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บทท่ี 2 

ตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

2.1  ดาวเรือง 

 
ช่ือวิทยาศาสตร์      Tagetes spp. 
ช่ือวงศ์      COMPOSITAE 
ช่ือสามัญ      Marigolds 
ช่ืออื่นๆ      ดาวเรือง 
ถิ่นก าเนิด     ประเทศเม็กซิโก, อเมริกาใต้ 
การขยายพันธุ์     เพาะเมล็ด, ปักช ายอด 
 

2.1.1  ประวัติและข้อมูลทั่วไป 
 

 
 

ภาพที่ 1 ดอกดาวเรือง 
 

   ที่มา: ดอกดาวเรือง (2556) 
 

ดาวเรืองมีถิ่นก าเนิดในประเทศเม็กซิโก ต่อมามีผู้น าเข้าไปปลูกในยุโรป  เนื่องจากเป็นไม้ท่ี
ปลูกง่ายเล้ียงง่าย อีกท้ังดอกมีความสวยงาม  จึงเป็นท่ีนิยมปลูกอย่างแพร่หลาย ใช้เป็นดอกไม้หน้า
แท่นบูชาพระนางเมรี  และเนื่องจากดอกดาวเรืองด้ังเดิมมีเพียงสีเดียวคือ สีเหลือง จึงเรียกช่ือไม้ดอก
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ชนิดนี้ว่า Mary's gold ต่อมาจึงเพี้ยนไปเป็น Marigolds นอกจากดาวเรืองจะใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ
และไม้กระถางแล้วยังใช้ประโยชน์เป็นพืชสีโดยใช้เป็นสีย้อมผ้ามาต้ังแต่สมัยโบราณ  และในปัจจุบันยัง
ใช้ดอกดาวเรืองผสมในอาหารสัตว์เป็นอาหารเสริมอีกด้วย  ดาวเรือง (2556) 

 
ดาวเรือง เป็นไม้ดอกที่คนไทยนิยมปลูกกันมากเนื่องจากเมล็ดมีขนาดใหญ่ปลูกง่าย งอกเร็ว 

ต้นโตเร็ว และแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงรบกวน ให้ดอกเร็ว ดอกดก มีหลายชนิดและหลายสี 
รูปทรงของดอกสวยงาม สีสันสดใส บานทนนานหลายวัน สามารถปักแจกันได้นาน 1-2 สัปดาห์ ให้
ดอกในระยะเวลาส้ัน คือ ประมาณ 60-70 วัน หลังปลูก ดังนั้นในการปลูกดาวเรืองสามารถก าหนด
ระยะเวลาการออกดอกให้ตรงกับเทศกาลส าคัญได้จึงมีผู้นิยมปลูก และใช้ดาวเรืองกันมาก นอกจากนี้
ยังสามารถปลูกได้ตลอดปี และปลูกได้ทุกจังหวัดในประเทศไทย ดาวเรืองเป็นไม้ดอกท่ีท ารายได้ให้กับ
ผู้ปลูกสูง ในปัจจุบันการปลูกดาวเรืองนอกจากปลูกเพื่อตัดดอกขายแล้ว ยังนิยมปลูกในกระถางหรือ
ถุงพลาสติก เพื่อประดับตกแต่งอาคารสถานท่ี และปลูกเพื่อตัดดอกส่งโรงงานอาหารสัตว์อีกด้วย 
 
  การปลูกดาวเรือง ในประเทศไทย เริ่มมีมาต้ังแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ทราบ

เพียงว่าดาวเรืองไม่ได้มีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศไทย แต่มีการน าเข้าพันธุ์ดาวเรืองจากต่างประเทศมา

ปลูกเป็นเวลานานจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดี มีการกระจายตัวขอ

สายพันธุ์มากท้ังทางด้านรูปทรงดอก ขนาดดอก ลักษณะการเจริญเติบโต ตลอดจนการต้านทานต่อ

โรคและแมลง ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกดาวเรืองประมาณ 4,000 ไร่ มีแหล่งปลูกทีส าคัญ คือ จังหวัด

พะเยา ล าปาง นนทบุรี กรุงเทพฯ ราชบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และอุดรธานี 

2.1.2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 

ดาวเรืองเป็นไม้ดอกต้นสูง 25-60 ซม. ใบเป็นรูปหอก ปลายแหลม ขอบหยัก ดอกเป็นช่อ
กระจุกเด่ียวที่ปลายยอด  ดอกวงนอกกลีบดอกเป็นรูปรางน้ า โคนเป็นหลอดเล็ก ปลายแผ่  ดอกวงใน
กลีบดอกเป็นหลอดมีหลายสี เช่น สีส้ม เหลืองทอง ขาว และสองสีในดอกเดียวกัน และมีท้ังดอกช้ัน
เดียวและดอกซ้อน  พันธุ์ท่ีใช้ปลูก  เช่น  Panther , Red Brocade , Dusty Rust , Midas Touch , 
Matador , Petite Gold  ดาวเรือง(2556) 

 
 
 
 

http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
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2.1.3  ชนิดของดาวเรือง 
 

ดาวเรืองท่ีปลูกกันอยู่โดยท่ัวไปแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
  1. ดาวเรืองอเมริกัน (American Marigolds) เป็นดาวเรืองท่ีมีถ่ินก าเนิดอยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกา ล าต้นสูงต้ังแต่ 10-40 นิ้ว ดอกสีเหลือง ส้ม ทอง และขาว กลีบ 
ดอกซ้อนกันแนน่ ดอกมีขนาดใหญ่ประมาณ 3-4 นิ้ว ดาวเรืองชนิดนี้มีหลายพันธุ์ ได้แก่ 
      พันธุ์เต้ีย สูงประมาณ 10-14 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์ ปาปาย่า (papaya) ไพน์แอปเปิล (pineaple) 
ปัมพ์กิน (Pumpkin) เป็นต้น 
       พันธุ์สูงปานกลาง สูงประมาณ 14-16 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์อะพอลโล (Apollo) ไวกิ่ง (Ziking) 
มูนช๊อต (Moonshot) เป็นต้น 
      พันธุ์สูง สูงประมาณ 16-36 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์ดับเบิล อีเกิล (Double Egle) ดับบลูน 
(Doubloon) ซอฟเวอร์เรน (Sovereign) เป็นต้น 
  2. ดาวเรืองฝรั่งเศส (French Marigolds) ดาวเรืองฝรั่งเศสเป็นดาวเรืองต้นเล็ก 
ต้นเป็นพุ่มเต้ีย ๆ สูงประมาณ 6-12 นิ้ว ดอกสีเหลือง ส้ม ทอง น้ าตาลอมแดง และสีแดง ดอกมีขนาด
เล็กประมาณ 1.5 นิ้ว นิยมปลูกประดับในแปลงมากกว่าปลูกเพื่อตัดดอก เนื่องจากมีก้านดอกส้ัน 
นอกจากนี้ยังเป็นดาวเรืองท่ีสามารถลดปริมาณไส้เดือนฝอยท่ีท าให้เกิดอาการรากปมในรากพืชได้ 
ตัวอย่างดาวเรืองฝรั่งเศส ได้แก่ 
   พันธุ์ดอกช้ันเดียว ดอกมีขนาด 1.5-2 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์เรดมาเรตต้า (Red Marietta) นอธต้ี
มาเรตต้า (Naughty Marietta) เอสปานา (Espana) ลีโอปาร์ด (Leopard) เป็นต้น 
     พันธุ์ดอกซ้อน ดอกมีขนาดต้ังแต่ 1.5-3 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์ควีน โซเฟีย (Queen Sophia ) สการ์
เลต โซเฟีย (Scarlet Sophia) โกลเด้น เกต (Golden Gate ) เป็นต้น 
   3. ดาวเรืองพันธุ์ลูกผสม (MuleMarigldsหรือ Afro American Marigolds) เป็น

ดาวเรืองลูกผสมระหว่างดาวเรืองอเมริกันและดาวเรืองฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าลักษณะ

ความแข็งแรง ดอกใหญ่ และมีกลีบซ้อนมากของดาวเรืองอเมริกัน รวมเข้ากับลักษณะต้นเต้ียทรงพุ่ม

กะทัดรัดของดาวเรืองฝรั่งเศส ดาวเรืองลูกผสมให้ดอกเร็วมาก คือเพียง 5 สัปดาห์หลังจากเพาะ

เมล็ดดอกมีขนาด 2-3 นิ้ว ดอกดกและอยู่กับต้นได้ดี ดาวเรืองชนิดนี้มีข้อเสียก็คือเมล็ดจะลีบ ไม่

สามารถน ามาเพาะให้เป้นต้นใหม่ได้จึงเรียกว่า ดาวเรืองล่อ เช่นเดียวกับการผสมม้ากับลา มีลูก

ออกมาเรียกว่า ล่อ ซึ่งเป็นหมัน จึงท าให้เมล็ดมีราคาแพงมาก และการปลูกดาวเรืองด้วยเมล็ดชนิดนี้ 

จึงควรใช้เมล็ดเป็นปริมาณ 2 เท่าของจ านวนท่ีต้องการ เนื่องจากเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ า 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
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   ดาวเรืองลูกผสมท่ีนิยมปลูกมีอยู่หลายพันธุ์ คือ พันธุ์นักเก็ต (Nugget) ไฟร์เวิร์ก (Fireworks) 

เรดเซเว่น สตาร์ (Red Sevenstar) และโชว์โบ๊ต (Showboat)  ดาวเรือง(2556) 

2.1.4  การขยายพันธุ์ดาวเรืองและวิธีการปลูกดาวเรือง 
 

ท าได้โดยการใช้เมล็ดและการปักช า แต่วิธีที่นิยมท าคือ การใช้เมล็ด เพราะได้จ านวนมากกว่า 
โดยน าเมล็ดดาวเรืองมาเพาะในกระบะเพาะ ซึ่งมีวัสดุเพาะ คือ ขุยมะพร้าว ทราย  ขี้เถ้าแกลบ ปุ๋ย
คอก ในอัตราส่วน 1:1:1:1 หรือแปลงเพาะท่ีมีดินร่วนซุยค่อนข้างละเอียด คราดดินให้ผิวดินเรียบ
สม่ าเสมอ ท าร่องบนกระบะเพาะหรือแปลงเพาะให้ลึกประมาณ 0.5 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร 
แต่ละร่องห่างกัน 5 เซนติเมตร หยอดเมล็ดลงร่องห่างกัน 1-2 นิ้ว แล้วกลบแต่ละร่องด้วยวัสดุเพาะ 
หรือดินละเอียดเพียงบางๆ รดน้ าด้วยฝักบัวฝอยให้ชุ่ม แล้วคลุมกระบะเพาะด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ 
หรือคลุมแปลงเพาะด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง  ควรรดน้ าวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เพื่อรักษาความช้ืน เมล็ด
ดาวเรืองจะงอกภายใน 3-5 วัน เป็นต้นกล้า 

วิธีการปลูกดาวเรือง 
  1.ไถเตรียมดิน หว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไป ประมาณ 1 ตัน/ไร่ ยกร่องแปลง
ปลูกกว้าง 1 เมตร รดน้ าแปลงไว้ล่วงหน้า 1 วัน 
  2.ขุดหลุมกว้าง 15 เซนติเมตร แปลงละ 3 แถว ระยะระหว่างแถว 30 เซนติเมตร 
ระยะระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยทริบเบิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟส หรือสูตร 15-15-15 ประมาณ 
1    ช้อนชา รองก้นหลุม แล้วเกล่ียดินข้างหลุมมากลบปุ๋ยเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้รากดาวเรือง
สัมผัสปุ๋ยโดยตรง 
  3.น าต้นกล้าท่ีมีอายุ 7-10 วัน ( นับจากวันเพาะเมล็ด ) โดยแยกต้นกล้าให้มีวัสดุ
เพาะ หรือดินหุ้มติดรากมาด้วย เพื่อป้องกันรากกระทบกระเทือน น ามาปลูกในแต่ละหลุมท่ีเตรียมไว้ 
รดน้ าให้ชุ่ม 
  4.หลังจากนั้น ต้องรดน้ าเช้า-เย็น ประมาณ 7 วัน ซึ่งต้นกล้า จะต้ังตัวได้ดี แล้วจึงรด
น้ าเพียงวันละ 1 ครั้ง ในตอนเช้า ในช่วงที่ดอกดาวเรือง เร่ิมบานไม่ควรรดน ้าให้โดนดอก เพื่อ
ป้องกันดอกเป็นโรค 
  5.เมื่อดาวเรืองอายุ 15 และ 25 วัน ควรใส่ปุ๋ย 15-15-15 ในอัตรา 1 ช้อน : ต้น เมื่อ
อายุ 35 และ 45 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ในอัตราเดียวกัน  โดยวิธีฝังลงในดินต้ืนๆ ประมาณ ?  นิ้ว 
ห่างโคนต้น 6 นิ้ว แล้วรดน้ าให้ชุ่มทุกครั้งท่ีใส่ปุ๋ย 

http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
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  6.ช่วงดาวเรืองอายุ 21-25 วัน ซึ่งเป็นระยะท่ีต้นมีใบจริงขนาดใหญ่ ประมาณ 4 คู่ 
และส่วนยอดมีใบเล็กๆ 1-2 คู่ จะต้องปลิดยอดทิ งเพื่อใหแ้ตกก่ิงข้าง โดยใช้มือซ้ายจับคู่ใบบนสุดท่ี
จะเหลือไว้ แล้วใช้มือขวาดึงส่วนยอดลงทางด้านข้างจนหลุดออกมา หลังจากนั้น 5-7 วันตาข้างจะเริ่ม
แตกและเจริญเป็นกิ่งใหม่ ซึ่งจะติดตุ่มดอกท้ังท่ีตายอดปลายกิ่งและตาข้าง 
  7.หลังจากปลูก 40-45 วันในแต่ละกิ่ง เมื่อดอกยอดมีขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพดดอก
ข้างมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว ต้องรีบปลิดดอกข้างออกให้หมดภายใน 2-3 วัน คงเหลือดอกยอดไว้ดอก
เดียว  เพื่อให้ดอกมีขนาดใหญ่ 
  8.หลังจากนั้นประมาณ 20 วัน ( อายุ60-65 วัน ) ก็ตัดดอกไปจ าหน่ายได้ ซึ่งจะได้
ประมาณ 10-12 ดอก/ต้น  ดาวเรือง(2556) 

