
 
 

บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

          ดาวเรืองเป็นไม้ดอกท่ีคนไทยรู้จักกันดีชนิดหนึ่งเนื่องจากปลูกง่ายโตเร็วคงทนต่อสภาพแวดล้อมมีสีสัน
สดใสสะดุดตาดอกมีลักษณะกลมสวยงามกลีบดอกจัดเรียงเป็นระเบียบกลีบดอกยึดแน่นกับฐานดอกไม่หลุด
ง่ายอายุการใช้งานนานประมาณ 7-10 วันนอกจากนี้ดาวเรืองยังเป็นพืชท่ีมีอายุการเก็บเกี่ยวส้ันประมาณ 60-
70 วันก็สามารถตัดจ าหน่ายได้รวมท้ังดาวเรืองยังเป็นพืชท่ีขึ้นได้ดีทุกสภาพพื้นท่ีและทุกฤดูกาลของประเทศ
และเป็นไม้ดอกสามารถท ารายได้ให้กับผู้ปลูกสูงในปัจจุบันการปลูกดาวเรืองนอกจากจะปลูกเพื่อตัดดอกขาย
แล้วสามารถปลูกลงกระถางหรือถุงพลาสติกเพื่อใช้ประดับตามอาคารบ้านเรือนและสถานท่ีต่างๆรวมท้ังมีการ
ปลูกเพื่อเก็บเมล็ดส่งโรงงานอาหารสัตว์อีกด้วยดาวเรืองเป็นพืชท่ีเจริญเติบโตได้ดีท้ังในสภาพดินเหนียวดินร่วน
ดินทรายและดินท่ีมีลูกรังเจือปนการปลูกดาวเรืองในพื้นท่ีราบลุ่มท่ีมีน ้าท่วมขังควรจะขุดยกร่องให้มีความกว้าง
ของร่อง 5-7 เมตรแล้วแต่ความสะดวกความสูงของร่องไม่ควรท่ีจะสูงนักเพราะช่วงแล้งดินจะมีปัญหาหากเป็น
พื้นท่ีท่ีน ้าไม่ท่วมไม่จ าเป็นจะต้องขุดเป็นร่องแต่จะใช้วิธียกร่องเต้ียๆแทนการเตรียมดินใช้วิธีไถดะและไถกลบ
หากมีหญ้าขึ้นอยู่ก็ไถท้ังหญ้าห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดโดยเด็ดขาดการไถก็ควรเสริมด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแห้งหรือปุ๋ย
หมักน ้าเพื่อเติมจุลินทรีย์ให้กับดินยังเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย 
          จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรท่ีปลูกดาวเรืองเพื่อการจ าหน่ายนั้นจะใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณท่ีสูงท าให้เสีย
ต้นทุนเป็นจ านวนมากผู้วิจัยจึงคิดหาแนวทางท่ีจะลดต้นทุนโดยการใช้ปุ๋ยหมัก3ชนิด คือ ปุ๋ยหมักใบก้ามปู
(จามจุรี) ปุ๋ยหมักใบมะขาม และปุ๋ยหมักขี้เหล็กซึ่งวัสดุท่ีน ามาหมักหาได้ง่ายในท้องถิ่นอีกท้ังเป็นการลดการใช้
ปุ๋ยเคมีและเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ภายในดินซึ่งสามารถเพิ่มความร่วนซุยของดินและมีแร่ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นของพืช 
          ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของดอกดาวเรืองพันธุ์เทวี F1 ท่ี
ปลูกในถุงด าท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ปุ๋ยหมักท่ีแตกต่างกันระหว่าง ปุ๋ยหมักใบก้ามปู ปุ๋ยหมักใบมะขาม และปุ๋ย
หมักใบขี้เหล็ก เนื่องจากเกษตรกรสามารถท่ีจะหาวัสดุท่ีน ามาหมักเป็นปุ๋ยได้ง่ายมีราคาถูกมีอยู่แล้วในท้องถิ่น 
ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีเกษตรกรสามารถท าได้ง่าย ประหยัด ลดต้นทุนในการผลิตเพราะวัสดุท่ีน ามาหมัก
เป็นปุ๋ยหาได้ง่ายและไม่ต้องซื้อ ตรงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถท่ีจะพึ่งพาตนเองได้อีกทางเลือกหนึ่ง
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วัตถุประสงค์ 
         1. ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของดอกดาวเรืองพันธุ์เทวี F1 ท่ีปลูกในถุงด าท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ปุ๋ยหมักท่ีแตกต่างกันระหว่าง ปุ๋ยหมักใบก้ามปู ปุ๋ยหมักใบมะขาม และปุ๋ยหมักใบข้ีเหล็ก             

