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บทคัดย่อ
กำรศึกษำครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำผลกำรพรำงแสงต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของปทุมมำใน
พื้น ที่ภ ำคใต้ ข องประเทศไทย โดยวำงแผนกำรทดลอง 3 x 5 factorial in completely randomized design
(CRD) 2 ปั จ จัย (A) พัน ธุ์ป ทุ ม มำ 3 พัน ธุ์ คือ Kimono Pink, Cherry Pink และ Chiangmai Pink (B) กำร
พรำงแสงที่ต่ำงกัน 5 แบบ คือ ไม่พรำงแสง พรำงแสงด้วยพลำสติก พรำงแสงด้วยพลำสติกร่วมกับตำข่ำย
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พรำงแสงสีดำ น้ ำเงิน และแดง ที่ระดับกำรพรำงแสง 50 % โดยบันทึกข้อมูลกำรเจริญเติบโตของลำต้น ใบ
และคุ ณภำพผลผลิต ของช่ อ ดอก ผลกำรศึก ษำพบว่ ำ ปทุ ม มำพัน ธุ์ Kimono Pink มีก ำรเจริญ เติบ โตและ
คุณภำพช่อดอกดีทส่ี ุดเมื่อปลูกภำยใต้กำรพรำงแสงด้วยพลำสติก ซึง่ มีจำนวนต้นต่อกอ ควำมกว้ำงใบ ควำม
ยำวช่อดอก เส้นผ่ำนศูนย์กลำงช่อดอก เส้นผ่ำนศูนย์กลำงก้ำนดอก และจำนวนดอกสูงทีส่ ุด ซึง่ แตกต่ำงอย่ำง
มีนัยสำคัญยิง่ ทำงสถิติ (p < 0.01) กับค่ำดังกล่ำวของต้นทีไ่ ม่ได้รบั กำรพรำงแสง ขณะทีป่ ทุมมำพันธุ์ Cherry
Pink และ Chiangmai Pink มีกำรเจริญเติบโตและคุณภำพช่อดอกดีท่สี ุดเมื่อปลูกภำยใต้กำรพรำงแสงด้วย
พลำสติกร่วมกับตำข่ำยพรำงแสงสีน้ ำเงิน 50 % โดยมีจำนวนต้นต่อกอ ควำมกว้ำงใบ ควำมยำวช่อดอก เส้น
ผ่ำนศูนย์กลำงช่อดอก เส้นผ่ำนศูนย์กลำงก้ำนดอก และจำนวนดอกสูงทีส่ ุด ซึ่งแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญยิง่
ทำงสถิติ (p < 0.01) กับค่ำดังกล่ำวของต้นทีไ่ ม่ได้รบั กำรพรำงแสง
คาสาคัญ : ปทุมมำ; ไม้ตดั ดอก; ไม้ดอกกระถำง; ไม้กระถำงตัดดอก; กำรพรำงแสง

Abstract
The objective of this research was to study the effect of shading conditions on growth and
product qualities of curcuma in Southern Thailand. The experimental design was 3 x 5 factorial in
completely randomized design with two factors: (A) cultivars of curcuma: cv. Kimono Pink, Cherry Pink
and Chiangmai Pink, and (B) five shading conditions: no shading, plastic shading, plastic shading with
50 % black, blue and red color shading saran. Stem and leaf growth, and product qualities of
inflorescence were recorded. The results showed that curcuma cv. Kimono Pink grown under plastic
shading had the highest number of shoots, leaf width, inflorescence length, inflorescence diameter,
peduncle diameter and number of inflorescences which were significantly different ( p < 0. 01) when
compared with those of the control (non-shading). In addition, curcuma cv. Cherry Pink and Chiangmai
Pink grown under plastic shading and 50 % blue color saran had the highest number of shoots, leaf
width, inflorescence length, inflorescence diameter, peduncle diameter and number of inflorescences
which were significantly different (p < 0.01) with those of the control.
Keywords: curcuma; cut flower; flowering pot plant; cut flowering pot plant; shading

1. คานา

2537) ปั จ จุ บ ัน ปทุ ม มำได้ ร ับ ควำมนิ ย มทัง้ ตลำด
ภำยในประเทศและต่ ำ งประเทศ มีแ นวโน้ ม ที่จ ะ
ได้รบั ควำมนิยมมำกขึน้ เรื่อย ๆ ปทุมมำมีมลู ค่ำกำร
ส่งออกประมำณ 15-30 ล้ำนบำทต่อปี ซึง่ ส่งออกใน
รูปของหัวพันธุ์ โดยแหล่งผลิตหัวพันธุท์ ส่ี ำคัญส่วน
ใหญ่อยู่ในแถบภำคเหนือของประเทศไทยทัง้ หมด
(อรวรรณ, 2548) ขณะที่ปริมำณควำมต้องกำรหัว
พันธุ์ปทุมมำของตลำดต่ ำงประเทศมีเพิ่มขึ้นทุกปี

