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ชวงปลายเดือนพฤษภาคมในประเทศเกาหลี
เปนฤดูใบไมผลิ ไมดอกสวยในฤดูนี้สวนใหญเปน
ไมดอกลมลุก  ซ่ึงหลายชนิดมีใหดูในเมืองไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งตามแหลงทองเท่ียวท่ีจังหวัด
เชียงใหมและเชียงราย เชน ดอยอางขาง และพระ
ตําหนักดอยตุง เปนตน หากไปเกาหลีในชวงเดือน
มีนาคมและเมษายนซ่ึงเปนฤดูหนาวจะเห็นดอกไม
สวยๆ มากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกซากุระซ่ึงมี
หลากหลายสีสันบานสะพร่ังประดับสองขางทาง 
สลับกับสีสวยของใบเมเปลซ่ึงมีหลากหลายพันธุท่ี
เปล่ียนจากสีเขียวเปนสีแดง สีเหลือง สีทอง สีสม
หลายระดับสี  อยางไรก็ตามยังมีเมเปลหลายตน
หลงเหลือสีสันสะดุดตาใหเห็นอยูบาง  ซ่ึงในชวง

เดียวกันนี้ใบแปะกวยซ่ึงเปนไมประจําถ่ินของจีน 
เกาหลี และญ่ีปุน ท่ีปลูกไวขางทางหลวงเกือบจะทุก
ตนตางก็เปล่ียนใบเปนสีเหลืองทอง  ในกรุงโซล 
(Seoul) ซ่ึงเปนเมืองหลวงปลูกตนแปะกวย เมเปล 
(ภาพท่ี 1) และซากุระประดับสองขางทางในยาน
ธุรกิจ มัคคุเทศบรรยายวามันสวยสุดยอดเลยครับ ท้ัง
สีเหลือง แดง สม ชมพู มวง อวดสีสันกันท้ังถนน 
หลายคนบนวานามาเร็วกวานี้  ดอกไมสวยที่หลาย
คนตะลึงในความสวยคือดอกโบต๋ัน (ภาพท่ี 2) ท่ีเปน
ไมลมลุกชนิดมีเหงา ออกดอกสีขาว ชมพู มวง แดง 
ใหเห็นไมมากนัก ดอกสวนใหญโรยแลว กลายเปน
ฝกสวยแปลกใหชม 
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                                                                  ใบและผล  

 
ใบหลายแบบของเมเปล    

ภาพท่ี 1. ใบและผลของเมเปล (Acer  palmatum)  วงศ  SAPINDACEAE 
 

               

      

ภาพท่ี 2. ดอกและผลโบตั๋น (Paeonia  lactiflora) วงศ PAPEONIACEAE 
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แปะกวยสูญพันธุก็ลบช่ือ Division Kinkgophyta 
ออกไปจากตําราพฤกษศาสตรไดเลย เพราะไมมีญาติ 
แปะกวยมี 5 ชนิด (species) ชนิดท่ีปลูกกันอยาง
แพรหลายและนําเมล็ดมากินมีช่ือวิทยาศาสตรวา 

Ginkgo bibola  แปะกวยมีลักษณะใบเปนเอกลักษณ
คือใบสวยไมมีเสนกลางใบ เสนใบทุกเสนออกจาก
กานใบแลวแผกระจายออกไปสูริมใบซ่ึงตัวใบเปน
รูปพัดหยักเปนคล่ืนเล็กนอยมีแฉกลึกตื้นสลับกัน
และมีแยกใหญตรงกลางแบงใบเปนสองซีกเหมือน
หางปลาแปลกไปจากใบไมท่ัวไป (ภาพท่ี 3) ใบของ
แปะกวยถูกนําไปเปนสัญลักษณของมูลนิ ธิคิด
หวงใยผืนโลก(Think Earth Foundation) ท่ีรูจักกัน
ในกลุมนักอนุรักษท่ัวโลก สวนของผลแปะกวย
จัดเปนผลเปลือย ผลสุกท่ีรวงลงมาจะมีกล่ินเหม็น
เหมือนข้ีหมา ตองนําไปลางและผ่ึงใหแหงแลวจึง
นําไปขายในราคาท่ีแพงคุมคา 

