หงสเหิน
(ดอกเขาพรรษา)
โดย : อรวรรณ วิชัยลักษณ และสุนทรี เรืองศรี
กลุมสงเสริมการผลิตไมดอกไมประดับ สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร โทร.02-9406128
จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ขอมูลทั่วไป
สถานการณการผลิต
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
พันธุ
การปลูกและดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยว
สถานการณตลาด
การใชประโยชน
แหลงผลิต

ขอมูลทั่วไป
หงสเหิน(Globba winitii) เปนไมพื้นเมืองที่มีแหลงกําเนิดในเชียตะวันออกเฉียงใตพบในไทย พมา เวียดนาม
เกิดขึ้นในปาเขตรอนชื้น ใตรมเงาไมใหญ ขึ้นอยูตามชายปาเมืองไทย พบมากทีภ่ าคเหนือ จังหวัดตาก ภาคกลาง
จังหวัดสระบุรี ปราจีนบุรี สระแกว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย สกลนคร หนองบัวลําพู และภาคใต
จังหวัดนครศรีธรรมราช หงสเหินเริ่มออกดอกตั้งแตเดือน พ.ค.-ก.ย. โดยจะออกมากในชวงวันเขาพรรษา ซึ่ง
ชาวบานจะตัดดอกหงสเหินมาใชในประเพณีพิธีตักบาตรดอกไม ในวันเขาพรรษาที่วัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ดอกหงสเหินเปนพืชที่ขึ้นอยูทุกภาค มีการเรียกชื่ออาจจะแตกตางกันไปตามพื้นที่ เชน ดอก
เขาพรรษา(สระบุรี), กลวยจะกา(ตาก), กลวยเครือคํา(เชียงใหม), วานดอกเหลือง(เลย), ปุดนกยูง(ภาคใต), พเด็งโง
(พมา) พเด็งโง แปลวา ชางทองรองไห เนื่องจากความงามของดอกหงสเหินมีขนาดเล็ก ชางทองชาวพมาไมสามารถ
นําทองมาประดิษฐดอกหงสเหินได ในตางประเทศนิยมเรียกวา “Dancing Ladies”

สถานการณการผลิต
พื้นที่การผลิตของไทยสวนใหญอยูในจังหวัดลําพูน เชียงใหม ตาก และสระบุรี การผลิตเพื่อทําเปนการคายัง
ไมแพรหลายมาก แตมีการผลิตเพื่อสงหัวพันธุจําหนายยังตางประเทศ พันธุที่เปนทีน่ ิยมสวนใหญ คือสายพันธุดอก
สีขาว และสายพันธุดอกสีมวงชอหอย ดังนั้น กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดเล็งเห็นความสําคัญไมดอกพื้นเมืองชนิด
นี้ โดยไดอนุรักษและรวบรวมสายพันธุห งสเหินไวที่ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
(พืชสวน) ต.เขาหินซอน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 038-599019 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดตรัง(พันธุพืชเพาะเลี้ยง) โทร.075-218949 และสํานักงานเกษตรอําเภอพระพุทธบาท
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร. 036-266741 โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษสายพันธุหงสเหินและขยายพันธุ
ใหแกเกษตรกร และสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่บริเวณอําเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี มีรายไดเสริมจากการปลูก
หงสเหิน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร
หงสเหินเปนพืชในวงศ Zingiberaceae (ขิง,ขา) อยูในสกุล Globba เปนพืชที่มีลําตนเปนหัวใตดนิ
(Tuberous Rhizome) ประเภทเหงา มีรากสะสมอาหารลักษณะอวบน้าํ คลายรากกระชายเรียงอยูโดยรอบหัว สวน
ของลําตนเหนือดิน เปนลําตนเทียม เกิดจากการทีก่ าบใบรวมที่เรียงตัวกันอัดแนนทําหนาที่คลายเปนลําตนเทียม
เหนือดินสูงประมาณ 30-70 เซนติเมตร ใบมีลักษณะเรียวยาว ใบรูปหอกคลายใบกระชายแตมขี นาดเล็กกวา เปน
สองแถวในระนาบเดียวกัน ขนาดใบกวางประมาณ 10x25 เซนติเมตร ดอก ออกเปนชอซึ่งแทงออกมาจากยอดของ
ลําตนเทียม ชอจะโคงและหอยตัวลงอยางสวยงาม มีกานชอดอกยอยเรียงอยูโดยรอบประกอบดวยดอก2 จริง 1-3

