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บทคัดย่อ 
      การส ารวจตลาดไมด้อกไมป้ระดบัในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง จงัหวดัยะลา และอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา พบว่าไมด้อกท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในตลาดไดแ้ก่ เบญจมาศท่ีมีสีเหลือง และสีขาว ส่วนสีอ่ืนๆกลุ่มผูค้า้
จะท าการเปล่ียนดีไดโ้ดยใชด้อกเบญจมาศสีขาวแลว้ใหดู้ดสีท่ีตอ้งการ คิดเป็น 95%  ส่วนดอกไมอ่ื้นๆจะสั่งมา
บา้งในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการให้จดัดว้ยดอกไมอ้ะไร และแหล่งท่ีสั่งซ้ือจะมาจาก มาเลยเ์ชียเป็นส่วนใหญ่ แต่มี
บา้งท่ีมาจาก อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ส่วนแหล่งปลูกไมด้อกท่ีส าคญัไดท้ าการส ารวจในจงัหวดั ยะลา ตรัง และ
สตูล  พบว่ามีการปลูกใช้ในพ้ืนท่ีเป็นส่วนมากและยงัไม่เพียงพอในพ้ืนท่ี และมีไมด้อกอ่ืนๆท่ีน ามาจากภาค
กลางและภาคเหนือของประเทศไทย เช่น หนา้ววั, แกลดิโอรัส, เฮลิโคเนีย, แอสเตอร์ เป็นตน้ จะน ามาจ าหน่าย
ตามท่ีผูซ้ื้อสั่งเท่านั้น คิดเป็น 5% ของดอกไมท้ั้งหมด ช่วงเดือนท่ีมีการสั่งซ้ือดอกไมม้ากท่ีสุดในพ้ืนท่ีภาคใต้
ตอนล่างคือช่วงเดือน มีนาคม, กนัยายน และธนัวาคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการส าเร็จการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ช่วง
รับปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยั และงานประจ าจงัหวดัท่ีจดัข้ึนของแต่ละพ้ืนท่ี การทดสอบพนัธ์ุไมด้อกไม้
ประดบัคุณภาพผลผลิตข้ึนกบัชนิดและพนัธ์ุ หนา้ววัสามารถเก็บดอกไดต้ลอดทั้งปีเลือกพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบั
ภาคใตต้อนล่างคือพนัธ์ุเปลวเทียนภูเก็ต, เปลวเทียนล าปาง, HC021 และ HC249 ใหผ้ลผลิตไดใ้นช่วง 6 เดือน
แรกหลงัปลูก และให้ผลผลิตเฉล่ีย 0.5-1 ดอกต่อเดือน ดาหลาพนัธ์ุบวัแดงใหญ่, ตรัง1 และบวัชมพู มีการ
เจริญเติบโตไดดี้มีการแตกกอเฉล่ีย 10–12 ตน้/กอ เบญจมาศพนัธ์ุท่ีใหจ้ านวนดอกต่อตน้สูงสุดคือพนัธุเหลือง
ยะลา, ชมพูหวาน และเหลืองขม้ิน มีสีดอกและลกัษณะดอกท่ีตลาดตอ้งการ เฉล่ีย 14.80 - 20.25 ดอก/ตน้  แก่น
ตะวนัระยะปลูกท่ีให้ผลผลิตดีท่ีสุดคือ 60x50 cm., 50x50 cm.  และ30x50 cm. เฉล่ีย 0.748-0.788 กก./ตน้ 
ในช่วงปลายฤดูฝน  
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ค าน า 
เกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่างมีความตอ้งการปลูกไมด้อกไมป้ระดบัเพ่ิมมากข้ึน เพราะการปลูกไม้

ดอกไมป้ระดบัสามารถเป็นพืชเสริมรายไดช่้วงท่ีไมผ้ล และยางพาราไม่สามารถใหผ้ลผลิต การปลูกไมด้อกไม้
ประดบัใชพ้ื้นท่ีในการปลูกนอ้ยสามารถปลูกไดต้ลอดทั้งปีภายในโรงเรือน เกษตรกรจึงเร่ิมใหค้วามสนใจมาก
ข้ึน ประกอบกบัตลาดไมด้อกไมป้ระดบัในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่างตอ้งการปริมาณไมด้อกไมป้ระดบัเพ่ิมข้ึนเป็น
จ านวนมาก และยงัสามารถส่งไปขายในประเทศมาเลเชียไดอี้กดว้ย เพราะมีนกัท่องเท่ียวนิยมซ้ือดอกและพนัธ์ุ
ไมด้อกไมป้ระดบักลบัไปปลูก และแหล่งท่ีผลิตไมด้อกไมป้ระดบัยงัเป็นสถานท่ีท่องเทียวของนกัท่องเท่ียวชาว
มาเลเชียท่ีนิยมมาท่องเท่ียวช่วงวนัหยดุ บริเวณชายแดน ประกอบกบัการผลิตไมด้อกไมป้ระดบัในพ้ืนท่ียงัตอ้งมี
การปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพ และคุณภาพในการผลิตใหสู้งข้ึน เพราะมีความตอ้งการของตลาดเพ่ิมข้ึน มีการ
สั่งซ้ือไมด้อกไมป้ระดับจากตลาดไมด้อกจงัหวดัตรัง และจังหวดัพทัลุง แต่เกษตรกรไม่สามารถส่งให้ได้
เน่ืองจากมีผลผลิตน้อย จึงตอ้งส่งให้ตลาดในจังหวดัยะลาก่อน พ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่างมีพืชหลกัท่ีส าคัญคือ 
ยางพาราและไมผ้ล มีไมด้อกบางชนิดท่ีสามารถปลูกร่วมกบัพืชหลกัได ้เช่น หนา้ววั, ดาหลา และแก่นตะวนั 
ประกอบกบัพ้ืนท่ีบางแหล่ง เช่น อ าเภอเบตง และอ าเภอธารโต จงัหวดัยะลามีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี สามารถ
ปลูกไมด้อกท่ีชอบสภาพอากาศเย็นได้ เช่นเบญจมาศ การผลิตไมด้อกไมป้ระดับในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่าง 
เกษตรกรมีวิธีการผลิตท่ีหลากหลาย ข้ึนอยูก่บั สภาพแวดลอ้ม ความตอ้งการของตลาด และทกัษะของเกษตรกร
เอง เกษตรกรบางรายไดมี้การปลูกทดลองไมด้อกของเกษตรกรเองในพ้ืนท่ี อ  าเภอเบตง และอ าเภอธารโต แต่
ปัญหาท่ีเกษตรกรพบคือแก่นตะวนัไม่ลงหวั ไม่ติดดอก และเกิดโรครากเน่าโคนเน่า เป็นปัญหาของเกษตรกรท่ี
ตอ้งการปลูกเพ่ือส่งหัวแก่นตะวนัส่งขายท่ีประเทศมาเลเซีย,หนา้ววั พบปัญหาโรคตน้เน่า ผลผลิตนอ้ย ดอกมี
ขนาดเล็ก จึงไดท้ดสอบพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดับท่ีเป็นพนัธ์ุแนะน าของกรมวิชาการเกษตรไดแ้ก่ เบญจมาศ 
หนา้ววั และดาหลา น ามาปลูกทดสอบในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ร่วมกบัการส ารวจความตอ้งการของตลาดไม้
ดอกไมป้ระดบัของพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง (พทัลุง, ตรัง, สตูล, สงขลา, ปัตตานี, นราธิวาส,ยะลา และการส่งออก
ไมด้อกไปยงัมาเลเซียของเกษตรกรอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา แลว้จึงน าขอ้มูลมือหน่ึง มือสอง(ท่ีไดจ้ากการ
น าเขา้ไมด้อกของด่านต่างๆ) มาวิเคราะห์ก่อนจะท าการทดสอบพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัตามความตอ้งการของ
ตลาดในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง 

มีรายงานการน าเขา้ดอกไมท้ัว่ประเทศใน ปี 2548 น าเขา้คิดเป็นมูลค่า 9,552,762 บาท ปี 2549 น าเขา้
คิดเป็นมูลค่า 13,742,284 บาท ปี 2550 น าเขา้คิดเป็นมูลค่า 8,165,158 บาท ปี 2551 น าเขา้คิดเป็นมูลค่า 
13,877,818 บาท (สถาบนัวิจยัพืชสวน, 2552) ในปัจจุบนัมีเกษตรกรสนใจปลูกไมด้อกไมป้ระดบัเพ่ิมมากข้ึน 
เน่ืองจากมีการน าเขา้ไมด้อกไมป้ระดบัจากต่างประเทศมีจ านวนมากข้ึน (กรมส่งเสริมการส่งออก,2556) ร้าน
ขายดอกไมใ้นจงัหวดัยะลา และอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาให้ขอ้มูลว่า ไมด้อกไมป้ระดบัท่ีมีจ าหน่ายใน
พ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่างมีการน าเขา้มาจากทางภาคเหนือ และภาคกลางท่ีเป็นแหล่งผลิตไมด้อกไมป้ระดบัของ
ประเทศไทย แต่ปริมาณไมด้อกไมป้ระดบัท่ีน าเขา้มาในพ้ืนท่ี ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดในพ้ืนท่ี 
เพราะในบางช่วงเวลาท่ีตลาดตอ้งการมากๆ ตอ้งรอสัง่ไมด้อกไมป้ระดบัจากแหล่งผลิตอ่ืนๆ ซ่ึงแหล่งผลผลิตอยู่
ไกลและตอ้งเสียคา้ใชจ่้ายในการขนส่งเพ่ิมข้ึน ไมด้อกไมป้ระดบัท่ีตลาดในพ้ืนท่ีภาคใตต้อ้งการมาก เป็นไมต้ดั
ดอก ไมต้ดัใบ ไมก้ระทาง เพ่ือใชใ้นการจดัช่อดอกไมใ้นงานต่างๆ ใชป้ระดบัสถานท่ีต่างๆ ตามส่วนราชการ 
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โรงแรม  และตามอาคารบ้านเรือนเพ่ือความสวยงาม ไมด้อกท่ีมีแหล่งปลูกในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่างท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ เบญจมาศ ปลูกท่ีอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา หนา้ววั ปลูกท่ีจงัหวดักระบ่ี และเป็นแหล่งจ าหน่ายพนัธ์ุใหแ้ก่
เกษตรกร ไมด้อกบางชนิดมีประโยชนห์ลายดา้น เช่น ดาหลาดอกอ่อนและหน่ออ่อนใชป้ระกอบอาหารได ้และ
เป็นไมต้ดัดอกท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแต่มีการผลิตนอ้ย เน่ืองจากแหล่งปลูกอยู่ในพ้ืนท่ีภาคใต ้นิยมน าดอก
มาประกอบอาหารก่อนท่ีจะเกบ็ดอกไปใชเ้ป็นไมป้ระดบัตกแต่ง ส่วนล าตน้ยงัใชเ้ป็นเส้นใยในการจกัสารไดอี้ก
ดว้ย  และเป็นความตอ้งการของเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง จากการส ารวจตลาดไมด้อกไมป้ระดบัใน
พ้ืนท่ีจังหวดัยะลาและ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่าผูป้ระกอบการร้านดอกไมมี้ความตอ้งการไม้
ดอกไมป้ระดบัมากข้ึนโดยเฉพาะ เบญจมาศ และหนา้ววั เน่ืองจากสามารถปักแจกนัไดน้าน มีความทนทาน แต่
ไมมี้ความหลากหลายในทางลกัษณะและสีของดอกไม ้ส่วนใหญ่ตอ้งสั่งซ้ือจากตลาดปากคลองตลาด  และ
ตลาดส่ีมุมเมือง ตอ้งสั่งซ้ือก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ และช่วงท่ีตลาดตอ้งการไมด้อกไมป้ระดบัมากท่ีสุดคือ 
กนัยายน ตลาดท่ียะลาตอ้งการไมด้อกมากท่ีสุด ตุลาคม ตลาดท่ีหาดใหญ่ตอ้งการไมด้อกไมป้ระดบัมากท่ีสุด 
ปริมาณไมด้อกไมป้ระดบัท่ีกลุ่มร้านคา้ตอ้งการคือ เบญจมาศ หนา้ววั กลว้ยไม ้ไมต้ดัใบต่างๆ ขอ้มูลการน าเขา้
ไมด้อกจากมาเลเซียของด่านเบตง จงัหวดัยะลา มีรายงานการน าเขา้ดอกเบญจมาศ ในปี 2550 คิดเป็นมูลค่า 
15,468,220 บาท และในปี 2551 คิดเป็นมูลค่า 11,380,005 บาท เห็นไดว้่าปริมาณการน าเขา้ลดลงเน่ืองจาก
เกษตรกรมีการปลูกไดด้อกไมป้ระดบัข้ึนมาทดแทนการน าเขา้ แต่ยงัตอ้งสั่งซ้ือพนัธ์ุจากต่างประเทศ เม่ือน ามา
ปลูกพนัธ์ุท่ีน ามาไม่เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีเกษตรกรจึงไม่ปลูกพนัธ์ุใหม่ๆ พนัธ์ุท่ีใชเ้ป็นพนัธ์ุท่ีมีปลูกอยู่ในพ้ืนท่ีอยู่
แลว้ จึงไม่มีความหลากหลายของไมด้อกไมป้ระดบัในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง และคุณภาพของดอกยงัไมไ้ด้
มาตรฐานของตลาดจึงท าให้ผลผลิตท่ีตกเกรดมีเป็นจ านวนมาก ในการท าการวิจยัคร้ังน้ีมีการท าแบบส ารวจ 
ชนิด ปริมาณ คุณภาพไมด้อก ช่วงเวลาท่ีตลาดตอ้งการ ความตอ้งการปลูกไมด้อกไมป้ระดบัของเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัยะลาและจงัหวดัอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง     

