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บทคัดยอ 

การสํารวจความหลากหลายของชนิดพันธุและการใชประโยชนของพืชสกุลวานคางคาวดํา หรือพืชสกุล Tacca (วงศกลอย) ใน

ประเทศไทย ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยศึกษาตัวอยางพรรณไมแหงของพิพิธภัณฑในประเทศ

ไทย ไดแก BK, BKF, CMU, KKU, PSU และ QBG สํารวจและเก็บตัวอยางพืชสกุลวานคางคาวดําทั่วทุกภาคของประเทศไทย พบพืชสกุลนี้

ทั้งหมด 5 ชนิด เปนพืชหายาก 1 ชนิด คือ T. plantaginea (Hance) Drenth และพืชท่ีเปนกังวลนอยท่ีสุด (Least Concern หรือ LC)  

1 ชนิด คือ T. leontopetaloides (L.) Kuntze สวนใหญพืชสกุลนี้มีการกระจายพันธุในบริเวณพื้นที่ปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาดิบเขา 

ปาพรุ ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และปาชายหาด ที่ความสูงจากระดับน้ําทะเล 0-1,500 เมตร นอกจากนี้การใชประโยชนพืชสกุลวานคางคาว

ดําในประเทศไทย พบวามีการใชประโยชนในดานอาหาร 3 ชนิด ดานสมุนไพร 5 ชนิด แตในดานไมประดับและความเช่ือ พบเพียง 3 ชนิด 

และการใชประโยชนดานความเช่ือเปนการรายงานครั้งแรก  
 

ABSTRACT 

Survey species diversity and utilization of genus Tacca (Dioscoreaceae) in Thailand were studied between August 2016 

and May 2017. Dried specimens in BK, BKF, CMU, KKU, PSU and QBG herbaria were studied. The specimens of five 

species in the genus Tacca were collected from all region of Thailand.  One rare species, T.  plantaginea ( Hance) 

Drenth, is reported. T. leontopetaloides (L.) Kuntze is recorded as Least  Concern (LC) species. The most species of this 

genus are distributed in rainforest, dry evergreen forest, evergreen forest, swamp forest, mixed deciduous forest, 

dipterocarp forest and beach forest with altitudes 0-1,500 m.  above mean sea level.  In addition, utilization of genus 

Tacca in Thailand are recognized as food (3 species), medicine (5 species), ornamental and ritual plants (3 species). The 

ritual utilization is reported for the first time. 
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บทนํา 

พืชสกุลวานคางคาวดํา หรือพืชสกุล Tacca จัดอยูในพืช

วงศกลอย (Dioscoreaceae) (Caddick et al. 2000, 2002a, b) ซึ่งเดิมจัด

อยูในพืชวงศวานคางคาวดํา (Taccaceae) (Phengklai, 1993) เปนพืช

ใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีการกระจายพันธุอยางกวางขวางในเขตรอนและก่ึงเขต

รอนท่ัวโลก และมีศูนยกลางการกระจายพันธุอยูในเอเชียเขต

ร อน  ยก เ ว น  T. parkeri Seem. พบเฉพาะในอเมรกิาใต  

(Drenth, 1972) ซึ่งพืชสกุลนี้มีประมาณ 17 ชนิด (The Plant List, 

2013) สวนในประเทศไทยกอนหนานี้ไดมีการรายงานเพียง 5 

ชนิด (Phengklai, 1993; กองกานดา และคณะ, 2557; สํานักงาน

หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช, 2557) ซึ่งมี

ศูนยกลางการกระจายพันธุอยูในภาคใตของประเทศไทย ลักษณะ

เดนของพืชสกุลนี้คือ ชอดอกออกเปนกระจุกคลายซี ่รม วงใบ

ประดับมีแผนใบประดับจํานวน 2-10 แผน ประกอบกับมีใบ

ประดับยอยรูปเสนดายหอยลงเปนจํานวนมาก พบไดทั่วไปตามปา

เต็งรัง ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาดิบช้ืน และตามชายฝงทะเล 

หรือตามบริเวณพื้นที่ดอน ที ่ระดับความสูงจากน้ําทะเล 0-

1,000 เมตร (Phengklai, 1993) 

ปจจุบันไดเริ่มมีการใชประโยชนมากข้ึนในพืชสกุลวาน

คางคาวดํา เชน ปลูกเปนไมประดับ เนื่องจากมีดอกท่ีสวยงามแปลก

ตา อีกทั้งพืชสกุลน้ียังมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรที่มีความโดดเดน

