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บทคัดยอ
การศึกษาความหลากหลาย และการใชประโยชนของพืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย ระหวางเดือนมกราคม ถึงธันวาคม

พ.ศ. 2559 ทําการศึกษาจากท้ังตัวอยางพรรณไมแหงในพิพิธภัณฑพืชในประเทศไทยไดแก BK, BKF, QBG และ PSU และสํารวจและ
เก็บตัวอยางพืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย พบวามี 2 สกุล จํานวน 5 ชนิด ไดแกสกุล Costus จํานวน 2 ชนิด และสกุล
Hellenia จํานวน 3 ชนิด เปนพืชหายาก 1 ชนิด คือ H. lacera (Gagnep.) Govaerts เปนพืชท่ีถูกคุกคาม1 ชนิด คือH. globosa
(Blume) S.R.Dutta และเปนพืชท่ีมีความเสี่ยงต่ําตอการสูญพันธุ 1 ชนิด คือC.woodsonii Maas ซึ่งพืชวงศเอ้ืองหมายนามีกระจาย
พันธุในปาดิบเขา ปาดิบช้ืน ปาพรุ ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ และทงหญา ท่ีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 0-2,536 เมตร สําหรับการใช
ประโยชนพืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย โดยวิธีการสัมภาษณปราชญชาวบาน หมอยา และชาวบานในพ้ืนท่ีท่ีนําพืชมาใช
ประโยชน พบวามีการใชประโยชนในดานอาหาร 1 ชนิด ดานสมุนไพร 2 ชนิด ดานความเช่ือ 1 ชนิด และพืชวงศเอ้ืองหมายนาท้ัง
5 ชนิด นิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ

ABSTRACT
Diversity and utilization of family Costaceae in Thailand is studied between January and December 2016.

Dried specimens at BK, BKF, QBG and PSU herbaria were studied. The specimens of the Costaceae were collected
from all regions in Thailand. Two genera and 5 species were recorded. There are genus Costus with two species
and genus Hellenia with three species. Among there one rare species, H. lacera (Gagnep.) Govaerts, is reported.
Moreover, one vulnerable species, H. globosa (Blume) S.R. Dutta, are reported and C. woodsonii Maas is recorded as
least concern (LC) species. Most species of this family are distributed in hill evergreen forest, evergreen forest,
swamp forest, deciduous forest, mixed deciduous dipterocarp forest and savanna with altitude 0-2,536 m about
sea level. In addition, utilization of Costaceae in Thailand. By the way, interview the folk philosopher, doctors of
folk medicine and villagers in the areas where the plants used. It has been used in the food (1 species), medicine
(2 species), ritual plant (1 species), and most family Costaceae all five species are used an ornamental plants.
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คําสําคัญ: พืชวงศเอ้ืองหมายนา ความหลากหลาย การใชประโยชน
Keywords: Costaceae, Diversity, Utilization

บทนํา
พืชวงศเอ้ืองหมายนา (Costaceae) เปนพืชใบเลี้ยง

เดี่ยว จัดอยูในอันดับ Zingiberales ท่ัวโลกพบประมาณ 7 สกุล
137 ชนิด (Govaerts, 2014) มีกระจายพันธุท่ัวไปในเขตรอน
ศูนยกลางการกระจายพันธุอยูในเขตรอนของทวีปอเมริกา เมื่อป
ค.ศ. 2008 Larsen ไดบันทึกไววาในประเทศไทยพบพืชวงศเอ้ือง
หมายนาจํานวน 1 สกุล คือ Costus ประกอบดวย 4 ชนิด ตอมา
ราชันยและสมราน (2557) รายงานวาพืชวงศน้ีมี 2 สกุล คือ
Costus จํานวน 2 ชนิด และ Cheilocostus จํานวน 3 ชนิด จาก
การตรวจสอบขอมูลพบวา Govaerts (2013) ไดยาย Cheilo-
costus ไปอยูในสกุล Hellenia ซึ่งถือวาเปนสกุลท่ีถูกตองท่ีสุด
ลักษณะเดนของพืชวงศน้ีคือ ลําตนเหนือดินมวนเกลียวคลายกน
หอย และใบเรียงเปนเกลียวคลายกนหอย สวนใหญพบในบริเวณ
ปาดิบเขา ปาดิบช้ืน ปาพรุ ปาผลัดใบ ปาเต็งรัง ลําธาร ทุงหญา
และมักจะเกิดข้ึนตามขางถนน (Larsen, 2008) ในประเทศไทยมี
การนําพืชบางชนิดในวงศเอ้ืองหมายนาไปใชประโยชนดังน้ี คือ
Costus speciosus Smith.นิยมนํามาปรุงเปนอาหาร โดยใชสวน
หนอออน และดอกออน ตมเปนผักรับประทานกับนํ้าพริก หรือ
ทําแกงเลียง ในดานสมุนไพร ใชสวนเหงาตมนํ้าดื่มตานเบาหวาน
แกโรคติดเช้ือทางเดินปสสาวะ ฆาพยาธิ และเปนยาถาย สวนราก
ตมนํ้าดื่มเปนยาระบาย แกไอ ขับเสมหะ ชวยยอยอาหาร แกโรค
ผิวหนัง และรักษาพิษงู (นริศและคณะ, 2552) เชนเดียวกันกับ
ปรัชญาและคณะ (2554) มีการนําพืชชนิด C. speciosus
(J.Koenig) Sm. และ C. lacerus Gagnep แกปวดทอง อีกท้ัง
ยังมีการนําชอดอกของ C. speciosus มาประดับแจกันเน่ืองจาก
นํามาประดับแลวดูแปลกตาและสวยงามดี นอกจากน้ียังนิยม
นํามาปลูกเปนไมประดับเพ่ือตกแตงสวนภายในบานหรือสถานท่ี
ทํางาน (นริศและคณะ, 2552) แตเน่ืองดวยการศึกษาพืชวงศน้ียัง
มีการศึกษานอย รวมถึงการรายงานขอมูลบางสวนยังไมชัดมาก
นัก ผู วิจัยจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือความหลากหลายและการใช
ประโยชนของพืชวงศเอ้ืองหมายนา รวมไปถึงการสรางรูปวิธาน
ระบุชนิด การกระจายพันธุ นิเวศวิทยา สถานะการอนุรักษ
ระยะเวลาการออกดอกติดผล และการใชประโยชนของพืชวงศน้ี

