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บทคัดย่อ 
การศึกษาพืชวงศ์บุกบอนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาล าพญา ต าบลล าพะยา อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดั

ยะลา ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ.2558 เพ่ือส ารวจความหลากหลายของชนิด ลกัษณะสณัฐาน วิสยั 
แหล่งท่ีอยู่ และการใช้ประโยชน์ด้านอาหาร สมนุไพรและไม้ดอกไม้ประดบัจากพืชวงศ์บกุบอนของคนในชุมชนโดยรอบ 
พืน้ท่ีวิจยัซึง่เป็นบริเวณเลียบแนวล าธาร ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ท่ีระดบัความสงู 50-300 เมตรจากระดบัน า้ทะเล 
เก็บข้อมลูเดือนละ 1 ครัง้ เม่ือน ามาจ าแนกชนิดพบพืชวงศ์บกุบอน 14 สกลุ 22 ชนิด  คือ สกุล Aglaonema, Alocasia 
และ Homalomena เป็นสกุลเด่นพบสกุลละ 3 ชนิด พืชท่ีพบส่วนใหญ่เป็นพืชบก ไม้เลือ้ย และพืชอิงอาศยั จากการ
สมัภาษณ์ด้านการใช้ประโยชน์พบว่าส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดบั 13 ชนิด   สมุนไพร 4 ชนิด และใช้เป็น
อาหาร 1 ชนิด คือ พืชบางชนิดใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ด้าน คือ ด้านอาหารกับสมุนไพร 5 ชนิด และด้านสมนุไพรกับไม้
ดอกไม้ประดบั 1 ชนิด  

ค าส าคัญ : พืชวงศ์บกุบอน ความหลากหลายทางชีวภาพ เส้นทางศกึษาธรรมชาตหิบุเขาล าพญา 

Abstract 
This research of Family Araceae in Nature Trail Lampaya Valley, Lampaya Subdistrict, MuangYala 

District, Yala Province was aimed to study the species diversity, morphological characteristics, habit, habitat 
and Their utilitier waing by local communities are food, herbs and ornamental plants. The data was collected 
from January to September 2015. The study area along the stream with approximate 3 Kilometers long and 

mailto:pa.moh@hotmail.com


2 

 

 

50-300 meters above the sea level. IT was found that there are 14 genus with 22 species. The dominant 
genus are Aglaonema, Alocasia and Homalomena. The habit of There of Terrestrial aroids are climbers and 
epiphytic. According to data from interviewing villagers, thirteen aroids species are used for decorative 
purposes.  Nine species are used as herb and six species, were used as food. Five species are taken both 
as food and herb. and only one species is used as herb and decorative purposes. 

 

Keywords: Family Araceae, Biodiversity, Nature Trail Lampaya valley 

บทน า 
พืชวงศ์บกุบอนเป็นไม้ล้มลกุท่ีพบได้ทัว่โลก แตพ่บมากในเขตร้อนชืน้ มี 104 สกลุ ประมาณ 3,300 ชนิด ประเทศ