2.1.5  โรคและแมลงที่ส้าคัญต่อดาวเรือง 
 
 1. โรคเหี่ยว เป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือราไฟทอปทอรา (Phytoptora) มักเกิดกับดาวเรืองท่ีดอก
ก าลังเริ่มทยอยบาน ระยะแรกมีอาการคล้ายกับดาวเรืองขาดน้ า กล่าวคือ อาการเห่ียวจะแสดงในตอน
กลางวันส่วนกลางคืนอาการจะปกติ หลังจากนั้นประมาณ 3 -4 วัน ดาวเรืองก็จะเห่ียวทั้งด้นและตาย
ไปในท่ีสุด 
 การป้องกันก าจัด ใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดเช้ือรา เช่น แมนโคเซ็ป ฉีดพ่นสลับกับคาร์เบน
ดาซิมประมาณสัปดาห์ละครั้ง และถ้าพบมากต้นท่ีเป็นโรคและตายในแปลงต้องรีบก าจัดท้ิง 
  2. โรคราแป้ง เกิดจากเช้ือราชนิดหนึ่งลักษณะอาการ คือจะเห็นสปอร์ของเช้ือราเป็นฝุ่นสี
ขาว ๆ ตามใบของดาวเรือง ท าให้ใบหยิก การเจริญเติบโตชะงัก ถ้าเป็นมากอาจท าให้ต้นตายในท่ีสุด 
  การป้องกันก าจัด โดยการพ่นด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดเช้ือรา เช่น แมนโคเซ็ป ไดแทน-เอ็ม
45 ประมาณสัปดาห์ละครั้ง 
 3. โรคดอกไหม้ เกิดเช้ือราเข้าท าลายดอกดาวเรือง  ท าให้ดอกเป็นสีน้ าตาลจนไม่สามารถ
เก็บเกี่ยวได้ 
    การป้องกันก าจัด ควรฉีดพ่นด้วยสารเคมีแมนโคเซ็ปหรือดาโคนิล โดยฉีดพ่นให้ท่ัวทั้งแปลง 
 4. เพลี ยไฟ เข้าท าลายโดยดูดกินน้ าเล้ียงจากยอดอ่อนและใบอ่อน จะเห็นมีรอยขีดตามใบ
หรือกลีบเล้ียงของดอก เพล้ียไฟจะระบาดมากในช่างฤดูร้อน 
    การป้องกันก าจัดใช้สารเทมมิค เอ จี (Temic A.G.) ฝังรอบ ๆ โคนต้น โดยฝังให้ห่างโคนต้น
ประมาณ 1 ฝ่ามือ หรือฉีดพ่นด้วยสารโตกุไธออนสัปดาห์ละครั้ง 
 5. หนอนกระทู้หอม เป็นหนอนของผีเส้ือกลางคืน จะเข้าท าลายในขณะท่ีดอกดาวเรืองเริ่ม
บานหนอนจะกัดกินดอกดาวเรือง ท าให้ดอกแหว่งเสียหาย 

http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
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 การป้องกันก าจัดฉีดพ่นด้วยสารเคมีก าจัดแมลง เช่น แลนเนท, แคสเคต หรือใช้เช้ือไวรัส
ท าลายแมลงพวกเอ็น.พี.วี (NPV) ฉีดพ่นในแปลงท่ีมีหนอนกระทู้หอมระบาด 
 
2.1.6  แมลงศัตรูส้าคัญของดาวเรือง 
 

1.เพลี ยไฟ 

 

ภาพที่ 2 เพล้ียไฟ 
 

     ที่มา: เพล้ียไฟ (2556) 
 

 เพล้ียไฟ จะเข้าท าลายและดูดกินน้ าเล้ียงท่ียอดอ่อน ท าให้ใบหงิกงอแล้วห่อขึ้นไม่ แตกใบ

ใหม่ จะเห็นมีรอยขีดตามใบหรือกลีบเล้ียงของดอก จะพบเห็นมากในตอนกลางวัน ตัวเรียวเล็ก สี

น้ าตาล ส่วนมากพบใต้ใบ ใช้สารเคมีพ่นก าจัดเพล้ียไฟทุกๆ 5-7 วัน หากระบาดมากทุกๆ 2-3 วัน 

โดยมากในช่วงหลังฝนตก ท่ีมีความช้ืนสูง และอากาศร้อนอบอ้าว ควรฉีดพ่นในช่วงสาย และช่วงบ่าย 

หลีกเล่ียงการฉีดพ่นยาในช่วงท่ีมีอากาศร้อนจัด เพราะตัวยาบางชนิดจะท าให้ใบไหม้ได้ (มีระบาด

ในช่วงหลังเด็ดยอด) 

การป้องกันก าจัด 
ฟูโนบูคาร์บ50 ซีซี./น้ า 20 ลิตร  
มาลาไทออน20-30 ซีซี/น้ า 20 ลิตร  
เฟนิโตรไทออน10-20 ซีซี./น้ า 20 ลิตร 
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ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการฉีดพ่นยาฆ่าเพล้ียไฟ หลัง 12.00 ถึง 15.00 นาฬิกา ช่วงนี้จะเป็น
ช่วงท่ีเพล้ียไฟออกหากิน 

 
2. หนอนชอนใบ 
 

 
 

ภาพที่ 3 หนอนชอนใบ 
 

    ที่มา: หนอนชอนใบ (2556) 
 

  ท าลายใบอ่อนตัวหนอนท่ีฟักจากไข่ไชชอนเป็นทางยาวหรือ สร้างอุโมงค์กัดกินและ
ขับถ่ายอยู่ภายใน ใบท่ีถูกท าลายจะแสดงลักษณะแคระแกรนบิดเบ้ียว มีสารเคมีหลายชนิดท่ีใช้ส าหรับ
ป้องกันก าจัดหนอนชอนใบ แต่ช่วงเวลาพ่นสารเคมีส าหรับก าจัดหนอนชอนใบจะต้องกระท าในช่วง 6 
โมงถึง 9 โมงเช้าเท่านั้น หากเกษตรกรพ่นในช่วงเวลาอื่นๆ สารเคมีจะไม่มีผลในการท าลาย (ระบาด
ในช่วงท่ีย้ายปลูกใหม่ๆ ก่อนเด็ดยอด  
 
การป้องกันก าจัด 

เมโทมิล20-30 กรัม/น้ า 20 ลิตร  

คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์30 กรัม/น้ า 20 ลิตร  

อะบาแมกติน20-30 กรัม/น้ า 20 ลิตร  

ไบเฟนทริน 20-30 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
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ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการฉีดพ่นยาฆ่าหนอนคือช่วงเวลากลางคืน  ช่วงนี้จะเป็นช่วงท่ีหนอน

ออกหากิน 

3. หนอนกัดใบ และหนอนผีเสื อ 

 

ภาพที่ 4 หนอนผีเส้ือ 
 

      ที่มา: หนอนผีเส้ือ (2556) 
 

  หนอนจะกัดกินดอกจนกลีบดอกร่วงเสียหาย เข้าท าลายในขณะทีดอกเริ่มบาน หนอนเหล่านี้
เป็นตัวอ่อนของผีเส้ือกลางคืน ดังนั้นนิสัยการออกหากินจะเป็นช่วงเวลา กลางคืน การใช้สารเคมีชนิด
ถูกตัวตายจะมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมมี 2 เวลาคือ ใกล้ช่วงเช้าประมาณตี 2 หรือ
ทุกๆเช้าช่วง 6 โมงถึง 7 โมง เช้า หรือ 1 ทุ่ม ถึง 3 ทุ่ม จะเหมาะสมกว่า หนอนกัดใบ และหนอน
ผีเส้ือจะมีการขยายพื้นท่ีหา กินจากจุดศูนย์กลาง และเคล่ือนย้ายไปตามท่ีอื่นๆ ท่ีมีอาหาร(ใบ ล าต้น 
ดอก) ดังนั้นเรา อาจพ่นเป็นจุด หรือพ่นรอบๆพื้นท่ีเสียหาย และมีการตรวจสอบทุกระยะ หากการ
ท าลาย ยังมีอยู่จ าเป็นต้องฉีดซ้ าอีกครั้งหนึ่ง (ระบาดในช่วงตุ่มดอก) 
 
การป้องกันก าจัด 

เมโทมิล20-30 กรัม/น้ า 20 ลิตร  

อะบาแมกติน20-30 กรัม/น้ า 20 ลิตร  

ไซเปอร์เมทริน 35 20-30 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
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ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการฉีดพ่นยาฆ่าหนอนคือช่วงเวลากลางคืน  ช่วงนี้จะเป็นช่วงท่ีหนอน

ออกหากินและหลีกเล่ียงอากาศร้อนจัด 

4.  ไรแดง 

 

ภาพที่ 5 ไรแดง 
 

        ที่มา: ไรแดง (2556) 
 

ไรแดงพบมากในช่วงฤดูร้อน อากาศร้อนจัด พบมากในส่วนใต้ ใบ และจะ ลามไป ท้ังแปลง 

ไรแดงมีรูปร่างคล้ายกับแมงมุม ขนาดเล็กมาก สีแดงชอบอยู่กันเป็นกลุ่ม หากมีปริมาณมากจะสร้าง

เส้นใยคล้ายใยแมงมุม คลุมท้ังต้น ใบพืชท่ีโดยท าลายจะแสดงอาการเป็นจุดด่างๆ สีเหลือง แล้วท าให้

ใบหงิกงอห่อลงช่วงเวลาการพ่นสารเคมีในช่วง สายและช่วงบ่าย จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (มัก

ระบาดในช่วงหลังเด็ดยอด) 

 การป้องกันก าจัด 
อะมิทราช30 ซีซี./น้ า 20 ลิตร  

ไดโคโฟล20-30 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการฉีดพ่นยาฆ่าไรแดง หลัง 12.00 ถึง 15.00 นาฬิกา ช่วงนี้จะเป็น

ช่วงท่ีไรแดงออกหากิน 

 

http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
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2.1.7  การดูแลรักษาดาวเรือง 

 

ภาพที่ 6 การเด็ดยอด 
 

     ที่มา: การเด็ดยอด (2556) 
 

  1. หลังจากย้ายปลูกลงแปลงครบ 10 วันหรือสังเกตจากดาวเรืองมีใบจริงจ านวน 3 คู่ ให้เด็ด

ยอดดาวเรืองออก เพื่อให้เกิดการแตกของกิ่งข้างของดาวเรือง โดยวิธีการเด็ดยอดคือ ใช้นิ้วชี้และ

นิ้วโป้งจับตรงโคนของยอดดาวเรือง ยอดบนสุด แล้วเด็ดยอดออกพยายามเด็ดยอดให้ชิดโคนยอดและ

ให้ยอดหลุดอย่าให้เกิดบาดแผลจาก การเด็ดยอด (การเด็ดยอดดาวเรืองควรเด็ดยอดในช่วงเช้า

เนื่องจากดาวเรืองจะอวบน้ าอยู่ และหลังจากเด็ดยอดควรพ่นยาป้องกันก าจัดเช้ือรากลุ่ม ไดเทน) 

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

รอบโคนต้นห่างจากโคนต้นประมาณ 20 ซม. (หนึ่งฝามือ) พร้อมกับพูนโคนและก าจัดวัชพืช (ในช่วงนี้

หากเป็นฤดูฝนให้เริ่มท าค้างส าหรับป้องกันต้นดาวเรืองล้ม เพราะหากท าค้างดาวเรืองเกินไปจากช่วง

นี้ไปรากของดาวเรืองจะเจริญเติบโตมาก จะท าให้ในการท าไม้หลักปักค้างดาวเรือง โดนใส่ราก