ปทุ ม มำเป็ น ไม้ด อกเศรษฐกิจ ที่สำคัญ ของ
ไทยเป็ นอัน ดับ สองรองจำกกล้ ว ยไม้ และมีก ำร
ส่ง ออกหัวพันธุ์ตงั ้ แต่ ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปั จจุบนั
(โสระยำ, 2558) ซึ่ ง ไม้ ด อกกลุ่ ม ปทุ ม มำและ
กระเจียวของไทยกำลังเป็ นที่สนใจของผู้ใช้ไม้ดอก
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กลุ่มปทุมมำใช้เป็ นไม้ตดั ดอก ไม้
ดอกกระถำง และไม้ดอกประดับแปลงได้ดี (โอฬำร,
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เนื่องจำกกระบวนกำรจัดกำรในส่วนหัวพันธุ์ทำได้
ง่ำยกว่ำกำรจัดกำรไม้ตดั ดอก รวมทัง้ สำมำรถเก็บ
ไว้ ไ ด้ น ำน ไม่ เ น่ ำ เสี ย และสำมำรถขนส่ ง ทำง
เครื่องบินได้ในปริมำณมำก (ประสบ, 2543)
ปทุ ม มำเป็ น ไม้ด อกที่เ จริญ เติบ โตได้ดีใ น
สภำพที่มีแ สงแดดจัด และดิน ที่เ หมำะสมต่ อ กำร
เจริญ เติบ โตควรเป็ น ดิน ทรำยที่มีอิน ทรีย วัต ถุ สูง
และระบำยน้ ำได้ ดี (อรวรรณ, 2548) ปทุ ม มำ
สำมำรถแบ่งกลุ่มได้เป็ นปทุมมำพันธุ์อำยุเบำ ได้แก่
พันธุ์ Cherry Pink, Lanna Rubylight และ Kimono
Pink เหมำะสำหรับใช้เป็ นไม้ตดั ดอกและไม้กระถำง
ปทุมมำพันธุอ์ ำยุกลำง ได้แก่ พันธุ์ Chiangmai Pink
และ Chiangmai Red และปทุ ม มำพัน ธุ์ อ ำยุ ห นั ก
ได้แ ก่ พัน ธุ์ Laddawan และ Krajeaw Orange ซึ่ง
เหมำะสำหรับใช้เป็ น ไม้ตดั ดอกและไม้ดอกประดับ
แปลง (ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรวิจ ัย แห่ ง ชำติ ,
2555) ทัง้ นี้มรี ำยงำนว่ำกำรปลูกปทุมมำโดยมีกำร
พรำงแสงให้แก่ปทุมมำในระดับทีเ่ หมำะสม จะส่งผล
ให้ ป ทุ ม มำมีคุ ณ ภำพที่ดี ม ำกขึ้น เหมำะต่ อ กำร
นำไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรผลิตไม้ตดั ดอก และหัว
พันธุ์ โดยกำรพรำงแสงที่ระดับ 30 % จะส่งผลให้
คุณภำพด้ำนสีของดอก ขนำดก้ำนดอก และช่อดอก
ใหญ่ ข้ึน ซึ่ง เหมำะสมในกำรผลิต ปทุ ม มำเป็ น ไม้
กระถำง และกำรพรำงแสงที่ระดับ 70 % ส่งผลให้
ก้ำนดอกยำวเหมำะสมในกำรผลิตปทุมมำเป็ นไม้ตดั
ดอก (Chin, 2007) หรือ จำกรำยงำนของ วำสนำ
และคณะ (2556) ในกำรศึกษำกำรพรำงแสงด้วยสี
ของตำข่ำยพรำงแสงต่อคุณภำพและผลผลิตปทุมมำ
พบว่ำ กำรใช้ตำข่ำยพรำงแสงสีน้ ำเงิน 60 % ส่งผล
ดีต่ อ ปทุ ม มำพัน ธุ์ Chiangmai Pink โดยท ำให้ ห ัว
พันธุ์งอกได้เร็ว ก้ำนดอกยำวเหมำะสมต่ อกำรตัด
ดอกจำหน่ ำย และพันธุ์ Patumrat White มีจำนวน
ต้นต่อกอ จำนวนดอกต่อกอสูง และทรงพุ่มสวยงำม
เหมำะสมต่อกำรเป็ นไม้กระถำง
อย่ำงไรก็ตำม หำกนำปทุมมำมำปลูกในพืน้ ที่

ภำคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีลกั ษณะภูมิประเทศ
เป็ นคำบสมุทรมีทะเลขนำบทัง้ 2 ด้ำน และมีลกั ษณะ
ภู มิอ ำกำศเป็ น แบบร้อ นชื้น แถบมรสุม ฝนตกชุ ก
สลับ กับ ฤดู แ ล้ ง สัน้ ๆ (ภู มิลัก ษณ์ ภ ำคใต้ , 2555)
น่ ำจะเหมำะสมต่อกำรผลิตปทุมมำ เนื่องจำกปทุม
มำเป็ นไม้พน้ื เมืองของไทยทีส่ ำมำรถเจริญเติบโตได้
ดีแ ละให้ ช่ อ ดอกในช่ ว งฤดู ฝ น (อรวรรณ, 2548)
นอกจำกนี้พน้ื ทีภ่ ำคใต้ของประเทศไทยยังเป็ นแหล่ง
ที่มีทรัพยำกรด้ำนกำรท่อ งเที่ย วที่สำคัญมำกมำย
เช่ น พื้ น ที่ สิ่ ง ของ กิ จ กรรม โดยมี จ ำนวนนั ก
ท่องเทีย่ วต่ำงชำติประมำณ 11.68 ล้ำนคนต่อปี คิด
เป็ น สัด ส่ว นร้อ ยละ 29 ของนัก ท่ อ งเที่ยวต่ ำงชำติ
ทัง้ หมดที่เดินทำงมำประเทศไทย (ศูนย์วิจยั กสิกร
ไทย, 2556) จะเห็นได้ว่ำพื้นที่ภำคใต้ของประเทศ
ไทยมีศกั ยภำพด้ำนกำรตลำดทีน่ ่ ำสนใจในกำรเป็ น
พื้น ที่ใ หม่ ใ นกำรผลิต ปทุ ม มำ และหำกสำมำรถ
พัฒนำกำรผลิตปทุมมำในพื้นทีภ่ ำคใต้ได้จะทำให้มี
พื้ น ที่ ป ลู ก เพิ่ ม ขึ้ น มี ส ั ด ส่ ว นกำ รใ ช้ ป ทุ ม ม ำ
ภำยในประเทศเพิม่ ขึน้ อีกทำงหนึ่ง รวมทัง้ สำมำรถ
เพิม่ มูลค่ำผลผลิตต่อหน่ วยได้สงู ขึน้ และยังสำมำรถ
เป็ นสิง่ สนับสนุนด้ำนกำรท่องเทีย่ วได้อกี ด้วย ดังนัน้
กำรวิจ ัย ครัง้ นี้ จึงมีว ัตถุ ประสงค์เ พื่อศึก ษำผลกำร
พรำงแสงแบบต่ำง ๆ ต่อกำรผลิตปทุมมำ ทัง้ นี้เพื่อ
เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรผลิตปทุมมำเพื่อเป็ น
ไม้ดอกกระถำง ไม้ตดั ดอกกระถำง และไม้ตดั ดอก
ในพืน้ ทีภ่ ำคใต้ของประเทศไทย

