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โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างย่ังยืน 

กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาวิธีการควบคุมศัตรูพืชในการผลิตไพลท่ีมีคุณภาพ 

การทดลองที่ 1.2  การศึกษาอายุต้นกล้าไพลท่ีได้จากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เหมาะสมในการปลูกในแปลง 

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

บทคัดย่อ 

ไพล  (Phlai : Zingiber cassumnar) เป็นพืชสมุนไพรที่มีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูง ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูก
ไพลประมาณ 1,000 ไร ่แต่ปัญหาส าคัญของการผลติไพลคือโรคหัวเน่าท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเข้าท าลาย และยังไม่มีวิธีการใด
ที่จะสามารถควบคุมโรคหัวเน่าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้องหาวิธีการป้องกันก าจัดโรคหัวเน่าเพื่อการผลติหัวไพลที่มี
คุณภาพ ปราศโรคเหี่ยวส าหรับปลูกในสภาพแปลงปลูก  และขั้นตอนการผลติหัวพันธ์ุไพลพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรในเชิง
พาณิชย ์ แผนการทดลองเปรยีบเทียบอายุต้นกล้าไพลทีไ่ด้จากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีเหมาะสมในการปลกูในแปลงจ านวน 9 
กรรมวิธี ได้แก ่1. ต้นพันธุ์ไพลรุ่น G1 อายุ 24 เดือน (จากหัวไพลรุ่น G0  ที่ออกปลูกเดือน ก.พ.2555)  2. ต้นพันธ์ุไพลรุ่น G1 

อายุ 23 เดือน (จากหัวไพลรุ่น G0  ที่ออกปลูกเดือน มี.ค.2555)  3. ต้นพันธ์ุไพลรุ่น G1 อายุ 22 เดือน (จากหัวไพลรุ่น G0  ที่
ออกปลูกเดือน เม.ย.2555) 4. ต้นพันธ์ุไพลรุ่น G1 อายุ 21 เดือน (จากหัวไพลรุ่น G0  ที่ออกปลูกเดือน พ.ค.2555) 5. ต้นพันธ์ุ
ไพลรุ่น G1 อายุ 20 เดือน (จากหัวไพลรุ่น G0 ที่ออกปลูกเดือนมิ.ย.2555) 6. ต้นพันธ์ุไพลรุ่น G1 อายุ 19 เดือน (จากหัวไพลรุ่น 
G0  ที่ออกปลูกเดือน ก.ค.2555) 7. ต้นพันธุไ์พลรุ่น G0 อายุ 12 เดือน (ออกปลูกเดือนกพ. 2556)  8. ต้นพันธุไ์พลรุ่น G0 อายุ  
2 เดือน (ออกปลูกเดือนกพ. 2557) และ 9. ต้นพันธ์ุไพลจากแปลง เก็บเกี่ยวท่ีอายุ 12 เดือน (กรรมวธิีควบคุม) ทดลองที่
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรสีะเกษปี  2555-2557 รวม 3 ป ี

ผลการทดลอง พบว่า อายุต้นพันธุไ์พลที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่มีในรุ่น G1 แต่ละกรรมวิธ ีมผีลตอ่ความสูงต้นเฉลี่ย 
ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย และจ านวนหน่อใหม ่โดยต้นพันธุไ์พลรุ่น G1 อายุ 24 เดือนมีจ านวนหน่อใหม่และน้ าหนักหัวไพลมาก
ที่สุด (11.0 ยอด และ1,000 กรัม ตามล าดับ) มากกว่าหัวพันธุ์ไพลจากแปลง (control)  (5.7 ยอด และ110 กรัม ตามล าดับ) 
มีจ านวนหน่อใหมม่ากกว่าถึงร้อยละ 92.98%  และน้ าหนักหัวไพลมากว่าร้อยละ 909.09  อาจเกิดจากหัวพันธุ์ไพลที่ได้จาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีการปนเปือ้นของโรคเหี่ยวน้อยกว่าหัวพันธุ์จากแปลงท่ีปลูกตดิต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน  แต่ในปี 
2557 ไม่พบว่าเกิดอาการโรคเหีย่วในทุกกรรมวิธอีาจเกิดจาก เกิดภาวะแล้งจัด และมีปริมาณฝนตกเพียง 2 เดือนเท่าน้ัน 

สรุปผลการทดลอง  
1.  ต้นไพลที่เพาะเลีย้งจากเนื้อเยื่อในรุ่น G1 อายุ 24 เดือนเหมาะสมในการผลิตหัวแม่พันธ์ุไพลในเชิงการค้า   ซึ่งจะให้

ผลผลติหัวไพลมากว่าหัวพันธุจ์ากแปลงไม่น้อยกว่า 480 กิโลกรมัต่อไร่ ในปลูกเวลา 1 ป ี 
2.  ต้นไพลที่เพาะเลีย้งจากเนื้อเยื่อสามารถใช้ปลูกทั้งหัวไพลในรุ่น G0 และในรุ่น G1   โดยจะใช้พื้นที่ผลติหัวพันธุ์น้อยกว่า

การผลิตในแปลงมากก่อน    

 
ทะเบียนเลขที่   
1/ ศูนย์วิจยัพืชสวนศรีสะเกษ   กรมวิชาการเกษตร อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  2/ สถาบันวจิัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ ฯ  
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ค าน า 

ไพล  (Phlai : Zingiber cassumnar) เป็นพืชสมุนไพรที่มีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูง ไพลมถีิ่นก าเนิดใน
ประเทศอินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย   ประเทศไทยมีพื้นทีป่ลูกไพลประมาณ 1,000 ไร่ ปลูกมากที่จังหวัดปราจีนบรุ ี
ฉะเชิงเทราจันทบุร ีบุรีรัมย ์และ นครราชสมีา พันธุไ์พลที่นิยมปลูก คือ พันธุ์ไพลหยวก  กรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
(2548)  รายงานการศึกษาความแตกต่างของ พืชสกุล Zingiber โดยการจ าแนกลักษณะภายนอกและการเจริญเติบโตของไพล 
4 ชนิด คือ ไพลเหลือง (Z. cassumnar), ไพลปลุกเสก (Z.montanum), ไพลด า (Z. ottensii) และไพลม่วง (Zingiber. spp.)  
พบไพลทั้ง 4 ชนิดมีการเจริญเติบโตเหมือนกันทั้งส่วนสูง จ านวนต้นต่อกอ และจ านวนใบต่อต้น  แต่มคีวามแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนในลักษณะของสีของใบ ความยาวของช่อดอก รูปร่างและสีของกลีบประดับ และสีของเนื้อ  จรัญ (2553) ได้ศึกษา
ประเมินพันธุไ์พลที่ให้ผลผลติและสารส าคัญสูง โดยศึกษาในไพล 4 พันธุ ์ได้แก่ พันธุห์ยวก พันธุพ์ื้นเมือง พันธุส์ีมวง และพันธุ์
ปลุกเสก เมื่อ เก็บเกี่ยวผลผลติเหง้าหลังปลูก 1 ปี พบวา่ ไพล 4 พันธุ ์ใหน้้ าหนักสดไมแ่ตกตา่งกันทางสถิต ิโดยพันธุห์ยวกให้
น้ าหนักสดสูงสุด 21.65 ตัน/ไร ่และพันธุพ์ื้นเมืองใหน้้ าหนักสดต่ าสดุ 14.80 ตัน/ไร ่ เมื่อวิเคราะห์หาปริมาณน้ ามันหอมระเหย 
พบวา่ ไพล 4 พันธุ ์มีแตกต่างกันทางสถิติ พันธุห์ยวกใหป้ริมาณน้ ามันหอมระเหยสูงสุด 4.08 กรัม/น้ าหนักแห้ง 100 กรัม ไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์พื้นเมอืง และพันธุส์ีม่วง ซึ่งใหป้ริมาณน้ ามันหอมระเหย 3.52 และ 3.52 กรัม/น้ าหนักแห้ง 100 
กรัม ตามล าดับ แต่แตกตา่งกันทางสถิติกับพันธุป์ลุกเสกซึ่งใหป้ริมาณน้ ามันหอมระเหยต่ าสุด 2.96 กรัม/น้ าหนักแห้ง 100 กรัม  
การปลูกไพลทั่วไปใหห้ัวพันธุไ์พลอายุมากกว่า 1 ปี มีตาสมบูรณ ์โดยแบ่งหัวพันธุ์ให้มีน้ าหนัก 100 กรมั/หัว มีตา 2-5 ตา  อัตรา
การใช้หัวพันธุ์  960 กก.ต่อไร่ กรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทย (2548) ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวไพลนาน 2-3 ปี เป็น 
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการน าไปสกัดน้ ามัน (นิรนาม, 2549) โดยผลผลิตหัวไพลอาย ุ1 ปี ผลผลิตเฉลีย่ประมาณ 3,800 
กิโลกรมัต่อไร่ต่อปี และผลผลิตหัวไพลอาย ุ2 ปี (ใช้สกัดน้ ามัน) มีผลผลิตเฉลีย่ประมาณ 4,600 กิโลกรมัต่อไร่ต่อปี   

