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ภาคผนวก
- เรื่องเต็มงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ดาหลาโดยวิธีการผสมเกสรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
- เรื่องเต็มงานวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดาหลาในเชิงพาณิชย์ด้วยการสกัดเส้นใยจากลําต้นดาหลาเพื่อ
ใช้ในอุตสาหกรรมการทอผ้า ในจังหวัดนราธิวาส

๑

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับดาหลา
ดาหลา เป็นไม้ดอกที่มีการปลูกมาเป็นระยะเวลานานแล้วทางภาคใต้ของไทย ซึ่งเดิมได้มีการนําหน่อ
อ่อนและดอกมาใช้เป็นผักประกอบอาหารบางประเภท ปัจจุบันได้มีการนํามาปลูกเป็นไม้ตัดดอกมากขึ้น
เนื่องจากดาหลา เป็นไม้ดอกที่ให้ดอกดกในฤดูร้อน ขณะที่ไม้ดอกชนิดอื่นๆ ไม่ค่อยจะมีดอก ประกอบกับ
ดอกมีขนาดใหญ่ สีสดใส รูปทรงแปลกตา ทําให้เป็นที่สนใจของผู้พบเห็นและเป็นที่ต้องการของตลาด ดัง
จะเห็นได้จากความต้องการซื้อขายดอกที่ตลาดปากคลอง มีปริมาณถึง 200-500 ดอกต่อสัปดาห์ มีมูลค่า
3,000-75,00 บาท นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกต้นพันธุ์ได้บ้าง แหล่งผลิตที่สําคัญ ได้แก่ อ.บ้านแพ้ว จ.
สมุทรสาคร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี อ.เมือง จ.กระบี่

อนุกรมวิธาน
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อพ้อง
ชื่อสามัญ
วงศ์
ชื่ออื่นๆ
ถิ่นกําเนิด

:
:
:
:
:
:

Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith
Phaeomeria magnifica, Nicolaia elatior
Torch ginger
Zingiberales
กาหลา, กะลา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลําต้น
ดาหลาเป็นพืชที่มีลักษณะคล้ายข่า มีลํา ต้นใต้ดินเรียกว่าเหง้า (rhizome) เหง้านี้จะเป็นบริเวณที่เกิด
ของหน่อดอกและหน่อต้น ดาหลา 1 ต้น สามารถให้หน่อใหม่ได้ประมาณ ๗ หน่อ ในเวลา ๑ ปี ส่วนลําต้น
เหนือดินเป็นกาบใบที่โอบซ้อนกันแน่น เช่นเดียวกับพวกกล้วย ส่วนนี้คือลําต้นเทียม (pseudostem) ลํา
ต้นเหนือดินสูง ๒-๓ เมตร มีสีเขียวเข้ม
ใบ
มีรูปร่างยาวรี กลางใบกว้างแล้วค่อยๆเรียวไปหาปลายใบและฐานใบ ใบไม่มีก้าน ผิวใบเกลี้ยงทั้ง
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 ซึ่งมีสีเดียวกับกลีบประดับขนาดใหญ่ กลีบประดับเล็กนี้จะหุบเข้าเรียงเป็นระดับมี
ประมาณ ๓๐๐-๓๓๐ กลีบ ภายในกลีบประดับขนาดใหญ่ที่บานออกจะมีดอกขนาดเล็กกลีบดอกสีแดง ซึ่งเป็น
ดอกสมบูรณ์เพศอยู่จํานวนมาก ดอกบานเต็มที่จะมีขนาดความกว้างดอกประมาณ ๑๔-๑๖ เซนติเมตร ความ
ยาวช่อ ๑๐-๑๕ เซนติเมตรมีก้านช่อดอกยาว ๓๐-๑๕๐ เซนติเมตร ลักษณะก้านช่อดอกแข็งตรง การออกดอก
ของดาหลาจะไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลเหมือนไม้ดอกทั่วไป คือ
จะออกดอกก็ต่อเมื่อถึงอายุตามฤดูกาลของดาหลา โดย
ธรรมชาติทั่วไปของดาหลาที่ขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อ
จะให้ด อกเมื่ออายุครบ ๑ ปี ดังนั้น ไม่ว่า จะปลูกดาหลา
เดือนไหน ฤดูใด เมื่อครบ ๑ ปี ดาหลาก็จะออกดอก การ
บํา รุงปุ๋ย ในช่ว งการเจริญเติบ โตไม่ ได้ส่งผลในการเร่งดา
หลาให้ออกดอกเร็วกว่าปกติแต่อย่างใด เพียงเป็นการเพิ่ม
ความแข็งแรงให้ตน้ เท่านั้น หลังจากครบ ๑ ปีแล้วดาหลาก็
จะออกดอกได้ตลอดทั้งปี (ศิริพิณ, ๒๕๔๕)

๓

พันธุด์ าหลา
ดาหลาพันธุต์ รัง 1
ลักษณะประจําพันธุ์
ทรงกอตั้งตรง ลําต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน ใบแก่สีเขียว ใบยาวรี ขนาดใบกว้าง 17.48 เซนติเมตร ยาว
65.05 เซนติเ มตร ขอบใบเป็น คลื่น เล็กน้อย ปลายใบแหลมขนาดช่อดอกกว้า ง14.3เซนติเมตร สูง 6.5
เซนติเมตร ช่อดอกสีขาว สีของดอกย่อยสีขาวขอบเหลืองความยาวช่อดอก 59 เซนติเมตรก้านช่อดอกสีเขียว
ผลค่อนข้างกลมรี ตั้งแต่ปลูกโดยใช้เหง้าถึงออกดอก ประมาณ 12 เดือน มีหน่อใหม่ประมาณ 43 หน่อต่อกอ
ต่อปี มีอายุการเก็บ เกี่ย วหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บ เกี่ย วเมื่อบาน 30 เปอร์เ ซ็น ต์ 45 วัน บาน 50
เปอร์เซ็นต์ 50 วัน และบาน 80 เปอร์เซ็นต์ 54 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 39 ดอกต่อกอต่อปี
ลักษณะเด่น
1. ช่อดอกสีขาวหรือ White Group 155 A โดยใช้แผ่นเทียบสีของ
The Royal Horticulture Society (RHS)
2. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 39 ดอกต่อกอต่อปี (เมื่ออายุ 3 ปีหลังปลูก)
3. เมื่อตัดขณะดอกบาน 30 50 และ 80 เปอร์เซ็นต์ จะมีอายุปัก
แจกันนาน 7วัน
พื้นที่แนะนํา
ปลูกได้ในดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกในที่รําไรที่มีปริมาณความเข้มแสง 60 เปอร์เซ็นต์ มี
อุณหภูมิเฉลี่ย 27-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 81 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,144
มิลลิเมตรต่อปี
ข้อจํากัด
ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอกหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขัง
วันที่รับรองพันธุ์
กรมวิชาการเกษตร แนะนําพันธ์ เมื่อวันที่27สิงหาคม พ.ศ. 2551 และเป็นพันธ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่
023/2552 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552
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ดาหลาพันธุต์ รัง 2
ลักษณะประจําพันธุ์
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
เกี่ยวหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 30 เปอร์เซ็นต์ 47 วัน บาน 50 เปอร์เซ็นต์ 51 วัน และบาน
80 เปอร์เซ็นต์ 57 วันให้ผลผลิตเฉลี่ย 40 ดอกต่อกอต่อปี
ลักษณะเด่น
1. ช่อดอกสีบานเย็น หรือ Red Purple Group โดยใช้แผ่น
เทียบสีของ The Royal Horticulture Society (RHS)
2. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 40 ดอกต่อกอต่อปี (เมื่ออายุ 3 ปีหลังปลูก)
3. เมื่อตัดขณะดอกบาน 30 50 และ 80 เปอร์เซ็นต์ จะมีอายุ
ปักแจกันนาน 8 วัน
พื้นที่แนะนํา
ปลูกได้ในดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกในที่รําไรที่มีปริมาณความเข้มแสง 60 เปอร์เซ็นต์ มี
อุณหภูมิเฉลี่ย27-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 81 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,144 มิลลิเมตร
ต่อปี
ข้อจํากัด
ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอกหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขัง
วันที่รับรองพันธุ์
กรมวิชาการเกษตร แนะนําพันธ์ เมื่อวันที่27สิงหาคม พ.ศ. 2551 และเป็นพันธ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่
024/2552 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552
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ดาหลาพันธุ์ตรัง 3
ลักษณะประจําพันธุ์
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
เกี่ยวหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 30 เปอร์เซ็นต์ 45 วัน บาน 50 เปอร์เซ็นต์ 55 วัน และบาน
80 เปอร์เซ็นต์ 60 วันให้ผลผลิตเฉลี่ย 106 ดอกต่อกอต่อปี
ลักษณะเด่น
1. ช่อดอกสีแดงหรือ Read Group 47 B โดยใช้แผ่นเทียบสีของ
The Royal Horticulture Society (RHS)
2. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 106 ดอกต่อกอต่อปี (เมื่ออายุ 3 ปีหลังปลูก)
3. เมื่อตัดขณะดอกบาน 30 และ 50 80 เปอร์เซ็นต์ มีอายุปัก
แจกันนาน 8 วัน และเมื่อตัดขณะดอกบาน 80 เปอร์เซ็นต์มี
อายุปักแจกันนาน 7 วัน
พื้นที่แนะนํา
ปลูกได้ในดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกในที่รําไรที่มีปริมาณความเข้มแสง 60 เปอร์เซ็นต์ มี
อุณหภูมิเ ฉลี่ย 27-33 องศาเซลเซีย ส ความชื้นสัมพัทธ์ 81 เปอร์เ ซ็น ต์ และปริมาณน้ํา ฝนเฉลี่ย 2,144
มิลลิเมตรต่อปี
ข้อจํากัด
ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอกหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขัง
วันที่รับรองพันธุ์
กรมวิชาการเกษตร แนะนําพันธ์ เมื่อวันที่27สิงหาคม พ.ศ. 2551 และเป็นพันธ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่
025/2552 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552
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ดาหลาพันธุ์ตรัง 4
ลักษณะประจําพันธุ์
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
การเก็บเกี่ยวหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บเกี่ยว เมื่อบาน 30 เปอร์เซ็นต์ 48 วัน บาน 50 เปอร์เซ็นต์ 54 วัน
และบาน 80 เปอร์เซ็นต์ 59 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 136 ดอกต่อกอต่อปี
ลักษณะเด่น
1. ช่อดอกสีชมพู หรือ Red Group 56 A โดยใช้แผ่นเทียบ
สีของ The Royal Horticulture Society (RHS)
2. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 136 ดอกต่อกอต่อปี (เมื่ออายุ 3 ปีหลัง
ปลูก)
3. เมื่อ ตัด ขณะดอกบาน 30 เปอร์เ ซ็น ต์ มี อายุ ปักแจกั น
นาน 13 วั น และเมื่ อ ตั ด ขณะดอกบาน 50 และ 80
เปอร์เซ็นต์ มีอายุปักแจกันนาน 7-8 วัน
พื้นที่แนะนํา
ปลูกได้ในดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกในที่รําไรที่มีปริมาณความเข้มแสง 60 เปอร์เซ็นต์ มี
อุณ หภูมิ เ ฉลี่ย 27-33 องศาเซลเซี ย ส ความชื้ น สั มพั ท ธ์ 81 เปอร์เ ซ็ น ต์ และปริ มาณน้ํ า ฝนเฉลี่ ย 2,144
มิลลิเมตรต่อปี
ข้อจํากัด
ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอกหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขัง
วันที่รับรองพันธุ์
กรมวิชาการเกษตร แนะนําพันธุ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2551 และเป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่
026/2552 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2552

๗

ดาหลาพันธุ์ตรัง 5
ลักษณะประจําพันธุ์
ทรงกอตั้ ง ตรง ลํ า ต้ น เป็ น หั ว อยู่ ใ ต้ ดิ น ใบแก่ สี เ ขี ย วปนม่ ว งแดง ใบยาวรี ขนาดใบกว้ า ง 18.48
เซนติ เ มตร ยาว 76.67 เซนติ เ มตร ขอบใบเป็ น คลื่น เล็ กน้ อ ย ปลายใบแหลม ขนาดช่ อ ดอกกว้ า ง 15.2
เซนติเ มตร สูง 8.5 เซนติเ มตร ช่อดอกสีแดงเข้ม สีของดอกย่อยสีแดงขอบเหลือง ความยาวช่อดอก 78
เซนติเมตร ก้านช่อดอกสีม่วงแดง ผลค่อนข้างกลมรี ตั้งแต่ปลูกโดยใช้เหง้าถึงออกดอก ประมาณ 12 เดือน มี
หน่อแตกใหม่ 36 หน่อต่อก่อต่อปี เมื่ออายุ 3 ปีหลังปลูก มีอายุการเก็บเกี่ยวหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บ
เกี่ยว เมื่อบาน 30 เปอร์เซ็นต์ 41 วัน บาน 50 เปอร์เซ็นต์ 47 วัน และบาน 80 เปอร์เซ็นต์ 52 วัน ให้ผลผลิต
เฉลี่ย 47 ดอกต่อกอต่อปี
ลักษณะเด่น
1. ช่อดอกสีแดงเข้ม หรือ Red Group 46 A โดยใช้แผ่นเทียบ
สีของ The Royal Horticulture Society (RHS)
2. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 47 ดอกต่อกอต่อปี (เมื่ออายุ 3 ปีหลังปลูก)
3. เมื่อตัดขณะดอกบาน 30 เปอร์เซ็นต์ มีอายุปักแจกันนาน 14
วัน และเมื่อตัดขณะดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ มีอายุปักแจกัน
นาน 11 วัน
พื้นที่แนะนํา
ปลูกได้ในดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกในที่รําไรที่มีปริมาณความเข้มแสง 60 เปอร์เซ็นต์ มี
อุณ หภูมิ เ ฉลี่ย 27-33 องศาเซลเซี ย ส ความชื้ น สั มพั ท ธ์ 81 เปอร์เ ซ็ น ต์ และปริ มาณน้ํ า ฝนเฉลี่ ย 2,144
มิลลิเมตรต่อปี
ข้อจํากัด
ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอกหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขัง
วันที่รับรองพันธุ์
กรมวิชาการเกษตร แนะนําพันธุ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2551 และเป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเลขที่
027/2552 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2552

๘
การขยายพันธุ์ดาหลา
ดาหลาสามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้
๑. การแยกหน่อ ควรแยกหน่อที่มีความเหมาะสม นําไปปลูก คือ สูงประมาณ ๖๐-๑๐๐ เซนติเมตร ขึ้น
ไปและมีกิ่งอ่อน กิ่งแก่มีใบประมาณ ๔-๕ ใบ ใช้มีดตัดให้มีเหง้า และรากติดอยู่ด้วย ซึ่งหน่อชนิดนี้จะมี
หน่อดอกอ่อนๆ ติดมาด้วยประมาณ 3 หน่อ นําไปชําในถุงพลาสติก ๑ เดือน เพื่อให้หน่อแข็งแรงก่อน
นําไปปลูก
๒. การแยกเหง้า โดยการแยกเหง้าที่เกิดใหม่ที่โคนต้น แล้วนํา ไปชํา ในแปลงเพาะชํา วิธีนี้จะใช้เวลา
ประมาณ ๑ ปี จึงจะเริ่มให้ดอก
๓. การปักชํา หน่อแก่ โดยนํา ไปชํา ในแปลงเพาะชํา ให้แตกหน่อใหม่แข็งแรง แล้วจึงค่อยย้ายมาปลูกลง
แปลง