ในเรื่องของยาชูกําลัง รักษาโรคพวกผื่นคัน แผลไฟไหม แผลใน

กระเพาะอาหาร ลําไสอักเสบ โรคตับอักเสบ โรคบิด และโรคทองรวง 

(ไชยยงและณวัชพงศ, 2556) รวมไปถึงยังมีฤทธิ์ยับยั้งโรคมะเร็งเม็ด

ขาวท่ีมีความสําคัญตอวงการแพทย (Akihito et al., 2002) แตเนื่อง

ดวยการศึกษาพืชสกุลนี้ยังไมมีการศึกษาอยางจริงจัง และการ

รายงานขอมูลบางอยางยงัไมชัดเจนมากนัก ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ และการใชประโยชนของ

พืชสกุลวานคางคาวดํา รวมไปถึงการสรางรูปวิธานระบุชนิด การ

กระจายพันธุ นิเวศวิทยา สถานะการอนุรักษ ระยะเวลาการออก

ดอกออกผล และการใชประโยชนของพืชสกุลนี้ในประเทศไทย ซึ่ง

คาดวาจะไดขอมูลใหมเพ่ิมขึ้นเพ่ือประโยชนตอการศึกษาพืชสกุล

วานคางคาวดํา ดานอื่นๆ ตอไปในอนาคต 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

สํารวจและเก็บตัวอยางพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศ

ไทย ระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2560 โดยการศึกษาคนควาเอกสารทางอนุกรมวิธานและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของพืชสกุลวานคางคาวดํา เพ่ือใหทราบถึงแหลงการกระจาย

พันธุ และลักษณะของพืชสกุลน้ีในแตละชนิด จากนั้นทําการศึกษา

ตัวอยางพรรณไมแหงของพิพิธภัณฑในประเทศไทย ไดแก พิพิธภัณฑ

พืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร (BK) หอพรรณไม กรมอุทยาน

แห งชาติ ส ัต ว ป า  แ ล ะ พ ัน ธุ พ ืช  ( BKF)  พ ิพ ิธ ภ ัณ ฑ พ ืช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU) พิพิธภัณฑพืชมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(KKU) พิพิธภัณฑพืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU) และ 

หอพรรณไมสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ (QBG) และไดสํารวจเก็บ

ตัวอยางพืชสกุลวานคางคาวดําท่ัวทุกภาคของประเทศไทย โดย

ออกเก็บตัวอยางตามพ้ืนที่ปาอนุรักษ และปาชุมชน บันทึกขอมูล

ภาคสนาม ถายภาพ รวมไปถึงบันทึกสภาพพื้นที่ที่พบพืชสกุลวาน

คางคาวดํา และรายละเอียดที่เปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย เชน ชื่อ

พ้ืนเมือง นิเวศวิทยา ระยะเวลาการออกดอกออกผล การกระจาย

พันธุ และการใชประโยชนในดานตางๆ และบันทึกภาพ เพ่ือใชใน

การสรางรูปวิธานระบุชนิดของพืชสกุลวานคางคาวดํา สําหรับ

ตัวอยางพืชเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑพืชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รวมถึงศึกษาสถานะดานการอนุรักษของพืชสกุลวานคางคาวดํา โดย

การสืบคนจากฐานขอมูล IUCN Red List of Threatened Species 

(2016) และเอกสารทางอนุกรมวิธานพืช เชน Key to the Family 

of Flowering plants of the world, Flora of Thailand, Flora 

of China และ Flora of Malay Peninsular 
 

ผลการวิจัย 

1. การศึกษาประวัตทิางอนุกรมวิธานของพืชสกุลวานคางคาวดํา 

จากการศึกษาคนควาเอกสารทางอนุกรมวิธานและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับพืชสกุลวานคางคาวดํา พบวา Phengklai (1993) ได

บรรยายลักษณะสัณฐานวิทยา แหลงการกระจายพันธุ ระดับ

ความสูงจากน้ําทะเลของพืชสกุลวานคางคาวดํา วงศ Taccaceae 

ในประเทศไทย จํานวน 5 ชนิด ตอมา กองกานดา และคณะ 

(2557) ไดรายงานพืชสกุลวานคางคาวดํา จํานวน 5 ชนิด โดยจัด

ใหพืชสกุลนี้อยูในวงศ Taccaceae เชนเดียวกันกับสํานักงานหอ
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พรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2557) ได

รายงานพืชสกุลวานคางคาวดํา มจีํานวน 5 ชนิด แตจัดใหพืชสกุลนี้

อยูในวงศ Dioscoreaceae ซึ่งในป ค.ศ. 1998 ระบบ APG system 

(Angiosperm Phylogeny Group system) ได มี การจัดให พืชวงศ  

Taccaceae อยู ในอันดับ Dioscoreales และไดนําพืชจาก

ว งศ  Burmanniaceae, Dioscoreaceae, Thismia-ceae และ 

Trichopodaceae มารวมไวในอันดับนี้ดวย ตอมาในป ค . ศ . 