 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 การวิจยัและทดสอบพนัธ์ุกลว้ยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบัในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ประกอบดว้ย 2 
กิจกรรม คือ 
 กิจกรรมที่  1 ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการตลาดและการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในภาคใต้ 
 ตอนล่าง(ส้ินสุดปี2557) 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 จดัท าแบบส ารวจ และทดสอบแบบส ารวจในการรวบรวมขอ้มูลของการตลาดในแต่ละจงัหวดัภาคใต้
ตอนล่าง ความตอ้งการไมด้อกไมป้ระดบัในพ้ืนท่ี, ปริมาณการผลผลิตจริงในพ้ืนท่ีของแต่ละจงัหวดัภาคใต้
ตอนล่าง (จ.สตูล, จ.พทัลุง, จ.ตรัง, จ.สงขลา, จ.ปัตตานี, จ.นราธิวาส, จ.ยะลา และท่ีส่งไปยงัมาเลเซีย) และใช้
ขอ้มูลมือสองท่ีรวบรวมไดจ้ากการน าเขา้ไมด้อกไมป้ระดบัจากด่านต่างๆในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ช่วงท่ีตลาดมี
ความตอ้งการไมด้อกไมป้ระดบัมากท่ีสุดของแต่ละจงัหวดั 
 รวบรวมขอ้มูลการตลาดและการผลิตหน้าววั, ดาหลา, เบญจมาศ และแก่นตะวนั ในพ้ืนท่ีภาคใต้
ตอนล่าง โดยศึกษาขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
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 - ขอ้มูลความตอ้งการไมด้อกไมป้ระดบั, มูลค่าไมด้อกไมป้ระดบั 
 - ขอ้มูลปริมาณการผลิต 
 - ขอ้มูลดา้นอุตุนิยมวิทยา และสภาพแวดลอ้มไดแ้ก่ ความสูงจากระดบัน ้าทะเล, ความลาดเอียงของท่ี 
ความช้ืนสมัพทัธ์ในอากาศ ความเขม้แสง ในพ้ืนท่ีปลูก 
 - ขอ้มูลดา้นการดูแลจดัการการผลิต 

 - ขอ้มูลวิธีการจดัจ าหน่าย และขอ้มูลดา้นการตลาดของเกษตรกร 
      ระยะเวลาด าเนินการ  2557  

 กจิกรรมที่ 2 การทดลองการผลิตไมด้อกไมป้ระดบัท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง 
 การทดลองที่ 2.1 ทดสอบพนัธ์ุหนา้ววัท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง 

 แบบการวจิยั (Research Design) 
 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) มี 9 กรรมวิธี (จ านวนสาย
พนัธ์ุท่ีใชใ้นการทดสอบ) ท าการทดลองกรรมวิธีละ 3 ซ ้ า  

  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. เตรียมพ้ืนท่ีแปลงเปรียบเทียบพนัธ์ุในโรงเรือนท่ีมีการควบคุมความช้ืน อุณหภูมิ ปริมาณแสง และ 
เหมาะสมต่อการปลูกเล้ียงหนา้ววั จ านวน 0.25ไร่  
  2. น าพนัธ์ุหนา้ววัท่ีกรมวิชาการเกษตรแนะน าและพนัธ์ุท่ีเกษตรกรปลูกจ านวน 9 สายพนัธ์ุ  ไดแ้ก่
พนัธ์ุ HC 021, HC 098, HC 249, HC 272, พลายชุมพล, เปลวเทียนล าปาง, เปลวเทียนภูเก็ต, ดวงสมร และขาว
นายหวาน  
  3.  ด าเนินการปลูกตามแผนการทดลองแบบ RCBในแปลงเปรียบเทียบพนัธ์ุ สุ่มพนัธ์ุลงในแปลงปลูก
ทั้งหมด 9พนัธ์ุ พนัธ์ุละ 3 ซ ้ า ซ ้ าละ 30 ตน้ และปลูกในกระถางขนาด 12 น้ิวเพ่ือปลูกทดแทนในกรณีท่ีตน้ใน
แปลงทดลองตายจ านวน 10 กระทาง ใชร้ะยะปลูก 30  x 25 ซม. เวน้ทางเดินแต่ละซ ้ า 80 ซม.โดยแบ่งการ
เปรียบเทียบตามลกัษณะของหนา้ววัออกเป็น กลุ่ม และใชพ้นัธ์ุ HC 034 เป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ ใหก้ารปฏิบติั
ดูแลเหมือนกนั  จ านวน 9 สายพนัธ์ุ ปฏิบติัดูแลรักษา โดยการใหน้ ้ า ใหปุ๋้ยและสารเคมีตามความเหมาะสม ตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
              สถานท่ีปลูกทดสอบ แปลงทดสอบของศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรยะลา อ.เบตง จ.ยะลา 

     ระยะเวลาด าเนินการ  2558-2559  
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 การทดลองที่ 2.2 ทดสอบพนัธ์ุดาหลาท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง 
 แบบการทดลอง 
  วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) มี 9 กรรมวิธี (จ านวนสาย

พนัธ์ุท่ีใชใ้นการทดสอบ) ท าการทดลองกรรมวิธีละ3 ซ ้ า  
  ขั้นตอนและวธีิในการวจิยั  ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 1. เตรียมพ้ืนท่ีแปลงปลูกเปรียบเทียบพนัธ์ุใหเ้หมาะสมต่อการปลูกเล้ียงดาหลา จ านวน  3 ไร่  
  2. น าพนัธ์ุดาหลาจ านวน 9 สายพนัธ์ุ (พนัธ์ุตรัง1, พนัธ์ุตรัง2, พนัธ์ุตรัง3, พนัธ์ุตรัง4, พนัธ์ุตรัง5, พนัธ์ุ
บวัแดงใหญ่, พนัธ์ุบวัแดงเลก็, พนัธ์ุบวัชมพู และพนัธ์ุชมพูบา้นแหล) 
  3.  ด าเนินการปลูกตามแผนการทดลองท่ีก าหนดไวใ้นแปลงเปรียบเทียบพนัธ์ุและปลูกในถุงขนาด 
23น้ิวเพ่ือปลูกทดแทนในกรณีท่ีตน้ในแปลงทดลองตาย ใชร้ะยะปลูก 2x2 เมตร ให้การปฏิบติัดูแลเหมือนกนั  
จ านวน 9 สายพนัธ์ุ ปฏิบติัดูแลรักษา โดยการใหน้ ้ า ใหปุ๋้ยและสารเคมีตามความเหมาะสม ตามค าแนะน าของ
กรมวิชาการเกษตร 
              สถานท่ีปลูกทดสอบ แปลงทดสอบของศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรยะลา อ.ธารโต จงัหวดัยะลา , 
ศูนยว์ิจยัพืชสวนตรัง, ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส 

 ระยะเวลาด าเนินการ  2557-2559   
 การทดลองที่ 2.3 ทดสอบพนัธ์ุเบญจมาศท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง 
 แบบการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) มี 9 กรรมวิธี (จ านวนสายพนัธ์ุท่ี

ใชใ้นการทดสอบเป็นพนัธ์ุแนะน าของกรมวิชาการเกษตรกบัพนัธ์ุท่ีเกษตรกรปลูก) ท าการทดลองกรรมวิธีละ 3 ซ ้ า  
   ขั้นตอนและวธีิในการวจิยั  ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 1. เตรียมพ้ืนท่ีแปลงปลูกเปรียบเทียบพนัธ์ุ เหมาะสมต่อการปลูกเล้ียงเบญจมาศในโรงเรือนท่ีมี
หลงัคาคลุมพลาสติก สูงจากพ้ืน 2.5 เมตร จ านวน  0.3ไร่  
  2. น าพนัธ์ุเบญจมาศท่ีกรมวิชาการเกษตรแนะน าและพนัธ์ุท่ีเกษตรกรปลูกจ านวน 9 สายพนัธ์ุ คือ 
พนัธ์ุ สโนดอนเหลือง, สโนดอนขาว, ชมพูหวาน, เรโซมี, ปิงปอง, เหลืองยะลา, เหลืองขม้ิน, ศก.1 และพูม่า 
  3.  ด าเนินการปลูกตามแผนการทดลองแบบ RCBในแปลงเปรียบเทียบพนัธ์ุ สุ่มพนัธ์ุลงในแปลงปลูก
ทั้งหมด 8 พนัธ์ุ พนัธ์ุละ 3 ซ ้ า ซ ้ าละ 30 ตน้ และปลูกในกระถางขนาด 12 น้ิวเพ่ือปลูกทดแทนในกรณีท่ีตน้ในแปลง
ทดลองตายจ านวน 10 กระทาง ใชร้ะยะปลูก 25 x 20 ซม. เวน้ทางเดินแต่ละซ ้ า 80 ซม.โดยแบ่งการเปรียบเทียบตาม
ลกัษณะของดอกเบญจมาศออกเป็น กลุ่ม คือกลุ่มดอกเด่ียวใชพ้นัธ์ุสโนดอนเหลืองเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ กลุ่มดอก
ช่อใชพ้นัธ์ุชมพูหวานเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบใหก้ารปฏิบติัดูแลเหมือนกนั  จ านวน 8 สายพนัธ์ุ ปฏิบติัดูแลรักษา โดย
การใหน้ ้า ใหปุ๋้ยและสารเคมีตามความเหมาะสม ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

    สถานท่ีปลูกทดสอบ แปลงทดสอบของศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรยะลา อ.เบตง  จ.ยะลา 
     ระยะเวลาด าเนินการ  2558-2559 
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   การทดลองที่ 2.4 ทดสอบแก่นตะวนัท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง  
 แบบการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) มี 6 กรรมวิธี (ใชร้ะยะปลูก) 
ท าการทดลองกรรมวิธีละ 4 ซ ้ า  
   ขั้นตอนและวธีิในการวจิยั  ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 1. เตรียมพ้ืนท่ีแปลงเพ่ือเปรียบเทียบระยะปลูกท่ีเหมาะสมต่อการปลูกเล้ียงแก่นตะวนั จ านวน 1 ไร่  
  2. น าหวัพนัธ์ุแก่นตะวนัท่ีมีจ าหน่ายในตลาด และเป็นพนัธ์ุท่ีตลาดมีความตอ้งการ น ามาแบ่งหวัใหมี้
ขนาด 3 ซม.และมีตามากกว่า 3ตา ปลูกดว้ยระยะปลูกต่างๆจ านวน 6 กรรมวิธี (50 x 50 cm.,25 x 30 cm., 30 x 30 cm., 
25 x 50 cm., 30 x50 cm. และ60 x 50 cm.)  
  3.  ด าเนินการปลูกตามแผนการทดลองท่ีก าหนดไวใ้นแปลงเปรียบเทียบระยะปลูกท่ีมีผลต่อผลผลิต
แก่นตะวนั และปลูกในถุงขนาด 12 น้ิวเพ่ือปลูกทดแทนในกรณีท่ีต้นในแปลงทดลองตาย โดยแบ่งการ
เปรียบเทียบตามลกัษณะของแก่นตะวนัท่ีระยะปลูกต่างๆ และปริมาณผลผลิต เป็นตวัเปรียบเทียบ ให้การปฏิบติั
ดูแลเหมือนกนั จ านวน 6 กรรมวิธี ปฏิบติัดูแลรักษา โดยการใหน้ ้า ใหปุ๋้ยและสารเคมีตามความเหมาะสม 
 สถานท่ีปลูกทดสอบ แปลงทดสอบของศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรยะลา จ.ยะลา 

