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บทที่ 2 

ตรวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
ภาพที่1 ดาวเรือง 

ที่มา: www.thongchaloem.com   
ค้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน  2559 

 
2.1 ดาวเรือง 
ชื่อวิทยาศาสตร์       Tagetes spp. 

ชื่อวงศ์                    COMPOSITAE 

ชื่อสามัญ                Marigolds 

ถิ่นก าเนิด             ประเทศเม็กซิโก, อเมริกาใต้ 

การขยายพันธุ์       เพาะเมล็ด, ปักช ายอด 

 2.1.1 ความเป็นมา 

 ดาวเรืองมีถ่ินก าเนิดในประเทศเม็กซิโก ต่อมามีผู้น าเข้าไปปลูกในยุโรป เนื่องจากเป็นไม้ที่ปลูกง่าย

เลี้ยงง่าย อีกทั้งดอกมีความสวยงาม จึงเป็นที่นิยมปลูกอย่างแพร่หลาย ใช้เป็นดอกไม้หน้าแท่นบูชาพระนาง

แมรี และเนื่องจากดอกดาวเรืองดั้งเดิมมีเพียงสีเดียวคือ สีเหลือง จึงเรียกชื่อไม้ดอกชนิดนี้ว่า Mary's gold 

ต่อมาจึงเพ้ียนไปเป็น Marigolds นอกจากดาวเรืองจะใช้ปลูกเป็นไม้ประดับและไม้กระถางแล้วยังใช้

ประโยชน์เป็นพืชสีโดยใช้เป็นสีย้อมผ้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ และในปัจจุบันยังใช้ดอกดาวเรืองผสมในอาหาร

สัตว์เป็นอาหารเสริมอีกด้วย 

 การปลูกดาวเรืองในประเทศไทย เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ทราบเพียงว่า
ดาวเรืองไม่ได้มีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศไทย แต่มีการน าเข้าพันธุ์ดาวเรืองจากต่างประเทศมาปลูกเป็น
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เวลานานจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดี มีการกระจายตัวขอสายพันธุ์มากทั้ง
ทางด้านรูปทรงดอก ขนาดดอก ลักษณะการเจริญเติบโต ตลอดจนการต้านทานต่อโรคและแมลง ประเทศ
ไทยมีแหล่งปลูกทีส าคัญ คือ จังหวัดพะเยา ล าปาง นนทบุรี กรุงเทพฯ ราชบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และ
อุดรธานี  (ทวีพงศ์ สุวรรณโร. 2545 ) 

  

      2.1.2 สัณฐานวิทยา 

 ดอกดาวเรืองมีลักษณะ สีเหลือง ,สีส้ม มีดอกเป็นทรงชั้นเดี่ยว เป็นพืชใบเลี้ยงคู่  สูงประมาณ25 – 

60 เซนติเมตร 

 ดอกดาวเรืองมักให้ดอกพร้อมกันเป็นกลุ่มจ านวน 5-10 ดอก มีสีเหลืองลอมส้ม ดอกมีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4  เซนติเมตร 

 เจริญเติบโตได้ดีในช่วงเดือน สิงหาคม – ตุลาคม  ฃชอบอุณหภูมิ  25– 40 องศาเซลเซียส  

ระยะเวลาการเจริญเติบโตจนให้ผลผลิตประมาณ  60 – 70 วัน 
  

 2.1.3 การจ าแนกดาวเรือง 

  ดาวเรืองท่ีปลูกในปัจจุบันจ าแนกเป็น 5 ประเภท คือ 

  2.1.3.1 Tageteserectaหรือ ดาวเรืองอเมริกัน (American marigold) มีทั้งพันธุ์เตี้ย พันธุ์สูง

ปานกลาง และพันธุ์สูง มีลักษณะล าต้นสูง 25-100 เซนติเมตร ดอกมีสีเหลือง สีทอง สีส้ม และสีขาว ขนาด

ดอกใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7-10 เซนติเมตร ปลูกในดูหนาวอายุการเก็บเกี่ยว 60-65 วัน ปลูกใน

ฤดูร้อนอายุการเก็บเก่ียวจะช้าลงกว่าปกติ 10-15 วัน 

  2.1.3.2 Tagetespatulaหรือ ดาวเรืองฝรั่งเศส (French marigold) เป็นดาวเรืองต้นเตี้ย สูง

ประมาณ 15-30 เซนติเมตร ดอกขนาด 3-5 เซนติเมตร สีเหลือง สีทอง สีส้ม สีแดง และสีน้ าตาลอมแดง 

นิยมปลูกในแปลงเพ่ือตัดดอก เติบโตได้ดีในฤดูหนาว หากปลูกในฤดูอ่ืนมักออกดอกน้อย 

  2.1.3.3 Triploid marigold และ Diploid marigold เป็นดาวเรืองพันธุ์ผสมของอเมริกันกับ

ฝรั่งเศส 

  2.1.3.4 Tagetestenuifoliaหรือ Tagetessignataหรือ ดาวเรืองซิกเน็ต (Signet marigold) 

มีกลักษณะล าต้นเตี้ย ดอกขนาดเล็ก 1.5-2 เซนติเมตร นิยมปลูกในแปลงจัดสวนประดับ 

  2.1.3.5 Tagetesfiliforiaหรือ Foliage marigold เป็นดาวเรืองที่เด่นในเรื่องใบ ใบมีลักษณะ

สวยงาม ทรงพุ่มแน่น นิยมปลูกปลูกประดับในแปลงจัดสวน 
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2.1.4 ส่วนประกอบของดาวเรือง 
 ดาวเรืองเป็นไม้ดอกต้นสูง 25-60 ซม. ใบเป็นรูปหอก ปลายแหลม ขอบหยัก ดอกเป็นช่อกระจุก
เดี่ยวที่ปลายยอด  ดอกวงนอกกลีบดอกเป็นรูปรางน้ า โคนเป็นหลอดเล็ก ปลายแผ่  ดอกวงในกลีบดอกเป็น
หลอดมีหลายสี เช่น สีส้ม เหลืองทอง ขาว และสองสีในดอกเดียวกัน และมีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน 

 ล าต้น  ดาวเรืองเป็นไม้ล้มลุก อายุไม่ถึง 1 ปี ล าต้นเป็นไม้เนื้ออ่อน ตั้งตรงแตกกิ่งเป็นทรงพุ่มแน่น  

 ใบ  มีลักษณะเป็นใบประกอบคล้ายขนนก ปลายคี่ (odd-pinnate) เรียงตัวตรงกันข้าม ใบยาว 4-

11 ซม. ใบมีรอยเว้าลึกถึงก้านใบ ใบย่อยมีลักษณะเรียวยาวเป็นรูปหอก ปลายแหลม เป็นไม้เนื้ออ่อน 

 ดอก  ออกดอกเป็นช่อ กระจุกแน่น เป็นกลุ่มเดียวที่ก้านดอก ก้านดอกแข็งแรง ก้านดอกที่ติดกับ

ดอกมีขนาดใหญ่กว่าก้านดอกบริเวณโคนก้าน ดอกมีสีเหลืองหรือออกสีเหลืองส้ม ดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 2-4 ซม. ยาว 2.5-3.5 ซม. ประกอบด้วยกลีบดอกชั้นนอกที่เป็นดอกเพศเมีย และกลีบดอกชั้นใน 

กลีบดอกชั้นในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ คล้ายกระดิ่งหรือท่อ การออกดอกมักออกดอกในฤดูหนาว 

 เมล็ด  มีลักษณะเรียวยาว และมีหางเมล็ดมีขนาด เมล็ดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับเมล็ดไม้ดอก

ชนิดอื่น 

 2.1.5 วงจรการปลูกดาวเรือง 

 ระยะที่ 1 เมล็ดเริ่มมีพัฒนาการงอก มีรากและมีล าต้นโผล่ขึ้นมาเหนือวัสดุเพาะ  

   - การดูแลโดยทั่วไป ควรให้ต้นกล้าได้รับการพรางแสงประมาณ 80% 3-5 วัน เพ่ือลด 

อุณภูมิและเพ่ิมความชื้นให้เหมาะสมต่อ การงอก การรดน้ าควรรดน้ าเปล่า 

 ระยะที่ 2 ต้นกล้าเริ่มพัฒนามีรากและใบเลี้ยง 

  - การดูแลในระยะนี้ควรน าต้นกล้าไว้ในสภาพที่มีการพรางแสง 50% เพ่ือให้ต้นกล้า สามารถ

ปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อม  

ได้ประมาณ 2 วัน การให้น้ าระยะนี้ให้ น้ าปุ๋ย 6:1:7 อัตรา 15 ซีซี ต่อ น้ า 200 ลิตร วันละ 2 ครั้ง หรือ

แล้วแต่สภาพอากาศและความชื้น 

  

 ระยะที่ 3 ต้นกล้าเริ่มมีใบจริงเจริญขึ้นมา 1คู่ 

   - ระยะนี้ควรให้ต้นกล้าอยู่ในสภาพแสงแดดปกติ ไม่มีการ พรางแสง เพ่ือให้ล าต้น และใบเจริญ 

อย่างสมบูรณ์ การให้ ปุ๋ยควรให้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ า 200 ลิตร 

 ระยะที่ 4 ต้นกล้าเจริญเติบโตมากขึ้นมีใบจริงเพ่ิมมากข้ึน สังเกตุราก เริ่มจะเจริญเต็มหลุม 
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   - การดูแลเช่นเดียวกับต้นกล้าระยะที่ 3 วิธีการสังเกต ต้นกล้าพร้อมย้ายปลูกหรือไม่โดยการนับ

อายุของต้นกล้า จากวันเพาะ ประมาณ 15-18 วัน แล้วแต่ฤดูกาล หรือ สังเกตราก และล าต้นเจริญเต็มที่ 

รากเจริญเต็มหลุม (ทวีพงศ์   สุวรรณโร. 2545) 
 2.1.6 การดูแลรักษาดอกดาวเรือง 

  2.1.5.1 หลังจากย้ายปลูกลงแปลงครบ 10 วันหรือสังเกตจากดาวเรืองมีใบจริงจ านวน 3 คู่ ให้เด็ด

ยอดดาวเรืองออก เพ่ือให้เกิดการแตกของกิ่งข้างของดาวเรือง โดยวิธีการเด็ดยอดคือ ใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งจับ

ตรงโคนของยอดดาวเรือง ยอดบนสุด แล้วเด็ดยอดออกพยายามเด็ดยอดให้ชิดโคนยอดและให้ยอดหลุด

อย่าให้เกิดบาดแผลจาก การเด็ดยอด (การเด็ดยอดดาวเรืองควรเด็ดยอดในช่วงเช้าเนื่องจากดาวเรืองจะ

อวบน้ าอยู่ และหลังจากเด็ดยอดควรพ่นยาป้องกันก าจัดเชื้อรากลุ่ม ไดเทน) 

  2.1.5.2 หลังจากเด็ดยอดแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-0-0 อัตรา 2 กรัม (1 ช้อนชา) ต่อต้น โดยหว่านปุ๋ย

รอบโคนต้นห่างจากโคนต้นประมาณ 20 ซม. (หนึ่งฝามือ) พร้อมกับพูนโคนและก าจัดวัชพืช (ในช่วงนี้หาก

เป็นฤดูฝนให้เริ่มท าค้างส าหรับป้องกันต้นดาวเรืองล้ม เพราะหากท าค้างดาวเรืองเกินไปจากช่วงนี้ไปราก

ของดาวเรืองจะเจริญเติบโตมาก จะท าให้ในการท าไม้หลักปักค้างดาวเรือง โดนใส่รากดาวเรือง 

  2.1.5.3 หลังจากย้ายปลูก 35-40 วัน (เริ่มเห็นตุ่มดอก) ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-0-0 อัตรา 2 กรัม (1 

ช้อนชา)ต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กรัม(ครึ่งช้อนชาต่อต้น) โดยหว่านปุ๋ยรอบโคนต้นห่างจาก

โคนต้นประมาณ 20 ซม. (หนึ่งฝามือ) พร้อมกับพูนโคนและก าจัดวัชพืช ในกรณีท่ีต้องใช้ปุ๋ยสองสูตรรวมกัน

ให้ผสมก่อนแล้วค่อยใส่ลงในแปลง เช่น ผสมปุ๋ย 15-0-0 อัตรา 1,000 กรัม (1 กิโลกรัม) รวมกับปุ๋ยสูตร 0-

0-16 อัตรา 500 กรัม (ครึ่งกิโลกรัม) สามารถน าไปใช้กับต้นดาวเรืองได้ทั้งหมด 500 ต้น ต้นละ 3 กรัม 

  ในกรณีที่ไม่สามารถหาปุ๋ยสูตร 15-0-0 หรือ 0-0-60 ได้ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 

แทนโดยใช้ในอัตรา 3 กรัม (ครึ่งช้อนโต๊ะ) ต่อต้นทั้งสองระยะ หลังการให้ปุ๋ยจะต้องให้น้ าตามทุกครั้งเสมอ 

  2.1.5.4 การพ่นปุ๋ยทางใบและอาหารเสริม ช่วงหลังจากย้ายปลูก 35-40 วัน (ช่วงเป็นตุ่มดอก) ให้

เริ่มพ่นอาหารเสริมพวก แคลเซียม – โบรอน และอาหารเสริมต่างๆ ยกเว้นธาตุอาหารเสริมกลุ่มที่เป็นธาตุ

เหล็ก (Fe) โดยพ่นทุกๆ 3-4 วันก่อนที่ตุ่มดอกจะเริ่มเห็นสีดอก ช่วงหลังจากย้ายปลูกแล้วประมาณ 70-75 

วัน (เก็บดอกแล้วประมาณ 3-4 มีด) ให้พ่นปุ๋ยทางใบสูตร 2:2:3 (N:P:K) เช่นปุ๋ยทางใบสูตร 20:20:30 โดย

พ่นทุก 5-7 วันประมาณ 2-3 ครั้ง หลังจากพ่นครั้งแรก 

  2.1.5.5 การให้น้ าดาวเรือง ดาวเรืองเป็นพืชที่ชอบการให้น้ าในลักษณะให้น้อยๆ แต่บ่อยๆ ครั้ง

หรือชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะและน้ าท่วมขัง 
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2.1.7 การเก็บเกี่ยว 

  ก่อนตัดดอกดาวเรืองเพ่ือน าไปจ าหน่ายประมาณ 2-3 วัน ควรใช้น้ าตาลทรายจ านวน15 ลิตร ฉีด

