
1 
 

รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุดปี 2562 
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กิจกรรมที ่4          การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาและกระเจียว   

การทดลองที่ 4.2    คัดเลือกและประเมินปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์ทนทานต่อโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย                

                        Selection and Evaluation of Curcuma hybrid lines to Bacterial Wilt tolerance 

คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางสุธามาศ  ณ น่าน                ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
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บทคัดย่อ 

 

การคัดเลือกและประเมินปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์ทนทานต่อโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia 

solanacearum ด าเนินการทดลองระหว่างปีพ.ศ. 2559-2562 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย วางแผนการทดลอง

แบบ RCBD ประกอบด้วย 14 กรรมวิธี 3 ซ้ า โดยกรรมวิธีคือ ปทุมมาลูกผสมจ านวน 12 สายพันธุ์เปรียบเทียบกับ

ปทุมมาเชียงใหม่ พันธุ์การค้าอ่อนแอต่อโรคเหี่ยว และสโนว์ไวท์ทีเ่ป็นพันธุ์การค้าทนทานต่อโรค ผลการทดลอง

คัดเลือกปทุมมาลูกผสมได้ทั้งหมดจ านวน  5 สายพันธุ์ ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อโรคเหี่ยวในระดับปานกลางและสูง

ซ่ึงมีลักษณะดีตรงตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ แบ่งปทุมมาลูกผสมที่คัดเลือกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทไม้ตัดดอก จ านวน 3  สายพันธุ์คือ  Cur-bw-007 Cur-bw-013 และ Cur-bw-016  ประเภทไม้กระถาง

จ านวน  2 สายพันธุ์คือ Cur-bw 001 และ Cur-bw-014   
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รหัสการทดลอง 01-22-59-01-04-00-01-59 
1ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย   2ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืชเชียงใหม่  
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ค าน า 

การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะรูปทรงดอก สีดอก
แปลกใหม่และใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจากพันธุ์เดิม ปัจจุบันยังไม่พบรายงานการปรับปรุงพันธุ์ให้ต้านทานหรือ
ทนทานต่อโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum   และยังไม่มีพืชในสกุลกระเจียวสายพันธุ์
ใดที่มีรายงานว่าต้านทานต่อโรคเหี่ยว จากการศึกษาปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ RS ต่อการเกิดโรคเหี่ยวของพืช
วงศ์ขิง พบว่าพืชในวงศ์นี้มีบัวชั้น (Curcuma cordata) เพียงชนิดเดียวที่แสดงความทนทานต่อการเกิดโรคเหี่ยว 
(นิยมรัฐ, 2544)     ในปี 2552-2556 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ด าเนินงานวิจัยสร้างลูกผสมปทุมมาสายพันธุ์
ต้านทานต่อโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว จากการทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคในเรือนทดลอง แล้วจึงได้
คัดเลือกและผสมพันธุ์พืชกลุ่มกระเจียว/ปทุมมา ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อโรคเหี่ยวกับพันธุ์การค้ากลุ่มปทุมมา ปทุม
รัตน์ บัวขาวและบัวลาย เพ่ือให้ได้ลูกผสมที่มีความต้านทานหรือทนทานต่อโรค พร้อมทั้งมีลักษณะดีตรงตามความ
ต้องการของตลาด ส าหรับการพัฒนาต่อเป็นพันธุ์การค้า ผลการทดลองสามารถคัดเลือกลูกผสมที่มีคุณสมบัติ
ทนทานต่อโรคเหี่ยวในระดับสูงรวม 12 คู่ผสม ซึ่งเป็นการทดสอบเบื้องต้นในเรือนทดลอง และแปลงทดลองของ
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายเท่านั้น ยังไม่ได้ท าการคัดเลือกคู่ผสมที่มีลักษณะดีเด่นและเพ่ิมปริมาณหัวพันธุ์ เพ่ือที่จะ
ขยายผลไปทดสอบและประเมินศักยภาพของลูกผสมต่อในแปลงเกษตรกรซึ่งเป็นแหล่งปลูกส าคัญในจังหวัด
เชียงรายหรือเชียงใหม่ วัตถุประสงคข์องการคัดเลือกและประเมินปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์ทนทานต่อโรคเหี่ยวจาก
เชื้อแบคทีเรีย เพ่ือให้ได้ปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์ที่ทนทานหรือต้านทานต่อโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซ่ึงมี
ลักษณะดีเด่นตรงตามความต้องการของตลาด ส าหรับใช้ในการทดสอบการผลิตและตลาดในแปลงเกษตรกรต่อไป 

