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 สวัสดีครับแฟนๆเทคโนโลยีชาวบ้านทุกท่าน ฉบับนี้ขอพาไปเที่ยวชมพรรณไม้สวยๆใน
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกครั้งที่ 1 หรือ Mayong  Flora’54  ซึ่งจัดโดยสํานัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งผ่าน
ไปแล้วเมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2554 โดยจัดที่ศูนย์แสดงสินค้าฯ มายอง OTOP จังหวัดระยองซึ่งจัด
ว่าประสบความสําเร็จระดับที่ดีทั้งๆที่จัดขึ้นเป็นคร้ังแรก 
 ก่อนอ่ืนต้องขอบอกกับผู้อ่านก่อนว่า โดยทั่วไปนั้นคนส่วนใหญ่จะมองจังหวัดระยองใน
มุมของแหล่งผลิตไม้ผลคุณภาพดี พวกทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สับปะรด ซึ่งเป็นพื้นฐานเดิม
ของจังหวัดระยองและในภาคตะวันออก แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปทั้งสังคม และบ้านเมือง ทํา
ให้ความต้องการของคนหลากหลายขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดระยองและภาคตะวันออกที่กลายเป็น
แหล่งชุมชนและเมืองใหม่ จากผลพวงของการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้คนมากมาย บ้านเมืองขยายตัว 
ทั้งบ้านจัดสรร คอนโดฯ และโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ความต้องการไม้ดอกไม้ประดับเพื่อใช้
ตกแต่งจัดสวน มุมบ้านและอาคารสถานที่ต่างๆ จึงมากขึ้น ประกอบกับกําลังซื้อที่สูงจึงไม่มีปัญหา
ด้านตลาดและที่สําคัญ เหตุการณ์ “ ซึนามิน้ําจืด “ เมื่อเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ทําลาย
แหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่สําคัญในจังหวัด นนทบุรี อ่างทอง ชัยนาท ปทุมธานี อยุธยา 
กรุงเทพฯ. นครปฐม นครนายก ฝั่งธนบุรี ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคตะวันตกบางส่วน
ไปเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นกันว่าวิกฤตการณ์คร้ังนี้จะเป็นโอกาสให้ทางภาคตะวันออกสมควรจะได้
ริเร่ิมการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับให้เป็นทางเลือกของเกษตรกรในภูมิภาคนี้ และเป็นการ
วางโครงการพัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับสําหรับผู้ไปเยือนที่จะได้
บรรยากาศที่ครบเคร่ือง นอกจากการ ช๊อป ชิมผลไม้ และไปเที่ยวตากอากาศชายทะเล  
                    ในการจัดงานคร้ังนีเ้น้นที่การออกร้านจําหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจาก 9 จังหวัด
ของภาคตะวันออก การตกแต่งสวน ซึ่งไฮไลท์หนึ่งอยู่ที่การจัดประกวดไม้ดอกไม้ประดับหลาย
ชนิด เช่น บอนไซ บอนสีหลายชนิด โกสน กล้วยไม้ แก้วกาญจนา ชวนชม และมีการจัดแข่งขันการ
จัดสวนถาดของน้องๆจากโรงเรียนมัธยม ตรงนี้เพื่อให้เยาวชนลูกหลานได้มีส่วนร่วมและเป็นเวที
สร้างแรงจูงใจให้พวกเขาได้กลับมามองภาคเกษตรว่าจะเป็นอาชีพที่มั่นคงได้หากตั้งใจ ส่วน
เกษตรกรผู้ผลิตนั้นก็จะมีการพัฒนาคุณภาพไม้ดอกไม้ประดับให้ดียิ่งขึ้น และจะเป็นการเปิดตัวและ