2003 ร ะ บ บ  APG II system ไ ด นํ า พ ืช ใ น ว ง ศ  

Trichopodaceae แ ล ะ  Taccaceae ม า ร ว ม อ ยู ใ น ว ง ศ  

Dioscoreaceae และในการจัดทําระบบ APG III & IV system 

ยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ดังที่มีการรายงาน (Angiosperm 

Phylogeny Group, 2003; 2009; 2016) การศึกษาวิวัฒนาการ

ชนิดพันธุของ Caddick et al. (2000, 2002a, b) จากการ

วิ เคราะหลักษณะของยีน rbcL, atpB และ18S rDNA รวมกับ

ลักษณะสัณฐานวิทยาพบวา พืชสกุลวานคางคาวดํา วงศ  

Taccaceae มีลักษณะท่ีแตกตางจากพืชวงศกลอย คือ เปนพืชที่ไร

ลําตน และมีรังไขชองเดียวท่ีพลาเซนตาตามแนวตะเข็บ แตพืชสกุล

นี้มีลักษณะสัณฐานวิทยาหลายอยางที่คลายกับวงศกลอย คือ มี

เหงาหรือหัวใตดิน มีกานใบ มีเสนใบแบบรางแห และมีเกสร

เพศผูโคงพับลง ดวยเหตุนี้จึงไดยุบรวมพืชสกุลวานคางคาวดํา

ไปอยูในวงศกลอย (Caddick et al., 2002a, b) ปจจุบันพืชวงศกลอย

ทั่วโลกมี 6 สกุล ประกอบดวย Dioscorea (613 ชนิด), Rajania (19 

ชนิด), Tacca (17 ชนิด), Stenomeris (2 ชนิด), Trichopus (1 ชนิด) 

และ Epipetrum (1 ชนิด) โดยเรียงลาํดบัสกุลที่มีจํานวนชนิดจากมาก

ไปนอย ในสวนของสกุล Tacca เปนสกุลที่มีจํานวนชนิดมากเปน

อันดับสาม ทั่วโลกมทีั้งหมด 17 ชนิด (The Plant List, 2013) 

2. ความหลากหลายของพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย 

จากการสํารวจพันธุพืชสกุลวานคางคาวดํา ตั้งแตเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 พบทั้งหมด 5 ชนิด 

ซึ่งไดจัดทําคําบรรยายลักษณะสกุล รูปวิธานระบุชนิด ดังนี้

 ลักษณะทั่วไปของพืชสกุลวานคางคาวดาํ 

เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอายุหลายป ราก เปนรากพิเศษ 

แตกออกจากสวนโคนของเหงา ลําตน เหงามักเจริญที่ผิวดินหรือ

มีหัวฝงอยูในดิน มีขอปลองชัดเจน ใบ เปนใบเดี่ยว ขอบใบเรียบ

หรือเวาพู กานใบยาว ชอดอก เปนกระจุกคลายซี่รม ดอก 

สมมาตรตามรัศมี เปนดอกสมบูรณเพศ วงใบประดับ มีแผนใบ

ประดับ 2-10 แผน ประกอบกับมีใบประดับยอยรูปเสนดายหอยลง

เปนจํานวนมาก วงกลีบรวม เปนรูปกรวย หรือทรงกลม มี 6 กลีบท่ี

ติดทนไมรวงงาย เกสรเพศผู มี 6 อัน เช่ือมติดกับกลีบเลี้ยง รังไข 

อยูใตกลีบเลี้ยง มี 1 ชอง 3 คารเพล มีพลาเซนตาตามแนวตะเข็บ 

(การติดของออวุลกับผนังรังไขดานขาง รังไขมีมากกวา 1 คารเพล) 

มีออวุลแบบ apotropous (ออวุลที่มีตั้งตรงโดยมีไมโครไพลอยู

ทางดานบนตรงขามกับกานยึดออวุล) และ anatropous (ออวุลที่

มีไมโครไพลชี้ลงดานลางกับกานออวุล) เกสรเพศเมีย มี 1 อัน 

ยอดเกสรเพศเมียมี 3 แฉก โคงงอลง ผล เหมือนเบอรรี่ เมื่อแก

เปนผลไมแตกหรือผลแตก เมล็ด มีจํานวนมาก 
 

รูปวิธานระดับชนิด 

1. ขอบใบเรียบ 

2. ฐานใบรูปเฉียงหรือรูปลิ่ม เมื่อแกผลไมแตก 

3. เมล็ดรูปไต แบนทางดานขาง วงใบประดับเรียงตรงขามสลับตั้งฉาก........................................................1. T. Chantrieri 

3. เมล็ดรูปไข หรือขอบขนานแกมรูปไข มีลักษณะแบนตามแนวบนลาง วงใบประดับไมเรียงตรงขาม 

    สลับตั้งฉาก……………………………………………………………………………………………………………….………2. T. Integrifolia 

2. ฐานใบสอบเรียวไปตามกานใบ เมื่อแกผลแตก.......................................................................................3. T. Plantaginea 

