
          ว่านสีทิศ  
 

ชื่อ         ว่านสีชีทิศ 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hippeastrum johnsonii Bury 
ชื่อวงศ์ : AMARYLLIDACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้นว่านสี่ทิศ เป็นไม้ดอกพุ่มสูงประมาณ 35-60 เซนติเมตร มีล้าต้นเป็นหัวหรือเหง้าอยู่ใต้ดิน โดยส่วนที่โผล่ขึ้นมาจะ
เป็นส่วนของก้านและใบ โดยหัวของว่านสี่ทิศจะมีลักษณะคล้ายกับหัวหอมใหญ่ 

ใบว่านสี่ทิศ ใบจะมีลักษณะคล้ายรูปหอกเรียวยาว มีสีเขียวสดเป็นมัน ใบค่อนข้างหนา ขอบใบเรียบ กว้างประมาณ 4 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร 

ดอกว่านสี่ทิศ ดอกจะออกเป็นช่อที่ปลายก้านประมาณ 4-8 ดอก หันไปทั้ง 4 ทิศ ดอกคล้ายรูปถ้วย มีขนาดประมาณ 
8-15 เซนติเมตร กลีบดอกมี 6 กลีบ มีทั้งสีแดง สีชมพู และสีขาว โดยว่านสี่ทิศจะออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนมิถุนายน และการปลูกว่านสี่ทิศจะขยายพันธ์ุโดยวิธีการแยกหัวในทรายหรือดินปลูก แล้วกลบดินตื้น เพียงคอหัว 

ว่านสี่ทิศ ( Wan-see-tit) เป็นพรรณไม้อายุสั้นที่ต้องการน้้าและความชื้นปานกลาง เวลาปลูกควรใส่ปุ๋ยสูตรที่มี
โพแทสเซียมด้วย เพราะจะช่วยบ้ารุงหัวให้โต เมื่อดอกโรยก็รดน้้าเลี้ยงต่อไปให้หัวเก็บสะสมอาหารจนถึงต้นฤดูหนาว 
ไม้หัวส่วนใหญ่จะพักตัวจึงควรงดให้น้้าในช่วงฤดูนี้ 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                เรียบเรียงข้อมูลโดย : 
                                                                                                  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
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     พลูด่างลายหินอ่อน  
 

ชื่อ         พลูด่างลายหินอ่อน 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Epipremnum aureum 
 (Lindl. & Andre’) G.S.Bunting  
ชื่อวงศ์ : Araceae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ล าต้น:ทอดเลื้อยไปตามพ้ืนหรือเกาะพันกับต้นไม้ใหญ่หรือหลักเสาอ่ืน ๆ เมื่อแก่มีเนื้อไม้ กิ่งก้านสีเขียว
อ่อนอมเหลือง มักมีขีดตามยาวสีเหลืองหรือสีขาว  
ใบ: ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ เมื่อยังเล็กรูปหัวใจถึงรูปไข่ ยาว 15 – 30 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่ ใบมีขนาด
ใหญ่ขึ้นและเปลี่ยนเป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่ โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบทั้งสองด้านหยักลึกแบบขนนก
คล้ายใบฉีกก้านใบสั้น  
อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว 
ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์  
แสงแดด : แสงแดดคร่ึงวันเช้าถึงร้าไร  
น้ า: ปานกลางถึงมาก 
การขยายพันธุ์ : ปักช้ากิ่ง 
โรคและแมลงศัตรูพืช : มักไม่พบ 
การใช้งานและอื่นๆ : มีหลายพันธุ์  เช่น ราชินีหินอ่อน (E. aureum‘Marble Queen’) พ้ืนใบสีเขียว
เข้มและมีด่างสีขาวกระจายทั่วใบ ราชินีสีทอง (E. aureum‘Lime’) ใบสีเหลืองทองถึงเหลืองอ่อน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                เรียบเรียงข้อมูลโดย : 
                                                                                                  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 



         พลูด่างเขียว  
 

ชื่อ         พลูด่างเขียว 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Epipremnum aureus  Engl. 
ชื่อวงศ์ : Araceae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 

ไม้เลื้อย ล้าต้นเหมือนกับพลูทั่วๆ ไป มีรากยึดเกาะ ถ้าปลูกไว้ในที่สมบูรณ์ล้าต้นจะโตใหญ่มาก แต่ถ้าปลูกลง
ดิน ใบจะมีขนาดใหญ่มาก และจะ เลื้อยกับต้นไม้ใหญ่ 
 
     ใบ ใบเดี่ยว รูปหัวใจ ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ใบสีเขียวสีเหลืองเป็นรอยด่างอยู่ทั่วไป 

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ 

      การปลูกเลี้ยง 

      ดินทุกชนิด ต้องการน้้ามาก แสงแดดปานกลางหรือร่มร้่าไร 

      การขยายพันธุ์ 

      ปักช้า 

      การใช้ประโยชน์ 

      นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 เรียบเรียงข้อมูลโดย : 
                                                                                                  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 



         กระทือป่า  
 

ชื่อ         กระทือป่า 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ : เฮียวแดง (แม่ฮ่องสอน), กระทือป่า  
กะแวน กะแอน แสมด้า เฮียวด้า แฮวด้า (ภาคเหนือ), ทือ กะทือ เป็นต้น 
ชื่อสามัญ : Shampoo ginger, Wild ginger 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.  
ชื่อวงศ์ : (ZINGIBERACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ต้นกระทือ เชื่อว่ามีถิ่นก้าเนิดในอินเดีย ต่อมาภายหลังได้แพร่กระจายมายังทวีปเอเชียรวมถึงประเทศ
ไทย โดยจัดเป็นไม้ล้มลุก มีล้าต้นอยู่เหนือดินสูงราว 0.9-1.5 เมตร และมีเหง้าอยู่ใต้ดินเรียกว่า "เหง้ากระทือ" 
หรือ "หัวกระทือ" เปลือกนอกของเหง้ามีสีน้้าตาลแกมเหลือง ส่วนเนื้อในมีสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม มีรสขม 
ขื่น ปร่า และเผ็ดเล็กน้อย ต้นจะโทรมในหน้าแล้งแล้วจะงอกขึ้นใหม่ในหน้าฝน ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการใช้เหง้า
หรือที่เรียกว่าหัว เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ในที่ที่มีความชื้นพอสมควร และมีแสงแดดส่องตลอดวัน  พบ
ขึ้นมากทางภาคใต้ ตามป่าดงดิบ ริมล้าธารหรือชายป่า 

