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  บทคัดย่อ  

 

 การศึกษาลักษณะลูกผสมดาวเรืองโดยใช้แม่พันธุ์ที่แตกต่างกัน 4 สายพันธุ์ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาลักษณะของดาวเรืองลูกผสมที่เหมาะสมส าหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอก โดยใช้แม่พันธุ์ที่แตกต่าง
กัน 4 สายพันธุ์และเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองตัดดอกเพ่ือจ าหน่าย วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design,RCB) จ านวน 4 
กรรมวิธี (Treatments) 4 ซ้ า (Replications) รวม 16 หน่วยทดลอง หน่วยทดลองละ10 ต้น 
ประกอบด้วย พันธุ์อาเทน่าดีฟโกลด์ × พันธุ์สีทอง (T1), พันธุ์999ดีฟโกลด์ × พันธุ์สีทอง (T2), พันธุ์
ร็อคโค่ดีฟโกลด์  × พันธุ์สีทอง (T3) และพันธุ์รีโว่ดีฟโกลด์ × พันธุ์สีทอง (T4)   
 ผลการศึกษาลักษณะของดาวเรืองแม่พันธุ์ด้านความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่มก่อนออกดอก 
และเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของทั้ง 4 สายพันธุ์ พบว่า พันธุ์อาเทน่าดีฟโกลด์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 56.39, 
45.30 และ 7.04 เซนติเมตร พันธุ์999ดีฟโกลด์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 56.90, 42.82 และ 7.05 
เซนติเมตร พันธุ์ร็อคโค่ดีฟโกลด์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 53.73, 37.44 และ 6.78 เซนติเมตร และ พันธุ์รีโว่
ดีฟโกลด์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 53.47, 36.59 และ 7.18 เซนติเมตร ทั้ง 4 สายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกัน
ของความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางดอก แต่แตกต่างกันทางสถิติด้านความกว้างทรงพุ่ม  
 จากการผสมโดยใช้แม่พันธุ์ทั้ง 4 สายพันธุ์กับต้นพ่อพันธุ์พ้ืนเมือง พบว่า ลูกผสมไม่มีความ
แตกต่างกันของความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่มและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก แต่พบว่าทุกคู่ผสมได้
ลูกผสมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกที่ใหญ่ขึ้น แตกต่างจากแม่พันธุ์ 
 ส่วนลักษณะสีของกลีบดอกของลูกผสม พบว่า ลูกผสมของทั้ง 4 คู่ผสม (อาเทน่าดีฟโกลด์ × 
สีทอง , 999ดีฟโกลด์ × สีทอง , ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีทอง และ รีโว่ดีฟโกลด์ × สีทอง) ได้ลูกผสมที่มีสี
ของกลีบดอกท่ีแตกต่างจากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์คือได้ลูกผสมที่มีลักษณะกลีบดอกสีเหลือง  
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 จากการวิจัยได้ลูกผสมที่มีลักษณะเหมือนแม่พันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับปลูกเป็นไม้ตัดดอก 7 
เบอร์ คือ HB1 (ดอกสีทอง), HB2 (ดอกสีเหลือง), HB3 (ดอกสีทอง), HB4 (ดอกสีทอง), HB5 (ดอกสี
เหลือง), HB6 (ดอกสีทอง) และ HB7 (ดอกสีเหลือง) โดยลักษณะลูกผสมที่คัดเลือกไว้ทั้ง 7 เบอร์มี
ลักษณะรูปทรงดอกกลม ดอกมีขนาดใหญ่ กลีบดอกหนา และสีของกลีบดอกเข้มกว่าสีกลีบดอกของ
ต้นแม่พันธุ์  
 
ค ำส ำคัญ : ดาวเรือง, ดอกดาวเรือง , แม่พันธุ์ ,พ่อพันธุ์พ้ืนเมือง, ลูกผสม 
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 Abstract 
 

 Study of  Hybrid Characteristics on 4 Different Parental Varieties The objective 
is to study the characteristics of hybrid marigolds suitable for producing cut flowers. 
By using 4 different mother species and as a guideline for the production of cut 
marigold seeds for sale. Plan randomized trials in Randomized Complete Block 
Design (RCB) of 4 Treatments and 4 Replications. ) A total of 16 experimental units, 
10 experimental plants per flower with Athena Deep Gold varieties × Golden 
varieties (T1), 999 Deep Gold varieties × Golden varieties (T2), Rocco Deep Gold 
varieties × Golden varieties (T3) and Revo Deep gold varieties × Golden varieties (T4). 
 The results of the study of characteristics the height of the parent marigold 

Canopy sire before flowering And flower diameter of all 4 species found that Athena 

Deep Gold with and average equal to 56.39,45.30 and 7.04 cm. Varieties, 999 Deep 

Gold with and average equal to 56.90,42.82 and 7.05 cm. Rocco Deep Gold with and 

average equal to 53.73,37.44 and 6.78 cm., and Revo Deep Gold with and average 

equal to 53.47,36.59 and 7.18 cm. There were not significant differences in  height 

and flower diameter in all 4 species. But significant differences in width of the canopy 

 By combining the 4 mother breeds with native breeds, the hybrids have the 

characteristics of height bush canopy sire and flower diameter were not different in 4 

cross. But found that every hybrid had hybrids with larger flower diameters Different 

from the breeder 
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 As for color characteristics petals of the hybrids, it was found that the 

hybrids of the 4 pairs of hybrids (Athena Deep Gold varieties × Gold, 999 Deep Gold 

varieties × Gold varieties, Rocco Deep Gold varieties × Gold varieties and Revo Deep 

Gold varieties × Gold varieties  ) get a hybrid with different petals color from the 

breeder and mother, which is a hybrid with yellow petals 

 According to the research, there are hybrids that have the same number of 

varieties suitable for planting as 7 cut flowers which are HB1 (golden flowers), HB2 

(yellow flowers), HB3 (golden flowers), HB4 (golden flowers), HB5 (yellow flowers), 

HB6 (golden flowers) and HB7 (yellow flowers). The hybrids selected in all 7 numbers 

were shaped in a round flower shape. The flowers are large, thick petals and the 

color of the petals is darker than the color of the petals of the parent plants. 

 

Keyword : Marigolds, Marigolds, Mother, Native Breeds, Hybrids 
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ฉบับนี้ คงจะมีประโยชน์ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจที่จะศึกษารายละเอียด และ
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4.1.2.3 แสดงค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของดาวเรืองลูกผสม 27 
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สารบัญภาคผนวก 

  

ตารางผนวกท่ี  หน้า 
1 แสดงค่าเฉลี่ยความสูงของดาวเรืองแม่พันธุ์หลังปลูกและเด็ดยอดแล้ว 35 
2 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความสูงของดาวเรืองแม่พันธุ์หลัง

ปลูกและเด็ดยอดแล้ว 
35 

3 แสดงค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่มของดาวเรืองแม่พันธุ์หลังปลูกและเด็ด
ยอดแล้ว  

36 

4 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่มของดาวเรือง
แม่พันธุ์หลังปลูกและเด็ดยอดแล้ว 

36 

5 แสดงค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของดาวเรืองแม่พันธุ์ 37 
6 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของ

ดาวเรืองแม่พันธุ์ 
37 

7 แสดงค่าเฉลี่ยความสูงของดาวเรืองลูกผสมหลังปลูกและเด็ดยอดแล้ว 38 
8 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความสูงของดาวเรืองลูกผสมหลัง

ปลูกและเด็ดยอดแล้ว   
38 

9 แสดงค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่มของดาวเรืองลูกผสมหลังปลูกและเด็ด
ยอดแล้ว 

39 

10 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนแสดงค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่มของ
ดาวเรืองลูกผสมหลังปลูกและเด็ดยอดแล้ว   

39 

11 แสดงค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของดาวเรืองลูกผสมที่เหมือน 
พ่อพันธุ์ 

40 

12 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของ
ดาวเรืองลูกผสมที่เหมือนพ่อพันธุ์ 

40 

13 แสดงค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของดาวเรืองลูกผสมที่เหมือน 
แม่พันธุ์ 

41 

14 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของ
ดาวเรืองลูกผสมที่เหมือนแม่พันธุ์ 

41 
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สารบัญภาคผนวก (ต่อ) 

ภาพผนวกที่  หน้า 
1 เตรียมเมล็ดพันธุ์    43 
2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์เพาะกล้า 43 
3 เพาะเมล็ดดาวเรือง 44 
4 ต้นกล้าดาวเรืองพ่อพันธุ์ 44 
5 ต้นกล้าดาวเรืองแม่พันธุ์ 45 
6 เตรียมแปลงปลูกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ 45 
7 รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกก่อนปลูก 46 
8 น าต้นกล้าดาวเรืองลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ 46 
9 เด็ดยอดดาวเรืองให้เหลือ 4 คู่ใบ                                                                                                                                                                                                       47 
10 แปลงปลูกดาวเรือง                                                                                                                                                                                                       47 
11 มุงพลาสติกกันฝนแปลงปลูกดาวเรือง 48 
12 แปลงปลูกดาวเรืองที่มุงพลาสติกกันฝนเรียบร้อยแล้ว 48 
13 วัสดุอุปกรณ์ในการผสมเกสร 49 
14 ลักษณะของเกสรตัวผู้ 49 
15 การผสมดอกดาวเรือง 50 
16 ใส่ถุงครอบดอกหลังผสมและเขียนป้ายบันทึกการผสม 50 
17 วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกแม่พันธุ์ 51 
18 แปลงวิจัยลูกผสมดาวเรือง                                                  51 
19 ลักษณะดอกท่ีได้รับการผสมและพร้อมเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ 52 
20 การตัดดอกเพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ์ 52 
21 ตัดกลีบดอกดาวเรืองก่อนแกะเมล็ดออกจากดอก 53 
22 แกะเมล็ดดาวเรืองออกจากดอก 53 
23 เมล็ดดาวเรืองลูกผสมจาก 4 สายพันธุ์ 54 
24 การเพาะกล้าดาวเรืองลูกผสม 54 
25 ต้นกล้าดาวเรืองลูกผสม 55 
26 เตรียมแปลงปลูก 55 
27 คลุมแปลงปลูก 56 
28 ปลูกดาวเรืองลูกผสม 56 
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สารบัญภาคผนวก (ต่อ) 

หน้า 

29 ปักป้ายตามแผนการทดลอง 57 
30 เด็ดยอดดาวเรืองให้เหลือ 4 คู่ใบ 57 
31 ต้นดาวเรืองลูกผสมหลังปลูกได้ 14 วัน 58 
32 ลักษณะดาวเรืองลูกผสมเริ่มออกดอกเมื่ออายุได้ 60 วัน 58 
33 ลักษณะพ่อแม่พันธุ์ดาวเรือง 59 
34 ลูกผสมระหว่างอาเทน่าดีฟโกลด์กับพ่อพันธุ์สีส้ม 59 
35 ลูกผสม HB1 ที่คัดเลือกไว้ 60 
36 ลูกผสม HB2 ที่คัดเลือกไว้ 60 
37 ลูกผสมระหว่าง999ดีฟโกลด์กับพ่อพันธุ์สีส้ม 61 
38 ลูกผสม HB3 ที่คัดเลือกไว้ 61 
39 ลูกผสมระหว่างร็อคโค่ดีฟโกลด์กับพ่อพันธุ์สีส้ม 62 
40 ลูกผสม HB4 ที่คัดเลือกไว้ 62 
41 ลูกผสม HB5 ที่คัดเลือกไว้ 63 
42 ลูกผสมระหว่างรีโว่ดีฟโกลด์กับพ่อพันธุ์สีส้ม 63 
43 ลูกผสม HB6 ที่คัดเลือกไว้ 64 
44 ลูกผสม HB7 ที่คัดเลือกไว้ 64 
45 ลูกผสมดาวเรืองจากคู่ผสมทั้ง 4 สายพันธุ์ 65 
46 เก็บเก่ียวลูกผสมดาวเรืองที่คัดเลือกไว้ 65 
47 น าดอกที่เก็บเกี่ยวแล้วผึ่งไว้ในร่ม 66 
48 ตัดกลีบดอกและก้านดอกออก 66 
49 แกะเมล็ดแล้วน าไปผึ่งไว้ในร่ม 67 
50 การบรรจุเมล็ดดาวเรืองลูกผสมที่ได้จากการวิจัย 67 
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บทที่ 1  
 