พ่นใบดาวเรืองทั้งด้านบนและด้านล่าง จะท าให้ก้านดอกแข็งแรงขึ้น จากนั้นจึงทยอยตัดดอก อายุของ

ดาวเรืองที่สามารถตัดดอกขายได้คือประมาณ 55-65 วัน หรือให้สังเกตจากดอกที่ยังมีกลีบดอกตรงกลาง

เป็นสีเขียวอยู่ได้นานกว่าดอกที่บานทั้งหมด ในการตัดดอกนั้นควรตัดให้ชิดโคนกิ่งให้มากท่ีสุด จะท าให้ก้าน

ดอกที่ติดมามีขนาดยาว การตัดดอกดาวเรืองเพ่ือน ามาปักแจกันนี้ควรตัดให้มีก้านดอกยาวประมาณ 18-20 

นิ้ว มัดดอกดาวเรืองเป็นก า ๆ แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อเพ่ือให้ดอกดาวเรืองคงความสดอยู่ได้นาน ๆ      

(เอกวัฒน์ จันทรวงศ์. 2545) 

 2.1.8 ปัจจัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.1.8.1 อุณหภูมิ กลางวันอยู่ในช่วง 26-32°C และกลางคืนประมาณ 20-25°C ซึ่งอุณหภูมิที่เย็น

ในเวลากลางคืนจะส่งผลให้ต้นดาวเรืองมีความแข็งแรง มีขนาดดอกท่ีใหญ่ นอกจากนี้ช่วงแสงที่นานกว่า 12 

ชั่วโมงก็จะส่งผลถึงขนาดดอกเช่นกัน 

 2.1.8.2 ความเป็นกรดด่าง ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่มีความต้องการความเป็นกรด-ด่างที่แตกต่าง

จากไม้ดอกทั่วไป ความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมของดาวเรืองอยู่ในช่วงประมาณ 6.8 -7.0 ซึ่งหากค่า

ดังกล่าวต่ ากว่านี้จะส่งผลให้พืชได้รับ ธาตุเหล็ก และแมกนีเซียม มากเกินไป ท าให้พืชแสดงอาการธาตุเหล็ก

เป็นพิษ (อาการใบอ่อนจะเริ่มเหลือง และไหม้อย่างรวดเร็ว) 

 2.1.8.3 แสง ดาวเรืองเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดจัด จึงควรปลูกในที่กลางแจ้งให้ได้รับแสงแดด

โดยตรงอย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง สามารถเจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิด  

 2.1.9 การใช้ประโยชน์จากดาวเรือง 

 ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจมากชนิดหนึ่ง นอกจากจะมีความส าคัญทาง

เศรษฐกิจแล้ว ยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย การน าดาวเรืองไปใช้ประโยชน์สรุปได้ดังนี้ 

(สมพร ภูติยานันต์. 2551) 

  2.1.9.1 ปลูกประดับเพื่อความสวยงาม 

  ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่มีความสวยงาม กลีบดอกสีเหลืองเรียงอัดกันแน่น และมีอายุการใช้งาน

นาน ดังนั้นจึงเหมาะส าหรับปลูกเพ่ือประดับอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความ

เพลิดเพลินตา สบายใจ 
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2.1.9.2 ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันแมลง  

  กลิ่นของดอกสามารถป้องกันแมลงศัตรูพืชบางชนิดได้ เนื่องจากดาวเรืองเป็นสารที่มีกลิ่นเหม็น 

(ฉุน) แมลงไม่ชอบ จึงสามารถใช้เป็นเกราะป้องกันแมลงให้แก่พืชอ่ืน ๆ ด้วย นอกจากนี้รากของดาวเรืองยัง

มีสารชนิดหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณไส้เดือนฝอยในดินได้ จึงใช้ปลูกร่วมกับไม้ชนิดอ่ืน และการไล่แมลงศัตรูพืช

ด้วยวิธีอ่ืน เช่น การผสมผงดาวเรืองร่วมกับวัสดุปลูกมะเขือเทศช่วยลดโรครากปมที่เกิดจาก ไส้เดือนฝอย 

โดยเฉพาะดาวเรืองสายพันธุ์ Tagetesminataและ Tagetespatulaที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

  2.1.9.3 ปลูกเพื่อจ าหน่าย 

  (1) ใช้ท าพวงมาลัย ปัจจุบันนิยมน าดอกดาวเรืองมาร้อยพวงมาลัยกันมาก ไม่ว่าจะเป็น

พวงมาลัยไหว้พระ หรือพวงมาลัยส าหรับคล้องคอในงานพิธีต่าง ๆ การตัดดอกดาวเรืองส าหรับใช้ประโยชน์

ในด้านนี้จะต้องให้มีก้านดอกสั้น ๆ หรือให้เหลือเฉพาะดอก 

  (2) ใช้ปักแจกัน เนื่องจากดาวเรืองเป็นไม้ดอกท่ีลักษณะกลมเรียงตัวกันแน่นเป็นระเบียบ และ

มีสีสันสวยงาม จึงมีคนนิยมน ามาปักแจกันมาก ไม่ว่าจะเป็นแจกันตั้งตามโต๊ะรับแขกตามหิ้งพระ หรือแจกัน

ประกอบโต๊ะหมู่บูชา การตัดดอกดาวเรืองเพ่ือน ามาปักแจกันนี้ควรตัดให้มีก้านดอกยาวประมาณ 18-20 

นิ้ว มัดดอกดาวเรืองเป็นก า ๆ แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อเพ่ือให้ดอกดาวเรืองคงความสดอยู่ได้นาน ๆ  

   (3) การปลูกลงกระถางหรือถุงเพื่อประดับอาคารสถานที่ ปัจจุบันมีการน ากระถางหรือถุง

ดาวเรืองมาประดับอาคารสถานที่กันมากขึ้น เพาะสามารถใช้ประดับไว้เป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นงานพิธี

ต่าง ๆ เช่น งานนิทรรศการ งานพระราชทานปริญญาบัตร หรือแม้แต่งานพิธีตามอาคารบ้านเรือน การปลูก

ดาวเรืองเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านนี้ ก็เหมือนกับการปลูกดาวเรืองโดยทั่วไป เพียงแต่เป็นการปลูกลงใน

กระถางหรือถุง แทนที่จะปลูกลงในแปลง พอดอกดาวเรืองเริ่มบาน ก็น าไปใช้ประโยชน์หรือจ าหน่ายได ้

    (4) จ าหน่ายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจากดาวเรืองเป็นพืชที่สารแซ นโทฟิล 

(Xanthophyll) สูง จึงสามารถน าไปเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ได้ดี โดยเฉพาะอาหารของของไก่ไข่ จะท าให้

ไข่แดงมีสีแดงสดใสน่ากินยิ่งขึ้น (สมพร ภูติยานันต์. 2551) 

 

กลีบดอก 

 ผงกลีบดอกใช้ส าหรับผสมอาหารให้เกิดสีเหลือง 

น  ามันหอมระเหยของดาวเรือง  

  น ามาใช้ส าหรับความสวยความงาม เป็นส่วนผสมเครื่องส าอางหรือใช้ทาบ ารุงผิว บ ารุงผม 

รวมถึงใช้ในงานหล่อลื่น และการป้องกันสนิม 

 2.1.9 สรรพคุณของดาวเรือง 
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 2.9.1 ใบ : รสชุ่มเย็น มีกลิ่นฉุน มีสรรพคุณรักษาแผล  ใช้แก้ฝีฝักบัว ฝีพุพอง เด็กเป็นตานขโมย 

ตุ่มมีหนอง บวมอักเสบโดยไม่รู้สาเหตุและโรคท่ีเกี่ยวกับโรคลม 

 2.9.2 ช่อดอก : รสขม ฉุนเล็กน้อย ใช้กล่อมตับ ขับร้อน ละลายเสมหะ แก้เวียนศีรษะ ตาเจ็บ ไอ

หวัด ไอกรน หลอดลมอักเสบ เต้านมอักเสบ คามทูม เรียกเนื้อ ท าให้แผลหายเร็วขึ้น และแก้ปวดฟัน 

 2.9.3 ต ารับยา 

  (1)  แก้ไอกรน ใช้ช่อดอกสด15 ช่อ ต้มเอาน้ ามาผสมน้ าตาลแดงกิน 

  (2)  แก้หลอดลมอักเสบ ใช้ช่อดอกสด 30 กรัม กับจุยเฉี่ยวเอ้ือง (Inula Helianthus-aquatilis 

C.Y. Wuex Ling) สด 10 กรัม และจี๋อ้วง (Astertataricus L.F.) สด 7 กรัม ต้มน้ ากิน 

  (3) แก้เต้านมอักเสบ ใช้ช่อดอกแห้งเต่งเล้า (parispetiolataBak. ex. Forb.) แห้งและดอก

สายน้ าฝึ้ง (Lonicera japonica Thunb) แห้งอย่างละเท่า ๆ กัน บดเป็นผงผสมน้ าส้มสายชูทาบริเวณที่

เป็น 

  (4)  แก้ปวดฟัน ตาเจ็บ ใช้ช่อดอกแห้ง 10 กรัม ต้มน้ ากิน 

 2.9.4 ผลทางเภสัชวิทยา 

  (1)  ในใบมี Kaempferitrin มีฤทธิ์แก้อักเสบให้หนูตะเภากินขนาด 50 มก./กก. ของน้ าหนัก

ตัวจะท าให้หลอดเลือดฝอยตีบตันท าให้เลือดหยุด เนื้อหนังเจริญดีขึ้น มีฤทธิ์แรงกว่ารูติน (Rutin) และมี

ปริมาณวิตามินพี (Vitamin P) ค่อนข้างสูง นอกจากนี้สารนี้ยังสามารถลดการเคลื่อนไหวของล าไส้เล็ก ที่

แยกจากตัวของกระต่าย ท าให้จังหวะการบีบตัวลดลง 

  (2)  ดอกมีกลิ่นหอมใช้แต่งกลิ่นได้ เคยใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรค และสงบประสาท เช่นเดียวกับต้น 

Tagetesminuta L. (T. glandiflora) ซึ่งมีน้ ามันหอมระเหย มีฤทธิ์สงบประสาท ลดความดันโลหิต ขยาย

หลอดเลือด หลอดลม และแก้อักเสบ (สมพร ภูติยานันต์. 2551) 

  2.2 การปลูกดาวเรือง 

 การปลูกดาวเรืองเป็นขึ้นตอนแต่การเตรียมแปลงปลูก การย้ายกล้ามาปลูกในแปลง รวมถึงการ

ปฏิบัติดูแล ขั้นตอนในการปฏิบัติดูแลมีดังนี้ 

   2.2.1 การเตรียมแปลงปลูก 

  ดินที่ที่จะใช้ปลูกดาวเรืองควรเป็นดินที่ระบายน้ าได้ดี เก็บรักษาความชื้นได้สูง และมีค่าความ

เป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6-5-7.5 ในขณะที่เตรียมดินนั้น ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปด้วย เพ่ือเมธาตุ

อาหารและปรับโครงสร้างให้ดินโปร่ง ควรขุดพลิกหน้าดินไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพ่ือท าลายเชื้อโรคและ

แมลงศัตรูพืช แปลงควรมีขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร ความยาวตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ จากนั้นจึง

ย่อยดินให้ละเอียดและปรับหน้าแปลงให้เรียบ แล้วจึงปลูกดาวเรืองโดยให้แต่ละแถวห่างกัน 30 ซ.ม และ
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ระยะระหว่างต้นห่างกัน 30 ซ.ม เช่นกัน ถ้าพ้ืนที่ปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ ให้เว้นทางเดินระหว่างแปลง

ประมาณ 80 ซ.ม แต่ถ้าเป็นที่ลุ่มและยกร่องปลูกก็ไม่ต้องเว้นทางเดินไว้ เพียงแต่เว้นขอบแปลงริมร่องน้ าไว้

เล็กน้อยเพ่ือใช้เป็นทางเดิน (สมเพียร เกษมทรัพย์. 2524) 

        2.2.2 วิธีการปลูก 

  (1) การเตรียมหลุมปลูกขุดหลุมในแปลงโดยให้หลุมห่างกัน 30 ซ.ม และแต่ละแถวห่างกัน 30 

ซ.ม รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตหรือปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราหลุมละ1 ช้อนชา แล้วเกลี่ยดินกลบ

ปุ๋ยเพื่อป้องกันไม่ให้รากดาวเรืองสัมผัสปุ๋ยโดยตรง 

  (2) การย้ายกล้าควรย้ายกล้าดาวเรืองในตอนเย็น ก่อนย้ายกล้ารดน้ าล่างหน้า 1 วัน หรือรดน้ า

ตอนเช้าแล้วย้ายกล้าตอนเย็น และควรใช้ช้อนปลูกขุดต้นกล้า เพ่ือให้ดินติดรากต้นกล้ามาด้วย ต้นกล้าจะได้

ไม่โทรมและตั้งตัวได้เร็ว 

  (3) การปลูกต้นกล้าปลูกต้นกล้าหลุมละต้น โดยฝังต้นกล้าลงในหลุมให้โคนต้นอยู่ระดับปาก

หลุมและกลบดินให้เสมอใบเลี้ยง จากนั้นจึงรีบรดน้ าให้ชุ่มตลอดเวลา 

  2.2.3 การปฏิบัติดูแลรักษา 

  (1) การให้น  า 

   ดาวเรืองเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ ามาก แต่ต้องการสม่ าเสมอ การให้น้ าควรค านึงถึงสภาพพ้ืนที่ 

โครงสร้างของดิน แหล่ง และปริมาณน้ า รวมถึงฤดูกาลผลิตด้วย  ปัจจุบันมีระบบการให้น้ าอยู่หลายวิธีซึ่ง

แล้วแต่ความสะดวก และเหมาะสม 

   - ระบบให้น  าในร่อง เป็นระบบที่เกษตรกรไทยรู้จักกันดี เป็นวิธีการที่ง่าย และลงทุนต่ า  

วิธีการนี้เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ราบเรียบ หรือมีระดับลาดเทเล็กน้อย และดินควรจะเป็นดินเหนียว หรือหรือ

ดินเหนียวปนดินร่วนก็ได้ นอกจากนี้สิ่งที่ส าคัญคือต้องมีปริมาณน้ ามากพอตลอดฤดูกาลปลูก และยังต้อง มี

