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ชุดโครงการวิจัย :  วิจัยและพัฒนาการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม 
                                  ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 

โครงการวิจัย :  วิจัยและทดสอบพันธุ์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

 กิจกรรมที่ 2 :  การทดลองการผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
 ชื่อการทดลองที่ 2.2 :  ทดสอบพันธุ์ดาหลาที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง :  ชญานุช  ตรีพันธ์ 1/   

 ผู้ร่วมงาน  :  สุมาลี  ศรีแก้ว 1/ บุญชนะ  วงศ์ชนะ 1/ ศุภลักษณ์  อริยภูชัย 1/   

บทคัดย่อ 

 การทดสอบพันธุ์ดาหลาที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB  จ านวน 3 ซ้ า 9 พันธุ์  ประกอบด้วย พันธุ์ตรัง 1  พันธุ์ตรัง 2  พันธุ์ตรัง 3  พันธุ์ตรัง 4  พันธุ์
ตรัง 5  พันธุ์บัวแดงเล็ก  พันธุ์บัวแดงใหญ่  พันธุ์บัวชมพู  และพันธุ์ชมพูบ้านแหล พบว่า การเจริญเติบโตทางด้าน
ล าต้น มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ในเรื่องการแตกกอ ขนาดกอ และความยาวใบ  
โดยดาหลาพันธุ์ตรัง 3 มีการแตกกอมากที่สุดคือ มีจ านวนต้นเฉลี่ย 31.58 ต้น/กอ  มีจ านวนต้นเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
29.67 ต้น/กอ  มีอัตราการเพ่ิมจ านวนต้นเฉลี่ย 14.83 ต้น/กอ/ปี  ดาหลาพันธุ์ตรัง 2 มีขนาดกอสูงสุดเฉลี่ย  4.82 
เมตร  และดาหลาพันธุ์บัวแดงใหญ่ มีขนาดใบยาวที่สุดเฉลี่ย 53.11 เซนติเมตร ตามล าดับ  ส่วนในเรื่องความสูง 
และความกว้างใบ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยดาหลาพันธุ์ตรัง 3 มีความสูงเฉลี่ย 185.28 เซนติเมตร  มีความ
สูงเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 101.28 เซนติเมตร  มีอัตราการเพ่ิมความสูงเฉลี่ย 50.63 เซนติเมตร/ปี  และดาหลาพันธุ์บัวแดง
ใหญ่มีขนาดใบกว้างที่สุดเฉลี่ย 14.97 เซนติเมตร ตามล าดับ  ในด้านผลผลิต ดาหลาพันธุ์ตรัง 4 มีการให้ผลผลิต
เร็วที่สุดคือ 22 เดือนหลังปลูก และมีผลผลิตรวม 7 เดือนสูงสุดเท่ากับ 27.01 ดอก/กอ 

 

รหัส 02-12-57-05-02-00-01-57 
1/  ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  ต.ไมฝ้าด  อ.สิเกา  จ.ตรัง  92105 



 