บทน า 
 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 ดาวเรือง (Marigold)เป็นพืชล้มลุกที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก 
ดาวเรืองจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของหลายประเทศ เช่น อียิปต์ ฮังการี อเมริกาใต้ สเปน และ
ฝรั่งเศส เป็นต้น มีการน าดาวเรืองไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การผลิตเป็นไม้ตัดดอก ไม้ดอก
กระถาง ปลูกประดับตกแต่งสถานที่ ผลิตเป็นพืชส าหรับผสมในอาหารไก่เพ่ือให้ไข่แดงมีสีแดงสดใสน่า
ทานยิ่งขึ้น เนื่องจากดาวเรืองเป็นพืชที่สารแซนโทฟิลสูง ใช้ในการผสมเป็นสีย้อมผ้า นอกจากนี้การน า
ดาวเรืองปลูกลงแปลงสามารถไล่ไส้เดือนฝอยในดินได้ด้วย พันธุ์ดาวเรืองที่นิยมปลูกในปัจจุบันมีทั้ง
ชนิดดอกสีขาว สีเหลือง สีเหลืองทอง และสีส้ม เป็นต้น 
 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกดาวเรืองประมาณ 4,200 ไร่ โดยสามารถปลูกได้เกือบทุกภาคทั้ง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง พ้ืนที่ปลูกที่ส าคัญ ได้แก่  นนทบุรี ปทุมธานี 
สุพรรณบุรี ชลบุรี พิษณุโลก นครราชสีมา และนครพนม เป็นต้น การปลูกดาวเรืองมีต้นทุนการผลิต
ต่ า เมื่อเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่น มีระยะการเก็บเก่ียวสั้น คือประมาณ 60 - 70 วัน และให้ผลผลิต
ต่อไร่สูง ต้นหนึ่งให้ดอกมากกว่า 6 - 8 ดอก อีกท้ังโรค และแมลงรบกวนน้อย และสามารถจ าหน่ายได้
ง่าย ตลาดต้องการ ค่อนข้างสม่ าเสมอ ทั้งดาวเรืองถุง ดาวเรืองตัดดอก ซึ่งดาวเรืองตัดดอกจะเป็น
ดาวเรืองที่มีดอกขนาดใหญ่ เมล็ดจะเป็นหมัน ไม่สามารถเก็บเมล็ดไปขยายพันธุ์ต่อได้ ถ้าปลูกจะต้อง
ซื้อเมล็ดจากบริษัทผู้ผลิตเพ่ือน ามาปลูก ท าให้มีบริษัทต่างๆมักผลิตดาวเรืองลูกผสมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าหรือผู้ปลูกดอกดาวเรืองเพ่ือจ าหน่าย ท าให้เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองที่ดอกมีขนาด
ใหญ่ สีสันสดใส เป็นที่ต้องการของตลาด ในการผลิตดาวเรืองลูกผสมจะต้องใช้พ่อพันธุ์ที่เป็นพันธุ์
พ้ืนเมืองกับแม่พันธุ์ลูกผสมที่มีลักษณะดอกใหญ่แล้วท าการทดสอบลักษณะของลูกผสมจนได้ลักษณะ
ที่ต้องการ ซึ่งผู้ผลิตจะสงวนชื่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไว้เป็นความลับทางการค้า ซึ่งปัจจุบันเมล็ดดาวเรืองมี
ราคาแพงเมล็ดละ 1 - 1.50 บาท 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการผลิตลูกผสมดาวเรืองโดยใช้แม่พันธุ์ที่
แตกต่างกัน 4 สายพันธุ์ เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะดาวเรืองลูกผสมที่แตกต่างกัน และที่เหมาะสม
ส าหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอก และเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองตัดดอก 
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1.2 วัตถุประสงค์งานวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะของดาวเรืองลูกผสมที่เหมาะสมส าหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอก โดยใช้แม่

พันธุ์ที่แตกต่างกัน 4 สายพันธุ์ 
2.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองตัดดอกเพ่ือจ าหน่าย 

 
1.3 ขอบเขต 
 1.3.1 ศึกษาลักษณะลูกผสมดาวเรืองโดยใช้แม่พันธุ์ที่แตกต่างกัน 4 สายพันธุ์ วิธีการทดลอง 
วางแผนทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design,RCB) 4 
กรรมวิธี (Treatments) 4 ซ้ า (Replications) รวม 16 หน่วยทดลอง หน่วยทดลองละ10 ต้น 
แบ่งกลุ่มงานวิจัยออกเป็น 4 กลุ่มทดลองโดยใช้คู่ผสมดาวเรือง ดังนี้ 
 Treatment 1 : พันธุ์อาเทน่าดีฟโกลด์ × พันธุ์สีทอง   
 Treatment 2 : พันธุ์999ดีฟโกลด์ × พันธุ์สีทอง   
 Treatment 3 : พันธุ์ร็อคโค่ดีฟโกลด์  × พันธุ์สีทอง   
 Treatment 4 : พันธุ์รีโว่ดีฟโกลด์ × พันธุ์สีทอง   
 1.3.2  สถานที่ที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย 
 แปลงปลูกไม้ดอก แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่   
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 
 1.3.3  ระยะเวลาที่ด าเนินงานวิจัย 
 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 ไดลู้กผสมดาวเรืองจากคู่ผสมที่แตกต่างกัน 4 สายพันธุ์ 

4.2 ได้แนวทางในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองลูกผสมเพ่ือเป็นไม้ตัดดอก 
  
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.5.1 พันธุ์อาเทน่าดีฟโกลด์ หมายถึง ดาวเรืองแม่พันธุ์สีทอง  
 1.5.2 พันธุ์999ดีฟโกลด์ หมายถึง ดาวเรืองแม่พันธุ์สีทอง  
 1.5.3 พันธุ์ร็อคโค่ดีฟโกลด์ หมายถึง ดาวเรืองแม่พันธุ์สีทอง  
 1.5.4 พันธุ์รีโว่ดีฟโกลด์ หมายถึง ดาวเรืองแม่พันธุ์สีทอง  
 1.5.5 พันธุ์สีทอง หมายถึง ดาวเรืองพ่อพันธุ์พ้ืนเมืองสีทอง  
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บทที่ 2  
 

เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 งานวิจัยเรื่องการศึกษาลักษณะลูกผสมดาวเรืองโดยใช้แม่พันธุ์ที่แตกต่างกัน 4 สายพันธุ์ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัย 
ประกอบด้วย 
 2.1 หัวข้อส าคัญ 
 2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฏี 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 หัวข้อส าคัญ 
2.1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ดาวเรือง (Marigolds) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Tagetes spp. อยู่ในวงศ์ Compositae มีถ่ิน
ก าเนิดในประเทศเม็กซิโก และอเมริกาใต้ ดาวเรืองเป็นไม้ล้มลุก ล าต้นสูงประมาณ 25 - 60 
เซนติเมตร ส่วนพนัธุ์ปลีกย่อยนั้นจะสูงประมาณ 1 - 3 ฟุต  

 
 
ภาพที่ 2.1 ลักษณะต้นดาวเรือง 

                          ที่มา : https://images.app.goo.gl/3fqiemSRfUrJrNQL6 (2562) 
 ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงข้าม ใบตอนบนออกสลับ กว้างประมาณ 5 - 7 
เซนติเมตร มีใบย่อย 11 - 17 ใบ ใบรูปรี หรือรูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 0.5 - 1.5 เซนติเมตร 
ปลายแหลม โคนสอบแคบ ขอบจักเป็นฟันเลื่อย  

https://images.app.goo.gl/3fqiemSRfUrJrNQL6
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ภาพที่ 2.2 ลักษณะใบดาวเรือง 
ถ่ายภาพโดย : กชกร  ทิพย์มานนท์ (2562) 

 ดอกออกเป็นช่อกระจุกเดี่ยวที่ปลายยอด ริ้วประดับเชื่อมกันเป็นรูประฆัง ปลายจักเป็นซี่ฟัน 
ดอกวงนอกกลีบดอกเป็นรูปรางน้ า กว้าง 0.6 - 1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5 - 2.5 เซนติเมตร โคนเป็น
หลอดเล็ก ปลายแผ่เป็นรูปไข่กลับ ดอกวงในกลีบดอกเป็นหลอด ปลายจักเป็น 5 ซี่ บางสายพันธุ์กลีบ
ดอกทั้งหมดเป็นรูปรางน้ า ออกดอกตลอดปี (ปาลิตา,2555)   

 
 

ภาพที่ 2.3 ลักษณะดอกดาวเรือง 
ที่มา : https://images.app.goo.gl/MpAeSFaoLtbGiry49 (2562) 

 เมล็ดมีลักษณะเรียวยาว และมีหางเมล็ดมีขนาด เมล็ดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับเมล็ดไม้ดอก
ชนิดอื่น (ออลล์เกษตร,2562) 
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ภาพที่ 2.4 ลักษณะเมล็ดดาวเรือง 
ถ่ายภาพโดย : กชกร  ทิพย์มานนท์ (2562) 

