๑
การพัฒนาและขยายผลเบญจมาศเชิงการค้า
ในโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
วิชิต ตรีพันธ์/๑ ณัฐฏา ดีรักษา/๑ ไพศอล หะยีสาและ/๑ พิทักษ์ พรหมเทพ/๑ จิตรานุช เรืองกิจ/๑
ธัชธาวินท์ สะรุโณ/๒ อนันต์ อักษรศรี/๒
บทคัดย่อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได๎มีพระราชดาริให๎ดาเนินการศึกษาการปลูกไม๎
ดอกเมืองหนาวบนพื้นที่ที่มีระดับสูงจากระดับน้าทะเลมากขึ้น และขยายผลสูํเกษตรกรข๎างเคียงที่มีความสนใจ
เพื่อเป็นอาชีพตํอไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ กรม
วิชาการเกษตร จึงได๎สนองพระราชดาริโดยจัดโครงการไม๎ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทาการ
พัฒนาทดสอบการปลูกไม๎ดอกในพื้นที่บ๎านปิยะมิตร 2 หมูํ 2 ตาบลตาเนาะแมเราะ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ที่ตั้งสูงจากระดับน้าทะเล 800 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 1๕-3๐ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ 80 เปอร์เซ็นต์
จานวนวันฝนตกเฉลี่ย 135 วัน/ปี ซึ่งมีสภาพใกล๎เคียงกับเมืองคาเมรํอน ไฮแลนด์ ที่เป็นแหลํงผลิตไม๎ดอกของ
ประเทศมาเลเซีย การพัฒนาได๎ทาการศึกษาการปลูกไม๎ดอกเมืองหนาวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยทดสอบ
ชนิดไม๎ดอกเมืองหนาวภายใต๎โรงเรือนพลาสติกใส พบวํา เบญจมาศ กุหลาบ ลิลลี่ หน๎าวัว เยอบีรํา หลาย
พันธุ์มีการเจริญเติบโตและให๎ผลผลิตดอกได๎ดีตรงกับที่ตลาดต๎องการ นอกจากนั้นมีการจัดทาแปลงต๎นแบบไม๎
ดอกเมืองหนาวเพื่อการทํองเที่ยวในสภาพกลางแจ๎ง พบวํามีไม๎ดอกทีมีศักยภาพหลายชนิด เชํน แกลดิโอลัส
วํานสี่ทิศ บานไมํรู๎โรย ซัลเวีย รักแรก สร๎อยไกํ กระเจียว ฮอลลีฮ๏อค ดาวเรือง ผีเสื้อ สร๎อยทอง เสี้ยน
ฝรั่ง ดอกกระดาษ เบญจมาศ พีค๏อก กุหลาบ ลิลลี่ หน๎าวัวและเยอบีรํา ผลสาเร็จจากการทดลองในพื้นที่
โครงการ ได๎นาไปขยายในพื้นที่เกษตรกร โดยได๎คัดเลือกเบญจมาศไปขยายผลเนื่องจากเป็นไม๎ดอกที่ มีการใช๎
มากที่สุดและมีการนาเข๎ามาจากประเทศมาเลเซียและจากแหลํงอื่นๆใช๎ในภาคใต๎ตอนลํางประมาณ ๒,๒๓๒
ตัน มูลคํา ๔๕.๘ ล๎านบาท การขยายผลการผลิต เบญจมาศเชิงการค๎าในพื้นที่เกษตรกร โดยได๎ให๎ความรู๎แกํ
เกษตรกร อบรมวิธีปฏิบัติ จัดการศึกษาดูงานแปลงต๎นแบบ และนาวิธีการไปปฏิบัติจริง ปัจจุบันมี เกษตรกรทา
การผลิตเพื่อการค๎า ๑๑ ราย และใช๎เทคโนโลยีที่แนะนาคือ การทาโรงเรือนหลังคาโค๎งอุโมงค์สูงแบบหลายโรง
ตํอกัน ใช๎เบญจมาศพันธุ์เหลืองยะลา, สโนว์ดอนขาว, สโนว์ดอนเหลือง และพันธุ์เรโซมี่ ผลตอบแทนการผลิต
ดอกเบญจมาศของเกษตรกรใน 1 รุํนตํอ 1 โรงเรือน มีพื้นที่ 0.5 ไรํ มีต๎นทุน เฉลี่ย 76,060 บาท ผลผลิต
1,635 กก. ราคาขาย 83 บาท/กิโลกรัม รายได๎ 135,025 บาท รายได๎สุทธิ 58,965 บาท เกษตรกร
สามารถผลิตได๎ 3 รุํน/โรงเรือน /ปี รวมผลผลิต 4,905 กก./ปี/โรงเรือน รายได๎ 405,075 บาท/โรงเรือน/ปี
รายได๎สุทธิ 176,895 บาท/โรงเรือน/ปี ปัจจุบันมีการผลิต 10 โรง รวมเป็นผลผลิตทั้งหมดประมาณ 49
ตัน รายได๎ 4 ล๎านบาท/ปี รายได๎สุทธิ 1.7 ล๎านบาท/ปี หรือ 160,814 บาท/ราย/ปี

๑/
๒/

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ กรมวิชาการเกษตร
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ กรมวิชาการเกษตร

๒
คานา
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได๎เสด็จพระราช
ดาเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมการปลูกไม๎ดอกตามพระราชดาริในแปลงปลูกทดสอบไม๎ดอกที่สวนยางเขา
ส านั ก ณ ศูน ย์ ศึกษาการพัฒ นาพิกุล ทองอั นเนื่องมาจากพระราชดาริ จั งหวัดนราธิว าส ในการนี้ได๎ มี
พระราชดาริแกํเจ๎าหน๎าที่ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ สรุปวํา ให๎ดาเนินการศึกษาทดสอบการปลูกไม๎ดอกเมืองหนาวบน
พื้นที่ที่มีระดับสูงจากระดับน้าทะเลมากขึ้น
ไม๎ดอกเมืองหนาวและพืชหรือไม๎เมืองหนาว (temperate plants) คือพืชที่ขึ้นในที่มีอากาศหนาว
ผํานหรือทนตํอสภาพความเย็น มีอาณาเขตกว๎างนับตั้งแตํบริเวณขั้วโลกเหนือลงมาจนถึงเขตอบอุํน หรือกึ่ง
ร๎อน (subtropical) โดยปัจจัยสาคัญคืออุณหภูมิที่สามารถควบคุมอัตราปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในพืช ได๎เชํนการ
งอก การคายน้า การหายใจ และ การออกดอก สามารถเรํงให๎เกิดขึ้นได๎ด๎วยการเพิ่ม หรือลดอุณหภูมิ ซึ่ง
อุณหภูมิที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับมี 3 ชนิด คือ อุณหภูมิในสภาพที่พืชเจริญเติบโต อุณหภูมิ
ของใบและอุณหภูมิในวัสดุปลูก ไม๎ดอกไม๎ประดับแตํละชนิดมี ความต๎องการชํวงอุณหภูมิที่เหมาะสมแตกตําง
กัน และมีความทนตํอชํวงอุณหภูมิที่แตกตํางกันด๎วย อุณหภูมิที่เหมาะสมสามารถผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับที่มี
คุณภาพดีเยี่ยมและใช๎เวลาผลิตสั้น พืชบางชนิดใช๎เวลาผลิตนานขึ้น พืชบางชนิดจะออกดอกช๎าลง บางชนิด
หยุดเจริญ บางชนิดเก็บเกี่ย วผลผลิตได๎ช๎าและคุณภาพไมํดี อุณหภูมิที่เหมาะสมจะทาให๎สามารถควบคุมการ
พัฒนาของพืชได๎ดี ทาให๎อัตราการพัฒนาของดอกเร็วขึ้น เก็บเกี่ยวผลผลิตได๎เร็ว และอุณหภูมิกลางคืนต๎องต่า
กวําอุณหภูมิกลางวันจึงจะทาให๎มีผลตํอการออกดอก (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มปป.)
ไม๎ดอกเมืองหนาวหลายชนิด สามารถผลิตได๎ดีทางตอนเหนือของประเทศไทย เชํน เบญจมาศ กุหลาบ
เยอบีรา และ ลิลลี การปลูกเบญจมาศ นิยมใช๎วิธีการปักชายอด การปลูกใช๎ระยะปลูก 2๐-25 x ๒0-๒๕
เซนติเมตร หลังปลูกต๎องให๎แสงสวํางเป็นเวลา 30 วัน เด็ดดอกครั้งที่ ๑ หลังปลูก ๗-๑๕ วัน ให๎เด็ดยอดให๎
เหลือใบ ๓-๔ คูํ เพื่อให๎เกิดกิ่งข๎าง หลังจากนั้นให๎ดอกครั้งที่ ๒ หลังจากปลูก ๒๐-๓๐ วัน และการใสํปุ๋ยเคมี
ในชํวงอายุ 0-60 วันหลังปลูก โดยใช๎สูตร 30-20-10 อัตรา 20 กรัมตํอน้า 20 ลิตร หลังจาก ๖๐ วัน ใช๎
ปุ๋ยเคมีสูตรที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูง เชํน ๑๓-๕๒-๑๗ อัตรา ๒๐ กรัมตํอน้า ๒๐ ลิตร นอกจากนี้มีการใช๎
สารเคมีป้องกันกาจัดโรคแมลงฉีดเมื่อพบการระบาดของโรคและแมลงทุก 4 วันหลังพบการระบาดของโรค
และแมลง การปลูกกุหลาบ ใช๎วิธีการตัดชากิ่ง ระยะปลูก ๐.๗๕X๐.๗๕ เมตร การดูแลรักษาทาการใสํปุ๋ยเคมี
สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ อัตรา ๓ กรัมตํอต๎นทุก ๒ สัปดาห์ แล๎วพํนสารเคมีกาจัดศัตรูพืชตามความจาเป็น การปลูก
ลิลลี่ ใช๎หัวพันธุ์ การปลูก ใช๎ระยะปลูก 15×15 ซม. การดูแลรักษา การให๎ปุ๋ยในระยะแรก ให๎ใสํปุ๋ยที่มี
ไนโตรเจนสูง จนกระทั่งลิลลี่เริ่มแทงชํอดอก ควรให๎ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง ด๎านอุณหภูมิในเวลา
กลางคืนควรอยูํในชํวง 10-15 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิสูงไมํเกิน 20 องศาเซลเซียส จะได๎ดอกที่มี
คุณภาพต่าเล็กน๎อย แตํหากสูงกวํา 20 องศาเซลเซียส ดอกจะไมํมีคุณภาพ
ภาคใต๎ตอนลํ างเป็ น ภาคที่มีส ภาพภูมิอากาศโดยทั่ว ไปเป็นเขตร๎ อนชื้น แตํ มีพื้นที่บางแหํ งในเขต
เทือกเขาของจังหวัดยะลาที่มีสภาพอากาศหนาวในชํวงเดือนมกราคม ซึ่งอาจมีความเป็นไปได๎ในปลูกไม๎ดอก
เมือ งหนาวบางชนิ ด ขณะเดีย วกัน ในภาคใต๎ตอนลํ า งมีค วามต๎องการไม๎ด อกไม๎ประดับ ในพื้ นที่ม าก แตํ มี
ความสามารถในการผลิตได๎น๎อยเนื่องจากสภาพภูมิอากาศเป็นเขตฝนตกชุกและความชื้นสูง ไม๎ ดอกที่จาหนําย
สํวนใหญํจึงนาเข๎ามาจากภาคอื่นๆและนาเข๎ามาจากตํางประเทศ การสารวจตลาดไม๎ดอกไม๎ประดับในพื้นที่
ภาคใต๎ตอนลําง จังหวัดยะลา และอาเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา พบวําแหลํงปลูกไม๎ดอกที่สาคัญ คือจังหวัด
ยะลา ตรัง และสตูล แตํมีการปลูกน๎อยไมํเพียงพอตํอความต๎องการในพื้นที่ ไม๎ดอกที่มีปริมาณมากที่สุดใน

๓
ตลาดได๎แกํ เบญจมาศที่มีสีเหลือง และสีขาว คิดเป็น ๙๕% สํวนดอกไม๎อื่นๆจะสั่งมาบ๎างในกรณีที่ลูกค๎า
ต๎องการ แหลํ งที่สั่ งซื้อสํวนใหญํ จะมาจากมาเลย์เชีย ตลาดที่เป็นแหลํงกระจายไม๎ดอกไม๎ประดับในพื้นที่
ภาคใต๎ ต อนลํ า งคื อ ตลาด อ าเภอหาดใหญํ จั ง หวั ด สงขลา ซึ่ ง จะมี ผู๎ ป ระกอบการค๎ า ปลี ก ค๎ า สํ ง และเป็ น
ผู๎ประกอบการนาเข๎าและกระจายไม๎ดอกไม๎ประดับรายใหญํ ชนิดไม๎ดอกไม๎ประดับที่ตลาดใช๎มากที่สุดของ
ภาคใต๎ตอนลําง คือ เบญจมาศ กล๎วยไม๎สกุลหวาย, ไม๎ใบ, หน๎าวัว และแอสเตอร์ รวมไม๎ดอกที่นาเข๎าจาก
ตํางประเทศ ประมาณ ๒.๕ ตัน มูลคําประมาณ ๕๐ ล๎านบาท และมีไม๎ดอกอื่นๆที่นามาจากภาคกลางและ
ภาคเหนือของประเทศไทย เชํน หน๎าวัว, แกลดิโอรัส, เฮลิโคเนีย, แอสเตอร์ เป็นต๎น คิดเป็น ๕ % ของดอกไม๎
ทั้งหมด (ณัฐฏา ดีรักษา, 2558)
การพัฒนาไม๎ดอกเมืองหนาวในพื้นที่ภาคใต๎ตอนลํางจึงเป็นเรื่องสาคัญตํอเศรษฐกิจของพื้นที่นอกจาก
เป็นการสนองพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล๎ว จะชํวยสร๎างอาชีพใหมํ
แกํเกษตรกรในพื้นทีแ่ ละยังชํวยลดการสูญเสียเงินตราที่ต๎องนาเข๎าไม๎ดอกจากตํางประเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อทดสอบและพัฒนาการปลูกไม๎ดอกเมืองหนาว
๒. เพื่อสร๎างทางเลือกในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
ขั้นตอนและวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการดาเนินงาน ได๎แกํ พันธุ์ไม๎ดอกชนิดตําง โรงเรือนปลูกไม๎ดอก ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยเคมี และสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ ได๎แบํงออกเป็น ๓ กิจกรรม ได๎แกํการคัดเลือกพื้นที่ การทดสอบการ
ปลูกไม๎ดอก และการขยายผลสูํเกษตรกร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. กิจกรรมการคัดเลือกพื้นที่ วิเคราะห์สภาพพื้นที่ และพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทาแปลงทดสอบ
วิธีการ คัดเลือกพื้นที่แบบเจาะจงตามพระราชดาริ คือ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขต
การพั ฒ นาและความมั่น คง โดยได๎ คัดเลื อกพื้ นที่ห มูํบ๎านปิยะมิตร ๒ ต าบลตาเนาะแมเราะ เป็นหมูํบ๎า น
ยุทธศาสตร์แนวชายแดนไทยมาเลเซีย เดิมสมาชิกทั้งหมดเคยเป็นอดีตกองทัพปลดแอกประชาชนมาเลเซีย
หรือกองทัพคอมมิวนิสต์มาเลเซีย และพื้นที่ดังกลําวมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาที่มีป่าเสื่อมโทรม มีความสูงจาก
ระดับน้าทะเล ๘๐๐ เมตร
การวิเคราะห์สภาพพื้นที่ วิเคราะห์สภาพทางภูมินิเวศน์ การเก็บตัวอยํางดิน ๔ จุด เพื่อวิเคราะห์หา
ปริมาณธาตุอาหาร
การเตรียมพื้นที่โครงการ โดยการตัดพื้นที่เป็นขั้นบันได ตัดถนน ติดตั้งระบบน้าชั่วคราวโดยตํอจากน้าตก
มาใช๎ในโครงการ
๒. กิจกรรมการทดสอบชนิดไม้ดอกที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให๎ได๎ชนิดไม๎ดอกที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ให๎
ผลผลิตสูง คุณภาพตรงกับความต๎องการของตลาด โดยแบํง ๒ กลุํม
๒.๑ การทดสอบไม้ดอกเมืองหนาวภายใต้โรงเรือนพลาสติกใส
-วัสดุอุปกณ์ โรงเรือนขนาด ๔X๑๘ เมตร จานวน ๕ โรง โครงสร๎างเป็นเหล็ก หลังคาคลุมด๎วย
แผํนพลาสติกใส พื้นดินปูทางเดินด๎วยแผํนอิฐและสร๎างกระบะปลูกพืชมีขนาด ๑x๑๕ เมตร
เมล็ดพันธุ์ ต๎นกล๎าพันธุ์พืชหรือหัวพันธุ์พืช ปุ๋ย สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะและอื่นๆ

