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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ดอกดาวเรืองเป็นพืชท่ีอยู่ในสกุล Tagetesซึ่งเป็นช่ือของชาว Etruscan มีถิ่นก าเนิดในประเทศ

แม็กซิโก ต่อมามีผู้น าเข้าไปปลูกในยุโรป ดาวเรืองเป็นดอกไม้ท่ีนิยมอย่างมากในเอเชียใต้เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ในเอเชียจะใช้ดาวเรืองส าหรับพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู ส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมใช้บูชา

ทางพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมมงคลต่างๆ แม็กซิโกใช้ในเทศกาลวันแห่งความตายเพื่อระลึกถึงวิญญาณ

บรรพบุรุษ ดาวเรืองเป็นไม้ท่ีปลูกง่ายเล้ียงง่าย มีความสวยงาม เป็นท่ีนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย 

ดาวเรืองมีลักษณะเป็นไม้ดอกพุ่มสูง 25-60 เซนติเมตร สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย มีการ

เจริญเติบโตดีแต่ค่อนข้างตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อม  

 ปัจจุบันมีการใช้ดอกดาวเรืองมาประดับตกแต่งสถานท่ีอย่างแพร่หลาย มีการน ามาใช้ในการ

ประกอบพิธีกรรมการไหว้พระบูชาส่ิงสักสิทธิ์ การร้อยพวงมาลัย การปลูกดาวเรืองเพื่อการตัดดอกขายจึง

เป็นช่องทางสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งของเกษตรกรแต่เกษตรกรหลายคนท าแล้วไม่ประสบความส าเร็จ

เกษตรกรควรมีแนวทางการปรับปรุงลดทุนการผลิตในการลดต้นทุนทางการผลิตค่าปุ๋ยและสารเคมีถือเป็น

ต้นทุนหลักท่ีจะส่งผลต่อการเพิ่มปริมารผลผลิตของดาวเรือง ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุทางการเกษตรท่ีเหลือ

ใช้ เช่น กากกาแฟ หอยเชอรี่ ใบสาบเสือ ซึ่งแต่ละตัวมีคุณสมบัติท่ีดี โดยน้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ 

เป็นตัวช่วยเร่งการเจริญเติบโต หอยเชอรี่ถือเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรผู้ท านา ในทางกลับกันนั้นหอย

เชอรี่ก็สามารถสร้างประโยชน์ได้เช่นกัน โดยการน าหอยเชอรี่มาท าเป็นน้ าหมักชีวภาพ ในส่วนของใบ

สาบเสือนั้น ใบสาบเสือจะมีกล่ินฉุนจึงสามารถน ามาใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชได้ เช่น หนอน

และเพล้ีย ในส่วนของกากกาแฟมีประโยชน์มากมาย อาทิ ทางด้านการเกษตรเป็นตัวช่วยในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมัก ช่วยในการบ ารุงดิน เร่งการเจริญเติบโตและกล่ินสามารถป้องกันศัตรูพืชได้ 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและประโยชน์หอยเชอรี่ใบสาบเสือ และกากกาแฟมาท าน้ าหมัก

ชีวภาพเพื่อมาใช้ในการศึกษาทดลองท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตดาวเรืองในกระถาง

ปลูก เพื่อเป็นทางในการช่วยเกษตรกรท่ีปลูกดาวเรือง สามารถน าไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการช่วยลด

ต้นทุนในการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ท่ีมีราคาสูง และมีความเหมาะสมต่อการให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพท่ีสมบูรณ์ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

1.2.1 ศึกษาหาชนิดของปุ๋ยหมักชีวภาพ ท่ีใช้น้ าหมักชีวภาพหอยเชอรี่ใบสาบเสือและกากกาแฟท่ี

เหมาะสมท่ีสุดท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตของดอกดาวเรือง 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ทราบถึงอิทธิพลการใช้ประโยชน์จากน้ าหมักหอยเชอรี่ใบสาบเสือและกากกาแฟต่อการ

เจริญเติบโตของดอกดาวเรือง 

1.3.2 สามารถน าวัชพืช (ใบสาบเสือ) และศัตรูพืช (หอยเชอรี่) และวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจ าวัน          

(กากกาแฟ) น ามาท าน้ าหมักชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์ (ปุ๋ยเคมี) เพื่อช่วยลดต้นทุนในการ

ผลปลูกดาวเรือง 

1.3.3 สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้และแนะน าแก่เกษตรกรในการน าวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1.4. ขอบเขตกำรศึกษำ 

ศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลการใช้อัตราส่วนท่ีเหมาะสมของน้ าหมักจากหอยเชอรี่ใบสาบเสือและ

กากกาแฟ และผลผลิตของดาวเรือง โดยเปรียบเทียบอัตรา 4 แบบดังนี้  

T1 (control) โดยไม่ใช่น้ าหมักชีวภาพ  

T2 แบบท่ี1 ใส่น้ าหมักหอยเชอรี่ปริมาณ 5 มล. / น้ า 2 ลิตร 

T3 แบบท่ี2 ใส่น้ าหมักใบสาบเสือ ปริมาณ 5 มล. / น้ า 2 ลิตร 

T4แบบท่ี3 ใส่น้ าหมักกากกาแฟปริมาณ 5 มล. / น้ า 2 ลิตร 

ศึกษาด้านการเจริญเติบโต โดยเก็บข้อมูลได้แก่ 

(1) ความสูงของล าต้น 

(2) ความกว้างใบ  

(3) ความยาวแขนง 

(4) จ านวนกิ่งแขนง  

(5) น้ าหนักสดดอกดาวเรือง 

(6) น้ าหนักแห้งดอกดาวเรือง 
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1.5 สถำนที่ท ำกำรทดลอง 

ณ บ้านพักอาจารย์อารยา   มุสิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

31000 

1.6 ระยะเวลำในกำรทดลอง 

เริ่มด าเนินการทดลอง วันท่ี7 เดือนกันยายน 2559 ส้ินสุดในการทดลอง วันท่ี17 เดือน

พฤศจิกายน 2559 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ดอกดำวเรือง เป็นดอกท่ีมีสีเหลืองอร่ามด่ังทองค า ซึ่งคนโบราณก็เช่ือว่า หากปลูกดาวเรืองไว้ใน

บริเวณบ้าน จะช่วยเสริมชะตาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองและเหมือนกับมีเงินทองอร่ามเต็มบ้านอีกด้วย ด้าน

ความรัก มีความหมายถึง การเจริญรุ่งเรือง ส่ือความหมายว่าให้ครอบครัวใหม่ท่ีเกิดขึ้นนี้  มีความ

เจริญรุ่งเรือง 

ใบสำบเสือ จัดเป็นพืชรุกรานต่างๆถิ่นท่ีสามารถเติบโตและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเนื่องจาก

เมล็ดจ านวนมาก และสามารถลอยตามลมได้ แต่ท้ังนี้ ใบสาบเสือก็มีประโยชน์ทางยาท่ีส าคัญ คือ ช่วยท า

ให้เลือดจากบาลแผลแข็งตัวเร็วขึ้น 

หอยเชอร่ี มีโปรตีนสูง 34-53 เปอร์เซ็นต์ ใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างหรือท าน้ าปลา

จากหอยเชอรี่ ใช้ท าเป็นอาหารสัตว์เล้ียง เช่น เป็ด ไก่ สุกร เป็นต้น เมื่อหอยเชอรี่เน่าเปื่อยก็น ามาเป็นปุ๋ย

ท าให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็ว 

กำกกำแฟ นับเป็นธาตุไนโตรเจนสูง ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบส าคัญของ ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ 

และโปรตีน ซึ่งพืชน ามาใช้ในการเจริญเติบโต กากกาแฟยังเป็นโพเทสเซียม ฟอสฟอรัสและสารอย่างอื่น

เล็กน้อย ท่ีช่วยเพิ่มพัฒนาการของพืช โดยน าเอากากกาแฟมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 
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บทท่ี 2 
ตรวจเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

2.1 กำรจ ำแนกหมวดหมู่ทำงอนุกรมวิธำนของดอกดำวเรืองมีวิธีกำรจ ำแนกดังนี้  

 

 
ภำพประกอบที่1 ดาวเรือง 

ที่มำ : https://th.wikipedia.org/wiki/ 

 
ช่ือวิทยาศาสตร์  : Tagetes spp. 
ช่ือวงศ์: COMPOSITAE 
ช่ือสามัญ: Marigolds 
ช่ืออื่นๆ: ดาวเรือง 
ถิ่นก าเนิด: ประเทศเม็กซิโก, อเมริกาใต้ 
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด, ปักช ายอ 
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2.2 ลักษณะทั่วไปของดอกดำวเรือง  

ดำวเรือง เป็นไม้ดอกท่ีคนไทยนิยมปลูกกันมากเนื่องจากเมล็ดมีขนาดใหญ่ปลูกง่าย งอกเร็ว     

ต้นโตเร็ว และแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงรบกวน ให้ดอกเร็ว ดอกดก มีหลายชนิดและหลายสี รูปทรง

ของดอกสวยงาม สีสันสดใส บานทนนานหลายวัน สามารถปักแจกันได้นาน 1-2 สัปดาห์ ให้ดอกใน

ระยะเวลาส้ัน คือ ประมาณ 60-70 วัน หลังปลูก ดังนั้นในการปลูกดาวเรืองสามารถก าหนดระยะเวลาการ

ออกดอกให้ตรงกับเทศกาลส าคัญได้จึงมีผู้นิยมปลูก และใช้ดาวเรืองกันมาก นอกจากนี้ยังสามารถปลูกได้

ตลอดปี และปลูกได้ทุกจังหวัดในประเทศไทย ดาวเรืองเป็นไม้ดอกท่ีท ารายได้ให้กับผู้ปลูกสูง ในปัจจุบัน

การปลูกดาวเรืองนอกจากปลูกเพื่อตัดดอกขายแล้ว ยังนิยมปลูกในกระถางหรือถุงพลาสติกเพื่อประดับ

ตกแต่งอาคารสถานท่ีและปลูกเพื่อตัดดอกส่งโรงงานอาหารสัตว์ 

 กำรปลูกดำวเรืองในประเทศไทย  เริ่มมีมาต้ังแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ทราบเพียงว่า

ดาวเรืองไม่ได้มีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศไทยแต่มีการน าเข้าพันธุ์ดาวเรืองจากต่างประเทศมาปลูกเป็น

เวลานานจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดี มีการกระจายตัวขอสายพันธุ์มากท้ัง

ทางด้านรูปทรงดอก ขนาดดอก ลักษณะการเจริญเติบโต ตลอดจนการต้านทานต่อโรคและแมลง ประเทศ

ไทยมีพื้นท่ีปลูกดาวเรืองประมาณ 4,000 ไร่ มีแหล่งปลูกทีส าคัญ คือ จังหวัดพะเยา ล าปาง นนทบุรี 

กรุงเทพฯ ราชบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และอุดรธานี 

2.3 ชนิดของดำวเรือง 

 ดำวเรืองที่ปลูกกันอยู่โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
   2.3.1 ดำวเรืองอเมริกัน (American Marigolds) เป็นดาวเรืองท่ีมีถ่ินก าเนิดอยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกา ล าต้นสูงต้ังแต่ 10-40 นิ้ว ดอกสีเหลือง ส้ม ทอง และขาว กลีบ ดอก
ซ้อนกันแนน่ ดอกมีขนาดใหญ่ประมาณ 3-4 นิ้ว ดาวเรืองชนิดนี้มีหลายพันธุ์ ได้แก่พันธุ์เต้ีย สูงประมาณ
10-14 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์ ปาปาย่า (papaya) ไพน์แอปเปิล (pineaple) ปัมพ์กิน (Pumpkinพันธุ์สูงปาน
กลาง สูงประมาณ 14-16 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์อะพอลโล (Apollo) ไวกิ่ง (Ziking) มูนช๊อต (Moonshot)   
พันธุ์สูง สูงประมาณ 16-36 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์ดับเบิล อีเกิล (Double Egle) ดับบลูน (Doubloon)       
ซอฟเวอร์เรน  

 2.3.2 ดำวเรืองฝร่ังเศส (French Marigolds) ดาวเรืองฝรั่งเศสเป็นดาวเรืองต้นเล็ก ต้น
เป็นพุ่มเต้ีย ๆ สูงประมาณ 6-12 นิ้ว ดอกสีเหลือง ส้ม ทอง น้ าตาลอมแดง และสีแดง ดอกมีขนาดเล็ก

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/search/ตะวัน
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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ประมาณ 1.5 นิ้ว นิยมปลูกประดับในแปลงมากกว่าปลูกเพื่อตัดดอก เนื่องจากมีก้านดอกส้ัน นอกจากนี้
ยังเป็นดาวเรืองท่ีสามารถลดปริมาณไส้เดือนฝอยท่ีท าให้เกิดอาการรากปมในรากพืชได้ ตัวอย่างดาวเรือง
ฝรั่งเศส ได้แก่พันธุ์ดอกช้ันเดียว ดอกมีขนาด 1.5-2 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์เรด มาเรตต้า (Red Marietta) นอธต้ี 
มาเรตต้า (Naughty Marietta) เอสปานา (Espana) ลีโอปาร์ด (Leopard) เป็นต้นพันธุ์ดอกซ้อน ดอกมี
ขนาดต้ังแต่ 1.5-3 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์ควีน โซเฟีย (Queen Sophia ) สการ์เลต โซเฟีย (Scarlet Sophia) 
โกสเด้น เกต (Golden Gate ) เป็นต้น  
  2.3.3 ดำวเรืองพันธุ์ลูกผสม (Mule Mariglds หรือ Afro American Marigolds)เป็น
ดาวเรืองลูกผสมระหว่างดาวเรืองอเมริกันและดาวเรืองฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าลักษณะความ
แข็งแรง ดอกใหญ่ และมีกลีบซ้อนมากของดาวเรืองอเมริกัน รวมเข้ากับลักษณะต้นเต้ียทรงพุ่มกะทัดรัด
ของดาวเรืองฝรั่งเศส ดาวเรืองลูกผสมให้ดอกเร็วมาก คือเพียง 5 สัปดาห์หลังจากเพาะเมล็ดดอกมีขนาด 
2-3 นิ้ว ดอกดกและอยู่กับต้นได้ดี ดาวเรืองชนิดนี้มีข้อเสียก็คือเมล็ดจะลีบ ไม่สามารถน ามาเพาะให้เป็น
ต้นใหม่ได้จึงเรียกว่า ดาวเรืองล่อ เช่นเดียวกับการผสมม้ากับลา มีลูกออกมาเรียกว่า ล่อ ซึ่งเป็นหมัน จึง
ท าให้เมล็ดมีราคาแพงมาก และการปลูกดาวเรืองด้วยเมล็ดชนิดนี้ จึงควรใช้เมล็ดเป็นปริมาณ 2 เท่าของ 
จ านวนท่ีต้องการ เนื่องจากเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ า 
    ดาวเรืองลูกผสมท่ีนิยมปลูกมีอยู่หลายพันธุ์ คือ พันธุ์นักเก็ต (Nugget) ไฟร์เวิร์ก (Fireworks) 
เรด เซเว่น สตาร์ (Red Sevenstar) และโชว์โบ๊ต (Showboat) 

