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บทคัดย่อ 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดขึน้จากภาวะโลกร้อน สาเหตมุาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสู่บรรยากาศได้ปรากฏชัดเจนในหลายพืน้ท่ีทั่วโลก ปัจจุบันจึงส่งผลกระทบต่อการท าเกษตรกรรม 
เน่ืองจากอณุหภูมิท่ีสงูขึน้ ปริมาณน า้ฝนท่ีเปลี่ยนแปลงมากขึน้หรือลดลงกวา่เดิม ความแปรปรวนการกระจาย
ของฝน รวมทัง้การเกิดภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงและบ่อยครัง้มากขึน้กว่าเดิมในอดีต ในอนาคตข้างหน้าอณุหภูมิมี
แนวโน้มท่ีจะเพ่ิมสูงขึน้ไปอีก รวมทัง้ปริมาณน า้ฝนท่ีมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึน้ หรือลดลงกว่าเดิมแล้วแต่พืน้ท่ี การ
วิจยัเพ่ือลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศซึง่เป็นสาเหตใุนการท าให้เกิดภาวะโลกร้อนจึงควรเป็น
ประเด็นส าคัญในล าดับแรก นอกจากนัน้การวิจัยเพ่ือท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ปัจจบุนัท่ีสง่ผลกระทบต่อการผลิตพืชการเลีย้งสตัว์ และการประมง รวมทัง้การวิจยัเพ่ือเตรียมความพร้อมหรือ
ปรับตวัเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต จึงควรตระหนักและให้ความส าคัญ
มากขึน้โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องกบัการพฒันาการเกษตร และอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ค าส าคัญ : ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ก๊าซเรือนกระจก  การท าเกษตรกรรม  
 

Abstract 
 Climate change is caused by the release of greenhouse gases into the atmosphere. 
These gases accumulated in the atmosphere, which result global warming and subsequently 
impacts on agriculture became more and more obvious. This was due to rising temperature 
increasing or decreasing rainfall intensity, changing rainfall pattern, as well as frequently 
severe drought and flooding occurred. The global warming trend in the future, temperature will 
continue to increase, rainfall is expected to increase or decrease, depend on region. The first 
priority of research issues should be focus on how to reduce greenhouse gases emission 
intothe atmosphere. In addition, research which focus on current impact of climate change on 
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crop production, livestock rearing and aquacultures, as well as how to mitigation and 
adaptation to climate change in the future should be realized, especially the institutional which 
has its mission on agricultural development and environmental conservation. 
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ค าน า 
 ภูมิอากาศเป็นปัจจัยส าคัญต่อการท าเกษตรกรรมมีการคาดการณ์ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะส่งผลกระทบอย่างหนกัต่อการผลิตพืชการเลีย้งสตัว์ และการประมงในอนาคต การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเกิดจากภาวะโลกร้อน (Global warming) สาเหตุมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse gases) สู่บรรยากาศ ภาวะโลกร้อนส่งผลท าให้อณุหภูมิอากาศสงูขึน้ เกิดการแปรปรวนการตก
ของฝน ระดบัน า้ทะเลสงูขึน้ เกิดความรุนแรงภยัแล้ง และน า้ท่วม (Bates et. al., 2008; Aydinalp and Cresser, 
2008) เขตพืน้ท่ีจะได้รับผลกระทบอย่างหนกัอยู่ในเขตร้อนแถบอฟัริกา และเอเชียแปซิฟิค (IPCC, 2007)  
 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 64 ล้านคน และร้อยละ 60 (40 ล้านคน) เป็นชาวนาหรือเก่ียวช้องกบั
การท าเกษตรกรรม ปริมาณผลผลิตจากการเกษตรในแต่ละปีจะสง่ผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือน และความ
มั่นคงทางอาหารของประชากรจากพืน้ท่ีท าการเกษตรในประเทศทัง้หมด 131 ล้านไร่ ขณะนีอ้ยู่ในเขต
ชลประทานเพียง 28 ล้านไร่ (20%) เท่านัน้ท่ีเหลืออีก 80% อยู่ในเขตอาศัยน า้ฝน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศจงึย่อมสง่ผลกระทบตอ่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

การเกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) 

การท าเกษตรกรรมมีส่วนสนับสนุนท าให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยจะปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่
บรรยากาศประมาณร้อยละ 20 ของก๊าซเรือนกระจกทัง้หมด (รูปท่ี 1) ก๊าซเรือนกระจกท่ีมีบทบาทส าคญัได้แก่ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O)  ก๊าซมีเทนจะมีอิทธิพลมากท่ีสดุต่อการ
เกิดภาวะโลกร้อน รองลงมาได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไนตรัสออกไซด์ ตามล าดบั 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แหลง่ก าเนิดก๊าซเรือนกระจกท่ีปลดปลอ่ยสูบ่รรยากาศ  
ท่ีมา : IPCC(1996) 
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ก๊าซมีเทน (CH4) แหล่งปลดปล่อยส าคญัมาจากการท านา (91%) ส่วนท่ีเหลือมาจากการเลีย้งสตัว์ 
(7%) และร้อยละ 2 มาจากการเผาเศษซากพืช (Aydinalp and Cresser, 2008)  

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แหล่งก าเนิดส าคญัมาจากการเผาป่าบุกเบิกพืน้ท่ีเพ่ือท าการเกษตร 
(12% ของการเผาทัง้หมด) การเผาเศษซากพืชหลงัจากเก็บเก่ียวผลผลิต การเผาเชือ้เพลิงฟอสซิลท าการเกษตร 
และการเลีย้งสตัว์ 

ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) แหล่งผลิตส าคญัมาจากการใช้ปุ๋ ยไนโตรเจนจากมลูสตัว์ และการเผาเศษ
ซากพืช แตป่ริมาณการปลดปลอ่ยก๊าซไนตรัสออกไซด์จะน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกบัก๊าซมีเทน 

ปี พ.ศ. 2554 จากข้อมูลขององค์การอตุนิุยมวิทยา ระดบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัส
ออกไซด์ในชัน้บรรยากาศของโลกสงูขึน้มากเป็นประวตัิการณ์ คือ 391 สว่นตอ่ล้านสว่น 1,813 สว่นตอ่ล้านสว่น 
และ 324 ส่วนต่อล้านส่วน ตามล าดบั ซึง่หมายความว่าความร้อนส่วนเกินท่ีถูกกักขงัไว้ไม่ให้หลดุออกไปนอก
ชัน้บรรยากาศเพ่ิมขึน้ร้อยละ 30 ในปี 2554 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2553 (ศิริพงษ์, 2555) 

ปี พ.ศ. 2556 จากข้อมูลโครงการโกลบอลคาร์บอน (GCP) เปิดเผยผลวิเคราะห์ประจ าปีว่า โลกได้
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึน้ 2.3% หรือประมาณ 36,000 ตนั ซึง่สูงเป็นประวตัิการณ์ (หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐรายวนัฉบบัวนัท่ี 27 กนัยายน 2557) 

 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากอดีตถงึปัจจุบัน 

ภูมิอากาศส าคัญท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อการท าเกษตรกรรม ได้แก่ อุณหภูมิท่ี
สงูขึน้ และปริมาณการตกของฝนท่ีมากขึน้ หรือลดลงรวมทัง้การกระจายของฝนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

1. อุณหภูมิอากาศ (Air temperature) 

อณุหภูมิโลกมีคา่เฉลี่ยเพ่ิมขึน้ 0.74 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2401 (CAPSA, 2011) 
อณุหภมูิท่ีเพ่ิมขึน้จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัแตล่ะพืน้ท่ีทัว่โลก 

ในภาคพืน้ยุโรปอุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึน้ 0.9 องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. 2444 –  2548 
(Kjellstrom, 2004; Alcano et al., 2007) โดยอุณหภูมิจะเพ่ิมขึน้ในช่วงฤดูหนาวมากกว่า ช่วงฤดูร้อน (EEA, 
2004; Jones and Moberg, 2003) 

ประเทศจีนอณุหภมูิมีคา่เฉลี่ยเพ่ิมขึน้ 0.5 – 0.8 องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. 2449 – 2548  (Ju et al., 
2013)  และการเพ่ิมขึน้ของอณุหภมูิจะปรากฏชดัเจนในช่วงฤดหูนาวในเขตภาคเหนือ (Yu et al., 2011) โดยฤดู
หนาวอณุหภมูิสงูขึน้ (0.04 องศาเซลเซียสตอ่ปี) ประมาณ 4 เท่าของฤดรู้อน (0.01 องศาเซลเซียสตอ่ปี) (Piao et 
al., 2010) 

ประเทศอินเดียในเขตร้อนชืน้ Kerala อณุหภมูิสงูสดุเฉลี่ยกลางวนัเพ่ิมขึน้ 0.64 องศาเซลเซียส ในขณะ
ท่ีอณุหภมูิต ่าสดุเฉลี่ยเพ่ิมขึน้ 0.23 องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. 2499 – 2547 (Prasada, 2009) 
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ประเทศไทยอณุหภูมิสงูสดุเฉลี่ย อณุหภูมิต ่าสดุเฉลี่ย และอณุหภูมิเฉลี่ยมีแนวโน้มสงูขึน้ชดัเจนใน
รอบ 56 ปี และเมื่อพิจารณาเป็นรายภาคก็มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน โดยอุณหภูมิเฉลี่ย
เพ่ิมขึน้ 0.79 องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ.2540 – 2548 (กรรวี, 2550)  

อตัราการเพ่ิมขึน้ของอณุหภูมิสูงสดุ อณุหภูมิเฉลี่ยและอุณหภูมิต ่าสุดต่อทศวรรษ (ในช่วง 2539 – 
2549) คือ 0.12 – 0.91, 0.09 – 0.61 และ 0.11 – 0.80 องศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีอัตราการเพ่ิมของ
อณุหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิต ่าสุดมากท่ีสุดเท่ากับ 0.39 และ 0.32 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ (แสงจนัทร์, 
2552) 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อณุหภูมิสงูสดุเฉลี่ย และอณุหภมูิต ่าสดุเฉลี่ยตลอดทัง้ปีมีแนวโน้มสงูขึน้ 
เมื่อแยกวิเคราะห์ 3 ฤดูกาล อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิต ่าสุดเฉลี่ย ฤดูหนาวและฤดูฝนมีแนวโน้ม
สงูขึน้เช่นเดียวกนั และอณุหภมูิท่ีสงูขึน้จะเพ่ิมในฤดหูนาวมากกว่าฤดฝูน (ตารางท่ี 1) 

จงัหวดับรีุรัมย์ อณุหภมูิสงูสดุเฉลี่ยและอณุหภูมิต ่าสดุเฉลี่ยตลอดปีมีแนวโน้มสงูขึน้เช่นเดียวกนักบั
ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เมื่อแยกวิเคราะห์ข้อมูล 3 ฤดูกาล อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย และอุณหภูมิต ่าสุด
เฉลี่ยฤดหูนาวและฤดฝูนมีแนวโน้มสงูขึน้ และอณุหภูมิท่ีสงูขึน้จะเพ่ิมในฤดหูนาวมากกว่าในฤดูฝน  (ตาราง   
ท่ี 1) 

 

ตารางที่ 1  อณุหภมูิสงูสดุเฉลี่ย และอณุหภมูิต ่าสดุเฉลี่ยในช่วงปี 2524 – 2539 เปรียบเทียบช่วงปี              
2540 – 2555 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และจงัหวดับรีุรัมย์ 

 

อุณหภมิู/ช่วงปี 
ฤดูฝน  

(พ.ค.-ต.ค.) 

 ฤดูหนาว  
(พ.ย.-ม.ค.) 

 ฤดูร้อน 
(ก.พ.-เม.ย.) 

 
ตลอดทัง้ปี 

ภาคฯ บุรีรัมย์  ภาคฯ บุรีรัมย์  ภาคฯ บุรีรัมย์  ภาคฯ บุรีรัมย์ 

อณุหภมูิสงูสดุ (C)            

2524-2539 32.30 32.90  29.91 30.00  34.60 35.30  32.28 32.77 
2540-2555 32.55 33.21  30.80 30.93  34.07 35.19  32.49 33.13 
ความแตกตา่ง* +0.25 +0.31  +0.89 +0.82  -0.53 -0.11  +0.21 +0.36 

อณุหภมูิต ่าสดุ (C)            

2524-2539 23.85 23.73  17.36 18.22  21.55 21.90  21.66 21.90 
2540-2555 24.18 24.14  18.69 19.04  21.63 22.30  22.17 22.4 
ความแตกตา่ง* +0.33 +0.41  +1.33 +0.82  +0.08 +0.40  +0.51 +0.51 

* คา่บวก + หมายถึง เพิ่มขึน้     คา่ลบ - หมายถึง ลดลง 

ท่ีมา : Polthanee and Promkhambut  (2014) 
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2. ฝน (Rainfall) 
 ปริมาณ และการกระจายการตกของฝนมีความแปรปรวนแตกต่างกนัในแตล่ะพืน้ท่ี ในแถบยุโรป

ปริมาณฝนตกเฉลี่ยตลอดปีมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ในแถบแอตแลนติก และยุโรปทางตอนเหนือ แต่ปริมาณฝนมี
แนวโน้มลดลง ในเขตเมดิเตอร์เรเนียน (Klein et al., 2002)  

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริมาณฝนตกรวมในรอบปีมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ 10% เปรียบเทียบในช่วงปี 
พ.ศ. 2453 – 2539 (Karl and Knight, 1998) 

 ประเทศออสเตรเลียปริมาณฝนลดลง 60 มิลลิ เมตร ทางตอนใต้ วิกตอเรียและนิวเซาต์เวล 
เปรียบเทียบในช่วงปี พ.ศ. 2513 – 2553 (Norton et al., 2011)  

 ประเทศจีน ในเขตภาคเหนือ และตะวนัออกเฉียงเหนือปริมาณฝนลดลง 12% ในขณะท่ีในเขต
ภาคใต้ปริมาณฝนเพ่ิมขึน้ (Piao et al., 2010) ปริมาณฝนตกในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) ลดลง 27.3 
มิลลิเมตร ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ  (Spring) เพ่ิมขึน้ 20.6 มิลลิเมตรในขณะท่ีปริมาณฝนตกในช่วงฤดูร้อน 
(Summer) มีความแตกตา่งกนัน้อยมาก (Ju et al., 2013)  

 ประเทศอินเดียในเขตร้อนชืน้ Kerala ปริมาณฝน (ช่วงปี พ.ศ. 2534 – 2551) มีแนวโน้มลดลง 
ในขณะท่ีในเขต Haripad และ Kasaragod มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ (Aydinalp and Cresser, 2008) 

 ประเทศไนจีเรียปริมาณน า้ฝนรวมในรอบปีลดลง 100 – 313 มิลลิเมตร (ช่วงปี พ.ศ. 2504 – 
2533) ขึน้กับสภาพภูมิประเทศ และรูปแบบการกระจายของฝนเปลี่ยนแปลงไปโดยการเร่ิมต้นฤดูฝนล่าช้า
กวา่เดิม (IITA, 1992) 

 ประเทศไทย ปริมาณฝนตกรวมเฉลี่ยตลอดทัง้ปีมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้ทุกภาคโดยเฉพาะในเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ในพืน้ท่ีภาคใต้ และเดือนเมษายน – พฤษภาคมในภาคอ่ืนๆ ของประเทศช่วงปี พ.ศ. 
2515 – 2544 (Nounmusig, 2008) 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนตกรวมเฉลี่ยตลอดทัง้ปีมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ 65.5 มิลลิเมตร
จ านวนวนัฝนตกในรอบปีเพ่ิมขึน้ 3 วนั เปรียบเทียบช่วงปี พ.ศ. 2524 – 2539 กับช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2555 
(ตารางท่ี 2)  รูปแบบการตกของฝน (Rainfall pattern) มีความแปรปรวนมากขึน้วันเร่ิมต้นฤดูฝนมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่วง 10 ปีหลัง (2549 – 2553) ซึ่งจากเดิมฤดูฝนเร่ิมจากตอนบน และด้าน
ตะวนัออกของภาคตามแนวชายแดนท่ีติดกบัแม่น า้โขงเปลี่ยนเป็นกระจายทัว่ทัง้ภาคไมม่ีรูปแบบแน่นอน โดย
มีความแปรปรวนเชิงพืน้ท่ีของวันเร่ิมฤดูฝนมีมากด้านภาคตะวันตกเฉียงใต้ของภาควันสิน้สุดฤดูฝนก็
เช่นเดียวกนั (ศภุชยั และคณะ, 2556)  

 จงัหวดับรีุรัมย์ ปริมาณฝนตกรวมเฉลี่ยตลอดทัง้ปีมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้  221.1 มิลลิเมตร จ านวนวนั
ฝนตกในรอบปีเพ่ิมขึน้ 1 วนั เปรียบเทียบช่วงปี พ.ศ. 2524 – 2539 กบัช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2555 (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2  ปริมาณฝนเฉลี่ย และจ านวนวนัฝนตกตลอดปี ในช่วงปี 2524 – 2539 เปรียบเทียบกบัช่วงปี 
2540 – 2555 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และจงัหวดับรีุรัมย์ 

 

ฝน/ช่วงปี 
ฤดูฝน 

(พ.ค.-ต.ค.) 
 ฤดูหนาว 

(พ.ย.-ม.ค.) 
 ฤดูร้อน 

(ก.พ.-เม.ย.) 
 

