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ชื่อสามัญ  : 
ชื่อวิทยาศาส
Euphorbia 
Euphorbia I

วงศ ์:  EUP
ชื่ออื่น ๆ : บ

1.บท

คงทนในการ
ปี เกษตรกร
เกษตรกรปร
ประเทศในก

ค
ก็จะเปลี่ยนเป
คริสต์มาส  
ภาคเหนือ โด
เนื่องจากสภ

ต
เหลืองออกเป็
จํานวนมาก 
สัปดาห์  ซึ่งต
คริสต์มาสจะ
เปลี่ยนสีหลัง
การเปลี่ยนแ
และพันธ์ุพ้ืน

2.พัน

การป
พันธ์ุได้ง่าย ซึ

 Poinsctia 
สตร์ :   
pulcherrim

Ieucocephala

HORBIACEA
บานใบ (เหนือ

ทนํา 

“คริสต์มาส”
รประดับเป็นเว
จะผลิตต้นคริ
ระมาณ 150 
ารผลิตต้นคริส

คริสต์มาส เป็
ป็นสีแดงไปทั้
ทําให้มีการเ ี
ดยเฉพาะที่จัง
าพอากาศมีค

ต้นคริสต์มาส
ป็นช่อที่ยอดโด
 ซึ่งจะเริ่มแท
ต้นคริสต์มาส
ะออกดอกแล
งจากท่ีต้นออ
แปลงของใบเป็
เมือง เป็นต้น

นธ์ุ  

รับปรุงพันธ์ุเป็
ซึ่งปัจจุบันมีพั

a Wild. ex  
a Lotsy.   (ค ิ
E 

อ) โพผัน สองร

”  หรือ  “พอ
วลานาน  โดย
ริสต์มาสได้มา
ล้านบาทซึ่งบ
สต์มาส 

นไม้ดอกทรงพ
ั้งต้นมองดูสว
รียกว่า  คริส
งหวัดเชียงให
วามเหมาะสม

 มีลักษณะเป็
ดยมีดอกเพศ
งช่อดอกประ
เป็นพืชวันสั้น
ละใบจะเปลี่ย
กดอกแล้วโด
ป็นสีแดงหรือ
 

ป็นเวลานานท
ันธ์ุที่ได้รับคว

Klotzsch  (ค
ริสต์มาสขาว)

ระดู (กรุงเทพ

ยเซทเทีย” (
ยอําเภอภูเรือ 
ากกว่า 2 ล้า
บ้านหนองแซ

พุ่มที่มีสีสดสว
ยงามเป็นที่นิ
สต์มาส  แทน
หม่แต่ปัจจุบัน
ม    

นไม้พุ่มสูง 1-
ผู้ และเพศเมี
มาณเดือนกัน

น(short-day  
นสีโดยธรรม
ยปกติจะออก

อสีอ่ืน ทั้งนี้ ขึ้

ทําให้มีการคดั
ามนิยมและผ

คริสต์มาส

คริสต์มาสแดง
) 

พ) 

Poinsctia )  
 จังหวัดเลย 
านกระถาง แ
ง ตําบลสานต

วยงามที่ใบ  เมื
ยมของผู้ชอบ
นต้นพอยเซท
ที่อําเภอภูเรือ

-3 เมตร ใบค
ยอยู่บนช่อเดยี
นยายนถึงเดือน

plants)  เมื่อ
ชาติ เสน่ห์ขอ
กดอกในระหว
้นอยู่กับสายพ

เลือกพันธ์ุกัน
ลิตเป็นการค้า

ส 

ง) 

เป็นไม้ดอกไ
เป็นเมืองไม้ด
ละไม้ดอกไม้ป
ตม  อําเภอภูเ

มื่อย่างเข้าสู่ฤด
บดอกไม้โดยทั่ว
เทีย  เดิมต้น
อได้มีการส่งเส

คล้ายรูปไข่ปล
ยวกันและมีใบ
นตุลาคมดอก
อได้รับแสงน้อ
องต้นคริสต์ม
ว่างปลายเดือ
พันธ์ุ พันธ์ุสีแด

อย่างต่อเนื่อง
าอยู่ 3  สีใน 4

ไม้ประดับที่มี
อกที่ใหญ่แห่ง
ประดับอ่ืนๆ 
เรือ จังหวัดเล

ดูหนาวตั้งแต่เ
ัวไป  จึงมักนํา
นคริสต์มาสจ
สริมปลูกต้นค

ลายแหลม ขอ
บประดับสีแด
กพัฒนาและบ
อยกว่า    12 
มาสจะอยู่ที่กา
นตุลาคมถึงมี
ดง ได้แก่ พัน

