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

ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างยั่งยืน 
กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาวิธีการควบคุมศัตรูพืชในการผลิตไพลที่มีคุณภาพ 
ชื่อการทดลองที่ 1.3   ศึกษาผลผลิตของไพลที่ได้จากหัวพันธุ์รุ่น G1 และ G2 เปรียบเทียบ

กับหัวพันธุ์ที่ได้จากแปลงปกติ 
  Study of the production Phlai of G1 and G2  were 

compared with the normal rhizome. 

   
ผู้ด าเนินการ 

พฤกษ์  คงสวัสดิ์/1  นิตยา คงสวสัดิ์ /1  ปราณ ีเถาโท/1  ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ /1  สัจจะ ประสงค์ทรัพย ์/2   

บทคัดย่อ 

ไพล  (Phlai : Zingiber cassumnar) เป็นพืชสมุนไพรที่มีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูง มีปัญหา
ส าคัญของการผลิตไพล คือ โรคหัวเน่าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งยังไม่มีวิธีการใดที่ควบคุมโรคดังกล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการใช้หัวไพลที่ปราศโรคหัวเน่าโดยการเพาะเลี้ยเนื้อเยื่อเป็นอีกวิธีที่ช่วยลดปัญหา
ดังกล่าว  แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงขั้นตอนการน าต้นและหัวพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปปลูกในสภาพ
แปลงปลูกจริง  ตลอดจนขั้นตอนการผลิตหัวพันธุ์ไพลที่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์   การทดลองนี้ได้ศึกษาผลของชนิด
หัวพันธุ์ไพลที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากขั้นตอนการผลิตหัวพันธุ์ ในรุ่นต่าง ๆ  โดย
แผนการทดลองแบบเปรียบเทียบต้นพันธุ์ไพลพันธุ์หยวกพิษณุโลก 8 กรรมวิธี  ได้แก่ 1.ปลูกด้วยต้นไพลรุ่น G0 
และเก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี 2.ปลูกด้วยหัวพันธุ์ไพลรุ่น G0 และเก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี  3.ปลูกด้วยหัวพันธุ์ไพลรุ่น G1 
และเก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี  4.ปลูกด้วยต้นไพลรุ่น G0 และเก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี 5.ปลูกด้วยต้นไพลรุ่น G0 และเก็บ
เกี่ยวที่อายุ 1 ปี      6.ปลูกด้วยหัวพันธุ์ไพลจากแปลงและเก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี  7.ปลูกด้วยหัวพันธุ์ไพลจาก
แปลงและเก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี (กรรมวิธีเกษตรกร) และ  8.ปลูกด้วยหัวไพลรุ่น G1 และเก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี 
ทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษปี  2555-2558   

ผลการทดลอง พบว่า ชนิดของต้นไพลและหัวพันธุ์ไพลที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีผลต่อขนาดต้น และผลผลิต
ไพลเมื่อปลูกในสภาพแปลงมาก  โดยการปลูกด้วยหัวไพลรุ่น G1 และเก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี และการปลูกด้วยหัว
ไพลรุ่น G1 และเก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี มีความขนาดต้นใหญ่ที่สุด  (58.7 x 37.9 เซนติเมตร และ 49.6 x 49.0 
เซนติเมตร ตามล าดับ) ใกล้เคียงกับการวีของเกษตร (ปลูกด้วยหัวพันธุ์ในแปลงและเก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี)  (49.6 
x 40.7 เซนติเมตร)  แต่การปลูกด้วยต้นและหัวไพลในรุ่น G0 ได้มีต้นขนาดเล็กไม่สามารถปลูกในเชิงการ
พาณิชย์ได้   จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตไพล ( ปี 2558 เกิดภาวะแล้งจัด มีปริมาณฝนตกทั้งปีเพียง 2 เดือน)  
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พบว่า การปลูกด้วยหัวไพลรุ่น G1 และเก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี มีขนาดหัวไพลเฉลี่ยใหญ่ที่สุด (910 กรัม) มากกว่า
การปลูกด้วยหัวพันธุ์ในแปลงเก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี  (control) (322.0  กรัม)  หรือมากกว่าถึงร้อยละ 35.4  แต่ 
ต้นไพลรุ่น G0 และหัวไพลรุ่น G0 มีผลผลิตต่ า  (20-30 กรัม และ 3- 7 กรัม ตามล าดับ)  และพบว่าต้นที่ปลูก
ด้วยต้น และหัวพันธุ์รุ่น G0 และหัวไพลรุ่น G1 ไม่มีอาการของโรคหัวเน่า แต่พบในต้นที่ปลูกจากหัวพันธุ์จาก
แปลงเก็บเก่ียวที่อายุ 2 ปี เพียงเล็กน้อยใน อาจเกิดจากหัวพันธุ์ดังกล่าวมีการสะสมโรคหัวเน่า  

สรุปผลการทดลอง  
มีเพียงหัวพันธุ์ไพลรุ่น G1 มีศักยภาพในน าไปปลูกผลผลิตหัวไพลในเชิงการพาณิชย์  ซึ่งให้ผลผลิต 900- 

1,200 กรัม/ต้น แต่ต้องเป็นหัวพันธุ์ที่มอีายุ 2 ปีขึ้นไป หรือใช้หัวพันธุ์ไพลรุ่น G2  ซ่ึงจะให้ผลผลิตหัวไพลสูง โดย
ผลผลิตที่ได้จะมากกว่าหัวพันธุ์จากแปลงไม่น้อยกว่า 3,700 กิโลกรัมต่อไร่หลังปลูก 2 ปี  
 
ทะเบียนเลขที่   
1/ ศูนย์วิจยัพืชสวนศรีสะเกษ   กรมวิชาการเกษตร อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  2/ สถาบันวจิัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ ฯ  

