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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยเปลือกและเมล็ดทุเรียนร่วมกับ 
มูลไก่ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของดาวเรือง ด าเนินการ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาลัยราชภัฏร าไพพรรณี      
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด้วย 6 สิ่งทดลอง คือ น้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซ
ชีวภาพต่อน้ า อัตราส่วน 0:1 (T1), 1:9 (T2), 1:7 (T3), 1:5 (T4), 1:3 (T5) และปุ๋ยเคมีปริมาณ 5 กรัม/ต้น (T6) การทดลอง
ใช้เวลา 87 วันบันทึกข้อมูลค่า pH และค่าการน าไฟฟ้า (EC) ของดิน เมื่อสิ้นสุดการทดลองบันทึกข้อมูลความสูงเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของล าต้นทุกสัปดาห์หลังจากออกดอก บันทึกข้อมูลจ านวนดอก เส้นผ่านศูนย์กลางดอกดาวเรืองทุกวันหลังดอกบาน 
วัดความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ของใบ น้ าหนักสดของรากล าต้น และใบของต้นดาวเรืองเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 จากการทดลองพบว่าต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมี มีน้ าหนักสดของล าต้น น้ าหนักสดของใบ น้ าหนักสดรวมจ านวนดอก
ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ ปริมาณไนโตรเจนมากกว่าต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพและน้ าเปล่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางดอกดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยเคมีไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพมีเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้นและน้ าหนักสด
รากมากกว่าต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ค่า  pH ของดินที่ได้รับปุ๋ยเคมีน้อยกว่าดินที่ได้รับน้ าทิ้งจาก
การผลิตก๊าซชีวภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค้าส้าคัญ: ดาวเรือง   น้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพ   ทุเรียน   การเจริญเติบโต   มูลไก ่

Abstract 
 The objective of this research was to study the effects of biogas effluent from durian shell and 
seed combined with chicken manure on growth and yield of marigold. The experimental design was a 
Completely Randomized Design. Six treatments were 5 ratios 0:1 (control), 1:9, 1:7, 1:5 and 1:3) of biogas 
effluent:water and 5 g./plant chemical fertilizer. The experiment was conducted for 87 days at 
Agricultural Technology Faculty in RambhaiBarniRajabhat University. The data of plant height and stem 
diameter were collected every week. After flowering, number and diameterof blooming flower were 
measured every day. The pH and electrical conductivity (EC) of soil, chlorophyll concentration of leaves, 
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nitrogen concentration of plant, fresh weight of roots, branches and leaves were measured at the end of 
experiment.  
 The results showed that the fresh weight of stem and leave, total fresh weight, blooming flower 
number, chlorophyll concentration, nitrogen concentration of marigold in the chemical fertilizer was 
significantly higher than those of the other treatments. The growth of marigold in the control was lowest 
as compared to that in biogas effluent and chemical fertilizer treatments. There was no significant 
difference in the plant height and blooming flower diameter of marigold treated by the chemical fertilizer 
and biogas effluent treatments. However, the stem diameter and fresh weight of root in biogas effluent 
treatments were significant higher than those in the chemical fertilizer treatment. The pH of soil was 
reduced by chemical fertilizer as compared to the control and biogas effluent treatments. 

