
 

 
 

พรรณไมในเสฉวน 
 

วิชัย ปทุมชาตพิัฒน* 
  

*โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏ 
บาน
     

สมเด็จเจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

อากาศในชวงกลางเดือนมีนาคมของ
เมืองเฉินตู ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน
ไมหนาวมากเพราะเข า สูฤดู ใบไมผลิแลว 
ดอกไมเมืองหนาวแขงกันออกดอกสวยสะพร่ัง
เต็มไปหมด ซ่ึงนอกจากจะตกแตงพรรณไมบน
เกาะกลางถนนในตัวเมืองเฉินตูแลว บนฟุตบาท
และสวนสาธารณะท่ีผานไปมาก็สวยงามอยาง
สุดๆ มีการเลือกสรรพรรณไมตามฤดูกาลปลูก
ไวอยางลงตัวนามหัศจรรยเปนอยางยิ่ง พื้นท่ีวาง
ใ น เ ข ต อ า ค า ร บ า น เ รื อ น แ ล ะ โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมตางแขงกันตกแตงโชวความ
สวยงามของไมดอกไมประดับท้ังไมยืนตนและ
ไมลมลุกกันอยางเต็มท่ี  นับเปนประโยชนอยาง
ยิ่งสําหรับคนรักตนไมหลายๆ ทาน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูที่สอนวิชาไมดอกไมประดับอยางเชน
กระผม  ซ่ึงนอกจากจะไดพบเห็นไมดอกท่ีไม
เคยเห็นมากอน  ไมดอกไมประดับท่ีเคยเห็นแต
ในรูปภาพหรือในตําราก็ไดเห็นของจริงตัว
เปนๆ   และท่ีภาคภูมิใจไมนอยคือไดมีโอกาส
ถายทอดความรูเร่ืองพรรณไมสวยๆ เหลานั้นแก

เพื่อนอาจารย  ไกดชาวจีน ทัวรชาวไทยกลุมอ่ืน
ท่ีมาสมทบ รวมท้ังทีมงานของบริษัททัวร ท่ี
นําไปในคร้ังนี้          

ชวงระหวางวันท่ี11– 16 มีนาคม 2550 
ของเมืองเฉินตูเปนชวงท่ีอากาศคอนขางหนาว  
อุณหภู มิ ใน เ มืองอยู ร ะหว า ง  7 –1 1  องศา
เซลเซียส ชาวจีนแตงชุดกันหนาวท้ังสูทท้ัง     
โอเวอรโคทกันหลายรูปแบบโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สาวจีนนั้นสีสันของโอเวอรโคทมีหลากหลาย
สีสัน สวมบูทสนสูงเดินฉับๆมุงหนาไปทํางาน
อยางเรงรีบ  พรอมท้ังอาหารในมือซาย ตะเกียบ
ในมือขวา เดินไปกินไปเปนเร่ืองปกติของคน
เมืองใหญท่ีมีพลเมืองกวา 30 ลานคน แมวาจะ
เขาฤดูใบไมผลิแลว   แตหิมะท่ีตกทับถมไว
ในชวงฤดูหนาวท่ีผานมายังละลายไมหมด ยังคง
มีหิมะหลงเหลืออยูบนยอดเขางอไบซ่ึงสูงกวา
ระดับน้ําทะเล 3,099 เมตร  สูงกวายอดดอย    
อิ น ท น น ท ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ท่ี สู ง ก ว า
ระดับน้ําทะเล 2,565 เมตร  พรรณไมบนยอดเขา
งอไบสวนใหญเปนสนภูเขาหลายชนิด (ภาพท่ี 

สาระนารู
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สองขางทางหลวงขนาดแปดเลนไดพบ
เห็นแปลงปลูกพืชดอกสีเหลืองท่ีช่ือวา แร็ปสีด
(rapeseed)เ ต็มไปหมด  (ภาพท่ี  3) แปลงละ
หลายรอยไรรวมพ้ืนท่ีเพาะปลูกแลวหลายหม่ืน
หลายแสนไร  ทุกคนท่ีอยูในรถตองชะเงอคอยื่น
หนาไปช่ืนชมความสวยงาม  บางก็ขอใหรถ
ชะลอความเร็วลงเพื่อบันทึกภาพท่ีสวยมาก  

