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5. บทคัดย่อ   
จากศึกษาวิจัยความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จ าแนกชนิดพันธุ์พืชพื้นเมืองท่ัวไปวงศ์บุกบอน 

Araceae มุ่งเน้นศึกษาส ารวจความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ในด้านพืชอาหาร ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2559 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ด าเนินการส ารวจโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นท่ีต่างๆ ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ ล าปาง พิษณุโลก  เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี หนองคาย เลย 
อุบลราชธานี นครพนม นครราชสีมา สระบุรี  กระบี่ ราชบุรี ชลบุรี ระยอง จันทรบุรี ตราด ชุมพรเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ตรัง พังงา พัทลุง สงขลา และบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านพืชอาหาร เก็บตัวอย่างเพื่อจัดท าเป็นตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง จากการศึกษาส ารวจ พบพืชวงศ์บุกบอนจ านวน 
36 ชนิด ส่วนใหญ่พบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ในจ านวนนี้ เป็นชนิดท่ีมีการน ามาใช้
ประโยชน์ด้านพืชอาหารจ านวน 14 ชนิด ชนิดท่ีพบมีการน ามาใช้ประโยชน์มากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
ผักหนาม (Lasia spinosa (L.) Thwaites) บุกอีรอก  (Amorphophallus brevispathus Gagnep.)  ตูนหรือ 
ออ ดิบ  (Colocasia gigantea Hook. f.) บอนน้ าหรือ เผื อก  (Colocasia esculenta (L.) Schott.) บุ ก ไข่ 
(Amorphophallus muelleri Blume) โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ประกอบอาหารประเภทแกงส้ม แกงเลียง และแกง



กะทิ และรับประทานเป็นผักสดหรือผักดอง ซึ่งในกลุ่มบุก (Amorphophallus spp.) หลายชนิดมีสารท่ีก่อให้เกิด
อาหารระคายเคือง ควรล้างให้สะอาด ปรุงสุก ซึ่งนิยมประกอบอาหารประเภทแกงท่ีมีรสเปรี้ยว เนื่องจากช่วยลด
สารท่ีท าให้เกิดอาการระคายเคืองได้ 

เมื่อศึกษาข้อมูลด้านมูลค่าของชนิดพืชท่ีมีการน ามาใช้ประโยชน์ในด้านพืชอาหารท้ังหมด พบว่า ชนิดที่มี
มูลค่าค่อนข้างสูงและมีการประกอบกิจการปริมาณมาก จ านวน 3 ล าดับ ได้แก่ บุกไข่ (Amorphophallus 
muelleri Blume) ใช้ประโยชน์โดยการสกัดสารกลูโคมีแนนเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ มี
ปริมาณการปลูกและการผลิตสูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตาก   เผือก (Colocasia esculenta (L.) Schott.) 
ปลูกเป็นการค้าส่งท้ังตลาดภายในประเทศและสินค้าส่งออก มีปริมาณการผลิตมากในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบูรณ์  ผักหนาม (Lasia spinosa (L.) Thwaites) ถึงแม้ว่ามีมูลค่าต่อหน่วยไม่สูงมาก 
คือ จ าหน่ายเป็นมัด เป็นก า แต่พบว่ามีปริมาณการค้าในตลาดภายในประเทศค่อนข้างสูง และมีการบริโภคกันได้
อย่างแพร่หลายท่ัวประเทศ จึงมีแนวโน้มท่ีดีในทางเศรษฐกิจ 

ค าส าคัญ   ความหลากหลาย การจ าแนก พืชพื้นเมืองทั่วไป การใช้ประโยชน์ พืชวงศ์บุกบอน 
 
Abstract 

Research on diversity and identification of Indigenous Plants Family Araceae which 
focuses on studying the diversity and utilize for food, from October 2016 until September 2019, 
random surveys were conducted in various areas, compost of Chiang Rai, Chiang Mai, Phayao, 
Nan, Phrae, Lampang, Phitsanulok, Phetchabun, Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi, Nong Khai, 
Loei, Ubon Ratchathani, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Saraburi, Krabi, Ratchaburi, Chon 
Buri. Rayong Chantaraburi, Trat, Chumphon, Phetchaburi Prachuap Khiri Khan Nakhon Si 
Thammarat, Trang, Phang Nga, Phatthalung, Songkhla. Record the utilization data, especially for 
food. Collect samples to create plants specimen for reference. From a survey study There are 
3 6  species of konjac bon plants, most of which are found in the northern and northeastern 
parts of Thailand, of which 1 4  species are the most widely utilize for food, such as Spinach 
Lasia spinosa (L.) Thwaites, Amorphophallus brevispathus Gagnep., Colocasia gigantea Hook. F. 
Colocasia esculenta (L.) Schott. Amorphophallus muelleri Blume most commonly used for 
cooking Spicy curry and coconut milk curry and also eaten as fresh vegetables or pickled 
vegetables. In which the group Amorphophallus, many species contain substances that cause 
food irritation. Should be thoroughly washed, cooked, which is popular for curry dishes that are 
sour Because it helps to reduce substances that cause of irritation 

When studying the value of plant species that have been utilized in all food crops, it 
was found that the species with relatively high value and having a lot of business operations in 
the first 3  species, namely konjac (Amorphophallus muelleri Blume), utilized by extracting can 
Glucomannan be processed into health food products. There is a high amount of planting and 
production in Mae Hong Son province and Tak Taro (Colocasia esculenta (L.) Schott.) grown as 



a wholesale both for the domestic market and for exports. There is a lot of production in 
Saraburi province. Prachuap Khiri Khan and Phetchabun, Lasia spinosa (L.) Thwaites. Although 
the value per unit is not very high, but found that the volume of trade in the domestic market 
is quite high. And is widely consumed throughout the country Therefore has good prospects in 
the economy. 
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6. ค าน า      
พืชตระกูลบุกบอน ส่วนใหญ่เป็นพืชอวบน้ า และมีล าต้นใต้ดินเป็นหัวแบบเผือก พบได้ท่ัวไปในป่าดิบชื้น

หรือป่าดิบแล้ง เจริญเติบโตได้ดีบริเวณท่ีมีความชื้นสูงหรือบริเวณท่ีชื้นแฉะ พืชตระกูลบุกบอนมีจ านวนสมาชิกมาก
เป็นท่ีสุดตระกูลหนึ่งในจ านวนความหลากหลายของพรรณไม้ท้ังหมด มีการน ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
ประเภท ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ เช่น บอนสี หน้าวัว อโกลนีมา ฟิโลเดรนดรอน เป็นต้น เป็นพืช
สมุนไพรและไม้มงคล เช่น ว่านขันหมาก ว่านสเน่ห์จันทน์ นอกจากนี้ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ด้านพืชอาหารได้
อีกด้วย เช่น เผือก และบุก เป็นต้น 

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชตระกูลบุกบอน ในด้านพืชอาหารสามารถน าข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
พร้อมท้ังการประเมินศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านต่างๆ ในอนาคตของพืชแต่ละชนิด เป็นข้อมูล
พื้นฐานท่ีส าคัญในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของทรัพยากรพืชให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษานี้ จะเป็นหลักฐานของการศึกษาพรรณไม้ในประเทศไทยของพันธุ์พืชพื้นเมืองท่ัวไป เป็นแหล่งข้อมูล
ด้านต่างๆ เช่น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การกระจายพันธ์ุ ตัวอย่างชนิด ซึ่งเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
การคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดยใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาเพื่อ
การบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ เพื่อการรับรองพันธุ์พืชอื่นๆ นอกเหนือจากรายช่ือพืชคุ้มครองในอนาคต รวมไปถึง
งานด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ในการคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธ์พืช พ.ศ.  2542 และพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2518  
 
7. วิธีด าเนินการ                           

- วิธีการ  
1. การส ารวจและการจ าแนกชนดิ 

1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์บุกบอน           
จากเอกสาร ต ารา สิ่งพิมพ์ และจากข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ในพิพิธภัณฑ์พืชต่างๆ เช่นพิพิธภัณฑ์พืชกรุ งเทพ             
กรมวิชาการเกษตร พิพิธภัณฑ์พืช ส านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

1.2 ก าหนดพื้นที่เข้าส ารวจ โดยอาศัยข้อมูลด้านนิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านพืชในประเทศไทยและตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงในพิพิธภัณฑ์พืช 



1.3 ออกส ารวจ และเก็บตัวอย่างพืช ตามหลักและวิธีการท่ีถูกต้องส าหรับการส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างพรรณไม้ เพื่อน ามาท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (dry specimen) ส าหรับน าไปตรวจวิเคราะห์จ าแนกชนิด 

1.4 บันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา และข้อมูลการใช้ประโยชน์ ในพื้นท่ีศึกษา โดยใช้แบบบันทึก
ข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยาของพรรณไม้และแบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์รวมถึงข้อมูลทางสังคมจากผู้ให้
ข้อมูล 

