวหรือเหลืองพบการ
แพร่กระจายในแถบภาคใตข้องไทย มาเลเซยี สงิคโปร ์

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลดบิและสกุรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมนีาคม-เมษายน 

 

 

 

 

 

 

 



6 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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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ตีนตัง่ นมแมวป่า 

ช่ือทัว่ไป :  นมแมวป่า 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Ellipeiopsis cherrevensis  (Pierre ex Finet & Gagnep.) R.E.Fr. 

ช่ือวงศ ์: ANNONACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้เถาสงู1-1.5 เมตร แตกกิง่กา้นมากใกลก้บัพืน้ดนิ เปลือกต้นเรยีบสนี ้าตาลเขม้ กิง่
กา้นและยอดอ่อนมขีนสนี ้าตาลขึน้ปกคลุม ใบเดีย่ว ออกเรยีงสลบั รปูรหีรอืรปูไข่ ปลายใบมน โคน
ใบมนเวา้เลก็น้อยหรอืเป็นรูปหวัใจ ส่วนขอบใบเรยีบ ใบมกีวา้ง 5-9 ซม. ยาว 10-14 ซม. เน้ือใบ
ค่อนขา้งหนา หลงัใบและทอ้งใบมขีนขึน้ปกคลุมหนาแน่น ดอกเดีย่วหรอืออกเป็นกระจุก 1-3 ดอก 
ทีใ่ตใ้บบรเิวณใกลก้บัปลายยอด ดอกเป็นสเีหลอืงอ่อน กลบีดอกหนาม ี6 กลบี แบ่งออกเป็น 2 ชัน้ 
ชัน้ละ 3 กลบี ปลายกลบีดอกแหลมสัน้หรอืมน กลบีเลีย้งม ี3 กลบี รปูไขแ่ละมขีนขึน้ปกคลุม ดอก
เกสรเพศผูม้จี านวนมาก สสีม้ลอ้มรอบเกสรเพศเมยี ออกดอกเดอืนเมษายน-สงิหาคมออกผลเป็น
กลุ่ม ผลย่อย 8-12 ผล รูปกลมร ีผวิเรยีบเป็นมนั สเีขยีวมขีนสนี ้าตาลปกคลุม พอสกุสแีดง เมลด็
ภายในผลมกีลม ประเทศไทยพบทุกภาค ยกเวน้ภาคใต ้พบตามป่าเบญจพรรณและป่าเตง็รงั 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รสหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืน พฤษภาคม – กนัยายน 
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หมากผีผว่น หมากนมววั 

ช่ือทัว่ไป  : หมากนมววั  หมากนมควาย หมากตนีตัง่  นมควาย 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Uvaria pierreiFinet & Gagnep. 

ช่ือวงศ ์: ANNONACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้พุ่มรอเลื้อย ล าต้นสูงได้ถึง 5 เมตร กิง่อ่อนมขีนละเอยีดสนี ้าตาลแดง  ใบเด่ียว 
เรยีงสลบัรปูวงรหีรอืรปูไข ่ผวิใบมขีนสนี ้าตาลแดงทัง้สองดา้น กวา้ง 2.5-3.5 ซม. ยาว 4.5-10 ซม.  
ดอกออกเป็นกระจุก 2-3 ดอกทีก่ิง่กา้น กลบีดอกสแีดงเขม้ กลิน่หอม  ผล เป็นผลกลุ่ม รปูไข่หรอื
ไขก่ลบัเมื่อสกุสแีดงสด  ออกดอกและผล ช่วงเดอืนกนัยายน-พฤศจกิายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลดบิและสกุรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนกนัยายน-พฤศจกิายน 
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หมากผีผว่นน้อย  
ช่ือทัว่ไป  :  ห าลงิ หมากผผีว่น ผผี่วนนมแมว นมววั ผพีวน หมากนมแมว 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Uvaria rufa Blume 

ช่ือวงศ ์ :  ANNONACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้เถาเลื้อยสงู1.5-4 เมตร กิง่กา้นและยอดอ่อนปกคลุมดว้ยขนละเอยีดสนี ้าตาลแดง
หนาแน่น ใบเดีย่ว เรยีงสลบั รูปไข่แกมรูปขอบขนาน รูปรแีกมรูปขอบขนาน หรอืรูปรแีกมรูปไข่
กลบั กวา้ง 4-6 ซม. ยาว 6-15 ซม. ปลายแหลมหรอืเรยีวแหลม โคนมนหรอืกลม ขอบเรยีบ แผ่น
ใบบางคล้ายกระดาษ หลงัใบมีขนรูปดาวแขง็ ด้านล่างมีขนอ่อนนุ่มหนาแน่น ดอกเดี่ยว หรือ
ออกเป็นกระจุก 2-3 ดอก ที่กิง่กา้น ออกตรงขา้มใบ หรอืเหนือซอกใบ มขีนกระจายหนาแน่น ใบ
ประดบัม ี1 ใบ รูปสามเหลีย่มปลายมน ตดิตรงกลางกา้นดอกมขีนหนาแน่น กลบีเลีย้ง 3 กลบี มี
ขนปกคลุม กลบีดอก 6 กลบี แยกกนั บางครัง้อาจม ี8 กลบีได ้แยกเป็น 2 วงๆ ละ 3 กลบี ขนาด
เท่าๆ กนั ดอกสแีดงสดแลว้เปลีย่นเป็นสแีดงเลอืดนก มกีลิน่หอม ผลแบบผลกลุ่ม มผีลย่อย 4-20 

ผล ต่อช่อ รปูรหีรอืรูปรแีกมรปูขอบขนาน มขีนสนี ้าตาลสัน้ๆ  ปกคลุม ผลเริม่สกุสเีหลอืง สกุเตม็ที่
สแีดงสด เนื้อขา้งในสขีาว  เมลด็รูปร ีแต่ละผลม ี14-18 เมลด็ โคนเว้า ปลายมน ขอบเรยีบ ผิว
เกลี้ยง สีน ้ าตาลพบทัว่ไปในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าละเมาะ ตัง้แต่ใกล้
ระดับน ้าทะเล จนถึงที่สูงประมาณ 1,000 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม-เมษายน ติดผลเดือน
มถุินายน-กรกฎาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลดบิและสกุรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมถุินายน-กรกฎาคม 
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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 



14 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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  : อรีอก  กระแท่ง  บุกเขา 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Pseudodracontium kerrii  Gagnep. 

ช่ือวงศ ์: ARACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมล้ม้ลุก มหีวัใต้ดนิ พกัตวัในฤดูแลง้ ล าต้นกลม ขนาดเท่าแท่งดนิสอ มลีายสเีขยีวๆ 
แดงๆ ใบประกอบม ี3 สว่น แต่ละสว่นมใีบย่อยเรยีงหยกัแบบขนนก ใบย่อยรปูขอบขนานหรอืรปูร ี
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 



16 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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 

 

 

 



18 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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 
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ผกัล้ินป่ี 

ช่ือทัว่ไป  : ผกับัง้ ผกัแดง  ผกักาดนกเขา หางปลาช่อน หปูลาช่อน 

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 

 

 

 

 

 



20 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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 ดอกเป็นดอกช่อตามซอกใบและ ปลายกิ่ง 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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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
ย่อยเชื่อมกบัอบัสปอร์ทีอ่ยู่ในแฉกตดิกนัซึ่งมเีสน้ใบมาสานกนักา้นใบย่อยสัน้หรอืไม่ม ีอบัสปอร ์
อยู่ตามความยาวของเสน้ใบย่อยเชื่อมกบัอบัสปอรท์ีอ่ยู่ในแฉกตดิกนัซึง่มเีสน้ใบมาสานกนั 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ยอดอ่อน ลวกรบัประทานเป็นผกั หรอืท าย าผกักดู 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี พบมากในฤดฝูน 

 

 

 



22 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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 ขยี้จะเป็นเมือก
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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 



24 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

แค่นา 

ช่ือทัว่ไป  :  แค่ทุง่ แคยอดด า 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Dolichandrone columnaris  Santisuk   

ช่ือวงศ ์ :  BIGNONIACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลดัใบ ล าต้นแตกกิ่งต ่า เรือนยอดแคบเป็นพุ่มแน่นทึบ ใบ
ประกอบแบบขนนกปลายคี ่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 
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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 ขอบใบหยักเป็น
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 

 

 

 

 

 



26 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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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หมากเหล่ียม 

ช่ือทัว่ไป : หมากเหลีย่ม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Canarium  subulatum  Guillaumin 

ช่ือวงศ ์: BURSERACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ยืนต้น ผลดัใบ สงู 10-25 เมตร ล าตน้ตัง้ตรง เรอืนยอดกลม เปลอืกสนี ้าตาลอมเทา
ถงึเทาแก่ แตกเป็นสะเกด็ มยีางใสหรอืขาว ใบ เป็นประกอบแบบขนนกปลายคี ่เรยีงเวยีน ใบย่อย 
2-5 คู่ เรยีงตรงข้าม ใบรูปขอบขนานหรอืรูปรแีกมรูปไข่ ปลายเป็นติ่งแหลม โคนมนหรอืเบี้ยว
เลก็น้อย ขอบจกัฟันเลื่อยถี ่หลงัใบเกลีย้ง ทอ้งใบมขีน ใบแก่สแีดงเขม้ช่อดอกแบบช่อเชงิลด ออก
ที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อยจ านวนมาก มีทัง้ดอกสมบูรณ์เพศและดอกแยกเพศอยู่บนต้น
เดยีวกนั กลบีดอกสขีาวแกมเหลอืง ผลสดรูปกระสวย สเีหลอืง ผลแก่สเีขยีวอมเหลอืง เมลด็รูป
กระสวย 3 เมลด็ เรยีงกนัเป็นรูปสามเหลีย่ม พบขึ้นตามป่าเตง็รงั ป่าเบญจพรรณ ป่าละเมาะและ
ป่าหญา้ทัว่ไป ตดิผลพฤษภาคม-ธนัวาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : เน้ือในผลรบัประทานได ้รสมนั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนพฤษภาคม-ธนัวาคม 

 

 

 

 

 

 



30 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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 กลบีดอกม ี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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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 

 

 

 

 



32 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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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ส้มมอ 

ช่ือทัว่ไป : สมอ สมอไทยหมากสม้มอ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Terminalia chebula Retz. 

