
 

 
เรียบเรียงโดย นางสาวมณฑกาฬ  ลีมา   นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 

   

 

  ชื่อสามัญ: ทิวลิป (Tulip)  

  ชื่อวิทยาศาสตร: Tulipa spp. L. 

  ชื่อวงศ: Liliaceae 

 

ลักษณะทั่วไป:  

เปนไมหวัขนาดส้ัน มีหัวแบบหัวหอม มีใบ 2-
3 ใบ   
ใบ รูปใบรีถึงใบหอก สีเขียวเขม   

 ดอก รูปถวยขนาดใหญ มีท้ังสีเดียวและหลายสี มีกลีบดอกช้ันเดยีว 5-6 กลีบ หรือกลีบดอกซอน 
ขอบกลีบเรียบหรือหยกัเวาเปนคล่ืน มีสีสันที่หลากหลาย เชน สีขาว เหลือง ชมพู  แดง มวง หรือดอกสองสี 

 

การขยายพันธุ:ขยายพนัธุ: เพาะเมล็ด (5-7 ปจึงออกดอก) หรือใชหวัปลูก   

ความเปนมา:  

 ทิวลิปมีถ่ินกําเนิดอยูในทวีปเอเชียและแถบเมดิเตอรเรเนยีน โดยพบจากบริเวณอามาเนีย จนถึง
แถบเทือกเขาเทียนชาน ซ่ึงเปนเสนแบงประเทศจีนกับสหภาพโชเวียตในสมัยนัน้  นอกจากนี้ ยังพบใน
แถบประเทศตุรกี อิรัก และอิหรานดวย  ไดมีบันทึกไววา ในป ค.ศ. 1554 ทิวลิปไดถูกนําเขาสูยุโรป
ตะวนัตกเปนคร้ังแรกจากประเทศตุรกี จากน้ันไดแพรหลายไปยังประเทศตางๆ ท่ัวท้ังยุโรป โดยเฉพาะใน
แถบตอนบนของประเทศฝร่ังเศสและเนเธอรแลนด มีการพัฒนาพันธุทิวลิปกันอยางกวางขวาง ในตนคริส



ศตวรรษท่ี 20 ธุรกิจการคาหวัพันธุทิวลิปกเ็ร่ิมท่ีจะขยายตัวอยางมากมายในประเทศเนเธอรแลนด จนเปน
สินคาสงออกหลักท่ีเปรียบเสมือนสัญลักษณของประเทศ 
จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ ประเทศเนเธอรแลนดยังมีสวน Keukenhof ซ่ึงเปนสวนแสดงพันธุและดอกทิว
ลิปในฤดูกาลท่ีมีช่ือเสียง มีผูเขาชมจํานวนมากจากทุกมุมโลกทุกป 

ทิวลิปกับประเทศไทย:  

 เนื่องจากความสวยงามของดอกทิวลิป ทิวลิปเปน 
ไมตัดดอกท่ีนยิมในตลาดโลก มีมูลคาการซ้ือขายลําดับ
ตนๆ ในตลาดประมูลเนเธอรแลนด  และประเทศไทยมี
การนําเขาดอกทิวลิปมากข้ึนทุกป เนื่องจากไมสามารถ
ผลิตหัวพันธุและผลิตดอกทิวลิปไดเอง  กรมสงเสริม
การเกษตรเองไดเหน็ความสําคัญของทิวลิปในเชิงธุรกิจ 
ในปลายป 2538 ไดนําหวัพนัธทิวลิปเขามาปลูกศึกษา

ทดสอบ ณ ศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูงดอยผาหมน 

อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซ่ึงมีพื้นท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเล
ประมาณ 1,000 เมตร  ประมาร 10 สายพันธุ  ผลการศึกษา
ทดสอบในการผลิตทิวลิปตัดดอกเปนท่ีนาพอใจ ท่ี
ประเทศไทยสามารถผลิตทิวลิปตัดดอกได แมจะออกดอก
สวยงามในระยะส้ันๆ เนื่องจากอุปสรรคเร่ืองความรอนก็
ตาม  แตยังขาดวิทยาการและความพรอมในการผลิตหัว
ทิวลิปเชิงการคาได จึงตองมีการนําหวัพันธุท่ีผานการ
บังคับใหพรอมออกดอกมาจากตางประเทศเขามา
ปลูกแทน   

