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เรื่อง กระบก

รายละเอียด

กระบก ชื่อสามัญ Barking deer's mango, Wild almond

กระบก ชื่อวิทยาศาสตร Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. จัดอยูในวงศกระบก (IRVINGIACEAE)

สมนุไพรกระบก มชีื่อทองถิน่อื่น ๆ วา มะลื่น หมกัลื่น (สุโขทยั, นครราชสีมา), ซะองั (ตราด), หลกักาย (สวน-สุ

รินทร), มื่น มะมื่น (ภาคเหนือ), บก หมากบก หมากกระบก (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ), กะบก กระบก จะบก

ตระบก (ภาคกลาง), จําเมาะ (เขมร), ไมมื่น (ขมุ), เปรียวดองเดี๋ยง (เมี่ยน), สือมัว่ลื้อ(มง) เป็นตน

ลักษณะของกระบก

         ตนกระบก เป็นไมยนืตนขนาดกลางถงึขนาดใหญ เป็นไมผลดัใบ ทรงเรอืนยอดเป็นพมุแนนทบึ มีความสงู

ของตนประมาณ 10-30 เมตร ลําตนเปลา เปลือกตนมีสีเทาออนปนสีน้ําตาลคอนขางเรียบ โคนตนมักขึ้นเป็นพู

พอน เจริญเติบโตไดดีในสภาพดินทุกชนิด ในที่กลางแจง ตองการน้ําและความชื้นปานกลาง ขยายพันธุดวยวิธี
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การเพาะเมล็ด[1] มีเขตการกระจายพันธุอยูทัว่ทุกภาคของประเทศ ตามปาดิบแลง ปาชายหาด ปาเบญจพรรณ ปา

หญา และปาแดง[2] และยังจัดเป็นตนไมประจําจังหวัดรอยเอ็ดดวย

         ใบกระบก มีใบเป็นใบเดีย่วตดิเรยีงสลบักนั ลกัษณะของใบเป็นรปูไขหรอืรปูรีแกมรปูขอบขนานจนถงึรปูใบ

หอก ใบกวางประมาณ 2-9 เซนติเมตรและยาวประมาณ 8-20 เซนติเมตร เน้ือใบหนาเกลีย้งทัง้สองดาน ขอบใบ

เรียบ โคนใบมนแหลมหรือเวาเล็กน อย สอบเรียวไปทางปลายใบ ปลายใบแหลมทู ขอบใบเรียบ มีเสนแขนงใบ

ประมาณ 8-14 คู และมักมีเสนแขนงปลอมแซมระหวางกลาง เสนใบยอยเป็นแบบขัน้บันได เห็นไดชัดจากดาน

ทองใบ เมื่อใบแหงจะเห็นเสนรางแหชัดทัง้สองดาน ปลายใบเป็นติ่งมน มีหูใบ หูใบมีลักษณะพิเศษคือ มวนหุม

ยอด เรียวแหลม โคงเล็กน อยลักษณะเป็นรูปดาบ ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร

          ดอกกระบก ออกดอกเป็นชอตามซอกใบและปลายกิง่ ดอกมีสีเขยีวอมเขยีวออน มีกลบีเลีย้ง 5 กลบี กลบี

ดอก 5 กลีบ มีเกสรตัวผูอยู 10 อัน และจะออกดอกในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม

          ผลกระบก หรือ ลูกกระบก ลักษณะของผลเป็นรูปกลมรี หรือคอนขางเป็นรูปไข ลักษณะแบนเล็กน อย

คลายกับผลมะมวงขนาดเล็ก โดยผลออนจะมีสีเขียว แตเมื่อแกแลวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ในผลมีเมล็ดและมี

เน้ือหุมเมล็ดเละๆ เหมือนมะมวง ในผลกระบกมีเมล็ด

          เมล็ดกระบก หรือ เม็ดกระบก เมล็ดโตเป็นรูปไข เป็นเมล็ดเดี่ยว มีเปลือกแข็ง เน้ือในเมล็ดมีสีขาวอัด

แนนอยู (ลักษณะเป็นเน้ือแป ง) และมีน้ํามัน มักติดผลในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน

สรรพคุณของกระบก

1. น้ํามันเมล็ดกระบกชวยบํารุงสมอง (น้ํามันจากเมล็ด)

2. เน้ือไมชวยทําใหเจริญอาหาร (เน้ือไม)

3. ชวยบํารุงหัวใจ (น้ํามันจากเมล็ด)

4. ชวยรักษาริดสีดวงจมูก (น้ํามันจากเมล็ด)

5. ชวยบรรเทาอาการหอบหืด (น้ํามันจากเมล็ด)

6. ชวยใหความอบอุนแกรางกาย (เมล็ด)

7. ลูกกระบกใชเป็นยาระบาย ดวยการใชผลกระบกออนประมาณ 1 กํามือ นํามาตมผสมกับพริกเกลือ แลวใชรับ

ประทานสัปดาหละครัง้ (หากใชเยอะมีฤทธิ ์เป็นยาถาย) (ผล)