Keword: Marigold, Biogass effluent, Durian, Growth, Chicken manure 

1. บทน้า 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการท าเกษตรกรรมด้านการเพาะปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ส่งผลให้มีวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรเกิดขึ้น เช่นมูลไก่ มูลวัว และมูลสุกร เศษผักผลไม้ต่างๆ เป็นต้นในภาคตะวันออกมีการปลูกไม้ผลโดยเฉพาะ
จังหวัดจันทบุรีมีการผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีในปี พ.ศ. 2560 มีพื้นที่ปลูก 203,483 ไร่ ผลผลิต 284,874 ตัน (ส านักงาน
เกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2560) โดยมีทุเรียนออกสู่ตลาดจ าหน่ายในรูปผลสดและการแปรรูป  เช่น เนื้อสดแช่เหยือกแข็ง   
ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน จากกระบวนการดังกล่าวท าให้มีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร คือ เปลือก และเมล็ดทุเรียน คิดเป็น   
ร้อยละ 75 ของน้ าหนักผลทุเรียน มีปริมาณเพิ่มขึ้น ถ้าวัสดุเหลือใช้ไม่ได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทิ้งเป็นขยะ ท าให้เกิดการ 
เน่าเหม็นส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เพิ่มปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มปริมาณเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิด
โรคในทุเรียนได้ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ด้วยเหตุนี้ Prathumyot et al. (2016) จึงได้น าเปลือกและเมล็ด
ทุเรียนมาผ่านกระบวนการหมักร่วมกับมูลสุกร เพื่อให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจนจนได้ก๊าซมีเทน 
(CH4 ) ซึ่งเป็นก๊าซชีวภาพที่มีความบริสุทธิ์และผลพลอยได้จากการผลิตก๊าซชีวภาพ คือ น้ าทิ้ง ยังเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ าที่ใช้รดทาง
ดินหรือฉีดพ่นทางใบให้กับพืช (Chit-aree, et al., 2017) 
 ดาวเรือง (Merigolds) เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่ส าคัญ ซึ่งนิยมปลูกกันมากเนื่องจากให้ดอกในระยะเวลาสั้น คือ ประมาณ
60–70 วันหลังปลูก (จุฑามาศ, ม.ป.ป.) ในการปลูกดาวเรืองสามารถก าหนดระยะเวลาการออกดอกให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดหรือเทศกาลส าคัญได้จึงท าให้เกษตรกรที่ปลูกมีรายได้ดี (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจ
ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะน าน้ าทิ้งที่ได้จากการผลิตก๊าซชีวภาพ ด้วยเปลือกและเมล็ดทุเรียนร่วมกับมูลไก่ไปใช้ในการปลูก
ดาวเรืองเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีและสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร เช่น เกษตรกรที่มีการ
โค่นยางพาราทิ้งและท าการปลูกใหม่ ในช่วงที่ยางพารามีอายุ 1-2 ปี และเป็นพืชหลังนาได้ในพื้นที่ตามแนวทางการด าเนินงาน
ของงานส่งเสริมการเกษตร 

2. วิธีด้าเนินการวิจัย  
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Random Design; CRD ) มีทั้งหมด 6 สิ่งทดลอง แต่ละสิ่ง

ทดลองมี 4 ซ้ า รวม 24 หน่วยทดลอง ที่ระดับความเข้มข้นดังนี้ 
 สิ่งทดลองที่ 1 น้ าเปล่า 



 

 

 สิ่งทดลองที่ 2 น้ าทิง้จากการผลติก๊าซชีวภาพมีอัตราส่วนของน้ าทิ้งจากก๊าซชีวภาพ : น้ าเปลา่เทา่กับ 1:9 
 สิ่งทดลองที่ 3 น้ าทิง้จากการผลติก๊าซชีวภาพมีอัตราส่วนของน้ าทิ้งจากก๊าซชีวภาพ : น้ าเปลา่เทา่กับ 1:7 
 สิ่งทดลองที่ 4 น้ าทิง้จากการผลติก๊าซชีวภาพมีอัตราส่วนของน้ าทิ้งจากก๊าซชีวภาพ : น้ าเปลา่เทา่กับ 1:5 
 สิ่งทดลองที่ 5 น้ าทิง้จากการผลติก๊าซชีวภาพมีอัตราส่วนของน้ าทิ้งจากก๊าซชีวภาพ : น้ าเปลา่เทา่กับ 1:3 
 สิ่งทดลองที่ 6 ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 และ 12-24-12 (ตามวิธีการกรมส่งเสริม) 
 2.1 การปลูกและการดูแลรักษา 
 ท าการเพาะเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดลงในถาดเพาะด้วยพีทมอสและคัดเลือกต้นดาวเรืองที่มีความสมบรูณ์ใกล้เคียงกัน
มากที่สุดปลูกลงกระถางพลาสติกด าขนาด เบอร์ 9 โดยใช้ดินผสมที่มี ดินแดง แกลบดิบ และแกลบเผา อัตราส่วนผสม 2:1:1 
ชั่งน้ าหนักดินที่ผสมแล้ว 3.2 กิโลกรัมต่อกระถาง จากน าต้นดาวเรืองลงปลูก รดน้ าวันละ 1 ครั้งและเมื่อดาวเรืองอายุ 13 วัน
เริ่มให้สิ่งทดลองที่ 1-5 ทุกๆ 5 วัน ในปริมาตร 400 มิลลิลิตรและให้สิ่งทดลองที่ 6 ทุกๆ 6 วัน ในปริมาณ 5 กรัมต่อกระถาง        
ในช่วงเวลาเช้าเมื่อดาวเรืองอายุ 21-25 วัน ท าการปลิดยอดทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งข้าง และฉีดสารเคมีป้องก าจัดโรคและแมลง 
สัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง 
 2.2 บันทึกข้อมูลที่เก่ียวกับการเจริญเติบโตของดาวเรือง 
 2.2.1 การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของดาวเรืองเก็บผลการทดลองเมื่อต้นดาวเรืองมีอายุครบ  7 วัน
และบันทึกข้อมูลทุก 7 วันจนสิ้นสุดการทดลองดังนี้ 
 2.2.2 วัดความสูงของต้น โดยวัดความสูงจากระดับผิวดิน (โคนต้น) ถึงปลายใบที่ยาวที่สุด 
 2.2.3 วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้น โดยวัดในระดับเดียวกับขอบกระถาง  

