
รายงานเร่ืองเต็มผลงานวจัิยเร่งด่วน  ปีงบประมาณ 2555-2556 
1.   แผนงานวจัิย 
2.  โครงการวจัิย          วจิยัและพฒันาการผลิตเผอืก 
             กิจกรรม                
 กิจกรรมยอ่ย 
3.  ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)         การคดัเลือกพนัธ์ุเผือกส าหรับปลูกในพื้นท่ีน ้าท่วมขงั   
     ช่ือการทดลอง (ภาษาองักฤษ)         
 

4.  คณะผู้ด าเนินงาน 
นายทวปี    หลวงแกว้ 1/               นายวราพงษ ์   ภิระบรรณ์ 1/ 
นายวสันต์ิ    ผอ่งสมบูรณ์ 1/      นายเสง่ียม    แจ่มจ ารูญ 1/ 

 ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร          ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 2 
.................................................. 

 
5.  บทคัดย่อ 

เผือกเป็นพืชเศรษฐกิจระดบัท้องถ่ินท่ีส าคญัท่ีมีศกัยภาพในการส่งออก  แต่ประสบปัญหากบัความ
แปรปรวนของภูมิอากาศท าให้มีฝนตกมากข้ึนและปริมาณน ้ าฝนสูงข้ึน ท าให้เผือกไดรั้บเสียหายเน่ืองจากน ้ า
ท่วมขงั  จึงท าการศึกษาเพื่อหาพนัธ์ุเผือกท่ีเจริญเติบโตดี  ให้ผลผลิต และมีคุณภาพการบริโภคดี  เม่ือปลูกและ
เจริญเติบอยู่ในสภาพน ้ าท่วมขงัเป็นระยะเวลานาน  วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block 
design (RCB) มี 3 ซ ้ า 15 กรรมวิธี  จากการทดลองพบวา่ การเจริญเติบโตดา้นความสูง เส้นรอบวงโคนตน้ และ
จ านวนหน่อ  พบสายพนัธ์ุท่ีมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด คือ THA280, THA157, THA132 และ THA097  ด้าน
ผลผลิตและคุณภาพการบริโภคพบ สายพนัธ์ุ THA025 ให้ผลผลิตสูงท่ีสุด 3,436 กิโลกรัมต่อไร่  และสายพนัธ์ุ 
THA097 ใหคุ้ณภาพการบริโภคคุณภาพดีท่ี 4 คะแนน  จากการทดลองท าใหไ้ดส้ายพนัธ์ุเผอืกหอมจ านวน 8 สาย
พนัธ์ุท่ีมีการเจริญเติบโต  ผลผลิต และคุณภาพการบริโภคท่ีดี  เพื่อน าไปท าการเปรียบเทียบพนัธ์ุเพื่อหาพนัธ์ุท่ีดี
ท่ีสุด  และสามารถแนะน าพนัธ์ุให้แก่เกษตรกรส าหรับน าไปปลูกในพื้นท่ีสภาพน ้ าท่วมขงั  เน่ืองมาจากความ
แปรปรวนของภูมิอากาศได ้ 
 