๙
การผสมพันธุ์ดาหลา
ขั้นตอนในการผสมเกสรดอกดาหลา
1. ทําการคัดเลือกพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ โดยใช้ลักษณะดอกเป็นตัวกําหนดในการคัดเลือก พันธุ์แม่
และใช้สีเป็นตัวกําหนดพันธุ์พ่อ ตามต้องการว่าลูกผสมที่ได้อยากให้มีลักษณะอย่างไร มีสีเช่นไร ลักษณะที่
เกษตรกร และตลาดต้องการ ให้มีขนาดเล็กลง มีความทนทานกลีบดอกแข็ง จัดการในการขนส่งได้ง่าย เลือก
ลักษณะดอกที่คล้ายดอกบัวหรือคล้ายดอกกุหลาบเป็นพันธุ์แม่ และใช้พันธุ์ดอกสีแดง ดอกสีชมพูและดอกสี
ขาวเป็นพันธุ์พ่อ
2. การเตรียมดอกตัวเมีย ดอกตัวเมียที่เลือกต้องเป็นดอกที่ยังไม่บาน คือยังไม่เห็นดอกจริงบาน มี
ลักษณะตรงตามที่ต้องการ และใช้ถุงพลาสติกที่มีโครงลวดอยู่ด้วยครอบดอกไว้เพื่อป้องกันการผสมเกสรตาม
ธรรมชาติโดยนก และทําให้รู้ว่าดอกไหนบ้างที่ต้องทําการผสมเกสร
3. การเตรียมดอกตัวผู้ ดอกตัวผู้ที่เลือกต้องเป็นดอกที่มีสีตรงตามที่ต้องการ ทําการเก็บเกสรดอกตัวผู้
ก่อนที่จะทําการผสมไม่ควรเก็บดอกตัวผู้ไว้นานเกินไป เก็บเกสรตัวผู้โดยใช้มีดตัดดอกจริงของดอกออกมาใส่ใน
ถุงพลาสติก เขียนชือ่ พันธุ์ วันเดือนที่เก็บ ที่ถุงพลาสติก ควรเก็บเกสรตัวผู้ในเวลา 05.00 น.ถึง 08.00 น. จะ
ดีที่สุด ก่อนทําการเก็บเกสรดอกตัวผู้ควรตรวจดูดอกตัวเมียที่ทําการครอบดอกไว้ว่าบานพร้อมที่จะทําการผสม
เกสรแล้วหรือยังและควรเก็บเกสรดอกตัวผู้ 2-3 ดอก ต่อดอกตัวเมีย 1 ดอก เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการผสม
ติดมากยิ่งขึ้น
4. ขั้นตอนในการผสมเกสร ในการผสมเกสรควรทําในช่วงเช้า เวลา 05.00 น.ถึงเวลา 09.00 น.
เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความชื้นสูง ควรทําการผสมเกสรดอกดาหลา 1 ดอก ต่อ 1 คู่ผสมเท่านั้น
4.1 การเปิดดอกตัวเมีย โดยการใช้มีดกรีดกลีบดอกจริงบริเวณโคนดอกเพื่อเปิดให้เห็นเกสรตัวผู้
และเกสรตัวเมียได้ง่ายขึ้น แต่ระวังอย่าให้กลีบดอกจริงขาด หรือหลุดในระหว่างการเปิดดอก และช่วงที่ทําการ
ผสมเกสรดอกดาหลา
4.2 การกําจัดเกสรตัวผู้ โดยใช้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ ใช้ที่กด และที่เขี่ย เขี่ยหาตําแหน่งเกสรตัวผู้
และเกสรตัวเมีย ใช้ที่กด กดเกสรตัวเมียและใช้ที่เขี่ยแยกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียแยกออกจากกัน ใช้ที่กดกด
เกสรตัวเมียไว้ แล้วใช้ที่เขี่ยเขี่ยเกสรตัวผู้ออกมา ระวังอย่าให้เกสรตัวผู้ไปโดนเกสรตัวเมีย ในช่วงที่เขี่ยเกสรตัวผู้
ออก ถ้าทําการผสมเกสรหลังช่วงเช้าเวลา 10.00 น. เกสรตัวผู้จะบานปล่อยละอองเกสรออก มาทําให้การ
ผสมเกสรไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์ที่ต้องการหรือเปล่า เพราะเวลาแยกเกสรตัวผู้ และเกสรตัวแม่ออกจากกันทําได้ยาก
ขึ้น และที่เขี่ยอาจจะเขี่ยเอาละอองเกสรจากดอกเดียวกันไปผสมก่อนการเอาเกสรตัวผู้ออก
4.3 การผสมเกสร นําเกสรตัวผูท้ ี่เตรียมไว้เขี่ยเอาเฉพาะละอองเกสรที่มีสีเหลืองอ่อน วางไว้ที่กลีบ
ดอกจริงบริเวณใกล้ๆกับเกสรตัวเมีย แล้วกดเกสรตัวเมียเบาๆให้ติดกับละอองเกสรตัวผู้ ทําการผสมเกสรดอก
ดาหลาตามจํานวนที่ต้องการ 10 – 20 ดอกจริงใน 1 ดอกใหญ่ แต่ในการผสมเกสรดอกดาหลาต้องทําการ
ผสมเกสรต่อเป็นเวลา 5 – 7 วัน ดังนั้นหลังจากทําการผสมเกสรทุกวันต้องทําการครอบดอกไว้เพื่อป้องกันการ
ผสมเกสรโดยนกตามธรรมชาติ เมื่อผสมเสร็จควรทําลายดอกจริงที่ยังไม่บาน (ภาคผนวก ภาพที่ 2)
5. การติดป้าย เขียนพันธุ์พ่อพันธุ์แม่ วันเดือนปีที่ผสมเกสร (วันแรกที่ทําการผสมเกสร) เขียนที่ถุง
ครอบดอก และที่ก้านดอก
6. การเก็บฝักที่ได้รับการผสม ตัดฝักที่ได้รับการผสมแล้วเมื่ออายุ 3-4 เดือน ตัดบริเวณก้านฝักที่มี
การเขียนคู่ผสม วันเดือนปีที่ผสมเกสร เอาโครงลวดออกจากถุงพลาสติก เอาฝักใส่ในถุงพลาสติกที่เอาโครงลวด
ออกแล้ว นําไปเพาะเมล็ดต่อไป

๑๐
ขั้นตอนและวิธีการผสมเกสรดอกดาหลา
1. ทําการคัดเลือกพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่

พันธุ์พอ่

พันธุ์แม่

2. การเตรี ยมดอกตัวเมีย

3. การเตรี ยมดอกตัวผู ้

ลักษณะกลีบดอกจริง เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย

๑๑

วิธีการผสมเกสรดอกดาหลา
การเปิ ดดอกตัวเมีย

นําละอองเกสรตัวผูว้ า่ งไว้ในกลับดอกจริ ง

การกําจัดเกสรตัวผู ้

กดเกสรตัวเมียเพื'อให้ติดกับละออกเกสรตัวผู ้

ลักษณะดอกจริ งที'เอาเกสรตัวผูอ้ อกและทําการผสมเกสรแล้ว

๑๒

การปลูกและการดูแลรักษา
การเตรียมแปลง
พื้นที่ดอน
ทําการพรวน ตากดินไว้ประมาณ 5-7 วัน และย่อยดินให้ละเอียดเก็บวัชพืชออกให้หมด
พื้นที่ลุ่ม
ทําการขุดยกร่องสวนมีคูน้ําลึก 1 เมตร กว้าง 1 เมตร แปลงปลูกกว้าง 2-3 เมตร ความยาวตาม
ขนาดของพื้นที่ และมีการไถพรวนตากดินไว้ประมาณ 5-7 วัน เก็บวัชพืชออกให้หมด
การเตรียมดิน
การเตรียมดินโดยไถพรวนดินแล้วขุดหลุมปลูก จากนั้นใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมในกรณีที่ปลูกดาหลา
แบบไม่ยกร่องสวนจะการไถปรับดินให้สม่ําเสมอ เพิ่มปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร 20-20-20 ในอัตรา 1 : 25
แล้วขุดหลุมปลูกแบบเดียวกับการปลูกแบบยกร่องสวนนี้อาจปลูกแซมในไม้หลัก เช่น ไม้ผล
ระยะการปลูก
การปลูกดาหลาจะไม่มีระยะปลูกที่แน่นอน แต่จะขึ้นอยู่กับความต้องการและความสะดวกของ
เกษตรกรเอง โดยส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะปลูกในระยะ 2 x 2 เมตร
การปลูก
ปลูกโดยใช้หน่อที่มีเหง้าและรากติดมาด้วย เหง้าที่ตัดมาควรมีความยาวประมาณ 5 นิ้ว โดยสังเกตให้
หน่อนั้นๆ มีใบติดมาประมาณ 4 คู่ใบ ปลูกลงในหลุมที่เตรียมไว้
แล้วทําการกลบดินให้สูงประมาณ 6 นิ้ว รดน้ําให้ชุ่มอาจใช้ดินเลน
จากท้องร่องพอกทับโคนต้นเพื่อรักษาความชุ่มชื่น นอกจากนี้ควร
หาไม้หลักมาผูกติดกับลําต้นกันต้นโยก

๑๓
การปฏิบัติดูแลรักษา
การให้ปุ๋ย
จะให้ปุ๋ยดาหลาประมาณ 2-3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ (16-16-16) ในอัตรา 96 กก./
ไร่/ปี และให้ปุ๋ยคอกในอัตรา 15 กก./ต้น/ปี นอกจากนี้อาจใช้อินทรียวัตถุที่ผุพังแล้ว เช่นใบไม้ต่างๆ หรือลํา
ต้นแก่ของดาหลา,วัชพืชที่ขึ้นตามท้องร่องมาเป็นปุ๋ยหมัก หรืออาจใช้ดินเลนจากท้องร่องพูนใส่ตามโคนต้นซึ่ง
ดินเลนนี้จะมีอินทรียวัตถุสูง
การให้น้ํา
ดาหลาเป็นพืชที่ต้องการน้ําในปริมาณที่มากพอสมควร โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของการปลูก ควร
รดน้ําให้ชุ่ม โดยใช้แครงสาดวันละ 1 ครั้ง เมื่อต้นดาหลาตั้งตัวได้อาจเว้นระยะห่างของการให้น้ําจากวันละครั้ง
ออกไปเป็นประมาณ 2 – 3 วันต่อครั้ง แต่ต้องคํานึงถึงสภาพอากาศ ถ้าเป็นฤดูร้อนควรเพิ่มการให้น้ํามากขึ้น
โดยใช้ระบบการให้น้ําแบบพ่นฝอย (sprinkler) บนแปลงที่ไม่ยกร่อง
การป้องกันกําจัดวัชพืช
ดาหลาเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตเร็ว แตกหน่อได้มากทําให้กอแน่นใบบังแสงซึ่งกันและกัน การกําจัด
วัชพืชจะต้องกระทํามากในช่วงแรกของการปลูก เมื่อดาหลาโตมากๆ จะทําให้แสงที่ส่องผ่านมากระทบพื้นดิน
น้อย วัชพืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้ จึงไม่ต้องทําการกําจัดวัชพืชมากนัก
โรคและแมลง
ยังไม่พบโรคที่เป็นปัญหาสําคัญกับดาหลา แต่มีแมลงสําคัญดังนี้
หนอนเจาะลําต้น ลักษณะการทําลาย เข้าทําลายต้นแก่ โดยไปเจาะบริเวณลําต้น ทําให้ต้นดาหลา
หยุดชะงักการเจริญเติบโตและไม่สามารถให้ออกดอกได้ การป้องกันกําจัด ใช้ฟูราดาน 3 % โรยบริเวณรอบๆ
โคนต้น หรืออาจใช้เซฟวิน
มดแดง ลักษณะการทําลาย กรดจากสิ่ง
ขับถ่ายของมดแดงจะทําให้กลีบดอกเกิดรอยขาว
เป็นจุดๆ การป้องกันกําจัด คือเก็บรังมดแดงออก
จากต้น และใช้ยากําจัดมด

๑๔
การเก็บเกี่ยว
ดอกดาหลาที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้มีอายุประมาณ 2 อาทิตย์ นับตั้งแต่เริม่ แทงหน่อ
ดอก ตัดดอกในช่วงเช้าโดยการตัดก้านดอกให้ยาวชิดโคนต้น แล้วแช่ก้านดอกลงในถังที่มีน้ําบรรจุอยู่
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ดอกดาหลาที่ตัดมาแล้วจะนํามาแช่ในน้ําสะอาด เพื่อป้องกันการเหี่ยวใช้ถุงพลาสติกใส่ห่อดอกแต่ละ
ดอกเพื่อป้องกันไม่ให้กลีบดอกห้อยและช้ํา จากนั้นนําถังที่บรรจุดอกไม้ขึ้นไปส่งให้แก่พ่อค้า อายุการปักแจกัน
ดอกดาหลาเมื่อตัดจากต้นแล้วนํามาปักแจกันในน้ําสะอาดอาจจะมีอายุอยู่ได้ ประมาณ 3 – 7 วันขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ
ต้นทุนการผลิตต่อไร่
ต้นทุนการผลิตดาหลาเบื้องต้นโดยทั่วไปจะมาจากค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าหน่อพันธุ์ต่อไร่ ในปีแรก (หน่อละ 100บาท) 32,000
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

บาท

ผลผลิต
ผลผลิตที่เกษตรกรจะได้รับ มีดังต่อไปนี้
ปริมาณดอกต่อปี
ปริมาณหน่อต่อปี(1 ต้นให้ 7 หน่อ)

32,000

ดอก

2,240

บาท

การจําหน่ายผลผลิต
ส่งดอกดาหลาให้แก่ร้านดอกไม้ โรงแรมฯ หรือส่งขายให้กับพ่อค้าตลาดปากคลองตลาด
ราคาผลผลิต
ดอกดาหลามีราคาสูงหรือต่ําต่างกันขึ้นกับปัจจัยหลายด้าน เช่นแหล่งปลูกผู้รับซื้อ และผู้ปลูกเอง ดอก
ดาหลามีราคาตั้งแต่ 8 – 50 บาท ต่อดอก นอกจากนี้ยังมีการขายหน่อพันธุ์ซึ่งราคาขายก็ต่างกัน เช่นเดียวกัน
กับดอก คืออยู่ในช่วง 50 – 300 บาทต่อหน่อ

๑๕

ที่มา : http://www.kstation.tv/docs/52-weeks/29.pdf

๑๖

ที่มา : http://www.kstation.tv/docs/52-weeks/29.pdf

๑๗

การแปรรูป
1. การผลิตเส้นใยดาหลา
ดาหลาหนึ่งกอมีต้นประมาณ 7-15 ต้น ต้นดาหลาหนึ่งต้นสูงประมาณ 3-4 เมตร หาก
เกษตรกรทุกๆ รายตัดต้นดาหลาทิ้ง จะมีวัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรเป็นจํานวนมาก ดังนั้นหากสามารถนํา
ต้นดาหลามาแปรรูปเป็นเส้นใยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทอผ้าได้ เกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มต่อครอบครัวมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยลดปัญหาในเรื่องการเผาทําลายต้นดาหลา ลดการสร้างมลภาวะที่เกิดจากการเผา
ทําลายต้นดาหลาอีกทาง

