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- เรื่องเต็มงานวิจัยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับดาหลาในเชิงพาณิชย์ด้วยการสกัดเส้นใยจากลําต้นดาหลาเพ่ือ
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๑ 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับดาหลา 
 ดาหลา เป็นไม้ดอกท่ีมีการปลูกมาเป็นระยะเวลานานแล้วทางภาคใต้ของไทย ซึ่งเดิมได้มีการนําหน่อ
อ่อนและดอกมาใช้เป็นผักประกอบอาหารบางประเภท ปัจจุบันได้มีการนํามาปลูกเป็นไม้ตัดดอกมากข้ึน 
เนื่องจากดาหลา เป็นไม้ดอกท่ีให้ดอกดกในฤดูร้อน ขณะท่ีไม้ดอกชนิดอ่ืนๆ ไม่ค่อยจะมีดอก ประกอบกับ
ดอกมีขนาดใหญ่ สีสดใส รูปทรงแปลกตา ทําให้เป็นท่ีสนใจของผู้พบเห็นและเป็นท่ีต้องการของตลาด ดัง
จะเห็นได้จากความต้องการซื้อขายดอกท่ีตลาดปากคลอง มีปริมาณถึง 200-500 ดอกต่อสัปดาห์ มีมูลค่า 
3,000-75,00 บาท นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกต้นพันธุ์ได้บ้าง แหล่งผลิตท่ีสําคัญ ได้แก่ อ.บ้านแพ้ว จ.
สมุทรสาคร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี อ.เมือง จ.กระบี่  

 
 

อนุกรมวิธาน 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith 
ชื่อพ้อง   :   Phaeomeria magnifica, Nicolaia elatior 
ชื่อสามัญ  : Torch ginger 
วงศ์   :   Zingiberales 
ชื่ออ่ืนๆ   :   กาหลา, กะลา 
ถ่ินกําเนิด   :   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 
 

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 

ลําต้น   
  ดาหลาเป็นพืชท่ีมีลักษณะคล้ายข่า มีลํา ต้นใต้ดินเรียกว่าเหง้า (rhizome) เหง้านี้จะเป็นบริเวณท่ีเกิด
ของหน่อดอกและหน่อต้น ดาหลา 1 ต้น สามารถให้หน่อใหม่ได้ประมาณ ๗ หน่อ ในเวลา ๑ ปี ส่วนลําต้น
เหนือดินเป็นกาบใบท่ีโอบซ้อนกันแน่น เช่นเดียวกับพวกกล้วย ส่วนนี้คือลําต้นเทียม (pseudostem) ลํา
ต้นเหนือดินสูง ๒-๓ เมตร มีสีเขียวเข้ม 
 

     ใบ   
 มีรูปร่างยาวรี กลางใบกว้างแล้วค่อยๆเรียวไปหาปลายใบและฐานใบ ใบไม่มีก้าน ผิวใบเกลี้ยงท้ัง
ด้านบนและด้านล่าง ใบยาว ๓๐-๘๐ เซนติเมตร กว้าง ๑๐-๑๕ เซนติเมตร ปลายใบแหลมฐานใบเรียวลาดเข้า
หาก้านใบ เส้นกลางใบปรากฏชัดทางด้านล่างของใบ 
 

ดอก    
 ดอกดาหลาเป็นดอกช่อมีลักษณะดอกแบบ (head)  ประกอบด้วย กลีบประดับ (Bracts) มี ๒ ขนาด 

ส่วนโคนประกอบด้วย กลีบประดับขนาดใหญ่ มีความกว้างกลีบ ๒-๓ เซนติเมตร จะมีสีแดงขลิบขาวเรียงซ้อน
กันอยู่และจะบานออกประมาณ ๒๕-๓๐ กลีบ และมีกลีบประดับขนาดเล็กอยู่ส่วนบนของช่อดอกความกว้าง
กลีบประมาณ ๑ เซนติเมตร ซึ่งมีสีเดียวกับกลีบประดับขนาดใหญ ่กลีบประดับเล็กนี้จะหุบเข้าเรียงเป็นระดับมี
ประมาณ ๓๐๐-๓๓๐ กลีบ ภายในกลีบประดับขนาดใหญ่ท่ีบานออกจะมีดอกขนาดเล็กกลีบดอกสีแดง ซึ่งเป็น
ดอกสมบูรณ์เพศอยู่จํานวนมาก ดอกบานเต็มท่ีจะมีขนาดความกว้างดอกประมาณ ๑๔-๑๖ เซนติเมตร ความ
ยาวช่อ ๑๐-๑๕ เซนติเมตรมีก้านช่อดอกยาว ๓๐-๑๕๐ เซนติเมตร ลักษณะก้านช่อดอกแข็งตรง การออกดอก
ของดาหลาจะไม่ข้ึนอยู่กับฤดูกาลเหมือนไม้ดอกท่ัวไป คือ
จะออกดอกก็ต่อเม่ือถึงอายุตามฤดูกาลของดาหลา โดย
ธรรมชาติท่ัวไปของดาหลาท่ีขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อ
จะให้ดอกเม่ืออายุครบ ๑ ปี ดังนั้นไม่ว่าจะปลูกดาหลา 
เดือนไหน ฤดูใด เม่ือครบ ๑ ปี ดาหลาก็จะออกดอก การ
บํารุงปุ๋ยในช่วงการเจริญเติบโตไม่ได้ส่งผลในการเร่งดา
หลาให้ออกดอกเร็วกว่าปกติแต่อย่างใด เพียงเป็นการเพ่ิม
ความแข็งแรงให้ตน้เท่านั้น หลังจากครบ ๑ ปีแล้วดาหลาก็
จะออกดอกไดต้ลอดท้ังป ี (ศิริพิณ, ๒๕๔๕)           

 
  
 
 
 
 
 



๓ 

 

พันธุด์าหลา 
ดาหลาพันธุต์รัง 1 

 

ลักษณะประจําพันธุ ์
 ทรงกอตั้งตรง ลําต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน ใบแก่สีเขียว ใบยาวรี ขนาดใบกว้าง 17.48 เซนติเมตร ยาว 
65.05 เซนติเมตร ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบแหลมขนาดช่อดอกกว้าง14.3เซนติเมตร สูง 6.5
เซนติเมตร ช่อดอกสีขาว สีของดอกย่อยสีขาวขอบเหลืองความยาวช่อดอก 59 เซนติเมตรก้านช่อดอกสีเขียว 
ผลค่อนข้างกลมรี ตั้งแต่ปลูกโดยใช้เหง้าถึงออกดอก ประมาณ 12 เดือน มีหน่อใหม่ประมาณ 43 หน่อต่อกอ
ต่อปี มีอายุการเก็บเก่ียวหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บเก่ียวเม่ือบาน 30 เปอร์เซ็นต์ 45 วัน บาน 50 
เปอร์เซ็นต ์50 วัน และบาน 80 เปอร์เซ็นต์ 54 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 39 ดอกต่อกอต่อป ี
 

ลักษณะเด่น 
1. ช่อดอกสีขาวหรือ White Group 155 A โดยใช้แผ่นเทียบสีของ  
   The Royal Horticulture Society (RHS) 
2. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 39 ดอกต่อกอต่อปี (เม่ืออายุ 3 ปีหลังปลูก) 
3. เม่ือตัดขณะดอกบาน 30 50 และ 80 เปอร์เซ็นต์ จะมีอายุปัก 
    แจกันนาน 7วัน 
 

พื้นท่ีแนะนํา 
 ปลูกได้ในดินร่วนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกในท่ีรําไรท่ีมีปริมาณความเข้มแสง 60 เปอร์เซ็นต์ มี
อุณหภูมิเฉลี่ย 27-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 81 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,144 
มิลลิเมตรต่อป ี
 

ข้อจํากัด 
ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอกหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําท่วมขัง 
 

วันท่ีรับรองพันธุ ์
กรมวิชาการเกษตร แนะนําพันธ์ เม่ือวันท่ี27สิงหาคม พ.ศ. 2551 และเป็นพันธ์พืชข้ึนทะเบียนเลขท่ี 

023/2552 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 
 

 



๔ 

 

ดาหลาพันธุต์รัง 2 

ลักษณะประจําพันธุ ์ 

 ทรงกอตั้งตรง ลําต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน ใบแก่สีเขียว ใบยาวรี ขนาดใบกว้าง 16.2 เซนติเมตร ยาว 69.4 
เซนติเมตร ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบแหลม ขนาดช่อดอกกว้าง 14.1 เซนติเมตร สูง 7.58 เซนติเมตร
ช่อดอกสีบานเย็น สีของดอกย่อยสีบานเย็นความยาวช่อดอก 43 เซนติเมตรก้านช่อดอกสีเขียว ผลค่อนข้าง
กลมรี ตั้งแต่ปลูกโดยใช้เหงาถึงออกดอก ประมาณ 12 เดือน มีหน่อใหม่ 28 หน่อต่อกอต่อปี มีอายุการเก็บ
เก่ียวหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บเก่ียวเม่ือบาน 30 เปอร์เซ็นต์ 47 วัน บาน 50 เปอร์เซ็นต์ 51 วัน และบาน
80 เปอร์เซน็ต ์57 วันให้ผลผลิตเฉลี่ย 40 ดอกต่อกอต่อป ี

ลักษณะเด่น 

1. ช่อดอกสีบานเย็น หรือ Red Purple Group โดยใช้แผ่น
เทียบสีของ The Royal Horticulture Society (RHS) 

2.  ให้ผลผลิตเฉลี่ย 40 ดอกต่อกอต่อปี (เม่ืออายุ 3 ปีหลังปลูก) 
3. เม่ือตัดขณะดอกบาน 30 50 และ 80 เปอร์เซ็นต์ จะมีอายุ

ปักแจกันนาน 8 วัน 
พื้นท่ีแนะนํา 

ปลูกได้ในดินร่วนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกในท่ีรําไรท่ีมีปริมาณความเข้มแสง 60 เปอร์เซ็นต์ มี
อุณหภูมิเฉลี่ย27-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 81 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,144 มิลลิเมตร
ต่อป ี

ข้อจํากัด 

ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง เพราะมีผลตอ่การเจริญเติบโตและคุณภาพของดอกหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําท่วมขัง 

วันท่ีรับรองพันธุ ์

กรมวิชาการเกษตร แนะนําพันธ์ เม่ือวันท่ี27สิงหาคม พ.ศ. 2551 และเป็นพันธ์พืชข้ึนทะเบียนเลขท่ี
024/2552 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2552 

 

 

 

 



๕ 

 

ดาหลาพันธุ์ตรัง 3 

ลักษณะประจําพันธุ ์

 ทรงกอตั้งตรง ลําต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน ใบแก่สีเขียว ใบยาวรี ขนาดใบกว้าง 17.4 เซนติเมตร ยาว 70.2 
เซนติเมตร ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบแหลม ขนาดช่อดอกกว้าง 15.6 เซนติเมตร สูง8.8 เซนติเมตร 
ช่อดอกสีแดง สีของดอกย่อยสีแดงขอบขาว ความยาวช่อดอก 64 เซนติเมตร ก้านสีเขียว ผลค่อนข้างกลมรี 
ตั้งแต่ปลูกโดยใช้เหง้าถึงออกดอก ประมาณ 12 เดือน มีหน่อใหม่ประมาณ 43 หน่อต่อกอต่อปี มีอายุการเก็บ
เก่ียวหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บเก่ียวเม่ือบาน 30 เปอร์เซ็นต์ 45 วัน บาน 50 เปอร์เซ็นต์ 55 วัน และบาน
80 เปอร์เซน็ต ์60 วันให้ผลผลิตเฉลี่ย 106 ดอกต่อกอต่อป ี

ลักษณะเด่น 

1. ช่อดอกสีแดงหรือ Read Group 47 B โดยใช้แผ่นเทียบสีของ 
The Royal Horticulture Society (RHS) 

2. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 106  ดอกต่อกอต่อปี (เม่ืออายุ 3 ปีหลังปลูก) 
3. เม่ือตัดขณะดอกบาน 30 และ  50  80 เปอร์เซ็นต์ มีอายุปัก

แจกันนาน 8 วัน และเม่ือตัดขณะดอกบาน 80 เปอร์เซ็นต์มี
อายุปักแจกันนาน 7 วัน 

พื้นท่ีแนะนํา 

 ปลูกได้ในดินร่วนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกในท่ีรําไรท่ีมีปริมาณความเข้มแสง 60 เปอร์เซ็นต์ มี
อุณหภูมิเฉลี่ย 27-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 81 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,144 
มิลลิเมตรต่อป ี

ข้อจํากัด 

ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง เพราะมีผลตอ่การเจริญเติบโตและคุณภาพของดอกหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําท่วมขัง 

วันท่ีรับรองพันธุ ์

กรมวิชาการเกษตร แนะนําพันธ์ เม่ือวันท่ี27สิงหาคม พ.ศ. 2551 และเป็นพันธ์พืชข้ึนทะเบียนเลขท่ี 
025/2552 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2552 

 

 

 



๖ 

 

ดาหลาพันธุ์ตรัง 4 

 

ลักษณะประจําพันธุ ์
 ทรงกอตั้งตรง ลําต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน ใบแก่สีเขียว ใบยาวรี ขนาดใบกว้าง 15.6 เซนติเมตร ยาว 68.4 
เซนติเมตร ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบแหลม ช่อดอกสีชมพู ขนาดช่อดอกกว้าง 12.8 เซนติเมตร สูง 
5.7 เซนติเมตร สีของดอกย่อยสีชมพูขอบเหลือง ความยาวช่อดอก 32 เซนติเมตร ก้านช่อดอกสีเขียว ผล
ค่อนข้างกลมรี ตั้งแต่ปลูกโดยใช้เหง้าถึงออกดอก ประมาณ 12 เดือน มีหน่อใหม่ 53 หน่อต่อก่อต่อปี มีอายุ
การเก็บเก่ียวหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บเก่ียว เม่ือบาน 30 เปอร์เซ็นต์ 48 วัน บาน 50 เปอร์เซ็นต์ 54 วัน 
และบาน 80 เปอร์เซ็นต์ 59 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 136 ดอกต่อกอต่อป ี
 

ลักษณะเด่น 
1. ช่อดอกสีชมพู หรือ Red Group 56 A โดยใช้แผ่นเทียบ

สีของ The Royal Horticulture Society (RHS) 
2. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 136 ดอกต่อกอต่อปี (เม่ืออายุ 3 ปีหลัง

ปลูก) 
3. เม่ือตัดขณะดอกบาน 30 เปอร์เซ็นต์ มีอายุปักแจกัน

นาน 13 วัน และเม่ือตัดขณะดอกบาน 50 และ 80 
เปอร์เซ็นต์ มีอายุปักแจกันนาน 7-8 วัน 

 
 

พื้นท่ีแนะนํา 
 ปลูกได้ในดินร่วนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกในท่ีรําไรท่ีมีปริมาณความเข้มแสง 60 เปอร์เซ็นต์ มี
อุณหภูมิเฉลี่ย 27-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 81 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,144 
มิลลิเมตรต่อป ี
 

ข้อจํากัด 
 ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง เพราะมีผลตอ่การเจริญเติบโตและคุณภาพของดอกหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําท่วมขัง 
 

วันท่ีรับรองพันธุ ์
 กรมวิชาการเกษตร แนะนําพันธุ์ เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2551 และเป็นพันธุ์พืชข้ึนทะเบียนเลขท่ี 
026/2552 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2552 
 
 
 
 



๗ 

 

ดาหลาพันธุ์ตรัง 5 

 

ลักษณะประจําพันธุ ์
 ทรงกอตั้งตรง ลําต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน ใบแก่สีเขียวปนม่วงแดง ใบยาวรี ขนาดใบกว้าง 18.48 
เซนติเมตร ยาว 76.67 เซนติเมตร ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบแหลม ขนาดช่อดอกกว้าง 15.2 
เซนติเมตร สูง 8.5 เซนติเมตร ช่อดอกสีแดงเข้ม สีของดอกย่อยสีแดงขอบเหลือง ความยาวช่อดอก 78 
เซนติเมตร ก้านช่อดอกสีม่วงแดง ผลค่อนข้างกลมรี ตั้งแต่ปลูกโดยใช้เหง้าถึงออกดอก ประมาณ 12 เดือน มี
หน่อแตกใหม่ 36 หน่อต่อก่อต่อปี เม่ืออายุ 3 ปีหลังปลูก มีอายุการเก็บเก่ียวหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บ
เก่ียว เม่ือบาน 30 เปอร์เซ็นต์ 41 วัน บาน 50 เปอร์เซ็นต์ 47 วัน และบาน 80 เปอร์เซ็นต์ 52 วัน ให้ผลผลิต
เฉลี่ย 47 ดอกต่อกอต่อป ี
 

ลักษณะเด่น 
1. ช่อดอกสีแดงเข้ม หรือ Red Group 46 A โดยใช้แผ่นเทียบ

สีของ The Royal Horticulture Society (RHS) 
2. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 47 ดอกต่อกอต่อปี (เม่ืออายุ 3 ปีหลังปลูก) 
3. เม่ือตัดขณะดอกบาน 30 เปอร์เซ็นต์ มีอายุปักแจกันนาน 14 

วัน และเม่ือตัดขณะดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ มีอายุปักแจกัน
นาน 11 วัน 

 
 

