
 

 

แล้วลดเลี้ยวเที่ยวไปบันไดอิฐ      
ต่างเพลินพิศเพิงผารุกขาเข้า 

จิกจันทน์แจงแทงทวยกรวยกันเกรา      
โมกแมงเม่าไม้งอกซอกศิลา 

 

วรรณคดี : นิราศเมอืงเพชร 
ผู้ประพันธ์ : สุนทรภู่   

 

  
 



 
     จะกล่าวความ นามไม้ ในวรรณคดี 

ที่มากมี ชื่อเสียง เรียงนามนัก 
เหนืออิสาน ภาคกลาง ต่างประจักษ์ 
เป็นผลหมาก รากไม้ ให้ผลเด็ด 

      

สุนทรภู่ กูรูกลอน ออนซอนกระไร 
กล่าวขานไข ไว้ใน นิราศเมืองเพชร 
เป็นล าน า ค ากลอน ซ่อนกลเม็ด 
ลีลาเผด็จ เคล็ดวิชา เข้ายาไทย 

      

มาท าความ เข้าใจ ให้ลึกซึ้ง 
ชื่อที่พึง ร าลึก ศึกษาได้ 
ไม้ที่โต เต็มที่ มีความใหญ ่

รอบโคนได้ สี่คนโอบ พบมากมี 
      

Antidesma punchticulatum 
พืชวงศ์งาม มะขามป้อม Phyllanthaceae 

กระจายพันธุ์ ด้านเอเชีย และออสซี่ 
ขึ้นได้ดี อินโดนีเซีย อัฟริกา 

      

170 ชนิด หมากเม่า เขาค้นไว ้
มีมากมาย เขตร้อนชื้น ดาษดื่นหนา 
5 สายพันธ์ุ ในไทย ได้เจอมา 

เรียกขานว่า มะเม่าหลวง มะเม่าสร้อย 
      

ทั้งยังมี มะเม่าควาย มะเม่าไข่ปลา 
บ้างเรียกว่า มะเม่าดง ทรงชดช้อย 
ยามขานว่า มะเม่า กล่าวลอยลอย 
เข้าใจหน่อย ถ้อยถึง มะเม่าหลวง 

      



 

ต้นหมากเม่า อายุยาว หลายร้อยปี 
กาญจนบุรี มีมากมาย ใหญ่หายห่วง 
สกลนคร กาลก่อนมา พระทั้งปวง 
น้ าคั้นมะเม่า สีม่วง พ่อหลวงกิน 

      

ใบมะเม่า ใบเดีย่ว สีเขียวสด 
มันทั้งหมด สองด้าน เหมือนกันส้ิน 

ใบหลากหลาย ให้ร่มเงา เคล้าคลอดิน 
ท าให้ถิ่น มะเม่า เขาเย็นดี 

      

ดอกหมากเม่า เหลืองอมขาว ยาวพอได้ 
คล้ายพริกไทย แยกเพศ คนละที่ 

มีนาคม เมษายน ผลดกด ี
สุกเต็มที่ สิงหาคม กันยายน 

      

ผลหมากเม่า ทรงกลม พวงยาวรี 
ผลดิบมี สีเขียว เปรี้ยวทั้งผล 

สุกแล้วเป็น สีแดง หวานฝาดปน 
ในหน่ึงผล หน่ึงเมล็ด รสเด็ดดี 

      

มะเม่าหลวง ปวงคุณค่า โภชนาการ 
สารอาหาร ผสานร่างกาย ให้เต็มที่ 
กรดอะมิโน สิบแปดชนิด ผลิตผลดี 

ทั้งยังมี สรรพคุณ สมุนไพร 
      

มAีnthocyanin กินต้านมะเร็ง 
เป็นตัวเร่ง ขจัดพิษ พิชิตได ้
ช่วยชะลอ ความแก ่ชะแง้วัย 