1/    ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร           
 



 
6.  ค าน า 

เผือกเป็นพืชเศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ินท่ีส าคญั  คนไทยนิยมบริโภคเผือกเพราะมีกล่ินหอมและรสชาติดี  
หัวเผือกจะมีส่วนประกอบเป็นพวกแป้ง และแร่ธาตุต่างๆ ส่วนใบประกอบไปด้วยโปรตีน และแร่ธาตุ ซ่ึงใบ
เผือกสามารถน าไปใช้เป็นอาหารสัตวไ์ดด้ว้ย มีเผือกบางประเภทท่ีใชใ้บส าหรับบริโภคซ่ึงหัวจะมีขนาดเล็กไม่
เหมาะต่อการบริโภค (มาลินีและคณะ, 2534)   เผอืกเป็นพืชเก่าแก่ท่ีมนุษยอ์ยูใ่นเขตร้อนรู้จกั และน ามาเพาะปลูก  
แหล่งก าเนิดของเผือก คือ อินเดียโดยเพาะปลูกกันมาตั้ งแต่ราว 9,000 ปีมาแล้ว  และจากอินเดีย เผือก
แพร่กระจายออกไปทางตะวนัออกสู่จีน  เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ หมู่เกาะต่างๆ ในแปซิฟิก  และทางตะวนัตกสู่
ทวีปแอฟริกา  ประชาชนชาวเกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเฉพาะชาวโพลินิเซีย ซ่ึงเป็นชาวพื้นเมืองของ
เกาะฮาวายเป็นพวกท่ีบริโภคเผอืกมากท่ีสุดในโลก โดยจะบริโภคเผือกเป็นอาหารหลกัแทนขา้ว (ทวีทอง, 2545)    
ปัจจุบนัเผือกเป็นพืชหัวเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพในการส่งออก  โดยส่งออกทั้งในรูปหัวเผือก  กา้นเผือก  และใบ
เผอืก      ในปี 2543 ประเทศไทยส่งออกหวัเผือกประมาณ 1,093 ตนั มูลค่ากวา่ 14.8 ลา้นบาท  ตลาดต่างประเทศ
ท่ีส าคญัมี ญ่ีปุ่น  ฮ่องกง  ออสเตรเลีย  มาเลเซีย  สิงคโปร์  และเนเธอร์แลนด์ (นิรนาม, 2549)     ในปี พ.ศ. 2543 
ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกเผือกประมาณ 41,394 ไร่  ผลผลิตประมาณ 102,126 ตนั  ผลผลิตเฉล่ีย 2.1 ตนัต่อไร่ 
แหล่งปลูกเผือกท่ีส าคัญในประเทศไทยได้แก่ จังหวดัเชียงใหม่  นครสวรรค์  พิจิตร  พิษณุโลก สุโขทัย  
เพชรบูรณ์  นครราชสีมา สระบุรี  สิงห์บุรี นครปฐม ราชบุรี  สุพรรณบุรี  เพชรบุรี  ก าญจนบุรี  นครนายก 
ปราจีนบุรี  และชุมพร (นิรนาม , 2549)   เผือกมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Colocacia esculenta (L.) Schott.  อยู่ใน
ตระกูล Araceae  ปัจจุบันมีเผือก 200 พ ันธ์ุอยู่ในประเทศไทย  ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเรียกว่าเผือก  
หนงัสือพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย  เล่ม 1 ของกรมป่าไมเ้รียกว่า ลกกะเซีย (lok-ka-sia) และมีช่ืออ่ืนๆ  อีกเช่น 
ยวัเทีย (yautia) และแทนเนีย (tannia)   เผือกเป็นพืชมีอายุอยู่ไดห้ลายฤดู  ล าตน้ใตดิ้นเจริญเติบโตกลายเป็นหัว 
และมีหวั    เล็กๆ ลอ้มรอบ  หวัมีขนาด และรูปร่างแตกต่างกนัออกไป ตน้สูง 0.4-2 เมตร ใบใหญ่เป็นรูปหวัใจมี
ขนาดสีต่างๆ กัน ใบเกิดจากใต้ดิน  ดอกประกอบด้วย 2-5 ช่อดอกอยู่ในก้านใบ ช่อดอกมีก้านยาว 15-30 
เซนติเมตร  ดอกทยอยบาน มกัจะไม่พบดอกตวัเมีย ดอกตวัผูห้น่ึงดอกมีกา้นเกสรตวัผู ้2-3 อนั ผลมีสีเขียวเปลือก
บาง   ไม่ค่อยมีเมล็ด  เผอืกท่ีปลูกในฮาวาย นิวกินี และโดมินิกนั สามารถติดเมล็ดได ้(ไสวและโสภณ, 2523)     

