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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 และพืชที่เปนกังวลนอยที่สุด (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 แตในดานไมประดับและความเชื่อ พบเพียง 3 ชนิด
และการใชประโยชนดานความเชื่อเปนการรายงานครั้งแรก
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

วิธีการดําเนินการวิจัย

พืชสกุลวานคางคาวดํา หรือพืชสกุล Tacca จัดอยูในพืช
วงศกลอย (Dioscoreaceae) (Caddick et al. 2000, 2002a, b) ซึ่งเดิมจัด
อยูในพืชวงศวานคางคาวดํา (Taccaceae) (Phengklai, 1993) เปนพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีการกระจายพันธุอยางกวางขวางในเขตรอนและกึ่งเขต
รอนทั่วโลก และมีศู น ยก ลางการกระจายพัน ธุอ ยูใ นเอเชีย เขต
รอ น ยกเวน T. parkeri Seem. พบเฉพาะในอเมริก าใต
(Drenth, 1972) ซึ่งพืชสกุลนี้มีประมาณ 17 ชนิด (The Plant List,
2013) สว นในประเทศไทยก อนหนานี้ ไดมีการรายงานเพี ยง 5
ชนิด (Phengklai, 1993; กองกานดา และคณะ, 2557; สํานักงาน
หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2557) ซึ่งมี
ศูนยกลางการกระจายพันธุอยูในภาคใตของประเทศไทย ลักษณะ
เดนของพืชสกุ ลนี้ คือ ชอ ดอกออกเปน กระจุก คลา ยซี่รม วงใบ
ประดับ มีแ ผน ใบประดับ จํ า นวน 2-10 แผน ประกอบกั บมี ใบ
ประดับยอยรูปเสนดายหอยลงเปนจํานวนมาก พบไดทั่วไปตามปา
เต็งรัง ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาดิบชื้น และตามชายฝงทะเล
หรือ ตามบริเ วณพื ้น ที ่ด อน ที ่ร ะดับ ความสูง จากน้ํ า ทะเล 01,000 เมตร (Phengklai, 1993)
ปจจุ บั นไดเริ่มมีการใช ประโยชนมากขึ้ นในพื ชสกุลวาน
คางคาวดํา เชน ปลูกเปนไมประดับ เนื่องจากมีดอกที่สวยงามแปลก
ตา อีกทั้งพืชสกุลนี้ยังมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรที่มีความโดดเดน
ในเรื่องของยาชูกํ าลัง รักษาโรคพวกผื่นคัน แผลไฟไหม แผลใน
กระเพาะอาหาร ลําไสอักเสบ โรคตับอักเสบ โรคบิด และโรคทองรวง
(ไชยยงและณวัชพงศ, 2556) รวมไปถึงยังมีฤทธิ์ยับยั้งโรคมะเร็งเม็ด
ขาวที่มีความสําคัญตอวงการแพทย (Akihito et al., 2002) แตเนื่อง
ด วยการศึ กษาพื ชสกุ ลนี้ยังไม มี การศึ กษาอยางจริงจัง และการ
รายงานขอมูลบางอยางยังไมชัดเจนมากนัก ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ และการใชประโยชนของ
พืชสกุลวานคางคาวดํา รวมไปถึงการสรางรูปวิธานระบุชนิด การ
กระจายพันธุ นิเวศวิทยา สถานะการอนุรักษ ระยะเวลาการออก
ดอกออกผล และการใชประโยชนของพืชสกุลนี้ในประเทศไทย ซึ่ง
คาดวาจะไดขอมูลใหมเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชนตอการศึกษาพืชสกุล
วานคางคาวดํา ดานอื่นๆ ตอไปในอนาคต

