
 
 

บทท่ี 2 
ตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ค้นคว้าการศึกษาเรื่องศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของดอกดาวเรือง พันธุ์เทวี 

F1 ท่ีปลูกในถุงด าท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ปุ๋ยหมักท่ีแตกต่างกันระหว่าง ปุ๋ยหมักใบก้ามปู ปุ๋ยหมักใบมะขาม และ
ปุ๋ยหมักใบข้ีเหล็ก ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
 1. ดาวเรือง 
          2. ปุ๋ยหมัก 
          3.ใบก้ามปู(จามจุรี) 
          4.ใบมะขาม 
          5. ใบข้ีเหล็ก 
          6.การเจริญเติบโตและคุณภาพของดอกดาวเรือง 
          7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ดาวเรือง 

 

รูปที่1 ดาวเรือง 
ที่มา:สมเพียร เกษมทรัพย์ (2524:275 ) 

 
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tageteserecta L.  
 ชื่อสามัญ : African marigold, Aztec marigold,Big marigold, American marigold  
 ชื่อวงศ ์: Asteraceae 
  ถ่ินก าเนิด: ประเทศเม็กชิโก, อเมริกาใต้ 
  ลักษณะวิสัย/ประเภท : ไม้ล้มลุก 
  ชื่อท้องถ่ิน: ดาวเรือง, ค าปูจู้หลวง (ภาคเหนือ)
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2.1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
          ต้น (Size) ไม้ดอกล้มลุกมีท้ังพันธุ์เต้ียและพันธุ์สูงล าต้นเป็นเหล่ียมดังนี้ 
          1. ดาวเรืองต้นสูง-ดอกใหญ่ในต่างประเทศเรียก "ดาวเรืองอเมริกัน" หรือ "ดาวเรืองอัฟริกัน" ดอกมี
หลายสีอาทิสีขาวนวลเหลืองอ่อนเหลืองเหลืองทองและสีส้มสามารถปลูกเล้ียงและออกดอกได้ตลอดปีเพียงแต่
ช้าหรือเร็วเท่านั้นถ้าปลูกในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคมถึงมีนาคมดาวเรืองจะออกดอกและตัดจ าหน่าย
ได้ภายใน 60-65 วันแต่ถ้าปลูกในช่วงฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมดาวเรืองจะออกดอก
ช้าลงประมาณ 10 วันท้ังนี้เพราะในช่วงดังกล่าวดาวเรืองจะเจริญเติบโตทางต้นดีมากและออกดอกช้าจึงท าให้
ต้นสูงมากจนต้นล้มจึงต้องโกยดินสุมโคนต้นประคองไม่ให้ต้นล้ม 
         2. ดาวเรืองต้นเต้ีย-ดอกเล็กในต่างประเทศเรียกว่า "ดาวเรืองฝรั่งเศส" ดอกมีสีเหลืองส้มและแดง
สามารถปลูกเล้ียงและออกดอกได้ดีมากในช่วงฤดูหนาวแต่ถ้าปลูกในฤดูร้อนจะเจริญเติบโตทางต้นดีมากต้นสูง
กว่าปกติและจะไม่ออกดอกหรือจะออกบ้างก็มีเพียง 2-3 ดอกเท่านั้นซึ่งถ้าปลูกในฤดูหนาวจะออกดอกเกือบ
ร้อยดอกต่อต้น(นันทิยา, 2535) 
          ใบ (Foliage) ใบประกอบแบบขนนกเรียงตรงข้ามใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอกแกมรูปขอบขนานกว้าง  
0.5-1.5 เซนติเมตรยาว 1.5-5 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบแคบขอบใบจักฟันเล่ือยผิวใบด้านบนสี
เขียวเข้ม 
          สีดอก (Flower Color) มีหลายสีเช่นสีขาวเหลืองเหลืองทองและส้มออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกเด่ียว
ท่ีปลายกิ่งดอกวงนอกกลีบดอกเป็นรูปรางน ้าซ้อนกันแน่นโคนกลีบดอกเป็นหลอดเล็กปลายแผ่เป็นรูปไข่กลับ
ดอกวงในกลีบดอกเป็นหลอดสีเหลืองปลายจักเป็น 5 ซี่ดอกบานเต็มท่ีกว้าง 5-8 เซนติเมตรมีท้ังดอกช้ันเดียว
และดอกซ้อน 
          ผล (Fruit): ผลแห้งไม่แตกมีสีด า 
          ฤดูดอกบาน (Bloom Time): ตลอดปี 
          อัตราการเจริญเติบโต (Growth Rate): เร็ว 
          ลักษณะนิสัย (Habitat): ดินร่วนระบายน ้าดี 
          ความชื้น (Moisture): ปานกลาง 
           แสง (Light): แดดเต็มวัน 

2.1.2 พันธุ์ของดาวเรือง 
          ดาวเรืองท่ีปลูกกันอยู่โดยท่ัวไปแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆคือ 
            1. ดาวเรืองอเมริกัน(American Marigolds) เป็นดาวเรืองท่ีมีถิ่นก าเนิดอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
ทวีปอเมริกาล าต้นสูงต้ังแต่ 10-40 นิ้วดอกสีเหลืองส้มทองและขาวกลีบดอกซ้อนกันแน่นดอกมีขนาดใหญ่
ประมาณ 3-4 นิ้วดาวเรืองชนิดนี้มีหลายพันธุ์ได้แก่พันธุ์เต้ียสูงประมาณ 10-14 นิ้วเช่นพันธุ์ปาปาย่า(papaya) 
ไพน์แอปเปิล (pineaple) ปัมพ์กิน (Pumpkin) เป็นต้นพันธุ์สูงปานกลางสูงประมาณ 14-16 นิ้วได้แก่พันธุ์อะ
พอลโล (Apollo) ไวกิ่ง (Ziking) มูนช๊อต (Moonshot) เป็นต้น 
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2. ดาวเรืองฝร่ังเศส(French Marigolds) ดาวเรืองฝรั่งเศสเป็นดาวเรืองต้นเล็กต้นเป็นพุ่มเต้ียๆสูงประมาณ 6-
12 นิ้วดอกสีเหลืองส้มทองน ้าตาลอมแดงและสีแดงดอกมีขนาดเล็กประมาณ 1.5 นิ้วนิยมปลูกประดับในแปลง
มากกว่าปลูกเพื่อตัดดอกเนื่องจากมีก้านดอกส้ันนอกจากนี้ยังเป็นดาวเรืองท่ีสามารถลดปริมาณไส้เดือนฝอยท่ี
ท าให้เกิดอาการรากปมในรากพืชได้ตัวอย่างดาวเรืองฝรั่งเศสได้แก่ 
               2.1 พันธุ์ดอกชั้นเดียวดอกมีขนาด 1.5-2 นิ้วได้แก่พันธุ์เรดมาเรตต้า (Red Marietta) นอธต้ี
มาเรตต้า (Naughty Marietta) เอสปานา (Espana) ลีโอปาร์ด (Leopard) เป็นต้น 
               2.2 พันธุ์ดอกซ้อนดอกมีขนาดต้ังแต่ 1.5-3 นิ้วได้แก่พันธุ์ควีนโซเฟีย (Queen Sophia) สการ์
เลตโซเฟีย (Scarlet Sophia) โกลเด้นเกต (Golden Gate )เป็นต้น 
          
 3. ดาวเรืองพันธุ์ลูกผสม(Mule Marigold หรือ Afro American Marigolds) เป็นดาวเรืองลูกผสมระหว่าง
ดาวเรืองอเมริกันและดาวเรืองฝรั่งเศสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าลักษณะ 
ความแข็งแรงดอกใหญ่และมีกลีบซ้อนมากของดาวเรืองอเมริกันรวมเข้ากับลักษณะต้นเต้ียทรงพุ่มกะทัดรัดของ
ดาวเรืองฝรั่งเศสดาวเรืองลูกผสมให้ดอกเร็วมากคือเพียง 5 สัปดาห์หลังจากเพาะเมล็ดดอกมีขนาด 2-3 นิ้ว
ดอกดกและอยู่กับต้นได้ดีดาวเรืองชนิดนี้มีข้อเสียก็คือเมล็ดจะลีบไม่สามารถน ามาเพาะให้เป็นต้นใหม่ได้จึง
เรียกว่าดาวเรืองล่อเช่นเดียวกับการผสมม้ากับลามีลูกออกมาเรียกว่าล่อซึ่งเป็นหมันจึงท าให้เมล็ดมีราคาแพง
มากและการปลูกดาวเรืองด้วยเมล็ดชนิดนี้จึงควรใช้เมล็ดเป็นปริมาณ 2 เท่าของจ านวนท่ีต้องการเนื่องจาก
เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกต ่า(นันทิยา, 2535) 
 
2.1.3 ลักษณะดาวเรืองพันธุ์เทวี F1 
          จัดอยู่ในกลุ่มดาวเรืองพันธุ์ลูกผสมท่ีให้ผลผลิตนับระยะเวลาจากวันเพาะกล้าจนถึงวันท่ีสามารถตัด
ดอกเพียง 2 เดือนก็ตัดดอกขายออกสู่ตลาดได้ประหยัดท้ังเวลา, แรงงานและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาช่วยลด
ต้นทุนการปลูกในแต่ละครั้งลักษณะเด่นของพันธุ์นี้คือ 
             1. พันธุ์เทวี F1กลีบดอกแน่นสีดอกสดใสตรงความต้องการผู้ใช้ดอกดาวเรือง 
             2. พันธุ์เทวี F1ดอกดกให้ผลผลิตสูง 
             3. พันธุ์เทวี F1ล าต้นต้านทานโรคแมลงสูง 
             4. พันธุ์เทวี F1เมล็ดงอกดีกว่าและดอกมีลักษณะพิเศษคือคงความสดไว้ได้นานจึงสามารถใช้งานได้
หลากหลายมีกล่ินหอม 
 
          พันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับในประเทศไทย 
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          1. พันธุ์ซอฟเวอร์เรนดอกสีเหลืองกลีบดอกซ้อนกันแน่นสวยงามดอกมีขนาดประมาณ10 เซนติเมตร 
          2. พันธุ์ทอรีดอร์ดอกสีส้มขนาดประมาณ 8.5-10 เซนติเมตร 
          3. พันธุ์ดับเบิลอีเกิลดอกสีเหลืองขนาดประมาณ 8.5 เซนติเมตรและมีก้านดอกแข็ง 
          
 
 
 
 
 4. พันธุ์ดาวเรืองเกษตรเป็นดาวเรืองท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น าเข้ามาทดลองปลูกและคัดเลือกพันธุ์ท่ี
โครงการเกษตรท่ีสูงและได้คัดเลือกพันธุ์ไว้ได้ 2 พันธุ์คือพันธุ์สีทองเบอร์ 1 พันธุ์สีทองเบอร์ 4 เป็นพันธุ์ที่มีดอก
สีเหลืองขึ้นได้ดีในสภาพของประเทศไทยและให้ผลผลิตสูงพอสมควร 

 
2.1.4 การขยายพันธุ์ดาวเรือง 
      2.1.4.1การเพาะเมล็ดเป็นวิธีการท่ีนิยมปฏิบัติกันและได้ผลผลิตท่ีดีกว่าวิธีอื่นๆโดยน าเมล็ดดาวเรืองมา
เพาะในกระบะหรือแปลงเพาะกระบะเพาะเมล็ดอาจใช้เป็นกระบะไม้หรือกระบะพลาสติกก็ได้วัสดุเพาะ
ประกอบด้วยขุยมะพร้าวทรายข้ีเถ้าแกลบปุ๋ยคอกในอัตราส่วน 1:1:1:1 หรือแปลงเพาะท่ีมีดินร่วนซุยค่อนข้าง
ละเอียดคราดดินให้ผิวดินเรียบสม ่าเสมอท าร่องบนกระบะเพาะหรือแปลงเพาะให้ลึกประมาณ 0.5 เซนติเมตร
กว้าง 1เซนติเมตรแต่ละร่องห่างกัน 5 เซนติเมตรหยอดเมล็ดลงร่องห่างกัน 1-2 นิ้วแล้วกลบแต่ละร่องด้วยวัสดุ
เพาะหรือดินละเอียดเพียงบางๆรดน ้าด้วยฝักบัวฝอยให้ชุ่มแล้วคลุมกระบะเพาะด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หรือ
คลุมแปลงเพาะด้วยฟางหรือหญ้าแห้งควรรดน ้าวนัละ 2 ครั้งเช้า-เย็นเพื่อรักษาความช้ืนเมล็ดดาวเรืองจะงอก
ภายใน 3-5 วันเป็นต้นกล้า 
2.1.4.2การปักช าเป็นวิธีการขยายพันธุ์ท่ีสามารถท าได้อีกวิธีหนึ่งแต่ไม่ค่อยนิยมท ากันเนื่องจากได้ผลผลิตต ่า
ดอกมีขนาดเล็กวิธีการปักช านี้จะเป็นผลพลอยได้จากการเด็ดยอดคือยอดท่ีเด็ดท้ิงจะมีความยาวประมาณ 1-2 
นิ้วน าไปปักช าโดยนิยมใช้วัสดุปลูกจากขี้เถ้าแกลบมีคุณสมบัติเก็บความช้ืนได้ดีหลังจากเตรียมแปลงหรือถุงปัก
ช าแล้วน ายอดดอกดาวเรืองมาปักช าหากควบคุมความช้ืนได้ดียอดดอกเรืองจะออกรากภายใน 3-4 วันและถ้า
มีการใช้ฮอร์โมนเร่งรากจะท าให้ดาวเรืองออกรากได้ดียิ่งขึ้นจากนั้นน าไปไว้ให้ถูกแดดอีกประมาณ  3-4 วันจึง
สามารถย้ายไปปลูกยังแปลงปลูกได้  (สามารถ,2552) 
 
          ระยะการปลูก 
          1. ถ้าปลูกต้นดอกแบบติดก้านยาวส าหรับท าเป็นดอกไม้ก าระยะระหว่างต้นระหว่างแถว  40 x 40 
เซนติเมตรถ้าแปลงกว้าง 1.10 เมตรจะปลูกได้ 3 ต้นต่อแถวหรือร่องกว้าง 4.50 เมตรจะปลูกได้ 11 ต้นต่อแถว 
          2. ถ้าปลูกแบบเด็ดดอกใส่ถุงส าหรับร้อยพวงมาลัยระยะระหว่างต้นระหว่างแถว 70 x 70 เซนติเมตร
ถ้าแปลงกว้าง 1.10 เมตรจะปลูกได้ 2 ต้นต่อแถวหรือร่องกว้าง 4.50 เมตรจะปลูกได้ 6 ต้นต่อแถว 
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          3. ถ้าปลูกใส่กระถางท าเป็นไม้ดอกกระถางควรปลูกในกระถางขนาด 6 หรือ 8 นิ้วกระถางละ 1 ต้น
โดยย้ายกล้าลงปลูกภายหลังเด็ดยอดแล้วเมื่อมีการแตกกิ่งข้างยาวประมาณ 1-2 นิ้วควรวางกระถางให้ห่างกัน
หนึ่งเว้นหนึ่งกระถางมิเช่นนั้นพุ่มต้นจะชะลูดการแตกกิ่งข้างจะไม่พร้อมกันอีกท้ังมีดอกน้อยไม่ครบ 8 ดอกตาม
ต้องการ 
 
2.1.5 การเตรียมดิน 
          ดาวเรืองต้องการแสงแดดจัดจึงต้องปลูกดาวเรืองกลางแจ้งให้ได้รับแสงแดดโดยตรงอย่างน้อยวันละ 6 
ช่ัวโมงท่ีส าคัญคือไม่ควรปลูกซ ้าท่ีเดิมตลอดเวลาควรหาพืชอื่นปลูกสลับแล้วจึงเวียนกลับมาปลูกดาวเรืองใหม่
แม้ดาวเรืองจะสามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิดก็ตามแต่ถ้าจะให้ได้ดาวเรืองท่ีมีพุ่มต้นสมบูรณ์ดอก
ใหญ่และมีคุณภาพดีดินควรจะมีธาตุอาหารครบถ้วนในปริมาณท่ีเพียงพอมีการระบายน ้าดีกักเก็บความช้ืนไว้
พอควรความเป็นกรดด่างประมาณ 6.5  
          การเตรียมดินจะท าเช่นเดียวกับการปลูกผักและไม้ดอกชนิดอื่นๆคือปรุงด้วยปุ๋ยคอกเก่าหรือปุ๋ยกทม. 