ตลอดทัง้ปี 

ภาคฯ บุรีรัมย์  ภาคฯ บุรีรัมย์  ภาคฯ บุรีรัมย์  ภาคฯ บุรีรัมย์ 
ปริมาณฝน (มม.)            
2524-2539 1204.3 893.9  27.8 41.0  141.1 125.4  1373.3 1060.4 
2540-2555 1245.2 1078.4  35.1 46.3  158.5 156.8  1438.8 1281.5 
ความแตกตา่ง* +40.9 +184.5  +7.3 +5.3  +17.4 +31.4  +65.5 +221.1 
จ านวนวนัฝนตก            
2524-2539 96 93  4 5  14 15  115 113 
2540-2555 96 92  5 6  16 16  118 114 
ความแตกตา่ง* 0 -1  -1 +1  +2 +1  +3 +1 

*คา่บวก + หมายถึง เพิ่มขึน้     คา่ลบ - หมายถึง ลดลง 

ท่ีมา : Polthanee and Promkhambut (2014) 
 
 

คาดการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 

1. อุณหภูมิอากาศ (Air temperature) 

 คาดการณ์อณุหภูมิเฉลี่ยโลกจะเพ่ิมขึน้ระหว่าง 1.8 – 4.9 องศาเซลเซียส ในศตวรรษท่ี 21 (IPCC, 
2007) ในภาคพืน้ยุโรป ปี พ.ศ. 2593 อุณหภูมิเฉลี่ยจะเพ่ิมขึน้ 1.5 – 3 องศาเซลเซียสในเขตภาคเหนือ และ       
2 – 3 องศาเซลเซียสในเขตภาคใต้ (Olesen et al., 2010) ประเทศจีนอณุหภูมิเฉลี่ยจะเพ่ิมขึน้ 1.3 – 2.1 องศา-
เซลเซียส ในปี พ.ศ. 2563 จะเพ่ิมขึน้ 2.3 – 3.3 องศาเซลเซียสใน ปี พ.ศ. 2593 และจะเพ่ิมขึน้ 3.9 – 6.0 องศา-
เซลเซียส ในปี พ.ศ. 2643 (Gao et al., 2010) ประเทศออสเตรเลียอณุหภูมิจะเพ่ิมขึน้ 1.4 – 5.8 องศาเซลเซียส 
ในปี พ.ศ. 2643 (CSIRO, 2011) ประเทศอินเดีย อุณหภูมิเฉลี่ยจะเพ่ิมขึน้ 3 องศาเซลเซียส ในปี พ.ศ. 2643  
(Prasada et al., 2009) ท านองเดียวกันกับประเทศเวียดนามในปี พ .ศ. 2643 อุณหภูมิ เฉลี่ยจะเพ่ิมขึน้             
3     องศาเซลเซียส (Hai and Thiut, 2014) 

 ประเทศไทย อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ ยตลอดทั ง้ปีจะเพ่ิมสูงขึน้จากปัจจุบันประมาณ 2 – 4                    
องศาเซลเซียส และขยายขอบเขตปกคลุมพืน้ท่ีประเทศเกือบทัง้หมด ส่วนอุณหภูมิต ่าสุดเฉลี่ยจะมีขอบเขต
ลดลงไปจากเดิม และระยะเวลาท่ีมีอากาศเย็นก็จะสัน้ลงอย่างชัดเจน ในปลายศตวรรษท่ี 2030 โดยอุณหภูมิ
ต ่าสดุโดยเฉลี่ยจะเพ่ิมสงูขึน้จากเดิมประมาณ 1 – 2 องศาเซลเซียส (ศภุกร, 2551) 
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2. ฝน (Rainfall) 

 ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีของโลกจะเพ่ิมขึน้จากเดิมประมาณ 5 – 10%ในปี พ.ศ. 2643 (Bates et 
al., 2008) ในภาคพืน้ยุโรปปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีจะเพ่ิมขึน้ 5 – 10% ในเขตภาคเหนือ และจะลดลง              
9 – 10%  ในเขตเขตภาคใต้ประเทศจีนปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีจะเพ่ิมขึน้ 2 – 3% ในปี พ.ศ. 2563 และจะ
เพ่ิมขึน้ 5 – 7%  ในปี พ.ศ. 2593 ประเทศออสเตรเลีย ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีจะลดลงประมาณ 5 – 10% ใน  
ปี พ.ศ. 2593 (CSIRO, 2011)  

 ประเทศไทยในช่วงปลายศตวรรษ 2030 ปริมาณฝน และการกระจายตวัของพืน้ท่ีเพ่ิมมากขึน้ สว่น
จ านวนวนัท่ีฝนตกเฉลี่ยในแต่ละปีเกือบทุกพืน้ท่ียงัคงใกล้เคียงกบัท่ีเคยเป็นมาในอดีต แต่ความแปรปรวนของ
ปริมาณฝนรายปีจะเพ่ิมมากขึน้กว่าในปัจจุบนั ซึง่อาจบ่งชีว้่า ปริมาณน า้ฝนท่ีตกในแตล่ะครัง้ในอนาคตจะเพ่ิม
สงูขึน้ ฝนท่ีตกแตล่ะครัง้จะตกหนกัมากขึน้กวา่ท่ีเป็นมาในอดีต (ศภุกร, 2551) 
 

ผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการท าเกษตรกรรม 

1. การผลิตพืช 

 การเพ่ิมขึน้ของอณุหภูมิเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลทัง้ด้านดีและด้านเสีย
ต่อการผลิตพืชขึน้อยู่กับแต่ละท้องท่ีและชนิดพืช ประเทศจีนอุณหภูมิสูงขึน้ส่งผลดีต่อการปลูกพืชในเขต
ชลประทาน  แต่ส่งผลเสียต่อการปลกูพืชในเขตอาศยัน า้ฝน (Wang, 2009) ผลผลิตข้าวสงูขึน้ 5 – 15% ในช่วง
ปี 2494 – 2545 ในเขตภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ ในขณะท่ีผลผลิตข้าวสาลีลดลง 6 – 20% ต่อ 1 องศา-
เซลเซียสท่ีเพ่ิมขึน้ (Tao et al., 2008) ผลผลิตข้าวโพด และข้าวสาลีลดลง 3.8 – 5.5% ในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 
2551 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากอุณหภูมิสูงขึน้ (Lobell et al., 2011) มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 
2593 ผลผลิตข้าวจะลดลง19 – 31%  เน่ืองจากอุณหภูมิสูงขึน้ในเขต Java ประเทศอินโดนีเซีย และผลผลิต
ข้าวจะลดลง 1 – 15%  ในเขต Red River Delta ประเทศเวียดนาม (CAPSA, 2011) ผลผลิตข้าวสาลีเฉลี่ยจะ
ลดลง 11.4 – 20.4%  ผลผลิตข้าวโพดจะลดลง 14.5 – 22.8% และผลผลิตข้าวจะลดลง 8.3 – 13.6% ในเขต
อาศยัน า้ฝนประเทศจีน (Erda et al., 2005) เขตชลประทานผลผลิตข้าวโพด และข้าวสาลีจะเพ่ิมขึน้ 5 – 15% 
และผลผลิตข้าวจะเพ่ิมขึน้ 5% เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สง่ผลท าให้ประสิทธิภาพการ
สงัเคราะห์แสงเพ่ิมขึน้ (Xiong et al., 2007)  

 ปริมาณฝนลดน้อยลงส่งผลต่อการปลกูข้าวมีความเสี่ยงสงูต่อการขาดน า้ในเขต Kerala ประเทศ
อินเดียจึงเปลี่ยนพืน้ท่ีปลูกข้าวเป็นการปลูกกล้วย มะพร้าว พริกไทย และยางพาราแทน (Prasada et al., 
2009) 

 การกระจายการตกของฝนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยฝนต้นฤดมูาล่าจงึส่งผลท าให้การปลกูพืช
ต้นฤดฝูนได้ช้าช่วงการเจริญเติบโตสัน้ในประเทศไนจีเรีย (IITA, 1992) ปริมาณฝนตกน้อยทิง้ช่วงเป็นเวลานาน
เกิดภาวะแห้งแล้ง ท าให้เกิดการระบาดของโรคและแมลง เช่น การระบาดของโรคไหม้ของต้นข้าวระยะคอรวง 
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(Neck blast) ในข้าวพันธุ์  กข 6 อย่างรุนแรงในประเทศไทยเกิดการระบาดของหนอนเจาะฟักข้าวโพด             
(Corn borer) หนอนแมลงวนัเจาะผลไม้ (Fruit fly) ในภาคพืน้ยโุรป (Trnka et al., 2007)  

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอุณหภูมิอากาศ
สงูขึน้ ส่งผลกระทบต่อระบบการปลกูพืชท่ีมีข้าวเป็นหลกั ตวัอย่างเช่น การปลกูถัว่ลิสงในนาหลงัการเก็บเก่ียว
ข้าวท่ีอ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ โดยอาศยัความชืน้ดินไม่มีการให้น า้ชลประทาน  เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึน้
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม (อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเพ่ิมขึน้ 0.53 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต ่าสุด
เฉลี่ยเพ่ิมขึน้ 0.84 องศาเซลเซียส) ท าให้ดินสูญเสียความชืน้มากและเร็วขึน้จึงไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต 
ได้ผลผลิตถัว่ลิสงต ่าปัจจบุนัเกษตรกรจงึเลิกปลกู (Polthanee and Promkhambut, 2014)  

 การกระจายตวัการตกของฝนในช่วงฤดูร้อน (ก.พ. – เม.ย.) เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลกระทบ
ตอ่การปลกูงาก่อนข้าวท่ีอ าเภอสตกึ จงัหวดับุรีรัมย์ ในอดีตเกษตรกรจะหว่านงาในเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 
และเก็บเก่ียวเดือนมิถุนายน ปัจจุบนัฝนในช่วงดงักล่าวปริมาณน้อยลงมีความแปรปรวนระหว่างปีสงู จึงท าให้
เกษตรกรไม่สามารถปลูกงาในช่วงดงักล่าวได้หรือปลูกได้แล้วแต่เกิดฝนทิง้ช่วงนานในบางปี ท าให้ผลผลิตงา
ต ่า ปัจจบุนัเกษตรกรสว่นใหญ่จงึเลิกปลกู (Polthanee and Promkhambut, 2014)  

 วันสิน้สุดฤดูฝนจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการให้ผลผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความแปรปรวนของวนัสิน้สดุฤดฝูนเกิดขึน้มาก พบกระจายตวัอยู่บริเวณตอนกลาง และด้านตะวนัตกเฉียงใต้
ของภาค (ศุภชัย และคณะ, 2556) ตัวอย่างเช่น ปี พ.ศ. 2555 ท่ีเกิดขึน้กับจังหวัดกาฬสินธุ์  และจังหวัด
นครราชสีมา เกิดภาวะแล้งอย่างรุนแรงโดยฝนหยุดตกตัง้แต่เดือนกนัยายน (Polthanee et al., 2014) ท าให้ผล
ผลิตข้าวลดลงจากท่ีควรจะได้ประมาณ 55 – 65% ในพืน้ท่ีจงัหวดักาฬสินธุ์ (ตารางท่ี 3) และลดลง 59 – 68% 
ในพืน้ท่ีจงัหวดันครราชสีมา (ตารางท่ี 4) 

 

ตารางที่ 3  ผลผลิตท่ีได้จริง และผลผลิตท่ีควรได้ของข้าวในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2555  
 

หมู่บ้าน 
ผลผลิตที่ได้จริง* 
(กก./เฮกตาร์) 

ผลผลิตที่ควรได้** 
(กก./เฮกตาร์) 

ผลผลิตลดลง 
(%) 

หนองเมก็ 613.8 1,488.1 58.7 
หนองกรุง 753.8 2,155.0 65.1 
โจด 1,040.6 1,891.9 55.0 
นาจาน 985.0 2,251.3 56.2 
เฉลีย่ 848.3 1,946.6 58.8 

*สุม่เก็บตวัอยา่งจากแปลงนาเกษตรกร, **ค านวณจากองค์ประกอบผลผลติถ้าไมเ่กิดภาวะฝนแล้ง 
 

ท่ีมา : Polthanee et al. (2014) 
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ตารางที่ 4  ผลผลิตท่ีได้จริง และผลผลิตท่ีควรได้ของข้าวในเขตอ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา   
 ปี พ.ศ. 2555  
 

หมู่บ้าน 
ผลผลิตที่ได้จริง* 
(กก./เฮกตาร์) 

ผลผลิตที่ควรได้** 
(กก./เฮกตาร์) 

ผลผลิตลดลง 
(%) 

ดงกลาง 740.6 2,097.5 64.7 
ทุง่สวา่ง 908.8 2,212.5 58.9 
หนองแวง 453.8 1,281.9 64.6 
หนองแวงใหม ่ 733.8 2,292.5 67.9 
เฉลีย่ 709.3 1,971.1 64.0 

* สุม่เก็บตวัอยา่งจากแปลงนาเกษตรกร,  **ค านวณจากองค์ประกอบผลผลติถ้าไมเ่กิดภาวะฝนแล้ง 
 

ท่ีมา : Polthanee et al. (2014) 
 

2. การเลีย้งสัตว์ 
 การเพ่ิมขึน้ของอุณหภูมิเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลท าให้ปริมาณผลผลิต

น า้นมของววันมลดลง  ลดน า้หนักตวัของสตัว์ และลดประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารท่ีมีการเลีย้งสตัว์ในเขต
ร้อน นอกจากนัน้ยังมีผลท าให้เกิดการระบาดของโรคสัตว์มากขึน้ (Aydinalp and Cresser, 2008) อุณหภูมิ
สูงขึน้ท าให้เกิดภาวะสิ่งแวดล้อมเหมาะสมส าหรับการเพาะพันธุ์ และเจริญเติบโตของพาหะน าโรค เช่น เห็บ 
(Ticks) เป็นต้นในยุโรปเกิดการระบาดของโรค Bluetonge Disease กับวัว และแกะมากขึน้ (Clarke, 2007) 
ผลกระทบทางอ้อม เช่น อุณหภูมิสูงขึน้ปริมาณฝนตกน้อยลงในช่วงฤดูแล้ง ท าให้สัตว์ขาดแคลนอาหาร
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเลีย้งโดยการปลอ่ยแทะเลม็หญ้าท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ 

3. การประมง 
 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งผลท าให้อุณหภูมิของอากาศเพ่ิมขึน้ และต่อเน่ืองท าให้

อณุหภูมิของน า้เพ่ิมสงูขึน้ และเมื่อบรรยากาศมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมมากขึน้ น า้จะดดูซบัคาร์บอน และ
เกิดคาร์บอกซิลิกแอซิด ท าให้น า้มีความเป็นกรดมากขึน้ สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศยัของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในน า้
เปลี่ยนแปลงไป อณุหภูมิของน า้สูงขึน้มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตในน า้ (Hobday et al., 2005) 
นอกจากนัน้จะเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวส่งผลให้เกิดการลดลงของปริมาณสตัว์น า้ เน่ืองจากปะการัง
เป็นสถานท่ีหลบภัย และสัตว์น า้อื่นๆ เมื่อปะการังตายลงสตัว์น า้จะไม่มีท่ีอยู่อาศัยจึงลดจ านวนลง (World 
Wildlife Fund, 2007) เกิดการอพยพของปลา และแพลงซ์ตอนจากแหล่งต่างๆ (Perry et al., 2005) ความเป็น
กรดของน า้มากขึน้สง่ผลกระทบต่อการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตในการสร้างเปลือกหุ้มตวัของหอย ปะการัง และ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน า้ การเกิดภาวะโลกร้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในน า้ท่ีเอือ้ต่อการระบาดของ
โรคในสตัว์น า้ (Iwama et al., 1997 ; Reist et al., 2006b) 
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สรุป และข้อเสนอแนวทางการวิจัยด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
จากข้อมูลท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากภาวะโลกร้อนทั่วโลก ปัจจุบันได้

สง่ผลกระทบอย่างชดัเจนต่อการท าเกษตรกรรม และในอนาคตข้างหน้ามีแนวโน้มท่ีจะได้รับผลกระทบมากขึน้
อย่างต่อเน่ือง สาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน คือการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ และ    
การท าการเกษตรทัง้การปลูกพืช และเลีย้งสัตว์ก็มีส่วนสนับสนุนในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่
บรรยากาศท าให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยการปลูกพืชจะปลดปล่อยก๊าซมีเทนมากท่ีสุดจากการปลูกข้าว
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในนาชลประทาน การเลีย้งสตัว์และการจดัการมลูสตัว์จะปลดปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ
เช่นเดียวกนั โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการเลีย้งโค และกระบือ ส่วนการเลีย้งสุกร และสตัว์ปีกจะปลดปล่อยก๊าซ
มีเทนน้อยกว่าพวกสัตว์เคีย้วเอือ้ง โจทย์วิจัยส าคัญคือ จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท า
เกษตรกรรมได้อย่างไร? ในขณะท่ีจะต้องรักษาระดับของผลิตภาพให้ได้คงเดิมหรือเพ่ิมขึน้ ซึ่งหมายถึงการ
จดัการท่ีจะต้องค านึงถึงทัง้ด้านปริมาณผลผลิต และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนัน้การวิจัยเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้การเพ่ิมขึน้ของอุณหภูมิ และปริมาณการกระจาย
ของฝนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในแตล่ะพืน้ท่ี ทัง้นีเ้พ่ือท่ีจะบรรเทาผลกระทบต่อการท าเกษตรกรรม และผลิต
อาหารได้เพียงพอมีความมัน่คงต่อการเพ่ิมขึน้ของประชากรโลก ทิศทางการวิจยั เช่น การพฒันาพันธุ์พืช และ
พนัธุ์สตัว์ทนทานต่ออณุหภูมิท่ีสงูขึน้ การปรับปรุงการจัดการน า้ และระบบชลประทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้น า้ การพัฒนาพนัธุ์พืชพนัธุ์สตัว์ท่ีใช้น า้น้อย การจดัการดินและพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น า้ การ
จดัการปุ๋ ยให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

 
เอกสารอ้างอิง 

กรรวี  สิทธิชีวภาค. 2550. ความผนัแปรของอณุหภูมิและฝนในประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชมุระดม
สมองโครงการ ผลกระทบของความแปรปรวน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตอ่ประเทศไทย  
27 มีนาคม 2550  ณ โรงแรม D’Ma Pavillion  กรุงเทพฯ. 