๔
-แผนการดาเนินงาน ดาเนินการศึกษาการปลูกไม๎ดอก จานวน ๕ ชนิดที่ตลาดมีความต๎องการสูง และ
มีศักยภาพ ได๎แกํ เบญจมาศ กุหลาบ ลิลลี่ หน๎าวัว และเยอบีรํา โดยมีวิธีการปลูกและดูแลรักษา
ดังนี้
๒.๑.๑. เบญจมาศ
ทดสอบการปลูกเบญจมาศ 8 สายพันธุ์ ดังนี้ พันธุ์สโนดอนขาว พันธุ์สโนดอนเหลือง พันธุ์เรโซมี
พันธุ์Rebonet พันธุ์ชมพูหวาน พันธุ์Jaguar Red 001 พันธุ์ Ragen sunny และ พันธุ์ไรวารี
การเตรียมต๎นกล๎า ใช๎วิธีการปักชายอด (Terminal cutting) โดยต๎นแมํพันธุ์จะต๎องปลูกเลี้ยงแปลง
ในแปลงที่มีการเพิ่มจานวนแสง เพื่อยับยั้งการสร๎ างตาดอก และสามารถผลิตกิ่งปักชาได๎ตลอดปี โดยใช๎ยอด
หรือตาข๎างก็ได๎ ตัดให๎มีความยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ซึ่งจะมีข๎อ(Node) อยูํประมาณ 3-5 ข๎อ แล๎วเด็ด
ใบคูํลํางออก เกษตรกรบางรายอาจใช๎สารเรํงราก IBA ความเข๎มข๎น 1,500 พีพีเอ็ม แชํบริเวณโคนกิ่งที่ระดับ
ความลึก 1-2 นิ้ว เพื่อลดระยะเวลาการปักชา แล๎วนาไปปักชาลงในถาดหลุมหรือกระบะปักชาที่บรรจุวัสดุ
ปักชาระหวํางทรายกับแกลบอยํางละ 1 สํวนผสมเทําๆกัน รดน้าพอชุํมเก็บไว๎ในที่รํม เกษตรกรบางรายอาจ
ปักชาในกระบะพํนหมอกซึ่งไมํจาเป็นต๎องพํนละอองน้าบํอยเพราะอาจทาให๎กิ่งปักชาเนําได๎งําย โดยเปิดละออง
น้าระยะเวลานาน 5 วินาที ทุกๆ 15-20 นาที และปักชาในแปลงควรปักชาในแปลงที่มีการเพิ่ มแสงให๎
กลางวันยาวเป็น 14 ชั่วโมงตํอวัน และแสงมีความเข๎มข๎นที่ 3,000-3,500 แรงเทียน (32-38 กิโลลักซ์)
เพื่อยับยั้งการสร๎างตาดอก กิง่ ปักชาจะงอกรากได๎ภายใน 10-15 วัน หลังจากนั้นปรับระดับความเข๎มข๎นแสง
ให๎มากขึ้นและลดความถี่ของละอองน้าลง เพื่อป้องกันต๎นกล๎าเนํา และให๎ต๎นกล๎ามีระบบรากที่แข็งแรงสมบูรณ์
เมื่อกิ่งปักชางอกรากดีแล๎ว หรือมีอายุ 25-30 วัน หลังจากนั้นจึงย๎ายปลูกลงแปลงปลูกตํอไป
การปลูก ปลูกลงในแปลงขนาดกว๎าง 1- 1.๒ เมตร ความยาวตามสภาพพื้นที่ โดยใช๎ปูนขาว เพือ่
ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นดํางของดินให๎อยูํระหวําง ๕.๕-๖.๒๔ และใช๎ปุ๋ยคอกคลุกทั่วแปลง รองก๎นหลุม
โดยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กรัม/ต๎น ระยะปลูกของพันธุ์ดอกเดียว ๑๒.๕ x ๑๒.๕ เซนติเมตร
ถึง 2๐ x ๒0 เซนติเมตร(แล๎วแตํสายพันธุ์) พันธุ์ดอกชํอ ระยะปลูก ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร ถึง ๒๕ x ๒๕
เซนติเมตร (แล๎วแตํสายพันธุ์) การดูแลรักษา หลังปลูกให๎แสงสวํางโดยใช๎หลอดไฟขนาด 100 Watt หรือ
หลอดนีออนขนาด ๔๐ Watt หํางกัน 1.5 เมตร ชํวง 18.00 – 20.00 เป็นเวลา 30 วัน การเด็ดดอก
ครั้งที่ ๑ หลังปลูก ๗-๑๕ วัน ให๎เด็ดยอดให๎เหลือใบ ๓-๔ คูํ เพื่อให๎เกิดกิ่งข๎าง หลังจากนั้นให๎ดอกครั้งที่ ๒
หลังจากปลูก ๒๐-๓๐ วัน และการใสํปุ๋ยเคมีในชํวงอายุ 0-60 วันหลังปลูก โดยใช๎สูตร 30-20-10 อัตรา
20 กรัมตํอน้า 20 ลิตร หลังจาก ๖๐ วัน ใช๎ปุ๋ยเคมีสูตรที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูง เชํน ๑๓-๕๒-๑๗ อัตรา
๒๐ กรัมตํอน้า ๒๐ ลิตร นอกจากนี้มีการใช๎สารเคมีป้องกันกาจัดโรคแมลงฉีดเมื่อพบการระบาดของโรคและ
แมลงทุก 4 วันหลังพบการระบาดของโรคและแมลง
๒.๑.๒. กุหลาบ
ทดสอบการปลูกกุหลาบพันธุ์การค๎าจากตํางประเทศ จานวน ๖ พันธุ์ คือ พันธุ์ Grand gala(สี
เหลือง), พันธุ์ Dallus(สีแดง), พันธุ์ Nicole(สีแดง), พันธุ์ Yonina, พันธุ์ Vega และพันธุ์ Golden moriga
การเตรียมต๎นกล๎า ใช๎วิธีการตัดชากิ่ง คือคัดเลือกกิ่งพันธุ์กุหลาบที่ไมแกและไมออนจนเกินไปแล๎ว
นามาตัดเปนทอนให๎มีความยาวประมาณ 12-15 เซนติเมตร หรือ 1 คืบ และรอยตัดตองอยูใตขอพอดีแลวตัด
ใบตรงโคนกิ่งออก จากนั้นเฉือนโคนทิ้ง แลวจุมโคนกิ่งตัดชาในสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหรือฮอรโมน
เรํงราก เพื่อชวยเรงใหออกรากเร็วขึ้น แลวผึ่งใหแหงกํอนนาไปปกชาในแปลงพนหมอกกลางแจง กิ่งกุหลาบ
จะออกรากหลังจากปักชาประมาณ 12-15 วัน การปลูก สร๎างแปลงยํอยให๎มีขนาด ๓ x ๕ เมตร ใช๎ระยะ

๕
ปลูก ๐.๗๕X๐.๗๕ เมตร โดยปลูกในแปลงใช๎ดิน : ทราย : แกลบ อัตรา 1:1:1 ปลูกภายใต๎โรงเรือนหลังคา
พลาสติกกันฝน การดูแลรักษา ทาการใสํปุ๋ยเคมีสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ อัตรา ๓ กรัมตํอต๎นทุก ๒ สัปดาห์ แล๎ว
พํนสารเคมีกาจัดศัตรูพืชตามความจาเป็น
๒.๑.๓. ลิลลี่
ทดสอบการปลูกลิลลี่จานวน ๓ พันธุ์ ได๎แกํ พันธุ์ Simplon(ดอกสีเหลือง) Acapulco(ดอกสีชมพู)
และ Solemio(ดอกสีขาว)
การเตรียมต๎นกล๎า การเก็บหัว หลังจากตัดดอกแล๎ว ตัดสํวนของลาต๎นให๎เหลือประมาณ 10-20 ซม.
เหนือดินทิ้งให๎หัวอยูํในดินประมาณ 2 เดือน เพื่อให๎หัวลูกเจริญเต็มที่ เมื่อใบเริ่มเป็นสีน้าตาลจึงเก็บหัวขึ้น ไมํ
ต๎องตัดรากหรือล๎างราก นาไปบรรจุ ใสํในถุงพลาสติกที่มีขุยมะพร๎าวชื้นๆ แล๎วจึงนาเก็บที่อุณหภูมิ ๒ °c เป็น
เวลา 3 เดือน หลังจากนั้นหัวจะพร๎อมปลูก การปลูก เตรียมดินโดยขุดดินเพื่อตากดิน ประมาณ 1 สัปดาห์
หลังจากนั้นสับยํอยดินให๎ละเอียดแล๎วจึงใสํอินทรียวัตถุที่สลายตัวแล๎ว ซึ่งปกติแล๎วลิลลี่จะเจริญเติบโตได๎ดีใน
ดินรํวนปนทราย มีคํา pH 5.5-7.5 แปลงที่ใช๎ปลูกมีการยกรํอง แล๎วทาขอบแปลงให๎สูงกวําระดับแปลง
เล็กน๎อย กํอนปลูกควรรดน้าดินให๎ชุํมทิ้งไว๎ 1 วัน และคัดขนาดของหัวที่ใกล๎เคียงกันปลูก ไว๎ในแปลงเดียวกัน
เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวดอก การปลูก ให๎หัวอยูํในระดับความลึกประมาณ 2 นิ้ว ระยะ
ปลูกที่เหมาะสมคือ 15×15 ซม. หลังจากกลบดินเรียบร๎อยแล๎วคลุมแปลงปลูกด๎วยเศษหญ๎าแห๎งและรดน้าให๎
ชุํม หลังจากปลูกมีการให๎ดินชั้นบนมีความชื้นแตํไมํแฉะ เพื่อให๎ดินกระชับหัวและรากไว๎ และต๎องระวังอยําให๎
ดินแนํนจนทาให๎โครงสร๎างของดินเสีย ในชํวงที่พืชกาลังเจริญเติบโตควรให๎น้าในชํวงเช๎า การดูแลรักษา การให๎
ปุ๋ยหลังจากปลูกได๎ประมาณ 3 สัปดาห์ ให๎ใสํปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง จนกระทั่งลิลลี่เริ่มแทงชํอ ดอก ควรให๎ปุ๋ยที่มี
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง หลังใสํปุ๋ยทุกครั้งควรรดน้าตามทันที การพยุงลาต๎นในระยะที่ต๎นลิลลี่กาลัง
เจริญเติบโตต๎นที่อยูํด๎านข๎างของแปลงมักมีปัญหาเรื่อ งต๎นเอนจากการเบียดเสียดกัน การพยุงลาต๎นจะชํวยให๎
ก๎านชํอดอกไมํคดงอ โดยใช๎ตาขํายขนาด 15×15 ซม. ขึงเหนือแปลงประมาณ 1-2 ชั้น หรือหากขึงตาขํายให๎
สามารถเลื่อนขึ้นลงได๎ตามระยะการเติบโตของต๎นสามารถใช๎ได๎เพียงชั้นเดียวก็เพียงพอ ตัดดอกเมื่อชํอดอกยัง
ตูมเพื่อลดความเสียหายขณะขนสํง โดยให๎ตัดขณะที่ดอกแรก ๆ เริ่มเห็นสีชัดเจนแตํยังไมํแย๎ม ควรให๎เหลือใบ
ไว๎ที่ต๎นอยํางน๎อย 10 ใบ เพื่อให๎ต๎นสามารถสร๎างหัวสาหรับการขยายพันธุ์ตํอไปได๎ วิธีตัดให๎ตัดเฉียง แล๎วควร
นาไปแชํน้า 2-3 ชั่วโมง
๒.๑.๔. หน้าวัว
ทดสอบการปลูกหน๎าวัว 5 สายพันธุ์ ดังนี้ ดวงสมร,พลายชุมพล, ขาวนายหวาน Acropolis และ
เปลวเทียนภูเก็ต
การปลูก ทาการปลูกหน๎าวัวลงในแปลงปลูกที่มีขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โดยใช๎ระยะปลูก 30x30
เซนติเมตร ในแปลงใช๎
เป็นวัสดุปลูก โดยถํานที่ใช๎ต๎องผํานการแชํน้ากํอน ๒ สัปดาห์ เพื่อปรับสภาพ
ความเป็นดํางของถํานกํอนปลูก การดูแลรักษา หลังปลูก เคมี
-0-0 ในอัตรา ๒๐ กรัม ตํอน้า
20 ลิตร รดต๎นหน๎าวัว 1 ครั้งตํอสัปดาห์ และใสํปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา ๕ กรัมตํอต๎น เดือนละ
ครั้ง สํวนสารเคมีป้องกันกาจัดโรคแมลงฉีดพํนเมื่อพบการระบาดของโรคและแมลงทุก 4 วัน และหยุดใช๎เมื่อ
ไมํพบต๎นที่เป็นโรคหรือไมํพบแมลง
๒.๑.๕. เยอบีร่า
ทดสอบปลูกเยอบีรํา สายพันธุ์ยุโรป พันธุ์ดอกสีแดงไส๎ดา
การเตรียมต๎นกล๎า โดยการการแยกหนอ ควรทาการแยกหนํอเมื่อตนเยอบีรามีอายุมากกวา 7 เดือน
โดยการขุดตนเยอบีราขึ้นมาทั้งกอลางดินออกใหหมด แล๎วจึงแยกผําหนอแตละหนอควรมียอดอยูอยางนอย 1
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ยอด มีใบ 4-5 ใบ และมีรากติดอยางนอย 3 ราก หลังจากนั่นจึงตัดรากและใบออกประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อลด
การคายน้า นาหนอที่แยกได๎ไปชาในกระบะที่มีวัสดุเพาะชา ได๎แกํทรายและขุยมะพราว อัตราสวน 1:1 ควร
ระวังไมใหดินกลบปิดยอดเพราะจะทาใหเนาไดงาย หลังจากนั้นนาไปวางไวในที่รมประมาณ 2 สัปดาห เมื่อต
นมีอายุ 4-5 สัปดาห จึงยายลงแปลงตอไป การปลูก สร๎างแตํละแปลงยํอยขนาด ๓X๕ ตารางเมตร ทาการ
ปรับปรุงดินโดยใช๎ดิน : แกลบดิบ : ปุ๋ยคอก อัตรา ๑: ๒:๑ โดยปลูกในโรงเรือนหลังคาพลาสติกใส ซึ่งใช๎ระยะ
ปลูก ๔๐x๔๐ เซนติเมตร การดูแลรักษา ใสํปุ๋ยเคมีสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ อัตรา ๓ กรัม/ต๎น ทุก ๒ สัปดาห์ พํน
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชตามความจาเป็น
๒.๒ การจัดทาแปลงต้นแบบไม้ดอกเมืองหนาวเพื่อการท่องเที่ยวในสภาพกลางแจ้ง
เป็นการทดสอบการปลูกในลักษณะแปลงต๎นแบบเพื่อการทํองเที่ยว โดยศึกษาศักยภาพการปรับตัว
ของพืชแตํละชนิดที่ปลูก โดยใช๎วิธีปฏิบัติตามคาแนะนากรมวิชาการเกษตร
-วัสดุอุปกณ์ เมล็ดพันธุ์ ต๎นกล๎าพันธุ์พืชหรือหัวพันธุ์พืช ปุ๋ย สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะ
และอื่นๆ
-แผนการดาเนินการ จัดทาแปลงต๎นแบบไม๎ดอกเมืองหนาวในสภาพกลางแจ๎ง จานวน ๑๓ ชนิด
ได๎แกํ แกลดิโอลัส วํานสี่ทิศ บานไมํรู๎โรย ซัลเวีย รักแรก สร๎อยไกํ กระเจียว ฮอลลีฮ๏อค ดาวเรือง ผีเสื้อ
สร๎อยทอง ผักเสี้ยนฝรั่ง และดอกกระดาษ การปลูกและดูแลรักษา มีรายละเอียดดังนี้
๒.๒.๑. แกลดิโอลัส
การปลูก เตรียมแปลงปลูก ขนาดกว๎าง x ยาว x สูง 1 x 10 x 0.20 เมตร โดยใช๎ระยะปลูก 15 x
15 เซนติเมตร ปลูก 7 แถว จานวน 56 หัวตํอพื้นที่ 1 ตารางเมตร กํอนปลูกรองก๎นหลุมด๎วยปุ๋ยคอก แกลบ
ปูนขาว นาหัวที่พนระยะพักตัวแลววางไวที่กนหลุม โดยเอาสวนแหลมของหัวตั้งขึ้นและแกะเอาเปลือกหุ ม
ออกบ๎างกลบดินเล็กนอย เมื่อตนงอกสูงประมาณ30 ซม. จึงพลิกดินขางรองกลบโคนตนและถาตนเอนหรือ
เอียงตองใชไมค้ายันต๎นไมํให๎มีการล๎ม การดูแลรักษา การใสํปุ๋ยครั้งที่ 1 ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 เมื่อต๎น
แกลดิโอลัสมีใบ 2-3 ใบ อัตรา ๕ กรัมตํอต๎น ครั้งที่ 2 ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 หลังจากเก็บเกี่ยวโดยเหลือ
ใบ ไว๎ 3-4 ใบ ใช๎ตาขํายพยุงลาต๎นและก๎านดอกป้องกันไมํให๎ต๎นล๎มและควรให๎น้าสม่าเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในฤดูที่มีอากาศรอนจัดและในระยะที่แทงชอ ดอกไมควรใหตนขาดน้า โรคที่พบได๎แกํ โรคหัวเนํา โรคใบแห๎ง
ใช๎วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ การถอนทิ้งแล๎วนาไปเผาทาลาย
๒.๒.๒. ว่านสี่ทิศ
การปลูก ว่านสี่ทิศต้องการดินที่มีอินทรียวัตถุสูง ระบายน้้าได้ดี และมีความเป็นกรดเล็กน้อย (ค่า
pH 6-6.5) การเตรียม ดิน แกลบดิบหรือขี้เถ้ าแกลบ ผสมกับขุยมะพร้าวและมูลวัว อัตราส่วน ๑:๑:๑:๑
แสงแดด ว่านสี่ทิศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแรงหากปลูกกลางแจ้ง มีแสงแดดจัดแต่ถ้าปลูกในที่ร่ม ใบ
จะยาว กว้าง มีสีเขียวสดและไม่ค่อยแข็งแรง หัวจะเล็กลง ดังนั้นควรปลูกในบริเวณที่ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่
และควรให้น้าอย่างสม่้าเสมอด้วย อุณหภูมิในระยะแรกของการปลูกควรมีอุณหภูมิ ระหวําง 20-25 องศา
เซลเซียส เมื่อมีการเจริญเติบโตทางดอก หากมีอุณหภูมิต่้าลงจะช่วยให้ดอกมีขนาดใหญ่ขึ้นและบานได้นานขึ้น
การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ยช่วงแรกของการเจริญเติบโตทางใบ ควรให้ปุ๋ย ที่มีไนโตรเจนสูงสลับกับปุ๋ยสูตรเสมอ
เชํน 20-20-20 ทุกๆ 1-2 เดือน หรือให๎ปุ๋ยละลายช๎า (Slow Release) ทุก 3-4 เดือน จากนั้นให๎ปุ๋ยที่มี
โพแทสเซียมสูงก่อนระยะพักตัว ร่วมกับปุ๋ยที่มีธาตุเหล็กและแมงกานีส จะท้าให้ได้หัวที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น
อย่างไรก็ตามการให้ปุ๋ยมากเกินไปอาจท้าให้ว่านสี่ทิศอ่อนแอและท้าให้หัวเน่าง่าย
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๒.๒.๓. บานไม่รู้โรย
การปลูก โดยใชระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร หรือ 40 x 40 เซนติเมตร โดยปลูกหลุมละ 1 ต๎น
การดูแลรักษา ใสปุยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 10 กรัม/ตน เดือนละครั้ง โดยครั้งแรกใสหลัง
จากยายปลูกลงในแปลงประมาณ 1 สัปดาห สํวนการใหน้าต๎นบานไมรูโรยมีความทนแลงไดดี สามารถให
น้าสัปดาหละครั้งหรือถาปลูกในดินทรายควรให๎น้าสัปดาหละ 2-3 ครั้ง ชํวงเวลาที่เหมาะสมในการใหน้า คือ
ชวงเช๎าเพื่อลดการระบาดของเชื้อรา การเด็ดยอดเพื่ อใหบานไมรู โรยแตกกิ่งกานจานวนมาก ทาให๎มีดอก
เพิ่มขึ้นด๎วย จึงมีการเด็ดยอดเมื่อตนมีความสูงประมาณ 8-10 นิ้ว
๒.๒.๔. ซัลเวีย
ดาเนินการทดสอบปลูกพันธุ์ 5 พันธุ์ คือ Hot joe ดอกสีแดง, Sizzler light purple ดอกสีมํวง
,Cleopatra salmon ดอกสีส๎ม ,Cleopatra white ดอกสีขาว, Cleopatrapurple ดอกสีมํวง
การปลูก เตรียมแปลงกว๎าง 1เมตร สูง 15-20 เชนติเมตร แล๎วใสํปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก แกลบ
และปูนขาว เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุลงในดิน ปลูกใช๎ระยะปลูก 30x40 เซนติเมตร ปลูก 3 แถว การดูแลรักษา
ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 3 กรัมตํอต๎น หวํานระหวํางแถว โดยใสํ 2 สัปดาห์ตํอครั้ง สํวนปุ๋ยทางใบใช๎
ปุ๋ยเคมีสูตร 30-20-10 อัตรา 50-100 กรัมตํอน้า 20 ลิตร ฉีดพํนทุกสัปดาห์
๒.๒.๕. รักแรก
การปลูก ปลูกลงในแปลงปลูกขนาดความกว๎าง 1 เมตร ความสูง 20 เชนติเมตร แล๎วใสํปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยหมัก แกลบและปูนขาว ลงในแปลงปลูก การปลูกใช๎ระยะ 25x25 เซนติเมตร จานวน 4 แถว การ
ดูแลรักษา ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 3 กรัมตํอต๎น หวํานใสํระหวํางแถว โดยใช๎ระยะเวลาหํางกัน 2
สัปดาห์ตํอครั้ง ใสํปุ๋ยทางใบสูตร 20-20-20 อัตรา 50-100 กรัมตํอน้า 20ลิตร ฉีดพํนทุกสัปดาห์
๒.๒.๖. สร้อยไก่
ดาเนินการทดสอบพันธุ์ Fairy Fountain Kewpie Mix ซึ่งปฏิบัติได๎ดังนี้
การปลูก เมื่อต๎นกล๎ามีใบจริงประมาณ 3-4 ใบ หรือมีอายุประมาณ 25-30 วัน จะเป็นระยะที่มี
ความเหมาะสมที่สุดสร๎อยไกํจะตอบสนองตํออายุต๎นกล๎ามาก เพราะจะมีผลตํอคุณภาพของต๎นสมบูรณ์ที่จะโต
ตามมา ควรปลูกให๎ใบเลี้ยงอยูํในระดับเดียวกันกับวัสดุปลูกพอดีเพราะเมื่อรดน้าแล๎ววัสดุจะยุบตัวลงไปอีก
เล็กน๎อย ถ๎าปลูกต๎นกล๎าสูงมากอาจทาให๎ต๎นกล๎าสูงและล๎มเมื่อต๎นโต ระยะที่ เหมาะสมในการปลูกสร๎อยไกํคือ
10-15×10-15 เซนติเมตร (36-64 ต๎นตํอตารางเมตร) การดูแลรักษาต๎นกล๎าในชํวงหลังย๎ายปลูก ควรให๎น้า
อยํางน๎อยวันละ 1-2 ครั้ง ให๎ละอองของน้าฝอยละเอียด ถ๎าน้าเม็ดใหญํมากจะทาให๎ต๎นกล๎าหลุดออกและ
กระเด็นหายไป เมื่อสร๎อยไกํตั้งตัวได๎แล๎วควรให๎น้าทั่วถึงและสม่าเสมอ การให๎น้าในตอนเย็นควรให๎เสร็จกํอน
15.00 น. การให๎ปุ๋ยควรใช๎สูตร 15-0-15 และ 20-10-20 สลับกันอยํางละ 1 สัปดาห์ โดยใช๎ความเข๎มข๎น
150-200 พีพีเอ็ม ให๎ทุกๆครั้งที่มีการให๎น้า ให๎ความเข๎มข๎นนี้จนกระทั่งต๎นโตออกดอก
๒.๒.๗. กระเจียว
การปลูก การเตรียมแปลงปลูก โดยสร๎างแปลงใหมีขนาดกวาง 1.2 - 1.4 เมตร และเวนทางเดิน
ไวกวาง 0.5 เมตร ระยะปลูกที่เหมาะสมในการปลูกคือ 30 x 30 -50 เซนติเมตร การปลูกอาจใสปุยเคมี
สูตร 15 - 15 -15 หรือ 16 - 16 -16 รองกนหลุมเปนปุยรองพื้นหรือไมก็ได ปริมาณที่ใช๎ควรใชประมาณ
1๐ กรัมตอหลุม การปลูกจะใหเหงาอยูลึกกวาผิวดินราว 5 เซนติเมตร โดยแตละหลุมจะใชเหงาซึ่งยังมีตุมราก
ไมนอยกวา 3 ตุม เพียง 1 เหงาตอหลุม ซึ่งควรวางเหงาใหอยูในแนวนอน โดยหันตุมรากไปทางทิศตะวันออก
หรือทิศเหนือ เนื่องจากจะทาใหหนอที่เกิดทีหลัง ที่เกิดจากตาดานโคนเหงาจะอยูในทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ
ของหนอแรก ซึ่งจะไมถูกโคนหนอแรกบังแดด โดยทั่วไปจะใชเหงาราว 200 - 300 กิโลกรัมตอไร เมื่อปลูก
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แลวควรจะคลุมแปลงเพื่อปองกันการสูญเสียความเสียความชื้นจากดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกในชวงฤดู
ฝน ใช๎แกลบคลุมดินใหมีความหนาพอเพื่อใหแสงมีโอกาสสัมผัสดินนอยที่สุดและตองคลุมดินใหถึงดานขางของ
แปลง โดยปกติตนกล๎าจะเจริญขึ้นมาหลังจากปลูกได 7 - 30 วัน และหลังจากปลูกแลว 35 - 120 วัน ต
นจึงจะออกดอกใหตัดขายได๎ การดูแลรักษา การใหน้า ใช๎ระบบสปริงเกอร์ให๎น้าวันละ ๑ ครั้ง ยกเวนวันฝนตก
ปริมาณน้าที่ใหนั้นจะตองเพียงพอใหดินในระดับรากมีความชื้นถึงชวงบาย ซึ่งเปนสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพ
ธรรมชาติ การพรางแสง ต๎นกระเจียวเจริญเติบโตไดดีในสภาพที่ไดรับแสง 75 - 100 เปอรเซ็นต การใหปุย
ควรไดรับปุยทุกเดือนๆ ละครั้ง โดยชวงกอนฤดูฝนควรใชปุย สูตรที่มีไนโตรเจนหรือตัวหนาสูง เชน สูตร 217-14, 15-0-0 หรือใชสูตรเสมอ เชน สูตร 16-16-16 เพื่อเรงการเจริญเติบโตของลาตนและใบ สวนชวงฤดู
ฝนควรใชปุยสูตรที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เชน ปุ๋ยเคมีสูตร 8-16-24 หรือ 14- 14-21 หรือ 1313-21 หรือ 9-24-24 ปริมาณ 5 กรัมตํอกอ โดยใสํรอบกอและพรวนดินด๎วย การใชปุยที่มีโพแทสเซียมสูง
จะชวยใหมีการสะสมอาหารไวในเหงาและตุมรากมากขึ้น ทาใหเหงามีขนาดใหญ มีความสมบูรณและให๎ดอกที่
มีคุณภาพสูง
๒.๒.๘. ฮอลลีฮ๊อค
การปลูก ฮอลลี่ฮ็อคเป็นไม๎กลางแจ๎ง ขึ้นได๎ดีในดินรํวนซุยหรือดินรํวนปนทรายและระบายน้าได๎ดี
ชอบอากาศหนาวเย็น หลังย๎ายปลูกควรใสํปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยเคมีสูตร 15-0-0 อัตรา 1 กิโลกรัมตํอน้า 100
ลิตร รดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังย๎ายปลูก 30-35 วัน ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตํอไรํ
(หลังหวํานปุ๋ยควรให๎น้าตามทันที) ระยะนี้ควรพํนปุ๋ยเกล็ดที่มีสูตรตัวกลางสูง ผสมกับแคลเซียมโบรอน ทุก 710 วัน และฉีดพํนน้าหมักสมุนไพร อัตรา 30 ซีซีตํอน้า 20 ลิตร หรือฉีดพํนน้าส๎มควันไม๎ อัตรา 10 ซีซีตํอน้า
20 ลิตร ทุก 7-10 วัน
๒.๒.๙. ดาวเรือง
การเตรียมแปลงปลูก ดินที่จะใช๎ปลูกดาวเรืองควรเป็นดินที่ระบายน้าได๎ดี เก็บรักษาความชื้นได๎สูง
และมีคําความเป็นกรดเป็นดํางประมาณ 6-5-7.5 ในขณะที่เตรียมดินนั้น ควรใสํปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไป
ด๎วย เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับโครงสร๎างให๎ดินโปรํง ควรขุด กลับหน๎าดินทิ้งไว๎ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อ
ทาลายเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช แปลงควรมีขนาดกว๎างประมาณ 1 เมตร ความยาวตามความเหมาะสมของ
พื้นที่ จากนั้นจึงยํอยดินให๎ละเอียดและปรับหน๎าแปลงให๎เรียบ แล๎วจึงปลูกดาวเรืองโดยให๎แตํละแถวหํางกัน
30 ซ.ม และระยะระหวํางต๎น หํางกัน 30 ซ.ม เชํนกัน ถ๎าพื้นที่ปลูกเป็นแปลงขนาดใหญํ ให๎เว๎นทางเดิน
ระหวํางแปลงประมาณ 80 ซ.ม การดูแลรักษาการรดน้า ในชํางแรกคือตั้งแตํเริ่มปลูกถึงอายุ 7 วัน ควรรดน้า
วันละ 2 ครั้ง เช๎าและเย็นหลังจากนั้นรดน้าวันละครั้งในตอนเช๎าก็พอ และในชํวงที่ดอกเริ่มบานจะต๎องระวัง
อยําให๎น้าถูกดอกดาวเรือง เพราะจะทาให๎ดอกเสียหายและถูกเชื้อโรคเข๎าทาลายได๎งําย การใสํปุ๋ย เมื่อ
ดาวเรืองมีอายุ 15 และ 25 วัน ควรใสํปุ๋ย สูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช๎อนชาตํอหลุม และเมื่อดาวเรืองมีอายุ
35 และ 45 วัน ควรใสํปุ๋ยสูตร15-24-12 อัตรา 1 ช๎อนชาตํอหลุม เชํนกัน การใสํปุ๋ยควรใสํให๎หํางโคนต๎น
ประมาณ 6 นิ้ว โดยฝังลงในดินประมาณครึ่งนิ้ว จากนั้นควรพรวนดินรอบ ๆ โคนต๎นและกลบโคนต๎นไว๎ การใสํ
ปุ๋ยทุกครั้งจะต๎องรดน้าให๎โชกเสมอ การปลิดยอด ควรทาเมื่อดาวเรืองมีอายุ 21-25 วัน ซึ่งเป็นระยะที่
ดาวเรืองมีใบจริงขนาดใหญํประมาณ 4 คูํ และสํวนยอดมีใบเล็ก ๆ ประมาณ 1-2 คูํ ปกติดาวเรืองต๎นหนึ่งควร
ไว๎ดอกประมาณ 8 ดอก จึงจะได๎ดอกที่มีคุณภาพ การปลิดตาข๎าง หลังจากการปลิดตายอดประมาณ 1
สัปดาห์ ตาข๎างจะเริ่มแตกขึ้นใหมํนั้น มียอดที่ยอดและมีตาข๎างเจริญออกมาหรือยัง เมื่อดอกที่ยอดและมีตาข๎าง
เจริญออกมาหรือยัง เมื่อดอกที่ยอดมีขนาดประมาณเทําเมล็ดข๎าวโพด ให๎ปลิดตาข๎างออกให๎หมด เพื่อไมํให๎ตา
ข๎างเจริญเป็นดอกตํอไป ซึ่งจะทาให๎ดอกที่ยอดมีขนาดใหญํ ก๎านดอกยาว และมีขนาดสม่าเสมอ การตัดดอก