แรงงานมากพออีกด้วย วิธีการนี้พืชจะได้รับน้ าเต็มที่ดูชุ่มชื้น แต่สิ่งที่ตามมาคือปริมาณวัชพืชที่จะเพ่ิมขึ้น

อย่างรวดเร็ว 

  - ระบบให้น  าแบบสปริงค์เกอร์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น จ าเป็นต้องลงทุนสูงขึ้น แต่จะเป็น

การลงทุนครั้งแรก  และใช้ได้ระยะยาว ประหยัดแรงงาน วิธีการนี้เหมาะสมส าหรับทุกพ้ืนที่ แต่ปัญหาจะ

เกิดขึ้นเนื่องจากมีความชื้นสูง ส่งเสริมการเข้าท าลายของโรค และแมลง และมีผลเสียต่อผลผลิตคือ 

เนื่องจากดอกดาวเรืองเป็นจ าพวกดอกซ้อน เมื่อดอกบาน จึงสามารถเก็บน้ าในดอกได้มาก ซึ่งจะส่งผลไปสู่

การเข้าท าลายของเชื้อราต่างๆ เช่น Botrytis เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการส่งเสริมปริมาณของวัชพืชอีก

ด้วย 
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  - ระบบให้น  าแบบน  าหยด เป็นระบบการให้น้ าแบบใหม่ที่เหมาะสมต่อการผลิตดอก

ดาวเรืองมากที่สุดและสามารถใช้ได้ทุกพ้ืนที่ ระบบนี้จ าเป็นต้องลงทุนสูงในช่วงแรก แต่สามารถใช้ได้ระยะ

ยาว และยังเป็นการประหยัดแรงงาน การให้น้ าแบบหยดนี้จะเป็นการควบคุมความชื้นในดินได้อย่างสมดุลย์

และเหมาะสม เนื่องจากความชื้นจะมีมากในส่วนของรากเท่านั้น ดังนั้นที่ผิวดินจึงแห้งซึ่งจะส่งผลให้ลด

ปัญหาการแพร่กระจายของโรคแมลง และวัชพืชได้ดี 
 

ตารางการให้น  าและใส่ปุ๋ยดาวเรือง 

การให้น้ าดาวเรืองหลังปลูก 

ช่วงการเจริญเติบโต ทุกๆ 7 วัน ให้น้ า 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 

ช่วงก่อนตัดดอก ควรให้น้ าก่อนการตัดดอก2วัน วันถัดไปหรือ

วันที่3จึงตัดดอก 

การให้น้ าก่อนการตัดดอก 

2 วัน จะได้ดอกใหญ่ไม่

เหี่ยวง่าย 

ช่วงระหว่างตัดดอก ทุกๆ2วัน (ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อม)  

 

                                  การให้ปุ๋ยดาวเรืองหลังการย้ายปลูก 

ระยะเวลาเริ่มให้ปุ๋ย    

ช่วงหลังย้ายปลูกฤดูหนาว ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตราผสม 1 กก/

น้ า 100 ลิตร 

ให้ปุ๋ยดอกดาวเรืองติดต่อกัน 

2 ครั้ ง โดยครั้ งที่  1 และ 2 

ห่างกัน 7-10 วัน 

ช่วงหลังย้ายปลูกฤดูฝน ปุ๋ยสูตร 15-0-0 อัตราผสม 1 กก/

น้ า 100 ลิตร 

 

ระยะเวลาเริ่มให้ปุ๋ยเม็ดตอนกลบโคนต้นดาวเรือง :5-10 วันหลังการให้ปุ๋ยน  าครั งที่ 2 

ช่วงกลบโคนต้น ปุ๋ยสูตร 15-15-

15 

20-25 กรัม โรยปุ๋ยรอบทรงพุ่ม พร้อมกับ

การท ารุ่น และก าจัดวัชพืช 
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ปุ๋ยสูตร 13-13-

21 

20-25 กรัม 

 

 ในช่างแรกคือตั้งแต่เริ่มปลูกถึงอายุ 7 วัน ควรรดน้ าวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็นหลังจากนั้นรดน้ า

วันละครั้งในตอนเช้าก็พอ และในช่วงที่ดอกเริ่มบานจะต้องระวังอย่าให้น้ าถูกดอกดาวเรือง เพราะจะท าให้

ดอกเสียหายและถูกเชื้อโรคเข้าท าลายได้ง่าย (สมเพียร เกษมทรัพย์. 2524) 

   

  (2) การใส่ปุ๋ย 

  เมื่อดาวเรืองมีอายุ 15 และ 25 วัน ควรใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนชาต่อหลุม และ

เมื่อดาวเรืองมีอายุ 35 และ 45 วัน ควรใส่ปุ๋ยสูตร15-24-12 อัตรา 1 ช้อนชาต่อหลุม เช่นกัน การใส่ปุ๋ย

ควรใส่ให้ห่างโคนต้นประมาณ 6 นิ้ว โดยฝังลงในดินประมาณครึ่งนิ้ว จากนั้นควรพรวนดินรอบ ๆ โคนต้น

และกลบโคนต้นไว้ การใส่ปุ๋ยทุกครั้งจะต้องรดน้ าให้โชกเสมอ 

  (3) การปลิดยอด  

  การปลิดยอด นิยมเรียกว่า การเด็ดตุ้ม หรือการแต่งตุ้ม ท าเพ่ือให้ดาวเรืองแตกพุ่มและจะท าให้

ดอกดาวเรืองมีขนาดใหญ่ การปลิดยอดนี้ควรท าเมื่อดาวเรืองมีอายุ 21-25 วัน ซึ่งเป็นระยะที่ดาวเรืองมีใบ

จริงขนาดใหญ่ประมาณ 4 คู่ และส่วนยอดมีใบเล็ก ๆ ประมาณ 1-2 คู่ วิธีการปลิดยอดท าได้โดยใช้มือซ้าย

จับใบคู่บนสุดที่ต้องการเหลือไว้ แล้วใช้มือขวาดึงส่วนยอดลงทางด้านข้าง เพ่ือให้ยอดหลุดออกมา ไม่ควร

เด็ดยอด เพราะจะท าให้ส่วนตาของยอดเหลือติดอยู่ ซึ่งจะเจริญเป็นดอกในภายหลัง ท าให้ดอกไม่เป็นไป

ตามก าหนด คือดอกบานไม่พร้อมกันและมีขนาดเล็ก ปกติดาวเรืองต้นหนึ่งควรไว้ดอกประมาณ 8 ดอก จึง

จะได้ดอกท่ีมีคุณภาพ 

  (4) การปลิดตาข้าง  

  หลังจากการปลิดตายอดประมาณ 1 สัปดาห์ ตาข้างจะเริ่มแตกขึ้นใหม่นั้น มียอดที่ยอดและมี

ตาข้างเจริญออกมาหรือยัง เมื่อดอกท่ียอดและมีตาข้างเจริญออกมาหรือยัง เมื่อดอกที่ยอดมีขนาดประมาณ

เท่าเมล็ดข้าวโพด ให้ปลิดตาข้างออกให้หมด เพ่ือไม่ให้ตาข้างเจริญเป็นดอกต่อไป ซึ่งจะท าให้ดอกที่ยอดมี

ขนาดใหญ่ ก้านดอกยาว และมีขนาดสม่ าเสมอ 

  (5) การเก็บดอก 

  การเก็บดอกจะเริมเก็บได้ประมาณ 60-70 วัน หลังการปลูกตามฤดู โดยเลือกเก็บดอกท่ีบานยัง

ไม่เต็มที่ 80-90 เปอร์เซ็นต์ เมื่อตัดก้านดอกให้รีดใบล่างออก และเหลือใบบนประมาณ 1-2 ใบ 
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 (6) การตัดดอก 

  ก่อนตัดดอกดาวเรืองเพ่ือน าไปจ าหน่ายประมาณ 2-3 วัน ควรใช้น้ าตาลทรายจ านวน15 ลิตร 

ฉีดพ่นใบดาวเรืองทั้งด้านบนและด้านล่าง จะท าให้ก้านดอกแข็งแรงขึ้น จากนั้นจึงทยอยตัดดอก อายุของ

ดาวเรืองที่สามารถตัดดอกขายได้คือประมาณ 55-65 วัน หรือให้สังเกตจากดอกที่ยังมีกลีบดอกตรงกลาง

เป็นสีเขียว อยู่ได้นานกว่าดอกที่บานทั้งหมด ในการตัดดอกนั้นควรตัดให้ชิดโคนกิ่งให้มากที่สุด จะท าให้

ก้านดอกท่ีติดมามีขนาดยาว 

 2.3 การขยายพันธุ์ดาวเรือง 

  2.3.1 การเพาะเมล็ด 

  เป็นวิธีการที่นิยมปฏิบัติกันและผลผลิตดีกว่าวิธีอ่ืน โดยน าเมล็ดดาวเรืองมาเพาะในกระบะหรือ

แปลงเพาะ 

 - การเพาะเมล็ดในกระบะ กระบะที่จะใช้เพาะอาจเป็นกระบะไม้หรือกระบะพลาสติกก็ได้ 

วัสดุเพาะประกอบด้วยขุยมะพร้าว ทราย ขี้เถ้าแกลบ ปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน 1:1:1:1 

 - การเพาะเมล็ดในแปลง แปลงที่จะใช้เพาะเมล็ดดาวเรือง ควรเป็นดินร่วนซุยและค่อนข้าง

ละเอียด ขุดแปลงกลับหน้าดินตากไว้ประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อฆ่าเชื้อโรคและแมลง จากนั้นน าปุ๋ยคอก(มูลโค 

มูลเป็ด มูลไก่ เป็นต้น ) มาผสมและคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ย่อยดินให้ละเอียดแล้วปรับหน้าแปลงให้เรียบ 

การเพาะเมล็ดในกระบะและในแปลง มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

 (1) ท าร่องบนวัสดุเพาะในกระบะหรือบนแปลงให้ลึกประมาณ 5 เซนติเมตร และให้แต่ละ

ร่องห่างกันประมาณ 5 ซ.ม 

 (2) หยอดเมล็ดดาวเรืองในร่อง ห่างกันประมาณ 3 -5 ซ.ม แล้วกลบร่องเพ่ือกลบเมล็ด

ดาวเรือง  

 (3) ให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ เศษฟาง หรือหญ้าแห้ง คลุมกระบะเพาะ เพ่ือป้องกันความ

เสียหายเนื่องจากฝนชะ แต่ถ้าเป็นฤดูหนาวก็ควรคลุมพลาสติกเช่นกัน เพื่อเพ่ิมความร้อนให้กับกระบะหรือ

แปลงเพาะ จะท าให้เมล็ดงอกได้ดีขึ้น หลังจากเพาะได้ประมาณ 3-5 วัน เมล็ดจะงอก และอีกประมาณ 10-

12 วัน จึงย้ายต้นกล้าไปปลูกได้ 

 2.3.2 การปักช า  

  เป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่สามารถท าได้อีกวิธีหนึ่ง แต่ไม่ค่อยนิยมมากนัก เนื่องจากได้จ านวนน้อย

และให้ผลผลิตต่ ากว่า ดอกมีขนาดเล็กกว่า สาเหตุที่ท ากันเพาะเป็นผลพลอยได้จากการเด็ดยอดทิ้ง ยอดที่

เด็ดทิ้งจะมีความยาว 1-2 นิ้ว แล้วน าไปปักช าที่ใช้คือขี้เถ้าแกลบ เพราะเก็บความชื้นได้ดีหลังจากเตรียม

แปลงหรือถุงหักช าแล้ว น ายอดดาวเรืองมาปักช า หากควบคลุมความชื้นได้ดี ยอดดาวเรืองจะออกราก
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ภายใน 3-4 วัน และถ้ามีการใช้ฮอร์โมนเร่งรากจะท าให้ดาวเรืองออกรากได้ดียิ่งขึ้น จากนั้นน าไปใว้ให้ถูก

แดดอีกประมาณ 3-4 วัน จึงสามารถย้ายไปปลูกยังแปลงปลูกได้ 

 2.4 โรคและแมลงศัตรูพืชของดาวเรือง 
 ในปัจจุบันได้มีการใช้ยาฆ่าแมลงอย่างแพร่หลาย ทั้งถูกบ้าง ผิดบ้าง แล้วแต่ประสบการณ์ และ

ความรู้ของผู้ใช้การใช้ยาฆ่าแมลงอย่างถูกวิธีจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการควบคุมแมลงการใช้สารเคมีที่มีความ

เข้มข้นมากเกินความจ าเป็นหรือมีความเข้มข้นน้อยเกินไปจะส่งผลต่อการดื้อยาของแมลงในอนาคต เมื่อ

แมลงเกิดการดื้อยาเกษตรกรก็จ าเป็นต้องใช้ สารเคมีเข้มข้นมากขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่งจะท าให้เป็นอันตรายต่อ

ร่างกาย และ ยังเป็นการเพ่ิมต้นทุนโดยใช่เหตุ 

 ดังนั้นการใช้อุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยลดอัตราการเข้าท าลายของแมลง จึงถูกพัฒนาขึ้น การใช้กาว

เหนียวดักแมลงโดยการป้ายลงบนแผ่น หรือกระป๋องสีเหลืองจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณ

ประชากรแมลงได้อีกทางหนึ่ง  และยังสามารถใช้เป็นตัววัดดัชนีการระบาดของแมลงได้อีกทางหนึ่งด้วย 

ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงสัตว์ และแมลงที่พบมากในแปลงดาวเรืองพร้อมกับวิธีการก าจัด  

( ผุสดี  สายชนะพันธ์ 2546 ) 

 ศัตรูดาวเรือง  

 (1) เพลี ยไฟ (Thrips) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : ThripspalmiKarny 

วงศ์ : Thripidae 

อันดับ : Thysanoptera 

 ความส าคัญและลักษณะการท าลาย   

  เพลี้ยไฟเป็นแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญชนิดหนึ่งของดาวเรือง แพร่ระบาดมากในช่วงฤดูร้อน เพลี้ย

ไฟ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ท าลายส่วนต่าง ๆ ของดาวเรือง โดยจะใช้ปากที่มีลักษณะคล้ายเข็ม (stylet) เขี่ย

เนื้อเยื่อพืชให้ช้ าแล้วดูดกินน้ าเลี้ยงจากเซลล์พืช อาการของดาวเรืองที่ถูกเพลี้ยไฟท าลายคือ ส่วนยอดใบจะ