นิรนาม. 2557. โลกร้อนจนวิกฤตใน 30 ปี.  หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐรายวนั ฉบบัวนัท่ี 27 กนัยายน 2557. 
ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์. 2555. คาร์บอนพุ่งทะลขีุดโลกเสี่ยงวิกฤตภูมิอากาศ. มติชนสดุสปัดาห์ ฉบบัวนัท่ี 23 – 29 

พฤศจิกายน 2555. 
ศภุกร ชินวรรโณ. 2551. การคาดการณ์สภาพอากาศอนาคตส าหรับประเทศไทย : ผลการจ าลองสภาพ

ภมูิอากาศโดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์. การประชุมสมัมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครัง้ท่ี 4   
27 – 28 พฤศจิกายน  2551 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลศ จ. เชียงใหม่.  หน้า 2 – 16. 

ศภุชยั อติชาติ  นฤทยั วรสถิตย์   รพีพร ศรีสถิต และกศุล ถมมา. 2556. การศกึษาความแปรปรวนของช่วงฤดู
ฝนในภาคตะวนัออกเฉลียงเหนือ. แก่นเกษตร ฉบบัพิเศษ 1 (2556) :  หน้า 346 – 351. 

 



ปีท่ี 1 ฉบบัปฐมฤกษ์  กรกฎาคม – ธันวาคม  2557                11 

Alcano, J., Moreno, J. M., Novaky, B., Bindi, M. and Corobov, R. 2007.Impacts, adaptation and 
vulnerability.Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report to the 
Intergovernmental Panel Climate Change.Cambridge University Press, Cambridge, UK.     
541 – 580. 

Aydinalp, C. and Cresser, M.S. 2008. The effects of global climate change on agriculture.  Am-Ewras. 
J. Agric. And Environ. Sci. 3(5) : 672 – 676. 

Bates, B.C., Kundzewicz, S.W. and Palutikof, J. P. 2008.Climate change and water. IPCC Techical 
Paper VI, Geneva, 210 pp. 

CAPSA (Center for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture). 2011. The impact of climate 
change on crop productivity in South-East Asia.[online].[Accessed October 1, 2014]. 
Available from : URL : www.uncapsa.org 

Clarke, J. 2007. Climate change pushes diseases north : Expert Reuters..[online].[Accessed October 
1, 2014]. Available from : URL : www.reuts.com/artcle/health News. 

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO). 2011. [online]. [Accessed 
August 3, 2014].  Available from : URL : http://climate change inaustralia.com.Au. 

EEA (European Environment Agency).2004. Impacts of Europe’s changing climate : an indicator-
based assessment. EEA Report No2/2004, Copenhagen, Denmark. 107p. 

Erda, L., Wei, X., Hui, J., Yinling, X., Yue, L., Liping, B. and Liyong, X. 2005. Climate change impacts 
on crop yield and quality with CO2 fertization in China. Phil. Trans. R. Soc.     B. 360(2149) : 
2155. 

Gao, X., Shi, Y. and Giorgi, F. 2010. A high resolution simulation of climate change over China.  Sci. 
China Earth Sci. 407(7) : 911 – 922. 

Hai Van, D. T. and Thi ut, N. 2014. Climate change and its impact on agriculture in Tien Hai district, 
Thai Binh province, Vietnam. The third International Workshop on Climate Change and 
Evaluation of their Effects on Agriculture in Asian Monsoon Region,        17 – 19 March 2014, 
Sanur Paradise Plaza Hotel, Bali, Indonesia. 

Hobday, A. J. and Matear, R. (Eds.). 2005. Review of climate impacts on Australian fisheries and 
aguaculture : Implicatio us for the effects of climate change. Report to the Australian 
Greenhouse Office, Canberra. 

International Institute of Tropical Agriculture (IITA). 1992. Rainfall changes call for shifts in cropping 
practices : the case of Nigeria. IITA Annual Report for 1991.36 – 37. 

http://www.uncapsa.org/


12 ปีท่ี 1 ฉบบัปฐมฤกษ์  กรกฎาคม – ธันวาคม  2557 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 1996. Impacts, adaptation and mitigation of 
climate change. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change.Cambridge University Press, Cambridge, UK. 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2007. Impacts, adaptation and vulnerability. 
Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change.Cambridge University Press, Cambridge, UK.7 – 22. 

Iwama, G. K., Sumpter, J. P., Pickering, A. D. and Schreck, C. B. 1997.Fish stress and health in 
aguaculture. Cambridge University Press, Cambridge. 

Jones, P. D. and Moberg, A. 2003. Hemispheric and large scale surface air temperature variations.   
J. Clim. 16 : 206 – 223. 

Ju, H., Van der Valde, M., Lin, E., Xiong, W. and Li, Y. 2013. The impacts of climate change on 
agricultural production systems in China. Climatic Change.120 : 313 – 234. 

Karl, T. R. and Knight, R. W. 1998. Seular trends of precipitation amount, frequency and intensity in 
the USA. Bulletin of the American Meterological Society.79 : 231 – 241. 

Kjellstrom, E. 2004. Recent and future signatures of climate change in Europe. Ambio.33 :  193 – 198. 
Klein Tank, A. M.G., Wijngaaed, J. B., Konnen, J. B., Bohm, R., Demaree, G. and Gocheva,                

A. 2002.Daily dataset of 20th_century surface air temperature and precipitation series for the 
European Climate Assessment. Int. J. Clim. 22 : 1441 – 1453. 

Lobell, D. b., Banziger, M. Magoroko sho, C. and Vivek, B. 2011. Nonlinear heat effects on African 
maize as evidenced by historical yield trials. Nature Climate Change.1 : 42 – 45. 
[online].[Accessed October 8, 2014]. Available from :  URL : http://www.nature.com 
/natureclimatechange.  

Norton, R., Fitzgerald, G. and Tausz, M. 2011. Climate change and wheat crop responses facing the 
future. Better Crops with Plant Food. 95(4) : 12 – 14. 

Nounmusig, W. 2009.The effect of ENSO on the land surface’s moisture in Thailand. Ph. D. 
Dissertation, The Joint Graduate School of Energy and Envronment, King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand. 128 p. 

Olesen, J. E., Trnka, M. Kersebaum, K. C., Skjelvag, A. O., Seguin, B., and Peltonen-Sainio,   P. 2011. 
Impacts and adaptation of European crop production systems to climate change. Europ.          
J. Agronomy. 34 : 96 – 112. 



ปีท่ี 1 ฉบบัปฐมฤกษ์  กรกฎาคม – ธันวาคม  2557                13 

Perry, A., Low, P. J., Ellis, J. R. and Reynolds, J. D. 2005. Climate change and distribution shifts in 
marine fishes. Science.308 : 1912 – 1915. 

Piao, S., Cias, P., Huang, Y., Shen, Z. and Peng, S. 2010. The impacts of climate change on water 
resources and agriculture in China. Nature. 467(43) : 51. 

Polthanee, A. and Promkumbut, A. 2014. Impact of climate change on rice-based cropping systems 
and farmers’ adaptation strategies in Northeast Thailand. Asian J. of Crop Sci. ISSN 1994-
7879/DOI : 10. 3923/ajcs. 2014. 1 – 11. 

Polthanee, A., Promkhumbut, A. and Jiraporn, B. 2014. Drought impact on rice production and 
adaptation strategies : A case study in Northeast Thailand. Paper presented at the 5th 
International Conference on Environmental and Rural Development, 18 – 19 January 2014, 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand. 

Prasada Rao, G. S. L. H. V., Kesava Rao, K. and Gopakumar, C. S. 2009.Impact of climate change on 
food and plantation crops in the humid tropics of India. ISPRS Archives XXXVIII-8/W3 
Workshop Proceedings : Impact of Climate Change on Agriculture : December 17 – 18, 
2009, Ahmedabad, India. 

Reist, J. D., Wrona, F. J., Prowese, T. D., Dempson, J. B., Power, M. and Kuck, G. 2006b.Effect of 
climate change and UV radiation on fisheries for arctic fresh-water and anadromous 
species.Ambio 35. 

Tao, F. L., Yokozawa, M., Liu, J. Y. and Zhang, Z. 2008 Climate-crop yield relationships at provincial 
scales in China and the impacts of recent climate trends. Clim. Res. 38 :    83 – 94. 

Trnka, M., Muska, F., Semeradova, D., Dubrovsky, M., Kocmankova, E. and Zalud, Z. 2007. European 
corn borer life stage model : Regional estimates of pest development and special distribution 
under present and future climate. Ecol. Model. 207 : 61 – 84. 

Wang, J. X. 2009. The impact of climate change on china’s agriculture. Agric. Econ. 40 :  323 – 337. 
World Wildlife Fund. 2007. Climate change.[online].[Accessed October 1, 2014].  Available from : 

URL : http://www.wwf.org.au/ourwork/climate change.  
Xiong, W., Lin, E. and Ju, H. 2007.Climate change and critical thresholds in China’s food security. 

Clim. Chang. 81(205) : 221. 
Yu, H., Liu, S. and Zhao, N. 2011. Characteristics of China from 1951 to 2009. J. Meteorol. Environ. 

27(4) : 1 – 11. 

 



14 ปีท่ี 1 ฉบบัปฐมฤกษ์  กรกฎาคม – ธันวาคม  2557 

การคัดเลือกลักษณะท่ีดีของโคเนือ้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ 
Identification of Desirable Characteristics of Beef Cattle Based on Local Wisdom, 

Buriram Province 
 

จรัส สว่างทพั1* วีระ ธูปน า้ค า1 กัณฐ์ธิภากรณ์ เกษพอง1 
Jarous Sawangtap1* Veera Toopnumkum1 Kanthipaporn Kashpong1 

1 สาขาวิชาสตัวศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 
 1 Major of Animal Science, Faculty of Agricultural Technology, Buriram Rajabhat University,  

* Corresponding Author; E-mail : Jaroussawangtap@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการคัดเลือกลักษณะท่ีดีของโคเนือ้ตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน จังหวดับุรีรัมย์ มีจุดประสงค์
เพ่ือศกึษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการคดัเลือกโคเนือ้ท่ีมีลกัษณะท่ีดีกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ ชาวบ้านท่ีรู้
ลกัษณะของโคเนือ้ (ผู้ รู้) ในพืน้ท่ีจังหวดับุรีรัมย์ จ านวน 10 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกอย่างเจาะจง เคร่ืองมือท่ี
ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และอภิปรายกลุ่ม 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธีวิเคราะห์เนือ้หา และการวิเคราะห์จดัหมวดหมูต่ามลกัษณะของโคเนือ้ จากการพิจารณา
ลกัษณะโคเนือ้ท่ีดีตามภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยพิจารณาด้านหน้า ด้านข้าง ด้านท้าย และด้านบน เน้นลกัษณะ
โคเนือ้ท่ีดีให้เนือ้มาก และเลีย้งลกูดี 

ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะด้านหน้า หน้าโคสมส่วนกับล าตัว ยาวปานกลาง หน้าผากกว้าง      
ปานกลาง เลีย้งแล้วจะโตเร็วหน้าผากนูนเนือ้จมูกหนา รูจมูกแบนใหญ่จะทนต่อการท างาน  ทนแดด เนือ้จมูก
ใหญ่จะกินเก่ง รูจมูกกลมจะเลีย้งง่ายปากกว้างใหญ่เท่าจมูก จะกินเก่งกินได้มาก เลีย้งง่ายโตเร็ว ตากลมโต 
แจ่มใส จะเลีย้งเช่ือง ไม่ดือ้ ใบหยูาวและใหญ่ คอลกัษณะยาวและใหญ่ให้เนือ้มาก เลีย้งง่าย คอสัน้ จะกินเก่งดู
อ้วน ฟันขาวเสมอกันไม่แตกไม่หัก จะกินเก่ง โตเร็วไหล่เต็มหนา กว้าง และสูงเล็กน้อย จะมีกล้ามเนือ้มาก    
เนือ้ดี อกกว้างเป็นลกัษณะดี ให้เนือ้มากเหนียงคอ หย่อนยาน ขาหน้าใหญ่เหยียดตรง ไม่เกหรือไม่ถ่าง กระดูก
ขาใหญ่ จึงจะโตดี มองจากด้านข้างและด้านหลังข้อขาใหญ่เป็นลักษณะดีให้เนือ้มากกีบหน้ากลมใหญ่ 
แข็งแรง กางออกได้สดัส่วน ปลายเล็บแนบชิดไม่เกย  ลักษณะด้านข้าง ล าตวั ใหญ่ กว้าง สูง ยาวเสมอจาก
หน้าไปหลงั มองจากด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซี่โครงจบัสงู โคตวัผู้ตะโหนกจะใหญ่หนาเป็นลกัษณะดีให้
เนือ้มาก ถ้าตัวเมียตะโหนกจะเล็ก โคหนังหนาถ้าขุนขายจะได้น า้หนักดี เลีย้งง่ายโตเร็ว อายุยืน ขนยาว      
ปานกลาง ไม่ยาวเกินไป จะโตเร็ว เลีย้งง่ายกว่า ขนถ่ี กินหญ้าไม่เลือก ขนเรียบ ขนบาง ขนสัน้ จะทนร้อนได้ดี 
ท้องกลม ใหญ่ปานกลาง ไม่หย่อนมาก โค้งเหมือนเรือส าเภา เป็นลกัษณะดี เลีย้งลกูดี สวาบเล็ก ไม่กว้างและ
ลกึมาก เลีย้งง่าย โตเร็วเต้านมไม่กว้างมาก มีหวันมสี่เต้า อยู่ในต าแหน่งท่ีห่างพอดีกนั  หัวนมไม่ใหญ่เกินไป 
ลกูอณัฑะใหญ่สมบูรณ์และเท่ากนัทัง้สองข้าง ไม่บิดเบีย้ว ไม่หย่อนยาวมาก ลึงค์ใหญ่ยาวสมส่วน ปลายลงึค์
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หย่อนปานกลาง เหมาะในการผสมพนัธุ์ ลงึค์คด บิดเบีย้ว ผสมพนัธุ์ยากสะดือ (ในเพศเมีย) ไม่หย่อนยานเป็น
ถงุ ลักษณะด้านท้ายโคนขาหลงัใหญ่ จะมีเนือ้มาก ขาแข็งแรง ขาไม่โก่ง ขาหลงัของเพศผู้จะใหญ่กวา่ขาหน้า
เล็กน้อยและใหญ่กว่าขาเพศเมีย โคนหางใหญ่ ข้อหางถ่ี สมดุล หางยาวเลยเข่าหลงั ปลายหางเป็นพู่สวยงาม 
และโคท่ีมีโคนหางใหญ่เต็มเบ้า พู่หางใหญ่ จะเลีย้งง่ายโตเร็ว สะโพก กว้างและลกึ มีเนือ้แน่นเต็ม ถ้ามีกระดูก
สะโพกใหญ่ จะให้เนือ้สะโพกมาก อวยัวะเพศเมียมีความสมบูรณ์ ใหญ่สมส่วนกับล าตวั เป็นรูปสามเหลี่ยม   
รูปใบพล ูใบโพ จะเลีย้งง่าย คลอดลกูง่าย เลีย้งลกูเก่ง กีบหลงัยาวกวา่กีบหน้าเล็กน้อย กีบเสมอกนั  ไม่ยาวไม่
สัน้ ดูกลม แนบชิด คล้ายกีบม้า ลักษณะด้านบนแนวสันหลังขนานกับพืน้ท้อง หลังกว้าง ยาว ตรง ไม่โค้ง      
ไมแ่อน่ เป็นลกัษณะท่ีดี มีเนือ้สนัมาก  
 

ค าส าคัญ : การคดัเลือกโคเนือ้  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
 

Abstract 
 The Study on identification of desirable characteristics of beef cattle Based on Local 
Wisdom. Buriram Province aimed to determine good performance knowledge based on local wisdom 
of beef cattle. The target groupcomprised of 10 farmers in Buriram, as well-informed people who 
knew about good characters of cattle, those were selected by purposive sampling. Research tool was 
unstructured interview and collected data by interview and focus group discussion. Data examined 
by content analysis and typology analysis. The consideration of cattle body partsfollowed on front 
view, side view, hind view and top view which reflected thegood character, meat carrying ability and 
mothering ability.  

