่าง

อย

ตัว

ถึงครูและผู้ปกครอง
เริ่ มต้นด้วยการอ่าน

หนังสือชุด เกษตรกรรมลองท�ำดู จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักผัก
ผลไม้ ดอกไม้ และสัตว์ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื้อหาในเล่ม
ประกอบด้วย 3 ส่วน ซึ่งน�ำไปสู่การเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรม โดยให้เด็กอ่านและลงมือท�ำด้วยตนเอง
พันธุ์กุหลาบ
กุหลาบเป็นดอกไม้ป่าที่มนุษย์น�ามาปลูกตั้งแต่โบราณ ผ่านการปรับปรุงพันธุ์มาหลาย
ยุคหลายสมัย กุหลาบสมัยใหม่จึงแตกต่างจากกุหลาบสมัยเก่าที่มีทรงพุ่มใหญ่ ออกดอก
ปีละครั้ง ขณะที่กุหลาบสมัยใหม่นั้นมีทรงพุ่มเล็กและออกดอกอย่างต่อเนื่อง

กุหลาบพันธุ์นี้ขอพระราชท
เป็นกุหลาบลูกผสม ปรับปรุงพันธุ์จากกุหลาบสมัยเก่า ดอกมีหลายสี มีกลิ่นหอมของสมเด็
มักออกดอกต่
อเนืน่อีนงาถเอลิซา
จพระราชิ
ตลอดปี จำาแนกออกได้เป็น 5 กลุ่ม จากลักษณะของลำาต้นและดอก ดังนี้
อาณาจักร กุหลาบพันธุ์นี้เป็นที่น
แพร่หลาย ลักษณะดอกตูม กลีบ

กุหลาบสมัยเก่า

กุหลาบพันธุท์ เี่ กิดก่อนปี ค.ศ. 1867 นัน้ จัดเป็นกุหลาบสมัยเก่า
พั น ธุ ์ ที่ ยั ง ปลู ก และพบเห็ น ได้ ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ กุ ห ลาบมอญ กุ ห ลาบ
จุฬาลงกรณ์ ดัชเชสดองกูแลม ชาร์ลเดอมีย์ และกัลลิกา

กุหลาบตัดดอก

ดัชเชสดองกูแลม

อย

รู้จักเรื่องราวของกุหลาบ
ตั้ ง แต่ ลั ก ษณะทั่ ว ไป ลั ก ษณะ
พิเศษ แหล่งก�ำเนิด การขยาย
พันธุ์ ประวัตกิ ารเพาะปลูก และ
การเจริญเติบโต
เนื้ อ หาในส่ ว นนี้ จ ะช่ ว ย
ปูพื้นฐานให้เข้าใจธรรมชาติของ
กุ ห ลาบ ซึ่ ง ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปลูกกุหลาบได้

กุหลาบควีนเอลิซา

กุหลาบสมัยใหม่

่าง

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไป

ในเมืองไทย
กุหลาบสมัยเก่าที่ยังมีอยู่
คือ พั นธุ์จุฬาลงกรณ์
และกุหลาบมอญสีชมพู
และสีแดง

ชาร์ลเดอมีย์

ทรงต้นมีขนาดใหญ่ แข็งแรง
ก้านช่อดอกยาว ออกดอกเพียงดอก
เดียว และมีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์อื่น
กลีบดอกซ้อนหลายชั้น เหมาะปลูก
เป็ น ไม้ ตั ด ดอก เช่ น พี ซ ปริ น เซส
เดอโมนาโก และดูเอต

กุหลาบพวง

กุหลาบลูกผสม

ทรงต้นเป็นพุ่มเตี้ย ออกดอก แกรนดิฟลอรา
48
เป็นช่อทีละหลาย ๆ ดอก และบาน
เป็นกุหลาบลูกผสมระหว่าง
พร้อมกัน เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับ กุ ห ลาบตั ด ดอกกั บ กุ ห ลาบพวง
เช่น เบลินดา ฟูซลี แี ยร์ และโกลเดน- ออกดอกเป็ น ช่ อ แบบเดี ย วกั บ
ดีไลต์
กุหลาบพวง แต่ดอกมีขนาดใหญ่
กว่ า คล้ า ยกุ ห ลาบตั ด ดอก เช่ น
ควีนเอลิซาเบท โซเนีย และบิวซีบี

กุหลาบมอญ

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเขตบ้าน
เป็นกุหลาบเก่าแก่ มีมากว่า 2,800 ปีแล้ว

