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การศึกษาและคดัเลือกพืชสกุลมะลิเพื่อใชเ้ป็นตน้ตอมะลิลาในการผลิตดอกเชิงการคา้   ด าเนินการท่ีศูนยว์ิจยัพืช

สวนศรีสะเกษ ระหวา่งปี 2555 - 2556  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบดว้ย 5 กรรมวิธี 4 ซ ้ า โดยมีมะลิพนัธ์ุ
ต่างๆเป็นกรรมวิธี ไดแ้ก่ มะลิพวง พุทธชาด พุทธชาดหลวง มะลิป่าและมะลิลาก่ิงตอน เป็นกรรมวิธีควบคุม (ปลูกแบบตน้
เด่ียวระยะปลูก 1x1 เมตร รูปทรงส่ีเหล่ียมขนาด 50 x 50 x 80  เซนติเมตร) พบวา่กรรมวิธีท่ีให้ผลผลิตสูงสุด คือ กรรมวิธีท่ี
ใชก่ิ้งตอนให้ผลผลิตสูงท่ีสุดเท่ากบั 244.62 กรัม/ตน้ รองลงมาคือ กรรมวิธีท่ี 3 (พุทธชาดหลวง) กรรมวิธีท่ี  2 (พุทธชาด) 
กรรมวธีิท่ี 1 (มะลิพวง) และกรรมวธีิท่ี 4 (มะลิป่า) ใหผ้ลผลิตเท่ากบั 171.53  113.71  83.29  และ 33.85 กรัม/ตน้ตามล าดกัาร
ศึกษาและคดัเลือกพืชสกุลมะลิเพื่อใชเ้ป็นตน้ตอมะลิลาในการผลิตดอกเชิงการคา้  ด าเนินการท่ีศูนยว์ิจยัพืชสวนศรีสะเกษ 
ระหวา่งปี 2555 - 2556  วางแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบดว้ย 5 กรรมวธีิ 4 ซ ้ า โดยใชม้ะลิพนัธ์ุท่ีมีการเจริญเติบโต
เร็วแขง็แรงและออกดอกไดดี้ในฤดูหนาวเป็นตน้ตอ (กรรมวธีิ) ไดแ้ก่ มะลิพวง พทุธชาด พุทธชาดหลวง มะลิป่าและมะลิลา
ก่ิงตอน เป็นกรรมวิธีควบคุม วิธีการปลูกแบบตน้เด่ียวระยะปลูก 1x1 เมตร ตดัแต่งก่ิงเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมขนาด 50x50x80 
เซนติเมตร พบวา่การเขา้กนัได ้(Compatibility) ของตน้ตอ (Stock) ทุกกรรมวิธีกบัส่วนต่อ (Scion) ท่ีเป็นมะลิลา เขา้กนัได้
เป็นอย่างดีคือ       ตน้ตอมีการเจริญเติบโตท่ีสูงมากกว่าส่วนต่อ (Rootstck Overgrowth) กรรมวิธีท่ีให้ผลผลิตสูงสุด คือ 
กรรมวิธีท่ีใชก่ิ้งตอนให้ผลผลิตเท่ากบั 244.62 กรัม/ตน้ รองลงมาคือ ตน้ตอพุทธชาดหลวง ตน้ตอพุทธชาด ตน้ตอมะลิพวง 
และตน้ตอมะลิป่า ให้ผลผลิตเท่ากบั 171.53  113.71  83.29  และ 33.85 กรัม/ตน้ ตามล าดบั อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากระยะเวลา
การทดลองท่ีปฏิบติังานเพียง 17 เดือน ท าให้อตัราการเจริญเติบโตของมะลิลาบนตน้ตอไม่เต็มท่ี เพราะระยะแรกของการ
ปลูกมะลิลาท่ีเสียบบนตน้ตอมีอตัราการเจริญเติบโตชา้กวา่มะลิลาก่ิงตอน คาดวา่ในระยะยาว การใชม้ะลิพทุธชาดหลวงเป็น
ตน้ตอ มีแนวโนม้ใหผ้ลผลิตดอกไดม้ากและยนืยาวกวา่การปลูกดว้ยมะลิลาก่ิงตอน  