๑๘

ขั้นตอนและวิธีการผลิตเส้นใยดาหลา
1. เลือกตัดต้นดาหลาที่มอี ายุต้นตั้งแต่ 6-8 เดือน ขึ้นไป

2. ผ่าต้นดาหลา แยกส่วน เปลือก กาบนอก และแกนใน ของลําต้น

๑๙
3. ชั่งน้ําหนักลําต้นดาหลาน้ําหนัก 10 ก.ก. นํามาหมักสกัดในสารสกัดเส้นใยพืชปริมาตร 12 ลิตรแช่หมัก
สกัดในถังหมักสกัดขนาดบรรจุ 60 ลิตร ระยะเวลาหมักสกัดประมาณ 6 วัน ขึ้นไป ขึ้นกับสภาพของลํา
ต้นดาหลาว่ามีความหนามากน้อยแค่ไหน

4. นําต้นดาหลาที่ผ่านการหมักสกัดจนอ่อนนุ่มแล้วมาเข้าเครื่องรีดเหลือเฉพาะเส้นใยจากต้นดาหลา

๒๐
5. ล้างด้วยน้ําสะอาด แล้วบีบน้ําออกจากเส้นใยดาหลา

6. ผึ่งแดดให้แห้ง

*หมายเหตุ
ทั้งนี้หากทําการสกัดเส้นใยดาหลาจากส่วนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ ของดาหลาได้แก่ส่วนของใบ
และส่วนของก้านดอกดาหลา จะมีขั้นตอนในการสกัดเส้นใยแตกต่างกันในบางขั้นตอน

๒๑

2.น้ําดอกดาหลา
น้ําดอกดาหลาเป็นเครื่องดื่มสีแดง รสหวานอมเปรี้ยว มีกลิ่นหอม ใช้ดื่มแก้กระหายคลายร้อน
ประโยชน์ของน้ําดอกดาหลา ดื่มแก้กระหาย คลายร้อน ชุ่มคอ ชื่นใจ

วัตถุดิบที่ใช้
1.ดอกดาหลา

2.น้ําต้มสุก

3.น้ําตาลทราย

ขั้นตอนในการผลิต
1.นําดอกดาหลามาแกะกลีบดอก พร้อมล้างน้ําให้สะอาด

๒๒

2.นํากลีบดอกที่แกะแล้วไปต้มจนเดือดประมาณ 15 นาที แล้วกรองด้วยผ้าสะอาด

3.นําน้ําที่ผ่านการกรองแล้วไปตั้งไฟอีกครั้ง ใส่น้ําตาลทรายจนกระทั่งเดือด แล้วยกลงทิ้งไว้จนเย็น
4.นําน้ําดอกดาหลากรอกใส่ขวดวางจําหน่ายได้ทันที

5.ผสมน้ําแข็งหรือแช่ตู้เย็นใช้ดื่มได้ทันที

๒๓

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. นํากระเทียมกับหอมแดงไปคั่วในกระทะให้หอม
3. นําส่วนผสมทั้งหมดโขลกรวมกันให้ละเอียด จากนั้นใส่กุ้งแห้ง แล้วโขลกอีกครั้งปรุงรสด้วยมะนาว น้ําตาลปี๊บ
และน้ําปลา รับประทานกับผักสดหรือผักลวก
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บทคัดย่ อ
ในธรรมชาติดาหลาสามารถผสมเกสรได้โดยอาศัยนกกินปลีเป็ นตัวช่วยในการผสมเกสร ดาหลามีการ
ขยายพันธุ์ทีPนิยมด้วยการแยกหน่อ แต่การเพาะเมล็ดไม่เป็ นทีPนิยมเพราะ เมล็ดหายาก พันธุ์ทีPได้ไม่ตรงตามสาย
พันธุ์ทีPตอ้ งการ มีความหลากหลายของพันธุ์ทีPได้จากการเพาะเมล็ด หาวิธีทีPช่วยในการผสมเกสรของดาหลาเพืPอ
ใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์ดาหลาให้มีลกั ษณะตามทีPตอ้ งการ จึงได้หาวิธีการผสมเกสรโดยเลียนแบบธรรมชาติใน
การช่วยผสมเกสรดอกดาหลา และได้คิดทําอุปกรณ์ทีPช่วยในการผสมเกสรดาหลาจากลวด ทําสองอันให้ปลาย
แบนมนและปลายเป็ นรู ปตัววี (V) เพืPอช่วยในการเขีPยเกสรตัวผูอ้ อก และช่วยผสมเกสรดอกดาหลา เวลาทีP
เหมาะสมในการผสมเกสรดอกดาหลาช่วงเช้าเวลา 05.00 น. ถึง 09.00 น. คัดเลือกพันธุ์ดาหลาทีPจะใช้เป็ นพ่อแม่
พันธุ์ จากสายพันธุ์ทีPได้ทาํ การรวบรวมไว้ และคัดเลือกได้ 5 สายพันธุ์ คือดอกสี แดง, ดอกสี ชมพู, ดอกสี ขาว,
ดอกสี แดงคล้ายดอกบัว และดอกสี แดงคล้ายดอกกุหลาบ พบว่าลูกผสมรุ่ นทีP 1 มีลกั ษณะดอกเหมือนดอกดา
หลาทัวP ไปแต่ความนูนตรงกลางดอกลดลง มีคูผ่ สมทีPเกิดจากดอกคล้ายดอกบัวกับดอกคล้ายดอกกุหลาบคูเ่ ดียวทีP
ลักษณะดอกเป็ นดอกคล้ายดอกบัวตรงกลางดอกไม่นูน ลูกผสมรุ่ นทีP 2 มีลกั ษณะเด่นทีPแตกต่างจากคูผ่ สมอืPนๆ
มี 1 ต้น ลักษณะรู ปร่ างดอกคล้ายถ้วยแก้ว กลีบประดับชั]นนอกสี แดงเข้ม ชั]นในสี ชมพูเข้ม ตรงกลางดอกไม่นูน
ขึ]นมา มีการเจริ ญเติบโตดี ให้ผลผลิต 60-70 ดอก/กอ/ปี แต่ออกดอกปี ละครั]ง ส่ วนลูกผสมคูอ่ ืPนๆมีการ
เจริ ญเติบโตดี ให้ผลผลิต 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
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ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรยะลา 2ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรยะลา (ส่ วนแยกธารโต) 3ศูนย์วจิ ยั พืชสวน
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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.

คํานํา
เมืPอนึกถึงไม้ดอกไม้ประดับในพื]นทีPภาคใต้ อันดับแรก คือ พืชวงศ์ขิงข่า เพราะเป็ นพืชเขตร้อนชื]น เป็ น
ไม้ดอกไม้ประดับทีPมีศกั ยภาพของพื]นทีPภาคใต้ตอนล่างทีPสามารถลดการนําเข้าไม้ดอกไม้ประดับจากพื]นทีPตา่ งๆ
ได้และเกษตรกรมีการปลูกในพื]นทีPเพืPอใช้ประโยชน์ คือดาหลา เกษตรกรปลูกเพืPอใช้เป็ นอาหารและใช้เป็ นยา
แต่ปัจจุบนั ดาหลามีการปลูกเป็ นไม้ตดั ดอกในพื]นทีPจงั หวัด กาญจนบุรี, นครสวรรค์, ราชบุรี, นนทบุรี และ
นครปฐม ซึPงเป็ นพื]นทีPใกล้ปากคลองตลาด และตลาดไม้ดอกไม้ประดับในพื]นทีPกรุ งเทพฯ ราคาดอกดาหลาทีP
ขายส่ งจากแปลง ดอกเล็กราคา 5 บาท ดอกใหญ่ราคา 10 บาท เมืPอส่ งขายทีPปากคลองตลาด ราคาจะสู งถึง 25- 30
บาท และสามารถขายหน่อพันธุ์ดาหลาได้ในราคา 30 บาท (ปรัชญา, มปป) ดาหลาทีPเกษตรกรปลูกส่ วนใหญ่มี
ขนาดดอกใหญ่ นํ]าหนักมาก เวลาขนส่ งดอกชํ]าเสี ยหายง่าย จึงได้มีการรวบรวมต้นดาหลาในพื]นทีPตา่ งๆ ใน
สภาพธรรมชาติและจากเกษตรกรผูป้ ลูกดาหลามารวบรวมไว้ทีP ศูนย์วจิ ยั พืชสวนตรัง กรมวิชาการเกษตร(กรม
วิชาการเกษตร, 2550) ได้ทาํ การศึกษาลักษณะสายต้นทีPดี คัดเลือกพันธุ์เพืPอขอเสนอเป็ นพันธุ์แนะนํา มีท]งั หมด 5
สายพันธุ์ คือ พันธุ์ตรัง 1, พันธุ์ตรัง 2, พันธุ์ตรัง 3, พันธุ์ตรัง 4 และพันธุ์ตรัง 5 เป็ นการคัดเลือกพันธุ์จากทีP
รวบรวมพันธุ์ ในสภาพธรรมชาติดาหลามีการผสมพันธุ์โดยอาศัยนก จึงมีความหลากหลายของดอกดาหลา
โดยเฉพาะสี ของดอกดาหลา และลักษณะของดอกทีPมีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศ
ทีPปลูกดาหลาในแต่ละพื]นทีP (Mood and Ibrahim, 2000) ดาหลามีการขยายพันธุ์ดว้ ยวิธีแยกหน่อ เป็ นวิธีทีPให้ผล
ผลิตเร็ วและได้พนั ธุ์ตรงตามต้องการ ส่ วนการขยายพันธุ์ดว้ ยเมล็ดนั]นไม่นิยมเนืPองจากเมล็ดทีPได้ไม่ตรงตาม
พันธุ์ทีPตอ้ งการ ใช้เวลานานในการให้ผลผลิต บางพื]นทีPการติดเมล็ดมีนอ้ ยมาก หาเมล็ดทีPจะทําการเพาะได้ยาก มี
การศึกษาปัจจัยทีPมีผลต่อเรณูและพาหะถ่ายเรณูของ Etlingera littoralis (ปุด) ในสภาพธรรมชาติ (ณภัทรและ
ฉัตรชัย, 2006) ดาหลามีการผสมเกสรตามธรรมชาติแต่ยงั ไม่เคยมีขอ้ มูลหรื อมีการศึกษาการผสมเกสรดาหลา
ด้วยมือมาก่อน มีรายงานการวิจยั การปรับปรุ งพันธุ์ดาหลาด้วยวิธีตา่ งๆ เช่นการเพาะเลี]ยงเนื]อเยือP แล้วฉายรังสี ,
การรวบรวมพันธุ์แล้วคัดเลือกพันธุ์ทีPดี, การเพาะเมล็ดโดยการนําเมล็ดทีPผสมเปิ ดตามธรรมชาติมาเพาะ การ
ผสมเกสรดอกดาหลาด้วยมือมีความยุง่ ยากเพราะต้องแยกเกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมียทีPอยูต่ ิดกันออกและกลีบ
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ดอกจริ งมีขนาดเล็ก หุม้ เกสรให้ติดกับกลีบดอกทําให้เวลาผสมเกสรกลีบดอกจริ งฉีกขาด ผสมเกสรไม่ติดฝัก
และเมล็ด เสี ยเวลาในการแยกเกสรตัวผูอ้ อก และทําให้กา้ นชูเกสรตัวเมียหักหรื อขาดได้ง่าย
ลักษณะดอกดาหลา Etlingera elatior ในธรรมชาติสามารถออกดอกได้ตลอดปี ปริ มาณดอกขึ]นอยูก่ บั
สภาพแวดล้อมความสมบูรณ์ของกอดาหลาดอกดาหลามีลกั ษณะเป็ นแบบดอกช่อ (Head) ประกอบด้วยกลีบ
ประดับ 2 ขนาดประกอบด้วย กลีบประดับรอบนอกมีขนาดใหญ่ ความกว้างของกลีบประมาณ 2 –5 เซนติเมตร
ประมาณ 25 – 30 กลีบ และกลีบประดับด้านในจะมีขนาดลดลง เรี ยงซ้อนกันจากล่างขึ]นบนเข้าหาศูนย์กลางของ
ดอก เป็ นกลีบประดับขนาดเล็กจะอยูส่ ่ วนบนและตรงกลางของดอกความกว้างของกลีบประมาณ 1 เซนติเมตร
มีประมาณ 300 – 330 กลีบ กลีบเรี ยงซ้อนอัดแน่นบริ เวณตอนกลางของดอก นูนขึ]น ภายในระหว่างกลีบประดับ
ทีPเรี ยงซ้อนกัน จะมีดอกจริ งขนาดเล็กเป็ นดอกสมบูรณ์เพศอยูจ่ าํ นวนมาก ดอกดาหลาเมืPอบานเต็มทีPจะมีขนาด
ประมาณ 16 –20 เซนติเมตร มีกา้ นดอกแข็งยาวประมาณ 30 – 200 เซนติเมตร สี ของดอกดาหลาทีPพบมีสีหลัก
พบได้ทวPั ไปคือ สี แดง สี ชมพู และสี ขาว นอกจากนี]จะพบดาหลาทีPมีกลีบประดับสี เขียว ซึPงเกิดจากการกลาย
พันธุ์ในธรรมชาติ ดอกจริ งมีสีแดงขอบสี เหลืองอยูร่ ะหว่างกลีบประดับชั]นในมีจาํ นวน 300-320 ดอก
(สถาบันวิจยั พืชสวน, 2552) จากลักษณะดอก (ภาคผนวก) ดอกดาหลามีกลีบประดับทีPอดั กันแน่นและดอกจริ ง
อยูร่ ะหว่างกลีบประดับชั]นใน ทําให้ตอ้ งหาวิธีการและอุปกรณ์ทีPช่วยในการแยกเกสรตัวผูแ้ ละตัวเมียออกจากกัน
ก่อนทําการผสมเกสร และยังไม่มีงานวิจยั เกีPยวกับวิธีการผสมเกสรดอกดาหลามาก่อน

วัตถุประสงค์
เพืPอให้ได้วธิ ีการผสมเกสรดาหลาด้วยมือ มีการติดเมล็ดและฝักเพิมP ขึ]น ได้พนั ธุ์ดาหลาทีPตรงตามสาย
พันธุ์ทีPตอ้ งการให้ผลผลิตดี มีลกั ษณะขนาดดอกและนํ]าหนักลดลง อายุการใช้งานนานและมีลกั ษณะดอกทีPดี มี
ศักยภาพเพืPอการค้าและการส่ งออก