แต่ปัญหาของการผลติไพลคือ มีโรคหัวเน่าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเขา้ท าลาย และยังไม่มีวิธีการใดที่จะสามารถควบคุม
โรคหัวเน่าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจ าเป็นต้องหาวิธีการป้องกันก าจัดโรคหัวเน่า เพื่อได้ให้การผลติไพลที่มคีุณภาพและ
ปราศจากการเข้าท าลายของเชื้อแบคทีเรีย เพื่อป้องกันก าจัดโรคหัวเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในสภาพแปลงปลูก  และการ
ผลิตหัวพันธุ์พันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรปลอดโรคหัวเหี่ยวท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในเชิงพาณิชย์ 

วิธีด าเนินการ 

สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 
1. ต้นไพลพันธุ์หยวกพิษณุโลกรุ่น G0   และ G1 ตามกรรมวิธี และต้นพนัธุ์ไพลพันธุ์หยวกพิษณโุลกทีไ่ด้จากแปลงปกต ิ
2. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรสีะเกษ ขวดเพาะเลีย้ง และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกบัการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ 
3. โรงเรือนควบคมุโรคและแมลง ศูนย์วิจัยพืชสวนศรสีะเกษ 
4. แปลงปลูกไพล ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
5. สมุดและชุดอุปกรณ์บันทึกข้อมลู ชุดอุปกรณ์ในการบันทึกภาพ ป้ายปักกรรมวิธ ี

แบบและวิธีการทดลอง 

แบบและวิธีการทดลอง 
เดิมวางแผนการทดลอง แบบ RCB จ านวน 3 ซ้ า 20 กรรมวิธี  โดยมีกรรมวิธี ดังนี ้
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กรรมวิธีท่ี 1 – 6    คือ หัวพันธุ์ไพลพันธุ์หยวกพิษณุโลกรุ่น G1 อายุ 7  – 12 เดือน   
กรรมวิธีท่ี 7 – 12  คือ หัวพันธุไ์พลพันธ์ุหยวกพิษณุโลกไพลรุ่น G1 อายุ  19  – 24 เดือน  
กรรมวิธีท่ี 13 – 18  คือ หัวพันธุไ์พลพันธ์ุหยวกพิษณุโลกไพลรุ่น G2  อายุเดือน 7 – 12 เดือน   
โดยเปรียบเทียบกับหัวพันธุ์ไพลพนัธุ์หยวกพิษณุโลกที่ได้จากแปลงปกติอายุ 12 และ 24 เดือน  
 ด าเนินการทดลองในปี 2554 -2557 แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ช่วง คือ 1. การเตรียมหัวพันธุไ์พลพนัธุ์หยวก

พิษณุโลกรุ่น G1 และ G2 ตามกรรมวิธี ในปี 2555 – 2556 เป็น และ 2. ปลูกทดสอบในแปลงทดลองตามกรรมวิธีในปี 2557 
  แต่ในวันท่ี 21 -29 กันยายน 2556 เกิดน้ าท่วมศูนย์วิจัยพืชสวนศรสีะเกษท าให้แปลงปลูกไพลพันธุ์หยวกพิษณุโลกรุ่น 

G1 และโรงเรือนปลูกไพลพันธุ์หยวกพิษณุโลกรุ่น G0 และรุ่น G1 น้ าท่วมสูงประมาณ 1 เมตร นานถึง 8 วัน และแปลงปลูกช้ืน
จัดอีกนานกว่า 30 วันได้ส่งผลต้นไพลตามกรรมวิธเีสียหาย แตไ่ด้เร่งเก็บหัวขึ้นก่อนก าหนด (เดิมจะเก็บเกี่ยวในเดือนต้นเดือน
กุมภาพันธุ ์2557 เพื่อปลูกทดสอบตามกรรมวิธีในเดือนพฤษภาคม 2557) ท าให้ไม่สามารถทดลองไดต้ามแผนเดิม จึงได้ปรับ
แผนการทดลองมาเป็นการเปรียบเทียบต้นพันธุไ์พลพันธุ์หยวกพิษณโุลก   9 กรรมวิธี  ได้แก ่ 

1. กรรมวิธีท่ี 1 ต้นพันธุไ์พลรุ่น G1 อายุ 24 เดือน (จากหัวไพลรุ่น G0  ที่ออกปลูกเดือน ก.พ.2555)   
2. กรรมวิธีท่ี 2 ต้นพันธุไ์พลรุ่น G1 อายุ 23 เดือน (จากหัวไพลรุ่น G0  ที่ออกปลูกเดือน มี.ค.2555)   
3. กรรมวิธีท่ี 3 ต้นพันธุไ์พลรุ่น G1 อายุ 22 เดือน (จากหัวไพลรุ่น G0  ที่ออกปลูกเดือน เม.ย.2555)  
4. กรรมวิธีท่ี 4 ต้นพันธุไ์พลรุ่น G1 อายุ 21 เดือน (จากหัวไพลรุ่น G0  ที่ออกปลูกเดือน พ.ค.2555)  
5. กรรมวิธีท่ี 5 ต้นพันธุไ์พลรุ่น G1 อายุ 20 เดือน (จากหัวไพลรุ่น G0  ที่ออกปลูกเดือนมิ.ย.2555) 
6. กรรมวิธีท่ี 6 ต้นพันธุไ์พลรุ่น G1 อายุ 19 เดือน (จากหัวไพลรุ่น G0  ที่ออกปลูกเดือนก.ค.2555) 
7. กรรมวิธีท่ี 7 ต้นพันธุไ์พลรุ่น G0 อายุ 12 เดือน (ออกปลูกเดือนกพ. 2556) 
8. กรรมวิธีท่ี 8 ต้นพันธุไ์พลรุ่น G0 อายุ  2 เดือน (ออกปลูกเดือนกพ. 2557) 
9. กรรมวิธีท่ี 9 ต้นพันธุไ์พลจากแปลง เก็บเกี่ยวท่ีอายุ 12 เดือน 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. การเตรยีมต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตามกรรมวิธ ี

