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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 

ดาวเรือง (Marigold) จัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับท่ีนิยมปลูกเพื่อการค้าเป็นอาชีพ ถือเป็นไม้
ดอกท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน อาทิใช้ประดับตกแต่ง เสริมในอาหารสัตว์ การสกัดสี  รวมไปถึง
เป็นสารขับไล่แมลงหรือก าจัดศัตรูพืช ดาวเรือง เป็นพืชล้มลุก ปีเดียว มีถิ่นก าเนิดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก และมีการปลูกท่ัวโลก ดาวเรืองเป็นไม้ดอกต้นสูง 25-60 ซม. ใบเป็นรูป
หอก ปลายแหลม ขอบหยัก ดอกเป็นช่อกระจุกเด่ียวที่ปลายยอด  ดอกวงนอกกลีบดอกเป็นรูปรางน  า 
โคนเป็นหลอดเล็ก ปลายแผ่  ดอกวงในกลีบดอกเป็นหลอดมีหลายสี เช่น สีส้ม เหลืองทอง ขาว และ
สองสีในดอกเดียวกัน 
 ส าหรับน  าหมักมูลจิ งหรีดทองด า คือ น  าท่ีได้จากกระบวนการการผลิตปุ๋ยหมักมูลจิ งหรีด
ทองด า ซึ่งเป็นน  าท่ีได้จากการเน่าสลายของเศษอินทรีวัตถุท่ีใช้เป็นอาหารของจิ งหรีดทองด า โดยน  า
หมักท่ีได้จะมีลักษณะเป็นของเหลวสีน  าตาลเหลือง ไม่มีกล่ินเหม็น ซึ่งมีส่วนประกอบของธาตุอาหาร
พืช ฮอร์โมนพืช และจุลินทรีย์หลายชนิดเป็นจ านวนมาก ส่วนน  าหมักมูลจิ งหรีดทองแดง คือ น  าท่ีได้
จากกระบวนการการผลิตปุ๋ยหมักมูลจิ งหรีดทองแดง ซึ่งเป็นน  าท่ีได้จากการเน่าสลายของเศษอินทรี
วัตถุท่ีใช้เป็นอาหารของจิ งหรีดทองแดง โดยน  าหมักท่ีได้จะมีลักษณะเป็นของเหลวสีน  าตาลส้ม ไม่มี
กล่ินเหม็น ซึ่งมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืช ฮอร์โมนพืช และจุลินทรีย์หลายชนิดเป็นจ านวนมาก
และน  าหมักมูลไส้เดือน คือ น  าท่ีได้จากกระบวนการการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ซึ่งเป็นน  าท่ีได้จาก
การเน่าสลายของเศษอินทรีวัตถุท่ีใช้เป็นอาหารของไส้เดือน โดยน  าหมักท่ีได้จะมีลักษณะเป็น
ของเหลวสีน  าตาลด า มีกล่ินเหม็นเล็กน้อย ซึ่งมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืช ฮอร์โมนพืช และ
จุลินทรีย์หลายชนิดเป็นจ านวนมาก ดังนั น น  าหมักมูลจิ งหรีดทองด า มูลทองแดง และน  าหมักมูล
ไส้เดือนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะน ามาใช้ ทดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

 

1.เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของน  าหมักโดยการเลือกใช้น  าหมกัมูล

จิ งหรีดทองด า น  าหมักมูลจิ งหรีดทองแดง และน  าหมักมูลไส้เดือน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ 

2.เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของดาวเรืองท่ีปลูกในกระถาง 
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3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 

1.ทราบผลของน  าหมักมูลจิ งหรีด มูลแมงสะดิ งและน  าหมักมูลไส้เดือนต่อผลการเจริญเติบโต
และผลผลิตของดาวเรือง   

2. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการทดลองไปเผยแพร่ แนะน าเกษตรกรและผู้สนใจการการ

เลือกใช้น  าหมักท่ีเหมาะสมกับการปลูกดาวเรือง 

 

4. ขอบเขตของกำรทดลอง 

 

ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของดาวเรืองท่ีใช้ น  าหมักมูลจิ งหรีด น  าหมักมูลแมงสะดิ ง 

