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สถานการณการผลิตเบญจมาศ 
สุภาพร สัมโย และอํานวย อรรถลังรอง 1 

 
เบญจมาศ (Chrysanthemum)มีถิ่นกําเนิดในแถบเอเชีย 

โดยเฉพาะในประเทศจีนและญี่ปุน แตพันธุเบญจมาศที่มีการผลิตใน
เชิงการคาสวนใหญเกิดจากการผสมและคัดเลือกพันธุเบญจมาศ
ชนิดตางๆ ที่มีลักษณะโดดเดนจําเพาะ โดยมีการผลิตเบญจมาศ
เปนไมตัดดอกหรือไมกระถาง เนื่องจากมีรูปทรงดอกที่หลากหลาย 
และกําหนด เวลาที ่จะ ใหดอกบานไดแนนอน ในประเทศญี่ปุน
เบญจมาศเปนพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกมากที่สุดเมื่อเทียบกับคารเนชั่น 
กุหลาบ กลวยไม และไมดอกชนิดอื่นๆ โดยระหวางป 2554–2558 มีพื้นที่
ผลิตเฉลี่ย 1.59 ลานไร   

สวนประเทศเนเธอรแลนดเปนผูผลิต เบญจมาศตัดดอก 
รายสําคัญของกลุมประเทศยุโรป มีสวนแบงในตลาดมากถึง 85 
เปอรเซ็นตของมูลคารวมในกลุมประเทศยุโรป ซึ่งมีมูลคาประมาณ 
740,000 – 925,000 ลานบาท (ป 2557; อัตราแลกเงิน 37 บาท/ยูโร) 
และจัดเปนไมตัดดอกที่มีการซื้อขายเปนอันดับ 2 รองจากกุหลาบ  
สีของเบญจมาศซึ่งเปนที่นิยมในตลาดกลุมประเทศยุโรป ไดแก ขาว
(ประมาณ 60%), เหลือง (ประมาณ 30%) และชมพู (ประมาณ 8%) 

การผลิตในประเทศไทย ฤด ูกาลปกติอยู ในระหวางเดือน
มิถุนายน-มกราคม ซึ่งมีทั้งไมตัดดอกและไมกระถาง พันธุที่นิยมผลิต
เปนดอกเดี่ยว (1 ดอก/ตน) ไดแก ขาวญี่ปุน ไรวารีสีเหลือง ชามร็อค
(Shamrock) และเรโซมี (Resume) ดอกชอ ไดแก ชมพูหวาน  เรแกน 
ซันนี่ (Reagan Sunny) และโพลาริส (Polaris) (ภาพที่ 1) ไมกระถาง 
ไดแก เหลืองขมิ้น นอกจากน้ียังมีการผลิตเบญจมาศนอกฤดูดวยเชนกัน
ขึ้นอยูกับการจัดการของแตละพื้นที่  

  

              
ชามร็อค (Shamrock) เรแกน ซันนี่ (Reagan Sunny) 

ภาพที่ 1 พันธุเบญจมาศชนิดดอกเดี่ยวและดอกชอ 
 

การผลิตเบญจมาศในประเทศไทย 
เบญจมาศสามารถปลูกไดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย  

แตการผลิตใหดอกมีคุณภาพตามความตองการของตลาด พื้นที่ตองมี 
ความหนาวเย็นเพียงพอและมีการจัดการที่เหมาะสม แหลงผลิตที่สําคัญ
เดิมอยูที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย แตปจจุบัน
มีการผลิตมากที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในป  2562 ประเทศไทยปลูกเบญจมาศรวม 3,936 ไร  
สวนใหญอยูที่จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ปลูกมากถึง 3,187 ไร รองลงมา 
ไดแก  จังหวัดเชียงใหม และอุบลราชธานี  มี เนื้อที่ เพาะปลูก 375  

และ 210 ไร ตามลําดับ (ตารางที่ 1) โดยระหวางป 2558-2562 จังหวัด
อุดรธานี มีการขยายพื้นที่การปลูกเพิ่มมากขึ้นอยางกาวกระโดด สวน
จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ปลูกมากกวา 100 ไรในชวง 3 ปที่ผานมา ตรง
ขามกับจังหวัดเชียงใหมที่มีพื้นที่ปลูกลดลงอยางตอเนื่องทุกป (ตารางที่ 1)  

 

ตารางที่ 1  เนื้อที่เพาะปลูก (ไร) เบญจมาศในประเทศไทย ระหวางป 
2558-2562  

จังหวดั 2558 2559 2560 2561 2562 

อุดรธานี 174 229 503 643 3,187 
อุบลฯ 48 15 170 158 210 
โคราช 102 8 74 74 10 
เชียงใหม 1,963 963 558 428 375 
เชียงราย 60 30 30 30 30 
สระบุรี 50 270 215 139 76 
ยะลา 49 104 32 31 41 
อื่นๆ  115 75 6 2 7 
รวม 2,561 1,694 1,588 1,505 3,936 
ที่มา: ระบบสารสนเทศการผลิตทางดานการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 
 

การสงออกและนําเขาเบญจมาศ 
ตลาดเบญจมาศในประเทศไทยมีความตองการเบญจมาศที่ได

คุณภาพและมีความแปลกใหม ขณะที่การผลิตภายในประเทศมีปริมาณ
ไมเพียงพอตอความตองการ คุณภาพไมเปนที่ตองการของตลาด และ
ขาดความหลากหลาย ทําใหมีมูลคาการนําเขาดอกหรือไมกระถาง 
จากตางประเทศมากกวาการสงออก ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมาก 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