 

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. วัสดุปลูกประกอบด้วยแกลบดิบ ถ่านแกลบ(แกลบด า) ทรายหยาบ ดินผสมปุ๋ยคอกเก่า  
2. อุปกรณ์ปลูกพืชในเรือนทดลอง เช่น ถุงพลาสติกสีด าชนิดพับข้างขนาด 7x14 นิ้ว ปุ๋ยเคม ี
3. หัวพันธุ์ปทุมมาลูกผสม จ านวน 12 สายพันธุ์ และพันธุ์การค้าเปรียบเทียบ 2 พันธุ์ 
4. แบคทีเรีย R. solanacearum ไอโซเลทที่มีความรุนแรงในการก่อโรคเหี่ยว 
5. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)  และ เครื่องเขย่า (shaker) 
6. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อความดันด้วยไอน้ า (Autoclave) 
7. สารเคมีเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย, อุปกรณ์และเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 
8. ตู้เขี่ยเชื้อ 

 
วิธีการ  

วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 3 ซ้ า 14 กรรมวิธี โดยกรรมวิธีคือปทุมมาลูกผสมและพันธุ์การค้า 
ประกอบด้วย ปทุมมาลูกผสม Cur-bw-001, Cur-bw-002, Cur-bw-003, Cur-bw-005, Cur-bw-007,    
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Cur-bw-011, Cur-bw-013, Cur-bw-014, Cur-bw-016, Cur-bw-018, Cur-bw-023, Cur-bw-024, พันธุ์
การค้าปทุมมาเชียงใหม่ และพันธุ์สโนว์ไวท์ 
 
 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  (1) เตรียมหัวพันธุ์ปทุมมา ลูกผสมสายพันธุ์ที่ใช้ในการทดลองได้จากการปรับปรุงพันธุ์ในโครงการวิจัยและ
พัฒนาปทุมมา/กระเจียวในปี  2556 ซึ่งเป็นกลุ่มที่แสดงความทนทานต่อโรคเหี่ยวในระดับสูงจ านวน 12 สายพันธุ ์
วัสดุปลูกและวัสดุการเกษตรที่ใช้ในการทดลอง ใช้พ้ืนที่แปลงทดลองขนาด 2 งานภายในศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  

(2) ปลูกปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์ทดสอบจ านวน 12 คู่ผสม เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้า 2 พันธุ์ พร้อมติดตั้ง
ระบบการให้น้ า ใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นปทุมมาให้เจริญเติบโตตามค าแนะน า GAP (ปทุมมา) ของกรมวิชาการเกษตร 

(3) คัดเลือกปทุมมาลูกผสมจากแต่ละคู่ผสม โดยประเมินศักยภาพความทนทานต่อโรคเหี่ยวในระดับสูง  
และลักษณะเบื้องต้นจากลักษณะพฤกษศาสตร์เพ่ือคัดเลือกลูกผสมที่ดี โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ ลักษณะทรง
ต้นดี ดอกชูเหนือทรงพุ่ม ก้านดอกแข็งแรงยาวตรง กลีบดอกแข็ง และดอกมีสีสันสวยงาม มีอายุการปักแจกัน
มากกว่า 7 วัน  
  (4) เตรียมแบคทีเรีย R. solanacearum (inoculum) เลีย้งเพ่ิมปริมาณบนอาหาร Nutrient Glucose   
Agar (NGA) และ Nutrient Glucose Broth (NGB) นาน 48 ชั่วโมง  น าแบคทีเรียที่ได้ละลายในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 
ปรับปริมาณความเข้มข้นของเชื้อโดยใช้เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ให้ค่า optical density (OD) เท่ากับ 0.2 ที่
ความยาวคลื่นแสง 600 นาโนเมตร ได้แบคทีเรียที่มีความเข้มข้น 3-5 x 106 หน่วยโคโลนตี่อมิลลิลิตร น าไปปลูกเชื้อ
สาเหตุโรคเหี่ยวเมื่อปทุมมาอายุได้ 60 วันหลังจากงอกเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุด  

