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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาความหลากหลาย สถานการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์พื้นบ้านของพืชวงศ์ขิงใน

บริเวณอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 – ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
พบทั้งสิ ้น 3 เผ่า 8 สกุล 18 ชนิด สกุลที่พบมากที่สุด คือ Curcuma, Globba, Kaempferia และ 
Zingiber พบ (สกุลละ 3 ชนิด) รองลงมาคือ สกุล Alplinia และ Boesenbergia พบ (สกุลละ 2 ชนิด) 
ส่วนสกุลที่พบน้อยที่สุดคือ สกุล Amomum และ Etlingera (สกุลละ 1 ชนิด) จากการตรวจสอบด้าน
สถานการอนุร ักษ์พบพืชหายาก 5 ชนิด ได้แก่ Boesenbergia xiphostachya (Gagnep.) Loes., 
Globba laeta K. Larsen, G. panicoides Miq., G. winitii C.H. Wright และ  Kaempferia siamensis 
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Sirirugsa ซึ่ง K. siamensis ยังจัดเป็นพืชที่เสี ่ยงต่อการสูญพันธุ ์นอกจากนี้ยังพบว่า G. laeta และ  
K. siamensis เป็นพืชเฉพาะถิ่นอีกด้วยได้บันทึกช่วงระยะเวลาการออกดอกและผลชื่อวิทยาศาสตร์  
ชื่อพื้นเมืองข้อมูลนิเวศวิทยา และจัดทำรูปวิธานระบุสกุลด้วย นอกจากนี้ยังได้ศึกษาข้อมูลด้านการใช้
ประโยชน์พื้นบ้านโดยการสัมภาษณ์จากชาวบ้านที่อาศัยในอำเภอหนองพอกพบว่าสามารถแบ่งการใช้

ประโยชน์พื้นบ้านออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านสมุนไพร ด้านไม้ประดับ และด้านพิธีกรรม
ความเชื่อจากข้อมูลในครั้งนี้เป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนด้านอนุกรมวิธานพืชวงศ์ขิงได้เป็นอย่างดียิ่ง 

 

คำสำคัญ: ความหลากหลาย สถานภาพการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์พ้ืนบ้าน พืชวงศ์ขิง  
     อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
Abstract 
 

 Study on diversity, conservation status and traditional uses of Zingiberaceae in 
Nong Phok District, Roi Et Province was conducted during August to February 2019. 
Eighteen species, eight genera and three tribes were collected. The most diversity has 
been found in genus Curcuma, Globba, Kaempferia and Zingiber (each three species). 
While, Alpinia and Boesenbergia (each two species) are reported for the second most 
diversity. The last diversity has been found in genus Amomum and Etlingera 
(each 1 species). Moreover, Boesenbergia xiphostachya (Gagnep.) Loes., Globba laeta K. 
Larsen, G. panicoides Miq., G. winitii C.H. Wright are recognized as rare species. G. laeta 
is reported as endemic plant. K. siamensis is reported as vulnerable species. The 
traditional uses have been found in four categories which were foods, medicines, 
ornamental plants and faith.  
 

Keywords: Diversity, Conservation status, Traditional uses, Zingiberaceae, Nong Phok 
District, Roi Et Province 
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1.บทนำ 
  

 พืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) จัดอยู ่ใน

อันดับ (order) Zingiberales ในประเทศไทยมี

พืชวงศ์ขิงประมาณ 30 สกุล มากกว่า 300 ชนิด 

ลักษณะเด่นของพืชวงศ์ขิงคือ การมีน้ำมันหอม

ระเหยในทุกส่วนของพืชโดยเฉพาะอย่างยิ ่งใน

ส่วนของเหง้าหรือไรโซมจะมีมากกว่าส่วนอื่นจึง

ทำให้พืชวงศ์ขิงมีกลิ่นเฉพาะอันเป็นลักษณะเด่น

ที่สามารถบ่งช้ีได้ว่าเป็นพืชวงศ์นี้ได้ทันที (Larsen 

and Larsen, 2006) พืชวงศ์ขิงทั่วโลกมีประมาณ 

1,500 ชนิด 55 สกุลศูนย์กลางการกระจายพันธุ์

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับใน

ประเทศไทยมีพ ืชวงศ์ข ิงประมาณ 30 สกุล 

มากกว่า 300 ชนิด โดยแบ่งออกเป็น 4 เผ่า ตาม 

Larsen & Larsen (2006) ได้แก่ เผ่า Alpineae, 

Riedelieae, Globbeae และ Zingibereae พืช

วงศ์ขิงบางชนิดมีความสูงมากถึง 10 เมตร เช่น 

Alpinia boiaสกุลอื่น ๆ เช่น สกุล Kaempferia 

มักจะมีความสูงจากพ้ืนดินไม่กี่เซนติเมตรหรือติด

กับผิวดิน ในฤดูแล้งลำต้นเทียมและใบจะแห้ง

เหี่ยวไปเหลือเฉพาะรากและเหง้าสะสมอาหาร 

พ บ ใ น ห ล า ย ช น ิ ด ข อ ง ส ก ุ ล  Curcuma, 

Kaempferia, Globba และ Zingiber เป็นต้น 

ในประเทศไทยนั ้นม ีการนำพืชวงศ์ข ิงมาใช้

ประโยชน์หลายด้าน โดยเฉพาะด้านอาหาร ด้าน

สมุนไพร หรือด้านไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น ใน

ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือก็เช่นกันได้นำพืชวงศ์

ขิงมาเป็นอาหารพื้นบ้านที ่มีชื ่อเสียงคือ ดอก

กระเจียวแดงและดอกกระเจียวขาว ในบางชนิด

ม ีความสวยงามคล ้ายดอกทิวล ิบ ค ือ ดอก

กระเจียวหรือปทุมมา พื้นที่อำเภอหนองพอก 

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพ้ืนท่ีที่มีภูเขา น้ำตกและเป็น

สถานที ่ท ่องเที ่ยวทางธรรมชาติของจังหวัด

ร้อยเอ็ด และเป็นอำเภอท่ีมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูงรวมทั ้งม ีการใช้ประโยชน์จากพืช

มากมาย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงเลือกศึกษา

พืชวงศ์ขิงที ่บริเวณอำเภอหนองพอก จังหวัด

ร ้อยเอ ็ด  ม ี ว ัตถ ุประสงค์ เพ ื ่ อศ ึกษาความ

หลากหลาย สถานภาพการอนุรักษ์ และการใช้

ประโยชน์ ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง

ในการนำพ ัฒนาต ่อยอดในด ้ านอ ื ่นต ่อไป 

นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อศึกษาจากเอกสารอ้างอิง

แล้วการศึกษาครั้งแรกในอำเภอหนองพอกและ

เป็นพื ้นที ่ที ่ม ีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

พื้นที่หน่ึง ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่ไม่เคยมีการศึกษาพืชวงศ์

ขิงมาก่อน 

 

2.วิธีการดำเนินการวิจัย 
 

 ศึกษาเอกสารงานวิจัย ออกสำรวจ และ
เก็บตัวอย่างพืชวงศ์ขิงในพื้นที่อำเภอหนองพอก 
จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2561 – ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 พร้อม
บันทึกข้อมูลภาคสนามพร้อมทั้งถ่ายภาพ เก็บ
ตัวอย่างพืชที่สมบูรณ์ทั้งต้น จำนวน 3-5 ชิ้น ต่อ 
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1 ชน ิด และเก ็บต ัวอย ่างพรรณไม ้ดองใน
เอทิลแอลกอฮอล์ 70 %แล้วนำตัวอย่างพืชมา
ศึกษาและบรรยายลักษณะสัณฐานวิทยาโดย
ละเอียดภายใต้กล้องสเตอริโอ ตรวจเอกลักษณ์
และระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชโดยใช้รูปวิธาน
จากเอกสารด้านอนุกรมวิธานของพืชวงศ์ขิงจาก
พื ้นที ่อ ื ่นที ่ม ีการศึกษามาแล้ว เปรียบเทียบ
ตัวอย่างพืชวงศ์ขิงที่ระบุชนิดแล้วกับตัวอย่างที่มี
ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องที่เก็บไว้ในหอพรรณไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (BKF) 
พิพ ิธภ ัณฑ์พืชกร ุงเทพกรมวิชาเกษตร (BK) 
หลังจากนั้นจัดทำรูปวิธานระดับชนิดของพืชวงศ์
ขิงในอำเภอหนองพอก และตรวจสอบสถานภาพ
ด้านการอนุรักษ์ของพืชวงศ์ขิงแต่ละชนิดโดย
อ้างอิงตามการประเมินสถานภาพพืชของ IUCN 
Red List of Threatened Species  
(2018), Threatened Plants in Thailand 
(Chamchumroon et al., 2017) ส ุรพล แสน
สุข (2554) หรือเอกสารอ้างอิงอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