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมโลก (global problem) อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน มีผล
ต่อเน่ืองถึงความแปรปรวนของภูมิอากาศโดยเฉพาะฤดูกาล ปริมาณน ้ าฝน รวมถึงระดบัน ้ าทะเล การไหลและ
หมุนเวียนของกระแสน ้ าในมหาสมุทร เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีอาจท าให้ระบบนิเวศบางแห่งเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งถาวร   ส าหรับประเทศไทยคาดวา่อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจะท าใหอ้ากาศร้อนจดั  ช่วงฤดูร้อนและฤดู
ฝนมาเร็วข้ึนกวา่ปกติ   จะมีฝนตกมากข้ึนและปริมาณน ้ าฝนสูงข้ึนกวา่ปกติ   แต่น ้ าฝนจะระเหยข้ึนเร็วกวา่ปกติ   



ซ่ึงหมายถึงวา่พื้นดินจะแหง้เร็วในช่วงฤดูเพาะปลูก   เม่ือผนวกเขา้ดว้ยกนัแลว้อุณหภูมิและฤดูท่ีแปรปรวนท าให้
ระยะเวลาการท าการเพาะปลูกไม่แน่นอน   อุทกภยัในประเทศไทย พ.ศ. 2554 เป็นอุทกภยัรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างฤดูมรสุมในประเทศไทย พ.ศ. 2554   เกิดผลกระทบต่อบริเวณลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาและลุ่มน ้ าโขง    มี
ราษฎรไดรั้บผลกระทบแลว้มากกวา่ 12.8 ลา้นคน   ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ลา้นลา้น
บาท   และจัดให้เป็นภัยพิบัติคร้ังท่ีสร้างความเสียหายมากท่ีสุดเป็นอันดับส่ีของโลก   ส าหรับพื้นท่ีทาง
การเกษตรไดรั้บความเสียหายประมาณ 903,183 ไร่ มีทั้งพื้นท่ีท่ีเสียหายโดยส้ินเชิง เสียหายบางส่วนและพื้นท่ีท่ี
ไดรั้บผลกระทบแต่ยงัไม่ไดรั้บความเสียหาย คิดเป็นผลผลิตท่ีไดรั้บความเสียหาย 58,586 ตนั แบ่งเป็นขา้วนาปี 
34,542 ตนั พืชไร่ 16,016 ตนั และพืชสวน 8,028 ตนั รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 533 ลา้นบาท (นิรนาม, 
2554)    อุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึนและมีแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึนทุกปี   ท าให้ในอนาคตไม่สามารถหลีกเล่ียงการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได ้   ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงน้ีเกิดข้ึนทั้งทางตรง
และทางออ้ม    ดว้ยระดบัความรุนแรงท่ีแตกต่างกนั  โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม    จากการวิเคราะห์ปริมาณฝน
รายปีของประเทศไทยตั้งแต่ พ .ศ. 2494-2551 พบวา่ ปริมาณฝนของประเทศไทยมีความผนัแปรทุกปี  มีทั้งสูง
กวา่ปกติและต ่ากวา่ปกติ (นิรนาม, 2552)    เผือกเป็นพืชหวัท่ีมีตน้คลา้ยบอน มีความตอ้งการน ้า หรือความช้ืนใน
การเจริญเติบโตค่อนขา้งสูง  ทนต่อสภาพน ้ าท่วมขงัไดน้าน  แต่ตน้จะชะงกัการเจริญเติบโตหรือโตชา้  ขนาดหวั
เล็ก  การเกิดตะเกียงและลูกซอไม่ดี   เผอืกแต่ละพนัธ์ุจะทนต่อสภาพน ้าท่วมขงัไดน้านแตกต่างกนั 

การคดัเลือกพนัธ์ุเผือกเพื่อหาพนัธ์ุดีท่ีสามารถปลูกทดแทนพนัธ์ุเดิมท่ีไม่ทนต่อน ้ าท่วมขงั เป็นแนวทาง
หน่ึงท่ีจะลดความเสียหายของเผือกเน่ืองจากน ้ าท่วมขงั  เป็นการเพิ่มโอกาสในอยู่รอดของเกษตรกรและภาค
การเกษตรไทยในสภาวะของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ของโลก   

 
7.   วธีิการด าเนินการและอุปกรณ์ 

อุปกรณ์  
            1.  ตน้พนัธ์ุเผอืกหอมจ านวน 15 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่  THA171  THA 025  THA250  THA039  THA280      
                THA242  THA027  THA066  THA060  THA132  THA097  THA157  THA 125  THA 170 และ   
                THA 001 (check) 