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
ส ำรวจข้อ มู ล พัน ธุ์ป ทุ ม มำที่นิ ย มของกลุ่ ม
ผูป้ ระกอบกำรธุรกิจโรงแรมในพืน้ ทีภ่ ำคใต้ จำกนัน้
คัดเลือกพันธุป์ ทุมมำ จำนวน 3 พันธุ์ และจัดหำหัว
พันธุจ์ ำกแหล่งผลิตปทุมมำในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
โดยคัด เลือ กหัว พัน ธุ์ ป ทุ ม มำที่มีข นำดเส้ น ผ่ ำ น
ศูนย์กลำง 2.0-2.5 เซนติเมตร มีรำกสะสมอำหำร 35 รำก และไม่มบี ำดแผลหรือตำหนิ นำมำปลูกลงใน
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กระถำงพลำสติกดำขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 8 นิ้ว
และใช้วสั ดุปลูก คือ ดินร่วนปนทรำย : กำบมะพร้ำว
สับ : ปุ๋ ยคอกมูลวัว อัต รำส่ว น 1 : 1 : 1 ทดลอง ณ
แปลงปฏิ บ ั ติ ก ำร คณะเทคโนโลยี ก ำรเกษตร
มหำวิท ยำลัย รำชภัฏ ภู เ ก็ต อ ำเภอเมือ ง จัง หวัด
ภู เ ก็ต โดยวำงแผนกำรทดลอง 3 x 5 factorial in
completely randomized design (CRD) ซึ่ ง ใ ช้ 1
กระถำง/ซ้ำ และทดลอง 10 ซ้ำ แบ่งกำรศึกษำเป็ น
2 ปั จจัย คือ ปั จจัย A พันธุ์ปทุมมำ มี 3 พันธุ์ คือ
Kimono Pink, Cherry Pink และ Chiangmai Pink
ปั จจัย B กำรพรำงแสงแบบต่ำง ๆ คือ ไม่พรำงแสง
พรำงแสงด้วยพลำสติก และพรำงแสงด้วยพลำสติก
ร่ ว มกับ ตำข่ำ ยพรำงแสงสีดำ น้ ำ เงิน และแดง ที่
ระดับกำรพรำงแสง 50 % โดยรดน้ ำเช้ำ-เย็น และ
ให้ปุ๋ ยเคมีสูต ร 8-24-24 อัต รำ 5 กรัม ต่ อ กระถำง
บัน ทึก ผลกำรทดลองโดยตรวจวัด วัน ที่แ ทงหน่ อ
ควำมสู ง ล ำต้ น ขนำดเส้ น ผ่ ำ นศู น ย์ ก ลำงล ำต้ น
จำนวนต้นต่อกอ ควำมยำว ควำมกว้ำงของใบ กำร
แทงช่อดอกแรก ควำมยำวก้ำนดอก ควำมยำวช่อ
ดอก ขนำดเส้น ผ่ ำ นศูน ย์ก ลำงช่อ ดอก ขนำดเส้น
ผ่ ำ นศูน ย์ก ลำงก้ำ นดอก และจ ำนวนดอกทัง้ หมด
แล้วนำข้อมูลมำวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงสถิติ
ด้ ว ย analysis of variance (ANOVA) และเปรี ย บ
เทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลีย่ ด้วยวิธี t-test และ
Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่
ระดับควำมเชื่อมัน่ 95 % โดยใช้โปรแกรม R 3.5.1

ต่ อ กำรเจริญ เติบ โตด้ำ นล ำต้ น ของปทุ ม มำพัน ธุ์
Chiangmai Pink ที่ป ลูก ภำยใต้ก ำรพรำงแสงด้ว ย
พลำสติ ก ร่ ว มกั บ ตำข่ ำ ยพรำงแสงสี ด ำ 50 %
สำมำรถแทงหน่ อ แรกได้เ ร็ว ที่สุด เฉลี่ย 28.50 วัน
และปทุ ม มำพัน ธุ์ Cherry Pink ที่ป ลู ก ภำยใต้ก ำร
พรำงแสงด้วยพลำสติกร่วมกับตำข่ำยพรำงแสงสีน้ำ
เงิน 50 % สำมำรถแทงหน่อแรกเฉลีย่ 35.80 วัน ซึง่
มีควำมแตกต่ ำงอย่ำงมีนัยสำคัญยิ่งทำงสถิติ (p <
0.01) กับค่ำดังกล่ำวของต้นทีป่ ลูกแบบไม่พรำงแสง
ส่ ว น ป ทุ ม ม ำ พั น ธุ์ Kimono Pink ที่ ป ลู ก
ภำยใต้กำรพรำงแสงด้วยพลำสติกร่วมกับตำข่ ำ ย
พรำงแสงสีดำ 50 % แทงหน่ อแรกเฉลี่ย 37.00 วัน
(ตำรำงที่ 1) ทัง้ นี้ ใ นกำรปลูก ปทุมมำแต่ ละพันธุ์มี
ควำมแตกต่ำงกันในแต่ละช่วงของกำรเจริญเติบโต
เริม่ ตัง้ แต่ระยะเวลำปลูกจนถึงต้นงอก และเริม่ แทง
ช่อดอก สำมำรถแบ่งได้เป็ นกลุ่มพันธุ์ปทุมมำอำยุ
เบำ ได้ แ ก่ Cherry Pink, Lanna Ruby light และ
Kimono Pink กลุ่ ม พัน ธุ์ ป ทุ ม มำอำยุ ก ลำง ได้ แ ก่
Chiangmai Pink และ Chiangmai Red ขณะทีก่ ลุ่ม
พั น ธุ์ ป ทุ ม มำอำยุ ห นั ก ได้ แ ก่ Laddawan และ
Krajeaw Orange โดยปทุ ม มำพัน ธุ์ อ ำยุ เ บำจะใช้
เวลำในกำรเจริญเติบโตถึงช่วงออกดอกสัน้ กว่ำพันธุ์
อำยุกลำงและพันธุ์อำยุหนัก ปทุมมำกลุ่มพันธุอ์ ำยุ
เบำมีทงั ้ ที่เป็ นไม้ตดั ดอกและไม้กระถำง ส่วนพันธุ์
อำยุ ก ลำงและพัน ธุ์อ ำยุ ห นัก ส่ว นใหญ่ เ ป็ น พัน ธุ์ท่ี
ปลู ก เป็ นไม้ ตั ด ดอกและไม้ ด อกประดั บ แปลง
เนื่องจำกมีลำต้นสูงและก้ำ นดอกยำว (สำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ, 2555)
นอกจำกนี้กำรปลูกปทุมมำภำยใต้กำรพรำง
แสงส่งผลให้อุณหภูมภิ ำยใต้ตำข่ำยพรำงแสงต่ำกว่ำ
กำรปลูกแบบไม่พรำงแสง (วำสนำ, 2556) โดยพืช
จะสำมำรถเก็บรักษำระดับควำมชื้นในวัสดุปลูกได้
สูง มีอ ัต รำกำรคำยน้ ำต่ ำ ท ำให้หวั พันธุ์ปทุมมำมี
กำรงอกเร็วกว่ำภำยใต้กำรปลูกแบบไม่พรำงแสง
และกำรพรำงแสงด้วยพลำสติก ด้ำนควำมสูงลำต้น

