หงสเหิน
ดอกไมเขาพรรษา

เมื่อถึงเทศกาลเขาพรรษาของแตละป จะมีดอกไมชนิดหนึ่ง ออกดอกสีขาวเปนชอ
เล็กๆ ถาดอกนั้นอยูกับตนก็จะดูธรรมดาไมคอยนาสนใจเทาไร แตเมื่อมีคนคิดสรางสรรคนําดอกไมนี้
มาจัดรวมกันเปนชั้นๆ คลายบายศรี ก็ดูสวยงามแปลกตา ไถถามกันพึมพําวา "ดอกอะไร" แปลกดี
ดอกไมที่วานี้ เรียกกันวา "หงสเหิน" หรือ ดอกเขาพรรษา เพราะจะออกดอกในชวงเขาพรรษาพอดี คือ
ระหวาง พฤษภาคม - ตุลาคม อาจจะมีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามทองถิ่น เชน กลวยจะกา (ตาก) กลวย
จะกาหลวง (ลําพูน) กลวยเครือคํา (เชียงใหม) กามปู (พิษณุโลก) ขมิ้นผี หรือกระทือลิง (ภาค
กลาง) วานดอกเหลือง (เลย) ดอกเขาพรรษา (สระบุรี) ที่เรียกวา "หงสเหิน" เพราะดอกและเกสรจะมี
ลักษณะเหมือนตัวหงส กําลังจะบิน มีลีลาสงางาม มีกลีบประดับเรียงมามชอดอก
แหลงกําเนิด
หงสเหิน (Globba winiti) เปนไมพื้นเมืองของไทยที่เกิดในปารอนชื้น ภายใตรมเงา
ไมใหญ หรือขึ้นอยูตามชายปา ซึ่งในปาเมืองไทยมีพืช สกุล Globba ขึ้นกระจายอยูทุกภาค อาจมีมาก
ถึง 40 ชนิด จากการสํารวจพบวา แถบภาคเหนือและภาคกลาง มีความหลากหลายของพันธุสูงกวาภาค
อื่นๆ แตยังไมมีการศึกษาทบทวนดานอนุกรมวิธาน สําหรับพื้นที่บริเวณภาคเหนือรายงานวาพบ
Globba 3 ช นิด คือ G.nuda, G.purpurascens และG.reflexa บริเวณปาทิศตะวันออกดอยสุเทพ นอกจากนี้ พบ
G. reflexa หรือที่ชาวบานเรียกวา "ดอกคํานอย" ขึ้นตามทุงหญาที่คอนขางชุมชื้น ใน

ภาคเหนือ ตั้งแตระดับความสูง 700 - 1,000 เมตร สําหรับ G.nuda พบในปาผลัดใบ สําหรับ
G.pupurascens. นี้จะสรางหัวเล็กๆ (bulbil) ที่โคนกลีบเลี้ยงและราก จะงอกในขณะที่อยูบนชอ เมื่อหัว
เล็กๆ นั้นโตเต็มที่ยังสํารวจพบ G.clarkel, G.obscura, G.platystachya. G.purpur- ascens และ
G.reflexa ในเขตอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทอีกดวย สําหรับ G.winitil หรือหงสเหิน เปนพันธุที่มี
กลีบประดับขนาดใหญสีมวงเขม และยังมีพันธุที่มีกลีบประดับสีขาว ซึ่งไดมีการนําไปปลูกประดับ
แพรหลายไปทั่วโลกแลว
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
หงสเหินเปนพืชที่อยูในวงศ Zingiberaceae และอยูใน Genus Globba ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร คือ ตน หงสเหิน เปนพืชที่มีลําตนเปนหัวใตดิน ประเภทเหงาแบบ Rhizome มี
รากสะสมอาหารลักษณะอวบน้ําคลายรากกระชาย เรียงอยูโดย รอบหัว และสวนของลําตนเหนือ
ดิน คือ กาบใบที่เรียงตัวกันแนน ทําหนาที่เปนตนเทียมเหนือดิน มักเกิดเปนกลุมกอ สูงประมาณ 3070 ซม.
ใบ เปนใบเดี่ยวลักษณะเรียวยาว รูปใบหอกคลายใบกระชาย แตมีขนาดเล็กกวาออก
เรียงสลับซายขวาเปนสองแถวในระนาบเดียวกัน ขนาดของ ใบกวางประมาณ 10 x 25 ซม.
ดอก ดอกออกเปนชอซึ่งแทงออกมาจากยอดของลําตนเทียม ชอจะโคง และหอยตัว
ลงอยางออนชอยสวยงาม มีกานดอกยอยเรียงอยูโดยรอบ ประกอบดวยดอกจริง 1-3 ดอก สี
เหลือง สดใสแตจะมีกลีบประดับ (bract) ที่แตกตางกันหลายรูปทรง และหลายสีจาก globba ที่
รวบรวมไวมี 2 ชนิด คือ G.winitil และ g.schomburgkil ซึ่งจะมีลักษณะของชอดอกและกลีบประดับ
แตกตางกันคือ
- G.winitil จะมีกลีบประดับขนาดใหญเรียงตัวกันอยางเปนระเบียบสวยงามตาม
ชอ โดยรอบจากโคนถึงปลาย สีของกลีบประดับที่พบมีหลายสี ไดแก สีขาว สีมวง สีเขียว และสี
แดง มีกานดอกยอยยาวชูดอกออกมาเห็นชัดเจน ดอกจริงมีสีเหลืองลักษณะคลายรูปตัวหงสยืน กําลัง
จะเหินบิน มีลีลา สงางามทําใหชอดอกมีสีสันสวยงามมากขึ้น ชอดอกยาวประมาณ 10 - 20 ซม.