2.1.2 การจ าแนกดาวเรือง 
 ดาวเรืองท่ีพบเห็นและปลูกอยู่ปัจจุบันนี้มี 5 ชนิด คือ  
 1. Tagetes erecta เรียกกันโดยทั่วไปว่า American marigold หรือ African marigold 
หรือ Friendship marigold เป็นชนิดต้นสูง 
 2. Tagetes patula มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า French marigold เป็นชนิดต้นเตี้ยมีทั้งดอกชั้น 
เดียวและดอกซ้อนขนาดประมาณ 3-5 เซนติเมตรต้นเป็นพุ่มเตี้ยสูงประมาณ 15-30 เซนติเมตร 
ดอกสีเหลืองสีส้มสีทองสีน้ าตาลอมแดงและสีแดงนิยมปลูกประดับในแปลงมากกว่าปลูกเพ่ือตัดดอก 
ดาวเรืองชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดีในฤดูหนาวถ้าปลูกในฤดูร้อนต้นมักสูงเก้งก้างและออกดอกน้อยใน 
รากดาวเรืองฝรั่งเศสบางพันธุ์มีสารยับยั้งการเจริญเติบโตและการวางไข่ของไส้เดือนฝอยและช่วยไล่ 
แมลงหวี่ขาวในแปลงปลูกมะเขือเทศได้ผลพอสมควร 
 3. Triploid marigold เป็นลูกผสมที่เกิดจาก Tagetes erecta ซึ่งมีโครโมโชม 2 ชุด 
(diploids) กับ Tagetes patula มีโครโมโซม 4 ชุด (tetraploids) ลูกผสมที่ได้มีโครโมโซม 3 ชุด 
(triploids) เช่น ดาวเรืองพันธุ์ “Nugget” เป็นต้น การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีโครโมโซม 3 ชดุนี้ค่อนข้าง
ซับซ้อนมีขั้นตอนมาก จึงท าให้เมล็ดมีราคาแพง แต่เนื่องจากลูกผสมที่ได้ออกดอกเร็วกว่าและดอก
บานทนนานกว่า ทั้งนี้เพราะดอกท่ีได้เมล็ดจะเป็นหมัน (sterile) ไม่มีทั้งเกสรตัวผู้และรังไข่จึงไม่
สามารถติดเมล็ดได้ จึงท าให้ขายเมล็ดได้เรื่อยมาและมักจะรู้จักในนามของ ‘Nugget marigolds’ 
 4. Tagetes tenuifolia pumila หรือ Tagetes signata pumila หรือเรียกสั้นๆว่า signet 
marigolds นิยมปลูกมากในยุโรป ส่วนในอเมริกาไม่ค่อยนิยม มีพุ่มต้นเตี้ยคือประมาณ 7 - 10 นิ้ว 
กลีบดอกชั้นเดียว ขนาดดอกเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ถึง 1 นิ้ว ส่วนมากปลูกเป็นขอบแปลง หรือใน
สวนหิน 
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 5. Tagetes filiforia หรือ Foliage marigold เป็นดาวเรืองใบ ที่มีใบสวยงามมาก พุ่มต้น
แน่นเหมาะส าหรับปลูกประดับขอบแปลง (สมเพียร, 2522) 
2.1.3 พันธุ์ดาวเรือง 
 พันธุ์ดาวเรืองท่ีเหมาะส าหรับปลูกเป็นไม้ตัดดอกมี 3 สายพันธุ์ด้วยกันคือ 
 1. พันธุ์ทอรีดอร์ (Toreador) มีดอกสีส้ม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 - 10 เซนติเมตร 
 2. พันธุ์ดับเบิ้ลอีเกิ้ล (Double Eagle) มีดอกสีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  
8 เซนติเมตร ก้านดอกแข็ง 
 3. พันธุ์ซอฟเวอเรน (Sovereign) ดอกสีเหลืองทอง กลีบดอกจัดเรียงซ้อนกันสวยงาม ดอกมี
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว (จุฑามาศ,2547) 
2.1.4 การขยายพันธุ์  
 การขยายพันธุ์ดาวเรืองโดยทั่วไปท าได้ 2 วิธี คือ 
 2.1.4.1 การเพาะเมล็ด เพาะเมล็ดลงในถาดเพาะ โดยใช้มีเดียหรือพีทมอสเป็นวัสดุเพาะ 
วิธีการเพาะน าวัสดุเพาะใส่ในถาดเพาะเติมวัสดุเพาะให้เต็มและปาดให้เรียบพอดีกับหลุม รดน้ าด้วย
บัวฝอยให้ชุ่ม น าถาดเพาะเปล่ามาวางบนถาดเพาะที่ใส่วัสดุเพาะแล้ว จากนั้นกดถาดเปล่า เพ่ือท า
หลุม โดยหลุมที่กดควรมีขนาดลึกพอดีกับเมล็ด ประมาณ 0.5 เซนติเมตร หยอดเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง 1 
เมล็ดต่อ 1 หลุม แล้วน าวัสดุเพาะมากลบเมล็ดให้มิด เนื่องจากดาวเรืองไม่ต้องการแสงในการงอก 
และเป็นการรักษาสภาพความชื้นในการงอกของเมล็ด น าไปวางไว้ในบริเวณท่ีพรางแสง 80 % - 90 
% และรักษาความชื้นโดยการพ่นน้ า อย่าให้ถาดเพาะแห้งจนเกินไปเพราะจะท าให้เมล็ดไม่งอกหรือ
แฉะจนเกินไป อาจท าให้เป็นโรคเน่าคอดินในระยะงอกของเมล็ดได้ เมล็ดดาวเรืองจะงอกในเวลา 2 - 
3 วัน เมื่ออายุต้นกล้า 18 - 20 วัน จึงย้ายปลูกลงในแปลง (Agaagro,2562) 
 2.1.4.2 การปักช า ส่วนที่เหมาะสมในการปักช าคือ กิ่งยอด ซึ่งจะเด็ดทิ้งเพ่ือบังคับการออก
ดอกให้มีจ านวนดอกเท่ากันและสม่ าเสมอกัน หรือกิ่งที่แตกจากตาข้างของดอกในแต่ละกิ่ง ซึ่งจะท า
การปลิดออกเพ่ือให้การเจริญเติบโตของดอกยอดที่ดีทั้ง 2 ส่วนนี้สามารถน าไปช าในกระบะช า และ
เมื่อน ามาปลูกแล้วลักษณะของต้นจะเหมือนเดิม เพียงแต่ขนาดของดอกท่ีได้จะมีขนาดเล็กลงแต่สียัง
เหมือนเดิม นับว่ายังเป็นการขยายพันธุ์ที่ประหยัดกว่าการซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกในรุ่นต่อไป วัสดุที่นิยม
ใช้ในการปักช าคือ แกลบด า เพราะเก็บความชื้นได้ดี โดยเอาวัสดุใส่ในกระบะแล้วน ากิ่งอ่อนที่จะช ามา
ปักช าในกระบะห่างกันประมาณ 2 นิ้ว แล้วรดน้ าให้ชุ่ม ทิ้งไว้ในร่ม 3 - 4 วัน จากนั้นย้ายกระบะ
ออกวางให้ถูกแสงแดดอีก 3 - 4 วัน จึงจะย้ายลงแปลงปลูกต่อไป ถ้าท าการช าในแปลงปลูก
เปอร์เซ็นต์ที่จะรอดน้อยกว่าช าในกระบะเพราะการรักษาความชื้นในแปลงปลูกท าได้ยาก (จุฑามาศ
,2547) 
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2.1.5 การปลูก 
 2.1.5.1 การเตรียมดินปลูก  
 ดินทีจ่ะใช้ปลูกดาวเรืองควรเป็นดินที่โปร่งร่วนซุย ระบายน้ าได้ดี มีธาตุอาหารพอประมาณ 
เก็บรักษาความชื้นได้สูง และมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.5 - 7.5 ในขณะที่เตรียมดินนั้น 
ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปด้วย เพื่อเพ่ิมธาตุอาหารและปรับโครงสร้างให้ดินโปร่ง ควรขุดพลิก
หน้าดินไว้ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ เพ่ือท าลายเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช แปลงควรมีขนาดกว้าง
ประมาณ 1 เมตร ความยาวตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ จากนั้นจึงย่อยดินให้ละเอียดและปรับหน้า
แปลงให้เรียบ แล้วจึงปลูกดาวเรืองโดยให้แต่ละแถวห่างกัน 30 เซนติเมตร และระยะระหว่างต้นห่าง
กัน 30 เซนติเมตร เช่นกัน ถ้าพ้ืนที่ปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ ให้เว้นทางเดินระหว่างแปลงประมาณ 
80 เซนติเมตร แต่ถ้าเป็นที่ลุ่มและยกร่องปลูกก็ไม่ต้องเว้นทางเดินไว้ เพียงแต่เว้นขอบแปลงริมร่องน้ า
ไว้เล็กน้อยเพ่ือใช้เป็นทางเดิน (กรมวิชาการเกษตร,2562) 
 2.1.5.2 การปลูก 
 เมื่อต้นกล้าอายุ 15-21วัน หรอืเริ่มมีใบจริง 2-3 คู ่น ามาปลูกลงหลุม หลุมละ 1 ต้น กลบดิน
ให้เสมอใบเลี้ยงหรือสูงกว่าเล็กน้อย รดน้ าให้ชุ่มทันทีหลังปลูกเสร็จจากนั้นรดน้ าวันละ 1 ครั้งก็
เพียงพอ และใน 2 - 3 วันแรกควรรดน้ าวันละ 2 - 3 ครั้ง เพ่ือประคับประคองไม่ให้ต้นเหี่ยวเฉา  
(เดชา,2533) 
2.1.6 การดูแลรักษา 
 2.1.6.1 การใส่ปุ๋ย 
 หลังจากปลูกดาวเรืองได ้15 และ 25 วัน ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
 8-24-24 ในอัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น เมื่อดาวเรืองมีอายุ 35 และ 45 วัน โดยวธิีการฝังลงในดินตื้นๆ 
(ประมาณครึ่งนิ้ว) ห่างจากโคนต้นประมาณ 6 นิ้ว รดน้ าตามให้ชุ่ม การใส่ปุ๋ยแต่ละครั้งไม่ควรใส่ซ้ าที่
เดิม และทุกครั้งที่มีการใส่ปุ๋ยควรพรวนดินรอบๆ แล้วน ามากลบที่โคนต้น เนื่องจากดาวเรืองจะมีราก
แตกออกมาจากโคนต้นอีก (จุฑามาศ,2547) 
 2.1.6.2 การให้น้ า 
 ในระยะแรกที่ท าการย้ายกล้าลงแปลงปลูก ควรรดน้ าในตอนเช้าและตอนเย็น จนกระทั่งต้น
กล้าตั้งตัวได้ดีแล้ว (ประมาณ 7 วัน) จึงค่อยรดเพียงวันละ 1 ครั้ง ในตอนเช้าและในช่วงที่ดอกเริ่มบาน 
(อายุประมาณ 30 วัน) พยายามรดน้ าอย่าให้โดนดอก เพราะจะท าให้คุณภาพของดอกไม่ดีและเป็น
โรคง่าย ควรรดน้ าที่โคนต้นเท่านั้น (จุฑามาศ,2547) 
 2.1.6.3 การปลิดยอด 
 เมื่อดาวเรืองมีอายุ 21-25 วัน ซึ่งเป็นระยะที่ต้นมีใบจริงขนาดใหญ่ประมาณ 4 คู่ และส่วน
ยอดมีใบเล็กๆ อยู่ประมาณ 1-2 คู่ จะต้องปลิดยอดทิ้งเพ่ือให้แตกก่ิงข้าง วิธีการปลิดท าโดยใช้มือซ้าย
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จับคู่ใบบนสุดที่จะเหลือไว้แล้วใช้มือขวาดึงส่วนยอดลงทางด้านข้างจนหลุดออกมา โดยปกติดาวเรืองที่
ต้องการดอกขนาดใหญ่แต่ละต้นจะให้มีดอกไม่เกิน 8 ดอก  
 2.1.6.4 การปลิดดอกทิ้ง 
 หลังจากปลิดยอดแล้วประมาณ 5-7 วัน ตาข้างจะเริ่มแตกและเจริญเป็นกิ่งใหม่ ซึ่งจะเกิดตุ่ม
ดอกทั้งท่ีตายอดปลายกิ่งและตาข้าง การปลิดดอกข้างจะท าหลังจากปลูกประมาณ 40 - 45 วัน เมื่อ
ดอกยอดมีขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพดและดอกข้างมีขนาดประมาณ เมล็ดถั่วเขียว ต้องรีบปลิดดอกข้าง
ออกให้หมดภายใน 2 - 3 วัน คงเหลือไว้เฉพาะดอกยอดเพียงดอกเดียวหลังจากนั้นประมาณ 20 วัน 
(อายุประมาณ 60 - 65 วัน) ดอกก็พร้อมที่จะตัดเพ่ือจ าหน่ายได้ (ปรัชญา,2543) 
2.1.7 การเก็บเกี่ยว 
 ก่อนตัดดอกเพ่ือจ าหน่าย 2-3 วัน ควรพ่นด้วยน้ าผสมน้ าตาลทรายโดยใช้น้ าตาลทราย 2 
ช้อนแกงต่อน้ า 15 ลิตร พ่นเฉพาะใบดาวเรืองทั้งด้านบนและด้านล่างจนทั่ว จะช่วยท าให้ก้านดอก
แข็งแรงสามารถทยอยตัดดอกขายได้ตั้งแต่ดาวเรืองมีอายุ 55-65 วันหลังจากเพาะเมล็ด การตัดดอก
ควรตัดก้านดอกให้ชิดโคนต้นมากที่สุด และตัดดอกที่ยังมีกลีบดอกตรงกลางดอกเป็นสีเขียวอยู่ ดีกว่า
ตัดดอกที่บานจนตรงกลางดอกไม่มีสีเขียว เพราะจะท าให้อายุปักแจกันสั้นลง (จุฑามาศ,2547) 
2.1.8 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
 2.1.8.1 วิธีการยืดอายุการใช้ประโยชน์ของดาวเรือง 
 แม้ว่าดาวเรืองเป็นไม้ตัดดอกที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะมีคุณลักษณะดีเด่น
หลายประการและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางไม่แพ้ไม้ตัดดอกชนิดอื่น แต่ดาวเรืองเป็น
เช่นไม้ตัดดอกท่ัวไป คือ เมื่อตัดจากต้นแล้วคุณภาพของดอกจะเปลี่ยนแปลง ถ้าเป็นดอกที่บานเต็มที่
คุณภาพของดอกจะลดลงเรื่อยๆ 
 ดังนั้นการรักษาคุณภาพและยืดการใช้ประโยชน์ของดอกดาวเรืองให้นานขึ้นจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญ ควรที่จะให้ความสนใจ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติได้โดยง่ายดังนี้ 
 1. การเลือกเวลาตัด ควรตัดดอกดาวเรืองในเวลาบ่ายถึงเย็นดีกว่าตัดเวลาเช้า เพราะปริมาณ
ทีพื่ชสร้างข้ึนภายหลังการสังเคราะห์แสงจะสะสมไว้ที่ก้านดอกและใบมากท่ีสุด อัตราการระเหยน้ า
ลดลงในเวลาเย็นดอกจึงเหี่ยวช้า ส่วนเวลาเช้าอาหารจะถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของต้นท าให้ปริมาณ
อาหารในดอกและใบลดลง ดอกจึงเหี่ยวง่าย 
 2. ระยะตัด ควรตัดขณะดอกบานเกือบเต็มที่ ซึ่งสังเกตได้จากไส้กลางดอกยังคงมีสีเขียวอ่อน
ปรากฏอยู่ เพราะเมื่อน าไปปักแจกัน ดอกจะบานต่อไปได้นานกว่าดอกท่ีตัดเมื่อบานเต็มที่ประมาณ 2-
3 วัน หลังจากตัดแล้วควรน าดอกดาวเรืองไปแช่น้ าทันทีเพ่ือป้องกันไม่ให้ดอกเหี่ยวเพราะขาดน้ า 
 3. กรรไกรหรือมีดที่ใช้ตัดต้องสะอาดและคม เพื่อไม่ให้ก้านดอกช้ า 
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 4. การตัดก้านดอก ควรตัดปลายก้านเฉียงเป็นปากฉลามเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ผิวและความสามารถ
ในการดูดน้ า 
 5. ควรเปลี่ยนน้ าที่แช่ดอกดาวเรืองทุกวัน พร้อมทั้งตัดก้านดอกและริดใบที่ไม่จ าเป็นออกบ้าง 
เพ่ือนหลีกเลี่ยงก๊าสเอธิลีนซึ่งผลิตจากใบและก้านดอกท่ีเน่าเปื่อย และเพ่ือลดการสูญเสียน้ า 
 การท าพัลซิ่ง (pulsing) โดยแช่ก้านดอกดาวเรืองในสารละลายเคมีระยะเวลาหนึ่งก่อนการ
ขนส่งหรือก่อนการปักแจกันเป็นวิธีที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของดอกดาวเรืองได้นานขึ้น สารเคมีท่ีใช้
ต้องมีคุณสมบัติเป็นแหล่งให้พลังงานแก่ดอกไม้ ลดการผลิตก๊าสเอธิลีน คุมจ านวนจุลินทรีย์ อีกทั้ง
ราคาไม่แพงและหาซื้อได้ง่าย 
 สารเคมีที่นิยมใช้กันมากคือน้ าตาล (sucrose) และมักใช้ร่วมกับสารเคมีชนิดอ่ืนเพ่ือให้มี
คุณสมบัติครบถ้วน ในที่นี้ขอแนะน า SADH ซึ่งเป็นสารชะลอการเจริญเติบโตของพืช มีชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ว่า succinic acid 2, 2-dimethylhydrazide และมีชื่อการค้าหลายชื่อ ดังนี้ B-9, B-
nine, B-995 และ Alar (จุฑามาศ,2547) 
2.1.9 ข้อควรระวังในการปลูกดาวเรือง 
 1. การปลูกไม่ควรปลูกซ้ าที่ แม้ว่าจะตากดินทิ้งไว้ 1 สัปดาห์แล้วก็ตาม เพราะว่าขนาดดอก
มักจะเล็กลง เนื่องจากดินแน่นไม่โปร่งร่วนซุย 
 2. การเด็ดยอด ถ้าช้าเกินไปตาข้างจะแตกช้า และจ านวนตาข้างจะลดลง จากปกติจะได้ 8-
10 ยอด จะเหลืองเพียง 5-6 ยอด ถ้าเด็ดยอดเร็วเกินไปการท างานล าบาก ตายยอดมักจะไม่หมดจะมี
ตายอดเกิดข้ึนซ้ าอีกท าให้เสียเวลาเด็ดซ้ าอีก 
 3. การเด็ดดอกข้าง ควรปฏิบัติสม่ าเสมอเมื่อตาข้างเริ่มเด็ดได้ถ้าเด็ดช้าไปดอกยอดจะเหนียว
เด็ดได้ยาก และดอกยอดจะมีขนาดไม่ได้มาตรฐานตามต้องการ 
 4. ในฤดูฝน ต้นดาวเรืองมักสูงมากคือ ก้านยาวถึง 90 เซนติเมตร ซึ่งฤดูหนาวก้านจะยาว
ประมาณ 60 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่พอดีในการน าไปใช้งาน ดังนั้นในฤดูฝนควรใช้สารเคมีลด
ขนาดความยาวของก้านดอกใช้อาลาร์ 85 ความเข้มข้น 6000 ppm.(7.2 กรัมต่อน้ า  1 ลิตร) ฉีดพ่น 
4 ครั้ง (มีผลใช้ได้ใน 24 ชั่วโมง ถ้าฝนไม่ตก) 
 5. การปลูกดาวเรืองในฤดูร้อน มักจะมีปัญหามากในเรื่องน้ าและศัตรูของดาวเรืองระบาด
รุนแรง ซ่ึงสามารถแก้ไขได้โดยใช้วัสดุปลูกที่ดูดซับความชื้นได้ดี เช่น ขี้เถ้าแกลบ หรือกาบมะพร้าวสับ
ผสมกับทราย ในอัตราส่วน 1:1 ถ้ามีน้ าไม่เพียงพอ ควรใช้ระบบน้ าหยดถ้ามีเพียงพอใช้ระบบฝนโปรย
ก็ได้ ส่วนปุ๋ยควนฉีดพ่นทางใบ (เดชา,2533) 
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2.1.10 โรคที่พบการปลูกดาวเรือง 
 1. โรคไส้แห้ง 
 เกิดภายในล าต้นหรือกิ่งภายใน ล าต้นจะแห้งและมีสีน้ าตาล กิ่งไม่สามารถตั้งตรงหรือเลื้อย 
ถ้าไม่ระบาดรุนแรง เกิดเป็นบางก่ิง ถ้ารุนแรงก็เป็นทั้งต้น ดอกบางครั้งก็บานสามารถใช้งานได้ แต่
ส่วนใหญ่จะไม่บาน 
 การป้องกัน  ถอนต้นน าไปเผาไฟ 
 2. โรคเหี่ยว เกิดจากเชื้อราไฟทอปทอรา (Phytoptora) 
 ลักษณะอาการที่เห็น ระยะแรกใบจะเหี่ยวทั้งต้น ช่วงเวลาบ่ายแดดร้อนจะเป็นอยู่ช่วงหนึ่ง 
และจะเหี่ยวตลอดเวลา 
 การป้องกัน  ถอนต้นที่เป็นไปเผา หรือใช้ยากันเชื้อฉีดป้องกัน ได้แก่ ออร์โธไซด์ 
 3. โรคใบหงิก 
 จะเกิดกับดาวเรืองในระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่และเริ่มออกดอกจะเกิดกับใบยอดก่อน 
ใบหงิกม้วนและกรอบ แผ่นใบไม่แผ่กาง 
 การป้องกัน  ขุดต้นเผาไฟ 
 4. โรคโคนเน่า เกิดจากเชื้อรา ไฟทอปทอรา (Phytophthora) 
 จะเกิดที่บริเวณโคนต้นเป็นวงแหวนสีน้ าตาลด ารอบโคนต้น ต้นก็จะหักล้มลงและเหี่ยวตายใน
ที่สุด 
 การป้องกัน  ขุดต้นเผาไฟหรือใช้ยาก าจัดเชื้อรา เช่น ออร์โธไซด์ โลนาโคล เบนเลท เป็นต้น 
(เดชา,2533) 
2.1.11 แมลงท่ีพบในการปลูกดาวเรือง 
 1. แมลงกัดกินต้นอ่อน 
 จะเข้าท าลายต้นกล้าอายุ 15-21 วัน โดยกัดกินใบและยอด บางครั้งกัดกินจนหมดต้น 
 การป้องกัน  ใช้ยาฆ่าแมลง เช่น แลนเนท เป็นต้น 
 2. หนอนเจาะดอก 
 เป็นหนอนของผีเสื้อกลางคืน จะเข้าท าลายดาวเรืองในขณะดอกเริ่มบาน โดยมาวางไข่ใน
ดอกขณะที่ยังตูม ไข่จะฟักออกมาเป็นตัวหนอน กัดกินกลีบดอกอ่อน จะระบาดในช่วงฤดูหนาวมาก 
 การป้องกัน ใช้ยาฆ่าแมลง เช่น ซูมิไซดิน แลนเนท เป็นต้น 
 3. เพลี้ยไฟ 
 จะระบาดมากในช่วงฤดูร้อน แมลงพวกนี้จะดูดกินน้ าเลี้ยงใต้ดิน ท าให้ใบสีซีดมองคล้ายๆ 
โดนของร้อนลวด 
 การป้องกัน  ใช้ยาฆ่าแมลงก าจัดเพลี้ยโดยเฉพาะ เช่น โฮป โตกุไทออน เป็นต้น (เดชา,2533) 
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2.1.12 แหล่งปลูก 
 แหล่งปลูกดาวเรืองเป็นการค้าที่ส าคัญ คือรอบๆ ชานเมืองกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
เชียงใหม่ 
2.1.13 การตลาด 
 เนื่องจากดาวเรืองเป็นพืชอายุสั้น ผู้ปลูกไม้ดอกจึงนิยมปลูกดาวเรืองเป็นดอกไม้เพ่ือเสริม
รายได้ แต่เนื่องจากเป็นไม้ดอกท่ีผู้ใช้ยังไม่ค่อยนิยม และเมื่อเวลาออกดอกมักจะออกดอกมากพร้อมๆ
กันภายในแปลงดาวเรืองที่ปลูกพร้อมกัน และต้องตัดดอกพร้อมกันครั้งละจ านวนมากๆ ท าให้ราคา
ของดอกดาวเรืองลดลงมาก (สายชล,2531) 
 