ไทยพบประมาณ 30 สกุล 210 ชนิด(P.Boyce et al, 2012, 2012) ในทุกภาคของประเทศบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีป่าอุดม
สมบรูณ์และมีความชุม่ชืน้สงู โดยเฉพาะป่าดิบชืน้ในภาคใต้ของประเทศ (วงศ์สถิต ฉั่วกลุ , 2548 ; อทุิศ กฎุอินทร์, 2551) 
มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์นีม้ากมาย ได้แก่ เป็นพืชอาหาร เป็นยาสมุนไพร เป็นสมุนไพรส าหรับสัตว์ ปลูกเป็นไม้
ดอกไม้ประดบัและไม้ตดัใบใช้ประดบัตกแตง่สถานท่ี เน่ืองจากพืชกลุ่มนีมี้รูปร่างสีสนัของใบท่ีหลากหลายสวยงามแปลก
ตา (ก่องกานดา ชยามฤต, 2551) ปลกูเพ่ือเป็นไม้มงคล หรือน าล าต้นใต้ดิน น ามาแกะสลกัเป็นเคร่ืองรางของขลงั เช่น 
ว่านนกคุ้ ม (Alocasia cucullata (Lour.) G.Don) เช่ือว่าช่วยให้คงกระพันชาตรี มีเมตตามหานิยม (ณรงค์ศักดิ ์          
ค้านอธรรม, 2554) และเป็นพืชเศรษฐกิจ แตพื่ชวงศ์บกุบอนสว่นใหญ่เป็นอนัตรายตอ่มนษุย์ด้วย เน่ืองจากน า้ยางจากทกุ
สว่นของต้นมีผลกึออกซาเลตคอ่นข้างสงู ท าให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรง (พเยาว์ เหมือนวงศ์ญาติ , 2549) ส าหรับ
พืน้ท่ีหุบเขาล าพญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นป่าดงดิบชืน้ท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการ
เจริญเตบิโตของพืชวงศ์บกุบอน แตใ่นพืน้ท่ีนีไ้ม่มีการวิจยัเก่ียวกบัพืชวงศ์นีโ้ดยตรงมาก่อน คณะผู้วิจยัจึงได้ส ารวจความ
หลากหลายของชนิด ลกัษณะสณัฐานของพืชวงศ์บุกบอนแต่ละชนิด และการใช้ประโยชน์ด้านอาหาร สมุนไพรและไม้
ดอกไม้ประดบั เพ่ือรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินการใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์บกุ
บอนท่ีน ามาเป็นอาหารสมนุไพรและไม้ดอกไม้ประดบัตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือส ารวจความหลากหลายของพืชวงศ์บกุบอนศกึษาลกัษณะทางสณัฐาน แหล่งท่ีอยู่บริเวณเส้นทางศกึษา

ธรรมชาตหิบุเขาล าพญา ต าบล ล าพะยา อ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา 
2. เพ่ือศกึษาประโยชน์ของพืชวงศ์บกุบอน ด้านอาหาร สมนุไพรและไม้ดอกไม้ประดบั 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ก าหนดพืน้ท่ีวิจัยและการเก็บข้อมูลภาคสนามท่ีระดบัความสูง 50 -300เมตร จากระดบัน า้ทะเลปานกลาง

ระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือนกนัยายน พ.ศ.2558 โดยเก็บข้อมลูเดือนละ1 ครัง้ ท่ีพิกดั N 060 35' 38.5’’ E 1010 07' 48.3’’ 
บริเวณพืน้ท่ีเลียบแนวล าธาร ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ตัง้แต่บริเวณน า้ตกบูตงเป็นต้นไป ศึกษาเก่ียวกับความ
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หลากหลายทางชีวภาพของพืชวงศ์บกุบอน  ช่ือท้องถ่ิน วิสยั ลกัษณะสณัฐานสมัภาษณ์ผู้ รู้ในท้องถ่ินถึงการใช้ประโยชน์
ด้านอาหาร สมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องพร้อมทัง้บันทึกภาพ จ าแนกช่ือ
วิทยาศาสตร์จากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (P.Boyce et al, 2012;  วงศ์สถิต ฉั่วกลุ, 2548 ; อทุิศ กฎุอินทร์, 2551 ; ก่องกานดา 
ชยามฤต, 2551; สว่นพฤกษศาสตร์ป่าไม้, 2544) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบอีกครัง้ 

 

ผล 
การส ารวจความหลากหลายของพืชวงศ์บกุบอนในพืน้ท่ีเส้นทางศกึษาธรรมชาติหุบเขาล าพญา โดยการส ารวจ

พืน้ท่ีบริเวณเลียบแนวล าธาร ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  ตัง้แต่น า้ตกบูตงเป็นต้นไป เก็บรวบรวมตวัอย่างพืชวงศ์          
บุกบอน น ามาตรวจระบุชนิด พบทัง้หมด 14 สกุล  จ านวน  22 ชนิด ได้แก่ สกุล  Aglaonema, Alocasia, 
Amorphophallus, Caladium, Colocasia, Dieffenbachia, Epipremnum, Homalomena, Lasia, Philodendron, 
Rhaphidophora,  Schismatoglottis, Syngonium และTyphonium สกุลท่ีพบมากท่ีสุดคือ สกุล Aglaonema, 
Alocasia และ Homalomena  พบสกลุละ 3 ชนิด รองลงมาเป็นสกุล Colocasia  และ Typhonium พบสกลุละ 2 ชนิด
ส าหรับวงศ์ Amorphophallus, Caladium,  Dieffenbachia, Epipremnum, Homalomena, Lasia,  Philodendron, 
Rhaphidophora, Schismatoglottis และ  Syngoniam พบเพียง 1 ชนิด  ดงัภาพท่ี 1 และ 2         

การใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์บกุบอนของคนในชมุชน ท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบหบุเขาล าพญา ด้านอาหาร สมนุไพรและ
ไม้ดอกไม้ประดับพบว่าคนในชุมชนน าพืชวงศ์บุกบอนมาใช้ประโยชน์เพียงด้านเดียว16 ชนิดคือปลูกเป็นไม้ดอกไม้
ประดบัมากท่ีสุด 10 ชนิด สมุนไพร 4 ชนิด และอาหาร 2 ชนิด ส าหรับพืชท่ีใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ด้านพบว่าพืชท่ีใช้
ประโยชน์ด้านอาหารกบัสมนุไพรพบ 5 ชนิด และด้านสมนุไพรกบัไม้ดอกไม้ประดบั 2 ชนิด 

การใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์บุกบอนเพ่ือเป็นไม้ดอกไม้ประดบัส่วนใหญ่ปลกูเพ่ือประดบัอาคารสถานท่ี และใช้      
ใ บประดบัตกแตง่อาคารสถานท่ี ส าหรับด้านอาหารใช้ส่วนยอด ใบและก้านใบเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นส่วนหวัและ
ล าต้น โดยต้องน ามาผ่านความร้อนเสียก่อน ทัง้การต้ม ลวกและเผา ส าหรับการประกอบอาหารพืน้บ้านหลงัจากผ่าน
ความร้อนหรือดองแล้วใช้กินเป็นผักเหนาะจิม้น า้พริกหรือบูด ูหรือใส่ในแกงต่างๆ ทัง้แกงส้มและแกงกะทิ ไม่พบน าไป
ท าอาหารหวาน ในการใช้เป็นพืชสมุนไพร พบใช้ทกุส่วนทัง้ราก  ล าต้นใต้ดิน ใบ ดอกและผล โดยส่วนใหญ่เป็นยารักษา
ภายใน เช่น อุตพิต (Typhonium trilobatum (L.) Schott) รากใช้รักษาโรคริดสีดวงทวาร บอนจีนด า (Colocasia 
esculenta ( L.) Schott) หวัแก้เถาดานในท้อง บอนส้ม (Homalomena rostrata Griff.) รากและใบแก้ไข้ ชะงดเขา
(Aglaonema nitidum (Jack) Kunth) ผลกินแก้เหงือกบวม ปวดฟัน และสมนุไพรท่ีเป็นยาทาภายนอก เช่น  ผกัหนาม
(Lasia spinosa (L.) Thwaites) ล าต้นต้มน า้อาบ แก้ผ่ืนคนั เป็นต้น ดงัตารางท่ี 1  
 

อภปิรายผล 
การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ พบพืชวงศ์บุกบอน 14 สกุล 22 ชนิด สกุลท่ีพบมากท่ีสุดคือ สกุล 

Aglaonema, Alocasia และ Homalomena ซึ่งพบสกลุนีค้อ่นข้างมากในประเทศไทย (P.Boyce et al, 2012,) ลกัษณะ
สณัฐานของพืชวงศ์บุกบอนท่ีพบในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาล าพญา พบขึน้ใกล้แหล่งน า้หรือท่ีท่ีมีความชืน้สูง          
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เป็นพืชอิงอาศยัหรือไม้เลือ้ย มีล าต้นเหนือดิน เช่น ฟิโลก้านมะละกอ (Philodendron bipinnatifidum Schott ex. Endl.)  
ชะงดเขา (Aglaonema nitidium (Jack) Kunth) และล าต้นใต้ดินแบบเหง้า เช่น ใบ้สามสี (Aglaonema costatum N.E. 
Br.) บอนจีนด า (Colocasia esculenta (L.) Schott) ใบมีลักษณะท่ีสวยงามโดดเด่น ทัง้แบบใบเด่ียวเช่น ใบ้สามสี 
(Aglaonema costatum N.E. Br) เขียวหม่ืนปี (Aglaonema modestum Schott ex. Endl.) และใบประกอบหรือใบ
เด่ียวท่ีหยกัลึกคล้ายใบประกอบ เช่น ตีนตุ๊กแกยกัษ์ (Rhaphidophora sp.) ผกัหนาม (Lasia spinosa (L.) Thwaites) 
ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ ดอกย่อยจ านวนมากอดักนัแน่นบนแกนกลางท่ีอวบฉ ่าน า้ ดอกย่อยไม่มีก้านดอก ส่วนใหญ่
เป็นดอกแยกเพศอยูบ่นต้นเดียวกนั ดอกเพศเมียอยูด้่านลา่งและดอกเพศผู้อยู่ด้านบนช่อดอก ผลเป็นผลสด แตล่ะระยะมี
สีแตกตา่งกนั 

