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เรื่อง บอน

รายละเอียด

บอน ชื่อสามัญ Elephant ear, Cocoyam, Dasheen, Eddoe, Japanese taro, Taro

บอน ชื่อวิทยาศาสตร Colocasia esculenta (L.) Schott[1] (ชื่อพองวิทยาศาสตร Colocasia esculenta var.

aquatilis Hassk.)[6] จัดอยูในวงศบอน (ARACEAE)

บอน มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา ตุน (เชียงใหม), บอนหอม (ภาคเหนือ), บอนจืด (ภาคอีสาน), บอนเขียว บอนจีน

ดํา (ภาคกลาง), บอนทา บอนน้ํา (ภาคใต), คึ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม), ขื่อทีพ้อ ขือทอซู คึทีโบ คูชี้บอง คูไทย ที

พอ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน), กลาดีไอย (มาเลย-นราธิวาส), กลาดีกุบุเฮง (มาเลย-ยะลา), เผือก บอน (ทัว่ไป

), บอนหวาน เป็นตน

ลักษณะของตนบอน
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         ตนบอน มีถิน่กาํเนิดอยูในเขตทีร่าบลมุของเอเชยีอาคเนย ซึ่งรวมถงึพื้นที่ของประเทศไทยดวย[11] โดยจดั

เป็นไมลมลุกมีอายุไดหลายปี มีเหงาลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกอยูใตดิน มักขึ้นเป็นกลุม ๆ หลายตนเรียงราย

ตามพื้นที่ลุมริมน้ํา มีความสูงของตนประมาณ 0.7-1.2 เมตร ลําตนประกอบไปดวยหัวกลางและหัวยอยอยูรอบ ๆ

หัวใหญ ขยายพันธุดวยวิธีการแยกหนอ ไหล และวิธีการปักชําหัว เจริญเติบโตไดดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ

อุมน้ําไดดี เพาะปลูกไดงาย ในประเทศไทยสามารถพบไดทุกภาค มักขึ้นเองตามที่ลุม บนดินโคลน บริเวณริม

น้ําลําธาร หรือบริเวณที่มีน้ําขังตื้น ๆ

         ใบบอน ใบเป็นใบเดีย่วเรยีงสลบัเวยีนแผออกรอบตน ลกัษณะของใบเป็นรปูไขแกมสามเหลีย่มหรอืเป็นรปู

หัวใจหรือรูปโล ปลายใบแหลม โคนใบเวาแหลม ใบมีขนาดกวางประมาณ 10-35 เซนติเมตรและยาวประมาณ 2

0-50 เซนติเมตร กานใบออกที่ตรงกลางแผนใบ โคนใบแยกเป็นแฉกสองแฉก ดานหน าใบเป็นสีเขียว เรียบไม

เปียกน้ําเพราะผิวใบเคลือบไปดวยไข (Wax) สวนดานหลังใบเป็นสีเขียวออนหรือมวงหรือเป็นสีขาวนวล มองเห็น

เสนใบไดชัดเจน ในแตละกอจะมีประมาณ 7-9 ใบ กานใบยาวออกจากตนใตดิน กานใบยึดกับดานลางของใบ

กานใบเป็นสีเขียวแกมมวงหรือสีเขียวแกมเหลือง กานใบยาวประมาณ 30-90 เซนติเมตร

          ดอกบอน ออกดอกเป็นชอเป็นแทงเดีย่ว ๆ ออกจากลาํตนใตดนิ มีกาบสีเหลอืงออนหรอืสีเหลอืงนวลหมุอยู

ยาวประมาณ 26 เซนติเมตร ดอกยอยแยกเพศอยูในชอเดียวกัน ฉ่ําน้ํา (รูปที่ 2 โคนดอกสีเขียวคือดอกเพศเมีย

สวนสีเหลืองปลายยอดคือดอกเพศผู) ดอกเป็นกระเปาะสีเขียวเป็นแทงอยูตรงกลาง มีกลิ่นหอมและตอมาจะ

