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คํานํา
พืชในวงศขิง (Zingiberaceae) เปนทีร่ จู กั ของชาวไทยกันมานาน สวนใหญถกู นํามาใชเปน ผัก
เครื่องเทศ สียอม และสมุนไพร พืชสกุลขมิ้น (Curcuma) เปนพืชวงศขงิ สกุลหนึง่ ทีเ่ กีย่ ว ของกับชีวติ
ประจําวันของชาวไทยเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิง่ ขมิน้ ซึง่ ถูกนํามาใช เปนเครือ่ งเทศ และสียอมผา
กระเจียวก็เปนพืชสกุลขมิ้นที่ชาวชนบทของไทยในภาคเหนือและ ตะวันออกเฉียงเหนือไดนํามาบริโภค
โดยใชดอกมารับประทานกับนํ้าพริก และกระเจียวสมหรือ กระเจียวแดงก็เปนไมดอกทีผ่ เู ดินทางผานถํ้า
ขุนตาลไดพบเห็นวามีชาวบานนํามาจําหนายในชวง ฤดูฝน อยางไรก็ตามพืชพืน้ เมืองสกุลนีข้ องไทยเริม่
เปนที่รูจักมากขึ้นในฐานะไมดอกเมืองรอน ซึง่ เปนทีต่ อ งการของตลาดโลก โดยไมดอกสกุลนีซ้ ง่ึ กําลังได
รับความสนใจก็คอื กลุม ปทุมมาและ กระเจียว
บุ ค คลแรกที่ ทํ าให ไ ม ด อกสกุ ล ขมิ้ น ได รั บ ความสนใจในหมู  ผู  ป ลู ก เลี้ ย งไม ด อกคื อ ผู  ช  ว ย
ศาสตราจารยพิศิษฐ วรอุไร ซึ่งไดใชอจั ฉริยภาพของนักวิชาการดานไมดอกนําพืชสกุลขมิน้ ชนิดหนึง่ ซึง่
เปนพืชพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยขึ้นไปปลูกในพื้นที่วิจัยของโครงการหลวงเมื่อราว
พ.ศ. 2519 โดยทานไดตง้ั ชือ่ พืชตนนีว้ า "ปทุมมาทานอง" ซึ่งภายหลังไดเรียก สัน้ ๆ เพียง "ปทุมมา"
ปทุมมาถูกขยายพันธุและสงขายยังตางประเทศ ทําใหพชื สกุลขมิน้ ชนิดอืน่ ถูกนํามาศึกษาความเปนไป
ไดในการใชเปนไมดอก ซึง่ ปจจุบนั ไมดอกสกุลขมิน้ ทัง้ กลุม ปทุมมาและกลุม กระเจียวของไทยกําลังเปนที่
สนใจของผูใชไมดอกในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิง่ ปทุมมาซึง่ สามารถใชเปนไมตดั ดอก ไม
กระถาง และไมประดับแปลงไดดีขณะที่ กระเจียวชมพูและกระเจียวสมถูกใชเปนไมตัดดอกและไม
ประดับสวนได
ไมดอกกลุมปทุมมาและกลุม กระเจียวของไทยเพิง่ เปนทีร่ จู กั ของตลาดโลกไมมากนัก ขอมูลการ
สงออกอยางไมเปนทางการ ระบุวาประเทศไทยสงออกหัวไมดอกประเภทนี้ผานทางทาอากาศกรุงเทพฯ
และทาอากาศยานเชียงใหมในป 2535 รวม 346,152 หัว ราคาสงออก หัวละ 0.38 - 15 บาท และ
ใน 5 เดือนแรกของป 2536 ราว 476,152 หัว ราคาสงออกหัวละ 2 - 18 บาท ตอป ในป 2536 นี้
ไดมีการสงออกผานทาเรือกรุงเทพ 9.38 ตัน มูลคา 5.8 ลานบาทดวย ซึง่ จะเห็นวาปริมาณการสงออก
เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขณะที่ราคามีแนวโนมที่สูงขึ้นดวย อนึง่ ราคาสง ออกซึง่ อยูใ นชวงคอนขางกวางนี้ นา
จะเปนผลจากการผูสงออกสวนใหญไมพรอมจะแจงราคาที่แทจริงเนื่ องจากระบบภาษีศุลกากร การที่
ราคาหัวของไมดอกประเภทนี้ในตลาดโลกสูงขึ้นแมมีปริมาณการสงออกสู งขึ้นดวย แสดงวาตลาดมี
ความนิยมตอไมดอกประเภทนี้มากจึงทํ าใหการผลิตหัวจากประเทศไทยตํ่ ากวาความตองการ สําหรับ
เรื่องนีค้ ณ
ุ เรียวโกะ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูเชี่ยวชาญการตลาดของพืชกลุมปทุมมาและกลุมกระเจียว
ประมาณวาความตองการของตลาดโลกในชวงกอน พ.ศ. 2540 นัน้ ควรจะอยูใ นระดับ 2 ลานหัวตอป
สําหรับเกษตรกรปลูกพืชกลุมปทุมมาและกลุมกระเจียวเพื่อจําหนายหัวนัน้ สามารถสรางรายได
กอนหักคาใชจายแกเกษตรกรในระดับ 1-2 แสนบาท ตอไรตอ ป ซึง่ นับวาสูงมากสําหรับ พืชที่ไม
ตองการการปฏิบตั ดิ แู ลมากนัก แหลงผลิตหัวพืชกลุมปทุมมาและกลุมกระเจียว ที่สําคัญในปจจุบนั คือ
จังหวัดเชียงใหมและเชียงราย ทัง้ นีก้ ารปลูกในแหลงอืน่ ก็สามารถผลิตหัวได เชนจังหวัดพิจิตร นครปฐม
และระยอง เปนตน