 ระยะเวลาด าเนินการ  2558-2559     
 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 1. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการตลาดและการผลติไม้ดอกไม้ประดบัในภาคใต้ตอนล่าง 
         1.1  การปลูกเบญจมาศของเกษตรกรในพ้ืนท่ี อ.เบตง จ.ยะลา มีเกษตรกรผูป้ลูกจ านวน 3 ราย รวมกลุ่มกนั 
  การเตรียมดนิ : ไถดินดว้ยรถไถเดินตาม จ านวน 2 คร้ังตากดินไวค้ร้ังละประมาณ 10 วนั แลว้ไถดว้ย
รถไถเดินตามอีกรอบ แลว้หวา่นแกลบ 2-3 ถุงปุ๋ย/แปลง มูลไก่ 1 ถุงปุ๋ย/แปลง และโดโลไมท ์เพ่ือปรับสภาพดิน 
แลว้ใชร้ถโรตาร่ีไถพรวนอีกคร้ัง เพ่ือคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั หรือใชแ้รงงานคนสับตีร่อง ท าร่องสูง 50 ซม. แต่ละ
แปลงกวา้ง 1 เมตร ยาว 20 เมตร ห่างกนั 0.5 เมตร  วางตาข่ายแลว้ ใหห้ว่านปุ๋ยสูตร 15-15-15  อตัรา 0.5 กก./
แปลง รดน ้าก่อนท าการปลูกยอดพนัธ์ุ  
 การปลูก และ ระยะปลูก : ปลูกแบบเดด็ยอด  โดยเกษตรกรจะเด็ดยอดตน้อ่อน หลงัจากตน้กลา้ตั้งตวั
ไดแ้ลว้ โดยจะเดด็ยอดออกแต่งใหเ้หลือ 2-3 ยอด/หลุม ตน้อ่อนจะแตกยอดออกมาอีกหลายรอบ ท าใหป้ระหยดั
ยอดพนัธ์ุซ่ึงมีราคาแพงหรือขาดแคลน ใชร้ะยะปลูก 25x20 ซม.  
 การใหน้ ้ า : น ้ าท่ีใชร้ดเบญจมาศมาจากแหล่งน ้าตามธรรมชาติเป็นน ้าประปาภูเขา โดยตอ้งมีการรด
น ้าทุกวนัเพ่ือใหดิ้นชุ่มแต่ไม่แฉะ การรดน ้าจะรดช่วงเชา้5.00 น. ถึง 14.00 น. เพ่ือหลีกเล่ียงไม่ใหใ้บเปียกช่วง
กลางคืน เป็นการป้องกนัการระบาดของเช้ือรา โดยจะใชแ้รงงานคนใชส้ายยางติดฝักบวัเดินรดตามแปลง 
 การตรวจโรคและแมลง : ตรวจดูโรคและแมลงเป็นระยะในช่วงการออกดอกทุกสามวนั ดูลกัษณะ
อาการของตน้เบญจมาศ และการเขา้ท าลายดอกของโรคและแมลง โรคและแมลงท่ีพบมี 
 โรคใบจุด :  สาเหตุเกิดจากเช้ือรา Septoria sp.  ลกัษณะอาการ ใบเป็นจุดสีน ้าตาลไหม ้บางคร้ังจะมี
ขอบแผลสีเหลือง ลกัษณะแผลค่อนขา้งกลมมีขอบชดัเจน เม่ือแผลขยายใหญ่ข้ึน หรือหลายๆแผลขยายมาชนกนั 
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จะท าใหใ้บไหม ้แหง้และร่วงหล่นไปในท่ีสุด โรคใบจุดน้ีจะเร่ิมเป็นท่ีใบล่างๆท่ีติดพ้ืนดินก่อนแลว้ค่อยๆลาม
ข้ึนไปจนถึงยอด  การแพร่ระบาด  สปอร์ท่ีอยู่ตรงกลางแผลจะปลิวไปตามลม หรือถูกน ้ าชะล่างกระเด็นจาก 
ตน้หน่ึงไปยงัอีกตน้หน่ึงได ้โรคน้ีระบาดมากในฤดูฝน การป้องกนัก าจดั ไม่ควรปลูกตน้เบญจมาศชิดกนัเกินไป 
เพราะจะท าใหอ้ากาศไม่ถ่ายเท มีผลใหค้วามช้ืนระหวา่งโคนตน้สูง เหมาะแก่การแพร่ระบาดโรคยิ่งข้ึน และควร
พ่นสารเคมีป้องกนัก าจดัเช้ือรา เช่น แคบแทน มาเนบ หรือไซเนบ ใหท้ัว่โดยเฉพาะบริเวณโคนตน้ 
 เพลีย้ไฟ : ลกัษณะการท าลาย ชอบท าลายส่วนอ่อนและส่วนยอดของพืช จะท าลายดอกทนัทีท่ีดอก
ตุ่มเท่าหวัไมขี้ด ดอกจะแคระแกรนไม่คล่ีบานตามปกติ หรือ ท าใหก้ลีบดอกมีสีน ้าตาลไหม ้เห่ียวแหง้ เน่ืองจาก
เพล้ียไฟมีขนาดเลก็ จึงมกัซุกซ่อนหลบหลีกการสังเกต การใชส้ารเคมีฉีดพ่นไดไ้ม่ทัว่ถึง การป้องกนัก าจดั ใช้
สารเคมี เช่น คาร์บาริล, เอน็โดซลัแฟน, กซูาไธออน-เอ, มาลาไธออน, เมทธิโอคาบ, คาร์โบซัลแฟน, โปรไธโอ
ฟอส, ฟอร์มีทาเนต,  อะบาเมคติน, เบนฟูราคาร์บ และฟิโปรนิล ซ่ึงการใชส้ารเคมีเหล่าน้ีควรค านึงถึงพืชท่ีจะ
พ่น สภาพและทอ้งท่ีการระบาด ตลอดจนความรุนแรง ควรพ่นสารเคมีค่อนขา้งถ่ีคือประมาณ 3-5 วนั โดยพ่น
ติดต่อกนั 2-3 คร้ัง จนจ านวนเพล้ียไฟลดลงแลว้เวน้ระยะห่างออกไป ส าหรับพืชท่ีตอ้งการดูแลเป็นพิเศษควรให้
ปุ๋ยทางใบพ่นใหพื้ชเพ่ือใหฟ้ื้นตวัเร็ว   หลกัการใชส้ารเคมีคือ เม่ือสงัเกตเห็นลกัษณะการเขา้ท าลายของโรคหรือ
แมลงแลว้จึงท าการฉีดพ่น  การเกบ็เก่ียว : ตดัทั้งช่อ โดยใชก้รรไกรตดัแต่ง ตดัท่ีโคนตน้ใหไ้ดก้า้นดอกยาวท่ีสุด 
(80-100ซม.) และตดัในช่วงตอนเยน็ เพ่ือไม่ใหเ้บญจมาศเห่ียวง่าย เบญจมาศดอกเด่ียวจะเก็บเก่ียวเม่ือดอกบาน
ใกลจ้ะเตม็ท่ี คือบาน 70-80 % สงัเกตไดว้า่ก่อนท่ีเกสรตวัผูแ้ละกลีบดอกชั้นในจะบานเต็มท่ี ส่วนเบญจมาศดอก
ช่อจะเก็บเก่ียวไดเ้ม่ือจ านวนดอกในช่อบาน 70% เม่ือตดัช่อดอกแลว้ จะน ามาตดัแต่งใหไ้ดก้า้นยาว 70-75 ซม. 
แต่งดอกท่ีเกง้กา้งไม่ไดต้ าแหน่งออก เอาใบส่วนล่างออกบา้งและท าการห่อช่อดอกดว้ยกระดาษ ห่อละประมาณ 
1 กก. แลว้น าช่อดอกปักแช่น ้ าในกระป๋องน ้ าทนัที เพ่ือกนัอากาศเขา้อุดตนัท่อล าเลียงน ้ าซ่ึงจะท าให้ดอก
เบญจมาศเห่ียวไดโ้ดยง่าย 
 ตลาด : จะส่งไปยงัตลาด อ.เบตง อ.เมือง จ.ยะลา และส่งขายไปยงั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, จ.พทัลุง 
โดยส่งไปกบัรถตูโ้ดยสารประจ าทาง แต่ปริมาณไม่พอต่อความตอ้งการ  
          ปัญหา : ปริมาณท่ีออกสู่ตลาดมีนอ้ยมีผลผลิตท่ีไม่ไดม้าตรฐานเป็นจ านวนมาก ก่ิงแขนงและใบมี
ความแขง็ท าใหแ้ม่คา้ผูจ้  าหน่ายไม่ชอบ ล าตน้มีขนาดใหญ่และแขง็ ไม่มีความหลากหลายของชนิดและสีดอก 
    1.2 การปลูกหนา้ววัของเกษตรกรในพ้ืนท่ี อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง มีเกษตรกรผูป้ลูกจ านวน 1 ราย 

   เกษตรกรเป็นผูป้ลูกหนา้ววัส่งออกไปต่างประเทศ แปลงปลูกยกร่องโดยใช ้เศษอิฐมอญและเศษถ่าน
เป็นวสัดุปลูก แปลงปลูกมีขนาดกวา้งประมาณ 1.80 ม. ใชร้ะยะปลูก 50x50 ซม. เวน้ทางเดิน 1 ม. เม่ือปลูกแลว้ก็
ควรใชไ้มห้ลกัยึดล าตน้ไวไ้ม่ใหล้ม้ การใหน้ ้ า วนัละ 2 คร้ัง เชา้และเยน็ หรือวนัละ 3 คร้ัง ข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีปลูกหนา้ววั ดินฟ้าอากาศ หรือเมฆคร้ึม อากาศไม่ร้อนจดั อาจจะรดน ้าหนา้ววัวนัละคร้ัง อากาศร้อนใหน้ ้ า 2 คร้ัง/
วนั การใหปุ๋้ยใช่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 อตัรา 1 ชอ้นชา/ตน้ ใหทุ้ก 15 วนั โรคและแมลง : โรคใบแหง้ บางคร้ังอาการอย่าง
น้ีก็ไม่ไดเ้กิดจากเช้ือราเสมอไป เช่น ถา้ไดรั้บแสงมากเกินไป ขาดความช้ืนใบอาจไหมแ้ละแหง้ได ้และถา้ใบแห้ง
เกิดจากใบล่างท่ีแก่ก็ไม่ใช่เป็นเร่ืองร้ายแรง แต่ถา้เกิดกบัใบท่ียงัไม่แก่จดั และไม่ใช่ใบล่าง อาจเกิดจากเช้ือรา
พวก Phytophthora Collectotrichum หรือ Anthracnose ลกัษณะอาการจะแตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิดของเช้ือ ควรใช้
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พนัธ์ุพืชตา้นทานจะเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด  โรครากเน่า เกิดจากเคร่ืองปลูกท่ีไม่เหมาะสม เป็นแหล่งของโรคและเกิด
พวกเห็ดรา หรืออาจเป็นเพราะการระบายน ้าไม่ดีพอ 
 การเกบ็เก่ียว :  ควรตดัเม่ือปลีเปล่ียนมาเป็นสีขาวประมาณคร่ึงหน่ึงของความยาวปลี ตดัระยะน้ีจาน
ดอกจะคล่ีเตม็ท่ี สีเป็นมนัสดใส การตดัระยะน้ีดอกเก็บไดท้นประมาณ 12 วนั ถา้ตดัในขณะท่ีเปล่ียนเป็นสีขาว
หมด หรือสีขาว 3/4 ของความยาวปลี จะเก็บไดน้านประมาณ 23 วนั แต่จานรองดอกในระยะน้ีจะคลายความ
สดใส ถา้ตดัขณะท่ีปลีเปล่ียนเป็นสีขาวหมดหรือสีขาวนั้นเร่ิมจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง ซ่ึงเป็นระยะท่ีดอกบาน
เตม็ท่ีหรือค่อนขา้งแก่ การตดัระยะน้ี จะท าใหเ้กบ็ไดท้นนานถึง 27 วนั แต่จานรองดอกและปลี ขาดความสดใส
และเงางามการเกบ็รักษาดอกหนา้ววัหลงัจากตดัดอกจากตน้ ตดักา้นดว้ยมีดเบาๆ เพราะจะท าใหจ้านรองดอกช ้า
ง่าย เม่ือช ้ าแลว้ จะท าใหคุ้ณภาพดอกเสียไป ถา้ไม่ใชก้ารจุ่มดอกใหเ้ปียก ก็ควรพ่นน ้าเป็นละอองฝอยไปท่ีดอก
และจานรองดอก จะท าใหเ้กบ็รักษาความช้ืน และดอกสดใสสวยงาม  
            การตลาด : การผลิตหนา้ววัเป็นไมต้ดัดอกท่ีมีตน้ทุนการผลิตสูงมาก และใหผ้ลตอบแทนชา้กว่าไม้
ดอกชนิดอ่ืน ๆ ดงันั้นจึงท าให้ปริมาณการผลิตมีไม่มากนกั ราคาค่อนขา้งดี โดยมีราคาเฉล่ียอยู่ประมาณ 5-10 
บาท/ดอก พนัธ์ุท่ีนิยมท่ีสุดไดแ้ก่พนัธ์ุดวงสมรฐานรองดอกมีสีแดง  
            ปัญหา : ปริมาณการออกดอกของหนา้ววัในหน่ึงเดือนจะใหผ้ลผลิต1-2 ดอก/ตน้ ท าให้มีปริมาณท่ี
ออกสู่ตลาดนอ้ย ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด 
         1.3 การปลูกดาหลาของเกษตรกรในพ้ืนท่ี อ.ควนกาหลง จ.สตูล มีเกษตรกรผูป้ลูกจ านวน 1 ราย 
             เกษตรกรปลูกร่วมกบัไมผ้ลและไมอ่ื้นๆ ในพ้ืนท่ี 2 ไร่พนัธ์ุท่ีใชเ้ป็นพนัธ์ุท่ีหาไดท้ัว่ไป เช่นพนัธ์ุดอก
สีแดงและดอกสีชมพู มีการขยายพนัธ์ุปลูกโดยใชห้น่อ ปลูกจนเต็มพ้ืนท่ี ปลูกสลบักบัไมใ้หญ่ไม่มีระยะปลูกท่ี
แน่นอน การดูแลรักษา ใหน้ ้ าวนัละคร้ังในตอนเชา้ ใหปุ๋้ยสูตร 8-24-24 ใหพ้ร้อมกบัไมผ้ล ส่ีเดือนคร้ัง การเก็บ
เก่ียว เกษตรกรให้ผูท่ี้ตอ้งการเขา้ไปตดัดอกเองในพ้ืนท่ีขายในราคาดอกละ 5 บาท ส่วนมากจะใชม้ากในช่วง
เดือนสิงหาคม และธันวาคม  ซ่ึงมีการจดังานของจงัหวดัสตูล เกษตรกรสามารถขายดอกดาหลาไดเ้ฉล่ียปีละ 
35,000 - 50,000 บาท ข้ึนกบัการดูแลรักษาของเกษตรกร และจ านวนดอกท่ีออกตลอดปีของดอกดาหลา โรค
และแมลงไม่มี ท าใหไ้ม่ตอ้งใชส้ารเคมี 
 1.4 ตลาดของไมด้อกไมป้ระดบัในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง  