พื้นท่ีแนะนํา 
 ปลูกได้ในดินร่วนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกในท่ีรําไรท่ีมีปริมาณความเข้มแสง 60 เปอร์เซ็นต์ มี
อุณหภูมิเฉลี่ย 27-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 81 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,144 
มิลลิเมตรต่อป ี
 

ข้อจํากัด 
 ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง เพราะมีผลตอ่การเจริญเติบโตและคุณภาพของดอกหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําท่วมขัง 
 

วันท่ีรับรองพันธุ ์
 กรมวิชาการเกษตร แนะนําพันธุ์ เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2551 และเป็นพันธุ์พืชข้ึนทะเบียนเลขท่ี 
027/2552 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2552 
 
 
 

 



๘ 

 

    การขยายพันธุ์ดาหลา   
  ดาหลาสามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี ้

๑. การแยกหน่อ ควรแยกหน่อท่ีมีความเหมาะสม นําไปปลูก คือ สูงประมาณ ๖๐-๑๐๐ เซนติเมตร ข้ึน
ไปและมีก่ิงอ่อน ก่ิงแก่มีใบประมาณ ๔-๕ ใบ ใช้มีดตัดให้มีเหง้า และรากติดอยู่ด้วย ซึ่งหน่อชนิดนี้จะมี
หน่อดอกอ่อนๆ ติดมาด้วยประมาณ 3 หน่อ นําไปชําในถุงพลาสติก ๑ เดือน เพ่ือให้หน่อแข็งแรงก่อน
นําไปปลูก 

๒. การแยกเหง้า โดยการแยกเหง้าท่ีเกิดใหม่ท่ีโคนต้น แล้วนํา ไปชํา ในแปลงเพาะชํา วิธีนี้จะใช้เวลา
ประมาณ ๑ ป ีจึงจะเริ่มให้ดอก 

๓. การปักชํา หน่อแก่ โดยนาํ ไปชํา ในแปลงเพาะชํา ให้แตกหน่อใหม่แข็งแรง แล้วจึงค่อยย้ายมาปลูกลง
แปลง 
 

 



๙ 
 

การผสมพันธุ์ดาหลา 
ข้ันตอนในการผสมเกสรดอกดาหลา 

 1. ทําการคัดเลือกพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ โดยใช้ลักษณะดอกเป็นตัวกําหนดในการคัดเลือก พันธุ์แม่ 
และใช้สีเป็นตัวกําหนดพันธุ์พ่อ ตามต้องการว่าลูกผสมท่ีได้อยากให้มีลักษณะอย่างไร มีสีเช่นไร ลักษณะท่ี
เกษตรกร และตลาดต้องการ ให้มีขนาดเล็กลง มีความทนทานกลีบดอกแข็ง จัดการในการขนส่งได้ง่าย เลือก
ลักษณะดอกท่ีคล้ายดอกบัวหรือคล้ายดอกกุหลาบเป็นพันธุ์แม่ และใช้พันธุ์ดอกสีแดง ดอกสีชมพูและดอกสี
ขาวเป็นพันธุ์พ่อ   
 2. การเตรียมดอกตัวเมีย ดอกตัวเมียท่ีเลือกต้องเป็นดอกท่ียังไม่บาน คือยังไม่เห็นดอกจริงบาน มี
ลักษณะตรงตามท่ีต้องการ และใช้ถุงพลาสติกท่ีมีโครงลวดอยู่ด้วยครอบดอกไว้เพ่ือป้องกันการผสมเกสรตาม
ธรรมชาติโดยนก และทําให้รู้ว่าดอกไหนบ้างท่ีต้องทําการผสมเกสร 
 3. การเตรียมดอกตัวผู้ ดอกตัวผู้ท่ีเลือกต้องเป็นดอกท่ีมีสีตรงตามท่ีต้องการ ทําการเก็บเกสรดอกตัวผู้
ก่อนท่ีจะทําการผสมไม่ควรเก็บดอกตัวผู้ไว้นานเกินไป เก็บเกสรตัวผู้โดยใช้มีดตัดดอกจริงของดอกออกมาใส่ใน
ถุงพลาสติก เขียนชือ่พันธุ์ วันเดือนท่ีเก็บ ท่ีถุงพลาสติก ควรเก็บเกสรตัวผู้ในเวลา 05.00 น.ถึง 08.00 น. จะ
ดีท่ีสุด ก่อนทําการเก็บเกสรดอกตัวผู้ควรตรวจดูดอกตัวเมียท่ีทําการครอบดอกไว้ว่าบานพร้อมท่ีจะทําการผสม
เกสรแล้วหรือยังและควรเก็บเกสรดอกตัวผู้ 2-3 ดอก ต่อดอกตัวเมีย 1 ดอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผสม
ติดมากยิ่งข้ึน  
 4. ข้ันตอนในการผสมเกสร ในการผสมเกสรควรทําในช่วงเช้า เวลา 05.00 น.ถึงเวลา 09.00 น. 
เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีมีความชื้นสูง ควรทําการผสมเกสรดอกดาหลา 1 ดอก ต่อ 1 คู่ผสมเท่านั้น 
     4.1 การเปิดดอกตัวเมีย โดยการใช้มีดกรีดกลีบดอกจริงบริเวณโคนดอกเพ่ือเปิดให้เห็นเกสรตัวผู้
และเกสรตัวเมียได้ง่ายข้ึน แต่ระวังอย่าให้กลีบดอกจริงขาด หรือหลุดในระหว่างการเปิดดอก และช่วงท่ีทําการ
ผสมเกสรดอกดาหลา 
     4.2 การกําจัดเกสรตัวผู้ โดยใช้อุปกรณ์ท่ีเตรียมไว้ ใช้ท่ีกด และท่ีเข่ีย เข่ียหาตําแหน่งเกสรตัวผู้
และเกสรตัวเมีย ใช้ท่ีกด กดเกสรตัวเมียและใช้ท่ีเข่ียแยกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียแยกออกจากกัน ใช้ท่ีกดกด
เกสรตัวเมียไว้ แล้วใช้ท่ีเข่ียเข่ียเกสรตัวผู้ออกมา ระวังอย่าให้เกสรตัวผู้ไปโดนเกสรตัวเมีย ในช่วงท่ีเข่ียเกสรตัวผู้
ออก ถ้าทําการผสมเกสรหลังช่วงเช้าเวลา 10.00 น. เกสรตัวผู้จะบานปล่อยละอองเกสรออก มาทําให้การ
ผสมเกสรไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์ท่ีต้องการหรือเปล่า เพราะเวลาแยกเกสรตัวผู้ และเกสรตัวแม่ออกจากกันทําได้ยาก
ข้ึน และท่ีเข่ียอาจจะเข่ียเอาละอองเกสรจากดอกเดียวกันไปผสมก่อนการเอาเกสรตัวผู้ออก 
     4.3 การผสมเกสร นําเกสรตัวผูท่ี้เตรียมไว้เข่ียเอาเฉพาะละอองเกสรท่ีมีสีเหลืองอ่อน วางไว้ท่ีกลีบ
ดอกจริงบริเวณใกล้ๆกับเกสรตัวเมีย แล้วกดเกสรตัวเมียเบาๆให้ติดกับละอองเกสรตัวผู้ ทําการผสมเกสรดอก
ดาหลาตามจํานวนท่ีต้องการ 10 – 20 ดอกจริงใน 1 ดอกใหญ่ แต่ในการผสมเกสรดอกดาหลาต้องทําการ
ผสมเกสรต่อเป็นเวลา 5 – 7 วัน ดังนั้นหลังจากทําการผสมเกสรทุกวันต้องทําการครอบดอกไว้เพ่ือป้องกันการ
ผสมเกสรโดยนกตามธรรมชาติ เม่ือผสมเสร็จควรทําลายดอกจริงท่ียังไม่บาน (ภาคผนวก ภาพท่ี 2) 

5. การติดป้าย เขียนพันธุ์พ่อพันธุ์แม่ วันเดือนปีท่ีผสมเกสร (วันแรกท่ีทําการผสมเกสร) เขียนท่ีถุง
ครอบดอก และท่ีก้านดอก  

6. การเก็บฝักท่ีได้รับการผสม ตัดฝักท่ีได้รับการผสมแล้วเม่ืออายุ 3-4 เดือน ตัดบริเวณก้านฝักท่ีมี
การเขียนคู่ผสม วันเดือนปีท่ีผสมเกสร เอาโครงลวดออกจากถุงพลาสติก เอาฝักใส่ในถุงพลาสติกท่ีเอาโครงลวด
ออกแล้ว นําไปเพาะเมล็ดต่อไป 

 



๑๐ 
 

 
ข้ันตอนและวิธีการผสมเกสรดอกดาหลา 

1. ทําการคัดเลือกพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ 

                        
                                พนัธ์ุพอ่                                                                                   พนัธ์ุแม ่

           

          2. การเตรียมดอกตวัเมีย                                                   3. การเตรียมดอกตวัผู ้

            

ลกัษณะกลบีดอกจริง เกสรตัวผู้  และเกสรตัวเมีย 

                           

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 
 
   วธีิการผสมเกสรดอกดาหลา 

                          การเปิดดอกตวัเมีย                                                         การกาํจดัเกสรตวัผู ้                        

                

             

              

 

 

 

 

 

 

นาํละอองเกสรตวัผูว้า่งไวใ้นกลบัดอกจริง                  กดเกสรตวัเมียเพื'อใหติ้ดกบัละออกเกสรตวัผู ้              

                    

                                

                                    

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะดอกจริงที'เอาเกสรตวัผูอ้อกและทาํการผสมเกสรแลว้ 
 

 



๑๒ 
 

การปลูกและการดูแลรักษา 

การเตรียมแปลง 

 พื้นท่ีดอน 

 ทําการพรวน ตากดินไว้ประมาณ 5-7 วัน และย่อยดินให้ละเอียดเก็บวัชพืชออกให้หมด 

 พื้นท่ีลุ่ม 

 ทําการขุดยกร่องสวนมีคูน้ําลึก 1 เมตร กว้าง 1 เมตร แปลงปลูกกว้าง 2-3 เมตร ความยาวตาม
ขนาดของพ้ืนท่ี และมีการไถพรวนตากดินไว้ประมาณ 5-7 วัน เก็บวัชพืชออกให้หมด 

 การเตรียมดิน 

 การเตรียมดินโดยไถพรวนดินแล้วขุดหลุมปลูก จากนั้นใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมในกรณีท่ีปลูกดาหลา
แบบไม่ยกร่องสวนจะการไถปรับดินให้สมํ่าเสมอ เพ่ิมปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร 20-20-20 ในอัตรา 1 : 25 
แล้วขุดหลุมปลูกแบบเดียวกับการปลูกแบบยกร่องสวนนี้อาจปลูกแซมในไม้หลัก เช่น ไม้ผล 

 ระยะการปลูก 

 การปลูกดาหลาจะไม่มีระยะปลูกท่ีแน่นอน แต่จะข้ึนอยู่กับความต้องการและความสะดวกของ
เกษตรกรเอง โดยส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะปลูกในระยะ 2 x 2 เมตร 

 การปลูก 

 ปลูกโดยใช้หน่อท่ีมีเหง้าและรากติดมาด้วย เหง้าท่ีตัดมาควรมีความยาวประมาณ 5 นิ้ว โดยสังเกตให้
หน่อนั้นๆ มีใบติดมาประมาณ 4 คู่ใบ ปลูกลงในหลุมท่ีเตรียมไว้ 
แล้วทําการกลบดินให้สูงประมาณ 6 นิ้ว รดน้ําให้ชุ่มอาจใช้ดินเลน
จากท้องร่องพอกทับโคนต้นเพ่ือรักษาความชุ่มชื่น นอกจากนี้ควร
หาไม้หลักมาผูกติดกับลําต้นกันต้นโยก 
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การปฏิบัติดูแลรักษา 

 การให้ปุ๋ย 

 จะให้ปุ๋ยดาหลาประมาณ 2-3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ (16-16-16) ในอัตรา 96 กก./
ไร่/ปี และให้ปุ๋ยคอกในอัตรา 15 กก./ต้น/ปี นอกจากนี้อาจใช้อินทรียวัตถุท่ีผุพังแล้ว เช่นใบไม้ต่างๆ หรือลํา
ต้นแก่ของดาหลา,วัชพืชท่ีข้ึนตามท้องร่องมาเป็นปุ๋ยหมัก หรืออาจใช้ดินเลนจากท้องร่องพูนใส่ตามโคนต้นซึ่ง
ดินเลนนี้จะมีอินทรียวัตถุสูง 

 การให้น้ํา 

 ดาหลาเป็นพืชท่ีต้องการน้ําในปริมาณท่ีมากพอสมควร โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของการปลูก ควร
รดน้ําให้ชุ่ม โดยใช้แครงสาดวันละ 1 ครั้ง เม่ือต้นดาหลาตั้งตัวได้อาจเว้นระยะห่างของการให้น้ําจากวันละครั้ง
ออกไปเป็นประมาณ 2 – 3 วันต่อครั้ง แต่ต้องคํานึงถึงสภาพอากาศ ถ้าเป็นฤดูร้อนควรเพ่ิมการให้น้ํามากข้ึน
โดยใช้ระบบการให้น้ําแบบพ่นฝอย (sprinkler) บนแปลงท่ีไม่ยกร่อง 

 การป้องกันกําจัดวัชพืช 

 ดาหลาเป็นพืชท่ีมีการเจริญเติบโตเร็ว แตกหน่อได้มากทําให้กอแน่นใบบังแสงซึ่งกันและกัน การกําจัด
วัชพืชจะต้องกระทํามากในช่วงแรกของการปลูก เม่ือดาหลาโตมากๆ จะทําให้แสงท่ีส่องผ่านมากระทบพ้ืนดิน
น้อย วัชพืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้ จึงไม่ต้องทําการกําจัดวัชพืชมากนัก 

 โรคและแมลง 

 ยังไม่พบโรคท่ีเป็นปัญหาสําคัญกับดาหลา แต่มีแมลงสําคัญดังนี ้

 หนอนเจาะลําต้น ลักษณะการทําลาย เข้าทําลายต้นแก่ โดยไปเจาะบริเวณลําต้น ทําให้ต้นดาหลา
หยุดชะงักการเจริญเติบโตและไม่สามารถให้ออกดอกได้ การป้องกันกําจัด ใช้ฟูราดาน 3 % โรยบริเวณรอบๆ
โคนต้น หรืออาจใช้เซฟวิน 

 มดแดง ลักษณะการทําลาย กรดจากสิ่ง
ขับถ่ายของมดแดงจะทําให้กลีบดอกเกิดรอยขาว
เป็นจุดๆ การป้องกันกําจัด คือเก็บรังมดแดงออก
จากต้น และใช้ยากําจัดมด 
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 การเก็บเกี่ยว 

 ดอกดาหลาท่ีมีความสมบูรณ์พร้อมท่ีจะเก็บเก่ียวได้มีอายุประมาณ 2 อาทิตย์ นับตั้งแต่เริม่แทงหน่อ
ดอก ตัดดอกในช่วงเช้าโดยการตัดก้านดอกให้ยาวชิดโคนต้น แล้วแช่ก้านดอกลงในถังท่ีมีน้ําบรรจุอยู่ 

 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

 ดอกดาหลาท่ีตัดมาแล้วจะนํามาแช่ในน้ําสะอาด เพ่ือป้องกันการเหี่ยวใช้ถุงพลาสติกใส่ห่อดอกแต่ละ
ดอกเพ่ือป้องกันไม่ให้กลีบดอกห้อยและช้ํา จากนั้นนําถังท่ีบรรจุดอกไม้ข้ึนไปส่งให้แก่พ่อค้า อายุการปักแจกัน 
ดอกดาหลาเม่ือตัดจากต้นแล้วนํามาปักแจกันในน้ําสะอาดอาจจะมีอายุอยู่ได้ ประมาณ 3 – 7 วันข้ึนอยู่กับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 

 ต้นทุนการผลิตต่อไร ่

 ต้นทุนการผลิตดาหลาเบื้องต้นโดยท่ัวไปจะมาจากค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. ค่าหน่อพันธุ์ต่อไร่ ในปีแรก (หน่อละ 100บาท) 32,000 บาท 

2. ค่าเตรียมดินไร่ละ   1,000  บาท 

3. ค่าแรง    3,200  บาท 

4. ค่าปุ๋ยคอก    2,000  บาท 

5. ค่าปุ๋ยเคมี    800  บาท 

6. ค่าสารเคมี    1,500  บาท 

รวม    40,500 บาท 

 ผลผลิต 

 ผลผลิตท่ีเกษตรกรจะได้รับ มีดังต่อไปนี้ 

ปริมาณดอกต่อปี      32,000 ดอก 

ปริมาณหน่อต่อปี(1 ต้นให้ 7 หน่อ)     2,240 บาท 

 การจําหน่ายผลผลิต 

 ส่งดอกดาหลาให้แก่ร้านดอกไม้ โรงแรมฯ หรือส่งขายให้กับพ่อค้าตลาดปากคลองตลาด 

 ราคาผลผลิต 

 ดอกดาหลามีราคาสูงหรือต่ําต่างกันข้ึนกับปัจจัยหลายด้าน เช่นแหล่งปลูกผู้รับซื้อ และผู้ปลูกเอง ดอก
ดาหลามีราคาตั้งแต่ 8 – 50 บาท ต่อดอก นอกจากนี้ยังมีการขายหน่อพันธุ์ซ่ึงราคาขายก็ต่างกัน เช่นเดียวกัน
กับดอก คืออยู่ในช่วง 50 – 300 บาทต่อหน่อ 
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ที่มา : http://www.kstation.tv/docs/52-weeks/29.pdf  
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ที่มา : http://www.kstation.tv/docs/52-weeks/29.pdf  
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การแปรรูป 

