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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 และการใชป้ระโยชน์จากชุมชนบรเิวณลุ่มน ้าหว้ย
หลวง จังหวัดอุดรธานี เล่มที่ 2 เรื่อง เรื่องผลไม้พื้นบ้าน มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชอาหารป่าที ่
รบัประทานเป็นผลไมพ้ืน้บา้นทัง้ทีร่บัประทานผลดบิ และผลสกุ 

 

พลอยระดา ภูม ี

           ผูเ้รยีบเรยีง  
 

 

 

 

 

 

 



ข เล่มที ่2 เรือ่ง ผลไม้พื้นบา้น 

 

 

สำรบญั (ต่อ)  

 หน้ำ 

ค ำน ำ ก 

สำรบญั ข 

ดชันีช่ือไทย จ 

มะมว่งป่า 1 

มะม่วงป่า มะม่วงคนั 2 

มะมว่งแกว้ มะม่วงบา้น 3 

บงัม่วงกะล่อน มะม่วงป่า 4 

มะมว่งหวัแมงวนั 5 

ตนีตัง่ นมแมวป่า 6 

หมากกลว้ยน้อย 7 

หมากตอ้งแลง้ 8 

เงาะป่า 9 

หมากผผีว่น หมากนมววั 10 

หมากผผีว่นน้อย 11 

หมากตะไก ้ 12 

หมากดกู 13 

สม้มอ 14 

ตะโกนา 15 

หมากหลอด 16 

หมากเม่า 17 

หมากเม่าไขป่ลา 18 

หมากเม่าหลวง 19 

มะไฟป่า 20 

มะยม 21 

มะขามป้อม 22 

สารบัญ 
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สำรบญั (ต่อ)  

 หน้ำ 

ก่อกนิลกู 23 

หมากเบน็ 24 

หมากม่วย 25 

กระบก 26 

หมากเคง็ 27 

แต ้ 28 

มะขาม 29 

หมากขามแป 30 

หมากเอนอา้ 31 

หมากตอ้ง กระทอ้น 32 

มะหาด 33 

มะเดื่อน ้า 34 

หมากไฮ 35 

หม่อน 36 

กลว้ยนวล 37 

กลว้ยป่า 38 

หมากสดีา 39 

หมากสดีา 40 

หวา้นก 41 

หมากหวา้ 42 

บวัหลวง 43 

มะเฟือง 44 

ตาล 45 

หมากห่มห่อ 46 

หมากเลบ็แมว 47 

หมากทนั 48 



ง เล่มที ่2 เรือ่ง ผลไม้พื้นบา้น 

 

สำรบญั (ต่อ)  

 หน้ำ 

เงีย่งปลาดุก 49 

เขม็ป่า 50 

หมากหมอ้ 51 

มะตมู 52 

หมากหวดขา่ 53 

หมากแงว 54 

หมากคอ้ 55 

หมากทอ้บา้น 56 

ตะขบ 57 

ผกัสม้กุง้ 58 

บรรณำนุกรม 59 
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ดชันีช่ือไทย 

หน้ำ หน้ำ หน้ำ 

กระบก 26 มะมว่งหวัแมงวนั 5 หมากสดีา 39 

กลว้ยนวล 37 มะยม 21 หมากสดีา 40 

กลว้ยป่า 38 มะหาด 33 หมากห่มห่อ 46 

ก่อกนิลกู 23 สม้มอ 14 หมากหมอ้ 51 

เขม็ป่า 50 หม่อน 36 หมากหลอด 16 

เงาะป่า 9 หมากกลว้ยน้อย 7 หมากหวดขา่ 53 

เงีย่งปลาดุก 49 หมากขามแป 30 หมากหวา้ 42 

ตะโกนา 15 หมากคอ้ 55 หมากเอนอา้ 31 

ตะขบ 57 หมากเคง็ 27 หมากไฮ 35 

ตาล 45 หมากแงว 54 หวา้นก 41 

ตนีตัง่ นมแมวป่า 6 หมากดกู 13 

แต ้ 28 หมากตอ้ง กระทอ้น 32 

บงัม่วงกะล่อน มะม่วง
ป่า 

4 หมากตอ้งแลง้ 8 

บวัหลวง 43 หมากตะไก ้ 12 

ผกัสม้กุง้ 58 หมากทอ้บา้น 56 

มะขาม 29 หมากทนั 48 

มะขามป้อม 22 หมากเบน็ 24 

มะเดื่อน ้า 34 หมากผผีว่น 10 

มะตมู 52 หมากผผีว่นน้อย 11 

มะเฟือง 44 หมากม่วย 25 

มะไฟป่า 20 หมากเม่า 17 

มะมว่งแกว้ มะม่วงบา้น 3 หมากเม่าไขป่ลา 18 

มะมว่งป่า 1 หมากเม่าหลวง 19 

มะม่วงป่า มะม่วงคนั 2 หมากเลบ็แมว 47 
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มะม่วงป่า 

ช่ือทัว่ไป : มะม่วงเบามะม่วงซมีะม่วงกะล่อน มะม่วงปา่ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Mangifera caloneuraKurz 

ช่ือวงศ ์: ANACARDIACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ต้น ไม่ผลดัใบ ขนาดกลาง สงู 20-25 เมตร ตน้เปลาตรง  ใบเดีย่ว เรยีงแบบสลบั
หรอืเวยีนสลบั ปลายใบแหลม ใบเป็นรปูหอกขอบขนาน ฐานมนหรอืแหลม ผวิใบเกลีย้ง ขอบใบ
เรยีบ ใบอ่อนสมี่วงแดง ยาว 10-20 ซม. กวา้ง 3-6 ซม.ปลายใบเรยีวแหลม ขอบใบเรยีบถงึหยกั
เป็นคลื่น ฐานใบมนถงึแหลม  ดอกช่อแยกแขนง ออกตามปลายกิง่ กลบีดอกสเีหลอืงอ่อน ออก
ดอกเดอืนธนัวาคม-กุมภาพนัธ ์ ผลแบบเมลด็เดยีวแขง็เปลอืกนอกสนี ้าตาลปนเทา แตกแบบ
สีเ่หลีย่ม เปลอืกในสเีหลอืงปล่อยทิง้ไวจ้ะเป็นสนี ้าตาลด า  การ ตดิผลเดอืนมนีาคม -เมษาย น
กระจายพนัธป์า่เตง็รงั ปา่ผสมผลดัใบ ปา่ดบิแลง้ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลดบิและสกุรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมนีาคม-เมษายน 
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มะม่วงป่า มะม่วงคนั 

ช่ือทัว่ไป : มะม่วงปา่ มะม่วงขีย้า 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Mangifera duperreana Pierre var.siamensis Craib 

ช่ือวงศ ์: ANACARDIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ต้นขนาดกลางถงึใหญ่ สงู 12-30 เมตร ไม่ผลดัใบ ใบเด่ียว  เรยีงสลบั รปูใบหอก
หรอืรปูขอบขนาน กวา้ง 3.5-6.5 ซม. ยาว 11-23 ซม. ปลายใบเป็นติง่แหลมสัน้ โคนใบสอบเขา้
และมกัเบีย้ว ขอบใบเรยีบ ผวิใบดา้นบนเขม้เป็นมนั ดอกช่อแยกแขนง ดอกย่อยสเีหลอืงอ่อน 
ออกทีซ่อกใบและปลายกิง่ กลบีเลีย้ง 5 กลบี รปูไข ่กลบีดอก 5 กลบี มน ดอกขนาดเลก็ ผลสดมี
เน้ือเมลด็เดยีวแขง้ ทรงกลมหรอืร ีเปลอืกผลหนา และเหนียว มกีลิน่หอม ผลดบิเนื้อมรีสฝาด 
เมลด็สเีหลอืงอ่อน รปูป้อมการกระจายพนัธป์า่เบญจพรรณ ออกดอกเดอืนมกราคม-กุมภาพนัธ ์
ตดิผลเดอืนมนีาคม-เมษายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค :  ผลดบิและสกุรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมนีาคม-เมษายน 
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มะม่วงแก้ว มะม่วงบ้าน 

ช่ือทัว่ไป: มะม่วงแกว้ มะม่วงบา้น 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Mangifer  aindica  Linn 

ช่ือวงศ:์ ANACARDIACEAE 

 

 

ลกัษณะ : ไม้ยืนต้นสงู 10-20 เมตร แตกกิง่กา้นสาขาเป็นพุ่มทรงกลมหนาแน่น ใบเด่ียวออก
เวยีนสลบัเยอะบรเิวณปลายกิง่ ใบเป็นรปูรแีกมรปูขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมน เนื้อใบ
ค่อนขา้งหนาแขง็ ผวิใบเรยีบเป็นมนั สเีขยีวสด หลงัใบเป็นสเีขยีวหม่น ดอกช่อเชงิลด แต่ละช่อ
ประกอบดว้ยดอกย่อยขนาดเลก็จ านวนมาก เป็นสเีหลอืงอ่อนหรอืสเีหลอืงนวล มกีลิน่หอม ผลรปูร ี
ผลดบิรสเปรีย้วจดัฉ ่าน ้า เมื่อผลสกุเป็นสเีหลอืงทอง การกระจายพนัธป์า่เบญจพรรณ ออกดอก
เดอืนมกราคม-กุมภาพนัธ ์ตดิผลเดอืนมนีาคม-เมษายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลดบิและสกุรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมนีาคม-เมษายน 
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บงัม่วงกะล่อน มะม่วงป่า 

ช่ือทัว่ไป : มะม่วงปา่ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Mangifera pentandraHook. f. 

ช่ือวงศ ์: ANACARDIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ต้นขนาดกลางถงึใหญ่ ล าต้นตัง้ตรง สงูตัง้แต่  10-30เมตร พุ่มกวา้ง สลี าตน้เมื่อ
อ่อนจะมสีนี ้าตาลปนเขยีว เมื่อแก่จะเป็นสเีทา แตกเป็นสะเกด็  ใบประกอบแบบขนนก ใบเหนียว
คลา้ยหนงั เหน็เสน้ใบชดัเจนทัง้สองดา้น ใบแก่เขยีวแก่ เรยีงสลบั ใบแหง้สอีอกแดง  ดอกย่อยสี
ขาวอมเหลอืงหรอืขาวครมีกลบีเลีย้งแยก 4-5 กลบี มกีลิน่หอม  ผลสดคลา้ยมะม่วงลกูเลก็ สเีขยีว
อมเหลอืงเน้ือผลนุ่ม ฉ ่าน ้า สสีม้ รสหวาน เมลด็มลีกัษณะแบน สขีาวหรอืเหลอืง พบการ
แพร่กระจายในแถบภาคใตข้องไทย มาเลเซยี สงิคโปร ์

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลดบิและสกุรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมนีาคม-เมษายน 
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มะม่วงหวัแมงวนั 

ช่ือท้ิงถ่ิน : มะม่วงหวัแมงวนั 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Buchanania latifolia Roxb. 

ช่ือวงศ ์:ANACARDIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ยืนต้น  สงู 8-20 เมตร ล าต้นมลีกัษณะเปลาตรง เรอืนยอดเป็นพุ่มทบึ ตามกา้น
และกิง่อ่อนมขีนยาวสนี ้าตาลแดงทัว่ไป เปลอืกตน้แตกเป็นร่องหรอืเป็นสะเกด็ยาวๆ ตามล าตน้ มี
สเีทาแก่หรอืสดี า เปลอืกดา้นในเป็นสแีดงเลอืดหม ูเมื่อถากเปลอืกในจะมนี ้ายางสนี ้าตาลไหลซมึ
ออกมา เมื่อถากทิง้ไวจ้ะมยีางสดี า ท าใหผ้วิหนงัพุพองได ้ใบเป็นใบเดีย่ว ลกัษณะของใบเป็นรปูไข่
กลบัแกมรปูรยีาว หรอืรปูขอบขนาน ปลายใบมนสอบแหลม โคนใบสอบ สว่นขอบใบเรยีบ ดอก
เป็นช่อบรเิวณปลายกิง่ กา้นช่อดอกมขีนสนี ้าตาลแดงขึน้ปกคลุมอย่างหนาแน่น แยกแขนงสัน้ๆ 
เวลาดอกบานท าใหด้เูป็นกอ้นทบึ ดอกมขีนาดเลก็สขีาวผลเป็นรปูทรงค่อนขา้งกลมหรอืป้อม ผล
อ่อนเป็นเขยีวปนม่วง หรอืเขยีวปนม่วงแดง เมื่อแก่เป็นสดี าการกระจายพนัธุพ์บขึน้ตามปา่เบญจ
พรรณแลง้และปา่เตง็รงัทัว่ๆ ไป ทีส่งูจากระดบัน ้าทะเล 50-300 เมตร 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลดบิและสกุรบัประทานได ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดรูอ้น 
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ตีนตัง่ นมแมวป่า 

