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ทั่วไปเกีย่ วกับสรอยทอง
รอยทอง เปนไมตัดดอกที่มีการปลูกในประเทศไทย
มานานจนมีความรูสึกวาเปนไมตัดดอกที่ปลูกไดทั่วไป
สรอยทองเปนไมตัดดอกประเภทขามป ปลูกครัง้ หนึง่
สามารถเก็บผลผลิตไดประมาณ 3 ป จึงรือ้ แปลงปลูกใหม ใน
แตละรอบปสามารถเก็บผลผลิตไดประมาณ 3 ครัง้ ในประเทศ
ไทยนิยมใชสรอยทองประกอบกับดอกไมอน่ื เพื่อบูชาพระหรือ
พิธีกรรมทางศาสนา ดังนั้นทํ าใหราคาในชวงวันพระหรือวัน
สําคัญในทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา หรือวันตรุษจีนราคาสูงถึง กําละ 20-25 บาท แหลงผลิตทีส่ ําคัญ
ไดแก อ.บางกรวย อ.บางใหญ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี อ.สามพราน อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม และ เขตตลิง่ ชัน เขตหนองแขม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ส
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อนุกรมวิธาน
ชื่อวิทยาศาสตร:
ชือ่ สามัญ :
วงศ :
ถิน่ กําเนิด:

Solidago canadensis
Golden rod
Compositae
ทวีปอเมริกาเหนือตัง้ แตแคนาดาถึงมลรัฐอริโซนาของสหรัฐอเมริกา

ลักษณะพฤกษศาสตร
ลําตนแตกแขนง มีพมุ สูงประมาณ 30-100 ซม. ใบมีรปู ราง
ยาวรี ยาวประมาณ 10-12 ซม. ใบมีสเี ขียวเขมใบชวงบนลําตนจะ
เล็กกวาใบชวงลางของลําตน ดอกมีสเี หลืองออนถึงเหลืองเขม ชอ
ดอกเปนแบบกลุม (Cluster) คือ มีดอกยอยเล็กๆ อยูภ ายในชอดอก
โดยชอเหลานีจ้ ะมีกา นดอกสัน้ ๆ ติดอยูก บั กานชูดอก กานชอดอกจะ
ตั้งฉากกับลําตนขนาดของดอกคอนขางเล็ก เมือ่ ดอกบานเต็มทีจ่ ะมี
ขนาดประมาณ 1 ซม.

พันธุด อกสรอยทอง
พันธุที่นิยมปลูกกันมาก คือ Solidago canadensis ใหลําตนตรงสูงประมาณ 45-100 ซม.
ลักษณะการเจริญเติบโตในแนวตัง้ ใบมีสเี ขียวเขม รูปหอก ดอกมีสเี หลือง
ออน เหลืองนกขมิน้ และเหลืองทอง ชอดอกเปนแบบ Cluster (เปนกลุม )
มีดอกยอยเล็กๆ อยูภายในชอ โดยทีด่ อกชอเหลานีจ้ ะมีกา นดอกสัน้ ติดอยู
กับกานชูดอก ใหดอกในชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พันธุอ น่ื ๆ ที่พบ
1. Solidago multiradiata ลําตนแตกแขนงมีพมุ ตนสูง ประมาณ 2545 ซม. ดอกมีสเี หลือง ขนาดดอกใหญกวาชนิดอืน่ ๆ จะบานเปนชอใหดอก ชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม
2. Solidago bracbystacbys พุมตนสูง 15-30 ซม. ดอกมีสเี หลืองทอง ใหดอกชวงเดือนสิงหาคม
ถึงกันยายน
3. Solidago eaasia ตนสูงประมาณ 8-40 ซม. ดอกมีสเี หลืองออน ใหดอกชวงเดือนกันยายนถึง
ตุลาคม
4. Solidago odora ทรงพุมแข็งแรงสูงประมาณ 100-200 ซม. ใหดอกชวงเดือนกรกฎาคมถึง
สิงหาคม
5. Garden hybrids ทรงพุมสูงประมาณ 30-40 ซม. ใหดอกในชวงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
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การขยายพันธุด อกสรอยทอง
ใชเมล็ด การเพาะเมล็ดควรเพาะในภาชนะลึก ประมาณ 1-2 มม.
กลบดวยวัสดุเพาะบางๆ เมล็ดจะงอกภายใน 14-40 วัน การเพาะเมล็ดไม
ควรปดหรือคลุมภาชนะเพราะจะทําใหเมล็ดงอกไมดี
การแยกกอ ควรใชหนอทีไ่ มแกเกินไปโดยการขุดตนสรอยทองขึน้ มา
ทั้งกอลางดินออกใหหมดกอนจึงแยกหนอออก แตละหนอควรมีรากติดอยาง
นอย 3 ราก ตัดรากและใบออกครึง่ หนึง่ เพือ่ ลดการคายนํ้าแลวจึงนําไปปลูกในแปลงหรือชําในวัสดุเพาะชํา
ตอไป

ปจจัยการผลิต
แสง สรอยทองเปนไมกลางแจง แปลงปลูกควรมีแสงสองได
ทั่วถึงตลอดวัน
อุณหภูมิ สรอยทองสามารถทนตออากาศรอนไดดี อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมประมาณ 30-40 องศาเซลเซียส
ดิน สรอยทองสามารถขึน้ ไดดใี นดินเกือบทุกชนิดทีม่ อี นิ ทรียว ตั ถุสงู มี
ความชืน้ สมํ่าเสมอแตไมชอบแฉะ
การเตรียมดิน การปลูกโดยทัว่ ไปนิยมยกรองขนาดกวาง 6 เมตร ความยาวของรองขึน้ อยูก บั พืน้ ที่
สลับกับรองนํ้า กวางประมาณ 1-1.5 เมตร ขุดดินตากแดดประมาณ 2-3 สัปดาห แลวใสปยุ คอก อัตรา
500 กิโลกรัม/ไร ปูนขาว 100 กิโลกรัม/ไร ยอยดินใหละเอียด

