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คํานํา
กุหลาบ เปนไมดอกทีม่ คี วามสวยงามยากทีจ่ ะหาดอก
ไมชนิดอืน่ มาเปรียบเทียบ ไดจนกระทั่งมีผูใหฉายาวา"ราชินีแหง
ดอกไม" ดังนั้นกุหลาบจึงเปนดอกไมที่ นิยมปลูกและใชกนั อยาง
แพรหลายทั้งใน และตางประเทศ นอกจากนีก้ หุ ลาบยังมีคณ
ุ
สมบัติที่ดีเดนอีกหลายประการ สามารถใชประโยชนไดกวางขวาง
เชน ใช เปนไมกระถาง ไมตดั ดอก ตกแตงสถานที่ ตลอดจนใช
เปนวัตถุดบิ สําหรับทําเปน นํ้ามันหอมระเหยและดอกไมแหง ใน
การปลูกเปนการคาก็ยงั ไดเปรียบดอกไมอกี หลายชนิดเปนตนวา
สามารถควบคุมการออกดอกไดงา ยซึง่ ทําใหกําหนดการออกดอก ใหตรงกับเทศกาลทําใหสามารถจําหนายได
ราคาดี และเนือ่ งจากกุหลาบเปนดอกไม ทีน่ ยิ มของคนทัว่ ไป ดังนัน้ จึงสามารถหาตลาดจําหนายไดงายกวา
ดอกไมอื่น ๆ นอกจากนี้กุหลาบที่ปลูกในประเทศไทยยังเจริญเติบโตไดดีในฤดูหนาวซึ ง่ ตางกับ ประเทศใน
แถบยุโรปที่ตองการหลาบมาก การจะปลูกกุหลาบในฤดูหนาวตอง ปลูกในเรือนกระจก ทําใหเสียคาใชจายสูง
จึงสงผลใหดอกกุหลาบมีราคาแพง ดังนัน้ ประเทศทีป่ ลูกกุหลาบไดดใี นฤดูหนาวจึงสามารถตัดดอกสงไปขาย
ในตลาดตางประเทศไดราคาดี

พันธุ
กุหลาบที่ปลูกในประเทศไทยปจจุบันนี้มีอยูดวยกันหลายประเภท ซึง่ ถาแบงออกโดยสังเขป จะไดดงั นี้
1. กุหลาบตัดดอกหรือไฮบริดที (Hybrid Tea หรือ HT) ปกติมกั ออก
ดอกเปนดอกเดี่ยว มีขนาดโต กลีบดอกซอน พุม ตนตัง้ ตรงสูงประมาณ 1-2
เมตร กุหลาบที่มีขายทั่วไป ตามทองตลาดขณะนี้มักจะเปนกุหลาบประเภทนี้
อยางไรก็ตาม พันธุไ ฮบริดที นั้นมิไดใชปลูกเปนไมตดั ดอกไดดที กุ พันธุ ดังนัน้ จํา
เปนตองคั ดเลื อกพั นธุใหเหมาะสมสํ าหรั บ แต ล ะท อ งที่ ลักษณะที่เหมาะสม
สําหรับจะใช เปนพันธุส ําหรับตัดดอก คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แข็งแรง ตนโต เลีย้ งงายและเจริญเติบโตไดดี
ออกดอกสมํ่าเสมอไมโทรมไวเมือ่ ถูกตัดดอกไปมาก
ทนตอโรคและแมลงไดดพี อสมควร
ลําตนตัง้ ตรง ซึ่งจะทําใหปลูกไดชดิ กันเปนการประหยัดเนือ้ ที่
ใหกิ่งกานยาวตรง มีหนามนอย ใบงามสมดุลกับกิง่
ฟอรมดอกดี ทรงดอกยาวแบบแจกันหรือปลายกลีบดอกแหลม
กลีบดอกไมซอ นหนาเกินไปจนดอกบานไมออก
กลีบดอกหนา ทนตอการบรรจุหบี หอและขนสง
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9. ดอกมีสีสะดุดตาและไมเปลีย่ นสีเมือ่ ดอกโรย
10. ไมเหี่ยวเฉางายหลังจากตัดแลว
11. ดอกมีกลิน่ หอม (ถาเปนไปได)