กลายเป็นผลเล็ก ๆ จํานวนมากที่ประกอบไปดวยหัวกลางและหัวยอยอยูรอบหัวใหญ

          ผลบอน ผลเป็นผลสดสีเขียว ภายในผลมีเมล็ดน อย

สรรพคุณของบอน

1. น้ําจากลําตนใตดินเป็นยาแกไข (น้ําจากลําตนใตดิน)

2. รากนํามาตมกับน้ําดื่มเป็นยาแกอาการเจ็บคอและเสียงแหบแหง (ราก)

3. รากนํามาตมกับน้ําดื่มเป็นยาแกทองเสีย (ราก)

4. หัวใชเป็นยาระบาย (หัว)

5. ชวยขับปัสสาวะ (หัว)

6. หัวมีรสเมาคัน ใชเป็นยาแกเถาดานในทอง กัดฝ าหนอง (หัว)

7. หัวและน้ําจากกานใบใชเป็นยาหามเลือด (หัว, น้ําจากกานใบ)

8. ลําตนนํามาบดใชเป็นยาพอกรักษาแผล รวมทัง้แผลจากงูกัด (ลําตน)

9. น้ําจากลําตนใตดินใชเป็นยาแกพิษแมลงปอง (น้ําจากลําตนใตดิน)

10. กานใบมีรสเย็นคัน นํามาตัดหัวทายออกแลวนําไปลนไฟบิดเอาน้ําใชหยอดแผลแกพิษคางคก (กานใบ)
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11. น้ํายางใชเป็นยาถอนพิษจากแมลงสัตวกัดตอยได (น้ํายาง)

12. ยางใชเป็นยาชวยกําจัดหูด (ยาง)

13. ไหล หัว หรือ เหงานํามาตําผสมกับเหงาขมิน้ กะปิ ขี้วัว และเหลาโรงเล็กน อย ใชเป็นยาพอกรักษาฝีตะมอย

(ไหล)

14. น้ําคัน้จากกานใบใชเป็นยานวดแกอาการฟกชํ้า (น้ําคัน้จากกานใบ)

15. หัวชวยขับน้ํานมของสตรี (หัว)

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของตนบอน

1. ในหลอดทดลองพบวาสารสกัดจากใบบอนแหงดวยแอลกอฮอลมีฤทธิ ์ฆาเชื้อหนอง มีเสนใยชวยในการดูดซับ

สารกอกลายพันธุ

2. สารสกัดจากรากบอนดวยเอทิลอะซิเตตมีฤทธิ ์ในการยับยัง้การเจริญของเน้ืองอก แตควรมีการทําการวิจัยตอ

ไป

3. หัวใตดินของตนบอนมีฤทธิ ์ชวยลดความดันโลหิต

4. น้ําจากกานใบมีฤทธิ ์เป็นยากระตุนและทําใหเลือดมาเลีย้งบริเวณนัน้มาก ทําใหบวมแดง

ประโยชน ของบอน

1. ไหลและหัวใตดินนํามาลวกหรือตมรับประทานเป็นอาหารได สวนใบออนและกานใบออน สามารถนํามาใช

ทําอาหารประเภทตมได เชน แกงสม แกงกะทิ แกงบอน เป็นตน หรือจะนํามาลอกจิม้น้ําพริกรับประทาน แตตอง

ทําใหสุกกอนจึงจะไมคัน โดยนํามาตม

     2-3 ครัง้ แลวคัน้เอาน้ําทิง้หรอืนําไปเผาไฟกอนนํามาใชปรงุอาหาร (เวลาปอกเปลอืกควรสวมถงุมอืและสบัเป็น

ทอน ๆ กอนนําไปตม) นอกจากน้ีกานบอนยังนํามาดองไดอีกดวย

2. ชาวกะเหรี่ยงแมฮองสอนจะใชใบบอนมาตมใหหมูกิน หรือจะใชกานใบนํามาสับผสมเป็นอาหารหมู

3. ใบบอนมีคุณสมบัติพิเศษคือไมเปียกน้ํา เพราะมีขี้ผึ้งเคลือบผิวใบอยู จึงนํามาใชประโยชนในดานการหอของได