วิธีการทดลอง
1. รวบรวมพันธุ์ดาหลาในพื]นทีPจงั หวัดต่างๆของภาคใต้ เช่น สุ ราษฎร์ธานี, นครศรี ธรรมราช, ภูเก็ต,
กระบีP, พัทลุง, ตรัง, สตูล, ปัตตานี, นราธิวาส และยะลา ใช้พ]นื ทีPปลูก 15 ไร่ ระยะปลูก 2x2 เมตร ศึกษาลักษณะ
ประจําพันธุ์ เน้นลักษณะดอก และสี ดอก
2. ทําการคัดเลือกพันธุ์ทีPมีลกั ษณะดอกตรงตามต้องการ ในการผสมเกสรไม้ดอกทัวP ๆไป คือ เลือก
ลักษณะดอก, ขนาดดอกตรงตามทีPตอ้ งการให้เป็ นพันธุ์แม่ และเลือกสี ดอกทีPตอ้ งการเป็ นพันธุ์พอ่ (ภาคผนวก
ตารางทีP 1)
3. ทําการผสมเกสรดาหลาหลังปลูกแล้ว 1 ปี ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ในช่วงทีPมีการออกดอก
มากทีPสุดทําการผสมเกสรโดยดูลกั ษณะดอกและสี ดอก เพืPอให้ได้ลกั ษณะตรงตามความต้องการของตลาด ต้อง
ทําการผสมเกสรในช่วงเช้า ทําการผสมเกสรโดยการผสมข้ามให้ครบทุกคูผ่ สมและทําการผสมกลับพ่อแม่ แล้ว
ใช้ถุงพลาสติกครอบดอกไว้ป้องกันการผสมโดยนกตามธรรมชาติ
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4. เมืPอฝักของดาหลาทีPทาํ การผสมเริP มเปลีPยนสี เป็ นสี เหลือง หรื ออายุได้ 3 – 4 เดือน นําเมล็ดทีPอยูใ่ นฝัก
ไปเพาะในกระบะเพาะเมล็ด ก่อนย้ายปลูกในถุงเพาะกล้า อายุได้ 6 เดือน หรื อต้นมีขนาดสู ง 1 เมตร ย้ายปลูกใน
แปลงปลูกทีPเตรี ยมไว้ ใช้ระยะปลูก 1x1 เมตร ปลูกแต่ละคูผ่ สม ห่างกัน 2 เมตร ศึกษาลักษณะประจําพันธุ์
5. คัดเลือกลูกผสมรุ่ นทีP 1 ทีPมีลกั ษณะตรงตามความต้องการ หลังปลูกแล้วเป็ นเวลา 3 ปี และให้ผลผลิต
ศึกษาลักษณะประจําพันธุ์
6. นําลูกผสมรุ่ นทีP 1 ทีPทาํ การคัดเลือกแล้วผสมกลับหาพ่อแม่
7. นําเมล็ดลูกผสมรุ่ นทีP 2 ทีPได้ เพาะในกระบะเพาะเมล็ด ก่อนย้ายปลูกในถุงเพาะกล้า อายุได้ 6 เดือน
หรื อต้นมีขนาดสู ง 1 เมตร ย้ายปลูกในแปลงปลูกทีPเตรี ยมไว้ ใช้ระยะปลูก 1x1 เมตร ปลูกแต่ละคูผ่ สม ห่างกัน 2
เมตร ศึกษาลักษณะประจําพันธุ์
8. การจัดการแปลงดาหลา ใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ร่ วมกับการใส่ ปุ๋ยคอกอัตรา
30 กิโลกรัม/ไร่ /ปี การให้น] าํ ควรรดนํ]าให้ชุ่มวันละครั]งในช่วงทีPเริP มปลูกใหม่ๆ หลังจากทีPดาหลาตั]งตัวได้แล้วให้
รดนํ]า 2-3 วันครั]ง แต่ในช่วงฤดูแล้ง ให้รดนํ]าวันเว้นวันป้ องกันต้นดาหลาเกิดอาการใบไหม้ การกําจัดวัชพืช ควร
ทําการกําจัดวัชพืชในช่วงแรกทีPปลูกใหม่ๆ เพราะต้นยังไม่แข็งแรง หลังจากต้นดาหลาโตเต็มทีPแล้วก็ไม่ตอ้ ง
กําจัดวัชพืช โรคและแมลงศัตรู ในแปลงดาหลาพบน้อยมาก การตัดแต่งกอดาหลาตัดแต่งให้กอโปร่ งตัดต้นทีP
เหีPยว ต้นทีPไม่สมบูรณ์ออก ถ้ากอมีขนาดใหญ่เกินไป หรื อมีอายุ 5-6 ปี ให้ขดุ แบ่งไปปลูกยังแปลงปลูกใหม่ทีP
เตรี ยมไว้
9. การเก็บข้อมูลและการศึกษาลักษณะประจําพันธุ์ของดาหลา
9.1 ลักษณะดอก, สี ของดอก และขนาดดอก
9.2 ลักษณะใบ, สี ของใบ และขนาดใบ
9.3 ลักษณะลําต้น, สี ของลําต้น และขนาดลําต้น
9.4 ลักษณะการแตกกอ และจํานวนต้นต่อกอ
9.5 ลักษณะของฝัก, สี ของฝัก และขนาดฝัก
9.6 ระยะเวลาในการให้ดอก
9.7 ปริ มาณผลผลิตจํานวนดอก/กอ/ปี

เวลาและสถานทีด ําเนินการ
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรยะลา สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขตทีP 8 กรมวิชาการเกษตร

ผลการทดลองและวิจารณ์
การหาวิธีการผสมเกสรดอกดาหลา
ดาหลาเป็ นพืชทีPสามารถผสมเกสรได้เนืPองจากมีการพบเห็นฝักดาหลาทัวP ไปในสภาพตามธรรมชาติ
และจากข้อมูลมีการผสมเกสรโดยนกกินปลีทีPมีอยูใ่ นป่ าพื]นทีPของภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะดอกดาหลาหนึPงดอก
จะมีกลีบประดับชั]นนอกและชั]นในมีดอกจริ งอยูท่ ีPกลีบดอกชั]นใน ภายในดอกจริ งมีเกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมียอยู่
ติดกัน เกสรตัวผูห้ ุม้ เกสรตัวเมียไว้ ก่อนทําการผสมเกสรต้องกําจัดเกสรตัวผูอ้ อก วิธีการผสมเกสรดาหลาทีP
เลียนแบบธรรมชาติโดยใช้ไม้จิม] ฟันช่วยในการผสมเกสรเหมือนกับการผสมเกสรดอกไม้ทวPั ๆไป แต่ไม้จิม] ฟัน
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สั]นเกินไปทําให้การผสมเกสรไม่ได้ผลมีการติดฝักและเมล็ดได้จาํ นวน 40 เปอร์เซ็นต์ และ ทําให้ดอกดาหลาเกิด
ความเสี ยหาย จึงต้องหาวิธีและอุปกรณ์ใหม่ในการผสมเกสรโดยใช้ไม้ทีPมีขนาดยาวขึ]นให้งายต่อการผสมเกสร
ทําให้การผสมเกสรติดได้ดีข] ึน แต่จาํ นวนการติดฝักและเมล็ดได้จาํ นวน 50 เปอร์เซ็นต์ เนืPองจากการแยกเกสร
ดอกตัวผูแ้ ละเกสรดอกตัวเมียทีPอยูต่ ิดกันทําได้ยากและทําให้เสี ยเวลาในการผสมเกสร กลีบดอกจริ งเกิดการขาด
หลุด เสี ยหายส่ งผลให้ดอกทีPกลีบดอกจริ งหลุดไม่ติดฝักและเมล็ด เพราะกลีบดอกจริ งเป็ นตัวช่วยรักษาความชื]น
ให้แก่เกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมีย ดังนั]นจึงต้องหาอุปกรณ์ทีPช่วยในการแยกเกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมียออกจากกัน
โดยใช้ลวดทีPดดั แปลงปลายเป็ นรู ปตัววี (V) และอีกอันปลายเป็ นปลายแบน ช่วยในการผสมเกสร ทําให้การผสม
เกสรได้ผลมากยิงP ขั]นได้จาํ นวน 95 เปอร์ เซ็นต์ กลีบดอกจริ งไม่ได้รับความเสี ยหาย และหลังจากทําการผสม
เกสรเรี ยบร้อยแล้วต้องหาวิธีการป้ องกันการผสมเกสรโดยนกตามธรรมชาติ ใช้ถุงครอบดอกไว้แต่ถุงชิดดอก
เกินไปทําให้ดอกทีPถุงครอบไว้เกิดการเน่าของดอก จึงต้องทําโครงลวดขึ]นมาเพืPอครอบดอกดาหลาทีPเตรี ยมทํา
การผสมเกสรไม่ให้ถุงโดนดอกตรงๆและต้องครอบก่อนดอกจริ งบานครอบจนกว่าจะทําการผสมเกสรเสร็ จและ
กําจัดดอกทีPยงั ไม่บานทิง] แต่ในการผสมเกสรในช่วงแรกทําการผสมแบบพบกันหมด และศึกษาลักษณะลูกผสม
ทีPได้ ลักษณะลูกผสมทีPได้ตรงตามสายพันธุ์ทีPตอ้ งการ รู ้พนั ธุ์พอ่ พันธุ์แม่ทีPแน่นอน มีความหลากหลายของ
ลักษณะดอก, สี ดอก, สี ใบ เพืPอใช้เป็ นไม้ตดั ดอกและไม้ประดับตกแต่งสถานทีP
วิธีการปรับปรุงพันธุ์ดาหลาด้ วยการผสมเกสร
อุปกรณ์ทีPใช้ในการผสมเกสร (ภาคผนวก ภาพทีP 1)
1. มีด
2. ทีPกดเกสร (ลวดทีPปลายทําเป็ นรู ปตัววี (V))
3.ทีPเขีPยเกสร (ลวดทีPปลายทําแบนมน)
4. ถุงพลาสติกพร้อมโครงลวด
ขันตอนในการผสมเกสร
1. ทําการคัดเลือกพันธุ์พอ่ และพันธุ์แม่ โดยใช้ลกั ษณะดอกเป็ นตัวกําหนดในการคัดเลือก พันธุ์แม่ และ
ใช้สีเป็ นตัวกําหนดพันธุ์พอ่ ตามต้องการว่าลูกผสมทีPได้อยากให้มีลกั ษณะอย่างไร มีสีเช่นไร ลักษณะทีPเกษตรกร
และตลาดต้องการ ให้มีขนาดเล็กลง มีความทนทานกลีบดอกแข็ง จัดการในการขนส่ งได้ง่าย เลือกลักษณะดอก
ทีPคล้ายดอกบัวหรื อคล้ายดอกกุหลาบเป็ นพันธุ์แม่ และใช้พนั ธุ์ดอกสี แดง ดอกสี ชมพูและดอกสี ขาวเป็ นพันธุ์พอ่
2. การเตรี ยมดอกตัวเมีย ดอกตัวเมียทีPเลือกต้องเป็ นดอกทีPยงั ไม่บาน คือยังไม่เห็นดอกจริ งบาน มี
ลักษณะตรงตามทีPตอ้ งการ และใช้ถุงพลาสติกทีPมีโครงลวดอยูด่ ว้ ยครอบดอกไว้เพืPอป้ องกันการผสมเกสรตาม
ธรรมชาติโดยนก และทําให้รู้วา่ ดอกไหนบ้างทีPตอ้ งทําการผสมเกสร
3. การเตรี ยมดอกตัวผู ้ ดอกตัวผูท้ ีPเลือกต้องเป็ นดอกทีPมีสีตรงตามทีPตอ้ งการ ทําการเก็บเกสรดอกตัวผู ้
ก่อนทีPจะทําการผสมไม่ควรเก็บดอกตัวผูไ้ ว้นานเกินไป เก็บเกสรตัวผูโ้ ดยใช้มีดตัดดอกจริ งของดอกออกมาใส่
ในถุงพลาสติก เขียนชืPอพันธุ์ วันเดือนทีPเก็บ ทีPถุงพลาสติก ควรเก็บเกสรตัวผูใ้ นเวลา 05.00 น.ถึง 08.00 น. จะดี
ทีPสุด ก่อนทําการเก็บเกสรดอกตัวผูค้ วรตรวจดูดอกตัวเมียทีPทาํ การครอบดอกไว้วา่ บานพร้อมทีPจะทําการผสม
เกสรแล้วหรื อยังและควรเก็บเกสรดอกตัวผู ้ 2-3 ดอก ต่อดอกตัวเมีย 1 ดอก เพืPอเพิมP ประสิ ทธิภาพในการผสมติด
มากยิงP ขึ]น (ภาคผนวก ภาพทีP 2)
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4. ขั]นตอนในการผสมเกสร ในการผสมเกสรควรทําในช่วงเช้า เวลา 05.00 น.ถึงเวลา 09.00 น. เพราะ
เป็ นช่วงเวลาทีPมีความชื]นสู ง ควรทําการผสมเกสรดอกดาหลา 1 ดอก ต่อ 1 คูผ่ สมเท่านั]น
4.1 การเปิ ดดอกตัวเมีย โดยการใช้มีดกรี ดกลีบดอกจริ งบริ เวณโคนดอกเพืPอเปิ ดให้เห็นเกสรตัวผูแ้ ละ
เกสรตัวเมียได้ง่ายขึ]น แต่ระวังอย่าให้กลีบดอกจริ งขาด หรื อหลุดในระหว่างการเปิ ดดอก และช่วงทีPทาํ การผสม
เกสรดอกดาหลา
4.2 การกําจัดเกสรตัวผู ้ โดยใช้อุปกรณ์ทีPเตรี ยมไว้ ใช้ทีPกด และทีPเขีPย เขีPยหาตําแหน่งเกสรตัวผูแ้ ละ
เกสรตัวเมีย ใช้ทีPกด กดเกสรตัวเมียและใช้ทีPเขีPยแยกเกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมียแยกออกจากกัน ใช้ทีPกดกดเกสร
ตัวเมียไว้ แล้วใช้ทีPเขีPยเขีPยเกสรตัวผูอ้ อกมา ระวังอย่าให้เกสรตัวผูไ้ ปโดนเกสรตัวเมีย ในช่วงทีPเขีPยเกสรตัวผูอ้ อก
ถ้าทําการผสมเกสรหลังช่วงเช้าเวลา 10.00 น. เกสรตัวผูจ้ ะบานปล่อยละอองเกสรออก มาทําให้การผสมเกสรไม่
รู ้วา่ เป็ นพันธุ์ทีPตอ้ งการหรื อเปล่า เพราะเวลาแยกเกสรตัวผู ้ และเกสรตัวแม่ออกจากกันทําได้ยากขึ]น และทีPเขีPย
อาจจะเขีPยเอาละอองเกสรจากดอกเดียวกันไปผสมก่อนการเอาเกสรตัวผูอ้ อก
4.3 การผสมเกสร นําเกสรตัวผูท้ ีPเตรี ยมไว้เขีPยเอาเฉพาะละอองเกสรทีPมีสีเหลืองอ่อน วางไว้ทีPกลีบ
ดอกจริ งบริ เวณใกล้ๆกับเกสรตัวเมีย แล้วกดเกสรตัวเมียเบาๆให้ติดกับละอองเกสรตัวผู ้ ทําการผสมเกสรดอกดา
หลาตามจํานวนทีPตอ้ งการ 10 – 20 ดอกจริ งใน 1 ดอกใหญ่ แต่ในการผสมเกสรดอกดาหลาต้องทําการผสมเกสร
ต่อเป็ นเวลา 5 – 7 วัน ดังนั]นหลังจากทําการผสมเกสรทุกวันต้องทําการครอบดอกไว้เพือP ป้ องกันการผสมเกสร
โดยนกตามธรรมชาติ เมืPอผสมเสร็ จควรทําลายดอกจริ งทีPยงั ไม่บาน (ภาคผนวก ภาพทีP 2)
5. การติดป้ าย เขียนพันธุ์พอ่ พันธุ์แม่ วันเดือนปี ทีPผสมเกสร (วันแรกทีPทาํ การผสมเกสร) เขียนทีPถุงครอบ
ดอก และทีPกา้ นดอก
6. การเก็บฝักทีPได้รับการผสม ตัดฝักทีPได้รับการผสมแล้วเมืPออายุ 3-4 เดือน ตัดบริ เวณก้านฝักทีPมีการ
เขียนคูผ่ สม วันเดือนปี ทีPผสมเกสร เอาโครงลวดออกจากถุงพลาสติก เอาฝักใส่ ในถุงพลาสติกทีPเอาโครงลวด
ออกแล้ว นําไปเพาะเมล็ดต่อไป
ลูกผสมรุ่นที 1 ทําการคัดเลือกทีPมีลกั ษณะตรงตามทีPตอ้ งการจํานวน 3 ลักษณะ ดังนี]
ลักษณะทีP 1. ดอกคล้ายดอกทัวP ไปมีกลีบประดับชั]นในเรี ยงซ้อนกันอัดแน่นอยูก่ ลางดอกตรงกลางนูน
ขึ]นมา ใบมีสีเขียวทั]งหน้าใบและหลังใบ ลําต้นมีสีเขียวทั]งต้นอ่อนและต้นแก่ (ภาพทีP 1 และ 2)
ลักษณะทีP 2. ดอกคล้ายดอกบัว กลีบประดับมีลกั ษณะเป็ นแผ่นบางเหมือนพันธุ์ทวPั ไปแต่ตรงกลางดอก
ไม่นูนขึ]นมา ใบมีสีเขียวทั]งหน้าใบและหลังใบ ลําต้นมีสีเขียวทั]งต้นอ่อนและต้นแก่ (ภาพทีP 3 (ก, ข))
ลักษณะทีP 3. ดอกคล้ายดอกบัว กลีบประดับมีลกั ษณะเป็ นแท่งแหลมหรื อคล้ายหลอดตรงกลางดอกไม่
นูนขึ]นมา ใบมีสีเขียวหน้าใบส่ วนหลังใบมีสีเขียวอมม่วงแดง ใบอ่อนม้วนมีสีเขียวอ่อนอมม่วงแดง ลําต้นมีสี
แดงในต้นอ่อน และมีสีเขียวเมืPอต้นแก่ (ภาพทีP 3 (ค))
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แม่พนั ธุ์ (female parent)

