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การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง
Study on Plant Material Suitable for the Growth of Marigold (Tagetes erecta)

ประยงค์ ธรรมสุภา 1

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ หาสูตรดินผสมทีเ่ หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง (Tagetes erecta L.
: Marigold) พันธุ์บาบูด้า (Babuda) โดยทำ�การทดลองที่แปลงพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ในปี 2554 ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) กำ�หนดสิ่งทดลอง
ประกอบด้วยดินผสม 4 สูตร คือ1) ดิน(ควบคุม) 2) ดิน:ขุยมะพร้าว:ขีเ้ ถ้าแกลบ:ปุย๋ คอก (1:1:1:1) 3) ดิน:ฟางข้าว:ใบก้ามปูผุ
: ปุ๋ยคอก (1:1:1:1) และ4) ดิน:ทราย:ขี้เถ้าแกลบ:ปุ๋ยคอก (1:1:1:1) จำ�นวน 4 ซ้ำ� ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำ�เร็จรูป
MSTAT ในการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสิ่งทดลองเป็นรายคู่โดยวิธี Duncan’ s New
Multiple Range Test (DMRT) จากผลการวิจัย พบว่า ดินผสมทั้ง 4 สูตรมีผลต่อการเจริญเติบโตของดาวเรืองทั้งด้าน
ความสูง ทรงพุ่ม ขนาดของดอก และจำ�นวนดอกไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ดินผสมสูตรที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยดิน : ทราย
: ขี้เถ้าแกลบ : ปุ๋ยคอก (1:1:1:1) เป็นสูตรดินผสมที่มีค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตของดาวเรืองทุกด้านมีค่าสูงสุด คือ มี
ลำ�ต้นสูงเฉลี่ย 70.99 เซนติเมตร ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ย 49.24 เซนติเมตร ขนาดของดอกเฉลี่ย 2.77 นิ้ว และจำ�นวน
ดอกเฉลี่ย 22.50 ดอกต่อต้น
คำ�สำ�คัญ : วัสดุปลูก การเจริญเติบโต ดาวเรือง
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ABSTRACT
This study aims to find out a formula of soil mixture suitable for the growth of marigold (Tagetes
erecta L.: Marigold) with Babuda cultivars. The experiment was conducted at the plant garden. Faculty
of Agricultural Technology, Buriram Rajabhat University in 2011 using a randomized completely design
(CRD) to treatment. The formula consists of a 4: 1) soil (control), 2) soil: coconut husk : ash : manure
(1:1: 1:1), 3) soil : straw : leaves mold: manure (1:1:1:1), and 4)soil : sand : ash : manure (1:1:1:1) of four
replicate analyzes made using MSTAT analysis of variance. And the average of all the possible pairs by
Duncan’ s New Multiple Range Test (DMRT). The results showed that the formulation of the 4 formulas
affect the growth of marigold and the height canopy, flower size and number of flowers did not differ statistically. However, the formulation of 4, which consists of: soil : sand : ash: manure (1:1:1:1) as
the formula was mixed with average growth of every marigold has the highest is plant average height
70.99 cm, the width of the canopy average 49.24 cm, in size of flower, the average 2.77 inches and
the number of flowers average 22.50 flower per plant
Keywords : Plant material, Growth, Marigold, Pot