ดาวเรือง 

   3. หลังจากย้ายปลูก 35-40 วัน (เริ่มเห็นตุ่มดอก) ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-0-0 อัตรา 2 กรัม        

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

ห่างจากโคนต้นประมาณ 20 ซม. (หนึ่งฝามือ) พร้อมกับพูนโคนและก าจัดวัชพืช ในกรณีท่ีต้องใช้ปุ๋ย

สองสูตรรวมกันให้ผสมก่อนแล้วค่อยใส่ลงในแปลง 

http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
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 เช่น ผสมปุ๋ย 15-0-0 อัตรา 1,000 กรัม (1 กิโลกรัม) รวมกับปุ๋ยสูตร 0-0-16 อัตรา 500 

กรัม (ครึ่งกิโลกรัม) สามารถน าไปใช้กับต้นดาวเรืองได้ท้ังหมด 500 ต้น ต้นละ 3 กรัม 

      ในกรณีท่ีไม่สามารถหาปุ๋ยสูตร 15-0-0 หรือ 0-0-60 ได้ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 

แทนโดยใช้ในอัตรา 3 กรัม (ครึ่งช้อนโต๊ะ) ต่อต้นท้ังสองระยะ หลังการให้ปุ๋ยจะต้องให้น้ าตามทุกครั้ง

เสมอ 

   4. การพ่นปุ๋ยทางใบและอาหารเสริม ช่วงหลังจากย้ายปลูก 35-40 วัน (ช่วงเป็นตุ่มดอก) ให้

เริ่มพ่นอาหารเสริมพวก แคลเซียม – โบรอน และอาหารเสริมต่างๆ ยกเว้นธาตุอาหารเสริมกลุ่มท่ีเป็น

ธาตุเหล็ก (Fe) โดยพ่นทุกๆ 3-4 วันก่อนท่ีตุ่มดอกจะเริ่มเห็นสีดอก ช่วงหลังจากย้ายปลูกแล้ว

ประมาณ 70-75 วัน (เก็บดอกแล้วประมาณ 3-4 มีด) ให้พ่นปุ๋ยทางใบสูตร 2:2:3 (N:P:K) เช่นปุ๋ยทาง

ใบสูตร 20:20:30 โดยพ่นทุก 5-7 วันประมาณ 2-3 ครั้ง หลังจากพ่นครั้งแรก 

 5. การให้น้ าดาวเรือง ดาวเรืองเป็นพืชท่ีชอบการให้น้ าในลักษณะให้น้อยๆ แต่บ่อยๆ ครั้ง

หรือชอบช้ืนแต่ไม่ชอบแฉะและน้ าท่วมขัง ดาวเรือง (2556) 

การให้น ้าและใสปุ่๋ยดาวเรือง 

 

ตารางที ่1 การให้น้ าและใส่ปุ๋ยดาวเรือง 
 

     ที่มา: การให้น้ าและใส่ปุ๋ยดาวเรือง (2556) 

http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2.html
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2.1.8  สรรพคุณของดาวเรือง 
 
    ใบ : รสชุ่มเย็น มีกล่ินฉุน ใช้แก้ฝีฝักบัว ฝีพุพอง เด็กเป็นตานขโมย ตุ่มมีหนอง บวมอักเสบ
โดยไม่รู้สาเหตุ 
   ช่อดอก : รสขม ฉุนเล็กน้อย ใช้กล่อมตับ ขับร้อน ละลายเสมหะ แก้เวียนศีรษะ ตาเจ็บ ไอ
หวัด ไอกรน หลอดลมอักเสบ เต้านมอักเสบ คามทูม เรียกเนื้อ ท าให้แผลหายเร็วขึ้น และแก้ปวดฟัน 

ต้ารับยา 

 1. แก้ไอ  ใช้ช่อดอกสด 15 ช่อ ต้มเอาน้ ามาผสมน้ าตาลแดงกิน 

 2. แก้หลอดลมอักเสบ ใช้ช่อดอกสด 30 กรัม กับจุยเฉี่ยวเอื้อง (Inula Helianthus-

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

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

สายน้ าฝ้ึง (Lonicera japonica Thunb) แห้งอย่างละเท่า ๆ กัน บดเป็นผงผสมน้ าส้มสายชูทา

บริเวณท่ีเป็น 

 4.แก้ปวดฟัน ตาเจ็บ ใช้ช่อดอกแห้ง 10 กรัม ต้มน้ ากิน 

 

ผลทางเภสัชวิทยา 

   1. ในใบม ีKaempferitrinมีฤทธิ์แก้อักเสบให้หนูตะเภากินขนาด 50 มก./กก. ของน้ าหนักตัว

จะท าให้หลอดเลือดฝอยตีบตันท าให้เลือดหยุด เนื้อหนังเจริญดีขึ้น มีฤทธิ์แรงกว่ารูติน (Rutin) และมี

ปริมาณวิตามินพี (Vitamin P) ค่อนข้างสูง นอกจากนี้สารนี้ยังสามารถลดการเคล่ือนไหวของล าไส้เล็ก 

ท่ีแยกจากตัวของกระต่าย ท าให้จังหวะการบีบตัวลดลง 

  2.ดอกมีกล่ินหอมใช้แต่งกล่ินได้ เคยใช้เป็นยาฆ่าเช้ือโรค  และสงบประสาท เช่นเดียวกับต้น 

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

ขยายหลอดเลือด หลอดลม และแก้อักเสบ 
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สารเคมีที่พบ 

  ช่อดอกมี Flavonoid glycosides, tagetiin 0.1% และสารเรืองแสง Terthienyl 15-21 

มก. / กก. ของดอกสด Helenien 74%, B-Carotene Flavoxanthin; Helenienมีคนกล่าวว่ามีผล

ท าให้เนื้อเยื่อตาดีขึ้น ใบ มี Kaempferitrin เมล็ด  มีน้ ามัน ดาวเรือง (2556) 

 

2.1.9  การใช้ประโยชน์จากดอกดาวเรือง  

 

 ภาพท่ี 7 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากดอกดาวเรือง 
 

     ที่มา: ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากดอกดาวเรือง (2556) 
 

ดาวเรืองเป็นไม้ดอกท่ีมีความส าคัญ ทางเศรษฐกิจมากชนิดหนึ่ง นอกจากจะมี ความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังสามารถ น าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย การน าดาวเรืองไปใช้ประโยชน์
สรุปได้ดังนี้  

1. ปลูกประดับเพื่อความสวยงาม ดาวเรืองเป็นได้ดอกท่ีมีความ สวยงาม กลีบดอกสีเหลือง
เรียงอัดกันแน่น และมีอายุการใช้งานนาน ดังนั้นจึงเหมาะ ส าหรับปลูกเพื่อประดับอาคารบ้านเรือน
และ สถานท่ีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินตา สบายใจ 
 2. ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันแมลง เนื่องจากดาวเรืองเป็นสารท่ีมีกล่ิน เหม็น (ฉุน) 
แมลงไม่ชอบ จึงสามารถใช้เป็น เกราะป้องกันแมลงให้แก่พืชอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้รากของดาวเรือง

http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
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ยังมีสารชนิดหนึ่ง ท่ีช่วยลดปริมาณไส้เดือนฝอยในดินได้ ดาวเรือง (2556) 
 

3. ปลูกเพื่อจ้าหน่าย 
3.1 ใช้ท้าพวงมาลัย ปัจจุบันนิยมน าดาวเรืองมาร้อยพวงมาลัยกันมาก ไม่ว่าจะ

เป็นพวงมาลัยไหว้พระ หรือพวงมาลัยส าหรับ คล้องคอในงานพิธีต่าง ๆ การตัดดอกดาวเรือง 
ส าหรับใช้ประโชน์ในด้านนี้จะต้องให้มีก้านดอกส้ัน หรือเหลือเฉพาะดอก 

  3.2 ใช้ปักแจกัน เนื่องจากดาวเรือง เป็นไม้ดอกท่ีมีลักษระกลมเรียงตัวกันแน่นเป็น 
ระเบียบและมีสีสันสวยงาม จึงมีคนนิยมน ามา ปักแจกันมาก ไม่ว่าจะเป็นแจกันต้ังตามโต๊ะ รับแขก 
ตามหิ้งพระ หรือแจกันประกอบ โต๊ะหมู่บูชา การตัดดอกดาวเรืองเพื่อน ามา ปักแจกันนี้ควรตัดให้มี
ก้านดอกยาวประมาณ 18 - 20 นิ้ว มัดดอกดาวเรืองเป็นก า ๆ แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อเพื่อให้
ดอกดาวเรืองคงความสดอยู่ได้นาน ๆ 
  3.3 การปลูกลงกระถางหรือถุงเพื่อประดับอาคารสถานที่ ปัจจุบันมีการน ากระถาง
หรือถุงดาวเรืองมาประดับอาคาร สถานท่ีกันมากขึ้น เพราะสามารถใช้ประดับ ไว้เป็นเวลานาน ไม่ว่า
จะเป็นงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานนิทรรศการ งานพระราชทาน ปริญญาบัตร หรือแม้แต่งานพิธีตาม
อาคาร บ้านเรือน การปลูกดาวเรืองเพื่อใช้ประโยชน์ ในด้านนี้ก็เหมือนกับการปลูกดาวเรือง โดยท่ัวไป 
เพียงแต่เป็นการปลูกลงในกระถาง หรือถุง แทนท่ีจะปลูกลงในแปลงดอก ดาวเรืองเริ่มบานก็น าไปใช้
ประโยชน์หรือ จ าหน่ายได้ 
   3.4 จ้าหน่ายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจากดาวเรืองเป็นพืชท่ีมี สารแซธ

โธฟีล (Xanthophyll) สูง เมื่อตากให้แห้งจะสามารถน าไปเป็นส่วนผสม อาหารสัตว์ได้ดี โดยเฉพาะ

อาหารของไก่ไข่ จะท าให้ไข่แดงมีสีแดงสดใสน่ากินยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพันธุ์ที่มีดอกสีส้มแดง      

ดาวเรือง (2556) 

 2.2 จิ งหรีด  

จ้ิงหรีด(Acheta testacea) เป็น  แมลงท่ีอยู่ ในวงศ์ (Gryllidae) ช่ือสามัญ  (Common 
Name): Common black cricket อันดับ (Order): Orthoptera เป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งท่ี
นิยมเล้ียง และน ามาบริโภคท่ัวทุกภาคของประเทศเนื่องจากมีรสชาติอร่อย กรอบ มัน และมีคุณค่า
ทางอาหารสูง ในอดีตมีการจับจ้ิงหรีดธรรมชาติมาบริโภคภายในครัวเรือนหรือส่งจ าหน่ายตามชุมชน
เท่านั้น แต่เนื่องด้วยเป็นแมลงท่ีเมื่อน ามาทอดแล้วมีรสกรอบ มัน ท าให้มีคนช่ืนชอบมาก จนปัจจุบันมี
การเพาะจ้ิงหรีดจ าหน่ายเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ และความนิยมท่ีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน 

 

http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
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2.2.1 ลักษณะทั่วไป 
 
  จ้ิงหรีด เป็นแมลงท่ีมีล าตัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ขาคู่หลังส่วนต้นมีขยายใหญ่ 
และแข็งแรง ใช้ส าหรับกระโดด ขาคู่หน้ามีขนาดเล็กกว่าขาคู่หลังมาก ใช้ส าหรับเดิน และเขี่ยอาหาร 
มีหนวดยาว 2 เส้น ขนาดเท่าเส้นผมคนเรา ความยาวหนวดประมาณ 3-5 ซม. และมากกว่าล าตัว 
หนวดมีหน้าท่ีรับความรู้สึก และรับกล่ินอาหาร มีปากเป็นแบบกัดกิน ปีกขวาทับปีกซ้าย ปีกคู่หน้าปก
คลุมด้วยฟิล์มบางๆ กรมส่งเสริมการเกษตร (2546) 

2.2.2  จิ งหรีดทองด้า (GryllusBimaculatusDegeeer) 
   ช่ือวิทยาศาสตร์ (Sciens Name): Gryllus bimaculatus degeer 
   ช่ือสามัญ (Common Name): Common black cricket 
   วงศ์ (Family): Gryllidae 
   อันดับ (Order): Orthoptera 
 เป็นจ้ิงหรีดขนาดกลาง บางพื้นท่ีเรียก จิโหลน ประกอบด้วยส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง 
ล าตัว และปีกมีสีด าหรือน้ าตาลปนด าท้ังตัว โตเต็มวัยล าตัวกว้างประมาณ 0.6-0.7 ซม. ยาวประมาณ 
2.8-3.0 ซม. มีหนวดยาว ตัวผู้ส่วนหัว และอกมีสีด า ปีกคู่หน้าย่น ปีกมีสีน้ าตาลออกเหลืองเล็กน้อย 
โดยเฉพาะโคนปีกท่ีมีสีเหลืองแกม ส่วนตัวเมียส่วนหัว และอกมีสีด า ปีกคู่หน้าเรียบ ปีกมีสีด าสนิท 
โคนปีกมีแต้มสีเหลือง 2 จุด ปลายปีคู่หลังท้ังตัวผู้ตัวเมียยื่นยาวมากกว่าล าตัว ปลายท้องมีแพนหาง
ยาว 1 คู่ ชอบอาศัยตามกองไม้ กองใบไม้ ร่องดิน ออกหากินในเวลากลางคืน และไม่ขุดรูอาศัย 
 