สวนของแต่ละคนได้ และ เมื่อผู้มาชมติดใจในคุณภาพไม้ดอกไม้ประดับที่มาโชว์/ขายในครั้งนี้ ก็จะ 
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ทําให้มีการยอมรับและติดตลาดต่อไป และที่สําคัญงานน้ีจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ของทุกคนที่ได้มาร่วมในกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้ 
 ในพิธีเปิดโดย ท่านพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ได้กล่าว
สรุปว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญหลายด้าน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม
ของคนและระบบให้ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีสถานการณ์หลายอย่างที่กระทบต่อ
ภาคเกษตรและเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงก าหนดยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและความยั่งยืนภาคเกษตร การจัดงานคร้ังนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อพี่
น้องเกษตรกรด้านการตลาดและช่องทางจ าหน่ายแล้ว ยังเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายไม้ดอกไม้
ประดับในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาไม้ดอกไม้
ประดับอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
                       ในงานนี้ผู้เขียนได้พบปะกับเซียนไม้ดอกไม้ประดับของภาคตะวันออก 3 ท่านจึงได้
ถ่ายทอดมาดูความรู้ ประสบการณ์และข้อคิดของพวกเขานํามาฝากกันด้วย ตามมาเลยครับ 
              ลุงสมพร ทับสวัสดิ์  ประธานชมรมผู้ปลูกโกสนจังหวัดสมุทรปราการ เล่าให้ฟังว่า มี
ประสบการณ์กับโกสนมากว่า 20 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่การหาซื้อกิ่งพันธุ์ดีมาสะสมและขยายพันธุ์เป็น
แบบสวนขนาดเล็ก ในปัจจุบันมีโกสนพันธุ์ดีมากกว่า 3,000 ต้น ที่ผ่านการประกวดและรับรางวัล
ชนะเลิศมามากมายทุกเวที  คว้าถ้วยรางวัลใหญ่ๆมากกว่า 200 รางวัล แม้ว่าช่วงหนึ่งวงการซื้อขาย
โกสนจะซบเทราลงบ้างแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆ และกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ยิ่งตอนนี้แหล่งผลิต
โกสนส่วนใหญ่ถูกวิกฤตนํ้าท่วมเสียหาย ทําให้ความต้องการโกสนกลับเพิ่มขึ้นมาก ทั้งการนําไป
ขยายพันธุ์และให้เพื่อการประดับและตกแต่งอาคารบ้านเรือนและ สถานที่ต่างๆ 
                  สําหรับโกสนน้ันมีการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักคือ พวกใบกลม พวกใบยาว พวกใบตรี 
( ใบแยกเป็น 3 แฉก ) และพวกใบกลาง  ส่วนการปลูกและดูแลรักษาให้โกสนมีความสมบูรณ์
รูปทรงต้นที่ดีใบมีสีสันสดใสสวยงาม ใบล่างไม่ร่วง และ ไม่มีการทําลายจากศัตรูนั้น จําเป็นต้องรู้
และเข้าใจลักษณะความต้องการ ธรรมชาติของแต่ละสายพันธุ์ เร่ิมตั้งแต่การใช้ดินปลูก ของผมใช้
ดินปลูกที่มีส่วนผสมระหว่างดินร่วน ใบก้ามปูและกาบมะพร้าวสับ โดยใช้ อัตราส่วนผสม 1 :1:1  