ช่ือทัว่ไป :  นมแมวปา่ 
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 รปูรหีรอืรปูไข ่ปลายใบมน โคน
ใบมนเวา้เลก็น้อยหรอืเป็นรปูหวัใจ สว่นขอบใบเรยีบ 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 รปูกลมร ีผวิเรยีบเป็นมนั สเีขยีวมขีนสนี ้าตาลปกคลุม พอสกุสแีดง เมลด็
ภายในผลมกีลม ประเทศไทยพบทุกภาค ยกเวน้ภาคใต ้พบตามปา่เบญจพรรณและปา่เตง็รงั 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รสหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืน พฤษภาคม – กนัยายน 
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หมากกล้วยน้อย 

ช่ือทัว่ไป : บกันมแมว หมากนมแมว กลว้ยปา่ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Melodorum siamense  (Scheff) Ban 

ช่ือวงศ ์ : ANNONACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมพุ้่มรอเลือ้ย กิง่อ่อนมขีนสนี ้าตาลปกคลุม ใบเด่ียว เรยีงสลบั รปูขอบขนานแกมรปู
ใบหอก โคนใบมนหรอืหยกัเวา้ ปลายใบแหลม ขอบใบเรยีบ ดอกเดีย่วหรอืออกเป็นกระจุก 2-4 

ดอก ตรงขา้มใบ มกีลิน่หอมในช่วงเยน็ กลบีเลีย้ง 3 กลบี สเีขยีว รปูสามเหลีย่ม กลบีดอก 6 กลบี 
เรยีงเป็นสองวง สเีหลอืงนวล รปูไขแ่กมสามเหลีย่ม กลบีหนา กลบีวงในมขีนาดเลก็กว่า  ออกดอก
มากในช่วงฤดฝูน  ผลเป็นผลกลุ่ม มผีลย่อย 6-15 ผล รปูร ีสเีหลอืง แต่ละผลย่อยม ี 5-8 เมลด็ถิน่
ก าเนิดเป็นพชืเฉพาะถิน่ พบเฉพาะในประเทศไทย บรเิวณปา่เบญจพรรณออกดอกเกอืบตลอดปี 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้รสหวานหอม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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หมากต้องแล้ง 

ช่ือทัว่ไป  : น ้าเตา้แลง้ น ้าน้อย ตอ้งแล่ง นมน้อย 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Polyalthia evecta  (Pierre) Finet &  Gagnep. 

ช่ือวงศ ์ : ANNONACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้พุ่มขนาดเลก็สงู 0.5-1 เมตร เปลอืกตน้เรยีบ สนี ้าตาลด า กิง่กา้นเลก็ ใบเดีย่วเรยีง
สลบั รปูขอบขนานหรอืรปูวงร ีกวา้ง 2-4 ซม. ยาว 6-12 ซม. ฐานใบรปูลิม่ ปลายใบแหลม ขอบใบ
เรยีบ ผวิใบเรยีบ ใบดา้นบนสเีขยีวเขม้ เกลีย้ง ดา้นหลงัมขีนสัน้ ประปราย ดอกเดีย่ว ออกทีซ่อก
ใบ บรเิวณกิง่อ่อน กลบีดอกสเีหลอืง เน้ือหนา ม ี2 ชัน้ ชัน้ละ 3 กลบี แบ่งเป็นกลบีดอกชัน้นอก สี
เขยีวอมเหลอืง รปูสามเหลีย่มแยกกนั กลบีดอกชัน้ใน มขีนาดใหญ่กว่ากลบีดอกชัน้นอก สเีหลอืง
นวล ทอรสั รปูนูน เกสรเพศผู ้รปูลิม่ มจี านวนมาก อดักนัแน่น หนัออกดา้นนอก บนฐานลอ้มรอบ
รงัไขจ่ านวนมาก ซึง่อยู่กลางฐาน เกสรเพศเมยี มรีงัไขเ่หนือวงกลบี กลบีเลีย้ง บางคลา้ยกระดาษ 
รปูสามเหลีย่ม ดา้นนอกของกลบีมขีนสัน้บางสทีอง ดา้นในเกลีย้ง ผลเป็นผลกลุ่มมหีลายผลย่อย
รวมเป็นช่อ ผลย่อยรปูทรงกลม ผลแก่สนี ้าตาลปนแดง เมื่อสกุสแีดง ออกดอกมถุินายน-สงิหาคม 
พบตามปา่ละเมาะ ชายทะเล ทีท่ิง้รา้ง 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้รสหวานหอม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนกรกฎาคม – ตุลาคม 

 

 



ความหลากหลายของพืชอาหารป่าและการใช้ประโยชน์จากชมุชน  9 

 

 

เงาะป่า 

ช่ือท้ิงถ่ิน  : คายขา้ว เงาะพวง 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Uvaria  hirsute  Jack. 

ช่ือวงศ ์ : ANNONACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้เถาเน้ือแขง็ ยาว 10 - 20 เมตร กิง่อ่อนมขีนยาวรปูดาวสนี ้าตาลขึน้หนาแน่น 
เปลอืกตน้สดี า แตกเป็นร่องใบเดีย่ว เรยีงสลบั รปูขอบขนาน รปูวงรแีกมขอบขนานหรอืรปูใบหอก
กลบั กวา้ง 3-7 ซม. ยาว 10-20 ซม. โคนใบกลม หยกัเวา้และเบีย้วเลก็น้อย ปลายใบเรยีวแหลม 
ใบอ่อนหลงัใบมขีน ทอ้งใบมขีนหยาบและแขง็รปูดาวสนี ้าตาล มมีากทีเ่สน้กลางใบและขอบใบ 
ดอกเดีย่ว ออกทีซ่อกใบ กลบีดอกสแีดง รปูขอบขนาน เรยีงเป็น 2 ชัน้ ใบประดบั 2 ใบ กลบีเลีย้ง
สเีขยีว ผลกลุ่ม ผลย่อยรปูทรงกลมแกมร ีเปลอืกมขีนยาว ขนแขง็ คลา้ยหนาม เหมอืนผลเงาะ ผล
อ่อนสเีขยีวเมื่อสกุสแีดงสม้ มเีน้ือใสฉ ่าน ้าหุม้เมลด็ เมลด็แบนสดี า ออกดอกเดอืนพฤษภาคม-

มถุินายน ผลสกุเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม พบตามปา่เตง็รงั ปา่ดบิแลง้ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้รสหวานอมเปรยีว 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม 
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หมากผีผว่น หมากนมววั 

ช่ือทัว่ไป  : หมากนมววัหมากนมควาย หมากตนีตัง่นมควาย 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Uvaria pierreiFinet & Gagnep. 

ช่ือวงศ ์: ANNONACEAE 

 

 

ลกัษณะ :  ไม้พุ่มรอเลือ้ย ล าตน้สงูไดถ้งึ 5 เมตร กิง่อ่อนมขีนละเอยีดสนี ้าตาลแดงใบเด่ียว เรยีง
สลบัรปูวงรหีรอืรปูไข ่ผวิใบมขีนสนี ้าตาลแดงทัง้สองดา้น กวา้ง 2.5-3.5 ซม. ยาว 4.5-10 ซม.ดอก
ออกเป็นกระจุก 2-3 ดอกทีก่ิง่กา้น กลบีดอกสแีดงเขม้ กลิน่หอมผล เป็นผลกลุ่ม รปูไขห่รอืไขก่ลบั
เมื่อสกุสแีดงสด  ออกดอกและผล ช่วงเดอืนกนัยายน-พฤศจกิายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลดบิและสกุรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนกนัยายน-พฤศจกิายน 
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หมากผีผว่นน้อย  
ช่ือทัว่ไป  :  ห าลงิ หมากผผี่วน ผผี่วนนมแมว นมววั ผพีวน หมากนมแมว 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Uvaria rufa Blume 

ช่ือวงศ ์ :  ANNONACEAE 

 

 

ลกัษณะ :  ไม้เถาเลือ้ย สงู1.5-4 เมตร กิง่กา้นและยอดอ่อนปกคลุมดว้ยขนละเอยีดสนี ้าตาลแดง
หนาแน่น ใบเดีย่ว เรยีงสลบั รปูไขแ่กมรปูขอบขนาน รปูรแีกมรปูขอบขนาน หรอืรปูรแีกมรปูไข่
กลบั กวา้ง 4-6 ซม. ยาว 6-15 ซม. ปลายแหลมหรอืเรยีวแหลม โคนมนหรอืกลม ขอบเรยีบ แผ่น
ใบบางคลา้ยกระดาษ หลงัใบมขีนรปูดาวแขง็ ดา้นล่างมขีนอ่อนนุ่มหนาแน่น ดอก เดีย่ว หรอื
ออกเป็นกระจุก 2-3 ดอก ทีก่ิง่กา้น ออกตรงขา้มใบ หรอืเหนือซอกใบ มขีนกระจายหนาแน่น ใบ
ประดบัม ี1 ใบ รปูสามเหลีย่มปลายมน 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 รปูรหีรอืรปูรแีกมรปูขอบขนาน มขีนสนี ้าตาลสัน้ๆปกคลุม ผลเริม่สกุสเีหลอืง สกุเตม็ทีส่ ี
แดงสด เนื้อขา้งในสขีาวเมลด็รปูร ีแต่ละผลม ี14-18 เมลด็ โคนเวา้ ปลายมน ขอบเรยีบ ผวิเกลีย้ง 
สนี ้าตาลพบทัว่ไปในปา่เตง็รงั ปา่เบญจพรรณ ปา่ดบิแลง้ ปา่ละเมาะ ตัง้แต่ใกลร้ะดบัน ้าทะเล 
จนถงึทีส่งูประมาณ 1,000 เมตร ออกดอกเดอืนมนีาคม-เมษายน ตดิผลเดอืนมถุินายน-กรกฎาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลดบิและสกุรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมถุินายน-กรกฎาคม 
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หมากตะไก้ 

ช่ือท้ิงถ่ิน : ก าแพงเจด็ ชัน้ตะลุ่มนก ตาไก ้น ้านอง มะต่อมไก่ หลุมนก  
ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Salacia chinensis L. 

ช่ือวงศ ์:  CELASTRACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้เถาเน้ือแขง็หรอืไม้พุ่มรอเลือ้ย สงู 2-6 เมตรเปลือกล าต้น เรยีบสเีทานวล เน้ือไม้
มวีงปีสนี ้าตาลแดงเขม้จ านวนหลายชัน้เหน็ชดัเจน เรยีงซอ้นกนัเป็นชัน้ 7-9 ชัน้ใบเดีย่ว เรยีงตรง
ขา้ม สลบัตัง้ฉาก แผ่นใบค่อนขา้งหนา แผ่นใบรปูวงร ีรปูไข ่รปูวงรแีกมใบหอก หรอืรปูไขก่ลบั 
กวา้ง 2-4 ซม.ยาว 4-8 ซม. ปลายแหลมหรอืมน โคนใบสอบ ขอบหยกัหยาบๆ หลงัใบเรยีบเป็น
มนัสเีขยีวเขม้ ทอ้งใบเรยีบ เน้ือใบกรอบ ผวิใบดา้นบนและดา้นล่างค่อนขา้งหนาเป็นมนั ดอกเลก็ 
สเีขยีวอมเหลอืงหรอืเหลอืง ออกเป็นช่อ แบบกระจุกหรอืช่อแยกแขนงสัน้ๆ ตามซอกใบ มกีลบี
ดอก 5 กลบี สเีหลอืงปนเขยีว ม ี 3-6 ดอก กลบีเลีย้งเลก็มากม ี 5 กลบี เกสรเพศผู ้ 3 อนั สัน้ อบั
เรณูรปูสอ้ม รงัไขม่ ี3 ช่อง ซ่อนอยู่ในจานฐานดอก ออวุลม ี2 เมด็ ผลสด รปูร่างค่อนขา้งกลม ผวิ
ผลเกลีย้ง รปูกระสวยกวา้ง หรอืร ีผลอ่อนสเีขยีว ผลสกุสแีดงหรอืสแีดงอมสม้ ภายในมี เมลด็กลม
ขนาดใกลเ้คยีงกบัผล 1 เมลด็ ออกดอกช่วงเดอืน มกราคม-มนีาคม พบตามปา่ชายทะเล ปา่เบญจ
พรรณทัว่ไป 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้รสหวานเลีย่น ไม่ควรรบัประทานเพราะจะท าใหเ้กดิ
อาการมนึเมาได ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืน กุมภาพนัธ-์พฤษภาคม  
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หมากดกู 

ช่ือท้ิงถ่ิน : มะดกู กะดกูดกูหนิ ดกูแจก มะดุก หลกัหนิ ยายปลวก บัก๊โคก้ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Siphonodon celastrineus Griff. 