ค าน า 

 ดาหลา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith เป็นพืชล้มลุกประเภทใบเลี้ยงเดี่ยว
อยู่ในวงศ์ขิง (Zingiberales) เป็นไม้ดอกพ้ืนเมืองทางภาคใต้  เป็นไม้ดอกท่ีให้ดอกดกในฤดูร้อน ขณะที่ไม้ดอกชนิด
อ่ืนๆ ไม่ค่อยจะมีดอก ประกอบกับดอกมีขนาดใหญ่ สีสดใส รูปทรงแปลกตา ท าให้เป็นที่สนใจของผู้พบเห็นและ
เป็นที่ต้องการของตลาด มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในรูปของไม้ตัดดอก  ประดับอาคารสถานที่  หน่อ ดอก และ
ผลอ่อน ใช้เป็นอาหาร ทั้งเป็นผักสด และแปรรูป  ปัจจุบันมีการปลูกดาหลาในรูปการค้าส าหรับตัดดอกในจังหวัด
นนทบุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี ระยอง จันทบุรี และกระบี่  โดยมีราคาประมาณดอกละ 8-50 บาท มีความ
ต้องการซื้อขายดอกที่ตลาดปากคลอง 200-500 ดอกต่อสัปดาห์ มีมูลค่า 3,000-7,500 บาท นอกจากนี้ยังสามารถ
ส่งออกต้นพันธุ์ได้บ้าง ราคาต้นพันธุ์ (หน่อ) 50-300 บาท แหล่งผลผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี  อ.เมือง จ.กระบี่  (สุรวิช, 2553)  ปัจจุบันมีการน าดาหลา
มาปลูกในสวนยาง เนื่องจากดาหลาเป็นพืชหนึ่งในจ านวนอีกหลายพืช เช่น หน้าวัว ระก า สละ กระวาน ผักเหลียง 
ต้นมันปู ฯลฯ ที่ปลูกร่วมกับยางได้และเป็นพืชที่สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเจ้าของสวนยาง โดยมีการปลูกมานาน
แล้วในภาคใต้ของไทยแต่ปัจจุบันได้มีการน ามาปลูกเป็นไม้ตัดดอกมากขึ้น ด้วยธรรมชาติของดาหลาที่ชอบขึ้นในที่
ร่มร าไร ชอบดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสูง จึงเหมาะที่จะปลูกในระหว่างแถวยางหลังจากปลูกยางไปแล้ว 5 ปี ดาหลา
ก็ได้อาศัยร่มเงาของยางพาราในการเจริญเติบโตและออกดอก แต่จะให้ผลผลิตได้ดีนั้นควรปลูกกับพันธุ์ยางที่ทยอย
ผลัดใบ เช่น พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 และพันธุ์ BPM 24 (พรรพิชญา, 2549) 
 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรังด าเนินการวิจัยและคัดเลือกดาหลา ได้ดาหลาพันธุ์แนะน า จ านวน 5 สายพันธุ์ ดังนี้  
ตรัง 1 ดอกสีขาว ให้ผลผลิตดอกเฉลี่ย 39 ดอก/กอ/ปี  ตรัง 2 ดอกสีบานเย็น ให้ผลผลิตดอกเฉลี่ย 40 ดอก/กอ/ปี  
ตรัง 3 ดอกสีแดง ให้ผลผลิตดอกเฉลี่ย 106 ดอก/กอ/ปี  ตรัง 4 ดอกสีชมพู ให้ผลผลิตดอกเฉลี่ย 136 ดอก/กอ/ปี   
และตรัง 5 ดอกสีแดงเข้ม ให้ผลผลิตดอกเฉลี่ย 48 ดอก/กอ/ปี  (อาภรณ์, 2543) และจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรยะลา อีกจ านวน 4 สายพันธุ์ คือ ดาหลาบัวชมพู  มีดอกสีชมพู ลักษณะดอกคล้ายถ้วย  ดาหลาชมพูบ้าน
แหล  มีดอกสีชมพู  ดาหลาบัวแดงเล็ก และดาหลาบัวแดงใหญ่  มีดอกสีแดง  ลักษณะดอกคล้ายถ้วย 

 ดังนั้นจึงควรมีการทดสอบเพ่ือศึกษาถึงปริมาณและคุณภาพผลผลิต ส าหรับเผยแพร่พันธุ์ดาหลาแก่
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 



 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. หน่อดาหลาจ านวน  9  สายพันธุ์ 
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และปุ๋ยอินทรีย์ 
3. วัสดุปลูก เช่น ถุงพลาสติกด า  ดินผสม  แกลบ ฯลฯ 
4. อุปกรณ์ในการเก็บและบันทึกข้อมูล เช่น ป้ายประจ าต้น ไหมพรม เทปวัด เวอร์เนียคาลิปเปอร์  

(Vernier Caliper) แผ่นเทียบสีของ The Royal Horticulture Society (RHS) 
วิธีการ  

 ด าเนินการในแปลงวิจัยของศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง อ.สิเกา จ.ตรัง พื้นที่ 2 ไร่  ดังนี้ 
1. วางแผนการทดลองแบบ  RCB  9  กรรมวิธี  จ านวน 3 ซ้ า  ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1  ดาหลาพันธุ์ตรัง 1 
กรรมวิธีที่ 2  ดาหลาพันธุ์ตรัง 2 

