เบญจมาศ

คูม ือการผลิตไมตัดดอก
กรมสงเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษา

นายสมชาย

สุคนธสิงห

พิทกั ษ
เรียบเรียง นายโอฬาร
นางภาวนา อัศวะประภา
นายทวีพงศ สุวรรณโร
นายเศรษฐพงศ เลขะวัฒนะ
นายอภิชาติ สุวรรณ
จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย :
สํานักสงเสริมและฝกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

!
!
!
!

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ
การขยายพันธุ
การควบคุมการออกดอกของเบญจมาศ
โรคและแมลงทีส่ ําคัญของเบญจมาศ

! ลักษณะทางพฤกษศาสตร
! การปลูกและการดูแลรักษา
! การเก็บเกีย่ วและการตลาด

! ความสําคัญทางเศรษฐกิจ
เบญจมาศ เปนไมตัดดอกทีม่ มี ลู คาการผลิตติดอันดับ 1 ใน 4 อันดับแรกของไมตดั ดอกทัว่ โลก
โดยมีประเทศเนเธอรแลนดและโคลัมเบียเปนผูผ ลิตรายใหญของโลก สําหรับประเทศไทยปจจุบันมีพื้นที่
ปลูกทั่วทุกภาคประมาณ 500 ไร ผลผลิตรวม 50,841,500 ดอก แตผลผลิตที่ไดยังคงไมพอเพียง กับ
ความตองการของผูริโภค นอกจากนี้คุณภาพดอกเบญจมาศที่ผลิตไดยังตํากว
่ าของตางประเทศ มีอายุ
การปกแจกันสั้น จึงมีการนําเขาดอกเบญจมาศจากตางประเทศ เชน มาเลเซีย และเนเธอรแลนด
โดยมีมลู คาการนําเขาประมาณ 25 ลานบาทตอป
แหลงผลิตทีส่ ําคัญ
ภาคเหนือ
:
เชียงใหม, เชียงราย
ภาคกลาง
:
นนทบุรี
ภาคใต
:
สุราษฎรธานี, สงขลา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
อุบลราชธานี, อุดรธานี, ขอนแกน
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! ลักษณะทางพฤติกรรมศาสตร
เบญจมาศ เปนดอกประเภท Head ซึง่ เปนดอกทีเ่ กิดจากการรวมดอกยอย 2 ชนิด คือ
กลีบดอกชัน้ นอก (Rayfloret) ซึ่งเปนดอกตัวเมีย ไมมเี กสรตัวผู และกลีบดอกชัน้ ใน (Disk floret) ซึ่ง
เปนดอกสมบูรณเพศมีทง้ั เกสรตัวผูแ ละเกสรตัวเมีย เบญจมาศ แยกตามประโยชนใชสอยและการปลูก
ปฏิบัติ ได 4 ประเภท ดังนี้