สํารวจและเก็บตัวอยางพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศ
ไทย ระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2560 โดยการศึกษาคนควาเอกสารทางอนุกรมวิธานและงานวิจัยที่
เกี่ยวของพืชสกุลวานคางคาวดํา เพื่อใหทราบถึงแหลงการกระจาย
พันธุ และลักษณะของพืชสกุลนี้ในแตละชนิด จากนั้นทําการศึกษา
ตัวอยางพรรณไมแหงของพิพิธภัณฑในประเทศไทย ไดแก พิพิธภัณฑ
พื ชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร (BK) หอพรรณไม กรมอุ ทยาน
แห ง ชาติ 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) พิพิธภัณฑพืชมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร (PSU) และ
หอพรรณไมสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ (QBG) และไดสํารวจเก็บ
ตัวอยางพืชสกุลวานคางคาวดําทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดย
ออกเก็บตัวอยางตามพื้นที่ป าอนุรั กษ และปาชุมชน บันทึกขอมูล
ภาคสนาม ถายภาพ รวมไปถึงบันทึกสภาพพื้นที่ที่พบพืชสกุ ลวาน
คางคาวดํา และรายละเอียดที่เปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย เชน ชื่อ
พื้นเมือง นิเวศวิทยา ระยะเวลาการออกดอกออกผล การกระจาย
พันธุ และการใชประโยชนในดานตางๆ และบันทึกภาพ เพื่อใชใน
การสรา งรู ป วิธ านระบุ ชนิดของพื ชสกุ ลว านคางคาวดํ า สํ าหรับ
ตัวอยางพืชเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑพืชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รวมถึงศึกษาสถานะดานการอนุรักษของพืชสกุลวานคางคาวดํา โดย
การสืบคนจากฐานขอมูล IUCN Red List of Threatened Species
(2016) และเอกสารทางอนุกรมวิธานพื ช เชน Key to the Family
of Flowering plants of the world, Flora of Thailand, Flora
of China และ Flora of Malay Peninsular

ผลการวิจัย
1. การศึกษาประวัตทิ างอนุกรมวิธานของพืชสกุลวานคางคาวดํา
จากการศึกษาคนควาเอกสารทางอนุกรมวิธานและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับพืชสกุลวานคางคาวดํา พบวา Phengklai (1993) ได
บรรยายลักษณะสัณฐานวิทยา แหล ง การกระจายพั นธุ ระดับ
ความสูงจากน้ําทะเลของพืชสกุลวานคางคาวดํา วงศ Taccaceae
ในประเทศไทย จํา นวน 5 ชนิ ด ตอ มา ก องกานดา และคณะ
(2557) ไดรายงานพืชสกุลวานคางคาวดํา จํานวน 5 ชนิด โดยจัด
ใหพืชสกุลนี้อยูในวงศ Taccaceae เชนเดียวกันกับสํานักงานหอ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 4

พรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2557) ได
รายงานพืชสกุลวานคางคาวดํา มีจํานวน 5 ชนิด แตจัดใหพืชสกุลนี้
อยูใ นวงศ Dioscoreaceae ซึ่งในป ค.ศ. 1998 ระบบ APG system
(Angiosperm Phylogeny Group system) ได มี การจั ด ให พื ช วงศ
Taccaceae อยู ใ นอั น ดั บ Dioscoreales และได นํา พื ช จาก
ว งศ Burmanniaceae, Dioscoreaceae, Thismia-ceae และ
Trichopodaceae มารวมไว ในอั น ดั บ นี้ ด ว ย ต อ มาในป 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 และในการจัดทํ าระบบ APG III & IV system
ยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ดังที่มีการรายงาน (Angiosperm
Phylogeny Group, 2003; 2009; 2016) การศึก ษาวิวัฒ นาการ
ชนิ ด พั น ธุ ข อง Caddick et al. (2000, 2002a, b) จากการ
วิ เ คราะห ลั ก ษณะของยี น rbcL, atpB และ18S rDNA ร ว มกั บ
ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ทยาพบว า พื ช สกุ ล ว า นค า งคาวดํ า วงศ
Taccaceae มีลักษณะที่แตกตางจากพืชวงศกลอย คือ เปนพืชที่ไร
ลําตน และมีรังไขชองเดียวที่พลาเซนตาตามแนวตะเข็บ แตพืชสกุล
นี้มีลักษณะสัณฐานวิทยาหลายอยางที่คล ายกั บวงศกลอย คือ มี
เหงา หรือ หั ว ใตดิ น มีกา นใบ มีเ สน ใบแบบรา งแห และมีเกสร
เพศผูโ คง พั บ ลง ดว ยเหตุนี้จึง ไดยุบ รวมพืชสกุล วานคางคาวดํา
ไปอยูในวงศกลอย (Caddick et al., 2002a, b) ปจจุบันพืชวงศกลอย
ทั่ วโลกมี 6 สกุ ล ประกอบด วย Dioscorea (613 ชนิด), Rajania (19
ชนิด), Tacca (17 ชนิด), Stenomeris (2 ชนิ ด), Trichopus (1 ชนิด)
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และ Epipetrum (1 ชนิด) โดยเรียงลําดับสกุลที่มีจํานวนชนิดจากมาก
ไปน อ ย ในส ว นของสกุ ล Tacca เปนสกุลที่มี จํ านวนชนิดมากเปน
อันดับสาม ทั่วโลกมีทั้งหมด 17 ชนิด (The Plant List, 2013)
2. ความหลากหลายของพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย
จากการสํารวจพั นธุพืชสกุลวานคางคาวดํา ตั้งแตเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 พบทั้งหมด 5 ชนิด
ซึ่ ง ได จั ด ทํ า คํ า บรรยายลั ก ษณะสกุ ล รู ป วิ ธานระบุ ช นิ ด ดั งนี้
ลักษณะทั่วไปของพืชสกุลวานคางคาวดํา
เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ ยวอายุหลายป ราก เปนรากพิเศษ
แตกออกจากสวนโคนของเหงา ลําตน เหงามักเจริญที่ผิวดินหรือ
มีหัวฝงอยูในดิน มีขอปลองชัดเจน ใบ เปนใบเดี่ยว ขอบใบเรียบ
หรื อ เว า พู ก า นใบยาว ช อ ดอก เป น กระจุ ก คล า ยซี่ ร ม ดอก
สมมาตรตามรัศมี เปนดอกสมบูรณ เพศ วงใบประดับ มีแผนใบ
ประดับ 2-10 แผน ประกอบกับมีใบประดับยอยรูปเสนดายหอยลง
เปนจํานวนมาก วงกลีบรวม เปนรูปกรวย หรือทรงกลม มี 6 กลีบที่
ติดทนไมรวงงาย เกสรเพศผู มี 6 อัน เชื่อมติดกับกลีบเลี้ยง รังไข
อยูใตกลีบเลี้ยง มี 1 ชอง 3 คารเพล มีพลาเซนตาตามแนวตะเข็บ
(การติดของออวุลกับผนังรังไขดานขาง รังไขมีมากกวา 1 คารเพล)
มีออวุลแบบ apotropous (ออวุลที่มีตั้งตรงโดยมี ไมโครไพล อ ยู
ทางดานบนตรงขามกับกานยึดออวุล) และ anatropous (ออวุลที่
มีไมโครไพลชี้ลงดานลางกั บ ก า นออวุล ) เกสรเพศเมีย มี 1 อั น
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 ไมมีใบประดับยอย
รูปเสนดาย.....................................................................................................................................................5. T. palmata

