
บทที่ 3 
ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตไมดอกเมืองหนาว 3 ชนิด 

 
3.1 ฟรีเซีย 
 

ฟรีเซีย (Freesia spp.) เปนไมดอกเมืองหนาวประเภทหัว มีสีสันสวยงาม กล่ินหอม มีถ่ิน
กําเนิดในแถบทวีปแอฟริกาตอนใต ตามประวัติฟรีเซียถูกคนพบโดย Christian Ecklon และไดตั้งชือ่
พืชนี้ เพื่อเปนเกียรติแกนักสรีระวิทยาชาวเยอรมันชื่อ Dr. Friedrich Heinrich Thoedor Freese  ซ่ึง
เปนบุคคลสําคัญทางพืชสวน  

การปลูกฟรีเซียเปนพืชการคาเริ่มตั้งแตป 1873 แตยังไมเปนที่แพรหลายจนกระทั่งป 1945 
ฟรีเซียไดกลายมาเปนไมดอกที่สําคัญ และไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในยุโรป และประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการใชประโยชนในหลายรูปแบบ เชน การนํามาปลูกริมขอบแปลง ปลูกลงในแปลง
ปลูกเปนไมกระถางแตที่ไดรับความนิยมที่สุด ไดแก การทําเปนไมตัดดอก ในปจจุบันพื้นที่กวา 600 
เฮกตาร ในทวีปยุโรปใชปลูกฟรีเซีย เนเธอรแลนดมีการปลูกฟรีเซียในโรงเรือน โดยมีพื้นที่ปลูกถึง 
293 เฮกตาร และเปนผูนําในการผลิต ในป 1989/90 ผลิตหัวพันธุฟรีเซียสงขายทั้งสิ้น 178 เฮกตาร 
รองลงมาคือประเทศญี่ปุนที่ผลิตหัวพันธุฟรีเซีย ผลิตเปนพื้นที่ 62 เฮกตาร ในป ค.ศ. 1989 (โสระยา  
รวมรังษี, 2544; Schauenberg, D., 1965; Imanishi, H., 1993; Wulfinghoff, 2002) 

1) ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  ฟรีเซียเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยูในวงศ Iridaceae เชนเดียวกับ
ไอริส และแกลดิโอลัส มีช่ือวิทยาศาสตรวา Freesia spp. และมีช่ือสามัญเชน Freesia, Freesie 
(เยอรมัน), Aandblommejie หรือ Flissie (แอฟริกัน) มีจํานวนโครโมโซม n = 11 (Imanishi, H., 
1993; Schauenberg, D.,1965; ฝายสงเสริมการเกษตรที่สูง, 2540) 

หัว เปนแบบ corm มีความสูงมากกวาความกวาง มีลักษณะเปนรูปกรวยเกิดจากการแปรรูป
ของโคนตนใตดิน โดยขยายตัวออกดานขางเกิดเปนหัวใหมซอนอยูบนหัวเกาซึ่งเหี่ยวแหงไป ที่
บริเวณโคนของหัวมีการสรางหัวยอย (cormlet) ซ่ึงเกิดจากการแปรรูปของตาที่โคนปลอง หัวยอยมี
โครงสรางเหมือนกับหัวใหญ แตมีขนาดเล็กกวามากทําหนาที่ปกปองหัวพันธุไว เรียกวา tunic ดัง
แสดงในรูปที่ 2   

 
รูปท่ี 3.1 แสดงลักษณะหวัพนัธุฟรีเซีย 
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ราก มี 2 ชุด ชุดแรกเปนระบบรากฝอย (fibrous roots) เปนรากที่เล็ก ยาว เรียว ไมหยั่งลงใน
ดินมากนัก รากชุดที่สอง เปนรากที่มีขนาดใหญ และเจริญหยั่งลึกลงในดินมากกวาระบบรากฝอย
เรียกวา  contractile root  

ใบ เปนรูปดาบ (sword) เรียว ยาว การจัดเรียงตัวที่ฐานมีลักษณะคลายพัดดังแสดงในรูปที่ 3 
 

 
รูปท่ี 3.2 แสดงลักษณะใบและดอกฟรีเซีย 

 

ดอก มีกล่ินหอม ไมมีกานดอก มีกลีบดอกเปนแบบกลีบรวม (tepal) ที่ฐานกลีบรวมเชื่อม
ติดกัน ปลายกลีบแยกจากกัน มีอยู 2 กลุม คือพวกกลีบดอกซอน และกลีบดอกชั้นเดียว นอกจากนี้
ในบางชนิดอาจมีลายเสนหรือมีขนที่กลีบดอก มีหลายสี เชน ขาว ชมพู แดง เหลือง ทอง สม มวง 
มวงอมน้ําเงิน ในแตละดอกมีเกสรเพศผู 3 อัน กานชูเกสรเพศเมียแตกแขนงออกเปน 3 แขนง ที่
ปลายยอดเกสรตัวเมีย (stigma) แยกออกเปน 2 แฉก รังไขมีรูปรางเปนวงรี โดยมีผนังของชองวางที่
ใชในการบรรจุเม็ด (carpel) แบงออกไดเปน 3 carpels  

ชอดอก มีลักษณะเปนแบบ spike มีกานชอเรียวยาว และหักมุมขวาบริเวณปลายชอดอก
ออกทางแนวนอน เรียงตัวเปนแถวเรียงเดี่ยว บานจากโคนไปปลายชอ ใน 1 ชอมีอยางนอย 10 ดอก 
ดังแสดงในรูปที่ 4 นอกจากชอดอกหลักแลว ในรองใบของชอดอกหลัก ยังเกิดกิ่งขางที่ใหชอดอก
ไดดวย 

 

 
รูปท่ี 3.3 แสดงลักษณะชอดอกฟรีเซีย 

 

ผล มีลักษณะเปนผลแหงแตก (capsule) แบงออกไดเปน 3 พู เมล็ดที่อยูภายในมีลักษณะ
กลมเปนมัน 
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2) วงจรการเจริญเติบโต 
 ฟรีเซียเปนไมเนื้อออนที่มีอายุหลายปโดยมีวงจรการเจริญเติบโต (growth cycle) 

