NU Science Journal 2008; 5(2): 119 - 128
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พรรณพืชวงศ ขิงเป นที่รูจักและไดนํามาใชเปนประโยชนตอมวลมนุษ ยเปนเวลาชานาน
มาแลว โดยนํามาใชประกอบอาหาร หรือ เปนเครื่องเทศ เชน ขิง (Zingiber officinale) ขา (Alpinia
galanga) กระชาย (Boesenbergia rotunda) กระวาน (Amomum testaceum) ขมิ้น (Curcuma longa)
นํามาใชเปนสมุนไพร เชน วานชักมดลูก (Curcuma zanthorhiza) มหาหงส (Hedychium coronarium)
และนํามาใชเปนไมประดับ เชนดาหลา (Etlingera elatior) และปทุมมา (Curcuma alismatifolia) เปน
ตน วงศขิงประกอบดวยชนิดพืชที่มีความหลากหลายสูงนับวาเปนวงศพืชที่ใหญวงศหนึ่ง คาดวามีอยู
ในโลกประมาณ 1,500 ชนิด ภูมิประเทศในเขตรอนชื้นโดยเฉพาะอยางยิ่งเขตเอเซียตะวันออกเฉียงใต
เปนแหลงที่อุดมสมบูรณสําหรับพืชวงศขิงเปนอยางมาก สําหรับประเทศไทยคาดวาจะพบไดประมาณ
300 ชนิด พืชที่อยูในวงศขิงมีลักษณะเดนคือ เปนพืชลมลุกหลายฤดู มีลําตนใตดินแบบไรโซมหรือ
เหงา และมีกลิ่นเฉพาะซึ่งเกิดจากน้ํามันหอมระเหยที่เปนตอมน้ํามันอยูภายในเซลล คนไทยสวนใหญ
จะคุนเคยกับกลิ่นขิง ขา กระชาย ขมิ้น-กระเจียวที่มักพบอยูในชีวิตประจําวัน จึงอาจแยกพืชวงศขิงได
ไมยากนั กในเบื้องตนจากลักษณะดังกลาว โดยที่ยังไมตอ งพิจารณาโครงสร างของดอกที่นับ วามี
วิวัฒนาการสูง เชนมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางของโครงสรางดอก หรือมีโครงสรางบางสวนหายไป เปน
ตน สวนการระบุชนิด (species) ของพืชวงศขิงนั้นคอนขางยาก เนื่องจากพืชวงศนี้มีความแปรผันสูง
แตตองตระหนักวาชื่อวิทยาศาสตรของพืชนั้นมีความสําคัญ และจําเปนในการใชสื่อสารกันในระดับ
สากลที่จะไมเกิดความสับสน และมีความแมนยําในการนําพืชใดๆ มาใชประโยชน นี่เปนเหตุผลหนึ่ง
ที่ นั ก พฤกษศาสตร ต า งพยายามศึ ก ษาหาเครื่ อ งมื อ การจั ด จํ า แนกและนํ า ไปสู ก ารตรวจสอบชื่ อ
วิทยาศาสตรของพืชใหไดอยางถูกตองแมนยําในที่สุด
คนไทยรูจักนําพืชวงศขิงมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางกวางขวางและสืบทอดกัน
มาอยางตอเนื่อง นับวาเปน “ภูมิปญญาพื้นบาน” ที่นาภาคภูมิใจ แตสําหรับขอมูลความรูเชิงวิชาการ
ดานพฤกษศาสตรและการใชชื่อวิทยาศาสตรของพืชเหลานั้น ยอมรับวายังพัฒนาไปไดไมมากนัก
อยางไรก็ตามในชวงทศวรรษที่ผานมา นับวาเปนนิมิตหมายที่ดีในการตื่นตัวของนักพฤกษศาสตรและ
นักวิชาการทั้งหลาย ที่ไดหันมาใหความสนใจศึกษาวิจัยพรรณพืชวงศขิงของไทยกันเปนอยางมาก
ประกอบกับในชวงเวลานั้นงานวิจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติไดรับการสนับสนุนจาก “โครงการ