(5) บันทึกผลการทดลอง บันทึกลักษณะประจ าพันธุ์หรือลักษณะพฤกษศาสตร์ของลูกผสม ตรวจนับ
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยว และประเมินระดับโรคที่เกิดกับลูกผสมในแต่ละสายพันธุ์โดยให้คะแนนระดับการเกิด
โรคด้วยสายตา ตามวิธีการของ Windstead and Kelman (1952) แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่   
               1 = ไม่แสดงอาการเหี่ยว, 2 = 1/3 ของใบทั้งต้นเหี่ยว, 3 = 1/3 – 2/3 ของใบทั้งต้นเหี่ยว,  
               4 = ทั้งต้นเหี่ยวยกเว้นยอด และ 5 = พืชเหี่ยวตายทั้งต้น 

(6) ประเมินคุณค่าการใช้ประโยชน์ของปทุมมาลูกผสม โดยเกษตรกร นักวิจัยด้านไม้ดอก และผู้ใช้
ประโยชน์ ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกปทุมมาเพ่ือใช้เป็นไม้ตัดดอก ไม้กระถาง หรือใช้ส าหรับตกแต่งสถานที่ทั่วไป 
ประกอบกับประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

 (7) วิเคราะห์ผลการทดลอง   สรุปผลและรายงานผลการทดลอง 
 

สถานที่ท าการทดลอง   ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  อ.เมือง  จ.เชียงราย                              
ระยะเวลาด าเนินการทดลอง  ตุลาคม 2558 – กันยายน 2562 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ปี 2559 เพ่ิมปริมาณหัวพันธุ์ของปทุมมาลูกผสม และพันธุ์การค้าเปรียบเทียบจ านวน 14 พันธุ์โดยวิธีการ
ปลูกในวัสดุปลอดเชื้อโรค จากนั้นท าการปลูกทดสอบเพื่อคัดเลือกและประเมินพันธุ์ในปี 2560-62 ตามกรรมวิธีที่
ก าหนด ไดร้วบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเจริญเติบโต และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของลูกผสมแต่ละสาย
พันธุ์ ได้แก่ ขนาดความกว้างทรงพุ่ม ความสูงของทรงพุ่ม ความยาวก้านดอก สีดอก กลีบประดับส่วนบนและ
ส่วนล่าง จ านวนหน่อต่อต้น จ านวนดอกต่อต้น และประเมินคุณค่าการใช้ประโยชน์ ผลการทดลองสามารถบันทึก
ข้อมูลลักษณะดังกล่าวได้ทั้งหมดจ านวน 14 สายพันธุ์ คือ Cur-bw-001, Cur-bw-002, Cur-bw-003, Cur-bw-
005, Cur-bw-007, Cur-bw-011, Cur-bw-013, Cur-bw-014, Cur-bw-016, Cur-bw-018, Cur-bw-023, 
Cur-bw-024, พันธุ์การค้าปทุมมาเชียงใหม่ และสโนว์ไวท์ (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1)  
การประเมินศักยภาพเบื้องต้นจากลักษณะประจ าพันธุ์ที่ปรากฏของปทุมมาลูกผสมแต่ละสายพันธุ์ เพ่ือคัดเลือก
คู่ผสมที่ดี เกณฑ์การคัดเลือกส าหรับไม้ตัดดอกมีดังนี้ ลักษณะทรงต้นดี ดอกชูเหนือทรงพุ่ม ก้านดอกแข็งแรงยาว
ตรง สามารถรับน้ าหนักดอกได้ดี กลีบดอกแข็ง ดอกมีสีสันสวยงาม และอายุการใช้งานนานกว่า 7 วัน (ธีรพันธ์, 
2557) ในกรณีปทุมมาพันธุ์กระถางมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก (criteria) คือ ออกดอกเร็ว ดอกมีรูปทรงและสีสัน
สวยงาม  ลักษณะต้นเหมาะสมกับขนาดกระถาง ก้านดอกยาวชูเหนือทรงพุ่ม แตกกอและออกดอกต่อเนื่อง มีอายุ
ดอกอยู่บนต้นได้นาน จากการรวบรวมบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ดังกล่าว ท าให้แบ่งปทุมมาลูกผสมเป็น 2 
ประเภท ตามลักษณะการใช้งานเป็นไม้กระถาง จ านวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ Cur-bw-001, Cur-bw-005, Cur-bw-
014, Cur-bw-016 และ Cur-bw-018  ประเภทไม้ตัดดอกจ านวน 7 สายพันธุ์ได้แก่  Cur-bw-002,  Cur-bw-
003, Cur-bw-007, Cur-bw-011, Cur-bw-013, Cur-bw-023 และ Cur-bw-024 ซ่ึงลักษณะประจ าพันธุ์ที่
ท าการศึกษาประกอบด้วย 
 1.ขนาดความกว้างและความสูงของทรงพุ่มปทุมมาลูกผสม พบว่า Cur-bw-011 มีขนาดทรงพุ่มกว้างและ
สูงที่สุด เท่ากับ 35.8 ซ.ม. และ 70.2 ซ.ม. รองลงไปคือ Cur-bw-007 และ Cur-bw-014 ความกว้างทรงพุ่ม 35.0 
และ 34.6 ซ.ม. ตามล าดับ ส่วนความสูงทรงพุ่มเท่ากับ 44.8 และ 34.2  ซ.ม. ตามล าดับ 

