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บทคัดยอ 

 การศึกษาความหลากชนิดและโครงสรางทางจุลลักษณะของพืชวงศขิง (Zingiberaceae) บริเวณเทือกเขาบรรทัด ในจังหวัด

พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากหลายของ

จํานวนชนิด จัดทํารูปวิธาน และศึกษาโครงสรางทางจุลลักษณะของเหงา จากการสํารวจพบพืชวงศขิงจํานวน 37 ชนิด จัดอยูใน 3 เผา 

จํานวน 11 สกุล เผา Alpinieae มีจํานวนท่ีพบมากที่สุด (5 สกุล 19 ชนิด) รองลงมาคือ เผา Zingibereae (5 สกุล 15 ชนิด) และ เผา 

Globbeae (1 สกุล 3 ชนิด) จากการศึกษาโครงสรางทางจุลลักษณะของเหงาพบวาลักษณะที่สําคัญ ไดแก ขน เยื่อหุมช้ันผิว คอรก 

เซลลพาเรงคิมา มัดทอลําเลียง นอกจากนี้มีสารสะสมตางๆ ไดแก โอลิโอเรซิน เม็ดน้ํามัน เม็ดแปง และผลึกของแคลเซียมออกซาเลต 

อยางไรก็ตาม จุลลักษณะของเหงาไมเพียงพอที่จะใชระบุชนิดได แตสามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนได โดยเฉพาะในกรณีที่ใชเหงาเปนยา

รักษาโรค 
 

ABSTRACT 

 The study of species diversity and microscopic structures of Zingiberaceae in Banthad range were 

conducted in Phatthalung, Trang, Satun and Songkhla provinces from June 2015 to December 2016. The aims of 

this research were to study species diversity, construct dichotomous key and observe rhizome microscopic 

structures.  The result showed that 37 species have been found.  They belong to 3 tribes, 11  genera.  The highest 

representative tribes were Alpinieae ( 5  genera, 19 species) , followed by Zingibereae ( 5  genera, 15 species)  and 

Globbeae (1 genera, 3 species), respectively. The result from rhizome microscopic structures observation revealed 

that informative characters are trichomes, epidermal tissue, cork, parenchyma cell, vascular bundles, including 

oleoresins, oil droplets, starch grains and calcium oxalate crystals. Anyway, rhizome microscopic characters are not 
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sufficient for species identification.  But they provide supportive information, especially for the case of rhizome in 

traditional Thai prescriptions. 
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บทนํา 

 พืชวงศขิง (Zingiberaceae) เปนพืชลมลุกอายุหลายป 

มีลําตนใตดินหรือเหงา (Rhizome) ลําตนเหนือดินเปนกาบใบ

ซอนโอบกัน เรียก ลําตนเทียม (Pseudostem) ใบเดี่ยวเรียงสลับ 

ชอดอกเกิดจากเหงาใตดินหรือจากลําตนเทียม รูปทรงดอก

สมมาตรแบบสองซีกเหมือนกัน (Sirirugsa, 2001) กลีบเลี้ยงและ

กลีบดอกเชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายแยกเปน 3 แฉก กลีบดอก

แฉกดานบนมักมีรูปรางแตกตางจากอีก 2 แฉก กลีบสเตมิโนดม ี2 

กลีบ กลีบปากมักมีสีสันสวยงาม รังไขอยูต่ํากวาวงกลีบ ผลแก

แลวแตก มีกลิ่นเฉพาะซึ่งเกิดจากน้ํามันหอมระเหยท่ีอยูภายใน

เซลลตอม (พวงเพ็ญ, 2551) ทั่วโลกพบพืชวงศนี้ประมาณ 1,300 

ชนิด 52 สกุล พบมากในพื้นที่เขตรอน มีศูนยกลางการกระจาย

พันธุบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในประเทศไทยพบ

พืชวงศน้ีประมาณ 300 ชนิด 26 สกุล (Larsen and Larsen, 

2006) และภาคใตซึ่งเปนพ้ืนท่ีที่มีความหลากหลายของพืชวงศนี้ 

มีรายงานการสํารวจพบจํานวนมากถึง 164 ชนิด (บํารุง, 2546) 

ปจจุบันขอมูลทางดานอนุกรมวิธานของพืชวงศขิงในประเทศไทย

ยังไมเสร็จสมบูรณ ทําใหไมมีการจัดพิมพในหนังสือพรรณ

พฤกษชาติแหงประเทศไทย (สํานักงานหอพรรณไม, 2559) 

 พืชวงศขิงพบการใชประโยชนหลายดาน โดยเฉพาะการ

นํามาเปนยาสมุนไพรเพ่ือรักษาโรค ในทางการแพทยแผนไทยมี

การใชสวนเหงาเปนสวนประกอบในตํารับยามาตั้งแตสมัยโบราณ 

โดยไดบันทึกเปนช่ือพ้ืนเมืองไว (ชยันต และคณะ, 2542) อยางไร

ก็ตาม พบวาพืชวงศขิงมักมีช่ือพื้นเมืองที่ซ้ํากันหลายชนิด และมี

ลักษณะที่คลายคลึงกัน การระบุชนิดในการใชนั้นอาศัยการ 

สืบทอดรุนตอรุน โดยอาศัยลักษณะท่ัวไป เชน สี และกลิ่นของ

เหงา จึงมักทําใหเกิดความสับสน และนําไปสูการใชที่ผิดพลาดได 

ปจจุบันการศึกษาโครงสรางทางจุลลักษณะ (Microscopic 

structure) เปนวิธีที่ถูกนํามาใช เ พ่ือจัดทําขอมูลการพิสูจน

เอกลักษณ สําหรับพืชวงศขิง พบวามีการศึกษาสวนเหงาสด

ภาคตั ดข วา งของ  Alpinia galanga ( L. )  Willd.  แล ะ  A. 

calcarata Roscoe ไดอธิบายลักษณะตางๆ ที่พบ ไดแก เน้ือเยื่อ

ชั้นผิ ว  คอร เทกซ  เนื้ อ เยื่ อหุมทอลํา เลียง  มัดทอลํา เลียง  

ทอลําเลียงนํ้า ทอลําเลียงอาหาร และสารสะสม เปนตน ซึ่งขอมูล

เหลานี้เปนลักษณะเฉพาะของพืชแตละชนิด สามารถใชประกอบ

กับขอมูลดานอื่นๆ เพื่อยืนยันชนิด และใชตรวจสอบชนิดพืชที่ใช

เปนยาได (Girija and Rema, 2014) 

 ขอมูลจากการศึกษาทางด านอนุกรมวิธานจะมี

ประโยชนชวยสนับสนุนขอมูลทั้งทางดานความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพรรณพืช และสถานการณของพรรณพืชในปจจุบัน 

