
ไพล 
 

 
 
 ไพลเป็นพืชล้มลุก มีล ำต้นใต้ดินเรียกว่ำเหง้ำ มีสีเหลือง และมีกลิ่นหอมเฉพำะตัว ล ำต้นเหนือดินเป็นส่วน
ของล ำต้นเทียม ซึ่งเมื่อถึงฤดูแล้งต้นจะโทรมและงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมำเมื่อฝนเริ่มตก เหง้ำไพลมีน้ ำมันหอมระเหย
ประมำณ 0.8 เปอร์เซนต์ ซึ่งประกอบด้วยสำรส ำคัญที่มีฤทธิ์ต้ำนกำรอักเสบ และมีฤทธิ์ต้ำนฮีสตำมีน แก้ภูมิแพ้ 
แพทย์แผนไทยใช้ไพลประกอบต ำรับยำไทยเพ่ือรักษำอำกำรฟกช้ ำ บวม เคล็ดขัดยอก ปวดท้อง ลมจุกเสียด 
ท้องเดิน และบิด   
 
สภาพพื้นที่ปลูก 
 -  เจริญเติบโตได้ดีในเขตกึ่งร้อน 

- สภำพภูมิอำกำศท่ีเหมำะสม อุณหภูมิสูงสุดประมำณ 35 องศำเซลเซียส และอุณหภูมิต่ ำสุด 
ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 18 องศำเซลเซียส 
 -  ลักษณะดิน ควรเป็นดินเหนียวปนทรำยที่มีอินทรียวัตถุสูง มีกำรระบำยน้ ำดี ไม่มีน้ ำขัง หลีกเลี่ยง 
กำรปลูกในดินลูกรัง 
 -  ควำมต้องกำรแสงแดดปำนกลำง ปลูกได้ทั้งในที่โล่งแจ้ง และที่ร่มแดดร ำไร 
 
พันธุ์ 
 1. กำรเลือกพันธุ์ : 
     1.1 เลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ทนทำนต่อโรค และมีปริมำณน้ ำมันหอมระเหยไม่น้อยกว่ำ 2% 
     1.2 เป็นพันธุ์ที่ถูกต้องตรงตำมควำมต้องกำรปลูก เนื่องจำกพันธุ์ไพลมีหลำยชนิด และมีชื่อเรียก 
ตำมท้องถิ่นท่ีแตกต่ำงกัน ได้แก่ ไพลหยวก ไพลพ้ืนเมือง ไพลปลุกเสก (Z. montanum (Koenig) Link ex Dietr) 
ไพลม่วง หรือ ไพลด ำ (Z. ottensii valeton.) ไพลเหลือง (Z. cassumunar Roxb.) เป็นต้น 
     1.3 เลือกหัวพันธุ์ที่มีอำยุมำกกว่ำ 1 ปี มีตำสมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงเข้ำท ำลำย 
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 2. พันธุ์ที่นิยมปลูกเพ่ือผลิตเชิงกำรค้ำ : มี 2 พันธุ์ คือ 
     2.1 พันธุ์หยวก เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกท่ัวไป ให้ปริมำณผลผลิต 7-8 ตันต่อไร่ และให้ปริมำณน้ ำมัน
ประมำณ 5-6 ลิตรต่อผลผลิต 1 ตัน 
     2.2 พันธุ์พ้ืนเมือง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้อยกว่ำพันธุ์หยวก แต่ให้ปริมำณน้ ำมันไพลมำกกว่ำพันธุ์หยวก 
โดยให้ผลผลิต 4-5 ตันต่อไร่ และผลผลิต 1 ตัน ให้ปริมำณน้ ำมันประมำณ 7-8 ลิตร  
 3. กำรเตรียมเหง้ำพันธุ์ : น ำหัวพันธุ์มำพักตัวในระยะเวลำหนึ่ง แช่ใน Indole Acetic Acid (IAA) ที่ระดับ
ควำมเข้มข้น 250 ppm เป็นเวลำ 24 ชั่วโมง เพ่ือกระตุ้นให้หัวไพลงอกได้เร็วขึ้น และแบ่งหัวพันธุ์ให้มีน้ ำหนัก 100 
กรัมต่อหัว โดยให้มีตำ 3-5 ตำ   
 4. ปริมำณหัวพันธุ์ที่ใช้ : 960 กิโลกรัมต่อไร่ 
  