3. ผลการวิจัย 
 

3.1 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชวงศ์
ขิงในอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 จ า ก ก า ร ส ำ ร ว จ แ ล ะ ศ ึ ก ษ า ค ว า ม
หลากหลายของพืชวงศ์ขิงในอำเภอหนองพอก 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบท้ังสิ้น 3 เผ่า 8 สกุล 18 ชนิด 
(ตารางที่ 1 และภาพที่ 1) โดยเผ่า Zingibereae 
พบ ม า ก ท ี ่ จ ำ น ว น  4  ส ก ุ ล  ไ ด ้ แ ก่  ส กุ ล 

Boesenbergia (2 ชน ิ ด )  Curcuma (3 ชน ิด ) 
Kaempferia (3 ชนิด) และ Zingiber (3 ชนิด) 
เผ่า Alpinieae พบจำนวน 3 สกุล ได้แก่ สกุล 
Alpinia (2 ชน ิด) Amomum (1 ชน ิด) และ 
Etlingera (1 ชนิด) เผ ่า Globbeae พบน้อย
ที่สุด 1 สกุล คือ Globba (3 ชนิด) พบว่ามีการ
กระจายพันธุ์ในป่า 4 ประเภท ได้แก่ ป่าเต็งรัง  
(8 ชนิด) ป ่าเบญจพรรณ (8 ชนิด) ป ่าปลูก  
(5 ชนิด) และป่าดิบแล้ง (3 ชนิด) ตามลำดับ โดย
บางชนิดพบได้ในสองประเภทป่า (ตารางที่ 1) 
ลักษณะสัณฐานของพืชวงศ์ขิงในอำเภอหนอง
พอกพบว่าในแต่ละสกุลและแต่ละชนิดมีความ
โดดเด่นสามารถนำมาใช้ในการจัดจำแนกและ
จัดทำรูปวิธานเพื่อจำแนกพืชวงศ์ขิงในอำเภอ
หนองพอกได้ ได้แก่ ราก ลักษณะเหง้า สีเหง้า 
การเกิดของลำต้นเหนือดิน ตำแหน่งการเกิดของ
ของช่อดอก รูปร่างลักษณะช่อดอก ลักษณะ
โครงสร้างดอก สีและรูปร่างกลีบปาก เกสรเพศผู้
ที่เป็นหมันท้ังสองข้างกลีบปาก รยางค์เกสรเพศผู้ 
เกสรเพศเมียรูปร่างผล และขน โดยส่วนใหญ่พืช
วงศ์ขิงที่พบเป็นไม้พื้นล่างตามเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติในป่าด ิบแล ้งและป่าเบญจพรรณ 
เนื่องจากพืชวงศ์ขิงมีการพักตัวในช่วงฤดูร้อน
และเกิดการแทงยอดใหม่เมื่อเข้าสู่ต้นฤดูฝน จึง
สำรวจพบพืชวงศ์ขิงเป็นส่วนใหญ่ในช่วงฤดูฝน 
คือ เดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคมจากการตรวจ
เอกลักษณ์และลักษณะเด่นของพืชวงศ์ขิงใน
บริเวณที่ศึกษา สามารถนำมาจัดทำเป็นรูปวิธาน
ระดับชนิดได้ 
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3.2 การใช้ประโยชน์พื้นบ้าน 
 

 จากการศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นบ้าน
ของพืชวงศ์ขิง พบว่ามีการใช้ประโยชน์ 4 ด้าน 
ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 1) ด้านอาหาร จำนวน 9 ชนิด 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนของพืชที่นำมาเป็น
อาหารดังนี ้ เหง้า มี 5 ชนิดที ่นำเหง้ามาเป็น
อาหาร เช่น  Alpinia galanga, Boesenbergia 
rotunda, Curcuma longa, Zingiber montanum 
และ Z. zerumbet ช่อดอก มี 6 ชนิด ที่นำมา
รับประทานเป็นอาหาร ได้แก่ Alpinia galanga, 
A. siamensis, Curcuma angustifolia, C. 

singularis, Etlingera elatior และ  Zingiber 

zerumbet ลำต้นเหนือดิน มีชนิดเดียว คือ 
Alpinia galanga 2) ด้านสมุนไพร จำนวน 13 
ชนิด คิดเป็นร้อยละ 72.22 ส่วนของพืชที่นำมา
เป็นสมุนไพรดังนี้ เหง้า มี 13 ชนิด เช่น Alpinia 
galanga, A. siamensis, Amomum villosum, 
Boesenbergia rotunda, Curcuma angustifolia, 
C. longa, C. singularis, Kaempferia marginata, 
K. rotunda, K. siamensis, Zingiber montanum, 
Z. rubens และ Z. zerumbet 3) ด้านไม้ประดบั
จำนวน 6 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 33.3 ส่วนของพืช
ที่นำมาใช้เป็นไม้ประดับดังนี้ ช่อดอก มี 6 ชนิด 
เช่น Boesenbergia xiphostachya, Etlingera 
elatior, Globba laeta, G. panicoides แล ะ 
G. winitii 4) ด้านพิธีกรรมความเชื่อ จำนวน 6 ชนิด 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ดังแสดงในตารางที่ 1 
ส่วนของพืชที่นำมาใช้ด้านพิธีกรรมความเช่ือดังนี้ 
ช่อดอก จำนวน 4 ชนิด เช่น Etlingera elatior, 

Globba laeta, G. panicoides และ G. Winitii 
ลำต้นเหนือดิน มีชนิดเด ียว คือ Zingiber 
montanum เห ง ้ า  มี เ พ ี ย งชน ิ ด เด ี ย ว  คื อ  
Z. rubens  

 

3.3 ช่วงเวลาการออกดอกและผล 
 

 ช่วงเวลาการออกดอกในระหว่างการ
สำรวจตัวอย่างพืชวงศ์ขิงในอำเภอหนองพอก 
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการบันทึกช่วงระยะเวลาการ
ออกดอกและติดผล พบว่า พืชวงศ์ขิงเริ ่มออก
ด อ ก ต ั ้ ง แ ต ่ เ ด ื อ น ม ี น า ค ม ถ ึ ง ก ั น ย า ย น  
โดยมีชนิดที ่เร ิ ่มออกดอกตั ้งแต่เดือนมีนาคม  
มี 4 ชนิด คือ Amomum villosum, Curcuma 
angustifolia, C. longa และ C. singularis ชนิด
ที ่เร ิ ่มออกดอกเดือนเมษายน มี 1 ชนิด คือ 
Kaempferia rotunda ชน ิดท ี ่ เร ิ ่มออกดอก
เดือนพฤษภาคมมี 2 ชนิด ชนิดที่เริ่มออกดอก
เดือนมิถุนายนมี 6 ชนิด ชนิดที่เริ่มออกดอกเดือน
กรกฎาคม มี 3 ชนิดชนิดที่เริ ่มออกดอกเดือน
สิงหาคม มี 1 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 
 ช่วงเวลาการติดผล พบว่าช่วงเวลาการ
ติดผลจะอยู่ในช่วงเวลาหลังจากเวลาการออก
ดอกประมาณ 1 เด ือน จากการสำรวจพบ
ช่วงเวลาการติดผลในช่วงฤดูกาลกลางหรือปลาย
ฤดูฝนระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 
ฤดูกาลปลายร้อนถึงต้นฝนระหว่างช่วงเดือน
เมษายนถึงกรกฎาคม จากการศึกษาครั้งนี ้บาง
ชนิดยังไม่พบการติดผลดังแสดงในตารางที่ 1 
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3.4 สถานภาพด้านการอนุรักษ์  
 