ประกอบดวย 3 ระยะคือ ระยะการเจริญเติบโตทางใบ (vegetative phase) ระยะการเจริญเติบโตทาง
ดอก (reproductive phase) และระยะพักตัว (dormancy) (ฉันทนา  สุวรรณธาดา, 2533) 

 การเจริญเติบโตเริ่มตนจากหัวที่พนระยะพักตัว และเมื่อไดรับสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
จึงเริ่มมีการเจริญเติบโตของราก ในระยะแรกของการเจริญเติบโตมีการสรางระบบรากฝอยขึ้นมา
กอนโดยเกิดรอบๆ โคนของหัวเจริญแผออกไมหยั่งลึกลงในดินมากนัก และตอมามีการแทงหนอ
ใบที่ประกอบดวยใบออนหอซอนกันอยูเปนชั้นๆ ขึ้นเหนือดิน ซ่ึงใบชุดแรกที่โผลพนออกมามี
ขนาดสั้น แผนใบหนา เรียกวา sheath leaf เรียงตัวแบบสลับ (alternate phyllotaxis) ใบมีการ
เจริญเติบโตไดระยะเวลาหนึ่งจึงเริ่มมีการสรางตาดอก โดยตาที่อยูบริเวณปลายยอดซึ่งเปนตาใบ มี
การเปลี่ยนแปลงการเจริญไปเปนตาดอก และพัฒนาเปนชอดอกการสรางใบหยุดลง เมื่อใบ
เจริญเติบโตเต็มที่แลวชอดอก มีการการยืดตัวแทงออกมา เมื่อตนออกดอกไดระยะหนึ่งชอดอกเริ่ม
เหี่ยวแหงไป เมื่อชอดอกหมดอายุแลวใบเริ่มเหี่ยวแหงในขณะที่สวนของลําตนใตดิน คือ หัวแม 
และรากเริ่มเหี่ยวแหงเชนเดียวกัน  บนพื้นที่สูงของประเทศไทยสามารถปลูกฟรีเซียไดราวเดือน
ตุลาคม และดอกบานในเดือนกุมภาพันธ หลังออกดอกแลวมีการสรางหัวข้ึนใหมใตดิน และขยาย
ขนาดใหญขึ้น เมื่อสรางหัวใหมมีรากอีกชุดที่มีขนาดใหญกวาหยั่งลึกลงในดินมากกวาคือ 
contractile root ทําหนาที่หาอาหารและน้ําแทนรากฝอยที่เสื่อมสลายไป และยังชวยในการยึดลําตน 
ตอมาหัวเขาระยะพักตัวประมาณเดือนพฤษภาคม เมื่อเก็บหัวข้ึนมาในชวงปลายเดือนพฤษภาคม หัว
คอยๆ พนระยะพักตัวเมื่อไดรับอุณหภูมิสูง และการพักตัวส้ินสุดลงประมาณเดือนสิงหาคม 
(ฉันทนา  สุวรรณธาดา และคณะ, 2540; โสระยา  รวมรังษี, 2542 ; ปยะมาศ  ไชยพรพัฒนา, 2544; 
Imanishi, H., 1993)  
 แถบประเทศแอฟริกาใตซ่ึงเปนแหลงกําเนิดของพืชชนิดนี้ หัวฟรีเซียงอกในฤดูใบไมรวง
และดอกออกในชวงฤดูหนาว ซ่ึงอุณหภูมิต่ําอยูในชวง 8-10 องศาเซลเซียส ตอมาในฤดูรอนตนเริ่ม
เหี่ยว (senescence) และหัวเขาสูการพักตัว อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นในชวงฤดูรอนมีผลทําใหหัวเขาสู
ระยะพักตัวและเริ่มงอกออกมาใหมในชวงฤดูใบไมรวง  
 ในชวงการเจริญเติบโตมีอยูชวงหนึ่งที่พืชสรางหัวใหญเพื่อใชในการสืบสายพันธุโดยเกิด
การแปรรูปของสวนโคนลําตน บริเวณเหนือหัวเกาขึ้นมาโดยปลองจะขยายตัวออก ใน 1 หัวมีกี่
ปลองขึ้นอยูกับจํานวน sheath leaf  ถาตนใหญ  sheath leaf  มากก็มีปลองบริเวณหัวมาก หัวใหมนั้น
เร่ิมเกิดบนหัวเกาในชวงที่ตาดอกเริ่มไดรับการกระตุนภายใตสภาพอากาศเย็น และเพิ่มขนาดเสน
ผานศูนยกลางขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ตนแมออกดอกตาที่อยูบนสุดเริ่มพัฒนาเพื่อเขาสูวงจรของการ
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เจริญเติบโตตอไป ซ่ึงเมื่อตาเหลานี้หยุดพัฒนาหัวเขาสูชวงพักตัว หัวซ่ึงผานอุณหภูมิสูงมาชวงหนึ่ง 
จะพนระยะการพักตัว และเริ่มมีการพัฒนาและเจริญเติบโตเปนเชนนี้เร่ือยไป  
 ขนาดของหัวแตกตางกันไปขึ้นอยูกับพันธุ และความสมบูรณในชวงการสรางหัวในขณะที่
หัวยอย (cormlet) พัฒนามาจากตาขางที่อยูลางสุดของหัวใหมที่กําลังพัฒนา หัวยอยเกิดจากลําตนใต
ดินบวมพองออกโดยถูกสรางหลังจากออกดอก และสุกแกพรอมกันกับหัวใหมที่ถูกสรางขึ้นใตดิน  

3) สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
 ฟรีเซียเปนพืชที่ตองการแสงเต็มที่ เหมาะสําหรับการปลูกกลางแจงโดยฟรีเซียจะใหดอก

หลังจากที่ไดรับอากาศเย็นจัดจึงเหมาะที่จะปลูกบนที่ที่มีระดับความสูงตั้งแต 1,000 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลขึ้นไป เนื่องจากฟรีเซียเปนไมดอกประเภทหัว การปลูกในดินที่มีลักษณะเปนดินรวน
ปนทรายจะทําใหไดหัวที่สมบูรณ 