๙
กํอนตัดดอกดาวเรืองเพื่อนาไปจาหนํายประมาณ 2-3 วัน ควรใช๎น้าตาลทรายจานวน 15 ลิตร ฉีดพํนใบ
ดาวเรืองทั้งด๎านบนและด๎านลําง จะทาให๎ก๎านดอกแข็งแรงขึ้น จากนั้นจึงทยอยตัดดอก อายุของดาวเรืองที่
สามารถตัดดอกขายได๎คือประมาณ 55-65 วัน หรือให๎สังเกตจากดอกที่ยังมีกลีบดอกตรงกลางเป็นสีเขียว อยูํ
ได๎นานกวําดอกที่บานทั้งหมด ในการตัดดอกนั้นควรตัดให๎ชิดโคนกิ่งให๎มากที่สุด จะทาให๎ก๎านดอกที่ติดมามี
ขนาดยาว
๒.๒.๑๐. ผีเสื้อ
การปลูก เมื่อต๎นกล๎าผีเสื้อมีใบจริงประมาณ 4-5 ใบ หรือมีอายุประมาณ 25-30 วัน ควรปลูกให๎
ใบเลี้ยงอยูํในระดับเดียวกัน กับวัสดุปลูกพอดีเพราะเมื่อรดน้าแล๎ววัสดุปลูกจะยุบตัวลงไปอีกเล็กน๎อย ถ๎าปลูก
ต๎นกล๎าสูงมากอาจทาให๎ต๎นกล๎าล๎มเมื่อต๎นโตขึ้น หลังจากย๎ายปลูกแล๎วอาจไมํจาเป็นต๎องทาที่พรางแสงให๎ต๎น
กล๎าก็ได๎ แตํจะต๎องคอยดูแลการรดน้าต๎นกล๎าหลังย๎ายปลูกให๎ดีในชํวง 2-3 วันแรก ระยะที่เหมาะสมในการ
ปลูกผีเสื้อ คือ 10-15 x 10-15 เซนติเมตร (49-64 ต๎นตํอตารางเมตร) การดูแลรักษาต๎นกล๎าในชํวงหลัง
ย๎ายปลูก ควรรดน้าเช๎าและเย็นโดยให๎ละอองของน้าฝอยละเอียด เมื่อต๎นผีเสื้ อตั้งตัวได๎แล๎วควรให๎น้าอยําง
ทั่วถึงและสม่าเสมอ อยํางน๎อยวันละ 1-2 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความสามารถในการดูดซับน้าของวัสดุปลูกและ
การให๎น้าในตอนเย็น เมื่อย๎ายปลูกได๎ 5-7 วัน สามารถเริ่มให๎ปุ๋ยได๎ ควรใช๎ปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-20 และ 150-15 โดยใช๎ความเข๎มข๎น 150-200 พีพีเอ็มและให๎ความเข๎มข๎น 300 พีพีเอ็ม จนกระทั่งต๎นเจริญเติบโต
เต็มที่และออกดอก ทุกๆ 6 วัน และควรรักษาคําความเป็นกรดดํางของดินที่ 5.5-6.2
๒.๒.๑๑. สร้อยทอง
การปลูก ระยะปลูก 20 x 20 เซนติเมตร หรือ 30 x 30 เซนติเมตร ซึ่งใชตนกลาประมาณ
8,000-10,000 ตน/ไร ควรกลบดินแคกาบใบลางสุดของตนกลา ไมควรกลบถึงยอด เพราะจะทาใหตนกลา
ชะงักการเจริญเติบโต หรืออาจทาใหตนกลาตายได การดูแลรักษา การให๎น้าควรรดน้าสม่าเสมอเชาและ
เย็นจนกวาตนกลาตัง้ ตัวไดดี การใสํปุย เมื่อตนกลาอายุประมาณ 15-20 วันหลังปลูก ใสปุยเคมีสูตรเสมอ เชน
15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไรและใสครั้งตอไปทุกๆ 2 สัปดาหจนกระทั่งเริ่มแทงชอด
อกหรือประมาณ 60 วันหลังปลูก ใช ปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร สรอยทองจะออกดอก
เมื่อมีอายุประมาณ 40-60 วัน เมื่อหมดดอกชุดแรกจะตัดแตงตนโดยการถากหรือใชเครื่องตัดหญาตัดเสมอ
ผิวดินและดูแลรักษาเหมือนเริ่มปลูก ปหนึ่งทาการตัดแตง 2 ครั้ง และจะรื้อปลูกใหมเมื่อมีอายุ 2-3 ปี ขึ้นอยู
กับการปฏิบัติดูแล
๒.๒.๑๒. เสี้ยนฝรั่ง
การปลูก เมื่อต๎นกล๎าเสี้ยนฝรั่งมีใบจริงประมาณ 5-6 ใบ หรือมีอายุประมาณ 35-45 วัน จะเป็น
ระยะที่ต๎นกล๎ามีความเหมาะสมตํอการย๎ายปลูกมาก ควรปลู กให๎ใบเลี้ยงอยูํในระดับเดียวกัน กับวัสดุปลูกพอดี
ระยะที่เหมาะสม คือ 20-25 x 20-25 เซนติเมตร (25-36 ต๎นตํอตารางเมตร) การให๎ปุ๋ยควรใช๎ปุ๋ยเคมีสูตร
20-10-20 ความเข๎มข๎น 300 พีพีเอ็ม ให๎ทุกๆ ครั้งที่มีการให๎น้าให๎ความเข๎มข๎นนี้จนกระทั่งออกดอก
๒.๒.๑๓. ดอกกระดาษ
การปลูก เตรียมแปลงขนาดความกว๎าง 1 เมตร ใสํปุ๋ยคอกหรือหรือปุ๋ยหมัก แกลบ และปูนขาว
ผสมดินปลูก ใช๎ระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร สามารถปลูกได๎ 4 แถว การดูแลรักษา การใสํปุ๋ยเคมีสูตร 1616-16 อัตรา 3 กรัมตํอต๎น หวํานระหวํางแถวใสํทุก 2 สัปดาห์ตํอครั้ง ปุ๋ยทางใบใช๎สูตร 20-20-20 อัตรา
100 กรัม ตํอน้า 20 ลิตร ฉีดพํนทุกสัปดาห์ จนถึงเก็บเกี่ยว การออกดอกนับจากวันเพาะเมล็ดจนออกดอก
ชุดแรก ประมาณ 90 วัน สามารถ เก็บเกี่ยวดอกติดตํอกันได๎นาน 2 เดือน

๑๐
3. กิจกรรมการขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่
เป็นการคัดเลือกไม๎ดอกที่มีศักยภาพที่ได๎จากการทดลองปลูกในพื้นที่โครงการ มาทดลองขยายผลใน
พื้นที่เกษตรกร โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 การสารวจความต้องการตลาดไม้ดอกในพื้นที่และคัดเลือกชนิดไม้ดอกที่จะทาการขยายผล
วิธีการ ดาเนินการสารวจโดยใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิ( Secondary data) จากการสัมภาษณ์ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
และใช๎ข๎อมูลปฐมภูมิ(Primary data) จากเอกสารข๎อมูลของหนํวยงานตํางๆ เชํน กรมสํงเสริมการเกษตร กรม
อุตุนิ ย มวิ ทยาและกรมพัฒ นาที่ดิ น จั ด ทาแบบส ารวจและทดสอบแบบส ารวจในการรวบรวมข๎ อมูล ของ
การตลาดในแตํละจังหวัดภาคใต๎ตอนลําง ความต๎องการไม๎ดอกไม๎ประดับในพื้นที่, ปริมาณการผลผลิตจริงใน
พื้นที่ของแตํละจังหวัดภาคใต๎ตอนลําง (จังหวัดสตูล, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดตรัง, จังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี,
จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดยะลา และที่สํงไปยังมาเลเซีย) และใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมได๎จากการนาเข๎าไม๎
ดอกไม๎ประดับจากดํานตํางๆในพื้นที่ภาคใต๎ตอนลําง ชํวงที่ตลาดมีความต๎องการไม๎ดอกไม๎ประดับมากที่สุดของ
แตํละจังหวัด รวบรวมข๎อมูลการตลาดและการผลิตหน๎าวัว, ดาหลาและเบญจมาศ ในพื้นที่ภาคใต๎ตอนลําง โดย
ศึกษาข๎อมูลดังตํอไปนี้(ข๎อมูลความต๎องการไม๎ดอกไม๎ประดับ, มูลคําไม๎ดอกไม๎ประดับ ข๎อมูลปริมาณการผลิต
ข๎อมูลด๎านการดูแลจัดการการผลิต ข๎อมูลวิธีการจัดจาหนําย และข๎อมูลด๎านการตลาดของเกษตรกร)
สถานที่ดาเนินการ จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และ จังหวัดตรัง
3.2 การขยายผลการผลิตไม้ดอกเชิงการค้าในพื้นที่เกษตรกร
วิธีการ คัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ จากนั้นทาการให๎ความรู๎โดยการอบรม ศึกษาดูงาน และทดลองทา
การผลิตเชิงการค๎า โดยวิธีการปฏิบัติ ใช๎คาแนะนาจากผลการทดลองและคาแนะนากรมวิชาการเกษตร
4. การบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
บันทึกข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านเกษตรศาสตร์ ได๎แกํ ข๎อมูลวันดาเนินการ การวัดการ
เจริญเติบโต การให๎ผลผลิตดอกและองค์ประกอบที่เกี่ยวข๎อง เชํน อายุเก็บเกี่ยว ความยาวก๎านดอก ขนาดดอก
อายุปักแจกัน และปัญหาโรคแมลง
บันทึกข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจสังคม ได๎แกํ ต๎นทุน รายได๎ รายได๎สุทธิ และการยอมรับ
ของเกษตรกร
เวลาและสถานที่ดาเนินการ
เริ่มต้นโครงการ ๒๕๓๗- ๒๕๕๙ ระยะเวลา ๒๒ ปี
สถานที่ดาเนินการ โครงการไม๎ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ พื้นที่หมูํบ๎านปิยะมิตร ๒
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ผลและวิจารณ์ผลการดาเนินงาน
๑. คัดเลือกพื้นที่ วิเคราะห์สภาพพื้นที่ และพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทาแปลงทดสอบ
โครงการไม๎ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตั้งอยูํที่บ๎านปิยะมิตร 2 หมูํ 2 ตาบลตาเนาะแมเราะ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ได๎จัดตั้งขึ้นเป็นหมูํบ๎านยุทธศาสตร์แนวชายแดนไทยมาเลเซีย ซึ่งเดิม
สมาชิกทั้งหมดเคยเป็น อดีตกองทัพปลดเอกประชาชนมาเลเซีย หรือกองทัพคอมมิวนิสต์มาเลเซียนั่นเอง โดย