 กรรมวิธีที่ 3  ดาหลาพันธุ์ตรัง 3 
 กรรมวิธีที่ 4  ดาหลาพันธุ์ตรัง 4 
 กรรมวิธีที่ 5  ดาหลาพันธุ์ตรัง 5 
 กรรมวิธีที่ 6  ดาหลาพันธุ์บัวแดงเล็ก  
 กรรมวิธีที่ 7  ดาหลาพันธุ์บัวแดงใหญ่ 
 กรรมวิธีที่ 8  ดาหลาพันธุ์บัวชมพู 
 กรรมวิธีที่ 9  ดาหลาพันธุ์ชมพูบ้านแหล 
 2.  เตรียมแปลงส าหรับปลูกดาหลา โดยท าการไถดะ และไถแปรเพ่ือย่อยดินให้ร่วนเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ปลูก
ใหม ่ ใช้ระยะปลูก  3 x 3 เมตร  เตรียมหลุมปลูกขนาด  50x50x50 ซม.  
 3.  น าหน่อดาหลาปลูกในแปลงทดลองโดยรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 1 กก. ต่อหลุม  
 4.  ปฏิบัติดูแลรักษา โดยการให้น้ าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง  ก าจัดวัชพืชตัดแต่งต้นที่แห้งและถูก
แมลงท าลาย 
 5.  ให้ปุ๋ยคอก 15 กิโลกรัม/กอ/ปี โดยแบ่งใส่ 3 ครั้ง และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15 -15-15 อัตรา 52 กิโลกรัม/
ไร่/ปี โดยแบ่งใส่ 3 ครั้ง 

การบันทึกข้อมูล 
1.  ข้อมูลการเจริญเติบโต ดังนี้ 
   -  การแตกกอ 
   -  ความสูงกอ 
   -  ขนาดกอ 
   -  ขนาดใบ 



 น ามาหาอัตราการเจริญเติบโต   
   อัตราการเจริญเติบโต  =  การเจริญเติบโตครั้งสุดท้าย – การเจริญเติบโตครั้งแรก 
       

            จ านวนวันเลี้ยง 
 
2.  ข้อมูลดอกและองค์ประกอบของดอก  ดังนี้ 

 -  ปริมาณดอก/กอ 
 -  สีดอก 

   -  ขนาดดอก 
   -  ความยาวก้านดอก 
   -  ขนาดและจ านวนกลีบประดับ 
   -  จ านวนกลีบจริง 
เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา ตุลาคม  2556  -  กันยายน  2559 
สถานที ่  ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  อ.สิเกา  จ.ตรัง 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1.  การเจริญเติบโตด้านล าต้น 

  การเจริญเติบโตด้านล าต้นเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2557  ถึงเดือนตุลาคม 2559  ผลดังนี้ 
  1.1  การแตกกอ  พบว่า ดาหลาทั้ง 9 พันธุ์มีการแตกกอแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 

0.05) โดยพันธุ์ตรัง 3 มีจ านวนต้นเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ  31.58  ต้น/กอ มีจ านวนต้นเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 29.67 
ต้น/กอ มีอัตราการเพ่ิมจ านวนต้นเท่ากับ 14.83 ต้น/กอ/ปี  รองลงมา พันธุ์ตรัง 1 มีจ านวนต้นเฉลี่ยเท่ากับ  
31.28  ต้น/กอ มีจ านวนต้นเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 29 ต้น/กอ มีอัตราการเพ่ิมจ านวนต้นเท่ากับ 14.50 ต้น/กอ/ปี  
พันธุ์ตรัง 4 มีจ านวนต้นเฉลี่ยเท่ากับ  30.53  ต้น/กอ มีจ านวนต้นเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 28.86 ต้น/กอ มีอัตราการ
เพ่ิมจ านวนต้นเท่ากับ 14.43 ต้น/กอ/ปี  พันธุ์ตรัง 2 มีจ านวนต้นเฉลี่ยเท่ากับ  29  ต้น/กอ มีจ านวนต้นเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยเท่ากับ 27.50 ต้น/กอ มีอัตราการเพ่ิมจ านวนต้นเท่ากับ 13.75 ต้น/กอ/ปีพันธุ์ชมพูบ้านแหล  มีจ านวนต้น
เฉลี่ยเท่ากับ  28.03  ต้น/กอ มีจ านวนต้นเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 26.14 ต้น/กอ มีอัตราการเพ่ิมจ านวนต้นเท่ากับ 
13.06 ต้น/กอ/ปี  พันธุ์ตรัง 5 มีจ านวนต้นเฉลี่ยเท่ากับ  27.28  ต้น/กอ มีจ านวนต้นเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 25.06 
ต้น/กอ มีอัตราการเพ่ิมจ านวนต้นเท่ากับ 12.52 ต้น/กอ/ปี  พันธุ์บัวแดงเล็ก มีจ านวนต้นเฉลี่ยเท่ากับ 21.81  ต้น/
กอ มีจ านวนต้นเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 19.69 ต้น/กอ มีอัตราการเพ่ิมจ านวนต้นเท่ากับ 9.87 ต้น/กอ/ปี  พันธุ์บัว
ชมพู มีจ านวนต้นเฉลี่ยเท่ากับ  15.67  ต้น/กอ มีจ านวนต้นเพิ่มข้ึนเฉลี่ยเท่ากับ 14 ต้น/กอ มีอัตราการเพ่ิมจ านวน
ต้นเท่ากับ 7 ต้น/กอ/ปี  และพันธุ์บัวแดงใหญ่ มีจ านวนต้นเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ  11.42  ต้น/กอ มีจ านวนต้น
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยเท่ากับ 9.94 ต้น/กอ มีอัตราการเพ่ิมจ านวนต้นเท่ากับ 7 ต้น/กอ/ปี ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 



