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บทคัดย่อ 

การศึกษาอิทธิพลปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลม้า และปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าต่อการเจรญิเตบิโตและผลผลติดอกดาวเรอืง ทดลอง 
ณ โรงเรือนปลูกพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการทดลองระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2564 
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) จำนวน 4 ซ้ำ ม ี 8 ตำร ับทดลอง
ประกอบด้วย T1: วัสดุปลูก (ดิน: ขุยมะพร้าว: แกลบเผา อัตรา 1: 1: 1 โดยปริมาตร), T2: วัสดุปลูก + ปุ๋ยเคมี (16-16-16) 
อัตรา 20 ก./ต้น T3: วัสดุปลูก + ปุ๋ยเคมี อัตรา 15 ก./ต้น, T4: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 80 ก./ต้น + ปุ๋ยเคมี อัตรา 10 ก./ต้น, 
T5: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 120 ก./ต้น + ปุ๋ยเคมี 7.5 ก./ต้น, T6: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 160 ก. + ปุ๋ยเคมี อัตรา 5 ก./ต้น,  
T7: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 240 ก./ต้น และ T8 : วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 320 ก./ต้น ผลการศึกษาด้านการเจริญเติบโต พบว่า 
T2, T3, T4 และ T5 ทำให้ดาวเรืองมีความสูง ขนาดลำต้น จำนวนกิ่ง และขนาดทรงพุ่มเท่ากัน และสูงกว่าตำรับทดลองอื่น
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การใส่ปุ๋ย T2, T3 และ T4 ทำให้ดาวเรืองมีน้ำหนักสดของต้นสูงสุด รองลงมาคือ T5 และ T6 
ในขณะที่ T1, T7 และ T8 มีน้ำหนักสดต่ำที่สุด การใส่ปุ๋ย T2, T3, T4 และ T5 ดาวเรืองมีน้ำหนักแห้งของต้นเท่ากัน และสูง
กว่าตำหรับทดลองอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในด้านผลผลิตของดอกดาวเรือง พบว่า T4, T5 และ T6 มีน้ำหนักสดของดอก 
น้ำหนักแห้งของดอก สัดส่วนน้ำหนักสดของดอกต่อน้ำหนักสดของต้นรวมดอก และสัดส่วนน้ำหนักแห้งของดอกต่อน้ำหนัก
แห้งของต้นรวมดอกสูงสุด และสูงกว่าตำรับทดลองอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการปลูกดาวเรืองโดย ใช้ 
วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 80 ก./ต้น + ปุ๋ยเคมี อัตรา 10 ก./ต้น (T4) และวัสดุปลูก+ปุ๋ยมูลม้า 120 ก./ต้น + ปุ๋ยเคมี 7.5 ก./ต้น 
(T5) เหมาะสมที่สุด เพราะทำให้ต้นดาวเรืองเจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตดอกดาวเรืองสูงที่สุด  
 
คำสำคัญ : ปุ๋ยมูลม้า  ดาวเรือง  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยเคมี  ธาตุอาหารพชื   
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Abstract 
 The study on effects of chemical fertilizers (16-16-16), horse manure and the combinded fertilizers 
on growth and yield of marigold were investigated.  The experiment was conducted at a greenhouse of 
faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, during June-December 2021. The experiment was used 
with a Completely Randomized design (CRD)  with 4 replications as following by planting media or control 
(T1), planting media (soil : coconut coir : rice husk ash ratio of 1: 1: 1 by volume) + 20 g of chemical fertilizer 
(16-16-16) (T2), planting media + 15 g of chemical fertilizer (T3), planting media + 80 g of horse manure + 
10 g of chemical fertilizer (T4) , planting media + 120 g of horse manure + 7.5 g of chemical fertilizer (T5) , 
Planting media + 160 g of horse manure + 5 g of chemical fertilizer (T6) , Planting media + 240 g of horse 
manure (T7) and Planting media + 320 g of horse manure (T8). The results showed that T2, T3, T4 and T5 
were significantly higher on height, stem size, number of branches and canopy size than the other 
treatments. The T2, T3 and T4 were highest fresh weight of marigold shoot, followed by T5 and T6, while 
T1, T7 and T8 were the lowest. The T2, T3, T4 and T5 were significantly higher on dry weight than the other 
treatments. In terms of flower yield, the T4, T5 and T6 were significantly higher on fresh weight, dry weight, 
fresh weight per plant and dry weight per plant significantly higher than the other treatments. Therefore, it 
can be concluded that marigold planting using planting media mixed with 80 g of horse manure and 10 g 
of chemical fertilizer ( T4 )  and planting media mixed with 120 g of horse manure and 7. 5 g of chemical 
fertilizer (T5) are most suitable because it makes marigolds grow well and gave the highest flower yield of 
marigolds 
 
Keywords : Horse Manure, Marigold, Organic Fertilizer, Chemical Fertilizer, Plant Nutrients  
 
บทนำ 

การใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยขาดการบำรุงดิน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ดินไม่ร่วนซุย มีความเป็นกรด และ
ธาตุอาหารอาจมีการปนเปื้อนไปยังระบบนิเวศได้ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวข้างต้น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ร่วมกับปุ๋ยเคมี อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดี เพราะปุ๋ยอินทรีย์ช่วยทำให้เม็ดดินจับกันเป็นก้อน โปร่งและร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดีขึ้น 
ช่วยเพิ่มกิจกรรมจุลินทรีย์ดิน และช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืช ปุ๋ยคอกจากสัตว์แต่ละชนิดจะประกอบด้วยธาตุอาหารที่แตกต่างกัน
ตามชนิดของสัตว์ และอาหารที่สัตว์กิน (บัญชา, 2552)  ปุ๋ยคอกสามารถใช้ผสมเป็นวัสดุปลูก วัสดุปรับปรุงดิน และใช้เป็นปุ๋ย
ทดแทนหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ ปุ๋ยมูลม้าจัดเป็นปุ๋ยคอกอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ โดยบริษัท อุบลโพนี่คลับ จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์
เรียนรู้ม้าและม้าพันธุ์พื้นเมืองได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยและสมาพันธุ์ขี่ม้านานาชาติ ภายใน
ศูนย์ได้เลี้ยงม้าพันธุ์ต่าง ๆ ประมาณ 30-40 ตัว จึงมีปุ๋ยมูลม้าจำนวนมากและต้องการนำปุ๋ยมูลม้ามาสร้างมูลค่าด้วยการผลิต
ปุ๋ยและวัสดุปลูกจากปุ๋ยมูลม้าเพื่อจำหน่าย จึงจำเป็นต้องศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาปุ๋ยมูลม้าและวัสดุปลูกปุ๋ยมูลม้า  

