เอกสารคำสอน
ชุดวิชา 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
(Flowering and Ornamental Plant Production Management)

หน่วยที่ 10 การจัดการการผลิตกุหลาบ

อาจารย์ ดร. บุณฑริกา นันทา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 02-504-8046-8
แฟกซ์ 02-503-357

i
สารบัญ

รายละเอียดชุดวิชา
แผนผังแนวคิดหน่วยที่ 10
แผนการสอนประจำหน่วยที่ 10
แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
ตอนที่ 10.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกุหลาบ
ตอนที่ 10.2 การจัดการการผลิตกุหลาบตัดดอก
ตอนที่ 10.3 กรณีตัวอย่างการจัดการการผลิตกุหลาบ
แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่ 10
แบบประเมินตนเองหลังเรียน
เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 10
บรรณานุกรม

หน้า
ii
1
2
4
6
12
22
28
30
32

ii
ชุดวิชา 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
(Flowering and Ornamental Plant Production Management)
คำอธิบายชุดวิชา
ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ แนวคิดเดี่ยวกับการจัดการการผลิต การตลาดปัจจัยการผลิต การ
จัดการในกระบวนการผลิต และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การตัดสินใจผลิต และการเลือกใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทางการผลิต
และอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมโดยให้สอดคล้องกับศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องไม้ดอกไม้ประดับ
2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้สอดคล้องกับศักยภาพและ
สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ
3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับอย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางการผลิตและการอนุรักษ์สง่ิ แวดล้อม
4. เพื่ อ ให้ มี ค วามสามารถในการจั ด การการผลิ ต ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ แต่ ล ะประเภทได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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แผนผังเเนวคิด
หน่วยที่ 10 การจัดการการผลิตกุหลาบ
10.1.1 สถานการณ์การตลาดและ
การผลิตกุหลาบในต่างประเทศ

10.1 ความรูท้ ั่วไป
เกี่ยวกับกุหลาบ

10.1.2 สถานการณ์การตลาดและ
การผลิตกุหลาบในประเทศไทย
10.1.3 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และ
การแบ่งประเภทกุหลาบ
10.1.4 การขยายพันธุ์กุหลาบ

10.2.1 การเตรียมดินและการปลูก
กุหลาบ
การจัดการการผลิตกุหลาบ

10.2 การจัดการการผลิต
กุหลาบตัดดอก

10.2.2 การดูแลกรักษากุหลาบ
10.2.1 การตัดดอกและการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว

