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แผนการวิจัยท่ี  วิจัยและพัฒนาไม้ดอกอ่ืน ๆ 
โครงการวิจัยท่ี 3 วิจัยและพัฒนาเบญจมาศ 
กิจกรรมที่ 1  การปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศ 
กิจกรรมย่อย  1.1 การปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศโดยการฉายรังสี 
การทดลองที่ 1.1.1 ทดสอบสายพันธุ์เบญจมาศชุดฉายรังสีในแหล่งปลูกต่าง ๆ 

(ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ) 
พฤกษ์  คงสวัสดิ์/1 นิตยา คงสวัสดิ์ /1 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ /1 วิภาดา ทองทักษิณ /2 

บทคัดย่อ 

เบญจมาศ (Chrysanthemum) มีการปลูกในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๕๐ปี แตย่ังมีปริมาณผลผลติไม่เพียงพอต้อง
ปัจจุบันนิยมปลูกบนที่ราบแต่ยังไม่มีพันธุ์เบญจมาศที่เหมาะสมกับประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์เบญจมาศที่
เหมาะสมกับประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลติเบญจมาศ การด าเนินงานของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษแบ่งเป็น 2 
ขั้นตอน คือ 1. การผลผลิตต้นพันธุ์เพื่อการทดสอบในแหล่งปลูกต่าง ๆ และ 2.การทดสอบสายพันธ์ุเบญจมาศชุดฉายรังสีใน
แหล่งปลูกตา่ง ๆ แบ่งเป็น 2 การทดลองย่อย คือ 2.1 การทดสอบสายพันธ์ุเบญจมาศชุดฉายรังสีดอกเดี่ยว วางแผนการทดลอง
แบบ RCB 6 กรรมวิธี 3 ซ้ า ๆ ละ 10 ต้นกรรมวิธี คือ พันธุ์เบญจมาศฉายรังสดีอกเดี่ยวพันธุ์คดัเลือก 5 เบอร์ ปลูกเปรยีบเทียบ
กับพันธุ์ไววารี และ 2.2. การทดสอบสายพันธ์ุเบญจมาศชุดฉายรังสดีอกช่อ วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 กรรมวิธี 3 ซ้ า ๆ 
ละ 10 ต้น กรรมวิธี คือ พันธุ์เบญจมาศฉายรังสีดอกช่อพันธุ์คัดเลือก 4 เบอร์ ปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์ไววารี ท าการทดลอง 
โดยในปี 2554 คัดเลือกสายต้นดเีด่น 2 สายต้น ทดสอบในปี 2555 กับสายต้นใหม่ที่เหลือ 3 สายต้น ทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวน
ศรีสะเกษปี  2554 – 2556 

ผลการทดลอง 2.1 การทดสอบสายพันธ์ุเบญจมาศชุดฉายรังสีดอกเดี่ยว พบว่า ในปี 2554 เบญจมาศดอกเดี่ยวสายต้น
ดีเด่น คือ ศก.1-18-3-11 และศก.1-11-4-19 ในปี 2555 คือ ศก.1-18-3-11 และศก.1-3-3-13 โดยมอีายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่า และ
ดอกขนาดใหญ่กว้างพันธุ์อ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ2.2. การทดสอบสายพันธ์ุเบญจมาศชุดฉายรังสีดอกช่อ พบว่า ในปี 
2554 เบญจมาศดอกช่อสายต้นดีเด่น ศก.2-16-1-29 และ ในปี 2555 คือ ศก.1-11-3-1และศก.2-16-1-29โดยมีอายุเก็บเกี่ยว
สั้นกว่า และดอกขนาดใหญ่กว้างพันธุ์อ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อน าไปทดสอบในแปลงเกษตรกรผู้น าในอ าเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานพีึงพอใจในเบญจมาศดอกเดี่ยวสายต้น ศก.1-18-3-11 และเบญจมาศดอกช่อสายต้น ศก.2-16-1-29 มาก
ต้องการใช้พันธุ์ดังกล่าวปลูกแทนพันธุ์ไรวารี ่

สรุปผลการทดลอง ได้พันธุ์เบญจมาศพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดศรสีะเกษและอุบลราชธาน ีคือ เบญจมาศดอก
เดี่ยวสายต้น ศก.1-18-3-11 และเบญจมาศดอกช่อสายต้น ศก.2-16-1-29 

 
ทะเบียนเลขที่ 01-32-54-03 
1/ ศูนย์วิจยัพืชสวนศรีสะเกษ  /2 สถาบันวิจัยพืชสวน  กรมวิชาการเกษตร 
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ค าน า 