จากงานวิจัยของ ธนกรและคณะ (2561) พบว่า ปุ๋ยมูลม้าสด มีค่าความเป็นกรด -ด่าง (pH) เท่ากับ 8.04  มีค่า 
การนำไฟฟ้า 5.20 dS/m มีปริมาณอินทรียวัตถุ 59.94% มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 1.25% มีปริมาณฟอสฟอรัส (P2O5) 
และโพแทสเซียม (K2O) ทั้งหมด 1.47% และ 1.81% ตามลำดับ และค่า C: N Ratio เท่ากับ 26.85 จากข้อมูลข้างต้นปุ๋ยมูล
ม้ามีจุดเด่น คือ มีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อน และมีปริมาณฟอสฟอรัสสูง ปุ๋ยมูลม้าจึงเหมาะสำหรบัใช้ปรับปรุงดินกรดให้มีค่าความ
เป็นกรด-ด่างสูงขึ้นและปุ๋ยมูลม้ายังช่วยทำให้พืชได้รับปุ๋ยฟอสฟอรัสสูงตามไปด้วย ซึ่งปุ๋ยฟอสฟอรัสมีบทบาทส่งเสริมให้พืช  
มีระบบรากแข็งแรงแพร่กระจายในดินได้ดีจึงสามารถดูดน้ำและธาตุอาหารพืชได้มากขึ้น และปุ๋ยฟอสฟอรัสยังช่วยส่งเสริม  



การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 16 | Research and Innovation for SDGs in the Next Normal 

 

56 Poster Presentation 

การออกดอก ติดผล ช่วยให้ดอกและผลผลิตดอก-ผลมีคุณภาพดีขึ้นด้วย (ยงยุทธและคณะ, 2554) Rusnadi et al. (2021) 
รายงานว่าการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยมูลม้าอัตรา 90 กรัมต่อต้น ร่วมกับการใส่ปุ๋ย NPK อัตรา 20 กรัมต่อต้น ส่งผลทำให้ถั่วเขียว
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงกว่าการใส่ปุ๋ยมูลม้าอัตรา 0, 50 และ 70 กรัมต่อต้น ร่วมกับการใส่ปุ๋ย NPK อัตรา 0, 10 และ  
20 กรัมต่อต้น นอกจากนี้ Jianling et al. (2012) รายงานว่าการใส่ปุ๋ยมูลม้าระยะยาวจะช่วยเพิ่มปริมาณธาตุสังกะสีที ่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชและช่วยรักษาระดับค่ากรด-ด่างของดิน 

ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ ปลูกทั้งเป็นไม้กระถางและไม้ตัดดอก  
ปีการผลิต 2563 มีพื ้นที่ปลูก 3,807 ไร่ มีต้นทุนการผลิต 15,600 บาทต่อไร่ และให้ผลตอบแทน 150,000 บาทต่อไร่  
(พิสมัย, 2563) ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกดาวเรืองควรระบายน้ำได้ดี เก็บรักษาความชื้นได้สูง และมีค่าความเป็นกรด -ด่าง 
6.5-7.5 ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับโครงสร้างให้ดิน อรรณพและคณะ (2546) รายงานว่าวัสดุปลูก
ที ่มีส่วนผสมดินหมัก ปุ ๋ยอินทรีย์ -ชีวภาพ และถ่านแกลบ อัตราส่วน 1: 2: 1 และ 1: 3: 1 ทำให้ต้นดาวเรืองกระถาง 
เจริญเติบโตดี มีจำนวนดอกมาก ดอกมีขนาดใหญ่และออกดอกเร็วกว่าอัตราส่วนอื่นๆ รวมทั้งอัตราที่ใช้ปุ๋ยเคมีตามอัตรา
แนะนำ ขวัญหทัยและคณะ (2561) รายงานว่า วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของดิน:ขุยมะพร้าว:แกลบดำ:มูลโค อัตราส่วน 1: 1: 1: 1 
ทำให้ดาวเรืองเจริญเติบโตดี มีความสูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม จำนวนใบและขนาดใบสูงที่สุด ขณะที่วัสดุปลูก  
มีส่วนผสมของดิน:ขุยมะพร้าว:แกลบดำ อัตราส่วน 1: 1: 1 ต้นดาวเรืองจะมีอาการเหลือง แคระแกร็น ภายในสัปดาห์ที่ 3  
หลังย้ายปลูก และตายในที่สุด ภาสินีและคณะ (2561) พบว่า การใส่ปุ๋ยยูเรียร่วมกับปุ๋ยมูลโค และใส่ปุ๋ยยูเรียร่วมกับลีโอนาร์
ไดต์ ทำให้ดาวเรืองมีการเจริญเติบโตและให้จำนวนดอกสูงกว่าการใส่มูลโค ลีโอนาร์ไดต์ และใส่ปุ๋ยยูเรีย เพียงอย่างเดียว 
นอกจากนี้ กัมพลและคณะ (2562) รายงานเช่นเดียวกันว่า การใส่ปุ๋ยมูลโค 85 กรัม ไคติน 5 กรัม และปุ๋ยเคมี 10 กรัม ,  
ปุ๋ยมูลโค 85 กรัม ไคติน 10 กรัม และปุ๋ยเคมี 5 กรัม และปุ๋ยมูลโค 85 กรัม ไคติน 7.5 กรัม และปุ๋ยเคมี 7.5 กรัม ทำให้
ดาวเรืองมีการเจริญเติบโตดีและมีขนาดของดอกใหญ่กว่าดาวเรืองที่ได้รับการใส่ปุ๋ยเคมี มูลโค และไคติน เพียงอย่างเดียว  
พัชรีและคณะ (2561) รายงานว่าการใช้ปุ ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ดาวเรืองเจริญเติบโตดีกว่า 
การใส่ปุ๋ยหมักเติมอากาศทุกอัตรา แต่มีแนวโน้มว่าการใส่ปุ๋ยหมักเติมอากาศอัตราสูง 1 ,200 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ดาวเรือง
เจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตสูง จากรายงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใส่ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี มีแนวโน้มส่งเสริมให้ดาวเรือง
เจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตและคุณภาพของดอกดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว  ด้วยปุ๋ยคอกมีปริมาณอินทรียวัตถุที่สูง 
แต่มีธาตุอาหารต่อหน่วยน้ำหนักต่ำ ย่อยสลายสารอาหารให้กับพืชได้อย่างช้า  ๆ ในขณะที่ปุ๋ยเคมีมีธาตุอาหารต่อหน่วย 
น้ำหนักสูง พืชดูดไปใช้ได้ทันที ดังนั้นเมื่อใช้ร่วมกันจึงช่วยสนับสนุนและส่งเสริมคุณสมบัติดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเตบิโต
และสร้างผลผลิตพืช ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลม้า และปุ๋ยมูลม้าร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของดาวเรือง 

