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แผนการวิจัยท่ี  วิจัยและพัฒนาไม้ดอกอ่ืน ๆ 
โครงการวิจัยท่ี  วิจัยและพัฒนาเบญจมาศ 
กิจกรรมที่ 3.ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศเฉพาะพื้นที่ 

การทดลองที่ 3.1 ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศเฉพาะพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พฤกษ์   คงสวัสดิ์/1  นิตยา คงสวัสด์ิ /1 วิภาดา ทองทักษิน/2 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ/2 

บทคัดย่อ 

ประเทศไทยปลูกเบญจมาศมานาน ปัจจุบันพื้นทีป่ลูกเปลีย่นมาปลกูในบริเวณที่ต่่าลง จ่าเป็นต้องหาเทคโนโลยีการผลิต
ที่เหมาะสมในการผลติเบญจมาศในพ้ืนท่ีราบเพื่อเพิ่มคณุภาพผลผลติ และลดต้นทุนการผลิตด่าเนินการส่ารวจแปลงเกษตรกร
จังหวัดอุบลราชธานี และทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรสีะเกษ ในปี 2556 การทดลองนี้
ประกอบด้วย 2 การทดลองย่อย คือ 1 ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศที่เหมาะสมในแหล่งปลูกใหม่ ไมม่ีแผนการทดลอง 
รวบรวมข้อมลูพื้นฐานในแหล่งปลกูเบญจมาศในจังหวัดอุบลราชธานี และ 2ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศที่เหมาะสมใน
แหล่งปลูกใหมม่3ีการทดลองย่อยดังนี ้1 ศึกษาระยะปลูกเบญจมาศพันธุ์ดอกเดี่ยวท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
วางแผนทางสถิติแบบ RCB 4 ซ้่า จ่านวน 5กรรมวิธี คือระยะปลูกเบญจมาศดอกเดียวที่เกษตรกรในภาคตะวันเฉียงเหนือนิยมใช้
4ระยะคือ 1. 25 x 20 ซม.แบบเดด็ยอด2.20 x 15 ซม.แบบเด็ดยอด 3.12.5 x 12.5 ซม.แบบไม่เดด็ยอดและ 4.10 x 10 ซม.
แบบไม่เด็ดยอด เปรียบเทียบกับระยะปลูกท่ีแนะน่าในภาคเหนือ คอื 15 x 15 ซม. แบบเดด็ยอด ทดลองกับเบญจมาศพันธุศ์ก.
1-18-3-11-6-6. 2 ศึกษาระยะปลกูเบญจมาศพันธุ์ดอกช่อที่เหมาะสมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนอื วางแผนทางสถิติแบบ 
RCB 4 ซ้่า จ่านวน 5 กรรมวิธี คือระยะปลูกเบญจมาศดอกช่อที่เกษตรกรในภาคตะวันเฉียงเหนือนิยมใช้ จ่านวน 4 ระยะคือ 1. 
25 x 20 ซม.แบบเด็ดยอด 2.25 x15  ซม. แบบเดด็ยอด 3. 12.5 x 12.5 ซม. แบบเดด็ยอดและ 4. 10 x 10 ซม.แบบไมเ่ด็ด
ยอดเปรยีบเทียบกับระยะปลูกเบญจมาศที่แนะนา่ในภาคเหนือ คือ 15 x 15 ซม.แบบเด็ดยอด ทดลองกับเบญจมาศพันธุศ์ก.2-
16-1-29-5-1 และ 3.ศึกษาช่วงเวลาปลูกเบญจมาศที่เหมาะสมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วางแผนการทดลองแบบ RCB 
3 ซ้่า 7 กรรมวิธี คือ ปลูกเบญจมาศ7 เดือนคือตุลาคม - ธันวาคม 2555 และมกราคม-  มีนาคม 2556 ทดลองกับเบญจมาศ
พันธุศ์ก.2-16-1-29-5-1ผลการทดลอง การทดลองที่ 1 พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนท่ีปลูกเบญจมาศประมาณ 75 ไร่ และ
เพิ่มขึ้นทุกปี การปลูกเบญจมาศเริม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนมกราคมเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายน  ทุกพันธุ์
ใช้ระยะปลูกใช้ระยะปลูก 10-12.5 x 10-12.5 เซนติเมตรแบบไม่เดด็ยอด จ่าหน่วยผลผลติในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร      
ศรีสะเกษ สุรินทร์ มุดดาหาร อ่านาจเจรญิ ร้อยเอด็ และหนองคาย ราคาจ่าหน่วยราคาในฤดูปกติ 50-70 บาท/กิโลกรัม  ราคา
ผลผลตินอกฤดู 100-120 บาท/กิโลกรัม  ปัญหาหลัก ขาดพันธุ์เบญจมาศที่เหมาะกับพ้ืนท่ี และเทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศ
นอกฤดู การทดลองย่อย 2.1 พบว่า การปลูกเบญจมาศดอกเดี่ยวระยะปลูก 15 x 15 ซม.แบบเด็ดยอด(ตามค่าแนะน่า) มี
ผลตอบแทนมากกว่าวิธีของเกษตรกร 12.97 % การทดลองย่อย 2.2 พบว่าระยะปลูก 12.5 x 12.5 ซม.เดด็ยอด มผีลตอบแทน
สูงสุด1,629.09 บาทต่อตารางเมตรผลตอบแทนมากกว่าวิธีแนะน่า 152.21%. การทดลองย่อยที่ 2.3 พบว่า จังหวัดศรีสะเกษ 
สามารถปลูกเบญจมาศได้เพียงเดอืนกรกฎาคม ถึง เดือนมกราคม โดยขนาดดอกเบญจมาศ ความยาวช่อดอกจ่านวนใบ และ
อายุเก็บเกี่ยวจะลดลงเมื่อเข้าสู่ฤดรู้อน และพันธุ์เบญจมาศที่จะปลูกได้ในจังหวัดศรีสะเกษ ต้องเป็นพนัธุต์้องการความยาววัน
น้อยกว่า 12 ช่ัวโมงต่อวันเท่านั้น. 

