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การศึกษารูปแบบการปลูกมะลิลาเพื่อผลิตดอกเชิงการคา้ ด าเนินการท่ีศูนยว์ิจยัพืชสวนศรีสะเกษ ระหวา่งปี 
2555 - 2556  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB  ประกอบดว้ย 4 กรรมวธีิ  5 ซ ้ า ไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ี 1) รูปแบบปลูกแถวเด่ียว 
ระยะระหวา่งตน้ 0.5 เมตร ระยะระหวา่งแถว 1.25 เมตร ความสูง 1.6 เมตรจ านวน 2,732 ตน้  2) รูปแบบปลูกแถวเด่ียว ระยะ
ระหว่างตน้ 0.5 เมตร ระยะระหว่างแถว 1.5 เมตร ความสูง 1.6 เมตร จ านวน 1,867 ตน้  3) รูปแบบปลูกแถวคู่ (กระโจม) 
ระยะระหวา่งตน้ 0.5 เมตร ระยะแถวคู่  0.8 เมตร ระยะระหวา่งแถวคู่ 1.25 เมตร   ความสูง 1.6 เมตร จ านวน 2,732 ตน้ และ
4) รูปแบบปลูกตน้เด่ียว รูปทรงส่ีเหล่ียม (กรรมวิธีควบคุม)  ระยะปลูก 1x1 เมตร ขนาดตน้ 0.8x0.8x0.8 จ านวน 1,600 ตน้ 
พบวา่ รูปแบบแถวคู่ (กรรมวธีิท่ี 3) มีแนวโนม้ให้ผลผลิตน ้ าหนกัดอกรวมสูงมากท่ีสุด รองลงมาเป็น กรรมวธีิท่ี 2  1 และ 4   
โดยให้ผลผลิต 1218.7  857.7  844.0  และ 595.0 กรัม/4 ตารางเมตร ตามล าดบั อยา่งไรก็ดีรูปแบบแถวคู่ (กรรมวิธีท่ี 3) อาจ
เกิดปัญหาเร่ืองการจดัการในระยะยาว ส่วนรูปแบบปลูกแถวเด่ียว (กรรมวธีิท่ี 2) น่าจะเป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมทั้งใน
แง่การบริหารจดัการและศกัยภาพการผลิตดอกมะลิลาในอนาคต  

 

ค าน า 
         มะลิลาจดัอยูใ่นสกุล Jasminum  วงศ์  Oleaceae  ส่วนใหญ่มีถ่ินก าเนิดในแถบร้อน  พืชในสกุลน้ีมีประมาณ 
200 ชนิด  ทั้งท่ีเป็นไมพุ้ม่ ไมเ้ล้ือย และไมร้อเล้ือย ใบอาจเป็นใบเด่ียว หรือใบรวม ดอกอาจะเป็นดอกเด่ียวหรือช่อดอกก็ได ้ 
(สมเพียร, 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)   จึงเป็นเหตุใหพ้ืชในสกลุ 

                                                        
 



