
บทที ่2 
 

  ข้อมูลทัว่ไปของปทุมมา 

2.1 ความเป็นมาของปทุมมา 

 ปทุมมาเป็นพืชท่ีอยู่ในวงศ์ขิง (Zingiberaceae) สกุลขมิ้น (Curcuma) มีถ่ินก าเนิดแถบ      

อินโดจีน เช่น พม่า  ไทย ลาว เขมร ส าหรับประเทศไทย คนไทยในภาคเหนือ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือรู้จักกันดี พืชในสกุลขมิ้นมีการเจริญเติบโตและออกดอกในช่วงฤดูฝน 

ชาวบา้นน าดอกมารับประทานเป็นผกัสดร่วมกบัน ้าพริกและยงัเป็นพืชสมุนไพร พระยาวินิจวนนัดร 

นกัธรรมชาติวิทยาท่ีมีช่ือเสียงของไทยไดพ้บความงามของดอกไมพ้ื้นเมืองในสกุลขม้ินจากภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ซ่ึงชาวบา้นเรียกว่า “กระเจียวบวั” จึงไดน้ าตน้ดอกไมพ้ื้นเมืองนั้น 

มอบใหก้บัภรรยา ซ่ึงคุณหญิงไดน้ าดอกกระเจียวไปถวายแด่พระวินยัธรรมโกศล แห่งวดัเจดียห์ลวง 

จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพระวินยัธรรมโกศลไดเ้รียกช่ือใหม่วา่  “ปทุมมาท่านอ้ง” ต่อมาเปล่ียนมาเป็น 

“บวัสวรรค”์ ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนช่ือมาเป็น “ปทุมมา” นบัเป็นเร่ืองท่ีโชคดีแก่ประเทศไทยเป็น

อยา่งมาก ผศ. ดร.พิศิษฐ์วรอุไร ปราชญด์า้นไมด้อกไมป้ระดบัของไทยไดพ้บเห็นปทุมมาในปี พ.ศ. 

2519ไดน้ าไมด้อกสกุลขมิ้นข้ึนไปปลูกในพื้นท่ีวิจยัของโครงการหลวง บริเวณห้วยทุ่งจ๊อ และในปี 

2528 ศูนยบ์ริการการพฒันาขายพนัธ์ุไมด้อกไมผ้ลบา้นไร่ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ซ่ึงเป็นศูนย์

สาขาของศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้เน่ืองมาจากพระราชด าริ ได้น าพืชสกุลขม้ินหรือทาง

ภาคเหนือเรียกวา่ กลุ่มดอกอาว น ามาพฒันาเป็นไมด้อกเชิงเศรษฐกิจ โดยน าปทุมมาซ่ึงเป็นไมด้อก

ท่ีมีช่อดอกคล้ายดอกบวั ไดม้าจากการคดัเลือกพนัธ์ุ ขยายพนัธ์ุและส่งเสริมให้ชาวบา้นปลูก ใน

พื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จนไดรั้บความนิยมเรียกภายหลงัวา่ปทุมมาพนัธ์ุ “เชียงใหม่พิงค”์ (อรวรรณ, 

2548) 

 เม่ือปริมาณการผลิตดอกปทุมมาสูงข้ึนมีชาวต่างประเทศไดม้าพบความงามของดอกปทุม

มาจึงไดเ้ร่ิมตน้การส่งออกปทุมมาไปต่างประเทศในปี พ.ศ. 2528 โดยคุณอุดร ค าหอมหวาน เป็น

ผูน้ าท่ีส าคญั เร่ิมจากการตดัดอกส่งประเทศญ่ีปุ่น จากสวนริมถนน อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ดอกปทุมมาท่ีตดัดอกส่งออกไปประเทศญ่ีปุ่นนั้นไดใ้ชช่ื้อวา่ “สยามทิวลิป” “Siamese tulip” ต่อมา

Mr.Hayashi ซ่ึงเป็นผูน้ าเข้าดอกไม้ของประเทศญ่ีปุ่น ได้ทดลองสั่งดอกปทุมมา โดยมีบริษทั 

Internation flower ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีรวบรวมดอกปทุมมาเพื่อไปขายยงัประเทศญ่ีปุ่นเป็นผูส่้งออก

จากนั้นบริษทัไดมี้การขยายการผลิตท่ี อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ี 20.00 ไร่เพื่อตดัดอก

ส่งออกขายไปยงัประเทศญ่ีปุ่นและขยายพื้นท่ีปลูกไปยงับา้นตน้ผึ้ง อ าเภอจอมทอง โดยขณะนั้นมี

พื้นท่ีเพาะปลูกเฉล่ีย 40.00 ไร่ เพื่อท าการเพาะปลูกปทุมมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงปัญหาท่ีพบในการ

ส่งออกปทุมมาตดัดอกในขณะนั้นคือ ปัญหาเร่ืองคุณภาพดอกท่ีไม่มีความสม ่าเสมอกนั และบริษทัผู ้

น าเขา้พยายามลดราคาดอกปทุมมาให้เหลือราคา 2.50 บาทต่อดอก ซ่ึงเป็นราคาท่ีต ่ากวา่ตน้ทุนการ

ผลิต บริษทัผูส่้งออกจึงไดมี้การงดการส่งออกไปประเทศญ่ีปุ่น ต่อมาปี 2536 ประเทศไทยไดเ้ร่ิมมี

การส่งหัวพนัธ์ุปทุมมาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น เน่ืองจากการขนส่งในลกัษณะหัวพนัธ์ุมีตน้ทุนท่ีต ่ากว่า

และขนส่งง่ายกว่าการส่งออกปทุมมาตดัดอก ต่อมาประเทศญ่ีปุ่นมีความตอ้งการหัวพนัธ์ุปทุมมา

เพิ่มมากข้ึนประเทศไทยจึงได้มีการขยายพื้นท่ีปลูกปทุมมาในจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน 

จนถึงปัจจุบนัมีการขยายพื้นท่ีการผลิตประมาณ 400.00 ไร่ (อรวรรณ, 2548) 

 จากนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ในด้านวิชาการให้กับ

เกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรมีการรวมกลุ่ม เพื่อการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ การตลาดปทุมมา 

นอกจากนั้น ได้ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดให้คนไทยในประเทศและชาว

ต่างประเทศไดรู้้จกัปทุมมา หรือสยามทิวลิป เช่นเดียวกบัดอกทิวลิปท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวสู่ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ เพื่อชมความงามของดอกทิวลิป กรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการจดังานทุ่งปทุม

มาเพื่อสนบัสนุนโครงการเมืองไมต้ดัดอกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิระบรมราชินี

นาถ 6 รอบ พระชนมพรรษา ท่ีสวนอุบลรัตน์ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ในเดือนสิงหาคม 

2547 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตปทุมมา เพื่อการส่งออก และเป็นแหล่งท่องเท่ียวชมแปลงดอก

ปทุมมาขนาดใหญ่หลากหลายสายพนัธ์ุ หลากสีสันสวยงาม ท่ีบานสะพร่ังในประเทศไทย กรม

ส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แปลงดอกปทุมมาในต่างประเทศในปี พ.ศ. 

2545 ในงาน Floriadase 2002 ท่ีประเทศเนเธอร์แลนด์ และพ.ศ. 2547 งาน Pacific Flora ท่ีประเทศ

ญ่ีปุ่น เป็นตน้นอกจากน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการคุม้ครองพนัธ์ุ
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ปทุมมา โดยไดป้ระกาศให้พืชสกุลขม้ินซ่ึงรวมถึงปทุมมาเป็นพนัธ์ุพืชคุม้ครองโดยมีกรมวิชาการ

เกษตรเป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองพืช พ.ศ. 2542 (อรวรรณ, 2548) 

2.2 ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา  

ปทุมมาเป็นไมห้วัลม้ลุก อายหุลายปี เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว มีล าตน้ใตดิ้นแบบเหงา้อยูใ่นสกุล
ขมิ้น (Curcuma) หรือสกุลขมิ้นในวงศขิ์ง (Zingberaceae) พืชในสกุลน้ีมีอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 70 ชนิดพบ
กระจายพนัธ์ุตั้งแต่ทวปีออสเตรเลีย อินโดนีเซีย กมัพชูา พม่าเร่ือยมาจนถึงทวปีแอฟริกาประมาณ 30 
ชนิดมีถ่ินก าเนิดอยูต่ามภาคต่างๆของไทยซ่ึงทอ้งถ่ินท่ีพบเห็นนั้นอาจอยูใ่กลร้ะดบัน ้ าทะเลมากเช่น
ทางตอนใต้ของประเทศหรือสูงจากระดับน ้ าทะเลเช่นในบริเวณภูเขาทางภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือโดยพบในทุ่งหญา้ป่าละเมาะหรือป่าช้ืนก็ได ้แหล่งพนัธุกรรมท่ียงัคงพบเห็น
ไดใ้นปัจจุบนัคือ บริเวณป่าหินงาม อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงทางจงัหวดัชยัภูมิไดจ้ดังานทุ่ง
กระเจียวบานในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี (อรวรรณ, 2548) 

1) ล าต้น 

พืชสกุลน้ีมีล าตน้อยูใ่ตดิ้นท าหนา้ท่ีสะสมน ้ าและอาหารเรียกวา่ “เหงา้” ตาขา้งของ
เหงา้เจริญเติบโตเป็นล าตน้เทียม (Pseudostem) อยูเ่หนือดินโดยล าตน้เทียมนั้นเกิดจากกาบใบท่ีห่อ
ตวักนัแน่นส าหรับเหงา้นั้นมีลกัษณะการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกนัไปลกัษณะของล าตน้เทียมซ่ึงอยู่
เหนือดินมีความส าคญัในดา้นความสง่างามในการน ามาใชป้ระดบัตกแต่งโดยทัว่ไปล าตน้เทียมของ
พืชสกุลน้ีเกือบทั้งหมดมีกา้นใบแยกออกจากล าตน้เทียมในต าแหน่งท่ีใกลเ้คียงกนัคลา้ยถว้ยมีเพียง
บางชนิดเท่านั้นท่ีมีกา้นใบแยกออกจากล าตน้เทียมท่ีระดบัความสูงท่ีแตกต่างกนัอยา่งเด่นชดัคลา้ย
พุทธรักษา ดงัรูปท่ี 2.1 
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ทีม่า:สุรวชิ (2539) 

รูปที ่2.1 ลกัษณะล าตน้เทียมเหนือดิน 

 

2) ลกัษณะใบ 

ใบเป็นใบเล้ียงเด่ียวประกอบดว้ยกาบใบซ่ึงห่อรวมตวักนัแน่นเกิดเป็นล าตน้เทียม
กา้นใบชูออกจากล าตน้เทียมในมุมท่ีแตกต่างกนั แผ่นใบสีเขียวเป็นใบเด่ียวมีรูปร่างยาวรีแคบบา้ง
ป้อมบา้ง ใบและกา้นใบอาจมีหรือไม่มีขนก็ไดแ้ตกต่างกนัไปตามชนิดท่ีพบเห็น ส าหรับแผน่ใบนั้น
อาจมีโคนใบมนหรือเรียว ขอบใบเรียบหรือเป็นคล่ืน ปลายใบป้านหรือแหลมเส้นใบขนานแบบ
เฉียงข้ึนเส้นใบเทียมท่ีเช่ือมกบัเส้นกลางใบอย่างชดัเจนเรียกวา่ เส้นลอยเส้นใบและเส้นลอยน้ีเห็น
ไดช้ดัเจนเม่ือแผน่ใบมีลกัษณะค่อนขา้งบางซ่ึงมกัท าให้แผน่ใบนั้นมีลกัษณะเป็นคล่ืนดว้ยแผน่ใบท่ี
เป็นคล่ืนน้ีพบในใบรูปวงรีค่อนขา้งป้อมเท่านั้นดงัรูปท่ี 2.2 

 

ล ำต้นเทียม

gmup,เท

เท ี
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ทีม่า: สุรวชิ (2539) 

รูปที ่2.2 ลกัษณะใบดอกปทุมมา เป็นรูปยาวเรียว 

3) ช่อดอก 

ปทุมมาและพืชในสกุลน้ีมีช่อดอกแบบช่อแน่น (compact spike) เกิดจากปลายล า
ตน้เทียมเช่น ปทุมมา พลอยมยุรา เทพอปัสร และฉัตรทิพย ์หรือเกิดจากเหงา้โดยตรงเช่น ว่านไก่
แดง วา่นชดัมดลูก และวา่นมหาเมฆโดยมีใบประดบั (bract) โอบรอบโคนช่อดอกยอ่ยท าให้เห็นใบ
ประดับเรียงซ้อนกันโดยอาจเรียงเวียนเป็นเกลียวหรือเรียงเป็นแถวเกิดเป็นช่อท่ีมีลักษณะเป็น
ทรงกระบอกหรือทรงกระสวยการท่ีใบประดบัเรียงติดกนัท าให้ส่วนโคนประมาณ 1/3 ถึง 1/2 ของ
ใบประดับเช่ือมติดกนัเกิดเป็นลกัษณะคล้ายถ้วยซ้อนกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของพืชสกุลน้ี
ภายในถว้ยของใบประดบัเป็นท่ีอยูข่องดอกยอ่ย แต่ใบประดบัท่ีอยูส่่วนบนของช่อดอกนั้นไม่มีดอก
ยอ่ย ใบประดบัส่วนบน (coma bract) น้ี มีลกัษณะรูปร่างหรือสีแตกต่างจากใบประดบัปกติโดยส่วน
ใหญ่นั้นโคนใบประดบัส่วนบนไม่เช่ือมติดกนั 

ช่อดอกย่อยแต่ละช่อมีดอก 2-7 ดอกซ่ึงไม่มีกา้นดอกโดยแต่ละดอกในช่อดอกย่อย
เดียวกนับานห่างกนัในช่วง 2-6 วนั แต่บางคร้ังอาจไม่ออกดอกเลย ในการปลูกเล้ียงภายในสภาวะท่ี
ไม่เหมาะสมดอกของพืชสกุลน้ีบานไดเ้พียง 1 วนัโดยส่วนใหญ่เร่ิมบานประมาณเวลา 07.30 -08.00 
นาฬิกา มีบางชนิดเท่านั้นท่ีดอกเร่ิมบานเวลา 15.00 นาฬิกา เช่น วา่นงูเห่า 
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ดอกมีกลีบเล้ียง 3 กลีบอยูเ่หนือรังไข่เช่ือมกนัเป็นหลอดหุ้มส่วนโคนของกลีบดอกไว้
ซ่ึงกลีบดอกก็มีโคนท่ีเช่ือมต่อกนัเป็นหลอดแต่ปลายแยกเป็น 3 กลีบ เกสรตวัผูว้งนอกซ่ึงเป็นหมนั     
3 อนัถูกเปล่ียนรูปเป็นกลีบ 3 กลีบเรียกกลีบสเตมิโนด (staminode) โดย 1 กลีบเปล่ียนรูปไปเรียกวา่
ปากเพื่อเป็นท่ีเกาะของกามทูต (pollinator) จ าพวกแมลง กา้นชูเกสรเพศผูว้งใน 3 อนัเช่ือมรวมกนั
โอบหุ้มกา้นชูเกสรเพศเมียไว ้เกสรเพศผูว้งในน้ีลดรูปไป 1 อนัเหลืออบัละอองเรณู 2 อนัท่ีอยูด่า้น
เดียวกับปากเท่านั้นซ่ึงท าหน้าท่ีตามปกติ อบัละอองเรณูของพืชบางชนิดในกลุ่มกระเจียวอาจมี
ลกัษณะเป็นเดือยยื่นไปทางกา้นชูอบัละอองเรณูอย่างชดัเจนซ่ึงลกัษณะการมีเดือยน้ีเคยถูกใช้แยก
พืชสกุลน้ีเป็น 2 สกุลยอ่ย อบัละอองเรณูแตกออกตามยาวในเชา้วนัท่ีดอกบาน ละอองเรณูท่ีตวักนั
คลา้ยแป้งซ่ึงเหนียวเล็กน้อยก็พร้อมท่ีจะถูกถ่ายละอองเรณู ส าหรับยอดเกสรเพศเมียนั้นอยู่สูงกว่า
ปลายอบัละอองเรณูเล็กน้อย โดยอยูร่ะหว่างอบัละอองเรณูทั้งสอง ยอดเกสรเพศเมียของพืชสกุลน้ี
ส่วนใหญ่พร้อมในการรับการถ่ายละอองเรณูในช่วงเวลาไม่เกิน 10.00 นาฬิกาของวนัท่ีดอกบาน
นั้นเอง หรือก็คือในช่วง 2 ชัว่โมงแรกนบัจากการบานของดอก (ทรัสตรี, 2548) ดงัรูปท่ี 2.3 