 
ทะเบียนเลขที่  
1/ ศูนย์วิจยัพืชสวนศรีสะเกษ    2/ สถาบันวิจัยพืชสวน 
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ค าน า 

ประเทศไทยมีการปลูกเบญจมาศมานาน ปัจจุบันพื้นที่ปลูกลดลงเหลือเพียง 2,385 ไร่ และมีแนวโน้มลดต่อ ทั้งที่
เบญจมาศมีผลตอบแทนต่อพื้นที่สงูถึงไร่ละ 50,000 – 100,000 บาทในเวลาเพียง 4 เดือน เกิดจากเกษตรกรขาดแคลนพันธุ์
เบญจมาศใหม่ ๆ แหล่งปลูกบนทีสู่งเกิดการระบาดของโรค และแมลงศัตรเูบญจมาศระบาดอย่างรุนแรง เช่น ราสนิมขาว โรค
ใบจุด เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ และหนอนกระทู้ผัก เป็นต้น ท่าให้เกษตรกรปลูกเบญจมาศในบริเวณทีต่่่าลง ประกอบกับเกิด
ปัญหาภาวะโลกร้อนส่งผลเกดิฝนตกนอกฤดูท่าให้ดอกเบญจมาศเสยีหายจ่านวนมาก ท่าให้ปัจจุบันประเทศไทยยังต้องน่าเข้า
เบญจมาศเพิ่มขึ้นจากประเทศจีนและมาเลเซีย จ่าเป็นต้องหาพันธุ์เบญจมาศ และเทคโนโลยีการผลติที่เหมาะสมในการผลติ
เบญจมาศในพื้นที่ราบ การจดัการปลูกที่ถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรเพิม่คุณภาพผลผลิตเพิม่รายไดล้ดต้นทุนการผลติเบญจมาศ  

วิธีด าเนินการ 
สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 

เบญจมาศพันธุศ์ก.1-18-3-11-6-6 และพันธุศ์ก.2-16-1-29-5-1 วัสดุการเกษตร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

