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ชื่อไทย
ชื่อสามัญ (Common name)
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
ชือ่ วงศ (Family)
ถิน่ กําเนิด (Native)

ธรรมรักษา
Heliconia
Jasminum Heliconia sp.
Heliconiaceae
เขตรอนของทวีปอเมริกา
และหมูเกาะในแถบทะเลแคริบเบียน

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ธรรมรักษาเปนไมดอกเขตรอนชนิดหนึง่ ทีก่ ําลังไดรบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ มีการปลูกและนําเขามา
นานแลว สวนมากนิยมปลูกไวรมิ นําที
้ น่ าแฉะใช
้ํ
สาหรั
ํ บตัดดอกบูชาพระ ปจจุบนั ธรรมรักษาไดรบั ความ
นิยมมากขึ้น มีการนําพันธุใ หม ๆ เขามาจากตางประเทศ ทีช่ อ ดอกมีสสี วย ดอกบานทน เพือ่ ตัดดอก
เปนการคา เกษตรกรสวนมากจะปลูกพันธุด อกเล็กสําหรับตัดดอกเปนการคา พันธุ ดอกใหญยงั ไมมี
ปลูกตัดดอกเปนการคามากนัก โดยมากจะปลูกกันในหมูน กั สะสมพันธุเ นือ่ งจาก ตนพันธุร าคาสูงและมี
การเจริญเติบโตที่ชากวา
ธรรมรักษาบางพันธุเ หมาะสําหรับปลูกดูเลนเปนกอๆ หรือจัดสวนตกแตงบริเวณ นอกจากจะ
ปลูกสําหรับตัดดอกใชในประเทศแลวยังมีการสงออกไปตลาดตางประเทศ ในป พ.ศ. 2534 การสงออก
ดอกและตนธรรมรักษามีมลู คาถึง 115,489บาท ประเทศรับซื้อคือ ญี่ปุน ฮองกง และซาอุดอิ าระเบีย
(จากดานตรวจพืช) ในตางประเทศมีการปลูกเปนคาทีฮ่ าวาย ฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
เนเธอรแลนด และประเทศในทวีปอเมริกาใต (คอสตาริกา จาไมกา ฮอนดูรัส เปนตน) เนือ่ งจากดอก
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ธรรมรักษามีความสวยงามหลายขนาดและยังใหบรรยากาศของเมืองรอน ในอนาคตจึงเชื่อวาธรรม
รักษาจะเปนไมตดั ดอกทีอ่ ยูใ นความนิยมอีกชนิดหนึง่

ลักษณะทางพฤกศาสตร
ธรรมรักษาเปนพืชลมลุกขามฤดูหรือหลายฤดูลกั ษณะอวบนํ้ายืนตน (Herbaceous Perenial)
ลําตนใตดนิ แบบเหงา (Rhizome) คลายขิง สวนเหนือดินเรียกวาลําตนเทียม ซึง่ ประกอบดวย กาบใบ
เรียงซอนสลับกันคลายกาบกลวย ใบมีลกั ษณะคลายใบกลวย ลักษณะของกอแบงออก เปน 2 ลักษณะ
คือ กอแนน กอลักษณะนี้ เหงาจะมีขอชิดกันทําใหหนอใหมเกิดชิดโคนตนเดิมจึงทําใหกอมีลกั ษณะ
แนน กอขยายกวาง กอลักษณะนีเ้ หงาจะมีขอ หางกันทําใหหนอเกิดใหมเกิดหางตนเดิมกอขยายกวาง
อยางรวดเร็ว
ชอดอกจะเกิดขึน้ ทีก่ ลางลําตนเทียม ชอดอกประกอบดวย กานชอดอก (Peduncle) กานตอ
ระหวาง ใบประดับ (Rachis) ใบประดับ (Bract) ซึง่ รองรับดอกอยู เรียงสลับกันเหมือนรูปเรือ ใบ
ประดับ อาจอยูใ นระนาบเดียวกันหรือตอกันก็ไดแลวแตพนั ธุ ใบประดับมีหลายสี (แดง, ชมพู, เหลือง,
และแสด) ภายในกลีบประดับจะมีดอกคลายดอกกลวยเล็ก ๆ เรียงกันอยูแถวเดียว ดอกนีเ้ รียกวา ดอก
จริง ซึ่งเปนดอกสมบูรณเพศ แตละดอกมีกลีบเลีย้ ง 3 กลีบ และกลีบดอก 3 กลีบ ทัง้ หมดนี้ จะหลอม
ติดกันเปนหลอดภายในมีเกสรตัวผู 6 อัน ซึ่งจะเจริญเพียง 5 อัน อีก 1 อันเปนหมัน รังไข อยูใ ตกลีบ
เลี้ยงและกลีบดอก ภายในมี 3 ชองเปนผลนุม เมล็ดคลายเมล็ดกลวย แข็ง ผลสุกมีสี นํ้าเงิน ถาเปน
ชนิดที่มาจากทวีปอเมริกา และมีสีแดงถามาจากหมูเกาะแปซิฟก

