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ปัญหาพิเศษ ท่ีได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการท าปัญหาพิเศษ และให้ความช่วยเหลือด้วยความ

เอาใจใส่จนจบการทดลอง ตลอดจนตรวจแก้ไขเล่มปัญหาพิเศษจนกระท่ังเสดสมบูรณ์  

ขอขอบคุณพระคุณคณาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์ ท่ีได้อบรมส่ังสอนและมอบความรู้อันมีประโยชน์อย่าง

ยิ่งในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  และขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่านท่ีให้ความ

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการท าปัญหาพิเศษตลอดจนเพื่อนๆท่ีไม่ได้

เอ่ยนามถึง ท่ีได้ความช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจให้เสมอมา 

ด้วยความดีหรือประโยชน์อันใดเนื่องจากปัญหาพิเศษเล่มนี้  ขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีได้อบรมและให้

ก าลังใจผู้วิจัยมาตลอดในทุกเรื่อง 
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บทคัดย่อ 
ศึกษาผลของการใช้น้ าหมักชีวภาพจากกอยเชอรี่ ใบสาบเสือ และกากกาแฟ ท่ีมีผลต่อการ

เจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของดาวเรืองในกระถางปลูกด าเนินงานวางแผนการทดลองท่ีมีแผนแบบ

สุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design:CRD) ประกอบด้วย 4 กรรมวิธีการทดลอง 

จ านวน 4 ซ้ า ได้แก่ T1 ไม่ใส่ปุ๋ยหมัก T2 น้ าหมักจากหอยเชอรี่ T3น้ าหมักจากใบสาบเสือ และT4น้ าหมัก

จากกากกาแฟ ด าเนินการทดลองระหว่างวันท่ี 7 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ณบ้าน

พักอาจารย์อารยา มุสิกา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการ

วิเคราะห์การแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉล่ียในด้านของความสูง ,ความกว้างใบ,ความยาวแขนง ,

จ านวนกิ่งแขนง,น้ าหนักสดของดอก,น้ าหนักแห้งของดอก พบว่าผลของการทดลองด้านการเจริญเติบโต 

ด้านความสูงของต้นดาวเรือง และด้านความยาวกิ่งแขนงท่ีอายุ 39 วัน มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ (p<0.01) ท่ีช่วงอายุ 53 วัน มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ในด้านของ

ความสูงต้นและด้านความยาวกิ่งแขนง ส่วนช่วงวันท่ี 46มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ

(p<0.05) และ 60 วัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ด้านของความกว้างใบค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามาก

ท่ีสุด คือ T2 (น้ าหมักหอยเชอรี่ )18.39 เซนติเมตร รองลงมาเป็น T3 (น้ าหมักใบสาบเสือ) 18.06 

เซนติเมตร  T4 (น้ าหมักกากกาแฟ)16.96 เซนติเมตร และ T1 (ไม่ใส่น้ าหมัก)มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 8.97 

เซนติเมตรและอายุวันท่ี 39,53และ 60 วันไม่มีค่าของความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ด้านของความ

ยาวกิ่งแขนงต้นท่ี  และอายุท่ี 46 และ 60 วัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามาก

ท่ีสุด คือ T2 (น้ าหมักหอยเชอรี่ ) 16.47 เซนติเมตร รองลงมาเป็น  T3 (น้ าหมักใบสาบเสือ) 15.15



 

 

เซนติเมตร T4 (น้ าหมักกากกาแฟ) 13.36 เซนติเมตร  และ T1 (ไม่ใส่น้ าหมัก)มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 9.64 

เซนติเมตรจ านวนของกิ่ง ต้นท่ี 53 วัน ไม่มีค่าของความแตกต่างทางสถิติ(p>0.05) และต้นท่ี 39,46,60 

วัน มีค่าของความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ  (p<0.05)  ค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ  T3            

(น้ าหมักใบสาบเสือ) 8.75 รองลงมาเป็น T4 (น้ าหมักกากกาแฟ)8.42 T2 (น้ าหมักหอยเชอรี่)8.00 และ 

T1 (ไม่ใส่น้ าหมัก)มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด7.00 

ส่วนด้านคุณภาพของผลผลิตด้านน้ าหนักดอกสด ท่ีอายุ 46 และ 60 วันไม่มีค่าของความแตกต่าง

ทางสถิ ติ  (p>0.05)  แ ต่มี แนว โน้ มว่ า  ค่ า เฉ ล่ีย ด้านน้ าหนั กดอกสด ท่ีมี ค่ ามาก ท่ี สุ ด  คือ  T2                                     

(น้ าหมักหอยเชอรี่) 11.54 รองลงมาเป็น T4 (น้ าหมักกากกาแฟ) 10.99 กรัมT1 (ไม่ใส่น้ าหมัก) 10.78 