แบบและวิธีการทดลอง 
ประกอบด้วย 2การทดลองย่อย คอื  
การทดลองย่อยที่ 1 ศึกษาเทคโนโลยีการผลติเบญจมาศทีเ่หมาะสมในแหล่งปลูกใหม่ ไม่มีการวางแผนทางสถิติ  รวบรวมด้าน
พันธุ์ ระยะปลูกท่ีเกษตรกรปลูก ช่วงเวลาปลูก และการจัดการระหวา่งปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลติ คุณภาพผลผลติในแหล่งผลิต
เบญจมาศใหม่ เพ่ือน่าข้อมูลทีไ่ด้ทดสอบในแปลงทดสอบต่อไป   
การทดลองย่อยที่ 2 ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศที่เหมาะสมในแหล่งปลูกใหม่ ประกอบด้วย 3 การทดลองย่อย ดังนี ้
2.1 ศึกษาระยะปลูกเบญจมาศพันธุ์ดอกเดี่ยวท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วางแผนทางสถิติแบบ RCB 4 ซ้่า 
จ่านวน 5กรรมวิธี คือระยะปลูกเบญจมาศดอกเดียวที่เกษตรกรในภาคตะวันเฉียงเหนือนิยมใช้4ระยะคอื 1. 15 x 15 ซม.แบบ
เด็ดยอด 2.20 x 15 ซม.แบบเด็ดยอด 3. 12.5 x 12.5 ซม. แบบไมเ่ด็ดยอดและ 4. 10 x 10 ซม.แบบไม่เด็ดยอด เปรียบเทียบ
กับระยะปลูกท่ีแนะน่าในภาคเหนอื คือ 25 x 20 ซม.แบบเดด็ยอด (อนุสร , 2549) ทดลองกับเบญจมาศสายต้นศก.1-18-3-11-
6-6 
2.2 ศึกษาระยะปลูกเบญจมาศพันธุ์ดอกช่อที่เหมาะสมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วางแผนทางสถิติแบบ RCB 4 ซ้่า 
จ่านวน 5 กรรมวิธ ีคือระยะปลูกเบญจมาศดอกช่อที่เกษตรกรในภาคตะวันเฉียงเหนือนิยมใช้ จ่านวน 4 ระยะคือ 1.15 x 15 
ซม.แบบเดด็ยอด  2.25 x 15 ซม.แบบเด็ดยอด 3. 12.5 x 12.5 ซม. แบบเด็ดยอดและ 4. 10 x 10 ซม.แบบไมเ่ดด็ยอด
เปรียบเทยีบกับระยะปลูกเบญจมาศที่แนะน่าในภาคเหนือ คือ 25 x 20 ซม.แบบเด็ดยอด(อนุสร , 2549)  ทดลองกับเบญจมาศ
สายต้นศก.2-16-1-29-5-1 
2.3 ศึกษาช่วงเวลาปลูกเบญจมาศที่เหมาะสมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วางแผนการทดลองแบบRCB 3 ซ้่า 7 กรรมวิธี 
กรรมวิธี คือ เดือนที่ปลูกเบญจมาศ 7 เดือน คือ ตุลาคม 2555 พฤศจิกายน 2555  ธันวาคม 2555  มกราคม 2556  
กุมภาพันธ ์2556  มีนาคม 2556 ทดลองกับเบญจมาศสายต้น ศก.2-16-1-29-5-1 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. การทดลองย่อยที่ 1 ส่ารวจและรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามเกษตรกรผู้นา่และสมาชิกในแต่กลุ่มผู้ปลูกเบญจมาศใน

จังหวัดอุบลราชธานี น่าข้อมลูที่ไดม้าวางแผนการทดลองหาระยะปลกู ช่วงเวลาปลูกท่ีเหมาะสม และปญัหาที่เกษตรกร
ต้องการให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือ  

2. การทดลองย่อยที่ 2.1 และ 2.2 เริม่ด่าเนินงานในเดือนพฤศจิกายนการทดลองที่2.3 เริ่มการทดลองในเดือนตุลาคม 2555 
ปลูกทุกเดือนถึงเดือนมีนาคม 2556 
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3. ในแปลงขนาด 1 x 2 เมตร  โดยใช้ระยะปลูกตามกรรมวิธีที่ก่าหนด   โดยใช้ปูนขาวเพื่อปรับความเปน็กรดด่างของดินให้
อยู่ระหว่าง 5.5 – 6.24  และใส่ปุย๋คอกคลุกทั่วแปลง รองก้นหลมุโดยปุ๋ยเคมีสตูร 15-15-15  อัตรา  20  กรัม/ต้น เพิ่ม
โดยใช้ปุ๋ยเกล็ดสตูร 30-20-10 และสูตร 13 –52 –17  โดยใส่ตามระยะการเจรญิของเบญจมาศในแตล่ะช่วง  

