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๙0  ขิง 
 

ยูงยางกร่างไกรใบหนา  พลิังกาสา  กาหลงแลชงโคขิง 
โกงกางตน้ลางตะลิงปลิง  ล้วนเหล่าลางลิง  มะปริงกระทิงทองหลาง 

 

วรรณคดี : พรรณพฤกษา  
ผู้ประพันธ์ : พระยาศรสีุนทรโวหาร นอ้ย อาจารยางกร ู

 
    
 

    



 

สมุนไพรขิง พืชวงศ์ขิง นามGinger     ขื่อลาติน Zingiber officinale 
Family Zingiberaceae     เป็นพืชดี มีคุณค่า เข้ายาไทย 

 

    อุดมด้วย วิตามิน A,B,C     รวมทั้งมี แร่ธาตุ อีกมากหลาย 
มีเบต้า แคโรทีน และเส้นใย     รากเหง้าต้น ดอกแก่นใบ ใช้ได้ทั้งนั้น 

 

    คุณค่าขิง อ้างอิงยา อายุวัฒนะ     อนุมูล อิสระ  ชนะผ่าน 
ชะลอความแก่ แก้ริ้วรอย ย่อยไขมัน     ลดความดัน โลหิต พิชิตไมเกรน 

 

    ช่วยรักษา อาการ ปวดศีรษะ     ช่วยลดละ ยาเสพย์ติด  พิษฟอนเฟ้น 
บ ารุงหัวใจ ให้แข็งแกร่ง เรี่ยวแรงกระเซ็น     เสมหะเหม็น เป็นหวัดหาย ล าไส้แข็งแรง 

 

    น้ ามันมะกอก พอกกับขิง ประวิงหัวล้าน     รักษาฟัน คั้นน้ าขิง ยิ่งแข็งแกร่ง   
บ ารุงสายตา  รักษาล าไส้ คลายส าแดง     ขิงแก่แห้ง ย่อยอาหาร รับประทานสบาย 

   

    เข้าวัยแก่ ยักแย้ยักยัน มันแพ้ขิง     เป็นแค่ลิง หลอกจ้าว เขาว่าให้ 
ขิงยิ่งแก่ ฤทธิ์ยิ่งแน่ แพร่พิษไกล     เกิดเป็นชาย คล้ายขิงแท้ ยิ่งแก่ยิ่งมัน 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

ขิงเป็นแง่ง รสแรงเผ็ด เด่นเด็ดนัก     ประโยชน์มี ที่ประจักษ์ มากเหลือหลาย 
ทั้งเป็นผัก หลากสรรพคุณ สมุนไพร     รุ่งเรืองรอง ของชาวไทย ใช้กันมา 

 

ยาอายุ วัฒนะนั้น ชั้นยอดเยี่ยม     หาใดเปรียบ เทียบเทียม เปี่ยมพฤกษา 
ชนชี้ชัด จัดขิงไว้ อยู่ในอุรา     เลิศลักขณา คุณค่าอนันต์ พืชชั้นดี 

 

อยากเป็นเล่า สาวพันปี ชีวีชื่น     อายุมั่น ขวัญยืน รื่นสุขศรี 
ผิวผ่องนวล ชวนลูบไล้ ซอกไซ้นี้     เปรมปรีดา ตีนกาไม่มี ชี้ชวนมอง 



 
 

ชายหัวล้าน กบาลเหม่ง เซ็งมากเหลือ     ขิงกูลเกื้อ เจือจุนให้ ไม่หม่นหมอง 
พิมพ์ขุนช้าง น่าชังไซร้ ไม่น่าตระกอง     สาวนั้นต้อง ร้องหวีดว้าย พระไวยมา 

 

อันนารี ที่อ้วนตัน ถันเท่าฟัก     เยี่ยมยอดยิ่ง ขิงนี้จัก ช่วยรักษา 
กลับอรชร อ่อนแอ้นสุด ดุจนางพญา     แสนน่ารัก สลักอุรา ต้องตาชาย 

 

รื่นอารมณ์ นมมารดา ครามีบุตร     ลูกได้ดูด สุดสุขสม อารมณ์หมาย 
ขิงสร้างเสริม เพิ่มทวี นี้มากมาย     ขอเพียงหนอ พ่อออมไว้ ให้ลูกกิน 

           โกวิท ธีรวิโรจน์ 
 

น้ าขิงมันต้มขิงไก่ผัดขิง     อร่อยจริงชอบนักมักถ้วนหน้า 
กินแล้วสบายท้องไล่ลมนา     สุขอุราสุขภาพดีมีพลัง 

 

ขิงมีเหง้าอยู่ใต้ดินด าชุ่มน้ า     เหง้าอ้วนฉ่ ารสเด็ดเผ็ดฉมัง 
เป็นอาหารเป็นสมุนไพรชื่นชีวัง     เสริมพลังเสริมคุณค่าอาหารไทย 

