
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
๑. ชุดโครงการวิจัย    : โครงการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในพ้ืนที่ 

                         ภาคใต้ตอนล่าง 
๒. โครงการวิจัย       : วิจัยและทดสอบพันธุ์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

 กิจกรรม           : ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการตลาดและการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในภาคใต้ตอนล่าง 
  ๓. ชื่อการทดลอง     : ส ารวจและรวบรวมข้อมูลการตลาดและการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในภาคใต้ตอนล่าง 
                              Explore and gather market data and produce flowers in the Southern Area. 
  ๔. คณะผู้ด าเนินงาน    
       หัวหน้าการทดลอง  : นางสาว ณัฐฏา   ดีรักษา  หน่วยงานต้นสังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 
        ผู้ร่วมงาน           : นายสมพงษ์   ประสานสงฆ์, นายวิทยา  เจะจาโรจน์    
                                        หน่วยงานต้นสังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา     
   ๕. บทคัดย่อ  
          ท าการส ารวจตลาดไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดยะลา และอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา พบว่าไม้ดอกท่ีมีปริมาณมากที่สุดในตลาดได้แก่ เบญจมาศท่ีมีสีเหลือง และสีขาว ส่วนสีอ่ืนๆกลุ่มผู้ค้าจะท า

การเปลี่ยนดีได้โดยใช้ดอกเบญจมาศสีขาวแล้วให้ดูดสีที่ต้องการ คิดเป็น ๙๕%  ส่วนดอกไม้อ่ืนๆจะสั่งมาบ้างในกรณี

ที่ลูกค้าต้องการให้จัดด้วยดอกไม้อะไร และแหล่งที่สั่งซื้อจะมาจาก มาเลย์เชียเป็นส่วนใหญ่ แต่มีบ้างท่ีมาจาก 

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ส่วนแหล่งปลูกไม้ดอกท่ีส าคัญได้ท าการส ารวจในจังหวัด ยะลา ตรัง และสตูล พบว่ามีการ

ปลูกใช้ในพ้ืนที่เป็นส่วนมากและยังไม่เพียงพอในพ้ืนที่ และมีไม้ดอกอ่ืนๆที่น ามาจากภาคกลางและภาคเหนือของ

ประเทศไทย เช่น หน้าวัว, แกลดิโอรัส, เฮลิโคเนีย, แอสเตอร์ เป็นต้น จะน ามาจ าหน่ายตามท่ีผู้ซื้อสั่งเท่านั้น คิดเป็น 

๕ % ของดอกไม้ทั้งหมด ช่วงเดือนที่มีการสั่งซื้อดอกไม้มากที่สุดในพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่างคือช่วงเดือน มีนาคม, 

กันยายน และธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีการส าเร็จการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ช่วงรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

และงานประจ าจังหวัดที่จัดขึ้นของแต่ละพ้ืนที่ 

   ๖. ค าน า 

   มีรายงานการน าเข้าดอกไม้ทั่วประเทศใน ปี ๒๕๔๘ น าเข้าคิดเป็นมูลค่า ๙,๕๕๒,๗๖๒ บาท ปี ๒๕๔๙ 

น าเข้าคิดเป็นมูลค่า ๑๓,๗๔๒,๒๘๔ บาท ปี ๒๕๕๐ น าเข้าคิดเป็นมูลค่า ๘,๑๖๕,๑๕๘ บาท ปี ๒๕๕๑ น าเข้าคิด

เป็นมูลค่า ๑๓,๘๗๗,๘๑๘ บาท (สถาบันวิจัยพืชสวน, ๒๕๕๒) ในปัจจุบันมีเกษตรกรสนใจปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ิม

มากขึ้น เนื่องจากมีการน าเข้าไม้ดอกไม้ประดับจากต่างประเทศมีจ านวนมากข้ึน (กรมส่งเสริมการส่งออก,๒๕๕๖) 

ร้านขายดอกไม้ในจังหวัดยะลา และอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาให้ข้อมูลว่า ไม้ดอกไม้ประดับที่มีจ าหน่ายในพ้ืนที่

ภาคใต้ตอนล่างมีการน าเข้ามาจากทางภาคเหนือ และภาคกลางที่เป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทย 