 จากการศึกษาข้อมูลจาก IUCN Red List 
of Threatened Species (2018) พ บ  4 ชนิ ด 
ค ื อ  Amomum villosum, Boesenbergia 
rotunda และ Globba winitii ม ีสถานะด้าน
การอนุรักษ์เป็น LC (Least Concern) Globba 
laeta EN (Endangered) ข้อมูลจาก Threatened 
Plants in Thailand (Chamchumroon et al., 
2017) พบ 3 ชนิด คือ Etlingera elatior และ 
Globba winitii มีสถานะด้านการอนุรักษ์เป็น R  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rare) Kaempferia siamensis มีสถานะด้าน
การอนุรักษ์เป็น VU (Vulnerable) และข้อมูล
เพิ่มเติมจากบทความเรื่อง พืชถิ่นเดียวและพืชหา
ยากของวงศ์ขิง−ข่าในประเทศไทย (สุรพล แสน
ส ุข ,  2554)  พบพ ืชหายาก 5 ชน ิด  ได ้แก่  
Boesenbergia xiphostachya Globba laeta, G. 
panicoides,  G. winitii แ ล ะ  Kaempferia 
siamensis นอกจากนี้ยังพบว่า G. laeta และ 
K. siamensis พบเป็นพืชเฉพาะถิ่นอีกด้วยดัง
แสดงในตารางที่ 1 
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รูปวิธานจำแนกชนิดพืชวงศ์ขิงในพื้นที่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

1. อับเรณมูีรยางค์ข้างละ 1-2 อัน  2 
 อับเรณไูม่มรียางค์  4 
2. ช่อดอกไม่มีใบประดับหลัก อับเรณูมีรยางค์ข้างละ 1 อัน     Globba panicoides 
 ช่อดอกมีใบประดับหลัก อับเรณูมรียางค์ข้างละ 2 อัน 3 

3. ใบประดับหลักสีขาวอัดแน่น   Globba laeta 
 ใบประดับหลักสเีลือดหมู ไม่อัดแน่น   Globba winitii 

4. การเรยีงตัวของเหง้าขนานกับการเรียงตัวของแผ่นใบ 5 
 การเรยีงตัวของเหง้าตั้งฉากกับการเรียงตัวของแผ่นใบ 15 

5. ก้านใบบวมพอง  6 
 ก้านใบไม่บวมพอง        8 

6. เหง้าสีเหลือง  Zingiber montanum 
 เหง้าสีครมีถึงขาว                                           7 

7. ก้านช่อดอกเอียง ยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร กลีบปากสคีรีม
แต้มม่วง       

Zingiber rubens 

 ก้านช่อดอกตั้งตรง ยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร กลีบปากสีครีม  Zingiber zerumbet 
8. รากสะสมอาหารรปูแท่งยาว  9 
 รากสะสมอาหารรปูไข่หรือทรงกลม  10 

9. ใบประดับหลักเรียงอัดแน่นมีกาบใบโอบหุ้มไว้ ดอกสีชมพู 
กลีบปากสีชมพ ู

Boesenbergia rotunda 

 ใบประดับหลักเรียงไม่อดัแน่นเหนอืกาบใบ ดอกสีครีม กลีบ
ปากสีแดง  

Boesenbergia 
xiphostachya 

10. ใบประดับหลักไม่อัดแน่น  11 
 ใบประดับหลักอัดแน่น  13 

11. มี Coma bract                                                                                                                       12 
 ไม่มี Coma bract  Curcuma singularis 

12. เหง้าสีครมี ใบประดับหลักสีชมพหูรือแดง                                                              Curcuma angustifolia 
 เหง้าสีเหลืองถึงเหลืองเข้ม ใบประดับหลักสีขาวปลายใบสี