 ใบกระทือ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับในระนาบเดียวกัน ใบสีเขียวเข้ม ลักษณะของใบคล้ายรูปหอกแกม
ขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบและแผ่นใบเรียบ ด้านล่างของใบมักมีขนนุ่ม ใบกว้างประมาณ 5-
7.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร ที่ก้านใบเป็นกาบหุ้มล้าต้น 

 ดอกกระทือ ออกดอกเป็นช่อแทงออกมาจากเหง้าขึ้นมา (รูปแรกด้านบนสุด) ลักษณะของช่อดอกเป็นรูป
ทรงกระบอก มีกลีบดอกสีขาวนวลออกเหลือง (รูปที่ 1 ด้านล่าง) มีใบประดับขนาดใหญ่สีเขียวแกมแดงเรียง
ซ้อนกันหนาแน่นและเป็นระเบียบ (รูปที่ 2 ด้านล่าง) โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ดอกจะบานไม่พร้อมกัน 

 ผลกระทือ ผลมีลักษณะเป็นเมล็ดสีด้า ผลค่อนข้างกลม ผลแห้งแตก ติดอยู่ในประดับ และมีเนื้อสีขาวบางหุ้ม
เมล็ดอยู ่

 

 
 

 
 
                         
                         เรียบเรียงข้อมูลโดย :                                                                                                            
                                                        สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
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         เอื้องหมายนา  
 

ชื่อ         เอื้องหมายนา 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ : เอ้ือง (อุบลราชธานี), เอ้ืองช้าง (นครศรีธรรมราช),  
เอ้ืองต้น (ยะลา), เอ้ืองเพ็ดม้า (ภาคกลาง), เอ้ืองดิน เอ้ืองใหญ่  
บันไดสวรรค์ (ภาคใต้), ซูแลโบ (กะเหร่ียงเชียงใหม่), ชู้ไลบ้อง ซูเลโบ  
(กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน), กู่เก้ง (ม้ง), ชิ่งก๋วน (เมี่ยน), ล้าพิย้อก (ลั้วะ),  
ดื่อเหม้ (ยึ) (ปะหล่อง), จุยเจียวฮวย (จีน) เป็นต้น 
ชื่อสามัญ : Crape ginger 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht 
ชื่อพ้อง : Costus speciosus (J.Koenig) Sm.) 
ชื่อวงศ์ : (COSTACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ต้นเอื้องหมายนา มีถ่ินก้าเนิดในอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงเกาะนิวกินี จัดเป็นพืชล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน 
มักขึ้นเป็นกอ ๆ มีความสูงของต้นประมาณ 1-3 เมตร ไม่แตกก่ิงก้านสาขา ล้าต้นกลมฉ่้าน้้าและเป็นสีแดง วัดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของต้นได้ประมาณ 1.5 เซนติเมตร รากเป็นหัวใหญ่ยาว ที่โคนแข็งเหมือนไม้ ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะ
เมล็ดและการแตกหน่อ เจริญเติบโตได้ดีร่วนระบายน้้าดี ต้องการน้้าค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงแดดร่มร้าไร มัก
พบขึ้นตามบริเวณท่ีมีความชุ่มชื้น ใต้ต้นไม้ใหญ่ ตามน้้าตก ชายน้้า ริมทางน้้า ริมหนองบึง ตามบริเวณเชิงเขา และป่า
ดิบชื้นทั่วทุกภาคของประเทศ ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้้าทะเลตั้งแต่ 87-126 เมตร ส่วนในต่างประเทศพบได้
ตั้งแต่อินเดียตะวันออกจนถึงคาบสมุทรอินโดจีน 
ใบเอื้องหมายนา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับรอบล้าต้น ลักษณะของใบเป็นรูปรีแกมรูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก 
ปลายใบแหลม โคนใบมนเรียวเข้าหาก้านใบ ส่วนขอบใบเรียบ กาบใบอวบเป็นสีเขียวหรือสีน้้าตาลแดงโอบรอบล้าต้น 
ใบมีขนาดกว้างประมาณ 5-8 เซนติเมตร และยาวประมาณ 15-40 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างหนา หลังใบเรียบเป็น
มัน ส่วนท้องใบมีขนนุ่มสั้นคล้ายก้ามะหยี่ เส้นใบขนานกับขอบใบ เส้นใบออกจากเส้นกลางใบแต่จะไปสิ้นสุดที่จุด
เดียวกัน ทุกส่วนของต้นมีขน ก้านใบมีขนาดสั้นหรือไม่มีก้านใบ 
ดอกเอื้องหมายนา ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกจะออกท่ีปลายของล้าต้น ลักษณะเป็นรูปไข่ ยาวประมาณ 8-12 
เซนติเมตร กาบรองดอกเป็นรูปไข่ปลายแหลม ปลายแข็งคล้ายหนาม สีเขียวปนแดง ยาวประมาณ 1.5-4.5 
เซนติเมตร ในแต่ละกาบรองรับดอกย่อย 1 ดอก ดอกจะทยอยบายคร้ังละ 1-2 ดอก กลีบเลี้ยงดอกเชื่อมติดกันเป็น
หลอด ๆ และเป็นสัน 3 สัน ปลายแยกเป็น 3 กลีบ แยกออกเป็น 2 ปาก มีปากด้านบน 2 กลีบ และปากด้านล่าง 1 
กลีบ กลีบแยกลึก ส่วนกลีบดอกนั้นมี 3 กลีบ มีขนาดกว้างประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-5 
เซนติเมตร โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเล็กน้อยเป็นสีขาว ดอกมีเกสรเพศผู้ที่ไม่สมบูรณ์เปลี่ยนไปมีลักษณะคล้ายกลีบ
ดอก มีขนาดใหญ่กว่ากลีบดอก มีขนาดกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ลักษณะเป็นรูป
ไข่กลับสีขาว ขอบม้วนซ้อนทับกัน ตรงกลางกลีบด้านในของดอกเป็นสีเหลือง มีขนสีเหลืองปกคลุม เป็นสันตื้น ๆ 3 
สันไปยังปลายกลีบ ดอกมีเกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ 1 อัน ก้านเกสรเพศผู้จะแผ่แบนเป็นแถบ มีขนาดกว้างประมาณ 1.2 