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 



ค าน า  
 

มะลิลาจดัอยู่ในสกุล Jasminum  วงศ์  Oleaceae  ส่วนใหญ่มีถ่ินก าเนิดในแถบร้อน  พืชในสกุลน้ีมีประมาณ 200 
ชนิด  ทั้งท่ีเป็นไมพุ้ม่ ไมเ้ล้ือย และไมร้อเล้ือย ใบอาจเป็นใบเด่ียว หรือใบรวม ดอกอาจะเป็นดอกเด่ียวหรือช่อดอกก็ได ้ (สม
เพียร, 2525) ในประเทศไทยพบว่ามี 45 ชนิด เป็นชนิดพ้ืนเมือง 15 ชนิด หน่ึงในจ านวนน้ีคือ Jasminum sambac Ait  
ประกอบดว้ย 5 พนัธ์ุ 1 ใน 5 พนัธ์ุคือ มะลิลา (สุนทร, 2522)  แต่จากการส ารวจ รวบรวม พรรณไมแ้ห่งประเทศไทย พบวา่ 
ในสกุล Jasminum มี 25 ชนิด (species)  นอกจากน้ีพืชในวงศ์  Oleaceae ยงัมีอีกมากมาย (เต็ม, 2523) และเช่ือกนัวา่มะลิลา
เป็น self-incompatibility จ าเป็นตอ้งผสมขา้มต่างสายพนัธ์ุหรือต่างพนัธุกรรม (cross pollination)   จึงเป็นเหตุใหพ้ืชในสกุล
น้ีมีหลากหลายสายพนัธ์ุท่ีมีสัณฐานแตกต่างกนัและมีช่ือเรียกกนัไปตามถ่ินก าเนิด (Mukhopadhyay and Kariharoo, 1909) 
แหล่งปลูกมะลิลาแหล่งใหญ่ของประเทศอยูใ่นภาคกลาง เช่น นครปฐม นครสวรรค์  และมีปลูกกระจายทัว่ทุกทิศจงัหวดั
ของประเทศ โดยเฉพาะจงัหวดัใหญ่ ๆ ของประเทศ และจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว โดยมีพ้ืนท่ีปลูกทั้งประเทศประมาณ  
4,000-5,000 ไร่ (ธวชัชยั, 2540)  มะลิลาถูกน ามาใชป้ระโยชน์ไดม้ากมาย ส่วนมากใชใ้นการร้อยมาลยั นอกจากน้ีใชใ้น 
การตกแต่งสถานท่ีใหเ้กิดความสวยงามและสดช้ืนในงานและพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลสงกรานต ์งานปีใหม่  
ลอยกระทง งานมงคล ฯลฯ และใชเ้ป็นส่วนประกอบของสมุนไพร การท าวตัถุมงคล มีบา้งท่ีน ามะลิลาไปสกดัน ้ ามนัหอม  
ระเหย  จะเห็นไดว้า่มีความตอ้งการใชม้ะลิลาตลอดทั้งปี แต่ช่วงวกิฤตท่ีมะลิลาขาดแคลนมากท่ีสุดคือช่วงฤดูหนาวของทุกปี 
ท าใหด้อกมะลิลามีราคาท่ีแพงมาก ไดมี้การศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพดอกมะลิลาในช่วงฤดูหนาวมานานแลว้  
โดยท่ีใชว้ธีิการต่าง ๆ การใชส้ารเคมี เช่น NAA  IAA GA3  4-CPA  2,4-D  Promalin   Paclobutrazol  paraquat   
 ethylene   urea   thiourea และ chlomequat chloride สารบางชนิดท าใหม้ะลิลาออกดอกเพ่ิมข้ึนบา้งเลก็นอ้ย สารบางชนิดไม่
มีผลต่อผลผลิต แต่มีผลต่อคุณภาพ นอกจากน้ียงัมีการศึกษาดา้นอ่ืน ๆ อีกมากมาย (พีรเดช, 2531 ; บุญมีและคณะ ; 2525 ก.
และข., กฤษฎา, 2532 ; สุวิทย์และคณะ, 2530)  ซ่ึงยงัหาข้อสรุปและเทคโนโลยีท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิตให้ได้เกิน 20 
เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ (ธวชัชัย, 2542)  เน่ืองจากน้ียงัมีปัจจัยอ่ืน ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณน ้ า แสงแดด และ
ความช้ืนสัมพัทธ์ เป็นต้น  (Muthuswami and Rao, 1980, 1981 ; Mukhopadyay and Karihaloo, 1989)  อย่างไรก็ดี  การ
คัดเลือกพันธ์ุพืชในสกุลมะลิท่ีมีลักษณะเหมาะสมส าหรับเป็นต้นตอมะลิลาเป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหน่ึง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตดอกมะลิได ้