การสงออก 
ในป 2652 มูลคาสงออกเพียง 2.51 ลานบาท เกือบทั้งหมด

สงออกไปประเทศพมาซึ่งมีมูลคามากถึง 2.49 ลานบาท สวนในป 
2558-2562 มีมูลคาการสงออกระหวาง 2.09-8.99 ลานบาท  
 

การนําเขา 
เบญจมาศตัดดอกมีมูลคานําเขาประมาณปละ 300 ลานบาท 

ในชวงป 2559-2562 โดยในป 2562 มีมูลคามากถึง 314.42 ลานบาท  
ซึ่งเปนการนําเขาจากประเทศมาเลเซียมากถึง 311.42 ลานบาท หรือ 
99.20 เปอรเซ็นต สวนการนําเขาจากประเทศลาว เวียดนาม และจีน  
มีมูลคาเพียง 2.26 0.65 และ 0.09 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2561 พบวา 
มีมูลคาการนําเขาจากประเทศมาเลเซียและลาวเพิ่มมากขึ้น แตกตางจาก
เวียดนามและจีนที่มีมูลคาลดลง (ตารางที่ 2)   

การนําเขาเบญจมาศระหวางป 2558-2562 พบวา ประเทศ
ไทยยังคงนําเขาจากประเทศมาเลเซียมากที่สุดและเปนมูลคาเกือบ
ทั้งหมดของมูลการนําเขารวม โดยตั้งแตป 2559 เปนตนมามูลคา 
การนําเขาคอนขางคงที่อยูระหวาง 280-325 ลานบาท 
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ตารางที่ 2  มูลคาการนําเขาเบญจมาศตัดดอก (ลานบาท) ระหวางป 
2558-2562 

 

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 2562 
มาเลเซีย 47.63 280.35 325.59 281.45 311.42 
เวียดนาม 3.06 0.71 2.26 1.65 0.65 
จีน 5.19 0.49 0.34 0.35 0.09 
ลาว 0.02 0.02 1.50 0.23 2.26 
อื่นๆ  0.36 0.09 0.12 0.05 0.07 
รวม 55.90 281.57 329.69 283.68 314.42 
ที่มา : กรมศุลกากร 
 

แนวโนมการนําเขาเบญจมาศของประเทศไทยนาจะไมแตกตาง
จากปจจุบันมากนัก โดยมีการนําเขาจากประเทศมาเลเซียเปนหลัก  
เนื่องจากมีการขนสงที่สะดวก และการผลิตเบญจมาศคุณภาพที่ตลาด
ตองการภายในประเทศมีไม เพียงพอ รวมทั้ งมีพื้นที่และความ
หลากหลายของพันธุคอนขางนอย และปญหาในการผลิต 

 

การจัดการผลิตเบญจมาศ 
การปลูก เบญจมาศในฤดู กาลปกติ  จะอยู ในช วง เดื อน 

มิถุนายน-มกราคม สามารถผลิตเปนไมตัดดอกและไมกระถาง โดยพันธุ
ของเบญจมาศแบงได 6 ชนิดมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. Single Bloom มีกลีบดอกสีขาว สีเหลืองตรงกลางเหมือน
ดอกเดซี่ ดอกมีขนาดใหญและมีกลีบรอบๆ ความสูงประมาณ 2-3 ฟุต
และมี 1 ดอก/ตน 

2. Spider Blooms กลีบดอกประเภทนี้จะยาวและบางซึ่งทํา
ใหดูเหมือนขาแมงมุม ตรงกลางของดอกมีหลายเฉด เมื่อเจริญเติบโต
กลีบดอกจะมีความยาวประมาณ 6 นิ้ว 

3. Quilled Blooms กลีบดอกคอนขางแหลม ขอบของกลีบมี
ลักษณะคลายขนนกและมีหลายสี เชน ชมพู มวง และเหลือง 

4. Anemone ดอกมีขนาดเล็ก ตรงกลางยกขึ้นเล็กนอยและดู
เหมือนเบาะหรือปุม ดอกเบญจมาศชนิดนี้มีหลากหลายสีแตเฉดสีมวง
เปนเฉดที่นิยมมากที่สุด 

5. Pompons เปนชนิดที่มีความหลากหลายนอยที่สุด 
เมื่อเทียบกับชนิดอื่นๆ เสนผานศูนยกลางประมาณ 1-4 นิ้ว รูปราง
เหมือนโลกที่มีกลีบดอกเล็กๆ  

6. Spoon Blooms ลักษณะกลีบดอกคลายชอนมีปลายหยิก
เล็กนอย และมีลักษณะคลายปุมที่คอนขางแบน และกลีบดอกมีหลายสี  

สวนจําแนกภายในประเทศมีทั้งหมด 3 ชนิด ไดแก ชนิดดอกเดี่ยว 
ดอกชอ และชนิดกระถาง รายละเอียด มีดังนี้ 

1. ชนิดดอกเดี่ยว (Standard type) ดอกมีขนาดใหญ
เนื่องจากมีการจัดการปลิดดอกขางทิ้งใหเหลือเพียงดอกยอด และนิยม
ผลิตเปนไมตัดดอก ไดแก พันธุชามร็อค, รีบอนเนท, เรสซิเดนซ,  
ขาวญี่ปุน, ไรวารีสีเหลือง และเรโซมี (ภาพที่ 2) 
 