ค าน า 

ไพล  (Phlai : Zingiber cassumnar) เป็นพืชสมุนไพรที่มีความต้องการสูง  มีถิ่นก าเนิดในประเทศ
อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย   ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกไพลประมาณ 1,000 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย(เม่ือปลูก 
2 ปี) 720 กรัมต่อต้น หรือ 4,619 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกมากที่จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา  จันทบุรี บุรีรัมย์ และ 
นครราชสีมา พันธุ์ไพลที่นิยมปลูก คือ พันธุ์ไพลหยวก  กรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทย (2548)  รายงาน
การศึกษาความแตกต่างของพืชสกุล Zingiber โดยการจ าแนกลักษณะภายนอกและการเจริญเติบโตของไพล   
4 ชนิด คือ ไพลเหลือง (Z. cassumnar), ไพลปลูกเสก (Z.montanum), ไพลด า (Z. ottensii) และไพลม่วง 
(Zingiber. spp.)  พบว่า ไพลทั้ง 4 ชนิดมีการเจริญเติบโตเหมือนกันทั้งส่วนสูง จ านวนต้นต่อกอ และจ านวนใบ
ต่อต้น  แต่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในลักษณะของสีของใบ ความยาวของช่อดอก รูปร่างและสีของกลีบ
ประดับ และสีของเนื้อ  จรัญ (2553) ได้ศึกษาประเมินพันธุ์ไพลที่ให้ผลผลิตและสารส าคัญสูง โดยศึกษาในไพล 
4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์หยวก พันธุ์พ้ืนเมือง พันธุ์สีมวง และพันธุ์ปลูกเสก โดยเก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตเหง้าหลังปลูก 1 
ปี พบว่า ไพล 4 พันธุ์ ให้น้ าหนักสดไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุ์หยวกให้น้ าหนักสดสูงสุด 21.65 ตัน/ไร่ 
และพันธุ์พ้ืนเมืองให้น้ าหนักสดต่ าสุด 14.80 ตัน/ไร่  เมื่อวิเคราะห์หาปริมาณน้ ามันหอมระเหย พบว่า ไพล 4 
พันธุ์ มีแตกต่างกันทางสถิติ พันธุ์หยวกให้ปริมาณน้ ามันหอมระเหยสูงสุด 4.08 กรัม/น้ าหนักแห้ง 100 กรัม ไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์พ้ืนเมือง และพันธุ์สีม่วง ซึ่งให้ปริมาณน้ ามันหอมระเหย 3.52 และ 3.52 กรัม/
น้ าหนักแห้ง 100 กรัม ตามล าดับ แต่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์ปลูกเสกซึ่งให้ปริมาณน้ ามันหอมระเหยต่ าสุด 
2.96 กรัม/น้ าหนักแห้ง 100 กรัม แสดงเห็นได้ว่าปลูกไพลไม่จ าเป็นต้องปลูกและดูแลนานถึง 2 ปี  การปลูกไพล
ทั่วไปให้หัวพันธุ์ไพลอายุมากกว่า 1 ปี มีตาสมบูรณ์ โดยแบ่งหัวพันธุ์ให้มีน้ าหนัก 100 กรัม/หัว มีตา 2-5 ตา  
อัตราการใช้หัวพันธุ์  960 กก.ต่อไร่ แต่กรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทย (2548) รายงานผลการศึกษา
ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวไพลนาน 2-3 ปี เป็น ระยะเวลาที่เหมาะสมในการน าไปสกัดน้ ามัน (นิรนาม, 2549) โดย
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ผลผลิตหัวไพลอายุ 1 ปี ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 3,800 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และผลผลิตหัวไพลอายุ 2 ปี (ใช้สกัด
น้ ามัน) มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 4,600 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี   แต่ปัญหาส าคัญของการผลิตไพล คือ โรคหัวเน่าที่
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเข้าท าลาย ซึ่งยังไม่มีวิธีการใดที่จะสามารถควบคุมโรคหัวเน่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้นจ าเป็นต้องหาวิธีการป้องกันโรคดังกล่าวเพ่ือลดต้นทุนการผลิตการผลิตไพลลง  กรมวิชาการเกษตรได้
ศึกษาวิธีเพ่ือป้องกันก าจัดโรคหัวเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในสภาพแปลงปลูกสามารถควบคุมโรคได้ดีระดับ
หนึ่ง แต่กลับพบว่า หัวพันธุ์ไพลที่เกษตรกรใช้อยู่ในปัจจุบันมีการสะสมโรคหัวเน่าไว้เมื่อใช้ขยายปลูกนาน ๆ จะ
มีอาการโรครุนแรงขึ้นจนควบคุมไม่ได้  โงนั้นการใช้หัวพันธุ์ไพลที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือผลิตหัวพันธุ์
ไพลพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรเป็นวิธีการที่จะตัดปัญหาดังกล่าวแต่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไพลมีต้นทุนสูง 
จ าเป็นต้องหาความคุณค่าในการปลูกในแปลงในเชิงพาณิชย์ และขั้นตอนการผลิตเพ่ือถ่านทอดในเอกชน และ
หน่วยงานที่สนใจน าไปขยายผลในอนาคต 

วิธีด าเนินการ 

สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 
1. ต้นไพลพันธุ์หยวกพิษณุโลกรุ่น G0   และ G1 ตามกรรมวิธี และต้นพันธุ์ไพลพันธุ์หยวกพิษณุโลกที่ได้

จากแปลงปกติ 
2. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ขวดเพาะเลี้ยง และสารเคมีที่เก่ียวข้องกับ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
3. โรงเรือนควบคุมโรคและแมลง ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
4. แปลงปลูกไพล ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
5. สมุดและชุดอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ชุดอุปกรณ์ในการบันทึกภาพ ป้ายปักกรรมวิธี 

แบบและวิธีการทดลอง 

แบบและวิธีการทดลอง 
เดิมวางแผนการทดลอง แบบ RCB จ านวน  4  ซ้ า  4 กรรมวิธี  กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 หัวพันธุ์

ไพลปลอดโรครุ่น  G0 กรรมวิธีที่ 2 หัวพันธุ์ไพลปลอดโรครุ่น  G1 กรรมวิธีที่ 3 หัวพันธุ์ไพลควบคุมโรครุ่น 
G2   และกรรมวิธีที่ 4 เปรียบเทียบกับหัวพันธุ์ไพลที่ได้จากแปลงปกติ  ปลูกทดสอบในสภาพแปลงปลูก - 
ขนาดแปลงทดลองย่อย 1x2 เมตร ด าเนินการทดลองในปีพ.ศ. 2555 -2558   โดยใช้ไพลพันธุ์หยวก
พิษณุโลกในการทดลอง  แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ช่วง คือ 1. การเตรียมหัวพันธุ์ไพลในรุ่น G1 และ G2 

ตามกรรมวิธี (ในปีพ.ศ. 2555 – 2556) และ 2. ปลูกทดสอบในแปลงทดลองตามกรรมวิธีในปี 2557 และ
เก็บเก่ียวผลผลิตในปี 2558 