ง  ประกอบกบั
4 สายพันธ์ุดัง

ความสวยงาม
งหนึ่งของประ
ซึ่งสามารถทํา
ลย เป็นแหล่งใ

เดือนพฤศจิกา
ามาประดับใน
ะมีการปลูกกั
คริสต์มาสมาตั

อบใบหยัก 2-3
งอยู่โดยรอบช
านเต็มที่ประม
ช่ัวโมง 20 น

ารเปลี่ยนสีขอ
มีนาคม หลังจ
นธ์ุฟรีดอม     

บต้นคริสต์มา
งนี้ 

มและมีความ
ะเทศในแต่ละ
ารายได้ให้แก่
ใหญ่ที่สุดของ

ายนใบที่เขียว
นช่วงเทศกาล
กันมากที่ทาง
ต้ังแต่ปี 2536

3 หยักดอกสี
ช่อเกสรตัวผู้มี
มาณ    8-10

นาที ต่อวันต้น
องใบซึ่งใบจะ
จากนั้นจะเกิด

 พันธ์ุใบโพธ์ิ

สมีการกลาย
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ะ
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3.กา

ขาวใช้ส่วนย
เดือนมิถุนาย
เต็มที่    ต้นค

ในอัตราส่วน
20  ลิตร  ก่อ

รขยายพันธ์ุ

ใช้วิธีปักชํา 
ยอดและรากใ
ยน  แต่เดือนที
คริสต์มาสเริ่ม

ประมา
สะอาด
เมื่อตัด
โซเดียม

น  7:5:5  โดย
อนชํา   

 

โพธ์ิ  แ
การผลิต
 

ทรงพุ่ม
ขาว ก้า
มากขึน้

 

ธ์ุ 

คริสต์มาสแด
ในการชํา  ซึ่ง
ที่เหมาะสมใน
มมีการเปลี่ยนสี

1.  ใช
าณ  5-6  นิ้
ดและคมในกา
ดแล้วควรแช่ทํ
มไฮโปคลอไรด

2. นํา
ยใช้ฮอร์โมนเร่

ใบมีรู
ขยาย

เป็นสี
มีขน
ความ
เนื่อง

ใบโพ

3. พัน
ต่ใบเป็นสีเหลื
ตน้อยทีสุ่ด 

4. พัน
มสูงกว่า 3 พ
านใบสีเขียว 
น  

ดงและคริสต์ม
งมีการขยายพั
การขยายพันธ
สคีัดเลือกจาก

ช้การตัดยอดช
นิ้ว    ส่วนกิ่งย
รตัดก่ิงชํา  คว

ทําความสะอา
ด์ ผสมน้ําอัตร
ายอดที่ได้เลือ
งราก  IBA  ช

1.  พ
ปร่างคลายใบ
พันธ์ุง่ายและ

2. พั
สีแดงเช่นเดียว
าดเล็กและท
มสวยงามได้ร
จากขยายพัน

พธ์ิ 

นธุ์สเีหลือง  มี
ลอืง  ก้านใบสี

นธุ์สีขาว มีลั
พันธ์ุแรก ใบมี
ปัจจุบันได้รับ

มาสเหลืองสา
พันธ์ุมากในช่ว
ธ์ุคือช่วงเดือน
กก่ิงไม่แก่เกินไ

ชํา  (tio-cutt
ยาวประมาณ 
วรมีการฆ่าเชื้
าดด้วยน้ํายาป้
ราส่วน  1:10
อกมาทําการปั
ชนิดผงเข้มข้น

พันธุ์ใบโพธิ์
บโพธ์ิ  เป็
มีความต้องกา
พันธุ์ฟรีดอม
วกับพันธ์ุใบโพ
ทรงพุ่มแน่น
าคาดี  แต่มีก
นธ์ุ และดูแลย

มีลักษณะคล้า
สเขียวเข้ม  เป็

ลักษณะเป็น
มีขนาดเล็กสี
บความนิยม

ามารถตัดชําไ
วงเดือนมกรา
นมกราคม  เนื่
ไปโดยมีขั้นตอ

ting  หรือ  te
 5-6  นิ้ว  
้อ  ก่ิงควรตัดใ

ป้องกันกําจัดเ

ปักชําในวัสดุเ
น  2,500  pp

 มีลักษณะเป็
ป็นพันธ์ุที่มีกา
ารของตลาดม
ม มีลักษณะ
พธ์ิ  แต่ใบจะ
กว่าทําให้มี
การผลิตน้อย
ยากกว่าพันธ์ุ