4) การตลาด 
 ลักษณะที่เดนของฟรีเซีย คือ ดอกที่สวยงามและมีกล่ินหอม โดยนํามาใชงานดอกที่ตูมจะ

คอยๆ บานทีละดอกจากดอกที่อยูลางสุดขึ้นไป ซ่ึงเมื่อนํามาใชในการจัดดอกไมรวมกับดอกไมชนดิ
ตางๆ หรือแมกระทั่งการจัดโดยใชฟรีเซียเพียงอยางเดียวก็มีความสวยงามเปนอยางมาก ในขณะที่
การปลูกเพื่อทําเปนไมกระถางการบานของดอกบนตนจะใชเวลานานเปนเดือน 

5) การขยายพันธุ 
 ฟรีเซียสามารถขยายพันธุจากหัวพันธุที่เรียกวา คอรม (corm) หรือหัวยอยที่มีขนาดเล็กที่
เรียกวา คอรมเมล (cormel) หรือจากการปลูกดวยเมล็ดซึ่งนิยมใชสําหรับงานปรับปรุงพันธุเปนสวน
ใหญ โดยทั่วไปนิยมปลูกจากคอรม (corm) และคอรมเมล (cormel)  

6) การเตรียมแปลงปลูกและวิธีการปลูก 
 6.1) การเตรียมพื้นท่ี 
 บริเวณที่ปลูกฟรีเซียควรเปนที่ๆ น้ําทวมไมถึง ควรยกแปลงสูงประมาณ 20 

เซนติเมตร ขนาดของแปลงปลูกดานบนควรกวางประมาณ 80 เซนติเมตร มีรองทางเดินระหวาง
แปลงกวางประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อใหการจัดการที่สะดวก 

 ดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกฟรีเซียควรมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย ซ่ึงมีการ
ระบายน้ําและอากาศไดเปนอยางดี มีความเปนกรด – ดางปานกลาง การเติมปุยหมักที่สะอาดจะชวย
ปรับปรุงโครงสรางของดินใหดียิ่งขึ้นการขุดพลิกดิน และตากแดดเปนเวลา 2-3 สัปดาหกอนการ
ปลูกจะชวยลดปริมาณศัตรูพืชโดยที่แสงแดดจะทําลายไข และตัวออนของแมลงและไสเดือนฝอย 
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 6.2) เทคนิคการปลูก 
 ระยะปลูกที่เหมาะสมของฟรีเซีย คือ 20X20 เซนติเมตร ซ่ึงพื้นที่ 1 ตารางเมตรจะ

ปลูกฟรีเซีย ได 100 หัว การปลูกจะปลูกใหลึก 3 นิ้ว จากระดับผิวดินถาปลูกตื้นเกินไปจะทําใหตน
ลมงาย หลังจากปลูกประมาณ 1 เดือน ฟรีเซียจะมีใบประมาณ 2-3 ใบ มีความสูงจากพื้นประมาณ 
30 เซนติเมตร ตองใชตาขายสําหรับการพยุงลําตนใหตั้งตรง ขนาดชองตาขายที่เหมาะสม คือ 15x15 
เซนติเมตร ใชประมาณ 2 ช้ัน แตละชั้นหางกันประมาณ 20 เซนติเมตร โดยชั้นบนสุดจะชวยพยุงชอ
ดอกใหตั้งตรง การคลุมแปลงดวยวัสดุตางๆ เชน ฟางขาวหรือแกลบดิบซึ่งเปนวัสดุที่หาไดงายใน
ทองถ่ิน จะชวยปองกันการเจริญเติบโตของวัชพืชลดการสูญเสียความชื้นจากดิน และปองกันไมให
อุณหภูมิในแปลงสูงซึ่งจะทําใหการเจริญเติบโตของพืชลดลง 

7) การดูแลรักษา 
 7.1) ฟรีเซียเปนพืชท่ีชอบแสงเต็มท่ี 

 ซ่ึงการปลูกกลางแจงจะทําใหฟรีเซียเจริญเติบโตไดเต็มที่ เนื่องจากเวลาที่
เหมาะสมในการปลูกฟรีเซียตั้งแตกันยายนเปนตนไป ซ่ึงเปนชวงปลายฤดูฝน การปลูกภายใต
โรงเรือนหลังคาพลาสติกจะชวยปองกันน้ําฝนที่จะทําใหตนพืชเสียหายได 

 7.2) การใหปุย 
 การใหปุยแกฟรีเซียจะเริ่มใหประมาณ 3 สัปดาห หลังจากปลูก เนื่องจากชวงแรกๆ 

ฟรีเซียจะใชอาหารที่สะสมในหัวเปนสวนใหญ มูลนิธิโครงการหลวงไดพัฒนาสูตรปุยที่เหมาะสม
กับไมดอกประเภทหัวโดยมีความเขมขนของธาตุอาหาร ดังนี้ 
 ไนโตรเจน 100  สวนตอลาน 
 ฟอสฟอรัส   50   สวนตอลาน 
 โพแทสเซียม 100   สวนตอลาน 

 7.3) โรคและแมลงศัตรูพืช 
 7.3.1) โรคท่ีมักกอใหเกิดความเสียหายแกฟรีเซีย ไดแก 

 โรคเนาท่ีเกิดจากเชื้อรา Fusarium sp. โดยจะทําใหหัวดอกเนาเสียหายสามารถเขา
ทําลายพืชในทุกระยะการเจริญเติบโต อาการของการเขาทําลายสังเกตไดจากตนและใบของพืชจะ
เร่ิมมีสีเหลืองและเหี่ยว ตอมาจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล ไมใหผลผลิตหรือถาเกิดในระยะที่ออกดอกจะ
ทําใหดอกเหี่ยวไมไดคุณภาพ และเชื้อโรคสามารถแพรขยายกับพันธุพืชและน้ําที่ใชในการ
เพาะปลูก 