 

วธีิด าเนินการ 
 

                    อุปกรณ์และวธีิการ 
1. แปลงปลูกมะลิตามกรรมวธีิ 
2. มะลิลาพนัธ์ุราษฎร์บูรณะ 1  มะลิพวง พทุธชาด พทุธชาดหลวงและมะลิพนัธ์ุป่าส าหรับท าตน้ตอตามกรรมวธีิ 
3. ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี 
4. สมุดและชุดอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล 
5. ชุดอุปกรณ์ในการบนัทึกภาพ 
6. ป้ายปักช่ือ 

 



 แบบและวธีิการทดลอง 
     ด าเนินการท่ีศูนยว์จิยัพืชสวนศรีสะเกษ วางแผนการทดลองแบบ RCBD  4 ซ ้ า 5 กรรมวธีิ ไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี 1 
(มะลิพวง) กรรมวธีิท่ี 2 (พทุธชาด) กรรมวธีิท่ี 3  (พทุธชาดหลวง) กรรมวธีิท่ี 4 (มะลิป่า) และกรรมวธีิท่ี 5 (มะลิลาก่ิงตอน) 
เป็นกรรมวธีิควบคุม โดยศึกษาขอ้มูลจากงานวจิยัเร่ืองการรวบรวมศึกษาและอนุรักษพ์นัธ์ุมะลิลา  
วธีิปฏิบัตกิารทดลอง 

1.    เก็บรวบรวมและขยายพนัธ์ุพืชสกลุมะลิ ติดตาหรือเปล่ียนยอดพนัธ์ุดว้ยมะลิลาพนัธ์ุราษฎร์บูรณะ 1   
2.    ปลูกมะลิท่ีเปล่ียนยอดแลว้ และมีขนาด/อาย ุใกลเ้คียงกนัตามแผนทดลองท่ีวางไว ้
3.    ดูแลรักษา โดยใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลบักบัปุ๋ยสูตร 12-24-12 เดือนละ1คร้ัง อตัรา 50 กรัม/ตน้ และฉีด  

               พน่ปุ๋ยทางใบสูตร 15-30-15 อตัรา 50-100 กรัม/น ้ า 20 ลิตร  
4.   ฉีดพน่สารป้องกนัก าจดัโรค-แมลง ตามความเหมาะสม 
5.   ฉีดพน่โพแทสเซ่ียมไนเตรด อตัรา 200 กรัม/น ้ า 20 ลิตร เพ่ือชกัน าใหม้ะลิออกดอก 
6.   ตดัแต่งก่ิงใหไ้ดข้นาดทรงพุม่ 50 x 50 x 80 เซนติเมตร 
7.   บนัทึกขอ้มูลตลอดการทดลองศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ตอและมะลิลา การใหผ้ลผลิตทุกฤดูกาล/ 

                      การชกัน าการออกดอกในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต 
 การบันทกึข้อมูล 

1.   วดัการเจริญเติบโต  
2.   ผลผลิตดอก ไดแ้ก่ จ านวนดอก/ตน้ น ้ าหนกัดอกสด/ตน้ ขนาดดอก เป็นตน้ 
3.   เปอร์เซ็นตก์ารผลิตา 
4.   ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ เช่น ขนาดใบ สีใบ ลกัษณะการเจริญเติบโต เป็นตน้ 
5.   ลกัษณะดีเด่นทางเกษตรอ่ืนๆ เช่น การใหผ้ลผลิตดอกสูงในฤดูหนาว ผลผลิตดอกขนาดใหญ่   
   การตอบสนองต่อการบงัคบัดอกของตน้ตอ เป็นตน้ 

6.   ความคุม้ค่าในการด าเนินงานต่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