ชมพูอ่อนหรือเขียวอ่อน  
Curcuma longa 

13. ช่อดอกเกิดก่อนลำต้นเหนือดิน  Kaempferia rotunda 
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 ช่อดอกเกิดที่ปลายยอดลำต้นเหนอืดิน 14 
14. แผ่นใบมี 1 แผ่นใบ Kaempferia siamensis 

 แผ่นใบมี 2 แผ่นใบ  Kaempferia marginata 
15. ช่อดอกเกิดที่ปลายยอดลำต้นเหนอืดิน 16 

 ช่อดอกเกิดที่ตาเหง้า   17 
16. ใบประดับรองเชื่อมกันเป็นแท่ง  Alpinia siamensis 

 ใบประดับรองแผ่แบนไม่เป็นแท่ง Alpinia galanga 
17. ก้านช่อดอกเอียงและสั้น ยาวไมเ่กนิ 3 เซนติเมตร ผลเป็น

หนาม                                      
Amomum villosum 

 ก้านช่อดอกตั้งตรงและยาว ได้ถึง 30 เซนติเมตร ผลไมเ่ป็น
หนาม                                        

Etlingera elatior 
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ตารางที่ 1  
รายชื่อพืชพรรณไม้วงศ์ขิงในพื้นที่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

เผ่า 
 

ชนิด 
 

ชื่อ
พื้นเมือง 

นิเวศวิทยา 
ช่วงเวลาการ
ออกดอกและ

ผล 

สถานะด้าน
การอนุรักษ์ 

ส่วนของพืชที่นำมาใช้
ประโยชน์ 

เหง้า 
ลำต้น
เทียม 

ช่อ
ดอก 

Al
pi

ni
ea

e 

Alpinia galanga 
(L.) Willd. 

ข่า 
ป่า 

เบญจพรรณ 
ป่าเต็งรัง 

ดอก: มิ.ย. - 
ก.ย. 

ผล : ส.ค. - ต.ค. 

 

•   

A. siamensis 
K. Schum. 

ข่าตาแดง ป่าปลูก 
ดอก : มิ.ย. - 

ก.ย. 
ผล : ส.ค. - ต.ค. 

 

•   

Amomum 
villosum Lour. 

หมาก
แหน่ง 

ป่าดิบแล้ง 
ดอก:มี.ค. - 

พ.ค. 
ผล:เม.ย-พ.ค. 

1 :LC •   

Gl
ob

be
ae

 

Globba laeta K. 
Larsen 

อีทือ 
ป่า 

เบญจพรรณ 
ป่าดิบแล้ง 

ดอก :พ.ค. - 
ส.ค. 

ผล : ไม่พบ 

1 : EN , 3 : 
EP ,  

3 : RP 
   

G. panicoides 
Miq 

ขิงแดง ป่าเต็งรัง 
ดอก :มิ.ย.- 

ก.ค. 
ผล  : ไม่พบ 

3 : RP    

G. winitii C.H. 
Wright 

ดอก
เข้าพรรษ

า 
ป่าเต็งรัง 

ดอก : มิ.ย. - 
ส.ค. 

ผล : ไม่พบ 

1 : LC , 2 : 
R , 3 : RP 

   

Zi
ng

ib
er

ea
e 

Boesenbergia 
rotunda (L.) 

Mansf 
กระชาย 

ป่า 
เบญจพรรณ 

ดอก : มิ.ย. - 
ก.ค. 

ผล: ไม่พบ 
1 :LC •   

B. xiphostachya 
(Gagnep.) Loes. 

หงอน
นาค 

ป่าดิบแล้ง 
ดอก: มิ.ย. - 

ก.ย. 
ผล: ไม่พบ 

3 : RP    

Curcuma 
angustifolia 

Roxb. 

กระเจียว
แดง 

ป่าเต็งรัง 

ดอก :มี.ค - 
พ.ค./ ก.ค. - 

ก.ย. 
ผล :พ.ค. - 

ก.ค./ ส.ค. - ต.ค. 