แต่ในวันที่ 21 -29 กันยายน 2556 เกิดน้ าท่วมศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษในแปลงปลูกไพลพันธุ์
หยวกพิษณุโลกรุ่น G1 และโรงเรือนปลูกไพลพันธุ์หยวกพิษณุโลกรุ่น G0 และรุ่น G1 โดยน้ าท่วมสูงกว่า 1 
เมตร ยาวนานถึง 8 วัน ให้แปลงปลูกดังกล่าวมีความชื้นสูงยาวนานกว่า 30 วัน ส่งผลต้นไพลในรุ่น G0 
และรุ่น G1 ที่เตรียมมาตลอด 2 ปี เสียหายเกือบทั้งหมด  แต่ได้เร่งเก็บเกี่ยวหัวพันธุ์ขึ้นก่อนก าหนด (เดิม
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จะเก็บเกี่ยวในเดือนต้นเดือนกุมภาพันธุ์ 2557 เพื่อปลูกทดสอบตามกรรมวิธีในเดือนพฤษภาคม 2557และ 
2558) ท าให้ไม่สามารถทดลองได้ตามแผนเดิม  

ในปี 2557 จึงได้ปรับแผนการทดลองเป็นการเปรียบเทียบชนิดของต้นและหัวพันธุ์ไพลพันธุ์หยวก
พิษณุโลก 5 กรรมวิธี กับหัวพันธุ์จากแปลงอายุ 1 และ 2 ปี (วิธีของเกษตรกร) รวม 7 กรรมวิธี   ได้แก่  

กรรมวิธีที่ 1.ปลูกด้วยต้นไพลรุ่น G0 เก็บเก่ียวที่อายุ 2 ปี  
กรรมวิธีที่ 2.ปลูกด้วยหัวพันธุ์ไพลรุ่น G0 เก็บเก่ียวที่อายุ 2 ปี   
กรรมวิธีที่ 3.ปลูกด้วยหัวพันธุ์ไพลรุ่น G1 เก็บเก่ียวที่อายุ 2 ปี   
กรรมวิธีที่ 4.ปลูกด้วยต้นไพลรุ่น G0 เก็บเก่ียวที่อายุ 1 ปี  
กรรมวิธีที่ 5.ปลูกด้วยต้นไพลรุ่น G0 เก็บเก่ียวที่อายุ 1 ปี        
กรรมวิธีที่ 6.ปลูกด้วยหัวพันธุ์ไพลจากแปลงเก็บเก่ียวที่อายุ 1 ปี  
กรรมวิธีที่ 7.ปลูกด้วยหัวพันธุ์ไพลจากแปลงเก็บเก่ียวที่อายุ 2 ปี (กรรมวิธีควบคุม)  
แต่ในปี 2558 มีหัวพันธุ์ไพลในรุ่น G1 เหลือจากการทดลองที่ 1.2  เพ่ือให้การทดลองสมบูรณ์ขึ้นจึง

ได้เพ่ิมกรรมวิธีอีก 1 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 8. ปลูกด้วยหัวไพลรุ่น G1 เก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี  รวมมี
กรรมวิธีเปรียบเทียบ 8 กรรมวิธี    

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. การเตรียมต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตามกรรมวิธี 

1.1 ท าการฟอกไพลหยวกพิษณุโลก (ไพลพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร) โดยใช้การฟอกด้วยคลอล็
อกซ์ 20 % นาน 10 นาที แล้วล้างน้ ากลั่น 2 ครั้ง และคลอล็อกซ์ 10 % นาน 10 นาที แล้วล้างน้ ากลั่น 2 
ครั้ง น ามาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS เติม BA 2 กรัมต่อลิตร (2,000 ppm.) จนเกิดยอดจ านวน
มากภายใน 1 -2 เดือน สามารถสับขยายได้ทุก 15 – 20 วัน  น าต้นไพลพันธุ์หยวกพิษณุโลก  (G0) ออก
ปลูกในเดือนกุมภาพันธุ์ 2555  และเดือนกุมภาพันธุ์– กรกฎาคม 2556 เก็บหัวพันธุ์ไพลในเดือนกุมภา
พันธุ์ 2557 และเตรียมต้นต้นไพลพันธุ์หยวกพิษณุโลก 1 (G0) และหัวพันธุ์ไพลจากแปลง เก็บเกี่ยวที่อายุ 
12 เดือน 
2. การปลูกทดสอบหัวพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพแปลง 

2.1 ในปี  2557  ปลูกต้นและหัวพันธุ์ ในแปลง 4 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 2 3 และ 7 (จะเก็บเก่ียว
เมื่ออายุ  2 ปี ) และ ในปี  2558  ปลูกต้นและหัวพันธุ์ ในแปลงอีก 4 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 4 5 6 และ 
8 (จะเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ  1 ปี )  เก็บข้อมูลในเดือนธันวาคม 2558 (หลังปลูก 9 และ 19 เดือน 

2.2 เตรียมแปลงปลูกปลูกขนาด 1 x 2 เมตร โดยใช้ปูนขาวอัตรา 5 กก.ต่อแปลง รองพ้ืนด้วยปุ๋ยสูตร
อัตรา 12:6:6 อัตรา 0.5  กก.ต่อแปลง ปลูกระยะปลูก 25 x 25 ซม. (แปลงละ 32 ต้น) คลุมแปลงด้วย
ฟางข้าว 

2.3 เตรียมหัวพันธุ์ไพลตามกรรมวิธี ให้ได้ขนาด 10 เซนติเมตร มีตา 2 – 3 ตา เพาะในตะกร้าขนาด 
36x 45 x 12 เซนติเมตรในขุยมะพร้าว รดน้ าให้ชุ่มจนเกิดยอดใหม่ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ย้าย
ลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ 
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2.4 ดูแล รดน้ าทั่วไป ฉีดยาควบคุมโรคและแมลงตามความเหมาะสม  
2.5 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตเมื่อไพลเจริญเติบที่ (พบว่า อยู่ในช่วงที่กรรมวิธีที่ปลูก 2 ปี ต้นไพลจะมี

ดอก) และเก็บเก่ียวผลผลในเดือนธันวาคม 2557 (ต้นไพลเหี่ยวเริ่มยุบตัว) 
2.6 เก็บข้อมูลอาการเชื้อโรคหัวเน่ากับพันธุ์ขมิ้นชันพันธุ์ตรัง 1 โดยการประเมินระดับการเกิดโรคหัว

เน่าและความทนทานต่อโรคหัวเน่าทีร่ะดับต่าง ๆ ของไพล ตามวิธีของ Winstead และ Kelman 
(1952) คือ 

1 = ต้นตาย 
2 = ใบเหี่ยว/เหลือง ทั้งหมด                     ใบแสดงอาการเป็นโรค 76-80 % ของพื้นที่ใบ 
3 = ใบเหี่ยว/เหลือง เกือบทั้งหมดยกเว้นยอด ใบแสดงอาการเป็นโรค 51-75 % ของพื้นที่ใบ 
4 = ใบเหลืองหรือเหี่ยวเพ่ิมข้ึน 2-3 ใบ        ใบแสดงอาการเป็นโรค 26-50 % ของพื้นที่ใบ  
5 = ใบที่ปลูกเชื้อเหี่ยว และ/หรือ เหลือง     ใบแสดงอาการเป็นโรค 1-25 % ของพ้ืนที่ใบ 