ช่ือวงศ ์: COMBRETACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ยืนต้นสงู 10-20 เมตร กิง่อ่อนและยอดมกัปกคลุมดว้ยขนสนี ้าตาล ใบ เป็นใบเดีย่ว
เรยีงตรงขา้ม หรอืเกอืบตรงขา้ม แผ่นใบค่อนขา้งหนา รูปรแีกมรปูไข่กวา้ง ขนาด กวา้ง 6-10 ซม. 
ยาว 8-15 ซม. กา้นใบยาว 1-3 ซม. มกัมต่ีอมบวม 1 คู่บนกา้นเหน็ชดัเจน ดอก เป็นช่อออก ตาม 
ปลายกิง่หรอืซอกใบ ม ี3-5 ช่อดอก ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ สเีหลอืงนวล ส่วนบนเป็นรูปถ้วย
ตืน้มขีนปกคลุมดา้นนอก ผล เป็นผลสด รปูวงรคี่อนขา้งกลม ผวิเกลีย้ง ผลแก่ย่นและเปลีย่นเป็นสี
ด า เมลด็เดี่ยว แขง็ ผวิขรุขระรูปยาวรพีบทัว่ไปตามป่าเบญจพรรณและป่าดบิแลง้ ทีร่ะดบัความ
สงู 50-800 เมตร ออกดอกเดอืน พฤษภาคม-สงิหาคม ผลแก่ช่วงเดอืน ตุลาคม-มกราคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลแก่รบัประทานเป็นผลไมก้บัพรกิเกลอืรสเฝ่ือน แต่เมื่อรบัประทานน ้าตาม
จะหวานชุม่คอ 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืน ตุลาคม-มกราคม 

 

 

 

 

 

 



34 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความหลากหลายของพืชอาหารป่าและการใช้ประโยชน์จากชุมชน 

 
35 

 

 

 

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

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ผกัลวก หรอืใสแ่กงจดื แกงสม้ 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 



36 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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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ส้านใหญ่ 

ช่ือทัว่ไป : มะตาด 

ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Dillenia indica   L. 

ช่ือวงศ ์ :  DILLENIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ยืนต้นขนาดกลางถงึใหญ่สูง 10 – 20 ม.ไม่ผลดัใบ  ล าต้นมกัคองอเปลอืกหนาสี
เทา หรอืน ้าตาลแดงลอกออกเป็นแผ่นบางๆเรอืนยอดเป็นพุ่มกลมหนามขีนตามกิง่อ่อนเนื้อไม้สี
น ้าตาลอ่อนใบ รูปไข่แกมรูปหอก หรอืรูปไข่กลบัรีๆ กว้าง 7 – 12 ซม.ยาว 15 – 30 ซม.เนื้อใบ
ค่อนขา้งบางปลายใบเป็นติง่แหลมสัน้ๆขอบใบหยกัแบบฟันเลื่อยโคนใบเรยีวหรอืมนท้องใบมขีน
ประปรายเสน้แขนงใบตรงมี 30 – 40 คู่โคนก้านใบแผ่ออกเป็นกาบหุ้มกิง่  ดอกใหญ่สขีาวออก
เดีย่วๆ ตามง่ามใบมขีนสากกลบีรองกลบีดอกโคง้เป็นรูปซอ้นอุม้น ้ากลบีดอกสขีาวบางรูปไข่กลบั
ร่วงง่ายรงัไขม่ ี20 ช่อง  ผล กลมใหญ่  เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 10 – 15 ซม. 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรสเปรยีวรบัประทานเป็นผลไม ้ผลดบิรบัประทานเป็นเมือ้งอสีาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 

 

 

 

 

 



38 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

มนัเสา 

ช่ือทัว่ไป :  มนัทู่มนัเลอืดนก 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Dioscorea  alata  L. 

ช่ือวงศ ์: DIOSCOREACEAE 

 

ลกัษณะ :ไม้เลื้อย รากสชีมพ ูเถาเป็นสนัเหลีย่ม มคีรบี ล าต้นเลือ้ยพนัไปทางขวา ไม่มหีนามแต่
บางครัง้เป็นปุ่ มปมหรอืเป็นรอยหยาบทีโ่คน มหีวัขนาดเลก็ตามซอกใบ และมหีวัใตด้นิ หวัมขีนาด
ใหญ่ ดา้นนอกสนี ้าตาล เน้ือสขีาวสคีรมี จนถงึสมี่วง หวัใตด้นิขนาดใหญ่ มรีปูทรงหลายแบบ เช่น 
ยาวตรง กลม แตกเป็นนิ้วมอื รปูตวัย ูทรงกระบอก รปูกลม ทรงลูกแพร์  ใบเด่ียว ใบเป็นรปูหวัใจ 
สเีขยีวหรอืสเีหลอืบม่วง ดอกช่อ แยกเพศแยกต้น ดอกตวัผูข้นาดเลก็ แกนช่อดอกบางครัง้หงกิงอ
ไปมา ดอกตัวเมยีสเีหลอืง ไม่มกี้านดอก ผลเดี่ยว มปีีกสามแฉก ผวิเรยีบ แก่แล้วเป็นสนี ้าตาล
เมลด็กลม มปีีกโดยรอบ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หวัน ามาประกอบอาหาร หรอืท าของหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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เครอืมนัน ้า 

ช่ือทัว่ไป :  มนัน ้ามนันก 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Dioscorea bermanica Praint & Burkill 

ช่ือวงศ ์: DIOSCOREACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ล้มลุก พนัขึ้นตามต้นไม้ใหญ่ มีหวัอยู่ใต้ดิน มีลกัษณะทัว่ไปคล้ายหวัมนัเทศ มี
รปูร่างกลม มจีุดน ้าตาลเขม้ทีเ่ปลอืกนอก เน้ือในหวัสขีาว ลกัษณะทัว่ไปฉ ่าน ้าค่อนขา้งกรอบ ใบมี
ลกัษณะทัว่ไปเป็น3แฉก มขีนาดต่างกนั จะเจรญิเตบิโตไดด้ใีนช่วงฤดฝูน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หวัน ามาประกอบอาหาร หรอืท าของหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

มนัมือเสือ 

ช่ือทัว่ไป :  มนัมอืเสอื 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Dioscorea  esculenta  L. 

ช่ือวงศ ์: DIOSCOREACEAE 

 

ลกัษณะ :ไม้เลื้อย ไม่มเีนื้อไม้ มขีนและหนามปกคลุม รากของพนัธุ์ป่าจะแขง็เป็นหนาม พนัธุ์
ปลูกมกัไม่มหีนาม เปลอืกหวัสนี ้าตาลหรอืแกมเทา เนื้อสขีาว เลือ้ยพนัไปทางซา้ย มหีนามมากที่
โคน ใบเด่ียว รูปหวัใจ ดอกแยกเพศ ดอกตวัผูเ้ป็นช่อเดีย่ว ดอกตวัเมยีเป็นช่อกระจะหรอืช่อเชงิ
ลด โคง้ลงดา้นล่างผลเป็นแคบซลูโคง้งอ มนัมอืเสอืแบ่งเป็น 2 พนัธุ ์ คอื variety spinosa  มหีนาม
ในสว่นราก variety  fasiculata  มหีนามในสว่นรากน้อย 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หวัน ามาประกอบอาหาร หรอืท าของหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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กลอย 

ช่ือทัว่ไป  :  กลอย 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Dioscorea  hispida  Dennst.  var.  hispida 

ช่ือวงศ ์ :  DIOSCOREACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้เถาล้มลุกไม่มมีือเกาะ มหีวัใต้ดนิ ล าต้นกลมมหีนามเลก็ๆกระจายทัว่ไป มขีน
นุ่มๆ สขีาวปกคลุม มีรากเจรญิเป็นหวัสะสมอาหารอยู่ เนื้อในหวัมี 2 ชนิดคอื สขีาว (กลอยหวั
เหนียว) และสคีรมี (กลอยไข่)  ใบประกอบ แบบเกลยีว ผวิใบสากมอื มขีนปกคลุม ใบย่อย 3 ใบ 
ดอกเป็นแบบแยกแขนง แยกเพศอยู่คนละต้น สเีขยีว ออกตามซอกใบ ผลแก่แตกได้ มสีนี ้าผึ้ง 
เมลด็กลมแบน มปีีกบางใสรอบเมลด็ พบตามทีลุ่่มต ่า ป่าเตง็รงั ป่าผสม และป่าดงดบิ ออกดอก
ช่วงเมษายน-มถุินายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หวัน ามาประกอบอาหาร หรอืท าของหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 

 

 

 

 

 

 

 



42 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

มนันก  
ช่ือท้ิงถ่ิน : มนันก มนัอากาศ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Dioscorea  inopinata  Prain  & Burkill 

ช่ือวงศ ์: DIOSCOREACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้เถา ยาวถงึ 4 เมตร มหีวัอยู่ใตด้นิ เถาสเีขยีว หรอืสนี ้าตาลแดง ใบเด่ียว เรยีงสลบั 
ใบรูปไข่ ปลายใบเรยีวแหลม ฐานใบรูปหวัใจ ปลายใบมนดอกแยกเพศ ออกเป็นช่อเชงิลด ตาม
ง่ามใบ สเีขยีวอมเหลอืง กลบีดอกรูปไข่ เกสรเพศผู ้6 อนั ติดที่ฐานรองดอก ช่อดอกเพศเมยีพบ
น้อย ช่อผลยาว 6-8 ซม. ผลแห้งแตก มปีีก 3-4 ปีก สเีขยีว ผวิเป็นมนัเงา เมลด็กลม ออกดอก
เดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม ออกผลเดอืนสงิหาคม-ตุลาคมขึน้ในพืน้ทีโ่ล่ง บนเขาหนิปนู 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หวัน ามาประกอบอาหาร หรอืท าของหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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เครอืมนั 

