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คอลัมน แนะนํา ทํากิน ทั่วถิ่นไทย

ไมตัดดอก คาลลา ลิลลี่
พนม เกิดแสง
นักวิชาการศึกษา 8 ชํานาญการ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปลายฝนตนหนาว ราวปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผา นมา ผมและทีมงานถายทํา
วีดิทัศน ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีโอกาสขึ้นไปยัง
จังหวัดเชียงใหม เพื่อดูงานวิจัยพืชเมืองหนาวของสถานีวิจัยดอยปุย ซึง่ อยูตรงขามกับ
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน โดยทีห่ ัวหนาสถานี คีอ คุณวิสิฐ กิจสมพร และคุณบัวบาง
ยะอูป นักวิชาการเกษตร ไดกรุณาใหขอมูลและนําชม

สถานี วิ จั ย ดอยปุ ย สั ง กั ด สถาบั น ค น คว า และพั ฒ นาระบบนิ เ วศเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งอยูใน เขตอุทยานแหงชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม มีแปลง
วิจัยทดลองพืชผักเมืองหนาว 3 แปลงคือ สวนสองแสน สวนบุญรอด และสวนบวกหา ภาระหนาที่
หลักในการดําเนินการวิจัยทดลองและขยายพันธุพืชเขตหนาว การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การ
อนุ รั ก ษ ต น น้ํ า ลํ า ธาร ศึ ก ษาและพั ฒ นาเพื่ อ อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ช ว ยเหลื อ
เกษตรกรยากจนในทองถิ่น สนับสนุนงานโครงการตามแนวพระราชดําริและมูลนิธิโครงการหลวง
ตลอดจนเปนแหลงความรูทั้งในดานเนื้อหาสาระ และกระบวนการทางธรรมชาติ อันจะนําไปสูการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น รวมถึ ง ให ก ารบริ ก ารวิ ช าการในรู ป แบบต า งๆ สถานี วิ จั ย ดอยปุ ย มี ผ ลผลิ ต ที่
หลากหลายออกสูทองตลาดอยางสม่ําเสมอ เชน พลับ สายพันธุตางๆ มากมาย สตอเบอรี่ ผลแดง
สด หอมหวาน และไมดอกไมประดับเมืองหนาว ซึ่งผลผลิตที่สําคัญอีกหนึ่งชนิดที่สรางชื่อใหและ
กําลังเปนที่ตองการนั่นคือ ไมตัดดอก คาลลา ลิลลี่

ดอกคาลลา ลิลลี่
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ผูเขียนและคุณบัวบาง ยะอูป นักวิชาการเกษตร สถานีวิจยั ดอยปุย (สวมหมวก)
คุณบัวบาง กลาวถึงการนําดอกไมพันธุคาลลา ลิลลี่ (Calla Lily) เขามาทดลองปลูกใน
สถานีวิจัยดอยปุยวา ดอกคาลลา ลิลลี่ เปนพันธุไมนําเขาจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีการนําเขา
ตั้งแตป พ.ศ. 2535 โดยนํามาทดลองปลูกที่สถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม พืชชนิดนี้เปน
ดอกไมประเภทหัว มีชื่อวิทยาศาสตรวา Zantedeschia spp. อยูในวงศ (Family) Araceae วงศ
ยอย (sub family) Philodendroideae เชนเดียวกับ Diffenbachia Aglaoema และ Philodendron
มีถิ่นกําเนิดในแอฟริกาใต มีหลากหลายสายพันธุใชไดทั้งเปนไมตัดดอกไมประดับ และไมกระถาง
มีดอกสีขาวใบเขียวเขมเปนมันออกดอกตลอดป ดอกดกในชวงฤดูรอน ปริมาณดอกจะลดลงในชวง
ฤดูฝน มีทั้งตนสูงและตนแคระสามารถใชปลูกเปนตนไมตัดดอกและปลูกเพื่อตกแตงสถานที่ ชอบ
แสงอาทิตย เจริญเติบโตไดดีภายใตการพรางแสง 50-70 เปอรเซ็นต จะใหดอกที่มีคุณภาพปริมาณ
การใหดอกประมาณ 15-17 ดอก ตอกอ ตอป ดอกสามารถปกแจกันในน้ําธรรมดาไดนาน 7-14 วัน
ชวงที่ใหผลผลิตสูงสุดคือเดือนมีนาคม และผลผลิตต่ําสุดในเดือนกรกฎาคม