ในประเทศไทย ซึ่งคาดวาจะไดขอมูลใหมเพ่ิมข้ึนเพ่ือประโยชนตอ
การศึกษาพืชวงศเอ้ืองหมายนา ดานอ่ืนๆ ตอไปในอนาคต

วิธีการศึกษา
ศึกษาเอกสารอางอิงทางอนุกรมวิธานพืชวงศเอ้ือง

หมายนา และศึกษาตัวอยางพรรณไมแหงในพิพิธภัณฑพืชใน
ประเทศไทย ไดแก BK, BKF, QBG และ PSU สํารวจและเก็บ
ตัวอยางพืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย (รูปท่ี 2) ระหวาง
เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยเก็บตัวอยางและ
บันทึกขอมูล ช่ือพ้ืนเมือง นิเวศวิทยา ระยะเวลาการออกดอกติด
ผล การกระจายพันธุ และการใชประโยชนดานตางๆ โดยการ
สัมภาษณกลุมชาวบานในพ้ืนท่ี (ผูใหขอมูล เปนปราชญชาวบาน
หมอยา และชาวบานท่ีนําพืชมาใชประโยชน) พ้ืนท่ีละ 20 คน
เก่ียวกับเรื่องการใชประโยชนของพืชวงศเอ้ืองหมายนา และสวน
ของพืชท่ีนํามาใชประโยชน จัดทํารูปวิธานในระดับชนิดของพืช
วงศ เ อ้ื องหมายนา โดย ใช ห นั งสื อพจนา นุกรมคํ าศั พท
พฤกษศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสภา (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา,
2560) และระบุสถานะดานการอนุรักษของพืชวงศเอ้ืองหมายนา
โดยไดสืบคนจากฐานขอมูล IUCN Red List of Threatened
Species (2016) และฐานขอมูลอ่ืนๆ ตัวอยางพืชอางอิงทุกชนิด
เก็บไวท่ีพิพิธภัณฑพืชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการศึกษา
1. ความหลากหลายของพืชวงศเอื้องหมายนาในประเทศไทย

จากการสํารวจและเก็บตัวอยางพืชวงศเอ้ืองหมายนาใน
ประเทศไทย พบวามี 2 สกุล และ 5 ชนิด ไดแกสกุล Costus
จํานวน 2 ชนิด คือ C. tonkinensis Gagnep. และ C. woodsonii
Maas และสกุล Hellenia จํานวน 3 ชนิด ไดแก H. globosa
(Blume) S.R. Dutta, H. lacera (Gagnep.) Govaerts และ H.
speciosa (J. Koenig) Govaerts (ตารางท่ี1 รูปท่ี 1 และรูปท่ี 2)
ซึ่งไดจัดทําคําบรรยายลักษณะวงศและสามารถนําลักษณะสัณฐาน
วิทยาของพืชแตละชนิดมาจัดทํารูปวิธานระดับชนิด
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ลักษณะท่ัวไปของวงศเอื้องหมายนา
เปนไมลมลุกหลายป ราก แตกออกขางเหงา เหงาหรือ

ลําตนใตดิน มีลักษณะเปนขอปลอง ลําตนเหนือดิน ลําตนกลม ปก
คลุมไปดวยใบ ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับคลายกนหอย แผนใบรูป
ขอบขนาน ปลายใบแหลม ฐานใบกลม ขอบใบเรียบ ผิวใบมีขน
กับไมมีขน สวนดานลางมีขนมากกวาดานบน สีใบดานบนสีเขียว
เขม ดานลางสีเขียวออน กานใบสั้น ลิ้นใบสั้น กาบใบโอบรอบลํา
ตน ดอก ออกเปนชอ ชอดอกเปนรูปโคนคลายชอเชิงลด หรือออก
เดี่ยวๆ ท่ีปลายยอด หรือออกจากโคนขางเหงา กานชอ สั้นหรือ
ยาว และไมมีใบ ใบประดับซอนเหลื่อมกันเปนรูปกรวย ใบ