หงิกงอ ส่งผลให้ดอกไม่พัฒนาและล าต้นแคระแกร็น หากเป็นช่วงที่พืชขาดน้ าแล้วไม่ท าการป้องกันก าจัดจะ

ท าให้พืชตายได้ นอกจากนั้นเพลี้ยไฟยังเป็นพาหะน าโรคไวรัส มาสู่ดาวเรืองอีกด้วย 
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การป้องกันก าจัดเพลี ยไฟแบบผสมผสาน   

 1. ควรท าการส ารวจบริเวณยอดของดาวเรืองบ่อย ๆ  เพ่ือเป็นการตรวจสอบปริมาณของ

เพลี้ยไฟ เพ่ือที่จะได้เลือกวิธีการป้องกันก าจัดอย่างถูกวิธี (Monitoring control) 

 2. ช่วงฤดูร้อนการให้น้ าแบบสปริงเกอร์ในแปลงปลูกจะช่วยลดปริมาณของเพลี้ยไฟลงได้ 

เพราะมีความชื้นในอากาศมากขึ้น (Physical control) 

 3. ใช้กับดักกาวเหนียวสีฟ้า หรือสีขาว จะช่วยลดปริมาณของเพลี้ยไฟลงได้ โดยใช้พลาสติกสี

ฟ้าหรือสีขาวขนาดกระดาษ A4 ทากาวเหนียว (มีขายทั่วไปตามร้านเคมีเกษตร) ติดเหนือทรง พุ่มต้น

ดาวเรืองอัตราการใช้ประมาณ 60-80 กับดักต่อไร่ (Mechanical control) 

               4. หากมีการส ารวจปริมาณของเพลี้ยไฟบริเวณยอดดาวเรืองแล้วพบว่า มีจ านวนประชากรของ

เพลี้ยไฟเฉลี่ยต่ าว่า 10 ตัวต่อยอด ให้เลือกใช้เชื้อราบูเวอเรีย (ชื่อการค้าบูเวอริน)อัตราตามฉลากแนะน า 

เพ่ือเป็นการลดการใช้สารเคมี (Biological control) 

 5. หากมีการส ารวจปริมาณของเพลี้ยไฟบริเวณยอดดาวเรืองแล้วพบว่า มีจ านวนประชากร

ของเพลี้ยไฟมากกว่า 10 ตัวต่อยอดหรือ เกิดการระบาดหนักจนไม่สามารถใช้วิธีการข้างต้นในการควบคุม

ไดอ้าจมีการใช้สารเคมีดังต่อไปนี้ (Chemical control) 

 (2) แมลงวันหนอนชอนใบ (Leaf minors) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Liriomyzahuidobrensis 

วงศ์ : Agromyzidae 

อันดับ : Diptera 

 ความส าคัญและลักษณะการท าลาย   

 แมลงวันหนอนชอนใบ เป็นแมลงขนาดเล็ก มีล าตัวสีด า มีแต้มสีเหลืองที่ข้างหน้าอก และส่วน

อกด้านบน ปีกใส ลักษณะการเข้าท าลายของแมลงวันหนอนชอนใบนั้นจะท าลายต้นดาวเรืองได้ 2 วิธีคือ 

การท าลายที่เกิดจากตัวเต็มวัย  โดยตัวเต็มวัยเพศเมีย จะใช้อวัยวะวางไข่แทงเข้าไปในเซลล์ผิวใบดาวเรือง 

เขี่ยให้เซลล์แตก แล้วหันมาใช้ปากดูดกินน้ าเลี้ยงเซลล์ การท าลายแบบนี้จะท าให้ใบดาวเรืองที่ถูกท าลาย

เกิดเป็นรอยเจาะเล็กๆ เป็นจุด ๆ นอกจากนั้นแมลงวันตัวเต็มวัยเพศเมียเมื่อถึงระยะวางไข่ จะใช้อวัยวะ

วางไข่แทงเข้าไปในเซลล์ผิวใบดาวเรือง และวางไข่ในรอยเจาะ 

 การเข้าท าลายจากหนอนชอนใบที่เกิดจากตัวหนอน เมื่อตัวหนอนฟักออกมาจากไข่ จะเจาะ

ทะลุออกทางด้านที่ไข่ฝังตัวในเซลล์ใบดาวเรือง และเข้าชอนไชกินน้ าเลี้ยงอยู่ใต้ผิวใบ ท าให้เกิดเป็นรอยทาง

คดเคี้ยวเป็นรูปต่าง ๆ การที่หนอนชอนใบกินน้ าเลี้ยงใต้ผิวเป็นรอยทาง ท าให้การสังเคราะห์แสงของต้น

ดาวเรืองลดลง ต้นพืชอ่อนแอ ไม่เจริญเติบโตตามปกติ ผลผลิตลดลง นอกจากนั้น รอยเจาะที่ผิวใบจะเป็น
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ช่องเปิดท าให้เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชเข้าท าลายซ้ า ท าให้ต้นดาวเรืองที่ถูกหนอนชอนใบลง

ท าลายมีอาการใบแห้งและตายในที่สุด (พันธิตร์ มะลิสุวรรณ. 2546) 

  

การป้องกันก าจัดแมลงวันหนอนชอนใบแบบผสมผสาน   

 1. ท าการส ารวจแปลงปลูกดาวเรืองบ่อย ๆ เพ่ือตรวจสอบประชากรของแมลงวันหนอนชอน

ใบโดยดูจากร่องรอยการท าลายที่เกิดจากตัวหนอน และร่องรอยการท าลายของแมลงวันหนอนชอนใบตัว

เต็มวัยเพศเมียที่ท าให้ใบเกิดเป็นรอยจุดเล็ก ๆ (Monitoring control) หากท าการส ารวจแล้วพบว่า

ร่องรอยการท าลายที่ชอนไชใบเป็นรอยคดเคี้ยวนั้นน้อยกว่า 10 รอยต่อต้นให้ใช้วิธีการป้องกันก าจัด

ดังต่อไปนี้ 

 2. ตัดแต่งใบ น าใบที่มีร่องรอยการท าลายไปเผาท าลาย เพ่ือท าลายไข่และตัวอ่อนของ

แมลงวันหนอนชอนใบ (Mechanical control) 

 3. รักษาความสะอาดบริเวณรอบแปลงปลูก ตัดแต่งท าลายวัชพืชที่อยู่รอบ ๆ แปลงปลูกเพ่ือ

เป็นการลดแหล่งหลบซ่อนตัวหนอนตัวเต็มวัยแมลงวันหนอนชอนใบ (Crop sanitation) 

 4. ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง โดยใช้พลาสติกสีเหลืองขนาดกระดาษ A4 ทากาวเหนียว (มี

ขายทั่วไปตามร้านเคมีเกษตร) ติดเหนือทรงพุ่มต้นดาวเรืองอัตราการใช้ประมาณ 60 -80 กับดักต่อไร่ ควร

ติดให้สูงจากทรงพุ่มประมาณ 30 เซนติเมตร เพ่ือควบคุมตัวเต็มวัยแมลงวันหนอนชอนใบที่เป็นแมลงบินได้ 

(Mechanical control) 

 5. ถ้าหากส ารวจแล้วพบว่าร่องรอยการท าลายของตัวหนอนแมลงวันหนอนชอนใบนั้นเฉลี่ย

มากกว่า 10 รอยต่อต้น หรือใช้วิธีการข้างต้นมาแล้วยังไม่สามารถควบคุมจ านวนประชากรของแมลงวัน

หนอนชอนใบได้ อาจเลือกการใช้สารเคมีเข้ามาควบคุมแมลงวันหนอนชอนใบ (Chemical control) 

(3) หนอนกระทู้หอม (Beet armyworm) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spodopteraexiuqua  (Hubner) 

วงศ์ : Noctuidae 

อันดับ : Lepidoptera 

ความส าคัญและลักษณะการท าลาย   

 ผีเสื้อหนอนกระทู้หอมจะวางไข่เป็นกลุ่มบนใบของดาวเรือง จ านวน 20 -80 ฟอง สีขาวขุ่น 

ปกคลุมด้วยขนสีขาวที่เป็นส่วนหนึ่งของขนจากส่วนท้องของแม่ผีเสื้อ เมื่อใกล้ฟักจะเป็นสีน้ าตาลอ่อน 

หนอนกระทู้หอมล าตัวอ้วน ผนังล าตัวเรียบ มีหลายสี เช่น เขียวอ่อน เทาปนด า น้ าตาลด า น้ าตาลอ่อน 

ด้านข้างจะมีแถบสีขาวพาดยาวตามล าตัว ด้านละแถบ จากส่วนอกจนถึงส่วนปลายสุดของล าตัว ตัวหนอน
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เมื่อฟักออกจากไข่จะท าลายดาวเรืองโดยกัดกินส่วนต่างๆ ของดาวเรือง สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะช่วงที่ดาวเรืองเริ่มออก หากปล่อยให้หนอนกระทู้หอมเข้าท าลาย จนดอกดาวเรืองบาน ตัวหนอน

กระทู้หอมจะกัดกินส่วนกลีบดอก ท าให้กลีบดอกร่วงสร้างความเสียหายอย่างมาก ซึ่งยากต่อการป้องกัน

และก าจัด เนื่องจากตัวหนอนอยู่ภายในดอกดาวเรืองท าให้ยากต่อการสัมผัสสารเคมี 

การป้องกันก าจัดแบบผสมผสาน   

 วิธีการป้องกันก าจัด ท าเช่นเดียวกับการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ผัก 

(4) ไรแดง (Red spider mite) 

 ความส าคัญและลักษณะการท าลาย   

 พบมากในช่วงฤดูร้อน อากาศร้อนจัด พบมากในบริเวณใต้ใบ และจะลามไปทั้งแปลง ไรแดงมี

รูปร่างคล้ายกับแมงมุม ขนาดเล็กมาก สีแดง ชอบอยู่กันเป็นกลุ่ม หากมีปริมาณมากจะสร้างเส้นใยคล้าย

แมงมุม คลุมทั้งต้นทั้งใบ ไรแดงจะใช้ปากท่ีเป็นแบบเจาะดูด เจาะดูดกินเซลล์ใบพืชและเซลล์ดอกพืช ท าให้

ใบหงิกงอ ท าให้สีดอกมีสีซีด 

  การป้องกันก าจัดไรแดงแบบผสมผสาน   

 1. เข้าส ารวจต้นดาวเรืองบ่อยๆ เพ่ือส ารวจปริมาณไรแดง โดยไรแดงให้ส ารวจบริเวณยอด

และใต้ใบดาวเรือง  (Monitoring control) หากท าการส ารวจพบว่ามีไรแดงเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ตัวต่อต้น 

ให้ใช้วิธีการป้องกันก าจัดดังต่อไปนี้  (พนัธิตร์ มะลิสุวรรณ. 2546) 

 2. ตัดแต่งใบที่มี ไรแดงอาศัยออกไปเผาท าลายเพ่ือลดปริมาณประชากรของไรแดง 

(Mechanical control) 

 3. หากส ารวจแล้วพบว่ามีไรแดงเฉลี่ยมากกว่า 10 ตัวต่อต้นหรือมีไรแดงมากจนไม่สามารถ

ควบคุมได้ อาจใช้วีการควบคุมโดยการใช้สารเคมี โดยช่วงเวลาการพ่นสารเคมีควรเป็นช่วงสายและช่วงบ่าย

จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด (Chemical control) สารเคมีที่แนะน าควรใช้สลับกันดังนี้ 

2.13.2 โรคของดาวเรือง  

(1) โรคเหี่ยวเขียว Ralstoniasolanacearum 

 สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstoniasolanacearum 

 ลักษณะอาการ 

 โรคเหี่ ยวเขียว หรือโรคเหี่ ยวจากเชื้ อแบคที เรีย  (Bacteria wilt ) ที่ เชื้ อสาเหตุ โรค 

Ralstoniasolanacearumเป็นโรคที่สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับดาวเรือง ท าให้ต้นดาวเรืองเหี่ยวลู่

ลงมาทั้งต้นในขณะที่ใบยังเขียวอยู่ การพัฒนาของโรคจะเร็วมาก สามารถแพร่กระจายได้ดีทางน้ าและติดไป

กับอุปกรณ์ทางการเกษตรต่าง ๆ เช่น การใช้กรรไกรตัดกิ่งตัดกิ่งที่เป็นโรคออก แล้วอย่าน ากรรไกรตัดกิ่งอัน
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เดียวกันไปตัดแต่งกิ่งของต้นปกติ ท าให้ต้นปกติติดเชื้อได้การเดินย่ าแปลงที่เป็นโรค เชื้อสาเหตุสามารถติด

มากับดินที่ติดอยู่กับรองเท้าได้ เมื่อเดินเข้าไปในแปลงที่ไม่เป็นโรคเหี่ยว เชื้อสามารถแพร่กระจายได้  

 การเข้าท าลายพืชและการแพร่กระจายของเชื อ R.  solanacearum 

 เมื่อเชื้อ ถูกพาให้ระบาดไปและพบกับต้นดาวเรือง เชื้อจะเข้าสู่ทางบาดแผลและช่องเปิดตาม

ธรรมชาติที่พืชมีอยู่ เช่น รากเชื้อจะเข้าไปเจริญในท่อน้ า (Xylem) เชื้อจะเพ่ิมจ านวนและแพร่ไปตามส่วน

ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เซลล์ของเนื้อเยื่อพืชจะถูกท าลายจนเกิดช่องว่างมีเซลล์ของเชื้อและสารเมื อกซึ่งเป็น

สาร extracellular polysaccharide (EPS) ที่มีความหนืดสูงอยู่มากมายในท่อน้ าท่ออาหาร ท าให้เกิดการ

อุดตันภายในท่อน้ าท่ออาหาร (Husain and Kelman,1985) 

 การตรวจสอบสาเหตุโรคเหี่ยวของดาวเรืองท่ีเกิดจากเชื อแบคทีเรีย 

 ให้น าเอาต้นพืชที่แสดงอาการเหี่ยว แต่ไม่แน่ใจสาเหตุที่แท้จริงมาตรวจสอบ โดยตัดส่วนเหนือ

ดิน ตัดใบทิ้ง น าลงไปแช่ในภาชนะใสที่บรรจุน้ าสะอาดเป็นเวลาประมาณ 2 -3 นาที ถ้าอาการเหี่ยวของ