การปลูก 
 1. กำรเตรียมดิน : 
    1.1 ควรท ำกำรเก็บตัวอย่ำงดินในพ้ืนที่ปลูก ส่งตรวจวิเครำะห์คุณภำพของดินก่อนปลูก 
    1.2 ไถพรวนดิน ก ำจัดเศษวัสดุและวัชพืช และตำกดินไว้ประมำณ 7-15 วัน 
    1.3 ดินที่มีอินทรียวัตถุน้อย ควรปลูกพืชตระกูลถั่วให้ได้ระยะออกดอกจึงไถกลบดิน หรือปรับปรุงดิน
ด้วยกำรใส่ปุ๋ยคอกท่ีย่อยสลำยสมบูรณ์ดีแล้ว คลุกเคล้ำให้เข้ำกัน อัตรำ 1-2 ตัน/ไร่ 
    1.4 ควรใส่ปูนขำว เพื่อปรับค่ำควำมเป็นกรดด่ำงของดิน ให้มีค่ำประมำณ 5.5 - 6.5 
    1.5 ขุดหลุมปลูกขนำด กว้ำง x ยำว x ลึก 25 x 25 x 15 เซนติเมตร 
    1.6 ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมๆ ละ ประมำณ 250 กรัม น ำดินกลบปุ๋ยหนำประมำณ 1 เซนติเมตร  
 2. วิธีกำรปลูก : มี 2 วิธี 
    2.1 กำรปลูกลงในแปลงด้วยเหง้ำ โดยใช้ระยะระหว่ำงต้นและระหว่ำงแถว 2527 เซนติเมตร  
กลบดินให้มิด หนำประมำณ 2-3 เซนติเมตร คลุมด้วยฟำงหรือใบหญ้ำคำตำกแห้ง หนำประมำณ 2 นิ้ว รดน้ ำทันที 

   2. กำรปลูกโดยใช้เหง้ำที่เพำะให้งอกก่อน โดยเพำะเหง้ำในกระบะทรำย ให้แทงยอด แตกใบประมำณ 
2-3 ใบ จึงย้ำยลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ 
 3. ช่วงฤดูกำรปลูก ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ประมำณเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน  
 ข้อควรระวัง 
 -  ไม่ควรใส่ปุ๋ยคอกใหม่ๆ ในปริมำณมำกๆ และเข้มข้นเกินไป เพรำะจะท ำให้เกิดควำมร้อนซึ่งอำจท ำให้
เหง้ำไพลตำยได้ 
 
