การปลูกดาหลา
เขียนโดย : สุรวิช วรรณไกÃโรจน

ขอมูลทีน่ า สนใจ
❀ทัว่ ไปเกีย่ วกับดาหลา
❀อนุกรมวิธาน
❀ลักษณะทางพฤษศาสตร
❀การขยายพันธุ
❀ปจจัยการผลิต
❀การเตรียมแปลง
❀การปฏิบตั ดิ แู ลรักษา
❀โรคและแมลง
❀การเก็บเกีย่ ว
❀การปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ ว
❀ตนทุนการผลิตตอไร

ทั่วไปเกีย่ วกับดาหลา
ดาหลา เปนไมดอกทีม่ กี ารปลูกมาเปนระยะเวลานานแลว
ทางภาคใตของไทย ซึง่ เดิมไดมกี ารนําหนอออนและดอกมาใชเปน
ผักประกอบอาหารบางประเภท ปจจุบนั ไดมกี ารนํามาปลูกเปนไม
ตัดดอกมากขึ้น เนือ่ งจากดาหลา เปนไมดอกทีใ่ หดอกดกในฤดูรอ น
ขณะที่ไมดอกชนิดอืน่ ๆ ไมคอ ยจะมีดอก ประกอบกับดอกมีขนาด
ใหญ สีสดใส รูปทรงแปลกตา ทําใหเปนทีส่ นใจของผูพ บเห็นและ
เปนทีต่ อ งการของตลาด ดังจะเห็นไดจากความตองการซือ้ ขายดอก
ที่ตลาดปากคลอง มีปริมาณถึง 200-500 ดอกตอสัปดาห มีมลู คา
3,000 - 7,500 บาท นอกจากนีย้ งั สามารถสงออกตนพันธุไ ดบา ง
แหลงผลผลิตทีส่ ําคัญ ไดแก อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร อ.บางกรวย
จ. นนทบุรี อ.ดานมะขามเตีย้ จ. กาญจนบุรี อ. เมือง จ.กระบี่
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อนุกรมวิธาน
ชื่อวิทยาศาสตร
ชือ่ พอง
ชือ่ สามัญ
วงศ
ชื่ออืน่ ๆ
ถิน่ กําเนิด

:
:
:
:
:
:

Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith
Phaeomeria magnifica, Nicolaia elatior
ดาหลา
Zingiberales
กาหลา, กะลา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต

ลักษณะทางพฤษศาสตร
ลําตน
ดาหลาเปนพืชที่มีลักษณะคลายขา มีลําตนใตดนิ เรียกวาเหงา (rhizome) เหงานีจ้ ะเปนบริเวณทีเ่ กิด
ของหนอดอกและหนอตน ดาหลา 1 ตน สามารถใหหนอใหมไดประมาณ 7 หนอ ในเวลา 1 ป สวนลําตน
เหนือดินเปนกาบใบทีโ่ อบซอนกันแนน เชนเดียวกับพวกกลวย สวนนีค้ อื ลําตนเทียม (pseudostem) ลําตน
เหนือดินสูง 2-3 เมตร มีสเี ขียวเขม
ใบ
มีรปู รางยาวรี กลางใบกวางแลวคอยๆเรียวไปหาปลายใบและฐานใบ ใบไมมกี า นใบผิวเกลีย้ ง ทั้งดาน
บนและดานลาง ใบยาว30-80 เซ็นติเมตร กวาง 10-15 เซนติเมตร ปลายใบแหลมฐานใบเรียวลาดเขา
หากานใบ เสนกลางใบปรากฏชัดทางดานลางของใบ
ดอก
ดอกดาหลา เปนดอกชอมีลกั ษณะดอกแบบ (head)ประกอบ
ดวย กลีบประดับ (Bracts) มี 2 ขนาด สวนโคนประกอบดวย กลีบ
ประดับขนาดใหญ มีความกวางกลีบ 2-3 ซ.ม.จะมีสแี ดงขลิบขาว
เรียงซอนกันอยูแ ละจะบานออก ประมาณ 25-30 กลีบ และมีกลีบ
ประดับขนาดเล็กอยูส ว นบนของชอดอกความกวางกลีบประมาณ 1
ซ.ม. ซึ่งมีสีเดียวกับกลีบประดับขนาดใหญ กลีบประดับเล็กนีจ้ ะหุบ
เขาเรียงเปนระดับมีประมาณ 300-330 กลีบ ภายในกลีบ ประดับ
ขนาดใหญที่บานออกจะมีดอกจะมีขนาดเล็กกลีบดอกสีแดง ซึง่ เปน
ดอกสมบูรณเพศอยูจํานวนมาก ดอกบานเต็มทีจ่ ะมีขนาดความกวาง
ดอกประมาณ 14-16 เซนติเมตรความยาวชอ 10-15 เซนติเมตร
มีกา นชอดอกยาว 30-150 เซนติเมตร ลักษณะกานชอดอกแข็ง
ตรงดอก จะออกตลอดปแตจะใหดอกดกทีส่ ดุ ในชวงฤดูรอ น คือ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ดอกจะพัฒนามา
จากหนอดอกที่แทงออกมาจากเหงาใตดินลักษณะของหนอจะมีสีชมพูที่ปลายหนอ
พันธุ
ปจจุบนั พันธุด าหลาทีป่ ลูกตัดดอกมีอยู 2 พันธุดวยกันคือ พันธุสีชมพู และพันธุสีแดง
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การขยายพันธุ
ดาหลาสามารถขยายพันธุด ว ยวิธตี า งๆ ดังนี้
1. การแยกหนอ ควรแยกหนอที่มีความเหมาะสม
นําไปปลูก คือ สูงประมาณ 60-100 ซ.ม. ขึน้ ไปและมีกง่ิ
ออน กึง่ แกประมาณ 4-5 ใบ ใชมตี ดั ใหมเี หงา และราก
ติดอยูดวย ซึง่ หนอชนิดนีจ้ ะมีหนอดอกออนๆ ติดมาดวย
ประมาณ 3 หนอ นําไปชําในถุงพลาสติก 1 เดือน เพื่อให
หนอแข็งแรงกอนนําไปปลูก
2. การแยกเหงา
โดยการแยกเหงาที่เกิดใหมที่โคนตน แลวนําไปชําในแปลงเพาะชํา วิธนี จ้ี ะใชเวลาประมาณ 1 ป จึงจะ
เริม่ ใหดอก
3. การปกชําหนอแก
โดยนําไปชําในแปลงเพาะชําใหแตกหนอใหมแข็งแรง แลวจึงคอยยายมาปลูกลงแปลง

ปจจัยการผลิต
แสง
ดาหลาเปนพืชที่เจริญเติบโตไดดีในที่มีแสงแดดรํ าไร
หรือที่รมไมยืนตน ถาหากโดนแดดจัดเกินไปสีของกลีบประดับ
จะจางลง และทําใหใบไหม
ฤดูปลูก
การปลูกดาหลาสามารถปลูกไดทกุ ฤดู แตฤดูปลูกที่
เหมาะสมที่สุด คือ ฤดูฝน เริม่ ตัง้ แตเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
สิงหาคม ซึง่ ดาหลาจะมีการเจริญเติบโตทางดานลําตนและแตก
หนอ ชวงทีด่ าหลาแตกหนอไดมากคือ เดือนกรกฎาคม ถึง
เดือนสิงหาคม แตในที่ๆ มีน้าเพี
ํ ยงพอไมจําเปนตองรอฤดูฝน

