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บทนำ
อาหารพื้นบ้านจากป่าแม่ปืมเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่
เรียนรู้ สั่งสม และสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน แสดงถึงภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์และการจัดการป่าอย่าง
ชาญฉลาด แสดงถึงความรัก ความผูกพัน และเคารพต่อธรรมชาติ ซึ่งควรจะได้มีการรวบรวมและสืบทอดต่อไป
ยังคนรุ่นต่อๆไป ด้วยเห็นความสาคัญดังกล่าวชาวบ้านตาบลบ้านเหล่า เครือข่ายแม่ญิงพะเยา เครือข่ายแม่
หญิงลุ่มน้าอิง สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง และอุทยานแห่งชาติแม่ปืม จึงได้ร่วมกันทาวิจัยจาวบ้านขึ้น
การทาวิจัยดาเนินขึ้นโดยมีชาวบ้านจาก ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยาและเครือข่ายแม่ญิงพะเยาเป็น
นักวิจัย เจ้าหน้าที่สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขงเป็นผู้ช่วยวิจัยทาหน้าที่ในการบันทึก รวบรวม และสรุปข้อมูล ซึ่งทา
การวิจัยโดยการระดมความคิดเห็นและเดินสารวจในป่า พร้อมกับการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแห่งต่างๆ
ข้อมูลที่ได้พบว่าชาวบ้านตาบลบ้านเหล่าใช้ประโยชน์จากพืชในป่าแม่ปืมทั้งส่วนที่เป็นอุทยานแห่งชาติ
และป่าชุมชนในการนามาเป็นอาหารและเป็นผลไม้กินเล่นมากถึง 131 ชนิด พร้อมกับมีความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับพืชแต่ละชนิดโดยละเอียดทั้งแหล่งที่พบ ฤดูที่พบ สรรพคุณทางยา วิธีปรุงอาหาร และเคล็ดลับในการ
กิน รวมไปถึงความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นความเชื่อ การจัดการป่าชุมชน การจัดการน้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็น
ว่าชาวตาบลบ้านเหล้ามีความสัมพันธ์กับป่าแม่ปืมมายาวนาน มีความรักและหวงแหนต่อป่า พร้อมกับมีความรู้
ในการที่จะรักษาป่าไว้อย่างยั่งยืน
การนาเสนอข้อมูลในรายงานเล่มนี้เน้นการนาเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวตาบลบ้านเหล่า เช่น ชื่อ
ท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ของชาวบ้านที่นี่ คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งรายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่
ต้องการศึกษาไม่มากก็น้อย
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กำรใช้ประโยชน์และกำรจัดกำรป่ำต้นนำแม่ปืม
โดยชุมชนท้องถิ่นใน ต.บ้ำนเหล่ำ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ
1) ข้อมูลพืนฐำนกำรใช้ประโยชน์และกำรจัดกำรป่ำต้นนำแม่ปืมโดยชุมชนท้องถิ่น
ชาวบ้านแบ่งป่าในพื้นที่ตาบลบ้านเหล่าออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 1) ป่าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม 2) ป่า
สงวนแห่งชาติ 3) ป่ากันชนแคม(ริม)ห้วย-แคมฮ่อง และ 4) ป่าชุมชน
1) ป่ำอุทยำนแห่งชำติแม่ปืม
ก) ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติแม่ปืมมีพื้นที่ประมาณ 222,500 ไร่ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) ป่าดอยปุย อยู่ใน
เขตอ.พานและอ.เมือง จ.เชียงราย 2) ป่าแม่ปืม อยู่ในอ.พานและอ.ป่าแดด จ.เชียงราย และอ.แม่ใจ จ.พะเยา
มีป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังเป็นจุดเด่นที่สร้างสีสันในหน้าหน้าแล้ง
หลังจากที่ป่าได้ถูกบุกรุกไปมากทาให้พื้นที่ป่าและความอุดมสมบูรณ์ลดลง แม้จะมีการประกาศเป็นป่า
สงวนแห่งชาติก็ยังมีบุคคลบางกลุ่มเข้าไปบุกรุก ด้วยเห็นความสาคัญและหวงแหนผืนป่าชาวบ้านและผู้นาจึง
ได้ยื่นเรื่องต่อทางการให้มีการประกาศป่าเป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปี 2525 ซึ่งช่วงแรกของการประกาศเขต
เป็นอุทยานฯมีชาวบ้านบางกลุ่มคัดค้านเพราะคิดว่าจะเข้าไปหากินไม่ได้ แต่หลังจากได้พูดคุยกันทุกคนก็เข้าใจ
และร่วมกันรักษาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเรื่อยมา

แผนที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
ที่มา: http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9113
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ข) การใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นใน ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ประโยชน์จากป่ าอุทยานฯต่อ ชุมชนท้อ งถิ่นที่ สาคั ญ คือ การเป็ นแหล่ง อาหารและแหล่งน้ า รวมทั้ ง
คุณค่าทางวัฒนธรรมและความเชื่อเพราะเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ ป่าแม่ปืมมีความอุดม
สมบูรณ์และหลากหลายทั้งพืชและสัตว์ มีอาหารให้ชาวบ้านได้หาอยู่หากินหลากหลายหมุนเวียนตามฤดูกาล
ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก เห็ด หน่อไม้ ไข่มดแดง ปูปลาตามแหล่งน้า ฯลฯ และที่สาคัญยังเป็นต้นกาเนิดขุน
น้าอันเป็นต้นน้าสาคัญสายหนึ่งของกว๊านพะเยา ทาหน้าที่หล่อเลี้ยงผู้คนและระบบนิเวศตลอดเส้นทางจากป่า
แม่ปืมลงสู่กว๊านและไหลต่อเป็นแม่น้าอิงก่อนที่จะลงสู่แม่น้าโขงที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ค) การบริหารร่วมกับชุมชน
ปัจจุบัน การบริห ารจัด การอุท ยานฯเป็ นไปอย่างมี ส่วนร่วมของประชาชน มี การประสานงานและ
ทางานร่วมกันตลอด มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการจัดการป่าอุทยานแห่งชาติซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ นักข่าว ประกอบด้วย
1. นายมงคล แพ่งประสิทธิ์ ครูรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกเทศมนตรีตาบลป่าอ้อดอนชัย อาเภอเมือง กรรมการ
3. นายกเทศมนตรีตาบลโรงช้าง อาเภอป่าแดด กรรมการ
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4. นายกเทศมนตรีตาบลศรีโพธิ์เงิน อาเภอป่าแดด กรรมการ
5. ปลัดเทศบาลตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด กรรมการ
6. นายกเทศมนตรีตาบลรวมใจพัฒนา อาเภอแม่ใจ กรรมการ
7. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ กรรมการ
8. กานันตาบลเวียงห้าว อาเภอพาน กรรมการ
9. กานันตาบลโรงช้าง อาเภอป่าแดด กรรมการ
10. กานันตาบลศรีโพธิ์เงิน อาเภอป่าแดด กรรมการ
11. กานันตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ กรรมการ
12. กานันตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง กรรมการ
13. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านปุยคา ตาบลป่าอ้อดอนชัย อาเภอเมือง กรรมการ
14. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจาผักกูด ตาบลแม่อ้อ อาเภอพาน กรรมการ
15. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ ตาบลแม่อ้อ อาเภอพาน กรรมการ
16. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันใต้ ตาบลเวียงห้าว อาเภอพาน กรรมการ
17. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเหล่า ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ กรรมการ
18. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสันกาแพง ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ กรรมการ
19. นางเจริญศรี ไชยขัติย์ ประธานกลุ่มแม่หญิงพะเยา กรรมการ
20. นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ ประธานมูลนิธิลือชา จุดอาเภอแม่ใจ กรรมการ
21. นายนพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือ เครือข่ายเนชั่นประจาจังหวัดพะเยา กรรมการ
22. พระครูอดุลขันติพลากร คาปา เจ้าคณะตาบลแม่ใจ กรรมการ
23. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม กรรมการ
24. หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย กรรมการ
25. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปืมจะมีบทบาทหน้าที่คือมีส่วนร่ว มในกระบวนการ
วางแผน การดาเนินงานและติดตามประเมินผล ในทุกเดือนคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปืม
จะต้องมีการประชุมสามัญทุกเดือน
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2) ป่ำสงวนแห่งชำติ ซึ่งปัจจุบันถูกจัดให้เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งชาวบ้านได้เข้าไปใช้ประโยชน์ใน
การหาอาหาร
3) ป่ำกันชนแคม(ริม)ห้วยและแคมฮ่อง(ร่อง/คลอง) เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ที่พบในบางหมู่บ้านคือ
หมู่บ้านดงบุญนาค ซึ่งจะห้ามไม่ไห้ตัดไม้บริเวณริมห้วยและหนองในระยะ 10 เมตรจากขอบห้วยหรือร่องทั้ง
สองฝั่ง
4) ป่ำชุมชน
ในตาบลบ้านเหล่ามีป่ าชุมชนทั้งหมด 4 แห่ง โดย 3 แห่ง แรกอยู่ในเขตหมู่บ้ านดงบุญ นาค คือ ป่ า
เยาวชน ป่าแม่บ้าน และป่าผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งอีกแห่งอยู่ในเขตหมู่บ้านดงอินตาเหนือ คือ ป่าเวียงห้าว ในด้าน
การใช้ประโยชน์ ชาวบ้านทั้ง 14 หมู่บ้านในตาบลบ้านเหล่าสามารถเข้าไปหากินได้ตลอดทั้งปี เช่น เก็บผัก หา
หน่อ หาไข่มดแดงฯลฯ
ด้านการบริห ารจัด การจะท าโดยชุม ชนท้ องถิ่น ที่ ไ ด้ ตั้ง คณะกรรมการขึ้ น มาดู แลทั้ ง นี้ ยั ง มี การขึ้ น
ทะเบียนเป็นป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ด้วยเพื่อให้เกิดการรับรองสิทธิ์ทางกฎมาย มีการวางกฎระเบียบในการใช้
ประโยชน์ รักษา และปรับไหมผู้กระทาผิด ซึ่งชาวบ้านสามารถเข้าไปหากินได้ แต่ห้ามตัดไม้ ห้ามเผา และห้าม
ทาอะไรที่จะเป็นผลเสียและเกิดการสูญเสียในป่า ถ้าใครกระทาการฝ่าฝืนจะมีโทษตามระเบียบของหมู่บ้านและ
กฎหมายด้วย
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ก) ป่าเยาวชน
ป่าเยาวชนมีขนาด 88 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ปืมและป่าแม่พุง บ้านดงบุญนาค หมู่ 7 ต.
บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา ขึ้นทะเบียนเป็ นป่าชุมชนกับกรมป่าไม้เมื่อปี 2555 เลขที่ 5607050701 ป่ า
ชุมชนแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2527 เนื่องจากเมื่อก่อนมีคนจะมาซื้อพื้นที่ป่าไปเป็นที่ส่วนบุคคล แต่มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
กังวลถึงผลที่จะตามมาจึงเข้ามาพูดกับพ่อน้อยเติงว่า “ป่ามีการบุกรุกเอาไปทาเป็นที่ทากินส่วนบุคคลมากขึ้น
ถ้าเป็นอย่างนี้วันข้างหน้าเราจะไปเลี้ยงควาย หาอยู่หากินกันที่ไหนถ้าเป็นของชาวบ้านกันหมด” จากนั้นจึงได้มี
การหารือกันของชาวบ้านและคนที่มาขอซื้อที่ว่าวัยรุ่นในหมู่บ้านเขาเป็นห่วงเรื่องนี้ ซึ่งก็ตกลงให้คืนเงินมัดจา
ให้กับคนที่มาซื้อที่และตั้งป่าผืนนี้เป็นป่าชุมชนชื่อ “ป่าเยาวชน” เพื่อเป็นกุศโลบายให้เกิดการมีส่วนร่วม หวง
แหนป่า การใช้ประโยชน์ และเรียนรู้ของเยาวชน

แผนที่ป่าเยาวชน
ข) ป่าแม่บ้าน
มีขนาด 129 กว่าไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ปืมและป่าแม่พุง บ้างดงบุญนาค หมู่ 7 ต.บ้าน
เหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนกับกรมป่าไม้เมื่อปี 2555 เลขที่ 5607050702 ป่าชุมชนแห่ง
นี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2535-2536 แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นดอยดินลูกรัง หินดี แร่ดี จึงมีการขุดเพื่อนาหินดินต่างๆมา
เพื่อสร้างบ้าน ทาถนน ฯลฯ ชาวบ้านเห็นว่าถ้าปล่อยไว้เช่นนี้ทั้งป่าทั้งดินจะไม่เหลือเพราะไม่ใช่แค่ชาวบ้านที่ไป
ขุดแต่มีนายทุนเข้าไปรุกที่ด้วย เราจะรักษาป่าผืนนี้ไว้ได้อย่างไร? จึงตกลงกันว่าจะตั้งเป็นป่าชุมชนขึ้นอีกแห่ง
แต่ยกให้เป็นป่าของกลุ่มแม่บ้านโดย ให้ออกชื่อในนามของกลุ่มแม่บ้านมีการตั้งกรรมการดูแล เพื่อนาไปยื่นขอ
พื้นที่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และขอจดทะเบียนเป็นป่าชุมชนแม่บ้านและช่วยกันรักษาป่า การตั้งชื่อป่าแบบนี้เป็น
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กุศโลบายที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของแม่ญิงในชุมชนเพราะเห็นว่าแม่ญิงมีความสาคัญต่อป่าและทาอะไรทา
จริง อย่างที่พ่อน้อยเติงกล่าว “ป้อว่าเลยหนา แม่ญิงถ้าว่าอะหยังแล้วมันย๊ะ(ทา)แต้(จริง)กว่าป้อจายเฮาหนา อู้
แต้ทาแต้ เราให้สิทธิในการให้เขาเข้ามาดูแลในส่วนของเขาและช่วยกันรักษา”

ป่าแม่บ้าน
ค) ป่าผู้สูงอายุ
มีขนาด 33 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ปืมและป่าแม่พุง บ้างดงบุญ นาค หมู่ 7 ต.บ้านเหล่า
อ.แม่ใจ จ.พะเยา ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนกับกรมป่าไม้เมื่อปี 2555 เลขที่ 5607050703 ป่าชุมชนแห่งนี้
ตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ที่ตั้งให้เป็น “ป่าผู้สูงอายุ” เพราะตั้งอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือซึ่งก็คือ
“โบราณสถานจอมก้อ” ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าหินทิพย์ ขนาดหน้าตักกว้าง 1 เมตร 59 เซนติเมตร
สูง 99 เมตร หนัก 3 ตันเศษ ที่ถูกอันเชิญมาประดิษฐานที่นี่ตั้งแต่ปี 2512 แต่เนื่องจากกลัวคนไปลักขโมยซึ่งก็
เคยมีมาแล้วที่มีคนจ้างให้คนมาลากไปแต่บังเอิญเอาไปไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีการขุ ดเอาของมีค่าที่โบราณสถาน
แห่งนี้ด้วย ชาวบ้านจึงได้อันเชิญไปประดิษฐานที่วัดของหมู่บ้านดงบุญนาคและมีประเพณีสักการะพระเจ้าหิน
ทิพย์ที่วัดดงบุญนาคทุกปีในเดือน 6 ขึ้น 8 ค่าทุกปี
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ป่าผู้สูงอายุ
ง) ป่าเวียงห้าว
มีพื้ น ที่ ขนาด 82 ไร่ เป็ น รูป วงกลมมี คู น้ ารอบรอบตามเขตคู เมื องโบราณ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ ป่ าสงวน
แห่งชาติแม่ปืมและป่าแม่พุง ในหมู่บ้านดงอินตาเหนือ หมู่ 11 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา ป่าชุมชนเวียง
ห้าวตั้งขึ้นประมาณปี 2530 โดยการนาของพ่อหลวงหลั่น ปิ่นใจ ประธานคณะกรรมการ และชาวบ้าน ที่ได้
ช่วยกันพัฒนาและรักษาป่าในเขตเมืองโบราณนี้ให้เป็นป่าชุมชน และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ในปี 2546 ใน
การดูแลป่าชาวบ้านดงอินตาเหนือจะดูแลเองโดยมีการตั้งกรรมการหมู่บ้านขึ้นมา 10 คนประกอบด้วยพ่ อ
หลวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน สมาชิกเทศบาล(สท.) 3 คน และลูกบ้านอีก 4 คน ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านก็ดูแล
รักษาป่าได้เป็นอย่างดีไม่มีไฟป่าเข้าเลยเพราะมีการทาแนวกันไฟไว้โดยรอบทุกปี
“เวียงห้าว” เป็นเมืองโบราณลักษณะเป็นวงกลมล้อมรอบด้วยคูน้าที่ขุดขึ้นมีทางเข้า 4 ด้านซึ่ง ถูก
สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณของชาวลั๊วะ พ่อเลิศ นวลวงศ์อิน และพ่อปัญญา จาปาวงศ์ ผู้อาวุ โสในหมู่บ้าน
เล่าให้ฟังว่าได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบๆกันมาว่าที่มีการขุดคูเมืองขึ้นก็เพื่อป้องกันช้างดุร้ายเชือกหนึ่งชื่อว่า “ปู้ก่า
งาเขียว” ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มากไปทางไหนก็ทาให้ผู้คนล้มตายกันทั้งเมือง ด้วยความกลัวปู้ก่างาเขียวจึงได้เกณฑ์คน
มาช่วยกันขุดคูน้าขึ้นโดยรอบอย่าง “ห้าว” (รีบร้อน) จึงเป็นที่มาของชื่อเมือง
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ป่าชุมชนเวียงห้าว