พันธเรดมาสเตอรพืช

พันธุแ กรนดมาสเตอรพชื

พันธุน วิ เดย

พันธุมิสออลอเมริกันบิวตี้

ปจจุบันกุหลาบทีน่ ยิ มปลูกเปนไมตดั ดอกในประเทศไทย มีอยูม ากมายหลายพันธุ แตพันธุที่กรม
สงเสริมการเกษตรแนะนําใหปลูก มีดงั นี้
- พันธุด อกสีแดง ไดแก พันธุบราโว. เรดมาสเตอรพชี , คริสเตียนดิออร, โอลิมเปยด, นอริคา ,
แกรนดมาสเตอรพีช, ปาปามิลแลนด, เวกา
- พันธุดอกสีเหลือง ไดแก พันธุค งิ สแรนซัม,ซันคิงส, เฮสมุดสมิดท, นิวเดย โอรีโกลด และเมลิลอน
- พันธุด อกสีสม ไดแก พันธุซ นั ดาวนเนอร, แซนดรา, ซุปเปอรส
ตารหรือทรอพปคานา
- พันธุด อกสีชมพู ไดแก พันธุม สิ ออลอเมริกาบิวตี้ หรือมาเรีย,
คาสลาส, ไอเฟลทาวเวอร,สวาทมอร, เฟรนดชิพ, เพอรฟูมดีไลท, จูวังแซล,
เฟรสทไพรซ, อเควเรียส, ซูซานแฮมเชียร
พันธุเ พอรฟมู ดิไลด
- พันธุด อกสีขาว ไดแก พันธุไ วทคริสตมาส เอทีนา
- พันธุด อกสีอน่ื ๆ ไดแก พันธุแยงกี้ดูเดิ้ล, ดับเบิ้ลดีไลท, เบลแอนจ
นอกจากนีย้ งั มีกหุ ลาบสําหรับเด็ดดอกรอยพวงมาลัย เชน กุหลาบพันธุฟูซิเลียร ซึง่ มีดอกสีสม
2. กุหลาบพวง หรือ ฟลอริบนั ดา ( Foribunda หรือ F.) กุหลาบพวงมีความแข็งแรงทนทานกวา
กุหลาบตัดดอก ออกดอกดกแตดอกไมใหญเทากับกุหลาบตัดดอกแตมีครบทุกสี และออกดอกเปนชอทีละ
หลาย ๆ ดอก จึงนิยมเรียกวากุหลาบพวง และมักบานพรอมกัน ดอกมีขนาดเล็ก พุม ตนตัง้ ตรงสูง ประมาณ
ครึ่งเมตรถึง 1 เมตร เหมาะสมทีจ่ ะปลูกในแปลงประดับและในกระถางเชน พันธุฟูซีเลียร, พันธุแ องเจลเฟส
3. ประเภทแกรนดิฟลอรา (Grandiflora หรือ Gr. ) กุหลาบประเภทนี้เปนกุหลาบลูกผสมระหวาง
กุหลาบตัดดอก และกุหลาบพวง มีลกั ษณะเปนดอกเดีย่ ว แตดอกเล็กกวากุหลาบตัดดอก มีกา นยาว ตนโต สูง
และแข็งแรง เชน พันธุค าเมล็อท, พันธุคาเสทไนท
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4. กุหลาบ หรือ มินิเอเจอร (Miniature หรือ Min.) เปนกุหลาบทีม่ ขี นาดพุม ตนเล็ก สูง 1- 2 ฟุต
ออกดอกเปนพวงและดอกมีขนาดเล็ก นิยมปลูกประดับแปลง และใชเปนไมกระถาง เชน พันธุเบบี้ มาสเคอร
เหรด
5. กุหลาบเลือ้ ย หรือ ไคลมเบอร (Climher หรือ Cl.) กุหลาบชนิดนีล้ ําตนสูงตรง นําไปเลือ้ ยพันกับ
สิ่งตาง ๆ ไดดอกมีทง้ั เปนดอกขนาดใหญ และดอกเปนพวง เชน พันธุด อนจวน, พันธุค็อกเทล
6. ประเภทโพลีแอนทา (Polyantha หรือ Pol.) เปนกุหลาบลูกผสมระหวางพันธุโรซา มัลติฟอรา
กับ โรซา ไชเนนซิสมีขนาดพุม ตนเตีย้ แข็งแรงและทนทานมาก ออกดอกเปนพวงคลายกุหลาบพวง ลักษณะ
ดอกและตนคลายกุหลาบหนูแตจะแตกตางกับกุหลาบหนูตรงที่กุหลาบโพลี แอนทาจะมีหูใบที่มีลักษณะของ
พันธุโรซา มัลติฟลอรา กุหลาบประเภทนี้ เชน พันธุวายวอน ราเบีย
7. ประเภทแรมเบลอร (Rambler หรือ R) มีลําตนยาวและออนโคงออกดอกเปนพวง และดอกมี
ขนาดเล็ก เชน พันธไดโรที เปอรกนิ
8. กุหลาบพุม หรือซรับโรส (Shrub หรือ S.) ไดแกกหุ ลาบพันธุป า หรือลูกผสมของพันธุป า ซึง่ มี
ทรงตนเปนพุม ออกดอกเปนชอ ดอกมีขนาดเล็กสวนมากมีกลีบชัน้ เดียว เชน พันธโรซา นิตดิ า , โรซา
มัลติฟลอรา, โรซา รูโกซา