 2.2.4 วัดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกและนับจ านวนดอก 
 2.2.5 น าต้นดาวเรืองมาแยกส่วนของราก ล าต้น และใบ น าไปชั่งน้ าหนักสด 

  2.2.6 วัดปริมาณคลอโรฟิลล์บนัทึกปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบ ดว้ยเคร่ือง Spectrophotometer 
 2.2.7 เก็บตัวอย่างพืช เมื่อสิ้นสุดการทดลองและน ามาวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนด้วยวิธี Kjeldahl method 
 2.2.8 วัดค่า pH ของดินเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ของข้อมูลในแต่ละลักษณะตามแผนการทดลอง 
Completely Randomized Design เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติค่าเฉลี่ยของการทดลอง โดยวิธี Duncan’s 
multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
 2.4 สถานที่ท าการทดลอง 
 ท าการทดลอง ณ อาคารวิจัยพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี จังหวัด
จันทบุรี 

3. ผลการทดลอง 
 3.1 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของดินเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
  จากผลการทดลองพบว่าต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ า ในอัตราส่วน 0:1, 1:9, 1:7, 1:5, 
1:3 และต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมี มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของดินเท่ากับ 5.53, 5.61, 5.30, 5.72, 5.85 และ3.92 
ตามล าดับ โดยต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 1:5 มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของดิน 



 

 

สูงที่สุด คือ 5.85 และต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีมีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของดินต่ าที่สุด คือ 3.92 ซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1)  
 3.2 ความสูงของต้นดาวเรือง 

 เมื่อต้นดาวเรืองอายุ 87. วัน พบว่าต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 0:1, 1:9, 
1:7, 1:5, 1:3 และต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมี มีความสูงเท่ากับ 23.50, 44.36, 45.46, 49.53, 48.90 และ49.73 เซนติเมตร 
ตามล าดับ โดยต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมี มีค่าความสูงมากที่สุด คือ 49.73 ซนติเมตรและต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการ
ผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 0:1 มีค่าความสูงน้อยที่สุด คือ 23.50 เซนติเมตรซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) 

 

 
         รูปที่ 1 ความสูงต้นดาวเรืองเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

 
 3.3 เส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้น 

 เมื่อต้นดาวเรืองอายุ 87 วัน พบว่าต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 0:1, 1:9, 
1:7, 1:5, 1:3 และต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมี มีเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้นเท่ากับ 4.08, 8.06, 8.63, 8.68, 9.43 และ 8.63 
มิลลิเมตร ตามล าดับ โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 1:3  
มีค่ามากที่สุดคือ 9.43 มิลลิเมตร และต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 0:1 มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของล าต้นน้อยที่สุดคือ 4.08 มิลลิเมตร ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น     
99 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) 

 
 



 

 

ตารางที่ 1 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของดิน ความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้นเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
อัตราส่วนของน้ าทิ้งต่อน้ า 

(โดยปริมาตร) 
pH ของดิน 

ความสูง 
(ซม.) 

เส้นผ่านศูนย์กลางของล า
ต้น (มม.) 

