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เรือ่ งทัว่ ไปเกีย่ วกับเอือ้ งหมายนา
พืชในสกุลเอือ้ งหมายนา (Spiral Flag) (สกุล Costus L.) อยูใ นวงศ ZINGIBERACEAE มี
ประมาณ 90 ชนิด เปนไมเนือ้ ออน มีเหงาใตดนิ ลําตนเหนือดินแตกเปนกอใบเดีย่ ว เรียงเวียนสลับ
กาบใบบิด หุม ลําตน ดอกออกทีป่ ลายลําตนเหนือดิน หรือแทงออกจากดินโดยตรงบนลําตนเหนือดินที่
ไมมใี บชอดอก ประกอบดวย กาบรองดอกที่เรียงเวียนสลับซอนทับกัน ดอกเกิดทีซ่ อกกาบรองดอก 1-2
ดอก กลีบเลี้ยงเชือ่ มติดกันเปนหลอด เปน 3 พู กลีบดอกเชือ่ มติดกันเปนหลอด ปลายแยกเปน 3 กลีบ
มีขนาดเทากันหรือกลีบดานบนสุดมีขนาดใหญกวาเล็กนอย เกสรตัวผูที่ไมสมบูรณ 1 อัน เปลีย่ นรูปราง
ไป มีลักษณะคลายกลีบดอก มวนเปนรูปแตร และมีขนาดใหญกวากลีบเลีย้ งและกลีบดอก เกสรตัวผูที่
ไมสมบูรณดา นขางลดรูปไป เกสรตัวผูท ส่ี มบูรณมี 1 อัน กานเกสรตัวผูแ ผแบนมีลกั ษณะคลายกลีบดอก
กับละอองเรณูติดอยูตรงกลางกาน ยอดเกสรตัวเมียอยูร ะหวางถุงอับละอองเรณู รังไขมี 3 ชอง มีออวูล
จํานวนมาก ผลเปนแคปซูล เมล็ดเปนเหลีย่ ม มีแอวิล เปนพืชที่มีถิ่นกําเนิดในเขตรอน พืชสกุลนี้สวน
ใหญปลูกเปนไมประดับในทีไ่ ดรบั รมเงาบาง และมีความชืน้ สูง บางชนิดทีป่ ลูกเปนไมตดั ดอก ไดแก

เอื้องหมายนา
Wild Ginger; Crepe Ginger; Malay Ginger;
Spiral Flag; Common Spiral Ginger
ชื่อวิทยาศาสตร : Sostus speciosus (J.G. Koenig) Sm.
วงศ
: Zingiberaceae
ชื่อสามัญ

:

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมเนื้อออน มีเหงาใตดนิ ออกเปนกอแนน สูง 1-3 เมตร กาบ
ใบปด โอบรอบลําตน สีแดงหรือนําตาลแดง
้
มีประสีเขียว ใบกวาง 3-10 เซนติเมตร ยาว 12-25
เซนติเมตร ใบรูปรี รูปใบหอกปลายใบแหลม โคนใบมน ดานหลังใบเลีย้ งหรือมีขน ดานทองใบมีขนนุม สี

