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แผนการวิจัยท่ี  วิจัยและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ 
โครงการวิจัยท่ี  การวิจัยและพัฒนาไม้ดอกวงศ์ขิงข่า 
กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ตัดดอกวงศ์ขิงข่าเพื่อการส่งออก 
การทดลองที่ 1.1 การคัดเลือกต้นพันธุ์ดีและศึกษาการผลิตไม้ตัดดอกวงศ์ขิงข่าที่มี

ศักยภาพในเขตนิเวศน์เกษตรต่างๆ 
พฤกษ์   คงสวัสดิ์/1  นิตยา คงสวัสด์ิ /1 นาตยา  ด าอ าไพ/2 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ/2 

บทคัดย่อ 

พืชวงศ์ขิงข่าเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่น่าสนใจในอนาคต เนื่องจากดอกมีสีสวยงาม สะดุดตา รูปทรงแปลก และดอกบาน
นาน และมีความหลากหลายในแตล่ะชนิด พืชวงศ์ขิงข่าท่ีนิยมน ามาเป็นไม้ตดัดอก ได้แก่ สกุลหงส์เหิน สกุลกระเจียวและปทุม
มา สกุลกระทือ สกลุบัวเข็มสกุลขงิประดับ และสกลุธรรมรักษา ส่วนใหญ่ใช้ในประเทศแต่ตา่งประเทศมีความต้องการสูง และ
ต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มกระทือขิงประดับ และ ธรรมรักษา เป็นต้น การที่ปริมาณส่งออกยังมีน้อยเนื่องจากการผลิตไม้ดอกในกลุม่นี้
เป็นพืชใหม่ปลูกเลี้ยงจ ากัดเฉพาะกลุ่ม  และปจัจุบันยังไม่มีพันธุ์ตัดดอกเฉพาะ หัวพันธุ์ยังมีไม่เพียงพอท่ีจะผลติในปริมาณมาก
ได้ และไมต้ัดดอกในวงศ์ขิงข่ายังมีจุดอ่อนที่ต้นทุนการขนส่งสูง ยังมีการปรับปรุงพันธุ์เพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบ ดอก 
และสสีันจากในธรรมชาติ จ าเป็นต้องศึกษาสายพันธ์ุพืชสกุลกระทือ Zingiber และเอื้องหมายนา Costus เพื่อหาพืชที่มี
ศักยภาพทางการค้า ด าเนินทดลองในปี 2555 – 2556 ไม่มีแผนการทดลอง รวบรวมสกุลกระทือ และเอื้องหมายนาใน
ธรรมชาติและการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกเพื่อศกึษารปูแบบการเจริญ และศักยภาพในการปลกูเชิงการค้า ผลการ
ทดลอง รวบรวมสกุลกระทือได้ 7 ชนิด11 พันธุ์ คือ Zingiber zerumbet Zingibe rkerrii Zingiber rmontanum (4 พันธุ์)
Zingiber cochinchinense Zingiber niveum Zingibe rofficinale Zingiber cassumunar Zingiber junceum และ
Zingiber rubens และรวบรวมพืชสกุลเอื้องหมายนาได้ 3 ชนิด คือ Costus peciosus Costus osae และ Costus 
woodsonii และเมื่อปลูกทดสอบเบื้องต้นในแปลง พบว่า พืชสกุลกระทือ Zingiber และเอื้องหมายนา Costus ที่มศีักยภาพใน
การปลูกเป็นไมต้ัดดอก คือ Zingiber montanum 3 พันธุ์ คือพันธุ์ อุบล  พันธุพ์ื้นเมือง และพันธุห์ยวก Costus peciosus 
และ Costus woodsonii. 