ตนแปะกวยเปนพืชท่ี เมล็ดอรอยและมี
คุณคาทางอาหารสูงเปนพืชประจํา ถ่ินของจีน 
แปะกวยเปนพืชโบราณพบ ใบท่ีเปนฟอสซิลท่ีจีน
อายุกวา 270 ลานป ตนเกาแกท่ีมีชีวิตอยูในจีนมีอายุ
กวา 1,500 ป ในมหาวิทยาลัยซุงคุนกวานที่กอตั้งเม่ือ 
ค.ศ. 1398 ซ่ึงอยูตอนใตของเกาหลีเขาใชใบแปะกวย
เปนตราของมหาวิทยาลัย  มีตนแปะกวยปลูกไว
จํานวนมาก ตนท่ีปลูกเม่ือ ค.ศ. 1519 ยังมีชีวิตอยู
ความสําคัญของแปะกวยนอกจากเมล็ดอรอยแลว
หลายสวนของแปะกวยเปนสมุนไพรท่ีรูกันอยาง
กวางขวาง  นักพฤกษศาสตรตอกย้ําเสมอวาตน
แปะกวยเปนพืชท่ีตองชวยกันอนุรักษชวยกันปลูก 
เวลาปลูกก็ตองปลูกจํานวนมากเพราะแยกตนตัวผู
กับตนตัวเมีย ตนตัวเมียมีทรงพุมแผกวาง สวนตนตัว
ผูมีทรงแหลมเห็นความแตกตางไดชัดเจน แปะกวย
เปนไมชนิดเดียวใน Division Kinkgophyta ถาตน 
 

       
  ตนตัวเมีย              เปรียบเทียบแปะกวยตนตัวผู-ตนตัวเมีย  

                

                           ใบแปะกวย                                    ใบแปะกวยเปล่ียนเปนสีทองในฤดูใบไมรวง 
ภาพท่ี 3. ตนแปะกวย 
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จากเมืองปูซานรถบัสพาพวกเราขึ้นเหนือ
เพื่อมุงสูกรุงโซล สองขางทางเปนภูเขาสลับซับซอน 
สูงตํ่าสลับกันไป แตท่ีนาประทับใจคือมีสีเขียวของ
ตนไมเต็มไปหมด หากมีท่ีใดเปนท่ีราบระหวางหุบ
เขาจะเห็นแปลงปลูกไมผลเชน สาล่ี แอปเปล ทอ 
บวย และองุนบนคางยาวเปนระเบียบสวยงามแตละ
สวนมีพื้นท่ีกวาง พื้นแปลงสะอาดสะอานปราศจาก
วัชพืชรกรุงรัง หากเปนพืชลมลุกจําพวกไมดอก ไม
ประดับ พืชผักแตงโม เมลอน (แคนตาลูป) และสต
รอเบอร่ีซ่ึงไมทนอากาศหนาวเย็นและหิมะจะไดรับ
การปลูกอยางประณีตในโรงเรือนท่ีออกแบบให
ปรับสภาพแวดลอมไดตามฤดูกาล  หลังคาโรงเรือน
เปนพลาสติกลูกฟูกสีขาวตอเนื่องกันยาวเปนรอย
เมตรในพื้นท่ีนับพันไร พืชท่ีปลูกในโรงเรือนเปน
พืชปลอดสารพิษโดยปริยาย รวมท้ังการปลูกขาวก็
ตองปลูกในโรงเรือนแตชวงปลายเดือนพฤษภาคมน้ี
อุณหภูมิเฉล่ียระหวาง 15–25 องศาเซลเซียส จะเห็น
นาขาวกลางแจงท่ีปกดําตนกลาขนาดเล็กดวยรถจักร
สําหรับปกดําเปนระเบียบสวยงามสุดลูกหูลูกตา แต
หากเปนฤดูหนาวในชวงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ
อุณหภูมิจะติดลบประมาณ –8 องศาเซลเซียส พืช
ก ลัวหิ มะต อ งก ลับ เข า ไปอยู ในโรง เ รื อน อีก 