 
ภาพที่ 8  จ้ิงหรีดทองด า 

ที่มา: pasusat.com (2555) 
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2.2.3 วงจรชีวิต และพฤติกรรม 
 
 ระบบสืบพันธุ์เพศผู้มีอัณฑะ 1 คู่ และมีต่อมสร้างน้ าเล้ียงอสุจิสีขาวขุ่น น้ าอสุจิท่ีถูกสร้างจ า
ถูกน าผ่านท่อน้ าอสุจิมาเก็บไว้ที่ถุงพักน้ าอสุจิ และจะถูกน าออกทางท่อน้ าเช้ืออสุจิขณะผสมพันธุ์ ส่วน
เพศเมียมีรังไข่สีเหลือง 1 คู่ และมีท่อน าไข่ ส าหรับน าไข่มารวมกันท่ีท่อกลาง รวมถึงพบถุงเก็บน้ าเช้ือ
อสุจิจากเพศผู้หลังการผสมพันธุ์ ไข่จะถูกน าออกจากท่อน าไข่ผ่านเข้าฉีดเช้ืออสุจิก่อนไข่ตกออกมา 

 
  การสืบพันธุ์ตัวผู้ และตัวเมียสามารถเริ่มผสมพันธุ์ได้หลังจากวางไข่ประมาณ 3-4 วัน การ
ผสมพันธุ์ เริ่มด้วยตัวผู้ส่งเสียงเรียกตัวเมียให้เข้ามาผสมพันธุ์ ช่วงแรกจะร้องเสียงยาว และดังนานเป็น
ช่วงๆ เมื่อ     ตัวเมียมาใกล้จะเปล่ียนเป็นเสียงร้องเบาฯ และถี่ส้ัน การผสมพันธุ์ของจ้ิงหรีดมี 2 แบบ 
คือ ตัวเมียจะขึ้นคร่อมบนหลังตัวผู้ หรือ ตัวเมีย และตัวผู้หันหลังเข้าหากัน ซึ่งจะใช้เวลาผสมพันธุ์
ประมาณ 10-15 วินาที แต่บางครั้งเมื่อตัวเมียไม่สนใจตัวผู้ก็มักจะไล่กัด pasusat.com (2556) 

การท าเสียงเสียงจ้ิงหรีดเกิดจากการใช้ขอบปีกคู่หน้าถูเสียดสีกันจนท าให้เกิดเสียง เสียงท่ีท า
ขึ้นใช้เพื่อการส่ือสาร และช่วยดึงดูดเพศตรงข้ามเพื่อหาคู่ผสมพันธุ์ 
1. เสียง กริกฯ ดังนาน แสดงถึงการเรียกหาคู่ 
2. เสียง กริกฯ ดังเบา และถี่ แสดงถึงความต้องการผสมพันธุ์ 
3. เสียง กริกฯ ดังยาว 2-3 ครั้ง แสดงอาการโกรธ การต่อสู้ หรือ ให้ออกห่าง 
4. เสียง กริกฯ ลากเสียงยาว แสดงถึงการบอกอาณาเขตของตน 

 
2.2.4 พืชอาหารและการท้าลาย  

ในกรณีจ้ิงหรีดทองค ากัดกินอ้อยเป็นอ้อยท่ีเพิ่งแตกหน่อโดยท่ัวๆไปไม่เคยปรากฎว่าเกิดความ
เสียหายถึงขั้นที่ต้องท าการป้องกันก าจัดส่วนพืชอาหารอื่นๆ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และต้นกล้าพวก
พืชผักต่างๆมักถูกกัดขาดตาย แห้งตาย 

 2.2.5  วิธีป้องกันและก้าจัดจิ งหรีด 

1.  จ้ิงหรีดเป็นแมลงท่ีใช้เป็นอาหารได้ เช่น น ามาค่ัวใส่เกลือ เผา ทอด 

2.  ก าจัดหญ้า เป็นการท าลายท่ีหลบซ่อนและแหล่งอาหารของจ้ิงหรีด 

3.  การไถหรือพรวนดิน เป็นการท าลายไข่ และตัวอ่อนในดิน 
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4.  หากจะใช้ยาฆ่าแมลงก าจัดจ้ิงหรีด ควรใช้ยาชนิดผงพ่น หรือโรยลงดินเพื่อไม่ให้เป็น
อันตรายต่อแมลงและสัตว์ท่ีมีประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ บี.เอช.ซี   ดีลดริน อัลดริน 
เฮปต้าคลอ คลอเดน อย่างใดอย่างหนึ่ง อัตราท่ีใช้ประมาณ 0.5-1 กก. ต่อไร่หรือ
อาจใช้ยาเหล่านี้ในรูปยาน้ าพ่นลงดินก็ได้  โกศล เจริญสม. 2525 

การเคล่ือนไหวการระวังภัยของจ้ิงหรีดจะรับรู้จากแรงลม โดยใช้เส้นขนบริเวณล าตัวเป็นตัวรับ
ความรู้สึก พร้อมมีการเคล่ือนไหวตอบสนอง มี 3 แบบคือ การกลับตัว การกระโดด และการวิ่ง หาก
ได้รับลมทางด้านหลัง จ้ิงหรีดจะกลับตัวก่อน แล้วค่อยกระโดด 
 การวางไข่หลังจากผสมพันธุ์ 2-3 วัน ตัวเมียจะเริ่มวางไข่ โดยจะการวางไข่ไว้ใต้ดินท่ีมี
ความช้ืน ดินมีความร่วนซุย โดยใช้อวัยวะวางไข่ลักษณะเรียวแหลม คล้ายเข็ม ยาวประมาณ 1.5 ซม. 
แทงลงในดินลึก 1.0-1.5 การวางไข่ 1 ชุด ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชม. วางไข่เป็นชุดๆประมาณ 25 ชุด       

แต่ละชุดใช้เวลาประมาณ 3-4 นาที ตัวเมีย 1 ตัว สามารถวาไข่ได้มากกว่า 1000 ฟอง ไข่จะ
ฟักเป็นตัวหลังจากวางไข่ได้ประมาณ 7 วัน 
นอกจากนั้น ยังพบจ้ิงหรีดชนิดท่ีมีอวัยวะวางไข่ ยาวจะมีการวางไข่ในดิน จ้ิงหรีดท่ีมีอวัยวะวางไข่เป็น
รูปดาบ ขอบเป็นฟันเล่ือยจะวางไข่บนพืชท่ีอ่อนนุ่ม และพวกท่ีอวัยวะวางไข่ขอบเป็นฟันแข็งจะวางไข่
บนพืชท่ีมีลักษณะหยาบ 
 ลักษณะตัวอ่อนตัวอ่อนทีขนาดทุกส่วนของล าตัวท่ีเล็กกว่าตัวเต็มวัย ปีกงอกส้ัน และมีส า
ล าตัว และสีปีกจาง เจริญเติบโต และมีการลอกคราบเฉล่ียประมาณ 5-14 ครั้ง ก่อนเข้าสู่ตัวเต็มวัย 

ระยะตัวเต็มวัยระยะตัวเต็มวัยมีอวัยวะครบทุกส่วนเห็นได้ชัดเจน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
  1. ส่วนหัว ประกอบด้วย หนวด 1 คู่ ตา 1 คู่ และส่วนปาก ส่วนนี้เช่ือมติดกับอกด้วยเนื้อเยื่อ 
และอวัยวะระบบทางเดินอาหาร ท าให้ส่วนหัวเคล่ือนเคล่ือนขึ้นลง ซ้ายขวาได้ มีหนวดเป็นอวัยวะรับ
สัมผัส และรับกล่ิน 
  2. ส่วนอก ประกอบด้วย ปีก 2 คู่ ขา 3 คู่ และส่วนท้องท่ีเป็นระบบทางเดินอาหาร และ
อวัยวะสืบพันธุ ์
 อาหาร และการหาอาหารจ้ิงหรีดตัวอ่อน และตัวเต็มวัยชอบหลบซ่อนตัวในเวลากลางวันตาม
กอหญ้า รอยแตกของดิน หรือใต้กองไม้ เศษใบไม้ หรือต้นพืชแห้ง กลางคืนจะออกหาอาหารบริเวณ
ใกล้กับแหล่งอาศัย โดยกัดกินต้นอ่อนของพืชเป็นอาหารหลัก 
 วงจรชีวิตของจ้ิงหรีดทองแดง 
-ไข่ 

ไข่จ้ิงหรีดมีสีเหลือง อยู่รวมกันเป็นกลุ่มภายในดิน มีลักษณะเรียวยาว คล้ายเม็ดข้าว กว้าง
ประมาณ 0.005 ซม. ยาวประมาณ 0.2 ซม. ระยะไข่มีเวลาประมาณ 7 วัน ก่อนฟักเป็นตัว 
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-ตัวอ่อน 
ตัวอ่อนจ้ิงหรีดระยะแรกล าตัวจะมีสีครีม แล้วค่อยๆเปล่ียนสีเข้มข้นเรื่อยๆ จนกระท่ังมีสี

น้ าตาล ตามด้วยหนวดท่ีค่อยๆเจริญยาวตามวัย ปีกค่อยๆเจริญ แต่ยังปิดส่วนท้องไม่มิด หรือเรียก
ระยะนี้ว่า เส้ือกั๊ก ระยะเจริญของตัวอ่อนประมาณ 30-40 วัน ก่อนเป็นตัวเต็มวัย 
-ตัวเต็มวัย 
 เมื่อเจริญจนตัวเต็มวัย ล าตัว และปีกมีสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนด า ล าตัวกว้าง 0.6-0.7 ซม. 
ความยาวจากหัวถึงท้ายประมาณ 2.24 ซม. มีหนวดยาว เพศผู้ปีกคู่หน้าย่น ส่วนเพศเมียปีกคู่หน้า
เรียบ ท้ังเพศผู้ และเพศเมียมีแพนหาง ยาว 1 คู่ เพศเมียมีอวัยวะวางไข่ ยื่นยาวคล้ายเข็ม 

วงจรชีวิตของจ้ิงหรีดทองด า 
-ระยะไข่ และตัวอ่อน 
 มีลักษณะเหมือนจ้ิงหรีดทองแดง 
 
-ตัวเต็มวัย 
 เมื่อตัวอ่อนเจริญเต็มท่ี สีล าตัว และปีกจะเปล่ียนเป็นสีด า หรือสีน้ าตาลเข้มปนด า ช่วงกว้าง
ล าตัวประมาณ 0.7 ซม. ส่วนหัวถึงท้ายยาวประมาณ 3 ซม. ปลายปีกคู่หลังยื่นยาวเลยท้ายล าตัว และ
ส่วนของท้องมีแพนหางยาว 1 คู่ เพศผู้มีปีกคู่หน้าย่น โคนปีกมีจุดสีเหลือง ส่วนเพศเมีย ปีกคู่หน้า
เรียบ สีด า  มีอวัยวะวางไข่ยาว แหลมยาวคล้ายเข็ม 

2.2.6  การเพาะเลี ยงจิ งหรีดทองด า 
 
 จ้ิงหรีดสามารถน ามาเล้ียงขยายพันธุ์ได้ทุกพันธุ์ แต่พันธุ์ที่รู้จักกันแพร่หลายมี 2 ชนิด ได้แก่ 
จ้ิงหรีดพันธุ์ทองด า และพันธุ์ทองแดง 
 
 1.อุปกรณ์การเลี ยงจิ งหรีด 
 
  1.1 บ่อเล้ียง 
   บ่อเล้ียงอาจเป็นวัสดุประยุกต์ต่างๆ เช่น กะละมัง ถังน้ า (เล้ียงจ านวนน้อย) 
แต่โดยท่ัวไปนิยมใช้บ่อซีเมนต์ส าเร็จรูปหรือการก่ออิฐเป็นส่ีเหล่ียม หรือใช้แผ่นพลาสติกตียึดกับโครง
ไม้ เพราะจะได้พืน้ท่ีมากพอส าหรับการเล้ียงจ้ิงหรีดจ านวนมาก หากเล้ียงหลายบ่อควรให้มีระยะห่าง
ของบ่อ ประมาณ 1 เมตร หรือมีระยะท่ีสามารถเดินเข้าออกได้สะดวก 
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  1.2 ผ้าเขียวหรือลวดตาข่าย 
    ผ้าเขียวหรือลวดตาข่ายจะใช้ส าหรับครอบปิดปากบ่อเพื่อป้องกันจ้ิงหรีดไต่
หรือกระโดดออกจากบ่อ และป้องกันศัตรูของจ้ิงหรีด เช่น จ้ิงจก ตุ๊กแก นก เป็นต้น โดยท่ัวไปจะใช้ผ้า
เขียวจะให้ผลดีสุดท้ังป้องกันจ้ิงหรีดออก และป้องกันศัตรูจ้ิงหรีดได้ดี มีราคาถูก ใช้ และรื้อง่าย โยควร
มีขนาดท่ีคลุมมิดท้ังปากบ่อท่ีสามารถใช้เชือกรัดปิดรอบบ่อได้ 