 
วิธีการวิจัย 
 ทำการทดลอง ณ โรงเรือนปลูกพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการทดลองระหว่างเดือน
มิถุนายน-ธันวาคม 2564 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) จำนวน 4 ซ้ำ  
มี 8 ตำรับทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1 มีจำนวน 5 กระถางต่อหน่วยทดลอง รวมทั้งหมด 160 กระถาง  

ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยมูลม้ามาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารพืช หลังจากนั้นดำเนินการ
ผสมวัสดุปลูกและปุ๋ยมูลม้าตามสัดส่วนในตารางที่ 1 แล้วผสมวัสดุปลูกคลุกเคล้าให้เข้ากันรดน้ำให้ชุ่มวางไว้ในร่มเป็นเวลา  
25 วัน ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุปลูก และวัสดุปลูกผสมปุ๋ยมูลม้าก่อนทำการทดลอง วิเคราะห์หาความชื้น วัดค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) ด้วยเครื่อง pH meter วัดค่าการนำไฟฟ้า (Electrical conductivity; EC) ด้วยเครื่อง EC meter หาปริมาณ
อินทรียวัตถุ (Organic Matter, OM) โดยวิธี Walkley and black หาปริมาณธาตุไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) ด้วยวิธี 
Kjeldahl method วัดปร ิมาณฟอสฟอรัสท ั ้ งหมด (Total P2O5) ด ้วย Spectrophotometric molybdo-phoshpate 
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methods และโพแทสเซียมทั้งหมด (Total K2O) ด้วยวิธี Flame photometer methods (สำนักวิทยาศาสตร์เพื ่อการ
พัฒนาท่ีดิน, 2548)  

เตรียมต้นกล้าโดยเพาะเมล็ดดาวเรืองลงในพีทมอส จำนวน 1 เมล็ดต่อหลุม ดูแลรักษา รดน้ำให้ชุ่ม รอจนต้นกล้า
อายุ 20 วัน จึงย้ายต้นกล้าลงกระถางพลาสติกสีดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว และมีความสูง 9 นิ้ว ที่มีตำรับทดลอง  
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 หลังจากนั้นดูแลรักษา โดยรดน้ำวันละ 1 ครั้ง กำจัดหนอน และวัชพืชตามความเหมาะสม  
เมื่อต้นดาวเรืองมีใบจริง 5 คู่ จึงทำการเด็ดยอด เพื่อให้ต้นดาวเรืองแตกตาข้าง และใช้ไม้ปักค้ำยันป้องกันต้นหักล้ม เก็บข้อมูล
ด้านการเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูง ขนาดลำต้น จำนวนกิ่ง ขนาดทรงพุ่ม เมื่ออายุ 14, 21, 28 และ 35 วัน เมื่ออายุ 50 วัน
หลังย้ายกล้า บันทึกน้ำหนักสดของต้น น้ำหนักสดของดอกรวม น้ำหนักแห้งของต้นและน้ำหนักแห้งรวมของดอก  

ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of 
Variance, ANOVA) ตามแผนการทดลอง และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
(ไพศาล, 2540 และ Steel and Torrie, 1980). 

   
ตารางที่ 1 แสดงตำรับทดลอง (Treatments)  

ตำรับ 
วัสดุปลูก 

ดิน : ขุยมะพร้าว : แกลบเผา 
ปุ๋ยมูลม้า 

ปุ๋ยเคมี 
(16-16-16) 

T1 อัตราส่วน 1 : 1 : 1 โดยปริมาตร 0 0 
T2 อัตราส่วน 1 : 1 : 1 โดยปริมาตร 0 20 กรัม  
T3 อัตราส่วน 1 : 1 : 1 โดยปริมาตร 0 15 กรัม 
T4 อัตราส่วน 1 : 1 : 1 โดยปริมาตร 80 กรัม  10 กรัม 
T5 อัตราส่วน 1 : 1 : 1 โดยปริมาตร 120 กรัม  7.5 กรัม 
T6 อัตราส่วน 1 : 1 : 1 โดยปริมาตร 160 กรัม  5 กรัม 
T7 อัตราส่วน 1 : 1 : 1 โดยปริมาตร 240 กรัม 0 
T8 อัตราส่วน 1 : 1 : 1 โดยปริมาตร 320 กรัม  0 

หมายเหตุ: ผสมวัสดุปลูกและปุ๋ยมูลม้าตามอัตราในตารางที่ 1 หมักไว้ในร่ม 25 วัน ก่อนนำไปใช้ ปุ๋ยเคมีแบ่งใส่อัตราเท่ากัน       
              โดยครั้งที่ 1 ใส่วันปลูก ครั้งท่ี 2 และ 3 ใส่หลังย้ายปลูก 14 วัน และ 28 วัน 

 
ผลการวิจัย 

1. คุณสมบัติทางเคมีและธาตุอาหารในปุ๋ยมูลม้า  
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและธาตุอาหารของปุ๋ยมูลม้า พบว่า มีความชื้น 45.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก 

มีสภาพเป็นด่างอ่อน (pH 8.03-8.35) มีค่าการนำไฟฟ้า 2.35-3.84 dS/m มีปริมาณอินทรียวัตถุ ระหว่าง 50.59-55.74 
เปอร์เซ็นต์ มีค่า C/N ratio ระหว่าง 26.23:1-33.06:1 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง จึงย่อยสลายได้ช้า มีปริมาณธาตุไนโตรเจน ระหว่าง 
0.89-1.23 เปอร์เซ็นต์ มีฟอสฟอรัส (P2O5) ระหว่าง 1.17-3.29 เปอร์เซ็นต์ และมีโพแทสเซียม (K2O) ระหว่าง 1.26-1.59 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2)  
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและธาตุอาหารในปุ๋ยมูลม้า 