1.5 จ าแนกชนิด โดยน าตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์ชนิดของพืชวงศ์บุกบอน โดยใช้รูป
วิธานจ าแนกพรรณไม้จากหนังสือพรรณพฤกษชาติต่างๆ คู่มือศึกษาพรรณไม้ ร่วมกับการเปรียบเทียบกับตัวอย่าง
พรรณไม้อ้างอิงในพิพิธภัณฑ์พืชหรือหอพรรณไม้ 

1.6 ตัวอย่างพืชท่ีได้จากการศึกษา จัดท าเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพื่อการอ้างอิง ตามขั้นตอนและ
หลักการจัดท าตัวอย่างพรรณไม้เพื่อการอ้างอิง จากนั้นจึงจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงเข้าสู่ระบบของ 
Bentham และ Hooker ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร 

1.7 สรุปและประมวลผลท่ีได้จากการศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลตัวอย่างของพืชวงศ์บุกบอน         
จากการส ารวจ ข้อมูลภาคสนาม แบบสอบถามข้อมูลการใช้ประโยชน์ การกระจายพันธุ์ของพืชวงศ์บุกบอน           
และน ามาจัดท าลงในโปรแกรมท่ีเหมาะสมส าหรับการสืบค้นข้อมูลพรรณไม้ เช่น ระบบฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช          
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งสะดวกต่อการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล 

2. การบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
2.1 บันทึกข้อมูลขั้นตอนการน ามาใช้ประโยชน์โดยละเอียด เช่น กรรมวิธีในการผลิต การแปรรูป 

แหล่งที่เหมาะสมส าหรับการเพาะปลูกขยายพันธุ์ ช่วงระยะเวลาการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น 
2.2 บันทึกข้อมูลทางเศรษฐกิจของ เช่น งบประมาณในการผลิตและมูลค่าการจ าหน่าย เป็นต้น 

 
สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
สถานท่ีส ารวจพันธุ์พืชพื้นเมืองท่ัวไปวงศ์บุกบอน คือ พื้นท่ีป่าชุมชน หรือพื้นท่ีชุมชน หรือพื้นท่ี

เกษตรกรรม และตรวจสอบเพื่อจ าแนกชนิดของพรรณไม้ท่ีศึกษาในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช
พิพิธภัณฑ์พืช ส านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช, หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ และหอพรรณไม้ พิพิธภัณฑ์พืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์พืชแล้วในประเทศไทย  

- เวลาและสถานท่ี   :  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2562 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ ์   

จากการศึกษาความหลากหลาย ของพืชพื้นเมืองท่ัวไปวงศ์บุกบอน (Araceae) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้น
การส ารวจความหลากหลายและศึกษาการใช้ประโยชน์ในด้านพืชอาหารของพืชในวงศ์บุกบอน ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 โดยการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากหนังสือ เอกสารวิชาการ ข้อมูล
ต่างๆ และจากตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงท่ีเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์พืช จากนั้นจึงด าเนินการส ารวจโดยการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจงในพื้นท่ีต่างๆ และบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพืชอาหาร รวมถึงเก็บ
ตัวอย่างเพื่อจัดท าเป็นตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง จากการศึกษาส ารวจจากพื้นท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ  

ลักษณะท่ัวไปและความหลากหลายของพืชตระกูลบุกบอน (Araceae) พืชตระกูลบุกบอน เป็นพืชอวบน้ า 
มีล าต้นใต้ดินท่ีเป็นหัวแบบเผือก อาศัยอยู่ในบริเวณท่ีชื้นแฉะ บางชนิดเป็นพืชน้ าล าต้นใต้ดินเก็บสะสมแป้ง 



(Department of Environment and Water Resources, 2007) ท่ั วโลกพบประมาณ 105 สกุล  จ านวน
ประมาณ 3,300 ชนิด ในประเทศไทยมีรายงานประมาณ 30 สกุล จ านวนประมาณ 210 ชนิด สกุลท่ีพบสมาชิก
จ านวนมากในประเทศไทย เช่น สกุลบุก (Amorphophallus Blume ex Decne.), สกุลอุตพิด (Typhonium 
Schott), สกุลกระดาด (Alocasia (Schott) G.Don), สกุลบอนจีน (Homalomena Schott), สกุลบุกคางคก 
(Arisaema Mart.), สกุ ลอุ ตพิ ดหิ น  (Cryptocoryne Fisch. ex Wydler), สกุ ลตะขาบ  (Rhaphidophora 
Hassk.), สกุลพลูช้าง (Scindapsus Schott)  (วินัยและคณะ, 2554) 

จากการส ารวจความหลากหลายของพืชตระกูลบุกบอน โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงใน  พ้ืนที่ป่าตาม
ธรรมชาติ ป่าชุมชน และพื้นท่ีชุมชนต่างๆ จาก 30 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ 
ล าปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี หนองคาย เลย อุบลราชธานี นครพนม นครราชสีมา 
สระบุรี กระบี ่ราชบุรี ชลบุรี ระยอง จันทรบุรี ตราด ชุมพร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ตรัง พังงา 
พัทลุง สงขลา พบพืชวงศ์บุกบอนจ านวน 36 ชนิด ในจ านวนนี้ เป็นชนิดท่ีมีการน ามาใช้ประโยชน์ด้านพืชอาหาร
จ านวน 14 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับจ านวนสมาชิกของพืชตระกูลบุกบอนท่ีพบในประเทศไทยท้ังหมด
จ านวนประมาณ 210 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่มีประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศในธรรมชาติ 
และใช้เป็นไม้ประดับ เนื่องจากมีลักษณะวิสัยของพืช รูปร่างของใบและดอกที่สวยงามแปลกตา ตัวอย่างไม้ประดับ
ในตระกูลบุกบอนท่ีพบท่ัวไป เช่น บอนสี หน้าวัว ฟิโลเดรนดรอน และอโกลนีมา เป็นต้น การใช้ประโยชน์จากพืช
ตระกูลบุกบอนในด้านอาหาร ซึ่งพบจ านวนน้อยเช่นนี้ เนื่องจาก พืชตระกูลนี้มีสารท่ีก่อให้เกิดอาการระคายเคือง
ต่อผิวหนังบริเวณท่ีสัมผัส หลายชนิด ดอกมีกลิ่นรุนแรง จึงไม่นิยมน ามาบริโภค มีจ านวนน้อยท่ีมีส่วนสะสมอาหาร
ใต้ดินรวมท้ังส่วนก้านช่อดอกสามารถน ามาประกอบอาหารได้ เช่น กลุ่มบุก (Amorphophallus spp. ) หรือบาง
ชนิดเท่านั้นท่ีสามารถบริโภคได้เกือบทุกส่วน ท้ังส่วนสะสมอาหารใต้ดิน ส่วนของใบ ก้านใบ และส่วนของดอกได้ 
เช่น บอนน้ า (Colocasia esculenta (L.) Schott.) ส าหรับงานวิจัยน้ี พืชตระกูลบุกบอนกลุ่มท่ีพบเป็นพืชอาหาร
มากท่ีสุดคือ พืชในสกุลบุก (Amorphophallus spp.) จ านวน 7 ชนิด ได้แก่ บุกอีรอก (Amorphophallus 
brevispathus Gagnep.) บุกโคยงัว (A. macrorhizus Craib) บุกเขา (A.  corrugatus  N.E.  Br.) บุกกาบโค้ง                  
(A. kachinensis Engl. & Gehrm.)  บุ ก หั ว ย า ว (A. longituberosus (Engl.) Engl. & Gehrm.)  บุ ก ด่ า ง               
(A. yunnanensis  Engl.) บุกคางคก (A. paeoniifolius (Dennst.) Nicolson) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาพันธุ์
บุกกินได้ในประเทศไทย โดย ทิพย์วัลย์ สุกุมลนันทน์ พบพันธุ์บุกท่ีกินได้จ านวน 10 ชนิด ชนิดท่ีไม่พบในการ
ศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ A.  krausei  Engl. A.  napiger  Gagnepain และ A.  tenuistylis  Hett. ซึ่งอาจมีสาเหตุ
จากปริมาณและการกระจายพันธุ์ลดน้อยลงในธรรมชาติ และอาจเข้าศึกษาส ารวจไม่ตรงระยะท่ีบุกพักตัว ไม่มีส่วน
ของใบหรือดอก 