ช่ือวงศ ์: CLEOMACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้ต้น สงู 10-25 เมตร ใบเป็นใบเดีย่ว ออกเรยีงสลบักนั รปูขอบขนาน ขอบใบมกัจะ
เป็นซีฟ่นัตืน้ๆ บางจกัห่างหรอืแทบมองไม่เหน็ชดั เน้ือใบค่อนขา้งหนาคลา้ยแผ่นหนงั ดอกสขีาว
ครมี ออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ม ี 2-3 ดอก ดอกบางทีม่จีุดสนี ้าตาลแดง กลบีรองดอก 5 กลบี 
โคนเชื่อมตดิกนัปลายแยกรปูไตหรอืกึง่กลม กลบีดอกรปูไข ่ 5 กลบีซอ้นทบักนั ปลายมน เกสรผู ้
เชื่อมตดิกนัทีค่รึง่หนึ่ง หรอืใกล้ๆ  โคนดอก ออกดอกในช่วงประมาณเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืน
มถุินายน ผลรปูรกีวา้งหรอืรปูกลม สเีขยีวหรอืเขยีวอมเหลอืง พบขึน้กระจายทัว่ไป ในปา่โปร่งที่
ค่อนขา้งชืน้ ผลสกุรบัประทานได ้เป็นผลในช่วงประมาณเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนกุมภาพนัธ์  สว่น
ใหญ่พบทางภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย ทีร่ะดบัความสงูไม่เกนิ 800 เมตร จาก
ระดบัน ้าทะเล 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนกรกฎาคม-กุมภาพนัธ ์
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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 รปูรแีกมรปูไขก่วา้ง ขนาด กวา้ง 6-10 ซม. 

ยาว 8-15 ซม. กา้นใบยาว 1-3 ซม. มกัมต่ีอมบวม 1 คู่บนกา้นเหน็ชดัเจน ดอก เป็นช่อออก ตาม 
ปลายกิง่หรอืซอกใบ ม ี 3-5 ช่อดอก ดอกเป็นดอกสมบรูณ์เพศ สเีหลอืงนวล สว่นบนเป็นรปูถว้ย
ตืน้มขีนปกคลุมดา้นนอก ผล เป็นผลสด รปูวงรคี่อนขา้งกลม ผวิเกลีย้ง ผลแก่ย่นและเปลีย่นเป็นสี
ด า เมลด็เดีย่ว แขง็ ผวิขรุขระรปูยาวรพีบทัว่ไปตามปา่เบญจพรรณและปา่ดบิแลง้ ทีร่ะดบัความ
สงู 50-800 เมตร ออกดอกเดอืน พฤษภาคม-สงิหาคม ผลแก่ช่วงเดอืน ตุลาคม-มกราคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลแก่รบัประทานเป็นผลไมก้บัพรกิเกลอืรสเฝ่ือน แต่เมื่อรปัระทานน ้าตาม
จะหวานชุ่มคอ 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืน ตุลาคม-มกราคม 
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ตะโกนา 

ช่ือท้ิงถ่ิน : มะถ่านไฟผ ี นมงวั  ตะโก  มะโก  พญาชา้งด า  โก  ตองโก 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Diospyros rhodocalyx  Kurz. 

ช่ือวงศ ์ :  EBENACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ยืนต้นขนาดเลก็ สงู 8-15 เมตร เปลอืกตน้สดี า แตกเป็นร่องลกึ ใบเด่ียว ออกเรยีง
สลบั รปูรคี่อนขา้งกลม รปูไขก่ลบั ปลายใบมนมตีิง่สัน้หรอืมรีอยหยกัเวา้เขา้เลก็น้อย โคนใบเป็น
รปูลิม่หรอืป้าน ขอบใบเรยีบ กวา้ง 2.5-7 ซม.ยาว 3-12 ซม. แผ่นใบค่อนขา้งหนาและเหนียว หลงั
ใบเรยีบสเีขยีวเขม้เป็นมนั ดอกเป็นดอกช่อ ดอกแยกเพศอยู่ต่างตน้กนั ดอกเพศผูเ้ป็นช่อเลก็ๆ 
ช่อหนึ่งมดีอกย่อย 3 ดอก กลบีดอก 4 กลบี กลบีเลีย้ง 4 กลบี มขีนนุ่ม มเีกสรเพศผู ้ 14-16 อนั 
ดอกเพศเมยีจะออกตามซอกใบ กลบีเลีย้งและกลบีดอกจะเหมอืนกบัดอกเพศผูแ้ต่มขีนาดใหญ่กว่า 
รงัไขม่ลีกัษณะป้อมมขีนเป็นเสน้ไหมคลุม มเีกสรเพศผูเ้ทยีมประมาณ 8-10 อนั ออกดอกเดอืน
มนีาคม-มถุินายน ผลเป็นรปูทรงกลม ผวิผลเรยีบ ผลอ่อนมขีนสนี ้าตาลแดงคลุมอยู่หนาแน่น โคน
ผลมกับุ๋ม กลบีจุกผลชีอ้อกหรอืแนบลู่ไปตามผวิของผล ขา้งในมขีนสนี ้าตาลแดงและมขีนนุ่ม
ทางดา้นนอกพืน้กลบีขอบกลบีมกัเป็นคลื่น ผลสกุสแีดงหรอืแดงปนสม้ ภายในผลมีเมลด็ประมาณ 
3-5 เมลด็ รปูไขร่สีนี ้าตาลมเีน้ือหุม้สขีาวฉ ่าน ้า ตดิผล เดอืนมนีาคม-มถุินายน  พบไดทุ้กภาคตาม
ปา่เบญจพรรณแลง้ ปา่ละเมาะ และตามทุ่งนา 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้รสเฝ่ือน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมนีาคม-มถุินายน 
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หมากหลอด 

ช่ือทัว่ไป  : สลอดเถา 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Elaeagnus latifolia  L. 

ช่ือวงศ ์: ELAEAGNACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้เถาเน้ือแขง็ ตามล าตน้และกิง่มเีกลด็สเีทาหรอืสเีงนิ ใบเป็นใบเดีย่วเรยีงสลบักนั
แผ่นใบรปูรหีรอืรแีกมรปูหอกกวา้ง 3.5 – 5.5 ซม.ยาว 6 – 12 ซม.โคนใบแหลมหรอืมนปลายใบ
มนแหลมหรอืเป็นติง่เลก็น้อยขอบใบเรยีบเน้ือใบบางดา้นบนสเีขยีวอมน ้าเงนิเกลีย้งดา้นล่างมเีกลด็
เลก็ๆ สนี ้าตาลดา้นบนเป็นร่องลกึมเีกลด็เลก็ๆ สนี ้าตาลปกคลุม ดอกออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ
เป็นดอกสมบรูณ์เพศ หรอืมดีอกเพศผูป้ะปนดว้ยกลบีดอกมเีพยีงชัน้เดยีว เชื่อมตดิกนัเป็นหลอด 
มเีกสรผู ้4 อนัตดิอยู่กบัหลอดท่อดอกรงัไขภ่ายในมชี่องเดยีวท่อรบัไขเ่ลก็ยาวคลา้ยเสน้ดา้ย  ผล
รปูรสีแีดง หรอืแดงอมสม้มจีุด สขีาว 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รสเปรยีว 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดรูอ้น 
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หมากเม่า 

ช่ือทัว่ไป  :  เม่า มกัเม่า เม่าตาควาย มะเม่าเม่าสรอ้ยหมากสม้สรอ้ย 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Antidesma acidum Retz. 

ช่ือวงศ ์:  EUPHORBIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้พุ่มหรอืไม้ยืนต้นขนาดเลก็ ล าตน้ตัง้ตรง สงู 2-5 เมตร ใบเป็นใบเดีย่ว ออกเรยีง
สลบั รปูหอกกลบั ปลายใบแหลม โคนใบแหลม สว่นขอบใบเรยีบ กวา้ง 2-5 ซม.ยาว 4-9 ซม. 

แผ่นใบมขีนขึน้ประปรายทัง้สองดา้น ออกดอกเป็นช่อแบบแยกแขนงเชงิลด โดยจะออกตามซอก
ใบและทีป่ลายกิง่ ดอกย่อยมจี านวนมากและเป็นแบบแยกเพศอยู่กนัคนละตน้ ไม่มกีลบีดอก สว่น
กลบีเลีย้งเป็นสเีขยีวอ่อน ผลกลุ่มออกเป็นช่อยาว รปูทรงกระบอก เป็นผลสด เนื้อผลฉ ่าน ้า 
ลกัษณะของผลย่อยเป็นรปูไขห่รอืรปูทรงกลม ผลดบิเป็นสเีขยีว สว่นผลสกุจะเปลีย่นเป็นสแีดง
หรอืสมี่วงเขม้ และจะเป็นสดี าเมื่อแก่จดั  พบกระจายพนัธุต์ามธรรมชาตใินปา่ผลดัใบ ปา่เตง็รงั 
และปา่ดบิทัว่ไป 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รสเปรยีวหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 
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หมากเม่าไข่ปลา 

ช่ือทัว่ไป  : หมากเม่าปา่ เม่าสรอ้ยBlack 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
หรอืเป็นติง่แหลมเลก็น้อย โคนใบมนกลมถงึหยกัเวา้ สว่นขอบใบเรยีบ หลงัใบและทอ้งใบเรยีบ
เกลีย้ง หใูบเป็นรปูลิม่แคบ ร่วงง่าย ออกดอกเป็นช่อเชงิลด ออกตามซอกใบและทีป่ลายยอด ดอก
เป็นแบบแยกเพศอยู่ต่างตน้กนั ดอกย่อยมขีนาดเลก็และมจี านวนมาก สเีขยีวอมเหลอืง ดอกเพศผู้
ออกเป็นช่อ แกนช่อมขีนสัน้นุ่มสนี ้าตาลแดง ใบประดบัเป็นรปูใบหอก มขีนสัน้นุ่ม ไม่มกีา้นดอก 
กลบีเลีย้ง 3-6 กลบี ไม่มกีลบีดอก กา้นชอูบัเรณูสขีาวและมขีน เกสรเพศเมยีทีเ่ป็นหมนั รปูกรวย
กลบั มขีนสัน้นุ่ม ดอกเพศเมยีคลา้ยดอกเพศผู ้แต่ใหญ่กว่า รงัไขอ่ยู่เหนือวงกลบี รปูไขห่รอืกลม 
ออกดอกเดอืนมนีาคม-เมษายน ออก ผลเป็นช่อ ผลย่อยมขีนาดเลก็ รปูค่อนขา้งกลมรหีรอืแบน
เลก็น้อย ผวิผลมขีน ผนงัชัน้ในแขง็ ผลอ่อนเป็นสขีาว พอแก่สแีดงเขม้เกอืบด า ภายในผลมเีมลด็ 
1-2 เมลด็ ตดิผลเดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม  พบทัว่ทุกภาคของประเทศ ตามปา่เตง็รงั ปา่เบญจ
พรรณ ปา่ละเมาะ ชายปา่ดบิ ปา่โปร่ง ปา่ชายเลน ชายฝ ัง่ทะเล ทีโ่ล่งลุ่มต ่า ตามทุ่งหญา้ เรอืกสวน
ทัว่ไป และตามปา่พรุ  

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รสเปรยีวหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 
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หมากเม่าหลวง 

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
ตน้ ดอกมขีนาดเลก็สขีาวอมเหลอืง ออกดอกเดอืนมนีาคม-เมษายน ผลมขีนาดเลก็เป็นพวง 
ภายใน 1 ผลประกอบดว้ย 1 เมลด็ ผลดบิสเีขยีวอ่อนหรอืเขยีวเขม้ มรีสเปรีย้ว พอสกุเป็นสแีดง
และม่วงด า ผลสกุจะมรีสหวานอมเปรีย้วปนฝาดเลก็น้อยออกดอกและตดิผลช่วงเดอืนมนีาคม-

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 รปูรแีกม
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 กลบีรองกลบีดอกรปูขอบขนานแคบๆ รงัไขม่ขีน ผล 
ค่อนขา้งกลมหรอืร ีสผีวิเหลอืงถงึแดง ผวิเกลีย้ง ม ี 1-3 เมลด็ เนื้อหุม้เมลด็สขีาวขุน่ รสเปรีย้วอม
หวาน ขึน้ในปา่ดงดบิใกลล้ าธาร หรอืทีช่ ืน้ในปา่ผลดัใบ 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
กิง่ทีป่ลายยอด กิง่กา้นจะเปราะและแตกง่าย 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 
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มะขามป้อม 

ช่ือทัว่ไป :  มะขามป้อม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Phyllanthus emblica  L. 

