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คํานํา
เอกสารเลมนี้ งานไมดอกไมประดับ กลุมพืชสวน กองสงเสริม
พืชพันธุ จัดทําขึน้ เพื่อใหเปนเอกสารวิชาการทางดานไมใบ สําหรับเจา
หนาทีส่ ง เสริมการเกษตร ใชประกอบการปฏืบัตืงานสงเสริมการผลิตไม
ประดับและไมตัดใบใหบรรลุเปาหมาย โดยเรียบเรียงจากเอกสารไมใบ
ตางๆ จากการสัมภาษณเกษตรกรผูประสบความสํ าเร็จ และจาก
ประสบการณของคณะผูเรียบเรียงดวย เนื้อหาที่สําคัญของเอกสารจะ
กลาวถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจ พันธุ การปลูกเลี้ยง ดูแลรักษา และ
การตลาดของไมประดับและไมตัดใบที่เหมาะสมสําหรับผลิตเปนการคา
การสัง่ ซือ้ พันธุไ มจากตางประเทศ และการสงพันธุไมออกนอกประเทศ
งานไมดอกไมประดับ เชื่อวาแมเอกสารเลมนี้จะไมไดเปน
เอกสารไม ป ระดั บ และไม ตั ด ใบที่ ดี ที่ สุ ด แต จ ะเป น เอกสารที่ เ ป น
ประโยชนอยางยิ่งแกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและเกษตรกรเพื่อนํา
ความรูไ ปปฏิบตั ติ อ ไป
งานไมดอกไมประดับ
กลุมพืชสวน
กองสงเสริมพืชพันธุ
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สารบัญ
สถานการณการผลิตและการคาไมประดับ และไมตัดใบภายในประเทศ
สถานการณการผลิตและการคาไมประดับ และไมตัดใบตางประเทศ
ลักษณะการผลิตไมประดับ และไมตัดใบในประเทศไทย
ชนิดไมประดับที่เหมาะสมสําหรับผลิตเพื่อเปนการคา
1. ดราเซียนา
2. ซองออฟอินเดีย
3. หมากผูห มากเมีย
4. ดิฟเฟนบาเกีย
5. อโกลนีมา
6. ไทร
7. หมากเหลือง
8. หมากแดง
9. จั๋ง
10. เตาราง
11. สิบสองปนนา
12. โกสน
ชนิดไมตัดใบที่เหมาะสําหรับในการผลิตเพื่อการคา
1. โปรงฟา
2. ปริก
3. เฟรนนาคราช
4. เฟรนใบมะขาม
5. หมากเหลือง
การสงพันธุไ มออกนอกประเทศ
การบรรจุหีบหอพันธุไม
การบรรจุหีบหอกิ่งตอน กิง่ ปกชํา

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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การผลิตไมประดับและไมตัดใบเพื่อการคา
สถานการณการผลิตและการคาไมประดับและไมตดั ใบ
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่สงสินคาเกษตรไปขายตางประเทศปละหลายหมื่นลาน
บาท สวนใหญเปนพืชไร เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง เปนตน
ไมดอกไมประดับก็เปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีความสํ าคัญ สามารถนําเงินตราเขาประเทศปละ
หลายลานบาท ปจจุบนั ผลิตผลทางการเกษตรชนิดอืน่ ๆ ตางก็ประสบปญหาในการสงออก ในขณะที่
ประเทศกําลังตองการเงินจากตางประเทศเขามาพัฒนาบานเมืองมากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจึงไดหันมาให
ความสนใจพืชชนิดอืน่ ทีไ่ มมปี ญ
 หาในการสงออก และมีโอกาสขยายตลาดในตางประเทศได ไมดอกไม
ประดับจึงเปนพืชที่รัฐบาลใหความสําคัญและสนับสนุนใหมีการสงออกมากขึ้น โดยใหบรรจุลงในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 6 (ป 2530-2534) ซึง่ จะไดสง เสริมใหมกี ารพัฒนาผลผลิตใหสง ออกมากขึน้
ตอไป
ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลคาการสงออกไมดอกไมประดับ ป 2527-2531

2527
2528
2529
ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา
ตนกลวยไม
245
8.5
303
11.2
348 12.5
ตนไมอน่ื ๆ
450 12.8 1,071
19.2
581
7.5
ดอกกลวยไม 7,481 391.0 7,781 489.3 6,054 386.7
ดอกไมสด
19
0.8
18
0.6
13
0.4
ดอกไมแหง
387
4.3
416
4.7
268
5.7
รวม
8,582 417.4 9,589 525.0 7.264 412.8
รายการ

ปริมาณ : ตัน
มูลคา : ลานบาท
2530
2531
ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา
594 28.1
817 38.2
848 13.7
404 15.5
7,090 406.7 9,531 515.8
29
1.3
14
1.1
411 13.5
239 24.1
8,972 465.3 11,005 594.7

ที่มา : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย
จากตารางที่ 1 จะเห็นวาไมดอกไมประดับทีส่ ง ออกมากสวนใหญจะเปนกลวยไม แต
ขณะเดียวกัน อัตราการขยายปริมาณและมูลคาของไมประดับก็มแี นวโนมสงออกเพิม่ มากขึน้ จะเห็นวา
ในป 2529 สงออกมีมลู คา 7.5 ลานบาท ป 2530 13.7 ลานบาท ป 2531 15.5 ลานบาท นอกจาก
ไมประดับแลวไมตดั ใบ เชนโปรงฟา เฟรน ตางๆ ปริก ใบหมากผูห มากเมีย ก็มแี นวโนมสงเพิม่ มากขึน้
สถานการณไมประดับและไมตดั ใบในตลาดตางประเทศ
สํ าหรั บไมประดับในตลาดตางประเทศนั้นมีการซื้อขายกันเปนจํ านวนมากจากการ
ศึกษาของ ITC (International Trade Centre UNCTAD/GATT) ชวงป พ.ศ. 2524-2528 พบวาในป
พ.ศ. 2528 มีมลู คาซือ้ ขายไมดอกไมประดับและไมตดั ใบถึง 62,200 ลานบาท ในจํานวนนัน้ จะเปนมูล
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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คาไมประดับถึง 25,875 ลานบาท ไมตดั ดอก 32,425 ลานบาท และไมตดั ใบ 3,900 ลานบาท ซึ่ง
มูลคาของไมประดับใกลเคียงกับไมดอก สําหรับไมตดั ใบนัน้ แมมมี ลู คานอยแตแนวโนมเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
ประเทศผูผ ลิตและสงออกไมประดับทีส่ าคั
ํ ญไดแก เนเธอรแลนด เดนมารค ประเทศใน
แถบอเมริกากลาง และอเมริกาใต สําหรับประเทศไทยนัน้ ก็มกี ารสงออกไมประดับเชนกัน แตมปี ริมาณ
นอยเพียง 0.1% ของไมประดับในตลาดโลกเทานัน้
ลักษณะของไมประดับที่ซื้อขายกันในตางประเทศสวนใหญจะทําเปนไมกระถาง (pot
plant), กิง่ ชํา (cutting), ทอนพันธุ (unrooted cuttings) นอกจากนัน้ ยังมีการซือ้ ขายไมประดับและตน
ไมใหญ เชน ไมดดั ตะโก ขอยและชาดัด ซึง่ สวนมากนําเขาจากประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชีย
ไมประดับที่มกี ารซือ้ ขายกันมากเชน วาสนา เข็มสามสี ไทร ฟโลเดนดรอน อโกลนีมา
โกสน ดิฟเฟนบาเกีย และไมประดับในเขตรอน (Tropical exotic plant) ชนิดอืน่ ๆ
ลักษณะการผลิตไมประดับและไมตดั ใบในประเทศไทย
ปจจุบันไมประดับและไมตัดใบไดมีผูสนใจทําเปนอาชีพกันมาก จะมีแหลงผลิตอยูที่
จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานีและเชียงใหม สวนไมดดั จะมีแหลงผลิตอยูใ นตางจังหวัด
เชน อยุธยา ราชบุรี ลพบุรี นครสวรรค ชัยภูมิ ไมประดับสวนใหญทผ่ี ลิตจะปลูกลงในกระถาง ทําให
เรียกอีกอยางวา “ไมกระถาง” (pot plant) ซึ่งบางครั้งก็หมายความรวมถึงไมดอกที่ปลูกลงกระถางเพื่อ
จําหนายดวย ปจจุบนั นีน้ ยิ มนําไมกระถางตางๆ เขาไปประดับตกแตงตามอาคารบานเรือนและสถานที่
ตางๆ ดังนั้นความตองการของตลาดภายในประเทศจึงยังมีอยูม าก
นอกจากตลาดในประเทศที่นับวันจะมีความตองการมากขึ้นตามความเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจนั้นในตลาดตางประเทศไมประดับไมวาจะเปนรูปของไมกระถาง กิ่งชําหรือไมตัดใบก็ยังมี
ความตองการเปนอยางมาก ดังนัน้ กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดสง เสริมใหมกี ารผลิตเพือ่ เปนรายได ไม
วาจะเปนรายไดหลักหรือรายไดเสริม ตลอดจนปลูกเลีย้ งไวดเู ลน เพือ่ ความสวยงามก็ตาม
ประมาณ 10 กวาปมานี้ คนไทยนิยมเลนไมประดับในเชิงไมมงคลหรือไมเสีย่ งทาย
มีความเชื่อถือเรือ่ งโชคลาภกันมาก กอใหเกิดการปน ราคาตนไมทาให
ํ ราคาตนไมแพงมาก ซึ่งในปจจุบัน
ลักษณะของการปลูกเลี้ยงตนไมดังกลาวไดหายไป คงเปนการเลีย้ งเพือ่ ใชประโยชนประดับตกแตงหรือ
เพื่อความสวยงามเทานัน้
สําหรับการผลิตไมประดับในประเทศไทยนัน้ จะมีการผลิตอยู 3 ลักษณะ คือ
1. เปนอาชีพหลัก คือ มีการทําเปนอาชีพอยางจริงจัง มีรายไดสวนใหญจากการ
ประกอบอาชีพนี้
2. เปนอาชีพเสริม มีผลพลอยไดจากการขยายพันธุข าย
3. เปนงานอดิเรก เพือ่ เปนการพักผอนหรือเพือ่ ความสวยงาม ไมหวังจะมีรายไดจาก
การปลูกเลีย้ งนอกจากความเพลิดเพลิน
ซึ่งในลักษณะการผลิตของเกษตรกรสวนใหญไมมีคุณภาพและมีปริมาณไมสมํ่าเสมอ
ซึ่งลักษณะการทําจะทําโดยใชแรงงานภายในครอบครัว ยังไมมีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเหมือนใน
ตางประเทศ ซึง่ ถาหากมีการพัฒนาการผลิตใหเปนระบบ มีผลผลิตออกมาอยางสมําเสมอและมี
่
ปริมาณ
มาตรฐานเดียวกันก็สามารถสงไปขายตางประเทศไดมากขึน้
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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เนื่องจากในปจจุบนั การสงออกไมดอกไมประดับมีมากขึน้ ดังนัน้ ในการผลิตไมประดับ
เพื่อจําหนายตางประเทศนัน้ เกษตรกรผูผลิตควรคํานึงดังนี้
1. ชนิดของไมประดับที่จะผลิต เกษตรกรจะตองคํานึงอยูเ สมอวาไมประดับทีจ่ ะสงไป
ตางประเทศนัน้ ตองมีลกั ษณะคงทน ปลูกเลีย้ งงาย
2. จํานวนและขนาดใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน และมีปริมาณมากเพียงพอในการสง
ออกได
3. ราคา ชนิดของไมประดับที่ผลิตไมควรมีราคาแพงนักเพราะตองสงไปจําหนาย
แขงขันในตลาดตางประเทศ
4. ตลาด การผลิตไมประดับแตละชนิดตองคํานึงถึงตลาดเปนหลัก วาสินคาทีผ่ ลิตมี
ความตองการของตลาดมากนอยเพียงใดและเปนทีน่ ยิ มของผูซ อ้ื หรือไม ตลาดไมประดับตองการไมทม่ี ี
ความแปลกใหมอยูเ สมอ
5. เงินทุน ในการผลิตสินคาตางๆ เงินทุนเปนปจจัยที่สาคั
ํ ญยิ่ง ในการผลิตไมประดับ
นั้นตองอาศัยเวลาเปนเดือนกวาสินคาจะมีคณ
ุ ภาพพอสงขายได ดังนัน้ ตองคํานึงถึงคาใชจา ยในระหวาง
การผลิตอยูเ สมอ
6. การจัดการ ผูผลิตตองเขาใจถึงลักษณะการเจริญเติบโตของไมประดับแตละชนิด
รวมถึงระยะเวลาในการเจริญเติบโตเพื่อใหสามารถ บริหารงานการผลิตไมประดับ ใหตรงกับความ
ตองการของตลาด นอกจากนั้นยังรวมถึงการจัดการดานแรงงานและการขนสงจากแหลงผลิตไปยัง
ตลาดอีกดวย
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณการสงออกตนไมประดับ ป 2531
ชนิด
ปริมาณ (ตน)
มูลคา (บาท)
1. เขียวหมืน่ ป (Aglaonema)
5,069
34,700
2. หมากผูหมากเมีย (Cordyling)
16,868
59,106
3. วาสนา (Dracaena)
4,185
11,159
4. ไทร (Ficus)
2,627
73,926
5. เข็ม (Ixora)
70,502
531,333
ที่มา : กองควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณการสงออกตนไมประดับ ป 2532 (มกราคม-กรกฏาคม)
ชนิด
ปริมาณ (ตน)
มูลคา (บาท)
1. เขียวหมืน่ ป (Aglaonema)
10,500
52,500
2. หมากผูหมากเมีย (Cordyling)
4,500
13,000
3. โกสน (Croton)
41,322
56,315
4. วาสนา (Dracaena)
2,245
25,687
5. เข็ม (Ixora)
80,915
61,490
ที่มา : กองควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ตารางที่ 4 แสดงปริมาณการสงออกใบไมประดับ ป 2531
ชนิด
ปริมาณ (ใบ)
1. โปรงฟา (Asparagus fern)
636,266
2. หมากผูหมากเมีย (Cordyling)
145,942
3. เฟรน (Fern)
1,210,764
4. เตย (Pandanus)
85,414
5. โกสน (Croton)
31,430
ที่มา : กองควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

มูลคา (บาท)
52,394
27,046
653,398
44,352
40,515

ตารางที่ 5 แสดงปริมาณการสงออกใบไมประดับ ชวงมกราคม-กรกฏาคม 2532
ชนิด
ปริมาณ (ใบ)
มูลคา (บาท)
1. โปรงฟา (Asparagus fern)
535,201
530,935
2. หมากผูหมากเมีย (Cordyling)
36,915
4,103
3. เฟรน (Fern)
2,456,981
1,070,489
4. เตย (Pandanus)
205,533
46,538
ที่มา : กองควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
สําหรับไมตดั ใบนัน้ การผลิตในประเทศไทยยังไมแพรหลายเทาที่ควร ไมตดั ใบทีน่ ยิ ม
ปลูกกันมีอยูไมกี่ชนิดเทานั้น และก็มีการผลิตอยูในเขตกรุงเทพมหานครและรอบๆเทานั้น ในตาง
จังหวัดยังไมแพรหลานนัก ไมตดั ใบทีน่ ยิ มปลูก ไดแก โปรงฟา ปริก หมากเหลืองไมตดั ใบชนิดอืน่ เชน
ใบหมากผูห มากเมีย ใบดิฟเฟนบาเกีย ใบโกสน ใบแกว ก็เปนผลพลอยไดจากการปลูกตามหัวรอง
ปลายรองสวนเทานั้น ยังไมมีการปลูกอยางจริงจัง ซึง่ ไมตดั ใบเหลานัน้ ในตางประเทศมีการปลูกเปนการ
คาเพื่อตัดใบจําหนายโดยเฉพาะ เชน ในฮาวายมีการปลูกใบหมากผูห มากเมียตัดใบขาย นอกจากนีก้ ม็ ี
พืชตระกูลเฟรน เชน เฟรนใบมะขามที่เกษตรกรในบานเรานิยมปลูกใตรังกลวยไม สําหรับเฟรน
นาคราช และเฟรนใบหนัง ซึ่งตลาดตองการมากทัง้ ในและนอกประเทศนัน้ ยังมีการปลูกเลีย้ งกันนอย
มาก จะเห็นไดจากขอมูลของ ITC วาไมตดั ใบทีน่ ยิ มและมีมลู คาซือ้ ขายกันมาก ไดแก เฟรน ใบหนัง
(Leather leaf fern) ซึ่งแหลงผลิตใหญอยูที่ฟลอริดา อเมริกา ใบปาลมไผ (Chamaedorea palm leaf)
มาจากเม็กซิโก ใบยูคาลิปตัส (Eucalyptus) จากอิตาลี ฝรัง่ เศส ใบโปรงฟา (Asparagus plumosus)
จากเคนยาและอิสราเอล เปนตน

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ชนิดไมประดับที่เหมาะสมสําหรับผลิตเพื่อการคา
! ดราเซียนา
Dracaena
ชื่อสามัญ (Common name)
Dracaena sp.
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
Liliaceae
วงศ (Family)
ลักษณะทั่วไป
Dracaena เปนพันธุไมประดับที่มีถิ่นกําเนิดอยูใ นอเมริการเขตรอน, แอฟริกา และ
ประเทศเขตรอนในทวีปเอเชีย แมในปาเมืองไทยทีม่ คี วามชืน้ สูง มีฝนตกก็มขี น้ึ อยูท ว่ั ไปตามธรรมชาติ
เชน ในแถบจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดในภาคใต
Dracaena มีอยูป ระมาณ 40 กวาชนิด (species) และมีหลายพันธุ (varieties) ดวย
กันโดยมีลักษณะทรงตน สีสนั ทีใ่ บแตกตางกัน บางชนิดมีลําตนตัง้ ตรงและมีใบแตกออกรอบๆ ตนไมมี
กิ่งหรือแขนง บางชนิดก็มกี ง่ิ กานแตกแขนงเหมือนพันธุไ มอน่ื ๆ ทั่วๆ ไป ใบเล็กยาวปลายแหลมก็มี ใบ
กวางและยาวปลายมนก็มี บางชนิดมีใบคลายใบไมธรรมดา บางชนิดมีลําตนเปนหนอใหญอยูใ ตดนิ
เรียกวา “Toes” และใชสว นนีข้ ยายพันธุ
การปลูกและการดูแลรักษา
Dracaena เปนไมปลูกเลี้ยงงาย ไมเลือกดินปลูก วัสดุทใ่ี ชปลูกตองมีการระบายนําดี
้
ความชื้นสูง นํ้าไมขัง บางชนิดตัดลําตนเปนทอนแชนาเพี
้ํ ยงเล็กนอยก็เจริญเติบโตอยูไ ดไมตาย เชน
วาสนา เปนตน โดยปกติเปนไมชอบแสงแดดเพียงรําไร ชอบนํามาก
้
การขยายพันธุ
นิยมใชการปกชํา