2. การแตกกอตรวจนับจากจ านวนหน่อต่อต้น ปรากฏว่า Cur-bw-013 การแตกกอดีที่สุด มีหน่อเฉลี่ย 
10.8 หน่อต่อต้น รองลงไปคือ Cur-bw-005 และ Cur-bw-014 แตกกอได้จ านวนหน่อ 8.3 และ 7.1 หน่อต่อต้น 

3. ความยาวของก้านช่อดอก ปทุมมาลูกผสม Cur-bw-011 ก้านช่อดอกยาวที่สุด 58 ซ.ม. รองลงไป คือ 
Cur-bw-002 และ Cur-bw-003 มีช่อดอกยาว 54.4 ซ.ม.เท่ากัน  

4.ความสามารถการให้ผลผลิตดอกต่อหัว ตรวจนับจ านวนดอกพบว่า Cur-bw-013 เป็นพนัธุ์ให้ดอกดก
มากกว่าลูกผสมอ่ืน และพันธุ์การค้าเปรียบเทียบ โดยมีดอกเฉลี่ย 16.8 ดอก รองลงไป ได้แก่ Cur-bw-014 และ 
Cur-bw-024 ที่ให้ดอกเฉลี่ยจ านวน 10.2 และ 8.4 ดอกต่อหัวตามล าดับ ในขณะที่ปทุมมาเชียงใหม่ให้ดอกเฉลีย่
3.9 ดอกต่อหัว ส่วนสโนว์ไวท ์ให้ดอกจ านวน 5.2 ดอกต่อหัว (ตารางที่ 1) 
 5.ทดสอบการใช้ประโยชน์จากอายุการปักแจกันของช่อดอกปทุมมาลูกผสม 12 สายพันธุ์เปรียบเทียบกับ
พันธุ์การค้า 2 พันธุ์ในห้องปฏิบัติการพบว่า ปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์ Cur-bw-014 และ Cur-bw-016 มีอายุการ
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ปักแจกันสูงสุด 15 วันเท่ากัน รองลงไปได้แก่ Cur-bw-018 ที่มีอายุปักแจกัน 14 วัน และปทุมมาลูกผสม Cur-bw-
005 มีอายุปักแจกัน 13 วันตามล าดับ (ตารางที่ 2)   

6. การประเมินคุณสมบัติด้านความสวยงามของลักษณะทรงต้นและช่อดอกในแปลงทดลอง ใช้วิธีการให้
คะแนนความพึงพอใจของนักวิจัย เกษตรกร และผู้ที่สนใจ จ านวน 45 คน ผลปรากฏวา่ สายพันธุ์ Cur-bw-013 
ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.32 คะแนน รองลงไปคือ Cur-bw-016 ได้คะแนนความชอบ 3.60 คะแนน และ 
Cur-bw-007 ได้คะแนนความชอบ 3.12 คะแนน (ตารางที่ 2)   