สมัยเก่า สมัยใหม่
ก็สวย และหอม
ทุกดอกเลย

กัลลิกา

กุหลาบจุฬาลงกรณ์

ตัว

กุหลาบมอญ

เป็ น กุ ห ลาบลู ก ผสมระหว่ า งกุ ห ลาบฝรั่ ง กั บ
กุหลาบจีน เจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตั้งชื่อ และ
ปลูกไว้ที่พระตำาหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่

กุหลาบหนู

กุหลาบเลื้อย

ทรงต้นและดอกมีขนาดเล็ก
มีลำาต้นเลื้อย นิยมปลูกตาม
คล้ายต้นกุหลาบย่อส่วน ออกดอก รั้ ว บ้ า น มี ทั้ ง ออกดอกเดี่ ย วและ
ดก เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง เช่น ออกดอกเป็นช่อ เช่น ทไวไลต์โกลว์
ดรีมโกล สตารีนา และฮัมดิงเจอร์ เอนเจลลา และแกลร์มาแตง

15
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สอดแทรกภาพจริง

ปลูกกุหลาบในกระถาง

ถ้าอยากปลูกกุหลาบแต่มีพื้นที่จ�ากัด อาจเปลี่ยนมาปลูกในกระถางก็ได้ เราจะภูมิใจ
แค่ไหนถ้าได้เห็นกุหลาบออกดอก ส่งกลิ่นหอมสดชื่น เรามาลงมือปลูกกุหลาบด้วยกันเถอะ

ส่วนที่ 2 ลองท�ำดู

คูม่ อื การปลูกกุหลาบ เริม่ ตัง้ แต่การเลือกพืน้ ที่ วิธเี พาะและดูแล
โรคและศัตรู การเก็บเกี่ยว จนถึงการแปรรูปและท�ำอาหาร
เนื้อหาส่วนนี้มีกรอบวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องปรุงที่ต้องเตรียม
อธิบายวิธีการท�ำเป็นขั้นตอน พร้อมภาพประกอบ จึงใช้เป็นแนวทาง
การปฏิบัติได้ดี

ควรพั กต้นกุหลาบ
ที่ซื้อมาไว้ 1 สัปดาห์
เพื่อให้ต้นกุหลาบปรับตัว
และแข็งแรง

วัสดุอุปกรณ์

• กล้ากุหลาบ • ดินร่วน
• กระถาง • ปุ๋ยคอก
• ปุ๋ยหมัก

วิธีปลูก

1

3

ตัดดอกที่ติดมากับกล้าออก
เหลือแต่ก้าน ใบ และลำาต้น

2
30

ผสมดินปลูก โดยใช้ดินร่วน
1 ส่วน ปุย๋ คอก 1 ส่วน และ
ปุ๋ยหมัก 2 ส่วน

เทดินทีผ่ สมไว้ประมาณ
1 ใน 3 ของกระถาง

บุคคลส�าคัญกับชื่อกุหลาบ

กุหลาบพระนามสิร ินธร

นายจีระ ดวงพัตรา เป็นผู้ค้นพบกุหลาบกลาย
พันธุ์ชื่อ “มาดราส” และทดลองติดตาจนได้กุหลาบ
พันธุใ์ หม่ จึงขอพระราชทานชือ่ “พระนามสิรนิ ธร” จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กุหลาบพันธุ์นี้เป็นกุหลาบทรงพุ่มชนิดดอกโต
สีชมพูเหลือบเหลือง กลีบซ้อนสวยงาม

ดอกกุหลาบยุคปัจจุบันมีพันธุ์ใหม่ๆ มากมาย เกิดจาก
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาพั น ธุ ์ ดั้ ง เดิ ม จนเกิ ด เป็ น ลู ก ผสม
หลากหลาย กุหลาบเหล่านี้นิยมตั้งชื่อตามชื่อบุคคลส�าคัญ
เราลองไปดูกันดีกว่าว่ามีใครบ้าง

กุหลาบควีนสิร ิกิติ์

นายอองเดร อองดรีก ผู้อ�านวยการเรือนกุหลาบ
กรองด์โรเซอเรดูวาลเดอลัวร์ ประเทศฝรั่งเศส ขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งชื่อกุหลาบตามพระนาม
ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
กุหลาบพันธุ์นี้มีดอกใหญ่ สีเหลือง เมื่ออยู่กลางแดด
ปลายกลีบจะมีสีส้ม