ลักษณะทัว่ ไปเกีย่ วกับปทุมมาและกระเจียว
ปทุมมาและกระเจียว เปนไมหวั ลมลุกอายุหลายป มีลําตนใตดนิ
แบบเหงาอยูใ นสกุลขมิน้ (Curcuma)ของวงศขงิ (Zingiberaceae) พืชใน
สกุลนี้มอี ยูไ มนอ ยกวา 70 ชนิด โดยมีอยูในประเทศไทยราว 30 ชนิด
กระจายพันธุอยูทั่วประเทศ พืชสกุลนี้แบงเปน 2 สกุลยอย คือ
Eucurcuma ซึง่ มีกระเจียวเปนตัวแทนทีร่ จู กั กันดีในดานไมดอก จึงเรียก
เปนกลุมกระเจียว และ Paracurcuma ซึ่งมีปทุมมาเปนตัวแทนที่รูจักกัน
ดี ในดานไมดอก จึงเรียกเปนกลุม ปทุมมา การจําแนกพืชสกุลขมิน้ นัน้
ปจจุบันมีการศึกษาดานอนุกรมวิธานนอยมาก การกลาวถึงไมดอกสกุล
นี้ หลายชนิดจึงไมสามารถระบุชอ่ื วิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง
พืชในสกุลนีม้ ลี ําตนเทียม (pseudostem) ซึง่ เกิดจากการอัดตัวกันของกาบใบลําตนเทียมนีเ้ กิด
จากตาขางของเหงา ใบเปนใบเดีย่ วอาจรูปหอกหรือรูปไข โดยอาจเห็นเสนใบไดชดั เจนในชนิดทีใ่ บเปน
คลื่น รากเปนฝอยโดยมีรากจํานวนหนึง่ สะสมอาหารใกลปลายรากทําใหรากบวมเปนตุม ขนาดใหญสี
ขาวซึ่งบางคนเรียก milk stalk การออกดอกนัน้ ชอดอกอาจเกิดโดยตรงจากเหงากอนทีล่ ํ าตนเทียมจะ
งอกขึ้นมา บางชนิดมีดอกและลําตนเทียมงอกขึน้ มาพรอม ๆ กัน และบางชนิดเกิดดอกทีป่ ลายยอดของ
ลําตนเทียม การออกดอกทัง้ 3 แบบ พบในพืชกลุมกระเจียว สวนพืชกลุม ปทุมมาจะมีการออกดอกแบบ
หลังเทานั้น ชอดอกของพืชสกุลนีเ้ ปนแบบชอแนน (compact spike) ประกอบดวยกลีบของใบประดับ
(bract) จะเวียนซอนกันเกิดเปนชอทรงกระบอก โดยอาจเวียนแบบตามหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได ทัง้ นี้
โคนใบประดับจะเชื่อมกันเกิดเปนถวยขึ้น ใบประดับอาจมีสเี ขียวทัง้ ชอหรืออาจมีสเี ขียวเฉพาะสวนลาง
ของชอและมีสีอน่ื ในสวนบนของชอ หรืออาจมีสอี น่ื ทัง้ ชอ ตางกันไปตามชนิด และพันธุ สําหรับใบ
ประดับสวนบนของชอนั้น มักจะยาวกวาใบประดับสวนลางเล็กนอย และไมมดี อกจริงทีซ่ อกใบประดับ
เหมือนกับใบประดับสวนลางของชอ ใบประดับสวนบนนีจ้ งึ ถูกเรียกชือ่ วา coma bract หรือใบประดับ
ชนิด coma
ดอกจริงของพืชสกุลขมิน้ เปนดอกทีไ่ มมกี า นดอกมีกลีบเลีย้ ง 3 กลีบ
กลีบดอก 3 กลีบ โดยกลีบดอก 1 กลีบเปลีย่ นรูปเปนปาก โคนกลีบดอก
และกลีบเลี้ยงเชือ่ มกันเปนรูปกรวย หรือรูปหลอด โดยอาจมีกลีบรอง
ดอกดวย ในบางชนิดดอกเปนดอกสมบูรณ มีเรณูซง่ึ มีลกั ษณะคลายแปง
อยูในอับเรณูดนั ทีแ่ ตกตามยาว อับเรณูตดิ อยูท ป่ี ลายกานชูเกสรตัวผูเ ล็ก
นอย รังไขของดอกไมสกุลนีอ้ ยูใ ตกลีบเลีย้ ง ดอกของพืชสกุลขมิน้ จะอยู
ในซอกของใบประดับสวนลางของชอดอก ซึง่ มีลกั ษณะคลายถวย โดยแต
ละใบประดับจะรองรับชอดอกยอย ๆ สั้น ๆ ซึง่ มีดอก 2 - 7 ดอก ดอก
ในชอยอยเดียวกันจะบานหางกัน 4 - 6 วัน ทัง้ นีด้ อกในใบประดับบริเวณโคนชอจะบานกอนดอกในใบ
ประดับบริเวณปลายชอ จํานวนดอกทีบ่ านในแตละชออาจมีเพียงดอกเดียวหรือมีหลายดอกตอวันก็ไ ด

อนึ่งในกรณีที่ตนไมไดรับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมดอกอาจฝอไปตั้งแตยงั มีขนาดเล็ก
ดอกมีแตใบประดับชนิด coma เพียงชนิดเดียว

จนดูเหมือนวา

ดอกจะเริ่มบานราว 6 นาฬิกา หรือชวงทีต่ น พืชไดรบั แสงแดดในตอนเชา และพรอมที่จะรับการ
ถายละอองเกสรในเวลา 8 - 10 นาฬิกา เปนสวนใหญ มีเพียงบางชนิดเทานัน้ ทีด่ อกบานในชวงบาย
และพรอมที่จะรับการถายละอองเกสรในเวลาราว 16 นาฬิกา ปกติดอกในแตละซอกของใบประดับจะ
พัฒนาเปนผลที่สมบูรณไดเพียง 2 ผล เนือ่ งจากผลทีส่ มบูรณจะมีขนาดใหญเกือบเต็มถวยซึง่ เกิดจาก
การเชื่อมกันของใบประดับทําใหผลสามารถเบียดกันอยูไดเพียง 2 ผล ผลมีทรงกลมขนาดตางกันขึน้ กับ
ชนิดและความสมบูรณผลมี 3 ชอง ภายในมีเมล็ดรูปรางและขนาดคลายเมล็ดองุน ดานปลายแหลมของ
เมล็ดมีเยื่อบางสีขาวมีลักษณะเปนแฉกหลายแฉกติดอยู เมล็ดมักมีการพักตัวเหมือนกับการพักตัวของ
เหงา
ดอกจริงของพืชสกุลขมิน้ เปนดอกทีไ่ มมกี า นดอกมีกลีบเลีย้ ง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ โดยกลีบ
ดอก 1 กลีบเปลีย่ นรูปเปนปาก โคนกลีบดอกและกลีบเลีย้ งเชือ่ มกันเปนรูปกรวย หรือรูปหลอด โดย
อาจมีกลีบรองดอกดวย ในบางชนิดดอกเปนดอกสมบูรณ มีเรณูซง่ึ มีลกั ษณะคลายแปง อยูใ นอับเรณูดนั
ที่แตกตามยาว อับเรณูตดิ อยูท ป่ี ลายกานชูเกสรตัวผูเ ล็กนอย รังไขของดอกไมสกุลนีอ้ ยูใ ตกลีบเลีย้ ง
ดอกของพืชสกุลขมิ้นจะอยูใ นซอกของใบประดับสวนลางของชอดอก ซึง่ มีลกั ษณะคลายถวย โดยแตละ
ใบประดับจะรองรับชอดอกยอย ๆ สั้น ๆ ซึง่ มีดอก 2 - 7 ดอก ดอกในชอยอยเดียวกันจะบานหางกัน 4
- 6 วัน ทั้งนี้ดอกในใบประดับบริเวณโคนชอจะบานกอนดอกในใบประดับบริเวณปลายชอ จํานวนดอก
ที่บานในแตละชออาจมีเพียงดอกเดียวหรือมีหลายดอกตอวันก็ได อนึง่ ในกรณีทต่ี น ไมไดรบั สภาพแวด
ลอมที่เหมาะสมดอกอาจฝอไปตัง้ แตยงั มีขนาดเล็ก จนดูเหมือนวาดอกมีแตใบประดับชนิด coma เพียง
ชนิดเดียว
ดอกจะเริ่มบานราว 6 นาฬิกา หรือชวงทีต่ น พืชไดรบั แสงแดดในตอนเชา และพรอมที่จะรับการถาย
ละอองเกสรในเวลา 8 - 10 นาฬิกา เปนสวนใหญ มีเพียงบางชนิดเทานัน้ ทีด่ อกบานในชวงบายและ
พรอมที่จะรับการถายละอองเกสรในเวลาราว 16 นาฬิกา ปกติดอกในแตละซอกของใบประดับจะ
พัฒนาเปนผลที่สมบูรณไดเพียง 2 ผล เนือ่ งจากผลทีส่ มบูรณจะมีขนาดใหญเกือบเต็มถวยซึง่ เกิดจาก
การเชื่อมกันของใบประดับทําใหผลสามารถเบียดกันอยูไดเพียง 2 ผล ผลมีทรงกลมขนาดตางกันขึน้ กับ
ชนิดและความสมบูรณผลมี 3 ชอง ภายในมีเมล็ดรูปรางและขนาดคลายเมล็ด
องุน ดานปลายแหลมของเมล็ดมีเยือ่ บางสีขาวมีลกั ษณะเปนแฉกหลายแฉก
ติดอยู เมล็ดมักมีการพักตัวเหมือนกับการพักตัวของเหงา
สําหรับไมดอกกลุม ปทุมมา ไดแก ปทุมมา (patumma) ทั้ง 2 ชนิดคือ
Curcuma alismatifolia และ C. sparganifolia บัวลาย บัวขาว และเทพรําลึก
นั้นมีกลีบดอกและกลีบเลีย้ งสีขาว แตปากมีสมี ว งนํ้าเงินซึง่ เปนขอแตกตาง
อยางเดนชัดกับไมดอกกลุมกระเจียว อันไดแกกระเจียวสม กระเจียวชมพู
กระเจียวโคม และกระเจียวชมพูชอยาว เนือ่ งจากไมดอกกลุม กระเจียวมีกลีบ
เลี้ยงและกลีบดอกสีขาวหรือเหลือง โดยปากมีสขี าวหรือสีเหลือง นอกจากนีด้ อกของกลุม กระเจียวยัง