 1.3 วัสดุหลบซ่อน 
   วัสดุหลบซ่อนจะใช้วางในบ่อเล้ียงเพื่อให้จ้ิงหรีดหลบซ่อนตัว และให้ความ
อบอุ่น เช่น กาบมะพร้าว อิฐบล็อกมีรู หญ้าแห้ง ถาดกระดาษรองไข่ เป็นต้น 

 1.4. ถาดน้ า และถาดอาหาร 
   ถาดน้ าควรมีลักษณะทรงส่ีเหล่ียมด้านขนาน กว้างประมาณ 5 ซม. สูง
ประมาณ 3-5 ซม. และยาวตั้งแต่ 10 ซม. ขึ้นไป วางในบ่อ 3-5 อัน ตามจ านวนท่ีเล้ียง ส่วนถาด
อาหารควรมีลักษณะเป็นวงกลม เช่น ถาดอาหารท่ัวไปตามท้องตลาด 1-2 ถาด 
  1.5. วัสดุรองพื้น 
   วัสดุรองพื้นใช้ส าหรับเป็นที่ซับน้ า ซับมูล และรักษาอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ
ส าหรับการเล้ียงจ้ิงหรีด วัสดุท่ีใช้ ได้แก่ ทราย หรือ ดินทราย หรือ แกลบ 

2. การจัดการบ่อเลี ยง 
 
  การใส่วัสดุ 
   –ใส่วัสดุรองพื้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทราย ดินทราย หรือ
แกลบ หากใส่หายอย่างมักจะใช้ดินทรายเป็นวัสดุรองพื้นเป็นช้ันแรก และอาจตามด้วยทรายหรือ
แกลบ โดยให้มีความหนาโดยรวมประมาณ 3-5 ซม. และควรเปล่ียนถ่ายทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนรุ่นการ
เล้ียงใหม่ หรืออย่างมากไม่ควรเกิน 2 รุ่น/ครั้ง  
   –วัสดุหลบซ่อนส าหรับให้จ้ิงหรีดหลบซ่อนหรือวางไข่ ได้แก่ อิฐมีรู หญ้า
แห้ง ถาดกระดาษรองไข่ หญ้าแห้ง เป็นต้น ควรใส่ให้กินพื้นท่ีประมาณร้อยละ 50-60 ส่วนท่ีเหลือเป็น
พื้นท่ี วางวัสดุใส่อาหาร และพื้นท่ีว่าง โดยจัดวางซ้อนกัน 2-3 ช้ัน แต่ไม่ควรให้สูงเกิน 2 ใน 3 ของ
ความสูงบ่อ โดยเฉพาะบริเวณขอบบ่อ 
   –วัสดุใส่น้ า ควรมีให้ประมาณ 2-3 อัน แล้วแต่ขนาด ส่วนถาดอาหารควรมี
ประมาณอย่างน้อย 2 อัน ขึ้นกับจ านวนท่ีเล่ียง และให้กินพื้นท่ีบ่อประมาณร้อยละ 20-30 ส่วนท่ี
เหลือประมาณร้อยละ 20-30 จากพื้นท่ีของวัสดุหลบซ่อน และจากวัสดุให้น้ า และอาหาร ควรเป็นท่ี
โล่ง ซึ่งจะใช้ส าหรับกิจกรรมของจ้ิงหรีดหรือใช้เพื่อวางอาหารชนิดหญ้าสด  
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 3. การปล่อย และเลี ยงจิ งหรีด 
  การปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์ 
   พ่อแม่พันธุ์ที่ใช้เล้ียงจะต้องเป็นพ่อแม่พันธุ์ตัวเต็มวัยแล้ว 3-5 วัน โดย
สังเกตจากปีกท่ีคลุมมิดส่วนท้องแล้ว ปีกมีลักษณะสมบูรณ์ไม่ฉีกขาด ปีกไม่หัก หนวดมีครบท้ัง 2 เส้น 
ขามีสภาพสมบูรณ์ และครบทุกขา อัตราการปล่อยพ่อพันธุ์ : แม่พันธุ์ที่ 1 : 3หลังการปล่อยพ่อแม่
พันธุ์ประมาณ 3 สัปดาห์ ช่วงนี้จะมีการผสมพันธุ์ และวางไข่ จนถึงระยะท่ีจ้ิงหรีดฟักออกเป็นตัวอ่อน 
ส่วนพ่อ-แม่พันธุ์ จะถึงอายุขัย และตายไปหมด ซึ่งต้องคอยก าจัดออกในช่วงนี้ 
  การให้น้ า และอาหาร 
   จ้ิงหรีดเป็นแมลงท่ีกินพืชเป็นอาหารหลัก ประเภทยอดหญ้าอ่อนทุกชนิด 
เช่น หญ้าขน หญ้าลูซี่ ผักตบชวา ผักกาด เป็นต้น แต่เกษตรกรบางรายอาจเล้ียงด้วยการให้อาหาร
เสริมควบคู่หรือให้อาหารเสริมเพียงอย่างเดียว เช่น อาหารส าเร็จรูปพวกอาหารไก่ อาหารปลา ร า 
ปลายข้าวการให้อาหารเสริมจะให้ทุก 2 วัน/ครั้ง อย่าให้ขาด ส่วนหญ้าสดจะให้ทุกวัน พร้อมมั่นถ่าย
น้ าทุกครั้ง ส าหรับหญ้าหรือพืชสดท่ีให้ควรมั่นตรวจสอบอย่าให้เน่า หากจ้ิงหรีดกินไม่หมดภายในวันท่ี 
2 ควรเปล่ียนถ่ายท้ิงออกไป และซากหญ้าของเก่าต้องก าจัดออกไปด้วยเสมอ 
  พื้นท่ีรอบบ่อ 
   เพื่อป้องกันสัตว์หรือแมลงชนิดอื่นท่ีอาจเข้ามาท าลายจ้ิงหรีดหรือแย่ง
อาหารจ้ิงหรีด เช่น มดชนิดต่างๆ นั้น จะต้องป้องกันด้วยการโรยผงกันแมลงหรือปูนขาวโดยรอบบ่อ
เล้ียง และคอยมั่นตรวจสอบบริเวณโดยรอบเป็นประจ า pasusat.com (2555) 
 4. การจับจิ งหรีด 
 จ้ิงหรีดท่ีเล่ียงจะสามารถจับจ าหน่ายได้เมื่ออายุประมาณ 35 วัน ขึ้นไป หลังฟักออกจากไข่ 
ซึ่งวิธีการจับจะใช้การเปล่ียนวัสดุหลบอาศัยหรือเป็นวัสดุท่ีใส่ต้ังแต่ตอนแรกที่สามารถเก็บรวบรวม
จ้ิงหรีดขณะหลบซ่อนตัวได้ดี เช่น กระบออกไม่ไผ่หรือท่อพลาสติก ด้วยการปิดคลุมด้วยปลายด้านใด
ด้านหนึ่งให้มิดชิด เวลาจับจะใช้ปลายด้านท่ีเปิดเทภายใส่ภายในถุงผ้าท่ีครอบปากไว้ แล้วค่อยๆเคาะ
ให้จ้ิงหรีด 

2.2.3  จิ งหรีดทองแดง  
   ช่ือพื้นบ้าน   แมงสะด้ิง   
   ช่ือภาษาไทย  จ้ิงหรีดทองแดง  จ้ิงหรีดขาว 
   ช่ือวิทยาศาสตร์  Acheta domesticus 
    Class   :  Insecta 
   Order   :  Orthoptera 
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   Family :   Gryllidae 
   Species:  Acheta 
   Sub  Species  :   A. demestica 
 
 จ้ิงหรีดทอง หรือ นิยมเรียกว่า แมงสด้ิง ตัวผู้ และตัวเมียมีอายุเต็มวัย 38-60 วัน เป็นจ้ิงหรีด
ขนาดกลาง ประกอบด้วยส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ล าตัวทุกส่วนมีสีเหลืองแกมน้ าตาล มีลักษณะ
สีเป็นลาย ล าตัวกว้างประมาณ 0.4-0.55 ซม. ยาวประมาณ 2.0-2.5 ซม. ตัวเมียล าตัวมีสีน้ าตาลปน
เหลือง ปีกคู่หน้าเรียบมีสีน้ าตาลเป็นลายเส้นชัดเจน ปีกคลุมปลายท้องไม่มิด มีอวัยวะวางไข่คล้ายเข็ม
สีน้ าตาล  ยาวประมาณ 1.2 เมตร ยาวกว่าแพนหางเล็กน้อย ตัวผู้มีสีล าตัวเข้มกว่าตัวเมีย และมีลาย
แต้มท่ีหัว ปีกคู่หน้าย่น ปลายท้องมีแพนหาง จ้ิงหรีดชนิดนี้ ชอบอาศัยตามกองไม้ กองใบไม้ ร่องดิน 
ออกหากินในเวลากลางคืน และไม่ขุดรูอาศัย 
 

 
 

ภาพที่ 9 จ้ิงหรีดทองแดง 
 

ที่มา: ศิวิลัย  ศิริมังคลารัตน์ (2555) 
 

แมงสะ ด้ิ ง คือแมลงใน วง ศ์เดียวกับ จ้ิงหรีด   แต่ เป็นสายพั นธุ์ หนึ่ ง  ท่ีมี ขนาดเล็ก 
ถิ่นก าเนิด คือแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กระจายพันธุ์เข้าสู่ยุโรป เมื่อประมาณ ศตวรรษท่ี 
18  ทางเรือส าเภาค้าขายโดยติดไปกับกระถางต้นไม้ ท่ีชาวเรือน าไปด้วย มันแพร่พันธุ์เข้าสู่อเมริกา 
และขยายพันธุ์เข้าสู่ประเทศ แคนาดา  พะนะ 
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 1. ลักษณะท่ัวไป 
  มีขนาดล าตัวกว้าง 0.4 ซม.  ยาว 2 ซม.  สีน้ าตาลอ่อน ปีกนอกมีลายเหลืองอ่อนเป็นทางยาว 
ขนานไปกับล าตัว ปีกไม่ค่อยยาว เคล่ือนไหวไม่รวดเร็วเหมือนจ้ิงหรีดชนิดอื่นมีอัตราการขายพันธุ์ที่สูง 
อัตราการเล้ียงรอดก็สูงกว่าแมลงชนิดเดียวกัน 

 

 
 

 
ภาพที่ 10 วงจรชีวิตจ้ิงหรีดทองแดง 
 ที่มา: ศิวิลัย  ศิริมังคลารัตน์ (2555) 

 
การเจริญเติบโต มี 3 ระยะ ดังนี ้
  1. ระยะไข ่  มีสีขาวครีม วางไข่ในดินร่วน มีลักษณะ เรียวคล้ายเม็ดข้าวสาร ยาว 1.5 มม. 
ตัวเมียตัวหนึ่ง วางไข่คราละประมาณ  500 ฟอง  มันจะวางไข่ 4 รุ่น ห่างกนัคราวละ 10 - 15 วัน  ใช้
เวลาฟัก 11 วัน เพื่อเป็นตัวอ่อน   ศิวิลัย  ศิริมังคลารัตน์ (2555) 
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ภาพที่ 11  ภาพในระยะไข ่
 

 ที่มา: ศิวิลัย  ศิริมังคลารัตน์ (2555) 
 

2. ระยะตัวอ่อน 
    ลักษณะคล้ายมด ตัวขาวๆใสๆ  ไม่มีปีก  เมื่อฟักเป็นตัว มันจะพยามไปหาพื้นท่ี
เบียกช้ืน เพื่อดื่มน้ า และจะไม่กินอย่างอืน่ไปอีก  2- 3 วัน จากนั้นค่อยหากินใบพืชใบหญ้าต่างๆ 
เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ  มันต้องลอกคราบ ถึง 8 ครั้ง ถึงจะเป็นตัวเต็มวัย  ระยะนี้ มีอายุ 35- 40 วัน 

 

 
 
             ภาพที่ 12  ระยะตัวอ่อน 

    ที่มา: ศิวิลัย  ศิริมังคลารัตน์ (2555) 
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3. ระยะเต็มวัย 
   จะมีอวัยวะครบเหมือนด่ังพ่อแม่  เพศผู้จะมีปีกคู่หน้าย่น (หลังไม่เรียบ ) ส่วนตัวเมีย 
จะมีปีกเรียบ มีอวัยวะยาวๆ ต่อท่อออกมาจากก้นเพื่อวางไข่ในดินได้ ตัวผู้มีส่วนของ 
อวัยวะส่ันให้เกิดเสียง เพื่อส่ือสารหาคู่ ช่วงนี้ของชีวิตมีอายุ 60 วัน 

 

 
 

