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รวงผึ้ง ตนไมไม6ธรรมดา
หากพูดถึงพรรณไมที่กําลังเปนที่นิยมปลูกกันทั่วประเทศไทย ณ เวลานี้ คงเปนที่ทราบกัน
ดีใ นหมู#ค นที่ นิย มพรรณไม หน# วยงานทั้ ง ภาครั ฐ บาล และภาคเอกชน ว#า จะเปนตนไมอะไรไปไม# ไ ด
นอกจาก ตนรวงผึ้ง (Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.) ดวยมีดอก
สีเหลืองอันเปนสีประจําวันพระราชสมภพ และออกดอกตรงกับช#วงเดือนพระราชสมภพของ สมเด็จพระ
เจาอยู#หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร รัชกาลที่ 10
“ตนรวงผึ้ง สายน้ําผึ้ง หรือ น้ําผึ้ง” เปนชื่อทองถิ่นในภาคกลางและภาคเหนือ สําหรับ
ชาวอีสานในแถบจังหวัดนครพนม และสกลนคร เรียกว#า “ตนกะสิน หรือ กาสิน” ส#วนชื่อสามัญใน
ภาษาอังกฤษเรียกว#า “Yellow star” เปนไมตนขนาดเล็ก - กลาง สูง 5 - 15 ใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปขอบ
ขนาน ยาว 4 - 8 เซนติเมตร มีจุดสังเกตอย6างง6ายๆ ใหดูที่ผิวใบดานล6างมีขนสีขาวเงินหนาแน6น และ
มีเสนใบออกจากโคนใบ 3 เสน ดอกมีสีเหลืองสด คลายรูปดาว 5 แฉก ดอกบานกวาง 1 - 1.5
เซนติเมตร ดอกออกเปนช#อดอกแบบกระจุกค#อนขางแน#น ตามกิ่งที่ยังมีใบ และมีกลิ่นหอม
ถิ่ น อาศั ย ขึ้ น ตามริ ม น้ํ าในเขตที่ ร าบน้ํ า ท# ว มถึ ง หรื อ ในปS า บุ# ง ปS า ทาม ที่ ค วามสู ง จาก
ระดับน้ําทะเลไม#เกิน 200 เมตร เปนพืชพื้นเมืองของที่ราบลุ#มภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย และลุ#มน้ําโตนเลสาบ ประเทศกัมพูชา ปWจจุบัน เป>นพืชที่หายากมาก มีสถานะภาพใกลจะ
สูญพันธุ.ในธรรมชาติอย6างยิ่ง เนื่องจากปSาบุ#งปSาทามไดถูกทําลายไปจนเกือบหมด ตนตามธรรมชาติที่ยัง
หลงเหลืออยู#พบตามหย#อมปSาที่ถูกปล#อยทิ้งไวใกลริมแม#น้ําน#านในเขต จังหวัดนครสวรรคY และที่ริมแม#น้ํา
สงคราม ในเขต อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร และอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เท#านั้น
รวงผึ้งที่เราเห็นส#วนใหญ#จะเปนไมปลูกอยู#ตามวัดหรือบานเรือนในภาคกลาง และภาคเหนือ ที่จังหวัด
เชียงใหม#
การปลูก-การดูแล ตนรวงผึ้งมีการขยายพันธุYตามธรรมชาติดวยเมล็ด ซึ่งส#วนใหญ#ผลจะ
แก#ในช#วงฤดูที่น้ําลดลงต่ํากว#าตลิ่งแลวในช#วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม แลวงอกเปนตนกลาอยู#ตามพื้นดิน
ใกลตนแม# สําหรับตนที่ขายอยู#ตามทองตลาดเกือบทั้งหมดขยายพันธุYดวยวิธีการตอนกิ่งซึ่งการใชฮอรYโมน
ทาที่รอยควั่นก#อนการพอกดวยขุยมะพราวจะเปนการช#วยเร#งการแตกรากไดดี การเลือกกิ่งกระโดงที่แตก
จากโคนตนจะมีการเจริญเติบโตไดดีที่สุด สําหรับตนที่ปลูกดวยกิ่งตอนจะใหดอกเมื่อปลูกไปแลวประมาณ
5 ป\ แต#สําหรับตนที่เพาะจากเมล็ดอาจตองใชเวลามากกว#านั้น โดยเฉพาะการเจริญเติบโตช#วง 5 ป\แรก
จะค#อนขางชา หากไดรับการดูแลที่ดีอาจใหดอกแรกในป\ที่ 7-8 ในธรรมชาติตนรวงผึ้งเปนพืชที่ชอบ
ขึ้นอยู#กลางแจงหรือชายปSาบนพื้นที่ความสูงไม#เกิน 200 เมตรจากระดับน้ําทะเล แต#มีการนําไปปลูกบน
พื้นที่สูงถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล ก็สามารถออกดอกได โดยปกติเปนพืชที่ชอบน้ําและดินที่ชุ#ม