 การแกไข เลือกหัวพันธุที่สะอาดไมมีตําหนิหรือแสดงอาการของโรค ดินที่ปลูก
จะตองไมมีเชื้อโดยทําการยายแปลงปลูกไปยังที่ใหมที่ยังไมเคยปลูกพืชนี้ถาจําเปนตองปลูกซ้ําที่เดิม
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ควรทําการฆาเชื้อ เชน การอบดินดวยสารบาซามิก-จี กอนปลูกหลังจากปลูกควรราดดวยสารเคมี
ปองกันเชื้อรา เชน เบนเลทผสมกับแคปแทน หรือดาโคนิลผสมกับรอฟรัลเพื่อควบคุมการระบาด
ของโรคและที่สําคัญน้ําที่ใชในการเกษตรจะตองสะอาด 

 7.3.2) แมลงที่มักกอใหเกิดความเสียหายแกฟรีเซีย ไดแก 
 เพล้ียไฟ มักเขาทําลายฟรีเซียในระยะแทงชอดอก ซ่ึงจะทําใหชอดอกเสียหายโดย

ที่เพล้ียไฟจะขูดแทะกลีบดอกทําใหกลีบดอกเปนรอยดาง ทําการแกไขโดยการพนสารเคมีเมื่อพบ
การระบาดของเพลี้ยไฟ เชน คอนฟดอร 

 หนอนกัดกินใบและตนพืช โดยมักพบการเขาทําลายของหนอนในทุกระยะ การ
เจริญเติบโตของฟรีเซีย สาเหตุเกิดจากผีเสื้อกลางคืนวางไขไวที่ตนพืช ฟกตัวเปนหนอนตัวเล็กๆ กัด
กินสวนตางๆ ของพืช ทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตเสียหาย 

 การแกไข โดยการตรวจแปลงบอยๆ ถาพบปริมาณเล็กนอยก็ใหจับทําลาย แตถา
ระบาดมากกใหพนดวยสารเคมีที่ทางศูนยอารักขาของมูลนิธิโครงการหลวงแนะนําอยางเครงครัด 

 7.4) การใหน้ํา 
 ฟรีเซียเปนพืชที่ตองการความชื้นมากแตไมถึงกับแฉะ ควรรดน้ําในตอนเชาเพื่อให

ใบของพืชแหงในตอนเย็นปองกันการระบาดของโรค การรดน้ําดวยสายยางปลายฝกบัวฝอย
ละเอียดเปนวิธีที่นิยมใชมากที่สุด การใหน้ําแบบน้ําหยดก็เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพแตตนทุน
คอนขางสูงซึ่งน้ําที่ใชรดฟรีเซียจะตองเปนน้ําที่สะอาด มีสภาพความเปนกรด-ดางที่เหมาะสม 

8) การเก็บเกี่ยว 
 8.1) ระยะการเก็บเกี่ยว 
 ที่เหมาะสมสําหรับฟรีเซีย คือ ดอกลางสุดยังตูมอยูและเห็นสีชัดเจน ซ่ึงจะสะดวก

ในการจัดการในดานการคัดบรรจุและการขนสง 
 8.2) วิธีการเก็บเกี่ยว 
 จะใชกรรไกรหรือมีดที่คม ตัดชอดอกโดยใหเหลือใบติดอยูกับตน 4-6 ใบ ซ่ึงจะทาํ

ใหหัวของฟรีเซียมีความสมบูรณมากขึ้น การตัดดอกควรตัดในตอนเชาและแชกานชอดอกในน้ํา
ทันที การเก็บรักษาดอกฟรีเซียไวหองเย็นจะชวยรักษาคุณภาพของดอกไมขณะรอการขนสงหรือรอ
การจําหนายไดเปนอยางดี การใชสารเคมียืดอายุการบาน เชน 8-HQS ความเขมขน 150 มิลลิกรัมตอ
ลิตรรวมกับน้ําตาลซูโครส 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 12 ช่ัวโมง ในชวงการเก็บรักษาในหองเย็นจะชวย
อายุการใชงานของฟรีเซียยาวนานยิ่งขึ้น 
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3.2  วานสี่ทิศ  

 
รูปท่ี 3.4 วานสี่ทิศ 

วานสี่ทิศมีช่ือสามัญวา Amaryllis และมีช่ือวิทยาศาสตรวา Hippeastrum vitata , H. bury 
อยูในวงค Amaryllidaceae มีถ่ินกําเนิดในเขตรอนและกึ่งรอนของทวีปอเมริกา และหมูเกาะอินเดีย
ตะวันตก เปนพืชที่ รูจักกันมานาน  ปจจุบันมีการปลูกเลี้ยงทั่วโลก การใชประโยชน 
Amaryllis  ใชไดทั้งประดับในอาคารและนอกอาคาร ตามวัตถุประสงคตางกันดังนี้ 

- ไมดอกสนาม จะนิยมปลูกใตตนไมใหญ ใบและดอกจะสวย จะนิยมปลูกเปนแนวรั้วหรือ
ประดับโคนตนไม  

- ไมตัดดอก จะไดรับความนิยมมาตลอดจะตัดดอกเมื่อดอกเห็นสีชัดแตยังตูมอยู 
- ไมกระถาง ปจจุบันนิยมมากกวาการตัดดอก เนื่องจากใชงานไดยาวนานกวา ใน 1 
กระถางอาจมี 1 - 3 หัว แลวแตขนาดของกระถางที่ใช    

1) ลักษณะทางพฤกษศาสตร  
วานสี่ทิศเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลําตนออนและมีขอปลองสั้น อัดตัวกันเปนแผนเรียกวา 

Basai Plate อยูในวงคเดียวกันกับ พลับพลึง มีทั้งที่เปน deciduous perennial และ evergreen 
perennal  

ลําตน : ลําตนที่แทจริงของวานสี่ทิศ เปนแบบ true bulb scale  
ใบ : มีลักษณะแคบเรียวยาว อาจแบนหรือเปนรอง มีเสนกลางใบเรียงขนานตามความยาว 