        ภาพที่ 13 ระยะเต็มวัย 
        ที่มา: ศิวิลัย  ศิริมังคลารัตน์ (2555) 
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4. ความเก่ียวพันกับวิถีชาวอีสาน 
  แมงสะด้ิง พบได้ตาม คันแทนา ริมห้วยหนอง ในป่า หรือตามเด่ินดอนท่ัวไปชาวอีสานจึง
น ามาเป็นอาหารรสแซบอีกเมนูหนึ่ง  แหล่งโปรตีนท่ีหาได้แทบทุกฤดูบางครั้งก็น าเอาแมงสะด้ิงเป็น
เหยื่อในการ ตกปลา เช่น ปลาค่อ ปลาโด ปลาค้าวชาวอีสาน มีรสนิยมในการกินแมลง แซงหน้าของ
คนในภูมิภาคนี้ โดดเด่นนั่นคือการเล็งเห็น คุณค่าของส่ิงเล็ก ๆ น้อย  ไม่ทอดท้ิงเปล่าประโยชน์ 
 

 

 
 

ภาพที่ 14 ความเก่ียวพันกับวิถีชาวอีสาน 
ที่มา: ศิวิลัย  ศิริมังคลารัตน์ (2555) 

 
  ปัจจุบัน แมงสะด้ิงกลายเป็นแมลงเศรษฐกิจ สามารถน ามาเพาะเล้ียงขายเป็นอาชีพได้ 
ต้องยกย่อง นักวิชาการเกษตร และเกษตรกรผู้หัวหลักแหลม   ของไทยแลนด์แสตนอัพนั่นคือแนว
ท า ง ก า ร พั ฒ น า ท่ี ยั่ ง ยื น  น า ธ ร ร ม ช า ติ ม า ป ร ะ ยุ ก ต์  เ พื่ อ ส ร้ า ง มู ล ค่ า 
  อย่างไรก็ตาม แมงสะด้ิงตามธรรมชาติบ้านเรา ลดจ านวนลงมาก เพราะมัน เปราะบางต่อ
สารเคมีต่างๆ ท่ีเราใช้ถ่ายเทลงสู่ระบบนิเวศน์  ส่งผลต่อทุกชีวิตเป็นลูกโซ่ แมงสะด้ิงลดลง ปลาก็ลดลง 
กบเขียดอึ่งอ่างคางลาย "กะปอม" ก็ลดลง คนก็เป็นสุขน้อยลง นั่นคือสายสัมพันธ์ที่เรามักจะมองข้าม 
จนภัยมาถึงตัว จึงโอดครวญประท้วงคิดแตกแยก สาเหตุเล็ก ๆ เพราะแมงสะด้ิงสูญหาย ก็เป็นได้     
ศิวิลัย  ศิริมังคลารัตน์ (2555) 

 
 
 
 



29 

 

 
2.3 น ้าหมักมูลจิ งหรีดทองด้า 

2.3.1 อุปกรณ์ในการท าน้ าหมักมูลจ้ิงหรีด 
  1.มูลจ้ิงหรีด    10 กิโลกรัม 
  2.พด.2     1 ซอง 
  3.น้ า     30 ลิตร 
  4.ล าอ่อน    3 กิโลกรัม 
  5.กากน้ าตาล    3 ลิตร 
  6.แกรบดิบ    1.5 ลิตร 
  7.ปูนขาว    2 กิโลกรัม 
  8.ยูเรีย     5 ขีด 
 

2.3.2 วิธีการท้าน ้าหมักมูลจิ งหรีด 
 1.เตรียมถังขนาด 20-50 ลิตร ใส่น้ าเปล่าให้เต็มถัง ถ้าใช้น้ าประปาท่ีมีคลอรีนต้อง

ปล่อยท้ิงไว้ไม่น้อยกว่า 2 วัน 
  2.เทน้ าใส่ถัง 30  ลิตร แล้วน า พด.2 เทใส่ในถังแล้วคนไห้เข้ากันประมาณ 3-5 นาที 
  3.น าวัสดุท่ีเตรียมไว้ทั้งหมดเทใส่ในถัง แล้วคนให้เข้ากัน ประมาณ 3-5 นาที จากนั้น
ปิดฝาไม่ต้องแน่นมาก 
  4.ต้องเปิดฝาคน เช้า-เย็น ใน 10 วันแรก จากนั้นให้คน เฉพาะตอนเช้า และหากน้ า
หมักมีกล่ินเหม็นบูด ให้เราเติมกากน้ าตาลและคน การหมักนี้ใช้เวลาประมาณ 22 วัน 
 

2.3.3 วิธีการน้าไปใช้ 
ต้องผสมกับน้ าในอัตราส่วน1:10 คือใช้น้ าปุ๋ย 1 ส่วน และน้ าสะอาด 10 ส่วน  

 
2.3.4 การใช้น ้าหมักจิ งหรีด 
 1.ใช้พ่นเป็นสเปรย์พ่นทางใบ ใช้น้ าหมักมูลจ้ิงหรีด 1 ลิตร ผสมกับน้ าเปล่า 10 ลิตร 

ให้พ่นตอนเช้าหรือตอนเย็นขณะท่ีมีแสงแดดอ่อนๆ 
  2.ใช้เป็นน้ ารดโคนต้น พอดินชุ่มหรือดินอุ้มน้ า ใช้น้ าหมักมูลจ้ิงหรีด 1 ลิตร ผสมกับ
น้ าเปล่า 20 ลิตร 
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2.3.5 ประโยชน์ของน ้าหมักมูลจิ งหรีด 
 1.น้ าหมักมูลจ้ิงหรีด ช่วยท าให้รากแข็งแรง ต้นใหญ่ ท าให้ผลผลิตสูงขึ้น 

  2.บ าบัดน้ าเสีย สามารถบ าบัดน้ าเสียได้อย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีจุลินทรีย์ท่ัวไปจะ
บ าบัดน้ าเสียได้ค่อนข้างช้า ท้ังยังมีมีส่วนประกอบของแกลบ ร า หากย่อยสลายไม่หมดก็จะท าให้น้ า
เน่าเสียมากยิ่งขึ้น  

3.ช่วยปรับสภาพดินท าไห้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
2.3.6 ข้อควรระวัง 

1.ต้องผสม น้ าหมักมูลจ้ิงหรีด ให้เจือจางนะครับ ไม่ไง ใบได้จะไหม้ได้นะครับ 
2.ควรฉีดน้ าหมักมูลจ้ิงหรีด เวลาเช้า หรือ ตอนเย็น ไม่มีแสงแดดจะดีมาก  

  3.ควรเก็บถังน้ าหมักไว้ในท่ีร่ม และเขย่าถังน้ าหมักก่อนน ามาใช้ทุกครั้ง 
  อินทิรา  พรมมิน (2558) 
 
2.4 น ้าหมักมูลจิ งหรีดทองแดง 

2.4.1 อุปกรณ์ในการท้าน ้าหมักมูลสะดิ ง 
  1.มูลสะด้ิง    10 กิโลกรัม 
  2.พด.2     1 ซอง 
  3.น้ า     30 ลิตร 
  4.ล าอ่อน    3 กิโลกรัม 
  5.กากน้ าตาล    3 ลิตร 
  6.แกรบดิบ    1.5 ลิตร 
  7.ปูนขาว    2 กิโลกรัม 
  8.ยูเรีย     5 ขีด 
 

2.4.2 วิธีการท้าน ้าหมักมูลสะดิ ง 
  1.เตรียมถังขนาด 20-50 ลิตร ใส่น้ าเปล่าให้เต็มถัง ถ้าใช้น้ าประปาท่ีมีคลอลีนต้อง
ปล่อยท้ิงไว้ไม่น้อยกว่า 2 วัน 
  2.เทน้ าใส่ถัง 30  ลิตร แล้วน า พด.2 เทใส่ในถังแล้วคนไห้เข้ากันประมาณ 3-5 นาที 
  3.น าวัสดุท่ีเตรียมไว้ทั้งหมดเทใส่ในถัง แล้วคนให้เข้ากัน ประมาณ 3-5 นาที จากนั้น
ปิดฝาไม่ต้องแน่นมาก 
  4.ต้องเปิดฝาคน เช้า-เย็น ใน 10 วันแรก จากนั้นให้คน เฉพาะตอนเช้า และหากน้ า
หมักมีกล่ินเหม็นบูด ให้เราเติมกากน้ าตาลและคน การหมักนี้ใช้เวลาประมาณ 22 วัน 
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2.4.3 วิธีการน้าไปใช้ 
  ต้องผสมกับน้ าในอัตราส่วน1:10 คือใช้น้ าปุ๋ย 1 ส่วน และน้ าสะอาด 10 ส่วน  
 

2.4.4 การใช้น ้าหมักมูลสะดิ ง 
  1.ใช้พ่นเป็นสเปรย์พ่นทางใบ ใช้น้ าหมักมูลจ้ิงหรีด 1 ลิตร ผสมกับน้ าเปล่า 10 ลิตร 
ให้พ่นตอนเช้าหรือตอนเย็นขณะท่ีมีแสงแดดอ่อนๆ 
  2.ใช้เป็นน้ ารดโคนต้น พอดินชุ่มหรือดินอุ้มน้ า ใช้น้ าหมักมูลจ้ิงหรีด 1 ลิตร ผสมกับ
น้ าเปล่า 20 ลิตร 
 

2.4.5 ประโยชน์ของน ้าหมักมูลไส้เดือน 
1.น้ าหมักมูลจ้ิงหรีด ช่วยท าให้รากแข็งแรง ต้นใหญ่ ท าให้ผลผลิตสูงขึ้น 

  2.บ าบัดน้ าเสีย สามารถบ าบัดน้ าเสียได้อย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีจุลินทรีย์ท่ัวไปจะ
บ าบัดน้ าเสียได้ค่อนข้างช้า ท้ังยังมีมีส่วนประกอบของแกลบ ร า หากย่อยสลายไม่หมดก็จะท าให้น้ า
เน่าเสียมากยิ่งขึ้น  
  3.ช่วยปรับสภาพดินท าไห้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
 

2.4.6 ข้อควรระวัง 
1.ต้องผสม น้ าหมักมูลจ้ิงหรีด ให้เจือจางนะครับ ไม่ไง ใบได้จะไหม้ได้นะครับ 
2.ควรฉีดน้ าหมักมูลจ้ิงหรีด เวลาเช้า หรือ ตอนเย็น ไม่มีแสงแดดจะดีมาก  

  3.ควรเก็บถังน้ าหมักไว้ในท่ีร่ม และเขย่าถังน้ าหมักก่อนน ามาใช้ทุกครั้ง 
สุปราณี  พันศิริ (2554) 
 
2.5 น ้าหมักมูลไส้เดือน 
 

การน ามูลไส้เดือนไปขยายเช้ือจุลินทรีย์ให้ออกมาในรูปแบบของน้ าซึ่งจะท าให้เราได้
เช้ือจุลินทรีย์ท่ีมากขึ้น ซึ่งมีธาตุอาหารท่ีพืชต้องการเป็นจ านวนมาก เป็นปุ๋ยชนิดน้ าเราน าไปฉีดพ่น 
หรือ ผสมน้ ารดต้นไม้ 
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น ้าหมักมูลไส้เดือน 

 
 

ภาพที่ 15 น้ าหมักมูลไส้เดือน 
ที่มา: น้ าหมักมูลไส้เดือน(2558) 
 

2.5.1 อุปกรณ์ในการท้าน ้าหมักมูลไส้เดือน 
1.มูลสะด้ิง    10 กิโลกรัม 

 2.พด.2     1 ซอง 
 3.น้ า     30 ลิตร 
 4.ล าอ่อน    3 กิโลกรัม 
 5.กากน้ าตาล    3 ลิตร 
 6.แกรบดิบ    1.5 ลิตร 
 7.ปูนขาว    2 กิโลกรัม 
 8.ยูเรีย     5 ขีด 
 
2.5.2  วิธีการท้าน ้าหมักมูลไส้เดือน 

1.เตรียมถังขนาด 20-50 ลิตร ใส่น้ าเปล่าให้เต็มถัง ถ้าใช้น้ าประปาท่ีมีคลอลีนต้องปล่อยท้ิงไว้
ไม่         น้อยกว่า 2 วัน 
 2.เทน้ าใส่ถัง 30  ลิตร แล้วน า พด.2 เทใส่ในถังแล้วคนไห้เข้ากันประมาณ 3-5 นาที 
 3.น าวัสดุท่ีเตรียมไว้ทั้งหมดเทใส่ในถัง แล้วคนให้เข้ากัน ประมาณ 3-5 นาที จากนั้นปิดฝาไม่
ต้องแน่นมาก 
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 4.ต้องเปิดฝาคน เช้า-เย็น ใน 10 วันแรก จากนั้นให้คน เฉพาะตอนเช้า และหากน้ าหมักมี
กล่ินเหม็น 
 