https://medthai.com/tag/COSTACEAE/


เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-4.5 เซนติเมตร โดยส่วนของปลายจะกว้างประมาณ 6-7 มิลลิเมตร สีเหลืองเข้มและ
ม้วนลงด้านล่าง อับละอองเกสรเพศผู้จะติดอยู่ใต้บริเวณสีเหลือง ขนาดกว้างประมาณ 3.5 มิลลิเมตร และยาว
ประมาณ 1 เซนติเมตร ส่วนเกสรเพศเมียนั้นมี 1 อัน ก้านเกสรเป็นอิสระ ส่วนปลายแทรกอยู่ระหว่างถุงละอองเกสร
เพศผู้ ยอดเกสรเพศเมียจะแผ่ออกอยู่เหนืออับละอองเกสรเพศผู้ มีรังไข่ 3 ช่อง มีออวุลจ้านวนมาก ออกดอกในช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม หรือในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 
ผลเอื้องหมายนา ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมหรือเป็นรูปขอบขนานแกมรูปสามเหลี่ยม ผลมีขนาดยาวประมาณ 
1-2.5 เซนติเมตร ผลเมื่อแห้งแล้วจะแตก มีเนื้อแข็ง สุกสีแดงสด ปลายยอดมีกลีบเลี้ยง 1 กลีบ หรืออยู่เป็นกระจุก
แหลม 3 แฉก กาบหุ้มผลเป็นสีแดง ภายในผลมีเมล็ดสีด้าเป็นมัน 

 
 
 
 
                                                              เรียบเรียงข้อมูลโดย :                                                                                                            
                                                                                              สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 
 



 

         หนุมานนั่งแทน  
 

ชื่อ         หนุมานนั่งแทน 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ : หัวละมานนั่งแท่น (ประจวบคีรีขันธ์), ว่านเลือด  
(ภาคกลาง), ว่านหนุมาน, ว่านหนูมานนั่งแท่น เป็นต้น 
ชื่อสามัญ : Gout Plant, Guatemala Rhubarb 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Jatropha podagrica Hook. 
ชื่อวงศ์ : (EUPHORBIACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ต้นหนุมานนั่งแท่น เป็นพืชที่มีถ่ินก้าเนิดจากอเมริกากลาง พบได้ตั้งแต่ท่ีระดับความสูงจากน้้าทะเลถึงระดับ 
800 เมตร โดยจัดเป็นพรรณไม้พุ่ม ที่มีความสูงของต้นประมาณ 1.5-3 เมตร ล้าต้นพองที่โคน ล้าต้นอวบน้้า
ผิวไม่เรียบ เป็นสีน้้าตาลอมเขียว และมีเหง้าอยู่ใต้ดินลักษณะกลมยาว อาจเป็นเหลี่ยมเล็กน้อย ต้นมีน้้ายางสี
ขาวขุ่นใส ๆ ไม่เหนียวเหนอะหนะ ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและใช้หัวหรือเหง้าที่อยู่ใต้ดิน 
เจริญเติบโตได้ดีในที่ชุ่มชื้น ชอบแสงแดดจัดแบบเต็มวัน สามารถทนต่อความแล้งได้ดี 

 ใบหนุมานนั่งแท่น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กว้าง โคนใบเป็นรูปหัวใจ ส่วน
ขอบใบเว้าเป็นแฉก 3-5 แฉก ใบมีขนาดกว้างและยาวประมาณ 5-15 เซนติเมตร หลังใบและท้องใบเรียบ 
ก้านใบยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร ติดแผ่นใบแบบก้นปิด หูใบแตกแขนงยาวได้ถึง 5 มิลลิเมตร 

 

 ดอกหนุมานนั่งแท่น ออกดอกเป็นช่อกึ่งช่อเชิงหลั่น ยาวได้ถึง 26 เซนติเมตร แกนช่อดอกยาวได้ถึง 20 
เซนติเมตร โดยจะออกท่ีปลายยอด มีใบประดับเป็นรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ดอกย่อยเป็นสี
แดงมีจ้านวนมาก กลีบดอกมี 5 กลีบ กลีบดอกเป็นสีส้มหรือสีแดง ดอกเพศผู้มีกลีบเลี้ยงเป็นรูปไข่กว้าง ยาว
ประมาณ 0.6 มิลลิเมตร กลีบดอกเป็นรูปไข่กว้างประมาณ 2 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร 

https://medthai.com/tag/EUPHORBIACEAE/


จานรองดอกเป็นรูปโถ เกสรเพศผู้จะยาวประมาณ 6-8.5 มิลลิเมตร ก้านชูเกสรเชื่อมกันที่โคน ส่วนดอกเพศ
เมีย กลีบเลี้ยงจะเป็นรูปรี ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ส่วนกลีบดอกยาวประมาณ 6-7 มิลลิเมตร ก้านชูและ
ก้านชูช่อดอกเป็นสีแดง 

 

 ผลหนุมานนั่งแท่น ผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรีหรือรูปกระสวย ผิวผลเรียบ แบ่งเป็นพู 3 พู ปลายมน มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสี
ด้า เมื่อผลแห้งจะไม่แตก ภายในผลมีเมล็ดลักษณะเป็นรูปกระสวยหรือรูปรี มีขนาดกว้างประมาณ 6 
มิลลิเมตร และยาว 12 มิลลิเมตร เมล็ดมีเยื่อสีขาวอยู่ที่ข้ัว 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                    เรียบเรียงข้อมูลโดย :                                                                                                            
                                                                                              สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 
 
 



 