2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฏี 
2.2.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการผสมเกสร 
      มี 2 ปัจจัยดังนี้       
1. ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมต้นที่เป็นคู่ผสม จะต้องมีความใกล้ชิดกันในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามถ้า
หากว่าในบางกรณีท่ีสามารถผสมพืชที่มีความแตกต่างกันในทางพันธุกรรมได้ ก็จะท าให้ได้ลูกที่มี
ลักษณะต่างไปจากพ่อแม่ เป็นลักษณะใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกอย่างมาก 
       2. ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยที่ส าคัญคือ อุณหภูมิ   โดยในระหว่างการด าเนินงาน
จะต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยทั่วไปแล้วอากาศท่ีร้อนจัดจะท าให้การผสมเกสรไม่ส าเร็จ ปัจจัย
รองลงมาคือความชื้นซึ่งจะต้องไม่สูงเกินไป เพราะจะท าให้อับละอองเกสรแตกได้ยากข้ึน (อดิศร
,2562) 
2.2.2 วิธีการเตรียมและการผสมเกสร 
      มีข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
      1. การเตรียมดอก 
           1.1 ดอกท่ีจะใช้เป็นดอกตัวเมีย  ถ้าต้นพืชนั้นๆ มีดอกท่ีเป็นดอกสมบูรณ์เพศ  จะต้องตัดอับ
เรณูทิ้งโดยต้องท าก่อนที่อับเรณูจะแตกเพราะจะท าให้เกิดการผสมตัวเองขึ้น  วิธีการดังกล่าวเรียกว่า 
Emasculation  จากนั้นให้ใช้ถุงกระดาษคลุมดอกดังกล่าวไว้เพ่ือรอให้ยอดเกสรตัวเมียพัฒนาถึงระยะ
ที่จะรับการผสมเกสรได้และเพ่ือไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากเกสรจากต้นอ่ืนๆ ที่ไม่ต้องการ   ในกรณี
ของต้นพืชที่เป็นชนิดเพศแยกดอกนั้นไม่ว่าจะเป็น  Monoecious  หรือ  Dioecious  ก็จะต้องคลุม
ดอกที่เป็นดอกตัวเมียเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน  โดยคลุมก่อนที่ยอดเกสรตัวเมียจะพร้อมรับเกสร 
           1.2 ดอกท่ีจะใช้เป็นดอกตัวผู้  จะต้องคลุมดอกก่อนที่อับเรณูจะแตกออก  เพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อนจากละอองเรณูท่ีไม่ต้องการ   
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       2. เตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  ประกอบด้วย ปากคีบปลายแหลมขนาดเล็ก, พู่กัน, มีดโกน, 
กรรไกร, ถุงกระดาษคลุมดอก, ป้ายกระดาษส าหรับเขียนคู่ผสม, แอลกอฮอล์  และสมุดบันทึก 
      3. การผสมเกสร   เวลาที่นิยมปฏิบัติคือในช่วงเช้า  แต่อย่างไรก็ตามอาจมีพืชบางชนิดที่ต้อง
ท าเวลาอ่ืนนอกเหนือจากนี้  การตรวจเอกสารเพ่ือหาข้อมูลของพืชแต่ละชนิดจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ส่วน
เทคนิคการผสมนั้น  ก็จะต่างกันออกไปในแต่ละพืชเช่นกัน  โดยทั่วไปจะรอให้อับเรณูของต้นตัวผู้เปิด
ออก ใช้พู่กันรวบรวมไว้ในภาชนะ แล้วจึงน าละอองเรณูที่ได้ไปแตะบนยอดเกสรตัวเมีย แล้วใช้ถุงคลุม
ต่อไป เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจนกว่าจะเกิดการผสมตัวอย่างสมบูรณ์ หรือเมื่อดอกเริ่มเหี่ยวแล้วก็ไม่
จ าเป็นต้องคลุมถุงอีกต่อไป  ในหลายพืชมีรายงานเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบความส าเร็จของการผสม
เกสรได้ตั้งแต่ระยะแรก ๆ หลังจากการผสมเกสรเสร็จใหม่ ๆ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ที่จะไม่
ต้องรอจนถึงเวลาที่ก าหนด  ก่อนที่จะรู้ว่าผสมไม่ติด   ข้อมูลดังกล่าวทราบได้จากการตรวจเอกสาร
ผลงานวิจัยของพืชชนิดนั้น ๆ หรือการพัฒนาวิธีการข้ึนด้วยตัวเอง (อดิศร,2562) 
2.2.3 การผสมดาวเรือง 
 1.การเตรียมเกสรตัวผู้ 
  การเก็บเกสรตัวผู้จะนิยมเก็บในช่วงบ่ายเนื่องจากช่วงบ่ายแดดแรงละอองเกสรจะฟู
ขึ้นมาให้เห็น ส่วนช่วงเช้าจะมีน้ าค้างจึงไม่สามารถเก็บเกสรตัวผู้ได้ ดอกทีพ่ร้อมเก็บเกสรตัวผู้จะต้อง
บานแล้ว เก็บเกสรโดยการใช้กรรไกรตัดเกสรหรือ เคาะลงบนภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
(https://www.youtube.com/watch?v=ay-uLOSzJP0,2562)  

