ลักษณะทางพฤกษศาสตร
เฮลิโคเนีย หรือ ธรรมรักษา เปนพืชในวงศ Heliconiaceae มีการผสมขามโดยแมลงหรือนก ทํา
ใหเกิดเฮลิโคเนียพันธุลูกผสมขึ้นมากมาย
ลําตน
เฮลิโคเนียเปนไมอวบน้ํายืนตน มีลําตนจริงอยูใตดินเรียกวา เหงา หรือไรโซม ลักษณะคลายขิง
และกลวยผสมกัน เหงาสามารถแทงหนอเกิดตนใหมจากตาสวนบนของเหงาเดิม 1-2 หนอ ขนานกับผิว
ดิน
การแตกหนอของเฮลิโคเนีย แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1. ลักษณะกอแนน จะขยายเปนวงแคบและชา เพราะหนอใหมเกิดหางจากโคนเดิม
2. ลักษณะกอโปรง จะขยายเปนวงกวาง เพราะหนอใหมเกิดหางจากตนเดิม ลําตนเหนือดินที่
เขาใจวาเปนลําตนนั้นแทจริงแลวไมใช เปนสวนที่เกิดจากกาบใบที่ซอนเกยแนนแบบกาบกลวย แตเล็ก
และบางกวาสวนนี้อาจเรียกวาตนเทียมก็ได เมื่อโตเต็มที่จะมีชอดอกแทงออกมา ตนเทียมอาจสูงไมเกิน
30 เซนติเมตร จนถึงสูงกวา 6 เมตร
ใบ
ใบมีการเรียงตัวสลับกัน 2 แถว ในระนาบเดียวกัน แผนใบมีขนาดใหญรูปสี่เหลี่ยมผืนผา สีเขียว
คลายสีของใบกลวย ขอบใบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสองขางไมเทากัน เสนกลางใบหนามีเสนใบ
ยอยเรียงขนานกันจํานวนมาก ใบออนมวน บางพันธุใตใบมีสีแดง
ชอดอก
ชอดอกมีรูปทรงและสีสวยงาม โดยจะแทงออกจากกลางลําตนเทียม ชอดอกมีลักษณะเปนชอ
ดอกตั้งหรือชอดอกหอย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบางพันธุ บางพันธุมีชอดอกตั้งในระยะแรก เมื่อชอดอกยาวขึน้ จะ
หอยโคงลงมามีลักษณะเปนชอดอกชนิดกึ่งตั้งกึ่งหอย
ชอดอกประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ
1. กานชอดอก อยูระหวางโคนใบสุดทายกับโคนกลีบประดับกลีบแรก
2. กลีบประดับ คือสวนที่พัฒนามาจากใบ มีสีสันแตกตางกันตามถิ่นกําเนิด เชน
- เฮลิโคเนียในเขตรอนของทวีปอเมริกา กลีบประดับมีสีสันสวยงาม เชน สีแดง เหลือง
แสด ชมพู
-เฮลิโคเนียในแถบแปซิฟกใต มีกลีบประดับสีเขียว
หลังจากชอดอกแทงออกจากลําตนเทียมจะมีอายุอยูกับตนตั้งแต 3 วัน ถึง 6 เดือน ขึ้นอยูกับ
พันธุ
ดอก
1

ดอกจะอยูภายในกลีบประดับ อาจมีไดมากถึง 5 ดอก ดอกของเฮลิโคเนียเปนดอกสมบูรณเพศ
ชั้นของกลีบดดอกประกอบดวยกลีบดอกชั้นใน 3 กลีบ และกลีบดอกชั้นนอก 3 กลีบ เมื่อดอกบานกลีบ
ดอกชั้นนอกจะเปดอาออก แมลงสามารถเขาไปดูดกินนําหวานได ทําใหเกิดการผสมพันธุขึ้น ดอกจะ
บาน 1 วัน กอนจะหลุดรวง แลวเหลือเพียงรังไข
ผล
ผลของเฮลิโคเนียมีลักษณะคลายผลทอ มีเปลือกแข็งหุม เนื้อนุมมีเมล็ด 1-3 เมล็ด ผลมีหลายสี