ดอก ดอกจริงมีสีเหลืองลักษณะของดอกคลายกับหงสกําลังบิน
หลากหลาย การออกดอกจะออกดอกเมื่อมีใบประมาณ 5 ใบ

หัวพันธุหงสเหิน

ใบ

และมีกลีบประดับ(bract)ที่มีรูปทรงและสีที่

รากสะสมอาหาร

ดอก

ลําตนเทียม

ดอกจริง(สีเหลือง)

พันธุ
ดอกหงสเหินที่พบเห็นจะมี 2 รูปแบบ
1. ลักษณะดอกหอยยาวเรียว กลีบประดับมีสีขาว สีมวง สีชมพูเขม สีเขียว และชอหอยทรงกระบอก
สีเหลือง

ชอหอยสีขาว

ชอหอยสีชมพู

ชอหอยสีมวงเขม

ชอหอยทรงกระบอกสีเหลือง
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2. ลักษณะชอตั้งดอกทรงกลมยาว กลีบประดับจะมีสีขาว สีมวง ฯ

ชอตั้งสีขาว

ชอตั้งสีเขียว

ชอตั้งสีชมพู

ชอตั้งสีแดงเขม

การปลูกและดูแลรักษา
การขยายพันธุ
ลําตนหงสเหินจะเปนหัวอยูใ ตดิน ในการเจริญเติบโตตองการแสงประมาณ 30 เปอรเซ็นต และเมือ่ ไดรับน้ํา
ตั้งแตเดือนมีนาคม และเริ่มออกดอกในเดือน พ.ค.-ก.ย. หลังจากเดือน ก.ย. การเจริญเติบโตของตนเริ่มลดลง สวน
ของลําตนเทียมจะเหี่ยวตาย คงเหลือสวนหัวที่อยูใตดนิ จะพักตัวจนถึงเดือน มี.ค.จะเริ่มเจริญเติบโตเปนตนตอไป
การขยายพันธุหงสเหินสามารถทําไดหลายวิธีการเชน การแยกเหงา และการเพาะเมล็ด แตที่วิธที ี่สะดวก
รวดเร็วและไดผลดี คือวิธีการแยกเหงา โดยการขุดเหงา(หัว)ใตดินในระยะพักตัวประมาณชวงฤดูหนาวเขาฤดูแลง
(ลักษณะที่แสดงวาสามารถเก็บเหงาไดนั้นสามารถสังเกตจากลําตนเทียมเหนือดินไดยุบตัวลงไปแลว) นํามาปลิด
แยกเหงาเปนหัวๆ แลวลงปลูกในแปลงโดยฝงลึก 5 เซนติเมตร ใชระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร วิธีการที่ไมเหมาะ
สําหรับการขยายพันธุหงสเหินคือวิธีการแยกหนอ เพราะหนอที่แยกมาปลูกจะชะงักการเจริญเติบโตได
การเตรียมพื้นที่
ดินปลูกควรเปนดินรวนปนทราย ระบายน้าํ ดี ไมชื้นแฉะ และหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เคยปลูกพืชตระกูลขิงขามา
กอน การเตรียมดินยกรองลึก 20-30 เซนติเมตร หงสเหินเปนพืชที่ตองการรมรําไร ถาปลูกกลางแจงควรมีการพราง
แสงดวยซาแรนประมาณ 60-70 เปอรเซ็นต ระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร แปลงปลูกควรมีการคลุมฟางหรือหญา
แหงเพื่อรักษาความชื้นแตไมแฉะ และรักษาความสะอาดของดอกในกรณีที่มีการรดน้ําดวยสายยาง