ยพันธ์ุใบ
นพันธ์ุที่มี

ได้จากส่วนยอ
าคมถึงเดือนพ
นองจากเป็นชว่
อนในการขยา

erminal-cutt
  โดยเลือกจา
ในตอนเช้าหรื
ช้ือ  5% แค

เพาะคือแกลบ
pm  หรือชนิด

ป็นสีแดง  ก้าน
ารผลิตมากที่ส
มาก 

อดและกิ่ง  ส่ว
พฤษภาคม  แ
วงที่ก่ิงพันธ์ุมีค
ยพันธ์ุดังนี้ 

ting)  หากเป็
ากก่ิงที่สมบูร
รือตอนค่ําเพื่อ
คลเซียมไฮโป

บดิบ  แกลบ
ดน้ํา B1  60 

นใบสีแดงเข้ม
สุด เนื่องจาก

วนคริสต์มาส
แต่ไม่ควรเกิน
ความสมบูรณ์

นยอดตัดยาว
ณ์  โดยใช้มีด
อจะได้อวบน้ํา
ปคลอไรด์หรือ

เผา  และดิน
 C.C.  ต่อน้ํา

ม  
ก
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น
ณ์
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พลาสติก  15
ก่ิงจะเกิดแค
ให้เกิดการงอ

ปุ๋ยเคมีสูตร  
หยอดลงถุงห
พ่นสารป้องก
แล้วควรย้าย

ได้   ซึ่งปลูกไ

ทําให้ได้ต้นพ
เนื่องจากต้อง

โรงเรือนสูงป
ความช้ืนในโร

จัดการได้ดังนี

 
 
 
 
 

3. ควรรดน
5-20  วัน  โด
ลลัส  ควรทิ้ง
อกได้เร็วขึ้น ทํ

4. หลังจาก
25-5-5 ผสม

หรือกระถางที่
กันกําจัดเชื้อร
ปลูก 
5. ในการจั

ไว้ในแปลงผลิ

ปัจจุบันนอก
พันธ์ุที่ดี  ปล
งใช้ห้องปฏิบัติ

4.1 สภาพแ
ต้องการอาก

ประมาณ  1.8
รงเรือน 

 4.2 ระยะป

การวางระย
นี้ 

น้ําอย่างสม่ําเส
ดยไม่ต้องรดน้ํ
ช่วงรดน้ําและ

ทาํการตัดแต่ง 
กปักชํา 14-21
มกับน้ํารดอัต

ที่อนุบาลหากใ
รา  เมื่อต้นแล

จัดทําแปลงพัน
ลติมีการทําร่อ

กจากการขยา
อดจากโรค  
ติการที่ปลอด

4.

ใหญ่  ซึ่ง
1:1:1  เพื

แวดล้อม 
กาศเย็นในกา
 - 2  เมตร  แ

ปลูก 

ยะต้นกล้าควร

สมอให้น้ําวัน
้า  เนื่องจากย
ะผสมยากันรา
2 ครั้งแล้วนํา

1  วัน  ราก
ตราปุ๋ย  1  กิ
ใบมีสีซีดลดกา
ละใบสีเขียวเข้

นธ์ุนั้นควรมีก
งระบายน้ําหรื

ายพันธ์ุด้วยกา
และสามารถ
เชื้อและผู้เพา

การปลูกแล

หลังจาก
มีส่วนผสมขอ

พ่ือการจัดการ 

ารปลูก  ควร
และมีการล้อม

รจัดการให้มีร

เว้นวัน    กร
ยอดเป็นส่วนที
าและปุ๋ยสูตร
ากล้าที่ชําออก
จะเริ่มงอกให้
กิโลกรัมต่อน้ํา
ารให้ปุ๋ยลง   
้มประมาณ  1

ารจัดการระบ
รือบริเวณเนิน

ารตัดชําแล้ว 
ถขยายได้ปริม
าะเลี้ยงต้องมีค

ละการดูแลรั

กล้าติดรากดี
องวัสดุเพาะป
 ซึ่งมีข้อควรค

มีการจัดทําโ
มโรงเรือนเพือ่

ะยะที่เหมาะส

รณีชํายอดต้อง
ที่ชํ้าได้ง่าย  ห
เจือจาง  1  
กแดด 
ห้รดน้ําเช้า-เย็น
า  20  ลิตร
และหากมีอา

12-24  วัน  มี

บาดน้ําให้ดี  เ
นเพื่อป้องกันน้ํ

 ยังใช้วิธีการเ
มาณมาก  แต
ความรู้ความชํ

รักษา 

แล้ว  ควรทํา
ระกอบด้วย  
คํานึงและพิจา

รงเรือนเพื่อพ
อป้องกันโรคแม

สมเพื่อป้องกัน

งกกในโรงเรือ
ลังปักชํา 7  วั
ครั้งเพื่อกระต้

น  โดยให้ปุ๋ยใ
รให้ทางสายยา
าการยอดยืดใ
มีรากงอกเต็ม

เพราะอาจทํา
น้ําขัง 

เพาะเลี้ยงเนื้อ
ต่ต้นทุนในกา
านาญในการผ

การย้ายปลูกล
แกลบดิบ  แ
ารณาดังนี้ 

พรางแสง  ด้ว
มลงที่มากับอ

ันโรคและแมล

อน
วัน
ตุ้น

ใช้
าง
ให้
มที่

าให้เกิดโรครา

อเยื่อในการข
ารผลิตก็จะสู
ผลิตอีกด้วย 

ลงในกระถาง
แกลบเผาและ

วยตาข่ายพรา
ากาศแล้วยังเ

ลง  โดยเฉพา

กเน่าโคนเน่า

ยายพันธ์ุ  ซึ่ง
งตามไปด้วย

งหรือถุงขนาด
ดิน  ในอัตรา

างแสง  60%
เป็นการรักษา

าะโรคยอดยืด

า

ง
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ตารางที่ 1  ระยะห่างในการวางต้นคริสต์มาส 
 