รายการ มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย ์ หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 เฉลี่ย 
ความช้ืน  ไม่เกิน 20 % - 45.50 45.50 
pH  5.5-8.5 - 8.35 8.03 8.19 
Electrical conductivity  ไม่เกิน 10 dS/m 3.84 2.35 3.09 
Organic matter  ไม่น้อยกว่า 20 % 55.74 50.59 53.16 
C/N ratio  ไม่เกิน 20 : 1 - 26.23:1 33.06:1 29.64:1 
Total nitrogen (Total N)  ไม่น้อยกว่า 1 % 1.23 0.89 1.06 
Total phosphorus (P2O5)  ไม่น้อยกว่า 0.5 % 3.29 1.17 2.23 
Total potassium (K2O)  ไม่น้อยกว่า 0.5 % 1.56 1.26 1.41 
3 ธาตุรวมกัน  มากกว่า 2 % 6.11 3.32 4.71 

หมายเหตุ: วิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบตัิการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
ตารางที่ 3 คุณสมบัติและธาตุอาหารก่อนการทดลองในวัสดุปลูกและวัสดุปลูกผสมปุ๋ยมลูม้าตามตำรบัทดลอง 

ตำรับ pH 
Ec 

(dS/m) 
OM 
(%) 

Total         
N (%) 

Total  
P2O5 (%)  

Total  
K2O (%) 

T1: วัสดุปลูกอย่างเดยีว 7.05 0.25 4.29  0.029 0.039 0.125 
T2: วัสดุปลูก+16-16-16 (20 ก.) 7.05 0.25 4.29  0.029 0.039 0.125 
T3: วัสดุปลูก+16-16-16 (15 ก.) 7.05 0.25 4.29  0.029 0.039 0.125 
T4: วัสดุปลูก+ปุ๋ยมูลมา้ 80 ก.+16-16-16 (10 ก.) 7.22 0.33 5.11 0.047 0.062 0.173 
T5: วัสดุปลูก+ปุ๋ยมูลมา้ 120 ก.+16-16-16 (7.5 ก.) 7.15 0.39 5.39 0.071 0.069 0.170 
T6: วัสดุปลูก+ปุ๋ยมูลมา้ 160 ก.+16-16-16 (5 ก.) 7.32 0.33 5.79 0.075 0.080 0.175 
T7: วัสดุปลูก+ปุ๋ยมูลมา้ 240 ก. 7.33 0.39 5.77 0.091 0.103 0.196 
T8: วัสดุปลูก+ปุ๋ยมูลมา้ 320 ก. 7.40 0.49 5.85 0.107 0.119 0.215 

หมายเหตุ: วิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบตัิการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทาลัยอุบลราชธานี  
 ปุ๋ยเคมีทุกตำรับทดลอง (T2, T3, T4, T5 และ T6) จะใส่หลังการหมักวัสดุปลูก โดยแบ่งใส่อัตราเท่ากัน                   

ครั้งท่ี 1 ใส่วันปลูก ครั้งท่ี 2 และ 3 ใส่หลังย้ายปลูก 14 วัน และ 28 วัน  
 

2. สมบัติทางเคมีและธาตุอาหารก่อนการทดลองของวัสดุปลูกและวัสดุปลูกผสมปุ๋ยมลูม้าตามตำรับทดลอง 
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและธาตุอาหารในวัสดุปลูกและวัสดุปลูกผสมปุ๋ยมูลม้าตามตำรับทดลอง (T1-T8) 

พบว่า วัสดุปลูกก่อนการทดลองมีค่ากรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
เพิ่มสูงขึ้นตามอัตราปุ๋ยมูลม้า โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจะเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเพิ่มปุ๋ยมู ลม้าในวัสดุปลูก 
ส่วนวัสดุปลูกเพียงอย่างเดียว จะมีค่ากรด-ด่าง เท่ากับ 7.04 มีค่าการนำไฟฟ้า เท่ากับ 0.25 dS/m มีปริมาณอินทรียวัตถุ  
ธาต ุไนโตรเจน (Total N) ฟอสฟอร ัส (Total P2O5) และ โพแทสเซ ียม (Total K2O) เท ่าก ับ 4.29, 0.029, 0.039,  
0.125 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และมีค่าต่ำกว่าวัสดุปลูกผสมปุ๋ยมูลม้าทุกอัตรา ซึ่งมีค่ากรด -ด่าง เท่ากับ 7.22-7.44 มีค่า 
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การนำไฟฟ้า 0.33-0.39 dS/m มีปริมาณอินทรียวัตถุ ธาตุไนโตรเจน (Total N) ฟอสฟอรัส (Total P2O5) และ โพแทสเซียม 
(Total K2O) เท่ากับ 5.11-5.85, 0.047-0.107, 0.062-0.119, 0.170-0.215 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (ตารางท่ี 3) 

3. อิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมลูม้า และปุ๋ยมูลม้า ต่อการเจริญเติบโตต้นด้านลำต้น 
 3.1 ความสูง 
 การใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลม้า และปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าในวัสดุปลูกอัตราต่างกันส่งผลทำให้ต้นดาวเรืองมีความสูง