                 เล็บครุฑ  
 

ชื่อ         เล็บครุฑ 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ : ครุฑทอดมัน ,ครุฑตรี 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Polyscias fruticosa (L.) Harms 
ชื่อวงศ์ : Arallaceae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ล้าต้น 
เล็บครุฑทอดมัน/ครุฑตรี เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 1-2 เมตร 
ต้นอ่อนมีสีเขียว ล้าต้นแก่มีสีเทา ผิวล้าต้นสากมือ ล้าต้นแตกก่ิงตั้งตรงรวมกันเป็นทรงพุ่ม และมีปุ่มนูนบริเวณกาบใบ
ที่ร่วงไป 
ใบ 
ใบเล็บครุฑทอดมัน/ครุฑตรี แตกออกจากล้าต้น และกิ่ง โดยเรียงสลับกันเป็นชั้นๆ ใบเป็นใบประกอบมีก้านใบหลัก
ยาว โคนก้านใบหลักมีตุ่มหนามเล็กๆสีขาว และถัดข้ึนมาเป็นจุดประสีขาวสลับกับสีเขียวเข้ม จากนั้น ก้านใบหลักแตก
ก้านใบย่อยออก ก้านใบย่อยมีใบเรียงกันเป็นคู่ตรงข้ามกัน 5-9 ใบ โดยใบสุดท้ายเป็นใบเดี่ยว ใบย่อยแต่ละใบมี
ลักษณะเรียวยาว ขอบใบหยักลึกหลายหยัก คล้ายกรงเล็บ ส่วนปลายใบแหลม 
ดอก 
ดอกเล็บครุฑทอดมัน/ครุฑตรี แทงออกปลายยอดของล้าต้น ช่อดอกมีขนาดใหญ่ และแตกแขนงช่อย่อยจ้านวนมาก 
แต่ละช่อมีดอกรวมกันเป็นกระจุก 20-40 ดอก 
ผล และเมล็ด 
ผลเล็บครุฑทอดมัน/ครุฑตรี มีลักษณะค่อนข้างกลม รวมกับหลายผลเป็นกระจุก 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                   เรียบเรียงข้อมูลโดย :                                                                                                            

                                                                                              สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 



 

           หัวไพล 
 

ชื่อ         หัวไพล 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ : ปูขมิ้น มิ้นสะล่าง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน),  
ว่านไฟ ไพลเหลือง (ภาคกลาง), ปูเลย ปูลอย (ภาคเหนือ),  
ว่านปอบ (ภาคอีสาน) เป็นต้น 
ชื่อสามัญ : Phlai, Cassumunar ginger, Bengal root 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Zingiber montanum (J.Koenig) Link ex A.Dietr. 
ชื่อวงศ์ : (ZINGIBERACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ต้นไพล ลักษณะไพลเป็นไม้ล้มลุกมีความสูงประมาณ 0.7-1.5 เมตร มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เปลือกมีสีน้้าตาลแกม
เหลือง เนื้อด้านในมีสีเหลืองถึงสีเหลืองแกมเขียว แทงหน่อหรือล้าต้นเทียมขึ้นเป็นกอ โดยจะประกอบไปด้วย
กาบหรือโคนใบหุ้มซ้อนกันอยู่ เหง้าไพลสดฉ่้าน้้า รสฝาด เอียด ร้อนซ่า มีกลิ่นเฉพาะ ส่วนเหง้าไพลแก่สด
และแห้งจะมีรสเผ็ดเล็กน้อย ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการใช้เมล็ด แง่ง หรือเหง้า แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้ส่วนของ
เหง้าเป็นท่อนพันธ์ุในการเพาะปลูก พรรณไม้ชนิดนี้มีถ่ินก้าเนิดอยู่ในเอเชียแถบประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และไทย ปลูกกันมากในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

 ใบไพล ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานแกมรูปหอก ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ กว้างประมาณ 3.5-5.5 
เซนติเมตรและยาวประมาณ 18-35 เซนติเมตร 

 ดอกไพล ออกดอกเป็นช่อ แทงจากเหง้าใต้ดิน กลีบดอกมีสีนวล มีใบประดับสีม่วง 

 

 ผลไพล ลักษณะของผลเป็นผลแห้งรูปกลม 

 
                                                              เรียบเรียงข้อมูลโดย :                                                                                                            
                                                                                              สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
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           ชงโคชมพ ู
 

ชื่อ         ชงโคชมพู 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ : ดอกตีนวัว, เสี้ยวหวาน กะเฮอ สะเปซี  
(แม่ฮ่องสอน), เสี้ยวดอกแดง (ภาคเหนือ), ชงโค เสี้ยวเลื่อย  
(ภาคใต้) เป็นต้น 
ชื่อสามัญ : Orchid tree 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Bauhinia purpurea L. 
ชื่อวงศ์ : (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชงโค เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 5-15 เมตร กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม ลักษณะของใบชงโคเป็นใบเดี่ยวคล้ายรูปหัวใจ ปลาย
ของใบเว้าลึกมาก ปลายใบทั้งสองด้านกลมมนดูคล้ายใบแฝดติดกัน (คล้าย ๆ กับใบกาหลง) ส่วนลักษณะของผลจะ
เป็นฝักแบนคล้ายฝักถั่ว กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร เมล็ดในฝักค่อนข้างแบน ฝัก
แก่จะแตกออกเป็นสองซีกตามความยาวของฝัก โดยเป็นต้นไม้ที่ผลัดใบในช่วงฤดูหนาว (ปลายปี) แล้วจะผลิใบในช่วง
เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และเป็นต้นไม้ท่ีชอบแสงแดด การเพาะปลูกจึงนิยมปลูกในที่มีแสงแดดตลอดทั้งวัน 
ลักษณะของดอกชงโค ดอกจะมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ โดยจะออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกประมาณ 6-10 
ดอก แต่ละดอกมีกลีบ 5 กลีบ โดยกลีบดอกจะมีสีชมพูถึงสีม่วงแดง ลักษณะของดอกจะคล้ายกับดอกกล้วยไม้ เมื่อ
บานเต็มที่ดอกชงโคจะกว้างประมาณ 7-9 เซนติเมตร ตรงกลางของดอกจะมีเกสรตัวผู้เป็นเส้นยาว 5 เส้น ยื่นออกไป
ด้านหน้า โค้งข้ึนด้านบน และมีเกสรตัวเมียอยู่ตรงกลาง 1 เส้น ยาวกว่าเกสรตัวผู้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           เรียบเรียงข้อมูลโดย :                                                                                                            
                                                                                              สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
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           ออดิบด า 
 