๑๑
ได๎รับอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2531 ในความรํวมมือของกองทัพภาคที่
4 และกรมป่าไม๎ ให๎เข๎าใช๎ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหํงชาติเบตง ตาบลตาเนาะแมเราะ อาเภอเบตง จังหวัด
ยะลา ใช๎พื้นที่ทั้งหมด 1,200 ไรํ และตั้งชื่อวํา “หมูํบ๎านปิยะมิตร 2” และเข๎ารํวมเป็นผู๎รํวมพัฒนาชาติไทย
ปัจจุบันโครงการไม๎ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีพื้นที่ทั้งหมด 60 ไรํ ประชากรที่อาศัยอยูํใน
หมูํบ๎านปิยะมิตร 2 เดิมกํอนเริ่มต๎นโครงการมีการใช๎พื้นที่เพื่อปลูกยางพาราเป็นพืชหลัก แตํไมํประสบ
ผลสาเร็จและยังไมํมีการปลูกพืชหลักที่แนํนอน มีเพียงการปลูกพืชผัก ซึ่งมีกรรมวิธีในการดูแลรักษาใกล๎เคียง
กั บ การปลู ก ไม๎ ด อกไม๎ ป ระดั บ ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น ไปได๎ ที่ จ ะให๎ เ กษตรกรปลู ก ไม๎ ด อกไม๎ ป ระดั บ ให๎ ป ระสบ
ความสาเร็จได๎ดี เพราะเกษตรกรมีความขยันและพร๎อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง ประชากรปัจจุบัน 41
ครัวเรือน ชาย 43 คน หญิง 44 คน รวม 87 คน
ที่ตั้งและภูมิศาสตร์ สูงจากระดับน้าทะเล 800 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 1๕-3๐ องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพันธ์ 80 เปอร์เซ็นต์ จานวนวันฝนตกเฉลี่ย 135 วัน/ปี

ภาพที่ ๑ ภาพถํายดาวเทียมของพื้นที่โครงการไม๎ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ที่ ตั้ ง ของโครงการไม๎ ด อกเมื อ งหนาว ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จั ง หวั ด ยะลาเมื่ อ
เปรียบเทียบกับคาเมรํอน ไฮแลนด์ แหลํงปลูกไม๎ดอกเมืองหนาวสาคัญของประเทศมาเลเซียที่สํงมาขายยัง
ประเทศไทยพบวํา มีสภาพภูมิ ประเทศและภูมิอากาศใกล๎เคียงกับคาเมรํอน ไฮแลนด์ โดยอาเภอเบตงมีความ

๑๒
สูงจากระดับน้าทะเลน๎อยกวํา 300 เมตร ปริมาณฝนน๎อยกวํา 464.4 มม. วันที่มีฝนตกน๎อยกวํา 62 วัน
อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยต่ากวํา 1.8 °C อุณหภูมิสูงสุดสูงกวํา 11 °C จากข๎อมูลพบวํามีความเป็นไปได๎สูงที่
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา จะเป็นผลิตไม๎ดอกเมืองหนาวได๎ (ตารางที่ ๑)
ตารางที่ ๑ สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เมืองคาเมรํอน ไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย และโครงการไม๎ดอก
เมืองหนาว อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
รายการ
เมืองคาเมรํอน ไฮแลนด์
โครงการไม๎ดอกเมืองหนาว
ประเทศมาเลเซีย*
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา**
ความสูงจากระดับน้าทะเลเมตร
๑,1๐๐
๘๐๐
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C
22.2
๑๕
อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย °C
15.3
๓๐
ปริมาณฝน มม
2,746.0
2,281.6
วันที่มีฝนตกโดยเฉลี่ย
197
135
ที่มา: *https://th.wikipedia.org/ ** กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพที่ ๒ ภาพที่ตั้งโครงการไม๎ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา และ
เมืองคาเมรํอน ไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย

๑๓
การปรับปรุงพื้นที่เพื่อการปลูกพืช ได๎ดาเนินการเก็บตัวอยํางดิน ๔ จุด แล๎ววิเคราะห์ตัวอยํางดิน จาก
ผลคําวิเคราะห์ดิน ได๎ทาการปรับปรุงดินเพื่อปรับคําความเป็นกรดดํางของดิน โดยปรับจาก pH ๕.๒๑ ให๎มี
pH ๖.๕ ซึ่งมีความเหมาะสมตํอการผลิตไม๎ดอก ด๎วยการใช๎ปูนขาว ๑๕5 กิโลกรัมตํอไรํ และใช๎ใสํอินทรีย์วัตถุ
ในจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ข๎อมูลธาตุอาหารจากตัวอยํางดินที่สุํมเก็บภายในพื้นที่โครงการไม๎ดอกเมืองหนาว
ตัวอยําง
๑
๒
๓
๔
เฉลี่ย

pH
๔.๙๐
๕.๔๗
๕.๕๘
๔.๙๐
๕.๒๑

EC(dS/m)
๐.๐๓
๐.๐๔
๐.๐๓
๐.๐๓
๐.๐๓

LR(kg/rai)
๑๗๐
๑๘๐
๑๐๐
๑๗๐
๑๕๕.๐๐

C(%)
๐.๔๕
๑.๒๓
๐.๔๘
๐.๔๕
๐.๖๕

OM(%)
๐.๗๘
๒.๑๑
๐.๘๓
๐.๗๘
๑.๑๓

N(%) Avai.P(mg/kg) Avai.K(mg/kg)
๐.๐๔ ๗๔.๓๙
๒๗.๗๐
๐.๑๑ ๗๗.๖๙
๒๖.๐๐
๐.๐๔ ๓๑.๖๗
๓๖.๓๐
๐.๐๔ ๓๔.๓๙
๒๗.๗๐
๐.๐๖ ๕๔.๕๔
๒๙.๔๓

เนื้อดิน
ดินรํวนปนทราย
ดินรํวนเหนียวปนทราย
ดินรํวนปนทราย
ดินรํวนปนทราย

๒. การทดสอบชนิดไม้ดอกที่เหมาะสมกับพื้นที่
๒.๑. การทดสอบไม้ดอกเมืองหนาวภายใต้โรงเรือนพลาสติกใส
๒.๑.๑. เบญจมาศ
1) อายุเก็บเกี่ยว พบวํา เบญจมาศพันธุ์ Jaguar Red 001 และ Rebonet มีอายุเก็บเกี่ยวปีที่ 1
เร็วที่สุด 104 วัน และ พันธุ์ สโนดอนขาว มีอายุเก็บเกี่ยวช๎าที่สุด 152 วัน ซึ่งคําเฉลี่ยมีอายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ย
1 ปี ที่ 133 วัน และการปลูกในปีท2ี่ พบวําเบญจมาศพันธุ์ Jaguar Red 001 มีอายุเก็บเกี่ยว 108 วัน
2) ข๎อมูลการเจริญเติบโต
ความยาวใบ พบวํา เบญจมาศพันธุ์ Rebonet มีความยาวใบมากที่สุดคือ 10.87 ซม. และพันธุ์ชมพู
หวาน มีความยาวใบน๎อยที่สุดคือ 6.90 ซม.
ความกว๎างใบ พบวํา เบญจมาศพันธุ์ Ragen sunny มีความกว๎างใบมากที่สุดคือ 6.55 ซม. พันธุ์
ชมพูหวาน มีความกว๎างใบน๎อยที่สุดคือ 5.02 ซม.
๓) ข๎อมูลผลผลิต
ความยาวก๎านดอก พบวํา เบญจมาศพันธุ์ Ragen sunny มีความยาวก๎านดอกมากที่สุด คือ 91.64
ซม. สํวนพันธุ์สโนดอนเหลือง มีความยาวก๎านดอกน๎อยที่สุด คือ 63.06 ซม.
ความกว๎างดอก พบวํา เบญจมาศพันธุ์ Rebonet มีความกว๎างดอกมากที่สุดคือ 10.24 ซม. และ
พันธุ์ Ragen sunny และ พันธุ์ชมพูหวาน มีความกว๎างดอกน๎อยที่สุดคือ 5.61 ซม.
ความหนาดอก พบวํา เบญจมาศพันธุ์สโนดอนเหลือง มีความหนาดอกมากที่สุดคือ 2.67 ซม. และ
พันธุ์ Ragen sunny มีความหนาดอกน๎อยที่สุดคือ 1.13 ซม.
สีดอก พบวําเบญจมาศแตํละพันธุ์มีสีดอกแตกตํางกัน โดยในกลุํมสีเหลืองได๎แกํ พันธุ์สโนดอนเหลือง,
Ragen sunny, Golden polark และไรวารี กลุํมสีขาวได๎แกํพันธุ์ สโนดอนขาว, Rebonet และโพลาลิช
กลุํมสีชมพู ได๎แกํ พันธุ์ เรโซมี, ชมพูหวาน และกลุํม สีอื่น ๆ ได๎แกํ พันธุ์ Jaguar Red 001 และ Jaguar
Perple
จานวนดอกตํอชํอ พบวําเบญจมาศกลุํมดอกชํอ พันธุ์ Ragen sunny มีจานวนดอกตํอชํอมากที่สุด คือ
10.6 ดอก/ชํอ และพันธุ์ Jaguar Red 001 มีจานวนดอกตํอชํอน๎อยที่สุด คือ 8.63 ดอก /ชํอ

๑๔
อายุการปักแจกัน พบวํา เบญจมาศพันธุ์ Golden polark และ โพลาลิช มีอายุการปักแจกัน 11 วัน Jaguar
Red 001 ชมพูหวาน เรแกนซันนี่ มีอายุการปักแจกัน 14 วัน และพันธุ์ เรโซมี Rebonet สโนดอนขาว สโน
ดอนเหลือง ไรวารี่ มีอายุการปักแจกัน 16 วัน
ปริมาณผลผลิตตํอต๎น พบวําเบญจมาศพันธุ์เรแกนซันนี่มีปริมาณผลผลิตตํอต๎น 9.53 ดอก รองลงมา
คือ ชมพูหวาน 9.23 ดอก
๓) ราคาขาย พบวํา เบญจมาศมีส องกลุํมคือ 1. พันธุ์ดอกเดียว ราคาขายดอกละ 8-12 บาท 2.
กลุํมดอกชํอ ราคาขายชํอละ 6-9 บาท (ตารางที่ 3 และ 4)

๑๕
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของอายุเก็บเกี่ยว ความยาวใบ ความยาวก๎านดอก ความกว๎างดอก ความหนาดอก (ความสูงดอก) สีดอก จานวนดอกตํอชํอ
อายุการปักแจกัน ปริมาณผลผลิตตํอต๎น ราคาขายของเบญจมาศพันธุ์ตําง ๆ (ปีที่ 1)
กรรมวิธี

อายุเก็บ
เกี่ยว
( วัน )
1. เรโซมี
138 d
108 f
2. Rebonet
3. สโนดอนขาว
152 a
4. สโนดอนเหลือง
148.5 b
5. ไรวารี่
150 ab
6. Jaguar Red 001 108 f
7. ชมพูหวาน
120 e
8. เรแกนซันนี่
143 c
ค่าฉลี่ย
133.44
Cv %
1.49

ความยาว
ใบ (ซม.)
8.99 c
10.87 a
7.61 e
10.20 b
7.90 d
7.96 d
6.90 f
10.78 a
8.90
0.83

ความกว้างใบ ความยาว
(ซม.)
ก้านดอก (ซม.)
6.19 c
6.60 b
5.14 f
6.73 ab
5.99 d
5.49 e
5.02 f
6.81 a
6.00
1.77

79.95 c
83.03 b
63.49 f
63.06 f
83.61 b
66.47 e
74.89 d
91.64 a
75.77
2.17

ความ
กว้างดอก
(ซม.)
9.51 cd
10.24 a
9.59 bc
9.78 b
9.32 d
8.16 e
5.61 f
5.61 f
8.48
1.78

ความหนาดอก
(ความสูงดอก)
(ซม.)
2.48 a
2.48 a
2.49 a
2.67 a
2.48 a
1.62 b
1.16 b
1.13 b
2.06
18.34

สีดอก
สีชมพู
สีขาว
สีขาว
สีเหลือง
สีเหลือง
สีแดงเข๎ม
สีชมพู
สีเหลือง
-

จานวนดอก
ต่อช่อ
(ดอก)
1
1
1
1
1
8.63
10
10.6
1, 9.74
-

อายุการ
ปริมาณ
ปักแจกัน ผลผลิตต่อต้น
(วัน)
(ดอก)
16
2.18 d
16
2.33 d
16
2.16 d
16
2.54 cd
16
2.98 c
14
6.63 b
14
9.23 a
14
9.53 a
15.25
4.70
7.59
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ราคาขาย
(บาท)
12
12
12
12
12
9
8
8
10.63
-

๑๖
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ของอายุเก็บเกี่ยว ความยาวใบ ความยาวก๎านดอก ความกว๎างดอก ความหนาดอก (ความสูงดอก) สีดอก จานวนดอกตํอชํอ
อายุการปักแจกัน ปริมาณผลผลิตตํอต๎น ราคาขายของเบญจมาศพันธุ์ตําง ๆ (ปีที่ 2)
กรรมวิธี

อายุเก็บ
เกี่ยว
( วัน )
1.Golden polark 138 d
2. โพลาลิช
148.5 b
3. ไรวารี่
150 ab
4. Jaguar Red 001 108 f
5. ชมพูหวาน
120 e
6. เรแกนซันนี่
143 c
คําฉลี่ย
133.44
Cv %
1.49

ความยาว
ใบ (ซม.)
8.99 c
10.20 b
7.90 d
7.96 d
6.90 f
10.78 a
8.90
0.83

ความกว้างใบ ความยาว
(ซม.)
ก้านดอก (ซม.)
6.19 c
6.73 ab
5.99 d
5.49 e
5.02 f
6.81 a
6.00
1.77

79.95 c
63.06 f
83.61 b
66.47 e
74.89 d
91.64 a
75.77
2.17

ความ
กว้างดอก
(ซม.)
9.51 cd
9.78 b
9.32 d
8.16 e
5.61 f
5.61 f
8.48
1.78

ความหนาดอก
(ความสูงดอก)
(ซม.)
2.48 a
2.67 a
2.48 a
1.62 b
1.16 b
1.13 b
2.06
18.34

สีดอก
สีเหลือง
สีขาว
สีเหลือง
สีแดงเข๎ม
สีชมพู
สีเหลือง
-

จานวนดอก
ต่อช่อ
(ดอก)
1
1
1
8.63
10
10.6
1, 9.74
-

อายุการ
ปริมาณ
ราคาขาย
ปักแจกัน ผลผลิตต่อต้น (บาท)
(วัน)
(ดอก)
11
2.18 d
8
11
2.54 cd
8
16
2.98 c
8
14
6.63 b
6
14
9.23 a
6
14
9.53 a
6
15.25
5.5
10.63
7.59
-
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๑๗
๒.๑.๒. กุหลาบ
การทดสอบพัน ธุ์กุห ลาบที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในภาคใต๎ ดาเนินการปลูกทดสอบภายใต๎โรงเรือน
พลาสติกใส โดยใช๎กุหลาบพันธุ์การค๎าจากตํางประเทศที่ผํานการทดสอบพันธุ์จากศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จานวน
6 พันธุ์ คือพันธุ์ Grand gala Dallus, พันธุ์ Nicole, พันธุ์ Yonina, พันธุ์ Veag, พันธุ์ Notrass และพันธุ์ Golden
moriga ผลจากการเก็บตัวอยํางดอกกุหลาบทั้ง 6 พันธุ์ ปรากฏดังนี้
๑) ความยาวก๎านดอกจะอยูํระหวําง 25-56 เซนติเมตร
๒) เส๎นผําศูนย์กลางของก๎านดอกระหวําง 3.7-6.3 มิลลิเมตร
๓) ขนาดดอกตูมอยูํระหวําง 2-4 เซนติเมตร (ตารางที่5)
อยํางไรก็ตามแม๎วําพันธุ์ Grand gala ซึ่งมีความกว๎างสูงสุด (56.04 เซนติเมตร ) และมีอายุการปัก
แจกันนานเพียง 6 วัน แตํความแข็งแรงจะด๎อยกวําพั นธุ์ Dellus ซึ่งมีความยาวก๎าวดอก 40 เซนติเมตร และ
เส๎นผําศูนย์กลางก๎านดอก 4.9 มิลลิเมตร และขนาดดอกตูมที่ใกล๎เคียงกัน มีอายุการปักแจกันนาน 8 วัน นอกจากนี้
พันธุ์ Dallus มีสีแดงเข๎ม จะได๎รับการยอมรับของตลาดมากกวํา
ตารางที่ 5 ความยาวก๎านดอก ขนาดก๎านดอก ขนาดดอกตูม ขนาดดอกบาน อายุปักแจกันของกุหลาบพันธุ์ Grand
gala Dallus Nicole Yorina Vega และ Golden Momiga
พันธุ์
ความยาว Øก้านดอก ขนาดดอกตูม Øดอกบาน อายุปัก
ก้าว(ซม.)
(มม.)
กว้างx ยาว
(ซม.)
แจกัน
(วัน)
1.Grand gala (สีแดง)
56.04
5.8
2.12 x 3.68
12.0
6
2.Dallus (แดง)
40.11
4.9
2.25 x 3.26
13.5
8
3.Nicole (แดง)
41.91
3.7
2.01 x 2.89
10.7
5
4.Yonina (ขาว)
34.95
5.4
2.33 x 3.96
13.5
6
5.Vaga (ขาว)
25.23
6.3
2.93 x 4.0
13.0
8
9.7
6.GoldenMoniga (เหลือง)
47.35
4.4
1.89 x 3 49
7
๒.๑.๓. ลิลลี่
การผลิตลิลลี่เป็นไม๎ตัดดอกรุํนที่ 1 นาหัวพันธุ์มาจากตํางประเทศ จานวน 3 พันธุ์ คือ พันธุ์ Simplon
(ดอกสีเหลือง) Acapulco (ดอกสีชมพู) และ Solernio (ดอกสีขาว) ทาการปลูกภายใต๎โรงเรือนหลังคาพลาสติก
ทดสอบรุํนที่ 1 ปลูกในเดือน พฤษภาคม 2543 และเก็บเกี่ยวดอกเมื่อ เดือนสิงหาคม 2544 และรุํนที่ 2 ปลูกใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2544 และเก็บเกี่ยว เมื่อเดือนเมษายน 2544
ผลการทดสอบรุํนที่ 1 พบวําพันธุ์ Simplon มีลักษณะเตี้ยกวําทั้ง 2 พันธุ์ คือมีความสูงเฉลี่ยเมื่อเก็บเกี่ยว
ประมาณ 30 เซนติเมตรและมีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยเร็วกวําทั้ง 2 พันธุ์ คือ 7-10 วัน โดยพันธุ์ Acapulco มี
ความสูงในชํวงเก็บเกี่ยวสูงสุด 73 เซนติเมตร อยํางไรก็ตามทั้ง 3 พันธุ์มีเส๎นผําศูนย์กลาง ก๎านชํอ จานวนดอกตํอชํอ
หรืออายุการปักแจกันที่ใกล๎เคียงกัน คือ เส๎นผําศูนย์กลางก๎านชํอ 4.5-5.5มิลลิเมตร จานวนดอกตํอชํอ 6 ดอก
และอายุการปักแจกัน 9-10 วัน (ตารางที่ 6)

๑๘
ตารางที่ 6 ความสูงต๎นเมื่อเก็บเกี่ยวขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง ก๎านชํอดอก อายุเก็บเกี่ยว จานวนดอกตํอชํอ จานวน
ดอกที่บานเมื่อปักแจกัน และอายุปักแจกัน (รุํน 1)
พันธุ์
Simplon
Acapulco
Solernio