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยต้นดาวเรืองหลังย้ายปลูก 14 วัน จะมีความสูงมากที่สุด 20.33 เซนติเมตร เมื่อใส่
ปุ๋ยเคมีอัตรา 20 กรัมต่อต้น (T2) แต่ความสูงไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 15 กรัมต่อต้น (T3) และการใส่ปุ๋ยเคมี
อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา 80 กรัมต่อต้น (T4) ที่มีความสูง  19.58 และ 19.60 เซนติเมตร ตามลำดับ การใส่
ปุ๋ยเคมีอัตรา 7.5 กรัมต่อต้นร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา 120 กรัมต่อต้น (T5) ทำให้ต้นมีความสูง 19.35 เซนติเมตร และไม่แตกต่าง
ทางสถิติกับ T3 และ T4 แต่การปุ๋ยเคมีอัตรา 5 กรัมต่อต้นร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา 160 กรัมต่อต้น (T6) ทำให้ต้นมีความสูงน้อย
กว่าปุ๋ยอัตรา T2, T3, T4 และ T5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการใส่ปุ๋ยมูลม้าอย่างเดียวอัตรา 240 และ 320 กรัมต่อต้น 
(T7 และ T8) และการไม่ใส่ปุ๋ย (T1) ต้นดาวเรืองมีความสูงเพียง 13.86, 13.95 และ 13.38 เซนติเมตร ตามลำดับ และสูงน้อย
กว่าอัตราปุ๋ยอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่หลังจากย้ายปลูก 21 วัน พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวและการใส่ปุ ๋ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อัตรา T2, T3, T4, T5 และ T6 ต้นดาวเรืองจะมีความสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ ระหว่าง 49.92-51.64 
เซนติเมตร แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสิติกับการใส่ปุ๋ยมูลม้าอย่างเดียวอัตรา T8 และ T7 ทีม่ีความสูง 30.57 และ 
26.05 เซนติเมตร ตามลำดับ และการไม่ใส่ปุ๋ย T1 ซึ่งมีความสูงน้อยที่สุด เท่ากับ 23.27 เซนติเมตร และน้อยกว่าอัตราการใส่
ปุ๋ยอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อดาวเรืองอายุ 28 และ 35 วัน หลังย้ายปลูก การใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อัตรา T5 
ส่งผลให้ดาวเรืองมีความสูงมากที่สุด 61.28 และ 63.47 เซนติเมตร ตามลำดับ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับ
ปุ๋ยมูลม้าอัตรา T4 และ T6 ที่มีความสูง 59.37 และ 61.00, 60.50 และ 62.32 เซนติเมตร ตามลำดับ และมีความสูงแตกต่าง
ทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา T2 และ T3 ที่มีความสูง 58.38 และ 59.98, 58.28 และ 60.34 เซนติเมตร ตามลำดับ ขณะที่
ไม่ใส่ปุ ๋ย T1 ต้นดาวเรืองมีความสูงเพียง 24.09 และ 24.19 เซนติเมตร ตามลำดับ และน้อยกว่าอัตราปุ๋ยอื่น  ๆ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4) 

 3.2 ขนาดลำต้น 
 การใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลม้า และปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าในวัสดุปลูกอัตราต่างกัน มีผลทำให้ขนาดลำต้นดาวเรือง  

มีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อย้ายปลูกได้ 14 และ 21 วัน ต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวอัตรา T2 และ T3,  
การใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา T4 และ T5 จะมีขนาดลำใหญ่ใกล้เคียงกัน เท่ากับ 4.00-4.12 และ 9.28-9.69 เซนติเมตร 
ตามลำดับ แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา T6, การใส่ปุ๋ยมูลม้าเพียงอย่างเดียวอัตรา  
T7 และ T8  และการไม่ใส่ปุ๋ย T1 ที่มีขนาดลำต้นเล็ก เท่ากับ, 2.86-3.64 เซนติเมตร และ 4.17-8.93 เซนติเมตร ตามลำดับ 
เมื่อย้ายปลูกดาวเรืองได้ 28 และ 35 วัน พบว่าดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวอัตรา T2 และ T3  และการใส่ปุ๋ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา T4 จะทำให้ลำต้นดาวเรืองมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกัน เท่ากับ 9.83-10.13 และ 9.87-10.44 เซนติเมตร 
ตามลำดับ การใส่ปุ ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา T5 และ T6 จะทำให้ต้นมีขนาดใหญ่รองลงมา เท่ากับ 9.43-9.68 และ  
9.73-9.87 เซนติเมตร ตามลำดับ ส่วนการใส่ปุ ๋ยมูลม้าเพียงอย่างเดียวอัตรา T7 และ T8  และการไม่ใส่ปุ ๋ย T1 ลำต้น 
จะมีขนาดเล็กเท่ากับ 5.26 และ 5.72 เซนติเมตร, 6.34 และ 6.69 เซนติเมตร, 4.30 และ 4.60 เซนติเมตร ตามลำดับ และ
แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยอัตราอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (ตารางที่ 4) 

 3.3 จำนวนกิ่งต่อต้นและขนาดทรงพุ่ม 
 การใส่ปุ๋ยอัตราต่างกันมีผลทำให้จำนวนก่ิงดาวเรืองมีความแตกต่างทางสถิติ เมื่อย้ายปลูกได้ 21, 28 และ 35 วัน 

โดยดาวเรืองอายุ 21 หลังย้ายปลูก เมื่อได้รับปุ๋ยเคมีอย่างเดียวอัตรา T2 และ T3 จะมีจำนวนกิ่งต่อต้นสูง 9.20 และ  
8.89 กิ่งต่อต้น และสูงกว่าการใส่ปุ๋ยอัตราอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา T4 และ T5  
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จะมีจำนวนกิ่งรองลงมา 8.35 และ 7.90 กิ่งต่อต้น ตามลำดับ การใส่ปุ ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา T6 จะมีจำนวนกิ่ง  
7.45 กิ่งต่อต้น ส่วนการใส่ปุ๋ยมูลม้าอย่างเดียวและการไม่ใส่ปุ๋ยพบไม่มีการแตกกิ่ง เมื่อย้ายปลูกได้ 28 และ 35 วัน พบว่าการ
ใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวอัตรา T2 และ T3 จะมีจำนวนกิ่งต่อต้นสูงสุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้า
อัตรา T4 โดยมีจำนวนกิ่งต่อต้นเท่ากับ 9.20 และ 9.25, 9.10 และ 9.16, 8.55 และ 8.70 กิ่ง ตามลำดับ รองลงมา คือ การใส่
ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา T5 จะมีจำนวนกิ่ง 8.30 และ 8.35 กิ่งต่อต้น และการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา T6 จะมี
จำนวนกิ่ง 7.45 กิ่งต่อต้น และการใส่ปุ๋ยมูลม้าอย่างเดียวอัตรา T7 และ T8 จะมีจำนวนกิ่งต่อต้นน้อย 1.95 และ 2.00, 3.20 
และ 3.35 กิ่งต่อต้น ตามลำดับ และไม่มีการแตกกิ่งเมื่อไม่ไดใ้ส่ปุ๋ย T1 (ตารางที่ 5) ผลการศึกษาพบว่าการใส่ปุ๋ยอัตราต่างกันมี
ผลทำให้ขนาดทรงพุ่มต้นดาวเรืองแตกต่าง โดยดาวเรืองเมื่อย้ายปลูกได้ 14 วัน จะมีขนาดทรงพุ่มใหญ่กว่าอัตราปุ๋ยอื่น  ๆ  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อได้รับปุ๋ยเคมีอัตรา T2 แต่เมื่อย้ายปลูกได้ 21, 28 และ 35 วัน การใส่ปุ๋ยอัตรา T2, T3, T4, T5 
และ T6 ดาวเรืองจะมีขนาดทรงพุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่จะแตกต่างทางสถิติกับอัตราการใส่ปุ๋ย T1, T7 และ T8 (ตารางที่ 5) 