ชื่อ         ออดิบด า 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ : ทูนด้า ทูนแหล่ บอนด้า ออกดิบด้า โวนด้า คูน ตูนด้า 
ชื่อสามัญ : Orchid tree 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Colocasia sp. 
ชื่อวงศ์ : ARACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น ลักษณะของล้าต้นคล้ายกับเผือก เป็นไม้ล้มลุกหลายปีมีเหง้าใต้ดิน 

ใบ ใบแทงออกจากหัวก้านใบยาว ใบสีเขียวเข้มกว่าทูนขาวและก้านใบสีม่วง ใบเป็นรูปหอกมนรี 

ดอก ช่อดอกเป็นแท่งเดี่ยวๆ ดอกย่อยแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน ฉ่้าน้้าผลสดสีเขียว 

          ส่วนที่ใช้บริโภค ก้านใบ 

          การขยายพันธุ์ หน่อ หัวใต้ดิน 

          สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบที่ชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะ 

          ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ ตลอดปี 

 
 
                                                    เรียบเรียงข้อมูลโดย :                                                                                                            
                                                                                              สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 
 



           กระทือแดง 
 

ชื่อ         กระทือแดง 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ : กระทือป่า,กะแอน,กะแวน(ภาคเหนือ), 
เฮียวด้า,เฮียวแดง(แม่ฮ่องสอน),เปลพ้อ(กะเหร่ียง),เฮียวซ่า 
(ไทยใหญ่) 
ชื่อสามัญ : Shampoo ginger, Wild ginger 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Zingiber zerumbet (L.) 
SmithColocasia sp. 
ชื่อวงศ์ : Zingilberaceae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
จัดเป็น ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีล้าต้นเทียมสูงได้ถึง 1 เมตร มีเหง้าใต้ดิน แตกแขนงเป็นกอ เปลือกเหง้าสีน้้าตาลแกม
เหลือง เนื้อในสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม จะแทงหน่อใหม่ช่วงฤดูฝน ใบเป็นเดี่ยว เรียงสลับในระนาบเดียวกัน รูปใบหอก 
กว้าง 3-10 เซนติเมตร ยาว 14-40 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ หลังใบ
สีเขียวเป็นมัน ท้องใบสีเขียวนวล ก้านใบสั้นมาก ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร กาบใบเรียงตัวกันแน่น หุ้มเป็นล้าต้น
เทียม ดอกช่อ แบบช่อเชิงลด ก้านช่อดอกยาว 14-45 เซนติเมตร ตั้งตรง แทงออกมาจากเหง้าใต้ดิน ดอก
ทรงกระบอก กว้าง 4-5 เซนติเมตร ยาว 6-12 เซนติเมตร ปลายมน ใบประดับสีเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม มี 10-
25 ใบ เรียงซ้อนกันแน่นเป็นระเบียบ รูปไข่กลับกว้างหรือเกือบกลม กว้าง 3.0-3.2 ซม. ยาว 2.0-2.3 ซม. ปลายมน 
ขอบพับเข้าด้านใน ดอกบานสีขาวอมเหลืองโผล่ออกมาจากซอกใบประดับ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาว
ประมาณ 2.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 3 แฉก กลีบบนรูปไข่กว้าง 0.9 ซม. ยาว 1.7 ซม. ปลายแหลม ผิวเกลี้ยง 
กลีบข้างรูปหอก กว้าง 0.5 ซม. ยาว 1.8 ซม. ปลายเรียวแหลม ผิวเกลี้ยง ดอกบานไม่พร้อมกัน กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน
เป็นหลอด กว้าง 0.1-0.35 ซม. ยาว 1.6-1.7 ซม. ปลายแยกเป็น 3 แฉก ผิวเกลี้ยง สีขาว เกสรเพศผู้ 1 อัน อับเรณู
ขนาดใหญ่ โค้ง มีรยางค์ท่ีปลาย กว้าง 0.4 ซม. ยาว 1 ซม. ก้านชูอับเรณูสั้นมากยาว 0.1 ซม. เกสรเพศผู้เป็นหมัน
ด้านข้าง 2 อัน สีเหลืองอ่อน เกสรเพศผู้เป็นหมันอันกลาง สีเหลืองอ่อน ตรงโคนมีแต้มสีเหลืองเข้ม เกสรเพศเมีย รังไข่
รูปวงรี กว้าง 0.3 ซม. ยาว 0.4 ซม. ผิวเกลี้ยง มี 3 ช่อง พลาเซนตารอบแกนร่วม ก้านชูเกสรเพศเมียยาว 2.5 ซม. 
ยอดเกสรเพศเมียรูปกรวยหรือเกือบกลม ผล เป็นแบบผลแห้งแตก รูปไข่กลับ ขนาดเล็ก ผิวเรียบ สีแดง ยาวประมาณ 
1.5 เซนติเมตร เมล็ดเป็นรูปขอบขนาน ค่อนข้างกลม มีเยื่อหุ้มเมล็ดเป็นร้ิวสีขาว เมล็ดสีด้าเป็นมัน 

 
 
 
 
 
          เรียบเรียงข้อมูลโดย :                                                                                                            
                                          สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 



           กระชายขาว 
 

ชื่อ         กระชายขาว 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ : ขิงแดง, ขิงจีน 
ชื่อสามัญ : Fingerroot, Chinese ginger, Chinese key 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Boesenbergia rotunda (Linn.) Mansf. 
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 
ไม้ล้มลุก มีล้าต้นใต้ดินเรียกว่าเหง้า มีรากติดเป็นกระจุก เป็นที่สะสมอาหาร อวบน้้า รูปทรงกระบอกปลายเรียวแหลม 
ผิวสีน้้าตาลอ่อน เนื้อสีเหลือง มีกลิ่นหอมเฉพาะ 
 
ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรียาว กว้าง 4.5 – 10 ซม. ยาว 15 – 30 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ 
แผ่นใบเรียบ ก้านใบยาว 7 – 25 ซม. กาบใบสีชมพู 
 