และการศึกษาโครงสรางทางจุลลักษณะของเหงา ปจจุบันยังขาด

ขอมูลจากการศึกษาที่ใชรวมกับการจําแนกชนิด โดยการศึกษา

ครั้งนี้เปนแนวทางสําหรับการใชโครงสรางทางจุลลักษณะจัดทํา

ขอมูลสวนเหงาสดรวมกับขอมูลดานสัณฐานวิทยา เพ่ือสนับสนุน

การจําแนกชนิดพืชวงศขิง โดยใชการเปรียบเทียบลักษณะ

โครงสรางตางๆ ท่ีไดศึกษาไวแลวรวมกับตัวอยางที่ตองการ

จําแนกชนิด ในกรณีท่ีพืชชนิดน้ันขาดขอมูลทางสัณฐานวิทยา  

ซึ่งเปนประโยชนทางดานการแพทยแผนไทย ชวยสรางความ

ชัดเจนเรื่องชนิดท่ียังคงมีความสับสนในการใช และช่ือพื้นเมืองที่

ซ้ํากัน เพ่ือเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยดานที่เกี่ยวของ

ตอไป ประกอบกับพื้นที่ปาเทือกเขาบรรทัด บางสวนยังคงมีความ

อุดมสมบูรณ และยังไมมีรายงานการศึกษาพืชวงศน้ีอยางจริงจัง 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1. ศึกษาความ

หลากหลายของพืชวงศขิง ในพื้นท่ีเทือกเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง 

จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา พรอมท้ังจัดทํารูป

วิธาน 2. ศึกษาโครงสรางทางจุลลักษณะของเหงาพืชวงศขิง 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีข้ันตอนการศึกษา 2 สวน ดังนี ้

1. การสํารวจพชืวงศขิงในพื้นท่ีเทือกเขาบรรทัด 

1.1 ทบทวนรายงานพืชวงศขิง ศึกษาลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา การกระจายพันธุที่พบในภาคใต จากตัวอยาง

พรรณไมแหงในหอพรรณไม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
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1.2 การวางแผนลงพื้นที่เพื่อสํารวจพืชวงศขิง โดย

กําหนดพ้ืนท่ีใหครอบคลุมทุกสภาพปาของเทือกเขาบรรทัด และ

สํารวจตามเสนทางที่ชาวบานใชประโยชน ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด 10 

อําเภอ คือ จังหวัดพัทลุง (ตะโหมด กงหรา ศรีนครินทร) จังหวัด

ตรัง (นาโยง ปะเหลียน) จังหวัดสตูล (ทุงหวา ละงู มะนัง ควน

กาหลง) และจังหวัดสงขลา (รัตภูมิ) (รูปที่ 1) สํารวจระหวางเดอืน

มิถุนายน 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2559 เดือนละ 1-2 ครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษาของอําเภอตางๆ บริเวณเทือกเขาบรรทัดและพื้นที่ใกลเคยีงที่สํารวจพืชวงศขิง 
 

1.3 เก็บตัวอยางพืชตามขั้นตอนทางพฤกษศาสตร 

(Bridson and Forman, 1992) พรอมเก็บสวนเหงาสดเพื่อศึกษา

โครงสรางทางจุลลักษณะ บันทึกลักษณะวิสัย สัณฐานวิทยา และ

ถายภาพ ตัวอยางพรรณไมอัดแหงจัดเก็บไว ณ พิพิธภัณฑพืช 

มหาวิทยาสงขลานครินทร (PSU Herbarium) และหอพรรณไม 

กรมปาไม (BKF) 

1.4 การระบุชนิดพืชวงศขิง นําตัวอยางพืชมาตรวจสอบ

ลักษณะตางๆ เพ่ือระบุชนิด โดยอาศัยรูปวิธาน (keys) จาก

เอกสารตางๆ พรอมทั้งเปรียบเทียบกับตัวอยางพรรณไมแหงที่ 

พิพิธภัณฑพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU Herbarium)  

2. การศึกษาโครงสรางทางจุลลักษณะจากเหงาสดของพืชวงศ

ขิง  

 นําเหงาสดของพืชวงศขิงแตละชนิดมาตัดตามขวาง 

(cross section) ยอมดวยน้ํากลั่น และสียอมตางๆ ไดแก ไอโอดนี 

2% ในนํ้ากลั่น (2% Iodine solution in water) ซูดานทรี 0.05 

% ในแอลกอฮอล 70% (0.05% Sudan III in 70% alcohol) 

และซาฟรานีนโอ 1% ในน้ํากลั่น (1% Safranine O solution in 

water) นําเนื้อเยื่อท่ียอมไวมาวางบนแผนสไลด แลวปดทับดวย

แผนปดสไลด นําไปศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสงทันที 

ถายภาพเนื้อเยื่อทีต่องการ 
 

ผลการวิจัย 

1. จํานวนชนิด และนิเวศวิทยาของพืชวงศขิงบริเวณเทือกเขา

บรรทัด 

 การสํารวจพืชวงศขิงบริเวณเทือกเขาบรรทัด พบ

ทั้งหมด 47 ชนิด สามารถระบุชื่อวิทยาศาสตรได 37 ชนิด ใน 11 

สกุล จาก 3 เผา (รูปท่ี 2 และตารางที่ 1) อีก 10 ตัวอยาง ไม

สามารถระบุชนิดได เนื่องจากตัวอยางไมสมบูรณ พบเผา 

Alpinieae ม าก ท่ีสุ ด  ประกอบด วย  5  สกุ ล  คื อ  Alpinia, 

Amomum, Elettariopsis, Etlingera แ ล ะ  Hornstedtia 

จํานวน 19 ชนิด รองลงมา เผา Zingibereae ประกอบดวย 5 

ส กุล  คือ  Boesenbergia, Curcuma, Hedychium, Kaemp-
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feria และ  Zingiber จํ านวน  15  ชนิด  และ เผ าที่ มีความ

หลากหลายนอยที่สุด คือ เผา Globbeae ประกอบดวย 1 สกุล 

คือ Globba จํ านวน 3 ชนิด สกุลที่พบมากที่สุด คือ สกุล 

Amomum จํานวน 7 ชนิด รองลงมา คือ สกุล Alpinia และ 

Boesenbergia จํานวน 6 ชนิด และสกุลที่พบนอยท่ีสุด คือ สกลุ 

Elettariopsis และ Hedychium จํานวน 1 ชนิด ชนิดที่พบการ

กระจายพันธุทุกพื้นที่ ไดแก วานสาวหลง (Amomum biflorum 

Jack. )  ปุดทราย  (A.  villosum Lour. )  ปุดช าง  (Etlingera 

littoralis ( J.  Koenig)  Giseke)  ช ะ ขิ ง  ( Globba pendula 

Roxb.) และ กะทือ (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.) 