หรือปุ๋ยหมักร่วมกับอินทรียวัตถุอื่นๆท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นท่ีหาง่ายราคาถูกอาทิเช่นแกลบดิบเปลือกถั่วชานอ้อยซึ่ง

วัสดุดังกล่าวนี้ไม่ว่าจะผสมลงไปในดินเหนียวหนักหรือดินทรายล้วนก็ตามจะช่วยท าให้คุณสมบัติทางกายภาพ

ของดินดีขึ้นกล่าวคือถ้าใส่ลงไปในดินเหนียวอินทรียวัตถุจะเป็นตัวเช่ือมระหว่างอนุภาคของดินท าให้เม็ดดินจับ

ตัวกันเป็นก้อนไม่จับกันแน่นมีความพรุนท าให้อากาศถ่ายเทและมีการระบายน ้าดีขึ้นตลอดจนอุ้มน ้าดีด้วยแต่

ถ้าใส่ลงไปในดินทรายซึ่งตามปกติดินทรายจะระบายน ้าดีเกินไปและถ่ายเทอากาศดีมากแต่ไม่มีความสามารถ

ดูดซับน ้าและธาตุอาหารต ่าอีกท้ังในตัวมันเองมีธาตุอาหารน้อยมากอินทรียวัตถุท่ีเติมลงไปจะเป็นตัวเช่ือมท าให้

อนุภาคของทรายเช่ือมกันแข็งแรงช่วยในการดูดซับน ้าและธาตุอาหารดีขึ้น 

2.1.6 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
         การเพาะเมล็ดในกระบะให้ใช้ขุยมะพร้าวทรายข้ีเถ้าแกลบปุ๋ยคอกอย่างละ 1 ส่วนหากเพาะในแปลงให้

ปรับปรุงดินให้ร่วนซุยและค่อนข้างละเอียดเกล่ียผิวดินให้สม ่าเสมอท่ีสุดก่อนเพาะเมล็ดให้น าเมล็ดไปแช่ในน ้า

สกัดชีวภาพก่อนน าไปปลูกจะช่วยให้เมล็ดงอกเร็วและมีความแข็งแรงขึ้นการเพาะให้ท าร่องขวางกระบะหรือ

แปลงเพาะลึก 0.5 ซม. กลบด้วยวัสดุเพาะหรือดินละเอียดบางๆใช้บัวรดน ้าท่ีฝอยท่ีสุดจนชุ่มคลุมกระบะหรือ

แปลงเพาะด้วยฟางหรือหญ้าแห้งหรือกระดาษหนังสือพิมพ์เพื่อช่วยรักษาความช้ืนรดน ้าเช้า-เย็นเมล็ดจะงอก

ภายใน 3-5 วันเมื่อเมล็ดอายุได้ 7-10 วันจึงย้ายกล้าไปปลูกซึ่งควรปลูกในตอนเย็นและท าร่มเงาบังต้นกล้า

จนกว่าต้นจะต้ังตัวได้ 

2.1.7 การเตรียมแปลงปลูก 
          1. ไถเตรียมดินหว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปประมาณ 1 ตัน/ไร่ยกร่องแปลงปลูกกว้าง 1 เมตรรดน ้า
แปลงไว้ล่วงหน้า 1 วัน 
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          2. ขุดหลุมกว้าง 15เซนติเมตรแปลงละ 3แถวระยะระหว่างแถว 30เซนติเมตรระยะระหว่างต้น 30 
เซนติเมตรใส่ปุ๋ยทริบเบิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟสหรือสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนชารองก้นหลุมแล้วเกล่ียดิน
ข้างหลุมมากลบปุ๋ยเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้รากดาวเรืองสัมผัสปุ๋ยโดยตรง 
          3. น าต้นกล้าท่ีมีอายุ 7-10 วัน(นับจากวันเพาะเมล็ด ) โดยแยกต้นกล้าให้มีวัสดุเพาะหรือดินหุ้มติด

รากมาด้วยเพื่อป้องกันรากกระทบกระเทือนน ามาปลูกในแต่ละหลุมท่ีเตรียมไว้รดน ้าให้ชุ่ม 

2.1.8 วิธีการปลูก 
          รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีสูตรต ่าๆเช่น 10-20-10 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 หรือใกล้เคียงหลุมละ 

1 ช้อนชาเกล่ียดินกลบเม็ดปุ๋ยเล็กน้อยเพียงเพื่อไม่ให้รากดาวเรืองสัมผัสกับปุ๋ยโดยตรงเพราะจะท าให้ใบไหม้อัน

เป็นเหตุให้ต้นเห่ียวและตายถอดถุงออกก่อนปลูกปลูกหลุมละ 1 ต้นกลบดินให้เสมอใบเล้ียงหรือสูงกว่าใบเล้ียง

เล็กน้อยรดน ้าให้ชุ่มถ้าปลูกจากต้นกล้าใน 1-2 วันแรกรดน ้าวันละ 2-3 ครั้งเพื่อประคองไม่ให้ต้นเห่ียวหลังจาก

รากงอกและต้นต้ังตัวได้แล้วรดน ้าตามความจ าเป็น (อ.ต.ก. ,2550) 

2.1.9 การดูแลรักษา 
          1. การให้น ้า ในช่วงท่ีต้นกล้าหรือกิ่งช ายังต้ังตัวไม่ได้หรือในช่วงสัปดาห์แรกของการปลูกควรให้น ้า
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น หลังจากนั้นให้รดน ้าวันละครั้งในช่วงเข้า ซึ่งจะท าให้ดาวเรืองน าน ้าไปใช้
ประโยชน์ได้มากกว่าในช่วงเย็น เมื่อดาวเรืองอายุประมาณ 30 วันหลังปลูกหรือในช่วงท่ีดอกเริ่มบาน การ
รดน ้าให้ระวังอย่าให้โดนดอก เพราะจะท าให้คุณภาพดอกไม่ดีและเกิดโรคระบาดได้ง่าย 
          2. การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างความสมบูรณ์ของต้น และเป็นผลสืบเนื่องถึงคุณภาพ
ของดอก เนื่องจากดาวเรืองเป็นพืชอายุส้ัน ใช้เวลาเพียง 60-65 วันนับจากเพาะเมล็ดถึงตัดดอกขาย จึงควรใส่
ปุ๋ยให้ถูกต้องตรงตามจังหวะของการเจริญเติบโต นอกเหนือจากปุ๋ยท่ีใส่รองก้นหลุมแล้ว การใส่ปุ๋ยเสริม
หลังจากปลูกแบ่งออกได้ ดังนี้ 
               2.1 ช่วงเจริญเติบโตทางต้น เป็นช่วง 30 วันแรกนับจากเพาะเมล็ดในช่วงนี้ควรใช้ปุ๋ยท่ีมีไนโตรเจน
สูง เพื่อเร่งให้ดาวเรืองเจริญเติบโตทางต้นและแตกกิ่งข้างให้เร็วท่ีสุด อาจใช้ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรตอัตรา 3 ช้อน
แกง หรือ ยูเรีย 1 ช้อนแกง ผสมกับธาตุอาหารเสริมเช่น ดีช หรือ วิกริโฟล หรือ เชียร์ อีก 2 ช้อนแกง ต่อน ้า 1 
ปี๊บ รดหรือพ่นต้นและใบ ขณะอายุได้ประมาณ 14-15 วัน และอีก 1-2 ครั้ง ทันทีหลังจากเด็ดยอดและย้าย
ปลูกแล้ว ท้ังนี้เพื่อเร่งให้ดาวเรืองแตกกิ่งข้างพร้อม ๆ กันท้ัง 8 กิ่ง 
               2.2 ช่วงออกดอก ดาวเรืองจะเริ่มเกิดตาดอกขณะอายุประมาณ 30 วัน ถ้าปลูกในช่วงฤดูหนาว 
ดังนั้นในช่วงอายุ 30-45 วันนี้ควรเปล่ียนใช้ปุ๋ยท่ีมีตัวกลางสูง เช่น 15-30-15 หรือใกล้เคียง หากหาซื้อไม่ได้
อาจใช้ 20-20-20 ฝังลงไปในดินห่างจากต้นประมาณ 1 คืบ อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น ขณะอายุประมาณ 30-35 
วัน 1 ครั้ง และเสริมด้วยปุ๋ยเกร็ด สูตร 15-30-15 หรือใกล้เคียง อัตรา 2 ช้อนแกง ผสมกับดีซ หรือ วิกริโฟล
หรือเชียร์ อีก 2 ช้อนแกงต่อน ้า 1 ป๊ีบ พ่นต้นและใบในตอนเย็น ๆ อีก 2-3 ครั้ง (ทุก 3-5 วัน) 
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          3. การปลิดยอด นิยมเรียกว่า การเด็ดตุ้ม หรือการแต่งตุ้ม ท าเพื่อให้ดาวเรืองแตกพุ่มและจะท าให้
ดอกดาวเรืองมีขนาดใหญ่ การปลิดยอดนี้ควรท าเมื่อดาวเรืองมีอายุ 21-25 วัน ซึ่งเป็นระยะท่ีดาวเรืองมีใบจริง
ขนาดใหญ่ประมาณ 4 คู่ และส่วนยอดมีใบเล็ก ๆ ประมาณ 1-2 คู่ วิธีการปลิดยอดท าได้โดยใช้มือซ้ายจับใบคู่
บนสุดท่ีต้องการเหลือไว้แล้วใช้มือขวาดึงส่วนยอดลงทางด้านข้าง เพื่อให้ยอดหลุดออกมา ไม่ควรเด็ดยอด 
เพราะจะท าให้ส่วนตาของยอดเหลือติดอยู่ ซึ่งจะเจริญเป็นดอกในภายหลัง ท าให้ดอกไม่เป็นไปตามก าหนด คือ
ดอกบานไม่พร้อมกันและมีขนาดเล็ก ปกติดาวเรืองต้นหนึ่งควรไว้ดอกประมาณ 8 ดอก จึงจะได้ดอกท่ีมี
คุณภาพ 
          4. การปลิดตาข้าง หลังจากการปลิดตายอดประมาณ 1 สัปดาห์ ตาข้างจะเริ่มแตกขึ้นใหม่ มีดอกท่ี

ยอดและมีตาข้างเจริญออกมาหรือยัง เมื่อดอกท่ียอดมีขนาดประมาณเท่าเมล็ดข้าวโพด ให้ปลิดตาข้างออกให้

หมด เพื่อไม่ให้ตาข้างเจริญเป็นดอกต่อไป ซึ่งจะท าให้ดอกท่ียอดมีขนาดใหญ่ ก้านดอกยาว และมีขนาดสม ่า

เสมอ 

          การเก็บเก่ียว 
          ก่อนท่ีจะท าการตัดดอกดาวเรืองประมาณ 2-3 วันเกษตรกรควรใช้น ้าตาลทรายจ านวน15 ลิตรฉีดพ่น
ใบดาวเรืองท้ังด้านบนและด้านล่างเพื่อช่วยให้ก้านดอกดาวเรืองแข็งแรงขึ้นจากนั้นเกษตรกรจึงค่อยๆทยอยตัด
ดอกอายุของดอกดาวเรืองท่ีสามารถตัดดอกขายได้ประมาณ 55-65 10  
วันหรือให้เกษตรกรสังเกตจากดอกท่ียังมีกลีบดอกตรงกลางเป็นสีเขียวอยู่ในการตัดดอกดาวเรืองนั้นเกษตรกร

ควรตัดให้ชิดโคนกิ่งให้มากท่ีสุดจะท าให้ก้านดอกท่ีติดมามีขนาดยาว   (ทวีพงศ์,เอกวัฒน์, เรณู, 2545) 

          
 
 
 

 
โรคและแมลงที่ส าคัญต่อดาวเรือง 
          1. โรคท่ีส าคัญ (สมเพียร, 2532) 
1.1โรคเหี่ยว เป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา ไฟทอปทอรา (Phytoptora) มักเกิดกับดาวเรืองท่ีดอกก าลังเริ่มทยอย
บาน ระยะแรกมีอาการคล้ายกับดาวเรืองขาดน ้า กล่าวคือ อาการเห่ียวจะแสดงในตอนกลางวัน ส่วนกลางคืน
อาการจะปกติ หลังจากนั้นประมาณ 3 -4 วัน ดาวเรืองก็จะเห่ียวทั้งต้นและตายไปในท่ีสุด  
            1.2โรคราแป้ง เกิดจากเช้ือราชนิดหนึ่ง ลักษณะอาการ คือจะเห็นสปอร์ของเช้ือราเป็นฝุ่นสีขาว ๆ 
ตามใบของดาวเรือง ท าให้ใบหยิก การเจริญเติบโตชะงัก ถ้าเป็นมากอาจท าให้ต้นตายในท่ีสุดการป้องกันก าจัด 
โดยการพ่นด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดเช้ือรา เช่น แมนโคเซ็ป ไดแทน-เอ็ม 45 ประมาณสัปดาห์ละครั้ง  
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           1.3โรคดอกไหม้ เกิดเช้ือราเข้าท าลายดอกดาวเรือง ท าให้ดอกเป็นสีน ้าตาลจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้
การป้องกันก าจัด ควรฉีดพ่นด้วยสารเคมีแมนโคเซ็ปหรือดาโคนิลโดยฉีดพ่นให้ท่ัวทั้งแปลง 
 
2.แมลงศัตรูพืช 
             2.1เพลี้ยไฟจะเข้าท าลายและดูดกินน ้าเล้ียงท่ียอดอ่อนท าให้ใบหงิกงอแล้วห่อขึ้นไม่แตกใบใหม่จะ
เห็นมีรอยขีดตามใบหรือกลีบเล้ียงของดอกจะพบเห็นมากในตอนกลางวันตัวเรียวเล็กสีน ้าตาลส่วนมากพบใต้ใบ
ใช้สารเคมีพ่นก าจัดเพล้ียไฟทุกๆ 5-7 วันหากระบาดมากทุกๆ 2-3 วันโดยมากในช่วงหลังฝนตกท่ีมีความช้ืนสูง
และอากาศร้อนอบอ้าวควรฉีดพ่นในช่วงสายและช่วงบ่ายหลีกเล่ียงการฉีดพ่นยาในช่วงท่ีมีอากาศร้อนจัดเพราะ
ตัวยาบางชนิดจะท าให้ใบไหม้ได้ (มีระบาดในช่วงหลังเด็ดยอด)  
             2.2หนอนชอนใบท าลายใบอ่อนตัวหนอนท่ีฟักจากไข่ไชชอนเป็นทางยาวหรือสร้างอุโมงค์กัดกินและ
ขับถ่ายอยู่ภายในใบท่ีถูกท าลายจะแสดงลักษณะแคระแกรนบิดเบ้ียวมีสารเคมีหลายชนิดท่ีใช้ส าหรับป้องกัน
ก าจัดหนอนชอนใบแต่ช่วงเวลาพ่นสารเคมีส าหรับก าจัดหนอนชอนใบจะต้องกระท าในช่วง 6 โมงถึง 9 โมงเช้า
เท่านั้นหากเกษตรกรพ่นในช่วงเวลาอื่นๆสารเคมีจะไม่มีผลในการท าลาย (ระบาดในช่วงท่ีย้ายปลูกใหม่ๆก่อน
เด็ดยอด) 
              2.3หนอนกระทู้หอมและหนอนผีเสื้อหนอนจะกัดกินดอกจนกลีบดอกร่วงเสียหายเข้าท าลาย
ในขณะทีดอกเริ่มบานหนอนเหล่านี้เป็นตัวอ่อนของผีเส้ือกลางคืนดังนั้นนิสัยการออกหากินจะเป็นช่วงเวลา
กลางคืนการใช้สารเคมีชนิดถูกตัวตายจะมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมมี  2 เวลาคือใกล้ช่วงเช้า
ประมาณตี 2 หรือทุกๆเช้าช่วง 6 โมงถึง 7 โมงเช้าหรือ 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มจะเหมาะสมกว่าหนอนกัดใบและหนอน
ผีเส้ือจะมีการขยายพื้นท่ีหากินจากจุดศูนย์กลางและเคล่ือนย้ายไปตามท่ีอื่นๆท่ีมีอาหาร (ใบล าต้นดอก) ดังนั้น
อาจพ่นเป็นจุดหรือพ่นรอบๆพื้นท่ีเสียหายและมีการตรวจสอบทุกระยะหากการท าลายยังมีอยู่จ าเป็นต้องฉีดซ้ า
อีกครั้งหนึ่ง (ระบาดในช่วงตุ่มดอก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.2การผลิตและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมัก 
            ความจ าเป็นในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
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          ประเทศไทยยังไม่มีแหล่งวัตถุดิบท่ีจะน ามาผลิตปุ๋ยเคมีในเชิงพาณิชย์ได้จึงท าให้ต้องน าเข้าปุ๋ยเคมีจาก
ต่างประเทศเป็นหลักโดยในช่วงปี 2537-2546 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรได้เพิ่มข้ึนจาก 3.39 ล้านตัน
ในปี 2537 เป็น 3.95 ล้านตันในปี 2546 จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีใน
การเกษตรพบว่าส่วนใหญ่ปัจจัยด้านราคาปุ๋ยเคมีราคาผลผลิตพื้นท่ีเพาะปลูกปริมาณผลผลิตและผลการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและส่ิงเอื้ออานวยท่ีเกื้อกูลต่อการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชเป็นตัวก าหนดและความ
ต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชโดยรวมนับแต่ปี 2546-2550 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอดซึ่งพืชท่ีมีความ
ต้องการใช้ปุ๋ยเคมีมากท่ีสุดคือข้าวนาปีรองลงมาคือไม้ผลและไม้ยืนต้นพืชไร่ข้าวนาปรังและผักไม้ดอกและไม้
ประดับตามล าดับ 
          อย่างไรก็ตามปัจจุบันเป็นภาวะท่ีปุ๋ยเคมีมีราคาแพงและกระแสการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมจึงท าให้ปริมาณ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นประกอบกับประเทศไทยมีวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีเป็นผลพลอยได้จาก
การเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมากเพียงพอท่ีจะน ามาใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้รวมท้ังเกษตรกร
สามารถผลิตขึ้นใช้เองได้โดยใช้วัตถุดิบในไร่นาดังนั้นการท าการเกษตรของไทยจึงมีศักยภาพท่ีเอื้อต่อการผลิต
และการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงบ ารุงดินและพืชเพื่อเป็นกาทดแทนการน าเข้าปุ๋ยเคมีจาก
ต่างประเทศเป็นการประหยัดและลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง     (จิรพงษ์, นรีลักษณ์, มนต์สรวง, ทิวาพร, พี
รพงษ์, ศรีสุดา, 2548.) 
 
          ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก 
          ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยธรรมชาติชนิดหนึ่งท่ีได้มาจากการน าเอาเศษซากพืชเช่น ฟางข้าวซัง
ข้าวโพดต้นถั่วหญ้าแห้งผักตบชวาของเหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนมา
หมักร่วมกับมูลสัตว์ปุ๋ยเคมีหรือสารเร่งจุลินทรีย์เมื่อหมักโดยใช้ระยะเวลาหนึ่งแล้วเศษพืชจะเปล่ียนสภาพจาก
ของเดิมเป็นผงเป่ือยยุ่ยสีน้ าตาลปนด า น าไปใส่ในไร่นาหรือพืชสวนเช่นไม้ผลพืชผักหรือไม้ดอกไม้ประดับได้ 
          ปุ๋ยหมักมีประโยชน์มากมายในการทาการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตพืชดังนี้ 
          1. ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินโดยจะเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารท้ังธาตุอาหารหลักธาตุอาหาร
รองและจุลธาตุช่วยดูดยึดและเป็นแหล่งเก็บธาตุอาหารในดินไม่ให้ถูกชะล้างสูญเสียไปได้ง่ายและปลดปล่อย
ออกมาให้พืชใช้ประโยชน์ทีละน้อยและสม่ าเสมอ 
          2. ช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินทาให้ดินร่วนซุยการระบายน้าและอากาศและการอุ้มน้ า
ของดินดีขึ้นรากพืชแพร่กระจายได้ดีอีกท้ังยังช่วยเปล่ียนสภาพของดินจากดินเหนียวหรือดินทรายให้เป็นดิน
ร่วนท าให้สะดวกในการไถพรวน 
          3. ช่วยลดการจับตัวเป็นแผ่นแข็งของหน้าดินท าให้การงอกของเมล็ดหรือการซึมของน้ าลงไปในดิน
สะดวกขึ้นตลอดจนช่วยลดการไหลบ่าของน้ าเวลาฝนตก 
          4. ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการเปล่ียนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 
          5. ช่วยเพิ่มแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดินท าให้ปริมาณและกิจกรรมจุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ในดิน
เพิ่มขึ้น 
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          6. ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมโดยเป็นการน าเศษวัสดุทางการเกษตรท่ีเหลือท้ิงแล้วกลับมาใช้เป็น 
ประโยชน์ได้อีก 
          7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีและสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 
          8. ช่วยกระตุ้นให้ธาตุอาหารพืชในดินบางชนิดท่ีละลายน้ ายากให้ละลายน้ าง่ายเป็นอาหารให้แก่พืชได้
ดีขึ้น 
          9. ไม่เป็นอันตรายต่อดินแม้จะใช้ในปริมาณมากๆติดต่อกันนานๆ 
          10. ช่วยปรับสภาพแวดล้อมเช่นกาจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชน้าท้ังหลายให้หมดไป 
 
วัสดุที่ใช้ท าปุ๋ยหมัก 
          วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมากมายหลายชนิดท่ีสามารถน ามาทาเป็นปุ๋ยหมักได้ในท้องถิ่นหากมีมาก
พอควรน ามาใช้ท าปุ๋ยหมักอาจใช้เศษพืชเพียงชนิดเดียวหรือหลายๆชนิดผสมกันก็ได้วัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรท่ีสามารถน ามาท าเป็นปุ๋ยหมักสามารถจ าแนกได้ดังนี้ (สุพจน์,2544) 
          1. เศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรได้แก่เศษวัสดุท่ีเหลือท้ิงจากไร่นาเช่นฟางข้าวต้นข้าวโพดต้นถั่ว
ต่างๆเศษวัชพืชซังข้าวโพดใบอ้อยต้นปอเศษกกใบไม้ฯลฯ 
          2. เศษวัสดุท่ีเหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นกากอ้อยกากสับปะรดกากมันสาปะหลัง แกลบขี้
เล่ือยขุยมะพร้าวเปลือกผลไม้กากปลาจากโรงงานน้ าปลาตลอดจนเศษเนื้อต่างๆเป็นต้น 
          3. เศษขยะท่ีมีอยู่แล้วทุกครัวเรือน 
          4. วัชพืชน้ า เช่นผักตบชวาจอกแหนและสวะในแม่น้ าล าคลอง 
          5. มูลสัตว์ชนิดต่างๆตลอดจนหน้าดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
          6. ปุ๋ยเคมท่ีีมีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้เร่งให้เศษพืชสลายตัวเป็นปุ๋ยหมักได้เร็วยิ่งขึ้น 
          7. สารเร่งประเภทจุลินทรีย์ (สารตัวเร่งสาหรับผลิตปุ๋ยหมัก) เพื่อช่วยย่อยให้เศษพืชสลายตัวเป็นปุ๋ย
หมักได้เร็วขึ้นเช่นสารเร่งซุปเปอร์พด.1 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จาก
การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็วและมีคุณภาพสูงขึ้น
ประกอบด้วยเช้ือราและแอคติโนมัยซีสท่ีย่อยสารประกอบเซลลูโลสและแบคทีเรียท่ีย่อยไขมันซึ่งกรมพัฒนา
ท่ีดินได้ผลิตขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักของเกษตรกรและผู้สนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 คุณค่าทางโภชนะของวัสดุเหลือใช้และผลพลอยได้จากการปลูกพืชบางชนิด 
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ท่ีมา : ดัดแปลงจากกองอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (มปป.) 

 
ตารางที ่2 ปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบบางชนิด 



17 
 

 
 

ท่ีมา: ส านักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน (2550ข) 

 
          วิธีการผลิตปุ๋ยหมัก 
          ปุ๋ยหมักโดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือปุ๋ยหมักในไร่นาปุ๋ยหมักเทศบาลและปุ๋ยหมักอุตสาหกรรมใน
ท่ีนี้ขอกล่าวถึงเฉพาะปุ๋ยหมักในไร่นาเท่านั้น     (เสน่ห์ศิลป,์ 2505) 
          1. วิธีการผลิตปุ๋ยหมักในไร่นาซึ่งมีแบบวิธีการท า 5 แบบซึ่งสามารถเลือกท าแบบใดแบบหนึ่งก็ได้
หรืออาจจะท าหลายๆแบบก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ท าได้แก่ 
               1.1 ปุ๋ยหมักค้างปีใช้เศษพืชเพียงอย่างเดียวน ามาหมักท้ิงไว้ค้างปีก็สามารถน ามาใช้เป็นปุ๋ยหมักได้
ไม่ต้องดูแลรักษาจึงต้องใช้ระยะเวลาในการหมักนานเหมาะส าหรับผู้ท่ีไม่มีเวลา 
               1.2 ปุ๋ยหมักธรรมดาใช้มูลสัตว์โดยใช้เศษพืชและมูลสัตว์ในอัตรา100 : 10 ถ้าเป็นเศษพืชช้ินส่วน
เล็กน ามาคลุกผสมได้เลยแต่ถ้าเป็นเศษพืชช้ินส่วนใหญ่นามากองเป็นช้ันๆแต่ละกองจะท าประมาณ 3 ช้ันแต่ละ
ช้ันประกอบด้วยเศษพืชท่ีย่ าและรดน้ าสูง 30-40 ซม. แล้วโรยทับด้วยมูลสัตว์ซึ่งจะใช้ระยะเวลาหมักน้อยกว่า
แบบท่ี 1 เช่นถ้าใช้ฟางข้าวจะใช้ระยะเวลา 6-8 เดือนขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา 
               1.3 ปุ๋ยหมักธรรมดาใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้เศษพืชมูลสัตว์และปุ๋ยเคมีในอัตรา 100:10:1 ถ้าเป็นช้ินส่วน
เล็กน ามาคลุกผสมได้เลยถ้าเป็นช้ินส่วนใหญ่น ามากองเป็นช้ันเหมือนแบบท่ี 2 เพียงแต่ในแต่ละช้ันจะเพิ่ม
ปุ๋ยเคมีขึ้นมาโดยโรยทับมูลสัตว์แบบนี้ใช้ระยะเวลาในการหมักเร็วกว่าแบบท่ี 2 ถ้าเป็นฟางข้าวจะใช้เวลา 4-6 
เดือน 

วัตถุดิบ ปริมาณธาตุอาหาร (เปอร์เซ็นต์) 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

กากถ่ัวเหลือง 7-10 2.13 1.12-2.70 
ปลาป่น 9-10 5-6 3.8 

เลือดแห้ง 8-13 1.5 0.8 
ร าข้าว 1.9-3.3 4-6 1.09 

มูลสุกร ไก่ วัว 1.2-3.3 1.2-3.3 1.3-2.0 

กระดูกป่น 3-4 15-23 0.68 

มูลด้างคาว 1-3 12-15 1.84 
หินฟอสเฟต 0.15 15-17 0.10 
ขี้เถ้าไม้ยาง 1.13 0.06 13.48 