2. ได้ปุ๋ยหมักท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของดาวเรืองพันธุ์ เทวีF1 
           3. เป็นการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่นมาผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการผลิต
ดาวเรือง 

ขอบเขตการวจิัย  
          งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของดอกดาวเรืองพันธุ์เทวี F1 ท่ีปลูก
ในถุงด าท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ปุ๋ยหมักท่ีแตกต่างกันระหว่าง ปุ๋ยหมักใบก้ามปู ปุ๋ยหมักใบมะขาม และปุ๋ยหมักใบ
ขี้เหล็ก โดยก าหนดการศึกษาในด้านการเจริญเติบโตของดาวเรือง ได้แก่ ความสูงของต้นดาวเรือง (เซนติเมตร), 
ความกว้างของทรงพุ่มใบ(เซนติเมตร), จ านวนกิ่งท่ีแตกแขนง (แขนง)และในด้านผลผลิตของดอกดาวเรือง 
ได้แก่ จ านวนการติดดอก(ดอก), เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกดาวเรือง(เซนติเมตร), น้ าหนักสดของดอกดาวเรือง 
(กรัม), จ านวนดอกดาวเรือง (ดอก) การทดลองประกอบด้วย 4 ทรีตเม้นต์ ๆ ละ 3 ชุด ชุดละ 3 ซ้ า ดังนี้ 
        T1 (Control)  ปลูกดาวเรืองในถุงด าโดยไม่ใส่ปุ๋ยหมัก 
        T2                           ปลูกดาวเรืองในถุงด าโดยใส่ปุ๋ยหมักใบก้ามปู  

  ในอัตราส่วน 0.5 กิโลกรัมต่อดินในถุง 1 กิโลกรัม 
         T3                  ปลูกดาวเรืองในถุงด าโดยใส่ปุ๋ยหมักใบมะขาม  
                              ในอัตราส่วน 0.5 กิโลกรัมต่อดินในถุง 1 กิโลกรัม 
         T4                  ปลูกดาวเรืองในถุงด าโดยใส่ปุ๋ยหมักใบข้ีเหล็ก  
                              ในอัตราส่วน 0.5 กิโลกรัมต่อดินในถุง 1 กิโลกรัม 
         ระยะกำรใส่ปุ๋ยแบ่งเป็น 2 ระยะ 
            ระยะที่ 1 จะใส่ในระยะเตรียมดิน  
               ระยะที่ 2 จะใส่หลังจากปลูกดาวเรืองแล้ว 30-35 วัน แล้วท าการพรวนให้ปุ๋ยหมักคลุกเคล้า
กับดิน การใส่ปุ๋ยแต่ละครั้งจะใส่ปริมาณครั้งละ 0.5 กิโลกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม  
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
           1.  ทราบชนิดของปุ๋ยหมักใบก้ามปู ปุ๋ยหมักใบมะขาม และปุ๋ยหมักใบข้ีเหล็ก ว่าปุ๋ยตัวใดมีความ
เหมาะสมท่ีสุดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตดาวเรืองพันธุ์ เทวีF1 
           2.สามารถใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่นมาผลิตท าปุ๋ยหมักเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตดาวเรืองใน

อนาคต 
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           3. สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการทดลองไปเผยแพร่แนะน าเกษตรกรและผู้สนใจท่ีจะปลูกดาวเรือง

และใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
          1. ดำวเรือง (Marigold)  ดาวเรืองเป็นไม้ดอกท่ีคนไทยรู้จักกันดีชนิดหนึ่งเนื่องจากปลูกง่ายโตเร็ว
คงทนต่อสภาพแวดล้อมมีสีสันสดใสสะดุดตาดอกมีลักษณะกลมสวยงามกลีบดอกจัดเรียงเป็นระเบียบกลีบดอก
ยึดแน่นกับฐานดอกไม่หลุดง่ายอายุการใช้งานนานประมาณ 7-10 วันนอกจากนี้ดาวเรืองยังเป็นพืชท่ีมีอายุการ
เก็บเกี่ยวส้ันประมาณ 60-70 วันก็สามารถตัดจ าหน่ายได้รวมทั้งดาวเรืองยังเป็นพืชท่ีขึ้นได้ดีทุกสภาพพื้นท่ีและ
ทุกฤดูกาลของประเทศและเป็นไม้ดอกสามารถท ารายได้ให้กับผู้ปลูกสูงในปัจจุบัน เป็นต้น สายพันธุ์ที่นิยมปลูก
ในปัจจุบันมีท้ังดอกสีขาว สีเหลือง สีเหลืองทอง และสีส้ม 
 
          2. กำรผลิตและกำรใช้ประโยชน์จำกปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยธรรมชาติชนิดหนึ่ง ท่ี
ได้มาจากการน าเอาเศษซากพืช เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด ต้นถั่วต่าง ๆ หญ้าแห้ง ผักตบชวา ของเหลือท้ิงจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนมาหมักรวมกับมูลสัตว์ ปุ๋ยเคมี หรือสารเร่งจุลินทรีย์ 
เมื่อหมักโดยใช้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว เศษพืชจะเปล่ียนสภาพจากของเดิมเป็นผงเปื่อยยุ่ยสีน้ าตาล ปนด า และ
สามารถน าไปใส่ในไร่นาหรือพืชสวน เช่นไม้ผล พืชผัก หรือไม้ดอกไม้ประดับได้ 
 
          3. กำรท ำปุ๋ยหมักเป็นการน าเอาเศษซากหรือวัสดุต่างๆ ท่ีได้มาจากส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกท่ี
ได้มาจากพืช เช่น เศษหญ้า ใบไม้ ฟางข้าว ผักตบชวา หรือแม้แต่ขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนมากองรวมกัน รด
น้ าให้มีความช้ืนพอเหมาะ หมักไว้จนกระท่ังเศษพืชหรือวัสดุเหล่านั้นย่อยสลายและแปรสภาพไป กลายเป็นขุย
สีด าหรือสีน้ าตาลเข้ม มีลักษณะพรุน ยุ่ย ร่วนซุย ท่ีเรียกว่า "ปุ๋ยหมัก" การย่อยและการแปรสภาพของเศษพืช
หรือ วัสดุดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กๆ ท่ีเรียกว่า "จุลินทรีย์" ซึ่งอาศัยอยู่ในกองปุ๋ยส่ิงมีชีวิต
ขนาดเล็กเหล่านี้มีอยู่   
          
          3. ใบจำมจุรี หมายถึง ใบก้ามปู หรือต้นฉ าฉา  จัดอยู่ในพืชวงศ์เดียวกับพืชตระกูลถั่ว เป็นไม้ยืนต้น

ขนาดใหญ่สูง 10 – 20 เมตร แผ่พุ่มกว้างคล้ายร่ม เป็นแบบขนนกสองช้ันออกสลับ เปลือกต้นสีด าเป็นเกล็ดโต

แข็งสีเขียวเข้ม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกคล้ายใบแค ปลายใบมนแกนกลางใบประกอบและก้านใบ

ประกอบแยกแขนงตรงข้ามกัน บนแขนงมีใบย่อยรูปไข่หรือรูปรี หรือคล้ายรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ปลายใบ

มน ขอบใบเรียบ หลังใบเกล้ียง ออกดอกเป็นรวมเป็นกระจุก สีชมพูอ่อน โคนดอกสีขาว ออกตามง่ามใบใกล้