ส าหรับการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนพบใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดบัมากท่ีสุด ทัง้ปลูกเป็นไม้ประดบัอาคาร
สถานท่ี และตดัใบมาประดบัตกแตง่ ส าหรับด้านอาหารใช้ส่วนยอดอ่อน ใบและก้านใบเป็นส่วนใหญ่ โดยต้องน ามาแปร
รูปหรือผา่นความร้อนเสียก่อน เช่น การต้ม ลวกและเผา เพ่ือลดความเป็นพิษท่ีสะสมอยู่ในส่วนตา่งๆ โดยเฉพาะหวั เช่น 
ใบอ่อนผกัหนาม (Lasia spinosa (L.) Thwaites) ต้องดองก่อนน าไปกิน เพ่ือลดความเป็นพิษจากกรดไฮโดรไซยานิก 
(hydrocyanic acid) (พเยาว์ เหมือนวงศ์ญาติ, 2549) บางชนิดนอกจากใช้เป็นอาหารโดยตรงแล้ว ยงัใช้เป็นอาหารเพ่ือ
ควบคุมน า้หนักและน า้ตาลในเลือด ได้แก่ บุก (Amorphophallus sp.) ซึ่งมีสารประกอบส าคญัคือกลูโคแมนแนน
(Glucomannan) ช่วยยับยัง้การดูดซึมกลูโคสจากทางเดินอาหาร จึงนิยมใช้วุ้ นจากหัวบุกเป็นอาหารส าหรับผู้ ป่วย
เบาหวาน โรคไขมนัในเลือดสงูและชว่ยให้ขบัถ่ายสะดวก (กรมวิชาการเกษตร,2554) ส าหรับการประกอบอาหารพืน้บ้าน
หลงัจากผา่นความร้อนหรือดองแล้ว จึงน ามารับประทานเป็นผกัเหนาะจิม้น า้พริกหรือบดู ูหรือใส่ในแกงตา่งๆ ทัง้แกงส้ม
และแกงกะทิ  แต่ไม่พบในการน าไปท าอาหารหวานพืน้บ้าน แตกต่างจากคนในจังหวัดอยุธยาท่ีน าบุกอยุธยา 
(Amorphophallus sp.) มาท าขนมบกุ (กรมวิชาการเกษตร,2554) 

ส าหรับการใช้เป็นพืชสมนุไพร พบใช้ทกุส่วนทัง้ราก ล าต้นใต้ดิน ใบ ดอกและผล ส่วนใหญ่เป็นยารักษาภายใน 
เช่น รากอตุพิต Typhonium trilobatum (L.) Schott ใช้รักษาโรคริดสีดวงทวาร หวับอนจีนด า (Colocasia esculenta 
(L.) Schott) แก้เถาดานในท้องแตกต่างจากคนท่ีอาศัยบริเวณป่าชุมชน บ้านหัวทุ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ใช้หวับอนจีนด า (Colocasia esculenta (L.) Schott ) ต าพอกแผลหนอง (องัคณา              
อินตาและคณะ, 2555) รากและใบบอนส้ม (Homalomena rostrata Griff.) ใช้แก้ไข้ สมนุไพรท่ีเป็นยาทาภายนอก เช่น                
ล าต้นผกัหนาม (Lasia spinosa (L.) Thwaites) ต้มน า้อาบแก้ผ่ืนคนั แตค่นท่ีอาศยับริเวณป่าชมุชนบ้านหวัทุ่ง เขตรักษา
พนัธุ์สตัว์ป่าเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม ่ใช้ใบออ่นประกอบอาหารบ ารุงร่างกาย (องัคณา อินตาและคณะ
, 2555)  