ชนิดที่พบพ้ืนที่เดียว ไดแก ฤาษีตาไฟ (Hornstedtia scyphifera 

(J.  Konig)  Steud)  และขมิ้ นป า  (Globba leucantha var. 

bicolor Holttum) พบบริเวณอําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ขา

เล็ก  (Alpinia conchigera Griff. )  ปุดนา  (A.  malaccensis 

(Burm. f.) Roscoe), ขาตาแดง (A. siamensis K. Schum.) ปุด

ขี้ แ ม ว  ( Amomum tomrey Gagnep. )  ขิ ง ข า ว  ( Globba 

albiflora Ridl.) ขิงแหง (Hedychium gomezianum Wall.) 

เปราะหอม (Kaempferia marginata Carey) และไพลดํา 

(Zingiber ottensii Valeton) พบบริ เ วณอําเภอปะเหลียน 

จังหวัดตรัง และขิงปา (Z. longibracteatum Theilade) พบ

บริเวณอําเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยสามารถพบพืชวงศนี้ไดใน

สภาพปาที่เปนปาดิบช้ืน ใกลลําธาร ปาเขาหินปูน และสวน

ยางพารา บางชนิดเติบโตบนพื้นที่ที่มีแสงแดดสองถึง สวนใหญ

เติบโตไดดีบนพ้ืนที่ที่มีความช้ืนสูง บางชนิดพบเฉพาะปาเขา

หินปูน  ได แก  ม า ถอนหลัก  (Boesenbergia tenuispicata  

K. Larsen) และขิงปา และมีเพียงชนิดเดียวที่พบบนตนไมใหญ 

คือ ขิงแหง อีกท้ังแตละชนิดท่ีพบมีความสูงจากระดับน้ําทะเล

ปานกลางท่ีแตกตางกันซึ่ง แบงเปน 3 กลุม คือ ความสูงระหวาง 

0-200 เมตร พบ 24 ชนิด 201-500 เมตร พบ 17 ชนิด และ

มากกวา 500 เมตร พบ 5 ชนิด (ตารางที่ 1) พืชที่ระบุชนิดได

ทั้งหมดนํามาจัดทํารูปวิธานจําแนกในระดับสกุลและชนิดได ดังน้ี 

 
 

รูปวิธานจําแนกสกุลพชืวงศขิงบริเวณเทือกเทือกเขาบรรทัด 

1ก. พืชอิงอาศัย สกุล Hedychium 

1ข. ไมใชพืชอิงอาศัย 2 

2ก. ใบของลําตนเทียมเรียงสลับ 3 

2ข. ใบเรียงคลายกระจุกออกจากตําแหนงเดียวกัน 8 

3ก. ชอดอกออกที่ปลายลาํตนเทียม 4 

3ข. ชอดอกออกที่เหงา 5 

4ก. เกสรเพศผูที่เปนหมัน เปนติ่งขนาดเล็ก รูปกรวย อับเรณูไมมีติ่ง สกุล Alpinia 

4ข. เกสรเพศผูที่เปนหมัน ขนาดและรูปทรงคลายกลีบดอก อับเรณูมีติ่ง สกุล Globba 

5ก. เกสรเพศผูที่เปนหมันเปนแผนรูปคร่ึงวงกลม สกุล Zingiber 

5ข. เกสรเพศผูที่เปนหมันรปูคลายติ่ง หรือไมมี 6 

6ก. ใบประดับยอยแยกกัน สกุล Etlingera 

6ข. ใบประดับยอยเชื่อมกันเปนหลอด 7 

7ก. กลีบปากหออับเรณู และแนบชิดกับอับเรณู สกุล Hornstedtia 

7ข. กลีบปากกวาง รูปทรงคลายหมวก และไมแนบชิดกับอับเรณู สกุล Amomum 

8ก. ใบราบกับพื้นดิน สกุล Kaempferia 

8ข. ใบอยูเหนือพื้นดินชัดเจน 9 

9ก. ชอดอกแบบกระจะ สกุล Elettariopsis 

9ข. ชอดอกแบบชอเชิงลด 10 

10ก. ใบประดับของชอดอกแยกกัน สกุล Boesenbergia 

10ข. ใบประดับของชอดอกเช่ือมติดกัน สกุล Curcuma 
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รูปวิธานจําแนกชนิดสกุลขา (Alpinia Roxb.) 

1ก. ผิวลําตนเทียมมีขน 2 

1ข. ผิวลําตนเทียมเกลี้ยง 3 

2ก. กาบหุมชอดอก มี 2 อัน และแหงติดทน กลีบเล้ียงสั้นกวาหลอดกลีบดอก A. rafflesiana 

2ข. กาบหุมชอดอกมีมากกวา 2 อัน และรวงงาย กลีบเลี้ยงยาวกวาหลอดกลีบดอก A. malaccensis 

3ก. ขอบกาบใบมีขน A. mutica 

3ข. ขอบกาบใบเกลี้ยง 4 

4ก. รังไขกลม ผิวมีขน ดอกยาวนอยกวา 1.5 เซนติเมตร A. conchigera 

4ข. รังไขกลม ผิวเกลี้ยง ดอกยาวตั้งแต 1.5 เซนติเมตร 5 

5ก. ใบประดับยอยรูปแถบ A. galanga 

5ข. ใบประดับยอยเชื่อมเปนหลอด A. siamensis 

รูปวิธานจําแนกชนิดสกุลกระวาน (Amomum Roxb.) 

1ก. เกสรเพศผูที่เปนหมันมีขนาดใหญ หรือเห็นไดชัดเจน 2 

1ข. เกสรเพศผูที่เปนหมันมีขนาดเล็กเห็นไดไมชัดเจน หรือลดรูป 5 

2ก. มีกานใบ 3 

2ข. ไมมีกานใบ 4 

3ก. ผิวใบมีขนดานใกลแกน ชอดอกทอดราบไปกับพื้นดิน A. rivalae 

3ข. ผิวใบเกลี้ยงทั้ง 2 ดาน ชอดอกตั้งตรง A. tomrey 

4ก. ผิวลําตนเทียมมีขน กลีบปากลกัษณะเปนกระเปาะ A. uliginosum 

4ข. ผิวลําตนเทียมเกลี้ยง กลีบปากแบน ขอบกลีบบริเวณโคนมวนเขาหากัน A. aculeatum 

5ก. ผิวใบมีขนดานใกลแกน จงอยเหนืออับเรณูมี 2 พู A. biflorum 

5ข. ผิวใบทั้ง 2 ดานเกลี้ยง จงอยเหนืออับเรณูมี 3 พู 6 

6ก. ผลเรียบ หูใบมีขนที่ขอบ A. testaceum 

6ข. ผลมีหนาม หูใบเกลี้ยง A. villosum 

รูปวิธานจําแนกชนิดสกุลกระชาย (Boesenbergia Kuntz) 

