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บทคัดยอ
ภาคใตมีการใชไมดอกไมประดับเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เพื่อทดแทนการนํ าเขาไมดอก

จากตางประเทศ ทางศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดรับพระราชดํ าริ ใหศึกษาทดสอบหาชนิดและ
พันธุไมดอกที่เหมาะสมสํ าหรับปลูก และผลิตไมดอกในภาคใต ผลการดํ าเนินงานไดนํ าไมดอกไม
ประดับ จ ํานวน 24 ชนิด มาทดสอบปลูกปรากฏวาแกลดิโอลัส 8 สายพันธุ คัดไดพันธุที่เหมาะสม      
สงเสรมิแนะนํ าใหแกเกษตรกรปลูกคือ พันธุคละกีบพันธุ VEGA เฮลโิกเนีย 19 สายพันธุ คัดไดไว 7   
สายพนัธุ และไมดอกชนิดอื่นที่แนะนํ าใหเกษตรกรปลูกไดไดแก แอสเตอรดาวเงิน หรือพีคอก ปทุมมา
และกระเจยีว ซอนกลิ่น มากาเร็ต เยอมีรา มะลิ สรอยทอง หนาวัว ดาวเรือง หงอนไก และบานไมรูโรย 
สวนไมตัดใบไดแก เฟรน ฟโลเดนตรอน และปริก

ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา
ไมดอกไมประดับเปนพืชกลุมที่มีความสํ าคัญมากกลุมหนึ่ง ซึ่งมีการผลิตในประเทศ

ไทย เพือ่การบรโิภคภายในและการสงออก สามารถทํ ารายไดเขาประเทศปละหลายรอยลานบาท แตใน
ขณะเดียวกันในภาคใตมีการใชไมดอกไมประดับในประมาณที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว การขนสงไมดอกไม
ประดับจากภาคกลางและภาคเหนือเขามาใชภาคใตไมเพียงพอกับความตองการใช ในขณะเดียวกันก็
ไดมกีารน ําเขาจากประเทศมาเลเซีย เขามาเปนจํ านวนมาก จึงควรที่จะมีการศึกษาการผลิตไมดอกและ
ไมประดับในภาคใตเพื่อทดแทนการนํ าเขา

โครงการพัฒนาการผลิตพืชสวนประดับภาคใต สืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2536 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ไดรับพระราชดํ าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
น ําไปแจงใหทาง ดร.พิศิษฐ วรอุไร รวมกับทางศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดํ าเนินการศึกษาและ
ทดสอบการปลูกไมดอกไมประดับในภาคใต ดังนั้น คณะดํ าเนินงานไดเขาสํ ารวจขอมูลในพื้นที่ของ  
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และสํ ารวจตลาดดอกไมในภาคใตเมื่อเดือนมกราคม 2537 
แลววางแผนการทดลองปลูกในพื้นที่ของสวนยางเขาสํ านัก และงานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการ
พฒันาพกิลุทองฯ จังหวัดนราธิวาส
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การเริ่มงานทดลองปลูกไมดอก ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดนํ าพันธุ
สรอยทองจากจงัหวัดเชียงใหม มาปลูกในเดือนมีนาคม 2537 บริเวณแปลงทดลองริมอางนํ้ าใกลบาน
ในสวนยางเขาส ํานกั ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ แลวตอมาไดติดตอประสานงานกับศูนยบริการ
การพฒันาขยายพนัธุไมดอกไมผล อันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ บานไร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นํ าพันธุ
ไมดอกเขามาทดลองปลูกหลายชนิด ไดแก แกลดิโอลัส เฮลิโกเนีย ซอนกลิ่น ปทุมมา หนาวัว 
เบญจมาศ ดาวเรือง และบานชื่น เปนตน ซึ่งไมดอกสวนใหญที่ไดคัดเลือกนํ ามาปลูกในโครงการศูนย
ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ นั้น ไดคัดพันธุที่คาดวาจะเหมาะสมสํ าหรับปลูกในภาคใต

วัตถุประสงคการศึกษา ทดลอง วิจัย
- ศกึษาหาชนิดและพันธุไมดอกไมประดับที่เหมาะสมสํ าหรับผลิตในภาคใต
- ศกึษาเทคโนโลยีการผลิตพืชสวนประดับ เพื่อแนะนํ าเกษตรกร