แต่ปริมาณไม้ดอกไม้ประดับที่น าเข้ามาในพ้ืนที่ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในพื้นที่ เพราะในบาง

ช่วงเวลาที่ตลาดต้องการมากๆ ต้องรอสั่งไม้ดอกไม้ประดับจากแหล่งผลิตอื่นๆ ซึ่งแหล่งผลิตอยู่ไกลและต้องเสียค้าใช้

จ่ายในการขนส่งเพ่ิมขึ้น ไม้ดอกไม้ประดับที่ตลาดในพ้ืนที่ภาคใต้ต้องการมาก เป็นไม้ตัดดอก ไม้ตัดใบ ไม้กระถาง 



เพ่ือใช้ในการจัดช่อดอกไม้ในงานต่างๆ ใช้ประดับสถานที่ ตามส่วนราชการ โรงแรม  และตามอาคารบ้านเรือนเพื่อ

ความสวยงาม ไม้ดอกท่ีมีแหล่งปลูกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ส าคัญ ได้แก่ เบญจมาศ ปลูกท่ีอ าเภอเบตง จังหวัด

ยะลา หน้าวัว ปลูกท่ีจังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่เป็นแหล่งจ าหน่ายพันธุ์ให้แก่เกษตรกร ไม้ดอกบางชนิดมี

ประโยชน์หลายด้าน เช่น ดาหลาดอกอ่อนและหน่ออ่อนใช้ประกอบอาหารได้ และเป็นไม้ตัดดอกที่เป็นที่ต้องการ

ของตลาดแต่มีการผลิตน้อย เนื่องจากแหล่งปลูกอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ นิยมน าดอกมาประกอบอาหารก่อนที่จะเก็บดอก

ไปใช้เป็นไม้ประดับตกแต่ง ส่วนล าต้นยังใช้เป็นเส้นใยในการจักสารได้อีกด้วย  ซ่ึงเป็นความต้องการของเกษตรกรใน

พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง จากการส ารวจตลาดไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนที่จังหวัดยะลาและ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

พบว่าผู้ประกอบการร้านดอกไม้มีความต้องการไม้ดอกไม้ประดับมากข้ึนโดยเฉพาะ เบญจมาศ และหน้าวัว 

เนื่องจากสามารถปักแจกันได้นาน มีความทนทาน แต่ไม้มีความหลากหลายในทางลักษณะและสีของดอกไม้ ส่วน

ใหญ่ต้องสั่งซื้อจากตลาดปากคลองตลาด  และตลาดสี่มุมเมือง ต้องสั่งซื้อก่อนล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ และช่วงที่ตลาด

ต้องการไม้ดอกไม้ประดับมากที่สุดคือ กันยายน ตลาดที่ยะลาต้องการไม้ดอกมากที่สุด ตุลาคม ตลาดที่หาดใหญ่

ต้องการไม้ดอกไม้ประดับมากที่สุด ปริมาณไม้ดอกไม้ประดับที่กลุ่มร้านค้าต้องการคือ เบญจมาศ หน้าวัว กล้วยไม้ 

ไม้ตัดใบต่างๆ ข้อมูลการน าเข้าไม้ดอกจากมาเลเซียของด่านเบตง จังหวัดยะลา มีรายงานการน าเข้าดอกเบญจมาศ 

ในปี ๒๕๕๐ คิดเป็นมูลค่า ๑๕,๔๖๘,๒๒๐ บาท และในปี ๒๕๕๑ คิดเป็นมูลค่า ๑๑,๓๘๐,๐๐๕ บาท เห็นได้ว่า

ปริมาณการน าเข้าลดลงเนื่องจากเกษตรกรมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับขึ้นมาทดแทนการน าเข้า แต่ยังต้องสั่งซื้อพันธุ์

จากต่างประเทศ เมื่อน ามาปลูกพันธุ์ที่น ามาไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่เกษตรกรจึงไม่ปลูกพันธุ์ใหม่ๆ พันธุ์ที่ใช้เป็นพันธุ์ที่มี

ปลูกอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้ว จึงไม่มีความหลากหลายของไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง และคุณภาพของดอก