หมุนเวียนไปแบบนี้ตลอดไป  นอกจากพื้นท่ีทํา
เกษตรกรรมแลวยังมีโรงงานอุตสาหกรรมหลาย
ประเภทหลายขนาดแทรกอยูเปนระยะๆ ไมมีการ
ปลอยใหพื้นท่ีวางเปลาโดยเด็ดขาดเพราะบานเมือง
เขาอัตคัดท่ีดิน 

ผักในแปลงปลูกเปนผักอาหารหลักของคน
เกาหลีท้ังประเทศ  คงหนีไมพนผักกาดขาวปลี 
หอมหัวใหญหัวผักกาดขาวยักษและพริกช้ีฟา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งผักกาดขาวปลีและพริกช้ีฟาซ่ึง
เปนองคประกอบสําคัญของกิมจิ ท่ี เปนอาหาร
เอกลักษณของเกาหลี ท้ังท่ีมีกิมจิกวา 250 ชนิด แตท่ี
นิยมมากท่ีสุดคือกิมจิท่ีทํามาจากผักกาดขาวปลี ท่ี
โรงเรียนสอนการทํากิมจิท่ีคณะของพวกเราไดเขา
ไปเยี่ยมชมก็ไดเตรียมผักกาดขาวปลีและเครื่องปรุง
สําหรับหมักกิมจิใหพวกเราไดฝกทํากันอยาง
สนุกสนาน (ภาพที่ 4) จะไมสนุกตรงท่ีเขาอนุญาต
ใหนํากลับเมืองไทยไดเพราะแคนํากลับถึงโรงแรมท่ี
พักก็กล่ินโชยตลบไปท้ังหองนอน ขืนบรรจุลงไปใน
กระ เป า เ ดิ นทาง  คงต อ ง ใส เ ส้ื อผ า ก ล่ินกิ มจิ
ผักกาดขาวปลีไปอีกเปนป หลายคนนําลงมาทิ้งดวย
ความเสียดาย หลายคนตัดใจท้ิงลงขยะท่ีสนามบินท้ัง
ท่ีทนนั่งดมกันมาท้ังวันในรถบัส 

 

  
ฝกทํากิมจิผักกาดขาวปลี    เคร่ืองปรุงกิมจิ 
 

ภาพท่ี 4. การฝกทํากิมจิจากผักกาดขาวปลี 
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สองขางถนนไฮเวยกอนถึงเมืองหลวงเร่ิม
เห็นโรงเรือนแปลกกวา ท่ีผานมา   ไกดบอกวา
โรงเรือนสีดําหลังคาตางระดับหลายระดับสามารถ
ปรับใหเปดปดรับแสงไดนั้นคือโรงเรือนปลูกโสม 
(ginseng) ท่ีพวกเรามักกันเรียกกันเต็มยศวา “โสม
เกาหลี” โสมเปนพืชท่ีมีคุณคาทางการบํารุงรางกาย
มานานนับพันป เปนพืชท่ีปลูกยากโตชา ตองการภูมิ
ประเทศจํา เพาะ  ตองการภู มิอากาศและสภาพ 
แวดลอมท่ีจํากัดมาก ทําใหโลกนี้มีแหลงปลูกโสม
เพียง  4 ประเทศเทานั้นคือ เกาหลี จีน ญ่ีปุน และ
สหรัฐอเมริกา  โสมของเกาหลีมีคุณสมบัติทาง
สมุนไพรดีท่ีสุด มีคุณคาทางอาหารมากกวาโสมจาก
ประเทศอ่ืนหลายเทาตัว โสมเกาหลีจะมีใบเพียงปละ 
1 ใบ แตละใบจะมีใบยอย 5 ใบ (ภาพที่ 5) โสมท่ีดี
ตองมีอายุระหวาง 4-6 ป ก็คือมีใบ 4-6 ใบ แกนของ
รากโสมคือสวนท่ีมีคุณคามากที่สุด เปลือกหุมราก
และรากแขนงนําไปทําชาและอาหารอ่ืน  ความ
รอนแรงในเนื้อโสมจะเพิ่มข้ึนตามอายุของโสม โดย
จะเร่ิมมีความรอนต้ังแตอายุ 3 ปข้ึนไป โสมอายุ 4 ป
จะมีสรรพคุณทางยาท่ีสมบูรณท่ีสุด โสมมีฤทธ์ิใน
การชวยถอนพิษออกจากเลือด มีคุณคาอาหารถึง 39 
ชนิด พื้นท่ีท่ีปลูกโสมไปจนครบอายุเก็บเกี่ยว 6 ป