1. การผลิตเส้นใยดาหลา 

ดาหลาหนึ่งกอมีต้นประมาณ 7-15 ต้น ต้นดาหลาหนึ่งต้นสูงประมาณ 3-4 เมตร หาก
เกษตรกรทุกๆ รายตัดต้นดาหลาท้ิง  จะมีวัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรเป็นจํานวนมาก  ดังนั้นหากสามารถนํา
ต้นดาหลามาแปรรูปเป็นเส้นใยเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการทอผ้าได้ เกษตรกรก็จะมีรายได้เพ่ิมต่อครอบครัวมาก
ยิ่งข้ึน รวมท้ังเป็นการช่วยลดปัญหาในเรื่องการเผาทําลายต้นดาหลา ลดการสร้างมลภาวะท่ีเกิดจากการเผา
ทําลายต้นดาหลาอีกทาง 
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ข้ันตอนและวิธีการผลิตเส้นใยดาหลา  

1. เลือกตัดต้นดาหลาท่ีมีอายุต้นตั้งแต่ 6-8 เดือน ข้ึนไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ผ่าต้นดาหลา แยกส่วน เปลือก กาบนอก และแกนใน ของลําต้น 
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3. ชั่งน้ําหนักลําต้นดาหลาน้ําหนัก 10 ก.ก. นํามาหมักสกัดในสารสกัดเส้นใยพืชปริมาตร 12 ลิตรแช่หมัก

สกัดในถังหมักสกัดขนาดบรรจุ 60 ลิตร ระยะเวลาหมักสกัดประมาณ 6 วัน ข้ึนไป ข้ึนกับสภาพของลํา
ต้นดาหลาว่ามีความหนามากน้อยแค่ไหน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. นําต้นดาหลาท่ีผ่านการหมักสกัดจนอ่อนนุ่มแล้วมาเข้าเครื่องรีดเหลือเฉพาะเส้นใยจากต้นดาหลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

5. ล้างด้วยน้ําสะอาด แล้วบีบน้ําออกจากเส้นใยดาหลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. ผึ่งแดดให้แห้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หมายเหต ุ 

 ท้ังนี้หากทําการสกัดเส้นใยดาหลาจากส่วนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอ่ืนๆ ของดาหลาได้แก่ส่วนของใบ 
และส่วนของก้านดอกดาหลา จะมีข้ันตอนในการสกัดเส้นใยแตกต่างกันในบางข้ันตอน 
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2.น้ําดอกดาหลา 

น้ําดอกดาหลาเป็นเครื่องดื่มสีแดง รสหวานอมเปรี้ยว มีกลิ่นหอม ใช้ดื่มแก้กระหายคลายร้อน                     
ประโยชน์ของน้ําดอกดาหลา ดื่มแก้กระหาย  คลายร้อน  ชุ่มคอ  ช่ืนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุดิบท่ีใช้ 

1.ดอกดาหลา      2.น้ําต้มสุก      3.น้ําตาลทราย 

ข้ันตอนในการผลิต 

1.นําดอกดาหลามาแกะกลีบดอก พร้อมล้างน้ําให้สะอาด 
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2.นํากลีบดอกท่ีแกะแล้วไปต้มจนเดือดประมาณ 15 นาที แล้วกรองด้วยผ้าสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

3.นําน้ําท่ีผ่านการกรองแล้วไปตั้งไฟอีกครั้ง ใส่น้ําตาลทรายจนกระท่ังเดือด แล้วยกลงท้ิงไว้จนเย็น 
     4.นําน้ําดอกดาหลากรอกใส่ขวดวางจําหน่ายได้ทันที 

 

 

 

 

 

 

 

5.ผสมน้ําแข็งหรือแช่ตู้เย็นใช้ดื่มได้ทันที 
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น้ําพริกดาหลา 
ส่วนผสม 

1.    ดอกดาหลา   
2.   หน่อดอกดาหลา  
3.   กุ้งแห้ง   
4.   มะนาว   
5.   พริกแห้งเม็ดใหญ่  
6.   หอมแดง   
7.   กระเทียม   
8.   กะปิ   
9.   น้ําตาลปี๊บ   
10.น้ําปลา 
 

วิธีทํา 
1.    นําพริกแห้งเม็ดใหญ่ หน่อดอกดาหลา กลีบดอกดาหลา กะปิ ไปย่างไฟให้หอม 
2.   นํากระเทียมกับหอมแดงไปค่ัวในกระทะให้หอม 
3.   นําส่วนผสมท้ังหมดโขลกรวมกันให้ละเอียด จากนั้นใส่กุ้งแห้ง แล้วโขลกอีกครั้งปรุงรสด้วยมะนาว  น้ําตาลปี๊บ  

และน้ําปลา  รับประทานกับผักสดหรือผักลวก 
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วจิัยและพฒันาพนัธ์ุดาหลาโดยวธีิการผสมเกสรในพื�นที�ภาคใต้ตอนล่าง 

Research and Development through  hand pollination of Etlingera elatior 

in the southern area. 
 ณฐัฏา  ดีรักษา1 ไพนุดิษฐ ์สืบสิงห์2 สมนึก  หอมนุ่น2 ถมมะนา  ไกยะฝ่าย2 ทว ี แจ่มจนัทร์2 สุทธาชีพ  ศุภเกษร3 
Natta  Deeraksa1  Painudit  Suebsingh2  Sommuek  Homnun2   Thommana Katyafay2  Tawee  Chamchan2 
Sutachep  Supakasorn3 
     

บทคดัย่อ 
 ในธรรมชาติดาหลาสามารถผสมเกสรไดโ้ดยอาศยันกกินปลีเป็นตวัช่วยในการผสมเกสร ดาหลามีการ
ขยายพนัธ์ุทีPนิยมดว้ยการแยกหน่อ แต่การเพาะเมล็ดไมเ่ป็นทีPนิยมเพราะ เมล็ดหายาก พนัธ์ุทีPไดไ้มต่รงตามสาย
พนัธ์ุทีPตอ้งการ มีความหลากหลายของพนัธ์ุทีPไดจ้ากการเพาะเมล็ด หาวธีิทีPช่วยในการผสมเกสรของดาหลาเพืPอ
ใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุดาหลาใหมี้ลกัษณะตามทีPตอ้งการ จึงไดห้าวธีิการผสมเกสรโดยเลียนแบบธรรมชาติใน
การช่วยผสมเกสรดอกดาหลา และไดคิ้ดทาํอุปกรณ์ทีPช่วยในการผสมเกสรดาหลาจากลวด ทาํสองอนัใหป้ลาย
แบนมนและปลายเป็นรูปตวัว ี(V) เพืPอช่วยในการเขีPยเกสรตวัผูอ้อก และช่วยผสมเกสรดอกดาหลา เวลาทีP
เหมาะสมในการผสมเกสรดอกดาหลาช่วงเชา้เวลา 05.00 น. ถึง 09.00 น. คดัเลือกพนัธ์ุดาหลาทีPจะใชเ้ป็นพอ่แม่
พนัธ์ุ จากสายพนัธ์ุทีPไดท้าํการรวบรวมไว ้และคดัเลือกได ้5 สายพนัธ์ุ คือดอกสีแดง, ดอกสีชมพ,ู ดอกสีขาว, 
ดอกสีแดงคลา้ยดอกบวั และดอกสีแดงคลา้ยดอกกุหลาบ  พบวา่ลูกผสมรุ่นทีP 1 มีลกัษณะดอกเหมือนดอกดา
หลาทัPวไปแต่ความนูนตรงกลางดอกลดลง มีคูผ่สมทีPเกิดจากดอกคลา้ยดอกบวักบัดอกคลา้ยดอกกุหลาบคูเ่ดียวทีP
ลกัษณะดอกเป็นดอกคลา้ยดอกบวัตรงกลางดอกไมนู่น  ลูกผสมรุ่นทีP 2 มีลกัษณะเด่นทีPแตกต่างจากคูผ่สมอืPนๆ 
มี 1 ตน้ ลกัษณะรูปร่างดอกคลา้ยถว้ยแกว้ กลีบประดบัชั]นนอกสีแดงเขม้ ชั]นในสีชมพเูขม้ ตรงกลางดอกไมนู่น
ขึ]นมา มีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิต 60-70 ดอก/กอ/ปี แต่ออกดอกปีละครั] ง ส่วนลูกผสมคูอื่Pนๆมีการ
เจริญเติบโตดี ใหผ้ลผลิต 60-80 ดอก/กอ/ปี ออกดอกตลอดปี  
 

ABSTRACT 
Etlingera elatior can be naturally pollinated by birds Sunbird as an aid in pollination. E. elatior is a 

popular species with a spire. But the seeds because the seeds are not a popular breed rare breeds that do not 
meet the requirements. There are a variety of species from the seed. Find ways to help in the pollination of 
breeding E. elatior  to make it look as you want. Everyone can learn how to pollination by nature to help  
  
 1ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรยะลา 2ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรยะลา (ส่วนแยกธารโต) 3ศูนยว์จิยัพืชสวน
เลย     1Yala Agriculteral Research and Development Center. 2Yala (Thanto) Agriculteral Research and 
Development Center. 3Loei Horgriculture Research Center. 
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pollinate flowers. The components that help in pollination E. elatior of wire.  The two ends of a flat rounded 
tip and the V (V) to assist in the stamens knocked out. Flowering and pollination E. elatior. Time to flower 
pollination morning at 5:00 am to 9:00 am selective breeding E. elatior to use as broodstock. Of species that 
can be collected. Selected five species are red flowers, pink flowers, white flowers, red flowers, like lilies. 
Flowers like red roses. The hybrid version of the one that looks like a flower blossoms E. elatior, but the 
bulge in the middle of the flower. Doubles like a lotus flower is a flower of a single rose flower as a flower 
that looks like a lotus flower in the middle of a relief. Hybrid model has two features that distinguish it from 
other doubles, 1 cup at a flower shape. Outer petals with dark red trim. In the dark pink. I was raised in the 
middle. A good growth yield of 60-70 flowers / hills / the bell flowers but once a year. The other is a hybrid 
with better growth yield 60-80 flowers / hills / year flowering throughout the year. 
 

คาํนํา 
 เมืPอนึกถึงไมด้อกไมป้ระดบัในพื]นทีPภาคใต ้อนัดบัแรก คือ พืชวงศขิ์งขา่ เพราะเป็นพืชเขตร้อนชื]น เป็น
ไมด้อกไมป้ระดบัทีPมีศกัยภาพของพื]นทีPภาคใตต้อนล่างทีPสามารถลดการนาํเขา้ไมด้อกไมป้ระดบัจากพื]นทีPต่างๆ
ไดแ้ละเกษตรกรมีการปลูกในพื]นทีPเพืPอใชป้ระโยชน์ คือดาหลา เกษตรกรปลูกเพืPอใชเ้ป็นอาหารและใชเ้ป็นยา 
แต่ปัจจุบนัดาหลามีการปลูกเป็นไมต้ดัดอกในพื]นทีPจงัหวดั กาญจนบุรี, นครสวรรค,์ ราชบุรี, นนทบุรี และ
นครปฐม ซึP งเป็นพื]นทีPใกลป้ากคลองตลาด และตลาดไมด้อกไมป้ระดบัในพื]นทีPกรุงเทพฯ ราคาดอกดาหลาทีP
ขายส่งจากแปลง ดอกเล็กราคา 5 บาท ดอกใหญ่ราคา 10 บาท เมืPอส่งขายทีPปากคลองตลาด ราคาจะสูงถึง 25- 30 
บาท และสามารถขายหน่อพนัธ์ุดาหลาไดใ้นราคา 30 บาท (ปรัชญา, มปป) ดาหลาทีPเกษตรกรปลูกส่วนใหญ่มี
ขนาดดอกใหญ่ นํ]าหนกัมาก เวลาขนส่งดอกชํ]าเสียหายง่าย จึงไดมี้การรวบรวมตน้ดาหลาในพื]นทีPต่างๆ ใน
สภาพธรรมชาติและจากเกษตรกรผูป้ลูกดาหลามารวบรวมไวที้P ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง กรมวชิาการเกษตร(กรม
วชิาการเกษตร, 2550) ไดท้าํการศึกษาลกัษณะสายตน้ทีPดี คดัเลือกพนัธ์ุเพืPอขอเสนอเป็นพนัธ์ุแนะนาํ มีทั]งหมด 5 
สายพนัธ์ุ คือ พนัธ์ุตรัง 1, พนัธ์ุตรัง 2, พนัธ์ุตรัง 3, พนัธ์ุตรัง 4 และพนัธ์ุตรัง 5 เป็นการคดัเลือกพนัธ์ุจากทีP
รวบรวมพนัธ์ุ ในสภาพธรรมชาติดาหลามีการผสมพนัธ์ุโดยอาศยันก จึงมีความหลากหลายของดอกดาหลา 
โดยเฉพาะสีของดอกดาหลา และลกัษณะของดอกทีPมีความแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้ม และสภาพอากาศ
ทีPปลูกดาหลาในแต่ละพื]นทีP (Mood and Ibrahim, 2000) ดาหลามีการขยายพนัธ์ุดว้ยวธีิแยกหน่อ เป็นวธีิทีPใหผ้ล
ผลิตเร็วและไดพ้นัธ์ุตรงตามตอ้งการ ส่วนการขยายพนัธ์ุดว้ยเมล็ดนั]นไมนิ่ยมเนืPองจากเมล็ดทีPไดไ้มต่รงตาม
พนัธ์ุทีPตอ้งการ ใชเ้วลานานในการใหผ้ลผลิต บางพื]นทีPการติดเมล็ดมีนอ้ยมาก หาเมล็ดทีPจะทาํการเพาะไดย้าก มี
การศึกษาปัจจยัทีPมีผลต่อเรณูและพาหะถ่ายเรณูของ Etlingera littoralis (ปุด) ในสภาพธรรมชาติ (ณภทัรและ
ฉตัรชยั, 2006) ดาหลามีการผสมเกสรตามธรรมชาติแต่ยงัไมเ่คยมีขอ้มูลหรือมีการศึกษาการผสมเกสรดาหลา
ดว้ยมือมาก่อน มีรายงานการวจิยัการปรับปรุงพนัธ์ุดาหลาดว้ยวธีิต่างๆ เช่นการเพาะเลี]ยงเนื]อเยืPอแลว้ฉายรังสี, 
การรวบรวมพนัธ์ุแลว้คดัเลือกพนัธ์ุทีPดี, การเพาะเมล็ดโดยการนาํเมล็ดทีPผสมเปิดตามธรรมชาติมาเพาะ  การ
ผสมเกสรดอกดาหลาดว้ยมือมีความยุง่ยากเพราะตอ้งแยกเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียทีPอยูติ่ดกนัออกและกลีบ
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ดอกจริงมีขนาดเล็ก หุม้เกสรใหติ้ดกบักลีบดอกทาํใหเ้วลาผสมเกสรกลีบดอกจริงฉีกขาด ผสมเกสรไมติ่ดฝัก
และเมล็ด เสียเวลาในการแยกเกสรตวัผูอ้อก และทาํใหก้า้นชูเกสรตวัเมียหกัหรือขาดไดง่้าย 
 ลกัษณะดอกดาหลา Etlingera elatior ในธรรมชาติสามารถออกดอกไดต้ลอดปี ปริมาณดอกขึ]นอยูก่บั
สภาพแวดลอ้มความสมบูรณ์ของกอดาหลาดอกดาหลามีลกัษณะเป็นแบบดอกช่อ (Head) ประกอบดว้ยกลีบ
ประดบั 2 ขนาดประกอบดว้ย กลีบประดบัรอบนอกมีขนาดใหญ่ ความกวา้งของกลีบประมาณ 2 –5 เซนติเมตร 
ประมาณ 25 – 30 กลีบ และกลีบประดบัดา้นในจะมีขนาดลดลง เรียงซอ้นกนัจากล่างขึ]นบนเขา้หาศูนยก์ลางของ
ดอก เป็นกลีบประดบัขนาดเล็กจะอยูส่่วนบนและตรงกลางของดอกความกวา้งของกลีบประมาณ 1 เซนติเมตร 
มีประมาณ 300 – 330 กลีบ กลีบเรียงซอ้นอดัแน่นบริเวณตอนกลางของดอก นูนขึ]น ภายในระหวา่งกลีบประดบั
ทีPเรียงซอ้นกนั จะมีดอกจริงขนาดเล็กเป็นดอกสมบูรณ์เพศอยูจ่าํนวนมาก ดอกดาหลาเมืPอบานเตม็ทีPจะมีขนาด
ประมาณ 16 –20 เซนติเมตร มีกา้นดอกแขง็ยาวประมาณ 30 – 200 เซนติเมตร สีของดอกดาหลาทีPพบมีสีหลกั
พบไดท้ัPวไปคือ สีแดง สีชมพู และสีขาว นอกจากนี]จะพบดาหลาทีPมีกลีบประดบัสีเขียว ซึP งเกิดจากการกลาย
พนัธ์ุในธรรมชาติ ดอกจริงมีสีแดงขอบสีเหลืองอยูร่ะหวา่งกลีบประดบัชั]นในมีจาํนวน 300-320 ดอก 
(สถาบนัวจิยัพืชสวน, 2552) จากลกัษณะดอก (ภาคผนวก) ดอกดาหลามีกลีบประดบัทีPอดักนัแน่นและดอกจริง
อยูร่ะหวา่งกลีบประดบัชั]นใน ทาํใหต้อ้งหาวธีิการและอุปกรณ์ทีPช่วยในการแยกเกสรตวัผูแ้ละตวัเมียออกจากกนั  
ก่อนทาํการผสมเกสร และยงัไมมี่งานวจิยัเกีPยวกบัวธีิการผสมเกสรดอกดาหลามาก่อน 
 