4. หลังปลูกให้แสงสว่างโดยใช้หลอดไฟขนาด  100  Walt  ห่างกัน  1.5 เมตร ช่วง 18.00 – 20.00  เปน็เวลา 30 วันหลัง
ปลูก 7 – 15 วันให้เด็ดยอด ใหเ้หลือใบ 3 – 4 คู่ เพื่อให้เกิดกิ่งข้าง 

5. ใส่ปุ๋ยเคมีช่วง  0-60  วันใช้ปุ๋ยเคมีสูตร  30-20-10  อัตรา  20  กรัมต่อน้่า  20  ลิตรหลัง 60 วันใช้ ปุ๋ยเคมสีูตร  13-52-
17อัตรา  20  กรัมต่อน้่า  20  ลิตร  ใช้สารเคมีป้องกันก่าจดัโรคแมลงฉีดทุก ๆ  7 วัน 

6. หลังปลูก 20 – 30 วัน ในแปลงเบญจมาศแบบดอกเดยีวให้เด็ดตาข้างของกิ่งแขนงให้หมดเหลือเพยีงตายอดที่จะให้ดอก
เพียงดอกเดียว ส่วนเบญจมาศแบบดอกช่อจะเด็ดยอดกลางออกหลงัต้นสูง 30 เซนตเิมตรเพื่อให้เกิดกิง่แขนงย่อย และ
เมื่อเกิดตาดอกให้เด็ดดอกกลางของกิ่งแขนงออกเพื่อตาดอกย่อย ๆ เจริญขึ้นเพื่อให้มดีอกบานหลายดอกพร้อม ๆ กัน 

7. เมื่ออายุ 90- 120 วันตัดดอก เก็บข้อมูลด้านคณุภาพเก็บเกี่ยวเมื่อดอกเบญจมาศบาน 70 % หรือใจกลางดอกเบญจมาศ
เริ่มเปลี่ยนส ี

8. บันทึกข้อมูลดอกเบญจมาศทีไ่ด้ อายุเก็บเกี่ยว ขนาดดอก สีดอก จ่านวนกลีบดอก ความยาวก้านดอก จ่านวนดอกจากช่อ 
(พันธุ์ดอกเดียว)  จ่านวนช่อต่อต้น(ดอกช่อ)  และอายุปักแจกัน 

การบันทึกข้อมูล 
อายุเก็บเกี่ยว ขนาดดอก ความยาวก้านดอก จ่านวนดอกจากช่อ (พันธุ์ดอกเดียว)  จ่านวนช่อต่อต้น(ดอกช่อ)  และอายุปัก
แจกัน การระบาดของศัตรูพืชเบญจมาศ 

เวลา และ สถานที่ 
ระยะเวลาด่าเนินการตลุาคม 2555  - กันยายน 2556  
สถานท่ี  แปลงเกษตรกรผู้ปลูกเบญจมาศอ่าเภอวารินช่าราบและ อ่าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
ศูนย์วิจัยพชืสวนศรสีะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
การทดลองย่อยที่ 1 ศึกษาเทคโนโลยีการผลติเบญจมาศทีเ่หมาะสมในแหล่งปลูกใหม่ 