1. ขอบใบหยักหรือเวาแฉก 

4. ใบประกอบแบบขนนก ขอบใบหยักลึกหลายแฉก วงใบประดับใบเรียงเปนวงรอบ มีใบประดับยอย 

    รูปเสนดาย……………………………………………………………………………………………………………………………………….4. T. Leontopetaloides 

4. ใบเดี่ยวแบบนิ้วมือ ขอบใบหยักลึก 5-7 แฉก วงใบประดับเรียงตรงขามสลับตั้งฉาก ไมมีใบประดบัยอย 

    รูปเสนดาย.....................................................................................................................................................5. T. palmata 
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จ ากกา ร สํา ร ว จแล ะศึก ษ า  พบว าพืช ส กุล วาน

คางคาวดํา มีความหลากหลายของชนิดพันธุ สถานะการอนุรักษ 

ระยะเวลาการออกดอกออกผล และการกระจายพันธุ ไดดังรูปภาพที่ 

1 และตารางท่ี 1 

จากตารางที่ 1 ในการสํารวจความหลากหลายชนิดพันธุ

และการกระจายพันธุของพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย 

พบ 5 ชนิด มีการกระจายพันธุอยูตามพื้นท่ีปา 7 ประเภท คือ ปาดิบ

ชื้น (พบ 3 ชนิด) ปาดิบแลง (2 ชนิด) ปาดิบเขา (1 ชนิด)  ปาพรุ (1 

ชนิด) ปาเบญจพรรณ (2 ชนิด) ปาเต็งรัง (1 ชนิด) และปาชายหาด 

(1 ชนิด) ความสูงจากนํ้าทะเล ตั้งแต 0–1,500 เมตร ยกเวน T. 

plantaginea (Hance) Drenth พบที่ระดับความสูงจากน้ําทะเล 

100–800 เมตร ในสวนการกระจายพันธุตามเขตภูมิศาสตร พบ

เพียง 1 ชนิด ที่มีการกระจายพันธุอยูท่ัวทุกภาคตามเขตภูมิศาสตรพืช

ของประเทศไทย คือ T. chantrieri André อีก 4 ชนิดพบการ

ก ร ะ จ า ยพ ัน ธุ ใ น บ า ง พื ้น ที ่ข อ งปร ะ เ ทศ ไทย  ไ ด แ ก  T. 

integrifolia Ker Gawl., T. plantaginea (Hance) Drenth, 

T.  leontopetaloides ( L. )  Kuntze และ  T.  palmata 

Blume การอนุรักษพืชสกุลวานคางคาว มีการรายงานของ 

Chamchumroon et al. , ( 2 0 1 7 )  ว า  T.  plantaginea 

(Hance) Drenth เปนพืชหายาก นอกจากนี้ยังพบการรายงาน

สถานะของการอนุรักษพืชจาก IUCN Red List of Threatened 

Species (2016) พบเพียง T. leontopetaloides (L.) Kuntze เปน

พืชที่มีความเสี่ยงต่ําตอการสูญพันธุ (Least Concern หรือ LC) 

ระยะเวลาการออกดอกออกผลของพืชสกุลวานคางคาวดําสามารถแบง

ไดเปน 2 กลุม คือ กลุมที ่ออกดอกออกผลเกือบตลอดทั้งป มี 2 

ชนิด ไดแก T. chantrieri André และ T. integrifolia Ker Gawl. 

กลุมที่ออกดอกออกผลในชวงเดือนพฤษภาคม - กันยายน มี 3 

ชนิด ไดแก T. plantaginea (Hance) Drenth, T. leontopetaloides 

(L.) Kuntze และ T. palmata Blume  

3. การศึกษาการใชประโยชนของพืชสกุลวานคางคาวดําใน

ประเทศไทย 

จากการสํารวจขอมูลการใชประโยชนของพืชสกุลวาน

คางคาวดํา ในประเทศไทย โดยการสอบถามชาวบานในแตละ

พ้ืนที่เก่ียวกับการใชประโยชนพืชสกุลนี้ในแตละดาน ไดแก ดาน

อาหาร ดานสมุนไพร ดานไมประดับและความเช่ือ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี ้

3.1 การใชประโยชนดานอาหาร จากขอมูลการศึกษาการ

ใชประโยชนดานอาหารของพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย 

พบวามี 3 ชนิด ที่มีการนํามาใชประโยชนในดานอาหาร โดยการ

ทําใหสุกกอน ไดแก T. chantrieri André, T. integrifolia Ker 

Gawl. โดยการนําสวนใบออน ดอกออน นํามารับประทานเปนผัก 

และผล นํามาใชในการประกอบอาหารเพื่อใหเกิดรสเปรี้ยว (ผูใหขอมูล 

ชาวบานนากระตึบ ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

ชาวบานตําบลชางกลาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ

กลุมอนุรักษเทายายมอม ตําบลบานปก อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี ) รวมไปถึง T. leontopetaloides (L.) Kuntze ใช