10.3 กรณีตัวอย่างการจัดการ
การผลิตกุหลาบ

10.3.1 กรณีตัวอย่างการผลิตกุหลาบ
ตัดดอก
10.3.2 กรณีตัวอย่างการผลิตกุหลาบ
กระถาง
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แผนการสอนประจำหน่วยที่ 10
การจัดการการผลิตกุหลาบ
ตอนที่
10.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกุหลาบ
10.2 การจัดการการผลิตกุหลาบตัดดอก
10.3 กรณีตัวอย่างการจัดการการผลิตกุหลาบ
แนวคิด
1. กุหลาบเป็นพืชที่มีดอก และสีสันสวยงามจึงทำให้เป็นไม้ตัดดอกที่ได้รับความนิยม อีกทั้งยังเป็นพืช
เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกอย่างมากดังจะเห็นได้จากปริมาณการซื้อขายกุหลาบตัดดอกใน
ตลาดประมูลประเทศเนเธอร์แลนด์ทมี่ ีปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับ 1 มาเป็นเวลานาน พื้นที่ปลูก
กุหลาบส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรปเนื่องจากมีสภาพอากาศที่เหมาะสม สำหรับประเทศไทยนั้นมีการ
ปลูกกุหลาบตัดดอกมากทีส่ ุดที่ อำเภอ พบพระ จังหวัดตาก กุหลาบเป็นไม้พุ่มที่มีรากแขนง ลำต้น
มีทั้งแบบตั้งตรงและเลือ้ ยแล้วแต่ชนิดและพันธุ์ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ปลายใบเแหลมยอด
อ่อนมีสีแดง ดอกเป็นดอกสมบููรณ์เพศมีทั้งดอกเดี่ยวและดอกช่อ ผลเป็นผลกลุ่ม การขยายพันธุ์
กุหลาบสามารถทำได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ
2. การปลูกกุหลาบควรเลือกพื้นที่ได้รับแสงเต็มวัน หรือได้รับแสงอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ดินหรือวัสดุ
ปลูกที่ใช้ปลูกกุหลาบควรระบายน้ำได้ดี การปลูกกุหลาบนั้นสามารถทำได้ทั้ง ปลูกในโรงเรือนและ
ปลูกกลางแจ้งขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และความพร้อมในการลงทุน การปลูกกุหลาบโดยทั่วไปแล้ว
สามารถทำได้ไม่ยากหากจะต้องมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเนื่องจากกุหลาบเป็นพืชที่เขตหนาว
ดังนั้นจึงควรดูแลรักษากุหลาบตั้งแต่การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การตัด
กุหลาบขายควรใช้กรรไกรที่คม และสะอาดในการตัด เมื่อตัดแล้วต้องมีการนำไปแช่สารยืดอายุ
การปักแจกัน คัดเกรด บรรจุกล้อง แล้วจึงขนส่งไปยังผู้รับซื้อ
3. สวนกุหลาบคุณตุ้มเป็นสวนกุหลาบตัดดอกที่ดำเนินธุรกิจโดยมีเจ้าของคนเดียว เป็นสวนที่มีการ
ผลิต แบบครบวงจร เจ้าของกิจการมีแนวคิดในการแข่งขันกับคู่แข่งโดยการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มี
ความ แปลกใหม่ และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาไม่แพงให้กับลูกค้า อีกทั้งเจ้าของกิจการยัง
ได้ดำเนิน การผลิตโดยผลิตตามหลักวิชาการและพยายามปรับปรุงระบบการผลิตของสวนตนเอง
เสมอ ส่วนสวนกุหลาบสยามโรซาเรี่ยนเป็นส่วนกุหลาบกระถางที่ดำเนินธุรกิจคนเดียวมีการผลิตที่
ครบวงจรคือ มีการผลิตและขายเองเจ้าของกิจการมีแนวคิดในการแข่งขันกับคู่แข่งโดยเน้นที่พันธุ์
กุหลาบที่นำ มาขายต้องเป็นกุหลาบที่สามารถออกดอกได้ที่กรุงเทพฯ ดอกมีกลิ่นหอมออกดอกดก
ดอกใหญ่ และเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 10 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกุหลาบได้
2. อธิบายเรื่องการจัดการการผลิตกุหลาบได้
3. อธิบายการจัดการการผลิตของกรณีศึกษาการจัดการการผลิตกุหลาบได้
กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 10
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 10.1-10.3
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนแต่ละตอน
4. ชมรายการวีซีดปี ระจำชุดวิชา
5. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
6. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
7. ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 10
สื่อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์หรือวีซีดปี ระจำชุดวิชา (ถ้ามี)
4. กิจกรรมประจำชุดวิชา (ถ้ามี)
5. การสอนเสริม (ถ้ามี)
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากกิจกรรมประจำชุดวิชา (ถ้ามี)
4. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจำภาคการศึกษา
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียน
หน่วยที่ 10 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 10
เพื่อประเมินความรูเ้ ดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การจัดการการผลิตกุหลาบ” ขอให้นักศึกษาอ่าน
คำถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ไม้ตัดดอกชนิดใดที่มีมูลค่าการส่งออกผ่านตลาดประมูลมากที่สุด
ก. กล้วยไม้
ข. กุหลาบ
ค. ทิวลิป
ง. เบญจมาศ
จ. เยอบีรา
2. เพราะเหตุใดพื้นที่ปลูกกุหลาบในประเทศเนเธอร์แลนจึงมีจำนวนลดลง
ก. ขาดแรงงานในการทำงาน
ข. สภาพอากาศไม่เหมาะสมต่อการปลูก
ค. ต้นทุนการผลิตสูง
ง. พื้นที่ปลูกมีปริมาณจำกัด
จ. เกษตรกรนิยมปลูกทิวลิปมากกว่า
3. สาเหตุที่ทำให้ผปู้ ลูกกุหลาบตัดดอกในจังหวัดนครปฐมหันมาปลูกพืชผักคืออะไร
ก. ราคากุหลาบตกต่ำ
ข. ต้องใช้ทักษะในการปลูกสูง
ค. ขาดแคลนแรงงาน
ง. ค่าแรงงานสูง
จ. มีการสะสมของโรคและแมลง
4. Landscape หรือ Shrub rose หรือกุหลาบพุ่ม เป็นกุหลาบที่มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร
ก. ใช้เป็นกุหลาบตัดดอก
ข. ปลูกเป็นกุหลาบกระถาง
ค. ปลูกเพื่อประดับตกแต่งสวน
ง. ปลูกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอม
จ. ปลูกเพื่อนำกลีบมาทำบุหงา
5. กุหลาบตัดดอกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือกุหลาบชนิดใด
ก. Landscape หรือ Shrub Rose
ข. Miniature Rose
ค. Grandiflora
ง. Hybrid Tea Rose
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จ. Climbing Rose
6. แสงมีผลอย่างไรต่อการผลิตกุหลาบ
ก. ทำให้ได้กุหลาบที่มีคุณภาพดี
ข. ทำให้ต้นกุหลาบไม่สงู ตัดกิ่งได้ง่าย
ค. ทำให้กุหลาบออกดอกจำนวนมาก
ง. ถูกทุกข้อ
7. การขยายพันธุ์กุหลาบโดยการเพาะเมล็ดมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. การปรับปรุงพันธุ์กุหลาบ
ข. ทำให้ได้กุหลาบที่มีรากแก้ว
ค. เพื่อใช้เป็นต้นตอ
ง. ข้อ กกับ ข. ถูก .
จ. ข้อ กกับ ค. ถูก .
8. ดินที่ใช้ปลูกกุหลาบควรเป็นดินทีม่ ีลักษณะอย่างไร
ก. ดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดี
ข. ดินร่วนระบายน้ำได้ดี
ค. ดินทราบที่มีการระบายอากาศดี
ง. ดินที่มอี ินทรีวัตถุสูง
จ. ดินทรายผสมดินเหนี่ยว
9. โรคใบจุดสีดำของกุหลาบมีการระบาดในช่วงใดมากที่สุด
ก. ฤดูฝน
ข. ฤดูร้อน
ค. ฤดูหนาว
ง. ช่วงที่มีอากาศชื้น
จ. ช่วงที่มีหมอกและน้ำค้างลงจัด
10. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรขนกุหลาบไปพร้อมกับผักและผลไม้
ก. ทำให้กุหลาบได้รับความเสียหาย
ข. ผลไม้อาจหล่นมาทับกุหลาบทำให้เสียหาย
ค . ทำให้กุหลาบมีกลิ่นของผผลไม้ติดไป
ง . ทำให้กุหลาบเสื่อมคุณภาพเร็ว สีซีด
จ. ถูกทุกข้อ
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แผนการสอนตอนที่ 10.1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกุหลาบ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
10.1.1 สถานการณ์การตลาดและการผลิตกุหลาบในต่างประเทศ
10.1.2 สถานการณ์การตลาดและการผลิตกุหลาบในประเทศไทย
10.1.3 ลักษณะทางพฤษศาสตร์และการแบ่งประเภทกุหลาบ
10.1.4 การขยายพันธุ์กุหลาบ
แนวคิด
1. กุหลาบเป็นไม้ดอกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณการซื้อขายในตลาดโลก การ
ผลิตกุหลาบให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพต้องอาศัยปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม ประเทศที่
มีการผลิตกุหลาบเป็นจำนวนมาก คือ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศในแถบทวีปยุโรป รวมถึงใน
ประเทศที่มีสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมแต่สามารถผลิตกุหลาบได้ เช่นประเทศอิสราเอล
2. กุหลาบเป็นไม้ดอกที่มีการขายอยู่ทั่วไปในประเทศไทย โดยตลาดสำคัญที่มีการขายกุหลาบ มาก
ที่สุดในกรุงเทพมหานครฯ คือ ตลาดปากคลองตลาด และตลาดสี่มุมเมือง ช่วงที่ราคาของกุหลาบมี
ราคาดี คือ ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้นำเข้ากุหลาบจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะจาก ประเทศจีน และปริมาณความต้องการในการใช้งานดอกกุห ลาบที่นำเข้าจาก
ประเทศจีนยังน้อยกว่ากุหลาบ ที่ปลูกภายในประเทศ เนื่องจากกุหลาบที่นำเข้าจากประเทศจีนมี
ราคาสูงกว่า
3. กุหลาบเป็นไม้พุ่มผลัดใบ จัดเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Rosaceae มีระบบรากเป็นรากแขนง ลำต้นตั้ง
ตรงมีหนามหรือไม่มหี นามก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดและพันธุ์ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก รูปรี ปลายใบ
แหลม โคนใบมนปลายใบแหลม ดอกมีทั้งที่ เป็นดอกเดี่ยวและดอกช่อ เป็นดอกสมบู รณ์ เพศ
กุหลาบสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แบ่งตามยุค และแบ่งตามการค้า ในการปลูก
กุหลาบให้มี คุณภาพต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน คือ อุณหภูมิ ความชื้น และแสง เข้ามาเกี่ยวข้อง
4. กุหลาบสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี คือ การเพาะเมล็ด การติดตา การต่อกิ่ง การตัดชำ การทำ
stenting การตอน และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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วัตถุประสงค์
เมื่ออ่านตอนที10.1
่ แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายสถานการณ์การตลาดและการผลิตกุหลาบในต่างประเทศได้
2. อธิบายสถานการณ์การตลาดและการผลิตของกุหลาบในประเทศไทยได้
3. อธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์และแบ่งประเภทกุหลาบได้
4. อธิบายวิธีการขยายพันธุ์กุหลาบได้
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สาระสำคัญและกิจกรรมตอนที่ 10.1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกุหลาบ
สาระสำคัญ
กุหลาบเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมมากทีส่ ุดในโลกเนื่องจากมีสสี ันหลากหลาย มีความสวยงาม และ
มีกลิ่นหอม จนได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้ กุหลาบมีมลู ค่าการซื้อขายเป็นอันดับ 1 ของตลาดประมูลไม้
ดอกไม้ประดับในประเทศเนเธอแลนด์ทงั้ แต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
1. สถานการณ์การตลาดและการผลิตกุหลาบในต่างประเทศ
ในตลาดต่างประเทศกุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่ได้รับความนิยมสูงสุด ช่วงที่มีการใช้ดอกกุหลาบจำนวนมาก
ได้แก่ วันแม่ และวันวาเลนไทน์ ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นมีการลงทุนปลูกกุหลาบสูงมากที่สุดในทวีปยุโรปแต่
เนื่องจากต้นทุนการผลิตกุหลาบสูงขึ้นจึงทำให้พื้นที่การผลิตลดลง และย้ายการลงทุนไปปลูกในประเทศแถบอัพฟริกา
การผลิตกุหลาบในต่างประเทศ เน้นการผลิตกุหลาบตัดดอกที่มีคุณภาพดี
2. สถานการณ์การตลาดและการผลิตกุหลาบในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากกุหลาบในหลายรูปแบบทั้งไม้ตัดดอก ไม้กระถาง และมีการนำเข้า
กุหลาบจากประเทศจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเนเธอร์แลนด์ แต่ผู้ใช้ดอกไม้นิยมสั่งกุหลาบที่ปลูกในประเทศ
ไทยมากกว่าเนื่องจากมีราคาถูกกว่ากุหลาบจากต่างประเทศ พื้นที่ผลิตกุหลาบตัดดอกในประเทศไทยที่มากที่สดุ
อยูท่ ี่ อ. พบพระ จ. ตาก และพื่นที่อื่นเช่น เชียงใหม่ เชียงราย นครปฐม และกาญจนบุรี เป็นต้น
3. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
กุหลาบเป็นไม้พุ่มผลัดใบมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ดังนี้
ราก เป็นรากแขนง ถ้าเป็นต้นที่ปลูกจากเมล็ดอาจมีรากแก้ว แต่ขนาดจะไม่ใหญ่ ลำต้น มีทั้งต้นตั้งตรง
หรือเลื้อยสีเขียวมีทั้งลำต้นแบบที่มีหนามและไม่มีหนาม ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกรูปรี หรือรีแกมรูปไข่
ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบจักร ยอดอ่อนมีสีแดง แต่ละใบอาจประกอบด้วยใบย่อย 3-9 ใบ ดอก เป็น
ดอกสมบูรณ์เพศมีทั้งดอกเดี่ยว และดอกช่อขึ้นอยู่กับชนิดและพันธุ์ ผล เป็นผลกลุ่มประกอบด้วยผลย่อยขนาด
เล็กจำนวนมาก ลักษณะเป็นทรงกลมสีแดง ดำ และมีผลยาว และผลมีหนาม และไม่มีหนาม เมื่อผลแก่จ ะ
เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีส้ม เหลือง หรือน้ำตาล
4. การแบ่งประเภทของกุหลาบ
กุหลาบเป็นพืชที่มีความหลากหลาย มีมากมายหลายชนิด ดังนั้นจึงได้มกี ารแบ่งประเภทของกุหลาบ
ออกเป็นหลายประเภท แต่สำหรับเรื่องนี้จะแบ่งกุหลาบออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ แบ่งตามยุค และแบ่ง
ตามการค้า ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 แบ่งตามยุค กุหลาบสามารถแบ่งได้เป็นยุคเก่ากับยุคใหม่ โดยยุคใหม่จะแตกต่างจากยุคเก่า คือ
สามารถออกดอกได้อย่่างต่อเนื่อง ส่วนกุหลาบยุคเก่าจะออกดอกปีละครั้งและมีทรงพุ่มใหญ่ ซึ่งในหัวข้อนี้จะ
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กล่าวถึงกุห ลาบยุคใหม่เพียงอย่างเดียว กุห ลาบยุคใหม่แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ Polyantha Rose เป็น
กุหลาบที่ลำต้นแข็งแรงเจริญเติบโตช้า ดอกเป็นช่อมีขนาดเล็ก Hybrid Tea Rose เป็นกุหลาบที่ได้รบั ความ
นิยมมากที่สุด ดอกมีขนาดใหญ่ที่สุด ก้านดอกยาวนิยมปลูกเป็นไม้ตัดดอก Floribunda Rose เป็นกุหลาบที่
ดอกมี รู ป ร่ า งคล้ า ย Hybrid Tea ดอกเป็ น ช่ อ และบานพร้ อ มกั น เหมาะสำหรั บ เป็ น ไม้ ป ระดั บ แปลง
Grandiflora Rose เป็นกุหลาบที่มีขนาดทรงพุ่มใหญ่ ดอกขนาดปานกลาง ออกดอกเป็นช่อ ก้านช่อดอกยาว
ปานกลาง นิยมปลูกเป็นฉากหลังในการจัดภูมิทัศน์ Climbing Rose หรือกุหลาบเลื้อย จะมีลำต้นเลื้อยนิยม
ปลูกตามรั้วบ้าน หรือปลูกเกาะต้นไม้ Miniature Rose หรือกุหลาบหนูเหมาะสำหรับ ปลูกเป็นไม้กระถาง
กุหลาบหนู ในปัจจุบันมีหลายแบบมีรูปร่างเหมือนกุหลาบดอกใหญ่แตกต่างกันที่ขนาดของต้น Landscape
Rose หรือกุหลาบพุ่ม เป็นกุหลาบที่นำมาใช้ในงานจัดภูมิทัศน์มีการออกดอกตลอดปี
4.2 การแบ่งประเภทกุหลาบตามการค้า กุหลาบตัดดอกแบ่งตามลักษณะการใช้ป ระโยชน์ท าง
การค้าในตลาดโลกออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ กุหลาบดอกใหญ่ หรือกุหลาบก้านยาวเป็นกุหลาบ Hybrid tea
ได้รับความนิยมมากในประเทศสหรัฐอเมริกา โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เม๊กซิโก ญี่ปุ่น ซิมบับ เว ฝรั่งเศส และ
อิตาลี กุหลาบดอกกลาง หรือ กุหลาบก้านขนาดกลาง เป็นกุหลาบ Hybrid Tea มีความยาวก้านระหว่าง 4060 ซม. อายุการปักแจกันยาว และทนการขนส่งได้ดี กุหลาบดอกเล็ก หรือ กุหลาบก้านสั้น มีความยาวก้าน
30-50 เซนติเมตร เป็นกุหลาบที่ได้รับ ความนิยมปลูก และใช้งานมากในยุโรป โดยเฉพาะ เยอรมันนี และ
เนเธอร์แลนด์ กุหลาบดอกช่ อ เป็ นกุห ลาบชนิ ดใหม่ มี 4-5 ดอกต่อหนึ่งช่อ ผลผลิตรวม 120-160 ดอกต่อ
ตารางเมตร ความยาวก้านอยู่ระหว่าง 40-70 ซม. กุหลาบหนู มีต้นขนาดเล็กหรือแคระตามธรรมชาติ
5. ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกกุหลาบ
5.1 อุณหภูมิ ที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุหลาบ คือ กลางคืน 15-18 องศาเซลเซียส
กลางวัน 20-25 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่ทำให้ได้ดอกที่มีคุณภาพดี ผลผลิตสูง หากอุณหภูมิต่ำกว่า 15
องศาเซลเซียส จะทำให้ดอกมีลักษณะผิดปกติ ให้ดอกจำนวนน้อย ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 21 องศาเซลเซียส จะทำ
ให้ก้านดอกสั้น
5.2 ความชื้น ความชื้นที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกุหลาบ คือ ร้อยละ 70-80 หากความชื้น
สูงมากเกินไปจะทำให้โรคสามารถเข้าทำลายได้ง่าย
5.3 แสง มีผลต่อการให้ผลผลิตของกุหลาบ ปริมาณการผลิตและคุณภาพของดอกกุหลาบ ถ้าความ
เข้มแสงมาก และช่วงวันยาวจะทำให้ได้ดอกกุหลาบที่มีคุณภาพดี
6. การขยายพันธุ์กุหลาบ
ขยายพันธุ์กุหลาบสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การเพาะเมล็ด เป็นวิธีที่ใช้สำหรับนักปรับปรุงพันธุ์พืช
หรือเกษตรกรที่ตอั งการปลูกเพื่อใช้เป็นต้นตอ การติดตา และการต่อกิ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ต้องการเปลี่ยน
ยอดของกุหลาบให้เป็นพันธุ์ดี โดยระบบรากของกุหลาบต้องเป็นระบบรากที่แข็งแรง เพื่อให้ต้นเจริญเติบโตเร็ว
วิธีติดตาที่นิยมใช้กับกุหลาบ การตัดชำ เป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่นิยมใช้กับกุหลาบหนู การทำ Stenting เป็น
การนำต้นต่อที่ยงั ไม่ออกรากมาเสียบต่อกับกิ่งพันธุ์ดีที่มีความยาวใกล้เคียงกัน จากนั้นใช้ไม้หนีบส่วนของต้นต่อ
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และพันธุ์ดีไว้และนำไปปักชำให้เกิดราก วิธีการนี้เป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะกับการปลูกกุหลาบโดยไม่ใช้ดิน
ดังภาพที่ 10.1