2) ขุนนำแม่ปืมสู่ลำนำอิงและโขง
1) ลักษณะทางกายภาพ
น้าแม่ปืมมีต้นกาเนิดมาจากฮูหิน (รูหิน) เล็กๆขนาดเท่าลูกนิมิตซึ่งมีน้าผุดตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ที่ดอยด้วน
(ตานานโยนกเรียกว่าดอยชมพู) ซึ่งเป็นดอยที่อยู่บนสุดตั้งอยู่ในเขต อ.พาน จ.เชียงราย จากฮูหินน้าก็จะไหล
เรื่อยลงมาเจอวังจ้าง(วังช้าง) ซึ่งในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของช้าง น้าจุดนี้จะมีความกว้าง ลึกและน้าเย็น มีปลาชุก
ชุม จากวังจ้างไหลลงมาก็จะเป็นหินผาลาดพร้อมทั้งมีน้าตกน้อยใหญ่สลับเป็นขั้ นสวยงาม ทั้งนี้ตลอดเส้นทางก็
จะมีลาห้วยสาขาหลายสายไหลมาสมทบรวมเป็นน้าแม่ปืมทาหน้าที่หล่อเลี้ยงผืนป่าในอุทยานแห่งชาติแม่ปืม
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เช่น ห้วยกั้ง ห้วยข้าวหลาม ห้วยม่วง ห้วยยาง ห้วยเกี๋ยง ห้วยงิ้ว ห้วยหลวง ห้วยเคียน เป็นต้น ก่อนที่จะไหลลง
สู่อ่างเก็บน้าแม่ปืม และไหลผ่านไปยังหมู่บ้านป่าตึงทรายและบ้านแม่ปืม อ.แม่ใจ และไปบรรจบแม่น้าอิงที่ไหล
มาจากหนองเล็งทรายที่ ต.บ้านใหม่ ก่อนจะลงสู่กว๊านพะเยา และไหลต่อไปลงแม่น้าโขงที่บ้านปากอิงใต้ อ.
เชียงของ จ.เชียงราย
2) อ่างเก็บน้าแม่ปืม
ก่อนจะมาเป็นอ่างเก็บน้าแม่ปืมเดิมมีการสร้าง “ฝายพ่อกู้” และ “เหมืองพ่อกู้” ขึ้นในสมัยก่อนเพื่อ
ทาไร่ ทานาโดยพ่อกู้คนบ้านเหล่า ต่อมาชาวบ้าน ต.บ้านเหล่าอยากจะได้อ่างเก็บน้าจึงได้ปรึกษาหารือและ
ทาการศึกษา โดยสมัยนั้นมีพ่อกานันอ้าย กานันเสริฐ (แม่ปืม) และพ่อหนานเป๊กซึ่งเป็นแพทย์ประจาตาบล
เป็นเฒ่าเป็นแก่พากันออกความคิดร่วมกัน รวมทั้งพ่อน้อยเติงที่ก็ได้เข้าร่วมในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ช่วงแรก
ประมาณปี 2519 ได้ทาการสารวจและทาอ่างเล็กขึ้นมาก่อน โดยมีพ่อหนานเป๊กเป็นคนเขียนโครงการเพื่อขอ
พื้นที่ที่จะดาเนินการ จากนั้นก็ส่งเรื่องไปยังสานักนายกเพื่อขอพระราชทานเป็นโครงการในพระราชดาริ ในปี
2521 ทางการก็ได้เข้ามาตั้งเสาหลักวัดน้า โดยตั้งให้พ่อของกานันเสริฐเป็นผู้เฝ้าระดับน้าและทารายงานผล
โครงการได้รับการอนุมัติปี 2523 เริ่มเข้ามาสารวจปลายปี 2524 เริ่มทาอ่างต้นปี 2525 และทาเสร็จได้ใช้น้าปี
2531-2532 เก็บน้าได้ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร ปีแรกข้าวงาม น้าดี
3) วัฒนธรรมและควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรจัดกำรป่ำต้นนำ
มีตานานและความเชื่ออยู่หลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับป่าและน้าแม่ปืม
ซึ่งมีผลต่อการจัดการและรักษาผืนป่าและขุนน้าแห่งนี้ ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชนอย่ างพ่อน้อยเติงได้กล่าวไว้ว่า
“ป่าบ้านเฮาเป็นป่าต้นน้า และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะ” “หากป่าสิ้นแล้วต้นน้าจะอยู่อย่างไร เพราะป่าของเราเป็น
ป่าต้นน้าแท้ๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิหลายอย่างต้องอนุรักษ์ไว้”
ก) ตานานเจ้าพ่อดอยด้วน
ตามตานานเชื่อว่าดอยด้วยซึ่งเป็นต้นน้าของลาน้าแม่ปืมเป็นที่สิงสถิตย์ของเจ้าพ่อดอยด้วยและเป็น
ที่ตั้งของเมืองลับแลด้วย ซึ่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่หลายเรื่อง เช่น เมื่อครั้งครูบาศรีวิชัยได้มาสร้างวิหาร
วัดศรีโคมคา จ.พะเยา ในช่วงที่จัดพิธีฉลองวิหารท่านครูบาฯได้บอกว่า “ให้สังเกตนักบุญจากดอยด้วนเขาจะมา
ร่วมงานโดยจะใส่ชุดสีฟ้ามาร่วมทาบุญ” หรือเรื่องเล่าว่าพ่อขุนงาเมืองเคยไปศึกษาวิชากับฤษีที่ดอยด้วนแห่งนี้
ด้วย นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเจ้าพ่อดอยด้วนกับเจ้าพ่อฝายหินมีความเกี่ยวข้องกัน โดยเจ้าพ่อฝายหินเป็นลูกขุนอยู่
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ข้างล่างส่วนเจ้าพ่อดอยด้วนอยู่หัวรักษาต้นน้า ด้วยความเคารพในความศักดิ์สิทธิ์เมื่อครั้งตั้งบ้านดงบุญนาคใน
ปี 2474 ชาวบ้านได้อัญเชิญเจ้าพ่อดอยด้วยมาเป็นเจ้าอารักษ์บ้าน
ข) น้าศักดิ์สิทธิ์จากฮูหินและผีขุนน้าแม่ปืม
ชาวบ้านเชื่อว่าน้าแม่ปืมที่กาเนิดมาจากฮู(รู)หินที่บนป่าดอยด้วนเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์และขุนน้าแม่ปืมก็
เป็นขุนน้าศักดิ์สิทธิ์เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่เป็นพื้นที่บริสุทธิไม่มีคนอยู่และปราศจากสิ่งสกปรกจากคนไป
รบกวนสายน้าทั้งการซั กผ้าอาบน้าหรือขยะต่างๆ เมื่อครั้ง อดีตชาวบ้านและผู้นาเคยนาเอาน้าแม่ปื มจาก
บริเวณผาลาดไปถวายในหลวง ซึ่งเดินต้องเดินเข้าไปหลายกิโลเมตรเหมือนกัน
เมื่อปี 2545 หรือเมื่อ 16 ปีที่ผ่านมานั้นลาน้าปืมแห้งและเกิดวิกฤติ ชาวบ้านและผู้นาจึงได้เดินป่าเพื่อ
ขึ้นไปสารวจพื้นที่บนดอย เมื่อไปถึงปรากฏว่าน้าแห้งหมด ไม่มีน้า ต้นไม้หักโค่น ชาวบ้านจึงได้ไปทาพิธีโดยนา
ไก่ขึ้นไป 21 คู่เพื่อไปขอขมาและเลี้ยงขุนน้าแม่ปืม จากนั้นก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ดังกล่าวอีก ชาวบ้านจึงเชื่อเรื่อง
ผีขุนน้าแม่ปืม
ค) ตานานเวียงห้าว
เดิมไม่มีใครรู้ว่าเมืองโบราณนี้ชื่ออะไรแต่พ่อเลิศ นวลวงศ์อิน และพ่อปัญญา จาปาวงษ์ บอกว่าได้ยินผู้
เฒ่าผู้แก่เล่าต่อๆกันมาว่ามีการขุดคูล้อมรอบกันเมืองดังกล่าวอย่างเร่งรีบหรืออย่าง “ห้าว” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ
เมือง เพราะกลัวช้าง “ปู้ก่างาเงียว” ที่มีอิทธิฤทธิ์ยิงแทงไม่เข้าและดุร้ายผ่านไปทางไหนฆ่าคนตายทั้งเมือง
พ่อน้อยเติงบ้านดงบุญนาคได้เล่าถึงตานานเวียงห้าวไว้ว่า
“ป่าเวียงห้าวถ้าว่าด้วยเรื่องตานานไม่มีคนเขียนไว้ชัดเจนแต่จากคาบอกเล่าของ
คนเฒ่าคนแก่เขาเล่าว่า เป็นเรื่องของจ้าง (ช้าง) ปู๋ก่างาเขียว เนื่องจากจ้างปู๋ก่างาเขียวนี้ลุ
มาจากเมืองเชียงตุงประเทศพม่า เวลาสิ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฮ้อนจ้างตัวนี้จะตกมันเป็นจ้าง
ที่ดุร้าย มีอาถรรพ์ยิ่งฟันบ่อค่อยเข้า ป๊ะอะหยังขวางหน้าฆ่าหมด ชาวบ้านก็เดือดร้อน ช่วง
นั้นหัวเมืองทางเหนือเฮาเจริญรุ่งเรืองมาก เปิ้นก็กลัวกันก็เลยทาขื่อคันลอกเป็น 4 ด้าน
เพิ่นขุดเอาขี้ควายเข้าไปไว้ข้างในหมดทุกคันรอบเพื่อป้องกันจ้างนี้จะขึ้นมาเพราะถ้าจ้างขึ้น
ที่สูงจะขึ้นจ้า คนเฮาก็เอาไฟมาสู้กับมันให้มันหนีไป เวียงห้าว มันเป็นคาพูดที่เปิ้นอู้ปากต่อ
ปากมาว่าจ้างจะมาแล้วต้องเร่งรีบทาที่คันดิน ขื่อป้องกัน เวลามันจะหมดก็รีบเร่งการทา
ดังนั้นคาว่า “เวียงห้าว” คือรีบเร่งกันทา”
พ่อน้อยเติงยังเล่าต่อถึงตานานของช้างและหมอเมืองที่มาปราบช้าง
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“จากนั้น ข่าวเรื่ องจ้างตัวนี้ดัง ไปทั่วว่าจะมาถึง แม่ตา มาถึงดอกคาใต้แล้วลุม า
เรื่อยๆ วันนั้นได้มีอาสาคนหนึ่งมาจากเมืองน่าน เจ้าเมืองน่านส่งตัวมาเพื่อปราบจ้างตัวนี้
(อาสาคนนี้เป็นคนอุตรดิตถ์) เปิ้นชื่อเมืองเป็นคนมีวิชาสามารถปราบงัวโพงที่เขาว่าดุร้าย
ได้โดยครั้งนั้นหมอเมือง (นายเมือง) ใช้ปืนยิงงัวโพงตัวนี้จนงัวกระเสือกกระสนไปหมูบ
ตายที่ผาแห่งหนึ่ง เลือดอาบหน้าผาแห่งนั้นแดงไปหมด ผานั้นชาวบ้านเขาเลยเรียกว่า
“ผางัวมูบ” ช่วงหน้าฝนหน้าฝาจะมีสีแดงคล้ายเลือด ดังนั้นด้วยความมีชื่อเสียงด้านนี้เจ้า
เมืองน่านจึงส่งหมอเมืองคนนี้มาช่วยปราบจ้าง จ้างปู๋ก่างาเขียวโดนยิงที่ อ.ดอกคาใต้มันก็
ทุรนทุ รายกระเสือกกระสนมาอยู่ที่ห้วยแห่ งหนึ่ง ชาวบ้านจึงเรียกห้วยนั้ นว่า “ห้วยฮ่อ
งจ้าง” สุดท้ายจ้างตัวนั้นก็มาตายที่หนองล่ม นายเมืองได้ตัดงาข้างหนึ่งไปถวายเจ้าเมือง
น่าน ตอนนี้งาจ้างข้างหนึ่งอยู่ที่น่าน แต่อีกข้างไม่รู้ไปไหน”
ง) ตานานเจ้าพ่อผาหิน
เจ้าพ่อผาหินตั้งอยู่บริเวณใต้อ่างเก็บน้าแม่ปืมลงมา ซึ่ง เมื่อครั้งอดีตจุดนี้มีต้นตะเคียนใหญ่อยู่และ
ชาวบ้านอาศัยขอนตะเคียนนั้นเป็นที่กาบังกระแสน้า นาหินไปทดน้าเพื่อสร้างเป็นฝายกั้นน้าบริเวณนั้น พร้อม
กับมีการเซ่นไหว้สิ่งศัก ดิ์สิทธิ์บริเวณนั้น “เจ้าพ่อผาหิน ” ชาวบ้านและผู้นาได้ทาพิธีนี้ขึ้นจริงจัง ครั้ง แรกเมื่อ
ประมาณปี 2544 นาโดยพ่อหลวง กานันตา นายกอนันชัย และชาวบ้านได้ปรึกษากันว่าอยากสืบชะตาลาน้า
ปืมสักครั้ง โดยเชิญทุกตาบลที่ใช้น้าแม่ปืมมาร่วมเพื่อราลึกและขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิทั้ งหลาย จึงได้จัดพิธีเลี้ยง
เจ้าพ่อฝายหินและสืบชะตาลาน้าปืมขึ้นในเดือน 9 ขึ้น 9 ค่า ซึ่งในพิธีมีการเชิญพระสงฆ์ทุกวัดมาร่วมทาบุญ
โดยมีกิจกรรมคือ 1) การสืบชะตาให้ขุนน้าลาห้วย 2) ฟังธรรมปลาช่อน 3) ตานก๋วยสลาก แด่เทวดา 25 ตนที่
รักษาทั้งฝืนน้าฝืนดิน 4) เลี้ยงเจ้าพ่อฝ่ายหินโดยการถวายหมู 1 ตัว ซึ่งพิธีนี้ได้มีการสืบทอดจัดเป็นประเพณีมา
ทุกปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการสนับสนุนโดยสานักงานวัฒนธรรมและมีการตั้งกรรมการไว้เพื่อดาเนินงาน
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พืชอำหำรจำกป่ำต้นนำแม่ปืม
1) รำยชื่อพืชอำหำรและผลไม้ในป่ำแม่ปืม
จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น พบชนิดพันธุ์พืชที่เป็นอาหารและผลไม้กินเล่นในป่าทั้งหมด 131 ชนิด ซึ่ง
แบ่งตามวัฒนธรรมการกินของคนท้องถิ่นในแถบนี้ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) พืชอาหาร จานวน 114 ชนิด ซึ่ง
ใช้ส่วนต่างๆของพืชทั้งใบ ดอก ก้าน ลาต้น ราก หรือผล มาเป็นส่วนประกอบของอาหารหรือเครื่องเคียง ใน
จานวนนี้เป็นเห็ดถึง 40 ชนิด ซึ่งพืชในประเภทนี้บางชนิดกินได้ทั้งเป็นทั้งอาหารและผลไม้กินเล่น เช่น ขนุน
มะเม่า และ 2) พืชที่เป็นผลไม้กินเล่น รวมแล้ว 17 ชนิด ทั้งนี้ชื่อหลักที่ใช้เรียกในรายงานฉบับนี้ใช้ชื่อท้องถิ่น
เพื่อ แสดงถึง วัฒ นธรรมและภู มิปั ญ ญาท้องถิ่น ซึ่ง ข้อมู ลหลักได้ จากการวิจัยร่วมกั นของคนท้ องถิ่น ข้อมู ล
บางส่วนนามาจากแหล่งข้อมูลต่างๆตามที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม
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รำยชื่อพืชประเภทอำหำร
1. กล้วยป่า

27. ผักแส้ว

53. หญ้าหนอนตาย

2. ก๋อย (กลอย)

28. ผักกระทกรกป่า

54. หางหวาย

3. ข่าป่า

29. ผักกาบปี

55. เครือเขาง่อง

4. บะหนุน (ขนุน)

30. ผักหนอก (ใบบัวบก)

56. ดอกแกหางค่าง

5. ขิงแมงดา

31. ผักหมเกลี้ยง

57. ดีงัวดา

6. คามอก (ชะมวง)

32. ผักหมป้าว

58. ต้นเกี๋ยง

7. งิ้วป่า

33. ผักเฮียก (ผักเฮือก)

59. ผักไข่เหา

8. จ้อยนาง (ย่านาง)

34. ผักข้าว (ฟักข้าว)

60. ผักเพี้ยพาน

9. จะค้านขาว

35. ผักสลิด

61. ผักมันปลา

10. ดอกก้านเต๊าะแตะ

36. พริกขี้นก

62. ผักหนาม

11. ดอกอาว

37. มะกอกป่า

63. มะข่วง

12. เตา (ไหม)

38. มะแคว้ง (มะเขือพวง)

64. มะแคว้งค่า

13. ป๋งเป้ง

39. มะแขว่น

65. มะแฮะดิน

14. ผักก้อแก้ (

40. มะเดื่อเกลี้ยงป่า

66. ไม้ส้มเห็ด

15. ผักกุ่มน้า

41. มะนอยจา

67. ไม้มะก่อ (แอ๊บ)

16. ผักกูดน้า

42. มะฮ่อย (มะระขีน้ ก)

68. เสลดพังพอน

17. ผักกูดก้อง (กูดหง้อง)

43. มะปิน (มะตูม)

69. หน่อไม้บง

18. ผักขี้มด

44. มะเม่าต้น

70. หน่อไม้ไร่

19. ผักแคบ (ตาลึง)

45. มะเม่าสาย

71. หน่อไม้ซาง

20. ผักจ้า (พิลังกาสา)

46. มะลิดไม้

72. หน่อไม้ตง

21. ผักดีเหยี่ยน

47. มะแหลบ

73. หน่อไม้หก

22. ผักตุ๊ด (มะกล่าต้น)

48. มะแตก (กระทงลาย)

74. หน่อไผ่สีสุก

23. ผักบัวกวัก

49. ส้มป่อย

75. เห็ดแดงน้อย

24. ผักปู่ย่า

50. สะเลียม (สะเดา)

76. เห็ดแดงใหญ่

25. ผักเผ็ด

51. หญ้าดอกปุ๊

77. เห็ดถอบ

26. ผักสาบ (ผักอีนูน)

52. หญ้าตดหมา

78. เห็ดโคนน้อย
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79. เห็ดโคนปลวก

98. เห็ดดา

80. เห็ดโคนโคนขาว

99. เห็ดขะหลาหมา

1. มะเกน

81. เห็ดโคนแดง

100. เห็ดน้ามิ้ม

2. มะมื่น (กะบก)

82. เห็ดโคนดา

101. เห็ดน้าเผิ้ง

3. มะก่อ

83. เห็ดโคนขี้ไก่

102. เห็ดห้า

4. มะขามป้อม

84. เห็ดโคนควยลอก

103. เห็ดปอดม้า

5. มะคอแลน

85. เห็ดโคนพาน

104. เห็ดไร่

6. มะค่าโมง

86. เห็ดไข่/เห็ดโจโหล

105. เห็ดซาง

7. มะเค๊าะ (มะโจก)

87. เห็ดโม้งโก้ง

106. เห็ดไข่นก

8. มะแฟน

88. เห็ดหิน

107. เห็ดไข่เหลือง

9. มะไฟ

89. เห็ดถ่าน

108. เห็ดแก้น

10. มะม่วงป่า

90. เห็ดขมิ้น

109. เห็ดเยี่ยวหมู

11. มะหลอด

91. เห็ดซ่าห่าง

110. เห็ดหน้ามื่นหน้ามอย

12. มะห้าขี้นก

92. เห็ดไคร้

111. เห็ดน้าแป้ง

13. มะห้าควาย

93. เห็ดจั่น

112. เห็ดตีนจุม

14. มะมา

94. เห็ดกะโดง

113. เห็ดตีนปอก

15. มะกิ้ม มะเกิ้ม

95. เห็ดลม

114. เห็ดหาด

16. มะหลิด

96. เห็ดขอน

รำยชื่อพืชประเภทผลไม้กินเล่น

17. มะนะ (สมอ)

97. เห็ดหน้าม่อย
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2) ควำมรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดพันธุ์พืชอำหำรและผลไม้ในป่ำแม่ปืม
ในส่วนนี้จะอธิบายถึงความรู้ท้องถิ่นของชาวบ้านตาบลบ้านเหล่าเกี่ยวกับชนิด พืชอาหารและผลไม้
ทานเล่นที่พบในป่าแม่ปืม รวมทั้งการนาไปกินและเคล็ดลับต่างๆ ซึ่ง อาจจะแตกต่างไปจากความรู้ของพื้นที่
อื่นๆ การอธิบายซึ่งความรู้ดังกล่าวจะประกอบด้วย ชื่อท้อ งถิ่นที่ชาวบ้านใช้เรียกกัน ลักษณะทั่วไป บริเวณที่
พบ ฤดูกาลที่พบ ประโยชน์ทางอาหารและประโยชน์อื่นๆ นอกจากนี้ยังนาเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
เพื่อให้เข้าใจพืชแต่ละชนิดมากขึ้น เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ในจานวนพืชกินได้ 131 ชนิดที่พบในป่าแม่ปืมตามรายชื่อข้ างต้นนั้น การศึกษาครั้ง นี้เราไม่มีข้อมูล
รายละเอียดและรูปภาพพืช 62 ชนิดเนื่องจากไม่อยู่ในช่วงฤดูในขณะทาการศึกษาหรือพื้นที่พบอยู่ไกลในป่า
ส่วนพืชที่มีข้อมูลรายละเอียดและรูปภาพมี 69 ชนิด ดังนี้
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1. กล้วยป่ำ

ชื่ออื่นๆ กล้วยเถื่อน กล้วยลิง กล้วยหม่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa acuminata Colla

จัดอยู่ในวงศ์ MUSACEAE

ลักษณะ กล้วยป่าเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง กาบลาต้นมีนวลเล็กน้อย ใบเป็นใบเดี่ยวรูปขอบขนาน ขนาดของใบ
กว้างประมาณ 40-60 ซม. ยาวประมาณ 2-3 เมตร ก้านใบสีชมพูอมแดง ดอกจะออกเป็นช่อเอนคล้ายงวงช้าง
ส่วนปลายเป็นปลีลักษณะทรงกระสวยปลายแหลม ด้านบนสีม่วงอมแดง ด้านล่างที่โคนสีแดงจัด เมื่อเปิดจะ
ม้วนงอออกภายในมีแถบเกสรที่เรียงตัวคล้ายนิ้วมือหรือหวี ไม่ซ้อนมากหลายชั้น จะบานจากส่วนโคนปลีลงมา
หาปลายช่อปลี ผลเป็นหวีผลเดี่ยวรูปทรงกลมแกมขอบขนาน โคนมน ปลายสอบ โค้งงอเล็กน้อย ผลมี เนื้อบาง
สีขาว รสหวาน ภายในมีเมล็ดสีดาเรียงอัดแน่นจานวนมาก
สถานที่ที่พบ พบขึ้นทั่วไปในป่าดิบเขตร้อน ตามที่ชื่น ชายป่า และหุบเขา ป่าชื้น ริมธาร
ฤดูการที่พบ ทุกฤดู ออกดอกติดผลตลอดปี
ประโยชน์ทางอาหาร ต้น(หยวก)นามาแกง เช่นใส่ไก่ ใส่เนื้อ ส่วนปลีกล้วย(จะนิ่ม)ชาวบ้านจะนิยมนามายา
และนามาเป็นเครื่องเคียงได้ด้วยโดยเฉพาะกินกับ “ปลาจ่อม”
ประโยชน์อื่นๆ เป็นสมุนไพร แก้ท้องเสีย ลดน้าตาลในเลือดและบารุงน้านมแม่
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2. ก๋อย (กลอย)

ชื่ออื่นๆ มันกลอย (ภาคกลาง) กอย กลอยนก (ภาคเหนือ) กลอยหัวเหนียว หรือ กลอยข้าวเหนียว
(นครศรีธรรมราช) กลอยข้าวเจ้า กลอยระกา กลอยหัวช้าง กลอยข้าวเหนียว (ชุมพร)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Doscorea hispida Dennst.
ลักษณะ กลอยเป็นไม่เลื้อยชนิดหนึ่ง จะมีหนามเล็กๆอยู่ตามเครือ หัวกลอยจะอยู่ใต้ดินพร้อมด้วยรากที่มีอยู่
ทั่วทั้งหัว ลักษณะของหัวกลอยจะกลมรีแต่จะไม่สมมาตร หัวมีสีน้าตาลอมเหลืองเนื้อข้างในจะมี 2 สีคือ สีครีม
และสีขาว และมีชื่อเรียกต่างกัน สีขาวนั้นเราจะเรียกกันว่า “กลอยหัวเหนียว” ส่วนสีครีมนั้น จะเรียกว่า
“กลอยเหลือง” หรือ “กลอยไข่” โดยกลอย 1 ต้น จะมีหัวอยู่ได้ถึง 3-6 หัว ใบเป็นรูปรีปลายแหลมผิวใบสาก
ขอบใบเรียบ โดยจะมีใบย่อยๆ 3 ใบต่อ1ก้าน ดอกจะออกตามซอกใบบนก้านดอก ลักษณะเป็นช่อมีสีขาวก้าน
ดอกจะยาวย้อยลงมา ผลจะมีลักษณะคล้ายกับผลมะเฟือง มี 3 พู โดยแต่ละพูจะมี เมล็ดอยู่ 1 เมล็ด กลอยจะ
เจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน
สถานที่ที่พบ ในป่าทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ ช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. จะพบหัวก๋อย
ประโยชน์ทางอาหาร หัวก๋อยนิยมนาไปนึ่งกินแทนข้าว แต่ต้องทาให้ถูกวิธีเพราะกอยถือว่ามีพิษในตัว ถ้าหาก
จะนามากินต้องทาตามในกรรมวิธีตามชาวบ้านบอก คือ นาหัวกลอยมาปอกเปลือก หลังจากนั้นหั่นเป็นแว่นๆ
นาไปแช่น้า แช่1วันขณะนั้น ให้เปลี่ยนน้าแล้วแช่ใหม่จนกว่าน้าจะใส (ควรแช่และล้างน้าไหล) หาของหนัก
พยายามทับไว้จนน้าออกหมด
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3. ข่ำป่ำ

ชื่ออื่นๆ สะเอเชย เสะเออเคย (แม่ฮ่องสอน) ข่าหยวก (ภาคเหนือ) ข่าหลวง (ภาคเหนือ-ภาคอีสาน) กฎุกก
โรหินี (ภาคกลาง) เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Alpinia galanga (L.) Willd.

จัดอยู่ในวงศ์ ZINGIBERACEAE

ลักษณะ ข่ามีลาต้นใต้ดินที่เรียกว่า “เหง้า” แตกออกเป็นแง่งแผ่ไปกับพื้นดิน แต่ละแง่งจะมีรากแขนงแทงลึก
ลงใต้ดิน ส่วนที่อยู่เหนือดินเรียกว่า “ลาข่า” ซึ่งเป็นก้านใบที่เรียงซ้อนทับกันแน่นจนมองเห็นเป็นลักษณะคล้าย
ลาต้น ใบมีลักษณะรูปไข่ ยาวรีปลายใบแหลมออกสลับข้างกัน ผิวใบเป็นมัน ดอกจะออกเป็นช่อ แทงออกที่
ปลายยอดก้านช่อดอกยาวตรง ดอกมีขนาดเล็กคล้ายดอกกล้วยไม้ ประกอบด้วยกลีบดอกสีขาว ขาวนวล หรือ
ขาวอมชมพู 1ช่อดอกจะมีดอกประมาณ 10-30 ดอก ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้น เมื่อดอกบานกาบนี้จะ
หลุดไปติดเป็นผล ผลมีรูปร่างกลมรี เปลือกแข็ง ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีแดงส้ม ภายในมีเมล็ดสีดา 1 ดอก
จะติดเพียง 1 ผล
สถานที่ที่พบ ในป่าทั่วไป และในหมู่บ้าน
ฤดูกาลที่พบ พบตลอดทั้งปี
ประโยชน์ทางอาหาร ข่านิยมนามาเป็นเครื่องปรุงรสอาหารเพื่อแต่งกลิ่นหรือดับคาวและเพิ่มความเผ็ ดร้อน
เช่นใส่ในเมนูแกงแค แกงอ่อม ต้มยา แกงป่าหรือตาน้าพริกและพริกแกงชนิดต่างๆ เหง้าอ่อน ดอกอ่อนและลา
ข่านามาต้มกินน้าพริก เป็นผักลวกกินคู่กับน้าพริก ส่วนเม็ดแก่นาไปดองน้าปลาไว้กินกับลาบ
ประโยชน์อื่นๆ เป็นสมุนไพรร้อน แก้ท้องอืดเฟื้อ แก้ลมพิษ
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4. บะหนุน (ขนุน)

ชื่ออื่นๆ มะหนุน บ่าหนุน บะหนุน มะหนุน ลาน ล้าง (ภาคเหนือ ) บัก/หมักมี่ (ภาคอีสาน) ขะนู (จันทบุรี)
นะยวยซะ (กาญจนบุรี) เนน (นครราชสีมา) ซีคึย ปะหน่อย หมากกลาง (แม่ฮ่องสอน) นากอ (ปัตตานี) ขะเนอ
ขนู นากอ มะยวยซะ เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus heterophyllus Lam.