วาสนา (Dracaena fragrans ‘massageana’)

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ

คูม อื การผลิตไมประดับและไมตัดใบเพื่อการคา 8

วาสนาดาง (Dracaena fragrans ‘Victoriae’)

เข็มสามสี (Dracaena marginata ‘Tricolor’)

กวนอิมดาง (D. Sanderiana ‘Gold’)

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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เข็มสามสี (D. marginata) ในตลาดประมูลตางประเทศ

ออลาย (D. Sanderiana)

ซองออฟอินเดีย (Plomele reflexa ‘Varigatum’)

พันธุไมทน่ี ยิ มปลูกเปนการคา
1. Dracaena fragrans วาสนา
ลักษณะทั่วไป
Dracaena fragrans เปนวาสนาขนาดใหญที่มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศไนจีเรียและ
เอธิโอเปย ลําตนอาจสูงไดถงึ 5-6 เมตร ลําตนแกสนี าตาลอ
้ํ
อน กานใบสัน้ โคนกานใบเปนกาบติด
ลําตน แตกใบออนตรงสวนยอดของลําตนหมุนเวียนรอบลําตนเปนพุมกลม ลักษณะใบคอนขางยาว
ใบโคง ปลายใบลงสูพ น้ื ดิน พืน้ ใบสีเขียวเขมตลอด
การปลูกและการดูแลรักษา
D. fragrans เจริญเติบโตไดในดินแทบทุกชนิด ชอบนํามาก
้
เลีย้ งไดในทีม่ แี สงแดดจัด
หรือจะปลูกในที่รม นิยมใชปลูกลงดินประดับนอกอาคารและปลูกลงกระถางประดับภายในอาคาร
หากจะนํา D. fragrans ที่มีพุมทรงสวยงามหลายยอดใหเหลือตนตอเพียงตนเดียวแลวนิยมตัดสวนยอด
ออกเสียใหเหลือแตตน ไว ไมชาก็จะแตกยอดใหมจากตอเดิม 2-3 ยอด เลี้ยงไวสักพักก็จะไดพุมทึบ
สวยงาม
การขยายพันธุ
โดยการชําสวนยอดของลําตนหรือชําสวนทอนพันธุท ต่ี ดั เปนทอนๆ ก็ได

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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2. Dracaena fragrans ‘massangeana’
ลักษณะทั่วไป
เปนวาสนาทีม่ ขี นาดใหญ มีถน่ิ กําเนิดอยูใ นแอฟริกา ลําตนอาจสูงไดถงึ 6 เมตร ลําตน
แกที่ทิ้งใบแลวสีนาตาลอ
ํ้
อน กานใบสัน้ โคนกานใบเปนกาบประกอบตัดลําตน แตกใบออนตรงสวนยอด
เวียนเปนพุมกลม ลักษณะใบคอนขางยาว ปลายใบแหลม ใบโคง พืน้ ใบสีเขียวมีลายสีเหลืองพาดทับ
กลางใบไปตามความยาวของใบ เปนไมทม่ี ดี อกหอมฉุนสงกลิน่ หอมระยะไกล ดอกเปนชอใหญ กานดอก
ยาวประกอบดวยดอกขนาดเล็กสีเหลืองออนเปนจํานวนมาก
D. fragrans ‘massangeana’ เปนไมที่ไดรับความนิยมและเปนที่รูจักกันอยาง
กวางขวางในประเทศไทย นอกจากจะใชเปนไมกลางแจงประดับภายนอกอาคารแลวยังนิยมใชประโยชน
ในการวางประดับภายในไดอยางดีอีกดวย สามารถปลูกลงกระถางหรือลงดินแลวยังนิยมตัดสวนของ
ลําตน (ตอ) วางแชนาในภาชนะทรงตื
้ํ
น้ วาสนาก็สามารถแตกเปนลําตนและเจริญเติบโตได จัดเปนไม
ประดับภายในขนาดเล็กกะทัดรัดและนารัก
การปลูกและการดูแลรักษา
วาสนาขึ้นงายในดินทุกชนิดเปนไมชอบนําจึ
้ งเจริญเติบโตไดรวดเร็ว ถาปลูกเลีย้ งบริเวณ
ชายนํ้ าทั่วไป หากปลูกลงกระถางควรเปนดินปนทราย และมีอินทรียวัตถุมากๆ โดยปกติเปนไม
กลางแจงแตสามารถเลีย้ งในทีแ่ สงแดดรําไรหรือทีร่ ม พอมีแสงสวางเขาถึงตลอดทัง้ วันได
การขยายพันธุ
การขยายพันธุดวยการชํายอดและชําสวนของลําตน จัดเปนทีข่ ยายพันธุง า ยตนหนึง่
3. Dracaena marginata ‘Tricolor’ เข็มสามสี
ลักษณะทั่วไป
เป นไม ที่ เกิ ดจากการกลายพันธุในประเทศญี่ปุน และนํ าไปขยายและแพรพันธุใน
ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมือ่ ป 1973 ลําตนแกผวิ จะเปนสีนาตาลอ
้ํ
อน แตกกิง่ แขนงตามสวนขอของ
ลําตน ชวงใบถี่ แตกใบออนตรงสวนยอด ลักษณะใบแคบยาว ปลายใบแหลม ใบมีสี 3 สีคอื สีเขียว
สีครีมหรือเหลืองออนและสีแดง แตละสีมีลักษณะเปนสายไปตามความยาวของใบ หากเลี้ยงในที่ที่มี
แสงแดดจัด สีบนใบจะสดในสวยงามมาก ไมนิยมใชเปนไมประดับภายใน สวนมากใชปลูกประดับ
ภายนอกอาคาร
การปลูกและการดูแลรักษา
เปนไมทช่ี อบดินรวนหรือดินปนทราย ตองการนํามาก
้
ปลูกที่มีแสงแดดจัด
การขยายพันธุ
ดวยการชํายอดหรือสวนของลําตน
4. Dracaena sanderiana “ออลาย”
ลักษณะทั่วไป
ถิ่นกําเนิดอยูในประเทศคาเมรูนและคองโก เปนไมทม่ี ลี าต
ํ นเปนขอ ลักษณะใบแคบ
เรียวยาว ปลายใบแหลม กานใบเปนกาบหุม อยูก บั ลําตน แตกใบออนตรงสวนยอดเจริญเปนใบแกเวียน
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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รอบลํ าตน พื้นใบสีเขียวดางขาวเปนทางตามความยาวของใบ เปนไมประดับไดทั้งไมกระถางและ
ลงแปลงประดับนอกอาคาร
การปลูกและการดูแลรักษา
เจริญเติบโตไดดใี นดินปนทราย ตองการนํามาก
้
แตไมถึงกับแฉะ เครือ่ งปลูกควรระบาย
นํ้าดี ชอบแสงแดด ไมชอบที่รม ความชืน้ ปานกลาง
การขยายพันธุ
ดวยการชํายอดหรือชําสวนของลําตน
ตลาดในประเทศ
วาสนาในบานเรามักจะขึน้ อยูต ามปาแถวภาคตะวันออก ที่ จ.ปราจีนบุรี และภาคเหนือ
แถว จ.ลําปาง สวนมากจะเปนพันธุ Dracaena fragrans ‘Massangeana’ สวนพันธุ D. fragrans มักจะ
ขึ้นอยูในปาภาคใตแถว จ.สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช การรับซือ้ ตนพันธุว าสนาสวนมากจะนํามา
จาก จ.ปราจีนบุรี เนือ่ งจากประหยัดคาขนสงกวาแหลงอืน่ ๆ ลักษณะชิน้ สวนทีน่ ามาจะเป
ํ
นตนพันธุท ง้ั
ตนบรรทุกใสรถ 6 ลอมาสงตลาดพอคาคนกลางทีก่ รุงเทพฯ จากนัน้ จึงมาตัดเปนทอนพันธุ นํามาปลูก
เลี้ยงทําเปนไมตอขนาดตางๆ ความตองการใชประโยชนสว นมากจะนิยมใชเปนไมประดับภายในอาคาร
และนอกอาคารไดดี วาสนาทัง้ 2 ชนิดนีเ้ ปนทีต่ อ งการของตลาดมาก
สําหรับพวกเข็มสามสี D. marginata จะใชเปนไมประดับนอกอาคาร เหมาะสําหรับใช
จัดสวนตกแตงสถานที่ ปริมาณการใชภายในประเทศไมคอ ยมากนัก การผลิตของเกษตรกรเปนลักษณะ
ผูผลิตรายยอย อยูแถบบางกรวย ตลิง่ ชัน แตมบี างรายผลิตเพือ่ สงตางประเทศโดยเฉพาะ ซึง่ แหลงผลิต
อยูที่ออมนอย สมุทรสาคร และคลอง 6 รังสิต ปทุมธานี การซือ้ ขายในประเทศจะเปนไมกระถางขนาด
8-10 นิว้ ราคาคอนขางสูง
สวนไมประดับพวกออลาย D. sanderiana และกวนอิมดาง D. sanderiana ‘Gold’
มีแหลงผลิตปริมาณมากอยูแ ถบบางบําหรุ กทม. คลอง 6 รังสิต ปทุมธานี แตการใชภายในประเทศมีไม
มากนัก สวนมากจะสงไปจําหนายตางประเทศ เนือ่ งจากความตองการของตางประเทศยังสูงอยู
ตลาดตางประเทศ
ลักษณะความตองการของตลาดตางประเทศ
การสงวาสนา พันธุที่นิยมสงไดแก Dracaena fragans, Dracaena fragans
‘massangeana’, Dracaena fragans ‘Victoriae’ ตลาดรับซื้อสวนมากจะอยูในประเทศญี่ปุน,
ซาอุดอิ าราเบีย
ในตลาดประเทศซาอุ ดิ อ าราเบี ย นิ ย มท อ นพั น ธุ  3 ขนาดคื อ ขนาดความยาว
30-60-90 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางขนาด 1 ½-2 นิ้ว ลักษณะการสงเปนทอนตองมีรากออก
และมีตุมตาแตกหนอ 2-3 ตา การสงตองทําการลางรากและปองกันเสียหายจากการขนสงตองหุม สวน
หัวทอนพันธุดวยกระดาษ แลวจึงเรียงสลับหัวทายลงในกลองกระดาษขนาด 1.2x.70x.50 เมตร
ชองวางระหวางทอนพันธุอ าจจะใสวสั ดุปอ งกันการชํา้ เชนเศษกระดาษ การขนสงทางเครือ่ งบิน

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ตลาดประเทศญี่ปุน นิยมทอนพันธุ 3 ขนาดเชนเดียวกับตลาดซาอุดอิ าราเบีย แตทอน
พันธุไมมีราก การสงทอนจะตองหุมหัวทายดวยขี้ผึ้ง เพือ่ ปองกันความชืน้ และปองกันทอนพันธุเ สียหาย
ทอนพันธุจ ะบรรจุในตู Contianer ขนาด 20x10x15 ฟุต ขนสงโดยทางเรือ
การสงออกไมประดับชนิด Dracaena sanderiana พันธุที่นิยมสงไดแก กวนอิมดาง
(Dracaena sanderiana ‘Gold’) ประเทศที่รับซื้อไดแก ประเทศญี่ปุน ลักษณะการสงจะเปนทอนพันธุ
ลางราก ขนาด 10-15 เซนติเมตร และขนาด 70 เซนติเมตร ปจจุบนั เปนทีต่ อ งการของตลาดมาก
การสงไมประดับชนิด Dracaena marginata พันธุที่นิยมสงไดแก เข็มแดงใบออน
(Sunset) เข็มสองสี (Bicolor) เข็มสามสี (Tricolor) ประเทศที่รับซื้อไดแก ประเทศญี่ปุน ลักษณะการชํา
จะเปนทอนพันธุห รือทอนพันธุล า งราก ขนาด 20-25 เซนติเมตร

! ซองออฟอินเดีย
Song of India
ชื่อสามัญ (Common name)
Pleomele reflexa ‘Variegatum’
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
Liliaceae
วงศ (Family)
ลักษณะทั่วไป
ซองออฟอินเดียหรือ Pleomele reflexa ‘variegatum’ จัดเปนไมกอขนาดกลาง มีถน่ิ
กําเนิดอยูในอินเดียตอนใตและศรีลงั กา ลําตนกลม สีนาตาลอ
้ํ
อน แตกแขนงตามขอและแตกหนอจาก
โคนของลําตน ชวงใบถี่ แตกใบออนตรงสวนยอด แขนงใบเวียนรอบลําตน กานใบสัน้ มีลกั ษณะเปนกาบ
หุมลําตน ใบแคบ กวางประมาณ 1-1.5 นิว้ ความยาวของใบประมาณ 6-8 นิว้ ปลายใบเรียว แหลม
ริมใบดางสีเหลือง สวนกลางของใบสีเขียว ซองออฟอินเดียเปนไมประดับทีม่ ลี กั ษณะสวยงามมาก นิยม
ใชเปนไมประดับนอกอาคาร ไมนยิ มใชประดับภายใน
การปลูกและการดูแลรักษา
ซองออฟอินเดีย ชอบดินปนทรายหรือดินรวนซุย การเจริญเติบโตชา ชอบนํ้ามาก
ตองการแสงแดดจัดตลอดวัน หากเลีย้ งในทีร่ ม สีใบจะไมสดและทิง้ ใบงาย
การขยายพันธุ
โดยวิธกี ารตอนและชํา
ตลาดตางประเทศ
การส ง ออกไม ป ระดั บ สกุ ล Pleomele ตลาดต า งประเทศนิ ย ม 2 ชนิ ด คื อ
ซองออฟอินเดีย (Pleomele reflexa ‘variegatum’ (Song of India)) และซองออฟจาไมกา (Pleomele
reflexa ‘Green’ (Song of Jamica)) การสงออกจะเปนทอนพันธุล า งราก ขนาด 20 เซนติเมตร

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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! หมากผูหมากเมีย
Cordyline
ชื่อสามัญ (Common name)
Cordyline sp.
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
Agavaceae
วงศ (Family)
ลักษณะทั่วไป
หมากผูหมากเมียมีถน่ิ กําเนิดในเขตรอน เชน อินเดีย, ไทย, มาเลเซีย, บราซิล,
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด เปนไมใบทีม่ สี สี นั งดงามมาก และเปนไมประดับตนหนึง่ ทีม่ คี วามงามและ
นิยมกันมาก ในเมืองไทยเราพบหมากเมียปลูกเปนไมประดับกันอยูท ว่ั ๆ ไป นอกจากจะมีคณ
ุ สมบัตใิ น
ความงามแลว ยังขยายพันธุและปลูกไดงายๆ จึงนิยมปลูกกันเปนไมประดับทัว่ ๆ ไป ทัง้ ทีป่ ลูกลงดินและ
ปลูกเปนไมกระถาง ลักษณะของหมากผูหมายเมียนั้นคลายกับพันธุไมพวก Dracaena ในทาง
พฤกษศาสตรนั้นดอกของหมากผูหมากเมียมีขนาดดอกเล็กวาดอกของพวก Dracaena และรังไขของ
หมากผูห มากเมียก็ตา งกันกับของ Dracaena คือ รังไขหมากผูหมากเมียนั้นประกอบดวยไขหลายฟอง
หรือเมื่อเกิดเปนเมล็ดมีหลายเมล็ด สวนของ Dracaena มีรังไขที่มีไขฟองเดียว เมือ่ เกิดเปนเมล็ดก็มี
เมล็ดเดียวในรังไขหนึง่ รังไข
หมากผูหมากเมียทัง้ ชนิดทีเ่ ปนตนไมและเปนไมพมุ สวนมากมีลําตนเดีย่ ว แตบางชนิด
บางพันธุหรือบางโอกาสก็แตกกิ่งแตกแขนงออกจากตนเดิมก็ไดใบจะแตกออกที่ยอดของลําตนหรือยอด
กิ่งที่แตกออก บางชนิดมีลําตน 35-40 ฟุต ใบมีสสี นั ตางๆ กัน ตั้งแตสีเขียวแก สีเขียวออน สีชมพู
สีแดง สีกุหลาบ หรือลายๆ สีรวมกันในใบเดียว เชนพวกที่เรียกวาสามสี ดอกไมสวยงามเปนชอ ดอกมี
ขนาดเล็กๆ สีชมพู หรือสีขาว
การปลูกและการดูแลรักษา
หมากผูหมากเมียชอบดินทีม่ อี าหารพืชมากๆ มีพวกอินทรียวัตถุสูง และมีความชืน้ สูง
ดวย บางชนิดไมชอบแสงแดดจัด จะเจริญเติบโตไดดใี นทีร่ ม รําไร แตกม็ หี ลายชนิดทีช่ อบขึน้ ในทีก่ ลาง
แจงถูกแสงแดดโดยตรง บางชนิดถูกแสงแดดโดยตรงจะทําใหใบไหมเปนวงกลมหรือปลายใบไหม หมาก
ผูหมากเมียสวนมากที่มีสีเขียว จะทนแดดไดดีกวาพวกที่มีสีสันมากๆ
ในการปลูกหมากผูหมากเมียในกระถางนั้น ดินปลูกควรมีสวนผสมระหวางดินรวน
อยางดี 3 สวน ใบไมผุหรือปุยหมัก 2 สวน ทรายหยาบหรืออิฐขนาดเล็ก 2 สวน ปุยคอกที่แหงดีแลว 1
สวน ในปที่ 2 หลังจากทีป่ ลูกในกระถางแลว ถาหากรากแตกจากลําตนเหนือดินใหเติมดินรวนลงใน
กระถางอีกเพือ่ ปดรากหรือกลบโคนตน
หมากผูหมากเมียสวนมากมีลําตนสูงชลูด และมีหมากผูหมากเมียหลายชนิดที่มีลําตน
สูงชลูดและลําตนไมแข็งแรงพอที่จะตานทานนํ้าหนักของใบทีย่ อดได จะทําใหตน ออนโนมลงอาจทําให
ตนหรือกิ่งหักได จึงควรมีหลักไมปก มัดผูกยึดลําตนใหตง้ั ตรงไวดว ย
สวนการดูแลอื่นๆ เชนการใหน้าและโรคแมลงคงเหมื
ํ
อนพันธุไ มทว่ั ๆ ไป