การดูแลรักษา 
 1. กำรให้น้ ำ ระยะแรกต้องรดน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอจนกว่ำพืชจะตั้งตัวได้ จำกนั้นควรให้น้ ำอย่ำงน้อยสัปดำห์
ละ 1 ครั้ง ในพ้ืนที่แห้งแล้ง ส่วนพื้นที่ท่ีอำศัยน้ ำฝนจำกธรรมชำติ จะไม่มีกำรรดน้ ำ 
 2. กำรใส่ปุ๋ย ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 500 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่พร้อมกับกำรถอนวัชพืชและพรวนดิน  
หลังกำรปลูกประมำณ 1 เดือน และหลังกำรปลูกประมำณ 3 – 4 เดือน 
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 3. กำรก ำจัดวัชพืช โดยกำรถอนวัชพืชออกจำกแปลง ดังนี้  
  ปีที่ 1 ก ำจัดวัชพืช 2 ครั้ง 
  ปีที ่2 ก ำจัดวัชพืช 1 ครั้ง เนื่องจำกไพลจะคลุมพ้ืนที่ระหว่ำงต้นและแถวจนเต็ม  
  ปีที่ 3 ไม่ต้องก ำจัดวัชพืช และปล่อยให้แห้งตำยไปพร้อมกับต้นไพลที่ฟุบ  
 4. โรคและแมลงที่ส ำคัญ คือ 
     - โรคเหี่ยว ที่เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ท ำให้ต้นมีอำกำรใบเหลือง ต้นเหี่ยว
และหัวเน่ำตำยในที่สุด 
     การป้องกันก าจัด 
     1. ใช้หวัพันธุ์ที่ปลอดโรค หรือจำกแหล่งที่ไม่มีกำรระบำดของโรค 
     2. ควรจะมีกำรไถตำกดินก่อนปลูก และโรยด้วยปูนขำว ปรับสภำพควำมเป็นกรดและด่ำงของดิน 
ให้ได้ 5.5-6.5 
     3. ไม่ควรปลูกไพลซ้ ำในปีถัดไป และควรปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่เป็นพืชอำศัยของโรค ก่อนกำรปลูก 
ในฤดูถัดไป 
     4. พ้ืนที่ที่มีกำรระบำดของโรคให้ท ำกำรอบดินฆ่ำเชื้อก่อนปลูก โดยกำรใช้ยูเรียผสมปูนขำว อัตรำ 
80:100 กิโลกรัม/ไร่ คลุกเคล้ำดินที่ไถพรวนแล้ว และใช้แผ่นพลำสติกสีด ำคลุมทิ้งไว้ประมำณ 3 สัปดำห์ ก่อนปลูก
พืช 
     5. ควรปลูกในพ้ืนที่ที่มีกำรระบำยน้ ำดี ไม่มีน้ ำท่วมขัง 
     6. ต้นที่เป็นโรคให้ขุดใส่ถุง และน ำไปเผำท ำลำยทิ้ง และโรยปูนขำวรอบหลุมปลูกที่ท ำกำรขุด 
     7. รองเท้ำท่ีใส่ในแปลง ควรมีกระบะหรืออ่ำงที่ใส่น้ ำยำฆ่ำเชื้อไว้ส ำหรับจุ่มหรือแช่ก่อนเดินเข้ำแปลง 
และเครื่องมือทำงกำรเกษตร ก่อนและหลังจำกใช้แล้วให้แช่น้ ำยำฆ่ำเชื้อ 
     - ไพลมีกลิ่นเฉพำะตัวที่ไล่แมลง จึงไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชรบกวน 
 
การเก็บเกี่ยว 

1. ระยะเวลำเก็บเกี่ยว : เก็บในช่วงฤดูแล้ง ประมำณเดือนธันวำคม – กุมภำพันธ์ โดยระยะเวลำกำรเก็บเกี่ยว
ที่เหมำะสมข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในกำรน ำไปใช้ ดังนี้ 

   - กำรน ำไพลมำใช้เพ่ือสกัดน้ ำมัน เก็บไพลเมื่อมีอำยุได้ประมำณ 2 ปี นับตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงวันที่ 
เก็บเก่ียว โดยเก็บหัวไพลเมื่อต้นไพลแห้งและฟุบลงกับพ้ืน ห้ำมเก็บหัวไพลขณะที่เริ่มแตกหน่อใหม่ เพรำะน้ ำมัน 
ที่ได้จะมีปริมำณและคุณภำพต่ ำ 

