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บทคัดย่อ  

พืชวงศขิ์งข่า เป็นพืชเมืองร้อนท่ีมีสีสวยงาม รูปทรงแปลก และดอกบานนาน สามารถปลูกเป็นไมต้ดั
ดอกได ้และเป็นไมด้อกท่ีมีความตอ้งการของตลาดในปริมาณท่ีมากและต่อเน่ือง ท าการปลูกทดสอบไมด้อก
วงศขิ์งข่าจ านวน 6 ชนิด ไดแ้ก่ กระทือนราธิวาส กระทือตรัง กระทือศรีสะเกษ กระทือจนัทบุรี ไพลพ้ืนเมือง 
และไพลหยวก บนพ้ืนท่ี 1 ไร่ ของศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส จากการปลูกทดสอบ กระทือและ
ไพลแต่ละชนิดท่ีท าการทดสอบมีการแตกหน่อเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในช่วงปีแรก เม่ือเข้าสู่ช่วงเดือนมกราคม – 
เมษายน 2558 เป็นช่วงท่ีฝนท้ิงช่วง ท าให้ตน้กระทือและไพลแต่ละสายพนัธ์ุเร่ิมแหง้เห่ียวลง และเม่ือเร่ิมเขา้สู่
ฤดูฝนตน้กระทือและไพลก็เร่ิมมีการแตกหน่อใหม่ข้ึนมา และหลงัจากนั้นก็เร่ิมมีการแทงช่อดอกตามข้ึนมา 
ส่วนไพลทั้งสองชนิดยงัไม่มีการแทงช่อดอกออกมา 

 
ค าส าคัญ:  วงศขิ์งข่า, กระทือ, ไพล,  Zingiberaceae, Wild Ginger, Cassumunar ginger 

  

                                                           
1ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 
2ศูนยวิ์จยัพืชสวนตรัง  สถาบนัวิจยัพืชสวน 
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ค าน า 
พืชวงศขิ์งข่า เป็นพืชเมืองร้อนท่ีมีสีสวยงาม สะดุดตา รูปทรงแปลก และดอกบานนาน สามารถปลูก

เป็นไมต้ดัดอกได ้ท่ีส าคญัไดแ้ก่ กระทือ ขิงประดบั กระเจียว หงส์เหิน ธรรมรักษา และบวัเข็ม ซ่ึงมีความ
หลากหลายมากในแต่ละชนิด และเป็นไมด้อกท่ีตลาดมีความตอ้งการในปริมาณท่ีมากและต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งตลาดต่างประเทศ เช่น แคนาดา ตะวนัออกกลาง (ซาอุดิอาระเบีย  สหรัฐอาหรับอามิเรต) ตอ้งการกระทือ 
และขิงประดบั ส่วนญ่ีปุ่น จีน ฮ่องกง และอิตาลี ตอ้งการธรรมรักษา เป็นตน้  ในขณะน่ีมีเพียงธรรมรักษาเท่านั้น
ท่ีมีรายงานวา่มีการส่งออกไปขายต่างประเทศ ซ่ึงปริมาณส่งออกมีเพียงดอก 247,617 กา้น ตน้พนัธ์ุ 15,418 ตน้ 
และส่วนขยายพนัธ์ุอ่ืน 3,345 ตน้ มูลค่ารวม 2,635,607 บาท เท่านั้น การท่ีปริมาณการส่งออกนอ้ยทั้งๆ ท่ีตลาดมี
ความตอ้งการสูงนั้น เพราะการผลิตไมด้อกดงักล่าวมีนอ้ยมาก มีเพียงขิงประดบั และธรรมรักษาเท่านั้น  ท่ีมีการ
ผลิตเป็นการคา้ แต่มีปริมาณท่ีนอ้ยและจ ากดั เน่ืองจากไม่มีพนัธ์ุและหัวพนัธ์ุท่ีเพียงพอท่ีจะผลิตในปริมาณท่ี
มากได ้นอกจากน้ีไมต้ดัดอกในวงศขิ์งข่ามกัจะประสบปัญหา ดอกและกา้นมีน ้าหนกัมาก ท าใหต้น้ทุนในการ
ขนส่งสูง มีความหลากหลายของรูปแบบดอก และสีสันนอ้ย ในขณะท่ีความตอ้งการบริโภคของตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ซ่ึงการพฒันาไมด้อกไมป้ระดบัเพ่ือเป็นสินคา้ส่งออกนั้น  นอกจากไดพ้นัธ์ุท่ีมีรูปลกัษณ์ท่ี
ตลาดตอ้งการแลว้ ยงัตอ้งมีคุณสมบติัเหมาะในการขนส่งทางไกล มีความสดของดอก และอายุการใชง้านคงทน 
เม่ือถึงตลาดเป้าหมาย เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค จึงควร 