 

 

ทีม่า: http://www.cmflower.com/cart/detail.asp?id=95 

รูปที ่2.3 ลกัษณะช่อดอกปทุมมาท่ีเกิดจากปลายล าตน้เทียม 
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4) ผลและเมลด็ 

ภายหลงัการปฏิสนธิแลว้ รังไข่ซ่ึงมีไข่อ่อนอยู่ 25-150 ใบตามชนิดของพืชขยาย
ขนาดข้ึน ผลมีรูปหนา้ตดัเป็น 3 เหล่ียม เน่ืองจากเกิดจากผนงัรังไข่ 3 อนั เช่ือมต่อกนั เม่ือผลพฒันา
เตม็ท่ีมีลกัษณะ 3 พ ูอยา่งเด่นชดั ภายในแต่ละพมีูเมล็ดขนาดและรูปร่างคลา้ยเมล็ดองุ่น คือ มีรูปร่าง
คลา้ยหยดน ้ า ความยาวราว 0.50 เซนติเมตร ท่ีปลายแหลมของแต่ละเมล็ดนั้น มีเยื่อบางสีขาวรูป
หลายแฉกติดอยู่ เพื่อช่วยให้เมล็ดลอยน ้ า เหมาะต่อการกระจายพนัธ์ุในปลายฤดูฝน ผลมีอายุ
ประมาณ 1-2 เดือน ข้ึนกบัชนิดของพืช โดยผลท่ีแก่เต็มท่ีมีผนงับางและใสข้ึนจนสามารถเห็นเมล็ด
แก่มีสีน ้ าตาลเขม้ได้ ส าหรับเมล็ดนั้นอาจงอกในฤดูฝน ดงัเช่นท่ีพบว่าเมล็ดสามารถงอกอยู่บนช่อ
ดอกท่ีเห่ียวแหง้แลว้หรืออาจพกัตวัเพื่อรอรับสภาพท่ีเหมาะสมในฤดูฝนถดัไปก็ได ้ดงัรูปท่ี 2.4 

 

 

ทีม่า: สุรวชิ (2539) 

รูปที ่2.4 เมล็ดของดอกปทุมมาจากฝักท่ีแตกแลว้ 
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5) ราก 

รากของพืชสกุลน้ีเป็นระบบรากฝอยรากส่วนหน่ึงมีปลายบวมพองออก มีลกัษณะ
เป็นตุม้ท าหนา้ท่ีเก็บสะสมน ้าและอาหารไม่สามารถตดัไปใชข้ยายพนัธ์ุได ้ปกติตุม้รากน้ีเกิดข้ึนเป็น
ปริมาณมากเม่ือตน้มีความสมบูรณ์เต็มท่ี ดงันั้นจ านวนตุม้รากต่อเหงา้จึงถูกใช้เป็นเกณฑ์ก าหนด
คุณภาพหวัพนัธ์ุ ทั้งน้ีตุม้รากค่อยๆ เห่ียวเม่ือเก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน โดยเหงา้เป็นส่วนท่ีเห่ียว
ชา้ท่ีสุด หวัพนัธ์ุท่ีมีตุม้รากมากจึงสามารถเก็บรักษาไดน้าน อยา่งไรก็ตามหวัพนัธ์ุท่ีไม่มีตุม้รากหรือ
ถูกตดัตุม้รากทิ้งก่อนปลูกเน่ืองจากหกัเสียหายก็สามารถงอกไดเ้ช่นเดียวกบัหวัพนัธ์ุท่ีมีตุม้ราก ดงัรูป
ท่ี 2.5 

 

 

ทีม่า: สุรวชิ (2539) 

รูปที ่2.5 ลกัษณะของกระจุกเหงา้และรากสะสมอาหาร 

 

 

 

 

เหง้ำ 

รำกสะสม

อำหำร 
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2.3 พนัธ์ุปทุมมาทีนิ่ยมปลูก 

ประเทศไทยเร่ิมมีการส่งออกดอกปทุมมาตั้งแต่ปี 2528 และส่งออกหัวพนัธ์ุตั้งแต่ปี 
2536 นบัแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนั พนัธ์ุปทุมมาท่ียงัเป็นพนัธ์ุยอดนิยมในเขตอ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ ไดแ้ก่ ปทุมมาพนัธ์ุเชียงใหม่สีชมพู (เชียงใหม่พิงค์) เน่ืองจากเป็นพนัธ์ุท่ีมีกา้นดอกยาว
เหนือพุ่มใบ สีชมพูเด่นสวยงามกลีบประดบัคล้ายดอกบวัมองคล้ายดอกทิวลิปของเนเธอร์แลนด์ 
(อรวรรณ, 2548)โดยลกัษณะของปทุมมาพนัธ์ุเชียงใหม่สีชมพู (เชียงใหม่พิงค์) มีล าตน้สูง 40-45 
เซนติเมตร แตกกอจ านวน 10-15 หน่อต่อกอใบแผ่ตั้ งแข็งแรง ใบรีค่อนขา้งกวา้ง ขนาด 6× 24 
เซนติเมตร แผน่ใบสีเขียว เส้นกลางน ้าตาลเร่ือ กา้นช่อดอกตรงแข็งแรง ยาว 60.00-70.00 เซนติเมตร 
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.00 เซนติเมตร กลีบประดบัส่วนบนมีสีชมพู ชมพูอ่อน และชมพูเขม้ ตามช่ือของ
แต่ละพนัธ์ุ กลีบกวา้ง 13-15 กลีบ เรียงเป็นวงสลบักนัคลา้ยดอกบวัตูม ดอกจริงของพนัธ์ุสีชมพูมีสี
ขาว ปากล่างมีสีม่วง พนัธ์ุสีชมพูอ่อนมีสีขาว ปากล่างมีสีม่วงอ่อน และพนัธ์ุสีชมพูเขม้มีสีขาว ปาก
ล่างมีสีม่วงเขม้ จ านวนดอก 5-8 ดอกต่อกอ ดงัรูปท่ี 2.6 (สุรวชิ, 2539) 

 

 

ทีม่า:http://www.cmflower.com/cart/detail.asp?id=94 

ภาพที ่2.6 ปทุมมาพนัธ์ุเชียงใหม่สีชมพ ู(เชียงใหม่พิงค)์ 
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ผูป้ลูกเล้ียงมีการปรับปรุงพนัธ์ุตลอดมา พนัธ์ุท่ีส่งเสริมในการปลูก ไดแ้ก่พนัธ์ุสโนว์
ไวทโ์ดยมีลกัษณะล าตน้สูง 40.00-50.00 เซนติเมตร แตกกอปานกลางจ านวน 9-12 หน่อต่อกอ ใบ
แผ่ตั้งแข็งแรง ใบรีค่อนขา้งกวา้ง ขนาด 7.00× 20.00 เซนติเมตร แผ่นใบเขียวเส้นกลางใบสีเขียว  
กา้นช่อดอกตรงแข็งแรง ยาว 50.00-60.00 เซนติเมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง1 เซนติเมตร กลีบประดบั
ส่วนบนมีสีขาว ปลายกลีบแตม้เขียวเล็กนอ้ย กลีบกวา้ง จ านวน 13-15 กลีบ ทรงคลา้ยดอกบวับาน 
ดอกใหญ่กวา่พนัธ์ุปทุมมาเชียงใหม่สีชมพู ดอกจริงสีขาว ปากล่างสีม่วงจ านวนดอก 5-6 ดอกต่อกอ 
ดงัรูปท่ี 2.7 (สุรวชิ, 2539) 

 

 

ทีม่า:http://www.cmflower.com/cart/detail.asp?id=89 

รูปที ่2.7 ปทุมมาพนัธ์ุสโนวไ์วท ์

 

  

 

 

http://www.cmflower.com/cart/detail.asp?id=89
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ปทุมมาพนัธ์ุทรอปิคอลสโนวมี์ลกัษณะล าตน้สูง 50.00-55.00 เซนติเมตร แตกกอปาน
กลาง จ านวน 10-12 หน่อต่อกอ ใบยาวแผอ่อกดา้นขา้ง ขนาด 7.50× 30.50 เซนติเมตร แผน่ใบสีเขียว 
เส้นกลางใบสีเขียว ก้านดอกยาว 60.00 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.00 เซนติเมตร คอดอก
ค่อนขา้งอ่อนกลีบประดบัส่วนบนมีสีขาว ปลายกลีบแตม้เขียวเล็กน้อย กลีบรีค่อนขา้งกวา้ง ปลาย
กลีบแหลม 10 กลีบ ทรงดอกบวับาน ดอกจริงสีขาวปากสีม่วงจ านวนดอก 4-6 ดอกต่อกอ ดงัรูปท่ี 
2.8 (สุรวชิ, 2539) 

 

 

ทีม่า:จากการส ารวจ 

รูปที ่2.8 ปทุมมาพนัธ์ุทรอปิคอลสโนว์ 
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2.4 การคัดเลอืกพนัธ์ุปทุมมา 
 ในต่างประเทศมีการน าเข้าหัวพนัธ์ุปทุมมา ไปผลิตเป็นไม้ตัดดอกและไม้กระถางใน

โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิและมีแสงนอ้ย เช่น ในเนเธอร์แลนด์ปลูกปทุมมาในโรงเรือนท่ีมีอุณหภูมิ

กลางวนั 23.00 องศาเซลเซียส และกลางคืน 21.00 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 70.00-

80.00 และความเขม้ของแสงประมาณ 800.00-900.00 วตัต ์ต่อตางรางเมตร ดงันั้นการคดัเลือกพนัธ์ุ

ในบา้นเราจึงควรท าภายใตโ้รงเรือนหลงัคาพลาสติกซ่ึงอาจมีตาข่ายพรางแสงอีกชั้นหน่ึง เพื่อให้

สามารถคดัพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะดีภายใตโ้รงเรือนแสงนอ้ยและควรปลูกลงกระถางหรือถุงพลาสติก เพื่อ

หาพนัธ์ุ ท่ีให้ผลผลิตดอกสูง และให้คุณภาพดอกดีในสภาพพื้นท่ีจ  ากดั เพราะในต่างประเทศนิยม

ปลูกไมด้อกในกระถางและมีการใหปุ๋้ยพร้อมระบบน ้า 

 เกณฑใ์นการคดัเลือกลูกผสมปทุมมา (สุรวชิ, 2539) มีดงัน้ี 

1) ปทุมมาทีผ่ลติเป็นไม้ตัดดอก 

ปทุมมาตอ้งมีสีของใบประดบัส่วนบนท่ีสดใส โดยอาจมีสีเขม้หรือสีอ่อนก็ได ้ข้ึนกบั

ความตอ้งการของตลาด หากเป็นไปได ้สีบนใบประดบันั้นควรมีเพียงสีเดียวไม่เป็น 2 สีซ้อนทบักนั 

ซ่ึงท าให้สีไม่สดใส ดงัท่ีพบในปลายใบประดบัของปทุมมาพนัธ์ุเชียงใหม่สีชมพู กา้นช่อดอกตอ้ง

แข็งแรงและมีความยาวมากกว่า 50 เซนติเมตร ช่อดอกควรมีน ้ าหนักเบา ใบประดับต้องไม่

เปราะบางหรือกรอบเกินไป อนัเป็นอุปสรรคต่อการบรรจุหีบห่อ และช่อตอ้งมีอายุปักแจกนัท่ีนาน

กวา่ 10 วนั เม่ือถึงมือผูใ้ช ้

2) ปทุมมาทีผ่ลติไม้กระถาง 

ในกรณีการผลิตปทุมมาเพื่อเป็นไม้กระถาง ต้องมีการแตกกอท่ีดี ออกดอกคราวละ

หลายๆ ช่อ กา้นช่อดอกไม่ยาวจนเกินไป ใบประดบัส่วนบนมีสีสดใสสะดุดตา เหงา้มีขนาดเล็ก และ

สามารถเก็บรักษาไดน้านท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
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 3) ปทุมมาทีผ่ลติเป็นไม้ประดับแปลง 

ปทุมมาตอ้งมีความสูงท่ีพอเหมาะ ทนต่อสภาพแสงมาก ควรมีพุ่มช่อโผล่พน้ทรงพุ่ม 

ง่ายต่อการบังคับให้ออกดอกพร้อมกันทั้ งแปลงคราวละมากๆ และควรมีสีของใบประดับท่ี

หลากหลายสดใสสะดุดตา นอกจากน้ียงัตอ้งมีอายกุารบานของช่อดอกท่ียาวนาน 

2.5 การผลติปทุมมา 

2.5.1 สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมโดยทัว่ไป 

สภาพพื้นท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิตปทุมมาท่ีมีคุณภาพและท าให้ไดผ้ลผลิตสูง 
ซ่ึงสามารถลดต้นทุนในการผลิตดอกปทุมมาได้  สภาพพื้นท่ีปลูกปทุมมาต้องมีสภาพพื้นท่ี   
(อรวรรณ, 2548) ดงัต่อไปน้ี 

1) ลกัษณะดิน 

ลักษณะดินท่ีเหมาะสมในการปลูกปทุมมาควรเป็นดินร่วนปนทราย มีความ

สมบูรณ์ปานกลาง ระบายน ้ าดีมีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินระหว่าง 6.5-7.0 พื้นท่ีไม่เคยปลูก  

ปทุมมามาก่อน ไม่เคยปลูกพืชอาศยัของโรคน้ีมาก่อน เช่น พืชในตระกูลขิง มะเขือ มนัฝร่ัง งา และ

ยาสูบ มาก่อนอยา่งนอ้ย 2 ปี ไม่เคยพบการระบาดของไส้เดือนฝอย ถา้เป็นพื้นท่ีเดิมควรปลูกพืชอ่ืน

สลบัอยา่งนอ้ย 3 ปี ก่อนน ามาปลูกปทุมมาอีกคร้ังพื้นท่ีปลูกตอ้งไม่มีประวติัการระบาดของโรคหวั

เน่าหรือโรคเห่ียวน ้ า ต้องไม่ท่วมขัง และการคมนาคมสะดวก สามารถส่งผลผลิตได้รวดเร็ว 

(อรวรรณ, 2548) 

2) ลกัษณะอุณหภูมิ 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการปลูกปทุมมาในช่วงกลางวนัควรมีอุณหภูมิประมาณ 

20.00-30.00 องศาเซลเซียส และในกลางคืนควรมีอุณหภูมิประมาณ 18.00-25.00 องศาเซลเซียส มี

ปริมาณน ้าฝนกระจายสม ่าเสมอ และแสงแดดจดั (อรวรรณ, 2548) 
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3) ลกัษณะแหล่งน า้ 

แหล่งน ้ าท่ีเหมาะสมในการปลูกปทุมมาตอ้งสะอาด ปราศจากสารอินทรียแ์ละ

สารอนินทรียท่ี์มีพิษปนเป้ือน ก่อนปลูกควรน าน ้ ามาตรวจหาเช้ือแบคทีเรียสาเหตุโรคหัวเน่าก่อน 

แหล่งน ้ าท่ีใช้ควรมีเพียงพอตลอดฤดูเพาะปลูก น ้ าควรมีความเป็นกรด-ด่างระหว่าง 5.5-6.5 

(อรวรรณ, 2548) 

2.5.2 การขยายพนัธ์ุ 

1) การเพาะเมลด็ 

การเพาะเมล็ดนั้นใชส้ าหรับการผสมพนัธ์ุใหม่ หลงัจากการผสมพนัธ์ุปทุมมาติด

ผลและเมล็ดควรเก็บเมล็ดแก่ไวก่้อนท่ีผลจะแตกจนเมล็ดหลุดร่วง เน่ืองจากปทุมมามีการพกัตวัจึง

ควรน าเมล็ดมาเพาะในฤดูถดัไปโดยการเก็บเมล็ดไวใ้นท่ีร่ม การเพาะเมล็ดควรเพาะเมล็ดในกระบะ

บรรจุทรายผสมถ่านแกลบ อตัราส่วน 1:1 โดยให้เมล็ดจมลงไปในวสัดุปลูกลึกประมาณ 0.50 

เซนติเมตร เม่ือตน้กลา้มีใบจริง 2-3 ใบ จึงค่อยแยกตน้กลา้ไปปลูก ตน้กลา้จากการเพาะเมล็ดใชเ้วลา

ราว 2 ปี จึงใหช่้อดอก หรือผลิตหวัพนัธ์ุได ้(อรวรรณ, 2548) 

2) การแยกเหง้า (หัวพนัธ์ุ) 