1.1 ท าการฟอกไพลหยวกพิษณโุลก (ไพลพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร) โดยใช้การฟอกด้วยคลอล็อกซ์ 20 % นาน 
10 นาที แล้วล้างน้ ากลั่น 2 ครั้ง และคลอล็อกซ์ 10 % นาน 10 นาที แล้วล้างน้ ากลั่น 2 ครั้ง น ามาเลีย้งในอาหาร
สังเคราะห์สตูร MS เติม BA 2 ml./l. (2,000 ppm.) จนเกิดยอดจ านวนมากใน 1 -2 เดือน สามารถสบัขยายได้ทุก 15 – 
20 วัน  น าต้นไพลพันธ์ุหยวกพิษณุโลก  (G0) ออกปลูกในเดือนกุมภาพันธุ–์ กรกฎาคม 2555  และเดือนกุมภาพันธ์ุ– 
กรกฎาคม 2556 เก็บหัวพันธุ์ไพลในเดือนกุมภาพันธุ์ 2557 และเตรยีมต้นต้นไพลพันธ์ุหยวกพิษณุโลก 1 (G0) และหัวพันธุ์
ไพลจากแปลง เก็บเกี่ยวท่ีอายุ 12 เดือน 

2. การปลูกทดสอบหัวพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพแปลง 

2.1 เตรียมแปลงปลูกขนาด 1 x 2 เมตร โดยใช้ปูนขาวอัตรา 5 กก.ต่อแปลง รองพื้นด้วยปุ๋ยสตูรอัตรา 12:6:6 อัตรา 
0.5  กก.ต่อแปลง 

2.2 เนื่องจากในปี 2557 เกิดภัยแล้ง จึงปลูกในแปลงในเดือน มิถุนายน 2557 ปลูกระยะปลูก 25 x 25 ซม. (แปลง
ละ 32 ต้น) คลุมแปลงด้วยฟางข้าว 

2.3 ตัดหัวพันธุ์ไพลทุกกรรมวิธีใหไ้ด้ขนาด 10 เซนติเมตร มีตา 2 – 3 ตา เพาะในตะกรา้ขนาด 36x 45 x 12 
เซนติเมตรในขุยมะพร้าว รดน้ าใหชุ่้มจนเกิดยอดใหม่ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ย้ายลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว ้

2.4 ดูแล รดน้ าทั่วไป ฉีดยาควบคุมโรคและแมลงตามความเหมาะสม  
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2.5 เก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม 2557 

การบันทึกข้อมูล 
ข้อมูลด้านคณุภาพผลผลิต 
 ข้อมูลระดับความต้านทานโรคเหีย่ว 

เวลา และ สถานที่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ท าการทดลองใน  เดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2557 รวม 3 ป ี
สถานท่ีท าการทดลอง 

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรสีะเกษ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. การเตรียมหัวพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตามกรรมวิธี 

1.1  การเตรียมหัวพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
1.1.1 การเตรียมหัวพันธุ์จากการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ ในปี ปี 2556  

จากการด าเนินงานขยายพันธุ์ไพลหยวกพิษณุโลกตามกรรมวิธีทุกเดอืนเดือนละ 100 ต้น พบว่า ไพลหยวกพิษณุโลก
สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อไพลไดเ้พียง 6  เดือน คือ กุมภาพันธุ ์ - กรกฎาคม 2555  โดยในช่วงเดือน
สิงหาคม 2555– มกราคม 2556   ต้นไพลหยวกพิษณุโลก 1 ในสภาพปลอดเชื้อจะเริ่ม หยดุการแตกกอ การเจรญิทางใบ แม้
ผู้วิจัยจะเพิ่มช่ัวโมงการให้แสงมากขึ้นแล้ว (ดังภาพ 1) สอดคล้องกับผลการวัดการเจรญิเติบโตของต้นไพลในแปลงในปี 2557 
พบว่าไพลในแปลงจะหยุดการแตกหน่อใหม่ในเดือนสิงหาคม 2557  และไดเ้ก็บเกี่ยวผลผลติไพลหยวกพิษณุโลกในแปลง
ประมาณ 100 กิโลกรัม เก็บรักษาเพื่อลงปลูกขยายต่อไปในเดือน พฤษภาคม 2555 ต่อไปดังภาพ 2 
ภาพที่ 1 การผลิตหัวพันธุไ์พลพันธ์ุหยวกพิษณุโลก   ในรุ่น G0 ในโรงเรือนควบคุมโรค และแมลงศัตรู 

1 ต้นไพลในถาดปลูกอายุ 1 สัปดาห์
2 ต้นไพลในถุงอายุ 1 – 4 เดือน
3 ต้นไพล อายุ 3 – 8 เดือน ใน

โรงเรือนกันแมลง

1

2

3

 
ภาพที่ 2 การผลิตหัวพันธุไ์พลพันธ์ุหยวกพิษณุโลก 1 ในแปลง 
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1.1.2  การเตรียมหัวพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในปี ปี 2556  

พบว่า จากข้อมูลหัวพันธุ์ไพลหยวกพิษณุโลก 1 รุ่น G0 ทั้ง 6 กรรมวธิี (ปลูกในเดือน ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. และก.ค. 
2555) เพื่อศึกษาวงจรการพัฒนาหัวของไพลหยวกพิษณโุลก พบว่า หัวของไพลหยวกพิษณุโลกจะเริ่มหยุดเจริญทางล าต้นใน
เดือนพฤษภาคม และเริ่มมีการพฒันาทางหัวแทน โดยขนาดของหัวไพลหยวกพิษณุโลก 1 รุ่น G0  จะลดลงตามอายุที่ปลูก
ก่อนหลัง ดังภาพท่ี 3 ตารางที่ 1 และแผนภูมภิาพที่ 1  

ภาพที ่3 การพัฒนาของหัวพันธุ์ไพลรุ่น G0 ที่ปลูกในเดือนต่าง ๆ 

           G                 

           G                

           G                           G               

           G  

            

           G  

     7      

 
ตารางที่ 1 ปริมาณหัวไพลหยวกพิษณุโลกในรุ่น G0  ที่ได้จากการปลูกในเดือนกุมภาพันธุ ์– กรกฎาคม 2555  

เดือนที่ปลูก  ก.พ.-55  มี.ค.-55  เม.ย.-55  พ.ค.-55  มิ.ย.-55  ก.ค.-55  

ขนาดหัวไพล 12.8 ± 2.5 10.8 ± 3.0 4.8 ± 1.3 4.8 ± 2.4 4.3 ± 2.2 3.3 ± 1.4 
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เฉลี่ย(ซม.2) 

สุ่มเก็บข้อมลูวัดค่าเฉลีย่จ านวน 20 ตัวอย่างต่อกรรมวิธ ี

แผนภูมิภาพที่ 1 ความสัมพันธข์องปริมาณหัวเฉลี่ยที่ปลูกจากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับขนาดหัวรุ่น G0 ของไพลหยวกพิษณุโลก
ในเดือนกุมภาพันธุ ์– กรกฎาคม 2555 

 
 

 

 
การผลิตหัวพันธุ์ไพลหยวกพิษณุโลกในตามกรรมวิธีที่ 1- 18 

1. การผลติหัวพันธ์ุไพลหยวกพิษณุโลกในรุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 1 – 6 )  ขยายพันธ์ุไพลหยวกพิษณโุลกตามกรรมวิธีทุก
เดือนเดือนละ 100 ต้น พบว่า ไพลหยวกพิษณโุลกสามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไพลไดเ้พียง 6  เดือน คือ กุมภา
พันธุ ์ - กรกฎาคม 2556 