กลุ่มพืชตระกูลบุกบอนท่ีส ารวจพบการใช้ประโยชน์ รองลงมาคือ สกุลบอน (Colocasia spp.) พบ 2 
ชนิด ได้แก่ เผือก (Colocasia esculenta (L.) Schott.) และออดิบ (Colocasia gigantea Hook. f.) ซึ่งใน
ประเทศไทยมีรายงานพบจ านวน 5 ชนิด และเป็นพืชอาหารจ านวนประมาณ 3 ชนิด  ต่อมาได้แก่ สกุลผักหนาม 
คือ ผักหนาม (Lasia spinosa (L.) Thwaites) พบมีการใช้ประโยชน์แพร่หลาย ประชาชนรู้จักชนิดพืชและ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้บ่อยครั้งมากขึ้น เนื่องจากได้รับข้อมูลการใช้ประโยชน์จากสื่อหลากหลายช่องทาง 
ประกอบกับการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก กระจายสินค้าท่ีเป็นกลุ่มผักพื้นบ้านได้รวดเร็วและเข้าถึงยังพื้นที่ต่างๆ ได้
มากขึ้น จากการศึกษาวิจัยน้ี พบว่า มีชนิดพืชตระกูลบุกบอนบางชนิด ท่ีมีการบริโภคในเฉพาะบางพื้นท่ี เช่น บอน



เต่า (Hapaline benthamiana (Schott) Schott) พบกระจายพันธุ์และใช้ประโยชน์เฉพาะบางหมู่บ้านทาง
ภาคเหนือ บอนส้ม (Homalomena rostrata Griff.) ซึ่งชาวกะเหรี่ยงในพื้นท่ีภาคเหนือใช้ประโยชน์  และอุตพิต 
(Typhonium trilobatum (L.) Schott ) ท่ีพบการใช้ประโยชน์เฉพาะบางพื้นท่ีทางภาคใต้ เป็นต้น ซึ่งชนิดท่ีมี
การใช้ประโยชน์เฉพาะบางพื้นท่ีเช่นนี้ หากได้รับการเผยแพร่ หรือพัฒนาปรับปรุงการประกอบอาหารท่ี
หลากหลาย ประชาชนในภูมิภาคอื่นๆ สามารถบริโภคได้ สามารถพัฒนาเป็นพืชปลูกเพื่อการบริโภคได้เป็นอย่างดี 

จากการศึกษาปริมาณการใช้ประโยชน์ พบว่า ชนิดท่ีมีการน ามาใช้ประโยชน์มากท่ีสุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ บอนน้ าหรือเผือก (Colocasia esculenta (L.) Schott.) ใช้ส่วนก้านมาประกอบอาหาร แกงบอนหรือ
รับประทานเป็นผักสดได้ ส่วนหัวสะสมอาหารน ามาประกอบอาหาร แปรรูปเป็นแป้งและผลิตภัณฑ์ต่างๆ บุกไข่ 
(Amorphophallus muelleri Blume) มีการส่งออกผงบุกไข่ไปยังประเทศจีน เป็นปริมาณมากเพื่อสกัด               
สารกลูโคมีแนน นอกจากนี้ยังสามารถน าส่วนของหัวสะสมอาหารใต้ดินมาท าเป็นอาหาร โดยต้องล้างน้ าสะอาด
หลายๆครั้ง หรือหมักไว้ข้ามคืน เพื่อลดความคัน ผักหนาม (Lasia spinosa (L.) Thwaites) นิยมรับประทานเป็น
ผักต้ม หรือน ามาถนอมอาหารโดยการดองกับน้ าซาวข้าวและเกลือ กินเป็นผักดองกับน้ าพริกได้หลายประเภท           
บุกอีรอก (Amorphophallus brevispathus Gagnep.) โดยใช้ส่วนของล าต้นเทียมเหนือดินน ามาประกอบ
อาหารประเภทแกง ตูนหรือออดิบ (Colocasia gigantea Hook. f.) ก้านใบรสจืด เย็น น ามากินเป็นผักสดหรือ
ประกอบอาหารประเภทแกงป่า หรือแกงกะทิได้ ข้อมูลการใช้ประโยชน์นี้ สอดคล้องกับวินัยและคณะ บรรยาย
การใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์บุกบอน ว่าพืชตระกูลบุกบอนท่ีมีการใช้ประโยชน์ในด้านเป็นพืชอาหารมนุษย์และสัตว์ 
เช่น เผือก (Colocasia esculenta (L.) Schott) หรือชื่อสามัญว่า taro plant จากหลักฐานต่างๆ บ่งชี้ว่ามีการ
ปลูกเพื่อ เป็นอาหารของมนุษย์มานานกว่า 2,000 ปี และมีต้นก าเนิดในทวีปเอเชียบริเวณ อัสสัมและพม่า ล าต้น
ใต้ดินสะสมอาหารหรือท่ีเรียกว่าหัวเผือกจะให้แป้งร้อยละ 13-19 ของน้ าหนักเฉลี่ย และใบท าให้สุกสามารถน ามา
รับป ระท าน ได้  บุ ก ค น โท , บุ ก เนื้ อ ท ราย , บุ ก ไข่  (Amorphophallus mulleri Blume) แ ละ  บุ ก ด่ าง 
(Amorphophallus yunnanensis Engl.) หัวน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  อาหารเพื่อสุขภาพ  ในปัจจุบันมี
บริษัทเอกชนน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร  ต่างๆ เช่น เส้นก๋วยเต๋ียว เนื้อสัตว์เทียม ลูกชิ้น ขนม และ
เครื่องดื่มผสมบุก หรือท่ีรู้จักกันดีคือ คอนยัค (konjac) (Amorphophallus konjac K. Koch)  เป็นพืชเศรษฐกิจ
ของประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทยก็มีการน าเข้ามาเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้หลายรูปแบบ  เช่น เส้น
ก๋วยเต๋ียว เยลลี่ เค้ก เป็นต้น ซึ่งอายุของหัวท่ีใช้ได้ประมาณ 1-3 ปี นอกจากนี้พืชในวงศ์บุกนี้ยังมีอีกหลายชนิดท่ี
น ามาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับเช่น พลูแฉก (Monostera deliciosa Liebm.), จอก (Pistia stratiotes L.), 
กระดาด (Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don)   

เมื่อศึกษามูลค่าของชนิดพืชท่ีมีการน ามาใช้ประโยชน์ในด้านพืชอาหารท้ังหมด พบว่า ชนิดท่ีมีมูลค่า
ค่อนข้างสูงและมีการประกอบกิจการปริมาณมากจ านวน 3 ล าดับ ได้แก่ บุกไข่  (Amorphophallus muelleri 
Blume) ใช้ประโยชน์โดยการสกัดสารกลูโคมีแนนเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ มีปริมาณการปลูก
และการผลิตสูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตาก เผือก (Colocasia esculenta (L.) Schott.) ปลูกเป็นการค้าส่งท้ัง
ตลาดภายในประเทศและสินค้าส่งออก มีปริมาณการผลิตมากในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
เพชรบูรณ์  ผักหนาม (Lasia spinosa (L.) Thwaites) ถึงแม้ว่ามีมูลค่าต่อหน่วย คือ จ าหน่ายเป็นมัดหรือก าหรือ
กิโลกรัม ไม่สูงมากนัก แต่พบว่ามีปริมาณการค้าในตลาดภายในประเทศค่อนข้างสูง บริโภคกันได้อย่างแพร่หลาย
ท่ัวประเทศ จึงมีแนวโนมที่ดีในทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ศักยภาพของพืชที่มีแนวโน้มที่ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการ
ผลิต การตลาด หรือการปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่ บุกไข่ (Amorphophallus muelleri Blume) ซึ่งมีปริมาณความ



ต้องการสูง จากการใช้ประโยชน์โดยการสกัดสารกลูโคมีแนนเพื่อแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และ
มูลค่าต่อกิโลกรัมค่อนข้างสูงและมีความผันแปรน้อย เผือก (Colocasia esculenta (L.) Schott.) พบมีการปลูก
เป็นการค้าส่งท้ังตลาดภายในประเทศและสินค้าส่งออก มีปริมาณการผลิตมากในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบูรณ์ ซึ่งมูลค่าขึ้นกับความสมบูรณ์ของผลผลิต หากมีการส่งเสริมการผลิตท่ีสามารถ
ควบคุมคุณภาพได้ จะท าให้สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้มูลค่าสูง หรือการปรับปรุงพันธ์ุต้านทางโรคและแมลง เป็น
ต้น และผักหนาม (Lasia spinosa (L.) Thwaites)  ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณความต้องการเพิ่มมากขึ้น มีการจ าหน่าย
ทุกภูมิภาคของไทย ถึงแม้ว่ามูลค่าไม่สูง แต่หากส่งเสริมด้านการแปรรูป หรือการถนอมอาหารเป็นรูปแบบผักดอง 
ผักกระป๋อง หรือผักอบแห้ง จะสามารถเพิ่มมูลค่าของผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น 

 
ชนิดพืชในวงศ์บุกบอนท่ีส ารวจพบมีการใช้ประโยชน์ 
 

1. Amorphophallus  brevispathus Gagnep.   บุกอีรอก 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พืชล้มลุกข้ามปี มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เจริญเติบโตได้ในดินร่วนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์