ชื้นเกือบตลอดทั้งป\ การใหน้ําอยู#เสมอเพื่อรักษาความชื้นในดินไวตลอดเวลาจึงจะช#วยใหตนไมเติบโตได
อย#างรวดเร็วไม#หยุดชะงัก ยกเวนช#วงฤดูฝนการใหน้ําในตนที่สูงเกินกว#า 3 เมตรแลวไม#มีความจําเปน
เพราะตนไมมีระบบรากหากินเองไดดีแลว และการลดใหน้ําในช#วงดังกล#าวยังเปนการกระตุนการสราง
ดอกไดดีอีกดวย

ดิน ร# ว นเปนดิ น ที่ เหมาะสมที่ สุ ด ในการปลู ก ตนรวงผึ้ง เพราะเปนดิน ในถิ่ น อาศั ย ตาม
ธรรมชาติ แต#ก็สามารถเติบโตไดในดินร#วนปนดินเหนียวหรือดินร#วนปนทราย โดยพื้นที่เหมาะสมต#อการ
ปลูกจะตองมีชั้นดินที่ลึกมากกว#า 1 เมตรขึ้นไป ซึ่งจะทําใหดินเก็บรักษาความชุ#มชื้นไดเพียงพอต#อการ
เจริญเติบโตและไม#ผลัดใบ รวงผึ้งสามารถทนต#อน้ําท#วมขังและดินที่ชื้นแฉะในช#วงฤดูฝนไดดี อย#างไรก็
ตามการปลูกตนรวงผึ้งในพื้นที่ดอนซึ่งมีสภาพการระบายน้ําที่ดีกว#านั้น จะทําใหดินมีสภาพแหงไดดีในช#วง
ฤดูติดดอก เปนสิ่งกระตุนใหรวงผึ้งออกดอกสะพรั่งเปนจํานวนมากในเวลาเดียวกันทั่วทั้งตน แต#จะมีดอก
ใหชมในช#วงเวลาสั้นๆ 2 - 7 วันเท#านั้น ขณะที่ตนรวงผึ้งในธรรมชาติที่ขึ้นในพื้นที่ลุ#มต่ํา หรือตนที่ถูกปลูก
แลวรดน้ํามากเกินไปในฤดูสรางตาดอก พื้นดินที่ชื้นมากทําใหรวงผึ้งออกดอกจํานวนนอยกว#า แต#กลับมี
ขอดีคือจะมีการสรางตาดอกหลายชุด ทยอยกันบานหลายรอบเปนเวลาประมาณ 1 เดือน โดยที่ดอกแต#
ละชุดจะบานอยู#ไดเพียง 2 - 3 วันเท#านั้น ก็จะเหี่ยวแหงลงไป
ตนรวงผึ้งแต#ละตนจะมีดอกบานไม#พรอมกันในช#วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ขึ้นอยู#กับ
ระดับความชื้นในดิน ความสมบูรณYของตน และสภาพอากาศของแต#ละป\ โดยบางครั้งเราอาจพบเห็นตน
รวงผึ้งออกดอกนอกฤดูกาลปกติก็ได การติดผลแก#ปกติจะอยู#ในช#วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธY
เสห6น.ดึงดูด ตนรวงผึ้งเปนไมตนขนาดเล็ก-กลาง สูง 5 - 15 เมตร แตกกิ่งต่ําหรือค#อนขาง
สูง มีเรือนยอดเปนพุ#มกลม-รี ค#อนขางแน#น ไม#แผ#กวางมากนัก ไม#ผลัดใบ มีพุ#มใบสีเขียวเขมตลอดทั้งป\
จึงเปนตนไมที่ไม#ใหญ#มากเหมาะต#อการปลูกในเขตเมืองหรือที่อยู#อาศัย และยังใหร#มเงาดี การมีขนาดใบ
และผลค# อ นขางเล็ ก จึ ง ไม# ร# ว งหล# น ใหดู ส กปรกอย#า งเด# น ชั ด ตามพื้น สนามหญา พื้ นทางเทา ไม# เ ปน
อันตรายแก#ผูสัญจรบนทางเทาและรถยนตYที่วิ่งผ#านไปมาบนทองถนน นอกจากนี้ยังมีระบบรากที่ลึกไม#
ชอนไชอาคารและทางเทาอีกดวย
สิ่งที่เปนเสน#หYชวนใหผูพบเห็นประทับใจตนรวงผึ้งคือดอกที่มีสีเหลืองสด ซึ่งจะออกดอก
เปนจํานวนมาก สะพรั่งพรอมๆ กันทั่วทั้งตน อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมอ#อนๆ ดึงดูดทั้งสายตาและจมูกของคน
ที่ผ#านไปมา นกกินน้ําหวาน และผึ้งบินมาต#อมเปนจํานวนมากจนเปนที่มาของชื่อตนไมตนนี้นั่นเอง ผูได
เห็นดอกรวงผึ้งเหมือนถูกสะกดกระตุนความอยากนําไปปลูกไวชมที่บานตนเอง รวงผึ้งจึงเปนตนไมที่
เหมาะสมอย#างยิ่งต#อการปลูกทั้งในพื้นที่ในสวนสาธารณะ ตามขางทาง สถานที่ราชการ วัด หรือตาม
บานเรือนที่มีพื้นที่ขนาดเล็กก็ตาม
ที่มา :
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