ช่ือทัว่ไป  :  มนัเทยีน มนันก 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Dioscorea myriantha  Kunth 

ช่ือวงศ ์ :  DIOSCOREACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้เถาล้มลุก ปีเดียว หัวหรอืรากสะสมอาหารใต้ดิน เถามีขนาดเล็กสเีขียวหรอืสี
น ้าตาล พนัไปตามต้นไม้อื่น ใบเด่ียว รูปหอกเรยีงตรงขา้ม แผ่นใบสเีขยีวเป็นมนั ขอบใบเรยีบ 
ปลายใบแหลมโคนใบมน มเีสน้แขนงสองเสน้ ออกจากโคนโคง้จรดปลายใบ ดอกออกเป็นช่อแยก
แขนง ออกตามซอกใบ มดีอกเลก็ๆ จ านวนมาก หวัอยู่ในดนิ สขีาว มรีากเลก็ๆ ทัว่ทัง้หวั 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หวัน ามาประกอบอาหาร หรอืท าของหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

มนัแซง 

ช่ือทัว่ไป :  มนัแซงหนิ 

ช่ือวิทยาศาสตร:์  Dioscorea  pseudotomentosa  Prain & Burkill 

ช่ือวงศ ์ : DIOSCOREACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้เถา ล าต้นทีอ่ยู่เหนือดนิมขีนและหนามใบประกอบเรยีงสลบั มใีบย่อย 3 ใบ ปลาย
แหลม โคนสอบแคบ แผ่นใบกวา้งดอกแยกเพศ ดอกเพศผูไ้ม่มกีา้น อดัรวมกนัแน่นบนช่อดอก มี
กลิน่หอม ดอกเพศเมยีเรยีงกนัอยู่ห่างๆ บนช่อดอก ไม่มกี้านดอกผลแบบผลแห้งแลว้แตก ม ี3 

ครบี เมลด็มปีีกเฉพาะทีโ่คน หวัค่อนขา้งกลม ส่วนบนและส่วนล่างแบน ไม่ฝังลกึลงในดนิพบขึน้
บางช่วงในป่าดบิแลง้ และป่าเบญจพรรณ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หวัน ามาประกอบอาหาร หรอืท าของหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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หมากหลอด 

ช่ือทัว่ไป  : สลอดเถา 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Elaeagnus latifoliaL. 

ช่ือวงศ ์: ELAEAGNACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้เถาเน้ือแขง็ตามล าต้นและกิง่มีเกลด็สเีทาหรอืสเีงนิใบเป็นใบเดี่ยวเรยีงสลบักนั
แผ่นใบรูปรหีรอืรแีกมรูปหอกกวา้ง 3.5 – 5.5 ซม.ยาว 6 – 12 ซม.โคนใบแหลมหรอืมนปลายใบ
มนแหลมหรอืเป็นติง่เลก็น้อยขอบใบเรยีบเน้ือใบบางดา้นบนสเีขยีวอมน ้าเงนิเกลีย้งดา้นล่างมเีกลด็
เลก็ๆ สนี ้าตาลดา้นบนเป็นร่องลกึมเีกลด็เลก็ๆ สนี ้าตาลปกคลุมดอกออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ
เป็นดอกสมบูรณ์เพศ หรอืมดีอกเพศผูป้ะปนดว้ยกลบีดอกมเีพยีงชัน้เดยีว เชื่อมติดกนัเป็นหลอด 
มเีกสรผู ้4 อนัตดิอยู่กบัหลอดท่อดอกรงัไข่ภายในมชี่องเดยีวท่อรบัไข่เลก็ยาวคลา้ยเสน้ดา้ย  ผล
รปูรสีแีดง หรอืแดงอมสม้มจีุด สขีาว 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รสเปรยีว 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดรูอ้น 

 

 

 

 

 

 

 



46 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

หมากเมา่ 

ช่ือทัว่ไป  :  เม่า มกัเม่า เม่าตาควาย มะเม่าเม่าสรอ้ย  หมากสม้สรอ้ย 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Antidesma acidum Retz. 

ช่ือวงศ ์:  EUPHORBIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเลก็ ล าต้นตัง้ตรง สงู 2-5 เมตร ใบเป็นใบเดีย่ว ออกเรยีง
สลบั รูปหอกกลบั ปลายใบแหลม โคนใบแหลม ส่วนขอบใบเรยีบ กว้าง 2-5 ซม.ยาว 4-9 ซม. 
แผ่นใบมขีนขึน้ประปรายทัง้สองดา้น ออกดอกเป็นช่อแบบแยกแขนงเชงิลด โดยจะออกตามซอก
ใบและทีป่ลายกิง่ ดอกย่อยมจี านวนมากและเป็นแบบแยกเพศอยู่กนัคนละตน้ ไม่มกีลบีดอก ส่วน
กลีบเลี้ยงเป็นสีเขียวอ่อน ผลกลุ่มออกเป็นช่อยาว รูปทรงกระบอก เป็นผลสด เนื้อผลฉ ่ าน ้ า 
ลกัษณะของผลย่อยเป็นรูปไข่หรอืรูปทรงกลม ผลดบิเป็นสเีขยีว ส่วนผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสแีดง
หรอืสมี่วงเขม้ และจะเป็นสดี าเมื่อแก่จดั  พบกระจายพนัธุ์ตามธรรมชาติในป่าผลดัใบ ป่าเต็งรงั 
และป่าดบิทัว่ไป 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รสเปรยีวหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 
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หมากเมา่ไขป่ลา 

ช่ือทัว่ไป  : หมากเม่าป่า เม่าสรอ้ย  Black currant tree, Wild black berry 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Antidesma ghaesembilla  Gaertn. 

ช่ือวงศ ์: EUPHORBIACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้พุ่มก่ึงไม้ยืนต้นขนาดเลก็ แตกกิง่กา้นต ่าเป็นพุ่ม สงู 2-6 เมตร เปลอืกตน้สนี ้าตาล
อ่อนแตกเป็นสะเกด็เลก็ๆ ตามกิง่อ่อนและยอดอ่อนมขีนสัน้นุ่มสนี ้าตาล ใบเป็นใบเดีย่ว ออกเรยีง
สลบัในระนาบเดยีวกนั รปูรคี่อนขา้งกลม รปูรแีกมขอบขนาน หรอืรปูไขก่วา้งถงึร ีปลายใบมนกลม
หรอืเป็นติ่งแหลมเลก็น้อย โคนใบมนกลมถึงหยกัเว้า ส่วนขอบใบเรยีบ หลงัใบและท้องใบเรยีบ
เกลีย้ง หใูบเป็นรปูลิม่แคบ ร่วงง่าย ออกดอกเป็นช่อเชงิลด ออกตามซอกใบและทีป่ลายยอด ดอก
เป็นแบบแยกเพศอยู่ต่างตน้กนั ดอกย่อยมขีนาดเลก็และมจี านวนมาก สเีขยีวอมเหลอืง ดอกเพศผู้
ออกเป็นช่อ แกนช่อมขีนสัน้นุ่มสนี ้าตาลแดง ใบประดบัเป็นรูปใบหอก มขีนสัน้นุ่ม ไม่มกี้านดอก 
กลบีเลีย้ง 3-6 กลบี ไม่มกีลบีดอก กา้นชูอบัเรณูสขีาวและมขีน เกสรเพศเมยีทีเ่ป็นหมนั รปูกรวย
กลบั มขีนสัน้นุ่ม ดอกเพศเมยีคลา้ยดอกเพศผู ้แต่ใหญ่กว่า รงัไข่อยู่เหนือวงกลบี รูปไข่หรอืกลม 
ออกดอกเดอืนมนีาคม-เมษายน ออกผลเป็นช่อ ผลย่อยมขีนาดเลก็ รูปค่อนขา้งกลมรหีรอืแบน
เลก็น้อย ผวิผลมขีน ผนังชัน้ในแขง็ ผลอ่อนเป็นสขีาว พอแก่สแีดงเขม้เกอืบด า ภายในผลมเีมลด็ 
1-2 เมลด็ ตดิผลเดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม  พบทัว่ทุกภาคของประเทศ ตามป่าเตง็รงั ป่าเบญจ
พรรณ ป่าละเมาะ ชายป่าดบิ ป่าโปร่ง ป่าชายเลน ชายฝัง่ทะเล ทีโ่ล่งลุ่มต ่า ตามทุ่งหญา้ เรอืกสวน
ทัว่ไป และตามป่าพรุ  

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รสเปรยีวหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 



48 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

หมากเมา่หลวง 

ช่ือทัว่ไป  : มะเม่า 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Antidesma thwaitesianum Muell.  Arg 

ช่ือวงศ ์ : EUPHORBIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้พุ่มสงู 5-10 เมตร เน้ือแขง็ แตกกิง่กา้นเป็นจ านวนมาก กิง่แขนงแตกเป็นพุ่มทรง
กลมใบเป็นใบเดีย่ว สเีขยีวสด ปลายและโคนมนกลมถงึหยกัเวา้ ขอบใบเรยีบ ผวิใบเรยีบมนัทัง้ 2 

ดา้น กวา้ง 3.5-4.5 ซม. ยาว 5-7 ซม. แผ่นใบบางคลา้ยกระดาษ มกัออกใบหนาแน่นดอกออกเป็น
ช่อแบบช่อเชงิลด คลา้ยช่อพรกิไทย จะออกตามซอกใบใกลย้อดและปลายกิง่ แยกเพศกนัอยู่คนละ
ต้น ดอกมีขนาดเล็กสีขาวอมเหลือง ออกดอกเดือนมีนาคม -เมษายนผลมีขนาดเล็กเป็นพวง 
ภายใน 1 ผลประกอบดว้ย 1 เมลด็ ผลดบิสเีขยีวอ่อนหรอืเขยีวเขม้ มรีสเปรีย้ว พอสุกเป็นสแีดง
และม่วงด า ผลสุกจะมีรสหวานอมเปรี้ยวปนฝาดเลก็น้อยออกดอกและติดผลช่วงเดอืนมนีาคม -

เมษายน ผลสกุช่วงเดอืนสงิหาคม-กนัยายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รสเปรยีวหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 
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มะไฟป่า 

ช่ือทัว่ไป : มะไฟ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Baccaurea ramiflora Lour. 