 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 

วธีิการ 
น าตน้กระทือสายพนัธ์ุตรัง จนัทบุรี ศรีสะเกษ และนราธิวาส ไพลพ้ืนเม่ือง และไพลหยวก ปลูกใน

พ้ืนท่ีศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส พ้ืนท่ี 1 ไร่ เพ่ือศึกษาการผลิต ผลผลิต คุณภาพ และฤดูกาลออก
ดอกท่ีแตกต่างกนั และดูการกระจายตวัของผลผลิตในรอบปี 

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

ในการทดสอบพนัธ์ุไมต้ดัดอกวงศขิ์งข่าของศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส ไดป้ลูกทดสอบ
กระทือและไพล ท าการปลูกในช่วงฤดูฝน บนพ้ืนท่ีประมาณ 1 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีโล่ง ไม่มีร่มเงาจากตน้ไม ้พบว่า
หลงัจากปลูกกระทือและไพลได ้1 เดือน กระทือในแต่ละสายพนัธ์ุเร่ิมมีการแตกหน่อใหม่ เฉล่ียท่ี 3 – 6 หน่อต่อ
กอ มีความสูงเฉล่ียท่ี 78.2 เซนติเมตร และมีจ านวนใบยอ่ยเฉล่ียท่ี 10 ใบต่อตน้ ส่วนไพลหลงัปลูกได ้1 เดือน ยงั
ไม่มีการแตกหน่อใหม่เพ่ิมข้ึน มีความสูงของตน้เฉล่ียท่ี 127.8 เซนติเมตร และมีจ านวนใบย่อยเฉล่ียท่ี 19 ใบต่อตน้  

หลงัจากปลูกได ้2 เดือน ตน้กระทือมีจ านวนตน้ต่อกอเพ่ิมข้ึนอยู่ท่ี 2 – 11 ตน้ต่อกอ มีความสูงอยู่ท่ี 
25 – 184 เซนติเมตร เฉล่ียท่ี 87.8 เซนติเมตร มีจ านวนใบย่อยเฉล่ียท่ี 12 ใบต่อตน้ ส่วนไพลยงัคงไม่มีการแตก
หน่อใหม่เพ่ิมข้ึน มีความสูงของตน้เฉล่ียท่ี 154.6 เซนติเมตร มีจ านวนใบยอ่ยเฉล่ียท่ี 20 ใบต่อตน้ 
 ในเดือนมกราคม เป็นช่วงท่ีฝนเร่ิมตกนอ้ยลง ท าใหต้น้กระทือและไพลท่ีปลูกทดสอบเร่ิมเห่ียว และ
เม่ือเร่ิมเขา้สู่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเมษายน 2558 เป็นช่วงท่ีฝนตกไม่ต่อเน่ืองและฝนท้ิงช่วง ท าใหเ้กิดสภาวะแห้ง
แลง้ ท าใหต้น้กระทือและไพลเห่ียวแหง้เกือบทั้งหมด และเร่ิมมีการแตกหน่อใหม่ หรืองอกใหม่ในช่วงท่ีฝนเร่ิม
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ตกในเดือนพฤษภาคม 2558 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วนัดี (2538) ท่ีพบว่า ไพลในช่วงกลางฤดูหนาวถึงตน้ฤดูร้อน ตน้
ท่ีอยูบ่นดินจะแหง้ตาย และจะมีการงอกข้ึนมาใหม่ในช่วงตน้ฤดูฝน  
 หลงัจากท่ีเร่ิมมีฝนตน้กระทือและตน้ไพลในแต่ละสายพนัธ์ุก็เร่ิมมีการแตกหน่อใหม่เพ่ิมข้ึน โดย
กระทือมีการแตกหน่อใหม่เฉล่ียท่ี 2 – 8 หน่อต่อก่อ กระทือศรีสะเกษและกระทือตรังมีการแตกหน่อใหม่มาก
ท่ีสุดเฉล่ียท่ี 8 หน่อต่อกอ ในขนาดท่ีกระทือนราธิวาสมีการแตกหน่อใหม่เพียง 2 หน่อต่อกอเท่านั้น มีความสูง
ของตน้ท่ีแตกใหม่อยู่ท่ี 5 – 75 เซนติเมตร ส่วนไพลพ้ืนเมืองและไพลหยวกหลงัจากไดรั้บน ้าฝน เร่ิมมีการแตก
หน่อใหม่ พบว่า ไพลพ้ืนเมืองมีการแตกหน่อใหม่เฉล่ีย 3 หน่อต่อกอ และมีความสูงของหน่อท่ีแตกใหม่ ตั้งแต่ 
20 – 40 เซนติเมตร ส่วนไพลหยวกมีการแตกหน่อใหม่เฉล่ียท่ี 2 หน่อต่อกอ และมีความสูงของหน่อท่ีแตกใหม่
ท่ี 20 – 40 เซนติเมตร (ดงัตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 ขอ้มูลการเจริญเติบโตของพนัธ์ุตดัดอกวงศขิ์งข่าท่ีปลูกทดสอบ 