1. Exhibition type เปนเบญจมาศทีม่ ดี อกขนาดใหญ ลําตนสูงประมาณ 1 เมตร ไมมกี ารเด็ด
ยอดแตตอ งเด็ดตาขาง ทิ้งเพื่อใหเหลือดอกยอดเพียง 1 ดอก
2. Standard type มีดอกเล็กกวาประเภท แรก ตองเด็ดยอดเพือ่ ใหแตกกิง่ ขาง 3-4 กิ่ง และเด็ด
ดอกขางทิ้งใหเหลือดอกยอดเพียงดอกเดียว นิยมใชเปนไมตดั ดอก
3. Spray type เบญจมาศประเภทนี้เปนประเภทที่มีหลายดอกตอ 1 กิ่ง และมี 6-10 กิง่ ตอตน
ไมมีการเด็ดดอกขาง ดอกมีขนาดเล็กกวาประเภท Standard type ใชปลูกเปนไมตดั ดอกหรือถอนขาย
ทั้งตนโดยตัดรากทิ้ง
4. Potted plant เบญจมาศประเภทนีใ้ ชปลูกเปนไมกระถาง มีทรงพุมกะทัดรัด ดอกดก และมี
ดอกขนาดเล็กแตกกิง่ กานมาก
พันธุเบญจมาศทีน่ ยิ มปลูกกันมากในปจจุบนั ไดแก
สีเหลือง : พันธุห ลืองไข, เหลืองเขีย้ ว, เหลืองตาก, เหลืองอินทนนท, เหลืองเกษตร
สีขาว : พันธุข าวการะเกด, ขาวตาก, ขาวเกษตร นอกจากนีย้ งั มีการนําพันธุใ หมๆ จากตาง
ประเทศเขามาปลูกอีกดวย
! การขยายพันธุ
เบญจมาศขยายพันธุไดหลายวิธี เชน เพาะเมล็ด, แยกหนอ,
เนื้อเยื่อ แตวธิ ที น่ี ยิ มใชกนั มากมี 2 วิธี คือ
1. ปกชํากิ่งยอด โดยนํากิ่งแขนงจากตนแมพันธุที่
สมบูรณ ไมมโี รคแมลง ตัดกิง่ ยาว 2.5 นิว้ ดานปลายกิง่ เฉือน
เปนรูปปากฉลาม และปลิดใบลางออกเพือ่ ไมใหใบเนาและเกิด
โรค ควรจุม ยากันรา เชน ไดเทน เอ็ม 45 โอโธไซดและเพื่อให
รากออกเร็วใหนํากิ่งเบญจมาศที่จะปกชําจุม ฮอรโมนเรงราก
เชน เซอรราดิก เบอร 2 ผึง่ ใหแหงแลวจึงนํามาปกชําในวัสดุ
ปกชําที่โปรง ระบายนํา้ อากาศและเก็บความชืน้ ไดดี เชน
ทรายหยาบ, แกลบดํา, ขุยมะพราว หรือทรายหยาบผสมกับขี้
เถาแกลบ ในอัตราสวน 1 : 1 โดยใชระยะปกชํา 2X1 นิว้ ปก
ให โ คนกิ่ ง ลึ ก ลงไปในวั ส ดุ ป  ก ชํ า0.5-1 นิ้ว รดนํ้ าให ชุ  ม
ประมาณ 1-2 สัปดาห จึงแตกรากใหม หลังจากนั้นยายกิ่ง
ปกชําลงวัสดุปลูกหรือลงแปลง การขยายพันธุโ ดยวิธนี ส้ี ามารถ