บทนํา
ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่ปลูกเลี้ยงง่าย โตเร็ว มีโรคแมลงรบกวนน้อย ชอบแสงแดดจัด ปลูกได้ทุกฤดูกาล ทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกประเภทดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่คนไทยรู้จักมานานแล้ว นิยมนำ�ดอก
มาใช้ในพิธีทางศาสนาและเหมาะสำ�หรับเป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถกำ�หนดวันตัดดอกได้ คือ มีอายุประมาณ 60–70 วัน
ดอกมีขนาดใหญ่ สีดอกสดใส รูปร่างของดอกสวยงามก้านดอกแข็งแรง กลีบดอกจัดเรียงเป็นระเบียบ กลีบดอกยึดแน่นกับ
ฐานดอก ใบเป็นใบประกอบมีลักษณะเรียวยาว ดอกมีอายุการใช้งานในสภาพปกติสามารถอยู่ได้ 5–7 วัน (สมเพียร. 2522
: 189) การปลูกดาวเรืองนั้น สามารถทำ�ได้ 2 วิธี คือปลูกในแปลง และปลูกในกระถางหรือถุงเพาะชำ� การปลูกดาวเรือง
เป็นไม้กระถางนั้นมีจุดประสงค์เพื่อบริการสำ�หรับประชาชนที่มีพื้นที่จำ�กัด แต่ต้องการที่จะปลูกประดับอาคารบ้านเรือน
และสถานที่ต่างๆ การปลูกดาวเรืองในกระถางให้เจริญเติบโตดี มีพุ่มต้นสวยงาม และให้ดอกสมบูรณ์นั้น วัสดุที่ใช้ปลูกจึง
นับว่าเป็นปัจจัยที่สำ�คัญอย่างยิ่ง เนื่องจากระบบรากพืชที่ปลูกในกระถางถูกจำ�กัดขอบเขตปริมาณธาตุอาหารทำ�ให้ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของพืช การใช้ดินล้วนๆ เป็นเครื่องปลูกทำ�ได้ยากเพราะโครงสร้างของดินเสื่อมสภาพเร็วทำ�ให้
การเจริญเติบโตของพืชไม่ดีเท่าที่ควร
ในปัจจุบันมีวัสดุปลูกให้เลือกใช้หลากหลายชนิด ทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศและต่างประเทศวัสดุบางชนิดอาจมี
คุณภาพไม่เหมาะสมหรือมีราคาแพง การเลือกใช้วัสดุปลูกจะต้องศึกษา ถึงความอุดมสมบูรณ์ ที่มีธาตุอาหารเพียงพอต่อ
ความต้องการของพืช และสามารถหาได้งา่ ยในท้องถิน่ นัน้ ๆ (ประยงค์ ธรรมสุภา. 2533) ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็นการนำ�เอา
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจำ�นวนมากและไม่ได้ถูกนำ�มาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร
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ได้แก่ ขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ ปุ๋ยคอก ฟางข้าว ใบก้ามปูและทราย นำ�มาทดลองผสมในรูปสูตรดินผสมชนิดต่างๆ เพื่อหา
สูตรดินผสมทีเ่ หมาะสำ�หรับใช้ปลูกดาวเรืองกระถาง โดยมีดนิ เป็นตัวเปรียบเทียบและใช้ดาวเรืองพันธุบ์ าบูดา้ เป็นพืชทดสอบ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การศึกษาวัสดุปลูกทีเ่ หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง ได้วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely
Randomized Design, CRD) กำ�หนดสิ่งทดลอง ประกอบด้วยดินผสม 4 สูตร ดังนี้ 1) ดิน (ควบคุม) 2) ดิน : ขุยมะพร้าว
: ขี้เถ้าแกลบ : ปุ๋ยคอก 3) ดิน : ฟางข้าว : ใบก้ามปูผุ : ปุ๋ยคอก และ 4) ดิน : ทราย : ขี้เถ้าแกลบ : ปุ๋ยคอก ทุกสูตรใช้
อัตราส่วนผสม 1:1:1:1 ยกเว้นสูตรที่ 1 ใช้ดิน 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ละสูตรทำ� 4 ซํ้าๆ ละ 3 กระถาง นำ�ต้นกล้าดาวเรือง
ปลูกลงในกระถางขนาด 12 นิ้ว กระถางละ 1 ต้น นำ�ไปวางกลางแจ้งตามผังการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ หลังจากต้นกล้า
ตั้งตัวได้แล้วประมาณ 7 วัน ทำ�การเด็ดยอดดาวเรืองทิ้งเพื่อให้ต้นดาวเรืองแตกกิ่งแขนง โดยเลี้ยงให้มีกิ่งภายในต้น 8 กิ่ง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของต้นดาวเรืองเมื่อมีการบังคับกิ่ง ทำ�การทดลองที่แปลง
พืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2554
ทำ�การบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับการเจริญเติบโตในด้านความสูง ทรงพุ่มของต้น ครั้งแรกเมื่อต้นดาวเรืองมีอายุ 30 วัน
หลังจากย้ายปลูก จากนั้นบันทึกทุกๆ 15 วัน คือ อายุ 45 วัน และ60 วัน วัดความสูงของลำ�ต้นตั้งแต่ระดับหน้าผิวดินบน
กระถางจนถึงปลายสุดเรือนยอดของลำ�ต้น และวัดตามความกว้างจากปลายใบด้านหนึ่งไปยังปลายใบอีกด้านหนึ่ง ส่วน
การบันทึกข้อมูลขนาดของดอก และจำ�นวนของดอกทำ�ในสัปดาห์สุดท้ายของการทดลอง ขนาดของดอกเลือกวัดดอกที่มี
ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ของก้านดอกแต่ละดอก ส่วนจำ�นวนดอก เลือกนับเฉพาะดอกบานไม่นบั ดอกตูม ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูล
สำ�เร็จรูป MSTAT ในการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสิ่งทดลองเป็นรายคู่โดยวิธี Duncan’s
New Multiple Range Test (DMRT)
ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ความสูงของต้นดาวเรือง
ผลการศึกษา ความสูงต้นดาวเรืองที่ปลูกในดินผสมทั้ง 4 สูตร ตั้งแต่เริ่มทำ�การวัดเมื่ออายุ 30 วัน 45 วันและ 60
วัน พบว่า ความสูงต้นดาวเรืองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>.05) แต่แต่มีแนวโน้มว่า ดินผสมสูตรที่ 4 ประกอบด้วย
ดิน : ทราย : ขี้เถ้าแกลบ : ปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน 1:1:1:1 เป็นสูตรดินผสมที่ให้ผล ต่อการเจริญเติบโตในด้านความสูงเฉลี่ย
ของต้นดีที่สุด และมีค่าใกล้เคียงกับต้นที่ปลูกในดิน (ควบคุม) และ ตรงกันข้ามกับดินผสมสูตรที่ 3 (T3) ที่ประกอบด้วย
ดิน:ฟางข้าว:ใบก้ามปูผุ:ปุ๋ยคอกในอัตราส่วน 1:1:1:1 ให้ ความสูงของต้นน้อยที่สุด สาเหตุที่ดินผสมสูตรที่ 4 มีผลต่อการ
เจริญเติบโตในด้านความสูงดีทสี่ ดุ เป็นเพราะ ช่วงทีท่ �ำ การทดลองเป็นช่วงฤดูฝน และในสูตรดินผสมนี้ มีสว่ นผสมของทราย
ขี้เถ้าแกลบ ซึ่งวัสดุปลูกทั้ง 2 ชนิดนี้ มีคุณสมบัติโปร่ง ร่วนซุย ระบายนํ้า อากาศได้ดี ทำ�ให้รากพืชเจริญเติบโตแผ่ขยาย
ได้มากขึ้นและ สามารถดูดสารอาหารจากดินส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืช ทำ�ให้มีการเจริญเติบโตทางด้านลำ�ต้นดีขึ้น แต่
ความสูงนี้อาจไม่เหมาะสมนักสำ�หรับปลูกเป็นไม้กระถาง เพราะลำ�ต้นจะหักล้มได้ง่าย (ตารางที่ 1)
2. ความกว้างทรงพุ่ม
ผลการศึกษา ความกว้างของทรงพุ่มดาวเรืองที่ปลูกในดินผสมทั้ง 4 สูตร ตั้งแต่เริ่มทำ�การวัดเมื่ออายุ 30 วัน 45
วัน และ 60 วัน พบว่า ความกว้างของทรงพุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>.05) แต่มีแนวโน้มว่า ดินผสมสูตรที่ 4
ประกอบด้วย ดิน:ทราย:ขีเ้ ถ้าแกลบ:ปุย๋ คอก อัตราส่วน 1:1:1:1 ส่งผลให้ทรงพุม่ มีความกว้างเฉลีย่ มากทีส่ ดุ ตรงกันข้ามกับ
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ดาวเรืองที่ปลูกในดิน (ควบคุม) ทรงพุ่มมีความกว้างน้อยที่สุด ทั้งนี้ เนื่องมาจากระยะเวลาที่ปลูกนานขึ้น ดินที่ใช้ปลูกเริ่ม
หมดความอุดมสมบูรณ์ลงประกอบกับช่วงที่ทำ�การทดลองเป็นช่วงของฤดูฝน นํ้าฝนได้ชะล้างเอาความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินออกไปทำ�ให้พืชมีอาหารไม่เพียงพอ ที่จะใช้ในการแตกกิ่งก้านสาขาเหมือนกับดินผสมสูตรอื่นๆ ที่มีส่วนประกอบของ
อินทรียวัตถุต่างๆ เริ่มที่จะสลายตัวเป็นอาหารให้แก่พืช (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงความสูงและความกว้างทรงพุ่มของดาวเรืองในดินผสมสูตรต่างๆ
ความสูง