 
ตารางที่ 4 ความสูงและขนาดลำต้นของดาวเรือง ปลูกโดยให้ปุ๋ยต่างชนิดกัน เมื่ออายุ 15, 21, 28 และ 35 วันหลังย้ายปลูก 

ตำรับ 
ความสูงของต้น (เซนติเมตร) ขนาดลำต้น (เซนติเมตร) 

14 วัน 21 วัน 28 วัน 35 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 35 วัน 
T1 13.38d 23.27d 24.09e 24.19e 2.88c 4.17d 4.29f 4.60f 
T2 19.58ab 50.70a 58.38b 59.98b 4.00a 9.65a 10.13a 10.44a 
T3 20.23a 51.64a 58.28b 60.34b 4.04a 9.69a 9.99ab 10.30ab 
T4 19.60ab 51.26a 59.37ab 61.00ab 4.12a 9.69a 9.83ab 10.21ab 
T5 19.35b 50.72a 61.28a 63.47a 4.02a 9.28ab 9.68bc 9.87ab 
T6 18.38c 49.92a 60.50a 62.32ab 3.64b 8.93b 9.43c 9.73b 
T7 13.86d 26.05c 27.75d 30.12d 2.86c 4.72d 5.26e 5.72d 
T8 13.95d 30.57b 34.47c 40.91c 3.01c 5.42c 6.34d 6.69c 

p-value * * * * * * * * 
C.V. (%) 3.50 3.10 2.90 3.50 4.50 3.80 3.80 4.80 

หมายเหตุ: T1: วัสดุปลูกอย่างเดียว, T2: วัสดุปลูก + 16-16-16 (20 ก.), T3: วัสดุปลูก + 16-16-16 (15 ก.)  
   T4: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลมา้ 80 ก. + 16-16-16 (10 ก.), T5: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 120 ก. + 16-16-16 (7.5 ก.) 
   T6: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลมา้ 160 ก. + 16-16-16 (5 ก.), T7: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 240 ก.,  
   T8: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลมา้ 320 ก. 
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ตารางที่ 5 จำนวนกิ่งและขนาดทรงพุ่มของดาวเรืองปลูกโดยให้ปุ๋ยต่างชนิดกัน เมื่ออายุ 15 21 28 และ 35 วันหลังย้ายปลูก 

ตำรับ 
จำนวนกิ่งต่อต้น เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มเฉลี่ย (เซนติเมตร) 

14 วัน 21 วัน 28 วัน 35 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 35 วัน 
T1 1.00 1.00d 1.00f 1.00f 10.14e 7.93c 6.06e 5.29d 
T2 1.00 9.20a 9.20a 9.25a 20.29ab 36.85a 37.56a 35.04a 
T3 1.00 8.89ab 9.10a 9.16a 21.30a 35.04a 36.64ab 34.60a 
T4 1.00 8.35b 8.55ab 8.70ab 19.80bc 36.66a 36.70ab 34.69a 
T5 1.00 7.90bc 8.30b 8.35b 18.89c 35.62a 35.81ab 34.38a 
T6 1.00 7.45c 7.45c 7.45c 17.24d 34.49a 34.93b 34.40a 
T7 1.00 1.00d 1.95e 2.00e 10.40e 9.49bc 9.56d 9.90c 
T8 1.00 1.00d 3.20d 3.35d 10.69e 12.06b 13.43c 13.96b 

p-value ns * * * * * * * 
C.V. (%) 0.00 9.30 8.40 8.10 5.3 7.2 5.0 5.9 

หมายเหตุ: T1: วัสดุปลูกอย่างเดียว, T2: วัสดุปลูก + 16-16-16 (20 ก.), T3: วัสดุปลูก + 16-16-16 (15 ก.)  
    T4: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 80 ก. + 16-16-16 (10 ก.), T5: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 120 ก. + 16-16-16 (7.5 ก.) 
    T6: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 160 ก. + 16-16-16 (5 ก.), T7: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 240 ก.,  
    T8: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 320 ก. 

 
4. อิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลม้า และปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าต่อวันเก็บเกี่ยว ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 
 4.1 อิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลม้า และปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าต่อวันเก็บเกี่ยวผลผลิตดอกดาวเรือง 
 การใส่แตกต่างกันส่งผลต่อการออกดอกของดาวเรือง โดยพบแนวโน้มว่าดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว

อัตรา T2 และ T3 และการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา T4 จะเริ่มทยอยออกดอกเร็วและเก็บผลผลิตดอกบานได้มากกว่า 
50 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตดอกรวม เมื่อย้ายปลูกได้ 35-40 วัน การใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา T5 และ T6 จะทยอยออก
ดอกและเก็บผลผลิตได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตรวม เมื่อย้ายปลูกได้ 40-45 วัน และจะทยอยเก็บดอกได้ 3-4 รอบ 
จนถึง 50 วันหลังย้ายปลูก ส่วนการใส่ปุ๋ยมูลม้าอย่างเดียวจะเก็บผลผลิตได้ครั้งเดียวหลังย้ายปลูก 45 -50 วัน ขณะที่ต้น
ดาวเรืองที่ไม่ได้รับปุ๋ยจะไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดอกได้  

 
ตารางที่ 6 น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของต้น น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของดอก น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งต้นรวมดอก 
สัดส่วนระหว่างน้ำหนักสดของดอกต่อน้ำหนักสดของต้นรวมดอกและสัดส่วนระหว่างน้ำหนักแห้งของดอกต่อน้ำหนักแห้งของ
ต้นรวมดอก ณ วันเก็บผลผลิตดอกครั้งสุดท้ายที่อายุ 50 วันหลังย้ายปลูก 