กุหลาบปรินเซสมิชิโกะ

ปี ค.ศ.1966 นายแพทริ ก ดิ ก สั น ผู้ ผ สมพั น ธุ์
กุหลาบนี้ได้พระราชทานชื่อตามพระนามของเจ้าหญิง
มิ ชิ โ กะแห่ ง ญี่ ปุ่ น (ภายหลั ง คื อ จั ก รพรรดิ นี มิ ชิ โ กะ)
ลักษณะเด่นคือ ดอกใหญ่ สีสม้ เหลือบ บานสะพรัง่ ทุกฤดู

ส่วนที่ 3 เกร็ดความรู้เสริ ม
สอดแทรกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น
คุณค่าทางโภชนาการ วิธีการเลือกซื้อ
ช่วยให้เด็กเห็นความส�ำคัญของการ
ปลู ก กุ ห ลาบ และน�ำไปเชื่ อ มโยงกั บ การ
ใช้ชีวิตประจ�ำวันได้

าเบท

กุหลาบจอห์นเอฟเคนเนดี้

ปี ค.ศ. 1964 นายจีน บอร์เนอร์ผู้ผสมพันธุ์ตั้งชื่อ
กุหลาบพันธุ์นี้ตามชื่ออดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
จอห์น เอฟ. เคนเนดี กุหลาบนี้มีจุดเด่นตรงที่ดอกใหญ่
สีขาวครีม ปลายกลีบโค้งหยักเป็นคลื่น

อธิบายวิ ธีปฏิบัติ
เป็นขั้นตอน

4

สานต่อด้วยการลงมือปฏิบัติ

คลี่รากออกเบา ๆ วางต้นกุหลาบในกระถาง

5
ดูแลหลังปลูก

เติมดินจนเต็มกระถาง กดดินพอแน่น
รดน้ำาให้ชุ่ม

1 สัปดาห์ต่อมา กุหลาบตั้งต้นโตสวย ใกล้แตกตุ่มตาออกดอกแล้ว เราต้อง
คอยกำาจัดแมลงและวัชพืช ช่วง 2-3 เดือนแรกควรเด็ดยอดทิ้ง เร่งต้นให้ออกใบ
สะสมอาหารก่อน ต่อมาใส่ปุ๋ยเร่งให้ออกดอกใหญ่ตลอดปี มีก้านยาว ควรตัดแต่ง
กิ่งให้โปร่ง หลังแต่งกิ่งแล้วให้ใส่ปุ๋ย รดนำ้าพอชุ่มเพื่อให้ปุ๋ยซึมลงดินได้รวดเร็ว

เนื้อหาสั้น ๆ
อ่านเพลิน

อย

49

ครูและผู้ปกครองควรอ่านหนังสือเล่มนี้ร่วมกับเด็ก เมื่ออ่านจบ
ควรชักชวนและสนับสนุนให้เด็กได้ลงมือปลูกกุหลาบด้วยตนเอง
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีวิธีปลูกกุหลาบในกระถาง จึงปรับใช้กับ
บ้านหรือโรงเรียนที่มีพื้นที่จ�ำกัดได้
หลังจากปลูกกุหลาบ ควรกระตุ้นให้เด็กสังเกตและจดบันทึก
การเจริญเติบโตของกุหลาบ การสังเกตเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการ
เพาะปลูก เพราะช่วยให้รู้ว่าพืชพันธุ์สมบูรณ์ดีหรือไม่ หากมีปัญหา
หรือโรคระบาด ก็จะแก้ไขได้ทัน
ควรน�ำผลผลิตที่เด็ก ๆ ปลูกได้มาแปรรูปหรือท�ำอาหาร เพื่อสร้าง
ความภูมิใจและเห็นประโยชน์ของการท�ำเกษตรกรรม ซึ่งจะกระตุ้นให้
เด็กรักและสนใจอาชีพเกษตรกรรมต่อไป

ตัว

จ
ะ

่าง

ทานชื่อตามพระนาม
าเบทที่ 2 แห่งสหราชนิยมอย่างมาก มีปลูก
บดอกสีชมพูสด

วันแรกควรวาง
กระถางกุหลาบให้โดนแดด
ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ จนครบ 6 ชั่วโมง
นะครับ

31

สารบัญ

ตัว

อย

รู้จักราชินีดอกไม้............................... 8
เรื่องราวของกุหลาบ.........................10
กุหลาบในประเทศไทย.....................12
พันธุ์กุหลาบ....................................14
สีของกุหลาบ...................................16

