
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 
- - - - - - - - - - - - - - - 

1. ชุดโครงการวิจัย :  การวิจัยและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ 

2. โครงการวิจัย :  การวิจัยและพัฒนาไม้ดอกไม้วงศ์ขิงข่า 
    กิจกรรม : การปรับปรุงพันธุ์ไม้ตัดดอกวงศ์ขิงข่าเพ่ือการส่งออก 
    กิจกรรมยอ่ย :  - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : ศึกษาการผลิตไม้ดอกวงศ์ขิงข่าในเขตนิเวศน์เกษตรต่างๆ 
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง : นางสาวนาตยา     ด าอ าไพ สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 
    ผู้ร่วมงาน :    นางสาวชญานุช   ตรีพันธ์          สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 
   นายพฤกษ์      คงสวัสดิ์ สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

นางสาววิชญา   ศรีสุข  สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย 
นายสิทธานต์  ชมพูแก้ว สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย 
นางสาววิภาดา  แสงสร้อย สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
นายรณรงค์  คนชม  สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
นางสาวสุทธินี  เจริญคิด สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
นายคณิศร  มนุษย์สม สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

5.        บทคัดย่อ 
พืชวงศ์ขิงข่า เป็นพืชเมืองร้อนที่มีสีสวยงาม รูปทรงแปลก และดอกบานนาน สามารถปลูกเป็นไม้ตัดดอก

ได้ และเป็นไม้ดอกที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณที่มากและต่อเนื่อง ท าการปลูกทดสอบไม้ดอกวงศ์ขิงข่า
จ านวน 6 ชนิด ได้แก่ กระทือนราธิวาส กระทือตรัง กระทือศรีสะเกษ กระทือจันทบุรี ไพลพื้นเมือง และไพลหยวก 
บนพ้ืนที่ 1 ไร่ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส จากการปลูกทดสอบ กระทือและไพลแต่ละชนิดที่ท า
การทดสอบมีการแตกหน่อเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในช่วงปีแรก เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2558 เป็นช่วงที่ฝน
ทิ้งช่วง ท าให้ต้นกระทือและไพลแต่ละสายพันธุ์เริ่มแห้งเหี่ยวลง และเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต้นกระทือและไพลก็เริ่มมี
การแตกหน่อใหม่ขึ้นมา และหลังจากนั้นก็เริ่มมีการแทงช่อดอกตามขึ้นมา ส่วนไพลทั้งสองชนิดยังไม่มีการแทงช่อ
ดอกออกมา 

6.        ค าน า 
พืชวงศ์ขิงข่า เป็นพืชเมืองร้อนที่มีสีสวยงาม สะดุดตา รูปทรงแปลก และดอกบานนาน สามารถปลูกเป็น

ไม้ตัดดอกได้ ที่ส าคัญได้แก่ กระทือ ขิงประดับ กระเจียว หงส์เหิน ธรรมรักษา และบัวเข็ม ซึ่งมีความหลากหลาย



มากในแต่ละชนิด และเป็นไม้ดอกที่ตลาดมีความต้องการในปริมาณที่มากและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด
ต่างประเทศ เช่น แคนาดา ตะวันออกกลาง (ซาอุดิอาระเบีย  สหรัฐอาหรับอามิเรต) ต้องการกระทือ และขิง
ประดับ ส่วนญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง และอิตาลี ต้องการธรรมรักษา เป็นต้น  ในขณะนี่มีเพียงธรรมรักษาเท่านั้นที่มี
รายงานว่ามีการส่งออกไปขายต่างประเทศ ซึ่งปริมาณส่งออกมีเพียงดอก 247,617 ก้าน ต้นพันธุ์ 15,418 ต้น และ
ส่วนขยายพันธุ์อ่ืน 3,345 ต้น มูลค่ารวม 2,635,607 บาท เท่านั้น การที่ปริมาณการส่งออกน้อยทั้งๆ ที่ตลาดมี
ความต้องการสูงนั้น เพราะการผลิตไม้ดอกดังกล่าวมีน้อยมาก มีเพียงขิงประดับ และธรรมรักษาเท่านั้น  ที่มีการ
ผลิตเป็นการค้า แต่มีปริมาณท่ีน้อยและจ ากัด เนื่องจากไม่มีพันธุ์และหัวพันธุ์ที่เพียงพอที่จะผลิตในปริมาณท่ีมากได้ 
นอกจากนี้ไม้ตัดดอกในวงศ์ขิงข่ามักจะประสบปัญหา ดอกและก้านมีน้ าหนักมาก ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสูง มี
ความหลากหลายของรูปแบบดอก และสีสันน้อย ในขณะที่ความต้องการบริโภคของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ซึ่งการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือเป็นสินค้าส่งออกนั้น  นอกจากได้พันธุ์ที่มีรูปลักษณ์ที่ตลาดต้องการแล้ว 
ยังต้องมีคุณสมบัติเหมาะในการขนส่งทางไกล มีความสดของดอก และอายุการใช้งานคงทน เมื่อถึงตลาดเป้าหมาย 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค จึงควร 