ตำรับ 
น้ำหนักสด 

เฉลี่ยต่อต้น (ก.) 
น้ำหนักแห้ง 

เฉลี่ยต่อต้น (ก.) 
สัดส่วน 

น้ำหนักสด 
สัดส่วน 

น้ำหนักแห้ง 

ต้น ดอก ต้น+ดอก ต้น ดอก ต้น+ดอก ดอก/ต้น ดอก/ต้น 
T1 2.47d 0.00c 2.47b 0.42c 0.00c 0.42c 0.00e 0.00e 
.T2 109.65a 96.09ab 205.74a 15.02a 10.82b 25.84ab 0.47b 0.42b 
T3 102.32ab 88.45b 190.78a 14.37a 10.90b 25.26ab 0.46b 0.43b 
T4 99.17abc 100.25ab 199.42a 13.95ab 14.04a 27.99a 0.50ab 0.50a 
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ตำรับ 
น้ำหนักสด 

เฉลี่ยต่อต้น (ก.) 
น้ำหนักแห้ง 

เฉลี่ยต่อต้น (ก.) 
สัดส่วน 

น้ำหนักสด 
สัดส่วน 

น้ำหนักแห้ง 

ต้น ดอก ต้น+ดอก ต้น ดอก ต้น+ดอก ดอก/ต้น ดอก/ต้น 
T5 91.79bc 110.97a 202.76a 13.46ab 13.12ab 26.57ab 0.54a 0.49a 
T6 85.99c 99.34ab 185.33a 12.40b 11.03b 23.43b 0.54a 0.47ab 
T7 6.98d 1.93c 8.91b 0.81c 0.21c 1.02c 0.22d 0.21d 
T8 14.35d 6.37c 20.72b 1.61c 0.68c 2.29c 0.30c 0.29c 

p-value * * * * * * * * 
C.V. (%) 15.10 22.50 17.10 12.70 23.90 16.60 10.30 10.20 

หมายเหตุ: T1: วัสดุปลูกอย่างเดียว, T2: วัสดุปลูก + 16-16-16 (20 ก.), T3: วัสดุปลูก + 16-16-16 (15 ก.)  
  T4: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 80 ก. + 16-16-16 (10 ก.), T5: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 120 ก. + 16-16-16 (7.5 ก.) 
  T6: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 160 ก. + 16-16-16 (5 ก.), T7: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 240 ก.,  
  T8: วัสดุปลูก + ปุ๋ยมูลม้า 320 ก. 

 
 4.2 อิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลม้า และปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าต่อน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของดอก 

 การใส่ปุ ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา T5 ทำให้ต้นดาวเรืองมีน้ำหนักสดของดอกสูงสุด 110.97 กรัม แต่ไม่
แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา T4 และ T6 และการปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวอัตรา T2 ที่มีน้ำหนักสด
ของดอก 100.25, 99.34 และ 96.09 กรัมต่อต้น ตามลำดับ แต่จะมีความแกต่างทางสถิตกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว
อัตรา T3 ที่มีน้ำหนักสดของดอก เท่ากับ 88.45 กรัมต่อต้น ส่วนการใส่ปุ๋ยมูลมาอัตรา T8 และ T7 จะมีน้ำหนักสดของดอก
น้อยที่สุดเท่ากับ 6.37 และ 1.93 กรัมต่อต้น ตามลำดับ และดาวเรืองไม่มีดอกเมื่อไม่ได้รับปุ๋ย T1 สำหรับน้ำหนักแห้งของดอก 
พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา T4 ส่งผลทำให้ดอกดาวเรืองมีน้ำหนักแห้งของดอกมากที่สุด 14.04 กรัมต่อต้น  
แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา T5 ที ่ให้น้ำหนักแห้งของดอก เท่ากับ 13.12 กรัมต่อต้น  
แต่มากกว่าการใส่ปุ๋ยอัตราปุ๋ยอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา T6 และการใส่ปุ๋ยเคมี
เพียงอย่างเดียวอัตรา T2 และ T3 จะให้น้ำหนักแห้งดอก เท่ากับ 11.03, 10.82 และ 10.90 กรัมต่อต้น ตามลำดับ ส่วนการใส่
ปุ๋ยมูลมาเพียงอย่างเดียวอัตรา T8 และ T7 จะมีน้ำหนักแห้งของดอกน้อยที่สุด 0.68 และ 0.21 กรัมต่อต้น ตามลำดับ (ตารางที่ 6) 

4.3 อิทธิพลของปุ ๋ยเคมี ปุ ๋ยมูลม้า และปุ ๋ยเคมีร่วมกับปุ ๋ยมูลม้า ต่อน้ำหนักสดของต้นรวมดอกและ 
น้ำหนักแห้งของต้นรวมดอก 

 จากตารางที่ 6 พบว่าการใส่ปุ๋ยตามอัตรา T2, T3, T4, T5 และ T6 ดาวเรืองจะมีน้ำหนักสดของต้นรวมดอกสูง
เท่ากับ 185.33-205.74 กรัมต่อต้น และสูงกว่าการใส่ปุ๋ยในอัตรา T7, T8 และ T1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ให้น้ำหนักสด
ต้นรวมดอก เท่ากับ 8.91, 20.72 และ 2.47 กรัมต่อต้น ตามลำดับ ส่วนน้ำหนักแห้งรวมพบเช่นเดียวกันว่าอัตรา T2, T3, T4 
และ T5 ดาวเรืองจะมีน้ำหนักแห้งรวมมากที่สุด เท่ากับ 25.26-27.99 กรัมต่อต้น ส่วน T6 จะมีน้ำหนักแห้งรวมรองลงมา 
เท่ากับ 23.43 กรัมต่อต้น และการใส่ปุ๋ยในอัตรา T7, T8 และ T1 จะให้น้ำหนักแห้งรวมน้อยกว่าและแตกต่างกับอัตราปุ๋ยอื่น ๆ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีมีน้ำหนักเพียง 0.81, 1.61 และ 0.42 กรัมต่อต้น ตามลำดับ (ตารางท่ี 6) 

 4.4 อิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลม้า และปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าต่อสัดส่วนน้ำหนักสด และสัดส่วนน้ำหนักแห้ง
ของดอกต่อน้ำหนักสดและน้ำหนักของต้นรวมดอก 