The findings revealed that good character aspect in front view:face proportionate to body 
and medium length, forehead should be medium in length, convex forehead, thick muzzle, flat and 
big nostrils, wide mouth, clear and round eye, long and big ear,long and big neck, white and smooth 
teeth, broad and firm shoulder, wide brisket, loose dewlap, big foreleg’s bone, big and round hoof. In 
side view : high broad big and rectangle-shaped body, high ribs, big hump (male), thick hide, 
moderate-length and thick hair,moderately large and round belly, moderately width udder,suitable 
position and size teats, big testicles and equal on both sides, long and big penis, moderate loose 
penile sheath, not loose navel (female). In hind view : strong and big hind leg, broad and big tailhead, 
long tail and beautiful switch, broad and deep hip, big hip’s bone, big vagina and proportionate to 
body, vagina shape look like betel’s or sacred fig’s leaf, round hoof and moderate size. In top view : 
belly running parallel to the back line, broad back.For meat carrying ability aspect : broad and firm 
shoulder, wide brisket, big foreleg’s bone,big hump, big hind leg, broad and deep hip, big hip’s bone 
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and broad back. For good mothering ability: moderately large and round belly, moderately width 
udder, suitable position and size teats, vagina shape look like betel’s or sacred fig’s leaf. 
 

Keywords : Beef cattle selection, Local wisdom 
 

บทน า 
การเลีย้งโคของประเทศไทยในอดีตมีจดุประสงค์หลกัเพ่ือใช้แรงงานในการไถนา ลากเกวียน และนวด

ข้าว ส่วนจุดประสงค์รองคือขายเป็นโคเนือ้เมื่อปลดจากการใช้งานแล้วหรือเมื่อมีจ านวนมากเกินความจ าเป็น
ในการใช้แรงงาน ในสมัยนัน้ราคาเนือ้โคจึงถูกกว่าเนือ้สุกรและเนือ้ไก่เพราะเกษตรกรไม่ได้นึกถึงการผลิต 
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2525 การใช้แรงงานโคเร่ิมลดน้อยลงและหนัมาใช้เคร่ืองจกัรกลทดแทน เกษตรกรเหลา่นัน้จึง
ขายโคออกไป  ท าให้จ านวนโคเร่ิมลดลง แต่การบริโภคเนือ้โคไม่ได้ลดลงท าให้ราคาเนือ้โคค่อย ๆ ขยับสูงขึน้
เป็นแรงจูงใจให้มีเกษตรกรส่วนหนึ่งหันมาเลีย้งโคเพ่ือขายเนือ้เป็นจุดประสงค์หลัก (จรัส , 2551) สภาพ
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไป มีการพฒันาทางอตุสาหกรรมมากขึน้ เกษตรกรท่ีเคยใช้
แรงงานจากสตัว์ในการประกอบอาชีพเกษตรได้หนัมาใช้เคร่ืองจักรกลแทนการเลีย้งโคเพ่ือไว้ใช้งานจึงมีความ
จ าเป็นลดน้อยลงไปประกอบกบัจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมขึน้  ความต้องการผู้บริโภคเนือ้โคจึงเพ่ิมมากขึน้ตามไป
ด้วยดงันัน้ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา มีเกษตรกรบางส่วนท่ีหนัมาเลีย้งโคเพ่ือขายเนือ้เป็นจุดประสงค์หลกั 
เน่ืองจากให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีสูงมาก  การเลีย้งท่ีไม่ได้แยกท่ีชัดเจนจากวิธีการเลีย้งแบบดัง้เดิมมกั
ปล่อยให้เด็กหรือคนชราเลีย้งไปแทะเล็มหญ้าท่ีขึน้อยู่ตามทุ้งหญ้าสาธารณะ ท่ีรกร้างว่างเปล่า หรือเก่ียวหญ้า
มาให้บ้างในยามท่ีอาหารขาดแคลน  สภาพการเลีย้งในลกัษณะนีม้ีเปอร์เซ็นต์ผลิตลกูโคจนถึงอายุหย่านมต่อ
ปีต ่า เพราะเน่ืองจากสภาพการเลีย้งของเกษตรกรเองมีความแตกต่างจากมาตรฐานการเลีย้งทางราชการโดยมี
การให้อาหารเสริมในฤดแูล้ง การป้องกนัโรค และการเสริมแร่ธาตอุาหาร ตลอดจนการจัดการเบือ้งต้นท่ีดีกว่า 
(ปรารถนา, 2548) จากการศึกษาโคของไทยมีความส าคญัต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยมาเป็นเวลานาน 
และน่าจะมีการศกึษาเพ่ือการอนุรักษ์และพฒันาพนัธุกรรมท่ีดีให้คงไว้ แต่ยงัมีผู้ศกึษาวิจยัเร่ืองโคน้อย ข้อมลู
เก่ียวกับโคยังมีอยู่น้อยมาก ดังนัน้โคจึงไม่ได้รับความเอาใจใส่ในด้านการเลีย้งดูและการปรับปรุงพันธุ์ 
ตลอดจนขาดการอนุรักษ์อย่างจริงจัง  ขณะนีรั้ฐบาลและนักวิชาการเล็งเห็นว่า หากไม่ให้ความส าคัญกับ      
การอนุรักษ์โคอย่างจริงจัง อาจท าให้โคสูญพันธุ์ ไปได้การประกอบอาชีพการเลีย้งโคของเกษตรกรยังขาด
แรงจูงใจขาดความรู้ และขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง การเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างองค์กรใน
พืน้ท่ีทัง้องค์กรด้านการบริหาร (ส านักงานปศุสตัว์จังหวดั องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน กลุ่มเกษตรกร) องค์กร
ด้านการศึกษา (มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โรงเรียนในพืน้ท่ีของกลุ่มผู้ เลีย้งโคเนือ้) และ   
พลังกลุ่มของเกษตรกรจะเสริมแรงให้การเลีย้งโคเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ  เป็นระบบ
โดยเฉพาะระบบตลาด  ภายใต้การด าเนินการอย่างมั่นคงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดต้นทุนการผลิต
โดยผสมผสานกบัภมูิปัญญาท้องถ่ิน (จรัส, 2551) 
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 การคดัเลือกโคในสมยัก่อนจะพิจารณาลกัษณะภายนอกท่ีสามารถสงัเกตได้ด้วยตา เช่น  สี เขา กีบ 
เต้านม ลึงค์ หาง เป็นต้น และยงัมีการสงัเกตพฤติกรรมของโค พิจารณาจาก “ขวญั” ซึง่เป็นลกัษณะของขนท่ี
ปรากฏบนตัวโคมีลักษณะวนเป็นก้นหอย โดยคนโบราณระบุจ านวนและต าแหน่ง “ขวัญ”  จึงเกิดเป็นองค์
ความรู้ภูมิปัญญาในการคดัเลือกโค โดยแยกลกัษณะภายนอกท่ีดี–ไม่ดี ซึ่งปัจจุบันสิ่งท่ีก าลงัเป็นปัญหาคือ
การขาดผู้ สืบทอดในด้านภูมิปัญญาการคัดเลือกโค เน่ืองจากผู้ เลีย้งโคส่วนหนึ่งท่ีเลีย้งโคมานานและวัยก็
เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ท าให้ไม่สามารถดแูลโคของตนเองได้ จึงไม่มีการสืบทอดการเลีย้งและการคดัเลือกโค
ตามภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

คณะผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการคดัเลือกโคตามภูมิปัญญาท้องถ่ินซึ่งสมควรท่ีจะมีการรักษา
และสืบทอดสู่คนรุ่นหลงัมิให้สญูหายตามอายุไขของคนรุ่นปัจจุบัน โดยอาศยังานวิจยัท้องถ่ินและความรู้จาก
ปราชญ์ชาวบ้านเป็นสื่อกลางท่ีจะสะท้อนบทเรียนดงักล่าวให้กบัชนรุ่นหลงัได้รับรู้ถงึคณุคา่ภมูิปัญญาท้องถ่ิน
ของตนเอง อีกทัง้เป็นการหาแนวทางในการจัดการการเลีย้งโคด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีจะน าไปสู่การสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งพาทุนท่ีมีอยู่ในชุมชนอย่างเป็นระบบและท าให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น
ต่อไปโดยน าองค์ความรู้จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ท่ีได้มา
จากปราชญ์หรือผู้ รู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านโคพืน้เมืองในพืน้ท่ีจงัหวดับุรีรัมย์ (จากฐานข้อมลูปราชญ์ชาวบ้าน 
กรมพัฒนาสงัคม จังหวดับุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2552) มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาคดัเลือกโคเนือ้ท่ีมีลกัษณะท่ีดี
ตามภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศกึษาองค์ความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการคดัเลือกโคเนือ้ท่ีมีลกัษณะท่ีดี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนือ้หา  
  การวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยท าการศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการคัดเลือกโคเนือ้ท่ีมี

ลกัษณะท่ีดี 3 ด้าน โดยแยกประเดน็ท่ีจะท าการศกึษา ประกอบด้วยประเดน็ส าคญั ๆ ดงันี ้

1.1 การศกึษาการคดัเลือกลกัษณะท่ีดีของโคเนือ้ 
1.2 การศกึษาสว่นตา่งๆ ของโคท่ีให้เนือ้มาก 
1.3 ลกัษณะของโคเลีย้งลกูดี คลอดง่าย 

2. ขอบเขตด้านประชากร  
 กลุม่เป้าหมาย ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมลูภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่ ชาวบ้านท่ีรู้ลกัษณะของโคเนือ้ 

(ผู้ รู้) ในพืน้ท่ีจงัหวดับรีุรัมย์จ านวน 10 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive sampling) 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศกึษาการคดัเลือกลกัษณะท่ีดีของโคเนือ้ตามภมูิปัญญาท้องถ่ินผู้ วิจยัได้ศกึษาแนวคิด แนวทาง 

หลกัการ เคร่ืองมือ เพ่ือน ามาใช้ในการศกึษาวิจยั ดงันี ้
การประกวดและตัดสินสัตว์ เป็นหลักการคัดเลือกโคเนือ้โดยพิจารณาจากลักษณะภายนอก 

(Phenotype) ท่ีดี เพ่ือน ามาประเมินองค์ประกอบทางพันธุกรรม (Genotype) ของโคเนือ้ อนัเป็นเคร่ืองมือทาง
ภมูิปัญญาท่ีสืบทอดกนัมาแต่โบราณเพ่ือการคดัเลือกสตัว์ (Animal selection) (จรัส, 2556) 

มาตรฐานของลกัษณะประจ าพนัธุ์โคเนือ้ (กลุม่วิจยัและพฒันาโคเนือ้. 2547) 
ภูมิปัญญา ท่ีเป็นองค์ความรู้ท่ีสืบทอดกนัมาจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเช่ือมโยงสอดคล้องกบั

วฒันธรรมและความเช่ือ  ซึง่ยังคงมีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของคนไทยตลอดมา (ศกัด์ิชัย, 2542.; เทิดชาย, 
2554) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ รู้ลกัษณะโคเนือ้ท่ีดีตามภูมิปัญญาไทย จ านวน 10 คน เลือกแบบเจาะจง 

ในพืน้ท่ีจงัหวดับรีุรัมย์ 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วย 

2.1 เทคนิควิธีท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ (Interview) การอภิปรายกลุ่ม 
(Focus group discussion) การยืนยนัรับรองภมูิปัญญาท้องถ่ินโดยปราชญ์ภมูิปัญญาท่ีเช่ียวชาญ 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured 
interview) การด าเนินการเก่ียวกบัการคดัเลือกโค 

3. การสร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การสร้างและตรวจคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูด าเนินการเป็นขัน้ตอนดงันี ้

3.1 ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเช่นเอกสารท่ีเก่ียวกับการดูลักษณะภายนอกของโค
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3.2 สร้างแบบสมัภาษณ์น าเสนอผู้ทรงคุณวฒิุทางด้านสตัวศาสตร์ พิจารณาความเท่ียงตรงของ
เนือ้หาเชิงประจกัษ์ (Face validity)  

3.3 ท าการปรับปรุงแบบสมัภาษณ์เพ่ือน าไปใช้ตอ่ไป 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้

4.1 ขัน้เตรียมการ ประสานผู้ รู้ลกัษณะของโคเนือ้ และส่วนท่ีให้เนือ้มาก ในพืน้ท่ีจังหวดับุรีรัมย์
จ านวน 10 คน เพ่ือนดัวนัท าการสมัภาษณ์ / อภิปรายกลุม่ 
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4.2 ขัน้ด าเนินการ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและ
อภิปรายกลุม่ผู้ รู้ในพืน้ท่ีอ าเภอต่างๆ ในจงัหวดับรีุรัมย์ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) และการ
วิเคราะห์จดัหมวดหมู่ตามลกัษณะของโคเนือ้ (Typology analysis) พร้อมภาพประกอบ 

 
ผลการวิจัย 

จากการสมัภาษณ์และอภิปรายกลุ่ม จากผู้ รู้เก่ียวกบัการคดัเลือกลกัษณะท่ีดีของโคเนือ้ สรุปผลโดย
อาศัยหลักการของการประกวดและตัดสินสัตว์ โดยพิจารณาจากด้านหน้า ด้านข้าง ด้านท้าย และด้านบน     
ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1. พจิารณาจากด้านหน้า 
 หน้า  โคหน้ายาวปานกลาง ดงูามหน้าไม่ใหญ่ ไม่เล็กจนเกินไป หน้าผากกว้างปานกลาง หน้าไม่

โหนกมากเลีย้งแล้วจะโตเร็วโคหน้าสมสดัส่วนจะดี หน้าไม่ใหญ่จนเกินไป สมส่วนกับล าตวั หน้าผากนูนเป็น
ลกัษณะท่ีดี   

 จมูก  เนือ้จมกูหนาจะทนต่อการท างาน  รูจมูกแบนใหญ่จะท างานดี ทนต่องาน รูจมูกกลมเลีย้ง
ง่ายเนือ้จมกูใหญ่จะกินเก่ง  

 ปาก  ปากกว้าง ปากใหญ่เท่าจมกู จะกินได้มาก กินดี เลีย้งง่ายโตเร็วปากสมสว่น  กินเก่ง   
 ตา  กลมโต แจ่มใส จะเลีย้งเช่ือง ไมด่ือ้ตาเรียบตาเรียวจะไมช่นคน   
 หู  หูท่ีมีลกัษณะเป็นใบตองชาด ไม่เล็กเกินไปและไม่ใหญ่เกินไป มีลกัษณะพอดี จะมีลกัษณะท่ี

สวย  เลีย้งง่าย ให้เนือ้เร็วใบหยูาวและใหญ่จะดี 

 คอ   คอท่ีมีลกัษณะยาวและใหญ่ให้เนือ้มาก เลีย้งง่าย คอสัน้ จะกินเก่ง ดอู้วน  
 ฟัน  ฟันขาว ฟันเสมอกนัจะดี  ฟันไมแ่ตกไมห่กัดี  กินเก่ง  โตเร็ว  
 ไหล่  ไหล่เต็มหนา กว้าง และสูงเล็กน้อย  ชาวอีสานเรียกว่า “ไหล่แตก” มีกล้ามเนือ้มาก เนือ้ดี 

