
กลยุทธ์และแนวทางการทํางาน ปี 2555 

กลุ่มส่งเสริมการผลิตไมด้อกไม้ประดบั 

สถานการณ์ไม้ดอกไม้ประดับ 

- ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับประมาณ 70,000 ไร่ 

- ชนิดของไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกมาก คือ กล้วยไม้ ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ รัก เบญจมาศ 

- แหล่งปลูกทีส่ําคัญ ส่วนใหญอ่ยู่ในภาคตะวันตกและภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม สมทุรสาคร 

นนทบุรี ปทุมธานี นอกจากน้ียังกระจายอยู่ในภาคอ่ืน เช่น นครนายก เชียงใหม่ นครราชสีมา 

- ผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญใ่ช้บริโภคภายในประเทศ แต่ก็มีการสง่ออกคิดเป็นมูลค่าประมาณปี

ละ 4,000 ล้านบาท โดยเป็นกล้วยไม้ตัดดอกประมาณ 2,300 ล้านบาท กล้วยไม้ต้น 400 ล้านบาท  

- ปี 2554 พ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไมป้ระดับเสียหายจากอุกทภัยถึง 10,000 ไร่ ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ 

ต้องหาเงินลงทุนใหม่ และส่งผลกระทบต่อการส่งออกเน่ืองจากผลผลิตลดลง 

 

ปัญหา 

- ผลผลิตมีคุณภาพไม่สม่ําเสมอและมีการปนเป้ือนของโรคและแมลง เน่ืองจากการผลิตสว่นใหญ่เป็น

ระบบเปิดคุณภาพผลผลิตจึงข้ึนกับฤดูกาล ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีความรู้ในการบริหาร

จัดการโรคและแมลงไม่เพียงพอ 

- ปริมาณผลผลติไม่สม่ําเสมอ เน่ืองจากในบางฤดูไม้ดอกไม้ประดับบางชนิดมีปริมาณมากจนเกินความ

ต้องการของตลาดทําให้ราคาตกตํ่า ขณะที่บางฤดูผลผลิตน้อยจึงมีราคาสูง 

- ขาดพันธ์ุใหม่ๆ เน่ืองจากการพัฒนาพันธ์ุต้องใช้ระยะเวลา เงินทุน ความรู้และประสบการณ์ ซึ่ง

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มศีักยภาพที่จะดําเนินการเอง 

- ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนเน่ืองจากราคาปุ๋ยและสารเคมีแพงขึน้ 

- แรงงานหายากและมีค่าจ้างสูงข้ึน เน่ืองจากแรงงานส่วนใหญ่นิยมทํางานในภาคอุตสาหกรรม 

- เกษตรกรขาดข้อมูลการตลาด ทําให้ไมส่ามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ 

เน่ืองจากไม่มีตลาดกลางและขาดหน่วยงานท่ีรวบรวมและศึกษาข้อมูลการตลาดเชิงลึก 
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แนวทางการปฏิบัติงานและส่งเสริมการจัดการสนิคา้เกษตร 

- ส่งเสริมการผลติไม้ดอกไม้ประดับให้มีคุณภาพ โดยให้ความรู้เกษตรกรเรือ่งการป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่

มีประสิทธิภาพและมีการจัดการตามระบบ GAP 

- ส่งเสริมการพัฒนาพันธ์ุของเกษตรกร โดยจัดอบรมให้ความรู้ในการปรับปรุงพันธ์ุ จัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร รวบรวมพ่อแม่พันธ์ุเพ่ือให้บริการเกษตรกร และจัดประกวด 

- ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถกําหนดแนวทางส่งเสริม

และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้ตรงกับความต้องการ 

- ลดความเสี่ยงในเรื่องการตลาดแก่เกษตรกร โดยจัดประชุมเช่ือมโยงกับผู้ส่งออกและผู้รบัซื้อ

ภายในประเทศ 

- ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือศึกษาทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆ  และแนวโน้มความต้องการของ

ตลาดเพ่ือถ่ายทอดสู่เกษตรกร 

- จัดทําระบบการถ่ายทอดข้อมลูด้านไม้ดอกไม้ประดับที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นสื่อสองทาง 

- พัฒนาเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในแหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้มีความเช่ียวชาญ

สามารถเป็นทีป่รึกษาและแนะนําเกษตรกรได้ถูกต้อง 

ลําดับความสาํคัญของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนนิการ ปี 2555 

 ลําดับที่ 1 โครงการตามยุทธศาสตร์ผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ 

 ลําดับที่ 2 งานสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ 

 ลําดับที่ 3 โครงการเร่งรัดฟ้ืนฟูการผลิตพืชต้นทุนสูงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 

 ลําดับที่ 4 โครงการร่วมงานแสดงพืชสวนโลก Floriade 2012 

 ลําดับที่ 5 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัย (ไม้ดอกไม้ประดับ) 

 ลําดับที่ 6 งานวิชาการตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการเกษตร 

 ลําดับที่ 7 งานจัดประกวดกล้วยไม้ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 



งานเชิงรุก งานที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม งานประจํา 

 

งานเชิงรุก 

โครงการตามยุทธศาสตร์ผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ 

โครงการเร่งรัดฟ้ืนฟูการผลิตพืชต้นทุนสูงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 

โครงการร่วมงานแสดงพืชสวนโลก Floriade 2012 

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัย (ไม้ดอกไม้ประดับ) 

 

งานที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม  

งานสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ 

งานจัดประกวดกล้วยไม้ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 

ผู้ประสานงานจังหวัดในโครงการรับจํานําข้าว 

โครงการเฟ่ืองฟ้า 

 

งานประจํา 

งานวิชาการตามบทบาทหน้าท่ีของนักวิชาการเกษตร 

การให้ความรู้ ให้คําปรึกษาด้านไม้ดอกไม้ประดับ 

 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่
1 โครงการผลักดันการ

ส่งออกกล้วยไม้
 1. ส่งเสริมสวนกล้วยไม้ GAP ทวีพงศ์, มารศรี
    1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทําคู่มือปฏิบัติงานของที่ปรึกษา 
GAP

เม.ย., ก.ค. 55 ศูนย์ ฯ

    1.2. จัดทําแปลงต้นแบบ GAP มี.ค.-ส.ค. 55 6 จังหวัด
    1.3 นําเกษตรกรดูงานแปลง
ต้นแบบการผลิตกล้วยไม้ GAP

เม.ย. - มิ.ย. 55
6 จังหวัด

    1.4 ให้คําปรึกษาและตรวจ
ประเมินแปลงเบื้องต้น

มี.ค.-ส.ค. 55
6 จังหวัด

    1.5 จัดทําจดหมายข่าว มี.ค.-ก.ย. 55 ส่วนกลาง

 2. ส่งเสริมคลัสเตอร์กล้วยไม้
ทวีพงศ์, เอกพงษ์, ภูริ
พันธุ์

    2.1 จัดสัมมนาหน่วยงาน
พันธมิตรและผู้นํากลุ่มเกษตรกร

ก.พ. 55 ส่วนกลาง

แผนการปฏิบัติงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรที่รับผิดชอบ ในปีงบประมาณ 2555
กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