บานไมผึ่งผาย กลีบดอกและกลีบเลีย้ งคอนขางกวาง จึงทําใหดอกบานมีลกั ษณะคลายถวย สวนดอกของ
กลุมปทุมมานั้นบานผึ่งผาย กลีบดอกและกลีบเลีย้ งแคบ ดอกจึงบานไดเต็มที่ ดังนัน้ ลักษณะการบาน
ของดอกและสีของปากจึงเปนสิ่งที่ใชแยกไมดอก 2 กลุม นีไ้ ดเปนอยางดี
ในกรณีของปทุมมาซึง่ มีอยู 2 ชนิด ซึง่ มีลกั ษณะคลายกันมากนัน้ C. alismatifolia มีสนั นูนหรือครีบ
สีเหลือง 1 คู ตามความยาวของปาก ซึ่ง C. sparganitolia ไมมี ลักษณะของปทุมมาโดยทั่วไปคือ กาน
ชอดอกยาวกวาความสูงของทรงพุม ใบประดับดานลางจํานวน 7 - 10 ใบ มีสีเขียว โดยอาจมีสีชมพู
แตมบริเวณดานขางเล็กนอย ดอกจริงมีในซอกของใบประดับสวนลางของชอเทานัน้ ใบประดับชนิด
coma ซึ่งมีจานวน
ํ
6 - 15 กลีบ มีสขี าว ชมพู มวงแดง หรือ มวงนํ้าเงิน ปลายใบประดับชนิด coma มัก
มีสีเขียว และอาจจะปลายโคงเขาสูแ กนกานชอหรือปลายโคงออก อนึง่ C. alismatifolia ซึ่งปทุมมาที่
นิยมปลูกกันนัน้ ไดถกู นําไปตัง้ ชือ่ วา C. sharome ในบางประเทศนัยวาเพือ่ อําพรางแหลงกําเหนิด
บัวลาย บัวขาว และเทพรําลึก เปนพืชขนาดเล็ก มีพมุ สูงราว 30
- 40 เซนติเมตร ชอดอกยาว ใกลเคียงกับความสูงของทรงพุม บัวลาย
มีใบประดับทีม่ สี ที ง้ั ชอ โดยกลีบมีสชี มพูและมีลายสีน้ําตาลเปนแถบตาม
แนวยาว บัวขาวมีใบประดับชนิด coma สีขาวลวนเรียงกันแนนบริเวณ
ปลายชอ ขณะทีใ่ บประดับมีสเี ขียวลวน สวนเทพรําลึกมีใบประดับสีเขียว
โดยอาจมีแตมสีชมพูถงึ แดงดานขางและใบประดับชนิด coma ของเทพ
รําลึกมีสขี าวโดยมีแตมสีเขียวทีป่ ลายกลีบ ทัง้ นีใ้ บประดับของบัวลาย
และเทพรําลึกมักเรียงเปนแถวชัดเจน 5 - 6 แถว ขณะทีใ่ บประดับของ
ปทุมมาและบัวขาวเรียงวนไมเปนแถวชัดเจน
สําหรับไมดอกกลุม กระเจียวนัน้ ใบประดับมีสที ง้ั ชอ โดยใบประดับของกระเจียวสมนัน้ มีสสี ม แดง
โดยโคนกลีบอาจมีสขี าวหรือสีเหลืองออมเขียวหรืออาจมีสเี ดียว กันทัง้ กลีบก็ได ใบประดับของกระเจียว
ชมพูและกระเจียวชมพูชอยาว รวมทัง้ ชมพูอมมวง ทั้งนี้กระเจียวชมพูชอยาวเปนกระเจียวที่มีพุมชอยาว
ไดถึง 60 เซนติเมตร สวนใบประดับของกระเจียวโคนซึง่ เปนกระเจียวทีม่ พี มุ ชอขนาดใหญ เสนผาศูนย
กลางราว 13 เซนติเมตร นัน้ มีสแี ดงเลือดนก กานชอดอกของไมดอกกลุม กระเจียวเหลานีจ้ ะสัน้ จนทํา
ใหชอดอกอยูใ นทรงพุม เห็นไดไมเดนชัดจากระยะไกลเมือ่ ปลูกเปนแปลง

พันธุแ ละการขยายพันธุป ทุมมาและกระเจียว
ไมดอกกลุม ปทุมมามีความเดนอยูท ส่ี ขี องใบประดับ รูป
ทรงพุมของใบประดับชนิด coma และชอดอกทีต่ ง้ั เหนือทรงพุม
ตลาดให ความสนใจกับพันธุพืชในกลุมนี้ซึ่งมีสีของใบประดับ
ชนิด coma ที่สะอาด สดใสเชน สีขาวสะอาดของบัวขาวและเทพ
รําลึก สีชมพูของปทุมมาและบัวลาย ทรงพุม ของใบประดับชนิด
coma
ของพืชในกลุม นีข้ น้ึ กับจํานวนและความกวางของใบ