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พัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย” (โครงการ BRT) ทํา
ใหไดพบพืชวงศขิงที่เปนชนิดใหมและสกุลใหมของโลก เปนชนิดที่ไมเคยพบในประเทศไทยมากอน
เพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวนมาก สาระของบทความนี้เกี่ยวกับความเปนมาของการศึกษาพรรณพืชวงศขิงของ
ไทยซึ่งมีความกาวหนาเปนลําดับมาจนปจจุบัน อันประกอบดวยประวัติการสํารวจ และเก็บรวบรวม
พันธุไมตัวอยาง การศึกษาทบทวนสกุลตางๆ ขอมูลการพบพืชสกุลใหม และพืชชนิดใหมของโลก
รวมทั้ ง พื ช ชนิ ด ที่ พ บใหม ข องประเทศไทยด ว ย ซึ่ ง ผลของการศึ ก ษาพรรณพื ช วงศ ขิ ง ของไทย
จะนําไปสูการตีพิมพในหนังสือพรรณพฤกษชาติของไทย (Flora of Thailand) ตอไป
การสํารวจพรรณพืชในประเทศไทย
สิ่งที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการศึกษาพรรณไมประจําถิ่นหรือพรรณพฤกษชาติของ
ประเทศไทย (Flora of Thailand) คือการสํารวจและเก็บรวบรวมพืชตัวอยางทั่วประเทศ เมื่อผาน
กระบวนการรักษาสภาพซึ่งมักทําเปนพืชตัวอยางแหง (herbarium specimen) แลว จึงจัดเก็บรักษาไว
ในหอพรรณไมหรือพิพิธภัณฑพืช (herbarium) อยางมีระบบตามหลักอนุกรมวิธานพืช พืชตัวอยาง
เหลานี้สามารถเก็บไวไดนานนับรอยป และมีความสําคัญมากในการที่จะใชเปนขอมูลในการศึกษา
ทบทวนพรรณไมแตละหมวดหมู สกุล หรือวงศเพื่อประมวลเปนหนังสือ Flora of Thailand ซึ่งจะ
บรรจุรายละเอียดขอมูลพรรณไมประจําถิ่นของประเทศไทยตั้งแตระดับวงศลงมาถึงชนิดรวมถึงการ
กระจายพันธุของพรรณไมเหลานั้น และมีรูปวิธาน (key) ที่จะใชเปนเครื่องมือตรวจสอบในการระบุ
ชนิด (identify) พืชทั้งในระดับสกุลและชนิด นับวาจะเปนประโยชนอยางยิ่งที่จะชวยใหสามารถนําพืช
ไปใชประโยชนไดอยางถูกตองแมนยํา
“Flora of Thailand” มีความหมายครอบคลุมถึงโครงการการศึกษาทบทวนพรรณพฤกษชาติ
ของประเทศไทยรวมทั้งงานดานดําเนินการจัดพิมพหนังสือ Flora of Thailand ซึ่งอยูภายใตการดูแล
รับผิดชอบของหนวยงานแหงชาติ คือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมปาไม และเปน
โครงการที่มีความรวมมือกันทั้งนักวิชาการทั้งฝายไทยและตางประเทศ นอกจากนั้นโครงการนี้ไดจัด
ใหมีการประชุมวิชาการที่เรียกวา “Flora of Thailand Meeting” เปนประจําทุกๆ 3 ป ซึ่งครั้งลาสุดเปน
การประชุมครั้งที่ 14 ในป พ.ศ.2551 โดยมีการจัดประชุมที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก และ
สวนพฤกษศาสตรโคเปนเฮเกนเปนเจาภาพจัดการประชุม
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ประวัติการสํารวจพรรณพฤกษชาติในวงศขิงและวงศตางๆ ของประเทศไทย