ปลายกิ่ง วงนอกช่อดอกมีขนาดเล็กกว่าดอกวงใน ดอกวงนอกมีก้านส้ัน ดอกวงใยไม่มีก้าน ส่วนบนมีขน
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หนาแน่น ปลายหลอดกลีบดอกแยกเป็น 5 แฉก ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม-กุมภาพันธ์ ผลเป็นฝักแบนยาว 

ฝักอ่อนสีเขียว ฝักแก่สีน้ าตาล เนื้อในนิ่มสีด า รสหวาน เมล็ดสีน้ าตาลเข้ม 

          4. ใบมะขำม หมายถึง มะขามเป็นพืชพื้นเมืองในเขตร้อนของเอเชียและอัฟริกา และเป็นพืชวงศ์ถั่ว
เช่นเดียวกับผักกะเฉด มันแกว มะขาม ถั่วเหลือง ถั่วพู และถั่วอื่นๆ เป็นไม้ต้นไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 เมตร ทรง
พุ่มกลม เปลือกหยาบ เป็นร่อง ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีหูใบ และก้านใบ ใบย่อยรูปขอบขนานแคบ 
ขอบใบเรียบ ช่อดอกออกท่ีซอกใบและปลายกิ่ง ดอกมีกล่ินหอม กลีบเล้ียง 4 มีขนาดไม่เท่ากัน กลีบดอก 5 
กลีบ กลีบบนและกลีบข้างมีขนาดใหญ่ และเด่นสะดุดตา สีเหลืองนวลและมีเส้นใบสีแดงปนน้ าตาล อีก 2 กลีบ
ลดรูป เป็นรูปแถบ สีขาว เกสรเพศเมีย 3 เกสรเพศเมีย 1 ผลรูปกึ่งทรงกระบอก อาจแบนด้านข้าง ผลเป็นฝัก
หักข้อ ผนังผลช้ันนอกเปราะ ผนังผลช้ันกลางเป็นเนื้อนุ่มสีน้ าตาล มีรสเปรี้ยวหรือหวาน ผนังผลช้ันในบาง 
คล้ายแผ่นหนัง 

          5. ใบขี้เหล็ก หมายถึง ต้นขี้เหล็กเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงปานกลาง ผลัดใบ สูงประมาณ 8-15 เมตร 
ล าต้นมักคดงอเป็นปุ่มเปลือกสีเทาถึงสีน้ าตาลด า ยอดอ่อนสีแดงเรื่อๆ ใบประกอบเป็นแบบขนนก เรียงสลับกัน 
มีใบย่อย 5-12 คู่ ปลายสุดมีใบเดียว ใบย่อยรูปขอบขนานด้านบนเกล้ียง ดอกช่อสีเหลืองอยู่ตามปลายกิ่ง ดอก
จะบานจากโคนช่อไปยังปลายช่อ กลีบเล้ียงมี 3-4 กลีบ กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรตัวผู้10 อัน ผลเป็นฝักแบน
ยาวมีสีคล้ า เมล็ดรูปไข่ยาวแบนสีน้ าตาลอ่อนเรียงตามขวางมี 20-30 เมล็ด เนื้อไม้มีสีน้ าตาลแก่เกือบด าส่วน
ของดอกและใบขี้เหล็กใช้เป็นอาหารในหลายประเทศ เช่น ไทย พม่า อินเดีย และมาเลเซีย เป็นต้น ในต ารา
การแพทย์แผนไทยได้มีการบันทึกประโยชน์ของขี้เหล็กในหลายด้าน เช่น ใช้แก้อาการท้องผูก ใช้แก้อาการนอน
ไม่หลับ ใช้ท าความสะอาดเส้นผม ท าให้ผมชุ่มช่ืนเป็นเงางาม ไม่มีรังแค ช่วยเจริญอาหาร บ ารุงน้ าดี และบ ารุง
โลหิต เป็นต้น 