ทีมงานผู้รับผิดชอบ
แผนการปฎิบัติงานลําดับ

ความสําคัญ
งาน/โครงการ หลักการ/เหตุผล (ผลจากการวิเคราะห์)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ ปี
 2554-2559 มีเป้าหมายให้ประเทศไทย
ส่งออกกล้วยไม้ได้ปีละ 10,000      ล้าน
บาท โดยกรมส่งเสริมการเกษตรกรับผิด
ชอบกลยุทธ์ด้านการผลิตและองค์กร
เกษตรกร ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาที่สําคัญ คือ
 ผลผลิตกล้วยไม้ของไทยมีคุณภาพไม่
สม่ําเสมอ ขาดพันธุ์ใหม่ๆออกสู่ตลาด ซึ่ง
จําเป็นต้องส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้
ในการผลิตและการจัดการคุณภาพ
ผลผลิตที่ถูกต้องตามระบบ GAP ส่งเสริม
การพัฒนาพันธุ์ของเกษตรกร และการ
พัฒนาองค์กรเกษตรกรและให้เกิดการ
เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่
ทีมงานผู้รับผิดชอบ

แผนการปฎิบัติงานลําดับ
ความสําคัญ

งาน/โครงการ หลักการ/เหตุผล (ผลจากการวิเคราะห์)

    2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สรุปบทเรียนคลัสเตอร์ต้นแบบ

พ.ค. 55 1 จังหวัด

    2.3 จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร
การจัดทําแผนและเชื่อมโยงเครือข่าย

มี.ค.-ก.ค. 55 6 จังหวัด

 3. ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้
ทวีพงศ์, มณฑกาฬ, 
มารศรี

    3.1 แปลงรวบรวมพ่อแม่พันธุ์
กล้วยไม้

มี.ค.-ก.ย. 55 ศูนย์ฯ 

    3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพันธุ์

มี.ค.- ก.ย. 55 ศูนย์ฯ 

    3.3 จัดทําแปลงต้นแบบการ
พัฒนาพันธุ์กล้วยไม้

ส.ค. 55 ศูนย์ ฯ 

 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร ทวีพงศ์, มารศรี

    4.1 จัดอบรมหลักสูตรการผลิต
การตลาดกล้วยไม้

มี.ค.-ส.ค. 55 ศูนย์ฯ 

 5. ส่งเสริมหมู่บ้านกล้วยไม้ ทวีพงศ์, มณฑกาฬ
    5.1 พัฒนาแปลงต้นแบบการ
ผลิตกล้วยไม้

มี.ค.-ส.ค. 55



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่
ทีมงานผู้รับผิดชอบ

แผนการปฎิบัติงานลําดับ
ความสําคัญ

งาน/โครงการ หลักการ/เหตุผล (ผลจากการวิเคราะห์)

    5.2 จัดอบรมและดูงานการผลิต
กล้วยไม้

 เม.ย. , ก.ค. 55 10 จังหวัด

    5.3 สัมมนาแนวทางบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กร
เอกชน

ส.ค. 55 ส่วนกลาง

2 สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการกล้วยไม้
แห่งชาติ

1. จัดประชุมคณะกรรมการกล้วยไม้
แห่งชาติ

  ก.พ. , มิ,ย. 55 กษ. ชัญญา, มารศรี, นิจวิภา

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กล้วยไม้และ
คณะทํางาน

 ม.ค. - ก.ย. 55 กษ. ชัญญา, มารศรี, นิจวิภา

3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์

ก.ค. - ส.ค. 55 ส่วนกลาง ทวีพงศ์, ชัญญา, มารศรี

3 โครงการเร่งรัดฟื้นฟู
การผลิตพืชต้นทุนสูง
ของเกษตรกรที่ประสบ
อุทกภัย ปี 2554

ทวีพงศ์, เอกพงษ์, พร
พิมล

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง
คณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ ให้มี
หน้าที่กําหนดแนวทางการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาการผลิตการตลาดกล้วยไม้ 
กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการกล้วยไม้แห่ง
ชาตืจึงต้องรับผิดชอบการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ และติดตาม
ความก้าวหน้าและวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามที่
คณะกรรมการฯกําหนด

  ในปี 2554 เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้
ประดับประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก 
ส่งผลให้ขาดรายได้ ไม่สามารถชําระเงินกู้
 และขาดเงินทุนสําหรับการผลิตใหม่ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกไม้ดอกไม้



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่
ทีมงานผู้รับผิดชอบ

แผนการปฎิบัติงานลําดับ
ความสําคัญ

งาน/โครงการ หลักการ/เหตุผล (ผลจากการวิเคราะห์)

 1. จัดทําต้นทุนการผลิต ก.พ. 55 ส่วนกลาง ทุกคน

 2. แต่งตั้งคณะทํางานโครงการ
เร่งรัดฟื้นฟูและจัดประชุมคณะทํางาน

ก.พ. 55 ส่วนกลาง
ทวีพงศ์, เอกพงษ์, พร
พิมล

 3. จัดประชุมชี้แจงโครงการ มี.ค. 55
ส่วนกลาง ทวีพงศ์, เอกพงษ์, พร

พิมล
 4. จัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ

มี.ค.-พ.ค. 55
ศูนย์ ฯ

เอกพงษ์, พรพิมล

 5. สํารวจความเสียหาย มี.ค.-เม.ย. 55 11 จังหวัด เอกพงษ์, พรพิมล
 6. จ่ายเงินช่วยเหลือฟื้นฟู พ.ค. 55 11 จังหวัด เอกพงษ์, พรพิมล

4  โครงการร่วมงาน
แสดงพืชสวนโลก 
Floriade 2012

 1. จัดประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางาน

ม.ค.-ส.ค. 55 ส่วนกลาง
ชัญญา, ภูริพันธุ์, พร
พิมล

 2. จัดงานแถลงข่าวโครงการ มี.ค. 55 ส่วนกลาง
ชัญญา, ภูริพันธุ์, พร
พิมล

3. ประสานงานการดําเนินงาน
กิจกรรมภายใต้โครงการ

ม.ค.-ต.ค. 55 ส่วนกลาง
ชัญญา, ภูริพันธุ์, พร
พิมล

ประดบัของไทย จําเป็นต้องช่วยเหลือ
เยียวยาให้เกษตรกรสามารถฟื้นฟูการผลิต
ได้รวดเร็ว

งาน Floriade เป็นงานแสดงพืชสวนโลก
ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์จัดขึ้นเป็นประจํา
ทุก 10 ปี เพื่อแสดงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีด้านพืชสวนและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพืชสวนให้มีการซื้อ
ขายกันมากขึ้น การเข้าร่วมงานก่อให้เกิด
ประโยชน์กับประเทศไทยในแง่การขยาย
การส่งออกสินค้าพืชสวนไปยังประเทศ
เนเธอร์แลนด์และประเทศในยุโรปเพิ่มขึ้น
และเป็นโอกาสที่จะนําเกษตรกร 
เจ้าหน้าที่และผู้ส่งออกไปศึกษา



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่
ทีมงานผู้รับผิดชอบ

แผนการปฎิบัติงานลําดับ
ความสําคัญ

งาน/โครงการ หลักการ/เหตุผล (ผลจากการวิเคราะห์)