ไม้ต้นเล็กจะเลี้ยงในการถางเล็กก่อนแล้ว เมื่อต้นใหญ่ค่อยเปลี่ยนลงกระถางขนาดกลาง และ
กระถางใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ทําการให้น้ําพอชุ่มทุก 2 วัน เลี้ยงในโรงเรือนพลางด้วยตา
ข่ายกันแสงแดด (  salan ) ระดับความเข้มของแสงแดดประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์  ผมใช้ปุ๋ยออสโม
โคสผสมกับกระดูกป่น อัตราส่วนผสม 1: 1 ใส่ปุ๋ยทุก1-2 เดือนต้นละ1 ช้อนชา/คร้ัง หรือพิจารณาดู
ขนาดและความสมบูรณ์ของต้นโกสนด้วยว่าเป็นอย่างไร เพื่อดูว่าจะใส่ปุ๋ยเท่าไรให้เหมาะสม  ปกติ
การเลี้ยงโกสนจะมีไรแดงและตั๊กแตนกินใบเป็นศัตรูที่สําคัญที่ทําให้ใบโกสนไม่สวยใบหยาบ 
กร้าน บิดเบี้ยว สีใบเพี้ยนไปจากเดิม ใบจะหนากรอบและใบขาดแหว่งเป็นตําหนิ  ทําให้เสียราคา 
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และไม่สามารถส่งเข้าประกวดได้ ตรงนี้ต้องคอยดูแล เอาใจใส่ให้ดี  ปกติจะต้องฉีดสารกําจัดไรแดง
พวกโอไมท์และแลนเนท ทุก 20-30 วันเพื่อป้องกันและคุมศัตรูพืชพวกนี้ไว้  เพราะหากเผลอหรือ
ละเลยไปโกสนจะเสียหายและแก้ไขไม่ได้ ด้านการขยายพันธุ์โกสนนั้น เมื่อก่อนใช้การตอนกิ่งเป็น
หลัก แต่ขยายพันธุ์ได้ช้าและได้ปริมาณน้อย  เด๋ียวนี้ผมใช้การเสียบยอดแทน โดยใช้พันธุ์ไทยใบ
ยาวและพันธุ์ขุนช้างเป็นต้นตอ เพราะแข็งแรงและเข้าได้ดีกับทุกพันธุ์ หลังการเสียบยอดแล้วนําพัก
เลี้ยงในตู้อบ (อบในโอ่งน้ําปิดฝาด้วยพลาสติคใส ) อบไว้ประมาณไว้ 20-30 วันแผลที่เสียบยอดก็
ติดแล้ว จากนั้นนําออกอนุบาลหรือลงกระถางเลี้ยงต่อได้เลย ปกติใช้เวลา7-8 เดือนโกสนจะโตได้
ขนาดและมีความสวยงามพร้อมส่งขายได้  โดยทั่วไปก็ขายไปตั้งแต่เป็นไม้เล็กและขนาดกลาง 
ขึ้นกับความต้องการของลูกค้า ช่วงนี้ขายดีทุกขนาด ส่วนราคาก็ตกลงกันตามขนาดและชนิดของ
สายพันธุ์ พันธุ์ใหม่ๆจะแพงกว่า โดยเฉพาะพันธุ์โกสนที่ชนะเลิศการประกวดราคาจะสูงมาก งานนี้
ของผมชนะเลิศ 2 ประเภทผมตีราคาไว้ที่กระถางละ 3,000 – 4,000 บาท ต้นเล็กๆก็เร่ิมที่ 100 – 300 
บาท ดังนั้นการจัดประกวดไม้ดอกไม้ประดับจะกระตุ้นให้เกษตรกรมีการพัฒนาการผลิต ปรับปรุง
สายพันธุ์ใหม่ๆ เป็นการแข่งขันกันในตัว สุดท้ายผู้ซื้อจะเลือกว่าพันธุ์ไหนที่เขาต้องการ สําหรับผู้ที่
สนใจจะเข้าสู่อาชีพนี้ก็เรียนรู้ได้จากผู้เลี้ยงเก่าๆ สั่งสมความรู้และประสบการณ์โดยการทําจริง ไม่
นานก็จะไปได้ ไม่ยุ่งยากอะไร  ขอให้จริงจังจะเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ ไม่แพ้อาชีพอ่ืนๆ  สนใจยินดี
ให้คําปรึกษา ติดต่อที่ โทร .02 – 4610833  , 083 – 6144813 และ 081- 8224360 
                    ลุงสัญชัย เทียนขาว จากชมรมบอนสีบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้มีประสบการณ์ใน
การปลูกบอนสีมายาวนาน พูดถึงบอนสีว่า บอนสีเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามโดดเด่นกว่าไม้