  สูตรการทดลอง
T1 = ดิน (ควบคุม)
T2 = ดิน : ขุยมะพร้าว : ขี้เถ้าแกลบ :
ปุ๋ยคอก (1 : 1 : 1 : 1)
T3 = ดิน : ฟางข้าว : ใบก้ามปูผุ :
ปุ๋ยคอก (1 : 1 : 1 : 1)
T4 = ดิน : ทราย : ขี้เถ้าแกลบ :
ปุ๋ยคอก (1 : 1 : 1 : 1)
F-test
CV (%)

ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.)

30
25.71

45
46.91

60
67.58

30
19.00

45
34.50

60 (วัน)
43.17

25.69

48.41

65.58

20.18

37.58

46.42

24.07

47.33

63.91

17.08

31.75

46.08

28.54

52.16

70.99

22.38

37.83

49.25

1.17 ns
13.19

1.68 ns 1.13 ns 1.91 ns
7.57
8.55 16.29

2.27 ns
10.78

1.36 ns
9.24

หมายเหตุ
ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
3. ขนาดของดอก
ขนาดของดอกดาวเรืองที่บานเต็มที่ที่ปลูกในดินผสมทั้ง 4 สูตร พบว่า ขนาดของดอกไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (P>.05) แต่มีแนวโน้มว่า ดินผสมสูตรที่ 4 ที่ประกอบด้วย ดิน:ทราย : ขี้เถ้าแกลบ : ปุ๋ยคอก อัตราส่วน 1:1:1:1 ส่ง
ผลให้ดอกดาวเรืองมีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วนดินผสมสูตรที่ 3 ที่ประกอบด้วย ดิน:ฟางข้าว : ใบก้ามปูผุ : ปุ๋ยคอก อัตราส่วน
1:1:1:1 กับดินผสมสูตรที่ 2 ที่ประกอบด้วย ดิน:ขุยมะพร้าว : ขี้เถ้าแกลบ : ปุ๋ยคอก อัตราส่วน 1:1:1:1 ขนาดของดอก
จะมีขนาดใกล้เคียงกัน ตรงกันข้ามกับดาวเรืองที่ปลูกในดิน (ควบคุม) ดอกมีขนาดเล็กที่สุด จากการทดลองจะเห็นว่า ดิน
ที่ปลูก (ควบคุม) ให้ผลดีในระยะช่วงแรกๆ ของการเจริญเติบโตเท่านั้น โดยเฉพาะในด้านความสูง ต้นดาวเรืองตอบสนอง
ต่อการเจริญเติบโตได้ดี แต่ระยะเวลาการปลูกนานขึ้นการเจริญเติบโตเกือบทุกด้านเริ่มช้าลง ทั้งนี้เนื่องมาจากดินเริ่มหมด
ความอุดมสมบูรณ์ลง (ตารางที่ 2)
4. จำ�นวนของดอก
จากการนับจำ�นวนดอกโดยเลือกนับเฉพาะดอกบาน ดาวเรืองที่ปลูกในดินผสมทั้ง 4 สูตร จำ�นวนดอกที่ได้ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>.05) แต่พบว่า ดาวเรืองที่ปลูกในดิน (ควบคุม) ให้จำ�นวนดอกดกมากกว่า ซึ่งใกล้เคียงกับดาวเรือง
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30 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
ที่ปลูกในดินผสมสูตรที่ 4 ที่ประกอบด้วย ดิน:ทราย:ขี้เถ้าแกลบ:ปุ๋ยคอก อัตราส่วน 1:1:1:1 และสูตรที่ 2 ที่ประกอบด้วย
ดิน:ทราย:ขี้เถ้าแกลบ:ปุ๋ยคอก อัตราส่วน 1:1:1:1 ซึ่งตรงกันข้ามกับดาวเรืองที่ปลูกในดินผสมสูตรที่ 3 ที่ประกอบด้วย
ดิน:ฟางข้าว:ใบก้ามปูผุ:ปุ๋ยคอก อัตราส่วน 1:1:1:1 ให้จำ�นวนดอกน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเลือกนับเฉพาะดอก
บาน ซึง่ ในสูตรทดลองนี้ ดอกจะค่อยๆ ทยอยบาน ทำ�ให้ดอกบานช้ากว่าสูตรทดลองอืน่ ๆ จึงมีผลให้ได้จ�ำ นวนดอกน้อยกว่า
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงขนาดและจำ�นวนของดอกดาวเรืองในดินผสมสูตรต่างๆ
  สูตรการทดลอง