ตอกิง่ , ปกชํา และเพาะเลี้ยง

ตนแมพันธุเบญจมาศ

กิง่ ยอดเบญจมาศทีใ่ ชปก ชํา
ควรยาวประมาณ 2.5 นิว้
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ขยายพันธุไดจํานวนมาก และ การใชกิ่งปกชําที่มีขนาดสมําเสมอเมื
่
อ่ นําตนเบญจมาศที่ไดไปปลูกจะ
สามารถออกดอกไดในเวลาใกลเคียงกัน
2. การแยกหนอ วิธีนี้เหมาะกับพันธุเบญจมาศที่แตกหนอไดดี เมือ่ เบญจมาศใหดอกแลว
ตนจะแตกกอและมีหนอจํานวนมาก แตละหนอจะมีรากติดอยูซ ง่ึ สามารถแยกหนอมาปลูกลงแปลงไดตน
ที่แข็งแรงและมีการเจริญเติบโตดีกวากิ่งปกชํา
! การปลูกและการดูแลรักษา

การเตรียมดินปลูกเบญจมาศ

ลักษณะของโรงเรือนปลูกเบญจมาศ

การใชตาขายไนลอน เพือ่ ชวยพยุงตน
ใหตรง เพือ่ ใหไดดอกทีม่ คี ณภาพดี

การใชผา ดําคลุม

โรงเรือนปลูกเบญจมาศ
ชวยใหเบญจมาศมีคณ
ุ ภาพดี

การใหแสงไฟชวยในการผลิต
เบญจมาศใหมีคุณภาพดี

การเตรียมดิน
ควรทําในฤดูแลง โดยขุดพลิกหนาดินตากแดดไว 2 สัปดาห ยอยดินเก็บวัชพืชออก และโรยปูน
ขาว เพื่อปรับสภาพดิน ดินทีเ่ หมาะสําหรับปลูกเบญจมาศควรมี pH ประมาณ 6 ถาเปน พื้นที่ที่เคยปลูก
มากอนควรอบดินดวยเมธิลโบรไมด หรือบาซามิคจี เพื่อฆาเชื้อโรคและไขแมลงในดิน การปลูก
เบญจมาศในทีล่ มุ นําท
้ วมถึงและเปนดินเหนียว ระบายนําไม
้ ดคี วรยกรองปลูก โดยขนาดแปลงกวาง 5
เมตร ใหรอ งนํากว
้ าง 1 เมตร ลึก 60 ซม. สวนหากปลูกในดินรวนปนทราย ระบายนําได
้ ดีก็ไมจําเปน
ตองยกรองสูง แตควรใหแปลงสูง 15-20 ซม. ขนาดแปลงกวาง 1.20 เมตร และทางเดินกวาง 80
ซม.
การปลูก
เลือกกิ่งหรือหนอที่มีขนาดและความสมบูรณใกลเคียงกันปลูกในแปลงเดียวกัน เพื่อใหงายตอ
การปฏิบัติบารุ
ํ งรักษาและสามารถตัดดอกไดพรอมกัน ปลูกลึกประมาณ 3/4 นิว้ หากปลูกลึกเกินไป
รากจะเจริญไมดีเพราะขาดอากาศ สํ าหรับระยะปลูกถาเปนการปลูกแบบไมเด็ดยอดใช ระยะปลูก
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12.5x12.5-15x15 ซม. สวนการปลูกแบบเด็ดยอดใชระยะปลูก 15x20-20x20 ซม. ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั
ทรงพุมของสายพันธุที่ใช
การเด็ดยอด
นิยมเด็ดยอดกิง่ ชําภายหลังการปลูกประมาณ 7 วัน แลวเลีย้ งกิง่ แขนงไว 3 กิ่ง ซึ่งกิ่งชํา 1 ตน
จะผลิตดอกได 3 ดอกหรือ 3 ชอ ขึน้ กับวาเปนการปลูกชนิดดอกเดีย่ วหรือดอกชอ โดยถา เปน
เบญจมาศชนิดดอกเดีย่ วควรเหลือกิง่ แขนงไว 2 กิ่ง และประเภทดอกชอสามารถเลีย้ งไว 3 กิ่ง แขนงได
แทนการปลูกแบบไมเด็ดยอด ซึ่งจะไดเพียง 1 ดอก หรือ 1 ชอตอตน นอกจากจะเปนการ ลดตนทุน
การผลิตแลว ยังมีวัตถุประสงคเพื่อบังคับตนใหแตกกิ่งใหมากขึ้น ทําใหไดจํานวนดอก เพิม่ ขึน้ ตาม
จํานวนกิ่งและยังไดดอกที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน นอกจากนีค้ วรมีการพยุงตนใหตรง เพื่อใหไดดอกที่มี