  1.2  ความสูง  พบว่า ดาหลาทั้ง 9 พันธุ์มีความสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุ์ตรัง 3 มีความ
สูงเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 185.28 เซนติเมตร มีความสูงเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 101.28 เซนติเมตร มีอัตราการเพ่ิม
ความสูงเท่ากับ 50.63 เซนติเมตร/ปี  รองลงมาพันธุ์ตรัง 2 มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 182.50 เซนติเมตร มีความสูง
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยเท่ากับ 98.40 เซนติเมตร มีอัตราการเพิ่มความสูงเท่ากับ 49.20 เซนติเมตร/ปี  พันธุ์ตรัง 1 มีความสูง
เฉลี่ยเท่ากับ 170.83 เซนติเมตร มีความสูงเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 90.48 เซนติเมตร มีอัตราการเพ่ิมความสูงเท่ากับ 
45.23 เซนติเมตร/ปี  พันธุ์ตรัง 4 มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 169.58 เซนติเมตร มีความสูงเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 77.53 
เซนติเมตร มีอัตราการเพ่ิมความสูงเท่ากับ 38.76 เซนติเมตร/ปี  พันธุ์บัวแดงเล็ก มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 156.25 
เซนติเมตร มีความสูงเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 76.60 เซนติเมตร มีอัตราการเพ่ิมความสูงเท่ากับ 38.29 เซนติเมตร/ปี  
พันธุ์ตรัง 5 มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 154.31 เซนติเมตร มีความสูงเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 71.95 เซนติเมตร มีอัตรา
การเพ่ิมความสูงเท่ากับ 35.97 เซนติเมตร/ปี  พันธุ์ชมพูบ้านแหล มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 150.97 เซนติเมตร มี
ความสูงเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 55.24 เซนติเมตร มีอัตราการเพ่ิมความสูงเท่ากับ 27.61 เซนติเมตร/ปี  พันธุ์บัวแดง
ใหญ่ มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 151.67 เซนติเมตร มีความสูงเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 53.20 เซนติเมตร มีอัตราการเพ่ิม
ความสูงเท่ากับ 26.60 เซนติเมตร/ปี  และพันธุ์บัวชมพู มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 128.33 เซนติเมตร มีความสูง
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยเท่ากับ 30.23 เซนติเมตร มีอัตราการเพ่ิมความสูงเท่ากับ 15.11 เซนติเมตร/ปี ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
  1.3  ขนาดกอ พบว่า ดาหลาทั้ง 9 พันธุ์มีขนาดกอแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) 
โดยพันธุ์ตรัง 2 มีขนาดกอสูงที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ  4.82  เมตร รองลงมาพันธุ์ตรัง 3  พันธุ์ตรัง 5  พันธุ์ชมพูบ้านแหล  
พันธุ์ตรัง 4  พันธุ์บัวแดงใหญ่  พันธุ์บัวแดงเล็ก  พันธุ์ตรัง 1  และพันธุ์บัวชมพู  โดยมีขนาดกอเฉลี่ยเท่ากับ  4.20  
4.06  3.99  3.94  3.73  3.65  3.59  และ  3.30  เมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 3)  จากผลการทดลองขนาดกอขอ
ดาหลาแต่ละพันธุ์มีความแตกต่างกันโดยมีขนาดตั้งแต่ 3 – 5 เมตร  
  1.4  ขนาดใบ 
  1.4.1  ความกว้างใบ  พบว่า ดาหลาทั้ง 9 พันธุ์มีความกว้างใบไม่แตกต่างกันทางสถิติ  โดยพันธุ์
บัวแดงใหญ่ มีขนาดใบกว้างที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 14.97 เซนติเมตร  รองลงมาพันธุ์ตรัง 1  พันธุ์ตรัง 2  พันธุ์ชมพู
บ้านแหล  พันธุ์บัวชมพู  พันธุ์ตรัง 3  พันธุ์ตรัง 4  พันธุ์บัวแดงเล็ก  และพันธุ์ตรัง 5  โดยมีขนาดใบกว้างเฉลี่ย
เท่ากับ  14.79  14.00  13.84  13.70  13.56  13.48  13.43  และ 12.38  เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 3)  
จากผลการทดลองความกว้างของใบดาหลาแต่ละพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันมากโดยมีขนาดตั้งแต่ 12 – 17 
เซนติเมตร  
  1.4.2  ความยาวใบ  พบว่า ดาหลาทั้ง 9 พันธุ์มีความยาวใบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P > 0.05) โดยพันธุ์บัวแดงใหญ่ มีขนาดใบยาวที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ  53.11 เซนติเมตร  รองลงมาพันธุ์ตรัง 4  พันธุ์ชมพู
บ้านแหล  พันธุ์ตรัง 5  พันธุ์ตรัง 1  พันธุ์บัวชมพู  พันธุ์บัวแดงเล็ก  พันธุ์ตรัง 3  และพันธุ์ตรัง 2  โดยมีขนาดใบ
ยาวเฉลี่ยเท่ากับ 51.77  51.76  51.34  50.81  50.00  49.34  48.11  และ  45.75  เซนติเมตร ตามล าดับ  
(ตารางที่ 3) จากผลการทดลองความยาวของใบดาหลาแต่ละพันธุ์มีความแตกต่างกันโดยมีขนาดตั้งแต่ 45 – 56 
เซนติเมตร  
 