2. น าหัวไพลหยวกพิษณุโลกในรุ่น G0 ที่ผลิตได้ในปี 2555 น าแบ่งปลูกเป็น 2 ส่วน  คือ  
2.1  การผลิตหัวไพลหยวกพิษณุโลกในรุ่น G0 (ปลูกในโรงเรือนกันแมลง  6 กรรมวิธี  (กรรมวิธีท่ี 7 – 12 ))   
2.2  การผลิตหัวไพลหยวกพิษณุโลกในรุ่น G1 (ปลูกในแปลงปลูกกลางแจ้ง 6 กรรมวิธี (กรรมวิธีท่ี 13 – 18))   

เก็บข้อมูลการเจรญิเติบโตทางล าต้นของหัวพันธุไ์พลหยวกพิษณโุลกในรุ่น G0 และ G1 ตามกรรมวิธีท่ี 7-18  พบว่า  
การผลิตหัวไพลหยวกพิษณุโลกในรุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 7 – 12 )  พบว่า หัวไพลหยวกพิษณุโลกรุ่น G0 ที่มีขนาดใหญ่

ขนาดต้น และขนาดใบใหญ่กว่าตน้ไพลหยวกพิษณุโลกรุ่น G0 ที่ปลูกใหม่ในปี 2556 มาก และหัวไพลหยวกพิษณุโลกรุ่น G0 ที่
ปลูกในเดือน กุมพาพันธุ์ (12 เดือน)  มีขนาดต้นใหญ่ที่สดุ รองลงมาคือ และมีนาคม (11 เดือน)  เมษายน (10 เดือน) และ
พฤษภาคม (9 เดือน) ตามล าดับ  ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ขนาดทรงพุ่ม และขนาดใบของไพลหยวกพิษณโุลกรุ่น G0 ที่ได้จากเดือนต่าง ๆ มาปลูกในโรงเรือนกันแมลง 

กรรมวิธ ี
ขนาดหัวรุ่น G0 

(กรัม) 

ทรงพุ่มต้นเฉลีย่ (ซม.) ขนาดใบเฉลี่ย (ซม.) 
ความสูง ความกว้าง กว้าง ยาว 

กรรมวิธีท่ี 7 12.79 100.65 22.40 2.43 21.45 
กรรมวิธีท่ี 8 10.79 75.50 23.85 2.42 19.45 
กรรมวิธีท่ี 9 4.82 70.40 17.35 2.11 18.25 
กรรมวิธีท่ี 10 4.78 70.30 19.40 2.11 18.05 

12.79
10.79

4.82

4.78
4.32

3.26R² = 0.8166

0.00

5.00

10.00

15.00

ก.พ.-55 ม.ีค.-55 เม.ย.-55 พ.ค.-55 ม.ิย.-55 ก.ค.-55
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กรรมวิธีท่ี 11 4.32 58.85 17.45 1.97 16.90 
กรรมวิธีท่ี 12 3.26 59.30 17.40 1.97 16.85 

    สุ่มเก็บข้อมูลวัดคา่เฉลีย่จ านวน 20 ตัวอย่างต่อกรรมวิธ ี

 การผลติหัวไพลหยวกพิษณุโลกรุน่ G1 (กรรมวิธีท่ี 13 – 18 )  พบว่า ขนาดของหัวไพลหยวกพิษณโุลกรุ่น G0  ไม่มผีลต่อ
ขนาดต้น และขนาดใบ พบว่า กรรมวิธีที่ 13 คือ หัวไพลหยวกพิษณโุลกรุ่น G0 ที่ปลูกในเดือนกุมภาพนัธุ ์ (12 เดือน)  มีขนาด
ทรงพุ่ม และขนาดใบใหญ่ทีสุ่ด แต่ใกล้เคียงกับหัวไพลรุ่น G0 ทุก ๆ เดือนท่ีน ามาปลูก ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ขนาดทรงพุ่มและขนาดใบของไพลรุ่น G0 ที่ได้จากเดือนต่าง ๆ มาปลูกแปลงปลูก 

กรรมวิธ ี
ขนาดหัวรุ่น G0 

(กรัม) 
ทรงพุ่มต้นเฉลีย่ (ซม.) ขนาดใบเฉลี่ย (ซม.) 

ความสูง ความกว้าง กว้าง ยาว 

กรรมวิธีท่ี 13 12.79 146.95 40.10 3.60 33.25 
กรรมวิธีท่ี 14 10.79 131.95 31.30 3.10 30.85 
กรรมวิธีท่ี 15 4.82 135.00 31.25 3.10 30.70 
กรรมวิธีท่ี 16 4.78 130.75 27.15 3.10 29.15 
กรรมวิธีท่ี 17 4.32 129.75 27.15 3.10 29.15 
กรรมวิธีท่ี 18 3.26 129.20 27.05 3.10 29.15 

       สุ่มเก็บข้อมูลวัดจ านวน 20 ตัวอย่างต่อกรรมวิธี 

 

 

ภาพที่ 3 การเจริญทางล าต้นของไพลหยวกพิษณุโลกในรุ่น G0  และG1 ที่ได้จากหัว G0 ในเดือนต่าง ๆ มาปลูกโรงเรือนและ
แปลงปลูกหลังปลูก 8 เดือน 

  
ในวันท่ี 21 -29 กันยายน 2556 เกิดน้ าท่วมศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ท าให้แปลงปลูกและโรงเรือนน้ าท่วมสูงประมาณ 

1 เมตร นาน 7 วัน แและแปลงปลูกชื้นจัดอีกนานกว่า 30 วันได้ส่งผลต้นไพลหยวกพิษณุโลกตามกรรมวิธเีสียหายมาก
โดยเฉพาะหัวไพลหยวกพิษณโุลกรุ่น G0 ในโรงเรือนที่ยังไม่ได้ลงหัว และไพลในรุ่น G1 ที่ปลูกลงในแปลง แต่ ได้เร่งเก็บหัวข้ึน
ก่อนก าหนดเพื่อวัดข้อมูลการพัฒนาของหัวไพลในรุ่นต่าง ๆ  
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ภาพที่ 6 น้ าท่วมศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ในวันท่ี 21 -29 กันยายน 2556 

 

   
หัวไพลหยวกพิษณุโลกรุ่น G0 ในโรงเรือนที่ยังไมไ่ดล้งหัว                        ไพลในรุ่น G1 ที่ปลูกลงในแปลง 

  
สภาพต้นไพลหยวกพิษณุโลกในรุน่ G1 ที่ปลูกลงในแปลงหลังเก็บเกีย่ว 

ข้อมูลหัวพันธุไ์พลหยวกพิษณุโลกทีใ่นรุ่น G0  (กรรมวิธีท่ี 7- 12)  และ  G1 (กรรมวิธีท่ี 13 - 18) ทีเ่ก็บเกี่ยวหลังน้ าท่วม
ในเดือนตุลาคม 2557 (เก็บเกี่ยวกอ่นก าหนด 5 เดือน)   พบว่า หัวไพลหยวกพิษณุโลกรุ่น G0  เมื่อปลูกต่อเนื่องอีก 7 เดือนมี
ขนาดเหง้าใหญ่ขึ้น 240.11- 545.71 %   แต่เมื่อน าหัวไพลหยวกพิษณุโลกรุ่น G0 มาปลูกในแปลงเพือ่ผลิตเป็นหัวไพลหยวก
พิษณุโลกรุ่น  G1 (ปลูกต่อเนื่องอีก 7 เดือน) จะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นมากถึง 976.23 – 5,824.85 %  ดังตารางที่ 4 และแผนภมูิ
ภาพที่ 2 