สภาพแปลงปลูกโดยมีการคลุมพรางแสง
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คาลลา ลิลลี่ เปนพืชที่เจริญเติบโตไดดีในสภาพอากาศที่มีความชืน้ สูง โดยพืน้ ที่ปลูกมีความสูง
จากระดับน้าํ ทะเล 1,250 เมตร ขึ้นไป คาอุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลีย่ อยูร ะหวาง 18-24 องศาเซลเซียส ในการ
ทดลองวิจัยระยะแรกๆ ของสถานีวิจัยดอยปุยนัน้ มีการนําหัวพันธุเขามาทดลองปลูกเพียง 5 หนอ โดยในหนึ่ง
หนอสามารถแยกตนไดประมาณ 10 ตน

ตนพันธุจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ตนพันธุที่ไดจากการแยกหนอ

จนกระทั่งปจจุบันนี้มีการขยายพันธุคาลลา ลิลลี่ กวา 3,000 ตน ชวงแรกที่ทดลองปลูกนั้นประสบ
กับปญหาคือ คาลลา ลิลลี่ ที่ไดมีลักษณะตนเตี้ย กานดอกสั้นไมยาวตามปกติ จึงแกปญหาโดยการนํา ซาแรน
มาคลุมพรางแสงบริเวณแปลงปลูกเพื่อใหมีแสงแดดรําไรสองถึงตน จากวิธีดังกลาวทําใหกานของคาลลา ลิลลี่
มีความยาวเพิ่มขึ้นถึง 90 เซนติเมตร และกานยาวนอยที่สุด 25 เซนติเมตร นอกจากจะมีกานที่ยาวแลวยัง
สงผลใหดอกคาลลา ลิลลี่ ที่ไดมีความสวยงามเปนที่ตองการของตลาดดวย
สําหรับวิธีการปลูกคาลลา ลิลลี่ สามารถปลูกไดทั้งป โดยเฉพาะชวงฤดูฝนจะดีที่สุด การปลู ก
คาลลา ลิลลี่ ตองเปนดินที่การระบายน้ําดี น้ําไมขัง ระยะปลูกขึ้นอยูกับขนาดของตนพันธุ ในการเริ่มปลูกคุณ
บัวบางแนะนําใหใชวิธีซื้อตนพันธุจากการเพาะเลียงเนื้อเยื่อจะดีที่สุด เมื่อตนพันธุเจริญเติบโตจะมีหนอแทง
ขึ้นมา และนําไปปลูกในรุนตอไปได
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ในการปลูกในแปลงคุณบัวบางแนะนําวาควรจะเวนระยะหางในการปลูกเปน 3 แถวระยะหาง
ระหวางแถว 50-70 เซนติเมตร โดยยกแปลงปลูกสูงจากพื้นดิน 20-30 เซนติเมตร หลังจากนั้น ใหขุดหลุมปลูก
แลวรองกนหลุมดวยปุย สูตร 15-15-15 และกอนที่จะนําหนอคาลลา ลิลลี่ ลงแปลงปลูก จะนําไปแชในน้ํายา
กันเชื้อรากอนเพื่อปองกันการเกิดโรคระบาดในแปลงปลูก โดยเฉพาะจิบเบอเรลลิน (GA) สามารถกระตุนการ
ออกดอกและเพิ่มจํานวนดอกตอกัน มีวิธีการใชหลายๆ วิธี แตวิธีที่นิยมและไดดีที่สุดคือ การจุมตนพันธุลงใน
สารละลายจิบเบอเรลลิน ที่มีความเขมขน 50-100 สวน ตอลานสวน จากนั้นใชปุยคอกโรยใหทั่วทั้งแปลงปลูก
แลวรดน้ําใหชุมทั่วทั้งแปลง ตามดวยการใหน้ําอยางสม่ําเสมอจนกระทั่งใหดอก โดยรดน้ําเปนประจําทุกวัน
วันละ 2 ครั้ง คือเวลาเชา และเวลาเย็น ที่สําคัญในการรดน้ํานี้ตองรดแบบใหชุมน้ํา