น้ีมีหลากหลายสายพนัธ์ุท่ีมีสัณฐานแตกต่างกนัและมีช่ือเรียกกนัไปตามถ่ินก าเนิด (Mukhopadhyay and  Kariharoo, 1909) 
แหล่งปลูกมะลิลาแหล่งใหญ่ของประเทศอยูใ่นภาคกลาง เช่น นครปฐม นครสวรรค ์ และมีปลูกกระจายทัว่ทุกทิศจงัหวดั 
ของประเทศ โดยเฉพาะจงัหวดัใหญ่ ๆ ของประเทศ และจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว โดยมีพ้ืนท่ีปลูกทั้งประเทศประมาณ 
4,000-5,000 ไร่ (ธวชัชยั, 2540)  มะลิลาถูกน ามาใชป้ระโยชน์ไดม้ากมาย ส่วนมากใชใ้นการร้อยมาลยั นอกจากน้ีใชใ้นการ
ตกแต่งสถานท่ีใหเ้กิดความสวยงามและสดช้ืนในงานและพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลสงกรานต ์งานปีใหม่ ลอยกระทง  
งานมงคล ฯลฯ และใชเ้ป็นส่วนประกอบของสมุนไพร การท าวตัถุมงคล มีบา้งท่ีน ามะลิลาไปสกดัน ้ ามนัหอมระเหย  จะเห็น   
ไดว้า่มีความตอ้งการใชม้ะลิลาตลอดทั้งปี แต่ช่วงวกิฤตท่ีมะลิลาขาดแคลนมากท่ีสุดคือช่วงฤดูหนาวของทุกปี ท าใหด้อกมะลิ
ลามีราคาท่ีแพงมาก ไดมี้การศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพดอกมะลิลาในช่วงฤดูหนาวมานานแลว้ โดยท่ีใชว้ธีิการต่าง ๆ 
การใช้สารเคมี เช่น NAA  IAA GA3  4-CPA  2,4-D  Promalin   Paclobutrazol  paraquat   ethylene   urea   thiourea และ 
chlomequat chloride สารบางชนิดท าให้มะลิลาออกดอกเพ่ิมข้ึนบ้างเล็กน้อย สารบางชนิดไม่มีผลต่อผลผลิต แต่มีผลต่อ
คุณภาพ นอกจากน้ียงัมีการศึกษาดา้นอ่ืน ๆ อีกมากมาย (พีรเดช, 2531 ; บุญมีและคณะ ; 2525 ก.และข., กฤษฎา, 2532 ;       
สุวทิยแ์ละคณะ, 2530)  ซ่ึงยงัหาขอ้สรุปและเทคโนโลยท่ีีสามารถเพ่ิมผลผลิตให้ไดเ้กิน 20 เปอร์เซ็นตไ์ม่ได ้(ธวชัชยั, 2542)  
เน่ืองจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ปริมาณน ้ า แสงแดด และความช้ืนสมัพทัธ์ เป็นตน้ (Muthuswami 
and Rao, 1980, 1981 ; Mukhopadyay and Karihaloo, 1989) อย่างไรก็ดียงัมีวิธีการทางเขตกรรมท่ีจะสามารถเพ่ิมผลผลิต
มะลิลาไดอี้กหลายวิธีการ ซ่ึงรูปแบบการปลูกมะลิเป็นวิธีการหน่ึงท่ีใช้ความรู้ทางด้านสรีรวิทยาผสานการเขตกรรมให้
สามารถเพ่ิมศกัยภาพการผลิตดอกมะลิไดสู้งมากยิง่ข้ึน 

 

วธีิด าเนินการ 
           อุปกรณ์และวธีิการ 

1. มะลิลาพนัธ์ุราษฎร์บูรณะ 1 
2. วสัดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
3. สมุดและชุดอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล และบนัทึกภาพ 

 
            แบบและวธีิการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ RCB  ประกอบดว้ย 4 กรรมวธีิ จ านวน 5 ซ ้ า ไดแ้ก่ 
         กรรมวธีิท่ี  1     รูปแบบปลูกแถวเด่ียว ระยะระหวา่งตน้ 0.5 เมตร ระยะระหวา่งแถว 1.25 เมตร ความสูง 1.6 เมตร 
         กรรมวธีิท่ี  2    รูปแบบปลูกแถวเด่ียว ระยะระหวา่งตน้ 0.5 เมตร ระยะระหวา่งแถว 1.50 เมตร ความสูง 1.6 เมตร 
         กรรมวธีิท่ี  3    รูปแบบปลูกแถวคู่ ระยะระหวา่งตน้ 0.5 เมตร ระยะแถวคู่  0.80 เมตร ระยะระหวา่งแถวคู่ 1.25 เมตร    
                               ความสูง 1.6 เมตร 
         กรรมวธีิท่ี 4     รูปแบบปลูกตน้เด่ียว ระยะปลูก 1 x 1 เมตร ขนาดตน้ 0.8x0.8x0.8 รูปทรงส่ีเหล่ียม (กรรมวธีิควบคุม) 

  วธีิปฏิบัตกิารทดลอง 
1. ปลูกมะลิลาพนัธ์ุราษฎร์บูรณะ 1 เป็นแถว ตามแนวทิศเหนือ – ใต ้ training ตน้มะลิลาใหไ้ดข้นาด และ

รูปแบบการเจริญเติบโตไปในทิศทางท่ีก าหนด โดยก่ิงแนวตั้งมีตะแกรงเหลก็ยดึกบัเสา และก่ิงแขนงขา้งของแถวตดัแต่ง
ก่ิงใหมี้ความยาวของก่ิงแต่ละแถวกวา้งเท่ากบั 0.5 เมตร ส าหรับกรรมวธีิท่ี 3 ตดัแต่งเป็นทรงกระโจม (     ) ของแถวคู ่



2. ปฏิบติัดูแล ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลบักบัปุ๋ยสูตร 12-24-12 เดือนละ1คร้ัง อตัรา 50 กรัม/ตน้ และฉีดพน่
ปุ๋ยทางใบสูตร 15-30-15 อตัรา 50-100 กรัม/น ้ า 20 ลิตร  