สวนของเหงา นํามาทําเปนแปงขนม สวนใบออน และดอกออน 

นํามารับประทานเปนผัก (ผูใหขอมูล กลุมอนุรักษเทายายมอม ตําบล

บานปก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี) แตอีก 2 ชนิดที่เหลือ ยัง

ไมพบการนํามาใชประโยชนในดานอาหาร (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 1 ความหลากหลายของชนิดพันธุและการกระจายพันธุของพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย 

ชื่อวิทยาศาสตร 

(Coll.no.) 
ชื่อพื้นเมือง นิเวศวิทยา 

ระดับความสูง

จากน้ําทะเล 

(เมตร) 

สถานะของ

การอนุรักษ

พืช 

ระยะการออกดอกผล การกระจายพันธุ

ตามเขต

ภูมิศาสตรพืช  

ระยะเวลา

การออกดอก 

ระยะเวลา

การออกผล 

Tacca chantrieri 

André (Niamngon and 

Saensouk 1 - 20) 

วานคางคาวดํา 

(เนระพูสีไทย)  

ปาดิบชื้น  

ปาดิบแลง  

ปาดิบเขา 

0 – 1,500 - ม.ค. – ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. 
N, NE, E, SW, 

C, SE, Pen 

T. integrifolia Ker 

Gawl. (Niamngon and 

Saensouk 21-25) 

วานพังพอน 
ปาพร ุ

ปาดิบชื้น 
0 – 800 - ก.พ. – ก.ย. ก.พ. – ก.ย. N, E, PEN 

T. leontopetaloides 

(L.) Kuntze (Niamngon 

and Saensouk 26-30) 

เทายายมอม 
ปาชายหาด 

ปาเต็งรัง 
0 – 300 

พืชที่เปนกังวล

นอยที่สุด** 

Least 

Concern,LC 

ก.ค. – ส.ค. ส.ค. – ต.ค. NE, E, SE, PEN 

T. palmata Blume 

(Niamngon and 

Saensouk 31-35) 

บุกฤาษ ี

ปาดิบชื้น 

ปาเบญจ

พรรณ 

0-500 - พ.ค. – ก.ค. ก.ค. – ก.ย. SE, PEN 

T. plantaginea 

(Hance) Drenth 

(Niamngon and 

Saensouk 36-45) 

วานหนวดเสือ 

ปาดิบแลง  

ปา 

เบญจพรรณ 

100 – 800 พืชหายาก*  พ.ค. – ก.ย. พ.ค. – ก.ย. NE, SW, C 

หมายเหต ุ* = Chamchumroon et al., (2017);  ** = IUCN Red List of Threatened Species, (2016), N= Northern, NE=North Eastern,  E= Eastern, SW= South 

Western, C= Central, SE= South Eastern และ PEN= Peninsular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 พืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย 

  

3. Tacca plantaginea (Hance) Drenth. 

(วานหนวดเสือ) 

2. Tacca integrifolia Ker Gawl. (วานพังพอน) 1. Tacca chantrieri André (วานคางคาวดํา) 

4. Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze (เทายายมอม) 5. Tacca palmata Blume (บุกฤาษี) 
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3.2 การใชประโยชนดานสมุนไพร ในการศึกษาการใช

ประโยชนดานสมุนไพรของพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย 

พบวามี 5 ชนิด ที่มีการนํามาใชประโยชนในดานสมุนไพร ไดแก  

T. chantrieri André, T. integrifolia Ker Gawl, T. Leontope-

taloides (L.) Kuntze., T. palmata Blume และ T. Plantaginea 

(Hance) Drenth โดยมีการใชสวนของราก เหงา ใบ และทั้งตน 

นํามาตมดื่ม หรือดองดื่ม หรือบดใชเปนยาพอกแผลสด บรรเทา

อาการอักเสบ รักษาอาการผื่นคัน รักษาโรคความดันเลือดต่ํา แก

ไข ชวยบํารุงกําลัง รักษาโรคบิด โรคทองรวง แกริดสีดวงทวาร 

และโรคมะเร็ง (ผูใหขอมูล ชาวบานนากระตึบ ตําบลทามวง อําเภอ

เสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ชาวบานตําบลบานนา อําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี ชาวบานตําบลชางกลาง อําเภอฉวาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช และกลุมอนุรักษเทายายมอม ตําบลบานปก อําเภอ

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี) (ตารางที่ 2) 