 



 
 

ปลานึ่งใส่ขิงซอยช่วยดับคาว     แม่รุ่นสาวกินผัดขิงเร่งน้ านมไหล 
ท้องอืดเฟ้อกินน้ าขิงเรอออกไป     กินเต้าฮวยถ้วยใหญ่ไล่ลมดี 

 

บัวลอยงาด าน้ าขิงคือสิ่งใหม่     ของชอบใจส่ังทุกทีมีสุขศรี 
หลังของคาวตามของหวานซ่านฤดี     เหล่าน้องพี่ชื่นชมนิยมกัน 

 

ขิงเป็นพืชใบเลี้ยงเดีย่วสมุนไพรไทย     ปลูกง่ายดายในร่องสวนข้างบ้านฉัน 
มาบัดนี้ไปไหนหมดสวนขิงนั้น     กลับแปรผันบ้านจัดสรรผุดพลันแทน 

ดวงพร เดชกุลทอง 
 

ขิงก็รา ข่าก็แรง แฝงข้อคิด     สมุนไพร คู่ชิด สนิทนั่น 
เหตุใด ใครน ามาผูก รุกรานกัน     พัลวัน ประชันแข่ง แย่งกันไป 

 

พุ่มกอไสว ในสวนครัว รายรั้วรอบ     ล าต้นเทียม ประกอบ รอบกาบใบ 
เหง้าใต้ดิน เปลือกบาง พรางเนื้อนวลใส     กลิ่นหอมไล้ โลมชื่น รื่นเริงใจ 

 
 



 

ชูช่อดอก ออกรูปเห็ด เบ็ดเสร็จสวย     ดอกย่อยช่วย อ านวยขาว พราวพร่างไกล 
ผลทรงกลม แข็งโต โผล่ภายใน     ขยายพันธุ์ได้ ด้วยเหง้า เขาใช้กัน 

 

ขิงอ่อนดอง ของดี มีราคา     ผัดพริกขิง นั้นหนา ไร้ขิงนั้น 
เยี่ยมน้ าขิง สุดวิเศษ เหตุดื่มกัน     อัศจรรย์ ขิงคาวหวาน อาหารไทย 

 

ขิงมีคุณ จุนค่า ทางยาเด่น     อาการไมเกรน เห็นว่า บรรเทาได้ 
ลดน้ าหนัก พักอักเสบ หายทันใด     ทั้งน าใช้ ขับลม ข่มเมาเรือ 

 

ธรรมดา ว่ากัน นั้นดีเลวปน     เฉกขิงล้น คุณค่า น่าชมเหลือ 
หากยั้ง เลือดแข็งตัว กลั้วโทษเจือ     สตรีตั้งครรภ์ ให้เชื่อ อย่าทานเกิน 

กุศล  ค าเพราะ 
 

อาหารไทยใครย่อมรู้สู้เขาได้     ด้วยถูกใจอร่อยล้ าร่ าเฉลย 
ฝีมือน้องนวลงามแม่ทรามเชย     สุดจะเอ่ยเมื่อได้ชิมอ่ิมเอิบใจ 

 

ภูมิปัญญาเหลือล้ าท าอาหาร     จัดใส่จานดูเพลินเกินขานไข 
ประกอบด้วยหมู่พืชสมุนไพร     ข่าตระไคร้ข่าขิงยิ่งกินดี 



 

 
 

ขิงนับเป็นสมุนไพรให้คุณค่า     ประโยชน์นานัปการสานสุขศรี 
ใช้บ ารุงร่างกายสดชื่นดี     ทั้งมากมีวิตามินกินสบาย 

 

ขิงเป็นยากินได้ช่วยคลายโรค     น ามาโขลกต้มกินแก้กระหาย 
ทั้งยังช่วยใช้เป็นยาระบาย     อีกป้องกันมะเร็งร้ายสบายตน 

 

ขิงใช้ท าอาหารจานอร่อย     น ามาซอยใส่ย าท าได้ผล 
ท าขิงดองเอาไว้เก็บได้ทน     รสชาติล้นคุณค่าน่าพอใจ 

 



 
 

ไก่ผัดขิงจานใหญ่ใส่พริกแห้ง     ขิงสดแฝงรสเผ็ดเด็ดไฉน 
เม็ดมะมว่งหิมพานต์ใส่ลงไป     อาหารไทยรสรื่นชื่นใจจริง 

 

อีกเมี่ยงค าเครื่องเคยีงเรียงรายรอบ     ส่วนประกอบสมุนไพรใช้ด้วยขิง 
ท าบัวลอยอร่อยได้ไม่ท้วงติง     ต้องน้ าขิงกินดีทั้งมีคุณ 

 

อาหารไทยสมุนไพรหลากหลายอย่าง     ได้สรรสร้างจากโบราณนานเกื้อหนุน 
ภูมิปัญญาสอนไว้ใช้เป็นทุน     ด้วยการุณย์จากปู่ย่าและตายาย 