รสฝาดวิจัย ไดF้lavonoid ปล่อยยาด ี
 



      
คุณสมบัติ ยับยั้ง หลอดเลือดเปราะ 

ดีจ าเพาะ เจาะจง ตรงเต็มที่ 
รสขมดี มีTannin เกล็ดเลือดด ี
ไม่ให้มี การจับตัว ข้ัวหัวใจ 

      

ทั้งห้าส่วน ต้นหมากเม่า เขาศึกษา 
ต้นใบดอก รากผลา เข้ายาได้ 
ยาอาย ุวัฒนะ รักษาไข้ 

ดื่มประจ า น าร่างกาย อนามัยดี 
      

น้ าหมากเม่า สกัด น้ าเข้มข้น 
ช่วยผ่อนปรน ร่างกาย ไร้ไข้จี้ 

อนุมูล อิสระ ละฤทธี 
                                                     เชื้อHIV ที่รุกราน คุ้มกันภัย 

      

มะเม่าสุก ลูกหวาน ทานเป็นยา 
บ ารุงสายตา ครามอง จ้องสดใส 
ต้นและราก ขับโลหิต พิชิตกษัย 

บ ารุงไต แก้ไขมดลูก เส้นเอ็นพิการ 
      

บรรเทาอาการ ปวดเมื่อย เฉื่อยร่างกาย 
ใบหมากเม่า เอาอังไฟ ให้ร้อนผ่าน 
น าประคบ กลบฟกช้ า สีคล้ ากร้าน 

รักษ์อาการ ได้ดี มีคณุจริง 
      

ใบหมากเม่า เขียวสด บดละเอียด 
น ามาเจียด รักษาแผล แลดียิ่ง 
แก้อาการ ฝีหนอง พุพองจริง 
ยินดียิ่ง สิ่งหมอไทย ใช้มานาน 

 



        ประโยชน์ของ หมากเม่า เราเผ่าไทย 
ต่างจองใจ ผลไม้ เป็นอาหาร 
ท าส้มต าหมากเม่า แยม น้ าป่ัน 

ผลิตภัณฑ์ หลายอย่าง ทั้งท าไวน์ 
      

น้ าหมากเม่า น้ าคั้น ปั่นผลสุก 
น าไปคลุก อาหาร รับทานได้ 
ได้สีม่วง โชติช่วงดี ไม่มีภัย 
เสริมสีให้ น่าทาน สราญใจ 

      

เนื้อไม้ของ หมากเม่า เก๋าและแกร่ง 
มีความแข็ง ทานทน ฝนแดดได้ 
ไม้หมากเม่า เงางาม ท าเครื่องใช ้
ที่อยู่อาศัย แข็งแรง สู้แรงลม 

      
 

เป็นไม้ใหญ่ ให้ร่มเยน็ เน้นลีลา     น่าทัศนา ครามอง ต้องตาสม 
ไม้ดูดี มีค่า น่าชื่นชม     จึงเหมาะสม ชมไว้ ในวรรณคดี 

 สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย ์
 

แจ้งประจักษ์ หมากเม่า เฝ้าศึกษา 
ไม้ยืนต้น...ล้นค่า...มหาศาล 
วรรณคดีไทย...ได้ชี.้..มีมานาน 
นับเมื่อย้อน ก่อนกาล ที่ผ่านมา 

  

ในโลกนี้...มีมาก...หลากสายพันธ์ุ 
เมืองไทยนั้น ประสบ พบเพียงห้า  

มะเม่าหลวง...สร้อย,ดง...วาย,ไข่ปลา 
ฤทธิ์โดดเด่น ใช้เป็นยา สมุนไพร  

 



                    
เป็นพฤกษา...อายุ...ยัง่ยืนยาว 

ต้นสูงราว ห้าถึงสิบเมตรเห็นจะได้ 
โตเต็มที่ สี่คนโอบ ครบรอบไซร้ 
กิ่งขวักไขว่ ไม่ตรง ทรงพุ่มกลม 

  

ขึ้นงดงาม...ตามป่า...พนาไพร  
ทั้งหัวไร่ ปลายนา แหล่งสะสม 
 เมื่ออดีต...ชิดใกล้...ได้ชื่นชม 
ปลื้มกมล...คนนิยม...สมใจจริง 