ความกว้างของดอก (นิ้ว) จำ�นวนดอก/ต้น)

T1 = ดิน (ควบคุม)
T2 = ดิน : ขุยมะพร้าว : ขี้เถ้าแกลบ :
ปุ๋ยคอก (1 : 1 : 1 : 1)
T3 = ดิน : ฟางข้าว : ใบก้ามปูผุ :
ปุ๋ยคอก (1 : 1 : 1 : 1)
T4 = ดิน : ทราย : ขี้เถ้าแกลบ :
ปุ๋ยคอก (1 : 1 : 1 : 1)
F-test
CV (%)

2.61

23.75

2.64

21.00

2.69

16.50

2.77

22.50

0.70 ns
6.42

1.06 ns
29.34

หมายเหตุ
ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง การใช้วัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของดาวเรืองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสูตรดินผสม
ที่เหมาะสำ�หรับการเจริญเติบโตและเปรียบเทียบดินผสมสูตรต่างๆ พบว่า ดินผสมสูตรทั้ง 4 สูตรมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของดาวเรืองทั้งทางด้านความสูง ทรงพุ่ม ขนาดของดอกและจำ�นวนของดอกไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ดินผสมสูตรที่ 4
ซึ่งประกอบด้วย ดิน:ทราย:ขี้เถ้าแกลบ:ปุ๋ยคอก อัตราส่วน 1:1:1:1 เป็นสูตรดินผสมที่มีค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบทุกด้าน
สูงกว่าดินผสมสูตรอื่นๆ จึงพิจารณาเห็นว่าควรนำ�ดินผสมสูตรที่ 4 มาใช้เพื่อปลูกดาวเรืองกระถางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
เพราะส่วนผสมในสูตรนี้มีสภาพโปร่ง ร่วนซุยและช่วยระบายนํ้า ระบายอากาศได้ดีตลอดทั้งวัสดุเหล่านี้สามารถหาได้ง่าย
กิตติกรรมประกาศ
ในการวิจัยครั้งนี้ สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย ที่ให้คำ�แนะนำ� ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้ ขอบคุณ คุณสุชาดา สานุสันต์ ที่ให้คำ�แนะเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง
และการวิเคราะห์ข้อมูล นักศึกษาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่ช่วยเตรียมวัสดุปลูกและช่วยปลูกดาวเรือง ตลอดทั้งช่วยเก็บ
ข้อมูล และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำ�วิจัยในครั้งนี้
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ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ฟางข้าว

ขุยมะพร้าว

นำ�วัสดุแต่ละชนิดมาผสม
เอกสารอ้างอิง

ใบก้ามปู

ปุ๋ยคอก

ทราย

ขี้เถ้าแกลบ
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ดิน

วัดขนาดของดอก
ดาวเรืองพันธุ์บาบูด้า
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