สถานที่ดํ าเนินการ
- สวนยางเขาส ํานกั งานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อ.เมือง

จ.นราธิวาส
- แปลงทดลองไมดอกไมประดับ สถานีทดลองยางนราธิวาส อ.สุไหงปาดี

จ.นราธิวาส

พันธุไมดอกไมประดับที่ศึกษา
1. แกลดิโอลัส
2. ซอนกลิ่น
3. แอสเตอรดาวเงินหรือพีคอก
4. ปทมุมาและกระเจียว
5. เฮลิโคเนีย
6. หนาวัวและเปลวเทียน
7. สรอยทอง
8. เยอรมีรา
9. มากาเร็ต
10. มะละ
11. ขิงแดงและขิงชมพู
12. ลิลล่ี
13. ดาวเรือง
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14. บานชื่น
15. บานไมรูโรย
16. หงอนไกและสรอยไก
17. เบญจมาศ
18. วานสี่ทิศ
19. เดหลี
20. ดาหลา
21. กหุลาบ
22. พิโลเดนครอน
23. เฟรนตัดใบ
24. ปริก

ผลการดํ าเนินงาน

แกลดิโอลัส
นํ าหัวพันธุแกลดิโอลัส ที่ผานการเก็บในหองเย็นอุณหภูมิ 2-10 องศาเซลเซียสเปน

เวลา 1-2 เดอืน จากศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร จังหวัดเชียงใหม มาปลูกเมื่อ
วนัที ่22 พฤษภาคม 2537 จํ านวน 3 พันธุ คือ พันธุ VEGA 500 หัว ORBITOR 500 หวั และ SHILOH
736 หวั ผลการปลกูทดสอบปรากฏวาทั้ง 3 พันธ มีอายุตั้งแตเร่ิมปลูกจนถึงออกดอกพรอมที่จะตัดได
แตกตางกันคือ พันธุ VEGA 80 วนั พันธุ ORBITOR 70 วนั พันธุ SHILOH 65 วนั หลงัจากตัดดอกแลว 
ปลอยใหเจริญเติบโตอยูในแปลงประมาณ 4 เดือน ตนยุบตัวหมดแลวขุดเก็บหัวพันธุข้ึนมา แตละชนิด
ไดขนาดและจํ านวนหัวแตกตางกัน ดังตารางที่ 1 ผลปรากฏวา พันธุ SHOILOH ใหผลผลิตหัวพันธุ     
สูงสุด
ตารางที่ 1  แสดงจ ํานวนผลผลิตของหัวพันธุ แกลดิโอลัสที่ไดหลังจากปลูกประมาณ 8 เดือน
ขนาดหัว/พันธุ

(ซม.)
หนวย VEGA ORBITOR SHILOH

> 12
12/14
10/12
8/10
< 8

รวมหัวพันธุ
หวั COMMEL

หัว
หัว
หัว
หัว
หัว
หัว
หัว

70
32
60
40
149
351
400

50
140
124
122
149
436
900

31
388
432
116
997

1964
5500
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หวัพนัธุทีไ่ดรับจากการปลูกครั้งแรกไดนํ าเขาเก็บในหองแอรธรรมดาที่อุณหภูมิ 20-22 
องศาเซลเซยีส เพราะในชวงระยะแรกไมมีหองเย็นเก็บ จึงไดจัดหองเย็นขึ้นใชเองชั่วคราว สามารถลด
อุณหภมูลิงไดประมาณ 7 องศาเซลเซียสเริ่มนํ าหัวพันธุเก็บไดเดือนกุมภาพันธ 2538 หัวพันธุดังกลาวนี้
เกบ็ไวประมาณ 2 เดือนแลวจึงยายปลูกใหม

ปญหาอุปสรรคที่พบหลังจากปลูกเมื่อถึงชวงอายุกอนออกดอก เติบโตประมาณใบที่ 
5-6 มีโรค FUSARIUMROT อันเกิดจากเชื้อ FUSARIUM GLADIOLI เชือ้เขาท ําลายที่หัวพันธุกอนทํ าใหหัวเนา 
ทางเดนิทอนํ ้า ทออาหารอุดตัน ใบเหี่ยว หัวและตนเนาตาย เมื่อพบตนเปนโรคไดขุดทิ้ง ถาเริ่มแสดง   
อาการเปนโรคไดใชยาเทอรราดลอรสลับกับริดโดมิล สามารถยับยั้งการระบาดของเชื้อราได