7.ประเมินคุณสมบัติทนทานต่อโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียของปทุมมาลูกผสมในแปลงทดลอง หลังการ
ปลูกเชื้อ 14 วัน ไม่พบการเกิดโรคเหี่ยวในปทุมมา 3 พันธุ์ได้แก่ Cur-bw-013, Cur-bw-016 และสโนว์ไวท์ 
ในขณะที่ Cur-bw-001 แสดงความทนทานต่อโรคเหี่ยวได้ดีที่สุด ตรวจพบการเกิดโรคเพียงร้อยละ 3.00 รองลงไป
ได้แก่ Cur-bw-014 เกิดโรคเหี่ยวร้อยละ 7.50 และ  Cur-bw-007 เกิดโรคเหี่ยวร้อยละ 8.40 ปทุมมาเชียงใหม่
พันธุ์การค้าที่อ่อนแอต่อโรคเกิดโรคเหี่ยวสูงสุด ร้อยละ 27.70 ซ่ึงร้อยละของการเกิดโรคเหี่ยวสอดคล้องกับระดับ
การเกิดโรคในแต่ละสายพันธุ์ (ตารางท่ี 3) 

 
 
จากการประเมินคุณสมบัติต้านทานหรือทนทานต่อการเกิดโรคเหี่ยว โดยพิจารณาลักษณะประจ าพันธุ์ที่

ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก ปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกและประเมิน จ านวน  5 สายพันธุ์ ที่มี
คุณสมบัติทนทานต่อโรคเหี่ยวในระดับปานกลางและสูง  ลักษณะดีตรงตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ แบ่ง
ปทุมมาลูกผสมที่คัดเลือกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  

(1) ประเภทไม้ตัดดอก จ านวน 3  สายพันธุ์คือ  Cur-bw-007 Cur-bw-013 และ Cur-bw-016  
(2) ประเภทไม้กระถางจ านวน  2 สายพันธุ์คือ  Cur-bw 001 และ Cur-bw-014   
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ตารางที ่1  ลักษณะประจ าพันธุ์ของปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์ทนทานต่อโรคเหี่ยว จ านวน 12 สายพันธุ์และพันธุ์การค้าในแปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  

สายพันธ์ุ ทรงพุ่ม1 ขนาดทรงพุ่ม (ซ.ม.)2 สีดอก (กลีบประดับ) ความยาวก้าน จ านวนหน่อ/ต้น จ านวนดอก/ต้น การใช้ประโยชน ์
  กว้าง สูง ส่วนบน ส่วนล่าง ช่อดอก(ซ.ม.)    
Cur-bw-001 1   23.2 efg 33.4 gh สีชมพูอมม่วง 

 
เขียวปลายกลีบขลิบสี
น้ าตาลแดง 

21.2 h 5.3 5.6 ไม้กระถาง 

Cur-bw-002 3   31.2 bcd    47.4 b ชมพูเข้มปลายกลีบขลิบ 
สีน้ าตาลอ่อน 

เขียวแต้มน้ าตาล 54.4 a 4.5 6 ไม้ตดัดอก 

Cur-bw-003 2  30.4 cd    68.8 a ชมพูปลายแดงขลิบเขียว เขียวปลายชมพูขลิบ
น้ าตาล 

54.4 a 4.5 4.6 ไม้ตดัดอก 

Cur-bw-005 1 20.0 fg 30.2 h ขวาอมม่วงอ่อนปลายกลีบ
สีชมพูแถบเขียว 

เขียว 23.4 gh 8.3 7.6 ไม้กระถาง 

Cur-bw-007 2  35.0 ab  44.8 bcd ขาวครีม/ขาวอมชมพู
ปลายเขียว 

เขียวปลายขาว 28.0 efg 3.3 4.4 ไม้ตดัดอก 

Cur-bw-011 2    35.8 a 70.2 a ชมพูปลายน้ าตาลขลบิ
เขียว 

เขียวปลายน้ าตาลขลิบ
แดง 

58.0 a 4.2 5.6 ไม้ตดัดอก 

Cur-bw-013 2 23.4 ef  42.0 cde ชมพูปลายน้ าตาลขลบิ
เขียว 

เขียวปลายชมพ ู 20.8 h 10.8 16.8 ไม้ตดัดอก/กระถาง 

Cur-bw-014 2 34.6 ab 38.4 ef ขาวครีมปลายกลีบขลิบสี
เขียวอ่อน 

เขียวปนขาวปลายกลีบ
ขลิบสีเขยีวอ่อน 

24.0 fgh 7.1 10.2 ไม้กระถาง 

Cur-bw-016 2 34.2 ab 46.6 bc สีโอโรสอ่อนปลายแต้มสี
เขียว 

เขียวอ่อน 34.6 d 4.5 6.2 ไม้กระถาง 

Cur-bw-018 2 29.4 d 45.7 bc ชมพูขีดขาวปลายกลีบ
เขียวขลิบน้ าตาล 

เขียวปลายกลีบแถบสี
น้ าตาลแดง 

35.6 d 5.4 7.6 ไม้กระถาง 
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Cur-bw-023 
 