เชน การใชหอขาวหมาก เป็นตน นอกจากน้ียังนํามาใชตักน้ําดื่มยามไมมีภาชนะไดอีกดวย

4. ตนบอนสามารถทํารายไดใหกับชาวบานดวยการตัดกานบอนมาลอกเปลือกแลวตากใหแหง สงขายเป็นสินคา

สงออกอยางหน่ึง

5. ใบบอนดูแลวมีความสวยงาม ใชปลูกเป็นไมประดับได อันน้ีก็แลวแตคนชอบนะครับ อีกทัง้ตนบอนยังชวย

รักษาฝายชัง่ แมน้ําลําคลอง ไมใหถูกกัดเซาะจากคลื่นไดอีกดวย
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ขอควรรูเกี่ยวกับบอน

1. วิธีการเลือกบอน ใหเลือกใชตนออนพันธุสีเขียวสดและไมมีสีขาวนวลเคลือบอยูตามแผนใบและกานใบ โดย

บอนสีเขียวสดจะเรียกวา "บอนหวาน" (ชนิดคันน อย) สวนชนิดที่มีสีซีดกวาและมีสีขาวนวลกวาจะเรียกวา

"บอนคัน" (ชนิดคันมาก) สวนที่นํามาใช

    แกงคือ หลี่บอน เป็นยอดออนหรือใบออนของบอนที่อยูใกลกับโคนตน

2. กอนการปอกเปลือกกานบอนถาไมใสถุงมือ ก็ใหทามือดวยปูนแดงที่กินกับหมากใหทัว่ทัง้มือกอน เวลาปอก

ควรลางบอนใหสะอาดแลวเช็ดใหแหง

3. หามลางดวยน้ําเย็น แลวนําไปตมใสในน้ําเดือดและคัน้น้ําทิง้ประมาณ 2-3 ครัง้กอนนําไปประกอบอาหาร แต

บางคนอาจนําไปเผากอนก็ได หรือจะนําไปปรุงกับเครื่องปรุงที่มีรสเปรีย้ว เชน มะขามเปียก มะดัน สมปอย

น้ํามะกรูด เป็นตน หรือจะนํามาขยํากับ

     เกลือเพื่อใหยางบอนออกมากที่สุดเพื่อชวยดับพิษคันหรือชวยทําลายผลึกของแคลเซียมออกซาเลต (Calcium

oxalate) ที่มีอยูมากในตนบอน

4. การน่ึงบอนตองน่ึงใหสุก จับดูแลวมีลักษณะน่ิมจนเละ เพราะถาบอนไมสุก เมื่อรับประทานแลวจะทําใหเกิด

อาการระคายคอได

5. ในการปรุงแกงบอน หากไมใชน้ํามะขามเปียก ก็ใหใชน้ําสมปอยแทนก็ได

6. แมครัวสมัยกอนจะถือเคล็ดดวยวา หากปรุงอาหารดวยบอนอยูนัน้ หามใครเอยถึงคําที่เกี่ยวของกับความคัน

เด็ดขาด เพราะจะทําใหเกิดอาการคันขึ้นมาจริง ๆ ทัง้ผูปรุงและผูรับประทาน

ความเป็นพิษของตนบอน

         น้ํายางและลาํตนหากสมัผสัผวิหนัง จะทาํใหเกดิอาการคนัและปวดแสบปวดรอน แลวตอมาจะเกดิอาการอกั

เสบ บวมและพองเป็นตุมใส หากนํามาเคีย้วหรือรับประทานสดจะทําใหเกิดอาการคันคออยางรุนแรง เน่ืองจาก

ผลึกของแคลเซียมออกซาเลต (Calcium oxalate) ทําใหเกิดน้ําลายมาก ทําใหบวมบริเวณลิน้ ปาก เพดาน และ

ใบหน า ทําใหพูดจาลําบาก หากมีอาการเป็นพิษรุนแรงจะทําใหพูดไมได ลิน้หนัก คันปาก ลําคอบวมและอักเสบ

อยางรุนแรง

คําสําคัญ : สมุนไพร

ที่มา : กมลทิพย ประเทศ และคนอื่นๆ. (2543). การสํารวจพรรณไมในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพ

ชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห
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วันที่ : 2017-02-17
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