การแยกเหง้าหรือหัวพนัธ์ุ เป็นวิธีท่ีนิยมในการขยายพนัธ์ุ ได้ต้นท่ีมีลักษณะ

เหมือนตน้แม่พนัธ์ุ การขดุหวัของปทุมมาน้ีเม่ือส้ินฤดูปลูกพบวา่ แต่ละกอจะมีเหงา้หลายเหงา้เช่ือม

ติดกนั เม่ือขดุเหงา้เหล่าน้ีข้ึนมาแลว้สามารถใชมื้อบิหรือหกักลุ่มของเหงา้ออกจากกนัเป็นเหงา้เด่ียว

ไดง่้าย ลา้งท าความสะอาด ผึ่งใหเ้หงา้แหง้แลว้จึงคลุกยาป้องกนัโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา ก่อนน าหวัพนัธ์ุ

เหล่าน้ีไปเก็บรักษาในท่ีร่มอากาศถ่ายเทต่อไป (อรวรรณ, 2548) 

3) การผ่าเหง้า 

การผ่าเหง้าเป็นวิธีเพิ่มช้ินส่วนของหัวพนัธ์ุให้มากข้ึน เพื่อช่วยให้ผูป้ลูกเล้ียง

ประหยดัการใช้หวัพนัธ์ุเร่ิมตน้ วิธีน้ีเป็นการน าเหงา้ท่ีไดจ้ากการแยกเหงา้มาผ่าแบ่งตามยาวเป็น 2 

ช้ินเท่าๆ กนั โดยแนวการผา่ตอ้งอยู่ก่ึงกลางระหวา่งตาท่ีอยูส่องขา้งของเหงา้ ช้ินเหงา้ท่ีไดค้วรมีตา
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ขา้งท่ีสมบูรณ์ไม่นอ้ยกว่า 1 ตา และมีรากสะสมอาหารติดมาดว้ยอยา่งนอ้ย 1 ราก เม่ือผ่าเหงา้แลว้

ตอ้งป้องกนัก าจดัเช้ือราไม่ให้เขา้ท าลายบริเวณบาดแผล โดยอาจใชปู้นแดงทาปิดบาดแผลก็ได ้การ

ผ่าเหง้าควรท าก่อนปลูกเล็กน้อยเท่านั้ น เพราะช้ินเหง้าเหล่าน้ีไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน    

(อรวรรณ, 2548) 

4) การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ 

การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อเป็นวิธีการเพิ่มปริมาณต้นพืชให้มากในเวลาสั้ น ช้ินส่วน

เร่ิมต้นส าหรับการขยายพนัธ์ุคือ ตาข้างของเหง้าและช่อดอกอ่อน เน่ืองจากวิธีการน้ีต้องท าให้

ช้ินส่วนเร่ิมตน้ปราศจากจุลินทรีย ์จึงนิยมน าช่อดอกอ่อนซ่ึงสะอาดกวา่เหงา้มาใช ้โดยช่อดอกอ่อน

ระยะท่ีดีท่ีสุดควรเป็นช่อดอกท่ีเร่ิมโผล่ออกจากล าตน้เทียม และใบประดบัตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีปิดหุ้ม

อยู ่โดยเพาะเล้ียงช่อดอกอ่อน ซ่ึงตดัเป็นท่อนยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ในอาหารสังเคราะห์เพื่อ

เพิ่มปริมาณตน้ อตัราการขยายพนัธ์ุข้ึนกบัสายพนัธ์ุ เม่ือตน้กลา้โตเต็มขวดแลว้ น าขวดมาเปิดฝาทิ้ง

ไวใ้นร่มประมาณ 3-5 วนั ก่อนน าตน้ออกมาลา้งเอาวุน้อาหารออกจากบริเวณรากให้หมด แลว้น าไป

ปลูกในเรือนเพาะช าต่อไป ในเวลาประมาณ 2 ปี จึงจะผลิดอกหรือหวัพนัธ์ุได้ ดงัรูปท่ี 2.9 (สุรวิช, 

2539) 

 

 

ทีม่า: สุรวชิ (2539) 

รูปที ่2.9 ตน้กลา้ท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ 
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2.5.3 การปลูกปทุมมา (อรวรรณ,2548) 

การปลูกปทุมมาตอ้งพิจารณาถึงขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

ก. ฤดูปลูก 

ข. การเตรียมหวัพนัธ์ุ 

ค. การเตรียมพื้นท่ีปลูกปทุมมา มีวธีิการปลูก 2 แบบ ไดแ้ก่ การปลูกลงแปลง

และการปลูกลงถุง 

1) ฤดูปลูก 

ฤดูปลูกสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ช่วง คือ 

1.1) ปลูกก่อนฤดู 

ข้อดีการปลูกก่อนฤดู ได้แก่ ออกดอกได้เร็วในเดือนพฤษภาคนและ

สามารถส่งหวัไดต้ั้งแต่เดือนธนัวาคม 

ข้อเสีย ตอ้งน าหวัพนัธ์ุบ่มเพาะในวสัดุก่อนปลูก 

โดยเร่ิมปลูกเดือนกุมภาพนัธ์ถึงมีนาคมก่อนปลูกตอ้งน าหัวพนัธ์ุไปบ่ม

เพาะในวสัดุในช่วงเดือนมกราคมเพื่อท าลายการพกัตวั จากนั้นน าลงปลูก รดน ้ าให้ชุ่มและสม ่าเสมอ 

ถา้ขาดน ้าหรือน ้าไม่เพียงพออาจท าใหห้วัพนัธ์ตายน่ึง หรือยอดไหมไ้ด ้

1.2) ปลูกฤดูปกติ 

ปลูกช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม เป็นการปลูกโดยอาศยัน ้าฝนหลงัปลูก

ประมาณ 2.5-3 เดือน ตน้ปทุมมาเร่ิมออกดอกเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมและพกัตวัเม่ือเขา้ฤดูหนาว

ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 
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1.3) ปลูกหลงัฤดู  

ปลูกช่วงปลายเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 

ขอ้ดีการปลูกหลงัฤดู คือ สามารถตากดิน อบดิน เพื่อก าจดัเช้ือโรคหวัเน่า

ไดน้าน ดินมีโอกาสปลอดเช้ือมากข้ึน และพืชมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคหัวเน่าน้อยลง แต่พืชมี

ช่วงสะสมอาหารสั้นเพียง 5-6 เดือน จึงตอ้งมีการจดัการปุ๋ยและน ้ าท่ีดีให้เพียงพอต่อความตอ้งการ

ของพืช หัวท่ีได้มีตุ้มอาหารสั้ นเหมาะแก่การส่งออกต่างประเทศ แต่ต้องเก็บรักษาหัวพนัธ์ุนาน

ไม่ใหเ้ห่ียวก่อนปลูก 

2) การเตรียมหัวพนัธ์ุ 

2.1) ใชห้วัพนัธ์ุปลอดโรค คดัจากแปลงท่ีไม่เป็นโรค และไม่มีปุ่มปมอนัเน่ืองจาก

ไส้เดือนฝอย 

2.2) คดัขนาดหัวพนัธ์ุแยกเป็นขนาดหัวใหญ่ (เส้นผ่านศูนยก์ลางมากกว่า 1.5 

เซนติเมตร) หวักลาง (เส้นผา่นศูนยก์ลาง 1-1.5 เซนติเมตร) และหวัเล็ก (นอ้ยกวา่ 1.0 เซนติเมตร) 

2.3) น าหัวพนัธ์ุท่ีคดัขนาด บ่มในกระบะเพาะท่ีมีวสัดุเป็นทราย หรือแกลบด า 

หรือขยุมะพร้าว ความช้ืนประมาณ 70 เปอร์เซ็นต ์เพื่อกระตุน้หวัพนัธ์ุให้งอกสม ่าเสมอ โดยกระบะ

เพาะไม่ถูกแสงแดดจดั 

2.4) คดัหวัพนัธ์ุท่ีงอกหน่อขนาดเท่ากนัปลูกในแปลงเดียวกนั 

3) การเตรียมพืน้ทีป่ลูกปทุมมา 

3.1) การปลูกลงแปลง 

วิเคราะห์ดิน ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินให้อยู่ระหว่าง 6.5-7.0 

ส าหรับดินท่ีเป็นด่างควรปรับดินโดยใชก้ ามะถนัผง แต่ควรหลีกเล่ียงการปลูกปทุมมาในสภาพดิน

ด่าง เพราะท าให้ตน้ปทุมมาแสดงอาการขาดธาตุอาหารหลกั ตน้แคระแกร็น ใบเหลืองดอกซีดเก็บ

ซากพืชในแปลงเผาทิ้ง ไถดิน 1 คร้ัง ตากดิน 20-30 วนั ไถคราดเก็บเศษวชัพืชออกจากแปลงเพื่อ
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ป้องกนัโรคหวัเน่า ใชย้เูรียผสมปูนขาว อตัราส่วน 1:10 ในปริมาณ 880.00 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ลงดิน

ก่อนไถคร้ังท่ี 2 แลว้ไถพรวน ยกร่องอดัหนา้ดินให้แน่น รดน ้ าให้ชุ่ม หรือคลุมแปลงดว้ยพลาสติก

ใส ประมาณ 15 วนั แบ่งพื้นท่ีเป็นแปลงย่อยๆ ขนาดแปลงละ 1 งาน ท าทางระบายน ้ าให้มีการ

ระบายน ้ าท่ีดี ระหว่างแปลงยอ่ยควรปลูกคัน่ดว้ยพืชท่ีไม่ใช่พืชอาศยัของโรคหัวเน่า เช่น ขา้วโพด 

ขา้วฟ่าง ถัว่เขียว ตะไคร้ ประมาณ 1.00 เมตร เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคหัวเน่าภายใน

แปลงยอ่ย ยกแปลงสูง 20.00-30.00 เซนติเมตร กวา้ง 1.00-1.20 เมตร เวน้ร่องทางเดิน 0.50 เมตร ไม่

ควรเตรียมดินลึกเกินไป ท าให้ไดร้ากสะสมอาหารยาวเสียหายในช่วงเก็บเก่ียว และไม่เป็นท่ีตอ้ง

การตลาดต่างประเทศ ระยะปลูกข้ึนกนัขนาดของหวัพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

1) ขนาดหัวใหญ่ ระยะปลูก  30x30 เซนติเมตร หรือ 10,000.00 หวัต่อไร่ 

2) ขนาดหัวกลาง ระยะปลูก 25x25 เซนติเมตร หรือ 15,000.00 หวัต่อไร่ 

3) ขนาดหัวเลก็ ระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร หรือ 20,000.00 หวัต่อไร่ 

ก่อนปลูกรองกน้หลุมดว้ยปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อตัรา 15 กรัมต่อหลุมปลูก 1 หวัต่อหลุม 
ลึก 7.00-10.00 เซนติเมตร กลบดินและคลุมดว้ยฟาง หลงัจากปลูกควรมีการคลุมแปลงเพื่อป้องกนั
การสูญเสียความช้ืนจากดิน วสัดุท่ีเหมาะสมต่อการคลุมดิน ไดแ้ก่ ฟางขา้ว พลาสติกดงัรูปท่ี 2.10 
(กรมวชิาการเกษตร, 2545) 

 

 

ทีม่า: กรมวชิาการเกษตร (2545) 

รูปที ่2.10 การปลูกปทุมมาลงแปลง 
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3.2) การปลูกลงถุง 

วสัดุปลูกอตัราท่ีเหมาะสมคือ ทราย: แกลบดิบหรือขยุมะพร้าว: ถ่านแกลบ 
อัตรา 1:1:1 ผสมวสัดุปลูกแล้วหมักกองไวก้ลางแดด โดยยกกองสูงประมาณ 20.00-30.00 
เซนติเมตร พรมน ้ าให้ชุ่ม คลุมดว้ยพลาสติกใสนาน 30 วนั เพื่ออบฆ่าเช้ือ วางถุงปลูกบนแปลงท่ียก
สูงจากพื้น 20.00-30.00 เซนติเมตร โดยปูพื้นแปลงด้วยแกลบดิบหรือคลุมด้วยพลาสติกใส เพื่อ
ป้องกนัการติดเช้ือโรคหวัเน่าจากดิน หนา้แปลงควรมีความลาดเอียงเล็กนอ้ย เพื่อให้มีการระบายน ้ า
ท่ีดี ใชห้วัพนัธ์ุขนาดใหญ่ 1 หวั ท่ีมีรากสะสมอาหาร 2-3 ราก ปลูกในถุงพลาสติกสีด า ขนาด 6x12 
น้ิวท่ีมีวสัดุปลูกท่ีผสมแลว้ การปลูกหวัพนัธ์ุท่ีงอกในปทุมมาพนัธ์ุต่างๆ เม่ือวางหัวพนัธ์ุในหน่อท่ี
งอกชิดพื้นวสัดุ และปลายหน่อช้ีข้ึน ท าให้ตน้ผลิตดอกเร็วข้ึน 2 สัปดาห์ โดยกลบหน่อดว้ยวสัดุ
เพียงบางๆ เพื่อมิใหห้น่อไหมด้งัรูปท่ี 2.11 (กรมวชิาการเกษตร, 2545) 

 

 

ทีม่า: กรมวชิาการเกษตร (2545) 

รูปที ่2.11 การปลูกปทุมมาลงถุง 
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2.5.4 การดูแลรักษา 

1) การคลุมแปลงปลูก 

การคลุมแปลงปลูกช่วยชะลอการสูญเสียความช้ืนจากดิน ดงันั้นในการปลูกตน้ไม้
ท่ีชอบความช้ืนอย่างปทุมมาจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการคลุมแปลงปลูกไว ้วสัดุท่ีเหมาะแก่การ
คลุมแปลงปลูกปทุมมาไดแ้ก่ แกลบ ฟางขา้ว โดยน ามาคลุมดินให้นานพอสมควร เพื่อให้แสงแดด
สัมผสัดินน้อยท่ีสุดการคลุมแปลงปลูกเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอท่ีเก็บรักษาความช้ืนไวไ้ด ้
ดงันั้นผูป้ลูกจึงควรใชว้ธีิพรางแสงช่วยปทุมมาท่ีเจริญเติบโตตามธรรมชาติสามารถเจริญเติบโตไดดี้
ในพื้นท่ีท่ีมีแสงแดดประมาณร้อยละ 75.00 ผูป้ลูกจึงควรติดตาข่ายพรางแสงร้อยละ 70-80 ให้ปทุม
มาดว้ย (กรมวชิาการเกษตร, 2545) 

2) การให้น า้ 

หลกัในการให้น ้ าปทุมมาคือ การให้น ้ าเขา้แปลงปลูกทุกแปลง อาจใชร้ะบบสปริง
เกลอร์ในพื้นท่ีปลูกขนาดใหญ่ หรือต่อท่อใชน้ ้ าสายยางรัดแต่ตอ้งใส่หวัชนิดฝอย เพื่อป้องกนัไม่ให้
น ้ ากระทบถูกตน้พืชอยา่งรุนแรงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการให้น ้ าท่ีสุดคือ เวลาเชา้ ประมาณ 8.00-
9.00 น. โดยให้เพียงวนัละ 1 คร้ัง ยกเวน้วนัท่ีฝนตกมากๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งให้น ้ า เน่ืองจากมีความชุ่ม
ช้ืนพอเพียงอยูแ่ลว้ (กรมวชิาการเกษตร, 2545) 

3) การให้ปุ๋ย 

การใหปุ๋้ยปทุมมามีหลกัการดงัน้ี 

3.1) เม่ือตน้งอกพน้ดินให้ปุ๋ยเคมีสูตรไนโตรเจนสูงเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของ

ล าตน้และใบเช่น สูตร 21-7-14, 15-0-0 หรืออาจให้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เช่น สูตร 16-16-16 ในปริมาณ 

1ชอ้นต่อ 1 ตน้ โดนโรยใหก้ระจายรอบตน้ พร้อมกบัพรวนดินเล็กนอ้ย 

3.2) หากพบวา่ปทุมมามีอาการโคนเน่าหลงัไดรั้บปุ๋ยสูตรเสมอ ควรแกไ้ขโดย

น าปุ๋ยหมกั 2 ก ามือ โรยรอบเพื่อปรับสภาพดินใหพ้น้สภาพเป็นกรด เช้ือราท่ีเป็นสาเหตุของโรคโคน

เน่า ใหไ้ม่สามารถเจริญเติบโตไดอี้กต่อไป 
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3.3) ในช่วงฤดูฝนใชปุ๋้ยสูตรท่ีมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงเพื่อช่วยให้เหงา้