          6. กำรเจริญเติบโตและคุณภำพของดอกดำวเรือง หมายถึง ดาวเรืองมีหลายพันธุ์แต่ท่ีรู้จักคุ้นเคย
และอยู่ในความนิยมมีเพียง 2 ชนิด นั้นคือ ดาวเรืองต้นสูง-ดอกใหญ่ และดาวเรืองต้นเต้ีย-ดอกเล็กสีสันท่ีโดด
เด่นก็มีตั้งแต่สีขาวนวล เหลืองอ่อน เหลือง เหลืองทอง สีส้มและสีแดงก็มีค่ะ สามารถปลูกเล้ียงและออกดอกได้
ตลอดปี เพียงแต่จะโตช้าหรือโตเร็วเท่านั้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ คือถ้าปลูกในช่วงฤดูหนาว ประมาณ
เดือนตุลาคมถึงมีนาคม ดาวเรืองจะออกดอกมากในช่วงนี้ แต่ถ้าปลูกในช่วงฤดูร้อน จะออกดอกช้า บางต้น
ไม่ให้ดอกเลยค่ะ ท้ังนี้เพราะในช่วงหน้าร้อนดาวเรืองจะเจริญเติบโตทางต้น จึงท าให้ต้นสูงมากจนต้นอาจจะล้ม
ได้จึงต้องโกยดินสุมโคนต้น ประคองไม่ให้ต้นล้ม การท าให้ดอกดาวเรืองมีราคาดีนั้น ก่อนตัดประมาณ 2-3 วัน
ให้เกษตรกรใช้น้ าตาลทรายผสมน้ า ฉีดพ่นไปท่ีต้นและใบ เพื่อบ ารุงให้ก้านดอกคงทนแข็งแรง ส่วนการรดน้ า
แนะน าให้รดเฉพาะบริเวณใบและโคนต้น อย่าให้น้ าถูกส่วนดอก  เพราะดอกดาวเรืองจะอุ้มน้ า เป็นเหตุให้ก้าน
ดอกหักและเน่าเร็ว ส าหรับการตัดดอกนั้นควรเลือกตัดให้ชิดกับโคนกิ่งมากท่ีสุดและเลือกดอกท่ีมีกลีบตรง
กลางยังมีสีเขียวอยู่ซึ่งวิธีนี้จะได้ก้านดอกยาว และสามารถเก็บไว้ได้นานหลายวัน เพียงเท่านี้เกษตรกรก็จะได้
ดอกดาวเรืองท่ีมีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าในช่วงท่ีได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในช่วงประเพณีการท าให้ดอก
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ดาวเรืองมีราคาดีนั้น ก่อนตัดประมาณ 2-3 วันให้เกษตรกรใช้น้ าตาลทรายผสมน้ า ฉีดพ่นไปท่ีต้นและใบ เพื่อ
บ ารุงให้ก้านดอกคงทนแข็งแรง ส่วนการรดน้ าแนะน าให้รดเฉพาะบริเวณใบและโคนต้น อย่าให้น้ าถูกส่วน
ดอก  เพราะดอกดาวเรืองจะอุ้มน้ า เป็นเหตุให้ก้านดอกหักและเน่าเร็ว ส าหรับการตัดดอกนั้นควรเลือกตัดให้
ชิดกับโคนกิ่งมากท่ีสุดและเลือกดอกท่ีมีกลีบตรงกลางยังมีสีเขียวอยู่ซึ่งวิธีนี้จะได้ก้านดอกยาว และสามารถเก็บ
ไว้ได้นานหลายวัน เพียงเท่านี้เกษตรกรก็จะได้ดอกดาวเรืองท่ีมีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าในช่วงท่ีได้รับความนิยมมาก
ส่วนการคัดแยกเกรดดอกดาวเรือง โดยจะมีช่องเพื่อวัดขนาด หากใช้ตาเปล่าคัดขนาดมักจะไม่เท่ียงตรง โดย
ช่องวัดขนาดดอกดาวเรืองท าแบบง่ายๆ คือใช้ฟิวเจอร์บอร์มาตัดเป็นวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางต้ังแต่ 3-12 
เซนติเมตร อย่างไซส์ A ขนาด 6-10 เซนติเมตร ไซส์B-C ขนาด 3-5 เซนติเมตร 
 


