กระดุมเต็มคือมณีเทวา..จริงหรือ?
วงศสถิตย ฉั่วกุล
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
พรรณไมที่ไดรับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่
บริเวณน้ํ าตกสรอยสวรรค อุท ยานแห งชาติผาแตม อําเภอโขงเจี ยม จั งหวัดอุบ ลราชธานี วา “มณี เทวา”
(Eriocaulon smitinandii Moldenke; ERIOCAULACEAE) ซึ่งชาวบานอีสานที่นั่นเรียกกันวา หญาผมหงอก
หญากระดุมเงิน หญากระดุม หญาดอก หรือหญาหัวหงอก นอกจากนี้ในหนังสือชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย
ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 ระบุพืชสกุลนี้ไว 37 ชนิด และมีการแยกกันอีก 6 พันธุ และจัดวา กระดุมเต็ม
หรือ มณีเทวา คือ Eriocaulon smitinandii Moldenke สวนชนิด Eriocaulon phuphanoides Praj. & J.
Parn. นั้ น ไมไดระบุ ชื่อไทยไว แตในวงศนี้ พบวาในหนั งสื อ Flora of Thailand, 2017, Volume thirteen,
part three (1) สรุปวาประเทศไทยพบเพียง 35 ชนิด และมีการแยกกันอีก 9 พันธุ และกําหนดวา มณีเทวา
คื อ Eriocaulon phuphanoides Praj. & J. Parn. พบในภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และภาค
ตะวันออกบริเวณขอบหินทรายที่แหงแลง หรือดินทราย ปาเปดที่ลุม พบที่ความสูงประมาณ 210-1,000 เมตร
จากระดับ น้ํ าทะเล ออกดอกเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ส วนกระดุ มเต็ ม คือ Eriocaulon smitinandii
Moldenke พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต และภาคใต พบทั่วไป
บริเวณดินทราย ปาเปดที่ลุม นาขาว หรือบริเวณขอบหินทรายที่แหงแลง พบที่ความสูงประมาณ 5-400 เมตร
จากระดับน้ําทะเล ออกดอกเดือนตุลาคม-มีนาคม ทั้งคูจัดเปนพืชถิ่นเดียว (Endemic)
กระดุมเต็ม Eriocaulon smitinandii Moldenke
ไมลมลุกป เดียว ลําตนสั้นมาก มีจานฐานดอกที่โคน ใบเดี่ยว เรียงเวียนเปนวงที่โคนตน ขนาดเล็ก
แออัดกันแนนที่โคนใบกระจุกแบบกุหลาบซอน รูปแถบ กวาง 0.5-3 มิลลิเมตร ยาว 1-3.5 เซนติเมตร ไรขน
ปลายใบแหลม กานชอดอกโดดมีจํานวนนอยหรือมาก ยาวไดถึง 20 เซนติเมตร มีขน กาบยาว 2-4 เซนติเมตร
ไร ข น ปลายแหลม ดอกชอ แบบชอ กระจุ ก แน น รูป ทรงกลม กวาง 5-8 มิล ลิ เมตร ยาว 3-5 มิ ล ลิ เมตร สี
คอนขางขาว ฐานดอกนูนออก (convex) มีขนยาวหาง วงใบประดับยอยทรงรูปไขถึงรูปใบหอกกลับ ยาว 22.5 มิลลิเมตร สีน้ําตาล มีขน ปลายกลีบแหลมถึงเรียวแหลม มีใบประดับดอกรูปใบหอกกลับ ยาว 2 มิลลิเมตร
สี น้ํ า ตาลอ อ น มี ข นที่ ด า นบน ปลายเรีย วแหลม ดอกเพศผู มี ก ลี บ เลี้ ย งรู ป กาบ มี ส ามพู แหลม ยาว 1.5
มิลลิเมตร สีน้ําตาล มีขนที่ดานบน กลีบดอกขนาดเทากัน มีขนที่ปลายกลีบ แหลม ไมยื่น เกินที่ใบประดับดอก
และตอมที่ใกลปลายกลีบ วงเกสรเพศเมียมีรองรอย อับเรณู 6 อัน สีดํา ดอกเพศเมียมีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ แยก
จากกัน ขนาดเกือบเทากัน รูปใบหอกกลับแคบ โคงตื้น แหลม ยาว 1.3 มิลลิเมตร สีน้ําตาล มีขนที่ดานบน
กลีบดอก 3 กลีบ รูปรีแคบ สอบเรียว แหลมหรือสองพู ยาว 1.5 มิลลิเมตร สีน้ําตาล มีขนที่ดานบน และตอมที่
ใกลปลายกลีบหรือไรตอม รังไขเปนชองสามชอง เมล็ดยาว 0.4 มิลลิเมตร สีเหลือง ไรรยางค