คุณภาพดี โดยใชตาขายไนลอนขนาดชองเทากับระยะปลูกขึงเหนือแปลงปลูกให สูงจากพืน้ ดิน 30-50
ซม. เมื่อกิ่งแขนงเจริญออกไปไดเล็กนอย ก็ขงึ อีกชัน้ ใหสงู จากชัน้ ลาง 30-50 ซม.
การใสปยุ
เมื่อกิ่งชํ าตั้งตัวแลวควรเริ่งใหมีการเจริญเติบโตทางลําตน โดยใสปุยที่มีไนโตรเจนสูง เชน
แอมโมเนียมซัลเฟต 1-2 ชอนแกงตอนํ้า 20 ลิตร รด 2 ครัง้ หางกัน 7-10 วัน และใชปุย 15-15-15
โรยตามรองระหวางแถวทุก 15 วัน เมือ่ เกิดตาดอกใหใชปยุ อัตรา 1:2:1 เชนสูตร 12-24-12 และ
เสริมดวยปุยทางใบทีม่ ธี าตุอาหารรอง เพือ่ เรงการออกดอก เมือ่ ถึงชวงเก็บเกีย่ ว ควรงดการใหปยุ เพื่อ
ใหดอกมีคณ
ุ ภาพดี แตกอ นตัดดอก 5-7 วัน ควรใชโปแตสเซียมคลอไรด 1 ชอนแกงละลายนํ้า 20 ลิตร
รดที่ตนเพือ่ ชวยใหกา นดอกแข็งแรงและดอกบานทนขึน้
การเด็ดดอกขางและการเด็ดดอกทีย่ อด
เพื่อใหดอกเบญจมาศมีคุณภาพดีมีขนาดใหญจึง
ตองมีการเด็ดดอกขางในเบญจมาศที่ปลูกเพื่อใหได 1
ดอกตอ 1 ตน ตองปลิดดอกขางออกใหหมด โดยหงาย
มือขึ้นสอดงามมือระหวางนิ้วชี้และ นิ้วกลางเขาที่กิ่งที่
ตองการปลิดดอกขางทิ้งและใชนิ้วหัวแมมือกดที่ดอกตูม
เขาหาตัวดอกก็จะหัก และเริ่มเด็ดจากโคนกิ่งไปจนถึง
ยอด สวนเบญจมาศชนิดดอกชอ จะเด็ดดอกแรกที่สวน
ชนิดดอกชอ (Spray type) ซึง่ เด็ดดอกแรกที่
ยอดของลํ าตนทิ้งโดยเด็ดตั้งแตตาดอกมีขนาดประมาณ
สวนยอดทิง้ เมือ่ ตาดอกมีขนาดเทากัน
หัวไมขีดไฟ
! การควบคุมการออกดอกของเบญจมาศ
พันธุเบญจมาศที่ปลูกเปนการคาสวนใหญเปนพวกวันสั้น คือสามารถสรางตาดอกและเจริญ
เปนดอกไดเมื่อจํานวนชวงแสงตอวันหรือชวงกลางวันนอยกวา 13.5 ชั่วโมง ดังนัน้ เบญจมาศทีป่ ลูกใน
ประเทศไทย ซึง่ โดยทัว่ ไปมีชว งกลางวันสัน้ กวา 13 ชั่วโมง จึงเกิดตาดอกเร็วทัง้ ทีต่ น เบญจมาศยังไม
สมบูรณเต็มที่ดอกที่ไดจึงมีคุณภาพไมดี ดังนัน้ เพือ่ เปนการยับยัง้ ไมใหเบญจมาศออกดอกเร็ว จึงตองมี
การเพิ่มจํานวนแสงตอวันใหยาวขึน้ โดยการติดตัง้ หลอดไฟฟาใหแสงตัง้ แตเวลา 22.00-01.00 น.
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เพื่อใหชวงมืดที่ยาวถูกแบงออกเปน 2 ชวง เปนการยับยัง้ การสรางตาดอกเมือ่ ตนมี ความสูงพอเหมาะ
ประมาณ 30 ซม. จึงปดไฟใหตน ไดรบั แสงตามปกติ เพือ่ ใหเกิดตาดอกและพัฒนาเปนดอกตอไป
! การเก็บเกีย่ วและการตลาด
การเก็บเกีย่ ว
เพื่อใหดอกเบญจมาศมีคุณภาพดีตองเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม คือ เบญจมาศประเภทดอก
เดี่ยวควรเก็บเกีย่ วในระยะทีส่ ว นกลางของดอกยังบานไมหมดเหลืออยูป ระมาณ 2 ซม. สวน เบญจมาศ
ประเภทดอกชอถาเปนดอกชัน้ เดียวควรเก็บเกีย่ ว เมือ่ สวนของกลีบชัน้ ใน (Disk florets) พรอมที่จะบาน
สวนในดอกชอแบบดอกซอน จะเก็บเกีย่ วเมือ่ มีดอก จํานวน 3 ดอก บานประมาณ 1/2-3/4 ของการ
บาน โดยใชมีดหรือกรรไกรตัดที่โคนกิ่งแลวแชนาทั
ํ้ นที
