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»·ØÁÁÒ»ÅÙ¡ä´Œ»‚ÅÐ¤ÃÑé§ ÁÕª‹Ç§¡ÒÃà̈ ÃÔÞàµÔºâµ¹Ò¹ 6-8 à́ ×Í¹

ผลิตดอกไดในชวงประมาณพฤษภาคม 

เก็บเกี่ยวหัวพันธุและสงออกไดเร็วขึ้น

อาศัยน้ำฝนเปนสวนใหญ 

เริ่มใหดอกตั้งแตมิถุนายน–กันยายน

¼ÅÔµà»š¹äÁŒµÑ´´Í¡
สีของใบประดับสวนบนสดใส ตามความ

ตองการของตลาด กานชอดอกมีน้ำหนัก

เบา แข็งแรง ความยาว > 50 ซม. อายุ      

ปกแจกันของชอดอก > 10 วัน

¼ÅÔµà»š¹äÁŒ¡ÃÐ¶Ò§
แตกกอดี ออกดอกหลายชอ กานชอดอก

ไมยาวเกินไป ใบประดับสวนบนสีสัน      

สะดุดตา อยูไดนานที่อุณหภูมิหองปกติ

มีความสูงพอเหมาะ ทนตอสภาพแสงมาก 

ชอดอกโผลพนทรงพุม มีสีของใบประดับ

ที่หลากหลายสดใสสะดุดตา นอกจากนี้ 

ยังมีอายุการบานของชอดอกท่ียาวนาน

¼ÅÔµà»š¹äÁŒ»ÃÐ´Ñºá»Å§

มีขอดีคือ สามารถตากดินเพื่อกำจัด

เชื้อโรคหัวเนาไดนาน พืชมีโอกาสเปนโรค

หัวเนาไดนอยลง แตมีชวงสะสมอาหาร

เพียง 5–6 เดือน ตองจัดการปุยและน้ำ 

ใหเพียงพอตอความตองการของพืช 

»ÅÙ¡¡‹Í¹Ä´Ù 
(¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸�-ÁÕ¹Ò¤Á)

»ÅÙ¡Ä´Ù»¡µÔ 
(àÁÉÒÂ¹-¾ÄÉÀÒ¤Á)

»ÅÙ¡ËÅÑ§Ä´Ù
(»ÅÒÂ¾ÄÉÀÒ¤Á–ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹) 

ปลูก “»·ØÁÁÒ” ต�องรู�…“»·ØÁÁÒ”“»·ØÁÁÒ”
àÅ×Í¡¾Ñ¹ Ø̧�ãËŒàËÁÒÐãªŒ§Ò¹

» Ô̄·Ô¹¡ÒÃ»ÅÙ¡

ปองกัน 

  – เลือกพื้นที่ที่ไมเคยปลูกพืชที่เปนโรคเหี่ยว เชน พริก มะเขือเทศ 

  – ปลูกพืชหมุนเวียน กำจัดวัชพืช ไถตากดินอยางนอย 1 เดือน

  – ใชหัวพันธุปลอดโรค ชวงตนกำลังเจริญเติบโตหากพบเจอ

     ใหขุดตนออก นำไปเผาทำลาย โรยปูนขาวบริเวณนั้นและ

     ลางทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งที่ใชเสร็จแลว

  âÃ¤àËÕèÂÇ (Bacterial wilt)
ใบเหี่ยวลูลง ใบมวนและเหลือง ลุกลามจนแหงตายทั้งตน โคนตนและหนอมีลักษณะช้ำ       

ฉ่ำน้ำและเนาเปอย เกิดจากเช้ือแบคทีเรียราลสโตเนีย (Ralstonia solanacearum) ติดมากับ      

หัวพันธุ แพรระบาดไปกับเคร่ืองมือเกษตร คน การใหน้ำ และความช้ืนในดินสูง ทำใหระบาดเร็ว 



µÑ´´Í¡
• ใหน้ำเต็มที่กอนเก็บเกี่ยว 

• เลือกดอกที่ระยะกลีบประดับสวนบนบาน 70% ดอกจริงบานแลว 3-5 ดอก

• ใชมือจับที่โคนกานชอดอก บิดแลวดึง (ใหใบติดมา 1 ใบ หรือไมติดก็ได)