 
 

ภาพที่ 2.5 ลักษณะดอกที่เป็นดอกสมบูรณ์เพศที่ใช้เก็บเกสรตัวผู้ 
ถ่ายภาพโดย : กชกร  ทิพย์มานนท์ (2562) 

 2.การเตรียมดอกตัวเมีย 
   ดอกตัวเมียทีพ่ร้อมผสมจะต้องเป็นดอกท่ีก าลังเริ่มบานแต่ยังบานไม่เต็มที่ 

https://www.youtube.com/watch?v=ay-uLOSzJP0,2562
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ภาพที่ 2.6 ลักษณะดอกดาวเรืองท่ีมีแต่เกสรตัวเมีย 
ถ่ายภาพโดย : กชกร  ทิพย์มานนท์ (2562) 

 3.วิธีการผสม 
  3.1 ใช้พู่กันแตะที่เกสรตัวผู้ที่เตรียมไว้แล้วน าไปป้ายบนยอดเกสรตัวเมียเบาๆให้ทั่ว 
การผสมจะผสมซ้ าประมาณ 3 – 4 รอบ เพื่อให้ติดเมล็ดปริมาณมาก 
  3.2 เขียนป้ายชื่อแขวนไว้ โดยเขียนชื่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ใช้ผสมและวันเดือนปีที่ผสม
(https://www.youtube.com/watch?v=TU2lyL7Kfmc, 2562)  
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นงลักษณ์ คงศิริ และคณะ (2560) ศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมและลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ของดาวเรืองฝรั่งเศสโดยเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของดาวเรืองฝรั่งเศสที่รวบรวม จ านวน 22 สายพันธุ์ และจัดท าลายพิมพ์
ดี เอ็นเอของสายพันธุ์อินเบรด จ านวน 10 สายพันธุ์ จากโครงการปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองฝรั่งเศส 
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ก าแพงแสน โดยใช้เครื่องหมาย โมเลกุล Simple Sequence Repeats 
(SSRs) จ านวน 38 ต าแหน่ง พบอัลลีลทั้งหมด 114 อัลลีล เฉลี่ย 3.00 อัลลีลต่อต าแหน่ง โดยมีค่า 
PIC (Polymorphism Information Content) อยู่ในช่วง 0.00 - 0.79 โดยเฉลี่ย ประมาณ 0.36 
เมื่อวิเคราะห์จัดกลุ่มโดยวิธีUPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) 
พบว่า มีค่าดัชนีความเหมือนอยู่ในช่วง 0.6 - 1 สามารถจัดกลุ่มดาวเรืองฝรั่งเศสออกเป็น 2 กลุ่ม 
ดาวเรือง ฝรั่งเศสที่มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมใกล้ชิดกันจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้แผนภูมิ
ต้นไม้ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่ใกล้ชิดกันของ สายพันธุ์เริ่มต้น (S0 ) และสายพันธุ์
อินเบรด (S5 ) แสดงให้เห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงของอัลลีลระหว่างกระบวนการคัดเลือกเพ่ือสกัดสาย
พันธุ์อินเบรด การศึกษานี้ได้เลือก SSR จ านวน 10 ไพรเมอร์ เพ่ือสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ สร้าง
เอกลักษณ์พันธุ์ของสายพันธุ์อินเบรดทั้ง 10สายพันธุ์ และไพรเมอร์ชุดนี้ สามารถใช้ตรวจสอบลูกผสม
จากสายพันธุ์อินเบรดทั้ง 10 สายพันธุ์ ในงานปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองในอนาคต 
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 สิริกัญญา ชมวิศรุตกุล และคณะ (2548) ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะของดอกดาวเรือง  
โดยท าการผสมข้ามพันธุ์และผสมสลับกลับพ่อแม่ของจ านวนทั้งหมด 42 คู่ผสม พบว่า การถ่ายทอด
ลักษณะสีของกลีบดอก มียีนที่ควบคุมมากว่า 1 คู่ อาจมีจ านวน 3 คู่ โดยยีนแต่ละคู่แสดงอาการ ข่ม
ไม่สมบูรณ์ ท าปฏิกิริยากันแบบบวกสะสม (additive) การถ่ายทอดลักษณะดอกดาวเรืองแบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด คือ ดอกย่อยวงนอก (ray floret) และดอกย่อยกลาง (disc floret) ยีนควบคุม
ลักษณะดอกย่อยวงนอก อาจมี 1 คู่ แสดงการข่มแบบสมบูรณ์ ส่วนยีนควบคุมลักษณะดอกย่อยกลาง
อาจมีได้ 1 คู่ แสดงผลบวกแบบสะสม โดยที่แต่ละลักษณะที่ศึกษาเป็นอิสระต่อกัน ผลการศึกษา
จ านวนโครโมโซมปลายรากพบว่า ดาวเรืองทุกพันธุ์ที่ศึกษามีจ านวนโครโมโซมเท่ากันคือ 2n=24 และ
เท่ากับลุกผสมของทุกคู่ผสม 
 ญาณีนุช กล่ าบุรี และคณะ (2562) ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะสีกลีบดอกในดาวเรืองฝรั่งเศส 
การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษายีนที่ควบคุมลักษณะ กลีบดอกสสี้มในดาวเรืองฝรั่งเศส โดย
เลือกดาวเรืองฝรั่งเศสสายพันธุ์แท้ (Inbred line) จ านวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ KPS-08-DO กลีบดอกสี
ส้ม (สายพันธุ์แม่) และ KPS-07-SY กลีบดอกสีเหลือง (สายพันธุ์พ่อ) สร้างลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 
ตรวจสอบลูกผสมด้วย เครื่องหมายโมเลกุล Simple Sequence Repeats (SSRs) ท าการผสมตัวเอง
ในลูกผสมที่ตรวจสอบแล้วเพ่ือสร้างประชากรชั่วรุ่น ที่ 2 ผลการทดลอง พบว่า ลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 
ทั้งหมดมีกลีบดอกสีส้ม และศึกษาการกระจายตัวในประชากรชั่วรุ่นที่ 2 จ านวน 87 ต้น โดยจัดกลุ่มสี
ดอกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสีส้มและกลุ่มสีเหลือง พบว่า กลีบดอกสีส้ม 79 ต้น ค่าสี a* (CIE L*a*b* 
Color Scale) อยู่ระหว่าง 40.3 -53.1 และดอกสีเหลือง 8 ต้น อยู่ระหว่าง 28.0 -34.4 คิดเป็นการ
กระจายตัวในอัตราส่วน 15 (ส้ม) : 1 (เหลือง) กล่าวได้ว่า ลักษณะกลีบดอกสีส้มเป็นยีนเด่น ข่มสี
เหลือง และเป็นไปได้ว่า ควบคุมด้วยยีน 1 ต าแหน่ง 
 ประทุมพร ขอดแก้ว และคณะ (2552) ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันของ
ดอกดาวเรืองที่ไม่มีกลีบดอก โดยท าการผสมข้ามระหว่างพ่ีน้องภายในคู่ผสมเดียวกันของดาวเรืองรุ่น
ที่ 2 และการผสมตัวเองของดาวเรืองรุ่นที่ 3 พบว่า ยีนควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันที่ไม่มีกลีบ
ดอกของดาวเรือง อาจมี 1 คู่ โดยข่มแบบสมบูรณ์ 
 ปรีชาวุฒิ พลัดทองศรีและคณะ (2559) ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะสีกลีบดอกของดาวเรือง 
โดยน าสายพันธุ์ดาวเรืองท่ีมีความคงตัว จ านวน 4 สายพันธุ์ ที่มีลักษณะสีกลีบดอกต่างกัน ท าการผสม
ข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์ที่มีลักษณะสีกลีบดอกต่างกัน ได้จ านวน 6 คู่ผสม พบว่า การถ่ายทอดลักษณะสี
กลีบดอกของดาวเรือง อาจเป็นไปได้ว่ามียีนที่ควบคุม 3 ต าแหน่งหรือมากกว่า ได้แก่ ยีน Y ควบคุม
การแสดงออกลักษณะกลีบดอกสีเหลือง ยีน G ควบคุมการแสดงออกลักษณะกลีบดอกสีทอง และ ยีน 
O ควบคุมการแสดงออกลักษณะกลีบดอกสีส้ม โดยอาจมีการแสดงออกของยีนแบบข่มข้ามคู่ 
(epistasis) เข้าร่วมด้วย 
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บทที่ 3  
 

วิธีด าเนินงาน 
 

 งานวิจัยเรื่องการศึกษาลักษณะลูกผสมดาวเรืองโดยใช้แม่พันธุ์ที่แตกต่างกัน 4 สายพันธุ์ มี
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 3.1 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 
 3.2 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 
 1. เมล็ดดาวเรืองพ่อพันธุ์พ้ืนเมืองสีทอง   จ านวน  200  เมล็ด 
 2. เมล็ดดาวเรืองแม่พันธุ์อาเทน่าดีฟโกลด์   จ านวน    50  เมล็ด 
 2. เมล็ดดาวเรืองแม่พันธุ์999ดีฟโกลด์   จ านวน    50  เมล็ด 
 2. เมล็ดดาวเรืองแม่พันธุ์ร็อคโค่ดีฟโกลด์   จ านวน    50  เมล็ด 
 2. เมล็ดดาวเรืองแม่พันธุ์รีโว่ดีฟโกลด์   จ านวน    50  เมล็ด 
 3. ถาดเพาะกล้า      จ านวน      4  ใบ 
 4. วัสดุเพาะกล้า (มีเดีย)     จ านวน      1  กระสอบ 
 6. ตลับเมตร      จ านวน      1  อัน 
 2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15 -15-15    จ านวน      5  กิโลกรัม 
 7. ปุ๋ยคอก      จ านวน      2  กระสอบ 
 8. พู่กัน       จ านวน      1  อัน 
 9. ถุงครอบดอก      จ านวน  300  ใบ 
 10. จานรอง     จ านวน      1  อัน 
 11. แผ่นป้าย      จ านวน  300  อัน 
 12. ด้าย      จ านวน      1  ม้วน 
 12. กระดาษว่าว     จ านวน    50  แผ่น  
 13. กรรไกร     จ านวน      1  อัน 
 14. พลาสติกคลุมเห็ด     จ านวน       1  ม้วน 
 14. ถุงพลาสติก      จ านวน     50  ใบ 
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 15. ปากกาเคมี     จ านวน      1  ด้าม 
 16. ไม้ปักหลัก       จ านวน    64  อัน 
 17. ไม้ไผ่      จ านวน    20  ล า 
 18. ลวด       จ านวน      1  ม้วน 
 19. เชือกฟาง      จ านวน      1  ม้วน 
 20. เลื่อย      จ านวน      1  อัน 
 21. มีด       จ านวน      1  เล่ม 
 22. พลาสติกด า     จ านวน      1 ม้วน 
 