ตารางท่ี 1  การเจริญเติบโตของดาหลา ด้านจ านวนต้น  จ านวนต้นเพิ่มข้ึน และอัตราการเพ่ิมจ านวนต้น 

พันธุ์ 
จ านวนต้นเฉลี่ย/กอ 

(ต้น) 
จ านวนต้นเพิ่มข้ึนเฉลี่ย/กอ 

(ต้น) 
อัตราการเพิ่มจ านวนต้น 

(ต้น/กอ/ปี) 
ตรัง 1 31.28 a 29.00 a 14.50a 
ตรัง 2 29.00 ab 27.50 ab 13.75 ab 
ตรัง 3 31.58 a 29.67 a 14.83 a 
ตรัง 4 30.53 a 28.86 a 14.43 a 
ตรัง 5 27.28 ab 25.06 ab 12.52 ab 
บัวแดงเล็ก 21.81 abc 19.69 abc 9.87 abc 
บัวแดงใหญ่ 11.42 c 9.94 c 4.97 c 
บัวชมพู 15.67 bc 14.00 bc 7.00 bc 
ชมพูบ้านแหล 28.03 ab 26.14 ab 13.06 ab 
F-test * * * 
CV % 8.53 21.45 7.40 

ตัวอักษรแตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 



 
ตารางท่ี 2  การเจริญเติบโตของดาหลา ด้านความสูง  ความสูงเพ่ิมข้ึน และอัตราการเพ่ิมความสูง 

พันธุ์ 
ความสูงเฉลี่ย/กอ 

(เซนติเมตร) 
ความสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย/กอ 

(เซนติเมตร) 
อัตราการเพิ่มความสูง 
(เซนติเมตร/กอ/ปี) 

ตรัง 1 170.83 90.48 45.23 
ตรัง 2 182.50 98.40 49.20 
ตรัง 3 185.28 101.28 50.63 
ตรัง 4 169.58 77.53 38.76 
ตรัง 5 154.31 71.95 35.97 
บัวแดงเล็ก 156.25 76.60 38.29 
บัวแดงใหญ่ 151.67 53.20 26.60 
บัวชมพู 128.33 30.23 15.11 
ชมพูบ้านแหล 150.97 55.24 27.61 
F-test ns ns ns 
CV % 8.28 7.82 8.30 

ns ไม่มีมีความแตกต่างกันทางสถิติ จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 