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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การขยายพันธุ
หมากผูหมากเมียขยายพันธุไดงายโดยการปกชํากิ่ง หรือตอนยอด นาน 2-3 อาทิตยก็
ออกราก ตาอยูร อบๆ ตน และรอบกิง่ ถาใชกิ่งปกชํา ใหตดั ตนหรือกิง่ เปนทอนยาวประมาณ 3-5 นิว้ ปก
ลงในกระบะชําทรายหรือขี้เถาแกลบก็ได ถาหากจะใชวิธีขยายพันธุ โดยการแบงกอก็อาจทําได ถาหาก
ปลูกในกระถางมีหนอแตกขึ้นมาจากโคนตนใตดนิ เมือ่ เปลีย่ นกระถางใหมอาจใชมดี คมๆ ตัดโคนตนใต
ดินใหหนอใหมมรี ากติดมาดวยนําไปปลูกก็ได การขยายพันธุดวยเมล็ดทํากันในเมือ่ ตองการลูกผสมใน
การผสมพันธุเ ทานัน้
พันธุไมทน่ี ยิ มปลูกเปนการคา
1. Cordyline fruticosa ‘Kiwi’ เพชรไพลิน
ลักษณะทั่วไป
หมากผูหมากเมียพันธุน ม้ี ลี กั ษณะใบเปนรูปใบพายขนาดเล็ก ยาวไมเกิน 1 ฟุต กวาง
ไมเกิน 3 นิว้ แผนใบตึงเรียบ สีใบมีแถบสีชมพูออ น ชมพูแก สีเหลืองออนสอดสลับเปนริว้ บนพืน้ ใบ
สีเขียว แถบสีแตละสีมขี นาดไมเทากัน การเรียงตัวของใบ กานใบชิดแนนชูแผนใบตัง้ และจะคอยงุม ลง
เมื่ออายุมากขึ้น ลําตนมีขอ ปลองถี่ ขนาดเล็กกวา 1 นิว้
2. Cordyline terminalis ‘Amabilis’ เพชรชมพู
ลักษณะทั่วไป
หมากผูหมากเมียชนิดนี้มีลักษณะใบเปนรูปใบพายขนาดใหญ มีความหนา ผิวเนื้อ
ละเอียด เรียบเปนมัน กวางเกินกวา 8 นิว้ ยาวเกิน 2 ฟุต สีของใบฉาบเคลือบดวยสีเทาออนริมขอบใบ
ขลิบดวยสีงาชางจากฐานใบเปนแถบยาว ซึง่ บางครัง้ ก็ยาวตลอดขอบริมใบ การเรียงตัวของใบ กานใบ
เบียดชิดลําตน เรียงตัวแบบบันไดเวียน มีสายสีชมพู ขาวนวล ฟาออน เปนริว้ ละเอียดบนกานใบ
โดยตลอด ลําตนมีขนาดโตเกิน 1 นิว้
ตลาดในประเทศ
หมากผู  ห มากเมี ย เป น ไม ป ระดั บ ที่ มี ก ารผลิ ต เพื่ อใช ป ระดั บ นอกอาคารและเหมาะ
สําหรับเปนไมจัดสวน การผลิตของเกษตรกรเปนลักษณะผูผ ลิตรายยอยอยูแ ถบบางกรวย, ตลิง่ ชัน การ
ซื้อขายสวนมากจะเปนไมกระถางขนาด 10 นิว้ ราคาขายปลีกกระถางละ 10-15 บาท พันธุท น่ี ยิ มปลูก
ไดแก เพชรไพลิน Cordyline fruticosa ‘kiwi’ เพชรชมพู C. terminalis ‘Amabilis’ และเพชรนําหนึ
้ ง่
C. fruticosa ‘Prins Albert’
ตลาดตางประเทศ
การสงหมากผูหมากเมีย พันธุที่นิยมสงไดแก เพชรชมพู Cordyline terminalis
‘Amabilis’ และ เพชรไพลิน Cordyling fruticosa ‘kiwi’ ประเทศที่รับซื้อสวนมากจะเปนแถบเอเชีย ซึง่ ได
แก ญี่ปุน ไตหวัน ฮองกง บรูไน และออสเตรเลีย ลักษณะการสงจะเปนตนพันธุล า งราก และทอนพันธุ
ขนาด 30 เซนติเมตร

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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! ดิฟเฟนบาเกีย
Dieffenbachia
ชื่อสามัญ (Common name)
Dieffenbachia sp.
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
Araceae
วงศ (Family)
ลักษณะทั่วไป
Dieffenbachia มีถิ่นกําเนิดแถบประเทศในเขตรอนทัว่ ๆ ไปในอเมริกาใตและหมูเ กาะ
อินดีสตะวันตก คําวา Dieffenbachia เปนชือ่ ทีไ่ ดรบั เกียรติมากจาก J-F Dieffenbach นักพฤกษศาสตร
ชาวเยอรมัน Dieffenbachia เปนไมท่ีนิยมปลูกเปนไมกระถางกันมากทัว่ ไปในเขตรอน ใชประดับภายใน
อาคารและนอกอาคาร เปนพันธุไ มประดับทีไ่ ดรบั ความนิยมในประเทศไทยในปจจุบนั Dieffenbachia
สวนมากชอบขึ้นในที่รม เราจึงถือเปนไมในรม
ลักษณะของตนเปนไมกอ อวบนํา้ ไมมเี นือ้ ไม ลําตนกลม สูงประมาณ 4 ฟุต ใบใหญ
เปนใบเดี่ยว มีจดุ หรือมีสสี นั สลับเปนลายขาวครีม บนพืน้ ใบสีเขียว มีกาบใบหอหุม ลําตนอยู
การปลูกและการดูแลรักษา
การปลูกพวก Dieffenbachia ไมชอบแดดจัด ตองการดินที่มีอินทรียวัตถุมากๆ
โดยเฉพาะดินที่ปลูก Dieffenbachia ในกระถางควรมีพวกปุยหมักและปุยคอกมากๆ พรอมดวยการ
ระบายนํ้าตองดีพอ และควรเก็บความชืน้ ได ไมขงั นํ้าจนเกินไป ในหนาหนาวตองรดนําน
้ อยลงเพราะ
อาจจะเกิดเชือ้ ราทีม่ ากับความหนาวได
การขยายพันธุ
วิธีที่งายและนิยมกันมาก คือการปกชําตน โดยตัดลําตนทีแ่ กมาตัดเปนทอนๆ ยาว
ประมาณ 2 นิ้ว ใหมตี าติดมาดวยทุกทอนทีต่ ดั ออก เคล็ดลับในการขยายพันธุค อื ทอนพันธุต อ งสะอาด
ใชเครื่องมือหรือมีดทีม่ คี วามคม แลวการตัดเมือ่ ตัดแลวควรทิง้ ไวราว 2 ชม. เพื่อใหยางแหงสมานแผล
การปกชําควรรดนํายาจํ
้ าพวกกําจัดเชือ้ รา (fungicide)
วิธีการปกชํ าแบบตามแนวนอน ใหทอนพันธุจมลงในกระบะทรายหรือขี้เถาแกลบ
ประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงของทอนพันธุ เมือ่ ทอนพันธุแ ตกออกเปนใบประมาณ 2 ใบ แลวจึงแยก
ปลูกในดินหรือในกระถางตอไป สวนการขยายพันธุอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหไดตน ทีง่ ามและโตเร็วก็คอื การ
ตอนยอด เมื่อรากงอกดีแลวก็ตดั ยอดมาปลูกในกระถางไดเลย
พันธุไมทน่ี ยิ มปลูกเปนการคา
1. Dieffenbachia amoena “ Giant Dumbcane”
ลักษณะทั่วไป
จัดเปน Dieffenbachia ขนาดใหญตนหนึ่ง ถิน่ กําเนิดอยูใ นประเทศโคลัมเบีย ลําตนอวบ
อวน เสนผาศูนยกลางประมาณ 2 ½ นิว้ ถึง 3 นิว้ ตนที่เจริญเต็มที่อาจจะสูงได 1.5 เมตร ถึง 2 เมตร
ใบยาว 20-22 นิว้ ความกวางของใบประมาณ 10 นิว้ รูปใบยาว มีลกั ษณะเหมือนใบพาย โคนใบมน
ปลายใบมนแหลม พื้นใบสีเขียว มีลายสีขาวเริม่ จากแนวเสนกลางใบออกไปทางริมใบสองขาง ลายไม
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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เปนระเบียบและไมติดตอกัน เปนปน ชัดเจนวาเปนลายขาวสลับพืน้ ใบสีเขียวไปตลอดทัง้ ใบ กานใบยาว
ใชเปนไมตกแตงภายในไดดี เพราะเปนไมใบหนาและมีลาต
ํ นแข็งแรงหรือจะใชปลูกลงดินตกแตงบริเวณ
ภายนอกอาคาร สวนที่ไมไดรับแสงจัดนักก็ได
2. Dieffenbachia amoena “Tropic snow”
ลักษณะทั่วไป
เปน Dieffenbachia ที่มีขนาดใหญอกี ตนหนึง่ พอๆ กับ Dieffenbachia amoena ทั้ง
ลักษณะลําตนและขนาดของใบผิดกันแตทก่ี า นของ “Tropic snow” สั้นกวา ลักษณะรูปใบสัน้ และปอม
กวาเสนใบเปนรองเนนแผนใบดูเปนริว้ ๆ พื้นใบสีเขียว มีลายขาวเปนปน ขนานไปกับแนวเสนกลางใบทัง้
สองดาน ซึ่ง D. amoena “Tropic Snow” มองดูรอบๆ ทัง้ ใบ จะมีสว นทีเ่ ปนสีขาวอยูต รงสวนกลางใบ
มากกวา D. amoena
ตลาดในประเทศ
Diffenbachia ตลาดภายในประเทศยั ง มี ค วามนิ ย มอยู  ม าก โดยเฉพาะพั น ธุ 
Dieffenbachia amoena ‘Tropic Snow’ และ D. amoena ‘Snow drop’ โดยใชเปนไมประดับในอาคารที่
ดีตนหนึ่ง แตการผลิตของเกษตรกรยังขาดความสมํ่าเสมอของขนาด ถามีการปรับปรุงการผลิตใหมี
ขนาดที่สมํ่าเสมอความตองการของตลาดจะเพิ่มมากขึ้น สวนมากเกษตรกรจะปลูกไมชนิดนีล้ งกระถาง
ขนาด 10-12 นิว้ ซึง่ นับวาเหมาะสมและเปนทีต่ อ งการของตลาด ราคาจําหนายจัดวาเปนไมทร่ี าคาดี
การผลิตก็อยูแ ถวบางกรวย บางบําหรุ ตลิง่ ชัน บางใหญ คลอง 6 ปทุมธานี
ตลาดตางประเทศ
การสงออกไมประดับสกุลดิฟเฟนบาเกีย Dieffenbachia ตลาดตางประเทศนิยมพันธุ
คือ D. amoena ‘Tropic snow’ D. amoena ‘Snow drop’ ประเทศไทยสงออกไมประดับสกุลนีไ้ ป
จําหนายที่ประเทศญี่ปุนและประเทศเนเธอรแลนด ลักษณะการสงออกจะเปนตนพันธุล า งรากขนาดตน
พันธุความสูง 30-50 เซนติเมตร กอนสงตองงดการใหนา้ํ 1 วัน เนือ่ งจากใหนาจะทํ
้ํ
าใหใบสดเปราะ
และหักงาย สวนรากจะหุมดวยขุยมะพราว

หมากผูห มากเมีย
(Cordyline terminalis)

ดิฟเฟนบาเกีย
(Dieffenbachia amoena ‘Snow drop’)

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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สภาพการปลูก Dieffenbachia ในโรงเรือน

ดิฟเฟนบาเกีย
(Diffenbachia amoena ‘Tropic snow’)

ไทร (Ficus benjamina)

อโกลนีมา
(Aglaonema crispum “”Silver Queen)

อโกลนีมา
(Aglaonema nitidum ‘Varigatum’)

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ

คูม อื การผลิตไมประดับและไมตัดใบเพื่อการคา 18

! อโกลมีนา
Chinese evergreen
ชื่อสามัญ (Common name)
Aglaonema sp.
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
Araceae
วงศ (Family)
ลักษณะทั่วไป
Aglaonema หรือไมสกุลเขียวหมื่นป มีถน่ิ กําเนิดกระจัดกระจายอยูต ามประเทศตางๆใน
ทวีปเอเชีย ตามปาที่มีฝนตกชุกและความชื้นสูง ใชปลูกเปนไมกระถางในรมหรือปลูกลงแปลงในดิน
ตามรมตนไม ไมชอบแสงแดดโดยตรง ชอบที่รมชุมชื้น ในเมืองไทยมีไมสกุลนี้ขึ้นในปาอื่นทั่วไป
Aglaonema เปนไมทม่ี ลี กั ษณะคลายไมในสกุล Dieffenbachina มาก แตมขี นาดเล็กกวา การเจริญ
เติบโตชากวามาก Aglaonema มีลําตนกลมตรง ขอถี่ แตกใบออนตรงสวนยอดของลําตนทีละใบ มีบาง
ชนิดทอดลําตนเลือ้ ยไปตามผิวดิน แตกรากไดทกุ ขอของลําตนมีกา นใบยาว สวนทีต่ ดิ กับใบกลม สวนที่
ติดกับลําตนเปนกาบ รูปใบคลายใบพาย แคบเรียวแหลม บางชนิดใบปอมคลายใบโพธิก์ ม็ ี พื้นใบสีเขียว
เขมเปนมันกวาพวก Dieffenbachia นอกจากใบจะเปนสีเขียวเขมแลวอาจมีลายสีแดง จุดสีขาวบนใบบาง
ก็เปนได ดอกของ Aglaonema เหมือนกับดอกไมในตระกูล Arum ทั่วๆ ไป คือเปนกาบหุม ปลีเกสร
ออกดอกเปนกลุม สีเขียวออนหรือสีขาวอมเขียว ลําตนเมื่อตัดออกจะมียางอาจจะทําใหคนั ได แตความ
รุนแรงนอยกวา Dieffenbachia
การปลูกและการดูแลรักษา
Aglaonema เปนไมที่มีถิ่นกําเนิดอยูใ นเขตรอน ตามปาทีม่ ฝี นชุกจึงเปนไมทต่ี อ งการ
ความชื้นในอากาศสูง ชอบอยูใ นทีร่ ม หรือทีม่ แี ดดรําไรไมมากชัว่ โมงนัก เครือ่ งปลูกควรเปนดินรวน อาจ
จะปนทรายหยาบ อิฐทุบ เศษถานกอนเล็กๆ เพื่อชวยใหการระบายนํ้าในกระถางดีขน้ึ ใบไมผุชวยให
เครื่องปลูกเก็บความชุมชื้นไวไดดี จึงเหมาะที่จะใชเปนภายในนิยมทั้งปลูกประดับเพียงตนเดี่ยวใน
กระถางเล็กๆ หรือจะปลูกรวมเปนกลุม ใหญๆ ก็สวยงามเชนกัน หากใชเปนไมภายใน คอยระมัดระวังให
เครื่องปลูกชุมอยูเ สมอ หากปลูกประดับนอกอาคารควรเปนทีท่ ไ่ี มไดรบั แสงแดดจัดมากนัก
การขยายพันธุ
การขยายพันธุน ยิ มใชการติดยอดหรือสวนของลําตนเปนทอน แลวนําไปชํา บางชนิด
แตกหนองาย การแยกหนอจึงเปนวิธกี ารขยายพันธุท ด่ี กี วาและไดผลแนนอนอีกวิธหี นึง่
พันธุไมทน่ี ยิ มปลูกเปนการคา
1. Aglaonema nitidum ‘Curtisii’ อโกลนีมาลายแตง
ลักษณะทั่วไป
อาโกลนีมาลายแตงมีถน่ิ กําเนิดอยูใ นมาเลเซีย ลักษณะในรูปใบพาย ปลายแหลมโคน
ใบสอบเขาหากานใบ กานใบยาว ชองใบถี่ พื้นใบสีเขียว มีลายสีเทาเงิน พาดเปนทางเล็กๆ ไปตามแนว
เสนใบ ลายถี่ ทิง้ ชองวางพืน้ ใบสีเขียวระหวางลาย มีความกวางกวาลายเล็กนอยมีลายตลอดไป ไมทง้ิ ใบ
งาย อาโกลนีมา ลายแตงมีลกั ษณะใบและลายทีใ่ บสวยงาม เหมาะจะใชเปนไมประดับ
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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การปลูกและการดูแลรักษา
อาโกลนีมาลายแตงเจริญเติบโตไดในดินแทบทุกชนิด หากปลูกลงกระถางเครือ่ งปลูก
ควรระบายนํ้าไดดี ควรเลีย้ งในทีท่ แ่ี ดดรําไร ไมชอบแสงแดดจัด ความชืน้ ในอากาศพอสมควร
การขยายพันธุ
โดยการตัดสวนยอดหรือลําตนไปชํา
2. Aglaonema crispum ‘Silver Queen’
ลักษณะทั่วไป
เปนไมลกู ผสมระหวาง A. nitidum “Curtisii” A. pictum “Tricolor” เปนไมทม่ี ลี กั ษณะ
ใบแคบ รูปใบยาว ปลายแหลม โคนใบคอยเรียวสอบเขาหากานใบ พืน้ ใบสีเขียวมีลายสีเทาเงินเปนแถบ
กวางๆ ปายทับไปตามแนวเสนใบ เวนทีว่ า งระหวางลายเปนพืน้ สีเขียวเพียงเล็กนอยความยาวของใบอาจ
ถึง 15 นิว้ ความกวาง 2-5 นิว้ หรือมากกวานีเ้ ล็กนอย กานใบสีเขียวเขม
การปลูกและการดูแลรักษา
นิยมปลูกรวมกันหลายๆ ตนใหเปนกอใหญ เพือ่ ใชเปนไมประดับ เจริญงอกงามใน
ดินรวนซุยที่มีอินทรียวัตถุบาง เครือ่ งปลูกควรเก็บความชืน้ และระบายไดดี ชอบทีร่ ม ถึงแดดรําไร ไม
ชอบแสงแดดจัด ความชืน้ ในอากาศพอสมควร
การขยายพันธุ
โดยการตัดยอดหรือสวนของลําตนไปชํา
3. Aglaonema nitidum ‘ Variegatum’ ลิ้นกระทิงดาง
ลักษณะทั่วไป
Aglaonema nitidum ‘ Variegatum’ จะมีถน่ิ กําเนิดอยูใ นประเทศใดไมปรากฏแนชดั
ไมตนนี้เปนตนที่ไดพบเห็นและเก็บนํามาขยายพันธุจากปาทางภาคใตของประเทศไทย เชนปาบริเวณ
เขาชอง จังหวัดตรัง และปาในจังหวัดชุมพร และตะกั่วปา ในบริเวณที่พบมักจะพบ A. nitidum ขนาด
ใหญ ที่ ติ ด เมล็ ด แล ว รวมอยู  ด  ว ยเป นจํ านวนมากสันนิ ษฐานวาคงจะเกิ ดจากการกลายพันธุมาจาก
A. nitidum เพราะลักษณะโดยทั่วไปกลาวคือ กานใบยาว ใบรูปใบพาย ปลายแหลม โคนใบสอบเล็กนอย
เขาหากานใบ ชองใบถี่ กานใบสวนทีเ่ ปนกาบสูงเกือบชิดโคนใบ พืน้ ใบสีเขียวเหลานีเ้ ปนสวนทีเ่ หมือน
กันของ Aglaonema สองตนนี้ แตตน ลิน้ กระทิงดางมีสว นทีแ่ ตกตางกวาคือ มีลายสีเทาเงินขนาดใหญ
พาดทับไปตามแนวเสนกลางใบ เปนสวนแตกตางที่จะแยก Aglaonema ‘ลิ้นกระทิงดาง’ และ A. nitidum
อยางเดนชัด
การปลูกและการดูแลรักษา
A.nitidum ‘Variegatum’ ลิ้นกระดาง ใชเปนไมประดับไดดเี ชนเดียวกันกับ A. nitidum
เพราะเปนไมท่ีคุน ตอสภาพดินฟาอากาศในบานเราเปนอยางดี เครือ่ งปลูกควรเปนดินทรายหรือดินทีม่ ี
อินทรียวัตถุมากๆ การระบายนําดี
้ ชอบทีร่ ม พอมีแสงสวางเขาถึง ไมชอบแสงแดดจัด ตองการความชืน้
ในอากาศสูง
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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การขยายพันธุ
ขยายพันธุด ว ยการตัดยอดและสวนของลําตนเปนทอนๆ ไปชํา
ตลาดในประเทศ
การผลิตไมประดับพวก Aglaonema ซึ่งจัดเปนไมประดับทีต่ ลาดมีความตองการมาก
พอๆ กับพวก Dieffenbachia พันธุที่นิยมปลูกก็คือ Aglaonema crispum ‘Silver Queen’ โดยปลูกลงใน
กระถางขนาด 10 นิว้ ปลูกหลายๆตน ทําใหเปนกลุม คงดูสวยงาม ความตองการใชสว นมากจะนําไปใช
ในการประดับภายในอาคาร แหลงผลิตและซื้อขายกันจะอยูบริเวณบางบําหรุ, คลอง 6 ปทุมธานี
บางกรวย บางใหญ ซึง่ เปนการผลิตของเกษตรกรรายยอยๆ
ตลาดตางประเทศ
การสงออกไมประดับสกุล Aglaonema ไปจําหนายตางประเทศ พันธุที่นิยมไดแก
Aglaonema nitidum และ Aglaonema crispum ‘Silver Queen’ ประเทศไทยสงไมประดับสกุลนี้ไป
จําหนายประเทศญี่ปุน ไตหวัน เนเธอรแลนด ลักษณะการสงออกจะเปนตนพันธุล า งรากขนาด 14-15
เซนติเมตร

