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สื่อดิจิทัลนี้ใหบริการดาวนโหลดสำหรับผูรับบริการตามเงื่อนไข
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พรบ. ลิขสิทธิ์ และพรบ. วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
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 หากกลาวถึงวาน หลายคนตองนึกถึงตนไมมงคลที่เกี่ยวของกับความเชื่อตาง ๆ ที่มีมาแตโบราณ 

บางชนิดก็นำมาใชประโยชนเปนสมุนไพรพื้นบาน แตปจจุบันความเชื่อในสิ่งเหลานี้ลดนอยลงไปมาก 

และวานหลายชนิดก็หาไดยากหรือสูญพันธุไปแลว บางชนิดยังปลูกเลี้ยงกันอยูเพื่อความสวยงาม 

หรือใชประโยชนในดานอื่น ๆ มากกวาการปลูกเพื่อความเปนสิริมงคล

วานเทพประชุม ใหคุณทางเมตตามหานิยม 
ชวยใหคาขายดี

วานหอมแดง ดอกบานตอนกลางคืน 
เปนทั้งวานทางคงกระพันชาตรีและวานยา

ตัวอย่าง



 ความหมายของคำวา “วาน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 หมายถึง “ชื่อเรียกพืชบางชนิดที่มีหัวบาง ไมมีหัวบาง 

ใชทำยาบาง หรือเชื่อกันวาทำใหอยูยงคงกระพันและเปนสิริมงคล เชน 

วานนางลอม วานเสนหจันทรแดง” 

 ตามตำรากลาวกันวา ความเช่ือเรื่องวานมีมาตั้งแตกอนคริสตกาล

ประมาณ 200 ป เร่ิมจากชาวโรมันเก็บหนอไมฝรั่งมากินจนเปนท่ีนิยมอยาง 

กวางขวาง อีก 300 ปตอมาจึงมีการนำมาใชเปนยารักษาโรคแกแมลงกัดตอย 

แกปวดฟน อีกทั้งออกัสตุส (Augustus) จักรพรรดิองคแรกของชาวโรมัน 

ยังเชื่อวา หากใครนำหนอไมฝรั่งที่ตากแหงมาชงน้ำดื่มพรอมกับเสกคาถา 

จะชวยใหอยูยงคงกระพัน 

 อยางไรก็ตาม ไมทราบแนชัดวาวานมีกำเนิดมาตั้งแตเมื่อใด คาดวาไดรับอิทธิพลมาจากชาวมอญ 

และขอม เพราะตามตำราพิชัยสงครามปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาไดกลาววา วานคือสุดยอดคงกระพัน 

กอนออกศึก นักรบทุกคนจะตองอาบน้ำวานหรือเคี้ยววานเพื่อใหหนังเหนียว ฟนแทงไมเขา 

ทั้งยังพบหลักฐานการพบพระพิมพสามหอมที่มีสวนผสมของวานที่ใหกลิ่นหอมในเจดียเกาที่มีอายุประมาณ 

500 - 600 ปของวัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม เมื่อป พ.ศ. 2509 อีกดวย

 ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ความเช่ือเรื่องวานก็ยังคงมีอยูในกลุมคนไทย โดยเฉพาะ

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเปนยุคแรกของไมประดับ เนื่องดวยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

โปรดไมประดับเปนอยางมาก ทรงนำพรรณไมจากตางประเทศมาปลูกในพระราชวังจำนวนมาก 

ทั้งไมตน ไมดอก ไมใบ เชน โกสน บอนสี รวมทั้งวานกุมารทองหรือวานแสงอาทิตยก็นำมาปลูก

เปนครั้งแรกในเมืองไทยดวย ในป พ.ศ. 2452 พระยาพิศประสาทเวช ไดจัดทำตำรายาไทยชื่อ  

แพทยศาสตรสงเคราะห ตอมาในสมัยรัชกาลที ่ 6 พระยาแพทยพงศาวิสุทธาธิบด ี (สุน สุนทรเวช) 

ตนตระกูลสุนทรเวช ไดจัดพิมพหนังสือ แพทยตำบล เลม 1 ขึ้นในป พ.ศ. 2464 จึงคาดวาวาน

เปนพรรณไมที่นิยมอยางมากในสมัยกรุงรัตนโกสินทร แตในหนังสือทั้งสองเลมน้ีกลาวถึงวานเพียง 

5 ชนิดเทานั้น คือ วานกีบแรด วานนางคำ วานหางชาง วานน้ำ และวานเปราะ  

ตัวอย่าง



สามารถจำแนกตามความเชื่อและสรรพคุณไดดังนี้

เชน วานจังงัง วานธรณีเย็น วานมหานิยม วานมหาหงส วานเศรษฐีกวนอิม วานเศรษฐีจีน 

วานเศรษฐีพายทอง วานเศรษฐีมงคล วานเศรษฐีเรือนนอก วานเศรษฐีเรือนใน วานเศรษฐีอินเดีย  