การเตรียมดินและการปลูก
ถึงแมกุหลาบจะปลูกไดในดินเกือบทุกชนิด แตดนิ ทีต่ า งกันก็ยอ มทําให การเจริญเติบโตดีเลวตางกัน
ออกไป ดังนัน้ กอนปลูกควรเตรียมดินดังนี้
ในภาคกลางซึ่งมีสภาพดินคอนขางเหนียว และคอนขางเปนกรดจัด ระดับนํ้าใตดนิ สูง เกษตรกร
ผูปลูกกุหลาบจะนิยมปลูกแบบรองสวน ซึง่ มีคนู ้ําคัน่ กลาง โดยเริม่ เตรียมดินในฤดูแลง คือ จะตองฟนดินและ
ตากดินใหแหงเพื่อกําจัดวัชพืช กอนในขณะทีต่ ากดินนีอ้ าจโรยปูนขาวลงไปดวยก็ได เมือ่ ดินแหงดีแลวจึงกลับ
หนาดิน และชักดินในแตละแปลงใหมขี อบสูง ตรงกลางเปนแองเล็กนอย ขนาด ของแปลงกวางและยาวตาม
พื้นที่เดิมที่เคยปลูกผักมาแลว การวางระยะหางของ ตนที่จะปลูกอาจใชระยะ 50 x 50 เซนติเมตร จํานวน
แถวในแตละแปลงไมควร เกิน 3 แถว เพือ่ ความสะดวกในการตัดดอกและตัดแตงกิง่ ตรงแถวกลาง สําหรับใน
ภาคอื่นที่มีสภาพดินคอนขางรวนหรือดินรวนปนทราย อาจ ปลูกแบบเจาะหลุมปลูกหรือแยกแปลงปลูกก็ได
โดยวัดขนาดแปลงปลูกกวาง 1 .20 เมตร เวนทางเดิน 1 เมตร ความยาวของแปลงปลูกตามขนาดของพืน้ ที่
และใช ระยะปลูก 60 x60 เซนติเมตร ซึ่งจะไดจํานวนตนประมาณ 2,000 ตนตอไร (หรือ ทําแปลงปลูก
กวาง 1เมตร เวนทางเดิน 1 เมตร และใชระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร สําหรับพันธุก หุ ลาบทีข่ นาดของ
ทรงพุมไมแผกวางมากนัก) กอนปลูก ควรหวานปูนขาวและไถพรวนตากดินไวใหแหง
กุหลาบสามารถปลูกไดทง้ั ในดินทีเ่ ปนกรดหรือดาง แตเจริญไดดใี นดิน ทีค่ อ นขางเปนกรดเล็กนอย
คือมี pH ประมาณ 4.5-6.5 ถาดินเปนกรดมากใหเติม ปูนขาว 60-100 กิโลกรัมตอ 100 ตารางวา แตถา
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ดินเปนดางก็ใสกํามะถันผง 20-50 กิโลกรัมตอ 100 ตารางวา เมือ่ เตรียมแปลงปลูกเรียบรอยแลว ใหขุด
หลุม ปลูกกวางและลึก 30 x 30 เซนติเมตร (ถาเตรียมหลุมปลูกกวางและลึกกวานี้ จะ เปนการดียง่ิ ขึน้ ) จาก
นั้นก็จะใสปุยคอก เชน ขีเ้ ปด ขี้ไก ขีว้ วั ฯลฯ ประมาณหลุมละ 1 บุง กี๋ ใสปุยซุปเปอรฟอสเฟต หรือกระดูกปน
เปนปุยรองกนหลุม ๆ ละ 1 กํามือ คลุกเคลาใหเขากันแลวจึงนํากิง่ พันธุก หุ ลาบซึง่ อาจจะเปนกิง่ ตอนหรือตน
ติดตา ลงไปปลูก กลบดินทีโ่ คนตนใหกระชับและรดนํ้าใหชุม
กิ่งพันธุที่นิยมนํามาปลูกเพือ่ ตัดดอกเปนการคาในปจจุบนั ไดแก กิง่ ตัดชํา และกิง่ ตอนจะมีเกษตรกร
บางรายที่ปลูกโดยใชตนติดตา แตมนี อ ยราย

การขยายพันธุ
การขยายพันธุก หุ ลาบทีน่ ยิ มใชมี 3 วิธี คือ
1. การตัดชํา
วิธีการตัดชําที่นิยมทําอยูทั่วไป คือ เลือกกิง่ กุหลาบทีไ่ มแกและไมออ น จนเกินไปนํามาตัดเปนทอน
ประมาณ 12-15 เซนติเมตร หรือ 1 คืบ รอยตัดตอง อยูใ ตขอ พอดีแลวตัดใบตรงโคนกิง่ ออก จากนัน้ เฉือน
โคนทิ้ง แลวจุม โคนกิง่ ตัดชํานี้ ในฮอรโมนเรงราก เซน เซอราดิกส เบอร 2 (เพือ่ ชวยเรงใหออกรากเร็วขึน้ )
แลวผึ่งใหแหงนําไปปกชําในแปลงพนหมอกกลางแจง ถาไมมแี ปลงพนหมอกก็ใชเครือ่ งพนนํ้ารดสนามหญาก็
ไดแลวใหนํ้ าเปนระยะๆ ตามความจํ าเปนโดยมีหลักวาอยาใหใบกุหลาบแหง กิ่งกุหลาบจะออกรากใน
12-15 วัน แลวแตพันธุ การชํากิง่ นี้ นิยมทํากันมากในปจจุบนั เพราะไดจํานวนตนมากในระยะเวลาสัน้ เสีย
คาใชจายนอย แตกิ่งชํานีเ้ มือ่ นําไปปลูกตนจะโทรมเร็วภายใน 3- 4 ป ซึง่ กุหลาบพันธุส เี หลือง และสีขาวมัก
จะออกรากยาก

ตัดกิ่งกุหลาบเปนทอนประมาณ 12-15 ซม.