เนื่องจากเกษตรกรปลูกแร็ปสีดไดสมํ่าเสมอ 
บํารุงรักษาดีจึงออกดอกพรอมกันท้ังหมด ไมมี
วัชพืชปะปนเลย แปลงปลูกเปนแนวขอบเขต
ชัดเจนเพิ่มความสวยงามมากย่ิงข้ึน  นับเปน
ความโชคดีท่ีไดเดินทางมาท่ีเมืองนี้ในชวงท่ี
กําลังออกดอกอยางเต็มท่ีพอดี อีกเพียงไมกี่วัน
กลีบดอกสีเหลืองอรามเหลานี้ก็จะรวงโรย  แลว
ติดฝกและเมล็ดใหเก็บเกี่ยวภายในอีก 1 เดือน
ตอมา  เนื่องจาก    แร็ปสีดเปนพืชลมลุกอายุเก็บ
เกี่ยวเมล็ดเพียง 3–4 เดือน  เม่ือฝกแหงตนก็จะ
ตายไป  เกษตรกรชาวจีนและเมืองหนาวหลาย
แหงในโลกนี้ปลูกแร็ปสีดเพื่อสกัดเอาน้ํามัน
สําหรับปรุงอาหารเหมือนน้ํามันพืชชนิดอ่ืนๆ 
เม่ือมีโอกาสเขาไปชมสินคาในแผนกเครื่องครัว
ของซูเปอรมารเก็ตในเฉินตู ก็ไมรอชาท่ีจะตรง
ไปแผนกน้ํามันพืชซ่ึงไดพบน้ํามันแร็ปสีดบรรจุ
ภาชนะขนาด 3 ลิตร ราคา 18 หยวน หรือ 90 
บาท อยากซ้ือขวดเล็กแบบท่ีประเทศไทยมา
อวดเพ่ือนๆ ก็ไมมี  ขอถายภาพก็ไมไดเนื่องจาก
ผิดกฎของหางเลยไมมีรูปขวดน้ํามันแร็ปสีดมา
ประกอบใหชม 

 

                
          ภาพท่ี 1. สนภูเขาบนยอดเขางอไบ                                  ภาพท่ี 2. ตระกูลโรโดเด็นดรอน 
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ภาพท่ี 3. แร็ปสีด  
 

ขออธิบายเร่ืองของแร็ปสีดสักเล็กนอย
ดังนี้ มีช่ือสามัญวา Rapeseed และมีช่ือสามัญ
อ่ืนๆ อีกหลายชื่อเชน rape และ rapa  เปนพืช
ตระกูลผักกาด  แร็ปสีดกเ็ปนผักกาดกวางตุง
ชนิดหนึ่งนั่นเอง  ไดถายภาพระยะใกลมายืนยนั
ดวย  แร็ปสีดมีช่ือวิทยาสตรวา Brassica  napus  
อยูในวงศ Brassicaceae แร็ปสีดจะปลูกไดเพียง
ปละคร้ัง  หากพลาดชมในคร้ังนี้ก็ตองรอไปอีก 
1 ป ชวงเดือนกุมภาพนัธถึงเมษายนเทานั้น    

ดอกไมท่ีสวยสงานาประหลาดใจท่ีสุด
ก็คือแม็กโนเลีย (Magnolia) ซ่ึงมี 2 สี คือขาวกับ
ชมพู (ภาพท่ี 4) พันธุดอกสีขาวจะมีสีชมพู
เหลือบท่ีโคนกลีบเพิ่มความสวยงามใหอีก สวน
พันธุดอกสีชมพูจะมีเฉดสีไลไปต้ังแตชมพูออน
ไปจนถึงชมพูเขมและชมพูอมมวง  ทุกคนที่พบ
เห็นตองตะลึงกับความสวยงามของไมดอกชื่อ
แม็กโนเลีย   ธรรมชาติของแม็กโนเลียคือเม่ือจะ