2.4 กำรขยำยพันธุ์ดำวเรือง 
2.4.1 โดยใช้เมล็ด เมล็ดดาวเรืองมีขนาดคอนข้างใหญ่เมื่อเทียบกบเมล็ดไม้ดอกชนิด อื่น ๆ 

มีรูปรางยาวรี และมีหางด้วย การขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดนี้ท าได้งายและสะดวกมาก เพียงแต่เตรียมแปลง
ปลูกในท่ี ๆ ต้องการปลูก หยอดเมล็ดลงในหลุมปลูกโดยตรงหลุมละ 1-2 เมล็ด แต่เนื่องจากเมล็ดดาวเรือง
พันธุ์ดี ๆ เช่น "ดาวเรืองเกษตร" จะเป็นเมล็ดลูกผสมช่ัวแรก ซึ่งมีราคาแพงมาก จึงควรเพาะเมล็ดใน
บริเวณท่ีดูแลรักษาได้สะดวก ปลอดภัยจากมด และ จ้ิงหรีด แทนการหยอดเมล็ดลงในหลุมปลูกโดยตรง 
หรือเพาะเมล็ดในตะกร้าพล ทางท่ีดีท่ีสุดคือ เพาะเมล็ดในถุงพลาสติกขนาด 3 1/2 x 5 นิ้ว โดยเจาะรูก้น
ถุงเพื่อระบายให้ พร้อมกับพบปากถุงลงไปประมาณ 1 1/2 นิ้ว บรรจุดินหรือวัสดุปลูกท่ีเตรียมไว้เติมน า
คลุกเคล้าให้มีความช่ืนพอประมาณ (ไมแฉะ) ลงไปในถุง (อย่าอัดแน่น) ให้ระดับดินต ่าจากปากถุงประมาณ
ครึ่งเซนติเมตร หยอดเมล็ดลงไปถุงละ 1 เมล็ด โดยวาง ตามแนวนอน หรือปักเมล็ดลงไปในแนวตังจนมิด
เมล็ด ให้ส่วนห่างช้ีขึ้น กลบด้วยดินหรือวัสดุปลูกท่ีเหลือ หนา ประมาณ 1 เซนติเมตร ซึ้งดินจะพูนปากถุง
ขึ้นมาเล็กน้อย แต่เมื่อรดน้ าด้วยหัวบัวละเอียด ๆ จนโชก 2-3 ครั้งในวันแรก ท่ีเพาะ ดินจะยุบตัวเสมอ

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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ปากถุงพอดี ปิดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อชวยรักษาความช่ืน ในวันท่ี 2-3 รดน้ า 2 ครั้ง เช้า -
บ่าย ถ้าเมล็ดมีคุณภาพดี เมล็ดจะงอกภายใน 3 วัน นับจากวันเพาะ ดังนั้นในเย็นวันท่ี 3 หรือ        วันท่ี 
4 เปิด กระดาษออกเพื่อให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดเต็มท่ีต้ังแต่เช้าวันท่ี 4 หรือ 5 เป็นต้นไป             ถ้าปิด
กระดาษออกช้า จะท าให้ต้น กล้าอ่อนแอ ต้นจะยืดและล้มพับคอดินได้ง่าย หลังจากเปิดกระดาษออกแล้ว 
ในวันตอ ๆ ไป รดน้ าวันละ 1-2 ครั้ง เช้า -บ่าย ตามความจ าเป็น ถ้ารดน้ ามา ไป รากจะเน่าเป็นเหตุให้ต้น
ตายได้พาสติก  การเพาะเมล็ดลงในถุงพลาสติกหรือภาชนะขนาดเล็กดังกล่าวมานี้  มีผลดีตรงท่ีเมื่อ เมล็ด
งอกแล้วไมจ าเป็นย้ายกล้า สามารถเลียงดูต้นกล้าดาวเรืองให้เจริญเติบโตอยู่ในถุงจนกว่าจะมีใบจริง 5-6 คู่ 
ซึ่งใช้เวลาประมาณ 23-23 วัน นับจากวันเพาะเมล็ด ซึ่งพร้อมท่ีจะเด็ดยอดให้เหลือใบจริง 4 คู่ หลังจาก
เด็ดยอดเรียบร้อยแล้วจึงย้ายปลูกลงแปลงทันที ซึ่งสะดวกสบายและประหยัดท้ังเวลาและแรงงาน 

2.4.2 โดยใช้ยอดปักช ำ การขยายพันธุ์โดยวิธีนี้ ปกติจะไมนิยมท าแต่เนื่องจากเมล็ดดาว
เรือนพันธุ์ดีมีราคาแพง ประจวบกบการปลูกดาวเรืองในช่วงฤดูร้อน ต้นดาวเรืองจะเจริญเติบโตดีมากและ
ออกดอกช้าลงด้วย ดังนั้นการเด็ด ยอดช้าลง 2-3 วัน เพื่อให้สวนยอดท่ีจะเด็ดออกมีความยาวประมาณ  
3-4 เซนติเมตร เพื่อน าไปปักช าได้สะดวกจะไมมี่ ผลกระทบตอคุณภาพของดอกของต้นเดิมและต้นท่ีได้
จากการปักช ายอด จึงไมควรขยายพันธุ์โดยวิธีนี้กับต้นดาวเรืองท่่ี ปลูกในฤดูหนาว ซึ่งดาวเรืองออกดอก
เร็วจะท าให้ดอกทังท่ีได้จากต้นเดิมและจากต้นท่ีได้จากช ายอดมีขนาดเล็กลงและ กานสันไม่ได้คุณภาพ  
ควรเตรียมภาชนะใสน าไว้รองรับสวนยอดท่ีเด็ดออกเพื่อจะน าไปปักช า ท้ังนี้เพราะยอดดาวเรืองท่ีเด็ดจาก 
ต้นแล้วจะเห่ียวภายใน4-5นาทีเท่านั่น   

2.5 ระยะปลูก 

2.5.1 ถ้าปลูกต้นดอกแบบติดกานยาวส าหรับท าเป็นดอกไม้กา ระยะระหว่างต้นระหว่างแถว 
40 คูณ 40 เซนติเมตร ถ้าแปลงกว้าง 1.10 เมตร จะปลูกได้ 3 ต้นตอแถว หรือรองกว้าง 4.50 เมตร      
จะปลูกได้ 11 ต้น ตอแถว                                                              

2.5.2 ถ้าปลูกแบบเด็ดดอกใสถุงส าหรับร้อยพวงมาลัย ระยะระหว่างต้นระหว่างแถว70 คูณ 
70 เซนติเมตร ถ้าแปลงกว้าง 1.10 เมตร จะปลูกได้ 2 ต้นต่อแถว หรือรองกว้าง 4.50 เมตร จะปลูกได้   6 
ต้นตอแถว                                                      

2.5.3 ถ้าปลูกใสกระถางท าเป็นไม้ดอกกระถาง ควรปลูกในกระถางขนาด 6 หรือ 8 นิ้ว 
กระถางละ 1 ต้น โดย ย้ายกล้าลงปลูกภายหลังเด็ดยอดแล้วเมื่อมีการแตกกงข้างยาวประมาณ 1-2 นิ้ว 
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ควรวางกระถางให้หางกนหนึ่งเว้นหนึ่ง กระถาง มิเช่นนั้นพุ่มต้นจะชะลูดการแตกกงข้างจะไมพร้อมกนอีก
ทังมีดอกน้อยไมครบ 8 ดอก ตามต้องการ 

2.6 กำรเตรียมดิน 

ดาวเรืองต้องการแสงแดดจัด จึงต้องปลูกดาวเรืองกลางแจ้งให้ได้รับแสงแดด โดยตรง อย่างน้อย
วันละ 6 ช่ัวโมง ท่ีส าคัญคือไมควรปลูกช าท่ีเดิมตลอดเวลา ควรจะหาพืชอื่น ปลูกสลับ แล้วจึงเวียนกลับมา
ปลูกดาวเรืองใหม่  แม้ดาวเรืองจะสามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิดก็ตาม แต่ถ้าจะให้ได้ ดาวเรือง
ท่ีมีพุ่มต้นสมบูรณ์ ดอกใหญ่และมีคุณภาพดี ดินควรจะมีธาตุอาหารครบถ้วนในปริมาณท่ีเพียงพอ มีการ 
ระบายน าดีกักเก็บความช่ืนไว้พอควร ความเป็นกรดด่างประมาณ 6.5  การเตรียมดินจะท าเช่นเดียวกบ
การปลูกผักและไม้ดอกชนิดอื่น อื่น ๆ คือ ปรุงด้วยปุ๋ยคอกเก่าหรือปุ๋ย กทม หรือปุ๋ ยหมัก ร่วมกับ
อินทรียวัตถุอื่น ๆ ท่ีมีอยู่ใน ท้องถิ่น ท่ีหางาย ราคาถูก อาทิ แกลบดิบ เปลือกถั่ว ชานอ้อย ซึ่งวัสดุดังกล่าว
นี่ ไม่ว่าจะผสมลงไปในดินเหนียวหนักหรือดินทรายล้วนก็ตามจะช่วยท าให้คุณสมบัติ ทางกายภาพของดิน
ดีขึ้น กล่าวคือ ถ้าใส่ลงไปในดินเหนียว อินทรียวัตถุจะเป็น ตัวเช่ือมระหว่างอนุภาคของดิน ท าให้เม็ดดิน
จับตัวกันเป็นก้อนไม่จับกันแน่น มีความพรุนท าให้อากาศถ่ายเทและมีการระบายน้ าดีขึ้น ตลอดจนอุ้มน้ าดี
ด้วย แต่ถ้าใสลงไปในดินทรายซึ่งตามปกติดินทรายจะระบายน้ าดีเกินไป และถ่ายเท่ อากาศดีมากแต่ไมมี
ความสามารถดูดซับน้ าและธาตุอาหารต่าง อีกท้ังในตัวมันเองมีธาตุอาหารน้อยมาก อินทรียวัตถุท่ี เติมลง
ไปจะเป็นตัวเช่ือมท าให้อนุภาคของทรายเช่ือมกันแข็งแรง ชวยในการดูดซับน้ าและธาตุอาหารดีขึ้น 

2.7 กำรปลูกดำวเรือง 

2.7.1 ไถเตรียมดิน หว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไป ประมาณ 1 ตัน/ไร่ ยกร่องแปลงปลูก
กว้าง 1 เมตร รดน้ าแปลงไว้ล่วงหน้า 1 วัน 

2.7.2 ขุดหลุมกว้าง 15 เซนติเมตร แปลงละ 3 แถว ระยะระหว่างแถว 30 เซนติเมตร ระยะ
ระหว่างต้น 30  เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยริบเบิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟส หรือสูตร 15-15-15 ประมาณ 1ช้อน
ชา รองก้นหลุม แล้วเกล่ียดินข้างหลุมมากลบปุ๋ยเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้รากดาวเรืองสัมผัสปุ๋ย
โดยตง 
  2.7.3น าต้นกล้าท่ีมีอายุ 7-10 วัน (นับจากวันเพาะเมล็ด ) โดยแยกต้นกล้าให้มีวัสดุเพาะ 
หรือดินหุ้มติดรากมาด้วย เพื่อป้องกันรากกระทบกระเทือน น ามาปลูกในแต่ละหลุมท่ีเตรียมไว้ 
รดน้ าให้ชุ่ม 
  2.7.4 หลังจากนั้น ต้องรดน้ าเช้า-เย็น ประมาณ 7 วัน ซึ่งต้นกล้า จะต้ังตัวได้ดี แล้วจึงรด
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น้ าเพียงวันละ 1 ครั้ง ในตอนเช้าในช่วงท่ีดอกดาวเรืองเริ่มบานไม่ควรรดน้ าให้โดนดอก เพื่อ
ป้องกันดอกเป็นโรค 
  2.7.5 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 ประมาณนิ้ว 
ห่างโคนต้น 6 นิ้ว แล้วรดน้ าให้ชุ่มทุกครั้งท่ีใส่ปุ๋ย 
  2.7.6 ช่วงดาวเรืองอายุ 21-25 วัน ซึ่งเป็นระยะท่ีต้นมีใบจริงขนาดใหญ่ ประมาณ 4 คู่ 
และส่วนยอดมีใบเล็กๆ 1-2 คู่ จะต้องปลิดยอดท้ิงเพื่อให้แตกกิ่งข้างโดยใช้มือซ้ายจับคู่ใบบนสุดท่ี
จะเหลือไว้ แล้วใช้มือขวาดึงส่วนยอดลงทางด้านข้างจนหลุดออกมา หลังจากนั้น 5-7 วันตาข้าง
จะเริ่มแตกและเจริญเป็นกิ่งใหม่ ซึ่งจะติดตุ่มดอกท้ังท่ีตายอดปลายกิ่งและตาข้าง 
  2.7.7 หลังจากปลูก 40-45 วันในแต่ละกิ่ง เมื่อดอกยอดมีขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพดดอก
ข้างมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว ต้องรีบปลิดดอกข้างออกให้หมดภายใน 2-3 วัน คงเหลือดอกยอด
ไว้ดอกเดียว  เพื่อให้ดอกมีขนาดใหญ่ 
  2.7.8 หลังจากนั้นประมาณ 20 วัน (อายุ 60-65 วัน ) ก็ตัดดอกไปจ าหน่ายได้ ซึ่งจะได้
ประมาณ 10-12 ดอก/ต้น 