- G.schomburgkil จะมีใบประดับสีเขียวออนไมสะดุดตาแตใหชอดอกที่มีดอกจริงสี
เหลืองสดใส จะเรียงตัวถี่ ลักษณะพิเศษของ Globba ประเภทนี้ คือ ชอดอกมักมีหัวเล็กๆ ลักษณะคลาย
เมล็ดมะละกอสีเขียวอยูที่โคนกลีบเลี้ยง และจะงอกราก ในขณะที่อยูบนชอเมื่อหัวเล็กๆ นั้นโต
เต็มที่ ซึ่ง สามารถนําไปขยายพันธุเปนตนใหมได หงสเหิน ปนพันธุไมที่เจริญเติบโตและออกดอก
ในชวงฤดูฝน จากนั้นจะพักตัวในชวงฤดูหนาวจนถึงฤดูรอน ซึ่งตน เหนือดินจะยุบแหงไปเหลือไวเพียง
หัวที่ฝงตัวอยูใตดิน และจะงอกใหมในชวงฤดูฝนตอไป
การขยายพันธุ
การขยายพันธุหงสเหิน สามารถทําไดทั้งการแยกเหงา และการเพาะเมล็ด แตวิธีที่
สะดวกรวดเร็ว และไดผลดีคือ การแยกเหงา โดยการขุดเหงา หรือหัวใตดินในระยะพักตัวคือ ชวงฤดู
แลง หลังจากตนเหนือดินไดยุบไปแลว นํามาปลิดแยกเปนหัวๆ ลงปลูกในแปลงโดยฝกลึก 5
ซม. ใชระยะปลูก 20 x 30ซม. หงสเหินไมเหมาะกับการขยายพันธุโดยการแยกหนอ เพราะหนอที่
แยกมาปลูกจะชะงักการเจริญเติบโตไมสามารถแตกกอใหดอกได
การดูแลรักษา
หงสเหินเปนพืชที่ตองการรมรําไรแปลงปลูกกลางแจง ควรพรางแสงไมนอยกวา
50% แปลงปลูกควรคลุมดวยฟางหรือหญาแหง เพื่อรักษา ความชื้นและความสะอาดสดใสของดอก
- การใสปุย ควรใชปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา1 ตันตอไร และปุย 15-15-15 อัตรา 50
กก./ไร หวานใหทั่วแปลงชวงแตกใบออนปละครั้ง
- การใหน้ํา หงสเหินเปนพืชที่ตองการความชุมชื้น แตไมแฉะ ถาอากาศแลง ควรให
น้ําอยางนอยวันละครั้งในชวงเชา
- การตัดแตง ในแปลงปลูกจากปที่ 2 เปนตนไป ประชากรในแปลงอาจมีความ
หนาแนน ทําใหเกิดโรคระบาด ดอกมีขนาดเล็กไมสมบูรณ ควรมีการตัดแตงใหแปลงโปรง โดยตัดตน
ไมสมบูรณหรือตัดใบทิ้งบาง