ประดับ ชนิด coma กลาวคือ พันธุท ม่ี ที รงพุม ของในประดับชนิด coma ที่ดี จะตองมีในประดับชนิด
coma จํานวนมากและกลีบเหลานัน้ ตองกวาง ชอดอกทีม่ กี า นยาว แข็ง และมีขนาดไมใหญมาก เปนสิง่ ที่
พึงปรารถนาของผูใช การคัดเลือกพันธุพ ชื ในกลุม ปทุมมาจึงตองพิจารณาลักษณะทัง้ สามเปนหลัก
ปทุมมาหรือบัวสวรรค
ซึ่งปลูกกันมากใน
จังหวัดเชียงใหม จนหลายคนคิดวา เปนพืชพืน้ เมือง
ของเชียงใหมนั้น ถูกคัดเลือกโดยผูชวยศาสตราจารย
พิศิษฐ วรอุไร ปทุมมาพันธุน ไ้ี มไดรบั การตัง้ ชือ่ พันธุ
จากผูคัดเลือกแตอยางใดแตถู กเรี ยกกั นติดปากวา
พันธุเชียงใหม
โดยผูส ง ออกบางรายไดตง้ั ชือ่ พันธุ
ปทุมมาพันธุน เ้ี ปนภาษาอังกฤษวา พันธุ Chiang Mai
Paradise ปทุมมาพันธุเ ชียงใหม มีใบประดับชนิด
coma เปนสีชมพูกลีบบัว โดยมีสีเขียวแตมที่ปลาย
กลีบบัว ใบประดับชนิด coma กวางและมีจํานวนมาก
ทรงพุมของใบประดับชนิด coma มีลกั ษณะคลายดอกบัวตูม ใบประดับมีสเี ขียวเขม โดยอาจมีสีชมพู
แตมอยูบ ริเวณดานขาง หรือแกมทั้งสองของแตละใบประดับสวนลางของชอ นอกจากปทุมมาพันธุ
เชียงใหมซึ่งเปนพันธุการคาแลว ไดมผี คู ดั พันธุป ทุมมาพันธุอ น่ื จากการกลายพันธุข องพันธุเ ชียงใหมและ
จากธรรมชาติไวอกี หลายพันธุ ซึง่ พันธุเ หลานี้
กํ าลังถูกขยายพันธุเพิ่มปริมาณใหมีจํ านวนเพียง
พอตอการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ปทุมมาพันธุใ หม
นี้มีลักษณะตางๆ เชน บางพันธุใ บประดับชนิด
coma เปนสีขาว บางพันธุใ บประดับชนิด coma
เปนสีมว งแดง บางพันธุม ใี บประดับชนิด coma
เปนสีมว งนํ้าเงิน และบางพันธุม ใี บประดับชนิด
coma เปนสีชมพูแตไมมีแตมสีเขียวที่ปลายกลีบ
สําหรับพันธุข องบัวลาย บัวขาว และเทพรําลึก
นั้น ปจจุบันยังไมมพี นั ธุก ารคาแตอยางใด ผูป ลูกจึงคัดพันธุจ ากธรรมชาติ และกําลังเรงขยายพันธุเ พือ่
เพิ่มปริมาณใหเพียงพอตอการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ทัง้ นีก้ ารคัดเลือกพันธุบ วั ลายซึง่ มีสขี องใบประดับ
ใกลเคียงกัน ความยาวกานชอและชอดอกและอัตราการแตกกอ จึงเปนลักษณะที่สําคัญ สวนบัวขาวพันธุ
ดีน้ันควรมีกา นชอยาว และมีใบประดับชนิด coma ที่กวางจํานวนมาก และเรียงซอนกันแนน สวนเทพ
รําลึกซึ่งมีการคัดเลือกไวนั้น มีสเี ขียวทีใ่ บประดับนอยมาก และมีสชี มพูแตมทีด่ า นขางของใบประดับสวน
ลางจากธรรมชาติไวอีกหลายพันธุ ซึง่ พันธุเ หลานีก้ ําลังถูกขยายพันธุเ พิม่ ปริมาณใหมจี ํานวนเพียงพอตอ
การผลิตเชิงอุตสาหกรรม ปทุมมาพันธุใ หมนม้ี ลี กั ษณะตาง ๆ เชน บางพันธุใ บประดับชนิด coma เปนสี
ขาว บางพันธุใบประดับชนิด coma เปนสีมว งแดง บางพันธุม ใี บประดับชนิด coma เปนสีมว งนํ้าเงิน
และบางพันธุม ใี บประดับชนิด coma เปนสีชมพูแตไมมีแตมสีเขียวที่ปลายกลีบ

สําหรับพันธุข องบัวลาย บัวขาว และเทพรําลึกนัน้ ปจจุบนั ยังไมมพี นั ธุก ารคาแตอยางใด ผูปลูกจึง
คัดพันธุจากธรรมชาติ และกําลังเรงขยายพันธุเ พือ่ เพิม่ ปริมาณใหเพียงพอตอการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
ทั้งนี้การคัดเลือกพันธุบ วั ลายซึง่ มีสขี องใบประดับใกลเคียงกัน ความยาวกานชอและชอดอกและอัตรา
การแตกกอ จึงเปนลักษณะที่สําคัญ สวนบัวขาวพันธุด นี น้ั ควรมีกา นชอยาว และมีใบประดับชนิด coma
ที่กวางจํานวนมาก และเรียงซอนกันแนน สวนเทพรําลึกซึง่ มีการคัดเลือกไวนน้ั มีสเี ขียวทีใ่ บประดับนอย
มาก และมีสชี มพูแตมทีด่ า นขางของใบประดับสวนลาง
สวนไมดอกกลุมกระเจียวซึ่งมีความสวยงาม
อยูท่ีใบประดับซึง่ มีสสี ดใส และเปนมัน และทรง
พุมของชอดอก อยางไรก็ตามพันธุท ก่ี า นชอยาว
จะเปนทีต่ อ งการของตลาด กระเจียวทั้ง 4 ชนิด
ซึง่ มีศักยภาพในการสงออก คือ กระเจียวสมหรือ
ฉัตรทอง กระเจียวชมพูหรือฉัตรเงิน กระเจียว
โคมและกระเจียวชมพูชอยาวนั้น ปจจุบนั ยังไมมี
พันธุการคาของไทย
ทั้งนีเ้ คยมีการคัดพันธุ
กระเจียวที่มีลักษณะดีแตไดขายกระเจียวสมพันธุ
นั้นใหกับบริษัทไมดอกในยุโรปไปแลว
ปจจุบนั การคัดพันธุไ มดอกกลุม ปทุมมาและกระเจียว กําลังดําเนินงานโดยผูป ลูกเลีย้ งรายใหญ ผู
สงออก ตลอดจนหนวยงานรัฐ เชนมหาวิทยาลัยและกรมวิชาการเกษตร