      ตลาดท่ีเป็นแหล่งกระจายไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่างคือตลาด อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา มีจ านวนผู ้ประกอบการค้าไม้ดอกไม้ประดับท่ีได้จากการสัมภาษณ์มีจ านวน 25 ราย เป็น
ผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งไมด้อกไมป้ระดบัจ านวน 4 ราย ท่ีเป็นรายใหญ่ในการน าเขา้ไมด้อกไมป้ระดบั 
พบวา่ไมด้อกไมป้ระดบัท่ีตลาดใชม้ากท่ีสุดของภาคใตต้อนล่าง มี เบญจมาศ กลว้ยไมส้กุลหวาย, ไมใ้บ, หนา้ววั 
และแอสเตอร์ รวมไมด้อกท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ ดงัตารางท่ี1 
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ตารางที่ 1 ขอ้มูลการน าเขา้ไมด้อกไมป้ระดบัจากแหล่งต่างๆในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง 
แหล่งน าเข้า ชนิดพืช แหล่งที่มา ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) 

ด่านสะเดา  
จ.สงขลา 

ดอกเบญจมาศ มาเลเซีย 209,102 5,143,687 
ดอกไมอ่ื้นๆ มาเลเซีย 39,742 1,070,416 

ด่านเบตง  
จ.ยะลา 

ดอกเบญจมาศ มาเลเซีย 674,895 13,149,170 
ดอกไมอ่ื้นๆ มาเลเซีย 152,604 2,210,950 

ขนส่งไปรษณีย ์
ดอกเบญจมาศ ในประเทศ 786,493 17,756,644 
ดอกไมอ่ื้น ในประเทศ 32,340 1,081,100 

ดอกเบญจมาศ มาเลเซีย 562,200 9,818,400 
รวม 2,457,376 50,230,367 

ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจเกษตรจงัหวดัยะลา สรุปรายงานการน าเขา้และส่งออกผลผลิตทางการเกษตร(2556) 

 
 ผูจ้  าหน่ายไมด้อกไมป้ระดบัมีการใชไ้มด้อกเป็นจ านวนมากข้ึนอยูก่บัช่วงฤดูท่ีดอกไมแ้ต่ละชนิดออกสู่
ตลาด และความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละพ้ืนท่ี ดงัตารางท่ี2                     
ตารางที่ 2 ขอ้มูลการสมัภาษณ์ผูจ้  าหน่ายไมด้อกไมป้ระดบัในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง 

ชนิดพืช 
ปริมาณไม้ดอกที่ใช้ในแต่ละเดือน (ก า, มัด) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
กลว้ยไม ้ 400 400 400 500 400 300 300 400 400 300 300 300 
เบญจมาศ 700 600 1,000 600 700 500 600 600  1,000 600 600 1,200 
หนา้ววั 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
ดาหลา* 300 300 300 600 500 500 600 400 300 400 400 700 
อ่ืนๆ 250 100 300 200 200 150 150 200 400 200 150 500 

ท่ีมา : ผูข้ายดอกไมใ้นจงัหวดัยะลา จ านวน 15 ราย และ อ.หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 10 ราย  (*จ านวนดอกดาหลา) 

  
     วิจารณ์การทดลอง ขอ้มูลการตลาดของผูจ้  าหน่ายเป็นค่าประมาณการผูป้ระกอบการไมไ้ดใ้ห้ขอ้มูล
ตามจริง จึงท าให้ไดข้อ้มูลเป็นค่าการประมาณการใชไ้มด้อกไมป้ระดบัในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่างในแต่ละเดือน
เพ่ือจะวางแผนการผลิตไมด้อกไมป้ระดบัใหอ้อกในช่วงท่ีตลาดตอ้งการเพ่ือลดการน าเขา้  
 

2. การทดลองการผลติไม้ดอกไม้ประดบัในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 
  การทดลองที่ 2.1 ทดสอบพนัธ์ุหนา้ววัท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง 
      พนัธ์ุหนา้ววัท่ีกรมวิชาการเกษตรแนะน าและพนัธ์ุท่ีเกษตรกรปลูกจ านวน 9 สายพนัธ์ุ  ไดแ้ก่พนัธ์ุเปลว
เทียนภูเกต็, เปลวเทียนล าปาง, ขาวนายหวาน, พลายชุมพล, ดวงสมร, HC 021, HC 098, HC 249 และ HC 272  
  วสัดุปลูกหน้าววั สามารถใช้วสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ินได ้เช่น เศษถ่าน กะลาปาล์มน ้ ามนั เปลือกมะพร้าว 
กะลามะคาเดเมียนทั และเศษอิฐมอญ หนา้ววัเป็นพืชท่ีตอ้งการแสงแดดประมาณ 30% หรือไดรั้บประมาณ  
70-75% จึงตอ้งมีการพรางแสงใหห้นา้ววั ถา้ไม่พรางแสงใหใ้บจะไหม ้ตน้หยุดการเจริญเติบโต ดงันั้นจึงตอ้งมี
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การปลูกสร้างโรงเรือนให้แก่หน้าววั ในเร่ืองโรงเรือนหน้าววั ถ้าสร้างให้ร่มเกินไป ใบหน้าววัจะมีการ
เจริญเติบโตดี ใบสีเขียวเขม้ หนา แต่ดอกไม่ดก การปลูกหนา้ววัในโรงเรือนท่ีไดแ้สง 33% หรือใหร่้ม 67% แลว้ 
หนา้ววัให ้ดอกมากกว่าหนา้ววัท่ีไดรั้บแสงเพียง 25% ใน เร่ืองของแสงท่ีให้แก่หนา้ววัน้ีอาจสังเกตว่า หนา้ววั
ไดรั้บแสงมากไปหรือนอ้ยไป กล่าวคือ ถา้แสงมากไป ใบจะเหลือง ขอบใบแหง้ ถา้แสงนอ้ยไปใบจะไม่กางออก
เต็มท่ี ใบมีสีเขียวจัด ดังนั้น เม่ือสังเกตหน้าววัมีลกัษณะใด ตอ้งรีบแกไ้ขเร่ืองโรงเรือนให้เหมาะกับความ
ตอ้งการของหน้าววั คือถา้ใบมีลกัษณะเขียวจดั ไม่ค่อยมีดอก ต้องรีบเอาวสัดุพรางแสงออกเสียบา้ง แต่ถา้
หนา้ววัเร่ิมขอบใบไหม ้ใบเหลือง ควรหาวสัดุมาพรางแสง  การใหน้ ้ า แก่หนา้ววัควรใชน้ ้ าสะอาดรดน ้าหนา้ววั
วนัละ 1 คร้ัง คือเชา้ แต่วนัท่ีมีอากาศร้อนควรรดอีกคร้ังตอนเยน็ การรดหนา้ววัแต่ละคร้ังควรรดให้ชุ่มทั้งตน้
และเคร่ืองปลูก การใหน้ ้ าหนา้ววัข้ึนอยู่กบัจ านวนตน้ท่ีปลูก เกษตรกรมกัใชส้ายยางฉีดรด หรือการให้น ้ าแบบ 
sprinkle สะดวกส าหรับผูป้ลูกท่ีไม่มีเวลามารดน ้าเอง แต่มีขอ้เสียคือ การลงทุนสูง หวัฉีดตน้ท าให้หนา้ววับาง
ตน้ไม่ไดน้ ้ า ถา้หลาย ๆ คร้ังเขา้ หนา้ววันั้นอาจตายได ้ดงันั้น การให้น ้ าแบบน้ีจึงควรระวงั คอยหมัน่ตรวจหัว 
sprinkle อยู่เสมอ ตลอดจนควรเดินดูตามตน้หนา้ววัว่าตน้ไหนความแรงของน ้าฉีดไม่ถึงควรรดน ้าใหด้ว้ย การ
ตดัแต่ง ควรตดัแต่งใบออกบา้งในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยตดัให ้เหลือเพียงยอดละ 3 - 4 ใบ 
ทั้งน้ีกเ็พ่ือใหบ้ริเวณโคนตน้มีการระบายอากาศไดดี้ข้ึนใน ช่วงฤดูฝน อีกทั้งการตดัใบจะช่วยใหมี้โรคและแมลง
ลดลง โดยไม่ท าใหก้ารเจริญเติบโตหรือจ านวนดอกลดลง การใชปุ๋้ย การปลูกหนา้ววั มกัไม่เห็นความส าคญัของ
การใหปุ๋้ยแก่หนา้ววั จากการส ารวจการปลูกหนา้ววัในจงัหวดัตรัง พบว่าผูป้ลูกส่วนใหญ่ไม่ใหปุ๋้ยกบัหนา้ววั 
ทั้งน้ีเพราะเกษตรกรเห็นว่า การให้น ้ าแต่เพียงอย่างเดียว ตน้หนา้ววัสามารถเจริญเติบโตไดดี้ แต่การให้ปุ๋ยแก่
หนา้ววัพนัธ์ุต่าง ๆ พบวา่ การใชปุ๋้ยสูตร 13-24-24 และสูตร 16-21-27 ใหห้นา้ววัพนัธ์ุดวงสมรทุกสัปดาห์ ท าให้
ตน้หนา้ววัมีการเจริญเติบโตและขนาดดอกใหญ่กว่าไม่ใส่ปุ๋ยเลย การตดัดอกและการเก็บรักษาดอกหนา้ววั ใน
การเก็บรักษาดอกหนา้ววัให้ไดน้าน ควรมีการตดัดอกเม่ือดอกบานเต็มท่ีแลว้จะอยู่ได ้นานท่ีสุด ดอกหนา้ววั
บานเต็มท่ีสังเกตไดจ้ากการเปล่ียนสีของปลีเป็นสีขาว เร่ิมจากโคนไปปลายปลี การตดัดอกท่ีแก่ทั้งปลีจะมีอายุ
เก็บ ไดน้านถึง 27 วนั แต่ถา้เก็บเม่ือดอกแก่ 3/4 ของปลี เก็บไดน้าน 23 วนั แต่ถา้เก็บเม่ือดอกแก่ 1/2 ของปลี 
เก็บไดน้าน 12 วนัเท่านั้น ระยะดอกแก่เต็มท่ี สีของจานรองดอกมกัดา้นไม่ค่อยสวย รองลงมาคือดอกบาน 3/4 
สภาพของดอกดีท่ีสุด ดอกบาน 1/2 ของปลีสีสวย เป็นแต่เก็บไม่ทน หลงัจากตดัดอกหนา้ววัแลว้ ควรแช่ไวใ้น
น ้าท่ีสะอาด จะช่วยใหห้นา้ววัอยูไ่ดน้านข้ึน  
      จากการทดสอบพนัธ์ุหนา้ววัทั้ง 9 สายพนัธ์ุ พบว่าพนัธ์ุท่ีมีการใหด้อกมากท่ีสุดเฉล่ีย 1 ดอก/เดือน คือ
พนัธ์ุเปลวเทียนภูเก็ต, เปลวเทียนล าปาง, HC021, HC249, ขาวนายหวาน,ดวงสมร, HC098, HC272 และพลาย
ชุมพล ตามล าดบั ดงัตารางท่ี3 
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 ตารางที่ 3  ตารางแสดงการเกบ็ดอกหนา้ววัทุกๆ 2 เดือน (จ านวนดอก/ตน้) 
พนัธ์ุ           เดือน 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 เฉลีย่ 

ขาวนายหวาน 1.5 2 1.3 1.5 1.5 1.5 1.3 1.5 1.3 1.5 1.5 2 1.53 

เปลวเทียนภูเก็ต 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

เปลวเทียนล าปาง 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.5 1.96 

ดวงสมร 1.3 1.5 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5 1.45 

พลายชุมพล 1 1 1.3 1 1 1.3 1 1 1 1 1.3 1.3 1.10 

HC021 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.50 

HC098 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.3 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.43 

HC272 1.3 1.3 1.3 1.5 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.37 

HC249 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.50 

 
ตารางที่ 4  ตารางแสดงผลวิเคราะห์ระหวา่งพนัธ์ุและอายกุารเกบ็เก่ียวช่วงเดือนต่างๆ 

Source of 
Variation 

SS df MS F P-value F 

Rows 7.595185 8 0.949398 62.95758 3.9E-33 2.045414 
Columns 0.05213 11 0.004739 0.314262 0.981037 1.899171 
Error 1.327037 88 0.01508 

   Total 8.974352 107 
     

 จากตารางวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า พนัธ์ุของหนา้ววัทั้ง 9 พนัธ์ุ มีความแตกต่างกนัในทางสถิติอย่างนอ้ย
หน่ึงคู่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ส่วนอายขุองหนา้ววัในการเกบ็เก่ียวไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
      การทดลองที่ 2.2 ทดสอบพนัธ์ุดาหลาท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง 
        ส่งตวัอยา่งดินเพ่ือวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนท าการทดลองท่ีระดบัความลึก 15 cm. และ
ระดบั 40 cm.  ไดผ้ลดงัน้ี 
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ตารางที่ 5  แสดงความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในดินแปลงทดสอบพนัธ์ุดาหลาท่ีระดบัความลึก 15 cm. และ  40 cm. 