2.  สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
3.  ปุ๋ยคอก 
4.  ปุ๋ยเคมีทางใบสูตร 21-21-21 
5.  ปุ๋ยเคมีทางดินสูตร 15-15-15, 13-13-21 และ 46-0-0 
6.  เคร่ืองพน่สารเคมีชนิดแรงดนัสูง 



วธีิด าเนินการ 
 การคดัเลือกพนัธ์ุเผือกส าหรับปลูกในพื้นท่ีน ้ าท่วมขงั วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete 
block design (RCB) มี 3 ซ ้ า  15 กรรมวิธี ได้แก่ พันธ์ุเผือกหอมจ านวน 15 พันธ์ุดังน้ี THA171, THA 025, 
THA250  THA039 , THA280, THA242, THA027, THA066, THA060, THA132, THA097 , THA157 , THA 
125, THA 170 และ THA 001 (check) 

เตรียมแปลงทดลองในพื้นท่ี 1,080  ตร.ม.  โดยใช้ขนาดแปลงย่อยกวา้ง 3 เมตร ยาว 4 เมตร  ระยะห่าง 
ระหว่างแถวปลูก 100 เซนติเมตร  ระยะห่างระหว่างตน้ 50 เซนติเมตร  ใช้ตน้กลา้เผือกท่ีมีขนาดและความสูง
สม ่าเสมอกนั  สภาพตน้แขง็แรงเหมือนกนั  อายตุน้กลา้ 20 วนั  เร่ิมใหน้ ้าเม่ือเผอืกหอมอายไุด ้20 วนั  โดยค่อยๆ  
ควบคุมระดบัน ้ าไม่ให้น ้ าท่วมยอดจนกระทัง่ระดบัน ้ าสูงสุดไม่เกิน 30 เซนติเมตร ตลอดช่วงอายุการปลูกเผือก
หอม   ให้น ้ าสม ่าเสมอกันทั่วทั้ งแปลง  การปฏิบัติดูแลรักษาตามค าแนะน าการปลูกเผือกของศูนยว์ิจยัและ
พฒันาการเกษตรพิจิตร  เก็บเก่ียวเม่ือเผอืกหอมอาย ุ6 เดือน                                                      
             

8.   ระยะเวลา (เร่ิมต้น – ส้ินสุด) 
ตุลาคม  2554 – กนัยายน 2556       รวมระยะเวลา 2  ปี 

 
9.   สถานทีด่ าเนินการ 

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร  ต าบลโรงชา้ง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิจิตร 
 

10.   ผลการทดลองและวจิารณ์ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมโลก (global problem) อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน มีผล

ต่อเน่ืองถึงความแปรปรวนของภูมิอากาศโดยเฉพาะฤดูกาล  ปริมาณน ้ าฝน รวมถึงระดบัน ้ าทะเล การไหลและ
เวียนของกระแสน ้ าในมหาสมุทร  อุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึนและมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี  ท าให้ในอนาคตไม่
สามารถหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได ้ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงน้ี
เกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางออ้มโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม  การศึกษาการคดัเลือกพนัธ์ุเผือกส าหรับปลูกใน
พื้นท่ีน ้ าท่วมขงั  เพื่อหาพนัธ์ุท่ีสามารถปลูกทดแทนพนัธ์ุเดิมท่ีไม่ทนต่อน ้ าท่วมขงั  จะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะลด
ความเสียหายของเผือกเน่ืองจากน ้ าท่วมขงั  เป็นการเพิ่มโอกาสในการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดกบัเกษตรกรและ
ภาคการเกษตรของไทยในสภาวะของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ของโลก   

จากการทดลองแสดงให้เห็นวา่พนัธ์ุเผือกหอมในแต่ละสายพนัธ์ุมีการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  โดยปรากฏผลการทดลองดงัน้ี    