เตม็ใหญ่  
 หน้าอก  อกกว้าง (ดูจาก “มะพร้าวห้าว”) เรียกว่า “อกลูกมะพร้าว” เป็นลกัษณะดี ให้เนือ้มาก

ลกัษณะเหมือนอกเป็ด ชาวอีสานเรียกวา่ “อกลอย” เหนียงคอหย่อนยาน  ดสูวยงามอ้วนสมบรูณ์  
 ขาหน้า  ขาใหญ่เหยียดตรง ขาไม่เก หรือไม่ถ่าง กระดูกขาใหญ่ จึงจะโตดี มองจากด้านข้างและ

ด้านหลงัข้อขาใหญ่เป็นลกัษณะดี ให้เนือ้ดี เลีย้งง่าย เจริญเติบโตดี  
 กีบหน้า (เล็บหน้า) กีบหน้ากลมใหญ่ แข็งแรงกางออกได้สดัส่วน ปลายเล็บแนบชิด ไม่เกยกัน  

ถ้ากีบใหญ่เรียกว่า “กีบกะลามะพร้าว” เป็นลกัษณะดี ถ้ากีบเล็กเรียกว่า “กีบม้า” ไม่ดี กีบเสมอกนัไม่ยาวไม่
สัน้และเสมอกนัเหมือนกีบเท้าม้า เป็นลกัษณะดี ถ้ากีบยาวจะเดินไมส่วย   
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2. พจิารณาจากด้านข้าง 
 ล าตัว  ล าตวัใหญ่ กว้าง สงู ยาวเสมอจากหน้าไปหลงั ดหูนา ให้เนือ้มาก มีความหนา ถ้ามองจาก

ด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถ้าโคท่ีซี่โครงจับสูง ประกอบกับสวาบแคบจะดูอ้วนอยู่ตลอดเวลา ส่วนโคท่ี
ซี่โครงจบัต ่า โคท่ีเลีย้งไมอ้่วน  

 ตะโหนก  ตะโหนกกว้าง สูงเล็กน้อย โคตัวผู้ ตะโหนกจะใหญ่หนา เป็นลักษณะดีให้เนือ้มาก        
ถ้าตวัเมียตะโหนกจะเลก็  

 หนัง  หนังหนา ถ้าขุนขายจะได้น า้หนักดี เลีย้งง่ายโตเร็ว หนังหนา เลีย้งง่าย ผิวหนังหย่อนยาน  
อายุยืน หนงัหนา เลีย้งง่าย ให้เนือ้มาก แต่มีผูรู้้บางท่านกล่าวแย้งว่า หนงับางดี กินหญา้เก่ง อว้นเร็ว หนงัหนา
มีแต่ไขมนั ไม่ค่อยมีเนือ้  

 ขน   มีความยาวปานกลาง ไม่ยาวเกินไป โคขนยาวเส้นอ่อนจะเป็นโคไม่ทนแดด ขีร้้อน  ไม่อดทน  
เลีย้งยาก ส่วนโคขนสัน้ จะโตเร็ว เลีย้งง่ายกว่า ขนพอดี ไม่ยาวไม่สัน้ กินดี ขนถ่ี กินหญ้าไม่เลือก ขนเรียบ       
ขนบาง ขนสัน้ จะทนร้อนได้ดี   

 ท้อง  ดูท้องกลม ใหญ่ปานกลาง ไม่หย่อนมาก ท้องยาวเสมอถึงขาหน้า ถึงอกลูกมะพร้าวหรือ 
เสือร้องไห้ หรือนิยมลกัษณะ “ท้องเรือส าเภา” คือ โค้งเหมือนเรือส าเภา เป็นลกัษณะดี ท้องใหญ่ หย่อนยาน 
เลีย้งลกูดี   

 สวาบ โคงามสวาบเล็ก ไม่กว้างและลึกมาก เลีย้งง่าย โตเร็ว ส่วนโคสวาบใหญ่หรือท่ีเรียกว่า 
“หลุมผี” เลีย้งยาก โคสวาบกว้างและลกึจะอ้วนช้า 

 เต้านมและหัวนม  เต้านมไม่กว้างมาก มีหัวนมสี่เต้า อยู่ในต าแหน่งท่ีห่างพอดีกัน หัวนมไม่
ใหญ่เกินไป ลกูจะกินนมไมไ่ด้ เป็นลกัษณะไมด่ี  

 ลูกอัณฑะ ลูกอณัฑะใหญ่สมบูรณ์และเท่ากันทัง้สองข้าง ไม่บิดเบีย้ว ไม่หย่อนยาวมาก โคท่ีมี
อณัฑะบิด จะมีนิสยัดือ้ ไม่เช่ือฟัง ฝึกยาก ลูกอณัฑะไม่ยาวเกินไป เสมอกัน เป็นลกัษณะดี ถ้ายาวเกินไป จะ
แกว่งท าให้เดินไม่ดี อณัฑะไม่เท่ากนั ชาวอีสานเรียกว่า “ห าเดียว” เป็นลกัษณะไม่ดี นิสยัดือ้ อณัฑะใหญ่ยาว
หย่อนตรงพองามเป็นลกัษณะดี  

 ลึงค์  ใหญ่ยาวสมส่วน ไม่หย่อนมาก ปลายลงึค์หย่อนปานกลาง เหมาะในการผสมพนัธุ์ ลงึค์คด 
บิดเบีย้ว ผสมพนัธุ์ยาก 

 สะดือ (ในเพศเมีย) สะดือไม่หย่อนยานเป็นถุง เพราะจะถ่ายทอดให้ลกูตวัผู้มีลงึค์หย่อนยาน ซึ่ง
เมื่อเติบโตเป็นพ่อพนัธุ์จะถูกหนามเก่ียวท าให้เกิดลงึค์อกัเสบง่าย 

3. พจิารณาจากด้านท้าย 
 ขาหลัง  โคนขาหลังใหญ่ เป็นลกัษณะดีจะมีเนือ้มาก ขาแข็งแรง ขาไม่โก่ง ขาหลงัของเพศผู้จะ

ใหญ่กวา่ขาหน้าเลก็น้อย และใหญ่กวา่ขาเพศเมีย  
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 หาง  โคนหางใหญ่ ข้อหางถ่ี สมดลุ หางยาวเลยเข่าหลงั ปลายหางเป็นพู่สวยงาม และโคท่ีมีโคน
หางใหญ่เต็มเบ้า  พู่หางใหญ่ จะเลีย้งง่ายโตเร็ว โคท่ีมีหางยาว พู่หางใหญ่ โคนหางใหญ่ เป็นลกัษณะดี โคท่ีมี
โคนหางท่ีเป็นสามเหลี่ยม เป็นลกัษณะไมด่ี เลีย้งยาก ไมค่อ่ยกินหญ้า  

 สะโพก  กว้างและลึก มีเนือ้แน่นเต็ม สะโพกใหญ่และกว้าง เป็นลกัษณะดี ถ้ามีกระดูกใหญ่ จะ
ให้เนือ้สะโพกมาก ดแูล้วไมผ่อม  

 อวัยวะเพศเมีย  มีความสมบูรณ์ ใหญ่สมส่วนกับล าตัว เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปใบพลู เป็น
ลกัษณะดี คลอดลูกง่าย ถ้ามีอวยัวะเพศเหมือนอวยัวะเพศสุกรเล็กงอน เป็นลกัษณะไม่ดี อวยัวะเพศเหมือน
ใบโพ จะเลีย้งง่าย คลอดลกูง่าย เลีย้งลกูเก่ง  

 กีบหลัง (เล็บหลัง)  โดยทั่วไปกีบหลังจะยาวกว่ากีบหน้าเล็กน้อย และเวลายืนกีบจะตัง้ กีบ
เสมอกัน ไม่ยาวไม่สัน้ ดูกลม แนบชิด คล้ายกีบม้า ถ้ากีบเกยกัน กีบยาว เป็นลักษณะไม่ดี จะเดินไม่สวย     
เดินล าบาก 

4. พจิารณาจากด้านบน 
 หลัง  แนวสันหลังขนานกับพืน้ท้อง กว้าง ยาว ตรง ไม่โค้ง ไม่แอ่น เป็นลักษณะท่ีดี มีเนือ้มาก      

ดสูวยงาม หลงัแบนกว้าง จะมีเนือ้สนัมาก 
 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
 การคดัเลือกโคเนือ้ตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน เมื่อพิจารณาลกัษณะด้านต่างๆ ของโคเนือ้สอดคล้องกับ
จรัส (2551) กล่าวว่า ลกัษณะท่ีดีเมื่อพิจารณาจากด้านหน้าขณะท่ีโคยืนหนัหน้าเข้าหาเต็มตวัดวู่าขาหน้ายืน
ได้มัน่คงสมดลุดี ช่วงไหล่กว้าง ตะโหนกมีขนาดเหมาะสมตามพนัธุ์และอายุ ส่วนอกกว้างลกึ  ขาโค้งเข้าหากนั
เล็กน้อย ไม่โก่งหรือสอบเข้าหากันผิดปกติเพราะจะมีปัญหาในการรับน า้หนักตัวเมื่อโตเต็มท่ี  กีบไม่ผิดปกติ 
ไหลเ่รียบ กล้ามเนือ้จากไหล่สู่แข้งมีความกลมกลืนกนัดี ใบหน้าเป็นโคเพศเมีย ได้แก่ ใบหน้ายาวและแคบกว่า
ตวัผู้  มีดวงตาสดใส ใบหน้าไม่บิดเบีย้วผิดปกติ เมื่อพิจารณาด้านข้างของโค จะมีล าตวัยาว มีความกว้างและ
ลกึพอสมควร ขาหน้าจากไหลจ่นถึงกีบมีความสมดลุดี ตะโหนก ไหล่ และขาอยู่ในแนวดิ่งเดียวกนั แนวพืน้ท้อง
เป็นแนวตรง สะดือไม่หย่อนยานเป็นถุง เพราะจะถ่ายทอดพนัธุกรรมส่งผลให้ลกูตวัผู้มีลึงค์หย่อนยาน ซึ่งเมื่อ
เติบโตเป็นพ่อพนัธุ์จะถูกหนามเก่ียวท าให้เกิดลงึค์อกัเสบง่ายเต้านมครบ 4 เต้า หวันมเจริญดีตามอาย ุไม่ใหญ่
หรือเล็กเกินไปแยกกันอยู่ 4 มุม ไม่บอด แนวหลังตรงไม่แอ่นมาก หนังนุ่มและหยุ่น ความหนาของหนัง        
ปานกลาง ขนสัน้ นุ่ม และแน่นพอสมควร ในส่วนท้ายของล าตวั ขาหลงัได้สมดุลดี ข้อเท้าสัน้และแข็งแรง กีบ
ขนาดพอเหมาะและแข็งแรง กีบทัง้ 2 ข้างเสมอกนัเป็นมมุกบัข้อเท้าเล็กน้อย จะได้ไม่มีปัญหาในการรับน า้หนกั
ตวัของพ่อพนัธุ์เมื่อขึน้ทบั กีบกบัข้อเท้าท่ีตรงเกินไปน า้หนกัตวัจะลงมากท าให้ข้อเท้าบวม หากเป็นมมุหกัมาก
เกินไปซึง่จะเห็นรอยย่นหน้ากีบมากจะท าให้การทรงตวัไม่ดี กล้ามเนือ้ส่วนสะโพกมีมากเมื่อพิจารณาลกัษณะ
ท่ีดีด้านท้าย การยืนของโคจะมีความมัน่คงสมดลุดี ขาหลงัและสะโพกกว้าง หนา มีเนือ้เตม็ลงมาถงึเข่า สะโพก
ไม่ลีบ ขาหลังท่ียืนอยู่ห่างกันแสดงว่ามีกล้ามเนือ้ช่วงขามาก ขาหลังตรงไม่โค้งงอหรือสอบเข้ามากเกินไป 
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มองเห็นหลงักว้างซึง่แสดงว่าสนันอกกว้าง ตะโหนกตัง้ตรงไม่เอียงล้มมากนกั เมื่อพิจารณาลกัษณะท่ีดีด้านบน 
พบว่าส่วนไหล่กว้าง แนวสนัหลงัตรง กล้ามเนือ้ส่วนสนัหลงัหนาและเต็มซึง่แสดงว่ามีเนือ้สนัมาก สะโพกผาย
ไปถึงก้น รูปร่างคล้ายขวดโค้ก ระยะห่างระหว่างกระดูกเชิงกรานกับกระดูกก้นกบห่างกันมากแสดงว่ามี
กล้ามเนือ้มาก   

 การคัดเลือกโคตามภูมิปัญญาของจังหวัดบุรีรัมย์ องค์ความรู้ท่ีได้มีความสอดคล้องกันกับการ
พิจารณาโคเนือ้ในภาคพืน้อื่นๆ ซึง่สอดคล้องกบักลุม่วิจยัและพฒันาโคเนือ้ (2547) และจรัส (2556) ท่ีกล่าวว่า 
มาตรฐานลกัษณะประจ าพนัธุ์โคเนือ้ต่างๆ เช่น โคขาวล าพูน โคอีสานโคลานโคภาคใต้ซึง่มีลกัษณะสอดคล้อง
กนั 

 

สรุปผลการวิจัย 
การคดัเลือกโคเนือ้โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง ยังคง

เป็นรากฐานของการคัดเลือกลักษณะภายนอกท่ีผ่านการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ไปประเมิน
ความสามารถของสัตว์ด้านอื่นๆ เช่น การให้ผลผลิตเนือ้มาก ความสามารถในการเลีย้งลูก เพ่ือหวังการ
ถ่ายทอดไปสู่สตัว์ในชัว่อายุต่อไป ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมของสตัว์โดยพิจารณาจาก
ลกัษณะภายนอก กล่าวได้ว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินได้ยืนยันถึงลกัษณะของโคเนือ้ท่ีดีมีรูปทรงสมส่วน มีหน้าอก
กว้าง มีกระดูกโครงร่างท่ีรองรับเนือ้ เช่น กระดูกโคนขา สนัหลงั ท่ีจะรองรับเนือ้สะโพก เนือ้สนัมีระบบอวยัวะ
สืบพันธุ์ ท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์และการคลอดลูก มีเต้านมท่ีสมบูรณ์ท่ีส่งผลต่อการเลีย้งลูกเก่ง 
อนัเป็นองค์ความรู้ท่ียงัคงน ามาใช้ได้ตลอดไป 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. ควรมีการพัฒนาการศึกษาวิจัย เร่ืองการคัดเลือกโคตามภูมิปัญญาท้องถ่ินต่อไป และเผยแพร่

ข้อมลูและแนวทางการคดัเลือกโคเพ่ืออนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ินไว้ 
2. ภูมิปัญญาการคดัเลือกโคบางประการเป็นลกัษณะนามธรรม นับเป็นลกัษณะเฉพาะของโคท่ีดี  

จงึควรมีแนวทางการอนรัุกษ์และพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ควรสง่เสริม ให้มีการศกึษารวบรวมองค์ความรู้ภมูิปัญญาการคดัเลือกโคให้กว้างขวางย่ิงขึน้ 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการวิจัยนีเ้พ่ือศึกษาผลของการใส่ปุ๋ ยซิลิกอนและใส่ปุ๋ ยคอกมลูววัต่อคณุภาพทาง
กายภาพของเมล็ดพันธุ์ ข้าว กข 6 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design :  
CRD) จ านวน 4 ซ า้ มี 4 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีท่ี 1 เมล็ดท่ีได้จากไม่ใส่ปุ๋ ยใดๆ (กรรมวิธีควบคมุ) กรรมวิธีท่ี 2 
เมล็ดท่ีได้จากใส่ปุ๋ ยคอก 1,000 กิโลกรัมต่อไร่กรรมวิธีท่ี 3 เมล็ดท่ีได้จากใส่ปุ๋ ยซิลิกอน 80 กิโลกรัมต่อไร่ 
กรรมวิธีท่ี 4 เมล็ดท่ีได้จากใส่ปุ๋ ยคอกมูลววั อตัรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยซิลิกอน อตัรา 80 กิโลกรัม
ต่อไร่ผลการทดลองพบว่าในด้านความยาว และรูปร่างของเมล็ดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ในด้านความ
กว้างของเมล็ด พบวา่ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัย่ิงทางสถิติ โดยเมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ ยคอก
มลูววัมีความกว้างของเมล็ดมากท่ีสดุ คือ 2.05 มิลลิเมตร รองลงมาคือ เมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ ยคอกมูล
ววัร่วมกับปุ๋ ยซิลิกอน เมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ ยซิลิกอน และเมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีท่ีไม่ใส่ปุ๋ ย (ควบคุม) 
โดยมีความกว้าง 1.97 1.89 และ 1.80 มิลลิเมตร ตามล าดบั 
 

ค าส าคัญ : ปุ๋ ยซิลิกอน  ปุ๋ ยคอกมลูววั  คณุภาพทางกายภาพ  ข้าว กข 6 
  

Abstract 
The objective of this research was to investigate the effects of silicon fertilizer and cow 

manure on physical grain quality of rice variety RD 6. A complete randomized design with four 
replications and four treatments was used in this study. The treatments received consist of 1) the 
grains received from treatment without application of fertilizer (control); 2) the grains from treatment 
cow manure application at rate of 1,000 kg rai-1; 3) the grains received from treatment application at 
rate of silicon fertilizer 80 kg rai-1;4) the grains received from treatment cow manure application at rate 
of 1,000 kg rai-1 + silicon fertilizer application at rate of 80 kg rai-1. The results found that a length and 
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shape of the grain did not show any statistical significant difference. But the width of the grain was 
significantly difference among treatments. The cow manure application gave the widest 2.05 mm. of 
the grains, followed by silicon fertilizers combined with cow manure application silicon fertilizer 
application alone, and no fertilizer application (control), with a width of 1.97, 1.89 and 1.80 mm, 
respectively.  
 