ผลิดอกใบซ่ึงมีขนาดใหญและหนามากจะรวง
หมด จะออกดอกทุกกิ่งตั้งแตโคนก่ิงไปสุดท่ี
ปลายกิ่ง  ดอกเปนดอกเดีย่ว  เวนระยะดอกเทา
ชวงหางของใบ  ทุกดอกจะต้ังตรงชูปลายดอก
เขาหาพระอาทิตย  ไมมีดอกใดฝาฝนกติกาขอนี้  
มองภาพรวมทั้งตนจะไมพบวาดอกใดเอียงซาย
หรือเอียงขวาเปนอันขาด  กลีบดอกใหญและ
หนามี 6 กลีบ ยาว 5–7 เซ็นติเมตร เม่ือกลีบดอก
รวงแลวอาจติดผล ลักษณะเปนผลกลุมแต
รวมกันคลายผลรวมแบบผลนอยหนา  ผลเปน
รูปไขปอมปลายเรียวแหลมมีเกล็ดปลายแหลม
ซอนกันข้ึนไปจากโคนผลจนถึงปลายผล
ลักษณะสวยงามไมแพดอก  ผลกวาง 5–6 
เซ็นติเมตร ยาว 6–7 เซ็นติเมตร ผลท่ีสมบูรณจะ
ติดอยูบนตนนานเกือบชนปจงึจะรวง (ภาพท่ี 5)
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ภาพท่ี 4. แม็กโนเลีย (ก) ดอกสีขาว และ (ข) ดอกสีชมพู   

 

  
 ภาพท่ี 5. ดอกและผลของแม็กโนเลีย 

 

          

(ก) 

(ข) 

แม็กโนเลียมีช่ือวิทยาศาสตรวา Magnolia 
soulangeana        เปนพืชในวงศ  Magnoliaceae 

เดียวกันกับจําป จําปา (Michelia spp.) รวมท้ัง
มณฑาท่ีคนไทยคุนเคย ซ่ึงฟอรมของใบและ
ดอกก็คลายแม็กโนเลีย เพียงแตไมมีการผลัดใบ  ช่ือสามัญวา Saucer magnolia เปนพืชในวงศ 
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ดอกไมสวยในประเทศจนีสําหรับฤดูนี้
อีกชนิดหนึ่งท่ีสรางความประทับใจใหแกผูพบ
เห็นไมแพ 2 ชนิดท่ีกลาวมาแลวก็คือ  คาเมลเลีย 
(Camellia)  (ภาพท่ี 7) ซ่ึงมีดอกคลายกหุลาบ
หลายคนทักวาเปนกุหลาบพนัปบาง กหุลาบ
แดงบาง  แทจริงแลวมีช่ือเฉพาะวาคาเมลเลีย  
ไมมีช่ือไทย  ท่ีพบเสมอตามสถานท่ีไปดูงานจะ
เปนดอกสีแดง (ภาพท่ี 8)  ตนไมใหญมากเพียง  
1-2  เมตร  พบท่ีวัดเปากวอ 2  ตน ปลูกไวท่ีลาน
สักการะ ตนสูง 2-3 เมตร ทรงพุมใหญ ดอกดก
มาก  ปริมาณดอกกับใบท่ีมีอยูใกลเคียงกนั ตน
หนึ่งดอกสีชมพูเขม สวนอีกตนหนึ่งเปนดอกสี
ขาวซ่ึงหาดูไดยากกวา ดอกบานไมทนกลีบดอก
รวงเร็ว หลายคนเขาไปพิสูจนใกลๆวาไมใช
ดอกกหุลาบ เพราะหนาตาคลายดอกกุหลาบ
จริงๆ  เม่ือเห็นใบแลวจะรูวาใบคลายใบชา  
สําหรับทานท่ีเคยเห็นไรชา  ไมใชเร่ืองแปลก
หากจะบอกวาคาเมลเลียเปนพืชในวงศเดยีวกัน
กับชาท่ีนํามาชงด่ืมนั่นเองคือ วงศเทียซีอ้ี 
(Theaceae) เพียงแตดอกชาเปนดอกสีขาวกลีบ
ดอกช้ันเดียว  ในประเทศไทยก็มีดอกไขดาว  
ช่ือวิทยาศาสตรวา  Franklinai  alatamaha ท่ี
เปนญาติกับคาเมลเลีย ท่ีเรียกไขดาวเพราะกลีบ
ดอกสีขาวมี 5 กลีบลอมเกสรสีเหลืองหลายรอย
อันไวโดยรอบ แมวาดอกจะไมดกแตความสวย 
งามสามารถจูงใจใหผูรักตนไมซ้ือหามาปลูก
ประดับสวน 