การขยายพันธุ
การเพาะเมล็ด
การผสมพันธุไ มกอกกลุม ปทุมมาและกลุม กระเจียว ทั้ง 7 ชนิด
ในบทความนี้ จ ะกระทํ าได ใ นช ว งเช า ของวั น ที่ มี ค วามชื้ น สั มพั ท ธ ใน
อากาศสูง ทั้งนี้เพราะดอกจะอยูในสภาพที่พรอมกับการ ถายละออง
เกสรในชวง 8-10 นาฬิกา และการทีเ่ รณูของพืชสกุลนีม้ คี วามเปน
หมันในระดับปาน กลางคอนขางตํ่า สภาพอากาศที่แหงจะทําใหเรณูเสีย
ชีวิตหมดไปกอนที่จะเกิดการปฏิสันธิขึ้น
การสรางความหลากหลายจากการผสมพันธุ แลวนําเมล็ดมา
เพาะนั้น สวนใหญจะใชวิธีผสมขาม ซึง่ จะตองกําจัดเรณูออกกอนการ
ถายละอองเกสร โดยใชวัสดุปลายแหลมจําพวก ปากคีบ เข็มเขีย่ หรือไมจิ้มฟนปลายแหลม ขูดเรณูออก
ดานบนสูดานลางของอับเรณู การขูดดับกลาวจะไมทําใหอบั เรณูกระดกขึน้ จนเรณูสมั ผัสกับยอดเกสรตัว
เมีย เพราะปกติอบั เรณูจะกระดกขึน้ ไดตามกลไกลธรรมชาติทช่ี ว ยในการถายละอองเกสร การถาย
ละอองเกสรสามารถกระทําไดงา ยเพียงแตนําเรณูซง่ึ มีลกั ษณะคลายแปงไปปายบนยอดเกสรตัวเมีย เมือ่

ถายละอองเกสรแลวควรตัดใบประดับทีร่ องดอกนัน้ ออก เพือ่ ปองกันการขังของนํ้า ซึง่ อาจทําใหผลเนา
และเพื่อสะดวกในการกําจัดดอกตูมทีเ่ หลือของชอยอยเดียวกัน นอกจากนีย้ งั ตองแขวนปายระบุคผู สม
และวันผสมไดดวย หากเกิดการปฏิสนธิขน้ึ ผลสีเขียวจะเจริญเติบโตขึน้ จากบริเวณใตกลีบเลีย้ ง เมือ่ ผล
แกจะมีสีเขียวออนลง และเปลือกบางใสขึน้ จนพอจะเห็นสีดําของเมล็ดภายในควรเก็บเมล็ดแกไวกอ นที่
ผลจะแตกจนเมล็ดหลุดรวง เนือ่ งจากพืชสกุลนีม้ กี ารพักตัวจึงควรนําเมล็ดมาเพาะในฤดูปลูกถัดไป โดย
การเก็บเมล็ดไวในทีร่ ม
การเพาะเมล็ดควรเพาะในกระบะทรายผสมขีเ้ ถาแกลบ (อัตราสวน 1:1) โดยใหเมล็ดจมอยูใ ต
ผิววัสดุ ปลูกราว 0.5 - 1 เซนติเมตร การรดนํ้าตองกระทําอยางระมัดระวังเพือ่ ไมใหเมล็ดกระเด็น
เมล็ดจะทยอยงอกตามระดับของการพักตัวทีเ่ หลืออยู เมือ่ ตนกลามีใบจริง 3 - 4 ใบจึงคอย ๆ แยกตน
กลาไปปลูกในดินผสมดวยระยะปลูก 10 x 10 เซนติเมตร จนออกดอกเพือ่ คัดเลือกตอไป
การแยกเหงา
ปกติผปู ลูกเลีย้ งไมดอกสกุลนี้ นิยมขยายพันธุดวยวิธีแยกเหงา
ซึ่งจะไดตนที่มีลักษณะ เหมือนเดิม การขุดหัวของไมดอกสกุลนีเ้ มือ่ สิน้
ฤดูปลูกจะพบวาแตละกอจะมีเหงาหลาย เหงาเชือ่ มติดกัน จึงควรแยก
เหงาเหลานัน้ ออกจากกันกอนทีจ่ ะนําเหงาไปผึ่งและเก็บรักษา เพราะ
แผลจะไมถูกเชื้อโรคเขาทําลาย วิธแี ยกเหงาจะเพิม่ ปริมาณไดในอัตรา
เทาไรจึง ขึน้ กับขนาดของกอ หากผูปลูกมีจํานวนเหงาไมเพียงพอ อาจ
นําเหงาทีม่ อี ยูม าผานแบงตามความยาวเปน 2 ชิ้น แตละชิน้ มีตาซึง่ อยู
ในสภาพดี ติดอยูไ มนอ ยกวา 1 ตา ซึง่ เมือ่ ผาเหงาแบงแลวจะตองจุม
ชิ้นสวนของเหงาในสารละลายของยาปองกันเชือ้ รา เชน แคปแทน ใน
อัตราทีใ่ ชฉดี พนตนไมแลวนํา ชิน้ สวนดังกลาวไปผึง่ ใหแหงในทีร่ ม กอนปลูก วิธีนี้จะทําใหเพิ่มจํานวนตน
พันธุไดอีกเทาตัว แต การผาเหงานีจ้ ะตองดูแลตนไมมากกวาปกติดว ยเพราะตนทีเ่ กิดขึ้ นนัน้ ไดอาหาร
สะสมเพียงครึง่ ของเหงาปกติและมีโอกาสติดเชือ้ ไดงา ย
การแยกชิ้นสวนขนาดจิ๋ว
การเพิ่มปริมาณพืชพันธุใหม เพื่อใหไดจํานวนมาก
ในเวลาอันรวดเร็วนัน้ จําเปนตองใช เทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชเขาชวย สําหรับการขยายพันธุด ว ยชิน้ สวนขนาด
จิ๋วของไมดอก สกุลนี้ สามารถกระทําไดโดยนําชอดอกออน
มาเพาะเลีย้ งบนอาหารสูตร Murashige และ Skoog
(1962) ทีด่ ดั แปลงโดยเติม AB เขมขน 3 มิลลิกรัมตอ
ลิตร วิธีนี้จะทําใหไดตน เพิม่ เปน 3 เทา ทุก ๆ สัปดาห ซึ่ง
จะทําให 1 ตน เพิ่มเปน 6,500 ตน ใน 1 ป หรือ

500,000 ตนใน 18 เดือน ตนทีไ่ ดจากการขยายพันธุว ธิ นี จ้ี ะมีขนาดใกลเคียงกับตนกลาไดจ ากการ
เพาะเมล็ดจึงตองใชเวลาอีกระยะหนึง่ ราว 2 ปที่จะผลิตดอกหรือหัวขายได