แลว จะปลูกพืชอ่ืนไมไดอีก ยกเวนการปลูกพืช
ตระกูลถ่ัว  ท้ังนี้เนื่องจากโสมนําเอาธาตุอาหารใน
ดินไปใชจนหมด เม่ือปลูกถ่ัวจนครบ 15 ปแลวจึงจะ
ยอนกลับมาปลูกโสมไดอีก  อยางไรก็ตามผูปลูกจะ
สรางความม่ันใจโดยการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ดินดวยการปลูกสตรอเบอร่ีพันธุหนึ่งท่ีใชปลูกเพื่อ
การตรวจสอบ ใชเวลา 3-4 เดือน   หากผลของสตรอ
เบอร่ีพันธุนี้มีรสหวาน แสดงวาท่ีดินแปลงนี้ปลูก
โสมไดอีกแลว เร่ืองนี้เขาวาเปนภูมิปญญาชาวบานท่ี
คิดกันข้ึนมา  การปลูกโสมตองอยูภายใตการดูแล
ของบริษัทโสมแหงชาติซ่ึงมีอยู 3 แหง เกษตรกรจะ
ไดรับเงินกูเพื่อปลูกโสม เม่ือจะปลูกตองยื่นเร่ืองขอ
ซ้ือเมล็ดพันธุ และเม่ือเก็บเกี่ยวแลวก็ตองขายให
บริษัทโสมแหงชาติเทานั้น นอกจาก“โสมเกาหลี” ท่ี
คุนเคยกันแลวยังมี“โสมปา”ท่ีมีเฉพาะท่ีประเทศ
เกาหลีเทานั้น มีมูลคาประมาณ 30 ลานบาท เปนของ
บริษัทซัมซุง เร่ืองสรรพคุณนั้นเหนือช้ันโสมทุก
ชนิด มีไวใหรัฐบาลมอบใหผูนําประเทศท่ีมาเยี่ยม
เยือนเกาหลี  เห็นความสําคัญอยางนี้แลวไมตองคิด
จะนําโสมปาไปปลูกนอกเกาหลีเลย เพราะแครูปตน
โสมเกาหลีในบริษัทโสมแหงชาติยังไมอนุญาตให
ถายรูปเลย ตองหาจากเน็ทมาลงใหชม 

 

 
 

                                                            ภาพท่ี 5. โสมเกาหลีติดผลสีแดงสด   
                                                            ท่ีมา : (http://en.wikipedia.org) 
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ไมดอกช่ือฟอกโกลฟ (foxglove) แปลวาถุง
มือของหมาจ้ิงจอก มีช่ือวิทยาศาสตรท่ีทันสมัยมาก
วาDigitalis  purpurea เปนไมดอกท่ีมีดอกสวยมาก 
มีหลากสีใหช่ืนชมทั้งขาว ครีม ชมพู มวง เหลือง 
และแดง เรียงตัวกัน (ภาพท่ี 6) อยางสวยงามบนชอ
ดอกยาว  ฟอรมดอกสวย  กลีบดอกแข็งเหมือน
ดอกไมปลอมท่ีทางรานอาหารสวนสมุนไพรปลูกไว
อวดลูกคาท่ีมาชิมอาหารท่ีเปนดอกไมสด ดูเหมือน 
วาลูกคาจะมีความสุขกับการช่ืนชมความสวยงาม
ของดอกไมมากกวาการกินดอกไมสดสีสวยหลากสี