จํานวนใบเฉลี่ยตอตน 3 - 10 ใบ ใบเจริญมาจากตายอดและทําหนาที่สงอาหารไปเก็บสะสมที่หัว
บริเวณสวนโคนใบและเปลี่ยนเปนกลีบหัว (bulb scale) ใบสวนมากยาว อวบน้ํา สีเขียวสด หนา ใบ
จะออกสองขางเปนสวนมาก 

ราก : เปนระบบรากฝอย( fibrous root system )รากเกิดอยูใตและรอบๆ  Basal Plate ความ
ยาวของรากเฉลี่ย 1 - 3 ฟุต รากมีขนาดใหญและอวบ  
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หัว : tunicate bulb  
ดอก : มีชอดอกแบบ umbel กานชอดอกยาวตรงและแข็งแรง กลวงตรงกลาง เรียกวา scape 

ขณะที่ดอกยังตูมอยูมี bract 2 อันหอหุมชอดอกทั้งชอไว ซึงมีช่ือเรียกเฉพาะวา spathe valve มีสี
เขียว เหลือง ขาว หรือแดง และจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลแหง เมื่อดอกยอยบานเต็มที่แลว ชอดอกแต
ละชอจะมีดอก 2-15 ดอกตอชอ แตกตางกันไปตามชนิดหรือพันธุ ดอกยอยมีกานดอกโคนกานดอก
ยอยมี bractecle 1 อัน ซ่ึงมีลักษณะเดียวกับ spathe valve แตมีขนาดเล็กกวา กลีบดอกมี 6 กลีบ ซ่ึง
เปนสวนของ sepal และ petal รวมกัน จึงมีช่ือเรียกวา tepal ซ่ึงมีสีตางๆ ลักษณะตางๆ แตกตางกัน
ไปตามพันธุ สวนโคนของ tepal เชื่อมติดกันเปน tepal tube ปลายกลีบแยกออกจากัน มี stamen 6 
อัน โคนของ filament เชื่อมติดกัน stigma มีปลายแยกออกเปน 3 แฉก มี ovary แบบ inferior ovary 
มี 3 locule เมล็ดมีขนาดใหญสีดําหรือน้ําตาล เมล็ดอยูในฝกที่มีขนาดคอนขางใหญ 

2) การปลูกเลี้ยงและดูแลรักษา  
วานสี่ทิศตองการดินปลูกที่มีการปรับสภาพของดินโดยการใชปุยอินทรียผสมลงไปในดิน

ปลูก เพื่อใหดินโปรงมีการระบายน้ําระบายอากาศดี pH ของดินอาจจะเปนกรดไดเล็กนอย คือ pH 
ระหวาง 6.1 – 6.5 จนถึง pH เปนกลาง บางพันธุทนความเปนดางไดเล็กนอย คือ pH 7.4 – 7.8 
ตองการการใหน้ําที่สม่ําเสมอ และสภาพความชื้นในบรรยากาศคอนขางสูง แตจะตองเปน
บรรยากาศที่มีการระบายอากาศดี การปลูกไมควรฝงหัวลึกใหปลายหัวอยูระดับผิวดิน ถาเปนการ
ปลูกเพื่อตัดดอกหลายๆ พันธุ อาจจะตองพยุงกานชอดอกเนื่องจากกานชอดอกยาวและ umble มี
ขนาดใหญและมีน้ําหนักมาก หากปลูกในเขตรอนที่มีแสงแดดจัดตองพรางแสงใหบาง แตจะตอง
ใหมีการถายเทอากาศดี  

3) ลักษณะการเจริญเติบโต  
วานสี่ทิศมีทั้งเปน deciduous และ evergreen พวกที่เปน deciduous จะมี Growth pattern 

แบบ B 1 หากหัวมีขนาดใหญจะใหชอดอกมากกวา 1 ชอ โดยที่ชอดอกที่เปน terminal inflirescence 
จะมีการเจริญออกมากอน ตามดวยชอดอกที่อยูที่ axil ของ bulb scale อีก 4 scale ที่อยูถัดออกมา 
สวนวานสี่ทิศที่เปน evergreen จะไมมีระยะพักตัวที่เห็นชัดเจน แตจะมีการตายของใบแกและมี
ระยะที่ไมมีการพัฒนาของใบออน และการสรางและการพัฒนาของตาดอกที่อยูภายในหัวใหมจะ
เกิดขึ้นในระยะทีมีการเจริญเติบโตทางใบอยูในระยะชะงักตัวดังกลาว การแทงชอดอก ชอดอกจะเห
มืนกับประเภทที่เปน deciduous  

4) การขยายพันธุ การขยายพนัธุวานสี่ทิศทําไดหลายวิธี ไดแก 
4.1) การขยายพันธุโดยใชเมล็ด วานสี่ทิศสามารถติดเมล็ดไดงายหลังจากการผสมเกสร 

เมื่อฝกแกสามารถเก็บเมล็ดมาเพาะโดยใชทรายผสมกับขี้เถาแกลบอัตรา 1 :1 กลบเมล็ดดวยวัสดุ
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ปลูกบางๆ เมล็ดวานสี่ทิศจะสูญเสียความงอกเร็วมาก ควรเพาะภายใน 1 อาทิตย หลังเมล็ดงอกและ
ตนกลาแข็งแรงดี สามารถยายปลูกในกระถางขนาดเล็ก หรืออาจปลูกในแปลงปลูกโดยตรงก็ได 
การปลูกจากเมล็ดจะใชเวลานานประมาณ 2 ปจึงจะไดหัวพันธุที่มีขนาดเหมาะสมในการนํามาปลูก
เพื่อจําหนาย 

4.2) การขยายพันธุโดยการแบงหัว ซ่ึงมีหลายวิธี ไดแก 
4.2.1) Scaling วิธีนี้จะผาหัวตามยาวผาน basal plate โดย 1 หัวจะผาแบงออกเปน 

6 สวน แตละสวนลอกกลีบนอกออกใหเหลือ 3 - 4 กลีบ แลวนําไปปกชําใหเกิดรากใน
ทรายผสมขี้เถาแกลบ หรือขุยมะพราวรดน้ําพอชื้น วิธีนี้จะไดหัวเล็ก (Bulblet) วิธีนี้
เปนวิธีที่นิยมมากที่สุด 