ตารางท่ี 3  การเจริญเติบโตของดาหลา ด้านขนาดกอ  และขนาดใบ 

พันธุ์ 
ขนาดกอ 
(เมตร) 

ขนาดใบ 
(เซนติเมตร) 

ความกว้าง ความยาว 
ตรัง 1 3.59 bc 14.79 50.81 a 
ตรัง 2 4.82 a 14.00 45.75 b 
ตรัง 3 4.20 ab 13.56 48.11 ab 
ตรัง 4 3.94 bc 13.48 51.77 a 
ตรัง 5 4.05 b 12.38 51.34 a 
บัวแดงเล็ก 3.65 bc 13.43 49.34 ab 
บัวแดงใหญ่ 3.73 bc 14.97 53.11 a 
บัวชมพู 3.30 c 13.70 50.00 ab 
ชมพูบ้านแหล 3.99 bc 13.84 51.76 a 
F-test * ns * 

CV % 9.56 7.73 7.62 



ns ไม่มีมีความแตกต่างกันทางสถิติ จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
ตัวอักษรแตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
 
 
 
 
 2.  การให้ผลผลิต 
  ปัจจุบันดาหลามีอายุ 30 เดือน (เดือนตุลาคม 2557 – เดือนเมษายน 2560) โดยพันธุ์ตรัง 4 ให้
ผลผลิตเร็วที่สุดเมื่ออายุ 22 เดือนหลังปลูก รองลงมาพันธุ์ตรัง 3  ให้ผลผลิต 23 เดือนหลังปลูก  พันธุ์ตรัง 5  พันธุ์
บัวแดงเล็ก ให้ผลผลิต 26 เดือนหลังปลูก  พันธุ์ตรัง 1  พันธุ์ตรัง 2  พันธุ์บัวแดงใหญ่ ให้ผลผลิต  28 เดือนหลัง
ปลูก  พันธุ์ชมพูบ้านแหล ให้ผลผลิต 29 เดือนหลังปลูก และพันธุ์บัวชมพูยังไม่ให้ผลผลิต   
 จ านวนดอกเฉลี่ยต่อกอ (เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) พบว่า พันธุ์ตรัง 
4 มีจ านวนดอกเฉลี่ย/กอมากที่สุดเท่ากับ 27.01 ดอก  รองลงมาพันธุ์ตรัง 3  พันธุ์ตรัง 2  พันธุ์บัวแดงเล็ก  พันธุ์
ตรัง 1  พันธุ์ตรัง 5  พันธุ์บัวแดงใหญ่  พันธุ์ชมพูบ้านแหล มีจ านวนดอกเฉลี่ย/กอ เท่ากับ  24.50  19.34  17.39  
8.00  6.62  6.42  5.20  และพันธุ์บัวชมพูยังไม่ให้ผลผลิต ตามล าดับ  (ตารางท่ี 4 )  จากผลการทดลองดาหลาแต่
ละพันธุ์ให้ผลผลิตไม่พร้อมกันและบางพันธุ์ยังไม่ให้ผลผลิต โดยเริ่มให้ผลผลิตหลังจากปลูกประมาณ 22 – 29 
เดือน  มีจ านวนดอก/กอ ตั้งแต่ 0 – 32 ดอก ซึ่งการปลูกดาหลาด้วยวิธีแยกหน่อจะเริ่มออกดอกเมื่อหลังปลูกได้
ประมาณ 1 ปี และจะออกดอกและให้ผลผลิตเต็มที่เมื่ออายุ 4 ปี (พรรพิชญา, 2549)  
 
ตารางท่ี 4 อายุการให้ผลผลิต และจ านวนดอกต่อกอของดาหลา 9 สายพันธุ์ 

พันธุ์ 
อายุดาหลาเมื่อให้ผลผลิตครั้งแรก 

(เดือน) 
จ านวนผลผลิตเฉลี่ย/กอ 

(ดอก) 
ตรัง 1 28 8.00 
ตรัง 2 28 24.50 
ตรัง 3 23 19.34 
ตรัง 4 22 27.01 
ตรัง 5 26 6.62 
บัวแดงเล็ก 26 17.39 
บัวแดงใหญ่ 28 6.42 
บัวชมพู ยังไม่ให้ผลผลผลิต ยังไม่ให้ผลผลผลิต 
ชมพูบ้านแหล 29 5.20 