1ก. ชอดอกยาว นอยกวาหรือเทากับ 8 ซม. ใบประดับเรยีงซอนกันเปนกระจุก 2 

1ข. ชอดอกยาว มากกวาหรอืเทากับ 8 ซม. ใบประดับเรยีงซอนกันตามแนวยาวของชอดอก 3 

2ก. ผิวใบเกลี้ยงทั้ง 2 ดาน และโคนกลีบปากคลายทองเรือ B. rotunda 

2ข. ผิวใบดานใกลแกนมีขนคลายใยแมงมุม และโคนกลีบปากแผแบนราบ B. curtisii 

3ก. ปลายใบประดับกลมมน และชอดอกเรยีวยาว B. tenuispicata 

3ข. ปลายใบประดับเรียวแหลม และชอดอกรปูกระสวย 4 

4ก. ชอดอกออกที่โคนลําตน B. basispicata 

4ข. ชอดอกออกระหวางกาบใบคูในสุด 5 

5ก. ชอดอกมีใบประดับเรยีงซอนสลับดานตรงกันขามกันของกานชอดอก B. plicata 

5ข. ชอดอกมีใบประดับเรียงซอนสลับเหลื่อมกันรอบกานชอดอก B. purpureorubra 

รูปวิธานจําแนกชนิดสกุลขมิ้น (Curcuma L.) 

1ก. ชอดอกเกิดจากเหงา เกิดกอนมีใบ เสนกลางใบสีแดง C. leucorhiza 

1ข. ชอดอกเกิดกลางลําตน เกิดพรอมใบ เสนกลางใบสีเขียว C. aurantiaca 
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รูปวิธานจําแนกชนิดสกุลดาหลา (Etlingera Giseke) 

1ก. ชอดอกเกิดจากเหงา ฝงใตพื้นดิน กานชอยาวนอยกวา 20 ซม. E. littoralis 

1ข. ชอดอกเกิดจากเหงา ตั้งตรงข้ึน กานชอยาวมากกวา 20 ซม. 2 

2ก. มีรากค้ํา E. maingayi 

2ข. ไมมีรากค้ํา E. elatior 

รูปวิธานจําแนกชนิดสกุลขาลิง (Globba L.) 

1ก. ผิวลําตนเทียมเกลี้ยง G. pendula 

1ข. ผิวลําตนเทียมมีขน 2 

2ก. มีใบประดับ กลีบดอกสีมวง G. leucantha 

2ข. ไมมีใบประดับใบ กลบีดอกมีสีขาว G. albiflora 

รูปวิธานจําแนกชนิดสกุลปุดเขยง (Hornstedtia Retz.) 

1ก. ผิวใบดานใกลแกนมีขน มีรากค้ํา H. scyphifera 

1ข. ผิวใบเกลี้ยงทั้ง 2 ดาน ไมมีรากค้ํา H. leonurus 

รูปวิธานจําแนกชนิดสกุลเปราะ (Kaempferia L.) 

1ก. ขอบใบดานใกลแกนมีสีแดง กลีบปากสีขาว มีแตมสีมวงบริเวณโคนกลีบปาก K. marginata 

1ข. ขอบใบดานใกลแกนไมมีสีแดง กลีบปากสีชมพู K. pulchra 

รูปวิธานจําแนกชนิดสกุลขิง (Zingiber Miller) 

1ก. ชอดอกทอดราบไปกับพื้นดิน Z. longibracteatum 

1ข. ชอดอกตั้งตรง 2 

2ก. ผิวลําตนเทียมมีขน Z. zerumbet 

2ข. ผิวลําตนเทียมเกลี้ยง 3 

3ก. ใบดานใกลแกนมีขนสั้น กลีบปากสีเหลืองออน Z. ottensii 

3ข. ผิวใบเกลี้ยงทั้ง 2 ดาน กลีบปากสีมวง มีแตมสีเหลืองนวล Z. Spectabile 
 

2. การศึกษาโครงสรางทางจุลลักษณะของเหงาพืชวงศขิง 

 การศึกษาเนื้อเยื่อจากเหงาสดของพืชวงศขิง พบวามี

การเรียงตัวของเนื้อเยื่อซอนเปนชั้นๆ เรียงจากดานนอกเขาสูดาน

ในดังน้ี คือ เ น้ือเยื่อช้ันผิว (epidermis) คอรเทกซ (cortex)  

เอนโดเดอรมิ ส (endodermis)  และสตีล  ( stele) เปนตน 

นอกจากนี้ยังพบสารสะสม ไดแก เม็ดแปง (starch grain) เซลล

หลั่ ง  (secretory cell)  และผลึกของแคลเซียมออกซาเลต 

(calcium oxalate crystal) เปนตน 

 เนื้อเยื่อชั้นผิว คือ ชั้นที่อยูนอกสุด เรียงตัวช้ันเดียว แต

ละชนิดมีรูปรางเซลลผิวแตกตางกัน ไดแก รูปวงกลม รูปรี และ

รูปสี่เหลี่ยมผืนผา บางชนิดขอบนอกของเนื้อเยื่อชั้นผิวพบขน 

(trichome) ซึ่งเปนชนิดเซลลเดียวไมมีตอม (non glandular 

unicellular trichomes) และบางชนิดมีคอรก (cork) รูปราง

สี่เหลี่ยมผืนผาซอนกัน 3-10 ชัน้ 

 คอรเทกซ คือ บริเวณเนื้อเยื่อชั้นใตเน้ือเยื่อช้ันผิว เปน

เซลลพาเรงคิมาเรียงตัวซอนกัน เนื้อเยื้อช้ันในสุดของคอรเทกซ

ลั กษณะคล า ย เ ป น ว งแหวน  เ รี ย ก ว า  เ อ็น โ ด เ ด อร มิ ส 

(endodermis) 

สตีล คือ ช้ันเนื้อเยื่อที่อยูถัดจากช้ันเอนโดเดอรมิสเขา

ไป เนื้อเยื่อช้ันนี้พบมัดทอลําเลียง (vascular bundle) เรียง

ตัวอยางไมเปนระเบียบเชนเดียวกับชั้นคอรเทกซ แตพบมีการ

กระจายหนาแนน มากกวาบริเวณชั้นคอรเทกซ ซึ่งชนิดของ 

มั ดท อลํ า เ ลี ย งนี้  คื อ  closed collateral vascular bundle 

ประกอบไปดวย ทอลําเลียงน้ํา (xylem) ทอลําเลียงอาหาร 

(phloem) และเยื่อหุมทอลําเลียง (bundle sheath) โดยเยื่อหุม

ทอลํ า เลีย งจะเปน เซลลส เกลอเรงคิมา (sclerenchyma) 