5
 1. กําหนดชนิดของไม้ดอกไม้
ประดับที่เข้าร่วมโครงการ

 ม.ค. 55 ส่วนกลาง ชัญญา, มณฑกาฬ

 2.กําหนดรายละเอียดในการจัดทํา
แปลงต้นแบบ

 ม.ค. 55 ส่วนกลาง ชัญญา, มณฑกาฬ

 3. กําหนดหลักสูตรการอบรม
เกษตรกร

 ม.ค. 55 ส่วนกลาง ชัญญา, มณฑกาฬ

 4.ติดตามและประเมินผล  เม.ย.- ส.ค.55 จังหวัด ชัญญา, มณฑกาฬ
6 งานวิชาการ

1. จัดทําสถานการณ์การผลิตไม้
ดอกไม้ประดับ

ก.พ., ก.ค. 55 ส่วนกลาง ทุกคน

2. จัดทําคําแนะนําการจัดการไม้
ดอกไม้ประดับหลังน้ําลด

ม.ค. 55 ส่วนกลาง
ทวีพงศ์, มณฑกาฬ, 
มารศรี

 3. ศึกษาผลกระทบของอุทกภัยในปี
 2554 ต่อการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

ม.ค. - ก.ย. 55 ส่วนกลาง ทุกคน

บทบาทหน้าที่ของนักวิชาการเกษตรที่
สําคัญคือ การติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์การผลิตการตลาดของสินค้า
เกษตรที่รับผิดชอบอย่างสม่ําเสมอ เพื่อ
นํามาใช้ในการวางแผนปรับปรุงโครงการ
ส่งเสริมและให้คําปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกร

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าปลอดภัย 
(ไม้ดอกไม้ประดับ)

เทคโนโลยีการผลิตการตลาดใหม่ๆและ
ศึกษาช่องทางขยายตลาด



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่
ทีมงานผู้รับผิดชอบ

แผนการปฎิบัติงานลําดับ
ความสําคัญ

งาน/โครงการ หลักการ/เหตุผล (ผลจากการวิเคราะห์)

 4. ศึกษาผลกระทบของการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการ
ผลิตการตลาดไม้ดอกไม้ประดับของ
ไทย

ม.ค. - ก.ย. 55 ส่วนกลาง ทุกคน

 5. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านไม้
ดอกไม้ประดับ

ม.ค. - ก.ย. 55 ส่วนกลาง ทุกคน

7
 1. กํากับดูแลการจัดประกวด
กล้วยไม้

14 ธ.ค. 55 - 14
 มี.ค. 55 จ. เชียงใหม่

ทวีพงศ์, มณฑกาฬ, 
มารศรี

 2. ให้ข้อมูลการประกวด
14 ธ.ค. 55 - 14
 มี.ค. 55 จ. เชียงใหม่

มณฑกาฬ, พรพิมล, 
อุษา

 3. จัดประชุมสรุปผลการจัดประกวด
14 ธ.ค. 55 - 14
 มี.ค. 55 จ. เชียงใหม่

ทวีพงศ์, มณฑกาฬ, 
มารศรี

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ดําเนินการจัดการประกวดกล้วยไม้ในงาน
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ 
ราชพฤกษ์ 2554 โดยดําเนินการจัด
ประกวดทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลางาน
ร่วมกับสมาคม/ชมรมกล้วยไม้ทั่วประเทศ
 รวมจํานวน 13 ครั้ง

การจัดประกวดกล้วยไม้
ในงานมหกรรมพืชสวน
โลกฯ ราชพฤกษ์ 2554



Body of Knowledge 
 

เรื่อง  การเตรียมปลกูกล้วยไม้รอบใหม่ 
เทคโนโลยี  

1. เน่ืองจากมีสวนกล้วยไม้ที่ประสบอุทกภัยต้องปลูกใหม่รวมพ้ืนที่กว่า 10,000 ไร่ จําเป็นต้องใช้
ต้นพันธ์ุและวัสดุปลูกกาบมะพร้าวจํานวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้มีปัญหาขาดแคลนโดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2555 ดังน้ัน 
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนอย่างรุนแรงและเพ่ือให้การใช้แรงงานและปัจจัยการผลติมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เกษตรกรที่จะปลูกกล้วยไม้ใหม่จึงไม่ควรปลูกเต็มพ้ืนที่สวนพร้อมกันทั้งหมดในปีแรก แต่ควรทยอยปลูก 
ปีละ 1 ใน 4 ของพ้ืนที่สวน เพ่ือให้เมื่อครบ 4 ปี จะได้รื้อสวนที่ปลูกในปีแรก  

2. ต้นพันธ์ุที่ปลูกควรใช้ต้นพันธ์ุจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อซึ่งมีความแข็งแรงสมบูรณ์ และในปีแรก
สามารถกําหนดช่วงเวลาให้ออกดอกในฤดูแล้งได้ แต่หากมต้ีนพันธ์ุจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือไม่เพียงพอจําเป็นต้อง
ใช้ต้นพันธ์ุจากการแยกลํา เกษตรกรจะต้องคัดเลือกลําที่สมบูรณ์ไม่มีโรคติดมาโดยเฉพาะโรคใบป้ืนเหลือง 
และไฟท็อปเทอรา แล้วชุบลาํหรือฉีดพ่นด้วยสารแมนโคเซบหรือคาร์เบนดาซิม เพ่ือป้องกันการระบาดของโรค 
ในภายหลัง 

3. กาบมะพร้าวหรือกระบะกาบมะพร้าวที่เกษตรกรเก็บไว้รอปลูกหากถูกนํ้าท่วมหรือซื้อมาจาก
แหล่งที่มีนํ้าท่วมอาจมีเช้ือราที่เป็นสาเหตุของโรคกล้วยไม้ปนเป้ือน เกษตรกรควรแช่ในสารคาร์บอกซินหรือแช่ใน
คลอรีนผงละลายนํ้าแล้วทิ้งไว้ 5-10 วันก่อนนํามาปลูก 

4. เกษตรกรควรทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในบ่อพักนํ้าใหม่อีกครั้งหน่ึง เพ่ือให้มั่นใจว่าภายหลัง 
นํ้าท่วมนํ้าในบ่อพักยังคงมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) หรือค่าความเค็ม (EC) อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับกล้วยไม ้

5. เกษตรกรที่ลงมือปลูกกล้วยไม้ใหมท่ันทีหลงันํ้าลดซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว และไม่ใช่ฤดูกาล 
ที่เหมาะสําหรบัการปลูกกล้วยไม้ ควรมีการให้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียมและโบรอน  
เสริมจากปุ๋ยสตูรเสมอ เพ่ือให้กล้วยไม้มีความแข็งแรง หรอือาจใช้ฮอร์โมนประเภทไซโตไคนินเพ่ือเร่งการแทงหน่อ
โดยเฉพาะกับต้นพันธ์ุที่ได้จากการแยกลํา 