ดอก ออกเป็นช่อ ออกแทรกระหว่างกาบใบ ช่อดอกยาวประมาณ 5 ซม. มีใบประดับสีม่วงแดงเรียงทแยงกัน กลีบ
เลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 3 แฉก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 3 แฉก ดอกที่ปลาย
ช่อจะบานสวย กลีบดอกสีขาว หรือขาวอมชมพู ดอกบานทีละดอก มีลักษณะเป็นถุงแยกเป็น 2 กลีบ เกสรตัวผู้หมัน
ด้านข้าง 2 อัน รูปรี สีขาวอมชมพู เกสรเพศผู้หมันที่มีลักษณะคล้ายกลีบปากขนาดใหญ่ สีชมพู 
 
ผล รูปรี เมื่อแก่แตกออกเป็น 3 ซีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       เรียบเรียงข้อมูลโดย :                                                                                                            
                                                                                              สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 



           รวงผึ้ง 
 

ชื่อ         รวงผึ้ง 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ : น้้าผึ้ง (กรุงเทพฯ) , สายน้้าผึ้งและดอกน้้าผึ้ง 
(ภาคเหนือ) 
ชื่อสามัญ : Yellow star 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Schoutenia glomerata King subsp. 
ชื่อวงศ์ : MALVACEAE 
                                                       

รวงผึ้งเมื่อกลีบแย้ม    เหลืองอร่าม 
                                               ชูช่อสนงดงาม            อ่อนช้อน 
                                               พฤกษาถิ่นสยาม         ส่งกลิ่นหอมฟุ้ง 
                                               ฝนหยดหยาดลงย้อย    แต่งแต้มดอกใบ 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
          

          ต้นรวงผึ้ง ที่มีดอกสีเหลืองโดดเด่นและส่งกลิ่นหอม เป็นพรรณไม้ไทยแท้อันทรงคุณค่า เพราะเป็นต้นไม้
ประจ้าพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันนี้กระปุกดอทคอมจะพาทุกคนไปท้า
ความรู้จัก ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจ ารัชกาลที่ 10 ให้มากข้ึน ตั้งแต่ประวัติ วิธีปลูก ไปจนถึงสรรพคุณต้นรวงผึ้ง แล้วจะ
รู้ว่าต้นไม้ไทยต้นนี้น่าปลูกมาก ๆ เลยล่ะค่ะ  
 
1. ความส าคัญต้นรวงผึ้ง 
  
          ต้นรวงผึ้ง ถือว่าเป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติชนิดหนึ่ง ที่ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจ้า สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องจากดอกรวงผึ้งจะออกดอกในช่วงเดือนพระบรมราชสมภพ
พอดี ส่วนสีเหลืองของดอกรวงผึ้งยังเป็นสีประจ้าวันพระบรมราชสมภพอีกด้วย นอกจากนี้พระองค์ยังทรงปลูกต้น
รวงผึ้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่พระองค์เสด็จฯ ไปประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อพระราชทานไว้ให้เป็นตัวแทนแห่ง
พระองค์ท่านและเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร 
 
2. ประวัติต้นรวงผึ้ง  
          โดยทั่วไปจะเรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่า "ต้นรวงผึ้ง" แต่ถ้าหากได้ยิน
คนเรียก ต้นน้้าผึ้ง ต้นสายน้้าผึ้ง หรือดอกน้้าผึ้ง ก็ไม่ต้องสงสัยไป 
เพราะชื่อเหล่านี้เป็นชื่อเรียกของคนท้องถิ่นที่มักได้ยินกันบ่อยในแถบ
กรุงเทพฯ และภาคเหนือ ต้นรวงผึ้ง  เป็นพรรณไม้ที่มีถ่ินก้าเนิดใน
ประเทศไทย พบมากในป่าทางภาคเหนือ  
 



3. ลักษณะ 
 
          ต้นรวงผึ้งจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง-ใหญ่ ความสูงประมาณ 5 เมตร ทนแดด และชอบขึ้นในที่แล้งหรือ
ค่อนข้างแล้ง ล้าต้นแตกก่ิงต่้า ลักษณะล้าต้นเป็นทรงพุ่มมน ออกใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ด้านหน้าใบจะเป็นสีเขียวและ
หลังใบเป็นสีน้้าตาลนวล ดอกรวงผึ้งส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งวัน และมีสีเหลืองอร่ามดูโดดเด่น ออกดอกเป็นช่อสั้นตาม
ซอกใบ ลักษณะดอกมีกลีบเลี้ยง 5 แฉกคล้ายรูปดาวติดกับโคนกลีบและเป็นฐานรองกระจุกเกสรตัวผู้ ไม่มีกลีบดอก 
ดอกจะบานได้นาน 7-10 วัน โดยจะผลิดอกในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ส่วนผลของต้นรวงผึ้งมีขนาดเล็ก เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร เป็นทรงกลม ผลแห้ง และมีขน  

 
4. วิธีปลูกและวิธีการดูแล 
  
          ต้นรวงผึ้งสามารถขยายพันธ์ุได้ทั้งการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และปักช้ากิ่ง แต่วิธีปลูกต้นรวงผึ้งที่นิยมมากท่ีสุดคือ 
การตอนกิ่ง ด้วยการคว่ันกิ่งและลอกเปลือกออก จากนั้นน้าดินเหนียวและกาบมะพร้าวชุบน้้ามาหุ้มแผลเอาไว้ ห่อด้วย
แผ่นพลาสติกและมัดเชือกปิดมิด ดูแลรดน้้าตามปกติ อาจจะใช้ฮอร์โมนเร่งรากด้วยก็ได้ รอรากงอกออกมาภายใน 2-3 
วัน จึงค่อยตัดไปปลูกลงในหลุมดินร่วน เพื่อให้ได้ผลดีแนะน้าให้ปลูกในที่กลางแจ้ง เนื่องจากเป็นพืชที่ชอบแดดและ
ทนแล้งได้ดี รดน้้าปานกลาง และปลูกไว้บริเวณแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวัน ต้นก็จะเจริญเติบโตให้ความร่นร่ืน ออก
ดอกสวยงาม แถมใบไม่ร่วงมากด้วย  
5. ต้นรวงผึ้ง ประโยชน์  
 