ประวัติการสํารวจและเก็บรวบรวมตัวอยางพันธุไมในประเทศไทยไดมีผูบันทึกไวกอนหนา
นี้บางแลว เชน ธวัชชัย สันติสุข (2532) Larsen และ Larsen (2006) ในที่นี้จะเปนการสรุปเพื่อชี้ใหเห็น
ในสวนที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับพืชวงศขิง
การสํารวจและเก็บรวบรวมตัวอยางพันธุไมในประเทศไทยไดเริ่มตนขึ้นในป ค.ศ. 1690
โดยนายแพทยชาวเยอรมันชื่อ Engelbert Kaempfer ไดเดินทางมายังประเทศไทย (ขณะนั้นยังใชชื่อวา
สยาม) เพื่อสํารวจและเก็บขอมูลทางดานภาษา สถาปตยกรรม ปรากฏการณทางธรรมชาติ รวมทั้ง
พรรณไมตางๆ ในประเทศไทย สันนิษฐานวาตัวอยางพันธุไมที่รวบรวมไดในคราวนั้นคงสูญหายไป
เนื่องจากไมมีหลักฐานปรากฏในเวลาตอมา อยางไรก็ตามมีพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ทานไดเก็บและ
วาดรูปไวพรอมคําบรรยายลักษณะพืชชนิดนี้อยางละเอียดและไดสงไปให Linnaeus นักชีววิทยาผูที่
ไดรับสมญานามวา “บิดาแหงวิชาอนุกรมวิธาน” ที่ประเทศสวีเดน และ Linnaeus ไดตั้งชื่อพืชชนิดนี้
เพื่อเปนเกียรติ์แก Kaempfer วา Kaempferia galanga ชื่อไทย คือ “เปราะหอม” ซึ่งเปนพืชสมุนไพรที่
รูจักกันแพรหลายทั่วประเทศไทย
ป ค.ศ. 1779 J.G. Koenig ชาวลัตเวีย หลังจากศึกษาพฤกษศาสตรกับ Linnaeus ที่
มหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศสวีเดน ไดมาทํางานเปนนักพฤกษศาสตรอยูที่ประเทศเดนมารก จึงได
เดินทางมาสํารวจพรรณไมในประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดภูเก็ตและจันทบุรี ไดตัวอยาง
พันธุไมเปนจํานวนมากโดยเฉพาะวงศกลวยไมและวงศขิง ซึ่งมีหลายชนิดในวงศขิงที่ทานผูนี้ได
บรรยายและตั้งชื่อเปนชนิดใหมของโลก เชน Amomum uliginosum Koenig (กระวานปา) Hedychium
coronarium Koenig (มหาหงส) และ Hornstedtia leonurus Koenig (ปุดเขยงเล็ก) เปนตน
ระหวางป ค.ศ. 1899-1900 E. Johannes Schmidt นักพฤกษศาสตรชาวเดนมารก ไดสํารวจ
พรรณไมบริเวณเกาะชาง จังหวัดตราดและเก็บตัวอยางพันธุไมไดประมาณ 550 เลขหมาย แมจํานวน
ไมมากนัก แตมีอยูหลายชนิดทีเดียวที่เปนชนิดใหมของโลก ตอมาตัวอยางพันธุไมเหลานี้ไดถูกนํามา
ศึกษาและตีพิมพในหนังสือ “พรรณพฤกษชาติของเกาะชาง” (Flora of Koh Chang) นับเปนหนังสือ
พรรณพฤกษชาติเลมแรกของไทย นอกจากนั้นไดมีนักพฤกษศาสตรที่มีชื่อเสียงชาวเยอรมันผูหนึ่งชื่อ
K. Schum ซึ่งกําลังศึกษาพืชวงศขิงอยูในขณะนั้นไดศึกษาตัวอยางพันธุไมวงศขิงที่ Schmidt ไดเก็บ
รวบรวมจากประเทศไทยและไดบรรยายเสนอตั้งชื่อเปนชนิดใหมของโลกหลายชนิด ตัวอยางที่รูจัก
กันและสามารถพบไดไมยากนัก เชน Elettariopsis schmidtii K. Schum. ปจจุบันคือ Amomum