พนัธ์ุ 
การแตกหน่อใหม่ต่อกอ 

(หน่อ) 
ความสูงของหน่อที่แตกใหม่ 

(เซนตเิมตร) 
ไพลพ้ืนเมือง 3 20 – 40 
ไพลหยวก 2 20 – 40 
กระทือศรีสะเกษ 8 20 – 60 
กระทือตรัง 8 30 – 75 
กระทือจนัทบุรี 3 20 – 45 
กระทือนราธิวาส 2 5 - 25 

 
 การเจริญเติบโตในเดือนสิงหาคม พบว่า กระทือจนัทบุรีมีจ านวนตน้ต่อกอ เฉล่ียท่ี 12 ตน้ กระทือต

รัง เฉล่ียท่ี 8 ตน้ กระทือศรีสะเกษ เฉล่ียท่ี 6 ตน้ และกระทือนราธิวาส เฉล่ียท่ี 5 ตน้ ส่วนไพลหยวกและไพล
พ้ืนเมือง มีจ านวนตอ้ต่อกอ เฉล่ียท่ี 3 ตน้ ความสูงของตน้ พบวา่ กระทือจนัทบุรี, กระทือตรัง, กระทือศรีสะเกษ 
และกระทือนราธิวาส มีความสูงของตน้เฉล่ียท่ี 51.7, 60.3, 47.4 และ 34.3 เซนติเมตร ตามล าดบั ส่วนไพลหยวก
และไพลพ้ืนเมือง มีความสูงของตน้ เฉล่ียท่ี 51.1 และ 47.7 เซนติเมตร ตามล าดบั จ านวนใบย่อย พบว่า กระทือ
จนัทบุรี, กระทือตรัง,และกระทือศรีสะเกษ มีจ านวนใบย่อยเฉล่ียท่ี 10 ใบ และกระทือนราธิวาส เฉล่ียท่ี 8 ใบ 
ส่วนไพลหยวกและไพลพ้ืนเมือง เฉล่ียท่ี 10 และ 9 ใบ ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) 
 การเจริญเติบโตในเดือนกนัยายน พบวา่ กระทือจนัทบุรี, กระทือตรัง, กระทือศรีสะเกษ,กระทือนราธิ
วาส, ไพลหยวก และไพลพ้ืนเมือง มีการแตกหน่อเพ่ิมข้ึน  โดยกระทือจนัทบุรีมีจ านวนตน้ต่อกอ เฉล่ียท่ี 20 ตน้ 
มีการแตกหน่อเพ่ิม เฉล่ียท่ี 9 หน่อ กระทือตรัง เฉล่ียท่ี 13 ตน้ มีการแตกหน่อเพ่ิม เฉล่ียท่ี 7 หน่อ กระทือศรีสะ
เกษ เฉล่ียท่ี 7 ตน้มีการแตกหน่อเพ่ิม เฉล่ียท่ี 2 หน่อ และกระทือนราธิวาสพบว่าไม่มีการแตกหน่อเพ่ิมข้ึน เฉล่ีย
ท่ี 5 ตน้ ส่วนไพลหยวกมีจ านวนตน้ต่อกอ เฉล่ียท่ี 6 ตน้ มีการแตกหน่อเพ่ิม เฉล่ียท่ี 3 หน่อ และไพลพ้ืนเมือง มี
จ านวนต้อต่อกอ เฉล่ียท่ี 4 ต้นมีการแตกหน่อเพ่ิม เฉล่ียท่ี 1 หน่อ ความสูงของตน้ พบว่า กระทือจนัทบุรี, 
กระทือตรัง, กระทือศรีสะเกษ และกระทือนราธิวาส มีความสูงของตน้เพ่ิมข้ึน เฉล่ียท่ี 80.8, 90.3, 58.4 และ 50.4 
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เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนไพลหยวกและไพลพ้ืนเมือง มีความสูงของต้นเพ่ิมข้ึน เฉล่ียท่ี 83.8 และ 79.6 
เซนติเมตร ตามล าดบั จ านวนใบย่อย พบว่า กระทือจนัทบุรี และ กระทือตรัง มีจ านวนใบย่อยเฉล่ียท่ี 15 ใบ 
กระทือศรีสะเกษ มีจ านวนใบย่อยเฉล่ียท่ี 11 ใบ และกระทือนราธิวาส เฉล่ียท่ี 10 ใบ ส่วนไพลหยวกและไพล
พ้ืนเมือง เฉล่ียท่ี 18 และ 9 ใบ ตามล าดบั (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 2 ขอ้มูลการเจริญเติบโตของพนัธ์ุไมต้ดัดอกวงศขิ์งข่าท่ีท าการทดสอบ ประจ าเดือนสิงหาคม 