2.8 กำรแต่งดอกข้ำง  

หลังจากเด็ดยอดแล้วประมาณ 15-20 วัน คือ เมื่อดาวเรืองอายุ 45-50 วัน ดาวเรืองจะ มีกงข้าง  
8 กง พร้อมกบดอกยอดขนาดเมล็ดข้าวโพดกงละ 1 ดอก และแต่ละกงจะมีดอกเล็ก ๆ ขนาดเมล็ดถัวเขียว
เกดขึ้นทุกๆ งามใบ  ในกรณีท่ีปลูกเพื่อตัดดอกติดกานยาวเป็นดอกไม้กาซึ่งตลาดต้องการดอกใหญ่ กาน
ยาว ดังนั่นจึงต้องแตงดอกข้างของแต่ละกงออกให้เหลือเฉพาะดอกยอดไว้เทานั้นโดยใช้ นิ้วชีหักตรงคอ
ดอกย่อยทุก ๆ งามใบออกจนหมดโดยเร็วท่ีสุด เพื่อดอกยอดจะมีขนาดใหญ่ กานยาวตัดจ าหน่ายได้ 
ทันเวลา 60-65 วัน  ในกรณีท่ีปลูกเพื่อเด็ดดอกใสถุงส าหรับร้อยพวงมาลัย ไมมีความจ าเป็นต้องปลิดดอก
ข้างออก เพราะไม่ ต้องการความยาวของก้าน แต่ต้องการปริมาณและคุณภาพของดอก ดังนั้นหลังจาก
เด็ดยอดแล้ว จึงปล่อยให้ท้ังดอกยอด  และดอกข้างเจริญเติบโตตอไป่ ซึ่งดอกยอดจะตัดขายได้ก้อนเป็น
ชุดแรก และดอกข้าง ๆ จะตามมาเป็นชุด ๆ ตัดได้ทุก วันเว้นวันตอเนื่องไปนาน 45-50 วัน จึงต้องมีการ
ใสปุ๋ยให้ทุก ๆ 10 วัน และถ้าดูแลได้ถูกต้องเหมาะสมจะได้ท้ัง คุณภาพ และปริมาณตอเนื่องกนยาวนาน
จนเกนคุ้มถ้าปลูกเป็นไม้กระถางไมจ าเป็นต้องแตงดอกข้างออก ควรปล่อยให้ดอกข้างเจริญเติบโตตอไป่ 
ซึ่งจะได้ ดอกยอดขนาดใหญ่เป็นหลัก 8 ดอก และกอกข้างมีขนาดลดหล่ันและทยอยบาน ท าให้ดูมี
ชีวิตชีวาและวาประดับได้ประมาณ1เดือน 

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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2.9 กำรเด็ดยอด  

เป็นการเด็ดเอาสวนยอดออกให้เหลือใบจริงติดไว้กบต้นเพียง 4 คู (8 ใบ) เพื่อกระตุ้นให้มีการ
แตกกงข้าง พร้อม ๆ ก้น 8 กง กล่าวคือเมื่อดาวเรืองอายุประมาณ 23-25 วันนับจากวันเพาะเมล็ด มีใบ
จริงประมาณ 5-6 คู จึงจะท า การเด็ดยอด  การเด็ดยอดท่ีถูกต้อง ท าได้โดยใช้นิ้วชีและนิวกลางของมือ
ซ้ายคีบใบหน้าของใบคูบนสุด(คูท่ี 4 จากสวนล่าง ของต้น) ขณะเดียวกันใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วนางคีบใบ
หลัง ถางออกเบา ๆ สวนมือขวา  ใช้เฉพาะนิ้วชีกบนิ้วหัวแม่มือ  รวบโคนของยอดดาวเรืองในสวนท่ีจะเด็ด
ออกไว้ให้แน่น คอย ๆ เหนี่ยวลงข้าง ๆ อย่างช้า ๆ จนในท่ีสุดสวนท่ีต้องการ เด็ดออกจะหลุดติดมือออกมา
ท้ังหมด สังเกตได้จากรอยบุ๋มลึกลงไปตรงโคนใบคูบนสุด ควรเด็ดยอดในตอนเช้าขณะ ต้นดาวเรืองอวบน า
จะท าได้สะดวกและย้ายปลูกในเย็นวันเดียวกัน 

2.10 กำรดูแลรักษำดอกดำวเรือง  

2.10.1 หลังจากย้ายปลูกลงแปลงครบ 10 วันหรือสังเกตจากดาวเรืองมีใบจริงจ านวน 3 คู่ ให้เด็ด
ยอดดาวเรืองออก เพื่อให้เกิดการแตกของกิ่งข้างของดาวเรือง โดยวิธีการเด็ดยอดคือ ใช้นิ้วช้ีและนิ้วโป้ง
จับตรงโคนของยอดดาวเรือง ยอดบนสุด แล้วเด็ดยอดออกพยายามเด็ดยอดให้ชิดโคนยอดและให้ยอด
หลุดอย่าให้เกิดบาดแผลจาก การเด็ดยอด (การเด็ดยอดดาวเรืองควรเด็ดยอดในช่วงเช้าเนื่องจากดาวเรือง
จะอวบน้ าอยู่ และหลังจากเด็ดยอดควรพ่นยาป้องกันก าจัดเช้ือรากลุ่ม ไดเทน 

2.10.2 หลังจากเด็ดยอดแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-0-0 อัตรา 2 กรัม (1 ช้อนชา) ต่อต้น โดยหว่านปุ๋ย
รอบโคนต้นห่างจากโคนต้นประมาณ 20 ซม. (หนึ่งฝามือ) พร้อมกับพูนโคนและก าจัดวัชพืช       (ในช่วง
นี้หากเป็นฤดูฝนให้เริ่มท าค้างส าหรับป้องกันต้นดาวเรืองล้ม เพราะหากท าค้างดาวเรืองเกินไปจากช่วงนี้ไป
รากของดาวเรืองจะเจริญเติบโตมาก จะท าให้ในการท าไม้หลักปักค้างดาวเรือง โดนใส่รากดาวเรือง 

2.10.3 หลังจากย้ายปลูก 35-40 วัน (เริ่มเห็นตุ่มดอก) ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-0-0 อัตรา 2 กรัม        
(1 ช้อนชา) ต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กรัม (ครึ่งช้อนชาต่อต้น) โดยหว่านปุ๋ยรอบโคนต้นห่าง
จากโคนต้นประมาณ 20 ซม. (หนึ่งฝามือ) พร้อมกับพูนโคนและก าจัดวัชพืช ในกรณีท่ีต้องใช้ปุ๋ยสองสูตร
รวมกันให้ผสมก่อนแล้วค่อยใส่ลงในแปลงเช่น ผสมปุ๋ย 15-0-0 อัตรา 1,000 กรัม (1 กิโลกรัม) รวมกับปุ๋ย
สูตร 0-0-16 อัตรา 500 กรัม (ครึ่งกิโลกรัม) สามารถน าไปใช้กับต้นดาวเรืองได้ท้ังหมด 500 ต้น            
ต้นละ 3 กรัมในกรณีท่ีไม่สามารถหาปุ๋ยสูตร 15-0-0 หรือ 0-0-60 ได้ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ        
16-16-16 แทนโดยใช้ในอัตรา 3 กรัม (ครึ่งช้อนโต๊ะ) ต่อต้นท้ังสองระยะ หลังการให้ปุ๋ยจะต้องให้น้ าตาม
ทุกครั้งเสมอ 

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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2.10.4 การพ่นปุ๋ยทางใบและอาหารเสริม ช่วงหลังจากย้ายปลูก 35-40 วัน (ช่วงเป็นตุ่มดอก) ให้
เริ่มพ่นอาหารเสริมพวก แคลเซียม – โบรอน และอาหารเสริมต่างๆ ยกเว้นธาตุอาหารเสริมกลุ่มท่ีเป็นธาตุ
เหล็ก (Fe) โดยพ่นทุกๆ 3-4 วันก่อนท่ีตุ่มดอกจะเริ่มเห็นสีดอก ช่วงหลังจากย้ายปลูกแล้วประมาณ       
70-75 วัน (เก็บดอกแล้วประมาณ 3-4 มีด) ให้พ่นปุ๋ยทางใบสูตร 2:2:3 (N:P:K) เช่นปุ๋ยทางใบสูตร 
20:20:30 โดยพ่นทุก 5-7 วันประมาณ 2-3 ครั้ง หลังจากพ่นครั้งแรก 

2.11 สรรพคุณของดำวเรือง 

กินใบ : รสชุ่มเย็น มีกล่ินฉุน ใช้แก้ฝีฝักบัว ฝีพุพอง เด็กเป็นตานขโมย ตุ่มมีหนอง บวมอักเสบ
โดยไม่รู้สาเหตุ        

ช่อดอก : รสขม ฉุนเล็กน้อย ใช้กล่อมตับ ขับร้อน ละลายเสมหะ แก้เวียนศีรษะ ตาเจ็บ ไอหวัด    
ไอกรน  หลอดลมอักเสบ เต้านมอักเสบ คามทูม เรียกเนื้อ ท าให้แผลหายเร็วขึ้น และแก้ปวดฟัน                                                                                                                                                                             
ต ำรับยำ 
  1. แก้ไอกรน  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 (paris petiolate Bak. Ex. Forb.) แห้งและดอก
สายน้ าฝ้ึง (Lonicera japonica Thunb) แห้งอย่างละเท่า ๆ กัน บดเป็นผงผสมน้ าส้มสายชูทาบริเวณท่ี
เป็น 
  4. แก้ปวดฟัน ตาเจ็บ ใช้ช่อดอกแห้ง 10 กรัม ต้มน้ า 

2.12 กำรใช้ประโยชน์จำกดอกดำวเรือง 

2.12.1 ปลูกประดับเพื่อควำมสวยงำมดาวเรืองเป็นได้ดอกท่ีมีความ สวยงาม กลีบดอกสีเหลือง
เรียงอัดกันแน่น และมีอายุการใช้งานนาน ดังนัน้จึงเหมาะ ส าหรับปลูกเพื่อประดับอาคารบ้านเรือนและ 
สถานท่ีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินตา สบายใจ 

 2.12.2 ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรป้องกันแมลง เนื่องจากดาวเรืองเป็นสารท่ีมีกล่ิน เหม็น 
(ฉุน) แมลงไม่ชอบ จึงสามารถใช้เป็น เกราะป้องกันแมลงให้แก่พืชอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้รากของดาวเรือง
ยังมีสารชนิดหนึ่ง ท่ีช่วยลดปริมาณไส้เดือนฝอยในดินได้ 
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2.12.3 ปลูกเพื่อจ ำหน่ำย 
2.12.4 ใช้ท ำพวงมำลัย ปัจจุบันนิยมน าดาวเรืองมาร้อยพวงมาลัยกันมาก ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัย

ไหว้พระ หรือพวงมาลัยส าหรับ คล้องคอในงานพิธีต่าง ๆ การตัดดอกดาวเรือง ส าหรับใช้ประโยชน์ในด้าน
นี้จะต้องให้มีก้านดอกส้ัน หรือเหลือเฉพาะดอก 
 2.12.5 ใช้ปักแจกัน เนื่องจากดาวเรือง เป็นไม้ดอกท่ีมีลักษณะกลมเรียงตัวกันแน่นเป็น ระเบียบ
และมีสีสันสวยงาม จึงมีคนนิยมน ามา ปักแจกันมาก ไม่ว่าจะเป็นแจกันต้ังตามโต๊ะ รับแขก ตามหิ้งพระ 
หรือแจกันประกอบ โต๊ะหมู่บูชา การตัดดอกดาวเรืองเพื่อน ามา ปักแจกันนี้ควรตัดให้มีก้านดอกยาว
ประมาณ 18 - 20 นิ้ว มัดดอกดาวเรืองเป็นก า ๆ แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อเพื่อให้ดอกดาวเรืองคง
ความสดอยู่ได้นาน ๆ 
  2.12.6 กำรปลูกลงกระถำงหรือถุงเพื่อประดับอำคำรสถำนที่ ปัจจุบันมีการน ากระถางหรือถุง
ดาวเรืองมาประดับอาคาร สถานท่ีกันมากขึ้น เพราะสามารถใช้ประดับ ไว้เป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นงาน
พิธีต่าง ๆ เช่น งานนิทรรศการ งานพระราชทาน ปริญญาบัตร หรือแม้แต่งานพิธีตามอาคาร บ้านเรือน 
การปลูกดาวเรืองเพื่อใช้ประโยชน์ ในด้านนี้ก็เหมือนกับการปลูกดาวเรือง โดยท่ัวไป เพียงแต่เป็นการปลูก
ลงในกระถาง หรือถุง แทนท่ีจะปลูกลงในแปลงดอก ดาวเรืองเริ่มบานก็น าไปใช้ประโยชน์หรือ จ าหน่ายได้ 
  2.12.7 จ ำหน่ำยให้กับโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์ เนื่องจากดาวเรืองเป็นพืชท่ีมี สารแซนโธฟีล 
(Xanthophyll) สูง เมื่อตากให้แห้งจะสามารถน าไปเป็นส่วนผสม อาหารสัตว์ได้ดี โดยเฉพาะอาหารของ
ไก่ไข่ จะท าให้ไข่แดงมีสีแดงสดใสน่ากินยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพันธุ์ที่มีดอกสีส้มแดง 
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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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2.13 แมลงศัตรูส ำคัญของดำวเรือง 