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
กำรปลูกปทุมมำภำยใต้ กำรพรำงแสงแบบ
ต่ำง ๆ คือ ไม่พรำงแสง พรำงแสงด้วยพลำสติก และ
พรำงแสงด้วยพลำสติกร่วมกับตำข่ำยพรำงแสงสีดำ
น้ ำเงิน และแดง ทีร่ ะดับกำรพรำงแสง 50 % พบว่ำ
ปั จจัยดังกล่ำวมีผลต่อกำรเจริญเติบโตและคุณภำพ
ผลผลิตของปทุมมำ (ตำรำงที่ 1) โดยอิทธิพลร่วม
ของพันธุป์ ทุมมำและกำรพรำงแสงแบบต่ำง ๆ มีผล
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ตารางที่ 1 กำรเจริญเติบโตด้ำนลำต้นและใบของปทุมมำพันธุ์ Kimono Pink (KP), Cherry Pink (CRP) และ
Chiangmai Pink (CMP) ภำยใต้กำรปลูกแบบไม่พรำงแสง พรำงแสงด้วยพลำสติก และพรำงแสง
ด้วยพลำสติกร่วมกับตำข่ำยพรำงแสงสีดำ น้ ำเงิน และแดง ที่ระดับกำรพรำงแสง 50 % หลังปลูก
110 วัน (ค่ำชัวโมงแสงแดด
่
4.4 ชม./วัน, อุณหภูมเิ ฉลีย่ 28.7±2 C, ควำมชืน้ สัมพัทธ์ 70-80 %,
เมษำยน-กรกฎำคม พ.ศ. 2561)
กำรเจริญเติบโตของลำต้น
กำรเจริญเติบโตของใบ
พันธุป์ ทุมมำ
วันแทง
ควำมสูง
ขนำด
จำนวน ควำมยำวใบ ควำมกว้ำงใบ
หน่อ (วัน) ลำต้น (ซม.) ลำต้น (ซม.) ต้น/กอ (ต้น)
(ซม.)
(ซม.)
abcd
i
f
h
g
KP: ไม่พรำงแสง
38.90
18.37
2.37
1.70
18.99
4.15g
KP: พลำสติก
40.80a
19.48hi
2.46ef
3.30ab
20.43ef
4.45f
KP: พลำสติก สีดำ 50 %
37.00cd
20.21h
2.41f
2.80cd
21.18e
4.09g
KP: พลำสติก สีน้ำเงิน 50 %
39.10abc
18.83i
2.31f
2.00gh
19.81fg
3.82h
KP: พลำสติก สีแดง 50 %
37.50bcd
18.88i
2.34f
2.10fgh
19.37fg
4.23fg
CRP: ไม่พรำงแสง
41.20a
29.96g
2.88d
2.30efg
29.04d
5.78e
CRP: พลำสติก
41.20a
34.80e
2.83d
2.50def
33.11b
6.11d
CRP: พลำสติก สีดำ 50 %
36.40cd
41.20cd
3.06bc
2.00gh
34.80a
6.14d
CRP: พลำสติก สีน้ำเงิน 50 % 35.80de
40.89d
3.07bc
3.10bc
31.88c
6.21d
CRP: พลำสติก สีแดง 50 %
40.40ab
32.12f
2.89d
3.10bc
29.65d
5.76e
CMP: ไม่พรำงแสง
33.00e
42.48bc
3.21ab
2.20fgh
29.13d
7.15c
CMP: พลำสติก
41.50a
42.20bcd
3.32a
2.60def
29.06d
7.34bc
CMP: พลำสติก สีดำ 50 %
28.50f
50.18a
2.64e
3.00bcd
29.59d
7.36abc
CMP: พลำสติก สีน้ำเงิน 50 % 37.00cd
43.32b
3.34a
3.70a
29.38d
7.61a
CMP: พลำสติก สีแดง 50 %
38.80abcd 41.73cd
2.91cd
2.80cde
28.75d
7.44ab
A
**
**
*
ns
**
**
B
**
**
ns
ns
ns
ns
AxB
**
**
ns
*
**
*
C.V. (%)
7.97
4.28
6.07
19.43
4.23
4.84
ค่ำเฉลีย่ ในแนวตัง้ ทีต่ ำมด้วยอักษรทีแ่ ตกต่ำงกัน มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ โดยเปรียบเทียบค่ำเฉลีย่ ด้วยวิธี Duncan’s
new multiple range test (DMRT); ns = ไม่มีค วำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ; * = แตกต่ำงกันทำงสถิติท่รี ะดับควำมเชื่อมัน่
ร้อยละ 95; ** = แตกต่ำงกันทำงสถิตทิ ร่ี ะดับควำมเชื่อมันร้
่ อยละ 99