 

เป็นผลไม้ ในแคว้น แดนอีสาน  
แทนของหวาน ทานเปรม อิ่มเอมยิ่ง 
เด็กจนยาก...มากมาย...ได้พึ่งพงิ 

          ไม่ทานทิ้ง กินขว้าง อย่างคนมี 
 

มีใบเดี่ยว สีเขียวสด งดงามนั้น 
ผิวเรียบมัน อันผุดผ่อง สองด้านนี้ 
ใบแน่นซ้อน นอนใต้ร่ม รื่นรมย์ดี   
นั่งอิงแอบ...แนบนารี...ที่ฝันไป 

 

ชี้ชวนชม ดอกมะเม่า เฝ้าฝันเฟื่อง 
ดอกเล็กขาว อมเหลือง ช าเลืองใกล้ 
เป็นช่อยาว...เหล่ามาลี...ที่ซอกใบ 
ทั้งพบได้...ที่ปลายกิง่...พริ้งลออ  

 

พวงผลห้อย...ระย้า...คราเมื่อเห็น 
ลูกเล็กเด่น สีเขียว เปรี้ยวจริงหนอ 
สุกฝาดเปรี้ยว ผสาน หวานชุ่มคอ  
สีน้ันก็...เปลี่ยนแปลง...แดงม่วงด า 

 



 
รากใบต้น...ผลดอก...บอกได้นั้น 
ค่าอนันต์ เกินบรรยาย ให้อิ่มหน า 
ประโยชน์ ด้านโภชนา น่าจดจ า 
พึงกระท า...น าใช้...ให้เกิดคุณ 

 

สมุนไพร ใช้ได้ผล มากล้นเหลือ 
มิน่าเชื่อ เมื่อศึกษา น่าสนับสนุน  
ควรซื้อหา...มาปลูกไว้..ใช้เจือจุน   
เหลือคณานับ สรรพคุณ เกื้อกูลตน 

 

ช่วยป้องกัน ท่านจาก มะเร็งร้าย 
ขจัดสารพิษ ติดร่างกาย อย่างได้ผล 

จักแก่ช้า...ชะลอวัย...ไร้กังวล 
หนุ่มสาวจน...คนทึ่ง...ติดตรึงตรา 

 

ช่วยยับยั้ง...ผนัง...หลอดเลือดไว้ 
มิเสื่อมเสาะ เปราะง่าย ได้ดังว่า 
หัวใจล้มเหลว หยุดเต้น เข่นชีวา 
ลองสักครา...น ามาใช้...ได้ผลด ี

 

ใช้เป็นยา...อายุ...วัฒนะ 
สุขภาพจะ ยอดเยี่ยม เปี่ยมสุขศรี  
ช่วยกระตุ้น ภูมิคุ้มกนั เอชไอวี 
ต้านเชื้อน้ี...มิให้...ท าลายตน 

  

แก้กษัย  ไตพิการ อาหารไม่ย่อย 
ฉี่กะปริด กะปรอย แต่บ่อยหน 
ขับ ฟอกโลหิต บ ารุงตา ให้น่ายล 
ความเจ็บจน  หม่นฤดี มิหวนคืน 

 



  
 
 
        แก้ตกขาว มดลูกพิการ บวมบานช้ า  

ช่วยขับน้ า...คาวปลา...นารีชื่น 
เคยทนทุกข์ กลับสุขสันต์ มั่นยั่งยืน  
ทั้งหลับตื่น รื่นรมย์ สมใจปอง 

 

คุณประโยชน์ หมากเม่า เล่าโดยย่อ 
ตัวอย่างพอ ประมาณ ท่านทั้งผอง 
หากมีคน...สนใจ...ใคร่อยากลอง 
คงจะต้อง...ศึกษาเพิม่...เติมเอาเอง 

              โกวิท ธีรวิโรจน์ 
 
 

 