4.2.2) Scoring วิธีการนี้จะตัด basai plate ทางดานขวางใหลึกถึงจุดเจริญ อาจผา 2 
- 3 รอยเปนรูปกากบาท 

4.2.3) Coring วิธีการนี้นําเฉพาะจุดเจริญที่อยูสวนกลางของหัวเรียกวา core borer 
หรือ apple corer นําไปชํา 
4.3) การขยายพันธุโดยการแยกหัวยอย (Bulblet) ซ่ึงเกิดจากหัวหลัก หัวใหมที่แยก

ออกมาจะทําหารตัดใบออก ตัดแตงราก และนําไปปลูกในแปลง วิธีการนี้จะขยายพันธุไดชา 
4.4) การขยายพันธุโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปนวิธีการที่ขยายพันธุไดรวดเร็ว จะไดหัว

ขนาดเล็ก ๆ ซ่ึงคลายกับการขยายพันธุดวยวิธี scaling หัวเล็ก ๆ ที่ไดสามารถนําไปชําและนําไป
ผลิตเปนหัวใหญได แตวิธีการนี้จะทําไดรวดเร็วกวาการขยายพันธุดวยวิธีอ่ืนๆ และไดตนที่เหมือน
ตนเดิม  

5) โรคและแมลง 
5.1) Fusarium rot เกิดจากเชื้อ Fusarium spp. มีการทําลายหัว เชนเดียวกับไมหัวชนิด

อ่ืน  
5.2) Red leaf spot เกิดจากเชื้อ Simgonospora spp. จะเขาทําลายที่ใบ ดอก และกานชอ

ดอก ทําใหเกิดเปนจุดเล็ก ๆ สีแดง ซ่ึงตอมาจะขยายขนาดและลามเขาหากัน ทําใหเกิดเปนแผลใหญ
และมีสะเก็ดแผลกลายเปนสีน้ําตาล มีขอบสีแดง อาจจะลามลงไปที่หัวทําใหหัวเนาเละ กําจัดโดย
ขุดและเผาหัวทิ้งเสีย หากเปนเล็กนอยที่ใบใหฉีดพนดวย benomyl  

5.3) Virus Amaryllis mosaic virus ซ่ึงทําใหเกิดลักษณะขอบใบลายเปนสีเขียวออน
และเขียวแก Cucumber mosaic virus ทําใหเกิดใบลายเปนเสนหรือเปนจุดสีเหลืองออน กําจัดโดย
ทําลายตนที่เปนโรค และควบคุมการระบาดของแมลงปากดูด 4. Red spider mite ระลาดในขณะที่มี
ความชื้นในบรรยากาศต่ํา ใบที่เสียหายจะมีสีซีดได ใบที่มีจุดเล็ก ๆ สีแดง ควบคุมโดยการฉีดพน 
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pentee ทุกสัปดาหจนกวาจะหมดการระบาด 5. Thrips ทําลายใบและดอกในสภาพอากาศที่รอนและ
แหง ซ่ึงเปนสภาพที่แมลงชนิดนี้ระบาดเมื่อพบควรฉีดทําลายดวยสารกําจัดแมลงและพยายามรักษา
ความชื้นในบรรยากาศใหช้ืนติดตอกันหลายๆ วัน 
 
3.3 ไฮเดรนเยยี 

 
รูปท่ี 3.5 ไฮเดรนเยีย 

พืชสกุลไฮเดรนเยีย (Hydrengea macrophylla) มีอยูดวยกันประมาณ 80 ชนิดสวนมากจะ
เปนไมพุม และไมเล้ือย มีเพียงไมกี่ชนิดเทานั้นที่เปนไมยืนตน บางชนิดผลิตใบเมื่อเขาสูฤดูหนาว
และบางชนิดก็เขียวขจีตลอดป ความโดดเดนของไมสกุลนี้สวนใหญจะนิยมปลูกเพื่อความสวยงาม
ของดอก เนื่องจากชอดอกที่มีขนาดใหญประกอบกับสีสันสวยงาม ปจจุบันไมดอกชนิดนี้มีการปลูก
ทั่วไปเพราะเปนพืชที่มีอายุหลายป และขยายพันธุไดงาย สามารถปลูกเปนไมประดับ ไมตัดดอก 
และไมกระถาง คาดวาในอนาคตจะสามารถทํารายไดใหกับเกษตรกรผูปลูกไดเปนอยางดี 

1) สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
ไฮเดรนเยียเจริญเติบโตไดดีในดินรวนซุย มีการระบายน้ําดีมีความชื้นสม่ําเสมอเปนไมดอก

ที่ตองการอุณหภูมิประมาณ 14-18 องศาเซลเซียส ตองการแสงปานกลางชอบที่รมรําไร 
2) การตลาด 
ไฮเดรนเยียเปนพืชที่ตลาดตองการสูง เนื่องจากเปนไมดอกที่สามารถปลูกเปนไมประดับ

สวนหรือปลูกเปนไมกระถางผลิตเปนไมตัดดอก และสามารถนํามาทําเปนดอกไมแหงอีกดวยแต
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพันธุของไฮเดรนเยีย ดวยรูปลักษณและความโดดเดนของชอดอกมีแนวโนมความ
ตองการของตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  โดยในป 2546-2548 ตลาดของมูลนิธิโครงการหลวงมีความ
ตองการดอกไฮเดรนเยีย 9,600  9,600 และ 9,600 ชอตอป  ตามลําดับในขณะที่สามารถผลิต
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดเพียง 5,986  9,904 และ 7,150 ชอตอปตามลําดับ  ดังนั้น
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อนาคตและชองทางการตลาดของไฮเดรนเยียยังสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ตองการไดอีกมาก 

3) การขยายพนัธุ 
3.1) วิธีการขยายพันธุ 

ไฮเดรนเยียสามารถขยายพันธุได 2 วิธี คือ การแยกหนอและการปกชํา การปกชําทําได 3 วิธี คือ 
3.1.1) การปกชํายอด ใชยอดที่ไมมีตาดอก ซ่ึงแตกออกมาใหมๆ จากลําตนมาปก