การทดสอบการปลูกแกลดิโอลัสในระยะตอมาคือ เดือนกรกฎาคม 2537 ไดปลูก 4 
พนัธุ คือ พันธุ VEGA ORBITOR SHILOH และพนัธุคละสี สามารถเก็บหัวพันธุไดในเดือนเมษายน 
2538

การด ําเนนิการปลูกแกลดิโอลัสในชวงประจํ าป 2537 ไดติดตอซ้ือหัวพันธุมาจากศูนย
บริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร มาปลูกในโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
เพือ่ศึกษาหาพันธุที่เหมาะสม ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  พนัธุแกลดโิอลสัจากเชียงใหมที่นํ ามาปลูกทดสอบที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
                     ชวงปลายป 2537 – ตนป 2538
พันธุ จ ํานวนหัวพันธุ สีดอก ความนิยมของตลาด
คละสี
ORBITOR
SHILOH
VEGA
AJAX
CNADICE
SONNET
TRUMP

20,000
16,000
8,000

11,180
1,500
600

2,000
4,000

หลายสี (แดง, สม, เหลือง, ชมพู)
สีพืน้เขียวออนปนเหลืองแตมมวง
สีพืน้มันเหลืองปากแดง
ขาว
ขาวดอกเล็ก
สมดอกเล็กเกษรขาว
เหลืองปนสมดอกเล็ก
แดงสดดอกเล็ก

สูง
ตํ่ ามาก
ตํ่ า

สูงมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ราคาจํ าหนายดอกชอละ 4-8 บาท ตามคุณภาพขนาดชอและความนิยมของตลาด 
ดอกขนาดเลก็จะมรีาคาตํ่ ากวาดอกขนาดใหญ ปจจุบันมีหัวพันธุแกลดิโอลัสเก็บอยูในหองเย็นของงาน
วชิาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังตารางที่ 3

170



ตารางที่ 3 หวัพนัธุแกลดโิอลสัที่ผลิตไดในโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เก็บไวในหองเย็น
     เพื่อเตรียมปลูก (พฤษภาคม 2538)

จ ํานวนหัวพันธุ (หัว)
พันธุ

>12 ซม. 12/14 10/12 8/10 <8
COMMEL

(กรัม)
SHILOH
VEGA
ORBITOR
คละสี

38
392
80
348

505
694
534

1,157

864
649
745

1,228

536
404
619

1,228

3,283
952

1,396
2,247

7,100
5,900
6,600

38,400

การปลูกแกลดิโอลัสจะมีปญหาทางดานการตลาด ในบางชวงผลิตออกมาแลวดอก
บานรวดเรว็มาก ในชวงระยะเวลาสั้นตัดสงไมทันเพราะตลาดตองการเฉพาะดอกตูมเร่ิมแยมเห็นสีกลีบ
ดอกเทานัน้ ถาบานมากตลาดจะไมตองการ จึงจํ าเปนตองมีการวางแผนใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดในแตละชวงเวลา นอกจากนี้บางสายพันธุตลาดในทองถิ่นไมตองการ เพราะเปนสีพื้นไมเดน 
ตวัอยางเชน พันธุ ORBITOR

ซอนกลิ่น
ไดน ําหวัพนัธุซอนกลิ่น 3 ขนาด มาศึกษาการใหผลผลิตหัวพันธุซอนกลิ่น คือ ขนาด

เลก็ กลาง และใหญ เร่ิมดํ าเนินการปลูกเมื่อ 24 พฤษภาคม 2537 เก็บผลผลิตเสร็จโครงการเมื่อวันที่ 
23 มนีาคม 25438 ดํ าเนินการทดสอบ 4 ซํ้ า แตละซํ้ ามีขนาดหัวเล็ก กลาง และใหญ อยางละ 25 หัว 
ซอนกลิน่เจรญิเติบโตและแตกกอจนสามารถเก็บหัวพันธุใหมได ใชเวลาประมาณ 10 เดือน หลังจาก
ปลูกไดสุมเก็บในแตละซํ้ า ในแตละขนาดหัวพันธุ ๆละ 10 กอ ไดผลผลิตหัวพันธุแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงผลผลติหวัพันธุซอนกลิ่นที่ไดจากหัวพันธุปลูกขนาดแตกตางกัน
เฉลีย่จ ํานวนหัวพันธผลผลิตหัวพันธุที่ได (หัว)