วตัถุประสงค์ 
 เพืPอใหไ้ดว้ธีิการผสมเกสรดาหลาดว้ยมือ มีการติดเมล็ดและฝักเพิPมขึ]น ไดพ้นัธ์ุดาหลาทีPตรงตามสาย
พนัธ์ุทีPตอ้งการใหผ้ลผลิตดี มีลกัษณะขนาดดอกและนํ]าหนกัลดลง อายกุารใชง้านนานและมีลกัษณะดอกทีPดี มี
ศกัยภาพเพืPอการคา้และการส่งออก 

 

วธีิการทดลอง 
 1. รวบรวมพนัธ์ุดาหลาในพื]นทีPจงัหวดัต่างๆของภาคใต ้เช่น สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ภูเกต็, 
กระบีP, พทัลุง, ตรัง, สตูล, ปัตตานี, นราธิวาส และยะลา ใชพ้ื]นทีPปลูก 15 ไร่ ระยะปลูก 2x2 เมตร ศึกษาลกัษณะ
ประจาํพนัธ์ุ เนน้ลกัษณะดอก และสีดอก 
 2. ทาํการคดัเลือกพนัธ์ุทีPมีลกัษณะดอกตรงตามตอ้งการ ในการผสมเกสรไมด้อกทัPวๆไป คือ เลือก
ลกัษณะดอก, ขนาดดอกตรงตามทีPตอ้งการใหเ้ป็นพนัธ์ุแม่ และเลือกสีดอกทีPตอ้งการเป็นพนัธ์ุพอ่ (ภาคผนวก 
ตารางทีP 1)  

3. ทาํการผสมเกสรดาหลาหลงัปลูกแลว้ 1 ปี ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ในช่วงทีPมีการออกดอก
มากทีPสุดทาํการผสมเกสรโดยดูลกัษณะดอกและสีดอก เพืPอใหไ้ดล้กัษณะตรงตามความตอ้งการของตลาด ตอ้ง
ทาํการผสมเกสรในช่วงเชา้ ทาํการผสมเกสรโดยการผสมขา้มใหค้รบทุกคูผ่สมและทาํการผสมกลบัพอ่แม ่แลว้
ใชถุ้งพลาสติกครอบดอกไวป้้องกนัการผสมโดยนกตามธรรมชาติ  
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 4. เมืPอฝักของดาหลาทีPทาํการผสมเริPมเปลีPยนสีเป็นสีเหลือง หรืออายไุด ้3 – 4 เดือน นาํเมล็ดทีPอยูใ่นฝัก
ไปเพาะในกระบะเพาะเมล็ด ก่อนยา้ยปลูกในถุงเพาะกลา้ อายไุด ้6 เดือน หรือตน้มีขนาดสูง 1 เมตร ยา้ยปลูกใน
แปลงปลูกทีPเตรียมไว ้ใชร้ะยะปลูก 1x1 เมตร ปลูกแต่ละคูผ่สม ห่างกนั 2 เมตร ศึกษาลกัษณะประจาํพนัธ์ุ  
 5. คดัเลือกลูกผสมรุ่นทีP 1 ทีPมีลกัษณะตรงตามความตอ้งการ หลงัปลูกแลว้เป็นเวลา 3 ปีและใหผ้ลผลิต 
ศึกษาลกัษณะประจาํพนัธ์ุ 
 6. นาํลูกผสมรุ่นทีP 1 ทีPทาํการคดัเลือกแลว้ผสมกลบัหาพอ่แม ่ 
 7. นาํเมล็ดลูกผสมรุ่นทีP 2 ทีPได ้เพาะในกระบะเพาะเมล็ด ก่อนยา้ยปลูกในถุงเพาะกลา้ อายไุด ้6 เดือน 
หรือตน้มีขนาดสูง 1 เมตร ยา้ยปลูกในแปลงปลูกทีPเตรียมไว ้ใชร้ะยะปลูก 1x1 เมตร ปลูกแต่ละคูผ่สม ห่างกนั 2 
เมตร ศึกษาลกัษณะประจาํพนัธ์ุ 
 8. การจดัการแปลงดาหลา ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 100 กิโลกรัม/ไร่/ปี ร่วมกบัการใส่ปุ๋ยคอกอตัรา 
30 กิโลกรัม/ไร่/ปี การให้นํ]าควรรดนํ]าใหชุ่้มวนัละครั] งในช่วงทีPเริPมปลูกใหม่ๆ  หลงัจากทีPดาหลาตั]งตวัไดแ้ลว้ให้
รดนํ]า 2-3 วนัครั] ง แต่ในช่วงฤดูแลง้ ใหร้ดนํ]าวนัเวน้วนัป้องกนัตน้ดาหลาเกิดอาการใบไหม ้การกาํจดัวชัพืช ควร
ทาํการกาํจดัวชัพืชในช่วงแรกทีPปลูกใหม่ๆ  เพราะตน้ยงัไมแ่ขง็แรง หลงัจากตน้ดาหลาโตเตม็ทีPแลว้กไ็มต่อ้ง
กาํจดัวชัพืช โรคและแมลงศตัรู ในแปลงดาหลาพบนอ้ยมาก การตดัแต่งกอดาหลาตดัแต่งใหก้อโปร่งตดัตน้ทีP
เหีPยว ตน้ทีPไมส่มบูรณ์ออก ถา้กอมีขนาดใหญ่เกินไป หรือมีอาย ุ5-6 ปี ใหข้ดุแบง่ไปปลูกยงัแปลงปลูกใหมที่P
เตรียมไว ้ 
 9. การเกบ็ขอ้มูลและการศึกษาลกัษณะประจาํพนัธ์ุของดาหลา 
     9.1 ลกัษณะดอก, สีของดอก และขนาดดอก 
     9.2 ลกัษณะใบ, สีของใบ และขนาดใบ 
     9.3 ลกัษณะลาํตน้, สีของลาํตน้ และขนาดลาํตน้ 
     9.4 ลกัษณะการแตกกอ และจาํนวนตน้ต่อกอ 
     9.5 ลกัษณะของฝัก, สีของฝัก และขนาดฝัก 
     9.6 ระยะเวลาในการใหด้อก    

    9.7 ปริมาณผลผลิตจาํนวนดอก/กอ/ปี  
 

เวลาและสถานที�ดําเนินการ 
 ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรยะลา  สาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตทีP 8 กรมวชิาการเกษตร 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 การหาวธีิการผสมเกสรดอกดาหลา 

 ดาหลาเป็นพืชทีPสามารถผสมเกสรไดเ้นืPองจากมีการพบเห็นฝักดาหลาทัPวไปในสภาพตามธรรมชาติ
และจากขอ้มูลมีการผสมเกสรโดยนกกินปลีทีPมีอยูใ่นป่าพื]นทีPของภาคใตต้อนล่าง ลกัษณะดอกดาหลาหนึPงดอก
จะมีกลีบประดบัชั]นนอกและชั]นในมีดอกจริงอยูที่Pกลีบดอกชั]นใน ภายในดอกจริงมีเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียอยู่
ติดกนั เกสรตวัผูหุ้ม้เกสรตวัเมียไว ้ก่อนทาํการผสมเกสรตอ้งกาํจดัเกสรตวัผูอ้อก วธีิการผสมเกสรดาหลาทีP
เลียนแบบธรรมชาติโดยใชไ้มจิ้]มฟันช่วยในการผสมเกสรเหมือนกบัการผสมเกสรดอกไมท้ัPวๆไป แต่ไมจิ้]มฟัน
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สั]นเกินไปทาํใหก้ารผสมเกสรไมไ่ดผ้ลมีการติดฝักและเมล็ดไดจ้าํนวน 40 เปอร์เซ็นต ์และ ทาํใหด้อกดาหลาเกิด
ความเสียหาย จึงตอ้งหาวธีิและอุปกรณ์ใหมใ่นการผสมเกสรโดยใชไ้มที้Pมีขนาดยาวขึ]นใหง้ายต่อการผสมเกสร 
ทาํใหก้ารผสมเกสรติดไดดี้ขึ]น แต่จาํนวนการติดฝักและเมล็ดไดจ้าํนวน 50 เปอร์เซ็นต ์ เนืPองจากการแยกเกสร
ดอกตวัผูแ้ละเกสรดอกตวัเมียทีPอยูติ่ดกนัทาํไดย้ากและทาํใหเ้สียเวลาในการผสมเกสร กลีบดอกจริงเกิดการขาด 
หลุด เสียหายส่งผลใหด้อกทีPกลีบดอกจริงหลุดไม่ติดฝักและเมล็ด เพราะกลีบดอกจริงเป็นตวัช่วยรักษาความชื]น
ใหแ้ก่เกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมีย ดงันั]นจึงตอ้งหาอุปกรณ์ทีPช่วยในการแยกเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียออกจากกนั 
โดยใชล้วดทีPดดัแปลงปลายเป็นรูปตวัว ี(V) และอีกอนัปลายเป็นปลายแบน ช่วยในการผสมเกสร ทาํใหก้ารผสม
เกสรไดผ้ลมากยิPงขั]นไดจ้าํนวน 95 เปอร์เซ็นต ์กลีบดอกจริงไมไ่ดรั้บความเสียหาย และหลงัจากทาํการผสม
เกสรเรียบร้อยแลว้ตอ้งหาวธีิการป้องกนัการผสมเกสรโดยนกตามธรรมชาติ ใชถุ้งครอบดอกไวแ้ต่ถุงชิดดอก
เกินไปทาํใหด้อกทีPถุงครอบไวเ้กิดการเน่าของดอก จึงตอ้งทาํโครงลวดขึ]นมาเพืPอครอบดอกดาหลาทีPเตรียมทาํ
การผสมเกสรไมใ่หถุ้งโดนดอกตรงๆและตอ้งครอบก่อนดอกจริงบานครอบจนกวา่จะทาํการผสมเกสรเสร็จและ
กาํจดัดอกทีPยงัไมบ่านทิ]ง แต่ในการผสมเกสรในช่วงแรกทาํการผสมแบบพบกนัหมด และศึกษาลกัษณะลูกผสม
ทีPได ้ลกัษณะลูกผสมทีPไดต้รงตามสายพนัธ์ุทีPตอ้งการ รู้พนัธ์ุพอ่พนัธ์ุแมที่Pแน่นอน มีความหลากหลายของ
ลกัษณะดอก, สีดอก, สีใบ เพืPอใชเ้ป็นไมต้ดัดอกและไมป้ระดบัตกแต่งสถานทีP 
 วธีิการปรับปรุงพนัธ์ุดาหลาด้วยการผสมเกสร 

 อุปกรณ์ทีPใชใ้นการผสมเกสร (ภาคผนวก ภาพทีP 1)  
 1. มีด      2. ทีPกดเกสร (ลวดทีPปลายทาํเป็นรูปตวัว ี(V))             

3.ทีPเขีPยเกสร (ลวดทีPปลายทาํแบนมน)          4. ถุงพลาสติกพร้อมโครงลวด 
 ขั�นตอนในการผสมเกสร 

 1. ทาํการคดัเลือกพนัธ์ุพอ่และพนัธ์ุแม ่โดยใชล้กัษณะดอกเป็นตวักาํหนดในการคดัเลือก พนัธ์ุแม ่และ
ใชสี้เป็นตวักาํหนดพนัธ์ุพอ่ ตามตอ้งการวา่ลูกผสมทีPไดอ้ยากใหมี้ลกัษณะอยา่งไร มีสีเช่นไร ลกัษณะทีPเกษตรกร 
และตลาดตอ้งการ ใหมี้ขนาดเล็กลง มีความทนทานกลีบดอกแขง็ จดัการในการขนส่งไดง่้าย เลือกลกัษณะดอก
ทีPคลา้ยดอกบวัหรือคลา้ยดอกกุหลาบเป็นพนัธ์ุแม ่และใชพ้นัธ์ุดอกสีแดง ดอกสีชมพแูละดอกสีขาวเป็นพนัธ์ุพอ่   
 2. การเตรียมดอกตวัเมีย ดอกตวัเมียทีPเลือกตอ้งเป็นดอกทีPยงัไมบ่าน คือยงัไมเ่ห็นดอกจริงบาน มี
ลกัษณะตรงตามทีPตอ้งการ และใชถุ้งพลาสติกทีPมีโครงลวดอยูด่ว้ยครอบดอกไวเ้พืPอป้องกนัการผสมเกสรตาม
ธรรมชาติโดยนก และทาํใหรู้้วา่ดอกไหนบา้งทีPตอ้งทาํการผสมเกสร 
 3. การเตรียมดอกตวัผู ้ดอกตวัผูที้Pเลือกตอ้งเป็นดอกทีPมีสีตรงตามทีPตอ้งการ ทาํการเกบ็เกสรดอกตวัผู ้
ก่อนทีPจะทาํการผสมไมค่วรเกบ็ดอกตวัผูไ้วน้านเกินไป เก็บเกสรตวัผูโ้ดยใชมี้ดตดัดอกจริงของดอกออกมาใส่
ในถุงพลาสติก เขียนชืPอพนัธ์ุ วนัเดือนทีPเกบ็ ทีPถุงพลาสติก ควรเกบ็เกสรตวัผูใ้นเวลา 05.00 น.ถึง 08.00 น. จะดี
ทีPสุด ก่อนทาํการเกบ็เกสรดอกตวัผูค้วรตรวจดูดอกตวัเมียทีPทาํการครอบดอกไวว้า่บานพร้อมทีPจะทาํการผสม
เกสรแลว้หรือยงัและควรเกบ็เกสรดอกตวัผู ้2-3 ดอก ต่อดอกตวัเมีย 1 ดอก เพืPอเพิPมประสิทธิภาพในการผสมติด
มากยิPงขึ]น (ภาคผนวก ภาพทีP 2) 
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 4. ขั]นตอนในการผสมเกสร ในการผสมเกสรควรทาํในช่วงเชา้ เวลา 05.00 น.ถึงเวลา 09.00 น. เพราะ
เป็นช่วงเวลาทีPมีความชื]นสูง ควรทาํการผสมเกสรดอกดาหลา 1 ดอก ต่อ 1 คูผ่สมเทา่นั]น 
     4.1 การเปิดดอกตวัเมีย โดยการใชมี้ดกรีดกลีบดอกจริงบริเวณโคนดอกเพืPอเปิดใหเ้ห็นเกสรตวัผูแ้ละ
เกสรตวัเมียไดง่้ายขึ]น แต่ระวงัอยา่ใหก้ลีบดอกจริงขาด หรือหลุดในระหวา่งการเปิดดอก และช่วงทีPทาํการผสม
เกสรดอกดาหลา 
     4.2 การกาํจดัเกสรตวัผู ้โดยใชอุ้ปกรณ์ทีPเตรียมไว ้ใชที้Pกด และทีPเขีPย เขีPยหาตาํแหน่งเกสรตวัผูแ้ละ
เกสรตวัเมีย ใชที้Pกด กดเกสรตวัเมียและใชที้PเขีPยแยกเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียแยกออกจากกนั ใชที้Pกดกดเกสร
ตวัเมียไว ้แลว้ใชที้PเขีPยเขีPยเกสรตวัผูอ้อกมา ระวงัอยา่ให้เกสรตวัผูไ้ปโดนเกสรตวัเมีย ในช่วงทีPเขีPยเกสรตวัผูอ้อก 
ถา้ทาํการผสมเกสรหลงัช่วงเชา้เวลา 10.00 น. เกสรตวัผูจ้ะบานปล่อยละอองเกสรออก มาทาํใหก้ารผสมเกสรไม่
รู้วา่เป็นพนัธ์ุทีPตอ้งการหรือเปล่า เพราะเวลาแยกเกสรตวัผู ้และเกสรตวัแม่ออกจากกนัทาํไดย้ากขึ]น และทีPเขีPย
อาจจะเขีPยเอาละอองเกสรจากดอกเดียวกนัไปผสมก่อนการเอาเกสรตวัผูอ้อก 
     4.3 การผสมเกสร นาํเกสรตวัผูที้Pเตรียมไวเ้ขีPยเอาเฉพาะละอองเกสรทีPมีสีเหลืองอ่อน วางไวที้Pกลีบ
ดอกจริงบริเวณใกล้ๆ กบัเกสรตวัเมีย แลว้กดเกสรตวัเมียเบาๆใหติ้ดกบัละอองเกสรตวัผู ้ทาํการผสมเกสรดอกดา
หลาตามจาํนวนทีPตอ้งการ 10 – 20 ดอกจริงใน 1 ดอกใหญ่ แต่ในการผสมเกสรดอกดาหลาตอ้งทาํการผสมเกสร
ต่อเป็นเวลา 5 – 7 วนั ดงันั]นหลงัจากทาํการผสมเกสรทุกวนัตอ้งทาํการครอบดอกไวเ้พืPอป้องกนัการผสมเกสร
โดยนกตามธรรมชาติ เมืPอผสมเสร็จควรทาํลายดอกจริงทีPยงัไมบ่าน (ภาคผนวก ภาพทีP 2) 