ช่ือวงศ ์: EUPHORBIACEAE 

 

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

มม. ยาว 8-12 มม. รปูขอบขนานตดิเรยีงสลบั สเีขยีวอ่อนเรยีงชดิกนั ใบสัน้มาก เสน้แขนงใบไม่
ชดัเจนดอกขนาดเลก็แยกเพศ แต่อยู่บนกิง่หรอืตน้เดยีวกนั ออกตามง่ามใบ 3-5 ดอกแน่น ตาม
ปลายกิง่ กลบีเลีย้ง 6 กลบี ดอกสขีาวหรอืขาวนวล ผลทรงกลมมเีน้ือหนา ผลอ่อนมสีเีขยีวอ่อน 
ผลแก่มเีขยีวอ่อนค่อนขา้งใส มเีสน้ริว้ๆ ตามยาว สงัเกตได ้ 6 เสน้ เปลอืกหุม้เมลด็แขง็ม ี 6 เสน้ 
เมลด็ม ี6 เมลด็  พบตามปา่เบญจพรรณแลง้ ปา่เตง็รงัและปา่ดบิเขาทัว่ไป 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลแก่รบัประทานเป็นผลไมก้บัพรกิเกลอื แกก้ระหายน ้า  
ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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ก่อกินลูก 

ช่ือทัว่ไป:ก่อหนิ ก่อกนิลกู ก่อเหบิ ก่อใหญ่ ก่อใบเลื่อม ก่อตาหม ูก่อหมาก 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Castanopsis piriformisHickel & A. Camus 

ช่ือวงศ ์:FAGACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้ยืนต้นขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ สงู 10-30 เมตร เปลอืกตน้สนี ้าตาลปนเทา แตก
เป็นสะเกด็ เปลอืกในสนี ้าตาลหรอืชมพอู่อนใบเดีย่วเรยีงแบบสลบั รปูรหีรอืรปูใบหอก กวา้ง 7-10 

ซม. ยาว 9-15 ซม. ปลายใบเรยีวแหลม ฐานใบสอบถงึแหลมทู่ ขอบใบเรยีบ แผ่นใบค่อนขา้งหนา 
ผวิใบเกลีย้ง ดา้นบนสเีขยีวเขม้เป็นมนั ดา้นล่างสอี่อนกว่า ผวิเกลีย้ง กา้นงอเลก็น้อยและบวม
บรเิวณโคนกา้น ดอกช่อออกเป็นกระจุกแน่นทีป่ลายกิง่ ดอกย่อยไม่มกีา้นดอก สขีาวปนเหลอืง
เป็นกระจุกๆ ละ 3-5 ดอก มกีลิน่ฉุน ร่วงง่าย ช่อดอกเพศผูแ้ละเพศเมยีแยกต่างช่อหรอืร่วมช่อ 
หากร่วมช่อ ช่อดอกเพศเมยีอยู่โคนช่อ ช่อดอกเพศผูแ้ยกแขนงมาก กลบีเลีย้งแยกกนัอสิระ 6 

กลบี เกสรเพศผู ้ 12 อนั ผวิเกลีย้ง รงัไขร่ปูลกูขา่ง มขีนปกคลุมหนาแน่น ม ี 3 ช่อง มอีอวุล 2 

เมลด็ ยอดเกสรเพศเมยีม ี 3 อนัผลเชื่อมต่อกนัเป็นกลุ่มเบยีดอดักนัแน่นบน ผลแก่แขง็มาก ผวิ
เกลีย้ง รปูกลมหรอืร ีคลา้ยรปูลกูขา่ง กาบหุม้ผลสเีขยีวอ่อนหุม้มดิตวัผล ผวิกาบผลมแีนวเสน้คด
โคง้ไปมา กาบหุม้จะแยกจากปลายสูโ่คนเมื่อผลแก่จดั แต่ละกาบหุม้มผีล 1 ผล พบตามปา่สนผสม 
ปา่ผลดัใบ ปา่ดบิแลง้ ทีค่วามสงู 250-950 เมตร ออกดอกกนัยายน-ธนัวาคม ตดิผลเดอืน
มถุินายน-กนัยายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : เมลด็ เผาใหส้กุรบัประทานได ้รสมนั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมถุินายน-กนัยายน 
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หมากเบน็ 

ช่ือทัว่ไป  :  ตะขบปา่ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Flacourtia indica  (Burm.f.) Merr 

ช่ือวงศ ์ :   FLACOURTIACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ยืนต้น ขนาดเลก็ถงึขนาดกลาง สงู 2-15 เมตร มหีนามยาวตามล าตน้และกิง่ซึง่
หนามเหล่านี้จะร่วงไปเมื่อตน้โตเตม็ทีใ่บเดีย่ว ออกเป็นกระจุก ใบมรีปูร่างหลายแบบ รปูไขถ่งึรปู
หอกขอบใบหยกัเหมอืนฟนัเลื่อย แผ่นใบเรยีบหรอืมขีนนุ่มสัน้ ปกคลุมบนผวิทัง้สองดา้น กา้นใบสี
แดงยาวเรยีว มขีนนุ่มๆ สัน้ปกคลุมดอก ออกเป็นช่อสัน้ ๆ มดีอกย่อย 4-6 ดอก มกีลุ่มขนนุ่มสัน้ๆ 
ปกคลุม ออกดอกบรเิวณง่ามใบและบรเิวณปลายกิง่ ดอกเพศผูแ้ละดอกเพศเมยีจะแยกกนัอยู่คน
ละตน้ ดอกมขีนาดเลก็ กลบีเลีย้งม ี4-6 กลบี โคนตดิกนั ปลายแยก ผล เป็นผลทีอ่่อนนุ่ม ผลสกุมี
สดี า – แดง ลกัษณะกลมหรอืรปูไขอ่อก  ดอกระหว่างเดอืนมนีาคม-เมษายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รสหวานฝาด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมนีาคม-มถุินายน 
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หมากม่วย 

ช่ือท้ิงถ่ิน  :  หมากดกู เมื่อยดกู 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Gnetum  macrostachyum  Hook.  f. 

ช่ือวงศ ์ :  GNETACEAE 

 

ลกัษณะ  :  พืชเมลด็เปลือยไม้เถาเน้ือแขง็ มวีงปีสแีดงเขม้ เปลอืกเถาแก่สนี ้าตาล แตกร่อน มรีู
อากาศมากใบเดีย่วเรยีงตรงขา้ม รปูขอบขนานถงึรปูขอบขนานแกมรปูใบหอก กวา้ง 4-5 ซม. ยาว 
14-16 ซม. เน้ือใบหนาและเหนียวคลา้ยแผ่นหนงั ปลายใบเป็นติง่แหลม โคนใบแหลมถงึมน ดอก
ช่อแบบช่อเชงิลด ออกทีซ่อกใบหรอืตามล าตน้ สรา้งโคนหรอืสตรอบลิสัเดีย่ว ออกเป็นช่อแกนรปู
ทรงกระบอก เป็นกลุ่ม เรยีงเป็นชัน้สชีมพแูดง ดอกแยกเพศ ดอกย่อยเรยีงเป็นชัน้ ชัน้ละประมาณ 
10 ดอก มขีนสนี ้าตาลลอ้มรอบแต่ละชัน้ ปกคลุมหนาแน่น เมลด็เปลอืยทรงร ีออกเป็นช่อ หนึ่งช่อ
มปีระมาณ 20-25 เมลด็กา้นช่อสัน้ ทีโ่คนแต่ละเมลด็มขีนนุ่มสัน้สนี ้าตาลจ านวนมากปกคลุม เมลด็
ไม่มผีลห่อหุม้ มกีลบีนุ่มคลา้ยหนงัหุม้อยู่ เมื่อยงัอ่อนสเีขยีวเมื่อแก่สชีมพแูกมสม้ สว่นปลายมี
หนามแหลมขนาดเลก็มากหน่ึงอนัยื่นออกมาเลก็น้อย พบตามปา่เตง็รงั ออกดอกและตดิผลราว
เดอืนเมษายน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : เมลด็ เผาใหส้กุรบัประทานได ้รสมนั 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนเมษายน 
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กระบก 

ช่ือทัว่ไป  :  กระบก 

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

ช่ือวงศ ์ :  IRVINGIACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ยืนต้นขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ สงู 35 เมตร ล าตน้เปลาตรง เรอืนยอดแน่นทบึ 
โคนตน้หนา เปลอืกสเีทาอมน ้าตาล เรยีบ  ใบเดีย่วเรยีงเวยีน รปูร ีรปูรแีกมรปูขอบขนาน รปูไข ่
หรอืรปูไขแ่กมรปูขอบขนาน ปลายเป็นติง่แหลม โคนสอบมน ขอบเรยีบ แผ่นใบหนาคลา้ยแผ่น
หนงั ดา้นบนเขยีวเขม้เป็นมนั ดา้นล่างสเีขยีวเทา ปลายแหลมโคง้รปูดาบ หลุดร่วงง่าย ทิง้ร่องรอย
เป็นวงแหวนบนกิง่ ช่อ ดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบ หรอืปลายกิง่ ดอกมกัจะออก
ก่อนทีจ่ะเกดิใบชุดใหม่ ดอกร่วงอย่างรวดเรว็ ใบประดบั รปูไขป่ลายแหลม ขนาดเลก็ ดอกขนาด
เลก็ สขีาวอมเขยีว กลบีเลีย้งและกลบีดอก อย่างละ 5 กลบี ปลายกลบีดอกมว้นออก ผลเป็นผลสด 
แบบผลผนงัชัน้ในแขง็ รปูไขห่รอืรปูร ีมนีวลเลก็น้อย ผลมสีเีขยีว เมื่อผลสกุสเีหลอืง มเีน้ือสสีม้
เมลด็1 เมลด็ แขง็ รปูไขห่รอืรปูรแีกมรปูไข ่ค่อนขา้งแบน เน้ือในเมลด็สขีาว และมนี ้ามนั พบตาม
ปา่เตง็รงั ปา่ชายหาด ปา่เบญจพรรณ ปา่ดบิแลง้ ตลอดจนปา่ดบิชืน้ ทีส่งูตัง้แต่ใกลร้ะดบัน ้าทะเล 
จนถงึประมาณ 300 เมตร ออกดอกระหว่างเดอืนมกราคม-มนีาคม ผลเดอืนกุมภาพนัธ-์ สงิหาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : เน้ือในผล ควัรบัประทาน รสมนั ผลเกบ็ไดน้านเป็นปี 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนกุมภาพนัธ-์ สงิหาคม 
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หมากเคง็ 

ช่ือทัว่ไป  :  Velvet tamarind,กาหย ีนางด า ย ีหย ีเคง็ หมากเขง้แคงแคง็ หมากแขง้ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Dialium cochinchinense Pierre 

ช่ือวงศ ์ :  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ต้น  สงู 15-30 เมตร ใบประกอบแบบขนนก ปลายคลี ่เรยีงสลบั ใบรปูไขถ่งึรปูร ี
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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แต้ 

ช่ือท้ิงถ่ิน  :  มะค่าแต ้มะค่าหนาม มะค่า  หยุม 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Sindora siamensis  Teijsm.  ex Miq. 

ช่ือวงศ ์ :  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ต้นผลดัใบ สงู 10-15 ม. ใบเป็นใบประกอบ ใบย่อยม ี 3-4 คู่ แกนช่อใบยาว 2-4 

ซม. แผ่นใบหนา รปูไขก่วา้ง ขนาดกวา้ง 3-8 ซม. ยาว 6-15 ซม. ดอกสเีหลอืงแกมแดง ออกเป็น
ช่อ ยาว 10-25 ซม. ทุกสว่นมขีนสนี ้าตาล กา้นดอกย่อย ยาว 0.2-0.4 ซม. กลบีรองดอกรปูไข่
กวา้ง ปลายกลบีมหีนามขนาดเลก็ กลบีดอกยาว 7 มม. เกสรผู ้10 อนั ม ี2 อนัใหญ่กว่าอนัอื่น 
ออกดอกเดอืน  มนีาคม - พฤษภาคม ผลเป็นฝกัเดีย่ว สดี า มหีนามแหลมทีผ่วิทัว่ไป รปูไขก่วา้ง 
โคนเบีย้วและมกัมตีิง่แหลม ขนาดผ่าศนูยก์ลาง 4.5-10 ซม. ภายในม ี1-3 เมลด็ ผลแก่ กรกฎาคม 
– กนัยายน พบตามปา่ผลดัใบ ปา่ดบิแลง้ และปา่ชายหาด ทีร่ะดบัใกลน้ ้าทะเล จนถงึระดบั 400 ม.  

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : เมลด็น าไปคัว่ไฟใหส้กุ แช่น ้า รบัประทาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ผลแก่ กรกฎาคม – กนัยายน 
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มะขาม 

ช่ือทัว่ไป  :  Tamarind, Indian date,  มะขาม 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Tamarindus indica L.   

ช่ือวงศ ์ :  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 

 

ลกัษณะ :  ไมย้นืตน้ขนาดกลางถงึใหญ่ สงู 15-30 เมตร แตกกิง่กา้นสาขามาก เปลอืกตน้ขรุขระ
และ ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยรปูขอบขนาน จ านวน 10-20 คู่ ออกตรงขา้ม ใบเลก็ ออกเป็นคู่
ทีป่ลายใบ ช่อดอกแบบช่อเชงิลดหอ้ยลง ออกตามปลายกิง่ขนาดเลก็ กลบีดอกสเีหลอืง มจีุดประสี
แดงหรอืม่วงแดงอยู่กลางดอก กลบีดอก ม ี 5 กลบี ออกดอกฤดฝูน  ผลแบบฝกั โคง้ ยาว รปูร่าง
ยาวหรอืโคง้ ฝกัอ่อนมเีปลอืกสเีขยีวอมเทา สนี ้าตาลเกรยีม เน้ือในตดิกบัเปลอืก เมื่อแก่ฝกั
เปลีย่นเป็นเปลอืกแขง็กรอบหกัง่าย เน้ือมรีสเปรีย้วหรอืหวาน ฝกัจะมเีมลด็ 3 –12 เมลด็ เมลด็แก่
แบนเป็นมนัและมสีนี ้าตาล ตดิฝกัเดอืนตน้ฤดหูนาว ฝกัแก่ตน้ฤดรูอ้น 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ใบอ่อน ยอดอ่อน ผลดบิ ผลสกุ เครื่องแกง 
ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว-ฤดรูอ้น 
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หมากขามแป 

ช่ือทัว่ไป  :  Manila Tamarind,  หมากขามแป มะขามเทศ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Pithecellobium dulce  (Roxb.) Benth. 