3.3  ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
 1. เตรียมต้นกล้าดาวเรืองพ่อพันธุ์ โดยน าวัสดุเพาะใส่ลงในถาดเพาะกล้าให้เต็มทุกหลุมแล้ว
ปาดให้เรียบ ฉีดน้ าให้ชุ่มแล้วหยอดเมล็ดลงหลุมๆละ 1 เมล็ด 
 2. เตรียมแปลงปลูกพ่อพันธุ์ โดยขุดแปลงและเตรียมแปลงเป็นรูปสามเหลี่ยม แล้วตากดินทิ้ง
ไว้เพ่ือฆ่าเชื้อโรคในดินประมาณ 7 วัน จากนั้นเตรียมแปลงเป็นรูป 4 เหลี่ยม และขุดหลุมปลูกโดยใช้
ระยะปลูกระหว่างต้นและระหว่างแถว  30 x 30 เซนติเมตร ก่อนปลูกรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก 1 ก า
มือต่อหลุมแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากับดินก้นหลุม 
 3. เมื่อต้นกล้าดาวเรืองพ่อพันธุ์อายุได้ 18 - 20 วัน ย้ายลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ โดยรอง
ก้นหลุมปลุกด้วยปุ๋ยคอก 1 ก ามือ 
 4. เตรียมต้นกล้าดาวเรืองแม่พันธุ์ โดยน าวัสดุเพาะใส่ลงในถาดเพาะกล้าให้เต็มทุกหลุมแล้ว
ปาดให้เรียบ ฉีดน้ าให้ชุ่มแล้วหยอดเมล็ดลงหลุมๆละ 1 เมล็ด 
 5. เตรียมแปลงปลูกแม่พันธุ์ ขนาดกว้าง 1 เมตร และ ยาว 2 เมตร จ านวน 16 แปลง วิธี
เตรียมแปลงปลูกแม่พันธุ์ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับแปลงพ่อพันธุ์ 
 6.เมื่อต้นกล้าดาวเรืองแม่พันธุ์อายุได้ 18 - 20 วัน ย้ายลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ 
 7. การดูแลรักษา 
  7.1 รดน้ าทุกวันๆละ 1 ครั้ง         
  7.2 หลังจากปลูกได้ 30 วันใสปุ่๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น
ทุกๆ 7 วัน  รวม 3 ครั้ง                       
  7.3 เมื่อดาวเรืองมีใบจริงประมาณ 4 คู่ใบ ท าการปลิดยอดทิ้ง 
  7.4 การก าจัดวัชพืช  ก าจัดวัชพืชในแปลงปลูกทุกๆสัปดาห์ 
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 8. การเตรียมผสมเกสร 
  8.1 การเตรียมเกสรตัวผู้ จะเก็บเกสรในช่วงบ่ายตอนที่แดดแรง เนื่องจะเกสรตัวผู้
ของดาวเรืองจะฟูขึ้นมาให้มองเห็น เก็บโดยการเคาะเกสรตัวผู้ลงในภาชนะรองเกสร 
  8.2 การผสมเกสร น าเกสรตัวผู้ที่เตรียมไว้มาป้ายบนเกสรตัวเมียให้ทั่ว แล้วเขียน
ป้ายชื่อแขวนไว้ โดยเขียนชื่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และวันเดือนปีที่ผสม 
 9. การเก็บเมล็ดพันธุ์ การเก็บเมล็ดจะเก็บเมื่อกลีบดอกแห้งเป็นสีเหลือง โดยจะใช้กรรไกรตัด
ก้านดอกแล้วเอาใส่ภาชนะ จากนั้นตัดกลีบดอกทิ้งแล้วแกะเมล็ดออก น าไปผึ่งไว้ในร่มให้แห้ง  
 10.การน าเมล็ดลูกผสมไปปลูกทดสอบในแปลงปลูก 
  10.1. เตรียมต้นกล้าดาวเรืองลูกผสมโดยน าวัสดุเพาะใส่ลงในถาดเพาะกล้าให้เต็ม
ทุกหลุมแล้วปัดให้เรียบ ฉีดน้ าให้ชุ่มแล้วหยอดเมล็ดลงหลุมๆละ 1 เมล็ด 
  10.2. เตรียมแปลงปลูกลูกผสม ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร จ านวน 16 แปลง 
โดยขุดแปลงและขึ้นแปลงเป็นรูปสามเหลี่ยม ตากดินทิ้งไว้เพ่ือฆ่าเชื้อโรคในดินประมาณ 7 วัน จากนั้น
ท าแปลงเป็นรูป 4 เหลี่ยม และคลุมแปลงด้วยพลาสติกด าเจาะหลุมปลูกโดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้น
และระหว่างแถว 30 x 30 เซนติเมตร ก่อนปลูกรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก 1 ก ามือต่อหลุมแล้ว
คลุกเคล้าให้เข้ากับดินก้นหลุม 
  10.3. เมื่อต้นกล้าดาวเรืองลูกผสมอายุได้ 18 - 20 วัน ย้ายลงปลูกในแปลงที่เตรียม
ไว้ 
  10.4. การดูแลรักษา 
   10.4.1. รดน้ าทุกวันๆละ 1 ครั้ง         
   10.4.2 หลังจากปลูกได้ 30 วนัให้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 อัตรา 1 
ช้อนชาต่อต้นทุกๆ 7 วัน รวม 3 ครั้ง                       
   10.4.3. เมื่อดาวเรืองมีใบจริงประมาณ 4 คู่ใบ ท าการปลิดยอดท้ิง 
   10.4.4. การก าจัดวัชพืช  ก าจัดวัชพืชในแปลงปลูกทุกๆสัปดาห์ 
 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ความสูง 
 2. ขนาดดอก 
 3. สีของดอก 
 4.ขนาดทรงพุ่ม 
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3.4  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยการทดสอบความแปรปรวนเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) 
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บทที่ 4 
 

ผลการด าเนินงาน 
  

การจัดท างานวิจัย การศึกษาลักษณะลูกผสมดาวเรืองโดยใช้แม่พันธุ์ที่แตกต่างกัน 4 สาย
พันธุ์ ดังนี้ 
 
4.1 ผลการวิจัย 

การศึกษาลักษณะลูกผสมดาวเรืองโดยใช้แม่พันธุ์ที่แตกต่างกัน 4 สายพันธุ์ 
4.1.1 ลักษณะของแม่พันธุ์ (หลังจากปลูกและเด็ดยอดให้เหลือ 4 คู่ใบ) พบว่า 

  4.1.1.1 ความสูงต้น ก่อนออกดอก (อายุได้ 55 วัน)  ความสูงของแม่พันธุ์ สายพันธุ์
999ดีฟโกลด์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 56.90 เซนติเมตร รองลงมาคือ พันธุ์อาเทน่าดีฟโกลด์, พันธุ์ร็อคโค่ดีฟ
โกลด์ และ พันธุ์รีโว่ดีฟโกลด์ โดยมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 56.39, 53.73 และ 53.47 เซนติเมตร 
ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความสูงของทั้ง 4 สายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดัง
ตารางที่ 4.1.1.1 ภาพที่ 4.1.1.1 และตารางผนวกท่ี 1 - 2 

 4.1.1.2 ความกว้างทรงพุ่ม ก่อนออกดอก (อายุได้ 55 วัน) ความกว้างทรงพุ่มของ
แม่พันธุ์ สายพันธุ์999ดีฟโกลด์ และ พันธุ์อาเทน่าดีฟโกลด์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 45.82 และ 45.30 
เซนติเมตร ตามล าดับ แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์ร็อคโค่ดีฟโกลด์ และ พันธุ์รีโว่ดีฟโกลด์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 37.44 และ 36.59 เซนติเมตร ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความกว้างทรงพุ่ม
ของทั้ง 4 สายพันธุ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ดังตารางที่ 4.1.1.2 ภาพที่ 
4.1.1.2 และตารางผนวกท่ี 3 - 4 

 4.1.1.3 เส้นผ่านศูนย์กลางดอก พบว่า สายพันธุ์รีโว่ดีฟโกลด์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ดอกกว้างที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 7.18 เซนติเมตร รองลงมาคือ  พันธุ์999ดีฟโกลด์,  พันธุ์อาเทน่าดีฟโกลด์ 
และ T3 ร็อคโค่ดีฟโกลด์ โดยมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเท่ากับ 7.05, 7.04 และ 6.78 
เซนติเมตร ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของทั้ง 4 สายพันธุ์
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 4.1.1.3 ภาพที่ 4.1.1.3 และตารางผนวก 5 – 6 
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4.1.2 ลักษณะของลูกผสม ( หลังจากปลูกและเด็ดยอดให้เหลือ 4 คู่ใบ ) พบว่า 
 4.1.2.1 ความสูงต้น ก่อนออกดอก (อายุได้ 55 วัน) พบว่า ลูกผสมของพันธุ์999ดีฟ

โกลด์ × สีทอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 30.70 เซนติเมตร รองลงมาคือ ลูกผสมของพันธุ์อาเทน่าดีฟ
โกลด์ × สีทอง, ลูกผสมของพันธุ์รีโว่ดีฟโกลด์ × สีทอง และ ลูกผสมของพันธุ์ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีทอง 
โดยมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 30.65, 29.35 และ 29.24 เซนติเมตร ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าความสูงของทั้ง 4 สายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 4.1.2.1 ภาพที่ 4.1.2.1 
และตารางผนวกที่ 7 - 8 

 4.1.2.2 ความกว้างทรงพุ่ม ก่อนออกดอก (อายุได้ 55 วัน) พบว่า ความกว้างทรงพุ่ม
ของลูกผสม ของพันธุ์999ดีฟโกลด์ × สีทอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 30.98 เซนติเมตร รองลงมาคือ 
ลูกผสมของพันธุ์ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีทอง, ลูกผสมของพันธุ์อาเทน่าดีฟโกลด์ × สีทอง และ ลูกผสม
ของพันธุ์รีโว่ดีฟโกลด์ × สีทอง มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 29.64, 29.43 และ 28.79 เซนติเมตร 
ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความกว้างทรงพุ่มของทั้ง 4 สายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ ดังตารางที่ 4.1.2.2 ภาพที่ 4.1.2.2 และตารางผนวกท่ี 9 – 10 

 4.1.2.3 เส้นผ่านศูนย์กลางดอกทีเ่หมือนพ่อพันธุ์ พบว่า ลูกผสมของพันธุ์รีโว่ดีฟ
โกลด์ × สีทอง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกกว้างสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 7.44 เซนติเมตร รองลงมาคือ 
ลูกผสมของพันธุ์999ดีฟโกลด์ × สีทอง, ลูกผสมของพันธุ์อาเทน่าดีฟโกลด์ × สีทอง และ ลูกผสม 
ของร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีทองโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเฉลี่ยเท่ากับ 7.38, 7.35 และ 7.32 
เซนติเมตร ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของทั้ง 4 สายพันธุ์
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 4.1.2.3 ภาพที่ 4.1.2.3 และตารางผนวกท่ี 11 - 12 

 4.1.2.4 เส้นผ่านศูนย์กลางดอกทีเ่หมือนแม่พันธุ์ พบว่า ลูกผสมของร็อคโค่ดีฟโกลด์ 
× สีทอง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกกว้างสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 9.28 เซนติเมตร รองลงมาคือ ลูกผสม 
ของพันธุ์รีโว่ดีฟโกลด์ × สีทอง, ลูกผสมของพันธุ์999ดีฟโกลด์ × สีทอง และ ลูกผสมของพันธุ์อาเทน่า
ดีฟโกลด์ × สีทอง โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเฉลี่ยเท่ากับ 8.97, 8.74 และ 8.25 เซนติเมตร 
ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของทั้ง 4 สายพันธุ์ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 4.1.2.3 ภาพที่ 4.1.2.3 และตารางผนวกท่ี 13 – 14 

 4.1.2.5 ลักษณะสีของกลีบดอกของลูกผสม พบว่า ลูกผสมของทั้ง 4 คู่ผสม (อาเท
น่าดีฟโกลด์ × สีทอง, 999ดีฟโกลด์ × สีทอง, ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีทอง และ รีโว่ดีฟโกลด์ × สีทอง) 
ได้ลูกผสมที่มีสีของกลีบดอกท่ีแตกต่างจากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์คือได้ลูกผสมที่มีลักษณะกลีบดอกสี
เหลือง 
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4.1.2.6 ลักษณะของสีกลีบดอกดาวเรืองลูกผสมที่คัดเลือกไว้จากการผสมดาวเรือง 4 สาย
พันธุ์ ไดค้ัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะกลีบดอกและรูปทรงดอกเหมือนแม่พันธุ์และพบว่าลูกผสมมี
ลักษณะดีคือ ดอกกลม ใหญ่ กลีบดอกหนา และสีกลบีดอกเข้มขึ้น โดยได้คัดเลือกไว้จ านวน 7 เบอร ์
และใช้รหัสหมายเลขดังนี้ คือ HB1 (สีทอง), HB2 (สีเหลือง), HB3 (สีทอง), HB4 (สีทอง), HB5 (สี
เหลือง), HB6 (สีทอง) และ HB7 (สีเหลือง) 
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ตารางที่ 4.1.1.1 แสดงค่าเฉลี่ยความสูงของดาวเรืองแม่พันธุ์หลังปลูกและเด็ดยอดแล้ว 

กรรมวิธี 
ความสูงก่อนออกดอก (เซนติเมตร) 

อายุ 55 วัน 

T1  อาเทน่าดีฟโกลด์ 56.39 

T2  999ดีฟโกลด์ 56.90 

T3  ร็อคโค่ดีฟโกลด์ 53.73 

T4  รีโว่ดีฟโกลด์ 53.47 

F-table ns 

C.V. (%) 9.46 

 
 