2.13.1 เพลี้ยไฟ 

 

 

 

 
 

ภำพประกอบที่ 2 เพล้ียไฟ 
ที่มำ : http://www.doa.go.th/pibai/pibai/n14/v_6-july/borkor1.gif 

เพล้ียไฟจะเข้าท าลายและดูดกินน้ าเล้ียงท่ียอดอ่อน ท าให้ใบหงิกงอแล้วห่อขึ้นไม่ แตกใบใหม่ จะ
เห็นมีรอยขีดตามใบหรือกลีบเล้ียงของดอก จะพบเห็นมากในตอนกลางวัน ตัวเรียวเล็ก สีน้ าตาล ส่วนมาก
พบใต้ใบ ใช้สารเคมีพ่นก าจัดเพล้ียไฟทุกๆ 5-7 วัน หากระบาดมากทุกๆ 2-3 วัน โดยมากในช่วงหลังฝน
ตก ท่ีมีความช้ืนสูง และอากาศร้อนอบอ้าว ควรฉีดพ่นในช่วงสาย และช่วงบ่าย หลีกเล่ียงการฉีดพ่นยา
ในช่วงท่ีมีอากาศร้อนจัด เพราะตัวยาบางชนิดจะท าให้ใบไหม้ได้ (มีระบาดในช่วงหลังเด็ดยอด  

2.13.2 หนอนชอนใบ 

 

 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบที่ 3 หนอนชอนใบ 
ที่มำ :http://cn.lnwfile.com/iz9ojc.jpg 

http://www.doa.go.th/pibai/pibai/n14/v_6-july/borkor1.gif
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNnMDg7fTPAhVJQo8KHeprDmMQjRwIBw&url=http://www.doa.go.th/pibai/pibai/n14/v_6-july/borkor.html&psig=AFQjCNGUhg-JnthXY67ypG8D1bhoc8E6vg&ust=1477447149173268
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  หนอนชอนใบจะเข้าท าลายใบอ่อน ตัวหนอนท่ีฟักจากไข่ไชชอนเป็นทางยาวหรือ สร้างอุโมงค์กัด
กินและขับถ่ายอยู่ภายในใบท่ีถูกท าลายจะแสดงลักษณะแคระแกรน บิดเบี้ยมีสารเคมีหลายชนิดท่ีใช้
ส าหรับป้องกันก าจัดหนอนชอนใบ แต่ช่วงเวลาพ่นสารเคมีส าหรับก าจัดหนอนชอนใบจะต้องกระท าในช่วง 
6 โมงถึง 9 โมงเช้าเท่านั้น หากเกษตรกรพ่นในช่วงเวลาอื่นๆ สารเคมีจะไม่มีผลในการท าลาย         
ระบาดในช่วงท่ีย้ายปลูกใหม่ๆ ก่อนเด็ดยอด 

2.13.4 หนอนกัดใบและหนอนผีเสื้อ 

 
 
 
 
 
 
 

         ภำพประกอบที่ 4 หนอนกัดใบ และหนอนผีเส้ือ 
ที่มำ : http://www.oknation.net/blog/home/album_data/432/54432/album 

 
หนอนจะกัดกินดอกจนกลีบดอกร่วงเสียหาย เข้าท าลายในขณะทีดอกเริ่มบาน หนอนเหล่านี้เป็น

ตัวอ่อนของผีเส้ือกลางคืน ดังนั้นนิสัยการออกหากินจะเป็นช่วงเวลากลางคืน การใช้สารเคมีชนิดถูกตัว
ตายจะมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมมี 2 เวลาคือ ใกล้ช่วงเช้าประมาณตี 2 หรือทุกๆเช้าช่วง 
6 โมงถึง 7 โมง เช้า หรือ 1 ทุ่ม ถึง 3 ทุ่ม จะเหมาะสมกว่า หนอนกัดใบ และหนอนผีเส้ือจะมีการขยาย
พื้นท่ีหา กินจากจุดศูนย์กลาง และเคล่ือนย้ายไปตามท่ีอื่นๆ ท่ีมีอาหาร (ใบ ล าต้น ดอก) ดังนั้นเรา อาจพ่น
เป็นจุด หรือพ่นรอบๆพื้นท่ีเสียหาย และมีการตรวจสอบทุกระยะ หากการท าลาย ยังมีอยู่จ าเป็นต้องฉีด
ซ้ าอีกครั้งหนึ่ง (ระบาดในช่วงตุ่มดอก) 

 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwo-HJ7vTPAhWIpY8KHfn7CKwQjRwIBw&url=http://www.oknation.net/blog/loongchat/2011/05/06/entry-1&bvm=bv.136593572,d.c2I&psig=AFQjCNFF6frV3gRULAcCcusVrIW69H2y_A&ust=1477447384429975
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2.12 งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

กชพรรณ  วงค์เจริญ, (2556) การศึกษาปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพท่ีใช้ในการผลิตผักปลอดสารพิษ

จังหวัดกาฬสินธุ์มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาค้นคว้าและส ารวจการผลิตน้าหมักชีวภาพในการ

ผลิตผักปลอดสารพิษ 2) ศึกษาเปรียบเทียบสูตรปุ๋ยน้าหมักชีวภาพท่ีเหมาะสมกับการผลิตผักปลอด

สารพิษสาหรับผักคะน้าและผักกวางตุ้งโดยวางแผนการทดลองแบบ 2x7 Factorial in Completely 

Randomized Design โดยเปรียบเทียบสูตรปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพจานวน 7 สูตรผลการศึกษาพบว่าสูตรปุ๋ย

น้ าหมักชีวภาพท่ีเหมาะสมในการผลิตผักคะน้าและผักกวางตุ้งคือสูตรท่ี 1 ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพจากเศษผัก  

(เศษผัก : กากน้าตาล ; 3 : 1) โดยคะน้ามีการเจริญเติบโตท้ังด้านความสูงจานวนใบและเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของลาต้นของคะน้าเฉล่ียครั้งสุดท้ายดีท่ีสุดคือ 17.63 เซนติเมตร 6 ใบต่อต้นและ 0.47 เซนติเมตรตามลา

ดับและผักกวางตุ้งมีการเจริญเติบโตท้ังด้านความสูงจานวนใบและเส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นของกวางตุ้ง

เฉล่ียครั้งสุดท้ายดีท่ีสุดคือ 16.93 เซนติเมตร 6.33 ใบต่อต้นและ 0.51 เซนติเมตรตามลาดับรองลงมาคือ

สูตรท่ี 4 ส่วนผักคะน้าและผักกวางตุ้งท่ีไม่ใส่ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพสูตรท่ี 7 (Control) มีการเจริญเติบโตท้ัง

ด้านความสูงจานวนใบและเส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นของคะน้าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 

ฆ้อง  ชัยคงดี, ยรรยงค ์ อินทร์ม่วง (2553) การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของคะน้าท่ีปลูกในดินเค็มการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดินเค็มและปริมาณ
แบคทีเรียชอบเค็มท่ีอาศัยอยู่ในดินเค็มเมื่อทดลองน าน้ าหมักชีวภาพ 4 ชนิดใช้รดเพื่อปรับปรุงดินเค็มใน  
3 ช่วงเวลาต่างกันออกแบบการวิจัยเป็น 4 x 3 factorial design ชนิดน้ าหมักชีวภาพท่ีใช้ปรับปรุงดินเค็ม
คือแบคทีเรียกลุ่มผลิตกรดแลคติกขยะอินทรีย์หอยเชอรี่และน้ าหมักสูตรผสมและช่วงระยะเวลาการรดน้ า
หมักชีวภาพในดินเค็มคือรดทุก 2, 4 และ 8 วันโดยมีกลุ่มควบคุมเป็นดินเค็มท่ีไม่ใส่น้ าหมักและดินเค็มท่ี
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 เป็นกลุ่มเปรียบเทียบผลการทดลองพบว่าค่าเฉล่ียความสูงและจ านวนใบของคะน้า
ท่ีปลูกในดินเค็มใช้น้ าหมักขยะอินทรีย์รดทุก  4 วันมีค่ามากท่ีสุด (p<0.05)  ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
19.00±2.38 เซนติเมตรและ 7.58±1.62 ใบตามล าดับด้านน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของคะน้าท่ีปลูกดิน
เค็มท่ีใช้ปุ๋ยเคมีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (p<0.05) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 9.55±3.89 กรัมและ 0.86±2.28 กรัม
ตามล าดับส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นคะน้าในทุกชุดการทดลองมีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และ
พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมกันระหว่างประเภทของน้ าหมักชีวภาพกับช่วงระยะเวลาในการรดน้ าหมักต่อความ
สูงเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นจ านวนใบน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง (p>0.05) ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
เคมีของดินเค็มพบว่าค่าเฉล่ีย pH, K และ SAR ของดินเค็มท่ีใช้น้ าหมักขยะอินทรีย์ท่ีรดทุก 2 วันมีค่ามาก
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ท่ีสุด (p<0.05) เท่ากับ 4.80±0.11, 542.72±388.26 ppm และ 7.85±2.90 meq/L ตามล าดับไม่มี
อิทธิพลร่วมกันระหว่างปัจจัยประเภทของน้ าหมักชีวภาพกับช่วงระยะเวลารดน้ าหมักต่อการเปล่ียนแปลง
คุณสมบัติทางเคมีของดินเค็ม (p>0.05) ยกเว้นค่า SAR ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียชอบเค็มพบว่า
ในช่วงระยะเวลา 0, 9, 17 และ 25 วันของการปลูกคะน้ามีจ านวนแบคทีเรียชอบเค็มเฉล่ียแตกต่างกัน 
(p<0.05) แต่เมื่อถึงระยะเวลา 33 วันมีจ านวนเฉล่ียไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และพบว่าดินท่ีใช้น้ าหมัก
ขยะอินทรีย์รดทุก 4 วันมีจ านวนแบคทีเรียชอบเค็มเฉล่ียลดลงมากท่ีสุดไม่พบอิทธิพลร่วมกันระหว่าง
ปัจจัยประเภทของน้ าหมักชีวภาพกับช่วงระยะเวลาต่อจ านวนแบคทีเรียชอบเค็ม (p>0.05) 

ประวัติ  บัวศรี, ประชุม  พรเลำห์ ประเสริฐและธีรยุทธ  อุดมพร (2553) การวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยเชิงทดลองแบบ factorial in CRD(4x5) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนและระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ในการท าน้ าหมักชีวภาพท่ีผลิตจากหอยเชอรี่และศึกษาประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพท่ีผลิตจากหอย
เชอรี่ใช้อัตราส่วนท่ีต่างกัน 4 อัตราส่วนได้แก่อัตราส่วนหอยเชอรี่บดพร้อมเปลือก : กากน้ าตาล  : พด. 2 
0 : 3 : 1 (control) , 2 : 3 : 1 , 3 : 3 : 1และ 4 : 3 : 1 หมักท่ีระยะเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์และ
ทดสอบประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพด้วยการปลูกถั่วเขียวโดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุดคือ 1. ไม่
ใส่น้ าหมักชีวภาพ (control) 2. ใช้อัตราส่วน 1 : 1,000 และ 3. ใช้อัตราส่วน 1 : 2,000 ตรวจวัดการ
เจริญเติบโตของถั่วเขียวในด้านความสูงและน้ าหนักทุก 5 วันสถิติท่ีใช้คือ One-way ANOVA และ Two-
way ANOVA ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วน 3:3:1 หมักท่ีระยะเวลา 2 สัปดาห์ให้ปริมาณธาตุอาหารหลัก
สูงสุดคือไนโตรเจน 0.65 ฟอสฟอรัส 0.11 และโพแทสเซียม 2.09 ตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ
ธาตุอาหารหลักในแต่ละอัตราส่วนและระยะเวลาในการท าน้ าหมักชีวภาพด้วยสถิติ Two-way ANOVA 
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.05) ในด้านประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพท่ีท าให้ถั่ว
เขียวเจริญดีท่ีสุดคือใช้น้ าหมักชีวภาพอัตราส่วน 1:1,000 รองลงมาคืออัตราส่วน 1:2,000 และกลุ่ม
ควบคุมตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการเจริญเติบโตและอัตราส่วนด้วยสถิติ  One-way 
ANOVA พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยสรุปน้ าหมักชีวภาพท่ีอัตราส่วน  
3:3:1และท าการหมักท่ีระยะเวลา 2 สัปดาห์ให้ปริมาณธาตุอาหารหลักสูงท่ีสุดส่วนการน าน้ าหมักชีวภาพ
ไปใช้อัตราส่วนการเจือจาง 1:1,000 เป็นอัตราส่วนท่ีดีท่ีสุดในการน าไปประยุกต์ใช้เพราะท าให้ถั่วเขียว
เจริญเติบโต 

พิสมัย  โพธิ์ศรี  วิชัย  สุทธิธรรม และนฤมล  วชิรปัทมำ, (2551) จากการศึกษาผลของน้ า
สกัดชีวภาพท่ีมี ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของถั่ว เหลืองฝักสดเดือนตุลาคม  2549                
ถึงเดือนพฤษภาคม 2550 โดยรดด้วยน้ าทุกวันและรดด้วยปุ๋ยเคมี 2 ครั้งต่อสัปดาห์, น้ าสกัดชีวภาพ
ผักกวางตุ้งหรือปลาป่นต่อน้ าท่ีอัตราส่วน 1:500 (โดยปริมาตร) และน้ าสกัดชีวภาพผักกวางตุ้งหรือปลาป่น
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ต่อน้ าท่ีอัตราส่วน 1:500 (โดยปริมาตร)ร่วมกับปุ๋ยเคมีสัปดาห์ละ 2 ครั้งวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 
6 ส่ิงทดลองจ านวน 3 ซ้ าจากผลการทดลองพบว่าความสูงของต้นน้ าหนักสดและแห้งของต้นไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติส่วนน้ าหนักสดและแห้งในเมล็ดพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดย
ต้นท่ีรดด้วยปุ๋ยเคมีมีน้ าหนักสดและแห้งในเมล็ดสูงสุด (60.22) และ 18.67 กรัมตามล าดับส าหรับปริมาณ
ธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในต้นตลอดจนปริมาณธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมในเมล็ด
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติแต่พบว่าปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในเมล็ดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติโดยต้นท่ีรดด้วยน้ าสกัดชีวภาพผักกวางตุ้งต่อน้ าท่ีอัตราส่วน 1:500 ร่วมกับปุ๋ยเคมีมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสสูงสุด (0.22 %w/w) 