แปลงปลูกศึกษาทดสอบทิวลิปที่ดอยผาหมน จ.เชียงราย 

 นับเปนเร่ืองท่ีนายินดีสําหรับคนไทยอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือ นายกลาส คูไดค เกษตรกรชาวดัตช
เจาของ บริษัท FA.P. Koeddiik & Zn  ซ่ึงไดรับแรงบันดาลใจ จากความประทับใจในความจงรักภกัดี
ของประชาชนชาวไทยท่ัวไประเทศ ในชวงการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
“ในหลวง” ตั้งช่ือดอกทิวลิปสายพันธุใหมท่ีคนพบ และเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2552 ท่ีผานมา กระทรวง
การตางประเทศไดรับแจงจากสํานักราชเลขาธิการ วา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ พระราชทานช่ือดอกทิวลิปพนัธุใหมนีว้า “King Bhumibol” 

 



ดอกทิวลิป “King Bhumibol” เปนดอกทิวลิปท่ีมีสี
เหลืองนวลทั้งดอก ความสูงของดอกและกานรวม 45 
เซนติเมตร ไดรับการพัฒนาสายพันธุจากดอกทิวลิป 
พรินซ คลอส (Prince Claus) ซ่ึงมีตนกําเนดิมาจากดอก
ทิวลิปสายพนัธุ จูดิส เลสเตอร (Judith Leyster) อันเปน
สายพันธุท่ีดมีากสายพันธุหนึ่งในบรรดาสายพันธุดอก
ทิวลิป ของเนเธอรแลนด และไดรับพระราชทานช่ือ
จาก พรินซ คลอส (Prince Claus) พระราชสวามีใน
สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ แหงเนเธอรแลนด 

การปลูกทิวลิปเพ่ือตัดดอก 

 ลักษณะของหัวพันธุทิวลิป 

หัวพันธุทิวลิป ท่ีนําเขามาจากตางประเทศนั้น จะผานขบวนการเก็บ
รักษาหวัในอุณหภูมิตางๆ กนั เพื่อทําใหหวัพรอมท่ีจะปลูกและ
สามารถใหดอกท่ีสมบูรณได หัวทิวลิปไดรับการเก็บเกีย่วในฤดูรอน  
จากนั้นจะถูกเก็บในอุณหภมิูปานกลาง (~17-20 oC) เพื่อกระตุนให
หัวสรางตาดอก (กลาง-ปลายสิงหาคม) จากน้ันจึงลดอุณหภูมิลงที่ 5-
7 oC (pre-cooling) เพื่อใหไดรับความเย็นเพียงพอสําหรับการยืดตัว
ของดอกเม่ือนาํไปปลูก เปนเวลาอยางนอย 12-13 สัปดาห จากนั้นจึง
สามารถนําไปปลูกลงดินหรือกระถางได 
 
 

การปลูกและการดูแลรักษา: 

วัสดุปลูก:  ดินท่ีมีโครงสรางที่ดี ดินรวน การระบายนํ้าดี  
ปราศจากโรค ความเปนกรดเปนคา pH 6-7 มีเกลือตํ่า หรือคา EC < 1.5 mS 
(ไมควรใชปุยคอก) 

สภาพปลูก: อากาศเยน็ แสงแดดจัดหรือมีแสงแดดมาก 

การปลูก:  - ปลูก 200-300 หัว ตอตารางเมตร หรือ 
ปลูกระยะหาง 15 x 15 ซม. 

 - ปลูกใหวัสดปุลูกกลบเหนือหัว 2 – 4 ซม. 

หัวพันธุทิวลิป 



 - หัวพันธุหากยังไมปลูกทันที ตองเก็บในอุณหภูมิ  
5 oC (เก็บไดประมาณ 1-2 สัปดาห) 

 - เม่ือหวังอกได 5 – 10 ซม. จะตองตรวจสอบวาหวัเนาหรือไม โดยหัวท่ีไมงอก
หรืองอกชามาก อาจเกดิจากการติดเช้ือรา ฟวซาเรียม  ตองขุดหัวเหลานี้ข้ึน เพื่อปองกันความเสียหายหวั
ขางเคียง 

 อุณหภูมิ: ควรใหวัสดุปลูกมีอุณหภูมิประมาณ 10 oC  หรือตํ่ากวานีใ้นชวง 2 สัปดาหแรก
หลังปลูก และหลังจาก 2 สัปดาห เคร่ืองปลูกควรมีอุณหภมิู 15 oC  อาจทําใหดนิเยน็โดยวิธีตอไปนี ้

1. คลุมดินดวยฟางหรือวัสดุคลุมดิน 
2. ใหอากาศภายในโรงเรือนถายเทไดสะดวก 
3. กอนและหลังปลูกควรรดดวยน้ําเย็น 
4. พรางแสง 