ช่ือวงศ ์: EUPHORBIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ต้นขนาดกลาง ไม่ผลดัใบ สงู 10-15 เมตร ใบเป็นใบเดีย่ว เรยีงสลบักนั รูปรแีกม
หอก โคนใบสอบ ขอบใบเรยีบ หรอืหยกัตืน้ๆ ปลายใบเรยีวแหลม กวา้ง 5-8 ซม. ยาว 10-22 ซม. 
เสน้แขนงใบม ี5-8 คู่ ดา้นล่างนูน เนื้อใบค่อนขา้งบางเกลีย้ง กา้นใบยาว 5-7.5 ซม. ดอก ออกเป็น
ช่อ กลบีรองกลบีดอกม ี4-5 กลบี ขนาดไม่เท่ากนั เกสรผูม้ ี4-8 อนั ดอกเพศเมยีออกเป็นช่อยาว
มาก ใบประดบัขนาดเลก็อยู่ทีโ่คนกา้นดอก กลบีรองกลบีดอกรูปขอบขนานแคบๆ รงัไข่มขีน ผล 
ค่อนขา้งกลมหรอืร ีสผีวิเหลอืงถงึแดง ผวิเกลีย้ง ม ี1-3 เมลด็ เนื้อหุม้เมลด็สขีาวขุ่น รสเปรีย้วอม
หวาน ขึน้ในป่าดงดบิใกลล้ าธาร หรอืทีช่ืน้ในป่าผลดัใบ ออกดอกประมาณเดอืนมนีาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รสเปรยีวหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 
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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 มทีัง้
พนัธุเ์ปรีย้วและพนัธุห์วาน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด ผลสดรบัประทานเป็นผลไมร้ส
เปรยีว นิยมน ามาท าผลไมม้ากวาน ดอง แช่อิม่ 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 

 

 

 

 



ความหลากหลายของพืชอาหารป่าและการใช้ประโยชน์จากชุมชน 

 
51 

 

 

มะขามป้อม 

ช่ือทัว่ไป :  มะขามป้อม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Phyllanthus emblica  L. 

ช่ือวงศ ์: EUPHORBIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ยืนต้นขนาดเลก็-กลาง สงู 8-12 เมตร ล าต้นมกัคดงอ เปลอืกนอกสนี ้าตาลอบเทา 
ผวิเรยีบหรอืค่อนขา้งเรยีบ เปลอืกในสชีมพูสด ใบเด่ียว ใบประกอบคลา้ยใบมะขามกวา้ง 2.5-5 

มม. ยาว 8-12 มม. รูปขอบขนานตดิเรยีงสลบั สเีขยีวอ่อนเรยีงชดิกนั ใบสัน้มาก เสน้แขนงใบไม่
ชดัเจนดอกขนาดเลก็แยกเพศ แต่อยู่บนกิง่หรอืต้นเดยีวกนั ออกตามง่ามใบ 3-5 ดอกแน่น ตาม
ปลายกิง่ กลบีเลี้ยง 6 กลบี ดอกสขีาวหรอืขาวนวล ผลทรงกลมมเีนื้อหนา ผลอ่อนมสีเีขยีวอ่อน 
ผลแก่มเีขยีวอ่อนค่อนขา้งใส มเีสน้ริ้วๆ ตามยาว สงัเกตได้ 6 เสน้ เปลอืกหุ้มเมลด็แขง็ม ี6 เสน้ 
เมลด็ม ี6 เมลด็  พบตามป่าเบญจพรรณแลง้ ป่าเตง็รงัและป่าดบิเขาทัว่ไป 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลแก่รบัประทานเป็นผลไมก้บัพรกิเกลอื แกก้ระหายน ้า  
ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 

 

 



52 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



54 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

หมากเบน็ 

ช่ือทัว่ไป  :  ตะขบป่า 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Flacourtia indica  (Burm.f.) Merr 

ช่ือวงศ ์ :   FLACOURTIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ยืนต้นขนาดเลก็ถึงขนาดกลาง สูง 2-15 เมตร มีหนามยาวตามล าต้นและกิ่งซึ่ง
หนามเหล่านี้จะร่วงไปเมื่อตน้โตเตม็ทีใ่บเดีย่ว ออกเป็นกระจุก ใบมรีปูร่างหลายแบบ รูปไขถ่งึรูป
หอกขอบใบหยกัเหมอืนฟันเลื่อย แผ่นใบเรยีบหรอืมขีนนุ่มสัน้ ปกคลุมบนผวิทัง้สองดา้น กา้นใบสี
แดงยาวเรยีว มขีนนุ่มๆ สัน้ปกคลุมดอก ออกเป็นช่อสัน้ ๆ มดีอกย่อย 4-6 ดอก มกีลุ่มขนนุ่มสัน้ๆ 
ปกคลุม ออกดอกบรเิวณง่ามใบและบรเิวณปลายกิง่ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมยีจะแยกกนัอยู่คน
ละต้น ดอกมขีนาดเลก็ กลบีเลีย้งม ี4-6 กลบี โคนตดิกนั ปลายแยก ผล เป็นผลทีอ่่อนนุ่ม ผลสุกมี
สดี า – แดง ลกัษณะกลมหรอืรปูไขอ่อก  ดอกระหว่างเดอืนมนีาคม-เมษายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รสหวานฝาด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมนีาคม-มถุินายน 
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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), ไผ่สีสุก (B. blumeana Schult.f.), ไผ่บงหวาน (B. burmanica Gamble),  

ไ ผ่ เ ลี้ ย ง  (B. multiplex (Lour.) Raeusch.),  ไ ผ่ บ ง  ( B. nutans Wall.), ไ ผ่ ต ง 
(Dendrocalamusasper (Roem. & Schult.) Backer ex Heyne.),ไ ผ่ บ ง ใ ห ญ่  (D. brandisii 

(Munro) Kurz.), ไ ผ่ ล า ม ะ ก อ ก ห รื อ ไ ผ่ ซ า ง ป่ า  (D. longispathus (Kurz) Kurz), ไ ผ่ ไ ร่ 
(Gigantochloa albociliata (Munro)Munro), (G. cochinchinensis A.Camus),  ไ ผ่ ซ อ ด
(Thyrsostachys siamensis Gamble),  โจด (Vietnamosasa ciliata (A. Camus) Nguyen)  

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หนอ ประกอบอาหารประเภทแกง เช่น แกงหนอไมส้ด แกงหนอไมส้ม้ แกง
หนอมไฟ หรอืลวกเป็นผกั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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56 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

ผกัต้ิว 

ช่ือท้ิงถ่ิน  : ติว้ขาว ติว้สม้ติว้หอม 

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 
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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 
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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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กระบก 

ช่ือทัว่ไป  :  กระบก 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Irvingia malayana Oliv. ex. A. W. Benn 

ช่ือวงศ ์ :  IRVINGIACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 35 เมตร ล าต้นเปลาตรง เรอืนยอดแน่นทึบ 
โคนต้นหนา เปลอืกสเีทาอมน ้าตาล เรยีบ  ใบเดี่ยวเรยีงเวยีน รูปร ีรูปรแีกมรูปขอบขนาน รูปไข ่
หรอืรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายเป็นติง่แหลม โคนสอบมน ขอบเรยีบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่น
หนงั ดา้นบนเขยีวเขม้เป็นมนั ดา้นล่างสเีขยีวเทา ปลายแหลมโคง้รปูดาบ หลุดร่วงง่าย ทิง้ร่องรอย
เป็นวงแหวนบนกิ่ง ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบ หรือปลายกิ่ง ดอกมกัจะออก
ก่อนทีจ่ะเกดิใบชุดใหม่ ดอกร่วงอย่างรวดเรว็ ใบประดบั รูปไข่ปลายแหลม ขนาดเลก็ ดอกขนาด
เลก็ สขีาวอมเขยีว กลบีเลีย้งและกลบีดอก อย่างละ 5 กลบี ปลายกลบีดอกมว้นออก ผลเป็นผลสด 
แบบผลผนังชัน้ในแขง็ รูปไข่หรอืรูปร ีมีนวลเลก็น้อย ผลมสีเีขยีว เมื่อผลสุกสเีหลอืง มเีนื้อสสีม้
เมลด็1 เมลด็ แขง็ รปูไข่หรอืรปูรแีกมรปูไข ่ค่อนขา้งแบน เน้ือในเมลด็สขีาว และมนี ้ามนั พบตาม
ป่าเตง็รงั ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ ป่าดบิแลง้ ตลอดจนป่าดบิชืน้ ทีส่งูตัง้แต่ใกลร้ะดบัน ้าทะเล 
จนถงึประมาณ 300 เมตร ออกดอกระหว่างเดอืนมกราคม-มนีาคม ผลเดอืนกุมภาพนัธ-์ สงิหาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : เน้ือในผล คัว่รบัประทาน รสมนั ผลเกบ็ไดน้านเป็นปี 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนกุมภาพนัธ-์ สงิหาคม 
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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 
รปูไขก่วา้งค่อนขา้งกลมหรอืเป็นรูปสามเหลีย่มด้านเท่า ปลายใบกลมมน ขอบใบจกัเป็นคลื่นมนๆ 
สเีขยีว ดอกเป็นดอกช่อ ออกตามปลายกิง่หรอืยอด ช่อหนึ่งมดีอกย่อย 6-8 ดอก ผลมขีนาดเลก็ 
รูปกลมแป้นสนี ้าตาลอ่อน เปลอืกผลแขง็ พบขึน้ตามที่รกร้างทัว่ไป ที่ลุ่มชืน้แฉะ ทัว่ทุกภาคของ
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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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 : ทัง้ปี ใชป้ระโยชน์ไดม้ากในชว่งฤดรูอ้ย-ตน้ฤดฝูน 
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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 รูปขอบขนานใบร่วงง่ายใบสเีขยีวมีกลิน่ฉุน ใบตอบสนองต่อการสมัผสัคล้ายพวกไมยราพ 
คือ ใบที่ถูกสมัผสัจะหุบลง ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสเีหลืองผลเป็นฝัก รูปร่างคล้าย
กระเพาะโป่งพองเกดิตามป่าละเมาะทัว่ไปในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ยอดอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน  
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หมากเคง็ 