  
ขาวญี่ปุน ไรวารีสีเหลือง 

ภาพที่ 2 พันธุเบญจมาศชนิดดอกเดี่ยวสําหรับผลิตไมตัดดอก 
 

2. ชนิดดอกชอ (Spray type) ขนาดของดอกเล็กกวาชนิด
ดอกเดี่ยวเนื่องจากผูผลิตนิยมเด็ดดอกใหแตกกิ่งขางประมาณ 3 ชอ 
โดยแตละชอมี 8-10 ดอก ไดแก พันธุชมพูหวาน, เรแกนขาว, จากั้วแดง 
(Jaguar red), โพลาริส (Polaris) และจากั้ว มวง (Jaguar Purple) 

(ภาพที่ 3)  
 

  
ชมพูหวาน Jaguar red 

ภาพที่ 3 พันธุเบญจมาศชนิดดอกชอ 
 

3. ชนิดกระถาง (Potted Chrysanthemum) เบญจมาศ
ชนิดน้ีนําไปปลูกเพื่อผลิตเปนไมกระถางเนื่องจากมีทรงพุมเล็ก แตกกิ่ง
กานมากและดอกดก ไดแก พันธุเหลืองขมิ้น (ภาพที่ 4) 
 

  
ภาพที่ 4 เบญจมาศพันธุเหลืองขมิ้น  
 

สภาพพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม 
ดินรวนซุยที่มีอินทรียวัตถุสูง มีการระบายน้ําและอากาศดี  

คาความเปนกรด-ดางประมาณ 5.8-6.5 อุณหภูมิระหวาง 18–30 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 70–90 เปอรเซ็นต เบญจมาศเปนพืชวันสั้น
เกิดตาดอกเมื่อแสงนอยกวา 14.30 ชั่วโมง แตดอกจะมีคุณภาพดี 
เมื่อแสงนอยกวา 13.30 ชั่วโมง โดยแตละพันธุตอบสนองชวงแสงใน
การกระตุนและพัฒนาดอกแตกตางกัน 
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การขยายพันธุดวยการปกชํา 
เบญจมาศนิยมขยายพันธุดวยการปกชํา โดยใชตนแมพันธุ 

ที่แข็งแรง ปราศจากโรคและไวรัสหรือตนแมพันธุจากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ เกษตรกรมักจะขยายพันธุดวยตนเอง เนื่องจากไดกิ่งพันธุที่มี
คุณภาพ อายุเหมาะสม เมื่อนําไปปลูกจะมีการเจริญเติบโตและ 
ใหผลผลิตดี โดยมีขั้นตอนการเตรียมแปลงแมพันธุและการเตรียม 
กิ่งพันธุสําหรับปลูก ดังนี ้
 

การเตรียมแปลงแมพันธุ 
1. คัด เลือกตนพันธุที่ แข็ งแรง ปราศจากโรคและแมลง  

มาขยายพันธุดวยการปกชํา หรือตนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เมื่อตน
อายุประมาณ 1 เดือน จึงเด็ดยอดที่เกิดใหมไปขยายพันธุเปนตนแมหรือ
ปลูกเปนแมพันธุ  

2. การเตรียมแปลง กวาง 1.0-1.2 เมตร ยาว 20-30 เมตรหรือ
ตามความเหมาะสม ระยะปลูก 15-20 เซนติเมตร 

3.  ใหแสงในชวงกลางคืนวันละ 4 ชั่ วโมงทันทีหลังปลูก  
ความเขมแสงไมนอยกวา 100 ลักซ 

4. เด็ดยอดแมพันธุหลังปลูก 10-15 วัน เมื่อเกิดหนอใหม 
ตัดแตงเหลือ 3 หนอตอตน 

5. หลังจากเด็ดยอด 25-35 วัน เก็บเกี่ยวกิ่งพันธุยาว 5-7 
เซนติเมตร โดยมือหักตนเหนือขอเล็กนอย ไมใหติดใบคูลาง กิ่งพันธุที่ดี
ควรมีใบขนาดใหญ 2 ใบและเล็ก 2 ใบ เหลือใบไวอยางนอย 2 ใบที่ตน
แมพันธุเดิม เพื่อใหแตกก่ิงใหม เก็บเกี่ยวได 3-5 ครั้ง 
การเตรียมกิ่งพันธุสําหรับปลูก 

1. นํากิ่งพันธุไปจุมฮอรโมนเรงรากและยากันราแลวชําทันที 
หรือเก็บไวใหไดจํานวนแลวจึงนําไปชํา ในกระบะ 

2. กระบะชํายกสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อ
ระบายอากาศ 

3. ปลูกก่ิงพันธุหลังชําประมาณ 15 วัน (ภาพที่ 5) หากไมปลูก
ทันทีให เก็บไวในถุงพลาสติกและภาชนะมิดชิด เก็บไวในหองเย็น
อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส เก็บไดนานประมาณ 7 วัน 

 