เปลือกเมล็ดกาแฟ 0.93 0.14 6.22 
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               1.4 ปุ๋ยหมักแผนใหม่หรือแบบใช้สารเร่งประเภทจุลินทรีย์การท าปุ๋ยหมักแบบท่ี 1-3 นั้นใช้เวลา
ค่อนข้างมากต่อมากรมพัฒนาท่ีดินได้ศึกษาค้นคว้าพบว่าการท าปุ๋ยหมักโดยใช้เวลาส้ันท าได้โดยการใช้
เช้ือจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายของเศษพืชท าให้ได้ปุ๋ยหมักเร็วขึ้นน าไปใช้ได้ทันฤดูกาลสามารถใช้ระยะเวลา
หมักเพียง 30-45 วันโดยใช้สารเร่งประเภทจุลินทรีย์ท่ีสามารถใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักมีหลายชนิดเช่นพด.1 
ซุปเปอร์พด.1 ไบโอนิคเอฟ 60 และเช้ือจุลินทรีย์อีเอ็มเป็นต้นต้องกลับกองปุ๋ยหมักบ่อยครั้งทุก 7-10 วัน
ประมาณ 4-5 ครั้งใช้เวลาประมาณ 1-1½ เดือนก็เป็นปุ๋ยหมักน าไปใช้ได้ท้ังนี้ระยะเวลาในการสลายตัวเป็นปุ๋ย
หมักจะช้าหรือเร็วขึ้นกับชนิดของเศษพืชและการดูแลรักษากองปุ๋ยหมักด้วยปัจจุบันกรมพัฒนาท่ีดินเป็นหน่วย
ราชการหลักท่ีก าหนดนโยบายในการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ประโยชน์โดยใช้สารเร่ง
ซุปเปอร์พด.1 ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์พด.1 ของกรมพัฒนาท่ีดินมีส่วนผสมของวัสดุในกองปุ๋ยหมัก 1 ตัน
ประกอบด้วยเศษพืชแห้ง 1,000 กิโลกรัมมูลสัตว์ 200 กิโลกรัมปุ๋ยไนโตรเจน 2 กิโลกรัมสารเร่งซุปเปอร์พด.1 
1 ซองวิธีการกองปุ๋ยหมักการกองปุ๋ยหมัก 1 ตันมีขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตรสูง 1.5 เมตรการกองมี 
2 วิธีขึ้นกับชนิดของวัสดุท่ีมีขนาดเล็กให้คลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากันแล้วจึงกองเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าส่วนวัสดุท่ีมี
ช้ินส่วนยาวให้กองเป็นช้ันๆประมาณ 3-4 ช้ันโดยแบ่งส่วนผสมท่ีจะกองออกเป็น 3-4 ส่วนตามจ านวนช้ันท่ีจะ
กองมีวิธีการกองท าโดยผสมสารเร่งซุปเปอร์พด.1 ในน้ า 20 ลิตรนาน 10-15 นาทีเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ออก
จากสภาพท่ีเป็นสปอร์และพร้อมท่ีจะเกิดกิจกรรมการย่อยสลายการกองช้ันแรกให้น าวัสดุท่ีแบ่งไว้ส่วนท่ีหนึ่ง
มากองเป็นช้ันมีขนาดกว้าง 2 เมตรยาว 3 เมตรสูง 30-40 เซนติเมตรย่ าให้พอแน่นและรดน้ าให้ชุ่มมูลสัตว์โรย
ท่ีผิวหน้าเศษพืชตามด้วยปุ๋ยไนโตรเจนแล้วราดสารละลายสารเร่งซุปเปอร์พด.1 ให้ท่ัวโดยแบ่งใส่เป็นช้ันๆ
หลังจากนั้นน าเศษพืชมากองทับเพื่อท าช้ันต่อไปปฏิบัติเหมือนการกองช้ันแรกท าเช่นนี้อีก  2-3 ช้ันช้ันบนสุด
ของกองปุ๋ยควรปิดทับด้วยเศษพืชท่ีเหลือเพื่อป้องกันการสูญเสียความช้ืน 
               1.5 ปุ๋ยหมักต่อเช้ือการท าปุ๋ยหมักโดยใช้ปุ๋ยหมักท่ีเป็นแล้วมาเป็นต้นตอของเช้ือจุลินทรีย์หรือสาร
เร่งประเภทจุลินทรีย์ส าหรับการกองปุ๋ยหมักครั้งใหม่โดยไม่จ าเป็นต้องใช้สารเร่งประเภทจุลินทรีย์ทุกครั้งท่ีท า
ปุ๋ยหมักท้ังนี้เพราะจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายในกองปุ๋ยหมักเดิมยังคงมีชีวิตอยู่และยังมี
ความสามารถท่ีจะย่อยสลายเศษวัสดุต่างๆท่ีใช้ในการทาปุ๋ยหมักในคราวถัดไปได้อีกซึ่งเป็นการประหยัดและ
เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ท าปุ๋ยหมักท่ัวไปแต่ต้องดูแลและเก็บรักษาปุ๋ยหมักท่ีจะน าไปต่อเช้ือนี้ให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีคือไม่ท้ิงตากแดดตากลมและควรให้มีความช้ืนอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมส่วนผสมของวัสดุในการท าปุ๋ย
หมักคือเศษพืช: ปุ๋ยหมักท่ีเป็นแล้ว: ปุ๋ยยูเรีย = 100:20:0.2ส่วนโดยน้ าหนักโดยกองเศษพืชเป็นช้ันๆแต่ละ
ช้ันสูงประมาณ 30 เซนติเมตรขึ้นย่ าให้แน่นและรดน้ าให้ชุ่มแล้วน าปุ๋ยหมักท่ีเป็นแล้วหรือปุ๋ยหมักท่ีหมักได้ 15 
วันมาแบ่งโรยทับด้านบนและใช้ปุ๋ยยูเรียโรยทับตามและท าช้ันท่ี 2-4 เหมือนการท าในช้ันแรกช้ันบนสุดใช้หน้า
ดินโรยทับให้หนาประมาณ 1 นิ้วซึ่งการท าปุ๋ยหมักด้วยการต่อเช้ือนี้ถ้าปฏิบัติดูแลรักษาตามขั้นตอนจะใช้เวลา 
30-40 วันก็สามารถน าปุ๋ยหมักไปใช้ได้แล้วการต่อเช้ือนี้สามารถท าการต่อได้เพียง 3 ครั้ง 
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          2. วิธีการผลิตปุ๋ยหมักด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบางชนิดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
หลายชนิดแทนท่ีจะท้ิงให้เป็นขยะหรือเผาท้ิงไปให้เปล่าประโยชน์เราสามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการท าเป็น
ปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดีสามารถน ากลับไปใช้ในแปลงเกษตรคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนดินดังนี้ 
               2.1 ปุ๋ยหมักผักตบชวาผักตบชวาเป็นวัชพืชน้ าท่ีมีการแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมากเริ่มจาก  10ต้นจะ
เพิ่มเป็น 1,610 ต้นภายในเวลาเพียง 3 เดือนด้วยคุณลักษณะพิเศษของผักตบชวาท่ีมีรากฝอยติดอยู่จ านวน
มากท าให้สามารถดูดซับธาตุอาหารท่ีปะปนมากับน้ าเอาไว้ในต้นท่ีอวบอ้วนสมบูรณ์เมื่อน ามาท าเป็นปุ๋ยหมัก
ปริมาณธาตุอาหารจึงมากตามมาด้วยปริมาณปุ๋ยหมักจากผักตบชวา 1 ต้นสามารถเทียบเป็นปุ๋ยแอมโมเนียม
ซัลเฟตได้ 60 กิโลกรัมเทียบเป็นปุ๋ยทริบเบิลซูเปอร์ฟอสเฟตได้ 15 กิโลกรัมเทียบเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์
ได้ 46.6 กิโลกรัมผักตบชวาสามารถน ามาท าเป็นปุ๋ยหมักได้ท้ังแบบสดและแบบแห้งโดยจะใช้ผักตบชวาเพียง
อย่างเดียวหรือจะน าไปผสมกับวัสดุอื่นๆท่ีมีในพื้นท่ีก็ได้ 
               2.2 ปุ๋ยหมักจากกากอ้อยกรณีท่ีมีพื้นท่ีอยู่ใกล้โรงงานท าน้ าตาลเศษเหลือจากโรงงานไม่ว่าจะเป็น
กากอ้อยหรือขี้ตะกรันอ้อยล้วนสามารถน ามาท าปุ๋ยหมักได้ท้ังส้ินโดยส่วนผสมจะใช้กากอ้อย100 ส่วนต่อปุ๋ย
คอกหรือขี้ตะกรันอ้อยหน้าดินจากกองหญ้ากองฟางเก่าหรือปุ๋ยหมักท่ีย่อยสลายแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสม
กันให้ได้ 10 ส่วนวิธีท าเริ่มจากน ากากอ้อยมาวางกองบนพื้นกว้างยาว 2-3เมตรสูง 30-40 เซ็นติเมตรโดยย่าให้
แน่นๆโรยปุ๋ยคอกหรือขี้ตะกรันอ้อยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกันหนาประมาณ 1-2 นิ้วท าเป็นช้ันๆอย่างนี้ไป
เรื่อยๆจนกระท่ังกองปุ๋ยสูง 1-15 เมตรช้ันบนสุดให้หว่านหน้าดินจากกองหญ้าหรือกองฟางเก่าหรือปุ๋ยหมักท่ี
ย่อยสลายแล้วหนาประมาณ 1 นิ้วรดน้ าให้ชุ่มและคอยระวังไม่ให้น้ าในกองปุ๋ยแห้งหรือแฉะเกินไปการตรวจให้
สอดมือเข้าไปในกองลึกๆหยิบปุ๋ยออกมาบีบดูหากมีน้ าทะลักออกมาตามง่ามมือแสดงว่ากองปุ๋ยแฉะเกินไปให้
กลับกองปุ๋ยโดยเร็วถ้ามีน้ าติดฝ่ามือเล็กน้อยแสดงว่ากองปุ๋ยมีความช้ืนพอเหมาะแต่ถ้าไม่มีน้ าติดฝ่ามือเลยให้ท า
การรดน้ าทันทีควรกลับกองปุ๋ยทุกๆ 7-10 วันกรณีท่ีไม่มีแรงงานในการกลับกองอาจใช้วิธีท าช่องระบายอากาศ
ไว้ในกองปุ๋ยก็ได้แต่การย่อยสลายของกองปุ๋ยเกิดขึ้นช้ากว่าวิธีการกลับกองสาหรับปุ๋ยหมักท่ีได้จากกากอ้อยจะ
ใช้ธาตุอาหารหลักคือธาตุไนโตรเจนประมาณร้อยละ 1.3 ธาตุฟอสฟอรัสร้อยละ 0.86 และธาตุโพแทสเซียม
ร้อยละ 1.15 
               2.3ปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่าสูตรนี้เป็นการนาก้อนเห็ดเก่าท่ีเหลือท้ิงหลังการเพาะเห็ดมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์วิธีทาเริ่มจากน าก้อนเห็ดเก่ามาฉีกถุงแล้วทุบวัสดุในถุงให้ละเอียดน าไปผสมกับเศษพืชท้ังสดและแห้ง
ท่ีสับเป็นช้ินเล็กๆปุ๋ยขี้นกสดหรือปุ๋ยท่ีให้ธาตุไนโตรเจนสูงปุ๋ยขี้ไก่สดหรือปุ๋ยท่ีให้ธาตุฟอสฟอรัสสูงและปุ๋ยขี้วัว
สดหรือปุ๋ยท่ีให้ธาตุโพแทสเซียมสูงอัตราส่วนเท่าๆกันนาส่วนผสมท้ังหมดมากองให้มีความกว้าง x ยาว x สูง
ด้านละ 1 เมตรคลุมทับด้วยใบตองกล้วยหลังจากนั้น 3-4 วันให้ตรวจดูด้านในกองปุ๋ยหากกองปุ๋ยไม่ร้อนให้เติม
มูลสัตว์ลงไปควรกลับกองปุ๋ยทุกๆ 2 วันรอจนกระท่ังกองปุ๋ยย่อสลายดีจึงน าไปใช้ 
               2.4 ปุ๋ยน้ าจากมะพร้าวหมักใช้เป็นปุ๋ยทางใบแก่พืชผักซึ่งมีกล่ินหอมและมีสารจับใบให้เป็นมันได้
นานวิธีท าเริ่มจากน ามะพร้าวขูด 1 กิโลกรัมผสมน้ าหรือน้ ามะพร้าว 5 ลิตรหมักท้ิงไว้ในภาชนะ 5วันปล่อยให้
เกิดอาการเหมือนการเดือดของน้ าจากนั้นค้ันเอาเฉพาะน้ าก่อนน าไปใช้รดพืชผักให้ผสมน้ าในอัตราปุ๋ย 1 ส่วน
ต่อน้ า 2-3 ส่วน 
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               2.5 ปุ๋ยน้ าจากใบพืชตระกูลถั่ววิธีท าเริ่มจากน าใบพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆเช่นกระถินขี้เหล็ก 
แคฝรั่งถั่วมะแฮะฯลฯรวบรวมให้ได้ 15 กิโลกรัมใส่ลงในกระสอบมุ้งไนลอนแล้วมัดปากถุงให้แน่นน าไปใส่ในโอ่ง
หรือภาชนะท่ีสามารถบรรจุน้ าได้ 100 ลิตรหรือประมาณ 5 ปี๊บทับด้วยของหนักให้กระสอบจมหมักท้ิงไว้ 7 วัน
หมั่นคนน้ าโอ่งเช้าเย็นเพื่อให้มีออกซิเจนป้องกันกล่ินเหม็นจากการบูดเน่าจากนั้นน ากระสอบปุ๋ยออกจากตุ่มน้ า
ท่ีได้จะใช้เป็นหัวเช้ือก่อนน าไปใช้รดพืชผักให้ผสมน้ าเปล่าเพื่อลดความเข้มข้นในอัตราปุ๋ย  1 ส่วนต่อน้ า 2-3 
ส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          รูปแบบการกองปุ๋ยหมัก 
          รูปแบบการกองและขนาดของกองปุ๋ยหมักจะใช้แบบใดก็ได้หากสะดวกในการปฏิบัติกองและดูแล
รักษาและเหมาะกับสภาพพื้นท่ีเป็นส าคัญหากมีเศษพืชมากก็กองขนาดใหญ่ได้แต่ถ้ามีเศษพืชน้อยก็กองขนาด
ให้เล็กลงมาเท่าท่ีมีเศษพืชอยู่รูปแบบการกองปุ๋ยหมักท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรท่ัวไปดังนี้ 
        1. กองบนพื้นดินธรรมดาวิธีนี้เป็นวิธีท่ีสะดวกและง่ายท่ีสุดเหมาะส าหรับสภาพพื้นท่ีท่ีราบเรียบไม่มีน้ า
ขังหรือน้ าท่วมถึงพื้นอาจเป็นพื้นดินธรรมดาหรือพืน้ซีเมนต์ก็ได้ขนาดของกองควรกว้าง 2-3 เมตรความยาวไม่
จ ากัดโดยท่ัวไปใช้ 4-6 เมตรความสูงประมาณ 1-1.5 เมตร 
          2. กองในคอก วิธีนี้เหมาะส าหรับการกองไว้บริเวณบ้านเพื่อความสวยงามและกันสัตว์มาคุ้ยเขี่ยท าให้
บ้านเรือนสะอาดเหมาะส าหรับเกษตรกรท่ีต้องการท าปุ๋ยหมักเป็นการถาวรคือกองปุ๋ยหมักได้ตลอดท้ังปีในคอก
นี้โดยลงทุนเพียงครั้งเดียวใช้ได้นานหลายปีโดยคอกท่ีสร้างอาจสร้างคอกด้วยไม้อิฐบล๊อคหรือซีเมนต์โดยสร้าง
คอกให้มีขนาดกว้างxยาวxสูงเท่ากับ 2x4x1 เมตรหรือ 3x6x1 เมตรและกองปุ๋ยหมักเพียง ¾ ของคอกส่วนท่ี
เหลือ ¼ ของคอกใช้ส าหรับเป็นพื้นท่ีในการกลับกองปุ๋ยหมัก 
          3. กองในหลุม เหมาะส าหรับในพื้นท่ีดอนหรือลาดเทเล็กน้อยและขาดแคลนน้ าการกองปุ๋ยหมักใน
หลุมจะท าให้การระเหยของน้ าลดน้อยลงท าให้ลดการให้น้ าในระยะหลังจากท่ีกองเสร็จแล้วหลุมอาจเป็นหลุม
ดินหรือหลุมซีเมนต์โดยอาจจะกองหลุมเดียวหรือกองสองหลุมก็ได้โดยขุดหลุมให้มีขนาดกว้างxยาวxลึกเท่ากับ 
2x4x0.5–1.0 เมตรหรือ 3x6x1 เมตรกองปุ๋ยหมักเพียงครึ่งเดียวพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือส าหรับใช้ในการกลับกองปุ๋ย
หมักกรณีกองหลุมเดียวถ้ากองสองหลุมก็สามารถกองปุ๋ยหมักให้เต็มหลุมได้ส่วนอีกหลุมหนึ่งใช้ส าหรับในการ
กลับกองปุ๋ย 
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          4. กองโดยไม่ต้องพลิกกลับกองและได้ปริมาณมาก การกองปุ๋ยหมักวิธีนี้เรียกว่าวิศวกรรมแม่โจ้ 1 
ซึ่งธีระพงษ์สว่างปัญญางกูรและคณะ (มปป.) ได้ท าการวิจัยพบว่าการกองปุ๋ยหมักท่ีอาศัยการไหลของอากาศ
ตามธรรมชาติเข้าไปในกองปุ๋ยท าให้สามารถทดแทนการพลิกกลับกองปุ๋ยได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าสามารถผลิตปุ๋ย
อินทรีย์แบบกองแถวยาวได้ถึงครั้งละ 10-100 ตันโดยไม่ต้องพลิกกลับกองได้ปุ๋ยอินทรีย์ภายใน  2 เดือนมี
คุณภาพตามท่ีมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตรพ.ศ. 2551วัตถุดิบท่ีใช้ได้แก่เศษใบไม้และมูลสัตว์
อัตรา 3 ต่อ 1 โดยปริมาตร (ถ้าเป็นฟางข้าวหรือเศษข้าวโพดใช้อัตรา 4 ต่อ 1 โดยปริมาตร) ซึ่งพบว่าฟางข้าว
และเศษข้าวโพดเล้ียงสัตว์เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่ีสามารถย่อยสลายได้ง่ายท่ีสุด 
          วิธีการผลิตเริ่มจากน าเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรกับมูลสัตว์มาวางเป็นช้ันบางๆจ านวน15 - 17 
ช้ันรดน้ าแต่ละช้ันให้มีความช้ืนขึ้นกองเป็นรูปสามเหล่ียมสูงไม่ต่ ากว่า 1.50 เมตรฐานกว้าง2.5 เมตรส่วนความ
ยาวของกองขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบท้ังสองชนิดท าการรักษาความช้ืนภายในกองปุ๋ยให้มีความเหมาะสม
อยู่เสมอตลอดเวลาโดยรดน้ าภายนอกกองปุ๋ยทุกเช้าในกรณีฝนไม่ตกและใช้ไม้แทงกองปุ๋ยให้เป็นรูลึกถึง
ข้างล่างแล้วกรอกน้ าลงไประยะห่างของรูประมาณ 40 เซนติเมตรท าเช่นนี้5 ครั้งทุก 10 วันเมื่อเติมน้ าเสร็จ
แล้วให้ปิดรูเพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนภายในกองปุ๋ยเมื่อกองปุ๋ยมีอายุครบ 60 วันกองปุ๋ยมีความสูงเพียง 1 
เมตรก็หยุดให้ความช้ืนแล้วท าปุ๋ยอินทรีย์ให้แห้งเพื่อให้จุลินทรีย์สงบตัวและไม่ให้เป็นอันตรายต่อรากพืชอาจท า
โดยท้ิงไว้ในกองเฉยๆประมาณ 1 เดือนหรืออาจแผ่กระจายให้มีความหนาประมาณ 20 – 30 ซม. ซึ่งจะแห้ง
ภายในเวลา 3 – 4 วันอย่างไรก็ตามหากบริเวณกองปุ๋ยหมักแห้งเกินไปจุลินทรีย์จะไม่สามารถมีกิจกรรมการ
ย่อยสลายได้อาจใช้เวลาในการหมักนาน 6 เดือนถึง 1 ปีก็ได้ 
 
           
 
ข้อควรค านึงและการดูแลรักษากองปุ๋ยหมัก 
          ในการกองปุ๋ยหมักโดยท่ัวไปมีส่ิงท่ีเกษตรกรควรค านึงถึงดังนี้ 
1. ขนาดของกองปุ๋ยหมักไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไปเพราะจะท าให้เกิดความร้อนสูงเกิน 70องศาเซลเซียสอาจ
เป็นผลท าให้เช้ือจุลินทรีย์ตายได้ขนาดกองปุ๋ยหมักท่ีเหมาะสมคือความกว้างไม่ควรเกิน 2-3 เมตรความยาวไม่
จ ากัดสูง 1-1.50 เมตรหากกองปุ๋ยหมักมีขนาดเล็กเกินไปจะท าให้เก็บรักษาความร้อนและความช้ืนไว้ได้น้อยท า
ให้เศษพืชสลายตัวเป็นปุ๋ยหมักได้ช้า 
          2. การรักษาความชื้นควรมีการให้น้ ากองปุ๋ยหมักให้มีความช้ืนพอเหมาะอยู่เสมออย่ารดน้ าโชก
จนเกินไปจะท าให้การระบายอากาศในกองปุ๋ยไม่ดีอาจท าให้เกิดกรดอินทรีย์บางอย่างเป็นเหตุให้มีกล่ินเหม็น
อับได้ง่ายอย่างไรก็ตามหากเกิดความร้อนในกองปุ๋ยหมักมากต้องเพิ่มน้ าให้กองปุ๋ยมิฉะนั้นจุลินทรีย์ท่ีย่อยเศษ
ซากพืชอาจตายได้วิธีการตรวจอย่างง่ายๆคือเอามือสอดเข้าไปในกองปุ๋ยหมักให้ลึกๆแล้วหยิบเอาช้ินส่วน
ภายในกองปุ๋ยหมักมาบีบดูถ้าปรากฏว่ามีน้ าติดฝ่ามือแสดงว่าความช้ืนพอเหมาะไม่ต้องให้น้าถ้าไม่มีน้ าติดฝ่ามือ
แสดงว่ากองปุ๋ยหมักแห้งเกินไปต้องให้น้ าในระยะนี้ถ้าบีบดูมีน้ าทะลักออกมาตามง่ามนิ้วมือแสดงว่าแฉะเกินไป
ไม่ต้องให้น้ า 
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          3. การใช้ปูนขาวหากมีการใช้ปูนขาวไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมีพร้อมกับการใส่ปูนขาวเพราะจะท าให้ธาตุ
ไนโตรเจนสลายตัวไปกรณีใช้ฟางข้าวในการกองปุ๋ยหมักไม่จ าเป็นต้องใช้ปูนขาว 
          4. เศษวัสดุที่ใช้ทาปุ๋ยหมักมีท้ังประเภทท่ีสลายตัวเร็วเช่นฟางข้าวผักตบชวาเปลือกถั่วต้นถั่วเศษ
วัชพืชต่างๆและประเภทท่ีสลายตัวยากเช่นแกลบขี้เล่ือยขี้ลีบข้าวกากอ้อยขุยมะพร้าวซังข้าวโพดดังนั้นในการ
กองปุ๋ยหมักไม่ควรเอาเศษวัสดุท่ีสลายตัวเร็วและสลายตัวยากกองปนกันเพราะจะท าให้ได้ปุ๋ยหมักท่ีไม่
สม่ าเสมอกันเนื่องจากเศษพืชบางส่วนยังสลายตัวไม่หมด 
          5. การป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปท าลายหรือคุ้ยเขี่ยกองปุ๋ยหมักถ้ากองแบบในคอกก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้า
กองบนพื้นดินหรือในหลุมควรหาทางมะพร้าวหรือกิ่งไม้วางทับกองปุ๋ยหมักไว้กันสัตว์คุ้ยเขี่ย 
          6. การกลับกองปุ๋ยนับเป็นหัวใจส าคัญในการท าปุ๋ยหมักจะละเลยมิได้เพราะเช้ือจุลินทรีย์ต่างๆย่อม
ต้องการอากาศหายใจเหมือนมนุษย์ดังนั้นการกลับกองปุ๋ยหมักนอกจากจะช่วยให้ออกซิเจนแก่จุลินทรีย์แล้วยัง
เป็นการระบายความร้อนออกจากกองปุ๋ยอีกด้วยยิ่งขยันกลับกองปุ๋ยหมักมากเท่าไรก็จะท าให้ได้ปุ๋ยหมักใช้เร็ว
มากขึ้นเท่านั้นเพราะท าให้เศษพืชย่อยสลายท่ัวท้ังกองและได้ปุ๋ยหมักท่ีมีคุณภาพดีอีกด้วยตามปกติควรกลับ
กองปุ๋ยหมักอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 
          หลักการพิจารณาปุ๋ยหมักที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
          เมื่อกองปุ๋ยหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีท้ังท่ีมองเห็นได้และท่ีมองเห็นไม่ได้วิธีสังเกต
ว่าปุ๋ยหมักสามารถน ามาใช้ได้มีดังนี้ 
          1. สีสีของกองปุ๋ยหมักจะเข้มข้ึนกว่าเมื่อเริ่มกองอาจมีสีน้ าตาลเข้มถึงด า 
          2. อุณหภูมิอุณหภมูิภายในและอุณหภูมิภายนอกของปุ๋ยหมักใกล้เคียงกันหรือต่างกันน้อยมาก 
          3. ลักษณะของปุ๋ยหมักเมื่อใช้นิ้วมือบี้ตัวอย่างปุ๋ยหมักดูเศษพืชจะยุ่ยและขาดออกจากกันได้ง่ายไม่
แข็งกระด้าง 
          4. ต้นพืชหากพบต้นพืชท่ีมีระบบรากลึกขึ้นบนกองปุ๋ยหมักแสดงว่าพืชสามารถเจริญบนกองปุ๋ยหมัก
ได้โดยไม่เป็นอันตรายและปุ๋ยหมักสลายตัวดีแล้ว 
          5. กลิ่นการสังเกตกล่ินของปุ๋ยหมักถ้าเป็นปุ๋ยหมักท่ีใช้ได้ปุ๋ยหมักจะมีกล่ินคล้ายกล่ินธรรมชาติถ้ามี
กล่ินฉุนหรือมีกล่ินฟางแสดงว่าปุ๋ยหมักยังใช้ไม่ได้เนื่องจากขบวนการย่อยสลายยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
          6. การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการหากวิเคราะห์ดูปริมาณธาตุคาร์บอนและไนโตรเจนถ้ามีอัตราส่วน
เท่ากันหรือต่ ากว่า 20:1 ก็พิจารณาเป็นปุ๋ยหมักได้แล้ว 
 