764

KKU Science Journal Volume 46 Number 4

จ า ก กา ร สํา รว จ แ ล ะ ศึ ก ษ า พ บ ว า พื ช ส กุ ล วาน
ค างคาวดํ า มี ความหลากหลายของชนิ ดพันธุ สถานะการอนุรักษ
ระยะเวลาการออกดอกออกผล และการกระจายพันธุ ไดดังรูปภาพที่
1 และตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 ในการสํารวจความหลากหลายชนิดพันธุ
และการกระจายพั นธุของพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย
พบ 5 ชนิด มีการกระจายพันธุอยูตามพื้นที่ปา 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) ความสูงจากน้ําทะเล ตั้งแต 0–1,500 เมตร ยกเวน T.
plantaginea (Hance) Drenth พบที่ ระดับความสูงจากน้ําทะเล
100–800 เมตร ในส วนการกระจายพันธุตามเขตภูมิศาสตร พบ
เพียง 1 ชนิด ที่มีการกระจายพันธุอยูทั่วทุกภาคตามเขตภูมิศาสตรพืช
ของประเทศไทย คือ T. chantrieri André อีก 4 ชนิดพบการ
ก ร ะ จ า ย พัน ธุ ใ น บ า ง พื ้น ที ่ข อ ง ป ร ะ เ ทศ ไ ทย ไ ดแ ก T.
integrifolia Ker Gawl., T. plantaginea (Hance) Drenth,
T. leontopetaloides (L.) Kuntze และ T. palmata
Blume การอนุร ัก ษพ ืช สกุล วา นค า งคาว มี การรายงานของ
Chamchumroon et al. , ( 2 0 1 7 ) ว า T. plantaginea
(Hance) Drenth เป น พื ช หายาก นอกจากนี้ยังพบการรายงาน
สถานะของการอนุ รักษ พื ชจาก IUCN Red List of Threatened
Species (2016) พบเพียง T. leontopetaloides (L.) Kuntze เปน
พื ชที่ มี ความเสี่ ย งต่ํ าต อ การสู ญพั นธุ (Least Concern หรื อ LC)
ระยะเวลาการออกดอกออกผลของพืชสกุลวานคางคาวดําสามารถแบง
ไดเปน 2 กลุม คือ กลุม ที่อ อกดอกออกผลเกือบตลอดทั้งป มี 2
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ชนิด ไดแก T. chantrieri André และ T. integrifolia Ker Gawl.
กลุมที่อ อกดอกออกผลในช ว งเดื อ นพฤษภาคม - กันยายน มี 3
ชนิด ไดแก T. plantaginea (Hance) Drenth, T. leontopetaloides
(L.) Kuntze และ T. palmata Blume
3. การศึกษาการใชประโยชนของพืชสกุลวานคางคาวดําใน
ประเทศไทย
จากการสํารวจขอมูลการใชประโยชนของพืชสกุลวาน
คางคาวดํา ในประเทศไทย โดยการสอบถามชาวบ านในแตละ
พื้นที่เกี่ยวกับการใช ประโยชน พืชสกุ ลนี้ในแต ละดาน ไดแก ดาน
อาหาร ดานสมุนไพร ดานไมประดับและความเชื่อ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
3.1 การใชประโยชนดา นอาหาร จากขอมูลการศึกษาการ
ใชประโยชนดานอาหารของพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย
พบวามี 3 ชนิด ที่มีการนํามาใชประโยชนในดา นอาหาร โดยการ
ทํ าให สุ ก ก อ น ได แ ก T. chantrieri André, T. integrifolia Ker
Gawl. โดยการนําสวนใบออน ดอกออน นํามารับประทานเปนผัก
และผล นํามาใชในการประกอบอาหารเพื่อให เกิดรสเปรี้ยว (ผูใหขอมูล
ชาวบ านนากระตึ บ ตํ าบลท าม วง อํ าเภอเสลภู มิ จั งหวั ดร อยเอ็ ด
ชาวบานตําบลชางกลาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
กลุม อนุรัก ษเ ทา ยายมอ ม ตํา บลบ า นป ก อํา เภอเมื อ งชลบุรี
จั ง หวั ด ชลบุ รี ) รวมไปถึ ง T. leontopetaloides (L.) Kuntze ใช
ส วนของเหงา นํ ามาทํ าเปนแป งขนม สวนใบอ อน และดอกอ อน
นํามารับประทานเปนผัก (ผูใหขอมูล กลุมอนุรักษเทายายมอม ตําบล
บานปก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี) แตอีก 2 ชนิดที่เหลือ ยัง
ไมพบการนํามาใชประโยชนในดานอาหาร (ตารางที่ 2)

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 4
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ตารางที่ 1 ความหลากหลายของชนิดพันธุแ ละการกระจายพันธุของพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย
ชื่อวิทยาศาสตร
(Coll.no.)
Tacca chantrieri
André (Niamngon and
Saensouk 1 - 20)
T. integrifolia Ker
Gawl. (Niamngon and
Saensouk 21-25)
T. leontopetaloides
(L.) Kuntze (Niamngon
and Saensouk 26-30)
T. palmata Blume
(Niamngon and
Saensouk 31-35)
T. plantaginea
(Hance) Drenth
(Niamngon and
Saensouk 36-45)