สมุนไพรมะเม่าขอเล่าขาน     เคยเก็บทาน"ลูกเม่า"เฝ้าเสาะหา 
พวงม่วงด าจ าได้คล้ายไข่ปลา     ที่ปลายนาต้นกลางใหญ่ใบเป็นมัน 

 

มะเม่าพืชตระกูลนี้มมีากมาย 
ที่บอกไว้มีไม่น้อยรอ้ยเจ็ดสิบนั้น 
ไทยเรามีเพียงห้ากว่าสายพันธุ์ 
ชื่อ"มะเม่า"เหมือนกันพันธุ์ต่างไป 

 

คือเม่าสร้อยเม่าหลวงพวงระย้า 
เม่าไข่ปลาเม่าดงต้นตรงไฉน 
มะเม่าควายก็อีกชื่อคือเม่าไทย 
พบทั่วไปหาไม่ยากทกุภาคม ี

 



 
ภาคเหนือเรียกมะเมา่ว่า"บ่าเหม้า" 
อีสานเล่าเรียก"หมากเม่า"เจ้าชื่อน้ี 
ภาคกลางเรียก"มะเม่า""ต้นเม่า"มี 
ใต้เรานีเ้รียก"ลูกเม่า""มะเม่าไฟ" 

 

ชื่ออื่นใช้ทั่วไปในแต่ละภาค 
เรียกไม่ยากเช่น"มัดเซ"เท่ไฉน 

"มะเม่าเสี้ยน""เม่าขน" ทนแดดไซร ้
ง่ายกว่าไหมเรียก"มะเม่า"หรือ"เม่า"ดี 

 

มะเม่าไม้ยืนต้นทุกคนรู้ 
มีอายุยืนยาวต้นเม่านี ้

บ้างบอกว่าไม่น้อยสองร้อยปี 
โตเต็มที่สี่คนอ้อมโอบล้อมต้น 

 

แตกกิ่งก้านแผ่ผายได้ทรงพุ่ม 
ช่วยปกคลุมป่าแห้งแล้งน้ าฝน 
ตามหัวไร่ปลายนามะเม่าทน 

ทุกแห่งหนทั่วไทยในป่าเบญจพรรณ 
 

กาญจนบุรีมีเม่าออกงอกในป่า 
ตามพนาใกล้ไกลในแถบนั้น 
สกลนครจังหวัดนี้มีเช่นกัน 
บนเทือกเขาพูพานอีสานไทย 

 

ใบมะเม่าเป็นใบเดีย่วสีเขียวสด  
ดูงามงดเป็นมันวาวราวใยไหม 

รูปใบยาวทรงรทีี่ไฉไล 
กิ่งก้านใบหนาเด่นเป็นร่มเงา 

 



 
        ดอกมะเม่าออกงามตามซอกใบ 

สีสดใสขาวอมเหลืองเรืองดอกเม่า 
อยู่ปลายกิ่งห้อยเป็นช่อละอองยาว 

ออกดอกราวมีนาถึงเมษายน 
 

ผลมะเม่าสุกสกาวราวสิงหา 
ถึงกันยาสีที่เขียวเปรี้ยวเหลือล้น 

                                                      เปลี่ยนเป็นแดงรสหวานที่มีฝาดปน 
                                                     มะเม่าผลกลมเล็กเน้นห้อยเป็นพวง 

 

มะเม่าสุกประโยชน์ที่มีคุณค่า 
ทางโภชนาหลายหลากหมากเม่าหลวง 

                                  กรดอะมิโนเหล็กสังกะสีมีทั้งปวง 
                                 ทานเม่าม่วงช่วยร่างกายได้วิตามิน 

 

สรรพคุณเม่ามากเลยขอเอ่ยขาน     ทุกส่วนทานได้สารเพียบเฉียบทั้งสิ้น 
เป็นผลไม้ทั้งอาหารทานอาจิณ     เคยได้ยินเม่ารักษาหลายอาการ 

 