การบันทึกข้อมูล 
ข้อมูลด้านคุณภาพผลผลิต 
 ข้อมูลระดับความต้านทานโรคหัวเน่า 

เวลา และ สถานที่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ท าการทดลองใน  เดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2558 รวม 4 ปี 
สถานที่ท าการทดลอง 

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. การเตรียมหัวพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตามกรรมวิธี 

1.1  การเตรียมหัวพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในรุ่น รุ่น G 0 G1 และ G2 
2.1 การเตรียมหัวพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (กรรมวิธีที่ 2 (G1) กรรมวิธีที่ 3 (G2) และกรรมวิธีที่ 4  

ปี 2555   ขยายพันธุ์ไพลหยวกพิษณุโลกตามกรรมวิธีจ านวน 200 ต้น โดยการขยายพันธุ์โดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไพลและน าปลูกในโรงเรือนควบคุมโรคและแมลงจนได้หัวพันธุ์ในรุ่น G 0 และ ไดเ้ก็บเกี่ยว
ผลผลิตไพลหยวกพิษณุโลกในแปลงประมาณ 100 กิโลกรัม เก็บรักษาเพ่ือลงปลูกขยายต่อไปในเดือน พฤษภาคม 
2555 และ 2556 ต่อไป ดังภาพ 1 

ปี 2556  ขยายพันธุ์ไพลหยวกพิษณุโลกตามกรรมวิธีจ านวนปีละ 100 ต้น พบว่า ไพลหยวกพิษณุโลก
สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไพล น าปลูกในโรงเรือนควบคุมโรคและแมลง จนได้หัวพันธุ์ในรุ่น G 

0 และ และน าหัวพันธุ์ G0 ที่ได้ในปี 2555 มาปลูกในโรงเรีอนควบคุมโรคและแมลงเพ่ือผลิตเป็นหัวรุ่น G 1 จ านวน 
100 หัว  และแบ่งมาปลูกในแปลงเพ่ือผลิตเป็นหัวรุ่น G2 จ านวน 100 หัว  และ ดูแลไพลหยวกพิษณุโลกในแปลง
ประมาณ 100 กิโลกรัมเก็บรักษาเพ่ือลงปลูกขยายในเดือน พฤษภาคม 2557-2558  ดังภาพที่ 1 
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ภาพที ่1  ไพลหยวกพิษณุโลก ในรุ่น G0  G1  G2   และหัวพันธุ์ไพลที่ได้จากแปลงปกติ 

   
ต้นไพลหยวกพิษณุโลกในที่ปลูกจากต้นพันธุ์ในรุ่นG0 (ได้หัวพันธุ์รุ่น G0)และ หัวพันธุ์ในรุ่น G0 (ได้หัวพันธุ์รุ่น G1) 

    
 ต้นไพลที่ปลูกจากหัวพันธุ์ไพลในรุ่น G1 (ได้หัวพันธุ์รุ่น G2)  และ ต้นไพลที่ปลูกจากหัวพันธุ์ไพลที่ได้จากแปลงปกติ 

ในวันที่ 21 -29 กันยายน 2556 เกิดน้ าท่วมศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ (ภาพที่ 2) เนื่องจากอ่างเก็บน้ า
ในจังหวัดศรีสะเกษจ านวน 9 อ่าง จ าเป็นต้องระบายน้ าเพ่ือป้องกันอ่างเก็บน้ าแตกจากปัญหาปริมาณน้ าฝนตก
มากกว่าปกติ  ท าให้แปลงปลูกและโรงเรือนภายในศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษน้ าท่วมสูงประมาณ 1 เมตร นาน 
7 วัน แและแปลงปลูกชื้นจัดอีกนานกว่า 30 วันได้ส่งผลต้นไพลตามกรรมวิธีเสียหายมาก โดยเฉพาะหัวไพลใน
รุ่น G0 ในโรงเรือนที่ยังไม่ได้ลงหัว และไพลในรุ่น G2 ที่ปลูกลงในแปลงไม่สามารถย้ายได้  แต่ ได้เร่งเก็บหัวพันธุ์
ขึ้นก่อนก าหนดเพื่อวัดข้อมูลการพัฒนาของหัวไพลในรุ่นต่าง ๆ  

ภาพที่ 2 น้ าท่วมศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ในวันที่ 21 -29 กันยายน 2556 

 
ตัวไพลหยวกพิษณุโลกรุ่น G0 ในโรงเรือนที่ยังไม่ได้ลงหัว     ไพลในรุ่น G1 ที่ปลูกลงในแปลง 
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สภาพต้นไพลหยวกพิษณุโลกในรุ่น G1 ที่ปลูกลงในแปลงหลังเก็บเกี่ยว 

 
ด้วยขณะที่เกิดน้ าท่วมเป็นช่วงที่ไพลมีการเจริญทางล าต้น และเริ่มสร้างหัวและเหง้าใหม่ ท าให้หัวไพลที่

เก็บเก่ียวได้มีเนื้อเยื่อเป็นสีด ากระจายทั่วทั้งหัว  เมื่อน าหัวมาตัดแต่งส่วนที่เน่าทิ้งแช่ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา
และแบคทีเรียเพ่ือป้องกันอาการโรคเน่าล่ามไปส่วนอ่ืน ๆ แล้วผึ่งให้แห้ง 2 สัปดาห์ แล้วจึงน าปลูกในขุย
มะพร้าวที่แช่สารป้องกันก าจัดเชื้อรา และแบคทีเรีย หลังจากปลูก 3 เดือนเริ่มมีบางเหง่าแทงยอดอ่อน (ภาพที่ 
3)  พบว่าหัวพันธุ์ไพลที่เตรียมไว้ประมาณ 1,200 กิโลกรัม เน่าเสียหายเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะต้นไพล G0 ที่
ปลูกในโรงเรือน (เพ่ือผลผลิตเป็นหัวพันธุ์รุ่น G 0 ) และหัวรุ่น G1 ที่ปลูกในแปลง(เพ่ือผลผลิตเป็นหัวพันธุ์รุ่น G 2 )  
ตายเกือบทั้งหมด  

 

  