พนัธ์ุ 
จ านวนต้นต่อกอ ความสูง (เซนตเิมตร) จ านวนทางใบ 

 เฉลีย่  เฉลีย่  เฉลีย่ 
กระทือจนัทบุรี 5 – 30 12 17 – 127 51.7 4 – 24 10 
กระทือตรัง 4 – 15 8 18 – 82 60.3 3 – 15 10 
กระทือศรีสะเกษ 2  - 11 6 22 – 103 47.4 3 – 23 10 
กระทือนราธิวาส 1 – 15 5 10 – 70 34.3 3 – 16 8 
ไพลหยวก 1 – 4 3 21 – 89 51.1 2 – 18 10 
ไพลพ้ืนเมือง 1 - 6 3 26 - 75 47.7 2 - 14 9 

 
ตารางที่ 3 ขอ้มูลการเจริญเติบโตของพนัธ์ุไมต้ดัดอกวงศขิ์งข่าท่ีท าการทดสอบ ประจ าเดือนกนัยายน 

พนัธ์ุ 
จ านวนต้นต่อกอ ความสูง (เซนตเิมตร) จ านวนทางใบ 

 เฉลีย่  เฉลีย่  เฉลีย่ 
กระทือจนัทบุรี 13 – 43 20 38 – 146 80.8 4 – 31 15 
กระทือตรัง 5 – 24 13 27 – 134 90.3 2 – 29 15 
กระทือศรีสะเกษ 3 – 17 7 21 – 103 58.4 3 – 24 11 
กระทือนราธิวาส 1 – 15 5 32 – 76 50.4 3 – 20 10 
ไพลหยวก 3 – 9 6 29 – 123 83.8 3 – 41 18 
ไพลพื้นเมือง 1 - 7 4 31 - 117 79.6 4 - 28 18 

 
การออกดอก 

การออกดอกของพนัธ์ุไมต้ดัดอกวงศขิ์งข่าท่ีท าการทดสอบ พบว่า เร่ิมมีการออกดอกในเดือนสิงหาคม 
2558 มีแต่กระทือจนัทบุรีเท่านั้นท่ีมีการออกดอก โดยมีจ านวนดอกตั้งแต่ 1 – 3 ดอกต่อกอ  ส่วนในเดือน
กนัยายน 2558 พบว่า กระทือจนัทบุรีมีการออกดอกเพ่ิมมากข้ึน โดยมีจ านวนดอกตั้งแต่ 2 – 6 ดอกต่อกอ ส่วน
กระทือศรีสะเกษ มีจ านวนดอกตั้งแต่ 2 – 7 ดอกต่อกอ ส่วนกระทือนราธิวาสและกระทือตรังยงัไม่มีการออก
ดอก กระทือออกดอกเป็นช่อแทงออกมาจากเหงา้ข้ึนมา ลกัษณะของช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอก  มีใบประดบั
ขนาดใหญ่เรียงซอ้นกนัหนาแน่นและเป็นระเบียบ โคนเช่ือมติดกนัเป็นหลอด ดอกจะบานไม่พร้อมกนั+ 
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ลกัษณะดอกของกระทือจนัทบุรี 
1. จ านวนดอก  : 1 – 6  ดอกต่อกอ 
2. ความยามดอกทั้งช่อ : 25 – 35 เซนติเมตร 
3. ความยาวกา้นดอก : 14 – 24  เซนติเมตร 
4. ความยาวช่อดอก : 11 – 13  เซนติเมตร 
5. สีของกลีบประดบั : มีสีเขียวในช่วงแรก และจะเปล่ียนเป็นสีแดงเม่ืออายเุพ่ิมข้ึน 
 