ประเทศไทยมีการปลูกเบญจมาศมานาน ปัจจุบันพ้ืนท่ีปลูกลดลงเหลือเพียง 2,385 ไร่ และมีแนวโน้มลดต่อเนื่องทั้งที่
เบญจมาศมีผลตอบแทนต่อพื้นที่สงูถึงไร่ละ 50,000 – 100,000 บาท ใน 4 เดือน เกิดจากเกษตรกรขาดแคลนเบญจมาศพันธุ์
ใหม่ ๆ และแหล่งปลูกเบญจมาศบนท่ีสูงเกิดการระบาดของโรค และแมลงศัตรูเบญจมาศระบาดอย่างรนุแรง เช่น ราสนิมขาว 
โรคใบจุด เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ และหนอนกระทู้ผัก เป็นต้น ประกอบกับเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนสง่ผลต่อการเกิดฝนตกหนัก
นอกฤดู อากาศร้อนจัดท าให้ดอกเบญจมาศเสียหายจ านวนมาก ปัจจุบันเกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกเบญจมาศลงปลูกในบริเวณที่
ต่ าลงแต่ยังไม่มีพันธุ์ท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีราบท าให้ประเทศไทยยังตอ้งน าเข้าเบญจมาศเพิ่มขึ้นจากประเทศจีนและมาเลเซียมาก
ขึ้นทุกปี เดิมในปี 2549 ประเทศไทยน าเข้าเบญจมาศจากมาเลเซยีเพียง 0.9 ล้านบาท (กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
,2551) แต่ปี 2556 มีการน าเข้าเบญจมาศเพิ่มเป็น 210 ล้านบาท ซึ่งหากรวมกับการน าเข้าไม้ดอกสดจากประเทศจีนที่ผ่านทาง
ด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงรายมูลค่า 342 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นกุหลาบ เบญจมาศ และกล้วยไม้กระถาง) ท าให้คาด
ว่ามูลค่าการน าเข้าเบญจมาศปี 2556 น่าจะไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท และมีแนวโนม้เพิ่มขึ้นเนื่องจากแหล่งปลูกเบญจมาศเดมิ
ถูกปรับเปลีย่นเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น แหล่งปลูกในภาคเหนือ และอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น  

จ าเป็นต้องหาปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศให้เหมาะสมกับการผลติเบญจมาศในพ้ืนท่ีราบซึ่งจะท าใหล้ดการน าเข้าเบญจมาศ
และท าให้เกษตรกรในที่ราบสามารถการผลิตเบญจมาศนานขึ้นจากเดิม 4 เดือน เป็น 5- 6 เดือน อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ และ
ลดต้นทุนการจัดการโรคและแมลง  

วิธีด าเนินการ 
สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 

1. แปลงปลูก โรงเรือนช่ัวคราวพรางแสง 50 %พร้อมระบบไฟฟ้าให้แสงสว่าง 
2. พันธุ์เบญจมาศฉายรังสรีุ่น M4  ทั้งพันธุ์ดอกเดี่ยว และดอกช่อจ านวนไม่น้อยกว่า 11 เบอร์/รุ่น  โดยใช้พันธุ์ไวรารี 

เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ  
3. ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคม ี
4. สมุดและชุดอุปกรณ์บันทึกข้อมลูชุดอุปกรณ์ในการบันทึกภาพ 

แบบและวิธีการทดลอง 
การด าเนินงานของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
1. การผลผลิตต้นพันธุเ์พื่อการทดสอบในแหล่งปลูกต่าง ๆ 

2. การทดสอบสายพันธ์ุเบญจมาศชุดฉายรังสีในแหล่งปลูกต่าง ๆ 

1. การผลผลิตต้นพันธุ์เพื่อทดสอบในแหล่งปลูกต่าง ๆ 
คัดเลือกสายพันธ์ุเบญจมาศชุดฉายรังสีรุ่นที่ 4 ท่ีดีเด่นในปี 2553 มาขยายปริมาณไม่น้อยกว่าพันธุล์ะ 400 ต้น ส่งให้

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ศนูย์วิจัยพืชสวนเลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ และศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