พ่อพันธุ์ (male parent)

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที 1 ลักษณะพ่อแม่พนั ธุ์ และลูกผสมทีPได้ (Characteristics of the variety to be used as parents and hybrid)

แม่พนั ธุ์ (female parent)

พ่อพันธุ์ (male parent)

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที 2 ลักษณะพ่อแม่พนั ธุ์ และลูกผสมทีPได้ (Characteristics of the variety to be used as parents and hybrid)
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แม่พนั ธุ์ (female parent)

พ่อพันธุ์ (male parent)

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที 3 ลักษณะพ่อแม่พนั ธุ์ และลูกผสมทีPได้ (Characteristics of the variety to be used as parents and hybrid)
ทําการคัดเลือกลักษณะดอกตามทีPตอ้ งการ มีขนาดดอกเล็กลง มีรูปร่ างของดอกคล้ายดอกบัว และคล้าย
ดอกกุหลาบ ความสู งตรงกลางดอกลดลงของลูกผสมรุ่ นทีP 1 ผสมกลับหาพันธุ์พอ่ แม่ เพืPอทําการผสมเกสรในรุ่ น
ทีP 2 เพืPอให้ได้ลกั ษณะดอกตรงตามทีPตอ้ งการ เนืPองจากพันธุ์ทีPนาํ มาเป็ นพ่อแม่พนั ธุ์เป็ นพันธุ์ทีPได้จากการ
รวบรวมในพื]นทีPตา่ งๆ ของภาคใต้แล้วทําการคัดเลือกให้ตรงกับลักษณะดอกทีPตอ้ งการ และมีความหลากหลาย
ของลักษณะดอกเป็ นอย่างมาก จึงต้องทําการผสมกลับหาพ่อแม่ ได้ลกั ษณะดอกต่างๆแล้วทําการคัดเลือกตาม
ลักษณะทีPตอ้ งการ ได้ลูกผสมทีPมีลกั ษณะดอกต่างๆ ดังนี]
1. ลักษณะของลูกผสมรุ่ นทีP 1 ทีPผสมกับดอกคล้ายดอกบัว ลักษณะดอกของลูกผสมในรุ่ นทีP 2 คล้าย
ดอกบัวมากขึ]น ตรงกลางดอกนูนขึ]นมาเล็กน้อยมีลกั ษณะเป็ นแผ่นเรี ยบซ้อนทับกันอัดแน่นอยูต่ รงกลางดอก
ดอกมีสีแตกต่างกันไป (ภาพทีP 4 และ 5)
2. ลักษณะของลูกผสมรุ่ นทีP 1 ทีPผสมกับดอกคล้ายดอกกุหลาบ ลักษณะดอกของลูกผสมทีPได้คล้าย
ดอกบัวมากขึ]น ตรงกลางดอกไม่นูนขึ]นมีลกั ษณะเป็ นแท่งแหลมคล้ายหลอดอัดแน่นอยูต่ รงกลางดอก ดอกมีสี
แตกต่างกันไป (ภาพทีP 6 (ก, ค)) และมีบางลักษณะทีPดอกคล้ายถ้วยแก้ว (ภาพทีP 6 (ข))

9

แม่พนั ธุ์ (female parent)

(ก)

พ่อพันธุ์ (male parent)

(ข)

(ค)

ภาพที 4 ลักษณะพ่อพันธุ์ แม่พนั ธุ์จากลูกผสมรุ่ นทีP 1 และลูกผสมทีPได้
(Characteristics of male parent female parent first hybrid and second for hybrid)

แม่พนั ธุ์ (female parent)

(ก)

พ่อพันธุ์ (male parent)

(ข)

ภาพที 5 ลักษณะพ่อพันธุ์ แม่พนั ธุ์จากลูกผสมรุ่ นทีP 1 และลูกผสมทีPได้
(Characteristics of male parent female parent first hybrid and second for hybrid)

(ค)
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แม่พนั ธุ์ (female parent)

พ่อพันธุ์ (male parent)

(ก)
(ข)
ภาพที 6 ลักษณะพ่อพันธุ์ แม่พนั ธุ์จากลูกผสมรุ่ นทีP 1 และลูกผสมทีPได้
(Characteristics of male parent female parent first hybrid and second for hybrid)

(ค)

ลูกผสมต่างๆของลูกผสมรุ่ นทีP 1 และ2 อยูร่ ะหว่างทําการคัดเลือกพันธุ์ให้ตรงตามลักษณะทีPตอ้ งการ
ของเกษตรกรผูท้ ีPสนใจปลูก ความต้องการของตลาด และรวบรวมข้อมูล เพืPอขอขึ]นทะเบียนเป็ นพันธุ์แนะนํา
จากกรมวิชาการเกษตร
วิจารณ์ผลการทดลอง
ในการปรับปรุ งพันธุ์ดาหลาในพื]นทีPภาคใต้ตอนล่างมีปัญหาเรืP องช่วงฤดูทีPทาํ การผสมเกสรเนืPองจาก
ดอกดาหลาบางพันธุ์มีการออกดอกเป็ นช่วง เช่นดาหลา ทีPดอกคล้ายดอกบัว และดอกคล้ายดอกกุหลาบมีการ
ออกดอกปี ละครั]งในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม, เกสรดาหลาไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน และช่วงทีPฝน
ตกก็ไม่สามารถผสมเกสรได้เพราะดอกจริ งจะเน่าเมืPอโดนฝนทําให้ดอกจริ งไม่บาน อากาศร้อนทําให้ดอกจริ งดา
หลาไม่บานไม่สามารถทําการผสมเกสรได้ การผสมเกสรดอกดาหลาต้องผสมจากดอกพันธุ์พอ่ ดอกเดียวกับ
พันธุ์แม่ดอกเดียวเพืPอลดความแปรปรวนของสายพันธุ์ทีPจะเกิดขึ]น ขั]นตอนในการผสมเกสรมีความยุง่ ยากและใช้
เวลานานในการแยกเกสรตัวผูแ้ ละตัวเมียรวมถึงการกําจัดเกสรตัวผู ้ ขึ]นอยูก่ บั ความชํานาญของผูท้ าํ การผสม
เกสร การใช้พ]นื ทีPในการปลูกดูแลรักษาลูกผสมทั]งรุ่ นทีP 1 และรุ่ นทีP 2 ใช้พ]นื ทีPในการปลูกมาก และเมืPอได้พนั ธุ์
ลูกผสมทีPมีลกั ษณะดีเด่นตามต้องการควรทําการขยายต้น ไปปลูกในทีPรวบรวมพันธุ์ทีPทาํ การคัดเลือกแล้วเพืPอ
สะดวกในการทํางานและศึกษาลักษณะประจําพันธุ์ตอ่ ไป ดาหลาบางพันธุ์เมืPอทําการผสมเกสรแล้วนําเมล็ดไป
เพาะเมล็ดมีการเจริ ญเติบโตช้า จํานวนต้นทีPงอกเป็ นต้นได้นอ้ ย การเจริ ญเติบโตช้าให้ผลผลิตช้า พบในคูผ่ สมทีPมี
ดาหลาคล้ายดอกกุหลาบเป็ นคูผ่ สม พื]นทีPทีPเหมาะทีPจะทําการผสมเกสรดาหลาด้วยมือ ต้องสังเกตดูวา่ ดาหลาทีP
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ปลูกมีการผสมติดในสภาพธรรมชาติหรื อไม่ ถ้ามีกส็ ามารถผสมเกสรด้วยมือได้ แต่ถา้ ไม่มีตอ้ งเพิมP ความชื]น
ให้แก่บริ เวณทีPจะทําการผสมเกสร แต่อย่าให้น] าํ โดนดอกดาหลาเป็ นอันขาดเพราะจะทําให้ดอกจริ งของดาหลา
ไม่บานไม่สามารถผสมเกสรได้และจะทําให้ดอกดาหลาเน่าด้วย

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
ดาหลาสามารถผสมเกสรได้ เพราะในพื]นทีPป่าของภาคใต้ พบฝักของดาหลาอยูใ่ นกอดาหลาทัวP ไป จาก
การทดสอบการหาวิธีการผสมเกสรโดยอาศัยนกตามธรรมชาติเป็ นนกกินปลีทอ้ งสี เทาทีPพบมากในพื]นทีPภาคใต้
ทีPช่วยในการผสมเกสรของดาหลา ทําการศึกษาลักษณะดอกดาหลาและได้หาวิธีในการผสมเกสรดาหลาด้วยมือ
ให้มีการติดเมล็ดเพิมP มากขึ]น พบว่าการใช้ลวดดัดแปรงให้เป็ นทีPเขีPย (ปลายแบนมน) และทีPกด (ปลายเป็ นรู ปตัววี
(V)) ทําให้การผสมเกสรดาหลาได้ผลมากยิงP ขึ]น ดอกดาหลาเกิดความเสี ยหายน้อยทีPสุดเมืPอเปรี ยบเทียบกับ
วิธีการผสมเกสรของดอกไม้ทวPั ๆ ไปโดยใช้ไม้จิม] ฟัน เวลาทีPเหมาะสมในการผสมเกสรทีPดีทีPสุด ในช่วงเช้า
05.00 น. ถึง 09.00 น. การเลือกดอกพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์ เลือกดอกทีPมีสีสันตามทีPตอ้ งการให้เป็ นพันธุ์พอ่ เลือก
ดอกทีPมีลกั ษณะดอกรู ปแบบต่างๆ ทีPเราต้องการเป็ นพันธุ์แม่ จากดาหลาทีPได้รวบรวมจากจังหวัดต่างๆในเขต
ภาคใต้ พบว่ามีความแตกต่างกันโดยแบ่งตามลักษณะดอก,ลักษณะสี ใบ, ลักษณะสี ลาํ ต้น เพืPอให้ได้ลกั ษณะดอก
ตามทีPตลาดต้องการมีขนาดเล็ก นํ]าหนักลดลง เพืPอง่ายต่อการขนส่ งไปยังตลาดทีPอยูไ่ กลๆ ทําการคัดเลือกพันธุ์
ตามต้องการได้ 5 สายพันธุ์ คือดอกสี แดง, ดอกสี ชมพู, ดอกสี ขาว, ดอกสี แดงคล้ายดอกบัว และดอกสี แดงคล้าย
ดอกกุหลาบ ทําการผสมเกสรแบบพบกันหมดทั]ง 5 สายพันธุ์ พบว่า ดาหลาลูกผสมรุ่ นทีP 1 มีลกั ษณะดอกทีP
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั เจนอยู่ 2 ลักษณะคือ ดอกทีPมีกลีบชั]นในเรี ยงซ้อนกันอัดแน่นอยูต่ รงกลางนูนขึ]นมา
พบในคูผ่ สมทีPมีดาหลาทีPมีกลีบประดับชั]นในเรี ยงซ้อนกันอัดแน่นอยูต่ รงกลางนูนขึ]นมาทุกคูผ่ สม ทีPมีพนั ธุ์ดอก
แดง, พันธุ์ดอกชมพู และพันธุ์ดอกขาวเป็ นคู่ผสม แต่มีสีดอกทีPแตกต่างกันไป และดอกทีPมีกลีบชั]นในแบนเรี ยบ
หรื อเป็ นแท่งแหลมคล้ายหลอดเรี ยงซ้อนกันอยูต่ รงกลางแต่ไม่นูนขึ]นมา พบในคู่ผสมทีPมีกลีบชั]นในแบนเรี ยบ
หรื อเป็ นแท่งแหลมคล้ายหลอดเรี ยงซ้อนกันอยูต่ รงกลางแต่ไม่นูนขึ]นมา ทีPมีพนั ธุ์ดอกคล้ายดอกบัวผสมพันธุ์
ดอกคล้ายดอกกุหลาบ ทุกสายพันธุ์ในลูกผสมรุ่ นทีP 1 สามารถออกดอกได้ตลอดปี และในลูกผสมรุ่ นทีP 2 พบว่า
คูผ่ สมจากรุ่ นทีP 1 ผสมกับพันธุ์พอ่ แม่ แบ่งตามลักษณะดอกได้ 3 ลักษณะ ดอกทีPมีกลีบชั]นในเรี ยงซ้อนกันอัด
แน่นอยูต่ รงกลางนูนขึ]นมา พบในคูผ่ สมทีPมีดาหลาทีPมีกลีบประดับชั]นในเรี ยงซ้อนกันอัดแน่นอยูต่ รงกลางนูน
ขึ]นมาทุกคูผ่ สม พบจํานวน 80 เปอร์เซ็นต์ ของคูผ่ สมทั]งหมด ดอกทีPมีกลีบชั]นในแบนเรี ยบหรื อเป็ นแท่งแหลม
คล้ายหลอดเรี ยงซ้อนกันอยูต่ รงกลางแต่ไม่นูนขึ]นมา พบในทุกคูผ่ สม พบจํานวน 20 เปอร์ เซ็นต์ แต่ในคูผ่ สมทีP
กลีบชั]นในไม่นูนขึ]นมานั]นจะมีลกั ษณะดอกเหมือนพ่อแม่ แต่มีจาํ นวน 1 ต้นทีPมีลกั ษณะทีPแตกต่างออกไปเมืPอ
ผสมกับดอกคล้ายดอกกุหลาบ ลักษณะดอกเป็ นรู ปถ้วยแก้ว กลีบประดับชั]นนอกสี แดงเข้ม ชั]นในสี ชมพูเข้ม
ตรงกลางดอกไม่นูนขึ]นมา มีการเจริ ญเติบโตดี ให้ผลผลิต 60-70 ดอก/กอ/ปี ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม
คูผ่ สมทีPมีดอกคล้ายดอกกุหลาบ มีการผสมติดเมล็ดน้อย งอกเป็ นต้นกล้าน้อย เมืPอนําลงแปลงปลูกเจริ ญเติบโต
ช้า และตายไปในทีPสุด จํานวนต้นกล้าทีPได้จากการผสมเกสรมีจาํ นวน 10 – 50 ต้น ในการผสมแต่ละครั]ง และ
ต้องปลูกในแปลงทีPมีความชื]นสู ง มีร่มเงา เช่นในแปลงไม้ผล หรื อแปลงยางพารา ส่ วนลูกผสมอืPนๆ มีการ
เจริ ญเติบโตดี ออกดอกตลอดปี ให้ผลผลิต 60 - 80 ดอก/กอ/ปี ให้ผลผลิตมากทีPสุดเดือน เมษายน-พฤษภาคม ให้