 
ทะเบียนเลขที่  
1/ ศูนย์วิจยัพืชสวนศรีสะเกษ    2/ สถาบันวิจัยพืชสวน 

 
ค าน า 

 

พืชวงศ์ขิงขา่เป็นไม้ดอกไมต้ัดดอกทีศ่ักยภาพในอนาคต เนื่องจากดอกมีสีสวยงาม สะดุดตา รูปทรงแปลก และดอก
บานนาน และมคีวามหลากหลายในแต่ละชนิด พืชวงศ์ขิงข่าท่ีนิยมน ามาเป็นไม้ตดัดอก ได้แก่ สกุลหงสเ์หิน (Globba )กระเจียว
และปทุมมา (Curcuma) สกุลกระทือ (Zingiber) สกุลบัวเขม็สกลุขิงประดับ และสกลุธรรมรักษา สว่นใหญ่ใช้ในประเทศแต่
ต่างประเทศมีความต้องการสูง และต่อเนื่อง ได้แก่ กลุม่กระทือ และขิงประดับ ส่งออกไปประเทศแคนาดาซาอุดิอาระเบยี และ 
สหรัฐอาหรับอามิเรตธรรมรักษาสง่ออกไปประเทศญี่ปุ่นจีน ฮ่องกง และอิตาลีเป็นต้น แต่รายงานเพียงธรรมรักษาเท่านั้นว่ามี
การส่งออกไปขายต่างประเทศเปน็ตัดดอก 247, 617 ก้าน ต้นพันธ์ุ 15,418 ต้น และส่วนขยายพันธ์ุอื่น 3,345 ต้น มูลค่ารวม 
2,635,607 บาทเท่านั้น การที่ปริมาณส่งออกยังมีน้อยท้ัง ๆ ท่ีตลาดมีความต้องการสูงนั้นเนื่องจากการผลิตไม้ดอกในกลุม่นี้เป็น
พืชใหม่ปลูกเลี้ยงจ ากดัเฉพาะกลุ่มเช่น กระทือปลูกเป็นการค้าร่วมกบัวงศ์ขิงข่าชนิดอื่น ที่จังหวัดภูเก็ต และกาญจนบรุี และหงส์

http://toptropicals.com/cgi-bin/garden_catalog/cat.cgi?uid=Zingiber_cochinchinense
http://en.wikipedia.org/wiki/Costus_osae
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เหินปลูกท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตน้ และปัจจุบันยังไม่มีพันธุ์ตดัดอกเฉพาะ หัวพันธุย์ังมีไมเ่พียงพอท่ีจะผลติในปริมาณมากได้ 
และไม้ตดัดอกในวงศ์ขิงข่ายังมีจุดอ่อนท่ีต้นทุนการขนส่งสูง ยังมกีารปรับปรุงพันธุ์เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบ ดอก และ
สีสันจากในธรรมชาติ ซึ่งการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับเพื่อให้เป็นสินคา้ส่งออกนั้นนอกจากได้พันธุ์ท่ีมีรูปลักษณ์ที่ตลาดต้องการ
แล้ว ยังต้องมีคุณสมบตัิเหมาะในการขนส่งทางไกล มีความสดของดอก และอายุการใช้งานคงทน เมื่อถึงตลาดเปา้หมาย เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภค จึงควรท าการศึกษาสายพันธ์ุ รูปแบบท่ีเหมาะสม มุ่งเน้นใหส้ามารถลดต้นทุน การบรรจุภณัฑ์
และค่าขนส่ง โดยยังสามารถรักษาคุณภาพของดอกได้  

วิธีด าเนินการ 
สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 
ต้นพันธ์ุกระทือ (Zingiber)  และเอื้องหมายนา(Costus)  สารเคมีป้องกันก าจัดโรค และแมลงวัสดุทางการเกษตร 
แบบและวิธีการทดลอง 

ไม่มีแผนการทดลอง รวบรวมพืชสกุลกระทือ และเอื้องหมายนา ในท้องถิ่นน ามาปลูกและศึกษารูปแบบการเจรญิ และ
ศักยภาพในการปลกูเชิงการค้า 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
รวบรวมไม้ดอกสกุลกระทือ และเอื้องหมายนาในท้องถิ่น แหล่งการค้าและแปลงอนุรักษ์พันธุ์ท้ังพันธุ์จากในและ

ต่างประเทศ  
2. ปลูกศึกษาวงจรชีวิต  การเจริญเติบโต  การออกดอก ผลผลติ  คณุภาพผลผลติ อายุการใช้งาน ปัจจัยและ

สภาพแวดล้อมท่ีมผีลต่อการเจริญเติบโต การควบคุมการออกดอก โรคแมลงส าคัญ 
3. ประเมินความชอบ และการยอมรับของตลาด 
4. คัดเลือกต้นที่มลีักษณะดเีบื้องต้นในการน ามาพัฒนาเป็นไม้ตดัดอก 
5. เพิ่มปริมาณต้นพันธ์ุดสี าหรับปลูกทดสอบผลผลติ 