ชนิดและพันธุด อกธรรมรักษา
ชนิดและพันธุธ รรมรักษา ธรรมรักษาถาแบงตามลักษณะของชอดอก จะแบงไดเปน 2 ประเภท
คือ ชอตัง้ และชอหอย ชอตัง้ มักเรียกวา กามกุง , สวนชอหอยเรียกวา กามกัง้
ธรรมรักษาพวกชอตั้ง (Upright)
1. พวก ซิตาคอรัม (H. psittacorum) เปนธรรมรักษาชนิดเล็กทีม่ ี
ความสูง 0.6-2 ม. ขยายกอเปนวงกวางอยางรวดเร็ว ชอดอกตัง้ มีลกั ษณะ
คลายปกษาสวรรคจงึ มีการเรียกชือ่ ผิดบาง ออกดอกตลอดป พวกซิตาคอรัมนีม้ ี
หลายพันธุ เชน แซสซี(Sassy-สีชมพู), เลดีไ้ ด (Lady Di-สีแดงเขม), แอนโดร
มีดา (Andromeda-สีสมแดง), ฟูเซีย (Fuchsia-สีแดงมวง), พาราคีท
(Parakeet-โคนประดับสีเหลืองครีม ปลายสีแดงหรือชมพู) และลูกผสมของซิ
ตาคอรัม เชน โกลเดนทอรช (Golden Torch-สีเหลือง) ซึง่ นิยมปลูกตัดดอก
ขายในปจจุบนั เพราะมีกลีบดอกหนา และสีสดใส
2. พวก สตริกตา (H. stricta) หรือกามกุง เล็กเปนธรรมรักษาเล็กอีก
ชนิดหนึ่งความสูง 0.5-2.5 ม. ชอดอกตัง้ มีลกั ษณะคลายกามกุง ใบประดับ