ความสูง
(ซม.)เมื่อ
เก็บเกี่ยว
30.0
73.0
57.0

เส้นผ่าศูนย์กลาง อายุเก็บ
ก้านช่อ (มม.) เกี่ยว (วัน)
4.5
5.5
5.0

55
62
69

จานวนดอก จานวนดอก
ต่อช่อ
บานเมื่อปัก
แจกกัน
6
6
6
5
6
5

อายุปัก
แจกัน(วัน)
9
10
10

สาหรับผลการทดสอบการปลูกลิลลี่ รุํนที่ 2 ที่ได๎จากการเก็บหัวพันธุ์รุํนที่ 1ในห๎องเย็นนาน 2 เดือนแล๎ว
นามาปลูกพบวําความสูงของทั้ง 3 พันธุ์ ต่ากวํารุํนที่ 1 จากการสังเกตพบวํา ต๎นลิลลี่ ทั้ง 3 พันธุ์เจริญจากหัวยํอย
ซึ่งแตกตํางจากรุํนที่ 1 ซึ่งต๎นจะแตกตํางจากหัวใหญํในรุํนที่ 2 นี้ พันธุ์ Simplon ยังคงมีความสูงน๎อยที่สุดและมี
อายุการเก็บเกี่ยว 50 วัน หลังจากปลูกเร็วกวําทั้ง 2 พันธุ์ 10-20 วัน แตํมีเพียงดอกชํอเพียง 1 ดอก และมีอายุ
การปักแจกันสั้นที่สุดคือ 7 วัน ขณะที่พันธุ์ Acapulco มีเส๎นผําศูนย์กลางก๎านชํอ 5 มิลลิเมตร อายุเก็บเกี่ยวปาน
กลาง คือ 60 วัน มีจานวนดอกชํอ 3 ดอก แตํมีอายุปักแจกันนานที่สุด คือ 10 วัน (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ความสูงต๎นเมื่อเก็บเกี่ยว ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางก๎านชํอดอก อายุเก็บเกี่ยว จานวนดอกตํอชํอ และ
อายุปักแจกันของลิลลี่พันธุ์ Simplon , Acapulco และ Solernio ที่ปลูกด๎วยหัวพันธุ์ รุํนที่ 2
พันธุ์
ความสูง เส้นผ่าศูนย์กลางก้านช่อ อายุเก็บเกี่ยว จานวนดอกต่อ
อายุปัก
(ซม.)
(มม.)
(วัน)
ช่อ
แจกัน
Simplon
29.6
4.0
50
1
7
Acapulco
53.2
5.0
60
3
10
Solernio
37.2
4.8
70
3
9
๒.๑.๔. หน้าวัว
ผลการทดสอบสรุปดังนี้
1) ขนาดดอก ความยาวดอก หน๎าวัวพันธุ์ เปลวเทียนภูเก็ต
ซม.
สํวนพันธุ์ Acropolis มีความยาวดอกน๎อยที่สุด คือ 3.888 ซม.
Acropolisมีความกว๎างดอกน๎อยที่สุด คือ 2.865 ซม.
2) ขนาดปลี ความยาวปลี พบวํา หน๎าวัวพันธุ์เปลวเทียนภูเก็ต มีความยาวปลีมากที่สุด คือ 5.790 ซม. สํวน
พั น ธุ์ ด วงสมร มี ค วามยาว ปลี น๎ อ ยที่ สุ ด คื อ 2.870 ซม. คว ามกว๎ า งปลี พบวํ า หน๎ า วั ว ทุ ก สายพั น ธุ์
3) ความยาวก๎านดอกหน๎าวัวพันธุ์ Acropolis มีความยาวก๎านดอกมากที่สุด คือ 19.400 ซม. และพันธุ์
เปลวเทียนภูเก็ต มีความยาวก๎านดอก น๎อยที่สุด คือ 16.250 ซม.
4)
พันธุ์
มีจานวนดอกตํอต๎นตํอปีมากที่สุด 5.100 ดอก และ
พันธุ์ Acropolis มีจานวนดอกตํอต๎นตํอปีน๎อยที่สุด คือ 3.925 ดอก มีความแตกตํางกันทางสถิติ

๑๙
5) อายุการปักแจกัน หน๎าวัวพันธุ์ขาวนายหวาน และเปลวเทียนภูเก็ต มีอายุการปักแจกันมากที่สุด คือ
8.0 วัน และพันธุ์ดวงสมร มีอายุการปักแจกันน๎อยที่สุด คือ 6.7 วัน มีความแตกตํางกันทางสถิติ
6) จานวนต๎นตํอกอ หน๎าวัวพันธุ์เปลวเทียนภูเก็ต มีจานวนต๎นตํอกอมากที่สุด คือ 2.500 ต๎น และพันธุ์
ขาวนายหวาน มีจานวนต๎นตํอกอน๎อยที่สุด คือ 1.250 ต๎น
7. จานวนต๎นคงเหลือ หน๎าวัวพันธุ์เปลวเทียนภูเก็ต มีจานวนต๎นคงเหลือมากที่สุด คือ 24.500 ต๎น และ
พันธุ์ Acropolis มีจานวนต๎น คงเหลือน๎อยที่สุด คือ 20.500 ต๎น (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ของ
แจกัน
กรรมวิธี

ขนาดดอก
ความยาว ความกวา

ซม.
4.830 d
1. สมร
5.128 c
2.
5.655 b
3. ขาว
4. Acropolis
3.888 e
5. เปลวเทียนภูเก็ต 7.870 a
1.367
C.V. %

ซม.
4.020 b
3.990 b
4.585 a
2.865 c
3.720 b
4.970

อายุการปัก
พันธุ์ตําง ๆ
ขนาด
ความยาว ความกวา

ซม.

ซม.

2.870 c 0.663
3.433 b 0.780
3.170 bc 0.783
3.143 bc 0.640
5.790 a 0.685
5.278
17.618

ความยาว
กานดอก

จานวนดอก
อ น อ

ซม.
16.750 c
16.800 c
18.450 b
19.400 a
16.250 c
3.210

4.750 c
4.875 bc
5.100 a
3.925 d
4.950 ab
2.559

อาย ก
จกน
วัน
6.725 b
6.800 b
8.000 a
7.000 b
8.000 a
3.852

จานวน
น อกอ

จานวน น
ค อ

1.325 b
1.300 b
1.250 b
1.400 b
2.500 a
7.426

23.500 a
21.000 b
24.250 a
20.500 b
24.500 a
6.666

คําเฉลี่ยที่ตามด๎วยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง มีคําไมํแตกตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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๒.๑.๕. เยอบีร่า
การปลูกทดสอบเยอบีรําสายพันธุ์ยุโรป พันธุ์ดอกสีแดงไส๎ดาที่ขยายพันธุ์ด๎วยการแยกหนํอ จานวน 22
ต๎นปลูกเมื่อเดือน ธันวาคม 2542 จากการเก็บข๎อมูลดอกเยอบีรําเมื่อเดือน มิถุนายน 2543-มิถุนายน 2544
พบวํามีจ านวนดอกเฉลี่ ย ทั้ งหมด 19 ดอกตํอต๎นความยาวก๎า นดอกเฉลี่ ยทั้งหมด 6.3 มิล ลิ เมตร ขนาด
เส๎นผําศูนย์กลางของดอก 9.93 เซนติเมตร ความกว๎างของดอกชั้นในเฉลี่ย 1.50 เซนติเมตร (ตารางที่ 9 )
ตารางที่ 9 แสดงผลผลิตเฉลี่ยตํอต๎น(จานวนดอก) และคุณภาพของดอกเยอบีรําที่ขยายพันธุ์ด๎วยวิธีการแยกหนํอ
ลักษณะ
ค่าเฉลี่ย
จานวนดอกตํอต๎น
19.18
ความยาวก๎าวดอก (ซม.)
53.31
ขนาดก๎านดอก (มม.)
6.30
เส๎นผําศูนย์กลางดอก(ซม.)
9.93
ความกวํางของดอกชั้นนอก (ซม.)
3.48
ความกว๎างของดอกชั้นใน (ซม.)
1.50

สาหรับคุณภาพของดอกพบวํา จานวนดอกที่มีคุณภาพเฉลี่ย 14 ดอกคิดเป็นร๎อยละ 75.8 เมื่อคัดแยก
เกรดแล๎วจะได๎เกรด A เฉลี่ย 8 ดอก เกรด B เฉลี่ย 4 ดอก และเกรด C เฉลี่ย 4 ดอก โดยมีตกเกรดเฉลี่ย 5 ดอก
(ตารางที่ 10 )

๒๐
ตารางที่ 10 แสดงผลผลิตเฉลี่ยและคุณภาพดอก
ลักษณะ
ผลผลิตจานวนดอกตํอต๎อ
จานวนดอกดี
เปอร์เซ็นต์ดอกดี
คุณภาพดอก
เกรด A
เกรด B
เกรด C
ตกเกรด

คุณภาพดอก
19.59
14.45
75.8
8.45
4.32
1.68
5.14

หมายเหตุ ดอกที่ตกเกรด มีก๎านโค๎งงอ ดอกไมํบานเนื่องจากเพลี้ยไฟทาลายและดอกที่มีขนาดเล็กกวํา 7.5ซม.
๒.๒. การจัดทาแปลงต้นแบบไม้ดอกเมืองหนาวเพื่อการท่องเที่ยวในสภาพกลางแจ้ง
๒.๒.๑. แกลดิโอลัส (Gladiolus)
ผลการจัดทาแปลงต๎นแบบพบวําเป็นไม๎ดอกที่เจริญเติบโตได๎ดี ในสภาพอากาศหนาว การดูแลรักษางําย
จะเริ่มออกดอกเมื่อปลูกไปแล๎วประมาณ 60-75 วัน ดอกแกลดิโอลัสจะทยอยบานทีละดอก ทาให๎สามารถปัก
แจกันได๎เป็นเวลาหลายวัน โดยเฉพาะพันธุ์ Shiloh จะออกดอกกํอนพันธุ์อื่นๆ หลังจากการปลูกความยาวก๎านดอก
เฉลี่ย 120 เชนติเมตร จานวนดอกตํอชํอเฉลี่ย 9-10 ดอก
จากการเปรียบเทียบขนาดหัวพันธุ์ พบวํา ขนาดหัวที่เหมาะสมที่จะนามาใช๎ในการปลูกคื อ ขนาด ๘๑๐ ซม. ซึ่งทาให๎มคี วามยาวก๎านดอก ๘๕-๙๐ ซม. และมีจานวนดอกยํอย ๘ และ ๙ ดอก(ตารางที่ ๑1)
อยํางไรก็ตาม พบการระบาดของโรคหัวเนํา Fusarium rot ระบาดมาก จึงต๎องมีการวางแผนการ
ป้องกันกาจัดโรคตามคาแนะนาทางวิชาการเกษตร
ตารางที่ ๑1 ข๎อมูลขนาดหัวพันธุ์ ความยาวก๎านดอกและจานวนดอกยํอยของแกลดิโอลัส
ขนาดหัวพันธุ์
ความยาวก้านดอก(ซม.)
จานวนดอกย่อย(ดอก)
12 ซม.
120
10-12
10-12 ซม.
100-120
10-12
10 ซม.
90-100
10
8-10 ซม.
85-90
8,9
6-8 ซม.
65-70
8,9
4-6 ซม.
65-70
8
๒.๒.๒. ว่านสี่ทิศ
พบวําวํานสี่ทิศจะออกดอกปีละ 1 ครั้ง เมื่อเข๎าหน๎าแล๎งจะทิ้งใบหมดแล๎วจึงออกดอก ดอกที่ออกจะมี
ขนาดใหญํ เฉลี่ย 9-10 เซนติเมตร วัดจากเส๎นผํานศูนย์กลางดอก ความยาวของก๎านดอกประมาณ 30 เซนติเมตร

๒๑
และผลจากการปลูกหัววํานสี่ทิศลงถุงชาขนาดใหญํ ใช๎เวลา 60 วัน จึงออกดอก ซึ่งใช๎ระยะเวลาสั้นกวําปลูกลง
แปลง เพราะการปลูกในถุงสามารถควบคุมปริมาณน้าและปุ๋ยได๎ตามต๎องการ
๒.๒.๓. ซัลเวีย
พบวําพันธุ์ที่ปลูก 5 พันธุ์ คือ Hot joe ดอกสีแดง, Sizzler light purple ดอกสีมํวง ,Cleopatra
salmon ดอกสีส๎ม ,Cleopatra white ดอกสีขาว, Cleopatrapurple ดอกสีมํวง พบวํา พันธุ์ Hot joe ดอกสีแดง
เจริญเติบโตได๎ดี ทนตํอสภาพอากาศ เมื่อดอกแกํเต็มที่มเี ปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดสูง คัดเลือกเมล็ดเก็บไว๎ปลูกทดสอบ
ตํอไปได๎ ระยะตั้งแตํปลูกจนถึงออกดอกใช๎เวลาประมาณ 90 วัน หลังจากได๎ดอกรุํนแรกแล๎ว ทาการตัดแตํง ต๎น
ดูแลรักษาโดยการให๎ปุ๋ยให๎น้าอยํางสม่าเสมอจนสามารถได๎ดอกรุํนที่ 2-3 รุํน แล๎วทาการปลูกใหมํ เป็นไม๎ดอกที่
เหมาะสาหรับใช๎ประดับแปลงให๎มีความสวยงาม จากการปลูกในพื้นที่ราบอากาศร๎อนกับการปลูกในพื้นที่หมูํบ๎านปิ
ยะมิตร 2 ซึ่งมีอากาศเย็นในชํวงเช๎าและกลางคืน พบวําเมื่อปลูกในพื้นที่อากาศหนาวจะเจริญเติบโตเร็ว ให๎ดอกดก
สีสวยเข๎ม แตกทรงพุํมกว๎างกวําแปลงที่ปลูกในพื้นที่ราบ ซึ่งจะเจริญเติบโตช๎า และให๎ดอกไมํดก สํวนพันธุ์อื่นๆไมํ
ทนตํอสภาพอากาศ อีกทั้งเปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดต่ามาก
๒.๒.๔. ดอกกระดาษ
พบวําพันธุ์ที่ปลูก 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ Tall double giant flower mix เป็นพันธุ์ต๎นสูง ดอกคละสี และ
พันธุ์ Bright bigini mix เป็นพันธุ์ ต๎นเตี้ย ดอกคละสี เริ่มเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 90-120 วัน หลังจากย๎ายปลูกพันธุ์
Bright bigini mix มีความสูงต๎นประมาณ 30 เซนติเมตร มีขนาดเส๎นผําศูนย์กลางของดอก 1.5-2 นิ้ว ดอกมีสีสด
คละสี ได๎แกํ แดง ชมพู หรือส๎ม เป็นต๎น เหมาะสาหรับทาดอกไม๎แห๎ง สํวนพันธุ์ Tall double giant flower mix มี
ความสูงของต๎นประมาณ 90 เซนติเมตร ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางดอก 1.5-2 นิ้ว เชํนเดียวกัน สีดอกคละหลายสี
เหมาะสาหรับเป็นไม๎ตัดดอก เนื่องจากมีก๎านดอกยาว
๒.๒.๕. บานไม่รู้โรย
พบวําพันธุ์ที่นามาทดสอบมี 3 สี คือ สีแดง สีชมพู และสีขาว (ไม๎ดอกประจาถิ่น) ผลปรากฏวําพันธุ์
พื้นเมืองสามารถเจริญเติบโตให๎ดอกดี และมีดอกบานทนทานกวําพันธุ์การค๎า
๒.๒.๖ รักแรก
พบวําพันธุ์ Figaro mix มีต๎นเป็นพุํมเตี้ย รักแรกเจริญเติบโตได๎ดีในสภาพอากาศหนาว สีสันของดอกสด
กลีบดอกมีทั้งชั้นครึ่งและดอกซ๎อน ดอกแห๎ง จะติดเมล็ด สามารถใช๎ขยายพันธุ์ตํอไปได๎อีกทั้งยังสร๎างหัวใต๎ดินนามา
ปลูกใหมํได๎อีก รักแรกเหมาะสาหรับประดับแปลง หรือใช๎เป็นไม๎กระถาง
๒.๒.๗. สร้อยไก่
พบวําพันธุ์ Fairy Fountain Kewpie Mix มาทดสอบปลูกปรากกฎวําไมํทนทานแดดและฝน
เปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดน๎อยเหมาะสาหรับใช๎ประดับแปลง หรือทาเป็นไม๎กระถาง
๒.๒.๘. กระเจียว
พบวํากระเจียวมีการเจริญเติบโตดี เมื่อใช๎ระยะปลูก 30X40 เซนติเมตร หลังจากปลูกไปแล๎วประมาณ
120 วัน จะออกดอก มีดอกออกมาจากระหวํางใบ สามารถตัดดอกตํอเนื่องไปได๎อีกประมาณ 2-3 เดือน หลังจาก
นั้นปลํอยให๎ต๎นกระเจียวแห๎งยุบตัว จึงขุดรื้อแปลงเพื่อเก็บหัวพันธุ์ไว๎ปลูกตํอไป สํวนใหญํกระเจียวจะทิ้งใบพักตัว
ในชํวงหน๎าแล๎ง (เดือน ม.ค.-เม.ย)
๒.๒.๙. ฮอลลีฮ๊อค

๒๒
พบวําฮอลลี ฮ๏อคสามารถเจริ ญเติบโตได๎ดีในสภาพอากาศหนาว สามารถปลูกได๎ ทุกฤดูกาล เหมาะ
สาหรับใช๎ปลูกประดับแปลงและอาคารสถานที่
๒.๒.๑๐. ดาวเรือง
พบวํ า พั น ธุ์ ที่ น ามาทดสอบ มี พั น ธุ์ ด อกสี ส๎ ม พั น ธุ์ สี เ หลื อ ง พั น ธุ์ สี เ หลื อ งเตี้ ย พั น ธุ์ สี แ ดงต๎ น เตี้ ย
เจริญเติบโตได๎ดี ดูแลรักษางําย โรคและแมลงไมํคํอยรบกวนมากนัก พบเพลี้ยไฟในชํวงหน๎าร๎อน สามารถปลูกเป็นไม๎
ตัดดอกได๎
๒.๒.๑๑. ผีเสื้อ
พบวําพันธุ์ที่นามาทดสอบมี 2 สี คือ สีแดงและสีชมพู ขยายพันธุ์งําย เหมาะที่จะปลูกประดับแปลงและ
ผลิตไม๎ดอกกระถาง
๒.๒.๑๒. สร้อยทอง
พบวําสร๎อยทองเป็นประเภทไม๎ตัดดอก ปลูกงําย เจริญเติบโตดีและแตกกอเร็ว สามารถเก็บหนํอเพื่อ
ขยายพันธุ์ได๎ดีมาก สามารถเจริญเติบโตได๎ดี ปลูกงําย แตกกอได๎ดี ซึ่งเมื่อฝนตกชุกดอกจะโรยเร็ว ศัตรูที่เข๎ามา
ทาลายไมํมาก โรคที่พบสํวนมากเกิดจากเชื้อรา เนื่องจากสภาพอากาศมีความชื้นสูง
๒.๒.๑๓. เสี้ยนฝรั่ง
การนาพันธุ์คลีโอมีมิกซ์ (Cleome Mix) มาทดสอบปลูกพบวําไมํทนทานตํอสภาพฝนตกชุก และมี
หนอนมากัดทาลายดอก จึงไมํแนะนาให๎ปลูก
๓. การสารวจความต้องการตลาดไม้ดอกในพื้นที่และคัดเลือกชนิดไม้ดอกที่ทาการขยายผล
๓.๑ การสารวจตลาดไม้ดอกไม้ประดับ พบวําตลาดไม๎ดอกไม๎ประดับในพื้นที่ภาคใต๎ตอนลํางและแหลํง
กระจายไม๎ดอกไม๎ประดั บในพื้นที่ภาคใต๎ตอนลําง คือตลาดอาเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา มีผู๎ประกอบการค๎าไม๎
ดอกไม๎ประดับ จานวน ๒๕ ราย(ได๎จากการสัมภาษณ์) เป็นผู๎ประกอบการนาเข๎าและกระจายไม๎ดอกไม๎ประดับราย
ใหญํ จานวน ๔ ราย ซึง่ พบวําไม๎ดอกไม๎ประดับที่ตลาดนิยมมากที่สุด คือเบญจมาศ รองลงมาคือกล๎วยไม๎สกุลหวาย,
ไม๎ใบ, หน๎าวัว และแอสเตอร์ ไม๎ดอกที่นาเข๎ามาใช๎ในพื้นที่ภาคใต๎ตอนลํางผํานตลาดอาเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา
สํวนใหญํมาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นดอกเบญจมาศ โดยนาเข๎ามาทางดํานสะเดา จังหวัดสงขลา, ดํานเบตง
จังหวัดยะลา และขนสํงทางไปรษณีย์ คิดเป็นจานวน ๒,๒๓๒,๖๙๐ กิโลกรัม มีมูลคํา ๔๕,๘๖๗,๙๐๑ บาท สํวน
ดอกไม๎อื่นๆ ๒๒๔,๖๘๖ กิโลกรัม มูลคํา ๔,๓๖๒,๔๖๖ บาท (ตารางที่ ๑2)
ตารางที่ ๑2 การนาเข๎าไม๎ดอกไม๎ประดับจากแหลํงตํางๆในพื้นที่ภาคใต๎ตอนลําง
แหล่งนาเข้า
ดอกเบญจมาศ
ดอกไม้อื่นๆ
ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท)
ดํานสะเดา จังหวัดสงขลา(มาเลเซีย)
๒๐๙,๑๐๒
๕,๑๔๓,๖๘๗
๓๙,๗๔๒
๑,๐๗๐,๔๑๖
ดํานเบตง จังหวัดยะลา (มาเลเซีย)
๖๗๔,๘๙๕
๑๓,๑๔๙,๑๗๐
๑๕๒,๖๐๔
๒,๒๑๐,๙๕๐
นามาจากภาคอื่นๆในประเทศ
๗๘๖,๔๙๓
๑๗,๗๕๖,๖๔๔
ขนสํงไปรษณีย(์ มาเลเซีย)
๕๖๒,๒๐๐
๙,๘๑๘,๔๐๐
ขนสํงไปรษณีย(์ ในประเทศ)
๓๒,๓๔๐
๑,๐๘๑,๑๐๐
รวม
๒,๒๓๒,๖๙๐ ๔๕,๘๖๗,๙๐๑
๒๒๔,๖๘๖
๔,๓๖๒,๔๖๖
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจเกษตรจังหวัดยะลา สรุปรายงานการนาเข๎าและสํงออกผลผลิตทางการเกษตร(๒๕๕๖)