ประดับยอยคลายใบประดับ ดอกยอย กลีบเลี้ยงเช่ือมติดกันเปน
หลอด ปลายแยก 2-3 แฉก สีขาว สีเหลือง และสีชมพูออน กลีบ
ดอกเช่ือมติดกัน ปลายแยก 3 แฉก แยกกันเปนอิสระ กลีบปากเปน
รูปคลื่น กลีบปากสีขาว สีเหลือง และขาวแกมชมพู เกสรเพศผู สี
เหลือง กานเกสรเพศผู แผแบนคลายลิ้น อับเรณู 1 อัน 2 พู หัน
เขาหาแกนดอก ปลายอับเรณูมีรยางค เกสรเพศเมีย มี 1 อัน รัง
ไขอยูใตวงกลีบ มี 3 หรือ 2 ชอง ออวุลมีจํานวนมาก กานชูเกสร
เพศเมีย มี 1 อัน เรียงยาว ยอดเกสรเพศเมียมีลักษณะครึ่งวงกลม
ตอมนํ้าตอย 2 หรือไมมี ผลแบบแคปซูล เมื่อแกจะแตก หรือไม
แตก เมล็ด สีดํา มีจํานวนมาก และมีเยื่อหุมเมล็ด

รูปวิธานจําแนกชนิด
1. ชอดอกออกท่ีปลายยอด

2. ลําตนตรง เมื่อแกไมโคงเปนเกลียว
3. หลอดกลีบดอกสีสม กลีบปากสเีหลือ ใบประดับ สีแดงออน ลักษณะคลายเกล็ดบาง
สวนปลายมน เมื่อแกไมแตกตามยาวเปนเซลลเสนใย.....................................................................1. C. woodsonii
3. หลอดกลีบดอกสีขาว หรือสีชมพูออน กลีบปาก สีขาว ใบประดับสีแดงเขม
ลักษณะคลายกลีบเลี้ยง สวนปลายเปนติ่งแหลมแข็ง เมื่อแกแตกตามยาวเปนเซลลเสนใย….................2. H. lacera

2. ลําตนตรง เมื่อแกจะโคงเปนเกลียว…...........................………........................................................................3. H. speciosa
1. ชอดอกออกจากเหงา

4. ใบประดับสเีขียวออน ติ่งสวนปลายสีนํ้าตาลแดง ผิวเรียบไมมีขน หลอดกลบีดอกสเีหลือง
แฉกกลีบดอกสีเหลือง ตรงกลางสีสม รังไขไมมีขน..................................………………………………………………4. C. tonkinensis
4. ใบประดับสีแดงเขม ติ่งสวนปลายสีเขียว ผิวมีขน หลอดกลีบดอกสีสมแกมเหลือง แฉกกลีบดอก สเีหลือง
ตรงกลางสีสมแกมแดง รังไขมีขนสั่นนุมแนบชิด................................................................................................5. H. Globose

ตารางท่ี 1 ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา ระยะการออกดอกติดผล และเขตการกระจายพันธุพืชของพืชวงศเอ้ืองหมาย
นาในประเทศไทย

ช่ือวิทยาศาสตร
ตัวอยางอางอิง

(Coll.no.)
ช่ือทองถิ่น นิเวศวิทยา

ระดับ
น้ําทะเล
(เมตร)

สถานะ
การอนุรักษ

ระยะการออกดอกติดผล
เขตการกระจาย
พันธุพืช (รูปท่ี 2)ออกดอก ติดผล

สกุล Costus
C. tonkinensis
Gagnep.

Nathungmol &
Saensouk 120-
140

เอื้องดินเหนือ
ปาดิบเขา
ปาดิบชื้น 595-890 - พ.ค.-ก.ค. พ.ค.-ก.ค. N, NE

C. woodsonii
Maas

Nathungmol &
Saensouk 205-
210

เอื้องหมายนา
ดอกแดง

ปาดิบเขา
ปาดิบชื้น

16-627

พืชที่มีความ
เสี่ยงต่ําตอ

การสญูพันธุ*
ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.

N, NE, E, C, SE,
PEN
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ตารางท่ี 1 ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา ระยะการออกดอกติดผล และเขตการกระจายพันธุพืชของพืชวงศเอ้ืองหมาย
นาในประเทศไทย (ตอ)

ช่ือวิทยาศาสตร
ตัวอยางอางอิง

(Coll.no.)
ช่ือทองถิ่น นิเวศวิทยา

ระดับ
น้ําทะเล
(เมตร)

สถานะ
การอนุรักษ

ระยะการออกดอกติดผล
เขตการกระจาย
พันธุพืช (รูปท่ี 2)ออกดอก ติดผล

สกุล Hellenia
H. globosa
(Blume) S.R.
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Nathungmol &
Saensouk 310-
320

เอื้องดิน ปาดิบชื้น 150-850
พืชที่ถกู

คุกคาม**
ก.ค.-ส.ค. ก.ค.-ส.ค.