ภาพที่ 10.1 การทำ stenting
การตอน สมัยก่อนเป็นที่นิยมมากมีข้อจำกัดคือ ต้นที่ได้มีความแข็งแรงน้อยกว่าต้นที่ได้จากการติดตาหรือต่อ
กิ่งบนต้นต่อกุหลาบป่า และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นิยมใช้กับกุหลาบพันธุ์ใหม่เพื่อเพิม่ ปริมาณ กุหลาบที่
ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ ต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ จะมีการเจริญเติบโตเร็ว
หลังจากอ่า นสาระสำคัญ ของตอนที่ 10.1 นี้แล้ว โปรดศึกษารายละเอีย ดของเนื้อหาสาระใน
เอกสารการสอนชุดวิชาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.1 และประกอบกิจกรรมระหว่างเรียนตามทีก่ ำหนดไว้ท้าย
เอกสารการสอนชุดวิชาแต่ละเรื่องในตอนที่ 10.1
กิจกรรมที่ 10.1.1 ประเทศในแถบยุโรปนิยมใช้กุหลาบในรูปแบบใด และนิยมใช้ในช่วงใด

กิจกรรมที่ 10.1.2
1. ประเทศไทยมีการนำเข้ากุหลาบตัดดอกจากประเทศใดมากที่สุด
2. หากต้องการขายกุหลาบให้ได้ราคาดีควรขายในช่วงใด
3. พื้นที่ปลูกกุหลาบที่สำคัญที่สุดของไทยอยู่ที่ใด
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กิจกรรมที่ 10.1.3
1. ดอกของกุหลาบมีลักษณะอย่างไร
2. กุหลาบชนิดใดที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน และกุหลาบดังกล่าวมีลักษณะเป็นอย่างไร

กิจกรรมที่ 10.1.4
1. การขยายพันธุ์กุหลาบวิธีใดที่ทำให้ต้นกุหลาบมีความสม่ำเสมอ
2. หากต้องการขยายพันธุ์กุหลาบโดยการต่อกิ่งควรใช้ต้นตอชนิดใดจึงทำให้ได้ต้นกุหลาบที่ให้ผลผลิต
สูงและต้านทางโรคราแป้ง

หลังจากประกอบกิจกรรม 10.1.1-10.1.4 แล้ว โปรดตรวจสอบคำตอบจากแนวตอบที่กำหนดไว้
ท้ายหน่วยที่ 10 ในคู่มือการศึกษาเล่มนี้
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แผนการสอนตอนที่ 10.2
การจัดการการผลิตกุหลาบตัดดอก
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
10.2.1 การเตรียมดิน และการปลูกกุหลาบ`
10.2.2 การดูแลรักษากุหลาบ
10.2.3 การตัดดอก และการดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว
แนวคิด
1. การเลื อ กพื้ น ที่ ป ลู ก กุ ห ลาบต้ อ งเลื อ กพื้ น ที่ ที่ โ ล่ ง แจ้ ง ได้ รั บ แสงแดดตลอดทั้ ง วั น อยู่ สู ง จาก
ระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร ดินที่ปลูกกุหลาบควรต้องเป็นดินที่มีความร่วนซุยระบายได้ได้
ดี สำหรับกุหลาบกระถางต้องเลือกวัสดุปลูกที่ระบายน้ำได้ดี สามารถเก็บความชื้นได้ การเตรียม
พื้นที่ป ลูกควรปรับ พื้นที่ให้มีความลาดเอียงประมาณ 2-4% เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี หาก
พื้นที่ปลูกเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ำไม่ดีควรยกแปลงปลูกให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มการระบายน้ำ การ
ปลูกกุหลาบสามารถปลูกได้ทั้งในโรงเรือนและพื้นที่โล่งแจ้ง
2. กุหลาบเป็นไม้ดอกเขตหนาวเมื่อนำมาปลูกในเขตร้อนจึงต้องมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีการดูแลรักษา
กุหลาบประกอบด้วย การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และการตัดแต่งกิ่งกุหลาบ
3. การตัดดอกกุหลาบมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและพันธุ์ของกุหลาบโดยส่วนใหญ่การตัดดอก
กุหลาบจะเมื่อดอกตูมและกลีบรองดอกยังติดอยู่กับตัวดอก หรือกลีบรองดอกกำลังเริ่มแยกออก
จากดอก กุหลาบบางพันธุ์จะตัดเมื่อกลีบดอกเริ่มแย้มหลังจากตัดดอกแล้วต้องนำดอกไปแช่น้ำยา
ยืดอายุการปักแจกันเพื่อให้ดอกสามารถปักแจกันได้นานขึ้น จากนั้นจึงนำดอกที่ตัดมาคัดเกรดโดย
วัดจากความยาวก้านการคัดเกรดจะทำในโรงคัดที่มีเครื่องปรับอากาศหากไม่มีเครื่องปรับอากาศ
ต้องเลือกพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี จากนั้นจึงนำมาเข้ากำ บรรจุลงกล่อง และขนส่งไปยังผู้รับซื้อรถ
ที่ใช้ขนควรใช้รถห้องเย็นหรือรถปรับอากาศโดยต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เหมาะสม
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที10.1
่ แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการเตรียมดิน และการปลูกกุหลาบได้
2. อธิบายการดูแลรักษากุหลาบได้
3. อธิบายการตัดดอกการดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยวกุหลาบได้