จัดอยู่ในวงศ์ MORACEAE

ลักษณะ ขนุนเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่กิ่งและลาต้นเมื่อมีแผลจะมีน้ายางสีขาวข้นไหลออกมา ใบเป็นใบเดี่ยว
เรียงสลับกัน แผ่นใบเป็นรูปรี ปลายใบทู่ถึงแหลม โคนใบมน ใบหนา ผิวใบด้านบนมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ส่วนผิว
ใบด้านล่างจะสากมือ ดอกออกเป็นช่อสีเขียว อัดกันแน่นและอยู่บนต้นเดียวกันเมื่อติดผลดอกทั้งช่อจะเจริญ
รวมกันเป็นผล ใน 1 ผลจะมีหลายยวงตามการอัดแน่นและความสมบูรณ์ของดอก ลูกขนุนผลดิบเปลือกมีสีขาว
หนามทู่ ถ้ากรีดจะมียางเหนียว ถ้าแก่เปลือกจะมีสีน้าตาลอ่อนอมเหลือง ภายในผลของขนุนจะมี ซังขนุนหุ้ม
ยวงสีเหลืองไว้ เมล็ดจะอยู่ในยวง โดยดอกขนุนจะออกดอกปีละ 2 ครั้ง
บริเวณที่ที่พบ ในป่า
ฤดูกาลที่พบ พบ 2 ช่วงคือช่วงเมษายน-พฤษภาคม และช่วงธันวาคม-มกราคม
ประโยชน์ทางอาหาร ขนุนดิบนิยมนามาประกอบอาหาร เช่น แกงขนุน ตาขนุน เป็นต้น ยอกอ่อนและผลอ่อน
นามาเป็นเครื่องเคียงกินกับน้าพริก
ประโยชน์ อื่ น ๆ ขนุ น นอกจากจะน ามาประกอบอาหารแล้ว ผลสุ ก ยัง เป็ น ผลไม้ ที่ มี รสหวานหอมอี กด้ ว ย
สรรพคุณทางยาช่วยบารุงกาลัง ชูหัวใจให้สดชื่น เมล็ดจากผลสุกนามาต้มกินได้จะมีความมันและยวงสามารถ
นามารับประทานเป็นอาหารได้
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5. ขิงแมงดำ

ชื่ออื่นๆ ขิงแมงดา (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber kerrii Craib

จัดอยู่ในวงศ์ ZINGIBERACEAE

ลักษณะ ขิงแมงดาเป็นพืชล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ส่วนที่อยู่เหนือดินมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร ลาสีเขียว
เรียว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ลักษณะใบรียาวปลายแหลมสีเขียวเข้มผิวใบมัน ลักษณะคล้ายต้นข่า ช่อดอก
เกิดที่เหง้ากลีบเลี้ยงกลีบดอกสีแดงเข้มเป็นชั้นเรียงสลับกันปลายกลีบดอกแต่ละกลีบม้วนปลายผิวกลีบดอกจะ
ดูอวบน้า
บริเวณที่พบ พบในป่าชื่น หายาก
ฤดูกาลที่พบ พบฤดูฝน ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม
ประโยชน์ทางอาหาร ส่วนมากจะกินใบอ่อนและช่อดอกอ่อน (ไม่นิยมกินหัว) กลิ่นจะออกฉุนๆคล้ายๆใบข่า
ใบขิง กินเป็นผักจิ้มน้าพริกและกินกับยาหน่อ ใส่แกงเห็ด
ประโยชน์อื่นๆ เป็นสมุนไพร
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6. คำมอก (ชะมวง)

ชื่ออื่นๆ ส้มป้อง มะป่อง (คนเมือง) หมากโมก (อุดรธานี) มวงส้ม (นครศรีธรรมราช), กะมวง มวง ส้มมวง
(ภาคใต้) กานิ (มลายู-นราธิวาส) ตระมูง (เขมร) ยอดมวง ส้มม่วง ส้มโมง ส้มป่อง เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia cowa Roxb. ex Choisy จัดอยู่ในวงศ์ มังคุด (CLUSIACEAE หรือ GUTTIFERAE)
ลักษณะ ชะมวงจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลาต้นเกลี้ยงกิ่งย่อยผิวเรียบ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียง
สลับตรงข้ามกัน บริเวณปลายกิ่งมักแตกเป็น 1-3 ยอด รูปใบรีขอบขนาน โคนใบสอบแหลมปลายใบแหลม
เล็กน้อย ใบอ่อนเป็นสีเขียวอ่อนหรือเขียวอมสีม่วงแดง ส่วนใบแก่เป็นสีเขียวเข้ม ใบเรียบลื่นเป็นมัน ท้องใบ
เรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนาและเปราะ ดอกจะออกตามซอกใบและตามกิ่งซึ่งจะออกเป็นกระจุก กลีบดอกมี 4
กลีบ กลีบหนาแข็งเป็นสีเหลืองนวลและมีกลิ่นหอมออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ลักษณะ
ของผลเป็นรูปทรงกลมแป้น ผิวเรียบเป็นมันผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถึงส้มหม่น
ผลสุกมีรสเปรี้ยวใช้รับประทานได้ แต่มียางมาก
บริเวณที่พบ ตามป่าเบญจพรรณ ป่าทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ ตลอดทั้งปี
ประโยชน์ทางอาหาร ยอดหรือใบอ่อนจะมีรสเปรี้ยวคล้ายมะดัน ใช้จิ้มน้าพริกหรือนาไปปรุงอาหาร เช่น ต้ม
ส้ม ต้มส้มปลาไหล ต้มส้มปลาแห้ง ทาแกงชะมวง ต้มซี่โครงหมูใบชะมวง ใช้แกงกับหมู หมูชะมวง หรือนามา
ใส่ในแกงอ่อม เป็นต้น
ประโยชน์อื่นๆ ผลชะมวงสุกสีเหลืองใช้รับประทานเป็นผลไม้ได้ โดยจะมีรสเปรี้ยวอมหวาน[3] หรือจะนาผล
มาหั่นเป็นแว่นตากแดดใส่ปลาร้าเพื่อเพิ่มรสชาติก็ได้
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7. งิวป่ำ

ชื่ออื่นๆ งิ้วดอกแดง งิ้วป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax insigne Wall.
ลักษณะ งิ้วจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ลาต้นมีลักษณะเปลาตรงและมีหนามอยู่ทั่วลาต้นและกิ่ง ใบเป็นใบ
ประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อยประมาณ 3-7 ใบเรียงสลับกัน รูปใบรีปลายใบเรียวแหลมใบสีเขียวไม่มีขน แผ่น
ใบค่อนข้างหนาและเกลี้ยง ก้านช่อใบยาว ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามปลายกิ่งหรือตามปลายยอด ดอกมี
ขนาดใหญ่สีแดงเลือดหมู ดอกมีกลิ่นหอมเอียน ออกดอกเป็นเป็นกลุ่มประมาณ 3-5 ดอก กลีบดอกมีขนาด
ใหญ่และหนา มี 5 กลีบเป็นรูปขอบขนานเมื่อบานปลายกลีบจะแผ่ออกและม้วนกลับมาทางขั้วของดอก หลุด
ร่วงได้ง่าย งิ้วจะทิ้งใบก่อนมีดอก ผลงิ้ว หรือ ฝักงิ้ว ผลมีลักษณะยาวรีคล้ายฝักรูปทรงกระบอก ที่ปลายทั้งสอง
ข้างของผลจะแหลม ผลเมื่ออ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่จะเป็นสีน้าตาล เปลือกของผลแข็งเมื่อแก่จัดจะแตกอ้าออก
ตามรอยประสาน ในผลมีเส้นหรือปุยสีขาวและมีเมล็ดขนาดเล็กจานวนมาก ลักษณะเป็นรูปทรงกลมสีดา และ
ถูกห่อหุ้มด้วยปุยฝ้ายสีขาว ๆ สามารถปลิวไปตามลมได้ไกล
บริเวณที่พบ จะพบขึ้นในที่ราบและตามป่าเบญจพรรณ ตามเชิงเขาและไหล่เขา
ฤดูกาลที่พบ จะออกดอกช่วงระหว่างเดือนมกราคมต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ประโยชน์ทางอาหาร เกสรตัวผู้จากดอกนาไปตากแห้ง ใช้โรยในขนมจีนน้าเงี้ยวรับประทาน หรือจะใช้ปรุงเป็น
แกงแคทาง ดอกสดใช้ลวกจิ้มรับประทานกับน้าพริกและแกงส้ม
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8. จ้อยนำง (ย่ำนำง)

ชื่ออื่นๆ ผักจ้อยนาง ผักย่านาง (คนเมือง) จ้อยนาง เถาย่านาง (เชียงใหม่) เถาวัลย์เขียว (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Limacia triandra Miers

จัดอยู่ในวงศ์ Menispermaceae

ลักษณะ ย่านางเป็น พรรณไม้เถา ที่ เกดจากหั วหรือเหง้าที่ อยู่ใต้ ดิน แล้วจะแทงยอดขึ้นมากิ่ งก้ านแตกสา
มากมาย มีสีเขียวเลื้อยได้ยาว เถาที่อ่อนจะมีขนอ่อนสีเทาๆ ปกคลุม แต่เมื่อแก่แล้วผิวจะเกลี้ยง ใบ เป็นไม้ใบ
เดี่ยว ออกเรียงสลับกันไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปหอก ปลายจะแหลมเรียวยาว โคนใบมนหรือบางที
ก็เว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย มีเนื้อใบเกลี้ยงหนา สีเขียวเป็นมัน ดอก ออกเป็นช่ออยู่ตรงส่วน
ยอดของต้น และตามง่ามใบ ดอกของย่านางนี้มีขนาดเล็กมีอยู่ 3 กลีบ รวมกันเป็นรูปโคนเล็กๆ สี เหลือง ผล
เป็นลูกกลมๆสีเขียวแก่ตัวมาจะเป็นสีส้ม
บริเวณที่พบ ในป่าทั่วไปแล้วในหมู่บ้าน
ฤดูกาลที่พบ ตลอดทั้งปี
ประโยชน์ทางอาหาร ยอดอ่อน นาไปเป็นส่วนประกอบในแกงต่างๆ เช่น แกงหน่อไม้ แกงรวมกับผักชนิดอื่นๆ
(คนเมือง) ส่วนยอดแก่คนอีสานนามาคั่นเอาน้าสีเขียวข้นใส่ในแกงหน่อไม้ แกงเห็ด แกงขี้เหล็กเป็นต้น
ประโยชน์อื่ นๆ แก้ อาการท้อ งอื ดท้อ งเฟ้อ ใบมาบดคั้น น้าสด หรือ นามาต้ม น้าดื่ม บารุง ร่างกายและช่ วย
บรรเทาอาการร้อนใน บรรเทาอาการเป็นไข้ ตัวร้อน บรรเทาไข้รากสาด ไข้ฝีดาษ ลดพิษยาฆ่าแมลงในร่างกาย
และถอนพิษอื่นๆ
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9. จะค้ำนขำว

ชื่ออื่นๆ ตะค้านหยวก (นครราชสีมา) จะขัด จะค้าน จัดค่าน จั๊กค่าน ตะค้าน สะค้าน หนาม หนามแน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper ribesioides Wall.

จัดอยู่ในวงศ์ พริกไทย (PIPERACEAE)

ลักษณะ จะค้านจัดเป็นไม้เถาขนาดกลางเลื้อยพาดพันกับต้นไม้อื่น มีรากงอกออกตามข้อ ไม่ มีเนื้อไม้ เถายาว
ประมาณ 5-6 เมตรเปลือกเถาค่อนข้างอ่อนสีเทาดาเนื้อสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบ
เป็นรูปแกมรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบแหลมหรือเป็นรูปหัวใจ ดอกจะออกเป็นช่อยาวห้อยลงตามซอกใบ ดอก
มีขนาดเล็กมาก เรียงอัดกันแน่นบนแกนช่อดอก ผลเป็นผลสดขนาดเล็ก มีลักษณะกลม
บริเวณที่พบ ในป่าปัจจุบันนิยมนามาปลูกไว้ในหมู่บ้าน
ฤดูกาลที่พบ ทุกฤดู
ประโยชน์ทางอาหาร เถาหรือลาต้นใช้เป็นเครื่องเทศในการปรุงอาหารถือเป็นเครื่องเทศที่ช่วยเพิ่มกลิ่นและรส
เผ็ดร้อนให้อาหารประเภทแกง เช่นแกงแค แกงขนุนเป็นต้น อีกทั้งยังใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเพื่อดับกลิ่น
คาวได้อีกด้วย ยอดอ่อนนามาเป็นเครื่องเคียงกินกับลาบ
ประโยชน์อื่นๆ เป็นสมุนไพรลดความดัน ขับลม บารุงกาลัง เถาและใบมีสรรพคุณเป็นยาขับลมในลาไส้ ทา
ให้ผายลมและเรอ แก้แน่นจุกเสียด
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10. ดอกก้ำนเต๊ำะแตะ

ชื่ออื่นๆ อีหง้อ อีหง้อง เตียง (สุราษฎร์)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Amorphophallus brevispathus Gagnep.

จัดอยู่ในวงศ์ ARACEAE

ลักษณะ ดอกก้าน เป็นพืชล้มลุกอยู่ในตระกูลเดียวกับบุก โดยดอกก้านจะมี 3 ชนิดคือ ๑) ดอกก้านควยงู ๒)
ดอกก้านเต๊าะแต๊ะ ๓) ดอกก้านบุก ดอกก้านจะมีเหง้าอยู่ในดิน มีลาต้นเป็ นก้านยาวออกมาเหนือดินลักษณะ
กลมขนาดนิ้วมือ มีสีเขียวอ่อนและน้าตาลแดง บางชนิดเป็นพื้นลาย หรืออาจเป็นจุดดา ใบจะแตกออกจาก
ปลายก้าน 2-3 ก้าน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย สีเขียวเข้ม บางชนิดมีจุดสีขาวกระจายอยู่ทั่วไป
ก้านดอกยาวออกจากเหง้าคล้ายก้านใบ ดอกอยู่ ตรงปลายก้าน รูปดอกคล้ายดอกหน้าวัว มีเกสรเป็นแท่งอยู่
ตรงกลาง กลิ่นหอมอ่อนๆ ผลมีลักษณะกลมเกลี้ยงติดกันเป็นแท่ง ผลอ่อนมีสีเหลือง เวลาแก่จะเป็นสีส้มแดง
บริเวณที่พบ ป่าเบญจพรรณ
ฤดูที่พบ พบช่วง เม.ย.-พ.ค. (ช่วงต้นฝน)
ประโยชน์ทางอาหาร ดอกก้านส่วนที่อร่อยที่สุดคือส่วนดอก(เกสร) และส่วนก้าน ก้านจะลอกเปลือกออกแล้ว
นาไปทาอาหารได้ลักษณะจะคล้ายบอน ชาวบ้านจะนิยมนาไปแกงแบบพื้นเมืองที่ใส่ผักชนิดต่างๆ ที่มี เช่น ผัก
แซ่ว ผักนางจม ผักไข่เหา ผักเสี้ยว แล้วปิดท้ายด้วยชะอมหอมๆ อย่างเมนูที่ทาจากดอกก้านก็จะมีเมนูแกงส้ม
ดอกก้าน เมนูแกงแค เมนูแกงหน่อใส่ดอกก้าน เมนูแกงดอกก้านผักหละ แกงเห็ดขอนขาวใส่ดอกก้าน เป็นต้น
ดอกก้านจะไม่นิยมนาไปต้มหรือลวกจิ้มน้าพริกเหมือนผักป่าชนิดอื่น อาจเพราะดอกก้านจะมีเมือกเหนียวและ
คัน บางคนแพ้บางคนไม่แพ้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของคน วิธีแก้คันคือชาวบ้านเอาเปรี้ยวตัด
ประโยชน์อื่นๆ เป็นยาระบายอ่อนๆ เจริญอาหาร
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11. ดอกอำว ดอกกระเจียวขำว

ชื่ออื่นๆ อาวขาว (เชียงใหม่ พะเยา) กระเจียวโคก กระชายดง (เลย) กระเจียวขาว (นครราชสีมา) ว่านม้า
น้อย (สุโขทัย) กระจ๊อด ดอกกระเจียว (สารคาม) ดอกดิน อาว เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma parviflora Wall. จัดอยู่ในวงศ์ ขิง (ZINGIBERACEAE) เช่นเดียวกับกระเจียวแดง
ลักษณะ ดอกอาวหรือดอกกระเจียวเป็นพืชล้มลุก มี 2 ชนิดด้วยกันคือกระเจียวขาวและกระเจียวแดง มีลาต้น
อยู่ใต้ดินทาหน้าที่สะสมน้าและอาหาร ลักษณะเหนือดินเป็นกาบก้านใบที่หัวต่อกันแน่ น กระเจียวแดงกับ
กระเจียวขาวจะมีลักษณะต่างกัน กระเจียวแดงจะมีลาต้นสูงส่วนหระเจียวขาวลักษณะต้นเป็นพุ่ม ลักษณะใบ
เป็นใบเดี่ยวคล้ายใบกระชาย รูปรี ท้องใบมีขนอ่อนปกคลุม กาบใบมีสีเขียว ออกดอกเป็นช่อดอกย่อยจะมีก้าน
เป็นชั้นๆประมาณ 20-30 ชั้น เมล็ดรูปกลมรีคล้ายหยดน้าหน่ออ่อนจะพบช่วงฤดูฝน
บริเวณที่พบ ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ
ฤดูกาลที่พบ พบช่วง พ.ค.-มิ.ย.
ประโยชน์ทางอาหาร ดอกอ่อนนึ่งกับน้าพริก ตามะม่วง ใส่แกงแค ทางอีสานนิยมนามาซุปและแกงใส่หน่อไม้
ประโยชน์อื่นๆ ดอกเป็นสมุนไพร ช่วยขับลมและเป็นยาระบาย รสเผ็ดเล็กน้อย มี กลิ่นหอม ช่วยเจริญอาหาร
หัวใช้ดองเหล้าช่วยให้กระชุ่มกระชวย
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12. เตำ

ชื่ออื่นๆ เตา เทา ไก ผักเตา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spirogyra sp.

จัดอยู่ในวงศ์ Zygnemataceae

ลักษณะ เตาหรือเทาเป็นพืชน้าจาพวกสาหร่าย รูปร่างเป็นสายเล็กๆ เส้นยาวคล้ายผมรวมกันเป็นกลุ่มสีเ ขียว
อยู่ในน้านิ่งและสะอาด ไม่มีกิ่งก้าน ซึ่งเตาจะมี 2 แบบ ๑) เตายะ ๒) เตาไหม ที่ในป่าบ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.
แม่ใจ จ.พะเยา พบแต่ “เตาไหม”
บริเวณที่พบ พบในน้านิ่งเย็นใส ในลาห้วย ซึ่งเตาจะขึ้นเป็นบางพื้นที่แล้วพื้นที่ไหนเคยมีก็จะมีพื้นที่ไหนไม่เคย
มีก็จะไม่มี
ฤดูกาลที่พบ พบตลอดทั้งปี
ประโยชน์ทางอาหาร ชาวบ้านนิยมนามาตา ยา หรือบางพื้นที่จะทานเป็นผักโดยนามาล้างให้สะอาดแล้ว
นาไปลวกหรือกินสดรับประทานลวกร่วมกับน้าพริกได้
ประโยชน์อื่นๆ เตาถือเป็นสาหร่ายสีเขียวที่เต็มไปด้วยคอโรฟิล ช่วยบารุงร่างกายและผิวพรรณได้ดีแ ละเป็น
สมุนไพรลดความร้อนในร่างกาย
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13. ป๋งเป้ง

ชื่ออื่นๆ ป๋งเป้ง (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ -

จัดอยู่ในวงศ์ Arecacae

ลักษณะ คล้ายๆมะพร้าว เป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์ปาล์ม โคนต้นถูกห่อด้วยกาบใบระหว่างโคนใบจะมีหนามแทง
ออกมายาวประมาณ 10-20 เซนติเมตรลักษณะแหลมแต่จะไม่คมมาก ใบเป็นใบประกอบขนนกยาวปลาย
แหลมเรียงสลับกันคู่ตรงข้ามผิวใบคล้ายใบมะพร้าว
บริเวณที่พบ ในป่าทั่วไป ปัจจุบันเริ่มหายาก
ฤดูกาลที่พบ พบได้ตลอดทั้งปี
ประโยชน์ทางอาหาร กินหัวต๋าว นามาแกง
ประโยชน์อื่นๆ ลูกกินเล่นหวานๆ (ใบทาไม้กวาด)
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14. ผักก้อแก้ (พ่อค้ำตีเมีย)

ชื่ออื่นๆ พ่อค้าตีเมีย (เหนือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่) ผักกับแก้ (ลาพูน) เฟินแผง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Selaginella argentea (Wall.Ex.Hook.Grev) Spriny จัดอยู่ในวงศ์ SELAGINELLACEAE
ลักษณะ ผักก้อแก้ หรือเรียกอีกอย่างว่า ผักพ่อค้าตีเมีย หรือ ผักกับแก้ “ก้อแก้” เป็นชื่อเรียกทางเหนือ เป็น
ผักในตระกูลเฟิร์นขนาดเล็ก มีลาต้นเป็นเหง้าไหลทอดไปกับพื้นดิน ชูส่วนปลายยอดตั้งขึ้น และมักแตกกิ่งก้าน
เป็นคู่ๆ แผ่กระจายในระนาบเดียว ใบเป็นใบประกอบสีเขียว รูปทรงยาวและหนา ดูสวยงามคล้ายกับใบเฟิร์น
เขากวางแต่จะมีใบประกอบย่อยขนาดเล็กจานวนมากมีใบอ่อนม้วนและงอ ออกเป็นเกลียววนรอบลาต้น ก้าน
ใบมีขน หลังใบมีสปอร์อยู่หลังขนาดเล็กและเบามาก
บริเวณที่พบ ป่าเบญจพรรณ ปัจจุบันหายาก
ฤดูกาลที่พบ พบในช่วง มี.ค.-เม.ย. และในป่าที่มีความชื้นสูงและมีอุณหภูมิที่เย็น จึงพบมากในแถบภาคเหนือ
ประโยชน์ทางอาหาร ชาวบ้านนิยมนามาแกง นึ่ง โดยใช้ส่วนของยอดอ่อน เช่นนามาแกงใส่ปลาแห้ง /เห็ด
หูหลั๊วะ(เห็ดหูหนู) ผักชะอม ลักษณะเก่นของผักพ่อค้าตีเมียคือความกรอบ ถึงจะต้มนานแค่ไหนก็จะคงความ
กรอบไว้ คล้ายกับต้มหรือนึ่งไม่สุก แต่ที่จริงสุกแล้ววิธีการสังเกตว่ าผักสุกหรือยัง คือถ้าน้าแกงไม่มีรสเฝื่อน
แสดงว่าผักสุกแล้วถ้าแกงนานเกินไป จะเสียรสชาติของน้าแกง
ประโยชน์อื่นๆ เป็นผักพื้นบ้านประเภทหนึ่งซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง จึงมีสรรพคุณในการลด หรือยับยั้งการ
สร้างเซลล์มะเร็งได้ดี
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15. ผักกุ่มนำ

ชื่ออื่นๆ กุ่มน้า (ภาคกลาง) เหาะเถาะ (กาญจนบุรี) ผักกุ่ม ก่าม ผักก่าม (ภาคอีสาน) รอถะ (ละว้า-เชียงใหม่
ภาคเหนือ) ด่อด้า (ปะหล่อง) เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva religiosa G.Forst. จัดอยู่ในวงศ์ กุ่ม (CAPPARACEAE หรือ CAPPARIDACEAE)
ลักษณะ กุ่มน้าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางเปลื อกต้นค่อนข้างเรียบ มีสีเทา จะผลัดใบร่วงหมดทั้งต้นเมื่อจะออก
ดอก ใบเป็นใบประกอบแผ่นใบค่อนข้างหนา สีเขียวเป็นมัน ด้านล่างใบมีสีอ่อนกว่าด้านบน มีใบย่อย 3 ใบ
ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปใบหอกหรือขอบขนานปลายค่อย ๆ เรียวแหลมใบย่อยไม่มีก้าน ดอกจะออกเป็นช่อ
ออกตามยอด หนึ่งช่อมีหลายดอก ก้านดอกยาวกลีบเลี้ยงลักษณะเป็นรูปไข่ ปลายแหลมกลีบดอกมีสีขาว แล้ว
จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลือง(ก้านเกสรจะยาวกว่ากลีบใบ) ผลเป็นรูปกลมรี มีเปลือกหนา ผลหรือเปลือกผลมีสี
นวลหรือสีเหลืองอมเทาผิวขรุขระ เมื่อสุกจะเป็นสีเทา ผลแก่ผิวจะเรียบด้านในผลมีเมล็ดมาก
บริเวณที่พบ พบได้ในป่าเบญจพรรณตามริมแม่น้า ข้างลาธาร หรือที่ชื้นแฉะ หรือป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบ
ฤดูกาลที่พบ ตลอดทั้งปี ใบหล่นช่วงเดือนเมษายน- พฤษภาคม ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน
ประโยชน์ทางอาหาร ยอดอ่อนใช้ปรุงเป็นอาหารไว้รับประทานได้ ด้วยการนามาดองน้าเกลือตากแดด ทิ้งไว้
ประมาณ 2-3 วัน แล้วค่อยนาไปปรุงเป็นอาหาร เช่นยา กินกับลาบ(จะออกรสขมหน่อยๆ) อีกอย่างอาจนาไป
แกงหรือการผัดก็ได้ หรือจะใช้ดอกและใบอ่อนต้มหรือลวก ใช้เป็นผักจิ้มน้าพริก
ประโยชน์อื่นๆ เป็นสมุนไพร
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16. ผักกูดนำ

ชื่ออื่นๆ กูดคึ (ภาคเหนือ) ผักกูด (ภาคกลาง) ผักกูดขาว (ชลบุรี) กูดน้า (แม่ฮ่องสอน) ไก้กวิลุ ปู่แปลเด๊าะ
(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) แลโพโด้ แหละโพะโด้ะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) แทรอแปล๊ะ (กะเหรี่ยงแดง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diplazium esculentum (Retz.) Sw.