สูง ระบายน้ าดี พบได้ท่ัวไป ชอบขึ้นตามริมแม่น้ า ในพื้นท่ีโล่ง ทุ่งหญ้า พื้นท่ีท่ีมีความชื้นสม่ าเสมอและฝนตกชุก  

ใบเป็นใบเด่ียว ก้านใบยาวมีลักษณะกลมและอวบน้ า ไม่มีแกน ยาวประมาณ 50-120 เซนติเมตร ใบมีลายสีเขียว 
เทา น้ าตาล และด าเป็นจุดพื้นจุดด่าง มีก้านใบย่อยแตกออกจากปลายก้านใบ 2-3 ก้าน และมีใบประดับ 10-120 
ใบ ออกเป็นคู่ ลักษณะเป็นรูปคล้ายหอก ขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 10-50 เซนติเมตร และยาว
ประมาณ 15-25 เซนติเมตร ผิวใบเป็นคลื่น หูใบติดกับก้านใบย่อย ดอก ออกเป็นช่อ ก้านดอกยาวออกจากเหง้า 
ดอกอยู่ตรงปลายก้าน ลักษณะของดอกเป็นรูปคล้ายดอกหน้าวัว  ผล ออกผลเป็นกลุ่ม ลักษณะของผลเป็นรูป
ทรงกระบอกต้ังขึ้น มีผลย่อยรูปรีจ านวนมาก 

แหล่งตัวอย่างและข้อมูล น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี เลย ราชบุรี 
การกระจายพันธุ์  พบได้ท่ัวทุกภาคของไทย พบมากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

บริเวณป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา และป่าไผ่ 
การใช้ประโยชน์ ก้านและช่อดอกอ่อน รวมท้ังยอดอ่อน น ามาประกอบอาหารประเภทแกง 

เช่น แกงกะทิ แกงใส่ไข่มดแดง หรือแกงท่ีมีรสเปรี้นว ก่อนน ามาประกอบ
อาหาร ต้องน ามาต้มน้ าท้ิงหรือล้างแล้วต้มในน้ ามะขามเปียกเพื่อลดความคัน 

 
2. Amorphophallus corrugatus  N.E.  Br. บุกเขา 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  พืชล้มลุก หัว กลมแป้น สีน้ าตาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-15 เซนติเมตร ใบ เป็น
ใบเด่ียว ก้านใบ ยาว 10-95 เซนติเมตร ผิวเรียบเกลี้ยง สีก้านใบ เป็นสีขาวขุ่น เขียวอ่อน เหลืองนวล มีลวดลาย 
เป็นวงรีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม และน้ าตาลปนม่วงห่างๆ หรือซ้อนกัน หรือมี จุดเล็กๆ กระจายท่ัวใบ 
รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม ตรงโคนใบมีครีบเป็นแผ่นยาว ดอก เป็นช่อดอก ก้านช่อดอก
ยาว 10–70 เซนติเมตร สีเหมือนก้านใบ กาบหุ้ม ช่อดอก ยาว 7-24 เซนติเมตร รูปไข่ รูปรีแกมรูปไข่ ปลายกาบ
เว้าแหลมหรือป้าน และเปิดกว้างเกือบถึงโคน สีกาบหุ้มช่อดอก ด้านนอก สีเหลืองอ่อนสีเขียวปนเทาหรือขาว สี
น้ าตาลปนแดง มีจุดสีน้ าตาลปนม่วงกระจายท่ัว ขอบใกล้โคนมีสีม่วงแดง สีกาบหุ้มช่อดอกด้านใน สีเขียวอ่อนสี



ม่วงแดงอมชมพูตรงใกล้โคน ช่อเชิงลดมีกาบยาว 9-15 เซนติเมตร สั้นกว่ากาบหุ้มช่อดอก จะงอยเกสรเพศผู้รูปไข่ 
ผิวมีร่องหยักลึกคล้ายสมอง ผล ลักษณะผลรูปไข่ ค่อนข้างกลม ส่วนล่างของผลสีเขียวสดและเป็นสีแดงเมื่อผลแก่  

แหล่งตัวอย่างและข้อมูล จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
การกระจายพันธุ์  พบได้ทางภาคเหนือของไทย  และตอนเหนือของพม่า ตามป่าดิบเขา ป่าสนท่ี 

มีความชื้นค่อนข้างสูง 
การใช้ประโยชน์  หัวน าไปแกง นึ่งรับประทานกับมะพร้าวและน้ าตาล น าไปเชื่อมคล้ายมันหรือ

เผือกเชื่อม ท าแกงบวด และน าไปแปรรูปเป็นแป้งหรือวุ้นบุก หรือท าเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น 

 
3. Amorphophallus  kachinensis Engl. & Gehrm. บุกกาบโค้ง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  พืชล้มลุก มีหัวใต้ดิน หัวลักษณะกลม ผิวสีน้ าตาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-30 
เซนติเมตร ใบ เป็นใบเด่ียว ก้านใบ ยาว 20-100 เซนติเมตร ผิวเรียบเกลี้ยง สีของก้านใบ เป็นสีขาวขุ่นมีลวดลาย        
สีเขียวเข้ม สีน้ าตาลอมแดง สีเทา ใบ เป็นรูปรี ปลายใบแหลม ดอก เป็นช่อดอก ก้านช่อดอก ยาว 30-120 
เซนติเมตร สีและลายคล้ายก้านใบ กาบหุ้มช่อดอกยาว 10-25 เซนติเมตร เมื่อบานเต็มท่ีจะพับลงมาปิดส่วนของ
ช่อเชิงลดมีกาบ สีกาบหุ้มช่อดอก ด้านนอกเป็นสีเขียว เขียวปนน้ าตาล มีจุดประสีขาว มีขีดหรือเส้นสีม่วงแดงตาม
ความยาวของกาบ  สีกาบหุ้มช่อดอกด้านในตรงโคน ของกาบมีสีแดงเข้มมีขีดเล็กๆ และไฝหรือหูดเม็ดกลมนูน
ขนาดเล็ก กระจัดกระจายอยู่ท่ัวไป ช่อเชิงลดมีกาบยาว 8-15 เซนติเมตร สั้นกว่ากาบหุ้มช่อดอกมาก จะงอยเกสร
เพศผู้ มีลักษณะเด่นคล้ายดอกบัวตูม สีขาวครีม และตรงส่วนโคนมีรอยหยักเป็นร่องลึก ผล รูปไข่หรือค่อนข้าง
กลม สีเขียว และเป็นสีแดงเมื่อผลแก่  

แหล่งตัวอย่างและข้อมูล จังหวัดเชียงใหม่ 
การกระจายพันธุ์  พบทางตอนเหนือของพม่า (รัฐกะฉิ่น) ภาคเหนือของไทย ลาว จีน (ยูนาน)  

ตามป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณ 
การใช้ประโยชน์   หัวน าไปแกง น าไปน่ึงรับประทานกับมะพร้าวและน้ าตาล น าไปเชื่อมคล้ายมัน

หรือเผือกเชื่อมท าแกงบวด น าไปแปรรูปเป็นแป้งหรือวุ้นบุก หรือท าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารอื่น 
 

4. Amorphophallus longituberosus (Engl.) Engl. & Gehrm. บุกหัวยาว 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พืชล้มลุก หัว เป็นหัวยาว คล้ายหัวแครอทหรือหัวผักกาด  สีขาวขุ่น ยาว  20 

– 25 เซนติเมตร ใบ เป็นใบเด่ียว ก้านใบ ยาว 10-60 เซนติเมตร ผิวเรียบเกลี้ยง มีไขสีขาวเคลือบ สีของก้านใบสี
เทา ชมพูอ่อน เขียวอ่อน มีจุดประเป็นวงรีหรือขีดยาวๆ สีเทาหรือน้ าตาลเข้ม ใบเป็นรูปรีหรือรูปใบหอกโคนใบมี
ครีบ ดอก เป็นช่อดอก ก้านช่อดอก เหมือนก้านใบ ยาว 10 - 75 เซนติเมตร กาบหุ้มช่อดอก ยาว 4-20 เซนติเมตร 
ต้ังตรงเป็นรูปรี หรือสามเหล่ียมหน้าจั่ว สีกาบหุ้มช่อดอกด้านนอกสีเทา  สีน้ าตาล มีลวดลายเป็นจุด วงรี เส้นเล็กๆ 
สีแดงเข้มปนน้ าตาล สีกาบหุ้มช่อดอกด้านใน สีเทาปนขาวหรือเขียว ส่วนปลายสีม่วง ส่วนโคนเป็น สีเขียวเข้ม สี
เลือดนกจาง ขอบสีเทาอมม่วง ช่อเชิงลดมีกาบ ยาว 3-15 เซนติเมตร ไม่มีก้านและสั้นกว่ากาบหุ้ม ช่อดอก
เล็กนอ้ย จะงอยเกสรเพศผู้รูปร่างทรงกระบอกปลายเรียวมน ผล ผลกลม สีเขียวสด เปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อผลแก่  