ชํา 
3.1.2) การปกชํากิ่งถัดจากยอด 
3.1.3) การปกชํากิ่งถัดจากยอดแบงครึ่งตามยาว ในกรณนีี้สามารถใชไดเมื่อมี

จํานวนกิ่งชํานอยวัสดใุนการปกชํามี 2 ชนดิ 

− ขุยมะพราวรอนผสมทรายหยาบ อัตราสวน 2:1 

− ถานแกลบผสมทรายหยาบ อัตราสวน 2:1 
การชํากิ่งในโรงเรือนพนหมอก และพรางแสงประมาณ 50 เปอรเซ็นต ระบบพนหมอกควร

พนละอองน้ํ าทุก  20 นาที  ระยะเวลาการพนละอองน้ํ าประมาณ  30 วินาที  ซ่ึงขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอม เชน อากาศ อุณหภูมิ ลม และแสงแดด 

3.2) การอนุบาล 
นําตนกลาที่ยายลงถุงแลวไวในโรงเรือนที่พรางแสง 70 เปอรเซ็นต อุณหภูมิภายใน

โรงเรือนอนุบาลเฉลี่ย 14-18 องศาเซลเซียส ความชื้นสม่ําเสมอ 
3.3) ชวงระยะเวลาที่ใชในการขยายพนัธุ 

3.3.1) การขยายพันธุโดยการแยกหนอ 
ใชระยะเวลาอยูในระหวาง 20-30 วัน จะไดตนกลาที่สมบูรณ 

3.3.2) การขยายพันธุโดยการปกชํา 
ถาปกชําในฤดูรอน และฤดูฝนจะใชเวลา 15-20 วัน แตถาปกชําในฤดูหนาวจะใช
เวลา 20-30 วัน 

4) การเตรียมแปลงปลูกและวิธีการปลูก 
4.1) การเตรียมแปลง  

 ขุดพลิกหนาดินทิ้งไว 10-15 ถาเปนดินที่เคยผานการปลูกมาแลวควรอบดินฆาเชื้อกอนปลกู
ดวย บาซามิค – จี หรือใชเครื่องอบไอน้ํา จากนั้นยกแปลงปลูกกวาง 1 เมตร สูง 15-20 เซนติเมตร 
และขุดรองตามแนวขวางประมาณ 10 เซนติเมตร ระยะระหวางรอง 20-25 เซนติเมตร 
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4.2) การเตรียมดิน 
 ไฮเดรนเยียจะเจริญเติบโตไดดีในดินรวนปนทราย หากดินเปนดินเหนียวและมีอินทรียวัตถุ
ต่ําควรปรับปรุงโครงสรางของดินโดยเติมทรายหยาบ ปุยคอก ปุยหมัก กาบมะพราวสับละเอียด ถา
ดินเปนกรด ควรปรับเปนดางโดยใชปูนขาว หรือโดโลไมท ใหคา pH อยูระหวาง 5.5-7.5 

4.3) เทคนิควิธีการปลูก 
 ไฮเดรนเยียเปนไมดอกที่มีการแตกหนอจากดินทําใหมีทรงพุมกวาง ดังนั้นการปลูกควร
ปลูกสลับฟนปลา ระยะปลูกระหวางตนและระหวางแถว คือ 50x50 ขณะที่ตนกําลังเจริญเติบโต กิ่ง
จะเบียดกันมากทําใหกิ่งมีขนาดเล็ก และเกิดโรคไดงายควรทําการตัดแตงกิ่งที่ไมสมบูรณทิ้ง เหลือ
กิ่งที่จะใหดอกประมาณ 7-10 กิ่ง ในหนึ่งตนเมื่อปรับปรุงสภาพตน สําหรับการตัดแตงอาจตัดยอด
เพื่อรักษาทรงพุมโดยตัดทิ้งประมาณ 1 นิ้ว สําหรับตนเล็กและ 3-5 นิ้ว สําหรับตนใหญ 

5) การดูแลรักษา 
5.1) การจัดการดานความเขมแสง 

หลังจากปลูกควรพรางแสงดวยซาแรน 50 เปอรเซ็นต ไฮเดรนเยียบางสายพันธุกานจะสั้น 
ดังนั้นควรพรางแสง 50-75 เปอรเซ็นต เพื่อใหความเขมแสงนอยลงจะทําใหกานดอกยาวขึ้นไดตาม
มาตรฐาน 

5.2) ปุย 
 

ตารางที่ 3.1 สูตรแมปุย หรือ Stock ปุยน้ํา ที่ใชกับไฮเดรนเยีย 

แมปุย น้ํา 200 ลิตร น้ํา20 ลิตร 

  ถัง A ถัง B ถัง A ถัง B 

1. กรดไนตริก HNO3 100 ซีซี 200 ซีซี 20 ซีซี 40 ซีซี 
2. โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต NH4H2PO4 (12-60-0) 4.8 กิโลกรัม - 960 กรัม - 
3. โปแตสเซียมไนเตรท KNO3 (13-0-46) 4 กิโลกรัม 4 กิโลกรัม 800 กรัม 800 กรัม 
4. แคลเซียมไนเตรท Ca(NO3)H2O (15-0-0) - 5.4 กิโลกรัม 520 กรัม 1,080 กรัม 
5. แมกนีเซยีมซัลเฟต MgSO4 7H2O 2.6 กิโลกรัม - 50 กรัม - 
6. ยูนิเลท Unilate 250 กรัม - - - 
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5.3) โรคและแมลงศัตรูพืช โรคที่สําคัญของไฮเดรนเยีย คือ  
5.3.1) โรคใบจุด 
การแพรระบาด เกิดจากเชื้อรา Phyllosticta หรือ phoma sp. อาการเกิดที่ใบจะเปน

จุดวงซอนๆ กันแผลเปนสีน้ําตาล ถาพบที่ดอกกลีบดอกจะแสดงอาการจุดซอนเปนวง 
การปองกันและกําจัด ตัดใบที่พบแลวนําไปเผาหลังจากนั้นพนดวยสารเคมี 
5.3.2) โรคราแปง 
การแพรระบาด เกิดจากเชื้อรา Oidium sp. อาการจะพบเสนใยสีขาวของเชื้อราปก