การบันทึกข้อมูล 
1. แหล่งที่เก็บตัวอย่าง 
2. ลักษณะประจ าพันธุ์ ได้แก่ ลักษณะของ ล าต้น ใบ ดอกฤดูกาลออกดอก 
3. ผลผลติ ได้แก่ จ านวนดอกต่อกอตอ่ปี และองค์ประกอบของดอก 
4. อายุการปักแจกัน 
หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
1.  การแตกกอด ี
2.  ผลผลติดอกอย่างน้อย 30 ดอก/กอ/ปี เมื่ออายุ 3 ปี 
3.  อายุการปักแจกันอย่างน้อย 7 วัน 
4.  ช่อดอกสวย กลีบประดับเรียงกันเป็นระเบียบ 

เวลา และ สถานที่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ท าการทดลองใน  เดือน ตุลาคม 2553 – กันยายน 2556 
สถานท่ีท าการทดลอง 

สถานท่ี  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรสีะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ตรวจเอกสารพืชสกลุกระทือ และเอื้องหมายนาจากหนังสือวิชาการ (Kai Larsen &SupeeSaksuwan Larsen 

,2006) รายงานการส ารวจ (ณภัทร, 2551. ,ยิ่งยง,2551.) ในระบบอินเตอร์เน็ท (ส านักงานหอพรรณไม้, 2013) พบว่า พืชสกุล
กระทือ Zingiber มีรายงานพบในประเทศไทยมี 32 ชนิด ส่วนใหญจ่ะพบมากในภาคใต้ของไทย สามารถรวบรวมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพียง 7 ชนิด11 พันธุ์ (ตารางที่ 1) ส่วนพืชสกุลเอื้องหมายนา Costus มีรายงานพบในประเทศไทยเพียง  
5 ชนิด คือ Costus lacerus เอื้องหมายนา Costus speciosus เอื้องธาน ีCostus dhaninivatii เอื้องดิน Costus globosus 
และเอื้องดินเหนือ Costus tonkinensis เกือบท้ังหมดพบในภาคใตข้องไทย ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย สามารถรวบรวม
ได้เพียง 3 ชนิด (ตารางที่ 2) 
ตารางที่ 1 ชนิดและพันธุ์ ช่ือวิทยาศาสตร์ จ านวน และแหล่งทีร่วบรวม พืชสกุลกระทือ 

ชนิด/พันธุ ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ จ านวน แหล่งทีร่วบรวม ออกดอก 
1 กระทือ (ดอกแดง) Zingiber zerumbet 15 ศรีสะเกษ อุบลราชธาน ี ยังไม่มดีอกในแปลง 
2 ขิงดา (กระทือดอกเขียว)   Zingiber kerrii 60 ศรีสะเกษ อุบลราชธาน ี ยังไม่มดีอกในแปลง 
3 ไพล Zingiber montanum    
 3.1  พันธุ์หยวก Zingiber montanum 50 ชัยภูมิ อุบลราชธาน ี กรกฎาคม-กันยายน 
 3.2 พันธุ์พ้ืนเมือง Zingiber montanum 50 อุบลราชธาน ี กรกฎาคม-กันยายน 
 3.3 พันธุ์ปลุกเสก Zingiber montanum 50 อุบลราชธาน ี กรกฎาคม-กันยายน 
 3.4 พันธุ์อุบล Zingiber montanum 50 อุบลราชธาน ี กรกฎาคม-กันยายน 
4 ไพลดอกเหลือง Zingiber cochinchinense 5 ศรีสะเกษ ยังไม่มดีอกในแปลง 
5 ไพลดอกขาว Zingiber niveum 15 ประเทศลาว ยังไม่มดีอกในแปลง 
6 ขิง Zingiber officinale 10 เลย ยังไม่มดีอกในแปลง 
7 ไพล (ป่า) Zingiber cassumunar 50 ศรีสะเกษ อุบลราชธาน ี ยังไม่มดีอกในแปลง 
8 ขิงกระต่าย Zingiber junceum 2 ประเทศลาว ยังไม่มดีอกในแปลง 
9 หมาย ี Zingiber rubens 6 นครราชสมีา ศรสีะเกษ กรกฎาคม-กันยายน 