ดาวเรืองที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย จะมีเมือกสีขาวขุ่น ไหลลงมาตามน้ าเป็นสาย ถ้าไม่มีเมือกสีขาวขุ่นไหลลง

มาอาจจะวินิจฉัยได้ว่า เป็นอากาศเหี่ยวที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ 

 การป้องกันก าจัดโรคเหี่ยวเขียวแบบผสมผสาน 

 1. หมั่นส ารวจต้นดาวเรืองในแปลงปลูก เพ่ือตรวจติดตามการเกิดโรคเหี่ยวเขียว  

( Monitoring control) หากพบอาการเหี่ยวของต้นดาวเรืองควรน ามาตรวจสอบหาสาเหตุโรคเหี่ยว

เบื้องต้นด้วยวิธีดังที่กล่าวมาข้างต้น 

 2. ถ้ามีต้นที่แสดงอาการเหี่ยว ควรถอนต้นให้ติดรากขึ้นมาแล้วน าออกนอกแปลงปลูก ระวัง

อย่าให้ดินร่วงลงพ้ืนเพราะเชื้อสามารถอาศัยอยู่ในดินได้ แล้วน าไปเผาท าลาย เพ่ือลดการระบาดของเชื้อที่

อยู่ในล าต้น (Mechanical control) 

 3. ก่อนการปลูกดาวเรืองครั้งต่อไป ควรไถพรวนผลิกดินตากแดด ประมาณ 2 สัปดาห์ เพ่ือ

เป็นการลดปริมาณเชื้อสาเหตุของโรคเหี่ยวเขียว (Mechanical control) 

 4. หลังจากการไถดินแล้วอาจท าการอบดินด้วยปูนโดโลไมท์ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ผสม

คลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ท าการลดน้ าเพ่ือให้ความชุ่มชื้นกับดินหลังจากนั้นใช้พลาสติกคลุมแปลงคลุมแปลง

ทิ้งไว้ 15 วัน จากการทดลองในห้องปฏิบัติการผลปรากฏว่าสามารถช่วยฆ่าเชื้อสาเหตุโรคพืชที่อาศัยอยู่ใน

ดินได้(Mechanical control) 

 5. ควรท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ ใช้ในการเกษตรเช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดกิ่ง ด้วย

แอลกอฮอล์  70 เปอร์เซ็นต์  เพ่ือฆ่าเชื้อสาเหตุของโรคที่ติดมากับอุปกรณ์ทางการเกษตร (Crop 

sanitation) 
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 6. เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองที่ได้คุณภาพ ปราศจากโรคที่ติดมากับเมล็ดและ เลือกสายพันธุ์

ดาวเรืองท่ีต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียว “AFM” (Cultural control) 

 7. การเพ่ิมเชื้อจุลินทรย์ที่มีประโยชน์ เช่นเชื้อปฏิปักษ์ บาซิลลัส ซับทิลิส (ชื่อการค้า ลาร์

มิน่า) เพ่ือช่วยควบคุมโรคในดิน (Biological control)  

 8. หากวิธีการดังกล่าวข้างต้น ยังไม่สามารถควบคุมโรคเหี่ยวเขียวได้ อาจเลือกใช้สารเคมีควร

ผสมตามอัตราส่วนที่แนะน าราดบริเวรหลุมที่ถอนต้นดาวเรืองที่แสดงอาการเหี่ยวออกไปแล้ว เพ่ือเป็นการ

ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย แพร่กระจายไปยังบริเวณอ่ืน ๆ ของแปลงปลูก (Chemical control) 

(ทวีพงศ์   สุวรรณโร. 2545) 

 (2) โรคเหี่ยวเหลือง Fusarium sp. 

   สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum 

  ลักษณะอาการ 

  อาการเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา ฟิวซาเรี่ยม นั้นจะปรากฏอาการช้ากว่าเชื้อแบคทีเรีย ดาวเรือง

มักจะแสดงอาการใบเหลืองร่วมด้วย จะเกิดการชะงักการเจริญเติบโต และใบเหี่ยว โดยระยะแรกจะเหี่ยว

ชั่วคราว คือจะแสดงอาการใบเหี่ยวเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่แดดร้อน พอผ่านกลางคืน ตอนเช้าจะฟ้ืนตัว 

เป็นเช่นนี้ระยะหนึ่ง ต่อมาดาวเรืองจะแสดงอาการเหี่ยวอย่างถาวร จะยืนต้นทั้งเหี่ยวและแห้งตายในที่สุด 

การสังเกตุ บริเวณโคนต้นจะเป็นแผลสีน้ าตาล ถ้าถอนต้นขึ้นมาให้สังเกตุที่รากรากจะมีการเน่าร่วมด้วย ถ้า

ท าการผ่ากลางต้นดาวเรืองจะพบว่าบริเวณท่อน้ า ท่ออาหารจะถูกท าลายเป็นแผลสีน้ าตาล 

 การป้องกันก าจัดโรคเหี่ยวเหลืองแบบผสมผสาน 

 ท าการป้องกันก าจัดคล้ายกับโรคเหี่ยวเหลือง ยกเว้นเรื่องการใช้สารเคมีก าจัดโรคพืช 

 1. หมั่นส ารวจต้นดาวเรืองในแปลงปลูก เพ่ือตรวจติดตามการเกิดโรคเหี่ยวเหลือง ( 

Monitoring control) หากพบอาการเหี่ยวของต้นดาวเรืองควรน ามาตรวจสอบหาสาเหตุโรคเหี่ยวเบื้องต้น 

โดยตัดส่วนเหนือดิน ตัดใบทิ้ง น าลงไปแช่ในภาชนะใสที่บรรจุน้ าสะอาดเป็นเวลาประมาณ 2 -3 นาที ถ้า

อาการเหี่ยวของดาวเรืองที่เกิดจากเชื้อรา (โรคเหี่ยวเหลือง) จะไม่มีเมือกสีขาวขุ่น ไหลลงมาตามน้ าเป็นสาย 

ถ้าไม่มีเมือกสีขาวขุ่นไหลลงมาอาจจะวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคเหี่ยวเหลือง (ควรท าการส่งตรวจสอบใน

ห้องปฏิบัติการอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่า เป็นโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อราฟิวซาเรี่ยม) 

 2. ถ้ามีต้นที่แสดงอาการเหี่ยว ควรถอนต้นให้ติดรากข้ึนมาแล้วน าออกนอกแปลงปลูก ระวัง

อย่าให้ดินร่วงลงพ้ืนเพราะเชื้อสามารถอาศัยอยู่ในดินได้ แล้วน าไปเผาท าลาย เพ่ือลดการระบาดของเชื้อที่

อยู่ในล าต้น (Mechanical control) 
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 3. ก่อนการปลูกดาวเรืองครั้งต่อไป ควรไถพรวนผลิกดินตากแดด ประมาณ 2 สัปดาห์ เพ่ือ

เป็นการลดปริมาณเชื้อสาเหตุของโรคเหี่ยวเหลือง (Mechanical control) 

 4. หลังจากการไถดินแล้วอาจท าการอบดินด้วยปูนโดโลไมท์ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ผสม

คลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ท าการลดน้ าเพ่ือให้ความชุ่มชื้นกับดินหลังจากนั้นใช้พลาสติกคลุมแปลงคลุมแปลง

ทิ้งไว้ 15 วัน จากการทดลองในห้องปฏิบัติการผลปรากฏว่าสามารถช่วยฆ่าเชื้อสาเหตุโรคพืชที่อาศัยอยู่ใน

ดินได้(Mechanical control) 

 5. ควรท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรเช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดกิ่ง ด้วย

แอลกอฮอล์  70 เปอร์เซ็นต์  เพ่ือฆ่าเชื้อสาเหตุของโรคที่ติดมากับอุปกรณ์ทางการเกษตร (Crop 

sanitation) 

 6. เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองที่ได้คุณภาพ ปราศจากโรคที่ติดมากับเมล็ดและ เลือกสาย

พันธุ์ดาวเรืองท่ีต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลือง “AFM” (Cultural control) 

 7. หากวิธีการดังกล่าวข้างต้น ยังไม่สามารถควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองได้ อาจเลือกใช้สารเคมี

ควรผสมตามอัตราส่วนที่แนะน าราดบริเวรหลุมที่ถอนต้นดาวเรืองที่แสดงอาการเหลืองออกไปแล้ว เพื่อเป็น

การป้องกันเชื้อรา แพร่กระจายไปยังบริเวณอ่ืน ๆ ของแปลงปลูก (Chemical control)                                                                

 (3) โรคใบจุด อัลเทอนาเรีย(Alternaria) 

 สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อรา Alternaria sp. 

 ลักษณะอาการ 

 จะพบว่าบริเวณส่วนใบของดาวเรืองเป็นจุดค่อนข้างกลม ภายนอกจะเป็นจุดสีม่วงเข้มภายใน

จะเป็นจุดสีน้ าตาลอ่อน หากเกิดการระบาดมากจะท าให้พืชสังเคราะห์แสงได้น้อยลง ส่งผลให้ต้นโทรมอย่าง

รวดเร็ว ท าให้ดอกเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ พบว่าเชื้ออัลเทอนาเรียสามารถเข้าท าลายส่วนของล าต้นของ

ดาวเรืองได้อีกด้วย โดยลักษณะอาการจะคล้ายกับที่เกิดบริเวณใบ คือ เป็นจุดภายนอกค่อนข้างกลม 

ภายในจุดสีน้ าตาลอ่อน ชื่อของโรคนี้อาจเรียกแตกต่างกันไปตามส่วนของดาวเรืองที่เกิดอาการ เช่นโรคเกิด

ที่ใบเรียก ใบจุด (leaf spot)โรคเกิดที่ล าต้น เรียกล าต้นจุด (stem spot) (ทวีพงศ์   สุวรรณโร. 2545) 
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การป้องกันก าจัดโรคใบจุดอัลเทอนาเรียแบบผสมผสาน 

 1. หมั่นส ารวจต้นดาวเรืองในแปลงปลูก เพ่ือตรวจติดตามการเกิดโรคใบจุด ( Monitoring 

control) 

 2. ท าการตัดแต่งทรงพุ่มให้ดูโปร่งเสมอเพื่อลดการสะสมของโรคใบจุด ถ้าหากใบแสดงอาการ

ของโรคใบจุดไม่มาก สามารถใช้แรงงานจัดการได้ ให้รีบตัดแต่งใบท่ีแสดงอาการของโรคออกจากแปลงปลูก

น าไปเผาท าลาย เพ่ือลดการระบาดของโรค เพราะส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราที่เรียกว่าสปอร์ สามารถ

เจริญเติบโตและปลิวไปตามลมได้ ( Mechanical control) 

 3. เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองที่มีคุณภาพดี “ AFM” ที่ไม่มีความเสี่ยงของโรคที่ติดมากับ

เมล็ด (seed borne disease) (Cultural control) 

 4. หากการใช้วิธีต่าง ๆ ดังกล่าวยังไม่สามารถควบคุมโรคใบจุดได้ อาจเลือกการใช้สารเคมีท า

การฉีดพ่น เพ่ือให้สามารถควบคุมโรคใบจุดได้อย่างทันเวลา โดยเลือกใช้สารเคมีตามตารางดังต่อไปนี้ 

 ( Chemical control) 

 

2.5วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกับการใช้ประโยชน์ 
ปัจจุบันเกษตรกรไทยในแต่ละพ้ืนที่สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้มากมายหลายชนิด

นอกเหนือจากผลผลิตที่ได้ ยังมีสิ่งที่ตกค้างหรือผลพลอยได้จากการผลิตพืชนั้น ๆ เป็นจานวนมาก ไม่ว่าจะ
เป็นซากของต้นพืชและเศษพืชที่ถูกเก็บเกี่ยวผลผลิตออกแล้ว เช่น ต้นข้าวโพด ข้าว และถั่วต่าง ๆหรือส่วน
ของผลผลิตที่ผ่านการตัดแต่งให้มีคุณภาพลและเกรดตรงตามมาตรฐานการจาหน่าย เช่น เศษใบพืช ซัง
ข้าวโพด เปลือกถั่ว และเศษฝักมะขาม เป็นต้น ซึ่งในปีหนึ่ง ๆ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเหล่านี้ 
เกษตรกรส่วนใหญ่มักละเลย และปล่อยทิ้งให้เสียประโยชน์ และมิได้คืนสิ่งที่เหล่านี้กลับให้แก่ผืนดินที่ทา
การผลิตพืชนั้น ๆ 
การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นวัตถุดิบได้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
1. ใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลายชนิด ที่เป็นผลพลอยได้จากการปลูก 
พืช ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ สามารถนามาใช้เป็นอาหารแก่สัตว์เลี้ยงได้ เช่น ฟางข้าว ต้นข้าวโพด และ 
ชานอ้อย เป็นต้น ดังตารางที่ 2.1 
2. ใช้เป็นวัสดุบารุงดินและพืช เช่น การไถกลบตอซังข้าว ถั่วและพืชเศรษฐกิจอ่ืนลงดินเพ่ือ 
บารุงดิน การใช้เศษพืชฝังกลบลงในหลุมปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เป็นต้น 
3. ใช้ในการผลิตเป็นปุ๋ยหมักเพ่ือปรับปรุงดินและบารุงพืชที่ปลูก ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ 
ศึกษาถึงการใช้วัสดุเหลือใช้ต่างๆ มาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก เช่น การใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวกับผัก  
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(สมถวิล  รุ่งศิรินันท์พร, 2545) ใช้กากตะกอนน้าเสีย กากละหุ่ง ฮิวมัส และปุ๋ยหมักฟางข้าว เป็นแหล่งปุ๋ย
ไนโตรเจนสาหรับปลูกข้าว (ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา และคณะ, 2545) และการใช้ปุ๋ยหมักจากมูลฝอย
เทศบาลเพ่ือปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินชุดโคราช (ธรรมเรศ เชื้อสาวถี และวิทยา ตรีโลเกศ,2545) 
เป็นต้น 
4. ใช้ผลิตพลังงานชีวมวลและผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น แกลบดิบนามาเผาถ่าน และผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้
วัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกพืช เช่น แกลบ ชานอ้อย มันสาปะหลัง ผักตบชวามาผลิตถ่านอัดแท่งหรือ
เชื้อเพลิงเขียวอัดแท่ง การใช้เศษพืชผลิตเอธานอลและพลังงานชีวมวล ซึ่งมีเศษวัสดุเหลือใช้หลายชนิด
สามารถนามาใช้เป็นพลังงานชีวมวลได้ 