2 . การทดสอบสายพันธุ์เบญจมาศชุดฉายรังสีในแหล่งปลูกต่าง ๆ 
แผนการทดลอง  

แบ่งเป็น 2 การทดลองย่อย คือ 2.1 การทดสอบสายพันธุ์เบญจมาศชุดฉายรังสีดอกเดี่ยว วางแผนการทดลองแบบ RCB 
6 กรรมวิธี 3 ซ้ า ๆ ละ 10 ต้นกรรมวิธี คือเบญจมาศรุ่นM 4 เบญจมาศพันธุ์ดอกเดี่ยว 5 พันธุ์  เปรียบเทียบกับพันธุ์พันธุ์ไรวารี่ 
และ  2.2. การทดสอบสายพันธุ์เบญจมาศชุดฉายรังสีดอกช่อ วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 กรรมวิธี 3 ซ้ า ๆ ละ 10 ต้น 
กรรมวิธี คือ เบญจมาศพันธุ์ดอกช่อ5 พันธุ ์เปรียบเทียบกับพันธุพ์ันธุ์ไรวารี่   
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น าผลการทดสอบสายพันธ์ุที่ดีเด่นในปีน้ันไปปลูกทดสอบเปรียบเทียบกับพันธุ์ดีเด่นอ่ืน ๆ ที่คัดเลือกเพิ่มในปีต่อไป จนได้
สายพันธ์ุที่ดีเด่นท่ีสุด โดยปลูกทดสอบที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ    

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ท าการปลูกเบญจมาศรุ่น M4 เบญจมาศพันธุ์ดอกเดี่ยว 5 สายต้น คือ ศก.1-9-2-13 ศก.1-11-4-19 ศก.1-12-1-28   

ศก.1-15-3-12 และ ศก.1-18-3-11 เปรียบเทียบกับพันธุพ์ันธุ์ไรวารี่ (ดอกเดี่ยว) และเบญจมาศพันธ์ุดอกช่อ 5 สายต้น คือ      
1. ศก 2-16-1-29 2. ศก 1-12-4-27 3. ศก 2-16-3-30 และ 4.ศก 1-15-3-24 และ 5.พันธุ์ไรวารี่ เปรียบเทียบกับพันธุพ์ันธุ์ไร
วารี่ (ดอกช่อ) คัดเลือกสายต้นดเีดน่ 2 สายต้น ทดสอบในปีต่อไปกับสายต้นใหม่ เบญจมาศพันธ์ุดอกเดีย่ว 3 สายต้น คือ ศก.1-
3-3-13 ศก.1-12-4-22 และ ศก.2-18-2-16 เบญจมาศพันธุ์ดอกช่อ 2 สายต้น คือ ศก.1-11-3-1 และ ศก.2-15-2-2 

1. ปลูกในแปลงขนาด  1 X 2 ม.  ระยะปลูก  25 X 25ซม. โดยใช้ปูนขาว อัตรา  1 กก.ต่อแปลง ปุ๋ยคอกอัตรา 5 กก.
ต่อแปลง รองก้นหลุมโดยปุ๋ยสูตร15–15–15 อัตรา 20  กรัมต่อต้น (หรือตามวิธีของเกษตรกรในพ้ืนท่ี) 
2. หลังปลูกให้แสงสว่างโดยใช้หลอดไฟขนาด  100 วัตต์ ติดห่างกัน 1.50 ม.  ที่ความสูง  1.50 ม.  ในช่วงเวลา  
18.00 - 20.00 น.  เป็นเวลา  30 วัน 
3. การใส่ปุ๋ยเคมี ช่วง  0 – 60  วัน ใช้สูตร  30–20–10 อัตรา 20 กรัมต่อต้น และหลังปลูกได้  60 วันจนถึง
ระยะเวลาตัดดอก ใช้สูตร  12–24–12  อัตรา 20 กรัมต่อต้นจนเก็บเกี่ยว 
4. ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง ตามความเหมาะสม 
5. วัดการเจริญเติบโต  คุณภาพผลผลิต 

การบันทึกข้อมูล 
1. อายุเก็บเกี่ยว 
2. ขนาดดอก สีดอก จ านวนกลีบดอก ความยาวก้านดอก จ านวนดอกจากช่อ (พันธุ์ดอกเดี่ยว)  
3. จ านวนช่อต่อต้น 
4. อายุปักแจกัน 
5. โรคและแมลงศัตรูทีส่ าคัญ 

เวลา และ สถานที่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ท าการทดลองใน  เดือน ตุลาคม 2553 – กันยายน 2556 
สถานท่ีท าการทดลอง 

สถานท่ี  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรสีะเกษ 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. การผลผลิตต้นพันธุ์เพ่ือทดสอบในแหล่งปลูกต่าง ๆ 
 ได้ขยายจ านวนเบญจมาศส าหรับการทดลองใน 4 พื้นที่ ดังนี ้
ในปี 2554  

ล าดับที ่
เบญจมาศดอกเด่ียว เบญจมาศดอกช่อ 

พันธุ์ จ านวน พันธุ์ จ านวน 
1 ศก.1-9-2-13 400 ศก.1-12-4-22      400 
2 ศก.1-11-4-19 400 ศก.1-15-3-24  400 
3 ศก.1-12-1-28 400 ศก.2-15-2-2  400 
4 ศก.1-15-3-12 400 ศก.2-16-1-29  400 
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ในปี 2555  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 . การทดสอบสายพันธุ์เบญจมาศชุดฉายรังสีในแหล่งปลูกต่าง ๆ (ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ) 