พบว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีพ้ืนท่ีปลูกเบญจมาศประมาณ 75 ไร่ และมีการเพิ่มพื้นท่ีปลูกมากข้ึนในบ้านโนนผึ้ง และบ้าน
ตาติอ่าเภอวารินช่าราบเริ่มปลูกตัง้แต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนมกราคมเริม่ให้ผลผลิตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนพันธุ์ท่ี
ปลูก ไรวารี (เหลืองเดียว) ขาวการะเกด ขาวหน้าตัน (ขาวจาน) ม่วงหน้าตัน สไปรเดอร์ขาว ระยะปลกูที่นิยม คือ 10-12.5 x 
10-12.5 เซนติเมตรแบบไม่เด็ดยอด (เพื่อท่าได้ก้านดอกมีขนาดเล็กลงและมีจ่านวนดอกมากขึ้น) แตกตา่งจากระยะปลูกที่
แนะน่าในภาคเหนือ คือ 15 x 15 ซม.แบบเดด็ยอด ความยาวช่อดอกตั้งแต่ 25 เซนติเมตรขึ้นไป (ตลาดในจังหวัด) หากส่งไป
ขายต่างจังหวัดมีความยาวประมาณ 45 เซนติเมตรขึ้นไป แหล่งจ่าหน่วยจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ มุดดา
หาร อ่านาจเจริญ ร้อยเอ็ด และหนองคาย ราคาจ่าหน่วยราคาในฤดปูกติ 50-70 บาท/กิโลกรัม  ต้นฤดูและปลายฤดู 100-120 
บาท/กิโลกรัม   

ปัญหาหลัก คือ ขาดแคลนพันธุ์เบญจมาศที่เหมาะสม แม้ว่าปัจจุบันมีพันธ์ุเบญจมาศทนร้อน 3 พันธุ์ คือ พันธุ์เหลือง
ขมิ้น (เป็นพันธุ์เบญจมาศจากประเทศเวียดนาม)  พันธุ์ขาวมะลิ และพันธ์ุขาวญี่ปุ่น (สามารถปลูกได้ทัง้ปีโดยไม่ต้องคลมุ
พลาสติกด่าในช่วงฤดูร้อน) แต่มีปญัหาที่ต้องให้แสงไฟมากกว่าพันธุ์อ่ืน ๆ เพื่อไม่ให้เกิดตาดอกเร็วในฤดูหนาว น้่าหนักช่อดอก
น้อย และยังไม่มีเทคโนโลยีการผลติเบญจมาศนอกฤดูท่าใหส้่วนใหญป่ลูกเบญจมาศได้เพยีง 6 เดือน 

การทดลองย่อยที่ 2.ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศที่เหมาะสมในแหล่งปลูกใหม ่
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การทดลองย่อย 2.1ศึกษาระยะปลูกเบญจมาศพันธุ์ดอกเดี่ยวท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า     
อายุเก็บเกี่ยว และขนาดดอกไมม่คีวามแตกต่างทางสถติิ  แต่จ่านวนดอกต่อต้น และจ่านวนดอกต่อกิโลกรมัมีความแตกต่างทาง
สถิติที่ความชื่อมั่น 95 % (ตารางที ่1) โดยกรรมวิธีที่ 1 ระยะปลูก 15 x 15 ซม.แบบเด็ดยอดมผีลตอบแทนสูงสุด 280.2 บาท
ต่อตารางเมตร รองลงมาคือ 10 x 10 ซม.แบบไม่เดด็ยอด 20 x 15  ซม.แบบเดด็ยอด 12.5 x 12.5 ซม.แบบไมเ่ดด็ยอด และ 
25 x 20 ซม.แบบเด็ดยอดมผีลตอบแทนต่อพ้ืนท่ี 243.5 221.9 164.4 และ 140.0 บาทต่อตารางเมตร (ตารางที ่2)  แม้ระยะ
ปลูก 15 x 15 ซม.แบบเดด็ยอด จะใช้ต้นพันธ์ุน้อยกว่าและผลตอบแทนมากกว่า แต่ส่วนใหญเ่กษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี
นิยมปลูกระยะ 10 x 10 ซม.แบบไม่เด็ดยอดมากว่าที ่เนื่องจากการปลูกดูแลไมยุ่่งยาก ใช้แรงงานน้อยกว่า 
ตารางที่ 1 ผลของระยะปลูกท่ีมีตอ่อายุเก็บเกี่ยว ขนาดดอกจา่นวนใบและอายปุักแจกัน ของเบญจมาศศก.1-18-3-11-6-6 

กรรมวิธ ี
อายุเก็บ

เกี่ยว (วัน) 

ขนาดดอก (เซนติเมตร) 
จ่านวนใบ 

(ใบ) 