 

7.      วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ตัดดอกวงศ์ขิงข่าเพ่ือการส่งออก 
 การทดลองที่ 1.3 ศึกษาการผลิตไม้ตัดดอกวงศ์ขิงข่าในเขตนิเวศน์เกษตรต่างๆ 
วิธีการ 
 1. น าต้นพันธุ์ดีที่ได้จากการทดลองท่ี 1.1 – 1.2 ไปปลูกในเขตเกษตรนิเวศน์ต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อศึกษาการผลิต ผลผลิต คุณภาพ และฤดูกาลออกดอกที่แตกต่างกัน และดู
การกระจายตัวของผลผลิตในรอบปี 
 2. ประเมินความชอบ  และการยอมรับของตลาด 
 3. ประเมินพื้นที่ที่เหมาะสม  และมีศักยภาพในการผลิต 
 การบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ฤดูกาลออกดอก ผลผลิต ได้แก่ จ านวนดอกต่อกอต่อปี และ
องค์ประกอบของดอก อายุการปักแจกัน 
สถานที่ท าการทดลอง 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
ระยะเวลาด าเนินการ  2557 – 2558 
 

8.      ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ในการทดสอบพันธุ์ไม้ตัดดอกวงศ์ขิงข่าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ได้ ปลูกทดสอบ

กระทือและไพล ท าการปลูกในช่วงฤดูฝน บนพ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่ เป็นพ้ืนที่โล่ง ไม่มีร่มเงาจากต้นไม้ พบว่า



หลังจากปลูกกระทือและไพลได้ 1 เดือน กระทือในแต่ละสายพันธุ์เริ่มมีการแตกหน่อใหม่ เฉลี่ยที่ 3 – 6 หน่อต่อ

กอ มีความสูงเฉลี่ยที่ 78.2 เซนติเมตร และมีจ านวนใบย่อยเฉลี่ยที่ 10 ใบต่อต้น ส่วนไพลหลังปลูกได้ 1 เดือน ยัง

ไม่มีการแตกหน่อใหม่เพ่ิมข้ึน มีความสูงของต้นเฉลี่ยที่ 127.8 เซนติเมตร และมีจ านวนใบย่อยเฉลี่ยที่ 19 ใบต่อต้น  

 หลังจากปลูกได้ 2 เดือน ต้นกระทือมีจ านวนต้นต่อกอเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2 – 11 ต้นต่อกอ มีความสูงอยู่ที่ 25 – 

184 เซนติเมตร เฉลี่ยที่ 87.8 เซนติเมตร มีจ านวนใบย่อยเฉลี่ยที่ 12 ใบต่อต้น ส่วนไพลยังคงไม่มีการแตกหน่อใหม่

เพ่ิมข้ึน มีความสูงของต้นเฉลี่ยที่ 154.6 เซนติเมตร มีจ านวนใบย่อยเฉลี่ยที่ 20 ใบต่อต้น 

 ในเดือนมกราคม เป็นช่วงที่ฝนเริ่มตกน้อยลง ท าให้ต้นกระทือและไพลที่ปลูกทดสอบเริ่มเหี่ยว และเมื่อ

เริ่มเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2558 เป็นช่วงที่ฝนตกไม่ต่อเนื่องและฝนทิ้งช่วง ท าให้เกิดสภาวะแห้งแล้ง ท า

ให้ต้นกระทือและไพลเหี่ยวแห้งเกือบทั้งหมด และเริ่มมีการแตกหน่อใหม่ หรืองอกใหม่ในช่วงที่ฝนเริ่มตกในเดือน

พฤษภาคม 2558 ซึ่งสอดคล้องกับ วันดี (2538) ที่พบว่า ไพลในช่วงกลางฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ต้นที่อยู่บนดินจะ