          แม้จะไม่ใช่ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แต่ก็ช่วยบังแดดและให้ร่มเงาได้ มีรูปลักษณ์และสีสันสวยงาม มีกลิ่นหอมอ่อน 
ๆ เพือ่ปรับบรรยากาศให้สดชื่น นอกจากนี้ยังเป็นไม้มงคลที่เหมาะจะน้ามาปลูกประดับสวนภายในบ้านและตาม
สถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะบ้านที่มีคนธาตุไฟ ต้นรวงผึ้งก็จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้มากยิ่งขึ้น ส้าหรับคนที่สนใจ
อยากจะปลูกไว้ในสวนสักต้น ก็สามารถหาซื้อได้ตามตลาดต้นไม้ทั่วไป ส่วนราคาของต้นรวงผึ้งนั้นมีตั้งแต่หลักร้อยถึง
หลักพัน ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        เรียบเรียงข้อมูลโดย :                                                                                                            
                                                                                              สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 
 



              อุตพิต 
 

ชื่อ         อุตพิต 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ : บอนแบ้ว (เชียงใหม่), มะโหรา (จันทบุรี), อุต
พิษ อุตตพิษ (ไทย), ขี้ผู้เฒ่า (อีสาน) เป็นต้น 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Typhonium trilobatum (L.) Schot 
ชื่อวงศ์ : (ARACEAE) 
                                                       
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ต้นอุตพิต จัดเป็นไม้ล้มลุก ที่มีความสูงของต้นประมาณ 10-45 เซนติเมตร จัดเป็นว่านที่มีหัวขนาดเล็กอยู่ใต้
ดิน เมื่อถึงฤดูฝนก็จะงอกขึ้นมาใหม่ ลักษณะของหัวค่อนข้างกลมหรือแป้นเล็กน้อย วัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้
ประมาณ 1.2 เซนติเมตร เนื้อในหัวเป็นสีขาวหรือสีนวล มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการแยกหน่อ 
เป็นพืชที่ชอบอยู่ในพ้ืนที่ร่มเย็น พรรณไม้ชนิดนี้มีถิ่นก้าเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย มักพบขึ้นทั่ว ๆ ไป
ตามท่ีร่มเย็น พบได้ทุกภาคของประเทศไทย 

 

 ใบอุตพิต ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเป็นวงบริเวณผิวดิน แผ่นใบแผ่ย่นเป็นลอนเล็กน้อย ใบเป็นรูปไข่
ปลายแหลมหรือเป็นรูปลูกศรแกมรูปหัวใจ ขอบใบเรียบหรือหยักเว้าแบ่งออกเป็นแฉก 3 แฉก โคนใบเว้าลึก
เข้าหาก้านใบ มีความกว้างและยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวมัน มีลายหรือมีจุดประสี
ม่วง ก้านใบยาวประมาณ 37 เซนติเมตร บ้างว่ายาวได้เกือบ 1-2 เมตร ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของพ้ืนที่ โดย
ก้านใบจะเป็นสีน้้าตาลอมแดงหรือเป็นสีแดงอมม่วง บางพันธ์ุจะมีลายเป็นประจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งก้านคล้ายกับ
ก้านต้นบุก ชนิดนี้จะหาได้ยากมาก ชนิดที่ก้านใบเป็นสีเขียวจะมีเยอะกว่า 

 ดอกอุตพิต ออกดอกเป็นช่อ แทงมาจากหัวใต้ดินขึ้นมาเป็นแท่งยาว ๆ ก้านช่อดอกเป็นสีเลือดนกปนสีน้้าตาล
หรือสีแดงเข้ม ช่อดอกมีกาบหุ้มยาวประมาณ 6-15 เซนติเมตร กาบมีสีแดงเข้ม เมื่อดอกบานแล้วจะเห็นดอก
สีเหลืองอ่อนหรือสีขาว ดอกเป็นแบบแยกเพศแต่อยู่ในช่อเดียวกัน โดยดอกเพศเมียจะอยู่ตรงโคนแท่ง เหนือ
ดอกเพศเมียเป็นดอกฝ่อสีขาว ถัดไปเป็นที่ว่าง เหนือที่ว่างจะเป็นดอกเพศผู้สีชมพู เมื่อดอกบานเต็มที่ดอกจะ
มีกลิ่นเหม็นคล้ายอาจมหรืออุจจาระ จึงไม่นิยมน้ามาปลูกตามบ้านทั่วไป แต่จะพบขึ้นเป็นกลุ่มจ้านวนมาก 
ท้าให้เวลามีดอกจะส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณใกล้เคียง แค่เดินเฉียดประมาณ 5-10 เมตร ก็จะรู้ทันทีว่ามี

https://medthai.com/tag/ARACEAE/


ต้นอุตพิตขึ้นอยู่ในแถบนั้น ท้าให้คนทางภาคอีสานเรียกว่านอุตพิตว่า "ว่านขี้" โดยดอกอุตพิตจะออกดอก
ในช่วงฤดูฝน และดอกจะบานในช่วงเย็น 

 

 

 ผลอุตพิต ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมหรือรูปขอบขนาน ภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด 

ประโยชน์ของอุตพิต 

 ยอดอ่อน ก้านใบ น้ามาเผาไฟ แล้วน้าไปท้าแกงกะทิได้ กาบใบน้ามาห่ันให้เป็นฝอยละเอียดใช้ดองกินเป็น
อาหารผักหรือเคร่ืองเคียง ก้านใบน้ามาลอกเปลือกออกใช้แกงส้มแบบเดียวกับแกงบอนหรือน้าไปท้าแกงคั่วก็
ได้ โดยแกงคั่วอุตพิตจะมีเคร่ืองแกงที่ประกอบไปด้วยกะปิ กระเทียม ขม้ิน ข่า ตะไคร้ พริก มะกรูด และเกลือ 
น้าทั้งหมดมาต้ารวมกันให้ละเอียด จากนั้นน้ามาลอกเปลือกชั้นนอกออกล้างให้สะอาด ห่ันให้เป็นฝอย แล้ว
น้าไปค่ัวให้แห้งสนิท น้าเคร่ืองแกงลงผัดกับน้้ากะทิให้หอม ใส่อุตพิตลงไปผัดให้เข้ากัน แล้วใส่ปลาย่างตามลง
ไป แล้วปรุงรส จากนั้นใส่หัวกะทิตามลงไป ฉีกใบมะกรูดใส่ ก็จะได้แกงอุตพิตที่แสนอร่อย แต่มีเคล็ดลับ
เล็กน้อยในการแกง คือ ในระหว่างแกงห้ามปิดฝาและห้ามเติมน้้า เพราะจะท้าให้เกิดอาการคันได้ ส่วนหัวก็
สามารถน้ามาปิ้งไฟกินได้เช่นกัน 