เงินเปนมันคลายเสนไหม ชอดอกออกทีป่ ลายลําตน รูปไข ยาว 8-12 เซนติเมตร กาบรองดอกรูปไข
ปลายแหลม ปลายแข็งคลายหนาม สีเขียวปนแดง ยาว 1.5-4.5 เซนติเมตร แตละกาบรองรับดอกยอย
1 ดอก ดอกทยอยบานครั้งละ 1-2 ดอก กลีบเลีย้ งเชือ่ มติดกันเปนหลอด และเปนสัน 3 สัน ปลายแยก
เปน 3 กลีบ แยกเปน 2 ปาก ปากดานลาง 1 กลีบ กลีบแยกลึก ปากดานบนมี 2 กลีบดอก 3 กลีบ
กวาง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 4-5 เซนติเมตร โดนกลีบเชือ่ มติดกันเล็กนอยสีขาว เกสรตัวผูที่ไม
สมบูรณเปลี่ยนไปมีลักษณะคลายกลีบดอก มีขนาดใหญกวากลีบดอก กวางประมาณ 10 เซนติเมตร
ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร รูปไขกลีบ สีขาว ขอบมวนซอนทับกัน ตรงกลางกลีบดานในเปนสีเหลือง มี
ขนสีเหลืองปกคลุม เปนสันตืน้ ๆ 3 สันไปยังปลายกลีบ เกสรตัวผูที่สมบูรณ 1 อัน กานเกสรตัวผูแผ
แบนเปนแถบกวางประมาณ 1.2 เซนติเมตร ยาว 4-4.5 ซม. โดยสวนปลายกวางประมาณ 6-7 มม. สี
เหลืองเขมและมวนลงดานลาง อับละอองเกสรตัวผูต ดิ อยูใ ตบริเวณสีเหลือง กวาง 3.5 มิลลิเมตร ยาว 1
เซนติเมตร เกสรตัวเมีย 1 อัน กานเกสรเปนอิสระ สวนปลายแทรกอยูร ะหวางถุงละอองเกสรตัวผู ยอด
เกสรตัวเมียแผออกอยูเ หนืออับละอองเกสรตัวผู รังไขมี 3 ชอง มีออวูลจํานวนมาก ผลรูปไข ยาว 1-2.5
เซนติเมตร สีแดงสด เมล็ดสีดํา
นิเวศวิทยา
: เปนพืชทีเ่ จริญไดดที ง้ั ในทีไ่ ดรบั รมเงาบาง หรือกลางแสงแดดจัด และมี
ความชืน้ สูง
การกระจายพันธุ : ถิน่ กําเนิดทีอ่ นิ เดีย เอเซียตะวันออกเฉียงใต ถึงนิวกินี
การขยายพันธุ : แบงกอ เพาะเมล็ด
ประโยชน
: นิยมตัดประดับแจกันทัง้ ตนทีม่ ชี อ ดอกเนือ่ งจากทัง้ ตนและกาบประดับสวย
งามแปลกตา นอกจากนีย้ งั ปลูกเปนไมประดับ ในมาเลเซีย อินเดีย และฟลปิ ปนส ใชหนอออนใสแกง
เปนผัก เหงามีสารชือ่ diosgenin ใชสงั เคราะหสเตอรอยดฮอรโมน นํ้าคัน้ เปนยาระบาย รับประทานกับ
พลู แกไอ ใบแกไข

RED SNAKE
ชื่อสามัญ
: Red Snake; Cobra, Snake; Stenophyllus
ชื่อวิทยาศาสตร : Costus stenophyllus
วงศ
: Zingiberaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :
ไมเนื้อออน มีเหงาใตดนิ ลําตนเหนือดินออกเปนกอ บอบ
บางสูงไดถงึ 2 เมตร หรือมากกวา ลําตนสีเขียว มีวงสีคลํา้ เปนชวง
ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ใบรูปแถบ ๆ ชอดอกแทงออกจากพืน้ ดินโดย
ตรง กานชอดอกสัน้ รูปรี ปลายแหลม กาบรองดอกเรียงเวียนซอนทับ
กันสีแดง กลางกาบมีเสนสีเหลือง ดอกสีเหลืองสดโผลพน กาบรอง
ดอก สีตดั กันสวยงาม

นิเวศนวทิ ยา : ปลูกในทีม่ รี ม เงาบาง
การขยายพันธุ : แบงกอ
ประโยชน
: นิยมตัดทัง้ ตน ปกแจกัน สําหรับการจัดดอกไมแบบญี่ปุน เนือ่ งจากลําตนมี
สีเขียวลายสีคลําตั
้ ดกันสวยงามแปลกตา

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