รายการวเิคราะห์ หน่วย 
ค่าทีว่เิคราะห์ได้จากความลกึ 

0 – 15 cm. 15 – 40 cm. 
1.  ความเป็นกรด – ด่าง  (pH)  4.99 4.79 
2.  อินทรียวตัถุ  (OM) % 1.32 1.03 
3.  ไนโตรเจน  (N) % 0.07 0.05 
4.  ฟอสฟอรัส (A vailable P) mg/kg 14.15 10.58 
5.  โพแทสเซียม (A vailable K) mg/kg 22.8 18.0 
6.  แคลเซียม (Exch. Ca ) cmolc/Kg 0.07 0.06 
7.  แมกนีเซียม (Exch. Mg ) cmolc/Kg 0.08 0.07 
8.  ค่าการน าไฟฟ้า (EC) dS/m 0.03 0.02 
9. เน้ือดิน (Soil Texture)  ดินร่วนปนทราย 

 
       เตรียมแปลงปลูกพ้ืนท่ี 2 ไร่ โดยท าการไถดะ และไถแปรเพ่ือยอ่ยดินใหร่้วนเน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีปลูกใหม่ ใส่
ปูนขาวอตัราตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน  และเตรียมเป็นแปลงย่อย จ านวน  
27 แปลง เตรียมตน้พนัธ์ุดาหลา  โดยการขดุหน่อพนัธ์ุมาปลูกช าไวใ้นถุงด า จ านวนพนัธ์ุละ 40 ตน้ รวมทั้งหมด  
360  ตน้ ขดุหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 cm. ใชร้ะยะปลูก 3 x 4 เมตร รองกน้หลุมดว้ยมูลววัอตัรา 1  กิโลกรัม 
ต่อหลุม  น าดาหลาท่ีเตรียมไวป้ลูกหลุมละ 1 หน่อ (ถุง) วางระบบน ้าแบบมินิสปริงเกอร์  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-
15 บนัทึกขอ้มูลการเจริญเติบโต (ตารางท่ี 6) 
ตารางที่ 6  ขอ้มูลการเจริญเติบโตของดาหลาแต่ละสายพนัธ์ุ ประจ าเดือนกนัยายน 2559 

กรรมวธีิ 
จ านวนต้น 
(ต้น/กอ) 

ความสูง 
(cm.) 

ขนาดใบ  (cm.) 

กว้าง ยาว 
T1  ดาหลาพนัธ์ุตรัง  1 10.65 109.34 9.18 29.80 
T2  ดาหลาพนัธ์ุตรัง  2 8.40 98.78 8.90 28.18 
T3  ดาหลาพนัธ์ุตรัง  3 9.23 106.56 8.20 29.24 
T4  ดาหลาพนัธ์ุตรัง  4 9.48 125.77 10.38 31.03 
T5  ดาหลาพนัธ์ุตรัง  5 8.79 109.25 9.75 26.96 
T6  ดาหลาพนัธ์ุพนัธ์ุบวัแดงเลก็ 10.15 99.74 7.32 25.30 
T7  ดาหลาพนัธ์ุบวัแดงใหญ่ 11.34 104.55 6.88 27.05 
T8  ดาหลาพนัธ์ุบวัชมพู 10.37 100.76 6.05 26.77 
T9  ดาหลาพนัธ์ุชมพูบา้นแหล  9.56 112.23 8.14 28.61 

 
 พบวา่ ดาหลาพนัธ์ุบวัแดงใหญ่ มีการแตกกอดีท่ีสุด, พนัธ์ุตรัง 4 มีความสูงสูงท่ีสุด แต่ทุกสายพนัธ์ุยงั
ไม่เห็นดอก มีปัญหาเร่ืองน ้าท่วมแปลงท าใหต้น้พนัธ์ุบางส่วนตายตอ้งรอพนัธ์ุใหม่ปลูกเพ่ิมเติม 
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    ศูนย์วจิัยและพฒันาการเกษตรนราธิวาส 
           ผลการทดลอง ไดด้ าเนินการคดัเลือกพ้ืนท่ีและเตรียมแปลงปลูก เพ่ือท าการทดสอบพนัธ์ุดาหลาท่ี
เหมาะสม ณ ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส 3 ไร่ และไดร้วบรวมขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา พบว่า สภาพ
ภูมิอากาศของอ าเภอสุไหงปาดี  จงัหวดันราธิวาส น าตน้พนัธ์ุดาหลาจากศูนยว์ิจยัพืชสวนตรัง  จ านวน 5 สาย
พนัธ์ุ  ไดแ้ก่  พนัธ์ุตรัง 1, พนัธ์ุตรัง 2, พนัธ์ุตรัง 3, พนัธ์ุตรัง 4 และพนัธ์ุตรัง 5  น ามาอนุบาลตน้ในเรือนเพาะช า
และปฏิบติัดูแลรักษา  ด าเนินการปลูกลงแปลง จดัเกบ็ขอ้มูลการเจริญเติบโต  วิเคราะห์ขอ้มูล  และเขียนรายงานผล  
          ไดด้ าเนินการปลูกตน้พนัธ์ุดาหลา จ านวน 9 สายพนัธ์ุ ตามแผนการทดลองท่ีก าหนดไว ้ใชร้ะยะปลูก 
2x2 เมตร และไดมี้การปฏิบติัดูแลรักษาโดยการใหน้ ้ าและใหปุ๋้ย จากการจดัเก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตของตน้
ดา้นความสูงของตน้ดาหลาหลงัปลูก 1 เดือน พบว่า ตน้ดาหลาสายพนัธ์ุตรัง 1 มีความสูงเฉล่ีย 64.7 cm., พนัธ์ุ
ตรัง 2 เฉล่ีย 82.0 cm., พนัธ์ุตรัง 3 เฉล่ีย 62.8 cm., พนัธ์ุตรัง 4 เฉล่ีย 106.5 cm., พนัธ์ุตรัง 5 เฉล่ีย 122.6 cm., 
พนัธ์ุบวัแดงเลก็ เฉล่ีย 104.7 cm., พนัธ์ุบวัแดงใหญ่ เฉล่ีย 95.0 cm., พนัธ์ุบวัชมพู เฉล่ีย 98.7 cm.  และพนัธ์ุชมพู
บา้นแหว้ เฉล่ีย 121.2 cm.  (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางที่ 7 ความสูงของตน้ดาหลาของแต่ละสายพนัธ์ุ 

สายพนัธ์ุ 
ความสูง (cm.) 

ความสูง เฉลีย่ 
ตรัง 1  31 – 138 64.7 
ตรัง 2 29 - 186 82.0 
ตรัง 3 32 – 107 62.8 
ตรัง 4 53 – 161 106.5 
ตรัง 5 84 – 165 122.6 
บวัแดงเลก็ 45 – 161 104.7 
บวัแดงใหญ่ 29 – 151 95.0 
บวัชมพู 49 – 165 98.7 
ชมพูบา้นแหล 56 - 210 121.2 
 จากการจดัเก็บจ านวนใบของตน้ดาหลาหลงัปลูก 1 เดือน พบว่า ตน้ดาหลาแต่ละสายพนัธ์ุมีจ านวนใบ
เฉล่ียตั้งแต่ 6 – 21 ใบ โดยสายพนัธ์ุตรัง 1 เฉล่ีย 12 ใบ, พนัธ์ุตรัง 2 เฉล่ีย 12.5 ใบ, พนัธ์ุตรัง 3 เฉล่ีย 12.5 ใบ, พนัธ์ุ
ตรัง 4 เฉล่ีย 15 ใบ, พนัธ์ุตรัง 5 เฉล่ีย 13.5 ใบ, พนัธ์ุบวัแดงเล็ก เฉล่ีย 13.5 ใบ, พนัธ์ุบวัแดงใหญ่ เฉล่ีย 12 ใบ, 
พนัธ์ุบวัชมพู เฉล่ีย 13.5 ใบ และพนัธ์ุชมพูบา้นแหว้ เฉล่ีย 15 ใบ (ตารางท่ี 8) 
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ตารางที่ 8 จ านวนใบของตน้ดาหลาของแต่ละสายพนัธ์ุ 

สายพนัธ์ุ 
จ านวนใบ (ใบ/ต้น) 

ใบ/ต้น เฉลีย่ 
ตรัง 1  7 – 17 12 
ตรัง 2 8 – 17 12.5 
ตรัง 3 6 – 19 12.5 
ตรัง 4 9 – 21 15 
ตรัง 5 7 – 17 13.5 
บวัแดงเลก็ 8 – 19 13.5 
บวัแดงใหญ่ 7 – 17 12 
บวัชมพู 8 – 19 13.5 
ชมพูบา้นแหล 9 – 21 15 
      
 และการแตกหน่อของตน้ดาหลาหลงัจากปลูกได ้1 เดือน พบว่า แต่ละสายพนัธ์ุเร่ิมมีการแตกหน่อ 
เฉล่ียอยูท่ี่ 6 – 9 หน่อต่อกอ (ตารางท่ี 9)  
 
ตารางที่ 9 จ านวนการแตกหน่อของตน้ดาหลาของแต่ละสายพนัธ์ุ 

สายพนัธ์ุ 
จ านวนการแตกหน่อ/กอ 

หน่อ/กอ เฉลีย่ 
ตรัง 1  6 – 12 9 
ตรัง 2 5 – 10 7.5 
ตรัง 3 4 – 8 6 
ตรัง 4 5 – 9 7 
ตรัง 5 5 – 10 7.5 
บวัแดงเลก็ 7 – 9 8 
บวัแดงใหญ่ 6 – 12 9 
บวัชมพู 5 – 9 7 
ชมพูบา้นแหล 7 – 10 8.5 

 
ตน้ดาหลาเร่ิมให้ผลผลิตในเดือนพฤษภาคม 2559 แต่มีปริมาณนอ้ย  เน่ืองจากปี 2557 มีน ้ าท่วมแปลง