๒๓
สํวนปริมาณการจัดจาหนํ ายดอกไม๎ของผู๎จาหนํายไม๎ดอกไม๎ประดับ ที่ตลาดอาเภอหาดใหญํ จังหวัด
สงขลา และจังหวัด ยะลา พบวํา จ านวนการใช๎ ขึ้นอยูํกับชํวงเทศกาลและความต๎องการของลูกค๎าในแตํละพื้นที่
กลําวคือใช๎มากในเดือนกันยายน มีนาคม และเมษายน ตามลาดับ และภาพรวมเบญจมาศยังเป็นไม๎ดอกที่มีการใช๎
มากที่สุด (ตารางที่ ๑3)
ตารางที่ ๑3 ข๎อมูลการสัมภาษณ์ผู๎จาหนํายไม๎ดอกไม๎ประดับในพื้นที่ภาคใต๎ตอนลําง
ชนิดพืช
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ปริมาณไม๎ดอกที่ใช๎ในแตํละเดือน (กา, มัด)
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

กล๎วยไม๎ ๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๔๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐
เบญจมาศ ๗๐๐ ๖๐๐ ๑,๐๐๐ ๖๐๐ ๗๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐
หน๎าวัว ๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
ดาหลา* ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๖๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๔๐๐
อื่นๆ
๒๕๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๒๐๐
รวม
1,670 1,420 2,020 1,920 1,820 1,470 1,670 1,620
ที่มา : ผู๎ขายดอกไม๎ในจังหวัดยะลา จานวน ๑๕ ราย และ อาเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ๑๐ ราย

รวม
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

๔๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐
๑,๐๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐
๔๐๐ ๒๐๐ ๑๕๐
2,120 1,520 1,470
(*จานวนดอกดาหลา)

ธ.ค.

๓๐๐
๑๒,๐๐
๒๐
๗๐๐
๕๐๐
1,520

๔,๔๐๐
๗,๕๐๐
๒๔๐
๕,๓๐๐
๒,๘๐๐
๒,๐๒๔๐

สรุปผลการสารวจแสดงให๎เห็นวําเบญจมาศเป็นไม๎ดอกที่ตลาดมีความต๎องการสูง การขยายผลการพัฒนาไม๎
ดอกจากงานทดลองในพื้น ที่โ ครงการไม๎ ดอกเมื องหนาวสูํ ก ารผลิ ต เชิง การค๎า จึง ได๎ เ ลื อ กการขยายผลการผลิ ต
เบญจมาศเพื่อการค๎า
๓.๒ การขยายผลการผลิตเบญจมาศเชิงการค้าในพื้นที่เกษตรกร
ขั้นตอนการขยายผลได๎ให๎ความรู๎แกํเกษตรกร โดยการฝึกอบรมวิธีปฏิบัติตามคาแนะนาของกรม
วิชาการเกษตรที่นามาใช๎ในการปฏิบัติงานในโครงการไม๎ดอกเมืองหนาว จัดการศึกษาดูงานแปลงต๎นแบบและนา
วิธีการไปปฏิบัติจริง พร๎อมมีการปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของเกษตรกร ปัจจุบันมีจานวน ๑๑ ราย
สามารถสรุปผลการยอมรับของเกษตรกรดังนี้
๓.๒.๑ เกษตรกรยอมรับการทาโรงเรือนหลังคาโค๎งอุโมงค์สูงแบบหลายโรงตํอกัน เพราะแปลงเกษตรกร
เป็นแปลงใหญํมีพื้นที่ตํอกัน งํายตํอการจัดการเตรียมแปลงปลูก, ระบบน้า และการให๎แสงสวํางแกํเบญจมาศ ซึ่ง
เป็นการลงทุนที่คุ๎มกวําการสร๎างโรงเรือนแบบแยกโรง
๓.๒.๒ เกษตรกรยอมรับพันธุ์เบญจมาศดอกเดี่ยว และพันธุ์อื่นๆ คือพันธุ์เหลืองยะลา, สโนว์ดอน
ขาว, สโนว์ดอนเหลือง และพันธุ์เรโซมี่ เพราะเป็นพันธุ์ที่ตลาดต๎องการเป็นจานวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นพันธุ์ที่ทน
ตํอโรคราสนิม และโรคโคนเนํา ซึ่งเหมาะตํอการปลูกในพื้นที่อาเภอเบตง เนื่องจากสภาพอากาศของพื้นที่เป็นที่เชิง
เขาสูงและฝนตกชุก ทาให๎มีความชื้นสูง ซึ่งเป็นปัจจัยทีท่ าให๎เกิดโรคได๎งําย
๓.๒.๓ การปรับ วิธีการจัดการและขั้นตอนการผลิตเบญจมาศจากคาแนะนาทั่ว ไปของกรมวิชาการ
เกษตร คือ ชํวงฤดูปลูกที่แตกตํางกัน และชํวงเวลาที่ตลาดต๎องการดอกเบญจมาศมากที่สุด คือชํวงเดือนตุลาคมถึง
เดือนธันวาคม ซึ่งเป็นชํวงที่มีงานประเพณีตํางๆ มากมาย เชํนมีการจัดงานมหกรรม งานประจาจังหวัด ฯลฯ สํวน
การให๎แสงสวํางแกํต๎นเบญจมาศนั้น เกษตรกรจะเปิดไฟในชํวงเวลา 18.00 น.- 22.00 น. รวมถึงการป้องกัน
กาจัดโรคและแมลง เกษตรกรได๎ปฏิบัติตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร อยํางไรก็ตามยังมีประเด็นที่จะต๎อง
พัฒนาอยํางตํอเนื่องคือ การจัดการโรคราสนิมขาว การผลิตนอกฤดู คุณภาพมาตรฐานผลผลิต เชํน ลดความแข็ง
และใหญํของลาต๎น กิ่งแขนงและใบ และเพิ่มความหลากหลายของชนิดและสีดอกเบญจมาศ
๓.๒.๔ การตลาด ดอกเบญจมาศที่สํงขายตลาดของเกษตรกรแบํงออกเป็น 2 เกรด
เกรดที่ 1 มีความยาวของลาต๎น 50 ซม.ขึ้นไป หน๎าฟอร์มดอกสม่าเสมอ (รูปทรงดอกตรงตามพันธุ์) ดอกบาน 60%

๒๔
ดอกชํอต๎องมีจานวนดอกในชํอไมํน๎อยกวํา 12 ดอก
เกรดที่ 2 มีความยาวของลาต๎นน๎อยกวํา 50 ซม. หน๎าฟอร์มดอกอาจสม่าเสมอหรือไมํก็ได๎ ดอกชํอมีจานวน
ดอกในชํอน๎อยกวํา 12 ดอก (เกษตรกรจะไมํขาย)
การขายดอกเบญจมาศของเกษตรกรมีการรวมกลุํมสํงให๎พํอค๎าคนกลาง โดยจะขายเป็นมัดๆละ 1 กก. มี
จานวนต๎น 13-18 ต๎น ราคาขายมัดละ 85 บาท จะสํงไปยังตลาดอาเภอเบตง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา และสํง
ขายไปยังอาเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา, จังหวัดพัทลุง โดยขนสํงไปกับรถตู๎โดยสารประจาทาง แตํปริมาณที่ได๎ไมํ
เพียงพอตํอความต๎องการ
๓.๒.๕. ผลตอบแทนการผลิตดอกเบญจมาศของเกษตรกรใน 1 รุํนตํอ 1 โรงเรือน มีพื้นที่ 0.5 ไรํ
๑) ต๎นทุน ประกอบด๎วยปุ๋ยคอก (ปุ๋ยมูลไกํ) กระสอบละ 300 บาท จานวน 20 กระสอบ คําเฉลี่ย
ประมาณ 6,000 บาท แมํปุ๋ยผสมปุ๋ยใช๎เอง กระสอบละ 850 - 1,200 บาท จานวน 6 กระสอบ คําเฉลี่ย
ประมาณ 6,700 บาท สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ขึ้นอยูํกับการระบาดของโรคและแมลง เฉลี่ยประมาณ 3,000 บาท
คําสาธารณูปโภค (คําน้าและคําไฟฟ้า) เฉลี่ยประมาณ 25,000 บาท คําโรงเรือนหลังคาอุโมงค์สูงหลายโรงเรือนตํอ
กัน คํากํอสร๎างเฉลี่ยประมาณ 180,000 – 250,000 บาท ขึ้นอยูํกับปัจจัยการกํอสร๎าง เชํน เหล็กกลม, โครง
เหล็ก, คําแรงงาน, พลาสติกใส, สายไฟฟ้า, หลอดไฟ ฯ (มีการเปลี่ยนพลาสติกใสทุกๆ 5 ปี) คําเฉลี่ยประมาณ
16,600 บาท/รุํน (คิดคําสร๎างโรงเรือนรวมด๎วยหลังจาก 5 ปี คําต๎นทุนจะเหลือเฉพาะคําเปลี่ยนพลาสติกใส 4
ม๎วนๆ 4,200 บาท เป็นเงิน 16,800 /5 ปี/3 รุํนการผลิต เหลือที่จะนามาคิดต๎นทุนในปีที่ 6 เป็นเงิน 1,120
บาท) คําจ๎าง คําแรงงาน จานวน 2 คน วันละ 200 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท คําใช๎จํายอื่นๆ เชํน คําเสื่อม
ราคาของเครื่องมือ เปลี่ยนหลอดไฟ เฉลี่ยประมาณ 1,000 บาท รวมคําต๎นทุนในการผลิตเบญจมาศ 1 รุํน เฉลี่ย
76,060 บาท/รุํน/1โรงเรือน/0.5 ไรํ
๒) ผลผลิต 1,635 กก./รุํน/1โรงเรือน/0.5 ไรํ
๓) ราคาขาย 83 บาท/กิโลกรัม
๔) รายได๎ 135,025 บาท/รุํน/1โรงเรือน/0.5 ไรํ
๕) รายได๎สุทธิ 58,965 บาท/รุํน/1โรงเรือน/0.5 ไรํ (ตารางที่ ๑4)
ตารางที่ ๑4 ต๎นทุนการผลิตเบญจมาศ ผลผลิต รายได๎ และรายได๎สุทธิในการผลิตเบญจมาศของเกษตรกร ใน 1
รุํน/ 1 โรงเรือน /พื้นที่ 0.5 ไรํ (1 กก. ประมาณ 13-15 ต๎น)
ปีพ.ศ.
ต้นทุน (บาท) ผลผลิต (กก.) ราคา/กก.(บาท) รายได้ (บาท) รายได้สุทธิ(บาท)
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เฉลี่ย
77,340
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135,025
58,965

๒๕
สรุปขั้นตอนการปลูกเบญจมาศ
๑. การเตรียมต๎นกล๎า ใช๎ต๎นกล๎าเบญจมาศทีป่ ักชาไว๎ อายุ๑๕- ๒๐ วัน หากใช๎ต๎นกล๎าที่มีอายุมากกวํา
๓๐ วันมักออกดอกเร็วกวําปกติ
๒. การเตรียมดิน โดยปลูกในแปลงขนาดกว๎าง ๑ – ๑.๒ เมตร ความยาวตามสภาพพื้นที่ โดยใช๎ปูนขาว
เพื่อปรับความเป็นกรดดํางของดินให๎อยูํระหวําง ๕.๕ - ๖.๒๔ และใสํปุ๋ยคอกคลุกทั่วแปลง รองก๎นหลุมโดยปุ๋ยเคมี
สูตรเสมออัตรา ๒๐ กรัม/ต๎น
๓. ระยะปลูก พันธุ์ดอกเดียวระยะปลูก ๑๒.๕ x ๑๒.๕ เซนติเมตร ถึง ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร (แล๎วแตํ
สายพันธุ์) พันธุ์ดอกชํอ ระยะปลูก ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร ถึง ๒๕ x ๒๕ เซนติเมตร (แล๎วแตํสายพันธุ์)
๔. การให๎แสง
๔.๑ การปลูกในฤดู หลังปลูกให๎แสงสวํางโดย ใช๎หลอดไฟขนาด ๑๐๐ Walt หรือหลอดนีออน ขนาด
๔๐ Walt หํางกัน ๑.๕ เมตร ชํวงเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.หรือ ๒๒.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. เป็นเวลา ๓๐ - ๔๕ วัน
(แล๎วแตํสายพันธุ์)
๔.๒ การปลูกนอกฤดู ไมํต๎องให๎แสงในชํวงกลางคืน แตํหลังปลูก ๓๐ - ๔๕ วัน(แล๎วแตํสายพันธุ์) ให๎คลุม
โรงเรือนด๎วยผ๎าดาหรือพลาสติกดาในชํวงเช๎าและเย็น เวลา ๑๘.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.ของวันใหมํจนกวําจะเก็บเกี่ยว
๕. การเด็ดดอก
๕.๑ เด็ดครั้งที่ ๑ หลังปลูก ๗-๑๕ วัน ให๎ เด็ดยอดให๎เหลือใบ ๓–๔ คูํ เพื่อให๎เกิดกิ่งข๎าง
๕.๒ เด็ดครั้งที่ ๒ หลังปลูก ๒๐–๓๐ วัน พันธุ์ดอกเดียว เด็ดตาข๎างของกิ่งแขนงให๎หมดเหลือเพียงตายอด
ที่จะให๎ดอกเพียงดอกเดียว พันธุ์ดอกชํอ เด็ดเฉพาะดอกกลางออกหลังต๎นสูง 30 เซนติเมตร เพื่อให๎เกิด กิ่ง แขนง
ยํอย เพื่อให๎ ตาดอกยํอยๆ เจริญขึ้นจนมีดอก บานหลายดอกพร๎อมๆ กันหลายดอก
๖. การใสํปุ๋ย การใสํปุ๋ยแบํงเป็น ๒ ชํวง คือ
ชํวงที่ ๑ หลังปลูก ๐ - ๖๐ วัน ใช๎ปุ๋ยเคมีสูตรที่มีปริมาณไนโตรเจนสูง เชํน ๓๐-๒๐-๑๐ อัตรา ๒๐ กรัมตํอ
น้า ๒๐ ลิตร
ชํวงที่ ๒ หลังปลูก ๖๐ วัน ใช๎ปุ๋ยเคมีสูตรที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูง เชํน ๑๓-๕๒-๑๗ อัตรา ๒๐ กรัมตํอน้า
๒๐ ลิตร
๗. การจัดการโรคและแมลงโรคที่สาคัญของเบญจมาศ คือโรคโคนเนํา, โรคใบจุ ด, โรคราสนิม, โรคราสนิม
ขาว และโรคกลีบดอกไหม๎ มีหลักการจัดการ คือ เลือกต๎นพันธุ์เบญจมาศที่ปลอดโรคและมาจากแหลํงที่เชื่อถือได๎
การรักษาความสะอาดของแปลงปลูกตลอดระยะเวลาปลูกและหลังเก็บผลผลิตให๎เก็บซากต๎น ใบ เผาทาลาย ควร
ปรับสภาพดินให๎มีความเป็นกรด-ดํางที่ระดับ ๖ - ๗ จะชํวยลดการระบาดของโรคโคํนเนําได๎ ระยะปลูกต๎องไมํแนํน
เกินไป โดยเฉพาะในพันธุ์ดอกชํอมักพบการระบาด โรคโรคใบจุด โรคราสนิม โรคราสนิมขาว เมื่อทรงพุํมชนกันแล๎ว
หากปลูกในฤดูฝน หรือในชํวงปลูกมีหมอกจัดหรือฝนหลงฤดูควรมีหลัง คา พลาสติกชั่วคราวป้องกันการระบาดของ
โรคกลีบดอกไหม๎ เมื่อเริ่มมีโรคระบาดให๎ใช๎สารป้องกันและกาจัดโรคฉีดพํนทุก ๓-๕ วัน ติดตํอกัน ๒ -๓ ครั้ง
๘. การจัดการแมลงที่สาคัญของเบญจมาศ คือหนอนกระทูผ๎ ัก หนอนกระทู๎หอม เพลี้ยไฟ และเพลี้ยอํอน
ในกลุํมหนอน พบวําการระบาดมักเกิดจาก แปลงข๎างเคียงโดยเฉพาะแปลงผัก ควรตรวจแปลงบํอยๆ โดยเฉพาะชํวง
เช๎าและเย็นเนื่องจากเป็นชํวงหนอนกระทู๎ผัก หนอนกระทู๎หอม จะขึ้นมากินยอดและดอกเบญจมาศ และหนอนที่พบ
มักจะเป็นระยะ ที่ ๓ – ๔ ซึ่งสารเคมีป้องกันและกาจัดแมลง ไมํสามารถกาจัดได๎ หากพบไขํแมลงบริเวณใต๎ใบ ให๎
เก็บทาลายหรือใช๎สารเคมีป้องกันและกาจัดแมลงพํนเวลาเย็น ๆ กลุํมเพลี้ยไฟพบวําการจัดการความชื้นในโรคเรือน
จะชํวยลดการระบาดของเพลี้ยไฟได๎ ควรฉีดพํนสารเคมีป้องกันและกาจัดเพลี้ยไฟ เมื่ออุณหภูมิร๎อนขึ้น โดยเฉพาะ