 
ภาพที่ 4.1.1.1 แสดงค่าเฉลี่ยความสูงของดาวเรืองแม่พันธุ์หลังปลูกและเด็ดยอดแล้ว 
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ตารางที่ 4.1.1.2 แสดงค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่มของดาวเรืองแม่พันธุ์หลังปลูกและเด็ดยอดแล้ว  

กรรมวิธี 
ความกว้างทรงพุ่มก่อนออกดอก (เซนติเมตร) 

อายุ 55 วัน 

T1 อาเทน่าดีฟโกลด์ 45.30a 

T2  999ดีฟโกลด์ 42.82a 

T3  ร็อคโค่ดีฟโกลด์ 37.44b 

T4  รีโว่ดีฟโกลด์ 36.59b 

F-table * 

C.V. (%) 7.96 

 
 

 
ภาพที่ 4.1.1.2 แสดงค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่มของดาวเรืองแม่พันธุ์หลังปลูกและเด็ดยอดแล้ว 
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ตารางที่ 4.1.1.3 แสดงค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของดาวเรืองแม่พันธุ์  

กรรมวิธี เส้นผ่านศูนย์กลางดอก (เซนติเมตร) 

T1  อาเทน่าดีฟโกลด์ 7.04 

T2 999ดีฟโกลด์ 7.05 

T3 ร็อคโค่ดีฟโกลด์ 6.78 

T4  รีโว่ดีฟโกลด์ 7.18 

F-table ns 

C.V. (%) 6.63 

 
 

 
ภาพที่ 4.1.1.3 แสดงค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของดาวเรืองแม่พันธุ์  
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ตารางที่ 4.1.2.1 แสดงค่าเฉลี่ยความสูงของดาวเรืองลูกผสมหลังปลูกและเด็ดยอดแล้ว  

กรรมวิธี 
ความสูงก่อนออกดอก (เซนติเมตร) 

อายุ 55 วัน 

T1  อาเทน่าดีฟโกลด์ × สีทอง 30.65 

T2  999ดีฟโกลด์ × สีทอง 30.70 

T3  ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีทอง 29.35 

T4 รีโว่ดีฟโกลด์ × สีทอง 29.24 

F-table ns 

C.V. (%) 5.61 

 
 

 
ภาพที่ 4.1.2.1 แสดงค่าเฉลี่ยความสูงของดาวเรืองลูกผสมหลังปลูกและเด็ดยอด 
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ตารางที่ 4.1.2.2 แสดงค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่มของดาวเรืองลูกผสมหลังปลูกและเด็ดยอดแล้ว   

กรรมวิธี 
ความกว้างทรงพุ่มก่อนออกดอก (เซนติเมตร) 

อายุ 55 วัน 

T1  อาเทน่าดีฟโกลด์ × สีทอง 29.43 

T2  999ดีฟโกลด์ × สีทอง 30.98 

T3  ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีทอง 29.64 

T4 รีโว่ดีฟโกลด์ × สีทอง 28.79 

F-table ns 

C.V. (%) 5.26 

 
 

 
ภาพที่ 4.1.2.2 แสดงค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่มของดาวเรืองลูกผสมหลังปลูกและเด็ดยอดแล้ว 
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ตารางที่ 4.1.2.3 แสดงค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของดาวเรืองลูกผสม  

กรรมวิธี 
เส้นผ่านศูนย์กลางดอก (เซนติเมตร) 

เหมือนพ่อพันธุ์ เหมือนแม่พันธุ์ 

T1  อาเทน่าดีฟโกลด์ × สีทอง 7.35 8.25 

T2  999ดีฟโกลด์ × สีทอง 7.38 8.74 

T3  ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีทอง 7.32 9.28 

T4 รีโว่ดีฟโกลด์ × สีทอง 7.44 8.97 

F-table ns ns 

C.V. (%) 7.92 7.04 

 
 

 
ตารางที่ 4.1.2.3 แสดงค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของดาวเรืองลูกผสม 
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ตารางที่ 4.1.2.4 แสดงลักษณะสีของกลีบดอกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกผสมรุ่นที่ 1 

กรรมวิธี 
สีของกลีบดอก 

แม่พันธุ์ พ่อพันธุ์ ลูกผสมรุ่นที่1 

อาเทน่าดีฟโกลด์ × สีทอง สีทอง สีทอง สีเหลือง สีทอง 

999ดีฟโกลด์ × สีทอง สีทอง สีทอง สีเหลือง สีทอง 

ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีทอง สีทอง สีทอง สีเหลือง สีทอง 

รีโว่ดีฟโกลด์ × สีทอง สีทอง สีทอง สีเหลือง สีทอง 

   
ตารางที่ 4.1.2.5 แสดงลักษณะสีของกลีบดอกของลูกผสมรุ่นที่ 1 ที่คัดเลือกไว้ ซึ่งมีลักษณะเหมือน
   ดอกต้นแม่พันธุ์ 

รหัสลูกผสม  คู่ผสม สีของกลีบดอก 

HB1 อาเทน่าดีฟโกลด์ × สีทอง สีทอง 

HB2 อาเทน่าดีฟโกลด์ × สีทอง    สีเหลือง 

HB3 999ดีฟโกลด์ × สีทอง สีทอง 

HB4 ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีทอง สีทอง 

HB5 ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีทอง    สีเหลือง 

HB6 รีโว่ดีฟโกลด์ × สีทอง สีทอง 

HB7 รีโว่ดีฟโกลด์ × สีทอง    สีเหลือง 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การจัดท างานวิจัยการศึกษาลักษณะลูกผสมดาวเรืองโดยใช้แม่พันธุ์ที่แตกต่างกัน 4 สายพันธุ์ 
สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผล 
 จากการศึกษาลักษณะลูกผสมดาวเรืองโดยใช้แม่พันธุ์ที่แตกต่างกัน 4 สายพันธุ์ โดยลักษณะ
ของแม่พันธุ์ 4 สายพันธุ์ มีความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่มก่อนออกดอก และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ดอก ของทั้ง 4 สายพันธุ์ คือ อาเทน่าดีฟโกลด์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 56.39,45.30 และ 7.04 เซนติเมตร 
พันธุ์999ดีฟโกลด์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 56.90,42.82 และ7.05 เซนติเมตร พันธุ์ร็อคโค่ดีฟโกลด์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 53.73,37.44 และ 6.78 เซนติเมตร และ พันธุ์รีโว่ดีฟโกลด์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
53.47,36.59 และ 7.18 เซนติเมตรทั้ง 4 สายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันด้านความสูงและเส้นผ่าน
ศูนย์กลางดอก แต่แตกต่างกันทางสถิติด้านความกว้างทรงพุ่ม  
 จากการผสมระหว่างคู่ผสม 4 สายพันธุ์ได้ลูกผสมที่มีลักษณะของความสูง ความกว้างทรงพุ่ม
และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกไม่มีความแตกต่างกันทุกคู่ผสม แต่ขนาดดอกพบว่าทุกคู่ผสมได้
ลูกผสมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกที่ใหญ่ขึ้น แตกต่างจากแม่พันธุ์ 
 ส่วนลักษณะสีของกลีบดอกของลูกผสม พบว่า ลูกผสมของทั้ง 4 คู่ผสม(อาเทน่าดีฟโกลด์ × 
สีทอง , 999ดีฟโกลด์ × สีทอง , ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีทอง และ รีโว่ดีฟโกลด์ × สีทอง) ได้ลูกผสมที่มีสี
ของกลีบดอกท่ีแตกต่างจากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์คือได้ลูกผสมที่มีลักษณะกลีบดอกสีเหลือง 
 จากการวิจัยได้ลูกผสมที่เหมาะสมส าหรับไม้ตัดดอกและได้คัดเลือกไว้จ านวน 7 เบอร ์คือ 
HB1 (ดอกสีทอง), HB2 (ดอกสีเหลือง), HB3 (ดอกสีทอง), HB4 (ดอกสีทอง), HB5 (ดอกสีเหลือง), 
HB6 (ดอกสีทอง) และ HB7 (ดอกสีเหลือง) โดยลักษณะลูกผสมที่คัดเลือกไว้ทั้ง 7 เบอร์มีลักษณะ
รูปทรงดอกกลม ดอกมีขนาดใหญ่ กลีบดอกหนา และสีของกลีบดอกเข้มกว่าสีกลีบดอกของต้นแม่
พันธุ์ 
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5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาลักษณะลูกผสมดาวเรืองโดยใช้แม่พันธุ์ที่แตกต่างกัน 4 สายพันธุ์ โดยลูกผสม
ทั้ง 4 คู่ผสมได้ลักษณะสีของกลีบดอกแตกต่างจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ แต่ลักษณะกลีบดอกและรูปทรง
ดอกเหมือนแม่พันธุ์ ได้ลูกผสมที่มีลักษณะเหมาะส าหรับเป็นไม้ตัดดอก 7 เบอร์ ซึ่งได้ท าหมายเลขรหัส 
(Code) ไว้ดังนี้คือ HB1 (อาเทน่าดีฟโกลด์ × สีทอง ), HB2 (อาเทน่าดีฟโกลด์ × สีทอง), HB3 
(999ดีฟโกลด์ × สีทอง), HB4 (ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีทอง), HB5 (ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีทอง), HB6 (รีโว่
ดีฟโกลด์ × สีทอง) และHB7 (รีโว่ดีฟโกลด์ × สีทอง) ทั้งนี้เนื่องจากแม่พันธุ์เป็นดาวเรืองลูกผสม จึงท า
ให้มีการกระจายของลักษณะของสีดอกที่มาจากการผสมมาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชา
วุฒิ พลัดทองศรีและคณะ (2559) การถ่ายทอดลักษณะสีกลีบดอกของดาวเรือง โดยน าสายพันธุ์
ดาวเรืองท่ีมีความคงตัว จ านวน 4 สายพันธุ์ ที่มีลักษณะสีกลีบดอกต่างกัน มาท าการผสมข้ามพันธุ์
ระหว่างพันธุ์ที่มีลักษณะสีกลีบดอกต่างกัน ได้ลักษณะการกระจายของสีกลีบดอกหลากหลายและไม่
ตรงตามอัตราส่วนที่คาดไว้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ท าให้มีผลต่อการกระจายตัวของสี
ดอก คือ อุณหภูมิ และความเข้มแสง ที่มีผลต่อลักษณะสีกลีบดอก เมื่อทราบลักษณะสีของกลีบดอก
ลูกผสมจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองให้มีความหลากหลายของสีกลีบดอกและพัฒนา
ดาวเรืองลูกผสมเพ่ือจ าหน่ายต่อไปในอนาคต 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน 
 ในการผสมดาวเรืองสามารถผสมได้ตลอดทั้งปี แต่ในฤดูฝนควรมีการมุงหลังคา

พลาสติกกันฝนไว้เพ่ือไม่ให้ดอกเสียหาย 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 1. ในการผสมดาวเรือง จ านวนครั้งของความถี่ในการผสม ยิ่งผสมมากจะท าให้ได้

ปริมาณเมล็ดมาก 
 2. ควรน าลักษณะลูกผสมที่ดีมาผสมกลับกับพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะดีต่อไปอีก 2 – 6 ครั้ง 

เพ่ือให้ได้ลูกผสมที่คงตัว 
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ตารางผนวกท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยความสูงของดาวเรืองแม่พันธุ์หลังปลูกและเด็ดยอดแล้ว 

กรรมวิธี 
ซ้้า รวม

(เซนติเมตร) 
เฉลี่ย

(เซนติเมตร) 1 2 3 4 

T1 อาเทน่าดีฟโกลด์ × สีส้ม 49.14 56.02 62.42 57.98 225.56 56.39 

T2 999ดีฟโกลด์ × สีส้ม 59.00 61.24 57.16 50.20 227.60 56.90 

T3 ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีส้ม 43.16 51.22 65.24 55.30 214.92 53.73 

T4 รีโว่ดีฟโกลด์ × สีส้ม 52.62 52.36 59.94 48.96 213.88 53.47 

รวม 203.92 220.84 244.76 212.44 881.96 55.12 
 

ตารางผนวกท่ี 2 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความสูงของดาวเรืองแม่พันธุ์หลังปลูก 
  และเด็ดยอดแล้ว 

Source of 
variation 

Df SS MS F-cal 
F-table 

0.05 0.01 

Treatment 3 37.743 12.581 .463ns 3.86 6.99 

Block 3 232.131 77.377 2.845ns 3.86 6.99 

Error 9 244.786 27.198       

Total 15 514.661        

C.V. = 9.46 % 
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ตารางผนวกท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่มของดาวเรืองแม่พันธุ์หลังปลูกและเด็ดยอดแล้ว  