และน  าหมักมูลไส้เดือน โดยวัดความสูงของดาวเรืองวัดความกว้างใบของดาวเรือง ชังน  าหนักสดของ

ดอกดาวเรือง โดยท าการทดลองในสภาพพื นท่ีกลางแจ้ง ท่ีบ้าน 

 

5. สถำนที่ท ำกำรทดลอง 

 

บ้านเลขท่ี 153/14  ต.อีสาน. อ. เมือง  จ. บุรีรัมย์รหัสไปรษณีย์31000 

 

6. ระยะเวลำในกำรทดลอง 

 

ตั งแต่ วันท่ี  1 มิถุนายน 2559  -  วันท่ี  27 สิงหาคม  2559 

 

7.นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 

ดำวเรือง เป็นไม้ดอกท่ีคนไทยนิยมปลูกกันมาก เนื่องจากเมล็ดมีขนาดใหญ่ปลูกง่าย งอกเร็ว 
ต้นโตเร็ว และแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงรบกวน ให้ดอกเร็ว ดอกดก มีหลายชนิดและหลายสี 
รูปทรงของดอกสวยงาม สีสันสดใส บานทนนานหลายวัน สามารถปักแจกันได้นาน 1-2 สัปดาห์ ให้
ดอกในระยะเวลาสั น คือ ประมาณ 60-70 วัน หลังปลูก ดังนั นในการปลูกดาวเรืองสามารถก าหนด
ระยะเวลาการออกดอกให้ตรงกับเทศกาลส าคัญได้จึงมีผู้นิยมปลูก และใช้ดาวเรืองกันมาก นอกจากนี 
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ยังสามารถปลูกได้ตลอดปี และปลูกได้ทุกจังหวัดในประเทศไทย ดาวเรืองเป็นไม้ดอกท่ีท ารายได้ให้กับ
ผู้ปลูกสูง ในปัจจุบันการปลูกดาวเรืองนอกจากปลูกเพื่อตัดดอกขายแล้ว ยังนิยมปลูกในกระถางหรือ
ถุงพลาสติก เพื่อประดับตกแต่งอาคารสถานท่ี และปลูกเพื่อตัดดอกส่งโรงงานอาหารสัตว์อีกด้วย 

น  ำหมักมูลไส้เดือน คือ การน ามูลไส้เดือนไปขยายเชื อจุลินทรีย์ให้ออกมาในรูปแบบของน  า
ซึ่งจะท าให้เราได้เชื อจุลินทรีย์ท่ีมากขึ น ซึ่งมีธาตุอาหารท่ีพืชต้องการเป็นจ านวนมาก เป็นปุ๋ยชนิดน  า
เราน าไปฉีดพ่น หรือ ผสมน  ารดต้นไม้ได้ 

น  ำหมักมูลจิ งหรีด  คือการน ามูลจิ งหรีด และสารอินทรีย์อีกบางส่วนน ามาหมักเข้าด้วยกัน
แล้วจะเกิดกระบวนการหมักและย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ให้ออกมาในรูปแบบของน  าซึ่งจะ
ท าให้เราได้เชื อจุลินทรีย์ท่ีมากขึ น ซึ่งมีธาตุอาหารท่ีพืชต้องการเป็นจ านวนมาก เป็นปุ๋ยชนิดน  าเรา
น าไปฉีดพ่น หรือ ผสมน  ารดต้นไม้ได้ 

น  ำหมักมูลสะดิ ง คือ การน ามูลสะดิ ง และสารอินทรีย์อีกบางส่วนน ามาหมักเข้าด้วยกันแล้ว
จะเกิดกระบวนการหมักและย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ให้ออกมาในรูปแบบของน  าซึ่งจะท า
ให้เราได้เชื อจุลินทรีย์ท่ีมากขึ น ซึ่งมีธาตุอาหารท่ีพืชต้องการเป็นจ านวนมาก เป็นปุ๋ยชนิดน  าเราน าไป
ฉีดพ่น หรือ ผสมน  ารดต้นไม้ได้ 

 
 

 

 

 