1.  การเจริญเติบโตพบว่า  เผือกหอมสายพนัธ์ุ THA280 มีความสูงท่ีสุด 147 เซนติเมตร  สายพนัธ์ุท่ีมี
ความสูงรองลงมาไดแ้ก่ THA027, THA171 และ THA 170 มีความสูงเท่ากนัท่ี 132 เซนติเมตร    เปรียบเทียบกบั
สายพนัธ์ุ THA001 (check) ท่ีมีความสูง 127 เซนติเมตร   ด้านเส้นรอบวงโคนตน้พบว่า  เผือกหอมสายพนัธ์ุ 
THA157 มีขนาดเส้นรอบวงโคนตน้ใหญ่ท่ีสุดท่ี 41 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่สายพนัธ์ุ THA027, THA125 
และ THA025 มีขนาดเส้นรอบวงโคนตน้ท่ี 35 เซนติเมตร  เปรียบเทียบกบัสายพนัธ์ุ THA001 (check) มีขนาด
เส้นรอบวงโคนตน้ 25 เซนติเมตร  ส่วนจ านวนหน่อพบสายพนัธ์ุ THA132 และ THA 097 มีจ  านวนหน่อน้อย
ท่ีสุดท่ี 4 หน่อเท่ากนั  และสายพนัธ์ุ THA125 และ  THA025 มีจ านวนหน่อท่ี 4.33 หน่อเท่ากนั  ขณะท่ีสายพนัธ์ุ 
THA001 (check) มีจ  านวนหน่อ 4 หน่อ (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท ี1  การเจริญเติบโตทางดา้นความสูง  เส้นรอบวงโคนตน้  และจ านวนหน่อ 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    ตวัเลขท่ีตามดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัดา้นสดมภ ์ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  ใช ้ DMRT ท่ีระดบัความ  
                      เช่ือมัน่ 95 %  

        สายพนัธ์ุ 
 

ความสูง 

(เซนตเิมตร) 
เส้นรอบวงโคนต้น

(เซนตเิมตร) 
 

จ านวนหน่อ  
(หน่อ) 

 
THA157 
THA250 
THA280 
THA242 
THA027 
THA066 
THA060 
THA171 
THA170 
THA125 
THA132 
THA097 
THA025 
THA039 
THA001 

   127 bcd 
122 d 
147 a 
 124 cd 
132 b 
 124 cd 
 130 bc 
132 b 
132 b 

  126 bcd 
  126 bcd 
123 cd 

             113 e 
  127 bcd 
 127 bcd 

 

               41 a 
    27 bcde 
  34 abc 
  25 cde 
 35 ab 
24 e 

      31 bcde 
24 e 

     30 bcde 
  35 ab 

     28 bcde 
     33 abcd 
  35 ab 

      31 bcde 
  25 de 

4.67 ab  
5.67 ab  

             6.33 a  
             5.00 ab  

5.67 ab  
             6.33 a  
             6.33 a  

5.00 ab  
5.33 ab  
4.33 b  
4.00 b  
4.00 b  
4.33 b  
 4.67 ab  
4.00 b  

 
CV. 2.89 14.57 16.86 

 



2. ดา้นผลผลิตพบวา่  เผือกหอมทั้ง 15 สายพนัธ์ุให้ผลผลิตต่อไร่แตกต่างกนัโดยสายพนัธ์ุ THA025 ให้
ผลผลิตต่อไร่สูงท่ีสุดท่ี 3,436 กิโลกรัม สายพนัธ์ุ THA027 ให้ผลผลิตต่อไร่รองลงมาท่ี 3,371กิโลกรัม  และสาย
พนัธ์ุ THA280 ให้ผลผลิตต่อไร่ท่ี 3,326 กิโลกรัม  เปรียบเทียบกบัสายพนัธ์ุ THA001 (check) ท่ีให้ผลผลิตต่อไร่
ท่ี 2,917 กิโลกรัม (ตารางท่ี 2) 