เวลาและสถานที่ 
สถานท่ีด าเนินงาน  ศูนยว์จิยัพืชสวนศรีสะเกษ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 2 ปี  ( ตุลาคม 2554 – กนัยายน  2556 ) 

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 

ผลการด าเนินงานการการศึกษาและคัดเลือกพืชสกุลมะลิเพื่อใช้เป็นต้นตอมะลิลาในการผลิตดอกเชิงการค้า 
ด าเนินงานท่ีศูนยว์จิยัพืชสวนศรีสะเกษ การปลูกโดยใชพ้ืชสกลุมะลิเป็นตน้ตอและเปล่ียนยอดดว้ยมะลิลาพนัธ์ุราษฎร์บูรณะ
เปรียบเทียบกบัการปลูกดว้ยมะลิลาก่ิงตอน พบวา่ 

การเจริญเติบโตดา้นความกวา้งของทรงพุม่ (ซม.) ท่ีระยะ 3  9  12  และ 17  เดือน หลงัปลูก ดงัแสดงในตารางที่ 1  
พบวา่ ระยะ 3 เดือนหลงัปลูก กรรมวธีิท่ี 5 (กรรมวธีิควบคุม) มีความกวา้งทรงพุม่ (ซม.) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี 
1  2  3 และ 4 มีความกวา้งทรงพุม่ (ซม.)  คือ 44.07  39.48  38.56 และ 15.81 ตามล าดบั ระยะ 9 เดือนหลงัปลูก กรรมวธีิท่ี 5 
(กรรมวธีิควบคุม) มีความกวา้งทรงพุ่ม (ซม.) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี 2  3  1 และ 4 มีความกวา้งทรงพุ่ม (ซม.) 
คือ 80.73  69.44  62.21  57.11 และ 24.76 ตามล าดบั ระยะ 12 เดือนหลังปลูก กรรมวิธีท่ี 5 (กรรมวิธีควบคุม) มีความกวา้ง



ทรงพุ่ม (ซม.) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี 2  3  1 และ 4 มีความกวา้งทรงพุ่ม (ซม.) คือ 93.38  82.46  79.06  78.02 
และ 49.20 ตามล าดบั ระยะ 17 เดือนหลงัปลูก กรรมวธีิท่ี 5 (กรรมวธีิควบคุม) มีความกวา้งทรงพุม่ (ซม.) มากท่ีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี 1  2  3 และ 4 มีความกวา้งทรงพุม่ (ซม.) คือ 104.02  84.75  84.15  79.06 และ 45.94 ตามล าดบั 

ความสูงทรงพุ่ม (ซม.) ท่ีระยะ 3  9  12  และ 17  เดือน หลงัปลูก ดงัแสดงในตารางที่ 2  พบวา่ ระยะ 3 เดือนหลัง
ปลูก กรรมวธีิท่ี 1  มีความสูงทรงพุม่ (ซม.) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ี 5 (กรรมวิธีควบคุม)  2  3 และ 4 มีความสูง
ทรงพุม่ (ซม.)  คือ 40.83  40.64  36.21  35.54  และ 19.00 ตามล าดบั ระยะ 9 เดือนหลังปลูก กรรมวธีิท่ี 5 (กรรมวธีิควบคุม) 
มีความสูงทรงพุ่ม (ซม.) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี 1  2  3 และ 4 มีความสูงทรงพุ่ม (ซม.) คือ 47.92  40.19  40.04  
34.96 และ 24.76 ตามล าดบั ระยะ 12 เดือนหลังปลูก กรรมวิธีท่ี 5 (กรรมวิธีควบคุม) มีความสูงทรงพุ่ม (ซม.) มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี 1  3  2 และ 4 มีความสูงทรงพุม่ (ซม.) คือ 74.88  61.56  55.96  54.58 และ 36.13 ตามล าดบั ระยะ 
17 เดือนหลงัปลูก กรรมวธีิท่ี 5 (กรรมวิธีควบคุม) มีความสูงทรงพุ่ม (ซม.) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ี 2  1  3 และ 
4 มีความกวา้งทรงพุม่ (ซม.) คือ 87.35  70.75  70.14  67.426 และ 47.44 ตามล าดบั 