ใบชนิดอ่ืนๆ  ตรงที่บอนสีมีใบที่ให้สีสรรที่สดใส มีความหลากหลายของสีใบ  ใบมีลวดลายงดงาม 
รูปทรงใบที่แตกต่างกัน และมีทั้งพันธุ์ใบเล็กและใบใหญ่  ในการประกวดครั้งนี้ทุกคนที่ส่งบอนสี
เข้าประกวด ต่างก็นําเอาบอนสีที่มีความสมบูรณ์สวยงามเข้ามาทั้งนั้น ทําให้ผู้มาเที่ยวงานประทับใจ
กันมาก  สําหรับบอนสีนั้นเป็นไม้ใบที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน ซึ่งได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสม
ใหม่ๆขึ้นมา สวยๆทั้งนั้น ยิ่งมีการจัดประกวดบ่อยๆจะทําให้ผู้ลี้ยงบอนสีต้องปรับตัวเองด้วยการ
สร้างพันธุ์แปลกใหม่ขึ้นมา  บอนสีนั้นเลี้ยงไม่ยากที่จะทําเป็นการค้า แต่ก็ต้องใส่ใจกันพอควร 
โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม ที่บอนสีจะพักตัวโดยทิ้งใบ ไม่สร้างใบใหม่ ใบเดิมเหี่ยว
แห้งลง มีแต่กระถางปลูก เหลือแต่หัวใต้ดินเท่านั้น ทําให้ผู้เลี้ยงทั่วไปคิดว่าไม่ทนทาน ตายง่าย ไม่
สวยงามเหมือนตอนซื้อมาใหม่ๆ  ตรงนี้มีวิธีการเลี้ยงบอนสีให้มีใบตลอดปี โดยในช่วงฤดูหนาว
ต้องเลี้ยงบอนสีในตู้อบ ที่ทําง่ายๆโดยใช้ไม้ระแนงมาต่อเป็นโครงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 2.50 เมตร ด้านบนทําเป็นหลังคาหน้าจั่วเพื่อป้องกันน้ําขัง ให้หลังคาสูงสัก 15-20 ซม.ก็พอ  
แล้วกรุด้วยพลาสติคใส จะได้ตู้อบบอนสีไว้พักเลี้ยงและไว้อบขยายพันธุ์บอนสีได้อย่างดี  สําหรับ
บอนสีที่จะนําเลี้ยงในตู้อบ ต้องมีภาชนะใส่น้ําเพื่อไว้รองก้นกระถางบอนสีไว้ด้วย โดยใส่น้ําให้มี 



                                                                        ( 4 ) 
ความสูงจากก้นภาชนะที่ใช้รองกระถางบอนสีสัก 2-3 ซม.หรือประมาณ 1 นิ้ว ทําอย่างนี้แล้วบอนสี
จะไม่พักตัว จะแตกใบใหม่และเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งพอผ่านเดือนมกราคมก็นําบอนสีออกมาวาง
ในโรงเรือนหรือด้านนอกได้ตามปกติ  
                        การเตรียมดินปลูก แนะนําให้ใช้ดินร่วนผสมกับใบก้ามปูหรือใบทองหลาง อัตรา
ส่วนผสมคือ 20 : 80 เปอร์เซ็นต์  และใส่ปุ๋ยขี้วัว 1 ช้อนกลาง/กระถาง จะทําให้บอนสีสวยงาม ก้าน
ใบแข็ง ใบใหญ่   พวกศัตรูที่พบมีเพลี้ยแป้งสีเทาออกดําที่มดดําเป็นพาหะนํามา จึงต้องวางลูกเหม็น
ไว้รอบๆตู้อบ  และโรงเรือน ปกติบอนสีที่จะส่งเข้าประกวดได้ใช้เวลาเลี้ยงดูประมาณ 6 เดือน การ
ขยายพันธุ์ก็ใช้วิธีการผ่าหัวบอนสีออกเป็นชิ้นเล็กๆ จุ่มสารเคมีป้องกันเชื้อรา แล้วนําไปวางไว้บน
กะบะทรายในตู้อบใช้เวลาประมาณ 20 วัน หัวบอนสีที่อบไว้จะแตกใบอ่อน 2-3 ใบ จึงแยกลง
กระถาง 4 นิ้ว เลี้ยงต่ออีก 45 วันใบจะใหญ่ขึ้น และมี 2-4 ใบ จึงนําออกขายได้ ราคาต้นละ 35 บาท 
หรือขายควบ 3 ต้น 100 บาท ปัจจุบันมีการจดทะเบียนพันธุ์บอนสีโดยสมาคมบอนสีแห่งประเทศ
ไทย รวมทั้งสิ้น 720 พันธุ์ และยังมีการพัฒนาสายพันธุ์บอนสีกันแบบต่อเน่ือง ซึ่งบอนสีทุกประเภท
ที่ชนะเลิศในการประกวดคร้ังนี้จะแจ้งจดทะเบียนเป็นบอนสีพันธุ์มาตรฐานกับสมาคมฯด้วย  ตรงนี้