          วิธีการใช้และอัตราการใช้ปุ๋ยหมัก 
          1. ในไม้ผลปุ๋ยหมักนับว่าเป็นปุ๋ยท่ีมีประโยชน์ต่อไม้ผลเป็นอย่างยิ่งโดยจะใส่ปุ๋ยหมักเฉพาะหลุมท่ีปลูก
เท่านั้นไม่ใส่ท้ังแปลงเหมือนพืชไร่โดยในระยะเตรียมหลุมปลูกให้ใช้ปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้เข้ากับดินรองก้นหลุม
ปลูกในอัตราหลุมละ 20-40 กิโลกรัมต่อเมื่อไม้ผลโตแล้วจึงแนะน าให้ใส่รอบๆทรงพุ่มโดยขุดร่องให้รอบแล้วเอา
ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีคลุกให้เข้ากันแล้วใส่ลงไปในร่องรอบๆทรงพุ่มแล้วเอาดินกลบท้ังปริมาณปุ๋ยหมักและ
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ปุ๋ยเคมีให้เพิ่มขึ้นตามอายุพืชท่ีปลูกโดยปุ๋ยเคมีท่ีแนะน าให้ใช้คือสูตร15-15-15 , 8-24-24 ,12-24-12 หรือ 13-
13-21(สมชาย,2535) 
          2. ในพืชผักปุ๋ยหมักนับว่าเป็นปุ๋ยท่ีมีประโยชน์ต่อสวนผักเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าช่วยท าให้ดินร่วนซุย
พืชผักซึ่งเป็นพืชอายุส้ันและมีระยะรากส้ันแผ่ขยายออกด้านข้างนั้นถ้าปลูกในดินเหนียวจัดรากไม่สามารถแผ่
ออกไปหาอาหารได้ไกลแต่ถ้าปลูกในดินทรายดินก็จะอุ้มน้ าได้น้อยการใส่ปุ๋ยหมักลงไปเพื่อปรับปรุงดินในสวน
ผักจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้อัตราท่ีแนะน าให้ใช้คือ 1-3 ตัน/ไร่โดยหว่านให้ท่ัวแปลงขณะเตรียมดิน
แล้วท้ิงไว้ประมาณ 7-15 วันจึงท าการปลูกผักและใส่ปุ๋ยเคมีสูตร16-20-0 , 20-10-10 หรือ 15-15-15 อัตรา
30-50 กิโลกรัม/ไร่เพื่อช่วยให้พืชผักเจริญงอกงามได้ดีขึ้นและถ้าเป็นผักกินใบอาจจะมีการเพิ่มเติมปุ๋ย
ไนโตรเจนไปด้วยก็ยิ่งดี 
          3. ในนาข้าวอัตราท่ีแนะนา 1-3 ตัน/ไร่ต่อปีโดยหว่านให้ท่ัวแปลงขณะเตรียมดินแล้วไถกลบท้ิงไว้
ประมาณ 7-15 วันจึงท าการปลูกข้าวถ้าต้องการผลผลิตเพิ่มข้ึนควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0,18-22-0 หรือ 20-
20-0 หรือปุ๋ยท่ีมีปริมาณธาตุอาหารใกล้เคียงในอัตรา 15-30 กิโลกรัม/ไร่ส าหรับดินนาภาคกลางและภาคเหนือ
ซึ่งเป็นดินเหนียวและดินร่วนส่วนดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นดินทรายหรือดินร่วนทรายแนะน าให้ใช้
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 หรือ 18-12-6 ในอัตรา 15-30 กิโลกรัม/ไร่เช่นเดียวกัน 
          4. ในพืชไร่อัตราท่ีแนะนา 1-3 ตัน/ไร่ต่อปีโดยหว่านให้ท่ัวแปลงแล้วคราดกลบท้ิงไว้ประมาณ7-15 
วันจึงท าการปลูกพืชต่อไปได้ถ้าต้องการผลผลิตเพิ่มขึ้นควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  16-20-0, 18-22-0หรือปุ๋ยท่ีมี
ปริมาณธาตุอาหารใกล้เคียงอัตรา 25-30 กิโลกรัม/ไร่ส าหรับดินภาคกลางและภาคเหนือส่วนดินภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแนะน าให้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8, 15-15-15 หรือ 18-12-6 ในอัตรา25-30 กิโลกรัม/ไร่ 
          5. ในไม้ดอกไม้ประดับตลอดจนสนามหญ้าอัตราท่ีแนะนา 1-3 ตัน/ไร่โดยใส่ในระยะเตรียมดินหรือ
หลังจากปลูกพืชแล้วแล้วท าการพรวนให้ปุ๋ยหมักคลุกเคล้ากับดิน 
          6. ในไม้กระถางใช้ผสมดินปลูกในอัตราส่วนดิน :ปุ๋ยหมัก : ทรายเท่ากับ 4:3:3 โดยปริมาตร 
          7. ในการปลูกป่าใช้ส าหรับเพาะช ากล้าไม้โดยใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุเพาะช าในอัตราส่วนดิน : 
ทราย : ขี้เถ้าแกลบ : ปุ๋ยหมักเท่ากับ 5:2:1:1 โดยปริมาตรคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอย่างท่ัวถึงก่อนท่ีจะ
บรรจุลงในภาชนะแล้วน าเมล็ดพันธุ์ไม้หยอดลงไปและกดลงให้ลึกประมาณ  1 นิ้วจากผิวบนของวัสดุเพาะช า
แล้วจึงกลบเมล็ดด้วยวัสดุเพาะช าบางๆส่วนการปลูกไม้ป่าแนะน าให้ขุดหลุมขนาดกว้างxยาว xลึกเท่ากับ 
20x20x20 เซนติเมตรแล้วใช้ปุ๋ยหมักประมาณ 2 กิโลกรัมรองก้นหลุมจากนั้นใช้ดินกลบให้หนาประมาณ 2.5 
เซนติเมตรแล้วจึงน ากล้าไม้ปลูกแล้วใช้ดินกลบ 
 
         
 
  มาตรฐานและคุณค่าทางอาหารของปุ๋ยหมัก 
 (สานักวิทย์บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มปป.) ปุ๋ยหมักท่ีมีคุณภาพดีได้มาตรฐานให้พิจารณา
จากเกรดปุ๋ยไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส :โพแทสเซียมไม่ต่ ากว่า 1:1:0.5 มีปริมาณอินทรียวัตถุร้อยละ 25-50 
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อัตราส่วนระหว่างธาตุคาร์บอนต่อไนโตรเจนไม่มากกว่า 20 ต่อ 1 และไม่ควรมีวัสดุเจือปนอื่นๆมีความช้ืนและ
ส่ิงท่ีระเหยได้ไม่มากกว่าร้อยละ 35-40 โดยน้ าหนักมีความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.5 และไม่มีความร้อนหลง
เหลืออยู่ส าหรับคุณค่าทางอาหารพืชของปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักท่ีผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแต่ละชนิดมี
คุณค่าอาหารให้แก่พืชแตกต่างกันดังตารางท่ี 2.3  
 
 
ตารางที่ 3คุณค่าทางอาหารพืชท่ีได้จากปุ๋ยหมักบางชนิด 

 
ท่ีมา : สานักวิทย์บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มปป.) 
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2.3ใบก้ามปู(จามจุรี) 

 
รูปที่ 2 ต้นก้ามปู(จามจุรี) 

ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) 
 
          ชื่อวิทยาศาสตร์  : Samaneasaman (Jacg.) Merr. 
          ชื่อสามัญ :  จามจุรี 
          ชื่อทางการค้า    :Eastindian walnut, Raintree. 
          ชื่อพื้นเมือง  :ก้ามกราม, ก้ามกุ้ง, ก้ามปู, จามจุรี, (ภาคกลาง) ฉ าฉา, ลัง,สารสา, ส าสา
(ภาคเหนือ), ตุ๊ดตู่ (ตาก) 

          จามจุรี เป็นพันธุ์ไม้ท่ีรู้จักกันท่ัวไป อาจพบเห็นได้ตามริมถนน วัด หรือสถานท่ีราชการต่างๆ เข้าใจว่า
มิสเตอร์ เอช เสลด (Mr. H. Slade.) อธิบดีกรมป่าไม้คนแรกได้น าพันธุ์จากประเทศพม่ามาปลูกเป็นครั้งแรกท่ี
ท าการป่าไม้เขตเชียงใหม่ ประมาณปี พ.ศ. 2443 ต่อมาจึงได้น าไปปลูกตามถนนกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ 
อย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นไม้โตเร็วเรือนยอดแผ่กว้างให้ร่มเงาเป็นอย่างดี ทางภาคเหนือนิยมปลูกเล้ียงครั่ง 
อาจกล่าวได้ว่าวัตถุประสงค์ของการน าเข้าไม้จามจุรีเข้ามาในประเทศต้ังแต่เดิมนั้นมาในลักษณะไม้ประดับ 
และให้ร่มตลอดจนปลูกเพื่อใช้เล้ียงครั่งเท่านั้น ผู้ปลูกมิได้มุ่งหวังท่ีจะใช้เนื้อไม้ชนิดนี้ไปเป็นประโยชน์ในด้าน
การค้าเลยท้ังนี้เนื่องจากไม้จามจุรีเป็นไม้ไม่สู้แข็ง ผุง่าย จึงไม่มีผู้นิยมใช้ในการก่อสร้าง เพราะในขณะนั้น
ประเทศไทย ยังมีไม้ท่ีมีคุณภาพดีกว่าอยู่มากมายท้ังท่ีความจริงตลาดต่างประเทศต้องการเนื้อไม้จามจุรีนาน
แล้ว เช่น ฮ่องกง ซึ่งส่ังซื้อโดยตรงจากประเทศฟิลิปปินส์ ครั้นเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งท่ี  2 ต้นจามจุรีใน
ฟิลิปปินส์จะมีสะเก็ดระเบิดของกระสุนลูกปืนอยู่ตามล าต้นไม้เป็นจ านวนมาก ประเทศผู้รับซื้อจึงหันมาซื้อจาก
ไทยซึ่งเป็นเวลาเดียวกับท่ีราคาครั่งในเมืองไทยประสบภาวะปัญหาราคา ต่ าลง ดังนั้นเมื่อเนื้อไม้สามารถขายได้
ราคาดีกว่าประกอบกับความต้องการท่ีจะเปล่ียนชนิดพืชเศรษฐกิจไปเป็นพืชอื่น ชาวสวนครั่งทางภาคเหนือ
ของไทยจึงตัดฟันไม้จามจุรีลงเพื่อขายเนื้อไม้ในราคาไม้ท่อน ซึ่งราคาดีกว่า จึงพบว่าพื้นท่ีสวนจามจุรี เพื่อการ
เล้ียงครั้งทางภาคเหนือได้ลดลงมาก จนเหลือเพียงเล็กน้อยในปัจจุบันท้ังท่ีความต้องการใช้เนื้อไม้จามจุรีเพื่อ
การแกะสลักในประเทศไทยได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นล าดับ สาเหตุหนึ่งเนื่องจาก การขาดแคลนไม้สักในการแกะสลัก 
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และไม้สักมีราคาแพง ผู้ผลิตจึงหันมาใช้ไม้จามจุรีซึ่งสามารถหาได้ในชนบท และราคาถูกกว่าไม้สักมาก เนื้อไม้
ยังมีสีสวยเหมาะในการทดแทนไม้สักในอุตสาหกรรมไม้แกะสลัก  (ทะนุพงศ์,2557) 

          จากรายงานทางวิชาการและรายงานศึกษาผลวิจัยเกี่ยวกับไม้จามจุรีท าให้ทราบว่าไม้จามจุรีนั้น
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้านท้ังเป็นเนื้อไม้ เป็นพืชอาหารสัตว์และปรับปรุงสภาพดินให้ดีขึ้น เป็นต้น ซึ่ง
นอกเหนือจากใช้ประโยชน์ตรงการเล้ียงครั่ง แต่การปลูกสร้างสวนป่าไม้จามจุรีในประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์
จากเนื้อไม้โดยตรงยังไม่มี มีเพียงเพื่อการเล้ียงครั่งดังกล่าว แต่ก็มีเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับสวนป่าไม้อื่นๆ 
ดังนั้นกรมป่าไม้จึงได้มีนโยบาย ส่งเสริมให้ ประชาชนปลูกไม้จามจุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
จากไม้อเนกประสงค์ชนิดนี้ 

            ลักษณะทั่วไป 
          จามจุรีเป็นพืชตระกูลถั่ว (Family Leguminosae) อนุวงศ์สะตอ (Sub-Family Mimosaceae) มีช่ือ
ทางพฤกษศาสตร์ว่า Samaneasaman JacqMerr. ส่วนช่ือท่ีเป็นท่ีรู้จักในประเทศไทยได้แก่ จามจุรี ก้าม
กลาม จามจุรีแดง ก้ามปู ก้ามกุ้ง (ไทย) ฉ าฉา สารสา ส าลา ตุ๊ดตู่ ลัง (พายัพ) ในภาษาอังกฤษช่ือท่ีเรียกกัน
แพร่หลาย คือ Rain tree ซึ่งน่าจะมาจากนิสัยของต้นไม้ชนิดนี้โตเร็วผิดกับต้นไม้อื่นๆ คือ เมื่อฤดูฝนผ่านไป
ครั้งหนึ่งต้นไม้ชนิดนี้โตเร็วผิดกับต้นไม้อื่นๆ คือ เมื่อฤดูฝนผ่านไปครั้งหนึ่งต้นไม้นี้จะโตขึ้นอย่างสังเกตเห็นได้ชัด 
จามจุรีเป็นไม้ผลัดใบโตเร็วต่างประเทศ เรือนยอดแผ่กว้างคล้ายรูปร่มเรือนยอดสูงประมาณ 40 ฟุต สูง 20 – 
30 เมตร เปลือกสีด า แตกและร่อนลักษณะเนื้อไม้มีลวดลายสวยงาม แก่นสีด า แตกและร่อนลักษณะเนื้อไม้มี
ลวดลายสวยงาม แก่นสีด าคล้ าคล้ายมะม่วงป่าหรือวอลนัท เมื่อน ามาตกแต่งจะขึ้นเงาเป็นมันแวววาวนับเป็น
พรรณไม้ท่ีมีลักษณะสวยงามตามธรรมชาติ ก าลังของไม้มีความแข็งแรงเท่าเทียมไม้สมพง แต่มีลักษณะพิเศษ
คือมีก าลังดัดงอ (bending strenght) สูงมาก และความช้ืนในเนื้อไม้สูงท้ังต้นของจามจุรีมีสารพวกแอลคา
ลอยด์ (alkaloid) ช่ือพิธทิโคโลไบ (piththecolobine) ท่ีมีพิษใช้เป็นยาสลบ 
 
          ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
          รากและล าต้น รากจามจุรีมีระบบเป็นรากแก้ว และแตกรากแขนงออกด้านข้าง รากแขนงมักแทงออก
ตามแนวนอนขนานกับผิวดินในระดับต้ืนท่ีอาจยาวได้มากกว่า 10 เมตร เพื่อเป็นฐานพยุงล าต้นท่ีมีลักษณะทรง
พุ่มกว้างใหญ่ล าต้นมี  ลักษณะค่อนข้างกลม ไม่สมมาตร แตกกิ่งในระดับต่ าประมาณ 3-5 เมตร กิ่ ง
ประกอบด้วยกิ่งหลัก และกิ่งแขนง เปลือกล าต้นของต้นอ่อนมีสีขาวเทา เมื่อต้นแก่จะมีสีด าเป็นแผ่นสะเก็ด กิ่ง
อ่อนมีสีขาวเทา กิ่งแก่มีสีน้ าตาล 
          ใบ ใบมีลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก โคนใบเล็ก ปลายใบมนกว้าง ประกอบด้วยก้านใบหลัก 
และก้านใบย่อย โดยก้านใบหลักจะแทงออกบริเวณปลายกิ่ง เรียงสลับข้างกัน ก้านใบหลัก 1 ก้าน มีก้านใบ
ย่อยประมาณ 4-6 คู่ แต่ละคู่อยู่ตรงข้ามกันบนก้านใบ ก้านใบแต่ละคู่ มีจ านวนใบย่อยแตกต่างกัน ก้านคู่แรก
จะมีจ านวนใบย่อยน้อยท่ีสุด 2-3 คู่ใบย่อย ส่วนก้านใบย่อยคู่ท่ี 3-5 จะมีใบย่อยประมาณ 56 คู่ ใบอ่อนมีสี
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เขียวอ่อน ใบแก่มีสีเขียวเข้ม สีเหลือง และสีน้ าตาลตามล าดับจนถึงระยะร่วงของใบ ใบจะแตกออกบริเวณกิ่ง
แขนงบริเวณปลายยอด ไม่พบใบท่ีกิ่งหลัก 
          ดอก ดอกจามจุรีเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ท่ีมีดอกตัวผู้ และดอกตัวเมียในต้นเดียวกัน ดอกออกเป็นช่อ 
แทงออกบริเวณปลายกิ่งเหนือซอกใบ มีก้านช่อดอกยาว กลีบดอกส้ันเล็กสีเหลือง เมื่อดอกบานจะแตกก้าน
เกสรออกมาให้เห็น เป็นสีสวยงาม ประกอบด้วยเกสรตัวผู้ท่ีเป็นเส้นยาวจ านวนมาก เมื่อดอกบานเกสรจะมีสี
ขาว และเมื่อแก่ปลายเกสรจะมีสีชมพูสวยงาม 
          ผลหรือฝัก ผลมีลักษณะเป็นฝัก รูปทรงแบนยาว คล้ายฝักถั่ว ฝักอ่อนมีสีเขียว ฝักแก่มีสีน้ าตาลจนถึง
ด าเมื่อฝักสุก ฝักแก่กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ขอบฝักเป็นแนวตรงเสมอ
กัน และมีเส้นสีเหลืองตามขอบ ร่องฝักนูนบริเวณท่ีมีเมล็ด และถูกหุ้มด้วยเนื้อผลสีน้ าตาล และช่วงระหว่าง
เมล็ดเป็นร่องท่ีประกอบด้วยเนื้อสีน้ าตาลเช่นกัน เนื้อผลจามจุรีมีรสหอม และหวานมาก สามารถน ามา
รับประทานได้ 
 
          ประโยชน์จามจุรี 
1. เนื้อไม้ ใช้น ามาแปรรูปเป็นไม้ก่อสร้างบ้าน ไม้ปูพื้น ไม้ฝ้า ไม้ผนัง คาน ขอบหน้าต่าง หน้าต่าง บานประตู 
และท่ีส าคัญนิยมใช้ท าเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้หลายชนิด เนื่องจากมีลายไม้ท่ีสวยงาม และเนื้อไม้แข็งแรง เช่น ท า
โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เส้ือผ้า เป็นต้น รวมถึงงานแกะสลักประเภทต่างๆ เนื่องจากมีสีน้ าตาลเข้มจนถึงด า เมื่อขัดจะขึ้น
เงามันงามเนื้อไม้ จามจุรีวงนอกจะมีสีขาวเหลือง ด้านในท่ีเป็นแก่นมีสีน้ าตาลเข้มจนถึงด า เป็นลายด่างสวยงาม 
เนื้อไม้มีค่าความแข็งประมาณ 135 กิโลกรัม มีค่าโมดูลัสแห่งการแตกร้าวประมาณ 616 กก./ตร.ซม. น้อยกว่า
ไม้กะบากท่ีมีค่า 650 กก./ตร.ซม. และเนื้อไม้จามจุรีมีค่าความเหนียวเพียง 1.82 กก.-เมตร น้อยกว่าไม้กะบาก
ท่ีมีค่า 3.57 กก.-เมตร 
          2. ต้นจามจุรีมีทรงพุ่มกว้าง ใบดก ให้ร่มเงาได้ดีมาก จึงนิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงาตามหัวไร่ปลายนา ข้าง
ถนนส าหรับคนเดินทาง สถานท่ีราชการส าหรับประชาชน รวมถึงปลูกเป็นไม้ประดับด้วยการตัดแต่งไม่ให้มีล า
ต้นสูง และแตกกิ่งยาวมากนัก นอกจากนั้น ยังใช้เป็นท่ีเกาะของเฟริน์ และกล้วยไม้ได้ด้วย 
          3. กิ่งอ่อนของต้นจามจุรีมีเยื่อเปลือกอ่อนท่ีเป็นอาหารของครั่ง จึงนิยมปลูกส าหรับปล่อยเล้ียงครั่ง ซึ่ง
เป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งท่ีมีราคาสูง เป็นท่ีต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก ต้นจามจุรีท่ีนิยมใช้
เล้ียงครั่งจะเป็นชนิดดอกสีชมพู เปลือกสีด า มีใบเขียวเข้ม ชนิดนี้ครั่งจะจับได้ดี และครั่งมีคุณภาพดี เมื่อเก็บ
ครั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะให้คุณภาพในช้ัน A และ B เป็นส่วนใหญ่ ผลิตครั้งได้ 5-10 กิโลกรัม/
ต้น ท่ีอายุต้นประมาณ 6 ปี หากต้นมีต้ังแต่ 10 ปี อาจได้มากกว่า 20-50 กิโลกรัม/ต้น ส่วนชนิดอื่นก็สามารถ
ใช้เล้ียงได้เช่นกัน แต่อาจมีผลผลิตท่ีต่ ากว่าเล็กน้อย 
          4. เนื่องจากต้นจามจุรีเป็นพืชในตระกูลถั่ว ใบมีสารอาหารหลายชนิดจึงนิยมน ามาเป็นอาหารสัตว์ เช่น 
วัว ควาย สุกร แพะ แกะ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังใช้ร่วมกับฝักแก่ส าหรับเป็นอาหารสัตว์ เนื่องจากฝักมีรส
หวานเป็นท่ีชอบของสัตว์บางชนิด เช่น โค กระบือ 
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          5. ฝักแก่ สามารถน ามาหมักเป็นเหล้าหรือผลิตแอลกอฮอล์ได้ โดยฝักแก่ท่ีมีขนาดใหญ่ 100 กิโลกรัม 
สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้มากกว่า 11 ลิตร 
          6. ฝักแก่ น าเอาเมล็ด และเปลือกออก เหลือเฉพาะเนื้อฝักใช้รับประทานเป็นอาหาร ให้รสหอมหวาน

มาก รวมถึงน ามาต้มหรือชงเป็นชาด่ืมก็ได้ 

          คุณค่าทางอาหารของฝัก และเมล็ดแก่ 
          วัตถุแห้ง 
          – ฝักไม่มีเมล็ด 81.51% 
          – เมล็ด 86.50% 
          เถ้า 
          – ฝักไม่มีเมล็ด 4.01% 
          – เมล็ด 4.30% 
          
 
  
 
 
  เส้นใย 
          – ฝักไม่มีเมล็ด 9.43% 
          – เมล็ด 14.00% 
          โปรตีน 
          – ฝักไม่มีเมล็ด 9.64% 
          – เมล็ด 31.6% 
 
          7. มีการศึกษาพบสารพิธทิโคโลไบ ในกลุ่มของสารอัลคาลอยด์ ท่ีพบมากในเปลือก แก่น ใบเปลือกฝัก 
และเมล็ด เมื่อน ามาสกัดจะได้ฤทธิ์ท าลาย และกดปลายประสาท ใช้ท ายาสลบ 
          8. ใบท่ีร่วงจากต้นจามจุรี หากกวาดกองรวมกันจะได้จ านวนมาก น ามาใช้ประโยชน์ท าเป็นปุ๋ยหมัก
หรือน าไปโรยใต้ต้นไม้ โรยตามไร่ นา ช่วยเป็นปุ๋ยแก่พืชได้ 
          9. ล าต้น และกิ่ง ใช้ท าฟืนให้พลังงานส าหรับหุงหาอาหารในครัวเรือน(เปรียวจันทร์,2553) 

 
          การกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ 
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          จามจุรีเป็นไม้ต่างถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศแถบอเมริกากลาง ทวีปอเมริกาใต้ เช่น กัวเตมาลา เปรู 
โบลิเวีย บราซิล รวมท้ังในหมู่เกาะอินดิสตะวันตก และในแถบยุโรป ปัจจุบันได้มีการน าไปปลูกกันอย่าง
แพร่หลายในประเทศโซนร้อนเกือบค่อนโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย 

          สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
          จามจุรีสามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนท่ีมีฝนตกชุกปานกลาง ถึงฝนตกหนักตลอดปีเป็นต้นไม้ท่ี
ชอบน้ า และความชุมช้ืน เช่นในหมู่เกาะอินดิสตะวันตก ฟิลิปปินส์ พม่า มาเลเซีย และไทย 
 
          การขยายพันธุ์ 
          ปัจจุบันจามจุรีสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ด ซึ่งผลของจามจุรีนั้นจะแก่ในช่วงฤดูหนาว ระหว่าง
เดือนตุลาคม – มกราคม ซึ่งมีการเก็บเมล็ดกันมากในช่วงนี้ในบริเวณท่ีพบจามจุรี โดยท่ัวๆ ไป ส าหรับแหล่ง
เมล็ดพันธุ์จามจุรีของกรมป่าไม้ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมีต้นจามจุรีอยู่มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ใบมะขาม 

 
รูปที่ 3 มะขาม 
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ที่มา:สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์(2553) 
          ช่ือวิทยาศาสตร์ : Tamarindusindica L. 

          ช่ือสามัญ : Tamarind, Indian date 

         วงศ์ : Leguminosae–Caesalpinioideae 

 

          มะขาม เป็นไม้เขตร้อน มีถ่ินก าเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาแถบประเทศซูดาน ต่อมามีการน าเข้ามาใน
ประเทศแถบเขตร้อนของเอเชียและประเทศแถบลาตินอเมริกา และในปัจจุบันมีมากในเม็กซิโก 

           ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ 

          มะขามเป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่ง เป็นไม้ต้น สูงประมาณ 15-25 เมตร ล าต้นขรุขระ เปลือกต้นสีเทา
เกือบด า แตกกิ่งก้านมากมาย  (ดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ,2544) 

           ใบ ประกอบมีใบย่อย 10-15 คู่เรียงแบบขนนกเรียงสลับใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 5-8 มม. ยาว 1-
1.5 ซม. โคนใบและปลายใบมน  

          ดอก เป็นช่อท่ีซอกใบ กลีบดอกสีเหลือง มีลายม่วงแดง ดอกออกท่ีปลายกิ่ง  

          ผล เป็นฝักสีน้ าตาลหรือน้ าตาลอมเทา รูปฝักเมื่อยังอ่อนจะแบนยาว เมื่อฝักค่อนข้างยาว เนื้อแข็งฉ่ า
น้ า เป็นสีขาวนวลอมเขียว และเปลือกจะติดแน่นกับเนื้อ ฝักเมื่อแก่จัดมากๆ เนื้อในฝักจะฝ่อไม่ติดกับเปลือก 
เนื้อจะนิ่มเปล่ียนเป็นสีน้ าตาลเรียกว่ามะขามเปียกมีท้ังรสหวานและเปรี้ยว ช่วงนี้เปลือกฝักจะเปราะและแตก
ง่าย ขนาดฝักเมื่อโตเต็มท่ีกว้าง 

          มะขาม  มี ช่ือทางวิทญศาสตร์ว่า Tamarindusindica  L มะขามเป็นไม้ยืน ต้นขนาดกลาง มี
กิ่งก้านสาขาอยู่จ านานมาก ซึ้งในปรเทศไทยของเรานิยมปลูกมะขามกันมากในจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ‘ท่ีเขา
เรียกกันว่า เพรชรบูรณ์เมืองมะขามหวานนั้นเอง ซึ้งมะขามมีประโยชน์แทบจะทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น ราก ล าต้น 
ใบ ผล เมล็ด เปลือก โดยส่วนใหญ่จะน ามาบริโภค กันและ ท าประโยชน์จากเนื้อไม้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เนื่องจาก
มะขามเป็นไม้ยืนต้นมะขามในไทยมีสองชนิดคือมะขามเปรี้ยวและมะขามหวาน โดยมะขามหวานมีหลายพันธุ์
เช่น พันธุ์น้ าผ้ึง อินทผลัม หมื่นจง สีทอง โดยเรามักจะนิยมปริโภคผลมะขามกัน นอกจากเราจะรับประทานสด
สดแล้วยังน ามาท าเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรุงอาหารอีกด้วยไม่ใช่แค่ผลเท่านั้นท่ีเรามักบริโภคกัน ใบอ่อน
ของมะขามก็นิยมน ามาปรุงรสอาหาร เช่น แกงยอดมะขามอ่อนนอกจากบริโภคก็ยังมีสรรพคุณในการรักษาโรค
อีกด้วย 

          ประโยชน์ของมะขาม 
        โดย ผลหรือเนื้อในฝักของมะขามจะช่วยในเรื่องของการแก้อาการท้องผูก เป็นยาระบายอ่อนๆ ยาถ่าย 
ขับเสมหะ แก้ไอ กระหายน้ า และใช้เป็นยาสวนล้างท้องช่วยขับสารพิษในร่างกาย ใบมะขามมีท้ังใบสดและใบ
แก่ โดยใช้เป็นยาถ่าย ยาระบายท้อง ขับลมในล าไส้ แก้อาการไอเป็นหวัด แก้โรคบิด  ขับเสมหะ ใช่น้ าค่ัน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81
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หยอดตารักษาเย่ือตาอักเสบตามัว  ช่วยฟอกโลหิต ขับเหงื่อออก และในโบราณยังมีความเช่ือเอามาอาบหลัง
คลอดช่วยให้สะอาดและฟื้นฟูสุขภาพของคุณแม่ท่ีอยู่เดือนเพื่อท่ีจะได้หายเร็วขึ้น เมล็ดใช้ แก้อาการท้องผูก 
เป็นยาระบาย ถ่ายพยาธิไส้เดือนตัวกลมในล าไส้ พยาธิเส้นด้าย ขับเสมหะ แก้ไอ กระหายน้ า เป็นยาสวนล้าง
ท้องในส่วนของ ดอกสดใช้เป็น ยาแก้โรคความดันโลหิต ฝักมะขามดิบใช้ฟอกเลือด  ในส่วนรากจะใช้ สะมา
แผลได้ดีและช่วยฆ่าเช้ือ เริม ฝีในมดลูกได้ จะเห็นได้ว่าแค่มะขาม1ฝักก็ช่วยในการรักษาโรคได้มากมายเพราะ
เนื่องจากในมะขามมีสารทางเคมีโดยใน ผลจะมีสารจ าพวก Alcohols, Aldehydes; Citric acid Ketones, 
Vitamin B1, Essential Oil, Enzyme.  / ใบ ม ะ ข า ม มี ส า ร Alcohols, phenolic esters and ethers. 
Sambubiose, Carboxylic acid, Oxalic acid/ ส่ วน เม ล็ ดมี Phosphatidylcholine, Proteins Glutelin, 
Albumin, Prolamine, Lectin และสารอารหารหลักจ าพวก วิตามินเอและวิตามินซีสูง และยังมี โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต  แคลเซียม และฟอสฟอรัส มะขามเปียกมีสารกรดอินทรีย์ เช่น กรดซกรด กรดทาทาริค กรดมา
ลิค มีสารพวกกัม (gum) และเพคติน (pectin) ซึ้งร่างกายของเรามีความจ าเป็นต่อการเสริมสร้างระบบการ
ท างานของร่างกาย(เดชา ศิริภัทร, 2535) 

มะขามจัดได้ว่าเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจท่ีมีการน ามาแปรรูปต่างๆสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร
มากมายและนอกจากนั้น ยังเหมาะแก่ท่านท่ีมีโรครุมเล้าโดย เฉพาะปัญหาระบบขับถ่าย ล าไส้ เพราะมะขามมี
สรรพคุณโดยตรงในเรื่องของการรักษาโรคอย่างตรงจุด  

มะขามใช้ท าอาหารได้หลายส่วน ท้ังใบอ่อน ฝักอ่อน ฝักแก่ และเม็ดก็น ามาค่ัวรับประทานได้ 
มะขามเปียกท่ีท าจากมะขามฝักแก่เป็นเครื่องปรุงรสเปรี้ยวที่ส าคัญในอาหารไทย ท้ังแกงส้ม ต้มส้ม ไข่ลูกเขย 
น้ าปลาหวาน ยอดและใบมะขามอ่อนน าไปย าหรือใส่ในต้มเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยว และยังใช้ท าขนมได้อีกหลายชนิด 
เช่น มะขามแช่อิ่ม มะขามแก้ว มะขามคลุก มะขามกวน เป็นต้น 

ยอดอ่อนและฝักอ่อนมีวิตามิน เอ มาก มะขามเปียกรสเปรี้ยว ท าให้ชุ่มคอ ลดความร้อนของร่างกายได้
ดี เนื้อในฝักมะขามท่ีแก่จัด เรียกว่า "มะขามเปียก" มะขามเปียกอุดมด้วยกรดอินทรีย์ อาทิ กรดซิตริก (Citric 
Acid) กรดทาร์ทาริก(Tartaric Acid) หรือกรดมาลิก(Malic Acid) เป็นต้น มีคุณสมบัติช าระล้างความสกปรกรู
ขุมขน คราบไขมันบนผิวหนังได้ดี 

มะขามจัดได้ว่าเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจท่ีมีการน ามาแปรรูปต่างๆสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร
มากมายและนอกจากนั้น ยังเหมาะแก่ท่านท่ีมีโรครุมเล้าโดย เฉพาะปัญหาระบบขับถ่าย ล าไส้ เพราะมะขามมี
สรรพคุณโดยตรงในเรื่องของการรักษาโรคอย่างตรงจุด  

          สารเคมี  

          ใบ  มี  Alcohols, phenolic esters and ethers. Sambubiose, Carboxylic acid, Oxalic acid 

          ดอก  มี Oxoglutaric acid, Glyoxalic acid , Oxaloacetic acid 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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          ผล มี  Alcohols, Aldehydes; Citric acid Ketones, Vitamin B1, Essential Oil, Enzyme. 