สภาพปัญหาจากการทิง้วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ปัจจุบันการผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ล้วนแต่มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่ต้องหาซื้อมาจาก 
ภายนอก ซึ่งมีทั้งท่ีผลิตจากประเทศไทยและจากต่างประเทศ เป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินตรา 
ให้แก่ชาวต่างชาติในแต่ละปีเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปุ๋ยเคม ีและสารเคมีในการป้องกันกาจัด 
ศัตรูพืช ประกอบกับปัจจุบันการขาดทรัพยากรป่าไม้ ถ่าน ฟืนหาได้ยาก และน้ามันเชื้อเพลงมีราคาแพง 
ขึ้น อย่างไรก็ตาม การทาการเกษตรของเกษตรกรไทยยังคงมีการปล่อยกองทิ้ง หรือเผาทาลายวัสดุเหลือ 
ใช้ทางการเกษตร ซ่ึงการทิ้งหรือเผาทาลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่าง ๆ นับว่า เป็นการทาลาย 
สภาพแวดล้อมอย่างมาก เพราะก่อให้เกิดภาวะมลพิษท้ังทางดิน น้า และอากาศ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ 
ระบุว่า ค่าการปลดปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM10 จากการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมี 
ค่า 7 กิโลกรัมทุก 1,000 กิโลกรัมของเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ถูกเผาไหม้ โดยผลกระทบ 
ทางด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันพิษ (ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร และคณะ, มปป.) อีกท้ังยังทาให้ 
บ้านเรือนไม่น่าอยู่อาศัย ทัศนียภาพไม่น่าดู เป็นการทาลายการท่องเที่ยวของชุมชน อีกท้ังยังเป็นแหล่ง 
สะสมโรคและแมลงที่เป็นศัตรูต่อมนุษย์ สัตว์และพืชอีกด้วย 
การผลิตและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมัก 
  ความจ าเป็นในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

ประเทศไทยยังไม่มีแหล่งวัตถุดิบที่จะน ามาผลิตปุ๋ยเคมีในเชิงพาณิชย์ได้จึงท าให้ต้องนาเข้าปุ๋ยเคมี
จากต่างประเทศเป็นหลัก โดยในช่วงปี 2537-2546 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรได้เพ่ิมข้ึนจาก 3.39 
ล้านตันในปี 2537 เป็น 3.95 ล้านตันในปี 2546 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้
ปุ๋ยเคมีในการเกษตรพบว่า ส่วนใหญ่ปัจจัยด้านราคาปุ๋ยเคมี ราคาผลผลิต พ้ืนที่เพาะปลูก8ปริมาณผลผลิต 
และผลการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสิ่งเอ้ืออานวยที่เกื้อกูลต่อการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชเป็น
ตัวก าหนด และความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชโดยรวมนับแต่ปี 2546-2550 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดย
ตลอด ซึ่งพืชที่มีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีมากที่สุด คือ ข้าวนาปี รองลงมาคือ ไม้ผลและไม้ยืนต้น พืชไร่ ข้าว
นาปรัง และผัก ไม้ดอกและไม้ประดับ ตามลาดับ (พรรณพิมล ฉัตราคม,มปป.)อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเป็น
ภาวะที่ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง และกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงท าให้ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีแนวโน้ม
เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยมีวัตถุดิบทางการเกษตรที่เป็นผลพลอยได้จากการเกษตรหรือวัสดุ
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เหลือใช้ทางการเกษตรมาก เพียงพอที่จะนามาใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ รวมทั้งเกษตรกรสามารถผลิตขึ้น
ใช้เองได้โดยใช้วัตถุดิบในไร่นา ดังนั้น การท าการเกษตรของไทยจึงมีศักยภาพที่เอ้ือต่อการผลิตและการใช้
ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงบ ารุงดินและพืช เพ่ือเป็นการทดแทนการนาเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ 
เป็นการประหยัดและลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง 
ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยธรรมชาติ ชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการนาเอาเศษซากพืช เช่นฟาง
ข้าว ซังข้าวโพด ต้นถั่ว หญ้าแห้ง ผักตบชวา ของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนขยะมูลฝอย
ตามบ้านเรือนมาหมักร่วมกับมูลสัตว์ ปุ๋ยเคมีหรือสารเร่งจุลินทรีย์ เมื่อหมักโดยใช้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว เศษ
พืชจะเปลี่ยนสภาพจากของเดิมเป็นผงเปื่อยยุ่ยสีน้าตาลปนดานาไปใส่ในไร่นาหรือพืชสวน เช่นไม้ผล พืชผัก 
หรือไม้ดอกไม้ประดับได้ (สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มปป.)ปุ๋ยหมักมีประโยชน์มากมาย
ในการทาการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการผลิตพืช ดังนี้(สุพจน์ ชัยวิมล, 2544; กรมพัฒนาที่ดิน, 
2546; สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มปป.) 

1. ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินโดยจะเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุ 
อาหารรอง และจุลธาตุ ช่วยดูดยึดและเป็นแหล่งเก็บธาตุอาหารในดินไม่ให้ถูกชะล้างสูญเสียไปได้ง่าย 
และปลดปล่อยออกมาให้พืชใช้ประโยชน์ทีละน้อย และสม่ าเสมอ 

2. ช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ทาให้ดินร่วนซุย การระบายน้าและอากาศ และการ 
อุ้มน้าของดินดีขึ้น รากพืชแพร่กระจายได้ดี อีกท้ังยังช่วยเปลี่ยนสภาพของดินจากดินเหนียวหรือดิน 
ทรายให้เป็นดินร่วนทาให้สะดวกในการไถพรวน (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มปป.) 

3. ช่วยลดการจับตัวเป็นแผ่นแข็งของหน้าดินทาให้การงอกของเมล็ด หรือการซึมของน้าลงไป 
ในดินสะดวกข้ึน ตลอดจนช่วยลดการไหลบ่าของน้ าเวลาฝนตก 

4. ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 
5. ช่วยเพิ่มแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดิน ท าให้ปริมาณและกิจกรรมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ใน 

ดินเพิ่มขึ้น 
6. ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมโดยเป็นการน าเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือทิ้งแล้วกลับมาใช้เป็น 

ประโยชน์ได้อีก 
7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีและสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ (สานักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ, มปป.) 
8. ช่วยกระตุ้นให้ธาตุอาหารพืชในดินบางชนิดที่ละลายน้ายากให้ละลายน้าง่าย เป็นอาหาร 

ให้แก่พืชได้ดีขึ้น (สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มปป.) 9 
9. ไม่เป็นอันตรายต่อดิน แม้จะใช้ในปริมาณมาก ๆ ติดต่อกันนาน ๆ (สานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ, มปป.) 
10. ช่วยปรับสภาพแวดล้อม เช่น กาจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชน้าทั้งหลายให้หมดไป (สานัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มปป.) 
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วัสดุที่ใช้ท าปุ๋ยหมัก 
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมากมายหลายชนิดที่สามารถนามาทาเป็นปุ๋ยหมักได้ในท้องถิ่น หาก 

มีมากพอควรนามาใช้ทาปุ๋ยหมัก อาจใช้เศษพืชเพียงชนิดเดียวหรือหลาย ๆ ชนิดผสมกันก็ได้ วัสดุเหลือ 
ใช้ทางการเกษตรที่สามารถนามาทาเป็นปุ๋ยหมักสามารถจาแนกได้ ดังนี้ (สุพจน์ ชัยวิมล, 2544) 

1. เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ได้แก่เศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากไร่นา เช่น ฟางข้าว ต้นข้าวโพด 
ต้นถั่วต่าง ๆ เศษวัชพืช ซังข้าวโพด ใบอ้อย ต้นปอ เศษกก ใบไม ้ฯลฯ 

2. เศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่น กากอ้อย กากสับปะรด กากมันสาปะหลัง 
แกลบ ขี้เลื่อย ขุยมะพร้าว เปลือกผลไม้ กากปลาจากโรงงานน้าปลา ตลอดจนเศษเนื้อ ต่าง ๆ เป็นต้น 

3. เศษขยะที่มีอยู่แล้วทุกครัวเรือน 
4. วัชพืชน้า เช่น ผักตบชวา จอก แหน และ สวะในแม่น้าลาคลอง 
5. มูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ตลอดจน หน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
6. ปุ๋ยเคมีท่ีมีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ เพ่ือใช้เร่งให้เศษพืชสลายตัวเป็นปุ๋ยหมักได้เร็ว 

ยิ่งขึ้น 
7. สารเร่งประเภทจุลินทรีย์ (สารตัวเร่งสาหรับผลิตปุ๋ยหมัก) เพ่ือช่วยย่อยให้เศษพืชสลายตัวเป็น

ปุ๋ยหมักได้เร็วขึ้น เช่น สารเร่งซุปเปอร ์พด.1 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุ
เหลือใช้จากการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็ว
และมีคุณภาพสูงขึ้น ประกอบด้วยเชื้อรา และแอคติโนมัยซีสที่ย่อยสารประกอบเซลลูโลส และแบคทีเรียที่
ย่อยไขมัน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ผลิตขึ้นเพ่ือส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักของเกษตรกรและผู้สนใจ (ส านักนิเทศ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน, 2550) 
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2.5 ผักกาด 
 

 

ภาพที่ 2 ผักกาด  

         ที่มา: https://www.google.co.th.  ค้นเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2559 

ชื่อวิทยาศาสตร์         Brassica pekinensis 

ชื่อสามัญ                   Chinese Cabbage 

วงศ์                      Cruciferae 
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ชื่ออ่ืนๆ                 ผักกาดขาวปลี แปะฉ่าย แปะฉ่ายลุ้ย 

  

 

        2.5.1 ลักษณะ  

 ผักกาดขาวปลีเป็นผักที่มีอายุปีเดียว ผักกาดขาวขึ้นได้ในดินเกือบทุกประเภท ชอบดินร่วนที่มี

ความอุดมสมบูรณ์สูง ในดินต้องชื้นตลอดฤดูปลูก ผักกาดขาวปลีต้องการน้ ามากสม่ าเสมอ และควรพรวน

ดินบ่อยๆ ในระยะที่เริ่มเข้าปลี ในประเทศไทยสามารถปลูกได้ตลอดปี และปลูกได้ผลดีที่สุดอยู่ในช่วงเดือน

ตุลาคม – กุมภาพันธ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร. 2550) 

      2.5.2 ผักกาดขาวที่นิยมปลูกมี 3 ชนิดคือ 

  (1) พันธุ์เข้าปลียาว มีลักษณะสูง รูปไข่ เช่นพันธุ์ ผักกาดโสภณ ผักกาดขาวปลีฝรั่ง 

  (2) พันธุ์เข้าปลีกลมแน่น ลักษณะทรงสั้น อ้วนกลมกว่า 

  (3) พันธุ์ เข้าปลีหลวมหรือไม่ห่อปลี  ใช้ปลูกอยู่ทั่ วไปในบ้านเรา เช่น ผักกาดขาวใหญ่ 

ผักกาดขาวธรรมดา เหมาะส าหรับปลูกในเขตที่ฝนตกชุก 

 2.5.3 คุณค่าทางอาหาร 

  ผักกาดขาวมีสารอาหารต่าง ๆ ค่อนข้างครบ เช่น โปรตีน ไขมัน น้ าตาล ที่ส าคัญคือผักกาดขาว

มีแคลเซี่ยมและวิตามินซีในปริมาณสูง ซึ่งแคลเซียมนอกจากจะมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง

แล้ว ยังท าให้กล้ามเนื้อท างานเป็นปกติ ปัจจุบันยังพบว่า แคลเซียมมีบทบาทในการลดความดันโลหิตสูง 

และป้องกันมะเร็งในล าไส้อีกด้วย ส่วนวิตามินซีจะมีบทบาทในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างความ

แข็งแรงของผนังหลอดเลือด ป้องกันเลือดออกตามไรฟัน ป้องกันมะเร็ง และก าจัดสารพิษและโลหะหนัก

ให้แก่ร่างกาย 

 2.5.4 สารส าคัญท่ีพบ 

 ในหัวผักกาดขาวสดส่วนที่ใช้เป็นอาหารได้ 100 กรัม มีน้ า 91.7 กรัม โปรตีน 0.6 กรัม 

คาร์โบไฮเดรต 5.7 กรัม ความร้อน 250,000 แคลอรี่ เส้นใยหยาบ 0.8 กรัม ash 0.8 กรัม คาโรทีน 

(Carotene) 0.02 มก.วิตามินบีหนึ่ง 0.02 มก. วิตามินบีสอง 0.04 มก. กรดนิโคตินิค (Nicotinic acid) 0.5 

มก. วิตามินซี 30 มก. แคลเซียม 49 มก. ฟอสฟอรัส 34 มก. เหล็ก 0.5 มก. โปแทสเซียม 196 มก.ซิลิกอน 

0.024 มก. แมงกานีส 1.26 มก. สังกะสี 3.21 มก. โมลิบดีนัม 0.125 มก. โบรอน 2.07 มก.ทองแดง 0.21 

มก. นอกจากนี้ ยั งมีกลู โคส (Glucose) ซู โครส (Sucross) Fructose Coumaricacid,Ferulic acid, 

Gentisic acid, Phenylpyruvic acid และกรดอะมิ โนหลายชนิดเมล็ด มีไขมัน เช่น : -Erucic acid, 
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Linolenic acid และ Glycerol sinapateเป็นต้น น้ ามันหอมระเหยที่ส าคัญคือ Methyl mercaptan

นอกจากนี้ยังมีสารที่ยับยั้งแบคทีเรีย คือ Raphanin (กรมส่งเสริมการเกษตร. 2550) 

   

 

2.5.5 ประโยชน์ 

 ผักกาดขาวยังเป็นผักที่ให้เส้นใย (dietary fiber) สูงมากชนิดหนึ่ง ก่อนอ่ืนเรามารู้จักเส้นใย

อาหารกันเสียก่อน เส้นใยอาหารเป็นสารที่ไม่ละลายน้ า แต่จะพองตัวเมื่อมีน้ า มีความสามารถในการอุ้มน้ า 

เพ่ิมความหนืด ไม่ถูกย่อย ดูดซับและแลกเปลี่ยนประจุได้จึงป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น กวาดล้าง