ยังไม้ได้มาตรฐานของตลาดจึงท าให้ผลผลิตที่ตกเกรดมีเป็นจ านวนมาก ในการท าการวิจัยครั้งนี้มีการท าแบบส ารวจ 

ชนิด ปริมาณ คุณภาพไม้ดอก ช่วงเวลาที่ตลาดต้องการ ความต้องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับของเกษตรกรในพ้ืนที่

จังหวัดยะลาและจังหวัดอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

    ๗. วิธีด าเนินการ 
        - อุปกรณ์ : แบบสัมภาษณ์เกษตรกร, ข้อมูลมือสอง, สมุดบันทึก, กล้องถ่ายรูป, ปากกา, คอมพิวเตอร์  
         - วิธีการ  : จัดท าแบบส ารวจ และทดสอบแบบส ารวจในการรวบรวมข้อมูลของการตลาดในแต่ละจังหวัด

ภาคใต้ตอนล่าง ความต้องการไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนที่, ปริมาณการผลผลิตจริงในพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดภาคใต้

ตอนล่าง (จ.สตูล, จ.พัทลุง, จ.ตรัง, จ.สงขลา, จ.ปัตตานี, จ.นราธิวาส, จ.ยะลา และที่ส่งไปยังมาเลเซีย) และใช้ข้อมูล

มือสองที่รวบรวมได้จากการน าเข้าไม้ดอกไม้ประดับจากด่านต่างๆในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ช่วงที่ตลาดมีความ

ต้องการไม้ดอกไม้ประดับมากที่สุดของแต่ละจังหวัด รวบรวมข้อมูลการตลาดและการผลิตหน้าวัว, ดาหลา, 

เบญจมาศ และแก่นตะวัน ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลความต้องการไม้ดอกไม้ประดับ, มูลค่าไม้ดอกไม้ประดับ 
 - ข้อมูลปริมาณการผลิต 



 - ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา และสภาพแวดล้อมได้แก่ ความสูงจากระดับน้ าทะเล, ความลาดเอียงของพ้ืนที่ 
ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ความเข้มแสง ในพื้นที่ปลูก 
 - ข้อมูลด้านการดูแลจัดการการผลิต 
          - ข้อมูลวิธีการจัดจ าหน่าย และข้อมูลด้านการตลาดของเกษตรกร 
          - เวลาและสถานที่ : เริ่ม ตุลาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๕๗ สถานที่ด าเนินการ จ.ยะลา จ.สงขลา     
จ.สตูล และ จ.ตรัง  
   ๘. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
   ๑. การปลูกเบญจมาศของเกษตรกรในพ้ืนที่ อ.เบตง จ.ยะลา มีเกษตรกรผู้ปลูกจ านวน ๓ ราย รวมกลุ่มกัน 
  การเตรียมดิน : ไถดินด้วยรถไถเดินตาม จ านวน ๒ ครั้งตากดินไว้ครั้งละประมาณ ๑๐ วนั แล้วไถด้วยรถไถ
เดินตามอีกรอบ แล้วหว่านแกลบ ๒-๓ ถุงปุ๋ย/แปลง มูลไก ่๑ ถุงปุ๋ย/แปลง และโดโลไมท์ เพื่อปรับสภาพดิน แล้วใช้
รถโรตารี่ไถพรวนอกีครั้ง เพื่อคลุกเคล้าให้เข้ากัน หรือใช้แรงงานคนสับตีร่อง ท าร่องสูง ๕๐ ซม. แต่ละแปลงกว้าง ๑ 
เมตร ยาว ๒๐ เมตร ห่างกัน ๐.๕ เมตร  วางตาข่ายแล้ว ให้หว่านปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕  อัตรา ๐.๕ กก./แปลง รด
น้ าก่อนท าการปลูกยอดพันธุ์  
 การปลูก และ ระยะปลูก : ปลูกแบบเด็ดยอด  โดยเกษตรกรจะเด็ดยอดต้นอ่อน หลังจากต้นกล้าตั้งตัวได้
แล้ว โดยจะเด็ดยอดออกแต่งให้เหลือ ๒-๓ ยอด/หลุม ต้นอ่อนจะแตกยอดออกมาอีกหลายรอบ ท าให้ประหยัดยอด
พันธุ์ซึ่งมีราคาแพงหรือขาดแคลน ใช้ระยะปลูก ๒๕x๒๐ ซม.  
 การให้น้ า : น้ าที่ใช้รดเบญจมาศมาจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติเป็นน้ าประปาภูเขา โดยต้องมีการรดน้ าทุก
วันเพื่อให้ดินชุ่มแต่ไม่แฉะ การรดน้ าจะรดช่วงเช้า๕.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ใบเปียกช่วงกลางคืน 
เป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อรา โดยจะใช้แรงงานคนใช้สายยางติดฝักบัวเดินรดตามแปลง 
 การตรวจโรคและแมลง : ตรวจดูโรคและแมลงเป็นระยะในช่วงการออกดอกทุกสามวัน ดูลักษณะอาการ
ของต้นเบญจมาศ และการเข้าท าลายดอกของโรคและแมลง โรคและแมลงที่พบมี 
 - โรคใบจุด :  สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Septoria sp.  ลักษณะอาการ ใบเป็นจุดสีน้ าตาลไหม้ บางครั้งจะมี
ขอบแผลสีเหลือง ลักษณะแผลค่อนข้างกลมมีขอบชัดเจน เมื่อแผลขยายใหญ่ขึ้น หรือหลายๆแผลขยายมาชนกัน จะ
ท าให้ใบไหม้ แห้งและร่วงหล่นไปในที่สุด โรคใบจุดนี้จะเริ่มเป็นที่ใบล่างๆที่ติดพ้ืนดินก่อนแล้วค่อยๆลามขึ้นไปจนถึง
ยอด  การแพร่ระบาด  สปอร์ที่อยู่ตรงกลางแผลจะปลิวไปตามลม หรือถูกน้ าชะล้างกระเด็นจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้น
หนึ่งได้ โรคนี้ระบาดมากในฤดูฝน การป้องกันก าจัด ไม่ควรปลูกต้นเบญจมาศชิดกันเกินไป เพราะจะท าให้อากาศไม่
ถ่ายเท มีผลให้ความชื้นระหว่างโคนต้นสูง เหมาะแก่การแพร่ระบาดโรคยิ่งขึ้น และควรพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อ
รา เช่น แคบแทน มาเนบ หรือไซเนบ ให้ทั่วโดยเฉพาะบริเวณโคนต้น 
 - เพลี้ยไฟ : ลักษณะการท าลาย ชอบท าลายส่วนอ่อนและส่วนยอดของพืช จะท าลายดอกทันทีที่ดอกตุ่ม
เท่าหัวไม้ขีด ดอกจะแคระแกรนไม่คลี่บานตามปกติ หรือ ท าให้กลีบดอกมีสีน้ าตาลไหม้ เหี่ยวแห้ง เนื่องจากเพลี้ยไฟ
มีขนาดเล็ก จึงมักซุกซ่อนหลบหลีกการสังเกต การใช้สารเคมีฉีดพ่นได้ไม่ทั่วถึง การป้องกันก าจัด ใช้สารเคมี เช่น 
คาร์บาริล, เอ็นโดซัลแฟน, กูซาไธออน-เอ, มาลาไธออน, เมทธิโอคาบ, คาร์โบซัลแฟน, โปรไธโอฟอส, ฟอร์มีทาเนต,    
อะบาเมคติน, เบนฟูราคาร์บ และฟิโปรนิล ซึ่งการใช้สารเคมีเหล่านี้ควรค านึงถึงพืชที่จะพ่น สภาพและท้องที่การ
ระบาด ตลอดจนความรุนแรง ควรพ่นสารเคมีค่อนข้างถี่คือประมาณ ๓-๕ วัน โดยพ่นติดต่อกัน ๒-๓ ครั้ง จนจ านวน