ภาพที่ 3 การงอกของหัวไพลหยวกพิษณุโลกที่เก็บเกี่ยวก่อนเวลา 5 เดือนในรุ่น G1 และ G2 
หัวไพลรุ่น G1          หัวไพลรุ่น G2 
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ท าให้ต้องปรับเปรียบวิธีการทดลองในปี 2557  ให้เป็นเพียงการเปรียบเทียบในกรรมวิธีที่เหลือและเริ่ม
งอกแล้ว โดยปรับกรรมวิธีเป็นการเปรียบ ได้แก่ 1.ต้นไพลรุ่น G0 ที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 2 ปี  2. หัวไพลรุ่นG0 ที่
เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 2 ปี  3.หัวไพลรุ่น G1 ที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 2 ปี 4.ต้นไพลรุ่น G0 ที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 1 ปี 5. หัว
ไพลรุ่น ที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 1 ปี   6.หัวไพลจากแปลง ที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 1 ปี และ 7.หัวไพลจากแปลง ที่เก็บ
เกี่ยวเมื่ออายุ 2 ปี (กรรมวิธีเกษตรกร)  โดยในปี  2558 ได้เพ่ิมกรรมวิธี ที่ 8 หัวไพลรุ่น G1 เก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี 
เพ่ิมให้เห็นผลที่สมบูรณ์ได้  

2. การปลูกเปรียบเทียบกรรมวิธีในสภาพแปลงปลูก    
2.1   ข้อมูลการเจริญเติบโตของไพลตามกรรมวิธี  

พบว่า ชนิดต้นไพลและหัวพันธุ์ไพลที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีผลต่อขนาดต้นไพลเมื่อปลูกในแปลงมาก  โดย
หัวไพลรุ่น G1เก็บเก่ียวที่อายุ 2 ปี และหัวไพลรุ่น G1เก็บเก่ียวที่อายุ 1 ปี ความขนาดต้นมากที่สุด  ( 58.7 x 37.9 
เซนติเมตร และ 49.6 x 49.0 เซนติเมตร ตามล าดับ) ซึ่งใกล้เคียงกับหัวพันธุ์ในแปลงที่ปลูก 2ปี  (control) (49.6 
x 40.7 เซนติเมตร)   และพบว่าการปลูกด้วยต้นและหัวไพลในรุ่น G0 มีต้นขนาดเล็กไม่สามารถปลูกเพ่ือผลิตหัว
ไพลในเชิงการพาณิชย์ได้  ต้องใช้หัวพันธุ์ในรุ่น G1 ควรมีอายุ 2 ปี หรือ ใช้หัวพันธุ์ไพลรุ่น G2 เท่านั้นจึงจะมี
ศักยภาพสามารถผลผลิตหัวพันธุ์ไพลในเชิงการค้า ดังข้อมูลด้านลง 

2.1.1 ขนาดต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) พบว่า  

2.1.2.1  ความสูงต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) พบว่า กรรมวิธีที่ 3 การปลูกด้วยหัวไพลรุ่น G1 และเก็บ
เกี่ยวที่อายุ 2 ปี มีความสูงต้นเฉลี่ยมากที่สุด คือ 58.7  เซนติเมตร ใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่  2  7 (control) และ  
8  มีความสูงต้นเฉลี่ย  51.9  49.6  49.6 และ 45.9 เซนติเมตร ตามล าดับ  แต่แตกต่างกับ กรรมวิธีที่ 2  4  
และ 5 ตามล าดับ มีความสูงเฉลี่ย 51.9  23.0  และ 21.8 เซนติเมตร ตามล าดับ  (ตารางที่ 1) 

2.1.2.2  ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย (เซนติเมตร) พบว่า กรรมวิธีที่ 8 การปลูกด้วยหัวไพลรุ่น G1 และ
เก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยมากที่สุด คือ  49.00 ซม. ใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่ 2  7 (control)  
6  และ 3  มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 42.7 40.7 40.4 และ 37.9 เซนติเมตร ตามล าดับ  แต่แตกต่างจาก
กรรมวิธีที่ 1  5 และ  4 มีความสูงเฉลี่ย 26.1  17.4 และ 16.9 เซนติเมตรตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

 
 
 

ตารางที่ 1 ขนาดต้นเฉลี่ย  ความสูงต้นเฉลี่ย (ซม.)   และ ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.) ของต้นไพลที่ได้จากปลูกจาก
หัวพันธุ์/ต้นพันธุ์ตามกรรมวิธี    

กรรมวิธ ี
ขนาดต้นเฉลี่ย (ซม.) 

ความสูงต้นเฉลี่ย   ความกว้างทรงพุ่ม 
1. ต้นไพลรุ่น G0 เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี  31.0 ± 12.5 26.1 ±  9.9 
2. หัวไพลรุ่นG0 เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี  51.9 ± 18.3 42.7 ± 15.8 
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3. หัวไพลรุ่น G1 เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี  58.7 ± 28.9 37.9 ± 18.7 
4. ต้นไพลรุ่น G0 เก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี  23.0 ±   9.5 16.9 ±   6.4 
5. หัวไพลรุ่น G0 เก็บเกี่ยวที่อาย1ุ ปี   21.8 ±   9.9 17.4 ±  7.2 
6. หัวไพลจากแปลง เก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี   45.9 ± 18.3 40.4 ± 15.3 
7. หัวไพลจากแปลง เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี 49.6 ± 19.9 40.7 ± 16.5 
8. หัวไพลรุ่น G1 เก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี  49.6 ± 23.3 49.0 ± 19.8 

CV 26.8% 23.8% 
สุ่มเก็บข้อมลูเฉลี่ยจ านวน 10 ตัวอย่างต่อกรรมวิธ ี

2.1.2 ขนาดใบเฉลี่ย พบว่า 

2.1.2.1  ความกว้างใบเฉลี่ย (เซนติเมตร) พบว่า กรรมวิธีที่ 2 การปลูกด้วยหัวไพลรุ่น G0 และเก็บ
เกี่ยวที่อายุ 2 ปี มีความกว้างใบเฉลี่ยมากที่สุด คือ  4.5 เซนติเมตร ใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่  3  7 (control)  
และ 6  มีความความกว้างใบเฉลี่ย 3.9  3.4 และ 3.4 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่แตกต่างจากกรรมวิธีที่ 8  1  5  
และ 4   มีความความใบเฉลี่ย 2.7  2.2  1.4  และ 1.4 เซนติเมตรตามล าดับ (ตารางที่ 2)   

2.1.2.2 ความยาวใบเฉลี่ย (เซนติเมตร) พบว่า กรรมวิธีที่ 2  การปลูกด้วยหัวไพลรุ่น G0 และเก็บ
เกี่ยวที่อายุ 2 ปี  มีความสูงต้นเฉลี่ยมากที่สุด คือ 24.1 เซนติเมตร ใกล้เคียงกับ กรรมวิธีที่ 3  7 (control)  6  
และ  8  มีความยาวใบเฉลี่ย 23.5  21.9  21.9 และ 17.6 เซนติเมตร ตามล าดับ แตกต่างจากกรรมวิธีที่ 1  4   
และ 5  มีความยาวใบเฉลี่ย 12.4  10.1  และ 9.9 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 2)   