Keywords : Silicon fertilizer, Cow manure, Physical grain quality, RD 6 rice variety 
 

บทน า 
ข้าวเหนียวพันธุ์  กข 6 มีลักษณะเมล็ดเป็นสีขาวขุ่นมีความไวต่อแสงมาก ทรงกอกระจายเล็กน้อย    

ใบยาวสีเขียวเข้ม ใบธงตัง้ เปลือกของเมล็ดข้าวนัน้จะมีลักษณะสีน า้ตาล ส่วนเมล็ดจะมีลักษณะเรียวยาว 
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว 9.9 มิลลิเมตร กว้าง 2.7 มิลลิเมตร ยาว 2.0 มิลลิเมตรและเมล็ดข้าวกล้อง ยาว 7.2 
มิลลิเมตร กว้าง 2.2 มิลลิเมตร ยาว 1.7 มิลลิเมตรคณุภาพข้าวสกุ เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม เหมาะส าหรับปลกูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว, 2557) เพราะในชีวิตประจ าวันของเกษตรกรภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือนิยมรับประทานกนัอย่างแพร่หลาย 

การผลิตข้าวเหนียวเพ่ือให้ได้เมล็ดมีคุณภาพสูง ต้องอาศัยธาตุอาหารจากปุ๋ ย ซึ่งในการผลิตข้าว  
โดยทั่วไปนัน้มีการใช้ปุ๋ ยเคมีซึ่งมีธาตุอาหารในปริมาณสูง และอยู่ในรูปท่ีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้ง่าย        
(ศิริวรรณ, 2551) ในการปลูกข้าว แม้ว่าในการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ต่างๆ ได้แก่ ปุ๋ ยคอกมูลววั  ปุ๋ ยซิลิกอน  เพ่ือให้
เกิดผลดีจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องใช้ในปริมาณท่ีสงู เน่ืองจากมีปริมาณธาตอุาหารท่ีจ าเป็นต ่า แตปุ่๋ ยเหล่านีก้็มี
ประโยชน์มากมายเช่นกัน ทัง้ให้ธาตอุาหารแก่ข้าว และยงัช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึน้ สิ่งท่ีส าคญัท่ีควรตระหนัก
ถึงคือ คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ ท่ีดี จะต้องเป็นเมล็ดท่ีมีลกัษณะทางกายภาพตรงตามมาตรฐาน 
(จวงจนัทร์, 2529) เมื่อเมล็ดพันธุ์ท่ีผลผลิตได้มีคณุภาพแล้วก็สามารถท่ีจะน ามาใช้เป็นเมล็ดพนัธุ์เพ่ือผลิตให้
ได้ข้าวท่ีมีคณุภาพ และมีผลผลิตท่ีสงูตอ่ไปวตัถปุระสงค์ของการวิจยันีเ้พ่ือศกึษาผลของการใช้ปุ๋ ยซิลิกอนและ
ปุ๋ ยคอกตอ่คณุภาพทางกายภาพของเมลด็พนัธุ์ กข 6 ในสภาพเรือนทดลอง 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ท าการเพาะเมล็ดข้าวในแปลงเมื่อต้นกล้ามีอายุ 30 วัน น ามาปักด าในถังพลาสติกท่ีจะท าการ
ทดลอง ถงัละ 3 ต้น /จบั และเก็บเก่ียวผลผลิตในระยะสกุแก่วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบูรณ์ (Completely 
Randomized Design; CRD) มี 4 ซ า้ 4 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีท่ี 1 เมล็ดท่ีได้จากไม่ใส่ปุ๋ ยใดๆ (สตูรควบคุม) 
กรรมวิธีท่ี 2 เมล็ดท่ีได้จากใส่ปุ๋ ยคอก 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีท่ี 3 เมล็ดท่ีได้จากใส่ปุ๋ ยซิลิกอน 80 
กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีท่ี 4 เมล็ดท่ีได้จากใส่ปุ๋ ยคอกมลูววั อตัรา 1000 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยซิลิกอน อตัรา 
80 กิโลกรัมต่อไร่  ทดสอบคุณภาพเมล็ดทางกายภาพ ได้แก่ วัดความยาวของเมล็ด ความกว้างของเมล็ด 



26 ปีท่ี 1 ฉบบัปฐมฤกษ์  กรกฎาคม – ธันวาคม  2557 

รูปร่างเมล็ด (จ าแนกโดยใช้สัดส่วนความยาว/ความกว้าง) น าข้อมูลวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติและ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS version 11.4 

 
ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 พบว่า ความยาวของเมล็ดข้าวทัง้ 4 กรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างทางสถิติโดยเมล็ดท่ีได้
จากกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ ยซิลิกอน อตัรา 80 กิโลกรัมต่อไร่ มีความยาว 9.68 มิลลิเมตร รองลงมาคือ เมล็ดท่ีได้จาก
กรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ ยคอกมลูววั อตัรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีใส่ปุ๋ ยซิลิกอน อตัรา 80 กิโลกรัม
ต่อไร่ ร่วมกับเมล็ดท่ีได้จากการใส่ปุ๋ ยคอกมูลววั อตัรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีความยาวเฉลี่ย 9.58 และ 9.56 
มิลลิเมตร ตามล าดบั และเมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ ย (ควบคุม) มีความยาวของเมล็ดน้อยท่ีสุด คือ 9.49 
มิลลิเมตร 

ความกว้างของเมล็ดข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ทัง้ 4 กรรมวิธี มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
โดยเมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ ยคอก อตัรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีความกว้างมากท่ีสุด คือ 2.05 มิลลิเมตร 
รองลงมาคือ เมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ ยซิลิกอน อตัรา 80 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับเมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีใส่
ปุ๋ ยคอกมูลวัว อัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่  เมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ ยซิลิกอน อตัรา 80 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ความกว้างของเมล็ดเฉลี่ย 1.97 และ 1.89 มิลลิเมตร ตามล าดบั และเมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีท่ีไม่ใส่ปุ๋ ย มีความ
กว้างของเมลด็น้อยท่ีสดุ คือ 1.80 มิลลิเมตร  

ตารางท่ี 2 พบว่า เมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีท่ีไม่ใส่ปุ๋ ย(ควบคุม) มีรูปร่างเมล็ดเรียวท่ีสุด คือ 5.24
มิลลิเมตร  รองลงมา คือ เมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ ยซิลิกอน อตัรา 80 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับเมล็ดท่ีได้จาก
กรรมวิธีท่ีใสปุ่๋ ยคอกมลูววั อตัรา 80 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ ยซิลิกอน อตัรา 80 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ ยคอกมลูววั อตัรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีขนาดรูปร่างเมล็ด เฉลี่ย 5.12,  4.84, 
4.64,  มิลลิเมตร ตามล าดบั  
 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
จากผลการทดลองครัง้นี ้พบว่า ชนิดและอตัราปุ๋ ยไม่มีผลท าให้ความยาวเมล็ดมีความแตกต่างกัน

ทางสถิติ โดยความยาวเมล็ดอยู่ในเกณฑ์เรียวสอดคล้องกับธานี (2551) กล่าวว่า คุณภาพทางกายภาพจะ
แปรปรวนได้อย่างกว้างขวางตามพันธุ์ ข้าว เมื่อใส่ปุ๋ ยเพ่ิมย่อมท าให้เมล็ดมีความกว้างเพ่ิมมากขึน้ และ
สอดคล้องกบัDornbos (1995) รายงานวา่ การใส่ปุ๋ ยซิลิกอนท าให้ ดินอดุมสมบรูณ์ โดยเฉพาะพืชตระกลูหญ้า
สามารถเจริญเติบโตได้ดี ส่งผลต่อคณุภาพเมล็ดพนัธุ์ Lee et al. (1985) พบว่า การใส่ปุ๋ ยซิลิกอนในรูปของซิลิ
เกตช่วยเพ่ิมการพฒันาของเปลือกเมล็ด และสอดคล้องกบัอรอนงค์ (2547) ท่ีเปรียบเทียบขนาดและรูปร่างของ
ข้าวไทยข้าวอิตาลีและข้าวญ่ีปุ่ นพบว่าข้าวไทยอยู่ในเกณฑ์เรียวขณะท่ีข้าวอิตาลีอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและ
ข้าวญ่ีปุ่ นอยู่ในเกณฑ์ป้อม ทัง้นีส้อดคล้องศิริวรรณ (2551) กล่าวไว้ว่าขนาดและรูปร่างของเมล็ดข้าวมีความ
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แตกต่างกนัขึน้อยู่กับพันธุ์ข้าวสภาพพืน้ท่ีปลูกความชืน้ของเมล็ดและการดูแลรักษาทัง้หลงัและก่อนการเก็บ
เก่ียวซึง่จะมีผลตอ่การขดัสีของข้าวท าให้ข้าวสารแตล่ะพนัธุ์มีขนาดรูปร่างท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 1  ผลของปุ๋ ยซิลิกอนและปุ๋ ยคอกมลูววัต่อขนาดความยาว และความกว้าง ของเมลด็ข้าวเหนียว     

พนัธุ์ กข 6 
 

กรรมวิธี ความยางของเมล็ด ความกว้างของเมล็ด 
1. เมลด็ที่ได้จากไมใ่สปุ่๋ ย(ควบคมุ) 9.49 1.80 b 
2. เมลด็ที่ได้จากใสปุ่๋ ยคอกมลูววั อตัรา 1,000 กก./ไร่ 9.58 2.05 a 
3. เมลด็ที่ได้จากใสปุ่๋ ยซิลกิอนอตัรา 80 กก./ไร่ 9.68 1.89 a 
4. เมล็ดที่ได้จากใส่ปุ๋ ยซิลิกอน อตัรา 80 กก./ไร่+ใส่ปุ๋ ยคอกอัตรา 

1,000 กก./ไร่ 
9.56 1.97 ab 

F(test) ns * 
CV (%) 2.17 2.17 

ns =ไมแ่ตกตา่งในทางสถิติ 
ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอกัษรต่างกนัในคอลมัน์เดียวกันมีความแตกต่างกนัทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ 
โดยวิธี DMRT 

 
ตารางที่ 2  ผลของปุ๋ ยซิลิกอนและปุ๋ ยคอกมลูววัต่อรูปร่างของเมลด็ข้าวเหนียว กข 6  
 

กรรมวิธี รูปร่างเมล็ด 
1. เมลด็ที่ได้จากไมใ่สปุ่๋ ย(ควบคมุ) 5.24  = เรียว 
2. เมลด็ที่ได้จากใสปุ่๋ ยคอกมลูววั อตัรา 1,000 กก./ไร่ 4.64= เรียว 
3. เมลด็ที่ได้จากใสปุ่๋ ยซิลกิอนอตัรา 80 กก./ไร่ 4.84= เรียว 
4. เมลด็ที่ได้จากใสปุ่๋ ยซิลกิอน อตัรา 80 กก./ไร่+ใสปุ่๋ ยคอกอตัรา 1,000 กก./ไร่ 5.12  = เรียว 
F(test) ns 
CV (%) 2.17 

ns =ไมแ่ตกตา่งในทางสถิติ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ คือเมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ ยซิลิกอน อตัรา 80 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ความยาวของเมล็ดมากท่ีสุดถึง 9.68 มิลลิเมตร เมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ ยคอกมูลววั มีความกว้างของ
เมล็ดมากท่ีสุดถึง 2.05 มิลลิเมตร เมล็ดท่ีได้จากกรรมวิธีท่ีไม่ใส่ปุ๋ ย (กรรมวิธีควบคุม) จะมีรูปร่างของเมล็ด
เรียวยาวท่ีสดุ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1.   ควรมีการควบคมุคณุภาพเมลด็พนัธุ์ท่ีน าไปใช้ให้มีความสม ่าเสมอ และการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.   ควรทดลองเร่ืองคณุภาพของเมล็ดพนัธุ์ข้าว คณุภาพการขดัสี การวิเคราะห์ธาตอุาหารท่ีสะสมใน

เมลด็ข้าว และทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพนัธุ์เพ่ิมเติม 
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การเจริญเตบิโตของผักบุ้งจีนท่ีปลูกโดยใช้มูลไส้เดือนดนิ 
Growth of Water Convolvulus (Eichhornia crassipes) in Vermicompost Productions 
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บทคัดย่อ 

ผลของปุ๋ ยหมักไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ งจีน ในสภาพโรงเรือนปลูกพืช โดยวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 8 สิ่งทดลองจ านวน 3 ซ า้ ดงันี ้1) วิธีควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ ย : T1)  2) ใช้ปุ๋ ยเคมี
สตูร 15 – 15 – 15 อตัรา 30 กิโลกรัม/ไร่  3) ใช้ปุ๋ ยคอก (มลูววัแห้ง) อตัราส่วน 1,600 กิโลกรัม/ไร่  4) ใช้ปุ๋ ยหมกั
มลูไส้เดือนดิน (วสัดรุองพืน้จากปุ๋ ยคอกหมกั)  5) ใช้ปุ๋ ยหมกัมูลไส้เดือนดิน(วสัดุรองพืน้จากผักตบชวาหมกั)  
6) ใช้ปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดิน (วสัดุรองพืน้จากขุยมะพร้าวหมกั) 7) ใช้ปุ๋ ยหมกัมูลไส้เดือนดิน(วสัดุรองพืน้จาก
หยวกกล้วยหมกั) และ 8) ใช้ปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดิน (วสัดรุองพืน้จากเศษผกัหมกั) ส่วนท่ีใส่ปุ๋ ยไส้เดือนจะใส่ท่ี
อตัรา 1,600 กิโลกรัม/ไร่ เท่ากันทุกกระถาง การใช้ปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินท่ีผลิตมาจากวสัดุท่ีแตกต่างกนัให้ความ
สงู จ านวนใบและเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นของผักบุ้ งจีนไม่แตกต่างกัน แต่จะพบว่าการใช้ปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินท่ี
ผลิตจากเศษผกัจะให้ความสงู จ านวนใบและเส้นผ่าศนูย์กลางล าต้น ตลอดจนผลผลิต ได้เทียบเท่ากบัการใช้
ปุ๋ ยเคมี แสดงให้เห็นว่าการใช้ปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินสามารถใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ ยเคมีได้กับพืชท่ีมีอายุสัน้ได้ 
เพราะวา่ปุ๋ ยมลูไส้เดือนจะค่อยๆ ปลดปลอ่ยธาตอุาหารให้แก่พืชปลกู 
 

ค าส าคัญ : วสัดรุองพืน้ ไส้เดือนดิน ปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดิน 
 

Abstract 
The effect of vermicompost on the growth and yield of Water convolvulus were conducted 

under the greenhouse condition. The pot experiment was conducted in completely randomized design 
(CRD) with 8 treatments and 3 replications.  The treatmentconsist of 1) Control (no fertilizer) 2) chemical 
fertilizer 15 – 15 – 15 at 30 kg rai-1 3) fertilizers (cow manure) ratio of 1,600 kg rai-1 4) vermicompost 
(primers from manure fermentation) ratio of 1,600 kg rai-1 5) vermicompost (substrate of water hyacinth 
compost) ratio of 1,600 kg rai-1 6) vermicompost (primers from coconut husk compost) ratio of 1,600     
kg rai-1  7) vermicompost (substrate of banana compost) ratio of 1,600 kg rai-1 8) vermaiicompost 
(primers. of vegetable waste compost) ratio of 1,600 kg rai-1.  The resulted show that the Vermicompost 
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produced from different materials give to plant height, Diameter, number of leaves, its no different. It is 
found that the use of vermicompost produced from vegetable scraps to the height, leaf number and 
stem diameter and yield as the use of chemical fertilizers. This study found that the use of vermicompost 
could replace chemical fertilizers with plants that have a short life. Because, the vermicompost can 
release of nutrients to the crop. 
 