ปี 2554 
2.1 การทดสอบสายพันธ์ุเบญจมาศชุดฉายรังสดีอกเดี่ยว  

ทดสอบเบญจมาศพันธุ์ดอกเดี่ยว 6 พันธุ ์คือ 1.ศก 2-16-1-29 2. ศก.1-12-4-27 3. ศก.2-16-3-30 4.ศก.1-15-3-24 
และ 5.พันธุ์ไรวารี่  พบว่า  

อายุเก็บเกี่ยว พบว่ามีความแตกตา่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %สายต้นศก.1-11-4-19 มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นท่ีสดุ 
คือ 95.33 วัน ไม่แตกต่างทางสถติิกับสายต้น ศก.1-18-3-11 มีอายุเก็บเกี่ยว 96.75 วัน รองลงมาคือ พันธุ์ไรวารี่ ศก.1-9-2-13 
ศก.1-12-1-28 และ ศก.1-15-3-12  มีอายุเก็บเกี่ยว 105.86 106.00 106.00 และ 109.00 วัน ตามล าดับ  

ความยาวช่อดอก พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % โดยสายต้นศก ศก.1-9-2-13 มีความยาว
ช่อดอกมากที่สุด คือ 72.31  เซนติเมตร  ไม่แตกต่างทางสถิติกับ ศก.1-12-1-28 มีความยาวช่อดอก 72.14 เซนติเมตร  
รองลงมาคือ สายต้นศก พันธุ์ไรวารี่ ศก.1-18-3-11 ศก.1-15-3-12 ศก.1-11-4-19 และพันธุ์ไรวารี่ มคีวามยาวช่อดอก 52.27 
51.40 51.05  49.53 และ 18.39 เซนติเมตรตามล าดับ   

เส้นผา่นศูนย์กลางดอก พบว่ามีความแตกต่างทางสถติิที่ระดับความเช่ือมั่น 99 %  โดยสายต้น ศก.1-12-1-28มีเส้นผา่น
ศูนย์กลางดอกมากท่ีสุด 12.47 เซนติเมตร ไม่แตกต่างทางสถติิกับ ศก.1-12-1-28 มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอก 12.22 เซนติเมตร 
รองลงมาคือ สายต้น ศก.1-18-3-11 ศก.1-11-4-19 ศก.1-15-3-12 และพันธุ์ไรวารี่ มีเส้นผา่นศูนย์กลางดอก 11.67 11.19 
11.18 และ  10.69 เซนตเิมตร ตามล าดับ   

ความหนาดอก พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสายต้น ศก.1-9-2-13 มีความหนาดอกมากท่ีสดุ 5.39
เซนติเมตร  รองลงมา คือ สายต้นศก.1-12-1-28 พันธุ์ไรวารี ่ศก.1-18-3-11 ศก.1-15-3-12 และ ศก ศก.1-11-4-19 มีความ
หนาดอก 5.33 5.03 4.90 และ 4.58 เซนติเมตร ตามล าดบั  

อายุปักแจกัน พบว่ามีความแตกตา่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %  โดยพันธุ์ไรวารี่ มีอายปุักแจกันนานท่ีสุด 
13.39  วัน  รองลงมา คือ ศก.1-9-2-13 ศก.1-15-3-12  ศก.1-12-1-28  ศก.1-18-3-11 และศก.1-11-4-19 มีอายุปักแจกัน 
9.58  9.44 8.08 8.00  และ 7.22  วัน ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

 

5 ศก.1-18-3-11 400 พันธุ์ไรวารี ่ 400 
6 พันธุ์ไรวารี ่ 400   

รวม 2,400 รวม 2,000 

ล าดับที ่
เบญจมาศดอกเด่ียว เบญจมาศดอกช่อ 

พันธุ์ จ านวน พันธุ์ จ านวน 
1 ศก.1-3-3-13 400 ศก.1-11-3-1 400 
2 ศก.1-12-4-22 400 ศก 1-15-3-24 400 
3 ศก.1-15-3-12 400 ศก.2-16-1-29 400 
4 ศก.1-18-3-11 400 ศก.2-16-3-30 400 
5 ศก.2-18-2-16 400 พันธุ์ไรวารี ่ 400 
6 พันธุ์ไรวารี ่ 400   

รวม 2,400 รวม 2,000 
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ตารางที่ 1 อายุเก็บเกี่ยว ขนาดดอก อายุปักแจกันของเบญจมาศ 6 สายต้น เปรียบเทียบกบัพันธุ์พันธุ์ไรวารี ่

กรรมวิธ ี
อายุเก็บเกี่ยว 

(วัน) 
ความยาวช่อ
ดอก(ซม.) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง
ดอก (ซม.) 