จัดอยู่ในวงศ์ ATHYRIACEAE

ลักษณะ ผักกูดน้าจัดเป็นเฟิร์นขนาดใหญ่ที่มีเหง้าตั้งตรง เหง้าปกคลุมไปด้วยใบเกล็ดสีน้าตาลเข้มถึงสีดา ขอบ
ใบเกล็ดหยักเป็นซี่ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกมีสีเขียวอ่อน แม้แก่จะมีสีเขียวเข้ม มีใบย่อย 1-2 คู่ล่างจะเล็ก
กว่าใบย่อยที่อยู่ช่วงกลางส่วนใบย่อยชั้นกลางจะมีใบที่มีขนาดใหญ่ กว่า มีก้านสั้นหรือกึ่งไม่มีก้าน โคนใบมี
ลักษณะเว้าเป็นรูปหัวใจหรือเป็นติ่งหู ปลายสอบแหลมเนื้อใบมีลักษณะบางคล้ายกระดาษ มีเส้นใบแตกแขนง
แบบขนนก
บริเวณที่พบ มักจะขึ้นหนาแน่นตามชายป่าที่มีแดดส่องถึง ในบริเวณที่ลุ่มชุ่มน้า ตามริมลาธาร บริเวณต้นน้า
หนองบึง ชายคลอง ในที่ที่มีน้าขังแฉะและมีอากาศเย็น รวมไปถึงในพื้นที่เปิดโล่ง หรือในที่ที่มีร่มเงาบ้าง และ
จะเจริญเติบโตได้ดีบริเวณที่ชื้นแฉะ ตามป่าชุมชน ภูเขา เขตพื้นที่อนุรักษ์
ฤดูกาลที่พบ พบมากช่วงเดือนมีนาคม
ประโยชน์ทางอาหาร นิยมนายอดอ่อนและใบอ่อนมากิน เช่นทาเมนูแกงส้มใส่ปลา ผัด ยา คั่วเมือง ลวกกินกับ
น้าพริก แกงแคร่วมกับผักชนิดต่าง ๆ ผักกูดเป็นผักที่มีรสจืดอมหวานและกรอบนามาปรุงเป็นอาหารได้อย่าง
หลากหลาย ส่วนมากแล้วจะไม่นิยมนามารับประทานแบบสด ๆ เพราะจะมียางเป็นเมือกอยู่ที่ก้าน
ประโยชน์อื่นๆ ไม่ควรรับประทานผักกูดแบบดิบ ๆ หรือแบบสด ๆ เนื่องจากผักกูดมีสารออกซาเลตในปริมาณ
ที่สูง อาจทาให้ไตอักเสบและทาให้เป็นนิ่วได้ จึงควรนาไปต้มหรือปรุงให้สุกก่อนการนามารับประทาน
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17. ผักกูดก้อง (กูดหง้อง)

ชื่ออื่นๆ ผักกูดงอ ผักกูดง่อง (อีสาน) หญ้าลิเภา ย่านลิเภา (ทั่วไป) กูดก้อง (เหนือ) ทุไกขุ (กะเหรี่ยง) ปูโจ๊ะปา
กู (มลายู 3 จังหวัดชายแดนใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lygodium polystachyum Wall.ex Moore

จัดอยู่ในวงศ์ Schizaeaceae

ลักษณะ ผักกูดก้องเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่ง เลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นยาวหลายเมตร ลาต้นเป็นเหง้าสั้น มีขนสีน้าตาล
เข้มหนาแน่น ลาต้นเมื่อแก่มีสีดาเป็นมัน ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น แกนกลางมีลักษณะเป็นเถา
เลื้อย แกนกลางใบประกอบชั้นที่หนึ่งชัดเจน โคนก้านใบสีน้าตาล ใบย่อยเรียงแบบสลับบนแกนกลางของใบ
ฐานใบรูปหัวใจ ปลายใบมนหรือแหลม ขอบใบหยักเว้าเป็นฟันปลา ผิวใบมีขนใส แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ ผิว
ใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนประปรายตามเส้นใบ
บริเวณที่พบ ป่าชุมชน ภูเขา เขตพื้นที่อนุรักษ์ (อยู่บนดินทราย ที่ชุ่มชื้น)
ฤดูกาลที่พบ ช่วงเดือนมีนาคม
ประโยชน์ทางอาหาร ยอดอ่อนนาไป ประกอบอาหาร เช่น แกง(เมือง) แกงส้ม ผัด หรือลวก นึ่งกินกับน้าพริก
ประโยชน์อื่นๆ ใบสดขยี้แล้วใส่แผลสด ช่วยให้แผลแห้งและหายเร็วขึ้น ช่วยห้ามเลือด
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18. ผักขีมด

ชื่ออื่นๆ ชุมเส็ด (ตราด) ไคร้เส็ด (เพชรบูรณ์) ไคร้ป่าปิ้น (พิษณุโลก) ตานเข้า (เลย) ผักขี้มด (แพร่) เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Glochidion zeylanicum var. tomentosum (Dalzell) Trimen
จัดอยู่ในวงศ์ มะขามป้อม (PHYLLANTHACEAE)
ลักษณะ ผักขี้มดจัดเป็นพุ่ม ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปวงรีแกมรูปไข่กลับปลายใบมน
ผิวใบมีขนนุ่มละเอียดทั้งสองด้าน ดอกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบมีดอกย่อยหลายดอก กลีบดอกเป็นสีเหลืองแกม
เขียว ดอกมีขนาดเล็ก ผลเป็นผลแห้งและแตกได้ ลักษณะของผลเป็นรูปกลมแป้นสีเขียว มีหลายพู
บริเวณที่พบ พบบริเวณใกล้แหล่งน้า ลาห้วย
ฤดูกาลที่พบ พบตลอดทั้งปี
ประโยชน์ทางอาหาร จะนิยมกินยอดอ่อน นามาเป็นเครื่องเคียงกินกับตามดแดง กับลาบ นิยมกินสดไม่กินสุก
ประโยชน์อื่นๆ เป็นยาระบายอ่อนๆเพราะมีรสเปรี้ยว นอกจากนั้นตามตารับยาพื้นบ้านล้านนาจะใช้เปลือกต้น
ผักขี้มด ผสมกับเปลือกต้นมะขาม และโกฐทั้งห้า นามาบดให้เป็นผง ละลายกับน้าร้อนดื่มเป็นยาหอม บารุง
หัวใจ (เปลือกต้น)
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19. ผักแคบ (ตำลึง)

ชื่ออื่นๆ ตาลึง สี่บาท (ภาคกลาง) ผักแคบ (ภาคเหนือ) ผักตานิน (ภาคอีสาน) แคเด๊าะ (แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Coccinia grandis (L.) Voigt

จัดอยู่ในวงศ์แตง (CUCURBITACEAE)

ลักษณะ ตาลึงเป็นไม้เลื้อย ใบมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจโคนใบเว้า ใบหนาผิวใบสากเล็กน้อยปละมีจุดสีขาว เถา
ตาลึงมีสีเขียวและมีมือเกาะที่ยื่นออกมาจากที่ข้อ ดอกมีทั้งดอกเดี่ยวและดอกคู่ กลีบดอกมีสีขาว และดอกมี
ลักษณะคล้ายรูประฆัง ผลทรงรีบ หรือทรงกระสวยปลายแหลมมีสีเขียวคาดด้วยขาวเล็กน้อย ผลแก่จะมีสีเขียว
สุกไปเป็นสีแดงสดมีเมล็ดด้านในจานวนมาก ผักแคบจะมี2ชนิดคือ ผักตัวเมีย (ใบมน) ผักตัวผู้ (ใบแฉกๆ)
บริเวณที่พบ พบทั้งบ้านและป่า โดยจะพบตามพื้นที่ชุ่มชื้น
ฤดูกาลที่พบ พบตลอดปีแต่ช่วงต้นฝนหรือช่วงฝนจะออกยอดสวย
ประโยชน์ทางอาหาร ผักแคบหรือผักตาลึง นิยมใช้ยอดและใบอ่อนกินเป็นผัก อาจจะลวกหรือต้มจิ้มกินกับ
น้าพริกและใช้ในการประกอบอาหารได้หลายอย่าง เมนูตาลึง เช่น แกงต่างๆ อย่างแกงแค แกงบอน นึ่งใส่ปลา
นึ่งกินกับน้าพริก ใส่ต้มจืด เป็นต้น
ประโยชน์อื่นๆ เป็นยาระบาย ช่วยละน้าตาลในเลือด

35 | ห น้

า

20. ผักจำ (พิลังกำสำ)

ชื่ออื่นๆ ผักจา ผักจ้าแดง (เชียงใหม่ เชียงราย) พิลังกาสา (ทั่วไป) ตีนจา (เลย) ลังพิสา (ตราด) ทุรังกาสา (ชม
พร) ราม (สงขลา) ปือนา (มลายู-นราธิวาส) จิงจ้า จ้าก้อง มะจ้าใหญ่ ตาปลาราม ตาเป็ด เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ardisia polycephala Wall. ex A.DC.

จัดอยู่ในวงศ์ PRIMULACEAE (MYRSINACEAE)

ลักษณะ ผักจ้าหรือทั่วไปเรียกพิลังกาสา จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมลาต้นแตกกิ่งก้านสาขาออกรอบต้นแต่ไม่
มากนัก ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันเป็นคู่ๆตามข้อต้น ใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบ
ใบเรียบ แผ่นใบเป็นสีเขียวมันหนาและใหญ่ ส่วนยอดอ่อนเป็นสีแดง ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือตาม
ส่วนของยอด ดอกเป็นสีเหลืองนวลบ้างว่าเป็นสีชมพูอมขาวหรือสีขาวแกมชมพูเมื่อดอกบานเต็มที่จะมี 5 แฉก
(คล้ายรูปดาว) ผลมีลักษณะกลมโตออกผลเป็นกระจุกมีก้านช่อยาวห้อยย้อยลงผลอ่อนเป็นสีแดง เมื่อแก่หรือ
สุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดา
บริเวณที่พบ พบทุกฤดู
ฤดูกาลที่พบ ป่าละเมาะ ป่าชื้น (ปลูกในบ้านได้)
ประโยชน์ทางอาหาร ยอดอ่อนสามารถบริโภคได้จะมีรสฝาดมันออกเปรี้ยวอมหวานเล็กน้อย ชาวบ้านนิยมกิน
ยอดอ่อน ดอกอ่อน กินเป็นผักสดโดยเฉพาะนามาเป็นเครื่องเคียงกินกับตามดแดงจะเข้ากันเป็นอย่างมาก
ประโยชน์อื่นๆ บารุงผิวพรรณ
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21. ผักดีเหยี่ยน

ชื่ออื่นๆ ผักกะเดียง (อุบลราชธานี) บีปลาไหล ไส้เอี่ยน บีเอี่ยน (สกลนคร) ปอผี (บุรีรัมย์) ผักกระเดียง ดีปลา
ไหล สะเดาดิน เป็นต้น (ดีแปลว่าขม)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hydrolea zeylanica (L.) Vahl

จัดอยู่ในวงศ์ HYDROLEACEAE

ลักษณะ ดีเอี่ยนเป็นพรรณไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งชอบทอดเลื้อยไปตามพื้นดินและแตกแขนงมาก ลาต้นกลมเป็นข้อ
มีรากออกตามข้อ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเวียน ลักษณะของใบเป็นรูปใบหอกถึงรูปรี ปลายใบแหลมขอบ
ใบเรียบผิวใบด้านบนเรียบมันวาวผิวใบล่างมีสีเขียวอมขาวผิวใบหม่นมีขนเล็กๆปะปราย ดอกออกเป็นช่อหรือ
ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบและที่ปลายยอดกลีบ ดอกเป็นสีน้าเงินอมม่วงหรือสีม่วงอมเขียวลักษณะเป็นรูป
ไข่ มี 5 กลีบซึ่งจะติดดอกในช่วงประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะของผลเป็นรูปทรงรีห่อ
ด้วยกลีบรองดอก มีกลีบเลี้ยงติดคงทน ภายในมีเมล็ดสีดาจานวนมาก ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปไข่แกมขอบ
ขนานจะติดผลในช่วงประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน
บริเวณที่พบ พบในป่า อย่างเช่นป่าชุมชน ภูเขา เขตพื้นที่อนุรักษ์ จะเจริญเติบโตในนา/ห้วย
ฤดูกาลที่พบ พบประมาณช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย.
ประโยชน์ทางอาหาร กินผักสด เครื่องเคียง กับลาบ ตาส้มโอ ปลาจ่อม รสออกขม/หวานปลาย
ประโยชน์อื่นๆ แก้ร้อนใน
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22. ผักตุ๊ด (มะกล่ำต้น)

ชื่ออื่นๆ มะกล่าตาช้าง (ทั่วไป) มะแดง มะหัวแดง มะโหกแดง (ภาคเหนือ) มะแค้กตาหนู (คนเมือง) มะแค้ก
หมากแค้ก (แม่ฮ่องสอน) มะหล่าม (นครราชสีมา) กัวตีมเบล้ (ม้ง) ซอรี่เหมาะ (กะเหรี่ยงแดง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Adenanthera pavonina L.

จัดอยู่ในวงศ์ ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE)

ลักษณะ ผักตุ๊ดหรือมะกล่า เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เปลือกลาต้นหนาเป็นสีน้าตาลอ่อน ใบเป็น
ใบประกอบแบบขนนกออกเรียงสลับกัน ใบย่อยเป็นรูปวงรีหรือเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบมนแผ่นใบบางเป็นสี
เขียวเข้ม ใบเรียบเกลี้ยง ด้านหลังใบเกลี้ยงเป็นสีเขียวอมเทา ส่วนท้องใบเป็นสีอ่อนกว่าและมีนวลมีขนเล็กน้อย
ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกแคบยาวเป็นรูปทรงกระบอกโดยจะออกดอกตามซอกใบ ดอกย่อยมีขนาดเล็กกลีบ
ดอกเป็นสีเหลืองอ่อนอมสีครีม เมื่อดอกแก่จะเปลี่ยนเป็นสีส้ม มีขนอยู่ประปราย ดอกจะมีกลิ่นหอมแบบอ่อนๆ
ผลจะออกผลเป็นฝัก ลักษณะของฝักเป็นรูปแถบแบนยาวฝักอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่แล้วจะแตกออกเป็นสอง
ตะเข็บและบิดม้วนงอเป็นเกลียวแน่นเพื่อกระจายเมล็ด และมีรอยคอดตามเมล็ดชัดเจน เมล็ดจะติดอยู่ในฝัก
เป็นเวลานาน เมล็ดมีลักษณะค่อนข้างกลม แข็ง ผิวมัน และเป็นสีแดงเลือดนกหรือเป็นสีแดงส้มโดยจะ
บริเวณที่พบ พบขึ้นได้ตามป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง
ฤดูกาลที่พ บ พบได้ตลอดทั้งปี แต่จะแตกยอดอ่อนช่วงปี ละครั้ง ช่วงมดแดงออก จะออกดอกในช่วงเดือ น
กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน และติดผลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม
ประโยชน์ทางอาหาร ชาวบ้านจะนิยมกินยอดอ่อน ยอดอ่อนจะมีรสมัน ใช้ประกอบอาหารได้หลายอย่างทั้ง
เป็นเครื่องเคียงกินกับน้าพริก ลวก นึ่ง และนาไปใส่แกง เช่นแกงใส่มดส้มแดง
ประโยชน์อื่นๆ ช่วยให้เจริญอาหาร
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23. ผักบัวกวัก (ตำลปัตรฤำษี)

ชื่ออื่นๆ ผักก้านจอง บัวกวัก ผักน้ารั๊ว (ภาคเหนือ ) ตาลปัตรฤาษี ผักพาย ผักพายใหญ่ ตาลปัตรยายชี ผัก
ตะบัน นางกวัก บัวลอย (ภาคกลาง) ผักก้านจอง ผักคันจอง (ภาคอีสาน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Limnocharis flava (L.) Buch
ลักษณะ ลาต้นของผักบัวกวักหรือผักก้านจอง เป็นเหง้าที่เติบโตอยู่ในดินใต้น้า สามารถแตกออกเป็นไหลสั้นๆ
และแตกเหง้าหรือลาต้นใหม่ได้ ใบออกเป็นใบเดี่ยวประกอบด้วยก้านใบและแผ่นใบ ซึ่งเป็นส่วนที่เรามองเห็น
เหนือดินหรือเหนื อน้า ก้านใบเป็น ส่วนที่ แทงออกจากเหง้ามีรูป ทรงสามเหลี่ยมขอบแต่ละด้านเป็นสัน บาง
เล็กน้อย ภายในประกอบด้วยเหยื่อที่เป็นร่างแหของโพรงอากาศเมื่อจับบีบจะยุบตัวได้ง่าย ขนาดลาก้านขึ้นอยู่
กับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งเติบโต แผ่นใบ เป็นส่วนที่ต่อกับก้านใบ รูปไข่โคนใบสอบกลางใบกว้างปลายใบ
แหลม แผ่นใบเรียบ มีสีเขียว ส่วนของก้านใบ และแผ่นใบ ดอกจะมีสีเหลืองสด ออกดอกในช่วงเดือนกันยายนพฤศจิกายน ผลและเมล็ดมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมผลอ่อนมีสีเขียว แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และแก่
เต็มที่เป็นสีดา
บริเวณที่พบ ป่าชุมชน ภูเขา เขตพื้นที่อนุรักษ์ ตามแหล่งน้า หนอง แอ่ง สระ (คล้ายๆผักตบชวา)
ฤดูที่พบ ออกตลอดปี
ประโยชน์ทางอาหาร ยอดอ่อนและดอกอ่อน นิยมเก็บมารับทานทั้งเป็นเครื่องเคียงและประกอบอาหาร เช่น
แกงใส่ปลา ผัดกับน้ามัน ผัดใส่หมู (โดยจะทุบพริก กระเทียม ผัดใส่หมูเติมเครื่องปรุงตามชอบแล้วใส่ผักบัวกวัก
ลงไป) แกงส้ม นอกจากนั้นยังนามาเป็นเครื่องเคียงกินสดหรือลวกจิ้มน้าพริก (ที่นี่ชาวบ้านชอบนามาลวดแบบ
ไม่สุกมากกินกับตาเตา เข้ากันมาก)
ประโยชน์อื่นๆ ช่วยลดอาการปวดเมื่อย
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24. ผักปู่ย่ำ

ชื่ออื่นๆ ผักปู่ย่า (ภาคเหนือ) ช้าเลือด ผักกาดย่า (ภาคกลาง) ผักขะยา หรือผักคายา (อีสาน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Caesalpinia mimosoides Lamk.

จัดอยู่ในวงศ์ LEGUMINOSAE

ลักษณะ ผักปู่ย่าเป็นหรือผักหนามปู่ย่า เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่มาพร้อมฝน เป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง ลาต้นตั้งตรง
หรือพันกับไม้อื่น ลาต้นมีหนามแหลมจานวนมากทั้งลาต้นและก้านใบ ยอดอ่อนสีน้าตาลแดง ลักษณะใบเป็นใบ
ประกอบแบบขนนก ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ก้านใบสีแดง มีหนามแหลมตามกิ่งก้านทั่วไป ลักษณะใบกลมมน
ใบสามารถหุบเข้าหากันได้เมื่อสัมผัส ดอกเป็นช่อสีเหลืองบานในช่วงฤดูหนาว ผลเป็นฝัก บวมพอง มีหนาม
เล็กๆ ขนาดเท่าหัวแม่มือ ภายในมีเมล็ด 2 เมล็ด
บริเวณที่พบ พบตามป่าเต็งรัง ป่าผสมผลัดใบและบริเวณชายป่า ชอบขึ้นในที่ดอนน้าไม่ท่วมขัง
ฤดูกาลที่พบ ตลอดทั้งปี (ออกดอกช่วงต.ค.)
ประโยชน์ทางอาหาร ผักปู่ย่า มีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัวมีรสเปรี้ยวๆนิดๆ กลิ่นฉุนในตัวหน่อยๆ ชาวบ้าน
นิยมกินยอดอ่อน นามากินเครื่องเคียงกับแกงหน่อ นาพริกน้าปู กับน้าพริกปลา นิยมกินสด (เวลาเคี้ยวจะขึ้ น
จมูก) ดอกสามารถนามายาได้
ประโยชน์อื่นๆ แก้ท้องอืด ช่วยให้เจริญอาหาร
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25. ผักเผ็ด (ผักคำดหัวแหวน)

ชื่ออื่นๆ ผักคราด หญ้าตุ้มหู, ผักเผ็ด (ภาคเหนือ), ผักตุ้มหู (ภาคใต้), อึ้งฮวยเกี้ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen จัดอยู่ในวงศ์ ทานตะวัน (ASTERACEAE หรือ
COMPOSITAE)
ลักษณะ ผักคราดหัวแหวนเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กมีอายุปีเดียว มีลาต้นตั้งตรง กลมและอวบน้า มีสีเขียวม่วง
แดงปนเข้มทอดไปตามดินเล็กน้อยแต่ปลายชูขึ้น ลาต้นอ่อนและมีขนปกคลุมขึ้นอยู่เล็กน้อย ใบเป็นใบเดี่ยว
ออกตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปใบหอกแกมรูปไข่ ขอบใบเป็นจักคล้ายฟันเลื่อยแบบหยาบๆผิวของใบมี
ขนและสาก ดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง เป็นกระจุกสีเหลือง ดอกมีลักษณะกลมเป็นรูปไข่ ปลาย
แหลมคล้ายหัวแหวนมีเกสรประปลายคลุมทั้งช่อดอก ก้านของดอกเรียวยาว ผลผักคราดหัวแหวน เป็นผลแห้ง
ลักษณะของผลเป็นรูปไข่
บริเวณที่พบ พบทั่วไปในที่ลุ่ม ป่าชุมชน ภูเขา เขตพื้นที่อนุรักษ์ ตามป่าละเมาะ ที่ราบโล่งแจ้ง
ฤดูกาลที่พบ พบตลอดทั้งปี
ประโยชน์ทางอาหาร ยอดอ่อนและดอกอ่อนสามารถนามาประกอบอาหารได้ เช่น ใส่แกงแค ห่อนึ่ง แกงใส
เห็ดลม ใส่ยาทุกอย่าง แกงอ่อมและเป็นเครื่องเคียง ลวกกับน้าพริก ลักษณะเฉพาะตัวของผักเผ็ดคือกลิ่นหอม
กับคาวได้ดี รสเผ็ดเฝื่อนร้อนแรง(ชาวบ้านจะไม่นิยมนามาแกงเฉพาะถ้าจะแกงต้องหาผักอื่นแกงรวมด้วย)
ประโยชน์อื่นๆ แก้ปวดฟัน บารุงน้านม
41 | ห น้

า

26. ผักสำบ (ผักอีนูน)

ชื่ออื่นๆ ผักสาบ (ภาคเหนือ) อะนูนหรืออีนูน (ภาคกลาง) นางนูน (กาญจนบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Adenia viridiflora Craib

จัดอยู่ในวงศ์ Passifloraceae (วงศ์เดียวกับ เสาวรส

หรือ กะทกรก)
ลักษณะ เป็น ไม้เลื้อย ลาเถาส่ว นปลายหรื อใกล้ย อดจะมี สีม่ วงแดง มีมื อเกาะแตกแขนงได้ ใบเดี่ย วเรีย ง
สลับกัน แผ่นใบรูปหัวใจปลายใบแหลมเห็นเส้นใบชัดเจน ดอกจะออกเป็นช่อที่ซอกใบกลีบดอกสีเหลือง ผลมี
รูปกลมรูปร่างคล้ายน้าเต้า
บริเวณที่พบ พบได้ทั่วไปตามป่า เช่น ป่าเต็งรัง
ฤดูกาลที่พบ ต้นฝน มี.ค.-พ.ค.
ประโยชน์ทางอาหาร ผักสาบชาวบ้านจะนิยมกินยอดอ่อน ดอก และผลอ่อน สามารถนามาเป็นได้ทั้งเครื่อง
เคียงลวกและต้มกินกับน้าพริก และนามาประกอบอาหารอย่างเมนู แกงเมืองใส่ปลาย่าง แกงคั่ว แกงเลียง แกง
ส้ม ใบอ่อนมีรสหวานมันนามาผัดน้ามันหอยก็อร่อย
ประโยชน์อื่นๆ ช่วยให้เจริญอาหาร ช่วยระบาย
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27. ผักแส้ว

ชื่ออื่นๆ ผักแส้ว (เหนือ) เถาวัลย์ดา (สระบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Jasminum adenophyllum Wall.