เพลี้ยไฟลดลงแล้วเว้นระยะห่างออกไป ส าหรับพืชที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษควรให้ปุ๋ยทางใบพ่นให้พืชเพ่ือให้ฟ้ืนตัว
เร็ว  หลักการใช้สารเคมีคือ เมื่อสังเกตเห็นลักษณะการเข้าท าลายของโรคหรือแมลงแล้วจึงท าการฉีดพ่น  
 การเก็บเกี่ยว : ตัดทั้งช่อ โดยใช้กรรไกรตัดแต่ง ตัดที่โคนต้นให้ได้ก้านดอกยาวที่สุด (๘๐-๑๐๐ซม.) และตัด
ในช่วงตอนเย็น เพื่อไม่ให้เบญจมาศเหี่ยวง่าย เบญจมาศดอกเดี่ยวจะเก็บเกี่ยวเมื่อดอกบานใกล้จะเต็มที่ คือบาน 
๗๐-๘๐ % สังเกตได้ว่าก่อนที่เกสรตัวผู้และกลีบดอกชั้นในจะบานเต็มที่ ส่วนเบญจมาศดอกช่อจะเก็บเก่ียวได้เมื่อ
จ านวนดอกในช่อบาน ๗๐% เมื่อตัดช่อดอกแล้ว จะน ามาตัดแต่งให้ได้ก้านยาว ๗๐-๗๕ ซม. แต่งดอกที่เก้งก้างไม่ได้
ต าแหน่งออก เอาใบส่วนล่างออกบ้างและท าการห่อช่อดอกด้วยกระดาษ ห่อละประมาณ ๑ กก. แล้วน าช่อดอกปัก
แช่น้ าในกระป๋องน้ าทันที เพ่ือกันอากาศเข้าอุดตันท่อล าเลียงน้ าซึ่งจะท าให้ดอกเบญจมาศเหี่ยวได้โดยง่าย 
 ตลาด : จะส่งไปยังตลาด อ.เบตง อ.เมือง จ.ยะลา และส่งขายไปยัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, จ.พัทลุง โดย
ส่งไปกับรถตู้โดยสารประจ าทาง แต่ปริมาณไม่พอต่อความต้องการ  
 ปัญหา : ปริมาณที่ออกสู่ตลาดมีน้อยมีผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นจ านวนมาก กิ่งแขนงและใบมีความแข็ง
ท าให้แม่ค้าผู้จ าหน่ายไม่ชอบ ล าต้นมีขนาดใหญ่และแข็ง ไม่มีความหลากหลายของชนิดและสีดอก 
    ๒. การปลูกหน้าวัวของเกษตรกรในพ้ืนที่ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง มีเกษตรกรผู้ปลูกจ านวน ๑ ราย 

  เกษตรกรเป็นผู้ปลูกหน้าวัวส่งออกไปต่างประเทศ แปลงปลูกยกร่องโดยใช้ เศษอิฐมอญและเศษถ่านเป็น

วัสดุปลูก แปลงปลูกมีขนาดกว้างประมาณ ๑.๘๐ ม. ใช้ระยะปลูก ๕๐x๕๐ ซม. เว้นทางเดิน ๑ ม. เมื่อปลูกแล้วก็

ควรใช้ไม้หลักยึดล าต้นไว้ไม่ให้ล้ม การให้น้ า วันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็น หรือวันละ ๓ ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่

ปลูกหน้าวัว ดินฟ้าอากาศ หรือเมฆครึ้ม อากาศไม่ร้อนจัด อาจจะรดน้ าหน้าวัววันละครั้ง อากาศร้อนให้น้ า ๒ ครั้ง/

วัน การให้ปุ๋ยใช่ปุ๋ยสูตร ๘-๒๔-๒๔ อัตรา ๑ ช้อนชา/ต้น ให้ทุก ๑๕ วัน  

โรคและแมลง : โรคใบแห้ง บางครั้งอาการอย่างนี้ก็ไม่ได้เกิดจากเชื้อราเสมอไป เช่น ถ้าได้รับแสงมากเกินไป 

ขาดความชื้นใบอาจไหม้และแห้งได้ และถ้าใบแห้งเกิดจากใบล่างที่แก่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายแรง แต่ถ้าเกิดกับใบที่ยังไม่

แก่จัด และไม่ใช่ใบล่าง อาจเกิดจากเชื้อราพวก Phytophthora Collectotrichum   หรือ Anthracnose                                  

ลักษณะอาการจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของเชื้อ ควรใช้พันธุ์พืชต้านทานจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด  โรครากเน่า เกิด