12
ผลผลิต 30 – 50 ดอก เดือนทีPให้ผลผลิตน้อยทีPสุดในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ให้ผลผลิต 6 - 10 ดอก ระยะทีP
ใช้ปลูกในแปลงทัวP ไปใช้ระยะปลูก 2 x 2 เมตร

การนําไปใช้ ประโยชน์
1. งานวิจยั นี]เป็ นงานพัฒนาวิธีการผสมเกสรของดาหลาโดยเลียนแบบการผสมเกสรตามธรรมชาติ เป็ น
ส่ วนหนึPงของการปรับปรุ งพันธุ์ดาหลาเพืPอให้ได้พนั ธุ์ดาหลาลูกผสมทีPตรงกับความต้องการของเกษตรกรและ
ความต้องการของตลาด ง่ายต่อการบรรจุจดั ส่ งไปยังตลาดในพื]นไกลๆ ปลูกเป็ นไม้ตดั ดอกเป็ นพืชเสริ มรายได้
ใช้ในการประดับตกแต่งสถานทีP ปลูกเป็ นพืชแซมพืชหลักเพืPอเพิมP รายได้
2. เป็ นพื]นฐานงานวิจยั ของหน่วยงานอืPนๆ และผูท้ ีPสนใจปรับปรุ งพันธุ์ดาหลา
3. เป็ นวิธีการปรับปรุ งพันธุ์ดาหลาทีPประหยัดค่าใช้จา่ ย สามารถทําอุปกรณ์ช่วยในการผสมเกสรดอกดา
หลาเองได้โดยใช้ลวด วิธีการไม่ยงุ่ ยากเหมือนกับการปรับปรุ งพันธุ์ดว้ ยวิธีอืPนๆ ได้เมล็ดเป็ นจํานวนมาก เหมาะ
สําหรับผูท้ ีPสนใจปลูกดาหลา นักเรี ยน นักศึกษาและประชาชนทัวP ไป
4. ได้พนั ธุ์ลูกผสมต่างๆ แต่อยูร่ ะหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพืPอขอเป็ นพันธุ์แนะนํา และบางสายพันธุ์
ทีPมีจาํ นวนน้อยสามารถขยายพันธุ์ดว้ ยวิธีเพาะเลี]ยงเนื]อเยืPอได้ สามารถผลิตดอกดาหลาทีPมีลกั ษณะ สี สันแปลกตา
เป็ นการค้าได้
5. อนุรักษ์พนั ธุ์ดาหลาทีPใกล้จะสู ญพันธุ์ได้

คําขอบคุณ
คณะทํางานในพื]นทีPของศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรยะลาและส่ วนแยกธารโตทีPร่วมกันคิดวิธีและ
อุปกรณ์ในการผสมเกสรดอกดาหลาขึ]น, ผูเ้ ชีPยวชาญ นลินี จาริ กภากร ทีPสนับสนุนและให้คาํ ปรึ กษางานวิจยั ,
ผูอ้ าํ นวยการ สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตทีP 8 พีPๆทีP สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตทีP 8 และศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาการเกษตรทุกศูนย์เครื อข่ายทีPให้กาํ ลังใจ ในการทํางานในพื]นทีPสามจังหวัดชายแดนใต้ สถาบันวิจยั
พืชสวนทีPสนับสนุนงานวิจยั ปรับปรุ งพันธุ์ดาหลาด้วยการผสมเกสร กรมวิชาการเกษตรทีPให้งบประมาณในการ
ทํางานวิจยั
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ภาคผนวก
ตารางที1 ตารางลักษณะประจําพันธุ์ทีPนาํ มาเป็ นพ่อแม่พนั ธุ์
ลักษณะประจํา
ดอกสี แดง
ดอกสี ชมพู
ดอกสี ขาว
พันธุ์

ดอกคล้าย
ดอกบัว

ดอกคล้ายดอก
กุหลาบ

ลักษณะดอก

แหล่งพีPพบ

ขนาดดอก (กxส)
ตรงกลางดอก
กลีบประดับ
ชั]นนอก
ชั]นใน
ก้านช่อดอก (cm)
ช่วงการออกดอก
ขนาดใบ(กxย)
สี หน้าใบ
สี หลังใบ
การมีขนของใบ
สี ตน้ อ่อน
สี ตน้ แก่

วนอุทยานนํ]าตก
ธารโต จนถึง
อุทยานแห่งชาติ
บางลาง อําเภอ
ธารโต จังหวัด
ยะลา

พบทัวP ไปในแปลง
เกษตรกร

หมูบ่ า้ นบ้านแหล
ตําบลบ้านแหล
อําเภอธารโต
จังหวัดยะลา

ป่ าบาลา-ฮาลา
พื]นทีPจงั หวัดยะลา

22x18
นูนขึ]น

20x17
นูนขึ]น

18x16
นูนขึ]น

11x7
ไม่นูนขึ]น

12x9
ไม่นูนขึ]น

30
250
135
ตลอดปี
25x96
เขียว
เขียว
ไม่มีขน
เขียว
เขียว

31
285
125
ตลอดปี
24x87
เขียว
เขียว
ไม่มีขน
เขียว
เขียว

31
247
86
เม.ย. – พ.ค.
22x74
เขียว
เขียว
ไม่มีขน
เขียว
เขียว

21
34
78
เม.ย. – พ.ค.
16x74
เขียวม่วงแดง
ม่วงแดง
ไม่มีขน
แดง
แดง

27
47
74
เม.ย. – พ.ค.
11x59
เขียว
เขียวอ่อน
มีขน
เขียว
เขียว

เหลือง
86 - 108
76 - 135

เหลือง
53 - 90
50 - 83

เหลือง
43 - 72
45 - 78

เขียว
34 - 58
42 - 70

เขียว
32 - 40
36 - 57

อําเภอเบตง
จังหวัดยะลา

ลักษณะฝัก
สี ฝัก
จํานวนพูตอ่ ฝัก
จํานวนเมล็ดต่อพู
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อุปกรณ์ ทใี ช้ ในผสมเกสรดอกดาหลา

มีด

ถุงพลาสติกพร้อมโครงลวด

ลวดทีPปลายแบนเป็ นรู ปตัววี (V) และปลายแบนมน

16
ขันตอนและวิธีการผสมเกสรดอกดาหลา
1. ทําการคัดเลือกพันธุ์พอ่ และพันธุ์แม่

พันธุ์พอ่
2. การเตรี ยมดอกตัวเมีย

พันธุ์แม่
3. การเตรี ยมดอกตัวผู ้

ลักษณะกลีบดอกจริง เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย

17
วิธีการผสมเกสรดอกดาหลา

การเปิ ดดอกตัวเมีย

นําละอองเกสรตัวผูว้ า่ งไว้ในกลับดอกจริ ง

การกําจัดเกสรตัวผู ้

กดเกสรตัวเมียเพืPอให้ติดกับละออกเกสรตัวผู ้

ลักษณะดอกจริ งทีPเอาเกสรตัวผูอ้ อกและทําการผสมเกสรแล้ว

1

การสร้ างมูลค่ าเพิม ให้ กบั ดาหลาในเชิงพาณิชย์
ด้ วยการสกัดเส้ นใยจากลําต้ นดาหลาเพือ ใช้ ในอุตสาหกรรมการทอผ้ า ในจังหวัดนราธิวาส
Value-added Creation from Stalks of Dahla (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith)
for Textile Industry in Narathiwat Province
ดาริ กา ดาวจันอัด 1/ อนันต์ อักษรศรี 2/ นลินี จาริ กภากร2/ ธัชธาวินท์ สะรุ โณ2/ สุนนั ท์ ถีราวุฒิ1/
ฉัตรชัย กิตติไพศาล1/ วิภาลัย พุตจันทึก1/ สุนีย ์ สันหมุด2/ 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
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2

บทคัดย่ อ
ดาหลาเป็ นพื ช ทีb มี ศ กั ยภาพในการผลิ ต เส้ น ใยเพืb อใช้เป็ นวัต ถุ ดิ บ ในอุ ต สาหกรรมสิb ง ทอ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั นีl เพืbอพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาจากส่ วน
ของลํา ต้น เพืb อ เพิb ม มู ล ค่ า สู่ เ กษตรกรในจัง หวัด นราธิ ว าส จึ ง ได้ด ํา เนิ น การวิ จ ัย ทีb ศู น ย์วิ จ ัย และ
พัฒนาการเกษตรรื อเสาะ อําเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2558 ประกอบด้วย
3 กิจกรรม คือ การสํารวจข้อมูลพืชทีbมีศกั ยภาพในพืlนทีbจงั หวัดนราธิ วาส การพัฒนาเทคโนโลยีการ
แปรรู ปดาหลาด้วยการสกัดเส้นใยเพืbอนํามาใช้เป็ นวัตถุ ดิบในการทอผ้า และการขยายผลงานวิจยั
เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาสู่ เกษตรกร ผลการทดลอง พบว่า ดาหลาเป็ นพืชทีbมีศกั ยภาพสําหรับ
การเพิมb มูลค่าและมีความเหมาะสมทีbจะส่ งเสริ มแก่เกษตรกรในจังหวัดนราธิ วาส โดยใช้ส่วนของลําต้น
ดาหลา ซึb งเป็ นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนํามาสร้างมูลค่าเพิbมโดยการผลิตเส้นใยธรรมชาติเพืbอใช้
เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมทอผ้า สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลา พบว่า การใช้
ส่ วนของลําต้นดาหลาแช่ในสารสกัดเส้นใยเป็ นระยะเวลา 6 วัน เป็ นวิธีทีbเหมาะสม เนืbองจากได้เส้นใย
ทีbมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับความต้องการของบริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านการผลิตผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ
และการใช้เส้นใยจากส่ วนแกนในของลําต้นดาหลาเป็ นวิธีทีbเหมาะสม เนืbองจากมีลกั ษณะของเส้นใย
ทีbออ่ นนุ่มตรงตามความต้องการของผูป้ ระกอบการ จากนัlนได้นาํ เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาทีb
ได้จากการวิจยั ไปขยายผลสู่ เ กษตรกรในรู ป แบบของการฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก าร โดยเกษตรกร
ต้นแบบทีbผา่ นการฝึ กอบรมแล้วได้รวมกลุ่มกันและจัดตัlงเป็ นกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกดาหลาเพืbอตัดต้น
จํา หน่ า ย และกลุ่ ม เกษตรกรผูผ้ ลิ ต เส้ น ใยดาหลา เพืb อ จํา หน่ า ยเส้ น ใยให้ก ับ ผูป้ ระกอบการ โดย
ผูป้ ระกอบการในอุ ตสาหกรรมการทอผ้า ได้นํา เส้ นใยดาหลาไปใช้ใ นการผลิ ตผ้า ทอจากเส้ นใย
ธรรมชาติ ทีb มี ส่ วนผสมของเส้ นใยดาหลา เป็ นการช่ วยสร้ า งเอกลัก ษณ์ ข องผลิ ตภัณ ฑ์สbิ ง ทอของ
ประเทศไทย สามารถส่ งออกยังต่างประเทศได้ในราคาทีbสูงขึlนต่อไป
คําหลัก : ดาหลา (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith) ลําต้น การสกัดเส้นใย จังหวัดนราธิวาส

คํานํา
จัง หวัดนราธิ ว าสเป็ นจัง หวัด ในกลุ ่ม จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ต อนล่า ง มัก ประสบปั ญหา
การผลิตและการตลาดในภาคเกษตร ได้แก่ ปั ญหาไม้ผลล้นตลาด สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ในพืlนทีbเป็ นอย่างยิbง เพราะไม่มีแหล่งระบายสิ นค้า ปั ญหาด้านขาดการนําเทคโนโลยีมาใช้ ทําให้
ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตด้านการเกษตรตํbา และขาดศูนย์รวบรวมและกระจายสิ นค้าเกษตร ทําให้เกิ ด
ปัญหาในการกระจายผลผลิตออกนอกพืlนทีb (สํานักงานจังหวัดนราธิ วาส, 2555) การส่ งเสริ มการผลิต
ภาคเกษตร นอกภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนืbอง และการค้าระหว่างประเทศ จัดว่าเป็ นประเด็น
ยุทธศาสตร์ อนั ดับหนึbงของจังหวัดนราธิ วาส โดยมีกลยุทธ์ทีbสําคัญคือ การพัฒนาโครงสร้างพืlนฐาน
ขยายฐานการผลิตและการตลาดด้านการเกษตรให้เชืb อมโยงกับอุตสาหกรรมแปรรู ป รวมไปถึงการ
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พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตร ผูป้ ระกอบการ และกลุ่มผูผ้ ลิตสิ นค้าชุมชนให้มีศกั ยภาพด้านการผลิต
จากประเด็นความสําคัญของกลยุทธ์ในการดําเนิ นงาน เพืbอให้เป็ นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดา้ น
การเกษตรของจังหวัดนราธิ วาสตามทีbได้กล่าวมาข้างต้นนัlน การคัดเลือกชนิดพืชทางเลือกชนิดอืbนๆ
ทีbนอกเหนื อจากพืชหลักทีbเกษตรกรปลูกในพืlนทีb ซึb งเกษตรกรให้การยอมรับการส่ งเสริ มการผลิ ต
รวมถึงการหาแนวทางในการแปรรู ปทีbเหมาะสมกับพืชทีbคดั เลือกได้จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึbง ทีbจะช่วย
เพิมb รายได้ให้กบั เกษตรกรในพืlนทีbจงั หวัดนราธิวาสต่อไป
การแปรรู ปผลผลิตทางด้านการเกษตร เป็ นอีกทางเลือกหนึbงทีbช่วยเพิbมมูลค่าผลผลิตทางด้าน
การเกษตรช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิbมขึlน โดยเฉพาะการผลิตเส้นใยจากพืช ทัlงนีl จากการศึกษา
ข้อมูลเบืlองต้น พบว่า ในปั จจุบนั ได้มีการผลิตเส้นใยจากพืชหลายชนิด เช่น การสกัดเส้นใยจากก้าน
ใบบัวหลวง (อ้อยทิพย์ และคณะ, 2553) การสกัดเส้นใยธรรมชาติจากเส้นใยมะพร้าวและเส้นใยปาล์ม
(ภูษิต และอัญชิสา, 2555) การผลิตเส้นด้ายปอทะเล (เทพธิ ดา, 2554) และการผลิตเส้นด้ายจากก้าน
โหม่งจาก (อัจฉริ ยา, 2556) เป็ นต้น
จากประเด็นปัญหาทางด้านการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสทีbได้กล่าวมาข้างต้น ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตรรื อเสาะจึงได้ดาํ เนิ นการศึกษาวิจยั พืชทางเลือกเพืbอเพิbมมูลค่าในจังหวัดนราธิ วาส
โดยมีวตั ถุประสงค์เพืbอหาชนิดพืชทางเลือกใหม่ในจังหวัดนราธิวาสทีbมีศกั ยภาพและเหมาะสมสําหรับ
นํามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการแปรรู ป รวมถึงหาแนวทางการแปรรู ปทีbเหมาะสมกับชนิ ดพืชทีbทาํ การ
คัดเลือกได้ เพืbอสร้างมูลค่าเพิbมและทางเลือกอาชี พด้านการเกษตรทางเลือกใหม่ สามารถสร้างเสริ ม
รายได้เพิมb ให้กบั เกษตรกร ให้มีความเป็ นอยูท่ ีbดีขl ึน มีอาชีพทีbมนbั คงและยังb ยืน