แห้งตาย และจะมีการงอกข้ึนมาใหม่ในช่วงต้นฤดูฝน  

 หลังจากที่เริ่มมีฝนต้นกระทือและต้นไพลในแต่ละสายพันธุ์ก็เริ่มมีการแตกหน่อใหม่เพ่ิมขึ้น โดยกระทือมี

การแตกหน่อใหม่เฉลี่ยที่ 2 – 8 หน่อต่อก่อ กระทือศรีสะเกษและกระทือตรังมีการแตกหน่อใหม่มากที่สุดเฉลี่ยที่ 8 

หน่อต่อกอ ในขนาดที่กระทือนราธิวาสมีการแตกหน่อใหม่เพียง 2 หน่อต่อกอเท่านั้น มีความสูงของต้นที่แตกใหม่

อยู่ที่ 5 – 75 เซนติเมตร ส่วนไพลพ้ืนเมืองและไพลหยวกหลังจากได้รับน้ าฝน เริ่มมีการแตกหน่อใหม่ พบว่า ไพล

พ้ืนเมืองมีการแตกหน่อใหม่เฉลี่ย 3 หน่อต่อกอ และมีความสูงของหน่อท่ีแตกใหม่ ตั้งแต่ 20 – 40 เซนติเมตร ส่วน

ไพลหยวกมีการแตกหน่อใหม่เฉลี่ยที่ 2 หน่อต่อกอ และมีความสูงของหน่อที่แตกใหม่ที่ 20 – 40 เซนติเมตร (ดัง

ตารางที่ 1) 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลการเจริญเติบโตของพันธุ์ตัดดอกวงศ์ขิงข่าท่ีปลูกทดสอบ 

พันธุ์ 
การแตกหน่อใหม่ต่อกอ 

(หน่อ) 
ความสูงของหน่อที่แตกใหม่ 

(เซนติเมตร) 
ไพลพื้นเมือง 3 20 – 40 
ไพลหยวก 2 20 – 40 
กระทือศรีสะเกษ 8 20 – 60 
กระทือตรัง 8 30 – 75 
กระทือจันทบุรี 3 20 – 45 
กระทือนราธิวาส 2 5 - 25 
 



การเจริญเติบโตในเดือนสิงหาคม พบว่า กระทือจันทบุรีมีจ านวนต้นต่อกอ เฉลี่ยที่ 12 ต้น กระทือตรัง 

เฉลี่ยที่ 8 ต้น กระทือศรีสะเกษ เฉลี่ยที่ 6 ต้น และกระทือนราธิวาส เฉลี่ยที่ 5 ต้น ส่วนไพลหยวกและไพลพื้นเมือง 

มีจ านวนต้อต่อกอ เฉลี่ยที่ 3 ต้น ความสูงของต้น พบว่า กระทือจันทบุรี, กระทือตรัง, กระทือศรีสะเกษ และ

กระทือนราธิวาส มีความสูงของต้นเฉลี่ยที่ 51.7, 60.3, 47.4 และ 34.3 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนไพลหยวกและ

ไพลพ้ืนเมือง มีความสูงของต้น เฉลี่ยที่ 51.1 และ 47.7 เซนติเมตร ตามล าดับ จ านวนใบย่อย พบว่า กระทือ

จันทบุรี, กระทือตรัง,และกระทือศรีสะเกษ มีจ านวนใบย่อยเฉลี่ยที่ 10 ใบ และกระทือนราธิวาส เฉลี่ยที่ 8 ใบ ส่วน

ไพลหยวกและไพลพื้นเมือง เฉลี่ยที่ 10 และ 9 ใบ ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

 การเจริญเติบโตในเดือนกันยายน พบว่า กระทือจันทบุรี, กระทือตรัง, กระทือศรีสะเกษ,กระทือนราธิวาส, 

ไพลหยวก และไพลพ้ืนเมือง มีการแตกหน่อเพ่ิมขึ้น  โดยกระทือจันทบุรีมีจ านวนต้นต่อกอ เฉลี่ยที่ 20 ต้น มีการ

แตกหน่อเพ่ิม เฉลี่ยที่ 9 หน่อ กระทือตรัง เฉลี่ยที่ 13 ต้น มีการแตกหน่อเพ่ิม เฉลี่ยที่ 7 หน่อ กระทือศรีสะเกษ 