! ไทร
Ficus
ชื่อสามัญ (Common name)
Ficus sp.
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
Moraceae
วงศ (Family)
ลักษณะทั่วไป
ไทร มีถิ่นกําเนิดอยูท ว่ั ไปตามแถบพืน้ ทีเ่ ขตอบอุน ของโลก และมีมากชนิดในประเทศ
เขตรอน โดยเฉพาะทางทวีปเอเชีย เชน อินเดีย ไทย จีน และทางแหลมมาลายู ไทรเปนพวกไมยืนตนที่
มีใบเขียวตลอดป มีทง้ั ไมพมุ เลือ้ ยและยืนตน นอกจากไทรแลวก็มมี ะเดือ่ โพธิ์ ยาง ไทร กราง และตน
ตุกแก ไมเหลานีเ้ ปนไมในวงศ Moraceae จัดเปนไมยืนตนขนาดใหญมีแตตนตุกแกเทานั้นที่จัดเปน
ประเภทไมเลือ้ ย ลําตนแข็งแรง บางชนิดทรงพุม โปรง บางชนิดทรงพุม หนาทึบ ใบของไทรมีรปู ราง
ลักษณะตางๆ กันหลายชนิด โดยมากมักมีสีเขียว บางชนิดใบเขียวดํา ขาวหรือสีครีม และทีด่ า งขาวปน
สีเทาก็มี ไทรบางชนิดมีรากอากาศหอยยอยแลดูสวยงามมาก เชน ไทรยอย (Ficus benjamina) ที่เรา
รูจ กั กันดี
การปลูกและการดูแลรักษา
โดยปกติไทรเปนไมกลางแจงภายนอกอาคารที่มีบริเวณกวางๆ เพือ่ ชวยใหรม เงาแตมี
ไทรหลายชนิดดวยกันที่สามารถนํามาเลี้ยงในที่รมหรือที่มีแสงแดดเพียงรําไร เพื่อใหปรับตัวและใชตก
แตงภายในอาคารไดอยางดียง่ิ
การขยายพันธุ
ไทรเปนไมทข่ี ยายพันธุง า ย อาจทําไดโดยการตอน เพาะเมล็ดและปกชํา ไทรเปนไมที่
ไมเลือกดินปลูกเจริญเติบโตไดในดินทุกชนิด
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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พันธุไมทน่ี ยิ มปลูกเปนการคา
1. Ficus benjamina ‘Weeping Fig’ ไทรยอย
ลักษณะทั่วไป
ไทรจําพวกใบเล็กหรือที่รวมเรียกกันวาไทรยอยซึ่งมีหลายตนหลายพันธุ Variety แตละ
พันธุมีลักษณะใบแตกตางกันเพียงเล็กนอย โดยทั่วไปจะยาวประมาณ 1-2 นิว้ บางพันธุร มิ ใบยกขึน้ หอ
ตัวเล็กนอย สีเขียวเปนมัน เปนไมทม่ี พี มุ ทรงหนาทับลําตนสูงใหญ กานใบออนแผกง่ิ สาขาทิง้ ใบหอย
ระยาแลดูสวยงาม มีรากอากาศแตกยอยลงสูพ น้ื ดินเปนจํานวนมาก
การปลูกและการดูแลรักษา
นิยมใชเปนไมประดับภายในอาคาร การบํารุงรักษางาย เจริญเติบโตไดดใี นดินรวนหรือ
ดินปนทรายทีม่ กี ารระบายนํ้าดี โดยปกติเปนไมชอบแสงแดด จัดเปนไมกลางแจง แตสามารถนํามาเลีย้ ง
ใหปรับอยูใ นทีร่ ม พอมีแสงสวางถึงหรือทีแ่ ดดรําไรได
การขยายพันธุ
การขยายพันธุ นิยมใชกิ่งเปนพุม มาตอนเพียงกิ่งเดียว ซึ่งเปนวิธีที่งายและไดผล
รวดเร็ว นอกจากนี้ยังขยายพันธุไดโดยการเพาะเมล็ดและปกชํา
2. Ficus elastica ‘Decora’ ยางดํา (black prince)
ลักษณะทั่วไป
ยางดําหรือ F. elastica ‘Decora’ เปนไมยนื ตนขนาดใหญแตกกิง่ กานสาขาเปนจํานวน
มากใบดกทําใหพุมทรางแนนทึบ มีถน่ิ กําเนิดอยูใ นอินโดนีเซีย มีใบขนาดกวางประมาณ 6-8 นิว้ ความ
ยาว 8-10 นิว้ กานใบสัน้ ปลายใบมน มีกง่ิ แหลมเล็กนอย โคนใบมน ใบหนาแข็ง พืน้ ใบสีเขียวเขม
เกือบดํา เสนกลางใบและยอดออน เปนสีแดงสด ใชเปนไมประดับภายในและภายนอกอาคารไดดี
การปลูกและการดูแลรักษา
เครื่องปลูกควรเปนดินรวนหรือดินปนทรายและระบายนําได
้ ดี ชอบแสงแดดแตสามารถ
ปรับตัวใหอยูใ นรมหรือทีแ่ ดดรําไรได
การขยายพันธุ
ขยายพันธุดวยการปกชํากิง่ และตอน
3. Ficus elastica ‘Variegata’ ยางดาง
ลักษณะทั่วไป
ยางดางหรือ F. elastica ‘Variegata’ เกิดจากการกลายพันธุในประเทศเบลเยี่ยม จัด
เปนไมยืนตนขนาดใหญ มีทรงพุมหนาทึบ มีรากอากาศแตกตามลําตนและกิง่ กานใบสัน้ ลักษณะใบยาว
ปลายกิ่ง ใบมนมีตง่ิ แหลมเล็กนอย โคนใบมน ใบกวางประมาณ 4-6 นิว้ ยาวประมาณ 8-10 นิว้ ใบ
หนาและคอนขางแข็ง เสนกลางใบสีครีม สวนกลางใบสีเขียวเขมปนสีเขียวอมเทา ริมใบดาง เหลืองและ
สีครีม ยอดออนเปนสีแดงสด

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ

คูม อื การผลิตไมประดับและไมตัดใบเพื่อการคา 22

การปลูกและการดูแลรักษา
ไมควรใชเปนไมประดับภายในอาคารที่ที่แสงแดดเขาไมถึง เหมาะสําหรับที่จะใชเปน
ไมประดับภายนอกอาคาร เจริญเติบโตไดดใี นดินปนทราย เครือ่ งปลูกควรมีความชืน้ อยูเ สมอเปนไมไม
ชอบแฉะ อยาใหนาขั
้ํ งในเครือ่ งปลูกได ชอบแสงแดดจัด ถาเปนทีร่ าไรควรให
ํ
น้าน
ํ อยลง
การขยายพันธุ
ขยายพันธุดวยการตอนกิ่งและปกชํา
ตลาดในประเทศ
ไทรเปนไมประดับที่เหมาะสํ าหรับใชเปนไมประดับภายในอาคารอยางมาก ความ
ตองการสวนมากจะเปนไทรยอย ยางดํา และยางดาง ลักษณะการผลิตสวนมากจะใชวธิ กี ารตอนและ
มาปลูกลงกระถางขนาด 12 นิว้ นําไปประดับในอาคาร แหลงซือ้ ขายและแหลงผลิตอยูแ ถบบางกรวย
ทหารราบ 11 เปนไมประดับทีม่ คี วามตองการตลาดสูง ราคาคอนขางดี
ตลาดในตางประเทศ
การสงออกไมประดับสกุลไทร Ficus sp. ตลาดตางประเทศนิยมพันธุ 2 ชนิดคือ
ไทรยอย (Ficus benjamina) และยางดาง (Ficus elastica ‘Variegata’) ประเทศไทยสงออกไมประดับ
สกุลไทรไปจําหนายทีต่ ลาดญีป่ นุ และตลาดยุโรป ลักษณะการสงจะเปนทอนพันธุล า งราก, ชํายอดหรือ
กิ่งตอน ขนาดของกิง่ พันธุ ขนาด 40-60 เซนติเมตร สําหรับยางดาง (Ficus elastic) ความตองการ
ของกิ่งตอนจะตองประกอบดวยใบจริง 6 ใบขึน้ ไป

! หมากเหลือง
Madagascar palm. Yellow palm
ชื่อสามัญ (Common name)
Chrysalidocarpus lutescens
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
Palmae
วงศ (Family)
ลักษณะทั่วไป
มีถน่ิ กําเนิดจากมาดามัสกา (Madagascar) ไมทราบวาใครเปนผูน าเข
ํ ามาปลูกในเมือง
ไทยนานนับรอยๆ ปมาแลว จนมีผลมีเมล็ดใชขยายพันธุ ปลูกกันทั่วเมืองไทย
หมากเหลืองเปนปาลมที่มีหนอเปนกอขึ้นรวมกันงดงามมาก หมากเหลืองเปนปาลม
ประดับที่ดีเยี่ยม ใชปลูกในกระถางและปลูกประดับสวนในบริเวณสถานทีท่ ว่ั ๆไป มีขนาดพอสมควรไม
ใหญโตจนเกินไป หรือเล็กเกินไป
หมากเหลืองทีโ่ ตเต็มทีป่ ลูกลงดินนัน้ จะเปนกอสูงประมาณ 25-30 ฟุต กอหนึง่ จะมี
ลําตนประมาณ 6-12 ตน ลําตนมีขอ ปลอง และโคงออกจากโคนกอทําใหมลี กั ษณะเปนไมกอทีง่ ดงาม
ทางใบแข็งโคงงอลง ใบรูปขนนก ทางใบยาว 6-8 ฟุต กาบใบหอหุม ลําตนไว ชอดอกเปนจัน่ อยูใ ตกาบ
ใบ เมื่อกาบใบหลนลงจากตนก็จะเห็นชอดอกเปนจัน่ สีเหลืองออน มีดอกสีขาวปนเหลือง เปนปาลมทีม่ ี
เกสรเพศแยกกันอยูค นละตน ตัวเมียจะมีผลติด ผลเล็กขนาด 3/4 นิว้ เวลาผลแกมมี สี มี ว งดําผลหนึง่ มี
เมล็ดเดียว
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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การปลูกและการดูแลรักษา
หมากเหลืองขึน้ ไดดใี นดินทุกประเภท ทุกลักษณะ ชอบนํามาก
้
และชอบแสงแดดตลอด
วัน เปนไมกระถางทีท่ นทานทีส่ ดุ ในบรรดาพวกปาลมดวยกัน รากแนนกระถางเทาไรก็ยงั เจริญเติบโตอยู
ไดในสภาพดีในกระถาง
หมากเหลืองที่นิยมปลูกในกระถางใหเขาสถานะงดงามไดนน้ั ตองมีลําตนเล็กๆ ขนาด
ไมควรโตกวาดินสอดํา ตัง้ ใหถกู แดดเต็มที่ จะมีลาต
ํ นเล็กเปนกอทุกตนในกอใหมขี นาดเทาๆกัน ดินที่ใช
ปลูกเปนไมกระถางนัน้ ใหมอี ฐิ เผาปนรวมกับดินปลูกใหมาก จะทําใหตน แคระแกร็นไดลกั ษณะงามนาดู
ถาใชดินปลูกดีเกินไป หรือตั้งในที่รมแลวจะทําใหตน โตเร็วและมีสเี ขียวเปนมันไมนา ดู การบํารุงรักษา
งายๆ ไมมปี ญ
 หาอะไรมาก สวนใหญจะมีแตหนอนกัดกินใบและมีเพลีย้ แปงบางในฤดูฝน การกําจัดทํา
ไดงายการฉีดยาฆาแมลงธรรมดาๆ
การขยายพันธุ
โดยใชวิธีแยกหนอออกจากกอเดิม แบงแยกกอและวิธีใชเมล็ดเพาะซึ่งไดจํานวนมาก
และมีขนาดเทากัน การเพาะเมล็ดโดยวิธธี รรมชาติ เมล็ดหมากเหลืองจะงอกภายใน 30 วัน

! หมากแดง
Sealing-wax palm
ชื่อสามัญ (Common name)
Cyrtostachys lakka
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
Palmae
วงศ (Family)
ลักษณะทั่วไป
หมากแดงเปนปาลมสกุลเดียวที่มีสีแดงสดบาดตามาก หมากแดงเปนปาลมที่มีหนอ
กาบใบและกานใบมีสแี ดงสดเปนทีส่ ะดุดตาอยางยิง่ เปนปาลมทีม่ ถี น่ิ กําเนิดในภาคใตของประเทศไทย
กับมาเลเซียและหมูเกาะในแปซิฟก ในภาคใตของประเทศไทยชาวบานเรียกกันวา “หมากกนแดง” ซึ่ง
หมายถึงกาบสีแดง เปนปาลมทีข่ น้ึ เปนกอสูงถึง 15 ฟุต ลําตนตัง้ ตรง มีขอ ปลองเห็นไดชดั ลําตนเรียบสี
นํ้าตาลออน กาบใบทีห่ อ ลําตนทีย่ อดมีสแี ดงสด กานใบหรือทางใบก็มสี แี ดงสด ทางใบโคงลง กานทาง
ใบสั้นประมาณ 6 นิว้ ใบยอยมีสเี ขียวยาวประมาณ 6 นิว้ ใบยอยมีสเี ขียวยาวประมาณ 18 นิว้ ชอดอก
ออกที่ขอของลําตนใตกาบใบ ชอดอกยาว 1-2 ฟุตสีแดงดวย เมือ่ แกผลมีขนาดเทาเมล็ดถัว่ เขียวขนาด
ใหญ เวลาผลสุกสีดาํ
หมากแดงอีกชนิดหนึง่ คือ C.renda สีไมแดงสดเทา C. lakka ลําตนก็ผอมสูงไมสวย
หมากแดงเปนไมประดับที่คนไทยนิยมมานานแลว และตางประเทศก็ใหความสนใจ
เพราะสีแดงสดสวยงามนาดู ราคาจําหนายยังสูงอยู เนือ่ งจากการขยายพันธุเ ปนไปไดยาก ในเมืองไทย
ยังคงมีการขยายพันธุดวยหนอ ซึ่งถาหากทําไมถูกโอกาสแลวก็ไมคอยไดผล สวนเมล็ดนัน้ ในเมืองไทย
ไมคอยมีหมากแดงตนโตๆ ทีส่ มบูรณขนาดทีจ่ ะมีเมล็ดมากๆ นํามาใชขยายพันธุไ ด

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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การขยายพันธุ
การขยายพันธุโดยทั่วๆไป โดยการแยกหนอออกมาปลูก โดยคอยๆ ตัดหนอใหขาดจาก
ตนแมในกอเดิม โดยสังเกตใหรากทีห่ นอนัน้ ออกมาหาอาหารไดแลวเสียกอน จึงตัดแบงออกมาปลูก ถา
หากหนอที่แตกออกมานั้นอยูสูงกวาพืน้ ดินไมมรี ากทีห่ นอนัน้ มีแตหนอแลว ใหตัดสวนที่เชื่อมจากหนอ
ไปยังตนแมใหขาดครึ่งหนึ่งหอน คือไมตดั ใหขาดเลยทีเดียวแลวใชดนิ ปลูกทับโคนหนอนัน้ เพื่อใหแตก
รากจนแข็งแรงเสียกอน จึงตัดใหขาดแลวขุดแยกมาปลูกภายหลัง เมื่อแยกหนอมาแลวใหชําในทีๆ่ มีการ
ระบายนํา้ หลังจากนัน้ 3-6 เดือน จึงสังเกตไดวา หนอทีแ่ ยกมานัน้ จะตายหรือไม การขยายพันธุโดย
การเพาะเมล็ดหมากแดงนัน้ กินระยะเวลานานถึง 5-6 เดือน เมล็ดจึงจะงอกโดยวิธธี รรมดา เมือ่ เมล็ด
งอกเปนตนออนแลวจะโตชามาก และจะเริม่ มีสแี ดงเมือ่ อายุ 3-5 ขึน้ ไป