ดาหลาทั้งในพ้ืนท่ีของ ศวพ.นราธิวาส และศวส,ตรัง จึงตอ้งท าแปลงปลูกดาหลาใหม่ทั้งหมด และแปลงดาหลา
ท่ีเป็นแปลงท่ีรวบรวมพนัธ์ุของ ศวพ.ยะลา ขาดน ้าเน่ืองจากปลูกในพ้ืนท่ีสูงท าใหต้น้พนัธ์ุไม่สามารถขยายพนัธ์ุ
ได ้ จึงท าใหไ้ม่สามารถเกบ็ขอ้มูลการออกดอกของดาหลาได ้แต่พนัธ์ุดาหลาท่ีมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด คือพนัธ์ุ
ตรัง1, บวัแดงใหญ่, ชมพูบา้นแหล, ตรัง2, ตรัง5, บวัแดงเลก็, บวัชมพู, ตรัง4 และตรัง 3 ตามล าดบั 
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       การทดลองที่ 2.3 ทดสอบพนัธ์ุเบญจมาศท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง 
             การทดสอบพนัธ์ุเบญจมาศ จ านวน 9 สายพนัธ์ุ สโนดอนเหลือง, สโนดอนขาว, ชมพูหวาน, เรโซมี, 
ปิงปอง, เหลืองยะลา, เหลืองขม้ิน, ศก.1 และพูม่า แต่เน่ืองจากมีพนัธ์ุดอกเดียวไดแ้ก่ สโนดอนเหลือง และสโน
ดอนขาว เม่ือเปรียบเทียบกบัพนัธ์ุดอกช่อท าใหมี้ความแตกต่างกนัมากจึงตดัออก ไม่น ามาวิเคราะห์รวมกบัพนัธ์ุ
อ่ืนๆอีก 7 พนัธ์ุ โดยการไถพรวนดินผสมข้ีไก่แกลบ ข้ึนแปลงขนาด 1.20 x 10 เมตร  ใชร้ะยะปลูก 15x15 cm 
หรือ 20x20 cm การใหน้ ้า ในระยะ 7-10 วนั ภายหลงัการยา้ยเบญจมาศลงปลูกควรรดน ้าเชา้-เยน็ เม่ือตน้กลา้ตั้ง
ตวัไดแ้ลว้ใหร้ดน ้าวนัละคร้ังในตอนเชา้ การใหน้ ้ าท่ีท าใหเ้บญจมาศเปียกทั้งตน้และใบอาจก่อใหเ้กิดโรคราได้
ง่าย ดงันั้นเพ่ือความปลอดภยัควรรดน ้าในตอนเชา้เพ่ือใหน้ ้ าท่ีเปียกไดมี้โอกาสแหง้ในเวลาอนัสั้นในการรดน ้า
ควรจะรดจนโชกเพ่ือให้โอกาสน ้าไหลซึมผ่านลงไปในดินใหม้ากพอ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัอนัตรายอนัเกิดจากการ
สะสมของเกลือ ซ่ึงเป็นอนัตรายกบัต้นเบญจมาศมาก การใส่ปุ๋ย เม่ือตน้ตั้งตวัแลว้ก็เร่ิมให้ปุ๋ย ปุ๋ยท่ีให้แก่
เบญจมาศในระยะแรกควรเป็นปุ๋ยท่ีมีไนโตรเจนสูงกวา่ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียม คือปุ๋ยในอตัรา 3:2:1 ใส่ทุก 
ๆ 7 วนั เพ่ือเร่งใหมี้การเจริญเติบโตทางล าตน้ เกษตรกรใชปุ๋้ยยูเรีย ร่วมกบั8-24-24 ใส่ 1 ชอ้นชา/บวัรดน ้า รด
ทุกๆ 7 วนั เป็นเวลา 2 เดือน แลว้ให้เปล่ียนสูตรใหม่ โดยใหปุ๋้ยทีมีไนโตรเจนต ่า ฟอสฟอรัสสูง คือปุ๋ยอตัรา 
1:2:1 เพ่ือช่วยในการเจริญเติบโตของดอกโดยใส่ทุก ๆ 10 วนัเร่ือย ๆ ไปจนกระทัง่เก็บดอก เกษตรกรใส่ปุ๋ย 8-
24-24  ใส่ 1 ชอ้นชา/บวัรดน ้า เดือนละ2คร้ัง การเด็ดยอด ตามปกติแลว้ การปลูกเบญจมาศมกัจะมีการเด็ดยอด
เพ่ือให้ตน้แตกก่ิงขา้งมากข้ึน และจ านวนดอกเพ่ิมข้ึนตามจ านวนก่ิง นอกจากน้ียงัช่วยให้ดอกท่ีไดมี้คุณภาพ
ใกลเ้คียงกัน บานพร้อม ๆ กัน การเด็ดยอดมกัจะท ากนัทันที เม่ือเบญจมาศตั้งตัวได้แลว้ คือหลงัจากปลูก
ประมาณ 5-10 วนั ส่วนมากนิยมเด็ดยอดออกประมาณ 1 น้ิว แต่การเด็ดยอดจะมีขอ้เสียคือ ถึงจะไดด้อกมากก็
จริง แต่ดอกมกัจะเลก็ขายไดร้าคาต ่า ส าหรับการปลูกแบบไม่เด็ดยอดคือปลูกแบบตน้เดียวดอกเดียว (ก่ิงขา้งท่ี
แตกออกมาใหม่ถูกปลิดท้ิงหมด) ดอกจะมีขนาดใหญ่ กา้นดอกยาว แข็งแรง ประหยดัเวลาและแรงงานในการ
เด็ดยอด เกษตรกรมกัเด็ดยอดเม่ือเห็นดอกมีขนาด 4 มิลิเมตร และมีดอกจากก่ิงขา้งๆเป็นจ านวนมาก การปลิด
ดอกขา้ง ถา้ตอ้งการใหด้อกเบญจมาศมีขนาดใหญ่ตามความตอ้งการจะตอ้งมีการปลิดดอกท่ีลอ้มรอบดอกยอด 
และดอกท่ีแตกตามซอกใบใหห้มด ใหแ้ต่ละก่ิงเหลือแต่ดอกยอดเดียงดอก พนัธ์ุท่ีตอ้งการดอกช่อ ไม่มีการปลิด
ดอก การปลิดดอกขา้ง วิธีปลิดท่ีถูกตอ้งคือหงายมือข้ึน สอดมือระหว่างน้ิวช้ีและน้ิวกลาง เขา้ยึดก่ิงท่ีตอ้งการจะ
ปลิดดอกขา้งไวแ้ลว้ใชน้ิ้วโป้งโนม้ลงสัมผสัดอกตูมท่ีตอ้งการปลิดแลว้กดพบัเขา้ตวัเราคอดอกจะหกัทนัทีไม่
ควรใชวิ้ธีเด็ด เพราะชา้เสียเวลา และท าให้กา้นดอกท่ีถูกเด็ดจะเหลือคา้งติดอยู่ท าให้กา้นดอกไม่เรียบ การให้
แสง  เพ่ือป้องกนัไม่ให้เบญจมาศออกดอกเร็ว ทั้งท่ีตน้ไม่สมบูรณ์ ในช่วงวนัสั้นอาจใชห้ลอดไฟ 100 วตัต ์
ติดตั้งเหนือพ้ืนดิน 2 เมตร ระยะแต่ละหลอดห่างกนั 2 เมตร เปิดช่วงเวลา 22.00 – 2.00 น. การควบคุมการให้
แสงไฟในตอนกลางคืนน้ีจะเร่ิมเปิดตั้งแต่เร่ิมปลูก จนกระทัง่ตน้สูง 30-40 ซม. จึงปิดไฟใหต้น้รับแสงตามปกติ
เพ่ือใหเ้กิดตาดอกและพฒันาเป็นดอกต่อไปการใชผ้า้ด า   ในการปลูกช่วงวนัยาวหรือการปลูกนอกฤดูตอ้งมีการ
ใชผ้า้ด าท่ีมืดสนิทคลุมแปลงปลูกในเวลา 18.30 – 08.00 ของวนัใหม่ จนกวา่จะเร่ิมเห็นสีดอกเบญจมาศเป็นพืชท่ี
ไวต่อความยาวของวนัหรือช่วงแสงเบญจมาศส่วนใหญ่เป็นพืชวนัสั้ น คือถา้เบญจมาศได้รับแสงในเวลา
กลางวันเกิน  13 ชั่วโมงคร่ึง เบญจมาศจะไม่ออกดอก หรืออีกนัยหน่ึงคือถ้าเบญจมาศได้รับแสงน้อย
กว่า 13 ชั่วโมงคร่ึง เบญจมาศจะออกดอก ความยาวของช่วงแสงในทุกภาคของประเทศไทยและทุกฤดูมี
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ประมาณ 12 ชัว่โมง แต่ส่ิงท่ีส าคญัคือตอ้งพยายามใหต้น้เบญจมาศมีโอกาสเจริญเติบโตทางก่ิงกา้นอย่างพอเพียง
ก่อนท่ีจะออกดอกมิฉะนั้นดอกเบญจมาศจะมีคุณภาพไม่ดี คือกา้นดอกสั้นและมีขนาดเลก็ ดอกมีขนาดเลก็ การ
แกไ้ขใหเ้บญจมาศมีโอกาสเจริญเติบโตทางก่ิงกา้นอย่างพอเพียงก่อนออกดอก ท าไดโ้ดยการใหแ้สงไฟยาวข้ึน
อีก 3-5 ชัว่โมง ข้ึนกบัพนัธ์ุและสภาพแวดลอ้ม 
  โรคและแมลง  
     1. โรคใบแหง้ เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย  Erwinia chrysanthemi  อาการเร่ิมแรก  ยอดจะเห่ียวในเวลา
กลางวนั   และฟ้ืนในเวลากลางคืน   ต่อมายอดจะเน่าแหง้เป็นสีน ้าตาล   โรคน้ีระบาดมากในสภาพ อากาศร้อน
และความช้ืนสูง เช้ือโรคจะติดมากบัเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เช่น มีดหรือกรรไกร  
     การป้องกนัก าจดั ควรใชก่ิ้งปักช าท่ีปราศจากโรคมาปลูก และถา้มีโรคระบาดในแปลงควรเผาท าลาย 
หรือฉีดพ่นดว้ยสารเคมีประเภทสเตรปโตมยัซิน  
    2. โรคดอกเน่า เกิดจากเช้ือรา Choanephora sp. ระบาดมากในฤดูฝน อาการท่ีพบคือกลีบดอก เน่าช ้ า
เป็นสีน ้าตาลแก่ เกิดไดท้ั้งในดอกอ่อนและดอกแก่  การป้องกนัก าจดั ในฤดูฝนควรฉีดยาป้องกนัก าจดัเช้ือรา 
เช่น ไซเนบ, แคบแทน, ไดเทน เอม็45 โดยใชร่้วมกบัยาจบัใบ  
     3. โรคราสนิม (Rust)  สาเหตุ เกิดจากเช้ือรา Puccinia chrysanthemi Roze, Puccinia horiana P. Henn. 
ลกัษณะอาการ พบอาการทั้งบนใบ กลีบดอกและกา้นดอก กลีบเล้ียง โดยจะแสดง 2 ลกัษณะอาการคือ เป็นผงสี
เหลือง เม่ือน าไปเข่ียภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์จะพบ uredospore ซ่ึงเป็นสปอร์ท่ีจะแพร่ระบาด ส่วนอีกลกัษณะ
อาการหน่ึงจะเป็นตุ่มแผลนูนสีเทา จะพบในระยะ Telial stage เม่ือเป็นโรคน้ีมาก ๆ จะท าให้ใบแห้งเป็นสี
น ้าตาล ท าใหผ้ลผลิตและคุณภาพของเบญจมาศลดลง ไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด การแพร่ระบาด เช้ือราแพร่
ระบาด รุนแรงมากในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิในเวลากลางวนัต ่ากว่า 25 ๐C ความช้ืนสูง น ้ าคา้งหมอกลงจดั ใน
เวลากลางคืน อุณหภูมิต ่ากว่า 15 ๐C โรคจะระบาดไดร้วดเร็วมาก สปอร์จะปลิวไปตามลมไดง่้ายและถูกชะล่าง
ดว้ยน ้าท่ีใชร้ะบบสปริงเกลอร์ใหก้ระเดน็จากตน้หน่ึงไปยงับริเวณขา้งเคียงได ้  
 การป้องกนัก าจดั 
           1. หมั่นดูแลแปลงปลูกให้สะอาดและพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชในกลุ่มเฮกซาโคนาโซล 
(hexaconazole) ช่ือการคา้ Anvil 5 SC. (แอนวิล) อตัรา 20 ซีซี/น ้ า 20 ลิตร ติดต่อกนั 1-2 คร้ัง เม่ือเบญจมาศ
แสดงอาการหรือสารในกลุ่ม ไตรอะดิมินอล (triadiminol) ช่ือการคา้ เบฟิดาน (Bayfidan 25% EC) อตัรา 15 ซี
ซี/น ้ า 20 ลิตร หรือสารในกลุ่มไตรอะดิมีฟอน (triadimifon) ช่ือการคา้ เบลิตนั (Bayleton 25% WP) อตัรา 15 
กรัม/น ้ า 20 ลิตร หรือสารใน อ๊อกซีคาร์บ็อกซิน (oxycarboxin) ช่ือการคา้ แพลนแวก๊ซ์ (Plantvax 20% EC.) 
อตัรา 60 ซีซี/น ้ า 20 ลิตร ในช่วงฤดูหนาวท่ีมีการระบาดรุนแรง ช่วงระยะในการพ่นสารข้ึนอยู่กบัความรุนแรง
ของโรค 
            2. เพ่ือป้องกนัการระบาดในระยะกลา้ก่อนน ายอดก่ิงช าไปปลูกควรแช่ตน้พนัธ์ุดว้ยสารดงักล่าว
ขา้งตน้ (ตามท่ีระบุในขอ้ 1) ก่อนปลูก 
            3. ไม่ควรไถกลบ หรือฝังเศษซากพืชท่ีเป็นโรคไวใ้นแปลงปลูก จะท าใหเ้ช้ือสาเหตุอาศยัด ารงชีวิตอยู่
ขา้มฤดูกาล 
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            4. ก าจดัวชัพืชบางชนิดท่ีเป็นพืชอาศยัของเช้ือสาเหตุออกจากแปลงปลูกเบญจมาศเพ่ือลดการระบาด
ของโรค 

 4. โรคใบจุดของเบญจมาศ สาเหตุของโรค เกิดจากเช้ือรา Septoria chrysanthemella  ลกัษณะ
อาการ  โรคเขา้ท าลายใบท่ีอยู่ส่วนล่างของตน้ โดยเร่ิมปรากฏจุดสีน ้าตาลขนาดเล็กเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ  
1-2 มม. ขอบแผลมีสีเหลือง ขนาดของแผลจะขยายใหญ่เป็นวงกลม มีเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 0.5 – 1 cm. 
กลางแผลมีจุดสีเทาด าข้ึนอยูก่ระจดักระจาย ซ่ึงเป็นท่ีเกิดของสปอร์ของเช้ือราสาเหตุ ใบท่ีอยู่ตอนล่างใกลร้ะดบั
ดินมกัแสดงอาการก่อนแลว้ โรคจึงค่อย ๆ ลุกลามข้ึนไป ส่วนบนตน้และแสดงอาการเน่าไปสู่ยอด เม่ือแผล
ลุกลามมากใบจะเน่าแหง้ทั้งใบและหักพบัติดอยู่กบัล าตน้ ถา้เช้ือเขา้ท าลายบริเวณกา้นใบ จะท าใหใ้บหลุดร่วง
ได ้การแพร่ระบาด สปอร์จะแพร่ระบาดไปตามลม และติดไปกบัเศษซากจากพืชท่ีเป็นโรคร่วงหล่นสะสมอยู่ใน
ดิน รวมทั้ งแพร่ไปได้ดีกับน ้ า ติดไปกับการสัมผสัของแมลงศัตรู การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์การเกษตร ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเกิดโรคการปลูกเบญจมาศแน่นกนัมาก หรือมีทรงพุ่มใบทึบมาก อากาศถ่ายเท
ไม่สะดวกอบัลม ความช้ืนบริเวณโคนตน้สูง ท าใหโ้รคระบาดเพ่ิมข้ึน การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไปอาจท าให้
พืชอ่อนแอ ง่ายต่อการเขา้ท าลายของเช้ือ เช้ือจะงอกไดดี้ท่ีอุณหภูมิกลางวนั 16 ๐C– 23 ๐Cกลางคืนท่ี 10-20 ๐C 
และเขา้ท าลายพืชไดดี้ท่ีอุณหภูมิกลางวนั 16 ๐C– 18 ๐Cกลางคืนท่ี 11 ๐C– 14 ๐C ในขณะท่ีอากาศมีความช้ืน
สมัพนัธ์สูงถึง 97-100 % 