ปทุ ม มำพัน ธุ์ Chiang mai Pink, Cherry Pink และ
Kimono Pink ที่ ป ลู ก ภำยใต้ ก ำรพรำงแสงด้ ว ย
พลำสติกร่วมกับตำข่ำยพรำงแสงสีดำ 50 % มีควำม
สูงลำต้นเฉลีย่ 50.18, 41.20 และ 20.21 เซนติเมตร
ซึง่ มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญยิง่ ทำงสถิติ (p <
0.01) กับค่ำดังกล่ำวของต้นทีป่ ลูกแบบไม่พรำงแสง

(ตำรำงที่ 1)
กำรปลูกปทุมมำภำยใต้กำรพรำงแสงด้ว ย
พลำสติกร่วมกับตำข่ำยพรำงแสงสีดำ 50 % ส่งผล
ให้ปทุมมำแต่ละพันธุ์มคี วำมสูงของลำต้นมำกกว่ำ
กำรปลูกแบบไม่พรำงแสง พรำงแสงด้วยพลำสติก
และพรำงแสงด้วยพลำสติกร่วมกับตำข่ำยพรำงแสง
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สีน้ ำเงินและสีแดง เนื่องจำกกำรทีพ่ ชื ได้รบั แสงน้อย
หรือกำรถูกพรำงแสงทำให้พชื มีขอ้ ปล้องยำว เพรำะ
กำรพรำงแสงจะกระตุน้ กำรสังเครำะห์จิบเบอเรลลิน
ซึ่ ง เป็ นสำรควบคุ ม กำรเจริญ เติ บ โตของพืช ที่มี
บทบำทในกำรเร่งกำรเจริญทำงลำต้น จึงทำให้พชื ที่
ปลูก ภำยใต้ก ำรพรำงแสงด้วยตำข่ำ ยพรำงแสงสี
ต่ ำง ๆ มีควำมสูงลำต้นมำกกว่ำพืชที่ปลูกภำยใต้
สภำพไม่พรำงแสง (Kittas et al., 2009)
นอกจำกนี้ ก ำรปลูก ปทุ มมำนอกฤดูในช่วง
ฤดูหนำว ซึง่ มีควำมเข้มแสงน้อยกว่ำกำรปลูกในฤดู
ปกติ (ฤดู ฝ น) ท ำให้ มี ผ ลกระทบต่ อ อั ต รำกำร
สังเครำะห์ดว้ ยแสงของปทุมมำ โดยพบว่ำในช่วงฤดู
หนำวปทุมมำมีอตั รำกำรสังเครำะห์ดว้ ยแสงต่ ำกว่ำ
ในช่ ว งฤดู ฝ น (Hong pakdee et al., 2010) ขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงลำต้นของปทุมมำแต่ ละพัน ธุ์ ท่ี
ปลูกภำยใต้กำรพรำงแสงแบบต่ำง ๆ ไม่พบควำม
แตกต่ำงทำงสถิติ (ตำรำงที่ 1)
ส่ ว นจ ำนวนต้ น ต่ อ กอของปทุ ม มำพั น ธุ์
Chiangmai Pink และ Cherry Pink ที่ป ลู ก ภำยใต้
กำรพรำงแสงด้วยพลำสติกร่วมกับตำข่ำยพรำงแสง
สีน้ำเงิน 50 % มีจำนวนต้นต่อกอสูงทีส่ ดุ เฉลีย่ 3.70
และ 3.10 ต้น ต่ อ กอ ขณะที่ป ทุ ม มำพัน ธุ์ Kimono
Pink ที่ป ลูก ภำยใต้ก ำรพรำงแสงด้ว ยพลำสติก มี
จ ำนวนต้ น ต่ อ กอสูง ที่สุ ด เฉลี่ย 3.30 ต้ น ต่ อ กอ มี
ควำมแตกต่ ำ งอย่ ำ งมีนั ย ส ำคัญ ยิ่ง ทำงสถิติ (p <
0.01) กับค่ำดังกล่ำวของต้นทีป่ ลูกแบบไม่พรำงแสง
(ตำรำงที่ 1) ในกำรปลูกพืชในสภำวะที่มีแสงน้อย
นอกจำกจะกระตุ้นกำรสังเครำะห์จบิ เบอเรลลินแล้ว
ยังช่วยส่งเสริมกำรสร้ำงและกำรทำงำนของออกซิน
ให้สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ทำให้พชื มีกำรเจริญเติบโตดี
ขึ้น แสงที่พืชได้รบั จึงมีผลต่ อประสิทธิภำพในกำร
สังเครำะห์ดว้ ยแสงของพืชอีกด้วย (Gardner et al.,
1985)
กำรเจริญ เติบโตด้ำ นใบของปทุมมำพบว่ำ
ปทุ ม มำพั น ธุ์ Cherry Pink และ Kimono Pink ที่