 ผลการทดลองพบว่าการใส่ปุ ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา T6, T5 และT4 จะมีสัดส่วนน้ำหนักสดของดอก 
ต่อน้ำหนักสดของต้นรวมดอกสูงท่ีสุด เท่ากับ 0.54, 0.54 และ 0.50 ตามลำดับ และสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการใส่
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ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวอัตรา T2 และ T3 ที่มีค่าเท่ากับ 0.47 และ 0.46 ตามลำดับ และแตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยมูลม้า
เพียงอย่างเดียวอัตรา T8, T7 และการไม่ใส่ปุ๋ย T1 ที่มีค่าสัดส่วน เท่ากับ 0.30, 0.22 และ 0 ตามลำดับ สำหรับสัดส่วนน้ำหนกั
แห้งของดอกต่อน้ำหนักแห้งของต้นรวมดอก พบเช่นเดียวกันว่าการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา T6, T5 และ T4 จะมี
สัดส่วนสูงที่สุด เท่ากับ 0.47, 0.49 และ 0.50 ตามลำดับ และสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว 
อัตรา T2 และ T3 ที่มีค่าเท่ากับ 0.42 และ 0.43 ตามลำดับ และการใส่ปุ๋ยมูลม้าอย่างเดียว อัตรา T8 จะมีสัดส่วนน้ำหนักสด
ของดอกต่อน้ำหนักสดของต้นรวมดอก เท่ากับ 0.29 ซึ่งน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญสถิติกับอัตราปุ๋ยดังกล่าวข้างต้น แต่มีค่า
มากกว่าการใส่ปุ๋ยมูลม้าอัตรา T7 และการไม่ใส่ปุ๋ย T1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 6) 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ต้นดาวเรืองที่ปลูกในวัสดุปลูก (ดิน: ขุยมะพร้าว: แกลบเผา อัตรา 1: 1: 1 โดยปริมาตร) ร่วมกับใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่าง
เดียวอัตรา 20 และ 15 กรัมต่อต้น (T2 และ T3) จะมีความสูงมากที่สุดเมื่อย้ายปลูกได้ 14 วัน ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากปุ๋ยเคมี
ละลายและปลดปล่อยธาตุอาหารหลักให้กับพืชได้ทันทีจึงทำให้ดาวเรืองเจริญเติบโตเร็ว ขณะที่วัสดุปลูกและปุ๋ยมูลม้ายังยอ่ย
สลายไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีค่า C/N ค่อนข้างสูง จึงปลดปล่อยธาตุอาหารได้น้อย แต่เมื่อย้ายปลูกได้ 21, 28 และ 35 วัน  
กลับพบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา T2 และ T3 และการใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 10 และ 7.5 กรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยมูลม้าอัตรา 80 และ 
120 กรัมต่อต้น (T4 และ T5) ทำให้ต้นดาวเรืองเจริญเติบโตมีความสูง ขนาดลำต้น จำนวนกิ่ง และขนาดทรงพุ่ม ไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้น่าจะเป็นผลเนื่องมาจากปุ๋ยมูลม้าถูกย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุอาหารพืชให้กับต้นดาวเรืองได้มากขึ้น นอกจากนี้
ยงพบว่าดาวเรืองเมื่อปลูกในวัสดุปลูกร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา T2 และ T3 จะมีน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของต้นมากที่สุด  
ส่วนการปลูกดาวเรืองในวัสดุปลูกผสมปุ๋ยมูลม้าอัตรา 80, 120 และ 160 กรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 10, 7.5 และ  
5 กรัมต่อต้น (T4, T5 และ T6) จะมีน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของดอก สัดส่วนน้ำหนักสดของดอกต่อน้ำหนักสดของต้น  
รวมดอก สัดส่วนน้ำหนักแห้งของดอกต่อน้ำหนักแห้งของต้นรวมดอก สูงกว่าการใส่ปุ๋ยเคมี (T2 และ T3) และปุ๋ยมูลม้า 
เพียงอย่างเดียว (T7 และ T8) น่าจะเป็นเพราะดาวเรืองได้รับธาตุอาหารหลักจากปุ๋ยเคมีทันทีและเพียงพอต่อการเจริญเติบโต
ด้านลำต้น และระยะออกดอกยังได้รับปุ๋ยฟอสฟอรัส และจุลธาตุอื่นๆ ที่ปลดปล่อยจากปุ๋ยมูลม้า เพราะปุ๋ยมูลม้ามีไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 1.06, 2.23 และ 1.41 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ จึงส่งเสริมการออกดอก สะสมน้ำหนักดอก และ
คุณภาพดอกได้ดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมี หรือ ปุ๋ยมูลม้าเพียงอย่างเดียว ส่วนต้นดาวเรืองที่ปลูกในวัสดุปลูกโดยไม่ใส่ปุ๋ย ไม่สามารถ
เจริญเติบโตให้ผลผลติได้ เนื่องจากขาดธาตุอาหารพืช ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Rusnadi et al. (2021) ที่พบว่าการใส่ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยมูลม้าอัตรา 90 กรัมต่อต้น + ปุ๋ย NPK อัตรา 20 กรัมต่อต้น ทำให้ถั่วเขียวเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงและสอดคล้องกับ
งานของ กัมพลและคณะ (2562) ที่ได้รายงานว่าการใส่ปุ๋ยมูลโค 85 กรัม + ไคติน 5 -10 กรัม + ปุ๋ยเคมี 5-10 กรัม ทำให้
ดาวเรืองมีการเจริญเติบโตดีและมีขนาดของดอกใหญ่กว่าดาวเรืองที่ได้รับการใส่ปุ๋ยเคมี มูลโค และไคติน เพียงอย่างเดียว  
ผลจากงานวิจัยนี้บ่งชี้ว่าการใส่ปุ๋ยมูลม้าซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากระบบการเลี้ยงม้าเชิงพานิชย์ สามารถนำมาใช้ผสมกับวัสดปุลูก
และใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราน้อยกว่าอัตราแนะนำการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวได้ และยังทำให้ดาวเรืองเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพดีด้วย จึงสามารถช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีและยังเป็นการนำปุ๋ยมูลม้ามาใช้เกิดประโยชน์และ
เพิ่มมูลค่าด้วยปุ๋ยมูลม้าเหมาะสำหรับการปลูกไม้ดอก เพราะมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบสูง จึงสรุปได้ว่าการปลูกดาวเรืองใน
วัสดุปลูกผสมปุ๋ยมูลม้าอัตรา 80 และ120 กรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 10 และ 7.5 กรัมต่อต้น (T4 และ T5) ทำให้ต้น
ดาวเรืองเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตดอกทั้งปริมาณ คุณภาพ และมีสัดส่วนผลผลิตดอกต่อมวลชีวภาพรวมของต้นสูงที่สุด  
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