จากเครื่องปลูกที่ไม่เหมาะสม เป็นแหล่งของโรคและเกิดพวกเห็ดรา หรืออาจเป็นเพราะการระบายน้ าไม่ดีพอ 

 การเก็บเกี่ยว :  ควรตัดเมื่อปลีเปลี่ยนมาเป็นสีขาวประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวปลี ตัดระยะนี้จานดอก

จะคลี่เต็มที่ สีเป็นมันสดใส การตัดระยะนี้ดอกเก็บได้ทนประมาณ ๑๒ วัน ถ้าตัดในขณะที่เปลี่ยนเป็นสีขาวหมด 

หรือสีขาว ๓/๔ ของความยาวปลี จะเก็บได้นานประมาณ ๒๓ วัน แต่จานรองดอกในระยะนี้จะคลายความสดใส ถ้า

ตัดขณะที่ปลีเปลี่ยนเป็นสีขาวหมดหรือสีขาวนั้นเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นระยะที่ดอกบานเต็มที่หรือ

ค่อนข้างแก่ การตัดระยะนี้ จะท าให้เก็บได้ทนนานถึง ๒๗ วัน แต่จานรองดอกและปลี ขาดความสดใสและเงางาม

การเก็บรักษาดอกหน้าวัวหลังจากตัดดอกจากต้น ตัดก้านด้วยมีดเบาๆ เพราะจะท าให้จานรองดอกช้ าง่าย เมื่อช้ า

แล้ว จะท าให้คุณภาพดอกเสียไป ถ้าไม่ใช้การจุ่มดอกให้เปียก ก็ควรพ่นน้ าเป็นละอองฝอยไปท่ีดอกและจานรองดอก 

จะท าให้เก็บรักษาความชื้น และดอกสดใสสวยงาม  



           การตลาด : การผลิตหน้าวัวเป็นไม้ตัดดอกท่ีมีต้นทุนการผลิตสูงมาก และให้ผลตอบแทนช้ากว่าไม้ดอกชนิด
อ่ืน ๆ ดังนั้นจึงท าให้ปริมาณการผลิตมีไม่มากนัก ราคาค่อนข้างดี โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ ๕-๑๐ บาท/ดอก 
พันธุ์ที่นิยมที่สุดได้แก่พันธุ์ดวงสมรฐานรองดอกมีสีแดง  
           ปัญหา : ปริมาณการออกดอกของหน้าวัวในหนึ่งเดือนจะให้ผลผลิต๑-๒ ดอก/ต้น ท าให้มีปริมาณท่ีออกสู่
ตลาดน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด 
     ๓. การปลูกดาหลาของเกษตรกรในพ้ืนที่ อ.ควนกาหลง จ.สตูล มีเกษตรกรผู้ปลูกจ านวน ๑ ราย 
            เกษตรกรปลูกร่วมกับไม้ผลและไม้อ่ืนๆ ในพ้ืนที่ ๒ ไร่พันธุ์ที่ใช้เป็นพันธุ์ที่หาได้ทั่วไป เช่นพันธุ์ดอกสีแดง
และดอกสีชมพู มีการขยายพันธุ์ปลูกโดยใช้หน่อ ปลูกจนเต็มพ้ืนที่ ปลูกสลับกับไม้ใหญ่ไม่มีระยะปลูกท่ีแน่นอน การ
ดูแลรักษา ให้น้ าวันละครั้งในตอนเช้า ให้ปุ๋ยสูตร ๘-๒๔-๒๔ ให้พร้อมกับไม้ผล สี่เดือนครั้ง การเก็บเกี่ยว เกษตรกร
ให้ผู้ที่ต้องการเข้าไปตัดดอกเองในพ้ืนที่ขายในราคาดอกละ ๕ บาท ส่วนมากจะใช้มากในช่วงเดือนสิงหาคม และ
ธันวาคม  ซึ่งมีการจัดงานของจังหวัดสตูล เกษตรกรสามารถขายดอกดาหลาได้เฉลี่ยปีละ ๓๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท 
ขึ้นกับการดูแลรักษาของเกษตรกร และจ านวนดอกท่ีออกตลอดปีของดอกดาหลา โรคและแมลงไม่มี ท าให้ไม่ต้องใช้
สารเคมี 
      ๔. ตลาดของไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง  

