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 รวงผึง้ (ช่ือวทิยาศาสตร์: Schoutenia glomerata) เป็นพืชในวงศช์บา มีถ่ินก าเนิดในมาลายา
[1] ลกัษณะเป็นไมย้นืตน้ สูงไดถึ้ง 8 เมตร ใบรูปมนรีหรือขอบขนานปลายแหลม ขอบใบเรียบ ขนาด 4-12 x 
3.5-5 เซนติเมตร ฐานใบป้านและมกัไม่สมมาตร กา้นใบยาว 0.2-0.9 เซนติเมตร ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ 
ออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามซอกใบ สีเหลืองสด ขนาด 1.3-1.5 เซนติเมตร กลีบเล้ียงรูปสามเหล่ียม 5 กลีบ เช่ือม
กนัใกลฐ้านเป็นรูปถว้ย ไม่มีกลีบดอก เกสรตวัผูจ้  านวนมาก เกสรตวัเมียปลายแยก 5 พู รังไข่กลม ดอกมีกล่ิน
หอมอ่อน ๆ ผลกลมเป็นแบบแหง้ไม่แตก ขนาด 0.5-1 เซนติเมตร[2] 

รวงผึ้งเป็นตน้ไมป้ระจ ารัชกาลสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร[3] ปลูก
เป็นไมป้ระดบับนดินร่วน ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม[4][5] 
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ขอ้มูลเพิ่มเติม 
                                                      รวงผึง้เมือ่กลบีแยม้           เหลอืงอรา่ม 
                                                      ชชูอ่สนงดงาม                 ออ่นชอ้น 
                                                      พฤกษาถิน่สยาม              สง่กลิน่หอมฟุ้ง 
                                                      ฝนหยดหยาดลงยอ้ย        แตง่แตม้ดอกใบ       
         น ้าผึง้ หรอืสายน ้าผึง้ คอืชือ่พืน้เมอืงของตน้รวงผึง้ ไมห้อมทีม่ถี ิน่ก าเนดิในประเทศไทย พบมากในป่า
ทางภาคเหนือ สงูจากระดับน ้าทะเล ๑,๐๐๐-๑,๑๐๐ เมตร เป็นพันธุไ์มพ้วกเดยีวกบัปอกระเจาและ
ตะขบฝร่ัง            
        ตน้รวงผึง้ หรอืYellow star (ชือ่สามัญ) จัดอยูใ่นวงศ ์ MALVACEAE มชีือ่วทิยาศาสตรว์า่ Schoutenia 
glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm. ลักษณะเดน่ของตน้รวงผึง้คอืดอกสเีหลอืงเขม้ มกีลิน่หอม

ตลอดทัง้วนั มชีอ่ดอกดกทีเ่กดิตามซอกใบเป็นชอ่สัน้ โคนกลบีเลีย้งเชือ่มตดิกนั ปลายแยกออกเป็น ๕ แฉก
คลา้ยรปูดาว ไมม่กีลบีดอก มเีกสรตัวผูจ้ านวนมาก ซึง่สว่นทีม่องเห็นเป็นสเีหลอืงเหมอืนดอกนัน้คอืเกสรตัวผู ้
ทีร่วมกนัเป็นกระจกุ ล าตน้แตกกิง่ต า่ กิง่คอ่นขา้งเล็กเรอืนยอดเป็นพุม่มน ใบเดีย่วเรยีงสลับ รปูแผน่ใบสอง
ขา้งไมเ่ทา่กนั ผวิใบดา้นบนสเีขยีว ดา้นลา่งสนี ้าตาลอมนวล สามารถขยายพันธุด์ว้ยการตอนกิง่และเพาะเมล็ด 
       ดอกรวงผึง้จะเบง่บานในชว่งเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม ผลดิอกไดน้าน ๗-๑๐วัน เมือ่ดอกสเีหลอืงบาน
พรอ้มกนัทัง้ตน้ จะดงูดงามอรา่มตา และสง่กลิน่หอมชืน่ใจตลอดทัง้วัน ทัง้นีต้น้รวงผึง้ยังมคีวามส าคัญคอืเป็น
พรรณไมป้ระจ าพระองคส์มเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร เนื่องดว้ยดอกรวงผึง้มสีเีหลอืงซึง่
เป็นสปีระจ าวันพระราชสมภพ และผลดิอกชว่งวันพระราชสมภพพอด ีเมือ่พระองคเ์สด็จฯ กอปรพระราชกรณีย
กจิตามสถานทีต่า่งๆ ก็จะทรงปลกูตน้รวงผึง้พระราชทานไวเ้พือ่เป็นตัวแทนแหง่พระองคท์า่นและเพือ่เป็นสริิ
มงคลแกร่าษฎร 
                                                                 เหนือสดุสยามไพร    บม่คิลายพนาพรรณ 
                                                           รวงผึง้วลิาวณัย ์              ดรนัุน้ประจ าองค ์
                                                           เจา้ฟ้าสยามแดน             นฤแควน้ฤดคีง 
                                                           เทดิไท ้ธ ยนืยง              องคบ์รมราชกมุาร 
ขอ้มลูทางพฤกษศาสตร ์
ชือ่ไทย :               รวงผึง้ 
ชือ่ทอ้งถิน่ :          น ้าผึง้ (กรงุเทพฯ) , สายน ้าผึง้และดอกน ้าผึง้ (ภาคเหนือ) 
ชือ่สามญัคอื :       Yellow star 
ชือ่วทิยาศาสตร ์:  Schoutenia glomerata King subsp.peregrina (Craib)Roekm. 