ผลสุขดีจะมีสารเบตาคาโรทีน     แอนโทไซยานินด้วยช่วยต่อต้าน 
มีเส้นใยไขมันทั้งพลังงาน     ช่วยต้านทานโรคร้ายให้หายไป 

 

ใช่แค่นั้นผลสุขนี้ดีนักหนา     ความชราจะชะลอก็ช่วยได้ 
อีกเป็นยาแก้ไข้ใช้ระบาย     บ ารุงสายตาได้หายพร่ามัว 

 

ต้นและรากมากสรรพคุณสมุนไพร     แก้กษัยไตพิการทานไปทั่ว 
ถ้าปวดเมื่อยช่วยรักษาอย่าได้กลัว     แต่ปวดหัวกินต้นรากยากเยียวยา 

 

ใบมะเม่าอังไฟให้ความร้อน     ประคบตอนฟกช้ าน ารักษา 
แผลฝีหนองต้องต าพอกท ายา     ยอดอ่อนถ้าทานเป็นผักดีนักแล 

 



       

       ทั้งรากผลต้นดอกใบให้ประโยชน์      
ไม่มีโทษน ามาต้มฝาดขมแท้ 
ดื่มประจ าอายุจะวัฒนะแน่      

อีกความแก่ช่วยชะลอบอกต่อกัน 
 

สรรพคุณยังมีมากนอกจากน้ี       
เป็นยาดีใช้รักษาโรคเบาหวาน 

     โรคท้องร่วงขับสารพิษริดสีดวงทวาร               
                                                                  ผดผื่นคันช่วยชุ่มคอไอก็คลาย 

 
 

ที่ดีแน่แปรรูปได้หลายผลิตภัณฑ์ 
ผลเม่าน้ันน ามาปั่นน้ าคั้นได้ 

ส้มต าได้รสเลิศล้ าท าแยมไวน์  
ถ้าเนื้อไม้ใช้สร้างบ้านและงานเฟอร์ฯ 

 

ปลูกมะเม่าดีเหลือไม้เน้ือแข็ง 
ปลูกในแปลงตามวธิีโตดีเสมอ 

ปลูกเป็นไม้ประดับสวยด้วยนะเออ 
ชวนเพื่อนเกลอปลูกมะเม่าเอาไว้ทาน 

 

จะต้องปลูกในคราเข้าหน้าฝน 
ดินร่วนปนดินทรายได้ทั้งนั้น 

ไม้พื้นบ้านชอบแดดแจ้งแสงตะวัน 
สักสายพันธุ์หามาปลูกเก็บลูกกิน 

 จตุพร สุวรรณปากแพรก 
 
 
 



            
 
             หน่ึงส้มต า ล าน า ล้ าหมากเม่า 

พริกปลาร้า มาคลุกเคล้า เร้าน้ าลายสอ 
เปรี้ยวเผ็ดเค็ม เตม็ค า ฉ่ าลื่นคอ 

ภูมิปัญญาไทยก่อ ต่อเนื่อง เฟื่องแผ่นภูมิ 
 

ขจีพราย เรียงราย สายธารา 
ทั่วท้องนา ป่าเขาเขิน เนินพร่างพุ่ม 
สูงสิบเมตร เขตอีสาน สะคราญชอุ่ม 

ขึ้นเป็นกลุ่ม หรือตะคุ่มเดี่ยว เรียวรายทาง 
 

 
 

มีหลากหลาย สายพันธ์ุ อันผิดแผก 
ถูกจ าแนก แยกรายชือ่ ระบือต่าง 

มะเม่าหลวง มะเม่าควาย ดง...ไข่...บ้าง 
มะเม่าสร้อย พร้อยพร่าง ข้างมะเม่าดง 

 

สี่คนโอบ ครบรอบ ขอบโคนต้น 
ไม้แกร่งท้น ทนฝนแดด เผาแผดผง 
เปลือกน้ าตาลสี มีมากกิ่ง ยิ่งยืนยง 