ปลูกภำยใต้กำรพรำงแสงด้วยพลำสติกร่วมกับตำ
ข่ำ ยพรำงแสงสีดำ 50 % มีข นำดควำมยำวใบสูง
ทีส่ ุดเฉลีย่ 34.80 และ 21.18 เซนติเมตร ตำมลำดับ
ซึง่ มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญยิง่ ทำงสถิติ (p <
0.01) กับค่ำดังกล่ำวของต้นทีป่ ลูกแบบไม่พรำงแสง
(ตำรำงที่ 1)
ในขณะที่ป ทุ ม มำพัน ธุ์ Chiangmai Pink มี
ควำมยำวใบไม่แตกต่ ำงกันทำงสถิติทงั ้ ในสภำพที่
พรำงแสงและไม่ พ รำงแสง ขนำดควำมกว้ำ งใบ
พบว่ ำ ปทุ ม มำพัน ธุ์ Chiangmai Pink และ Cherry
Pink ที่ ป ลู ก ภำยใต้ ก ำรพรำงแสงด้ ว ยพลำสติ ก
ร่วมกับตำข่ำยพรำงแสงน้ ำเงิน 50 % มีขนำดควำม
กว้ำ งใบสูง ที่สุด เฉลี่ย 7.61 และ 6.21 เซนติเ มตร
ขณะทีป่ ทุมมำพันธุ์ Kimono Pink ทีป่ ลูกภำยใต้กำร
พรำงแสงด้ว ยพลำสติก มีข นำดควำมกว้ำ งใบสูง
ที่สุด เฉลี่ย 4.45 เซนติเ มตร โดยมีค วำมแตกต่ ำง
อย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ยิ่ ง ทำงสถิ ติ (p < 0.01) กั บ ค่ ำ
ดังกล่ำวของต้นทีป่ ลูกแบบไม่พรำงแสง (ตำรำงที่ 1)
ทัง้ นี้หำกพืชได้รบั ควำมเข้มแสงต่ำอำจทำให้
พื ช เกิ ด สภำวะเครี ย ด ซึ่ ง มี ผ ลท ำให้ จ ำนวนข้อ
เพิม่ ขึน้ และควำมยำวปล้องสูงขึน้ (Gawroska et al.,
1995) ขณะที่ Sriwichai และ Ruamrungsri (2003)
พบว่ ำ กำรปลู ก เลี้ ย งมั ง กรคำบแก้ ว ในสภำพ
กลำงแจ้งพืชมีแนวโน้มเจริญเติบโตน้อยที่สุด กำร
พรำงแสงมีผลทำให้ควำมยำว และควำมกว้ำงใบมี
มำกกว่ำต้นทีป่ ลูกแบบไม่พรำงแสง
คุ ณ ภำพผลผลิต ด้ ำ นช่ อ ดอกของปทุ ม มำ
พบว่ ำ ปทุ ม มำพัน ธุ์ Chiangmai Pink และ Cherry
Pink ภำยใต้กำรปลูกแบบไม่พรำงแสง ปทุมมำทัง้ 2
พัน ธุ์ สำมำรถแทงช่ อ ดอกแรกเฉลี่ ย 36.50 วัน
ขณะทีป่ ทุมมำพันธุ์ Kimono Pink ทีป่ ลูกภำยใต้กำร
พรำงแสงด้ว ยพลำสติก ร่ ว มกับ ตำข่ ำ ยพรำงแสง
สีแดง 50 % สำมำรถแทงช่อดอกแรกเฉลี่ย 51.00
วัน ซึง่ มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญยิง่ ทำงสถิติ
(p < 0.01) กับค่ำดังกล่ำวของต้นทีป่ ลูกแบบไม่พรำง
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ตารางที่ 2 คุ ณภำพผลผลิต ด้ำ นช่ อ ดอกของปทุ ม มำพัน ธุ์ Kimono Pink (KP), Cherry Pink (CRP) และ
Chiangmai Pink (CMP) ภำยใต้ ก ำรปลู ก แบบไม่ พ รำงแสง พรำงแสงด้ ว ยพลำสติ ก และ
พรำงแสงด้วยพลำสติกร่วมกับตำข่ำยพรำงแสงสีดำ น้ำเงิน และแดง ที่ระดับกำรพรำงแสง 50 %
หลังปลูก 110 วัน (ค่ำชัวโมงแสงแดด
่
4.4 ชม./วัน, อุณหภูมเิ ฉลีย่ 28.7±2 C, ควำมชืน้ สัมพัทธ์
70-80 %, เมษำยน-กรกฎำคม พ.ศ. 2561)
คุณภำพผลผลิตของช่อดอก
พันธุป์ ทุมมำ
วันแทงช่อ ควำมยำว ควำมยำว ขนำดช่อ ขนำดก้ำน จำนวนดอก
(วัน) ก้ำน (ซม.) ช่อ (ซม.) ดอก (ซม.) ดอก (ซม.)
(ดอก)
a
j
e
h
g
KP: ไม่พรำงแสง
59.40
12.89
11.61
5.12
0.43
1.30ef
KP: พลำสติก
51.20cd 15.63hi
12.87d
5.75d
0.48f
2.20bc
KP: พลำสติก สีดำ 50 %
52.90bc 16.80gh
11.85e
5.44ef
0.42g
1.50de
KP: พลำสติก สีน้ำเงิน 50 %
58.70a
14.82i
11.41e
5.31fg
0.40g
1.20ef
KP: พลำสติก สีแดง 50 %
51.00cd 15.16i
11.73e
5.25gh
0.39g
1.90cd
CRP: ไม่พรำงแสง
36.50f
16.29hi
7.70gh
5.50e
0.48f
1.80cd
CRP: พลำสติก
36.40f
21.15f
8.12g
5.95c
0.53e
2.50b
CRP: พลำสติก สีดำ 50 %
47.90d
26.54e
7.95gh
6.00c
0.51ef
2.40b
CRP: พลำสติก สีน้ำเงิน 50 %
42.10e
26.93e
8.68f
6.11c
0.59d
3.10a
CRP: พลำสติก สีแดง 50 %
40.00ef 18.39g
7.53h
5.76d
0.48f
2.50b
CMP: ไม่พรำงแสง
36.50f
43.84cd
15.87b
7.86b
0.80ab
1.00f
CMP: พลำสติก
42.00e
44.27c
16.55a
7.77b
0.82ab
1.80cd
CMP: พลำสติก สีดำ 50 %
53.30bc 59.31a
15.18c
8.10a
0.75c
1.50de
CMP: พลำสติก สีน้ำเงิน 50 %
47.10d
50.61b
16.85a
8.19a
0.84a
1.80cd
CMP: พลำสติก สีแดง 50 %
56.70ab
42.54d
16.61a
8.10a
0.78bc
1.50de
A
**
**
**
*
ns
*
B
**
**
ns
ns
ns
*
AxB
**
**
**
**
*
*
C.V. (%)
9.99
6.11
4.55
2.70
7.51
23.89
ค่ำเฉลีย่ ในแนวตัง้ ทีต่ ำมด้วยอักษรทีแ่ ตกต่ำงกัน มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ โดยเปรียบเทียบค่ำเฉลีย่ ด้วยวิธี Duncan’s
new multiple range test (DMRT); ns = ไม่มีค วำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ; * = แตกต่ำงกันทำงสถิติท่รี ะดับควำมเชื่อมัน่
ร้อยละ 95; ** = แตกต่ำงกันทำงสถิตทิ ร่ี ะดับควำมเชื่อมันร้
่ อยละ 99