3.3 การใชประโยชนดานไมประดับและความ

เชื่อ จากขอมูลการศึกษาการใชประโยชนดานไมประดับและความ

เชื่อของพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย พบวามี 4 ชนิด มาใช

ประโยชนในดานไมประดับและความเชื่อ ไดแก T. chantrieri 

André, T.  integrifolia Ker Gawl, T.  leontopetaloides 

(L.) Kuntze และT. plantaginea (Hance) Drenth โดยมี

การใชเหงา และทั้งตน นํามาปลูกเปนไมประดับ และใชเปนวานทาง

เสนหเมตตามหานิยม ชวยเพิ่มโชคลาภ เปนวานคงกระพันชาตรี 

(ผูใหขอมูล ชาวบานนากระตึบ ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ 

จังหวัดรอยเอ็ด ชาวบานตําบลชางกลาง อําเภอฉวาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช และกลุมอนุรักษเทายายมอม ตําบลบานปก อําเภอ

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี) แตอีก 1 ชนิดที่เหลือ คือ T. palmata 

Blume ซึ่งยังไมพบการนํามาใชประโยชนในดานไมประดับและ

ความเชื่อ (ตารางที่ 2) 
 

วิจารณผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาพื ชสกุลว านค างคาวดํ าในวงศ  

Dioscoreaceae ที่สํารวจพบในประเทศไทย มีจํานวนทั้งหมด 

5 ชนิด ไดแก  Tacca chantrieri André, T. integrifolia Ker Gawl,  

T.  leontopetaloides ( L. )  Kuntze, T.  palmata Blume และ 

T. plantaginea (Hance) Drenth ซึ่งสอดคลองกับการรายงาน

จํานวนชนิดของ Phengklai (1993) และกองกานดา และคณะ 

(2557) ที่มีการรายงานจํานวนชนิดของพืชสกุล Tacca ใน

ประเทศไทย โดยพบเพียง 5 ชนิด แตไมสอดคลองกับการรายงาน

บางสวนของ Phengklai (1993) และกองกานดา และคณะ 

(2557) ที่ระบุวาพืชสกุลนี้อยู ในวงศ  Taccaceae โดยพบวา

ปจจุบันไดยุบรวมวงศนี้ไปอยูในวงศกลอยแลว ตามระบบของ 

APG II และในการจัดระบบ APG III & IV ขอมูลยังคงไมมีการ

เปลี่ ยนแปลง (Angiosperm Phylogeny Group, 2003; 2009; 

2016) อีกทั้งการสํารวจในครั้งน้ียังสอดคลองกับการรายงานของ

สํานักงานหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

(2557) โดยรายงานวาพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย มี

จํานวน 5 ชนิด ดังนั้นการสํารวจในครั้งนี้ ถือไดวาเปนการยืนยัน

จํานวนชนิดของพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย และยังไมพบ

จํานวนชนิดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่เคยมีรายงานการสํารวจพบและ

รายงานจากตัวอยางพรรณไมแหง นอกจากนี้สวนใหญพืชสกุลน้ีพบ

เปนไมพ้ืนลางกระจายพันธุในบริเวณพื้นที่ริมลําธารหรือใกลแหลงน้ํา

รวมไปถึงบริเวณที่ดอน ในปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาดิบเขา ปาพรุ ปา

เบญจพรรณ ปาเต็งรัง และปาชายหาด ที่ความสูงจากของ 

ระดับน้ําทะเล 0-1,500 เมตร ซึ่งสอดคลองกับการรายงาน 

Phengklai (1993) 

การใชประโยชนพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย 

พบวามีดังนี้ ดานอาหาร ดานสมุนไพร ดานไมประดับและความเชื่อ 

ในดานอาหาร มีจํานวน 3 ชนิด ที่นํามาใชประโยชน (ตารางที่ 2) โดย

มีการใชสวนของใบออน ดอกออน นํามายางหรือลวกหรือผัดเปน

อาหาร ผลดิบใชปรุงอาหาร แตในสวนการรายงานของ ทิพยสุดา 

และคณะ (2547) มีการใชสวนของใบออนของ T. integrifolia 

Ker Gawl. มารับประทานเปนผักสดเทานั้น รวมถึงการศึกษานี้ยัง

พบวา มีการนําสวนเหงาของตนเทายายมอมใชทําแปงขนม ซึ่ง

สอดคลองกับการรายงานของ พีรศักดิ์ (2544) รายงานวามีการใช

เหงาของ T. leontopetaloides (L.) Kuntze (เทายายมอม) มา

ทําเปนแปงขนม อีกทั้งการรายงานของ ดวงใจและจิณนา (2554) 