N, NE, SW, SE,
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รูปท่ี 2 แผนท่ีเขตการกระจายพันธุพืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย

จากตารางท่ี 1 ความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
กระจายพันธุพืชของพืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย พบ 5
ชนิด กระจายพันธุในพ้ืนท่ีปา 6 ประเภท คือ ปาดิบช้ืน (4 ชนิด)
ปาดิบเขา (4 ชนิด) ปาเต็งรัง (2 ชนิด) ปาเบญจพรรณ (1 ชนิด)
ปาพรุ (1 ชนิด) และทุงหญา (1 ชนิด) พืชวงศน้ีพบท่ีระดับความ
สูงจากนํ้าทะเล 0-2,536 ในสวนการกระจายพันธุตามเขต
ภูมิศาสตรของพืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย พบเพียง 2
ชนิด ท่ีมีการกระจายพันธุอยูท่ัวทุกภาคตามเขตภูมิศาสตรพืชของ
ประเทศไทย คือ Costus woodsonii Maas และ Hellenia
speciosa (J.Koenig) Govaerts. แตอีก 3 ชนิดท่ีเหลือพบการ
กระจายพันธุพืชในบางพ้ืนท่ีตามเขตภูมิศาสตรพืชของประเทศ
ไดแก C. tonkinensis, H. globosa (Blume) S.R. Dutta และ
H. lacera (Gagnep.) Govaerts สําหรับสถานะของการอนุรักษ
พืชวงศน้ี มีการรายงานจาก IUCN Red List of Threatened
Species (2016) C. woodsonii เปนพืชท่ีมีความเสี่ยงต่ําตอการ
สูญพันธุ (Least Concern หรือ LC) รวมถึงรายงานของ Cham-
chumroom, et al. (2017) พบวา H. globosa เปนพืชท่ีถูก
คุกคาม (Vulnerable หรือ VU) และ H. lacera เปนพืชหายาก
(Rare หรือ R) ในสวนระยะเวลาการออกดอกติดผลของพืชวงศน้ี

อยูในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ยกเวน H. globosa ท่ีเริ่ม
ออกดอกและตดิผลในชวงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม
และ C. woodsonii เริ่มออกดอกและติดผลในชวงเดือนมกราคม
ไปจนถึงเดือนธันวาคม
2. การใชประโยชนของพืชวงศเอื้องหมายนาในประเทศไทย

จากการสํารวจและสอบถามชาวบานในแตละพ้ืนท่ี
เก่ียวกับการใชประโยชนของพืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย
พบวามีการใชประโยชนพืชวงศ น้ีหลายดาน ไดแก อาหาร
สมุนไพร ไมประดับ และความเช่ือและพิธีกรรม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังน้ี

2.1 การใชประโยชนดานอาหาร จากขอมูลการใช
ประโยชนดานอาหารของพืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย
พบวามี 1 ชนิด ท่ีมีการนํามาใชประโยชนในดานอาหาร ไดแก H.
speciosa โดยการนําสวนของหนอออน และดอกออน ตมเปน
ผักรับประทานกับนํ้าพริก หรือทําแกงสม และใบสดนํามา
รับประทานกับปน และซุปตางๆ เชน ซุปหนอไม ซุปเห็ด เปนตน
(ผูใหขอมูลเปนชาวบานอยูบานนํ้าเกลี้ยง ตําบลอัคคะคํา อําเภอ
โพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด) แตอีก 4 ชนิดท่ีเหลือ ยังไมพบการ
นํามาใชประโยชนในดานอาหาร (ตารางท่ี 2)
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รูปท่ี 2 แผนท่ีเขตการกระจายพันธุพืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย

จากตารางท่ี 1 ความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
กระจายพันธุพืชของพืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย พบ 5
ชนิด กระจายพันธุในพ้ืนท่ีปา 6 ประเภท คือ ปาดิบช้ืน (4 ชนิด)
ปาดิบเขา (4 ชนิด) ปาเต็งรัง (2 ชนิด) ปาเบญจพรรณ (1 ชนิด)
ปาพรุ (1 ชนิด) และทุงหญา (1 ชนิด) พืชวงศน้ีพบท่ีระดับความ
สูงจากนํ้าทะเล 0-2,536 ในสวนการกระจายพันธุตามเขต
ภูมิศาสตรของพืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย พบเพียง 2
ชนิด ท่ีมีการกระจายพันธุอยูท่ัวทุกภาคตามเขตภูมิศาสตรพืชของ
ประเทศไทย คือ Costus woodsonii Maas และ Hellenia
speciosa (J.Koenig) Govaerts. แตอีก 3 ชนิดท่ีเหลือพบการ
กระจายพันธุพืชในบางพ้ืนท่ีตามเขตภูมิศาสตรพืชของประเทศ
ไดแก C. tonkinensis, H. globosa (Blume) S.R. Dutta และ
H. lacera (Gagnep.) Govaerts สําหรับสถานะของการอนุรักษ
พืชวงศน้ี มีการรายงานจาก IUCN Red List of Threatened
Species (2016) C. woodsonii เปนพืชท่ีมีความเสี่ยงต่ําตอการ
สูญพันธุ (Least Concern หรือ LC) รวมถึงรายงานของ Cham-
chumroom, et al. (2017) พบวา H. globosa เปนพืชท่ีถูก
คุกคาม (Vulnerable หรือ VU) และ H. lacera เปนพืชหายาก
(Rare หรือ R) ในสวนระยะเวลาการออกดอกติดผลของพืชวงศน้ี

อยูในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ยกเวน H. globosa ท่ีเริ่ม
ออกดอกและตดิผลในชวงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม
และ C. woodsonii เริ่มออกดอกและติดผลในชวงเดือนมกราคม
ไปจนถึงเดือนธันวาคม
2. การใชประโยชนของพืชวงศเอื้องหมายนาในประเทศไทย

