
องค์ความรู้ 
การปลูกดอกเบญจมาศ 

              
การเตรียมต้นพันธุ์ (กรณีผู้ปลูกขยายพันธุ์เอง) การปักช าโดยใช้ส่วนยอดของก่ิง 
 1.ซื้อยอดพันธุ์เบญจมาศเพื่อน ามาปลูกขยายเป็นต้นพันธุ์ 
 2. น ายอดพันธุ์ดีมาปลูกในแปลงท่ีเตรียมไว้โดยรดน้ าให้ชุ่มก่อนปลูก เมื่อต้นพันธุ์ตั้งตัวมี
ความสูง 3-4 นิ้วหรือมีใบ 3-4 ใบ(อายุ 15 วัน) ให้เด็ดยอดเพื่อใหไ้ด้กิ่งพันธุ์ 3-4 กิ่งต่อต้นแล้วให้
แสงไฟเพื่อเพิ่มความสูง จ านวนกิ่งท่ีได้จะเพิ่มทวีคูณ
ตามล าดับ หลังจากเด็ดยอด 5-7 วัน เบญจมาศจะแตก
ยอดใหม่ ซึ่งให้ท าการเด็ดยอดเบญจมาศในครั้งท่ีสอง 
เพื่อน าส่วนยอดของกิ่งไปปักช า 
 3.หลังจากขยายพันธุ์ด้วยการน าส่วนยอดไปปัก
ช าได้ 10-14 วัน ท าการย้ายไปปลูกในแปลงท่ีเตรียมไว้ 
 4.แปลงท่ีใช้ส าหรับขยายพันธุ์จะให้แสงไฟทุกวัน 
วันละ 2 ชั่วโมง  
 
การเตรียมดิน 
 ดินปลูกเบญจมาศควรมีความอุดมสมบูรณ์ โปร่งร่วนซุยระบายน้ าดี มี pH 6-7  ถ้าพื้นท่ีท่ี
ปลูกเป็นท่ีราบลุ่มน้ าท่วมถึงลักษณะดินเป็นดินเหนียว ซึ่งมีการระบายน้ าไม่ดี ควรเตรียมดินแบบ
ท าสวนผัก คือยกเป็นร่อง แต่ละแปลงมีขนาดความกว้าง 1 เมตร เว้นทางเดินทั้งแปลงข้างละ 50 
เซนติเมตร ความยาวของแปลงเท่าไรก็ได้แล้วแต่ความสะดวก การเตรียมดินควรท าในฤดูแล้ง โดย
ขุดดิน พลิกดิน และตากดินไว้นาน 1 สัปดาห์ แล้วเก็บวัชพืชออกจากแปลง หลังจากนั้นท าการ
ย่อยดิน ใส่ปุ๋ยคอกและปูนขาว แล้วจึงยกแปลง ระยะเวลาท่ีใช้ในการเตรียมดินประมาณ 1 เดือน  
 
การปลูกและการดูแล 

การปลูก          ในการปลูกควรเลือกต้นพันธุ์ท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน ปลูกลงในแปลง
เดียวกัน ก่อนปลูกควรรดน้ าให้ดินชุ่มชื่นเสียก่อน การปลูกในตอนเย็นดีกว่าตอนเช้า เพราะท าให้
ต้นพันธุ์ไม่เฉาสามารถตั้งตัวได้เร็ว ในกรณีท่ีปลูกแล้วเด็ดยอด เพื่อให้ได้ดอกมากควรใช้ระยะปลูก 
15x15 cm หรือ 20x20 cm แต่ในกรณีท่ีไม่เด็ดยอดควรใช้ระยะปลูก 10x10 cm  ควรปลูก



หมุนเวียนกับพืชอื่น ๆ เช่น พืชพวกถั่วและผักต่าง ๆ เพราะถ้าปลูกซ้ าท่ีเดิมบ่อย ๆ จะเป็นท่ีสะสม
โรคแมลง และเมื่อปลูกแล้ว ควรจะคลุมด้วยตาข่ายพรางแสงหรือวัสดุอื่น ๆ ฤดูปลูกท่ีเหมาะสม
ขึ้นกับชนิดพันธุ์  ในการปลูกเพื่อให้ดอกเบญจมาศทยอยออกสู่ตลาดและสะดวกในการดูแลรักษา
จะเว้นช่วงการปลูกห่างกัน 7 วัน 

 

                
 