่าง

ความรู้ทั่วไป

ลองท�ำดู: ปลูก

เตรียมพื้นที่ปลูกกุหลาบ...............18
ลงมื อ ปลู ก กุ ห ลาบ......................20
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ลองท�ำดู: ท�ำอาหาร

่าง

ย�ำกลีบกุหลาบ.........................................34
วุ้นกุหลาบ.................................................36

อย

ลองท�ำดู: แปรรูป

ตัว

กุหลาบจามุน..................................38
เทียนหอมกลิ่นกุหลาบ.....................40

เกร็ดความรู้เสริ ม

อุดมคุณค่านานาประโยชน์.............. 42
ขยายพันธุ์กุหลาบ...........................44
รวมกลเม็ดเก็บกุหลาบสด...............46
บุคคลส�ำคัญกับชื่อกุหลาบ...............48
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8

เป็ น ใบประกอบ มี
ใบย่ อ ย 5-9 ใบ ลัก ษณะ
กลมรีคล้ายรูปไข่ ปลายใบ
แหลม ขอบใบหยักคล้าย
ฟั น เลื่ อ ย ผิ ว ใบมี สี เ ขี ย ว
เป็นมัน หูใบติดกับก้านใบ
หรือแยกออกชัดเจน

ใบ

่าง

กุหลาบมีผลแบบผลกลุ่ม
ลักษณะผลแตกต่างกันตามแต่
ชนิด เช่น กลม กลมแป้น ยาวรี
มี เ นื้ อ นุ ่ ม และมี ห ลากสี ได้ แ ก่
ส้ม แดง เหลือง และน�้ำตาล ผล
กุหลาบแก่จะแห้งและแตกออก
ภายในมีเมล็ดสีน�้ำตาลด�ำ

ผล

ดอกกุหลาบมีท้งั ดอกเดี่ยวและดอกช่อ มีหลากหลายสีข้นึ กับสายพันธุ์
มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์   กุหลาบ 1 ดอกมีกลีบอย่างน้อย 5 กลีบ และมี
กลีบเลี้ยงสีเขียวรองอยู่ใต้กลีบดอก แยกเป็นแฉกปลายแหลม

อย

ดอก

ในบรรดาดอกไม้นานาพันธุ  ์ “กุหลาบ” เป็นดอกไม้ยอดนิยมเกือบทุกเทศกาล เพราะสีสนั สวยตรึงตา กลิน่ หอมตรึงใจ
จนถือได้วา่ เป็นราชินแี ห่งดอกไม้ มาเรียนรูส้ ว่ นประกอบของต้นกุหลาบกันดีกว่า เชือ่ ไหมว่ากุหลาบจัดเป็นพืชวงศ์เดียว
กับสตรอว์เบอร์รีและท้อ ลองมาเรียนรู้กันดีกว่าว่าต้นกุหลาบมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

ตัว

รู้จักราชินดี อกไม้
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เป็นระบบรากแก้ว มีรากแขนงแตกแยกย่อยออกมา
รากแก้วจะหยัง่ ลึกเกาะยึดพืน้ ดินมัน่ คง เมือ่ มีอายุ 2 ปีขน้ึ ไป

ราก

่าง

อย

กุหลาบเป็นไม้ผลัดใบ มีทง้ั ชนิดพุม่ และชนิดเลื้อย ลำ�ต้น
สูงตัง้ แต่ 10 เซนติเมตรจนถึง 1 เมตรขึน้ ไป ลำ�ต้นและกิง่ ก้าน
มี สี เ ขี ย ว มี ห นามแหลมปกคลุ ม หนามมี ลั ก ษณะงุ้ ม ลงเพื่ อ
ป้องกันแมลง ในกุหลาบชนิดเลื้อย หนามช่วยพยุงลำ�ต้นด้วย

ลำ�ต้น

ตัว

ผลแบ่งได้ 3 ประเภท
คื อ ผลเด่่ี ย ว ผลรวม และ
ผลกลุ่ม ผลกุหลาบเป็นผล
กลุ่ ม มี ลั ก ษณะพิ เ ศษ คื อ
เกิดจากดอกเดียวแต่มีหลาย
คาร์เพล (ส่วนประกอบของ
เกสรเพศเมีย) แต่ละคาร์เพล
แยกจากกันและจะเจริญเป็น
ผลย่อย ๆ  