 

 
                    

      ภาพท่ี 6. มณฑาดอย 
 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 7(1): 2550 9



 

    
                                                                        ภาพท่ี 7.   ดอกคาเมลเลีย 

 

 
ภาพท่ี 8. คาเมลเลียแดงและคาเมลเลียชมพู 

  

ดอกไมยอดนยิมของนักทองเท่ียวท่ัว
โลกคือดอกซากุระ (sakura) (ภาพท่ี 9 และ 10) 
ชวงนี้ดอกซากุระบานท่ัวโลกท้ังท่ีญ่ีปุน จีน
อเมริกา และท่ีอ่ืนๆ  ท่ีประเทศอเมริกามีเทศกาล
ชมดอกเชอร่ี (Cherry) ท้ังเชอร่ี ซากุระ ทอ  บวย  
พลัม(ลูกไหน)  โลควัท(ปแปะ)  แอปเปล  สาล่ี 
และสตรอเบอร่ี ตางก็เปนพืชในวงศกุหลาบ 
(Rosaceae) ท้ังส้ิน ธรรมชาติสรางมาใหพชืทุก
ชนิดในวงศนีด้อกสวย เมืองไทยมีท่ีดอยแม   
สลอง จังหวัดเชียงราย ช่ือดอกพญาเสือโครง ก็

เปน Rosaceae เชนเดยีวกัน ในเมืองเฉินตมีูพืชท่ี
อยูในวงศนี้ปลูกประดับท่ัวไปไมวาจะเปนท่ีปม 
น้ํามันหรือท่ีใดก็ตามหากมีโอกาสไดช่ืนชมก็จะ
บันทึกภาพกันชุลมุนถึงข้ันตอคิวก็มี ดอกดก
มากอยางไมนาเช่ือ ท่ีหนาหอนาฬกิาใน
มหาวิทยาลัยฉงฉิ้ง ทางมหาวิทยาลัยไดทําสวน
ดอกซากุระหลากหลายพันธุรวมไวท่ีเดียวกัน มี
นักทองเท่ียวและผูคนเขามาถายรูปกลางดงดอก
ซากุระจนจุใจกอนจะจากไปดวยความสุข
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                       ภาพท่ี 9. ซากุระชมพูดอกซอนและซากุระแดง 
 

 

                     
ภาพท่ี 10. ซากุระแดงดอกซอน 

  

   
   ในประเทศไทยมีดอกไมท่ีสวยไมแพ

กันและบานในชวงเดียวกับซากุระคือ ตะแบก 
กัลปพฤกษ  ราชพฤกษ และหางนกยูง (ภาพท่ี 
11-14)  นักทองเท่ียวจากตางประเทศตองตะลึง
กับสีสันท่ีจัดจานและดอกดกไมแพกัน เพียงแต
ยังไมมีคนคิดทําสวนเพ่ือขายทัวรดอกไมบาน 
อยางเปนลํ่าเปนสัน  ท่ีเห็นมอียูก็คือดอกบัวตอง 

ทุงกระเจยีวเปนพืชในธรรมชาติ สวนทุงทาน 
ตะวนัก็เปนผลพลอยไดจากการปลูกเอาเมล็ด  
ซ่ึงบานเพียง  4-5  วันก็โรย  ทานท่ีสนใจจะทํา
สวนสวยตามฤดู แตตองอยูในเสนทางทองเท่ียว
และสะดวกในการเดินทาง เช่ือวาจะไดรับความ
นิยมจากนักทองเท่ียว 
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ภาพท่ี 11. ราชพฤกษ                                                           ภาพท่ี 12. หางนกยูง 

 

        
ภาพท่ี 13. ตะแบก                                                          ภาพท่ี 14. กัลปพฤกษ 

  
 