การให้น้ า  
ในระยะ 10-15 วัน ภายหลังการย้ายเบญจมาศลงปลูกในแปลงแล้วควรรดน้ าเช้า-เย็น เมื่อ

ต้นกล้าตั้งตัวได้แล้วให้รดน้ าวันละครั้งในตอนเช้า เพื่อความปลอดภัยควรรดน้ าในตอนเช้าเพื่อให้
น้ าท่ีเปียกได้มีโอกาสแห้งในเวลาอันสั้นในการรดน้ าควรจะรดจนโชกเพื่อให้โอกาสน้ าไหลซึมผ่าน
ลงไปในดินให้มากพอ ท้ังนี้เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากการสะสมของเกลือ ซึ่งเป็นอันตรายกับ
ต้นเบญจมาศมาก  

 
การใส่ปุ๋ย  
เมื่อต้นตั้งตัวแล้วก็เริ่มให้ปุ๋ย ปุ๋ยท่ีให้แก่เบญจมาศเป็นปุ๋ยท่ีมีไนโตรเจน (46-0-0) ใช้ร่วมกับปุ๋ยสูตร 
15-15-15 โดยใช้วิธีการหว่าน 3-4 ขีด ต่อแปลง (แปลงยาว 20 เมตร) เดือนละ 2 ครั้ง และใช้ปุ๋ย
น้ าหมักชีวภาพร่วมด้วย  พร้อมกับฉีดยาป้องกันโรคทุก 10 วัน 
 
การเด็ดยอด  

ตามปกติแล้ว การปลูกเบญจมาศมักจะมีการเด็ดยอดเพื่อให้ต้นแตกกิ่งข้างมากขึ้น และ
จ านวนดอกเพิ่มขึ้นตามจ านวนกิ่ง นอกจากนี้ยังช่วยให้ดอกท่ีได้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน บานพร้อม 
ๆ กัน การเด็ดยอดมักจะท ากันทันที เมื่อเบญจมาศตั้งตัวได้แล้ว คือหลังจากปลูกประมาณ 5-10 
วัน ส่วนมากนิยมเด็ดยอดออกประมาณ 1 นิ้ว แต่การเด็ดยอดจะมีข้อเสียคือ ถึงจะได้ดอกมากก็
จริง แต่ดอกมักจะเล็กขายได้ราคาต่ า ส าหรับการปลูกแบบไม่เด็ดยอดคือปลูกแบบต้นเดียวดอก
เดียว (กิ่งข้างท่ีแตกออกมาใหม่ถูกปลิดทิ้งหมด) ดอกจะมีขนาดใหญ่ ก้านดอกยาว แข็งแรง 
ประหยัดเวลาและแรงงานในการเด็ดยอด  

 



การปลิดดอกข้าง (การผลิตเบญมาศแบบดอกเดี่ยว) 
ถ้าต้องการให้ดอกเบญจมาศมีขนาดใหญ่ตามความต้องการจะต้องมีการปลิดดอกท่ี

ล้อมรอบดอกยอด และดอกที่แตกตามซอกใบให้หมด ให้แต่ละกิ่งเหลือแต่ดอกยอดเดียวดอกเดียว 
การปลูกเบญจมาศให้มีดอกขนาดใหญ่โดยใช้วิธีปลิดดอกข้างใช้ได้แต่เฉพาะบางพันธุ์ เช่น พันธ์ุ
เหลืองเขี้ยว เหลืองไข่  

บางพันธุ์ท่ีต้องการดอกช่อ เช่น พันธ์ุเหลืองทอง ก็ไม่มีการปลิดดอก การปลิดดอกข้าง
จะต้องท าให้ทันเวลาไม่ช้าหรือเร็วเกินไปควรปลิดเมื่อดอกข้างมีขนาดโตพอสมควรคือขนาดเท่ากับ
หัวไม้ขีดไฟ  วิธีปลิดท่ีถูกต้องคือหงายมือขึ้น สอดมือระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลาง เข้ายึดกิ่งท่ีต้องการ
จะปลิดดอกข้างไว้แล้วใช้นิ้วโป้งโน้มลงสัมผัสดอกตูมท่ีต้องการปลิดแล้วกดพับเข้าตัวเราคอดอกจะ
หักทันทีไม่ควรใช้วิธีเด็ด เพราะเช้าเสียเวลา และท าให้ก้านดอกที่ถูกเด็ดจะเหลือค้างติดอยู่ท าให้
ก้านดอกไม่เรียบ  