แสง (ตำรำงที่ 2) ทัง้ นี้ ใ นระยะกำรชัก น ำกำรเกิด
ดอก พืชจะเริม่ ตอบสนองต่อกำรกระตุ้น หรือชักนำ
จำกปั จ จัย ต่ ำ ง ๆ ได้แ ก่ แสง อุ ณหภู มิ อำยุ และ
ควำมสมบูรณ์ของต้น (สมบุญ, 2538)
นอกจำกนี้ ป ทุ ม มำยัง เป็ นไม้ด อกที่เ จริญ
เติ บ โตและออกดอกได้ ดี ใ นสภำพแสงแดดจัด

(อรวรรณ, 2548) ขนำดควำมยำวก้ำนดอกพบว่ำ
ปทุ ม มำพัน ธุ์ Chiangmai Pink และ Kimono Pink
ทีป่ ลูกภำยใต้กำรพรำงแสงด้วยพลำสติกร่วมกับตำ
ข่ำยพรำงแสงสีดำ 50 % มีขนำดควำมยำวก้ำนดอก
สูง ที่สุ ด เฉลี่ย 59.31 และ 16.80 เซนติเ มตร และ
ปทุมมำพันธุ์ Cherry Pink ที่ปลูกภำยใต้กำรพรำง
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แสงด้วยพลำสติกร่วมกับตำข่ำยพรำงแสงสีน้ ำเงิน
50 % มี ข นำดควำมยำวก้ ำ นดอกสู ง ที่ สุ ด เฉลี่ ย
26.93 เซนติ เ มตร ซึ่ ง มี ค วำมแตกต่ ำ งอย่ ำ งมี
นัยสำคัญยิง่ ทำงสถิติ (p < 0.01) กับค่ำดังกล่ำวของ
ต้นที่ปลูกแบบไม่พรำงแสง (ตำรำงที่ 2) ทัง้ นี้กำร
พรำงแสงท ำให้ต้ น พืช ได้ร ับ ควำมเข้ม แสงลดลง
พืชมีกำรสะสมสำรจิบเบอเรลลินทำให้ก้ำนช่อดอก
ยำวมำกขึน้ และกำรให้ปทุมมำได้รบั กำรพรำงแสง
ด้ว ยตำข่ำ ยพรำงแสงที่ร ะดับ 70 % ให้ค วำมยำว
ของก้ำนช่อดอกเพิม่ ขึน้ ตำมรำยงำนของ Addullah
และคณะ (2008)
ขนำดควำมยำวช่อดอกพบว่ำปทุมมำพันธุ์
Chiangmai Pink และ Cherry Pink ที่ป ลู ก ภำยใต้
กำรพรำงแสงด้วยพลำสติกร่วมกับตำข่ำยพรำงแสง
สีน้ ำ เงิน 50 % มีข นำดควำมยำวช่ อ ดอกสูง ที่สุด
เฉลีย่ 16.85 และ 8.68 เซนติเมตร ส่วนปทุมมำพันธุ์
Kimono Pink ที่ ป ลู ก ภำยใต้ ก ำรพรำงแสงด้ ว ย
พลำสติก มีข นำดควำมยำวช่ อ ดอกสูง ที่สุด เฉลี่ย
12.87 เซนติ เ มตร ซึ่ ง มี ค วำมแตกต่ ำ งอย่ ำ งมี
นัยสำคัญยิง่ ทำงสถิติ (p < 0.01) กับค่ำดังกล่ำวของ
ต้นทีป่ ลูกแบบไม่พรำงแสง (ตำรำงที่ 2)
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงช่อดอกพบว่ำปทุ ม
มำพันธุ์ Chiangmai Pink และ Cherry Pink ที่ปลูก
ภำยใต้กำรพรำงแสงด้วยพลำสติกร่วมกับตำข่ ำ ย
พรำงแสงสีน้ ำเงิน 50 % มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ช่ อ ดอกสูง ที่สุ ด เฉลี่ย 8.19 และ 6.11 เซนติเ มตร
ขณะทีป่ ทุมมำพันธุ์ Kimono Pink ทีป่ ลูกภำยใต้กำร
พรำงแสงด้วยพลำสติกมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ช่อ ดอกสูง ที่สุด เฉลี่ย 5.75 เซนติเมตร ซึ่ง มีควำม
แตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญยิง่ ทำงสถิติ (p < 0.01) กับ
ค่ำดังกล่ำวของต้นทีป่ ลูกแบบไม่พรำงแสง (ตำรำงที่
2)
นอกจำกนี้ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงก้ำนดอก
และจำนวนดอกของปทุมมำพันธุ์ Chiangmai Pink
และ Cherry Pink ที่ปลูกภำยใต้กำรพรำงแสงด้วย