ดงันัน้การศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากผืนป่า นอกจากเป็นการรักษาและสืบทอด
ความรู้จากบรรพบรุุษแล้ว ยงัเป็นแนวทางหนึ่งให้คนในพืน้ท่ีได้ตระหนกัถึงความส าคญัความสมัพนัธ์ของสิ่งมีชีวิตตา่งๆ 
ท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งเกือ้กลูมาเป็นเวลายาวนาน และร่วมกนัรักษาพืน้ท่ีป่าไว้ เพ่ืออนรัุกษ์ทัง้สภาพแวดล้อม องค์ความรู้และ
วฒันธรรมอนัดีงามท่ีเก่ียวข้องกนัอีกด้วย  
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สรุป 
พบพืชวงศ์บกุบอนสว่นใหญ่เป็นพืชบนดนิ ไม้เลือ้ย และพืชอิงอาศยั มีจ านวนทัง้สิน้ 14 สกลุ 22 ชนิด  ท่ีเป็นสกลุ

เดน่คือ Aglaonema, Alocasia, Homalomena พบสกุลละ 3 ชนิด จากการสมัภาษณ์ด้านการใช้ประโยชน์พบว่าส่วน
ใหญ่นิยมปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดบั รองลงมาเป็นสมนุไพรและใช้เป็นอาหาร แต่เน่ืองจากสภาพผืนป่าในพืน้ท่ีลดลงมาก 
แหล่งน า้ท่ีเคยมีน า้ตลอดปี บางช่วงมีน า้น้อยลงมาก ท าให้ความชุ่มชืน้ลดลง ส่งผลให้พืชวงศ์บกุบอนลดลงไปด้วย การ
รักษาแหล่งต้นน า้จึงเป็นการรักษาพรรณพืชอีกด้วย นอกจากนีก้ารวิจยัครัง้นีมี้พืน้ท่ีส ารวจท่ีระดบัความสูงไม่เกิน 300 
เมตร จากระดบัทะเล ควรมีการวิจัยในพืน้ท่ีท่ีระดบัสูงกว่านี ้ซึ่งเป็นพืน้ท่ีของป่าสงวนแห่งชาติและเป็นแหล่งต้นน า้ท่ี
ส าคญัเพื่อน าข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนการจดัการทรัพยากรทางชีวภาพในอนาคต 
 
กิตตกิรรมประกาศ 

คณะผู้วิจยัขอขอบคณุมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ท่ีสนบัสนนุงบประมาณบ ารุงการศกึษาปี พ.ศ. 2558  
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ตารางท่ี 1 : ความหลากหลายของพืชวงศ์บกุบอนและการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีเส้นทางศกึษาธรรมชาตหิบุเขาล าพญา 
 

สกุล ช่ือวิทยาศาสตร์ ลักษณะวิสัย ช่ืออ่ืน การใช้ประโยชน์ 
Aglaonema 

 

A. costatum N.E. Br. พืชบนดนิ              
มีล าต้นใต้ดนิ 

ใบ้สามสี   อาหาร: ก้านใบ ดองกิน
เป็นผักเหนาะ ลอกเปลือก
ใสแ่กงส้ม 
สมุนไพร: ราก รักษาโรค
ริดสีดวงทวารกินกับกล้วย
รั ก ษ า โ ร ค ป ว ด ท้ อ ง             
กินรักษาพิษงกูดั 

A. modestum Schott ex Engl. พืชบนดนิ              

มีล าต้น 

เหนือดิน 

เขียวหม่ืนปี   ส มุ น ไ พ ร : ใ บ  ต า ใ ห้
ละ เ อียดผสมเห ล้าขาว
น ามาพอกแผลสดปิดปาก
แผลท่ีถกูของมีคม 
ไม้ประดับ: ปลูกประดับ
อาคาร 