                     
ภาพที่ 1. ลกัษณะดอกของกระทือจนัทบุรี 
 
 
ลกัษณะดอกของกระทือศรีสะเกษ 
1. จ านวนดอก  : 2 – 7  ดอกต่อกอ 
2. ความยามดอกทั้งช่อ : 37 – 45 เซนติเมตร 
3. ความยาวกา้นดอก : 25 – 33  เซนติเมตร 
4. ความยาวช่อดอก : 11 – 15  เซนติเมตร 
5. สีของกลีบประดบั : มีสีแดง 
6. สีของดอกจริง : สีเหลืองอ่อน 



474 

 
ภาพที่ 2.  ลกัษณะดอกของกระทือศรีสะเกษ 
ตารางที่ 4  ปริมาณน ้าฝนรวมรายเดือนของอ าเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส (ปี 2557 – 2558) 

เดือน 
ปริมาณน า้ฝนรวม ปี 2557 

(มลิลเิมตร) 
ปริมาณน า้ฝนรวม ปี 2558 

(มลิลเิมตร) 
มกราคม 307.8 131.8 
กมุภาพนัธ์ 3.2 0 
มีนาคม 68.9 12.4 
เมษายน 2.2 41.1 
พฤษภาคม 184.6 316.0 
มิถุนายน 196.0 189.4 
กรกฎาคม 160.5 145.9 
สิงหาคม 222.6 365.2 
กนัยายน 173.0 337.1 
ตุลาคม 365.7 298.2 

พฤศจิกายน 343.6 539.6 
ธนัวาคม 1040.0 163.4 

 
 กระทือและไพล เป็นพืชท่ีพบไดต้ามบา้นในชนบททัว่ไป เป็นไมล้ม้ลุกฤดูแลง้จะลงหวั เม่ือถึงฤดูฝน

ก็จะงอกข้ึนมาใหม่ (เพ็ญนภา, 2549) กรมการพฒันาการแพทยแ์ผนไทย (2548) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม  พ้ืนท่ีปลูกควรเป็นดินเหนียวปนทรายท่ีมีอินทรียวตัถุ มีการระบายน ้ าดี ปลูกไดท้ั้งท่ีแจง้และท่ีร่ม
ร าไร ควรหลีกเล่ียงการปลูกในดินลูกรัง และพ้ืนท่ีน ้ าขงั จากการปลูกทดสอบในพ้ืนท่ี หลงัจากท าการปลูก
ในช่วงฤดูฝน หลงัจากปลูกไดป้ระมาณ 1 เดือน พบวา่ตน้กระทือแต่ละสายพนัธ์ุเร่ิมมีการแตกหน่อใหม่ ในขณะ
ท่ีไพลพ้ืนเมืองและไพลหยวกยงัไม่มีการแตกหน่อใหม่เพ่ิมข้ึน หลงัจากนั้นในเดือนต่อๆ ไปทั้งกระทือและไพล
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ก็มีการแตกหน่อใหม่เพ่ิมมากข้ึน แต่ก็ยงัไม่มีการออกดอก จนกระทั้ งเม่ือเข้าสู่สภาวะฝนท้ิงช่วง แห้งแลง้ 
ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นตน้ไป จนถึงเดือนพฤษภาคม ท าใหต้น้กระทือ และไพลท่ีอยู่บนดินแหง้เห่ียวไป 
เม่ือเร่ิมเขา้สู่ฤดูฝนตน้กระทือและไพลก็เร่ิมมีการแตกหน่อใหม่ข้ึนมา และหลงัจากนั้นก็เร่ิมมีการแทงช่อดอก
ตามข้ึนมา  

 
สรุปผลการทดลอง 

 การปลูกทดสอบไมด้อกวงศขิ์งข่าจ านวน 6 ชนิด ไดแ้ก่ กระทือนราธิวาส กระทือตรัง กระทือศรีสะเกษ 
กระทือจนัทบุรี ไพลพ้ืนเมือง และไพลหยวก บนพ้ืนท่ี 1 ไร่ ของศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส จาก
การปลูกทดสอบ กระทือและไพลแต่ละชนิดท่ีท าการทดสอบมีการแตกหน่อเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในช่วงปีแรก เม่ือเขา้
สู่ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2558 เป็นช่วงท่ีฝนท้ิงช่วง ท าใหต้น้กระทือและไพลแต่ละสายพนัธ์ุเร่ิมแหง้เห่ียว
ลง และเม่ือเร่ิมเขา้สู่ฤดูฝนตน้กระทือและไพลก็เร่ิมมีการแตกหน่อใหม่ข้ึนมา และหลงัจากนั้นก็เร่ิมมีการแทง
ช่อดอกตามข้ึนมา ส่วนไพลทั้งสองชนิดยงัไม่มีการแทงช่อดอกออกมา 
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