ท่ีเขาจัดไวในจานอยางสวยงาม   ฟอกโกลฟที่ดอย
อางขางก็สวยไมแพท่ีเกาหลี 

ดอกสายน้ําผ้ึง (ภาพท่ี 7) ไมเล้ือยท่ีคุนเคย
ในบานเรา กลีบดอกสีเหมือนน้ําผ้ึง ดอกหอม ฟอรม
สวย แตท่ีพบท่ีเกาหลีนั้นดอกดกมากและสีชมพู
เหลือบแดงสวยมาก  นาจะเปนแหลง ท่ีอากาศ
เหมาะสมคือหนาวเย็น จากชื่อวิทยาศาสตรก็พอจะรู
วามาจากญ่ีปุนคือ Lonicera japonica ช่ือสามัญวา 
honeysuckle ก็คลองกับช่ือไทย 

 

    
                                      ฟอกโกลฟ    ตนฟอกโกลฟสูงกวาคน   

ภาพท่ี 6. ฟอกโกลฟ 
 

   
 

               ดอกสายน้ําผ้ึงสีชมพูแดง          สายน้ําผ้ึงสีชมพูแดงดอกดกมาก 
ภาพท่ี 7. ดอกสายน้ําผ้ึง 
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ไมสวยอีกชนิดหนึ่งท่ีไมวาจะพบท่ีเมือง
ไหนก็สะดุดตาผูพบเห็นคือคลีเวีย (Clivia) (ภาพท่ี 
9) เปนไมหัวท่ีราคาแพงมาก ปลูกท่ีโครงการหลวง
ดอยอินทนนทก็สวยไมแพกัน ไมดอกชนิดอ่ืนท่ีพบ
เชน กุหลาบเลื้อยดอกดกอยางไมนาเช่ือ (ภาพท่ี 10)  
หนาแมว (pansyหรือ viola) (ภาพท่ี 11) ท่ีพบบอย
มากมักปลูกอยางหนาแนนในกระถางใหญท่ีมี
รูปรางสวยงาม  นอกจากนี้ยังมีดอกไมสวยอีกหลาย
ชนิดท้ังท่ีเปนไมดอกไมผลและการใชประโยชน 
(ภาพท่ี 12- 55) เช่ือวาคงเปนประโยชนสําหรับ
ผูสนใจ 

ดอกอะไรที่ใหกิน? รานอาหารสมุนไพรท่ี
กลาวถึงจัดสํารับเปนชุดใหแตละคนในภาชนะ
สะอาดสีขาวจานหน่ึงเปนขาวสวยมีตนกลาของผัก
หลายชนิดไดแก ผักกาดขาว กะหลํ่าปลีสีแดง แรดิช 
ยอดถ่ัวลันเตา มีมะเขือเทศเนื้อหนาแนบมาสองชิ้น 
(ภาพที่ 8)  อีกชามเปนน้ําสมุนไพรใสแจวมีผักกาด
หัวสองช้ินจมอยูขางลางและลอยดอกไมกินไดสี
สวยมาสามชนิดไดแก ดอกแนสเตอเตียม ดอกเทียน
ฝร่ัง ดอกหนาแมว (คนอังกฤษเขากินดอกแนสเตอ
เตียมในสลัดมานานแลว สวนยอดออนและเมล็ด
ของแนสเตอเตียมนั้นสามารถดองดวยน้ําสมไวกิน
ได) อีกชามเปนน้ําขาวยําสีชาเขม 
 

  
ตนกลาผักหลายชนิดและมะเขือเทศ       ดอกไมสวยลอยน้ํามาใหกนิ 

   
  ขาวยําตนกลาผักแลวโรยดวยดอกไม   ดอกแนสเตอเตียม หนาแมว และเจอราเนียม 
 

ภาพท่ี 8.   ขาวยําดอกไม 
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  คลีเวีย            คลีเวียสูงเพียงฟุตเดียว 

ภาพท่ี 9.  คลีเวีย 
 
 

  
 

ภาพท่ี 10. หนาแมวหรือไวโอลา 
 
 

                          