biflorum Jack (วานสาวหลง) และ Alpinia oxymitra K. Schum. (หลาว หรือ ปุดใหญ)
ป ค.ศ. 1902 นายแพทย A.F.G. Kerr ชาวไอรแลนดไดเขามาทํางานในประเทศไทยในฐานะ
ที่ปรึกษาดานการแพทยที่จังหวัดเชียงใหมและเปนผูที่สนใจพรรณไมมาก ขณะทํางานอยูที่นี่ไดใชเวลา
วางเก็บรวบรวมตัวอยางพันธุไมไปดวย ตอมาจึงไดรับการสนับสนุนจากสวนพฤกษศาสตร KEW ใน
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ประเทศอังกฤษใหสํารวจและเก็บรวบรวมพรรณไมทั่วประเทศไทย ทานจึงไดหันมาทุมเทใหกับงาน
ด า นพฤกษศาสตร ม ากกว า ด า นการแพทย จ นกลายมาเป น นั ก พฤกษศาสตร ใ นที่ สุ ด ต อ มาในป
ค.ศ.1920 ไดรับแตงตั้งใหเปนผูอํานวยการกองตรวจพันธุรุกขชาติของประเทศไทยเปนคนแรก
(ปจจุบันคือพิพิธภัณฑพืชกรุงเทพฯ อาคารสิรินธร กรมวิชาการเกษตร) นายแพทย Kerr เปนนัก
พฤกษศาสตรที่มีชื่อเสียง มีผลงานที่ยิ่งใหญและมีความสําคัญตอพรรณพฤกษชาติของไทย นับวาเปน
บุคคลแรกที่เก็บตัวอยางพันธุไมในประเทศไทยไดมากเกินกวา 23,000 เลขหมาย ตัวอยางพันธุไม
แหงเลขหมายซ้ํา (duplicate) ชุดหนึ่งไดเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพฯ (BK) สวนอีกชุดหนึ่ง
เก็บที่สวนพฤกษศาสตร KEW ตัวอยางพันธุไมที่เก็บรวบรวมโดยนายแพทย Kerr สวนใหญมีความ
สมบูรณ และอยูในสภาพที่ดีแมวาจะเก็บไวนานเกือบรอยปแลวก็ตามตัวอยางพันธุไมเหลานี้มีคุณคา
และมีความสําคัญมากตอการศึกษาพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยในเวลาตอมา ซึ่งมีเปนรอยชนิด
ที่ไดตั้งชื่อเปนชนิดใหมของโลก ตัวอยางสําหรับวงศขิง เชน Geostachys kerrii K. Larsen (ปุดเขยง)
Zingiber kerrii Craib (ขิงดา) เปนตน
ปค.ศ. 1947 จนถึงปจจุบัน การสํารวจและเก็บตัวอยางพันธุไมมีความกาวหนาเปนอยาง
มาก มีผลงานจํานวนมากจากนักพฤกษศาสตรทั้งชาวไทยและตางประเทศอีกทั้งไดมีการศึกษาทบทวน
(taxonomic revision) พรรณพืชไทยทั้งระดับสกุลและระดับวงศเพิ่มมากขึ้น และสามารถดําเนินการ
จัดพิมพหนังสือ Flora of Thailand ไดสําเร็จเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1970 นั่นคือ Volume 2. Part 1
(สําหรับ Volume 1 เปนบทนําไดเวนไวตีพิมพในภายหลัง) โดยมี ศาสตราจารย เต็ม สมิตินันท
ผูเชี่ยวชาญพันธุไมและเปนนักพฤกษศาสตรที่มีชื่อเสียงแหงประเทศไทย และ ศาสตราจารย Kai
Larsen นักพฤกษศาสตรชาวเดนมารกและเปนผูเชี่ยวชาญพืชเขตรอน เปนบรรณาธิการรวม แมใน
ระยะแรกๆ ผลงานออกมาค อ นขางช า แตในระยะตอ มาจวบจนปจ จุบัน การศึก ษาทบทวนพรรณ
พฤกษชาติของไทยมีความกาวหนามากซึ่งหนังสือ Flora of Thailand ฉบับลาสุดไดมาถึง Volume 9.