ช่ือวงศ ์:  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้ต้นสงู 15 ม. เปลอืกเรยีบมหีนามในต าแหน่งรอยกา้นใบ ( leaf scar) ล าต้นสเีทา
แกมขาวหรอืเทาด าใบเรยีงสลบั ใบประกอบแบบขนนก 2 ชัน้ ใบย่อยรปูไขก่ลบัหรอืรปูร ีกวา้ง 
0.5-2.5 ซม. ยาว 1.5-4.5 ซม. โคนใบเบีย้ว ปลายใบมน ขอบใบเรยีบ ขอบใบ 2 ขา้งโคง้ไม่เท่ากนั 
ผวิใบเรยีบถงึมขีนเลก็น้อย กา้นใบอ่อนมขีนปกคลุม โคนกา้นใบมหีใูบคลา้ยหนาม  ดอกช่อเกดิที่
ปลายกิง่ ดอกย่อยมกีลบีเลีย้ง 5 กลบี กลบีดอก 5 กลบี สเีขยีวแกมขาว ตดิกนัเป็นหลอด ปลาย
แยกเป็น 5 แฉก ปลายกลบีมน เกสรเพศผูจ้ านวนมาก กา้นชอูบัเรณูเชื่อม ตดิกนัเป็นหลอด เกสร
เพศเมยี 1 อนัฝกัค่อนขา้งแบนถงึทรงกระบอกมรีอยคอดตามแนวสนั และเปลอืกนูนตามจ านวน
เมลด็ ผลขดเป็นวงหรอืเป็นเกลยีวกวา้ง 1-2 ซม. ยาว 5-15 ซม. เน้ือผลเมื่อแก่จดัสชีมพหูรอืสแีดง 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รสหวานมนั  
ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
 

 

 

 

 

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


ความหลากหลายของพืชอาหารป่าและการใช้ประโยชน์จากชมุชน  31 

 

 

หมากเอนอ้า 

ช่ือทัว่ไป  :  โคลงเคลง พญารากขาว หญา้พลองขนอา้น้อย เอนอา้น้อย เอนอา้ขน 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Osbeckia stellata  Buch. Ham. ex Ker Gawl. 

ช่ือวงศ ์ :  MELASTOMATACEAE 

 

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

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้รสหวานหอม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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หมากต้อง กระท้อน 

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

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

ช่ือวงศ ์ :  MELIACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ต้นขนาดกลางถงึใหญ่ ไม่ผลดัใบ สงู 15-40 เมตร ตน้เปลาตรง แตกกิง่ต ่า เปลอืก
สเีทาอมน ้าตาล ค่อนขา้งเรยีบใบแก่จดัสแีดงอฐิหรอืสแีสด ใบช่อ ยาว 20-40 ซม. ช่อตดิเรยีงสลบั
เวยีนกนัไป ใบปลายช่อเป็นใบเดีย่ว ดอกช่อ ออกรวมเป็นช่อ ไม่แยกแขนงตามปลายกิง่ ช่อยาว 
5-15 ซม. มขีนนุ่มทัว่ไป ดอกเลก็ สเีหลอืงอ่อน หรอืเขยีวอ่อนอมเหลอืง ดอกสมบรณ์ูเพศ 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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มะหาด 

ช่ือท้ิงถ่ิน  : ขนุนปา่ปวกหาด มะหาดใบใหญ่ หาดขนุน ฮดั หาด 

ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Artocarpus  lacucha Roxb. 

ช่ือวงศ ์ :  MORACEA 

 

ลกัษณะ :  ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม่ผลดัใบ สงู 15-20 เมตร ล าตน้เปลาตรง ทรงพุ่ม เปลอืกตน้สี
ด า สเีทาแกมน ้าตาล ล าตน้มกัมรีอยแตกและมยีางไหลซมึออกมา แหง้ตดิ ตามกิง่อ่อนและยอด
อ่อนมขีนปกคลุม ใบเด่ียว ออกเรยีงสลบัในระนาบเดยีวกนั รปูร ีรปูไข ่หรอืรปูขอบขนาน ปลาย
ใบมนหรอืแหลมเป็นติง่แหลม โคนใบมนหรอืเวา้มนขอบใบเรยีบเป็นคลื่นเลก็น้อยกวา้ง 5-20 ซม. 

ยาว 10-30 ซม. ผวิใบดา้นบนมขีนหยาบเลก็น้อย ดา้นล่างเป็นสเีขยีวอมเทา มขีนหยาบสเีหลอืง
เลก็น้อย ใบแก่สเีขยีวเขม้ เหนียวคลา้ยหนงั มเีสน้ใบขา้งประมาณ 8-20 คู่ จรดกนัทีข่อบใบ เสน้ใบ
ย่อยเหน็ชดัเจนทีด่า้นทอ้งของใบ มหีใูบขนาดเลก็บาง รปูหอกหลุดร่วงง่าย ออก ดอก เป็นช่อ
กระจุกแน่นกลมสเีหลอืงหม่นถงึสชีมพอู่อน ออกตามซอกใบ ดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่ในตน้
เดยีวกนั คนละช่อ ช่อดอกเพศผูก้ลม ออกดอกเป็นช่อเดีย่ว มเีกสรเพศผูจ้ านวนมาก ช่อดอกเพศ
เมยีเป็นรปูไขห่รอืเป็นรปูขอบขนานสเีหลอืงอ่อน ออกตามกลบีช่วงบน ปลายกลบีดอกหยกั กลบี
เลีย้ง 4 กลบี ออกดอกกุมภาพนัธ-์เมษายน ผลเป็นสดและมเีน้ือ รปูทรงกลมค่อนขา้งบดิเบีย้วเป็น
ตะปุม่ตะป ่า ผวิผลขรุขระและมขีนนุ่มคลา้ยก ามะหยี ่ผลอ่อนสเีขยีว สกุสเีหลอืงอ่อนถงึสม้ เน้ือผล
นุ่มเป็นสเีหลอืงถงึสชีมพ ูภายในผลมี  เมลด็ จ านวนมาก รปูขอบขนานหรอืเกอืบกลม เมลด็สี
น ้าตาลเทา ตดิผลมนีาคม-พฤษภาคม พบตามปา่ดงดบิ ปาเตง็รงั ปา่เบญจพรรณ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลดบิและสกุรบัประทานได ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : มนีาคม-สงิหาคม 
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มะเด่ือน ้า 
ช่ือท้ิงถ่ิน :  มะเดื่อเกลีย้ง มะเดื่อ เดื่อน ้า มะเดื่อหอม หมากเดื่อ มะเดื่อดง 
ช่ือวิทยาศาสตร:์ Ficus racemosa  L.    

ช่ือวงศ ์:  MORACEA 

 

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

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลอ่อน รบัประทานเป็นผกัสด ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความหลากหลายของพืชอาหารป่าและการใช้ประโยชน์จากชมุชน  35 

 

 

หมากไฮ 

ช่ือท้ิงถ่ิน : โพขีน้กโพขีป้ราสาท 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Ficus rumphiiBlume 

ช่ือวงศ ์: MORACEAE 

 

 

ลกัษณะ : ไม้ยืนต้น สงูประมาณ 20 เมตร หรอืเป็นไมพุ้่ม ขึน้บนพืน้ดนิหรอืกึง่องิอาศยั เป็นไม้
ผลดัใบ กิง่แก่สเีหลอืงน ้าตาล กิง่อ่อนเป็นเหลีย่ม อาจมขีนนุ่มสขีาวปกคลุมบางๆ ใบเรยีงเวยีน 
แผ่นใบรปูรแีกมไข ่กวา้ง 4-12 ซม. ยาว 5-16 ซม. ผวิใบคลา้ยแผ่นหนงั ไม่มขีนปกคลุม ปลายใบ
เรยีวแหลม โคนใบรปูตดั รปูหวัใจ หรอืรปูลิม่ หใูบเกลีย้ง หลุดร่วงง่าย ช่อ ดอกออกทีป่ลายยอด 
หรอืทีโ่คนใบ อยู่เดีย่วหรอืเป็นคู่ ไม่มกีา้น ใบประดบัเกลีย้ง ตดิทน ฐานรองดอกสว่นยอดเวา้เขา้ 
ดอกเพศผูก้ระจายตวั กลบีรวมสแีดงเขม้ รงัไขส่ขีาว ผลกึง่ทรงกลม ผวิเกลีย้ง เมื่ออ่อนสจีะเปลีย่น
จากเขยีวเป็นสมี่วงด าเมื่อแก่ ผวิมกัเหีย่วย่นเมื่อแหง้ พบตามปา่เบญจพรรณ ปา่ดบิแลง้ ปา่ดบิชืน้ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลอ่อนรบัประทานเป็นน ามาต าเมีย่งอสีาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดฝูน 
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หม่อน 

ช่ือท้ิงถ่ิน  :Mulberry tree, White Mulberry, หม่อน 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Morus alba  Linn. 

ช่ือวงศ ์ :  MORACEA 

 

ลกัษณะ :  เป็นไมพุ้่ม สงู 2-7 เมตร ใบเดีย่ว ออกเรยีงสลบั รปูไข ่หรอืรปูไขก่วา้ง ปลายใบแหลม
ยาว โคนใบเวา้เป็นรปูหวัใจ ขอบใบเรยีบหรอืหยกัเวา้เป็นพ ูแผ่นใบสเีขยีวเขม้เรยีบเงา หลงัใบ
สากระคายมอื มหีใูบเป็นรปูแถบแคบปลายแหลม ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด แยก
เพศแต่อยู่บนตน้เดยีวกนั ดอกรปูทรงกระบอก ดอกย่อยมขีนาดเลก็ วงกลบีรวมเป็นสขีาวหม่น
หรอืเป็นสขีาวแกมสเีขยีว ช่อดอกเป็นหางกระรอก ผลเป็นผลรวมอยู่ในกระจุกเดยีวกนั ออกตาม
ซอกใบ รปูทรงกระบอก ผลสเีขยีว เมื่อผลสกุสมี่วงแดงเขม้หรอืสมี่วงด า เกอืบด า เน้ือน่ิม ฉ ่าน ้า 
และมรีสหวานอมเปรีย้ว พบไดท้ัว่ไปในปา่ดบิ ปลกูกนัมากทางภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้รสหวานอมเปรยีว 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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กล้วยนวล 

ช่ือท้ิงถ่ิน : Elephant banana, Ensets, กลว้ยโทน กลว้ยหวัโต กลว้ยญวน 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Musa glaucaRoxb 

ช่ือวงศ ์:MUSACEAE 

 

ลกัษณะ : พืชล้มลุกมกีาบใบกลายเป็นล าตน้เทยีม มจีุดสดี าม่วงกระจาย รปูทรงกระบอก ล าตน้
สงู 5 - 6 เมตร โคนตน้กวา้งอวบใหญ่ กาบล าตน้สเีขยีวมนีวลหนาสขีาว ไม่มหีน่อ ใบเป็นใบเดีย่ว 
รปูรยีาวขอบขนาน กวา้ง 50-60 ซม. ยาว 1.4-1.8 เมตร แผ่นใบเกลีย้งสเีขยีวเขม้ ทอ้งใบมนีวล
หนา มรี่องเปิดทีเ่สน้กลางใบ กา้นใบสัน้ ดอก เป็นช่อขนาดใหญ่คลา้ยระฆงัหอ้ยดิง่ลง ปลมีใีบ
ประดบัขนาดใหญ่สเีขยีวเรยีงสลบัชดิตดิกนัตัง้แต่โคนจนถงึปลายช่อดอกรปูกรวย ยาว 2.5 เมตร 
มใีบประดบัเรยีงซอ้นเหลื่อมกนั แต่ละใบม ีดอกประมาณ 10-20 ดอก ดอกเพศผูอ้ยู่ช่วงปลาย 
ดอกเพศเมยีออกบรเิวณช่วงโคน กลบีรวมทีป่ลายม ี3 หยกั รปูหวัใจ ผลอยู่รวมกนัเป็นหวภีายใน
ปล ีเป็นผลเดีย่ว รปูรสี ัน้ๆ มสีนัตามยาว ภายในผลมเีน้ือเยื่อบางๆ และมีเมลด็สดี าขนาดใหญ่ ผวิ
เรยีบและแขง็มาก ประเทศไทยพบไดท้ัว่ไป 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้รสหวานออกฝาด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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กล้วยป่า 

ช่ือท้ิงถ่ิน  :  กลว้ยปา่  
ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Musa acuminata Colla    

ช่ือวงศ ์ :  MUSACEAE 

 

ลกัษณะ  :  พชืลม้ลุก มลี าตน้เทยีมสงู 2.5-3.5 เมตร ขนาดผ่าศนูยก์ลางประมาณ 15 ซม. กาบล า
ตน้มนีวลเลก็น้อย ใบเป็นใบเดีย่ว รปูขอบขนาน กวา้ง 40-60 ซม. ยาว 2-3 เมตร ชขูึน้ค่อนขา้ง
ตรง กา้นใบสชีมพอูมแดงมกัมปีระ ดอกออกเป็นช่อเอนคลา้ยงวง สว่นปลายเป็นปลลีกัษณะทรง
กระสวย ใบประดบัรปูไขก่วา้งค่อนขา้งยาว ปลายแหลม ดา้นบนสมี่วงอมแดง มนีวล ดา้นล่างที่
โคนสแีดงจดั เมื่อเปิดจะมว้นงอออก ภายในมแีถบเกสรทีเ่รยีงตวัคลา้ยนิ้วมอืหรอืหว ีไม่ซอ้นมาก
หลายชัน้ จะบานจากสว่นโคนปลลีงมาหาปลายช่อปล ีผลเป็นหว ีผลเดีย่วรปูทรงกลมแกมขอบ
ขนาน โคนมน ปลายสอบ โคง้งอเลก็น้อย ผลมเีน้ือบาง สขีาว รสหวาน ภายในมเีมลด็เรยีงอดัแน่น
จ านวนมาก สดี า ผนงัหนา แขง็ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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หมากสีดา 

ช่ือท้ิงถ่ิน : ฝรัง่หนูฝรัง่อนิเดยี 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Psidium cujavillusBurm.f. 