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบขนาด และเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขนาดของหัวไพลหยวกพิษณุโลกในรุ่น G0 และ G1 ที่ปลูกจากหัวพันธุ์
ไพลหยวกพิษณุโลกรุ่น G0 ที่ได้ในปี 2555 

ขนาด G0 กรรมวิธี ขนาดเหง้า G0  กรรมวิธ ี ขนาดเหง้า G1  
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เร่ิมต้น(กรัม) น้ าหนัก (กรัม) เพ่ิมขึ้น (%) น้ าหนัก (กรัม) เพ่ิมขึ้น (%) 
12.79 กรรมวิธีท่ี 7 43.50 240.11 กรรมวิธีท่ี 13 137.65 976.23 
10.79 กรรมวิธีท่ี 8 41.75 286.93 กรรมวิธีท่ี 14 161.30 1,394.90 
4.82 กรรมวิธีท่ี 9 20.60 327.39 กรรมวิธีท่ี 15 131.85 2,635.48 
4.78 กรรมวิธีท่ี 10 22.15 363.39 กรรมวิธีท่ี 16 145.15 2,936.61 
4.32 กรรมวิธีท่ี 11 25.80 497.22 กรรมวิธีท่ี 17 129.90 2,906.94 
3.26 กรรมวิธีท่ี 12 21.05 545.71 กรรมวิธีท่ี 18 193.15 5,824.85 

สุ่มเก็บข้อมลูวัดจ านวน 20 ตัวอยา่งต่อกรรมวิธ ี

แผนภูมิภาพที่ 2 เปรียบเทยีบขนาดของเหง้าไพลหยวกพิษณุโลกรุน่ G0 และ G1 ที่ปลูกจากหัวพันธุ์รุน่ G0 ที่ได้ในปี 2555 

 
เนื่องจากในช่วงน้ าท่วมเป็นช่วงที่ไพลเป็นช่วงที่ไพลการเจรญิทางล าต้น และเริ่มสร้างเหง้าใหม่ ท าให้เหง้าไพลที่เก็บ

เกี่ยวไดม้ีสดี ากระจายทั่วเหง้าใหม ่ น าเหง้าไพลดังกล่าวตัดแต่งส่วนที่เน่าท้ิง และแช่ด้วยสารป้องกันก าจัดเช้ือรา และแบคทีเรีย
ป้องกันอาการโรคเน่าล่ามไปส่วนอื่น ๆ แล้วผึ่งให้แห้ง 2 สัปดาห์ แล้วจึงน าปลูกในขุยมะพร้าวที่แช่สารป้องกันก าจัดเช้ือรา และ
แบคทีเรีย หลังจากปลูก 3 เดือนเริ่มมีบางเหง่าแทงยอดอ่อน  แต่พบว่าหัวพันธุ์ไพลที่เตรียมไว้กรรมวธิีละ 100 ต้น (น้ าหนักรวม 
1,200 กิโลกรัม) เน่าเสยีหายเกือบท้ังหมด โดยเฉพาะต้นไพล G0 ที่ปลูกในโรงเรือน (เพื่อผลผลติเป็นหวัพันธุ์รุ่น G 0 ) และหัวรุ่น 
G1 ที่ปลูกในแปลง(เพื่อผลผลิตเป็นหัวพันธุ์รุ่น G 2 )  ตายเกือบท้ังหมด  ท าให้ต้องปรับเปรียบวิธีการทดลองในปี 2557 ให้เป็น
เพียงการเปรยีบเทียบในกรรมวิธีทีเ่หลือและเริ่มงอกแล้ว โดยปรับกรรมวิธีเป็นการเปรยีบ 9 กรรมวิธี กรรมวิธลีะ 32 ต้น เก็บ
ข้อมูล 12 ต้น โดยมีกรรมวิธี ดังนี ้

1. กรรมวิธีท่ี 1 หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 อายุ 24 เดือน (จากหัวไพลรุ่น G0  ที่ออกปลูกเดือน ก.พ.2555)   
2. กรรมวิธีท่ี 2 หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 อายุ 23 เดือน (จากหัวไพลรุ่น G0  ที่ออกปลูกเดือน มี.ค.2555)   
3. กรรมวิธีท่ี 3 หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 อายุ 22 เดือน (จากหัวไพลรุ่น G0  ที่ออกปลูกเดือน เม.ย.2555)  
4. กรรมวิธีท่ี 4 หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 อายุ 21 เดือน (จากหัวไพลรุ่น G0  ที่ออกปลูกเดือน พ.ค.2555)  
5. กรรมวิธีท่ี 5 หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 อายุ 20 เดือน (จากหัวไพลรุ่น G0  ที่ออกปลูกเดือนมิ.ย.2555) 
6. กรรมวิธีท่ี 6 หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 อายุ 19 เดือน (จากหัวไพลรุ่น G0  ที่ออกปลูกเดือนก.ค.2555) 
7. กรรมวิธีท่ี 7 หัวพันธุไ์พลรุ่น G0 อายุ 12 เดือน (ออกปลูกเดือนกพ. 2556) 
8. กรรมวิธีท่ี 8 ต้นพันธุไ์พลรุ่น G0 อายุ  2 เดือน (ออกปลูกเดือนกพ. 2557) 
9. กรรมวิธีท่ี 9 หัวพันธุไ์พลจากแปลง เก็บเกี่ยวท่ีอายุ 12 เดือน (กรรมวิธีควบคมุ) 

12.79 10.79 4.82 4.78 4.32 3.26

43.50 41.75
20.60 22.15 25.80 21.05
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ภาพที่ 7 การงอกของหัวไพลหยวกพิษณุโลกที่เก็บเกี่ยวก่อนเวลา 5 เดือน  

       
หัวไพลรุ่น G1          หัวไพลรุ่น G1 

1.2 การปลูกเปรียบเทียบกรรมวิธีในสภาพแปลงปลกู    
ปลูกทดสอบในแปลงปลูกในเดือนมิถุนายน  2557   และเก็บข้อมูลในเดือนธันวาคม 2557 (หลังปลูก 7 เดือน) พบว่า 

1.2.1 ข้อมูลการเจริญเติบโต 

พบว่า อายุหัวพันธุไ์พลที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีในรุ่น G1 ต่าง ๆกัน มคีวามสูงต้นเฉลีย่ ความกวา้งทรงพุ่มเฉลี่ย 
และจ านวนหน่อใหม ่โดยมากกว่าหัวพันธุไ์พลจากแปลง  อาจเกิดจากหัวพันธุไ์พลที่ไดจ้ากการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อทั้ง 2 ชนิด มีการ
ปนเปื้อนของโรคเหี่ยวน้อยกว่าหัวพันธุ์จากแปลงท่ีปลูกตดิต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน แต่การปลูกจากต้นไพลรุ่น G0  โดยตรงมี
การเจรญิเติบโตน้อยท่ีสุดยังไม่เหมาะสมปลูกผลผลติเป็นหัวพันธุ์ในเชิงการค้า ดังข้อมูลข้างล่าง 