จัดอยู่ในวงศ์ OLEACEAE

ลัก ษณะ ผัก แส้ว เป็ น ไม้ เลื้อ ยชนิ ด หนึ่ ง ล าต้ น เป็ น เถากลมขนาดเล็ ก สีเขีย ว บางช่ว งเลื้ อ ยงอไปงอมา ใบ
ออกเป็นใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามกัน ใบมีสีเขียวเป็นรูปหอกปนรูปไข่หลังใบสีเขียวเข้มกว่าท้องใบ ขอบใบเรียบ
ปลายใบแหลม ดอกสีขาว กลีบดอกเล็กเรียว กลิ่นหอมเย็น ผลมีขนาดเล็ก
บริเวณที่พบ ป่าชุมชน ภูเขา เขตพื้นที่อนุรักษ์
ฤดูกาลที่พบ ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม
ประโยชน์ทางอาหาร นิยมนายอดอ่อนมาแกงใส่เห็ด(เห็ดขอน) แกงใส่ผักหละ แกงอ่อม(ออกขมเล็กน้อย) เป็น
เครื่องเคียงสดกินกับตามะม่วง เป็นต้น
ประโยชน์อื่นๆ ช่วยให้เจริญอาหาร
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28. ผักกระทกรกป่ำ

ชื่ออื่นๆ กะทกรกป่า (ภาคกลาง) ผักแคบฝรั่ง (ภาคเหนือ) รก (ภาคกลาง) ผักขี้หิด (เลย) รุ้งนก (เพชรบูรณ์)
เงาะป่ า (กาญจนบุ รี ) เถาเงาะ เถาสิ ง โต (ชั ย นาท) ยั น ฮ้ า ง (อุ บ ลราชธานี ) เยี่ ย ววั ว (อุ ด รธานี ) ผั ก บ่ ว ง
(สกลนคร) หญ้าถลกบาต (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) เครือขนตาช้าง (ศรีษะเกษ) ตาลึงฝรั่ง ตาลึงทอง ผักขี้ริ้ว ห่อ
ทอง (ชลบุรี) รกช้าง (ระนอง) ผักแคบฝรั่ง (ขมุ) มั้งเปล้า (ม้ง) หล่อคุ่ยเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Passiflora foetida L.

จัดอยู่ในวงศ์ กะทกรก (PASSIFLORACEAE)

ลักษณะ ต้นกะทกรกเป็นไม้เถาเลื้อย มีมือสาหรับใช้ยึดเกาะและมีขนขึ้นปกคลุมอยู่ทุกส่วน ส่วนของลาต้นเมื่อ
นามาขยี้จะทาให้เกิดกลิ่นเหม็นเขียว ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปหัวใจปลายใบแหลม
โคนใบเว้า เป็น 3 แฉก แผ่นใบมีขนสีน้าตาลขนาดเล็กขึ้นทั้งสองด้านผิวใบสากและที่ขนมีน้ายางเหนียว ดอก
เป็นดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ กลีบดอกด้านนอกเป็นสีเขียวอ่อน ส่วนกลีบด้านในเป็นสีขาว มีกระบังรอบเป็น
เส้นฝอยมีสีขาวโคนม่วง ส่วนกลีบเลี้ยงของดอกเป็นเส้นฝอย ผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกลม ผลเมื่ออ่ อนเป็นสี
เขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมสีส้ม และมีใบประดับเส้นฝอยคลุมอยู่ ภายในผลมีเนื้อหุ้มเมล็ดใส
และฉ่าน้า มีรสหวานจะออกดอกออกผลในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน
บริเวณที่พบ พบได้ทั่วไปในที่ราบ
ฤดูกาลที่พบ พบตลอดฤดู
ประโยชน์ทางอาหาร ยอดอ่อน ผลอ่อน กินเป็นผักได้โดยนาไปลวกหรือต้มจิ้มน้าพริก และยังใส่แกงเลียง
ประโยชน์อื่นๆ ผลสุก ผลแก่ จะมีเนื้อด้านในกินได้ถือเป็นผลไม้ป่าด้วย จะมีรสหวาน
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29. ผักกำบปี

ชื่ออื่นๆ ผักปลาบ (ภาคกลาง) ผักปลายขอบใบเรียว (เชียงใหม่) ด่อเบล่ร่อด ด่อเบล่บรู้(ปะหล่อง) โต่ะอูเหมาะ
(กะเหรี่ยงแดง) ผักปลาบนา หญ้ากาบผี กินกุ้งน้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Commelina diffusa Burm. f.

จัดอยู่ในวงศ์ COMMELINACEAE

ลักษณะ เป็นพืชล้มลุก ทอดเลื้อยบนดินหรือริมชายน้า อายุปีเดียว ลาต้นกลม สีเขียว ยาวได้ถึง 40 ซม. มีราก
ออกตามข้อ เป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปหอกแกมขอบขนานโคนก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มลาต้น ขอบด้านบนมี
ขน ดอกสีน้าเงินฟ้า ออกเป็นช่อตามซอกใบมีใบประดับรองรับสีเขียวอ่อนรูปเรือ
ประโยชน์ทางอาหาร ยอดอ่อนนามาใส่แกง เช่นแกงแค หรือนาไปเป็นเครื่องเคียงนึ่งหรือลวกกินกับน้าพริก
ประโยชน์อื่นๆ
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30. ผักหนอก

ชื่ออื่นๆ ใบบัวบก ผักหนอก (ภาคเหนือ) ผักแว่น (ภาคใต้) กะโต่ เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Centella asiatica (L.) Urb.

จัดอยู่ในวงศ์ ผักชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE)

ลักษณะ ไม้ล้มลุกอายุหลายปี เลื้อยแผ่ไปตามพื้นดิน ชอบที่ชื้นแฉะแตกรากฝอยตามข้อ ไหลที่แผ่ไปจะงอกใบ
จากข้อชูขึ้น ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไตหรือรูปหัวใจ ขอบใบหยักเป็นคลื่น ผิวใบมันวาวอิ่มน้า ก้านใบยาว
ดอกออกเป็นช่อ ออกที่ซอกใบ ขนาดเล็ก 2-3 ดอก กลีบดอกสีม่วง ผลเป็นผลแห้งแตกได้
บริเวณที่พบ พบทุกฤดูป่าชื้น ทั้งป่าและบ้าน
ฤดูกาลที่พบ พบได้ตลอดทั้งปี
ประโยชน์ทางอาหาร ผักหนอกนิยมนามาเป็นเครื่องเคียง กิน สด ไม่นิยมแกงหรือนามาลวกและต้ม กินสดคู่
กับลาบ ส้า ตาปู เป็นต้น จะมีกลิ่นฉุน มีรสขมหวาน
ประโยชน์อื่นๆ เป็นยาเย็น แก้ช้าใน ร้อนใน เจริญอาหาร
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31. ผักหมเกลียง (หมเล็ก หมหัด)

ชื่ออื่นๆ ผักโขมหัด (ภาคกลาง) ผักหมเกลี้ยง (พะเยา) ผักหม (ภาคใต้) กะเหม่อลอมี แม่ล้อคู่ (กระเหรี่ยง
แม่ฮ่องสอน) ปะตี (เขมร) ผักหมหัด ผักโขม ผักโขมไทย เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Amaranthus viridis L.

จัดอยู่ในวงศ์ บานไม่รู้โรย (AMARANTHACEAE)

ลักษณะ ผักหมเกลี้ยงหรือผักโขมหัดจัดเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง แตกกิ่งสาขารอบต้น ลาต้นเป็นเหลี่ยมมนและมี
ขนอ่อน ๆ ปกคลุมอยู่บ้างเล็กน้อยมักขึ้นทั่วไปตามที่ชุ่มชื้น และพบได้ทั่วทุกภาค ใบผักโขมหัด เป็นใบเดี่ยว
ออกเรียงตรงข้ามกันตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปสี่เหลี่ยมปลายใบมนหรื อเว้าเล็กน้อย ส่วนโคน
ใบแหลมและกว้างกว่าปลายใบ ตามเส้นใบมีขน ขอบใบเป็นจักโค้งมนหรือกึ่งฟันเลื่อย ผิวท้องใบเกลี้ยง ออก
ดอกเป็นช่อแบบกระจะตามซอกใบและที่ปลายยอดดอกมีสีเขียว เรียงกันเป็นแถวดอกมีขนอยู่หนาแน่น ผลผัก
โขมหัด ผลเป็นฝักแห้งแตกได้ ลักษณะของผลเป็นรูปกระสวย
บริเวณที่พบ ป่าชุมชน ภูเขา เขตพื้นที่อนุรักษ์
ฤดูกาลที่พบ พบทั้งปี
ประโยชน์ทางอาหาร ผักหมเกลี้ยงสามารถรับประทางได้ทั้งต้นและราก กินได้ทุกส่าวน ชาวบ้านนิยมนาไปคั่ว
ใส่ไข่/หมู ผัด กินคล้ายๆกับหมป้าว ทั้งต้นนามาต้มหรือลวกให้สุกใช้รับประทานเป็นผักจิ้มกับน้าพริก หรือ
นาไปปรุงเป็นแกงก็ได้เช่นกัน หรือจะใช้เฉพาะยอดอ่อนต้มรับประทานเป็นผักจิ้มน้าพริกก็ได้
ประโยชน์อื่นๆ ช่วยระบาย เพิ่มการเจริญอาหาร ช่วยแก้ไข้ ระงับความร้อนในร่างกาย
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32. ผักหมป้ำว (ผักหมหนำม)

ชื่ออื่นๆ ผักขมหนาม ผักหมหนาม ผักขมสวน (ภาคกลาง) ผักโหมหนาม (ภาคใต้) ปะตึ ปะตี (เขมร) แม่ล้อคู่
กะเหม่อลอมี แม่ล้อกู่ (แม่ฮ่องสอน-กะเหรี่ยง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Amaranthus spinosus L.

จัดอยู่ในวงศ์ บานไม่รู้โรย (AMARANTHACEAE)

ลักษณะ ผักโขมหนาม เป็นพืชล้มลุก มีอายุสั้นประมาณ 2-4 เดือน เมื่อออกดอกติดเมล็ดแล้วจะค่อย ๆ เหี่ยว
แห้งตายไปเอง หรือเรียกว่าเป็นพืชที่มีอายุปีเดียว ลาต้นเป็นเหลี่ยมหรือกลม ผิวเรียบ ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะ
ของใบเป็นรูปไข่ปลายใบแหลมลักษณะของขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ส่วนก้านใบมีหนามแหลมยาว 2 อันอยู่ที่
โคนก้านใบ ดอกเป็นสีขาวขนาดเล็กออกดอกเป็นช่อแบบกระจุก ออกที่บริเวณปลายกิ่ง ตามซอกใบ ซอกกิ่ง
บริเวณที่พบ ในป่าชุมชน ภูเขา เขตพื้นที่อนุรักษ์
ฤดูกาบที่พบ พบตลอดปี
ประโยชน์ทางอาหาร ผักหมป้าวเมื่อโตเต็มที่จะมีต้นใหญ่ มีหนาม ชาวบ้านนิยมกินยอดอ่อน ใบอ่อน ก้านอ่อน
โดยลอกหนามออกแล้วนาไปประกอบอาหาร รสชาติของผักโขมจะหวานชาวบ้านจึงนิยมนามาประกอบอาหาร
ได้หลายอย่าง เช่นคั่วใส่ไข่ แกงใส่ไข่ แกงผักกาดน้อย ลวก
ประโยชน์อื่นๆ ช่วยระบาย เพิ่มการเจริญอาหาร ช่วยแก้ไข้ ระงับความร้อนในร่างกาย
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33. ผักเฮียก (ผักเฮือก ผักฮี)

ชื่ออื่นๆ ผักฮี้ ผักเฮือด ผักฮี้ ผักเฮือก (ภาคเหนือ) ผักเลือด ผักเลียบ (ภาคกลาง ใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus infectoria Roxb.

จัดอยู่ในวงศ์ MORACEAE

ลักษณะ ผักเฮียกเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางและเป็นไม้ผลัดใบ ลาต้นสูง 8-15 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกแบบ
สลับสีเขียว รูปรีหรือรูปไข่ปนขอบขนาน ปลายใบมนทู่ ขอบใบเรี ยบ ผิวใบมันกว้าง 6-7 ซม. ยาว 7-18 ซม. มี
หูใบขนาดเล็ก ใบอ่อนสีชมพู หรือชมพู อมเขีย ว ใบอ่อ นแลดูใสแวววาวไปทั้ง ต้นและมีปลอกหุ้มใบในระยะ
เริ่มแรก พอเจริญเต็มที่ใบอ่อนกลายเป็นใบแก่ ดอก เป็นช่อเส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 4-6 มม. ก้านใบสั้นออก
จากซอกใบ ผลอ่อนสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีชมพูแดงม่วงหรือดาเมื่อแก่เต็มที่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซม.
บริเวณที่พบ ป่าชุมชน ภูเขา เขตพื้นที่อนุรักษ์
ฤดูกาลที่พบ มิ.ย.-ก.ค.
ประโยชน์ทางอาหาร ผักฮียกชาวบ้านจะนิยมกินยอดอ่อน ซึ่งรสชาติจะมีรสฝาดและเปรี้ยว ก่อนจะนามา
ประกอบอาหารจะนามาต้มหรือนึ่งเพื่อลดความฝาดและเปรี้ยวก่อน หรือถ้าแกงยอดสดชาวบ้านจะนิยมนามา
แกงก็จะแกงเมืองใส่หมู ทาแกงส้ม กระดูกหมู ยา
ประโยชน์อื่น บารุงน้านม
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34. ผักข้ำว (ฟักข้ำว)

ชื่ออื่นๆ ฟักข้าว (ทั่วไป) ผักข้าว (ตาก ภาคเหนือ) มะข้าว (แพร่) พุกู้ต๊ะ (แม่ฮ่องสอน) เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. จัดอยู่ในวงศ์ แตง (CUCURBITACEAE)
ลักษณะ เป็นไม้เถาเลื้อยใบเป็นใบเดี่ยว ใบเป็นรูปหัวใจหรือรูปไข่ คล้ายกับใบโพธิ์ขอบใบหยักเว้าลึกเป็นแฉก
ประมาณ 3 แฉก ดอกจะออกตรงบริเวณข้อต่อระหว่างใบหรือตามซอกใบ โดยจะออกดอกข้อละหนึ่งดอกโดย
ดอกจะมีลักษณะคล้ายกับดอกตาลึง กลีบดอกมีสีขาวอมเหลือง หรือขาวแกมเหลืองกลีบละอองจะมีสีม่วงแกม
ดามีกลีบดอก 5 กลีบ ผลฟักข้าว มีลักษณะคล้ายรูปไข่กลมรี ที่เปลือกมีหนามเล็ก ๆ อยู่รอบผล ผลอ่อนจะมีสี
เขียวอมเหลือง แต่เมื่อสุกแล้วผลจะมีสีแดงหรือสีส้มอมแดง ผลสุกเนื้อจะเป็นสีเหลือง มีเยื่อกลางหุ้มเมล็ดเป็น
สีแดงภายในผลมีเมล็ดสีน้าตาลจานวนมากเรียงตัวอยู่คล้ายเมล็ดแตง ด้านในเมล็ดมีเนื้อสีขาว
บริเวณที่พบ ป่าทั่วไปโดยเฉพาะบริเวณจอมปลวก
ฤดูกาลที่พบ ตลอดทั้งปี
ประโยชน์ทางอาหาร กินยอด ลูก ยอดอ่อนนามาแกงอ่อม ลวกจิ้ม นึ่ง แกงส้ม ผัดน้ามันหอย ผลสุกนามา
รับประทานเป็นผลไม้หรือทาน้าฟักข้าวดื่มได้
ประโยชน์อื่นๆ บารุงร่างกาย ผิวพรรณ
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35. ผักสลิด

ชื่ออื่นๆ สลิด ขจร (ภาคกลาง) ผักสลิด (นครราชสีมา) กะจอน ขะจอน สลิดป่า ผักสลิดคาเลา ผักขิก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Telosma cordata (Burm. f.) Merr.

จัดอยู่ในวงศ์ ตีนเป็ด (APOCYNACEAE) และ

ย่อยนมตาเลีย (ASCLEPIADOIDEAE – ASCLEPIADACEAE)
ลักษณะ ผั กสลิด หรือขจรจัดเป็ นไม้เถาขนาดเล็ ก เถาจะมีสีเขี ยว กลมและเหนี ยวมาก เมื่อแก่เถาขจรจะ
เปลี่ยนเป็นสีน้าตาล ตามยอดอ่อนมีขนสีขาวขึ้นปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ลักษณะของใบ
เป็นรูปหัวใจปลายใบเรียวแหลมยาวแผ่นใบบางเกลี้ยง ดอกจะออกเป็นช่อแบบกระจุกเป็นพวงๆ ลักษณะดอก
ย่อยแข็งเป็นสีเขียวอมสีเหลือง กลีบดอกมี 5 กลีบ ดอกมีกลิ่นหอมจะออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ตุลาคม ผลมีลักษณะเป็นฝักกลมยาวปลายแหลม ผิวผลเรียบ ผลเป็นสีเขียว ภายในผลหรือฝักมีเมล็ดลักษณะ
แบนจานวนมาก และมีปุยสีขาวติดอยู่ที่ปลายเมล็ด โดยจะออกผลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม
บริเวณที่พบ พบทั่วไปตามป่าชุมชน เขตพื้นที่อนุรักษ์ ตามป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าละเมาะ ป่าเต็งรัง
ฤดูกาลที่พบ พบตลอดทั้งปี จะออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม
ประโยชน์ทางอาหาร ยอดอ่อน ผลอ่อน และดอกสามารถนามารับประทานเป็นผักได้ ซึ่งนิยมนามาลวก ต้ม
เพื่อกินกับน้าพริกและตาส้ม (มะม่วง) ด้วยรสชาติที่หวานของดอกและยอดอ่อนชาวบ้านจึงนิยมนามาประกอบ
อาหารได้หลายชนิด เช่น แกงใส่ปลา นึ่งใส่ปลาสด ไข่เจียวดอกสลิด สลิดผัดไข่ แกงเมืองผักรวม เป็นต้น
ประโยชน์อื่นๆ รสชาติไม่ขม แก้ร้อนใน
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36. พริกขีนก (พริกขีหนูป่ำ)

ชื่ออื่นๆ พริก พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า (ภาคกลาง) พริกแด้ พริกแต้ พริกนก พริกแจว พริกน้าเมี่ยง (ภาคเหนือ),
หมักเพ็ด (ภาคอีสาน) ดีปลีขี้นก พริกขี้นก (ภาคใต้) พริกมะต่อม (เชียงใหม่) ปะแกว (นครราชสีมา) มะระตี้
(สุรินทร์) ดีปลี (ปัตตานี) ครี (กะเหรี่ยง-กาแพงเพชร) ลัวเจียะ (จีนแต้จิ๋ว)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum annuum L.

จัดอยู่ในวงศ์ มะเขือ (SOLANACEAE)

ลักษณะ พริกขี้หนูจัดเป็นไม้ล้มลุกหรือไม้พุ่มขนาดเล็กมีอายุประมาณ 1-3 ปี แตกกิ่งก้านสาขามาก กิ่งอ่อน
เป็นสีเขียว เมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลไม่ทนต่อสภาพน้าขัง มักขึ้นร่วมกับวัชพืชชนิดอื่น ใบเป็นใบเดี่ยว
ออกเรียงสลับตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ รูปกลมรี หรือรูปวงรี ปลายใบแหลม โคนใบเฉียงหรือสอบ
ส่วนขอบใบเรียบแผ่นใบเรียบเป็นสีเขียวมันวาว ออกดอกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ ช่อละประมาณ 2-3 ดอก
กลีบดอกเป็นสีขาว สีเหลืองอ่อนอมเขียว หรือสีเขียวอ่อน ผลมีลักษณะยาวรี ปลายผลแหลม ออกในลักษณะ
หัวลิ่มลง ผลสดสีเขียว เมื่อสุกแล้ วจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงหรือเป็นสีแดงปนสีน้าตาล ลักษณะของผลมีผิวลื่น
เมล็ดเป็นสีเหลืองเกาะอยู่มาก เมล็ดมีลักษณะแบนเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนและมีรสเผ็ด
บริเวณที่พบ ป่าทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ พบตลอดทั้งปี
ประโยชน์ทางอาหาร ยอดและใบอ่อนนามาประกอบอาหาร เช่นใส่แกงแค แกงอ่อม (อีสาน) แกงเลียง ผล
นาไปใช้ปรุงเพื่อความเผ็ด ผลอ่อน/แก่นาไปดอง กินกับลาบ ส้า
ประโยชน์อื่นๆ ช่วยให้เจริญอาหาร
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37. มะกอกป่ำ

ชื่ออื่นๆ กูก กอกกุก (เชียงราย) กอกเขา (นครศรีธรรมราช) ไพแซ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) กอกหมอง (เงี้ยวเชียงใหม่) ตะผร่าเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง) กอกป่า (เมี่ยน) มะกอกไทย (ไทลื้อ) มะกอกป่า (เมี่ยน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondias pinnata (L. f.) Kurz จัดอยู่ในวงศ์ มะม่วง (ANACARDIACEAE)
ลักษณะ มะกอกจัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบลาต้นตั้งตรงและมีลักษณะกลมเปลือกต้นเป็นสีเทา เปลือกหนาเรียบ
มีปุ่มปมบ้างเล็กน้อยใบ และผลมีกลิ่นหอม มักพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าแดง และป่าดิบแล้ง ใบ
เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวออกเรียงสลับ มีใบย่อยประมาณ 4-6 คู่ โดยจะออกเป็นคู่ ๆ ตรงข้ามกัน
ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งแหลมแผ่นใบค่อนข้างนุ่ม ใบอ่อนเป็นสีน้าตาลแดง
เนื้อใบหนาเป็นมัน หลังใบเรียบเกลี้ยง ส่วนท้องใบเรียบ ดอกจะออกเป็นช่อแบบแยกแขนงที่ปลายกิ่งหรือออก
ตามซอกใบ มีดอกย่อยจานวนมากและมีขนาดเล็ก ดอกย่อยเป็นสีครีมกลีบดอกเป็นรูปรี ปลายกลีบดอกแหลม
โดยจะออกดอกในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ผลเป็นผลสดแบบมีเนื้อ ฉ่าน้า ลักษณะของผลเป็นรูป
ไข่ ผลอ่อนเป็นสีเขียว ส่วนผลแก่เป็นสีเหลืองอมสีเขียวถึงสีเหลืองอ่อน ประไปด้วยจุดสีเหลืองและดา มีรส
เปรี้ยวจัด ภายในผลมีเมล็ดเดี่ยวขนาดใหญ่และแข็งมาก ผิวเมล็ดเป็นเสี้ยนและขรุขระ
บริเวณที่พบ พบได้ทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ พบปลายฝนต้นหนาว
ประโยชน์ทางอาหาร ผลสุกมะกอกจะมีรสเปรี้ยวชาวบ้านนิยมนามาใส่น้าพริก ใส่ตากุ้ง ส้มตา ยอดอ่อนจะมี
รสเปรี้ยว ฝาด นามาเป็นเครื่องเคียงกินกันลาบเนื้อ ส้าต่างๆ ลาบปลา
ประโยชน์อื่นๆ เป็นยาระบาย(ยอดและผลออกรสเปรี้ยว)
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38. มะแคว้ง (มะเขือพวง)

ชื่ออื่นๆ มะเขือละคร (นครราชสีมา) มะแว้งช้าง (สงขลา) มะแคว้งกุลา (ภาคเหนือ) หมากแข้ง (ภาคอีสาน)
เขือน้อย เขือพวง เขือเทศ ลูกแว้ง (ภาคใต้) เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum torvum Sw.