 ใบใช้เป็นอาหารส้าหรับเลี้ยงสัตว์ 
 แม้ดอกอุตพิตจะมีกลิ่นเหม็น แต่ในต่างประเทศก็มีการซื้อขายเพื่อน้าไปปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับ

ความนิยมชนิดหนึ่ง เพราะเมื่อออกดอกจะดูมีสีสันสดใสสวยงามยิ่งนัก 
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              พุด 
 

ชื่อ         พุด 
ชื่อสามัญ : Gerdenia Crape Jasmine 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Gardenia jasminoides 
ชื่อวงศ์ : (ARACEAE) 
                                                       
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
ต้นพุดเป็นพรรณไม้ขนาดเล็ก ยืนต้น และเป็นพุ่มเตี้ย ล้าต้นสามารถสูงได้ถึง 1-3 เมตร ใบมีลักษณะคล้ายใบหอก 
ปลายใบแหลม ใบเรียบ สีเขียวเป็นมัน ออกดอกตลอดทั้งปี ออกดอกเดี่ยวที่ซอกใบ ปลายกิ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของดอกประมาณ 7-8 เซนติเมตร สีขาว มีกลิ่นหอมแรง ลักษณ์ของดอกจะเปลี่ยนไปตามสายพันธ์ุต่างๆ 
สายพันธ์ุของไม้มงคลอย่าง “ต้นพุด” 

ต้นพุดซ้อน 

เป็นพันธ์ุของต้นพุดที่มีความนิยมปลูกมากในประเทศไทย เพราะลักษณะที่เป็นพุ่มเตี้ย จึงเหมาะแก่การน้ามาปลูกใน
สวนเพ่ือปรับภูมิทัศน์ของสวนได้ ดอกพุดซ้อนมีลักษณะปลายดอกแยกซ้อนกัน สีขาว ออกดอกตลอดทั้งปี ส่งกลิ่น
หอมแรงในช่วงเย็นถึงช่วงเช้า ด้วยความที่ดอกพุดซ้อนมีสีขาว จึงเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธ์ิ ไม่มัวหมอง ใน
สมัยก่อนจึงนิยมน้าดอกพุดซ้อนมาร้อยมาลัยเพ่ือน้าไปถวายพระ 

ต้นพุดศุภโชค 

เป็นหนึ่งในพันธ์ุไม้มงคลอย่าง “ต้นพุด” ที่เป็นที่นิยมไม่แพ้กันกับต้นพุดซ้อน น้าเข้ามาจากประเทศศรีลังกา โดย
ลักษณะทั่วไปของต้นและใบไม่ต่างกันมาก แต่ต่างกันตรงที่ลักษณะของดอกนั้นเอง เพราะดอกของต้นพุดศุภโชคนั้น 
โดยต้นพุดศุภโชคจะออกดอกเป็นช่อ ช่อละประมาณ 5-6 ดอก มีกลีบดอก 5 กลีบเรียงกัน กลางดอกมีจุดสีเหลือง 
ออกดอกตลอดทั้งปี ไม่มีกลิ่น 

ต้นพุดกุหลาบฮอลแลนด์ 

เป็นพันธ์ุที่น้าเข้ามาจากประเทศฮอลแลนด์เมื่อนานมาแล้ว ได้รับความนิยมในสมัยก่อน โดยลักษณะทั่วไปไม่แตกต่าง
กับต้นพุดทั่วไป แต่ขนาดขอบใบจะมีขนาดเล็กกว่า สีเขียวเข้ม เป็นมัน ใบดกหนากว่าพันธ์ุอ่ืนๆ โดยดอกของพันธ์ุนี้จะ
มีลักษณะคล้ายกับดอกกุหลาบมาก กลีบดอกซ้อนกันหนาแน่น เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4.5 นิ้ว สีขาวนวล เมื่อ
ดอกโตเต็มที่ปลายดอกจะม้วนงอคล้ายกับดอกกุหลาบ ส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งวัน และกลิ่นแรงขึ้นในช่วงเวลากลางคืน 

https://medthai.com/tag/ARACEAE/


ต้นพุดน้ าบุศย์ 

เป็นอีกพันธ์ุที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงดอกของต้นพุดน้้าบุศย์ ดอกพุดน้้าบุศย์แรกเร่ิมบานจะมีสีขาวและเปลี่ยนเป็นสี
เหลืองในรุ่งเช้าอีกวัน มี 6-9 กลีบโดยแยกออกจากกัน ร่วงโรยใน 2 วัน ลักษณะของต้นเป็นพุ่มทั่วไป ลักษระของใบ
ไม่แตกต่างกันแต่จะมีสีเขียวที่เข้มมากกว่า เห็นเส้นบนใบได้อย่างชัดเจน 

ต้นพุดพิชญา 

เป็นต้นไม้ที่น้าเข้ามาจากประเทศศรีลังกา ในประเทศศรีลังกามีความเชื่อว่าดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ของ
พระพุทธศาสนา ด้วยสีของดอกพุดพิชญามีสีขาวล้วน และชื่อท้องถิ่นคือ อิดด้า มีความหมายว่าสีขาวบริสุทธ์ิ ชาวศรี
ลังกาจึงใช้ดอกพุดพิชญาประกอบพิธีทางศาสนา โดยดอกพุดพิชญาจะออกดอกตลอดทั้งปีเหมือนกับดอกพุดพันธ์ุอ่ืน 
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