2.5.3 วิธีการน้าไปใช้ 
               ต้องผสมกับน้ าในอัตราส่วน1:10 คือใช้น้ าปุ๋ย 1 ส่วน และน้ าสะอาด 10ส่วน วิธีท้า น้ า
ปุ๋ยมูลไส้เดือน (Vermicompost Tea) บางท่านเรียกว่า ปุ๋ยน้ าฉี่ไส้เดือน ในระหว่างการคัดแยก
ไส้เดือน พ่อ-แม่พันธุ์ จะมีการใช้น้ าล้างตัวไส้เดือน ให้ออกจากเศษอาหารเดิม ( Bedding) ให้เราเก็บ
น้ านี้ เอามาท าเป็นปุ๋ยน้ าหมักมูลไส้เดือน(ปุ๋ยน้ าชีวภาพ) ซี่งขั้นตอนนี้ส าคัญมากท่ีสุด เพราะน้ าท่ีได้จะ
มี จุ ล ลิ น ท รี ย์ ท่ี ไ ส้ เดื อน ผ ลิตออ กมา เพื่ อ ช่ วย ใน การย่ อ ยสลายอิ น ท รี ย วั ตถุ ใน เนื้ อ ดิ น 
(Bedding)โดยเฉพาะน้ าเมือกบริเวณผิวล าตัวของไส้เดือน จะเป็นจุดท่ีพบจุลลินทรีย์หลายร้อยชนิด
และพบได้ในจ านวนท่ีมากท่ีสุด (นอกเหนือจากในส าไส้ของไส้เดือน เพราะในล าไส้ของไส้เดือนก็ยังมี
จุลลินทรีย์หลายร้อยชนิดเช่นกัน)วิธีการน าไปใช้ ต้องผสมกับน้ าในอัตราส่วน 1:50 คือใช้น้ าปุ๋ย 1ส่วน
และน้ าสะอาด 50 ส่วน รดน้ าหรือฉีดพ่นทางใบก็ได้ โปรดสังเกตนะครับ ปุ๋ยน้ าท่ีได้นี้มี 2 สูตร 2 
กรรมวิธี ไม่เหมือนกันนะครับ อย่าสับสน ไส้เดือน แก้จนจ าเป็นหรือท่ีต้องซื้อปุ๋ยราคาแพงๆใส่ต้นไม้ มี
เรื่องประโยชน์น้ าขี้วัวมาเล่าให้ฟังนะครับ อย่างท่ีเรารู้กันครับว่าขี้วัวมีไนโตรเจนเยอะ ถ้าเราเอาขี้วัว
มาแช่น้ า ท้ิงไว้ 24 ช่ัวโมง ในน้ าก็จะมีไนโตรเจนละลายออกมา เราสามารถน าไปใช้รดพืชได้ และมี
ความเข้มข้นมากถึงกับใช้กับต้นไม้เล็ก ๆ หรือกล้าไม้ในถุงไม่ได้ เพราะจะเหลืองครับวิธีการคือ เอาขี้
วัวมาก ามือหนึ่ง ใส่ในถัง 10 ลิตร เติมน้ า แช่ไว้ 24 ช่ัวโมง น้ าก็จะมีสีแดงของน้ าขี้วัว ตักเอาเฉพาะน้ า
ไปใช้รดพืช พืชจะกระเด้งพรึ่บพรั่บทันทีอย่างผิดหูผิดตา ใช้ในปริมาณสัก 1 แก้วต่อต้นก็พอ หรือใคร
จะเจือจาง 1 ต่อ 1 ก็ปลอดภัยกว่า การท่ีแช่ไว้แค่ 24 ช่ัวโมงยังไม่ท าให้เกิดความเป็นกรด จึงสามารถ
น าไปใช้ได้เลยไม่ต้องเจือจาง 200 เท่าแบบน้ าหมัก แต่เนื่องจากไนโตรเจนอยู่ในรูปอินทรีย์ไนโตรเจน 
ดังนั้น การใส่มาก ๆ ก็อาจเกิดพิษต่อพืชได้ รวมท้ังจุลินทรีย์ในขี้วัวอาจไปท าอันตรายต่อพืชได้กากขี้
วัวท่ีแยกออกมาสามารถน าไปท าใหม่ได้อีกหลายรอบ ก็ลองท าดูกันนะครับ ใครท่ีปลูกบีโกเนียจะ
ทราบว่ามันต้องใช้เวลานานมากเป็นปี กว่าจะโตได้ทรงพุ่มสวย ๆ แต่นี่ผมใช้เวลา 40 วันเท่านั้น โดย
ใส่น้ าขี้วัวแค่ 1 ใน 5 ของแก้วน้ า และใส่สองครั้งเท่านั้นวิธีนี้ผมเลียนแบบมาจากการท าน้ าขี้หมูฟาร์ม
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ท่านหนึ่งท่ีได้ไปช่วยเกษตรกรปลูกสตรอเบอรี่ท่ีบ้านบ่อแก้ว 
อ าเภอสะเมิง เชียงใหม่ และจากประสบการณ์ท่ีน าน้ าท่ีไหลออกมาจากกองปุ๋ยไปรดต้นส้มครับ  
น้ าหมักมูลไส้เดือน(2558) 
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2.5.4 การใช้น ้าหมักมูลไส้เดือน 
1.ใช้พ่นเป็นสเปรย์พ่นทางใบ ใช้น้ าหมักมูลไส้เดือน 1 ลิตร ผสมกับน้ าเปล่า 10 ลิตร ให้พ่น

ตอนเช้าหรือตอนเย็นขณะท่ีมีแสงแดดอ่อนๆ 
             2.ใช้เป็นน้ ารดโคนต้น พอดินชุ่มหรือดินอุ้มน้ า ใช้น้ าหมักมูลไส้เดือน 1 ลิตร ผสมกับ
น้ าเปล่า 20 ลิตร 
             3.ใช้พ่นเป็นสเปรย์ผิวเมล็ดเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก 
 
2.5.5 ประโยชน์ของน ้าหมักมูลไส้เดือน 

1.น้ าหมักมูลไส้เดือน ช่วยท าให้รากแข็งแรง ต้นใหญ่ ท าให้ผลผลิตสูงขึ้น 
 2. มีแบคทีเรียและจุลินทรีย์ จะกินเช้ือราต่างๆ ช่วยรักษาราด าบนผลไม้, ต้นไม้ และจุดสีด า
บนดอกกุหลาบ รวมทั้งการฆ่าตัวอ่อนของเพล้ียใช้เป็นยาฆ่าแมลงศัตรูของพืช 
 3.บ าบัดน้ าเสีย จากจุลินทรีย์ธรรมชาติจากล าไส้ของไส้เดือนดินท่ีใช้บ าบัดน้ าเสียได้ดี เพราะ
มีจุลินทรีย์จากล าไส้ของไส้เดือนมากกว่า 300 ชนิดโดยจะท าการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้มีอนุภาค
เล็กลงและตกตะกอนอย่างรวดเร็ว สามารถบ าบัดน้ าเสียได้อย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีจุลินทรีย์ท่ัวไปจะ
บ าบัดน้ าเสียได้ค่อนข้างช้า ท้ังยังมีมีส่วนประกอบของแกลบ ร า หากย่อยสลายไม่หมดก็จะท าให้น้ า
เน่าเสียมากยิ่งขึ้น น้ าหมักมูลไส้เดือน.(2558) 

 
เคล็ดไม่ลับ : น ้าที่ใช้ต้องปราศจากคลอรีนเพราะคลอรีนจะไปฆ่าจุลินทรีย์นั นเอง 

การท้าน ้าหมักมูลไส้เดือนแบบ ง่าย  
อุปกรณ์ 
  1.มูลไส้เดือน  1กิโล 

2.น้ าสะอาด    10 กิโล  
3.เครื่องให้ออกซิเจน ตู้ปลา  

**หมายเหตุ**อย่าใช้น้ าประปา เพราะ มีคลอรีน จุลลินทรีย์ดี ๆจะตายหมดถ้าใช้น้ าประปาให้ ลอง
น้ าท้ิงไว้ 3 - 4 วันก่อนให้คลอรีนระเหยไปก่อน 
 
วิธีการท้า 

 1.น ามูลไส้เดือน ใส่ลงในน้ า  ให้ออกซิเจนเป็นเวลา3วัน 
2.ครบ 3วันแล้ว ปิดออกซิเจน รอให้มูลไส้เดือนตกตะกอน น าส่วนท่ีใสไปใช้ได้เลย โดย ก่อน

น าไปใช้ ต้องผสมให้เจือจางในอัตราส่วน  น้ าหมักมูลไส้เดือน1ลิตร ต่อ น้ าเปล่า 10 ลิตร นะครับ 
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2.5.6 ข้อควรระวัง 
  

1.ต้องผสม น้ าหมักมูลไส้เดือนให้เจือจางนะครับ ไม่ไง ใบได้จะไหม้ได้นะครับ 
2.น้ าหมักมูลไส้เดือนถ้าเกิดเอาไปฉีดกับพวกกล้วยไม้ ระวงั เรื่องวัสดุเพาะมันจะพงัเร็วนะ

ครับ 
3.ควร ฉีดน้ าหมักมูลไส้เดือน เวลาเช้า หรือ ตอนเย็น ไม่มีแสงแดดจะดีมาก  

**หมายเหตุ** ถ้าเกิดสามารถท ามูลไส้เดือนเป็นแล้ว อยากจะแนะน าให้ น ามูลไส้เดือนมาท าน้ าหมัก
ดีกว่าแล้วค่อยเอากากท่ีท าน้ าหมักหมดแล้วไปใส่ต้นไม้ดีกว่านะครับ   ลองดูนะครับ ผมไม่ใช่
นักวิชาการ ผมก็แค่คนธรรมดาผมเก็บผลการทดลองของไส้เดือนมา 3 ปีแล้วอย่างไรก็ลองดูนะครับ 
ของแบบนี้มันต้องลองเองครับ 
 
2.6 ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน 
 ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน (Vermicompost) เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการย่อยสลายเศษ

ซากอินทรีย์ของไส้เดือนดินท่ีกินเข้าไป โดยผ่านกิจกรรมของจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในล าไส้และน้ าย่อย แล้ว

ขับถ่ายออกมา ซึ่งเศษซากอินทรีย์นั้นส่วนใหญ่มาจากเศษวัสดุต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ รวมท้ังดินและ

จุลินทรีย์ มูลไส้เดือนท่ีได้จะมีลักษณะเป็นเม็ดสีด า มีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปท่ีพืชสามารถน าไปใช้ได้

ปริมาณท่ีสูงและมีจุลินทรีย์จ านวนมาก เหมาะกับการน าไปใช้ในการเกษตรการใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน

ดินและน้ าหมักมูลไส้เดือนดินในการปลูกพืชจะส่งผลให้ ดินมีโครงสร้างดีขึ้น คือท าให้ดินกักเก็บ

ความช้ืนได้มากขึ้นมีความโปร่งร่วนซุย รากพืชสามารถชอนไชและแพร่กระจายได้กว้าง ดินมีการ

ระบายน้ าและอากาศได้ดี ท าให้จุลินทรีย์ดินท่ีเป็นประโยชน์บริเวณรากพืชสามารถสร้างเอนไซม์ท่ีเป็น

ประโยชน์ ต่อพืชได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้จุลินทรีย์ดินท่ีปนออกมากับมูลไส้เดือนดินยังสามารถสร้าง

เอนไซม์ฟอสฟาเตสได้อีกด้วย ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มประมานฟอสฟอรัสในดินให้สูงขึ้นได้ 

2.6.1 ลักษณะโครงสร้างทางกายภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 
 - สีด าออกน้ าตาล เป็นลักษณะร่วนละเอียด 
 - มีความพรุน โปร่งเบา ระบายน้ าและอากาศได้ดีมาก 
- มีความช้ืนสูงและปริมาณอินทรียวัตถุสูงมาก 
- ธาตุอาหารท่ีอยู่ในอินทรียวัตถุ ถูกเปล่ียนให้อยู่ในรูปท่ีพืชสามารถน าไปใช้ได้ เช่น เปล่ียนไนโตรเจน 
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ให้อยู่ในรูปไนเตรท หรือแอมโมเนียมฟอสฟอรัสในรูปท่ีเป็นประโยชน์ โพแทสเซียมมนรูปแลกเปล่ียน
ได้ 
 นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชชนิดอื่นและจุลินทรีย์หลายชนิด ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อดิน รวมท้ังสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิดท่ีเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์
ในล าไส้ของไส้เดือนดินอีกด้วย น้ าหมักมูลไส้เดือน (2558) 
 
2.6.2 ประโยชน์และความส้าคัญของปุ๋ยหมักของไส้เดือนดิน 
 ประโยชน์จากการปุ๋ยหมักไส้เดือนดินและน้ าหมักมูลไส้เดือนดินในการปลูกพืชนั้น จะส่งผล
ให้โครงสร้างดินโดยรวมดินดีขึ้น คือท าให้ดินเก็บกักความช้ือได้มากขึ้น มีความโปร่งร่วนซุย รากพืช
สามารถชอนไชและแพร่กระจายได้กว้าง ดินมีการระบายน้ าและอากาศได้ดี ท าให้จุลินทรีย์ดินท่ีเป็น
ประโยชน์บริเวณรากพืชสามารถสร้างเอนไซม์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชได้เพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้จุลินทรีย์ดินท่ีปนออกมากับมูลของไส้เดือนดินยังสามารถสร้างเอนไซม์ฟอสเฟสได้อีกด้วย 
ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสในดินให้สูงขึ้นได้ โดยแยกประโยชน์เป็นข้อๆให้ชัดเจนได้ดังนี้
  