      -2- 
 
เรื่อง   การจัดการสวนกล้วยไม้หลงัน้ําลด 
เทคโนโลยี  

1. ขนย้ายต้นกล้วยไม้ที่ตายพร้อมวัสดุปลูกกาบมะพร้าวทั้งหมดออกจากสวน เพ่ือไม่ให้เน่าเหม็น
และเป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตร ูการนําเศษซากกล้วยไม้ออกจากสวนหากทําในระยะที่นํ้ายังท่วมอยู่  
จะขนย้ายง่ายกว่าทําเมื่อนํ้าแห้งแล้ว การกําจัดเศษซากกล้วยไม้ควรใช้วิธีเผาหรือนําไปท้ิงให้ห่างจากสวน ในกรณ ี
ที่นําไปทิ้งไกลๆ ไม่ได้ให้แบ่งพ้ืนที่ในบริเวณสวนขุดเป็นหลุมเพ่ือฝังกลบ โดยดินที่ขุดขึ้นมาสามารถนําไปเสริม 
คันล้อมสวนใหสู้งขึ้นได้อีก  

2. ควรมีการกําจัดเช้ือสาเหตุของโรคกล้วยไม้ที่อาจมากับนํ้าท่วมและปนเป้ือนอยู่ในโรงเรือน  
การทิ้งโรงเรือนกล้วยไม้ให้แห้งและได้รับแสงแดดระหว่างรอปลูกใหม่สามารถลดเช้ือโรคลงได้ แต่เพ่ือความม่ันใจ
ควรฉีดพ่นโต๊ะวางกล้วยไม้ด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (คลอร็อกซ์หรือไฮเตอร์ 5 % ) หรือใช้แคลเซยีมไฮโป 
คลอไรท ์(คลอรีนผง อัตรา1 กิโลกรัมต่อนํ้า 100 ลิตร) ฉีดพ่นแล้วทิ้งไว้ 5-10 วัน ก่อนปลูก ส่วนพ้ืนดินโรยปูนขาว
หรือปูนโดโลไมท์อัตรา 200-500 กิโลกรัมต่อไร่ 

3. ทําการซ่อมแซมร่องระบายนํ้าใต้โต๊ะวางกล้วยไม้ ทางเดิน และบ่อเก็บนํ้าให้อยู่ในสภาพที่ดี 
เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมถึงโรงเรือนและซาแรนกรณีระดับนํ้าท่วมถึง 

4. เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาขาดแคลนต้นพันธ์ุและกาบมะพร้าว เกษตรกรที่จะปลูกกล้วยไม้ใหม่ 
จึงไม่ควรปลูกเต็มพ้ืนที่สวนพร้อมกันทั้งหมดในปีแรก แต่ควรทยอยปลูกปีละ 1 ใน 4 ของพ้ืนที่สวน ซึง่เมื่อครบ  
4 ปีก็จะครบกาํหนดรื้อปลูกใหม่ส่วนที่ปลูกในปีแรก  

5. หากปลูกโดยใช้ต้นจากการแยกลํา เกษตรกรจะต้องคัดเลือกลําที่สมบูรณ์ไม่มีโรคติดมา
โดยเฉพาะโรคใบป้ืนเหลืองและไฟท็อปเทอรา แล้วชุบลําหรือฉีดพ่นด้วยสารแมนโคเซบหรือคาร์เบนดาซิม  

6. กาบมะพร้าวหรือกระบะกาบมะพร้าวควรแช่ในสารคาร์บอกซินก่อนนํามาปลูก 
7. ควรทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในบ่อพักนํ้าใหม่อีกครั้งหน่ึง เพ่ือให้มั่นใจว่าภายหลังนํ้าท่วม  

นํ้าในบ่อพักยังคงสะอาดและมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) หรือค่าความเค็ม (EC) อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
กับกล้วยไม้ 

8. เกษตรกรที่ลงมือปลูกกล้วยไม้ใหมท่ันทีหลงันํ้าลดซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว และไม่ใช่ฤดูกาล 
ที่เหมาะสําหรบัการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ควรให้ปุ๋ยสตูรเสมอโดยเพ่ิมธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม 
แมกนีเซียมและโบรอน หรืออาจใช้ฮอร์โมนไซโตไคนินเพ่ือเร่งการแทงหน่อใหม ่

9. เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในปีต่อไป เกษตรกรควรเสริมคันล้อมรอบสวน 



ให้มีระดับสูงข้ึนกว่าระดับนํ้าที่ท่วมในปีทีผ่่านมาอย่างน้อย 1 เมตร สันของคันล้อมควรกว้างอย่างน้อย 5 เมตร 
และฐานควรกว้างอย่างน้อย 14 เมตร ด้านในของคันล้อมควรมีความลาดชันมากกว่าด้านนอก นอกจากน้ี ในการ
เพ่ิมความสูงของคันล้อมจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อการถ่ายเทอากาศภายในโรงเรือนด้วย 

10. เกษตรกรเจ้าของสวนกล้วยไม้ขนาดเล็กและอยู่ในพ้ืนที่รับนํ้าที่มีโอกาสประสบปัญหา 
นํ้าท่วมเป็นประจํา การที่จะสร้างหรือเสริมคนัล้อมให้สูงและกว้างขึ้นอาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงควรพิจารณา
การหาพ้ืนที่ใหม่โดยเลือกพ้ืนที่ที่นํ้าไม่ท่วม มีอากาศถ่ายเทดี ต้ังอยู่ไม่ไกลจากบริษัทส่งออกและท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ
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เรื่อง   การดูแล ฟื้นฟู ไม้ดอกไม้ประดับหลังน้ําท่วม 

เทคโนโลยี  
   1. หากยังมีนํ้าท่วมขังอยู่ ต้องรีบหาทางระบายนํ้าออกโดยเร็วที่สุด โดยการขุดร่องระบายนํ้า  
หรือช่วยสูบนํ้าออกจากโคนต้นไม้ เพราะย่ิงรากพืชจมหรือแช่อยู่ในนํ้านานเท่าใด ย่ิงจะส่งผลให้ต้นไมข้าดอากาศ
นานเท่าน้ัน  
   2. เมื่อนํ้าลดแล้ว แต่ดินที่ปลกูยังเปียกชุ่มและอ่อนตัวอยู่ พยายามอย่าเข้าไปเหยียบยํ่าหรือกดดิน  
เพราะจะทําให้ดินอัดตัวแน่น อาจจะทําให้ขาดออกซิเจน และรากพืชอาจขาดหรือชํ้าได้  
   3. ควรรอให้ดินในสวนแห้งสนิทก่อน จึงค่อยเข้าไปสํารวจความเสียหาย สํารวจพืชว่าต้นใด 
รอดบ้าง สังเกตที่ใบ และลักษณะของพุ่มไม้ 
       - หากมีใบเหี่ยวเฉาติดต้น ดึงออกยาก เหนียวติดก่ิง เมื่อลองสะกิดต้นเป็นสีนํ้าตาล 
แสดงว่าต้นไม้ไม่รอด 
       - หากต้นทิ้งใบทั้งต้น แต่กิ่งก้าน และลําต้นยังมีสีเขียวสดอยู่ แสดงว่าต้นไม้มีโอกาสรอด 
   4. ต้นไม้ที่ปลูกในกระถาง ต้นยังไม่ตาย ให้เปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ ตัดแต่งรากที่เน่าเสียออก  
ตัดแต่งใบที่แห้งเห่ียวเพ่ือลดการคายนํ้า แล้วจึงค่อย ๆ ให้ปุ๋ยเพ่ือบํารุงต้นและราก 
   5. เมื่อดินแห้งดีแล้ว รีบฟ้ืนฟูต้นไม้ที่รอด ด้วยการพรวนดินให้ร่วมซุย เพ่ือเพ่ิมช่องว่างในดิน  
และเพ่ือให้ออกซิเจนแทรกลงไปในดินได้ 