Keywords : Bedding, Earthworms,Vermicompost 
 

บทน า 
ไส้เดือนนอกจากจะช่วยเพ่ิมความร่วนซุยและความอดุมสมบรูณ์ของดินแล้ว มลูไส้เดือนดิน ยงันบัว่า

เป็นปุ๋ ยอินทรีย์ท่ีมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชสูง (ไนโตรเจน 1.50 – 2.30%) ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มี
การศึกษาวิจยัเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดินเพ่ือก าจัดขยะ และใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยมูลไส้เดือนใน
ภาคการเกษตรมานาน ตลอดจนมีโครงการผลิตในรูปแบบธุรกิจเพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากไส้เดือน ปุ๋ ย
มลูไส้เดือนเป็นผลผลิตท่ีได้จากการย่อยสลายอินทรียวตัถุตา่งๆ โดยผ่านกระบวนการย่อยในล าไส้ของไส้เดือน
และจุลินทรีย์ต่างๆ มีลักษณะเป็นเม็ดสีด า มีความร่วนสูง เก็บน า้ได้ดี (อานัฐ, 2549)  นอกจากนีใ้นปุ๋ ยมูล
ไส้เดือนยังประกอบด้วยธาตุอาหารท่ีพืชสามารถน าไปใช้ได้ดี เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
แคลเซียม และแมกนีเซียม (Orozco et al., 1996) นอกจากนีย้งัมีรายงานเก่ียวกบัการใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนผสมกบั
วัสดุปลูกในการปลูกพริก มะเขือเท สตรอเบอร่ีและผักกวางตุ้ ง (Norman et al.,2004; Johamm, 2007; 
Donghong et al., 2010) ซึ่งการใช้ปุ๋ ยมูลไส้เดือนปลูกพืชนัน้ส่งผลให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตท่ีแข็งแรง มี
ความต้านทานโรคพืช  

ดงันัน้ วตัถุประสงค์ของการวิจัยนีเ้พ่ือทดสอบปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดินดินท่ีได้จากวสัดุรองพืน้แบบ 
ตา่ง ๆ มีผลตอ่การเจริญเติบโตและผลผลิตของผกับุ้งจีน  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
เตรียมกระถางพลาสติกขนาด ความกว้าง 30 ซ.ม. ความกว้าง 30 ซ.ม. ใสด่นิผสมกบัปุ๋ ยคอก 9 : 1 

สว่น จ านวนกระถางละ 8 กิโลกรัม หลงัจากนัน้น าเมลด็พนัธุ์ผกับุ้งจีนแช่น า้ในอณุหภมูิปกติเป็นระยะเวลา 1 คืน 
หรือ 12 ชัว่โมง หยอดเมลด็พนัธุ์ผกับุ้งจีน กระถางละ 30 เมลด็ เมื่อต้นกล้ามีอาย ุ15 วนั จงึท าการถอนแยกให้
เหลือกระถางละ 10 ต้น การใสปุ่๋ ยเคมี และปุ๋ ยมลูไส้เดือน ท าการแบ่งใส ่ตามแตล่ะวิธี โดยใสเ่มื่อต้นกล้าอาย ุ7 
และ 21 วนัหลงัจากปลกู 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) 8 สิ่งทดลอง 
จ านวน 3 ซ า้ ท่ีโรงเรือนเลีย้งไส้เดือนดิน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์  ระหวา่งเดือน
ธันวาคม 2556  ถึงเดือนมกราคม 2557  ดังนี ้1) วิธีควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ ย : T1)  2) ใช้ปุ๋ ยเคมีสูตร 15 – 15 – 15  
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อตัรา 30 กิโลกรัม/ไร่  3) ใช้ปุ๋ ยคอก (มลูววัแห้ง) อตัราสว่น 1,600 กิโลกรัม/ไร่  4) ใช้ปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดิน(วสัดุ
รองพืน้จากปุ๋ ยคอกหมัก)  5) ใช้ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดิน (วัสดุรองพืน้จากผักตบชวาหมัก)  6) ใช้ปุ๋ ยหมัก                   
มลูไส้เดือนดิน  (วสัดรุองพืน้จากขุยมะพร้าวหมกั)  7) ใช้ปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดิน (วสัดรุองพืน้จากหยวกกล้วย
หมกั) และ 8) ใช้ปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดิน (วสัดรุองพืน้จากเศษผกัหมกั) ส่วนท่ีใส่ปุ๋ ยไส้เดือนจะใส่ท่ีอตัรา 1,600 
กิโลกรัม/ไร่ เท่ากนัทุกกระถาง วดัผลและเก็บข้อมลู ความสูง จ านวนใบและวดัเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น (ซ.ม.) 
ของผกับุ้ ง โดยวดัตรงล าต้นท่ีสงูจากผิวดินขึน้มา 5 เซนติเมตรของผกับุ้ง ทกุๆ 7 วนัน า้หนกัสด  เมื่อเก็บเก่ียวน า
ข้อมูลวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple range test 
(DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Statistic 8.1 

 
ผลการวิจัย 

 ผลของปุ๋ยหมักไส้เดือนดินต่อการเจริญเตบิโตของผักบุ้งจีน 
จากตารางท่ี 1 แสดงความสูงของล าต้นผักบุ้ งจีน ท่ีระยะ 14, 21, 28, 35 และ 45 วนัหลงัจากปลูก 

พบวา่ทกุสิ่งทดลองมีความแตกต่างกนัทางสถิติ ซึง่ช่วงแรกจะเห็นว่าการใส่ปุ๋ ยเคมี สตูร 15 – 15 – 15 ให้ความ
สูงของต้นผักบุ้ งมากท่ีสุดทุกระยะท่ีมีการวดัผลอย่างชัดเจน และพบว่าการใส่ปุ๋ ยไส้เดือนดินท่ีผลิตจากวสัดุ
รองพืน้เศษผกัหมกั ให้ความสงูเทียบเท่ากบัการใสปุ่๋ ยเคมีท่ีระยะ 45 วนั 

จากตารางท่ี 2 แสดงจ านวนใบของผกับุ้งจีน ท่ีระยะ 14, 21, 28, 35 และ 45 วนัหลงัจากปลกู พบวา่ท่ี
ระยะ 14, 21, 28 และ 45 วนัหลกัจากปลกู การใส่ปุ๋ ยท่ีแตกต่างกนัท าให้จ านวนใบไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ แตท่ี่ระยะ 35 วนัหลงัจากปลกู ซึง่จะเห็นวา่การใสปุ่๋ ยเคมีสตูร 15 – 15 – 15 ให้จ านวนใบมากท่ีสดุ แตก่าร
ใสปุ่๋ ยมลูไส้เดือนดินท่ีมาจากวสัดท่ีุแตกต่างกนั ไมม่ีผลต่อจ านวนใบ แตม่ีแนวโน้มวา่ การใสปุ่๋ ยมลูไส้เดือนดิน
ท่ีผลิตจากวสัดรุองพืน้เศษผกัหมกั ให้จ านวนใบตอ่ต้นมากกว่าการใส่ปุ๋ ยมลูไส้เดือนท่ีมาจากวสัดอุื่น  9.40 ใบ
ตอ่ต้น ซึง่เทียบเท่ากบัการใสปุ่๋ ยเคมี ท่ีระยะ 45 วนัหลงัจากปลกู  

จากตารางท่ี 3 แสดงเส้นผ่าศนูย์กลางของล าต้น (ซ.ม.) ผกับุ้ งจีน ท่ีระยะ 14, 21, 28, 35 และ 45 วนั
หลังจากปลูก พบว่าท่ี ระยะ 14, 21, 28 และ 45 วันหลักจากปลูก การใส่ปุ๋ ยท่ี แตกต่ างกันท าให้
เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นของผกับุ้ งจีนมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเฉพาะท่ีระยะ 35  วนัหลงัจากปลูก 
ซึง่จะเห็นว่าการใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 ให้เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นของผักบุ้ งจีนมากท่ีสุด แต่การใส่
ปุ๋ ยมลูไส้เดือนดินท่ีมาจากวสัดท่ีุแตกต่างกนั ไม่มีผลตอ่เส้นผ่าศนูย์กลางของล าต้นของผกับุ้ งจีนแตม่ีแนวโน้ม
ว่า การใส่ปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินท่ีผลิตจากวสัดุรองพืน้เศษผักหมัก ให้เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นของผักบุ้ งจีน
มากกว่าการใส่ปุ๋ ยมลูไส้เดือนท่ีมาจากวสัดอุื่น 0.38 ซม. ซึง่ เทียบเท่ากบัการใส่ปุ๋ ยเคมี ท่ีระยะ 45 วนัหลงัจาก
ปลกู  
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ตารางที่ 1 ความสงูของล าต้นของผกับุ้งจีน ท่ีระยะ 14, 21, 28, 35 และ 45 วนัหลงัจากปลกู 
 

สิ่งทดลอง 
ความสูงของต้น (ซม.) 

14วัน 21วัน 28วัน 35วัน 45วัน 

T1 : ไมใ่สปุ่๋ ย 9.00b 9.40c 9.40c 14.53c 14.80b 
T2 : ใสปุ่๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 10.67a 11.80a 11.80a 19.60a 20.13a 
T3 : ใช้ปุ๋ ยคอก(มลูววัแห้ง) 9.20ab 9.53bc 9.53bc 14.40c 14.73b 
T4 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้ปุ๋ ยคอกหมกั 9.53ab 10.53bc 10.53bc 14.47c 15.00b 
T5 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้ผกัตบชวาหมกั 9.13ab 10.07bc 10.07bc 15.00bc 16.60ab 
T6 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้ขยุมะพร้าว 9.47ab 10.67ab 10.67ab 16.93b 17.13ab 
T7 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้หยวกกล้วยหมกั 9.80ab 10.60abc 10.60abc 16.47bc 16.87ab 
T8 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้เศษผกัหมกั 9.40ab 9.80bc 9.80bc 17.13b 19.73a 
F-test * * * ** * 
CV (%) 9.52 7.36 7.36 7.53 11.50 

** = แตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัอยา่งยิง่ (P < 0.01),  * = แตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั (P > 0.01),     
ns = ไมม่ีความแตกตา่งทางสถิติ (P > 0.05) 
 

ตารางที่ 2  จ านวนใบตอ่ต้นของผกับุ้งจีน ท่ีระยะ14, 21, 28, 35 และ 45 วนัหลงัจากปลกู 
 

สิ่งทดลอง 
จ านวนใบ/ต้น 

14วัน 21วัน 28วัน 35วัน 45วัน 

T1 : ไมใ่สปุ่๋ ย 2.60abc 3.67b 3.67b 7.53bc 7.40b 
T2 : ใสปุ่๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 2.67ab 5.27a 5.27a 8.80a 10.20a 
T3 : ใช้ปุ๋ ยคอก(มลูววัแห้ง) 2.93a 4.93a 4.93a 7.93bc 8.40ab 
T4 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้ปุ๋ ยคอกหมกั 2.20abc 4.33ab 4.33ab 7.40c 7.93ab 
T5 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้ผกัตบชวาหมกั 2.33bc 4.73a 4.73a 7.53bc 8.27ab 
T6 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้ขยุมะพร้าว 2.07abc 4.73a 4.73a 7.87bc 8.53ab 
T7 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้หยวกกล้วยหมกั 2.53abc 4.87a 4.87a 7.73bc 7.80ab 
T8 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้เศษผกัหมกั 2.27bc 4.80a 4.80a 7.60bc 9.40ab 
F-test * * * ** * 
CV (%) 12.58 12.71 12.71 4.59 18.10 

** = แตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัอยา่งยิง่ (P<0.01), * = แตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั (P > 0.01),       
ns = ไมม่ีความแตกตา่งทางสถิติ (P > 0.05) 
 
 
 



ปีท่ี 1 ฉบบัปฐมฤกษ์  กรกฎาคม – ธันวาคม  2557                33 

ตารางที่ 3  เส้นผ่าศนูย์กลางของล าต้น (ซม.) ของผกับุ้งจีน ท่ีระยะ 14,21,28,35 และ 45 วนัหลงัจากปลกู 
 

สิ่งทดลอง 
เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้น (ซม.) 

14วัน 21วัน 28วัน 35วัน 45วัน 

T1 : ไมใ่สปุ่๋ ย 0.20 0.22 0.22 0.31cd 0.33bc 
T2 : ใสปุ่๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 0.20 0.22 0.22 0.47a 0.48a 
T3 : ใช้ปุ๋ ยคอก(มลูววัแห้ง) 0.20 0.20 0.20 0.30cd 0.34bc 
T4 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้ปุ๋ ยคอกหมกั 0.20 0.21 0.21 0.29cd 0.31c 
T5 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้ผกัตบชวาหมกั 0.20 0.20 0.20 0.29cd 0.36bc 
T6 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้ขยุมะพร้าว 0.20 0.20 0.20 0.39b 0.43ab 
T7 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้หยวกกล้วยหมกั 0.20 0.20 0.20 0.37bc 0.38bc 
T8 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้เศษผกัหมกั 0.20 0.20 0.20 0.35cd 0.38bc 
F-test ns ns ns ** ** 
CV (%) 9.58 16.64 16.65 7.53 18.86 

** = แตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัอยา่งยิง่ ( P < 0.01), * =  แตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั (P > 0.01), 
ns =  ไมม่ีความแตกตา่งทางสถิติ (P > 0.05) 
 

ผลของปุ๋ยหมักไส้เดือนดินต่อน า้หนักสด (กรัม) ของผักบุ้งจีน 
จากตารางท่ี 4 แสดงน า้หนกัผักบุ้ งสด (กรัม) ท่ีระยะเก็บเก่ียว พบว่า การใส่ปุ๋ ยมลูไส้เดือนดินท่ีผลิต

จากวสัดุรองพืน้เศษผักหมักให้น า้หนักสดมากท่ีสุด 10.93 กรัมต่อกระถาง รองลงมาได้แก่ ปุ๋ ยมูลไส้เดือนท่ี
ผลิตจากวสัดรุองพืน้ขุยมะพร้าว 9.60 กรัมต่อกระถาง แต่ก็ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติเมื่อเทียบกบัการใช้
ปุ๋ ยมลูไส้เดือนดินท่ีผลิตมาจากวสัดอุื่นๆ  
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ตารางที่ 4  น า้หนกัผกับุ้งสด (กรัม) 
 

สิ่งทดลอง น า้หนักสด (กรัมต่อกระถาง) 
T1 : ไมใ่สปุ่๋ ย 5.70b 
T2 : ใสปุ่๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 5.70b 
T3 : ใช้ปุ๋ ยคอก(มลูววัแห้ง) 7.00b 
T4 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้ปุ๋ ยคอกหมกั 6.37b 
T5 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้ผกัตบชวาหมกั 7.90b 
T6 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้ขยุมะพร้าว 9.60b 
T7 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้หยวกกล้วยหมกั 8.30b 
T8 : ใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนที่ผลติจากวสัดรุองพืน้เศษผกัหมกั 10.93ab 
F-test * 
CV (%) 34.91 

** = แตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัอยา่งยิง่ (P < 0.01), *= แตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั (P > 0.01),  
ns = ไมม่ีความแตกตา่งทางสถิติ (P > 0.05) 
 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
จากผลการทดลองการใช้ปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินให้ความสูง จ านวนใบ เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นได้