มีการนํา T. chantrieri André มาใชประโยชนทั้งในดานอาหาร 

แตไมมีการรายงานช้ินสวนท่ีใชเปนอาหาร นอกจากนี้ยังมีพืช

จํานวน 5 ชนิด ใชประโยชนในดานสมุนไพร (ตารางท่ี 2) โดยใช

สวนของราก เหงา ใบ และทั้งตน นํามาตมดื่ม หรือดองดื่ม หรือ

บดใชเปนยาพอกแผลสด บรรเทาอาการอักเสบ รักษาอาการผื่น

คัน รักษาโรคความดันเลือดต่ํา แกไข บํารุงกําลัง รักษาโรคบิด 

โรคทองรวง อาการปวดทอง และโรคตับ สอดคลองกับการรายงาน

ของ พีรศักดิ์  (2544) ซึ่ งมีการใช เพียงส ว น เ ห ง า ข อ ง  T. 
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leontopetaloides ( L. )  Kuntze ( เทายายมอม) มาทํา

เปนแปงสมุนไพร ชวยบํารุงกําลัง รักษาโรคบิด โรคทองรวง 

สอดคลองกับการรายงานของ วิทยาและสันติ (2553) รายงาน

การนําสวนรากของ T. plantaginea (Hance) Drenth มาทํา

เปนยาลูกกลอนใชในการรักษาริดสีดวงทวาร เชนเดียวกันกับ

ชุตินันท และคณะ (2548) พบวามีการนํามาใชรักษาโรคตับ อีก

ทั้งการรายงานของ ทรรศนียและชูจิตร (2551) รายงานวามีการนํา 

T. chantrieri André มาใชเปนยาสมุนไพร เชนเดียวกันกับ ดวงใจ

และจิณนา (2554) มีการนํามาใชประโยชนในดานสมุนไพร แตไมมี

การรายงานวานําสวนใดของพืชมาใชในการประโยชน และในสวน

ของการใชประโยชนในดานไมประดับและความเช่ือของพืชสกุล

วานคางคาวดํา มีการสํารวจพบเพียง 3 ชนิด ท่ีมีการนํามาใช

ประ โยชน  ได แก  T.  chantrieri André, T. integrifolia Ker 

Gawl. และ T. plantaginea (Hance) Drenth (ตารางที ่ 2) มี

การนําสวนของเหงา และทั้งตน นํามาปลูกเปนไมประดับและ

ใชเปนวานทางเสนหเมตตามหานิยม ชวยเพ่ิมโชคลาภ เปนวานคง

กระพันชาตรี ซึ่งถือวาเปนการรายงานครั้งแรก 

ตารางที่ 2 การใชประโยชนพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย 

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อพื้นเมือง 

ดานอาหาร ดานสมุนไพร ดานไมประดับและความเชื่อ 

สวนท่ีใช การใชประโยชน 
สวนท่ี

ใช 
การใชประโยชน 

สวน

ที่ใช 
การใชประโยชน 

Tacca chantrieri 

André 

วานคางคาวดํา

(เนระพูสีไทย) 

ใบออน 

 

ยางหรือลวก 

รับประทานกับน้ํา 

พริก 

ราก 

ตมหรือดองดื่ม เปนยาบํารุง

กําลัง ชวยรักษาอาการปวด

หลังปวดเอว 

เหงา 

 

 

ดองกับเหลาดื่ม ชวย

เสริมเสนหเมตตามหา

นิยม เปนวานคง

กระพันชาตรี 

  ดอกออน 

ลวกเปนผัก 

รับประทานกับน้ํา 

พริก 

เหงา 
ตมดื่มเปนยาบํารุงกําลังสตรีมี

ครรภ 

ทั้ง

ตน 

ปลูกเปนไมประดับ 

ชวยเพ่ิมโชคลาภ

เมตตามหานิยม 

  ผลดิบ 
ปรุงรสเปรี้ยวแทน

มะนาวหรือมะขาม 
ทั้งตน 

ตมดื่ม รักษามะเร็ง บรรเทา

อาการอักเสบตาง  ๆหรือนํามา

อาบรักษาอาการผื่นคัน 

  

T. integrifolia Ker 

Gawl. 
วานพังพอน 

ใบออน 

 

ดอกออน 

ยางหรือลวก รบัประทาน

กับนํ้า พรกิ 

ลวกเปนผักรบัประทาน

กับนํ้าพริก 

ราก 

เหงา 

ตมดื่มเปนยารักษาสตรหีลัง

คลอดบุตรตมดื่มเปนยาบํารุง

กําลังทางเพศ กําลังสตรีมีครรภ 

รักษาโรคความดันเลือดต่ํา 

ทั้ง

ตน 

ปลูกเปนไมประดับ 

ชวยเพ่ิมโชคลาภ 

  ผลดิบ 
ปรุงรสเปรีย้วแทนมะนาว

หรือมะขาม 
ทั้งตน 

ตมดื่มอาบ ชวยบรรเทาอาการ

อักเสบตาง ๆ  รักษาอาการผื่นคัน 
  

T. 