! จั๋ง
Lady palm. Rhapis
ชื่อสามัญ (Common name)
Rhapis excelsa
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
Plamae
วงศ (Family)
ลักษณะทั่วไป
จั๋งมีถิ่นกําเนิดอยูใ นภายพืน้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งไทย จีน มะลายู ญี่ปุน ปาลมใน
สกุลนี้มีอยูหลายชนิ ดดวยกั นแตที่นิยมนํ ามาปลู กเปนไมประดับกันนั่น สวนมากมี 2 ชนิดคือ
R. excelsa และ R. humilis หรือ R. flabelliformis
จั๋งเปนปาลมที่ข้ึนเปนกอโดยมีหนอโคนตนโผลขน้ึ มาเปนตนเล็กๆ ลําตนมีขนาดเทานิว้
มือหรือใหญกวาเล็กนอย โดยทัว่ ๆไปมีเสนผาศูนยกลางไมเกิน 2 นิว้ และลําตนในกอนัน้ ขึน้ เปนตนตรง
คลายๆกอไผ ลําตนแข็งแรงเหนียวคลายหวาย ตามลําตนใกลยอดมีรกเปนเสนเหนียวสีดําคลุมกาบหรือ
ใบลําตนอยูทั่วๆไปแลว กอหนึง่ จะมีความสูงประมาณ10-15 ฟุต จั๋งมีใบลักษณะใบพัด แตมใี บยอย
แยกออกจากกันเปนแฉกลึกถึงปลายกานทางใบในใบหนึง่ จะมีใบยอยประมาณ 5-10 ใบยอย กานใบ
เล็กแข็งสีเขียว ยาวประมาณ 1 ฟุต เรียบไมขรุขระหรือมีหนาม ชอดอกออกตามยอดระหวางทางใบ
ดอกเปนดอกไมสมบูรณเพศแบบแยกกันอยูคนละตน ดอกตัวเมียจะมีผลติดเปนพวงสัน้ ๆ ผลกลมเล็กๆ
ขนาดผลมะแวง เวลาผลออนมีสเี ขียวออนอมขาวๆ และแกมสี คี ลํ้าและมีสชี มพูออ นๆ
การปลูกและการดูแลรักษา
เนื่องจากจั๋งเปนปาลมทีม่ ลี กั ษณะเปนกอคลายดงไผ มีขนาดไมใหญโตนัก ใบสีเขียวแก
เปนมัน ใชปลูกประดับเปนไมกระถางก็งดงาม และทนทานไดดี หรือใชปลูกประดับภายในอาคารและ
นอกอาคาร จั๋งทั้ง 2 ชนิดคือ R. excelsa และ R. humilis เปนจัง๋ ทีม่ ผี นู ามาปลู
ํ
กในเมืองไทยจาก
ประเทศจีนและญี่ปุน ดังนัน้ บางครัง้ ก็เรียกวา จั๋งญี่ปุนหรือจั๋งจีน ทั้ง 2 ชนิดนีม้ ลี าต
ํ นแข็งแรงตัง้ ตรง
เจริญเติบโตไดดใี นทีก่ ลางแจง ชอบแสงแดด แตถา นํามาปลูกประดับในรมก็ได สวนในประเทศไทยนัน้ ก็
มีจ๋ังไทยที่ข้ึนอยูใ นปาประเทศไทย 3-4 ชนิด ชนิดหนึง่ ตนสูงแตลาตั
ํ นไมแข็งแรงเมือ่ ตนสูงๆ ก็จะลมลง
นอนกับพื้น อีกชนิดหนึง่ ตนเตีย้ ๆ สูงประมาณ 3 ฟุต ใบใหญสเี ขียวเปนมัน ลําตนแข็งแรงตนไมลม แต
ทนแดดไมได ชอบความชืน้ สูงๆ นํามาปลูกที่กรุงเทพฯ ตามขอบใบจะไหม เพราะความชื้นไมพอ สวน
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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อีกชนิดหนึ่งตนเล็กๆ ขึน้ เปนกอแนนสูงไมเกิน 3 ฟุตเชนกัน ใบเล็กๆแคบๆ ใบสีเขียวปนเทาลักษณะใบ
แข็ง บางคนก็เรียกวา “จั๋งแคระ” จั๋งตนนี้มีลักษณะงดงามทีใ่ บเล็กละเอียดเปนฝอย ใชปลูกเปนไม
กระถางไดดีแตไมสามารถทนแดดได จั๋งไทยสวนมากไมสามารถทนแสงแดดโดยตรงได เพราะตาม
ธรรมชาติดขึ้นอยูในปาทึบใตรมไมใหญ แตก็เปนที่นาสนใจของตางประเทศมากโดยใชเปนไมกระถาง
ประดับภายในอาคาร
การขยายพันธุ
การขยายพันธุใ ชไดทง้ั วิธแี ยกหนอจากกอมาปลูกและใชเมล็ดเพาะ การใชเมล็ดเพาะจะ
ไดรูปทรงตนทีง่ ดงามและโตเร็วพอสมควร

! เตาราง
Fishtail palm
ชื่อสามัญ (Common name)
Caryota mitis
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
Plamae
วงศ (Family)
ลักษณะทั่วไป
ปาลมพวกสกลุเตารางเปนปาลมทีม่ คี วามสวยงามทางใบมาก เพราะใบมีลกั ษณะคลาย
หางปลามาเรียงกันเปนผืนใหญ ในตางประเทศนิยมใชปาลมในสกุลนี้ปลูกเปนไมประดับทั้งปลูกใน
กระถางใชประดับในรม และใชปลูกประดับในรม และใชปลูกประดับตกแตงสวนกลางแจง ปาลมพวก
เตารางนีม้ ปี ระมาณ 12 ชนิดดวยกัน มีถน่ิ กําเนิดในหมูเ กาะแปซิฟค และในภาคพืน้ เอเชีย รวมทั้ง
ประเทศไทย มาเลเซีย อินเดีย ศรีลงั กา จีนตอนใต ฟลปิ ปนส และไกลไปถึงประเทศออสเตรเลีย
เตาราง (C. mitis) เปนปาลมที่มีข้ึนอยูท่ัวไปในเมืองไทยเราแมแตในสวนผลไมฝง
ธนบุรีหรือจังหวัดนนทบุรี ก็มเี ตารางชนิดนีข้ น้ึ อยูโ ดยไมมใี ครปลูก เตารางชนิดนีเ้ ปนปาลมทีม่ หี นอและ
ขึ้นอยูเปนกอ กอจะสูงประมาณ 20-40 ฟุต ทางใบยาว 4-9 ฟุต เปนปาลมทีม่ ลี กั ษณะใบแตกตางกัน
ปาลมพวกอื่นๆ ทีม่ ใี บยอยแตกออกจากแขนงยอยของทางใบ ลักษณะรูปขนนก ใบยอยเล็กๆมีลกั ษณะ
รูปลิ่มหรือคลายครีบปลา หรือหางปลา สีเขียวสดเปนมัน ใตใบสีเขียวดานๆ ชอดอกจะออกทีย่ อดแลวก็
ออกดอกตํ่าลงมาถึงโคนตนชอ ดอกเปนพวงยาวประมาณ 2-3 ฟุต ผลกลมเล็กๆ เรียงเปนแถว ผลโต
ประมาณ ½ นิ้ว ผลออนมีสีเขียว เมือ่ ผลแกจะมีสมี ว งดํา ผิวของผลมีขนละเอียดเล็ก ถาถูกเนือ้ คนเขาจะ
คันมากเชนเดียวกับตนชิดหรือตําแยหรือหมามุย ดังนั้นถานํ ามาปลูกเปนไมประดับในกระถางแลว
ถาหากออกดอกก็ใหรบี ตัดชอดอกทิง้ เสีย จะไดหมดปญหาที่อาจจะทําใหเราคันไดจากผลของเตาราง
การปลูกและการดูแลรักษา
เต าร างเปนปาลมที่ทนทานตอสภาพอากาศสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินทุกชนิด
สามารถปลูกเปนไมประดับในรมและกลางแจงไดดี การปลูกนิยมปลูกเตารางในกระถางเมือ่ ตนยังเล็ก
อยู วัสดุปลูกควรเปนวัสดุทม่ี กี ารระบายนํ้าดี

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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การขยายพันธุ
เตารางขยายพันธุไดดวยการเพาะเมล็ด ตนออนๆ ทีม่ ขี นาดสูง 3-4 ฟุต กําลังเปน
ขนาดที่ใชประดับในกระถางไดงดงาม แตในตางประเทศนั้นนิยมเอาเตารางปลูกในกระถางจนมีขนาด
สูง 8 ฟุตเปนกอแนนในกระถางดูสวยงามดี

! สิบสองปนนา
ชื่อสามัญ (Common name)
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
วงศ (Family)

Dwarf Date palm
Phoenix roebelenii
Palmae

ลักษณะทั่วไป
สิบสองปนนาเปนปาลมในสกุลอินทผาลัมทีม่ ขี นาดตนเล็กเทาชนิดอืน่ ๆ ปาลมสิบสอง
ปนนายังมีชื่อพฤกษศาสตรเรียกอยางอื่นๆไดอีกคือ P. loureirii และ P. humilis var. loureirii
สิบสองปนนามีถน่ิ กําเนิดในแถบอินโดจีนและทางภาคเหนือของประเทศไทย จึงเชือ่ วา
ตนปาลมสิ บสองปนนาตนเดิ มที่เปนปาลมนั้น เปนตนอินทผาลัมที่ไมมีหนอเปนตนเดี่ยวลูกผสม
สิบสองปนนาที่ปลูกและรูจักกันอยูทุกวันนี้ ปาลมสิบสองปนนาเปนปาลมลําตนเดี่ยวไมมีหนอตนสูง
ประมาณ 6 ฟุต ลําตนสวนยอดๆ จะมีกาบใบติดคลุมลําตนอยู ลักษณะใบเปนรูปใบขนนกทางใบยาว
12-18 นิว้ ทางใบโคงลง ใบยอยยาว 5-8 นิว้ ตอนโคนทางใบกลายเปนหนามแหลม

หมากแดง (Cyrtostachys lakka)

หมากเหลืองเปนไดทั้งไมประดับและไมตัดใบ

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ

คูม อื การผลิตไมประดับและไมตัดใบเพื่อการคา 27

จั๋ง (Rhapis excelsa)

เตาราง (Caryota mitis)

สิบสองปนนา (Phoenix roebelenii)

สีเขียวออน ใบสีเขียวแกเปนมัน ใตใบสีเขียวออนปนเทาคลายๆ มีผงแปงคลุมอยู ลักษณะดอกเปนดอก
ไมสมบูรณเพศ โดยแยกกันอยูคนละตน ตนตัวเมีย จะมีชอ ดอกออกมาระหวางโคนทางใบ ชอดอกยาว
ประมาณ 12 นิว้ ถึง 15 นิว้ ปลายชอดอกแตกแขนงออกคลายไมกวาดผลกลมรีเล็กๆ ขนาดเมล็ดถัว่
แดง ผลออนสีเขียว และผลแกสุกสีมวงดํา เมล็ดกลมรี มีรอ งตรงกลางเมล็ด ความยาวของเมล็ดดาน
หนาคลายๆ ลักษณะเมล็ดกาแฟ สวนตนตัวผูจ ะออกดอกลักษณะคลายๆกัน แตชอ ดอกสัน้ กวาดอก
ตัวเมีย ดอกตัวผูอ อกดอกเปนดอกเล็กๆ สีเหลืองออน แลวก็เริม่ รวงหลนลงไปหมด
การปลูกและการดูแลรักษา
ในการปลูกปาลมสิบสองปนนาในเมืองไทยนัน้ เทาทีส่ งั เกตเห็นปรากฏวาปาลมสิบสอง
ปนนาชอบแสงแดดตลอดวัน และเจริญเติบโตไดงดงามดีมากถาปลูกลงดินกลางแจง หรือปลูกใน
กระถางขนาดใหญตั้งตากแดดกลางแจง สิบสองปนนาชอบดินรวนระบายนํ้าไดดี ไมชอบดินที่มีน้ํา
ขังแฉะ ศัตรูของสิบสองปนนาเทาที่พบก็มีพวก เพลี้ยแปง ตัก๊ แตนกัดกานใบ หนอนมวนใบ ซึง่ ศัตรูเหลา
นี้กํ าจัดไดงายๆ โดยใชยาฆาแมลงศัตรูพืชธรรมดา และอีกประการหนึ่งก็คือปาลมสิบสองปนนา
คอนขางจะโตชา ความสวยงามของปาลมสิบสองปนนานัน้ มีอยู 2 ระยะคือตอนทีม่ ที างใบคลุมลําตน
ปรกขอบกระถาง ซึง่ เปนชวงทีม่ ขี นาดเล็ก ตนยังไมสงู เกิน 1-2 ฟุต สวนอีกระยะหนึง่ ทีง่ ดงามก็คอื ตอน
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ที่มีลําตนสูงชะลูดขึน้ ไป 3-5 ฟุต มีใบอยูท ย่ี อดลําตนและเห็นลําตนชัดเจนคลายกับมะพราว หรือ
ตนปาลมขนาดใหญ หรืออินทผาลัม หรือยอสวนใหเล็กลง วิธีหนึ่งที่จะเรงใหปาลมสิบสองปนนา
มีลําตนสูงขึ้นเร็วๆนั้น ก็คอื ใชวธิ ตี ดั ทางใบตอนลางๆ ออกเสมอ ใหมที างใบเหลืออยูท ย่ี อดไมเกิน 9
ทางใบ หรือนอยกวานัน้ ถาหากปลอยทางใบตอนลางๆใหตดิ อยูก บั ลําตนนานๆ จะทําใหตน โตหรือ
สูงขึ้นชามาก ในตางประเทศนัน้ ใชวธิ เี รงปาลมพวกอินทผาลัมเกือบทุกชนิดใหสงู ขึน้ เร็วๆ โดยวิธีตัดทาง
ใบลางออกอยูเสมอๆ ปาลมสิบสองปนนาจึงเปนปาลมที่ใชเปนไมประดับไดดีมาก เปนไมประดับที่
ตลาดตองการมากชนิดหนึ่ง หรือจะถือวาเปนปาลมประดับทางการคาก็ได
การขยายพันธุ
การขยายพันธุส บิ สองปนนาตนนี้ ใชเมล็ดเพาะประมาณ 40-50 วัน ก็จะงอกเปนตน
ออน สวนสิบสองปนนาตนเดิม ที่มีหนอนั้นอาจใชวิธีแยกหนอปลูกดวยก็ได ปาลมสิบสองปนนาเปนไม
ประดับที่งดงามชนิดหนึ่งที่ใชปลูกเปนไมประดับไดดีทั้งปลูกประดับในกระถางหรือในภาชนะและปลูก
เปนไมประดับ และปลูกจัดสวนลงดินกลางแจง ในประเทศญีป่ นุ นัน้ นิยมใชสบิ สองปนนาปลูกในกระถาง
ใหตนสูงๆ ขนาดสูง 4-6 ฟุต ตัง้ ประดับในอาคารเปนไมประดับภายใน ปาลมสิบสองปนนาชอบ
แสงแดดโดยตรง ถาอยูในรมนานๆจะไมแข็งแรงและออนแอ และนอกจากนีใ้ นประเทศญีป่ นุ ยังมีคน
บางคนใชปาลมสิบสองปนนาปลูกเปนไมแคระประดับ
ตลาดในประเทศ
หมากเหลือง เปนไมประดับทีน่ ยิ มใชเปนไมประดับภายในและนอกอาคาร ลักษณะการ
ใชภายในอาคารจะเปนไมกระถางขนาด 12 นิว้ สําหรับการใชภายนอกอาคารจะเปนลักษณะไมลงดิน
เปนพุมกอขนาดใหญ แหลงผลิต อยูแถบบางกรวย บางใหญ จ.นนทบุรี และแถบบางบําหรุ ตลิง่ ชัน
กรุงเทพฯ เปนไมประดับทีม่ รี าคาดี ความตองการซือ้ ขายสูง
หมากแดง เปนไมประดับทีม่ คี วามสวยงาม ถึงแมจะมีราคาแพง แตกย็ งั เปนทีต่ อ งการ
ของตลาดอยู หมากแดงขนาดมีการซื้อขายกัน สวนมากจะเปนไมกระถางที่ปลูกลงในกระถางมังกร
แหลงซือ้ ขายและแหลงผลิตอยูแ ถวบางบําหรุ กรุงเทพฯ และพระประแดง จ.สมุทรปราการ
นอกจากนี้ไมประดับพวกจั๋ง เตาราง และสิบสองปนนา ยังเปนไมที่นิยมใชเปนไม
ประดับภายในและนอกอาคาร
ตลาดตางประเทศ
ไมประดับตระกูลปาลม ที่สงไปจําหนายตางประเทศ สวนมากจะสงอยูใ นรูปเมล็ดพันธุ
เมล็ดพันธุที่นิยมสงไดแก หมากแดง หมากเหลือง นอกจากนีย้ งั สงในรูปของตนกลา และตนไมขนาด
ใหญ ตลาดทีส่ าคั
ํ ญไดแก อเมริกา เนเธอรแลนด ฯลฯ

! โกสน
ชื่อสามัญ (Common name)
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
วงศ (Family)

Croton
Codiaeum variegatum.
Euphorbiaceae

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ลักษณะทั่วไป
โกสนเปนไมประดับที่มีความงามไมวาจะเปนดานรูปทรงของพุมตน และสีสันของใบ
ทรงพุมของแตละพันธุจะผิดแผกกันไปตามพันธุ อาจมีทง้ั ทรงชะลูด ทรงพุม เตีย้ ทรงพุมโปรง รูปใบมี
ลักษณะแตกตางกัน เชน ใบกลม ใบขนุน ใบกวาง ใบแคบยาว ใบแคบสั้น ใบเปนฝอย ใบเกลียว ใบตรี
ใบนํ้าเตา ฯลฯ สีใบโกลนมีทง้ั เขียว แดง เหลือง ขาว ดํา ซึง่ อาจจะอยูใ นใบเดียวกัน ตนเดียวกัน หรือ
ตางใบ ตางตนกัน
การปลูกและการดูแลรักษา
โกสนสวนมากเปนไมทเ่ี ลีย้ งงาย ไมคอ ยเลือกดิน เปนไมกลางแจง ดินที่ใชปลูกโกสน
กันทั่วไป มักใชดนิ ขุยไผ ผสมใบหญาแหงเผา หรือใชดนิ ทองรองสวนทีม่ ใี บทองหลาง ใบกามปู หญาไทร
กาบมะพราวสับผสม ถาใหปุยคอกหรือปุยอินทรีย ปุยเทศบาลดวยจะทําใหโกสนเจริญงามดี สิ่งที่สําคัญ
ที่สุดคือควรใหมกี ารระบายนําที
้ ่ดี ไมควรใหดินเปยกแฉะเกินไป
การขยายพันธุ
โดยวิธกี ารตอน และการปกชํา หากจะขยายพันธุโกสนจํานวนมากมักใชวธิ ปี ก ชําแตวิธี
นี้ใบมักรวง นอกจากจะใชวิธีปกชําโดยพนหมอกหรือเขาถุงพลาสติก หุมใหมิด
พันธุไมทน่ี ยิ มปลูกเปนการคา
1. Codiaeum variegatum ‘Norma’
ลักษณะทั่วไป
เปนไมที่มีลําตนแข็งแรง แตกกิ่งกานสาขาพอสมตัว จัดเรียงใบเปนกระจุกแนนหนา
คลายชอกุหลาบสีสวยสด ขนาดใบกวางประมาณ 3.5 นิว้ แตละใบมีกา นใบทีส่ น้ั จัดเรียงตัวอัดแนนบน
กิ่งใบ สีสันแตละใบ เมือ่ แตกผลิสเี ขียวออนแกมเหลือง แผนใบเปนลอนคลืน่ เมือ่ ใบมีอายุมากขึน้ สีของ
ใบบางสวนจะมีสีเขมคลํา้ คลายสีเปลือกมังคุด สวนเสนกลางใบและใบนัน้ จะมีผสมผสาน คือ แดงชมพู
นับวาเปนไมที่มีลักษณะพิเศษที่ดีเดนกวาโกสนทั่วๆไป จากสีสันสวยสดของใบนํามาประกอบการจัด
ดอกไมประดับไดอยางดี
การปลูกและการดูแลรักษา
ปลูกเลี้ยงและดูแลรักษางาย ชอบแสงสวาง สวนดินปลูกควรมีสวนผสมอินทรียวัตถุ
ปริมาณมาก ตองการนําปานกลาง
้
การขยายพันธุ
โดยวิธกี ารตอน และวิธีปกชํา
ตลาดในประเทศ
โกสนนอกจากจะเป นไมที่ ใชประดั บนอกอาคารแลวยังใชประดั บภายในอาคารได
อีกดวย การผลิตสวนมากเกษตรกรจะผลิตในรูปกิง่ ตอนซึง่ มีหลายหลากพันธุ จําหนายราคากิง่ ละ 2
บาท นอกจากนี้ยงั สามารถนํากิง่ ตอนไปผลิตเปนไมกระถางหรือปลูกลงดิน สวนมากการซือ้ ขายโกสนจะ
เปนไมกระถาง มีขนาดตัง้ แต 8, 10, 12 นิ้ว และปลูกในกระถางมังกร แหลงผลิตและตลาดจะอยูแ ถว