Part 4 และไดตีพิมพวงศพืชตางๆ ไปแลวหลายวงศ เชนกลุมเฟรน 35 วงศ กลุมพืชไรดอก
(Gymnosperms) 6 วงศ และกลุมพืชดอก 108 วงศ รวมเปน 149 วงศ จากวงศพืชในประเทศไทย
ทั้งหมดประมาณ 304 วงศ นับไดวามีผลงานสําเร็จไปแลวประมาณ 50 เปอรเซ็นต สําหรับวงศพืชที่
เหลือสวนใหญมีผลงานกาวหนาซึ่งจะไดตีพิมพตอ เนื่องกันไป
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การศึกษาทบทวนดานอนุกรมวิธานของพืชวงศขิง
(Taxonomic Revision of the Family Zingiberaceae)
เนื่องจากพืชวงศขิงมีความหลากหลายและความแปรผันสูง จึงมีความยุงยากในการศึกษา
ทบทวนสกุลตางๆ ของพืชในวงศนี้ และตองใชเวลานานมากจนกวาจะสําเร็จนําไปสูการตีพิมพที่
สมบูรณได มีความรวมมือกันของนักพฤกษศาสตรทั้งไทยและตางประเทศมานานนับสิบป โดยมี
ศาสตราจารย Kai Larsen เปนผูประสานงาน ซึ่งทานไดศึกษา-วิจัยและทุมเทใหกับพรรณพฤกษชาติ
ของไทยรวมทั้งวงศขิงมาเปนเวลานานกวา 40 ปแลว จึงสมควรไดรับการยกยองวาเปนผูบุกเบิก
การศึกษาพืชวงศขิงของไทย ผลงานตีพิมพเรื่อง “The Genus Geostachys in Thailand” (Larsen 1962)
เปนเอกสารวิชาการชิ้นแรกที่เกี่ยวกับวงศขิงของไทยโดยศาสตราจารย Kai Larsen มีการเสนอตั้งชื่อ
พืชชนิดใหมของโลก 2 ชนิด ในสกุล Geostachys จากประเทศไทย ซึ่งพืชตนแบบ (type specimen) ทั้ง
2 ชนิดเก็บโดยนายแพทย Kerr ไดแก G. kerrii เก็บจาก เขาหลวง จ. นครศรีธรรมราชในป ค.ศ. 1928
และ G. holttumii เก็บจาก เบตง (ในสมัยนั้นจัดอยูในเขตมณฑลปตตานี) ในปค.ศ. 1923 ยังมีผลงาน
ตีพิมพในระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับวงศขิงของไทยที่สําคัญและมีคุณคาในวงวิชาการอีกจํานวนมากที่
ผลิตโดยศาสตราจารย Kai Larsen ตัวอยาง เชน การพบพืชสกุลใหมในวงศขิงจากประเทศไทย ซึ่ง
สะทอนใหเห็นความหลากหลายของพืชวงศนี้ในประเทศไทยดวย สกุลใหมในวงศขิงที่ศาสตราจารย
Kai Larsen และผูรวมงานไดเสนอตั้งชื่อ ไดแก สกุล Cornukaempferia (Mood and Larsen 1997) พืช
ตนแบบของสกุลนี้คือ Cornukaempferia aurantiflora J. Mood & K. Larsen เก็บจาก จังหวัด
เพชรบูรณ พืชในสกุลนี้นับวาเปนพืชหายาก เพราะหลังจากพบชนิดนี้แลวไดพบชนิดใหมเพิ่มขึ้นอีก
2 ชนิดเทานั้น ตอมาเปนสกุล Siamanthus (Larsen and Mood 1998) พืชตนแบบของสกุลนี้คือ
Siamanthus siliquosus K. Larsen & J. Mood เก็บจากจังหวัดนราธิวาส และสกุล Smithatris (Kress
and Larsen 2001) พืชตนแบบของสกุลนี้คือ Smithatris supraneanae W.J. Kress & K. Larsen เก็บจาก
จังหวัดสระบุรี ทั้ง 3 สกุลใหมนี้นับวาเปนสกุลขนาดเล็ก กลาวคือ สกุลแรกประกอบดวยพืชเพียง
3 ชนิด ใน 2 สกุลหลังมีเพียงสกุลละ 1 ชนิดเทานั้น
ป ค.ศ. 1985 ผูเขียนเองไดเริ่มสนใจศึกษาพืชวงศขิง และไดรวมงานกับศาสตราจารย Kai
Larsen เรื่อยมา โดยเริ่มตนศึกษาทบทวนสกุลกระชาย หรือ Boesenbergia ขณะนั้นพบวาในประเทศ