อุปกรณ์ และวิธีการ
การสร้างมูลค่าเพิมb ให้กบั ดาหลาในเชิงพาณิ ชย์ดว้ ยการสกัดเส้นใยจากลําต้นดาหลา เพืbอใช้ใน
อุตสาหกรรมการทอผ้า ในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ
1. การสํารวจข้อมูลพืชทีbมีศกั ยภาพในการเพิมb มูลค่าในพืlนทีbจงั หวัดนราธิวาส
ได้ดาํ เนิ นการสํารวจข้อมูลด้านการผลิตพืชของเกษตรกรในเขตพืlนทีbจงั หวัดนราธิ วาส และ
พืlนทีbใกล้เคียง ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดื อนมิถุนายน 2554/55 โดยการคัดเลือกพืlนทีbดาํ เนิ นการใน
อําเภอทีbมีเกษตรกรจํานวนมาก 7 อําเภอ ได้แก่ เกษตรกรในเขตอําเภอเมืองนราธิ วาส อําเภอบาเจาะ
อําเภอระแงะ อําเภอรื อเสาะ อําเภอสุ -ไหงปาดี อําเภอยีbงอ และอําเภอตากใบ ทําการสํารวจข้อมูลโดย
ใช้การสัมภาษณ์ เกษตรกรเป็ นหลัก เป้ าหมายเกษตรกร 250 ราย โดยเก็บข้อมูลด้านการผลิ ตพืช
ได้แก่ ชนิดของพืช แหล่งพืlนทีbทีbทาํ การผลิต ขนาดพืlนทีbในการผลิต ปริ มาณการผลิต ช่วงฤดูกาลในการ
ให้ผลผลิต ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดทีbจะสามารถนํามาเป็ นวัตถุดิบในการแปรรู ปได้
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2. การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรู ปดาหลาด้วยการสกัดเส้นใยเพืbอนํามาใช้เป็ นวัตถุดิบใน
การทอผ้า ประกอบด้วย 2 การทดลอง คือ
2.1 การศึกษาวิธีการแปรรู ปด้วยการสกัดเส้นใยจากส่ วนลําต้นของดาหลา
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จํานวน 3 ซํlา ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี
คือ ระยะเวลาในการแช่ในสารสกัดเส้นใย เป็ นเวลา 4, 5, 6, 7 และ 8 วัน โดยมีวิธีการแช่ในนํlาเปล่า
เป็ นเวลา 8 วัน เป็ นวิธีตรวจสอบ ดําเนิ นการทีbศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรรื อเสาะ อําเภอรื อเสาะ
จังหวัดนราธิวาส ในปี 2555
เลือกต้นดาหลาอายุระหว่าง 6 เดือน ทีbมีเส้นรอบวงลําต้นประมาณ 10-11 เซนติเมตร โดยนํา
ต้นดาหลามาตัดให้ได้ความยาวท่อนละ 25 เซนติเมตร ชังb นํlาหนักให้ได้นl าํ หนัก 5 กิโลกรัม ใส่ ลงใน
ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 50 ลิตร แช่ในนํlาเปล่าและสารสกัดเส้นใยปริ มาตร 20 ลิตรตามระยะเวลาทีb
กําหนด จากนัlนนําต้นดาหลาทีbผา่ นการแช่แล้วมาบีบให้เป็ นเส้นใยด้วยเครืb องจักรรี ดแผ่นยางดิบ นํา
เส้นใยทีbได้มาแช่ในสารปรับสภาพให้เส้นใยนุ่มอัตรา 160 มิลลิลิตรต่อนํlาเปล่า 20 ลิตร ระยะเวลา
3 ชัวb โมง หลังจากนัlนนําเส้นใยไปตากแดดให้แห้ง
บันทึ ก ข้อมูล นํlา หนัก แห้ง ของเส้ นใยแห้ง และนํา เส้ นใยดาหลาไปวิเคราะห์ และทดสอบ
คุณสมบัติของเส้นใยทีbสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิb งทอ จากนัlนนําเส้นใยดาหลาไปทดสอบการทอผ้า
ทีbบริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านการทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ เพืbอประเมินความพึงพอใจเส้นใยดาหลาทีb
ผลิตได้ในแต่ละกรรมวิธี
2.2 การศึกษาส่ วนของลําต้นดาหลาทีbเหมาะสมในการนํามาสกัดเป็ นเส้นใยดาหลา
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จํานวน 5 ซํlา ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี
คือ วิธีการสกัดเส้นใยดาหลาจากส่ วนลําต้นทัlงหมด ส่ วนเปลือกด้านนอกของลําต้น ส่ วนแกนด้านใน
ของลําต้น และส่ วนปลายยอดของลําต้นวัดลงมา 1 เมตร ดําเนิ นการทีbศูนย์วิจยั และพัฒนาการ
เกษตรรื อเสาะ อําเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในปี 2558
เลือกต้นดาหลาอายุประมาณ 6 เดือน ทีbมีเส้นรอบวงลําต้นประมาณ 10-11 เซนติเมตร โดยนํา
ต้นดาหลามาตัดให้ได้ความยาวท่อนละ 1.5 เมตร ชังb นํlาหนักให้ได้นl าํ หนัก 5 กิ โลกรัม ใส่ ลงในถัง
พลาสติกขนาดบรรจุ 50 ลิตร แช่ในสารสกัดเส้นใยปริ มาตร 20 ลิตร เป็ นเวลา 6 วัน จากนัlนนําต้นดาหลา
ทีbผา่ นการแช่แล้วมาบีบให้เป็ นเส้นใยด้วยเครืb องจักรรี ดแผ่นยางดิบ นําเส้นใยทีbได้มาแช่ในสารปรับ
สภาพให้เส้นใยนุ่มอัตรา 160 มิลลิลิตรต่อนํlาเปล่า 20 ลิตร ระยะเวลา 3 ชัวb โมง หลังจากนัlนนําเส้นใย
ไปตากแดดให้แห้ง
บันทึ ก ข้อมูล นํlา หนัก แห้ง ของเส้ นใยแห้ง และนํา เส้ นใยดาหลาไปวิเคราะห์ และทดสอบ
คุณสมบัติของเส้นใยทีbสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิb งทอ จากนัlนนําเส้นใยดาหลาไปทดสอบการทอผ้า
ทีbบริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านการทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ เพืbอประเมินความพึงพอใจเส้นใยดาหลาทีb
ผลิตได้ในแต่ละกรรมวิธี
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3. การขยายผลงานวิจยั เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยเพืbอนํามาใช้เป็ นวัตถุ ดิบในการทอผ้าสู่
เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส
ได้นาํ เทคโนโลยีการผลิ ตเส้นใยดาหลาทีbได้จากการวิจยั ไปขยายผล โดยการฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการหลักสู ตรเรืb อง ความรู ้ดา้ นการผลิตเส้นใยดาหลา ในโครงการฝึ กอบรมอาชีพด้านการเกษตร
ในจังหวัดชายแดนใต้ให้กบั เกษตรกรต้นแบบในพืlนทีb อําเภอรื อเสาะและอําเภอยีbงอ จังหวัดนราธิ วาส
จากนัlนเกษตรกรทีbผา่ นการฝึ กอบรมได้รวมกลุ่มกัน และจัดตัlงเป็ นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตดาหลาสําหรับ
จํา หน่ า ยลํา ต้น และกลุ่ ม ผู ้ผ ลิ ต เส้ น ใยดาหลาเพืb อ จํา หน่ า ยให้ ก ับ ผู ้ป ระกอบการด้า นการทอผ้า
ดําเนิ นการทีbศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรรื อเสาะ อํา เภอรื อเสาะ จัง หวัดนราธิ วาส และจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในปี 2558

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การสํารวจข้อมูลพืชทีbมีศกั ยภาพในการเพิมb มูลค่าในพืlนทีbจงั หวัดนราธิวาส
ผลการสํารวจข้อมูลด้านการผลิตพืชของเกษตรกรในจังหวัดนราธิ วาส ในปี 2554/55 (Table
1) ผลปรากฏว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ปลูกยางพาราเป็ นพืชหลักมากทีbสุดเป็ นอันดับหนึbง จํานวน 222 ราย
อันดับทีbสองเกษตรกรปลูกดาหลาเป็ นพืชแซมในแปลงพืชหลัก จํานวน 179 ราย อันดับรองลงมาคือ
ลองกอง ไม้ผลอืbนๆ เงาะ มะพร้าว มังคุด พืชไร่ อืbนๆ ทุเรี ยน พืชผัก ข้าว และปาล์มนํlามัน ตามลําดับ
ผลการสํารวจทําให้ได้ขอ้ มูลการผลิ ตพืชในรอบปี ของเกษตรกรในจังหวัดนราธิ วาส และ
สามารถคัดเลือกชนิ ดพืชในจังหวัดนราธิ วาสทีbมีความเหมาะสมสําหรับนํามาแปรรู ปได้ คือ ดาหลา
โดยทัวb ไปดาหลาเป็ นไม้ดอกทีbมีการปลูกมาเป็ นระยะเวลานานแล้วทางภาคใต้ของไทย (ศศิวิมล,
2540) ซึbงเดิมได้มีการนําหน่ออ่อนและดอกมาใช้เป็ นผักประกอบอาหารบางชนิด จนปั จจุบนั ได้มีการ
นํามาปลูกเป็ นไม้ตดั ดอกมากขึlน เนืbองจากดาหลาเป็ นไม้ดอกทีbให้ดอกดกในฤดูร้อนขณะทีbไม้ดอก
ชนิดอืbนๆ ไม่ค่อยจะมีดอกประกอบกับดอกมีขนาดใหญ่ สี สดใส รู ปทรงแปลกตา ทําให้เป็ นทีbสนใจ
ของผูพ้ บเห็นและเป็ นทีbตอ้ งการของตลาด (เต็ม, 2549) เกษตรกรบางรายนําดอกดาหลามาต้มเป็ นนํlา
ดอกดาหลาเป็ นเครืb องดืbม นํlาดอกดาหลามีสีแดง รสหวานอมเปรีl ยว มีกลิbนหอม ใช้ดืbมแก้กระหาย
คลายร้อน เป็ นเครืb องดืbมสมุนไพรเพืbอสุ ขภาพอีกชนิดหนึbง
ผลการสํารวจสามารถสรุ ปได้วา่ ดาหลาเป็ นพืชทีbมีศกั ยภาพมากทีbสุดสําหรับการเพิbมมูลค่า
และมี ค วามเหมาะสมมากทีb สุ ดทีb จะส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารผลิ ตแก่ เกษตรกรในจัง หวัด นราธิ ว าส ทัlง นีl
เนืbองจากเกษตรกรในจังหวัดนราธิ วาส ส่ วนใหญ่นิยมปลูกดาหลาเพืbอจําหน่ายดอกและปลูกเป็ นพืช
แซมในแปลงพืชหลัก ในขณะเดี ยวกัน ดาหลายังเป็ นพืชทีbปลู กได้ง่าย ปลู กได้ใ นทุก สภาพพืlนทีb
สามารถปลูกแซมในพืlนทีbปลูกพืชหลัก การบํารุ งดูแลรักษาไม่ยงุ่ ยาก ง่ายต่อการดูแลจัดการ รวมถึงใช้
ต้นทุนในการผลิตตํbา (Figure 1) สําหรับเหตุผลทีbเลือกนําต้นดาหลามาใช้ในการแปรรู ปเป็ นเส้นใย
เนืb องจากเกษตรกรจะตัดต้นดาหลาทิlงหลังจากทีbเกษตรกรตัดดอกจําหน่ ายแล้ว เพืbอให้ดาหลาแตก