 •   
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ชนิด 

 

ชื่อ
พื้นเมือง 

นิเวศวิทยา 
ช่วงเวลาการ
ออกดอกและ

ผล 

สถานะด้าน
การอนุรักษ์ 

ส่วนของพืชที่นำมาใช้
ประโยชน์ 

เหง้า 
ลำต้น
เทียม 

ช่อ
ดอก 

C. longa L. ขมิ้น 
ป่า 

เบญจพรรณ 
ป่าปลูก 

ดอก:มี.ค.- 
ส.ค. 

ผล:ส.ค. - ต.ค. 
 •   

C. singularis 
Gagnep. 

กระเจียว
ขาว 

ป่าเต็งรัง 
ดอก: มี.ค.- พ.ค. 
ผล: มิ.ย. - ก.ค. 

 •   

Etlingera elatior 
(Jack) R. M. Sm.. 

ดาหลา ป่าปลูก 
ดอก:มิ.ย. - ก.ย. 
ผล : ก.ค - ส.ค. 

2 :R   

 

Zi
ng

ib
er

ea
e 

Kaempferia 
marginata Carey 

ตูบหมูบ ป่าเต็งรัง 
ดอก : มิ.ย. - ส.ค. 

ผล: ส.ค. 
 •   

K. rotunda L. 
ว่าน

หาวนอน 

ป่า 
เบญจพรรณ 

ป่าเต็งรัง 

ดอก :เม.ย.–
มิ.ย. 

ผล : ส.ค. 
 •   

K. siamensis 
Sirirugsa 

ตูบหมูบ
ใบเดียว 

ป่า 
เบญจพรรณ 

ป่าเต็งรัง 

ดอก : พ.ค.- 
มิ.ย. 

ผล: มิ.ย. 

2 :VU , 3 : 
EP , 3 : RP •   

Zingiber 
montanum 

(J.Koenig)Link. ex 
A.Dietr 

ไพล ป่าปลูก 
ดอก :ก.ค.-

ก.ย. 
ผล :ส.ค.-ต.ค. 

 

•   

Z. rubens Roxb.  ขิงป่า 
ป่า 

เบญจพรรณ 
ดอก: ก.ค.- ก.ย. 
ผล : ส.ค.- ต.ค. 

 •

 
  

Z. zerumbet (L.) 
Roscoe ex Sm.  

กะทือ 
ป่า 

เบญจพรรณ 
ป่าปลูก 

ดอก: ส.ค.- 
ก.ย. 

ผล: ก.ย.- ต.ค. 
 •   

1 = IUCN Red List of Threatened Species ; 2 = Threatened Plants in Thailand; 3 = พืชถิ่นเดียวและพืช
หายากของวงศ์ขิง−ข่าในประเทศไทย 

= อาหาร; • = สมุนไพร;  = ไม้ประดับ;  = พืชมงคล/ความเชื่อ 
LC = (ความเส่ียงต่ำ); VU = (มีความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์); R = (หายาก); RP = (พืชหายาก); EP = (พืชเฉพาะถิ่น) 



80  วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น  / ปีที่  42 ฉบับที่  2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563  

    

    

    

    

  

ภาพที่ 1 พืชวงศ์ขิงในอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
1. Alpinia galanga; 2. A. siamensis;  
3. Amomum villosum; 4. Boesenbergia 
rotunda; 5. B. xiphostachya; 6. Curcuma 
angustifolia; 7. C. longa; 8. C. singularis;  
9. Etlingera elatior; 10. Globba laeta;  
11. G. panicoides; 12. G. winitii; 13. Kaempferia 
marginata; 14. K. rotunda 15. K. siamensis;  
16. Zingiber montanum; 17. Z. rubens และ  
18. Z. zerumbet 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 12 

