
ดอกเข้าพรรษา..สีสันของฤดูฝน 
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน                

สํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  

 

“ดอกเข้าพรรษา” เป็นพืชวงศ์ขิง ZINGIBERACEAE สกุลหงส์เหิน (Globba spp.) มีถินกําเนิด

ในทวีปเอเชีย และกระจายพันธุ์ได้ดีบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบได้มากกว่า  ชนิด และใน

ประเทศไทยสามารถพบไดม้ากกว่า  ชนิด โดยมีชือเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละพืนที เช่น Globba 

winitii C.H. Wright หรือกล้วยจะก่าหลวง (ลําพูน), G. reflexa กล้วยเครือคํา (เชียงใหม่) หรือก้ามปู 

(พิษณุโลก), G. schomburgkii กระทือลิงหรือขมินผี (สระบุรี) และ G. pendula หรือปุดนกยูง (ภาคใต)้ 

เป็นต้น ส่วนใหญ่จะมีล ักษณะของดอกขนาดเล็ก คล้ายนกหรือหงสท์กีําลังเต้นรํา จึงมีชือเรียกอย่างเป็น

ทางการว่า “หงส์เหิน” และบางชนิดมีชือเรียกภาษาอังกฤษว่า “Dancing ladies ginger” (1-2) 

     

 
Globba winitii C.H. Wright 

หงส์เหินเป็นพชืมดีอกประเภทหัว มีเหง้าใต้ดินลักษณะคล้ายกระชาย ลําต้นเหนือดินเป็นกาบใบ

รวมตัวกัน ใบเดียว แผ่นใบรูปรี รูปขอบขนาน ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม ฐานใบสอบเรียวหรือรูป

หัวใจ มีช่อดอกออกทปีลายยอดของลําต้นเหนือดิน ชูตั งขึน เอียงในแนวระนาบ หรือโค้งงอชีลงพืนดิน 

ช่อดอกแบบ ช่อกระจุกแน่น ช่อเชิงลด ช่อกระจะ หรือช่อแยกแขนง ใบประดับมีสีส ันสวยงาม เช่น สีม่วง 

สีแดง สีชมพู สีขาว สีเขียว และสีเหลือง ดอกขนาดเล็กหลุดร่วงง่าย สีเหลือง สีส้ม หรือสีขาว สามารถ

ขยายพันธุ์ได้หลายวิธี เช่น การแยกเหง้า หรือการเพาะเมล็ด เป็นต้น หงส์เหินจะมีดอกในช่วงฤดูฝน 

และนิยมนํามาใช้สําหรับประเพณีตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษา โดยเฉพาะทีอําเภอพระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี จึงเป็นทีมาของชือทีนิยมเรียกกันโดยทั วไปว่า “ดอกเข้าพรรษา” (3)   

 สําหรับประโยชน์ของพืชสกุลหงส์เหินนั น นอกจากจะเป็นดอกไม้ทีมีความสําคัญด้าน

ศิลปวัฒนธรรม ในประเพณีเข้าพรรษาของชาวไทยแล้ว ความสวยงามของหงส์เหินบางชนิดยังถูก

นํามาใช้เป็นพรรณไม้สําหรับประดับตกแต่ง ป ั จจุบันจึงมีการพัฒนาสายพันธุ์สําหรับการเพาะปลูกเพือ

การค้าทั งในไทยและส่งออกไปต่างประเทศ เช่น G. williamsiana พันธุส์ ีชมพูอมม่วง Giant violet 



dancing girl และพันธุส์ ีขาว White dragon สําหรับนําไปใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือปลูกเป็นไม้

กระถางตกแต่งอาคารบ้านเรือน นอกจากนีย ังมขี้อมูลการใช้พืชสกุลหงส์เหินเป็นยาสมุนไพรพืนบ้านทาง

ตอนเหนือของอินเดีย เช่น เหง้าของหงส์เหินชนิด G. clarkei ใช้ร ักษาอาการไอ และเหง้าของ 

G. multiflora ใช้ทาแผลเพือบรรเทาอาการปวดและใช้เพือลดไข้ แต่ย ังไม่มรีายงานการวิจ ัยเกียวกับฤทธิ

ทางเภสัชวิทยาของพืชสกุลหงส์เหินมากพอ มีเพียงบางข้อมูลระบุว่า G. winitii C.H. Wright มีฤทธิ ต้าน

อนุมูลอิสระ และ G. malaccensis มีฤทธติ้านการอักเสบในเซลล ์( - ) อย่างไรก็ตามพืชในสกุลหงส์เหนิ

หรือดอกเข้าพรรษา ก็เป็นพืชทมีีสสี ันหลากหลายและมลีักษณะรูปร่างสวยงามแปลกตา จึงช่วยสร้าง

สีส ันในช่วงฤดูฝนของทุกๆ ปี และยังคงมีความสําคัญในทางพระพุทธศาสนาสําหรับเทศกาลเข้าพรรษา

ของชาวไทยสืบไป 

                   
พืชสกุลหงส์เหินหรือดอกเข้าพรรษาสายพันธุ์ทีเพาะปลูกเพือการค้าในปัจจุบ ัน      

 
              

 
  ความหลากหลายของพืชสกุลหงส์เหิน (Globba spp.)      
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