ความหนา 
ดอก (ซม.) 

อายุปัก
แจกัน(วัน) 

ศก.1-18-3-11 96.75  c 67.42 ab 11.67  ab 5.03 8.00 bc 
ศก.1-11-4-19 95.33  c 63.19  b 11.19 ab 4.58 7.22  c 
ศก.1-12-1-28 106.00 b 72.14  a 12.22   a 5.33 8.08 bc 
ศก.1-15-3-12 109.00 a 63.44  b 11.18 ab 4.90 9.44  b 
ศก.1-9-2-13 106.00 b 72.31  a 12.47  a 5.39 9.58  b 
พันธุ์ไรวารี ่ 105.86 b 67.46 ab 10.69  b 5.26 13.39 a 

F-test ** ** ** ns ** 
cv 0.84 3.78 3.31 6.42 6.77 

 
2.2 การทดสอบสายพันธ์ุเบญจมาศชุดฉายรังสดีอกช่อ 

ทดสอบเบญจมาศพันธุ์ดอกช่อ  5 พันธุ ์คือ 1. ศก.2-16-1-29 2. ศก.1-12-4-27 3. ศก.2-16-3-30 4.ศก.1-15-3-24 
และ 5.พันธุ์ไรวารี่   

อายุเก็บเกี่ยว พบว่ามีความแตกตา่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %   โดย สายต้นศก.1-15-3-24 มีอายุเก็บเกี่ยว
สั้นท่ีสุด คือ 99.00 วัน ไม่ต่างกับ ศก.2-16-1-29 และ ศก.2-15-2-2 มีอายุเก็บเกี่ยว 99.89 และ103.00 ตามล าดับ รองลงมา
คือ ศก.1-12-4-22 และ พันธุ์ไรวารี่  มีอายุเก็บเกี่ยว 109.00 และ 109.25 วัน ตามล าดับ     

ความยาวช่อดอก พบว่า มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเช่ือมัน่ 99 %  โดย พันธุ์ไรวารี่ มีความยาวช่อดอกมาก
ที่สุด คือ 76.44 เซนตเิมตร  รองลงมาคือ  ศก.2-16-1-29 ศก.1-15-3-24 ศก.2-15-2-2 และ ศก.1-12-4-22  มีความยาวช่อ
ดอก 69.90  65.49  65.25 และ 62.18 เซนติเมตร ตามล าดับ   

เส้นผา่นศูนย์กลางดอก พบว่า มีความแตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น 99 %  โดย พันธุ์ไรวารี่ มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางดอกมากท่ีสุด คือ7.56 เซนติเมตร  รองลงมา คือ ศก.1-15-3-24 ศก.2-16-1-29 ศก.2-15-2-2 และศก.1-12-4-22 มี
เส้นผา่นศูนย์กลางดอก 7.11  6.64  6.30  และ 6.28    เซนติเมตร ตามล าดับ   

ความหนาดอก พบว่า ไมม่ีความแตกต่างกันทางสถิติ โดย พันธุ์ไรวารี่ มีความหนาดอกมากท่ีสดุ คือ 2.54 เซนติเมตร  
รองลงมาคือ ศก.1-15-3-24 ศก.2-16-1-29 ศก.1-12-4-22  และ ศก.2-15-2-2    มีความหนาดอก 2.50 2.42 2.40 และ 2.36 
เซนติเมตร ตามล าดับ  

อายุปักแจกัน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสายต้น ศก.1-15-3-24 มีอายุปักแจกันนานที่สุด คือ 8.29 วัน 
รองลงมา คือ ศก.2-15-2-2 ศก.1-12-4-22 พันธุ์ไรวารี่ และ ศก.2-16-1-29 มีอายุปักแจกัน 8.15 8.08  7.78 และ 7.46 วัน 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 อายุเก็บเกี่ยว ขนาดดอก อายุปักแจกันของเบญจมาศดอกช่อ  5 สายต้น เปรยีบเทียบกับพันธุ์พันธุ์ไรวารี ่

กรรมวิธ ี
อายุเก็บเกี่ยว 

(วัน) 
ความยาวช่อ
ดอก(ซม.) 

เส้นผา่นศูนย ์
กลางดอก(ซม.) 

ความหนา
ดอก(ซม.) 

อายุปักแจกัน 
(ซม.) 