A. nitidum (Jack) Kunth พืชบนดนิ              

มีล าต้น 

เหนือดิน 

ชะงดเขา สมุนไพร: ล าต้น ใช้บ ารุง
ก าลัง ผล กินแก้ผมหงอก
เ ป็ น ย า อ า ยุ วัฒ น ะ แ ก้
เห งื อกบวมปวดฟันขับ
พยาธิในล าไส้ 

Alocasia A. cucullata (Lour.) G.don พืชบนดนิ              
มีล าต้นใต้ดนิ 

วา่นนกคุม่ ไม้ประดับ: ปลกูประดบั
อาคาร 

A. lowii  Hook. พืชบนดนิ              
มีล าต้นใต้ดนิ 

แก้วหน้าม้า  ไม้ประดับ: ปลกูประดบั
อาคาร 

A. macrorrhizos (L.) G. Don พืชบนดนิ              
มีล าต้น 

กระดาดแดง   สมุนไพร: ราก ใช้เป็นยา
ระบาย ขับปัสสาวะ ทาแก้
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เหนือดิน พิษแมงป่อง  หัว  แก้ เถา
ดาน ใน ท้ อ ง  เ ช่ น  ดาน
เสมหะ ใช้เค่ียวกับน า้มัน 
เป็นยาสมานแผล 

Amorphophallus Amorphophallus sp. พืชบนดนิ              
มีล าต้นใต้ดนิ 

บกุ อาหาร:ก้านใบ ลวกกิน
เป็นผกั ใสแ่กงส้ม แกงกะทิ 
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ตารางท่ี 1 : (ตอ่) 
สกุล ช่ือวิทยาศาสตร์ ลักษณะวิสัย ช่ืออ่ืน การใช้ประโยชน์ 

    สมุนไพร: ราก ใช้พอก
ฝี ขบัระด ู แก้ริดสีดวง
ทวาร หวั ต้มกบัน า้กิน
แก้โรคตบั ยากดัเสลด 
ยากดัแผลหนอง แก้
ริดสีดวงทวาร แก้ไอ แก้
บดิ 

Caladium  Caladium. sp. พืชบนดนิ              
มีล าต้นใต้ดนิ 

อิเหนา ไม้ประดับ: ปลกู
ประดบัอาคาร 

Colocasia C. esculenta (L.) Schott พืชบนดนิ              
มีล าต้นใต้ดนิ 

บอนจีนด า  อาหาร: ก้านใบน ามา
แกงส้ม โดยต้ม 2-3 
ครัง้ คัน้น า้ทิง้ หรือ
น าไปเผาก่อนน ามาปรุง
อาหาร 
สมุนไพร: หวั แก้เถา
ดานในท้อง กดัฝาหนอง 
ทัง้ต้น แก้ไอ แก้เสมหะ
ก้านใบ  รสเย็น ตัดหัว
ท้ายลนไฟบิด เอาน า้
หยอดแผลแก้พิษจาก
เล็บคางคกน า้คัน้จาก
ก้านใบเป็นยานวด 

 C. gigantean (Blume) Hook.f. พืชบนดนิ              
มีล าต้นใต้ดนิ 

คนู   สมุนไพร: เหงา้ ใช้เป็น
ยาระบายและขบั
ปัสสาวะ 

Dieffenbachia D. seguine (Jaeq.) Schott พืชบนดนิ              
มีล าต้น 
เหนือดิน 

สาวน้อยประแปง้   ไม้ประดับ: ปลกู
ประดบัอาคาร 

Epipremnum Epipremnum aureum (Linden พืชบนดนิ              พลดูา่ง   ไม้ประดับ: ปลกู
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& André) G.S.Bunting อิงอาศยั ประดบัอาคาร 
ตารางท่ี 1 : (ตอ่) 

สกุล ช่ือวิทยาศาสตร์ ลักษณะวิสัย ช่ืออ่ืน การใช้ประโยชน์ 
Homalomena H. rostrata Griff. พืชบนดนิ              