เฉือนโคนกิง่ ทิ้ง

จุม โคนกิง่ ตัดชําในฮอรโมนเรงราก

2. การตอน
กิ่งที่ใชตอนมักมาจากกิง่ ทีม่ สี ภาพแตกตางกันทัง้ กิง่ ออนและกิง่ แก คละกันไปทําใหการเจริญเติบโต
ของตนกุหลาบหลังลงแปลงปลูกในแปลงไมสมํ่าเสมอ ซึง่ การตอนนีจ้ ะใชเวลาในการเกิดราก นานประมาณ
4-7 สัปดาห ทั้งนี้แลวแตพันธุที่จะใชตอน
3. การติดตา
วิธีการทําตนกุหลาบติดตานีค้ อ นขางยุง ยากและตองใชเวลาในการทํา นานกวา 2 วิธีแรก คือ ตัง้ แต
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เริ่มตัดชําตนตอปาจนถึงพันธุด ที นี ําไปติดนัน้ ออก ดอกแรกจะใชเวลาประมาณ 5-6 เดือน โดยในขัน้ แรกจะ
ตองตัดชําตนตอปา (ของกุหลาบปา) ใหออกราก และเลีย้ งตนตอปานัน้ ใหแตกยอดใหมยาวเกิน 1 ฟุตขึน้ ไป
ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 3 เดือน (หลังตัดชําและออกราก) จากนั้นจึงนําตาพันธุด ที ต่ี อ งการไปติดตาทีบ่ ริเวณ
โคนของตนตอปา การติดตานีจ้ ะตองอาศัยฝมอื และความชํานาญพอสมควร โดยจะใชวิการติดตาแบบใดก็ได
เชน แบบตัวที เปนตน
วิธตี ดิ ตา
วิธีติดตากุหลาบที่ไดผลดีคือการติดตาแบบที่เรียกวารูปตัวที หรือแบบโล มีวิธีทําดังนี้ คือ
1. เลือกบริเวณทีจ่ ะติดตา ซึ่งโดยทั่วไปแลวจะพยายามติดตาใหตํ่าที่สุดเทาที่จะทําได คือ ประมาณไม
เกิน 3 นิ้ว นับจากผิวดินแลวใชกรรไกรหรือมีดตัดหนามตรงบริเวณทีจ่ ะติดตาออกโดยรอบกิ่ง
2. ใชปลายมีดกรีดทีเ่ ปลือกเปนรูปตัวที แลวเผยอเปลือกตรงรอยกรีด ดานบนใหเปดออกเล็กนอย
3. เฉือนตาเปนรูปโล ใหไดแผนตํายาวประมาณ 1 นิว้ และใหแผนตานัน้ มีเนือ้ ไมตดิ มาดวยเพียง
บางๆ ไมตองแกะเนือ้ ไมตดิ มามาก ใหลอกเนือ้ ไมออกอยางระมัดระวังอยาใหแผนตาโคงงอหรือบอบชํ้ า
4. นําแผนตาไปเสียบลงทีร่ อยกรีดของตนตออยางระมัดระวังอยาใหแผนตาชํ้า โดยใชมือซายจับแผน
ตา (ตรงกานใบ) คอยๆ กดลงไปขณะเดียวกันมือขวา ก็คอยเปดเปลือกชวยแลวพันดวยพลาสติก เพื่อใหตา
เจริญเติบโตเร็วขึน้ ควรปลอยใหกิ่งใหมเจริญเติบโตจนกระทั่ง กิง่ ใหมยาวพอสมควรแลว จึงตัดตนตอทีอ่ ยู
เหนือกิ่งใหมออกทัง้ หมด สําหรับพลาสติกที่ติดตาอยูนั้นอาจจะปลอยใหผุ หรือหลุดไปเองก็ไดถาเห็นวาแผน
พลาสติกนั้นรัดตนเดิมแนนเกินไป หรือไปขัดขวางการเจริญเติบโตของกิง่ ใหมกใ็ หแกะออก สําหรับกิ่งที่แตก
ออกมาใหมนี้ ควรมีไมผูกพยุงกิ่งไวเสมอ เพราะอาจจะเกิดการฉีกขาดตรงรอยตอไดงา ย เนือ่ งจากรอย
ประสานยังไมแข็งแรงนัก
ในกรณีทก่ี ารติดตานัน้ ไมไดผล คือ แผนตาทีน่ ําไปติดตานัน้ เปลีย่ นเปนสีน้ําตาล หรือสีดําใหรีบแกะ
แผนพลาสติกและแผนตานัน้ ออกแลวติดตาใหมในดาน ตรงขามกับของเดิม หากไมไดผลอีกตองเลีย้ งดูตน ตอ
นั้นจนกวารอยแผลจะเชือ่ มกนดีแลวจึงนํามาติดตาใหมได
สําหรับการติดตาในกุหลาบแบบทรงตนสูง (Standard) นั้นก็ทาเช
ํ นเดียวกัน เพียงแตตําแหนงที่ติด
ตาอยูในระดับสูงกวาเทานั้นเอง การติดตาจะติดทีต่ น ตอหรือกิง่ ขนาดใหญทแ่ี ตกออกมาก็ได