การตลาด
ราคาของดอกเบญจมาศจะแตกตางกันไป ถาเปนดอกเดีย่ ว ดอกละประมาณ 1-3 บาท แต
สําหรับดอกชอขายราคารอยละ 10-20 บาท
! โรคและแมลงที่สําคัญ
1. โรคใบแหง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Erwinia chrysanthemi อาการเริ่มแรกยอดจะเหี่ยวใน
เวลากลางวัน และฟน ในเวลากลางคืน ตอมายอดจะเนาแหงเปนสีนาตาล
้ํ
โรคนีร้ ะบาดมากในสภาพ
อากาศรอนและความชื้นสูง เชือ้ โรคจะติดมากับเครือ่ งมือเครือ่ งใช เชน มีดหรือกรรไกร
การปองกันกําจัด ควรใชกิ่งปกชําทีป่ ราศจากโรคมาปลูก และถามีโรคระบาดในแปลงควรเผา
ทําลาย หรือฉีดพนดวยสารเคมีประเภทสเตรปโตมัยซิน
2. โรคใบจุด เกิดจากเชือ้ รา Septoria sp. ระบาดมากในฤดูฝน มีอาการคือ ใบจะเปนจุดสีนา้ํ
ตาลไหมแผลคอนขางกลม เมือ่ เปนมากๆ แผลจะขยายใหญติดกันจนทําใหใบไหมแหงและรวง มักเปน
ใบลางขึน้ มาจนถึงยอด
การปองกันกําจัด ไมควรปลูกเบญจมาศชิดกันมาก ทําใหอากาศถายเทไมสะดวกมีผลให
ความชื้นสูงที่โคนตนงายตอการระบาดของโรค และควรฉีดพนดวยสารเคมีปอ งกันกําจัดเชือ้ รา เชน
แคบแทน, มาเนบ, และไซเนบ อยางสมํ่าเสมอ
3. โรคดอกเนา เกิดจากเชือ้ รา Choanephora sp. ระบาดมากในฤดูฝน อาการที่พบ คือ กลีบ
ดอก เนาชํ้าเปนสีนาตาลแก
้ํ
เกิดไดทง้ั ในดอกออนและดอกแก
การปองกันกําจัด ในฤดูฝนควรฉีดยาปองกันกําจัดเชือ้ รา เชน ไซเนบ, แคบแทน, ไดเทน เอ็ม
45 โดยใชรวมกับยาจับใบ
4. โรคราสนิม เกิดจากเชือ้ เรา Puccinia chrysanthemi มักเปนกับเบญจมาศที่ปลูกทางภาค
เหนือ สังเกตไดทใ่ี บ,กลีบดอก และกานดอก จะพบสปอรของเชือ้ ราเปนสีเหลืองทีบ่ ริเวณเหลานี้ ทําให
ใบแหงเปนสีนาตาล
้ํ
การปองกันกําจัด ดูแลแปลงปลูกใหสะอาด และฉีดพนดวยเพลนทแวกซ ทุก ๆ 7 วันในชวงทีม่ ี
การระบาด
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5. หนอนผีเสือ้ กินดอก จะกัดกินใบ และยอดเบญจมาศขณะยังไมออกดอก แตเมือ่ เบญจมาศ
มีดอกหนอนจะกัดกินกลีบดอกและทําใหดอกรวง
การปองกันกําจัด ใหฉีดพนดวย บาซูดนิ 40% ชนิด
ผง 2-3 ชอนชาตอนํ้า 1 ปบ
6. หนอนเจาะสมอฝาย มักกัดกินดอกเปนหยอม ๆ
ทําใหดอกไมไดคณ
ุ ภาพ
การปองกันกําจัด ฉีดพนดวย อโกรนา, แบคโ สบิน,
แอมบุช หรือแลนเนท
7. เพลีย้ ไฟ ดูดกินนํ้าเลีย้ งจากกลีบดอกทําใหดอกไม
หนอนเจาะสมอฝาย
บานหรือดอกแหวงและทําใหกลีบดอกเหี่ยวแหง
การปองกันกําจัด ฉีดพนดวยพอสซ อัตรา 2 ชอนตอ
นํ้า 1 ปบ ฉีดพน 3 วันตอครัง้ เมือ่ ถึงระยะดอก เริม่ บานให
ฉีดวันเวนวัน ติดตอกัน 7 ครัง้
8. เพลีย้ ออน ดูดกินนํ้าเลีย้ งทีโ่ คนกลีบดอก ทําให
ดอกหงิกงอไมบานหรือยอดคดงอ ดอกมีขนาดเล็กลง
การปองกันกําจัด ฉีดพนดวยมาลาไธออน 57% EC
อัตรา 2-3 ชอนชาตอนํ้า 1 ปบ หรือบาซูดนิ 60% EC อัตรา
2-3 ชอนชาตอนํ้า 1 ปบ

เพลีย้ ออน

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