          เมล็ด  มี  Phosphatidylcholine, Proteins Glutelin, Albumin, Prolamine, Lectin 

 

2.5ใบขี้เหล็ก 

 

 
รูปที่ 4ขี้เหล็ก 

ที่มา: 

 

          ช่ือวิทยาศาสตร์ : Cassia siamea (Lamk.) Irwin et Barneby 
ช่ือวงศ์ :Fabaceae (Leguminosae) 
          ช่ือพ้อง : Cassia floridaVahl, Cassia siamea Lam. 
          ช่ืออังกฤษ : Cassod tree, Siamese senna, Thai copperpod, Siamese cassia 
          ช่ือท้องถิ่น : ขี้เหล็กแก่น, ขี้เหล็กบ้าน, ขี้เหล็กหลวง, ขี้เหล็กใหญ่, ผักจ้ีล้ี, แมะขี้เหละพะโดะ, ยะหา 

          ขี้เหล็ก เดิมเป็นไม้ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับจากหมู่เกาะต่างๆ ของประเทศอินโดนีเซียไป
จนกระท่ังถึงประเทศศรีลังกา ต่อมามีผู้น าเอาไม้ข้ีเหล็กไปปลูกในบริเวณต่างๆ ส าหรับในประเทศไทยเราจะพบ
ไม้ขี้เหล็กในแทบทุกจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคใต้ ชาวบ้านนิยมปลูกไม้ขี้เหล็กเป็นไม้ให้
ร่มและเป็นไม้ประดับ ขึ้นได้ในดินร่วนปนทรายท่ีมีการระบายน้ าดี  (เดชา ศิริภัทร,2536) 

          ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

          ต้นขี้เหล็กเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงปานกลาง ผลัดใบ สูงประมาณ 8-15 เมตร ล าต้นมักคดงอเป็นปุ่ม
เปลือกสีเทาถึงสีน้ าตาลด า ยอดอ่อนสีแดงเรื่อๆ ใบประกอบเป็นแบบขนนก เรียงสลับกัน มีใบย่อย 5-12 คู่ 
ปลายสุดมีใบเดียว ใบย่อยรูปขอบขนานด้านบนเกล้ียง ดอกช่อสีเหลืองอยู่ตามปลายกิ่ง ดอกจะบานจากโคนช่อ
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ไปยังปลายช่อ กลีบเล้ียงมี 3-4 กลีบ กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรตัวผู้10 อัน ผลเป็นฝักแบนยาวมีสีคล้ า เมล็ดรูป
ไข่ยาวแบนสีน้ าตาลอ่อนเรียงตามขวางมี 20-30 เมล็ด เนื้อไม้มีสีน้ าตาลแก่เกือบด า 

    ส่วนของดอกและใบข้ีเหล็กใช้เป็นอาหารในหลายประเทศ เช่น ไทย พม่า อินเดีย และมาเลเซีย เป็นต้น ใน
ต าราการแพทย์แผนไทยได้มีการบันทึกประโยชน์ของขี้เหล็กในหลายด้าน เช่น ใช้แก้อาการท้องผูก ใช้แก้
อาการนอนไม่หลับ ใช้ท าความสะอาดเส้นผม ท าให้ผมชุ่มช่ืนเป็นเงางาม ไม่มีรังแค ช่วยเจริญอาหาร บ ารุงน้ าดี 
และบ ารุงโลหิต เป็นต้น 

          การปลูก 
          เพาะเมล็ดจนงอกใบจริง 3–5 ใบ แล้วย้ายปลูกในหลุมท่ีเตรียมไว้ ก่อนปลูกควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
รองกันหลุมก่อน รดน้ าให้ชุ่มทันที 

          การขยายพันธุ์ 
          การขยายพันธุ์ใช้เมล็ด 

          ลักษณะทางวิทยาศาสตร์ 

          ในปี พ.ศ. 2485 ศาสตราจารย์ นพ.อวย เกตุสิงห์ ได้ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของต้นขี้เหล็ก พบว่าใบ
และดอกขี้เหล็กท าให้เกิดอาการง่วงซึมและมีพิษนอ้ยกว่าสมุนไพรชนิดอื่นๆ ท่ีได้ศึกษา ต่อมาจึงมีผู้ศึกษาฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดใบขี้เหล็กอีกครั้งโดยใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวท าละลาย พบว่าสารสกัดนี้มีฤทธิ์กด
ประสาทส่วนกลาง เพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนื้อเรียบ และมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2513 คณะ
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยน็อตต้ิงแฮม ประเทศอังกฤษได้รายงานว่าสามารถสกัดสารชนิดใหม่จากใบขี้เหล็กได้ 
โดยต้ังช่ือว่าบาราคอล (barakol)  (สสส.,2556) 
          คุณค่าทางอาหาร 
          ดอกตูมและใบอ่อนของขี้เหล็กมีรสขม ต้องค้ันน้ าท้ิงหลาย ๆ ครั้งก่อนจึงเอามาปรุงอาหารได้ นิยม
น ามาท าแกงกะทิ หรือท าเป็นผักจ้ิมจะช่วยระบายท้องได้ดีท้ังดอกตูมและใบอ่อนมีสารอาหารหลายอย่างคือ 
วิตามิน เอ และวิตามินซี ค่อนข้างสูงในดอกมีมากกว่าใบเอาใบข้ีเหล็กมาบ่มรวมกับผลไม้จะช่วยท าให้ผลไม้สุก
เร็วขึ้น 

          ประโยชน์ของขี้เหล็ก 

          - การใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้ แปรรูปใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เช่น เสา รอด ตง เครื่อง
เรือนอย่างดี, เป็นฟืนให้ความร้อน 4,441 แคลอรี่/กรัม ถ้าเป็นถ่านให้ความร้อนสูง 6,713 - 7,036 แคลอรี่/
กรัม 
          - การใช้ประโยชน์ทางด้านนิเวศน์ ปลูกเป็นพรรณไม้ปรับปรุงดินเนื่องจากใบมีธาตุไนโตรเจนสูงช่วยปก
คลุมดินและความช้ืนได้ดี เป็นพรรณไม้ ท่ีนิยมปลูกเป็นป่าอนุรักษ์ ในท่ี ท่ีมีความช้ืนปานกลาง - สูง 
          - การใช้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ ดอกและดอกอ่อนใช้รับประทานได้ ใช้ท าแกงขี้เหล็กได้  (รุ่งระ
วี, 2555) 
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          การใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร 
          - ดอก รักษาโรคเส้นประสาท นอนไม่หลับ ท าให้หลับสบาย รักษาโรคหืด รักษาโรคโลหิตพิการ ผาย
ธาตุ รักษารังแค ขับพยาธิ 
          - ราก รักษาไข้ รักษาโรคเหน็บชา ทาแก้เส้นอัมพฤกษ์ให้หย่อน แก้ฟกช้ า แก้ไข้บ ารุงธาตุ ไข้ผิดส าแดง 
          - ล าต้นและกิ่ง เป็นยาระบาย รักษาโรคผิวหนัง แก้โรคกระษัย แก้นิ่ว ขับปัสสาวะ ขับระดูขาว 
           - ท้ังต้น แก้กระษัย ดับพิษไข้ แก้พิษเสมหะ รักษาโรคหนองใน รักษาอาการตัวเหลือง เป็นยาระบาย 
บ ารุงน้ าดี ท าให้เส้นเอ็นหย่อน 
          - เปลือกต้น รักษาโรคริดสีดวงทวาร โรคหิด แก้กระษัยใช้เป็นยาระบาย 
          - กระพี้ รสขมเฝ่ือน แก้ร้อนกระสับกระส่าย บ ารุงโลหิต คุมก าเนิด 
          - ใบ รักษาโรคบิด รักษาโรคเบาหวาน แก้ร้อนใน รักษาฝีมะม่วง รักษาโรคเหน็บชา ลดความดันโลหิต
สูง ขับพยาธิ เป็นยาระบาย รักษาอาการ นอนไมห่ลับ 
          - ฝัก แก้พิษไข้เพื่อน้ าดี พิษไข้เพื่อเสมหะ แก้ลมข้ึนเบ้ืองสูง เบ้ืองบน โลหิตขึ้นเบ้ืองบน ท าให้
ระส่ าระสายในท้อง 
          - เปลือกฝัก แก้เส้นเอ็นพิการ 
          - ใบแก่ ใช้ท าปุ๋ยหมัก 

2.6การเจริญเติบโตและคุณภาพของดอกดาวเรือง 

           ดาวเรืองมีหลายพันธุ์ แต่ท่ีรู้จักคุ้นเคยและอยู่ในความนิยมมีเพียง 2 ชนิด นั้นคือ ดาวเรืองต้นสูง-ดอก
ใหญ่ และดาวเรืองต้นเต้ีย-ดอกเล็ก สีสันท่ีโดดเด่นก็มีต้ังแต่สีขาวนวล เหลืองอ่อน เหลือง เหลืองทอง สีส้มและ
สีแดงก็มีค่ะ สามารถปลูกเล้ียงและออกดอกได้ตลอดปี เพียงแต่จะโตช้าหรือโตเร็วเท่านั้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ คือถ้าปลูกในช่วงฤดูหนาว ประมาณเดือนตุลาคมถึงมีนาคม ดาวเรืองจะออกดอกมากในช่วงนี้ แต่
ถ้าปลูกในช่วงฤดูร้อน จะออกดอกช้า บางต้นไม่ให้ดอกเลยค่ะ ท้ังนี้เพราะในช่วงหน้าร้อนดาวเรือง จะ
เจริญเติบโตทางต้น จึงท าให้ต้นสูงมากจนต้นอาจจะล้มได้ จึงต้องโกยดินสุมโคนต้น ประคองไม่ให้ต้นล้ม 

          ดาวเรืองเป็นพืชล้มลุก ใช้เวลาเพียง 60-65 วันนับจากเพาะเมล็ดถึงตัดดอกขาย มีต้องการแสงแดดจัด 
จึงต้องปลูกกลางแจ้งให้ได้รับแสงแดดโดยตรง อย่างน้อยวันละ 6 ช่ัวโมง พื้นท่ีปลูกไม่ควรปลูกซ้ าท่ีเดิม ควรจะ
หาพืชอื่นปลูกสลับ แล้วจึงเวียนกลับมาปลูกดาวเรืองใหม่ ดาวเรืองสามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด 
แต่ถ้าจะให้ได้ดาวเรืองท่ีมีพุ่มต้นสมบูรณ์ ดอกใหญ่และมีคุณภาพดี ดินควรจะมีธาตุอาหารครบถ้วนในปริมาณ
ท่ีเพียงพอ มีการระบายน้ าดีกักเก็บความช้ืนไว้พอควร ความเป็นกรดด่างประมาณ 6.5 หรืออาจจะปลูกแซม
กับพืชชนิดอื่นก็ได้เช่นกันโดยเฉพาะปลูกแซมกับแปลงผักเพราะต้นท้ังดอกและใบของดาวเรืองมีกล่ินฉุน ท่ีช่วย
ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีทีเดียว 
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          การท าให้ดอกดาวเรืองมีราคาดีนั้น ก่อนตัดประมาณ 2-3 วันให้เกษตรกรใช้น้ าตาลทรายผสมน้ า ฉีด
พ่นไปท่ีต้นและใบ เพื่อบ ารุงให้ก้านดอกคงทนแข็งแรง ส่วนการรดน้ าแนะน าให้รดเฉพาะบริเวณใบและโคนต้น 
อย่าให้น้ าถูกส่วนดอก  เพราะดอกดาวเรืองจะอุ้มน้ า เป็นเหตุให้ก้านดอกหักและเน่าเร็ว ส าหรับการตัดดอกนั้น
ควรเลือกตัดให้ชิดกับโคนกิ่งมากท่ีสุดและเลือกดอกท่ีมีกลีบตรงกลางยังมีสีเขียวอยู่ซึ่งวิธีนี้จะได้ก้านดอกยาว 
และสามารถเก็บไว้ได้นานหลายวัน เพียงเท่านี้เกษตรกรก็จะได้ดอกดาวเรืองท่ีมีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าในช่วงท่ี
ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในช่วงประเพณีการท าให้ดอกดาวเรืองมีราคาดีนั้น ก่อนตัดประมาณ 2-3 วันให้
เกษตรกรใช้น้ าตาลทรายผสมน้ า ฉีดพ่นไปท่ีต้นและใบ เพื่อบ ารุงให้ก้านดอกคงทนแข็งแรง ส่วนการรดน้ า
แนะน าให้รดเฉพาะบริเวณใบและโคนต้น อย่าให้น้ าถูกส่วนดอก  เพราะดอกดาวเรืองจะอุ้มน้ า เป็นเหตุให้ก้าน
ดอกหักและเน่าเร็ว ส าหรับการตัดดอกนั้นควรเลือกตัดให้ชิดกับโคนกิ่งมากท่ีสุดและเลือกดอกท่ีมีกลีบตรง
กลางยังมีสีเขียวอยู่ซึ่งวิธีนี้จะได้ก้านดอกยาว และสามารถเก็บไว้ได้นานหลายวัน เพียงเท่านี้เกษตรกรก็จะได้
ดอกดาวเรืองท่ีมีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าในช่วงท่ีได้รับความนิยมมาก ส่วนการคัดแยกเกรดดอกดาวเรือง โดยจะมี
ช่องเพื่อวัดขนาด หากใช้ตาเปล่าคัดขนาดมักจะไม่เท่ียงตรง โดยช่องวัดขนาดดอกดาวเรืองท าแบบง่ายๆ คือใช้
ฟิวเจอร์บอร์ดมาตัดเป็นวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางต้ังแต่ 3-12 เซนติเมตร อย่างไซส์ A ขนาด 6-10 
เซนติเมตร ไซส์B-C ขนาด 3-5 เซนติเมตร 

          ส่วนเรื่องของตลาด ดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ท่ีตลาดมีความต้องการสูงอยู่แล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดาวเรืองราคาดีเกือบตลอดท้ังปี อย่างเช่นหากเป็นดอกขนาดใหญ่มีจุดสีเขียวอยู่ตรง
กลางท่ีเห็นขายเป็นพวงมาลัยท่ัวไปส าหรับไหว้พระหรือการต้อนรับข้าราชการต่างๆ ราคาเฉล่ียอยู่ท่ีดอกละ 
1.5 บาท  ส่วนดอกเล็กท่ียังโตไม่เต็มท่ีหรือสีไม่ค่อยสด ดอกเหล่านี้ถูกจ าหน่ายเพื่อน าไปร้อยเป็นพวงมาลัย 
เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วย เป็นท่ีต้องการของตลาดจ านวนมาก ท าให้จ าหน่ายได้ในราคาค่อนข้างสูง พวง
หนึ่งท่ีใช้ดาวเรืองประมาณ 20 ดอก เยอะน้อยตามขนาดดอก ตกพวงละ 10-15 บาท   (เดชา ศิริภัทร,2536) 
 
7.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
          กระบวนการผลิตปุ๋ยหมัก 
 อมลณัฐฉัตรตระกูล(2554) การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ของ
มะขามและผลของปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ของมะขามท่ีมีต่อสภาพดินและผลผลิตพืชผลการศึกษาพบว่าการ
ผลิตปุ๋ยหมักด้วยน้าหมักชีวภาพและสารเร่งซุปเปอร์พด.1 ใช้เวลาในการหมักใกล้เคียงกันแต่การผลิตปุ๋ยหมัก
ใบมะขามใช้เวลาในการย่อยสลายสันกว่าการผลิตปุ๋ยหมักฝักมะขามและปุ๋ยหมักใบมะขามมีคุณสมบัติทางเคมี
และธาตุอาหารส่วนใหญ่มากกว่าในปุ๋ยหมักฝักมะขามการให้ปุ๋ยหมักใบมะขามเพื่อปลูกข้าวโพดฝักอ่อนท้าให้
ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ ากว่าการให้ปุ๋ยหมักฝักมะขามและชุดควบคุมแต่ให้อินทรียวัตถุในดินมากกว่า
ขณะท่ีปุ๋ยหมักฝักมะขามท้าให้โพแทสเซียมในดินสูงสุดนอกจากนี้การให้ปุ๋ยหมักใบมะขามและปุ๋ยหมักฝัก
มะขาม 4-6 ตัน/ไร่มีแนวโน้มท้าให้การเจริญเติบโตทางใบดีขณะท่ีผลผลิตในทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ
หากให้ปุ๋ยหมักฝักมะขามเพื่อปลูกข้าวโพดฝักอ่อนในสภาพน้าท่วมขังระยะสันมีผลต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง
ของดินการเจริญเติบโตทางใบและผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนส าหรับการให้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปลูกข้าวการให้ปุ๋ย
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มูลแพะร่วมกับปุ๋ยยูเรียส่งผลให้จ้านวนต้นต่อกอและจ้านวนรวงต่อกอสูงกว่าปุ๋ยหมักฝักมะขามขณะท่ีปุ๋ยมู ล
แพะร่วมกับปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยหมักฝักมะขามให้จ้านวนเมล็ดสมบูรณ์ต่อรวงสูงสุดและปุ๋ยหมักฝักมะขามให้
เปอร์เซ็นต์เมล็ดสมบูรณ์สูงสุด 
 
