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เรื่อง มะกอกเกลื้อน

รายละเอียด

มะกอกเกลือ้น ชื่อสามัญ Kenari, Upi

มะกอกเกลือ้น ชื่อวิทยาศาสตร Canarium subulatum Guillaumin จัดอยูในวงศมะแฟน

(BURSERACEAE)

สมุนไพรมะกอกเกลือ้น มีชื่อทองถิ่นอื่นๆ วา มะเลื่อม (พิษณุโลก, จันทบุรี), มักเหลี่ยม (จันทบุรี), โมกเลื่อม

(ปราจีนบุรี), มะกอกเกลื้อน (ราชบุรี), มะเหลี่ยมหิน (มหาสารคาม), มะเกิม้ (ภาคเหนือ), กอกกัน (ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ), มะกอกเลื่อม (ภาคกลาง), มะกอกเลือด (ภาคใต), มะกอกกัน๋ (คนเมือง), มะเกิม้ (ไทลื้อ),

เกิม้ดง เพะมาง สะบาง ไมเกิม้ (ขมุ), ซาลัก (เขมร) เป็นตน

ลักษณะของมะกอกเกลือ้น

         ตนมะกอกเกลือ้น จัดเป็นไมยืนตนผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ ที่มีความสูงของตนประมาณ 10-25

เมตร เรือนยอดกลม ลําตนมีลักษณะตัง้ตรง ตามกิ่งมีแผลใบเห็นชัดเจน กิ่งออนมีขนสีน้ําตาลอมสมขึ้นหนาแนน

เปลือกตนเป็นสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลอมเทาถึงเทาแก เปลือกตนแตกเป็นสะเก็ดหรือแตกเป็นรองตามยาว สวน
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เปลือกชัน้ในเป็นสีน้ําตาลออนมีขีดเสนขาว ๆ เมื่อสับจะมีน้ํายางสีขาวขุนหรือน้ํายางใส น้ํายางเมื่อแหงจะเป็นสี

น้ําตาลดําหรือสีดํา มีกลิ่นคลายน้ํามันสน ขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ดและวิธีการตอนกิ่ง เป็นพรรณไมกลาง

แจงที่ทนตอแสงแดดไดดี ชอบขึ้นในที่แลง ในประเทศไทยพบไดทุกภาค มักพบขึ้นตามบริเวณปาไมผสมผลัดใบ

ป าเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาละเมาะ ปาดิบแลง และตามบริเวณปาหญาหรือทุงหญาทัว่ไป ที่ความสูงจากระดับ

น้ําทะเลประมาณ 100-1,200 เมตร

         ใบมะกอกเกลือ้น ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกเรยีงเวยีน มีใบยอยประมาณ 2-5 คู ออกเรยีง

ตรงขาม ใบประกอบยาวประมาณ 12-14 เซนติเมตร แกนกลางยาวประมาณ 8.5-12 เซนติเมตร ลักษณะของใบ

ยอยเป็นรูปไขแกมวงรี รูปรีแกมรูปไข รูปไข รูปขอบขนาน หรือรูปหอก ปลายใบมนเป็นติ่งแหลมหรือเรียวแห

ลม โคนใบมนหรือเบีย้วเล็กน อย สวนขอบใบหยักเป็นซี่เลื่อยตื้น ๆ ตามรอยหยักมีขนเป็นกระจุก มีหูใบแตหลุด

รวงไดงาย ใบมีขนาดกวางประมาณ 8-9 เซนติเมตร และยาวประมาณ 10-18 เซนติเมตร แผนใบกึ่งหนา คลาย

แผนหนัง หลังใบดานบนมีขนขึ้นประปรายที่เสนกลางใบและขอบใบ สวนทองใบดานลางมีขนสัน้ ๆ ขึ้นอยูทัว่ไป

ทองใบมองเห็นเสนใบไดชัดเจน เสนแขนงใบมีขางละ 8-15 เสน กานใบยอยยาวประมาณ 0.5-1.2 เซนติเมตร

กานใบรวมมีหูใบแคบ 1 คู ขนาดประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร สวนใบแกเป็นสีแดงเขม

         ดอกมะกอกเกลือ้น ออกดอกเป็นชอเชงิลดตามซอกใบใกลปลายกิง่ ยาวประมาณ 7-25 เซนติเมตร ดอก

ยอยมีจํานวนมาก ดอกมีทัง้ดอกสมบูรณเพศและดอกแยกเพศอยูบนตนเดียวกัน ชอดอกเพศผูและชอดอกเพศ