การใหน้ํากุหลาบ
กุหลาบเปนพืชที่ตองการความชื้นสูง ปริมาณนํ้าทีร่ ดลงไปในดินปลูกควร กะใหนํ้าซึมไดลกึ ประมาณ
16-18 นิว้ และอาจเวนระยะการรดนํ้าไดคอื ไมจําเปน ตองรดนํ้าทุกวัน (ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั สภาพดินปลูก) มีขอ
ควรจําอยางยิ่งในการรดนํ้า กุหลาบคือ อยารดนํ้าใหโดนใบเนือ่ งจากโรคบางโรคทีอ่ ยูต ามใบหรือกิง่ จะแพร
ระบาด กระจายไปไดโดยงาย การใหน้ําก็ไมควรใหน้ํากระแทกดินปลูกแรงๆ เพราะเม็ดดิน จะกระเด็นขึน้ ไป
จับใบกุหลาบ ทําใหเชือ้ โรคบางชนิดทีอ่ าศัยอยูใ นดินระบาดกลับ ขึ้นไปที่ตนโดยงายและถาจําเปนจะตองรด
นํ้าใหเปยกใบควรจะรดนํ้าในตอนเชา
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การใสปยุ
ในระยะแรกของการปลูกจะเปนระยะทีต่ น กุหลาบเจริญเติบโตสรางใบ และกิ่ง ควรใสปยุ เคมีทม่ี สี ตู ร
ตัวแรกคือไนโตรเจนสูง โดยใสทุก 15 หรือ 30 วัน อัตราการใส 1 กํามือตอตน กอนใสปยุ ควรมีการพรวน
ดินตื้นๆ อยาใหกระทบรากมากนัก แลวโรยปุยใหรอบๆ ตนหางจากโคนตน 4-6 นิว้ แลวแตขนาดของทรง
พุม จากนัน้ ก็รดนํ้าตามใหซมุ (แตอยารดนํ้าจนโชก) เมือ่ กุหลาบเริม่ ใหดอก ควรใชปยุ เคมีทม่ี ฟี อสฟอรัสและ
โปแตสเซี่ยมสูงควบคูกันไป เพื่อเรงการออกดอกและทําใหกา นดอกแข็งแรง นอกจากนี้อาจจะใหปุยทางใบ
เพิ่มเติมก็จะเปนการดี ขอควรระวังในการใสปยุ หลังจากปลูกแลว คือ ควรโรยปุยใหกระจายรอบๆ ตน อยาง
สมํ่าเสมออยาใสเปนกระจุกๆ ที่จุดใดจุดหนึ่ง เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายตอตนกุหลาบได เนือ่ งจากมี
ความเขมขนของปุย ตรงจุดทีใ่ สมากเกินไป

การปองกันกําจัดวัชพืชในแปลงปลูก
อาจจะใชแรงงานคนเก็บถอนหรือใชสารเคมีกําจัดวัชพืชซึ่งมีทั้งชนิดคุม กําเนิดและชนิดที่ถูกทําลาย
ตนตาย (อัตราการใชจะระบุอยูท ฉ่ี ลากของขวด) ขอควรระวังในการใชสารเคมีเพือ่ กําจัดวัชพืชนี้ คือ พยายาม
หลีกเลี่ยงที่จะฉีดพนสาร ใหถกู ตนหรือใบกุหลาบและไมใชถงั ฉีดพนปะปนกับถังทีใ่ ชพน สารเคมีปอ งกันกําจัด
โรคและแมลง

การคลุกดินแปลงปลูก
เนื่องจากกุหลาบเปนพืชทีต่ อ งการแสงแดดจัดอยางนอยวันละ 6 ชั่วโมง ดังนัน้ สถานทีป่ ลูกกุหลาบ
จึงตองเปนที่โลงแจงและจะตองมีความชื้นสูงดวย การคลุมแปลงปลูกจึงเปนสิง่ จําเปนสาหรับการปลูกกุหลาบ
โดยใชวัสดุทห่ี าไดงา ยในทองถิน่ นัน้ ๆ เซน หญาแหง ฟาง เปลือกถัว่ ลิสง ซังขาวโพด ชานออย ขุยมะพาว
แกลบ และขีเ้ ลือ่ ย เปนตน ควรจําไววาวัสดุที่จะนํามาคลุมแปลงปลูกนี้ ควรเปนวัสดุทเ่ี กา คือ เริม่ สลายตัว
แลวมิฉะนั้นจะทําใหเกิดการขาดไนโตรเจนกับตนกุหลาบ ดังนัน้ ถาไซวสั ดุทค่ี ลุมแปลงคอนขางใหมควรเติม
ปุยไนโตรเจนลงไปดวย การคลุมแปลงนีน้ อกจากจะชวยรักษาความชืน้ และอุณหภูมิ รวมทัง้ เพิม่ ความโปรง
ของดิน และเพิม่ อินทรียวัตถุใหกบั ดินในแปลงปลูกแลวยังชวยปองกันวัชพืช ใหขน้ึ ชาอีกดวย