เดือนทีป่ลูก ระยะหา่งระหว่างต้น  
ระหว่างแถว จํานวนตน้/ตารางเมตร ขนาดกระถางใน  

(กรณีปลูกลงกระถาง)

มีนาคม 18X18  นิ้ว 5 12  นิ้ว 

เมษายน 15X15  นิ้ว 7 10  นิ้ว 

พฤษภาคม 12X12  นิ้ว 11 8  นิ้ว 

มิถุนายน 8X8  นิ้ว 25 6  นิ้ว 

 

4.3 การเตรียมพื้นที่ 

เนื่องจากต้นคริสต์มาสเกิดโรครากเน่าโคนเน่าได้ง่าย  หากเตรียมพ้ืนที่ไม่ดี  มีน้ําขังอาจทําให้เกิดโรคได้  
ดังนั้นจึงควรมีการปรับที่ให้มีการระบายน้ํา  หากเป็นที่ลาดชันจะเหมาะสมอย่างยิ่ง  แต่ถ้าเป็นพื้นที่ราบควรมีการทํา
ร่องระบายน้ําให้ดี 

4.4 ฤดูกาลปลูก 

สามารถขยายพันธ์ุได้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม  ไม่ควรเกินเดือนมิถุนายน  แต่เดือนที่
เหมาะสมในการขยายพันธ์ุคือช่วงเดือนมกราคม  เนื่องจากเป็นช่วงที่ก่ิงพันธ์ุมีความสมบูรณ์และแตกรากง่าย 

4.5 การปลูก 

เมื่อย้ายต้นกล้าแล้วควรจัดการระบายน้ําให้ดีตัดแผ่นพลาสติกตัดขนาด 12นิ้ว X 12 นิ้ว  หรือใช้ก้อนอิฐ
บล็อกหรืออิฐมอญ  รองก้นถุงเพื่อป้องกันโรคโคนเน่า  และไม่ให้รากลงดิน 

4.6  การใส่ปุ๋ย 

ใส่ปุ๋ยเขียวผสมกับสูตร  25 – 7 - 7   หยอดบริเวณโคนแล้วรดน้ําตาม  หรือให้ปุ๋ยโดยละลายน้ํา
แบ่งเป็น  2  ช่วง  คือ ระยะเตรียมทรงพุ่ม ใช้ปุ๋ยสูตร 15– 15 - 15  อัตรา 700  กรัมผสมกับปุ๋ยสูตร   46 – 0 - 0   
อัตรา  300  กรัม  โดยปุ๋ยที่ผสมแล้ว  1  กิโลกรัมผสมน้ํา  250  ลิตร  ระยะแรกเดือนละ  2  ครั้ง  จนถึงเดือน
สิงหาคมส่วนอีกระยะคือ  เตรียมดอก  (ให้ใบเปลี่ยนสี)   ใช้ปุ๋ยสูตร 15– 15 - 15  อัตรา 500  กรัมผสมกับปุ๋ยสูตร   
0 – 46 - 0   อัตรา  500  กรัมโดยปุ๋ยที่ผสมแล้ว  1  กิโลกรัมผสมน้ํา  250  ลิตร  ในช่วงเปลี่ยนสีของใบควรให้ปุ๋ย
สูตร 12– 24 - 12  หรือปุ๋ยสูตร   16 – 16 - 16   อัตรา  1  ช้อนชา/ต้น/ครั้ง  ซึ่งเริ่มต้ังแต่เดือนสิงหาคม  ถึงเดือน
ตุลาคม 
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4.7  การให้
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4.8  การตัด

เมื่อต้นกล้าอ
ารแตกยอดให
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เป็นต้นไป  ซึ
สามารถจําห
ขนาดทรงพุ่ม
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6. การตล
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ต้นทุนการผ
-  ค่าพัน
-  ค่าถุงพ
-  ค่าถุงพ
-  ค่าแก
-  ค่าแก
-  ค่าหน้
-  ค่าปุ๋ย
-  ค่าสาร
-  ค่าฮอ
-  ค่าน้ํา
-  ค่าไฟฟ
-  ค่าแรง
-  ค่าโรง
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