จากผลการทดลองเผือกหอมทั้ง 15 สายพนัธ์ุมีการเจริญเติบโตทางดา้นความสูง ขนาดเส้นรอบวงโคน
ตน้ จ านวนหน่อ  และการให้ผลผลิตท่ีแตกต่างกนันั้น  มีความเป็นไดว้่าเผือกหอมในแต่ละสายพนัธ์ุมีลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมท่ีแตกต่างกนั (สมยศ, 2544)   ถึงแมจ้ะปลูกภายใตส้ภาวะน ้ าท่วมขงัและระดบัน ้ าท่ีมีความลึก
สม ่าเสมอกันก็ตาม  แต่ว่าเผือกหอมแต่ละสายพันธ์ุมาจาก germplasm type และสภาพพื้นท่ีปลูกท่ีต่างกัน  
นอกจากน้ีลกัษณะทางการเกษตรในเผอืกแต่ละพนัธ์ุก็แตกต่างกนั  สมยศ (2535) รายงานวา่  ระดบัความลึกและ
ปริมาณการให้น ้าจะมีผลต่อการสะสมน ้าหนกัแหง้ของพืช  เม่ือพืชไดรั้บน ้าในปริมาณมากพืชก็จะสะสมน ้าหนกั
แหง้ไดเ้พิ่มข้ึนเช่นกนั 

3.  คุณภาพการบริโภคและสมบติัทางเคมี  จากเกณฑ์การให้คะแนนในดา้นคุณภาพการบริโภค (eating 
quality) โดยท าให้เน้ือเผือกสุกดว้ยการน่ึงและให้คะแนนโดยการรับประทานพบวา่  เผือกหอมทุกสายพนัธ์ุให้
คุณภาพการบริโภคดี (good) และพอใชไ้ด ้(acceptaple)  โดยสายพนัธ์ุ THA097 ให้คุณภาพการบริโภคคุณภาพดี
ท่ีสุดท่ี 4 คะแนน  ส่วนสายพนัธ์ุอ่ืนๆ ให้คุณภาพการบริโภคพอใช้ได้ท่ี 3 คะแนน  ขณะท่ีสายพนัธ์ุ THA001 
(check) ให้คุณภาพการบริโภคคุณภาพดีท่ี 4 คะแนน  จากผลการทดลองพบว่า  คุณภาพการบริโภคของเผือกท่ี
ปลูกในพื้นท่ีน ้ าท่วมขงัและเผือกท่ีปลูกอยู่ในสภาพท่ีนา  สภาพสวน  หรือสภาพไร่  อยู่ในเกณฑ์คุณภาพการ
บริโภคท่ีไม่แตกต่างกนั  แสดงวา่ปริมาณของน ้ าไม่มีผลต่อคุณภาพการบริโภค  ทางดา้นความหอม  ความหวาน  
หรือความร่วนซุยของเน้ือเผือกเม่ือผ่านการท าให้สุกแล้ว   นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของ
ตวัอยา่งเผือกหอมพบวา่  เผอืกหอมมีค่าอมิโลสและค่าความหนืดต ่า  ถา้เทียบกบัแป้งขา้ว (แป้งขา้วหอมมะลิ) ซ่ึง
จะมีความนุ่มเละ  ไม่มีความเหนียว  ดงันั้นคุณสมบติัของแป้งเผือกควรจะน ามาท าอาหารประเภทกวนท่ีไม่
ตอ้งการความเหนียว  แต่ตอ้งการใหผ้ลิตภณัฑท่ี์เน้ือขน้ เช่น ครีม เป็นตน้ (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท ี2  การเจริญเติบโตทางดา้นผลผลิต  คุณภาพการบริโภค  และสมบติัทางเคมี   
         

 
 
 

 

        สายพนัธ์ุ 
 

ผลผลติ 
(กโิลกรัมต่อไร่) 

  คุณภาพการบริโภค 1/  
(คะแนน) 

 

THA157 
THA250 

 

 3,252 d  
2,059 l  

    
 

3 
3  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    ตวัเลขท่ีตามดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัดา้นสดมภ ์ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  ใช ้ DMRT ท่ีระดบัความ  
                  เช่ือมัน่ 95 %  
                                    1/   เกณฑก์ารใหค้ะแนนคุณภาพการบริโภค 
                                      1.  บริโภคไม่ได ้