5. การติดป้าย เขียนพนัธ์ุพอ่พนัธ์ุแม ่วนัเดือนปีทีPผสมเกสร (วนัแรกทีPทาํการผสมเกสร) เขียนทีPถุงครอบ
ดอก และทีPกา้นดอก  

6. การเกบ็ฝักทีPไดรั้บการผสม ตดัฝักทีPไดรั้บการผสมแลว้เมืPออาย ุ3-4 เดือน ตดับริเวณกา้นฝักทีPมีการ
เขียนคูผ่สม วนัเดือนปีทีPผสมเกสร เอาโครงลวดออกจากถุงพลาสติก เอาฝักใส่ในถุงพลาสติกทีPเอาโครงลวด
ออกแลว้ นาํไปเพาะเมล็ดต่อไป 
 ลกูผสมรุ่นที� 1 ทาํการคดัเลือกทีPมีลกัษณะตรงตามทีPตอ้งการจาํนวน  3 ลกัษณะ ดงันี]  

ลกัษณะทีP 1. ดอกคลา้ยดอกทัPวไปมีกลีบประดบัชั]นในเรียงซอ้นกนัอดัแน่นอยูก่ลางดอกตรงกลางนูน
ขึ]นมา ใบมีสีเขียวทั]งหนา้ใบและหลงัใบ ลาํตน้มีสีเขียวทั]งตน้อ่อนและตน้แก่ (ภาพทีP 1 และ 2) 

ลกัษณะทีP 2. ดอกคลา้ยดอกบวั กลีบประดบัมีลกัษณะเป็นแผน่บางเหมือนพนัธ์ุทัPวไปแต่ตรงกลางดอก
ไมนู่นขึ]นมา ใบมีสีเขียวทั]งหนา้ใบและหลงัใบ ลาํตน้มีสีเขียวทั]งตน้อ่อนและตน้แก่ (ภาพทีP 3 (ก, ข)) 

ลกัษณะทีP 3. ดอกคลา้ยดอกบวั กลีบประดบัมีลกัษณะเป็นแทง่แหลมหรือคลา้ยหลอดตรงกลางดอกไม่
นูนขึ]นมา ใบมีสีเขียวหนา้ใบส่วนหลงัใบมีสีเขียวอมมว่งแดง ใบอ่อนมว้นมีสีเขียวอ่อนอมมว่งแดง ลาํตน้มีสี
แดงในตน้อ่อน และมีสีเขียวเมืPอตน้แก่ (ภาพทีP 3 (ค)) 
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  แมพ่นัธ์ุ (female parent)                                                                พอ่พนัธ์ุ (male parent) 

         
(ก)                                                  (ข)                                                         (ค) 

ภาพที� 1 ลกัษณะพอ่แมพ่นัธ์ุ และลูกผสมทีPได ้ (Characteristics of the variety to be used as parents and hybrid) 
 

                             
    แมพ่นัธ์ุ (female parent)                                                              พอ่พนัธ์ุ (male parent) 

     
(ก)                                                     (ข)                                                        (ค) 

ภาพที� 2 ลกัษณะพอ่แมพ่นัธ์ุ และลูกผสมทีPได ้(Characteristics of the variety to be used as parents and hybrid) 
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       แมพ่นัธ์ุ (female parent)                                                              พอ่พนัธ์ุ (male parent) 

      
  (ก)                                                       (ข)                                                    (ค) 

ภาพที� 3 ลกัษณะพอ่แมพ่นัธ์ุ และลูกผสมทีPได ้(Characteristics of the variety to be used as parents and hybrid) 
  

ทาํการคดัเลือกลกัษณะดอกตามทีPตอ้งการ มีขนาดดอกเล็กลง มีรูปร่างของดอกคลา้ยดอกบวั และคลา้ย
ดอกกุหลาบ ความสูงตรงกลางดอกลดลงของลูกผสมรุ่นทีP 1 ผสมกลบัหาพนัธ์ุพอ่แม ่เพืPอทาํการผสมเกสรในรุ่น
ทีP 2 เพืPอใหไ้ดล้กัษณะดอกตรงตามทีPตอ้งการ เนืPองจากพนัธ์ุทีPนาํมาเป็นพอ่แมพ่นัธ์ุเป็นพนัธ์ุทีPไดจ้ากการ
รวบรวมในพื]นทีPต่างๆ ของภาคใตแ้ลว้ทาํการคดัเลือกใหต้รงกบัลกัษณะดอกทีPตอ้งการ และมีความหลากหลาย
ของลกัษณะดอกเป็นอยา่งมาก จึงตอ้งทาํการผสมกลบัหาพอ่แม ่ไดล้กัษณะดอกต่างๆแลว้ทาํการคดัเลือกตาม
ลกัษณะทีPตอ้งการ ไดลู้กผสมทีPมีลกัษณะดอกต่างๆ ดงันี]  
 1. ลกัษณะของลูกผสมรุ่นทีP 1 ทีPผสมกบัดอกคลา้ยดอกบวั ลกัษณะดอกของลูกผสมในรุ่นทีP 2 คลา้ย
ดอกบวัมากขึ]น ตรงกลางดอกนูนขึ]นมาเล็กนอ้ยมีลกัษณะเป็นแผน่เรียบซอ้นทบักนัอดัแน่นอยูต่รงกลางดอก 
ดอกมีสีแตกต่างกนัไป (ภาพทีP 4 และ 5) 
 2. ลกัษณะของลูกผสมรุ่นทีP 1 ทีPผสมกบัดอกคลา้ยดอกกุหลาบ ลกัษณะดอกของลูกผสมทีPไดค้ลา้ย
ดอกบวัมากขึ]น ตรงกลางดอกไมนู่นขึ]นมีลกัษณะเป็นแท่งแหลมคลา้ยหลอดอดัแน่นอยูต่รงกลางดอก ดอกมีสี
แตกต่างกนัไป (ภาพทีP 6 (ก, ค)) และมีบางลกัษณะทีPดอกคลา้ยถว้ยแกว้ (ภาพทีP 6 (ข))   
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    แมพ่นัธ์ุ (female parent)                                                                พอ่พนัธ์ุ (male parent) 

         
(ก)                                                                  (ข)                                                                    (ค) 

ภาพที� 4 ลกัษณะพอ่พนัธ์ุ แมพ่นัธ์ุจากลูกผสมรุ่นทีP 1 และลูกผสมทีPได ้ 
(Characteristics of male parent female parent first hybrid and second for hybrid) 

                                  
    แมพ่นัธ์ุ (female parent)                                                              พอ่พนัธ์ุ (male parent) 

       
(ก)                                                                       (ข)                                                         (ค) 

ภาพที� 5 ลกัษณะพอ่พนัธ์ุ แมพ่นัธ์ุจากลูกผสมรุ่นทีP 1 และลูกผสมทีPได ้  

(Characteristics of male parent female parent first hybrid and second for hybrid) 
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    แมพ่นัธ์ุ (female parent)                                                                พอ่พนัธ์ุ (male parent) 

     
(ก)                                                  (ข)                                                         (ค) 

ภาพที� 6 ลกัษณะพอ่พนัธ์ุ แมพ่นัธ์ุจากลูกผสมรุ่นทีP 1 และลูกผสมทีPได ้ 
(Characteristics of male parent female parent first hybrid and second for hybrid) 
 

ลูกผสมต่างๆของลูกผสมรุ่นทีP 1 และ2 อยูร่ะหวา่งทาํการคดัเลือกพนัธ์ุใหต้รงตามลกัษณะทีPตอ้งการ
ของเกษตรกรผูที้Pสนใจปลูก ความตอ้งการของตลาด และรวบรวมขอ้มูล เพืPอขอขึ]นทะเบียนเป็นพนัธ์ุแนะนาํ
จากกรมวชิาการเกษตร 
 

 วจิารณ์ผลการทดลอง 

  ในการปรับปรุงพนัธ์ุดาหลาในพื]นทีPภาคใตต้อนล่างมีปัญหาเรืPองช่วงฤดูทีPทาํการผสมเกสรเนืPองจาก
ดอกดาหลาบางพนัธ์ุมีการออกดอกเป็นช่วง เช่นดาหลา ทีPดอกคลา้ยดอกบวั และดอกคลา้ยดอกกุหลาบมีการ
ออกดอกปีละครั] งในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม, เกสรดาหลาไมส่ามารถเกบ็รักษาไวไ้ดน้าน และช่วงทีPฝน
ตกกไ็มส่ามารถผสมเกสรไดเ้พราะดอกจริงจะเน่าเมืPอโดนฝนทาํใหด้อกจริงไมบ่าน อากาศร้อนทาํให้ดอกจริงดา
หลาไมบ่านไมส่ามารถทาํการผสมเกสรได ้การผสมเกสรดอกดาหลาตอ้งผสมจากดอกพนัธ์ุพอ่ดอกเดียวกบั
พนัธ์ุแมด่อกเดียวเพืPอลดความแปรปรวนของสายพนัธ์ุทีPจะเกิดขึ]น ขั]นตอนในการผสมเกสรมีความยุง่ยากและใช้
เวลานานในการแยกเกสรตวัผูแ้ละตวัเมียรวมถึงการกาํจดัเกสรตวัผู ้ขึ]นอยูก่บัความชาํนาญของผูท้าํการผสม
เกสร การใชพ้ื]นทีPในการปลูกดูแลรักษาลูกผสมทั]งรุ่นทีP 1 และรุ่นทีP 2 ใชพ้ื]นทีPในการปลูกมาก และเมืPอไดพ้นัธ์ุ
ลูกผสมทีPมีลกัษณะดีเด่นตามตอ้งการควรทาํการขยายตน้ ไปปลูกในทีPรวบรวมพนัธ์ุทีPทาํการคดัเลือกแลว้เพืPอ
สะดวกในการทาํงานและศึกษาลกัษณะประจาํพนัธ์ุต่อไป ดาหลาบางพนัธ์ุเมืPอทาํการผสมเกสรแลว้นาํเมล็ดไป
เพาะเมล็ดมีการเจริญเติบโตชา้ จาํนวนตน้ทีPงอกเป็นตน้ไดน้อ้ย การเจริญเติบโตชา้ใหผ้ลผลิตชา้ พบในคูผ่สมทีPมี
ดาหลาคลา้ยดอกกุหลาบเป็นคูผ่สม พื]นทีPทีPเหมาะทีPจะทาํการผสมเกสรดาหลาดว้ยมือ ตอ้งสังเกตดูวา่ดาหลาทีP
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ปลูกมีการผสมติดในสภาพธรรมชาติหรือไม ่ถา้มีกส็ามารถผสมเกสรดว้ยมือได ้แต่ถา้ไมมี่ตอ้งเพิPมความชื]น
ใหแ้ก่บริเวณทีPจะทาํการผสมเกสร แต่อยา่ใหน้ํ]าโดนดอกดาหลาเป็นอนัขาดเพราะจะทาํใหด้อกจริงของดาหลา
ไมบ่านไมส่ามารถผสมเกสรไดแ้ละจะทาํใหด้อกดาหลาเน่าดว้ย  
 

สรุปผลการทดลองและคาํแนะนํา 
 ดาหลาสามารถผสมเกสรได ้เพราะในพื]นทีPป่าของภาคใต ้พบฝักของดาหลาอยูใ่นกอดาหลาทัPวไป จาก
การทดสอบการหาวธีิการผสมเกสรโดยอาศยันกตามธรรมชาติเป็นนกกินปลีทอ้งสีเทาทีPพบมากในพื]นทีPภาคใต้
ทีPช่วยในการผสมเกสรของดาหลา ทาํการศึกษาลกัษณะดอกดาหลาและไดห้าวธีิในการผสมเกสรดาหลาดว้ยมือ
ใหมี้การติดเมล็ดเพิPมมากขึ]น พบวา่การใชล้วดดดัแปรงใหเ้ป็นทีPเขีPย (ปลายแบนมน) และทีPกด (ปลายเป็นรูปตวัว ี
(V)) ทาํใหก้ารผสมเกสรดาหลาไดผ้ลมากยิPงขึ]น ดอกดาหลาเกิดความเสียหายนอ้ยทีPสุดเมืPอเปรียบเทียบกบั
วธีิการผสมเกสรของดอกไมท้ัPวๆ ไปโดยใชไ้มจิ้]มฟัน เวลาทีPเหมาะสมในการผสมเกสรทีPดีทีPสุด ในช่วงเชา้ 
05.00 น. ถึง 09.00 น. การเลือกดอกพอ่พนัธ์ุและแมพ่นัธ์ุ เลือกดอกทีPมีสีสันตามทีPตอ้งการใหเ้ป็นพนัธ์ุพอ่ เลือก
ดอกทีPมีลกัษณะดอกรูปแบบต่างๆ ทีPเราตอ้งการเป็นพนัธ์ุแม ่จากดาหลาทีPไดร้วบรวมจากจงัหวดัต่างๆในเขต
ภาคใต ้พบวา่มีความแตกต่างกนัโดยแบง่ตามลกัษณะดอก,ลกัษณะสีใบ, ลกัษณะสีลาํตน้ เพืPอใหไ้ดล้กัษณะดอก
ตามทีPตลาดตอ้งการมีขนาดเล็ก นํ]าหนกัลดลง เพืPอง่ายต่อการขนส่งไปยงัตลาดทีPอยูไ่กลๆ ทาํการคดัเลือกพนัธ์ุ
ตามตอ้งการได ้5 สายพนัธ์ุ คือดอกสีแดง, ดอกสีชมพ,ู ดอกสีขาว, ดอกสีแดงคลา้ยดอกบวั และดอกสีแดงคลา้ย
ดอกกุหลาบ ทาํการผสมเกสรแบบพบกนัหมดทั]ง 5 สายพนัธ์ุ พบวา่ ดาหลาลูกผสมรุ่นทีP 1 มีลกัษณะดอกทีP
แตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัเจนอยู ่2 ลกัษณะคือ ดอกทีPมีกลีบชั]นในเรียงซอ้นกนัอดัแน่นอยูต่รงกลางนูนขึ]นมา 
พบในคูผ่สมทีPมีดาหลาทีPมีกลีบประดบัชั]นในเรียงซอ้นกนัอดัแน่นอยูต่รงกลางนูนขึ]นมาทุกคูผ่สม ทีPมีพนัธ์ุดอก
แดง, พนัธ์ุดอกชมพ ูและพนัธ์ุดอกขาวเป็นคู่ผสม แต่มีสีดอกทีPแตกต่างกนัไป และดอกทีPมีกลีบชั]นในแบนเรียบ
หรือเป็นแทง่แหลมคลา้ยหลอดเรียงซอ้นกนัอยูต่รงกลางแต่ไมนู่นขึ]นมา พบในคู่ผสมทีPมีกลีบชั]นในแบนเรียบ
หรือเป็นแทง่แหลมคลา้ยหลอดเรียงซอ้นกนัอยูต่รงกลางแต่ไมนู่นขึ]นมา ทีPมีพนัธ์ุดอกคลา้ยดอกบวัผสมพนัธ์ุ
ดอกคลา้ยดอกกุหลาบ ทุกสายพนัธ์ุในลูกผสมรุ่นทีP 1 สามารถออกดอกไดต้ลอดปี และในลูกผสมรุ่นทีP 2 พบวา่
คูผ่สมจากรุ่นทีP 1  ผสมกบัพนัธ์ุพอ่แม ่ แบง่ตามลกัษณะดอกได ้3 ลกัษณะ ดอกทีPมีกลีบชั]นในเรียงซอ้นกนัอดั
แน่นอยูต่รงกลางนูนขึ]นมา พบในคูผ่สมทีPมีดาหลาทีPมีกลีบประดบัชั]นในเรียงซอ้นกนัอดัแน่นอยูต่รงกลางนูน
ขึ]นมาทุกคูผ่สม พบจาํนวน 80 เปอร์เซ็นต ์ของคูผ่สมทั]งหมด ดอกทีPมีกลีบชั]นในแบนเรียบหรือเป็นแทง่แหลม
คลา้ยหลอดเรียงซอ้นกนัอยูต่รงกลางแต่ไมนู่นขึ]นมา พบในทุกคูผ่สม พบจาํนวน 20 เปอร์เซ็นต ์แต่ในคูผ่สมทีP
กลีบชั]นในไมนู่นขึ]นมานั]นจะมีลกัษณะดอกเหมือนพอ่แม่ แต่มีจาํนวน 1 ตน้ทีPมีลกัษณะทีPแตกต่างออกไปเมืPอ
ผสมกบัดอกคลา้ยดอกกุหลาบ ลกัษณะดอกเป็นรูปถว้ยแกว้ กลีบประดบัชั]นนอกสีแดงเขม้ ชั]นในสีชมพเูขม้ 
ตรงกลางดอกไมนู่นขึ]นมา มีการเจริญเติบโตดี ใหผ้ลผลิต 60-70 ดอก/กอ/ปี ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 
คูผ่สมทีPมีดอกคลา้ยดอกกุหลาบ มีการผสมติดเมล็ดนอ้ย งอกเป็นตน้กลา้นอ้ย เมืPอนาํลงแปลงปลูกเจริญเติบโต
ชา้ และตายไปในทีPสุด จาํนวนตน้กลา้ทีPไดจ้ากการผสมเกสรมีจาํนวน 10 – 50 ตน้ ในการผสมแต่ละครั] ง และ
ตอ้งปลูกในแปลงทีPมีความชื]นสูง มีร่มเงา เช่นในแปลงไมผ้ล หรือแปลงยางพารา ส่วนลูกผสมอืPนๆ มีการ
เจริญเติบโตดี ออกดอกตลอดปี ใหผ้ลผลิต 60 - 80 ดอก/กอ/ปี ใหผ้ลผลิตมากทีPสุดเดือน เมษายน-พฤษภาคม ให้
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ผลผลิต 30 – 50 ดอก เดือนทีPใหผ้ลผลิตนอ้ยทีPสุดในเดือนธนัวาคม – กุมภาพนัธ์ ใหผ้ลผลิต 6 - 10 ดอก ระยะทีP
ใชป้ลูกในแปลงทัPวไปใชร้ะยะปลูก 2 x 2 เมตร  
 