แหล่งตัวอย่างและข้อมูล จังหวัดเชียงใหม่  และล าปาง 



การกระจายพันธุ์  พบได้ท่ัวทุกภาคของไทย  และภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซีย  
ตามพื้นที่ป่าไผ่ท่ีมีดินร่วนซุย หรือป่าดิบเขาที่มีเศษใบไม้ปกคลุมหนาแน่น 

การใช้ประโยชน์   ก้านใบและดอกอ่อนน าไปแกงหรือท าอาหารในลักษณะของพชืผัก 
 

5. Amorphophallus  muelleri Blume  บุกไข่ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  พืชล้มลุก หัวกลม หรือกลมแป้น ผิวสีน้ าตาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-28 

เซนติเมตร ใบ เป็นใบเด่ียว หรืออาจมีสองใบใน 1 หัว ก้านใบ ยาว 40-180 เซนติเมตร สีเขียว สีน้ าตาลปนเขียว 
หรือสีด า  มีลวดลายหลายแบบ เป็นวงรียาว เป็นเหล่ียม เป็นจุดกลม  มีลักษณะพิเศษคือมีหัวขนาดเล็กบนก้านใบ 
ใบเป็นรูปใบหอกและรูปรีแกมใบหอก ดอก เป็นช่อดอก ก้านช่อดอก เหมือนก้านใบ ยาว 30-60 เซนติเมตร กาบ
หุ้มช่อดอก รูปสามเหลี่ยม กว้างมากกว่ายาว สีกาบหุ้มช่อดอกด้านนอก มีหลายสี ตรงส่วนโคนสีเขียวซีด หรือสี
ชมพูขุ่น มีจุดสีขาว สีด า และสีเขียว ส่วนปลายสีม่วงปนน้ าตาล สีชมพูเข้ม สีกาบหุ้มช่อดอกด้านในตรงส่วนโคน สี
ชมพูเข้มหรือสีเหลือง ปนชมพู ส่วนปลายเป็นสีม่วง สีน้ าตาลปนกับสีเขียวขุ่น มีจุดและวงรีสีขาว ช่อเชิงลดมีกาบ
ยาวกว่ากาบหุ้มช่อดอก จะงอยเกสรเพศผู้ รูปกรวยคว่ าปลายแหลม หรือรูปร่างแบนกว้าง ปลายมน ผล รูปไข่ 
เขียวสด เปลี่ยนเป็นสีแดงสดเมื่อผลแก่   

แหล่งตัวอย่างและข้อมูล จังหวัดตาก และแม่ฮ่องสอน 
การกระจายพันธุ์  พบได้แถบชายฝ่ังอันดามัน พม่า และภาคเหนือของไทย ตามป่าเบญจพรรณ  

ป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา 
การใช้ประโยชน์  หัวน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันมี

บริษัทเอกชนน าหัวบุก ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น เส้นก๋วยเต๋ียว 
ลูกชิ้น เนื้อสัตว์เทียม ขนม และเครื่องดื่มผสมบุก จ าหน่าย ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศลักษณะทางพฤกษศาสตร ์

 
6. Amorphophallus  macrorhizus Craib  บุกโคยงัว 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ หัว หัวยาวขนาดใหญ่ สีน้ าตาลเข้ม ยาว  15-35 เซนติเมตร ใบ เป็นใบเด่ียว         
ก้านใบ ยาว 40-120 เซนติเมตร มีขนอ่อนสั้นๆ คล้ายผ้าก ามะหย่ี สีของก้านใบ สีเขียวอ่อน มีจุดประหรือขีดสีขาว        
สีแดงปนน้ าตาล และสีเขียวเกือบด าเป็นวงขนาดใหญ่ ใบเป็นรูปรีจนถึงรูป ไข่กลับ ปลายใบเรียวแหลม หรือต่ิง
แหลม ดอก เป็นช่อดอก ก้านดอก เหมือนก้านใบ ยาว  60-12 เซนติเมตร กาบหุ้มช่อดอก ต้ังตรงคล้ายรูปเรือ 
ยาว 9-25 เซนติเมตร ส่วนล่างซ้อนกันคล้ายปากแตร เปิดกว้างจนถึงส่วนของเกสรเพศเมีย สีกาบหุ้มช่อดอก ด้าน
นอกสีเขียวซีดมีจุดสีเขียวเข้มตรงส่วนโคนกาบขอบสีม่วง สีกาบหุ้มช่อดอกด้านในสีเขียวซีด สีแดงเลือดนกปน  สี
น้ าตาลสลับกับสีเขียวหรือสีแดงตลอดท้ังกาบ โคนกาบด้านในมีขนนุ่มสั้น ช่อเชิงลดมีกาบ ยาว 3 -15 เซนติเมตร 
และยาวกว่ากาบหุ้มช่อดอกมาก จะงอยเกสรเพศผู้ รูปร่างยาวเรียว ปลายแหลม มีขนอ่อนบางสีน้ าตาล  กระจัด
กระจาย อยู่ท่ัวไปหรืออาจไม่มีก็ได้ ผล ผลกลมหรือรูปไข่สีเขียวสดและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มเมื่อผลแก่  

แหล่งเก็บตัวอย่างและศึกษาขอ้มูล จังหวัดล าปาง และพิษณุโลก 
การกระจายพันธุ์   พบทางภาคเหนือของไทย ตามป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณ 
การใช้ประโยชน์    ก้านใบและดอกอ่อนน าไปแกงหรือท าอาหารในลักษณะของพชืผัก 



 
7. Amorphophallus  paeoniifolius (Dennst.) Nicolson  บุกคางคก 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ หั ว กลมแป้น  ขนาดใหญ่  สีน้ าตาลเข้ม  ไม่มีหรือมีหน่อ เล็กรอบหั ว 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 20-30 เซนติเมตร ใบ เป็นใบเด่ียวหรือบางครั้งอาจมี 2 ใบ ใน 1 หัว ก้านใบ ยาว 1 -2 เมตร สี
ก้านใบ สีเขียวซีด สีเขียวเข้ม หรือสีด าปนเขียว มีลวดลายเป็นวงกลมขนาดใหญ่หรือจุดสีเขียวเข้ม สีขาว ผิวก้าน
ใบเป็นร่องและมี หนามทู่ ใบ เป็นรูปกลม รี รูปไข่ รูปไข่กลับ รูปรีขอบขนาน รูปใบหอก ปลายใบแหลม ดอก เป็น
ช่อดอก ก้านช่อดอก ส่วนใหญ่สั้น 3-5 เซนติเมตร สีอ่อนและผิวเรียบกว่าก้านใบ กาบหุ้ม ช่อดอกคล้ายรูประฆัง 
ยาว 10-40 เซนติเมตรกว้างมากกว่ายาว สีกาบหุ้มช่อดอกด้านนอกสีเขียวซีดน้ าตาลเข้ม สีแดงปนชมพู หรือสี
เขียว ขอบของกาบหุ้มช่อดอกหยักเป็นริ้วเหมือนระบายด้วยลูกไม้  สีกาบหุ้มช่อดอกด้านใน ตรงโคนกาบ สีเลือด
นกปนน้ าตาล ส่วนปลายสีขาวขุ่นและสีชมพูอ่อน ช่อเชิงลดมีกาบ ความยาวใกล้เคียงกาบ หุ้มช่อดอก จะงอยเกสร
เพศผู้คล้ายดอกบัวตูมขนาดใหญ่ ผิวย่นเป็นร่อง ผล ลักษณะรูปไข่ สีเขียวและเป็น สีแดง เมื่อผลแก่  

แหล่งตัวอย่างและข้อมูล จังหวัดพิษณุโลก แพร่ น่าน ล าปาง เชียงใหม่ เชียงราย  
แม่ฮ่องสอน และชุมพร 

การกระจายพันธุ์  พบได้ในมาดากัสการ์ อินเดีย มาเลเซีย จีนตอนใต้  อินโดจีน โพลีนีเซีย  
ออสเตรเลียตอนเหนือ และไทย ตามพื้นที่ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ 

การใช้ประโยชน์  หัวน าไปนึ่งรับประทานกับมะพร้าวและน้ าตาล ท าแกงบวด ก้านใบน าไปท า
ขนมคล้ายขนมกล้วย 