พลำสติกร่วมกับตำข่ำยพรำงแสงสีน้ ำเงิน 50 % มี
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงก้ำนดอกสูงทีส่ ดุ เฉลีย่ 0.84
และ 0.59 เซนติเ มตร มีจ ำนวนดอกสูงที่สุด เฉลี่ย
1.80 และ 3.10 ดอกต่อกระถำงขณะทีป่ ทุมมำพันธุ์
Kimono Pink ที่ ป ลู ก ภำยใต้ ก ำรพรำงแสงด้ ว ย
พลำสติก มีข นำดเส้น ผ่ ำ นศูน ย์ก ลำงก้ำ นดอกสูง
ที่สุด เฉลี่ย 0.48 เซนติเ มตร และมีจ ำนวนดอกสูง
ทีส่ ดุ เฉลีย่ 2.20 ดอกต่อกระถำง ซึง่ มีควำมแตกต่ำง
อย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ยิ่ ง ทำงสถิ ติ (p < 0.01) กั บ ค่ ำ
ดังกล่ำวของต้นทีป่ ลูกแบบไม่พรำงแสง (ตำรำงที่ 2)
ทัง้ นี้จำกลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำและสรีรวิทยำแต่
ละพั น ธุ์ ข องปทุ ม มำต่ ำ งกั น โดยปทุ ม มำพัน ธุ์
Kimono Pink ซึ่ง เป็ นพัน ธุ์ ท่ีค ัด ได้ จ ำกธรรมชำติ
และส่ว นใหญ่ มีข้อ จำกัด คือ ต้อ งกำรแสงแดดจัด
90-100 % ในกำรเจริญเติบโต (สำนักงำนคณะกรรม
กำ รวิ จ ั ย แ ห่ ง ช ำติ , 2555) ส่ ว นป ทุ ม ม ำพั น ธุ์
Chiangmai Pink และ Cherry Pink อำจมำจำกกำร
ได้อทิ ธิพลของแสงสีน้ ำเงิน ซึง่ สำมำรถลอดผ่ ำนตำ
ข่ำยสีน้ ำเงินได้มำกกว่ำแสงสีอ่นื ๆ และแสงขำว มี
ประสิทธิภำพในกำรสังเครำะห์แสงสูงกว่ำแสงสีอ่นื ๆ
(ศศิมำ และคณะ, 2554)

4. สรุป
กำรปลูกปทุมมำ 3 พันธุ์ ในพืน้ ทีอ่ ำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต ภำยใต้สภำพกำรพรำงแสงทีแ่ ตกต่ำง
กัน พบว่ำกำรพรำงแสงด้วยพลำสติกเหมำะสมต่อ
กำรปลูกปทุมมำพันธุ์ Kimono Pink เพื่อเป็ นไม้ดอก
กระถำง และกำรพรำงแสงด้วยพลำสติกร่วมกับตำ
ข่ำยพรำงแสงสีน้ ำเงิน 50 % เหมำะสมต่อกำรปลูก
ปทุ ม มำพั น ธุ์ Cherry Pink เพื่ อ เป็ นไม้ ตั ด ดอก
กระถำง และปทุ ม มำพัน ธุ์ Chiangmai Pink เพื่อ
เป็ นไม้ตดั ดอก โดยกำรปลูกในสภำพดังกล่ำวส่งผล
ให้ปทุมมำมีกำรเจริญเติบโต และมีคุณภำพช่อดอก
ทีด่ ี
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กำรปลูกปทุมมำภำยใต้สภำพ
พลำสติก
พลำสติก
พลำสติก
สีดำ 50 %
สีน้ำเงิน 50 %

พลำสติก
สีแดง 50 %

Kimono Pink

Cherry
Pink

Chiangmai
Pink
รูป ที่ 1 ลัก ษณะกำรเจริญ เติบ โตและคุ ณภำพผลผลิต ของปทุ ม มำพัน ธุ์ Kimono Pink, Cherry Pink และ
Chiangmai Pink ภำยใต้ก ำรปลูก แบบไม่ พ รำงแสง พรำงแสงด้ว ยพลำสติก และพรำงแสงด้ว ย
พลำสติกร่วมกับตำข่ำยพรำงแสงสีดำ น้ำเงิน และแดง ทีร่ ะดับกำรพรำงแสง 50 % หลังปลูก 110 วัน
(ค่ำชัวโมงแสงแดด
่
4.4 ชม./วัน, อุณหภูมเิ ฉลี่ย 28.7±2 C, ควำมชืน้ สัมพัทธ์ 70-80 %, เมษำยนกรกฎำคม พ.ศ. 2561)

5. รายการอ้างอิ ง

คุ ณ ภำพและผลผลิต ของปทุ ม มำ, ว.วิท ยำ
ศำสตร์เกษตร 44(1): 83-92.
วำสนำ ใจกล้ำ, 2556, เทคโนโลยีกำรผลิตปทุมมำ
นอกฤดูกำล, วิทยำนิพนธ์ปริญญำเอก, มหำ
วิทยำลัยเกษตรศำสตร์, กรุงเทพฯ. 178 น.
ศศิมำ พยุยงค์, พัชรียำ บุญกอแก้ว , ธัญญะ เตชะ
ศีลพิทกั ษ์ และประนอม ยังคำมัน,
่ 2554, ผล
ของกำรพรำงแสงและสีตำข่ำ ยพรำงแสงต่ อ
กำรเจริญ เติบ โตและกำรออกดอกของหงส์
เหิน , กำรประชุ ม วิช ำกำรของมหำวิท ยำลัย
เกษตรศำสตร์ ครัง้ ที่ 49, มหำวิทยำลัยเกษตร

ประสบ บุตรพลอย, 2543, กำรผลิตและกำรตลำด
ปทุ ม มำเพื่ อ กำรส่ ง ออกในภำคเหนื อ ของ
ประเทศไทย , วิ ท ยำนิ พ นธ์ ป ริ ญ ญำโท ,
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
ภู มิ ลั ก ษณ์ ภ ำคใต้ , 2555, ภำคใต้ , แหล่ ง ที่ ม ำ :
http://www.flipbooksoft.com, 20 ตุ ล ำ ค ม
2557.
วำสนำ ใจกล้ำ, ธัญญะ เตชะศีลพิทกั ษ์, พัชรี บุญกอ
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