  6. ในช่วง 2-3 วันแรก หลังนํ้าลด ควรงดการให้นํ้าให้ปุ๋ย เพราะระบบรากยังไม่สมบูรณ ์ 
เมื่อต้นไม้เร่ิมต้ังตัวได้จึงค่อยให้นํ้าแต่น้อยๆ เสริมปุ๋ย และฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของรากและกระตุ้น 
ให้แตกใบใหม ่
   7. เพ่ือกระตุ้นให้พืชต้ังตัวได้เร็วขึ้น ให้ปุ๋ยและฮอร์โมนพืชทางลําต้นและใบ เน่ืองจากระบบ 
รากพืชยังไม่สามารถดูดซับธาตุอาหารได้ตามปกติ การให้ปุ๋ยอาจให้ปุ๋ยนํ้าหรือปุ๋ยเกร็ด ทีม่ ีNPK ในอัตรา 1:1:1  
ผสมกับนํ้าตาลทราย 1% ฉีดพ่นให้กับต้นไม้ 2-3 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน/ครั้ง เพ่ือฟ้ืนคืนสภาพต้นและสร้างระบบราก 
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น 
   8. ระยะแรกหลังนํ้าลด หากพืชมีอาการที่เกิดจากภาวะขาดนํ้า เช่น ใบเหลือง เห่ียวเฉา ควรตัด
แต่งก่ิงให้โปร่งเพ่ือลดการคายนํ้า หากกําลังติดผลให้ปลิดผลออกและฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ เพราะระยะนี้รากของพืช  
ยังไม่สามารถดูดกินธาตุอาหารจากดินได้ตามปกติ  
   9. สําหรับพ้ืนที่ที่มีปัญหาของโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเช้ือรา หลังนํ้าลดและพืชยังมีชีวิตอยู่ 
ให้ราดโคนต้นหรือทาสารเคมีป้องกันเช้ือรา เช่น เมตาแลคซิล (ริโดมิล) หรืออีไฟไซด์-อลูมิน่ัม (กาลิเอท)  
ใช้ได้กับอาการรากเน่าที่เกิดจากเช้ือราพิเทียม (Pythium spp.) หรือ ไฟทอปธอรา (Phytophthora spp.)  
ซึ่งการใช้ยากันเช้ือราขึ้นอยู่กับชนิดของเช้ือราด้วย 
  10. ลอกหญ้าและพืชคลุมดินที่ตายออก ส่วนต้นที่พอจะรอดให้รีบตัดส่วนที่เน่าทิ้งและนาํไปพักฟ้ืน  
เก็บเศษขยะทีป่ะปนมากับนํ้าท่วมออกให้หมด สําหรับผู้ที่จะปรับปรุงสวนในบ้านหลังนํ้าลด ฟ้ืนฟูดินโดนการ 
พรวนดินให้ร่วนซุย เพ่ือเพ่ิมช่องว่างระหว่างเม็ดดิน และให้ออกซิเจนแทรกลงไปในดิน  ใช้ยากันเช้ือราละลายนํ้า



รดดินเพ่ือป้องกันเช้ือราจากการเน่าเป่ือยของต้นไม้หรือเช้ือโรคที่มากับนํ้า หรือปรับปรุงสภาพดินไม่ให้เหมาะสม
ต่อการเกิดโรค และเป็นการฆา่เช้ือโรคในดิน โดยการโรยปูนขาวหรือโดโลไมท์ และตากดินไว้ประมาณ 2-3 วัน
ก่อนปลูกพืชใหม่ 
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เรื่อง  การผลิตหัวพนัธุ์ขนาดเล็กปลอดโรคของปทุมาพันธุเ์ชียงใหม่พิงค ์
เทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งขาติ โดยความร่วมมือกับบริษัทไพร์ม 
ออนาเม้นทัล จํากัด ได้พัฒนาระบบการผลิตหัวพันธ์ุขนาดเล็กปลอดโรคของปทุมาพันธ์ุเชียงใหม่พิงค์ซึ่งเป็นการค้า
ที่สําคัญ ด้วยระบบการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือซึ่งช่วยร่นระยะเวลาการขยายจํานวนต้นปลอดโรค และลดการปลูกขยาย
ในแปลงปลูกซึง่เป็นแหล่งสะสมและแพร่กระจายของโรค โดยสามารถชักนําให้เกิดท่อพันธ์ุปทุมาขนาดเล็ก 
จากต้นพันธ์ุเร่ิมต้นเป็นต้นเด่ียวๆ ได้ จํานวน 3-5 ต้นต่อกอ และสามารถชักนําให้เกิดท่อนพันธ์ุขนาดเล็กได้  
5-6 ท่อนพันธ์ุต่อกอ ผลิตต้นพันธ์ุที่มีความแข็งแรง และมหีัวพันธ์ุโตสมํ่าเสมอ เหมาะสมสําหรับการผลิตระดับ
อุตสาหกรรมปริมาณมาก และได้รับสิทธิบัตรภายใต้เร่ือง กรรมวิธีการใช้ท่อนพันธ์ุปทุมาปลอดโรคเพ่ือเป็นต้นพันธ์ุ
ร่วมกับการเพ่ิมจํานวนยอด  
 
เรื่อง  แนวคิดต้นชวนชมพนัธุเ์กลยีว 
เทคโนโลยี ชวนชมราชินีพันดอกถูกจัดให้เป็นราชินีของชวนชมอันเน่ืองมาจากความสวยงามของดอก 
ที่มีขนาดใหญ ่เต็มต้นและเต็มทุกยอดแล้ว สีของกลีบดอกยังเพ่ิมเสน่ห์ให้กับพันธ์ุน้ีด้วย  ผู้ปลูกเลี้ยงชวนชม 
ได้เพ่ิมลูกเล่น นําชวนชมมาดัดแปลง ประยุกต์อะไรหลายอย่างเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมูลค่าขึ้น วิธีคิดนี้ 
ใช้หลักการตลาดนําการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้ับสินค้า สมัยก่อนเคยสร้างมูลค่าต้นชวนชมด้วยการ 
ถักเปีย คือ การนําต้นชวนชมหลายต้นมาสานกัน แต่ต่อมาพบว่ามีข้อเสียตรงที่ตัวลําต้นจะไม่มีโอกาสเป็นไม้ใหญ่
เลย หากผู้ปลูกเลี้ยงมีความชอบชวนชมที่เป็นต้นไม่ใหญ ่สามารถทําด้วยการทําต้นชวนชมเป็นเกลียว การใส่เกลียว
เข้าไปในต้นชวนชม หมายถึงการพันลําต้นให้เป็นเกลียวในแนวตรง โดยมีเทคนิคคือ ต้องยืดต้นให้ได้ก่อน  
ต้องทําให้ต้นมีความสูงในระดับพอเหมาะก่อน ประมาณ 1 เมตร ในเวลา 1 ปี จะมีขนาดลําต้นประมาณน้ิวโป้ง  
ถ้าสั้นทําไม่ได้ ดังน้ัน ต้องใช้เวลาเป็นปีจึงจะเริ่มทําได้ พอได้ความสูงที่ต้องการแล้วจึงพันเกลียวด้วยไม้ไผ ่
ที่ใช้เป็นหลัก แล้วใช้ต้นชวนชมพันเข้ากับหลัก ในช่วงน้ีจะใช้เวลา 3-5 ปี จึงจะสามารถปล่อยหลักออกได้  
อย่างไรก็ตาม ก่อนทําเกลียวมีเทคนิคอีกคือ ควรงดน้ําก่อนสัก 1 สัปดาห์ เพ่ือให้ลําต้นมีความน่ิม ทาํให้ง่าย  
และสะดวกต่อการพันเกลียว  