 การป้องกนัก าจดั 
 1. เลือกแปลงปลูกท่ีไม่เคยมีโรคน้ีระบาดมาก่อนหรือปลูกเบญจมาศหมุนเวียนสลบักบัพืชชนิดอ่ืน 
   2. มีการเขตกรรมและการดูแลรักษาท่ีดี เช่น ระยะปลูกท่ีเหมาะสม การให้น ้ า และก าจดัวชัพืชซ่ึง

อาจจะเป็นแหล่งสะสมโรคให้หมดไป รวมทั้งตดัแต่งส่วนท่ีเป็นโรคหรือเก็บใบเศษพืชท่ีเป็นโรคน าไปเผา
ท าลายท้ิง เพ่ือลดปริมาณของเช้ือในแปลงปลูกลง 

 3. ก าจดัเช้ือท่ีอาจติดมากบัตน้พนัธ์ุก่อนท่ีจะน าไปปลูก โดยแช่ตน้พนัธ์ุในสารป้องกนัก าจดัโรคพืช
ในกลุ่มคลอโรทาโลนิลอตัรา 40 กรัม/น ้า 20 ลิตร ก่อนปักช าในวสัดุและแช่ตน้พนัธ์ุอีกคร้ังก่อนปลูก วสัดุท่ีใช้
ปักช า ควรจะปราศจากเช้ือโรค 

 4. พ่นดว้ยสารป้องกนัก าจดัโรคพืชกลุ่มคลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) อตัรา 20 กรัม/น ้า 20 ลิตร 
ตั้งแต่เร่ิมปลูกจนถึงเก็บเก่ียว ในช่วงฝนตกชุกควรใชส้ารเสริมประสิทธิภาพผสมลงไปดว้ยและสลบักบัสารใน
กลุ่มแคปแทน (captan) อตัรา 40 กรัม/น ้า 20 ลิตร ทั้งน้ีการพ่นตอ้งใหท้ัว่ใบท่ีอยู่บริเวณระดบัดินใหม้ากท่ีสุด
ช่วยลดการระบาดของโรคได ้
       - แมลง 
    1.หนอนผีเส้ือกินดอก  จะกดักินใบและยอดเบญจมาศขณะยงัไม่ออกดอก แต่เม่ือเบญจมาศออกดอก หนอน
จะกดักินกลีบดอกและท าใหด้อกร่วง  การป้องกนัก าจดั ใหฉี้ดพ่นดว้ย บาซูดิน 40% ชนิดผง 2-3 ชอ้นชา/น ้า 1 ป๊ีบ 

 2.หนอนเจาะสมอฝ้าย  มกักดักินดอกเป็นหย่อม ๆ ท าใหด้อกไม่ไดคุ้ณภาพ การป้องกนัก าจดั ฉีดพ่น
ดว้ย อโกรน่า, แบคโสบิน, แอมบุช หรือแลนเนท  
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 3.เพล้ียไฟ ดูดกินน ้ าเล้ียงจากกลีบดอก ท าให้ดอกไม่บานหรือดอกแหว่ง และท าให้กลีบดอกเห่ียวแห้ง  
การป้องกนัก าจดั ฉีดพ่นดว้ยพอสซ์ อตัรา 2 ชอ้น/น ้า 1 ป๊ีบ ฉีดพ่น 3 วนั/คร้ัง เม่ือถึงระยะดอก เร่ิมบานใหฉี้ดวนั
เวน้วนั ติดต่อกนั 7 คร้ัง 

 4.เพล้ียอ่อน  ดูดกินน ้ าเล้ียงท่ีโคนกลีบดอก  ท าใหด้อกหงิกงอไม่บานหรือยอดคดงอ  ดอกมีขนาด
เลก็ลง การป้องกนัก าจดั ฉีดพ่นดว้ยมาลาไธออน 57% EC อตัรา 2-3 ชอ้นชา/น ้า 1 ป๊ีบ หรือบาซูดิน 60% EC 
อตัรา 2-3 ชอ้นชา/น ้า 1 ป๊ีบ 

 จากการทดสอบพนัธ์ุเบญจมาศทั้ง 9 พนัธ์ุพบว่าเหลืองยะลาให้ผลผลิตดีท่ีสุด ชมพูหวาน, เหลือง
ขม้ิน, ศก.1, พูม่า, ไรวาร่ี และปิงปอง ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 10 และทุกพนัธ์ุก็ยงัมีก่ิงกา้นท่ีแข็งตอ้งใชก้รรไกร
ตดัในการจดัช่อดอกไม ้ท าให้เสียเวลาในการจดัการ ส่วนสีของดอกพนัธ์ุเหลืองขม้ินเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
เพราะมีความสดสีเหลืองเขม้ไม่เห่ียวง่ายสามารถปักแจกนัไวไ้ดน้านดอกมีขนาดใหญ่ และออกดอกไดดี้ใชแ้สง
นอ้ยกส็ามารถออกดอกได พนัธ์ุเหลืองยะลาพบโรคราสนิมและใบจุดนอ้ย ตลาดตอ้งการดอกสีเหลืองเป็นหลกั 
แต่ตอ้งมีสีอ่ืนๆ เพ่ิมดว้ยในปริมาณท่ีนอ้ย 10 – 30 % ของเบญจมาศในตลาด 
 
 ตารางที่ 10 ตารางแสดงการเก็บดอกเบญจมาศของแต่ละพนัธ์ุในแต่ละรอบการผลิต 
พนัธ์ุ              รุ่นที ่ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 เฉลีย่ 

เหลืองยะลา 22.25 19.5 18.5 22 19 20.25 
พูม่า 15.25 15.25 15 11 13.5 14.00 

ปิงปอง 13.75 10 9.75 11.75 12 11.45 
ชมพูหวาน 17.5 18 15.5 16 17 16.80 

ศก.1 17 15.75 12.5 11.5 14 14.45 
เรโซมี 11.5 11 13.75 13.25 15 12.90 

เหลืองขม้ิน 15.5 11.5 15.5 15.5 16 14.80 
 
ตารางที่ 11  ตารางแสดงผลวิเคราะห์ระหวา่งพนัธ์ุและรุ่นการผลิตในแต่ละคร้ัง 

Source of 
Variation 

SS df MS F P-value F 

Rows 247.5857 6 41.26429 14.22687 7.22E-07 2.508189 
Columns 16.06429 4 4.016071 1.384639 0.268999 2.776289 
Error 69.61071 24 2.900446 