เส้นรอบวงโคนตน้ (ซม.) ท่ีระยะ 3  9  12  และ 17  เดือน หลงัปลูก ดงัแสดงในตารางที่ 3  พบว่า ระยะ 3 เดือน
หลังปลูก กรรมวิธีท่ี 1  มีเส้นรอบวงโคนตน้ (ซม.) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ี 5 (กรรมวิธีควบคุม)  2  3 และ 4 มี
เส้นรอบวงโคนตน้ (ซม.)  คือ 6.27  6.15  5.67  4.73  และ 4.54 ตามล าดบั ระยะ 9 เดือนหลังปลูก กรรมวิธีท่ี 5 (กรรมวิธี
ควบคุม) มีเส้นรอบวงโคนตน้ (ซม.) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ี 2  1  3 และ 4 มีเสน้รอบวงโคนตน้ (ซม.) คือ 5.09  
5.06  4.92  4.23 และ 3.04 ตามล าดบั ระยะ 12 เดือนหลังปลูก กรรมวิธีท่ี 5 (กรรมวิธีควบคุม) มีเส้นรอบวงโคนตน้ (ซม.) 
มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี 1  2  3 และ 4 มีเสน้รอบวงโคนตน้ (ซม.) คือ 8.09  7.62  6.67  5.46 และ 4.17 ตามล าดบั 
ระยะ 17 เดือนหลงัปลูก กรรมวธีิท่ี 5 (กรรมวธีิควบคุม) มีเสน้รอบวงโคนตน้ (ซม.) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี 1  4  
2 และ 3 มีเสน้รอบวงโคนตน้ (ซม.) คือ 8.81  8.05  7.87  7.34  และ 5.98 ตามล าดบั  

เส้นรอบวง Sion (ซม.) ท่ีระยะ 3  9  12  และ 17  เดือน หลงัปลูก ดงัแสดงในตารางที่ 4  พบวา่ ระยะ 3 เดือนหลัง
ปลูก กรรมวิธีท่ี 1  มีเส้นรอบวง Sion (ซม.) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ี 3  1  และ 4 มีเส้นรอบวง Sion (ซม.)  คือ 
3.28   3.02  2.66    และ 1.77 ตามล าดบั ระยะ 9 เดือนหลังปลูก กรรมวิธีท่ี 3 มีเส้นรอบวงโคนตน้ Sion (ซม.) มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ี 2  1   และ 4 มีเส้นรอบวง Sion (ซม.) คือ 3.93  3.85    3.61 และ 1.91 ตามล าดบั ระยะ 12 เดือน
หลังปลูก กรรมวธีิท่ี 1 มีเสน้รอบวง Sion (ซม.) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ี 3  2   และ 4 มีเส้นรอบวงโคนตน้ Sion 
(ซม.) คือ 5.21  5.19  5.12   และ 2.72  ตามล าดบั ระยะ 17 เดือนหลังปลูก กรรมวิธีท่ี 1 มีเส้นรอบวง Sion (ซม.) มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี  2  3  และ 4 มีเสน้รอบวง Sion (ซม.) คือ 5.91  5.64  5.59  และ 2.98 ตามล าดบั  

การผลิตา (เปอร์เซ็นต)์ ขนาดใบและสีของใบ  ดงัแสดงในตารางที่ 4 พบวา่ กรรมวิธีท่ี 5 (กรรมวิธีควบคุม) มีการ
ผลิตา (เปอร์เซ็นต์)  มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ี 2  3  1 และ 4 มีการผลิตา (เปอร์เซ็นต์)  คือ  91.67  87.08  86.88  
82.71 และ 67.00 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ขนาดใบ  ความกว้างใบ (ซม.) กรรมวธีิท่ี 5 (กรรมวธีิควบคุม) และ 3 มีความกวา้งใบ
มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ี 1  2 และ 4 มีความกวา้งใบ คือ  4.5  4.5  4.4  4.3 และ 3.5 ซม. ตามล าดบั ความยาวใบ 
(ซม.) กรรมวธีิท่ี 5 (กรรมวธีิควบคุม) มีความยาวใบมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี 1  3  2 และ 4 มีความยาวใบ คือ  7.3  
7.1  6.8  6.7  และ 5.7 ซม. ตามล าดบั สีของใบ (เพสลาด)  กรรมวธีิท่ี 1  2  3  และ 5 (กรรมวิธีควบคุม) มีสีของ (ใบเพสลาด)
เหมือนกนั คือ สี G 141 A  ส่วนกรรมวธีิท่ี 4 มีสีของใบ (เพสลาด) สี YG 144 A 