 สายชลพรมีอยู่ ,  อัจฉราจิตตลดากรและหฤษฎีภัทรดิลก (2016)การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักบุ้งจีนเมื่อใช้ปุ๋ยมูลวัวปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีในอัตราต่างๆ 2 ) 
เปรียบเทียบผลตอบแทนของการใช้ปุ๋ยในระดับต่างๆการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองวางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD)มี 8 ทรีตเม้นต์ 3 ซ้าทรีตเม้นต์ได้แก่ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย 2) ใส่ปุ๋ย
หมัก 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 3) ใส่ปุ๋ยมูลวัว 2,000กิโลกรัมต่อไร่ 4) ใส่ปุ๋ยเคมีตามคาแนะนาจากค่าวิเคราะห์ดิน
คือ N – P2O5 – K2O = 20-5-10 กิโลกรัม/ไร่ 5) ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยหมัก 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 6) ใส่
ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยหมัก 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 7 ) ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลวัว 1,000 กิโลกรัมต่อไร่และ 8) ใส่
ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลวัว 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ทาการวัดการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนเมื่อผักบุ้งจีนมีอายุ 7 วัน 
15 วัน 21 วันและ 25 วันหลังปลูกโดยวัดความสูงของลาต้นความยาวใบความกว้างใบความเข้มใบเก็บข้อมูล
น้าหนักสดน้าหนักแห้งและผลผลิตเมื่ออายุ  25 วันหลังปลูกทดสอบสมมติฐานด้วย  F –test (ANOVA) 
เปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียในแต่ละส่ิงทดลองโดยใช้ค่า  Least Significant Difference 
(LSD) และหาต้นทุนผลตอบแทนผลการทดลองพบว่าแปลงท่ีไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีได้แก่ทรีตเม้นต์ท่ี 1 ทรีตเม้นต์ท่ี 2 
และทรีตเม้นต์ท่ี 3 มีการเจริญเติบโตต่ากว่าทรีตเม้นต์ท่ีใส่ปุ๋ยเคมีซึ่งได้แก่ทรีตเม้นต์4, 5, 6, 7 และ 8 โดยทรีต
เม้นต์ท่ีใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลวัว 2,000 กิโลกรัมต่อไร่เจริญเติบโตสูงท่ีสุดผลผลิตเฉล่ียของทรีตเมนต์ท่ีไม่ใส่
ปุ๋ยเคมีคือ 494 กิโลกรัม/ไร่และผลผลิตเฉล่ียของทรีตเมนต์ท่ีใส่ปุ๋ยเคมีคือ 2,564 กิโลกรัม/ไร่เมื่อค านวณ
ต้นทุนเฉล่ียพบว่าทรีตเม้นต์ท่ีไม่ใส่ปุ๋ยเคมีมีต้นทุนเฉล่ีย 17.78 บาท/กิโลกรัมซึ่งสูงกว่าต้นทุนเฉล่ียของทรีต
เม้นต์ท่ีใส่ปุ๋ยเคมี (4.71 บาท/กิโลกรัม) ในกรณีท่ีราคาผลผลิต 20 บาท/กิโลกรัมกาไรเฉล่ียของทรีตเมนต์ท่ีไม่
ใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ 1,370 บาท/ไร่ขณะท่ีกาไรเฉล่ียของทรีตเม้นต์ท่ีใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ 39,269 บาท/ไร่ 

ลดาวัลย์วัฒนะจีระ (2546)ศึกษาการทาปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและขยะอินทรีย์ด้วยวิธีหมักแบบ
ใช้ออกซิเจนพบว่าสภาวะการหมักขยะอินทรีย์ร่วมกับเศษใบไม้สับและมูลค้างคาวต้องมีการพลิกกลับกองปุ๋ย
หมักอย่างสม่ าเสมอเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมซึ่งมีค่าอุณหภูมิกองปุ๋ยระหว่าง 21-38องศาเซลเซียสมีความเป็น
กรดเป็นด่างระหว่าง 6-8 ท าให้ได้ปุ๋ยท่ีมีคุณภาพทางธาตุอาหารตามสัดส่วนของไนโตรเจนฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมท่ีเหมาะสมเท่ากับ 1.69 : 0.41 : 1.20 
 สุทธี พลรักษา (2552)ได้ศึกษาการท าปุ๋ยหมักจากผักตบชวาผสมมูลวัวโดยใช้สารเร่งชีวภาพใน
อัตราส่วนท่ีแตกต่างกันพบว่าการหมักผักตบชวาผสมมูลวัวอัตราส่วน 3:1 ท าการหมักแบบใช้ออกซิเจน 3 
รูปแบบคือบ่อท่ีไม่ใส่สารเร่งชีวภาพบ่อท่ีใส่สารเร่งชีวภาพอัตราส่วน  1:100 และ 1:50ควบคุมความช้ืนให้อยู่
ในช่วงร้อยละ 50–70 วัดอุณหภูมิและความช้ืนทุกวันพลิกกลับกองปุ๋ยหมักทุก10 วันพบว่าสารเร่งชีวภาพท่ีได้
มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ าตาลมีกล่ินหอมหมักดองวัดค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ  3.5 ปริมาณจุลินทรีย์
ท้ังหมดท่ีย่อยเซลลูโลสได้เท่ากับ 1.2 x 107 CFU/ml จากนั้นน าสารเร่งชีวภาพท่ีได้ไปใช้เป็นสารเร่งปุ๋ยหมัก
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เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการท าปุ๋ยหมักของท้ัง 3 รูปแบบพบว่าบ่อท่ีใส่สารเร่งชีวภาพอัตราส่วน 1 : 50 ใช้
เวลาหมักเร็วกว่าบ่อท่ีไม่ใส่สารเร่งชีวภาพคิดเป็นร้อยละ  17.01 แตกต่างกันทางสถิติมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอด
ระยะเวลาการหมักแตกต่างกันทางสถิติส่วนปริมาณธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม) 
และสภาพความเป็นกรด-ด่างของปุ๋ยหมักในทุกรูปแบบบ่อไม่แตกต่างกันโดยสรุปการใช้สารเร่งชีวภาพท่ี
อัตราส่วนความเข้มข้นมากท าให้เกิดการย่อยสลายเร็วกว่าและมีอุณหภูมิสูงกว่าการใช้สารเร่งชีวภาพอัตราส่วน
ความเข้มข้นน้อยแต่อัตราส่วนของสารเร่งชีวภาพไม่มีผลต่อปริมาณของธาตุอาหารหลักและค่าความเป็นกรด-
ด่างในปุ๋ยหมักจากผักตบชวาผสมมูลวัวจึงควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรนาสารเร่งชีวภาพไปใช้ในการลด
ระยะเวลาการท าปุ๋ยหมักต่อไป 
ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ (2547)ศึกษากระบวนการท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหารร่วมกับเศษวัสดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตรโดยกระบวนการท าปุ๋ยหมักมีการควบคุม C/N ratio เริ่มต้นท่ี 30 และความช้ืนตลอกระบวนการ
หมักอยู่ระหว่างร้อยละ 50-60 พบว่าปริมาณเศษอาหารต่อวัสดุหมักซึ่งได้แก่เศษผักผักตบชวาและฟางข้าวท่ี
เหมาะสมเท่ากับ 1:4 และในระหว่างการหมักปริมาณคาร์บอนมีแนวโน้มค่อยๆลดลงตลอดระยะเวลาหมักโดย
ในวันท่ี 90 ของการหมักปริมาณคาร์บอนอยู่ระหว่าง 30.5-31.15 ปริมาณไนโตรเจนค่อยๆเพิ่มขึ้นโดย
ผักตบชวามีปริมาณสูงสุดเมื่อเสร็จส้ินกระบวนการท าปุ๋ยหมักและวิเคราะห์ธาตุอาหารพบว่าปุ๋ยหมักทุกชุดการ
ทดลองมีธาตุไนโตรเจนสูงกว่ามาตรฐานปุ๋ยของกรมพัฒนาท่ีดินโดยปุ๋ยหมักท่ีได้จากผักตบชวามีปริมาณ
ไนโตรเจนสูงสุดขณะท่ีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่ ากว่ามาตรฐานปุ๋ยของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 สุธีรา สุนทรารักษ์ (2553) ได้วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักในปุ๋ยหมักจากเศษอาหารร่วมกับเศษ
วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรได้แก่เศษผักฟางข้าวผักตบชวาและเศษใบไม้  (ใบจามจุรี) พบว่าปุ๋ยหมักจากเศษ
อาหารร่วมกับเศษใบจามจุรีมีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยหมักในทุกกรรมวิธีทั้งในด้านลักษณะภายนอกและปริมาณธาตุ
อาหารหลักเนื้อปุ๋ยหมักมีลักษณะอ่อนนุ่มยุ่ยขาดง่ายมีกล่ินคล้ายดินสีของวัสดุหมักมีสีน้ าตาลเข้มและมีการ
ย่อยสลายได้ดีกว่าทุกกรรมวิธีท้ังๆท่ีไม่มีการตัดย่อยเศษวัสดุก่อนทาการหมักอีกท้ังมีปริมาณธาตุอาหารหลักจัด
อยู่ในเกณฑ์สูงกว่ากรรมวิธีอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแม้ว่าจะมีปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดท่ีน้อยกว่าปุ๋ยหมัก
จากเศษอาหารร่วมกับผักตบชวาแต่ก็ไม่มีความ 
สมถวิล รุ่งศิรินันท์พร (2545)ศึกษาผลของปุ๋ยหมักฟางข้าวชนิดต่างๆท่ีมีต่อผลผลิตของผักพบว่าปุ๋ยหมักฟาง
ข้าวร่วมกับมูลไก่มีผลท าให้ถ่ัวฝักยาวและแตงกวาให้ผลผลิตเฉล่ียสูงสุดในขณะท่ีปุ๋ยหมักฟางข้าวร่วมกับมูลสุกร
มีผลทาให้ผักกาดกวางตุ้งให้ผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 
สมถวิล รุ่งศิรินันท์พร (2545)ศึกษาผลของปุ๋ยหมักฟางข้าวชนิดต่างๆท่ีมีต่อผลผลิตของถั่วฝักยาวแตงกวา
และผักกาดกวางตุ้งโดยใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวร่วมกับมูลสัตว์ร้อยละ 10 ของน้ าหนักฟางข้าวได้แก่มูลวัวมูลสุกร
และมูลไก่อัตรา 2 ตัน/ไร่เปรียบเทียบกับถ่ัวฝักยาวใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่แตงกวาใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่และผักกาดกวางตุ้งใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-10 อัตรา 40 กิโลกรัม/
ไร่พบว่าการใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวร่วมกับมูลไก่ท าให้ถ่ัวฝักยาวและแตงกวามีผลผลิตเฉล่ียสูงสุดขณะท่ีปุ๋ยหมักฟาง
ข้าวร่วมกับมูลสุกรท าให้ผักกาดกวางตุ้งมีผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 
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          นวลปรางค์ ไชยตะขบ, รุ่งโรจน์ จิตรีวรรณ, และธงชัย มาลา (2549)ได้ศึกษาปุ๋ยอินทรีย์ท่ีได้จาก
วัสดุเหลือท้ิงของโรงงานผงชูรสในแปลงปลูกฝรั่งพบว่าความสูงต้นและน้ าหนักของผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ทุกตารับทดลองความกว้างของทรงพุ่มปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ท าให้ความกว้างของทรงพุ่มใหญ่กว่าต้นท่ีไม่มี
การใส่ปุ๋ยเลยและการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กรัม/ต้นทุก 20 วันท าให้ขนาดของผลใหญ่ท่ีสุด
เท่ากับ 8.65 เซนติเมตรและความหวานมากท่ีสุดเท่ากับ 8.89 องศาบริกซ์ท้ังนี้การใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตราสูงท าให้
ขนาดของผลใหญ่ขึ้นและมีความหวานมากขึ้นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์มีผลต่อโครงสร้างของดินท าให้ดินมีคุณสมบัติ
ทางเคมีดีขึ้น 
          กลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ยข้าวและธัญพืชเมืองหนาว (2553) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใน
นาข้าวเช่นปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อปรับปรุงบ ารุงดินให้อุดมสมบูรณ์และเพิ่ม
ผลผลิตข้าวให้สูงขึ้นท าการค้นคว้าวิจัยระหว่างปีพ.ศ. 2519-2540 ท้ังในดินเหนียวดินร่วนปนดินเหนียวดินร่วน
เหนียวปนทรายและดินทรายท่ีจังหวัดนครราชสีมาปทุมธานีพิษณุโลกราชบุรีสุรินทร์และปัตตานีพบว่าการใช้
ปุ๋ยหมักจากฟางข้าวในนา 2 ปีแรกไม่ท าให้ผลผลิตข้าวพันธุ์กข. 7 เพิ่มขึ้นแต่จะแสดงผลในปีท่ี 3 เป็นต้นไป
ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นตามอัตราปุ๋ยหมักฟางข้าวที่ใส่และจะเพิ่มอีกเมื่อใส่ปุ๋ยหมักฟางข้าวอัตรา2,000กิโลกรัม/ไร่
ร่วมกับปุ๋ยเคมี 8-4-4 กิโลกรัมของ N-P2O5-K2O ต่อไร่โดยใช้ติดต่อกัน 22 ปีได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
89-146 ปี 2530-2542 ท าการทดลองในดินร่วนปนทรายชุดร้อยเอ็ดท่ีสถานีทดลองข้าวสุรินทร์พบว่าอัตราปุ๋ย
ท่ีเหมาะสมสาหรับข้าวกข. 23คือใบและกิ่งอ่อนของต้นกระถินยักษ์อัตรา 1,200 กิโลกรัม/ไร่ร่วมกับปุ๋ย
ไนโตรเจนอัตรา 12 กิโลกรัมN ต่อไร่ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 81 แต่ส าหรับข้าวพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 
105 อัตราปุ๋ยพืชสดท่ีดีท่ีสุดคือ 600 กิโลกรัม/ไร่อัตราปุ๋ยพืชสด 300 กิโลกรัม/ไร่ใส่ร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน 12 
กิโลกรัม N ต่อไร่เพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 53 
อ านวยศิลป์ (2535) ศึกษาการใช้ปุ๋ยคอกจากมูลวัวในอัตรา 1 ตันต่อไร่มีผลท าให้ผลผลิตข้าวโพดเพิ่มสูงขึ้นเป็น 
379 กิโลกรัมต่อไร่เมื่อเทียบกับแปลงควบคุมซึ่งให้ผลผลิตเพียง 318 กิโลกรัมต่อไร่แต่การใช้ปุ๋ยคอก 1 ตันต่อ
ไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมี 13-13-21 ในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่จะให้ผลผลิตเพิ่มสูงท่ีสุดคือ 457 กิโลกรัมต่อไร่ซึ่ง
ใกล้เคียงกับการใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 60 กิโลกรัมต่อไร่ 
ทัศนีย์ และคณะ (2536)ศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยมูลไก่ในนาเกษตรกรซึ่งเป็นดินชุดร้อยเอ็ด
ลักษณะเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินร่วนปนทรายในเขตอ.เมืองจ.พิษณุโลกพบว่าการใส่ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 800 
กิโลกรัมต่อไร่จะได้ผลผลิตเฉล่ีย 673 กิโลกรัมต่อไร่ในขณะท่ีแปลงท่ีใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 12-7.5-6 กิโลกรัม (N-
P2O5-K2O) ต่อไร่จะได้ผลผลิตเฉล่ีย 599 กิโลกรัมต่อไร่และจากผลการวิจัยพบว่าปุ๋ยมูลไก่สามารถเพิ่ม
ผลผลิตข้าวได้สูงกว่าปุ๋ยเคมีถึง 74 กิโลกรัมต่อไร่หรือคิดเป็น 12 เปอร์เซ็นต์ 
สุรศักด์ิ (2536)ทดลองใช้มูลไก่เพื่อปรับปรุงดินกรดส าหรับการปลูกมะละกอพบว่าการใช้มูลไก่ในอัตรา 0, 50, 
100 และ 150 กรัม/กระถางเพื่อปรับปรุงดินกรดในชุดยโสธรส าหรับปลูกมะละกอในเรือนทดลองพบว่า
มะละกอเจริญเติบโตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยดูดใช้ธาตุอาหารเรียงตามล าดับดังนี้คือ N, K, Ca, Mg อัตรา
มูลไก่ท่ีเหมาะสมคือ 50 กรัม/กระถางโดย N และ K จะตอบสนองอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนั้นได้รายงานว่า
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มะละกอเป็นพืชท่ีมีความต้องการแร่ธาตุอาหารสูงคือ N และ K ในก้านใบเท่ากับ 2.5 และ 5.5 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดับ 
 