ลอมรอบมัดทอลําเลียง และเซลลสเกลอเรงคิมาบริเวณชั้นคอร

เทกซมีความหนามากกวาเซลลสเกลอเรงคิมาชั้นสตีล 

 นอกจากนี้ยังพบเม็ดแปง ทั้งบริเวณคอรเทกซและสตีล 

ซึ่งจะอยูในเซลลพาเรงคิมา จากการสังเกตพบวาพืชวงศขิงแตละ

ชนิดจะมีเม็ดแปงรูปรางแตกตางกัน ไดแก รูปกระบอก รูปวงกลม 

รูปรี และรูปเมล็ดงา เปนตน และพบอีกวาการกระจายของเม็ด
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แปงของพืชแตละชนิดแตกตางกัน เชน บางชนิดสะสมมากในชั้น

คอรเทกซ โดยเฉพาะบริเวณติดกับเอนโดเดอรมิส บางชนิดสะสม

มากในช้ันสตีล บางชนิดสะสมสม่ําเสมอทั้ง 2 บริเวณ และบาง

ชนิดไมพบการสะสมเม็ดแปง  

ผลึกของแคลเซียมออกซาเลต มีรูปรางที่แตกตางกันใน

พืชแตละชนิด ไดแก รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผา รูปเข็ม 

รูปหลายเหลี่ยม และรูปเม็ดทราย มักพบบริเวณชั้นคอรเทกซ 

และพบเซลลหลั่ง ซึ่งภายในจะมีโอลีโอเรซิน (oleoresin) และ

เม็ดน้ํามัน (oil droplets) โอลีโอเรซิน พบท้ังในช้ันคอรเทกซ 

และชั้นสตีล ซึ่งในพืชแตละชนิดจะมีสีแตกตางกัน ไดแก สีเหลือง 

สีสม สีชมพู สีน้ําตาล และใส สวนเม็ดน้ํามัน พบมากในชั้นคอร

เทกซ จะมีลักษณะเปนเม็ดกลม สีสมใสหรือสีเหลืองใส (รูปที่ 3) 

 การศึกษาโครงสรางทางจุลลักษณะสวนเหงาสดของพืช

วงศขิงครั้งนี้ ไมพบลักษณะที่แตกตางกันอยางชัดเจน จึงไม

สามารถสรางรูปวิธานสําหรับการจําแนกในระดับชนิดได แต

สามารถนําผลการศึกษาของพืชแตละชนิด มาใชรวมกับการ

จําแนกโดยใชลักษณะทางสัญฐานวิทยาได กลาวคือ การเก็บเหงา

เพ่ือนํามาใชในทางการแพทยแผนไทยของพืชวงศนี้ มักเก็บในชวง

ที่ไมมีดอกและผล สงผลใหเกิดความผิดพลาดได ดังนั้นสามารถ

นําเหงาพืชตัวอยางมาเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจัดทําไไวแลว ซึ่ง

เปนอีกวิธีจะชวยปองกันความผิดพลาดเรื่องชนิดพืชได 
 

วิจารณผลการวิจัย 

 จากการสํารวจพื้นที่เทือกเขาบรรทัด พบพืชวงศขิงที่

สามารถระบุชนิดได 37 ชนิด 11 สกุลจาก 3 เผา สอดคลองกับ

ร ายงานการสํ า ร วจพื ชว งศ ขิ ง  บริ เ วณ เขานั น  จั งหวั ด

นครศรีธรรมราช พบ 29 ชนิด จาก 3 เผา ไดแก Alpinieae, 

Zingibereae แล ะ  Globbeae ( Kittipanangkul and Ngam-

riabsakul, 2008) และ บํารุง (2546) สํารวจพืชวงศขิงในพื้นที่

ปาฮาลาบาลา จังหวัดนราธิวาส การศึกษาครั้งนี้ยังพบชนิดหา

ยาก ไดแก กระวาน และบางชนิดพบไดเฉพาะในปาดิบชื้นภาคใต 

ไดแก  แรดเล็ก (Elettariopsis curtisii Baker) ดาหลาขี้แมว 

( Etlingera maingayi ( Baker)  R.  M.  Sm. )  ข า หิ น ใ ห ญ  

(Hornstedtia leonurus (J. Koenig) Retz.) และ ฤาษีตาไฟ อีก

ทั้งบางชนิดจัดเปนพืชหายากและพืชเฉพาะถ่ินภาคใต คือ 

Boesenbergia basispicata K.  Larsen ex Sirirugsa (สุรพล, 

2554) นอกจากนี้พบพืชบางชนิดที่ไมมีรายงานการพบในพ้ืนที่

ภาคใตมากอน จํานวน 13 ชนิด ไดแก ขาใหญ (Alpinia galanga 

(L.). Willd.) ปุดนา ขาตาแดง ปุดลิง (Amomum rivalae Ridl.) 

กระวาน ปุดขี้แมว ปุดทราย (A. villosum Lour.) คลุมทราย 

(Boesenbergia purpureorubra Mood & L.M.Prince.) วาน

ร อ ง แด ง  (Curcuma leucorhiza Roxb. )  ขิ ง ข า ว  ขิ ง แห ง 

เปราะหอม และ ขิงปา (Maknoi, 2001; บํารุง, 2546 และ 

Vanijajiva et al., 2005) พบชนิดท่ีเติบโตอยูบนตนไมใหญ ไดแก 

ขิงแหง ชนิดที่พบเฉพาะปาเขาหินปูน ไดแก มาถอนหลัก และขิง

ปา 

จากการสังเกตพบวาชื่อพ้ืนเมืองพืชวงศน้ี ท่ีอยูในสกุล

เดียวกัน จะมีชื่อเรียกคลายคลึงกัน เชน สกุล Alpinia จะเรียก 

“ขา” (A. galanga (L.). Willd., A. siamensis K. Schum.) 