ขนาดหัวพันธุปลูก
ใหญ กลาง เล็ก

หวัใหญ
( 3-6 ซม. )
หวักลาง
(  2-3 ซม.)
หัวเล็ก
(  0.8-2 ซม.)

3.4

3.0

1.6

13.1

9.1

7.1

27.5

23.4

12.8

อัตราสวนผลผลิตหัวพันธุทั้ง 3 ขนาดที่ไดตอ 1 กอ ไดผลดังนี้
ปลูกหวัพันธุขนาดใหญไดหัวใหญ : หวักลาง : หวัเล็ก

คาเฉลี่ย = 1.36 : 5.23 : 11.01
ปลูกหวัพันธุขนาดกลางไดหัวใหญ : หวักลาง : หัวเล็ก

คาเฉลี่ย = 1.19 : 3.65 : 9.37
ปลูกหวัพันธุขนาดเล็กไดหัวใหญ : หวักลาง : หวัเล็ก

คาเฉลี่ย = 0.63 : 2.83 : 5.1

ปจจุบนัมหีวัซอนกลิ่นเก็บไวในหองเย็นของงานวิชาการ หัวขนาดใหญ 811 หัว ขนาด
กลาง 2,411 หวั และขนาดเล็ก 6,159 หัว ดอกซอนกลิ่นหลังจากปลูกไปแลวเปนเวลาประมาณ 90 วัน 
จงึออกดอก ราคาจ ําหนายซอนกลิ่นในตลาดชอละ 4 บาท แตตลาดยังไมนิยม ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะ
ความเชือ่ถือวาเปนดอกไมที่ใชเฉพาะในงาน

แอสเตอรดาวเงินหรือพีคอก
นํ าตนพันธุพีคอคจากเชียงใหม จํ านวน 9,500 ตน มาปลูกในแปลงทดลองของ       

ศนูยศกึษาการพฒันาพิกุลทองฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2537 ระยะเวลาตั้งแตปลูกจนถึงออกดอกใชเวลา
ประมาณ 120 วนั ไดใชแสงไฟฟาจากหลอดไฟฟาแบบพังสเตน ขนาด 100 แรงเทียน เปดในชวงระยะ
เวลา 22.00 ถึง 02.00 น. เพื่อกระตุนการเจริญเติบโตทางดานสูงและชวงดอกยาว ในแปลงที่ไมใชแสง
ไฟฟากระตุนจะออกดอกกอนมีชอดอกสั้นมากจํ าหนายไมได ตลาดตองการเฉพาะชอดอกยาวรูปทรง
ชอดอกดี กลีบดอกเริ่มแยม ตลาดจะใหราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท
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ผลการปลกูพีคอคของโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ผลิตไดชอดอกมาตรา
ฐานดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับที่สงมาจากมาเลเซียแลว ของโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
มีรูปทรงชอดอกดีกวา และสดกวา เปนที่ตองการของตลาด มีผูติดตอขอซื้อเขามาก เปนไมดอกที่        
ศักยภาพความตองการของตลาดสูงมาก สมควรเผยแพรสงเสริมใหเกษตรกรปลูกได แตตองคัดเลือก
เกษตรกรที่มีพื้นความรูความสามารถรับเทคโนโลยีได และพื้นที่ผลิตตองมีระบบนํ้ าและไฟฟาสมบูรณ 
เพราะจะตองมีการใชแสงไฟฟากระตุนความเจริญเติบโต เพื่อยืดชอดอกในชวงกลางคืนดวย

ประทุมมาและกระเจียว
ประทมุมาเปนไมดอกในกลุมกระเจียว ไดนํ าหัวพันธุมาจากเชียงใหมมาปลูกเมื่อเดือน