ช่ือทัว่ไป  :  Velvet tamarind,กาหย ีนางด า ย ีหย ีเคง็ หมากเขง้  แคงแคง็ หมากแขง้ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Dialium cochinchinense Pierre 

ช่ือวงศ ์ :  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ต้น สูง 15-30 เมตร ใบประกอบแบบขนนก ปลายคลี่ เรยีงสลบั ใบรูปไข่ถึงรูปร ี
กวา้ง 1.5-4.5 ซม. ยาว 4-7 ซม. ปลายทู่ถงึแหลม โคนมนถงึค่อนขา้งสอบ ขอบเรยีบ ผวิใบเกลีย้ง
หรอืมขีนเลก็น้อย ดอกเลก็สขีาว ออกเป็นช่อขนาดใหญ่ตามปลายกิง่ ผลกลมร ีผลสกุสดี า มเีมลด็
เดยีว 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลดบิตม้รบัประทาน ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้น ามาเชื่อมเป็นของหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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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 กลบีดอก 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 ฝักดบิ ฝักแก่ ฝักสกุ ใชเ้ป็นเครื่องแกง ส ารบัฝักดบิ ฝัก
แก่ ฝักสกุรบัประทานเป็นผลไมไ้ด ้หรอืน าเมลด็มาคัว่ไฟรบัประทานเป็นของทานเล่น หรอืน าเมลด็
ทีค่ ัว่ไฟไปแช่น ้าใหเ้น้ือเมลด็น่ิมรบัประทานได ้

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 

 

 

 

 

 



70 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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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หมากขามแป 

ช่ือทัว่ไป  :  Manila Tamarind,  หมากขามแป มะขามเทศ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Pithecellobium dulce  (Roxb.) Benth. 

ช่ือวงศ ์:  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้ต้นสูง 15 ม. เปลอืกเรยีบมหีนามในต าแหน่งรอยก้านใบ (leaf scar) ล าต้นสเีทา
แกมขาวหรอืเทาด าใบเรยีงสลบั ใบประกอบแบบขนนก 2 ชัน้ ใบย่อยรูปไข่กลบัหรอืรูปร ีกว้าง 
0.5-2.5 ซม. ยาว 1.5-4.5 ซม. โคนใบเบีย้ว ปลายใบมน ขอบใบเรยีบ ขอบใบ 2 ขา้งโคง้ไม่เท่ากนั 
ผวิใบเรยีบถงึมขีนเลก็น้อย กา้นใบอ่อนมขีนปกคลุม โคนกา้นใบมหีูใบคลา้ยหนาม  ดอกช่อเกดิที่
ปลายกิง่ ดอกย่อยมกีลบีเลีย้ง 5 กลบี กลบีดอก 5 กลบี สเีขยีวแกมขาว ตดิกนัเป็นหลอด ปลาย
แยกเป็น 5 แฉก ปลายกลบีมน เกสรเพศผูจ้ านวนมาก กา้นชูอบัเรณูเชื่อม ตดิกนัเป็นหลอด เกสร
เพศเมยี 1 อนัฝักค่อนขา้งแบนถึงทรงกระบอกมรีอยคอดตามแนวสนั และเปลอืกนูนตามจ านวน
เมลด็ ผลขดเป็นวงหรอืเป็นเกลยีวกวา้ง 1-2 ซม. ยาว 5-15 ซม. เนื้อผลเมื่อแก่จดัสชีมพหูรอืสแีดง 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รสหวานมนั  
ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pithecellobium_dulce


72 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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
เสน้ผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.1-0.2 มม.  มรีูปร่างรีๆ ค่อนขา้งกลมมสีเีขยีวลอยอยู่บรเิวณผิวน ้า
เป็นแพ ไม่มรีาก ไม่มใีบ ตน้ประกอบดว้ยเซลลช์นิดพาเรงคมิาเป็นสว่นใหญ่ 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 

 

 

 

 

 



74 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

ผกัคนัจอง 

ช่ือทัว่ไป  :  Yellow burhead,  ผกัพาย ตาลปัตรฤาษ ีบอนจนี ผกักา้นจอง 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Limnocharis flava  Buch. 

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 รูปกึง่ทรงกลม ผลย่อยตดิกนัเป็นกระจุกแน่น สีน ้าตาล  เมลด็จ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

มนัสาค ู

ช่ือทัว่ไป  :  สาคู 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Marant   arundinacea  L. var.  arundinacea 

ช่ือวงศ ์ :  MARANTACEAE 

 

ลกัษณะ :  พืชล้มลุกมเีหงา้ใต้ดนิ มกีาบใบอ่อนซอ้นกนั เป็นล าตน้เทยีมขึน้มาเหนือดนิ ความสงู
ทรงพุ่มประมาณ 50-80 ซม. เหงา้หน่ออ่อนใต้ดนิ มรีูปยาวรปีลายยอดแหลมสขีาวมีขอ้ปลอ้ง ใบ
เด่ียวรูปร ีกวา้ง 10-20 ซม. ยาว 20-25 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบขนานมว้นเขา้หากนัเลก็น้อย 
แผ่นใบเรยีบสเีขยีว รวงช่อดอกยดืยาวเหนือทรงพุ่ม ดอกสขีาวทรงระฆงั 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หวัน ามาตม้รบัประทาน หรอืประกอบอาหาร 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ :  ทัง้ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความหลากหลายของพืชอาหารป่าและการใช้ประโยชน์จากชุมชน 

 
77 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

http://frynn.com/tag/MARSILEACEAE/


78 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

หมากเอนอ้า 

ช่ือทัว่ไป  :  โคลงเคลง พญารากขาว หญา้พลองขนอา้น้อย เอนอา้น้อย เอนอา้ขน 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Osbeckia stellataBuch. Ham. ex Ker Gawl. 

ช่ือวงศ ์ :  MELASTOMATACEAE 

 

ลกัษณะ :  เป็นไม้พุ่ม สงู1-2เมตร ล าต้นสเีขยีว มขีนปกคลุมทกีิง่และใบ ใบเด่ียวออกตรงขา้ม 
ใบรปูรแีกมขอบขนาน ปลายแหลม กวา้ง 3-6 ซม. ยาว 7-14 ซม. มเีสน้ใบสามเสน้จากโคนใบถงึ
ปลายใบ มองเหน็ชดัเจน มขีนละเอยีดปกคลุมทัว่ใบ ดอกเป็นช่อทีป่ลายกิง่ มดีอกย่อยจ านวนมาก 
สมี่วง กลบีดอก 4 กลบี เวลาบานจะอ้าออก ออกดอกตลอดปี ผลสุกแตกออก เนื้อภายในสมี่วง
เขม้ รสหวาน เอนอา้มคีวามคลา้ยคลงึกบัโคลงเคลง (Melastoma malabathricum Linn.) ซึง่มกีลบี
ดอก 5 กลบี มสีชีมพอูอกม่วง พบไดท้ัว่ไปตามป่าดบิ พืน้ทีชุ่่มน ้า รมิน ้า ภูเขาสงู ทุ่งหญา้ ป่าสน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รสหวานหอม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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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 

 

 

 

 

 



80 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

หมากต้อง กระท้อน 

ช่ือทัว่ไป  :  Sentul, Santol, Red sentol, Yellow sentol,  หมากตอ้ง กระทอ้น 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Sandoricum koetjape(Burm. f.) Merr.ช่ือวงศ ์ :  MELIACEAE 

 

 

ลกัษณะ:ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ไม่ผลดัใบ สงู 15-40 เมตร ต้นเปลาตรง แตกกิง่ต ่า เปลอืกสี
เทาอมน ้าตาล ค่อนขา้งเรยีบใบแก่จดัสแีดงอฐิหรอืสแีสด ใบช่อ ยาว 20-40 ซม. ช่อตดิเรยีงสลบั
เวยีนกนัไป ใบปลายช่อเป็นใบเดีย่ว ดอกช่อ ออกรวมเป็นช่อ ไม่แยกแขนงตามปลายกิง่ ช่อยาว 
5-15 ซม. มขีนนุ่มทัว่ไป ดอกเลก็ สเีหลอืงอ่อน หรอืเขยีวอ่อนอมเหลอืง ดอกสมบรูณ์เพศ กลิน่
หอมอ่อนๆ ผล กลมหรอืแป้น อุม้น ้า ผลอ่อนสเีขยีว แก่จดัสเีหลอืง เมลด็รปูไต เรยีงตามแนวตัง้ 5 

เมลด็ ออกดอกเดอืน มกราคม -มนีาคม และเป็นผลเดอืน มนีาคม – พฤษภาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลแก่น ามาท าผลไมด้องเคม็ ดองหวาน หรอืน ามาท าต ากระทอ้น 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืน มนีาคม – พฤษภาคม 
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ย่านาง 

ช่ือทัว่ไป  :  Bai-ya-nang,  ย่านาง 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Tiliacora triandra (Colebr.) Diels 