2.  คุณภาพไม่ดี 
3.  พอใชไ้ด ้
4.  คุณภาพดี 
5.  คุณภาพดีมาก 
6.  คุณภาพดีท่ีสุด 
 

11.   สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
การศึกษาเพื่อหาพนัธ์ุเผือกท่ีเจริญเติบโตดี  ให้ผลผลิตสูง  และมีคุณภาพการบริโภคดี  เม่ือปลูกและ

เจริญเติบอยูใ่นสภาพน ้ าท่วมขงัเป็นระยะเวลานานนั้น  สรุปไดว้า่สายพนัธ์ุเผอืกท่ีมีการเจริญเติบโตดีไดแ้ก่ สาย
พันธ์ุ THA280, THA157, THA132 และ THA097  สายพันธ์ุเผือกท่ีให้ผลผลิตดีได้แก่ สายพันธ์ุ THA157, 
THA280, THA027, THA125, THA097, THA025, THA039 และ THA132  สายพนัธ์ุเผอืกท่ีใหจ้  านวนหน่อนอ้ย

CV. 0.51 

THA280 
THA242 
THA027 
THA066 
THA060 
THA171 
THA170 
THA125 
THA132 
THA097 
THA025 
THA039 
THA001 

 

3,326 c  
2,463 j  
3,371 b  
2,013 m  
2,820 i  
2,248 k  
3,047 g  
3,128 f  
2,908 h  
3,137 e  
3,436 a 
3,117 f  
2,917 h 

 

3  
3 
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3 
4 
3 
3 
4  
 



ไดแ้ก่ THA125, THA132, THA097 และ THA025 (เผือกท่ีให้จ  านวนหน่อนอ้ยจะท าให้หวั (corm) มีขนาดใหญ่  
เน่ืองจากตน้ไม่ตอ้งส่งอาหารไปเล้ียงหน่อและ cormel)  และจากการทดลองในเบ้ืองไดค้ดัเลือกสายพนัธ์ุเผือก
หอมจ านวน 8 สาย เพื่อน าไปท าการเปรียบเทียบพนัธ์ุเพื่อหาพนัธ์ุท่ีมีการเจริญเติบโตดี  ผลผลิตสูง และคุณภาพ
การบริโภคท่ีดีส าหรับน าไปปลูกในพื้นท่ีสภาพน ้าท่วมขงัต่อไป   

 
                                          12.  การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

จากการทดลองท าให้ได้พนัธ์ุเผือกท่ีผ่านเกณฑ์การคดัเลือกในเบ้ืองตน้  จ  านวน 8 สายพนัธ์ุ  ท่ีมีการ
เจริญเติบโตดี  ให้ผลผลิตสูง  และคุณภาพการบริโภคดี  เพื่อน าไปท าการปรับปรุงพนัธ์ุในวิธีการต่างๆ ให้ได้
พนัธ์ุท่ีดีและเหมาะสม  ส าหรับน าไปปลูกในพื้นท่ีสภาพน ้ าท่วมขงั  สามารถลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
เน่ืองจากการท่วมขังของน ้ าเป็นระยะเวลานานได้  และการเพิ่มโอกาสในอยู่รอดของเกษตรกรและภาค
การเกษตรไทยในสภาวะของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate change) ของโลก 

 
                                                     13.   เอกสารอ้างองิ 

ทวทีอง  หงส์ววิฒัน์.  2545.  สารานุกรมผกั.  ส านกัพิมพ ์ แสงแดดจ ากดั, กรุงเทพฯ.  หนา้ 152 – 153.     
นรินทร์ พูลเพิ่ม.  2538.  ผลงานวจิยัประจ าปี.  ศูนยว์จิยัพืชสวนพิจิตร  สถาบนัวจิยัพืชสวน กรมวชิาการเกษตร. 
นิรนาม.  2549.  แนะทางรวยปลูกเผอืกหอมพืชเศรษฐกิจ.  [ออนไลน์]  เขา้ถึงได:้    

http://www.dailynews.co.th/dailynews/pages/front th/popup news/Default.aspx?Newsid   
=88010&NewsType =1&Template=1.  3 มกราคม 2555.      