๒๖
ชํวงเบญจมาศที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในชํวงเดือนกุมภาพันธ์–เมษายน กลุํมเพลี้ยอํอน จะมีการระบาดหนักในชํวง
เดือนธันวาคม–กุมภาพันธ์ ควรฉีดพํนสารเคมีป้องกันและกาจัดเพลี้ยอํอน โดยเฉพาะชํวงเบญจมาศเริ่มแตกกอ มี
พื้นที่หลบซ๎อนมาก ควรมีการเด็ดใบลํางและกิ่งแขนงที่บริเวณโคํนต๎นต๎นทิ้ง
๙. การจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิต หลังปลูกเบญจมาศได๎ ๙๐-๑๒๐ วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎ โดยจะ
เก็บเกี่ยวเมื่อดอกเบญจมาศบาน ๗๐ % หรือใจกลางดอกเบญจมาศเริ่มเปลี่ยนสี การตัดควรตัดให๎ชํอดอกมีความ
ยาวไมํน๎อยกวํา ๕๕ เซนติเมตร การตัดดอกเบญจมาศ ควรตัดตอนเช๎าหรือเย็นจะลดความเสียหายได๎มาก หลังตัด
เบญจมาศแล๎วควรนามาไว๎ในรํมที่ไมํมีลมพัดแรงและรีบแชํน้าทันที่เพื่อยืดอายุการใช๎งาน
๑๐. โรงเรือนที่แนะนา ให๎เกษตรกรเป็นโรงเรือนหลังคาโค๎งอุโมงค์สูงแบบหลายโรงเรือนตํอกัน เปิดข๎าง
เนื่องจากวําพื้นที่เกษตรกรเป็นพื้นที่สูง มีลมพัดแรง อากาศร๎อน ฝนตกชุก งํายตํอการปฏิบัติงานของเกษตรกรใน
การจัดการแปลงเบญจมาศ (ภาพที่ ๓)

๒๗
ตารางที่ ๑5 ขั้นตอนการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาเบญจมาศ ตามคาแนะนาทั่วไปของกรมวิชาการเกษตร และการปรับใช๎ของเกษตรกร
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
รายการ
คาแนะนาทั่วไป
ของกรมวิชาการ
เกษตร

การปรับใช๎ของ
เกษตรกร

การเตรียมแปลงและต๎นกล๎า

การดูแลรักษา

การเด็ดดอก

1.การปลูกในแปลงขนาดกว๎าง 1 - 1.2
เมตร สํว นความยาวแปลงปรั บตามสภาพ
พื้นที่ ใสํปุ๋ยคอกให๎ทั่วแปลง ใสํปุ๋ยสูตรเสมอ
อัตรา 20 กรัม/ต๎น
ระยะปลูก ในเบญจมาศพันธุ์ดอก 12.5x
12.5 หรือ 20 x 20 เซนติเมตร
เบญจมาศพันธุ์ดอกชํอ 20 x 20 หรือ
25 x 25 เซนติเมตร
2. นายอดจากต๎นพันธุ์ชาในทรายหยาบเป็น
เวลา 15-20 วัน

1. การให๎แสง หลังปลูกให๎แสงสวํางโดย ใช๎หลอดไฟขนาด 100 Walt หรือหลอดนิออน
ขนาด 40 Walt หํางกัน 1.5 เมตร ชํวง 18.00 – 20.00 น.หรือ 22.00 - 24.00 น.
เป็นเวลา 30 - 45 วัน (แล๎วแตํสายพันธุ์) การปลูกนอกฤดู ไมํต๎องให๎แสงในชํวงกลางคืน
แตํหลังปลูก 30 - 45 วัน (แล๎วแตํสายพันธุ์)
2.โรงเรือนให๎คลุมโรงเรือนด๎วยผ๎าดา หรือพลาสติกดา ในชํวงเช๎าและเย็น เวลา 18.30 08.00 น.ของวันใหมํจนกวําจะเก็บเกี่ยว
3. การใสํปุ๋ย การใสํปุ๋ยแบํงเป็น 2 ชํวง คือ ชํวงที่ 1 หลังปลูก 0 - 60 วัน ใช๎ปุ๋ยเคมีสูตร
ที่มีปริมาณไนโตรเจนสูง เชํน 30-20-10 อัตรา 20 กรัมตํอ น้า 20 ลิตร ชํวงที่ 2 หลัง
60 วัน ใช๎ปุ๋ยเคมีสูตร ปริมาณฟอรัสสูง เชํน 13-52-17 อัตรา 20 กรัมตํอน๎า 20 ลิตร
4.โรคและแมลงที่สาคัญ ของเบญจมาศ คือ โรคโคนเนํา, โรคใบจุ ด, โรคราสนิม, โรครา
สนิมขาว ,โรคกลีบดอกไหม๎, หนอนกระทู๎ผัก, เพลี้ยอํอน และเพลี้ยไฟ

1. เด็ ดครั้งที่ 1 หลั งปลูก 7-15 วัน ให๎
เด็ดยอดให๎เหลือใบ 3–4 คูํ เพื่อให๎เกิดกิ่งข๎าง
2. เด็ดดอกครั้งที่ 2 หลังปลูก 20–30 วัน
พันธุ์ดอกเดียว เด็ดตาข๎างของกิ่ง แขนงให๎
หมดเหลือเพียงตายอดที่ จะให๎ดอกเพียงดอก
เดี ย ว พั น ธุ์ ด อกชํ อ เด็ ด เฉพาะดอกกลาง
ออกหลังต๎นสูง 30 เซนติเมตร เพื่อให๎เกิด กิ่ง
แขนงยํอย เพื่อให๎ ตาดอกยํอยๆ เจริญขึ้นจนมี
ดอกบานหลายดอกพร๎อมๆ กันหลายดอก

การเก็บเกี่ยว

การจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิต หลังปลูก
เบญจมาศได๎ 90-120 วัน สามารถเก็บ
เกี่ยว ผลผลิตได๎ โดยจะเก็บเกี่ยวเมื่อดอก
เบญจมาศบาน 70 % หรือใจกลาง
ดอกเบญจมาศเริ่มเปลี่ยนสี การตัดควร
ตัดให๎ชํอดอกมีความยาวไมํน๎อยกวํา 55
เซนติเมตร การตัดดอกเบญจมาศ ควรตัด
ต๎อง เช๎าหรือเย็นจะลดความเสียหายได๎
มาก
หลังตัดเบญจมาศแล๎วควรนามา
ไว๎ในรํมที่ไมํมีลมพัดแรงและรีบแชํ
น้าทันที่ เพื่อเพิ่มอายุการใช๎งาน
1.การปลู กในแปลงขนาดกว๎า ง 1 เมตร 1. การให๎แสง หลังปลูกให๎แสงสวํางโดยใช๎หลอดไฟเกรียว 25 Walt แสงสีส๎ม (Soft 1. เด็ดครั้งที่ 1 หลังปลูก 60-70 วัน ให๎ เด็ด การจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิต หลังปลูก
สํวนความยาวแปลงปรับตามสภาพพื้นที่ ใสํ Warm Colour) หํางกัน 1 เมตร ชํวง 19.00 – 21.00 น. เป็นเวลา 50 – 55 วัน
กิ่งตรงกลางออกจะเห็นการแตกกิ่งข๎างได๎ดีขึ้น เบญจมาศได๎ 110-120 วัน สามารถ
ปุ๋ยคอกให๎ทั่วแปลง
2.คลุมซาแลนสีดารอบโรงเรือน หลังจากงดให๎แสงสวําง เป็นเวลา 55-60 วัน จนกวําจะ 2. เด็ดดอกครั้งที่ 2 หลังปลูก 85–90 วัน เก็บเกี่ยว ผลผลิตได๎ โดยจะเก็บเกี่ยวเมื่อ
ระยะปลูก 5 x10 เซนติเมตร
เก็บเกี่ยว
เด็ดดอกตรงกลางชํอออก ดอกยํอยๆ เจริญขึ้น ดอก
2. นายอดจากต๎นพันธุ์ชาในทรายหยาบเป็น 3. การใสํปุ๋ย การใสํปุ๋ยแบํงเป็น 3 ชํวง คือ ชํวงที่ 1 หลังปลูก 30 วัน (หลังจากกาจัด จนมี ด อกบานหลายดอกพร๎ อ มๆ กั น หลาย เบญจมาศบาน 70 % การตัดควรตัดให๎
เวลา 15-20 วัน
วัชพืช) ใช๎ปุ๋ยเคมีสูตร15-0-0 อัตรา 10กรัมตํอ ต๎น ชํวงที่ 2 หลังใสํปุ๋ยครั้งแรก 7 วัน ใช๎ ดอก เพราะตลาดต๎องการดอกเป็นชํอไมํมีการ ชํ อ ดอกมี ค วามยาวไมํ น๎ อ ยกวํ า 55
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กรัมตํอต๎น ชํวงที่ 3 หลังใสํปุ๋ยครั้งที่ 2 30 วัน ใสํ แตกกิ่ ง ก๎ า นมากจึ ง ไมํ ท าการเด็ ด ยอดใน เซนติเมตร การตัดดอกเบญจมาศ ตั ด
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-0-0 อัตรา 16 กรัมตํอต๎น
ชํวงแรกให๎เป็ นลาต๎นเดี่ยว แตํจะท าการเด็ ด ตอน เช๎า หลัง ตัดเบญจมาศแล๎ว ควร
4.โรคและแมลงที่สาคัญของเบญจมาศ คือ โรคโคนเนํา, โรคราสนิม,หนอนกระทู๎ผัก, หนอน ดอกเพื่อให๎ดอกออกเป็นชํอ
นามาไว๎ในรํมที่ไมํมีลมพัดแรงและรีบแชํ
ใยผัก และเพลี้ยอํอน
น้าทันที่ เพื่อเพิ่มอายุการใช๎งาน

๒๘
การปลูกเบญจมาศในฤดู (ระหวํางเดือน กันยายน – เดือน ธันวาคม) โดยมีขั้นตอนดังนี้
กันยายน
ตุลาคม
สัปดาห์ที่
1

สัปดาห์ที่
2

สัปดาห์ที่
3

การเตรียมแปลงปลูก เกษตรกรทาการไถพรวน 2
ครั้งโดยใสํปุ๋ยมูลไกํ พร๎อมกับการไถพรวนครั้งที่ 2
ขึ้นแปลงมีความกว๎าง 1.20 เมตร ยาวแล๎วแตํพื้นที่

สัปดาห์ที่
4

สัปดาห์ที่
1

สัปดาห์ที่
2

สัปดาห์ที่
3

การให๎แสง ใช๎หลอดไฟเกรียว 25 Walt
แสงสีส๎ม (Soft Warm Colour) หํางกัน
1 เมตร ชํวง19.00 – 21.00 น. เป็น
เวลา 50 – 55 วัน

สัปดาห์ที่
4

พฤศจิกายน
สัปดาห์ที่
1

สัปดาห์ที่
2

สัปดาห์ที่
3

การใสํปุ๋ย การใสํปุ๋ยแบํงเป็น 3 ชํวง คือ ชํวงที่ 1
หลังปลูก 30 วัน (หลังจากกาจัดวัชพืช) ใช๎ปุ๋ยเคมี
สูตร15-0-0 อัตรา 10กรัมตํอ ต๎น ชํวงที่ 2 หลังใสํ
ปุ๋ยครั้งแรก 7 วัน ใช๎ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา
10 กรัมตํอต๎น ชํวงที่ 3 หลังใสํปุ๋ยครั้งที่ 2 30 วัน
ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 15-0-0 อัตรา 16 กรัมตํอต๎น

ธันวาคม
สัปดาห์ที่
4

สัปดาห์ที่
1

สัปดาห์ที่
2

โรคราสนิม

หนอนกระทู๎
การเตรียมต๎นกล๎า นายอดเบญจมาศที่ได๎มาชาลงใน
ทรายหยาบ (15-20 วัน)กํอนนาไปปลูกในแปลง

คลุมซาแลนสีดารอบโรงเรือน หลังจาก
งดให๎แสงสวําง เป็นเวลา 55-60 วัน
จนกวําจะเก็บเกี่ยว
การเด็ดดอก เด็ดครั้งที่ 1 หลังปลูก 60-70 วัน ให๎
เด็ดกิ่งตรงกลางออกจะเห็นการแตกกิ่งข๎างได๎ดีขึ้น เด็ด
ดอกครั้งที่ 2 หลังปลูก 85–90 วัน เด็ดดอกตรง
กลางชํอออก ดอกยํอยๆ เจริญขึน้ จนมีดอกบานหลาย
ดอกพร๎อมๆ กันหลาย ดอก
การให๎น้าในตอนเช๎า โดยใช๎สายยางรด

ภาพที่ ๓ ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษาเบญจมาศ ในหนึ่งรอบการผลิต (4 เดือน) อาเภอเบตง จังหวัดยะลา

สัปดาห์ที่
3

สัปดาห์ที่
4

หนอนชอนใบ

เพลี้ยอํอน

การจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิต หลังปลูกเบญจมาศได๎ 110-120 วัน สามารถเก็บ
เกี่ยว ผลผลิตได๎ โดยจะเก็บเกี่ยวเมื่อดอกเบญจมาศบาน 70 % การตัดควรตัดให๎
ชํอดอกมีความยาวไมํนอ๎ ยกวํา 55 เซนติเมตร การตัดดอกเบญจมาศ ตัดตอน เช๎า
หลังตัดเบญจมาศแล๎วควรนามาไว๎ในรํมที่ไมํมีลมพัดแรงและรีบแชํน้าทันที่ เพือ่ เพิม่
อายุการใช๎งาน