1.2.1.1 ความสูงต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) พบว่า กรรมวิธีท่ี 1 มีความสูงเฉลี่ยมากที่สดุ คือ 96.5 เซนตเิมตร ใกลเ้คียงกับ
กรรมวิธีท่ี  2  3  4  5 และ 6 ตามล าดับ (90.8  72.7 85.8 85.3 และ 89.8 เซนติเมตร ตามล าดับ)  แต่แตกต่างจากกรรมวิธีท่ี  
7  9 (control) และ 8 ตามล าดับ (70.0 64.3  และ40.3  เซนติเมตร ตามล าดับ)  ดังตารางที ่7  

1.2.1.2 ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย (เซนติเมตร) พบว่า กรรมวิธีท่ี 1 มีความกว้างทรงพุ่มเฉลีย่มากท่ีสดุ คือ 49.3 
เซนติเมตร แต่ใกล้เคยีงกับกรรมวธิีท่ี  2 - 9 (control)  ตามล าดับ  (46.2  43.8  43.8  36.2  41.0 35.7 37.3 และ 38.5
เซนติเมตร ตามล าดับ)  แต่เมื่อแบง่ตามชนิดของหัวพันธุไ์พลได้เป็น 1. หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 (กรรมวิธีท่ี 1-6)  2. หัวพันธุไ์พลรุ่น G0 
(กรรมวิธีท่ี 7) และ 3.ต้นไพลรุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 8)  เปรียบเทียบกับ 4. หัวพันธุไ์พลจากแปลง (กรรมวธิีท่ี 9 (control))  พบว่า
ความกว้างทรงพุ่มไม่แตกต่างกันนัก  ดังตารางที ่7 

1.2.1.3 จ านวนหน่อใหม ่(ยอด) พบว่า กรรมวิธีท่ี 1  มีจ านวนหน่อใหม่เฉลี่ยมากที่สุด คือ 11.0 ยอด  แต่ใกล้เคียงกับ
กรรมวิธีท่ี 2 -7  (9.0  6.3  8.2  6.0  8.3  และ 7.3 ยอด ตามล าดบั) แต่แตกต่างจาก กรรมวิธี 8 และ 9 (control) (4.8 และ 
5.2  ยอดตามล าดับ)  แต่เมื่อแบ่งตามชนิดของหัวพันธุไ์พลได้เป็น 1. หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 (กรรมวิธีท่ี 1-6)  2. หัวพันธุไ์พลรุ่น G0 
(กรรมวิธีท่ี 7) และ 3.ต้นพันธ์ุไพลรุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 8)  เปรียบเทียบกับ 4. หัวพันธุไ์พลจากแปลง (กรรมวิธีท่ี 9 (control))  
พบว่า หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 มีจ านวนหน่อใหมเ่ฉลี่ยมากที่สดุ 8.1 ยอด รองลงมาคือ หัวพันธุไ์พลจากแปลง (กรรมวิธีท่ี 9 (control))  
หัวพันธุร์ุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 7) และต้นไพลรุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 8) ดังตารางที่  8 

ตารางที่ 7 ความสูงต้นเฉลี่ย ความกว้างทรงพุ่มของต้นไพลที่ปลูกจากหัวพันธุ์/ต้นพันธ์ุตามกรรมวิธีเกบ็ข้อมูลในเดือนธันวาคม 
2557 

กรรมวิธ ี ความสูงต้นเฉลี่ย (ซม.) ความกว้างพุ่มเฉลีย่  (ซม.) 
กรรมวิธีท่ี 1 96.5 ± 18.2 96.8 49.3  ± 9.4 46.5 
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กรรมวิธีท่ี 2 90.8  ± 9.1 46.2  ± 4.5 
กรรมวิธีท่ี 3 72.7  ± 6.4 43.8  ± 1.5 
กรรมวิธีท่ี 4 85.8 ± 13.0 43.8  ± 2.7 
กรรมวิธีท่ี 5 85.3  ± 8.8  36.2  ± 3.6 
กรรมวิธีท่ี 6 89.8 ± 12.2 41.0  ± 3.2 
กรรมวิธีท่ี 7 70.0  ± 1.4 70.0 35.7  ± 3.2 35.7 
กรรมวิธีท่ี 8 40.3  ± 4.1  40.3 37.3 ± 10.1 37.3 
กรรมวิธีท่ี 9 (control) 64.3 ± 7.8  64.3 38.5  ± 3.1 38.5 

เก็บข้อมูลวัดคา่เฉลีย่จ านวน 12 ต้นต่อกรรมวิธ ี

ตารางที่ 8 จ านวนหน่อใหม่ต้นไพลที่ปลูกจากหัวพันธุ/์ต้นพันธ์ุตามกรรมวิธี เก็บข้อมลูในเดือนธันวาคม 2557 

กรรมวิธ ี จ านวนหน่อเฉลี่ย (ยอด) 
กรรมวิธีท่ี 1 11.0 ± 1.4 

8.1 

กรรมวิธีท่ี 2 9.0  ± 2.1 
กรรมวิธีท่ี 3 6.3  ± 0.6 
กรรมวิธีท่ี 4 8.2  ± 3.1 
กรรมวิธีท่ี 5 6.0  ± 2.4 
กรรมวิธีท่ี 6 8.3  ± 1.5 
กรรมวิธีท่ี 7 7.3  ± 0.6 5.3 
กรรมวิธีท่ี 8 4.8  ± 1.5 4.8 
กรรมวิธีท่ี 9 (control) 5.7  ± 2.2 5.7 

เก็บข้อมูลวัดคา่จ านวน 12 ต้นต่อกรรมวิธ ี

1.2.1.4 ความกว้างใบ (เซนติเมตร) พบว่า กรรมวิธีท่ี 1 มีความยาวใบเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.4  เซนติเมตร ใกล้เคยีงกับ
กรรมวิธีท่ี 2  3  4  5  6  7 และ 9 (control) (3.7 2.9 3.1 3.3  และ 3.3  เซนติเมตร ตามล าดับ) แต่แตกต่างจากกรรมวิธีท่ี 8  
(2.1 เซนติเมตร )  ดังตารางที่  9  

12.1.5 ความยาวใบ เซนติเมตร) พบว่า กรรมวิธีท่ี 1 มีความยาวใบเฉลี่ยมากที่สุด คือ 26.0  เซนติเมตร ใกลเ้คียงกับ
กรรมวิธีท่ี 2  3  4  5  6  7 และ 9 (control)  (23.3  17.0 20.3 21.3   22.3  19.3   และ 20.7  เซนติเมตร ตามล าดับ) แต่
แตกต่างจากกรรมวิธีที่ 8 (10.7  เซนติเมตร ) แต่เมื่อแบ่งตามชนิดของหัวพันธุไ์พลไดเ้ป็น 1. หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 (กรรมวิธีท่ี 1-6)  
2. หัวพันธุไ์พลรุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 7) และ 3.ต้นพันธ์ุไพลรุ่น G0  (กรรมวิธีท่ี 8)  เปรียบเทียบกับ 4. หัวพันธุไ์พลจากแปลง 
(กรรมวิธีท่ี 9 (control))  พบว่า หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 มีความยาวใบเฉลี่ยมากทีสุ่ด 21.7 เซนติเมตร ใกล้เคียงกับ หัวพันธุไ์พลจาก
แปลง (กรรมวิธีท่ี 9 (control))  และหัวพันธุร์ุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 7)  (20.7 และ19.3เซนตเิมตร)  แต่ต่างจากต้นไพลรุ่น G0 

(กรรมวิธีท่ี 8) (10.7เซนติเมตร )  ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9  ความกว้างใบเฉลี่ย และความยาวใบเฉลีย่ของต้นไพลทีป่ลูกจากหัวพันธุ์/ต้นพันธ์ุตามกรรมวิธี เก็บข้อมูลในเดือน
ธันวาคม 2557 