อนุมูลอิสระ 

 การที่เส้นใยสามารถก าจัดอนุมูลอิสระ และช่วยดึงเอาสารพิษที่อาจปนเปื้อนเข้าไปกับอาหาร 

ร่วมกับการที่เส้นใยสามารถลดความหมักหมมของกากอาหารในล าไส้ จึงท าให้เส้นใยลดอุบัติการณ์การเป็น

มะเร็งในล าไส้ สรรพคุณในการป้องกันมะเร็งในล าไส้ แม้ยังไม่ทราบขนาดที่แน่นอน แต่สหรัฐอเมริกาได้

ก าหนดให้ชายวัยสูงอายุบริโภคเส้นใยอาหาร 18 กรัมต่อวัน ในวันหนุ่มสาวต้องเพ่ิมเป็น 20 -25 กรัมต่อวัน 

การรับประทานเส้นใยอาหารมากกว่านี้ไม่ได้ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง แต่จะช่วยในแง่สุขภาพ

ด้านอ่ืน เช่น ช่วยลดอาการท้องผูก เป็นต้น ดังนั้นการรับประทานผักกาดขาวเป็นประจ าจะช่วยในการ

ขับถ่าย และป้องกันมะเร็งในล าไส้ได้เป็นอย่างดี  (กรมส่งเสริมการเกษตร. 2550) 

 2.5.6 สรรพคุณ 

 หัวผักกาดขาว: มีรสเผ็ดหวาน คุณสมบัติเย็น (เป็นยิน) ช่วยย่อย แก้ไอมีเสมหะ ไม่มีเสียง 

อาเจียนเป็นโลหิต ท้องเสียเมล็ด: มีรสเผ็ดหวาน คุณสมบัติเป็นกลาง แก้ไอมีเสมหะ และหืด ช่วยให้ย่อย 

ท้องเสียใบ: มีรสเผ็ดขม คุณสมบัติเป็นกลาง ช่วยย่อย เจ็บคอ ท้องเสีย ขับน้ านม 

 2.5.7 ต ารับยา 

(1) อาการเรอเปรี้ยว: หั่นหัวผักกาดขาวดิบ 3-4 แว่นเคี้ยวกิน 

(2) เสียงแห้งไม่มีเสียง: คั้นน้ าหัวผักกาดขาว แล้วเติมน้ าขิงเล็กน้อยดื่ม 

 (3) ไฟไหม้น้ าร้อนลวกหรือโดนสะเก็ดไฟ: ต าหัวผักกาดขาวให้แหลกแล้วพอกบริเวณที่เป็น 

หรือจะใช้เมล็ดท าให้แหลกแล้วพอกก็ได้ 

 (4) ฟกช้ าด าเขียว (ไม่เป็นแผล): ใช้หัวหรือใบด าให้ละเอียดแล้วพอกบริเวณที่เป็น หรือใช้เมล็ด 

60 กรัม ต าให้ละเอียด คลุกกับเหล้า (อุ่นให้ร้อน) พอกบริเวณที่เป็น 

(5) แผลในปาก: คั้นน้ าหัวผักกาดขาวแล้วใช้บ้วนปากบ่อยๆ 

(6) หวัด: ต้มหัวผักกาดขาวดื่มน้ า 
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(7) ไอ: หัวผักกาดขาวพอประมาณใส่ขิงและน้ าผึ้งเล็กน้อยต้มดื่มน้ า 

  

 

2.5.8 ข้อควรระวัง 

 ผู้ที่มีอาการม้ามพร่อง คือ มีอาการท้องอืด แน่น เป็นประจ า กินอาหารแล้วไม่ค่อยย่อย มีแก๊ส

ในกระเพาะอาหารมาก ไม่ควรกิน แต่ถ้ามีอาการท้องอืด แน่น ชั่วคราวเนื่องจากกินอาหารที่ย่อยยาก หรือ

กินมากเกินไป หัวผักกาดขาวมี Mustard oil ซึ่งมีรสเผ็ด เมื่อสารนี้รวมกับเอนไซม์ในหัวผักกาดขาว มีฤทธิ์

กระตุ้นให้กระเพาะอาหารและล าไส้เคลื่อนไหว ท าให้กินอาหารได้มากขึ้น และยังช่วยย่อยอาหารอีกด้วย 

ดังนั้นหลังกินอาหารจ าพวกเนื้อหรือของมันๆ ควรกินหัวผักกาดขาวสักเล็กน้อย เนื่องจาก Amylase ในหัว

ผักกาดขาวไม่ทนต่อความร้อน จะถูกท าลาย ณ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นอกจากนี้วิตามินซีก็ไม่ทนต่อ

ความร้อนสูง ดังนั้นจึงควรกินหัวผักกาดขาวดิบๆ (กรมส่งเสริมการเกษตร. 2550) 

2.6 ปุ๋ยหมักชีวภาพจากพืช 

     ปุ๋ยหมักชีวภาพจากพืช หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากหมักบ่มสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ที่ท าหน้าที่ย่อย
สลายอินทรียวัตถุให้สลายตัว และผุพังไปบางส่วน ท าให้ได้ปุ๋ยที่มีลักษณะสีคล้ าด า มีลักษณะเป็นผง 
ละเอียดเหมาะ ส าหรับการปรับปรุงดิน และให้ธาตุอาหารแก่พืช 
วัสดุอินทรีย์ที่ใช้ส าหรับการหมัก อาจเป็นเศษพืชสด วัสดุอินทรีย์เผา รวมถึงอาจผสมซากของสัตว์ หรืออาจ
ผสมปุ๋ยคอกก็ได้ และหากน ามากองรวมกัน พร้อมรดน้ าอย่างสม่ าเสมอ จุลินทรีย์ก็จะท าการย่อยสลายขึ้น
ซึ่งสังเกตได้จากกองปุ๋ยหมักจะมีความร้อนเกิดขึ้น เมื่อเกิดความร้อนจึงจ าเป็นต้องคลุกกลับกองปุ๋ย และรด
น้ าให้ทั่ว ซึ่งจะท าให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างทั่วถึง และหากความร้อนในกองปุ๋ยหมักมี
อุณหภูมิใกล้เคียงกันในทุกจุด และความร้อนมีน้อยจึงจะแสดงได้ว่า ปุ๋ยหมักปุ๋ยพร้อมใช้งานแล้ว 
 (ภาวนา สิกขานนท์. 2547) 

2.6.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 

 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุเหลือใชจากการเกษตร และ

อุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็วและมีคุณภาพสูงขึ้น 

ประกอบด้วยเชื้อรา และแอคติโนมัยซินที่ย่อยสารประกอบเซลลูโลส และแบคทีเรียที่ย่อยไขมัน    

(สุพจน์ ชัยวิมล. 2544) 

   จุดเด่นของสารเร่งซุปเปอร์ พด.1   

 (1) มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสารประกอบเซลลูโลส 

 (2) สามารถย่อยสลายน้ ามัน/ไขมันในวัสดุหมักท่ีสลายตัวยาก 

  (3) ผลิตปุ๋ยหมักในระยะเวลารวดเร็ว และมีคุณภาพ 
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(4) เป็นจุลินทรีย์ที่ทนอุณหภูมิสูง 

(5) เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างสปอร์จึงเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นาน 

(6) สามารถย่อยวัสดุเหลือใช้ได้หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น 

       ส่วนผสมของวัสดุ   

         ในการกองปุ๋ยหมัก 1 ตัน   

          เศษพืชแห้ง  1,000  กิโลกรัม 

          มูลสัตว์     200  กิโลกรัม 

          ปุ๋ยไนโตรเจน  2  กิโลกรัม 

          สารเร่งซุปเปอร์ พด.1  1 ซอง 

  วิธีการกองปุ๋ยหมัก 

 การกองปุ๋ยหมัก 1 ตัน มีขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.5 เมตร การกองมี 2 วิธี 

ขึ้นกับชนิดของวัสดุที่มีขนาดเล็กให้คลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากันแล้วจึงกองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนวัสดุที่มี

ชิ้นส่วนยาวให้กองเป็นชั้น ๆ ประมาณ 3-4 ชั้น โดยแบ่งส่วนผสมที่จะกองออกเป็น 3-4 ส่วน ตามจ านวน

ชั้นที่จะกอง มีวิธีการกองดังนี้   

 (1) ผสมสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ในน้ า 20 ลิตร นาน 10-15 นาที เพ่ือกระตุ้นให้จุลินทรีย์ออก

จากสภาพที่เป็นสปอร์และพร้อมที่จะเกิดกิจกรรมการย่อยสลาย 

 (2) การกองชั้นแรกให้น าวัสดุที่แบ่งไว้ส่วนที่หนึ่งมากองเป็นชั้นมีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 

เมตร สูง 30-40 เซนติเมตร ย่ าให้พอแน่นและรดน้ าให้ชุ่ม 

 (3) น ามูลสัตว์โรยที่ผิวหน้าเศษพืช ตามด้วยปุ๋ยไนโตรเจน แล้วราดสารละลายสารเร่งซุปเปอร์ 

พด.1 ให้ทั่ว โดยแบ่งใส่เป็นชั้น ๆ 

 (4) หลังจากนั้นน าเศษพืชมากองทับเพ่ือท าชั้นต่อไป ปฏิบัติเหมือนการกองชั้นแรก ท าเช่นนี้อีก 

2-3 ชั้น ชั้นบนสุดของกองปุ๋ยควรปิดทับด้วยเศษพืชที่เหลืออยู่เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น 

     การดูแลรักษากองปุ๋ยหมัก 

 รดน้ ารักษาความชื้นในกองปุ๋ย  :  ให้มีความชื้นประมาณ 50-60% 

การกลับกองปุ๋ยหมัก  :  กลับกอง 10 วันต่อครั้ง เพ่ือเพ่ิมออกซิเจน ลดความร้อนในกองปุ๋ย และช่วยให้

วัสดุคลุกเคล้ากัน หรือใช้ไม้ไผ่เจาะรูให้ทะลุตลอดทั้งล าและเจาะรูด้านข้างปักรอบ ๆ กองปุ๋ยหมัก ห่างกัน

ล าละ 50-70 เซนติเมตร 

การเก็บรักษากองปุ๋ยหมักที่เสร็จแล้ว  :  เก็บไว้ในโรงเรือน อย่าตากแดดและฝนจะท าให้ธาตุอาหารพืชใน

ปุ๋ยหมักสูญเสียไปได้ 
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    หลักการพิจารณาปุ๋ยหมักที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว  

(1) สี  :  มีสีน้ าตาลเข้มจนถึงสีด า 

(2) ลักษณะ  :  อ่อนนุ่ม ยุ่ย ไม่แข็งกระด้างและขาดออกจากกันได้ง่าย 

(3) กลิ่น  :  ปุ๋ยหมักที่เสร็จสมบูรณ์จะไม่มีกลิ่นเหม็น 

(4) ความร้อนในกองปุ๋ย  :  อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกกอง 

(5) การเจริญของพืชบนกองปุ๋ยหมัก  :  พืชสามารถเจริญบนกองปุ๋ยหมักได้โดยไม่เป็นอันตราย 

(6) การวิเคราะห์ทางเคมี  :  ค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเท่ากับหรือต่ ากว่า 20 : 1 

     อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยหมัก 

ข้าว   : ใช้ 2 ตันต่อไร่ หว่านให้ทั่วพื้นที่แล้วไถกลบก่อนปลูกพืช 

พืชไร่ : ใช้ 2 ตันต่อไร่ โรยเป็นแถวตามแนวปลูกพืช แล้วคลุกเคล้ากับดิน 

พืชผัก : ใช้ 4 ตันต่อไร่ หว่านทั่วแปลงปลูกไถกลบขณะเตรียมดิน 

ไม้ผล ไม้ยืนต้น  

 เตรียมหลุมปลูก : ใช้ 20 กิโลกรัมต่อหลุม คลุกเคล้าปุ๋ยหมักกับดินใส่รองก้นหลุม 

 ต้นพืชท่ีเจริญแล้ว : ใช้ 20-50 กิโลกรัมต่อต้น ขึ้นกับอายุของพืช โดยขุดร่องตามแนวทรงพุ่ม

ใส่ปุ๋ยหมักในร่องและกลบด้วยดิน หรือหว่านให้ทั่วภายใต้ทรงพุ่ม 

ไม้ตัดดอก ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ ไม้ดอกยืนต้นใช้ 5-10 กิโลกรัมต่อหลุม 

ใส่ปุ๋ยหมักช่วงเตรียมดิน และไถกลบขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ จะท าให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อพืช

สูงสุด 

  ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก 

 - ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ท าให้ดินร่วนซุย การระบายอากาศ และการอุ้มน้ าของ

ดินดีขึ้น รากพืชแพร่กระจายได้ดี 

 - เป็นแหล่งธาตุอาหารพืชทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ 

 - ดูดยึดและเป็นแหล่งเก็บธาตุอาหารในดินไม่ให้ถูกชะล้างสูญเสียไปได้ง่าย และปลดปล่อย

ออกมาให้พืชใช้ประโยชน์ทีละน้อยตลอดฤดูปลูก 

 - เพ่ิมความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 
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 - เพ่ิมแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดิน ท าให้ปริมาณและกิจกรรมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน

เพ่ิมข้ึน 

  

2.6.2 โมลาส (Molasses) หรือ กากน  าตาล 

โมลาส (Molasses) มีรากศัพท์มาจากค าว่า “Melaco” ในภาษาโปรตุเกสหรือที่คนไทยเรียกกันว่า 

“กากน้ าตาล” โดยธรรมชาติ กากน้ าตาลแบ่งเป็น 2 ชนิด คือกากน้ าตาลที่ได้จากอ้อย     และ กากน้ าตาล

ที่ได้จากหัวบีท ซึ่งพบมากในประเทศแถบยุโรป คุณสมบัติเฉพาะของกากน้ าตาล คือเป็นของเหลวเหนียว

ข้นสีน้ าตาลปนด า ไม่สามารถตกผลึกเป็นน้ าตาลได้อีก มีส่วนประกอบหลักคือน้ าตาลซูโครส , น้ าตาลอิน

เวอร์ท และแร่ธาตุต่างๆละลายอยู่ 

     ประโยชน์ของโมลาส 

(1) เป็นวัตถุดิบในการผลิตสุราและเอทานอล (โดยผ่านกระบวนการหมักด้วยยีสต์) 