เฉลี่ยที่ 7 ต้นมีการแตกหน่อเพ่ิม เฉลี่ยที่ 2 หน่อ และกระทือนราธิวาสพบว่าไม่มีการแตกหน่อเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยที่ 5 

ต้น ส่วนไพลหยวกมีจ านวนต้นต่อกอ เฉลี่ยที่ 6 ต้น มีการแตกหน่อเพ่ิม เฉลี่ยที่ 3 หน่อ และไพลพื้นเมือง มีจ านวน

ต้อต่อกอ เฉลี่ยที่ 4 ต้นมีการแตกหน่อเพ่ิม เฉลี่ยที่ 1 หน่อ ความสูงของต้น พบว่า กระทือจันทบุรี, กระทือตรัง, 

กระทือศรีสะเกษ และกระทือนราธิวาส มีความสูงของต้นเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยที่ 80.8, 90.3, 58.4 และ 50.4 เซนติเมตร 

ตามล าดับ ส่วนไพลหยวกและไพลพ้ืนเมือง มีความสูงของต้น เพ่ิมขึ้น เฉลี่ยที่ 83.8 และ 79.6 เซนติเมตร 

ตามล าดับ จ านวนใบย่อย พบว่า กระทือจันทบุรี และ กระทือตรัง มีจ านวนใบย่อยเฉลี่ยที่ 15 ใบ กระทือศรีสะเกษ 

มีจ านวนใบย่อยเฉลี่ยที่ 11 ใบ และกระทือนราธิวาส เฉลี่ยที่ 10 ใบ ส่วนไพลหยวกและไพลพ้ืนเมือง เฉลี่ยที่ 18 

และ 9 ใบ ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ตัดดอกวงศ์ขิงข่าที่ท าการทดสอบ ประจ าเดือนสิงหาคม 

พันธุ์ 
จ านวนต้นต่อกอ ความสูง (เซนติเมตร) จ านวนทางใบ 

 เฉลี่ย  เฉลี่ย  เฉลี่ย 

กระทือจันทบุรี 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 

ไพลพื้นเมือง 1 - 6 3 26 - 75 47.7 2 - 14 9 



ตารางท่ี 3 ข้อมูลการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ตัดดอกวงศ์ขิงข่าที่ท าการทดสอบ ประจ าเดือนกันยายน 

พันธุ์ 
จ านวนต้นต่อกอ ความสูง (เซนติเมตร) จ านวนทางใบ 

 เฉลี่ย  เฉลี่ย  เฉลี่ย 

กระทือจันทบุรี 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 

 

การเจริญเติบโตของกระทือและไพล 

 กระทือและไพล เป็นพืชที่พบได้ตามบ้านในชนบททั่วไป เป็นไม้ล้มลุกฤดูแล้งจะลงหัว เมื่อถึงฤดูฝนก็จะ

งอกขึ้นมาใหม่ (เพ็ญนภา, 2549) กรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทย (2548) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  

พ้ืนที่ปลูกควรเป็นดินเหนียวปนทรายที่มีอินทรียวัตถุ มีการระบายน้ าดี ปลูกได้ทั้งที่แจ้งและที่ร่มร าไร ควร

หลีกเลี่ยงการปลูกในดินลูกรัง และพ้ืนที่น้ าขัง จากการปลูกทดสอบในพ้ืนที่ หลังจากท าการปลูกในช่วงฤดูฝน 

หลังจากปลูกได้ประมาณ 1 เดือน พบว่าต้นกระทือแต่ละสายพันธุ์เริ่มมีการแตกหน่อใหม่ ในขณะที่ไพลพ้ืนเมือง

และไพลหยวกยังไม่มีการแตกหน่อใหม่เพ่ิมข้ึน หลังจากนั้นในเดือนต่อๆ ไปทั้งกระทือและไพลก็มีการแตกหน่อใหม่

เพ่ิมมากข้ึน แต่ก็ยังไม่มีการออกดอก จนกระท้ังเมื่อเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วง แห้งแล้ง ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมเป็น

ต้นไป จนถึงเดือนพฤษภาคม ท าให้ต้นกระทือ และไพลที่อยู่บนดินแห้งเหี่ยวไป เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต้นกระทือและ

ไพลก็เริ่มมีการแตกหน่อใหม่ข้ึนมา และหลังจากนั้นก็เริ่มมีการแทงช่อดอกตามข้ึนมา  

 