และตุม้รากสะสมอาหารไดดี้ เช่น สูตร 13-13-21, 14-14-21, 8-16-24, 9-24-24 ส่งผลให้เหงา้มีขนาด

ใหญ่สมบูรณ์ ท าใหไ้ดด้อกท่ีมีคุณภาพ 

3.4) อาจใชย้เูรียผสมน ้ารดตน้ปทุมมาก็ได ้ยเูรียช่วยให้ตน้เจริญเติบโตไดเ้ร็วข้ึน 

เม่ือตน้ตั้งตวัดีแลว้ให้ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 ผสมน ้ ารดให้ทัว่เดือนละ 2 คร้ัง และเลิกให้ปุ๋ยเม่ือปทุม

มาเร่ิมออกดอก (กรมวชิาการเกษตร, 2545) 

5) การปลดิดอก 

การปลิดดอกทิ้งในกรณีท่ีปลูกเพื่อผลิตหวัพนัธ์ุ เม่ือพืชออกดอกควรปลิดดอกทิ้ง
เพื่อให้แตกกอเพิ่มข้ึน และอาหารท่ีสังเคราะห์ข้ึนมาถูกส่งไปสะสมท่ีหัว ท าให้ได้หัวขนาดใหญ่
(กรมวชิาการเกษตร, 2545) 

6) การก าจัดวชัพชื 

วชัพืชสามารถจ าแนกเป็น 2 ชนิดดงัน้ี 

6.1) วัชพืชฤดูเดียว เป็นวชัพืชท่ีครบวงจรชีวิตภายในฤดูเดียว ขยายพนัธ์ุด้วย

เมล็ด เช่น  

6.1.1) ประเภทใบแคบ เช่น หญา้ปากควาย หญา้ตีนกา หญา้นกสีชมพู หญา้

ตีนนก และหญา้ดอกขาว เป็นตน้ 

6.1.2) ประเภทใบกว้าง เช่น ผกัเบ้ียหิน ผกัเบ้ียใหญ่ ผกัโขม เทียนนา สะอึก 

กะเมง็ น ้านมราชสีห์ ลูกใตใ้บ สาบแร้งสาบกา  และพรมพระอินทร์ เป็นตน้ 

6.1.3) ประเภทกก เช่น กกทราย (กรมวชิาการเกษตร, 2545) 
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6.2) วัชพืชข้ามปี เป็นวชัพืชท่ีขยายพนัธ์ุดว้ย ตน้ ราก เหงา้ หัว และไหลไดดี้กว่า

การขยายพนัธ์ุดว้ยเมล็ด 

6.2.1) ประเภทใบแคบ เช่น หญา้ขนเล็ก และหญา้แพรก เป็นตน้ 

6.2.2) ประเภทใบกว้าง เช่น ไมยราบเครือ และผกัปราบ เป็นตน้ 

6.2.3) ประเภทกก เช่น แหว้หมู (กรมวชิาการเกษตร, 2545) 

6.3) การป้องกนัก าจัดวชัพชื 

6.3.1) ไถ 1-2 คร้ัง ตากดิน 20-30 วนั พรวน 1 คร้ัง 

6.3.2) คราดเก็บเศษซาก ราก เหงา้ หวั และไหล ของวชัพืช  

6.3.3) คลุมดินดว้ยพลาสติก หรือวสัดุท่ีหาง่าย เช่น ฟางขา้ว และใบหญา้ 

6.3.4) ก าจดัวชัพืชดว้ยแรงงาน ก่อนวชัพืชออกดอกและก่อนให้ปุ๋ย (กรม

วชิาการเกษตร, 2545) 

2.5.5การผลติดอกปทุมมานอกฤดู 

การปลูกดอกปทุมมานอกฤดูควรปฏิบติัดงัน้ี 

1) การปลูกดอกปทุมมาก่อนฤดูปกติให้น าหวัพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวข้ึนมาในเดือน

มกราคมมาบ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสนาน 2 สัปดาห์ และปลูกในสภาพธรรมชาติ โดยไม่

จ  าเป็นตอ้งเพิ่มแสงไฟให ้ปทุมมาออกดอกในราวเดือนเมษายน (โสระยา, 2548) 

2) เก็บรักษาหัวพนัธ์ุปทุมมาซ่ึงเก็บเก่ียวในเดือนมกราคมในห้องเย็นท่ี

อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียสโดยวางในตะกร้าพลาสติกแบบโปร่งหรืออาจห่อด้วยกระดาษ

หนงัสือพิมพเ์พื่อลดการสูญเสียน ้า ไม่ควรใส่ในถุงพลาสติกเพราะท าให้หวัเน่าเสียอยา่งรวดเร็ว การ

เก็บท่ี 15 องศาเซลเซียส สามารถเก็บหวัพนัธ์ุไดน้านถึง 10 เดือนโดยหวัพนัธ์ุยงัมีการงอกร้อยละ100 

และสูญเสียน ้าหนกัเพียงร้อยละ 25.89 (โสระยา, 2548) 

 



39 
 

 

3) การแช่หวัพนัธ์ุท่ีเก็บรักษาในน ้ า 3 วนัเปล่ียนน ้ าทุกวนั ช่วยกระตุน้การ

งอกของหวัพนัธ์ุใหเ้ร็วข้ึน (โสระยา, 2548) 

4) การปลูกหัวพนัธ์ุนอกฤดูในช่วงเดือนสิงหาคม ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการเพิ่ม

แสงไฟให้กบัพืชแต่หากปลูกล่าชา้กว่าน้ีคือในช่วงเดือนกนัยายน – ตุลาคมเพื่อให้ออกดอกในช่วง

เดือนธนัวาคม – มกราคม ควรเพิ่มไฟใหก้บัพืช (โสระยา, 2548) 

5) การให้สภาพวนัยาวโดยการท า Night breakช่วยส่งเสริมเปอร์เซ็นตก์าร

ออกดอกและคุณภาพดอกของพืชท่ีปลูกตั้งแต่เดือนกนัยายน – ตุลาคม โดยอาจท าการใหไ้ฟดงัน้ี 

5.1) เร่ิมใหไ้ฟตั้งแต่ตน้งอกสูง 1 น้ิวจนกระทัง่แทงช่อดอกสูง 1 น้ิว 

5.2) เร่ิมใหไ้ฟตั้งแต่พืชมีใบจ านวน 3 ใบคล่ีจนกระทัง่ดอกบาน 

5.3) การเพิ่มไฟควรใชห้ลอดอินแคนเดสเซนตโ์ดยเปิดไฟต่อเน่ืองนาน 2 

ชัว่โมง หรืออาจเปิด-ปิดสลบักนัทุก 15 นาที ต าแหน่งการวางพืชควรวางห่างจากแนวด่ิงประมาณ 

25-50 เซนติเมตร (โสระยา, 2548) 

2.6 การเกบ็เกีย่วและการปฏิบัติหลงัการเกบ็เกีย่ว 

2.6.1 กรณทีีป่ลูกปทุมมาเพือ่ตัดดอก 
ในแปลงผลิตเพื่อการตดัดอก ควรให้น ้ าปทุมมาอย่างเต็มท่ีก่อนการเก็บเก่ียว 

เพื่อใหด้อกดูดน ้าเตม็ท่ี และควรเก็บในตอนเชา้ในขณะท่ีดอกสด เน่ืองจากหลงัจากการตดัดอกออก
จากตน้แลว้ เม่ือน าไปปักแจกนัดอกปทุมมาดูดน ้ านอ้ยมาก ดงันั้นในการตดัดอกปทุมมาท่ีไม่ชุ่มน ้ า
เต็มท่ีท าให้มีปัญหาในเร่ืองอายุการใช้งานและความสด ระยะท่ีควรตดัดอกควรเลือกช่อดอกซ่ึงอยู่
ในระยะท่ีเหมาะสม เป็นส่ิงส าคญัต่ออายุการใชง้านของช่อดอกท่ีถูกตดัจากตน้ ช่อดอกท่ีมีอายุนอ้ย
เกินไป แมมี้สีสดใสก็มีอายุการปักแจกนัท่ีสั้ น ขณะท่ีช่อดอกซ่ึงมีอายุมากเกินไป อาจมีอายุการปัก
แจกันท่ียาว แต่ความสดใสและสีใบประดับทั้ งหมดบนพุ่มช่อดอกลดลง ระยะของช่อดอกท่ี
เหมาะสมในการตดัใชปั้กแจกนัคือ ระยะกลีบส่วนบนบานร้อยละ 70.00 ระยะท่ีดอกบานจริงแลว้
ทั้งหมด 3-5 ดอก ในกรณีท่ีปทุมมาพนัธ์ุเชียงใหม่สีชมพู ใช้เวลา 35-120 วนั หลงัจากปลูก ทั้งน้ี
ข้ึนกบัคุณภาพหวัพนัธ์ุท่ีใชใ้นการปลูก  
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การตดัดอกปทุมมานั้นตอ้งใชว้ิธีท่ีถูกตอ้ง อาจใช้วิธีโน้มช่อดอก แลว้ดึงข้ึนจาก
ล าตน้เทียมในกรณีท่ีมีล าตน้เทียมคลา้ยล าตน้กลว้ยของดอกปทุมมา คลา้ยกบัวิธีการเก็บเก่ียวดอกเย
บีร่า เน่ืองจากกาบใบของพืชกลุ่มน้ีโอบหุ้มโคนกา้นช่อดอกไวไ้ม่แน่นนกั แลว้จึงตดัโคนกา้นช่อ
ดอกให้ต ่าใกลผ้ิวดินท่ีสุด จึงไดช่้อดอกท่ีมีกา้นยาวเพียงพอท่ีน าไปปักแจกนั คือ มีความยาวไม่ต ่า
กวา่ 50.00 เซนติเมตร ส าหรับการตดัดอกวธีิน้ีเป็นการเส่ียงต่อการถูกโรคเขา้ท าลายแผลท่ีเกิดข้ึนมา 
หากแปลงปลูกท่ีปลูกเพื่อตดัดอกและผลิตหวัพนัธ์ุ ควรใช้กรรไกรตดักา้นดอกให้สูงจากโคนกา้น
ดอกประมาณ 4-5 น้ิว หากปลูกเพื่อผลิตเป็นหวัพนัธ์ุอยา่งเดียว ไม่ควรตดัดอกขายเน่ืองจากการดึง
ดอกท าให้เกิดแผลท่ีโคนต้น ท าให้เช้ือโรคสามารถเข้าไปท าลายต้นดอกปทุมมาได้โดยง่าย 
นอกจากน้ีการตดัดอกปทุมมาเพื่อการจ าหน่ายท าให้ผลผลิตหวัใหม่ท่ีไดล้ดลง เม่ือเปรียบเทียบกบั
การปลิดดอกอ่อนทิ้ง และการหักท่ีคอดอกยงัเป็นการท าให้เกรดหัวมาตรฐานท่ีมีรากสะสมอาหาร
ถึง 4-6 ราก แต่การปลิดดอกท่ีระยะช่อดอกบานเต็มท่ีหรือดอกแก่ ถึงแมว้า่ให้จ  านวนหวัใหม่นอ้ย
กวา่การปลิดทิ้งท่ีระยะดอกตูม แต่สัดส่วนของหัวพนัธ์ุเกรดมาตรฐานไม่ไดล้ดลง การเก็บเก่ียวช่อ
ดอกนั้นควรกระท าในขณะท่ีแปลงปลูกยงัมีความช้ืนอยู่ และเม่ือเก็บเก่ียวดอกแลว้ตอ้งรีบแช่โคน
กา้นช่อดอกในน ้ าสะอาดทนัทีท่ีเก็บในท่ีร่มนาน 3 ชัว่โมง การเก็บรักษาก่อนการขนส่ง ควรเก็บ
แบบเปียกโดยการแช่น ้ าและเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 15.00 องศาเซลเซียส เน่ืองจากช่อดอกของพืชสกุลน้ี
สูญเสียน ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว หากไม่รีบแช่น ้าขอบใบประดบัแสดงอาการขาดน ้ าไม่สามารถน าช่อดอก
ไปใชป้ระโยชน์ได ้เม่ือแช่น ้ าราว 3 ชัว่โมงแลว้ จึงน าดอกมามดัรวมกนั ซ่ึงปกติมดั 10 ช่อต่อก า 
จากนั้นจึงใชมี้ดปาดโคนกา้นช่อดอกออกเล็กนอ้ย แลว้หุม้โคนกา้นดว้ยส าลีชุบน ้ าสะอาด จากนั้นจึง
สวมถุงพลาสติกท่ีโคนกา้นแลว้รัดขอบใหแ้น่นเพื่อป้องกนัน ้าท่ีอุม้ไวห้กเลอะขณะขนส่ง เพราะหาก
ใบประดบัของดอกปทุมมาเปียกเน่าเสียหายง่าย จากนั้นผึ่งลมให้กลีบแห้ง จากนั้นน ามาเรียงบรรจุ
ในกล่องท่ีมีรูระบายดา้นหวัและดา้นทา้ยกล่อง ช่อดอกควรเรียงซ้อนกนัไม่เกิน 3 ชั้น ปทุมมามีอายุ
การปักแจกนั 7-14 วนั และหากมีสารละลายยดือายกุารปักแจกนัหลงัการเก็บเก่ียวท าให้ดอกปทุมมา
มีอายกุารปักแจกนัยาวนานยิง่ข้ึนจนสามารถส่งออกไปยงัต่างประเทศได ้(สมโภชรัตน์, 2553) 

2.6.2 การเกบ็หัวพนัธ์ุ 

ช่วงการเก็บเก่ียวหัวพนัธ์ุมีความส าคญัมากต่อคุณภาพของหัวพนัธ์ุและการเก็บ
รักษา ตอ้งเก็บเก่ียวเม่ือตน้แห้งเต็มท่ีและยุบตวัลง โดยควรงดให้น ้ าและให้ดินแห้งก่อนการขุดหัว
อยา่งนอ้ง 1 เดือน ถึง 1 เดือนคร่ึง (ช่วงเดือน พ.ย.- ธ.ค.) เพื่อเร่งให้มีการสะสมอาหารลงท่ีหวัอยา่ง
เตม็ท่ี การเก็บเก่ียวโดยเร็วในขณะท่ีตน้ยงัแก่ไม่เต็มท่ีใบยงัตั้ง มีสีเหลืองปนเขียว และดินมีความช้ืน
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อยูท่  าให้หวัพนัธ์ุท่ีขุดไดเ้ห่ียวเร็ว เก็บรักษาไดไ้ม่นาน ความงอกต ่า การพกัตวันานและเจริญเติบโต
ชา้ (สมโภชรัตน์, 2553) การขดุหวัพนัธ์ุสามารถจ าแนกขั้นตอนเป็น 2 แบบดงัน้ี 

1) การเกบ็หัวพนัธ์ุจากต้นทีป่ลูกในแปลง 

การเก็บหวัพนัธ์ุจากแปลงปลูกนั้นท าการรดน ้ าในแปลงเพื่อช่วยให้ดินอ่อน
ตวัง่าย ต่อการขุด ก่อนการขุด 1-2 วนัดงัรูปท่ี 2.12 ขณะขุดหัวพนัธ์ุเม่ือพบกอเน่าขุดและทิ้งใน
ถุงพลาสติกด าเพื่อป้องกันการเหยียบย  ่าและสัมผสัน ้ า  เม่ือขุดหัวพนัธ์ุเสร็จแล้วล้างหัวพนัธ์ุให้
สะอาด ไม่ให้มีดินติดหัวและราก จากนั้นตดัแต่งหัวพนัธ์ุด้วยกรรไกร โดยหมัน่ท าความสะอาด
กรรไกรดว้ยแอลกอฮอล์ 70 % แลว้จึงคดัแยกคุณภาพหวัพนัธ์ุตามเกณฑ์มาตรฐาน เม่ือคดัแยกหัว
พนัธ์ุแลว้จึงแช่หัวพนัธ์ุด้วยสารเคมี ผึ่งในท่ีร่มให้แห้ง เม่ือหัวพนัธ์ุแห้งจึงบรรจุหัวพนัธ์ุลงกล่อง 
(กรมวชิาการเกษตร, 2545) 

 

 

ทีม่า: อรวรรณ  (2548) 

รูปที ่2.12 การเก็บเก่ียวหวัพนัธ์ุในแปลงปลูก 
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2) การเกบ็หัวพนัธ์ุจากต้นทีป่ลูกในถุง 