 
ภาพที่ 5 กิ่งพันธุพรอมปลูกหลังชําประมาณ 15 วัน 

การผลิตเปนไมตัดดอก 
การเตรียมแปลงและปลูก 

ไถพรวนลึกมากกวา 30 เซนติเมตร ตากดินนาน 7-14 วัน 
(ภาพที่ 6) อาจผสมวัสดุปรุงดิน เชน ปุยคอกและแกลบอัตราชนิดละ  
2-3 ตันตอไร  ปุยรองพื้น และปรับความเปนกรดดางของดินใหมี
คาประมาณ 5.8-6.5 โดยใชโดโลไมลปรับดินกรดหรือกํามะถันผงปรับ
ดินดาง 

 เตรียมแปลงปลูกขนาด 1.1x24.0 เมตร ระยะหางระหวาง
แปลง 0.4 เมตร เตรียมเหล็กหรือไมสําหรับเปนโครงในการขึงตาขายค้ํา
ยันตนเบญจมาศ โดยเลือกตาขายค้ํายันที่มีขนาดเหมาะสมตามระยะ
ปลูกทั่วไป 12.5x12.5 เซนติเมตร หรือ 20.0x20.0 เซนติเมตร ปลูกตน
กลาลึก 2 เซนติเมตร พรางแสงหลังปลูกถาแสงแดดจัด และตองใหแสง
ทันทีหลังปลูก เลื่อนตาขายขึ้นตามความสูงของเบญจมาศ รักษาระดับ
ที่ใตกานดอก 20-25 เซนติเมตร  

 

 

ภาพที่ 6 การเตรียมแปลงปลูกเบญจมาศ  
 

การใหน้ํา 
ตองการน้ําประมาณ 35-40 ลิตรตอตารางเมตรตอสัปดาห หลัง

ปลูกใหมระยะแรกใหน้ํา เชา-เย็น ปองกันไมใหก่ิงพันธุเหี่ยวเฉา เมื่อตน
ตั้งตัวไดแลวจึงรดน้ําตามความตองการดังกลาวทุก 1-3 วันแตกตางกัน
ตามสภาพของดิน ควรรดน้ําในชวงเชาเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหใบเปยก
ในชวงกลางคืน ซึ่งจะชวยปองกันการระบาดของโรคพืช ไมควรรดน้ําให
ถูกใบและปลอยใหดินแฉะตลอดเวลา 

 

การจัดการแสงในโรงเรือน 
การปลูกในฤดู (ระหวางเดือนมิถุนายน – มกราคม)  

ใหแสงชวงเวลากลางคืน หลังปลูก 30-45 วัน โดยใชหลอดไฟ
กลม 60–100 วัตต หรือหลอดฟลูออเรสเซนต 36 วัตต ชวงเวลา 
18.00–20.00 น. หรือ 22.00–24.00 น. 

 

การปลูกนอกฤดู (ระหวางเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม) 
หลังปลูก 30-45 วัน หรือเมื่อตนมีการเจริญเติบโตเต็มที่ กระตุน

ใหเบญจมาศสรางตาดอก โดยคลุมโรงเรือนดวยผาหรือพลาสติกดํา 
ในเวลา 18.30–8.00 น. ของวันใหม เพื่อลดจํานวนชั่วโมงแสงลง 
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การใสปุย 
ระยะแรก(15-60 วันหลั งปลูก )  ให ทํ าการพนปุ ย เคมีที่ 

มีไนโตรเจนสูง เชน 30-20-10 (ปุยเกล็ด) อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
ทุก 7 วัน จากนั้นหลังปลูก 2 เดือน พนปุยเคมีที่มีฟอสฟอรัสสูง 
เชน 13-52-17(ปุยเกล็ด) อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 10 วัน 
และหลังปลูก 3 เดือน (ชวงกอนเก็บเกี่ยวดอก) ใสปุย 15-15-15 หรือ 
13-13-21 อัตรา 20 กรัมตอตน 1–2 ครั้ง  

 

การเด็ดยอด 
การเด็ดยอดครั้งที่ 1 หลังจากปลูกประมาณ 10 วัน เพื่อใหตน

แตกกิ่งแขนง  การเด็ดยอดครั้งที่ 2 ชนิดดอกเดี่ยว เด็ดตาขางของ 
กิ่งแขนงใหหมดเหลือเพียงตายอดเพียงดอกเดียว สวนชนิดดอกชอ  
เด็ดยอดกลางของตนออกเมื่อตนสูง 30 เซนติเมตร (ภาพที่ 7) เพื่อให
เกิดกิ่งแขนงยอย  

 

 
ภาพที่ 7 การเด็ดยอดกลางของตนออกเมื่อตนสูง 30 เซนติเมตร  
 

การพยุงลําตน 
ลําตนตั้งตรงเปนลักษณะคุณภาพของเบญจมาศ จึงตองมี 

การพยุงลําตนที่ระดับความสูง 30 และ 60 เซนติเมตร ดวยตาขาย
ขนาด 12.5x12.5 เซนติเมตร หรือ 20.0x20.0 เซนติเมตร ที่ถักดวย
เชือกไนลอน (ภาพที่ 8)   

 

 
ภาพที่ 8 การพยุงลําตนเบญจมาศตัดดอกที่ความสูง 30 และ 60 

เซนติเมตร ดวยตาขาย  
 

การปลิดดอกขาง 
ชนิดดอกเดี่ยว ปลิดดอกขางออกทั้งหมดใหเหลือเพียงดอกยอด

หรือให เหลือ 1 ดอกตอตน โดยปลิดดอกที่มีขนาดเล็กเทาเม็ด 
ถั่วเหลือง เพื่อใหแผลที่มุมใบมีขนาดเล็ก สวยงาม สวนชนิดดอกชอ  
ไมจําเปนตองปลิดดอกทิ้ง ยกเวนตองการเพิ่มขนาดดอก 
 