การพันเกลียวต้นชวนชม ไม่สามารถทําได้ทุกพันธ์ุ ทั้งน้ีเพราะแต่ละพันธ์ุมีข้อจํากัดที่แตกต่างกัน 
แต่การใช้ชวนชมพันธ์ุไทย ทีเ่กิดจากกิ่งตอน มีคุณสมบัติที่แข็งแรง หาอาหารเก่ง นอกจากน้ัน ยังมีความทนทาน 
ที่เป็นต้นตอได้อีก หมายความว่าให้ทําเป็นเกลียวไปก่อน พอต้นมีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถเปลี่ยนสีดอกได้ภายหลัง 
เช่น ต้องการสีแดงสักร้อยต้น สีขาวสักร้อยต้น ก็ค่อยมาเปลี่ยนสีภายหลังได้ด้วยการเสียบยอดใหม่ โดยต้องให้อายุ
ต้นโตก่อนจึงจะทําขั้นตอนเสียบยอดได้ ไม่สมควรเสียบยอดต้นที่อายุน้อย เพราะจะหยุดโตทันที ทั้งน้ี เน่ืองจาก 
ไม้ที่ออกดอกมาก อาหารจะส่งไปเลี้ยงที่ดอกเท่าน้ัน จึงทําให้ต้นไม่ค่อยโต การทําในช่วงที่ต้นโตจะทําให้เลี้ยงทั้งต้น
และดอกไปพร้อมกัน  
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เรื่อง  เทคนิคการเลีย้งบัวตัดฝัก ทีห่นองบาบอน อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
เทคโนโลยี พันธ์ุบัวเฉพาะที่อําเภอปากคาด มีมากถึง 7 สายพันธ์ุ แต่พันธ์ุที่เหมาะสมสําหรับการปลูกเชิง
การค้า คือ พันธ์ุหนองนาบอน (ช่ือพันธ์ุตามถ่ินที่ปลูก) ที่ฝกัจะแบนราบ ขอบฝักไม่เป็นขอบชัดเหมือนบัวพันธ์ุอ่ืน 
เมล็ดจะโผล่ขึน้มา รสชาติหวาน กรอบ ความกรอบของเมล็ดจะช่วยให้ท้องไม่ผูก เพราะรับประทานแล้วเมล็ดบัว
จะกลายเป็นนํ้าตาลไม่ใช่แป้ง  

วิธีการปลูกบัวให้ได้ฝักนอกฤดู ใช้วิธียํ่าคราดและลงบัวในฤดูแล้ง ปล่อยนํ้าเข้าแปลง ความสูง 
ไม่เกิน 20 เซนติเมตร เมื่อเข้าฤดูฝนใช้วิธีควบคุมระดับนํ้าด้วยการสูบนํ้าออก เพ่ือควบคุมระดับนํ้าไว้ จากน้ัน 
ค่อยๆ เติมนํ้าเข้าแปลงเพ่ือเพ่ิมระดับนํ้าคร้ังละไม่เกิน 10 เซนติเมตร บัวจะเริ่มสูงตามระดับนํ้าที่สูงข้ึนเสมือน 
เป็นการปรับตัวทําให้บัวไม่ตาย การลงบัวในแปลงหลังจากยํ่าคราดและปล่อยนํ้าเข้าแปลงแล้ว ดูระยะห่างระหว่าง
ต้น ประมาณ 5-6 เมตร และไม่ควรปลูกถ่ีเกินไป การปลกูเหมือนการดํานา คือ ใช้มือขุดดินลงไปนิดเดียว  
แล้วนําขี้ดินที่ขดุขึ้นมากลบบัวไว้ หากขุดลึกเกินไปบัวจะไม่เจริญเติบโต ในระยะแรกปลกูไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ย 
ทุกชนิด เพราะเป็นฤดูหนาวที่บัวหยุดการเจริญเติบโต แต่ควรมีนํ้าเลี้ยงในแปลงไว้ตลอด เมื่อเข้าฤดูร้อนควรใส่ปุ๋ย  
สูตร 15-15-15 จากน้ันปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ ระดับนํ้าต้ังแต่เร่ิมปลูกถึงเก็บฝักอยู่ที่ 20-50 เซนติเมตร 
หากสูงกว่าน้ันลําต้นบัวจะสูงขึ้น ส่งผลให้ยากต่อการเก็บ 

ก่อนเข้าฤดูฝน สามารถตัดฝกัขายได้จํานวนหน่ึงแล้ว เพราะการใช้วิธีสูบนํ้าเข้าแปลง  
ส่งผลให้บัวออกฝักก่อนฤดู พ่อค้าแม่ค้าจะมารอซื้อจากแปลงไปขาย เน่ืองจากเป็นการทําบัวฝักนอกฤดู  
จึงเป็นที่ต้องการของตลาด  

ตลาดการค้าบัวตัดฝักครอบคลุมถึงตลาดหนองคายและบึงกาฬ โดยเฉพาะตลาดปากคาด 
จะมีให้เห็นวางจําหน่ายมากกว่าแหล่งอ่ืน แต่จะพบเห็นในงานเทศกาลของจังหวัดด้วย ซึ่งพ่อค้าแม่ค้ารายใหญ ่
จะมารับบัวตัดฝักไปในปริมาณมาก จากน้ันนําฝักมัดเป็นกลุ่มแล้วจ้างพ่อค้าแม่ค้าเร่ขายในงานเทศกาลต่าง ๆ 
เพ่ือราคาขายและความต้องการของตลาดที่มากข้ึน ราคาขายส่งต่อฝัก อยู่ที่ฝักละ 1 บาท แต่ถ้ามัดรวมแล้ว 
จํานวน 7 ฝัก ขายในราคา 10 บาท 
 
เรื่อง  การผลิตต้นพนัธุ์กุหลาบจิ๋วด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 
เทคโนโลยี การผลิตกุหลาบจิ๋ว หมายถึง การนํากุหลาบในกลุ่มกุหลาบหนู (miniature rose)  
ที่มีการจําหน่ายในตลาดการค้าทั่วไป คัดเลือกพันธ์ุที่มีทรงพุ่มกะทัดรัด ออกดอกสวยงาม มาผ่านกระบวนการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช (plant tissue culture) ซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธ์ุพืชวิธีหน่ึง ทําให้ได้ต้นกุหลาบหนู ความสูง
ประมาณ 2-3 เซนติเมตร จํานวนมาก ที่สามารถนําไปปลูกเลี้ยงในภาชนะขนาดเล็ก และเจริญเติบโตได้รวดเร็ว 
ออกดอกสวยงามเหมือนต้นแม่พันธ์ุเดิมทุกประการ ต่างกันที่ต้นกุหลาบหนูที่ผลิตโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  
จะมีขนาดต้นพืชที่เล็กลง เราจึงมักเรียกกุหลาบเหล่าน้ีว่า กุหลาบจ๋ิว หรือ เบบ้ีโรส 