นิรนาม.  2552.  การคาดการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต.  [ออนไลน์]  เขา้ถึงได:้   
www.tmd.go.th/programs/uploads/intranet/DOCS/ncct-0008.pdf.  28 มิถุนายน 2555.         

นิรนาม.  2555.  ผลิตภณัฑก์รุบกรอบแป้งเผอืก. [ออนไลน์]  เขา้ถึงได:้ www.svc.ac.th/unevoc/projects.php -   
มาลินี  พิทกัษ,์  สมศรี  บุญเรือง  และรังสิมนัตุ ์ สัมฤทธ์ิ.  2537.  การปลูกเผอืกหอม.  กลุ่มพืชไร่  กอง   

ส่งเสริมพืชไร่นา  กรมส่งเสริมการเกษตร, กรุงเทพฯ.  22 หนา้. 
สมยศ เดชภิรัตนมงคล.  2535.  อิทธิพลของการขาดน ้าช่วงต่างๆ  ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของงา.   

วารสารเกษตรพระจอมเกลา้. 10(2):20-28. 
สมยศ เดชภิรัตนมงคล, สมมารถ อยูสุ่ขยิง่สถาพร  และนพวรรณ ประสาทเงิน.  2544.  ผลของการขาดน ้าท่ีมีต่อ   
             การเจริญเติบโตและผลผลิตของเผือกหอมพนัธ์ุพื้นเมือง.  [ออนไลน์]  เขา้ถึงได:้  http// www.   
        kucon.lib.ku.ac.th/Fulltext/KC4401063.pdf.  15 พฤศจิกายน 2556. 
 



สมยศ   เดชภิรัตนมงคล,  ธวชัชยั   อุบลเกิด  และสมมารถ  อยูสุ่ขยิง่สถาพร.   2547.  ผลของความลึกของน ้าท่ี   
             แตกต่างกนัท่ีมีผลต่อผลผลิตของเผอืกหอมพนัธ์ุพื้นเมือง 2 พนัธ์ุ.  ภาควชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืช  
             สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั.  กรุงเทพฯ.  51 หนา้. 
สมมารถ  อยูสุ่ขยิง่สถาพรและสมยศ  เดชภิรัตนมงคล.  2548.   ผลของปริมาณและความถ่ีของการใหน้ ้ามี ผลต่อ 
            การเจริญเติบโตและผลผลิตของเผือกหอม.  หนา้ 150 ในเอกสารก าหนดการประชุมและบทคดัยอ่การ 
            ประชุมวชิาการพืชสวนแห่งชาติคร้ังท่ี 5 วนัท่ี 26 -29 เมษายน 2548  ณ โรงแรมเวลคมัจอมเทียนบีช  
            พทัยา.  ชลบุรี. 
ไสว  พงษเ์ก่าและโสภณ  สินธุประมา.  2523.  การปลูกเผอืก.  สารานุกรมส าหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 
            [ออนไลน์]  เขา้ถึงได:้  http://guru.sanook.com/encyclopedia.   3 มกราคม 2555.         
Pandey, R.K., W.A.T. Herrera and A.N. Villegas. 1984. Drought response of grain legumes irrigation 
           gradient . II. Plant water status and canopy temperature. Agron. J. 76(2): 553-557. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

 
ภาพที ่1  เร่ิมปล่อยใหน้ ้าเขา้แปลงเม่ือเผือกอาย ุ20 วนั 

 

 
ภาพที ่2  สภาพน ้าท่วมแปลงเผอืกเม่ือเผือกอาย ุ60 วนั 

 

 
ภาพที ่3  เผอืกอาย ุ5 เดือน (ซา้ย) และระยะเก็บเก่ียวเม่ือเผอืกอาย ุ6 เดือน (ขวา) 

 



 
ภาพที ่4   ลกัษณะหวัเผอืกสายพนัธ์ุ THA001 

 

 
ภาพที ่5   ลกัษณะหวัเผอืกสายพนัธ์ุ THA039 

 

 
ภาพที ่6   ลกัษณะหวัเผอืกสายพนัธ์ุ THA125 

 