ตารางที่ 2 ชนิด / พันธุ์  ช่ือวิทยาศาสตร์จ านวน และแหล่งทีร่วบรวม พืชสกุลเอื้องหมายนา 

ชนิด/พันธุ ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ จ านวน แหล่งที่พบ ออกดอก 
1 เอื้องหมายนา   Costus peciosus 15 ศรีสะเกษ อุบลราชธาน ี มิถุนายน-กันยายน 
2 เอื้องหมายนาอินโด Costus osae 10 ล าปาง ทั้งป ี
3 ขิงอินโด Costus woodsonii 20 นครราชสมีา ทั้งป ี

การศึกษาศักยภาพในเชิงการค้า พบว่า  
พืชสกุลกระทือมเีพียงไพล ที่มีศักยภาพในการเป็นไมต้ัดดอก เนื่องจากสามารถออกดอกหลังปลูกลงแปลง 2 ปี ส่วน

ชนิดอื่นปลูกเลีย้งยาก และ ไมส่ามารถมดีอกในระยะเวลา 2 ปีหลังปลูก  เนื่องจากในบางชนิดเป็นพืชท้องถิ่นยังไม่มีการศึกษา
การจัดการที่เหมาะสม ท าให้การจดัการยาก มีอายุปักแจกันของพืชกลุ่มนีป้ระมาณ 15 - 20 วัน ไพลระยะปลูกที่เหมาะสมควร
เป็น 50X 50 ซม.พันธุไ์พลที่เหมาะตัดดอก ได้แก่ ไพลอุบลไพลพื้นเมือง และไพลหยวก เนื่องจากมีความยาวช่อดอกมาก ดัง
ตารางที่ 3 

 

 



 4 

ตารางที่ 3 แสดงขนาดต้นเฉลีย่ ขนาดใบเฉลี่ย ความยาวช่อดอกเฉลีย่ และจ านวนดอกต่อกอเฉลีย่ของไพล 4 พันธุ ์

พันธุ์ 
ทรงพุ่มเฉลี่ย(ซม.) ขนาดใบเฉลี่ย(ซม.) ความยาวช่อดอกเฉลี่ย (ซม.) 

จ านวนดอก 
ต่อกอ ความสูง  กว้าง กว้าง ยาว 

ความยาว
ก้านช่อดอก 

ความยาว 
ช่อดอก 

ความ
ยาวรวม 

ไพลพื้นเมือง 143.90 39.00 4.35 32.65 13.45 26.15 39.60 1.40 
ไพลหยวก 150.95 49.00 5.38 37.25 14.55 24.45 39.00 1.35 
ไพลอุบล 149.45 44.70 4.40 37.45 18.90 31.20 50.10 1.25 
ไพลปลุกเสก 135.05 41.85 4.40 33.65 14.45 25.95 40.40 1.20 

สกุลเอื้องหมายนา พบว่า ทุกชนิดสามารถออกดอกได้หลังปลูก 1 ปี  ระยะปลูกท่ีเหมาะสม คือ 50 x 50 ซม. ข้อมูล
คุณภาพดอก พบว่า เอื้องหมายนามีศักยภาพในการตัดดอกมากท่ีสดุ รองลงมา คือ ขิงอินโด ส่วนเอื้องหมายนาอินโดไมส่ามารถ
เป็นไมต้ัดดอกได้ เนื่องจาก ก้านดอกสั้นมาก มีใบขนาดใหญ่เหมาะเป็นไม้กระถางมากกว่า ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงขนาดต้นเฉลีย่ ขนาดใบเฉลี่ย ความยาวช่อดอกเฉลีย่ และจ านวนดอกต่อกอเฉลีย่ของเอื้องหมายนา 3 ชนิด 

พันธุ์ 
ทรงพุ่มเฉลี่ย(ซม.) ขนาดใบเฉลี่ย(ซม.) ความยาวช่อดอกเฉลี่ย (ซม.) 