นอกจากนี้ การคัดเลือกตนพันธุในการปลูกก็ยงั เปนอีกปจจัยที่สง ผลตอการออกดอกดวย ถาเลือก
ตนพันธุทมี่ ีขนาดใหญหลังจากที่ปลูกแลวจะสามารถใหดอกไดในระยะเวลาเพียง 2 เดือน แตถาตนพันธุมี
ขนาดเล็กกวาระยะเวลาการใหดอกจะนานถึง 6 เดือน
ฤดูกาลออกดอกนั้นคาลลา ลิลลี่ จะใหดอกตลอดทั้งป ดอกจะออกมาในชวงฤดูหนาวตนฤดูรอน
แตจะออกดอกมากที่สุดเดือนมีนาคม ขนาดของดอกจะแบงออกเปน 3 เกรด ตามความยาวของกาน เกรดเอ มี
ขนาดความยาวกานตัง้ แต 60 เซนติเมตร ขึ้นไป จนถึง 90 เซนติเมตร เกรดบี มีขนาดความยาวกานตั้งแต 45
เซนติเมตร ขึ้นไปจนถึง 60 เซนติเมตร และเกรดซี มีขนาดตั้งแต 30 เซนติเมตร ขึ้นไป
คุณบัวบางกลาวเพิ่มเติมวาในตนหนึง่ สามารถตัดดอกได 2 ครั้ง คือเมื่อตัดดอกครั้งแรกใหปลอยตน
เดิมไวและบํารุงตนตามปกติ ก็จะใหดอกที่มีคุณภาพใกลเคียงกับดอกแรก
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สวนราคาของดอกคาลลา ลิลลี่ที่ทางสถานีสง ขายนั้น เกรดเอ ราคาดอกละ 20 บาท เกรดบี ราคา
ดอกละ 15 บาท และเกรดซี ราคาดอกละ 10 บาท

ดอกคาลลา ลิลลี่ เตรียมนําสงตลาด
หลังจากที่ปลูกคาลลา ลิลลี่ ไปแลว ตนจะเริ่มแตกหนอและทยอยแตกหนอไปเรื่อยๆ จากหนึ่งหนอ
ไปจนถึงประมาณ 10-12 หนอ แตถาปลูกไปนานๆ แลวคุณภาพของตนจะโทรม สงผลใหดอกไมมีคุณภาพ
และทําใหตนโทรม ซึ่งแกไขไดโดยการขุดหนอจากตนเดิมไปปลูกเพื่อขยายพันธุใหม และถาไมเปลี่ยนแปลง
ปลูกใหมใหปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงเดิม โดยการใชปุยคอกและปูนขาวโรยใหทั่วทั้งแปลงกอนนําตนพันธุ
ลงปลูกอีกครั้ง

ยาที่ใชกําจัดศัตรูพีชที่แนะนํา(บอรโดมิกซเจอรเอ็มแชด(โคแม็ก),
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สวนแมลงศัตรูของคาลลา ลิลลี่ ที่พบมาก คุณบัวบางกลาววามักจะพบ หนอน เพลี้ยออน ทาก และ
หนอนเจาะลําตน ซึ่งสามารถปองกันกําจัดโดยใชยาสัมผัส และยาดูดซึม โรคที่เปนปญหามากที่สุดของ คือ
โรคเนาเละ เกิดจากเชื้อรา Rhizoctonia sp. Fusarlum sp. และเชื้อแบคทีเรีย Erwinia sp. จะพบมากในกลุม
ของที่มีการพักตัว โดยเฉพาะแปลงที่มีความชื้นสูง ปองกันกําจัดโดยใชยา บอรโด มิกซเจอร เอ็มแชด (โคแม็ก),
คอปเปอร ออกซีคลอไรด (ดูปราวิตฟอรเต, ดูปรอกซสีฟา)