2   33.8 abc 37.2 fg ชมพูปลายน้ าตาลขลบิ
เขียว 

เขียวฉาบแดง 28.6 ef 2.9 4.2 ไม้ตดัดอก 

Cur-bw-024 
 

2 29.8 d    48.0 b ขาวอมชมพูปลายชมพู
ขลิบเขียว 

เขียวปลายแดง 49.4 b 6.8 8.4 ไม้ตดัดอก 

 
 
ตารางที ่1  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์ทนทานต่อโรคเหี่ยว จ านวน 12 สายพันธุ์ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย (ต่อ) 

 
สายพันธ์ุ ทรงพุ่ม1 ขนาดทรงพุ่ม (ซ.ม.)2 สีดอก (กลีบประดับ) ความยาวก้าน 

ช่อดอก (ซ.ม.) 
จ านวนหน่อ/ต้น จ านวนดอก/ต้น การใช้ประโยชน ์

กว้าง สูง ส่วนบน ส่วนล่าง 
ปทุมมาชมพ ู 2 34.3 ab 37.4 efg ชมพูปลายเขียวขลิบแดง เขียวปลายแดง 44.0 c 3.1 3.9 ไม้ตดัดอก 
สโนว์ไวท์ 2  32.5 bcd   41.6 def ขาวปลายแดงขลบิเขียว เขียวอ่อน   31.0 de 3.5 5.2 ไม้ตดัดอก 
CV (%)  9.5 7.4   8.1    

 

1 ลักษณะทรงพุ่ม   1 = แคบ   2 = ปานกลาง   3 = กว้าง    
2 ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวสดมภ์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยวิธี DMRT 
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ตารางท่ี 2 การทดสอบอายุปักแจกันเพ่ือใช้ประโยชน์ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์ในปทุมมา  

              ลูกผสม 12 สายพันธุ์เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้า  

 

สายพันธุ์ อายุการปักแจกัน  
(วัน) 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
(คะแนน) 1 

ล าดับ 
 

1. Cur-bw-001 

2. Cur-bw-002  

3. Cur-bw-003  

4. Cur-bw-005  

5. Cur-bw-007  

6. Cur-bw-011  

7. Cur-bw-013  

8. Cur-bw-014  

9. Cur-bw-016 

10. Cur-bw-018 

11. Cur-bw-023 

12. Cur-bw-024 

13. ปทุมมาชมพู 

14. สโนว์ไวท์  

9 

10 

10 

13 

10 

12 

10 

15 

15 

14 

10 

7 

7 

5  

2.16 

1.08 

0.76 

1.44 

3.12 

0.76 

4.32 

2.32 

3.60 

1.20 

0.84 

2.04 

2.14 

0.92 

5 

10 

13 

8 

3 

13 

1 

4 

2 

9 

12 

7 

6 

11 

 
1 ประเมินโดยนักวิจัย เกษตรกร และผู้ที่สนใจ จ านวน 45 คนในแปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  

   แบ่งคะแนนความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ  ได้แก่  5 = ชอบมากที่สุด   4 = ชอบมาก 3 = ชอบปานกลาง 
                                                            2 = ชอบน้อย         1 = ไม่ชอบ
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ตารางท่ี 3 การเกิดโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum  ของปทุมมาลูกผสม 12 สายพันธุ์กับ 

              พันธุ์การค้าเปรียบเทียบ 2 พันธุ์ ในแปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 

สายพันธุ์ เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยว 1 ระดับความรุนแรงโรค 2 
1. Cur-bw-001 