คู่ไพรพง คงป่าดิบแล้ง แฝงเบญจพรรณ 
 

ใบเดี่ยว เขียวเป็นมัน นั้นสองด้าน 
โคนเรียวมน แนบบนก้าน สะคราญหลั่น 

แผ่นใบบาง สล้างหนา ฝ่าแดดกั้น 
แผ่ร่ม ห่มดินอนันต์ อเนกเย็น 

 
 
 
 
 



 
 

ดอกช่อ แบบเชิงลด หมดจดยิ่ง 
ขาวเหลืองพริ้ง พราวลาม ตามยอดเห็น 
ทั้งซอกใบ ไสวสว่าง ดูพร่างเพ็ญ 
งามโดดเด่น แมลงเห็น เผ่นโผชม 

 

ผลเขียวช่อ คลอพวงห้อย ร้อยระย้า 
คราสุกมา พาเปลี่ยน แปลงเฉดสี 

                                                     แดงม่วงด า ล้ าเด่น เช่นมณี 
                                                     หวานอร่อยดี มีฝาดเปรี้ยว เคี้ยวลิ้มลอง 

 

ท าน้ าผลไม้ ไว้เสริม เพิ่มวิตามิน 
คราดื่มกิน สินธุ์ธาตุ ขาดเติมผอง 

กรดอะมิโน สู่ร่างกาย หมายเพิ่มครอง 
เฉกครรลอง ปองแปรไวน์ หลายผลิตภัณฑ์ 

 

หลากฤทธา คราใช้ ในรูปยา 
เลอคุณค่า สมุนไพร ยิ่งใหญ่นั้น 

ชะลอความชรา คร่ามะเร็ง ให้หายพลัน 
อัศจรรย์ ต้านเอชไอวี ที่หวั่นคลาย 

 

ยาไทยผลใบ ใช้ต้มอาบ ก าราบซีด 
พิษขับรีด ขีดคั่นคร่า คราตกขาวหาย 

เลือดในสมอง คล่องไหล ก้อนจุกมลาย 
ยับยั้งได้ สลายเสื่อม ผนังเซลล์ 

 กุศล  ค าเพราะ 
 
 
 



 
 

ไม้ยืนต้นสูงใหญ่แตกใบก้าน 
ดูตระหง่านกิ่งแยกแตกแขนง 
พุ่มทรงกลมร่มเย็นเห็นแข็งแรง 
เนื้อไม้แกร่งมะเม่านี้มีมากมาย 

 

เห็นตามป่าเบญจพรรณนั้นขึ้นได้ 
พบทั่วไปในเขตร้อนเห็นหลากหลาย 
ตามหมู่เกาะแปซิฟิกแพร่กระจาย 
ประเทศไทยปลูกง่ายห้าสายพันธ์ุ 

 
 
 
 
 

 
ภาษาถิ่นเรียกไปให้แตกต่าง 

ในภาคกลางหมากเม่าใช่เรื่องขัน 
มะเม่าควายมะเม่าหลวงก็เรียกกัน 
มะเม่าน้ันข้ึนงามตามปลายนา 

 

มะเม่ามีใบเดีย่วสีเขียวสด 
ผิวเป็นมันหมดจดออกแน่นหนา 
ใบเรียบมันสองด้านงามจับตา 
ปลูกเป็นป่าต้นใหญ่ให้ร่มเงา 

 

ดอกช่อยาวดูงามตามปลายกิ่ง 
สวยแท้จริงขาวอมเหลืองสลักเสลา 

ผลเป็นพวงยังดิบเปรี้ยวไม่เบา 
พอแก่เข้าอมหวานมีฝาดปน 

 
 



 
 

มะเม่าหลวงผลไมใ้ห้คุณค่า 
โภชนาสมุนไพรใช้ได้ผล 

สารอาหารมีประโยชน์ต่อผู้คน 
มากเหลือล้นใช้บ ารุงรักษากาย 

 

มากด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ 
ยาอายุวัฒนะโรคห่างหาย 

กินประจ ารักษาธาตุช่วยระบาย 
ความเมื่อยคลายบรรเทาปวดนวดแผนไทย 

 