 
การเพ่ิมแสงไฟ  

เบญจมาศเป็นพืชท่ีไวต่อความยาวของวันหรือช่วงแสงเบญจมาศส่วนใหญ่เป็นพืชวันส้ัน 
คือถ้าเบญจมาศได้รับแสงในเวลากลางวันเกิน 13 ชั่วโมงครึ่ง เบญจมาศจะไม่ออกดอก หรืออีกนัย
หนึ่งคือถ้าเบญจมาศได้รับแสงน้อยกว่า 13 ชั่วโมงครึ่ง เบญจมาศจะออกดอก ความยาวของช่วง
แสงในทุกภาคของประเทศไทยและทุกฤดูมีประมาณ 12 ชั่วโมงครึ่ง ดังนั้นเบญจมาศจึงสามารถ
ปลูกและออกดอกได้ทุกฤดูในประเทศไทย แต่สิ่งท่ีส าคัญคือต้องพยายามให้ต้นเบญจมาศมีโอกาส
เจริญเติบโตทางกิ่งก้านอย่างพอเพียงก่อนท่ีจะออกดอกมิฉะนั้นดอกเบญจมาศจะมีคุณภาพไม่ดี 
คือก้านดอกสั้นและมีขนาดเล็ก ใบไม่งามและจ านวนใบไม่มาก ดอกมีขนาดเล็ก  ในการเพิ่มแสงไฟ 
จะท าหลังจากที่ดอกเบญจมาศ อายุประมาณ 10-15 วันเพื่อให้เบญจมาศมีโอกาสเจริญเติบโตทาง
กิ่งก้านอย่างพอเพียงก่อนออกดอก เป็นท่ีต้องการของตลาด โดยจะให้แสงไฟช่วงตั้งแต่เวลา 20.00 
น. – 24.00 น.(4 ชั่วโมง) นาน 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับความสูงและมาตรฐานท่ีต้องการ  (ใช้หลอด
ตะเกียบ 18 วัตต์ ระยะห่างจุดละ 2 เมตร) 

 

 
 



การวางตาข่าย  
จะเริ่มวางตาข่ายตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว โดยใช้ไม่ไผ่ปักด้านข้างตามความยาวของ

แปลงท้ังสองข้างใช้ยึดตาข่ายตลอดทั้งแปลง  ซึ่งจะขยับขึ้นตามความสูงของดออกเบญจมาศเพื่อ
พยุงล าต้นให้ตั้งตรงและไม่ล้มเป็นท่ีต้องการของตลาด 

 

            
 
โรคและแมลง  
โรคและแมลงที่เข้าท าลายเบญจมาศมีดังนี้  
1.     โรคใบจุด  
2.     โรคใบเหี่ยว  
3.     โรคใบแห้ง  
4.     โรคดอกเน่า  
 
ต้นทุนและผลตอบแทน ต่อไร่ ในปีแรก 
 1.ค่าต้นพันธุ์ 2,000 ต้นๆ ละ 2 บาท เป็นเงิน  4,000 บาท 
 2.ปุ๋ยเคมี เป็นเงิน  5,600 บาท  
 3.ปุ๋ยหมัก เป็นเงิน 2,400 บาท  
 4.สารเคมี เป็นเงิน 5,600 บาท  
 5.ค่าวัสดุและอุปกรณ์  8,600 บาท 
 5. ผลผลิตเบญจมาศ  6,000 กก.  
 6.ราคาท่ีจ าหน่าย 50 บาท/กก.  
 7.รายรับ 300,000 บาท/ไร่  
 8.ก าไรสุทธิ 273,800 บาท /ไร่ ปีแรก  
 
 
 
 
 



 **วัสดุและอุปกรณ ์
 1.หลอดไฟ จ านวน 16 ชุด( หัวขั้ว ,หมวก, หลอดไฟ, สายไฟ)  2,400 บาท 
 2.ตัวตัดไฟ  800 บาท 
 3.ตาข่าย  1,400 บาท 
 4.ตาข่ายพรางแสง  1,500 บาท 
 5.สายยาง  1,000 บาท 
 6.ถังฉีดยา  1,500 บาท 
 
 
 
แหล่งข้อมูล 
ชื่อ-สกุล นายทวี กว้างขวาง  ท่ีอยู่ บ้านชมพูทอง หมู่ท่ี 5 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู 
 
ผู้บันทึก 
ชื่อ-สกุลนายปรีชา  ทองจ่าม  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ช านาญการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู     เบอร์โทรศัพท์ ๐-๔๒๓๕-๓๗๖๔ 
 