การผลิตเปนไมกระถาง 
การเตรียมวัสดุปลูก 

ใชกระถางพลาสติกพลาสติกดําทรงกนลึกขนาด 6 นิ้ว และเปน
กระถางที่มีน้ําหนักเบาเพื่อสะดวกตอการขนสง วัสดุปลูก ไดแก  
ขุยมะพราว: ทรายละเอียด อัตราสวน 2:1 ผสมปุยเคมีสูตร 0-46-0 
อัตรา 0.5 กิโลกรัม  

 

การเตรียมตนกลาสําหรับปลูก 
ขยายพันธุและเตรียมตนกลาสําหรับปลูก เชนเดียวกับ

เบญจมาศตัดดอก  
 

วิธีการปลูกและดูแลรักษา มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. นําวัสดุปลูกใสกระถางประมาณ 2 ใน 3 สวน ใสปุยละลาย

ชาสูตร 17-17-17 อัตรา 5 กรัมตอกระถาง และกลบดินใหเต็มกระถาง 
นําไปปลูกเรียงในโรงเรือน 

2. นําตนกลาที่ไดจากการปกชําเชนเดียวกับวิธีการตัดดอกมา
ปลูก 5 ตนตอ 1 กระถาง ปลูกใหตนเอนทางปากกระถาง รดน้ําใหชุม
แตไมแฉะหรือแหงเกินไป 

3. วางกระถางใหไดรับแสงแดดอยางนอย 4 ชั่วโมง/วัน 
ประมาณ 2 สัปดาหหลังปลูก  

 

การเด็ดยอด 
หลังจากปลูกลงในกระถาง 5 วันใหเด็ดเหลือ 4-5 ใบตอตน เพื่อ

ทําใหแตกทรงพุมแนน ดอกดกและแตกแขนงไดดี 
 

การจัดวางกระถาง 
วางเรียงเปนระเบียบและชิดติดกันหลังจากปลูก และเวน

ระยะหางระหวางกระถาง 30x30 เซนติเมตร หรือตามขนาดทรงพุม 
หลังปลูก 2 สัปดาห  
 

การใสปุย 
เมื่อตนตั้งตัวดีแลวใหรดปุ ยน้ํ า 2 ครั้ ง/สัปดาห  โดยผสม

สารละลายปุย 2 ชนิด ดังนี้ ชนิดที่ 1 ใชปุยสูตร 12-60-0 อัตรา 25 กรัม 
ผสมกับ 13–0–46 อัตรา 150 กรัม ผสมกับ แมกนีเซียมซัลเฟต อัตรา 
45 กรัม และธาตุอาหารรองอัตรา 2.5 กรัม ผสมน้ํา 10 ลิตร และชนิด
ที่ 2 ใชปุยสูตร 15–0–0  อัตรา 120 กรัม ผสมน้ํา 10 ลิตร เมื่อจะ
นํามาใชใหเจือจางปุย โดยนําสารละลายปุยชนิดที่ 1 และ 2 อยางละ  
1 ลิตร ผสมเขาดวยกันและเติมนํ้าใหครบ 20 ลิตร  
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การใชสารชะลอการเจริญเติบโต 
เบญจมาศกระถางที่สวยงามตองมีทรงพุมที่กะทัดรัด แตกกิ่ง

กานไดมากและมีดอกดก หลังจากเด็ดยอด เมื่อกิ่งแขนงจะยาว
ประมาณ 1.5 – 2  เซนติเมตร ใชสารดามิโนไซด (daminozide) ความ
เขมขนระหวาง 1,250–5,000 มิลลิกรัมตอลิตรพนใหทั่วทั้งตน ชวยลด
ความยาวของขอ สําหรับพันธุที่มีตนสูงควรใชสาร พาโคลบิวทาโซล 
(paclobutrazol) พน 2 ครั้ง พนครั้งที่ 1 หลังจากเด็ดยอดกิ่งแขนง  
โดยใชความเขมขน 50 มิลลิกรัมตอลิตร สวนครั้งที่ 2 หางจากครั้งแรก
ประมาณ 7 วัน ใชความเขมขน 100 มิลลิกรัมตอลิตร    

 

อายุการวางจําหนายและการดูแลรักษาสําหรับผูซื้อ  
เริ่มจําหนายไดหลังปลูก 70 วัน ผูซื้อควรนํากระถางเบญจมาศ

ออกจากกลองหรือภาชนะบรรจุแลวรดน้ําทันที จากนั้นตัดใบและดอก
ที่เสียหายทิ้ง กอนนําวางไวในที่ที่มีแสงแดดพอเหมาะหรือควรไดรับ
แสงแดดอยางนอย 4 ชั่วโมง/วัน แตไมใหโดนแสงแดดจัดโดยตรง 
เพื่อใหดอกเบญจมาศมีคุณภาพสูงที่สุด และรดน้ําใหชุมแตอยาใหแฉะ
หรือแหงจนเกินไป 

 