สกุลขิง จะเรียกวา “ดาเงาะ” (Zingiber ottensii Valeton, Z. 

spectabile Griff.) เปนตน ยกเวน “ปุด” พบวาชาวบานใชช่ือนี้

เรียกพืชที่อยูในสกุลตางๆ 3 สกุล ใน 7 ชนิด เนื่องจากลักษณะ

ของดอกและผลมีความคลายคลึงกัน (ตารางท่ี 1) 

การศึกษาโครงสรางทางจุลลักษณะของเหงาพืชวงศขิง 

พบลักษณะโครงสรางตางๆ ไดแก ขน พบบริเวณดานนอกของ

เนื้อเยื่อช้ันผิว 15 ชนิด เนื้อเยื่อชั้นผิวเปนเซลลพาเรงคิมามีการ

เรียงตัวช้ันเดียวซึ่งอยูชั้นนอกสุดของเน้ือเยื่อพื้น (Girija and 

Rema, 2014) เนื้อเยื่อชั้นผิวบางชนิดพบคอรก (สมพร, 2542) 

ชั้นถัดมาคือ คอรเทกซ และสตีล ทั้ง 2 บริเวณนีพ้บมัดทอลําเลยีง 

เรียงตัวอยางไมเปนระเบียบ (Girija and Rema, 2014) จากการ

สังเกตชนิดที่เหงามีความเหนียวและแข็งแรงจะพบวามีมัดทอ

ลําเลียงปริมาณมากและมีขนาดใหญกวาเซลลพาเรงคิมาที่อยู

ใ ก ล เ คี ย ง  ไ ด แ ก  ส กุ ล  Alpinia, Amomum, Etlingera, 

Elettariopsis และ Hornstedtia และชนิดที่ เหงาไมมีความ

เหนียวหรือแตกหักงาย จะพบปริมาณมัดทอลําเลียงจํานวนนอย

และขนาดเล็กกวาเซลลพาเรงคิมาที่อยูใกลเคียง ไดแก สกุล 

Boesenbergia, Curcuma, Globba, Hedychium, Kaemp-

feria และ Zingiber อีกทั้งพบโอลีโอเรซิน ทุกชนิด สอดคลองกับ

รายงานของ Girija and Rema (2014) พบวาสวนเหงาพืชวงศขิง

มีโอลีโอเรซินเชนกัน เกือบทุกชนิดพบเม็ดแปง ยกเวน กําวาง 

(Amomum aculeatum Roxb. ) , ขิ งขาว และจอกหิน (A. 

uliginosum J. Koenig) สอดคลองกับรายงานของสมพร (2542) 

ระบุวาพืชที่มีลําตนใตดินมักพบเม็ดแปงได เนื่องจากเปนแหลง

สะสมอาหาร แตสุรพล (2550) ไดศึกษาพืชสกุล Alpinia ไมพบ
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เม็ดแปงในเหงาของ ปุดนา (Alpinia mutica Roxb.) และขาตา

แดง ตางจากการศึกษาครั้งน้ีซึ่งพบเม็ดแปงทั้ง 2 ชนิด อาจเปนไป

ไดวาฤดูกาลท่ีเก็บตัวอยางและอายุพืช มีผลตอสารสะสมใน 

เหงาของพืชวงศขิง เกือบทุกชนิดพบผลึกของแคลเซียมออกซา

เลต ยกเวน กระชาย (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) 

แรดเล็ก และ เรว (Alpinia rafflesiana var. hirtior (Ridl.) 

Holttum) สอดคลองกับรายงานของสมพร (2542) ระบุวาพืชท่ีมี

ลําตนใตดินอาจพบผลึกแคลเซียมออกซาเลตได และ Girija and 

Rema (2014) พบผลึกแคลเซียมออกซาเลตจากเหงาของขาใหญ 

และ Alpinia calcarata Roscoe เชนกัน ทุกชนิดพบเม็ดน้ํามัน 

ซึ่งสามารถพบไดในพืชท่ีมีลําตนใตดิน (สมพร, 2542) อีกทั้งมี

รายงานของ Department of Medical Sciences (2007) ได

จัดทํามาตรฐานเอกลักษณพืชสมุนไพร พบวาวิธีศึกษาโครงสราง

ทางจุลลักษณะของเหงาสดเปนวิธีหนึ่งท่ีใชศึกษาเพ่ือรวบรวม

ขอมูลมาตรฐานเอกลักษณพืชแตละชนิด โดยพบพืชวงศขิง

จํานวน 2 ชนิด ท่ีไดทํามาตรฐานเอกลักษณสวนเหงาสดไว คือ 

ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) และขมิ้นออย (Curcuma sp.) 

ดังนั้นเหงาสดของพืชวงศขิงแตละชนิดหากมีการศึกษาโครงสราง

ทางจุลลักษณะไว สามารถใชเปนฐานขอมูล เพ่ือชวยยืนยันชนิด

พืชรวมกับวิธีอ่ืนๆ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2 A-AK ภาพพืชวงศขิงท่ีพบในพ้ืนที่เทือกเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา ทั้ง 37 ชนิด 

A)  Alpinia conchigera  B)  A.  galanga  C)  A.  malaccensis  D)  A.  mutica  E)  A.  rafflesiana var.  hirtior  

F) A. siamensis  G) Amomum aculeatum  H) A. biflorum  I) A. rivalae  J) A. testaceum  K) A. tomrey  

L) A. uliginosum  M) A.villosum  N) Boesenbergia basispicata  O) B. curtisii P) B. plicata Q) B. purpureorubra 

R)  B.  rotunda S)  B.  tenuispicata T)  Curcuma aurantiaca U)  C.  leucorhiza V)  Elettariopsis curtisii  

W)  Etlingera elatior X)  E.  littoralis Y)  E.  maingayi Z)  Globba albiflora  AA)  G.  leucantha var bicolor  

AB) G. pendula  AC) Hedychium gomezianum  AD) Horntedtia leonurus  AE) H. scyphifera  AF) Kaempferia 

marginata  AG) K. pulchra  AH) Zingiber longibracteata  AI) Z. ottensii  AJ) Z. spectabile  AK) Z. Zerumbet 
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รูปที่ 3 A-I ภาพโครงสรางตางๆ ของเหงาสดพืชวงศขิงภายใตกลองจุลทรรศน  

A) เนื้อเยื่อตางๆ ของเหงา (Amomum biflorum) B) ขน เซลลเดียวไมมีตอม (Etlingera elatior) C) เนื่อเยื้อชั้นผิว  

รูปวงกลม (A. biflorum) D) คอรก (Curcuma aurantiaca) E) มัดทอลําเลียง (Amomum testaceum) F) เม็ดน้ํามัน 

(A. testaceum) G) ผลึกของแคลเซียมออกซาเลตรูปเข็ม และรูปเม็ดทราย (A. testaceum) H) โอลีโอเรซิน สีน้ําตาล 

และสีชมพู (Boesenbergia purpureorubra ) I) เม็ดแปง รูปรี (Alpinia malaccensis).  

*สียอม A., E., F. และ H. ยอมน้ํากลั่น; B., C., และ D. ยอมดวยสซีาฟรานีนโอ 1%; G. ยอมดวยสีซูดานทรี 0.05% และ I. ยอมดวยสีไอโอดีน 

2%. 