ดา้นผลผลิต ดงัแสดงในตารางที่ 5 พบว่า น ้ าหนัก/ดอก (กรัม) กรรมวิธีท่ี 4 มีน ้ าหนัก/ดอก มากท่ีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ี 5  1  2 และ 3 มีน ้ าหนกั/ดอก (กรัม) คือ 0.20  0.19  0.18  0.18  และ 0.18 ซม. ตามล าดบั น ้ าหนักดอกรวม 



(กรัม) กรรมวิธีท่ี 5 มีน ้ าหนักดอกรวมมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ี 3  2  1  และ 4 มีน ้ าหนักดอกรวม คือ 1467.70  
1029.20  682.28  499.73 และ 203.11 ตามล าดบั จ านวนดอกรวม (ดอก)  กรรมวธีิท่ี 5 มีน ้ าหนกัดอกรวมมากท่ีสุด รองลงมา
ได้แก่  กรรมวิธี ท่ี  3  2  1  และ 4 มีน ้ าหนักดอกรวม คือ 7,688.33  5,726.00  3,822.00  2,836.75 และ 1,043.10 ดอก 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่1 แสดงการเจริญเติบโต ความกวา้งทรงพุม่ (ซม.) ท่ีระยะ 3  9  12  และ 17  เดือน หลงัปลูก 

 
ตารางที ่2 แสดงการเจริญเติบโต ความสูงทรงพุม่ ท่ีระดบัรอยต่อของแผล (ซม.) ท่ีระยะ 3  9  12  และ 17  เดือน หลงัปลูก 

 
ตารางที ่3 แสดงการเจริญเติบโต  เสน้รอบวงโคนตน้ตอ (ซม.) ท่ีระยะ 3  9  12  และ 17  เดือน หลงัปลูก 

 

 T 
ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.) 

3 เดือนหลงัปลูก 9 เดือนหลงัปลูก 12 เดือนหลงัปลูก 17 เดือนหลงัปลูก 
T1 44.07 57.11 78.02 84.75 
T2 39.48 69.44 82.46 84.15 
T3 38.56 62.21 79.06 79.06 
T4 15.81 24.76 49.20 45.94 
T5 50.13 80.73 93.38 104.02 

 T 
ความสูงทรงพุ่ม (ซม.) 

3 เดือนหลงัปลูก 9 เดือนหลงัปลูก 12 เดือนหลงัปลูก 17 เดือนหลงัปลูก 
T1 40.83 40.19 61.56 70.14 
T2 36.21 40.04 54.58 70.75 
T3 34.54 34.96 55.96 67.42 
T4 19.00 24.67 36.13 47.44 
T5 40.64 47.92 74.88 87.35 

T 
เส้นรอบวงโคนต้น (ซม.) 

3 เดือนหลงัปลูก 9 เดือนหลงัปลูก 12 เดือนหลงัปลูก 17 เดือนหลงัปลูก 
T1 6.27 4.92 7.62 8.05 
T2 5.67 5.06 6.67 7.34 
T3 4.73 4.23 5.46 5.98 
T4 4.54 3.04 4.17 7.87 
T5 6.15 5.09 8.09 8.81 



ตารางที ่4 แสดงการเจริญเติบโต  เสน้รอบวง Sion (ซม.) ท่ีระยะ 3  9  12  และ 17  เดือน หลงัปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่5  แสดง การผลิตา (เปอร์เซ็นต)์ ขนาดใบ (ซม.) และสีของใบ (เพสลาด) 
 

T การผลติา (% ) 
ขนาดใบ  

สีใบ 
กว้าง (ซม.) ยาว (ซม.) 

T1 82.71 b 4.4 a 7.1 a G 141 A 
T2 87.08 ab 4.3 a 6.7 a G 143 A 
T3 86.88 ab 4.5 a 6.8 a G 143 A 
T4 67.00 c 3.5 b 5.7 b YG 144 A 
T5 91.67 a 4.5 a 7.3 a G 143 A 

F-test * * * 
 

CV% 6.40 4.44 5.67 
 

 
ตารางที ่6  แสดงจ านวนผลผลิต น า้หนัก/ดอก (กรัม) น า้หนักรวม (กรัม) และ จ านวนดอกรวม (ดอก) 

 

 

T 
เส้นรอบวง Sion  (ซม.) 