การจัดการโรคพืชที่สําคัญ 
1 .  โ รค ใบจุ ด  เ ชื้ อสา เหตุ เ กิดจากเชื้ อร า  Septoria 

chrysanthemella ลักษณะอาการ ใบเปนจุดสีน้ําตาลเขม แผล
คอนขางกลม อาการรุนแรงแผลจะใหญติดกันใบไหมแหงและรวง เปน
ที่ใบลางกอน (ภาพที่ 9) ถาโรคระบาดรุนแรงจะลุกลามถึงใบยอดทําให
ใบไหมทั้งตน ระบาดมากในฤดูฝน  

 

 

ภาพที่ 9 ลักษณะโรคใบจุด ใบเปนจุดสีนํ้าตาลเขม แผลคอนขางกลม  
 

การจัดการโรคใบจุด  
การเขตกรรม  

ใชกิ่งชําหรือตนพันธุที่ไมเปนโรค, ไมควรปลูกเบญจมาศชิดกัน
เกินไป, ตัดแตงใบแกออก ใหตนโปรง อากาศถายเทสะดวก, ตัดสวนที่
เปนโรคและใบเปนโรคที่รวงหลน นําไปเผานอกแปลงปลูก 
การใชสารเคมี  

สารไดฟโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือสาร 
โพรพิโคนาโซล 25% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือสารคลอโรทาโลนิล 
50% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือสารไพราโคลสโตรบิน 25% EC 
อัตรา 10 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร พนทุก 7 วัน 

 

2. โรคราสนิมขาว เชื้อสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Puccinia 
horiana ลักษณะอาการ จุดสีเหลืองที่ดานบนของใบ และพบเชื้อรา
เปนจุดนูนกลมสีขาวหรือขาวอมชมพูที่บริเวณใตใบ(ภาพที่ 10)  ถา
รุนแรงใบจะไหม หากเกิดกับดอกตูม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจะแหง 
ระบาดหนักบนพื้นที่สูงในชวงอากาศหนาวจัด  
  

 
ภาพที่ 10 โรคราสนิมขาว จุดนูนกลมสีขาวอมชมพูบริเวณใตใบ  
 

การจัดการโรคราสนิมขาว 
การเขตกรรม  

ใชก่ิงชําหรือตนพันธุที่ไมเปนโรค, ไมควรปลูกเบญจมาศชิดกัน
เกินไป, ตัดแตงใบแกออก ใหตนโปรง มีอากาศถายเทสะดวก, ตัดสวนที่
เปนโรคและใบเปนโรคที่รวงหลน เผาทําลายนอกแปลงปลูก และแปลง
ที่เกิดโรคระบาด ควรงดการใหน้ําแบบพนฝอย 
การใชสารเคมี 

สารเฮกซะโคนาโซล 5% SC หรือทีบูโคนาโซล 43% SC อัตรา 
20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนทุก 5-7 วัน หรือ ไดฟโนโคนาโซล +  
โพรพิโคนาโซล 15%+15% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร  
พนทุก 5-7 วัน 
 

การจัดการแมลงศัตรูที่สําคัญ 
1. เพลี้ยไฟขอบปลองหยัก เพลี้ยไฟสามารถทําลายไดทุกสวน 

จะดูดกินน้ําเลี้ยงจากกลีบดอก ทําใหดอกไมบานหรือดอกแหวง และทํา
ใหกลีบดอกเหี่ยวแหง (ภาพที่ 11) 
การปองกันกําจัด  พนดวยสไปนีโทแรม 12 เปอรเซ็นต SC อัตรา 10 
มิลลิลิตร หรืออีมาเม็คติน เบนโซเอต 1.92 เปอรเซ็นต EC อัตรา 20 
มิลลิลิตร หรือคารโบซัลแฟน 20 เปอรเซ็นต EC อัตรา 50 มิลลิลิตร 
หรืออิมิดาโคลพริด 10 เปอรเซ็นต SL อัตรา 50 มิลลิลิตรหรือฟโปรนิล 
5 เปอรเซ็นต SC อัตรา 50 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร   

2. หนอนกระทูผัก สามารถทําลายไดทุกสวน โดยเฉพาะดอก
ออน ชวงเวลาระบาดเกือบทั้งป ดอกแหวงและเหี่ยว (ภาพที่ 11) 
การปองกันกําจัด  คลอรฟนาเพอร 10 เปอรเซ็นต SC อัตรา 30-40 
มิลลิลิตร หรืออินดอกซาคารบ 15 เปอรเซ็นต SC อัตรา 15-30 
มิลลิลิตร หรือสปโนแซด 12 เปอรเซ็นตSC อัตรา 20-30 มิลลิลิตร หรือ
อีมาเมคติน เบนโซเอท 1.92 เปอรเซ็นต EC อัตรา 15-20 มิลลิลิตร 
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หรือ ลูเฟนนูรอน 5 เปอรเซ็นต SC อัตรา 10-30 มิลลิลิตร ตอ 
น้ํา 20 ลิตร  

3. เพลี้ยออน ดูดกินน้ําเลี้ยงที่โคนกลีบดอก ทําใหดอกหงิกงอ
ไมบานหรือยอดคดงอ ดอกมีขนาดเล็กลง (ภาพที่ 11)  สามารถระบาด
ไดทั้งปและระบาดมากในชวงฤดูแลง 
การปองกันกําจัด  ฉีดพนดวยมาลาไธออน 57 เปอรเซ็นตEC อัตรา 
20-30 มิลลิลิตร หรือบาซูดิน 60 เปอรเซ็นต EC อัตรา 2-3 มิลลิลิตร 
ตอนํ้า 20 ลิตร 
 