การเก็บเก่ียวหัวพนัธ์ุจากตน้ท่ีปลูกในถุงเก็บเก่ียวเม่ือใบแห้งเป็นสีน ้ าตาล
ร้อยละ 70.00 ของกอตน้ท่ียงัไม่แก่จดั ใบยงัคงมีสีเหลือง ไม่ควรดึงใบออกเพราะเป็นการเปิดแผลท่ี
หวัให้ใช้กรรไกรตดัจุกเหลือประมาณ 1 เซนติเมตร เทหวัออกจากถุงอยา่งระมดัระวงัจากนั้นเขย่า
วสัดุให้หลุดจากหวัดงัรูปท่ี 2.13 อยา่กระแทกถุงเพราะท าให้บอบช ้ า และสังเกตดูท่ีรากถา้พบราสี
น ้ าตาลน่ิมแฉะท่ีเกิดจากการเขา้ท าลายของเช้ือแบคทีเรียให้ท้ิงกอ ให้ท าการคดัแยกเฉพาะกอท่ีดี 
ส าหรับการล้าง คดัแยกขนาดแช่สารแคมี และผึ่งหัวเช่นเดียวกบัการเก็บหัวพนัธ์ุในแปลง (กรม
วชิาการเกษตร, 2545) 

 

 

ทีม่า: กรมวชิาการเกษตร  (2545) 

รูปที ่2.13 การเก็บเก่ียวหวัพนัธ์ุในถุงปลูก 
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2.7 การจัดการหลงัการเกบ็เกีย่วปทุมมาตัดดอกเพือ่การส่งออก 

การจดัการหลงัการส่งออกหลงัการเก็บเก่ียวดอกปทุมมาเพื่อการส่งออก มีขั้นตอนต่างๆ
ทั้งหมด 8 ขั้นตอน ใชเ้วลาในการเตรียมดอกรวมประมาณ 2 วนั ดงัรูปท่ี 2.14 โดยขั้นตอนตั้งแต่การ
เก็บเก่ียวถึงการให้ส่ิงทดลองเพื่อควบคุมแมลงและยืดอายุการปักแจกนั (ขั้นตอนท่ี 1-5) ท าในวนั
แรก และขั้นตอนอ่ืนๆ ต่อไปท าในวนัท่ีสอง แต่ละขั้นตอนนั้นมีรายละเอียดการจดัการท่ีแตกต่างกนั
ไป สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 

ทีม่า: ธีรนุช (2552) 

รูปที่ 2.14 ขั้นตอนการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวปทุมมาเพื่อการส่งออก 
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1) การเกบ็เกีย่วและการขนส่งจากแปลงมายงัโรงคัดบรรจุ 

การเก็บเก่ียวควรเก็บเก่ียวในตอนเชา้ หรือไม่ควรเกินเวลา 10.00 นาฬิกา หากดอกไม่มี
ปริมาณมาก ควรตดักา้นดอกท่ีมีสีขาวออกก่อนน ากา้นดอกไปแช่ลงในน ้ าสะอาดดงัรูปท่ี 2.15 แลว้
จึงขนส่งมายงัโรงคดับรรจุ หากไม่สามารถส่งมายงัโรงคดับรรจุในสภาพเปียกได ้การตดักา้นดอก
น ากา้นดอกแช่น ้าควรท าทนัทีหลงัจากดอกไมม้ายงัโรงคดับรรจุดงัรูปท่ี 2.16 (ธีรนุช, 2552) 

 

 

ทีม่า: จากการส ารวจ 

รูปที่ 2.15 การตดัดอกปทุมมาในตอนเชา้ตรู่ 

 

 

ทีม่า: จากการส ารวจ 

รูปที ่2.16 การน ากา้นดอกแช่น ้าควรท าทนัทีหลงัจากดอกไมม้ายงัโรงคดับรรจุ 
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2) การคัดดอก 

การคดัดอกส าหรับส่งออกตอ้งพิถีพิถนัมาก โดยเฉพาะการตรวจหาร่องรอยของแมลง
และเช้ือโรคท่ีเขา้ท าลาย ตามซอกกลีบประดบั หรือก้านดอก ซ่ึงไม่สามารถให้ผ่านไปได้ ความ
สม ่าเสมอของสีดอก ร่องรอยฉีกขาดของกลีบประดบัระหว่างการเก็บเก่ียวหรือขนส่ง ขนาดความ
ยาวกา้นดอกรวมทั้งรูปทรงต่างๆ ลกัษณะตรงตามสายพนัธ์ุต่างๆ การคดัดอกดงักล่าวใชเ้วลานาน
มากข้ึน หากการเก็บเก่ียวดอกท่ีมาจากแปลงท่ีมีการระบาดของโรค หรือเก็บเก่ียวจากแปลงท่ีไม่มี
คุณภาพดงัรูปท่ี 2.17 ส าหรับดอกท่ีไม่มีคุณภาพถูกแยกออกมาเพื่อส่งขายในตลาดภายในประเทศ 
โดยมีพ่อคา้คนกลางมารับถึงโรงคดับรรจุซ่ึงจ าหน่ายประมาณดอกละ 3.00 บาท ดงัรูปท่ี 2.18 (สุ
ธรรม, 2555) 

 

 
ทีม่า: ธีรนุช (2552) 

รูปที ่2.17 การคดัดอก 

 

 
ทีม่า: สุธรรม (2555) 

รูปที ่2.18 พอ่คา้คนกลางรับซ้ือดอกตกเกรด 
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3) การท าความสะอาดและเด็ดดอกจริง 

การท าความสะอาดท่ีส าคญัคือการเด็ดดอกจริงทิ้งเพื่อช่วยให้ช่อดอกดูสะอาดและไม่มี
การเน่าของดอกจริงท่ีบานระหวา่งการขนส่งดงัรูปท่ี 2.19 ซ่ึงใชเ้วลาการท างานมาก รวมถึงตอ้งใช้
แรงงานฝีมือท่ีมีความช านาญในการใชป้ากคีบ (Forcep) เน่ืองจากดอกจริงท่ีเด็ดทิ้งต่อช่อไม่ต ่ากวา่ 
10 ดอกต่อช่อ หรือหากเป็นดอกท่ีมีกลีบแคบก็ท างานไดล้ าบากข้ึน (ธีรนุช, 2552) 

 

 

ทีม่า: ธีรนุช (2552) 

รูปที ่2.19 การเด็ดดอกจริงออก 

 

4) การคัดเกรด 

เกรดท่ีประเทศญ่ีปุ่นตอ้งการวดัความยาวกา้นเป็นหลกั โดยไม่จ  าแนกชนิดและสายพนัธ์ุ 
สามารถแบ่งเกรดออกเป็น 4 ชั้นเกรดคือ 2L, L, M และ S ดงัตารางท่ี 2.1 ทั้งน้ีการแบ่งชั้นเกรด
ข้ึนกบับริษทัท่ีรับซ้ือ เน่ืองจากดอกปทุมมายงัไม่มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานระหว่างผูซ้ื้อกบัผู ้
จ  าหน่าย (ธีรนุช, 2552) 
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ตารางที ่2.1 เกรดและขนาดกา้นดอกปทุมมาท่ีตลาดญ่ีปุ่นตอ้งการ 

ช้ันเกรด ความยาวก้านดอก (เซนติเมตร) 
2L 80 
L 70 
M 60 
S 50 

ทีม่า: ธีรนุช (2552) 
 

5) การให้น า้ร้อนเพือ่ควบคุมแมลง 

การให้น ้ าร้อนท่ีอุณหภูมิ 50.00 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 วินาทีกบัดอกปทุมมา 
สามารถช่วยควบคุมแมลงได ้โดยไม่ท าความเสียหายให้กบัดอก วิธีการจุ่มน ้ าร้อนคือการมีอ่างน ้ า
ร้อนซ่ึงใหญ่พอท่ีใส่ดอกปทุมมาไดค้ร้ังละประมาณ 30-50 ดอก ท่ีปรับอุณหภูมิได้และมีระบบ
น ้ าวนในอ่างดงัรูปท่ี 2.20 และดอกตอ้งมดัก าเพื่อความสะดวกในการปฏิบติังาน (ยกข้ึน-ลง) ใน
ระหวา่งท่ีจุ่มน ้ าร้อนตอ้งหมัน่พลิกดอกเพื่อให้ทุกส่วนของดอกจมใตน้ ้ า และไดรั้บความร้อนอยา่ง
สม ่าเสมอ หลงัจากจุ่มน ้ าร้อนตอ้งน าดอกจุ่มลงน ้ าเยน็ (อุณหภูมิปกติ) ทนัทีดงัรูปท่ี 2.21 เพื่อลด
ความร้อนท่ีติดมาและอาจท าความเสียหายให้กบัดอกได ้การแช่น ้ าเยน็ควรแผด่อกออกให้ไดรั้บน ้ า
เยน็อยา่งรวดเร็วและสม ่าเสมอ ตามปกติเอาหนงัยางท่ีมดัก าออก เน่ืองจากอาจตอ้งมีการคดัดอกทิ้ง
อีกที หากมีดอกไมไ้ดรั้บความเสียหายระหวา่งการจุ่มน ้าร้อน เช่นกลีบดอกพบัหรือมีรอยช ้า 

หากมีการเก็บเก่ียวดอกในช่วงอากาศเยน็ เช่นฝนตกในช่วงเก็บเก่ียว ดอกไมม้กัมีความ
ไวต่อความร้อนท่ีไดรั้บเป็นพิเศษ ซ่ึงบางคร้ังอาจแสดงอาการลวกปลายกลีบได ้วิธีแกปั้ญหาคือการ
ปรับสภาพดอกก่อนลงในน ้ าร้อน โดยการน าดอกจุ่มลงในน ้ าอุ่น (45.00-47.00 องศาเซลเซียส) เป็น
เวลา 15 นาทีโดยไม่ตอ้งลงน ้ าเยน็ ก่อนน าดอกไปจุ่มในน ้ าร้อนปกติ การปรับสภาพดอกดงักล่าว
ช่วยลดความรุนแรงของอาการลวกจากน ้ าร้อนได้ แต่ท าให้เสียเวลาในการจดัการดอกนานข้ึน      
(ธีรนุช, 2552) 



48 
 

 

 

ทีม่า: ธีรนุช (2552) 

รูปที ่2.20 อ่างน ้าร้อนและอ่างน ้าเยน็ 

 

 

ทีม่า: ธีรนุช (2552) 

รูปที ่2.21 การน าดอกปทุมมาจุ่มน ้าร้อนและจุ่มลงน ้าเยน็ทนัที 

 

6) การให้สารควบคุมการเจริญเติบโต 

สารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีให้คือ สารกลุ่มไซโตไคนิน โดยให้ benzyladenine (BA) 
หรือ benzylaminopurine (BAP) ความเขม้ขน้ 100-200 ppm โดยการจุ่มช่อดอกหรือฉีดพ่นช่อดอกก็
ได ้การเตรียมสาร ตอ้งตรียมสารก่อนใชว้นัจริง 1 วนั ปริมาณสารท่ีเตรียมควรให้พอดีกบัท่ีใช ้หาก
เป็นการฉีดพ่นโดยประมาณการฉีดพ่น 5.00 มิลลิเมตรต่อดอก การให้สารดงักล่าวให้หลงัจากผึ่ง
ดอกท่ีไดรั้บน ้ าร้อนให้แห้งพอสมควรแลว้โดยการปักดอกแช่น ้ าไวป้ระมาณ 1-3 ชัว่โมงหลงัจาก



49 
 

 

ได้รับน ้ าร้อน การฉีดพ่นฉีดให้ทั่วช่อดอกโดยไม่เน้นท่ีก้านดอก หลังจากนั้นน าดอกท่ีเตรียม
เรียบร้อยแลว้ (กา้นดอกอยูใ่นน ้าตลอดเวลา) เก็บไวใ้นหอ้งแอร์หรือท่ีควบคุมอุณหภูมิได ้เพื่อรอการ
บรรจุในวนัถดัไป หอ้งท่ีเก็บดอกไมก่้อนการบรรจุไม่ควรเปิดไฟทิ้งไวเ้น่ืองจากอาจมีแมลงท่ีมาเล่น
ไฟเขา้ไปปนเป้ือนไดอี้กดงัรูปท่ี 2.22 (ธีรนุช, 2552) 

 

 

ทีม่า: ธีรนุช (2552) 

รูปที ่2.22 การใหส้ารควบคุมการเจริญเติบโต 

 

7) การมัดหรือการเตรียมดอกก่อนบรรจุ 

การเตรียมช่อดอกก่อนบรรจุ ใชส้ าลีเปียกน ้าพนัปลายกา้นก่อนใส่กา้นหลอดเขา้ไปใน
หลอดพลาสติกขนาดใหญ่ท่ีมีฝาปิด ซ่ึงสามารถบรรจุน ้าไดป้ระมาณ 30.00 มิลลิลิตร ส่วนดอกขนาด
เล็กมดัเป็นก าๆ ประมาณ 5-10 ดอก (ข้ึนกบัขนาดของดอก) จากนั้นใชส้ าลีอ่ิมดว้ยน ้ าสะอาดปลาย
กา้น ปริมาณส าลีท่ีอุม้น ้าตอ้งปริมาณท่ีมากพอต่อความตอ้งการของดอกในช่วงการขนส่ง (2-3 วนั) 
จากนั้นใชถุ้งพลาสติกขนาดเล็กหุม้ทบัส าลีอีกที ขอ้ส าคญัท่ีตอ้งพึงระวงัคือตอ้งไม่มีน ้าเกินจากท่ี
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ส าลีอุม้ไวไ้ด ้ มิฉะนั้นจะเกิดการร่ัวไหลของน ้าออกจากถุง การรัดหนงัยางใหก้า้นดอกแนบกบัส าลี
พอดีเพื่อไม่ใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งกา้นส าลี เพื่อท่ีกา้นดอกสามารถดูดน ้าไปใชส้ะดวก การป้องกนั
การคายน ้าของช่อดอกหรือป้องกนัความเสียหายใหช่้อดอก ใชถุ้งพลาสติก หรือ สลิป (s l e e v e )  
พลาสติกท่ีมีรูระบายอากาศเป็นหลกั หรืออาจใชก้ระดาษ ขาวบางห่อช่อดอกก่อนการสวม
ถุงพลาสติกอีกที ซ่ึงการจดัการต่างๆ เหล่าน้ี ท าให้ตน้ทุนการจ าหน่ายสูงข้ึน โดยเฉพาะการบรรจุ
แบบดอกเด่ียวมีตน้ทุนสูงกวา่การบรรจุแบบมดักา้นประมาณ 3-5 เท่า ดงัรูปท่ี 2.23 (ธีรนุช, 2552) 

 

 

ทีม่า: ธีรนุช (2552) 

รูปที ่2.23 การมดัหรือการเตรียมดอกก่อนบรรจุ 
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8) การบรรจุลงกล่อง 

กล่องท่ีใชบ้รรจุดอกปทุมมามีเพียงขนาดเดียวคือ ขนาดท่ีบรรจุดอกใหญ่ไดก้ล่องละ 20 
ดอก ขา้งในกล่องมีไดคทั กนัการเคล่ือนท่ีของดอกไม ้ขนาด 40× 100× 10 เซนติเมตร ไดคทักวา้ง
ประมาณ 8 น้ิว เจาะช่องละ 10 ช่องเพื่อใส่กา้นดอกกล่อง ส าหรับบรรจุดอกขนาดเล็กไม่มีไดคทั
ภายในกล่อง โดยดอกขนาดเล็กถูกน ามามดัก าแลว้จึงบรรจุลงในกล่อง กล่องมีลกัษณะเป็น 2 ชั้นคือ
กล่องชั้นใน (inner) และกล่องชั้นนอก (master) ลกัษณะท่ีส าคญัอีกอย่างของกล่องคือรูระบาย
อากาศ ซ่ึงตอ้งขนาดมีใหญ่พอ และเจาะตรงกนัระหวา่งกล่องภายในและกล่องภายนอก โดยกล่องท่ี
ใช้สามารถออกแบบและจดัหาโรงงานท ากล่องกระดาษตามท่ีตอ้งการไดด้งัรูปท่ี 2.24 (สุธรรม, 
2555) หลงัจากการบรรจุดอกไมล้งกล่องย่อย (ภายในแล้ว) ปิดดา้นข้างกล่องด้วยเทปใสเพื่อกนั
ไม่ให้ฝาหลุดหรือเปิดได้เองเม่ือได้รับการกระแทก จากนั้นน าไปใส่ลงในกล่องใหญ่ (กล่อง
ภายนอก) จนครบจ านวน 5 กล่องก่อนปิดฝากล่อง ติดเทปใส และท าการรัดสายกล่องโดยใชเ้คร่ือง
รัดสายกล่องอตัโนมติั เพื่อความสะดอกในการเคล่ือนยา้ยกล่องดงัรูป 2.25 (ธีรนุช, 2552) 

 

 