2. Cur-bw-002  

3. Cur-bw-003  

4. Cur-bw-005  

5. Cur-bw-007  

6. Cur-bw-011  

7. Cur-bw-013  

8. Cur-bw-014  

9. Cur-bw-016 

10. Cur-bw-018 

11. Cur-bw-023 

12. Cur-bw-024 

13. ปทุมมาชมพู 

14. สโนว์ไวท์  

  3.00 a 

  9.30 b 

10.20 b 

20.80 d 

8.40 b 

10.40 b 

                   0.00 

7.50 ab 

                  0.00 

16.70 cd 

12.50 bc 

16.00 cd 

27.70 e 

0.00 

2.00 

2.30 

2.62 

3.75 

2.20 

2.55 

0.00 

2.12 

0.00 

3.60 

3.00 

2.65 

4.20 

0.00 

1 ประเมินโรคเหี่ยวจากเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเฉลี่ยหลังจากการปลูกเชื้อโรค 14 วัน โดยค านวณจากสูตร 

                 จ านวนต้นที่เป็นโรค x 100  

                              จ านวนต้นทั้งหมด 

 
2 ความรุนแรงของโรคเหี่ยวประเมินจากค่าเฉลี่ยระดับการเกิดโรคของพืชทดสอบแต่ละพันธุ์/สายพันธุ์ ตามวิธีการ   

  ของ He et. al. (1983) ได้แก่ 

                                           H  =    เกิดโรคเหี่ยวรุนแรงมาก (ระดับการเกิดโรค 4.1 - 5.0) 
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                                           M  =    เกิดโรคเหี่ยวรุนแรงปานกลาง (ระดับการเกิดโรค 2.6 - 4.0) 
                                           L   =    เกิดโรคเหี่ยวรุนแรงต่ า (ระดับการเกิดโรค 1.1 - 2.5) 
                                           O  =    ไม่แสดงอาการโรค (ระดับการเกิดโรค 0 - 1.0) 
              (H: highly symptom, M: moderately symptom, L: low symptom , O: no symptom
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ปทุมมาเชียงใหม่ สโนว์ไวท์ 

Cur-bw-016 Cur-bw-018 Cur-bw-023 Cur-bw-024 

Cur-bw-007 Cur-bw-011 Cur-bw-013 Cur-bw-014 

Cur-bw-001 Cur-bw-002 Cur-bw-003 Cur-bw-005 



13 
 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะช่อดอก สีกลีบประดับของปทุมมาลูกผสมทนทานต่อโรคเหี่ยว 12 สายพันธุ์และพันธุ์การค้า 

               คัดเลือกประเภทไม้ตัดดอก  ได้แก่ Cur-bw-007  Cur-bw-013  และ Cur-bw-016   

               ประเภทไม้กระถาง ได้แก่ Cur-bw-001 และ Cur-bw-014   

 

  

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การประเมินปทุมมาลูกผสมจ านวน 12 สายพันธุ์เปรียบเทียบกับ ปทุมมาเชียงใหม่พันธุ์การค้าอ่อนแอต่อ

โรคเหี่ยว และ สโนว์ไวท์พันธุ์การค้าทนทานต่อโรค สามารถคัดเลือกปทุมมาลูกผสมที่มีคุณสมบัติทนทานต่อโรค

เหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรีย R. solanacearum ระดับปานกลางและสูง มีลักษณะดีตรงตามความต้องการของตลาด

กลุ่มปทุมมาตัดดอก จ านวน  3 สายพันธุ์ คือ Cur-bw-007 Cur-bw-013 และ Cur-bw-016 และปทุมมาลูกผสม

ส าหรับไม้กระถางจ านวน  2 สายพันธุ์ คือ และ Cur-bw-001  และ Cur-bw-014   

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

              ปทุมมาลูกผสมที่ผ่านการประเมินทั้ง 5 สายพันธุ์ สามารถน าไปทดสอบด้านการผลิตและการตลาดในแหล่งปลูก

ปทุมมาของเกษตรกรเขตภาคเหนือ เช่น จ.เชียงราย เชียงใหม ่จากนั้นขยายผลให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเป็นการเพ่ิมทางเลือก

ความหลากหลายด้านสายพันธุ ์และช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรคเหี่ยว  

  

ค าขอบคุณ 

ขอบคุณ นางสาวทิพวรรณ ปัญญาสีห์  นักวิชาการเกษตร นางอุรา เนตรสุวรรณ, นางฉวีวรรณ สุริยนต์, 

นายไพโรจน์ พรมวงค์, นายบุญธรรม อภิวงศ์, นายเกรียงศักดิ์ สุริยนต์ และนายด ารง เนตรสุวรรณ ผู้ช่วยนักวิจัย 

 ที่ช่วยกันปฏิบัติงานทดลองนี้ให้ส าเร็จ 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
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