3. พน่สารป้องกนัก าจดัโรค-แมลง ตามความเหมาะสม 
4. พน่โพแทสเซียมไนเตรด อตัรา 200 กรัม/น ้ า 20 ลิตร เพ่ือชกัน าใหม้ะลิออกดอก 
5. จดัรูปแบบการปลูกโดยการท าคา้งและการตดัแต่งก่ิงใหไ้ดข้นาดทรงพุม่ ตามกรรมวธีิ ใชเ้สาปูน ความสูง 200 

เซนติเมตร โดยฝังเสาปูนลงดิน 40 เซนติเมตร ใหเ้สาสูง 160 เซนติเมตร ตามกรรมวธีิ จดัท าคา้งโดยใชเ้หลก็ตะแกรง 
(ไวทเ์มท) เพื่อใหต้น้มะลิลา เจริญไปตามรูปแบบท่ีก าหนด ก่ิงแขนงจ านวน 2 - 3 ก่ิง/ตน้ ตดัแต่งก่ิงใหก้วา้ง 0.5 เมตร 
ใหก่ิ้งมะลิลาเล้ือยข้ึนตามความสูง 

การบันทกึข้อมูล 
1. บนัทึกขอ้มูลผลผลิตดอก ไดแ้ก่ จ านวนดอก/ตน้ น ้ าหนกัดอก/ตน้  ขนาดดอก (กวา้ง ยาว) เป็นตน้ โดยสามารถ

บนัทึกขอ้มูลผลผลิตได ้7 เดือนสุดทา้ยก่อนส้ินสุดการทดลอง 
2. ลกัษณะดีเด่นทางเกษตรอ่ืน ๆ เช่น การใหผ้ลผลิตดอกสูงในฤดูหนาว ผลผลิตดอกขนาดใหญ่  การตอบสนอง     

ต่อการบงัคบัดอก เป็นตน้ 
3. ความคุม้ค่าในการด าเนินงานต่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 

       เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปี 2555 - 2556 
สถานท่ีด าเนินงาน  ศูนยว์จิยัพืชสวนศรีสะเกษ 

 
                               ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 

ผลจากการศึกษารูปแบบการปลูกมะลิลาเพ่ือผลิตดอกเชิงการคา้ท่ีศูนยว์จิยัพืชสวนศรีสะเกษ ระหวา่งปี 2555 - 
2556  ดา้นขนาดดอก ดงัแสดงในตารางที ่1  พบวา่ 

ความกวา้งดอก (ซม.) กรรมวธีิท่ี 1และ 2 มีความกวา้งดอกมากท่ีสุด รองลงมา คือ กรรมวธีิท่ี 3 และ 4 มีความกวา้ง
ดอก  0.72  0.72  0.70 และ 0.68 ซม.ตามล าดบั 

ความยาวดอก (ซม.) กรรมวธีิท่ี 3 มีความยาวดอกมากท่ีสุด รองลงมา คือ กรรมวธีิท่ี 1  2  และ 4 มีความกวา้งดอก 
2.01   1.92   1.98 และ 1.93 ซม.ตามล าดบั 

น ้าหนกัดอก (กรัม.) ทุกกรรมวธีิไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
ส าหรับดา้นผลผลิตดอก ดงัแสดงในตารางที ่2 ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต 4 ตรม. พบวา่ 
น ้าหนกัดอกรวม (กรัม) กรรมวธีิท่ี 3 มีน ้ าหนกัดอกมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี 2  1  และ 4 มีน ้ าหนกัดอก

รวมเท่ากบั 1,218  857.72  857.71  และ 594.98 กรัม ตามล าดบั 
จ านวนดอกรวม (ดอก)   กรรมวธีิท่ี 3 มีจ านวนดอกมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี 2  1 และ 4 มีจ านวนดอก

รวมเท่ากบั 6,552  4,600  4,562 และ 3,216 ดอก ตามล าดบั 
น ้าหนกัดอก/ตน้ (กรัม) กรรมวธีิท่ี 4 มีน ้ าหนกัดอกมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี 1  2 และ 3 มีน ้ าหนกัดอก/

ตน้เท่ากบั 148.72  142.95  142.62 และ 101.56 กรัม ตามล าดบั 



จ านวนดอก/ตน้ (ดอก) กรรมวธีิท่ี 4 มีจ านวนดอกมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี 1  2 และ 3 มีจ านวนดอก/ตน้
เท่ากบั 804.02  766.77  760.38 และ 546.01 ดอก ตามล าดบั 

น ้าหนกัดอก/ไร่ (กก.) กรรมวธีิท่ี 1 มีแนวโนม้ใหผ้ลผลิตน ้ าหนกัดอก/ไร่ มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี 3  2 
และ 4 มีน ้ าหนกัดอก/ไร่เท่ากบั 320.21  277.45  266.27  และ 237.99 กก. ตามล าดบั 

จ านวนดอก/ไร่ (ดอก) กรรมวธีิท่ี 1 มีแนวโนม้ใหผ้ลผลิตจ านวนดอก/ไร่ มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี 3  2 
และ 4 มีจ านวนดอก/ไร่เท่ากบั 1,703,256.58  1491.692.65  1,431,563.38  และ 1,286,435.46 ดอก ตามล าดบั 

 
                      ตารางที ่1 ขนาดของดอก (ความกวา้ง ความยาวดอก และน ้ าหนกัดอก) ซม. 