2.1.2.3 จ านวนหน่อใหม่/ต้น (หน่อ) พบว่า  กรรมวิธีที่ 1 การปลูกด้วยต้นไพลรุ่น G0 และเก็บ
เกี่ยวที่อายุ 2 ปี มีจ านวนหน่อใหม่เฉลี่ยมากที่สุด คือ  4.2 หน่อ ใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่  8   3  และ 5  มีจ านวน
หน่อใหม่เฉลี่ย  3.9  3.8 และ 3.2 หน่อ ตามล าดับ ซ่ึงแตกต่างจาก กรรมวิธีที่  7 (control)  4   2  และ  6   มี
จ านวนหน่อใหม่เฉลี่ย 2.8   2.7  2.6  และ 1.8 หน่อ ตามล าดับ  (ตารางที่ 2)  ซ่ึงจะพบว่า จ านวนหน่อใหม่/ต้น 
มีความแปรปรวนสูงมาก 

ตารางท่ี 2 ขนาดใบเฉลี่ย : ความกว้างใบ ความยาวใบ (ซม.) และ จ านวนหน่อใหม่/ต้น (หน่อ/ต้น) ของต้นไพล
ทีไ่ด้จากปลูกจากหัวพันธุ์/ต้นพันธุ์ตามกรรมวิธี    

กรรมวิธ ี
ขนาดใบเฉลี่ย (ซม.) จ านวนหน่อใหม่/

ต้น (หน่อ/ต้น) ความกว้าง ความยาว  
1.ต้นไพลรุ่น G0 เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี  2.2 ± 1.0 12.4 ± 4.4 4.2 ± 1.6 
2.หัวไพลรุ่นG0 เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี  4.5 ± 1.6 24.1 ± 8.9 2.6 ± 2.0 
3.หัวไพลรุ่น G1 เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี  3.9 ± 1.5 23.5 ± 9.0 3.8 ± 2.5 
4.ต้นไพลรุ่น G0 เก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี  1.4 ± 0.4 10.1  ± 3.5 2.7 ± 1.5 
5. หัวไพลรุ่น G0 เก็บเกี่ยวที่อาย1ุ ปี   1.4 ± 0.6 9.9  ± 3.4 3.2 ± 2.0 
6.หัวไพลจากแปลง เก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี   3.4 ± 1.3 21.9  ± 8.1 1.8 ± 1.1 
7.หัวไพลจากแปลง เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี 3.4 ± 1.0 21.9  ± 7.9 2.8 ± 1.3 
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8.หัวไพลรุ่น G1 เก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี  2.7 ± 1.0 17.6  ± 7.0 3.9 ± 3.2 
CV 15.5% 16.3% 51.8% 

สุ่มเก็บข้อมลูเฉลี่ยจ านวน 10 ตัวอย่างต่อกรรมวิธ ี

2.2 ข้อมูลผลผลิตของไพลตามกรรมวิธี 

พบว่า ชนิดต้นไพลและหัวพันธุ์ไพลที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีผลต่อขนาดหัวไพลเมื่อปลูกในแปลงมาก  
โดยการปลูกด้วยหัวไพลรุ่น G1 และเก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี ให้ขนาดหัวไพลเฉลี่ยใหญ่ที่สุด (910 กรัม) ซึ่งมากกว่า
หัวพันธุ์ในแปลง (วิธีของเกษตรกร) (322.0  กรัม)  หรือมากกว่าร้อยละ 35.4   ส่วนต้นไพล และหัวไพลในรุ่น 
G0 มีผลผลิตต่ ามาก ( 20-30 และ 3- 7  กรัม /ต้น)  ท าให้หัวพันธุ์ไพลรุ่น G1 ที่เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี เป็น
กรรมวิธีเดียวที่มีศกัยภาพในเชิงการพาณิชย์  โดยมีผลผลิต 900- 1,200 กรัม/ต้น มากกว่าวิธีของเกษตรกร ดัง
ข้อมูลด้านล่าง 

1.2.2.1 น้ าหนักหัวต่อต้น (กรัม/ต้น) พบว่า กรรมวิธีที่ 3 การปลูกด้วยหัวไพลรุ่น G1 และเก็บเกี่ยวที่
อายุ 2 ปี มีน้ าหนักหัวต่อต้นเฉลี่ยมากที่สุด คือ  910  กรัม/ต้น  แตกต่างกับกรรมวิธีที่   7 (control)  6  8  4 
1 และ 2  มีน้ าหนักหัวต่อต้นเฉลี่ย 322.0  265.5  179.0  29.5  19.5  7.7   และ 2.3   กรัม/ต้น ตามล าดับ)   
น้ าหนักหัวมีความแปรปรวนสูงมาก   

แต่เมื่อแบ่งตามชนิดของต้นและหัวพันธุ์ไพลได้เป็น 4 กลัม คือ 1. การปลูกด้วยต้นพันธุ์ไพลรุ่น G0  

(กรรมวิธีที่ 1 และ 4)  2. การปลูกด้วยหัวพันธุ์ไพลรุ่น G0 (กรรมวิธีที่ 2 และ5 )  3.การปลูกด้วยหัวพันธุ์ไพลรุ่น 
G1 (กรรมวิธีที่  3 และ8)  และ    4.การปลูกด้วย หัวพันธุ์ไพลจากแปลง (กรรมวิธีที่ 6 และ 8 (control))  
พบว่า การปลูกด้วยหัวพันธุ์ไพลรุ่น G1 ให้น้ าหนักหัวต่อต้นเฉลี่ยมากที่สุด  910 และ 179.0 กรัม ตามล าดับ 
แตกต่างจากการปลูกด้วยหัวพันธุ์ไพลจากแปลง (กรรมวิธีที่ 7 (control) และ 6)  การปลูกด้วยต้นพันธุ์ไพลรุ่น 
G1 (กรรมวิธีที่ 4 และ 1)  และการปลูกด้วยหัวพันธุ์รุ่น G0 (กรรมวิธีที่ 5 และ 2 ) โดยมีน้ าหนักหัวต่อต้นเฉลี่ย
มากที่สุด  (322.0 และ 265.5 กรัม)  ( 29.5 และ 19.5 กรัม)  และ (7.7 และ 2.3 กรัม) ตามล าดับ (ตารางที่ 3 
และภาพท่ี 4)   