กรรมวิธ ี ความกว้างใบเฉลี่ย (ซม.) ความยาวใบเฉลี่ย  (ซม.) 
กรรมวิธีท่ี 1 4.4 ± 0.4 3.5 26.0  ± 2.9 21.7 
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กรรมวิธีท่ี 2 3.7 ± 0.3 23.3  ± 2.2 
กรรมวิธีท่ี 3 3.0 ± 0.3 17.0  ± 2.7 
กรรมวิธีท่ี 4 3.2 ± 0.3 20.3  ± 2.2 
กรรมวิธีท่ี 5 3.2 ± 0.3 21.3  ± 1.6 
กรรมวิธีท่ี 6 3.5 ± 0.4 22.3  ± 1.9 
กรรมวิธีท่ี 7 2.9 ± 0.2 2.9 19.3  ± 2.4 19.3 
กรรมวิธีท่ี 8 2.1 ± 0.2 2.1 10.7  ± 1.4 10.7 
กรรมวิธีท่ี 9 (control) 3.2 ± 0.3 3.3 20.7  ± 0.8 20.7 

เก็บข้อมูลวัดจ านวน 12 ต้นต่อกรรมวิธี 

1.2.2 ข้อมูลผลผลิต 

พบว่า อายุของหัวไพลที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีผลต่อขนาดหัวไพลเมื่อปลูกในแปลงมาก โดยหัวพันธุไ์พลรุน่ G1 อายุ 24 
เดือน ให้หัวพันธุ์ไพลขนาดใหญ่ทีสุ่ด (1,000 กรัม) มากกว่าหัวพันธุใ์นแปลง  (control) (110 กรัม)  ถึงร้อยละ 909.09  ซึ่ง
จากข้อมูลผลผลิตของไพลอาย ุ1 ปี ให้ผลผลิตไรล่ะ 3,800 - 4,000 กิโลกรัม  หรือ ต้นละ 700 - 750 กรัม แต่ไพลอาย ุ2 ปี
ผลผลติไร่ละ 9,700 – 9,900 กิโลกรัม หรือ 1.78 – 1.85 กิโลกรมัจงึเห็นได้ว่าหัวพันธุไ์พลรุ่น G1 อายุ 24 เดือน มีศักยภาพ
สามารถผลผลิตหัวพันธ์ุไพลในเชิงการค้า 

1.2.2.1 จ านวนเหง้าต่อกอ (เหง้า) พบว่า กรรมวิธีท่ี 1 มีจ านวนเหง้าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 5.8 เหง้า ใกล้เคียงกับ
กรรมวิธีท่ี 2  3  4  5 และ 6  (4.2  3.8  3.7  4.2 และ 4.2 เหง้า ตามล าดับ) แต่แตกต่างจากกรรมวิธีที่ 7  8 และ 9 
(control)   (3.3 2.5 และ  3.2 เหง้า ) แต่เมื่อแบ่งตามชนิดของหัวพันธุไ์พลได้เป็น 1. หัวพันธุ์ไพลรุ่น G1 (กรรมวิธีท่ี 1-6)  2. 
หัวพันธุไ์พลรุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 7) และ 3.ต้นพันธ์ุไพลรุ่น G0  (กรรมวิธีที่ 8)  เปรียบเทียบกับ 4. หัวพนัธุไ์พลจากแปลง (กรรมวิธี
ที่ 9 (control))  พบว่า หัวพันธุไ์พลรุ่น G1  มีจ านวนเหง้าเฉลี่ยมากที่สุด 4.3 กอ แตกต่างกับหัวพันธุไ์พลจากแปลง (กรรมวิธีที่ 
9 (control))  และหัวพันธุ์รุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 7)  และต้นไพลรุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 8) ( 3.3  3.2 และ 2.5 เหง้า ตามล าดับ)        
ดังตารางที่ 10 

1.2.2.2 จ านวนแง่งต่อเหง้า (แง่ง) พบว่า กรรมวิธีท่ี 1 มีจ านวนแง่งต่อเหง้าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ  10.5 แง่ง/เหง้า ต่าง
จากจากใกล้เคยีงกับกรรมวิธีท่ี 2  3  4  5  6  7  8  และ 9 (control) ( 7.8   8.7  8.0  6.0  8.8  6.2  4.0  และ 5.5  แง่ง/
เหง้า ตามล าดับ)  แต่เมื่อแบ่งตามชนิดของหัวพันธุไ์พลได้เป็น 1. หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 (กรรมวิธีท่ี 1-6)  2. หัวพันธุไ์พลรุ่น G0 
(กรรมวิธีท่ี 7) และ 3.ต้นพันธ์ุไพลรุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 8)  เปรียบเทียบกับ 4. หัวพันธุไ์พลจากแปลง (กรรมวิธีท่ี 9 (control))  
พบว่า หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 มีจ านวนแง่งต่อเหง้าเฉลี่ยมากท่ีสุด 8.3  แง่ง/เหง้า แตกต่างจาก หัวพันธุไ์พลจากแปลง (กรรมวิธีที่ 9 
(control))  หัวพันธุร์ุ่น G0 (กรรมวิธีที่ 7)  และ ต้นไพลรุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 8) (6.1  5.5 และ 4.0 แง่ง/เหง้า ) ดังตารางที่  10 

1.2.2.3 น้ าหนักหัวต่อกอ (กรัม) พบว่า กรรมวิธีท่ี 1 มีน้ าหนักหัวตอ่กอเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 1,000  กรมั ต่างจากจาก
ใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่ 2  3  4  5 6  7  8  และ 9 (control)  (496.7   533.3  476.7  530.0  495.0  250.0  28.5 และ 
110.0 กรัม ตามล าดับ)  แตเ่มื่อแบ่งตามชนิดของหัวพันธุ์ไพลได้เปน็ 1. หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 (กรรมวิธีท่ี 1-6)  2. หัวพันธุไ์พลรุ่น 
G0 (กรรมวิธีท่ี 7) และ 3.ต้นพันธ์ุไพลรุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 8)  เปรียบเทียบกับ 4. หัวพันธุไ์พลจากแปลง (กรรมวิธีท่ี 9 (control))  
พบว่า หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 น้ าหนักหัวต่อกอเฉลี่ยมากที่สุด 588.6 กรมั แตกต่างจากหัวพันธุไ์พลจากแปลง (กรรมวิธีท่ี 9 
(control))  และหัวพันธุ์รุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 7)  (250.0 110.0  และ 28.5 กรัม)  ดังตารางที่  10 

 ตารางท่ี 10 จ านวนเหง้าต่อกอเฉลี่ย จ านวนแง่งต่อเหง้าเฉลี่ย  และน้ าหนักหัวต่อกอเฉลี่ยของต้นไพลที่ปลูกจากหัวพันธุ/์ต้น
พันธุ์ตามกรรมวิธี เก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม 2557 
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กรรมวิธ ี
จ านวนเหง้าต่อกอเฉลีย่  