 

ต้องช่วยกันอนุรักษ์และปกป้อง     คอยคุ้มครองเก็บไว้อยา่ให้สาย 
พืชพ้ืนบ้านใช้ประโยชน์นั้นมากมาย     ความหลากหลายคุณค่าน่าชื่นชม 

               อัญชลี ณ เชียงใหม่ 
 
 

ขิงก็ราโบราณว่ามีประโยชน์     ถ้ามากไปอาจให้โทษย้อนกลับได้ 
ทั้งรากเหง้าแก่นผลต้นดอกใบ     เป็นสมุนไพรใช้ท ายาได้หมดเลย 

 



 
 

ต าราว่าขิงเป็นยาอายุวัฒนะ     มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคุณเอ๋ย 
วิตามินเอบีซีขิงมีครบหมดเลย     ธาตุเหล็กเอยและเบต้าแคโรทีน 

 

ขิงท ายาได้มากมายหลายขนาน     ท าอาหารทานได้รสเผ็ดร้อนล้ิน 
ท าของหวานให้ได้เห็นเป็นอาจินต์     ถ้าได้กินบัวลอยน้ าขิงยิ่งชื่นใจ 

 

น้ าขิงผงช่วยบรรเทาโรคเบาหวาน     ลดน้ าตาลในเลือดเหือดหายได้ 
ให้ระวังอินซูลินกินมากไป     ลดต่ าได้อันตรายวายชีวี 

 

ถ้าเมารถเมาเรือเบือ่แพ้ท้อง     ใช้ขิงสดขิงดองนะน้องพ่ี 
ลดอาการคลื่นไส้หายทันที     มิต้องมีไม่ต้องหายาแก้เมา 

 

โรคท้องอืดบรรเทาได้ใช้ทานขิง     ขับลมทิ้งได้ดีหนาอย่าโง่เขลา      
สมุนไพรฤทธิ์ร้อนด้วยช่วยบรรเทา     เชิญพวกเราจิบทานอาหารขิง 

     

หลายอาการหลายโรคให้โศกเศร้า     ทั้งมะเร็งไมเกรนเล่าปวดร้าวยิ่ง 
ข้อเข่าเสื่อมคลื่นไสช้่วยได้จริง     อย่ามัวนิ่งหั่นบดฝานทานขิงกัน 

 
 



 
 

ท าอาหารได้รสชาติอาจเผ็ดร้อน     ขิงสดอ่อนท าของหวานน่าทานทั้งนั้น 
เป็นสมุนไพรท ายาสารพัน     คุณค่าอนันต์ขิงมีมากอยากปลูกทาน 

จตุพร สุวรรณปากแพรก 
 

ZINGIBERACEAE นี้คือวงศ์ขิง     ชื่อขิงจริง Zingiber officinale 
Roscoe เป็นชื่อวิทยาศาสตร์เน้น     ทุกคนเห็นทุกคนใช้ประโยชน์มัน 

 

ขิงนั้นมีประโยชน์รุ่งโรจน์หลาย     ต่างก็ใช้หลายด้านเปลี่ยนแปรผัน 
มีแร่ธาตุวิตามินที่ส าคัญ     เอบีซีฟอสฟอรัสนั้นแคลเซียมมี 

 

ขิงเป็นยาอายุวัฒนะชั้นยอด     ไม่อิดออดใช้ต้านอนุมูลอิสระนี้ 
ชะลอแก่ต้านการเกิดมะเร็งดี     อีกช่วยลดผลเคมีดีจริงจริง 

 

ขิงมีฤทธิ์อุ่นช่วยขับเหงื่อ     แก้ร้อนในเหลือเฟือไม่ฟรุ้งฟร้ิง 
ลดไขมันดูดซึมคลอเลสตอรอลเหมือนปลิง     แล้วถ่ายทิ้งออกทางอุจจาระไป 

 
 



 
รักษาอาการปวดศีรษะและไมเกรน     ไม่โอนเอนช่วยลดอยากยาเสพติดได้ 

รักษาความดันโลหิตบ ารุงหัวใจ     อีกช่วยให้เจริญอาหารนะท่านนา 
 

ช่วยแก้หวัดบรรเทาไข้ขับเสมหะ     ใช้ขิงสดฝนกับมะนาวใส่เกลือหนา 
น้ าหอมระเหยท าลายไวรัสได้โสภา     แก้เมายาสลบหลังผ่าตัดชะงัดดี 

 

นอกจากนี้ยังมีแก้อีกหลายหลาก     ประโยชน์มากได้มาจากขิงนี้ 
สมควรที่เราทั้งหลายช่วยกันที     ปลูกขิงกันให้มีทั่วทุกบ้านเรือน 

อานนท์ สรวิสูตร 

 