ศก.2-16-1-29 99.89 b 69.90 ab 6.64  b 2.42 7.46 
ศก.1-12-4-22 109.00 a 62.18  b 6.28   c 2.40 8.08 
ศก.1-15-3-24 99.00 b 65.49  b 7.11 ab 2.50 8.29 
ศก.2-15-2-2 103.00 b 65.25  b 6.30   c 2.36 8.15 
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พันธุ์ไรวารี ่ 109.25 a 76.44  a 7.56   a 2.54 7.78 
F-test ** ** ** ns ns 

CV 1.59 4.87 4.05 11.13 6.76 

ปี2555 
2.1 การทดสอบสายพันธ์ุเบญจมาศชุดฉายรังสดีอกเดี่ยว 

คัดเลือกเบญจมาศพันธ์ุดอกเดีย่วดีเด่นในปี 2554 จ านวน 2 พันธุ์ คือ ศก.1-18-3-11 และ ศก.1-15-3-12 เปรียบเทียบ
กับเบญจมาศพันธุ์ดอกเดีย่วสายตน้อ่ืน ๆ (ปี 2554 ไม่ได้คดัทดสอบเนื่องจากขยายจ านวนได้ช้ากว่า) จ านวน 3 สายต้น คือ   
ศก.1-3-3-13 ศก.1-12-4-22 และศก.2-18-2-16 เปรียบเทยีบกับพันธุ์ไรวารี่ พบว่า 

อายุเก็บเกี่ยว มีความแตกตา่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % โดยสายต้น ศก.1-18-3-11  มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นท่ีสดุ 
คือ 113.00 วัน แต่ไม่ต่างทางสถิตกิับพันธุ์ไรวารี่ ศก. 2-18-2-16 ศก.1-12-4-22 และ ศก.1-3-3-13 มีอายุเก็บเกี่ยว 113.17 
114.42 114.67 และ 115.92 วันตามล าดับ รองลงมาคือ ศก.1-15-3-12 มีอายุเก็บเกี่ยว 119.67 วันตามล าดับ     

ความยาวช่อดอก พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  โดย สายต้นศก.1-3-3-13 และศก.1-18-3-11 มีความยาวช่อดอก
มากที่สุด คือ 71.50 เซนติเมตร  รองลงมาคือศก.1-15-3-12 พันธุ์ไรวารี่ ศก.1-12-4-22 และ ศก.2-18-2-16มีความยาวช่อดอก 
71.00 67.43 62.33 และ 60.83 เซนติเมตร ตามล าดับ   

เส้นผา่นศูนย์กลางดอก มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %  สายต้น ศก.1-3-3-13 และ ศก.1-18-3-11 
มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกมากท่ีสุด คือ 11.20 เซนติเมตร  ความกว้างดอกใกล้เคียงกับ พันธุ์ไรวารี่ ศก.1-15-3-12 และศก.1-12-
4-22 มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอก 11.00 10.91 และ 10.62 เซนติเมตร ตามล าดับ แตกต่างกับสายต้น ศก.2-18-2-16 มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางดอก 9.52  เซนติเมตร   

ความหนาดอก พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %  สายต้นศก.1-3-3-13 และ ศก.1-18-3-11 มี
ความหนาดอกมากท่ีสุด 5.30 เซนติเมตร ใกล้เคยีงกับ พันธุ์ไรวารี่  ศก.1-12-4-22 และ ศก.1-15-3-12 มีความหนาดอก 4.95 
4.86 และ 4.83 เซนติเมตร ตามล าดับ ศก.2-18-2-16  มีความหนาดอก 4.27 เซนติเมตร   

อายุปักแจกัน พบว่ามีความแตกตา่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %  โดยสายต้นศก.1-12-4-22 มีอายุปักแจกัน
นานท่ีสุด 11.33 วัน ใกล้เคียงกับสายต้นศก.1-15-3-12 มีอายุปักแจกัน 11.08 วัน รองลงมาคือ ศก.2-18-2-16 พันธุ์ไรวารี่  
ศก.1-18-3-11 และ ศก.1-3-3-13   มีอายุปักแจกัน 10.00 9.92 9.42 และ 9.17 วัน ตามล าดับ อายเุก็บเกี่ยว สายต้น ดัง
ตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 อายุเก็บเกี่ยว ขนาดดอก อายุปักแจกันของเบญจมาศพนัธุ์ดอกเดี่ยว 5 สายต้น เปรียบเทยีบกับพันธุพ์ันธุ์ไรวารี ่

กรรมวิธ ี
อายุเก็บเกี่ยว

(วัน) 
ความยาวช่อ
ดอก(ซม.) 

เส้นผา่นศูนย ์
กลางดอก(ซม.) 

ความหนา
ดอก(ซม.) 