ไทยมีอยู 14 ชนิด ในจํานวนนี้พบเปนชนิดใหมของโลก 3 ชนิด (Sirirugsa 1987, 1992a) และไดศึกษา
สกุลเปราะหรือ Kaempferia ซึ่งพบวาขณะนั้นมีอยู 15 ชนิดในจํานวนนี้พบเปนชนิดใหมของโลก 3
ชนิดเชนกัน (Sirirugsa 1989, 1992b) อยางไรก็ตามในปจจุบันทั้ง 2 สกุลนี้มีผูพบเพิ่มจํานวนชนิดขึ้น
อีก
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ความกาวหนาการศึกษาพืชวงศขิงในประเทศไทย
พรรณพืชวงศขิงในประเทศไทยมีประมาณ 25 สกุล 300 ชนิด (Larsen and Larsen 2006) ใน
การศึกษาทบทวนสกุลตางๆ ที่ไดดําเนินการมามีความกาวหนาเพิ่มขึ้นทุกปอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
เปนผลงานจากความรวมมือของนักพฤกษศาสตร ทั้งชาวไทยและตางประเทศรวมทั้งนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของไทย ซึ่งศาสตราจารย Kai Larsen เปนทั้งที่ปรึกษาและผูประสานงาน คาดวาจะเสร็จ
สมบูรณไดทั้งวงศในไมชานี้
การศึกษาทบทวนสกุลตางๆ ในพืชวงศขิงของไทยมีความกาวหนาที่พอสรุปไดดังนี้
พืชวงศขิงของไทย สําหรับสกุลที่มีพืชอยูเพียงชนิดเดียว (monotypic genus) พบได 6 สกุล
(คือ Camptandra, Cautleya, Haniffia, Pommereschea, Siamanthus และ Smithatris) สกุลที่มีพืชตั้งแต
2 ชนิดขึ้นไปแตต่ํากวา 10 ชนิดมีอยูประมาณ 9 สกุล รวมสกุลที่มีจํานวนชนิดพืชต่ํากวา 10 ชนิด
ประมาณ 15 สกุล ซึ่งไมมีปญหาในการศึกษาทบทวนและไดดําเนินการมาเกือบสมบูรณแลว สวน
สกุ ล ที่ มี พื ช ตั้ ง แต 10- 50 ชนิ ด มี ป ระมาณ 10 สกุ ล และอยู ใ นระหว า งการศึ ก ษาทบทวนด า น
อนุกรมวิธาน ไดแก
1. Alpinia (สกุลขา) เปนสกุลที่ใหญที่สุดของพืชวงศขิง คาดวาทั่วโลกมีมากกวา 250 ชนิด
ในประเทศไทยยังไมเคยมีรายงานวามีการศึกษาพืชสกุลนี้มากอน จนกระทั่งไดมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก (Saensouk, 2006) และมีผลการวิจัยในเบื้องตนวา ในประเทศไทยพบพืชสกุลขาประมาณ
18 ชนิด อยางไรก็ตาม เชื่อวาหากมีการสํารวจใหมอยางจริงจัง คงจะไดพบพืชในสกุลนี้เพิ่มขึ้นอีก
2. Amomum (สกุลกระวาน) เปนสกุลที่มีขนาดใหญ เปนอันดับสองของวงศ คาดวาทั่วโลกมี
ไมต่ํากวา 150 ชนิด ในประเทศไทยพืชสกุลนี้ยังไมเคยมีการศึกษามากอนเชนเดียวกัน ตอมาจึงไดมีผู
ศึ ก ษา และรายงานว า พบพื ช สกุ ล นี้ ใ นประเทศไทยประมาณ 36 ชนิ ด (Kaewsri
and
Paisooksantivatana, 2006) สําหรับพืชสกุลนี้คงตองมีการศึกษาทบทวนตอเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง ดวย
ปรากฏวาในชวงที่ผานมาพันธุไมตัวอยางของสกุลกระวานที่เก็บสะสมไวยังมีไมมากนัก และยังไม
สมบูร ณเ ท าที่ ควร ดังนั้นจึ งมีค วามจําเปนที่ จะตองมี การสํ ารวจและเก็บ รวบรวมพันธุไ มตัวอยา ง
เพิ่มเติมเพื่อการศึกษาทบทวนพืชสกุลนี้ดวย
3. Boesenbergia (สกุลกระชาย) เปนสกุลขนาดกลางของวงศ มีจํานวนประมาณ 40 ชนิด
สกุลนี้ไดมีการศึกษาทบทวนมากอนโดยผูเขียนเองดังกลาวไวแลวในตอนตน ตอมามีการพบพืชชนิด