จัดอยู่ในวงศ์ มะเขือ (SOLANACEAE)

ลักษณะ มะเขือพวงเป็นไม้ล้มลุกข้ามปีกิ่งปกคลุมด้วยหนาม แต่บางพันธุ์ที่นิยมปลูกในปัจจุบันจะไม่มีหนาม
กิ่งจะแตกออกตั้งแต่ระดับต่าจากลาต้น กิ่งมีจานวนน้อย ทาให้แลดูเป็นทรงพุ่มโปร่ง ใบมะเขือพวงออกตรง
ข้ามกันบนกิ่ง ใบมีรูปไข่ แผ่นใบกว้าง และเรียบ ขอบใบเว้ามีขนเล็กๆทั่วใบ ผลมะเขือพวงออกเป็นผลแบบ
เบอร์รี่ (มีหลายผลในก้านผลเดียว) แต่ละช่อผลมีผลประมาณ 2-10 ผล ผลมีขนาดเล็ก และกลม ขนาดผล
ประมาณ 1 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว ให้รสขม ผลเริ่มสุกมีสีเหลือง และสุกจัดมีสีแดงอม เมล็ดมีลักษณะ
กลม แบน เปลือกเมล็ดมีสีน้าตาล
บริเวณที่พบ ป่าทั่วไป (ปัจจุบันนิยมนามาปลูกในหมู่บ้านในป่าไม่ค่อยพบ)
ฤดูกาลที่พบ ทุกฤดู
ประโยชน์ทางอาหาร นิยมกินผลอ่อนมากกว่าผลแก่ ชาวบ้านนามาประกอบอาหารเช่น ใส่แกงแค เป็นเครื่อง
เคียงกินกับน้าพริกกะปิ ลาบ ฯลฯ กินได้ทั้งสุกและดิบ
ประโยชน์อื่นๆ แก้ไอ ขับเสมหะ ลดความดัน
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39. มะแขว่น

ชื่ออื่นๆ บ่าแข่น (ภาคเหนือ) หมักข่วง (แม่ฮ่องสอน) มะแข่น (ลาว) กาจัดต้น ลูกระมาศ (ภาคกลาง) มะกรูด
ตาพราหมณ์ (นครราชสีมา) หมากมาศ (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zanthoxylum limonella Alston

จัดอยู่ในวงศ์ ส้ม (Rutaceae)

ลักษณะ มะแขว่นเป็นไม้ยืนต้น สูง 5-10 เมตร มักขึ้นในป่าดิบแล้งหรือป่าดิบเขา ลาต้นและกิ่งก้านมีหนาม
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกัน มีใบย่อยประมาณ 6-8 คู่ ใบมีลักษณะยาวรีหรือรูปขอบขนาน ฐาน
ใบไม่เสมอกัน ปลายใบเรียวแหลม ดอกออกเป็นช่อและก้านดอกยาว ดอกมีขนาดเล็กสีขาวอมเขียวเป็นดอกไม่
สมบูรณ์เพศ คือดอกเพศเมียและเพศผู้อยู่คนละต้น มะแขว่นจะออกดอกประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ผลมี
ลักษณะแห้งกลม ผิวขรุขระสีน้าตาล เมื่อแก่ผลจะแตกจนเห็นเมล็ดสีดากลม ผิวเรียบเป็นมัน มีกลิ่นหอมฉุน
คล้ายผักชี มีรสเผ็ดเล็กน้อย
บริเวณที่พบ พบในป่า
ฤดูกาลที่พบ เม.ย.-พ.ค. จากนั้นจะตากแห้งเก็บไว้กินตลอดทั้งปี
ประโยชน์ทางอาหาร ผลสุกนามาตากแห้งนามาเป็นเครื่องเทศ/เครื่องปรุงอาหารเพื่อดับคาว ในเมล็ดจะมีกลิ่น
ฉุน นามาประกอบอาหารเพื่อเพิ่มกลิ่นและเพิ่มความเผ็ดร้อนใส่ในแกงต่างๆ เช่น แกงแค แกงอ่อม ลาบ หลู่
ยาไก่ น้าพริกบางอย่าง ฯลฯ ส่วนผลดิบนามาดองน้าปลาไว้กินกับลาบ
ประโยชน์อื่นๆ แก้หวัด แก้ท้องอืด
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40. มะเดื่อเกลียงป่ำ

ชื่ออื่นๆ เดื่อเกลี้ยง (ภาคเหนือ) มะเดื่อเกลี้ยง มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร กูแซ เดื่อน้า (ภาคใต้) มะเดื่อน้า เดื่อเลี้ยง
มะเดื่อหอม หมากเดื่อ (ภาคอีสาน) มะเดื่อดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus racemosa L.

จัดอยู่ในวงศ์ Moraceae

ลักษณะ เดื่อเกลี้ยงเป็นไม้ต้นขนาดกลางสูงประมาณ 10–20 เมตร ลาต้นเกลี้ยงสีน้าตาลหรือน้าตาลปนเทา
กิ่งอ่อนสีเขียว หรือสีเขียวในน้าตาล กิ่งแก่มีสีน้าตาลเกลี้ยง หรือมีขนปกคลุม ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกแบบสลับ
ใบบาง รูปไข่หรือรูปหอก ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ฐานใบมนหรือกลม ผิวใบเกลี้ยง หรือมีขน ไม่หลุดร่วง
ง่าย ดอก ออกเป็นช่อ ช่อดอก มีก้านเกิดเป็นกลุ่มบนกิ่งสั้นๆ ที่แตกออกจากลาต้น และกิ่งขนาดใหญ่ ผล รูป
กลมแป้นหรือรูปไข่ มีขน ออกเป็นกระจุกตามกิ่งและลาต้น เมื่อฉีกออกจะพบเกสรเล็กๆ อยู่ภายในผล ผลสุกมี
สีแดง
บริเวณที่พบ ในป่าทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ ฤดูฝน
ประโยชน์ทางอาหาร ชาวบ้านนิยมกินยอดอ่อนและผลอ่อน โดยนามาแกงใส่ปลาแห้ง และเป็นเครื่องเคียงกิน
กับน้าพริกต่างๆ ลาบปลา เป็นต้น
ประโยชน์อื่นๆ ผลเป็นของกินเล่น(บางคนไม่นิยมกิน) กินแล้วหลับดี
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41. มะนอยจำ (มะนอยกระต๊อบ)

ชื่ออื่นๆ มะนอยจา (ภาคเหนือ) มะนอยหก มะนอยหกฟ้า (แม่ฮ่องสอน) ผักขาว (เชียงใหม่) ผักแคบป่า (น่าน)
ขี้กาดง ขี้กาน้อย (สระบุรี) ขี้กาเหลี่ยม (ภาคอีสาน) ขี้กาลาย (นครราชสีมา) ดอม (นครศรีธรรมราช)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gymnopetalum chinensis (Lour.) Merr. จัดอยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae
ลักษณะ มะนอยจาหรือกระดอม เป็นไม้เถา ลาต้นเป็นร่อง และมีมือเกาะ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ มีรูปร่าง
ต่างๆ กัน มีตั้งแต่รูปไตจนถึงรูปสามเหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หรือเป็นแฉก โคนเว้าลึกเป็นรูปหัวใจ โคนใบเว้าลึกเป็น
รูปหัวใจ ดอกออกเป็นช่ อ กลีบเลี้ยงติดกันเป็นหลอดยาวปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉกกลีบดอก 5 กลีบ สีขาว
โคนกรีบดอกมีสีเหลือง ผลแก่มีสีเขียวสุกสีแดงอมส้ม รูปไข่แกมรูปขอบขนาน ผิวสาก มีสันเนื้อสีเขียว เมล็ดรูป
รี ทั้งเครือ ผล ดอก จะมีขนเล็กๆขึ้นประปราย
บริเวณที่พบ ตามป่าทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ เม.ย.-ต.ค.
ประโยชน์ทางอาหาร กินลูก ใส่แกงแค/หน่อไม้ ลวก นึ่งกินกับน้าพริก(รสชาติไม่ขม ไม่นิยมกินยอด)
ประโยชน์อื่นๆ เพิ่มวิตามินให้ร่างกาย
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42. มะฮ่อย (มะระขีนก)

ชื่ออื่นๆ มะระเล็ก มะระขี้นก (ทั่วไป) มะร้อยรู มะระหนู (ภาคกลาง) ผักไห่ มะไห่ มะนอย มะห่ วย ผักไซ
(ภาคเหนือ) สุพะซู สุพะเด (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ผักเหย (สงขลา) ผักไห (นครศรีธรรมราช) ระ (ใต้) ผัก
สะไล ผักไส่ ผักไซร้ (อีสาน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Momordica charantia L.

จัดอยู่ในวงศ์ แตง (CUCURBITACEAE)

ลักษณะ มะระขี้นกเป็นเถาเลื้อยมีสีเขียวขนาดเล็กมี 5 เหลี่ยม มีขนอยู่ทั่วไป มีมือเกาะซึ่งเปลี่ยนมาจากใบ
เจริญออกมาจากส่วนของข้อ ใช้สาหรับยึดจับ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกัน ก้านใบยาว ขอบใบเว้าหยักลึกเข้า
ไปในตัวใบปลายใบแหลมมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมเล็กน้อย เมื่อแก่จัดจะมีสีเขียวเข้ม ดอกมีสีเหลือง ผลคล้ายเป็น
รูปกลมรี คล้ายไข่ปลายแหลมผิวเปลือกขรุขระและมีปุ่มยื่นออกมาผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่จะมีสีเหลืองอมแดง
ปลายผลจะแตกเป็น 3 แฉก เมล็ดมีรูปร่างกลม รี แบน ปลายแหลมสีฟางข้าว เมื่อแก่เต็มที่มีเมือกสีแดงสด
ห่อหุ้มเมล็ดอยู่
บริเวณที่พบ ป่าทั่วไป
ฤดูที่พบ ทุกฤดู
ประโยชน์ทางอาหาร ถือเป็นผักพื้นบ้านธรรมชาติที่ขึ้นได้ทั่วไป ยอดและผลอ่อนนาไปประกอบอาหารได้ เช่น
ใส่แกงแค นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องเคียงกินได้ทั้งสดและสุก กินกับน้าพริก มีรสขม (ไม่นิยมกินผลสุก)
ประโยชน์อื่นๆ ต้มสดเป็นยา ลดความดัน เบาหวาน ยาระบาย บารุงตับ ป้องกันไวรัสลงตับ
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43. มะปิน (มะตูม)

ชื่ออื่นๆ มะปิน (ภาคเหนือ) ตูม ตุ่มตัง กะทันตาเถร (ภาคใต้) บักตูม หมากตูม (อีสาน) มะปีส่า (ชาวกะเหรี่ยง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aagle marmelos(L.)

จัดอยู่ในวงศ์ส้ม (RUTACEAE)

ลักษณะ มะตูมเป็นไม้ยืนต้น เนื้อแข็ง และผลัดใบมีหนามแหลมตามกิ่งย่อย อาจเป็นหนามคู่หรือหนามเดี่ยว
และยังมีตามลาต้นด้วย ใบมะตูมเป็นใบประกอบใบย่อยมีลักษณะเป็นรูปไข่ขอบใบหยัก ปลายใบแหลม แผ่นใบ
เรียบ แผ่นใบด้านบนมีสีเขียว ค่อนข้างเป็นมัน แผ่นใบด้านล่างมีสีจางกว่า หากนาใบส่องใต้แดดจะมองเห็นมี
ต่อมน้ามันเป็นจุดๆ ดอกแทงออกเป็นช่อ ดอกจะมีขนาดเล็ก กลีบดอกมีสีเขียวอมขาวมีลักษณะเป็นแฉกคล้าย
ปลาดาว 5 กลีบ มีกลิ่นหอมออกดอกเพียงครั้งเดียวใน 1 ปี คือ เริ่มแทงดอกในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
ซึ่งในช่วงก่อนแทงดอก ต้นมะตูมจะผลิใบร่วงจนหมด หลังจากนั้นค่อยแทงใบอ่อน และช่อดอกออกมา ผล
มะตูมมีลักษณะเป็นผลกลมรี มีเปลือกมีลักษณะเรียบ เป็นมัน เปลือกหนา และแข็งมาก ผลขณะอ่อนจะมีสี
เขียว เมื่อผลสุกจะมีสีเขียวอมเหลือง และสุกเต็มที่จะมีสีเหลือง ส่งกลิ่นหอม เนื้อในมีสีเหลืองหรือส้มอมเหลือง
มีเมล็ดจานวนมากเรียงเป็นวงกลมรอบแกนผล
บริเวณที่พบ ในป่าทั่วไป ปัจจุบันนิยมนามาปลูกที่บ้าน
ฤดูกาลที่พบ พบตลอดทั้งปี ผลออกช่วง (ต.ค.-ม.ค.)
ประโยชน์ทางอาหาร ยอดอ่อนนามากินเป็นเครื่องเคียงกับลาบ ส้า ฯลฯ จะมีรสเผ็ด ฝาดเล็กน้อยและมีกลิ่น
เฉพาะตัว
ประโยชน์อื่นๆ ผลนามาต้มกินน้าเป็นสมุนไพร ช่วยแก้ความดัน
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44. มะเม่ำต้น

ชื่ออื่นๆ เม่าขน เม่าตาควาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Antidesma sootepense Craib จัดอยู่ในวงศ์ Phyllanthaceae (Euphorbiaceae)
ลักษณะ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง กิ่งแตกแขนงเป็นพุ่ม ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวผิวใบหยาบมีขนเล็กน้อย ดอก
ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งและซอกใบช่อดอกเป็นพวงยาวคล้ายพริกไทยมีสีขาวหรือออกไปทางเหลืองอ่อนๆ ผล
มีขนาดเล็กออกเป็นพวงยาวตามลักษณะพวงดอกมีทรงกลมผิวมัน ผลดิบมีสีเขียวแก่ตัวหรือสุกจะมีสีแดงเลือด
จนถึงดา เปลือกผลหนาเนื้อฉ่ะน้ามีเม็ดเล็กๆทรงกลมอยู่ด้านใน ผลดิบเนื้อจะเปรี้ยวส่วนผลสุกงอมเนื้อจะ
หวาน มะเม่าทางเหนือจะมี 2 พันธุ์คือ เม่าตาควาย (เม่าต้น) และเม่าสาย
บริเวณที่พบ พบได้ทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ มิ.ย.-ก.ค.
ประโยชน์ทางอาหาร ใบอ่อนจะมีรสเปรี้ยวนิยมนามาใส่แกง เช่น แกงเห็ดถอบ แกงส้ม ฯลฯ ลูกทั้งดิบและสุก
กินได้ นามากินเล่นและนามาตา
ประโยชน์อื่นๆ เป็นยาระบายอ่อนๆ เนื่องจากมีรสเปรี้ยว
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45. มะเม่ำสำย

ชื่ออื่นๆ เม่าสาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Antidesma sootepense Craib จัดอยู่ในวงศ์ Phyllanthaceae (Euphorbiaceae)
ลักษณะ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง กิ่งแตกแขนงเป็นพุ่ม ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวผิวใบมันวาว ดอกออกเป็นช่อตาม
ปลายกิ่งและซอกใบช่อดอกจะคล้ายพริกไทย ผลมีขนาดเล็กออกเป็นพวงลักษณะผลมีทรงกลมผิวมัน ผลดิบมีสี
เขียวแก่ตัวหรือสุกจะมีสีแดงเลือดจนถึงดา มีเม็ดเล็กๆทรงกลมอยู่ด้านใน เนื้อเวลาสุกจะหวาน
บริเวณที่พบ ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งหรือตามหัวไร่ปลายนาทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ ช่วงสิงหาคม-กันยายน
ประโยชน์ทางอาหาร ยอดอ่อน เป็น ส่วนประกอบในแกงหน่อไม้ แกงเห็ดถอบ ผลสุกรับ ประทานได้ มีรส
เปรี้ยว หรือนาไปดอง (คนเมือง) ยอดอ่อน มีรสเปรี้ยว นาไปใส่แกง เช่น แกงเห็ดถอบ ผลสุก กินเล่นได้
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46. มะลิดไม้

ชื่ออื่นๆ เพกา (ภาคกลาง) มะลิดไม้ ลิ้นฟ้า (คนเมือง) ด๊อกกะ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่) เดี่ยงเบียว
(เมี่ยน) มะลิดไม้ (ไทลื้อ) ไฮ่สะดะซ่าง (ปะหล่อง) ไบร่ซ่าง (ม้ง) แผละ ลิดไม้ เพี่ยะลางละ (ลั้วะ) ต่าเดเหมาะ
(กะเหรี่ยงแดง) ลิ้นฟ้า (อีสาน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Oroxylum indicum (L.) Kurz

จัดอยู่ในวงศ์ (BIGNONIACEAE)

ลักษณะ มะลิดไม้เป็น ไม้ยืนต้น สูง 3-12 เมตร แตกกิ่งก้านน้อยใบประกอบแบบขนนกสามชั้น ขนาด ใหญ่
เรียงตรงข้ามรวมกันอยู่บริเวณปลายกิ่ง ใบย่อยรูปไข่หรือรูปไข่แกมวงรี ดอกช่อ ออกที่ปลายยอด ก้านช่อ
ดอกยาว ดอกย่อยขนาดใหญ่กลีบดอกสีนวลแกมเขียว โคนกลีบเป็นหลอดสีม่วงแดง หนาย่น บานกลางคืน ผล
เป็นฝักขนาดใหญ่ รูปดาบ เมื่อแก่จะแตก ภายในมีเมล็ดแบน สีขาว มีปีกบางโปร่งแสง
บริเวณที่พบ พบในป่า ปัจจุบันนิยมนามาปลูกที่บ้าน
ฤดูที่พบ พบตลอดปี
ประโยชน์ทางอาหาร ฝักสามารถนาไปประกอบอาหารและเป็นเครื่องเคียงได้ โดยนาฝักไปเผาไฟ ขูดสีดาออก
และล้างให้สะอาด หรือกินสดโดยนาไปคั้นเกลือเพื่อลดความขมหรือถ้าใครชอบขมก็นาไปปรุงอาหารได้เลย มะ
ลิดไม้เป็นได้ทั้งเครื่องเคียงกินกับลาบ ส้าและฝักนามาประกอบอาหาร เช่นผัดใส่หมู ยา ส้า (มีรสขม) ยอด
อ่อน/ดอกกินได้ ลวกกินกับตามะม่วง ต้นขูดใส่ลาบไก่
ประโยชน์อื่นๆ ช่วยแก้ร้อนใน เจริญอาหาร
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47. มะแหลบ

ชื่ออื่นๆ เทียนตั๊กแตน (กาญจนบุรี) มะแหลบ (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Peucedanum dhana A. Ham.

จัดอยู่ในวงศ์: Apiaceae

ลักษณะ มะแหลบเป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้าหรือวัชพืชชนิดหนึ่ง มีรากเป็นหัวยาวใต้ดินขนานกับพื้นผิว ลาต้น
เป็นสันเหลี่ยม ใบเป็นใบประกอบมี 3 ใบย่อยหรือแยกเป็น 3 แฉก รูปรี ปลายแหลมก้านใบยาว ดอกเป็นช่อ
แบบแตกแขนง เป็นช่อย่อยหลายช่อมีดอกย่อยจานวนมาก ขนาดดอกเล็กสีขาวถึงสีเหลืองจางอมเขียว ผลเป็น
รูปรีคล้ายรูปไข่กลับด้าน ด้านข้างแบน ไม่มีขน ผิวเรียบ ผลแห้งแยกเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนเป็น 1 เมล็ด มีกลิ่น
หอมเฉพาะตัว มีรสขม เผ็ดเล็กน้อย
บริเวณที่พบ ในป่าบนดอย
ฤดูกาลที่พบ ทุกฤดู
ประโยชน์ทางอาหาร เป็นเครื่องเทศใส่ลาบ น้าพริก แกงปลา ยาจิ้นกบแต่สาหรับลาบหมู หรือ ลาบเนื้อนั้นไม่
ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไรนัก
ประโยชน์อื่นๆ แก้หวัด แก้ท้องอืด
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48. มะแตก

ชื่ออื่นๆ กระทงลาย นางแตก (นครราชสีมา) มะแตก มะแตกเครือ มักแตก (ภาคเหนือ ภาคอีสาน)
กระทงลาย กระทุงลาย โชด (ภาคกลาง) หมากแตก เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Celastrus paniculatus Willd. จัดอยู่ในวงศ์ กระทงลาย (CELASTRACEAE)
ลักษณะ เป็นไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ชอบพาดพันต้นไม้อื่นเปลือกลาต้นเป็นสีน้าตาลปนสีเทา ผิวขรุขระ
เล็กน้อย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยัก
ละเอียดเป็นฟันเลื่อย ผิวใบเรียบ ส่วนท้องใบมีขนอยู่ประปราย ออกดอกเป็นช่อแบบแยกแขนงที่ปลายกิ่งหรือ
ปลายยอด ดอกเป็นสีขาวอมสีเหลือง มีกลีบดอก 5 กลีบและมีกลีบเลี้ยงดอก 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน
คล้ายรูประฆัง ปลายกลีบดอกแยกออกเป็นแฉก มีลักษณะค่อนข้างกลม และมีขนขึ้นประปรายโดยจะออกดอก
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ผลมี ลักษณะค่อนข้างกลมผลอ่อนเป็นสีเขียว พอแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็น
สีส้ม ปนเหลืองและแตกออกเป็น 3 ซีก ในแต่ละผลจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 3-6 เมล็ดจะติดผลในช่วงเดือ น
กรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม
บริเวณที่พบ ป่าทั่วไปโดยมักขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าโปร่ง ป่าดงดิบ ป่าผลัดใบ ป่าละเมาะ หรือพื้นที่โล่ง
ฤดูกาลที่พบ พบตลอดปี
ประโยชน์ทางอาหาร ยอดอ่อนสามารถนามาใช้แกงใส่ไข่มดแดงหรือใช้ลวกรับประทานร่วมกับน้าพริก
ประโยชน์อื่นๆ เป็นยาระบายอ่อนๆ ช่วยให้เจริญอาหาร
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49. ส้มป่อย

ชื่ออื่น ๆ ส้มพอดี (ภาคอี สาน), ส้มคอน (ไทใหญ่ ) ส้มขอน (เงี้ยว-แม่ฮ่ องสอน) พิ จือสะ พิฉี่ สะ (กะเหรี่ย ง
แม่ฮ่องสอน) ผ่อชิละ ผ่อชิบูทู (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) แผละป่อย เมี่ยงโกร๊ะ ไม้ส้มป่อย (ลั้วะ) เบล่หม่าฮั้น (ปะ
หล่อง) เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia concinna (Willd.) DC. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE)
ลักษณะ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือไม้พุ่มเลื้อยทอดลาต้นเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้แต่ไม่มีมือสาหรับเกาะเลื้อยพาด
พันต้นไม้อื่น เถามีเนื้อแข็งขนาดใหญ่ เถาอ่อนเป็นสีน้าตาลแดง มีขนกามะหยี่หรือขนสั้นหนานุ่ม ตามลาต้น
และกิ่งก้านมีหนามแหลมสั้นอยู่ทั่วไป ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกเรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้าม
ไม่มีก้านใบย่อย ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปขอบขนานขนาดเล็ก ปลายใบมน ที่ปลายเป็นติ่งหนามแหลมอ่อน
โค้ง ดอกออกเป็นช่อกระจุกรูปทรงกลมโดยจะออกที่ปลายกิ่งหรืออกตามซอกใบ ดอกมีสีแดง ออกผลเป็นฝัก
ผิวฝัก ปลายฝักมีหางแหลม สันฝักหนา ฝักอ่อนเปลือกเป็นสีเขียวอมแดง เมื่อแก่แล้วฝักจะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล
เข้มหรือสีน้าตาลดา จะติดผลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
บริเวณที่พบ ป่าทั่วไป เช่นป่าคืนสภาพ ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ที่ราบเชิงเขา และที่รกร้างทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ พบตลอดทั้งปี
ประโยชน์ทางอาหาร ยอดอ่อนและใบอ่อนมีรสเปรี้ยว ชาวบ้านนิยมนามาใส่แกงแกง ต้ม ตา เช่น แกงปลา
แกงส้มตูนใส่ปลา ต้มส้มปลา เพื่อดับกลิ่นคาวปลาได้
ประโยชน์อื่นๆ เป็นยาระบายอ่อนๆ มีวิตามินซี
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50. สะเลียม

ชื่ออื่น สะเดา (ภาคกลาง) ผักกะเดา กะเดา สะเดา(ภาคอีสาน) กะเดา (ภาคใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton จัดอยู่ในวงศ์ Meliaceae
ลักษณะ สะเดาเป็น ไม้ต้นขนาดใหญ่ เปลือกต้นแตกเป็นร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนสีน้าตาลแดง ใบเป็นใบ
ประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับรูปใบ โคนใบมนไม่เท่ากัน ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อ ย แผ่นใบเรียบ สีเขียวเป็น
มัน ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งขณะแตกใบอ่อน ดอกสีขาวนวล กลีบเลี้ยงมี 5 แฉก โคนติดกัน ผลรูปทรงรี ผิว
เรียบ ผลอ่อนสีเขียว สุกเป็นสีเหลืองส้ม เมล็ดเดี่ยว รูปรีเมื่อสุกจะมีสีเหลือง
บริเวณที่พบ พบได้ทั่วไปตามป่าและหัวไร่ปลายนา
ฤดูกาลที่พบ ช่วงหน้าหนาว
ประโยชน์ทางอาหาร ยอดอ่อนและดอกอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดหรือใช้ลวกเป็นเครื่องเคียงกินกับน้าพริก
ลาบ ส้มตา ฯลฯ ไม่นิยมนามาประกอบอาหารเพราะมีรสชาติขม
ประโยชน์อื่นๆ ช่วยให้เจริญอาหาร
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51. หญ้ำดอกปุ๊

ชื่ออื่นๆ หญ้ามูเซอ หญ้าดอกแดง หญ้าดอกปุ๊
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. จัดอยู่ในวงศ์ ทานตะวัน (ASTERACEAE หรือ
COMPOSITAE)
ลักษณะ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลาต้นตรงกิ่งและก้านเรียวมีขนสีขาวปกคลุม ใบมีสีเขียวเป็นใบเดี่ยวเรียง
สลับกัน ลักษณะเป็นรูปไข่ปลายใบแหลมขอบใบหยัก ผิวใบหยาบและมีขนเล็กๆสีขาวปกคลุม ดอกออกเป็นช่อ
กระจุกใบประกอบเป็นทรงระฆังคว่า ดอกย่อยมีขนาดเล็กโคนดอกเป็นสีขาวปลายดอกเป็นสีแดงเมื่อแก่เต็มที่
ดอกจะเป็นสีขาวพอร่วงโรยจะพบเมล็ดทรงกระบอกสีดาซ่อนอยู่ ผลเมื่อแก่จัดจะแตกฟูสามารถลอยไปกับ
กระแสลมได้
บริเวณที่พบ พื้นที่ชุ่มชื้น
ฤดูกาลที่พบ ฤดูฝน
ประโยชน์ทางอาหาร ใช้เป็นเครื่องเคียงกินกับลาบและใส่แกงแค สามารถกินได้ทั้งสดและสุก
ประโยชน์อื่นๆ แก้ท้องอืด ขับลม
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52. หญ้ำตดหมำ

ชื่ออื่นๆ หญ้าตดหมา (ภาคเหนือ) พังโหม (ภาคกลาง) ตายานตัวผู้ เครือตดหมา (นครราชสีมา) ย่านพาโหม
(ภาคใต้) ตดหมูตดหมา หญ้าตดหมูตดหมา เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Paederia linearis Hook.f.