ไมดอกสวยท่ีตองกลาวถึงอีกชนิดหนึ่ง
คือ อะซาเลีย (ภาพท่ี 15) ซ่ึงมีช่ือวิทยาศาสตรวา 
Azalea  simsii  ตนเต้ียๆ เพียง 1-2  ฟุต  แตดอก
ดกมาก  ไมวาจะปลูกในแปลงหรือในภาชนะก็
เรียกรองความสนใจใหผูพบเห็นไดตลอดเวลา 
ไมวาจะเปนท่ีโรงแรม  ภัตตาคาร  หางราน  ตาง
ก็ซ้ือหาอะซาเลียมาตั้งประดบัตกแตงท้ังภายใน
ภายนอกอาคาร แปลงปลูกอะซาเลียใน
มหาวิทยาลัยฉงชิ่งสวยมาก โดยปลูกหลายสี
สลับกันต้ังแตสีครีม ชมพูออน  ไลเรียงไปจนถึง
ชมพูเขม แดง และแดงอมมวง  ในบริเวณศูนย
อนุรักษพันธุหมีแพนดาตกแตงสถานท่ีดวยไม

ดอกหลายชนิดท้ังหนาแมว (pansy)  ไซคลาเมน 
เดซ่ี  ฯลฯ สวยทุกชนิด แตท่ีโดดเดนมากคือ   
อะซาเลียนี่เอง  อะซาเลียอยูในวงศเดียวกนักับ     
โรโดเด็นดรอน (Rhododendron sp.) ท่ีกลาว
มาแลวขางตนคือวงศ Ericaceae บนดอย       
อินทนนท มีตนสูงเกือบ 10 เมตร เรียกวา
กุหลาบพันป บนภูหลวง ภเูรือ และภกูระดึงมี
มาก ตนสูง 2–3 เมตร สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ไดโปรดใหยายมาปลูก
ประดับท่ีพระตําหนักภูพิงคฯ สวนหนึ่งเพื่อให
ประชาชนไดไปสัมผัสความงามในฤดูหนาว
โดยไมตองเดนิทางข้ึนไปชมบนภูเขาสูง         
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แปลงปลูกอะซาเลียในมหาวิทยาลัยฉงฉ่ิง 

 

             
                      แปลงปลูกอะซาเลีย                                                   อะซาเลียแดง 

 

             
               อะซาเลียประดับสถานท่ี                                                   อะซาเลียในกระถาง 

ภาพท่ี 15.  อะซาเลีย 
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ไมดอกคลุมดนิ (ground cover) ท่ีไมเคย
เห็นมากอนในประเทศไทยคือไอริสขาว (ภาพท่ี 
16) แตพอเห็นใบก็สามารถบอกไดวาเปนญาติ
กับพืชดอกสวยในเมืองไทย ผศ.สนั่น มณดีํา ซ่ึง
เปนนักเลนตนไมอีกทานหนึง่บอกไดทันทีวา
ตนวานหางชาง แตเปนชนดิดอกขาว วานหาง
ชางท่ีมีขายในเมืองไทยดอกสีสมแดงมีลายประ  
ดูผิวเผินคลายดอกกลวยไม มีกลีบดอก  6  กลีบ 
แผกระจายออกจนแบน  มีช่ือวาวิทยาศาสตรวา 

Belamcanda chinensis ใบแบนซอนกันเปน
ช้ันๆ  สวนตนไอริสขาวท่ีกําลังกลาวถึงวาไมเคย
เห็นในเมืองไทยน้ันดอกสีขาวบริสุทธ์ิ กลีบ
นอก 3 กลีบยาวกวา  สวนกลีบใน 3 กลีบส้ัน
และกวางกวา มีแถบสีเหลืองเปนลายเสนระบาย
อยูพองาม ขอบปลายกลีบหยักพล้ิวเล็กนอย เปน
พืชท่ีนาสนใจเพราะชอดอกยาว ดอกดก หาก
นํามาปลูกเปน ground cover  ในเมืองไทยไดก็
จะพบไมประดับดอกขาวอีกชนิดหนึ่ง

 