13 14 16 

11 

15 

17 18 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาความหลากหลายและการ
ใช้ประโยชน์พื้นบ้านของพืชวงศ์ขิงพื้นที่อำเภอ
หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดพบพืชวงศ์ขิงทั้งหมด 
สกุลที ่พบมากที ่ส ุด คือ Curcuma, Globba, 
Kaempferia และ Zingiber พบ (สกุลละ 3 ชนิด) 
รองลงมา คือ สกุล Alplinia และ Boesenbergia 
พบ (สกุลละ 2 ชนิด) ส่วนสกุลที่พบน้อยท่ีสุด คือ 
สก ุล Amomum และ Etlingera (สก ุลละ 1 
ชนิด) พืชวงศ์ขิงมีการกระจายพันธุ ์ในป่า 4 
ประเภท ได้แก่ป่าเต็งรัง (8ชนิด) ป่าเบญจพรรณ 
(8ชนิด) ป่าปลูก (5 ชนิด) และป่าดิบแล้ง (3 ชนิด) 
โดยบางชนิดพบได้ในสองประเภทป่า ช่วงระยะเวลา
การออกดอกและติดผลเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือน
มีนาคมถึงกันยายน โดยมีชนิดที่เริ ่มออกดอก
ตั้งแต่เดือนมีนาคม มี 4 ชนิด ชนิดที่เริ่มออกดอก
เดือนเมษายน มี 1 ชนิด ชนิดที ่เร ิ ่มออกดอก
เดือนพฤษภาคมมี 2 ชนิดชนิดที่เริ ่มออกดอก
เดือนมิถุนายน มี 6 ชนิด ชนิดที่เริ ่มออกดอก
เดือนกรกฎาคม มี 3 ชนิด ชนิดที่เริ่มออกดอก
เดือนสิงหาคม มี 1 ชนิด ช่วงเวลาการติดผลจะ
อย ู ่ ในช ่วงเวลาหล ังจากเวลาการออกดอก
ประมาณ 1 เดือน จากการสำรวจพบช่วงเวลา
การติดผลในระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคมถึง
ต ุลาคม และระหว ่างช ่วงเด ือนเมษายนถึง
กรกฎาคม จากการศึกษาครั้งนี้บางชนิดยังไมพ่บ
การติดผล นอกจากน้ีในส่วนของการใช้ประโยชน์
พื ้นบ้านพืชวงศ์ขิงมากที่สุด คือ ด้านสมุนไพร 

(ร้อยละ 72.22) รองลงมา คือ ด้านอาหาร (ร้อย
ละ 50.00) ส่วนการใช้ประโยชน์ที่น้อยที่สุด คือ 
ด้านเป็นพืชมงคลหรือความเชื่อ และไม้ประดับ 
(ร้อยละ 33..33) การศึกษาครั้งน้ีเมื่อเปรียบเทยีบ
ก ั บ ส ุ ร พล  แ ส น ส ุ ข  ( 2 5 4 3 )  ซ ึ ่ ง ศ ึ ก ษ า 
พืชวงศ์ขิงในอุทยานแห่งชาติภูพาน พบพืชวงศ์ขิง
จำนวน 9 สกุล 47 ชนิดพบว่ามีจำนวนสกุลและ
ชนิดมากกว่าในเขตพื ้นที ่อำเภอหนองพอก 
จังหวัดร้อยเอ็ด จากการตรวจสอบเอกสารอ้างอิง
การประเมินสถานะด้านการอนุรักษ์ของพืชวงศ์
วงศ์ขิงตาม IUCN Red List of Threatened 
Species (2018), Threatened Plants in 
Thailand, ส ุ ร พ ล  แ ส น ส ุ ข  ( 2554)  แ ล ะ 
Chamchumroon et al. (2017) พบว่า พืชหา
ย า ก  5 ช น ิ ด  ไ ด ้ แ ก ่  Boesenbergia 
xiphostachya, Globba laeta,  G. panicoides, 
G. winitii แ ล ะ  Kaempferia siamensis 
นอกจากนี้พบว่า G. laeta และ K. siamensis 
พบเป็นพืชเฉพาะถิ่นอีกด้วย ผลการศึกษาในครั้ง
นี้ทำให้ทราบจำนวนชนิด ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ช ่วงเวลาการออกดอกและผล และการใช้
ประโยชน์เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลพื้นฐานพืชวงศ์ขิง
ในพื ้นที ่ตามธรรมชาติ เพื ่อเป ็นแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรที่อยู่ในธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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