แตกตางกันตามพันธุ เชน เฮลิโคเนียในทวีปอเมริกา ผลสุกมีสีน้ําเงิน เปนตน

สายพันธุของเฮลิโคเนีย
เฮลิโคเนียมีอยูม ากมายหลายสายพันธุ ในทีน่ ี้จะขอกลาวถึงสายพันธุที่ปลูกไวเพื่อตัดดอกใน
ประเทศเทานัน้
1. แคริเบีย (H .caribaea) เปนเฮลิโคเนียขนาดใหญ สูงประมาณ 3-4.5 เมตรชอดอกตัง้
ขนาดใหญ และซอนกันแนน ออกดอกตลอดป ไดแก เพอพูเรียหรือกามปูแดงดอกใหญ ครีมกามปู
เหลืองดอกใหญ
2. สตริกตา (H .stricta) หรือกามกุงเล็ก เปนเฮลิโคเนียดอกเล็ก สูงประมาณ 0.5-2.5 เมตร
ชอดอกตั้ง กลีบประดับแบน ออกดอกตลอดป ไดแก จาไมกันแคระ
3. แวกเนอรียนา (H.wagneriana) เปนเฮลิโคเนียขนาดดอกกลางสูงประมาณ 1.8-2 เมตร
ชอดอกตั้ง กลีบประดับที่ยังไมบานมีลักษณะซอนกันเหมือนกางปลา ออกดอกเปนฤดู ไดแก เรนโบว
4. ซิตาคอรบ (H. psittacorum) เปนเอลิโคเนียชนิดดอกเล็ก สูงประมาณ 0.6-2 เมตร ชอ
ดอกตั้ง ขยายกออยางรวดเร็ว ไดแก โกลเดนทอรชหรือกามกุงสีทอง แซสซี่
5. รอสตราตา (H.rostrata) หรือสรอยกัทลี เปนเฮลิโคเนียขนาดกลาง สูงประมาณ 1.5-2
เมตร ชอดอกหอย กลีบประดับมีสีแดง ตอนปลายมีสีเหลืองคลายปากนกแกว ถาชอดอกยาวมากอาจจะ
บิดเวียนเปนเกลียว
6. คอลลินเซินนา (H.collinsiana) เปนเฮลิโคเนียขนาดใหญ สูงประมาณ 3.6-4.5 เมตร
กลีบประดับมีสีแดงเขม มีนวลสีขาวอยูทวั่ ไป ดอกมีสีเหลืองถึงสีสมเหลือง ชอดอกหอย ออกดอกเปน
ฤดู
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การปลูกและการดูแลรักษา
การปลูกและการดูแลรักษาเฮลิโคเนียตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญดังตอไปนี้
1.แสงและอุณหภูมิ
2. ดินและการเตรียมดิน
3. การใหน้ํา
4. การใหปยุ
5. การตัดแตงพุมตน
แสงและอุณหภูมิ
แสงเปนปจจัยสําคัญในการปลูกเฮลิโคเนียเพื่อตัดดอกจําหนายเนื่องจากมีผลตอการออก
ดอกและสีของดอก ยกตัวอยางเชน
- เฮลิโคเนียพันธุวิตาคอรบตองปลูกกลางแจง ชอดอกจะนอยเมื่อไดรบั แสงที่มคี วาม
เขมนอย
- เฮลิโคเนีย H. mariae สีของกาบรองดอกจะสดขึ้นเมื่อตนไดรับการพรางแสง
การควบคุมแสงในการปลูกเฮลิโคเนียขึ้นอยูกับชนิดพันธุดวย ดังนั้นผูป ลูกจึงควรศึกษา
เฮลิโคเนียพันธุที่ตองการปลูกใหดี เพื่อใหไดดอกที่มีคณ
ุ ภาพที่สุด
สวนในเรื่องของอุณหภูมิยังไมมีผลโดยตรงตอการกระตุน ใหออกดอกเร็วขึ้น แตจะมีผลตอ
การหยุดเจริญเติบโตในเฮลิโคเนียบางชนิด เชน พบวาหากอุณหภูมิต่ํากวา 10 องศาเซลเซียส เฮลิโคเนีย
H.psittacorum จะหยุดการเจริญเติบโตหรือไมเจริญเติบโตตามปกติ