การนําไปใช้ประโยชน์ 
 1. งานวจิยันี] เป็นงานพฒันาวิธีการผสมเกสรของดาหลาโดยเลียนแบบการผสมเกสรตามธรรมชาติ เป็น
ส่วนหนึPงของการปรับปรุงพนัธ์ุดาหลาเพืPอใหไ้ดพ้นัธ์ุดาหลาลูกผสมทีPตรงกบัความตอ้งการของเกษตรกรและ
ความตอ้งการของตลาด ง่ายต่อการบรรจุจดัส่งไปยงัตลาดในพื]นไกลๆ ปลูกเป็นไมต้ดัดอกเป็นพืชเสริมรายได ้ 
ใชใ้นการประดบัตกแต่งสถานทีP ปลูกเป็นพืชแซมพืชหลกัเพืPอเพิPมรายได ้ 

2. เป็นพื]นฐานงานวิจยัของหน่วยงานอืPนๆ และผูที้Pสนใจปรับปรุงพนัธ์ุดาหลา 
3. เป็นวธีิการปรับปรุงพนัธ์ุดาหลาทีPประหยดัคา่ใชจ่้าย สามารถทาํอุปกรณ์ช่วยในการผสมเกสรดอกดา

หลาเองไดโ้ดยใชล้วด วธีิการไมยุ่ง่ยากเหมือนกบัการปรับปรุงพนัธ์ุดว้ยวธีิอืPนๆ ไดเ้มล็ดเป็นจาํนวนมาก เหมาะ
สาํหรับผูที้Pสนใจปลูกดาหลา นกัเรียน นกัศึกษาและประชาชนทัPวไป  

4. ไดพ้นัธ์ุลูกผสมต่างๆ แต่อยูร่ะหวา่งการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพืPอขอเป็นพนัธ์ุแนะนาํ และบางสายพนัธ์ุ
ทีPมีจาํนวนนอ้ยสามารถขยายพนัธ์ุดว้ยวธีิเพาะเลี]ยงเนื]อเยืPอได ้สามารถผลิตดอกดาหลาทีPมีลกัษณะ สีสันแปลกตา
เป็นการคา้ได ้ 

5. อนุรักษพ์นัธ์ุดาหลาทีPใกลจ้ะสูญพนัธ์ุได ้ 
 

คาํขอบคุณ 
 คณะทาํงานในพื]นทีPของศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรยะลาและส่วนแยกธารโตทีPร่วมกนัคิดวธีิและ
อุปกรณ์ในการผสมเกสรดอกดาหลาขึ]น, ผูเ้ชีPยวชาญ นลินี จาริกภากร  ทีPสนบัสนุนและใหค้าํปรึกษางานวจิยั, 
ผูอ้าํนวยการ สาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตทีP 8 พีPๆทีP สาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตทีP 8 และศูนยว์จิยั
และพฒันาการเกษตรทุกศูนยเ์ครือขา่ยทีPใหก้าํลงัใจ ในการทาํงานในพื]นทีPสามจงัหวดัชายแดนใต ้สถาบนัวจิยั
พืชสวนทีPสนบัสนุนงานวจิยัปรับปรุงพนัธ์ุดาหลาดว้ยการผสมเกสร กรมวชิาการเกษตรทีPใหง้บประมาณในการ
ทาํงานวจิยั 
 

เอกสารอ้างองิ 
             กรมวชิาการเกษตร. 2550. ดาหลาสายตน้ตรังทีPขอขึ]นทะเบียนพนัธ์ุแนะนาํ. กรมวชิาการเกษตร 

กรุงเทพฯ. 33 หนา้.   
             ณภทัร กิตติพนงักุล และฉตัรชยั งามเรียบสกุล. 2006. ปัจจยัจาํกดัของเรณูและพาหะถ่ายเรณู ต่อการ

เจริญของเมล็ดในปุดคางคก (Etlingera littoralis) ในพื]นทีPลุ่มนํ]าคลองกลาย อุทยานแห่งชาติ
เขานนั จงัหวดันครศรีธรรมราช.  Walailak J Sci & Tech 2006; 3(2): 207-217. 
http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/article/download/138/121 
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ปรัชญา   รัศมีธรรมวงศ.์ ไม่ปรากฏปีพิมพ.์ ไมต้ดัดอก. 10 ไมต้ดัดอกยอดฮิต. หนงัสือเฉพาะกิจในเครือ
นิตยสารไมร่องไมรู้่. สาํนกัพิมพน์าคา อินเตอร์มีเดียจาํกดั ถนนเพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขต
บางแค กรุงเทพฯ.หนา้ 25-36.   

 สถาบนัวจิยัพืชสวน. 2552. เอกสารประกอบการประชุม แผนงานวิจยัไมด้อกไมป้ระดบั. สถาบนัวจิยั
พืชสวน กรมวชิาการเกษตร.            

              Mood, J. and H. Ibrahim. 2000. A new species of Etlingera (Zingiberaceae) from Peninsula Malaysia 
and southern Thailand. Nordic Journal of Botany 200 (3) : 279 - 283. 
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ภาคผนวก 
 

     ตารางที�1  ตารางลกัษณะประจาํพนัธ์ุทีPนาํมาเป็นพอ่แมพ่นัธ์ุ 
ลกัษณะประจาํ

พนัธ์ุ 
ดอกสีแดง ดอกสีชมพ ู ดอกสีขาว 

ดอกคลา้ย
ดอกบวั 

ดอกคลา้ยดอก
กุหลาบ 

ลกัษณะดอก 
     

แหล่งพีPพบ 
พบทัPวไปในแปลง
เกษตรกร 

หมู่บา้นบา้นแหล 
ตาํบลบา้นแหล 
อาํเภอธารโต 
จงัหวดัยะลา 

ป่าบาลา-ฮาลา 
พื]นทีPจงัหวดัยะลา 

อาํเภอเบตง 
จงัหวดัยะลา 

วนอุทยานนํ] าตก
ธารโต จนถึง
อุทยานแห่งชาติ
บางลาง อาํเภอ
ธารโต จงัหวดั
ยะลา 

ขนาดดอก (กxส) 22x18 20x17 18x16 11x7 12x9 
 ตรงกลางดอก นูนขึ]น นูนขึ]น นูนขึ]น ไมนู่นขึ]น ไมนู่นขึ]น 
 กลีบประดบั      
 ชั]นนอก 30 31 31 21 27 
ชั]นใน 250 285 247 34 47 
กา้นช่อดอก (cm) 135 125 86 78 74 
ช่วงการออกดอก ตลอดปี ตลอดปี เม.ย. – พ.ค. เม.ย. – พ.ค. เม.ย. – พ.ค. 
ขนาดใบ(กxย) 25x96 24x87 22x74 16x74 11x59 
  สีหนา้ใบ เขียว เขียว เขียว เขียวมว่งแดง เขียว 
  สีหลงัใบ เขียว เขียว เขียว มว่งแดง เขียวอ่อน 
  การมีขนของใบ ไมมี่ขน ไมมี่ขน ไมมี่ขน ไมมี่ขน มีขน 
สีตน้อ่อน  เขียว เขียว เขียว แดง เขียว 
สีตน้แก่ เขียว เขียว เขียว แดง เขียว 

ลกัษณะฝัก 

     
สีฝัก เหลือง เหลือง เหลือง เขียว เขียว 
จาํนวนพูต่อฝัก 86 - 108 53 - 90 43 - 72 34 - 58 32 - 40 
จาํนวนเมล็ดต่อพ ู 76 - 135 50 - 83 45 - 78 42 - 70 36 - 57 
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อปุกรณ์ที�ใช้ในผสมเกสรดอกดาหลา 
 

    
                          มีด                                                                  ถุงพลาสติกพร้อมโครงลวด 
 

 

          
                           ลวดทีPปลายแบนเป็นรูปตวัว ี(V) และปลายแบนมน      
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ขั�นตอนและวธีิการผสมเกสรดอกดาหลา 
         1. ทาํการคดัเลือกพนัธ์ุพอ่และพนัธ์ุแม ่

                        
                                พนัธ์ุพอ่                                                                                   พนัธ์ุแม ่
           
          2. การเตรียมดอกตวัเมีย                                                   3. การเตรียมดอกตวัผู ้

            
     
                                ลกัษณะกลบีดอกจริง เกสรตัวผู้  และเกสรตัวเมีย   
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   วธีิการผสมเกสรดอกดาหลา 
               

       
                          การเปิดดอกตวัเมีย                                                         การกาํจดัเกสรตวัผู ้                        
                

             
             นาํละอองเกสรตวัผูว้า่งไวใ้นกลบัดอกจริง                  กดเกสรตวัเมียเพืPอให้ติดกบัละออกเกสรตวัผู ้              
                    

                                
                                   ลกัษณะดอกจริงทีPเอาเกสรตวัผูอ้อกและทาํการผสมเกสรแลว้ 
 



1 
 

การสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัดาหลาในเชิงพาณชิย์ 

ด้วยการสกดัเส้นใยจากลาํต้นดาหลาเพื�อใช้ในอตุสาหกรรมการทอผ้า ในจังหวดันราธิวาส 

Value-added Creation from Stalks of Dahla (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith) 

for Textile Industry in Narathiwat Province 
 

ดาริกา  ดาวจนัอดั 1/  อนนัต ์ อกัษรศรี 2/  นลินี  จาริกภากร2/  ธชัธาวินท ์สะรุโณ2/ สุนนัท ์ถีราวฒิุ1/   
ฉตัรชยั กิตติไพศาล1/  วภิาลยั  พตุจนัทึก1/ สุนีย ์ สนัหมุด2/  เอมอร  เพชรทอง 3/ 

Darika Daochunad1/ Anan Aksonsri2/  Nalinee Charigkapakorn2/ Tattawin Saruno2/ 
Sunan Theerawut1/ Chatchai Kittipaisan1/  Wipalai Putchantuek1/ 

Sunee Sanmud2/  Emorn  Petthong3/ 
 

ABSTRACT 

Dahla (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith) is normally intercropped with staple crops in 
Narathiwat Province.  Moreover, it can be created value-added by using stalk part as fiber for 
Textile Industry.  The purpose of this project was to develop and transfer the technology of 
extracted fiber from stalk part of Dahla for privatization to create more value in Narathiwat 
province. This project consisted of 3 research activities namely the survey of potential crops, 
developing the technology of extracted fiber and transferring the technology to farmers were 
conducted at the Center of Agricultural Research and Development at Rueso, Narathiwat province 
during 2011 – 2015.  The results showed that all parts of Dahla stalk could be extracted fiber by 
soaking with extracted soluble for 6 days and the quality of its fiber was suitable for the 
entrepreneurs fabrics production. Furthermore, it was found that the core of stalk gave a good 
quality of extracted fiber for Textile industry. Finally, transfer the technology through on-the-job 
training on the trainer to Dahla growers should be promoted and set up the farmer group for 
producing extracted fiber for the entrepreneurs fabrics production.    
Key words : Dahla (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith), stalk, fiber extracting,  Narathiwat province 

                                                 
1/ ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรรือเสาะ   
1/ Rueso Agricultural Research and Development Center, Narathiwat province 
2/ สาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตทีb 8   
2/ Office of Agricultural Research and Development Region 8, Songkhla province 
3/ ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส   
3/ Narathiwat Agricultural Research and Development Center, Narathiwat province 
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บทคดัย่อ 
 ดาหลาเป็นพืชทีbมีศกัยภาพในการผลิตเส้นใยเพืbอใช้เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมสิb งทอ 
วตัถุประสงค์ของโครงการวิจยันีl เพืbอพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาจากส่วน
ของลําต้นเพืbอเพิbมมูลค่าสู่เกษตรกรในจังหวดันราธิวาส  จึงได้ดําเนินการวิจัยทีbศูนย์วิจ ัยและ
พฒันาการเกษตรรือเสาะ อาํเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส  ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 - 2558  ประกอบดว้ย 
3 กิจกรรม คือ  การสํารวจขอ้มูลพืชทีbมีศกัยภาพในพืlนทีbจงัหวดันราธิวาส การพฒันาเทคโนโลยกีาร
แปรรูปดาหลาด้วยการสกดัเส้นใยเพืbอนาํมาใช้เป็นวตัถุดิบในการทอผา้ และการขยายผลงานวิจยั
เทคโนโลยกีารผลิตเส้นใยดาหลาสู่เกษตรกร ผลการทดลอง พบวา่ ดาหลาเป็นพืชทีbมีศกัยภาพสําหรับ
การเพิbมมูลคา่และมีความเหมาะสมทีbจะส่งเสริมแก่เกษตรกรในจงัหวดันราธิวาส โดยใชส่้วนของลาํตน้
ดาหลา ซึb งเป็นวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรนาํมาสร้างมูลค่าเพิbมโดยการผลิตเส้นใยธรรมชาติเพืbอใช้
เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมทอผา้ สําหรับการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลา พบวา่ การใช้
ส่วนของลาํตน้ดาหลาแช่ในสารสกดัเส้นใยเป็นระยะเวลา 6 วนั เป็นวธีิทีbเหมาะสม เนืbองจากไดเ้ส้นใย
ทีbมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบัความตอ้งการของบริษทัผูป้ระกอบการดา้นการผลิตผา้จากเส้นใยธรรมชาติ  
และการใชเ้ส้นใยจากส่วนแกนในของลาํตน้ดาหลาเป็นวิธีทีbเหมาะสม เนืbองจากมีลกัษณะของเส้นใย
ทีbอ่อนนุ่มตรงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ  จากนัlนไดน้าํเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาทีb
ได้จากการวิจยัไปขยายผลสู่เกษตรกรในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยเกษตรกร
ตน้แบบทีbผา่นการฝึกอบรมแลว้ไดร้วมกลุ่มกนัและจดัตัlงเป็นกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกดาหลาเพืbอตดัตน้
จาํหน่าย และกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเส้นใยดาหลา เพืbอจาํหน่ายเส้นใยให้กับผูป้ระกอบการ โดย
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการทอผา้ ได้นําเส้นใยดาหลาไปใช้ในการผลิตผา้ทอจากเส้นใย
ธรรมชาติทีbมีส่วนผสมของเส้นใยดาหลา เป็นการช่วยสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภณัฑ์สิb งทอของ
ประเทศไทย สามารถส่งออกยงัต่างประเทศไดใ้นราคาทีbสูงขึlนต่อไป 
คําหลกั : ดาหลา (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith) ลาํตน้  การสกดัเส้นใย  จงัหวดันราธิวาส 

 

คาํนํา 
จงัหวดันราธิวาสเป็นจงัหวดัในกลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใตต้อนล่าง มกัประสบปัญหา      

การผลิตและการตลาดในภาคเกษตร ไดแ้ก่ ปัญหาไมผ้ลลน้ตลาด สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ในพืlนทีbเป็นอย่างยิbง เพราะไม่มีแหล่งระบายสินคา้ ปัญหาด้านขาดการนาํเทคโนโลยีมาใช้ ทาํให้
ประสิทธิภาพการผลิตดา้นการเกษตรตํbา และขาดศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้เกษตร ทาํให้เกิด
ปัญหาในการกระจายผลผลิตออกนอกพืlนทีb (สํานกังานจงัหวดันราธิวาส, 2555) การส่งเสริมการผลิต
ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนืbอง และการคา้ระหวา่งประเทศ จดัวา่เป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์อนัดบัหนึbงของจงัหวดันราธิวาส โดยมีกลยุทธ์ทีbสําคญัคือ การพฒันาโครงสร้างพืlนฐาน 
ขยายฐานการผลิตและการตลาดดา้นการเกษตรให้เชืbอมโยงกบัอุตสาหกรรมแปรรูป รวมไปถึงการ
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พฒันาเกษตรกร กลุ่มเกษตร ผูป้ระกอบการ และกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ชุมชนให้มีศกัยภาพดา้นการผลิต 
จากประเด็นความสําคญัของกลยุทธ์ในการดาํเนินงาน เพืbอให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ดา้น
การเกษตรของจงัหวดันราธิวาสตามทีbไดก้ล่าวมาขา้งตน้นัlน การคดัเลือกชนิดพืชทางเลือกชนิดอืbนๆ 
ทีbนอกเหนือจากพืชหลกัทีbเกษตรกรปลูกในพืlนทีb ซึb งเกษตรกรให้การยอมรับการส่งเสริมการผลิต 
รวมถึงการหาแนวทางในการแปรรูปทีbเหมาะสมกบัพืชทีbคดัเลือกไดจึ้งเป็นอีกทางเลือกหนึbง ทีbจะช่วย
เพิbมรายไดใ้หก้บัเกษตรกรในพืlนทีbจงัหวดันราธิวาสต่อไป    