ซิตาคอรัม

สตริกตา
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แบน ออกดอกตลอดป พันธุต า ง ๆ เชน จาไมกันแคระ (Dwarf Jamaican-สีแดงหรือชมพู), บักกี้
(Bucky-สีแดง)
3. พวก แองกุสตา (H. angusta) เปนธรรมรักษาขนาดเล็ก ความสูง 0.6-2 ม. ชอดอกตัง้
ดอกมีสี สันสดใส และมักจะออกดอกในชวงเทศกาลคริสตมาส และปใหม เชนพันธุ ฮอลิเดย (Holidayสีแดง), คริสตมาสสีสม (Orange X’mas-สีสม), และคริสตมาสสีเหลือง (Yellow X’mas-สีเหลือง)
4. พวก บอเจียนา (H. bougaeana) เปนธรรมรักษา
ขนาดใหญ ความสูง 2-4 ม. ชอดอกตัง้ มีขนาด ใหญใบประดับ
อวนกลม และมีสแี ดงชมพูเปนมันคลายผาซาติน
5. พวก บีไฮ (H. bihai) หรือกามกุงใหญ เปนธรรมรักษา
ขนาดใหญ ความสูง 2-4 ม. ชอดอกตัง้ คลายกามกุง เสียบไม ดอก
บอเจียนา
อาจยาวไดถงึ 16 นิว้ มีหลายสี บางชนิดออกดอกเปนฤดูและบาง
ชนิดออกดอกตลอดป เชน พันธุค าเมฮาเมฮา (Kamehamaha-สีแดง ปากสีเหลือง), ลอบสเตอรคลอว
วัน(Lobster Claw I-สีแดง ปากมีแถบสีขาวใตแถบสีเขียว), ลอบสเตอรคลอว ทู (Lobster Claw II-สี สม
แดง ปากมีแถบสีเหลือง), เยลโลว แดนเซอร (Yellow Dancer-สีเหลือง), ชอคโกแลต แดนเซอร
(Chocolate Dancer-สีชอคโกแลต ปากมีแถบสีเหลืองใตแถบสีเขียว)
6. พวก แคริเบีย (H. caribaea) เปนธรรมรักษาขนาด
ใหญ ความสูง 3-4.5 ม. ชอดอกตัง้ มีขนาดใหญและซอนกันแนน
ออกดอกตลอดป เชนพันธุ โกลด (Gold-สีเหลืองทอง), เพอพูเรีย
(Purpurea-สีแดง), ครีม (Cream-สีเหลืองครีม)
แคริเบีย
7. พวก แวกเนอเรียนา (H. wagneriana) เปนธรรม
รักษาขนาดกลาง ความสูง 1.8-2 ม. ชอดอกตัง้ คลายกับพวกบีไฮ แตใบประดับทีย่ งั ไมบานมีลกั ษณะ
ซอนกันเหมือนกางปลา ออกดอกเปนฤดู เชน พันธุเรนโบว (Rainbow-สีเหลืองแกมเขียว แกมสีแดง
หรือชมพู)

8. พวก อินดิกา (H. indica) หรือธรรมรักษาดอกเขียว ความสูง 2-5 ม. ใบประดับจะมีสีเขียว
สวนใบจริงจะมีไดหลายสีตั้งแต เขียวเหลือง, เขียว ไปจนถึงเขียวออกแดง ธรรมรักษาชนิดนีม้ กั ใช ใบ
ประกอบการปกแจกัน หรือใชตกแตงสวนเพื่อเพิ่มสีสัน
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ธรรมรักษาชนิดดอกหอย (Pendent)
1. พวก รอสตราตา (H. rostrata) หรือปากนกแกว เปนธรรมรักษาขนาดกลาง ความสูง 1.52 ม. ชอดอกหอย ใบประดับมีสแี ดงตอนปลายสีเหลือง ลักษณะคลายปากนกแกว ออกดอกเปนฤดู
2. พวก ชารเตซี (H. chartacea) เปนธรรมรักษาขนาดกลาง ความสูง 1.8-2 ม. ชอดอกหอย
พันธุ เซ็กซีพิงค (Sexy Pink-สีชมพู)
3. พวก เพนดูลา (H. pendula) เปนธรรมรักษาขนาดกลาง ความสูง 1.5-2 ม. ชอดอกหอย
พันธุ ไบรทเรด (Bright Red-สีแดงสด ดอกสีขาว) ออกดอกตลอดป
4. พวก คอลลินเซียนา (H. collinsiana) เปนธรรมรักษาขนาดใหญ ความสูง 3.6-4.5 ม. ใบ
ประดับสีแดงเขม และมักจะมีนวลสีขาวทัว่ ไป ออกดอกเปนฤดู

ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต
1. แสง (Light) พันธุธ รรมรักษาทีป่ ลูกเปนการคาสวนใหญจะเปนไมกลางแจงมีความตองการ
แสง 100% เพราะวาจะมีผลตอการออกดอกและสีของดอก
2. อุณหภูมิ (Temperature) พบวายังไมมผี ลโดยตรงตอการกระตุน การออกดอก แตถาอุณหภูมิ
สูงขึ้นจะกระตุนใหออกดอกเร็วขึ้น ธรรมรักษาแตละพันธุต อ งการอุณหภูมทิ แ่ี ตกตางกันไป เชน ตองการ
อุณหภูมิ 21-35 องศาเซลเซียส และจะหยุดการเจริญเติบโต 10 องศาเซลเซียส