T 
ความกวา้งดอก 

(ซม.) 
ความยาวดอก 

(ซม.) 
นน./ดอก 

(กรัม) 
T1 0.68 b 1.92 b 0.185 a 
T2 0.72 a 1.98 ab 0.186 a 
T3 0.72 a 2.01 a 0.186 a 
T4 0.70 ab 1.93 ab 0.185 a 

Ftest * * ns 
CV % 3.13 2.89 2.40 

 
 ตารางที ่2  น ้ าหนกัดอกรวม/พ้ืนท่ี 4 ตรม. (กรัม) จ านวนดอกรวม/พ้ืนท่ี 4 ตรม. (ดอก) น ้ าหนกัดอก/ตน้ (กรัม) 

จ านวนดอก/ตน้ (ดอก) น ้ าหนกัดอก/ไร่ (กก.) จ านวนดอก /ไร่ (ดอก) 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
นน.ดอกรวม/
พื้นที ่4 m2 

(กรัม) 

จน.ดอก/
พื้นที4่ m2 

(ดอก) 

นน.ดอก/
ต้น 

(กรัม) 

จน.ดอก/
ต้น 

(ดอก) 

จ านวน
ต้น/ไร่ 
(ต้น) 

นน. 
ดอก/ไร่  
(กก.) 

จน.ดอก /ไร่ 
(ดอก) 

T1 844.02 b 4562.29 b 140.67 a 760.38 a 2,240 315.10 1,703,256.58 
T2 855.72 b 4600.69 b 142.62 a 766.77 a 1,867 266.27 1,431,563.38 
T3 1218.69 a 6552.09 a 101.56 b 546.01 b 2,732 277.45 1,491,692.65 
T4 594.98 c 3216.09 c 148.72 a 804.02 a 1,600 237.99 1,286,435.46 

Ftest ** ** ** **    

CV % 8.45 8.46 11.59 10.29    



         
                            T1                                                        T2 

 

                                          
                                               T3                                                                                              T4                                    

สรุปผลการทดลองและค าเสนอแนะ 
การปลูกมะลิลาตามวิธีการเดิม (กรรมวิธีควบคุม) ให้ผลผลิตต ่าท่ีสุด เน่ืองจากทรงตน้และพ้ืนท่ีใบท่ีใช้

ในการสังเคราะห์แสง รวมถึงจ านวนก่ิงและตาดอกท่ีผลิออกมาเพ่ือการผลิตดอกมีนอ้ยกว่าทุกกรรมวิธีท่ีมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบการปลูก โดยวิธีการปรับเปล่ียนมีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงมากกวา่การผลิตรูปแบบเดิม 13-39% รูปแบบการปลูกแถวคู่ 
(กรรมวิธีท่ี 3) มีแนวโนม้ให้ผลผลิตสูงมากท่ีสุด รองลงมาเป็นรูปแบบแถวเด่ียว กรรมวิธีท่ี 2 และ1 ตามล าดบั ซ่ึงรูปแบบ
การปลูกเก่ียวขอ้งกบัพ้ืนผิวการสงัเคราะห์แสงและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชแ้สงแดดให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยา่งไรก็ดี
รูปแบบแถวคู่อาจเกิดปัญหาเร่ืองการจดัการในอนาคต เช่นการตดัแต่งก่ิงท่ีล าบาก อาจเกิดปัญหาการสะสมโรค- แมลง และ
การใชแ้รงงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นรูปแบบการปลูกแถวเด่ียว (กรรมวิธีท่ี 2) จึงน่าจะเป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมทั้งในแง่
การบริหารจดัการและศกัยภาพการผลิตดอกมะลิลา  

 
                                                        การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 ถ่ายทอดเทคโนโยลีการปลูกมะลิแบบแถวเด่ียว พร้อมทั้ งการจดัการเพื่อให้สามารถผลิตดอกมะลิได้
จ านวนเพ่ิมข้ึนจากวธีิการผลิตแบบเดิม ใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกมะลิ ภาคเอกชน และประชาชนท่ีสนใจ 
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