โดยปกติแล้ว กุหลาบจ๋ิว ออกดอกง่าย โดยผู้ปลูกเลี้ยงจะเริ่มสังเกตเห็นดอกชุดแรกภายหลังการ
อนุบาลในถาดหลุมเล็กๆ ประมาณ 30-35 วัน ในทางวิชาการแล้ว การออกดอกของกุหลาบจะถูกกระตุ้นโดยการ
ตัดแต่งดอกที่โรย กิ่งที่แก่ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดยอดใหม่ ช่อดอกใหม ่ซึ่งหากปฏิบัติได้อย่างสมํ่าเสมอแลว้ กุหลาบจ๋ิว
จะออกดอกหมุนเวียนให้เชยชมตลอดทั้งปี หรือประมาณ 30-35 วัน ภายหลังการตัดแต่งก่ิง   
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เมื่อ ปี 2552 ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชสยาม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทดลองผลิตกุหลาบจิ๋วดอกสีแดง 
และสีสม้อมชมพู (ที่ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชสยาม เรียก สีโอโรส) โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ รวม 2 สี ออกจําหน่าย
แบบขายปลีกตามกาดนัด (ตลาดนัดของคนเชียงใหม่) ถนนคนเดิน และงานแสดงสินค้าทางการเกษตรหลายงาน 
ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีกลุ่มลูกค้าให้ความสนใจสินค้ากุหลาบจิ๋วมากทีเดียวเมื่อเทียบกับสินค้าไม้ดอก 
ไม้ประดับอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน ข้าราชการ และผูส้นใจปลูกกุหลาบ โดยเฉพาะลูกค้า
หลายรายกลับมาซื้อหลายรอบ เพราะเมื่อใครเห็นก็ขอไป จึงต้องกลับมาซื้อใหม ่ประกอบกับกุหลาบจิ๋วมีขนาดเล็ก 
สามารถวางบนฝ่ามือได้ จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในช่วงเทศกาลสําคญัๆ เช่น ปีใหม่ และวาเลนไทน์  
ทําให้ต้องมีการผลิตเพ่ิม รวมท้ังมีความต้องการให้ผลิตสีอ่ืนสู่ตลาดด้วย 
 
เรื่อง  ไม้ประดับทนน้ําท่วม 
เทคโนโลยี พรรณไม้ชนิดใดชนิดหน่ึงทนนํ้าท่วมหรือไม่ ทนได้มากเพียงไร หรือทนได้มากกว่าหรือน้อยกว่า
ชนิดอ่ืนๆ น้ัน จะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานที่มีเกณฑ์เปรียบเทียบเดียวกัน อาทิเช่น ระดับนํ้าท่วมสูง จํานวนวันที่นํ้าท่วม 
เป็นนํ้าหลากหรือไหลผ่านหรือนํ้าน่ิงที่สะอาดหรือนํ้าเน่าเสีย และพรรณไม้ที่นํามาเปรียบเทียบควรมีอายุ  
หรือความสูง หรือความแข็งแรงพอๆ กัน ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆ ก็ดูจากบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  
ว่าชนิดไหนตาย ชนิดไหนรอด แต่ก็มีอีกหลายชนิดที่ดูเหมือนว่า มีความทนทานต่อนํ้าท่วม นํ้าท่วมนานเท่าไร  
สูงเท่าไร ก็ทนได้ มีใบเขียวชอุ่มแน่นทรงพุ่ม แต่พอนํ้าลด ดินโคนต้นเริ่มแห้ง ใบก็เร่ิมเห่ียว ร่วง และตายในที่สุด 

โดยปรกติในที่ราบลุ่มของภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่จังหวัดพิษณุโลก พิจติร นครสวรรค์ ในภาค
กลาง ได้แก่จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทมุธานี 
และกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในเขตลุ่มนํ้าเจ้าพระยา เมื่อถึงฤดูฝนจะมีนํ้าหลากจากภาคเหนือและท่วมขัง 
อยู่เป็นเวลา 2-3 เดือน ประชาชนจึงปลูกบ้านที่มีเสาสูง 1.5-2.0 เมตร และยกพ้ืนบ้านให้สูงกว่าระดับนํ้า  
ส่วนพรรณไมท้ี่ขึ้นอยู่ในบริเวณน้ีก็ปรับตัวจนสามารถทนทานต่อนํ้าท่วมได้ ทั้งน้ีเน่ืองจากภาวะนํ้าท่วมที่เกิดจาก 
นํ้าหลากในฤดูฝน เป็นนํ้าท่ีไหลมาจากภูเขาในภาคเหนือ เป็นนํ้าสะอาดไม่เน่าเสีย ในนํ้ายังมีออกซิเจนมากเพียงพอ
ให้รากต้นไม้ได้แลกเปลี่ยนกาซและดูดนํ้าขึ้นไปใช้ ในเวลาเดียวกัน นํ้าหลากเหล่าน้ีได้พัดพาเอาตะกอนดินที่มีธาตุ
อาหารอุดมสมบูรณ์จากภูเขาลงมาด้วย สังเกตได้ว่านํ้ามีสีนํ้าตาลอ่อนหรือเหลืองนวลท่ีมีธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อพืช ดังน้ัน นํ้าหลากจึงช่วยให้พืชพ้ืนเมืองตามริมแม่นํ้าเจ้าพระยา 
  ตามธรรมชาติแล้วพรรณไม้ประดับทุกชนิดต้องการนํ้าที่จะนําไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง 
เพ่ือสร้างอาหาร เพ่ือการเจริญเติบโต แต่มคีวามต้องการในปริมาณท่ีเหมาะสมไม่เท่ากัน โดยดูดซับเข้ามาทางราก
ขนอ่อนที่อยู่ส่วนปลายของราก รากขนอ่อนน้ีมีผนังบางๆ หากมีนํ้าท่วม นํ้าจะเข้าไปแทนที่ฟองอากาศที่มีอยู่ในดิน 
ทําให้รากแลกเปลี่ยนก๊าซไม่ได้ เซลลจ์ะตายหรือเน่าเสีย ทาํให้รากใหญ่ดูดนํ้าขึ้นไปใช้ไม่ได้ ใบก็จะขาดนํ้า  
ทําการสังเคราะห์แสงไม่ได้ ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาล เห่ียวแห้งและร่วง ตายในเวลาต่อมา 
  พรรณไม้ที่ทนนํ้าท่วมส่วนใหญ่ขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลาง หรือขึ้นอยู่ริมแหล่งนํ้าทีเ่ป็นแม่นํ้า 
ลําธาร นํ้าตก หนองบึง หรือพ้ืนที่ชุ่มนํ้า เป็นพรรณไม้พ้ืนเมืองด้ังเดิมของไทย อาทิเช่น  



-พรรณไม้ในวงศ์ยาง (Family Dipterocarpaceae) ได้แก่ ยางนา ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน 
ตะเคียนทราย สยาขาว กระบาก จันทน์กะพ้อ พะยอม  