จัดอยู่ในวงศ์ เข็ม (RUBIACEAE)

ลักษณะ เป็นไม้เถาขนาดเล็ก มีกลิ่นเหม็นเขียวเฉพาะและมียางสีขาวทั้งต้น ลาต้นเป็นสีเขียวก้านใบ กิ่งอ่อน
ก้านช่อดอก และผลมีขนสั้นๆคลุม ใบเป็นรูปใบหอก ปลายใบแหลมหรือเรียวยาว โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบ
ใบเรียบใบเป็นสีเขียวถึงเขียวค่อนข้างเข้ม หน้าใบและหลังใบไม่มีขนสั้นๆละเอียด ดอกจะออกเป็นช่อบริเวณ
ยอดและตามซอกใบดอกย่อยมีจานวนมากอยู่ชิดติดกันเป็นกระจุก กลีบดอกด้านนอกเป็นสีเขียว ส่วนด้านใน
เป็นสีม่วงเข้ม ดอกมีลักษณะเป็นรูปกรวยปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉกและหยักตื้น ผลเป็นรูปไข่หรือกลมแบน
บริเวณที่พบ พบได้ทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ ตลอดทั้งปี
ประโยชน์ทางอาหาร ยอดอ่อนสามารถนามาประกอบอาหารได้ เช่น ใส่แกงอ่อม แกงโฮ๊ะ และเป็นเครื่องเคียง
กินกับลาบได้
ประโยชน์อื่นๆ แก้ท้องอืดเฟื้อ
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53. หญ้ำหนอนตำย

ชื่ออื่นๆ ขอบชะนางขาว หนอนตายอยากขาว หนอนขาว (ไทยภาคกลาง) ขอบชะนางแดง หนอนตายอยาก
แดง หนอนแดง (ไทยภาคกลาง) หญ้าหนอนตาย (เหนือ) หญ้ามูกมาย (สระบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pouzolzia pentandra Benn.

จัดอยู่ในชื่อวงศ์ URTICACEAE.

ลักษณะ เป็นพรรณไม้ล้มลุกจาพวกหญ้า และเลื้อยแผ่ไปตามดินแต่ยอดจะตั้งขึ้น มี 2 ชนิด คือ ขอบชะนาง
แดง กับ ขอบชะนางขาว และมีลาต้นขนาดโตกว่าก้านไม่ขีดไฟเล็กน้อย ใบขอบชะนาง เป็นใบเดี่ยวจะออก
สลับกัน รูปเป็น รูปปลายหอก ในขอบใบชะนางแดง ส่วนรูปใบของขอบใบชะยางขาว จะมีลักษณะรูปค่อนข้าง
มนและกลม เส้นใบของทั้งสองชนิด จะเห็นเด่นชัดเป็น 3 เส้น ส่วนสีและใบของต้นขอบชะนางจะสีม่วงอมแดง
เฉพาะแผ่นใบนั้นสีจะเด่นชัดคือ หลังใบจะมีสีเขียวเข้มอมแดง ท้องใบจะเป็นสีแดงคล้า และสีของขอบใบชะ
นางเป็นสีขางอ่อน ๆ รวมทั้งชนิดจะมีขนเล็กน้อยบนต้นและแผ่น ใบดอกขอบชะนาง จะมีขนาดเล็ก และจะ
ออกเป็นกระจุกระหว่างซอกใบและกิ่งเป็นดอกตัวผู้กับดอกตัวเมีย ดอกของขอบชะนางแดงมีสีแดงส่วนดอก
ของขอบชะนางขาวจะเป็นสีเขียวอมเหลือง
บริเวณที่พบ ในป่าใกล้น้า
ฤดูกาลที่พบ พบได้ตลอด
ประโยชน์ทางอาหาร ใส่แกงอ่อมเนื้อ กินกับลาบ
ประโยชน์อื่นๆ สมุนไพรฆ่าหนอนปลาร้า ต้นและดอกใบจะมีรสเมาเบื่อ นามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอามาใส่ในปาก
ไหปลาร้าที่มีหนอน อีกไม่นานหนอนก็จะตาย
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54. หำงหวำย

ชื่ออื่นๆ หวายดง หวายใหญ่ หวายนั่ง เสือครอง (ภาคอีสาน) หวายขม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Calamus viminalis Willd.

จัดอยู่ในวงศ์ Arecaceae

ลักษณะ หวายลาต้นมีขนาดปานกลาง สีเขียวแตกเป็นกอ กาบใบมีหนาม กาบหุ้มลาต้นสีเขียวเข้ม เคลือบด้วย
ไขสีขาวบาง และมีหนามโดยรอบ ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อยจานวนมากที่เรียงตัวกันเป็นกระจุก แบบ
ตรงกันข้าม ลักษณะใบเรียวยาว คล้ายใบมะพร้าว ปลายใบแหลม ขอบใบมีหนามแหลมเล็กๆ ดอกออกมาจาก
ลาต้น ตรงส่วนที่มีกาบใบหุ้ม โดยทยอยออกดอกไม่พร้อมกัน ผลค่อนข้างกลม ผลอ่อนสีเขียวเมื่อแก่แล้วมีสี
เหลืองขาว เนื้อในมีรสฝาด เมล็ดแข็ง ผิวขรุขระ
บริเวณที่พบ พบตามป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ ที่ชุ่มชื้น
ฤดูกาลที่พบ พบตลอดทั้งปีแต่จะเริ่มติดดอก ติดผลราวเดือนมีนาคมถึงเมษายน
ประโยชน์ทางอาหาร ใส่แกงแค แกงเนื้อ แกงใส่ปลา (ถ้าแกงเฉพาะหวายไม่ค่อยนิยมกันเพราะมีรสขม) ตา ยา
ประโยชน์อื่นๆ ร้อนใน ลดเบาหวาน ความดัน เจริญอาหาร
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55. หน่อไม้บง

ชื่ออื่นๆ ไผ่บง (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bambusa nutans Wall.

จัดอยู่ในวงศ์ Poaceae

ลักษณะ เป็นไผ่ขนาดกลาง ลา ขึ้นเป็นกอแน่นและมีการแตกกิ่งปลายยอดของลา กิ่งใหญ่แตกตั้งได้ฉากกับลา
บริเวณข้อของลาในส่วนที่ใกล้โคน มีรากฝอยแตกออกมาโดยรอบ เนื่องจากมีการแตกกิ่งจานวนมาก ลาของไผ่
บงจึงดูคดงอเป็นส่วนใหญ่ ผิวของลาไม่เรียบมีลักษณะคล้ายขนสีนวลหรือเทา บางครั้งมีลักษณะคล้ายแป้งติด
อยู่ ใบเป็นเดี่ยวมีสีเขียวเรียงสลับกัน รูปร่างใบแบบขอบขนาน ปลายใบแหลมโคนใบมน ขอใบเรียบ
บริเวณที่พบ ป่าเบญจพรรณและป่าดิบชื่น
ฤดูกาลที่พบ ออกหน่อช่วงหน้าฝน
ประโยชน์ทางอาหาร หน่อนามาประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ยาหน่อ แกงหน่อ ผัดหน่อ ห่อหมกหน่อ
เป็นเครื่องเคียงต้มกินกับน้าพริก
ประโยชน์อื่นๆ หน่อมีวิตามินหลายชนิด แต่ไม่ควรกินเยอะเนื่องจากมีกรดยูริกในปริมาณที่สูงถ้ารับประทาน
เข้าไปมากๆจะทาให้ปวดขา ถือว่าเป็นของแสลงสาหรับคนที่เป็นโรคเก๊า
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พืชประเภทผลไม้กินเล่น
1. มะเกน

ชื่ออื่นๆ เกว๋น ตะขบป่า ตานเสี้ยน มะแกว๋นนก มะแกว๋นป่า (ภาคเหนือ) มะเกว๋น (เมี่ยน คนเมือง) หมักเบ็น
(นครราชสีมา) เบนโคก (อุบลราชธานี) ตะเพซะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) บีหล่อเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง) ตุ๊ดตึ๊น (ขมุ)
ลาเกว๋น (ลั้วะ) มะขบ เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Flacourtia indica (Burm.f.) Merr.

จัดอยู่ในวงศ์สนุ่น (SALICACEAE)

ลักษณะ ต้นตะขบป่าจัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กตามลาต้นและกิ่งใหญ่จะมีหนามแหลม กิ่ง
อ่อนจะมีหนามแหลมตามซอกใบส่วนกิ่งแก่ ๆ มักจะไม่มีหนาม เปลือกต้นเป็นสีเหลือ งอมเทาแตกเป็นร่องลึก
ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับ ขนาดของใบค่อนข้างเล็ก มักเรียงชิดกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่งแผ่นใบจะ
เป็นรูปไข่กลับ ปลายใบกลม โคนใบสอบแคบผิวใบเกลี้ยงถึงมีขนสั้นหนานุ่มทั้งสองด้าน ใบอ่อนและเส้นกลาง
ใบเป็นสีแดงอมส้มออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจะ โดยจะออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามซอกใบและปลายกิ่งดอกย่อยมี
จานวนน้ อย ดอกมีข นาดเล็กเป็น สีข าวก้านดอกมีข น ผลจะออกเดี่ย ว ๆ หรือออกเป็ น พวงเล็ก ๆ ตามกิ่ ง
ลักษณะของผลเป็นรูปกลมหรือรีผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้า ลักษณะชุ่มน้า ภายในผลมี
เมล็ดประมาณ 5-8 เมล็ด มีก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผล ผลจะสุกในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคม
บริเวณที่พบ ในป่าทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ เม.ย.-พ.ค.
ประโยชน์ทางอาหาร ผลกินเล่น มีรสหวานอมฝาด
ประโยชน์อื่นๆ เจริญอาหาร รสหวานแก้อ่อนเพลีย กินเยอะเป็นยาระบายอ่อนๆ
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2. มะมื่น (กะบก)

ชื่ อ อื่ น ๆ กะบก กระบก จะบก ตระบก (ภาคกลาง) มื่ น มะมื่ น (ภาคเหนื อ ) มะลื่ น หมั ก ลื่ น (สุ โ ขทั ย
นครราชสีมา) ซะอัง (ตราด) หลักกาย (ส่วน-สุรินทร์) บก หมากบก หมากกระบก (ภาคอีสาน) จาเมาะ (เขมร)
ไม้มื่น (ขมุ) เปรียวด้องเดี๋ยง (เมี่ยน) สือมั่วลื้อ (ม้ง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. จัดอยู่ในวงศ์ กระบก (IRVINGIACEAE)
ลักษณะ กระบกเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ พบได้ตามป่าดิบแล้ง ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ ป่า
หญ้า และป่าแดง ใบเป็นใบเดี่ยวติดเรียงสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปรีเนื้อใบหนาเกลี้ยงทั้งสอง
ด้านโคนใบมนแหลมปลายใบแหลมทู่ ขอบใบเรียบ ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกมีสีเขียวอม
เขียวอ่อนกลีบดอกมี 5 กลีบจะออกดอกในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ผลเป็นรูปกลมรี หรือค่อนข้าง
เป็นรูปไข่โดยผลอ่อนจะมีสีเขียว แต่เมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ในผลมีเ มล็ดและมีเนื้อหุ้มเมล็ดเละ ๆ
เหมือนมะม่วง ในผลกระบกมีเมล็ดเม็ดกระบก เมล็ดโตเป็นรูปไข่ เป็นเมล็ดเดี่ยว มีเปลือกแข็ง เนื้อในเมล็ดมีสี
ขาวอัดแน่นอยู่ (ลักษณะเป็นเนื้อแป้ง) และมีน้ามัน[1] มักติดผลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน
บริเวณที่พบ ในป่า
ฤดูกาลที่พบ พบช่วง ต.ค.-พ.ย.
ประโยชน์ทางอาหาร เป็นผลไม้กินเล่น โดยจะกะเทาะเปลือกแข็งๆออก แล้วนามาคั่วกินได้ มีรสหวานมัน
ปัจจุบันนิยมนามาแกะแล้วคั่วขายสร้างรายได้โดยจะขายในตลาดกิโลกรัมละประมาณ20บาท
ประโยชน์อื่นๆ เป็นยาระบาย ฆ่าพยาธิ
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3. มะก่อ

ชื่ออื่นๆ บักก่อ (อีสาน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lithocarpus ceriferus จัดอยู่ในวงศ์ ไม้ก่อ
ลักษณะ เป็นไม้ผลัดใบไม่มียาง เปลือกต้นหนา ติดผลเป็นกลุ่มใกล้ปลายกิ่ง ดอกขนาดเล็ก สีครีมอมเหลือง
เปลือกนอกสีเขียวมีหนามแหลม กะลาสีน้าตาล เนื้อในสีขาวครีม
บริเวณที่พบ พบได้ทั่วไปมักขึ้นตามป่าดิบเขา
ฤดูกาลที่พบ พบช่วงฤดูฝน
ประโยชน์ทางอาหาร เม็ดนามาคั่วกินเล่นรสมัน
ประโยชน์อื่นๆ บารุงมดลูกให้กระชับ
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4. มะขำมป้อม

ชื่ออื่นๆ มะขามป้อม (ทั่วไป) กันโตด (เขมร - กาญจนบุรี) กาทวด (ราชบุรี) มั่งลู่ สันยาส่า (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus emblica L. จัดอยู่ในวงศ์ มะขามป้อม (PHYLLANTHACEAE)
ลักษณะ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีลาต้น และกิ่งพุ่งตรง สูงชะลูด ลาต้นมีเปลือกสีน้าตาลอมเทา
เล็กน้อย ผิวลาต้นค่อนข้างเรียบ และสามารถลอกออกเป็นแผ่นได้ ส่วนเนื้อไม้ค่อนข้างเหนียว เนื้อไม้มีสีแดงอม
น้าตาล ใบเป็นใบประกอบแบบใบคู่ คือ ใบสุดท้ายเป็นใบคู่ คล้ายกับใบมะขาม แต่ใบมะขามป้อมมีจานวนใบ
ย่อยมากกว่า และใบย่อยเรียวยาวกว่ายอดอ่อนมีสีแดงอ่อน เมื่อแก่มีสีเขียวสด ดอกมะขามป้อมแทงออกเป็น
ดอกเดี่ยว ออกเป็นกระจุกตามก้านใบหรือซอกใบมีสีขาวอมเหลือง ผลมะขามป้อมมีลักษณะทรงกลมหรือกลม
แบนเล็กน้อย ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน และเมื่อสุกมากจะมีสีเขียวอมเหลือง มีเปลือกผล และเนื้อผลเป็นส่วน
เดียวกัน มีเมล็ดด้านในสีเขียวเข้มและเข็ง
บริเวณที่พบ พบได้ทั่วไปในป่า
ฤดูกาลที่พบ พบได้ตลอดทั้งปี ออกผลช่วงเดือนเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
ประโยชน์ทางอาหาร เป็นผลไม้ป่าทางเล่น มีรสเปรี้ยวอมหวานบวกกับฝาดเล็กน้อย ชาวบ้านนิยมนามากินสด
จิ้มกับเกลือ หรือนาไปดองเกลือและแช่อิ่มได้ นอกจากนั้นเปลือกของต้นมะขามป้อมยังสามารถนามาประกอบ
อาหารได้โดยขูดเปลือกของลาต้นใส่ลาบไก่เพื่อให้ลาบไก่มีความเหนียว
ประโยชน์อื่นๆ ผลเป็นสมุนไพรแก้ไอ แก้กระหาย มีวิตามีนซีสูง ทาน้ามะขามป้อม ลดกาหนัด
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5. มะคอแลน

ชื่ออื่นๆ คอลัง กะเบน สังเครียดขอน (ภาคใต้) มะแงว มะแงะ หมักงาน บักแงว หมักแวว บัก/หมัก/หมาก
แงว (ภาคอีสาน) ลิ้นจี่ป่า (ภาคตันออกเฉียงใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nephelium hypoleucum Kurz จัดอยู่ในวงศ์ เงาะ (SAPINDACEAE)
ลักษณะ ต้นคอแลนเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบเปลือกลาต้นเรียบ มีสีน้าตาลคล้า ลักษณะของใบ
คอแลน เนื้อหนา ใบสีเขียว ออกเป็นช่อติดเรียงสลับยาวโดยใบย่อยเป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับถึงรูปรี ติด
ตรงข้าม 1-3 คู่ โคนใบมนและเบี้ยว ขอบใบเรียบ หลังใบเกลี้ยงเป็นมัน ส่วนท้องใบสีจาง ดอกคอแลน มีขนาด
เล็ก มีสีขาวอมเขียว ออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง ทุกส่วนของช่อดอกจะมีขนสีเทาทั่วไป โคนกลีบรองดอก
จะติดกันเป็นรูปถ้วยปากกว้างปลายแยกเป็น 5 แฉก ส่วนกลีบดอกไม่มี ผลคอแลน ลักษณะเป็นรูปรีถึงกลม
ลักษณะของผิวจะขรุขระ เป็นปมเล็ก ๆ กระจายไปทั่ว ผลอ่อนจะเป็นสีเขียว ส่วนผลแก่จัดจะออกเป็นสีแดง
เข้ม โดยในผลจะมีเมล็ด 1 เมล็ด และมีเนื้อเยื่อใส ๆ และน้าหุ้มเมล็ดอยู่
บริเวณที่พบ ในป่าทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ เม.ย.-พ.ค.
ประโยชน์ทางอาหาร ผลสุกมีรสเปรี้ยว เป็นผลไม้ป่า ผลกินเล่น
ประโยชน์อื่นๆ เป็นยาระบาย บารุงผิว
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6. มะค่ำโหมง

ชื่ออื่นๆ มะค่าโมง มะค่าใหญ่ มะค่าหลวง ฟันฤาษี (ภาคกลาง และทั่วไป) มะค่าหลวง มะค่าหัวดา (ภาคเหนือ)
มะค่า บักค่า (อีสาน) เขง เบง (สุรินทร์) ปิ้น (นครราชสีมา) มะค่าโมง (ตะวันออก) บิง (จันทบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib.

จัดอยู่ในวงศ์ FABACEAE.

ลักษณะ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แต่สูงไม่มากนัก ผลัดใบ แตกกิ่งต่าลาต้นมักเป็นครีบและปุ่มปม ใบเป็นใบ
ประกอบเรียงสลับ ใบย่อยติดตรงข้ามกันแผ่นใบรูปไข่แกมรู ป ดอกออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง ช่อยาว
กลีบดอกมี 4 กลีบ แต่ละกลีบซ้อนทับกัน มีเพียงกลีบบนสุดเพียงกลีบเดียวที่เจริญขึ้นเป็นกลีบดอกสีแดงเรื่อ ๆ
หรือแดงอมชมพู ผลเป็นฝักแบนแข็งเมื่อแห้ง เมล็ดแก่สีดาเป็นมัน เรียงตามขวาง 4 - 5
บริเวณที่พบ พบในป่าทั่วไป ในป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดิบแล้งใกล้แหล่งน้า
ฤดูกาลที่พบ ออกทั้งปี
ประโยชน์ทางอาหาร ฟักแก่นามาเผาไฟแล้วกินเม็ดด้านใน เป็นของกินเล่นเนื้อเมล็ดให้รสมัน
ประโยชน์อื่นๆ ไม้มะค่าถือเป็นไม้เนื้อแข็งมีลวดลายสวยงามสามารถนามาแปรรูปทาเป็นไม้ฝาบ้านหรือทาเป็น
แผ่นไม้ปูพื้นได้
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7. มะเค๊ำะ (มะโจก ตะคร้อ)

ชื่ออื่นๆ บักค้อ ตะค้อ หมากค้อ (ภาคอีสาน) เคาะ (นครพนม พิษณุโลก) ค้อ (กาญจนบุรี) เคาะจ้ก มะเคาะ
มะจ้ก มะโจ้ก (ภาคเหนือ) ตะคร้อไข่ (ภาคกลาง) ซะอู่เสก (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Schleichera oleosa (Lour.) Merr. จัดอยู่ในวงศ์ เงาะ (SAPINDACEAE)
ลักษณะ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เรือนยอดมีลักษณะเป็นทรงพุ่มแผ่กว้าง กิ่งก้านมักคดงอ ลาต้นเป็นปุ่มปม
และพูพอน เปลือกลาต้นเป็นสีน้าตาลแดงหรือเป็นสีน้าตาลเทา เปลือกแตกเป็นสะเก็ดหนา โดยสามารถพบได้
ตามป่าผลัดใบ ป่าดิบเขา และตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ปลายใบออกเป็นคู่ออก
เรียงเวียนสลับเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง ใบย่อยติดเรียงตรงข้ามหรืออาจเยื้องกันเล็กน้อยลักษณะของใบย่อยเป็น
รูปรี หรือรูปรีขอบขนาน ปลายใบมนแผ่นใบค่อนข้างหนาเรียบโดยใบอ่อนมีสีน้าตาลระเรื่อผิวมันวาวและมีขน
เล็กน้อยตามเส้นใบ ดอกเป็นช่อปลายยอดหรือตามซอกใบช่อดอกมีลักษณะเป็นพวงแบบหางกระรอกห้อยลง
ดอกย่อยมีขนาดเล็กเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ๆ กลีบเลี้ยงหรือกลีบรวมมีขนาดเล็กมาก มีแฉกแหลม 5 แฉก
ดอกไม่มีกลีบดอกโดยจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ผลเป็นรูปทรงกลมปลายผลเป็ นจะงอย
แหลมและแข็ง เปลือกผลหนาคล้ายแผ่นหนัง ผิวผลเกลี้ยงเป็นสีเขียวอมน้าตาลหรือเป็นสีน้าตาล ภายในผลมี
เมล็ด 1-2 เมล็ด มีเนื้อหุ้มเมล็ดใสสีเหลือง ลักษณะฉ่าน้า และมีรสเปรี้ยว ใช้รับประทานได้
บริเวณที่พบ ในป่า
ฤดูกาลที่พบ ต.ค.-พ.ย. ออกผลในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม
ประโยชน์ทางอาหาร ผลนามากินเล่น มีรสเปรี้ยวนิยมนามาจิ้มเกลือ ลาต้นนิยมนามาขุดใส่ลาบไก่ ใส่น้าปู ใบ
อ่อนตะคร้อสามารถนามาใช้รับประทานเป็นผักแกล้มกับอาหารอีสานได้
ประโยชน์อื่นๆ ยาระบาย วิตามินซี
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8. มะไฟ