ใหมของโลกในสกุลนี้จากประเทศไทยเพิ่มขึ้นโดยศาสตราจารย Kai Larsen และผูอื่นอีกดวย ดังนั้น
พืชสกุลนี้จึงตองมีการศึกษาทบทวนใหมตอไปอีกเล็กนอย
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4. Caulokaempferia สกุลนี้ตั้งชื่อโดยศาสตราจารย Kai Larsen (1964) และไดบรรยายเสนอ
ตั้งชื่อชนิดใหมของโลกอีกหลายชนิด ตอมายังมีผูอื่นพบชนิดใหมเพิ่มขึ้นอีกเชนกัน คาดวาจะพบได
ในประเทศไทยมากกวา 10 ชนิด จึงจําเปนตองศึกษาทบทวนใหสมบูรณเพื่อตีพิมพตอไป
5. Curcuma (สกุลขมิ้น-กระเจียว) เปนสกุลขนาดใหญอีกสกุลหนึ่งของพืชวงศขิง คาดวามี
จํานวนไมต่ํากวา 80 ชนิด เปนสกุลที่ยากตอการจัดจําแนก เนื่องจากมีความแปรผันสูงมาก จากผลของ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก (Maknoi, 2006) มีรายงานวา ในประเทศไทยมีพืชสกุล Curcuma
ประมาณ 38 ชนิด และพบชนิดใหมของโลกหลายชนิด ซึ่งจะตองบรรยายเสนอการตั้งชื่อวิทยาศาสตร
ตอไปดวย สําหรับขอมูลดานความหลากหลาย และ การกระจายพันธุของพืชสกุลนี้ ไดนําสนอในการ
ประชุมพืชวงศขิงครั้งที่ 4 ที่ประเทศสิงคโปร (4th International Symposium on the Family
Zingiberaceae) และ ไดมีการตีพิมพเผยแพรแลว (Sirirugsa, et al. , 2007) การศึกษาทบทวนพืชสกุล
นี้จําเปนตองดําเนินใหสมบูรณเพื่อตีพิมพในหนังสือพรรณพฤกษชาติของไทยตอไป
6. Etlingera (สกุลดาหลา) พืชสกุลนี้มีลําตนเหนือดิน (คือ “ลําตนเทียม” ที่เกิดจากกาบใบ
โอบกันแนนและชูตั้งขึ้นเหนือดิน) สูงถึง 3 เมตรหรือมากกวา นับเปนพืชที่มีขนาดใหญและสูงที่สุด
ของวงศ นี้ มี จํ า นวนประมาณ 60 ชนิ ด มี เ ขตการกระจายพั น ธุ ใ นภู มิ ภ าคมาเลเซี ย (Malesia) ซึ่ ง
ครอบคลุมทางภาคใตของไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน หมูเกาะฟจิ และ ฟลิปปนส ในประเทศไทย
มีพืชสกุลนี้ประมาณ 12 ชนิด มีอยูชนิดเดียวเทานั้นที่พบทางภาคเหนือและภาคกลาง คือ ปุดเมืองกาน
(Etlingera araneosa (Bak.) R.M. Smith) นอกนั้นพบทางภาคใตของไทย โดยเฉพาะบริเวณใตสุดติด
ชายแดนประเทศมาเลเซีย A.D. Poulsen นักพฤกษศาสตรจากสวนพฤกษศาตร โคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมารก กําลังศึกษาพืชสกุลนี้ ซึ่งไดมีความกาวหนาไปมากแลว
7. Globba (สกุลขาลิง) เปนหนึ่งในสกุลใหญของวงศขิง ที่มีจํานวนเกินกวา 100 ชนิด คาดวา
พบไดในประเทศไทยประมาณ 40 ชนิด M.F. Newman นักพฤกษศาสตรจากสวนพฤกษศาสตรเอดิน
เบอรกเปนผูศึกษาทบทวนพืชสกุลนี้ ซึ่งไดดําเนินการมาเปนเวลาระยะหนึ่งแลว เชื่อวาคงจะเสร็จไดใน
ไมชานี้
8. Hedychium (สกุลมหาหงส) ผูเขียนไดศึกษาสกุลนี้มาอยางตอเนื่องหลายป ไดสรุป
เบื้องตนจํานวน 18 ชนิดที่พบในประเทศไทยเสนอรูปวิธาน (key) ตรวจสอบชนิดตีพิมพพรอมดวย
ชนิดใหมของโลก 3 ชนิดโดยศาสตราจารย Kai Larsen เปนผูเขียนรวม (Sirirugsa and Larsen, 1995)
การศึกษาตอมาไดพบพืชเพิ่มขึ้นอีกหลายชนิดรวมทั้งบางชนิดที่เชื่อวาตองบรรยายตั้งชื่อเปนชนิดใหม