ทีม่า:  จากการส ารวจ 

รูปที ่2.24 กล่องชั้นใน (inner) บรรจุปทุมมาตดัดอก 
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ทีม่า: ธีรนุช (2552) 

รูปที ่2.25 การบรรจุดอกและรัดสายกล่อง 

 

9) การตรวจแมลงทีด่่านกกักนัและการขนส่ง 

ส าหรับการขนส่งปทุมมาตดัดอกนั้นนิยมส่งต่อให้บริษทัขนส่งสินคา้ (shipping) เพื่อ
ความสะดวกและประหยดัเวลาในการจดัการเร่ืองการขอใบรับรองต่างๆ โดยตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินการตามท่ีบริษัทก าหนด เน่ืองจากผลผลิตสดทุกชนิดต้องผ่านการตรวจและออก
ใบรับรองให้จากด่านกกักันแมลงศตัรูพืช ซ่ึงตามปกติผูส่้งออกสามารถไปกรอกข้อมูลเพื่อขอ
ใบรับรองได้ แต่มีการลงทะเบียนไว้ส าหรับติดตามตรวจสอบข้อมูลภายหลัง หรือหากใคร
ลงทะเบียนไวแ้ลว้ก็สะดวกและง่ายข้ึนดงัรูปท่ี 2.26 (ธีรนุช, 2552) โดยระยะเวลาท่ีใชใ้นการขนส่ง
สินคา้ใชเ้วลาประมาณ 2-3 วนัจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ไปจนถึงประเทศญ่ีปุ่น (สุธรรม, 2555) 
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ทีม่า: ธีรนุช (2552) 

รูปที ่2.26 การขนส่งสินคา้หลงัตรวจแมลง 

 

2.8 การเกบ็รักษาหัวพนัธ์ุ 

2.8.1 การเกบ็รักษาหัวพนัธ์ุเพือ่การปลูกในฤดูกาล (เมษายน-พฤษภาคม) 

เกษตรกรควรแช่หวัพนัธ์ุดว้ยสารเคมีดงัตารางท่ี 2.2 ผึ่งหวัใหแ้หง้ เก็บในตะกร้าวางใน

ท่ีร่มและสะอาด ระหวา่งเก็บรักษาตรวจหวัพนัธ์ุทุก 2 สัปดาห์ เม่ือพบเพล้ียแป้งเพียง 5 ตวั พ่นสาร

ป้องกนัก าจดัท่ีหวัพนัธ์ุทั้งหมด ร่วมกบัการก าจดัมดเน่ืองจากมดเป็นพาหะท่ีน าเพล้ียแป้งเขา้มา ตดั

แต่งรากท่ีมีไส้ด าทิ้งและแช่หวัพนัธ์ุดว้ยสารเคมีดงัตารางท่ี 2.2 และปล่อยให้หวัพนัธ์ุแห้งก่อนปลูก 

แต่ถา้ปลูกลงถุงท่ีใชว้สัดุไม่มีดิน แช่หวัพนัธ์ุดว้ยสารป้องกนัก าจดัแบคทีเรียและราเท่านั้น (สมโภช

รัตน์, 2553) 
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ตารางที ่2.2 การใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูปทุมมา 

แมลงศัตรู สารป้องกนัก าจัด* อตัราการใช้
น า้/20 ลติร 

วธีิการใช้/ข้อควรระวงั 

เพลีย้แป้ง มาลาไธออน 

ไวทอ์อย 

20 มิลลิลิตร 

200 มิลลิลิตร 

1. แช่หวัพนัธ์ุนาน 10 นาทีและผึ่งให้
แหง้ก่อนปลูก และก่อนรักษา 

2. สุ่มตรวจหวัพนัธ์ุทุก 2 สัปดาห์ พ่น
สารเม่ือระบาด ร่วมกับการก าจัด
มด ซ่ึงเป็นตวัพาตวัอ่อนชักน าให้
เกิดการระบาท 

หนอนด้วง
สีน า้เงิน 

คาร์บาริล 

ฟิโปรนิล 

40 กรัม 

30 มิลลิลิตร 

1. ส ารวจแปลงทุกสัปดาห์หลงัปทุม
มาแทงใบและดอก 

2. พน่สารเม่ือพบ ไข่ หนอนตวัเต็มวยั 
ใบและดอกถูกท าลาย 

3. พ่นซ ้ าหรือสลบัชนิด ห่างกนั 7 วนั 
เม่ือมีการระบาด 

หมายเหตุ* คือ เปอร์เซ็นตส์ารออกฤทธ์ิ และสูตรของสารป้องกนัก าจดัแมลง 

ทีม่า: สมโภชรัตน์ (2553) 

 

2.8.2 การเกบ็รักษาหัวพนัธ์ุเพือ่ปลูกในฤดูกาล (ปลายเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม) 

การปฏิบติัส่วนใหญ่ท าตามค าแนะน าขอ้ท่ี 1 แต่ใชห้ัวพนัธ์ุท่ีมี 1 ตุม้ข้ึนไปเก็บรักษา

ในท่ีลมไม่แรงและคลุมหวัพนัธ์ุดว้ยหนงัสือพิมพ ์เพื่อมิให้ตุม้เห่ียวมากก่อนปลูก ควรเก็บรักษาหัว

พนัธ์ุในท่ีร่มมีอากาศถ่ายเทดี การเก็บไวท่ี้อุณหภูมิห้องเก็บไดถึ้งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 

ข้ึนอยูก่บัความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศ ถา้อากาศมีความช้ืนสูงหวัพนัธ์ุงอกเร็ว หากตอ้งการเก็บรักษา

ให้นานควรเก็บเขา้ห้องเยน็ท่ีอุณหภูมิ 10.00-15.00 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 70.00-
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80.00 เก็บไดน้าน 5-6 เดือน และหวัพนัธ์ุท่ีเก็บรักษาควรตรวจเช็คโรคแมลงทุกเดือนจนกวา่จะน าลง

ปลูก (อรวรรณ, 2548) ดงัรูปท่ี 2.27 

 

 

ทีม่า: กรมวชิาการเกษตร (2545) 

รูปที ่2.27 การเก็บรักษาหวัพนัธ์ุเพื่อปลูกในฤดูกาล 

 

2.8.3 การเกบ็รักษาหัวพนัธ์ุปทุมมาเพือ่การปลูกนอกฤดูกาล หรือเพิม่ช่วงส่งออก 

ควรปลูกหัวพนัธ์ุในบริเวณท่ีมีอากาศไม่หนาว (กลางคืนสูงกวา่ 18 องศาเซลเซียส) 
สามารถผลิตดอกปทุมมาเพื่อเป็นการคา้ไดต้ลอดทั้งปีโดยตอ้งเก็บรักษาในห้องเยน็ท่ีมีอุณหภูมิ 15 
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพนัธ์ร้อยละ 75.00-90.00 เก็บไดน้าน 7 เดือน หวัพนัธ์ุท่ีปลูกในดินร่วน
ปนทรายตอ้งขุดไม่เกินกลางเดือนกุมภาพนัธ์ ส่วนหวัท่ีปลูกในดินร่วนเหนียวควรขุดไม่เกินปลาย
เดือนกุมภาพนัธ์ เพราะหวัท่ีขดุในเดือนมีนาคม (หวัพนัธ์ุอยูใ่นดินหลงัหวัพนัธ์ุแก่ 3 เดือนคร่ึง) หลงั
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 15.00 องศาเซลเซียส นาน 5 เดือน และน าไปปลูก พืชโตช้ามากและให้ดอก
เพียงร้อยละ 15.00 การเก็บรักษาหัวพนัธ์ุขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.80 เซนติเมตร มีตุม้อยา่งน้อง 3 
ตุม้ข้ึนไป และตุม้มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางตั้งแต่ 1.50 เซนติเมตร ควรเก็บขณะหวัและตุม้ยงัสด ตอ้ง
แช่หวัพนัธ์ุดว้ยสารเคมี ดงัตารางท่ี 2.3 และผึ่งหวัพนัธ์ุให้แห้ง ก่อนเก็บรักษาระหวา่งการเก็บรักษา
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หวัพนัธ์ุในแต่ละตะกร้าดว้ยกระดาษหนงัสือพิมพ ์ทุก 1-2 เดือนตดัแต่งหัวพนัธ์ุท่ีมีเช้ือแบคทีเรีย 
ราสีขาว และแมลงท าลายรากทิ้ง ถา้มีการท าลายดงักล่าวมากกวา่ร้อยละ 10.00 ตอ้งแช่หวัพนัธ์ุดว้ย
สารเคมีดงัตารางท่ี 2.3 หลงัจากเก็บรักษาไดน้าน 4 เดือนคร่ึง สามารถปลูกหวัพนัธ์ุลงถุงโดยตรง ถา้
เก็บนานกวา่น้ีตอ้งบ่มหวัพนัธ์ุก่อนปลูก ควรปลูก 2 หวัต่อถุงขนาด 5× 10 น้ิว เพราะหวัพนัธ์ุเส่ือม
ระดบัหน่ึงหลงัจากการเก็บรักษา หวัพนัธ์ุ 5 ตุม้ ให้ดอกหลงัปลูก 75 วนั ขณะท่ีหวัพนัธ์ุ 3 ตุม้ ให้
ดอกหลงัปลูก 90 วนั (สมโภชรัตน์, 2553) 

ตารางที ่2.3 การใชส้ารแช่หวัพนัธ์ุปทุมมา 

ศัตรูพชื สารป้องกนั
ก าจัด 

ปริมาณสารป้องกนั
ก าจัด 

หมายเหตุ 

แบคทเีรียทีผ่วิ
หัวพนัธ์ุ 

คลอร๊อกซ์ 5 % (ไฮเตอร์1 
ส่วนผสมน ้า 19 ส่วน) 

แช่แยกจากสารเคมีชนิดอ่ืน แช่นาน 
5-10 นาที ถา้แช่นานเกิน ตาท่ีหวั

พนัธ์ุเป็นอนัตราย 

เช้ือรา เบนโนมิล 40 กรัม แช่นานคร่ึงชัว่โมง 

แมลง เพลีย้
แป้ง 

คาร์โบซลั
แฟน 

60 มิลลิลิตร แช่นานคร่ึงชัว่โมง เพื่อป้องกนัเพล้ีย
แป้งท าลายหวัพนัธ์ุระหวา่งเก็บรักษา 

ไส้เดือนฝอย ออกซามิล 100 มิลลิลิตร แช่นานคร่ึงชัว่โมง หวัพนัธ์ุท่ีผลิต
จากถุงปลูกท่ีไม่ใชดิ้นไม่ตอ้งแช่หวั

พนัธ์ุดว้ยสารน้ี 
ทีม่า: สมโภชรัตน์ (2553) 
 

ส าหรับการจัดการการผลิตท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ี เป็นเร่ืองท่ีมีความละเอียดส าหรับ
เกษตรกรผูป้ลูก ซ่ึงตอ้งใชท้ั้งความรู้และประสบการณ์ ในการพิจารณาตั้งแต่พื้นท่ีท่ีใช้ในการผลิต 
การเก็บรักษาหวัพนัธ์ุ วธีิปลูก การจดัการการให้น ้ า โดยท่ีเกษตรกรตอ้งมีการวางแผนการผลิต และ
ตอ้งพยายามปฏิบติัใหไ้ดต้ามท่ีวางแผนไว ้เพื่อประสิทธิภาพในการผลิต  
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2.9 โรคทีส่ าคัญแมลงศัตรูพชืและการป้องกนัก าจัด 

โรคพืชเป็นปัญหาส าคญัอย่างหน่ึงในการปลูกปทุมมาเพราะท าให้ผลผลิตตกต ่าและ
ไม่ไดม้าตรฐาน โรคท่ีส าคญัและก่อใหเ้กิดปัญหาการส่งออกหวัพนัธ์ุและมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู ้
ปลูกปทุมมาเป็นอยา่งยิ่งคือ โรคเห่ียวนอกจากน้ียงัไดพ้บโรคอ่ืนๆ ของปทุมมาเช่น โรคจุดสนิมซ่ึง
เกิดจากเช้ือรา ในอนาคตหากไม่มีการป้องกันก าจัดโรคจุดสนิมท่ีถูกต้องและเหมาะสมก็มี
ผลกระทบต่อการส่งออกปทุมมาอยา่งแน่นอน เน่ืองจากปัจจุบนัปทุมมาลูกผสมถูกผลิตออกมามาก
ข้ึนเพื่อให้ได้พนัธ์ุท่ีสวยงามและตรงต่อความตอ้งการของตลาดแต่ผลเสียท่ีตามมาคือ สายพนัธ์ุ
ลูกผสมส่วนใหญ่อาจอ่อนแอต่อโรคและเม่ือเกิดโรคระบาดเกิดความเสียหายรุนแรงและกวา้งขวาง 
การป้องกันก าจดัโรคพืช ถ้าให้ได้ผลดีควรวางแผนปฏิบติัตั้ งแต่ก่อนการปลูกพืชไปจนกระทัง่
ภายหลงัการเก็บเก่ียวเช่น การเลือกพื้นท่ีท่ีไม่เคยมีการระบาดของโรค การปลูกดว้ยหวัพนัธ์ุปลอด
โรคการเขตกรรมท่ีเหมาะสมและการสุขาภิบาลเป็นตน้ (ทรัสตรี, 2548) 

1) โรคเหี่ยว (Bacterial wilt) 

โรคเห่ียวเป็นโรคท่ีร้ายแรงท่ีสุดของพืชสกุลน้ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย(Ralstonia 
solanacearum) เน่ืองจากเช้ือน้ีสามารถพฒันาพนัธ์ุให้ตา้นทานกบัสารเคมีไดเ้ร็ว มีพืชอาศยัหลาย
ชนิดและยงัสามารถพกัตวัเกาะกินกบัพืชนอกฤดูปลูกวชัพืชมากกวา่ 67 ตระกูลและไมด้อกอีกหลาย
ชนิด โรคเห่ียวพบเห็นกบัพืชเศรษฐกิจและวชัพืชหลายชนิดในเขตร้อนเขตก่ึงร้อนและเขตอบอุ่น
เช่นพริก มะเขือ มะเขือเทศ มนัฝร่ัง ยาสูบ ขิง พริกไทย ถัว่ลิสง ตน้สักมะกอก หม่อน มนัส าปะหลงั
งา ปทุมมา หงส์เหิน กระเจียวสีส้ม ตอ้ยต่ิง หญา้งวงช้าง สาบเสือ สาบแร้ง สาบกา ล าโพง กะเม็ง
ฯลฯ นอกจากน้ียงัพกัตวัจากพืชนอกฤดูปลูกอีกหลายชนิด เป็นโรคท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของปทุมมา 

1.1)  ลกัษณะอาการโรคเหี่ยว (Bacterial wilt) 

ในระยะแรกหลงัจากการติดเช้ือใบแก่ท่ีอยูต่อนล่างเห่ียวตกลู่ลง ต่อมา ใบมว้นเป็น
หลอดและเหลือง อาการค่อยๆ ลุกลามจากส่วนล่างข้ึนไปยงัส่วนปลายยอด ในท่ีสุดใบมว้นเหลือง
และแห้งตายทั้งตน้ บริเวณโคนตน้และหน่อท่ีแตกออกมาใหม่มีลกัษณะช ้ าฉ ่าน ้ าซ่ึงต่อมาเน่าเป่ือย
หกัหลุดออกมาจากหวัโดยง่าย บริเวณล าตน้มีลกัษณะสีคล ้าหรือสีตาลเขม้ หวัของตน้ท่ีเป็นโรคใน
ระยะแรกมีลกัษณะช ้าฉ ่าน ้าเป็นป้ืนๆโดยเฉพาะหวัอ่อน ต่อมาเน้ือหวัมีสีคล ้าข้ึนและเป่ือยยุย่ อาการ
เหล่าน้ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วในสภาพอากาศท่ีร้อนและช้ืน เม่ือผา่หัวท่ีเป็นโรคระยะแรกพบส่วนท่อ
น ้ าท่ออาหารมีลกัษณะคล ้ าสีน ้ าเงินม่วงจางๆ และเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลในท่ีสุดและมีเมือกสีขาวขน้
ซึมออกมาตามรอยแผล 
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1.2)  สาเหตุของโรคและการแพร่ระบาดโรคเหี่ยว (Bacterial wilt) 