-พรรณไม้ในวงศ์มะเกลือ (Family Ebenaceae) โดยเฉพาะในสกุลมะพลับ (Genus Diospyros) 
ได้แก่ มะพลับ ไม้ดํา ดําดง สั่งทํา ตะโกพนม ตะโกนา ตะโกสวน จันดํา จันอิน มะเกลอื พญารากดํา พรรณไม ้
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-ในวงศ์อ่ืนๆ ได้แก่ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ ่โกงกางหัวสุม โกงกางหูช้าง  กระโดน กระทุ่ม

นํ้า กระทุ่มนา กระเบา กรวยนํ้า กะพ้อแดง กะพ้อหนาม กาจะ การเวกนํ้า เกด กุ่มนํ้า ข่อย ขะเจาะนํ้า ขี้เหล็ก
บ้าน คัดเค้าเครือ คล้า คลุ้ม เคี่ยม แคนา ไคร้ย้อย จิกนํ้า จกิสวน ชมพู่นํ้า ชํามะเลียงบ้าน ตะแบกนา ตีนเป็ดนํ้า 
ตีนเป็ดทราย เตยทะเล เตยนํ้า เตยพรุ  เตยหอม เตยหนู เต่าร้าง ทองกวาว ไทร โพธ์ิ นาวน้ํา นนทรี นมแมว 
ประดู่ป่า ประดู่บ้าน ไผ่สีสุก ไผ่เลี้ยง  ไผ่ป่า ฝรั่ง พิกุล พุดทุ่ง  พุดภูเก็ต พุดสี  พุทรา โพทะเล มะกรูด โมกลา 
มะพร้าว มะขาม มะขามเทศ  มะเด่ือกวาง มะตูม ยอบ้าน ละมุด ลําพู สะแก สะตือ เสม็ด สารภี หูกวาง หมากสง 
อินทนิล อโศกป่าพุ (พุเมืองกาญจนบุรี)  

-นอกจากน้ียังมีพรรณไม้จากต่างประเทศอีกหลายชนิดที่นําเข้ามาปลูกกัน แล้วมคีวามทนทาน 
ต่อภาวะน้ําท่วมได้ อาทิเช่น อโศกอินเดีย ก้ามปู หูกระจง กระดังงาจีน 

สําหรับพรรณไม้ประดับบางชนิด มีความทนทานเป็นเลิศ ถึงแม้ว่าจะมีนํ้าท่วมสูงมิดยอด 
เป็นเวลานาน (ทนได้ถึง 30 วัน) ได้แก่ ปาลม์แวกซ ์(Copernicia prunifera) ต้นตาลโตนด (Borassus flabellifer) 
จาก สาคู อโศกนํ้า มะกอกนํ้า มะดัน หลังจากนํ้าลดลงแลว้ สามารถเจริญเติบโตได้ 

อย่างไรก็ตาม การปลูกพรรณไม้ทนนํ้าท่วมเหล่าน้ีประดับบ้าน ก็ควรมีการตัดแต่งทรงพุ่ม 
ให้สวยงาม มีการกําจัดวัชพืช โรคและแมลง มีการพรวนโคนต้นให้สวยงาม พร้อมทั้งมีการใส่ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโต
เป็นช่วงๆ พรรณไม้เหล่าน้ีก็จะเป็นไม้ประดับที่สวยงาม พร้อมที่จะสู้ทนนํ้าท่วม 
(อ้างอิง : ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น  ผู้เช่ียวชาญพิเศษ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)) 
 
เรื่อง  การผลิตมะลใิห้ออกดอกมาก สมํ่าเสมอ 
เทคโนโลยี 1. ตัดแต่งก่ิงรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านเท่า หรือสี่เหลี่ยมทรงสูง กําจัดวัชพืช แล้วใส่ปุ๋ยและรดน้ําตาม
ทันทีหลังตัดแต่งก่ิง โดยใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีทางดินสูตร 16-16-8 สําหรับดินเหนียว 8-16-16 สําหรับดินทราย 
และ 15-15-15 สําหรับดินทัว่ไป ในอัตรา 50-120 กรัมต่อต้น หลังจากน้ันใส่เดือนละคร้ัง ในฤดูร้อนและฤดูฝน 
สําหรับในฤดูหนาว ควรใส่ปุ๋ยเคมีทางดิน สูตร 15-15-15 สลับกับสูตร 12-24-12 ในอัตรา 50 กรัมต่อต้น  
ทุก 2 สัปดาห์  

2. ถ้าต้องการให้ตาดอกผลิออกมาได้พร้อม ๆ กันเป็นชุด ควรฉีดพ่นสารโพแทสเซียมไนเตรท 
เข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ (สาร 500 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร) พ่นในวันตัดแต่งกิ่ง สารดังกล่าวเป็นท้ังปุ๋ยและสารทําลาย
การพักตัวของตา สามารถกระตุ้นให้มะลิผลติาได้ 80-90 เปอร์เซ็นต์ และใช้พ่นแทนปุ๋ยทางใบได้ทุก 20-40 วัน 
(ทุก ½ ถึง 1 รอบ ของการผลิตดอก) หรือหากใช้ปุ๋ยทางใบให้ใช้ปุ๋ยสูตรธาตุอาหารตัวกลางสูง เช่น 15-30-15, 17-
34-17 เป็นต้น  

3. การส่งเสริมพัฒนาการเกิดดอกและคุณภาพดอก โดยพ่นสารชะลอการเจริญเติบโตของมะลิ 
ได้แก่ สารคลอมีควอทคลอไรด์ (CCC : ไซโคเซล) อัตรา 10 มลิลิลิตร ต่อน้ํา 20 ลิตร หรือสารเมพิควอทคลอไรด์ 
อัตรา 0.175 มิลลลิิตร ต่อน้ํา 20 ลิตร หลงัวันตัดแต่งก่ิง 10 วัน มะลิจะสะสมอาหารในต้นมากข้ึนหลังฉีดพ่น และ
ทําให้เพ่ิมนํ้าหนักดอกได้ถึง 17.4 เปอร์เซ็นต์  
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เรื่อง  การป้องกันกําจัดหนอนเจาะดอกมะลิ 
เทคโนโลยี แนะนําให้ใช้สารกําจัดแมลงประเภทแบคทเีรีย เช่น เดลฟิน อัตรา 40-60 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร 
หรือใช้สารเคม ีอิมิดาโครปริด หรือ ฟิโปรนิล หรือ อะบาเม็กติน พ่นทุก 5-7 วัน ในช่วงที่พบการระบาด  
และขณะน้ีกรมวิชาการเกษตร กําลังศึกษาการใช้ไส้เดือนฝอยสไตเตอร์นีมา ฉีดพ่นควบคุมหนอนเจาะดอกมะลิ ซึง่
จะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงให้เกษตรกร  
 
เรื่อง  การควบคุมหนอนกระทู้หอมในดาวเรืองด้วยไส้เดือนฝอย 
เทคโนโลยี -ใช้ไส้เดือนฝอย 40 ล้านตัว ต่อน้ํา 20 ลิตร  
  -ปรับหัวฉีดให้พ่นฝอยละเอียดและพ่นตามยอดอ่อนและดอกดาวเรืองในตอนเย็นหลังรดนํ้าแปลง 
  -พ่นทุก 5-7 วัน หลังเพาะเมล็ดได้ 15 วัน 
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