ชือ่วงศ ์:               MALVACEAE 
ลกัษณะวสิยั :       ไมย้นืตน้ขนาดเล็ก 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์:                      
          ล าตน้ : ล าตน้แตกกิง่ต า่ กิง่คอ่นขา้งเล็กเรอืนยอดเป็นพุม่มน 
               ใบ : ใบเดีย่วเรยีงสลับ รปูแผน่ใบสองขา้งไมเ่ทา่กนั ผวิใบดา้นบนเป็นสเีขยีว ดา้นลา่งสนี ้าตาลอม
นวล   
            ดอก : ดอกมกีลิน่หอมตลอดทัง้วัน บานไดน้าน ๗ – ๑๐ วนั ชอ่ดอกดกเกดิตามซอกใบเป็นชอ่
สัน้ โคนกลบีเลีย้งเชือ่มตดิกนั ปลายแยกออกเป็น ๕ แฉกคลา้ยรปูดาว ไมม่กีลบีดอกมเีกสรตัวผูจ้ านวนมาก
ซึง่สว่นทีม่องเห็นเป็นสเีหลอืงเหมอืนดอกนัน้เป็นเกสรตัวผูร้วมกนัเป็นกระจกุ เมือ่บานเต็มทีด่อกมี
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๑.๕ ซม. มกีลิน่หอม เมือ่ดอกบานพรอ้มกนัทัง้ตน้ จะดสูวยงามอรา่มตาและสง่กลิน่หอมชืน่
ใจ 
              ผล : เป็นผลแหง้ ทรงกลม มขีน เมือ่แกจ่ะไมแ่ตก ขนาด ๐.๕-๑ เซนตเิมตร 
ระยะตดิดอก : ชว่งเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม 
สภาพนเิวศวทิยา:เป็นไมก้ลางแจง้ ชอบขึน้ในทีแ่ลง้ ไมม่นี ้าทว่มขังจงึจะมดีอกสเีหลอืงดกเต็มตน้ แตห่าก
ไดน้ ้ามากหรอืขึน้บนทีชุ่ม่น ้าจะมดีอกประปราย 
การปลกูและการขยายพนัธุ ์:     การตอนกิง่ และปกัช ากิง่ หรอือาจใชก้ารเพาะเมล็ดก็ได ้การตอน
กิง่ เป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมแตต่อ้งใชฮ้อรโ์มนในการเรง่รากจงึจะไดผ้ลดใีนการขยายพนัธุ ์
รายละเอยีดการใชป้ระโยชน ์:     น ามาปลกูเป็นไมป้ระดับ ดอกสวยงามออกเต็มตน้ มกีลิน่หอมออ่นๆ ให ้
รม่เงา ปลกูเลีย้งงา่ย ทนแลง้  เป็นไมม้งคลเหมาะส าหรับคนธาตไุฟ    
ขอ้ดขีองพนัธุไ์ม ้:           
            - ออกดอกครัง้ละมากๆ (เต็มตน้) เมือ่ดนิแหง้ตามธรรมชาต ิ
            - เป็นพันธุไ์มห้อมทีม่ชีว่งการปลกูกวา้ง สามารถขึน้ไดด้ทัีง้ทีแ่หง้แลง้และทีค่อ่นขา้งชืน้ 
            - เป็นพันธุไ์มท้ีท่นทานตอ่สภาพแวดลอ้ม ไมต่อ้งการการดแูลมาก ใบไมค่อ่ยรว่ง 



            - เป็นพันธุไ์มท้ีม่รีะบบรากดมีาก ไมม่กีารหักโคน่ของตน้ขนาดใหญ ่ถงึแมว้า่จะเป็นกิง่ทีไ่ดจ้ากการ
ตอน 
แหลง่อา้งองิ :     - http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/ornament 
                        - http://www.bloggang.com/mainblog. 
                        - http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Trees/ 
                        - https://www.gotoknow.org/posts/199490 
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