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ

คูม อื การผลิตไมประดับและไมตัดใบเพื่อการคา 30

บางกรวย บางใหญ จ.นนทบุรี เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ และแถบคลอง 15 ปทุมธานี สภาพการซื้อขาย
ภายในประเทศยังคลองตัวพอสมควร
ตลาดตางประเทศ
โกสนพันธุท น่ี ยิ มสงไปขายตางประเทศ ไดแก Codiaeum variegatum ‘Norma’ และ C.
variegatum ‘Excellent’ ประเทศที่รับซื้อสวนใหญ ไดแก ประเทศบรูไน ไตหวัน ฮองกง ลักษณะการสง
จะทําใหรูปกิ่งชํา กิง่ ตอน ความยาว 10-25 เซนติเมตร

ชนิดของไมตดั ใบทีเ่ หมาะสําหรับในการผลิตเพื่อการคา
ไมตดั ใบ
ไมตัดใบเปนลักษณะของการใชประโยชนจากสวนประกอบของใบพืชไมวาจะเปนกิ่ง
กาน ใบ หรือสวนอืน่ ทีน่ ามาใช
ํ
ประโยชนรว มกับไมดอกชนิดอืน่ เพื่อใชในการจัดสถานที่จัดแจกัน หรือ
พวงหรีด ใบไมทน่ี ามาเสริ
ํ
มหรือตกแตงนัน้ ก็มสี ว นเพือ่ ทําใหสง่ิ ของทีเ่ ราจัดดูสวยงามยิง่ ขึน้ จะเห็นวาใน
ปจจุบันไดมีการขยายการปลูกไมประดับเพื่อตัดใบจําหนาย มีแนวโนมสูงขึ้น นอกจากจะใชภายใน
ประเทศแลว ยังมีการสงไมตดั ใบตางๆ เขาไปจําหนายตางประเทศกันมากขึน้ สําหรับไมตัดใบที่นิยมใช
กันในตางประเทศมีมูลคาซื้อขายในป พ.ศ. 2528 มีปริมาณถึง 3,900 ลานบาท ชนิดไมตดั ใบทีข่ าย
กันมากเชน เฟรน ใบหนัง (Leatherleaffern) โปรงฟา ใบหมากผูห มากเมีย ใบเฟรน ตน (Tree fern) ใบ
ไผฟลิปนส ฯลฯ สําหรับในประเทศไทยนัน้ สามารถปลูกไมตดั ใบเหลานีไ้ ดทกุ ภาค นอกจากใบเฟรน ตน
เทานั้นทีย่ งั ไมมกี ารปลูกเปนการคาในประเทศไทย
ตารางที่ 4 แสดงมูลคาของประเทศผูน ําเขาไมตดั ใบ ป 2528
อันดับที่
ประเทศ
มูลคา (ลานบาท)
1
เยอรมันตะวันตก
1,335
535
2
สหรัฐอเมริกา
3
เนเธอรแลนด
355
สวิสเซอรแลนด
195.75
4
158.25
5
ออสเตรีย
6
อังกฤษ
145.25
แคนนาดา
142
7
8
สวีเดน
120.75
9
ฝรัง่ เศล
70
10
อิตาลี
68.75
11
ประเทศอืน่ ๆ
272.25
ที่มา : UNSO/ITC Comtrade Data Base System 1985
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ

คิดเปนเปอรเซ็นต
34.3
21.4
14.2
5.0
4.1
3.7
3.6
3.1
1.8
1.8
7.0
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การเก็บปริกเพือ่ จําหนาย

สภาพแปลงปลูกโปรงฟา

สภาพแปลงปลูกปริก

การแบงเกรดของใบโปรงฟา

เฟรนนาคราช
(Davallia solida)

เฟรนใบมะขาม
(Nephrolepis exaltata)

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ

เฟรนใบมะขาม
ปลูกใตโตะกลวยไม
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สภาพแปลงปลูกหมากผู หมากเมีย เพื่อตัดใบขาย

ตารางที่ 5 แสดงมูลคาของประเทศผูส ง ออกไมตดั ใบ ป 2528
อันดับที่
ประเทศ
มูลคา (ลานบาท)
คิดเปนเปอรเซ็นต
1
อิตาลี
651.0
20.0
2
สหรัฐอเมริกา
489.5
15.0
6
แคนนาดา
466.0
14.3
4
เดนมารค
417.75
12.8
5
คอสตาริกา
183.25
5.6
6
กัวเตมาลา
117.5
3.6
7
เนเธอรแลนด
115.25
3.5
8
เยอรมันตะวันตก
101.75
3.1
9
เม็กซิโก
78.25
2.4
10
ไตหวัน
66.75
2.0
11
ประเทศอืน่ ๆ
570.5
17.7
ที่มา : UNSO/ITC Comtrade Data Base System 1985
สําหรับการสงออกไมตัดใบของไทย นอกจากจะสงในลักษณะของไมตัดใบแลวยังมีใน
ลักษณะจัดรวมกับดอกไม (Bouquet) ลักษณะการผลิตไมตดั ใบนัน้ ยังมีการทําเปนอาชีพกันนอยมาก
เมื่อเทียบกับไมดอกและไมประดับ
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ไมตัดใบที่นาสนใจและเหมาะสมที่จะปลูกเปนการคาไดดีและเปนที่ตองการของตลาด
ทั้งในและตางประเทศ เชน เฟรน ใบมะขาม เฟรน นาคราช ปริก โกสน โปรงฟา ใบหมากผูห มากเมีย
ใบดิฟเฟนบาเกีย ใบเตย เปนตน

! โปรงฟา
Feather fern
ชื่อสามัญ (Common name)
Asparagus plumosus
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
Liliaceae
วงศ (Family)
ลักษณะทั่วไป
โปรงฟาอยูในวงศเดียวกับหนอไมฝรั่ง ลําตนเปนกิง่ เรียวยาวสีเขียว มีหนามโคงงอใบแผ
เปนแผง เปนพืชที่มีอายุยืน เมือ่ ตนโทรมจึงตองขุดทิง้ แลวปลูกใหม ปจจุบนั มีการปลูกกันมาก แถบเขต
รอบนอกของกรุงเทพฯ และนนทบุรี
1. สภาพดินฟาอากาศ
โปรงฟาสามารถปลูกไดดีในดินที่มีการระบายนํ้าและถายเทอากาศดี ชอบดินรวนปน
ทรายหรือดินทีม่ ใี บไมผุ และมีความชืน้ สูง สามารถขึน้ ไดทง้ั กลางแจงและในรม แตชอบที่ราไรมากกว
ํ
า
จึงนิยมปลูกแซมกับหมากหรือปลูกสลับกับรองพลู
2. การขยายพันธุ
โปรงฟาสามารถขยายพันธุโดยวิธีการใหญ 2 วิธีคือ การใชเมล็ดและการแบงสวนของ
ไรโซม (Rhizome) ที่อยูใตดิน แตอาจขยายพันธุไดโดยการตัดชํา (cutting) ดวย
2.1 การขยายพันธุโ ดยใชเมล็ด
เมล็ดโปรงฟามีลกั ษณะกลม ขนาดเล็กกวาหัวไมขดี ขณะออนมีสเี ขียวแลวคอยๆเปลีย่ น
เปนสีดําขณะแก มักติดเมล็ดเดือนมีนาคม
การเพาะเมล็ดโปรงฟาที่ทํากันอยูท ว่ั ๆไปนัน้ จะเพาะในภาชนะพวกกระบะไม กาละมัง
กระถาง หรือภาชนะตางๆ ทีม่ รี รู ะบายนํ้า สวนวัตถุทใ่ี ชเพาะนัน้ ควรโปรงและอุม นําได
้ ดพี อควร นอก
จากนี้ตองปราศจากโรคแมลง ธาตุที่เปนพิษ หรือความเปนกรดดางที่จะทําใหตนกลาโปรงฟาไดรับ
อันตราย ควรใชดนิ รวน ดินผสมหรือขุยมะพราวเปนวัสดุปลูก
วิธีการเพาะเมล็ด
1.
บรรจุวัสดุปลูกลงในกระบะเพาะใหเต็มกระบะ ปรับหนาวัสดุปลูกใหเรียบโดย
ใหระดับวัสดุปลูกตํากว
่ าขอบกระบะเล็กนอย โดยทัว่ ไปความหนาของวัสดุปลูกควรหนาอยางนอย 3 นิว้
2.
จากนั้นใชไมหรือไมบรรทัดทํารองตืน้ ๆ ลึกกวาขนาดเมล็ดเล็กนอย แลวหวาน
เมล็ดลงไป โดยทําได 2 แบบคือ แบบหวานเปนแถวเปนแนวและแบบหวานทั่วไปทั้งกระบะ ซึง่ การ
หวานเปนแถวเปนแนวจะเหมาะกวา เพราะเปนระเบียบและสะดวกในการยายปลูกลงถุงพลาสติก
โดยมักหวานตามยาวของกระบะ

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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3.

กลบดวยวัสดุทใ่ี ชเพาะเมล็ดนัน้ เพียงบางๆ กดวัสดุปลูกใหกระชับเมล็ด แลวจึง

รดนําให
้ โชก
จากนั้นประมาณ 3-4 สัปดาหเมล็ดจะงอกเปนตนเล็กๆ สูงประมาณ 2 นิว้ แลวจึงยาย
ปลูกลงในถุงพลาสติกอีกครั้งหนึ่ง โดยใชวสั ดุปลูกแบบเดิมจนตนมีขนาดสูงประมาณ 1 ฟุต จึงยายปลูก
ในแปลงใหญ ซึง่ ตนกลาในระยะตัง้ แตเริม่ เพาะจนถึงระยะนี้ ควรทํารมใหตน กลา โดยวางภาชนะเพาะใต
ตนไมใหญที่ใหรมเงา หรือใตรา นทีม่ ใี บไมหรือทางมะพราวคลุมและควรรดนําเป
้ นประจํา วันละ 2 ครัง้
ในตอนเชาและตอนเย็น
2.2 การขยายพันธุโ ดยแบงสวนของ Rhizome
วิธีนี้มักจะใชกับตนที่มีอายุหลายๆ ป โดยใชมดั ผาแบงกอออกเปนสวนๆ แลวนําไปปลูก
3. การเตรียมแปลงปลูก
เนื่องจากโปรงฟาเปนพืชทีเ่ จริญเติบโตอยูใ นแปลงปลูกนานโดยเฉลีย่ ประมาณ 6-7 ป
ดินในแปลงปลูกจึงตองมีความอุดมสมบูรณพอควรและตองถางหญา กําจัดวัชพืชและเก็บเศษพืชออกให
หมด โดยเฉพาะหญาที่มีอายุยืน เชน แหวหมู หญาขน เพือ่ ไมใหเปนแหลงสะสมโรคและแมลง ถาเปน
ดินเหนียวตองขุดดินตากไวประมาณ 1-2 เดือน เมื่อดินแหงแลวจึงทําการยอย พรอมใสปยุ คอก เชน
ขี้วัว ซึ่งมากหรือนอยจะขึน้ กับความอุดมสมบูรณของดิน และอาจใสปนู ขาวเล็กนอย ถาดินเปนกรดมาก
ไป การปลูกมักจะปลูกแบบยกรอง โดยมีความกวางประมาณ 3 เมตร สวนความยาวแลวแตขนาดพืน้ ที่
การยายปลูก
ควรยายปลูกในขณะที่แดดยังออนอยู (ประมาณ 4-6 โมงเย็น) โดยขุดหลุมลึก
ประมาณ 20 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุย คอก เลือกตนกลาทีแ่ ข็งแรง สมบูรณ ลําตนใหญ รากมาก
และควรเลือกกลาทีม่ ขี นาดเดียวกันลงปลูกในแปลงเดียวกัน เพือ่ ใหตน โตอยางสมํ่าเสมอสะดวกตอการ
ดูแลรักษา โดยปลูกระยะหางระหวางแนวประมาณ 80 ซม. ระยะหางระหวางตน 50-60 ซม. จากนัน้
กลบดินใหแนน รดนํ้าใหชุมโดยชวง 2 สัปดาหแรกหลังปลูกควรรดนําบ
้ อยๆ วันละ 2 ครัง้ ในชวงเชา
และชวงเย็น
4. การดูแลรักษาหลังปลูก
4.1 การทําคาง
เนื่องจากโปรงฟาเปนไมเลือ้ ย จึงจําเปนตองทําคางใหตน ไวเลือ้ ยพันและสะดวกในการ
เก็บผลผลิต จึงมักทําคางเมือ่ โปรงฟามีอายุประมาณ 2 เดือน ซึ่งนิยมทําได 2 ลักษณะคือ
4.1.1 ใชลําไมไผขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1-1 ½ นิว้ ปกขางตนลึกพอ
ประมาณไมใหลําไมไผโคน โดยปกหางออกมาประมาณ 6-10 นิว้ แลวใชลวด
หรือเชือกผูกกันลม
4.1.2 ใชเสาซีเมนตหรือเสาไม ทําคางโดยปกหัวแปลงตามความกวางของแปลง แลว
ปกเสาตอไปเปนคูข นานใหหางกันประมาณ 5-6 เมตร ตามความยาวของ
แปลง ใชไมยึดระหวางเสาทั้ง 2 ตนดานหัวเสา แลวใชลวดเสนใหญหรือสาย
โทรศัพทเกาพาดขึงตามแนวยาวของแปลง โดยใชประมาณ 4-6 เสน วิธีที่ 2

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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นี้คอนขางทนทานกวาวิธีแรก และเก็บผลผลิตไดงายกวาวิธีแรก แตมีราคาแพง
กวา
4.2 การกําจัดวัชพืช
การกํ าจัดพืชในชวงที่โปรงฟาเริ่มตั้งตัวไดเปนสิ่งจําเปนมากและวิธีการที่ดีที่สุดคือการ
ใชมือถอน เพราะโปรงฟาเปนพืชที่ตองใชใบในการตกแตง ถาใชสารกําจัดวัชพืชอื่นๆ จึงอาจเปน
อันตรายตอใบโปรงฟาได
4.3 การใสปยุ
ควรใสปยุ สูตร 20:20:20 เดือนละครั้ง โดยพรวนดินแลวกลบ ในการปลูกแบบยกรอง
มีรองนํ้าควรลอกเลนปละ 1 ครัง้ โดยหวานปุย และเอาเลนกลบตาม ซึง่ การลอกเลนกลบนัน้ นอกจาก
จะชวยเพิ่มธาตุอาหารแกโปรงฟาและรักษาความชื้นของดินแลวยังชวยใหทองรองไมตื้นเขิน และมีนา้ํ
เพียงพอในการเจริญเติบโตของโปรงฟาดวย
4.4 การปองกันโรคและแมลง
ถาพบโรคและแมลงไมมาก ควรกําจัดดวยวิธีงายๆ คือ ถอนตนหรือเด็ดใบทีม่ โี รคและ
แมลงทําลายไปเผาไฟ แตถา พบโรคและแมลงระบาดมาก ก็อาจใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชชวย
โรคที่พบไดแก โรคเนาโคน
การปองกันโดยใชยากําจัดเชือ้ รา เชนเบนเลท
แมลงที่พบไดแก เพลี้ยแปง เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวีข่ าว หนอนผีเสือ้ ตางๆ ควรปอง
กันกําจัดโดยใชยาเคมี เชน เคลเทน ว80 เปนตน
5. การเก็บเกีย่ วผลผลิต
เมื่อปลูกโปรงฟาลงแปลงไปแลว หลังจากนัน้ ประมาณ 1 ป ก็สามารถเริม่ เก็บผลผลิต
ไดโดยผลผลิตจะมีคุณภาพดีที่สุดและมีปริมาณสูง ในชวงปท่ี 3-4 แลวจะคอยๆ ลดปริมาณลงในชวงป
ที่ 6-7 (จึงตองผาแบงตนเพือ่ ปลูกใหมตอ ไป) การเก็บจะเลือกเก็บใบแก มีสเี ขียวเขมซึง่ ชาวบานเรียก
วาใบดํา ซึง่ มักจะเก็บสัปดาหละ 2 ครัง้ โดยใชกรรไกรหรือมีดตัดทีโ่ คนกานใบทีช่ ดิ กับสวนของลําตน
จากนั้นจึงนําเขารม แลวคัดขนาดและมัดเปนกําๆ ละ 50-100 ใบ และสงขายตามตลาดตอไป
6. ตลาด
โปร ง ฟ า มี ค วามต อ งการของตลาดทั้ ง ในและนอกประเทศ ตลาดภายในได แ ก
ปากคลองตลาด ซึ่งเปนแหลงรับซื้อที่ใหญที่สุด
ราคาจําหนายในปจจุบัน
ขนาดใหญ
80 บาท/100 ใบ
ขนาดกลาง
60 บาท/100 ใบ
ขนาดเล็ก
5-6 บาท/ 100 ใบ