ดินและการเตรียมดิน
เฮลิโคเนียสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินเกือบทุกชนิด แตถาปลูกดวยดินที่เฮลิโคเนียชอบ
จะดีกวา ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1. มีอินทรีวัตถุสูงและมีการระบายน้ําดี ไดแก
- ดินผสมใบกามปู ปุยหมัก ปุยคอก แกลบดํา เปลือกถั่ว
- ดินผสมปุยหมัก ถานแกลบ เปลือกถั่ว เศษไมผุ เปนตน
ในสวนของการเตรียมดินสามารถทําไดโดย
2. ยกรองแลวทําแปลงปลูกกวางประมาณ 2-3 เมตร ความยาวตามขนาดของพื้นที่
สําหรับภาคกลาง
3. สําหรับภาคอื่นไมตองยกรอง แตทําแปลงปลูกกวาง 1-1.5 เมตร
4. ขุดหลุมปลูกลึกประมาณ 30 เซนติเมตร กวางประมาณ 10-30 เซนติเมตร ขึ้นอยูกับ
ขนาดตน ชนิด และพันธุ
5. ใสปุยเคมีกบั ปุยซุปเปอรฟอสเฟตคลุกเคลากันลงในหลุมปลูก
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6. เวนระยะปลูกระหวางตนและระหวางแถวไมนอยกวา 1x1 เมตร ระยะปลูกขึ้นอยูก ับ
ปจจัยหลายอยาง ไมวาจะเปนชนิด พันธุ อัตราการเจริญเติบโต การแตกหนอ
7. พรางแสงในระยะแรกหรือถาเห็นวาใบเหี่ยวแหง สีออกน้ําตาลแสดงวาไดรับแสง
มากเกินไป
การใหน้ํา
พืชมี่ชอบน้ํามากอยางเฮลิโคเนีย หากไดรับน้ําไมเพียงพอจะทําใหเกิดปญหาเรื่องการ
เจริญเติบโต เชน
- ชอดอกมีขนาดเล็ก
- สีสันชอดอกไมสดใส
อาการขาดน้ําของเฮลิโคเนียสังเกตไดจากใบที่หอมวนในเวลากลางวัน หรือขอบใบ
ตลอดจนใบเหลืองและมีรอยไหมสีน้ําตาล
ในฤดูรอนผูปลูกควรหาเศษหญาหรือฟางแหงมาคลุมผิวดินบริเวณโคนตน เพื่อชวยลด
การระเหยของน้ํา
สวนการใหน้ําอาจใชวิธีแบบสปริงเกลอรหรือใชเรือเดินตามรอง แลวฉีดพนน้ําขึน้
แปลงก็ได
การใหปุย
การใหปยุ เฮลิโคเนียควรปฏิบัติดังนี้
1.ใสปุยเคมีสตู รเสมอ เชน 16-16-16 สลับปุยคอกหรือปุยหมักหลังปลูก เพื่อชวยเรง
การเจริญเติบโตของตน
2. ใสปุยที่มีธาตุฟอสฟอรัสสูง เพื่อเรงการออกดอก เชน สูตร 10-30-10, 13-13-21
3. ใสปุยที่มีธาตุเหล็กเพิ่มในชวงออกดอก เพื่อใหใบเขมและไดดอกมีสีสด
การตัดแตงพุม ตน
เฮลิโคเนียเปนพืชที่แตกกอและเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้นการตัดแตงพุมตนจึง
เปนสิ่งสําคัญมาก โดยเฉพาะตนอายุ 2-5 ป กอจะแนนทําใหคุณภาพดอกลดลง ดังนั้นหลังจากตัดดอก
จําหนายแลวควรตัดตนทิ้งไปเลย เนื่องจากธรรมชาติของไมชนิดนีจ้ ะใหดอกตนละครั้งเทานั้น

การขยายพันธุ
การขยายพันธุเฮลิโคเนีย สามารถทําได 2 วิธี คือ
1.การแยกกอ
2.การเพาะเมล็ด
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การแยกกอ