ความสูง กว้าง กว้าง ยาว 
ความยาว 
ก้านดอก 

ความยาว 
ช่อดอก 

ความยาว 
รวม 

เอื้องหมายนา 135.30 38.20 4.00 17.15 124.20 6.45 130.65 
ขิงอินโด 95.85 41.90 6.35 13.00 75.55 9.15 84.70 
เอื้องหมายนาอินโด 37.05 37.35 7.48 16.00 29.10 7.83 36.93 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

สรุปได้ว่ามีพืชในกลุ่มนี้ท่ีมีศักยภาพในการปลูกเป็นไม้ตดัดอก คือ ไพล Zingiber montanum 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุอ์ุบล
พันธุพ์ื้นเมือง และพันธุห์ยวก เอื้องหมายนา Costus peciosus และ ขิงอินโด Costus woodsonii เนื่องจากในช่วงที่ 

ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากพืชสกุลนี้เป็นพืชหัวแต่การทดลองนี้มรีะยะเวลาสั้นเพียง 2 ปที าให้พืชที่รวบรวมได้ยังไม่ออกดอก หรือมีดอก
แต่ต้นยังเจริญไม่เต็มที่  ท าให้มีข้อมูลที่เก็บได้น้อย เบื้องต้นสรุปได้วา่มีพืชในกลุ่มนี้ท่ีมีศักยภาพในการปลูกเป็นไม้ตดัดอก คือ 
ไพล  แต่กระทือก็มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นไม้ตดัดอกได้แตไ่มส่ามารถออกดอกได้เร็วกว่า 2 ปีหลังปลูก สว่นชนิดอื่น ๆ แม้มีดอกที่
สวยแปลกตา แต่พบว่าในช่วง 2 ปีท่ีทดลองยังไม่ออกดอก และมีบางชนิดมีดอกสวยเป็นเอกลักษณ์แต่อ่อนแอต่อโรคและแมลง
สูง ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในภาพหลัง 

ส่วนสกลุเอื้องหมายนา ประเทศไทยไม่มีฐานพันธุ์กรรมมากนัก แตพ่ืชกลุ่มนี้ไมม่ีการพักตัวช่วงฤดูแลง้ น่าจะใช้เป็นพ่อ
แม่พันธ์ุผสมในชนิดเดียวกันและขา้มชนิดกับพืชกลุ่มกระทือ โดยใช้ เอื้องหมายนา Costus peciosus เป็นพันธุ์หลัก เนื่องจากมี
จุดเด่นทีป่รับตัวได้ดีในประเทศไทย แต่มีจุดด้อยคือกลีบดอกดอกบาง ท าใหด้อกบานไม่ทน  และขิงอินโด Costus woodsonii
ที่ไม่มีการพักตัวแต่ช่อดอกเล็ก  
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ภาคผนวกภาพ 

ภาคผนวกภาพที่ 1 พืชสกุลกระทือ (Zingiber) ที่รวบรวมได้ 

 
 

http://web3.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Costus
http://pikul.lib.ku.ac.th/cgi-bin/agdb.exe?database=agdb&search_type=page_search&table=mona&lang=thai&format_name=&sort_name=&page_header=tphmon&spage_query=224b3dcdb9d8a1c3c1c7d4b8d2b922232323&spage_first=450
http://pikul.lib.ku.ac.th/cgi-bin/agdb.exe?database=agdb&search_type=page_search&table=mona&lang=thai&format_name=&sort_name=&page_header=tphmon&spage_query=224b3dcdb9d8a1c3c1c7d4b8d2b922232323&spage_first=450
http://pikul.lib.ku.ac.th/cgi-bin/agdb.exe?database=agdb&search_type=page_search&table=mona&lang=thai&format_name=&sort_name=&page_header=tphmon&spage_query=224b3dcdb9d8a1c3c1c7d4b8d2b922232323&spage_first=450
http://pikul.lib.ku.ac.th/cgi-bin/agdb.exe?database=agdb&search_type=page_search&table=mona&lang=thai&format_name=&sort_name=&page_header=tphmon&spage_query=224b3dcdb9d8a1c3c1c7d4b8d2b922232323&spage_first=450
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ภาคผนวกภาพที่ 2 พืชสกุลกระทือ (Zingiber) ที่รวบรวมได้ (ต่อ) 

 
 

ภาคผนวกภาพที่ 3 พืชสกุลเอื้องหมายนา (Costus) ที่รวบรวมได้   
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