คลุมอยูดานหลังใบ และทองใบ เมื่ออาการรุนแรงใบจะเปนสีมวงและหงิก 
การปองกันและกําจัด ฉีดพนสารเคมีประเภทดูดซึมที่มีประสิทธิภาพในการใช

กําจัด 
5.3.3) แมลงศัตรูพืช ที่สําคัญของไฮเดรนเยีย คือ 
(1.) ไรแดง จะดูดกินน้ําเลี้ยงทั้งใบและดอก ทําใหเกิดอาการดางเปนจุดๆ ที่ใบจะ

เปลี่ยนเปน สีน้ําตาลและหงิกงอ ถาพบในดอกตูมทําใหดอกชะงักการเจริญเติบโตไมยอมบาน ถา
พบในดอกบานจะทําใหกลีบดอกเหี่ยวแหงเร็วกวาปกติ 

(2.) เพล้ียไฟ จะดูดกินน้ําเล้ียงทั้งใบและดอก ทําใหใบหงิกงอ กลีบดอกช้ํา ดอกจะ
มีสีซีด 

(3.) หนอน จะเขาทําลายโดยกัดกินใบและดอก 
(4.) มวนลําไย ขับสารออกมาทําใหบริเวณใบออนและดอกมีลักษณะเปนรอยไหม 

5.4) การใหน้ํา 
วิธีการใหน้ํา ควรใหในตอนเชาเพราะใบพืชสามารถแหงไดเร็วในตอนสาย ซ่ึงจะลดการ

ระบาดของโรคบนใบได และการควบคุมปริมาณน้ําในดินใหอยูในระดับที่ไมแหง และไมแฉะ
จนเกินไป จะมีผลดีตอการเจริญเติบโตชองระบบรากซึ่งจะสงผลใหดอกมีคุณภาพมากขึ้น 

6) การเก็บเกี่ยว 
6.1) ระยะเก็บเกี่ยว 

การสรางดอกจะเริ่มในชวงกลางเดือนเมษายน และบานในตนเดือนมิถุนายนหรืออยางนอย 
หากลาชาก็จะบานในชวงปลายเดือนมิถุนายนแลวแตสายพันธุ และความสมบูรณของตนตัดเมื่อ
ดอกยอยในชอบานได 50 เปอรเซ็นต ของชอดอกตัดแตงใบที่โคนกานดอกใหเหลือใบที่ถัดจากดอก
ลงมา 2 คูใบ 
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6.2) วิธีการเก็บเกี่ยว 
ในการเก็บผลผลิตควรเตรียมถังใสน้ําเขาไปในแปลงดวย เพื่อใหดอกไดรับน้ําทันทีจากนั้น

นําดอกมาตัดแตงและคัดเกรดแลวนําไปแชสารเคมี (Pulsing) นาน 3 ช่ัวโมง เพื่อยืดอายุการปก
แจกันใหนานขึ้น 

6.3) การจัดมาตรฐานดอก 
เกรด 1 ความยาวกานชอ 30 เซนติเมตรขึ้นไป เสนผานศูนยกลางพุมดอก 20 เซนติเมตรขึ้นไป 
เกรด 2 ความยาวกานชอ 25 เซนติเมตรขึ้นไป เสนผานศูนยกลางพุมดอก 15 เซนติเมตรขึ้นไป 
เกรด 3 ความยาวกานชอ 20 เซนติเมตรขึ้นไป เสนผานศูนยกลางพุมดอก 10 เซนติเมตรขึ้นไป 

6.4) สภาพแวดลอมขณะเก็บเกี่ยว 
ชวงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวควรเปนชวงเชาประมาณ 06.00 น.-09.00 น. เพราะถา

หากเก็บเกี่ยวสายเกินไปแดดจะแรงทําใหดอกเหี่ยวงาย 
7) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

7.1) การ Pulsing (สวนประกอบของสารเคมียืดอายุการใชงานใหนานขึ้น และวิธีการ
แช) 

7.1.1) สารเคมีที่ใช แชไฮเดรนเยียเพื่อใหดอกมีอายุการใชงานนานขึ้น คือ 8 ไฮด
รอกซีคิวโนลีนซัลเฟต กรดซิตริก และน้ําตาล 

7.2 วิธีการเตรียมสารละลาย 
7.2.1) นํา 8HQS 200 ppm หรือ 0.20 กรัม ละลายในน้ํากลั่นหรือน้ําสะอาด 200 

มิลลิลิตร แลวคนใหละลาย 
7.2.2)  นํากรดซิตริก 200 ppm หรือ 0.20 กรัม ละลายในน้ํากลั่นหรือน้ําสะอาด 

200 มิลลิลิตร แลวคนใหละลาย 
7.2.3) นําสารละลายขอ 2 เทลงในสารละลายขอ 1 แลวคนใหเขากัน 
7.2.4) นําน้ําตาล 20 กรัม เทในสารละลาย ขอ 3 แลวคนใหน้ําตาลละลายแลวปรับ

ปริมาตรโดยการเติมน้ํากลั่นหรือน้ําสะอาด ใหไดสารละลาย 1,000 มิลลิลิตร (1 ลิตร) 
7.2.5) จะไดสารละลายแชไฮเดรนเยียปริมาตร 1 ลิตร 

เมื่อไดสารละลายตามที่ตองการแลว นําไฮเดรนเยียที่ตัดจากตนแชในสารละลายที่เตรียมไว
นาน 3 ช่ัวโมง หลังจากนั้นนําดอกไฮเดรนเยียที่แชสารละลายมาหุมโคนกานดวยสําลีชุบสารละลาย
หรือใชหลอดพลาสติกบรรจุสารละลายสวมที่โคนกานดอก 
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7.3) อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการรักษา 
สําหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการรักษา ถาเก็บไวในหองเย็นอยูในระหวาง 5-7 องศา

เซลเซียส แตถาไมเก็บไวในหองเย็นอุณหภูมิไมควรเกิน 30 องศาเซลเซียส 
 

 