0:1 5.53a 23.50c 4.08d 
1:9 5.61a 44.36b 8.06c 
1:7 5.30a 45.46b 8.63b 

1:5 5.72a 49.53a 8.68b 
1:3 5.85a 48.90a 9.43a 

ปุ๋ยเคมี 3.92b 49.73a 8.63b 
F-test ** ** ** 
CV (%) 0.13 2.18 4.25 

หมายเหตุ: – ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ที่ก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ไม่เหมือนกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง  
สถิติที่ 
  ** แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

 3.4 น้ าหนักสดของต้นดาวเรืองเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 เมื่อท าการทดลองครบ 87 วันพบว่าน้ าหนักสดของรากดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าใน
อัตราส่วน 0:1,.1:9,.1:7,.1:5,.1:3 และต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีมีค่าเท่ากับ 3.37,. 19.21,. 17.50,. 20.46,. 18.47.และ8.65 
กรัม ตามล าดับ โดยน้ าหนักสดของรากดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 1:5 มีค่ามากที่สุด 
คือ 20.46 กรัม และต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 0:1 มีค่าน้อยที่สุดคือ 3.37 กรัม   
ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) 
 น้ าหนักสดของล าต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 0:1, 1:9,.1:7,.1:5,.1:3 และ
ต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีมีค่าเท่ากับ 2.27,.16.72,.19.85,.22.63,.32.94 และ 106.90 กรัม ตามล าดับ โดยน้ าหนักสดของ
ล าต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมี มีค่ามากที่สุดคือ 106.90 กรัม และต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าใน
อัตราส่วน 0:1 มีค่าน้อยที่สุดคือ 2.27 กรัม ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) 
  น้ าหนักสดของใบดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 0:1,.1:9,.1:7,.1:5,.1:3 และต้น
ดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมี มีค่าเท่ากับ 2.48,.38.05,.43.85,.57.43,.82.60.และ.118.26 กรัม ตามล าดับ โดยน้ าหนักสดของใบ
ดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมี มีค่ามากที่สุดคือ 118.26 กรัม และต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าใน
อัตราส่วน 0:1 มีค่าน้อยที่สุดคือ 2.48 กรัม ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 9 (ตารางที่ 2) 
  น้ าหนักสดรวมของต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 0:1,.1:9,.1:7,.1:5,.1:3 
และต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมี มีค่าเท่ากับ 8.68,.95.85,.104.82,.129.29,.164.93 และ 226.37 กรัม ตามล าดับ โดยน้ าหนัก
สดรวมของต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมี มีค่ามากที่สุดคือ 226.37 กรัม และต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพ
ต่อน้ าในอัตราส่วน 0:1 มีค่าน้อยที่สุดคือ 8.68 กรัม ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2)  



 

 

ตารางที่ 2 น้ าหนักสดของต้นดาวเรืองเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

อัตราส่วนของน้ าทิ้งต่อน้ า 
(โดยปริมาตร) 

น้ าหนักสดของตน้ดาวเรือง (กรัม) 

ราก ล าต้น ใบ รวม 

0:1 3.37c 2.83f 2.48f 8.68e 

1:9 19.21a 38.59e 38.05e 95.85d 

1:7 17.50a 43.47d 43.85d 104.82c 

1:5 20.46a 51.40c 57.43c 129.29c 

1:3 18.47a 63.86b 82.60b 164.93b 

ปุ๋ยเคมี  8.65b 99.46a 118.26a 226.37a 

F-test ** ** **  ** 

CV (%) 2.12 1.63 1.49 8.08 

หมายเหตุ:–ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ที่ก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ไม่เหมือนกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  ** แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

 3.5 จ านวนดอก 
 จากผลการทดลองพบว่าต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 0:1, 1:9, 1:7, 1:5, 

1:3 และต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมี มีจ านวนดอกเท่ากับ 1, 25, 26, 32, 40 และ 50 ดอก ตามล าดับ โดยต้นดาวเรืองที่ได้รับ
ปุ๋ยเคมีมีจ านวนดอกมากที่สุด คือ 50 ดอก และต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 0:1      
มีจ านวนดอกน้อยที่สุด คือ 1 ดอกซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์       
(ตารางที่ 3) 
 3.6 เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 
  จากผลการทดลองพบว่าต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 0:1, 1:9, 1:7, 1:5, 
1:3 และต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมี มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเท่ากับ 29.12, 63.26,166.46, 66.32, 67.40และ 63.70 
มิลลิเมตร ตามล าดับ โดยต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 1:3 มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอก
มากที่สุด คือ 67.40 มิลลิเมตร และต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 0:1 มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางดอกน้อยที่สุด คือ 29.12มิลลิเมตรซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  99 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3)    
 3.7 ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ 

 เมื่อต้นดาวเรืองอายุ 87 วัน พบว่าต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 0:1, 1:9, 
1:7, 1:5, 1:3 และต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมี มีปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบเท่ากับ 9.70, 12.00, 10.83, 11.39, 14.70 และ 
29.53 µg/cm2 ตามล าดับ โดยต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีมีปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบมากที่สุด คือ 29.53 µg/cm2 และ      
ต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 0:1 มีปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบน้อยที่สุด คือ 9.70 
µg/cm2ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3)     