จากการสํารวจและสอบถามชาวบานในแตละพ้ืนท่ี
เก่ียวกับการใชประโยชนของพืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย
พบวามีการใชประโยชนพืชวงศ น้ีหลายดาน ไดแก อาหาร
สมุนไพร ไมประดับ และความเช่ือและพิธีกรรม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังน้ี

2.1 การใชประโยชนดานอาหาร จากขอมูลการใช
ประโยชนดานอาหารของพืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย
พบวามี 1 ชนิด ท่ีมีการนํามาใชประโยชนในดานอาหาร ไดแก H.
speciosa โดยการนําสวนของหนอออน และดอกออน ตมเปน
ผักรับประทานกับนํ้าพริก หรือทําแกงสม และใบสดนํามา
รับประทานกับปน และซุปตางๆ เชน ซุปหนอไม ซุปเห็ด เปนตน
(ผูใหขอมูลเปนชาวบานอยูบานนํ้าเกลี้ยง ตําบลอัคคะคํา อําเภอ
โพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด) แตอีก 4 ชนิดท่ีเหลือ ยังไมพบการ
นํามาใชประโยชนในดานอาหาร (ตารางท่ี 2)
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ประเทศไทย คือ Costus woodsonii Maas และ Hellenia
speciosa (J.Koenig) Govaerts. แตอีก 3 ชนิดท่ีเหลือพบการ
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(Rare หรือ R) ในสวนระยะเวลาการออกดอกติดผลของพืชวงศน้ี
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พบวามี 1 ชนิด ท่ีมีการนํามาใชประโยชนในดานอาหาร ไดแก H.
speciosa โดยการนําสวนของหนอออน และดอกออน ตมเปน
ผักรับประทานกับนํ้าพริก หรือทําแกงสม และใบสดนํามา
รับประทานกับปน และซุปตางๆ เชน ซุปหนอไม ซุปเห็ด เปนตน
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2.2 การใชประโยชนดานสมุนไพร จากขอมูลการใช
ประโยชนดานสมุนไพรของพืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย
พบวามี 1 ชนิด ท่ีมีการนํามาใชประโยชนในดานสมุนไพร ไดแก
H. lacera และ H. speciosa โดยการนําสวนของรากและเหงา
ชวยในการรักษาอาการแกปวดทอง ฆาพยาธิ ถอนพิษแมลง
รักษาอาการไอเปนยาระบาย และเปนยาถาย (ผูใหขอมูลเปน
ชาวบาน บานเนินสายกลาง ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ชาวบานในตําบลศรีฐาน อําเภอภูกระดึง จังหวัด
เลย ชาวบานในตําบลนํ้าหนาว อําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
ชาวบานในตําบลบานไร อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ชาวบาน
อยูบานนํ้าเกลี้ยง ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด)
แตอีก 3 ชนิดท่ีเหลือ ยังไมพบการนํามาใชประโยชนในดาน
สมุนไพร (ตารางท่ี 2)

2.3 การใชประโยชนดานไมประดับ จากขอมูลการใช
ประโยชนดานไมประดับของพืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย
พบวามี 5 ชนิด ท่ีมีการนํามาใชประโยชนในดานไมประดับ ไดแก
Costus tonkinensis, C. woodsonii, Hellenia globosa,
H. lacera และ H. speciosa โดยมีการใชชอดอกนํามาประดับ
แจกัน และท้ังตน นํามาปลูกเปนไมประดับ (ผูใหขอมูลเปน
ชาวบานอยูบานเนินสายกลาง ตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ชาวบานนํ้าเกลี้ยง ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย
จังหวัดรอยเอ็ด ชาวบานในตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายก ชาวบานในตําบลทามะขาม อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ชาวบานในตําบลชอง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ชาวบานบานโตนงาชาง ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา) ดังตารางท่ี 2

2.3 การใชประโยชนดานความเชื่อและพิธีกรรม จาก
ขอมูลการใชประโยชนดานความเช่ือและพิธีกรรมของพืชวงศ
เอ้ืองหมายนาในประเทศไทยพบวามี 1 ชนิด ท่ีมีการนํามาใช
ประโยชนในดานความเช่ือและพิธีกรรม ไดแก H. speciosa โดย
มีการใชสวนของชอดอกนํามาประกอบพิธีสูขวัญควาย ซึ่งพิธีน้ีจะ
จัดข้ึนในฤดูทํานา โดยสมัยกอนจะใชแรงงาน จากควายเปนสวน
ใหญ พิธีภูมิปญญาเปนความเช่ือมาจากบานนํ้าเกลี้ยง ตําบล
อัคคะคํา อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดรอยเอ็ด อุปกรณท่ีใชในพิธีกรรม
คือ นํ้าขมิ้น ขาว เหนียวน่ึง 1 กอน กลวย 1 ลูก ไขตม 1 ฟอง
นํ้า 1 ขวด ดาย (เพ่ือคลองคอควาย 1 เสน) ดอกเอ้ืองหมายนา
(H. speciosa) 5 คู จากน้ันชาวบานไดใชคํากลาวในพิธีสูขวัญ