พฤษภาคม 2537 โดยใชหัวพันธุ 3 ขนาด ปลูกดังนี้
หวัพนัธุขนาดใหญ 205 หัว
หวัพนัธุขนาดกลาง 228 หัว
หวัพันธุขนาดเล็ก 231 หัว
ผลการปลูกปรากฏวา เจริญเติบโตสมํ่ าเสมอดี ใชระยะปลูก 30X40 ซม. หลังจากปลูก

ไปแลวใชเวลาประมาณ 90 วัน ออกดอก สามารถจํ าหนายไดในราคาดอกละ 4-8 บาท ประทุมมาเปน
ดอกไมทีแ่ปลง และไดรับความสนใจจากตลาด แตยังรูจักกันนอย เหมาะสํ าหรับปลูกในภาคใต ใหกลีบ
ดอกสชีมพู มีผูสนใจติดตอสอบภามและขอรายละเอียดมาก  สามารถเผยแพรสงเสริมใหเกษตรกรปลูก
ได เพราะการดูแลรักษาไมยุงยาก เหมาะสํ าหรับปลูกในภาคใต

กระเจยีว  ไดรวบรวมพันธุกระเจียวพื้นเมืองจากจังหวัดราชบุรีประมาณ 5,000 ตน   
มาปลกูทีศ่นูยศกึษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จํ านวน 9 แปลง ในพื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตร เพื่อ
ศกึษาและคดัเลอืกพันธุกระเจียวที่เหมาะสํ าหรับปลูกในภาคใต ขณะนี้เร่ิมใหดอก ตลาดใหความสนใจ
พอสมควร

เฮลิโคเนีย
ไดรวบรวมพนัธุเฮลิโคเนีย จํ านวน 19 พันธุ มาปลูกในโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองฯ เพื่อคัดเลือกพันธุชนิดปลูกกลางแจงและปลูกในรมเงา พรอมทั้งคัดเลือกพันธุที่เหมาะ
สํ าหรบัปลูกเปนไมตัดดอก ปลูกเปนไมประดับในพื้นที่แปลงปลูก และปลูกเปนไมกระถาง ผลปรากฏวา
พนัธุทีเ่หมาะสมสํ าหรับปลูกเปนไมตัดดอกและตลาดตองการไดแก พันธุตอไปนี้

1. LADY DI
2. SASSY
3. RUBER
4. GOLDEN TORCH
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5. PARAKEET
6. VINCENT RED
7. FIRE FALSH
พนัธุเหลานีส้วนใหญเปนพันธุดอกเล็ก หลังจากปลูกไปประมาณ 2-3 เดือน ออกดอก
เฮลโิคเนยี เปนพันธุไมดอกที่ปลูกงาย บํ ารุงรักษางาย ขยายพันธุไดรวดเร็ว ความ

ตองการใชดอกเฮลิโคเนียในทองถิ่นยังมีนอยมาก ตัดดอกสงจํ าหนายในตลาดราคาเฉลี่ยประมาณดอก
ละ 2 บาท

แนวทางพัฒนาไมดอกเฮลิโคเนีย จะตองรวบรวมพันธุชนิดที่ตลาดมีความตองการสูง
มาก และขยายพันธุเพิ่มเติมอีก ขณะนี้อยูในระหวางการหาขอมูลและหาพันธุเพื่อรวบรวมมาศึกษา  
เพิ่มเติม

หนาวัวและเปลวเทียน
ในพื้นที่วางระหวางแถวยางใหญในสวนยางพาราของสวนยางเขาสํ านัก ศูนยศึกษา

การพฒันาพกิลุทองฯ ด ําเนนิการปลูกทดสอบหนาวัว จํ านวน 4 พันธุ คือ ดวงสมร จักรพรรดิ ขาวนาย
หวาน และผกามาศ ในชวงฤดูฝนป 2536 โดยใชวัสดุปลูกกาบมะพราวรวมกับอิฐหัก ผลปรากฎวามี
ปญหาและอุปสรรคมากกลาวคือ

1. ตนหนาววัตายมากในระยะแรก เนื่องจากปลวกขึ้นมาทํ าลายกาบมะพราว ทํ าให
วสัดุปลูกเสยีหาย ตนหนาวัวตาย ควรแกไขโดยกอนปลูกราดสารเคมีปองกันปลวกกอน