ช่ือวงศ ์: MYRTACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้พุ่มขนาดเลก็ สงู 2-5 เมตร ผวิเปลอืกตน้เรยีบเกลีย้ง กิง่อ่อนเป็นสีเ่หลีย่ม ใบเด่ียว 

เรยีงตรงขา้ม เน้ือใบหนา หยาบ ใตท้อ้งใบเป็นริว้ เหน็เสน้ใบชดัเจน ขนขึน้นวลบาง ดอกแบบช่อ 
ช่อหนึ่งมดีอกย่อย 3 - 5 ดอก ดอกเลก็ สขีาวอมเขยีวอ่อน กลบีเลีย้งแขง็ ผลรปูทรงกลม รปูไข ่
หรอืรปูร ีผวิ เกลีย้ง สเีขยีว เน้ือในขาว รสหวาน กรอบ ผลสกุสเีหลอืง มี เมลด็ เลก็ๆ แขง็อยู่
ภายในจ านวนมาก 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลแก่และสกุรบัประทานได ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ปลายฤดแูลง้ถงึตน้ฤดฝูน คอื ช่วงเดอืนมนีาคม-มถุินายน 
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หมากสีดา 

ช่ือทัว่ไป : หมากสดีาฝรัง่ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Psidium guajava  L. 

ช่ือวงศ ์: MYRTACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้พุ่มขนาดกลางสงู 3-10เมตร แตกกิง่กา้นสาขามากมายใบหนาและแขง็  ใบเดีย่ว
ออกเป็นคู่ตรงขา้มกนั รปูใบรปีลายใบและโคนใบมน หลงัใบ มขีนอ่อนนุ่มทอ้งใบหยาบ เสน้ใบราก
แหชดัเจน ผวิใบมสีเีขยีวอมเทา เปลอืกตน้เรยีบ ยอดอ่อนมขีนอ่อนสัน้ๆ  ดอก ช่อตรงสว่นยอด
ของกิง่กา้นช่อละ 2-3 ดอก ดอกสขีาว เกสรตวัผูจ้ านวนมากกลิน่หอม ร่วงง่าย กลบีเลีย้งมคีวาม
คงทนและตดิทีผ่ลมรีปูร่างต่างๆ  กนั  ผลกลมโต ผลดบิมสีเีขยีว เมื่อสกุมสีเีขยีวปนเหลอืง เน้ือ
ของผลมสีนีวลถงึเหลอืงบางชนิดเน้ือผลสแีดง กลิน่เฉพาะ เมลด็ภายในจ านวนมาก สนี ้าตาลอ่อน 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลแก่ ผลสกุรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ปลายฤดแูลง้ถงึตน้ฤดฝูน คอื ช่วงเดอืนมนีาคม-มถุินายน 
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หว้านก 

ช่ือทัว่ไป : เสมด็แดง หวา้ หวา้ทุ่ง 
ช่ือวิทยาศาสตร ์: Syzygium cinereum(Kurz) Chantar.&J.Parn. 

ช่ือวงศ ์: MYRTACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้ยืนต้นขนาดกลางถงึใหญ่ สงู 10- 20 เมตร ไม่ผลดัใบ ทรงพุ่มกลม เปลอืกตน้สเีทา
อ่อนหรอืสอีอกน ้าตาล แตกเป็นร่องลกึตามยาว ใบเดีย่ว เรยีงตรงขา้ม รปูขอบขนาน กวา้ง 3-8 

ซม. ยาว 7-16 ซม. ปลายใบมนป้าน ฐานใบสอบเรยีว ขอบใบเรยีบ แผ่นใบหนาและเหนียว ผวิใบ
เรยีบเกลีย้ง ใบอ่อนสนี ้าตาลอมแดงดอกช่อแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามซอกใบใกลป้ลายกิง่ 
ดอกเลก็สเีขยีวอมเหลอืง ดอกย่อย 30-40 ดอก ไม่มกีา้นดอก กลบีดอก 4 กลบี เชื่อมเป็นถุงปิด
ดอกตูม และหลุดเมื่อดอกบาน กลบีมต่ีอมเป็นจุดๆ เกสรตวัผูจ้ านวนมาก สขีาว ปลายสเีหลอืง
อ่อน ชัน้กลบีเลีย้งเชื่อมตดิกบัฐานรองดอกรปูกรวย ปลาย 4 แฉก สเีขยีวอ่อน ผลสดรปูทรงกลม
แป้น สเีขยีวแลว้เปลีย่นเป็นสชีมพ ู เมลด็ ทรงกลมแป้น สนี ้าตาลอ่อน ออกดอกราวเดอืน
กุมภาพนัธ-์มนีาคม ตดิผลราวเดอืนมนีาคม-พฤษภาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมนีาคม-พฤษภาคม 
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หมากหว้า 

ช่ือทัว่ไป  : Jambolan plum, Java plum, หมกหวา้สชีมพ ูลกูหวา้ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Syzygiumcumini (L.) Skeels 

ช่ือวงศ ์:  MYRTACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ยืนต้นสงู 10-35 เมตร เปลอืกตน้ค่อนขา้งเรยีบ สนี ้าตาล ใบเดีย่ว ออกตรงขา้ม 
รปูไขห่รอืรปูร ีมจีุดน ้ามนัทีบ่รเิวณขอบใบ ดอกช่อ  สขีาวหรอืสเีหลอืงอ่อน ออกทีซ่อกใบหรอื
ปลายยอด ฐานรองดอกเป็นรปูกรวย กลบีเลีย้ง 4 กลบี กลบีดอก 4 กลบี เกสรตวัผูม้จี านวนมาก 
ออกดอกและตดิผลราวเดอืน ธนัวาคม-มถุินายน ผลเป็นผลสด รปูรแีกมรปูไข ่ฉ ่าน ้า มสีมี่วงด 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 าตน้มทีัง้เป็นเหงา้อยู่ใตด้นิ และเป็นไหลอยู่เหนือดนิใตน้ ้า 
ท่อนยาว มปีลอ้งสเีหลอืงอ่อนจนถงึสเีหลอืง หากตดัตามขวางจะเหน็เป็นรกูลมๆ อยู่หลายร ูไหล
จะเป็นสว่นเจรญิไปเป็นตน้ใหม่ ใบเป็นใบเดีย่ว ใบอ่อนจะลอยปริม่น ้า ใบแก่แผ่นใบจะชขูึน้เหนือ
น ้า รปูเกอืบกลมและมขีนาดใหญ่ ขอบใบเรยีบและเป็นคลื่น ผวิใบดา้นบนเป็นนวลเคลอืบอยู่ กา้น
ใบจะตดิอยู่ตรงกลางของแผ่นใบ กา้นใบแขง็และเป็นหนาม มนี ้ายาวสขีาว เมื่อหกักา้นมสีายใยสี
ขาวๆ ใบอ่อนจะเป็นสเีทานวล ปลายจะมว้นงอขึน้เขา้หากนัทัง้สองดา้น  ออก ดอกเป็นดอกเดีย่ว 
มสีขีาว สชีมพ ูดอกมกีลิน่หอม มกีลบีเลีย้ง 4-5 กลบี ขนาดเลก็ กลบีดอกมจี านวนมากและเรยีง
ซอ้นกนัอยู่หลายชัน้ รปูไข ่ในดอกมเีกสรตวัผูส้เีหลอืงอยู่เป็นจ านวนมาก ลอ้มรอบอยู่บรเิวณ
ฐานรองดอกมลีกัษณะเป็นรปูกรวยหงาย เรยีกว่า “ฝกับวั” ทีป่ลายอบัเรณู มสีขีาว เกสรตวัเมยีมรีงั
ไขฝ่งัอยู่ในฐานรองดอก เมื่ออ่อนเป็นสเีหลอืง หากแก่แลว้จะเปลีย่นเป็นสเีขยีว ช่องรงัไขเ่รยีงเป็น
วงบนผวิหน้าตดั มจี านวน 5-15 อนั กา้นดอกมสีเีขยีวยาว มหีนามเหมอืนกา้นใบ กา้นดอกจะชขูึน้
เหนือน ้าและชขูึน้สงูกว่ากา้นใบเลก็น้อย บานในตอนเชา้ ออกดอกและผลในช่วงเดอืนสงิหาคม-

ธนัวาคม ฝักมผีลอ่อนสเีขยีวนวลจ านวนมาก รปูกรวยออกผลเป็นกลุ่มรปูกลมร ีในเมลด็มดีบีวั 
หรอืตน้อ่อนฝงัอยู่กลางเมลด็สเีขยีว 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลอ่อนรบัประทานเป็นผลไม ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ในช่วงเดอืนสงิหาคม-ธนัวาคม 
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มะเฟือง 

ช่ือทัว่ไป : มะเฟือง 
ช่ือวิทยาศาสตร ์: Averrhoa carambolaLinn. 

ช่ือวงศ ์ :  OXALIDACEAE 

 

ลกัษณะ :  ไม้ยืนต้นขนาดกลางสงู 8-12 เมตร แตกกิง่กา้นสาขามากล าต้นสัน้ เรอืนยอดแน่นทบึ 
ล าตน้สนี ้าตาลอมแดง ผวิขรุขระใบประกอบแบบขนนก ออกเรยีงสลบั แต่ละใบมใีบย่อย 3-11 ใบ 
ใบย่อยออกตรงขา้มกนัหรอืเรยีงสลบักนั ใบย่อยรปูขอบขนาน แถบใบหอก กวา้ง 2-3.5 ซม. ยาว 
3-9 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรยีบ ผวิใบมนั ใบอ่อนสเีขยีวอมแดง ใบย่อยตรงปลาย
ใบมขีนาดใหญ่  ดอกช่อขนาดเลก็ โคนเชื่อมตดิกนั ปลายแยก 5 กลบี กลบีดอกสชีมพ ูถงึม่วง
แดง แต่ตอนโคนกลบีสซีดีจางเกอืบขาว ปลายกลบีโคง้งอน ออกตามซอกใบทีม่ใีบตดิอยู่ หรอืใบ
ร่วงหลุดไปแลว้ กลบีเลีย้งสมี่วงม ี5 กลบี ปลายแหลม กา้นชชู่อดอกมสีมี่วง  ผลสด รปูกลมร ีอวบ
น ้า มสีนัเด่นชดั ลกัษณะเป็นกลบีขึน้เป็นเฟือง 5 เฟือง มองเหน็เป็นสนัโดยรอบผล 5 สนั เมื่อผ่า
ตามขวางจะเป็นรปูดาว 5 แฉก ดบิสเีขยีว ผลสกุสเีหลอืงอ่อนอมสม้ เน้ือผลชุ่มน ้า รสหวานอม
เปรีย้ว  เมลด็แบนสดี า ยาวเรยีว มหีลายเมลด็ 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลดบิ และสกุรบัประทานได ้

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูวาน 
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ตาล 

ช่ือทัว่ไป  : Asian Palmyra palm,Palmyra palm, ตาลโตนด ตาลใหญ่ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Borassus flabelliferL. 