การเตรียมแปลง
พืน้ ทีด่ อน
ทําการพรวน ตากดินไวประมาณ 5 - 7 วัน และยอยดินใหละเอียดเก็บวัชพืชออกใหหมด
พืน้ ทีล่ มุ
ทําการขุดยกรองสวนมีคูนํ้าลึก 1 เมตร กวาง 1 เมตร แปลงปลูกกวาง 2-3 เมตร ความยาวตาขนาด
ของพื้นที่ และมีการไถพรวนตากดินไวประมาณ 5-7 วัน เก็บวัชพืชออกใหหมด
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การเตรียมดิน
การเตรียมดินโดยไถพรวนดินแลวขุดหลุมปลูก
จากนัน้ ใสปยุ คอกรองกนหลุมในกรณีทป่ี ลูกดาหลา
แบบไมยกรองสวนจะทําการไถปรับดินใหสมํ่าเสมอ เพิ่มปุยคอกและปุยเคมีสูตร 20-20-20 ในอัตรา 1 : 25
แลวขุดหลุมปลูกแบบเดียวกับการปลูกแบบยกรองสวนนีอ้ าจปลูกแซมในไม หลัก เชน ไมผล
ระยะปลูก
การปลูกดาหลาจะไมมรี ะยะปลูกทีแ่ นนอน แตจะขึน้ อยูก บั ความตองการและความสะดวกของเกษตรกร
เอง โดยสวนใหญแลวเกษตรกรจะปลูกในระยะ 2 x 2 เมตร
การปลูก
โดยใชหนอทีม่ เี หงาและรากติดมาดวย เหงาทีต่ ดั มาควรมีความยาวประมาณ 5 นิว้ โดยสังเกตใหหนอ
นั้นๆ มีใบติดมาประมาณ 4 คูใ บ ปลูกลงในหลุมทีเ่ ตรียมไว แลวทําการกลบดินใหสงู ประมาณ 6 นิว้ รดนํ้าให
ชุมอาจใชดินเลนจากทองรองพอกทับโคนตนเพือ่ รักษาความชุม ชืน้
นอกจากนีค้ วรหาไมหลักมาผูกติดกับ
ลําตนกันตนโยก

การปฏิบตั ิดูแลรักษา
การใหปยุ
จะใหปยุ ดาหลาประมาณ 2 - 3 เดือนตอครัง้ ซึ่งจะใชปุยสูตรเสมอ (16-16-16) ในอัตรา 96 กก./
ไร/ป และใหปยุ คอกในอัตรา 15 กก./ตน/ป นอกจากนี้อาจใชอินทรียวัตถุที่ผุพังแลว เชน ใบไมตา งๆ หรือ
ลําตนแกของดาหลา, วัชพืชทีข่ น้ึ ตามทองรองมาเปนปุย หมัก หรืออาจใชดนิ เลนจากทองรองพูนใสตามโคนตน
ซึ่งดินแลนนีจ้ ะมีอนิ ทรียว ตั ถุสงู
การใหน้ํา
ดาหลาเปนพืชที่ตองการนํ้าในปริมาณทีม่ ากพอสมควร โดยเฉพาะในระยะเริม่ แรกของการปลูก ควร
รดนํ้าใหชุม โดยใชแครงสาดวันละ 1 ครัง้ เมือ่ ตนดาหลาตัง้ ตัวไดอาจเวนระยะหางของการใหน้ําจากวันละครัง้
ออกไปเปนประมาณ 2-3 วันตอครัง้ แตตอ งคํานึงถึงสภาพอากาศ ถาเปนฤดูรอ นควรเพิม่ การใหน้ํามากขึน้
โดยใชระบบการใหน้ําแบบพนฝอย (springkler) บนแปลงทีไ่ มยกรอง
การปองกันกําจัดวัชพืช
ดาหลาเปนพืชที่มีการเจริญเติบโตเร็ว แตกหนอไดมาก
ทําใหกอแนนใบบังแสงซึง่ กันและกัน การกําจัดวัชพืชจะตอง
กระทํามากในชวงแรกของการปลูก เมือ่ ดาหลาโตมากๆ จะทํา
ใหแสงทีส่ อ งผานมากระทบพืน้ ดินนอย วัชพืชไมสามารถเจริญ
งอกงามได จึงไมตอ งทําการกําจัดวัชพืชมากนัก

โรคและแมลง
ยังไมพบโรคที่เปนปญหาสําคัญกับดาหลา แตมแี มลงสําคัญดังนี้
หนอนเจาะลําตน
ลักษณะการทําลาย เขาทําลายตนแก โดยไปเจาะบริเวณลําตน ทําใหตนดาหลาหยุดชะงักการเจริญ
เติบโตและไมสามารถใหออกดอกได
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การปองกันกําจัด ใชฟูราดาน 3% โรยบริเวณรอบๆโคนตน หรืออาจใชเซฟวิน
มดแดง
ลักษณะการทําลาย กรดจากสิง่ ขับถายของมดแดงจะทําใหกลีบดอกเกิดรอยขาวเปนจุดๆ
การปองกันกําจัด เก็บรังมดแดงออกจากตน และใชยาฆามด