สถานะของ
การอนุรักษ
พืช

ระยะการออกดอกผล
ระยะเวลา
ระยะเวลา
การออกดอก การออกผล

การกระจายพันธุ
ตามเขต
ภูมิศาสตรพืช

ชื่อพื้นเมือง

นิเวศวิทยา

ระดับความสูง
จากน้ําทะเล
(เมตร)

วานคางคาวดํา
(เนระพูสีไทย)

ปาดิบชื้น
ปาดิบแลง
ปาดิบเขา

0 – 1,500

-

ม.ค. – ธ.ค.

ม.ค. – ธ.ค.

N, NE, E, SW,
C, SE, Pen

วานพังพอน

ปาพรุ
ปาดิบชื้น

0 – 800

-

ก.พ. – ก.ย.

ก.พ. – ก.ย.

N, E, PEN

ก.ค. – ส.ค.

ส.ค. – ต.ค.

NE, E, SE, PEN

เทายายมอม

ปาชายหาด
ปาเต็งรัง

0 – 300

พืชที่เปนกังวล
นอยที่สุด**
Least
Concern,LC

บุกฤาษี

ปาดิบชื้น
ปาเบญจ
พรรณ

0-500

-

พ.ค. – ก.ค.

ก.ค. – ก.ย.

SE, PEN

วานหนวดเสือ

ปาดิบแลง
ปา
เบญจพรรณ

100 – 800

พืชหายาก*

พ.ค. – ก.ย.

พ.ค. – ก.ย.

NE, SW, C

หมายเหตุ * = 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

1. Tacca chantrieri André (วานคางคาวดํา)

2. Tacca integrifolia Ker Gawl. (วานพังพอน)

4. Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze (เทายายมอม)

3. Tacca plantaginea (Hance) Drenth.
(วานหนวดเสือ)

5. Tacca palmata Blume (บุกฤาษี)

รูปที่ 1 พืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย
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3.2 การใชประโยชนดานสมุนไพร ในการศึกษาการใช
ประโยชนดานสมุนไพรของพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย
พบว า มี 5 ชนิ ด ที่ มีการนํามาใชประโยชนในดานสมุนไพร ไดแก
T. chantrieri André, T. integrifolia Ker Gawl, T. Leontopetaloides (L.) Kuntze., T. palmata Blume และ T. Plantaginea
(Hance) Drenth โดยมีการใชสวนของราก เหงา ใบ และทั้งตน
นํามาตมดื่ม หรื อดองดื่ม หรื อบดใช เป นยาพอกแผลสด บรรเทา
อาการอักเสบ รักษาอาการผื่นคัน รักษาโรคความดันเลือดต่ํา แก
ไข ชวยบํารุงกําลัง รักษาโรคบิด โรคทองรวง แกริดสีดวงทวาร
และโรคมะเร็ง (ผูใหขอมูล ชาวบานนากระตึบ ตําบลทามวง อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ชาวบานตําบลบานนา อําเภอกบินทรบุรี
จั งหวั ดปราจีนบุรี ชาวบ านตําบลช างกลาง อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และกลุมอนุรักษเทายายมอม ตําบลบานปก อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี) (ตารางที่ 2)
3.3 การใช ป ระโยชน ด า นไม ป ระดั บ และความ
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
(ผู ใ ห ข อ มู ล ชาวบ า นนากระตึ บ ตํ า บลท า มว ง อํ า เภอเสลภูมิ
จั ง หวัด รอ ยเอ็ ด ชาวบา นตํา บลช า งกลาง อํ าเภอฉวาง จั งหวัด
นครศรีธรรมราช และกลุมอนุรักษเทายายมอม ตําบลบานปก อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี) แตอีก 1 ชนิดที่เหลือ คือ T. palmata
Blume ซึ่งยังไม พบการนํามาใชประโยชนในดานไม ประดับ และ
ความเชื่อ (ตารางที่ 2)

วิจารณผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาพื ช สกุ ล ว า นค า งคาวดํ า ในวงศ
Dioscoreaceae ที่สํา รวจพบในประเทศไทย มีจํา นวนทั้งหมด
5 ชนิ ด ได แ ก Tacca chantrieri André, T. integrifolia Ker Gawl,
T. leontopetaloides (L.) Kuntze, T. palmata Blume และ
T. plantaginea (Hance) Drenth ซึ่ งสอดคล อ งกั บ การรายงาน
จํ านวนชนิ ดของ Phengklai (1993) และก องกานดา และคณะ
(2557) ที่ มี ก ารรายงานจํ า นวนชนิด ของพืช สกุล Tacca ใน
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ประเทศไทย โดยพบเพียง 5 ชนิด แตไมสอดคลองกับการรายงาน
บางส ว นของ Phengklai (1993) และก อ งกานดา และคณะ
(2557) ที่ ร ะบุ ว า พื ช สกุ ล นี้ อ ยู ใ นวงศ Taccaceae โดยพบว า
ปจ จุบันไดยุบรวมวงศนี้ ไปอยูในวงศกลอยแลว ตามระบบของ
APG II และในการจั ด ระบบ APG III & IV ข อ มู ล ยั ง คงไม มีการ
เปลี่ ย นแปลง (Angiosperm Phylogeny Group, 2003; 2009;
2016) อีกทั้งการสํารวจในครั้งนี้ ยังสอดคล องกั บการรายงานของ
สํานักงานหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(2557) โดยรายงานวาพืช สกุล วา นคางคาวดํา ในประเทศไทย มี
จํานวน 5 ชนิ ด ดังนั้ นการสํ ารวจในครั้งนี้ ถื อไดวาเป นการยืนยัน
จํานวนชนิดของพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย และยังไมพบ
จํานวนชนิดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เคยมีรายงานการสํารวจพบและ
รายงานจากตัวอยางพรรณไมแหง นอกจากนี้สวนใหญพืชสกุลนี้พบ
เปนไมพื้นลางกระจายพันธุในบริเวณพื้นที่ริมลําธารหรือใกลแหลงน้ํา
รวมไปถึงบริเวณที่ดอน ในปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาดิบเขา ปาพรุ ปา
เบญจพรรณ ป า เต็ งรั ง และป า ชายหาด ที่ ความสู ง จากของ
ระดั บ น้ํ า ทะเล 0-1,500 เมตร ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การรายงาน
Phengklai (1993)
การใชประโยชน พืชสกุ ลวานคางคาวดําในประเทศไทย
พบวามีดังนี้ ดานอาหาร ดานสมุนไพร ดานไมประดับและความเชื่อ
ในดานอาหาร มีจํานวน 3 ชนิด ที่นํามาใชประโยชน (ตารางที่ 2) โดย
มีการใชสวนของใบออน ดอกออน นํามายางหรือลวกหรือผัดเปน
อาหาร ผลดิบใชปรุงอาหาร แตในสวนการรายงานของ ทิพย สุดา
และคณะ (2547) มีการใชส วนของใบอ อนของ T. integrifolia
Ker Gawl. มารับประทานเปนผักสดเทานั้น รวมถึงการศึกษานี้ยัง
พบวา มีการนําสวนเหงาของต นเท ายายม อมใช ทําแป งขนม ซึ่ง
สอดคลองกับการรายงานของ พีรศักดิ์ (2544) รายงานวามีการใช
เหงาของ T. leontopetaloides (L.) Kuntze (เท ายายมอม) มา
ทําเปนแปงขนม อีกทั้งการรายงานของ ดวงใจและจิณนา (2554)
มีการนํา T. chantrieri André มาใชประโยชนทั้งในดานอาหาร
แตไมมีการรายงานชิ้นสวนที่ ใชเป นอาหาร นอกจากนี้ยัง มี พืช
จํานวน 5 ชนิด ใชประโยชนในดานสมุนไพร (ตารางที่ 2) โดยใช
สวนของราก เหงา ใบ และทั้งตน นํามาตมดื่ม หรือดองดื่ม หรือ
บดใชเปนยาพอกแผลสด บรรเทาอาการอักเสบ รักษาอาการผื่น
คัน รักษาโรคความดันเลือดต่ํา แกไข บํารุงกํ าลั ง รักษาโรคบิด
โรคทองรวง อาการปวดทอง และโรคตับ สอดคลองกับการรายงาน
ของ พี ร ศั ก ดิ์ (2544) ซึ่ ง มี ก ารใช เ พี ย งส ว น เ ห ง า ข อ ง T.