2. ตนหนาววัมอีาการโรคโคนเนาตายมาก ทั้งนี้เนื่องจากในแปลงยางจะมีใบรวงหลน
อยูเสมอ ใบที่หลนทับถมเนาเปอยในแปลงกะบะปลูกหนาวัวเปนพาหะนํ าเชื้อโรคจากยางพารามาสู
หนาววัได ปองกันไดโดยขึงตาขายพลาสติกรองรับใบยาง

3. ปญหาเนือ่งจากรากยางพาราไดแทรกขึ้นมาอยูในแปลงหนาวัวทํ าใหวัสดุปลูกแนน
ตนหนาวัวเจริญเติบโตไมดีแคระแกรนเพราะถูกตนยางพาราแยงปุยมีวิธีการแกไขไดโดยการใชแผน
พลาสตกิปรูองพื้นแปลงกอนลงวัสดุปลูก สามารถปองกันรากยางได

การปลูกหนาวัวทั้ง 4 พันธุ ในสภาพรมเงาสวนยางในชวงที่ผานมายังไมประสบ        
ผลสํ าเรจ็ เพราะปญหาอุปสรรคดังกลาว ดังนั้น ถาหาวิธีการปองกันและเตรียมแปลงที่ดี อาจจะประสบ
ผลสํ าเร็จได ซึ่งจะตองศึกษาหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนํ ามาใชพัฒนาการปลูกพืชตระกูลหนาวัวใน
สวนยางตอไป

งานทดสอบการปลูกหนาวัวในโรงเรือนที่เขาสํ านักไดนํ าพันธุ OZAKI จ ํานวน 251 ตน 
และพันธุ CUBA จ ํานวน 250 ตน มาทดลองปลูกในถานกาบมะพราวขนาดตางกัน 2 ขนาด คือ ถาน
กอนเลก็ ขนาด 2 นิ้ว และถานกอนใหญ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุในถุงพลาสติกดํ า เพื่อศึกษาการปลูกหนาวัว
ในกระถาง ขณะนี้กํ าลังอยูระหวางการบันทึกขอมูล
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เปลวเทยีนเปนพชืในตระกูลเดียวกับหนาวัว ไดนํ าพันธุเปลวเทียนจากจังหวัดภูเก็ตมา
ปลูกทดสอบในสวนยางของสถานีทดลองยางนราธิวาส โดยใชวัสดุปลูกที่แตกตางกัน 6 อยาง คือ

1. ถาน
2. ถาน + อิฐหัก = 1:1
3. กาบมะพราว
4. กาบมะพราว + อิฐหัก = 1:1
5. กาบมะพราว + ถาน
6. อิฐหัก
ผลปรากฎวาวธิกีารปลูกในถานลวนมีจํ านวนตนยางสูงสุดถึงรอยละ 42.03 ของ

จ ํานวนตนที่ปลูก ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5  แสดงจ ํานวนตนเปลวเทียน ที่ปลูกในวัสดุปลูกตาง ๆ กัน ภายใตรมเงาสวนยางพารา ของ
      สถานทดลองยางนราธิวาส เมื่ออายุ 3 เดือน หลังปลูก

จ ํานวนตนเปลวเทียนที่ตาย
วัสดุปลูก จ ํานวนตนปลูก

จ ํานวน (ตน) เปอรเซนต
ถาน
ถาน + อิฐหัก
กาบมะพราว

270
276
297

92
38
24

34.07
13.77
8.08

สรอยทอง
นํ าแขนงสรอยทองจากเชียงใหมมาปลูกครั้งแรกเมื่อมีนาคม 2537 โดยใชระยะปลูก 

15X30 ซม. จ ํานวน 3 แปลง ในพื้นที่ประมาณ 135 ตารางเมตร โดยใชวัสดุบํ ารุงดิน แกลบ ปุยคอก และ
ปนูขาว ผลปรากฎวา ตนสรอยทองมีการเจริญเติบโตสมํ่ าเสมอดีมาก หลังจากปลูกไปประมาณ 45 วัน 
ออกดอกตัดสงจํ าหนายตลาดได ในราคากิโลกรัมละ 35 บาท