ช่ือวงศ ์ :  MENISPERMACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้เถาเลื้อยเถากลมขนาดเลก็ มเีนื้อไม้ เลื้อยพนัตามต้นไม้ ยาว 10-15 เมตร เถา
อ่อนสเีขยีว เมื่อเถาแก่จะมสีคีล ้า แตกเป็นแนวถี่ เถาอ่อนมขีนนุ่มสเีทา มีเหง้าใต้ดินกิง่กา้นมรีอย
แผลเป็นรูปจานทีก่า้นใบหลุดไป มขีนประปราย หรอืเกลีย้งใบเดีย่ว หนา สเีขยีวเขม้เป็นมนั เรยีง
แบบสลบั รูปไข่ ยาวประมาณ 6-12 ซม. กวา้ง 4-6 ซม. ขอบใบเรยีบ ปลายใบแหลม ฐานใบมน 
ผวิใบเป็นคลื่นเลก็น้อย เนื้อใบคลา้ยกระดาษแขง็ เหนียว มเีสน้ใบกึง่ออกจากโคนใบรูปฝ่ามอื 3-5 

เสน้ มเีสน้แขนงใบ 2-6 คู่ ดอกออกเป็นช่อเลก็ๆ แบบแยกแขนงตามขอ้และซอกใบ มดีอก 1-3 

ดอก สเีหลือง แยกเป็นช่อดอกเพศผู้และช่อดอกเพศเมยี ดอกเพศผู้สเีหลอืง กลีบเลี้ยงมี 6-12 

กลบี รปูร ีเกสรเพศผูม้ ี3 อนั เป็นรปูกระบอง ดอกเพศเมยี กลบีดอกม ี6 กลบี รปูรแีกมขอบขนาน 
เกสรเพศเมียมี 8-9 อนั ติดอยู่บนก้านชูสัน้ๆ ยอดเกสรเพศเมียไม่มกี้านผลเป็นผลกลุ่ม รูปไข่
กลบั ผวิเกลีย้ง มเีมลด็แขง็ ผลสเีขยีว ฉ ่าน ้า ออกเป็นพวง ตามขอ้และซอกใบ เมื่อสกุสสีม้และแดง
สด เมลด็รปูเกอืกมา้ พบตามป่าเตง็รงั ป่าดบิใกลท้ะเล ตามรมิน ้าในป่าละเมาะ พบมากในทีร่กรา้ง 
ไร่ สวน ออกดอกมนีาคม-เมษายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบน าคัน้น าประกอบอาหารประเภทแกง เช่น แกงหนอไม ้ แกงเหด็  
แกงหวาย  
ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 

 



82 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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 ม ี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 สเีขยีว ก้าน
ใบสัน้ ดอกออกเป็นช่อทีป่ลายยอดมี 2-6 ดอก ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกสขีาวอมเขยีว 
มสีมมาตรตามแนวรศั มกีลบีรวม 5 กลบี รปูร่าง elliptic เกสรเพศผู้ 3-5 อนั เกสรเพศเมยีมรีงัไข ่

1 อนั ผลรูปยาวร ีเมื่อผลแก่จะแตกออกเป็น 3 แฉก ภายในมเีมลด็จ านวนมากขนาดเท่าเมด็ทราย 
สนี ้าตาลแดงออกดอกและผลเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ประกอบอาหารประเภทแกงอ่อม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 

 

 

 

 

 

 

 



84 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://frynn.com/tag/MORINGACEAE/
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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 ขอบใบเรียบ 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  
 

 

 

 

 

 

 



86 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

หมากสีดา 

ช่ือทัว่ไป : หมากสดีาฝรัง่ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Psidium guajava  L. 

ช่ือวงศ ์: MYRTACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้พุ่มขนาดกลางสงู 3-10เมตร แตกกิง่ก้านสาขามากมายใบหนาและแขง็  ใบเดีย่ว
ออกเป็นคู่ตรงขา้มกนั รปูใบรปีลายใบและโคนใบมน หลงัใบ มขีนอ่อนนุ่มทอ้งใบหยาบ เสน้ใบราก
แหชดัเจน ผวิใบมสีเีขยีวอมเทา เปลอืกต้นเรยีบ ยอดอ่อนมขีนอ่อนสัน้ๆ  ดอก ช่อตรงส่วนยอด
ของกิง่กา้นช่อละ 2-3 ดอก ดอกสขีาว เกสรตวัผูจ้ านวนมากกลิน่หอม ร่วงง่าย กลบีเลี้ยงมคีวาม
คงทนและติดที่ผลมรีูปร่างต่างๆ  กนั  ผลกลมโต ผลดบิมสีเีขยีว เมื่อสุกมสีเีขยีวปนเหลอืง เนื้อ
ของผลมสีนีวลถงึเหลอืงบางชนิดเน้ือผลสแีดง กลิน่เฉพาะ เมลด็ภายในจ านวนมาก สนี ้าตาลอ่อน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลแก่ ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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หมากหวา้ 

ช่ือทัว่ไป  : Jambolan plum, Java plum, หมกหวา้สชีมพ ูลกูหวา้ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Syzygiumcumini (L.) Skeels 

ช่ือวงศ ์:  MYRTACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ยืนต้นสูง 10-35 เมตร เปลอืกต้นค่อนขา้งเรยีบ สนี ้าตาล ใบเดี่ยว ออกตรงขา้ม 
รูปไข่หรอืรูปร ีมจีุดน ้ามนัที่บรเิวณขอบใบ ดอกช่อ สขีาวหรอืสเีหลืองอ่อน ออกที่ซอกใบหรือ
ปลายยอด ฐานรองดอกเป็นรูปกรวย กลบีเลีย้ง 4 กลบี กลบีดอก 4 กลบี เกสรตวัผูม้จี านวนมาก 
ออกดอกและติดผลราวเดอืน ธนัวาคม-มถุินายน ผลเป็นผลสด รูปรแีกมรูปไข่ ฉ ่าน ้า มีสมี่วงด า 
ผวิเรยีบมนั มขีนาด 1 เซนตเิมตร เมลด็ ม ี1 เมลด็ รปูไข ่ผลแก่ราวเดอืนพฤษภาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รสหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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บวัหลวง 

ช่ือทัว่ไป  : บวัหลวง บุณฑรกิสตัตบงกช 

ช่ือวิทยาศาสตร ์  : Nelumbo nucifera  Gaertn. 

ช่ือวงศ ์: NELUMBONACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ล้มลุก มอีายุหลายปี ล าต้นมทีัง้เป็นเหงา้อยู่ใต้ดนิ และเป็นไหลอยู่เหนือดินใต้น ้า 
ท่อนยาว มปีลอ้งสเีหลอืงอ่อนจนถงึสเีหลอืง หากตดัตามขวางจะเหน็เป็นรกูลมๆ อยู่หลายรู ไหล
จะเป็นส่วนเจรญิไปเป็นต้นใหม่ ใบเป็นใบเดีย่ว ใบอ่อนจะลอยปริม่น ้า ใบแก่แผ่นใบจะชูขึน้เหนือ
น ้า รปูเกอืบกลมและมขีนาดใหญ่ ขอบใบเรยีบและเป็นคลื่น ผวิใบดา้นบนเป็นนวลเคลือบอยู่ กา้น
ใบจะตดิอยู่ตรงกลางของแผ่นใบ กา้นใบแขง็และเป็นหนาม มนี ้ายาวสขีาว เมื่อหกักา้นมสีายใยสี
ขาวๆ ใบอ่อนจะเป็นสเีทานวล ปลายจะมว้นงอขึน้เขา้หากนัทัง้สองดา้น  ออกดอกเป็นดอกเดีย่ว 
มสีขีาว สชีมพู ดอกมกีลิน่หอม มกีลบีเลี้ยง 4-5 กลบี ขนาดเลก็ กลบีดอกมจี านวนมากและเรยีง
ซ้อนกันอยู่หลายชัน้ รูปไข่ ในดอกมีเกสรตัวผู้สเีหลืองอยู่เป็นจ านวนมาก ล้อมรอบอยู่บรเิวณ
ฐานรองดอกมลีกัษณะเป็นรปูกรวยหงาย เรยีกว่า “ฝักบวั” ทีป่ลายอบัเรณู มสีขีาว เกสรตวัเมยีมรีงั
ไขฝั่งอยู่ในฐานรองดอก เมื่ออ่อนเป็นสเีหลอืง หากแก่แลว้จะเปลีย่นเป็นสเีขียว ช่องรงัไขเ่รยีงเป็น
วงบนผวิหน้าตดั มจี านวน 5-15 อนั กา้นดอกมสีเีขยีวยาว มหีนามเหมอืนกา้นใบ กา้นดอกจะชขูึน้
เหนือน ้าและชูขึน้สูงกว่าก้านใบเลก็น้อย บานในตอนเช้า ออกดอกและผลในช่วงเดอืนสงิหาคม -

ธนัวาคม ฝักมผีลอ่อนสเีขยีวนวลจ านวนมาก รูปกรวยออกผลเป็นกลุ่มรูปกลมร ีในเมลด็มดีบีวั 
หรอืตน้อ่อนฝังอยู่กลางเมลด็สเีขยีว 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลอ่อนรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ในช่วงเดอืนสงิหาคม-ธนัวาคม 
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บวัสาย 

ช่ือทัว่ไป  : Lotus stemบวัแดง สตัตบรรณ 

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

ช่ือวงศ ์:  NYMPHAEACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน เจรญิเติบโตได้ดีในระดบัน ้าลึก 0.3-1 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว 
เรยีงสลบั แผ่นใบกลม ขอบใบหยกัและแหลม ฐานหยกัเวา้ลกึ หใูบเปิด ผวิใบอ่อนวางอยู่บนผวิน ้า 
แผ่นใบดา้นบนสเีขยีวเหลอืบน ้าตาลอ่อนหรอืสแีดงเลอืดหม ูผวิใบดา้นล่างของใบอ่อนสมี่วง ใบเมื่อ
แก่สเีขยีวมขีนนุ่มๆ เสน้ใบใหญ่นูนกา้นใบสนี ้าตาลอมเขยีวอ่อนค่อนขา้งเปราะ ขา้งในกา้นใบเป็นรู
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 ออกตามกิ่ง
หรอืตามซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่บนกา้นดอกเดยีวกนั ดอกเพศผูม้กีลบีสเีขยีวอ่อน เกสรสเีหลอืง 
ดอกเพศเมียมีกลีบดอกสีเขียวเข้ม และก้านดอกจะสัน้กว่าดอกเพศผู้ ออกดอกในช่วงเดือน
ธนัวาคม-มนีาคม ผลเดีย่วอยู่บนช่อยาวทีเ่ป็นช่อดอกเดมิ รูปไข่ ผลอ่อนสเีขยีว เมื่อแก่สเีหลอืงส้ม
หรอืสแีดง พบไดท้ัว่ทุกภาคของประเทศไทยตามป่าเบญจพรรณในทีร่าบ หรอืเชงิเขาทีม่คีวามสงู
ไม่เกนิ 600 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ชอบขึน้บนดนิร่วนปนทราย 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ช่อดอก นิยมน ามาแกง 
ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดแูลง้ 
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มะเฟือง 

ช่ือทัว่ไป : มะเฟือง 
ช่ือวิทยาศาสตร ์: Averrhoa carambola  Linn. 