   - กำรน ำไพลมำใช้เพ่ือเป็นวัตถุดิบประกอบเครื่องยำ เครื่องส ำอำง และส่วนผสมในลูกประคบ เก็บเก่ียว
ไพลเมื่อมีอำยุ 8 เดือน – 1 ปี และต้นไพลแห้ง ฟุบตัว 
 2. วิธีกำรเก็บเกี่ยว : ขุดเหง้ำไพลโดยใช้จอบ เสียม ระวังไม่ให้เกิดบำดแผลหรือรอยช้ ำ เขย่ำดินออกจำก
เหง้ำ ตัดรำกโดยรอบออกให้หมด และผึ่งลมให้แห้ง เก็บผลผลิตบรรจุในถุงตำข่ำย ในที่ที่มีอำกำศถ่ำยเทดี 
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การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
 1. กำรแปรรูปหลังกำรเก็บเก่ียว :  
    - ไพลแห้ง โดยน ำเหง้ำไพลไปล้ำงผ่ำนน้ ำที่สะอำดประมำณ 2-3 ครั้ง แล้วหั่นเป็นชิ้นบำงๆ ใส่ถำดหรือ
กระด้ง น ำไปตำกแดด บนชั้นที่แข็งแรง มีควำมสูงจำกพ้ืนประมำณ 60-70 เซนติเมตร ประมำณ 6 วัน ส ำหรับกำร
อบไพลใช้อุณหภูมิ 55 องศำเซลเซียส นำน 48 ชั่วโมง หรอือุณหภูมิ 50 องศำเซลเซียส ในช่วงเวลำ 8 ชั่วโมงแรก 
และลดอุณหภูมิลงที่ 40-45 องศำเซลเซียส หมั่นกลับไพลบ่อยๆ จนแห้ง ควำมชื้นไม่เกิน ร้อยละ 11 อัตรำส่วน
ไพลสด : ไพลแห้ง เท่ำกับ 5 กิโลกรัม : 1 กิโลกรัม 
    - ไพลผง น ำไพลแห้งมำบดให้ละเอียดโดยกำรต ำหรือด้วยเครื่องบดผง และร่อนเอำเฉพำะผงไพล บรรจุ
ในถุงสะอำด ซึ่งกำรเก็บในรูปไพลผง สำมำรถคงประสิทธิภำพได้ดีกว่ำของเหลว อัตรำส่วนไพลแห้ง : ไพลผง 
เท่ำกับ 1 กิโลกรัม : 0.95 กิโลกรัม 
    - ไพลสด ใช้สกัดน้ ำมันไพลโดยวิธีกำรกลั่นแบบไอน้ ำ หลังจำกเก็บหัวไพลมำจำกแปลงไม่ควรทิ้งไว้นำน 
เพรำะจะท ำให้ปริมำณน้ ำมันหอมระเหยลดลงตำมระยะเวลำ ควรรีบสกัดน้ ำมันไพลภำยใน 2-3 เดือนหลังจำกเก็บ
มำจำกแปลง อัตรำส่วน ไพลสด : น้ ำมันไพล เท่ำกับ 1 ตัน : 8-10 ลิตร 
 2. กำรเก็บรักษำ น ำไพลที่แห้งสนิทบรรจุถุงพลำสติกใส 2 ชั้น ปิดปำกให้สนิท เขียนฉลำกปิดถุง 
ให้เรียบร้อย น ำมำเก็บในห้องที่สะอำด เย็น ไม่อับชื้น อำกำศถ่ำยเทได้ดี ป้องกันแสงแดดมำกระทบ ดูแลไม่ให้มีเชื้อรำ
หรือแมลงเข้ำท ำลำย หำกพบให้คัดแยกออกและท ำลำยทิ้ง ไพลแห้งที่จัดเก็บไว้นำนเกิน 3 เดือน ควรน ำมำผึ่งในที่ร่ม
หรืออบใหม่อีกครั้ง เพ่ือไม่ให้มีควำมชื้นและแมลงรบกวน และไม่ควรเก็บรักษำเกิน 1 ปี เพรำะจะท ำให้น้ ำมันหอม
ระเหยในไพลลดลงถึง 25 เปอร์เซนต์  
 3. กำรเก็บรักษำเหง้ำพันธุ์ มี 2 วิธ ี
    1. วำงผึ่งไว้ในที่ร่ม สะอำด ปรำศจำกโรค แมลง และสัตว์ต่ำงๆ รบกวน มีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ไม่
อับชื้น พ้ืนที่ที่เก็บต้องแห้ง ปรำศจำกควำมชื้น 
    2. เก็บฝังในทรำยที่สะอำด เย็นและชื้น ในที่ร่ม และควรแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสำรป้องกันก ำจัดแมลงหรือ
สำรป้องกันก ำจัดเชื้อรำก่อนน ำไปฝังทรำย 
 
สุขลักษณะและความสะอาด 
 1. ควรรักษำแปลงปลูกสมุนไพรให้ถูกสุขลักษณะและสะอำดอยู่เสมอ 
 2. ก ำจัดวัชพืช เพื่อไม่ให้แข่งขันกับพืชหลัก หรือเป็นแหล่งเพำะศัตรูพืชซึ่งอำจติดไปกับผลผลิต 
 3. หลังกำรตัดแต่ง ควรน ำเศษพืชไปทิ้งนอกแปลง หรือท ำลำยเสีย 
 4. หลังกำรพ่นสำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช ต้องท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ท่ีใช้ 
 5. เผำก ำจัดวัสดุเหลือใช้ และก ำจัดภำชนะบรรจุให้ถูกวิธี 
 6. เก็บรักษำวัสดุทำงกำรเกษตร เช่น ปุ๋ย สำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรท ำกำร
เกษตรกรรมให้เรียบร้อยปลอดภัยอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
 
 
 