ช่ือวงศ ์:  PALMACEAE 

 

ลกัษณะ  :  ไม้ยืนต้น ประเภทปาลม์แยกเพศกนัอยู่คนละตน้ สงู 25-40 เมตร ล าต้นเป็นเสีย้นสี
ด าและแขง็มาก โคนตน้จะมรีากเป็นกลุ่มใหญ่ ใบเดีย่ว เรยีงสลบักนั ลกัษณะกลมคลา้ยพดั แผ่น
ใบหนามสีเีขยีว ปลายใบเป็นจกัลกึถงึครึง่แผ่นใบ ขอบของทางกา้นทัง้สองขา้งมหีนามแขง็คลา้ย
ฟนัเลื่อยแขง็ๆ สดี าและคมมากอยู่ตามขอบกา้นใบ ดอกสขีาวอมเหลอืง ออกดอกช่อแบบช่อแยก
แขนงระหว่างกาบใบ ดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่ต่างตน้กนั ม ีช่อดอกเพศผูใ้หญ่รวมกนัเป็นกลุ่มๆ 
คลา้ยนิ้วมอื หรอืเรยีกว่า “นิ้วตาล” ช่อดอกเพศเมยีคลา้ยกบัเพศผู ้แต่เป็นปุม่ปม ในดอกหน่ึงๆ 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 

javascript:__doPostBack('tvwResult','s0\\979')
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หมากห่มห่อ 

ช่ือท้ิงถ่ิน  :  passionflower, Stinking Passion Flower,  Fetid passionflower, Scarletfruit,  

กระทกรกปา่ รุง้นก ต าลงึทอง ผกัขีร้ิว้ ห่อทอง รกชา้ง 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Passiflora foetida  L.   

ช่ือวงศ ์ :  PASSIFLORACEAE 

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

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้รสหวานอมเปรยีว 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี พบมาในฤดฝูน 

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

ช่ือท้ิงถ่ิน : หมากหนาม หนามเลบ็เหยีย่ว มะตนัขอ ยบัยิว้ พุทราขอ เลด็เหยีย่ว เลบ็เหยีย่ว แสง
ค า สัง่คนั  ตาฉู่แม โลชมู ีเลบ็แมว ยบัเยีย่ว 
ช่ือวิทยาศาสตร ์: Ziziphus oenoplia (L.) Mill. var oenoplia 

ช่ือวงศ ์: RHAMNACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้พุ่มรอเลือ้ย เน้ือแขง็ ยาว 3-10 เมตร เถาและกิง่มหีนามสัน้แหลมโคง้ตามล าตน้ 
และกิง่กา้น เปลอืกเถาเรยีบหรอืขรุขระเลก็น้อย สดี าเทา กิง่อ่อนมขีนสนี ้าตาล เปลอืกในสแีดง ใบ
เป็นใบเดีย่ว ออกเรยีงสลบั รปูไขแ่กมรปูใบร ีกวา้ง 1-3 ซม. ยาว 2-6 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบ
เบีย้วเลก็น้อย ขอบใบเรยีบ แผ่นใบอ่อน ผวิใบดา้นบนเรยีบ หรอืมขีนเลก็น้อย ผวิใบดา้นล่างมขีน
นุ่มจ านวนมาก เสน้ใบ 3 เสน้ ออกจากฐานใบไปปลายใบ ดอกออกเป็นช่อทีซ่อกใบเป็นช่อกระจุก 
ขนาดเลก็ ดอกย่อยจ านวนมาก มขีนเลก็น้อย ใบประดบัช่อดอก 1 อนั มขีนกระจายทัว่ไป ดอก
จ านวน 5-11 ดอก มขีนเลก็น้อย กลบีดอกม ี 5 กลบี รปูชอ้น ปลายกลม สเีขยีว หรอืสเีขยีวอม
เหลอืง ออกสลบักบักลบีเลีย้ง เกสรเพศผู ้ม ี5 อนั สเีขยีวอมเหลอืง กา้นชเูกสรแบน ตดิทีฐ่านของ
กลบีดอก อบัเรณูรปูสามเหลีย่ม สนี ้าตาล เกสรเพศเมยี มรีงัไขเ่หนือวงกลบี รงัไขเ่กดิจาก 2 คาร์
เพล แต่ละคารเ์พลม ี 1 ช่อง และ 1 ออวุล กา้นและยอดเกสรเพศเมยีคลา้ยรปูขวด เกลีย้ง สเีขยีว
อมเหลอืง จานฐานดอกผวิขรุขระ สเีหลอืง กลบีเลีย้งม ี5 กลบี ผลสดรปูทรงกลมหรอืรปูไข ่ขนาด 
ผลอ่อนสเีขยีวพอสกุเปลีย่นเป็นสมี่วงด า มขีนกระจายทัว่ไป เมลด็แขง็ม ี1 เมลด็ รปูร่างค่อนขา้ง
กลม ปลายกลม พบตามปา่เตง็รงั ปา่เบญจพรรณ และปา่คนืสภาพ ออกดอกราวเดอืนมนีาคม-

พฤษภาคม ตดิผลเดอืนมถุินายน-สงิหาคม ผลแก่มรีสเปรีย้ว รบัประทานได ้

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้มรีสหวานจนถงึออกเปรยีวหวานในบางตน้ 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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หมากทนั 

ช่ือท้ิงถ่ิน : พุทราปา่ มะตนันางตม้ตน้มะตนัหลวงมะทอ้งมะตองมะตนัตน้ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Ziziphus mauritiana Linn. 

ช่ือวงศ ์:  RHAMNACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้ยืนต้นขนาดกลางถงึขนาดใหญ่มหีนามตามล าตน้ กิง่หอ้ยยอ้ยลงมาใบเดีย่วเรยีงกนั
แบบสลบั ในแนวระนาบเดยีวกนั ตวัใบกลมหรอืรุปไข ่โคนใบไม่เท่ากนั ปลายใบมนหรอืมหียกั
ตืน้ๆ เนื้อใบค่อนขา้งหนา ดา้นบนสเีขยีวเขม้เป็นเงามนั ผวิเกลีย้ง ดา้นล่างมขีนสนี ้าตาล หรอืสี
ขาว ใบกลมโตขนาด 1 นิ้วฟุต ดอกออกดอกเป็นดอกชอ่ขนาดเลก็ ออก ตามตน้และกิง่กา้นทีม่ี
หนามดอกเป็นช่อสเีหลอืงเลก็ๆ มกีลิน่หอม ผลกลมหรอืกลมร ีหอ้ยลง ผลดบิสเีขยีว สกุสเีหลอืง
พบตามทีร่กรา้ง และปา่โปร่ง 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลแก่และสกุรบัประทานได ้รสหวานออกเปรยีวอมฝาด 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว-ตน้ฤดรูอ้น 
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เง่ียงปลาดกุ 

ช่ือท้ิงถ่ิน : เงีย่งดุกเลก็ หนามเงีย่งดุก  
ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Canthium berberidifolium Geddes 

ช่ือวงศ ์ : RUBIACEA 

 

ลกัษณะ : ไม้พุ่มสงู 1-2 เมตรเปลือกสนี ้าตาล ตามกิง่และล าตน้มหีนามแหลม กิง่กา้นมกัโน้มลง
ใบเดีย่ว เรยีงตรงขา้ม รปูใบหอกกลบัถงึรปูไข ่กวา้ง 1-1.5 เซนตเิมตร ยาว 1.5-2 เซนตเิมตร 
หลงัใบสเีขยีวสด เขม้เป็นมนั มขีนประปราย ปลายใบมน ฐานใบสอบ ขอบใบเรยีบดอกเดีย่ว ออก
ทีซ่อกใบ ขนาดเลก็ สเีหลอืงอ่อน กลบีดอกม ี5 กลบี กลบีเลีย้ง 5 กลบีผลสด รปูทรงกลม เริม่แรก
สเีขยีวแลว้เปลีย่นเป็นสเีหลอืง สสีม้ และสแีดงสดตามล าดบั เมลด็แขง็ ผลแก่สสีม้ ออกดอกช่วง
เดอืนเมษายนถงึกรกฎาคม ผลสดมรีสเปรีย้วอมหวานรบัประทานได ้

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสดมรีสเปรีย้วอมหวานรบัประทานได ้
ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : พฤษภา-กนัยายน 
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เขม็ป่า 

ช่ือท้ิงถ่ิน : เขม็ตาไก่ เขม็ดอยเขม็โคก 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Ixora Cibdela Craib 

ช่ือวงศ ์: RUBIACEA 

 

ลกัษณะ : ไม้พุ่มขนาดกลาง ล าตน้แตกกิง่กา้นต ่า มลีกัษณะเป็นทรงพุ่ม ล าตน้มขีนาดใหญ่
ประมาณเท่าขอ้มอื เปลอืกตน้เป็นสเีทาปนสนี ้าตาล มคีวามสงูของตน้ประมาณ 3-4 เมตร ใบเป็น
รปูไขย่าว ปลายใบเรยีวแหลม สว่นขอบใบเรยีบ ใบมขีนาดกวา้งประมาณ 2.5 เซนตเิมตร และยาว
ประมาณ 6-18 เซนตเิมตร ใบเป็นสเีขยีวสด ดอกมขีนาดเลก็ๆ ออกดอกเป็นพวงเหมอืนดอกเขม็
ธรรมดา แต่จะมดีอกเป็นสขีาว สามารถออกดอกไดต้ลอดทัง้ปี ผลมลีกัษณะเป็นทรงกลมและมี
เป็นสเีขยีว ผลเมื่อสกุแลว้จะเปลีย่นเป็นสดี าคล ้า มเีน้ือหุม้เมลด็ ใชร้บัประทานได ้มรีสหวาน
ปะแล่ม มกัขึน้ตามธรรมชาตใินปา่ทัว่ไปในประเทศไทย 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้มรีสหวานปะแล่ม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 
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หมากหม้อ 

ช่ือทัว่ไป : หมากหมอ้ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์: Rothmannia wittii  (Craib.) Bremek. 

ช่ือวงศ ์: RUBIACEA 

 

ลกัษณะ : ไม้ยืนต้นขนาดเลก็ สงู 6-8 เมตรเปลือกสนี ้าตาลอมด า กิง่อ่อนมขีนอ่อนสนี ้าตาลแดง
ปกคลุมหนาแน่น แตกกิง่เป็นชัน้ คลา้ยกบัฉตัร มทีรงพุ่มกลม โปร่ง ใบเดีย่ว เรยีงตรงขา้ม เป็นคู่ 
ใบรปูขอบขนาน หรอืรปูวงรแีกมขอบขนาน กวา้ง 3-6 ซม. ยาว 12-16 ซม. ใบอ่อนมขีนปกคลุม
ทัง้สองดา้น ใบค่อนขา้งนิ่ม มขีนาดใหญ่ และเหน็เสน้แขนงใบชดัเจน หใูบอยู่ระหว่างกา้นใบ ปลาย
ใบ และโคนใบแหลม ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกทีซ่อกใบใกลป้ลายยอด สขีาวนวล กลบีดอกเชื่อม
ตดิกนัเป็นรปูระฆงั มดีอกย่อย 5-12 ดอก ดอกย่อยรปูระฆงั ปลายแยกเป็น 5 กลบี และบานโคง้
งอกลบั โคนกลบีดา้นในมแีตม้สเีขยีวและแถบประสมี่วงเขม้ ดอกบานคว ่าลง เมื่อบานมี
เสน้ผ่าศนูยก์ลางของดอก 3-5 เซนตเิมตรมกีลิน่หอมอ่อนๆ  ออกดอกช่วงเดอืนธนัวาคม-

กุมภาพนัธผ์ลสด รปูทรงกลม  เปลอืกผลเรยีบ แขง็ มรีอยตะเขบ็สนี ้าตาลเป็นสนัเลก็น้อย แบ่งครึง่
ลกู เน้ือผลมรีสหวานเลก็น้อย มสีเีขยีวเขม้ เมื่อแก่สดี า มเีมลด็จ านวนมาก ขยายพนัธุด์ว้ยเมลด็ 
พบขึน้ตามปา่เตง็รงั ปา่เบญจพรรณ ปา่ดบิแลง้ ปา่โปร่ง และปา่ละเมาะ 

 

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 
ใบรปูไข ่สองใบล่างมขีนาดเลก็และตดิตรงขา้มกนั ปลายใบสอบ โคนใบแหลม ขอบใบเรยีบหรอืมี
หยกัมนๆ แผ่นใบเรยีบเกลีย้งเป็นมนั ใบอ่อนสเีขยีวอ่อนหรอืสชีมพ ูมขีนละเอยีด ใบแก่สเีขยีวเขม้ 
เรยีบเกลีย้ง ดอกช่อออกตามซอกใบและปลายกิง่ ออกรวมกนัเป็นช่อสัน้ๆ สขีาวอมเขยีวหรอืสี
เหลอืงอ่อน ดอกมกัออกพรอ้มกบัใบอ่อน มกีลิน่หอม ผลรปูรกีลมหรอืรยีาว ผวิเรยีบเกลีย้ง เปลอืก
หนา แขง็มาก ไม่แตก ผลอ่อนมสีเีขยีวพอสกุมสีเีหลอืง เน้ือผลมสีเีหลอืง นิ่ม มกีลิน่หอม และมี
เน้ือเยื่อสสีม้ทีม่ยีางเหนียวๆ ภายในม ี 8-15 ช่อง เมลด็สนี ้าตาลอ่อน จ านวนมาก ออกดอกเดอืน
มนีาคม-พฤษภาคม และตดิผลเดอืนธนัวาคม-กุมภาพนัธ ์

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : เน้ือในผลสกุท าขนม หรอืท าน ้ามะตูม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนมนีาคม-พฤษภาคม 
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หมากหวดข่า 

ช่ือทัว่ไป  : สหีวดก าซ า กะซ ่า มะหวด มะหวดปา่ หวดคา สฮีอกน้อย หวดลาว หวดฆา่ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. 