การปลูกและการดูแลรักษา
การปลูก สรอยทองใชระยะปลูก 20 x 20 ซม. หรือ 30 x 30
ซม. ใชตน กลาประมาณ 8,000-10,000 ตน/ไร ควรกลบดินแค
กาบใบลางสุดของตนกลาไมควรกลบถึงยอด เพราะจะทําใหตน กลา
ชะงักการเจริญเติบโต หรืออาจทําใหตน กลาตายได หลังจากปลูกรด
นํ้าสมํ่าเสมอเชาและเย็นจนกวาตนกลาตัง้ ตัวไดดี
การใหปยุ เมื่อตนกลาอายุประมาณ 15-20 วัน หลังปลูกใสปยุ
เคมีสตู รเสมอ เชน 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร ใสครัง้ ตอไปทุกๆ 2 สัปดาห จน
กระทั่งเริม่ แทงชอดอกหรือประมาณ 60 วันหลังปลูก ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร
การใหน้ํา สรอยทองจะใหดอกประมาณ 40-60 วัน เมือ่ หมดดอกชุดแรกจะตัดแตงตนโดยการถาก
หรือใชเครื่องตัดหญาตัดเสมอผิวดิน แลวสาดเลนกลบและดูแลรักษาเหมือนเริม่ ปลูก ปหนึ่งทําการตัดแตง
2 ครั้ง และจะรือ้ ปลูกใหมเมือ่ มีอายุ 2-3 ป ขึน้ อยูก บั การปฏิบตั ดิ แู ลรักษา
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โรคและแมลง
โรคใบจุด เกิดจากเชือ้ รา Septoria sp. โรคนี้พบกับตนสรอยทองที่โตและใหดอกแลว ใบจะมี
ลักษณะเปนจุดสีน้ําตาลอมมวง ซึ่งเมื่อเปนแลวจะทําใหใบแหง สปอรของเชือ้ ราจะบาดได โดยการปลิวไป
ตามลมหรือถูกนํ้าชะลางไป การปองกันกําจัด ควรใชสารเคมีปอ งกันกําจัดเชือ้ ราฉีดพน เชน แบนเลท
ออรโธไซด
โรคโคนเนา เกิดจากเชือ้ รา Rhizoctonia sp. มักเกิดบริเวณ
โคนตนระดับผิวดินจะพบเสนใยสีขาวของเชื้อราเจริญอยู ตนมีอาการ
เหี่ยวทั้งกอเนือ่ งจากโคนตนและรากเนาเปอ ย การปองกันกําจัด ควร
ฉีดพนหรือราดบริเวณโคนตน ทีเ่ ริม่ แสดงอาการดวยสารเคมี เชน
เทอรราคลอ, เทอรราโซล หรือ ไวตาแวก ถาพบตนทีเ่ ปนโรคมาก ๆ
ตองขุดตนทีเ่ ปนโรคเผาทําลาย
เพลี้ยหอยและเพลีย้ แปง การทําลายจะดูดกินนํ้าเลีย้ ง ตามใบและดอก ทําใหใบหงิกงอ ดอกชะงัก
การเจริญเติบโตหรือคดงอ การปองกันกําจัด ฉีดพนดวยสารเคมี อโซดริน แลนเนท มาลาไธออน
หนอนผีเสื้อกลางคืน การทําลายผีเสือ้ จะวางไขตามยอดออนและดอกตูม เมือ่ เจริญเปนตัวหนอน
จะกัดกินยอดออนและกลีบดอก ทําใหคุณภาพดอกเสีย การปองกันกําจัด ฉีดพนดวยสารเคมี อโซดริน
แลนเนท มาลาไธออน ฉีดพนสลับกันเพือ่ ปองกันหนอนดือ้ ยา

การเก็บเกีย่ ว
ตัดดอกเมื่อดอกบานแลวประมาณ 30% โดยใชกรรไกรตัดชิดโคน
ตนสูงจากผิวดินประมาณ 2-3 ซม. ตัดดอกครัง้ แรกเมือ่ สรอยทอง มีอายุ
ประมาณ 70 วัน และตัดครัง้ ตอไปทุก ๆ 5-7 วัน สามารถตัดดอกไดถงึ 78 ครัง้ (ครัง้ ละ 400-500 กํา) หลังจากนั้นทําการตัดแตงตน

ตนทุนการผลิตและการจําหนาย
ตนทุนการผลิต/ไร/ป
รายการ
คาพันธุ
คาเตรียมดิน
คาปุย คอก
คาปูนขาว
คาแรงงานปลูก
คาปราบวัชพืช
คาสารเคมี 3,000 คานํ้ามันเชื้อเพลิง
คาเก็บเกีย่ ว
รวม

2,000
600
800
200
300
450
900
6,000
17,850
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ผลผลิตตอไร
สามารถเก็บผลผลิตได 3 ครัง้ ๆ ละ 2,000 กํา รวมผลผลิต 8,400
กําตอป 1 กํา มีดอกประมาณ 25 ชอ (ประมาณ 8 ขีด)
การจําหนายผลผลิต
สวนใหญพอคาคนกลางจะมารวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร สงขาย
ตลาดปากคลองตลาด ราคาชอยาว 8-10 บาท/กํา ราคาชอสัน้ 5-6
บาท/กํา
หมายเหตุ ชอสั้น หมายถึง ชอดอกทีม่ แี ตแขนงไมมสี ว นยอดแหลมของชอดอก

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