                         ภาพท่ี 11. สตารจัสติน                                                           ภาพท่ี 12. ปอปป 
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 กุหลาบงามในกระถางสวย           กุหลาบสวยดอกดก 

 

   
                           กุหลาบแดงในมหาวิทยาลัยยอนเซ                        กุหลาบเล้ือยดอกดกหนาบาน 
 

 
 

ภาพท่ี 13. กุหลาบกลีบหนา 
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                          ภาพท่ี 14. เกลาเมาลี              ภาพท่ี 15. กระบองเพชร 
  

 

      
 

ภาพท่ี 16. ไวเจลา (Weigela) 
 
 

       
                       ภาพท่ี 17. วิสเทอเรีย (Wisteria)                                       ภาพท่ี 18. เดซ่ี (Daisy) 
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 ภาพท่ี 19. Bellflower (Campanula)                             ภาพท่ี 20. Bleeding heart 
 
 

    
        ภาพท่ี 21. ดอกมันฝร่ังเล้ือย                      ภาพท่ี 22. ซีดั้ม (กหุลาบหิน) 
 
 

    
                ภาพท่ี 23. ไมสวยแดงสด    ภาพท่ี 24. ไมสวยมวงขาว                 
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ภาพท่ี 25. เจอราเนียม 
 

   
    

     
   ภาพท่ี 26. สตรอเบอร่ีปา                      ภาพท่ี 27. กุงขาว (Shrimp plant) 
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                               อาซาเลีย                                                                                            อาซาเลียหลากสี  

 
                                                                             อาซาเลียดอกดก  
                                                                   ภาพท่ี 28. อาซาเลีย (โรโดเด็นดรอน)     
                                                                

  
                             ฟูเชีย                                                                     ฟูเชียดอกซอน    

 ภาพท่ี 29. ฟูเชีย 
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           ภาพท่ี 30. สนหางสิงหฟอรมสวย                       ภาพท่ี 31. ตนยี่เขงคลายตนตะแบก 
    

           
  ภาพท่ี 32. ไมเล้ือยสีสวย                                               ภาพท่ี 33. ผลออนแอปเปล 
 

       
                        ภาพท่ี 34. บานช่ืนแดงไสเหลือง        ภาพที่ 35.วัสดุรับน้ําและปุยท่ีโคนตน 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 9(1): 2552 14



     
            ภาพท่ี 36. ไมตัดแตงหนามหาวิทยาลัยยอนเซ        ภาพที่ 37. ผล (Cone) ของสนแผง 

 
 

      
 ภาพท่ี 38. กลวยไมฟาแลนแสดงความยินด ี              ภาพที ่39. ดุทเซีย (Deutzia) 

   
   

      
 ภาพท่ี 40.ไวทเลส(Whitelace)   ภาพท่ี 41.ไวทเลสญาติผักชี 
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      ภาพท่ี 42.ไอริสสีฟา                     ภาพที่ 43. เฟองฟาหายากในเกาหลี 
    
 

  
ภาพท่ี 44. ด็อกวูด (Dogwood) 

 
 

    
            ภาพท่ี 45. เมลอน (แคนตาลูป) ผลเล็กแตอรอย    ภาพท่ี 46.แตงโม (ผลละสามรอยบาท) 
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ภาพท่ี 47.สตรอเบอร่ี 

 
 

     
           ภาพท่ี 48. ดอกไมจนีริมทางเทา                            ภาพท่ี 49. ผลสุกแดงของซากุระ 
     
 

     
  แปลงปลูกสาล่ี    ใบและผลออน 

ภาพท่ี 50. สาล่ี (Pear) 
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ภาพท่ี 51. ลิวเซีย (Leuzea) เปนญาติกับดาวกระจาย 

    
 

  
               ภาพท่ี 52.รานขายตนไมมุมตึกในกรุงโซล      ภาพท่ี 53.ไมกระถางสวยราคาสูงทุกตน 

 
 

     
                     ภาพท่ี 54. ซิลเวอรเบลล (Silverbell)                       ภาพท่ี 55. ไทรโชวโขดในกระถาง 
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