1.2.2.2 จ านวนหัวต่อกอ (เหง้า) พบว่า กรรมวิธีที่  3  ปลูกด้วยหัวไพลรุ่น G1เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี มี
จ านวนหัวเฉลี่ยมากที่สุด คือ 5.9 เหง้า ใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่ 8 6  และ 7 (control) มีจ านวนหัวเฉลี่ย 4.6  
3.1  และ 3.0  เหง้า ตามล าดับ แต่แตกต่างจากกรรมวิธีที่  4  5  1 และ 2  มีจ านวนหัวเฉลี่ย 2.5  2.3  2.3  
และ 1.7  เหง้า ตามล าดับ ดังตารางที่ 10        ซึ่งพบว่าจ านวนหัวต่อกอมีความแปรปรวนสูงมาก (ตารางที่  
3)   

1.2.2.3 จ านวนแง่งต่อหัว (แง่ง) พบว่า กรรมวิธีที่ 3 ปลูกด้วยหัวไพลรุ่น G1 และเก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ป ีมี
จ านวนแง่งต่อเหง้าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  8.7 แง่ง  ใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่  7  (control) 6  และ 8 มีจ านวนแง่ง
ต่อเหง้าเฉลี่ย 6.6 0 และ 5.2 แง่ง ตามล าดับ แต่แตกต่างกับกรรมวิธีที่ 8  1  2 5 และ 4  มีจ านวนแง่งต่อเหง้า
เฉลี่ย  4.6  3.5  3.2  2.6  และ 2.4 แง่ง    ดังตารางที่  3 ซ่ึงพบว่าจ านวนแง่งต่อหัว มีความแปรปรวนสูงมาก 
(ตารางท่ี  3)   
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ตารางท่ี 3  น้ าหนักหัวต่อกอ(กรัม)  (ซม.)  จ านวนหัวเฉลี่ยต่อกอ (เหง้า) และ จ านวนแง่งเฉลี่ยต่อหัว (แง่ง) ของ
หัวไพลที่ได้จากปลูกจากหัวพันธุ์/ต้นพันธุ์ตามกรรมวิธี    

กรรมวิธ ี
น้ าหนักหัวต่อกอ

(กรัม) 
จ านวนหัวเฉลี่ยต่อ

กอ (เหง้า) 
จ านวนแง่งเฉลี่ยต่อ

หัว (แง่ง) 
1.ต้นไพลรุ่น G0 เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี  19.5 ± 3.7 2.3 ± 0.5 3.5 ± 1.0 
2.หัวไพลรุ่น G0 เก็บเกี่ยวที่อาย ุ2 ปี  2.3  ± 0.5 1.7 ± 0.8 3.2 ± 0.4 
3.หัวไพลรุ่น G1เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี  910.0  ± 393.7 5.9 ± 3.3 8.7 ± 3.6 
4.ต้นไพลรุ่น G0 เก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี  29.5  ± 11.2 2.5 ± 1.1 2.4 ± 0.7 
5.หัวไพลรุ่น G0 เก็บเกี่ยวที่อาย1ุ ปี   7.7  ± 2.1 2.3 ± 1.2 2.6 ± 0.7 
6.หัวไพลจากแปลง เก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี   265.5  ± 140.4 3.1 ± 1.2 5.2 ± 2.6 
7.หัวไพลจากแปลง เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี 322.0  ± 188.8 3.0 ± 1.3 6.6 ± 5.0 
8.หัวไพลรุ่น G1เก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี  179.0  ± 225.7 4.6 ± 2.6 4.6 ± 2.6 

CV 83.33% 55.18% 56.21% 
สุ่มเก็บข้อมลูเฉลี่ยจ านวน 10 ตัวอย่างต่อกรรมวิธ ี

ภาพที่ 4 ขนาดและลักษณะของหัวไพลที่ได้จากปลูกจากหัวพันธุ์และต้นพันธุ์ตามกรรมวิธี    

 

1.2.2.4 ความกว้างหัวเฉลี่ย พบว่า กรรมวิธีที่ 7 ปลูกด้วยหัวไพลจากแปลง และเก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี 
(control)  มีความกว้างหัวเฉลี่ยมากที่สุด คือ  8.7  เซนติเมตร.  ใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่ 6 2  และ 8  มีความ
กว้างหัวเฉลี่ย  8.2  8.2  และ 6.7  เซนติเมตร ตามล าดับแตกต่างจาก กรรมวิธีที่  1  4  5 และ 2 มีความ
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กว้างหัวเฉลี่ย  4.4  2.7 2.4   และ 2.3  เซนติเมตร ตามล าดับ  (ตารางท่ี  4) ซ่ึงพบว่าความกว้างหัวเฉลี่ยมี
ความแปรปรวนสูง 

1.2.2.5 ความยาวหัวเฉลี่ย พบว่า กรรมวิธีที่ 3 ปลูกด้วยหัวไพลรุ่น G1 และเก็บเก่ียวที่อายุ 2 ปี มีความ
กว้างหัวเฉลี่ยมากที่สุด คือ  16.7  เซนติเมตร.  ใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่ 7 6 4 8   และ  5  มีความกว้างหัวเฉลี่ย  
14.2  13.8 11.1 10.8  และ 10.1  เซนติเมตร ตามล าดับ แต่แตกต่างจาก กรรมวิธีที่  1 และ 2 มีความกว้าง
หัวเฉลี่ย  4.9  และ 2.4  เซนติเมตร ตามล าดับ  (ตารางที่  4) ซึ่งพบว่าความยาวหัวเฉลี่ย มีความแปรปรวนสูง 

1.2.2.6  สีเนื้อของหัวไพล  พบว่า กรรมวิธีที่ 7 ปลูกด้วยหัวไพลจากแปลง และเก็บเก่ียวที่อายุ 2 ป ี
(control)  มีสีเนื้อหัวเข้มมากที่สุด คือ Y 14 B  เซนติเมตร.  ใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่   8  และ 6  มีสีเนื้อหัว Y 
14 B  และ Y 14 c  ตามล าดับ แต่แตกต่างจากกรรมวิธีที่  3   5  2  4 และ 1  มีสีเนื้อหัว Y 13 A  Y 13 C  Y 
13 C Y 13 D  และ Y 6 D  ตามล าดับ (ตารางที่  4 และภาพที่ 5) 

ตารางท่ี 4  ขนาดหัวเฉลี่ย : ความกว้างหัวเฉลี่ย (ซม.) ความยาวหัวเฉลี่ย (ซม.) และสีเนื้อของหัวไพลที่ได้จาก
ปลูกจากหัวพันธุ์/ต้นพันธุ์ตามกรรมวิธี    