ชื่ออื่นๆ มะไฟ บ่าไฟ (ภาคเหนือ) บัก/หมากไฟ (อีสาน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Baccaurea ramiflora จัดอยู่ในวงค์ Phyllanthaceae
ลักษณะ มะไฟเป็นผลไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นมีทรงพุ่มโปร่ง ลาต้นมีลักษณะกลมๆ เนื้อไม้แข็ง เปลือกแข็งผิว
เรียบ มีสีเทา ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกใบสลับตรงข้าม มีลักษณะทรงรูปหอก โคนมนปลายเรียวรีแหลม ใบด้านบน
มีสีเขียว พื้นผิวเป็นมัน ใบด้านล่างมีสีอ่อนกว่า ดอก ออกเป็นช่อ จะมีดอกออกเป็นกระจุก ดอกมีสีชมพูอ่อน
หรืออมเหลือง เล็กฝอยๆ กลีบเลี้ยงมีสีเขียวปนเหลือง มีกลิ่นหอม มีก้านช่อดอกยาว ดอกออกตามลาต้น ซอก
ใบหรือตามปลายกิ่ง ผล ออกเป็นพวง มีลักษณะทรงกลมเล็ก ผิวเปลือกบาง ผลอ่อนมีขนคล้ายกามะหยี่ เมื่อ
ผลสุกจะผิวเกลี้ยงไม่มีขน มีสีเหลืองอมครีม ภายในผลจะมีเนื้อเป็นพูเล็ก เนื้อฟูนุ่มฉ่าน้า มีสีขาวขุ่นหรือขาวใส
อมชมพู ตามสายพันธุ์ มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน มีกลิ่นหอม มีเมล็ดสีน้าตาล แบนรูปไข่อยู่ข้างในเนื้อเมล็ ด มี
ลักษณะรูปแบนรูปไข่ อยู่ข้างในเนื้อ เมล็ดมีผิวเรียบลื่นเป็นมัน มีสีน้าตาล
บริเวณที่พบ ในป่าทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ เม.ย.-พ.ค.
ประโยชน์ทางอาหาร ผลไม้กินเล่น เนื้อในมีรสเปรี้ยวอมหวานนิยมนามาทานเป็นผลไม้
ประโยชน์อื่นๆ เป็นยาระบาย
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9. มะม่วงป่ำ

ชื่ออื่นๆ มะม่วงป่า (ภาคกลาง ทั่วไป ภาคเหนือ) จ๋องบั้วกู่ (ม้ง) แผละเส้ดโย (ลั้วะ) มะโมงเดี๋ยง (เมี่ยน) ภาค
อีสาน หมากม่วงป่า ภาคตะวันตก มะม่วงเทพรส (ราชบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera caloneura Kurz

จัดอยู่ในวงศ์ Anacardiaceae

ลักษณะ มะม่วงป่าเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลางลาต้นกลม และตั้งตรงเปลือกลาต้นมีสีน้าตาลอมเทา
เปลือกแตกเป็นร่องสี่เหลี่ยมตามแนวยาว เปลือกลาต้นด้านในมีสีเหลือง แต่เมื่อถากทิ้งให้สัมผัสอากาศจะ
เปลี่ยนเป็นสีน้าตาลอมดา ใบออกเป็นใบเดี่ยว เรียงออกสลับกันตามกิ่ง ใบมีก้านใบสีเขียวใบมีรูปหอก ฐานใบ
มน ปลายใบแหลม แผ่นใบเหนียว มีสีเขียวเข้ม และเป็นมัน ขอบใบเรียบยอดอ่อนหรือใบอ่อนมีสีม่วงอมแดง
ดอกมะม่วงป่า ออกเป็นช่อแขนง แทงออกบริเวณยอดกิ่ง แต่ละช่อดอกประกอบด้วยช่อดอกย่อย และแต่ละ
ช่อดอกย่อยมีดอกย่อยขนาดเล็กจานวนมาก ดอกย่อยมีลักษณะกลม มีสีเหลืองอ่อนหรือสีครีม ผลมะม่วงป่า มี
รูปทรงกลมผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกค่อยเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลือง และสุกจัดเป็นสีเหลืองทั่วผล พร้อมส่งกลิ่น
หอม เปลือกผลบาง เนื้อผลเมื่อสุกมีสีเหลือง และค่อนข้างบาง ส่วนเมล็ดมีขนาดใหญ่ มีลักษณะกลม และ
ค่อนข้างแบน เปลือกเมล็ดแข็ง และเป็นร่องตามแนวตั้งทั่วเปลือก ดอกมะม่วงป่าจะออกดอกก่อนมะม่วงพันธุ์
อื่นๆ คือในช่วงประมาณเดือนธันวาคม และเริ่มติดผลหลังออกดอกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม และสามารถ
เก็บผลดิบรับประทานได้ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์
บริเวณที่พบ ป่าทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ เม.ย.-พ.ค.
ประโยชน์ทางอาหาร เป็นผลไม้กินได้ทั้งสุก ดิบ
ประโยชน์อื่นๆ เป็นยาระบายอ่อนๆ
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10. มะหลอด

ชื่ออื่นๆ สลอดเถา หมากหลอด หรือ บะหลอด บ่าหลอด (ภาษาคาเมือง) ควยรอก (ตราด) ส้มหลอด (ภาคใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Elaeagnus latifolia L.

จัดอยู่ในวงศ์ มะหลอด (ELAEAGNACEAE)

ลัก ษณะ มะหลอดเป็ น ไม้ เถาเนื้ อ แข็ ง ล าต้ น และกิ่ ง มี เกล็ ด สี เทาหรือ สี เงิน ใบเป็ น ใบเดี่ ย วเรี ยงสลับ กั น
ลักษณะของใบเป็นรูปรีหรือรูปรีแกมหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนมีสีเขียวอม
น้าเงินเกลี้ยง ส่วนด้านล้างมีเกล็ดเล็ก ๆ สีน้าตาลทั่วไป ออกดอกเป็นกระจุ กตามง่ามใบลักษณะของกลีบดอก
จะเชื่อมติดกันเป็นหลอดคล้ายสันเหลี่ยมที่ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ผลมะหลอด มีลักษณะมีหลายรูปทรง เช่น
ผลรูป รี รูปกรวย และรูปทรงกระบอกลั กษณะโดยรวมจะคล้ าย ๆ กับ มะเขื อเทศราชินี ผิวเปลือ กจะสาก
เล็กน้อย มีจุดสีขาวสีเงินบนผล ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่ อผลสุกแล้วจะมีสีแดงเข้ม หรือแดง หรือส้มแดง หรือสี
เหลือง มีรสเปรี้ยว ฝาดจนถึงหวาน ใช้รับประทานเป็นผลไม้ได้ และในผลมีเมล็ดสีน้าตาลเหลือง
บริเวณที่พบ ในป่าทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ พบช่วงฤดูหนาวจะออกดอกออกผลในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
ประโยชน์ทางอาหาร ผลกินเล่น ตาส้ม จิ้มน้าพริก
ประโยชน์อื่นๆ เป็นยาระบาย

81 | ห น้

า

11. มะห้ำขีนก

ชื่ออื่นๆ มะหวดป่า หวดคา (ภาคอีสาน) หวดฆ่า หวดค่า (อุดรธานี) สีหวด (นครราชสีมา) สีฮอกน้อย หวด
ลาว (ภาคเหนือ) กาซา กะซ่า มะหวด (ภาคกลาง) กาจา นาซา มะจา หมากจา (ภาคใต้) สีหวดใหญ่ (บางภาค
เรียก) ซา (ทั่วไป) มะซ้าหวด (ไทลื้อ) เป็นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. จัดอยู่ในวงศ์เงาะ (SAPINDACEAE)
ลักษณะ มะหวดจัดเป็นไม้พุ่มผลัดใบหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่กิ่งก้านมีขนละเอียด ใบเป็นใบประกอบแบบขน
นกปลายคู่ เรียงเวียนสลับลักษณะของใบย่อยเป็นรูปไข่ถึงรูปไข่กลับ ดอกเป็นสีขาวถึงสีเหลืองอ่อน ๆ ออกดอก
เป็นช่อแบบแยกแขนงตั้ง จากปลายยอดหรือซอกใบใกล้ปลายยอดโดยจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนมีนาคม ผลเป็นผลสดแบบมีเนื้อ ลักษณะของผลเป็นรูปรีเว้าเป็นพู ผิวผลเกลี้ยง เปลือกและเนื้อบาง ผล
อ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแดง และจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดาเมื่อแก่จัด เนื้อผลฉ่าน้ามีรส
หวานใช้รับประทานได้ ภายในผลมีเมล็ดสีน้าตาลดา
บริเวณที่พบ ในป่าทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ ออกปีละครั้ง โดยจะติดผลช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.
ประโยชน์ทางอาหาร เป็นผลไม้สุก ทาไวน์ น้าผลไม้ ผลไม้ดอง
ประโยชน์อื่นๆ ผิวพรรณดี สายตาดี ระบาย เจริญอาหาร วิตามินซี
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12. มะห้ำควำย (ลูกหว้ำใหญ่)

ชื่ออื่นๆ ลูกหว้า บักหว้า
ลักษณะ เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ลาต้นเปลาตรงเป็นไม้เนื้อแข็งจะแตกกิ่งก้านสาขาจะแผ่ออกมาทางด้านข้าง ทรง
พุ่มหนาทึบ เปลือกต้นสีน้าตาลอมเทา ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้าม รูปรีหรือรูปไข่กลับขอบใบเรียบปลายใบ
มนแหลม โคนใบมน ผิวใบเป็นมันเรียบ ดอกมีสีขาว ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อตามซอกใบระหว่างโคนก้านใบกับ
กิ่ง ดอกย่อยจะมีกลีบเลี้ยงรูปถ้วยปลายแผ่แยกออกเป็น 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกดอก
ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ผลรูปทรงกระบอก ผลอ่อนสีเขียวผิวเรียบเป็นมัน ผลแก่สีแดงและเปลี่ยนเป็นสี
ม่วงเกือบดาเมื่อสุก เนื้อในมีสีม่วงเข้ม รสหวานอมเปรี้ยวและฝาดเล็กน้อยภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด
บริเวณที่พบ ป่าทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ เม.ย.-พ.ค.
ประโยชน์ทางอาหาร เป็นผลไม้ทานเล่น
ประโยชน์อื่นๆ ช่วยบารุงร่างกายระบาย เจริญอาหาร วิตามินซี
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13. มะกิม มะเกิม

ชื่ออื่นๆ มะกอกเลื่อม (ภาคกลาง) มะกอกกั๋น มะเกิ้ม (ภาคเหนือ) กอกกัน (ภาคอีสาน) มะเกิ้ม (ไทลื้อ) มะ
เลื่อม (พิษณุโลก จันทบุรี) มักเหลี่ยม (จันทบุรี) โมกเลื่อม (ปราจีนบุรี) มะกอกเกลื้อน (ราชบุรี) บักเหลี่ยมหิน
(มหาสารคาม) มะกอกเลือด (ภาคใต้) เกิ้มดง เพะมาง สะบาง ไม้เกิ้ม (ขมุ) ซาลัก (เขมร)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Canarium subulatum Guillaumin

จัดอยู่ในวงศ์ มะแฟน (BURSERACEAE)

ลักษณะ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่กิ่งอ่อนมีขนสีน้าตาลขึ้นหนาแน่น เปลือกต้นเป็นสีน้าตาลอมเทา เปลือกต้น
แตกเป็นสะเก็ดหรือแตกเป็นร่องตามยาวเมื่อสับจะมีน้ายางสีขาวขุ่นหรือน้ายางใส น้ายางเมื่อแห้งจะเป็นสี
น้าตาลดาหรือสีดา ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกเรียงเวียนกันคู่ตรงข้าม ลักษณะของใบย่อยเป็น รูปรีแกม
รูปไข่ ปลายใบมนเป็น ติ่งแหลมหรือเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักเป็นซี่เลื่อยตื้น ๆแผ่น ใบกึ่ง หลังใบ
ด้านบนมีขนขึ้นประปรายที่เส้นกลางใบและขอบใบ ส่วนท้องใบด้านล่างมีขนสั้น ๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป ออกดอกเป็น
ช่อลดตามซอกใบ ก้านดอกยาวสีแดงระเรื่อ มีขนเล็กๆ ดอกย่อยเป็ นสีขาวแกมเหลือง มี 3 กลีบ ออกดอกช่วง
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ผลออกเป็นช่อ ช่อหนึ่งมีผลประมาณ 1-4 ผล ผลมีลักษณะเป็นรูปไข่ผลอ่อน
เป็นสีเหลือง เมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนสีเขียวอมเหลืองบริเวณขั้วผลมีกลีบรองกลีบดอกเป็นรูปถ้วยเชื่อมติดอยู่กับ
ก้านช่อดอกภายในผลมีเมล็ดลักษณะเป็นรูปกระสวย 3 เมล็ด เรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยม ชั้นหุ้มเมล็ดแข็งมาก
บริเวณที่พบ พบตามบริเวณป่าไม้ผสมผลัดใบ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าละเมาะ ป่าดิบแล้ง และตาม
บริเวณป่าหญ้าหรือทุ่งหญ้าทั่วไป
ฤดูกาลที่พบ จะติดผลในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม
ประโยชน์ทางอาหาร กินเมล็ดใน เป็นผลไม้ของกินเล่น
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14. มะนะ (สมอ)

ชื่ออื่นๆ ลูกสมอ (ภาคกลาง) บักส้มมอ หมากแน่ะ ม่าแน่ (ภาคอีสาน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia chebula Retz.

จัดอยู่ในวงศ์สมอ (COMBRETACEAE)

ลักษณะ มะนะหรือมอ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่เปลือกลาต้นแตกเป็นสะเก็ดแผ่นใหญ่ และมีร่องลึก สี
ดาอมเทา ใบเป็นใบเลี้ยงคู่ แตกออกเป็นใบเดี่ยวๆ เรียงเยื้องสลับข้างกันบริเวณปลายของกิ่ง ใบมีรูปรี โคนใบ
และปลายใบมน ใบด้านบนมีสีเขียวเข้ม ใบด้านล่างมีสีจางกว่า แผ่นใบค่อนข้างหนา มีขนขึ้นปกคลุมเล็กน้อย
สมอถือเป็นไม้ผลัดใบเริ่มแตกใบอ่อนในช่วงเดือนเมษายน ดอกแทงออกเป็นช่อบนปลายกิ่ง ดอกมีสีขาวอม
เหลืองออกดอกหลังการแตกใบใหม่ในช่วง ผลมีลักษณะรูปไข่หรือค่อนข้างกลม ผิวผลไม่สมมาตรนัก เนื้อผล
เป็นส่วนเดียวกันมีสีเขียว เนื้อค่อนหนา และแข็ง แต่กรอบ ให้รสเปรี้ยวอมฝาด เปลือกผลขณะอ่อนมีสีเขียวสด
ผลแก่จะมีสีแดงระเรื่อ
บริเวณที่พบ ในป่าหรือตามที่ไร่ปลายนา
ฤดูกาลที่พบ ผลออกช่วง ต.ค.-พ.ย. (สมอไทยจะเริ่มติดในช่วงเดือนมิถุนายน และผลจะแก่มีสีเขียว และมีสี
แดงระเรื่อในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม)
ประโยชนทางอาหาร ผลดิบนามาจิ้มกับเกลือ/นาไปดองเกลือไว้กินเล่น
ประโยชน์อื่นๆ ลดกาหนัด เจริญอาหาร หลับสบาย แก้ไอ
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เมนูอำหำรจำกป่ำแม่ปืม

1) แกงแคไก่เมือง

เครื่องแกง
พริกแห้ง (คั่ว)

กระเทียม

ข่า

ตะไคร้

เกลือ

กะปิ

ปลาร้าสับ

มะแขว่น

หอมแดง

ส่วนประกอบ
ผักเผ็ด

เห็ด (หูหนู/ลม/นางฟ้า) ดอกแค (ขาว/แดง)

มะเขือ (ขาว)

ดอกงิ้วแห้ง

ชะอม

ถั่วแปบ

ตาลึง

มะเขือพวง
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จะค้าน (หั่นเป็นแว่น)

ใบชะพลู

หอมแย้

พริกสด

วิธีการทา
1. เตรียมไก่ โดยสับเป็นชิ้นพอคา
2. เด็ดและหั่นผักทุกชนิด ล้างน้าให้สะอาดแล้วพักไว้
3. โขลกเครื่องแกง ใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วโขลกให้ละเอียด
4. ตั้งหม้อ เติมน้ามันลงหม้อแล้วนาเครื่องแกงลงไปผัดให้หอม โดยใช้ไฟกลาง
5. เมื่อเครื่องแกงหอมนาไก่ไปผัดให้สุก
6. เติมน้าเปล่าลงหม้อพอท่วมไก่ แล้วต้มจนไก่เปื่อยได้ที่
7. ใส่ผักลงไป โดยนาผักที่สุกยากลงก่อนแล้วตามด้วยผักที่สุกง่าย คนให้เข้ากัน (ถ้าน้าน้อยสามารถ
เติมน้าเพิ่มได้) เมื่อผักสุกชิมรสและเพิ่มเติมด้วยเกลือ น้าปลา ผงชูรสตามชอบ เมื่อเรียบร้อยปิดไฟยกลงพร้อม
รับประทาน
เคล็ดลับการปรุง
1. การคั่วหรือผัดเครื่องแกงควรใช้ไฟกลางเพราะถ้าใช้ไฟแรงจะทาให้เครื่องแกงไหม้และไม่มีกลิ่นหอม
2. ไก่ที่นาลงไปคั่วต้องคั่วจนเครื่องแกงซึมเข้าไปในเนื้อไก่เพื่อลดกลิ่นคาวและเพิ่มความหอม
3. ลักษณะเฉพาะของแกงแคคือความเผ็ดร้อนที่เกิดจากส่วนประกอบต่างๆ เช่นมะแขว่น จะคร้าน
และผัดเผ็ด ดังนั้นถ้าใครชอบความเผ็ดร้อนมากก็สามารถเพิ่มปริมาณส่วนประกอบเหล่านั้นขึ้นได้
4. ไก่ที่นามาแกงแคควรเป็นไก่บ้าน (ไก่เมือง) เพราะไก่บ้านเนื้อจะแน่นและมันจะน้อย
คุณค่าทางอาหาร (ตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน)
1. เมนูแกงแคกินแล้วบารุงร่างกาย
2. ได้รับวิตามินจากผักหลากหลายชนิด
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2) แกงปลำแห้งใส่หำงหวำยและเห็ดลม

เครื่องแกง
พริกแห้งคั่ว

กระทียม

ข่า

ตะไคร้

เกลือ

กะปิ

หอมแดง

มะแขว่น

ปลาร้า

หวายป่า

เห็ดกระด้าง

ส่วนประกอบ
ปลาแห้ง
วิธีการทา
1. เตรียมหวาย โดยปอกส่วนที่แก่ทิ้ง เอาเฉพาะส่วนที่อ่อน หั่นเป็นท่อนแล้วฝานบางๆ เสร็จแล้วนาไป
ล้างด้วยน้าเกลือพักไว้
2. สับปลาแห้งเป็นชิ้นพอประมาณ
3. โขลกเครื่องแกง
4. ตั้งหม้อใส่น้าพอประมาณ เมื่อน้าเดือดให้ใส่เครื่องแกงลงไปคนจนเครื่องแกงแตกตัว
5. ใส่ปลาแห้งที่สับไว้ลงหม้อ พอปลาสุกชิมรส อาจจะปรุงเพิ่มด้วยเกลือ น้าปลา ผงชูรสตามชอบ
6. ใส่หวายที่เตรียมไว้ลงไป รอจนหม้อเดือด หวายสุกตักใส่ถ้วยเตรียมรับประทาน
เคล็ดลับการปรุง
หวายต้องเลือกนาส่วนที่อ่อนๆมาแกง ก่อนแกงต้องทุบให้แตกหรือซอยบางๆก่อน และหางหวายจะมี
รสขม บางคนที่ไม่ชอบทานขมอาจจะต้มหรือลวดน้าร้อนออกก่อนสักรอบเพื่อลดความขมของหวาย
คุณค่าทางอาหาร (ตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน)
1.แกงหวายกินเพื่อช่วยเจริญอาหารและช่วยลดไข้ได้จากสรรพคุณโดยตรงของหวายที่มาจากความขม
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3) แกงส้มปลำใส่ตูนและส้มป่อย

เครื่องแกง
พริกสด

กระเทียม

หอมแดง

ขมิ้นสด

ตะไคร้

กะปิ

ปลานิลสด

ตูน

ยอมผักส้มป่อย

ใบแมงลัก

มะขามเปียก

น้ามะกรูด

ปลาร้าสับ (เล็กน้อย)
ส่วนประกอบ

วิธีการทา
1. เตรียมปลา ขอดเกล็ด เอาไส้ออกล้างบริเวณพุงปลาให้สะอาดและสับเป็นชิ้นๆ
2. แกะตูน ลอกเปลือกด้านนอกออก ทุบพอบุบแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคา
3. โขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด
4. ตั้งหม้อใส่น้าพอประมาณ พอหม้อเดือดนาเครื่องแกงลงไปละลายน้า
5. หม้อเดือดใส่ตูนลงหม้อ คนให้เข้ากันรอหม้อเดือดอีกครั้งแล้วใส่ปลาลงหม้อ
6. ใส่ยอดผักส้มป่อยลงหม้อ รอสักพักชิมรส ปรุงรสเพิ่มด้วยน้าปลา ผงชูรส และน้ามะกรูด
7. ปิดท้ายด้วยใบแมงลัก ปิดไฟพร้อมรับประทาน
เคล็ดลับการปรุง
1. ตูนเมื่อลอกเปลือกออกแล้วควนทุบให้อ่อนก่อนนาไปแกง จะได้เข้าเครื่อง อ่อน และสุกง่าย
2. ปลาที่ใช้ควรเป็นปลาสด และก่อนนาลงหม้อต้องรอให้น้าเดือดก่อนเพื่อลดความคาวของปลา
3. ยอดส้มป่อยมีความเปรี้ยวในตัวอยู่แล้ว ถ้ามียอดส้มป่อยแล้วมะขามเปียกและมะนาวไม่ต้องใส่ก็ได้
คุณค่าทางอาหาร (ตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน)
1.ส้มป่อยมีรสเปรี้ยวช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้ดี
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ภำคผนวก
1) รำยชื่อนักวิจัย

25. ด.ญ.พิชญ์สินี ศรีแก้ว

1. นายหน้อย เต๋จ๊ะบุญ

26. นางรุ่งรัสณี ณ ลาปาง

2. นายเสาร์แก้ว แสนเขียว

27. นางวันทิตย์ ชอบจิตต์

3. นางจันจิรา หอมนาน

28. นางสุภาภรณ์ จันทร์มา

4. นายพงษ์ศิลป์ บุญมาเครือ

29. นางชรีพร ยอดฟ้า

5. นางสิริกาญจน์ กิตติกรวรชาติ

30. นางสุภัคสร วรรณปลูก

6. นายมงคล จินะวรรณ์

31. นางวัชราภรณ์ อินต๊ะวงศ์

7. นางอาพร ตาไต่

32. นางศรีประภา มีสุข

8. นางมาลัย ทะนันใจ

33. นางปราณี เฉลิมทรัพย์

9. นายปัด คุ้มสุวรรณ

34. นางชินใจ ใจเย็น

10. นายสมศักดิ์ ก๋าอินทร์

35. นางเจริญศรี ไชยขัติย์

11. นายบุญมี คาอ้าย

36. นางสาวนภาพรรณ วงค์ปัด

12. นางกัญญา ลือไชย

37. นายเติง ใจใจ

13. นางสิเรียมลักษณ์ บุญทาเครือ

38. นายหลั่น ปิ่นใจ

14. นายสว่าง ใจเย็น
15. นายศุภชีพ สิริวงศ์ใจ

2) รำยชื่อผู้ช่วยนักวิจัย

16. นางนาคราญ หล้าแก้ว

1. นายธีระพงศ์ โพธิ์มั่น

17. นางอมรรัตน์ มิงวงค์

2. นางสาวอริตา รัชธานี

18. นางช้อน จินะวรรณ

3. นางสาวอนงค์นาถ ทองเกิด

19. นางสุนันท์ วงศ์ศรีชัย

4. นางสาวปรัชญาพร โพธิ์แก้ว

20. นางวรินธร ยิ่งกิจไพศาล

5. นางสาวศิริลักษณ์ คาจันทร์

21. นางสาวกรรณิการ์ ก๋าอินตา

6. นางสาวยุภาวรรณ แสงกาศ

22. นางสาวโสภาวรรณ วินทะวุธ
23. นางผกาพันธุ์ ถาใน
24. นางจันทร์ทิพย์ แสนเขียว
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3) ภำพกิจกรรมกำรทำวิจัยจำวบ้ำน

92 | ห น้

า

93 | ห น้

า