  

เพลี้ยไฟขอบปลองหยัก หนอนกระทูผัก เพลี้ยออน 

ภาพที่ 11 แมลงศัตรูที่สําคัญของเบญจมาศ 
 

การเก็บเกี่ยว 
เมื่อดอกบาน 70 เปอรเซ็นต หรือเมื่อเห็นสีดอกชัดเจนหรือดอก

ในชอบานประมาณ 2 ใน 3 ของดอกทั้งหมด อายุ 90-120 วัน (ภาพที่ 
12 ) ชวงเวลาที่เหมาะสม ไดแก เชาที่แดดไมรอนและเบญจมาศที่เก็บ
เกี่ยวไมเปยกน้ํา  

 

 
ภาพที่ 12 การเก็บเกี่ยวเบญจมาศเมื่อเห็นสีดอกชัดเจน  

 

เก็บเกี่ยวโดยตัดใหหางจากโคนตนประมาณ 15-20 เซนติเมตร 
ใหกานดอกยาวที่สุด แตตองมากกวา 45 เซนติเมตร โดยเก็บเกี่ยวแลว
ใหเด็ดใบสวนลางออกบางสวน ตัดแตงดอกที่ไมไดตําแหนงออก(ชอ) 
ปรับขนาดกานตามความตองการของตลาด 50-70 เซนติเมตร คัด
ขนาด เขากํา และหอดวยกระดาษ(ภาพที่ 13)  หรือสวมดวยซอง
พลาสติกน้ําหนักประมาณ 1 กิโลกรัมตอหอหรือตามมาตรฐานที่
กําหนด 

 

 

ภาพที่ 13 การคัดขนาด เขากํา และหอดวยกระดาษหนังสือพิมพ  
 

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว มีขั้นตอน ดังนี ้
1. แชปลายกานในนํ้าสะอาดใหเร็วที่สุด หากปลายกานแหงให

ตัดปลายกานทิ้งบางสวนแลวแชปลายกานในน้ําทันที หรือกระตุนใน
ปลายกานดูดน้ําโดยการแชน้ําอุน 10 นาที หรืออาจแชในน้ํายาแชชอ
ดอก 

2. เก็บรักษาไวในหองเย็นอุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียสความชื้น
สัมพัทธ 90 เปอรเซ็นตอยางนอย  4 ชั่งโมงกอนการขนสง 
 

งานวิจัยเบญจมาศของกรมวิชาการเกษตร 

ป 2562 ไดเบญจมาศพันธุดีเดนจากศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
กรมวิชาการเกษตร จํานวน 11 พันธุ โดยการชักนําใหกลายพันธุโดยใช
รังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน (acute irradiation) ที่ระดับรังสี 0 10 20 
และ 30 เกรย (Gy) แบงเปนเบญจมาศตัดดอก 6 พันธุและสําหรับผลิต
เปนไมกระถาง 5 พันธุ ซึ่งมีขอมูลลักษณะประจําพันธุเบื้องตนแตละ
พันธุ ดังนี้ 

 

เบญจมาศตัดดอก ประกอบดวย 6 พันธุ (ภาพที่ 14)  ดังนี้ 
1. พันธุขาวญี่ปุน M1V5-ศก.-R1-35-1-2 ดอกเดี่ยว สีขาว  

อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 99 วัน ความยาวชอดอก 56.67 เซนติเมตร 
ความกวางดอก 8.40 เซนติเมตร จํานวนดอกตอตน 3.48 และอายุปก
แจกันประมาณ 8 วัน  

2. พันธุเรโซมี M1V5-ศก.-R1-3-1-5 ดอกเดี่ยว สีชมพูออน อายุ
เก็บเกี่ยวประมาณ 107 วัน ความยาวชอดอก 54.82 เซนติเมตร ความ
กวางดอก 7.40 เซนติเมตร จํานวนดอกตอตน 3.55 และอายุปกแจกัน
ประมาณ 8 วัน 

3. พันธุเรโซมี M1V5-ศก.-R1-2-3-3 ดอกเดี่ยว สีชมพูออน อายุ
เก็บเกี่ยวประมาณ 108 วัน ความยาวชอดอก 51.05 เซนติเมตร ความ
กวางดอก 8.27 เซนติเมตร จํานวนดอกตอตน 3.62 และอายุปกแจกัน
ประมาณ 8 วัน 

4. พันธุมวงยะลา M1V5-ศก.-R1-35-1-5 ดอกชอ สีมวง  
อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 108 วัน ความยาวชอดอก 49.36 เซนติเมตร 
ความกวางดอก 2.22 เซนติเมตร จํานวนดอกตอชอ 8.34 และอายุปก
แจกันประมาณ 12 วัน  
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5. พันธุเหลืองยะลา M1V5-ศก.-R1-24-2-6 ดอกชอ สีเหลือง 
อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 102 วัน ความยาวชอดอก 63.07 เซนติเมตร 
ความกวางดอก 3.85 เซนติเมตร จํานวนดอกตอชอ 14.37 และอายุปก
แจกันประมาณ 13 วัน 