      ตลาดที่เป็นแหล่งกระจายไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างคือตลาด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มี
จ านวนผู้ประกอบการค้าไม้ดอกไม้ประดับที่ได้จากการสัมภาษณ์มีจ านวน ๒๕ ราย เป็นผู้ประกอบการน าเข้าและส่ง
ไม้ดอกไม้ประดับจ านวน ๔ ราย ทีเ่ป็นรายใหญ่ในการน าเข้าไม้ดอกไม้ประดับ พบว่าไม้ดอกไม้ประดับที่ตลาดใช้มาก
ที่สุดของภาคใต้ตอนล่าง มี เบญจมาศ กล้วยไม้สกุลหวาย, ไม้ใบ, หน้าวัว และแอสเตอร์ รวมไม้ดอกที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ ดังตารางที๑่ 

 
ตารางท่ี ๑ ข้อมูลการน าเข้าไม้ดอกไม้ประดับจากแหล่งต่างๆในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

แหล่งน าเข้า ชนิดพืช แหล่งที่มา ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) 

ด่านสะเดา จ.สงขลา 
ดอกเบญจมาศ มาเลเซีย ๒๐๙,๑๐๒ ๕,๑๔๓,๖๘๗ 
ดอกไม้อ่ืนๆ มาเลเซีย ๓๙,๗๔๒ ๑,๐๗๐,๔๑๖ 

ด่านเบตง จ.ยะลา 
ดอกเบญจมาศ มาเลเซีย ๖๗๔,๘๙๕ ๑๓,๑๔๙,๑๗๐ 
ดอกไม้อ่ืนๆ มาเลเซีย ๑๕๒,๖๐๔ ๒,๒๑๐,๙๕๐ 

ขนส่งไปรษณีย์ 
ดอกเบญจมาศ ในประเทศ ๗๘๖,๔๙๓ ๑๗,๗๕๖,๖๔๔ 
ดอกไม้อ่ืน ในประเทศ ๓๒,๓๔๐ ๑,๐๘๑,๑๐๐ 
ดอกเบญจมาศ มาเลเซีย ๕๖๒,๒๐๐ ๙,๘๑๘,๔๐๐ 

รวม ๒,๔๕๗,๓๗๖ ๕๐,๒๓๐,๓๖๗ 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจเกษตรจังหวัดยะลา สรุปรายงานการน าเข้าและส่งออกผลผลิตทางการเกษตร(๒๕๕๖) 
 
    ผู้จ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับมีการใช้ไม้ดอกเป็นจ านวนมากขึ้นอยู่กับช่วงฤดูที่ดอกไม้แต่ละชนิดออกสู่ตลาด และ
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละพ้ืนที่ ดังตารางที่๒                     



ตารางท่ี ๒ ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้จ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

ชนิดพืช 
ปริมาณไม้ดอกท่ีใช้ในแต่ละเดือน (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. 
กล้วยไม้ ๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๔๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 
เบญจมาศ ๗๐๐ ๖๐๐ ๑,๐๐๐ ๖๐๐ ๗๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๑,๐๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๑๒,๐๐ 
หน้าวัว ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ดาหลา* ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๖๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๔๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ ๗๐๐ 
อ่ืนๆ ๒๕๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๔๐๐ ๒๐๐ ๑๕๐ ๕๐๐ 
ที่มา : ผู้ขายดอกไม้ในจังหวัดยะลา จ านวน ๑๕ ราย และอ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑๐ ราย  (*จ านวนดอกดาหลา) 
  