เกิดจากเช้ือแบคทีเรียราลสโตเนีย (Ralstonia solanacearum) หรือซูโดโมแนส 
(Pseudomonas solanacearum) ซ่ึงเป็นเช้ือท่ีอาศยัอยู่ในดินไดเ้ป็นเวลานานหลายปี เช้ือแบคทีเรีย
สาเหตุโรคก่อใหเ้กิดโรคในแปลงปลูกเม่ือปลูกโดยใชห้วัพนัธ์ุท่ีติดเช้ือ แปลงปลูกมีเศษซากพืชท่ีติด
เช้ือดินท่ีมีเช้ืออยู่แลว้และวชัพืชท่ีเป็นพืชอาศยัและแพร่ระบาดไปกบัเคร่ืองมือการเกษตร มนุษย ์
สัตวเ์ล้ียง ลม และน ้ าชลประทานหรือน ้ าฝนโดยเช้ือเขา้ท าลายทางบาดแผลหรือช่องเปิดธรรมชาติ
ของพืชนอกจากน้ียงัพบการท าลายของไส้เดือนฝอยท่ีช่วยให้การระบาดของโรคเห่ียวรุนแรงมาก
ยิ่งข้ึนสภาพอุณหภูมิสูง (28.00-35.00 องศาเซลเซียส) และความช้ืนในดินสูงท าให้การพฒันาของ
โรคเป็นไปอยา่งรวดเร็วดิน ท่ีขาดไนโตรเจนหรือดินท่ีมีความสมบูรณ์ต ่าท าให้พืชเป็นโรคง่ายและ
รุนแรงกวา่ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์หรือไนโตรเจนสูง 

1.3) การป้องกนัก าจัดโรคเหี่ยว (Bacterial wilt) 

การป้องกนัก าจดัโรคเห่ียวควรปฏิบติัตั้งแต่เร่ิมแรกก่อนปลูกไปจนถึงภายหลงัการ
เก็บเก่ียวหวัพนัธ์ุ มีแนวทางปฏิบติัมีดงัน้ี 

1. ก่อนปลูกพืชควรเลือกพื้นท่ีท่ีไม่เคยปลูกพืชอาศยัของโรคเห่ียวมาก่อน เช่น
พริก มะเขือ มะเขือเทศ ยาสูบ งา และมนัฝร่ัง เป็นตน้ 

2. ก าจดัวชัพืชในแปลงก่อนปลูกเป็นเวลา 3 เดือนส าหรับแปลงท่ีพบโรคระบาด
น้ีควรไถดินอยา่งนอ้ย 2 คร้ังผึ่งให้แห้งก่อนปลูกเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือนเพื่อก าจดัเช้ือสาเหตุท่ี
อาจอาศยัอยูใ่นวชัพืชและในดิน กรณีท่ีปลูกพืชหมุนเวียนเช่น ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ถัว่เหลือง ถัว่เขียว
และขา้ว ควรก าจดัวชัพืชในแปลงใหห้มดในระหวา่งการปลูกพืชหมุนเวยีน 

3. ใชห้วัพนัธ์ุปลูกท่ีปลอดโรคก่อนปลูกหวัพนัธ์ุควรจุ่มหวัพนัธ์ุดว้ยสารเคมีเช่น
Kanker-X หรือ Streptomycin 

4. เม่ือเลือกพื้นท่ีปลูกไดแ้ลว้ควรเก็บตวัอยา่งดินในแปลงเพื่อส่งวิเคราะห์ความ
เป็นกรดเป็นด่างของดิน พร้อมทั้งธาตุอาหารหลกัและอินทรีย์วตัถุเพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง
ความเป็นกรด-ด่างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซ่ึงค่าความเป็นกรด-ด่างของดินท่ีเหมาะสมใน
การปลูกพืชควรอยูใ่นช่วง 6.0-6.5 

5. ในช่วงพืชก าลงัเจริญเติบโตใหห้มัน่ตรวจแปลง ถา้พบตน้ท่ีแสดงอาการเป็น
โรคเห่ียวควรรีบขดุตน้และดินรอบๆรัศมี 50.00 เซนติเมตรท าลายโดยการใส่ถุงพลาสติกแลว้เผาไฟ
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พร้อมทั้งขุดดินส่วนนั้นผึ่งแดดและใชปุ๋้ยยเูรียกบัปูนขาวในอตัรา 1:8 หรือ 1:10 ส่วนโรยแลว้ผสม
คลุกเคลา้กบัดินให้ทัว่หลุมแลว้กลบทิ้งไว ้หรือราดดินบริเวณนั้นดว้ยสารละลายคลอรอกซ์เขม้ขน้
ร้อยละ10 แลว้คลุมดว้ยผา้พลาสติกเพื่อก าจดัเช้ือไม่ใหลุ้กลามต่อไป 

6. หลีกเล่ียงการย  ่าเขา้ไปในแปลงปลูกปทุมมาท่ียงัไม่เป็นโรคภายหลงัการเดิน
ย  ่าในแปลงปทุมมาหรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆท่ีเป็นโรคเห่ียว 

7. การใหน้ ้าในแปลงท่ีพบวา่เป็นโรคอยู ่ควรหลีกเล่ียงการให้น ้ าโดยวิธีเปิดร่อง
เพราะอาจท าใหเ้ช้ือแพร่ระบาดไปตามน ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

8. การก าจดัวชัพืชในช่วงท่ีพืชก าลงัเจริญเติบโตไม่ควรให้รากพืชเกิดบาดแผล
เน่ืองจากเคร่ืองมือก าจดัควรใชส้ารก าจดัวชัพืชเพื่อลดบาดแผลท่ีท าใหเ้กิดการแพร่ระบาดของโรค 

9. ควรน าเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ช่น มีด จอบ จุ่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 70.00 หรือ
คลอรอกซ์ร้อยละ 10.00 ทุกคร้ังท่ีใชแ้ลว้เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ช้ือระบาดต่อไป 

10. การเก็บเก่ียวผลผลิตควรปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงั อย่าให้เกิดบาดแผล 
และควรแยกส่วนท่ีเป็นโรคท าลายโดยการเผาไฟ ควรเก็บหวัปทุมมาและเศษตน้พืชให้หมดไม่ควร
ปล่อยทิ้งไวเ้ป็นแหล่งอาศยัของเช้ือในแปลงปลูก 

11. หัวพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวได้ภายหลงัจากการลา้งด้วยน ้ าสะอาดแล้วควรแช่ใน
สารละลายคลอรอกซ์เขม้ขน้ร้อยละ 10.00 เป็นเวลา 3-5 นาทีแลว้ผึ่งใหแ้หง้ในท่ีร่มและอากาศถ่ายเท
ไดส้ะดวก หรือเก็บในหอ้งเยน็ท่ีมีความช้ืนสัมพทัธ์ต ่า อุณหภูมิ 15.00 องศาเซลเซียส ภาชนะท่ีใชใ้ส่
หวัพนัธ์ุควรท าความสะอาดก่อนดว้ยแอลกอฮอลร้์อยละ 70.00 แลว้เช็ดใหส้ะอาด 

12. แปลงปลูกท่ีพบการระบาดของโรคเห่ียว ควรงดการปลูกพืชท่ีเป็นพืชอาศยั
เช่น ขิง ยาสูบ มะเขือ มะเขือเทศ และพริกเป็นตน้ และปลูกพืชหมุนเวยีนเช่น ขา้ว ขา้วโพด เป็นเวลา 
3 ปีจึงเวียนกลบัมาปลูกปทุมมาใหม่เพื่อลดปริมาณเช้ือท่ีมีอยูใ่นดินและควรเก็บเก่ียวผลผลิตให้เร็ว
กวา่ปกติถา้ปล่อยไวน้านผลผลิตเสียหายมากข้ึน 

13. แปลงปทุมมาท่ีพบการระบาดของโรคเห่ียวให้งดการปลูกในปีต่อไปและ
ควรเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินท่ีเป็นประโยชน์โดยการราดสารละลายยูเรียเขม้ขน้ร้อยละ10.00 
อตัราอยา่งนอ้ย 10.00 ลิตรต่อตารางเมตรแลว้คลุมดว้ยผา้พลาสติกทิ้งไว ้1 เดือนก่อนปลูกปทุมมาใน
ฤดูต่อไปอยา่งนอ้ย 6 เดือน (ทรัสตรี, 2548) 
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2) โรคใบจุดเกดิจากเช้ือราอาครีโมเน่ียม (Acremonium leaf spot) 

โรคใบจุดเกิดจากเช้ือราอาครีโมเน่ียม พบระบาดกบัพืชในกลุ่มกระเจียวหลายชนิด
ได้แก่ ปทุมมา ปทุมรัตน์ บัวขาว บวัลาย และบวัลายขาว นับเป็นโรคท่ีมีความส าคญัโรคหน่ึง
ก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัส่วนของพืชท่ีอยูเ่หนือดินตั้งแต่ช่วงตน้ฤดูฝนเป็นตน้มา 

2.1) ลกัษณะอาการโรคใบจุดเกดิจากเช้ือราอาครีโมเน่ียม 

เร่ิมแรกเกิดแผลจุดสีน ้ าตาลแดงขนาดเล็กไม่เกิน 1 มิลลิเมตรบนส่วนของกา้นใบ
กา้นดอก และกลีบดอก เน้ือเยือ่พืชส่วนท่ีเป็นแผลยุบตวัลงเล็กนอ้ย แผลจุดเกิดบนส่วนของพืชท่ีอยู่
เหนือดินนับจ านวนตั้งแต่สิบแผลข้ึนไปจนนับจ านวนไม่ถ้วน ต่อมาส่วนของพืชท่ีมีแผลจ านวน
มากๆ ลุกลามติดต่อกนัมกัท าใหส่้วนของพืชนั้นแสดงอาการแผลไหม ้

2.2) สาเหตุของโรคและการแพร่ระบาดโรคใบจุดเกดิจากเช้ือราอาครีโมเน่ียม 

เกิดจากเช้ือราอาครีโมเน่ียม (Acremonium sp.) ซ่ึงเป็นเช้ือท่ีอาศยัเกาะกินเศษซาก
พืชและอินทรียว์ตัถุอ่ืนๆท่ีมีอยูใ่นดินเม่ือมีฝนตกและลมพายุพดั ในระหวา่งท่ีฝนตกสปอร์ของเช้ือ
ราถูกพดัและปลิวกระจายไปในอากาศ เม่ือสปอร์ไปตกลงบนส่วนของพืชท่ีอยู่เหนือดินก็งอก
เจริญเติบโตเม่ือสภาพแวดล้อมเหมาะสมได้แก่ความช้ืนสูงและอุณหภูมิสูงเช้ือราสร้างส่วน
ขยายพนัธ์ุมีลกัษณะฟูขาวบนแผลแลว้แพร่ระบาดไปยงัส่วนของพืชท่ีอยูเ่หนือดินบริเวณใกลเ้คียง
โดยติดไปกบัน ้าฝน ลม พาย ุเคร่ืองมือการเกษตร และเส้ือผา้ของเกษตรกร เป็นตน้ 

2.3) การป้องกนัก าจัดโรคใบจุดเกดิจากเช้ือราอาครีโมเน่ียม 

เม่ือพบโรคควรพ่นสารป้องกนัก าจดัโรคพืชตั้งตน้ฤดูปลูกเป็นระยะๆ สารป้องกนั
ก าจดัโรคพืชคาร์เบ็นคาซิมแมนโคเซ็บไดฟีโคนาโซลและโปรคลอราซ-แมงกานีสคลอไรด์ชนิดใด
ชนิดหน่ึงหรือสารป้องกนัก าจดัโรคพืชชนิดอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพ (ทรัสตรี, 2548) 
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3) โรคจุดสนิม (Algal disease) 

โรคจุดสนิทเกิดจากเช้ือ Sphaceloma sp. พบเป็นกบัพืชหลายชนิดนอกจากปทุมมา
เช่นทุเรียน มะม่วง ส้ม ยางพารา ล้ินจ่ี ล าไย เงาะ กระเชา้สีดา ฯลฯ แต่ในปทุมมาเกิดจากสาหร่ายท่ีมี
ขนาดเล็กมากแตกต่างไปจากท่ีเกิดกับพืชชนิดอ่ืนๆท่ีกล่าวข้างต้น มีอาการเป็นจุดกลมเล็กๆ            
สีน ้ าตาลคล้ายสีสนิม ลกัษณะยุบตวัเล็กน้อย มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางแผลประมาณ 0.50-1.00 
มิลลิเมตรลอ้มรอบดว้ยบริเวณเหลืองใสกระจายอยูท่ ัว่ใบ ทั้งใบประดบัซ่ึงมีสีสันแตกต่างกนัไป เช่น
สีเขียว สีม่วง ชมพู สีชมพูอ่อน บ่อยคร้ังพบอาการเร่ือยลงมาถึงกา้นดอก โดยแผลดงักล่าวสามารถ
เช่ือมต่อถึงกนัท าใหข้นาดแผลโตข้ึนและใบประดบัก็แห้งตายอาการของโรคไม่เพียงแต่เกิดบนดอก
ท่ีบานแลว้เท่านั้นยงัเกิดอาการบนดอกอ่อนท่ียงัไม่บานดว้ย โรคน้ีสามารถเกิดไดทุ้กช่วงระยะการ
เจริญเติบโตของปทุมมาและทุกส่วนของพืช โดยพบมากในช่วงฤดูฝนเน่ืองจากมีความช้ืนเหมาะสม
ในการเจริญเติบโตของเช้ือสามารถแพร่กระจายไปสู่ปทุมมาตน้อ่ืนไดโ้ดยง่าย 

3.1) การแพร่ระบาดโรคจุดสนิม (Algal disease) 

ในธรรมชาติเช้ือ Sphaceloma Sp. สามารถระบาดแพร่เป็นบริเวณกวา้งเม่ือมี
สภาพแวดลอ้มเหมาะสมโดยเฉพาะสภาพอากาศร้อนช้ืนในระยะสั้ นๆและในบริเวณท่ีปลูกหรือ
บริเวณใกลเ้คียงมีประวติัการเป็นโรคน้ีมาก่อนท าใหเ้กิดโรคไดรุ้นแรงยิ่งข้ึน เม่ือแหล่งใดหรือแปลง
ปลูกใดเคยมีการระบาดของโรคจุดสนิมแล้วหากเกษตรกรเก็บหัวพนัธ์ุปทุมมาท่ีเป็นโรคไป
ขยายพนัธ์ุในปีต่อๆไปหรือปลูกซ ้ าท่ีเดิมก็ท าให้เกิดโรคและท าความเสียหายไดอี้กโดยท าให้เกิด
อาการไดทุ้กส่วนและทุกตน้ทั้งตน้เล็กและตน้โต 

3.2) การป้องกนัก าจัดโรคจุดสนิม (Algal disease) 

1. การรักษาความสะอาดแปลงปลูกโดยเก็บเศษซากตน้ปทุมมาไปเผาท าลายให้
หมดรวมทั้งหมัน่ตรวจดูแปลงปลูกหากพบตน้ใดเป็นโรคให้รีบน าออกมาจากแปลงแลว้เผาทิ้งเสีย 

2. การปลูกพืชหมุนเวียนเป็นการปลูกพืชหลายชนิดไม่ซ ้ ากนัในแต่ละฤดูปลูก
ช่วยลดปริมาณเช้ือโรคในแปลงปลูกได ้

3. การใช้หัวพนัธ์ุปทุมมาจากแหล่งท่ีไม่เป็นโรคมาปลูก เป็นการป้องกนัเช้ือ
โรคตั้งแต่ในระยะแรก การน าหวัพนัธ์ุปทุมมาจากตน้ท่ีเป็นโรคมาปลูกซ ้ าในปีถดัไป สามารถท าให้
เกิดโรคระบาดไดอี้ก 
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4. การใชส้ารเคมีเพื่อฆ่าเช้ือโรคหรือลดปริมาณเช้ือโรคเช่น การใช ้ Bordeaux 
mixture 1.00 % พน่ 2-3 คร้ังทุก 7-15 วนัโดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนช้ืนและในระยะเร่ิมออกดอก 

4) โรคล าต้นเน่า (stem rot) 

โรคล าตน้เน่าของปทุมมา พบระบาดกบัตน้ปทุมมาในแปลงปลูกเป็นคร้ังคราวใน
สภาพแวดลอ้มท่ีร้อนและช้ืน โรคน้ีอาจเกิดในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กนัยายน ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีสภาพแวดลอ้มเหมาะสมต่อการเกิดโรค 

4.1) ลกัษณะอาการโรคล าต้นเน่า (stem rot) 