การแยกกอหรือการแยกหนอเปนวิธีการขยายพันธุที่นิยมมากที่สุดในการปลูกเฮลิโคเนีย
อาจเพราะทําไดงาย ทําใหไดตนใหมในระยะเวลาสั้นๆ การแยกกอทําใหเฮลิโคเนียเจริญเติบโตตอไปได
ดีกวาทีจ่ ะปลอยใหแตกกอจนแนน
การแยกกอทําไดโดย
1. ใชมีดที่คมและสะอาดตัดแยกเหงาที่มีตนเทียมติดอยู 1-2 ตน
2. จุมสวนที่มรี อยตัดลงในน้าํ ยาฆาเชื้อรา
3. นําสวนที่ตดั แยกออกมาไปชําในถุงพลาสติกที่มวี ัสดุชาํ อยู
4. ใชวัสดุที่สามารถระบายน้าํ ไดดี อาทิ ทรายและขุยมะพราว ดินผสม
5. นําถุงชําหนอเฮลิโคเนียไปวางไวในที่รมแสงรําไร ทิ้งไวราว 4-5 สัปดาห รากและ
หนอจะเริ่มงอก
6. หากตองการลดขั้นตอนโดยการนําไปปลูกในแปลง ไมตองชํากอน ตองตัดแยก
หนอที่มีลําตนเทียมและเหงาติดอยู 3-5 ตน
7. พยายามรักษาระบบรากของเฮลิโคเนียใหดีที่สุด เพราะมีผลตอการตั้งตัวของตน
และการออกดอก

โรคพืช
โรคที่พบวาสรางปญหาใหแกเฮลิโคเนียบาง ไดแก โรคที่มีสาเหตุจากจุลินทรีย และโรคที่เกิด
จากแมลง เชน
1.โรคโคนเนาและรากเนา เกิดจากเชื้อรา Phythium อาการที่พบคือ ลําตนช้ํา นิ่มเมื่อบีบดู
บางครั้งลําตนเทียมจะหักลมลงประมาณครึ่งตน
การปองกันกําจัด ทําไดโดยสรางระบบระบายน้ําใหดแี ละจุมตนพันธุในยาปองกันเชือ้ รา
กอนการปลูก ถาพบวามีอาการมากควรฉีดพนสารเคมีกันเชื้อราเดือนละครั้ง
2.โรครากปม มีสาเหตุมาจากไสเดือนฝอย ทําใหตนเหีย่ วและแคระแกร็น เพราะไสเดือน
ฝอยไปอุดทอน้ําและทออาหารของเฮลิโคเนีย
การปองกันกําจัด ทําไดโดยนําสารเคมีจําพวกไวเดทแอล ราดลงพื้น เดือนละครั้ง
3. แมลงศัตรูของเฮลิโคเนียไมสรางปญหามากนัก ที่พบบางก็ไดแก เพลีย้ ออน เพลี้ยแปง
เพลี้ยหอย ดวงกินใบ หนอนชนิดตางๆ มด และไร
การปองกันกําจัด ไดแก การหมั่นตรวจตราดูแล การจับออกจากตน และหากระบาดมากก็
ฉีดสารเคมีกําจัดสัปดาหละครั้ง
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ความสําคัญทางเศรษฐกิจ
คุณอรวรรณ วิชัยลักษณ ผูอาํ นวยการกลุมสงเสริมการผลิตไมดอกไมประดับ กรมสงเสริม
การเกษตร บรรยายในหัวขอ “ สถานการณการผลิตและตลาดไมดอกไมประดับในประเทศไทย”
กลาววาสําหรับเฮลิโคเนีย
มีแนวโนมการสงออกสูงขึ้นมากที่นํามาปลูกเพือ่ ตัดดอกขายจะปลูกที่
กาญจนบุรี กลุม เกษตรกรอําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ตัดดอกสงเนเธอแลนด และที่อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต มีบริษัทตางประเทศมาลงทุนทํา เนื่องจากภูเก็ตเปนแหลงทองเที่ยวทีส่ ําคัญ ความตองการ