การดูแลรักษาปทุมมาและกระเจียว
ไมดอกกลุม ปทุมมาและกลุม กระเจียว เปนไมหัวที่มีการพักตัวในชวงวันสั้น โดยไมดอกเหลานี้
จะเริม่ พักตัวหลังวันที่ 22 กันยายนของทุกป และจะสามารถปลูกใหมในฤดูถดั ไปหลังวันที่ 22 มีนาคม
ปกติผูปลูกเลีย้ งไมดอกทัง้ สองกลุม นี้ มักจะเริม่ ปลูกราวกลางเดือน
เมษายนถึงตนเดือนมิถนุ ายน ขึน้ กับความสามารถในการจัดหานํ้า
มารดแหลงของผูป ลูกเลีย้ งแตละราย
การเตรียมแปลงปลูกเปนขั้นตอนที่สํ าคัญอยางยิ่งในการผลิต
ไมดอกกลุมปทุมมาและกลุมกระเจียว แปลงปลูกควรขึน้ แปลงใหมี
ขนาดหนาแปลงกวาง 1.2 - 1.4 เมตร และเวนทางเดินไวกวาง
0.5 เมตร จากนั้นจึงนําปุยหมักซึ่งไดจากการหมักพืช ขยะ หรือ
กากนํ้าตาล โดยไมมมี ลู สัตวหรือปุย คอกเจือปนมาผสมกับดินใน
แปลงปลูกในอัตรา 3 - 6 ตันตอไร ทัง้ นีไ้ มควรใชมลู สัตวหรือปุย
คอก เพราะจะทําใหดนิ เปนกรด เหมาะกับการเติบโตของเชือ้
แบคทีเรีย โรคเนา และไมสามารถใชเปนปริมาณมากเพือ่ ปรับโครง
สรางดินได หากไมสามารถหาปุยหมักได อาจใชเปลือกถัว่ มาใชแทนไดแตตอ งระวังเชือ้ ราทีอ่ าจติดมา
กับเปลือกถั่วลิสง กรณีที่จําเปนตองใชปยุ คอกหรือมูลสัตวเพือ่ บํารุงดินจะตองโรยปูนขาวเพือ่ ปรับสภาพ
ดินดวย อนึ่งกรณีที่ใชพื้นที่ซึ่งเคยมีปญหาเรื่องโรคเนาจากแบคทีเรียมากอนก็ตอ งใชปนู ขาวปรับสภาพ
ดินเชนกัน เนือ่ งจากเชือ้ โรคนีช้ อบสภาพดินกรด
ระยะปลูกที่เหมาะสมในการปลูกไมดอกกลุม ปทุมมาและกลุม กระเจียวชนิ ดทีใ่ ชตดั ดอก คือ 30
x 30 -50 เซนติเมตร การปลูกอาจใสปยุ สูตร 15 - 15 -15 หรือ 16 - 16 -16 รองกนหลุมเปนปุย
รองพื้นหรือไมก็ไดถาใชปุยหมักหรือปุยคอก แตหากใชเปลือกถัว่ ลิสงบํารุงดินนัน้ จําเปนตองใชปยุ รอง
พื้น การใชปยุ รองพืน้ นัน้ จะตองใชประมาณ 0.5 -1 ชอนโตะตอหลุม การปลูกจะใหเหงาอยูลึกกวาผิว
แปลงราว 5 เซนติเมตร โดยแตละหลุมจะใชเหงาซึง่ ยังมีตมุ รากไมนอ ยกวา 3 ตุม เพียง 1 เหงาตอหลุม
ซึ่งควรวางเหงาใหอยูใ นแนวนอน โดยหันตุมรากไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ เนื่องจากจะทําให
หนอที่เกิดทีหลัง ทีเ่ กิดจากตาดานโคนเหงาจะอยูใ นทิศตะวันออกหรือทิศเหนือของหนอ แรก ซึ่งจะไมถูก
โคนหนอแรกบังแดด อนึง่ ถาเหงามีคณ
ุ ภาพตํ่ากวานีจ้ ะตองใช 2 เหงาตอหลุม โดยทั่วไปจะใชเหงาราว
200 - 300 กิโลกรัมตอไร ขึน้ กับขนาดของเหงาและระยะปลูก
เมื่อปลูกแลวควรจะคลุมแปลงเพือ่ ปองกันการสูญเสียความเสียความชื้นจากดิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปลูกในชวงฤดูฝน วัสดุทเ่ี หมาะตอการคลุมดินคือฟางขาวและแกลบ การคลุมดินควรใชวสั ดุคลุมดิน
ใหหนาพอเพื่อใหแสงมีโอกาสสัมผัสดินนอยที่สุด และตองคลุมดินใหถงึ ดานขางของแปลงดวย

โดยปกติตนจะเจริญขึ้นมาใหเห็นหลังจากปลูกได 7 - 30 วัน ขึน้ กับความสมบูรณของเหงาและ
ความสมบูรณของการพักตัว และหลังจากปลูกแลว 35 - 120 วัน ตนจึงจะออกดอกใหตดั ขายได

การดูแลรักษา
การใหน้ํา
ระบบการให นํ้ ากั บ แปลงปลู ก ไม ด อกกลุ  ม ปทุ ม มาและกลุ  ม
กระเจียวนั้น อาจใชระบบใหน้ําตามรองหรือใชระบบสปริงเกอร กับ
แปลงปลูกขนาดใหญ สวนแปลงขนาดเล็กอาจใชสายยางรดนํ้าก็ได
ทั้งนี้การใหนํ้าควรกระทําในตอนเชาราว 8 นาฬิกา เพียงวันละครัง้
ยกเวนวันทีฝ่ นตก ปริมาณนํ้าทีใ่ หนน้ั จะตองเพียงพอใหดนิ ในระดับ
รากชื้นถึงชวงบาย ซึ่งเปนสภาพใกลเคียงกับสภาพธรรมชาติ
การพรางแสง
ไมดอกกลุมปทุมมาเจริญเติบโตไดดีในสภาพที่ไดรับแสง 75 - 100
เปอรเซ็นต เนือ่ งจากในธรรมชาติพชื กลุม นีจ้ ะขึน้ แซมอยูใ นดงหญา ซึง่ อาจ
เตี้ยกวาหรือสูงเทากัน โดยพืน้ ทีซ่ ง่ึ พืชกลุม นีข้ น้ึ นัน้ เปนพืน้ ทีโ่ ลงของปา
ละเมาะหรือปาโปรง
สําหรับไมดอกกลุม กระเจียวซึง่ มีถน่ิ กําเนินในปาคอนขางทึบและชืน้ จะ
เจริญเติบโตไดดใี นสภาพทีไ่ ดรบั แสง 30 -50 เปอรเซ็นต ดังนัน้ การพราง
แสงจึงเปนสิ่งจําเปน นอกจากระดับแสงแลวความชืน้ สัมพัทธของอากาศใน
ระดับทรงพุม ก็เปนสิง่ สําคัญตอการเจริญเติบโตของพืชกลุม นีด้ ว ย
การใหปยุ
ไมดอกกลุม ปทุมมาและกลุม กระเจียว ควรได
รับปุยทุกเดือนๆ ละครัง้ โดยชวงกอนฤดูฝนควรใชปยุ
สูตรทีม่ ไี นโตรเจนหรือตัวหนาสูง เชน สูตร 21-7-14,
15-0-0 หรือใชสตู รเสมอ เชนสูตร 16-16-16 เพื่อ
เรงการเจริญเติบโตของลําตนและใบ สวนชวงฤดูฝนนัน้
ควรใชปุยสูตรที่มีฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมสูง หรือ
ตัวกลางและตัวทายสูง เชน สูตร 8-16-24 หรือ 1414-21 หรือ 13-13-21 หรือ 9-24-24 เนือ่ งจาก
พืชไดธาตุไนโตรเจนจากนํ้าฝนแลว การใชปุยที่มีโปร
แตสเซียมสูง จะชวยใหมกี ารสะสมอาหารไวในเหงาและตุม รากมากขึน้ ทําใหเหงามีขนาดใหญและ
สมบูรณซึ่งจะใหดอกที่มีคุณภาพสูง
การใชปยุ เคมีนน้ั จะใชราว 0.5 - 1 ชอนกาแฟ (ชอนปาด) โดยรอบกอ โดยอาจพรวนดินใหเล็ก
นอย อนึ่งการใชปยุ สูตรเสมอในชวงฤดูฝนนัน้ หากพบวามีอาการโคนเนาเกิดขึน้ กับหนอใหมบา งก็ควร