ศรันยำ  คุ้มปลี และสุรพงษ์  (2555) ด ารงกิตติกุลศึกษาผลของการใช้น้ าหมักชีวภาพผลไม้แช่
เมล็ดพันธุ์ท่ีมีต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์พริกพันธุ์จินดาด าวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์และจัดส่ิง
ทดลองแบบแฟคทอเรียลโดยให้อัตราส่วนน้ าหมักชีวภาพผลไม้ต่อน้ ากล่ันท่ีใช้แช่เมล็ดพันธุ์ก่อนเพาะเป็น
ปัจจัยท่ี 1 ประกอบด้วยอัตราส่วน 250:1 500:1 750:1 1000:1 และ 0:1 (น้ ากล่ัน) และระยะเวลาในการ
แช่เมล็ดพันธุ์พริกเป็นปัจจัยท่ี 2 ประกอบด้วยแช่เมล็ดเป็นเวลา 6 9 และ 12 ช่ัวโมงตามล าดับน าเมล็ด
พันธุ์พริก ท่ีผ่านการแช่น้ าหมักชีวภาพผลไม้แล้วไปท าการทดสอบความงอกของเมล็ดด้วยวิธี                 
top of paper ความงอกในสภาพแปลงดัชนีการงอกการเจริญเติบโตของต้นกล้าและอัตราการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าจ านวน 4 ซ้ าซ้ าละ 100 เมล็ดพบว่าการใช้น้ าหมักชีวภาพผลไม้อัตราส่วนต่างกัน
แช่เมล็ดพันธุ์พริกก่อนเพาะมีผลท าให้ความงอกของเมล็ดพันธุ์จ านวนต้นกล้าผิดปกติและเมล็ดตายดัชนี
การงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าแตกต่างกันทางสถิติโดยการใช้น้ าหมักชีวภาพผลไม้ต่อน้ า
อัตราส่วน 750:1 ท าให้เมล็ดพันธุ์พริกจินดาด ามีความงอกและดัชนีการงอกสูงท่ีสุดและมีจ านวนต้นกล้า
ผิดปกติและเมล็ดตายน้อยท่ีสุดแต่ไม่มีผลท าให้ความงอกในสภาพแปลงจ านวนเมล็ดสดไม่งอกและอัตรา
การเจริญเติบโตของต้นกล้ามีค่าแตกต่างกันทางสถิติส่วนระยะเวลาแช่เมล็ดพันธุ์ที่ต่างกันมีผลท าให้ความ
งอกในสภาพแปลงค่าดัชนีการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
โดยการแช่เมล็ดพริกในน้ าหมักชีวภาพผลไม้เป็นเวลา 9 ช่ัวโมงมีผลท าให้เมล็ดพันธุ์พริกมีความงอกใน
สภาพแปลงและการเจริญเติบโตของต้นกล้าสูงท่ีสุดขณะท่ีการแช่เมล็ดพันธุ์นาน  12 ช่ัวโมงท าให้เมล็ด
พันธุ์มีดัชนีการงอกสูงท่ีสุดและพบอิทธิพลร่วมระหว่างท้ังสองปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าเท่านั้น 
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บทท่ี 3 

อุปกรณ์และวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 

3.1 อุปกรณ์กำรทดลอง 

 1. กระถาง 

 2. ตราช่ัง 

 3. ไม้บรรทัด ปากากา 

 4. สมุดจดบันทึก 

 5. กล้องถ่ายรูป 

 4. ป้ายช่ือ 

 5. ไม้ส าหรับดามต้น 

 6. ตลับเมตร 

 7. ถาดหลุม 

 8. มีด 

 9. กรรไกล 

3.2 วัสดุที่ใช้ในกำรทดลอง 

1. ต้นดาวเรืองจ านวน 48 ต้น        6. .เมล็ดพันธุ์ MAR 337ศรีสยาม โกสด์ 

2. หมักจากหอยเชอรี่      7. กากกาแฟ 

3. น้ าหมักจากใบสาบเสือ     8. ดินร่วน 

4. น้ าหมักจากกากกาแฟ    9. ปุ๋ยคอก 

5. แกลบดิบ 
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3.3 กำรวำงแผนกำรทดลอง 

การศึกษาผลของน้ าหมักปุ๋ยชีวภาพ จากหอยเชอรี่ ใบสาบเสือ แลกากกาแฟ ต่อการเจริญเติบโต

ของดอกดาวเรือง  เป็นการทดลองท่ีมีแผนแบบ สุ่มอย่ างสมบูรณ์ (Completely Randomized 

Design:CRD) จ านวน 4 ซ้ า โดยมี 16 หน่วยการทดลอง ดังนี้  

       T1. ไม่ใช้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

 T2. ใส่น้ าหมักปุ๋ยชีวภาพจากหอยเชอรี่อัตรา 5 มล./ น้ า2ลิตร 

 T3.ใส่น้ าหมักปุ๋ยชีวภาพจากใบสาบเสืออัตรา 5 มล. / น้ า2ลิตร 

 T4. ใส่น้ าหมักปุ๋ยชีวภาพจากกากกาแฟอัตรา 5 มล./ น้ า2ลิตร 

3.4 แผนผังกำรทดลอง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1R1 T2R1 T3R1 T4R1 

T1R2 T2R2 T3R2 T4R2 

T1R3 T4R3 T3R3 T2R3 

T1R4 T3R4 T2R4 T4R4 
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3.5 ผลกำรวิเครำะห์ดิน 

 
ชนิดของปุ๋ย 

 
ค่ำ pH 

 

 
pH Metev. 

 
1. ไม่ใส่ปุ๋ยหมัก 

 
6.5 

 
0.5 

 
2. น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ 

 
4.6 

 
0.5 

 
3. น้ าหมักชีวภาพจากใบสาบเสือ 

 
6.5 

 
0.5 

 
4. น้ าหมักชีวภาพจากกากกาแฟ 

 
6.0 

 
0.5 

  

3.6 ขั้นตอนกำรใส่น้ ำหมัก 

 3.6.1 น้ าหมักหอยเชอรี่อัตรา 5 มล. /น้ า 2 ลิตร 

3.6.2 น้ าหมักใบสาบเสืออัตรา 5 มล. /น้ า 2 ลิตร 

3.6.3 น้ าหมักกากกาแฟอัตรา 5 มล. /น้ า 2 ลิตร 

3.7 กำรเตรียมดินปลูก 

3.7.1 น าดินปลูกมาช่ังในอัตรา 500 กรัม 

3.7.2 น าปุ๋ยคอกมาช่ังในอัตรา 250 กรัม 

3.7.3 น าแกลบดิบมาช่ังในอัตรา 250 กรัม 

3.7.4 แล้วน าดินปลูก, ปุ๋ยคอก, แกลบดิบ มาผสมเข้ารวมกัน 

3.7.5 แล้วน ามาลงกระถาง แล้วจัดเรียงตาม ทรีตเมนต์ ท่ีก าหนด 

3.8 กำรเพำะกล้ำ 

3.8.1 เตรียมเมล็ดพันธุ์ MAR 337ศรีสยาม โกสด์  
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3.8.2 น าถาดหลุดท่ีเตรียมไว้ส าหรับการเพาะ และใส่ดินลงในถาดหลุม 

3.8.3 น าเมล็ดมาปลูกโดยการวางเมล็ดเป็นแนวนอน 

3.8.5 น าดินมากลบมาเมล็ดบางๆ 

3.8.6 รดน้ าให้ชุ่มแล้วน าไปวางในท่ีพลางแสง 50% 

3.9 กำรย้ำยปลูก 

3.9.1 เมื่อต้นดาวเรืองมีอายุไม่เกิน 15 วัน หรือมจี านวนใบจริง 2-3 คู่ 

3.9.2 ใช้มีดปลายแหลมแคะต้นกล้าออกจากถาดหลุม  

3.9.3 น าต้นกล้าท่ีแคะ มาวางลงในกระถาง กระถางละ3ต้น 

3.9.4 ท าการกลบโคน แล้วรดน้ าให้ชุ่ม 

3.10 กำรดูแลรักษำต้นกล้ำ 

ระยะที่1 เป็นระยะที่ต้นกล้ำเร่ิมงอก หลังจากเพาะเมล็ดแล้ว 3-5 วัน ในระยะนี้ควรรักษา

ความช้ืนโดยการพ่นน้ า และน าไปท่ีพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ 

ระยะที่2 เป็นระยะใบเลี้ยงเร่ิมแผ่ โดยใช้เวลาจากระยะแรก 1-2 วัน ควรน าออกแดดจัดเพื่อ

ป้องกันไม่ให้ต้นกล้ายืดเข้าหาแสง ในช่วง 1-2 วันนี้ ควรรักษาความช้ืนไว้อยู่เนื่องจากต้นกล้ายังเล็ก เมื่อ

ต้นกล้าแข็งแรงควรปล่อยให้วัสดุผิวแห้งบ้าง เพื่อป้องกันโรคเน่าคอดิน และจะท าให้ต้นกล้าแข็งแรงกว่า

การให้น้ าตลอดเวลา ในระยะนี้ยังไม่ควรให้ปุ๋ยเนื่องจากต้นกล้ายังมีอาหารสะสมอยู่และในตัววัสดุเองยังมี

ธาตุอาหารไว้ในระดับหนึ่งแล้ว 

ระยะที่3 เป็นระยะเร่ิมมีใบจริง 1 คู่ เริ่มให้ปุ๋ยทางน้ า ควรหลีกเล่ียงปุ๋ยสูตร 46-0-0 หรือ        

ปุ๋ยยูเรีย เพราะจะท าให้ต้นกล้าอ่อนแอ ความช้ืนควรปล่อยให้ผิวหน้าวัสดุแห้ง แต่ต้นไม่เห่ียวจึงจะท าการ

รดน้ าหรือให้ปุ๋ยจนชุ่ม 

ระยะที่4 เป็นระยะที่เร่ิมมีใบจริง 2 คู่ เพิ่มการให้ปุ๋ย ความช้ืนเหมือนกัน 

3.11 กำรจัดกำรเพื่อให้ดอกดำวเรืองออกดอกต่อเนือ่ง 

10.1 ปลิดยอดต้นดาวเรืองเมื่อเริ่มแตกทรงพุ่มและออกตุ้มดอก 

10.2 รดน้ าสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดความชุ่มช้ืน 
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3.12 กำรเก็บข้อมูล 

 การเก็บข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลทีละต้น  โดยท าการวัดความสูงของล าต้น (ซม.) วัดการแตกพุ่ม

ของดอก (ซม.), วัดการติดตาของดอก (นับจ านวนตุ้มดอก), และวัดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก โดยท าการวัด

เก็บข้อมูลและความสูงของต้นดาวเรืองหลังปลูกท่ีอายุ 1 สัปดาห์หลังการย้ายปลูก 

3.13 ระยะเวลำและสถำนที่ท ำกำรทดลอง 

เริ่มด าเนินการทดลอง วันท่ี7 เดือนกันยายน 2559 ส้ินสุดในการทดลอง วันท่ี17 เดือน

พฤศจิกายน 2559 ณ บ้านพักอาจารย์อารยา มุสิกา  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

บุรีรัมย์ 31000 

3.14 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการทดลองโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์การทดลองท่ีมีแผนแบบสุ่มอย่าง

สมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS.16.0 
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บทท่ี 4 

ผลกำรวิจัย 
 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองพันธุ์ MAR 337ศรีสยาม โกลด์จากการ

ใช้น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ ใบสาบเสือ และกากกาแฟ เป็นวิเคราะห์การทดลองท่ีมีแผนแบบสุ่มอย่าง

สมบูรณ์ (Completely Randomized Design:CRD) มีจ านวนการทดลอง 5 ทรีตเมนต์ จ านวน 4 ซ้ า 

โดยมี 16 หน่วยการทดลอง ได้ผลการทดลองดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมักน้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ ใบสาบเสือ และกากกาแฟท่ีมี

ผลต่อปัจจัยด้านการเจริญเติบโตของดาวเรืองพันธุ์ MAR 337 ศรีสยามโกลด์ ท่ีระยะ 39, 46, 53 และ 60 

วัน 

 ตำรำงที่ 4.1 แสดงผลการศึกษาด้านการเจริญเติบโตในด้านความสูง (เซนติเมตร) ของต้น

ดาวเรืองพันธุ์ที่ปลูกโดยใช้น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ ใบสาบเสือ และกากกาแฟ 

 

กรรมวิธี ควำมสูงต้น (เซนติเมตร) 

39 วัน 46 วัน 53 วัน 60 วัน 

1.ไม่ใส่ปุ๋ยหมัก Control (T1) 32.83 36.58 38.66 43.58 

2.  ใส่น้ าหมักหอยเชอรี่ ปริมาณ 5

มล.ต่อน้ า 2 ลิตร (T2) 

36.64 38.56 40.66 44.80 

3.  ใส่น้ าหมักใบสาบเสือ ปริมาณ 5

มล.ต่อน้ า 2 ลิตร (T3) 

33.92 37.93 38.58 50.30 

4.  ใส่น้ าหมักกากกาแฟ ปริมาณ 5

มล. ต่อน้ า 2 ลิตร (T4) 