ควายคือ “สาธุ สาธุ สาธุ เจาปา เจาเขา พระแมธรณีเปนพยาน
ขาแตควายเปนเจา ขาขอขมาตอเจา ท่ีไดดุดา ทุบตี ใหเจ็บปวด
ระหวางทํานา อันจะกอใหเกิดบาปกรรม ขาพเจาขอขมาลาโทษ
อยาไดถือโทษ โกรธกันและกันเลย” หลังจากน้ันชาวบานไดนํานํ้า
ขมิ้นไปลูบหัวควาย แลวนําดายท่ีเตรียมไวคลองคอควาย และนํา
ดอกไมมัดบนศีรษะควายสวนตนเอ้ืองหมายนานําไปปกไว 4 ทิศ
ในบริเวณพ้ืนท่ีนาของตนเอง ซึ่งตามความเช่ือคือปองกันศัตรูพืช
จากตนขาวท่ีจะมาทําลายตนขาว ดังแสดงไวในตารางท่ี 2 อีกท้ัง
ยังพบวา H. speciosa มีช่ือทองถ่ินวา “อีเอ้ือง” โดยช่ือน้ีมีท่ีมา
จากลักษณะของชอดอกท่ีแข็ง สวนของใบประดับคลายปากนก
เอ้ือง คนอีสานจึงเรียกพืชชนิดน้ีวา “อีเอ้ือง”

วิจารณผลการวิจัย
จากผลการศึกษาความหลากหลายของพืชวงศเอ้ือง

หมายนาในประเทศไทย มีจํานวน 2 สกุล 5 ชนิด ไดแก สกุล
Costus จํ า น ว น 2 ช นิ ด  คื อ C. tonkinensis แ ล ะ C.
woodsonii และส กุ ล Hellenia จํ า น วน 3 ช นิด  คื อ H.
globosa, H. lacera และ H. speciosa ซึ่งรายงานน้ีแตกตาง
จากการรายงานของ Larsen (2008) ซึ่งรายงานพบพืชวงศเอ้ือง
หมายนาในประเทศไทยเพียงสกุลเดียว คือ Costus จํานวน 4
ชนิด ไดแก C. dhaninivatii K.Larsen, C. globosus Blume,
C. lacerus Gagnep. และ C. speciosus (J. Konig) Sm. และ
รายงานโดยราชันยและสมราน (2557) ซึ่งรายงานวาพืชวงศน้ีมี 2
สกุล คือ Costus จํานวน 2 ชนิด ไดแก C. tonkinensis และ
C. woodsonii และสกุล Cheilocostus จํานวน 3 ชนิด คือ Ch.
globosus (Blume) C.D. Specht, Ch. lacerus (Gagnep.)
C.D. Specht และ Ch. speciosus (J. Konig) C.D. Specht
ความแตกตางของงานวิจัยน้ีและรายงานท่ีมีมากอนเน่ืองจากมี
กา รยุ บและย า ยส กุลของ พืชบางช นิด  ได แก  มี ก า รยุ บ
C. dhaninivatii ใ ห เ ป น พื ช ช นิ ด เ ดี ย ว กั บ Cheilocostus
globosus (Blume) C.D. Specht โดย Specht และ
Stevenson (2006) และตอมาพืชชนิดน้ีไดถูกยายไปอยูในสกุล
Hellenia โดย Dutta ใน ป ค.ศ. 2010 จึงมีช่ือวิทยาศาสตรท่ี
ถู ก ต อ ง ว า Hellenia globosa ( Blume) S. R. Dutta
เชนเดียวกับ C. lacerus และ C. speciosus ซึ่ง C. lacerus ได
ถูกยุบให เปนชนิดเดียว กับ Ch. lacerus (Gagnep. ) C.D.
Specht และตอมายายไปเปน Hellenia lacera (Gagnep.)
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Govaerts สวน C. speciosus น้ันถูกยุบเปน Ch. speciosus
และตอมายายไปเปน Hellenia speciosa (J.Koenig)
Govaerts ตามลําดับ (ตารางท่ี 1)

นอกจากน้ีการศึกษาพืชวงศเอ้ืองหมายนาท่ีสํารวจใน
ประเทศไทย พบการกระจายพันธุตามสภาพปาดิบช้ืน ปาดิบเขา
ปาเบญจพรรณ ปาพรุ ปาเต็งรัง และทุงหญา ท่ีระดับความสูง
จากระดับนํ้าทะเล 0-2,536 เมตร ซึ่งสอดคลองกับการรายงาน
ของ Larsen (2008) และกองกานดาและคณะ (2557) สําหรับ
สถานะการอนุรักษจากการรายงานใน IUCN Red List of
Threatened Species (2016) พบวามี 1 ชนิด จัดอยูในชนิดท่ีมี
ความเสี่ยงต่ําตอการสูญพันธุ คือ C. woodsonii อีกท้ังตามการ
รายงานของ Chamchumroom et al. (2017) ยังพบพืช 1
ชนิดท่ีจัดอยูในกลุมพืชท่ีถูกคุกคาม คือ H. globosa รวมไปถึงยัง
พบพืชหายาก 1 ชนิด คือ H. Lacera