กรรมวิธ ี
ขนาดหัวเฉลี่ย (ซม.) สีเนื้อ 

ความกว้างหัว ความยาวหัว 
1. ต้นไพลรุ่น G0 เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี  4.4  ± 1.0 4.9 ± 0.7 Y 6 D 
2. หัวไพลรุ่น G0 เก็บเกี่ยวที่อาย ุ2 ปี  2.4  ± 0.5 2.4 ± 0.5 Y 13 D 
3. หัวไพลรุ่น G1 เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี  8.2  ± 2.9 16.7 ± 6.6 Y 13 A 
4. ต้นไพลรุ่น G0 เก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี  2.7  ± 0.9 11.1 ± 1.2 Y 13 D 
5. หัวไพลรุ่น G0 เก็บเกี่ยวที่อาย1ุ ปี   2.3  ± 0.5 10.1 ± 1.5 Y 13 C 
6. หัวไพลจากแปลง เก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี   8.2  ± 3.0 13.8 ± 4.5 Y 14 C 
7. หัวไพลจากแปลง เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี 8.7  ± 1.2 14.2 ± 2.1 Y 14 A 
8. หัวไพลรุ่น G1 เก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี  6.7  ± 3.1 10.8 ± 5.0 Y 14 B 

CV 36.09% 33.26%  
สุ่มเก็บข้อมลูเฉลี่ยจ านวน 10 ตัวอย่างต่อกรรมวิธ ๊

ภาพที่ 5  สีเนื้อของไพลที่ได้จากปลูกจากหัวพันธุ์/ต้นพันธุ์ตามกรรมวิธี    
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1.2.3  ข้อมูลระดับความทนทานโรคหัวเน่า 

พบว่า ต้นไพลหยวกพิษณุโลกทุกกรรมวิธีมีความทนทานโรคในระดับสูงมาก อยู่ที่ระดับ 4.72 – 
5.00  เนื่องจากเป็นพันธุ์ไพลทีผ่่านการคัดเลือกพันธุ์มาระดับหนึ่งแล้ว  โดยสายต้นหยวกพิษณุโลก เป็นสายต้นที่
มีสารส าคัญสูง มีความทนทานโรคหัวเน่าสูง  แต่พบว่า ต้นที่ปลูกจากหัวพันธุ์จากแปลงนาน 2 ปี มีอาการโรคหัว
เน่าเล็กน้อยอาจเกิดจากต้นได้สัมผัสโรคดังกล่าวข้ามปี ท าให้มีการสะสมโรคหัวเน่า ซึ่งแตกต่างจากหัวพันธุ์จาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในรุ่น G0 และ G1 ที่มีการควบคุมป้องกันโรคหัวเน่าตลอดการผลิต  โดยจะสังเกตได้จากต้น
ขมิ้นชันตรัง1 ที่ปลูกในแปลงข้างเคียงเกิดอาการของโรคหัวเน่ารุนแรง ซึ่งขมิ้นชันตรัง 1 เองเป็นพันธุ์ที่ค่อยข้าง
อ่อนแอต่อโรคดังกล่าวอยู่แล้ว  มีระดับความทนทานโรค 2.75 แต่ขม้ินตรัง 2 มีความทนทานโรคมากว่าเล็กน้อย 
3.5 (ตารางที่ 5) 

ตารางที่ 5 ความทนทานโรคหัวเน่า (ระดับ) ต้นไพลที่ปลูกจากต้นและหัวพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ
แปลงปลูก 8 กรรมวิธี และขม้ินชันพันธุ์ตรัง 1 และตรัง 2 

กรรมวิธ ี ความทนทานโรคหัวเน่า(ระดับ) 
1. ต้นไพลรุ่น G0 เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี 5.00 
2. หัวไพลรุ่น G0 เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี 5.00 
3. หัวไพลรุ่น G 1 เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี 5.00 
4. ต้นไพลรุ่น G 0 เก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี 5.00 
5. หัวไพลรุ่น G 0 เก็บเกี่ยวที่อาย1ุ ปี 5.00 
6. หัวไพลจากแปลงเก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี 5.00 
7. หัวไพลจากแปลง เก็บเกี่ยวที่อายุ 2 ปี 4.72 
8. หัวไพลรุ่น G1 เก็บเกี่ยวที่อายุ 1 ปี 5.00 
9. ขมิ้นชันพันธุ์ตรัง 1  2.75 
10. ขมิ้นชันพันธุ์ตรัง 2  3.50 

 ภาพที่ 6  การทนทานต่อโรคหัวเน่าที่แสดงที่ใบของไพลหยวกพิษณุโลกในรุ่น G0   G1  หัวจากจากแปลง และ 
ขม้ินชันตรัง1       

ไพลหยวกรุ่น G0                ไพลหยวกรุ่น G1             ไพลหยวกจากแปลง            ขม้ินชันตรัง1 
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   ไพลหยวกรุ่น G1                                                   ขม้ินชันตรัง1 และตรัง2    

 

สรุปผลการทดลอง 
 มีเพียงหัวพันธุ์ไพลรุ่น G1 มีศักยภาพในน าไปปลูกผลผลิตหัวไพลในเชิงการพาณิชย์ ซึ่งให้ผลผลิต 900- 

1,200 กรัม/ต้น แต่ต้องเป็นหัวพันธุ์ที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป หรือใช้หัวพันธุ์ไพลรุ่น G2  โดยผลผลิตที่ได้จะมากกว่าหัว
พันธุ์จากแปลงไม่น้อยกว่า 3,700 กิโลกรัมต่อไร่หลังปลูก 2 ปี  

ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาพืชสกุลขิงข่าอ่อนแอต่างโรคหัวเน่าที่เกิดจากแบคทีเรีย ท าให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 30 – 50  
หากเกษตรกรสามารถเข้าถึงหัวพันธุ์ปลอดโรคหัวเน่า หรือสามารถควบคุมความรุนแรงของโรคหัวเน่าในแหล่ง
ปลูกหลักจะสามารถเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 – 20  แต่การผลผลิตหัวพันธุ์ปลอดโรคหัว
เน่ามีข้ันตอนและเวลายุ่งยากมากเกษตรกรไม่สามารถด าเนินการได้เอง และต้องใช้หัวพันธุ์ไพลปลอดโรคหัวเน่า
จ านวนมากถึง  1,000 ตัน/ปี  จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในปัจจุบัน  ดังนั้นรัฐบาลควรมี
นโยบายส่งเสริมให้มกีารผลิตหัวพันธุ์ปลอดโรคหัวเน่าในเชิงการค้าให้ชัดเจน   
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