 
8. Amorphophallus  yunnanensis  Engl.  บุกด่าง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ หัว กลมแป้น หรือทรงกลม สีน้ าตาลเข้ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-20 เซนติเมตร          
ใบ เป็นใบเด่ียว ก้านใบ ยาว 10-80 เซนติเมตร ผิวเรียบเกลี้ยง สีของก้านใบ สีเขียวมะกอก สีเขียวเข้ม หรือสีเขียว
ปนน้ าตาล มีลวดลาย รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือรูปวงรี ใบ เป็นรูปรี เป็นวงรี  ปลายใบแหลม ตรงโคน มีครีบ
เป็นแผ่นกว้าง ดอก เป็นช่อดอก ก้านช่อดอก ยาว 10-65 เซนติเมตร สีเหมือนก้านใบ กาบหุ้มช่อดอก ยาว 9-27 
เซนติเมตร ลักษณะต้ังตรง ปลายเว้า โค้งลงมาปิดช่อเชิงลดมีกาบ สีกาบหุ้มช่อดอกด้านนอก สีขาวขุ่น หรือเขียว 
ปนขาว หรือสีชมพูซีด สีกาบหุ้มช่อดอกด้านใน สีเขียวปนขาว ไม่มีจุดประ ช่อเชิงลดมีกาบ  ยาว 7-10 เซนติเมตร 
สั้นกว่ากาบหุ้มช่อดอก จะงอยเกสรเพศผู้ คล้ายดอกบัว ค่อนข้างแบน ผล รูปไข่ สีเขียวสด เปลี่ยนเป็นสีฟ้าอมม่วง
เมื่อผลแก่  

แหล่งตัวอย่างและข้อมูล จังหวัดเชียงใหม่ 
การแพร่กระจายพันธุ์ ภาคเหนือของไทย  จีน  ตอนเหนือของเวียตนาม 
การใช้ประโยชน์   หัวน าไปท าอาหารโดยผ่านขบวนการแปรรูปอย่างง่ายได้แป้งหรือวุ้นบุกซึ่ง 

น าไปย าหรือผัดรับประทาน และน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารอื่น 
 

9. Colocasia esculenta (L.) Schott.  บอนน ้าหรือเผือก 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พืชล้มลุก ล าต้นเป็นหัว อยู่ใต้ดิน มีลักษณะหลายแบบแตกต่างกัน เช่นหัวทรง

กลมยาว หัวทรงกระบอก และเรียวยาว โดยส่วนขั้วของหัวเป็นตายอดวงกลมส าหรับแทงใบออก ผิวด้านนอกมี



หลายสีอาทิ สีน้ าตาล สีด า มักเกิดสะเก็ดเป็นชั้นตามแนวขวางของหัว ส่วนเนื้อด้านใน ลักษณะเป็นแป้งดิบสีขาว
นวล หรือสีขาวนวล และมีลายประสีม่วง บางพื้นท่ีเมื่อเจริญเติบโตเต็มท่ี มีหัวย่อยเกิดขึ้นบริเวณปลายราก ใบเป็น
ใบเด่ียซ เรียงวนเป็นชั้นๆ ก้านใบมีรูปทรงกลม ก้านใบขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 50-120 
เซนติเมตร ผิวด้านนอกของก้านเป็นเส้นใยหุ้ม ลอกออกเป็นเส้นได้ และอาจมีหลายสีตามชนิดพันธุ์ เช่น สีเขียว 
และสีแดงอมม่วง เนื้อก้านด้านในมีลักษณะเป็นเยื่อท่ีมีโพรงอากาศจ านวนมาก ปลายของก้านใบจะเชื่อมต่อกับ
แผ่นใบบริเวณตรงกลางของแผ่นใบ แผ่นใบ รูปหัวใจขนาดใหญ่ กว้าง 20-50 เซนติเมตร ยาว 30-80 เซนติเมตร 
อาจมีท้ังสีเขียว และสีแดงอมม่วง โคนแผ่นใบกว้าง เว้าตรงกลาง ปลายใบแหลม แผ่นใบเรียบ มีเส้นใบสีเขียวอม
ขาวมองเห็นชัดเจน ขอบใบหยักพลิ้วเป็นคลื่น โค้งพับเข้าตรงกลางเล็กน้อย ดอก ออกดอกเป็นช่อ ก้านช่อดอกทรง
กลม ผิวก้านช่อมีสีเหลือง ยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร ปลายสุดของก้านช่อดอกเป็นใบรองดอกท่ีหุ้มช่อดอก
ไว้เป็นรูปทรงกระบอกในขณะท่ีเป็นดอกตูม แผ่นใบรองดอกมีสีเหลือง ยาวประมาณ 15 -25 เซนติเมตร เมื่อดอก
บาน ใบรองดอกจะกางออก จนมองเห็นช่อดอกท่ีมีลักษณะทรงกระบอก ยาวประมาณ 8-12 เซนติเมตร และมีด
อกย่อยจ านวนมากล้อมรอบ แต่ละดอกมีขนาดเล็ก และลักษณะเป็นทรงกลมสีเหลืองเรียงกันแน่น ท้ังนี้ ตัวก้าน
ช่อดอก ใบรองดอก และดอกย่อย อาจมีสีเหลืองอ่อนหรือสีขาวครีม ผล ทรงกระบอก เปลือกผลมีสีเขียว และบาง 
เนื้อผลฉ่ าน้ า เมื่อผลแก่มีสีน้ าตาลอมด าส่วนภายในจะมีเมล็ดเล็กๆ จ านวนมาก 

แหล่งตัวอย่างและข้อมูล กาญจนบุรี ราชบุรี อุบลราชธานี หนองคาย เพชรบูรณ์ สระบุรี 
การกระจายพันธุ์  พบได้ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ในพื้นที่ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ที่ราบลุ่มแม่น้ า น้ าตกและล าธาร เป็นต้น 
การใช้ประโยชน์  ก้านใบน ามาแกงส้ม โดยต้ม 2-3 ครั้ง คั้นน้ าทิ้ง หรือ น าไปเผาก่อนน ามาปรุง  

เป็นอาหารต่างๆ หัวใต้ดิน ท าให้สุก กินสมานแผลในท้อง กัดฝีหนอง ท้ังต้น  
ต้มน้ าด่ืมบ่อยๆ แก้ไอ แก้เสมหะ ก้านใบให้รสเย็น ตัดใบและโคนก้านออก 
แล้วย่างไฟบิดเอาน้ าหยอดแผลแก้พิษคันอักเสบจากคางคก และน้ าคั้นจาก
ก้านใบใชเ้ป็นยานวด 

 
 

10. Colocasia gigantea Hook. f.  ออดิบ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  พืชล้มลุก อายุหลายปี มีเหง้าอยู่ใต้ดินก้านใบแทงออกจากเหง้า ก้าน

ใบยาวสีเขียวท่ีผิวมีแป้งเคลือบอยู่ ใบ รูปใบหอกแกมรูปไข่ ปลายใบมน ฐานใบเว้า ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น
เล็กน้อย ผิวใบมัน ใบกว้าง 40-50 เซนติเมตร ใบยาว 30-65 เซนติเมตร ก้านใบมีไคลสีขาวนวลเคลือบ เนื้อของ
ก้านใบกรอบน้ าและมี รูอากาศแทรกอยู่ในเนื้อก้านใบ ดอก เป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ ออกตามซอกกาบ ดอก
ย่อยแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกันฉ่ าน้ า ผล เป็นผลสด รูปไข่ถึงกลม สีเขียว เมื่อแก่เป็นสีแดง 

แหล่งเก็บตัวอย่างและศึกษาขอ้มูล ตราด ระยอง เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช พัทลุง 
การกระจายพันธุ์   พบได้ท่ัวทุกภาคของไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ในพื้นที่ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าไผ่ ที่ราบลุ่มแม่น้ า น้ าตกและล าธาร  
 



การใช้ประโยชน์ ก้านใบ และ ใบอ่อน สามารถน ามารับประทานเป็นผักสดร่วมกับ
น้ าพริก แกงรสจัด ส้มต า ลาบ ย า หรือน าไปปรุงอาหาร เช่น แกงส้ม 
แกงแค แกงกะทิ 

 
11. Hapaline benthamiana (Schott) Schott บอนเต่า 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  พืชล้มลุก สูงได้ถึง 30 เซนติเมตร หัวใต้ดินรูปรี ยาว 0.5-1.2 
เซนติเมตร เหง้าเรียว ยาว 2-6.5 เซนติเมตร มีเกล็ดหนาแน่น น้ ายางใส มี 1-5 ใบ รูปเงี่ยงลูกศร ยาว 5.5-17 
เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม แผ่นใบบางครั้งมีรอยด่าง ก้านใบยาว 4-30 เซนติเมตร ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ 
1-3 ช่อ ก้านช่อยาว 9-17 เซนติเมตร กาบยาว 4-8.7 เซนติเมตร โคนโอบหุ้มก้าน ยาว 1.5-3.3 เซนติเมตร แผ่น
กาบรูปรี ยาว 2.5-6.5 เซนติเมตร ช่อดอกยาว 3-6 เซนติเมตร ช่วงไม่มีดอกยาว 2.8-5.5 เซนติเมตร ดอกเพศเมีย
อยู่ด้านล่าง  มีประมาณ 7 ดอก เรียงเป็นแถวบนแกนช่วงกาบล่าง ช่วงดอกเพศผู้อยู่ช่วงบน อับเรณูเรียงชิด
กัน ยาว 0.5-1.1 เซนติเมตร ปลายมีรยางค์ มีอับเรณูท่ีเป็นหมัน ช่อผลมีกาบช่วงล่างหุ้ม ผลเรียงเป็นแถว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4-6 มม.  มีกาบหุ้ม ผลแก่สีขาวยอดเกสรเพศเมียติดทน 