 3.  ดอกและองค์ประกอบของดอก 
  ดอกดาหลาทั้ง 8 พันธุ์ มีลักษณะดอกและองค์ประกอบของดอก ดังนี้ (ตารางท่ี 5) 



  3.1  ดาหลาพันธุ์ตรัง 1  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเฉลี่ย 12  เซนติเมตร  ความยาวก้าน
ดอกเฉลี่ย  59  เซนติเมตร  จ านวนกลีบประดับชั้นนอกเฉลี่ย 25.21 กลีบ ขนาด  3.25 เซนติเมตร  จ านวนกลีบ
ประดับชั้นในเฉลี่ย  215.20 กลีบ ขนาด 1.16 เซนติเมตร จ านวนดอกจริงเฉลี่ย 230.10 ดอก  กลีบดอกสีขาว 
(WG 155 A) 
 3.2  ดาหลาพันธุ์ตรัง 2  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเฉลี่ย 10.83  เซนติเมตร  ความยาวก้าน
ดอกเฉลี่ย  52.33  เซนติเมตร  จ านวนกลีบประดับชั้นนอกเฉลี่ย 26 กลีบ ขนาด  3.55 เซนติเมตร  จ านวนกลีบ
ประดับชั้นในเฉลี่ย  209.20 กลีบ ขนาด 1.16 เซนติเมตร  จ านวนดอกจริงเฉลี่ย  205.40 ดอก  กลีบดอกสีชมพู
บานเย็น (RP 61 A) 
 3.3  ดาหลาพันธุ์ตรัง 3  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเฉลี่ย 11  เซนติเมตร  ความยาวก้านดอก
เฉลี่ย  47  เซนติเมตร  จ านวนกลีบประดับชั้นนอกเฉลี่ย 25.33 กลีบ ขนาด  3.77 เซนติเมตร  จ านวนกลีบ
ประดับชั้นในเฉลี่ย  215 กลีบ ขนาด 1.17 เซนติเมตร  จ านวนดอกจริงเฉลี่ย  239.56 ดอก  กลีบดอกสีแดง (RG 
45 C) 
  3.4  ดาหลาพันธุ์ตรัง 4  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเฉลี่ย 11.16  เซนติเมตร  ความยาวก้าน
ดอกเฉลี่ย  75.22  เซนติเมตร  จ านวนกลีบประดับชั้นนอกเฉลี่ย 25.25 กลีบ ขนาด  3.11 เซนติเมตร  จ านวน
กลีบประดับชั้นในเฉลี่ย 187.63 กลีบ ขนาด 1.20 เซนติเมตร จ านวนดอกจริงเฉลี่ย  207.50 ดอก  กลีบดอกสี
ชมพู (RG 46 B ) 
 3.5  ดาหลาพันธุ์ตรัง 5  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเฉลี่ย 8.5  เซนติเมตร  ความยาวก้านดอก
เฉลี่ย  53  เซนติเมตร  จ านวนกลีบประดับชั้นนอกเฉลี่ย 18 กลีบ ขนาด  3.66 เซนติเมตร  จ านวนกลีบประดับ
ชั้นในเฉลี่ย  213.50 กลีบ ขนาด 1.00 เซนติเมตร  จ านวนดอกจริงเฉลี่ย 240 ดอก กลีบดอกสีแดงเข้ม (RG 46 A) 
  3.6  ดาหลาพันธุ์บัวแดงเล็ก  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเฉลี่ย 10.76  เซนติเมตร  ความยาว
ก้านดอกเฉลี่ย  43.49  เซนติเมตร  จ านวนกลีบประดับชั้นนอกเฉลี่ย 16.92 กลีบ ขนาด  4.55 เซนติเมตร  
จ านวนกลีบประดับชั้นในเฉลี่ย  102.88 กลีบ ขนาด 1.40 เซนติเมตร  จ านวนดอกจริงเฉลี่ย  120.60 ดอก  กลีบ
ดอกสีแดง (RG 45 A - 45 B ) 
  3.7  ดาหลาพันธุ์บัวแดงใหญ่  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเฉลี่ย 12  เซนติเมตร  ความยาว
ก้านดอกเฉลี่ย  38.50  เซนติเมตร  จ านวนกลีบประดับชั้นนอกเฉลี่ย 20.80 กลีบ ขนาด  4.86 เซนติเมตร  
จ านวนกลีบประดับชั้นในเฉลี่ย  110 กลีบ ขนาด 1.3 เซนติเมตร  จ านวนดอกจริงเฉลี่ย  123 ดอก  กลีบดอกสี
แดง (RG 45 B ) 
  3.8  ดาหลาพันธุ์ชมพูบ้านแหล  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเฉลี่ย 10.50  เซนติเมตร  ความ
ยาวก้านดอกเฉลี่ย  77  เซนติเมตร  จ านวนกลีบประดับชั้นนอกเฉลี่ย 23.50 กลีบ ขนาด  3.80 เซนติเมตร  
จ านวนกลีบประดับชั้นในเฉลี่ย  208 กลีบ ขนาด 1.15 เซนติเมตร  จ านวนดอกจริงเฉลี่ย  216 ดอก  กลีบดอกสี
ชมพู (RG 38 A , RG 39 B) 
  จากผลการทดลองดาหลาทั้ง 8 พันธุ์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกตั้งแต่ 8 – 13 เซนติเมตร  
ความยาวก้านดอกตั้งแต่  29 – 106  เซนติเมตร  จ านวนกลีบประดับชั้นนอกตั้งแต่  14 – 29  กลีบ ขนาด 2-6 