(2) ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผงชูรส 

(3) ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโปรตีน (Lysine) ในอาหารสัตว์ 

(4) ใช้ผสมอาหารสัตว์ เพื่อเพ่ิมรสชาติ 

(5) ใช้ท าน้ าสกัดชีวภาพ ใช้บ าบัดน้ าเสีย ทั้งในครัวเรือน และอุตสาหกรรม 

 2.6.3 อีเอ็ม( EM )  

 ค าว่า EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง 

ศ.ดร.เทรูโอะฮิงะ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา ประเทศ

ญี่ปุ่น 

EM เป็นจุลินทรีย์ กลุ่มสร้างสรรค์ เป็นกลุ่มที่มีประโยชน์ หรือ ดังนั้น เวลาจะใช้ EM ต้องค านึงถึงอยู่เสมอ

ว่า EM เป็น สิ่งมีชีวิต การดูแลเก็บรักษา 

(1) หัวเชื้อ EM สามารถเก็บได้นานประมาณ 1 ปี โดยปิดฝา ให้สนิท  

(2) อย่าทิ้ง EM ไว้กลางแดด และ อย่าเก็บไว้ในตู้เย็น เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิปกติ  

 (3) ทุกครั้งที่แบ่งไปใช้ต้องรีบปิดฝาให้สนิท เพ่ือไม่ให้เชื้อโรค หรือจุลินทรีย์ในอากาศที่เป็นโทษ 

เข้าไปปะปน  

 (4) การน า EM ไปขยายต่อ ควรใช้ภาชนะท่ีสะอาด และใช้ให้หมดในระยะเวลาที่เหมาะสม 

จุลินทรีย์EM มีประโยชน์อย่างไร 
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การใช้จุลินทรีย์สด หรือ EM สด หมายถึงการใช้จุลินทรีย์EM จากโรงงานผลิต หรือผู้จ าหน่ายที่ยังไม่ได้ท า

การแปรสภาพ 

 

 

 

  วิธีใช้และประโยชน์ EM สด 

 (1) ใช้กับพืช (ปุ๋ยน้ า)  

 - ผสมน้ าในอัตรา 1 : 1000 (EM 1 ช้อนโต๊ะ กากน้ าตาล 1 ช้อนโต๊ะ : น้ า 10 ลิตร) ใช้ ฉีด 

พ่น รด  

ราดพืชต่างๆ ให้ทั่วจากดิน ล าต้น กิ่ง ใบ และนอกทรงพุ่ม  

 - พืช ผัก ฉีด พ่น รด ราด ทุก 3 วัน  

 - ไม้ดอก ไม้ประดับ เดือนละ 1 ครั้ง การใช้จุลินทรีย์สด ในดิน ควรมีอินทรียวัตถุปกคลุมด้วย 

เช่น ฟางแห้ง ใบไม้แห้ง ฯลฯ เพ่ือรักษาความชื้นและเป็นอาหารของจุลินทรีย์ต่อไป  

 (2) ใช้ในการท า EM ขยาย ปุ๋ยแห้ง 

 (3) ใช้กับสัตว์ (ไม่ต้องผสมกากน้ าตาล) 

- ผสม EM 1ช้อนโต๊ะ : น้ า 200 ลิตร ให้สัตว์กินท าให้ แข็งแรง  

- ผสม EM 1ช้อนโต๊ะ : น้ า 10 ลิตร ใช้พ่นคอกให้สะอาดก าจัดกลิ่น  

 - หากสัตว์เป็นโรคทางเดินอาหารให้กิน EM สด 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับอาหารให้สัตว์กิน ฯลฯ  

 (4) ใช้กับสิ่งแวดล้อม  

 - ใส่ห้องน้ า - ห้องส้วม ในโถส้วมทุกวันๆ ละ 1 ช้อนโต๊ะ (หรือ สัปดาห์ละ 1/2 แก้ว) 

ช่วยให้เกิดการย่อยสลาย ไม่มีกาก ท าให้ส้วมไม่เต็ม  

 - ก าจัดกลิ่น ด้วยการผสมน้ าและกากน้ าตาล ในอัตราส่วน 1 : 1 : 1,000 (EM 1 ช้อนโต๊ะ :  

กากน้ าตาล 1ช้อนโต๊ะ : น้ า 1 ลิตร) ฉีด พ่น ทุก 3 วัน  

- บ าบัดน้ าเสีย 1 : 10,000 หรือ EM 2 ช้อนโต๊ะ : น้ า 200 ลิตร  

- ใช้ก าจัดเศษอาหาร หรือ ท าปุ๋ยน้ าจากเศษอาหาร  

- แก้ไขท่ออุดตัน EM 1 ช้อนโต๊ะ ใส่ 5-7 วัน / ครั้ง  

- ฉีดพ่นปรับอากาศในครัวเรือน  

- ก าจัดกลิ่นในแหล่งน้ า 

2.6.4 การประยุกต์ใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
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  ปัจจุบัน EM ได้รับความนิยมขยายไปสู่ชาวโลก เนื่องจากเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่มีพิษภัย มีแต่

ประโยชน์ ถ้าสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และมุ่งเน้นการไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ท าให้การขยายการใช้ 

EM ไปสู่ เกษตรกรและองค์กรทั่ วโลกแล้วกว่า 30 ประเทศ อาทิ  International Nature Farming 

Research Center Movement ( INFRC)  JAPAN, EM Research Organization ( EMRO)  JAPAN, 

International Federation of Agriculture Movement (IFOAM) GERMANY เป็นต้น และ California 

Certified Organic Farmers ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเกษตรธรรมชาติได้ให้ค ารับรองเมื่อ 

คศ.1993 ว่าเป็นวัสดุประเภทจุลินทรีย์ (Microbial Inoculants) ที่ปลอดภัยและได้ผลจริง 100 % ส าหรับ

ในประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้น าไปวิเคราะห์แล้ว รับรองว่า

จุลินทรีย์EMไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ จึงสามารถน า EM ไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ  ดังนี้ 

 ใช้กับพืชทุกชนิด 
ใช้กับการปศุสัตว์ 
ใช้กับการประมง 
ใช้กับสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์หลักของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
ลดต้นทุนการผลิต 
ผลผลิตปลอดสารพิษและสารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม 
ผลผลิตสูง มีคุณค่าทางโภชนาการ รักษาสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพผู้ผลิต และผู้บริโภคแข็งแรงมีพลานามัยดี 
ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจของผู้ผลิตและผู้บริโภค 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ( สุพจน์ ชัยวิมล. (2544.) 
 

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  วีณารัตน์ (2553) ศึกษาประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพจากเศษปลาที่ใช้น้ ากากส่าเหล้า

ทดแทนกากน้ าตาลต่อการเจริญเติบโตของผักโขม ผักกวางตุ้งฮ่องเต้และผักบุ้งจีนโดยผลิตน้ าหมักชีวภาพ

เศษปลา : กากน้ าตาล : น้ ากากส่าเหล้า ในอัตรา 1 : 1 : 0, 1 : 0.3 0.7, 1 : 0.5 : 0.5 cละ 1 : 0.7 : 0.3 

ทั้ง 5 สูตร ท าการหมักที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 วันพบว่าค่า pH อยู่ในช่วง 3.81-10.77 ค่า EC อยู่

ในช่วง 4.18-7.23 dS/m มีปริมาณไนโตรเจนอยู่ในช่วง 0.71-1.33% ,ปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ในช่วง 0.07-

0.19% มีปริมาณโพแทสเซียมอยู่ในช่วง 0.27-1.10% พบว่าสูตร 5 ที่ระดับความเข้มข้น 1 : 1,000 มี

เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดสูงสุดโดยเมล็ดผักโขมมีการงอก 77% ผักกวางตุ้งฮ่องเต้มีการงอก 97% และ

ผักบุ้งมีการงอก 72.5%  
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  ณัฐมณ (2556) ศึกษาคุณภาพของปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพที่ผลิตจากอัตราส่วนของวัสดุและวิธีการ

ที่ต่างกัน โดยสูตร 1 ใช้อัตราส่วนของวัสดุเช่นเดียวกับสูตร 1 และ 2 ตามล าดับ แต่จะเริ่มเติมผักและผลไม้

เมื่อการหมักเริ่มเข้าระยะที่ 2 หมักนาน 21 วัน พบว่า ตลอดระยะเวลาการหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพมีอุณหภูมิ 

28-32 C, pH 3.9-4.8, EC 17.8-24.1 dS/m, C : N ratio 9.13-20.26, total N 0.43-0.99% , total 

P2O5 0.36-0.49% , total K2O 0.5-0.84% , Na 0.65-10.12% , As 0.079-0.275 mg/L, Cd <0.001 

mg/L, Cr <0.004-0.02 mg/L, Cu 1.0-1.55 mg/L, Pb <0.014 mg/L Hg <0.002-0.154 mg/L, Zn 

2.62-5.36 mg/L และ GA3 9.11-52.92 mg/L พบว่า ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ได้ส่วนใหญ่ (ยกเว้นสูตร 4) มี

ปริมาณสารอาหารหลักและปริมาณฮอร์โมนพืช GA3 มากกว่าค่ามาตรฐานอัตราส่วนใหญ่ของวัสดุที่

เหมาะสมคือ เศษปลา : เศษผักและผลไม้ เป็น 3 : 1 และควรเติมผักและผลไม้เมื่อเริ่มเข้าสู่ระยะที่ 2 ของ

การหมัก (วันที่ 7 ของการหมัก) จะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดที่ท าให้ได้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพที่มีคุณภาพดีที่สุด 

ดังเช่นในปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพสูตร 3 ที่ได้จากการทดลอง  

 จรงค์ศักด์และคณะ (2556) การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบและรากของดาวเรือง 

(Tagetes erecta L.) ที่สกัดด้วย Ethanol ในการเป็นสารฆ่า ยับยั้งการกิน และยับยั้งการเจริญเติบโตของ

หนอนใยผัก (Plutella xylostella L.) วัยที่ 2 โดยวิธีจุ่มใบพืชในสารสกัดที่ระดับความเข้มข้น 0 (10% 

tween-20 ในน้ า), 2, 4, 6, 8 และ 10% (w/v) พบว่าสารสกัดจากรากของดาวเรืองเข้มข้น 10% (w/v) มี

ประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนใยผักสูงกว่าสารสกัดจากใบของดาวเรืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% มีค่า LC50 ที่ 24 ชั่วโมง เท่ากับ 6.69 และ 8.13% (w/v) ตามล าดับ สารสกัดทั้งที่ได้

จากรากและใบของดาวเรืองสามารถยับยั้งการกินของหนอนใยผักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ความ

เข้มข้น 8% (w/v) สามารถยับยั้งการกินของหนอนใยผักได้ 100% ในเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับกลุ่ม

ควบคุม ขณะที่สารสกัดจากรากและใบของดาวเรืองเข้มข้น 10% (w/v) มีประสิทธิภาพยับยั้งการเข้าดักแด้

ได้ 100% และท่ีความเข้มข้น 4% (w/v) มีประสิทธิภาพยับยัง้การเป็นตัวเต็มวัยได้ 100% 

 เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี (2556) จากการศึกษาการเพาะเลี้ยงโอวุลของดาวเรือง เพ่ือสร้างสาย

พันธ์แท้ โดยวางแผนทดลองแบบ Factorial in CRD ประกอบด้วย 3 ปัจจัยคือ ปัจจัยที่ 1 อาหารที่ใช้

เพาะเลี้ยง มี 2 ระดับ คือ MS + 1 mg/1 TDZ + 0.1 mg/1 NAA + น้ าตาล 30 g/1 และ B5 + 1 mg/1 

BA + 0.1 mg/1 NAA + น้ าตาล 30 g/1 ปัจจัยที่ 2 ระยะการบานของชั้นกลีบดอก มี 4 ระดับ คือ วงที่ 1 

(นับจากวงนอกสุดเป็นวงที่ 1) วงที่ 2 วงที 3 และวงที่ 4 และ ปัจจัยที่ 3 สายพันธุ์ดาวเรืองมี 6 ระดับ คือ 

สายพันธุ์ MAR 1, MAR 2, MAR 3, MAR 4, MAR 5, และMAR 6 พบว่า อาหาร B5 จะมีแคลลัสเกิดขึ้นดี

และเมื่อย้ายแคลลัสไปยังอาหารที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต พบว่า แคลลัสไม่สามารถพัฒนา

เป็นยอดได้ ส่วนที่โอวุลที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ประกอบด้วย 1 mg/1 TDZ + 0.1 mg/1 NAA 
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สามารถชักน าให้เกิดยอดและยอดมีการพัฒนาเป็นต้นมากที่สุดถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของแคลลัสที่ย้ายลง

อาหารที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต และเมื่อน าต้นดาวเรืองดังกล่าวมาตรวจสอบจ านวน

โครโมโซมพบว่าต้นที่ได้มีโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง หรือต้นที่เป็นแฮพลอยด์ ได้สูงสุดเท่า กับ 72.72 

เปอร์เซ็นต์ และเมื่อท าการเพ่ิมจ านวนโครโมโซมโดยสารชิซิน พบว่าสามารถพบดาวเรืองเพศผู้เป็นหมัน

เกิดข้ึน  

 สมกาญจภา  กล่ าทอง (2556) ได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพที่ท าจาก

เครื่องดื่มบ ารุงก าลังและกากน้ าตาลต่อการเจริญเติบโตของต้นดาวเรือง พบว่าประสิทธิภาพของน้ าหมัก

ชีวภาพที่ท าจากเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและกากน้ าตาลต่อการเจริญเติบโตต่อต้นดาวเรืองนั้นมีความสูงของล า

ต้นขนาดของดอก และจ านวนของดอกไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่มีน้ าหมักชีวภาพที่

ท าจากเครื่องดื่มบ ารุงก าลังส่งผลให้ต้นและดอกดาวเรืองมีความคงทนมากกว่าการใช้น้ าหมักชีวภาพที่ท า

จากกากน้ าตาลอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ส าหรับผลการวิจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า คนสวยที่ผ่านการฝึกอบรมการท าน้ าหมักชีวภาพ ที่ท าจากเครื่องบ ารุงก าลังและ

กากน้ าตาลด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาท่ีมีความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติ

ที่ดีต่อการใช้น้ าหมักชีวภาพที่ท าจากเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและกากน้ าตาลเพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 
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