33.08 39.82 42.32 46.67 

F (test)                                                                                                                       ** ns * ns 

CV %                                                                                           10.02 13.73 15.38 14.05 
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หมำยเหตุ**=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01), *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ (p<0.05), ns= ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05) 

จำกตำรำงที่ 4.1 ความสูงของต้นดาวเรืองท่ีมีอายุ 39, 46, 53 และ 60 วัน หลังจากการ      

ปลิดยอด พบว่าการปลูกโดยกรรมวิธีท่ีใส่น้ าหมักต่างกัน ท้ัง 4 กรรมวิธี ได้แก่ น้ าหมักหอยเชอรี่5มล./น้ า 

2 ลิตร, น้ าหมักใบสาบเสือ 5 มล./น้ า 2 ลิตร,น้ าหมักกากกาแฟ5มล./น้ า 2 ลิตร. และไม่ใส่น้ าหมัก พบว่า

ในช่วงอายุ 39 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) แต่ในช่วงอายุ 53 วันมีความ

แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05), และช่วงอายุ 46 และ 60 วัน พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

ทางสถิติ (p>0.05) แต่มีแนวโน้มว่าการใส่น้ าหมักใบสาบเสือปริมาณ5มล.ต่อน้ า 2 ลิตร  (T3) มีค่าเฉล่ีย

ความสูงท่ีสุดคือ 50.30เซนติเมตร รองลงมาคือ น้ าหมักกากาแฟปริมาณ5มล.ต่อน้ า 2 ลิตร ,น้ าหมักหอย

เชอรี่ ปริมาณ5มล.ต่อน้ า 2 ลิตร (T2) มีค่าเฉล่ียความสูง 46.67 เซนติเมตร ใส่น้ าหมักหอยเชอรี่ ปริมาณ5

มล.ต่อน้ า 2 ลิตร (T2) มีความสูงเฉล่ีย 44.80 เซนติเมตร และไม่ใส่ปุ๋ยหมัก (T1) มีค่าเฉล่ียความสูงต่ าสุด 

43.58 เซนติเมตรตามล าดับ 

 

ตำรำงที ่4.2 แสดงขนาดความกว้างใบ(cm)ของต้นดาวเรืองพันธุ์ MAR 337ศรีสยามโกลด์ ท่ี

ระยะ 39, 46, 53 และ 60 วัน (ระยะการเจริญเติบโต) 

 

กรรมวิธี 

 

               ขนำดควำมกว้ำงใบ(เซนติเมตร) 

39 วัน 46 วัน 53 วัน 60 วัน 

1.ไม่ใส่ปุ๋ยหมัก Control (T1) 10.71 11.53 8.61 8.97 

2.  ใส่น้ าหมักหอยเชอรี่ ปริมาณ5มล. 

ต่อน้ า 2 ลิตร (T2) 

15.98 17.71 18.45 18.39 

3.  ใส่น้ าหมักใบสาบเสือ ปริมาณ5มล. 

ต่อน้ า 2 ลิตร (T3) 

15.64 17.41 17.96 18.06 

4.  ใส่น้ าหมักกากกาแฟ ปริมาณ5มล. 

ต่อน้ า 2 ลิตร (T4) 

   15.01 15.66 16.51 16.95 
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F (test)                                                                                                                       ns * ns ns 

CV %                                                                                           22.68 22.72 29.56 29.44 

 

หมำยเหตุ**=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01), *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ (p<0.05), ns= ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05) 

จำกตำรำงที่ 4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความกว้างใบท่ีมีอายุ 39, 46, 53 และ 60 วัน หลังจาก

การปลิดยอด พบว่าการปลูกโดยกรรมวิธีท่ีใส่น้ าหมักต่างกัน ท้ัง 4 กรรมวิธี น้ าหมักหอยเชอรี่5มล./     น้ า 

2 ลิตร,น้ าหมักใบสาบเสือ 5 มล./น้ า 2 ลิตร, น้ าหมักกากกาแฟ5มล./น้ า 2 ลิตร. และไม่ใส่น้ าหมัก พบว่า

ในช่วงอายุ 46 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05) และช่วงอายุ 39, 53และ 60 วัน พบว่าไม่มีความ

แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่มีแนวโน้มว่าการใส่น้ าหมักหอยเชอรี่ ปริมาณ5มล.ต่อน้ า 2 ลิตร (T2) มี

ค่าเฉล่ียเส้นผ่าศูนย์กลางความกว้างใบสูงสุด 18.39 เซนติเมตร รองลงมาคือ ใส่น้ าหมักใบสาบเสือ 

ปริมาณ5มล.ต่อน้ า 2 ลิตร (T3), ใส่น้ าหมักกากกาแฟ ปริมาณ5มล.ต่อน้ า 2 ลิตร (T4) มีค่าเฉล่ีย

เส้นผ่าศูนย์กลางความกว้างใบ 18.06 และ 16.95 เซนติเมตร ตามล าดับ และไม่ใส่ปุ๋ยหมัก (T1) มีค่าเฉล่ีย

เส้นผ่าศูนย์กลางความกว้างใบต่ าสุด 8.97 เซนติเมตร 

 

ตำรำงที ่4.3 แสดงจ านวนกิ่งแขนงของต้นดาวเรอืงพันธุ์ MAR 337 ศรีสยามโกลด์ ท่ีระยะ     

39, 46, 53 และ60 วัน (ระยะการเจริญเติบโต) 

 

กรรมวิธี 

 

ควำมยำวก่ิงแขนง (ก่ิง) 

39 วัน 46 วัน 53 วัน 60 วัน 

1.ไม่ใส่ปุ๋ยหมัก Control (T1) 7.54 8.20 9.31 9.64 

2.  ใส่น้ าหมักหอยเชอรี่ ปริมาณ5มล. 

ต่อน้ า 2 ลิตร (T2) 

13.31 15.76 

 

16.09 16.47 

3. ใส่น้ าหมักใบสาบเสือ ปริมาณ5มล. 12.74 14.50 14.77 15.15 
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ต่อน้ า 2 ลิตร (T3) 

4.  ใส่น้ าหมักกากกาแฟ ปริมาณ5มล. 

ต่อน้ า 2 ลิตร (T4) 

11.81 12.61 13.14 13.36 

F (test)                                                                                                                       ns * ns ns 

CV %                                                                                           23.88 25.86 22.80 22.55 

 

หมำยเหตุ**=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01), *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ (p<0.05), ns= ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05) 

จำกตำรำงที่ 4.3 จ านวนกิ่งแขนงของต้นดาวเรืองท่ีมีอายุ 39, 46, 53 และ 60 วัน หลังจากการ

ปลิดยอด พบว่าการปลูกโดยกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ยต่างกัน ท้ัง 4 กรรมวิธี ได้แก่ น้ าหมักหอยเชอรี่ 5 มล./น้ า 2

ลิตร,น้ าหมักใบสาบเสือ 5 มล.น้ า 2 ลิตร, น้ าหมักกากกาแฟ 5 มล./น้ า 2 ลิตร. และไม่ใส่น้ าหมัก พบว่า

ในช่วงอายุ 39,46,53 และ 60 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05) และในช่วงอายุ 60 วัน มีความ

แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) แต่มีแนวโน้มว่าการ.ใส่น้ าหมักหอยเชอรี่ ปริมาณ 5 มล.

ต่อน้ า 2 ลิตร (T2) มีจ านวนกิ่งแขนงสูงสุด 16.47 กิ่งรองลงมาคือ ใส่น้ าหมักใบสาบเสือ ปริมาณ 5 มล.ต่อ

น้ า 2 ลิตร (T3), .  ใส่น้ าหมักกากกาแฟ ปริมาณ5มล.ต่อน้ า 2 ลิตร (T4) มีจ านวนกิ่งแตกแขนงกิ่ง     

15.15 และ 13.36 กิ่ง ตามล าดับ และไม่ใส่ปุ๋ยหมัก (T1) มีจ านวนกิ่งแขนงต่ าสุด 9.64 กิ่ง 

 

ตำรำงที ่4.4 แสดงจ านวนการแตกกิ่งของต้นดาวเรืองพันธุ์ MAR 337ศรีสยามโกลด์ ท่ีระยะ 39, 

46, 53 และ60 วัน (ระยะการเจริญเติบโต) 

 

กรรมวิธี 

 

                    จ ำนวนกำรแตกก่ิง (ก่ิง) 

39 วัน 46 วัน 53 วัน 60 วัน 

1.ไม่ใส่ปุ๋ยหมัก Control (T1) 5.25 6.00 6.25 7.08 

2.  ใส่น้ าหมักหอยเชอรี่ ปริมาณ5มล. 

ต่อน้ า 2 ลิตร (T2) 

7.42 7.42 7.67 8.00 

3.  ใส่น้ าหมักใบสาบเสือ ปริมาณ5มล. 7.08 7.50 8.00 8.75 
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ต่อน้ า 2 ลิตร (T3) 

4.  ใส่น้ าหมักกากกาแฟ ปริมาณ5มล. 

ต่อน้ า 2 ลิตร (T4) 

6.58 7.33 8.08 8.42 

F (test)                                                                                                                       ns ns * ns 

CV %                                                                                           17.17 15.01 15.06 13.15 

หมำยเหตุ **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01), *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ (p<0.05), ns= ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05) 

จำกตำรำงที่ 4.4 จ านวนการแตกกิ่งของต้นดาวเรืองท่ีมีอายุ 39, 46, 53 และ 60 วัน หลังจาก

การปลิดยอด พบว่าการปลูกโดยกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ยต่างกัน ท้ัง  4 กรรมวิธี น้ าหมักหอยเชอรี่ 5 มล./น้ า       

2 ลิตร,น้ าหมักใบสาบเสือ 5 มล./น้ า 2 ลิตร, น้ าหมักกากกาแฟ 5 มล./น้ า 2 ลิตร. และไม่ใส่น้ าหมัก 

พบว่าในช่วงอายุ 53 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05) และช่วงอายุ 39,46 และ 60 วัน พบว่าไม่มี

ความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05)  แต่มีแนวโน้มว่าใส่น้ าหมักใบสาบเสือ ปริมาณ 5 มล.ต่อน้ า 2 ลิตร  

(T3) ปริมาณ 5 มล.ต่อน้ า 2 ลิตร (T4) มีจ านวนการแตกกิ่งสูงสุด 8.75 กิ่ง รองลงมาคือ ใส่น้ าหมักกาก

กาแฟ ปริมาณ 5 มล.ต่อน้ า 2 ลิตร, ( T4) ใส่น้ าหมักหอยเชอรี่ ปริมาณ 5 มล.ต่อน้ า 2 ลิตร (T2) มีจ านวน

การแตกกิ่ง 8.42 กิ่ง และ 8.00 กิ่ง ตามล าดับ และไม่ใส่ปุ๋ยหมัก (T1) มีจ านวนการแตกกิ่งต่ าสุด 7.08 กิ่ง 
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ตอนที่ 2 แสดงจ านวนกิ่งแขนงของต้นดาวเรืองพันธุ์ MAR 337ศรีสยามโกลด์ ท่ีระยะ 39, 46, 

53 และ60 วัน (ระยะการเจริญเติบโต)ท่ีระยะ 46 (ออกดอกรุ่นท่ี1) และ 60 วัน (ออกดอกรุ่นท่ี 2) 

ตำรำงที ่4.5 แสดงน้ าหนักสด (g) ของดอกดาวเรืองพันธุ์ MAR 337ศรีสยามโกลด์                    

ท่ีระยะ 46 และ 60 วัน (ระยะการเจริญเติบโต) 

กรรมวิธี 

 

น้ ำหนักสด (กรัม) 

46วัน 60 วัน 

1.ไม่ใส่ปุ๋ยหมัก Control (T1)  6.67 10.78 

2.  ใส่น้ าหมักหอยเชอรี่ ปริมาณ5มล. 

ต่อน้ า 2 ลิตร (T2) 

 10.04 11.85 

3.  ใส่น้ าหมักใบสาบเสือ ปริมาณ5มล. 

ต่อน้ า 2 ลิตร (T3) 

 9.88 9.56 

4.  ใส่น้ าหมักกากกาแฟ ปริมาณ5มล. 

ต่อน้ า 2 ลิตร (T4) 

 _ 10.99 

F (test)                                                                                                                        ** ** 

CV %                                                                                            71.88 74.19 

 

หมำยเหตุ **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01), *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ (p<0.05), ns= ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05) 

จำกตำรำงที่ 4.5 น้ าหนักสดของดอกดาวเรืองท่ีมีอายุ 46 และ 60 วัน หลังจากการปลิดยอด 

พบว่าการปลูกโดยกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ยต่างกัน ท้ัง 4 กรรมวิธี ได้แก่ น้ าหมักหอยเชอรี่5มล. / น้ า 2 ลิตร,      

น้ าหมักใบสาบเสือ 5 มล./น้ า 2 ลิตร, น้ าหมักกากกาแฟ5มล./ น้ า 2 ลิตร. และไม่ใส่น้ าหมัก พบว่าในช่วง

อายุ 46 และ 60 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า. ใส่น้ าหมักหอยเชอรี่ 

ปริมาณ 5 มล.ต่อน้ า 2 ลิตร (T2) มีน้ าหนักสดของดอกดาวเรืองสูงสุด 11.85 กรัม รองลงมาคือ ใส่น้ า

หมักกากกาแฟ ปริมาณ 5 มล.ต่อน้ า 2 ลิตร (T4) ,ไม่ใส่ปุ๋ยหมัก Control (T1) มีน้ าหนักสดของดอก
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ดาวเรือง 10.99 และ 10.78 กรัม ตามล าดับ และใส่น้ าหมักใบสาบเสือ ปริมาณ5มล.ต่อน้ า 2 ลิตร      

(T3) มีน้ าหนักสดของดอกดาวเรืองต่ าสุด 9.56 กรัม 

ตำรำงที ่4.6แสดงน้ าหนักแห้ง’ (g) ของดอกดาวเรืองพันธุ์ MAR 337 ศรีสยาม โกลด์ ท่ีระยะ  

46 และ 60 วัน (ระยะการเจริญเติบโต)   

กรรมวิธี 

 

น้ ำหนักแห้ง (กรัม) 

46วัน 60 วัน 

1.ไม่ใส่ปุ๋ยหมัก Control (T1)  0.59 0.96 

2.  ใส่น้ าหมักหอยเชอรี่ ปริมาณ5มล. 