อายปัุก
แจกัน 
(วัน) 

ความยาว
ช่อดอก 

เส้นผา่น
ศูนย์กลาง  

ความ
หนาดอก  

จ.น.ดอก 
/ช่อ 

จ.น.ดอก 
/กก 

1 110.00 47.13 10.95 4.71 2.53 a 22.75  c 19.13 14.55 
2 110.00 50.33 10.81 4.74 2.60 a 26.25  b 20.73 14.20 
3 110.00 49.30 11.39 4.88 1.00 b 27.25 ab 21.00 14.38 
4 110.00 50.45 11.03 4.79 1.00 b 28.75  a 20.33 14.23 
5 110.00 49.40 11.05 4.85 2.50 a 25.00  b 20.10 14.08 

F-test ns ns ns ns ** * ns ns 
cv  - 8.36 2.38 3.46 11.08 5.55 8.92 1.79 

ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%และ 99 % 
ตารางที่ 2 ค่านวณรายได้จากการปลูกเบญจมาศพันธุ์ดอกช่อสายตน้ศก.1-18-3-11-6-6 ที่ปลูกในระยะปลูกต่าง ๆ กัน

เบญจมาศสายต้น 

ระยะปลูก 
จ่านวนต้น 

/ตรม. 
จ่านวนดอก/

ตรม. 
จ.น.ดอก 

/กก. 
น้่าหนักดอก 
/ตรม.(กก.) 

ผลต่อแทน/
ตรม.(บาท) 

1 36 91.08 22.75  4.00 280.2 
2 32 83.20 26.25  3.17 221.9 
3 64 64.00 27.25  2.35 164.4 
4 100 100.00 28.75  3.48 243.5 
5 20 50.00 25.00 2.00 140.0 

* เบญจมาศพันธุ์ดอกช่อจ่านวน 1ก.ก. ราคา 70 บาท 

การทดลองย่อย 2.2 ศึกษาระยะปลูกเบญจมาศพันธุ์ดอกช่อท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ระยะ
ปลูกมีผลต่ออายเุก็บเกี่ยว จ่านวนดอกต่อช่อ จ่านวนใบ และอายุปักแจกัน อย่างมีนัยส่าคญัทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95 
และ 99 % (ตารางที่ 3) และ กรรมวิธีท่ี 3 ระยะปลูก 12.5 x 12.5 ซม.แบบเดด็ยอด มผีลตอบแทนสงูสุด 1,629.09 บาทต่อ
ตารางเมตร รองลงมา คือ  10 x 10 ซม.แบบไม่เด็ดยอด 25 x 20 ซม.แบบเดด็ยอด 15 x 15 ซม. แบบเด็ดยอด และ 25 x15 
ซม.แบบเดด็ยอด มผีลตอบ แทนตอ่พ้ืนท่ี 823.53 646.15 617.65 และ 400 บาทต่อตารางเมตรตามล่าดับ โดยระยะปลูก
เบญจมาศดอกช่อทีเ่กษตรกรนิยมปลูกในจังหวัดอุบลราชธานี คือ 10 x 10 ซม. แบบไม่เด็ดยอด เนื่องจากวิธีการปลูกดูแลไม่
ยุ่งยาก และใช้แรงงานน้อย   
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ตารางที่ 3 ผลของระยะปลูกท่ีมีตอ่อายุเก็บเกี่ยว ขนาดดอกจา่นวนใบและอายปุักแจกัน ของเบญจมาศดอกช่อสายต้น         
ศก.2-16-1-29-5-1 

กรรมวิธี 
อายุเก็บเกี่ยว 

(วัน) 

ขนาดดอก (เซนติเมตร) จ านวนใบ
(ใบ) 

  

อายุปัก
แจกัน
(วัน) 