ไมดอกมีมาก
คุณประเสริฐ ลมพัด เกษตรกรผูปลูกเฮลิโคเนียที่อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี เลาใหฟงวา
กลุมไมตัดดอกทําตั้งแตป 2538 ทําออกมาแลวไมมีตลาดก็เลยนั่งคุยกันคิดกัน 3 ป จึงขายได มีการไปจัด
โชวทุกที่ทั้ง โรงเรียน วัด โรงแรม 1 ปก็เริ่มมีคนรูจกั มีตลาดมาถามวาไมนี้ปลูกที่ไหน ทําอยางไร ขอซื้อ
ไปขาย ราคาชวงนั้น 40-50 บาท ตอนหลังมีคนเขามาเทีย่ วสวน ขายตามปากคลองตลาด ไมมีตลาด ทุน
นอย แตตน ทุนสูง ไรหนึ่งลงทุนที่ 100,000 บาทขึ้นไป ตองใชตนทุนตัวเอง เพราะทาง ธกส. ไมให ตอมา
มีธนาคารกรุงเทพโทรเขามาคุยและใหกเู งิน วิธีการทําคือ คุยกันวาจะเอาแบบไหน สินคาดีจริงหรือเปลา
เลือกตลาด ตอนนี้มีบริษัทสงออกไปฮอลแลนด สิงคโปร อิตาลี เปดของโปแลนด ไมที่สงไปทาง
Costarica แอฟริกาใต เพราะของเราสีดีกวาสดกวา สงไดหมด จะทําอะไรตองมานั่งรวมกลุมกับผูผลิตวา
จะสงอะไร ยังไง สงเทาไหร และทุกคนตองใชราคากลางทั้งหมดไมวาจะขายใหใคร ไมมีการลดแตแถมให
ในกลุมไมไดมีหนังสือ ไมมีลายลักษณอกั ษรทําดวยใจ ดวยความซื่อสัตยมีอะไรบอกกันมานั่งคุยกัน ที่รูมา
ทุกคนตองรูเหมือนกันวามีปญ
 หาอะไรเกิดขึ้น ทุกคนขายไดเทากันหมดและหักเงินเขากลุม สมาชิกกลุม
ตอนนี้มี 13 คน อยูคนละอําเภอทั่วจังหวัดกาญจนบุรี แตก็ยังรวมกลุมกัน มีกลุมแพ็คกิ้ง คัดเลือกที่ไมดีคัด
ออก และหาสายพันธุไดประมาณ 6-7 ชนิด สวยกวาเกาดอกใหญกวาเกา ซึ่งกําลังผสมอยู ผสมแคลิฟอเนีย
เพาะเมล็ดได 3 ป ยาว 10 ซม. 4 ป จึงรูผลวาดีไมดี มีตางประเทศมาขอซื้อพันธุ แตไมไดขายพันธุที่ศรีลังกา
สั่งมา 20,000 ตน แตไมไดขาย มาเลเชียมาดูพันธุเกาๆ ที่เราขายไมไดแตเขาขายได ทางมาเลเซียคอนขางจะ
ลาหลังที่ทํามาใหมๆ เราไมปลอยออกไป ถาปลอยออกไปมีปญหาแนนอน อากาศเมืองไทยเหมาะสมแตไม
นี้ไมชอบหนาว อุณหภูมิที่ตา่ํ กวา 15 องศาจะเริ่มมีปญหาแนนอน ดอกไมบาน แตชอบรอนชื้น รอนแตมีนา้ํ
ชอบดินรวนปนทราย ดินเหนียวไมใหญเทาที่ควร ถาปลูกดินรวนปนทรายแลวน้ําดีจะอยูได ถาน้ําไมดีเนา
หมด คนจะปลูกตองดูวาที่เหมาะสมหรือเปลา 1 ปตอกอ ใหผลผลิต 20 ดอก ไรหนึ่งปลูก 400 ตน ตองใช
พื้นที่เยอะไมเหมือนกลวยไม ใชพื้นที่มากน้ําดี อากาศไดจึงทําไดดี ดาหลาเปนไมสวยแตไมทนตองไป
เคลือบแวกซ แตแพงมาก ถาทําดาหลาตองมีตลาดที่ใกลบาน ถาสงตลาดใหญไมคุม ถาเฮลิโคเนียทําได
กลวยก็ทําดีมีกลวยมวง มีกลวยสีขาวเขามา ตลาดเริ่มเปดกวาง
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