การตัดแตงกิง่
การตัดแตงกิง่ เปนสิง่ จําเปนสําหรับการปลูกกุหลาบ ถาผูปลูกกุหลาบไมมีการตัดแตงกิ่งเลยก็จะทํา
ใหตนกุหลาบเจริญเติบโตอยางอิสระ แตกกิง่ กานมาก เกินไป ทําใหดอกมีขนาดเล็ก ไมเปนทีต่ อ งการของ
ตลาด ดังนั้น เกษตรกรจึงควรมีการตัดแตงกิง่ เพือ่ ใหตน ไดรปู ทรง พุม ตนและโคนตนโปรงไดรบั แสงแดด
มากขึ้น ดอกที่ไดจะมีขนาดใหญและมีคุณภาพดี นอกจากนีก้ ารตัดแตงกิง่ ยังชวยกําจัดโรคและแมลงที่แอบแฝง
อยูในพุมตนไดดีอีกดวย รวมทัง้ สามารถแตงดินในแปลงปลูกไดสะดวก ทําใหกหุ ลาบทีไ่ ดมกี ารตัดแตงกิง่ แลว
เจริญเติบโตดีขน้ึ
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การตัดแตงกิง่ กุหลาบสามารถทําได 2 แบบ คือ
1. การตัดแตงกิง่ แบบใหเหลือกิง่ ไวกบั ตนยาว คือ ตัดแตงกิง่
ออกเพียงเล็กนอย โดยใหเหลือกิง่ ทีม่ ใี บสมบูรณไวมาก เพือ่ ใหมอี าหาร
เลี้ยงตนมาก การตัดแตงกิง่ มีหลักในการพิจารณาเลือกกิง่ ทีจ่ ะตองตัดออก
คือ กิ่งที่แหงตาย กิง่ ทีเ่ ปนโรค หรือถูกแมลงทําลายกิ่งไขวที่เจริญเขาหา
ทรงพุมกิ่งทีล่ ม เอนไมเปนระเบียบ ควรจะตองใหตาทีอ่ ยูบ นสุดของกิง่ หัน
ออกนอกพุมตน เพื่อใหกิ่งที่แตกใหมหันออกนอกทรงพุมดวยและตัดกิ่งให
เฉียง 45 องศา สําหรับการตัดแตงกิง่ แบบใหเหลือกิง่ ไวกบั ตนยาวนี้ ใชได
กับกุหลาบที่ปลูกจากกิ่งตัดชําและกิง่ ตอน

การตัดแตงกิง่ แบบใหเหลือกิง่ ไว
กับตนยาว

2. การตัดแตงกิง่ แบบใหเลือกกิง่ ไวกบั ตนสัน้ คือ ตัดแตงกิ่งจน
เหลือกิ่งบนตนสูงจากพืน้ ดินประมาณ 30-45 เซนติเมตร แลวเหลือกิง่ ไว
3-4 กิง่ เทานัน้ การตัดแตงกิง่ แบบนีจ้ ะตัดแตงไดเฉพาะตนกุหลาบทีป่ ลูก
จากตนติด ตาเพียงอยางเดียวเทานัน้ ถาตนติดตานัน้ มีอายุนอ ยกวา 2 ป
ใหตัดแตงกิง่ แบบแรกแตตอ งตัดเพิม่ เติมอีก คือ กิ่งแกที่ไมตองการและกิ่งชัก
เกอร (กิง่ ของตนตอซึง่ เปนกุหลาบพันธุป า ) สําหรับระยะเวลาที่เหมาะสม
ตอการตัดแตงกิ่ง คือ ตนฤดูฝน เมือ่ ตัดแตงกิง่ ใหนอ ยลงตามความตองการ
แลวควรใชปนู แดงผสมกับยากันรา หรือใชสนี ้ํามันทาบนรอยแผลทีต่ ดั เพือ่ การตัดแตงแบบใหเหลือกิง่ ไวกบั ตนสัน้
ปองกันการเนาลุกลามของเชือ้ ราจากรอบแผลทีต่ ดั นอกจากนี้ ควรเก็บกิ่ง
และใบที่ตัดออก ทําความสะอาดแปลงใหเรียบรอยดวยแลวจึงแตงดินในแปลงปลูก คือ ไถพรวนหนาดิน ใสปยุ
คอก ปุย เคมี รวมทัง้ ใชวสั ดุคลุมแปลงปลูกพรอมทัง้ รดนํ้าใหชุมดวย จะทําใหกุหลาบแตกตาไดเร็วและไดตนที่
สมบูรณ