โรงเรือน

ปลูกลงถุง

ปลูกลงแปลง

การใสปุย
ควรใชปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 1 ตันตอไร และในชวงการเจริญเติบโต ใชปุยสูตร 15-15-0 และ ปุย เคมี
สูตร 15-15-15 อัตรา 1:1 จํานวน 1-2 ชอนชาตอหลุม หรือหวานใหทั่วแปลงสําหรับในชวงออกดอกและสรางหัว
ใชปุยสูตร 15-15-15 และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 1-2 ชอนชาตอหลุม
การใหน้ํา
หงสเหินเปนพืชที่ตองการความชุมชื้นแตไมชอบแฉะ ถาอากาศแหงมากควรมีการใหน้ําอยางนอยวันละครั้ง
ในชวงเชา
การตัดแตง
ในกรณีที่แปลงปลูกจากปท2ี่ เปนตนไป ตนหงสเหินในแปลงอาจมีความหนาแนนมากเกินไป เปนสาเหตุ
ประการหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคระบาดดอกมีขนาดเล็กไมสมบูรณ ควรมีการตัดแตงใหแปลงปลูกโปรงโดยตัดตนไม
สมบูรณหรือตัดใบทิ้งบาง
โรคและแมลงศัตรู
การระบาดของโรคอาจพบการระบาดในแปลงที่มีอายุปลูกเกิน 2 ป ดวยเหตุนี้จึงควรมีการเปลี่ยนพื้นที่ปลูก
หรือมีการปลูกพืชหมุนเวียนในแปลงปลูกเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของโรค โรคที่สําคัญ คือ
โรคหัวเนา เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย มักจะเกิดในแปลงปลูกที่มีสภาพชืน้ แฉะ อากาศรอนชื้น อาจเปนสาเหตุ
ของการเกิดระบาดของโรคหัวเนาได
ลักษณะอาการ อาการที่เกิดคือ ตนและใบจะเหีย่ วในขณะที่ยังเขียวอยู ตนและเหงาใตดินเนาและมีกลิ่นเหม็น
การปองกันกําจัด ควรหลีกเลี่ยงไมใหแปลงปลูกแฉะหรือมีน้ําทวมขัง และถาพบตนที่เปนโรคใหถอนเผาไฟ หรือ
ปองกันโดยการใช Metalaxcyl และ Mancozeb ฉีดพนทางใบใหทั่วแปลงสัปดาหละครั้ง
โรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชื้อรา Collectotrichum sp. สภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูง มีหมอกและมี
น้ําคางมาก อากาศถายเทไมสะดวก งายตอการระบาดของโรค
ลักษณะอาการ ใบและกลีบประดับเปนปน หรือมีขีดสั้นๆ สีน้ําตาลหรือสีดําขอบแผลมีรอยซ้ําคลายน้ํารอนลวก
แผลบุมยุบตัวลงกวาระดับผิวปกติ
การปองกันกําจัด ควรตัดแตงใหโปรง เพื่อที่อากาศจะไดถายเทไดสะดวก ฉีดพนสารเคมี Carbendazem หรือ
Benamyl สัปดาหละครั้ง

แมลงที่สําคัญ หนอน และแมลง กัดกินกลีบประดับใหเสียหายอยูบาง แตไมพบการระบาดที่รนุ แรง ในกรณี
ที่มีการระบาดมากสามารถฉีดพน Carbaryl 15 วันตอครั้ง

การเก็บเกี่ยว
การตัดดอก
หลังจากปลูก 2.5 – 3 เดือน จะมีใบประมาณ 5 หรือ 7 หรือ 9 ใบ แลวแตพนั ธุ ตนหงสเหินพรอมที่จะออก
ดอก การตัดดอกจะตัดเมื่อดอกบานเต็มที่ ไมแกเกินไปคือกลีบประดับบานถึงปลายชอมีดอกจริงบาน 3-5 ดอกตอ
ชอ มีสีสดไมเหี่ยวโรย สามารถใชกรรไกรหรือมีดตัดเหนือผิวดินสูงประมาณ 2 นิ้ว ตัดเหลือโคนกานติดตนยาว 10
เซนติเมตร แชน้ํา ลางดอก แตงใบออกเหลือใบบนทิ้งไวใบเดียว นํากานชอดอกมัดกํา สามารถปกแจกันไดนานถึง
3 สัปดาห โดยตองมีการตัดปลายกานและเปลี่ยนน้ําทุก 2 วัน
ระยะการตัดดอกที่เหมาะสม