13

สาระสำคัญและกิจกรรมตอนที่ 10.2
การจัดการการผลิตกุหลาบตัดดอก
สาระสำคัญ
การปลูกกุหลาบมีการเจริญเติบโต และออกดอกเต็มที่ และมีคุณภาพดอกดีตามที่ผบู้ ริโภคต้องการ ผู้
ปลูกจำเป็นต้นมีการจัดการการปลูกที่ดซี ึ่งประกอบด้วย การเลือกพื้นทีป่ ลูก การเตรียมดิน การปลูก การดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยวและวิธีปฏิบัตหิ ลังการเก็บเกี่ยว โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
1. การเลือกพื้นที่ปลูกกุหลาบ
พื้นที่ที่ปลูกกุหลาบควรมีความสูงประมาณ 2,000 เมตร ขึ้นไปจากระดับน้ำทะเล พื้นที่ที่ต่ำกว่านี้ก็
สามารถปลูกได้แต่คุณภาพของดอกจะไม่ดี และดอกไม่ใหญ่เท่ากับกุหลาบที่ปลูกในพื้นที่สูง ควรเป็นที่โล่งแจ้ง
ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน หากหาพื้นที่ที่ไม่มีแสงแดดเต็มวันอาจเลือกพื้นที่ที่ได้รับแสงอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
ดินที่มีความเหมาะสมกับการปลูกกุหลาบควรเป็นดินร่วนที่มีการระบายอากาศดี ถ้าดินในพื้นที่เป็นดิน
เหนียวควรปรับปรุงดินโดยการเติมอินทรีย์วัตถุ และทรายเพื่อให้ดินมีความโปร่ง ถ้าดินในพื้นที่เป็นดินทรายที่
ระบายน้ำได้ดีควรเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินสามารถอุ้มน้ำได้มากขึ้น การเลือกวัสดุป ลูกกุหลาบควรคำนึงถึงสิ่ง
ต่างๆ คือ สะอาด ปริมาณเกลือในวัสดุปลูกต่ำ ระบายน้ำดี และไม่ยุบตัวเร็ว เนื่องจากในการปลูกกุหลาบหนึ่ง
ครั้งต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะปลูกใหม่ การเตรียมดิน และการเตรียมพื้นที่ปลูกจึงมีความสำคัญ
2. การเตรียมดิน
ปรับหน้าดินให้เรียบให้มีความลาดเท 2-4% เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ หากเป็นพื้นที่ที่การระบาย
น้ำไม่ดีควรยกแปลงกว้างประมาณ 90 เซนติเมตร เพื่อให้มีการระบายน้ำและอากาศดี ทางเดินกว้างประมาณ
60 เซนติเมตร ในกรณีที่ดินมีหินจำนวนมากให้ยกแปลงปลูกให้สูงขึ้นประมาณ 45 เซนติเมตร ถ้าเป็นดิน
เหนียวการเตรียมดินควรผสมทราย แกลบ ปุ๋ยหมัก เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น หากเป็นดินเหนียวจัด
อาจแก้ไขได้โดยขุดดินลึกลงไปประมาณ 75 เซนติเมตร แยกดินชั้นล่างซึ่งอยู่ในช่วง 45-75 เซนติเมตรไว้ เพื่อ
นำไปผสมกับทราบหยาบ หินกรวดอัตราส่วน 1:1 แล้วใส่กลับเข้าไปในหลุม 30 เซนติเมตรก่อนใส่ดินปลูก ดิน
ที่ใช้ควรเป็นดินที่มีค่า pH 5.5-6 มีอินทรีย์วัตถุประมาณ 25-35 เปอร์เซ็นต์
3. การปลูกกุหลาบ
การปลูกกุหลาบสามารถปลูกได้ทั้งในโรงเรือน และปลูกกลางแจ้ง แต่การปลูกกุหลาบในโรงเรือนจะทำ
ให้ได้กุหลาบที่มีคุณภาพดี เนื่องจากสามารถกันน้ำฝนหรือน้ำค้างซึ่งเป็นสามารถเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคกับ
กุหลาบได้ ลักษณะโรงเรือนที่ใช้ปลูกกุหลาบในเขตร้อนส่วนใหญ่เป็นโรงเรือนที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ำฝน สามารถ
ระบายอากาศได้ดีมีความสูงไม่ต่ำกว่า 3.50 เมตร และควรมีช่องระบายอากาศเพื่อระบายความร้อน โรงเรือนอาจ
เป็นโรงเรือนพาสติกที่มีหลังคาสูง โรงเรือนกระจกแต่โรงเรือนชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยม และโรงเรือน e-vap
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4. การดูแลรักษากุหลาบ
กุหลาบเป็นพืชเมืองหนาวเมื่อนำมาปลูกในเขตร้อนอาจประสบปัญหาเรื่องของโรคและแมลงที่เข้ามา
รบกวน อีกทั้งกุหลาบเป็นพืชที่เมื่อตัดดอกออกไปแล้วจะต้องมีการตัดแต่งเพื่อให้สามารถออกดอกได้ตลอด
การดูแลกุหลาบมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 การให้น้ำ นิยมให้ 2 ระบบ คือ ระบบน้ำหยด และระบบที่ใช้หัวพ่นน้ำ การเลือกระบบการให้น้ำ
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการอุ้มน้ำของวัสดุ น้ำที่ใช้ควรมีค่า pH 5.8-6.5
4.2 การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยให้กับกุหลาบสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง ได้แก่
4.2.1 การให้ปุ๋ยก่อนปลูก เป็นการให้ปุ๋ยแก่กุหลาบในตั้งแต่ช่วงการเตรียมดินก่อนปลูกกุหลาบ
ทำให้พืชได้ธาตุอาหารตั้งแต่เริ่มปลูกส่งผลให้กหุ ลาบสามารถเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งธาตุอาหารที่ใช้สำหรับคลุกดิน
ก่อนปลูกมักจะให้ปยุ๋ ทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟส นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มธาตุอาหารพืชลงไปด้อีก
4.2.2 การให้ปุ๋ยระหว่างปลูก เป็นการใส่ปุ๋ยให้แก่กุหลาบในระยะกำลังเจริญเติบโต ในการให้ปุ๋ย
แก่กุหลาบให้มีประสิทธิภาพควรจะมีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินและน้ำก่อนเพื่อให้ทราบว่า
ในดินมีธาตุอาหารตัวใดที่มีปริมาณน้อยจึงใส่เพิ่มลงไป วิธีการนี้สามารถลดต้นทุนได้ทางหนึ่ง
4.3 การป้องกันศัตรูกุหลาบ
กุหลาบตัดดอกเป็นพืชที่มีศัตรูมาก การป้องกันและกำจัดศัตรูกุหลาบให้มีประสิทธิภาพนั้นผู้ปลูก
จะต้องรู้จักศัตรูกุหลาบ การเข้าทำลาย สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเจริญ เติบโตของศัตรูกุหลาบ เป็นต้น
ดังนั้นจึงควรฝึกสังเกต และหมั่นตรวจแปลงทุกวันเพื่อ ช่วยให้พบโรคหรือแมลงในระยะแรก ทำให้ส ามารถ
กำจัดได้ง่าย และป้องกันโรคและแมลงได้ทันเวลา ซึ่งศัตรูกุหลาบแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ โรคกุหลาบ
และแมลงศัตรูกุหลาบ ซี่งมีรายละเอียด ดังนี้
4.3.1 โรคกุหลาบ
โรคและเชื้อสาเหตุ
การเข้าทำลาย/อาการ
การป้องกัน
โรคใบจุดสีดำ
เกิดที่ใบและมีจุดวงกลมสีดำทีผิว หลีกเลี่ยงการนำต้นพันธุ์ที่เป็นโรค
เชื้อสาเหตุ Diplocarpon rosae ด้านบนของใบ ส่วนใหญ่เกิดที่ใบ มาปลู ก เมื่ อ เห็ น ว่ า กุ ห ลาบมี
ล่างก่อนหากเป็นติดต่อกันนานจะ อาการของโรคควรนำกิ่งที่เป็นโรค
ทำให้ต้นโทรม ใบและดอกมีขนาด ไป เผาท ำลาย และรี บ ฉี ด พ่ น
เล็กลง
สารเคมีป้องกันเชื้อรา
โรคราน้ำค้าง
เข้าทำลายทุกส่วนของต้น ส่วนที่ ทำได้โดยรักษาความชื้นให้ต่ำโดย
เชื้อสาเหตุ
ถูกทำลายจะเป็นจุดสีน้ำตาลไหม้ การระบายอากาศ หรือ ควบคุ ม
Peronospora sparsa
คล้ายใบจุดสีดำ แผลส่วนใหญ่ มี ความชื้นไม่ให้เกิน 85% เป็นเวลา
รูป ร่างเป็น สามเหลี่ย ม ใบที่เป็ น 3 ชั่วโมง หรือฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อ
แผลจะร่วงอย่างรวดเร็ว ซึ่งคล้าย ราในช่วงฤดูฝน
กับโรคใบจุด
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โรคและเชื้อสาเหตุ
โรคราแป้ง
เชื้อสาเหตุ
Spherotheca panosa

โรคราสีเทา
เชื้อสาเหตุ Botrytis cinera

การเข้าทำลาย/อาการ
เริ่มแรกจะเริ่มที่ผิวใบด้านบนโดย
จะแสดงลั ก ษณะนู น อวบ น้ ำ
เล็กน้อย และมักมีสีแดงต่อมาจะ
เห็ น เป็ น แผลสี ข าวคลุ ม อยู่ ทั่ ว
บริเวณ ใบจะหงิกเสียรูป

การป้องกัน
ลดความชื้นในตอนกลางคืน โดย
ใช้พัดลม หรือการระบายอากาศ
หรือโดยให้ความร้อ นและระบาย
อากาศ หรือใช้สารเคมีป้องกันรา
แป้ งทุก 7 วัน หรือใช้กำมะถันผง
ละลายน้ำฉีดพ่นในช่วงที่มีอากาศ
เย็น กำจัดใบหรือ ส่วนที่เป็น โรค
ออกและเผาทำลาย
เข้าทำลายดอกทำให้ดอกตูม เป็น ฉีดพ่นสารป้อ งกันเชื้อราผสมกับ
จุดสีน้ำตาล จากนั้นจะเน่า หรือ สารเคลือบในในช่วงที่มีฝนตกชุก
แห้งไป สามารถเกิดกับดอกที่แย้ม อย่างสม่ำเสมอ
บ านแล ะอาจเน่ าได้ พ บ การ
ระบาดในช่ วงฤดู ฝ นต่ อ ฤดู ห นาว
การระบาดของเชื้อ แพร่ร ะบาด
โดยสปอร์ ข องเชื้ อ ราจะปลิ ว ไป
ตามลม

4.3.2 แมลงศัตรู สัตว์ศัตรู และไรศัตรูกุหลาบ
แมลงศัตรู/สัตว์ศัตรู/ ไร
การเข้าทำลาย/อาการ
เพลี้ยไฟ
เข้าทำลายโดยดูดน้ำเลี้ยงที่ยอดด
อ่ อ น ทำให้ ใบอ่ อ น และดอกที่
ออกมาใหม่มีรูปร่างเสียไป ดอกที่
ถูกทำลายจะมีรอยด่างสีขาว
เพลี้ยอ่อน
ต้นที่ถูกทำลายจะมีอาการใบเหลือง
ด้ านบน ใบร่ วง ไม่ มี การแตกยอด
อ่อนและใบอ่อน
เพลี้ยหอย (Aulucaspis rosae) rosae เพลี้ ยหอยจะดู ดน้ ำ เลี้ ย ง
ตามกิ่ง ลำต้น
ด้วงกุหลาบ
กลางวัน ด้วงกุห ลาบจะกัดกินใบ
อ่ อ นที่ แ ตกใหม่ และดอกยั ง ไม่
บานทำให้ดอกเสียคุณภาพ

การป้องกัน
ใช้ กั บ ดั ก กาวเหนี ย ว หรื อ พ่ น
สารเคมี

ฉีดพ่ นสารเคมี กำจั ดแมลงแบบดู ด
ซึม
เก็บ เพลี้ยหอยออกจากพืช หรือ
ฉีดพ่นสารเคมี
ดักแสงไฟ ทำลายวัชพืช หรือ มู ล
สั ต ว์ ที่ อ ยู่ บ ริ เ วณแปลง หรื อ ใช้
สารเคมี
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แมลงศัตรู/สัตว์ศัตรู/ ไร
การเข้าทำลาย/อาการ
หนอนกระทู้หอมหรือหนอนหนัง กัดกินใบ และดอกให้เป็นรู
เหนียว (Spodoptera exigua)
หนอนเจาะสมอฝ้าย
(Heliothis armigera)

กัดกินดอก และเข้าไปอยู่ภายใน
ด อ ก ท ำ ให้ ด อ ก เสี ย ห าย ไม่
สามารถขายได้

ไรแดง

ทำลายใบแก่โดยดูดน้ำเลี้ยงในใบ
ทำให้เห็นเป็นจุดสีเหลืองเล็ก และ
กลายเป็ น สีน้ำตาลจนกระทั่ง ใบ
แห้ง บางครั้งพบการเข้าทำลายที่
ดอก ทำให้ดอกบิดเบี้ยว หากพบ
เส้นใยแสดงว่ามีการระบาดอย่าง
รุนแรง สภาพที่เหมาะสมต่อการ
แพร่ระบาดจะอยู่ในช่วงที่อุณหภูมิ
สูง และความชื้นต่ำ

การป้องกัน
ฉี ด พ่ น ด้ ว ยแบคที เ รี ย Bacillus
thuringiensis และใช้ ส ารระงั บ
การลอกคราบ
ใช้ ส ารเคมี สารระงั บ การลอก
คราบ เช่น คลอฟลูอาซูลอน และ
สารเคมีพ วกโปฟี โนฟอส และไซ
เพอร์เมทรินผสมฟอสซาโลน เป็น
ต้น
สามารถทำได้โดยพ่นด้วยกำมะถัน
ผง หรือฉีดพ่นด้วยกำมะถันผง
ละลายน้ำ หรือใช้สารป้องกัน
กำจัดไรแดง