 การใหน้ํา: น้ําสําคัญมากในการปลูกทิวลิป หากแหงเกินไป ใบและดอกจะเสียคุณภาพได ฉะนั้น 
จะตองตรวจเชคระบบใหน้ําและปริมาณน้าํอยางสมํ่าเสมอ หลังปลูกควรใหน้ําดวยระบบสปริงเกอร
เพื่อใหรากเดนิไดดี  
แตหากน้ํามากเกินไปอาจทําใหรากเนาได 

 การใหปุย: เร่ิมใหปุย 10-14 วัน หลังปลูก ใหปุยสูตร 15-0-0 อัตรา 2 กิโลกรัม ตอพื้นท่ี 100 ตาราง
เมตร  
ทุกสัปดาห 
 การเก็บเก่ียว: ตนทิวลิปจะใหดอกประมาณ 4 – 6 สัปดาห  ระยะท่ีเหมาะสมในการตัดดอก คือ 
เม่ือดอกยงัตูมอยู และเห็นสีแลวประมาณคร่ึงดอก จากน้ันจึงเขากํา และแชในน้าํเยน็ 5 oC ประมาร 30 – 60 
นาที หลังจากนั้น อาจเก็บไดหลายวิธี  ท้ังนี้ ท้ัง 3 วิธี ควรเก็บในหองเยน็อุณหภูมิ 0-2 oC  และความช้ืน
สัมพัทธเกิน 90% ดังนี ้

1. ตัดดอกแชน้ํา  ใชเก็บระยะส้ัน 
2. ตัดดอกเก็บแหง โดยหอดอกใหแนนและวางในแนวนอน 
3. ถอนท้ังหัวและเก็บแหง 

 การใชประโยชน:  ไมตัดดอก  ไมกระถาง  ไมประดับแปลง   

 

 อยางไรก็ตาม  แมวาการผลิตทิวลิปเพื่อตัดดอกในประเทศไทยยังไมแพรหลายมากนกั แตปจจุบันมี
การนําหวัพันธุทิวลิปมาปลูกเพื่อปลูกเปนไมกระถาง ปลูกประดับตกแตงสถานท่ี และเพื่อเปนแหลง
ทองเท่ียวในหลายๆ ท่ี โดยเฉพาะในจังหวดัภาคเหนือ  และในชวงปลายปซ่ึงเปนฤดหูนาวของไทย เปนชวง



ท่ีทิวลิปออกดอกบานสะพร่ังรับหนาหนาวและรอรับนกัทองเท่ียวในชวงเทศกาลวนัหยดุปใหม จงัหวัด
ตางๆ ก็มีการจดังานและประชาสัมพันธเชิญชวนใหนักทองเท่ียวไปชมสวนทิวลิปกนั โดยไมตองเดนิทาง
ไปตางประเทศ เชน งานไมดอกไมประดบัท่ีจังหวัดเชียงราย  งานไมดอกไมประดบัท่ีอําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม  และท่ีดอยผาหมน จังหวัดเชียงราย เปนตน  

ซ่ึงมักจัดงานในชวงปลายเดอืนธันวาคมถึงตนเดือนมกราคมของทุกป  นอกจากนี้ อีกแหงหนึ่งท่ีไมไกลจาก
กรุงเทพฯ เปนการปลูกทิวลิปท่ีใชเทคโนโลยีการบังคับหวัและการปลูกจากอิสราเอล และนําเขาหวัพนัธุจาก
เนเธอรแลนด  
ก็มีทิวลิปจัดแสดงใหชม ท่ี “สวนทิวลิปนนท” ทานท่ีช่ืนชอบดอกทิวลิปอยาพลาดไปชมกันนะคะ ตั้งแต
วันท่ี  
2 ธันวาคม 2552 ถึง 31 มีนาคม 2553 นี้เทานั้น 
 สงทายกันเล็กนอยท่ีความหมายของดอกทิวลิปพอเปนกระสัย   
ดอกทิวลิป หมายถึง การฝากรักใหอีกฝายรับรู  ทิวลิปสีแดง เปนดอกไม 
แหงการสารภาพรัก หากไดดอกทิวลิปสีแดงจากใครแสดงวาคนผูนัน้ 
ตกหลุมรักคุณแลว  แตสําหรับทิวลิปสีเหลือง จะมีความหมายท่ีตางไป 
คือ รักท่ีส้ินหวัง   ขอใหทุกคนท่ีช่ืนชอบทิวลิป  สมหวงัในความรักทุกคนนะคะ 
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