แหล่งเก็บตัวอย่างและศึกษาขอ้มูล กาญจนบุรี ตาก ล าปาง 
การกระจายพันธุ์   พบได้ทางภาคเหนือและภาคตะวันตกของไทย ตามป่าดิบเขา  

ป่าไผ่ และป่าดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ 
การใช้ประโยชน์ ก้านใบ ใบอ่อน และช่อดอก มาประกอบอาหารพื้นบ้านได้หลายชนิด 

เช่น แกงส้ม หมก หรือน ามากินเป็นผักสด  
 

12. Homalomena rostrata Griff.   บอนส้ม 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  พืชล้มลุก ล าต้นสั้นป้อมเป็นกาบหุ้มคล้ายบอน แต่จะมีขนาดเล็กกว่า 

โดยจะมีความยาวได้ประมาณ 5-7.5 เซนติเมตร ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหัว พรรณไม้ชนิดนี้มักพบขึ้นตามท่ีชื้น
ในป่าท่ัวไป โดยเฉพาะทางภาคใต้ ใบบอนส้ม ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปหอกกลับ ปลายใบเรียว
แหลม โคนใบกลมหรือแคบ ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 5-15 เซนติเมตร และยาวประมาณ 15-60 
เซนติเมตร ส่วนก้านใบยาวได้ประมาณ 60 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อ ลักษณะของดอกเป็นแท่งกลมยาว          
ดอกเพศผู้จะอยู่ตอนบน ส่วนดอกเพศเมียจะอยู่ตอนล่างถัดจากดอกเพศผู้ แต่จะมีเป็นจ านวนน้อยกว่าดอกเพศผู้ 
หรืออาจจะมีดอกไม่มีเพศคั่นอยู่ระหว่างกลาง หรืออาจจะไม่มีก็ได้ ก้านช่อดอกยาว เมื่อดอกยังอ่อนอยู่จะเป็นสี
ขาว เมื่อดอกแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว มีกาบหุ้มช่อดอกยาวประมาณ 12-15 เซนติเมตร กาบนี้จะมีลักษณะ
ป่องออกตรงช่วงท่ีเป็นดอกเพศเมีย ตรงปลายจะเป็นรูปจะงอย ส่วนตรงกลางจะคอดและตอนบนแคบ 

แหล่งเก็บตัวอย่างและศึกษาขอ้มูล เชียงราย พะเยา ตาก แม่ฮ่องสอน  
การกระจายพันธุ์   พบได้ท่ัวไปทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก  

และภาคใต้ของประเทศไทย ตามป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณ 
การใช้ประโยชน์ ช่อดอก ยอดอ่อน และก้านใบ น ามาลอกเปลือกออกใช้ปรุงเป็น

อาหาร เช่น แกงเลียง แกงส้ม เป็นต้น 
 



13. Lasia spinosa (L.) Thwaites   ผักหนาม 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  พืชล้มลุกอายุหลายปี  ล าต้นเป็นเหง้าแข็งอยู่ ใต้ ดินทอดเลื้อย         

ทอดขนานกับพื้นดิน ต้ังตรงและโค้งลงเล็กน้อย ชูยอดขึ้น ชอบขึ้นในท่ีชื้นแฉะมีน้ าขัง มีหนามแหลมตามล าต้น ล า
ต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4-5 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 75 เซนติเมตร ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปหัวลูกศร ขอบใบ
หยักเว้าลึกเป็นแฉก รอยเว้าลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ ใบกว้างมากกว่า 25 เซนติเมตร ยาว 30-40 เซนติเมตร มี
หนามตามเส้นใบด้านล่าง ขอบใบเรียบหรือหยักเว้าลึก 9 พู ใบอ่อนม้วนเป็นแท่งกลม ปลายแหลม ก้านใบรูป
ทรงกระบอก ยาว แข็ง ยาว 40-120 เซนติเมตร มีหนามแหลมตามก้านใบและเส้นกลางใบ ดอกออกเป็นช่อเชิงลด 
ทรงกระบอก เป็นแท่งยาวเท่าๆกับใบ ประมาณ 4 เซนติเมตร แทงออกมาจากกาบใบ ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 75 
เซนติเมตรและมีหนาม มีดอกย่อยอัดกันแน่นเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ใบประดับเป็นกาบสีน้ าตาลแกมเขียวถึงสีม่วง 
กาบหุ้มม้วนบิดเป็นเกลียวตามความยาวของกาบ ยาวได้ถึง 55 เซนติเมตร ดอกเป็นช่อดอกแบบแท่งสแพดิก 
(spadix) ช่อดอกสีน้ าตาล ดอกตัวผู้อยู่ตอนบนและมีจ านวนมาก ดอกตัวเมียอยู่ตอนล่างและมีจ านวนน้อยกว่า ผล
เรียงชิดกันแน่นเป็นแท่งรูปทรงกระบอก ผลสด หนาและเหนียว ผลอ่อนสีเขียวมีเนื้อนุ่ม ผลแก่สีเหลืองแกมแดง   

แหล่งเก็บตัวอย่างและศึกษาขอ้มูล แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ เพชรบรูณ์ เลย อุบลราชธานี นครราชสีมา  
นครพนม ชลบุรี จันทรบุรี ชุมพร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา 
พังงา ตรัง กระบี ่

การกระจายพันธ์ุ   พบได้ทุกภาคของประเทศไทย ตามพื้นที่ชื้นแฉะ ริมน้ า บึง  
ล าธารท่ีมีน้ าไหลสะอาด 

การใช้ประโยชน์ ยอดอ่อน ใบอ่อน และดอกอ่อนของผักหนามมีรสจืด น ามา
รับประทานเป็นผักได้ โดยต้องน ามาลวกให้สุก หรือต้มกับกะทิ หรือ
น ามาดองกับน้ าเกลือและมะเขือเปาะดิบฝานใส่ลงไป ท าให้ เก็บ
รักษาไว้รับประทานได้นาน แกล้มกับน้ าพริกต่างๆ แกงไตปลาและ
ขนมจีน หรือน าใช้ประกอบอาหารประเภท ผัด หรือแกง เช่น แกง

ส้ม แกงไตปลา  
 

14. Typhonium trilobatum (L.) Schott   อุตพิต 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  พืชล้มลุก สูงประมาณ 10-45 เซนติเมตร มีหัวขนาดเล็กอยู่ใต้ดิน      

หัวค่อนข้างกลมหรือแป้น เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.2 เซนติเมตร เนื้อในหัวสีขาวหรือสีนวล มีกลิ่นหอม
เฉพาะตัว ใบเป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลับเป็นวงบริเวณผิวดิน แผ่นใบแผ่ย่นเป็นลอนเล็กน้อย ใบเป็นรูปไข่ปลาย
แหลมหรือเป็นรูปลูกศรแกมรูปหัวใจ ขอบใบเรียบหรือหยักเว้าแบ่งออกเป็นแฉก 3 แฉก โคนใบเว้าลึกเข้าหาก้าน
ใบ มีความกว้างและยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวมัน มีลายหรือมีจุดประสีม่วง ก้านใบยาว
ประมาณ 37 เซนติเมตร ก้านใบสีน้ าตาลอมแดงหรือสีแดงอมม่วง ดอกออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกเป็นสีเลือดนกปน
สีน้ าตาลหรือสีแดงเข้ม       กาบหุ้มช่อดอกยาวประมาณ 6-15 เซนติเมตร มีสีแดงเข้ม เมื่อดอกบานดอกมีสี
เหลืองอ่อนหรือสีขาว ดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน ดอกเพศเมียจะอยู่ตรงโคนแท่ง เหนือดอกเพศเมีย
เป็นดอกฝ่อสีขาว ถัดไปเป็นท่ีว่าง เหนือท่ีว่างจะเป็นดอกเพศผู้สีชมพู ผลเป็นรูปทรงกลมหรือรูปขอบขนาน ภายใน
มีเมล็ด 1 เมล็ด 



แหล่งเก็บตัวอย่างและศึกษาขอ้มูล นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 
การกระจายพันธุ์   พบได้ทุกภาคของประเทศไทย ตามป่าเบญพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าไผ่ 