• แชดอกในน้ำสะอาด ≈ 1 ชั่วโมง เพื่อใหดอกดูดน้ำเขาเต็มกาน

• ลางทำความสะอาดดอกและมัดรวม 10 ชอดอก/กำ หอดวยหนังสือพิมพ

• เก็บในที่รม มีอากาศถายเทดี

• เก็บที่อุณหภูมิหองจะเก็บไดถึงพฤษภาคมหรือมิถุนายน ขึ้นกับ

 ความชื้นสัมพัทธในอากาศ ถาอากาศมีความชื้นสูงหัวจะงอกเร็ว

• เก็บในหองเย็นอุณหภูมิ 10-15 °C ความชื้นสัมพัทธ 70-80% เก็บไดนาน 5-6 เดือน

• ตรวจเช็คแมลงทุกเดือนจนกวาจะนำลงปลูก ซึ่งมักพบเพลี้ยหอย เพลี้ยแปง

 ควรแชดวยสารเคมี (คารโบซัลแฟน) ผึ่งหัวใหแหงกอนเก็บรักษาตอ และควรปองกันมด

 ซึ่งเปนพาหะนำเพลี้ย

• สำรวจกอเนาและขุดทิ้งใสถุงดำ ปองกันการเหยียบย่ำ

 ไปสัมผัสแปลงอื่น

• กรณีดินแหงใหรดน้ำ 1-2 วัน เพื่อใหดินออนตัว/เทออกจากถุงปลูกเขยาวัสดุปลูกใหหลุดออก

• ลางหัวพันธุใหสะอาด ตัดแตงดวยกรรไกร หมั่นทำความสะอาดกรรไกรดวยแอลกอฮอล 70%

• คัดแยกคุณภาพหัวพันธุตามเกณฑมาตรฐานแตละสายพันธุ แชหัวพันธุดวยสารเคมีปองกันเชื้อรา

 และแมลง ผึ่งในที่รมใหแหง

ÃÑ¡ÉÒËÑÇ¾Ñ¹¸Ø�

• ãËŒ¹éÓ 
 ชวงเวลา 08.00-09.00 น.

    วันละ 1 ครั้ง 

    ยกเวนวันที่ฝนตกมาก

ปุย

ºÒ¹ 70%

ÁÑ´ÃÇÁ 
10 ª‹Í´Í¡/¡Ó

à¡çºËÑÇ¾Ñ¹¸Ø�ã¹á»Å§»ÅÙ¡áÅÐ¶Ø§»ÅÙ¡
• งดใหน้ำอยางนอย 1 เดือน รอจนตนแหง

 และยุบตัวลง แลวคอยเก็บเกี่ยวหัวพันธุุ

µÃÇ¨âÃ¤áÅÐ
áÁÅ§·Ø¡à́ ×Í¹

• ãËŒ»Ø‰Â 

 o ตนงอกพนดิน ใหปุยสูตรไนโตรเจนสูงเพ่ือเรงการเจริญเติบโต 

 o ชวงกอนออกดอก ใชปุยสูตรฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง 

    ชวยใหเหงาและตุมสะสมอาหารไดดี มีขนาดใหญสมบูรณ 

 ใหปุยเดือนละ 2 ครั้ง จนกระทั่งตนเขาสูระยะพักตัว 

    หยุดการเจริญเติบโต (ใบเริ่มเปลี่ยนเปนสีเหลือง)

• »ÅỐ ´Í¡ 

   กรณีที่ผลิตหัวพันธุ เพื่อใหแตกกอเพิ่มขึ้น

   ทำใหไดหัวขนาดใหญสมบูรณ

Ù́áÅ

à¡çºà¡ÕèÂÇáÅÐ Ñ́̈ ¡ÒÃËÅÑ§à¡çºà¡ÕèÂÇ

áª‹´Í¡ã¹¹éÓÊÐÍÒ´ ≈ 1 ªÑèÇâÁ§



  à¾ÒÐàÅÕéÂ§à¹×éÍàÂ×èÍ เพิ่มปริมาณไดมากในเวลาสั้นและไดตนพันธุที่ปลอดโรค

• ตัดดอกออนหรือยอดออนมาลางดวยแอลกอฮอล 70% เปนเวลา 1 นาที จากนั้นฟอกดวย

 สารละลายคลอรอกซ 5-10% เปนเวลา 10-20 นาที ลางดวยน้ำกลั่นที่ผานการนึ่งฆาเชื้อ 3 ครั้ง

• เพ่ิมปริมาณตนพันธุ โดยใชสวนยอดท่ีปลอดจากโรคไปเล้ียงบนอาหารสูตรเอ็มเอสท่ีเติมสารควบคุม