(หัว) 
จ านวนแง่งต่อเหง้าเฉลี่ย 

(แง่ง) 
น้ าหนักหัวต่อกอเฉลีย่ 

(กรัม) 
กรรมวิธีท่ี 1 5.8 ± 1.3 

4.3 

10.5 ± 1.0 

8.3 

1,000.0 ±187.1 

588.6 

กรรมวิธีท่ี 2 4.2 ± 1.0 7.8  ± 1.5  496.7 ±  197.5 
กรรมวิธีท่ี 3 3.8 ± 1.5 8.7  ± 0.6 533.3  ±  64.3 
กรรมวิธีท่ี 4 3.7 ± 0.8 8.0  ± 2.6 476.7 ± 187.3 
กรรมวิธีท่ี 5 4.2 ± 1.0 6.0  ± 1.3 530.0 ± 205.8 
กรรมวิธีท่ี 6 4.2 ± 1.0 8.8  ± 2.3 495.0 ± 193.9 
กรรมวิธีท่ี 7 3.3 ± 0.8 3.3 6.2  ± 1.8 6.1 250.0 ± 70.71 250.0 
กรรมวิธีท่ี 8 2.5 ± 0.5 2.5 4.0  ± 1.5 4.0 28.5 ± 12.9 28.5 
กรรมวิธีท่ี 9 (control) 3.2 ± 0.8 3.2 5.5  ± 2.6 5.5 110.0 ± 44.7 110.0 

เก็บข้อมูลเฉลี่ยจ านวน 12 ตัวอย่างต่อกรรมวิธ ี

1.2.2.4 ความกว้างแง่งเฉลี่ย 
พบว่า กรรมวิธีท่ี 1 มีความกว้างหวัเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ  10.2  เซนติเมตร. ตา่งจากกรรมวิธีท่ี 2  3  4  5  6  7  8  และ 

9 (control) ( 7.3  6.0  6.2  6.0  5.8  5.0  1.8 และ 5.7  เซนตเิมตร ตามล าดับ)  แต่เมื่อแบ่งตามชนิดของหัวพันธุไ์พลได้
เป็น 1. หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 (กรรมวธิีท่ี 1-6)  2. หัวพันธุไ์พลรุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 7) และ 3.ต้นพันธ์ุไพลรุน่ G0 (กรรมวิธีท่ี 8)  
เปรียบเทยีบกับ 4. หัวพันธุ์ไพลจากแปลง (กรรมวิธีท่ี 9 (control))  พบว่า หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 มีความกว้างหัวเฉลี่ยมากทีสุ่ด 
6.7 เซนติเมตร แตกต่างจาก หัวพันธุร์ุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 7)  หัวพันธุไ์พลจากแปลง (กรรมวิธีที่ 9 (control))  และ ต้นไพลรุ่น 
G0 (กรรมวิธีท่ี 8) (5.0 3.7 และ 1.8 เซนติเมตร ตามล าดับ) ดังตารางที่  11 

1.2.2.5 ความยาวแง่งเฉลี่ย 
พบว่า กรรมวิธีท่ี 1 มีความยาวหัวเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ  19.0 เซนติเมตร. ต่างจากกรรมวิธีท่ี 2  3  4  5  6  7  8  และ 

9 (control) ( 14.2   15.0  14.5  14.2  11.0  4.5  และ 10.5  แง่ง/เหง้า ตามล าดับ)  แต่เมื่อแบ่งตามชนิดของหัวพันธุไ์พล
ได้เป็น 1. หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 (กรรมวิธีท่ี 1-6)  2. หัวพันธุ์ไพลรุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 7) และ 3.ต้นพันธ์ุไพลรุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 8)  
เปรียบเทยีบกับ 4. หัวพันธุ์ไพลจากแปลง (กรรมวิธีท่ี 9 (control))  พบว่า หัวพันธุไ์พลรุ่น G1 ความยาวเหง้าเฉลี่ยมากที่สดุ 
15.1 เซนติเมตร. แตกต่างจากหัวพันธุ์รุ่น G0 (กรรมวิธีท่ี 7) หัวพันธุไ์พลจากแปลง (กรรมวิธีท่ี 9 (control))    และ ต้นไพลรุ่น 
G0 (กรรมวิธีท่ี 8) (11.0  10.5  และ 4.5 แง่ง/เหง้า ) ดังตารางที่  11 

ตารางที่ 11 ความกว้างหัวเฉลี่ย และความยาวหัวเฉลี่ยของต้นไพลที่ปลูกจากหัวพันธุ์/ต้นพันธุต์ามกรรมวิธี  เก็บเกี่ยวในเดือน
ธันวาคม 2557 

กรรมวิธ ี ความกว้างแง่งเฉลี่ย (ซม.) ความยาวแง่งเฉลี่ย (ซม.) 
กรรมวิธีท่ี 1 10.2 ± 1.5  

 
 

6.9 

19.0 ± 3.0 

15.1 

กรรมวิธีท่ี 2 7.3 ± 2.1 14.2 ± 5.5 
กรรมวิธีท่ี 3 6.0 ± 1.0 15.0 ± 1.0 
กรรมวิธีท่ี 4 6.2 ± 2.9 14.5 ± 2.4 
กรรมวิธีท่ี 5 6.0 ± 1.9 14.0 ± 1.8 
กรรมวิธีท่ี 6 5.8 ± 2.1 14.2 ± 5.2 
กรรมวิธีท่ี 7 5.0 ± 1.7 5.0 11.0 ± 4.0 11.0 
กรรมวิธีท่ี 8 1.8 ± 0.3 1.8 4.5 ± 1.4  4.5 
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กรรมวิธีท่ี 9 (control) 3.7 ± 0.8 3.7 10.5 ± 3.5 10.5 
เก็บข้อมูลวัดจ านวน 12 ตัวอย่างต่อกรรมวิธ ี

 
 
1.2.3  ข้อมูลระดับความต้านทานโรคเห่ียว 

  ในปี 2557 ไม่พบว่าเกิดอาการโรคเหี่ยวในทุกกรรมวิธี อาจเกิดจากในปี 2557 เกิดภาวะแล้งจัด และมี
ปริมาณฝนตกเพียง 2 เดือนเท่าน้ัน ท าให้อาการของโรคเหี่ยวไม่ปรากฎให้เห็นที่ใบไพลในทุกกรรมวิธ ี

สรุปผลการทดลอง 
1. ต้นไพลที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในรุ่น G1 อายุ 24 เดือนเหมาะสมในการผลิตหัวแม่พันธ์ุไพลในเชิงการค้า   ซึ่งจะให้

ผลผลติหัวไพลมากว่าหัวพันธุ์จากแปลงไม่น้อยกว่า 480 กิโลกรมัต่อไร่ ในปลูกเวลา 1 ป ี 
2.  ต้นไพลที่เพาะเลีย้งจากเนื้อเยื่อสามารถใช้ปลูกทั้งหัวไพลในรุ่น G0 และในรุ่น G1   โดยจะใช้พื้นที่ผลติหัวพันธุ์น้อย

กว่าการผลิตในแปลงมากก่อน    

ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาพืชสกลุขิงข่ามีความอ่อนแอต่างโรคเหีย่วท่ีเกิดจากแบคทีเรียท าให้ผลผลิตลดลง หากเกษตรกรสามารถเข้าถึง
หัวพันธุ์ปลอดโรค หรือควบคุมโรคจะสามารถเพิ่มผลผลิตต่อพ้ืนท่ีขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มพื้นท่ีปลูก แต่การผลผลติหัวพันธ์ุปลอดโรค
มีขั้นตอนและเวลายุ่งยากมาก เกษตรกรไมส่ามารถด าเนินการได้เอง รัฐบาลควรมีนโยบายการผลติหวัพันธุ์ปลอดโรคดังกล่าวให้
ชัดเจน เนื่องจากต้องผลผลิตจ านวนมากถึง 980,000 กิโลกรัม/ปี จงึจะเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 
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