นําปุยหมักราว 1 ถวยกาแฟมาโรยรอบกอเพือ่ ปรับสภาพดินไมใหเหมาะตอการเติบโตของเชื ้อ เพราะ
การใชปยุ เคมีปริมาณมากอยางตอเนือ่ งทําใหสภาพเปนกรด

การตัดดอกปทุมมาและกระเจียว
การเลือกดอก ซึ่งมีระยะการพัฒนาทีเ่ หมาะสมเปนขัน้ ตอนแรกที่
สําคัญในการตัดดอกชอทีเ่ หมาะจะตัดดอกไดดนี น้ั ควรมีดอกจริงบานแลว
ราว 3 - 5 ดอก โดยการตัดดอกนัน้ อาจใชกรรไกรตัดบริเวณทีก่ า นชอดอก
โผลพนลําตนเทียม หรืออาจใชวธิ กี ระตุกชอดอกขึน้ มา คลายการตัดดอก
เยอบีราก็ได แตตอ งระวังไมใหเปนการถอนตนขึน้ มา การตัดดอกควรกระทํา
ใหตอนเชา และเมือ่ ตัดดอกแลวตองรีบนํากานชอดอกไปแชโคนในนํ้าสะอาด
ทันที เนื่องจากชอดอกของพืชสกุลนีไ้ วตอสภาพการขาดนํ้าเปนอยางมาก

การปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ วปทุมมาและกระเจียว
การใชสารละลายเพื่อยืดอายุการปกแจกันของดอกแกดิโอลัส
กับชอดอกของปทุมมาในชวงรอการบรรจะหีบหอ, ระหวางการบรรจุ
หีบหอและชวงการปกแจกัน พบวา การใชน้ําประปาใหผลใกลเคียงกับ
การใชสารละลายเพื่อยืดอายุการปกแจกัน เมือ่ ใชในชวงรอการบรรจุ
หีบหอ และชวยระหวางการบรรจุหีบหอในการขนสงจากเชียงใหม กรุงเทพฯ และพบวาการใชสารละลาย เพือ่ ยืดอายุปก แจกันของดอก
แกลดิโอลัสในระหวางการปกแจกันนัน้ ทําใหชอ ดอกปทุมมาหมดอายุ
การปกแจกันเร็วกวา การใชน้ําดิไอออไนซ การใชสารละลายเพือ่ ยืด
อายุการปกแจกันจึงตองการงานวิจยั เพิม่ เติมอีก
สําหรับการบรรจุหีบหอนั้น ควรมัดกานชอดอก 10 กานรวม
กัน แลวนําสําลีชบุ นํ้าประปาหอปลายกานแลวสวมโคนกานดวยถุงพลาสติกรัดหนังยางใหแนน ไมใหน้ํา
ไหลออกจากถุงพลาสติกได นําชอดอกไปผึง่ ลมใหใบประดับแหงกอนนําชอดอกไปบรรจุลงกลอง เพื่อ
ปองกันไมใหใบประดับเนา เพราะปกติใบประดับมักเปยกชืน้ อยูเ สมอ หากบริเวณโคนใบประดับยังมี
ความชื้นเหลืออยูจะทําใหใบประดับเนาเพราะปกติใบประดับมักเปยกชืน้ อยูเ สมอ หากบริเวณโคนใบ
ประดับยังมีความชื้นเหลืออยูจะทําใหใบประดับเกิดเปนจุดเนาขนาดเทาหัวเข็มหมุด ภายหลังการขนสง
จากเชียงใหมมากรุงเทพฯ ดังนัน้ ขัน้ ตอนการผึง่ ชอดอกจึงเปนขัน้ ตอนทีส่ ําคัญทีส่ ดุ ในการเตรียมบรรจุ
หีบหอ การบรรจุลงกลองนัน้ ควรเรียงซอนเพียง 2 - 3 ชั้น หากดอกซอนทับกันมากชั้นกวานี้จะทําใหใบ
ประดับแบนเสียรูปได นอกจากนีค้ วรใชกลองซึง่ มีรปู ระบายอากาศดานหัวและทายกลอง เพือ่ ลดโอกาส
ที่ดอกจะเนา เพราะเชือ้ โรคเนามักจะติดมากับชอดอกจากแปลงปลูก

การตัดดอกและปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ วอยางถูกตองนัน้
จะทําใหชอ ดอกซึง่ ผลิตทีเ่ ชียงใหมมี
อายุการใชงานในกรุงเทพฯ นานราว 15 วัน และมีผกู ลาวอางวาอาจนําไปใชงานในญีป่ นุ ไดนาน ไมต่ํา
กวา 10 วัน ซึง่ เปนอายุการปกแจกันทีต่ ลาดยอมรับ

การผลิตดอกปทุมมาและกระเจียวนอกฤดู
ความตองการของดอกไมในชวงฤดูฝน ซึ่งเปนฤดูดอกของ
ไมดอกกลุมปทุมมาและกลุมกระเจียว นัน้ มีคอ นขางตํ่า เนือ่ งจาก
เปนชวงฤดูทม่ี ดี อกไมหลายชนิดในตลาด ขณะที่ชวงฤดูหนาวซึ่ง
เปนชวงทีต่ ลาดตองการดอกไมจํานวนมากนัน้ การผลิตดอกไมไม
สามารถสนองได ดังนัน้
การผลิตดอกไมนอกฤดูจงึ เปนสิง่ ที่
เกษตรกรสนใจกระทํากันมาก
ไมดอกกลุม ปทุมมาและกลุม กระเจียว เปนพืชวันยาวจะพักตัว
ในชวงทีว่ นั สัน้ โดยจะไดรับสัญญาณใหพักตัวหลังจากวันที่ 23
กันยายน การผลิตดอกของไมดอกทัง้ 2 กลุม นีใ้ นชวงฤดูหนาว จึง
ตองมีการปฏิบตั พิ เิ ศษ โดยการคัน่ ชวงกลางคืนนัน้ ควรกระทําใน
ชวง 24.00 - 3.00 น. ซึง่ เปนชวงทีม่ กี ารใชไฟฟานอย การติดตัง้ หลอดหางกัน 1.5 เมตร ซึง่ การเปด
ไฟเพื่อคัน่ ชวงกลางคืนตองเริม่ กระทําราววันที่ 31 สิงหาคมโดยไมชากวาวันที่ 15 กันยายน การปฏิบตั ิ
นี้ไดผลดีในแปลงรวมพันธุข องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การผลิตไมดอกทั้ง 2 กลุม นีน้ อกฤดู จําเปนตองมีการดูแลดานปุย และสภาพดินเปนพิเศษดวย
กลาวคือใหปยุ สูตรเสมอหลังฤดูฝน และใชปุยหมักใสเสริมเพื่อทําใหดนิ ไมอยูใ นสภาพทีต่ ดิ เชือ้ โรคเนา
จะแพรระบาดไดงาย ถาเปนการผลิตนอกฤดูโดยการยึดฤดูปลูก อยางไรก็ตามการผลิตดอกนอกฤดู
ก็อาจกระทําโดยปลูกในชวงฤดูฝนซึง่ ฝนทิง้ ชวงนานพอจะขึน้ แปลงได การผลิตนอกฤดูโดยปลูกชานีจ้ ะ
ทําใหการสะสมโรคในแปลงเกิดขึนนอยกวาการผลิตแบบยืดฤดูปลูก