การแปรรูปผลผลิตทางดา้นการเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึbงทีbช่วยเพิbมมูลค่าผลผลิตทางดา้น
การเกษตรช่วยให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิbมขึlน โดยเฉพาะการผลิตเส้นใยจากพืช ทัlงนีl จากการศึกษา
ขอ้มูลเบืlองตน้ พบวา่ ในปัจจุบนัไดมี้การผลิตเส้นใยจากพืชหลายชนิด เช่น การสกดัเส้นใยจากกา้น
ใบบวัหลวง (ออ้ยทิพย ์และคณะ, 2553) การสกดัเส้นใยธรรมชาติจากเส้นใยมะพร้าวและเส้นใยปาล์ม 
(ภูษิต และอญัชิสา, 2555) การผลิตเส้นดา้ยปอทะเล (เทพธิดา, 2554) และการผลิตเส้นดา้ยจากกา้น
โหมง่จาก (อจัฉริยา, 2556) เป็นตน้  

จากประเด็นปัญหาทางดา้นการเกษตรของจงัหวดันราธิวาสทีbไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ศูนยว์ิจยัและ
พฒันาการเกษตรรือเสาะจึงได้ดาํเนินการศึกษาวิจยัพืชทางเลือกเพืbอเพิbมมูลค่าในจงัหวดันราธิวาส 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พืbอหาชนิดพืชทางเลือกใหมใ่นจงัหวดันราธิวาสทีbมีศกัยภาพและเหมาะสมสําหรับ
นาํมาใช้เป็นวตัถุดิบในการแปรรูป   รวมถึงหาแนวทางการแปรรูปทีbเหมาะสมกบัชนิดพืชทีbทาํการ
คดัเลือกได ้เพืbอสร้างมูลค่าเพิbมและทางเลือกอาชีพดา้นการเกษตรทางเลือกใหม่ สามารถสร้างเสริม
รายไดเ้พิbมใหก้บัเกษตรกร ใหมี้ความเป็นอยูที่bดีขึlน มีอาชีพทีbมัbนคงและย ัbงยนื   

 

อปุกรณ์และวธีิการ 
การสร้างมูลคา่เพิbมใหก้บัดาหลาในเชิงพาณิชยด์ว้ยการสกดัเส้นใยจากลาํตน้ดาหลา เพืbอใชใ้น

อุตสาหกรรมการทอผา้ ในจงัหวดันราธิวาส ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ 
1. การสาํรวจขอ้มูลพืชทีbมีศกัยภาพในการเพิbมมูลคา่ในพืlนทีbจงัหวดันราธิวาส   
ไดด้าํเนินการสํารวจขอ้มูลดา้นการผลิตพืชของเกษตรกรในเขตพืlนทีbจงัหวดันราธิวาส และ

พืlนทีbใกลเ้คียง ในเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2554/55 โดยการคดัเลือกพืlนทีbดาํเนินการใน
อาํเภอทีbมีเกษตรกรจาํนวนมาก 7 อาํเภอ ไดแ้ก่ เกษตรกรในเขตอาํเภอเมืองนราธิวาส อาํเภอบาเจาะ 
อาํเภอระแงะ อาํเภอรือเสาะ อาํเภอสุ-ไหงปาดี อาํเภอยีbงอ และอาํเภอตากใบ ทาํการสํารวจขอ้มูลโดย
ใช้การสัมภาษณ์เกษตรกรเป็นหลกั   เป้าหมายเกษตรกร 250 ราย โดยเก็บขอ้มูลดา้นการผลิตพืช 
ไดแ้ก่ ชนิดของพืช แหล่งพืlนทีbทีbทาํการผลิต ขนาดพืlนทีbในการผลิต ปริมาณการผลิต ช่วงฤดูกาลในการ
ใหผ้ลผลิต ศึกษาคุณลกัษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดทีbจะสามารถนาํมาเป็นวตัถุดิบในการแปรรูปได ้ 
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2. การพฒันาเทคโนโลยกีารแปรรูปดาหลาดว้ยการสกดัเส้นใยเพืbอนาํมาใช้เป็นวตัถุดิบใน 
การทอผา้ ประกอบดว้ย 2 การทดลอง คือ  
 2.1 การศึกษาวธีิการแปรรูปดว้ยการสกดัเส้นใยจากส่วนลาํตน้ของดาหลา  
             วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จาํนวน 3 ซํl า ประกอบดว้ย 6 กรรมวิธี 
คือ ระยะเวลาในการแช่ในสารสกดัเส้นใย เป็นเวลา 4, 5, 6, 7 และ 8 วนั โดยมีวิธีการแช่ในนํl าเปล่า 
เป็นเวลา 8 วนั เป็นวิธีตรวจสอบ ดาํเนินการทีbศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรรือเสาะ อาํเภอรือเสาะ 
จงัหวดันราธิวาส ในปี 2555    

เลือกตน้ดาหลาอายุระหวา่ง 6 เดือน ทีbมีเส้นรอบวงลาํตน้ประมาณ 10-11 เซนติเมตร โดยนาํ
ตน้ดาหลามาตดัให้ไดค้วามยาวท่อนละ 25 เซนติเมตร ชัbงนํl าหนกัให้ไดน้ํl าหนกั  5 กิโลกรัม ใส่ลงใน
ถงัพลาสติกขนาดบรรจุ 50 ลิตร แช่ในนํl าเปล่าและสารสกดัเส้นใยปริมาตร 20 ลิตรตามระยะเวลาทีb
กาํหนด  จากนัlนนาํตน้ดาหลาทีbผา่นการแช่แลว้มาบีบให้เป็นเส้นใยดว้ยเครืbองจกัรรีดแผน่ยางดิบ นาํ
เส้นใยทีbไดม้าแช่ในสารปรับสภาพให้เส้นใยนุ่มอตัรา 160 มิลลิลิตรต่อนํl าเปล่า 20 ลิตร ระยะเวลา      
3 ชัbวโมง หลงัจากนัlนนาํเส้นใยไปตากแดดใหแ้หง้  

บนัทึกข้อมูลนํl าหนักแห้งของเส้นใยแห้ง และนําเส้นใยดาหลาไปวิเคราะห์และทดสอบ
คุณสมบติัของเส้นใยทีbสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิbงทอ  จากนัlนนาํเส้นใยดาหลาไปทดสอบการทอผา้
ทีbบริษทัผูป้ระกอบการดา้นการทอผา้จากเส้นใยธรรมชาติ เพืbอประเมินความพึงพอใจเส้นใยดาหลาทีb
ผลิตไดใ้นแต่ละกรรมวธีิ 

2.2 การศึกษาส่วนของลาํตน้ดาหลาทีbเหมาะสมในการนาํมาสกดัเป็นเส้นใยดาหลา 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จาํนวน 5 ซํl า ประกอบดว้ย 4 กรรมวิธี 

คือ วธีิการสกดัเส้นใยดาหลาจากส่วนลาํตน้ทัlงหมด ส่วนเปลือกดา้นนอกของลาํตน้ ส่วนแกนดา้นใน
ของลาํตน้ และส่วนปลายยอดของลาํตน้วดัลงมา 1 เมตร ดาํเนินการทีbศูนยว์ิจยัและพฒันาการ
เกษตรรือเสาะ อาํเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส ในปี 2558 

เลือกตน้ดาหลาอายปุระมาณ 6 เดือน ทีbมีเส้นรอบวงลาํตน้ประมาณ 10-11 เซนติเมตร โดยนาํ
ตน้ดาหลามาตดัให้ไดค้วามยาวท่อนละ 1.5 เมตร ชัbงนํl าหนกัให้ไดน้ํl าหนัก 5 กิโลกรัม ใส่ลงในถงั
พลาสติกขนาดบรรจุ 50 ลิตร แช่ในสารสกดัเส้นใยปริมาตร 20 ลิตร เป็นเวลา 6 วนั จากนัlนนาํตน้ดาหลา
ทีbผา่นการแช่แลว้มาบีบให้เป็นเส้นใยดว้ยเครืbองจกัรรีดแผน่ยางดิบ นาํเส้นใยทีbไดม้าแช่ในสารปรับ
สภาพใหเ้ส้นใยนุ่มอตัรา 160 มิลลิลิตรต่อนํl าเปล่า 20 ลิตร ระยะเวลา 3 ชัbวโมง หลงัจากนัlนนาํเส้นใย
ไปตากแดดใหแ้หง้  

บนัทึกข้อมูลนํl าหนักแห้งของเส้นใยแห้ง และนําเส้นใยดาหลาไปวิเคราะห์และทดสอบ
คุณสมบติัของเส้นใยทีbสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิbงทอ จากนัlนนาํเส้นใยดาหลาไปทดสอบการทอผา้
ทีbบริษทัผูป้ระกอบการดา้นการทอผา้จากเส้นใยธรรมชาติ เพืbอประเมินความพึงพอใจเส้นใยดาหลาทีb
ผลิตไดใ้นแต่ละกรรมวธีิ 
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3. การขยายผลงานวิจยัเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยเพืbอนาํมาใช้เป็นวตัถุดิบในการทอผา้สู่
เกษตรกรในจงัหวดันราธิวาส  

ได้นาํเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาทีbได้จากการวิจยัไปขยายผล โดยการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการหลกัสูตรเรืbอง ความรู้ดา้นการผลิตเส้นใยดาหลา ในโครงการฝึกอบรมอาชีพดา้นการเกษตร
ในจงัหวดัชายแดนใตใ้หก้บัเกษตรกรตน้แบบในพืlนทีb อาํเภอรือเสาะและอาํเภอยีbงอ จงัหวดันราธิวาส 
จากนัlนเกษตรกรทีbผา่นการฝึกอบรมไดร้วมกลุ่มกนั และจดัตัlงเป็นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตดาหลาสําหรับ
จําหน่ายลําต้น และกลุ่มผู ้ผลิตเส้นใยดาหลาเพืbอจําหน่ายให้กับผู ้ประกอบการด้านการทอผ้า 
ดาํเนินการทีbศูนย์วิจยัและพฒันาการเกษตรรือเสาะ อาํเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส  และจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ในปี 2558  
    

ผลการทดลองและวจิารณ์ 
1. การสาํรวจขอ้มูลพืชทีbมีศกัยภาพในการเพิbมมูลคา่ในพืlนทีbจงัหวดันราธิวาส   

 ผลการสาํรวจขอ้มูลดา้นการผลิตพืชของเกษตรกรในจงัหวดันราธิวาส ในปี 2554/55  (Table 
1) ผลปรากฏวา่  เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกยางพาราเป็นพชืหลกัมากทีbสุดเป็นอนัดบัหนึbง จาํนวน  222  ราย  
อนัดบัทีbสองเกษตรกรปลูกดาหลาเป็นพืชแซมในแปลงพืชหลกั จาํนวน 179 ราย อนัดบัรองลงมาคือ 
ลองกอง ไมผ้ลอืbนๆ  เงาะ   มะพร้าว  มงัคุด พืชไร่อืbนๆ  ทุเรียน  พืชผกั ขา้ว  และปาลม์นํlามนั  ตามลาํดบั  

ผลการสํารวจทาํให้ได้ขอ้มูลการผลิตพืชในรอบปีของเกษตรกรในจงัหวดันราธิวาส และ
สามารถคดัเลือกชนิดพืชในจงัหวดันราธิวาสทีbมีความเหมาะสมสําหรับนาํมาแปรรูปได ้คือ ดาหลา 
โดยทัbวไปดาหลาเป็นไมด้อกทีbมีการปลูกมาเป็นระยะเวลานานแลว้ทางภาคใตข้องไทย (ศศิวิมล, 
2540) ซึb งเดิมไดมี้การนาํหน่ออ่อนและดอกมาใชเ้ป็นผกัประกอบอาหารบางชนิด  จนปัจจุบนัไดมี้การ
นาํมาปลูกเป็นไมต้ดัดอกมากขึlน เนืbองจากดาหลาเป็นไมด้อกทีbให้ดอกดกในฤดูร้อนขณะทีbไมด้อก
ชนิดอืbนๆ ไม่ค่อยจะมีดอกประกอบกบัดอกมีขนาดใหญ่ สีสดใส รูปทรงแปลกตา ทาํให้เป็นทีbสนใจ
ของผูพ้บเห็นและเป็นทีbตอ้งการของตลาด (เต็ม, 2549) เกษตรกรบางรายนาํดอกดาหลามาตม้เป็นนํl า
ดอกดาหลาเป็นเครืbองดืbม  นํl าดอกดาหลามีสีแดง รสหวานอมเปรีl ยว มีกลิbนหอม ใช้ดืbมแกก้ระหาย
คลายร้อน เป็นเครืbองดืbมสมุนไพรเพืbอสุขภาพอีกชนิดหนึbง  

ผลการสํารวจสามารถสรุปไดว้า่ ดาหลาเป็นพืชทีbมีศกัยภาพมากทีbสุดสําหรับการเพิbมมูลค่า
และมีความเหมาะสมมากทีbสุดทีbจะส่งเสริมให้มีการผลิตแก่เกษตรกรในจงัหวดันราธิวาส ทัlงนีl
เนืbองจากเกษตรกรในจงัหวดันราธิวาส ส่วนใหญ่นิยมปลูกดาหลาเพืbอจาํหน่ายดอกและปลูกเป็นพืช
แซมในแปลงพืชหลัก  ในขณะเดียวกนั ดาหลายงัเป็นพืชทีbปลูกได้ง่าย ปลูกได้ในทุกสภาพพืlนทีb 
สามารถปลูกแซมในพืlนทีbปลูกพืชหลกั การบาํรุงดูแลรักษาไมยุ่ง่ยาก ง่ายต่อการดูแลจดัการ รวมถึงใช้
ตน้ทุนในการผลิตตํbา (Figure 1) สําหรับเหตุผลทีbเลือกนาํตน้ดาหลามาใช้ในการแปรรูปเป็นเส้นใย 
เนืbองจากเกษตรกรจะตดัตน้ดาหลาทิlงหลงัจากทีbเกษตรกรตดัดอกจาํหน่ายแลว้ เพืbอให้ดาหลาแตก
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หน่อใหม่ต่อไป เกษตรกรตดัตน้ดาหลาตน้เก่าทิlงทุกสัปดาห์และไม่ไดน้าํตน้ดาหลามาใชป้ระโยชน์  
หลงัจากตดัแลว้จะนาํตน้ดาหลาตดัเป็นท่อนวางทิlงไวใ้ห้แห้งเพืbอรอการเผาทาํลาย ซึb งใช้เวลาหลาย
สัปดาห์กวา่ทีbตน้ดาหลาจะแหง้จนสามารถเผาทาํลายได ้ตน้ดาหลาจึงเป็นวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร
ซึbงหากเราสามารถหาวธีิการนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

ผลการสํารวจการผลิตดาหลาในจงัหวดันราธิวาส พบวา่ ส่วนของลาํตน้ดาหลารวมถึงกา้น
ดอก และใบ ซึb งเป็นวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เกษตรกรจะทิlงไวใ้นแปลงไม่ได้ใช้ประโยชน์
หลงัจากตดัดอกจาํหน่าย  ผูว้ิจยัจึงไดท้ดลองสกดัเส้นใยจากส่วนของลาํตน้รวมถึงใบและกา้นดอก
ของดาหลา ผลปรากฏวา่ สามารถนาํมาสกดัเป็นเส้นใยไดทุ้กส่วน  แต่ส่วนของใบและกา้นดอกจะได้
นํl าหนักเส้นใยแห้งน้อย เมืbอเทียบกบัส่วนของลาํตน้ดาหลา ซึb งจะเป็นส่วนทีbมีนํl าหนกัสดมากทีbสุด
สามารถนาํมาสกดัเป็นเส้นใยแห้งไดน้ํl าหนกัมากกวา่ส่วนอืbนๆ แต่อยา่งไรก็ตาม จากผลการทดลอง
สกดัเส้นใยในส่วนของใบและส่วนของกา้นดอก พบวา่ ขัlนตอนและวิธีการสกดัง่ายกวา่ส่วนของลาํ
ตน้ดาหลา  ผูว้ิจยัจึงไดด้าํเนินการศึกษาวิจยันาํตน้ดาหลาทีbเกษตรกรตดัทิlงแลว้มาทดลองหาวิธีการทีb
เหมาะสมในการสกดัเส้นใยจากตน้ดาหลา เนืbองจากผลจากการทดลองในเบืlองตน้ พบวา่ สามารถ
สกดัเส้นใยอยา่งหยาบจากตน้ดาหลาได ้ และเส้นใยทีbสกดัไดน้ัlนไดมี้บริษทัผูป้ระกอบการดา้นการ
ผลิตผา้จากเส้นใยธรรมชาติให้การตอบรับวา่ มีความเป็นไปไดที้bจะสามารถใช้เป็นส่วนประกอบใน
การทอผา้ได ้แต่ยงัคงมีคุณลกัษณะบางประการทีbตอ้งดาํเนินการทดลองสกดัเส้นใยให้ไดคุ้ณภาพ
ตามทีbผูป้ระกอบการตอ้งการ (Figure 2) 
2. การพฒันาเทคโนโลยกีารแปรรูปดาหลาดว้ยการสกดัเส้นใยเพืbอนาํมาใช้เป็นวตัถุดิบในการทอผา้ 
ประกอบดว้ย 2 การทดลอง คือ  
2.1 การศึกษาวธีิการแปรรูปดว้ยการสกดัเส้นใยจากส่วนลาํตน้ของดาหลา  