การตัดดอกกุหลาบ
การตัดดอกกุหลาบเพื่อจําหนายนัน้ ควรใหมกี ง่ิ เหลืออยูอ ยางนอย 2 กิ่ง เสมอ (กิง่ ทีม่ ใี บยอยครบ 5
ใบ) ไมควรตัดชิดโคนกิง่ และเมือ่ ตัดดอกออกจาก ตนแลวใหรีบแชกาน
ดอกในนํ้าทันทีเพือ่ ปองกันการสูญเสียนํ้าจากกิ่ง โดยทั่วไป เกษตรกร
นิยมตัดดอกในตอนบายและเย็น หรืออาจตัดในตอนเชาก็ได (เพื่อจะ
ไดสงตลาดทันเวลา) แตเนือ่ งจากดอกกุหลาบมีอายุการใชงานสัน้ และ
กลีบดอกก็ชํ้าไดงา ย ฉะนัน้ การตัดดอกกุหลาบในชวงทีย่ งั ไมเหมาะสม
จะทําใหเกิดปญหาได เชน ถาตัดดอกตูมเกินไป ดอกก็จะไมบานและ
จุม โคนกิง่ ทีต่ ดั ชําในฮอรโมนเรงราก
คอดอกจะโคงงองาย แตถา ตัดดอกทีบ่ านเกินไป ดอกกุหลาบจะบาน
เร็ว และมีอายุการปกแจกันสั้น
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โรคและแมลงศัตรูกุหลาบ
1. โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา มีลกั ษณะอาการเปนจุดดํากลมบนใบ สวนใหญจะเปนกับใบแกจะทําให
ใบเหลืองและรวงในเวลาตอมา บางครัง้ ถาเปนมากอาจ ลุกลามมาทีก่ ง่ิ ดวย ระบาดมากในฤดูฝน ควรปองกัน
โดยฉีดพนดวยสารเคมี เชน ดูปราวิท ไดเทนเอ็ม-45 แคปแทน เบนเสทและเบนโนมิล
2. โรคราแปง เกิดจากเชือ้ รา โรคนีจ้ ะเปนกับยอดออนและ ดอกออน มีลกั ษณะเปนปุยขาวคลาย
แปงทําใหสว นของพืชทีเ่ ปนโรคนีเ้ กิดอาการหงิกงอไมเจริญเติบโตตอไป ระบาดมากในฤดูหนาว ควรปองกัน
โดยฉีดพนดวยสารเคมี เชน เบนเสท ดาโคนิล และคาราแทน
3. โรคหนามดํา เกิดจากเชื้อราโดยเชื้อรานี้จะเขาทําลายแผล ทีเ่ กิดจากรอยตัดหรือเด็ดหนามของ
กิ่งออนแลวลุกลามไปเรือ่ ยๆ ตามกิง่ กาน ทําใหกิ่งกานเหี่ยวแหงตายไปในที่สุด ควรปองกันโดยทาแผลจาก
รอยตัดดวยปูนแดง
4. โรคใบจุดสีน้ําตาลหรือโรคตากบ เกิดจากเชือ้ รา มีลกั ษณะอาการเปนจุดกลมสีน้ําตาลขนาด
1/4 นิ้ว แลวจะเปลีย่ นเปนวงกลมสีเทามีขอบสีมว ง-แดง ระบาดมากในฤดูฝน ควรปองกันโดยใชสารเคมีเบน
เสทไดเทนหรือแบนแซดดี
5. โรคไวรัส เกิดจากเชื้อไวรัส ลักษณะอาการจะปรากฎใหเห็นที่ใบ โดยใบจะดางเหลือ เมือ่ พบวา
ตนกุหลาบเปนโรคนีใ้ หถอนและเผาทําลายเสีย
หนอนและแมลงชนิดตางๆ
1. หนอนเจาะดอก เปนหนอนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กซึง่ จะวางไขอยูท ก่ี ลีบดอกดานนอก เมือ่ ไขฟก
ออกเปนตัวจะกัดกินดอกและอาศัยอยูใ นดอก ระบาดมากชวงทีก่ หุ ลาบใหดอกดก หรือในชวงฤดูหนาว ควร
ปองกันโดยใชสารเคมี ประเภทดูดซึม เชน ดิลดริน ฟอสดริน
2. หนอนกินใบ เปนหนอนของผีเสือ้ กลางคืน มักวางไขอยูใ ตใบ เมือ่ ไขฟก เปนตัวหนอนก็จะทําลาย
ใบที่อาศัย บางชนิดทําลายเฉพาะผิวเนือ้ ใตใบทําใหใบมีลกั ษณะโปรงใสมองเห็นไดชดั เจน สารเคมีทใ่ี ชไดผลดี
เชน เอนดริน
3. หนอนเจาะตน เปนหนอนของผึ้งบางชนิดและหนอนของแมลงวันบางชนิด อาจจะเปนหนอนของ
พวกตอแตนดวย หนอนชนิดนีจ้ ะเจาะกินไสกลาง และบริเวณทอนํ้าของกิง่ หรือตน ทําใหกง่ิ และตนแหงตาย
ควรปองกันกําจัด โดยการตรวจดูบริเวณรอยตอระหวางกิง่ แหงและกิง่ ดี หากพบตัวหนอนก็ทําลายเสีย หรือ
ปองกันโดยการตัดแตงกิง่ ตามกําหนด
4. แมลงปกแข็ง บางทีเรียกดวงปกแข็ง มีทง้ั ชนิดตัวสีดําและสีน้ําตาล ขนาดประมาณ 1.5-2
เซนติเมตร ออกหากินในเวลากลางคืนระหวาง 1-3 ทุม โดยการกัดกินใบกุหลาบ สวนในเวลากลางวันจะ
ซอนตัวอยูตามกอหญา ปองกัน โดยใชสารเคมี เชน คลอเดน หรือ เซพวิน
5. ผึ้งกัดใบ จะกัดกินใบกุหลาบในชวงเวลากลางวัน สังเกตไดทร่ี อยแผลมักจะเปนรอยเหมือนถูก
เฉือนดวยมีดคมๆ เปนรูปโคงปองกันไดเชนเดียวกับแมลงปกแข็ง
6. เพลีย้ ไฟ เปนแมลงปากดูด มีสนี ้าตาลดํ
ํ
า ตัวออนสีขาวนวลจะดูดกินนํ้าเลีย้ งจากใบและดอก
ทําใหดอกที่ถูกทําลายไมบาน ระบาดมากในฤดูรอ น ปองกันโดยการฉีดพนดวยสารเคมี เชน โตกุไทออน
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คลอเดนหรือนิโคตินซัลเฟต
7. เพลีย้ แปง เปนแมลงปากดูดมักเกาะกินตามใบออนหรืองามใบ ทําใหใบหงิกงอ ควรปองกันกําจัด
โดยใชสารเคมีกําจัดแตตอ งผสมสารเคลือบใบลงไป ดวยเพราะบนตัวเพลีย้ แปงจะมีขนปุยสีขาวปกคลุม ซึง่ มี
ลักษณะเปนมันจับนํ้าไดยาก
8. เพลีย้ หอย เปนแมลงปากดูด มักเกาะทําลายโดยดูดนํ้าเลีย้ งจากลําตน จะสังเกตเปนเปนจุดสีน้ํา
ตาลอยูบนกิ่งของกุหลาบ เพลี้ยหอยนี้มีลักษณะพิเศษ คือ ตัวของมันจะมีเปลือกหุม หนาทําใหแมลงซึมเขาถึง
ตัวไดยาก ฉะนัน้ วิธกี ําจัดที่ไดผลดีก็คือ ใชน้ํามันทาหรือฉีดพนเคลือบตัวมันไว ทําใหเพลี้ยไมมีทางหายใจ และ
ตายในที่สุด แตเมื่อเพลี้ยตายแลวจะไมหลุดจากลําตนจะยังติดอยูท เ่ี ดิม
9. เพลีย้ ออน เปนแมลงปากดูด ทําลายพืชตรงบริเวณสวนทีเ่ ปนยอดออนและใบออน ทําใหใบเหลือง
และรวงหลน ควรปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี เชน ฟอสดริน เอนดริน และพาราไธออน เปนตน
10. แมงมุมแดง เปนแมงชนิดหนึ่งที่ไมใชแมลง ตัวมีขนาดเล็กมากเห็นเพียงจุดสีแดงอยูต ามใตใบ
โดยจะเกาะและดูดนํ้าเลี้ยงจากใบที่ถูกทําลายนัน้ ปรากฏเปนจุดสีเหลืองซึง่ มองเห็นไดบนหลังใบ สําหรับสาร
เคมีที่ใชกําจัดไดผลคือ เคลเทน