4.4 การตัดแต่งกิ่งกุหลาบ
การตัดแต่งกิ่งกุหลาบสามารถทำได้หลายวิธีทั้งตัดสูงและตัดต่ำ แต่การตัดแต่งกิ่งเป็นการกระทำ
เพื่อควบคุมการพัฒนาการเจริญเติบโต และเป็นการักษารูปทรงต้นให้อยู่ในสภาพดี อีกทั้งการตัดแต่งกิ่งยังเป็น
เป็นการตัดกิ่งที่ไม่ต้อ งการออก ในการตัดแต่งกิ่งกุหลาบจะต้อ งทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตัดแต่ง และ
ธรรมชาติของการเจริญเติบโตของกุหลาบด้วย วัตถุประสงค์ของการตัดแต่งกิ่งกุหลาบโดยทั่วไป คือ การตัด
แต่งเพื่อตัดกิ่งเก่าออก เป็นการตัดแต่งกิ่งที่แห้งและตาย การตัดแต่งเพื่อเอากิ่งที่เป็นส่วนเกินออก ตัดแต่งก่ิง
ที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ไม่เหมาะสม หรือตัดกิ่งที่เกิดขึ้นแน่นเกินไป ตัดกิ่งที่ก่อให้เกิดการสะสมของโรค หรือทำให้
กิ่งที่ทำให้การพ่นสารเคมีไม่ทั่วถึง การตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค เป็นแผล และกิ่งที่ผิดปกติออก ตัดแต่งเพื่อเอากิ่ง
ที่ถูกโรค แมลงเข้าทำลาย หรือกิ่งที่แสดงลักษณะที่ผิดปกติออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดต่อไป การตัด
แต่งเพื่อควบคุมการเจริญเติบโต และการออกดอก เป็นการตัดแต่งกุหลาบเพื่อควบคุมทรงต้น
การตัดแต่งกิ่งกุหลาบมีหลักในการตัด คือ การใช้เครื่องมือตัดแต่งที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค และให้
รอยตัดเรียบไม่ช้ำ ดังภาพที่ 10.2
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ตัดสูงกว่า รอยตัด ตัดชิดตา
ตามากไป ไม่เรียบ มากไป

ภาพที่ 10.2 บริเวณที่ตัดกิ่งกุหลาบ
ที่มา: The rose experts
การตัดแต่งกิ่งกุหลาบโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กุหลาบมีการออกดอกตลอดปี การตัดแต่งกิ่ง
กุหลาบสามารถแบ่งได้เป็ น 2 แบบ คือ การตัดแต่งกิ่งกุห ลาบตัดดอก และ การตัดแต่งกิ่งกุหลาบที่ปลูกใน
แปลง ซึ่งแต่ละแบบมีวิธีการดังนี้
4.4.2 การตัดแต่งกิ่งกุหลาบตัดดอก
การตัดแต่งกุหลาบตัดดอกโดยทั่วไปในประเทศไทยนิยมเพียง 2 แบบ คือการตัดสูง และการ
ตัดต่ำ ดังภาพ 10.3 และ 10.4
1) การตัดสูง

ภาพที่ 10.3 การตัดแต่งกิง่ กุหลาบแบบตัดสูง
ที่มา ดัดแปลงจากการปลูกกุหลาบตัดดอก (เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ, 2543)
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2) การตัดต่ำ ทำเมื่อก้านดอกสั้น และดอกมีขนาดเล็ก

ภาพที่ 10.4 การตัดแต่งกิง่ กุหลาบแบบตัดต่ำ
ที่มา ดัดแปลงจาก การปลูกกุหลาบตัดดอก (เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ, 2543)
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4.4.3 การตัดแต่งกิ่งกุหลาบประดับแปลง
การตัดแต่งกิง่ กุหลาบโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ ดังนี้
ก่อนตัดแต่ง
หลังตัดแต่ง

รูปแบบการตัดแต่ง
hard pruning หรือเรียกว่า การตัดต่ำ
เป็นการตัดกิ่งออกโดยให้เหลือตาจาก
โคนต้นประมาณ 3-4 ตา การตัดวิธีนี้
ควรทำในต้ น กุ ห ลาบที่ เ พิ่ ง ปลู ก ใหม่
กุหลาบพุ่มที่มีการเจริญเติบโตเป็นต้น
เดี่ยวโดดเด่น ที่ใช้ส ำหรับ การจัดงาน
แสดงต่างๆ หรือ เป็น การตัดแต่ง เพื่ อ
ต้องการทำสาวต้ นกุ ห ลาบ ไม่นิยมทำ
กับกุหลาบประเภท floribunda
Moderate pruning หรือเรียกว่า การ
ตัดระดับกลาง เป็นการตัดกิ่งที่ต้องการ
ตัดออกครึ่งหนึ่งของความยาวเดิม ถ้ า
เป็นกุหลาบที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
จะสามารถให้ดอกที่มีคุณภาพดี
Light pruning หรือเรียกว่า การตัดสูง
เป็นการตัดกิ่งที่อยู่บนสุดออกประมาณ
2-3 ตา หลั ง จากตั ด กิ่ ง ที่ ไ ม่ ต้ อ งการ
ออกแล้ว วิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่แนะนำให้ใช้
เนื่อ งจากกิ่ง ที่ ได้ จ ะมี ลัก ษณะของกิ่ ง
เรียวยาว ออกดอกเร็วและดอกที่ได้จะ
มีคุณภาพดอกไม่ดี

5. การตัดดอก และการดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว
5.1 วิธีการตัดดอก จะตัดเมื่อดอกตูมและกลีบรองดอกยังติดอยู่กับตัวดอก หรือกลีบรองดอกกำลัง
เริ่มแยกตัวออก หรือบางพันธุ์ตัดเมื่อเห็นกลีบดอกเริ่มแย้ม หากตัดดอกที่อ่อนเกินไปดอกจะไม่บาน และในฤดู
ร้อนควรตัดดอกในระยที่ตูมมากกว่าเนื่องจากดอกจะบานเร็วกว่า เวลาที่ตัดดอกควรจะเป็นตอนเช้าเพราะมี
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อากาศเย็นซึ่งจะทำให้ดอกไม่เหี่ยวง่าย และต้องตัดด้วยกรรไกรที่คม สะอาด โดยการตัดดอกต้องให้เหลือใบที่มี
ใบย่อย 5 ใบติดอยูที่โคนกิ่ง 1 ใบ
5.2 การจัดการกุหลาบตัดดอกหลังการเก็บเกี่ยว
5.2.1 การจัดการในแปลงผลิต เมื่อตัดดอกออกจากต้นแล้วนำดอกกุหลาบไปแช่ในถังน้ำทีม่ สี าร
ยืดอายุการปักแจกัน
5.2.2 การจัดการในโรงคัดบรรจุ โรงคัดบรรจุควรติดตั้งระบบปรับอากาศให้มีอุณหภูมิระหว่าง
20-25 องศาเซลเซียส เพื่อลดอัตราการหายใจ และการคายน้ำระหว่างการคัดเกรดดอกกุหลาบ หากโรงคัด
บรรจุไม่มรี ะบบปรับอากาศควรเลือกพื้นที่ทำโรงคัดบรรจุที่เย็นชื้นไม่มีลมโกรก
5.2.3 การคัดเกรด ของกุหลาบจะใช้ความยาวก้านของก้านเป็นมาตรฐานหลัก โดยมีความยาว
ก้านดอก ดังนี้ 30, 40, 50, 60 และ 70 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ใช้ในการคัดเกรดดอกกุหลาบ
คือ ความแข็งแรงของก้าน คุณภาพของใบและก้านและคุณภาพของดอก
5.2.4 การเข้ากำ ในการมัดกุหลาบเข้ากำจะขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในแต่ละแก่ง เช่น
กำละ 10, 20, 25 และ 50 ดอก ในการห่อดอกควรเรียงให้หน้าดอกเสมอกันและตัดปลายก้านดอกให้เท่ากัน
การห่อดอกควรห่อ เพื่อป้องกันการกระแทกระหว่างการขนส่ง ดอกที่เข้ากำแล้วให้แช่ก้านดอกในสารละลายที่
ประกอบด้วยน้ำตาล 3 กิโลกรัม กรดซิตริค 30 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร ความสูงของสารละลายในถังสูงประมาณ
10 เซนติเมตร เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ก่อนที่จะนำบรรจุลงกล่อง
5.2.5 การบรรจุกล่อง กล่องขนาดมาตรฐานสำหรับการบรรจุดอกไม้ส่งไปต่างประเทศมีขนาด 0.4
Í 1.0 Í 0.3 เมตร กว้าง Í ยาว Í สูง การบรรจุกุหลาบสามารถทำได้ประมาณ 250-400 ดอก ถ้าเป้นการขนส่ง
ระยะไกลควรบรรจะลงในกล่องกระดาษลูกฟูก อาจรองพื้นกล่องด้วยพลาสติกโพลีเฟกซ์ ซี่งเป็นพลาสติกที่ให้
อากาศและความชื้นผ่านเข้าออกได้พร้อมบรรจุวัสดุดดู เอทธิลนี ที่กหุ ลาบปล่อยออกมา
5.2.6 การขนส่ง ในเวลา 2 ชั่วโมง มักวางมัดห่อดอกเป็นชั้น ๆ ในรถบรรทุกและมีแผ่นไม้ป้องกันการ
กดทับ ส่วนการขนส่งที่ในระยะไกลควรบรรจุกหุ ลาบลงกล่องและใช้รถขนส่งทีเ่ ป็นรถทีม่ รี ะบบทำความเย็น
หลังจากอ่า นสาระสำคัญ ของตอนที่ 10.2 นี้แล้ว โปรดศึกษารายละเอีย ดของเนื้อหาสาระใน
เอกสารการสอนชุดวิชาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 10.2 และประกอบกิจกรรมระหว่างเรียนตามที่กำหนดไว้ท้าย
เอกสารการสอนชุดวิชาแต่ละเรื่องในตอนที่ 10.2
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กิจกรรมที่ 10.2.1
1. พื้นที่ปลูกกุหลาบควรมีลักษณะอย่างไร
2. การเตรียมดินปลูกกุหลาบมีวิธีการอย่างไร

กิจกรรมที่ 10.2.2
1. การเลือกระบบการให้น้ำกุหลาบควรพิจารณาจากอะไร
2. การให้ปุ๋ยกุหลาบตั้งแต่ช่วงแรกของการเตรียมดินมีประโยชน์อย่างไร
3. กุหลาบที่เป็นโรคใบจุดสีดำจะแสดงอาการอย่างไร
4. การตัดแต่งกิ่งกุหลาบตัดดอกมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

กิจกรรมที่ 10.2.3
1. การตัดดอกกุห ลาบเพื่อ นำไปขายควรกระทำช่วงใดของวัน และอุป กรณ์ ที่ใช้คือ อะไร และมี
ลักษณะอย่างไร
2. การคัดเกรดกุหลาบผู้ผลิตใช้อะไรเป็นเกณฑ์
3. การขนส่งกุหลาบตัดดอกมีวิธีการอย่างไร

หลังจากประกอบกิจกรรม 10.2.1-10.2.3 แล้ว โปรดตรวจสอบคำตอบจากแนวตอบที่กำหนดไว้ท้าย
หน่วยที่ 10 ในคู่มือการศึกษาเล่มนี้