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 4

767

leontopetaloides ( L.) Kuntze (เทา ยายมอ ม) มาทํ า การรายงานวานําสวนใดของพืชมาใชในการประโยชน และในสวน
เปน แปง สมุน ไพร ชว ยบํ า รุง กํา ลัง รักษาโรคบิด โรคทองรวง ของการใชประโยชนในดานไม ประดับและความเชื่อของพืชสกุล
สอดคลองกับการรายงานของ วิทยาและสันติ (2553) รายงาน วา นคา งคาวดํา มีการสํารวจพบเพี ยง 3 ชนิด ที่ ม ีก ารนํา มาใช
การนําสวนรากของ T. plantaginea (Hance) Drenth มาทํา ประโยชน ไดแ ก T. chantrieri André, T. integrifolia Ker
เปนยาลูกกลอนใชในการรักษาริดสีดวงทวาร เชนเดียวกันกับ Gawl. และ T. plantaginea (Hance) Drenth (ตารางที ่ 2) มี
ชุตินันท และคณะ (2548) พบวามีการนํามาใชรักษาโรคตับ อีก การนํา สว นของเหง า และทั้ง ตน นํามาปลูกเปนไมประดับและ
ทั้งการรายงานของ ทรรศนียและชูจิตร (2551) รายงานวามีการนํา ใชเปนวานทางเสนหเมตตามหานิยม ชวยเพิ่มโชคลาภ เปนวานคง
T. chantrieri André มาใชเปนยาสมุนไพร เชนเดียวกันกับ ดวงใจ กระพันชาตรี ซึ่งถือวาเปนการรายงานครั้งแรก
และจิณนา (2554) มีการนํามาใชประโยชนในดานสมุนไพร แตไมมี
ตารางที่ 2 การใชประโยชนพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย
ดานอาหาร
ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อพื้นเมือง

Tacca chantrieri
André

วานคางคาวดํา
(เนระพูสีไทย)

T. integrifolia Ker
Gawl.

การใชประโยชน

ยางหรือลวก
รับประทานกับน้ํา
พริก

ราก

ตมหรือดองดื่ม เปนยาบํารุง
กําลัง ชวยรักษาอาการปวด
หลังปวดเอว

ดอกออน

ลวกเปนผัก
รับประทานกับน้ํา
พริก

เหงา

ตมดื่มเปนยาบํารุงกําลังสตรีมี
ครรภ

ผลดิบ

ปรุงรสเปรี้ยวแทน
มะนาวหรือมะขาม

สวนที่ใช
ใบออน

ใบออน
วานพังพอน
ดอกออน
ผลดิบ

T.
leontopetaloides
(L.) Kuntze

เทายายมอม

T. palmata
Blume

บุกฤาษี

ดานสมุนไพร
สวนที่
ใช

เหงา
ใบออน
ดอกออน

-

การใชประโยชน

ยางหรือลวก รับประทาน
กับน้ํา พริก
ลวกเปนผักรับประทาน
กับน้ําพริก
ปรุงรสเปรีย้ วแทนมะนาว
หรือมะขาม
นํามาทําเปนแปงสําหรับ
การทําขนมลวกหรือผัด
รับประทานเปนอาหาร
ลวกเปนผัก รับประทาน
กับน้ําพริก
-