การศึกษาการใชประโยชนของพืชวงศเอ้ืองหมายนาใน
ดานอาหาร สมุนไพร ไมประดับ และความเช่ือ ในดานอาหาร
มีจํ านวน 1 ชนิด ท่ี นํามาใชประโยชน (ตาราง ท่ี 2 ) คือ
H. speciosa โดยการนําสวนของหนอออน และดอกออน ตม
เปนผักรับประทานกับนํ้าพริก หรือทําแกงสม และใบสดนํามา
รับประทานกับปน และซุปตางๆ เชน ซุปหนอไม ซุปเห็ด เปนตน
สอดคลองกับการรายงานของนริศและคณะ (2552) มีการใชสวน
ของหนอออน และดอกออนของ Costus speciosus (ช่ือท่ีไดรับ
การยอมรับ H. speciosa) นํามาประกอบเปนอาหารโดยนํามา
ตมรับประทานเปนผักรวมกับนํ้าพริก แกงสม และแกงเลียง
เชนเดียวกันกับพลอยระดาและหทัยชนก (2560) ท่ีรายงานวา
C. speciosus มีการนําไปใชประโยชนดานพืชอาหาร แตไมได
รายงานการใชช้ินสวนพืช นอกจากน้ียังมีพืชจํานวน 2 ชนิด ใช
ประโยชนในดานสมุนไพร (ตารางท่ี 2) คือ H. lacera และ
H. speciosa โดยการนําสวนของราก และเหงา ชวยในการรักษา
อาการแกปวดทอง ฆาพยาธิ ถอนพิษแมลง รักษาอาการไอ เปน
ยาระบาย และเปนยาถาย สอดคลองกับการรายงานของนริศและ
คณะ (2552); ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ

72 พรรษา บรมราชินีนาถ (2554); สุรชาติและณัฐบดี (2557);
และทิพยสุดาและคณะ (2547) มีการใชสวนของรากของ
C. speciosus ใชเปนยาขม รักษาอาการไอ ขับเสมหะ ชวยยอย
อาหาร ชวยในการขับพยาธิ แกโรคผิวหนัง และรักษาพิษงู ใน
สวนของเหงา ของ C. speciosus ใชตมนํ้ากิน หรือตุนกับ
เน้ือสัตว เหงาจะมีรสขม เมา ฉุน และเย็นจัด ตมดื่มบํารุงกําลัง
บุรุษ ชํ้าบวม ใชเปนยาในการขับปสสาวะ แกบวมนํ้า แกตกขาว
แกโรคติดเช้ือทางเดินปสสาวะ แกแผลหนอง แผลอักเสบ บวม
ฆาพยาธิ เปนยาถาย ถาใชสําหรับภายนอกใหตมเอาแตนํ้าชะลาง
หรือตําพอกบริเวณสะดือรักษาโรค ทองมาน นํ้าคั้นจากเหงาสด
ใชเปนยารักษาโรคซิฟลิส เปนยาถายอยางแรง และใชรักษาโรค
บิด เชนเดียวกันกับการศึกษาของปรัชญาและคณะ (2554) ท่ี
รายงานการใชประโยชนพืชในพ้ืนท่ีหมูบานหวยหยวกปาโซ
อําเภอแมฟาหลวง และหมูบานใหมพัฒนา อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย พบวา H. lacera และ H. speciosa เปนพืชท่ี
นํามาใชแกปวดทอง แตไมมีการรายงานช้ินสวนท่ีนํามาใชในการ
รักษา ในสวนของการใชประโยชนในดานไมประดับ มีจํานวน
5 ชนิด ท่ีนํามาใชประโยชน (ตารางท่ี 2) โดยพบวามี 1 ชนิด คือ
H. speciosa มีการนําชอดอกมาใชประดับแจกัน และท้ังตน
นํามาปลูกเปนไมประดับ สอดคลองกับการรายงานของนริศและ
คณะ (2552 ) ท่ี ร าย งานว ามี ก า รตั ดต น เ อ้ื อ งหมายนา
(C. speciosus) ท้ังตนท่ีมี่ชอดอกมาประดับแจกัน เน่ืองจาก
นํามาประดับแลวดูแปลกตาและสวยงามดี นอกจากน้ียังนิยม
นํามาปลูกเปนไมประดับเพ่ือตกแตงสวนภายในบานหรือสถานท่ี
ทํางาน สวนอีกจํานวน 4 ชนิด ไดแก Costus tonkinensis,
C. woodsonii, Hellenia globosa และ H. lacera มีการนํา
ท้ังตนมาปลูกเปนไมประดับ ซึ่งถือวาเปนการรายงานครั้งแรก
รวมไปถึงการใชประโยชนในดานความเช่ือและพิธีกรรม มี 1 ชนิด
ท่ีนํามาใชประโยชน (ตารางท่ี 2) คือ H. speciosa มีการใชสวน
ของชอดอกมาใชในพิธีสูขวัญควาย สอดคลองกับการรายงานของ
นริศและคณะ (2552) ท่ีมีการรายงานการนําชอดอกของ
C. speciosus มาใชในการประกอบพิธีสูขวัญควาย
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ตารางท่ี 2 การใชประโยชนของพืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย

ชนิด
ประเภทและสวนของพืชที่นํามาใชประโยชน

อาหาร สมุนไพร ไมประดบั ความเชื่อ และพิธีกรรม
สกุล Costus
C. tonkinensis Gagnep. - - - ทั้งตน (เขตภูมิภาค: N) -
C. woodsonii Maas - - - ทั้งตน (เขตภูมิภาค: N, NE,

E, C, SE, PEN)
-

สกุล Hellenia
H. globosa (Blume)
S.R. Dutta

- -
- ทั้งตน (เขตภูมิภาค: N,
PEN)

-

H. lacera (Gagnep.)
Govaerts

-
- เหงา แกปวดทอง
(เขตภูมิภาค: N, NE)