               
                       แปลงปลูกไอริสขาว                                         ใบไอริสขาว 
 

   
ดอกไอริสขาว     ชอดอกไอริสขาว 

ภาพท่ี 16. ไอริส 
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     นอกจากนีย้ังมีไมดอกอีกหลายชนิดท่ี
สวยงามไมแพกัน สรางสีสรรใหสถานที่นา
ประทับใจอยางยิ่งท้ังท่ีรูจักและไมรูจัก (ท้ังท่ีได
พยายามคนควาแลว) อีกกวา10 ชนิด ขอกลาวถึง
พรรณไมท่ีรูจกัพรอมภาพประกอบดังนี ้  ดอก
หนาแมว(Pansy) (ภาพท่ี 17) มีหลายสี ท้ังขาว 
เหลือง  แดง  ฟา  และมวง     เจอราเนียม 
(Geranium) (ภาพท่ี 18) มีหลายสีท้ังขาว ครีม 
ชมพู  และแดง  แอสเตอร (Aster)  (ภาพท่ี 19)  

แตเปนพนัธุท่ีกลีบดอกไมละเอียดมีหลายสี 
แมกระท่ังสีเขียว ซินเนอราเรีย (Cineraria) (ภาพ
ท่ี 20) หลายสีท้ังชมพู  แดง  มวง  และสีสลับ 
ปลูกไดดีท่ีจังหวัดเชียงใหม และพรรณไมอ่ืนๆ 
ดังภาพท่ี 21-30 

    สําหรับพรรณไมท่ีไมรูจกัเนื่องจากเปน
ไมประจําถ่ิน ไมมีในประเทศไทย เห็นวาสวยดี
จึงขอนําภาพมาใหชม (ภาพท่ี 31 และ 32)

 
 
 

    
ภาพท่ี 17. หนาแมว                                                        ภาพท่ี 18. เจอราเนียม 

 
 

    
  ภาพท่ี 19. แอสเตอร                                                          ภาพท่ี 20. ซินเนอราเรีย 
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ภาพท่ี 21. ดาวเรืองหมอ(Calendula)                                           ภาพท่ี 22. ฟรีเซีย(Fresia) 

 
 

         
ภาพท่ี 23.ดอกของกะหลํ่าปลีประดับ(Ornamental cabbage)                 ภาพท่ี 24. สนกําลังออกดอก(Pine) 
 
 

    
ภาพท่ี 25. พลัม(Plum)     ภาพท่ี 26. บวย(apricot) 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 7(1): 2550 16



 

      
        ภาพท่ี 27. คาริลออปซิส(Carylopsis  sp.)                             ภาพท่ี 28. พุซซ่ี(Pussy) 
 
 
 

     
              ภาพท่ี 29. ไซคลาเม็น(Cyclamen)         ภาพที่ 30.  คีเวีย(Kevia) 
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ภาพท่ี 31. พรรณไมท่ีไมรูจกัช่ือ 
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ภาพท่ี 32. พรรณไมท่ีไมรูจกัช่ือ 



 

       ผลไมในมณฑลเสฉวนในฤดูนี้มีนอย 
เนื่องจากอยูในชวงกําลังออกดอก ท่ีเหน็มีวาง 
ขายสวนใหญมาจากทางภาคใตของประเทศจีน

เชน มณฑลยนูนาน ซ่ึงมีภมิูอากาศใกลเคียงกับ
ทางภาคเหนือของไทย ผลไมเทาท่ีพบมีดังน้ี 
(ภาพท่ี 33-44) 

 

    
           ภาพท่ี 33. สับปะรด                                      ภาพท่ี 34.  เมล็ดวอลนัท (Walnut) 

 

    
ภาพท่ี 35. โลคว็อท  หรือปแป                                       ภาพท่ี 36. โลคว็อท (Loquat) 

 

    
ภาพท่ี 37. มะมวงแดง                                                 ภาพท่ี 38. มะมวงแดง 
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              ภาพท่ี 39. ทอ (Peach)                                   ภาพท่ี 40.  พลัม (Plum) หรือ ลูกไหน 

 

   
              ภาพท่ี 41. แหวจีน                                    ภาพท่ี 42.  สมกินเปลือก หรือสมกิมจอ 

  

   
ภาพท่ี 43. ไผสําหรับหมีแพนดา                          ภาพท่ี 44. หมีแพนดากินไผ 
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