ทั้งตน

ราก
เหงา
ทั้งตน
ราก
เหงา

เหงา
ใบ

T. plantaginea
(Hance) Drenth

วานหนวดเสือ

-

-

ราก

ตมดื่ม รักษามะเร็ง บรรเทา
อาการอักเสบตาง ๆ หรือนํามา
อาบรักษาอาการผื่นคัน
ตมดื่มเปนยารักษาสตรีหลัง
คลอดบุตรตมดื่มเปนยาบํารุง
กําลังทางเพศ กําลังสตรีมีครรภ
รักษาโรคความดันเลือดต่ํา
ตมดื่มอาบ ชวยบรรเทาอาการ
อักเสบตาง ๆ รักษาอาการผื่นคัน
ตมดื่มยาแกไข ขับเสมหะ
ตมหรือดองดื่ม เปนยาบํารุง
กําลัง รักษาโรคบิด โรค
ทองรวง โรคตับ แกไข

บดเปนยาพอกแผลสด บรรเทา
อาการอักเสบ
ตมดื่มรักษาอาการปวดทอง
ตากแหง บดเปนผงปนเปน
ลูกกลอน บรรเทาอาการปวด
ทอง แกริดสีดวงทวาร

ดานไมประดับและความเชื่อ
สวน
การใชประโยชน
ที่ใช
ดองกับเหลาดื่ม ชวย
เหงา
เสริมเสนหเมตตามหา
นิยม เปนวานคง
กระพันชาตรี
ปลูกเปนไมประดับ
ทั้ง
ชวยเพิ่มโชคลาภ
ตน
เมตตามหานิยม

ทั้ง
ตน

เหงา

ปลูกเปนไมประดับ
ชวยเพิ่มโชคลาภ

ทําเปนแปงอาหาร
สําหรับผูปวย
ราง กายออนเพลีย เชื่อ
กันวาจะชวยเพิ่มพลัง
เปนวานคงกระพัน
ชาตรี

-

-

ทั้ง
ตน

ปลูกเปนไมประดับ
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การศึกษาพันธุพืชสกุลวานคางคาวในประเทศไทย พบวา
อยู ใ นวงศ Dioscoreaceae (วงศ ก ลอย) และอยู ใ นอั น ดั บ
Dioscoreales พบทั้งหมด 5 ชนิด ไดแก T. chantrieri André (วาน
ค า งคาวดํ า ), T. integrifolia Ker Gawl. (ว า นพั งพอน), T.
plantaginea ( Hance) Drenth ( ว า น ห น ว ด เ สื อ ) , T.
leontopetaloides ( L.) Kuntze ( เท า ย า ย ม อ ม) แ ละ T.
palmata Blume สํ า ร ว จ พ บ พืช ห า ย า ก 1 ช นิด คือ T.
plantaginea (Hance) Drenth โดยกระจายพันธุอยูในสภาพปาดิบ
แล ง และป า เบญจพรรณ บริ เ วณริ ม ลํ า ธาร ที่ ค วามสู ง จาก
ระดับน้ําทะเล 100-800 เมตร รวมไปถึงพืชที่มีความเสี่ยงต่ําตอการ
สู ญพั นธุ (Least Concern หรื อ LC) คื อ T. leontopetaloides
(L.) Kuntze มีกระจายพันธุอยูในสภาพปาชายหาด และปาเต็งรัง ที่
ความสูงจากระดับน้ําทะเล 0-300 เมตร และไดนําลักษณะของ ขอบ
ใบ ฐานใบ วงใบประดับ ใบประดับรูปเสนดาย ผล และเมล็ด มาใช
สรางรูปวิธานระบุชนิดของพืชสกุลวานคางคาวดําในประเทศไทย
นอกจากนี้ การใช ประโยชนพื ชสกุ ลว านค างคาวดํ าใน
ประเทศไทย พบวาดานอาหาร ใชสวนเหงา ใบ ดอก และผล ของพืช
สกุลนี้ 3 ชนิด คือ Tacca chantrieri André, T. integrifolia Ker Gawl. และ
T. leontopetaloides (L.) Kuntze ดานสมุ นไพร ใชส วนราก เหงา ใบ
และทั้งตน มี 5 ชนิ ด 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
และความเชื่อของพื ชสกุลวานคางคาวดําพบเพียง 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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