ต่อน้ า 2 ลิตร (T2) 

 1.01 1.06 

3.  ใส่น้ าหมักใบสาบเสือ ปริมาณ5มล. 

ต่อน้ า 2 ลิตร (T3) 

 0.89 0.87 

4.  ใส่น้ าหมักกากกาแฟ ปริมาณ5มล. 

ต่อน้ า 2 ลิตร (T4) 

 _ 0.98 

F (test)                                                                                                                        * * 

CV %                                                                                            39.53 39.17 

หมำยเหตุ **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01), *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ (p<0.05), ns= ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05) 

จำกตำรำงที่ 4.6 น้ าหนักแห้งของดอกดาวเรืองท่ีมีอายุ 56 และ 60 วัน หลังจากการปลิดยอด 

พบว่าการปลูกโดยกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ยต่างกัน ท้ัง 4 กรรมวิธี ได้แก่ น้ าหมักหอยเชอรี่ 5 มล./ น้ า  2 ลิตร,    

น้ าหมักใบสาบเสือ5มล./ น้ า 2 ลิตร, น้ าหมักกากกาแฟ 5 มล./น้ า 2 ลิตร. และไม่ใส่น้ าหมัก พบว่าในช่วง

อายุ 46 และ 60 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05) แต่มีแนวโน้มว่าการ.  ใส่น้ าหมักหอยเชอรี่ 

ปริมาณ 5 มล.ต่อน้ า 2 ลิตร (T2) มีน้ าหนักแห้งของดอกดาวเรืองสูงสุด 1.06 กรัม รองลงมาคือใส่น้ าหมัก

กากกาแฟ ปริมาณ5มล.ต่อน้ า 2 ลิตร,ไม่ใส่ปุ๋ยหมัก Control (T1) (T3) มีน้ าหนักสดของดอกดาวเรือง 
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0.98 และ 0.96 กรัม ตามล าดับ และใส่น้ าหมักใบสาบเสือ ปริมาณ5มล.ต่อน้ า 2 ลิตร (T3) มีน้ าหนักแห้ง

ของดอกดาวเรืองต่ าสุด 0.87 กรมั 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรำยผลกำรทดลอง และข้อเสนอแนะ 

5.1.สรุปกำรทดลอง 

 ผลการทดลองด้านความสูง ,ความกว้างใบ,ความยาวแขนง ,จ านวนแขนง ของต้นดาวเรือง        

อายุ 32-60 วัน พบว่าความสูงท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ Treatment ท่ี 3 (น้ าหมักใบสาบเสือ) ค่าเฉล่ีย      

50.30 รองลงมา Treatment ท่ี 4 (น้ าหมักกากกาแฟ) ค่าเฉล่ีย 46.67 Treatment ท่ี 2 (น้ าหมักใบหอย

เชอรี่) ค่าเฉล่ีย 44.80 และ Treatment ท่ี 1 มีค่าเฉล่ียน้อยสุด (ไม่ใส่น้ าหมัก) มี่ค่าเฉล่ีย 43.58 

 ด้านความกว้างของใบ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ Treatment ท่ี 1 ,ท่ี 2 (น้ าหมักใบหอยเชอรี่) มีค่าเฉล่ีย

18.39 รองลงมาTreatment ท่ี 3 (น้ าหมักใบสาบเสือ)มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 18.06 Treatment ท่ี 4 (น้ าหมัก

กากกาแฟ)มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 16.95 และTreatment ท่ี 1 มีค่าเฉล่ียน้อยสุด(ไม่ใส่น้ าหมัก) มี่ค่าเฉล่ีย 8.97 

 ด้านความยาวแขนง ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ Treatment ท่ี 2 (น้ าหมักใบหอยเชอรี่)มีค่าเฉล่ียอยู่

ท่ี16.47 รองลงมาได้แก่ Treatment ท่ี3(น้ าหมักใบสาบเสือ)มีค่าเฉล่ีย 15.15 Treatment ท่ี 4 (น้ าหมัก

กากกาแฟ) 

มีค่าเฉล่ีย 13.36 และ Treatment ท่ี 1Treatment ท่ี 1 มีค่าเฉล่ียน้อยสุด(ไม่ใส่น้ าหมัก) มี่ค่าเฉล่ีย 9.64 

 ด้านจ านวนกิ่งค่าเฉล่ียสูงสุด คือ Treatment ท่ี 3 (น้ าหมักใบสาบเสือ)มี่ค่าเฉล่ีย8.75รองลงมา

Treatment ท่ี 4 (น้ าหมักกากกาแฟ)มี่ค่าเฉล่ีย8.42Treatment ท่ี2 (น้ าหมักใบหอยเชอรี่) ค่าเฉล่ีย8.00 

และTreatment ท่ี 1 มีค่าเฉล่ียน้อยสุด(ไม่ใส่น้ าหมัก) มี่ค่าเฉล่ีย7.08 

 ผลการทดลองด้านน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของต้นดาวเรือง ณ 46 และ 60 วัน พบว่า ด้าน

ของน้ าหนักสดมี่ค่าเฉล่ีย 11.54 มากท่ีสุด คือ Treatment ท่ี2 (น้ าหมักใบหอยเชอรี่)ค่าเฉล่ีย11.54 

รองลงมาได้แก่Treatment ท่ี4(น้ าหมักกากกาแฟ) ค่าเฉล่ีย10.99Treatment ท่ี1 มีค่าเฉล่ียน้อยสุด(ไม่ใส่

น้ าหมัก) มี่ค่าเฉล่ีย10.78 และ Treatment ท่ี3(น้ าหมักใบสาบเสือ)มี่ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 9.56 

 ด้านของน้ าหนักแห้งท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ Treatment ท่ี2 (น้ าหมักใบหอยเชอรี่)ค่าเฉล่ีย

1.06 รองลงมาได้แก่ Treatment ท่ี4(น้ าหมักกากกาแฟ) ค่าเฉล่ีย 0.98 Treatment ท่ี1 (ไม่ใส่น้ าหมัก) 

มี่ค่าเฉล่ีย 0.96 และ Treatment ท่ี3(น้ าหมักใบสาบเสือ)มี่ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ0.87 

5.2 อภิปรำยผลกำรทดลอง 
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 จากการทดลองดังนี้เป็นการศึกษาผลของการใช้น้ าหมักชีวภาพสูตรเพิ่มผลผลิตและน้ าหมัก

ชีวภาพสูตรก าจัดแมลง ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต  จะเห็นได้ว่าน้ าหมักชีวภาพ          

(หอยเชอรี่) สูตรเพิ่มผลผลิตมีอัตราการเจริญเติบโตดีท่ีสุด รองลงมาได้แก่ กากกาแฟ,ใบสาบเสือ และไม่ใช้

น้ าหมักตามล าดับ ส่วนการเปล่ียนแปลงด้านอื่นๆ อาทิ ความสูงต้นดาวเรือง,จ านวนการแตกกิ่ง ฯ ซึ่งการ

ใช้น้ าหมักชีวภาพ ซึ้งเป็นสารหรือส่ิงท่ีเราใส่ลงไปในดิน เพื่อให้วัตถุปลดปล่อยธาตุอาการลงไปในดิน 

เพื่อให้พืชได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ กชพรรณ  วงค์เจริญ, (2556) การศึกษาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพท่ีใช้

ในการผลิตผักปลอดสารพิษจังหวัดกาฬสินธุ์มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาค้นคว้าและส ารวจ

การผลิตน้าหมักชีวภาพในการผลิตผักปลอดสารพิษ 2) ศึกษาเปรียบเทียบสูตรปุ๋ยน้าหมักชีวภาพท่ี

เหมาะสมกับการผลิตผักปลอดสารพิษสาหรับผักคะน้าและผักกวางตุ้งโดยวางแผนการทดลองแบบ      

2x7 Factorial in Completely Randomized Design โดยเปรียบเทียบสูตรปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพจานวน 7 

สูตรผลการศึกษาพบว่าสูตรปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพท่ีเหมาะสมในการผลิตผักคะน้าและผักกวางตุ้งคือสูตรท่ี 1 

ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพจากเศษผัก (เศษผัก : กากน้าตาล ; 3 : 1) โดยคะน้ามีการเจริญเติบโตท้ังด้านความสูง

จานวนใบและเส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นของคะน้าเฉล่ียครั้งสุดท้ายดีท่ีสุดคือ 17.63 เซนติเมตร 6 ใบต่อ

ต้นและ 0.47 เซนติเมตรตามลาดับและผักกวางตุ้งมีการเจริญเติบโตท้ังด้านความสูงจานวนใบและ

เส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นของกวางตุ้งเฉล่ียครั้งสุดท้ายดีท่ีสุดคือ 16.93 เซนติเมตร 6.33 ใบต่อต้นและ 

0.51 เซนติเมตรตามลาดับรองลงมาคือสูตรท่ี 4 ส่วนผักคะน้าและผักกวางตุ้งท่ีไม่ใส่ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ

สูตรท่ี 7 (Control) มีการเจริญเติบโตท้ังด้านความสูงจานวนใบและเส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นของคะน้า

เฉล่ียน้อยท่ีสุด 

จึงสรุปได้ว่า การใช้น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ มีผลในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ

เจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตดอกดาวเรืองท่ีปลูกในกระถางได้ดีท่ีสุด  

5.2 ปัญหำที่พบ 

5.2.1 โรค และแมลง ระบาด 

5.2.2 วัชพืช เช่น หญ้า 

5.2.3 มีการขโมยดอกดาวเรือง 

5.3. ข้อเสนอแนะ 
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 ในการท าปัญหาพิเศษครั้งต่อไป มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

5.3.1 ควรศึกษาการใช้น้ าหมัก กับพืชชนิดอื่นๆ ต่อไป 

 5.3.2 ควรมีการศึกษา สารประกอบในน้ าหมัก ว่ามีสารชนิดใดท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโต

ของดาวเรือง 

 5.3.3 การท าน้ าหมัก 3 สูตร นี้หาได้ง่านจึงเหมาะแก่การท าใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
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ภำคผนวก ก 

ภาคผนวก 1 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนผลของศึกษาผลของการใช้น้ าหมัก

ชีวภาพจากกอยเชอรี่ ใบสาบเสือ กากกาแฟ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิต

ของดาวเรืองในกระถางปลูก (โดยใช้ดินส าหรับปลูก) 

  ตำรำงท่ี 1  แสดงกำรค ำนวณ อำยุ 39 วัน 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ซ้ า Between Groups .000 3 .000 .000 1.000 

Within Groups 572.000 44 13.000   

Total 572.000 47    

ความสูง
ของต้น 

Between Groups 143.424 3 47.808 2.294 .091 

Within Groups 916.995 44 20.841   

Total 1060.419 47    

ความ
กว้างใบ 

Between Groups 216.366 3 72.122 11.237 .000 

Within Groups 282.404 44 6.418   

Total 498.770 47    

ความยาว
กิ่งแขนง 

Between Groups 246.308 3 82.103 36.063 .000 

Within Groups 100.172 44 2.277   

Total 346.479 47    

จ านวนกิ่ง
แขนง 

Between Groups 32.667 3 10.889 17.745 .000 

Within Groups 27.000 44 .614   

Total 59.667 47    
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ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 

Duncana รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่5cc/น้ า2ลิตร 12 6.50 

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ5cc/น้ า2ลิตร 12 6.50 

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ5cc/น้ า2ลิตร 12 6.50 

ไม่ใช้น้ าหมัก 12 6.50 

Sig.  1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000. 
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ควำมสูงของต้น 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ5cc/น้ า2ลิตร 12 32.0833  

ไม่ใช้น้ าหมัก 12 32.8333 32.8333 

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ5cc/น้ า2ลิตร 12 33.9250 33.9250 

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่5cc/น้ า2ลิตร 12  36.6417 

Sig.  .358 .059 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.  

 
 
 
 
 

ความกว้างใบ 
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ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana ไม่ใช้น้ าหมัก 12 10.7083  

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ5cc/น้ า2ลิตร 12  15.0083 

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ5cc/น้ า2
ลิตร 

12 
 

15.6417 

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่5cc/น้ า2ลิตร 12  15.9833 

Sig.  1.000 .381 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.  

 
 

ควำมยำวก่ิงแขนง 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

Duncan
a 

ไม่ใช้น้ าหมัก 12 7.5417   

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ5cc/น้ า2ลิตร 12  11.8167  

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ5cc/น้ า2ลิตร 12  12.7417 12.7417 

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่5cc/น้ า2ลิตร 12   13.3167 

Sig.  1.000 .140 .356 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.   
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จ ำนวนก่ิงแขนง 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

Duncana ไม่ใช้น้ าหมัก 12 5.25   

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ5cc/น้ า2ลิตร 12  6.58  

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ5cc/น้ า2ลิตร 12  7.08 7.08 

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่5cc/น้ า2ลิตร 12   7.42 

Sig.  1.000 .125 .303 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.   
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ตำรำงที่ 2 แสดงกำรค ำนวณ อำยุ46 วัน 

ANOVA 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ซ้ า Between Groups .000 3 .000 .000 1.000 

Within Groups 572.000 44 13.000   

Total 572.000 47    

ความสูงของตัน Between Groups 65.482 3 21.827 .781 .511 

Within Groups 1229.933 44 27.953   

Total 1295.415 47    

ความกว้างของใบ Between Groups 291.068 3 97.023 14.302 .000 

Within Groups 298.492 44 6.784   

Total 589.559 47    

ความยาวกิ่งแขนง Between Groups 380.551 3 126.850 44.428 .000 

Within Groups 125.628 44 2.855   

Total 506.179 47    

จ านวนกิ่งแขนง Between Groups 18.229 3 6.076 7.731 .000 

Within Groups 34.583 44 .786   

Total 52.812 47    
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ซ้ ำ 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 

Duncana รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่5cc/น้ า2ลิตร 12 6.50 

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ5cc/น้ า2ลิตร 12 6.50 

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ5cc/น้ า2ลิตร 12 6.50 

ไม่ใช้น้ าหมัก 12 6.50 

Sig.  1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000. 

