
 
 
 
 
 
 
 
1. ดาวเรืองตดัดอก  
 
2. ปริมาณการให้น้าํ -  
 
3. อายุเกบ็เกีย่ว เริ่มเก็บเก่ียวได้เมื่ออายุประมาณ 55 – 100 วัน  
 
4. เงื่อนไขการดาํเนินงาน   

4.1 มแีหล่งนํ้าเพียงพอตลอดฤดูกาลปลูก  
4.2 ต้องมีตลาดรองรับ  
4.3 ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก 

5. วิธีการผลติ / การเขตกรรม 
5.1 การเตรียมดิน ไถพรวนดิน ในสภาพดินเป็นกรด หว่านปูนขาวหรือโดโลไมท์ อัตรา 300 - 500 

กิโลกรัม/ไร่ และใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 300 - 500 กิโลกรมั/ไร่ ยกแปลงสูง 50 ซม. กว้าง 1 – 1.2 เมตร 
หว่านปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 – 30 กิโลกรัม/ไร ่หรือ 0-46-0 อัตรา 35 – 50 กิโลกรัม/ไร ่คลุกเคล้า 
ให้เข้ากัน แล้วเกลี่ยปรับหน้าแปลงให้เรียบ รดนํ้า ควรเตรียมแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนปลูก 

5.2 การเตรียมต้นพันธ์ุ เลือกพันธ์ุตามวัตถุประสงค์การผลิต (ตัดดอกหรือเด็ดดอก) ที่เหมาะสมกับสภาพ
อากาศ เช่น พันธ์ุที่เจริญเติบโตได้ดีในฤดูร้อน หรือพันธ์ุที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศหนาว เพาะเมล็ดดาวเรือง 
ในตะกร้าเพาะ หรือถาดเพาะเมล็ด วัสดุเพาะชํา เช่น พีทมอส ขุยมะพร้าวผสมทราย อัตราส่วน 3:1 หรือขุยมะพร้าว:
ทราย:ขี้เถ้าแกลบ:ปุ๋ยคอก อัตราส่วน 1:1:1:1 เมื่ออายุได้ 12 - 20 วัน แล้วนําต้นกล้าไปลงในแปลงปลูก  

5.3 ระยะปลกู 30 - 40 ซม. X 30 - 40 ซม. แปลงปลูกกว้าง 1 - 1.2 เมตร ปลกูได้ประมาณ 8,700 
ต้น/ไร่ 

5.4 ก่อนย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูก ควรให้นํ้าแปลงล่วงหน้า 1 วัน นําต้นกล้าที่เพาะไว้แลว้ อายุ 12 - 20 วัน 
หรือ มีใบจริง 4 - 6 ใบ ย้ายปลูกลงแปลง ควรย้ายต้นกล้าในช่วงเย็น ให้วัสดุเพาะชําติดต้นกล้ามาด้วย รดนํ้าทนัที
หลังปลูก เพ่ือเป็นการรักษาความช้ืนในดิน ใช้ฟางคลุมแปลงจะช่วยลดการระเหยของนํ้าได้ 

5.5 หลังปลูก 7 – 10 วัน หรือ มีใบจริง จาํนวน 3 - 4 คู่ ให้เด็ดยอดออกเพ่ือให้แตกก่ิงข้าง  
5.6 เมื่อดาวเรืองมีอายุ 20 – 25 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 

3.7 การให้นํ้า ช่วงย้ายปลูกประมาณ 7 วัน ให้นํ้าวันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น เมื่อต้นกลา้ต้ังตัวได้ดี รดนํ้าวันละครั้ง 
ในช่วงเช้า และในช่วงที่ดอกบานไม่ควรรดนํ้าให้โดนดอก เพ่ือป้องกันดอกเป็นโรค ดาวเรืองเปน็พชืทีช่อบการใหน้้ํา
ในลกัษณะใหน้้อยๆ แตบ่อ่ยครั้ง หรือชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะและน้ําท่วมขัง 

3.8 ดูแลรักษา ถ้ามีแมลงกัดกิน ก็ให้ยาป้องกันแมลงฉีดพ่นในเวลาเช้าหรือเย็น 
 
 