8. ชวยฆาพยาธิในทอง (เน้ือในเมล็ด) ชวยขับพยาธิในเด็ก (เน้ือไม) สามารถใชไดทัง้คนและสัตว หากเป็นคนให

ใชผลกระบกไมแกหรือออนมากเกินไปประมาณ 3 ลูก ตําผสมกับน้ําซาวขาว 1 ถวยตาไกขนาดกลาง แลวกรอง

เอาแตน้ํามาดื่มกินกอนนอนวันละครัง้ ติดตอกัน 3 วัน สวนถาเป็นสัตวเลีย้ง เชน สุนัขที่เป็นขี้เรื้อน ก็ใหใชสูตร

เดียวกับคน แตใหเพิ่มปริมาณของผลกระบกเป็นเทาตัว ใชกินไมเกินสามวันหายขาด (ผล)
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9. ชวยบํารุงไต (เน้ือในเมล็ด)

10. ชวยแกอาการคันตามผิวหนัง (ใบ)

11. เน้ือในเมล็ดมีรสรอน ชวยบํารุงเสนเอ็น แกเสนเอ็นพิการ บํารุงไขขอกระดูก แกขอขัดได (เน้ือในเมล็ด)

ประโยชน ของกระบก

1. ตนกระบกมีประโยชนในดานภูมิสถาปัตย เหมาะสําหรับใชปลูกเป็นกลุมในพื้นที่โลง ๆ ตามสวนสาธารณะตาง

ๆ สวนรุกขชาติ หรือในสวนสัตวเปิด ใหเป็นที่อยูอาศัยและเป็นแหลงอาหารของสัตวป าได

2. ไมกระบกเป็นไมเน้ือแข็งและหนัก มีเสีย้นตรงแข็งมาก ไมแตกแยกเมื่อแหง เลื่อยผาตบแตงไดงาย สามารถ

นํามาใชทําเป็นเครื่องมือกสิกรรมตาง ๆ เชน ครก สาก เครื่องสีขาว รวมถึงสิ่งปลูกสรางที่อยูในรม และยังนํามา

ทําเป็นฟืน หรือถานที่ใหความรอนสูงได เป็นตน

3. เน้ือในเมล็ดมีรสหวานมัน นิยมนํามาคัว่รับประทานเป็นของวาง มีรสคลายกับถัว่ลิสง หรือที่เรียกวา "กระบก

คัว่"

4. มีการใชน้ํามันจากเมล็ดกระบกมารับประทาน

5. เน้ือในเมล็ดเป็นแหลงอุดมของแคลเซียมและเหล็กชัน้ดี จึงชวยบํารุงกระดูกและฟันไดเป็นอยางดี

6. ใบออนใชรับประทานเป็นผักหรือรับประทานกับลาบ (มง)

7. นอกจากจะเป็นอาหารคนแลว ผลสุกของกระบกที่รวงหลนลงมา ยังสามารถนําไปใชเป็นอาหารสําหรับเลีย้ง

สัตวของวัว ควาย รวมไปถึงสัตวเคีย้วเอื้องอื่น ๆ

8. ผลสุกของกระบก สัตวป าจําพวกเกง กวาง และนกชอบกินเป็นอาหารมาก โดยสัตวเหลาน้ีจะชวยพาเมล็ดไป

งอกในที่ไกล ๆ จึงเป็นการชวยขยายพันธุตนกระบกไดเป็นอยางดี

9. น้ํามันจากเน้ือในเมล็ดสามารถนํามาใชเป็นสบูและเทียนไขได

10. ผลกระบกเป็นแหลงเลีย้งจุลินทรียชัน้ดี พืชชนิดไหนที่อยูใกลตนกระบกก็เหมือนกับไดป ุยชัน้ดีไปดวย

11. เน้ือในไขกระบกมีความทนทานตอการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีไดดี ในทางอุตสาหกรรมจึงมีศักยภาพใน

การนํามาพัฒนาเป็นอาหารที่ชวยเพิ่มคุณคาได

12. เน้ือในผลกระบก นอกจากจะนํามาเคีย้วกินเลนแลว ยังสามารถนํามาใชพัฒนาเป็นเครื่องสําอางและยาเหน็บ

ทวารไดอีกดวย

13. เน้ือในเมล็ดกระบก ตอ 100 กรัม ประกอบไปดวย ไขมัน 78%, โปรตีน 3.40%, คารโบไฮเดรต 9.07%,

ความชื้น 2.08%, ธาตุแคลเซียม 103.30 มิลลิกรัม และธาตุเหล็ก 61.43 มิลลิกรัม

14. น้ํามันเมล็ดกระบกประกอบไปดวย กรดไขมันอิ่มตัว ซึ่งไดแก กรดปาลมิติก 52%, กรดลอริก 40.11%, ไมริ

สติก 50.12%, และกรดสเตียริก 0.55% สวนกรดไขมันไมอิ่มตัว ไดแก กรดไลโนเลอิก 1.46%, กรดโอเลอิก 3.
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12% และกรดปาลมมิโตเลอิก 0.12%

คําสําคัญ : กระบก

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-13

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1560&code_db=610010&code_type=01
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