เซนติเมตร  จ านวนกลีบประดับชั้นในตั้งแต่   80 – 270  กลีบ ขนาด 1-2 เซนติเมตร  จ านวนดอกจริงตั้งแต่ 110 
– 320 ดอก 

ตารางท่ี 5  ขนาดดอก  ความยาวก้าน  จ านวนกลีบ  ขนาดกลีบ  และสีของดอกดาหลาแต่ละสายพันธุ์ 

พันธุ์ 
ขนาด
ดอก 
(ซม.) 

ความยาวก้าน
ดอก 
(ซม.) 

กลีบประดับชัน้นอก กลีบประดับชัน้ใน จ านวน
ดอกจริง 
(ดอก) 

สีดอก จ านวน 
(กลีบ) 

ขนาด 
(ซม.) 

จ านวน 
(กลีบ) 

ขนาด 
(ซม.) 

ตรัง 1 12 59 25.21 3.25 215.20 1.16 230.10 WG 155 A 
ตรัง 2 10.83 52.33 26 3.55 209.20 1.16 205.40 RP 61 A 
ตรัง 3 11 47 25.33 3.77 215 1.17 239.56 RG 45 C 
ตรัง 4 11.16 75.22 25.25 3.11 187.63 1.20 207.50 RG 46 B 
ตรัง 5 8.50 53 18 3.66 213.50 1 240 RG 46 A 
บัวแดงเล็ก 10.76 43.49 16.92 4.55 102.88 1.4 120.60 RG 45 A - 45 B 
บัวแดงใหญ่ 12.00 38.50 20.80 4.86 110 1.3 123 RG 45 B 

ชมพูบ้านแหล 10.50 77 23.50 3.80 208 1.15 216 RG 38 A , RG 39 B 

 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ดาหลาทั้ง 9 พันธุ์มีการเจริญเติบโตดี มีความเหมาะสมส าหรับปลูกในพ้ืนที่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง โดยมี
ขนาดกอเฉลี่ย 3.30 – 4.20 เมตร/กอ  มีจ านวนต้นเฉลี่ย 11.42 – 31.58 ต้น/กอ   มีความสูงเฉลี่ย  128.33 – 
185.28  เซนติเมตร/กอ  มีขนาดใบกว้างเฉลี่ย 12.38 – 14.79  เซนติเมตร และมีขนาดใบยาวเฉลี่ย 45.75 – 
53.11 เซนติเมตร  โดยดาหลาพันธุ์ตรัง 4 ให้ผลผลิตเร็วที่สุดคือ 22 เดือนหลังปลูก  และมีจ านวนดอกเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ 27.01 ดอก/กอ 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 สามารถแนะน าพันธุ์ดาหลาแก่เกษตรกรที่สนใจปลูกในพ้ืนที่ภาคใต้  

ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณนายสุชาติ  ผอมนุ่ม  นางสาวดารณี  จ าปา  เจ้าพนักงานการเกษตร  นายสุนทร  จงริน  
นางบุญศรี  จาวิสูตร  และนางมาหวัน  คงสง คนงานทดลองการเกษตร  ที่ช่วยในการรวบรวม  บันทึกข้อมูล  
ปลูกและดูแลรักษาดาหลา 
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