22

ตอนที่ 10.3
กรณีตัวอย่างการจัดการการผลิตกุหลาบ
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
10.3.1 กรณีตัวอย่างการผลิตกุหลาบตัดดอก`
10.3.2 กรณีตัวอย่างการผลิตกุหลาบกระถาง
แนวคิด
1. สวนกุหลาบคุณตุ้มเป็นสวนกุหลาบตัดดอกที่มีรูปแบบการผลิตแบบครบวงจร คือ มีการผลิตและ
ขายพร้อมส่ง มีเจ้าของกิจการคนเดียว มีเนื้อที่การผลิตกุหลาบประมาณ 10 ไร่ พันธุ์กุหลาบที่ปลูก
มีทั้งหมดประมาณ 8 สายพันธุ์ เน้นพันธุ์ที่มีความแปลกใหม่ เจ้าของกิจการมีแนวคิดในการแข่งขัน
กับคู่แข่งโดยเน้นเรื่องคุณภาพของผลผลิตที่ต้องมีคุณภาพดี ในการผลิตเจ้าของกิจการมีการวาง
ระบบการผลิตที่ดีโ ดยมีก ารวางระบบน้ำและให้น้ำแบบอัตโนมัติ และมีก ารให้ปุ๋ยไปกับ น้ำ มี
ขั้นตอนการผลิตที่ตรงตามหลักทางวิชาการ และพยายามลดการใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยของ
แรงงานในสวน และเป็นการลดต้นทุนการผลิตทางหนึ่ง
2. สวนกุหลาบสยามโรซาเรียนเป็นส่วนกุหลาบกระถางที่มีรูปแบบการผลิตแบบครบวงจร คือ มีการ
ผลิ ต และขายเองโดยมี เจ้ า ของกิ จ การเพี ย งคนเดี ย ว กลุ่ ม ลู ก ค้ าส่ ว นใหญ่ เป็ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า ใน
ระดับกลางจนถึงระดับบน พันธุ์กุลาบที่ปลูกขายมีหลายร้อยสายพันธุ์ เน้นพันธุ์ที่มีสีสันแปลกตา
สามารถออกดอกได้ในกรุงเทพมหานคร ดอกมีขนาดใหญ่ มีกลิ่นหอม ออกดอกดก ปลูกเลี้ยงง่าย
เจ้าของกิจการมีการจัดการธุรกิจเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืนโดยเน้นเรื่องคุณภาพของผลผลิตต้องดี
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที10.3
่ แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายการจัดการการผลิตและขั้นตอนการผลิตกุหลาบตัดดอกได้
2. อธิบายการจัดการการผลิตและขั้นตอนการผลิตกุหลาบกระถางได้
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สาระสำคัญและกิจกรรมตอนที่ 10.3
กรณีตัวอย่างการจัดการการผลิตกุหลาบ
สาระสำคัญ
1. กรณีตัวอย่างการผลิตกุหลาบตัดดอก
กรณีศึกษาที่นำมาเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้เป็นการจัดการการผลิตกุหลาบตัดดอกของสวนกุหลาบคุณตุ้ม
ซึ่งมีเป็นสวนที่มีการผลิตไม้ตัดดอก 2 ชนิด คือ กุหลาบตัดดอก และหน้าวัวตัดดอก ซึ่งได้ดำเนินกิจการมาเป็น
เวลานานถึง 14 ปี รายละเอียดดังนี้
1.1 ข้อมูลทั่วไป
เจ้าของธุรกิจ :
คุณจิรดา หุตะสิงห์
ชื่อของธุรกิจ
สวนกุหลาบคุณตุ้ม
ลักษณะของธุรกิจ :
เป็นธุรกิจขายส่งแบบผลิตครบวงจร มีเจ้าของกิจการดำเนินการคนเดียว
ลักษณะตลาด :
เป็นตลาดคงที่
สถานที่ดำเนินธุรกิจ: อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
พรรณไม้ที่จำหน่าย : กุหลาบตัดดอก
รูปแบบธุรกิจ :
เป็ นการผลิ ตกุ ห ลาบตั ดดอกแบบครบวงจร มี แปลงผลิ ตเป็ นของตนเอง
ประมาณ 40 ไร่ ที่ รูปแบบการขายเน้นการขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลางพร้อมส่งให้กับผู้รับซื้อ
1.2 การจัดการธุรกิจ ในมุมมองของความอยู่รอดและยั่งยืน เจ้าของธุรกิจมีแนวคิดในการแข่งขันกับ
คู่แข่งเน้นในเรื่องของคุณภาพกุหลาบ ต้นทุนการผลิตต่ำ สินค้าที่ขายมีราคาไม่แพง อายุการปักแจกันยาว มี
ความหลากหลาย และความแปลกใหม่ของพันธุ์กุหลาบที่คู่แข่งทางการค้าไม่มี สิ่งสำคัญที่สุดที่เจ้าของกิจการ
สามารถดำเนิ น กิ จ การอยู่ ได้ คื อ ความซื่อ สั ตย์ ที่เ จ้าของกิ จ การมี ให้ กั บ เจ้า ของพัน ธุ์กุ ห ลาบที่ ซื้ อ มาจาก
ต่างประเทศ และกับผู้รับซื้อกุหลาบ
1.3 การจัดการแรงงานภายในสวน บุคคลากรที่ทำงานอยู่ภายในสวนประกอบด้วย ผู้จัดการ 1 คน
และคนงาน 28 คน แบ่ งเป็นแรงงานตั ดดอกประมาณ 10 คน ที่เหลือเป็นแรงงานที่ป ฏิบัติห น้าที่ในแปลง
หน้าที่ในแปลงประกอบด้วย ตัดแต่งกิ่งของต้น ถอนหญ้า กำจัดโรค และแมลงโดยวิธีกล เจ้าของกิจการคำนึง
เรื่องความปลอดภัยของแรงงานภายในสวนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช
1.4 การจัดการการผลิตกุหลาบตัดดอกของสวน เจ้าของกิจการมีการวางระบบการผลิตเป็นอย่างดี
ทั้งระบบการให้น้ำ การให้ปุ๋ยซึ่งเป็นระบบอัตโนมัตทั้งหมด การผลิตเป็นการผลิตที่เน้นการผลิตที่ใช้ต้นทุนต่ำ
เพื่ อ ให้ ส ามารถขายสิ น ค้ าได้ ในราคาที่ ไม่แ พงจนเกิ น ไป นอกจากนี้ ยัง มี ก ารจดบั น ทึ ก บั ญ ชี ฟ าร์ม และ
รายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และสิ่งสำคัญที่สุด คือ เจ้าของกิจการมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ
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การผลิตให้ดีมีประสิทธิภาพ และรักษาคุณภาพของผลผลิตตลอดเวลา รวมถึงมีการเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เข้า
ไปร่วมทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน
1.5 รูป แบบการผลิตทั่ วไป รู ป แบบการผลิ ตเป็ นการผลิ ตไม้ ตัดดอกแบบครบวงจร 2 ชนิด คื อ
กุหลาบตัดดอก และหน้าวัวตัดดอก สาเหตุที่เจ้าของธุรกิจเลือกที่จะผลิตกุหลาบนั้นเนื่องมาจากเป็นธุรกิจของ
ครอบครัวที่มีอยู่เดิมซึ่งได้ดำเนินกิจการมาแล้ว 14 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการผลิตพืชทั้ง
2 ชนิด
1.6 การเลือกพันธุ์ไม้ที่ผลิต สวนคัดเลือกพันธุ์กุหลาบจากประเทศเนเธอร์แลนด์ พันธุท์ ี่ใช้เป็นพันธุ์ที่
มีลิขสิท ธิ์ดังนั้นในการซื้อ พันธุ์มาปลูกจะต้อ งจ่ายค่าลิขสิท ธิ์เท่ากับ จำนวนต้นที่มีก ารขยายพันธุ์ พันธุ์ของ
กุหลาบที่ผู้ผลิตเลือ กมีพันธุ์กุหลาบตัดดอกประมาณ 28 พันธุ์ กุหลาบที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นกุห ลาบประเภท
hybrid tea และส่วนหนึ่งเป็นกุหลาบดอกช่อ
1.7 ขั้นตอนการผลิต
1.7.1 การเตรียมพื้นที่ปลูก การเตรียมพื้นที่ปลูกเริ่มจากการปรับพื้นที่ และสร้างโรงเรือนครอบ
พื้นที่ โดยโรงเรือนที่มีความสูงประมาณ 6.00 เมตร จากนั้นจึงแบ่งแปลงย่อยที่อยู่ภายใน ให้แปลงมีหน้าแปลง
กว้างประมาณ 1.20 เมตร ทางเดินกว้าง 0.80 เมตร จากนั้นจึงปลูกกิ่งพันธุ์กุหลาบลงแปลง
1.7.2 การขยายพันธุ์ เจ้าของกิจการขยายพันธุ์กุหลาบที่ซื้อมาโดยวิธีการ stenting ใช้กุหลาบ
ป่าเป็นต้นตอ
1.7.3 การย้ายกิ่งลงแปลง หลังจากที่กิ่งที่ได้จากการขยายพันธุ์แตกตาใหม่และสามารถตั้งตัวได้
แล้ว จึงกิ่งพันธุ์ปลูกลงแปลงโดยใช้กุหลาบ 10 ต้นต่อตารางเมตร และปลูกลงในกระถางขนาด 12 นิ้ว ซึ่งปลูก
โดยไม่ใช้ดินหรือเรียกว่า ปลูกโดยวิธีไฮโดรโปนิก ใช้ขุยมะพร้าว โฟม และทรายเป็นวัสดุปลูก โดยเมื่อรดน้ำ
แล้วให้น้ำไหลออก 60 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำที่รดลงไป การปลูกกุหลาบในระบบที่ไม่ใช้ดินจะมีการพับกิ่งกุหลาบ
เพื่อเป็นการสร้างอาหารให้กับต้นโดยให้เหลือกิ่งที่จะให้ออกดอกไว้
1.8 การดูแลรักษา
1.8.1 การให้น้ำ การให้น้ำกุหลาบแบ่งเป็น การให้น้ำกุหลาบที่ปลูกในแปลง ให้น้ำโดยระบบน้ำ
หยดโดย 4 ครั้งต่อวัน ครั้งละ 7-8 นาที และการให้น้ำกุหลาบที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน ให้น้ำโดยระบบน้ำหยดโดย
ให้กุหลาบได้น้ำ 125 ซีซี ต่อต้น ต่อชั่วโมง การให้น้ำจะให้น้ำทุกครึ่งชั่วโมงนาน 2 นาที
เนื่องจากน้ำในบริเวณสวนเป็นน้ำบาดาลดังนั้นก่อนให้น้ำจึงต้องมีการปรับสภาพน้ำให้ได้ pH
ประมาณ 5.7 ด้วยกรดไนตริก 68 เปอร์เซนต์
ถ้าเป็นฤดูร้อ นที่ส ภาพอากาศร้อนจะเปิดสปริงเกรอเพื่อ เพิ่มความชื้นให้กับอากาศให้น้ำทุก
ชั่วโมงนาน 1 นาที ซึ่งการให้น้ำโดยสปริง เกรอของกุห ลาบเจ้าของกิจ การกล่าวว่าเป็นวิธีก ารที่ไม่ควรทำ
เนื่องจากจะสร้างความเสียหายให้กับ กุห ลาบแต่เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมจึงจะต้องให้น้ำโดยวิธี
ดังกล่าวเพื่อให้สภาพอากาศเหมาะกับกุหลาบที่ปลูก
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1.8.2 การให้ปุ๋ย การให้ปุ๋ยกุหลาบเป็นการให้ปุ๋ยไปกับระบบน้ำ นอกจากการให้ปุ๋ยไปกับน้ำแล้ว
ยังมีก ารทำปุ๋ย ไว้ใช้เองโดยนำกิ่ งกุห ลาบที่ได้จ ากการตัดแต่ งมาผสมกับ กากเชื้อ ราไตรโคเดอร์ม าหมัก ไว้
ประมาณ 1 เดือน แล้วจึงนำมาใส่โคนต้นเพื่อช่วยปรับโครงสร้างดิน
1.8.3 การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ศัตรูกุหลาบที่พบในแปลงได้แก่ เชื้อรา Fusarium กำจัด
โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอม่า เพลี้ยไฟ หนอน กำจัดโดยไวรัส NPV ไรแดง กำจัดโดยใช้ตัวห้ำ คือ Amblyseius
longispinosus และราน้ำค้าง กำจัดโดยตัวห้ำ คือ Amblyseius californicus การกำจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่ของ
สวนเน้นวิธีการเขตกรรมและชีววิธี ซึ่งจะให้แรงงานเดินเก็บโรคแมลงเมือ่ พบ เน้นการลดใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด
1.8.4 การตั ดแต่งทรงพุ่ม มีก ารตั ดแต่ ง ตามหลัก วิชาการร่วมกั บ การสั งเกตถ้ าต้ นสู ง จนไม่
สามารถฉีดสารเคมีได้จึงตัด นอกจากนีท้ รงพุ่มต้นที่มีใบจำนวนมากจะสามารถระบายความร้อนได้ดี
1.9 การเก็บเกี่ยวผลผลิต การตัดดอกกุหลาบจะตัดในตอนเช้าโดยเลือกดอกที่บานเล็กน้อย เมื่อตัดแล้ว
นำดอกที่ตัดมาแช่สารเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำตาไปใช้ขยายพันธุ์ต่อได้ และนำไปแช่น้ำผสมสารยืดอายุการปั ก
แจกันจากนั้นจึงนำไปคัดเกรดโดยใช้ความยาวก้านดอกเป็นเกณฑ์ คือ 30 40 50 60 และ 70 เซนติเมตร
1.10 การกำหนดราคา การกำหนดราคาเป็นไปตามความยาวของก้านดอก
2. กรณีตัวอย่างการผลิตกุหลาบกระถาง
กรณีศึกษาในเรื่อ งนี้ได้นำตัวอย่างการผลิตกุห ลาบกระถางของสวนสยามโรซาเรียนซึ่งมีการผลิต
กุหลาบอังกฤษกระถาง และกุหลาบเลื้อย มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ข้อมูลทั่วไป
เจ้าของกิจการ:
คุณปาริชาต ธีรธรรมานนท์
ชื่อของธุรกิจ:
สยามโรซาเรียน
ลักษณะของธุรกิจ :
เป็นธุรกิจขายส่งแบบผลิตครบวงจร
ลักษณะตลาด :
เป็นตลาดเคลื่อนที่
สถานที่ดำเนินธุรกิจ: เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครฯ
พรรณไม้ที่จำหน่าย : กุหลาบกระถางสายพันธุ์จากต่างประเทศที่มีความแปลกใหม่
รูปแบบธุรกิจ :
เป็ นการผลิตกุห ลาบกระถางแบบครบวงจร มีแปลงผลิตเป็นของตนเอง
ประมาณ 150 ตารางวา รูปแบบการขายเน้นการขายปลีกให้กับลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน
2.2 การจัดการธุรกิจ ในมุมมองของความอยู่รอดและยั่งยืน เจ้าของธุรกิจมีแนวคิดในการแข่งขันกับ
คู่แข่งเน้นเรื่องของคุณภาพของกุหลาบที่ผลิตต้องดี มีความหลากหลาย มีความแปลกใหม่ของสายพันธุ์ เน้น
สายพันธุ์ที่สามารถออกดอกได้ที่กรุงเทพฯ ดอกขนาดใหญ่ และสีสันแปลกตา
2.3 การจัดการแรงงานภายในสวน แรงงานที่ใช้เป็นแรงงานประจำจำนวน 2 คน มีหน้าที่รดน้ำ และดูแล
กุหลาบทั้งหมดซึ่งมีประมาณ 2,000 กิ่ง และอาจจ้างแรงงานชั่วคราวเพิ่มเติมแรงงานที่จ้างเป็นแรงงานชาวต่างชาติ
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2.4 การจัดการการผลิต เจ้าของกิจการมีการจัดการด้านพื้นที่ได้อ ย่างดีเนื่อ งจากมีพื้นที่ก ารผลิต
ประมาณ 150 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้อยแต่เจ้าของกิจ การสามารถผลิตกุหลาบกระถางเสียบยอดได้ถึง
2,000 กิ่ง การผลิตเจ้าของกิจการมีความพยายามที่จะลดต้นทุนในการผลิตให้ต่ำลงเพื่อให้ขายสินค้าได้ถูกลง
และเจ้าของกิจการมีแนวคิดที่จะพัฒนาการผลิตของตัวเองให้ดีขึ้น ปัจจุบันเจ้าของกิจการกำลังจะขยายกิจการ
โดยหาพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในแถบจังหวัดราชบุรีเพื่อให้สามารถผลิตกุหลาบได้ในปริมาณที่มากขึ้น
2.5 รูปแบบการผลิตทั่วไป เป็นการผลิตกุหลาบที่มีเจ้าของคนเดียวโดยใช้เงินลงทุนส่วนตัวเป็นเงิน
ประมาณ 200,000 บาท
2.6 การเลือกพันธุ์ไม้ที่ผลิต คัดเลือกพันธุ์ที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทย และมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาเป็นพิเศษ คือ สามารถออกดอกได้ในกรุงเทพมหานครฯ ดอกมีกลิ่นหอม ขนาดดอกใหญ่กลีบดอก
แน่น ถ้าเป็นดอกเล็กจะต้องเป็นต้นที่ออกดอกจำนวนมาก ปลูกเลี้ยงง่าย มีสีสันแปลกตา
2.7 ขั้นตอนการผลิต
2.7.1 การเตรียมพื้นที่ปลูก ปรับพื้นที่ให้เรียบเนื่องจากเป็นการผลิตกุหลาบในกระถางจึงไม่ได้มี
การเตรียมพื้นที่มากนัก
2.7.2 การขยายพั นธุ์ ใช้วิธีก ารติดตา และการเสียบยอด โดยสั่ง ต้นตอกุห ลาบจากจัง หวัด
เชียงใหม่ ส่วนต้นแม่พันธุ์ได้จากการสั่งซื้อจากต่างประเทศ
2.7.3 การปลูกกุหลาบลงกระถาง เมื่อกิ่งที่ติดตา หรือเสียบยอดแตกตาใหม่กิ่งยาวประมาณ 1
นิ้ว และสามารถตั้งตัวได้จึงย้ายต้นจากถุงพลาสติกดำลงกระถางพลาสติกขนาด 8 นิ้ว โดยใช้ดิน ขุยมะพร้าว
แกลบดิบ และปุ๋ยคอก เป็นวัสดุปลูก เมื่อกุหลาบเจริญเติบโตได้ระดับหนึ่งจึงย้ายไปใส่กระถางขนาด 12 นิ้ว ซึ่ง
ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน จึงสามารถออกขายได้
2.8 การดูแลรักษา
2.8.1 การให้น้ำ เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ปลูกกุหลาบมีพื้นที่ขนาดเล็กการให้น้ำจึงให้โดยการใช้สาย
ยางรดน้ำซึ่งการรดน้ำจะรดน้ำวันละ 1 ครั้งในตอนเช้า
2.8.2 การให้ ปุ๋ย การให้ ปุ๋ยกุห ลาบกระถางให้ สัป ดาห์ และ 1 ครั้ง โดยให้ปุ๋ ยเคมี สูตรเสมอ
ร่วมกับการให้ปุ๋ยจุลธาตุ ปุ๋ยของผักไฮโดรโปนิก และปุ๋ยคอกซึ่งได้แก่ มูลหมู และมูลไก่
2.8.3 การป้ องกั นและกำจัดศัตรูพื ช ศัตรูกุห ลาบที่พ บได้แก่ เพลี้ยไฟ ป้องกันโดยการฉีดพ่ น
สารเคมีในระยะดอกตูมก่อนดอกบาน หากมีการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟแล้วให้เด็ดดอกที่ถูกเพลี้ยไฟเข้าทำลายทิ้ง
และฉีดพ่นสารกำจัดแมลง และไรแดง ป้องกันโดยใช้ฉีดน้ำพ่นแรงๆ หากเกิดการระบาดฉีดพ่นด้วยสารกำจัดแมลง
2.8.4 การตัดแต่งทรงพุ่ม การตัดแต่งทรงพุ่มกุหลาบทางสวนจะตัดแต่งเพื่อบังคับให้ออกดอก
และตัดแต่งเพื่อให้กุหลาบมีดอกใหญ่การตัดแต่งทำเพื่อชะลอการออกดอก การตัดดอกออกจะตัดกิ่งโดยตัด
เหนือกิ่งที่มีใบครบ 5 ใบ ประมาณ 1 นิ้ว
2.9 การกำหนดราคา การกำหนดราคาของกุหลาบกระถางขึ้นอยู่กับพันธุ์ของกุหลาบถ้าเป็นกุหลาบ
พันธุ์ใหม่ราคาก็จะสูง และขนาดกระถางซึ่งมีรายละเอียดของราคาดังนี้
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2.10 การขนส่ง การขนส่งกุหลาบกระถางขนส่งโดยรถกระบะ
หลังจากอ่า นสาระสำคัญ ของตอนที่ 10.3 นี้แล้ว โปรดศึกษารายละเอีย ดของเนื้อหาสาระใน
เอกสารการสอนชุดวิชาหน่วยที่ 10 ตอนที่ 103 และประกอบกิจกรรมระหว่างเรียนตามที่กำหนดไว้ท้าย
เอกสารการสอนชุดวิชาแต่ละเรื่องในตอนที่ 10.3
กิจกรรมที่ 10.3.1
1. สวนกุหลาบคุณตุ้มมีการจัดการธุรกิจในมุมมองความอยู่รอดและยั่งยืนอย่างไร
2. การได้มาของพันธุ์กุหลาบของสวนคุณตุ้มได้มาอย่างไร และมีเงื่อนไขในการขยายพันธุ์อย่างไร
3. เจ้าของกิจการมีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างไร