การเตรียมดิน
ธรรมรักษาสามารถปลูกไดดใี นดินทีเ่ ปนกรด ไปจนถึงดางเล็กนอย (pH ประมาณ 5.4-6.2)
ดินควรเปนดินรวนซุยมีอนิ ทรียว ตั ถุสงู และระบายนําดี
้ ควรใชปุยคอกและปุยสูตร 15-15-15, 1616-16 ซุปเปอรฟอสเฟต ครึง่ ชอนชา คลุกเคลากัน รองกนหลุมกอนปลูกดวย

การปลูก
ระยะปลูก ควรใช 1 x 1 เมตร ถึง 2 x 2 เมตร รดนํ้าเชาเย็นขณะเริม่ ปลูกใหม ๆ และชวงแรก
ควรอยูในรม กอนประมาณ 1 เดือน หากตองปลูก ลงแปลงเลยในชวงแรกควรพรางแสงดวยซาแรน
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การดูแลรักษาและการใชประโยชน
การดูแลรักษา
1. การใหนา้ํ ธรรมรักษาเปนพืชที่ไมชอบนําแฉะ
้
วิธกี ารใหนาควรให
้ํ
แบบกลวยไม คือ ใชเรือ
เดินตามรองแลวฉีดพนมาบนแปลง ถาธรรมรักษาไดรบั นํ้าไมเพียงพอจะมีผลตอคุณภาพของดอกและ
อายุการปกแจกัน
2. การใสปยุ ธรรมรักษาตอบสนองตอการใหนา้ํ + ปุย n ในชวงแรก ของการเจริญเติบโตเรา
ควรใสปุยคอก สลับกับปุยวิทยาศาสตรสูตร 16-16-16 เพื่อชวยเรงการเจริญเติบโต ทางดานลําตน
รวมทั้งการแตกหนอแตกกอดวย n ชวงการออกดอก จะใชปยุ ทีม่ ธี าตุฟอสฟอรัสสูงเพือ่ เรงดอก เชน
10-30-10 หรือ 13-13-21 และที่สําคัญควรใหธาตุเหล็กเพิ่มดวยเพื่อจะทําใหใบเขมและสีดอกสด
3. การตัดดอก หลังจากปลูกจนตนสูงมีใบประมาณ 4-5 ใบก็จะใหดอก หรืออายุของตน
ประมาณ 1 ป ธรรมรักษาสามารถทําเปนไมตดั ดอกได ทั้งดอกเล็กและดอกใหญ แตพนั ธุด อกเล็กปลูก
เปน ไมตัดดอกไดดสี ามารถใชประโยชนไดมาก สวนพันธุด อกใหญจะใหปริมาณดอกนอยกวา การตัด
ดอกในบานเรานิยมตัดดอกเมือ่ บานประมาณ 1 -1/3 ดอกแลว สวนในตางประเทศนิยมตัดเมือ่ เห็น
ใบประดับแรกผลิออกมา แตดอกยังไมโผล ดอกธรรมรักษาหลังจากตัดดอกจะคงอยูใ นสภาพเดิม จะไม
บานอีกตอไป
การตัดดอกประเภทดอกใหญจะตัดระดับดิน มักจะริดใบทิ้ง และตัดกานใบ เหนือชอดอกเล็ก
นอย เพื่อปองกันการบอบชําของใบประดั
้
บสวนดอกเล็กใหตดั ใบและเหลือใบยอดไว 1-2 ใบ อายุการ
ปกแจกันจะอยูไ ดประมาณ 1-2 สัปดาห แลวแตพันธุและการดูแลรักษา ดอกไมนน้ั
4. โรคแมลง และการปองกันกําจัด
- โรคโคนเนา และรากเนา ที่เกิดจากเชื้อรา จะเปนมากในฤดูฝน ควรฉีดพนยากันราเดือน
ละครัง้
- โรครากปม เกิดจากไสเดือนฝอย จะทําใหตนเหี่ยวทั้งตน, แคระแกรนไมสมบูรณ เนือ่ งจาก
ไสเดือนฝอยไปอุดทอนํา้ และทออาหารปองกันกําจัด โดยใชยาพวกไวเดทแอลราดลงพืน้ เปนครัง้ คราว
เดือนละ 1 ครัง้
การใชประโยชน
1. ไมตดั ดอก
2. ไมกระถาง
3. ตกแตงสวน
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