เร่ิมแรกกาบใบดา้นนอกเป็นแผลช ้าสีน ้าตาลยบุตวัเล็กนอ้ย ยาวไปตามยาวของกาบ
ใบ ขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน ต่อมาแผลขยายลุกลามออก ท าให้กาบใบเน่า เป่ือยยุย่ มีลกัษณะสี
น ้าตาลเขม้ แผลท่ีกาบใบดา้นนอกลุกลามเขา้ไปในส่วนของกาบใบดา้นใน ในระยะแรกใบปทุมมาท่ี
ส่วนกาบใบเน่าเห่ียวในตอนกลางวนั พอตกเยน็หรือกลางคืนกลบัมาสดเหมือนเดิม และเปล่ียนเป็น
สีเหลือง และค่อยๆ เห่ียวรุนแรงข้ึนจนในท่ีสุดเห่ียวอย่างถาวรแลว้แห้งตาย ถา้สังเกตให้ใกลช้นิด
บริเวณส่วนของกาบใบท่ีอยูร่ะดบัผิวดินหรือใตผ้ิวดินลงไปเล็กนอ้ย พบเส้นใยสีขาวของเช้ือราข้ึน
เจริญเติบโตอยูท่ ัว่ไปท่ีโคนตน้ พร้อมทั้งมีเม็ดสเครอโรเทียม เป็นเม็ดกลมเล็กๆ คลา้ยเมล็ดผกักาด 
ซ่ึงเม่ือเร่ิมเกิดเป็นสีขาว แล้วเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลหรือสีด าเม่ือแก่ เม็ดพวกน้ีมีปริมาณจ านวนมาก
และมองเห็นไดช้ดัเจนหลังจากท าลายส่วนกาบใบแลว้ เส้นใยเจริญแผ่กระจายลงไปใตดิ้นท าลาย
ส่วนหวัทั้งหมด ตน้ปทุมมาท่ีเช้ือราเขา้ท าลายตอนปลายฤดูปลูก หวัพนัธ์ุท่ีติดเช้ืออาจเน่าหมดทั้งกอ
จนไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้

4.2) สาเหตุของโรคและการแพร่ระบาดโรคล าต้นเน่า (stem rot) 

เกิดจากเช้ือราสเคลอโรเทียม (Selerotium rolfsii) มีชีวิตอยูร่อดในดินหรือบนซาก
พืช โดยการสร้างเม็ดโครงสร้างท่ีเป็นมวนเส้นใยของเช้ือราอดัรวมกนั มีลกัษณะกลม สีขาว แลว้
เปล่ียนเป็นสีน ้าตาลหรือสีด า และแขง็คลา้ยเมล็ดผกักาด แพร่กระจายไปกบัดินท่ีมีเช้ือ หวัพนัธ์ุปทุม
มาท่ีเป็นโรค เคร่ืองมือปฏิบติัการเกษตรท่ีปนเป้ือนเช้ือ หรือถูกสัตวเ์ล้ียงกลืนเขา้ไป เม่ือถูกปล่อย
ออกมาทางระบบขบัถ่ายท าใหเ้กิดโรคไดด้งัเดิม นอกจากน้ี ยงัแพร่ระบาดไปกบัน ้ าชลประทานท่ีถูก
ปล่อยออกไปตามร่อง ซ่ึงมีก าลงัแรง ในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมไดแ้ก่ ร้อน และช้ืน เม็ดมวลเส้น
ใยดงักล่าว งอกเป็นเส้นใยเขา้ท าลายพืชก่อใหเ้กิดการแพร่ระบาดของโรคไปทัว่พื้นท่ีปลูก 
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4.3) การป้องกนัก าจัดโรคล าต้นเน่า (stem rot) 

การป้องกนัและก าจดัโรคท่ีเกิดจากเช้ือสเคลอโรเทียมกระท าไดย้าก เม่ือสภาพของ
ดินและอากาศเหมาะสมต่อเช้ือรา การจดัการท่ีสามารถลดระดบัความรุนแรงของโรคมีดงัน้ี 

1. ก่อนปลูกพืชคร้ังต่อไป ตอ้งแน่ใจว่าเศษซากพืชท่ีตกคา้งอยู่ในแปลงปลูกมี
การยอ่ยสลายแลว้ 

2. ไถดินใหลึ้กเพื่อกลบซากพืช และเมด็สเคลอโรเทียม 
3. ควรใส่ปูนขาวปรับปรุงดิน แลว้ใส่ปุ๋ยอินทรียจ์  านวน 1.00-2.00 ตนัต่อไร่ 
4. ถอนท าลายตน้ท่ีเป็นโรค แลว้น าไปเผาไฟพร้อมดินและเศษซากพืชบริเวณ

โคนตน้ 
5. แปลงท่ีเคยมีโรคระบาดควรเปล่ียนไปปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ขา้ว ขา้วโพด 

หรือพืชท่ีมีเมล็ดขนาดเมด็เล็กๆ เพื่อลดปริมาณเช้ือในดิน (อรวรรณ, 2548) 

5) แมลงทีท่ าลายปทุมมา 

แมลงท่ีพบวา่ท าลายปทุมมามีค่อนขา้งนอ้ย ท่ีพบบา้งไดแ้ก่หนอนมว้นใบ ตัก๊แตน 
ดงัภาพท่ี 2.28 ซ่ึงกดัท าลายใบ ไรแดงท าลายใบประดบัให้เป็นจุด ดงัภาพท่ี 2.29 ควรก าจดัเป็นคร้ัง
คราวโดยใชโ้มโนโครโตฟอส (อโซดริน) หรือโปรพาร์ไจท ์(โอไมท์) ทั้งน้ีการใชย้าก าจดัแมลงควร
ใช้สารเปียกใบหรือสารจบัใบร่วมดว้ยเพื่อให้ยาก าจดัแมลงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ควรพ่นยาก าจดั
แมลงควรกระท าในช่วงเย็นเพื่อไม่ให้แสงแดดหรือสายลมแปรรูปสารเคมีก่อนท่ีพืชดูดซึมสาร
ดงักล่าว นอกจากน้ีควรงดน ้า 18-24 ชัว่โมงหลงัฉีดพน่ยาก าจดัแมลง (สุรวชิ, 2539) 

 

 

ทีม่า: สุรวชิ (2539) 

รูปที ่2.28 ตัก๊แตนกดัท าลายใบ 
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ทีม่า: สุรวชิ (2539) 

รูปที ่2.29 ไรแดงดูดกินน ้าเล้ียงท่ีดอกอ่อน 

 

6) ศัตรูอื่นๆของปทุมมา 

6.1) หอยทาก เป็นสัตวท่ี์พบท าลายค่อนขา้งมากเม่ือพื้นท่ีปลูกมีความช้ืนสูงหรือ
หลงัฝนตกโดยหอยทากกดัท าลายใบประดบัและดอกเป็นส่วนใหญ่ การควบคุมหอยทากกระท าได้
โดยโรยปูนขาวรอบพื้นท่ีปลูกหรือใช้เหยื่อพิษเช่นเม็ทซิลดีไฮด์ (แองโกลสลกั) หรือใชก้ระดาษ
หนงัสือพิมพชุ์บเบียร์และเม็ทโธมิล (แลนเนท) ท าเป็นเหยื่อพิษวางใกลบ้ริเวณท่ีหอยทากชอบเขา้
ท าลาย (สุรวชิ, 2539) ดงัรูปท่ี 2.30 

 

 

ทีม่า: สุรวชิ (2539) 

รูปที ่2.30 ไรแดงดูดกินน ้าเล้ียงท่ีดอกอ่อน 
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6.2) ไส้เดือนฝอย เป็นศตัรูพืชส าคญัอีกชนิดหน่ึงของการปลูกปทุมมาเน่ืองจาก
พบว่า ไส้เดือนฝอยเป็นตัวการส าคัญท่ีท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเห่ียวรุนแรงยิ่งข้ึน          
การระบาดของไส้เดือนฝอยพบมากในดินทราย ไส้เดือนฝอยท่ีท าความเสียหายไดแ้ก่ ไส้เดือนฝอย
รากปมซ่ึงเกิดแบคทีเรีย โรคเห่ียวเขา้ท าลายไดอี้กเม่ือน าหัวพนัธ์ุไปปลูกก็เพิ่มการแพร่ระบาดของ
ไส้เดือนฝอยออกไปไดอี้ก 

7) การป้องกันก าจัดศัตรูอืน่ๆ ของปทุมมา 

การป้องกนัและการก าจดัศตัรูอ่ืนๆ ของปทุมมา สามารถท าได ้3 วธีิดงัน้ี 

7.1) วธีิการเขตกรรม 

1.1) การไถพรวนการใช้วิธีไถผา่นลึกท าให้ดินไม่แน่น เม่ือปทุมมาสร้างหวัใน
ดินท่ีมีการระบายน ้าดีท าใหไ้ส้เดือนฝอยถูกพาไปกบัน ้าไม่มารวมกนัอยูท่ี่บริเวณหวั 

1.2) การไขน ้ าท่วมแปลง กรณีเป็นท่ีลุ่มการปล่อยให้น ้ าขงันานๆ ปริมาณ
ไส้เดือนฝอยนอ้ยลง 

1.3) การปลูกพืชหมุนเวียน ควรปลูกพืชท่ีไม่ใช่พืชอาศยัเช่น ถัว่ลิสง ตะไคร้      
ปอเทือง ไม่ควรปลูกพริก มะเขือ มะเขือเทศ แตงต่างๆ ถัว่เขียว ผกัชี กระเจ๊ียบ เขียวผกักาดหอม
ผกัคะนา้ มะละกอ ก่อนหรือหลงัปลูกปทุมมา 

1.4) การใส่ปุ๋ยอินทรียวตัถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั และปุ๋ยพืชสดท าให้คุณสมบติั
ดินดีข้ึนและเพิ่มจุลินทรียท่ี์เป็นศตัรูธรรมชาติของไส้เดือนฝอย 

1.5) การก าจดัวชัพืชโดยเฉพาะพวกใบกวา้งในขณะท่ีพืชตระกูลหญา้ส่วนใหญ่
เป็นพืชอาศยั 

1.6) เก็บรากและหวัท่ีมีไส้เดือนฝอยฝังตวัอยูอ่อกนอกแปลงไปเผาทิ้ง 

7.2) วธีิทางกายภาพ 

การใช้ความร้อนเช่น ใช้น ้ าร้อนราดดินหรือใช้พลาสติกคลุมดินโดยใช้ความ
ร้อนจากแสงอาทิตยใ์หช่้วยอบดิน (Solarization) 
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7.3) การใช้สารเคมี 

สารเคมีก าจดัไส้เดือนฝอย (Nematicides) ในประเทศไทยท่ีข้ึนทะเบียนและ
นิยมใชก้นัแพร่หลายไดแ้ก่ อ๊อกซามิล (ไวยเ์ดทแอล) ใชจุ่้มหวัพนัธ์ุหรือดาโซเม็ท (บาซามิด-จี) ใช้
อบดิน 1 เดือนก่อนปลูก (อรวรรณ, 2548) 

2.9 การผลติปทุมมาทีป่ระเทศเนเธอร์แลนด์ 

ปัจจุบนัประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีการผลิตและส่งออกหัวพนัธ์ุปทุมมามากท่ีสุด 
การปลูกปทุมมาในประเทศเนเธอร์แลนด์ ปกตินิยมปลูกในเดือนมกราคม เพื่อให้เจริญเติบโตและ
ออกดอกในตน้เดือน พฤษภาคม ซ่ึงตรงกบัเทศกาลวนัแม่ การปลูกช่วงฤดูหนาวจึงจ าเป็นตอ้งปลูก
ในโรงเรือนกระจก และเพิ่มอุณหภูมิในโรงเรือนใหสู้งข้ึน ในโรงเรือนมีท่อน าความร้อนกระจายไป
ทัว่ การวางกระถางบนท่อน าความร้อน ท าให้วสัดุปลูกมีอุณหภูมิสูงข้ึนตน้ไมเ้จริญเติบโตเร็วข้ึน
การสร้างโรงเรือนและการควบคุมอุณหภูมิมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการให้มี
การใชพ้ื้นท่ีใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด การปลูกปทุมมาจึงมีการปลูก 2 ชั้น และวางกระถางปลูกบนถาดรอง
ท่ีสามารถเล่ือนไปมาได ้และเล่ือนถาดรองให้มาชิดกนัมากท่ีสุดเพื่อให้ไดพ้ื้นท่ีปลูกมากท่ีสุด และ
เน่ืองจากค่าแรงงานในประเทศเนเธอร์แลนด์สูงมาก การผลิตปทุมมาจึงนิยมน าเคร่ืองจกัรมาช่วย
ท างานดงัรูปท่ี 2.31 ในรูปเป็นอุปกรณ์ผสมวสัดุปลูก ซ่ึงนิยมใชพ้ีทและเวอร์มิคูไลท ์และการบรรจุ
ลงในนกระถางใชเ้คร่ืองบรรจุอตัโนมติั (อรรวรรณ, 2548) 

 

 

ทีม่า: อรวรรณ (2548) 

รูปที ่2.31 การใชเ้คร่ืองจกัรผสมวสัดุปลูก 
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การปลูกปทุมมาแบบอุตสาหกรรม จ าเป็นตอ้งใหห้วัพนัธ์ุทุกหวังอกพร้อมๆกนั ดงันั้น
การผลิตปทุมมาจึงจ าเป็นตอ้งมีวธีิการกระตุน้ให้หวัทุกหวังอกพร้อมกนั ดว้ยวิธีการบ่มคือ เม่ือปลูก
หัวพนัธ์ุลงในกระถางแล้ว คลุมกระถางด้วยพลาสติกใสและให้ความร้อนผ่านท่อน าความร้อน
อุณหภูมิภายใต้กระโจมพลาสติกสูงประมาณ 30.00-35.00 องศาเซลเซียส การบ่มหัวพนัธ์ุท า
ประมาณ 3-4 สัปดาห์จากนั้น หัวพนัธ์ุทั้งหมดก็งอกออกมา และค่อยๆ เปิดพลาสติกออกให้เจริญ
ต่อไป 

การให้ปุ๋ย นิยมผสมปุ๋ยและให้กับน ้ า (Fertigation) การปลูกปทุมมาในประเทศ
เนเธอร์แลนดมี์การวเิคราะห์ความตอ้งการธาตุอาหารต่างๆ ของปทุมมาก่อน จากนั้นจึงก าหนดชนิด
และอตัราส่วนปุ๋ยท่ีถูกตอ้งให้แก่ตน้ปทุมมา โดยการผสมปุ๋ยและน าแม่ปุ๋ยมาแยกเป็นถงั A และ B 
แลว้ผสมรวมกนั และท าให้เจือจางเม่ือให้กบัตน้ไมพ้ร้อมกบัการให้น ้ า การให้ปุ๋ยนอกจากให้ตาม
สายแลว้ยงัมีการใช้แบบสปริงเกอร์ลงบนพื้น เพื่อให้น ้ าซึมจากก้นกระถางข้ึนไปยงัส่วนบนของ
กระถางด้วย น ้ าท่ีน ามาให้มีระบบเก็บน ้ า น ้ าท่ีเหลือใช้ถูกเวียนมาเก็บและฆ่าเช้ือแล้วน ามาใช้อีก 
เป็นการประหยดัและรักษาสภาพแวดลอ้ม (อรรวรรณ, 2548) 

การตดัดอกปทุมมาในแปลงปลูกตดัเม่ือดอกบานในระยะท่ีเหมาะสมคือ มีดอกจริง
บาน 2 ดอก และภายหลงัตดัดอกตอ้งน าดอกแช่น ้ าทนัที ดอกปทุมมาของเนเธอร์แลนด์มีอายุการใช้
งาน 10-12 วนั เม่ือผา่นการคดัเลือกและการแยกขนาดดอกปทุมมา ถูกน ามาบรรจุในภาชนะท่ีพร้อม
บรรจุไวพ้ร้อมส่งขายเขา้ตลาดประมูลทนัที ดอกปทุมมาถูกปักไวใ้นแผน่โฟมท่ีเจาะรูไวแ้ลว้ ดงัรูป
ท่ี 2.32 เพื่อให้ดอกตั้งตรงสม ่าเสมอ สวยงามไม่ลม้ มีจ  านวนดอกต่อภาชนะท่ีแน่นอน ส าหรับไม้
กระถางท่ีได้ขนาดเหมาะสม ถูกคดัเลือกแลว้น ามาจดัการบรรจุหีบห่อใส่ในรถเข็นส าหรับส่งไป
จ าหน่ายในตลาดประมูลต่อไป (อรรวรรณ, 2548) 

 

 

ทีม่า: http://student.nu.ac.th/sangtawan/ปทุมมาไทยสญัชาติเนเธอร์แลนด.์html 

รูปที ่2.32 ปทุมมาในภาชนะท่ีพร้อมส่งขายเขา้ตลาดประมูล 