ช่ือวงศ ์ :  OXALIDACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ยืนต้นขนาดกลางสงู 8-12 เมตร แตกกิง่กา้นสาขามากล าต้นสัน้ เรอืนยอดแน่นทบึ 
ล าต้นสนี ้าตาลอมแดง ผวิขรุขระใบประกอบแบบขนนก ออกเรยีงสลบั แต่ละใบมใีบย่อย 3-11 ใบ 
ใบย่อยออกตรงขา้มกนัหรอืเรยีงสลบักนั ใบย่อยรูปขอบขนาน แถบใบหอก กวา้ง 2-3.5 ซม. ยาว 
3-9 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรยีบ ผวิใบมนั ใบอ่อนสเีขยีวอมแดง ใบย่อยตรงปลาย
ใบมขีนาดใหญ่  ดอกช่อขนาดเลก็ โคนเชื่อมติดกนั ปลายแยก 5 กลบี กลบีดอกสชีมพู ถึงม่วง
แดง แต่ตอนโคนกลบีสซีดีจางเกอืบขาว ปลายกลบีโคง้งอน ออกตามซอกใบทีม่ใีบตดิอยู่ หรอืใบ
ร่วงหลุดไปแลว้ กลบีเลีย้งสมี่วงม ี5 กลบี ปลายแหลม กา้นชชู่อดอกมสีมี่วง  ผลสด รปูกลมร ีอวบ
น ้า มสีนัเด่นชดั ลกัษณะเป็นกลบีขึน้เป็นเฟือง 5 เฟือง มองเหน็เป็นสนัโดยรอบผล 5 สนั เมื่อผ่า
ตามขวางจะเป็นรูปดาว 5 แฉก ดิบสเีขยีว ผลสุกสเีหลอืงอ่อนอมสม้ เนื้อผลชุ่มน ้า รสหวานอม
เปรีย้ว  เมลด็แบนสดี า ยาวเรยีว มหีลายเมลด็ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลดบิ รบัประทานเป็นผกัทานเป็นเมีย่ง ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รส
หวานอมเปรยีว 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูวาน 
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หวายนา 

ช่ือทัว่ไป  :  หวายดง หวายขม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Calamus viminalis  Wild.    

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   :  เป็นไมเ้ถา  ล าต้นเลือ้ย  หรอืแตกกอ  มกัเลื่อยพนัต้นไมอ้ื่น  มกีาบหุ้มล าต้นสเีขยีว
เขม้  เคลอืบดว้ยไขสขีาวบาง  และมหีนามยาวรอบเถา ใบเป็นใบประกอบ  มใีบย่อยเรยีงสลบัใน
แนวระนาบ  ขอบใบมหีนามแหลมเลก็ๆ ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อสเีหลอืง  ออกดอกเดอืน
พฤษภาคม-มถุินายน  ผลค่อนขา้งกลม  ผลอ่อนสเีขยีว  เมื่อแก่สเีหลอืง  ผวิผลเป็นเกลด็บางๆ  
เรยีงซอ้นกนั  เมลด็แขง็ผวิขรุขระ หนึ่งผลมี 1-2 เมลด็  ออกผลเดอืนกรกฎาคม-กนัยายนป่าดบิ
แลง้และป่าคนืสภาพ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หนออ่อน น ามาแกง มรีสขม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 

 

 

 

 

 

 



94 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

ตาล 

ช่ือทัว่ไป  : Asian Palmyra palm,  Palmyra palm, ตาลโตนด ตาลใหญ่ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Borassus flabelliferL. 

ช่ือวงศ ์:  PALMACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ยืนต้น ประเภทปาลม์แยกเพศกนัอยู่คนละต้น สงู 25-40 เมตร ล าต้นเป็นเสีย้นสี
ด าและแขง็มาก โคนต้นจะมรีากเป็นกลุ่มใหญ่ ใบเดีย่ว เรยีงสลบักนั ลกัษณะกลมคลา้ยพดั แผ่น
ใบหนามสีเีขยีว ปลายใบเป็นจกัลกึถึงครึง่แผ่นใบ ขอบของทางกา้นทัง้สองขา้งมหีนามแขง็คลา้ย
ฟันเลื่อยแขง็ๆ สดี าและคมมากอยู่ตามขอบกา้นใบ ดอกสขีาวอมเหลอืง ออกดอกช่อแบบช่อแยก
แขนงระหว่างกาบใบ ดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่ต่างต้นกนั ม ีช่อดอกเพศผูใ้หญ่รวมกนัเป็นกลุ่มๆ 
คลา้ยนิ้วมอื หรอืเรยีกว่า “นิ้วตาล” ช่อดอกเพศเมยีคลา้ยกบัเพศผู ้แต่เป็นปุ่ มปม ในดอกหนึ่งๆ มี
กาบแขง็ๆ หุม้อยู่ในแต่ละดอก ซึง่จะเจรญิเตบิโตไปเป็นหวัจุกลกูตาล  ผลสดแบบมเีน้ือเมลด็เดยีว 
ผลตดิกนัเป็นกลุ่มแน่น ทรงกลม ผลเป็นเสน้ใยแขง็เป็นมนั มสีนี ้าตาล ปลายผลสเีหลอืง เน้ือเยื่อสี
เหลอืง ผวิผลเป็นมนั ในผลหนึ่งๆ จะมเีมลด็ใหญ่และแขง็อยู่ประมาณ 1-3 เมลด็ (จาวตาล) ซึง่จะ
ถูกหุม้ดว้ยใยและเน้ือผลสเีหลอืงสด 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : จาวตาลรบัประทานไดร้สหวาน ผลตาลคัน้น ้าเพื่อผสมแป้งท าขนมตาล 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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ผกัสาบ 

ช่ือท้ิงถ่ิน  :  ผกัสาบ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Adenia viridiflora  Craib    

ช่ือวงศ ์ :  PASSIFLORACEAE 

 

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

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ดอก ลวกรบัประทานเป็นผกั รสขม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดแูลง้ 
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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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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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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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หมากหมอ้ 

ช่ือทัว่ไป : หมากหมอ้ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Rothmannia wittii  (Craib.) Bremek. 

ช่ือวงศ ์: RUBIACEA 

 

ลกัษณะ : ไม้ยืนต้นขนาดเลก็ สงู 6-8 เมตรเปลือกสนี ้าตาลอมด า กิง่อ่อนมขีนอ่อนสนี ้าตาลแดง
ปกคลุมหนาแน่น แตกกิง่เป็นชัน้ คลา้ยกบัฉัตร มทีรงพุ่มกลม โปร่งใบเดีย่ว เรยีงตรงขา้ม เป็นคู่ 
ใบรูปขอบขนาน หรอืรูปวงรแีกมขอบขนาน กวา้ง 3-6 ซม. ยาว 12-16 ซม. ใบอ่อนมขีนปกคลุม
ทัง้สองดา้น ใบค่อนขา้งนิ่ม มขีนาดใหญ่ และเหน็เสน้แขนงใบชดัเจน หใูบอยู่ระหว่างกา้นใบ ปลาย
ใบ และโคนใบแหลม  ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกทีซ่อกใบใกลป้ลายยอด สขีาวนวล กลบีดอกเชื่อม
ตดิกนัเป็นรูประฆงั มดีอกย่อย 5-12 ดอก ดอกย่อยรูประฆงั ปลายแยกเป็น 5 กลบี และบานโค้ง
งอกลับ โคนกลีบด้านในมีแต้มสีเขียวและแถบประสีม่วงเข้ม ดอกบานคว ่ าลง เมื่อบานมี
เส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 3-5 เซนติเมตรมีกลิ่นหอมอ่อนๆ  ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม -

กุมภาพนัธผ์ลสด รปูทรงกลม  เปลอืกผลเรยีบ แขง็ มรีอยตะเขบ็สนี ้าตาลเป็นสนัเลก็น้อย แบ่งครึง่
ลูก เนื้อผลมรีสหวานเลก็น้อย มสีเีขยีวเขม้ เมื่อแก่สดี า มเีมลด็จ านวนมาก ขยายพนัธุด์้วยเมลด็ 
พบขึน้ตามป่าเตง็รงั ป่าเบญจพรรณ ป่าดบิแลง้ ป่าโปร่ง และป่าละเมาะ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้รสหวานหอม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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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 ยอดอ่อนรบัประทานเป็นผกัสด เน้ือในผลสกุท าขนม หรอืท าน ้า
มะตมู 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมนีาคม-พฤษภาคม 
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หมากหวดขา่ 

ช่ือทัว่ไป  : สหีวดก าซ า กะซ ่า มะหวดชนัร ูมะหวดบาท มะหวดลงิ ก าจ า ซ า น าซ า มะจ า มะหวด
ป่า หวดคา สฮีอกน้อย หวดลาว หวดฆา่ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. 