มณีเทวา Eriocaulon phuphanoides Praj. & J. Parn.
ไมลมลุกป เดียว ลําตนสั้นมาก มีจานฐานดอกที่โคน ใบเดี่ยว เรียงเวียนเปนวงที่โคนตน ขนาดเล็ก
แออัดกัน แน นที่โคนใบกระจุกแบบกุหลาบซอน รูปแถบ กวาง 1-3 มิลลิเมตร ยาว 1.5-3 เซนติเมตร ไรขน
ปลายใบแหลม กานชอดอกโดดมีจํานวนมาก ยาวไดถึง 6 เซนติเมตร ไรขน กาบยาว 2-5.5 เซนติเมตร ไรขน
ปลายแหลม ดอกชอแบบชอกระจุกแนน รูปครึ่งวงกลมถึงทรงกลม กวาง 5 มิลลิเมตร ยาว 3 มิลลิเมตร สีขาว
ฐานดอกยืด (elongate) มีขนยาวหาง วงใบประดับยอยทรงรูปรีกวาง ยาว 2-3 มิลลิเมตร สีขาว ไรขน ปลาย
กลีบแหลม มีใบประดับดอกรูปใบหอกกลับ ยาว 1.5 มิลลิเมตร สีขาว มีขนที่ดานบน ปลายเรียวแหลม ดอก
เพศผูมีกลีบเลี้ยงรูปกาบ มีสองพู รูปใบหอกกลับแคบ แหลม ยาว 1 มิลลิเมตร สีขาว มีขนที่ดานบน กลีบดอก
ขนาดไมเทากัน มีขนที่ปลายกลีบ แหลม ไมยื่นเกินที่ใบประดับดอก และมีตอมที่ใกลปลายกลีบ วงเกสรเพศ
เมียมีรองรอย อับเรณู 6 อัน สีดํา ดอกเพศเมียมีกลีบเลี้ยง 2 กลีบ แยกจากกัน ขนาดเกือบเทากัน รูปใบหอก
กลับแคบ โคงตื้น แหลม ยาว 1 มิลลิเมตร สีขาว มีขนที่ดานบน กลีบดอก 3 กลีบ ขนาดไมเทากัน รูปรี สอบ
เรียว แหลม ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร สีขาว มีขนที่ดานบน และตอมที่ใกลปลายกลีบ รังไขเปนชองสามชอง เมล็ด
ยาว 0.5 มิลลิเมตร สีเหลือง ไรรยางค
ประโยชน ทั้งตนรสจืดเย็น เปนยาสงบประสาท แกไข แกปวด ขับปสสาวะ (2, 3) อุบลราชธานีเรียกวา
หญาหัวหงอก ใชทั้งตน ตมน้ําดื่ม แกปวดศีรษะ
ลักษณะเปรียบเทียบระหวางมณีเทวา และกระดุมเต็ม
ลักษณะเปรียบเทียบ

กลีบเลี้ยงเพศเมีย
(female sepals)

มณีเทวา
(Eriocaulon phuphanoides
Praj. & J. Parn.)
2

กระดุมเต็ม
(Eriocaulon smitinandii
Moldenke)
3

กานชอดอกโดด (scapes)

ยาวไดถึง 6 เซนติเมตร
ผิวเรียบ

ยาวไดถึง 20 เซนติเมตร
ผิวมีขน

กาบ (sheaths)
ชอกระจุกแนน (capitula)
ฐานดอก (receptacle)

ยาวไดถึง 2-5.5 เซนติเมตร
ครึ่งวงกลมถึงทรงกลม
ยืด (elongate)

ยาวไดถึง 2-4 เซนติเมตร
ทรงกลม
นูนออก (convex)

ลักษณะเปรียบเทียบ

วงใบประดับยอย
ใบประดับ
สี
ปลายกลีบ
การกระจายพันธุในประเทศ
ไทย

มณีเทวา
(Eriocaulon phuphanoides
Praj. & J. Parn.)
รูปรีกวาง
ขาว
แหลม
เชียงใหม บึงกาฬ สกลนคร
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ

นิเวศวิทยา
ระยะเวลาออกดอก

210-1,000 เมตร
กรกฎาคม-พฤศจิกายน

กระดุมเต็ม
(Eriocaulon smitinandii
Moldenke)
รูปทรงรูปไขถึงรูปใบหอกกลับ
น้ําตาล
แหลมถึงเรียวแหลม
เพชรบูรณ หนองคาย สกลนคร
มุกดาหาร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ
ระยอง จันทบุรี ตรัง สตูล
5-400 เมตร
ตุลาคม-มีนาคม
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สรุป มณีเทวามีกลีบเลี้ยงเพศเมีย 2 กลีบ กานชอดอกโดดยาวไดถึง 6 เซนติเมตร ผิวเรียบ ชอกระจุกแนนรูป
ครึ่งวงกลมถึงทรงกลม ฐานดอกยืด วงใบประดับยอยมีใบประดับรูปรีกวาง สีขาว ปลายกลีบแหลม แตกระดุม
เต็มนั้นมีกลีบเลี้ยงเพศเมีย 3 กลีบ กานชอดอกโดดยาวไดถึง 20 เซนติเมตร ผิวมีขน ชอกระจุกแนนรูปทรง
กลม ฐานดอกนูนออก วงใบประดับยอยมีใบประดับรูปทรงรู ปไขถึงรูปใบหอกกลับ สีน้ําตาล ปลายกลีบแหลม
ถึงเรียวแหลม
อุปสรรค : ชนิด Eriocaulon smitinandii Moldenke ใน Flora of Thailand ระบุวาชื่อไทยคือ กระดุมเต็ม
สวนชนิด Eriocaulon phuphanoides Praj. & J. Parn. นั้นระบุวาชื่อไทยคือ มณี เทวา แตกตางไปจากใน
หนั งสื อ ชื่ อ พรรณไม แห งประเทศไทย ฉบั บ แก ไขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2557 ระบุ ชื่ อ ไทยไวในชนิ ด Eriocaulon
smitinandii Moldenke วามีทั้งชื่อ กระดุมเต็ม และ มณี เทวาซึ่งเปนพรรณไมที่ไดรับชื่อพระราชทานจาก
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

มณีเทวา
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