กิจกรรมที่ 10.3.2
1. เจ้าของกิจการมีแนวคิดในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างไร
2. เกณฑ์ในการคัดเลือกพันธุ์กุหลาบของเจ้าของกิจการเป็นอย่างไร
3. การกำหนดราคาของกุหลาบกระถางใช้อะไรเป็นเกณฑ์
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่ 10
การจัดการการผลิตกุหลาบ
ตอนที่ 10.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกุหลาบ
แนวตอบกิจกรรม 10.1.1
ประเทศในแถบทวีปยุโรปนิยมใช้กุหลาบตัดดอก ส่วนใหญ่นิยมใช้ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ และ
เทศกาลวันแม่
แนวตอบกิจกรรม 10.1.2
1. ประเทศไทยมีการนำเข้ากุหลาบจากประเทศจีนมากที่สุด
2. หากต้องการขายกุหลาบให้ได้ราคาดีควรขายดอกกุหลาบในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์
3. พื้น ที่ ป ลู ก กุ ห ลาบที่ส ำคัญ ของประเทศไทยอยู่ใน จัง หวัดเชียงใหม่ เชีย งราย ตาก นครปฐม
สมุทรสาคร ราชบุรี และกาญจนบุรี
แนวตอบกิจกรรมที่ 10.1.3
1. ดอกกุหลาบมีทั้งดอกเดี่ยว และดอกช่อ จัดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ประกอบด้วย กลีบ เลี้ยง กลีบ
ดอก เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย ลักษณะของดอกมีความหลากหลายตามชนิดและพันธุ์ซึ่งมีทั้งพันธุ์ที่เป็น
กลีบดอกเดี่ยว และกลีบดอกซ้อนดอกซ้อน กลีบดอกมีหลายสี เช่น สีแดง สีชมพู สีเหลือง เป็นต้น
2. กุหลาบที่ได้รับความนิยมมากทีส่ ุดคือ กุหลาบ Hybrid tae rose ซึ่งมีลักษณะดอกใหญ่ ก้านดอก
ยาว ต้นใหญ่ และมีความแข็งแรง
แนวตอบกิจกรรมที่ 10.1.4
1. การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อจะทำให้ได้ต้นกุหลาบที่มีความสม่ำเสมอออกดอกพร้อมกัน
2. การใช้ต้นตอป่าเป็นต้นตอจะทำให้ได้กุหลาบที่ให้ผลผลิตสูงและต้านทานต่อโรคราแป้ง
ตอนที่ 10.2 การจัดการผลิตกุหลาบตัดดอก
แนวตอบกิจกรรม 10.2.1
1. พื้นที่ปลูกกุหลาบควรเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ต้นกุหลาบได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันหรือได้รับแสงอย่าง
น้อย 6 ชั่วโมง
2. การเตรียมพื้นที่ปลูกทำได้โดยปรับหน้าดินให้เรียบ ความลาดเทร้อยละ 2-4 เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำได้ ถ้าเป็นพื้นที่ที่การระบายน้ำไม่ดีควรยกแปลงให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ถ้าพื้นที่เป็นบริเวณที่มีหิน
มากให้ ย กแปลงสู ง ประมาณ 45 เซนติ เมตร ถ้ าเป็ น ดิ น เหนี ยวแก้ ไขได้ โดยขุด ดิ น ลึ ก ลงไปประมาณ 75
เซนติเมตร แล้วนำดินชั้นล่างที่ลึกประมาณ 45-75 เซนติเมตร นำไปผสมกับทราบหยาบกับหินกรวดแล้วใส่
กลับไปในหลุมก่อนใส่ดินปลูก
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แนวตอบกิจกรรม 10.2.2
1. ความสามารถในการอุ้มน้ำของวัสดุปลูก หากเป็นวัสดุปลูกที่อุ้มน้ำได้น้อยไม่ควรใช้ระบบหัวพ่นน้ำ
เนื่องจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำ
2. ทำให้กุหลาบเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง เนื่องจากได้นำอาหารไปใช้ตั้งแต่ต้น ส่งผลให้ต้นกุหลาบให้
ผลผลิตดี มีคุณภาพ
3. มีจุดเป็นดวงกลมสีดำที่ผิวด้านบนของใบ มักจะเกิดที่ใบล่างก่อน
4. การตัดแต่งกิ่งกุหลาบเป็นการบังคับให้กุหลาบออกดอก ควบคุมจำนวนดอก ความยาวก้านดอก
ระยะเวลาในการออกดอก หรือตัดในกรณีที่ต้นสูงเกินไปไม่สามารถออกดอกได้ อีกทั้งกิ่งที่อยู่ปลายยอดจะมี
ขนาดเล็กไม่มีคุณภาพจึงต้องตัดแต่งกิ่งออก
แนวตอบกิจกรรม 10.2.3
1. การตัดกุหลาบควรตัดในช่วงเช้าที่มีอากาศเย็น อุปกรณ์ที่ใช้ คือ กรรไกร ที่มีความคม และสะอาด
2. การคัดเกรดกุหลาบใช้ความยาวก้านเป็นเกณฑ์ โดยมีความยาวก้านดอก ดังนี้ 30 40 50 60 และ
70 เซนติเมตร
3. การขนส่งกุหลาบมักวางกุหลาบซ้อนเป็นชั้นๆ โดยมีไม้พาดอยู่ 2 ข้าง เพื่อป้องกันการกดทับ ถ้า
การขนส่งใช้เวลานานควรบรรจุลงกล่อ งและใช้รถขนส่งที่มีห้อ งเย็นหรือรถปรับ อากาศ โดยต้อ งระวังเรื่อ ง
อุณหภูมิในการขนส่ง และไม่ควรขนกุหลาบไปพร้อมกับผลไม้ เนื่องจากผลไม้มีการปล่อยก๊าซเอทิลีนซึ่งจะทำ
ให้ดอกกุหลาบเสื่อมคุณภาพเร็ว
ตอนที่ 10.3 กรณีตัวอย่างการจัดการการผลิตกุหลาบ
แนวตอบกิจกรรม 10.3.1
1. เจ้าของกิจการเน้นการผลิตกุหลาบที่มีคุณภาพ ใช้ต้นทุนต่ำ มีความหลากหลาย แปลกใหม่ ราคาไม่แพง
2. ต้นพันธุ์กุหลาบได้จากการสั่งซื้อจากประเทศเนเธอร์แลนด์โดยการซื้อผ่านนายหน้า การขยายพันธุ์
ต้องมีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์พันธุ์เท่าจำนวนกิ่งขยายพันธุ์ออกไป
แนวตอบกิจกรรมที่ 10.3.2
1. เจ้าของกิจการเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี มีความหลากหลาย มีความแปลกใหม่ของสายพันธุ์
2. การคัดเลือกพันธุ์ของเจ้าของกิจการมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ
2.1 สามารถออกดอกได้ในกรุงเทพมหานครฯ
2.2 มีกลิ่นหอม ดอกใหญ่ กลีบดอกแน่น หากเป็นดอกเล็กต้องออกดอกจำนวนมาก
2.3 ปลูกเลี้ยงง่าย
2.4 ดอกมีสีสันแปลกตา
3. กำหนดตามขนาดของกระถางเป็นเกณฑ์
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เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรือ่ ง“การจัดการการผลิตกุหลาบ”
ขอให้นักศึกษาอ่านคำถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคำตอบที่ถูกต้องทีส่ ุด
1. กุหลาบถุงผลิตมากทีส่ ุดที่จงั หวัดใด
ก. เชียงราย
ข. เชียงใหม่
ค. เลย
ง. ตาก
จ. นครปฐม
2. ข้อใดเป็นการแบ่งกุหลาบโดยใช้ยุคเป็นเกณฑ์
ก. hybrid tea rose
ข. long stemmed rose
ค. medium stemmed rose
ง. short stemmed rose
จ. spray rose
3. ถ้าพื้นที่ปลูกกุหลาบมีอุณหภูมิสูงกว่า 21 องศาเซลเซียสส่งผลอย่างไรต่อกุหลาบ
ก. ออกดอกน้อย
ข. ดอกสีซีด
ค. ก้านดอกสั้น
ง. ดอกมีขนาดเล็ก
จ. ดอกมีลกั ษณะผิดปกติ
4. พืน้ ที่ปลูกกุหลาบควรมีลักษณะอย่างไร
ก. ได้รับแสงแดดเต็มวัน
ข. ได้รับแสงแดดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
ค. เป็นพื้นทีท่ ี่มีความลาดเทประมาณร้อยละ 2-4
ง. เป็นพื้นทีท่ ี่ระบายน้ำได้ดี
จ. ถูกทุกข้อ
5. ในการปลูกกุหลาบกระถางสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเลือกวัสดุปลูกคืออะไร
ก .ความคงทนของวัสดุปลูก
ข. ความสามารถในการระบายน้ำของวัสดุปลูก
ค. ราคาไม่แพง
ง. สามารถหาได้ในท้องถิ่น