leontopetaloides 

(L.) Kuntze 

เทายายมอม เหงา 

ใบออน 

ดอกออน 

นํามาทําเปนแปงสําหรับ

การทําขนมลวกหรือผัด 

รับประทานเปนอาหาร 

ลวกเปนผัก รับประทาน

กับน้ําพริก 

ราก 

เหงา 

ตมดื่มยาแกไข ขับเสมหะ 

ตมหรือดองดื่ม เปนยาบํารุง

กําลัง รักษาโรคบิด โรค

ทองรวง โรคตับ แกไข 

เหงา 

 

ทําเปนแปงอาหาร

สําหรับผูปวย  

ราง กายออนเพลีย เชื่อ

กันวาจะชวยเพิ่มพลัง 

เปนวานคงกระพัน

ชาตร ี
    

T. palmata 

Blume 
บุกฤาษี 

- - 
เหงา 

บดเปนยาพอกแผลสด บรรเทา

อาการอักเสบ - - 

  ใบ ตมดื่มรักษาอาการปวดทอง 

T. plantaginea 

(Hance) Drenth 
วานหนวดเสือ - - ราก 

ตากแหง บดเปนผงปนเปน

ลูกกลอน บรรเทาอาการปวด

ทอง แกริดสีดวงทวาร 

ทั้ง

ตน 
ปลูกเปนไมประดับ 
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สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาพันธุพืชสกุลวานคางคาวในประเทศไทย พบวา

อยู ในวงศ  Dioscoreaceae (วงศกลอย)  และอยู ใน อันดับ 

Dioscoreales พบทั้งหมด 5 ชนิด ไดแก T. chantrieri André (วาน

ค า งคาวดํ า ) , T.  integrifolia Ker Gawl.  (ว าน พั งพอน ) , T. 

plantaginea ( Hance)  Drenth ( ว า น ห น ว ด เ สื อ ) , T. 

leontopetaloides ( L. )  Kuntze ( เท า ย า ยม อ ม )  และ  T. 

palmata Blume สํ า ร ว จ พ บ พ ืช ห าย า ก  1 ช น ิด  ค ือ  T. 

plantaginea (Hance) Drenth โดยกระจายพันธุอยูในสภาพปาดิบ

แล ง และป าเบญจพรรณ บริ เวณริมลําธาร ท่ีความสูงจาก

ระดับน้ําทะเล 100-800 เมตร รวมไปถึงพืชที่มีความเสี่ยงต่ําตอการ

สูญพันธุ (Least Concern หรือ LC) คือ T. leontopetaloides 

(L.) Kuntze มีกระจายพันธุอยูในสภาพปาชายหาด และปาเตง็รัง ท่ี

ความสูงจากระดับน้ําทะเล 0-300 เมตร และไดนําลักษณะของ ขอบ

ใบ ฐานใบ วงใบประดับ ใบประดับรูปเสนดาย ผล และเมล็ด มาใช

สรางรูปวิธานระบชุนิดของพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย 

นอกจากนี้การใชประโยชนพืชสกุลวานคางคาวดําใน

ประเทศไทย พบวาดานอาหาร ใชสวนเหงา ใบ ดอก และผล ของพืช

สกุลนี้ 3 ชนิด คือ Tacca chantrieri André, T. integrifolia Ker Gawl. และ 

T. leontopetaloides (L.) Kuntze ดานสมุนไพร ใชสวนราก เหงา ใบ 

และทั้งตน มี 5 ชนิด ไดแก T. chantrieri André, T. integrifolia 

Ker Gawl. T. leontopetaloides (L.) Kuntze, T. palmata Blume 

และ T. plantaginea (Hance) Drenth ซึ่งมีการนําสวนของ มาใชในการ

รักษาอาการอักเสบตางๆ รักษาอาการผื่นคัน รักษาโรคความดันเลือด

ต่ํา โรคบิด โรคทองรวง โรคตับ แกไข และบํารุงกําลัง ดานไมประดับ

และความเชื่อของพืชสกุลวานคางคาวดําพบเพียง 3 ชนิด มีการ

นํามาใชประโยชน คือ T. chantrieri André, T. integrifolia Ker Gawl. และ 

T. plantaginea (Hance) Drenth โดยนําสวนของเหงา นํามาดองกับ

เหลาดื่ม หรือนําไปทําแปง ชวยเพิ่มพลังทางเพศ เสริมเสนหเมตตามหา

นิยม เปนวานคงกระพันชาตรี และใชทั้งตนมาปลูกเปนไมประดับ ชวย

เพิ่มโชคลาภเมตตามหานิยม ซึ่งเปนการรายงานครั้งแรก 
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