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“ดอกเขาพรรษา” เปนพืชวงศขิง ZINGIBERACEAE สกุลหงสเหิน (Globba spp.) มีถ่ินกําเนิดในทวีป
เอเชีย และกระจายพันธุไดดีบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบไดมากกวา 100 ชนิด และในประเทศไทย
สามารถพบไดมากกวา 40 ชนิด โดยมีชื่อเรียกแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่ เชน Globba winitii C.H. Wright 

หรือกลวยจะกาหลวง (ลําพูน), G. reflexa กลวยเครือคํา (เชียงใหม) หรือกามปู (พิษณุโลก), G. schomburgkii 
กระทือลิงหรือขม้ินผี (สระบุรี) และ G. pendula หรือปุดนกยูง (ภาคใต) เปนตน สวนใหญจะมีลักษณะของ
ดอกขนาดเล็ก คลายนกหรือหงสทีก่ําลังเตนรํา จึงมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา “หงสเหิน” และบางชนิดมีชื่อ
เรียกภาษาอังกฤษวา “Dancing ladies ginger” (1-2)      

 
Globba winitii C.H. Wright 

หงสเหินเปนพืชมีดอกประเภทหัว มีเหงาใตดินลักษณะคลายกระชาย ลําตนเหนือดินเปนกาบใบ
รวมตัวกัน ใบเดี่ยว แผนใบรูปรี รูปขอบขนาน ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม ฐานใบสอบเรียวหรือรูปหัวใจ มีชอ
ดอกออกที่ปลายยอดของลําตนเหนือดิน ชูตั้งขึ้น เอียงในแนวระนาบ หรือโคงงอชี้ลงพ้ืนดิน ชอดอกแบบ ชอ
กระจุกแนน ชอเชิงลด ชอกระจะ หรือชอแยกแขนง ใบประดับมีสีสันสวยงาม เชน สีมวง สีแดง สีชมพู สีขาว สี
เขียว และสีเหลือง ดอกขนาดเล็กหลุดรวงงาย สีเหลือง สีสม หรือสีขาว สามารถขยายพันธุไดหลายวิธี เชน 
การแยกเหงา หรือการเพาะเมล็ด เปนตน หงสเหินจะมีดอกในชวงฤดูฝน และนิยมนํามาใชสําหรับประเพณีตัก
บาตรดอกไมในวันเขาพรรษา โดยเฉพาะที่อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จึงเปนที่มาของชื่อที่นิยมเรียก
กันโดยทั่วไปวา “ดอกเขาพรรษา” (3)        
 สําหรับประโยชนของพืชสกุลหงสเหินนั้น นอกจากจะเปนดอกไมที่มีความสําคัญดานศิลปวัฒนธรรม 
ในประเพณีเขาพรรษาของชาวไทยแลว ความสวยงามของหงสเหินบางชนิดยังถูกนํามาใชเปนพรรณไมสําหรับ
ประดับตกแตง ปจจุบันจึงมีการพัฒนาสายพันธุสําหรับการเพาะปลูกเพ่ือการคาทั้งในไทยและสงออกไป



ตางประเทศ เชน G. williamsiana พันธุสีชมพูอมมวง Giant violet dancing girl และพันธุสีขาว White 

dragon สําหรับนําไปใชเปนไมดอกไมประดับหรือปลูกเปนไมกระถางตกแตงอาคารบานเรือน นอกจากนี้ยังมี
ขอมูลการใชพืชสกุลหงสเหินเปนยาสมุนไพรพื้นบานทางตอนเหนือของอินเดีย เชน เหงาของหงสเหินชนิด  

G. clarkei ใชรักษาอาการไอ และเหงาของ G. multiflora ใชทาแผลเพ่ือบรรเทาอาการปวดและใชเพ่ือลดไข 
แตยังไมมีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสกุลหงสเหินมากพอ มีเพียงบางขอมูลระบุวา  
G. winitii C.H. Wright มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และ G. malaccensis มีฤทธิ์ตานการอักเสบในเซลล (4-7) 

อยางไรก็ตามพืชในสกุลหงสเหินหรือดอกเขาพรรษา ก็เปนพืชที่มีสีสันหลากหลายและมีลักษณะรูปรางสวยงาม
แปลกตา จึงชวยสรางสีสันในชวงฤดูฝนของทุกๆ ป และยังคงมีความสําคัญในทางพระพุทธศาสนาสําหรับ
เทศกาลเขาพรรษาของชาวไทยสืบไป 

                   
พืชสกลุหงสเหินหรือดอกเขาพรรษาสายพันธุที่เพาะปลูกเพ่ือการคาในปจจุบนั      

               

 
  ความหลากหลายของพืชสกุลหงสเหิน (Globba spp.)      
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