 การเจริญเติบโตกลุมไซโตไคนิน ไดแก บีเอ

• ยายเปล่ียนอาหารทุก 4 สัปดาห (เพ่ิมปริมาณ 3 เทา) หองเพาะเล้ียงอุณหภูมิ 25 ±2 °C

• ใชแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตหรือแอลอีดี เปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน

• เมื่อตนกลาโตเต็มขวด นำออกมาลางวุนอาหารบริเวณราก แลวนำไปปลูกอนุบาลตอไป

• เตรียมพื้นที่ประมาณ 2-3 ตร.ม. ควรเปนโรงเรือนหรือพื้นที่มีรมเงาและสามารถดูแลไดทุกวัน

• เตรียมวัสดุปลูกเปนดินผสมมูลวัว (ขี้วัวแหง 2 กก. ตอพื้นที่ 1 ตร.ม.)

• โรยเมล็ดตามรองดินลึก 1 ซม. โดยใชไมปลายแหลมขีดไว

• ใชเวลางอก ≈ 1-2 เดือน หลังเพาะ อัตราการงอกของเมล็ด 60% เมื่อตนกลามีใบจริง 2-3 ใบ 

    แยกตนกลาไปปลูก (ใชเวลาประมาณ 2 ป จึงจะสามารถใหดอกที่สมบูรณ)

  »ÅÙ¡Å§á»Å§ 
วิธีปลูก ปรับสภาพความเปนกรด-ดาง  

ของดินใหอยูระหวาง 6.5-7.0 รองกนหลุม

ดวยปุยสูตรเสมอ 15 กรัมตอหลุม ปลูก 

1 หัว ตอหลุม ลึก 7-10 ซม. กลบดินและ

คลุมดวยแกลบหรือฟาง

  »ÅÙ¡Å§¡ÃÐ¶Ò§/¶Ø§
วิธีปลูก วัสดุปลูกใชทราย แกลบดิบหรือ

ขุยมะพราว ถานแกลบ อัตรา 1:1:1 

ผสมหมักกองไวกลางแดด และคลุม

พลาสติกใสนาน 30 วัน 

(หัวใหญใช 1 หัวตอถุง หัวเล็ก 2-3 หัวตอ

  áÂ¡àË§ŒÒ (หัวพันธุ) หลังขุดหัวพันธุขึ้นมา นำมาลางทำความสะอาด ตัดแตง คัดแยกคุณภาพหัวพันธุ

ตามเกณฑมาตรฐานแตละสายพันธุ แชหัวพันธุดวยสารเคมี ผึ่งในที่รมใหแหง

• เตรียมแปลงกวาง 1.0-1.2 เมตร ยกสูง 20-30 ซม. เวนรองทางเดิน 50 ซม.

• ขุดหลุมในแปลงลูก 7-10 ซม. จากผิวดิน เวนระยะหางแตละหลุม 20-30 ซม.

 (ขึ้นอยูกับขนาดหัวพันธุแตละสายพันธุ)

• วางหัวพันธุในหลุม 1 หัวตอหลุม กลบดินคลุมดวยแกลบดิบหรือฟาง

• ใชเวลาประมาณ 2 เดือนจึงใหชอดอก 

àÁÅç´

ËÑÇ¾Ñ¹¸Ø�
2 à́ ×Í¹ ãËŒª‹Í´Í¡1 ËÑÇµ‹ÍËÅØÁ

¼ÅáÅÐàÁÅç´

¢ÂÒÂ¾Ñ¹ Ø̧�»·ØÁÁÒ
ติดเมล็ดโดยธรรมชาติหรือผสมเกสร อาจจะไดพันธุที่เหมือนหรือไมเหมือนตนแมก็ได

»ÅÙ¡»·ØÁÁÒ  

ถุง วางหัวพันธุแนวนอน กลบดวยวัสดุปลูกบางๆ วางถุงบนพ้ืนท่ีปู

ดวยแกลบหรือพลาสติกใส ปองกันการติดเช้ือโรคหัวเนาจากดิน)

ขอดี คือ ปลูกซ้ำที่เดิมได ควบคุมโรคเหี่ยวไดงายกวา 

ขอเสีย คือ ตนทุนสูง ผลผลิตต่ำกวาปลูกลงแปลง

ขอดี คือ ตนเจริญเติบโตดี ใหผลผลิตสูง ตนทุนต่ำ 

ขอเสีย คือ ยากตอการควบคุมโรค โดยเฉพาะโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ

แบคทีเรีย ตองเปลี่ยนพื้นที่ปลูกใหมทุกปเพื่อลดความเสี่ยงจากโรค

´Ô¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ คือ ดินรวนปนทราย

มีอินทรียวัตถุสูง ระบายน้ำไดดี มีคา pH 6.5 – 7.0 

ÍØ³ËÀÙÁÔที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต

     18–25 °C         20–30 °C 

100 ™C áËÅ‹§¹éÓมีปริมาณเพียงพอตลอดฤดูกาลปลูก 

คา pH 5.5 – 6.5 และตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย

ที่กอใหเกิดโรคหัวเนา 

áÊ§á´´ ประมาณ 75–100% 



ที่มา:

•  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. 2558. คูมือสงเสริมการเรียนรูดานพืช "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไมดอกไมประดับ"

•  https://www.doa.go.th/hort/wp-content/uploads/2020/10/สถานการณปทุมมา_มิถุนายน63.pdf

  âÃ¤ÅÓµŒ¹à¹‹Ò (stem rot) 
กาบใบดานนอกเปนแผลช้ำสีน้ำตาล ลุกลามทำใหกาบใบเนา 

เปอยยุย จนทำใหเนาทั้งกอ สาเหตุเกิดจากเชื้อราสเคลอโรเทียม 

(Sclerotium rolfsii) แพรกระจายไปในดินที่มีเชื้อ 

ปองกัน ไถดินใหลึกกลบซากพืช ใสปูนขาว 1-2 ตันตอไร ปลูกพืช

หมุนเวียนเพื่อลดปริมาณเชื้อในดิน

  Ë¹Í¹ÁŒÇ¹ãº µÑé¡áµ¹ äÃá´§ ËÍÂ·Ò¡ 
กัดทำลายใบ ใบประดับ และดอก 

ปองกัน ฉีดพนยากำจัดแมลงในชวงเย็น 

โรยปูนขาวรอบพื้นที่ปลูก

  âÃ¤¨Ø´Ê¹ÔÁ (Algal disease) 
เปนจุดกลมเล็กๆ สีน้ำตาลคลายสีสนิมทั่วทั้งใบและใบประดับ แพรระบาดในสภาพ

อากาศรอนชื้นในระยะสั้นๆ ลุกลามไปตนอื่นไดงาย 

ปองกัน ปลูกพืชหมุนเวียน ใชหัวพันธุปลอดโรค หมั่นตรวจแปลง หากพบใหรีบนำออก

จากแปลงแลวเผาทำลาย ฉีดพนสารเคมีฆาเชื้อโรคหรือลดปริมาณ ทุก 7-15 วัน

  âÃ¤ãº¨Ø´¨Ò¡àª×éÍÃÒÍÒ¤ÃÕâÁà¹ÕèÂÁ (Acremonium leaf spot)
เกิดแผลจุดสีน้ำตาลขนาดเล็กบนกนใบ กานดอก ใบประดับ แลวลุกลามติดตอกันเกิดแผลไหม สาเหตุเกิดจาก                

เช้ือราอาครีโมเน่ียน (Acremonium sp.) สปอรของเช้ือราพัดปลิวกระจายในอากาศ เจริญเติบโตในสภาพอากาศ     

ที่มีอุณภูมิและความชื้นสูง 

ปองกัน ฉีดพนสารปองกันกำจัดโรคพืชตั้งแตตนฤดูปลูกเปนระยะๆ

ปูนขาว

âÃ¤ - áÁÅ§ÈÑµÃÙ·ÕèÊÓ¤ÑÞáÅÐ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹
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ปองกัน 

  – เลือกพื้นที่ที่ไมเคยปลูกพืชที่เปนโรคเหี่ยว เชน พริก มะเขือเทศ 

  – ปลูกพืชหมุนเวียน กำจัดวัชพืช ไถตากดินอยางนอย 1 เดือน

  – ใชหัวพันธุปลอดโรค ชวงตนกำลังเจริญเติบโตหากพบเจอ

     ใหขุดตนออก นำไปเผาทำลาย โรยปูนขาวบริเวณนั้นและ

     ลางทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งที่ใชเสร็จแลว

  âÃ¤àËÕèÂÇ (Bacterial wilt)
ใบเหี่ยวลูลง ใบมวนและเหลือง ลุกลามจนแหงตายทั้งตน โคนตนและหนอมีลักษณะช้ำ       

ฉ่ำน้ำและเนาเปอย เกิดจากเช้ือแบคทีเรียราลสโตเนีย (Ralstonia solanacearum) ติดมากับ      

หัวพันธุ แพรระบาดไปกับเคร่ืองมือเกษตร คน การใหน้ำ และความช้ืนในดินสูง ทำใหระบาดเร็ว 