วานสบูหยวก วานเสนหจันทรหอม เปนตน

วานเศรษฐีอินเดียหรือเศรษฐีเรือนใน 
ไมประดับที่นิยมปลูกกันมาก

วานเศรษฐีพายทอง 
ชวยใหคาขายดีตัวอย่าง



 ตามตำราคุณลักษณะวาน

และวิธีปลูกเลี้ยงวานของนายเล่ือน 

กัณหะกาญจนะ ไดกลาววา “วาน
ที่ขึ้นเองตามปาเขาโดยธรรมชาตินั้น 

มักมีอิทธิฤทธิ์และสรรพคุณนอยกวา
วานที่เปนมรดก ทั้งที่เปนวานชนิด
เดียวกัน ถึงแมจะนำมาปลูก 

ถามิไดระมัดระวัง ปลอยใหตนวาน
ขึ้นและโรยราไปเองตามธรรมชาติ 
หรือปลอยใหคงอยูในดินตลอดเวลา 

รอจนถึงฤดูฝน วานก็จะผลิตน
และเติบโตไดอีกครั้ง แตอิทธิฤทธิ์
ของวานจะจืดจางเสื่อมลงไปทุกที” 
 คนโบราณไดคำนึงถึงสิ่งนี้

เปนอยางมาก จึงไดกำหนดใหมี 

การกูวานและการเก็บวานข้ึน ซ่ึงเปน

ขั้นตอนการขุดหัววานขึ้นจากดิน 

และทำความสะอาด เพื่อนำมาใช

ประโยชนหรือเก็บไวปลูกตอไป 

ทั้งยังเปนการปองกันไมใหตนวาน

แหงตายในชวงฤดูหนาวอีกดวย

วานหมูกลิ้ง ใหคุณทางคงกระพันชาตรี เมตตามหานิยม

ตัวอย่าง



 ปจจุบันรานจำหนายตนวานมีเพียงไมกี่ราน ซึ่งจำหนายปะปนกับไมประดับอื่น ๆ จึงไดรวบรวม 

รายชื่อรานคาที่มีตนวานจำหนายจากตลาดตนไมแตละแหงไวดังนี้ 

วานหลากชนิดในตลาดจตุจักร

ตลาดจตุจักร 
1. รานนิตยพันธุไม โครงการ 5 
โดยคุณนิตย โทรศัพท 0-2433-3853

2. รานบุปผาวานมงคล โครงการ 5 
โดยคุณแปว โทรศัพท 0-2429-0417 และ 08-9740-9478 
3. รานปาต๋ิม โครงการ 3 
โดยคุณยาจิต สิทธิมงคล โทรศัพท 08-1861-7045

4. รานแปะกง โครงการ 3 และตลาดนัดสนามหลวง 2 
โดยคุณเพชรรัตน มวนทอง โทรศัพท 08-9801-8522

5. รานพญาวาน 108 โครงการ 3  
โดยคุณศักดา คำบุญชู โทรศัพท 08-5160-3019

6. สวนพรอม โครงการ 21 
โดยคุณพรอมพรรณ ขันธประดิษฐ โทรศัพท 0-2418-2922

7. รานพี่นอย โครงการ 3 
โดยคุณจงกล กามปรุ โทรศัพท 08-6001-1782

8. รานรังวานศิริโชค โครงการ 3 
โดยคุณออด - คุณลัดดา โทรศัพท 08-4020-5558

9. สวนศรีชาวนาพันธุไม โครงการ 3 
โดยคุณอัมพร ชาวนา โทรศัพท 08-9074-4682

10. รานสีไพรไมพันธุแท โครงการ 24 
โดยคุณนิจ โทรศัพท 08-9063-6484

ตลาดจตุจักร 2 มีนบุรี 
1. รานคุณจู 
โดยคุณธัญวรัตน เหมือนจิต โทรศัพท 08-9425-2068

2. รานคุณติ๊ก โครงการสวนขยาย 
โดยคุณพัทธมน ชานะกิจ โทรศัพท 08-4906-9158

ตัวอย่าง



ความหมายสัญลักษณ 

 นอกจากนี้ยังมีจำหนายที ่ศูนยทองเที่ยวและจำหนายไมดอกไมประดับนนทบุรี ซอยชาง 
ถนนรัตนาธิเบศร ตำบลบางรักนอย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไดแก รานวันพืชมงคล  

โทรศัพท 08-1348-1120 รานพูลศรี รานปาเพลิน และสวนสำราญจิตร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 

โดยคุณสมคิด สำราญจิตต โทรศัพท 0-5672-3205

 อยางไรก็ตาม ผูสนใจสามารถเลือกปลูกวานไดมากมายหลายชนิด แตกอนนำมาใชควรศึกษา 

วิธีการใชประโยชนอยางละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพกับรางกายอยางแทจริง ตอไปจะกลาวถึง

วานที่สำคัญไวบางสวน สำหรับผูสนใจสามารถศึกษาไดจากหนังสือ วาน สมุนไพร ไมมงคลไทย 

โดยณรงคศักดิ์ คานอธรรม สำนักพิมพบานและสวน ที่ไดรวบรวมเรื่องราวของวานไวอยางสมบูรณ

ไมลมลุก ไมพุม  ไมเลื้อย เฟน กลวยไม

ดินรวน ดินหรืออิฐ
ผสมกาบมะพราวสับ

แสงแดด
รำไร

แสงแดด
ครึ่งวัน

แสงแดด
ตลอดวัน

พักตัว
ในฤดูหนาว

แยกหนอ 
เหงา หัว

เพาะเมล็ด ปกชำกิ่ง
ปกชำไหล

เพาะสปอรตอนกิ่ง

ตัวอย่าง
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