* อั ก ษ ร ย อ  T =  trichome, Ep =  epidermis, Cc =  cork cell, C =  cortex, S =  stele, Pa =  parenchyma, En =  endodermis,  

Vb =  vascular bundle, Xy =  xylem, Ph =  phloem, Bs =  bundle sheath, Ol =  oleoresin, Od =  oil droplets, Co =  calcium 

oxalate crystal, Sg = starch grains.  
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ตารางที่ 1 ชนิดของพืชวงศขิง (Zingiberaceae) ที่สํารวจพบในพ้ืนที่ปาเทือกเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา 

ลําดับ ชื่อเผา ชื่อพื้นเมืองจากผูใหขอมูลใน

พื้นท่ี 

ชื่อวิทยาศาสตร ความสูงระดบันํ้าทะเล พื้นท่ีที่สํารวจพบ 

1 Alpinieae ขาเล็ก ขาลิง* ขานา Alpinia conchigera Griff. 60 เมตร 5 

2  ขา* ขาใหญ A. galanga (L.). Willd. 84 เมตร 1,5 

3  ปุดนา หวัขวาน A. malaccensis (Burm. f.) Roscoe 284 เมตร 5 

4  ปุดนา ขวานสิงโต A. mutica Roxb. 27 เมตร 2,7 

5  ปุด ปุดนา เรว A. rafflesiana var. hirtior (Ridl.) 

Holttum 

515 เมตร 2,5 

6  ขาตาแดง ขา ขาแดง A. siamensis K. Schum. 34 เมตร 5 

7  กําวาง ปุด ขาหิน เจยีก  Amomum aculeatum Roxb. 759 เมตร 2,5 

8  วานสาวหลง แรด ปุดฉ็อง 

กําลังราชสีห 

A. biflorum Jack. 40 เมตร 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

9  ปุดลิง A. rivalae Ridl. 92-283 เมตร 1,2,4,5,8 

10  กระวาน* ลกูหวาน ตนหวาน A. testaceum Ridl. 103 เมตร 5,9 

11  ปุดขี้แมว ปุด ปุดเล็ก A. tomrey Gagnep. 56 เมตร 5 

12  จอกหิน A. uliginosum J. Koenig 232 เมตร 2,4,5 

13  ปุดทราย A. villosum Lour. 74 เมตร 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

14  แรดเล็ก วานเอ็นเหลือง Elettariopsis curtisii Baker  50-306 เมตร 1,2,3,4,5,6,8,9,10 

15  กาหลา ดาหลา Etlingera elatior (Jack) R. M. Sm. 92 เมตร 2,9 

16  ปุด ปุดชาง ปุดเขา ปุดใหญ E. littoralis (J. Koenig) Giseke 50-289 เมตร 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

17  กาหลา กาหลาขีแ้มว E. maingayi (Baker) R. M. Sm. 105-321 เมตร 2,5 

18  ปุด ขาหินใหญ Hornstedtia leonurus (J. Koenig) 

Retz. 

310-427 เมตร 2,5 

19  ฤาษีตาไฟ H. scyphifera (J. Konig) Steud 486 เมตร 2 

20 Globbeae ขิงขาว Globba albiflora Ridl. 759 เมตร 5 

21  ขมิ้นปา G. leucantha var. bicolor Holttum 554 เมตร 2 

22  ชะขิง ขมิ้นดง G. pendula Roxb. 50-288 เมตร 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

23 Zingibereae กระชายเขาหลวง* Boesenbergia basispicata 

K.Larsen ex Sirirugsa 

221-800 เมตร 2,5 

24  ปุดแดง B. curtisii (Baker) Schltr. 59-67 เมตร 5,8 

25  วานไกแดง หวัชายทราย B. plicata (Ridl.) Holttum  67-261 เมตร 5,8 

26  คลุมทราย B. purpureorubra Mood & 

L.M.Prince.  

361 เมตร  5,6 

27  กระชาย* B. rotunda (L.) Mansf. 72 เมตร 5,9 

28  มาถอนหลัก B. tenuispicata K. Larsen 272 เมตร 6 

29  จวด กระเจียว ขมิ้นชาง เงาะ Curcuma aurantiaca Zijp 17 เมตร 5,8,9 

30  ไพล วานรองแดง วานชักดาก C. leucorhiza Roxb. 25 เมตร 7,8 

31  ขิงแหง Hedychium gomezianum Wall. 90-300 เมตร 5 

32  เปราะหอม เปราะ เปราะปา* Kaempferia marginata Carey 301 เมตร 5 

33  วานนกคุม เปราะปา K. pulchra (Ridl.) Ridl. 96-126 เมตร 2,9 
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ตารางที่ 1 ชนิดของพืชวงศขิง (Zingiberaceae) ที่สํารวจพบในพ้ืนที่ปาเทือกเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา (ตอ) 

ลําดับ ชื่อเผา ชื่อพื้นเมืองจากผูใหขอมูลใน

พื้นท่ี 

ชื่อวิทยาศาสตร ความสูงระดบันํ้าทะเล พื้นท่ีที่สํารวจพบ 

34  ขิงปา Zingiber longibracteatum 

Theilade 

58 เมตร 8 

35  ไพลดํา* กะทือ ดาเงาะ Z. ottensii Valeton 290 เมตร 5 

36  ดาเงาะ เอื้อง Z. spectabile Griff. 156-257 เมตร 1,2,3,4,5,6,9,10 

37  หัวทือ กะทือ Z. zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 67-120 เมตร 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

หมายเหตุ: 1 = ตะโหมด, 2 = กงหรา, 3 = ศรีนครินทร, 4 = นาโยง, 5 = ปะเหลียน, 6 = ทุงหวา, 7 = ละงู, 8 = มะนัง, 9 = ควนกาหลง, 10 = รัตภมู;ิ  

* หมายถึง ชื่อพืน้เมอืงพืชสมุนไพร (เต็ม, 2557) 
 

สรุปผลการวิจัย 

การสํารวจพื้นที่ เทือกเขาบรรทัดซึ่งครอบคลุม 10 

อําเภอ ใน 4 จังหวัด ไดแก พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา สํารวจ

ตามเสนทางการใชประโยชนของชาวบาน ระหวางเดือนมิถุนายน 

2558 ถึงเดือนธันวาคม 2559 พบพืชวงศขิงทั้งหมด 47 ชนิด 

ระบุชนิดได 37 ชนิด มีการกระจายพันธุตั้งแตระดับความสูง 27 

เมตร ถึง 800 เมตร จากระดับนํ้าทะเล บางชนิดพบทุกพื้นที่ที่

สํารวจ บางชนิดพบเพียงพื้นท่ีเดียว สามารถพบพืชวงศนี้ในพ้ืนที่

ปา ริมลําธาร ใกลเขาหินปูน และสวนยางพารา บางชนิดเติบโต

บนพ้ืนที่แสงแดดสองถึง บางชนิดเติบโตบนพ้ืนท่ีที่มีความช้ืนสูง 

พบวงศนี้ 2 ชนิดท่ีเจริญเติบโตในพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ คือ เขา