เติมความรู้

เรื่ องราวของกุหลาบ
กุหลาบมีถิ่นก�ำเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย เราพบเรื่องราวและหลักฐาน
เกี่ยวกับกุหลาบกระจายอยู่บริเวณต่างๆ ทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์
รู้จักและชื่นชอบกุหลาบมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้ว

อย

่าง

ปี ค.ศ. 1800 พระนางโชเซฟีน มเหสีของ
จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรัง่ เศส โปรดให้สร้าง
สวนขึ้นในคฤหาสน์มาลเมซง เพื่อรวบรวมและ
เพาะพันธุ์กุหลาบกว่า 250 พันธุ์ เชื่อกันว่าพันธุ์
กุหลาบเหล่านัน้ คือต้นกำ�เนิดของกุหลาบยุคใหม่

ตัว

พบภาพจิ ต รกรรมฝาผนั ง
ลวดลายดอกกุหลาบในพระราชวัง
บนเกาะครีต ประเทศกรีซ สร้าง
เมือ่ 1,700 ปีกอ่ นคริสต์ศกั ราช

ประมาณ 350-287 ปี
ก่อนคริสต์ศักราช ทีออฟราสตัส
นักธรรมชาติวิทยาชาวกรีก
ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ
ต้นกุหลาบและการปลูกไว้
ในหนังสือ ฮิสโทริอา
แพลนทารุม
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พบช่ อ ดอกกุ ห ลาบแห้ ง ในสุ ส าน
ฟาโรห์ตุตันคามุนแห่งอียิปต์ ซึ่งสร้างเมื่อ
ประมาณ 1,300 ปีก่อนคริสต์ศักราช

่าง
อย
ตัว

ที่ประเทศจีน ประมาณ 206 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ในสมัยราชวงศ์ฮั่น มีบันทึกการปลูกกุหลาบป่าภายใน
เขตพระราชวัง

ในประเทศอิรัก พบเครื่องประดับรูปดอกกุหลาบ
ในหลุมฝังศพกษัตริยช์ าวสุเมเรียนแห่งอารยธรรมเมโสโปเตเมีย มีอายุย้อนไปถึง 3,200 ปีก่อนคริสต์ศักราช
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กุหลาบในประเทศไทย
ไม่มหี ลักฐานแน่ชดั ว่า ในประเทศไทยเริม่ ปลูกกุหลาบตัง้ แต่เมือ่ ใด แต่มปี ลูกแพร่หลาย
ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบนั ดอกกุหลาบกลายเป็นดอกไม้เศรษฐกิจทีส่ �ำคัญ นอกจากซือ้ ขาย
ในประเทศแล้ว ยังส่งออกไปขายต่างประเทศอีกด้วย

กุหลาบในวรรณคดีไทย

่าง

ภาคกลาง

นครปฐม สมุทรสาคร

ตัว

ประเทศไทย
มีพื้นที่ปลูกกุหลาย
มากกว่า 5,500 ไร่
เชี ยวนะ

เชี ยงใหม่ เชี ยงราย ตาก

อย

วรรณคดีถือเป็นหลักฐานอีกประเภทที่
สะท้อนว่าคนในอดีตรู้จักกุหลาบเป็นอย่างดี
กวี มั ก เปรี ย บความงดงามของหญิ ง สาว
กับดอกไม้ อ ย่ างเรื่ อ ง มัทนะพาธา ซึ่งเป็น
บทพระราชนิ พ นธ์ ใ นรั ช กาลที่ 6 กล่ า วถึ ง
เทพธิ ด าชื่ อ มั ท นา หญิ ง ผู ้ มี ห น้ า ตางดงาม
จนท�ำให้จอมเทวาชื่อ สุเทษณ์ หลงรักเป็น
อย่ า งมาก แต่ น างไม่ มี ใ จรั ก ตอบ นางจึ ง
ถูกสาปเป็นดอกกุหลาบ

ภาคเหนือ

ภาคตะวันตก

ราชบุรี กาญจนบุรี

ดงกุหลาบ

แหล่งปลูกกุหลาบขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
อยู ่ ที่ อ�ำเภอพบพระ จั ง หวั ด ตาก ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ร าบ
มากกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ อีกทั้งยังสูงจาก
ระดับทะเล 600-1,000 เมตร จึงมีสภาพอากาศ
เหมาะแก่การปลูกกุหลาบเป็นอย่างยิ่ง
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ตลาดซื้อขายดอกไม้
ขนาดใหญ่ของไทยอยู่ที่
ปากคลองตลาดจ้ะ