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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! ปริก
Sprengeri
ชื่อสามัญ (Common name)
Asparagus sprengeri
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
Liliaceae
วงศ (Family)
ลักษณะทั่วไป
ปริกอยูในวงศเดียวกันกับโปรงฟา มีอายุหลายป ลําตนสวนมากเปนหนอยาวๆ แลว
แตกออกเปนกิ่งกานใบ รูปใบเรียวยาวสีเขียวแก กอหนึ่งมีหลายหนอ ออกเปนกิง่ ยาวหอยหรือโนมลง
ดอกมีขนาดเล็กสีขาว มีผลสีเขียวออนขนาดโตกวาเมล็ดพริกไทยเล็กนอย พอแกเปลีย่ นเปนสีแดง
1. สภาพดินฟาอากาศ
ชอบแสงแดดจัด การระบายนําดี
้ สามารถปลูกไดในดินรวนเหนียวถึงดินรวนปนทราย
ดังนี้พื้นที่ปลูกควรเปนที่โลงแจง ไดรบั แสงแดดตลอดวัน ในประเทศไทยสามารถปลูกปริกไดในทุกภาค
โดยเฉพาะในเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานคร เชน เขตภาษีเจริญ นิยมปลูกปริกกันมาก
2. การขยายพันธุ
ปริกเปนไมหวั ดังนัน้ นิยมขยายพันธุโ ดยการผาแบงหัวเปน 4 สวนแลวนําไปขยายพันธุ
โดยสามารถนําหัวที่แบงไปปลูกในแปลงไดทันที
3. การเตรียมแปลงปลูกและการปลูก
การปลูกปริก นิยมปลูกแบบยกรอง โดยขุดดินตากไวประมาณ 1 เดือนกอนแลวยก
แปลงขึ้น โดยมักทําแปลงมีขนาดกวาง (2-3 ม.) โดยมีรอ งนําขนาด
้
(35-40 ซม.) สลับกับแปลง สวน
ความยาวไมกาหนด
ํ
โดยระยะปลูกประมาณ 25x25 ซม. หลุมลึกประมาณ 20 ซม. รองกนหลุมดวยปุย
คอก เชน ขีว้ วั นําหัวพันธุป ริกวางในหลุมแลวใชดนิ กลบ (และอาจใชฟางหรือกาบมะพราวคลุมดินอีกที
เพื่อกันดินทะลาย และรักษาความชื้น) จากนัน้ รดนํ้าใหชุม ควรปลูกในฤดูฝนเพราะจะไดไมตอ งรดนํ้า
บอยๆ
4. การดูแลรักษา
4.1 การใหนาํ้ เมื่อปลูกไปชวงแรกควรใหนํ้าทุกวันๆ ละ 1 ครัง้ แตเมือ่ ตนโตแลว
อาจใหนาํ้ 2-3 วันครัง้ หรือนอยกวา ตามความเหมาะสมและในหนาแลงอาจ
ลอกเลนจากทองรองขึ้นมากลบราก จะชวยใหอยูไดอีกหลายป
4.2 การใหปุย เมื่อปลูกไปแลวประมาณ 45 วัน ปริกจะแทงหนอขึน้ มา ควรใหปุย
ยูเรียผสมนํารด
้ และเมื่อมีการเก็บเกี่ยวใบก็ควรใหปุยสูตร 16:16:16 หรือปุย
สูตร 20:20:20 และยูเรีย 1-2 สัปดาห/ครัง้
4.3 การกําจัดวัชพืช ควรใชแรงงานคนถาก โดยเฉพาะชวงแรกที่ปลูก
4.4 การปองกันกําจัดโรคและแมลง
1. เพลี้ยไฟ มักระบาดในชวงฤดูหนาวตอกับฤดูรอ น ทําใหใบมีสซี ดี ควรปอง
กันโดยใชสารเคมี เชน ไดคูไว

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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2. เพลี้ยแปง มักทําลายบริเวณโคนตน ปองกันและกําจัดโดยใชยาฆาแมลง
เชน ไดเมทไธเอธ
5. การเก็บเกีย่ ว
ใชถุงมือผาหนาๆ จับบริเวณโคนกานของปริกทีม่ สี เี ขมยาวประมาณ 35-40 ซม. แลว
กระตุกขึ้น ซึ่งชาวบานนิยมเรียกวาการถอน ซึง่ การถอนนีเ้ ปนการตัดแตงตนภายในตัวทําใหมกี ารแตก
ใบใหมขน้ึ เรือ่ ยๆ ซึง่ จะถอนสงตลาดสัปดาหละ 1 ครัง้ แลวนําปริกทีถ่ อนไดมากําๆละ 10 ยอด หอใบ
ตองและแชโคนกานในนํ้ารอจําหนายตอไป
6. การตลาด
ปริกจะมีราคาดีในชวงหนาหนาว และราคาถูกในชวงหนาฝน เพราะชวงฤดูฝนผลผลิตมี
มาก ขายทัว่ ไปคิดเปนรอยเปนพัน โดยราคารอยละ 10-16 บาท พันละ 80-100 บาท นิยมนําไปใช
ในการปกแจกันรวมกับดอกไมอน่ื ๆ เพื่อบูชาพระ และมีการนําไปพนสี เพื่อทําพวงหรีดศพดวย

! เฟรนนาคราช
Davallia
ชื่อสามัญ (Common name)
Davallia Solida
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
Davalliaceae
วงศ (Family)
ลักษณะทั่วไป
เฟรนนาคราช ลักษณะโดยทั่วไปจะเปนเหงาสีนาตาล
ํ้
ไมมขี นแตมเี กล็ด ใบหยาบคอน
ขางหนา สีเขียวออนและเปนมันใชตดั ปกแจกันได ทนทานประมาณหนึง่ สัปดาห ปจจุบันไดมีผูปลูกเลี้ยง
เพื่อใชเปนไมตดั ใบขายรวมกับดอกกลวยไมเพือ่ สงตางประเทศ
1. สภาพดินฟาอากาศ
เฟรนชนิดนี้เจริญงอกงามไดดใี นสภาพทีม่ คี วามชืน้ สูง แสงแดดเหมาะสม ปลูกในวัสดุ
ปลูกที่มีการระบายนํ้าดี สวนมากจะปลูกบนกาบมะพราวที่สลายตัวแลวผสมกับใบไมผุในประเทศไทย
แหลงที่ปลูกเฟรนนาคราชอยูที่ ดอยปุย ดอยขุนหวยแหง และแถบ อ.แมแตง จ.เชียงใหม จ.เชียงราย
และที่ อ.ทองผาภูมิ และรอบๆ กรุงเทพมหานคร
2. การขยายพันธุ
นิยมขยายพันธุด ว ยเหงาและวิธกี ารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
3. การเตรียมแปลงปลูก
การปลูกเฟรนนาคราชเพื่อการคาของบริษัทบางกอกฟลาวเออรเซ็นเตอร ในพื้นที่
ประมาณ 3 ไร ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จะปลูกในสภาพโรงเรือนพรางแสงประมาณ 50% ดวย
ตาขายพลาสติกสีดํา (Saran) วัสดุปลูกตองระบายนําดี
้ โดยใชกาบมะพราวที่สลายตัวแลวผสมกับใบไม
ผุทําเปนแปลงปลูก ความสูงประมาณ 18 เซนติเมตร ความกวางของแปลง 1 เมตร ระยะหางระหวาง
แปลง (ทางเดิน) 50 เซนติเมตร ริมแปลงจะทํารองเพือ่ ใหระบายนํา้ การปลูกจะใชตน กลาจากเหงา,
ปลายเหงา ยาวประมาณ 6-10 นิว้ ปลูกระยะ 30x30 เซนติเมตร
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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4. การดูแลรักษา
4.1 การใหนาํ้
ในชวงฤดูฝน ไมจาเป
ํ นตองมีการใหนา้ํ แตพอถึงระยะฝนทิ้งชวงก็จะใหนํ้าโดยให
วันละ 2 ครัง้ เชาเย็น
4.2 การใหปุย
เฟรนนาคราชชนิดนี้ ปุยที่ใหสวนมากจะเปนปุยคอกที่ไดจาก ขีว้ วั ขี้ไก ผสมกับ
ใบไมผุ อัตราสวน 1:4
4.3 การกําจัดโรคแมลง
ในชวงฤดูฝนมีความชืน้ ตํา่ จะมีปญหาโรคแมลง ศัตรูที่สาคั
ํ ญไดแก หนอนผีเสือ้
กลางคืนจะเขาทําลายใบ การปองกันโดยฉีดยาฆาแมลง การปองกันหนอนผีเสือ้
กลางคืนอีกวิธีหนึ่งคือ ดานขางโรงเรือนจะคลุมดวยตาขายไนลอนสีฟา และยังปอง
กันแมลงอืน่ ๆไดอกี ดวย
5. การเก็บเกีย่ ว
ตนที่ขยายพันธุโดยเหงาจะเริ่มเก็บเกี่ยวไดเมื่อมีอายุ 6 เดือน สวนถาขยายพันธุ
โดยเพาะเลี้ยงเนือ้ เยือ่ จะเก็บผลผลิตไดเมือ่ มีอายุ 10 เดือน การเก็บผลผลิตจะเลือกใบทีแ่ กไมมรี อย
ตําหนิจากการกัดกินของแมลง
6. การตลาด
เฟรนนาคราชในประเทศไทยยังมีการผลิตไมแพรหลายนัก สําหรับตลาดในประเทศใช
เฟรนนาคราชรวมกับการจัดดอกไม ดอกกลวยไม ในงานพิธตี า งๆ แหลงทีม่ กี ารซือ้ ขาย ไดแก ตลาด
ปากคลองตลาด กรุงเทพฯ จะขายเปนกําๆละ 10 ใบ ราคา 15 บาท สําหรับตางประเทศจะใชเฟรน
นาคราชในการจัดรวมกับดอกกลวยไมเปนลักษณะชอดอกไม (Bouquet) อาจจะเปนในรูปใบสดหรือ
ฟอกแหงยอมสี ลักษณะการสงรวมกับดอกกลวยไม ตลาดยังมีความตองการทัว่ โลก ตราบใดทีย่ งั มีการ
สงกลวยไมไปตางประเทศ

! เฟรน ใบมะขาม
Tuber sword fern
ชื่อสามัญ (Common name)
Nephrolepis cordifolia
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
Oleandraceae
วงศ (Family)
ลักษณะทั่วไป
เฟรนใบมะขาม มีลกั ษณะใบแคบยาวคลายดาบ การเรียงตัวของใบยอยเปนแบบขนนก
ใบยอยแตละใบจะเชื่อมติดกั บกาน เรียงตัวกั นมีระบบแตกไหลที่ โคนกอ เฟรนใบมะขามชนิดนี้
เหมาะสมอยางยิง่ ในการปลูกเปนไมตดั ใบ เพือ่ ขายรวมกับดอกกลวยไม

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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1. สภาพดินฟาอากาศ
เฟรนชนิดนี้เจริญงอกงามไดดีในสภาพที่มีความชื้นสูง ตองการอากาศโปรง ถายเท
สะดวก ตองการแสงแดดสูงกวาเฟรน อืน่ ๆ ดินปลูกควรใหมอี นิ ทรียว ตั ถุสงู ระบายนําดี
้ ความชืน้ อากาศ
50-60% นับวาพอเหมาะ
2. การขยายพันธุ
นิยมขยายพันธุโดยแยกไหล (Stolon) และเพาะสปอร
3. การเตรียมแปลงปลูก
โดยปกติทั่วไป ในโรงเรือนที่ปลูกกลวยไม สภาพใตโรงเรือนจะเหมาะสมตอการปลูก
เฟรนใบมะขาม เนือ่ งจากมีความชืน้ และแสงทีเ่ หมาะสม และยังเปนรายไดเสริมอีกทางหนึง่ ดวย แตถา
จะทําแปลงปลูกตางหากก็ทาแปลงปลู
ํ
กเชนเดียวกับแปลงปลูกเฟรน นาคราช
4. การดูแลรักษา
4.1 การใหนาและปุ
ํ้
ย
จะอาศั ย นํ้ าและปุ  ย จากการให ก ล ว ยไม นอกจากนี้ ภ ายใต ส ภาพโรงเรือนยังมี
ความชื้นและการสะสมของปุย จึงไมจาเป
ํ นตองใสปยุ เพิม่ เติม
4.2 การกําจัดโรคแมลง
ในชวงฤดูฝนหรือฤดูที่มีความชื้นตํ่ าๆ จะมีปญหาโรคจากเชื้อราทํ าใหลําตนเนา
ใบเหลืองและรวง การปองกันโดยฉีดยาปองกันเชือ้ รา เชน เบนเลท
5. การเก็บเกีย่ ว
การขยายพันธุโดยแยกไหลหรือแยกกอ จะใหผลผลิตที่รวดเร็วมาก เพียงไมกเ่ี ดือนก็
สามารถเก็บผลผลิตได การเก็บเกี่ยวทําไดโดยใชมดี ตัดกานใบใหชดิ โคนแลวคัดเลือกใบทีส่ ะอาด ไมมี
ตําหนิ มากํารวมกัน กําละประมาณ 100 ใบ แลวสงตลาด
6. ตลาด
เฟรนใบมะขามจะใชประโยชนรวมกับการจัดดอกไมและดอกกลวยไมสงไปจําหนาย
ตางประเทศ คิดเปนมูลคาปละหลายแสนบาท ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 4-5 สําหรับตลาดภายใน
ประเทศจะใชสําหรับจัดรวมกับดอกไม ดอกกลวยไมในพิธตี า งๆ แหลงที่มีการซื้อขายไดแก ตลาดปาก
คลองตลาด ขายปลีกเปนกําๆ ละ 20 ใบ ราคาประมาณ 2-3 บาท
การผลิตและการจําหนายไมประดับในประเทศ

แหลงผลิตกิง่ ปกชํา ไมประดับ บริเวณคลอง 15 จ.ปทุมธานี
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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แปลงขยายพันธุโ กสน
ในเขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพมหานคร
ตลาดไมดอกไมประดับ
ริมถนนสาย
บางบัวทอง-สุพรรณบุรี

ตลาดประมูลไมประดับในตางประเทศ

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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! หมากเหลือง
Madagascar palm, Yellow palm
ชื่อสามัญ (Common name)
Chrysalidocarpus lutescens
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
Palmae
วงศ (Family)
ลักษณะทั่วไป
หมากเหลือง (Chrysalidocarpus lutescens Wendl.) หรือ Golden fruited palm /
Madagascar palm / Yellow palm หมากเหลืองเปนไมยนื ตนตระกูลปาลมเชนเดียวกับมะพราว หมากที่
ใชรับประทานกับพลู ฯลฯ แตมหี นอและขึน้ เปนกอรวมกันหลายๆ ตน ลําตนสูงชะลูด เห็นขอปลองชัด
เจน มีใบแบบขนนกอยูส ว นยอดของลําตน ชอดอกเปนพวกซึง่ เรียกกันวาทะลาย
1. สภาพดินฟาอากาศ
หมากเหลืองชอบขึน้ ในแถบอบอุน ถึงรอนชืน้ พื้นที่ปลูกควรเปนที่โลงแจง จึงสามารถ
ปลูกไดในที่ราบทั่วๆไป และทีร่ าบลุม ทีม่ กี ารระบานนําดี
้ สามารถทนตอสภาพนําท
้ วมชั่วคราวไดแตไม
อาจทนตอนํ้าทีท่ ว มและขังอยูน านๆ ดินทีเ่ หมาะสมควรเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียวทีม่ อี นิ ทรียว ตั ถุ
พอควร
ในประเทศไทยปลูกหมากเหลืองเพื่อตัดใบจําหนายกันมากในเขตภาษีเจริญ หนองแขม
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี
2. การขยายพันธุ
นิยมอยู 2 วิธีคือ
2.1 การขยายพันธุโ ดยใชเมล็ด
ผลหมากที่จะนํามาเพาะนัน้ ควรเปนผลทีป่ ลอยใหแกบนตนจนเกือบรวงแลวจึงเก็บมาไว
ในที่รม หมากทีจ่ ะเพาะควรมีผลสีเหลืองอมนํ้าตาลเล็กนอย แกะเปลือกนอกออกลางใหสะอาด นําไป
เพาะในภาชนะ ควรเลือกภาชนะกนลึกดีกวา โดยใชวัสดุเพาะคือ ขีเ้ ถาแกลบทราย ปุยคอก/ปุยหมัก
5:2:1 โดยฝงใหลกึ ประมาณ 1 1/2 นิว้ หางกันประมาณ 3 นิว้ ใหขว้ั ผลอยูด า นบนแลวรดนําให
้ ชุม
นําภาชนะเพาะไปเก็บไวใตรา นทีม่ แี สงพอประมาณ ใหน้าวั
ํ นเวนวัน หลังจากนัน้ ประมาณ 1 เดือน
หมากเหลืองจะงอกเปนตนเล็กๆ ทิง้ ไวประมาณ 3-4 เดือน หมากเหลืองจะแตกใบเปน 2 แฉก
ประมาณ 2-3 คู ตนสูงประมาณ 6-8 นิว้ จึงขุดยายไปชําได การชําก็สามารถทําไดในแปลงชํา
โดยปลูกหางกันประมาณ 30x30 ซม. เมือ่ หมากสูงประมาณ 40-50 ซม. จึงขุดไปปลูกในแปลงที่
เตรียมไวได
2.2 การขยายพันธุโดยการแยกหนอ
ต อ งให ห น อ ที่ จ ะแตกออกมาใหม นั้นรากติ ดมาด ว ย และมี ลํ าต น เจริ ญ แข็ ง แรงโต
พอสมควรมากแลว ถึงจะตัดหนอแยกมาจากตนแมเดิม
3. การเตรียมแปลงปลูก
การปลูกหมากนิยมปลูกแบบยกรอง โดยนําแปลงขนาดประมาณ 4 เมตร ระยะปลูก
3x3 เมตร โดยปลูกสลับฟนปลา จากนัน้ ขุดหลุมโดยหลุมมีขนาด 40x40x40 ซม. รองกนหลุมดวย
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ปุยหมัก/ปุยคอก และคลุกใหเขากับดิน นําหมากเหลืองวางลงไปในหลุมใหตรง แลวกลบดินใหแนนพอ
ประมาณ รดนํ้าใหชุม และอาจใชทางมะพราวคลุมพรางแสงแดดใหในชวงแรก เพือ่ ใหตน หมากตัง้ ตัวได
เร็วขึน้
4. การดูแลรักษา
4.1 การใหนาํ้
หลังปลูกลงแปลงแลวควรรดนํ้าใหชุม วันละ 1 ครัง้ ประมาณ 1-2 เดือน เมือ่ ตนโตขึน้
อาจลดเปน 2-3 วันครัง้ หรือมากกวานีต้ ามความเหมาะสม
4.2 การใหปุย
ควรใสปุยหลังจากตัดใบแลว โดยใชปุยคอก / ปุยหมักหรือปุยเคมีสูตร 15-15-15
โดยพรวนดินตื้นๆ กลบปุยและรดนํ้ าตาม และนอกจากนี้สวนที่มีการปลูกหมากเหลืองแบบยกรอง
การลอกเลนทุกปๆ ละครัง้ เพือ่ ไมใหทอ งรองตืน้ เขิน โดยทําประมาณเดือนเมษายน เพราะเลนจะแหง
เร็วและเกาะตัวกันดี เลนที่ลอกขึ้นควรสาดไปบริเวณโคนตน เพื่อไมใหรากลอยและเพิ่มธาตุอาหาร
อีกทางหนึง่
4.3 การกําจัดวัชพืช
เมื่อหมากเหลืองมีขนาดเล็กๆ อยู ควรหมัน่ ถางหญารอบๆ โคนตนหมาก เพื่อไมให
วัชพืชขึ้นคลุม แตเมือ่ หมากเหลืองมีขนาดใหญ อาจกําจัดวัชพืชนอยลงได
4.4 การกําจัดโรคและแมลง
ในเรื่องโรคนั้นไมคอยเปนปญหาแกหมากเหลืองนัก จะมีแตแมลงเทานั้นที่ชอบมา
ทําลาย ทําใหใบเสียหาย แมลงทีพ่ บมีดงั นี้
4.4.1 หนอนปลอก มักใชใบหมากมาสรางเปนเกราะหุม ตัว แลวอาศัยอยูภายในทํา
ใหฟอรมใบติดกันไมสวย และยังกัดกินใบทําใหใบเปนรู สามารถกําจัดโดยใช
สารเคมี เชนมาลาไธออน ฉีดพนตามฉลากทีร่ ะบุ
4.4.2 หนอนเจาะลําตน มีขนาดเทากานไมขดี ไฟ สีเหลืองยาวประมาณ 2-3 นิว้
มักจะเจาะไปบริเวณโคนตนหมาก ทําใหหมากเหลืองตายในเวลาตอมา มักเขา
ทําลายในตนทีแ่ ก สามารถกําจัดโดยใชฟูราดาน 3% โรยบริเวณรอบๆโคนตน
แลวรดนํ้าใหชุม
4.4.3 เพลี้ยหอยและเพลีย้ แปง จะดูดนําเลี
้ ย้ งทีใ่ บ และเกาะบริเวณใบ ทําใหใบไม
สวย กําจัดโดยเคมีพวกนูวาครอนฉีดพนตามฉลากกําหนด
5. การเก็บเกีย่ ว
เมื่อหมากมีอายุได 3 ป หรือที่ชาวบานเรียกวาไมสาว สามารถเริม่ เก็บเกีย่ วได โดยใช
มีดคมๆ ตัดบริเวณโคนกาน ใบที่ตัดนั้นสามารถตัดไดทั้งใบแกและใบออน โดยตัดสัปดาหละครั้ง
เมื่อตัดแลวจะมาคัดขนาดและแยกเปนกําๆละประมาณ 10 ใบ และบางแหงมีพอ คาหรือนายหนาเขาไป
รับซื้อและรับตัดถึงสวนเกษตรกรเลย