หินปูน (มาถอนหลัก) และบนตนไมใหญ (ขิงแหง) ชาวบานมัก

รูจักพืชวงศนี้ในนาม “ปุด” จึงมักเรียกวาปุดหลายชนิด บางชนิด

มีการใชชื่อพ้ืนเมืองที่ซ้ํากัน โดยอาศัยลักษณะสีดอกและผล  

ในการ จําแนกชนิด สําหรับการศึกษาโครงสรา งทางจุล-

ลักษณะเฉพาะสวนเหงาสดของพืชวงศนี้ ไมสามารถจําแนกใน

ระดับสกุลไดอยางชัดเจน เนื่องจากมีโครงสรางท่ีคลายคลงึกัน แต

พบวาเอกลักษณของสวนเหงาของพืชวงศนี้ ประกอบดวยการ

เรียงตัวของมัดทอลําเลียงแบบไมเปนระเบียบ พบโอลีโอเรซิน 

หลายสี มักพบเม็ดแปง และผลึกแคลเซียมออกซาเลต พบวา

โครงสรางภาพตัดขวางเหงาแตละชนิด ใชเปนขอมูลพื้นฐาน เพื่อ

เปรียบเทียบชนิดที่มีชื่อพ้ืนเมืองซ้ํากันได เพื่อยืนยันในระดับชนิด 

อีกทั้งใชประกอบกับขอมูลทางสัณฐานวิทยาได เพ่ือสนับสนุน

ขอมูลพืชชนิดน้ันใหสมบูรณ และการศึกษาโครงสรางทางจุล

ลักษณะ เฉพาะสวนเหงาสดของพืชวงศขิงนี้ เปนประโยชนอยาง

ยิ่งสําหรับดานการแพทยแผนไทย เพ่ือชวยยืนยันชนิดพืช ในกรณี

ที่มีตัวอยางไมสมบูรณเนื่องจากสวนน้ีถูกใชเปนยารักษาโรค 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณทุ นส นับสนุ นจ ากบั ณฑิ ต วิ ทย า ลั ย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และทุนงบประมาณเงินรายได

มหาวิทยาลัย ประจําป 2559 รหัสโครงการ TTM590430S  

คุณชริน อินบุญแกว ผูนําทางในการสํารวจภาคสนาม 
 

เอกสารอางอิง 
ชยันต พิเชียรสุนทร แมนมาส ชวลิต และวิเชียร จีรวงศ. (2542). คําอธิบาย

พระตําราพระโอสถพระนารายณ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 

พรรษามหาราชา. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง

แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน). 

บํารุง ครุกานันต. (2546). รายงานการวิจัยการศึกษาและสํารวจทาง

พฤกษศาสตรและนิเวศวิทยาของพืชวงศขิง-ขา ในปาฮาลาบาลา. 

การเสนอผลงานการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

นักวิชาการ 8 ว สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนง

ประเภททั่วไป). สํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ 21 กรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, จังหวัดปตตานี. หนา 5. 

เต็ม สมิตินันทน. (2557). ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 

สํานักงานหอพรรณไม สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช. 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม. หนา 26-596. 

พวงเพ็ญ ศิริรักษ. (2551). การศึกษาพืชวงศขิง (Zingiberaceae) ใน

ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

นเรศวร 5(2): 119–128. 

สมพร ภูติยานันต. (2542). การตรวจเอกลักษณ พืชสมุนไพร: ภาคพิเศษ. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก. หนา 469–

678, 690–697, 724–728. 

สุรพล แสนสุข. (2550). กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของพืชสกุลขา (วงศ

ขิง) ในประเทศไทย. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยา

เขตหนองคาย. หนา 23-87. 

สุรพล แสนสขุ. (2554). พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของวงศขิง-ขาในประเทศ

ไทย. วารสารวิจัย มข. 16(3): 306-330. 



642 KKU Science Journal Volume 46 Number 4 Research 

 
สํานักงานหอพรรณไม. (2559). พรรณพฤกษชาติของไทย. สํานักวิจัยการ

อนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ

พืช, แหลงขอมูล: http://www.dnp.go.th/botany/Flora 

OfThailand / flora_publication. html.  ค น เ มื่ อ  วั นที่  1 2 

พฤษภาคม 2559. 

Bridson, D. and Forman, L. (1992). The Herbarium Handbook. 3rd 

ed. Kew, UK: Royal Botanic Gardens. 

Chuakul, W. , Soonthornchareonnon, N. , Boonjaras, T.  and 

Boonpleng, A.  ( 2 004 ) .  Survey on Medicinal Plants in 

Southern  Thailand. Thai J Phytopharm. 11(2): 29-52. 

Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, 

Thailand. (2007). Supplement to Thai Herbal Pharma-

copoeia.  Bangkok: Office of Notional Buddishm Press.  

pp. 18–26. 

Girija, T.P. and Rema, S. A. B. (2014). Comparative Anatomical 

and Histochemical Characterization of the Source 

Plants of the Ayurvedic Drug Rasna.  International 

Journal of Herbal Medicine 2(2): 38-46.  

Kittipanangkul, N. and Ngamriabsakul, C.  (2008) .  Zingiberaceae 

diversity in Khao Nan and Khao Luang National Parks, 

Nakhon Si Thammarat, Thailand. Walailak J Sci & Tech. 

5(1): 17-27. 

Larsen, K. and Larsen, S.S. (2006). Plant Geography of Gingers. In 

Queen Sirikit Botanic Garden, editor Ginger of Thailand. 

Thailand: Chiang Mai. p. 21. 

Maknoi, C.  ( 2 0 0 1 ) .  Diversity and habitat relationships of 

Zingiberaceae along Thai-Malaysian border in Yala and 

Narathiwat provinces.  Thesis for the master degree of 

Sicence ( Ecology) , Prince of Songkla University.  P.  15-

17. 

Sirirugsa, P. (2001). Zingiberaceae of Thailand. In: V. Baimai and R. 

Kumhom. BRT Research Reports. Biodiversity Research 

and Training Program. Bangkok (in Thai): Jirawat Express 

Co., Ltd. 63−77. 

Vanijajiva, O. , Sirirugsa, P.  and Suvachittanont, W.  ( 2 0 0 5 ) . 

Confirmation of relationships among Boesenbergia 

( Zingiberaceae)  and related genera by RAPD.  Bio-

chemical Systematics and Ecology 33: 159-170.

 

 