ไมเหมาะสม

ตัดดอก

แชดอก

เหมาะสม

กําดอก

การบรรจุดอกลงกลอง
กรณีสงไปไกลๆ ควรนํากานชอดอกซึ่งผานขบวนการตัดดอกแลวนํามาแชน้ํายาเสริมคุณภาพ (กรดมะนาว
300 มิลลิกรัมตอลิตร) แชนานประมาณ 1 ชั่วโมง แลวนําขึ้นมาสลัดดอกใหแหง นําดอกผึ่งในที่รม ใหแหง บรรจุใน
กลองที่บุดวยพลาสติกวางชอดอกตามแนวนอนเรียงสลับหัวทายใหเปนระเบียบพรอมปดฝาใหมิดชิด

บรรจุลงกลอง

การขนสง

การใชประโยชน
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การเก็บเกี่ยวหัวพันธุ
ในชวงฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคม ลําตนเทียมที่อยูเหนือดินใบจะเหลือง และยุบตัวลงซึ่งเหมาะแกเก็บ
โดยเก็บหัวแกเต็มที่ นําลางใหสะอาด แชน้ํายากันเชื้อรา นํามาผึ่งในที่รม การเก็บรักษาควรปดหัวพันธุดว ย ขุย
มะพราวแหง หรือกระดาษหนังสือพิมพระหวางการเก็บรักษา หัวหงสเหินถาไมมีการหอหุมไว หัวจะแหงแข็ง ทํา
ใหสูญเสียความงอกไดเร็ว หัวที่สงออกจะมีเสนผาศูนยกลางหัวประมาณ 1 เซนติเมตร และมีรากสะสมอาหารติด
ไปกับหัว

ลักษณะกลุมหัวพันธุ (1 กลุม มี 3-5 หัว)

บรรจุลงถุง

สถานการณการตลาด
สถานการณการตลาดของหงสเหิน มีการสงออกหัวหงสเหินไปยังตางประเทศเชนประเทศญี่ปุน และ
เนเธอรแลนด มีปริมาณและมูลคาการสงออก(ตารางที่1) ในตลาดตางประเทศมีความตองการมาก สําหรับประเทศ
ไทยการใชดอกไมประเภทนีย้ ังไมแพรหลายมากนัก เนื่องจากมีแหลงผลิตจํานวนนอยการใชจะใชกันมากในงาน
พิธีตักบาตรรดอกไมชว งเทศกาลวันเขาพรรษาที่วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ดอกหงสเหินในทองถิ่นจําหนายราคา ดอกละ 1 - 3 บาท ในชวงเทศกาลวันเขาพรรษา สําหรับหัวพันธุหงส
เหินจําหนายหัวละ 15-20 บาท

ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลคาการสงออกหัวพันธุหงสเหิน
ป
2543
2544
2545
2546
2547

ปริมาณ (หัว)
41,383
44,393
141,057
21,055
29,630

มูลคา(บาท)
503,466
877,930
1,312,160
473,008
410,970

ประเทศที่มีการนําเขาหัวพันธุหงสเหิน ไดแก ญี่ปุน เนเธอรแลนด สหรัฐอเมริกา และอิตาลี

การใชประโยชน

นิทรรศการดอกเขาพรรษา(หงสเหิน) จ.สระบุรี ป 2547

เทศกาลตักบาตรดอกไม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

การใชดอกหงสเหินรวมกัดอกไมอื่นๆ
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แหลงผลิต
1. อาจารยประสบ บุตรพลอย
รานกาแฟสดบานเพื่อนเดินทาง เยื้องที่วาการกิ่งอําเภอวังเจา
63 ม. 2 ต.เชียงทอง กิ่ง อ.วังเจา จ.ตาก โทร. 01-0443354 , 055-500001
2. สวนอุบลรัตน เลขที่ 132 ม.1 บานทุงยาว ต.ปาปอง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
โทร 053-291237 , 01-8812663
3. บริษัทเชียงใหมเซทคอน จํากัด เลขที่ 178/1 ม.5 ต.ทาทุงหลวง อ.แมทา จ.ลําพูน
โทร. 053-574949 , โทรสาร.035-547948
4. คุณสมพิศ สุขเสนา 35 ม.4 ต.พุคําจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
โทร . 036-266741 (ติดตอผาน สํานักงานเกษตรอําเภอพระพุทธบาท)
\\\\\\\\\