ช่ือวงศ ์: SAPINDACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้พุ่มผลดัใบ หรือไม้ยืนต้นขนาดเลก็ สูง 5-15 เมตร เปลอืกต้นสนี ้าตาล แตกเป็น
ร่องตามยาว กิง่กา้นมขีนละเอยีด เมื่อยงัอ่อนอยู่มขีนสัน้ๆ กิง่แขนงรูปทรงกระบอกเป็นร่อง ทรง
พุ่มกลมหรอืรปูไข่ใบเป็นใบประกอบแบบนนกปลายคู่ เรยีงเวยีนสลบั รปูไขถ่งึรปูไขก่ลบั ปลายใบ
แหลม โคนใบสอบ ผวิใบมขีนนุ่มปกคลุมทัง้สองด้าน แผ่นใบบางแต่ค่อนขา้งเหนียว และย่นเป็น
ลอน สเีขยีวเขม้ ผิวใบด้านล่างสอี่อนกว่า ใบอ่อนสนี ้าตาลอมเขยีวดอกสขีาวถึงสเีหลอืงอ่อนๆ 
ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตัง้ จากปลายยอดหรอืซอกใบใกลป้ลายยอด ดอกย่อยขนาดเลก็ สี
ขาว มกีลิน่หอมอ่อนๆ แยกเพศ กลบีดอกสขีาว ม ี4-5 กลบี มขีนนุ่ม โคนกลบีแคบ มเีกลด็เลก็ๆ 1 

เกล็ด เกสรเพศผู้ 8 อนั ก้านเกสรมขีนสนี ้าตาลอ่อน ก้านเกสรตวัเมยียาว ไม่มขีน กลีบเลี้ยง 5 

กลบี รูปครึ่งวงกลม ผลสดแบบมเีนื้อ รูปรเีวา้เป็นพู ผวิเกลีย้ง ผลอ่อนสเีขยีว แล้วเปลี่ยนเป็นสี
เหลืองแดงจนแก่จดัสมี่วงด า มี 2 พู ผวิเกลี้ยง เปลือกและเนื้อบาง  เมลด็สนี ้าตาลด า 1 เมล็ด 
รปูทรงรแีกมขอบขนาน พบตามป่าเตง็รงั และป่าดบิแลง้ ทีค่วามสงูตัง้แต่ระดบัทะเลปานกลางถงึ 
300-1,200 เมตร ออกดอกเดอืนกุมภาพนัธ-์มนีาคม ตดิผลเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้รสหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนเมษายน-พฤษภาคม 



102 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

หมากแงว 

ช่ือทัว่ไป  :  หมากแงว คอ้แลน ลิน้จีป่่า 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Nephelium hypoleucum Kurz 

ช่ือวงศ ์: SAPINDACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้ต้นขนาดกลาง ไม่ผลดัใบ สูง 10-20 เมตร ล าต้นเปลา โคนต้นอาจมีพูพอนบ้าง 
เปลอืกสนี ้าตาลคล ้า เรยีบ เรอืนยอดเป็นพุ่มค่อนขา้งทบึ ใบ เป็นช่อ ตดิเรยีงสลบั ยาว 20-30 ซม. 
ใบย่อยรปูขอบขนาน แกมรปูไขก่ลบั ตดิตรงขา้ม 1-3 คู่ กวา้ง 3-8 ซม. ยาว 10-20 ซม. โคนใบมน 
และเบีย้ว เนื้อใบหนา หลงัใบเกลี้ยงเป็นมนั ท้องใบสจีาง ขอบใบเรยีบ ดอก ขนาดเลก็ สขีาวอม
เขยีว ออกรวมกนัเป็นช่อโตๆ ตามปลายกิง่ ทุกส่วนของช่อมขีนสเีทา โคนกลบีรองดอกตดิกนัเป็น
รูปถ้วยปากกวา้งปลายแยกเป็น 5 แฉก มขีนนุ่มทัง้สองดา้น กลบีดอกไม่ม ีเกสรผู้ม ี5 อนั รงัไข่
กลม มขีนปกคลุม ผล รปูรหีรอืค่อนขา้งกลม โต ผวิขรุขระเป็นปมเลก็ๆ กระจายทัว่ไป ผลอ่อนสี
เขยีว พอแก่จดัออกสแีดงเขม้แต่ละผลมเีมลด็เดยีว มเีน้ือเยื่อใสๆ และน ้าหุม้เมลด็เป็นพรรณไมป่้า
ดงดบิ และพบขึน้ตามป่าเบญจพรรณชืน้บา้ง ตามทีใ่กลแ้หล่งน ้าทีร่ะดบัความสงูจากระดบัน ้าทะเล 
100-800 เมตร ในภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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หมากค้อ 

ช่ือทัว่ไป  : Ceylon oak กาซอ้ง คอสม้ ตะครอ้ หมากคอ้ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Schleichera oleosa (Lour.) Oken 

ช่ือวงศ ์: SAPINDACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร แตกกิง่ก้านต ่า เรอืนยอดเป็นทรงพุ่มแผ่กวา้ง 
กิง่ก้านมกัคดงอ ล าต้นเป็นปุ่ มปมและพูพอนเปลอืกล าต้นเป็นสนี ้าตาลแดงหรอืเป็นสนี ้าตาลเทา 
แตกเป็นสะเกด็หนาใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ปลายใบออกเป็นคู่ออกเรยีงเวยีนสลบัเป็นกลุ่ม
ตามปลายกิง่ คู่ปลายสุดมขีนาดใหญ่และยาวทีส่ดุ รปูร ีหรอืรปูรขีอบขนาน ปลายใบมนหรอืหยกัมี
หางสัน้ๆ โคนใบมนหรอืสอบมกัเบีย้ว ขอบใบเรยีบเป็นคลื่น แผ่นใบหนาเรยีบเป็นคลื่นเลก็น้อย ใบ
อ่อนมีขนเล็กน้อยตามเส้นใบ ดอกเป็นช่อ ออกปลายยอดหรือตามวอกใบ เป็นพวงแบบหาง
กระรอกหอ้ยลง ขนาดเลก็สขีาวหรอืสเีหลอืงอ่อนๆ กลบีเลีย้งมขีนาดเลก็มาก มแีฉกแหลม 5 แฉก 
ดอกไม่มกีลบีดอก รงัไข่มรีูปทรงกลม ออกดอกเดอืนมนีาคม-เมษายน ผลเป็นรูปทรงกลม ปลาย
ผลมจีะงอยแหลมแขง็ เปลอืกหนา ผวิผลเกลีย้งสเีขยีวอมน ้าตาล ภายในมเีมลด็ 1-2 เมลด็ มเีน้ือ
หุ้มเมลด็ใสสเีหลอืง ฉ ่าน ้า มีรสเปรี้ยว ออกผลเดอืนมนีาคม-เดอืนกรกฎาคม พบทางภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ภาคกลาง และทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้อง 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานกบัน ้าพรกิ รสเปรยีว 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดรูอ้น 

 



104 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

หมากท้อบา้น 

ช่ือทัว่ไป  : Canistel, Eggfruit-tree, Tiesa, Yellow sapote, Canistelsapote, ลกูทอ้พืน้บา้น 

ทอ้เขมรทสิซา  หมากทอ้บา้น มอนไข ่

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 

ช่ือวงศ ์: SAPOTACEAE 

 

ลกัษณะ :ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 8-10ล าต้นมยีางสขีาวๆ ที่กิง่อ่อนเป็นสีน ้าตาลใบเป็นรูปใบ
หอก ปลายใบเรยีวแหลม กวา้ง4-7.5 ซม.ยาว11.25-28 ซม. ใบเป็นมนัและบาง ดอกมสีคีรมี และมี
กลิน่หอม ผลมลีกัษณะเป็นกลมรูปร ีปลายผลมหีลายแหลมหรอืจะงอย ผลเมื่อสุกจะเป็นสเีหลอืง
อ่อน เปลอืกผลบาง เนื้อในผลเป็นสเีหลอืงสดน่ารบัประทาน เน้ือมลีกัษณะเหนียวคลา้ยกบัแป้งท า
ขนม เนื้อน่ิมคลา้ยกบัไขแ่ดง ภายในผลมเีมลด็ขนาดใหญ่ และมลีกัษณะเป็นรปูรสีดี า 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้เน้ือในผลสกุนิยมน ามาท าขนม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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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 



108 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



110 เล่ม ที ่1 เรือ่ง พืชอาหารยอดนิยม (Local Market) 

 

 

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 : ทัง้ปี 
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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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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 

 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หนออ่อน ดอกอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด หรอืลวก 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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กระเจียวขาว 

ช่ือทัว่ไป : กระเจยีวขาว กระเจยีวขาวปากเหลอืง  กระเจยีวป่า  กระเจยีว  บวัมหาอุด 

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 รปูไขห่รอืค่อนขา้งกลม  เมลด็ขนาดเลด็สดี 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 ขอบกลีบหยกัเป็นคลื่นๆ ดอกมเีกสรเพศผูท้ีเ่ป็น
หมนัแผ่เป็นแผ่นคลา้ยกลบีดอกสมี่วงอ่อน และจะออกดอกในช่วงเดอืนมนีาคมถึงเดอืนธนัวาคม 
ผลเป็นผลแห้งและแตกได ้ลกัษณะของผลเป็นรูปไข่กลบัและมขีนประเทศไทยสามารถพบไดท้ัว่
ทุกภาคของประเทศ ตามป่าดบิทัว่ไป ป่าดบิแลง้ ป่าผลดัใบ บรเิวณโคกและบรเิวณป่าโปร่ง 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หนออ่อน ดอก รบัประทานเป็นผกัสด หรอืลวก 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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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 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : หนออ่อน ดอก รบัประทานเป็นผกัสด หรอืลวก 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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เทา 

ช่ือทัว่ไป : เทา (สาหร่ายน ้าจดื) เตา ไก ผกัเตา. 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Spirogyra sp.  
ช่ือวงศ ์: ZYGNEMATACEAE 

 

ลกัษณะ : พืชน ้าพวกสาหร่าย รูปร่างเป็นสายเลก็ๆ เสน้ยาวคลา้ยผมรวมกนัเป็นกลุ่ม เกดิจาก
เซลลร์ปูทรงกระบอกเรยีงต่อกนัโดยไม่มกีารแตกแขนง มสีเีขยีวอ่อน 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 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ทุกสว่นน ามาลวกท าลาบแบบอสีาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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