ผลการทดลองวิธีการแปรรูปดว้ยการสกดัเส้นใยจากส่วนลาํตน้ของดาหลา พบวา่ วิธีการใช้
นํl าเปล่าแช่สกดัเส้นใยจากต้นดาหลา เป็นระยะเวลา 8 วนั ไม่สามารถนํามาสกัดเป็นเส้นใยได ้
เนืbองจากลาํตน้ดาหลายงัคงอยูใ่นสภาพเดิมไมย่อ่ย โดยวธีิการแช่ในสารสกดัเส้นใยเป็นเวลา 6 วนั ให้
นํl าหนกัแห้งเฉลีbยมากทีbสุด 566.37 กรัม รองลงมา คือ วิธีการแช่ในสารสกดัเส้นใยเป็นเวลา 7, 5, 4 
และ 8 วนั ให้นํl าหนกัแห้งเฉลีbย 533.38, 472.75, 467.38 และ 446.13 กรัม ตามลาํดบั (Table 2) ทัlงนีl
การแช่สารสกดัเส้นใยนอ้ยกวา่ 6 วนั จะทาํให้ตน้ดาหลายงัไม่เปืb อยนุ่มพอทีbจะสามารถทาํการสกดัให้
ไดเ้ส้นใยทีbดีได ้ส่วนการแช่สารสกดัเส้นใยมากกวา่ 6 วนั อาจจะทาํให้ตน้ดาหลาเปืb อยยุย่มากเกินไป
เมืbอนาํมาสกดัเส้นใยจึงเกิดการขาดของเส้นใยจาํนวนมาก 

ผลการวเิคราะห์คุณสมบติัของเส้นใยดาหลา พบวา่ วิธีการแช่ในสารสกดัเส้นใยเป็นเวลา 4 วนั 
ใหค้า่ความแขง็แรงเส้นใยเฉลีbยสูงสุด 1.64 กรัม/ความหนาแน่น และค่าการยืดตวัขณะขาดเฉลีbยสูงสุด 
6.61 เปอร์เซ็นต ์ในขณะทีbวิธีการแช่ในสารสกดัเส้นใยเป็นเวลา 8 วนั ใหค้่าความแข็งแรงเส้นใยเฉลีbย
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ตํbาสุด 1.44 กรัม/ความหนาแน่น และวิธีการแช่ในสารสกดัเส้นใยเป็นเวลา 6 วนั ใหค้่าการยืดตวัขณะ
ขาดเฉลีbย 5.96 เปอร์เซ็นต ์(Table 3)   

ผลการประเมินความพึงพอใจเส้นใยดาหลา ทีbไดรั้บการประเมินผลจากบริษทัผูป้ระกอบการ
ดา้นการผลิตผา้ ผลปรากฏวา่ มีความพึงพอใจเส้นใยจากดาหลาทีbไดจ้ากวิธีการแช่ในสารสกดัเส้นใย 
ระยะเวลา 6 วนัมากทีbสุด เนืbองจากมีลกัษณะของเส้นใยทีbมีคุณสมบติัอ่อนนุ่ม และมีขนาดเส้นใยเล็ก
มากกวา่เส้นใยจากกรรมวธีิอืbน ๆ ซึb งใกลเ้คียงกบัทีbบริษทัตอ้งการมากทีbสุด  
2.2 การศึกษาส่วนของลาํตน้ดาหลาทีbเหมาะสมในการนาํมาสกดัเป็นเส้นใยดาหลา 

ผลการทดลองส่วนของลาํตน้ดาหลาทีbเหมาะสมในการนาํมาสกดัเป็นเส้นใยดาหลา พบว่า 
นํl าหนกัแห้งเฉลีbยของเส้นใยทีbได้จากวิธีการสกดัเส้นใยดาหลาจากส่วนลาํตน้ทัlงหมด  ส่วนเปลือก
ดา้นนอกของลาํตน้  ส่วนแกนดา้นในของลาํตน้ และส่วนปลายยอดของลาํตน้ มีค่าเฉลีbยไม่มีความ
แตกต่างกนัในทางสถิติ โดยมีนํl าหนกัแห้งเฉลีbยของเส้นใยเท่ากบั 522.37, 525.78, 521.8 และ 525.33 
กรัม/ความหนาแน่น ตามลาํดบั (Table 4) 

ผลการวิเคราะห์คุณสมบติัของเส้นใยดาหลา พบวา่ ค่าความแข็งแรงเส้นใยเฉลีbยของทัlง 4 
กรรมวธีิ มีคา่เฉลีbยอยูใ่นเกณฑ์ทีbมีคุณสมบติัทีbสามารถนาํไปเป็นวตัถุดิบในการทอผา้ได ้โดยเส้นใยทีb
ไดจ้ากจากวธีิการสกดัเส้นใยดาหลาจากส่วนลาํตน้ทัlงหมด  ส่วนเปลือกดา้นนอกของลาํตน้  ส่วนแกน
ดา้นในของลาํตน้ และส่วนปลายยอดของลาํตน้ มีค่าความแข็งแรงเส้นใยเท่ากบั 373.93,  286.52, 
380.01 และ 399.31 กรัม/ความหนาแน่น ตามลาํดบั และมีค่าการยืดตวัขณะขาดเท่ากบั  9.46, 12.02,  
9.02 และ 10.01 % ตามลาํดบั (Table 5)   

ผลการประเมินความพึงพอใจเส้นใยดาหลาทีbไดรั้บการประเมินผลจากบริษทัผูป้ระกอบการ
ดา้นการผลิตผา้  ผลปรากฏวา่ มีความพึงพอใจเส้นใยจากดาหลาทีbไดจ้ากวิธีการสกดัเส้นใยจากส่วน
แกนดา้นในของลาํตน้ดาหลามากทีbสุด เนืbองจากมีลกัษณะของเส้นใยทีbอ่อนนุ่มตรงตามความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการมากทีbสุด  
3. การขยายผลงานวิจยัเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยเพืbอนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการทอผา้สู่เกษตรกรใน
จงัหวดันราธิวาส  

ไดน้าํเทคโนโลยกีารผลิตเส้นใยดาหลาทีbไดจ้ากการวจิยัไปขยายผลผา่นทางการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการผลิตเส้นใยดาหลาให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตดาหลาในพืlนทีbจงัหวดัชายแดนใต ้โดย
จัดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาในโครงการฝึกอบรมอาชีพด้าน
การเกษตรในจงัหวดัชายแดนใต้ให้กบัเกษตรกรในพืlนทีbอาํเภอรือเสาะและอาํเภอยีbงอ เมืbอเดือน
กนัยายน 2558 จาํนวน 100 ราย (Figure 3) ซึb งมีเกษตรกรทีbเขา้รับการฝึกอบรมให้ความสนใจและ
รวมกลุ่มกนัจดัตัlงกลุ่มเกษตรผูผ้ลิตเส้นใยดาหลาจาํหน่ายให้กบับริษทัผูป้ระกอบการดา้นการทอผา้  
ทัlงนีlการขยายผลนาํผลงานวจิยัใชป้ระโยชน์สู่เกษตรกรสามารถแบง่ออกเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแรก
เป็นกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกดาหลาเป็นพืชปลูกแซมระหวา่งพืชหลกัทีbปลูกอยูเ่ดิมเพืbอตดัลาํตน้ดาหลา
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จาํหน่ายเป็นวตัถุดิบใหก้บักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเส้นใยดาหลา  และกลุ่มทีbสองเป็นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต
เส้นใยดาหลาจาํหน่ายให้กบับริษทัผูรั้บซืlอเส้นใยเพืbอใช้ในอุตสาหกรรมทอผา้ นอกจากนีl  ได้นํา
ผลงานวจิยัไปจดันิทรรศการในการประชุมทางวิชาการแห่งชาติและนานาชาติ รวมทัlงเขา้ร่วมงานจดั
แสดงสินคา้อุตสาหกรรมสิbงทอต่างๆ ดงัแสดงใน Figure 4 และ Figure 5   

 

สรุปผลการทดลอง 
จากผลการทดลองสามารถสรุปไดว้า่  
1) ดาหลาเป็นพืชทีbมีศกัยภาพมากทีbสุดสาํหรับการเพิbมมูลค่าและมีความเหมาะสมอยา่งมากทีb

จะส่งเสริมให้มีการผลิตแก่เกษตรกรในจงัหวดันราธิวาส โดยใช้ส่วนของลาํตน้ดาหลารวมถึงกา้น
ดอก และใบ ซึb งเป็นวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรนาํมาเพิbมมูลค่า โดยการผลิตเส้นใยธรรมชาติเพืbอใช้
เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมทอผา้  

2) การใชส่้วนของลาํตน้ดาหลาแช่ในสารสกดัเส้นใยเป็นระยะเวลา 6 วนั เป็นวิธีทีbเหมาะสม
ทีbสุด เนืbองจากไดเ้ส้นใยทีbมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบัความตอ้งการของบริษทัผูป้ระกอบการด้านการ
ผลิตผา้จากเส้นใยธรรมชาติ  และการใช้เส้นใยจากดาหลาทีbไดจ้ากวิธีการสกดัเส้นใยจากส่วนแกน
ดา้นในของลาํตน้ดาหลาเป็นวิธีทีbเหมาะสมทีbสุด เนืbองจากมีลกัษณะของเส้นใยทีbอ่อนนุ่มตรงตาม
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 

3) การขยายผลงานวจิยัโดยการนาํเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาทีbไดจ้ากการวิจยัไปขยาย
ผลสู่เกษตรกรตน้แบบในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการและให้เกษตรกรทีbผา่นการฝึกอบรม
รวมกลุ่มกนัและจดัตัlงกลุ่มเกษตรผูป้ลูกดาหลาตดัตน้จาํหน่ายและกลุ่มผูผ้ลิตเส้นใยดาหลาจาํหน่าย
ใหก้บับริษทัผูป้ระกอบการดา้นการทอผา้ต่อไป   

 

การนําไปใช้ประโยชน์ 
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการทอผา้ ไดน้าํเส้นใยดาหลาไปใช้ในการผลิตผา้ทอจาก   

เส้นใยธรรมชาติทีbมีส่วนผสมของเส้นใยดาหลา เป็นการช่วยสร้างเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สิbงทอของ
ประเทศไทย สามารถส่งออกยงัต่างประเทศไดใ้นราคาทีbสูงขึlน โดยเฉพาะตลาดในประเทศมุสลิม จาก
ผลการนาํเส้นใยดาหลาไปเป็นส่วนผสมในการทอผา้  ผลปรากฏวา่ เส้นใยดาหลามีคุณสมบติันาํไป
เป็นส่วนผสมในการทอผา้ได ้โดยหากสามารถวจิยัและพฒันาคุณภาพของเส้นใยใหมี้คุณลกัษณะเส้น
ใยทีbอ่อนนุ่ม และมีความสะอาดของเส้นใยมากยิbงขึlน ผา้ทีbทอไดจ้ะมีคุณลกัษณะทีbเหมาะสมในการ
นาํไปตดัเยบ็เป็นเสืlอผา้สําหรับสวมใส่  ทัlงนีl  ยงัมีแนวทางในการนาํเส้นใยดาหลาทีbไดไ้ปพฒันาต่อ
เป็นผลิตภณัฑ์อืbนๆ นอกเหนือจากการตดัเป็นเสืlอผา้สําหรับสวมใส่ เช่น นาํไปผลิตเป็นหมวก ปก
หนงัสือ กระเป๋า เป็นตน้ (Figure 6) 
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คาํขอบคุณ 
คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณ กรมวิชาการเกษตร ทีbได้ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณในการ

ดาํเนินงานวจิยัในครัl งนีl  
ขอขอบคุณ คุณบณัฑิต  พงศาโรจนวิทย ์ กรรมการผูจ้ดัการบริษทัไทยนาํโชค เท็กซ์ไทล ์

จาํกดั ทีbกรุณาให้ความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจเส้นใยดาหลา รวมถึงให้ความร่วมมือใน
การนาํเส้นใยดาหลาไปทดลองทอเป็นผนืผา้ 

ขอขอบคุณ คุณประจกัษ ์ แอกทอง  ผูเ้ชีbยวชาญประจาํสถาบนัอุตสาหกรรมสิbงทอ  ทีbให้ความ
กรุณาช่วยวิเคราะห์ขอ้มูลการทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพของเส้นใยดาหลา  เพืbอนาํขอ้มูลทีbไดม้า
ใชใ้นการพฒันาคุณภาพเส้นใยดาหลาใหมี้คุณภาพทีbดียิbงขึlนต่อไป 

ขอขอบคุณ คุณณัฐฏา ดีรักษา นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ประจาํศูนย์วิจยัและ
พฒันาการเกษตรยะลา สํานกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตทีb 8 กรมวิชาการเกษตร ทีbได้ให้ความ
อนุเคราะห์ลาํตน้ดาหลา เพืbอนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการวจิยัการผลิตเส้นใยดาหลาในครัl งนีl  
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Table 1.  No. of farmers occupied types of crop production in Narathiwat province in 2011/2012. 
 

 
 
 
 

Districts Total 
No. of 
farmers 

No. of Farmers / Type of plant 
Rubber 
Tree 

Dahla Longong Rambutan Coconut Mango-
steen 

Durian Rice Oil Palm Vegetable Other 
Crops 

Other 
Fruit 
Trees 

Muang 
Narathiwat 

50 45 38 28 11 12 17 5 2 7 5 9 10 

Bajao 50 47 33 30 13 11 2 2 5 13 2 5 9 
Rajae 40 37 29 35 10 6 5 2 - - 5 - 7 
Rueso 40 32 26 24 9 9 10 15 - - 7 9 9 
Sungai-Padee 20 23 17 12 5 6 9 5 - - 3 13 10 
Yee-ngo 30 20 24 22 6 8 4 8 8 - 6 8 8 
Takbai 20 18 12 11 5 3 3 2 10 - 2 - 7 

Total 250 222 179 162 59 55 50 39 27 20 30 44 60 
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Table 2  Average dry weight of the fibers from Dahla stalk under different time of soaking in 2012 
 

Treatment Fiber dry weight (g). 
1. Soak extract soluble for 4 days 467.38 
2. Soak extract soluble for 5 days 472.75 
3. Soak extract soluble for 6 days 566.37 
4. Soak extract soluble for 7 days 533.38 
5. Soak extract soluble for 8 days 446.13 
F-test ns 

             Remarks: Fiber fresh weight at 10 kg was used for each sample. 
 

Table 3  The properties of the fibers from Dahla stalk under different time of soaking in 2012 
 

Treatment Average strength 

Tenacity (g./den.) Elongation while lacking (%) 
1. Soak extract soluble for 4 days  1.64 6.61 

2. Soak extract soluble for 5 days  1.63 6.32 

3. Soak extract soluble for 6 days  1.62 5.96 

4. Soak extract soluble for 7 days  1.52 5.97 

5. Soak extract soluble for 8 days  1.44 6.11 

F-test ns ns 

Remarks:   
-  The average property in the criteria that can be used as raw material in the textile fabric. The 

length of stem at 25 cm was used for each sample. 
- Strength testing standards ASTM D 3822 : 2001 (TENSILE TESTING MACHINE (INSTROL MODEL 5566) 

Speed Test : 10% Elongation Per Mininute, 25 mm long test) A fiber test standard BASED ON ASTM D 1059 : 
2001,CV (%) 23.01 
 

Table 4 Average dry weight of the fibers from Dahla stalk under different plant parts in 2015 
 

Treatmet Fiber dry weight (g). 
1. extracted from total of stalk 522.37 
2. extracted from the outer peel of stalk 525.78 
3. extracted from the stunt of stalk 521.87 
4. extracted from the tip of stalk 525.33 
F-test ns 

  Remarks: Fiber fresh weight at 10 kg was used for each sample. 
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Table 5 The properties of the fibers from Dahla stalk under different plant parts in 2015 
 

Treatment Average strength 
Tenacity (g./den.) Elongation while lacking (%) 

1. extracted from total of stalk 373.93 9.46 

2. extracted from the outer peel of stalk 286.52 12.02 
3. extracted from the stunt of stalk 380.01 9.02 
4. extracted from the tip of stalk 399.31 10.01 
F-test ns ns 

Remarks:   
-  The average property in the criteria that can be used as raw material in the textile fabric. The 

length of stem at 25 cm was used for each sample. 
- Strength testing standards ASTM D 3822 : 2001 (TENSILE TESTING MACHINE (INSTROL MODEL 

5566) Speed Test : 10% Elongation Per Mininute, 25 mm long test) A fiber test standard BASED ON ASTM 
D 1059 : 2001,CV (%) 23.01 
 

                                    

              
 

Figure 1  Dahla plant (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith) 
            

                
 

Figure 2  Dahla Fiber and a cover cloth made from textile with a mixture of  Dahla 
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Figure 3 Training on the trainer of Dahla grower for extracted fiber from Dahla stalk in  
Narathiwat  province 
                                                                                                            

                           
 

Figure 4  The exhibition display works of a fabric series made from textile with a mixture  
              of Dahla fiber 
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Figure 5  The exhibition display works of a fabric series made from textile with a mixture  
              of Dahla fiber in 2015 
 

 
 

Figure 6  Examples of textile from natural fibers manufacture at various products 
 