ตนสรอยทองแปลงแรกหลังจากตัดดอกแลวไดจัดทํ าเปนแปลงขยายพันธุกิ่ง แขนง 
ขยายพื้นที่ปลูกสรอยทองของโครงการตอไปอีกประมาณ 1 ไร เพื่อผลิตพันธุแจกจายสรอยทองเปน     
ไมดอกที่สามารถแนะนํ าใหเกษตรกรปลูกได เพราะการบํ ารุงรักษางาย มีศัตรูรบกวนนอย ไมเปน
อุปสรรคตอการผลิต ความตองการของตลาดสมํ่ าเสมอเพราะเปนไมแซมสํ าหรับจัดชอดอกไมบูชาพระ
จ ําหนายตามแผนไมดอก
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ดาหลา
รวบรวมพันธุดาหลาพื้นเมืองจากแหลงตาง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส มาปลูกในพื้นที่

ระหวางแถวยางพาราของสวนยางตันหยงและสวนยางเขาสํ านัก ตั้งแตตนป 2537 ประมาณ 738 ตน 
หลงัจากปลกูแลวประมาณ 18 เดือน เร่ิมออกดอกครั้งแรกสามารถจัดกลุมลักษณะของตนดาหลาได 2 
ชนิด คือ

1. ลักษณะตนเขียว ใบสีเขียว จะใหดอกแยกตามสีได 3 ชนิด คือ
1.1 ดอกสีแดง ตลาดตองการเปนไมตัดดอก
1.2 ดอกสีชมพู ตลาดตองการเปนไมตัดอก
1.3 ดอกสชีมพูออน รูปทรงดอกบิดเบี้ยวไมเปนที่ตองการของตลาด

2. ลักษณะตนเขียวอมแดง ใตใบมวงแดง มีดอก 2 สี คือ
2.1 ดอกสีแดง
2.2 ดอกสีชมพู
ก ําลงัอยูในระหวางการบันทึกขอมูลเก็บผลผลิตดอกรุนแรก

ไมดอกชนิดอี่น ๆ
โครงการศนูยศกึษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดรวบรวมสายพันธุไมดอกชนิดอื่น ๆ อีก

ไดแก
1. เบญจมาศ ประมาณ 17 สายพันธุ จากเชียงใหม เชียงราย พิจิตร และในภาคใต 

ก ําลงัอยูในระหวางการขยายพันธุเพื่อทดสอบ
2. เยอรบรีา รวบรวมสายพันธุ 12 สายพันธุ จากสถานีทดลองพืชสวนบางกอกนอย 

และศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร จังหวัดเชียงใหม ขณะนี้อยูในระหวางดูแล
รักษาและเก็บขอมูลการเจริญเติบโต

3. วานสีท่ศิ  น ํามาจากศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร จังหวัด
เชยีงใหม 2 สายพันธุ มาปลูกทดสอบ ปรากฏวา หลังจากปลูกประมาณ 1-2 สัปดาห เร่ิมออกดอกให
กานชอดอกสัน้มาก ทั้งนี้เนื่องจากเปนหัวพันธุที่ไมไดรับการกระตุนดวยความเย็นกอน

4. มากาเร็ต นํ าพันธุมาจากศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร 
จงัหวดัเชยีงใหม 2 สายพันธุ มาปลูกทดสอบ ปรากฏวา สายพันธุดอกสีมวงเขม มีอายุประมาณ 65-75 
วนั ดอกบาน ตนเตี้ย กานดอกสั้น บานทนแตตลาดยังไมรูจัก สายพันธุดอกสีมวงออน การเจริญเติบโต
ดมีาก ตนสงู ชอดอกมีกานดอกยาว อายุประมาณ 45-65 วัน สามารถตัดดอกไดแตมีขอเสียหลังจาก
เกบ็เกีย่วแลวไมคงทนทั้งสองสายพันธุ ราคาจํ าหนายเฉลี่ย 5-6 บาทตอชอ
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5. ดาวเรอืง ทดสอบพันธุดาวเรือง 9 สายพันธุ ผลปรากฏวา สายพันธุลูกผสมเบอร
774.40 อายเุกบ็เกีย่วดอก 7 วัน ดอกใหญสีเหลืองทองตนสูง เหมาะสํ าหรับเปนไมตัดดอกดีที่สุด โดยไว
ดอก 8 ดอกตอตน ราคาดอกละ 2 บาท
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