ความยาว
ช่อดอก 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  

ความหนา
ดอก  

จ.น.ดอก/
ช่อ 

จ.น.ดอก/
กก 

 1 116.50 ab 56.23 6.6 2.63 32.45 ab 8.5 44.90ab 15.00ab 

2 114.00  b 57.5 6.48 2.58 40.18  a 10.5 55.63  a 14.98ab 

3 114.00  b 56.43 6.46 2.5 35.73 ab 8.25 42.30  b 14.88  b 

4 121.50  a 57.03 6.35 2.43 27.30  b 8.5 34.88  b 14.98ab 

5 116.50 ab 56.28 6.44 2.44 28.15  b 9.75 46.73ab 15.23  a 

F-test * ns ns ns ** ns * * 

cv 2.82% 2.70% 2.38 2.31% 6.13% 17.11% 15.96% 1.34% 

ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%และ 99 % 
ตารางที่ 6 ค่านวณรายไดจ้ากการปลูกเบญจมาศพันธุ์ดอกช่อสายตน้ศก.2-16-1-29-5-1ที่ปลูกในระยะปลูกต่าง ๆ กัน 

ระยะ
ปลูก 

จ่านวนต้น/
ตรม. 

ช่อดอก/ต้น
(ช่อดอก) 

จ่านวนช่อ
ดอก/ตรม. 

จ.น.ช่อ
ดอก/กก. 

น้่าหนักดอก /
ตรม. (กก.) 

ผลต่อแทน/
ตรม. (บาท) 

1 25 3 91.1 8.5 8.82 617.65 
2 20 3 83.2 10.5 5.71 400 
3 64 3 64.0 8.25 23.27 1,629.09 
4 100 1 100.0 8.5 11.76 823.53 
5 30 3 50.0 9.75 9.23 646.15 

* เบญจมาศพันธุ์ดอกช่อจ่านวน 1ก.ก. ราคา 70 บาท 

 

การทดลองย่อยที่ 2.3 ศึกษาช่วงเวลาปลูกเบญจมาศที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
พบว่า ในจังหวัดศรีสะเกษเริม่ปลกูเบญจมาศได้ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนมกราคม และไมส่ามารถปลูกได้ในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน และพบว่า ขนาดดอกเบญจมาศจะลดลงสัมพันธ์กับเดือนท่ีปลูก ความยาวช่อดอกและจ่านวนใบ 
และอายุเก็บเกี่ยวจะสั้นลงเมื่อใกลว้ันยาว สอดคล้องกับค่าวิกฤติของความยาววันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่า 
เบญจมาศพันธุท์ี่ปลูกได้ในจังหวัดศรีสะเกษต้องมีความต้องการแสงน้อยกว่า 12 ช่ัวโมงต่อวัน จึงสามารถพัฒนากลีบดอกได้  
ตารางที่ 8 ผลของเดือนปลูกเบญจมาศที่มีต่ออายเุก็บเกี่ยว ขนาดดอก จ่านวนใบ และอายุปักแจกันของเบญจมาศ ศก.1-18-3-11-6-6 

เดือนปลูก 
อายุเก็บเกี่ยว 

(วัน) 
ความยาวช่อ
ดอก (ซม.) 

ผ่านศูนย์ 
กลางดอก(ซม.) 

หนาดอก 
(ซม.) 

จ านวนใบ 
(ใบ) 

ปักแจกนั 
(วัน) 

จ านวนดอก/กก 

(ดอก) 

ต.ค.55 137.00 60.48 11.54 5.11 32.45 14.73 17.50 
พ.ย.55 110.00 51.35 10.60 5.03 23.80 14.95 23.25 
ธ.ค.55 104.00 35.90 9.54 3.93 16.65 14.20 41.50 
มค.56 เพลี้ยไฟระบาดหนักจนเก็บเกี่ยวไม่ได ้
กพ.56 เกิดช่อดอกวันยาวไมไ่ดผ้ลผลิต 
มีค 56 เกิดช่อดอกวันยาวไมไ่ดผ้ลผลิต 
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เมย.56 เกิดช่อดอกวันยาวไมไ่ดผ้ลผลิต 
 
ตารางที่ 7 เดือนปลูกเบญจมาศ เดือนเก็บเกี่ยวดอกเบญจมาศ และความยาววัน ตั้งแต่ตลุาคม 2555 – กันยายน 2556 