สรุป
กุหลาบเปนไมตดั ดอกชนิดหนึง่ ทีน่ า สนใจจะทําการปลูก เนือ่ งจากใชประโยชน ไดหลายอยางไมวาจะ
ปลูกเพื่อตัดดอกบูชาพระหรือปกแจกันประดับโตะใหสวยงาม แมกระทัง่ ปลูกตัดดอกขายก็ยงั มีรายไดดไี มแพ
พืชชนิดอื่นๆ และตลาดกุหลาบก็กวางขวางเปนทีน่ ยิ มของคนทัว่ ไป ขายไดงา ย นอกจากนัน้ แลวผูป ลูกกุหลาบ
ยังสามารถหารายไดจากการขยายพันธุกิ่งตอน กิง่ ติดตา และตนลางรากอีกดวย จะเห็นไดวากุหลาบเปนพืชที่
นาปลูกเปนไดอยางยิ่ง เนื่องจากสามารถทํารายไดไดหลายทางหรือจะกลาววาเกือบทุกสวนของกุหลาบเปน
เงินเปนทองทั้งสิ้นและสิ่งสําคัญที่สุด อันเปนคุณลักษณะเดนของกุหลาบคือเปนพืชทีม่ ตี ลาดกวางขวางและถา
ผูปลูกไดมีการปรับปรุงคุณภาพใหดีมีดอกใหญกานยาวก็จะเปนที่ต องการของตลาด ทั้งภายในและตาง
ประเทศเปนแนแท
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