31
จ. มีน้ำหนักเบา
6. โรงเรือนปลูกกุหลาบควรมีความสูงอย่างน้อยเท่าใด
ก .3 เมตร
ข. 3.5 เมตร
ค. 4 เมตร
ง. 4.5 เมตร
จ. 5 เมตร
7. การหักกิ่ง (bending) ทำเพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก .เพื่อให้แตกทรงพุ่ม
ข. เพื่อให้ออกดอกจำนวนมาก
ค. เพื่อใช้เป็นกิง่ สร้างอาหาร
ง. ผู้ที่ต้องการปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรก
จ. ถูกทุกข้อ
8. การตัดแต่งกุหลาบมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก .การตัดแต่งเพื่อตัดกิ่งเก่าออก
ข. การตัดแต่งเพื่อเอากิง่ ที่เป็นส่วนเกินออก
ค. การตัดแต่งกิ่งทีเ่ ป็นโรค เป็นแผล และกิง่ ที่ผิดปกติออก
ง. การตัดแต่งเพื่อควบคุมการเจริญเติบโต และการออกดอก
จ. ถูกทุกข้อ
9. เจ้าของกิจการสวนกุหลาบคุณตุ้มมีแนวคิดในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างไร
ก .ผลิตสินค้ามีความแปลกใหม่
ข. ผลิตสินค้าทีม่ ีคุณภาพ
ค. ผลิตสินค้าทีม่ ีราคาแพง
ง. ผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย
จ. ถูกทุกข้อ
10. แนวคิดในการคัดเลือกพันธุ์กุหลาบสวนสยามโรซาเรียนเน้นในเรือ่ งใดมากที่สุด
ก. เลือกพันธุ์ที่ทนทางโรค
ข. เลือกพันธุ์ทสี่ ามารถทนอากาศร้อนได้
ค. เลือกพันธ์ทสี่ ามารถออกดอกได้ในกรุงเทพ
ง. พันธุ์ที่ออกดอกเร็ว
จ. ถูกทุกข้อ
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ก่อนเรียน

หลังเรียน

1. ข
2. ค
3. จ
4. ค
5. ง
6. ก
7. ง
8. ง
9. ก
10. ง

1. ข
2. ก
3. ค
4. จ
5. ข
6. ข
7. ค
8. จ
9. จ
10. ค
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