การออกดอก 

การออกดอกของพันธุ์ไม้ตัดดอกวงศ์ขิงข่าที่ท าการทดสอบ พบว่า เริ่มมีการออกดอกในเดือนสิงหาคม มี

แต่กระทือจันทบุรีเท่านั้นที่มีการออกดอก โดยมีจ านวนดอกตั้งแต่ 1 – 3 ดอกต่อกอ  ส่วนในเดือนกันยายน พบว่า 

กระทือจันทบุรีมีการออกดอกเพ่ิมมากขึ้น โดยมีจ านวนดอกตั้งแต่ 2 – 6 ดอกต่อกอ ส่วนกระทือศรีสะเกษ มี

จ านวนดอกตั้งแต่ 2 – 7 ดอกต่อกอ ส่วนกระทือนราธิวาสและกระทือตรังไม่มีการออกดอก กระทือออกดอกเป็น

ช่อแทงออกมาจากเหง้าขึ้นมา ลักษณะของช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอก  มีใบประดับขนาดใหญ่เรียงซ้อนกัน

หนาแน่นและเป็นระเบียบ โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ดอกจะบานไม่พร้อมกัน 



ลักษณะดอกของกระทือจันทบุรี 

1. จ านวนดอก  : 1 – 6  ดอกต่อกอ 

2. ความยามดอกท้ังช่อ : 25 – 35 เซนติเมตร 

3. ความยาวก้านดอก : 14 – 24  เซนติเมตร 

4. ความยาวช่อดอก : 11 – 13  เซนติเมตร 

5. สีของกลีบประดับ : มีสีเขียวในช่วงแรก และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเม่ืออายุเพิ่มขึ้น 

 

                     
ภาพที่ 1. ลักษณะดอกของกระทือจันทบุรี 

 

 

ลักษณะดอกของกระทือศรีสะเกษ 

1. จ านวนดอก  : 2 – 7  ดอกต่อกอ 

2. ความยามดอกท้ังช่อ : 37 – 45 เซนติเมตร 

3. ความยาวก้านดอก : 25 – 33  เซนติเมตร 

4. ความยาวช่อดอก : 11 – 15  เซนติเมตร 

5. สีของกลีบประดับ : มีสีแดง 

6. สีของดอกจริง : สีเหลืองอ่อน 

 

 



                             
 

ภาพที่ 2.  ลักษณะดอกของกระทือศรีสะเกษ 

 

ตาราง  ปริมาณน้ าฝนรวมรายเดือนของอ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (ปี 2557 – 2558) 

เดือน 
ปริมาณน้ าฝนรวม ปี 2557 

(มิลลิเมตร) 
ปริมาณน้ าฝนรวม ปี 2558 

(มิลลิเมตร) 
มกราคม 307.8 131.8 
กุมภาพันธ์ 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 
กันยายน 173.0 337.1 
ตุลาคม 365.7 298.2 
พฤศจิกายน 343.6 539.6 
ธันวาคม 1040.0 163.4 



9.      สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การปลูกทดสอบไม้ดอกวงศ์ขิงข่าจ านวน 6 ชนิด ได้แก่ กระทือนราธิวาส กระทือตรัง กระทือศรีสะเกษ 

กระทือจันทบุรี ไพลพ้ืนเมือง และไพลหยวก บนพ้ืนที่ 1 ไร่ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส จากการ
ปลูกทดสอบ กระทือและไพลแต่ละชนิดที่ท าการทดสอบมีการแตกหน่อเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงปีแรก เมื่อเข้าสู่ช่วง
เดือนมกราคม – เมษายน 2558 เป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วง ท าให้ต้นกระทือและไพลแต่ละสายพันธุ์เริ่มแห้งเหี่ยวลง และ
เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต้นกระทือและไพลก็เริ่มมีการแตกหน่อใหม่ขึ้นมา และหลังจากนั้นก็เริ่มมีการแทงช่อดอกตาม
ขึ้นมา ส่วนไพลทั้งสองชนิดยังไม่มีการแทงช่อดอกออกมา 

 

10.      การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 แนะน าไม้ดอกวงศ์ขิงข่าสู่เกษตรกรที่สนใจปลูกเป็นการค้า  ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง 

 

11.      ค าขอบคุณ 
 คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณข้าราชการและพนักราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสที่ช่วยในการ 
ปฏิบัติงาน   
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