อายุปัก
แจกัน(วัน) 

ศก.1-3-3-13 115.92 b 71.50 11.20 a 5.30 a 9.17  b 
ศก.1-12-4-22 114.67 b 62.33 10.62 a 4.86 a 11.33  a 
ศก.1-15-3-12 119.67 a 71.00 10.91 a 4.83 a 11.08  a 
ศก.1-18-3-11 113.00 b 71.50 11.20 a 5.30 a 9.42   b 
ศก.2-18-2-16 114.42 b 60.83   9.52 b 4.27 b 10.00 ab 
พันธุ์ไรวารี ่ 113.17 b 67.43 11.00 a 4.95 a 9.92  b 

F-test ** ns ** ** ** 
CV 1.66% 9.43% 4.38% 5.39% 5.78%  
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2.2 การทดสอบสายพันธ์ุเบญจมาศชุดฉายรังสดีอกช่อ 

คัดเลือกเบญจมาศพันธ์ุดอกช่อดีเด่นในปี 2554 จ านวน 2 พันธุ์ คือ ศก.2-16-1-29  และ ศก.1-15-3-24  เปรียบเทียบ
กับเบญจมาศพันธุ์ดอกเดีย่วสายตน้อ่ืน ๆ (ปี 2554 ไม่ได้คดัทดสอบเนื่องจากขยายจ านวนได้ช้ากว่า) จ านวน 2 สายต้น คือ ศก.
1-11-3-1และ ศก.2-16-3-30  เปรียบเทียบกับพันธุไ์รวารี่ พบว่า 

อายุเก็บเกี่ยว พบว่ามีความแตกตา่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %  โดยสายต้นศก.1-11-3-1มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น
ที่สุด คือ  125.00 วัน  รองลงมาคือศก.2-16-1-29  พันธุ์ไรวารี่ ศก.2-16-3-30 และศก.1-15-3-24   มีอายุเก็บเกี่ยว 137.17 
137.25 136.58 และ 137.91 วัน ตามล าดับ     

ความยาวช่อดอก พบว่าไม่มคีวามแตกต่างทางสถิติ โดยสายต้น ศก.2-16-3-30 มีความยาวช่อดอกมากท่ีสุด 78.00  
เซนติเมตร  รองลงมาคือ ศก.2-16-1-29  พันธุ์ไรวารี่  ศก.1-15-3-24  และ ศก.1-11-3-1 มีความยาวช่อดอก 77.92 75.83 
75.42 และ 75.42  เซนติเมตร ตามล าดับ   

เส้นผา่นศูนย์กลางดอก พบว่าไม่มคีวามแตกต่างทางสถติิ โดยสายตน้ ศก.2-16-3-30 มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกมากท่ีสดุ 
คือ7.03 เซนติเมตร  รองลงมาคือ ศก.1-11-3-1 พันธุ์ไรวารี่ ศก.1-15-3-24  และ ศก.2-16-1-29 มีเสน้ผ่านศูนย์กลางดอก 
6.79 6.63 6.42 และ 6.37 เซนติเมตร ตามล าดับ   

ความหนาดอก พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %  โดยสายต้นศก.2-16-1-29   มีความหนาดอก
มากที่สุด คือ  3.65 เซนติเมตร  รองลงมาคือ ศก.1-15-3-24 ศก.2-16-3-30 พันธุ์ไรวารี่ และศก.1-11-3-1 มีความหนาดอก 
3.48 3.45 3.33  และ 3.00 เซนติเมตร ตามล าดับ ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 อายุเก็บเกี่ยว ขนาดดอก อายุปักแจกันของเบญจมาศดอกช่อ 5 สายต้น เปรียบเทียบกับพันธุ์พันธุ์ไรวารี ่

  
อายุเก็บเกี่ยว

(วัน) 
ความยาวช่อดอก

(ซม.) 
เส้นผา่นศูนย ์

กลางดอก(ซม.) 
ความหนาดอก

(ซม.) 
ศก.1-11-3-1 125.00 b 75.42 6.79 3.00  c 
ศก.1-15-3-24 137.91 a 75.42 6.42 3.48 ab 
ศก.2-16-1-29 137.17 a 77.92 6.37 3.65  a 
ศก.2-16-3-30 136.58 a 78.00 7.03 3.45 ab 
พันธุ์ไรวารี ่ 137.25 a 75.83 6.63 3.33  b 

F-test ** ns ns ** 
cv 2.42% 5.54% 5.71% 4.14% 

 

ภาพที่ 1 เบญจมาศดอกเด่ียวชุดฉายรังสี ดีเด่น 5 สายต้น 
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ภาพที่ 2 เบญจมาศดอกช่อชุดฉายรังสี ดีเด่น 4 สายต้น 

  