มีล าต้นใต้ดนิ 
บอนส้ม  ไม้ประดับ: ปลกู

ประดบัอาคาร 

 Homalomena sp. พืชบนดนิ              

มีล าต้นใต้ดนิ 

โพธ์ิลงักา   ไ ม้ ป ร ะ ดั บ : ป ลู ก
ประดบัอาคาร 

 H. griffithii (Shott) Hook.f. พืชบนดนิ              
มีล าต้นใต้ดนิ 

กวกัพระพรหม ไ ม้ ป ร ะ ดั บ : ป ลู ก
ประดบัอาคาร 

Lasia L. spinosa (L.) Thwaites พืชบนดนิ              
มีล าต้นใต้ดนิ 

ผกัหนาม  อาหาร :ยอดอ่อนก้าน
และใบ ดองเปรีย้วหรือ
ต้ ม ก ะ ทิ  กิ น เ ป็ น ผั ก
เหนาะ  
สมุนไพร : ล าต้นผสม
ปรุง เ ป็นยาแก้ไอ ขับ
เสมหะ ใช้ภายนอก ต้ม
เอาน า้อาบ แก้ผ่ืนคัน 
เ ช่ น  เ ป็ น เ หื อ ด  หั ด 
สุกใส ด าแดง ท าให้ผ่ืน
หายเร็วขึน้ 

Philodendron P. bipinnatifidum Schott ex 
Endl. 

พืชบนดนิ              
อิงอาศยั 

ฟิโลก้านมะละกอ ไ ม้ ป ร ะ ดั บ : ป ลู ก
ประดบัอาคาร 

Rhaphidophora Rhaphidophora sp. พืชเลือ้ย ตีนตุ๊กแกยกัษ์ ไม้ประดับ: ปลกู
ประดบัอาคาร 

Schismatoglottis S. calyptrate 
(Roxb.)Zoll&Moritizi 
 

พืชบนดนิ              
มีล าต้นใต้ดนิ 

บอนหิน   อาหาร: ช่อดอก ยอด
อ่อน ก้านและใบ น ามา
ท าแกงส้มหรือลวกเป็น
ผกั 

Syngonium Syngonium sp. พืชเลือ้ย เงินไหลมา ไม้ประดับ: ปลกู
ประดบัอาคาร 

Typhonium Typhonium sp. พืชบนดนิมี - ไม้ประดับ: ปลกู
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ล าต้นใต้ดิน ประดบัอาคาร 
 

ตารางท่ี 1 : (ตอ่) 

สกุล ช่ือวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะ
วิสัย 

ช่ืออ่ืน 
การใช้ประโยชน์ 

 T. trilobatum (L.)  Schott พืชบนดนิมี
ล าต้นใต้ดิน 

อตุพิต อาหาร : ยอดอ่อน ก้าน
ใ บ  เ ผ า ไ ฟ ห รื อ ล อ ก
เปลือกแล้วน ามาแกง
กะทิหรือแกงส้ม หัน่ฝอย
ใช้ดองกินเป็นผกัเหนาะ 
สมุนไพร: ราก มีฤทธ์ิ
เป็นยากระตุ้น รักษาโรค
ริดสีดวงทวาร ใช้กินกับ
กล้วยรักษาโรคปวดท้อง
หวั เป็นยากดัเถาดานใน
ท้อง กัดฝ้าหนองสมาน
แผล  
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G 

 

H I 

J K 

  

L 

ภาพท่ี 1 A: Aglaonema costatum N.E. Br., B: Aglaonema modestum Schott ex Engl., C: Aglaonema nitidum 
(Jack) Kunth, D: Alocasia cucullata (Lour.) G.don, E: Alocasia lowii  Hook., F: Alocasia macrorrhizos (L.) G. 
Don , G: Amorphophallus sp., H: Caladium sp., I: Colocasia esculenta (L.) Schott, J: Colocasia gigantean 
(Blume) Hook.f., K: Diffenbachia seguine (Jaeq.) Schott , L: Epipremnum aureum (Linden & André) 
G.S.Bunting 
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H I 

ภาพท่ี 2 A: Homalomena rostrata Griff., B: Homalomena sp., C: Homalomena griffithii (Shott) Hook.f.,                

D: Lasia spinosa (L.) Thwaites, E: Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl., F: Rhaphidophora sp.,       

G:. Schismatoglottis calyptrate (Roxb.) Zoll&Moritizi, H: Syngonium sp., H: Typhonium sp., I: Typhonium 

trilobatum (L.) Schott 
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