สภาพใบและดอกที่ถูกหนอนเพลี้ยออนเขากัดกิน
สําหรับเรื่องตลาดรับซื้อดอกคาลลา ลิลลี่ นั้น ขณะนี้มีตลาดหลักอยูที่กรุงเทพฯ ซึ่งเดิมนั้นจะมีการ
นําเขามาจากตางประเทศ สวนใหญนํามาจากคุณหมิง ประเทศจีน แตวาคาลลา ลิลลี่ ที่ผลิตไดจากสถานีวิจัย
ดอยปุยมีคุณภาพและความสด จึงทําใหเปนที่ตองการของทองตลาดมากกวา ในแตละปทางสถานีสามารถ
สรางรายไดประมาณ 200,000-250,000 บาท ซึ่งก็ถือวาคุมคา การลงทุนแตละครั้งใชตนทุนทั้งหมดประมาณ
100,000 บาท นับวาเปนการลงทุนครั้งเดียวแตไดผลประโยชนระยะยาว โดยที่หลังจากปลูกไปแลวสามารถ
เก็บผลผลิตไดถึง 5 ป กอนที่จะรื้อแปลงแลวนําตนพันธุมาปลูกใหมอีกครั้ง
คุณวิสิฐ กิจสมพร หั วหนาสถานี วิจัย ดอยปุย กล าวเพิ่ม เติม ถึงแนวโนมในการส งเสริมอาชีพ ให
เกษตรกรวา สําหรับการสงเสริมอาชีพการปลูกคาลลา ลิลลี่ ใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงนั้น คาดวาจะขยายผลได
ในป 2550 เนื่องจากอาชีพนี้มีความเหมาะสมและมีการลงทุนนอย เกษตรกรสามารถยึดเปนอาชีพหลักได โดย
ในขณะนี้ไดเรงดําเนินการขยายพันธุคาลลา ลิลลี่ ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแลวกวา 5,000 ตน หากการ
ขยายพันธุประสบความสําเร็จคาดวาจะดําเนินการเผยแพรสงเสริมใหเกษตรกรไดในป พ.ศ. 2550 นี้แนนอน
ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ วิสิฐ กิจสมพร หัวหนาสถานีวิจัยดอยปุย หรือ คุณบัวบาง
ยะอูป นักวิชาการเกษตร สถานีวิจัยดอยปุย เลขที่ 174 หมู 12 ถนนศรีวิชัย ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม โทรศัพท (053) 211-142 ในวันและเวลาราชการ
http://www.aerdi.ku.ac.th/department/doiput/doiput%20office.htm
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หรือหากทานที่สนใจขอมูลในรูปแบบ วีซีดี เรื่องการปลูกและขยายพันธุคาลลา ลิลลี่ สามารถติดตอสั่งซื้อไดที่
สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลาดยาว จตุจกั ร กทม. 10900 โทร 02-5792294 และ
02-9428460 ตอ 118 หรือ http://www.eto.ku.ac.th/media/index.html

บานพักเรือนรับรอง
ขอแนะนําในการเยี่ยมชมสถานีวิจัยดอยปุย ชวงเวลาที่เหมาะสม คือตนเดือนธันวาคม – ปลายเดือน
กุมภาพันธ ทางสถานีมีบา นพักเรือนรับรอง ที่สวนสองแสน ซึง่ บรรยากาศสวยงาม 2 หลัง จุไดหลังละ 10-20
คน และที่สวนบวกหา ซึง่ อยูในบริเวณใกลๆกับที่ทาํ การของสถานี 1 หลัง
http://www.aerdi.ku.ac.th/department/doiput/tourist%20attraction%20doipuy/Rate%20Room.pdf
สามารถ ชม และเลือกซื้อผลผลิตจากแปลงทดลองของสถานีไดตลอดเวลา ซึ่งเจาหนาทีท่ ุกทานจะ
คอยตอนรับทานดวยความอบอุนเปนกันเอง ทีเดียวครับ
ฉบับหนา ยังคงอยูที่สถานีวจิ ัยดอยปุย พบกับ ไมประดับกระถาง ลูกปดออสเตรเลีย