การเก็บเหงาปทุมมาและกระเจียว
เมื่อสิ้นฤดูปลูก ไมดอกกลุมปทุมมาและกลุมกระเจียวจะพักตัว
โดยใบและลําตนเทียมจะคอยแหงลง และยุบหายไปเหลือแตเหงาพรอม
ตุมรากฝงอยูใ ตดนิ ในชวงทีเ่ ริม่ การพักตัวนีค้ วรลดการใหน้ําลงเพือ่ เรงให
พืชพักตัวเร็วขึ้น การเก็บเหงานัน้ จะตองรีบขุดขณะทีร่ ากของลําตนเทียม
ยับไมแหงมากนัก เพือ่ จะไดสะดวกในการสังเกตตําแหนงของตนขณะขุด
เพราะการขุดนัน้ ตองระวังมิใหเกิดแผลขึน้ กับเหงาหรือตุม รากอยางไรก็
ตามเกษตรกรบางรายอาจทิง้ เหงาทีพ่ กั ตัวไวในดินราว 2 เดือน กอนจะ
ขุดเหงาขึน้ ก็ได หากมัน่ ใจวาจะไมมฝี นตกขณะทีเ่ หงาซึง่ กําลังพักตัวยังอยู

ใตดิน เหงาที่ปลูกในดินรวนซุยจะมีรากยาว ตุม รากอยูค อ นขางหางเหงา รากจึงมักหักหรือขาดงายเมือ่
พยายามขุดเหงา แตการขุดขึ้นจากดินรวนซุยจะทําไดงา ย สวนเหงาทีป่ ลูกในดินเหนียวจะมีรากคอนขาง
สั้น ตุมรากอยูชิดเหงา รากจึงหักหรือขาดยากเหมาะในการเก็บและขนสง แตการขุดเหงาจากดินเหนียว
จะตองพิถีพิถันพอสมควร การขุดเหงาขึน้ จากดินทัง้ สองประเภทจึงตองการการปฏิบตั ทิ ต่ี า งกัน
เมื่อไดเหงาขึน้ จากดินแลว ตองนําไปลางนํ้าใหสะอาด เพือ่ ปองกันไมใหมเี ชือ้ โรคสะสมอยูบ น
เหงา หลังจากลางเหงาแลวตองนําไปผึ่งบนตะแกรมในที่รมจนผิวเหงาแหง จากนั้นจึงนําเหงาซึง่ ไมมี
ความชื้นที่ผิวมาแยกออกจากันกอนเก็บรวบรวมในถุงหรือกระสอบตาขายเพื่อใหมีการถายเทอากาศ
เก็บถุงหรือกระสอบนีใ้ นทีร่ ม จนถึงฤดูปลูกถัดไป

ศัตรูและการปองกัน
วัชพืชเปนศัตรูทพ่ี บและเปนปญหามากในแปลงปลูก เกษตรกร
ตองสิ้นเปลืองแรงงานในการถอนกําจัดวัชพืชเปนอยางมาก ซึง่ จัดเปนตน
ทุนการผลิตสวนหนึง่ ทีค่ อ นขางสูง การใชยากําจัดวัชพืชชนิดยาคุมกําเนิด
หญา ซึ่งทําลายเมล็ดวัชพืชไดหรือการใชยากําจัดวัชพืชใบกวางนาจะถูก
ลองนํามาใชเพือ่ ลดคาใชจา ยดานแรงงานในทองทีซ่ ง่ึ มีคา จางแรงงานสู ง
หรือหาแรงงานยาก
โรครากเนาเปนศัตรูที่ทําลายตนและดอกของไมดอกกลุม ปทุมมา
และกลุม กระเจียว โรคนี้จะทําใหเหงา, โคนเนา และทําใหใบประดับและ
ใบเปนจุดเนา เชือ้ สาเหตุของโรคนีม้ ี 2 ชนิด คือ เชือ้ รา Rhizoctomia
และเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas เชือ้ รานัน้ เจริญไดดใี นสภาพดินเปน
ดาง แตปอ งกันกําจัดไดโดยการฉีดพนยากําจัดเชือ้ ราเชน เทอรราคลอร
ซูเปอรเอกซ หรือรอฟรอล (Rovral) ขณะที่เชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรค
นั้นเจริญไดดใี นสภาพดินทีเ่ ปนกรด ซึง่ เปนสภาพดินทีม่ กี ารใชปยุ เคมี
อยางตอเนื่อง และปองกันกําจัดดวยสารเคมีไดยาก การปองกันที่ดีที่สุดโดยทําใหดนิ เปนดางอยางออน
ดวยการใชปยุ หมักหรือปูนขาว ดังนัน้ จึงควรจัดการใหสภาพแปลงปลูกไมเหมาะตอการแพรระบาดของ
เชื้อแบคทีเรีย โดยยอมใหเชื้อราเจริญไดแตควบคุมเชื้อราดวยสารเคมีแทน ไรแดง หนอนมวนใบ และ
ตั๊กแตน เปนแมลงทีพ่ บในแปลงปลูกอยูบ า ง การใชยากําจัดแมลงจึงอาจตองการทําบางเปนครัง้ คราว
นอกจากแมลงเหลานี้แลวยังอาจพบการทําลายของหอยทากดวย อนึง่ ปญหาเรือ่ งแมลงนีเ้ ปนปญหาทีไ่ ม
รุนแรงเทากับปญหาเรือ่ งโรค

รูปภาพเกี่ยวกับปทุมมาและกระเจียว

ปทุมมาและกระเจียวชมพูชอยาว

ดอกปทุมมาในตลาดเชียงใหม

ปทุมมาและกระเจียวชมพูชอยาว

ปทุมมากระถางในตลาดประมูล(OHTA) ขายเปนกํารวมกับดอกไมชนิดอื่น

ลักษณะใบแหง

ลักษณะหนอนทําลายใบปทุมมา

กระเจียวชมพูตนเผือก

กระเจียวสีสม

การปลูกปทุมมาในโรงเรือนเพือ่ ตัดดอก
ประเทศเนเธอรแลนด

เทพรําลึก

ลักษณะโรคโคนเนา

ลักษณะโรคใบจุด

บัวขาว

บัวลาย

ขายเปนดอกเดียวราคาดี
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