สรรพคุณทางยาฟอกโลหิต 
ขับสารพิษภูมิแพ้แกก้ษัย 

เอชไอวีโรคเลือดโรคหัวใจ 
บ ารุงไตแก้เส้นเอ็นพิการ 

 

ผลมะเม่าท าส้มต าให้ล้ ารส 
เป็นผักสดยอดอ่อนแซมแนมอาหาร 
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อร่อยนาน 

ได้สืบสานความรู้สู่กันมา 
 

ไม้ประดับปลูกไวไ้ด้เงาร่ม 
ผลหมักบ่มดื่มไดใ้ห้หรรษา 

ปลูกสร้างบ้านเครื่องเรือนสวยงามตา 
ต้นมะเม่าไม้ป่าพาร่มเย็น 

              อัญชลี ณ เชียงใหม่ 
 
 
 



 

 “มะเม่า”อยู่ใน วงศา มะขามป้อม 
ปวงชนพร้อม ยอมรับ จับต้องได้ 

มาเม้า เม่า หมากเม้า ชื่อแผก แตกต่างไป 
พบอยู่ใน เขตร้อน ของเอเซีย 

 

ขึ้นแพร่หลาย ในแถบ แอฟริกา 
หมู่เกาะชวา หาได้นี้ มิละเหี่ย 
เติบโตได้ ในทวีปออสเตรเลีย 
โอเชียเนีย ก็เกิดขึ้น ร่มรื่นดี  

 

ห้าสายพันธุ์ พบได้ ในเมืองไทย 
คือมะเม่าควาย,ไข่ปลา,ดง,สร้อยนี ้
อีกมะเม่าหลวง ปวงเหล่า ประชาชี 

               รู้จักดี มีคุณค่า มานมนาน 
 

พบหมากเม่า มากมาย ในธรณิน 
ทั่วเขตแคว้น แดนดิน ถิ่นอีสาน 
ขึ้นพร้อมเพรียง เคียงคู่ เขาภูพาน 
ป่าเบญจพรรณ หัวไร่ ปลายนามี 

 

มีใบเดี่ยว สีเขียวสด งดงามนั้น 
ผิวใบเฉียบ เรยีบมัน สองด้านน้ี 
ดอกเล็ก ขาวอมเหลือง เรืองปถพี 
ออกดอกที่ ปลายกิ่ง อิงซอกใบ 

 

ผลทรงกลมเป็นพวงช่วงดิบเขียว 
มีรสเปรี้ยว สุกแดงเต่ง เปล่งสดใส 
ช่วงท้ายนี้ เป็นสีด า คล้ าลงไป 
ผลสุกให้ รสหวาน ซาบซ่านลิ้น 

 
 
 



 

คนยอมรับ สรรพคุณ สมุนไพร  
ช่วยป้องกัน มะเร็งให้ มลายสิ้น  
ช่วยชะลอ ความแกเ่ฒ่า เจ้ายุพิน 
สมดังจินต์ แสนยินดี มิจืดจาง 

 

เป็นยาสมุนไพรใช้ต้านเอชไอวี 
อีกแก้กษัย ได้ผลดี ที่กระจ่าง 

ช่วยตกขาว คลี่คลาย ให้นวลนาง 
ลดปวดเมื่อย สรรพางค์ เบาบางลง 

 

ใบสดสด ต าพอกแผล แก้หนองได้ 
น าอังไฟ ลดฟกช้ า ตามประสงค ์
ส้มต า ผลสุกมะเม่า เหมารอบวง 

ลิ้มใหลหลง ปลื้มปลาบ รับประกัน 
 

เนื้อไม้แข็ง แกร่งล้ า น ามาใช้ 
สร้างที่อยู่ อาศัย ได้สุขสันต์ 

ท าเฟอร์นิเจอร์ เลอค่า นับอนันต์ 
หมักเป็นไวน์ ไว้ดื่มนั้น อร่อยดี 

            อานนท์ สรวิสูตร 

 