- ทั้งตน (เขตภูมิภาค: N, NE,
SW)

-

H. speciosa (J.Koenig)
Govaerts.

- หนอออน และดอกออน ตม
เปนผักรับประทานกับน้าํพริก
หรือทําแกงสม
- ใบสดนํามารับประทาน กับ
ปน และซุปตางๆ เชน ซุป
หนอไม ซุปเห็ด (เขตภูมิภาค:
NE, E)

- เหงา ฆาพยาธ ิถอนพิษ
แมลง และเปนยาถาย
- ราก ตมน้ําด่ืมเปนยา
ระบาย แกไอ ขับเสมหะ แก
โรคผิวหนัง และรักษาพิษงู
(เขตภูมิภาค: N, E, SW)

- ทั้งตน
- ชอดอกนํามา ประดับแจกัน
(เขตภูมิภาค: N, NE, E, SW,
C, SE, PEN)

- พธิีสูขวัญควาย (เขต
ภูมิภาค: E)

หมายเหตุ: เขตภูมิภาค = เขตภูมิศาสตรพืชที่มกีารนําพืชวงศเอือ้งหมายนามาใชประโยชน; N= Northern, NE=North Eastern, E= Eastern, SW= South Western,
C= Central, SE= South Eastern และ PEN= Peninsular

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพืชวงศเอ้ืองหมายนาท่ีสํารวจพบใน

ประเทศไทย พบจํานวนท้ังหมด 5 ชนิด ไดแก Costus
tonkinensis (เอ้ืองดินเหนือ) C. woodsonii (เอ้ืองหมายนาดอก
แดง) Hellenia globosa (เอ้ืองดิน) H. lacera (เอ้ืองดิน) และ
H. speciosa (เอ้ืองหมายนา) มีการสํารวจพบพืชท่ีมีความเสี่ยง
ต่ําตอการสูญพันธุ 1 ชนิด คือ C. woodsonii โดยกระจายพันธุ
อยูในสภาพปาดิบเขา และปาดิบช้ืนท่ีความสูงจากระดับนํ้าทะเล
16-627 เมตร รวมไปถึงพืชท่ีถูกคุกคาม 1 ชนิด คือ H. globosa
โดยกระจาย พัน ธุ อยู ในสภาพป าดิ บ ช้ืน ท่ีความสู งจาก
ระดับนํ้าทะเล 150-850 เมตร นอกจากน้ียังพบพืชหายาก 1
ชนิด คือ H. lacera โดยกระจายพันธุอยูในสภาพปาเต็งรัง ปาดิบ
เขา และทุงหญา ท่ีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 400-1,350 เมตร
ในสวนระยะเวลาการออกดอกผลของพืชวงศน้ีแบงออกเปน 3
ชวง คือ ชนิดท่ีออกดอกผลในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
ไดแก C. tonkinensis, H. lacera และ H. speciosa สวนชนิด
ท่ีเริ่มออกดอกและติดผลในชวงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือน
สิงหาคม คือ H. globosa และชนิดท่ีเริ่มออกดอกและติดผล

ในชวงเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนธันวาคม คือ C. woodsonii
นอกจากน้ียังไดนําลักษณะของ ลําตนชอดอก หลอดกลีบดอก
กลีบปาก ใบประดับ และรังไข มาใชสรางรูปวิธานระบุชนิดของ
พืชวงศเอ้ืองหมายนาในประเทศไทย

นอกจากน้ีการใชประโยชนพืชวงศเอ้ืองหมายนาใน
ประเทศไทย พบวาดานอาหาร ใชสวนหนอออน และดอกออน
ของพืชวงศน้ี 1 ชนิด คือ H. speciosa ดานสมุนไพร มีจํานวน 2
ชนิด ไดแก H. lacera และ H. speciosa ใชสวนรากและเหงา
นํามาชวยในการรักษาอาการแกปวดทอง ฆาพยาธิ ถอนพิษแมลง
รักษาอาการไอ เปนยาระบาย และเปนยาถาย ดานความเช่ือและ
พิธีกรรม มี 1 ชนิด คือ H. speciosa โดยมีการนําสวนของชอ
ดอกมาใชประกอบในพิธีสูขวัญควาย สวนในดานไมประดับ มี 5
ชนิด ท่ีมีการนํามาใชประโยชนโดยใชสวนของชอดอก และท้ังตน
นํามาประดับแจกัน และปลูกเปนไมประดับ ซึ่งการศึกษาดานไม
ประดับในครั้งน้ียังพบวาพืชวงศเอ้ืองหมายนาจํานวน 4 ชนิด คือ
C. tonkinensis, C. woodsonii, H. globosa และ H. lacera
ยังไมมีการศึกษาทางดานน้ี ซึ่งถือวาเปนการรายงานครั้งแรก
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม อุทยานแหงชาติ  เขตรักษาพันธุสัตวปาและ
พิพิธภัณฑพืชทุกแหงท่ีใหความ ชวยเหลือในสถานท่ี และอุปกรณ
ในการทําวิจัย ขอบคุณพิพิธภัณฑพืช BK, BKF, QBG และ PSU
ท่ีใหความอนุเคราะหเขาไปศึกษาตัวอยางพืช ขอขอบคุณผูให
ขอมูลในการใชประโยชนทุกทาน และขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิท่ี
ไดกรุณาตรวจสอบความถูกตอง
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