ของโลก คาดคะเนวาจะพบพืชสกุลนี้ในประเทศไทยไดไมต่ํากวา 30 ชนิด
9. Kaempferia (สกุลเปราะ) ผูที่ศึกษาสกุลนี้ของไทยเปนคนแรกคือศาสตราจารย Kai Larsen
โดยไดตั้งชื่อชนิดใหมของโลกชนิดหนึ่งที่พบในประเทศไทย ตอมาผูเขียนไดศึกษาทบทวนเสนอ
ตีพิมพสกุลนี้ของไทยรวมทั้งการพบชนิดใหมของโลกดังไดกลาวแลวในตอนตน หลังจากนั้น ไดมีผู
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พบชนิดบันทึกใหมของไทย (Jenjittikul and Larsen, 2000) และเชื่อวายังมีชนิดใหมของโลกอีกหลาย
ชนิด ประเมินวาสกุลนี้พบในประเทศไทยไดถึง 25 ชนิด จึงตองศึกษาทบทวนใหมเพื่อการตีพิมพ
ตอไป
10. Zingiber (สกุลขิง) เปนสกุลใหญอีกสกุลหนึ่งของวงศขิง คาดวาทั่วโลกมีประมาณ 100
ชนิด สําหรับสกุลขิงของไทย ไดมีผูศึกษาทบทวนในเบื้องตนคือ Ida Theilade นักศึกษาปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยอารฮุส ประเทศเดนมารกไดทําวิทยานพนธเกี่ยวกับพืชสกุลขิงของไทย และรายงานพืช
สกุลนี้มีในประเทศไทยมากกวา 30 ชนิด และยังไดตีพิมพเผยแพรผลงานเกี่ยวกับสกุลขิงที่นับวาเปน
ผลงานที่ดีและมีคุณคามาก (Theilade, 1999) หลังจากนั้นไดมีผูศึกษาสกุลนี้ตอเนื่องมาในระดับ
ปริญญาเอกเชนกัน (Triboun, 2006) และมีผลงานสรุปวาสกุลขิงของไทยมีประมาณ 56 ชนิด คงตองมี
การศึกษาเพิ่มเติมอีกบางเล็กนอยสําหรับสกุลนี้เพื่อใหมีความสมบูรณกอนเสนอตีพิมพ
การประชุมพืชวงศขิงระดับนานาชาติ
(International Symposium on the family Zingiberaceae)
ไดมีการประชุมพืชวงศขิงระดับนานาชาติ มาแลว 4 ครั้ง และไดกําหนดใหมีการประชุมครั้ง
ที่ 5 แลว ดังนี้
ครั้งที่ 1 ไดจัดประชุมในป ค.ศ. 1991 ในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนเจาภาพ
ครั้งที่ 2 ไดจัดประชุมในป ค.ศ. 1994 ในประเทศจีน โดยสวนพฤกษศาสตรกวางโจวเปนเจาภาพ
ครั้งที่ 3 ไดจัดประชุมในป ค.ศ. 2002 ในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเจาภาพ
ครั้งที่ 4 ไดจัดประชุมในป ค.ศ. 2006 ในประเทศสิงคโปร โดยสวนพฤกษศาสตรสิงคโปรเปนเจาภาพ
ครั้งที่ 5 จะจัดประชุมในป ค.ศ. 2009 ในประเทศจีน โดยสวนพฤกษศาสตรสิบสองปนนาเปนเจาภาพ
สรุป
จะเห็นไดวาการศึกษาทบทวนพรรณพฤกษชาติของไทย นั้น เปนงานที่ตองใชเวลานานและ
อาศัยความรวมมือกันอยางจริงจังจึงจะประสบความสําเร็จได โดยเฉพาะวงศขนาดใหญ เชน วงศขิง
หรือ วงศกลวยไม เปนตน สําหรับพืชวงศขิง แมวายังไมสามารถตีพิมพในหนังสือพรรณพฤกษชาติ
ของไทยไดในขณะนี้ก็ตาม แตขอมูลความรูที่ไดตีพิมพเผยแพรไปแลวเปนจํานวนมาก ดังที่ไดเสนอ
และอางอิงโดยบทความนี้เชื่อวาจะมีคุณคาอยางมาก ตอผูที่สนใจจะใชประโยชนจากพืชกลุมนี้หรือตอ
การศึกษาตอยอดเพื่อการพัฒนาตอไป ในขณะนี้กลาวไดวาการศึกษาทบทวนพืชวงศขิงในประเทศไทย
ไดมีความกาวหนามามากแลว หวังวาจะสามารถประมวลขึ้นนําเขาสูการตีพิมพในหนังสือพรรณ
พฤกษชาติของไทยไดในไมชานี้
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