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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6. การตลาด
ในทางการคา ปจจุบันยังไมมีการกําหนดมาตรฐานใบหมากเหลืองในการจําหนาย
อยางเปนทางการ แตเปนทีร่ กู นั ในหมูผ ปู ลูกและพอคาวา ลักษณะใบที่ตัดจะแบงเปน 2 ประเภทใหญ
คือ ใบออน หรือที่เรียกกันวา ไมโรงแรม เพราะลูกคานิยมนําไปใชประโยชนในการตกแตงภายใน
โรงแรม โดยใชปกแจกัน ฯลฯ ซึง่ มีราคาดี คือ ทางละประมาณ 1.50 บาท สวนอีกประเภทคือใบแกหรือ
ที่เรียกวาไมใหญนั้น มีราคาถูกกวา คือ ทางละประมาณ 80 สตางค โดยนิยมนําไปตัดปลายใบและพนสี
ทําพวงหรีดศพในใบออนและใบแกเองก็มกี ารแบงตามขนาดใหญเล็กดวย
ตลาดภายในประเทศที่สาคั
ํ ญคือ ปากคลองตลาด วันๆ หนึง่ มีอตั ราการใชหลายหมืน่
ใบ โดยเฉพาะชวงหนาฝน นอกจากนีย้ งั มีการสงออกไปตางประเทศบางแตยงั ไมมากนัก
การสงพันธุไมออกนอกประเทศ
การสงพันธุไ มออกนอกประเทศ ไมวาจะสงไปจําหนาย หรือสงไปแลกเปลีย่ นหรือสงไป
เปนของกํานัลใครก็ตาม อาจพิจารณาไดเหมือนกันดังนีค้ อื
1.
ทราบเสียกอนวาพันธุไ มทต่ี า งประเทศตองการนัน้ มีอะไร คืออะไร จํานวน
ขนาด ลักษณะ ชื่อที่ถูกตอง ถาสงไปจํ าหนายหรือแลกเปลี่ยนประมาณราคาไวดวย อาจใหทาง
ตางประเทศไดทราบขอมูลตางๆเหลานี้ดวยอยางชั ดแจง เพื่ อป องกันการผิดพลาดและเขาใจผิด
ในโอกาสตอมา
2.
เมื่อผูสงพันธุไมจากตางประเทศติดตอมาวาตองการพันธุไมชนิดใด จํานวนเทา
ไร ประมาณราคาพันธุไ มเทาใด จะสงใหทางใด ตองการพันธุช นิดใด ลักษณะของพันธุไ มทต่ี อ งการเปน
อยางไร เชน เมล็ด กิง่ ตอน กิ่งปกชํา กลาทีม่ รี ากดีแลว ฯลฯ เปนอันวาทัง้ สองฝายคือผูส ง และผูร บั
ตางเขาใจกันดีแลว จึงดําเนินการเตรียมสงตอไปได
3.
เมื่ อเตรียมพันธุไมที่จะสงไปตางประเทศนั้น จะตองเปนพันธุไมที่สะอาด
ปราศจากเชื้อโรค และแมลงทีอ่ าจติดไปกับพันธุไ มนน้ั ไดทง้ั ตัวออนและไขกต็ าม ใหสํารองจํานวนพันธุ
ไมไปใหมากกวาจํานวนทีต่ อ งการจะสงไปดวย เชน ตองการสงไป 100 ตน ก็ควรนําไปมากกวา 100
ตน เชน 120-130 ตน แลวแตชนิดของพันธุไ ม ทั้งนี้เพื่อทางหนวยกักกันโรคพืชไดตรวจและอาจคัดทิ้ง
บาง เพราะไมสะอาดพอจะไดมจี านวนสํ
ํ
ารองไวใหเทาจํานวนทีต่ อ งการสงออกไปตามจํานวนทีต่ อ งการ
4.
นํ าพันธุไมที่สะอาดและเตรียมไวดีแลว พรอมดวยภาชนะที่จะใชบรรจุและ
หีบหอพันธุไมไดพอเหมาะพอดี ไปขอใบรับรองการผานตรวจโรคและแมลง ที่ดานตรวจและกักกันพืช
กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน
หรือที่ดานตรวจพืชอื่นๆ ตามชายแดน หรือทาทีม่ ขี องออกตางประเทศ โดยมีหนวยกักกันโรคพืชตั้งอยู
ในการนําพันธุไมไปตรวจใหนําไปถึงที่หนวยกักกันโรคพืชกอนกําหนดที่จะสงออกไปตางประเทศอยาง
นอย 1 วัน เพือ่ ใหเจาหนาทีม่ เี วลาตรวจและประกอบกรรมวิธที างปองกันโรคและแมลงทีพ่ นั ธุไ มนน้ั
5.
เมื่อนํ าพันธุไมไปถึงแผนกตรวจและกักกันโรคพืชแลว ใหทําคํารองตามแบบ
ของทางราชการ โดยแจงชื่อผูรับประเทศที่สงไป โดยพาหนะทางใด จํานวนพืชและชนิดของพันธุไ มทจ่ี ะ
สงไป และขอความอืน่ ๆ ยืน่ ตอเจาหนาทีข่ องแผนก ถาหากมีใบอนุญาตนําพืชเขาประเทศปลายทาง
(Importing permits) ก็ใหแสดงและมอบใหเจาหนาที่ไวดวย เพราะบางประเทศนัน้ กอนจะนําพันธุไ มเขา
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ประเทศหรือกอนทีเ่ ราจะสงพันธุไ มเขาประเทศนัน้ ๆ จะตองของใบนําพันธุไ มเขาประเทศเสียกอน เชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟลปิ ปนส อินเดีย เมือ่ ติดตอกับผูส ง่ั พันธุไ มในประเทศนัน้ และไดรับ Importing
permits นั้นแลวจึงจะนําพันธุไ มเขาประเทศเขาได มิเชนนัน้ ทางประเทศนัน้ ๆ จะปฏิเสธไมใหนาเข
ํ า
(refuse entry)
6.
เมื่ อ เจ า หน า ที่ ไ ด ต รวจหรื อ ประกอบกรรมวิ ธี ใ นทางรมพื ช นั้ น ในทาง
เคมีภัณฑใดๆ จนพืชนั้นปราศจากศัตรูพืชแลว ก็จะออกใบรับรองใหผสู ง โดยมีตวั จริง 1 ฉบับ และสําเนา
อีก 3 ฉบับ รวม 4 ฉบับ ใบรับรองตัวจริงนัน้ จะสงรวมไปในภาชนะทีบ่ รรจุ (จะแยกสงตางหากมิได)
สวนสําเนาอีก 3 ฉบับนัน้ เพื่อเก็บไวใหผูสงแจงหรือแสดงใหศุลกากร 1 ฉบับ และใหบริษัทผูรับขนสง
อีก 1 ฉบับ อีก 1 ฉบับ อาจเก็บนําไปแสดงใหธนาคารเพือ่ หลักฐานในการจายหรือแลกเงินตรา
ตางประเทศ
7.
เมื่อหีบหอบรรจุพันธุไมเรียบรอยแลว โดยเจาหนาที่แผนกตรวจจะไดหีบหอ
และจัดใหเรียบรอยแลว ตอมาเกิดชํารุด แตก หรือฉีกขาดเสียหายกอนการสงออก ตองนํากลับไปที่
แผนกตรวจและกักโรคพืชที่เดิม เพื่อขอใหทาการบรรจุ
ํ
หีบหอใหม (repacking) แลวจึงนําสงไปได หามมิ
ใหทําการบรรจุหบี หอเอง มิเชนนัน้ บริษทั ผูจ ดั สงหรือศุลกาการก็จะไมยอมรับหรือใหผา นไปได
8.
เมื่อเรียบรอยแลว ถาจะนําสงทางอากาศก็ตอ งนําหีบหอพันธุไมนั้นไปทําใบขน
สินคาขาออกทีท่ า อากาศยานดอนเมือง และสงบริษทั เครือ่ งบิน ถาหากจะสงทางไปรษณียภัณฑ เชนสง
ทางเรือนั้น ตองนําไปติดตอดําเนินพิธที างการศุลกากรทีก่ องตรวจสินคาขาออกทีท่ า เรือคลองเตย หรือ
ทาเรือกรุงเทพฯ เมือ่ ไดรบั อนุญาตแลวจึงนํากลับไปชั่งและเสียคาสงที่ทําการไปรษณีย หรือที่บริษัทเดิน
เรือตอไป
การบรรจุหบี หอพันธุไ ม (packing)
การบรรจุหีบหอพันธุไ มสง ออกนอกประเทศ หรือสงไปในทีไ่ กลๆ นัน้ อาจมีวิธีบรรจุหีบ
หอไดหลายวิธแี ลวแตชนิดของพันธุไ ม ซึง่ แตกตางกันไป
การบรรจุหีบหอแบบแหง (Dry Method of Packing)
การบรรจุหีบหอแบบแหงนี้อาจใชไดทั้งบรรจุเมล็ดพันธุไม หรือตนทีม่ รี ากอยูแ ลวก็ได
สิ่งสําคัญในการบรรจุหีบหอพันธุไมแบบแหงนี้ก็คือ ควรไดเลือกเวลาสงใหตรงกับระยะเวลาของพันธุไ ม
ที่จะสงไปนั้นหยุดพักการเจริญเติบโต หรือเปนพันธุไมที่กึ่งหยุดการเจริญเติบโต (Dry of Semidormant) มิเชนนั้นในระหวางทีข่ นสงนานๆ พันธุไ มนน้ั ๆ เจริญเติบโตตอไปในหีบหอ และเมือ่ เจริญเติบ
โตแลว ไมมนี า้ํ ไมมอี าหาร ก็อาจตายในหีบหอนัน้ ไดงา ยๆ ถาหากเปนพันธุไมที่ไมมีการหยุดพักการ
เจริญเติบโต หรือเปนพันธุไมที่หยุดพักแตสงไปผิดฤดูไมตรงกับระยะเวลาการหยุดพักการเจริญเติบโต
ของพันธุไม ก็อาจหลีกเลี่ยงไดดวยการเลือกพันธุไมที่แข็งแรงดีจริงๆ และถาหากเปนพันธุไมชนิดที่
เปนตน ก็ควรมีรากและมีดนิ หรือวัสดุอยางหนึง่ ทีท่ าให
ํ รากไดรบั ความชุม ชืน้ ไดดว ย ถามีแตรากเปลาๆ
(Bare-root) ก็จะทําใหตายกลางทางได ถาเปนเมล็ดก็ควรคลุมกับขีเ้ ลือ่ ยหรือมอสเพือ่ ใหความชุม ชืน้
อยูดวย ถาเปนพันธุไมที่มีใบมากใหตัดใบออกเสียบาง และงดการใหนํ้ากอนบรรจุ และใหไดถูก
แสงสวางใหเต็มทีเ่ สียกอนทีจ่ ะนํามาบรรจุหีบหอทึบ
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ถาหากเปนเมล็ดแหง การบรรจุหีบหออาจใสกลองหรือกระปองสังกะสีชนิดปดแนน
บัดกรีแลวสงไปก็ได หรืออาจใสถงุ กระดาษหรือถุงพลาสติกก็ได โดยไมตอ งมีวตั ถุอน่ื ๆรวมไปกับเมล็ด
เลย ภาชนะทีใ่ สตอ งแหงสะอาด เมล็ดทีจ่ ะสงควรแหงสะอาด
ถาหากเปนพันธุไมที่เปนหัวแหง เชน gladious ก็อาจใสถงุ รวมกันสงไปไดหรือใสกลอง
กระดาษ โดยมีวัสดุอื่นยัดรวมไปดวยใหแนนกันกระทบกระเทือน และทําใหหัวพันธุไมชารุ
ํ ดเสียหายได
การบรรจุหีบหอชนิดเปยก (Fleshy of Moistened Packing) พันธุไมบางชนิดตองสงไป
ในลักษณะที่มีความชืน้ อยูด ว ย เพราะถาขาดความชืน้ แลวจะเก็บพันธุไ มไวไดไมนานในระยะเวลาขนสง
เชน เมล็ดพันธุไ มชนิดสด (Fleshy seeds) หรือพันธุไ มน้าํ (Aquatic Plants) การบรรจุหีบหอพันธุไม
ชนิดนี้ตองมีวัสดุที่มีความชื้นอยูแทรกไปดวยในระหวางเมล็ด ถาเปนเมล็ดหรือถาเปนพันธุไมที่มีราก
แลวก็ตองมีวสั ดุทม่ี คี วามชืน้ อยูร วมในรากติดไปกับตนดวย เชน ขุยมะพราว ขีเ้ ลือ่ ย แกลบ ขีเ้ ถาแกลบ
ผงถาน sphangnum moss หรือขีก้ บไมเนือ้ ออน ฯลฯ
ถาเปนเมล็ดพันธุไม หรือเมล็ดพันธุไ มเมืองรอน เชน เมล็ดมะมวง เมล็ดมะปราง เมล็ด
มังคุด เมล็ดปาลมบางชนิด อาจใสขเ้ี ลือ่ ย หรือ Sphangnum moss ลงไปกับเมล็ด ใสกระปองสังกะสีปด
ผนึก หรือใสถงุ พลาสติกก็ได
ถาหากเปนพันธุไมนํ้า อาจใสขวดหรือกระปองสังกะสี โดยใสนํ้าหรือโคลนลงไปใน
ภาชนะนั้นดวย ปดผนึกใหแนน ถาเปนขวดแกวใหปดจุกใหแนนและชุบเทียนไขที่จุกเพื่อกันนํ้าซึมออก
มากได
ขอสํ าคั ญ ในการบรรจุ แ บบเปย กนํ้ านี้ ก็ คื อ การอัดแนนไมใหอากาศเขาได เช น
ใสกระปองสังกะสีนน้ั ระวังจะทําใหเกิดบูดเนาในกระปองไดเหมือนกัน
การบรรจุหบี หอกิง่ ตอน กิ่งปกชํา
กิ่งตอนที่จะสงออกตางประเทศนั้น ควรไดเตรียมการตัง้ แตเริม่ ตอนกิง่ พันธุไ ม คือเลือก
กิ่งที่ใหญ สมบูรณ อวนสัน้ ไมยาวเกะกะ มีตาสมบูรณ และแข็งแรง ปราศจากโรคและแมลง สะอาด การ
ตอนไมควรใชดนิ และกาบมะพราวเชนการตอนทัว่ ๆไป ใหใช sphangnum moss หรือขุยมะพราว แทน
ดิน และหอกิง่ ตอนดวยกระดาษพลาสติกแทนกาบมะพราว หรือจะใชขี้เถาแกลบหรือขุยมะพราวพอกกิ่ง
ตอนแทนดินก็ได เมือ่ รากออกดีแลวนําไปสงได นํ้าหนักเบาและสะอาดสะดวกแกการตรวจและรมยาฆา
ศัตรูพืชของแผนกกันกันโรคพืช กอนจะนํากิ่งตอนสงควรตัดแตงกิ่งตอนใหเหลือแตสวนที่สําคัญจริงๆ
ควรตัดกิ่งและใบที่ไมจําเปนออกเสียบาง อาจรวมกิง่ ตอนหลายๆกิง่ ในถุงพลาสติกถุงเดียวกัน แลวบรรจุ
ในกลองกระดาษอีกชัน้ หนึง่ ก็ได
กิ่งชํา กิ่งชําบางอยางเชน วาสนา เข็มสามสี โกสน ควรเลือกกิง่ ทีส่ มบูรณตดั ยาวแลวแต
ขนาดของไม ปลายกิง่ ทัง้ สองดานจะมีขผ้ี ง้ึ หรือพาราฟน ปดกันการระเหยนําออกจากกิ
้
ง่ มากขณะขนสง
หรือมีวัสดุชน้ื ๆ เชน ขุยมะพราว หุม ปลายกิง่ ทัง้ สองดาน มัดกิง่ ชํารวมกัน หอดวยผาฝาย มัดใสถงุ
พลาสติก แลวนําไปบรรจุลงในกลองกระดาษ เพือ่ ดําเนินการสงออกตอไป
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