ช่ือวงศ ์: SAPINDACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้พุ่มผลดัใบ หรอืไม้ยืนต้น ขนาดเลก็ สงู 5-15 เมตร เปลอืกตน้สนี ้าตาล แตกเป็น
ร่องตามยาว กิง่กา้นมขีนละเอยีด เมื่อยงัอ่อนอยู่มขีนสัน้ๆ กิง่แขนงรปูทรงกระบอกเป็นร่อง ทรง
พุ่มกลมหรอืรปูไขใ่บเป็นใบประกอบแบบนนกปลายคู่ เรยีงเวยีนสลบั รปูไขถ่งึรปูไขก่ลบั ปลายใบ
แหลม โคนใบสอบ ผวิใบมขีนนุ่มปกคลุมทัง้สองดา้น แผ่นใบบางแต่ค่อนขา้งเหนียว และย่นเป็น
ลอน สเีขยีวเขม้ ผวิใบดา้นล่างสอี่อนกว่า ใบอ่อนสนี ้าตาลอมเขยีว ดอกสขีาวถงึสเีหลอืงอ่อนๆ 
ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตัง้ จากปลายยอดหรอืซอกใบใกลป้ลายยอด ดอกย่อยขนาดเลก็ สี
ขาว มกีลิน่หอมอ่อนๆ แยกเพศ กลบีดอกสขีาว ม ี4-5 กลบี มขีนนุ่ม โคนกลบีแคบ มเีกลด็เลก็ๆ 1 

เกลด็ เกสรเพศผู ้ 8 อนั กา้นเกสรมขีนสนี ้าตาลอ่อน กา้นเกสรตวัเมยียาว ไม่มขีน กลบีเลีย้ง 5 

กลบี รปูครึง่วงกลม ผลสดแบบมเีน้ือ รปูรเีวา้เป็นพ ูผวิเกลีย้ง ผลอ่อนสเีขยีว แลว้เปลีย่นเป็นสี
เหลอืงแดงจนแก่จดัสมี่วงด า ม ี 2 พ ูผวิเกลีย้ง เปลอืกและเน้ือบาง  เมลด็สนี ้าตาลด า 1 เมลด็ 
รปูทรงรแีกมขอบขนาน พบตามปา่เตง็รงั และปา่ดบิแลง้ ทีค่วามสงูตัง้แต่ระดบัทะเลปานกลางถงึ 
300-1,200 เมตร ออกดอกเดอืนกุมภาพนัธ-์มนีาคม ตดิผลเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้รสหวาน 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : เดอืนเมษายน-พฤษภาคม 
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หมากแงว 

ช่ือทัว่ไป  :  หมากแงว คอ้แลน ลิน้จีป่า่ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ :  Nephelium hypoleucum Kurz 

ช่ือวงศ ์: SAPINDACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้ต้นขนาดกลาง ไม่ผลดัใบ สงู 10-20 เมตร ล าตน้เปลา โคนตน้อาจมพีพูอนบา้ง 
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 เน้ือใบหนา หลงัใบเกลีย้งเป็นมนั ทอ้งใบสจีาง ขอบใบเรยีบ ดอก ขนาดเลก็ สขีาวอม
เขยีว ออกรวมกนัเป็นช่อโตๆ ตามปลายกิง่ ทุกสว่นของช่อมขีนสเีทา โคนกลบีรองดอกตดิกนัเป็น
รปูถว้ยปากกวา้งปลายแยกเป็น 5 แฉก มขีนนุ่มทัง้สองดา้น กลบีดอกไม่ม ีเกสรผูม้ ี 5 อนั รงัไข่
กลม มขีนปกคลุม ผล รปูรหีรอืค่อนขา้งกลม โต ผวิขรุขระเป็นปมเลก็ๆ กระจายทัว่ไป ผลอ่อนสี
เขยีว พอแก่จดัออกสแีดงเขม้แต่ละผลมเีมลด็เดยีว มเีน้ือเยื่อใสๆ และน ้าหุม้เมลด็เป็นพรรณไมป้า่
ดงดบิ และพบขึน้ตามปา่เบญจพรรณชืน้บา้ง 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 สงู 15-25 เมตร แตกกิง่กา้นต ่า เรอืนยอดเป็นทรงพุ่มแผ่กวา้ง 
กิง่กา้นมกัคดงอ ล าตน้เป็นปุม่ปมและพพูอนเปลอืกล าตน้เป็นสนี ้าตาลแดงหรอืเป็นสนี ้าตาลเทา 
แตกเป็นสะเกด็หนาใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ปลายใบออกเป็นคู่ออกเรยีงเวยีนสลบัเป็นกลุ่ม
ตามปลายกิง่ คู่ปลายสดุมขีนาดใหญ่และยาวทีส่ดุ รปูร ีหรอืรปูรขีอบขนาน ปลายใบมนหรอืหยกัมี
หางสัน้ๆ โคนใบมนหรอืสอบมกัเบีย้ว ขอบใบเรยีบเป็นคลื่น แผ่นใบหนาเรยีบเป็นคลื่นเลก็น้อย ใบ
อ่อนมขีนเลก็น้อยตามเสน้ใบ ดอก เป็นช่อ ออกปลายยอดหรอืตามวอกใบ เป็นพวงแบบหาง
กระรอกหอ้ยลง ขนาดเลก็สขีาวหรอืสเีหลอืงอ่อนๆ กลบีเลีย้งมขีนาดเลก็มาก มแีฉกแหลม 5 แฉก 
ดอกไม่มกีลบีดอก รงัไขม่รีปูทรงกลม ออกดอกเดอืนมนีาคม-เมษายน ผลเป็นรปูทรงกลม ปลาย
ผลมจีะงอยแหลมแขง็ เปลอืกหนา ผวิผลเกลีย้งสเีขยีวอมน ้าตาล ภายในมเีมลด็ 1-2 เมลด็ มเีน้ือ
หุม้เมลด็ใสสเีหลอืง ฉ ่าน ้า มรีสเปรีย้ว ออกผลเดอืนมนีาคม-เดอืนกรกฎาคม พบทางภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ภาคกลาง และทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้อง 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานกบัน ้าพรกิ รสเปรยีวจดี 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดรูอ้น 
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หมากท้อบ้าน 

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

ทอ้เขมรทสิซา  หมากทอ้บา้น มอนไข ่

ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 

ช่ือวงศ ์: SAPOTACEAE 

 

ลกัษณะ :ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สงู 8-10ล าตน้มยีางสขีาวๆ ทีก่ิง่อ่อนเป็นสนี ้าตาล ใบเป็นรปูใบ
หอก ปลายใบเรยีวแหลม กวา้ง4-7.5 ซม.ยาว11.25-28 ซม. ใบเป็นมนัและบาง ดอกมสีคีรมี และมี
กลิน่หอม ผลมลีกัษณะเป็นกลมรปูร ีปลายผลมหีลายแหลมหรอืจะงอย ผลเมื่อสกุจะเป็นสเีหลอืง
อ่อน เปลอืกผลบาง เน้ือในผลเป็นสเีหลอืงสดน่ารบัประทาน เนื้อมลีกัษณะเหนียวคลา้ยกบัแป้งท า
ขนม เนื้อน่ิมคลา้ยกบัไขแ่ดง ภายในผลมเีมลด็ขนาดใหญ่ และมลีกัษณะเป็นรปูรสีดี า 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้เน้ือในผลสกุนิยมน ามาท าขนม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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ตะขบ 

ช่ือท้ิงถ่ิน : Calabura, Jam tree, Jamaican cherry, Malayan Cherry, West Indian Cherryครบ
ฝรัง่ หม่ากตะโก่เสะ ตากบ เพีย่นหม่าย ตะขบฝรัง่ตะขบ 

ช่ือวิทยาศาสตร ์:Muntingia calabura L. 

ช่ือวงศ ์:TILIACEAE 

 

ลกัษณะ  :ไม้พุ่มหรอืไม้ยืนต้นขนาดเลก็ สงู 5-7 เมตร แตกกิง่กา้นแผ่ขนานกบัพืน้ดนิ เปลอืกล า
ตน้เรยีบเป็นสเีทา ตามกิง่อ่อนมขีนนุ่มขึน้ปกคลุม ใบเป็นใบเดีย่ว ออกเรยีงสลบัแบบทแยงกนั รปู
ไขแ่กมขอบขนาน ปลายใบเรยีวแหลม โคนใบมนขอบใบจกัเป็นซีฟ่นัเลก็ๆ กวา้ง 1.5-3.5 ซม. 

ยาว 4.5-9 ซม. หลงัใบดา้นบนเป็นสเีขยีว ทอ้งใบดา้นล่างสนีวล ใบมขีนนุ่มจบัดจูะรูส้กึเหนียวมอื
เลก็น้อย เสน้แขนงใบม ี3-5 เสน้ โคนกา้นเป็นปมๆดอกเป็นเดีย่วหรเืป็นคู่ ออกบรเิวณเหนือซอก
ใบ สขีาว กลบีดอกย่นสขีาวม ี 5 กลบี รปูไขก่ลบัป้อมๆ ปลายกลบีมน กลบีเลีย้งม ี 5 กลบี ไม่
ตดิกนั สเีขยีว รปูหอก ปลายกลบีแหลมเป็นหางยาว โคนกลบีตดั ดอกมเีกสรเพศผูจ้ านวนมาก 
กา้นเกสรเพศเมยีสัน้ ภายในม ี5-6 ช่อง แต่ละช่องมไีขอ่่อนจ านวนมาก มขีนผลเป็นผลสด รปูทรง
กลม เปลอืกผลบาง ผลอ่อนสเีขยีว เมื่อสกุสแีดง ผลมรีสหวาน ภายในมี เมลด็ แบนขนาดเลก็
จ านวนมากออกดอกและตดิผลไดต้ลอดทัง้ปี 

 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานได ้รสหวานหอม 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ทัง้ปี 



58 เล่มท่ี 2 เร่ือง ผลไม้พืน้บา้น 

 

 

ผกัส้มกุ้ง 

ช่ือท้ิงถ่ิน : กุ่ยเครอือโีกย อโีก่ยเถาเปรีย้ว เถาวลัยข์น สม้กุ่ย สม้ออบสม้กุง้องุ่นปา่ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์: Ampelocissus martinii Planch. 

ช่ือวงศ ์:  VITACEAE 

 

ลกัษณะ : ไม้เถาเลือ้ยมกัเกาะพนัตน้ไมอ้ื่น ไม่ผลดัใบ มมีอืเกาะออกตามขอ้มกัออกตรงขา้มกบั
ใบ เถาเป็นปลอ้ง กิง่อ่อนยอดอ่อนมขีนสนี ้าตาลอ่อนปกคลุม เถาแก่สนี ้าตาลแดง ใบเดีย่วเรยีง
สลบั รปูหวัใจ หยกัเวา้ 3-5 แฉก กวา้งประมาณ 10-13.5 ซม. ยาว12 ซม. โคนใบเวา้รปูหวัใจ 
ปลายใบแหลมหรอืมน ขอบใบหยกัซีฟ่นัแหลม ขอบใบเวา้เป็น 3-5แฉก ผวิใบดา้นบนเกลีย้ง ผวิ
ดา้นล่างมขีนสัน้หนานุ่มสแีดงปกคลุม กา้นใบมขีน เสน้ใบหลกัออกมาจากจุดเดยีวกนัทีฐ่านใบ
ดอกช่อ แบบช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ ออกตรงขา้มกบัใบและโคนเถา เถาทีอ่อกดอกและตดิผล ใบ
จะร่วงหมด ดอกย่อยจ านวนมาก ขนาดเลก็ กลบีรวมสชีมพ ูกลางดอกสแีดงเขม้ เกสรเพศผูม้ ี 5 

อนั เกสรเพศเมยีอยู่เหนือวงกลบี ผลสด รปูทรงกลม เป็นพวงแน่นคลา้ยพวงองุ่น ผลอ่อนสเีขยีว 
เมื่อสกุสแีดงคล ้าเมลด็ม ี1-2 เมลด็ มเีปลอืกหุม้แขง็ พบตามปา่เตง็รงั ปา่เบญจพรรณ ปา่ผลดัใบ 
ออกดอกราวเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม ตดิผลราวเดอืนกรกฎาคมถงึสงิหาคม ยอดอ่อนและผล
อ่อนรบัประทานเป็นผกั 

ส่วนท่ีน ามาบริโภค : ผลสกุรบัประทานเป็นผกั รสหวานอมเปรยีว 

ฤดกูาลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ : ฤดหูนาว 
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