   Total 333.2607 34 
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 จากตารางวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า พนัธ์ุของเบญจมาศทั้ง 7 พนัธ์ุ มีความแตกต่างกนัในทางสถิติอย่าง
นอ้ยหน่ึงคู่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ส่วนรุ่นของเบญจมาศท่ีเก็บเก่ียวไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ
ปัญหา พนัธ์ุท่ีน ามาทดสอบพนัธ์ุจะท าการเก็บเป็นตน้พนัธ์ุต่อไดอี้ก 1 ปี แต่พนัธ์ุเหลืองขม้ินเม่ือใหแ้สงเท่ากบั
พนัธ์ุอ่ืนๆกส็ามารถออกดอกไดใ้นแปลงตน้พนัธ์ุท าใหต้อ้งแยกพนัธ์ุน้ีออกและใหแ้สงเพ่ิมข้ึนอีก 2-3 ชัว่โมง/วนั 
      การทดลองที่ 2.4 ทดสอบแก่นตะวนัที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 
          จากการศึกษาระยะปลูกต่างๆ จ านวน 6 กรรมวิธี คือ 50 x 50 cm., 25 x 30 cm., 30 x 30 cm., 25 x 50 
cm., 30 x 50 cm. และ 60 x 50 cm. แก่นตะวนัเป็นพืชท่ีปลูกง่าย ชอบดินร่วนปนทรายระบายน ้าดี เพราะจะลง
หวัไดง่้าย หากมีน ้าขงัแฉะจะท าใหห้วัเน่า การปลูกสามารถปลูกไดใ้นฤดูฝน ตดัหวัแก่นตะวนัเป็นช้ินขนาด
ประมาณ 2 - 3 cm. น ามาบ่มในแกลบด าช้ืนแลว้ปิดดว้ยหนงัสือพิมพ ์พรมน ้าใหท้ัว่เพ่ือชกัน าใหเ้กิดตน้ บ่มช้ิน
หวั 1 สปัดาห ์น าตน้อ่อนมาปลูกในแปลงใหลึ้กประมาณ 1 - 2 cm. โดยดินท่ีปลูกควรมี ความช้ืนสูง ก าจดัวชัพืช 
1 - 2 คร้ัง เม่ือตน้มีความสูงประมาณ 15 cm. ใส่ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 12-24-12 อตัรา 25 กิโลกรัม/ไร่  
เก็บเก่ียวโดยใชจ้อบขุด ดินท่ีเหมาะสม คือดินร่วนปนทรายระบายน ้าดี แก่นตะวนั มีอายุออกดอก 65 วนั ออก
ดอกนาน 2 เดือนอายุเก็บเก่ียว 100-140 วนั หรือดอกร่วงเกือบหมด และล าตน้เร่ิมโทรม ฤดูปลูกท่ีเหมาะสมคือ
ตน้หรือปลายฤดูฝน สภาพพ้ืนท่ีของเกษตรกร ผลผลิตฤดูแลง้ ท าการปลูกในแปลงเดือน พฤศจิกายน พบว่า 
แก่นตะวนับางพนัธ์ุมีการเจริญเติบโตไดดี้ในช่วงระยะการเจริญเติบโตเดือนแรก แต่หลงัจากนั้นจะชะงกัการ
เจริญเติบโต โดยมีความสูงประมาณ 15 - 45 cm. ไม่ออกดอกในระยะท่ีควรออกดอก และตน้แหง้ตายเม่ืออายุ 2 
- 3 เดือน ท าใหไ้ม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้ อาจเน่ืองมาจากสภาพดินร่วนปนทราย และขาดน ้า ไม่เหมาะ
ส าหรับการเจริญเติบโตของพืชหวั ประกอบกบัในระยะยา้ยกลา้ลงแปลงปลูกอากาศค่อนขา้งเยน็ ท าใหมี้การพกั
ตวั ในเดือนเมษายน พบว่าแก่นตะวนัสามารถเจริญเติบโตไดดี้ เร่ิมทยอยออกดอกเม่ืออายุประมาณ 60 วนั และ
ออกดอกไปเร่ือยๆ ยงัมีบางพนัธ์ุตน้ยงัไม่โทรมและยงัผลดัดอกไปเร่ือย ซ่ึงน่าจะมีอายุของตน้และดอกไปจนถึง 
6 – 8 เดือน จึงทดลองเกบ็เก่ียวโดยการขุดตน้ท่ีดอกร่วงมากกว่าคร่ึงหน่ึงของตน้ซ่ึงแต่ละพนัธ์ุมีอายุ 5 - 7 เดือน 
พบว่าสามารถใหผ้ลผลิตไดต้ั้งแต่ 0.3 - 1.0 กิโลกรัม/ตน้ แสดงว่าสามารถปลูกแก่นตะวนัในฤดูแลง้ได ้ถา้ปลูก
ในแปลงปลูกท่ีสภาพดินเหมาะสมระบายน ้าดี และมีการใหน้ ้าใส่ปุ๋ยและก าจดัวชัพืชอย่างดี ผลผลิตฤดูฝน เดือน
มิถุนายน มีอายุออกดอก 62 - 80 วนั อายุเก็บเก่ียว 127 - 140 วนั ความสูงตน้ 60 - 90 cm. ใหผ้ลผลิต 0.5 - 0.9 
กิโลกรัม/ตน้ 
    การปลูก  
     1.1  ควรขดุหลุมปลูกใหมี้ ขนาดกวา้งและลึกประมาณ 30 cm. 
     1.2  ยกถุงกลา้ตน้ไมว้าง ในหลุม โดยใหร้ะดบัของดินในถุงสูงกวา่ระดบัดินปากหลุมเลก็นอ้ย 
     1.3  ดึงถุงพลาสติกออกโดย ระวงัอยา่ใหดิ้นแตก 
     1.4  กลบดินท่ีเหลือลงไป ในหลุม 
      1.5  กดดินบริเวณโคนตน้ ใหแ้น่น 
      1.6  รดน ้าใหชุ่้ม 
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      การใหน้ ้า การใหน้ ้าเป็นส่ิงจ าเป็นมากในการปฏิบติัดูแลรักษา เพราะถา้ปล่อยใหต้น้แก่นตะวนัขาดน ้า
ในช่วงแรกตน้แก่นตะวนัจะโทรมแคระแกรนไม่ เจริญเติบโตและในท่ีสุดก็จะตาย โรคและแมลงเขา้ท าลายได้
ง่าย ระยะท่ีปลูกใหม่ๆ ควรใหน้ ้ าทุกวนั หลงัจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ ตน้แก่นตะวนัตั้งตวัไดแ้ลว้ การใหน้ ้ า
ควรให้น ้ าวนัเวน้วนั แต่เม่ือแก่นตะวนัโตแลว้จะตอ้งควบคุมการให้น ้ าอย่างสม ่าเสมอ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัช่วงการ
เจริญเติบโตและสภาพทัว่ๆไป เช่นในระยะท่ีออกดอกจะตอ้งการน ้านอ้ยเพ่ือใหมี้ช่วงการสะสมอาหารและควร
ลด ปริมาณน ้าจากปกติเพ่ือจะช่วยใหต้น้แก่นตะวนัและหวัแก่เร็วข้ึนวิธีการให ้อยู่กบัความเหมาะสม เช่น ระบบ
น ้าหยด และการใหน้ ้าระบบสปริงเกอร์ 
 การก าจดัวชัพืช  ควรมีการก าจดัวชัพืชอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้วชัพืชข้ึนรก โดยใชค้นเขา้ไปถางหญา้
ตามร่องของตน้แก่นตะวนัและใหมี้การพรวนดินพร้อมไปใน ตวัดว้ย ไม่นิยมใชส้ารเคมีในการก าจดัวชัพืชกบั
ตน้แก่นตะวนั เพราะแก่นตะวนัเป็นพืชท่ีมีระบบรากต้ืนอาจจะไดรั้บอนัตรายจากสารเคมีท่ีใช ้ก าจดัวชัพืช บาง
ประเภทได ้และสารเคมีท่ีใชก้ าจดัวชัพืชอาจจะมีผลตกคา้งไปถึงสตัวท่ี์บริโภคหวัแก่น ตะวนั 
 โรคท่ีพบในแก่นตะวนั  
 1. โรครากเน่าโคนเน่า  ลกัษณะอาการ โรคน้ีเกิดจากเช้ือรา จะเกิดบริเวณโคนตน้ใกลผ้ิวดิน อาการ
เร่ิมแรกหวัของแก่นตะวนัจะเป็นจุดและเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลและเน่า ใบจะเหลืองซีดร่วงหล่น ก่ิงเร่ิมแห้งและ
ตายในท่ีสุด  การป้องกนั โดยการก าจดัวชัพืช บริเวณโคนตน้ให้สะอาด และการปลูกควรปลูกให้มีระยะท่ี
เหมาะสม เพ่ือใหแ้สงแดดส่องถึงโคนตน้ อยา่ใหน้ ้าขงับริเวณโคนตน้เป็นเวลานานๆ 
     แมลงศตัรูของแก่นตะวนั  
       1. เพล้ียอ่อน ทั้งตวัอ่อนและตวั เตม็วยัสามารถเขา้ท าลายแก่นตะวนั โดยการดูดกินน ้าเล้ียงยอดอ่อน
และใบเม่ือเร่ิมผลออกมาใหม่ ท าใหใ้บหงิกงอไม่เจริญเติบโต จะพบระบาดมากเม่ือฝนท้ิงช่วงโดยมีมดเป็น
พาหนะในการแพร่กระจาย  
       การเกบ็เก่ียว การเกบ็ผลผลิตของ แก่นตะวนัจะเร่ิมเกบ็ไดเ้ม่ือหวัมีอายปุระมาณ 4 – 5  เดือน นบัจาก
ปลูก การเกบ็เก่ียวใชวิ้ธีการขดุ การปฏิบติัหลงัการเกบ็เก่ียว หลงัจากการขดุแลว้น า มาท าความสะอาดโดยการ
ล่างน ้าใหส้ะอาดและคดัขนาดของหวัใหญ่และเลก็ เสร็จแลว้น าไปผึ่งลมใหแ้หง้ ก็น าหวัยาไปบรรจุถุง เพ่ือเกบ็
รักษาไวเ้ป็นหวัพนัธ์ุต่อไป ซ่ึงวิธีการเกบ็กส็ามารถท าไดโ้ดยการเกบ็ไวใ้นหอ้งเยน็ท่ีอุณหภูมิ 4 – 10  องศา 
         การใส่ปุ๋ย  ใส่ปุ๋ยพืชไร่ สูตร 15-15-15 อตัรา 25 กิโลกรัม/ไร่ เม่ือมีอาย ุ20-30 วนัหลงัปลูก 
   ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือโรคเน่าท่ีเกิดจากเช้ือราเมด็ผกักาด ตอ้งท าการคลุกเช้ือไตรโคเดอร์มา ในหวั
พนัธ์ุก่อนปลูกและผสมดินปลูกดว้ย  
       จากการทดลองพบวา่ระยะปลูกท่ี 60 x 50 cm.ใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุด 50 x 50 cm., 30 x 50 cm., 30 x 30 
cm., 25 x 50 cm. และ25 x 30 cm. ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 12 
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ตารางที่12 ตารางแสดงการเกบ็หวัแก่นตะวนัของแต่ละระยะปลูกในแต่ละรอบการผลิต 
         ซ ้าการผลิต รุ่นท่ี1 (ม.ค.-พ.ค.) รุ่นท่ี2 (ก.ค.- มี.ค.) รุ่นท่ี3 (พ.ค.ต.ค.) เฉล่ีย 
ระยะปลูก 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
60x50 cm 0.764 0.832 0.750 0.762 0.895 0.832 0.867 0.813 0.719 0.745 0.741 0.734 0.788 
50x50 cm 0.833 0.767 0.756 0.765 0.811 0.719 0.745 0.714 0.695 0.722 0.753 0.698 0.748 
30x30 cm 0.714 0.723 0.743 0.684 0.667 0.734 0.833 0.734 0.686 0.715 0.712 0.743 0.724 
30x50 cm 0.776 0.784 0.750 0.762 0.745 0.767 0.756 0.745 0.733 0.767 0.744 0.749 0.757 
25x50 cm 0.698 0.646 0.711 0.684 0.667 0.698 0.688 0.726 0.691 0.710 0.722 0.684 0.694 
25x30 cm 0.685 0.669 0.701 0.678 0.685 0.700 0.688 0.715 0.743 0.684 0.656 0.653 0.688 

หมายเหตุ : เร่ิมปลูก พ.ย. 58 แต่ไม่สามารถเก็บผลผลิตได ้ปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า  

 
ตารางที่ 13  ตารางแสดงผลวิเคราะห์ระหวา่งระยะปลูกแก่นตะวนัและรุ่นการผลิตในแต่ละคร้ัง 

Source of 
Variation 

SS df MS F P-value F 

Rows 0.010485 5 0.002097 3.129197 0.039334 2.901295 
Columns 0.000874 3 0.000291 0.434616 0.731383 3.287382 

Error 0.010052 15 0.00067 
   Total 0.021412 23 

     
 จากตารางวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ระยะปลูกของแก่นตะวนัทั้ง 6 ระยะ มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ
อยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ส่วนซ ้าของแก่นตะวนัท่ีเกบ็เก่ียวไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ 
 
สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองสามารถสรุปไดว้า่  
 1) ตลาดไมด้อกไมป้ระดบัในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง มีความตอ้งการไมด้อกเป็นจ านวนมาก ช่วงเดือน 
ธนัวาคม, มีนาคม และกนัยายน แต่ไมด้อกท่ีผลิตในพ้ืนท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดเพราะแหล่งผลิต
ไมด้อกในพ้ืนท่ีภาคใต ้มีความจ ากดัในเร่ืองของสภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ แต่มีไมด้อกท่ีสามารถผลิตได ้เช่น 
หนา้ววั, เบญจมาศ, ดาหลา, กลว้ยไม ้และกหุลาบ เป็นตน้  
 2) การผลิตหนา้ววัในพ้ืนท่ีภาคใตส้ามารถปลูกได ้และใหผ้ลผลิตในช่วง 1 ปีหลงัปลูกมีคุณภาพของ
ดอกพร้อมส่งจ าหน่ายไปยงัตลาดได ้แต่ตอ้งเลือกพนัธ์ุให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีพนัธ์ุท่ีทดสอบในพ้ืนท่ีให้จ านวน
ดอกมกท่ีสุดคือพนัธ์ุ เปลวเทียนภูเก็ตแต่ดอกมีขนาดเล็ก พนัธ์ุท่ีตลาดตอ้งการคือพนัธ์ุดวงสมร มีดอกสีแดง 
ขนาดใหญ่แต่การออกดอกไม่มาก  
 3) การผลิตดาหลาในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่าง สามารถปลูกได้ทุกพันธ์ุท่ีทดสอบแต่พนัธ์ุท่ีมีการ
เจริญเติบโตดีท่ีสุดคือพนัธ์ุบวัแดงใหญ่ และพนัธ์ุตรัง1 แต่จากการทดลองยงัไม่ด าเนินการเร่ืองคุณภาพของดอก
ดาหลาเน่ืองจากตน้ดาหลาถูกน ้าท่วม ท าใหต้น้ดาหลาตาย 



 
 

322 

 4) การผลิตเบญจมาศในพ้ืนท่ีภาคใตแ้หล่งใหญ่อยู่ท่ี อ.เบตง จ.ยะลา พ้ืนท่ี 10 ไร่ มีโรงเรือน 20 โรงเรือน 
การปลูกเบญจมาศ พนัธ์ุท่ีเกษตรกรชอบและให้ผลผลิตดีท่ีสุดคือพนัธ์ุเหลืองยะลา และเหลืองขม้ิน แต่พนัธ์ุ
เหลืองขม้ินเกษตรกรไม่สามารถเกบ็ตน้พนัธ์ุไวไ้ดเ้พราะตอ้งใชช่้วงแสงใหน้านข้ึนท าใหเ้กษตรกรตอ้งเสียคา้ใช้
จ่ายในการใหแ้สงไฟเพ่ิมข้ึนอีก 2-3 ชัว่โมง/วนั ตลาดตอ้งการพนัธ์ุเหลืองขม้ินดอกมีสีเขม้ดอกมีขนาดใหญ่เป็น
ดอกซอ้น 
 5) การผลิตแก่นตะวนัในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ระยะปลูกท่ีใหผ้ลผลิตน ้าหนกัหวัต่อตน้ดีท่ีสุดคือระยะ 
60x50 cm. และ ระยะ 50x50 cm. ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 0.6-0.9 กก./ตน้ และช่วงปลูกท่ีใหผ้ลผลิตดีท่ีสุดคือช่วงเดือน 
ก.ค.- ก.ย. เพราะช่วงอ่ืนจะพบปัญหาตน้เน่าและไม่ลงหัวของแก่นตะวนั และการปลูกแก่นตะวนัตอ้งคลุกหัว
พนัธ์ุดว้ยไตรโคเดอร์มา ป้องกนัโรคราเมด็ผกักาด โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเคยปลูกพืชผกัมาก่อน ในช่วงฤดูร้อนมีมด
มาท ารังรอบๆโคนตน้แก่นตะวนั   
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ภาคผนวก 

 
ภาพที่ 1 ตลาดไมด้อกไมป้ระดบั อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แปลงปลูกหนา้ววั อ.เบตง  จ.ยะลา 
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ภาพที่ 3 ดอกหนา้ววัพนัธ์ุท่ีท าการทดลอง 
 
 

HC021 HC098 

HC249 HC272 

พลายชุมพล 

  ดวงสมร เปลวเทียนภูเก็ต 

เปลวเทียนล าปาง ขาวนายหวาน 
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ภาพที่ 4 แปลงปลูกเบญจมาศ อ.เบตง จ.ยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ดอกเบญจมาศท่ีรับพนัธ์ุมาจาก ศวส.ศรีสะเกษ 

ชมพูหวาน เหลืองยะลา เหลืองขมิ้น  เรโซม ี
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ภาพที่ 6 การเกบ็ขอ้มูลเบญจมาศ 
 

 
ภาพที่ 7 ตน้กลา้แก่นตะวนั และแปลงปลูกทดสอบพนัธ์ุแก่นตะวนั 
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ภาพที่ 8 แปลงปลูกแก่นตะวนัในพ้ืนท่ีศวพ.ยะลา และแปลงเกษตรกร อ.เบตง จ.ยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 การเกบ็เก่ียวผลผลิตแก่นตะวนั 



 
 

328 

 

ภาพที่ 10 หวัแก่นตะวนัท่ีไดห้ลงัจากการท าความสะอาดแลว้ 

 
ภาพที่ 11 โรคเน่าของแก่นตะวนัท่ีเกิดจากเช้ือรา และปัญหาเร่ืองมดกดัโคนตน้แก่นตะวนั 