    วิจารณ์การทดลอง ข้อมูลการตลาดของผู้จ าหน่ายเป็นค่าประมาณการผู้ประกอบการไม้ได้ให้ข้อมูลตามจริง จึง
ท าให้ได้ข้อมูลเป็นค่าการประมาณการใช้ไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในแต่ละเดือนเพ่ือจะวางแผนการ
ผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้ออกในช่วงที่ตลาดต้องการเพ่ือลดการน าเข้า  
   ๙. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
           การส ารวจตลาดไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนที่ ภาคใต้ตอนล่าง  แหล่งปลูกเบญจมาศแหล่งใหญ่อยู่ในจังหวัด
ยะลา แหล่งปลูกหน้าวัวที่จังหวัดตรัง และแหล่งปลูกดาหลาทีจ่ังหวัดสตูล ตลาดส่วนใหญ่อยู่ท่ีอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เป็นแหล่งส่งไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง เบญจมาศท่ีนิยมคือพันธุ์พูม่าทั้งสีเหลืองและสี
ขาว หน้าวัวที่นิยมคือพันธุ์เปลวเทียนภูเก็ต และพันธุ์ Tropical ดาหลานิยมสีสันสีแดงสดและรูปทรงแปลกตา 
ส่วนมากดอกดาหลาใช้ส าหรับจัดหน้าเวทีการแสดงต่างๆ ของจังหวัด ไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่น าเข้ามาจาก
ประเทศมาเลเซีย ใช้ส าหรับจัดพวกมาลัยส าหรับไหว้พระ คิดเป็น ๗๐% ของการน าเข้า และอีก ๓๐% ใช้ส าหรับท า
ช่อดอกไม้ ประดับตกแต่งสถานที่ส าคัญในงานต่างๆในรอบปี เช่น งานประจ าปีของจังหวัด, งานกีฬาสีของแต่ละ
โรงเรียน, งานรับปริญญา เป็นต้น  
       ข้อเสนอแนะ : ไม้ตัดดอกท่ีมาจาก อ.เบตง จ.ยะลา ผู้จ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับต้องการให้กิ่งและก้านดอกมี
ขนาดเล็กลงและไม่แข็ง มีความสม่ าเสมอในการจัดส่งให้แก่ผู้จ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ มีสีสันหลากหลาย หน้าวัวมี
การลงทุนสูง เพราะต้องปลูกในโรงเรือนจ าเป็นต้องมีโรงเรือนที่เหมาะสมส าหรับการปลูกของหน้าวัวในพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่าง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ๆมีฝนตกชุกและมีบ้างพ้ืนที่มีน้ าขังเป็นปัญหาส าหรับการปลูกไม้ดอก ท าให้ไม้ดอกมีปัญหาโรค
เชื้อรา และโรครากเน่าได้ รวมทั้งไม้ดอกอ่ืนๆด้วย 
   ๑๐. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : น าข้อมูลปริมาณไม้ดอกไม้ประดับที่ต้องการในตลาด อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา และ จ.ยะลา ไปวางแผนการผลิตให้ออกดอกในช่วงที่ตลาดต้องการ และมีความหลากหลายของชนิดไม้
ดอกไม้ประดับ ผลิตไม้ดอกไม้ประดับตามความต้องการของตลาดในพื้นที่ภาคใต้ แนะน า ส่งเสริมให้เกษตรกรที่
สนใจปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นพืชเสริมรายได้ในขณะที่ไม้เศรษฐกิจหลักยังไม่ให้ผลผลิตหรือราคาตกต่ า  
   ๑๑. ค าขอบคุณ : เกษตรกรผู้ให้ข้อมูลการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ของ จ.ยะลา จ.ตรัง และ จ.สตูล ที่ให้ข้อมูลการ
ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ผู้ประกอบการจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ จ.ยะลา ที่ให้
ข้อมูลการจ าหน่ายและการน าเข้าไม้ดอกจากมาเลยเชีย ด่านต่างๆที่ให้ข้อมูลการน าเข้าและส่งออกไม้ดอก 
ส านักงานเศรษฐกิจเกษตรจังหวัดยะลา ที่ให้ข้อมูลไม้ดอกไม้ประดับของภาคใต ้ 



   ๑๒. เอกสารอ้างอิง 
๑. สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวชิาการเกษตร. ๒๕๕๒. เอกสารประกอบการประชุม แผนงานไม้ดอกไม้ประดับ. 

สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ สถาบันวิจัยพืชสวน. 
๒. กรมส่งเสริมการส่งออก. ๒๕๕๖. แนวโน้มสถานการณ์ไม้ดอกไม้ประดับปี ๒๕๕๖. กรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ.   
   ๑๓. ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพ ตลาดไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง และการน าไปใช้ประโยชน์ 
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