3 เดือนหลงัปลูก 9 เดือนหลงัปลูก 12 เดือนหลงัปลูก 17 เดือนหลงัปลูก 
T1 3.28 3.61 5.21 5.91 
T2 2.66 3.85 5.19 5.64 
T3 3.02 3.93 5.12 5.59 
T4 1.77 1.91 2.72 2.98 
T5 - - - - 

T นน./ดอก (กรัม) นน.ดอกรวม  (กรัม) จน.ดอกรวม (ดอก) 

T1 0.18 b 499.73 cd 2,836.75 cd 

T2 0.18 b 682.28 c 3,822.00 c  

T3 0.18 b  1,029.20 b 5,726.00 b 

T4 0.20 a  203.11 d 1,043.10 d 
T5 0.19 ab 1,467.70 a 7,688.33 a 

F-test * ** ** 
CV% 4.16 19.98 20.22 



                                                          
             T1                                                       T2                                                            T3 
 

                                                             
                                        T4                                                             T5 

ภาพที ่1 การเจริญเติบโต 
                                            

                         
   T1                                                             T2                                           T3 
 

                                                                            
                                                      T4                                                              T5                             

                        
ภาพที ่2 รอยต่อของแผลทีเ่ปลีย่นยอด 



    สรุปผลการทดลองและค าเสนอแนะ 
จากการทดลองกรรมวิธี 5 (กรรมวิธีควบคุม) ปลูกดว้ยก่ิงตอนมีการเจริญเติบโต ดา้นความกวา้งทรงพุ่ม ความสูง

ทรงพุ่ม เส้นรอบวงโคนตน้ การผลิตา และให้ผลผลิตสูงมากกว่าการใชต้น้ตอ เน่ืองจากระยะแรกตน้มะลิลาไม่ชะงกัการ
เจริญเติบโต และแตกก่ิงไดเ้ร็วและมากกวา่ ส่วนการใชต้น้ตอการเจริญเติบโตระยะแรกจะชา้ เน่ืองจากตน้ตอท่ีใช ้อยูใ่นถุง
นาน ท าให้ระบบรากขดงอ และยอดพนัธ์ุมะลิลาท่ีเปล่ียนบนตน้ตอใชร้ะยะเวลาปรับตวั เกิดการชะงกัการเจริญเติบโต แต่
แนวโนม้ในระยะยาว การใชต้น้ตอท าใหผ้ลผลิตสูงมากกวา่เน่ืองจากตน้ตอมีความแขง็แรงทรงตน้สูงใหญ่ และมีอายกุารใช้
งานยาวนานมากกวา่ เกิดความคุม้ค่าในการด าเนินงานต่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีสูงกวา่  ส าหรับอิทธิพลต่อการชกัน า
การออกดอกในฤดูหนาว ขอ้มูลปีพ.ศ. 2555 ไม่ชดัเจนเน่ืองจากอุณหภูมิไม่ต ่ามาก ตน้ไม่สมบูรณ์และในปี 2556 เกิดภยัพิบติั
ช่วงปลายเดือนกนัยายน-ตุลาคม เกิดอุทกภยัท่ีศูนยว์จิยัพืชสวนศรีสะเกษไดรั้บความเสียหาย แปลงทดลองไดรั้บผลกระทบ
อยา่งรุนแรง การเจริญเติบโตของตน้มะลิหยดุชะงกั ไม่สามารถออกดอกไดใ้นช่วงฤดูหนาว  จ าเป็นตอ้งดูแลรักษาตน้มะลิ
ใหม่ และไดท้ าการบงัคบัดอก โดยการตดัแต่งก่ิงและให้ปุ๋ย แต่สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย อุณหภูมิลดต ่าลงมาก ท าให้มะลิ
ลา ไม่สามารถออกดอกได ้การเก็บขอ้มูลในช่วงฤดูหนาวจึงไม่สมบูรณ์ทั้งสองฤดูปลูก  

 
                 

    การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
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