เมียแยกกัน แตอยูในตนเดียวกัน ชอดอกเพศผูจะยาวกวาชอดอกเพศเมีย โดยชอดอกเพศผูมักออกเป็นแบบชอ

กระจุกแยกแขนงยาวประมาณ 7-25 เซนติเมตร สวนชอดอกเพศเมียมักออกเป็นชอกระจะยาวเพียง 8-10 เซนติ

เมตร ดอกเพศเมียมีขนทัว่ไป กลีบดอกเป็นสีขาวแกมเหลือง มี 3 กลีบ ลักษณะเป็นรูปขอบขนาน มีขนาดกวาง

ประมาณ 2-2.5 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 7-8 มิลลิเมตร สวนกลีบรองกลีบดอกที่โคนเชื่อมติดกันเป็นรูป

กรวยหรือรูปถวย ยาวประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็นแฉก 3 แฉก ยาวประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร มีขน

นุมทัง้สองดาน ขอบหยัก ดอกมีเกสรเพศผู 6 อัน เชื่อมกันที่ฐานเป็นทอสัน้ ๆ รังไขอยูเหนือวงกลีบ รูปรีมี 3 ชอง

ในแตละชองจะมีออวุล 2 เม็ด ออกดอกในชวงประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม

          ผลมะกอกเกลือ้น ออกผลเป็นชอ ชอหน่ึงมีผลประมาณ 1-4 ผล ชอยาวประมาณ 2.5-8 เซนติเมตร ผลมี

ลักษณะเป็นรูปไข รูปกลม หรือรูปกระสวย ผลออนเป็นสีเหลือง เมื่อแกแลวจะเปลี่ยนสีเขียวอมเหลือง ผลมี

ขนาดกวางประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร และยาวประมาณ 2.7-3.5 เซนติเมตร บริเวณขัว้ผลมีกลีบรองกลีบดอก

เป็นรูปถวยเชื่อมติดอยูกับกานชอดอก ขนาดกวางประมาณ 0.6-1.5 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ดลักษณะเป็นรูป

กระสวย 3 เมล็ด เรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยม ชัน้หุมเมล็ดแข็งมาก ติดผลในชวงประมาณเดือนพฤษภาคมถึง

เดือนธันวาคม
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สรรพคุณของมะกอกเกลือ้น

ชาวเขาเผาแมวจะใชมะกอกเกลื้อนทัง้ตนนํามาตมกับน้ําอาบ ชวยบํารุงรางกายใหมีกําลังแข็งแรง (ทัง้ตน)1.

ตํารายาไทยจะใชผลนํามารับประทานเป็นยาแกไอ หรือใชผลสดหรือผลแหงนํามาตมเอาน้ํากิน สวนอีกวิธี2.

ใหใชผลแหงนํามาตําใหละเอียด แลวนํามาชงกับน้ํากินเป็นยาแกไอ (ผล)

ผลใชรับประทานเป็นยาชวยขับเสมหะ น้ําลายเหนียว หรือใชผลสดหรือผลแหงนํามาตมเอาน้ํากิน สวนอีก3.

วิธีใหใชผลแหงนํามาตําใหละเอียด แลวนํามาชงกับน้ํากิน (ผล)

ตํารายาพื้นบานอีสานจะใชเปลือกตนมะกอกเกลื้อนเป็นยารักษาโรคลักปิดลักเปิดหรือโรคเลือดออกตามไร4.

ฟัน (เปลือกตน)

แกนมีรสเฝ่ือนใชเป็นยาแกโลหิตระดูพิการ (แกน)5.

ยางสดใชเป็นยาทาภายนอกแกอาการคัน ตุมคันหรือเม็ดผื่นคัน (ยาง)6.

แกนใชเป็นยาแกประดง (อาการของโรคผิวหนังที่เป็นเม็ดขึ้นคลายผด มีอาการคันมากและมักมีไขรวม7.

ดวย) (แกน)

ประโยชน ของมะกอกเกลือ้น

ผลสดมีรสฝาดเปรีย้วใชรับประทานได มะกอกเกลื้อนจัดเป็นพืชป าเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหน่ึง ประชาชน1.

สามารถเก็บผลมาขายได โดยการนําผลมาดองและแชอิ่มแทนลูกหนําเลีย้บรับประทาน หรือจะใชผลแกรับ

ประทานเป็นผักรวมกับน้ําพริกก็ได

เน้ือในเมล็ดสีขาวมีรสมัน ใชรับประทานได2.

ยางสดใชเป็นเครื่องหอม3.

คําสําคัญ : มะกอกเกลื้อน

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-07-09

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1678&code_db=610010&code_type=01
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