 
 
 

ควำมสูงของตัน 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 

Duncana ไม่ใช้น้ าหมัก 12 36.5833 

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ5cc/น้ า2ลิตร 12 37.9333 

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่5cc/น้ า2ลิตร 12 38.5667 

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ5cc/น้ า2ลิตร 12 39.8250 

Sig.  .178 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000. 
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ควำมกว้ำงของใบ 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana ไม่ใช้น้ าหมัก 12 11.5333  

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ5cc/น้ า2ลิตร 12  15.6667 

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ5cc/น้ า2ลิตร 12  17.4083 

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่5cc/น้ า2ลิตร 12  17.7083 

Sig.  1.000 .075 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.  

  
 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 

Duncana ไม่ใช้น้ าหมัก 12 8.2000    

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ5cc/น้ า2
ลิตร 

12 
 

12.6083 
  

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ5cc/น้ า
2ลิตร 

12 
  

14.1500 
 

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่5cc/น้ า2
ลิตร 

12 
   

15.7583 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.   

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.    
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จ ำนวนก่ิงแขนง 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana ไม่ใช้น้ าหมัก 12 6.00  

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ5cc/น้ า2ลิตร 12  7.33 

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่5cc/น้ า2ลิตร 12  7.42 

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ5cc/น้ า2ลิตร 12  7.50 

Sig.  1.000 .668 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.  
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ตารางท่ี 3 แสดงการค านวณ อายุ53 วัน 

 

ANOVA 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ซ้ า Between Groups .000 3 .000 .000 1.000 

Within Groups 572.000 44 13.000   

Total 572.000 47    

ความสูงของต้น Between Groups 115.722 3 38.574 1.018 .394 

Within Groups 1667.715 44 37.903   

Total 1783.437 47    

ความกว้างของใบ Between Groups 757.901 3 252.634 51.445 .000 

Within Groups 216.072 44 4.911   

Total 973.972 47    

ความยาวแขนง Between Groups 311.089 3 103.696 36.912 .000 

Within Groups 123.610 44 2.809   

Total 434.699 47    

จ านวนกิ่งแขนง Between Groups 26.167 3 8.722 11.343 .000 

Within Groups 33.833 44 .769   

Total 60.000 47    
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ซ้ ำ 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 

Duncana รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่5cc/น้ า2ลิตร 12 6.50 

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ5cc/น้ า2ลิตร 12 6.50 

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ5cc/น้ า2ลิตร 12 6.50 

ไม่ใช้น้ าหมัก 12 6.50 

Sig.  1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000. 

 
 

ควำมสูงของต้น 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 

Duncana รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ5cc/น้ า2ลิตร 12 38.5833 

ไม่ใช้น้ าหมัก 12 38.6583 

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่5cc/น้ า2ลิตร 12 40.6667 

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ5cc/น้ า2ลิตร 12 42.3250 

Sig.  .182 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000. 
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ควำมกว้ำงของใบ 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

Duncana ไม่ใช้น้ าหมัก 12 8.6167   

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12  16.5167  

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12  17.9583 17.9583 

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12   18.4583 

Sig.  1.000 .118 .583 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.   

    
 

ควำมยำวแขนง 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

Duncana ไม่ใช้น้ าหมัก 12 9.3083   

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12  13.1417  

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ5 cc/น้ า 2 ลิตร 12   14.7750 

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12   16.0917 

Sig.  1.000 1.000 .061 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.   
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จ ำนวนก่ิงแขนง 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana ไม่ใช้น้ าหมัก 12 6.25  

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12  7.67 

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12  8.00 

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12  8.08 

Sig.  1.000 .279 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.  
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ตำรำงที่ 4 แสดงกำรค ำนวณ อำยุ60 วัน 

 

ANOVA 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ซ้ า Between Groups .000 3 .000 .000 1.000 

Within Groups 572.000 44 13.000   

Total 572.000 47    

ความสูงของต้น Between Groups 258.676 3 86.225 2.482 .073 

Within Groups 1528.859 44 34.747   

Total 1787.535 47    

ความกว้างใบ Between Groups 714.597 3 238.199 37.688 .000 

Within Groups 278.091 44 6.320   

Total 992.688 47    

ความยาวแขนง Between Groups 316.528 3 105.509 35.786 .000 

Within Groups 129.728 44 2.948   

Total 446.257 47    

จ านวนกิ่ง Between Groups 18.729 3 6.243 8.059 .000 

Within Groups 34.083 44 .775   

Total 52.812 47    
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ซ้ ำ 

 

ทรีทเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 

Duncana รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่ 5 cc/น้ า2 ลิตร 12 6.50 

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12 6.50 

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12 6.50 

ไม้ใช้น้ าหมัก 12 6.50 

Sig.  1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000. 

 
 

ควำมสูงของต้น 

 

ทรีทเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12 40.3000  

ไม้ใช้น้ าหมัก 12 43.5833 43.5833 

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12 44.8000 44.8000 

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12  46.6750 

Sig.  .083 .233 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.  
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ควำมกว้ำงใบ 

 

ทรีทเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana ไม้ใช้น้ าหมัก 12 8.9750  

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12  16.9500 

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ 5 cc/น้ า 2 
ลิตร 

12 
 

18.0583 

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12  18.3917 

Sig.  1.000 .192 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.  

 
 

ควำมยำวแขนง 

 

ทรีทเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

Duncana ไม้ใช้น้ าหมัก 12 9.6417   

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ 5 cc/น้ า 2ลิตร 12  13.3667  

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ 5 cc/น้ า 2ลิตร 12   15.1500 

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12   16.4750 

Sig.  1.000 1.000 .065 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.   
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จ ำนวนก่ิง 

 

ทรีทเมนต์ N 

Subset for alpha = 
0.05 

 1 2 

Duncana ไม้ใช้น้ าหมัก 12 7.08  

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12  8.00 

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12  8.42 

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12  8.75 

Sig.  1.000 .054 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.  
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ตำรำงที่ 5 แสดงกำรค ำนวณดอกสดและดอกแห้องดำวเรือง อำยุ 46 วัน 

ANOVA 

  
Sum of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ซ้ าเฉล่ียต่อทรีต
เมนต์ 

Between 
Groups 

.000 3 .000 .000 1.000 

Within Groups 572.000 44 13.000   

Total 572.000 47    

น้ าหนักสดเฉล่ีย
ดอกดาวเรือง 

Between 
Groups 

794.239 3 264.746 41.537 .000 

Within Groups 280.444 44 6.374   

Total 1074.683 47    

น้ าหนักแห้งเแล่ีย
ดอกดาวเรือง 

Between 
Groups 

7.360 3 2.453 38.445 .000 

Within Groups 2.808 44 .064   

Total 10.167 47    
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ซ้ ำเฉลี่ยต่อทรีตเมนต์ 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 
0.05 

 1 

Duncana รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12 6.50 

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12 6.50 

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12 6.50 

ไม่ใช้น้ าหมัก 12 6.50 

Sig.  1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000. 

 

น้ ำหนักสดเฉลี่ยดอกดำวเรือง 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

Duncana รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12 .0000   

ไม่ใช้น้ าหมัก 12  6.6683  

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ 5 cc/น้ า 2 
ลิตร 

12 
  

9.8825 

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12   10.0433 

Sig.  1.000 1.000 .877 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.   
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น้ ำหนักแห้งเแลี่ยดอกดำวเรือง 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

Duncana รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12 .0000   

ไม่ใช้น้ าหมัก 12  .5975  

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12   .8917 

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12   1.0133 

Sig.  1.000 1.000 .244 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000.   

 
ตำรำงที่ 6 แสดงกำรค ำนวณดอกสดและดอกแห้องดำวเรือง อำยุ 60 วัน 
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ANOVA 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ซ้ าเฉล่ียต่อทรีต
เมนต์ 

Between Groups .000 3 .000 .000 1.000 

Within Groups 32.000 44 .727   

Total 32.000 47    

น้ าหนักสดเฉล่ีย
ดอกดาวเรือง 

Between Groups 31.437 3 10.479 .559 .645 

Within Groups 825.168 44 18.754   

Total 856.605 47    

น้กหนักแห้งเฉล่ีย
ดอกดาวเรือง 

Between Groups .234 3 .078 .514 .674 

Within Groups 6.673 44 .152   

Total 6.907 47    

ซ้ ำเฉลี่ยต่อทรีตเมนต์ 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 

Duncana รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่ 5 cc/น้ า 2  ลิตร 12 2.00 

รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12 2.00 

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12 2.00 

ไม่ใช้น้ าหมัก 12 2.00 

Sig.  1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000. 
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น้ ำหนักสดเฉลี่ยดอกดำวเรือง 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 

Duncana รดด้วยน้ าหมักใบสาบเสือ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12 9.5892 

ไม่ใช้น้ าหมัก 12 10.7817 

รดด้วยน้ าหมักกากกาแฟ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12 10.9967 

รดด้วยน้ าหมักหอยเชอรี่ 5 cc/น้ า 2 ลิตร 12 11.8558 

Sig.  .251 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 12.000. 
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ภำคผนวก ข 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 ภาคผนวกท่ี 1  แสดงถาดหลุมส าหรับเพาะเมล็ด           ภาคผนวกท่ี 2 แสดงดินปลูกส าหรับเพาะเมล็ด 

      

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 3 แสดงใส่ดินปลูกส าหรับเพาะเมล็ด                  ภาคผนวกท่ี 4 แสดงพันธุ์ดอกดาวเรือง       
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ภาคผนวกท่ี 5 แสดงเมล็ดพันธุ์ส าหรับปลูก     ภาคผนวกท่ี 6 หลังจากดาวเรืองผ่านไป2วันคะเริ่มออกต้น     
 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวกท่ี 7 ผ่านไป 4 วันดาวเรืองเริ่งออกใบ 1-2 ใบ     ภาคผนวกท่ี 8 ผ่านไป1สัปดาห์ดาวเรืองเริ่ม

ออกใบ 3-4 ใบ 
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ภาคผนวกท่ี 9 แสดงน้ าหมักากกาแฟ                       ภาคผนวกท่ี 10 แสดงน้ าหมักใบสาบเสือ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 11 แสดงน้ าหมักหอยเชอรี ่          ภาคผนวกท่ี 12 แสดงการวัดค่า pH ของดินและปุ๋ยคอก 
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ภาคผนวกท่ี 13 แสดงการวัดค่า pH ของน้ า               ภาคผนวกท่ี 14 แสดงการวัดค่า pH ของน้ า 

หมักหอยเชอรี่                                          หมักใบสาบเสือ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวกท่ี 15 แสดงการวัดค่า pH ของกากกาแฟ              ภาคผนวกท่ี 16 แสดงกระถางส าหรับปลูก 
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     ภาคผนวกท่ี 17 แสดงแกลบด า                              ภาคผนวกท่ี 18 แสดงปุ๋ยคอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 19 แสดงการช่ังอัตราในการผสม                      ภาคผนวกท่ี 20 แสดงวิธีการผสม 
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 ภาคผนวกท่ี 21 น าส่วนผสมมาใส่ลงในกระถาง             ภาคผนวกท่ี 22 แสดงต้นดาวเรืองส าหรับลง                                                                                                        

                             กระถาง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาคผนวกท่ี 23 1สัปดาห์หลังจากการย้ายปลูก            ภาคผนวกท่ี 24  2 สัปดาห์หลังการย้ายปลูก 
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ภาคผนวกท่ี 25 แสดงการวัดของต้นดาวเรือง                    ภาคผนวกท่ี 26 แสดงก่อนตัดดอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 27 แสดงการตัดดอก                               ภาคผนวกท่ี 28 แสดงดอกก่อนช่ังน้ าหนักสด 
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ภาคผนวกท่ี 29 แสดงการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 60˚C                        ภาคผนวกท่ี 30 หลังการอบแห้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ภาคผนวกท่ี  31 แสดงการช่ังน้ าหนักแห้ง                               ภาคผนวกท่ี  32 เริ่มออกดอกรอบ

ท่ี2 
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ภาคผนวกท่ี 33 แสดงอาการดอกเต็มวัยรอบท่ี2        ภาคผนวกท่ี 34 แสดงอาการต้นหักของดาวเรือง 

                   จึงน าไม้มาดาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 35 แสดงการวัดความสูง-ความกว้างในรอบท่ี2     ภาคผนวกท่ี 36 แสดงการตัดดอกรอบท่ี2 
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  ภาคผนวกท่ี 37 แสดงดอกท่ีตัดตามทรีทเมนต์             ภาคผนวกท่ี 38 แสดงการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ                                                                                              

                                                        60˚C  รอบท่ี 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี39 หลังจากการอบแห้ง รอบท่ี2 
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ประวัติผู้ท ำงำนวิจัย 
 

ชื่อ     นางสาว กัญญาลักษณ์  เรืองรัมย์ 
วัน เดือน ปีเกิด    23 พฤษภาคม 2537 
ที่อยู่     29/1หมู1่3 บ.ไผ่สีทอง ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 
ประวัติกำรศึกษำ 
ระดับประถมศึกษำ   โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  โรงเรียนภัทรบพิตร 
ระดับอุดมศึกษำปริญญำตรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
ชื่อ     นางสาว วิไลวรรณ  พิมพ์จันทร์ 
วัน เดือน ปีเกิด    24 ธันวาคม 2537 
ที่อยู่     58 หมู่ 2 บ.หนองมะเขือ ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 
ประวัติกำรศึกษำ 
ระดับประถมศึกษำ   โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 
ระดับอุดมศึกษำปริญญำตรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
 

 

 

 


