
 

 

ขิงแห้งคือขิงทีทาํให้แห้ง...จริงหรือ? 
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 ขิงแห้ง (Zingiber mekongense Gagnep.) เป็นไม้ล้มลุกหลายปี ลําต้นคือเหง้าฝงัอยู่ในดิน
รปูร่างค่อนขา้งยาว มขีอ้ปล้องชดัเจน ใบเกลด็ปกคลุมตาเจรญิ มกัมกีลนินํามนัหอมระเหย ลําต้นเทยีม
ตงัตรงไม่แตกแขนง รากเป็นรากพิเศษ แตกออกจากส่วนโคนของเหงา้  ปลายรากโป่งพองออกเพือ
สะสมอาหาร ใบเดยีว เรยีงสลบับนต้นเทยีม รปูใบหอก ปลายใบแหลม มกีาบสเีขยีวเขม้หุม้ลงไปจนถงึ
โคน ผิวด้านนอกใบประดับและใบประดับย่อยเกลียง ดอกช่อ  ออกจากเหง้า ก้านช่อดอกสนั รูปร ี
ประกอบดว้ยใบประดบัหุ้มซอ้นกนั ดอกออกจากซอกใบประดบั กลบีดอกส่วนโคนกลบีสขีาว ปลายกลบี
สมี่วงอ่อนมจีุดประสขีาว กลบีปากสขีาว (1) อย่างไรกต็ามในหนังสอืชอืพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย ฉบบั
แก้ไขเพิมเติม พ .ศ . 2557 หน้า 595 จัดไว้ในชือ “ไพลดํา” แบ่งเป็นสองชนิดในสกุลเดียวกัน คือ 
Zingiber mekongense Gagnep. และ Zingiber ottensii Valeton  ส่วนขิงแห้งนันจัดว่าเป็นพรรณไม้
นําเข้าชนิด Zingiber ligulatum Roxb. (2) มกีารใช้ขงิททีําให้แห้งแล้วใช้แทนขงิแห้งในตํารบัยาหลาย
ชนิด เช่น มหาพกิดัเบญจกูล สรรพคุณแก้ธาตุทงัปวงให้บรบิูรณ์ ซงึประกอบด้วย ดอกดปีล ี20 ส่วน 

รากช้าพลู 12 ส่วน เถาสะค้าน 6 ส่วน รากเจตมูลเพลิงแดง 4 ส่วน และเหงา้ขงิแห้ง 10 ส่วน ขงิแห้ง
ไม่ใช่ขงิตากแหง้ แต่เป็นชอืของขงิอกีชนิดหนึง ทมีกัเกดิอยู่ตามป่า ชาวบ้านบางแห่งกเ็รยีกว่า “ขงิป่า” 
นํามากนิเป็นผกัหรอืนํามาปรุงอาหารได้เช่นเดยีวกนักบัขงิบา้นทวัไป กลนิคลา้ยกนัแต่ไม่เหมอืนกนั ขงิ
แห้งมกีลนิหอมสดชนืกว่า เยน็กว่า เหงา้มหีวัและรากทยีาวไชไปตามดนิ ใบเหมอืนกนักบัขงิแต่ขงิแห้ง
ใบยาวและหยกิมากกว่า (3) 

ขิง (Zingiber officinale Roscoe) เชยีงใหม่เรยีกกนัว่า ขงิเผือก ส่วนจนัทบุรนีันนิยมใช้ชอืว่า
ขงิแกลง หรอืขงิแดง ชอืสามญัคอื Ginger เนืองจากว่าเป็นขงิอาหารยอดนิยมเลยใชช้อืว่า Edible ginger 
ด้วย ขงิเป็นไม้ล้มลุกหลายปี เหง้าแตกกิง ผิวในสเีหลอืง หนา อวบนํา มกีลินหอมมาก ลําต้นเทียม
พฒันาด ีสูง 50-100 เมตร ใบเดยีว เรยีงสลบั รปูใบหอก หรอืรปูใบหอกแกมรปูแถบ วงกลบีดอกสเีขยีว
แกมสเีหลอืง กลางพขูองกลบีปากมลีายสมีว่งและเป็นแตม้ กา้นช่อดอกยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ลกัษณะเปรียบเทียบระหว่างขิงแห้งและขิง 
 
 

ลกัษณะ ขิงแห้ง (Zingiber mekongense Gagnep.) ขิง (Zingiber officinale Roscoe) 

ก้านช่อ
ดอก 

สนั 

 

 

 

 

ยาว 

กลีบดอก ส่วนโคนกลบีสขีาว  

ปลายกลบีสมีว่งอ่อน 

มจีดุประสขีาว 

สเีขยีวแกมสเีหลอืง  
กลบีปากมลีายสมีว่ง 
และเป็นแตม้  

 

 

เหง้า ผอมและยาว 

 

 

 

 

อว้นและสนั 
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สารเคมีทีพบในเหง้าขิงแห้งและขิง 
เหง้าขิงแห้ง (Zingiber mekongense Gagnep.) 

มรีายงานว่าเหงา้ขงิแห้งหรอืไพลดําพบสารกลุ่ม 
diarylheptanoids คื อ  (3S,5S)-3,5-diacetoxy-1,7-bis 

(3,4,5-trimethoxyphenyl)heptane ซึ งมี ฤ ท ธิต้ าน เชื อ
ไวรสั HIV-1 โดยการทดสอบด้วยวธิี the anti-syncytium 

assay ใช้  ∆Tat/revMC99 virus แ ล ะ  1A2 cell line  น อก จ าก นี พ บ ส ารอื น อี ก  10 ชนิ ด  ได้ แ ก่ 
docosyl trans-ferulate, (1S,2S,4S)-p-menthan-1,2,4-triol, 5αH-eudesmane-4α,11-diol, 5αH-



 

 

eudesmane-4β,11-diol, 4α,10β-dihydroxy-1βH,5αH-guaia-6-ene (guaianediol), (+)-galanolac-

tone, (E)-labda-8(17),12(13)-dien-15,16-olide, labda-8(17),13(14)-dien-15,16-olide, 3,5-dihydro-

xy-7,4′-dimethoxyflavone และ 3,5,3′-trihydroxy-7,4′-dimethoxyflavone (4) 
 

เหง้าขิง (Zingiber officinale Roscoe) 
เหง้าขงิมฤีทธิต้านการอาเจยีน  ช่วยขบัลม และลดอาการจุกเสยีดได้ เนืองจากมนํีามนัหอม

ระเหยซึงประกอบด้วย β-phellandrene (10.67%), α-zingiberene (44.26%), β-santalol (16.20%), 

β-bisabolene (10.51%), α-curcumene (1.94%), zingiberol (0.29%), E-nerolidol, β-eudesmol, Z-

nerolidol, farnesol, elemol, perillaldehyde, neral และ geranial (5)  นอกจากนีในเหง้าขิงยังพบสาร
อื น ๆ  ไ ด้ แ ก่  β-sitosterol palmitate, isovanillin, glycol monopalmitate, hexacosanoic acid 2,3-

dihydroxypropyl ester, maleimide-5-oxime, p-hydroxybenzaldehyde, adenine, 6-gingerol, 6-

shogaol และ 1-(omega-ferulyloxyceratyl) glycerols (6)  
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