โรคและแมลงศัตรู
อาจพบโรคระบาดในแปลงที่มีอายุปลูกเกิน 3 ป
ฉะนั้นควรมีการยายแปลง
ปลูก หรือปลูกพืชหมุนเวียนในแปลงปลูก หรือปลูกพืชหมุนเวียนใน แปลงปลูกที่มีอายุเกิน 3 ป เพื่อ
หลีกเลี่ยงโรคระบาด โรคที่สําคัญ ไดแก
* โรคหัวเนา เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ในแปลงปลูกที่มีสภาพชื้นแฉะ และอากาศรอน
ชื้น อาจเกิดการระบาดของโรคหัวเนาได
- อาการ ตนและใบเหี่ยวในขณะที่ยังเขียวอยูตนและเหงาใตดินเนาและมีกลิน่ เหม็น
- การปองกันกําจัด แปลงปลูกไมควรใหน้ําขังหรือแฉะ ถาพบตนเปนโรคใหถอน
เผาไฟ Metalaxyl (ริดโดมิล 25% wp) หรือ Mancozeb ละพนทางใบใหทั่วแปลงสัปดาหละครั้ง
* โรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชื้อรา colletotrichum sp. ระบาดมากในสภาพความชื้น
สูง มีหมอกและน้ําคางมาก อากาศถายเทไมสะดวก
- อาการ ที่ใบและกลีบประดับ เปนปน หรือขีดสั้นๆ สีน้ําตาลหรือดํา ขอบแผลมี
รอยช้ําคลายน้ํารอนลวก แผลบุมยุบตัวลงกวาระดับผิวปกติ
- การปองกันกําจัด ควรตัดแตงแปลงใหโปรง อากาศถายเทสะดวก และฉีดพน
สารเคมี Carbendazim (ไปซิม 50% wp) หรือ benomyl (เบนเลท-โอดี) สัปดาหละครั้ง
* แมลงที่สําคัญ
- อาจพบหนอนหรือแมลง ศัตรูกัดกินกลีบประดับใหเสียหายอยูบาง แตยังไมพบ
การระบาดที่เสียหายรุนแรง แตควรมีการฉีดพนสารเคมีปอง กันไวบางเชน Carbaryl (เซฟวิน - 85 wp)
15 วัน/ ครั้ง
การเก็บเกี่ยว การตัดดอก
การตัดดอกหงสเหิน ควรพิจารณาดอกที่บานเต็มที่ แตไมแกเกินไป คือ กลีบประดับ
บานถึงปลายชอมีดอกจริงบาน 3-5 ดอกตอชอ มีสีสดไมเหี่ยวโรย โดยการใชกรรไกรตัดตนเหนือผิว
ดิน สูงประมาณ 2 นิ้ว แตงใบออกเหลือใบบนไวใบเดียว รวมกันแลวมัดเปนกําๆ ละ 10 ดอก นํากาน
ชอดอกแชน้ํานําไวในที่รม รอการจําหนายหรือใชประโยชนตอไป

การบรรจุหีบหอ
ถาตองสงไปไกลๆ ควรนําดอกผึ่งในที่รมใหแหง บรรจุในกลองที่บุดวยพลาสติกวาง
ชอดอกตามแนวนอน เรียงสลับหัวทายใหเปนระเบียบพรอม ปดฝาใหมิดชิด
งานวิจัย
สถานี ทดลองพื ชสวนดอยมูเซอ สถาบัน วิ จั ยพืช สวน
กรมวิชาการเกษตร มี
แนวความคิดวา ควรจะมีการพัฒนาไมดอกพื้นเมืองของไทย ซึ่งมีอยู มากมาย สวยงามเปนที่นิยมของ
ตางประเทศ รองจากกลวยไม คือกลุมพืชสกุลขิง - ขา ของไทย เชน กระเจียว ปทุมมา และหงสเหิน
นี้ ใหเปนไมตัดดอก เศรษฐกิจที่สําคัญเพิ่มขึ้น ประกอบกับหงสเหินสามารถพัฒนาเปนไมกระถางได
เพราะแตกหนอดี ทําใหไดจํานวนดอกมาก กอมาก (โดยเฉลี่ย 5-10 หนอ/ กอ) นอกจากนี้หงสเหินยังมี
คุณสมบัติเปนไมตัดดอกที่ดี เพราะชอดอกโคงยาว กานชอดอกยาวพอเหมาะ มีอายุการปกแจกันนาน
1-3 สัปดาห หรือจะทํา เปนไมประดับโดยปลูกเปนแปลง หรือปลูกใสกระถางประดับก็ได สถานี
ทดลองพื ช สวนดอยมู เ ซอ
จึ ง ได มี ก ารรวบรวมและศึ ก ษาพั น ธุ เ พื่ อ พั ฒ นาเป น ไม ตั ด
ดอกเศรษฐกิจ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2544 ในการประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ไดมีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับหงสเหินอยูเรื่องหนึ่งคือ "การเพาะ เลี้ยงเนื้อเยื่อหงสเหินพันธุมวงเตี้ย" ของ
คณาจารย สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบดวย พิทักษ
พุทธวรชัย พงศยุทธ นวลบุญเรือง และอภิชาติ ชิดบุรี ยคณะผูวิจัยไดทดลองนําหนอหงสเหินพันธุมวง
เตี้ย (G.Villosula Gagnap) ที่โผลพนดินยาวประมาณ 1 นิ้ว แกะเอาสวนกาบใบออกจนเหลือยอด ที่มี
ขนาด 0.5 ซม. นําไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรตางๆ พบวาความสูงเฉลี่ยของตนหงสเหิน จํานวนใบ
เฉลี่ย และจํานวนรากเฉลี่ยมีความแตกตางกัน
หากการขยายพันธุหงสเหินดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อประสบความสําเร็จ ก็จะสามารถ
ขยายพันธุหงสเหินไดอยางรวดเร็ว ขึ้นและสามารถทําไดตลอดป เปนแนวทางหนึ่งที่จะสนับสนุน
การพัฒนาใหหงสเหินเปนไมตัดดอกเศรษฐกิจได นอกเหนือจากการพัฒนาปรับปรุงพันธุ

ขอมูลจากกรมวิชาการเกษตร