กรัม และ T3 (น้ าหมักใบสาบเสือ)มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด9.56 กรัม ส่วนด้านน้ าหนักของดอกแห้งท่ีได้น าดอก

ดาวเรืองไปอบแห้งโดยใช้ตู้ Hot Air Oven ใช้อุณหภูมิในการอบท่ี 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 24 

ช่ัวโมงหลังจากนั้นน ามาช่ังน้ าหนักหาค่าDry Meterพบว่าดอกดาวเรืองท่ีอายุ 46 และ 60 วันไม่มีค่าของ

ความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) มีแนวโน้มว่า ค่าเฉล่ียน้ าหนักของดอกแห้งท่ีมีค่ามากท่ีสุด คือ  T2      

(น้ าหมักหอยเชอรี่) 1.06 กรัม รองลงมาเป็น T4 (น้ าหมักกากกาแฟ) 0.98 กรัมT1 (ไม่ใส่น้ าหมัก) 0.96 

และ T3 (น้ าหมักใบสาบเสือ)มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 0.87 จึงสรุปได้ว่า การใช้น้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ มี

ผลในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตดอกดาวเรืองท่ีปลูกในกระถางได้

ดีท่ีสุด  

 

ค้าส้าคัญ : ต้นดาวเรือง,  ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่, ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพจากใบสาบเสือ, ปุ๋ยน้ าหมัก

ชีวภาพจากกากกาแฟ 
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Abstract 

The effect of the use of bio-fermentation from Tokaj Bitter bush cherry leaves and 

coffee grounds to affect the growth and production of quality planting marigolds in pots. 

The experimental plans random completely ( Completely Randomized Design:  CRD) 

comprised of four treatment trials of four replicates including T1 not compost T2 

fermented from apple snail T3 fermented leaves Bitter bush and T4 fermentation.  the 

coffee grounds The experiments were conducted between September 7, 2559 until 

November 17, 2559, at the principal residence Araya Mugabe Sica Buriram Rajabhat 

University, Muang District Buriram. The analysis of variance and standard deviation in terms 

of height, width, leaf, branch length, number of branches, the weight of fresh flowers, 

dried flowers, the results of experiments on growing.  The height of the Marigold And its 

long branches at the age of 39 days, with the difference statistically significant ( p <0. 01) 

at the age of 53 days, with the difference statistically significant ( p <0. 05)  in terms of 

height.  and the length of the branches.  During the 46 days, a statistically significant 

difference (p <0.05) and 60 days, no statistically significant difference (p> 0.05), the width 

of the blade.  The most valuable T2 ( fermented apple snail)  18. 39 cm, followed by T3. 

( Fermented leaves odoratum)  18. 06 cm T4 ( fermented coffee grounds)  and 16. 96 



 

 

centimeters T1 (not fermented) have the lowest average age at 39.53 and 8.97 cm and 60 

days of no statistical difference. (p> 0.05), the length of the branches at the age of 46 and 

60 days, no statistically significant difference ( p> 0. 05)  average, with the most T2 

(fermented apple snail) 16.47 cm deputy. down as T3 (fermented leaves odoratum) 15.15 

cm T4 ( fermented coffee grounds)  13. 36 cm and T1 ( not fermented)  has the lowest 

average 9. 64 centimeters, the number of branches from 53 days of differentiation. 

statistically ( p> 0. 05)  and at 39,46,60 days, the value of the difference was statistically 

significant (p <0.05) average, with the most T3 (fermented leaves odoratum), 8.75 lower. 

a T4 ( fermented coffee grounds)  8. 42 T2 ( fermented apple snail)  and 8. 00 T1 ( not 

fermented) has the lowest average 7.00. 

The quality of fresh produce weight at age 46 and 60 days of no statistical 

difference ( p> 0. 05) , but that trend.  The average weight flowers are the most T2 

(fermented apple snail) 11.54, followed by T4 (fermented coffee grounds), 10.99 g T1 (not 

fermented) , 10.78 grams and T3 (fermented leaves Bitter bush.  ) has the lowest average 

9. 56 grams of the weight of the dried flowers that have led marigold dried using the 

cabinet Hot Air Oven temperature in the oven at 60 ° c for 24 hours and then be weighed 

values.  dry Meter found marigolds at the age of 46 and 60 days of a statistical difference 

( p> 0. 05)  more likely that the average weight of the dried flowers are the most T2 

( fermented apple snail) , 1. 06 g.  a minor T4 ( fermented coffee grounds) , 0. 98 g T1 ( not 

fermented)  and 0. 96 T3 ( fermented leaves odoratum)  has the lowest average 0. 87.  In 

conclusion The use of bio- fermentation of apple snail.  A result of optimizing the growth 

and quality of output marigolds planted in pots best. 
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