การเก็บเกีย่ ว
ดอกดาหลาที่ มีความสมบู รณ พ รอมที่จะเก็บเกี่ยวไดมีอายุ
ประมาณ 2 อาทิตย นับตัง้ แตเริม่ แทงหนอดอก ตัดดอกใน
ชวงเชาโดยการตัดกานดอกใหยาวชิดโคนตน แลวแชกาน
ดอกลงในถังทีม่ นี ้ําบรรจุอยู

การปฏิบตั ิหลังการเก็บเกีย่ ว
ดอกดาหลาทีต่ ดั มาแลวจะนํามาแชในนํ้าสะอาด เพือ่ ปองกันการเหีย่ วใชถงุ พลาสติกใสหอ ดอกแตละ
ดอก เพือ่ ปองกันไมใหกลีบดอกหอยและชํ้า จากนั้นจึงนําถังทีบ่ รรจุดอกไมขน้ึ ไปสงใหแกพอ คา อายุการปก
แจกัน ดอกดาหลาเมือ่ ตัดจากตนแลวนํามาปกแจกันในนํ้าสะอาจจะมีอายุอยูไ ด ประมาณ 3 - 7 วัน ขึน้ อยู
กับสภาพแวดลอมโดยรอบ

ตนทุนการผลิตตอไร
ตนทุนการผลิตดาหลาเบือ้ งตนโดยทัว่ ไปจะมาจากคาใชจา ยตามรายละเอียด ดังนี้
1. คาหนอพันธุต อ ไร ในปแรก (หนอละ 100)
32,000 บาท
2. คาเตรียมดินไรละ
1,000 บาท
3. คาแรง
3,200 บาท
4. คาปุย คอก
2,000 บาท
5. คาปุย เคมี
800 บาท
6. คาสารเคมี
1,500 บาท
รวม
40,500 บาท
ผลผลิต
ผลผลิตที่เกษตรกรจะไดรับ มีดงั ตอไปนี้
ปริมาณดอกตอป
32,000 ดอก
ปริมาณหนอตอป (1 ตนให 7 หนอ)
2,240 บาท
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การจําหนายผลผลิต
สงดอกดาหลาใหแกรา นดอกไม โรงแรมฯ หรือสงขายใหกบั พอคาตลาดปากคลองตลาด
ราคาผลผลิต
ดอกดาหลามีราคาสูงหรือตํ่าตางกันขึน้ กับปจจัยหลายดาน เชน แหลงปลูกผูรับซื้อ และผูป ลูกเอง ดอก
ดาหลามีราคาตั้งแต 8-50 บาท ตอดอก นอกจากนีย้ งั มีการขายหนอพันธุซ ง่ึ ราคาขายก็ตา งกัน เชนเดียว
กับดอก คืออยูใ นชวง 50 - 300 บาทตอหนอ
ปจจุบันราคาหนอพันธุด าหลายังคงสูงอยู เกษตรกรผูปลูกดาหลาปจจุบันจึงไดรายไดจากการขยาย
หนอพันธุดวย แตเนือ่ งจากดาหลาขยายพันธุไ ดไมยากนัก และมีเกษตรกรบางรายขยายพันธุด าหลา โดยวิธี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จึงคาดวาตอราคาพันธุจ ะตํ่าลง และมีการขยายพืน้ ทีป่ ลูกเปนการคาเพือ่ การตัดดอกมากขึน้
การตลาดในปจจุบนั เปนปญหาสําคัญของเกษตรกรผูป ลูกดาหลา เพราะเกษตรกรขาดขอมูลเรือ่ งความ
ตองการของตลาด ทําใหขาดความมัน่ ใจในการลงทุน ดังนัน้ เกษตรที่ประสบผลสําเร็จในการปลูกดาหลาใน
ปจจุบันจึงเปนเกษตรกรที่มีการโฆษณาตนเอง และสามารถหาตลาดไดเอง
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