เป็นการสร้างแบรนด์และยกระดับคุณภาพบอนสีให้เกษตรกรได้ทางหนึ่ง จึงขอสนับสนุนกิจกรรม
การจัดประกวดไม้ดอกไม้ประดับในคร้ังนี้ และในโอกาสต่อไป ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่                     
โทร.086-1384966 
                      คุณพิทักษ์ แต้มพงษ์  ประธานชมรมแก้วกาญจนาจังหวัดระยอง ให้ข้อมูลการปลูก
แก้วกาญจนาไว้ว่า ดินที่ใช้ปลูกแก้วกาญจนาใช้ส่วนผสมของแกลบ กาบมะพร้าวสับ และดินใบ
ก้ามปูในอัตราส่วนผสม 1 : 3 :1 พอมีขนาดโตขึ้นใส่ปุ๋ยออสโมโคส ทุก 2 เดือน อัตรา 1 ช้อนกลาง 
หรือตามขนาดเล็ก- ใหญ่ของต้นแก้วกาญจนา เมื่อเลี้ยงไว้มีใบ 6-7 ใบ ก็นําออกขายได้ ราคา 15-20 
บาท/ต้น ต้องขึ้นกับสายพันธุ์ด้วย ในช่วงที่ออกกันใหม่ๆราคาสูงมาก ตอนนี้หากเป็นไม้ใหม่ราคาก็
ราวๆ 1,500 – 2,000 บาท/กระถาง  ในช่วงนี้ตลาดไปได้ดีมาก เพราะจํานวนมีน้อยลงจากความ
เสียหายของแหล่งปลูกอื่นๆจากภาวะน้ําท่วม สรุปว่าแก้วกาญจนายังไปได้ดี ในวงการไม้ใบเขายก
ให้แก้วกาญจนาเป็น “ ราชินีแห่งไม้ใบ “ เพราะใบแก้วกาญจนานั้นมีความสวยงาม คงทนต่อการใช้
ประโยชน์ เช่น ประกอบพวงหรีด ปักแจกัน ช่อดอกไม้หรือการตกแต่งในวาระต่างๆ  การเลี้ยงจะ
ไม่ชอบแดด โรงเรือนจึงต้องพรางแสงด้วยตาข่ายกรองแสง 70 เปอร์เซ็นต์  การตลาดจะมีการ
รวมกลุ่มและเครือข่ายกัน เพื่อกําหนดราคา และพึ่งพากันด้านต่างๆ  สนใจข้อมูล ที่                              
โทร.089-2491092 
                        ท้ายนี้ผู้เขยีนขอขอบคุณสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก ชมรมไม้ดอกไม้ท้ายนี้ผู้เขยีนขอขอบคุณสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก ชมรมไม้ดอกไม้

ประดับจังหวัดระยอง  ชมรมบอนสีบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชมรมโกสนจังหวัดสมุทรปราการ ประดับจังหวัดระยอง  ชมรมบอนสีบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชมรมโกสนจังหวัดสมุทรปราการ 

และเกษตรกรทุกท่านทีร่ว่มงานและให้ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านมา ณ โอกาสนี.้และเกษตรกรทุกท่านทีร่ว่มงานและให้ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านมา ณ โอกาสนี.้  
 



 ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด
ระยอง  กรมส่งเสริมการเกษตร โทร.089 – 0950035 / 23 ธค. 2554 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพรรพิมล  ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด 

นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผอ.เกษตรเขต 3 ระยอง ประธานมอบรางวัล 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาลาเกาะแก้ว เวทีกลางจัดงาน 

สุงสมพร  ทับสวัสดิ์  ให้ข้อมูลการปลูกโกสน 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลุงสัญชัย  เทียนทอง ให้ข้อมูลการปลุกบอนสี 

คณะกรรมการตัดสินประกวดพืช 