เดือนปลูก เดือนเก็บเกี่ยว ความยาววัน  (ชม.) 
ต.ค.55 มค. 56 11.87 
พ.ย.55 กพ.56 11.26 
ธ.ค.55 มีค 56 11.16 
มค. 56 เมษ. 56 11.27 
กพ.56 เกิดช่อดอกวันยาวไมไ่ดผ้ลผลิต 11.79 
มีค 56 เกิดช่อดอกวันยาวไมไ่ดผ้ลผลิต 12.03 
เมย.56 เกิดช่อดอกวันยาวไมไ่ดผ้ลผลิต 12.69 
พค.56 เกิดช่อดอกวันยาวไมไ่ดผ้ลผลิต 12.84 
มิย.56 เกิดช่อดอกวันยาวไมไ่ดผ้ลผลิต 13.00 
กค.56 ประมาณเดือน พ.ย. 56 12.95 
สค 56 ประมาณเดือน ธ.ค.56 12.77 
กย 56 ประมาณเดือน ม.ค.57 12.44 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการทดลอง 

การทดลองย่อย1 จังหวัดอุบลราชธาน ีเริ่มตั้งแตเ่ดือนกรกฎาคม - เดือนมกราคม เก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน - เดือน
เมษายน   ปัญหาหลัก ขาดพันธุ์เบญจมาศที่เหมาะกับพ้ืนท่ี และเทคโนโลยีการผลติเบญจมาศนอกฤดู  
การทดลองย่อยที่ 2.ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศที่เหมาะสมในแหล่งปลูกใหม ่

การทดลองย่อย 2.1 พบว่า การปลูกเบญจมาศดอกเดี่ยวในจังหวัดศรีสะเกษระยะปลูกทีเ่หมาะสม คือ15 x 15 ซม.แบบ
เด็ดยอด(ตามคา่แนะน่า)  

การทดลองย่อย 2.2พบว่าการปลกูเบญจมาศดอกช่อในจังหวัดศรสีะเกษระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 12.5 x 12.5 ซม.
แบบเด็ดยอด 

การทดลองย่อยที่ 2.3 พบว่า ในจังหวัดศรีสะเกษสามารถปลูกเบญจมาศได้เพียงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนมกราคม  

 

ข้อเสนอแนะ 
พันธุ์เบญจมาศที่จะปลูกได้ในจังหวัดศรีสะเกษและพื้นท่ีใกล้เคยีงต้องเป็นพันธุ์ท่ีต้องการการความยาววันน้อยกว่า 12 

ช่ัวโมงต่อวันเท่านั้น  โดยเกษตรกรปลูกเบญจมาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการมากท่ีสุด คือ การผลิตเบญจมาศนอกฤดู
เนื่องจากผู้รับซื้อมีความต้องการสงูแต่มีปัญหาแมลงศัตรู เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน ระบาดรุนแรงมาในช่วงนอกฤดู ซึ่งควรมี
การศึกษาการจดัการโรคและแมลงในการปลูกเบญจมาศนอกฤดูในช่วงฤดูแล้ง 

การปลูกเบญจมาศดอกเดียวแม้มผีลตอบแทนต่อพื้นที่น้อยกว่าการปลูกแบบดอกช่อแต่ผูซ้ื้อต้องการมากกว่าแบบดอก
ช่อ เนื่องจากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ่าหน่วยเป็นกิโลกรมั หากจ่าหน่วยเป็นดอกจะได้ราคาดีกว่า 

เอกสารอ้างอิง 
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อนุสร จันทร์แดง , 2549. การศึกษาวิธีการผลิตและปัญหาการผลิตเบญจมาศของเกษตรกร ต าบลไทยสามัคค ีอ าเภอ     
วังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสมีา (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 
ส่านักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที ่4 จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสรมิการเกษตร 

อนุสร จันทร์แดง , 2549. เทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศที่เหมาะสมต าบลไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสมีา (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ส่านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที ่4 จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร 

ภาคผนวกภาพ 

ภาคผนวกภาพที่ 1 พันธุ์เบญจมาศที่ปลูกในจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 

 
ภาคผนวกภาพที่ 2 วิธีการปลูกและปักช่าเบญจมาศในจังหวัดอุบลราชธาน ี
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ภาคผนวกภาพที่ 3 อาการของดอกเบญจมาศที่ถูกเพลี้ยไฟเข้าท่าลายในเดือนมีนาคม – เมษายน 2556 
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