กรรมวิธี 
ซ้้า รวม

(เซนติเมตร) 
เฉลี่ย

(เซนติเมตร) 1 2 3 4 

T1 อาเทน่าดีฟโกลด์ × สีส้ม 46.06 44.84 43.72 46.58 181.20 45.30 

T2 999ดีฟโกลด์ × สีส้ม 46.46 42.78 42.70 39.32 171.26 42.82 

T3 ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีส้ม 39.82 38.86 36.02 35.04 149.74 37.44 

T4 รีโว่ดีฟโกลด์ × สีส้ม 30.90 36.58 39.04 39.84 146.36 36.59 

รวม 163.24 163.06 161.48 160.78 648.56 40.54 
 

ตารางผนวกท่ี 4 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่มของดาวเรืองแม่พันธุ์หลัง
 ปลูกและเด็ดยอดแล้ว   

Source of 
variation 

Df SS MS F-cal 
F-table 

0.05 0.01 

Treatment 3 212.307 70.769 6.794* 3.86 6.99 

Block 3 1.085 .362 .035ns 3.86 6.99 

Error 9 93.752 10.417       

Total 15 307.144        

C.V. = 7.96 % 
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ตารางผนวกท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของดาวเรืองแม่พันธุ์ 

กรรมวิธี 
ซ้้า รวม

(เซนติเมตร) 
เฉลี่ย

(เซนติเมตร) 1 2 3 4 

T1 อาเทน่าดีฟโกลด์ × สีส้ม 7.24 7.33 5.87 7.70 28.14 7.04 

T2 999ดีฟโกลด์ × สีส้ม 6.97 7.02 6.68 7.51 28.18 7.05 

T3 ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีส้ม 7.49 7.55 5.36 6.71 27.11 6.78 

T4 รีโว่ดีฟโกลด์ × สีส้ม 7.98 7.67 5.73 7.34 28.72 7.18 

รวม 29.68 29.57 23.64 29.26 112.15 7.01 
 

ตารางผนวกท่ี 6 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของดาวเรืองแม่พันธุ์ 

Source of 
variation 

Df SS MS F-cal 
F-table 

0.05 0.01 

Treatment 3 .339 .113 .524ns 3.86 6.99 

Block 3 6.470 2.157 10.000** 3.86 6.99 

Error 9 1.941 .216       

Total 15 8.750        

C.V. = 6.63 % 
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ตารางผนวกท่ี 7 แสดงค่าเฉลี่ยความสูงของดาวเรืองลูกผสมหลังปลูกและเด็ดยอดแล้ว 

กรรมวิธี 
ซ้้า รวม

(เซนติเมตร) 
เฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 1 2 3 4 

T1 อาเทน่าดีฟโกลด์ × สีส้ม 30.86 29.62 31.26 30.86 122.60 30.65 

T2 999ดีฟโกลด์ × สีส้ม 30.64 28.06 33.88 30.22 122.80 30.70 

T3 ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีส้ม 26.94 31.20 31.04 28.20 117.38 29.35 

T4 รีโว่ดีฟโกลด์ × สีส้ม 27.96 29.30 28.98 30.72 116.96 29.24 

รวม 116.40 118.18 125.16 120.00 479.74 29.98 
 

ตารางผนวกท่ี 8 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยความสูงของดาวเรืองลูกผสมหลังปลูกและ
  เด็ดยอดแล้ว   

Source of 
variation 

Df SS MS F-cal 
F-table 

0.05 0.01 

Treatment 3 7.672 2.557 .905ns 3.86 6.99 

Block 3 10.720 3.573 1.265ns 3.86 6.99 

Error 9 25.426 2.825       

Total 15 43.819        

C.V. = 5.61 % 
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ตารางผนวกท่ี 9 แสดงค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่มของดาวเรืองลูกผสมหลังปลูกและเด็ดยอดแล้ว   

กรรมวิธี 
ซ้้า รวม

(เซนติเมตร) 
เฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 1 2 3 4 

T1 อาเทน่าดีฟโกลด์ × สีส้ม 29.64 28.40 30.74 28.92 117.70 29.43 

T2 999ดีฟโกลด์ × สีส้ม 31.72 29.66 29.86 32.68 123.92 30.98 

T3 ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีส้ม 27.86 31.98 29.62 29.08 118.54 29.64 

T4 รีโว่ดีฟโกลด์ × สีส้ม 30.22 28.76 27.34 28.82 115.14 28.79 

รวม 119.44 118.80 117.56 119.50 475.30 29.71 
 
ตารางผนวกท่ี 10 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนแสดงค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่มของดาวเรือง 
  ลูกผสมหลังปลูกและเด็ดยอดแล้ว    

Source of 
variation 

Df SS MS F-cal 
F-table 

0.05 0.01 

Treatment 3 10.221 3.407 1393ns 3.86 6.99 

Block 3 .609 .203 .083ns 3.86 6.99 

Error 9 22.014 2.446       

Total 15 32.844        

C.V. = 5.26 % 
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ตารางผนวกท่ี 11 แสดงค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของดาวเรืองลูกผสมที่เหมือนพ่อพันธุ์ 

กรรมวิธี 
ซ้้า รวม 

(เซนติเมตร) 
เฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 1 2 3 4 

T1 อาเทน่าดีฟโกลด์ × สีส้ม 7.28 7.93 6.61 7.56 29.38 7.35 

T2 999ดีฟโกลด์ × สีส้ม 7.13 8.68 6.32 7.40 29.53 7.38 

T3 ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีส้ม 6.33 8.33 7.31 7.29 29.26 7.32 

T4 รีโว่ดีฟโกลด์ × สีส้ม 7.30 7.98 7.91 6.57 29.76 7.44 

รวมซ้้า 28.04 32.92 28.15 28.82 117.93 7.37 
 

ตารางผนวกท่ี 12 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของดาวเรืองลูกผสม
  ที่เหมือนพ่อพันธุ์ 

Source of 
variation 

Df SS MS F-cal 
F-table 

0.05 0.01 

Treatment 3 .035 .012 .034ns 3.86 6.99 

Block 3 4.028 1.343 3.934* 3.86 6.99 

Error 9 3.072 .341       

Total 15 7.134        

C.V. = 7.92 % 
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ตารางผนวกท่ี 13 แสดงค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของดาวเรืองลูกผสมที่เหมือนแม่พันธุ์ 

กรรมวิธี 
ซ้้า รวม 

(เซนติเมตร) 
เฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 1 2 3 4 

T1 อาเทน่าดีฟโกลด์ × สีส้ม 7.53 7.92 8.64 8.90 32.99 8.25 

T2 999ดีฟโกลด์ × สีส้ม 8.50 9.54 8.40 8.53 34.97 8.74 

T3 ร็อคโค่ดีฟโกลด์ × สีส้ม 8.53 9.75 9.75 9.09 37.12 9.28 

T4 รีโว่ดีฟโกลด์ × สีส้ม 9.57 9.12 9.08 8.09 35.86 8.97 

รวม 34.13 36.33 35.87 34.61 140.94 8.81 
 
ตารางผนวกท่ี 14 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางดอกของดาวเรืองลูกผสม
  ที่เหมือนแม่พันธุ์ 

Source of 
variation 

Df SS MS F-cal 
F-table 

0.05 0.01 

Treatment 3 2.264 .755 1.960ns 3.86 6.99 

Block 3 .803 .268 .696ns 3.86 6.99 

Error 9 3.465 .385       

Total 15 6.532        

C.V. = 7.04 % 
      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาพผนวก 
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ภาพผนวกที่ 1 เตรียมเมล็ดพันธุ์ 

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์เพาะกล้า 
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ภาพผนวกที่ 3 เพาะเมล็ดดาวเรือง 

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 4 ต้นกล้าดาวเรืองพ่อพันธุ์ 
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ภาพผนวกที่ 5 ต้นกล้าดาวเรืองแม่พันธุ์ 

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 6 เตรียมแปลงปลูกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ 

 

 



46 
 

 
 

ภาพผนวกที่ 7 รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกก่อนปลูก 

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 8 น าต้นกล้าดาวเรืองลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ 
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ภาพผนวกที่ 9 เด็ดยอดดาวเรืองให้เหลือ 4 คู่ใบ                                                                                                                                                                                                       

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 10 แปลงปลูกดาวเรือง                                                                                                                                                                                                       
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ภาพผนวกที่ 11 มุงพลาสติกกันฝนแปลงปลูกดาวเรือง 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 12 แปลงปลูกดาวเรืองท่ีมุงพลาสติกกันฝนเรียบร้อยแล้ว 

 

 



49 
 

 
 

ภาพผนวกที่ 13 วัสดุอุปกรณ์ในการผสมเกสร 

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 14 ลักษณะของเกสรตัวผู้ 
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ภาพผนวกที่ 15 การผสมดอกดาวเรือง 

  

  

 
  

ภาพผนวกที่ 16 ใส่ถุงครอบดอกหลังผสมและเขียนป้ายบันทึกการผสม 
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ภาพผนวกที่ 17 วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกแม่พันธุ์ 

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 18 แปลงวิจัยลกูผสมดาวเรือง                                                  
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ภาพผนวกที่ 19 ลักษณะดอกท่ีได้รับการผสมและพร้อมเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ 

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 20 การตัดดอกเพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ์ 
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ภาพผนวกที่ 21 ตัดกลีบดอกดาวเรืองก่อนแกะเมล็ดออกจากดอก  

  

 

 
 

ภาพผนวกที่ 22 แกะเมล็ดดาวเรืองออกจากดอก  
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ภาพผนวกที่ 23 เมล็ดดาวเรืองลูกผสมจาก 4 สายพันธุ์  

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 24 การเพาะกล้าดาวเรืองลูกผสม 
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 ภาพผนวกที่ 25 ต้นกล้าดาวเรืองลูกผสม 

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 26 เตรียมแปลงปลูก 
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ภาพผนวกที่ 27  คลุมแปลงปลูก 

  

 

 
 

ภาพผนวกที่ 28 ปลูกดาวเรืองลูกผสม 
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ภาพผนวกที่ 29 ปักป้ายตามแผนการทดลอง 

 

 

 
 

 ภาพผนวกที่ 30 เด็ดยอดดาวเรืองให้เหลือ 4 คู่ใบ  
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ภาพผนวกที่ 31 ต้นดาวเรืองลูกผสมหลังปลูกได้ 14 วัน 

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 32 ลักษณะดาวเรืองลูกผสมเริ่มออกดอกเมื่ออายุได้ 60 วัน 
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ภาพผนวกที่ 33 ลักษณะพ่อแม่พันธุ์ดาวเรือง 

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 34 ลูกผสมระหว่างอาเทน่าดีฟโกลด์กับพ่อพันธุ์สีส้ม 
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ภาพผนวกที่ 35 ลูกผสม HB1 ที่คัดเลือกไว้ 

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 36 ลูกผสม HB2 ที่คัดเลือกไว้ 
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ภาพผนวกที่ 37 ลูกผสมระหว่าง999ดีฟโกลด์กับพ่อพันธุ์สีส้ม 

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 38 ลูกผสม HB3 ที่คัดเลือกไว้ 
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ภาพผนวกที่ 39 ลูกผสมระหว่างร็อคโค่ดีฟโกลด์กับพ่อพันธุ์สีส้ม 

 

 

 
  

ภาพผนวกที่ 40 ลูกผสม HB4 ที่คัดเลือกไว้ 
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ภาพผนวกที่ 41 ลูกผสม HB5 ที่คัดเลือกไว้ 

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 42 ลูกผสมระหว่างรโีว่ดีฟโกลด์กับพ่อพันธุ์สีส้ม 
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 ภาพผนวกที่ 43 ลูกผสม HB6 ที่คัดเลือกไว้ 

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 44 ลูกผสม HB7 ที่คัดเลือกไว้ 
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ภาพผนวกที่ 45 ลูกผสมดาวเรืองจากคู่ผสมทั้ง 4 สายพันธุ์ 

  

 

 
 

ภาพผนวกที่ 46 เก็บเก่ียวลูกผสมดาวเรืองที่คัดเลือกไว้ 
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ภาพผนวกที่ 47 น าดอกทีเ่ก็บเกี่ยวแล้วผึ่งไว้ในร่ม 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 48 ตัดกลีบดอกและก้านดอกออก 
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ภาพผนวกที่ 49 แกะเมล็ดแล้วน าไปผึ่งไว้ในร่ม 

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 50 การบรรจุเมล็ดดาวเรืองลูกผสมที่ได้จากการวิจัย 
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ประวัติผู้จัดท า 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวกชกร ทิพย์มานนท์                           

วันเดือนปีเกิด  : 16 เมษายน 254 

 : 87 หมู่ที่ 5 ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม  

   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140  

ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน  
  ปีการศึกษา 2559 
 : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  
   ปีการศึกษา 2561 
 