 

 

 3.8 ปริมาณไนโตรเจน 
 จากผลการทดลองพบว่าต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ า ในอัตราส่วน 0:1, 1:9, 1:7, 1:5, 

1:3 และต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมี มีปริมาณไนโตรเจนของต้นดาวเรืองเท่ากับ 0.68, 0.73, 0.61, 0.62, 1.56และ 2.51 
mg/kg ตามล าดับ โดยต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมี มีปริมาณไนโตรเจนของต้นดาวเรืองสูงที่สุด คือ 2.51 mg/kg และต้น
ดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 0:1 มีปริมาณไนโตรเจนของต้นดาวเรืองต่ าที่สุด คือ 0.68 
mg/kg ซึ่งมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3)  

ตารางที่ 3 จ านวนดอก เส้นผ่านศูนย์กลางดอก ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบและปริมาณไนโตรเจนเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

อัตราส่วนของน้ าทิ้งต่อน้ า 
(โดยปริมาตร) 

จ านวนดอก 
เส้นผ่านศูนย์กลาง

ดอก (มม.) 
คลอโรฟิลล์ในใบ 

(µg/cm2) 
 ปริมาณไนโตรเจน 

(mg/kg) 

0:1 1.00d 29.12b 9.70b 0.68c 

1:9 25.00c 63.26a 12.00b 0.73c 

1:7 26.50c 66.46a 10.83b 0.61c 

1:5 32.75bc 66.32a 11.39b 0.62c 

1:3 40.50b 67.40a 14.70b 1.56b 

ปุ๋ยเคมี  50.00a 63.70a 29.53a 2.51a 

F-test ** ** **  ** 

CV (%) 0.55 2.45 5.10  1.50 

หมายเหตุ:–ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ที่ก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ไม่เหมือนกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ** แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

4. วิจารณ์ 
 จากการทดลองพบว่าค่าpH ของดินที่ได้รับปุ๋ยเคมี มีค่าต่ ากว่าค่า pH ของดินที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพ
ด้วยเปลือกและเมล็ดทุเรียนร่วมกับมูลไก่แสดงให้เห็นว่าการใช้ปุ๋ยเคมีท าให้ดินเป็นกรดเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ Prathumyot et al. 
(2019) ที่พบว่า ต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีมีค่า pH ของดินลดลง นอกจากนี้ในงานทดลองยังพบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ดอกดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีและน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chit-aree 
et al (2017) รายงานว่า ต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีและน้ าทิ้งที่ได้จากการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรและเปลือกทุเรียนมี 
เส้นผ่านศูนย์กลางดอกไม่แตกต่างกัน 
 ตลอดการทดลองต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยเปลือกและเมล็ดทุเรียนร่วมกับมูลไก่ ใน
อัตราส่วนของน้ าทิ้งต่อน้ าเท่ากับ 1:3 ได้รับไนโตรเจน 3.76 กรัมต่อกระถาง ในขณะที่ต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีตลอดการ
ทดลองได้รับไนโตรเจนเท่ากับ 5.85 กรัมต่อกระถาง จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้การเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมี
ดีกว่าต้นดาวเรืองที่ได้รับทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยเปลือกและเมล็ดทุเรียนร่วมกับมูลไก่ ในอนาคตอาจจะใช้น้ าทิ้งจาก
การผลิตก๊าซชีวภาพด้วยเปลือกและเมล็ดทุเรียนร่วมกับมูลไก่ด้วยปริมาณที่ถี่ขึ้นหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี  
 



 

 

5. สรุปผล 
 จากผลของน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยเปลือกและเมล็ดทุเรียนร่วมกับมูลไก่ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ

ดาวเรือง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  5.1 เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งและปุ๋ยเคมีพบว่าต้นดาวเรืองที่ได้รับปุ๋ยเคมี     

มีการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดีกว่าต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพ   

  5.2 เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้งเพียงอย่างเดียวพบว่าต้นดาวเรืองที่ได้รับน้ าทิ้ง

จากการผลิตก๊าซชีวภาพต่อน้ าในอัตราส่วน 1:3 มีการเจริญเติบโตมากกว่าอัตราส่วนอื่นๆแสดงว่าน้ าทิ้งจากการผลิตก๊าซ

ชีวภาพสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองได้ 

  5.3 ปุ๋ยเคมีท าให้ค่า pH ของดินลดลง 
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