 การใช้ประโยชน์   ทางภาคใต้ น ายอดอ่อนและก้านใบมาเผาไฟ แล้วน าไปท าแกง 
กะทิได้ หรือน าก้านใบสดมาลอกผิวออกใช้แกงส้มแบบเดียวกับแกง
บอน กาบใบน ามาหั่นให้เป็นฝอยละเอียดใช้ดองกินเป็นอาหารผัก
หรือเครื่องเคียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอนที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นพืชอาหารได้ 
เช่น ยอดเผือก (Colocasia esculenta (L.) Schott. )ช่อดอกผักหนาม (Lasia spinosa (L.) Thwaites) ดอกอุตพิด 
(Typhonium trilobatum (L.) Schott) บอนเต่า (Hapaline benthamiana (Schott) Schott) หัวบุกเขา 
(Amorphophallus corrugatus  N.E.  Br.) ต้นบุกคางคก (Amorphophallus  paeoniifolius (Dennst.) 
Nicolson) บอน (Colocasia esculenta (L.) Schott.) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหลากหลายของพืชตระกูลบุกบอนในธรรมชาติ มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ด้านพืช
อาหารได้ แตอ่ีกหลายชนิด มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ดา้นไม้ประดับได้ด ี

 

พืชตระกูลบอนหลายชนิดที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ดา้นพืชอาหารได้ มักท าให้เกิดอาการคันที่บริเวณสัมผัส 
หรืออาการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารได้จากผลึกแคลเซียมออกซาเลต ภูมิปัญญาโบราณแกโ้ดยการ

ประกอบอาหารร่วมกับพืชที่มีรสเปรี้ยว เช่น น้ ามะขามเปยีก ยอดมะขามออ่น ใบส้มป่อย หรือน้ ามะนาว   
ความเปร้ียวจะช่วยท าลายผลึกแคลเซียมออกซาเลตได้ 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความหลากหลายของพืชตระกูลบุกบอนในธรรมชาติ มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ด้านพืช
อาหารได้ แตอ่ีกหลายชนิด มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ดา้นไม้ประดับได้ดี 

 

บอน (Colocasia esculenta (L.) Schott.)  สามารถน าสว่นประกอบต่างๆ มาประกอบอาหารได้หลายประเภท 
ดอกของบอนมกีลิ่นหอมออ่นๆ ชาวเขาในภาคเหนือนิยมน ามาหอ่ใบตองหรือใบคล้าน้ าแล้วย่างใส่เครื่องเทศต่างๆ 
แล้วน ามาโขลกใส่เนื้อปลา เป็นน้ าพรกิรบประทานกับเนื้อสัตว์หรือผักต้ม 

 



 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
จากการศึกษาวิจัยความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จ าแนกชนิดพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไปวงศ์บุกบอน 

Araceae สามารถสรุปได้ว่า ความหลากหลายของสมาชิกพืชในวงศ์บุกบอนมีอยู่อย่างหลากหลาย แต่มีชนิดหรือ
กลุ่มท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ด้านพืชอาหารได้เพียงส่วนหนึ่ง โดยกลุ่มท่ีพบเป็นพืชอาหารมากท่ีสุดคือพืชใน
สกุลบุก เช่น บุกอีรอก (Amorphophallus brevispathus Gagnep.) บุกโคยงัว (A. macrorhizus Craib)         
บุ ก เข า  (A.  corrugatus  N.E.  Br.)  บุ ก ก า บ โ ค้ ง  (A. kachinensis Engl. & Gehrm.)  บุ ก หั ว ย า ว                  
(A. longituberosus (Engl.) Engl. & Gehrm.) บุกด่าง (A. yunnanensis  Engl.) บุกคางคก (A. paeoniifolius 
(Dennst.) Nicolson)  ส กุ ล บ อ น  เช่ น  เผื อ ก  (Colocasia esculenta (L.) Schott.) อ อ ดิ บ  (Colocasia 
gigantea Hook. f.)  สกุลผักหนาม ผักหนาม (Lasia spinosa (L.) Thwaites) ซึ่ งพบมีการใช้ประโยชน์
แพร่หลาย ประชาชนรู้จักชนิดพืชและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้บ่อยครั้งมากขึ้น จากการมีสื่อหลากหกลาย
ช่องทางให้ได้ศึกษาและปฏิบัติตาม ประกอบกับการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก ท าให้กระจายสินค้าท่ีเป็นกลุ่มผัก
พื้นบ้านได้แพร่หลายขึ้น และพบชนิดท่ียังคงมีการบริโภคในเฉพาะบ างพื้นท่ี เช่น บอนเต่า (Hapaline 
benthamiana (Schott) Schott)  บ อ น ส้ ม  (Homalomena rostrata Griff.)   อุ ต พิ ต  (Typhonium 
trilobatum (L.) Schott ) บุกโคยงัว (A. macrorhizus Craib) 

ศักยภาพของพืชที่มีแนวโน้มที่ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการผลิต การตลาด หรือการปรับปรุงพันธุ์ 
ได้แก่ บุกไข่ (Amorphophallus muelleri Blume) ซึ่งมีปริมาณความต้องการสูง จากการใช้ประโยชน์โดยการ
สกัดสารกลูโคมีแนนเพื่อแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และมูลค่าต่อกิโลกรัมค่อนข้างสูงและมีความผัน
แปรน้อย เผือก (Colocasia esculenta (L.) Schott.) พบมีการปลูกเป็นการค้าส่งท้ังตลาดภายในประเทศและ
สินค้าส่งออก มีปริมาณการผลิตมากในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบูรณ์ ซึ่งมูลค่าขึ้นกับความ
สมบูรณ์ของผลผลิต หากมีการส่งเสริมการผลิตท่ีสามารถควบคุมคุณภาพได้ จะท าให้สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้
มูลค่าสูง หรือการปรับปรุงพันธุ์ต้านทางโรคและแมลง เป็นต้น และผักหนาม (Lasia spinosa (L.) Thwaites)  
ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณความต้องการเพิ่มมากขึ้น มีการจ าหน่ายทุกภูมิภาคของไทย ถึงแม้ว่ามูลค่าไม่สูง แต่หาก
ส่งเสริมด้านการแปรรูป หรือการถนอมอาหารเป็นรูปแบบผักดอง ผักกระป๋อง หรือผักอบแห้ง จะสามารถเพิ่ม
มูลค่าของผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น 

เมื่อศึกษามูลค่าของชนิดพืชท่ีมีการน ามาใช้ประโยชน์ในด้านพืชอาหารท้ังหมด พบว่า ชนิดท่ีมีมูลค่า
ค่อนข้างสูงและมีการประกอบกิจการปริมาณมากจ านวน 3 ล าดับ ได้แก่ บุกไข่ (Amorphophallus muelleri 
Blume) ใช้ประโยชน์โดยการสกัดสารกลูโคมีแนนเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ มีปริมาณการปลูก
และการผลิตสูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตาก เผือก (Colocasia esculenta (L.) Schott.) ปลูกเป็นการค้าส่งท้ัง
ตลาดภายในประเทศและสินค้าส่งออก มีปริมาณการผลิตมากในพื้นท่ีจังหวัดสระบุ รี ประจวบคีรีขันธ์ และ
เพชรบูรณ์  ผักหนาม (Lasia spinosa (L.) Thwaites) ถึงแม้ว่ามีมูลค่าต่อหน่วย คือ จ าหน่ายเป็นมัดหรือก าหรือ
กิโลกรัม ไม่สูงมากนัก แต่พบว่ามีปริมาณการค้าในตลาดภายในประเทศค่อนข้างสูง บริโภคกันได้อย่างแพร่หลาย
ท่ัวประเทศ จึงมีแนวโนมที่ดีในทางเศรษฐกิจ 

 
 



 
  

10. การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์  

ข้อมูลที่เกิดจากการศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชตระกุลบุกบอนนี้ สามารถน ามาประกอบการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ด้านพืชอาหาร และส่งเสริมให้มีการบริโภคอย่างถูกต้อง ถูกชนิด ถูกวิธีการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านการ
ประกอบอาชีพการเกษตร การผลิตพืชอาหารเพื่อการจ าหน่าย เป็นแนวทางส าหรับการศึกษาต่อยอดการผลิต การ
แปรรูปอาหารให้มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญทั้งในประเทศไทยและ
กลุ่มประเทศอาเซียน  

 

11. ค าขอบคุณ   
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้น าชุมชน ผู้ให้ข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากพืชท่ีศึกษาในทุกพื้นท่ี ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นท่ี ท่ีให้ความอนุเคราะห์ ข้อมูล ด้านภูมิปัญญา และให้ความ
ช่วยเหลือในการประสานกับพื้นท่ีส ารวจเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณผู้บริหารส านักคุ้มครองพันธ์ุพืชทุกท่าน และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน ท่ีให้การสนับสนุน และให้
ความร่วมมือในการด าเนินงานวิจัย 
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