6
หน่อใหม่ต่อไป เกษตรกรตัดต้นดาหลาต้นเก่าทิlงทุกสัปดาห์และไม่ได้นาํ ต้นดาหลามาใช้ประโยชน์
หลังจากตัดแล้วจะนําต้นดาหลาตัดเป็ นท่อนวางทิlงไว้ให้แห้งเพืbอรอการเผาทําลาย ซึb งใช้เวลาหลาย
สัปดาห์กว่าทีbตน้ ดาหลาจะแห้งจนสามารถเผาทําลายได้ ต้นดาหลาจึงเป็ นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ซึbงหากเราสามารถหาวิธีการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ผลการสํารวจการผลิตดาหลาในจังหวัดนราธิ วาส พบว่า ส่ วนของลําต้นดาหลารวมถึงก้าน
ดอก และใบ ซึb งเป็ นวัส ดุ เหลื อใช้ท างการเกษตร เกษตรกรจะทิlง ไว้ใ นแปลงไม่ ไ ด้ใ ช้ป ระโยชน์
หลังจากตัดดอกจําหน่าย ผูว้ ิจยั จึงได้ทดลองสกัดเส้นใยจากส่ วนของลําต้นรวมถึงใบและก้านดอก
ของดาหลา ผลปรากฏว่า สามารถนํามาสกัดเป็ นเส้นใยได้ทุกส่ วน แต่ส่วนของใบและก้านดอกจะได้
นํlาหนักเส้นใยแห้งน้อย เมืbอเทียบกับส่ วนของลําต้นดาหลา ซึb งจะเป็ นส่ วนทีbมีนl าํ หนักสดมากทีbสุด
สามารถนํามาสกัดเป็ นเส้นใยแห้งได้นl าํ หนักมากกว่าส่ วนอืbนๆ แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการทดลอง
สกัดเส้นใยในส่ วนของใบและส่ วนของก้านดอก พบว่า ขัlนตอนและวิธีการสกัดง่ายกว่าส่ วนของลํา
ต้นดาหลา ผูว้ ิจยั จึงได้ดาํ เนินการศึกษาวิจยั นําต้นดาหลาทีbเกษตรกรตัดทิlงแล้วมาทดลองหาวิธีการทีb
เหมาะสมในการสกัดเส้นใยจากต้นดาหลา เนืb องจากผลจากการทดลองในเบืlองต้น พบว่า สามารถ
สกัดเส้นใยอย่างหยาบจากต้นดาหลาได้ และเส้นใยทีbสกัดได้นl นั ได้มีบริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านการ
ผลิตผ้าจากเส้นใยธรรมชาติให้การตอบรับว่า มีความเป็ นไปได้ทีbจะสามารถใช้เป็ นส่ วนประกอบใน
การทอผ้าได้ แต่ยงั คงมีคุณลักษณะบางประการทีbตอ้ งดําเนิ นการทดลองสกัดเส้นใยให้ได้คุณภาพ
ตามทีbผปู ้ ระกอบการต้องการ (Figure 2)
2. การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรู ปดาหลาด้วยการสกัดเส้นใยเพืbอนํามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการทอผ้า
ประกอบด้วย 2 การทดลอง คือ
2.1 การศึกษาวิธีการแปรรู ปด้วยการสกัดเส้นใยจากส่ วนลําต้นของดาหลา
ผลการทดลองวิธีการแปรรู ปด้วยการสกัดเส้นใยจากส่ วนลําต้นของดาหลา พบว่า วิธีการใช้
นํlา เปล่ า แช่ ส กัด เส้ น ใยจากต้น ดาหลา เป็ นระยะเวลา 8 วัน ไม่ ส ามารถนํา มาสกัดเป็ นเส้ นใยได้
เนืbองจากลําต้นดาหลายังคงอยูใ่ นสภาพเดิมไม่ยอ่ ย โดยวิธีการแช่ในสารสกัดเส้นใยเป็ นเวลา 6 วัน ให้
นํlาหนักแห้งเฉลีbยมากทีbสุด 566.37 กรัม รองลงมา คือ วิธีการแช่ในสารสกัดเส้นใยเป็ นเวลา 7, 5, 4
และ 8 วัน ให้นl าํ หนักแห้งเฉลีbย 533.38, 472.75, 467.38 และ 446.13 กรัม ตามลําดับ (Table 2) ทัlงนีl
การแช่สารสกัดเส้นใยน้อยกว่า 6 วัน จะทําให้ตน้ ดาหลายังไม่เปืb อยนุ่มพอทีbจะสามารถทําการสกัดให้
ได้เส้นใยทีbดีได้ ส่ วนการแช่สารสกัดเส้นใยมากกว่า 6 วัน อาจจะทําให้ตน้ ดาหลาเปืb อยยุย่ มากเกินไป
เมืbอนํามาสกัดเส้นใยจึงเกิดการขาดของเส้นใยจํานวนมาก
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใยดาหลา พบว่า วิธีการแช่ในสารสกัดเส้นใยเป็ นเวลา 4 วัน
ให้คา่ ความแข็งแรงเส้นใยเฉลีbยสู งสุ ด 1.64 กรัม/ความหนาแน่น และค่าการยืดตัวขณะขาดเฉลีbยสู งสุ ด
6.61 เปอร์เซ็นต์ ในขณะทีbวิธีการแช่ในสารสกัดเส้นใยเป็ นเวลา 8 วัน ให้ค่าความแข็งแรงเส้นใยเฉลีbย
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ตํbาสุ ด 1.44 กรัม/ความหนาแน่น และวิธีการแช่ในสารสกัดเส้นใยเป็ นเวลา 6 วัน ให้ค่าการยืดตัวขณะ
ขาดเฉลีbย 5.96 เปอร์เซ็นต์ (Table 3)
ผลการประเมินความพึงพอใจเส้นใยดาหลา ทีbได้รับการประเมินผลจากบริ ษทั ผูป้ ระกอบการ
ด้านการผลิตผ้า ผลปรากฏว่า มีความพึงพอใจเส้นใยจากดาหลาทีbได้จากวิธีการแช่ในสารสกัดเส้นใย
ระยะเวลา 6 วันมากทีbสุด เนืbองจากมีลกั ษณะของเส้นใยทีbมีคุณสมบัติอ่อนนุ่ม และมีขนาดเส้นใยเล็ก
มากกว่าเส้นใยจากกรรมวิธีอืbน ๆ ซึbงใกล้เคียงกับทีbบริ ษทั ต้องการมากทีbสุด
2.2 การศึกษาส่ วนของลําต้นดาหลาทีbเหมาะสมในการนํามาสกัดเป็ นเส้นใยดาหลา
ผลการทดลองส่ วนของลําต้นดาหลาทีbเหมาะสมในการนํามาสกัดเป็ นเส้นใยดาหลา พบว่า
นํlาหนักแห้งเฉลีbยของเส้นใยทีbได้จากวิธีการสกัดเส้นใยดาหลาจากส่ วนลําต้นทัlงหมด ส่ วนเปลือก
ด้านนอกของลําต้น ส่ วนแกนด้านในของลําต้น และส่ วนปลายยอดของลําต้น มีค่าเฉลีbยไม่มีความ
แตกต่างกันในทางสถิติ โดยมีนl าํ หนักแห้งเฉลีbยของเส้นใยเท่ากับ 522.37, 525.78, 521.8 และ 525.33
กรัม/ความหนาแน่น ตามลําดับ (Table 4)
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของเส้นใยดาหลา พบว่า ค่าความแข็งแรงเส้นใยเฉลีbยของทัlง 4
กรรมวิธี มีคา่ เฉลีbยอยูใ่ นเกณฑ์ทีbมีคุณสมบัติทีbสามารถนําไปเป็ นวัตถุดิบในการทอผ้าได้ โดยเส้นใยทีb
ได้จากจากวิธีการสกัดเส้นใยดาหลาจากส่ วนลําต้นทัlงหมด ส่ วนเปลือกด้านนอกของลําต้น ส่ วนแกน
ด้านในของลําต้น และส่ วนปลายยอดของลําต้น มีค่าความแข็งแรงเส้นใยเท่ากับ 373.93, 286.52,
380.01 และ 399.31 กรัม/ความหนาแน่น ตามลําดับ และมีค่าการยืดตัวขณะขาดเท่ากับ 9.46, 12.02,
9.02 และ 10.01 % ตามลําดับ (Table 5)
ผลการประเมินความพึงพอใจเส้นใยดาหลาทีbได้รับการประเมินผลจากบริ ษทั ผูป้ ระกอบการ
ด้านการผลิตผ้า ผลปรากฏว่า มีความพึงพอใจเส้นใยจากดาหลาทีbได้จากวิธีการสกัดเส้นใยจากส่ วน
แกนด้านในของลําต้นดาหลามากทีbสุด เนืbองจากมีลกั ษณะของเส้นใยทีbอ่อนนุ่มตรงตามความต้องการ
ของผูป้ ระกอบการมากทีbสุด
3. การขยายผลงานวิจยั เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยเพืbอนํามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการทอผ้าสู่ เกษตรกรใน
จังหวัดนราธิวาส
ได้นาํ เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาทีbได้จากการวิจยั ไปขยายผลผ่านทางการฝึ กอบรมและ
ส่ งเสริ มการผลิ ตเส้นใยดาหลาให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิ ตดาหลาในพืlนทีbจงั หวัดชายแดนใต้ โดย
จัด การฝึ กอบรมความรู ้ ด้า นเทคโนโลยีก ารผลิ ต เส้ น ใยดาหลาในโครงการฝึ กอบรมอาชี พ ด้า น
การเกษตรในจัง หวัดชายแดนใต้ใ ห้กบั เกษตรกรในพืlนทีb อาํ เภอรื อเสาะและอํา เภอยีbง อ เมืb อเดื อน
กันยายน 2558 จํานวน 100 ราย (Figure 3) ซึb งมีเกษตรกรทีbเข้ารับการฝึ กอบรมให้ความสนใจและ
รวมกลุ่มกันจัดตัlงกลุ่มเกษตรผูผ้ ลิตเส้นใยดาหลาจําหน่ายให้กบั บริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านการทอผ้า
ทัlงนีlการขยายผลนําผลงานวิจยั ใช้ประโยชน์สู่ เกษตรกรสามารถแบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก
เป็ นกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกดาหลาเป็ นพืชปลูกแซมระหว่างพืชหลักทีbปลูกอยูเ่ ดิมเพืbอตัดลําต้นดาหลา
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จําหน่ายเป็ นวัตถุดิบให้กบั กลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเส้นใยดาหลา และกลุ่มทีbสองเป็ นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิต
เส้นใยดาหลาจํา หน่ ายให้ก บั บริ ษ ทั ผูร้ ั บซืl อเส้นใยเพืbอใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้า นอกจากนีl ได้นํา
ผลงานวิจยั ไปจัดนิทรรศการในการประชุมทางวิชาการแห่งชาติและนานาชาติ รวมทัlงเข้าร่ วมงานจัด
แสดงสิ นค้าอุตสาหกรรมสิb งทอต่างๆ ดังแสดงใน Figure 4 และ Figure 5

สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองสามารถสรุ ปได้วา่
1) ดาหลาเป็ นพืชทีbมีศกั ยภาพมากทีbสุดสําหรับการเพิมb มูลค่าและมีความเหมาะสมอย่างมากทีb
จะส่ งเสริ มให้มีการผลิตแก่เกษตรกรในจังหวัดนราธิ วาส โดยใช้ส่วนของลําต้นดาหลารวมถึงก้าน
ดอก และใบ ซึb งเป็ นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนํามาเพิbมมูลค่า โดยการผลิตเส้นใยธรรมชาติเพืbอใช้
เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมทอผ้า
2) การใช้ส่วนของลําต้นดาหลาแช่ในสารสกัดเส้นใยเป็ นระยะเวลา 6 วัน เป็ นวิธีทีbเหมาะสม
ทีbสุด เนืb องจากได้เส้นใยทีbมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับความต้องการของบริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านการ
ผลิตผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ และการใช้เส้นใยจากดาหลาทีbได้จากวิธีการสกัดเส้นใยจากส่ วนแกน
ด้านในของลําต้นดาหลาเป็ นวิธีทีbเหมาะสมทีbสุด เนืb องจากมีลกั ษณะของเส้นใยทีbอ่อนนุ่มตรงตาม
ความต้องการของผูป้ ระกอบการ
3) การขยายผลงานวิจยั โดยการนําเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยดาหลาทีbได้จากการวิจยั ไปขยาย
ผลสู่ เกษตรกรต้นแบบในรู ปแบบของการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการและให้เกษตรกรทีbผา่ นการฝึ กอบรม
รวมกลุ่มกันและจัดตัlงกลุ่มเกษตรผูป้ ลูกดาหลาตัดต้นจําหน่ายและกลุ่มผูผ้ ลิตเส้นใยดาหลาจําหน่าย
ให้กบั บริ ษทั ผูป้ ระกอบการด้านการทอผ้าต่อไป

การนําไปใช้ ประโยชน์
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการทอผ้า ได้นาํ เส้นใยดาหลาไปใช้ในการผลิตผ้าทอจาก
เส้นใยธรรมชาติทีbมีส่วนผสมของเส้นใยดาหลา เป็ นการช่วยสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สbิ งทอของ
ประเทศไทย สามารถส่ งออกยังต่างประเทศได้ในราคาทีbสูงขึlน โดยเฉพาะตลาดในประเทศมุสลิม จาก
ผลการนําเส้นใยดาหลาไปเป็ นส่ วนผสมในการทอผ้า ผลปรากฏว่า เส้นใยดาหลามีคุณสมบัตินาํ ไป
เป็ นส่ วนผสมในการทอผ้าได้ โดยหากสามารถวิจยั และพัฒนาคุณภาพของเส้นใยให้มีคุณลักษณะเส้น
ใยทีbอ่อนนุ่ม และมีความสะอาดของเส้นใยมากยิงb ขึlน ผ้าทีbทอได้จะมีคุณลักษณะทีbเหมาะสมในการ
นําไปตัดเย็บเป็ นเสืl อผ้าสําหรับสวมใส่ ทัlงนีl ยังมีแนวทางในการนําเส้นใยดาหลาทีbได้ไปพัฒนาต่อ
เป็ นผลิตภัณฑ์อืbนๆ นอกเหนื อจากการตัดเป็ นเสืl อผ้าสําหรับสวมใส่ เช่ น นําไปผลิตเป็ นหมวก ปก
หนังสื อ กระเป๋ า เป็ นต้น (Figure 6)
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คําขอบคุณ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณ กรมวิช าการเกษตร ทีb ไ ด้ให้ก ารสนับ สนุ นเงิ นงบประมาณในการ
ดําเนินงานวิจยั ในครัlงนีl
ขอขอบคุ ณ คุ ณบัณฑิ ต พงศาโรจนวิทย์ กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ไทยนําโชค เท็กซ์ไทล์
จํากัด ทีbกรุ ณาให้ความร่ วมมือในการประเมินความพึงพอใจเส้นใยดาหลา รวมถึงให้ความร่ วมมือใน
การนําเส้นใยดาหลาไปทดลองทอเป็ นผืนผ้า
ขอขอบคุณ คุณประจักษ์ แอกทอง ผูเ้ ชีbยวชาญประจําสถาบันอุตสาหกรรมสิb งทอ ทีbให้ความ
กรุ ณาช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยดาหลา เพืbอนําข้อมูลทีbได้มา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพเส้นใยดาหลาให้มีคุณภาพทีbดียงbิ ขึlนต่อไป
ขอขอบคุ ณ คุ ณ ณัฐฏา ดี รัก ษา นัก วิช าการเกษตรชํา นาญการพิ เศษ ประจํา ศู นย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตรยะลา สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตทีb 8 กรมวิชาการเกษตร ทีbได้ให้ความ
อนุเคราะห์ลาํ ต้นดาหลา เพืbอนํามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการวิจยั การผลิตเส้นใยดาหลาในครัlงนีl
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Table 1. No. of farmers occupied types of crop production in Narathiwat province in 2011/2012.
Districts

Muang
Narathiwat
Bajao
Rajae
Rueso
Sungai-Padee
Yee-ngo
Takbai
Total

Total
No. of Rubber Dahla Longong
farmers Tree

Rambutan

50

45

38

28

11

50
40
40
20
30
20
250

47
37
32
23
20
18
222

33
29
26
17
24
12
179

30
35
24
12
22
11
162

13
10
9
5
6
5
59

No. of Farmers / Type of plant
Coconut Mango- Durian Rice Oil Palm Vegetable Other Other
steen
Crops Fruit
Trees
12
17
5
2
7
5
9
10
11
6
9
6
8
3
55

2
5
10
9
4
3
50

2
2
15
5
8
2
39

5
8
10
27

13
20

2
5
7
3
6
2
30

5
9
13
8
44

9
7
9
10
8
7
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
1. Soak extract soluble for 4 days

Average strength
Tenacity (g./den.)
Elongation while lacking (%)
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
1. extracted from total of stalk
2. extracted from the outer peel of stalk
3. extracted from the stunt of stalk
4. extracted from the tip of stalk
F-test
Remarks: Fiber fresh weight at 10 kg was used for each sample.

Fiber dry weight (g).
522.37
525.78
521.87
525.33
ns
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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 (%)
373.93
9.46
286.52
12.02
380.01
9.02
399.31
10.01
ns
ns

1. extracted from total of stalk
2. extracted from the outer peel of stalk
3. extracted from the stunt of stalk
4. extracted from the tip of stalk
F-test
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