3.9 ข้อแนะนํา 
 1) ในระยะแรกของการปลูก ควรดแูลใหน้้าํตน้ดาวเรืองอย่างสมํ่าเสมอ อย่าให้ขาดน้ําเปน็เวลานาน  
ตน้อาจเหีย่วเฉาและตายได ้ 
 2) การปลูกดาวเรืองในช่วงฤดูหนาว ระยะห่างในการปลูกที่เหมาะสม 40 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่างจาก 
ฤดูกาลอ่ืน และการปลูกเป็นแถวคู่จะให้ผลดีกว่าการปลูกแถวเด่ียว เพราะในช่วงฤดูหนาวความช้ืนในดินและอากาศ 
มีน้อย การปลูกเป็นแถวคู่จะสามารถเก็บความช้ืนในดินได้ดีกว่าการปลูกแถวเด่ียว แต่ในช่วงฤดูฝนแนะนําให้ปลูกแถว
เด่ียวเน่ืองจากสามารถลดการเกิดโรคพืชได้ 
 3) การปลูกดาวเรืองในช่วงฤดูหนาว ควรทําการพูนโคนอย่างน้อย 2 ครัง้ คือ ช่วงหลังเด็ดยอด และช่วง
ก่อนการออกดอก จะช่วยให้ต้นดาวเรืองแตกรากใหม่ได้มากขึ้น ทําให้การเจริญเติบโตของดาวเรืองเพ่ิมขึ้น 
 4) หากจะปลูกดาวเรืองซ้ําในที่เดิม ใน 1 ปี ควรปลูก 2 ครั้ง และเว้นช่วงพักดินประมาณ 3 - 4 เดือน 
โดยอาจปลูกถั่ว หรือปุ๋ยพืชสด แล้วไถกลบเพื่อบํารุงดิน และตากดินให้แห้ง เพ่ือกําจัดเช้ือโรคที่สะสมอยู่ในดิน 
 
6. ตน้ทนุการผลติและผลตอบแทน 
 ต้นทุน/ปัจจัยการผลิต 

ผลตอบแทน (บาท/หน่วย) 
ชนิด/จํานวน ราคา 

ครั้งที่ 
1 

ประมาณการคํานวณต้นทุนในพ้ืนที่ ๑ ไร ่ 
ค่าเตรียมดิน 
ค่าเมล็ดพันธ์ุ (เมล็ดละ 8,700 x 1 บาท)  
ค่าปลูก 
ค่าปุ๋ย/ปุ๋ยเคมี 
ค่าสารเคม ี
ค่าอุปกรณ์การเกษตร/ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น เชือกฟาง ถุง (ถ้าม)ี 
ค่าจ้างแรงงานในการเก็บเก่ียว 

 
2,000 
8,700 
800 
1,200 
2,000 
3,800 
 
1,500 

- ดาวเรือง 1 ต้น เฉลี่ยเก็บดอกได้ต้นละ 5 ดอก  
10 - 15 ครั้ง หรือประมาณ 40-50 ดอกต่อต้น  
- ผลผลิต 400,00 ดอก/ไร่  
เฉลี่ยราคาดอกละ 0.40 x 400,000 = รายได้ 
160,000 บาท/ไร่ 
- สําหรบัในช่วงเทศกาล หรือวันพระ หรือบางท้องที่
ดาวเรืองตัดดอกที่มีก้านช่อจะมีราคาสูงขึ้น ได้ถึง
ดอกละ 1 - 2 บาท  

 รวม 20,000  
หมายเหตุ:   1. ข้อมูลต้นทนุการผลิตข้างต้น เป็นต้นทุนการผลิตต่อ 1 ฤดูปลูก ดาวเรืองมีอายุต้ังแต่ปลูกจนเก็บเก่ียว
ประมาณ 55 - 75 วัน หลังจากเก็บดอกคร้ังแรก สามารถเก็บดอกต่อไปได้อีกประมาณ 35 - 40 วัน  
 2. ราคาดอกดาวเรืองข้างต้น เป็นราคาดาวเรืองตัดดอกที่มีก้านช่อดอกด้วย ซึ่งจะได้ดอกที่มีขนาดใหญ่
ในช่วงแรก อีกทั้งเป็นราคาซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่น และฤดูกาล โดยเฉล่ียในตลาดส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 40 - 60 
สตางค์ต่อดอก ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดดอกด้วย 
 3. การปลูกดาวเรืองในสภาพแวดล้อม พันธ์ุ และข้อจํากัดที่แตกต่างกัน อาจทําให้มีต้นทุน การดูแล
รักษา และผลตอบแทนที่แตกต่างกันในแต่ละท้องที่ 
 
7. การตลาด 
 แหล่งรับซื้อดาวเรือง ตัดดอก/เด็ดดอก แหล่งใหญ่ในกรุงเทพฯ คือ ปากคลองตลาด สี่มมุเมือง ตลาดไท 
นอกจากน้ี ยังมีตลาดไม้ดอกไม้ประดับตามเมืองต่างๆ ตลาดในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ที่นิยมใช้ดาวเรือง
ตัดดอกในการบูชาพระ  

แต่ถ้าเป็นดาวเรืองที่ปลูกในกระถางหรือถุงพลาสติก ตลาดแหล่งใหญ่ เช่น ตลาดจตุจักร บางบัวทอง  
กรมทหารราบที่ 11 ตลาดนัดชุมชนในท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากน้ี ยังสามารถจําหน่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ  
ที่ใช้ในการประดับตกแต่งสถานที่หรืองานพิธีต่างๆ 



8. การเพิม่มูลค่า 
 ทําเป็นพวงมาลัย หรือกําช่อดอกไม้  
 
9. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
 9.1 กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์ 0 2579 9549 โทรสาร 0 2579 1501 
 9.2 สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอในพ้ืนที่ 
 9.3 บริษัทจําหน่ายเมล็ดพันธ์ุดาวเรือง 

 