 
ปี 2556  

น าพันธุ์เบญจมาศดีเด่นในปี 2555 ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร นายนิคม พิมพ์หล่อ ประธานกลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกบ้าน
วารีอุดม ต าบลท่าโพธ์ิศรี อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวนปี 2548  จ านวน 9 สายต้น 
คือ ศก.1-3-3-13 ศก.1-12-4-22 ศก.1-18-3-11 ศก. 2-18-2-16 ศก.1-15-3-12 ศก.1-11-3 ศก.1-15-3-24 ศก.2-16-3-30 
และศก.2-16-1-29-5 ปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์พันธุ์ไรวารี่ ปลูกทดสอบเบญจมาศแบบดอกเดียวโดยวิธีของเกษตรกร ในเดือน
กรกฎาคม 2555 เก็บผลผลิตในปลายเดือนพฤศจิกายน 2555  พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจเบญจมาศสายต้น ศก.1-18-3-
11 และ ศก.2-16-1-29 มากท่ีสุด เนื่องจากเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าพันธุ์พันธุ์ไรวารี่ประมาณ 20 วัน ดอกมีความสม่ าเสมอสูง และมี
ขนาดดอกไม่ใหญ่เกินไป และปลูกทดสอบเบญจมาศดอกช่อโดยวิธีของเกษตรกร ในเดือนสิงหาคม 2555 เก็บผลผลิตในปลาย
เดือนธันวาคม 2555 พบว่า เกษตรกรก็ยังพึงพอใจเบญจมาศสายต้น ศก.1-18-3-11  และศก.2-16-1-29  เช่นเดี่ยวกับการปลูก
เป็นเบญจมาศดอกเดี่ยว เนื่องจากเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าพันธุ์พันธุ์ไรวารี่ประมาณ 15-20 วัน ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่  9   ความพึงพอใจต่อพันธุ์เบญจมาศพันธุ์ดี 9 สายต้นของกรมวิชาการในแปลงเกษตรกรนายนิคม พิมพ์หล่อประธาน
กลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกบ้านวารีอุดม ต าบลท่าโพธ์ิศรี อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี

สายต้น อายุเก็บเกี่ยว ขนาดดอก สีดอก 
สม่ าเสมอดอก ต้องการ

การตลาด 
สรุประดบั 
ความพอใจ 

หมายเหต ุ

ศก.1-3-3-13 4 4 5 5 3 21 ดอกใหญ่เกินไป 
ศก.1--12-4-22 2 4 5 5 5 21 ดอกใหญ่เกินไป 

เก็บเกี่ยวชา้ 
ศก.1-15-3-12 5 4 5 5 3 22  ดอกใหญ่เกินไป 
ศก.1-18-3-11 5 5 5 5 5   25 * เก็บเกี่ยวเร็วกวา่พันธุ์

อื่น 20 วัน 
ศก.2-18-2-16 2 5 5 5 5 22 เก็บเกี่ยวชา้ 
ศก.1-11-3-1 3 5 5 5 5 23  
ศก.1-15-3-24 4 5 5 5 5 24  
ศก.2-16-3-30 3 5 5 5 5 23  
ศก.2-16-1-29 5 5 5 5 5    25 * เก็บเกี่ยวเร็วกวา่พันธุ์

อื่น 20 วัน 
พันธุ์ไรวารี ่ 3 4 4 3 5 19 เก็บเกี่ยวชา้ 20 วัน 

ระดับความพึงพอใจ  ดีมาก =5  ดี = 4  ปานกลาง = 3  ชอบน้อย = 2  ไม่ชอบ = 1 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการทดลอง 

ได้พันธ์ุเบญจมาศที่เหมาะสมกับพืน้ท่ีจังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธาน ีคือ เบญจมาศดอกเดี่ยวสายต้น ศก.1-18-3-11 
และเบญจมาศดอกช่อสายต้น ศก.2-16-1-29 

ข้อเสนอแนะ 

แม้จะได้พันธุเ์บญจมาศที่เหมาะสมในการปลูกในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  และจังหวัดอุบลราชธานจี านวน 2 พันธุ์ และ
พันธุ์ดีเด่นอีก 7 พันธุ์ แต่ทั้งหมดเป็นพันธุเ์บญจมาศดอกสีเหลือง เกษตรกรต้องการเบญจมาศสีอื่น ๆ อยู่ เช่น สีขาว และชมพู 
โดยเฉพาะพันธ์ุเบญจมาศดอกสีขาวท่ีมักประสพปัญหากลีบดอกไหมง่้ายเมื่ออากาศร้อนจดั หรือ ฝนตกหนัก เนื่องจากในพ้ืนท่ี
ราบไม่นยิมปลูกเบญจมาศในโรงเรอืน 
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