29
สรุปผลการดาเนินงาน
๑. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ กรมวิชาการเกษตร
จึงได๎สนองพระราชดาริโดยจัดโครงการไม๎ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทาการพัฒนาทดสอบ
การปลูกไม๎ดอกในพื้นทีบ่ ๎านปิยะมิตร 2 หมูํ 2 ตาบลตาเนาะแมเราะ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นหมูํบ๎าน
ยุทธศาสตร์แนวชายแดนไทยมาเลเซีย มีพื้นที่ทั้งหมด 60 ไรํ ประชากรที่อาศัยอยูํในหมูํบ๎านปิยะมิตร 2 เดิม
กํอนเริ่มต๎นโครงการมีการใช๎พื้นที่เพื่อปลูกยางพาราเป็นพืชหลัก แตํไมํประสบผลสาเร็จและยังไมํมีการปลูก
พืชหลักที่แนํนอน มีเพียงการปลูกพืชผัก ซึ่งมีกรรมวิธีในการดูแลรักษาใกล๎เคียงกับการปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ
ดังนั้นจึงเป็นไปได๎ที่จะให๎เกษตรกรปลูกไม๎ดอกไม๎ประดั บให๎ประสบความสาเร็จได๎ดี จากการวิเคราะห์ข๎อมูล
ที่ตั้งของโครงการไม๎ดอกเมืองหนาว ตาบลตาเนาะแมเราะ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา สูงจากระดับน้าทะเล
800 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 1๕-3๐ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ 80 เปอร์เซ็นต์ จานวนวันฝนตกเฉลี่ย
135 วัน/ปี เมื่อเปรียบเทียบกับคาเมรํอน ไฮแลนด์ แหลํงปลูกไม๎ดอกเมืองหนาวสาคัญของประเทศมาเลเซียที่
สํ ง มาขายยั งประเทศไทยพบวํา มี ส ภาพภูมิ ประเทศและภู มิอ ากาศใกล๎ เ คีย งกั บคาเมรํ อน ไฮแลนด์ โดย
อาเภอเบตงมีความสูงจากระดับน้าทะเลน๎อยกวํา 300 เมตร ปริมาณฝนน๎อยกวํา 464.4 มม. วันที่มีฝนตก
น๎อยกวํา 62 วัน อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยต่ากวํา 1.8 °C อุณหภูมิสูงสุดสูงกวํา 11 °C จากข๎อมูลพบวํามีความ
เป็นไปได๎สูงที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา จะเป็นผลิตไม๎ดอกเมืองหนาวได๎ จากนั้นจึ งทาการปรับปรุงสถานที่
และพื้น ที่เพื่อการปลู กพืช โดยปรั บ ปรุ ง ดินให๎มี คําความเป็นกรดดํางที่เหมาะสม และปรับเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน
๒. การทดสอบชนิดไม้ดอกที่เหมาะสมกับพื้นที่
๒.๑ การทดสอบไม้ดอกเมืองหนาวภายใต้โรงเรือนพลาสติกใส พบวํา
เบญจมาศ ทดสอบการปลูก 10 พันธุ์ คือ เรโซมี Rebonet สโนดอนขาว สโนดอนเหลือง ไรวารี่
Jaguar Red 001 ชมพูหวาน เรแกนซันนี่ Golden polark และ โพลาลิช พบวํา ด๎านอายุเก็บเกี่ยวเบญจมาศ
พันธุ์ Jaguar Red 001 และ Rebonet มีอายุเก็บเกี่ยวปีที่ 1 เร็วที่สุด 104 วัน และ พันธุ์ สโนดอนขาว
มีอายุเก็บเกี่ยวช๎าที่สุด 152 วัน ซึ่งคําเฉลี่ยมีอายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 1 ปี ที่ 133 วัน และการปลูกในปีที่2
พบวําเบญจมาศพันธุ์ Jaguar Red 001 มีอายุเก็บเกี่ยว 108 วัน การเจริญเติบโต ความยาวใบ พบวํา
เบญจมาศพันธุ์ Rebonet มีความยาวใบมากที่สุดคือ 10.87 ซม. และพันธุ์ชมพูหวาน มีความยาวใบน๎อย
ที่สุดคือ 6.90 ซม. ความกว๎างใบ พบวํา เบญจมาศพันธุ์ Ragen sunny มีความกว๎างใบมากที่สุดคือ 6.55
ซม. พันธุ์ชมพูหวาน มีความกว๎างใบน๎อยที่สุดคือ 5.02 ซม. ผลผลิต ความยาวก๎านดอก พบวํา เบญจมาศ
พันธุ์ Ragen sunny มีความยาวก๎านดอกมากที่สุดคือ 91.64 ซม. สํวนพันธุ์สโนดอนเหลือง มีความยาวก๎าน
ดอกน๎อยที่สุด คือ 63.06 ซม. ความกว๎างดอก พบวํา เบญจมาศพันธุ์ Rebonet มีความกว๎างดอกมาก
ที่สุดคือ 10.24 ซม. และพันธุ์ Ragen sunny และ พันธุ์ชมพูหวาน มีความกว๎างดอกน๎อยที่สุดคือ 5.61
ซม. ความหนาดอก พบวํา เบญจมาศพันธุ์สโนดอนเหลือง มีความหนาดอกมากที่สุดคือ 2.67 ซม. และ
พันธุ์ Ragen sunny มีความหนาดอกน๎อยที่สุดคือ 1.13 ซม. สีดอก พบวําเบญจมาศแตํละพันธุ์มีสีดอก
แตกตํางกัน โดยในกลุํมสีเหลืองได๎แกํ พันธุ์สโนดอนเหลือง, Ragen sunny, Golden polark และไรวารี
กลุํมสีขาวได๎แกํพันธุ์สโนดอนขาว, Rebonet และโพลาลิช กลุํมสีชมพู ได๎แกํ พันธุ์ เรโซมี, ชมพูหวาน และ
กลุํมสีอื่น ๆ ได๎แกํ พันธุ์ Jaguar Red 001 และ Jaguar Perple จานวนดอกตํอชํอ พบวําเบญจมาศกลุํมดอก
ชํอ พันธุ์ Ragen sunny มีจานวนดอกตํอชํอมากที่สุด คือ 10.6 ดอก/ชํอ และพันธุ์ Jaguar Red 001 มี
จานวนดอกตํอชํอน๎อยที่สุด คือ 8.63 ดอก /ชํอ อายุการปักแจกัน พบวํา เบญจมาศพันธุ์ Golden polark
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และ โพลาลิช มีอายุการปักแจกัน 11 วัน Jaguar Red 001 ชมพูหวาน เรแกนซันนี่ มีอายุการปักแจกัน 14
วัน และพันธุ์ เรโซมี Rebonet สโนดอนขาว สโนดอนเหลือง ไรวารี่ มีอายุการปักแจกัน 16 วัน ปริมาณ
ผลผลิตตํอต๎น พบวําเบญจมาศพันธุ์เรแกนซันนี่ มีปริมาณผลผลิตตํอต๎น 9.53 ดอก รองลงมาคือ ชมพูหวาน
9.23 ดอก ราคาขาย พบวํา เบญจมาศมีสองกลุํมคือ พันธุ์ดอกเดียว ราคาขายดอกละ 8-12 บาท และ
กลุํมดอกชํอ ราคาขายชํอละ 6-9 บาท
กุหลาบ จานวน 6 พันธุ์ คือพันธุ์ Grand gala Dallus, พันธุ์ Nicole, พันธุ์ Yonina, พันธุ์ Veag,
พัน ธุ์ Notrass และพัน ธุ์ Golden moriga ความยาวก๎านดอกจะอยูํระหวําง 25-56 เซนติเมตร
เส๎นผําศูนย์กลางของก๎านดอกระหวําง 3.7-6.3 มม. ขนาดดอกตูมอยูํระหวําง 2-4 เซนติเมตร พันธุ์ Grand
gala ซึ่งมีความกว๎างสูงสุด มีอายุการปักแจกัน 6 วัน พันธุ์ Dellus มีความยาวก๎าวดอก 40 เซนติเมตร และ
เส๎นผําศูนย์กลางก๎านดอก 4.9 มม. ขนาดดอกตูมที่ใกล๎เคียงกัน มีอายุการปักแจกันนาน 8 วัน นอกจากนี้พันธุ์
Dallus มีสีแดงเข๎ม จะได๎รับการยอมรับของตลาดมากกวําอยํางไรก็ตามพันธุ์อื่นๆ
ลิลลี่ พันธุ์ Simplon (ดอกสีเหลือง) Acapulco (ดอกสีชมพู) และ Solernio (ดอกสีขาว) พบวํา
พันธุ์ Simplon มีลักษณะเตี้ยกวําทั้ง 2 พันธุ์ คือมีความสูงเฉลี่ยเมื่อเก็บเกี่ยวประมาณ 30 เซนติ เมตรและมี
อายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยเร็วกวําทั้ง 2 พันธุ์ 7-10 วัน โดยพันธุ์ Acapulco มีความสูงเมื่อเก็บเกี่ยวสูงสุด 73
เซนติเมตร อยํางไรก็ตามทั้ง 3 พันธุ์มีเส๎นผําศูนย์กลาง ก๎านชํอ จานวนดอกตํอชํอ หรืออายุการปักแจกันที่
ใกล๎เคียงกัน คือ เส๎นผําศูนย์กลางก๎านชํอ 4.5-5.5มิลลิเมตร จานวนดอกตํอชํอ 6 ดอก และอายุการปักแจกัน
9-10 วัน
หน๎าวัว ขนาดดอก ความยาวดอก หน๎าวัวพันธุ์ เปลวเทียนภูเก็ต
7.870 ซม. สํวนพันธุ์ Acropolis มีความยาวดอกน๎อยที่สุด คือ 3.888 ซม.
Acropolisมีความกว๎างดอก
น๎อยที่สุด คือ 2.865 ซม. ขนาดปลี ความยาวปลี พบวํา หน๎าวัวพันธุ์ เปลวเทียนภูเก็ต มีความยาวปลีมาก
ที่สุด คือ 5.790 ซม. สํวนพันธุ์ ดวงสมร มีความยาวปลีน๎อยที่สุด คือ 2.870 ซม. ความกว๎างปลี ความ
ยาวก๎านดอก หน๎าวัวพันธุ์ Acropolis มีความยาวก๎านดอกมากที่สุด คือ 19.400 ซม. และพันธุ์ เปลวเทียน
ภูเก็ต มีความยาวก๎านดอก น๎อยที่สุด คือ 16.250 ซม.
พันธุ์
มี
จานวนดอกตํอต๎นตํอปีมากที่สุด 5.100 ดอก และพันธุ์ Acropolis มีจานวนดอกตํอต๎นตํอปีน๎อยที่สุด คือ
3.925 ดอก อายุการปักแจกัน หน๎าวัวพันธุ์ ขาวนายหวาน และ เปลวเทียนภูเก็ต มีอายุการปักแจกันมาก
ที่สุด คือ 8.0 วัน และพันธุ์ ดวงสมร มีอายุการปักแจกันน๎อยที่สุด คือ 6.7 วัน
เยอบีรํา สายพันธุ์ยุโรป พันธุ์ดอกสีแดงไส๎ดามีจานวนดอกเฉลี่ยทั้งหมด 19 ดอกตํอต๎นความยาว
ก๎านดอกเฉลี่ยทั้งหมด 6.3 มิลลิเมตร ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางของดอก 9.93 เซนติเมตร ความกว๎างของดอก
ชั้นในเฉลี่ย 1.50 เซนติเมตร สาหรับคุณภาพของดอกพบวํา จานวนดอกที่มีคุณภาพเฉลี่ย 14 ดอกคิดเป็น
ร๎อยละ 75.8 เมื่อคัดแยกเกรดแล๎วจะได๎เกรด A เฉลี่ย 8 ดอก เกรด B เฉลี่ย 4 ดอก และเกรด C เฉลี่ย 4
ดอก โดยมีตกเกรดเฉลี่ย 5 ดอก
๓.๒. การจัดทาแปลงต้นแบบไม้ดอกเมืองหนาวเพื่อการท่องเที่ยวในสภาพกลางแจ้ง
แกลดิโอลัส เป็นไม๎ดอกที่เจริญเติบโตได๎ดี เริ่มออกดอกเมื่อปลูกไปแล๎วประมาณ 60-75 วัน ดอก
แกลดิโอลัสจะทยอยบานทีละดอก ทาให๎สามารถปักแจกันได๎เป็นเวลาหลายวัน โดยเฉพาะพันธุ์ Shiloh จะ
ออกดอกกํอนพันธุ์อื่นๆ หลังจากการปลูกความยาวก๎านดอกเฉลี่ย 120 เชนติเมตร จานวนดอกตํอชํอเฉลี่ย 910 ดอก
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วํานสี่ทิศ จะออกดอกปีละ 1 ครั้ง ดอกที่ออกจะมีขนาดใหญํ เฉลี่ย 9-10 เซนติเมตร วัดจากเส๎น
ผํานศูนย์กลางดอก ความยาวของก๎านดอกประมาณ 30 เซนติเมตร และผลจากการปลูกหัววํานสี่ทิศลงถุงชา
ขนาดใหญํ ใช๎เวลา 60 วัน จะออกดอก ใช๎ระยะเวลาสั้นกวําปลูกลงแปลง
ซัลเวีย พันธุ์ที่ปลูก 5 พันธุ์ คือ Hot joe ดอกสีแดง, Sizzler light purple ดอกสีมํวง
,Cleopatra salmon ดอกสีส๎ม ,Cleopatra white ดอกสีขาว, Cleopatrapurple ดอกสีมํวง พบวํา พันธุ์
Hot joe ดอกสีแดง เจริญเติบโตได๎ดี ทนตํอสภาพอากาศ เมื่อดอกแกํเต็มที่ เปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดสูง
คัดเลือกเมล็ดเก็บไว๎ปลูกตํอไปได๎ ระยะตั้งแตํปลูกจนถึงออกดอกใช๎เวลาประมาณ 90 วัน
ดอกกระดาษ พันธุ์ที่ปลูก 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ Tall double giant flower mix เป็นพันธุ์ต๎นสูง ดอก
คละสี และพันธุ์ Bright bigini mix เป็นพันธุ์ ต๎นเตี้ย ดอกคละสี เริ่มเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 90-120 วัน หลังย๎าย
ปลูก พันธุ์ Bright bigini mix มีความสูงต๎นประมาณ 30 เซนติเมตร มีขนาดเส๎นผําศูนย์กลางของดอก 1.5-2
นิ้ว ดอกมีสีสด คละสี ได๎แกํ แดง ชมพู หรือส๎ม เป็นต๎น เหมาะสาหรับทาดอกไม๎แห๎ง สํวนพันธุ์ Tall double
giant flower mix มีความสูงของต๎นประมาณ 90 เซนติเมตร ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางดอก 1.5-2 นิ้ว
เชํนเดียวกัน สีดอกคละหลายสี เหมาะสาหรับเป็นไม๎ตัดดอก เนื่องจากมีก๎านดอกยาว
บานไมํรู๎โรย พันธุ์ที่นามาทดสอบมี 3 สี คือ สีแดง สีชมพู และสีขาว (ไม๎ดอกประจาถิ่น) และได๎
สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีสีสัน ผลปรากฏวําพันธุ์พื้นเมือง สามารถเจริญเติบโตให๎ดอกดี และมีดอกบานทนทานกวํา
พันธุ์ที่ได๎สั่งซื้อมา
รักแรก พันธุ์ Figaro mix มีต๎นเป็นพุํมเตี้ย รักแรกเจริญเติบโตได๎ดีในสภาพอากาศหนาว สีสันของ
ดอกสด กลีบดอกมีทั้งชั้นครึ่งและดอกซ๎อน ดอกแห๎ง จะติดเมล็ด สามารถใช๎ขยายพันธุ์ตํอไปได๎อีกทั้งยังสร๎าง
หัวใต๎ดินนามาปลูกใหมํได๎อีก รักแรกเหมาะสาหรับประดับแปลง หรือใช๎เป็นไม๎กระถาง
สร๎อยไกํ พันธุ์ Fairy Fountain Kewpie Mix มาทดสอบปลูกปรากกฎวําไมํทนทานแดดและฝน
เปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดน๎อยเหมาะสาหรับใช๎ประดับแปลง หรือทาเป็นไม๎กระถาง
กระเจียว มีการเจริญเติบโตดี เมื่อใช๎ระยะปลูก 30X40 เซนติเมตร หลังจากปลูกไปแล๎วประมาณ
120 วัน จะออกดอก จะมีดอกออกมาจากระหวํางใบ สามารถตัดดอกติดตํอไปได๎อีกประมาณ 2-3 เดือน
หลังจากนั้นปลํอยให๎ต๎นกระเจียวแห๎งยุบตัว จึงขุดรื้อแปลงเพื่อเก็บหัวพันธุ์ไว๎ปลูกตํอไป สํวนใหญํกระเจียวจะ
ทิ้งใบพักตัวในชํวงหน๎าแล๎ง (เดือน ม.ค.-เม.ย)
ฮอลลีฮ๏อค สามารถเจริญเติบโตได๎ดีในสภาพอากาศหนาว สามารถปลูกได๎ทุกฤดูกาล เหมาะ
สาหรับใช๎ปลูกประดับแปลงและอาคารสถานที่
ดาวเรือง พันธุ์ดอกสีส๎ม พันธุ์สีเหลือง พันธุ์สีเหลืองเตี้ย พันธุ์สีแดงต๎นเตี้ย เจริญเติบโตได๎ดี ดูแล
รักษางําย โรคและแมลงไมํคํอยรบกวนมากนัก พบเพลี้ยไฟในชํวงหน๎าร๎อน สามารถปลูกเป็นไม๎ตัดดอกได๎
ผีเสื้อ มี 2 สี คือ สีแดงและสีชมพู ขยายพันธุ์งําย เหมาะที่จะปลูกประดับแปลงและทาไม๎กระถาง
สร๎อยทอง สามารถเจริญเติบโตได๎ดี ปลูกงําย แตกกอได๎ดี ซึ่งเมื่อฝนตกชุกดอกจะโรยเร็ว โรคและ
แมลงไมํคํอยรบกวน โรคที่พบสํวนมากเกิดจากเชื้อรา สามารถเก็บดอกได๎ 2 รุํน
เสี้ยนฝรั่ง พันธุ์คลีโอมีมิกซ์ (Cleome Mix) มาทดสอบปลูกพบวําไมํทนทานตํอสภาพฝนตกชุก
และมีหนอนกัดกินดอก ไมํแนะนาให๎ปลูก
๓. การสารวจความต้องการตลาดไม้ดอกในพื้นที่และคัดเลือกชนิดไม้ดอกที่ทาการขยายผล
การส ารวจตลาดไม๎ด อกไม๎ป ระดั บ พบวํ า ไม๎ ดอกไม๎ ประดับ ที่ ตลาดใช๎ม ากที่ สุ ด ของภาคใต๎
ตอนลําง มี เบญจมาศ รองลงมาคือกล๎วยไม๎สกุลหวาย, ไม๎ใบ, หน๎าวัว และแอสเตอร์ ไม๎ดอกที่นาเข๎ามาใช๎ใน
ภาคใต๎ ต อนลํ างผํ านตลาด อ าเภอหาดใหญํ จั ง หวั ด สงขลา สํ ว นใหญํ มาจากประเทศมาเลเซี ย เป็ นดอก
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เบญจมาศ ทางดํานสะเดา จังหวัดสงขลา ดํานเบตง จังหวัดยะลา และขนสํงไปรษณีย์ โดยรวม ดอกเบญจมาศ
มีการนาเข๎า ๒,๒๓๒,๖๙๐ กิโลกรัม มูลคํา ๔๕,๘๖๗,๙๐๑ บาท สํวนดอกไม๎อื่นๆ ๒๒๔,๖๘๖ กิโลกรัม มูลคํา
๔,๓๖๒,๔๖๖ บาท สรุปผลการสารวจแสดงให๎เห็นวําเบญจมาศเป็นไม๎ดอกที่ตลาดมีความต๎องการสูง การ
ขยายผลการพัฒนาไม๎ดอกจากงานทดลองในพื้นที่โครงการไม๎ดอกเมืองหนาวสูํการผลิตเชิงการค๎าจึงเลือกการ
ขยายผลเบญจมาศ
การขยายผลการผลิตไม๎ดอกเชิงการค๎าในพื้นที่เกษตรกร โดยได๎ให๎ความรู๎แกํเกษตรกรโดยการ
อบรมวิธีปฏิบัติตามคาแนะนากรมวิชาการเกษตรที่นามาใช๎ในการปฏิบัติงานในโครงการ จัดการศึกษาดูงาน
แปลงต๎นแบบ และนาวิธีการไปปฏิบั ติจริง พร๎อมมีการปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของเกษตรกร
ปัจจุบันมีจานวน ๑๑ ราย ยอมรับการทาโรงเรือนหลังคาโค๎งอุโมงค์สูงแบบหลายโรงตํอ กัน เกษตรกรยอมรับ
พันธุ์เบญจมาศคือพันธุ์เหลืองยะลา, สโนว์ดอนขาว, สโนว์ดอนเหลือง และพันธุ์เรโซมี่ ผลตอบแทนการผลิต
ดอกเบญจมาศของเกษตรกรใน 1 รุํนตํอ 1 โรงเรือน มีพื้นที่ 0.5 ไรํ มีต๎นทุน เฉลี่ย 76,060 บาท ผลผลิต
1,635 กก. ราคาขาย 83 บาท/กิโลกรัม รายได๎ 135,025 บาท รายได๎สุทธิ 58,965 บาท เกษตรกร
สามารถผลิตได๎ 3 รุํน/โรงเรือน /ปี รวมผลผลิต 4,905 กก./ปี/โรงเรือน รายได๎ 405,075 บาท/โรงเรือน/ปี
รายได๎สุทธิ 176,895 บาท/โรงเรือน/ปี ปัจจุบันมีการผลิต 10 โรง รวมเป็นผลผลิตทั้งหมดประมาณ 49
ตัน รายได๎ 4 ล๎านบาท/ปี รายได๎สุทธิ 1.7 ล๎านบาท/ปี หรือ 160,814 บาท/ราย/ปี
4. ผลกระทบของการดาเนินงานต่อระบบตลาดไม้ดอกเมืองหนาว
พบวําจากเดิมที่มีการ
นาเข๎าเบญจมาศจากประเทศมาเลเซียและจากภาคอื่นๆในประเทศนั้น หลังจากที่เกษตรกรในโครงการสามารถ
ทาการผลิ ตได๎ทาให๎ ตลาดมีการน าเข๎าน๎ อยลง 49 ตัน/ปี มูล คํ า 4 ล๎ านบาท/ปี แตํก็ถือวํายังน๎อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับการนา 1,446 ตัน/ปี ซึ่งแสดงให๎เห็นวํามีโอกาสในการขยายการผลิตได๎อีกจานวนมาก
5. ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน ด้านการผลิตพบศัตรูพืชคือ โรคใบจุด และเพลี้ยไฟ ด้าน
การตลาดปริมาณที่ออกสู่ตลาดมีน้อยมี ผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นจ้านวนมาก กิ่งแขนงและใบมีความแข็งท้า
ให้แม่ค้าผู้จ้าหน่ายไม่ชอบ ล้าต้นมีขนาดใหญ่และแข็ง ไม่มีความหลากหลายของชนิดและสีดอก ซึ่งยังจ้าเป็น
จะต้องพัฒนาในล้าดับต่อไป
การนาไปใช้ประโยชน์/การขยายผล
1. เป็นการสนองพระราชดาริในการพัฒนาการผลิตไม๎ดอกเมืองหนาวให๎สามารถทาการผลิตได๎
ในพื้นที่ภาคใต๎ตอนลําง ซึ่งเป็นต๎นแบบของการพัฒนาไม๎ดอกในภาคใต๎ตอนลํางในปัจจุบัน
2. ข๎อมูลชนิดของไม๎ดอกที่มีศักยภาพในการผลิตในพื้นที่โครงการไม๎ดอกเมืองหนาวและรอบๆ
พื้นที่โ ครงการ ได๎ขยายผลถํายทอดความรู๎แกํบุคคลที่สนใจมาศึกษาดูงานตั้งแตํเริ่มโครงการถึ งปัจจุบัน
ประมาณ 13๒,000 คน และสามารถขยายผลการผลิ ต เบญจมาศเชิงการค๎า ในพื้นที่ภาคใต๎ตอนลํางสูํ
เกษตรกร จานวน ๑๑ ครัวเรือน จนสามารถสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกร ประมาณ 160,814 บาท/ราย/ปี
หากสามารถขยายผลไปยังเกษตรกร 100 โรง จะสามารถสร๎างรายได๎ประมาณ 40 ล๎านบาท/ปี ซึ่งชํวยลด
การนาเข๎าไม๎ดอกจากตํางประเทศ
3. โครงการไม๎ดอกเมืองหนาว อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ได๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการผลิตไม๎ดอก
ที่สาคัญแกํเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู๎สนใจทั่วไป
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ภาคผนวก รูปภาพกิจกรรมโครงการไม๎ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา

ต้ นแกลดิโอลัสที่ทดสอบในแปลง

ต้ นหน้ าวัวที่ทดสอบภายใต้ โรงเรื อน

ต้ นและดอกเยอบีร่า
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เกษตรกรไถพรวนเตรียมพื้นที่สาหรับปลูกต๎นเบญจมาศ
ในชํวง กํอนการปลูก 10-15 วัน

เจ๎าหน๎าที่จากศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการเกษตรยะลาให๎คาแนะนา
การการดูแลต๎นกล๎าเบญจมาศ

3.เกษตรกร รดน้าต๎นเบญจมาศในเวลาเช๎าตั่งแตํ เริ่มปลูกถึง
80 วัน กํอนการเก็บเกี่ยว

แปลงเตรียมต๎นกล๎าเบญจมาศกํอนย๎ายปลูก ในแปลง15-20 วัน

เกษตรกร รดน้าต๎นเบญจมาศในเวลาเช๎าตั่งแตํ เริ่มปลูกถึง
80 วัน กํอนการเก็บเกี่ยว

เกษตรกรนาตาขํายขึงในแปลงเบญจมาศ เมื่อมีความ
สูง 30 ซม. เพื่อชํวยพยุงต๎นไมํให๎ล๎ม
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เกษตรกรตรวจแปลงกํอนทาการเก็บเกี่ยว ดอกบาน 80 % ของ
ทั้งแปลง และตรวจดูโรคแมลงกํอนการเก็บเกี่ยวครั้งสุดท๎าย

เกษตรกรเก็บเกี่ยวเบญจมาศใน ชํวงเช๎า กํอน
นาไปชั่งทาเป็นมัดสํงขาย

แปลงเบญจมาศที่พร๎อมเก็บเกี่ยว

เกษตรกรนาเบญจมาศไปชั่งทาเป็นมัด มัดละ 1 กิ
โกกรัม (มีประมาณ13-15 ต๎น) ตัดรากให๎ต๎นมีความ
สูง 80 – 120 ซม. กํอนสํงขาย