   1. ส่งเสริมการเกิดเม็ดดิน 
             2. เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุแก่ดิน 
             3. เพิ่มช่องว่างในดินให้การระบายน้ าและอากาศดียิ่งขึ้น 
             4. ส่งเสริมความพรุนของผิวหน้าดิน ลดการจับตัวเป็นแผ่นแข็งของหน้าดิน 
             5. ช่วยเพิ่มให้ระบบรากพืชสามารถแพร่กระจายตัวในดินได้กว้าง 
             6. เพิ่มขีดความสามารถในการดูดซับน้ าในดิน ท าให้ดินชุ่มช้ืน 
             7. เพิ่มธาตุอาหารพืชให้แก้ดินโดยตรงและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์และจุลินทรีย์ดิน 
             8. เพิ่มศักยภาพการแลกเปล่ียนประจุบวกของดิน 
             9.ช่วยลดความเป็นพิษของธาตุอาหารพืชบ้างชนิดท่ีมีปริมาณมากเกินไป เช่น อลูมินัม และ 
แมงกานีส 
             10. ช่วยเพิ่มความต้านทานในการเปล่ียนแปลงระดับความเป็น กรด-ด่าง (Buffer 
capacity) ท าให้การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นไม่เร็วเกินไปจนเป็นอันตรายต่อพืช 
             11. ช่วย ความคุมปริมาณไส้เดือนดินฝอยในดินเนื่องจากการใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจะ
ท าให้มีปริมาณจุลินทรีย์ท่ีสามารถขับสารพวกอับคาลอยด์ และกรดไขมันท่ีเป็นพิษต่อไส้เดือนดินฝอย
ได้เพิ่มขึ้น 
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2.6.3  วิธีการใช้ปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน 
 ไส้เดือนดินท่ีเหมาะส าหรับการท าปุ๋ยหมักจะเป็นกลุ่มไส้เดือนดินแดง ซึ่งสามารถมีชีวิตอยู่ได้
ในสภาพแวดล้อมท่ีมีความเข้มของอินทรียวัตถุสูง และสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วโดยท่ัวไป
ไส้เดือนดินกลุ่มสีเทาจะไม่เหมาะท่ีจะน ามาผลิตปุ๋ย เนื่องจากมีอัตราการขยายพันธุ์ต่ า ไม่สามารถท่ีจะ
ผลิตอินทรียวัตถุในปริมาณมากได้  ส าหรับการย่อยสลายของอินทรียวัตถุท่ีเป็นของเสีย ไส้เดือนดินจะ
กินจุลินทรีย์ท่ีเติบโตบนของเสีย เป็นอาหารขณะเดียวกันมันก็จะช่วยเร่งกิจกรรมของจุลินทรีย์ ดังนัน้
มูลไส้เดือนดินจึงร่วนไม่เกาะตัวและมีจุลินทรีย์เพิ่มกว่าท่ีกินเข้าไป ขบวนการย่อยอาหารของไส้เดือน
ดินจึงเป็นพื้นฐานของขบวนการท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักมูลไส้เดือน.(2558) 
 
 

2.6.4  การใช้ปุ๋ยหมักไส้เดือนดินเป็นส่วนผสมของวัสดุปลูกและวัสดุที่เพาะกล้าพืช 
นอกจากการน าปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินไปใช้ปุ๋ยแล้ว ยังสามารถน ามาใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุ 

ปลูกและวัสดุเพาะกล้าพืชได้ วัชดุปลูกพืชหรือวัสดุเพราะกล้าพืชท่ีมีส่วนผสมของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
ดินจะมี ธาตุอาหารพืชอยู่ในปริมาณท่ีเจือจางและจะความช้ืนได้มาก ดังนั้นต้นกล้าพืชจะสามารถ
เจริญเติมโตออกรากและซอนไซได้ดีกว่ามากกว่าในการน ามาปลูกพืชจ าพวกไม้ดอกไม้ประดับจะ
ส่งเสริมให้พืชออกดอกได้ดีมาก เนื่องจากจุลินทรีย์ในปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินสามารถสร้างเอนไซม์ฟอส
ฟาเตสได้ จึงท าให้วัสดุปลกนั้นมีปริมาณของฟอสฟอรัสเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พืชดอกได้ดียิ่งขึ้น 

 
2.6.5 ข้อมูลของวัสดุปลูกพืชที่มีส่วนผสมของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 
              1.ปุ๋ยมักข้อมูลได้เดือนดินสามารถช่วยเก็บความช้ืนและปลดปล่อยออกมาให้อย่างช้าๆ 
เมื่อพืชต้องการยึดระยะเวลาการให้น าแก่พืชได้พืชได้นานขึ้น 
              2.กรณีผสมดินท่ีเป็นดินทรายช่วยให้ดินเก็บรักษาความช้ืน และธาตุอาหารในดิน ลดการ
ซะล้างธาตุอาหารของน้ า 
              3.กรณีผสมดินเหนียวจะช่วยเพิ่มอากาศในดิน ท าให้ดินร่วนซุย และช่วยในการ ถ่ายเทน้ า
และอากาศได้สะดวก 
              4.ลดปัญหาการสลายตัวของธาตุอาหาร เป็นตัวปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้าๆ ท าให้
ประหยัดปุ๋ย 
              5.ปกป้องดินไม่ให้มีสภาพโครงสร้างแน่นแข็งและช่วยเติมวัสดุในเนื้อดิน ช่วยให้ดินซุย 
รากพืชสามารถแพร่ขยายได้กว้าง 
             6.ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจะมีส่วนประกอบของกรดฮิวมิคซึ่งเป็นตัวกักเก็บธาตุอาหารท่ี
จ าเป็นต่อพืชหลายชนิด เช่น ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม เหล็ก และทองแดง ซึ่งธาตุอาหาร
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เหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในโมเลกุลของกรดฮิวมิค อยู่ในรูปพร้อมใช้ และจะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อพืช
ต้องการ  น้ าหมักมูลไส้เดือน (2558)  
  
2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

                  วิไลรัตน์  พงษ์เศวต. (2538)  ศึกษาการเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยจากมูลโค จาก

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากปุ๋ยคอก กากน้ าตาลและกากตะกอนน้ าเสีย กรณีการปลูก

ดาวเรือง ในภาชนะปลูกถุงพลาสติกผลปรากฏว่ากากตะกอนน้ าเสียท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้

เป็นปุ๋ยอินทรีย์เนื่องจากวัสดุท่ีมีธาตุไนโตรเจน (N) อยู่สูง จึงท าให้ดาวเรืองมีอัตราการเจริญเติบโต

โดยเฉพาะความสูง และความกว้างดีกว่าปุ๋ยคอกและกากน้ าตาลอีกท้ังยังมีผลท่ีเร็วกว่าและมีขนาด

ดอกใหญ่กว่าปุ๋ยคอกและกากน้ าตาลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน พบว่า อัตราการเจริญเติบโต

และผลิตของดาวเรืองต่ ากว่ามาตรฐาน เนื่องจากไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มเติมให้ต้ังแต่ต้นจนกระท้ัง

ส้ินสุดการทดลอง 

                   ลดาวัลย์  วัฒนะจีระ และ ครรชิต เงินค้าคง. (2548) ศึกษาการท าปุ๋ยหมักจาก

เศษใบไม้แห้งและเศษผักโดยมีวิธีการหมักแบบกองแถว วัตถุดิบท่ีท าปุ๋ยคือ เศษใบไม้แห้ง เศษผัก หัว

เช้ืออีเอ็ม ซึ่งใช้วัสดุหมักท่ีมีสัดส่วนของเศษใบไม้แห้งต่อเศษผักในอัตราส่วน 1 ต่อ 7 โดยน้ าหนักเปียก

ผสมหัวเช้ืออีเอ็มการทดลองได้ก าหนดกองปุ๋ยให้มีระดับความสูงกองแตกต่างกันคือ 0.4 , 0.8  และ 

1.0 เมตร ตามล าดับโดยพลิกกลับกองปุ๋ยทุกๆ 7 วัน ปรับสภาพการเหมาะสมของกองปุ๋ยให้มี

ความช้ืน 50-60%  

                  นวลปรางค์ ไชยตะขบ และธงชัย มาลา. (2548) ศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุ

เหลือท้ิงของโรงงานผงชูรสท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง พบว่า การปลูกครั้งท่ี 1 และ 2 ใส่

ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 5 ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 ท าให้ขนาดดอกใหญ่ท่ีสุด แต่ในการปลูกครั้งท่ี 3การ

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 5  ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์สูตร 7 ท าให้ขนาดดอกใหญ่ท่ีสุด ส่วนความสูงต้น การไม่ใส่

ปุ๋ยแตกต่างกับการใส่ปุ๋ย แต่การสูตรใส่ปุ๋ยสูตร 5 ในอัตรา 120 กรัม/ต้น/ครั้ง ท าให้ความสูงของต้น

ดาวเรืองลดลง การใส่ปุ๋ยอินทรีย์มีผลต่อโครงสร้างของดินท าให้ดินมีสมบัติทางเคมีท่ีดีขึ้น อย่าไรก็ตาม

การใส่ปุ๋ยท่ีตรงกับระยะเจริญเติบโต ซึ่งต้องการธาตุอาหารแตกต่างกันนั้นเป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึงด้วยไม่

ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือเคมี 
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                  เรวัตร จินดาเจี่ย และคณะ. (2550) ศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนจาก

โรงงานผลิตผงชูรสและกากหม้อกรองจากโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ทดลองหมักปุ๋ยอินทรีย์ท้ัง 5 

ต ารับการทดลอง คือ GML1 ผสม FPC สัดส่วน 3:1,1:1,1.3 FPC เพียงอย่างเดียว และ GML1 เพียง

อย่างเดียว ผลการทดลองพบว่าความเป็นเป็นด่าง , การน าไฟฟ้า (EC), อัตราคาร์บอนต่อไนโตรเจน 

(C/N ratio), ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM), ไนโตรเจนท้ังหมด (Total N) และปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็น

ประโยชน์ท้ังหมด (Total P2O5) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในสัปดาห์ระยะเวลาท่ี

เหมาะสมในการหมักอินทรีย์ของทุกต าราการทดลองคือ 4สัปดาห์ อย่างไรก็ตามการหมักปุ๋ยอินทรีย์

ทุกต าราการทดลอง เกิน 6 สัปดาห์ มีผลท าให้ OM มีค่าน้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และท าให้ไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ 

สรุป 
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  ดอกวงนอกกลีบดอกเป็นรูปรางน้ า 
โคนเป็นหลอดเล็ก ปลายแผ่  ดอกวงในกลีบดอกเป็นหลอดมีหลายสี เช่น สีส้ม เหลืองทอง ขาว และ
สองสีในดอกเดียวกัน 

น้ าหมักมูลไส้เดือน คือ การน ามูลไส้เดือนไปขยายเช้ือจุลินทรีย์ให้ออกมาในรูปแบบของน้ าซึ่ง
จะท าให้เราได้เช้ือจุลินทรีย์ท่ีมากขึ้น ซึ่งมีธาตุอาหารท่ีพืชต้องการเป็นจ านวนมาก เป็นปุ๋ยชนิดน้ าเรา
น าไปฉีดพ่น หรือ ผสมน้ ารดต้นไม้ได้ 

น้ าหมักมูลจ้ิงหรีด  คือ การน ามูลจ้ิงหรีด และสารอินทรีย์อีกบางส่วนน ามาหมักเข้าด้วยกัน
แล้วจะเกิดกระบวนการหมักและย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ให้ออกมาในรูปแบบของน้ าซึ่งจะ
ท าให้เราได้เช้ือจุลินทรีย์ท่ีมากขึ้น ซึ่งมีธาตุอาหารท่ีพืชต้องการเป็นจ านวนมาก เป็นปุ๋ยชนิดน้ าเรา
น าไปฉีดพ่น หรือ ผสมน้ ารดต้นไม้ได้ 

น้ าหมักมูลสะด้ิง คือ การน ามูลสะด้ิง และสารอินทรีย์อีกบางส่วนน ามาหมักเข้าด้วยกันแล้ว
จะเกิดกระบวนการหมักและย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ให้ออกมาในรูปแบบของน้ าซึ่งจะท า
ให้เราได้เช้ือจุลินทรีย์ท่ีมากขึ้น ซึ่งมีธาตุอาหารท่ีพืชต้องการเป็นจ านวนมาก เป็นปุ๋ยชนิดน้ าเราน าไป
ฉีดพ่น หรือ ผสมน้ ารดต้นไม้ได้ 