6 .  พั น ธุ เ ห ลื อ ง ขมิ้ น  M1V5 -ศ ก . -R1 -4 -6 -1 0  ด อกช อ 
สีเหลือง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 98 วัน ความยาวชอดอก 54.55 
เซนติเมตร ความกวางดอก 5.78 เซนติเมตร จํานวนดอกตอชอ 7.8 
และอายุปกแจกันประมาณ 9 วัน 

 

  
ขาวญี่ปุน M1V5-ศก.-R1-35-1-2 เรโซมี M1V5-ศก.-R1-3-1-5 

  
เรโซมี M1V5ศก.-R1-2-3-3 มวงยะลา M1V5-ศก.-R1-35-1-5 

  
เหลืองยะลา M1V5-ศก.-R1-24-2-6 เหลืองขมิ้น M1V5-ศก.-R1-4-6-10 

 

ภาพที่ 14 พันธุเบญจมาศตัดดอกดีเดนจากศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
 

เบญจมาศผลิตไมกระถาง ประกอบดวย 5 สายพันธุ (ภาพที่ 15) ดังนี ้
1. พันธุขาวญี่ปุน M1V5- Pr.01-R1-39-2-9 ประเภทดอกเดี่ยว

ดอกสีขาว อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 72 วัน ความสูงตน 20.80 
เซนติเมตร ความกวางดอก 4.28 เซนติเมตร จํานวนดอกตอตน 2.07 
และอายุการใชงานประมาณ 25 วัน 

2. พันธุเรโซมี M1V5- Pr.01-R1-1-2-1 ประเภทดอกเดี่ยว ดอก
สีชมพูออน อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 75 วัน ความสูงตน 27.13 
เซนติเมตร ความกวางดอก 6.82 เซนติเมตร จํานวนดอกตอตน 2.60 
และอายุการใชงานประมาณ 15 วัน 

3. พันธุมวงยะลา M1V5-Pr.01-R1-30-3-1 ประเภทดอกชอ 
ดอกสีมวง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 75 วัน ความสูงตน 21.28 
เซนติเมตร ความกวางดอก 2.35 เซนติเมตร จํานวนชอดอกตอตน 
10.70 และอายุการใชงานประมาณ 22 วัน 

4. พันธุเหลืองยะลา M1V5- Pr.01- R3-1-1-1 ประเภทดอกชอ
ดอกสีเหลือง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 77 วัน ความสูงตน 20.43 
เซนติเมตร ความกวางดอก 3.43 เซนติเมตร จํานวนชอดอกตอตน 
6.22 และอายุการใชงานประมาณ 21 วัน 

5. พันธุเหลืองขมิ้น M1V5- Pr.01- R2-6-2-1 ประเภทดอกชอ
ดอกสีเหลือง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 76 วัน ความสูงตน 21.02 
เซนติเมตร ความกวางดอก 4.82 เซนติเมตร จํานวนชอดอกตอตน 
8.00 และอายุการใชงานประมาณ 25 วัน 
 

  
ขาวญี่ปุน M1V5- Pr.01-R1-39-2-9 เรโซมี M1V5- Pr.01-R1-1-2-1 

  
มวงยะลา M1V5-Pr.01-R1-30-3-1 เหลืองยะลา M1V5- Pr.01- R3-1-1-1 

  
เหลืองขมิ้น M1V5- Pr.01- R2-6-2-1 เบญจมาศที่วางจําหนายในตลาดนัดจตุจักร 
 

ภาพที่ 15 พันธุเบญจมาศกระถางดีเดนจากศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  
 

สวนการทดลองภายใตโครงการวิจัยปรับปรุงเบญจมาศพันธุเดซี่
โดยการฉายรังสีและการใชสารเคมีเพิ่มชุดโครโมโซมเพื่อเปนเบญจมาศ
ตัดดอกพันธุใหมที่อยูระหวางการดําเนินการ  
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สรุป 
เบญจมาศเปนไมดอกที่มีความสําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย 

มีการปลูกมากที่ จั งหวัดอุด รธานี  เชี ยงใหม  และอุบลราชธานี  
ซึ่งมีการผลิตเปนไมตัดดอกและไมกระถาง แตปริมาณผลผลิต คุณภาพ 
และความหลากหลายไมเพียงพอหรือไมเปนที่ตองการของตลาด ทําให
มีการนําเขาจากตางประเทศมูลคาประมาณ 300 ลานบาทตอป ซึ่งมี
แนวโนมคงที่หรืออาจเพิ่มสูงขึ้นตามความตองการของตลาด โดยนําเขา
จากประเทศมาเลเซียเกือบทั้งหมด (99 เปอรเซ็นต)  

ปญหาหลักในการผลิตเบญจมาศ ไดแก คุณภาพผลผลิต 
โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนและฝนที่มีคุณภาพต่ํ า การขาดความ
หลากหลายของสายพันธุ กรมวิชาการเกษตรจึงไดปรับปรุงพันธุ
เบญจมาศพันธุดีเดนทั้งหมด 11 พันธุ ประกอบดวย เบญจมาศตัดดอก
จํานวน 6 พันธุ และเบญจมาศสําหรับผลิตไมกระถางจํานวน 5 พันธุ 
ซึ่งมีดอกสีขาว สีชมพู สีมวง และสีเหลือง ซึ่งจะชวยลดการนําเขาสาย
พันธุจากตางประเทศและแกปญหาการขาดความหลากหลายของพันธุ
ในประเทศไทย  
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