เทียบเท่ากับการใช้ปุ๋ ยเคมี เพราะโครงสร้างของปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินท่ีได้จะมีลักษณะท่ีคล้ายกันคือจะมี
ส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปท่ีพืชสามารถดดูไปใช้ได้ มีส่วนประกอบของธาตุอาหารรองและธาตุ
อาหารเสริมเกือบทุกชนิดท่ีพืชต้องการมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการ
เจริญเติบโตของพืชให้เกิดขึน้ได้อย่างปกติ (Edwards and Burrows, 1988) และจากรายงานการใช้ปุ๋ ยมูล
ไส้เดือนท่ีผลิตจาก E. euginiaeในอตัรา 2,000 และ 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ กบัผกักาดหอมพบว่า ปุ๋ ยมลูไส้เดือน
ให้ความกว้างทรงพุ่ม จ านวนใบ ความยาวใบ น า้หนกัสดใบ มากท่ีสดุ (อญัชลี, 2555)  อีกทัง้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนดิน
จะมีส่วนประกอบของกรดฮิวมิคซึ่งเป็นตัวกักเก็บธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อพืชหลายชนิดเช่นฟอสฟอรัส (P) 
โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) เหล็ก (Fe) และทองแดง (Cu) ซึง่ธาตอุาหารพืชเหล่านีจ้ะถกูเก็บอยู่ในโมเลกุล
ของกรดฮิวมิคอยู่ในรูปท่ีพร้อมใช้ และจะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อพืชต้องการได้ (อานัฐ, 2548) นอกจากนัน้ 
Ferreira และ Cruz (1992) ได้รายงานว่าการใส่ปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินท่ีผลิตจากขยะอินทรีย์ในเทศบาลลงไปใน
แปลงปลูกข้าวโพดโดยใช้ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีในปริมาณท่ีต ่า จะท าให้ได้ผลผลิตข้าวโพดดีมาก เช่นเดียวกับ Kale 
et al., (1982) ท่ีใส่ปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินในนาข้าวจะช่วยเพ่ิมกิจกรรมของจุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ในดินได้และ
เมื่อน าส่วนประกอบของธาตอุาหารพืชในปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินท่ีได้ไปเปรียบเทียบกบัวสัดปุลูกทางการค้าท่ีผสม
ปุ๋ ยอินทรีย์พบว่าปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินท่ีได้มีปริมาณแร่ธาตุอาหารมากกว่า (Buchanan et al., 1988) และเมื่อ
เปรียบเทียบคณุภาพของปุ๋ ยมลูไส้เดือนดินท่ีได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ ยโดยใช้ไส้เดือนดินกบัปุ๋ ยหมกัท่ีได้จาก
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การหมักด้วยวิธีดัง้เดิมกับธาตุอาหารเสริมพืชท่ีผลิตจาหน่ายทางการค้าพบว่าปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินมี
ส่วนประกอบของธาตุอาหารสูงกว่าและสามารถส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตได้ดีกว่า เช่นเดียวกับ นิรันดร์  
(2547) พบวา่ ผกัคะน้าท่ีใส่มลูไส้เดือนดินปุ๋ ยอินทรีย์ทางการค้าและปุ๋ ยเคมีพบวา่การปลกูผกัคะน้าท่ีมีการใส่
ปุ๋ ยมลูไส้เดือนดิน (แห้ง) 959 กิโลกรัม/ไร่ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ทางการค้า 125.45 กิโลกรัม/ไร่  ผกัคะน้าจะให้ผล
ผลิตสูงท่ีสุดคือ 2.87 ตัน/ไร่ และการใส่ปุ๋ ยมูลไส้เดือนดิน (แห้ง) ในอัตรา 1.8 ตัน/ไร่ จะให้ผลผลิตสูงมาก
เช่นกันคือ 2.16 ตัน/ไร่  ดนตรี (2551) กล่าวว่า การใช้ปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินสามารถทดแทนการใช้ปุ๋ ยเคมีได้
บางส่วน แต่ไม่สามารถทดแทนได้ทัง้หมด เน่ืองจากปุ๋ ยมูลไส้เดือนจะค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆ ลง      
สูด่ิน  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การใช้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนดินท่ีผลิตมาจากวสัดท่ีุแตกต่างกนัให้ความสงู จ านวนใบและเส้นผ่าศนูย์กลาง
ล าต้นของผักบุ้ งจีนไม่แตกต่างกัน แต่จะพบว่าการใช้ปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินท่ีผลิตจากเศษผักจะให้ความสูง 
จ านวนใบและเส้นผ่าศนูย์กลางล าต้น ตลอดจนผลผลิต ได้เทียบเท่ากบัการใช้ปุ๋ ยเคมี แสดงให้เห็นวา่การใช้ปุ๋ ย
มูลไส้เดือนดินสามารถใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ ยเคมีได้กับพืชท่ีมีอายุสัน้ได้ เพราะว่าปุ๋ ยมูลไส้เดือนจะค่อยๆ 
ปลดปลอ่ยธาตอุาหารให้แก่พืชปลกู 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. ควรมีการสง่เสริมการน าแนวคิดการใช้ปุ๋ ยหมกัไส้เดือนดินไปทดลองกบัพืชชนิดอื่นๆตอ่ไป 

โดยเฉพาะกบัพืชไม้ดอกไม้ประดบั 
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จ านวนต้นต่อหลุมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าเห็ดหอมท่ีปลูก 
ในระบบไฮโดรโปนิกส์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลของจ านวนต้นต่อหลุมท่ีส่งผลต่ออตัราการเจริญเติบโตของ
คะน้าเห็ดหอมท่ีปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์  (Completely 
Randomized Design, CRD) ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี จ านวน 3 ซ า้ กรรมวิธีทดลองจ านวนต้นคะน้าเห็ดหอม/
หลมุแตกต่างกนัคือจ านวน 1 ต้นต่อ 1 หลมุ  2 ต้นตอ่ 1 หลมุ  3 ต้นต่อ 1 หลมุ และ 4 ต้นต่อ 1 หลมุเก็บข้อมลู
การเจริญเติบโตของผักคะน้าเห็ดหอมในด้านจ านวนใบ  ความสูงล าต้น  ความกว้างใบ ความกว้างล าต้น 
ความยาวราก และผผลิตน า้หนกัสดรวม เมื่อครบอาย ุ35 วนัหลงัปลกู 

ผลการทดลอง พบว่า การปลกูผกัคะน้าเห็ดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์ท่ีใช้จ านวนต้นต่อหลมุต่างกนั
ไม่มีผลท าให้ จ านวนใบ ความกว้างของใบ ผลของความสูง และความยาวราก มีความแตกกันทางสถิติแต่
จ านวนต้นต่อหลมุ มีผลต่อ ความกว้างของล าต้นและน า้หนักสดรวม โดยการปลกูผักคะน้าเห็ดหอมในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ ท่ีจ านวน 4 ต้น ต่อหนึ่งหลมุ ความสงู ความกว้างของล าต้นและผลผลิตน า้หนกัสดรวม โดยการ
ผลูกผักคะน้าเห็ดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์ ท่ีจ านวน 4 ต้น ต่อหนึ่งหลุมมีความสูงล าต้นเฉลี่ยสูงสุดและ
ความยาวรากเฉลี่ยสูงท่ีสุด เท่ากับ 31.41 ซม. และ 29.77 ซม. ตามล าดบัและการปลูกจ านวน 1 ต้นต่อหนึ่ง
หลุมมีน า้หนักสดรวมเฉลี่ยสูงท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 48.78 กรัมการปลูกผักคะน้าเห็ดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส์ 
จ านวน 1 ต้นตอ่หลมุ จงึเป็นปริมาณท่ีมีความเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ :  จ านวนต้นตอ่หลมุ  คะน้าเห็ดหอม  ระบบไฮโดรโปนิกส์  
 

Abstract 
The objectives of the research were to investigate the effect of plants number per hole on 

growth and yield of Chinese kale mushrooms grown in hydroponic systems. The completely 
randomized (CRD) was used in the study. The treatment of the  number per hole consist of one plant 
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per hole 2 plants per hole,3 plants per hole and plants per hole.Data collection in the this experiment 
included total the number of leaves, stem height, stem width, root length and fresh weight were 
observed in the present  experiment. By growing Chinese kale mushroom in the hydroponics 4 plant 
per one hole gare the highest of the plant height and root length were 31.41 cm. and 29.77 
cm,respectively the number of 1 plant per   provided the maximum total fresh weight 48.78 grams 
Planting Chinese kale mushrooms of one plant per hole is the mostappropriate in  hydroponics 
systems. 
 
Keywords : Plant number per hole, Chinese kale mushrooms, Hydroponic system 
 

บทน า 
ผกัคะน้าเป็นผักท่ีเราปลกูเพ่ือบริโภคส่วนของใบและล าต้น มีถ่ินก าเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย และมีปลูก

กนัมากในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น จีน ฮ่องกง ไต้หวนั มาเลเซีย และประเทศไทย ผกัคะน้าเป็นผกัอาย ุ2 ปี 
แต่ปลกูเป็นผกัฤดเูดียว อายุตัง้แต่หวา่นจนถึงเก็บเก่ียวประมาณ 45 – 55 วนั ผกัคะน้าสามารถปลกูได้ตลอดปี 
แต่ช่วงฤดูปลูกได้ผลดีท่ีสุดอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม-เมษายน (นิพนธ์, 2548) คะน้าสามารถขึน้ได้ในดินแทบ
ทุกชนิดท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูงมีความเป็นกรดด่างของดินอยู่ระหว่าง 5.5 – 6.8 และมีความชืน้ในดินสูง
สม ่าเสมอเป็นพืชผกัใบเขียวท่ีนิยมรับประทานกนัทัว่ไป เป็นผกัท่ีหาซือ้ง่ายราคาไม่แพง แต่มีสิ่งท่ีควรจะระวงั
เป็นพิเศษนอกจากการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงแล้ว อาจจะต้องระวังในเร่ืองของธาตุแคดเมียมท่ีอาจจะ
ปนเปื้อนมากับน า้และพืน้ดินด้วย หากร่างกายได้รับเข้าไปจะสะสมในตบัและไต ซึ่งจะเป็นพิษต่อตับและไต
ของมนุษย์ (จักรี, 2547) และก่อนน ามารับประทานควรล้างให้สะอาดก่อนบริโภคทุกครัง้ เพราะผกัคะน้าเป็น
ผกัท่ีพบสารพิษตกค้างหรือยาฆ่าแมลงมากท่ีสดุ 
 การเกษตรในปัจจุบันประสบปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตผักมาก ได้แก่ ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ พืน้ท่ีผลิตผกัมีจ ากดั โรคและแมลงต่างๆ ท่ีระบาดรุนแรงภาวะน า้ท่วมในหลายพืน้ท่ีการเกษตรกรรม 
การใช้สารเคมีมากเกินความจ าเป็น ท าให้เกิดสารเคมีตกค้างในระบบนิเวศน์ (ดิเรก, 2546)แนวทางหนึ่งท่ี
น่าสนใจ คือการปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร หลักการท่ีท าให้พืช
เจริญเติบโตคือ ใช้สารละลายตามสัดส่วนตามท่ีพืชต้องการ เพ่ือทดแทนธาตุอาหารภายในดิน ในการ
เจริญเติบโตของพืชหลายชนิด รวมทัง้คะน้า อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลายอย่างท่ีมีผลต่อผลผลิตของคะน้าใน
ระบบไฮโดรโปนิกส์เช่น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พันธุ์  ความถ่ีในการปลูก (มนูญ, 2556) เป็นต้น ดังนัน้
การศกึษาตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อผลผลิตจะช่วยให้ผลผลิตสงูขึน้ เพ่ือศึกษาจ านวนต้นต่อหลุมท่ีเหมาะสมท่ี
ตอ่การเจริญเติบโตในด้านผลผลิตของการปลกูคะน้าเห็ดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์         
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือศึกษาจ านวนต้นต่อหลุมท่ีเหมาะสมท่ีต่อการเจริญเติบโตในด้านผลผลิตของการปลูกคะน้า
เห็ดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์  

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
สถานท่ีท าการทดลองแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ

บุรีรัมย์ ระยะเวลาในการทดลองเร่ิมทดลองตัง้แต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2556 และสิน้สุดการทดลองเมื่อวนัท่ี 19 
มกราคม 2557  

วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD)4 กรรมวิธีการ
ทดลองจ านวน 3 ซ า้ท่ีมีตวัแปรดงันี ้   

กรรมวิธี ท่ี 1 ปลกูผกัคะน้าเห็ดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์ใช้จ านวนต้น 1 ต้น/หลมุ 
กรรมวิธี ท่ี 2 ปลกูผกัคะน้าเห็ดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์ใช้จ านวนต้น 2 ต้น/หลมุ 
กรรมวิธี ท่ี 3 ปลกูผกัคะน้าเห็ดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์ใช้จ านวนต้น 3 ต้น/หลมุ 
กรรมวิธี ท่ี 4 ปลกูผกัคะน้าเห็ดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์ใช้จ านวนต้น 4 ต้น/หลมุ 
เก็บรวบรวมข้อมลูโดยวดัความสงู ความกว้างใบ ความกว้างล าต้น ความยาวรากและน า้หนกัสดรวม

ของผกัคะน้าเห็ดหอมอาย ุ35 วนัหลงัปลกู 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยหาค่าความแปรปรวนและเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD 
 

ผลการวิจัย 
จ านวนใบต่อต้นของผกัคะน้าเห็ดหอมไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างจ านวนต้นต่อหลมุท่ีปลูก

แต่มีแนวโน้มว่า การปลูก 1 ต้นต่อหลมุ  2 ต้นต่อหลมุ และ 3 ต้นต่อหลมุ ให้จ านวนใบจ่อต้นสูงสดุเท่ากันคือ 
5.08 ใบ ส่วนการปลูก 4 ต้นต่อหลุมให้จ านวนใบต ่าสุด 5.00 ใบ (ตารางท่ี 1) ความสูงของต้นพบว่า การปลูก
โดยจ านวนต้นต่อหลุมต่างกันมีผลท าให้ความสูงของต้นมีความแตกต่างกนัทางสถิติ การปลกูคะน้าเห็ดหอม
จ านวน 4 ต้น ต่อหลุมให้ความสูงมากท่ีสดุหรือ 31.4 ซม. แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ 2 ต้น และ 3 ต้น 
ตอ่หลมุการปลกูผกัคะน้าเห็ดหอม 1 ต้นต่อหลมุให้ความสงูต ่าสดุคือ 24.7 ซม. (ตารางท่ี 1) ความกว้างของใบ 
พบว่าการปลูกโดยใช้จ านวนต้นต่อหลุมต่างกันไม่มีผลท าให้ความกล้างของใบมีความแตกต่างกันทางสถิติ   
แต่มีแนวโน้มว่าการปลกู 2 ต้นต่อหลมุ ให้ความกว้างของใบสงูสดุคือ 12.0 ซม. รองลงมาได้แก่การปลกู 1 ต้น
ต่อหลุม (ตารางท่ี 1) ความกว้างของล าต้น พบว่าการปลูกโดยใช้จ านวนต้นต่อหลุมต่างกันมีผลท าให้ความ
กว้างของล าต้นมีความแตกต่างกันทางสถิติ การปลูกคะน้าเห็ดหอมจ านวน 1 ต้นต่อหลุมให้ความกว้างของ   
ล าต้นสูงสุด คือ  1.7 ซม. แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการปลูกจ านวนล าต้นต ่าท่ีสุดคือ 2 ต้นต่อหลุม 
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การปลกูจ านวน 3 ต้นต่อหลมุ ให้ความกว้างของล าต้นต ่าท่ีสุดคือ 1.5 ซม. ซึง่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ
การปลกูจ านวน 4 ต้นตอ่หลมุ (ตารางท่ี 1) 

พบว่า การปลกูโดยใช้จ านวนต้นต่อหลุมต่างกนัไม่มีผลท าให้ความยาวรากมีความแตกต่างทางสถิติ 
แต่มีแนวโน้มว่า การปลูกคะน้าเห็ดหอมจ านวน 4 ต้นต่อหลุมให้ความยาวของรากสูงท่ีสุดคือ 29.7 ซม.         
การปลูก 1 ต้นต่อหลุมให้ความยาวรากต ่าท่ีสุดคือ 24.9 ซม. (ตารางท่ี 1) ผลผลิตน า้หนักสดพบว่า การปลูก
โดยใช้จ านวนต้นตอ่หลมุตา่งกนัมีผลท าให้น า้หนกัสดรวมมีความแตกตา่งกนัทางสถิติ การปลกูคะน้าเห็ดหอม 
1 ต้นต่อหลมุให้น า้หนกัสดรวมสงูท่ีสดุ 48.7 กรัม ต่อต้น การปลกู 3 ต้นต่อหลมุ 26.7 กรัมต่อต้น และการปลกู 
4 ต้นตอ่หลมุ 21.9 ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยในด้านจ านวนใบ ความสงู ความกว้างใบ ความยาวรากและน า้หนกัผลผลิตสดของ

ผกัคะน้าเห็ดหอม 35 วนัหลงัปลกูในระบบไฮโดรโปนิกส์ 
 

กรรมวิธี 
จ านวนใบ 

(ใบ)  
35 วัน 

ความสูง 
(ซม.) 

35 วัน 

ความกว้างล า
ต้น (ซม.) 
35 วัน 

ความกว้างใบ
(ซม.) 

35 วัน 

ความยาวราก 
(ซม.) 
35 วัน 

น า้หนักสดรวม 
(กรัม/ต้น) 

35 วัน 
1 ต้น ตอ่ 1 หลมุ 5.08 24.70b 1.72a 11.97  24.99 48.74a 
2 ต้น ตอ่ 1 หลมุ 5.08 28.13ab 1.63a 12.02  27.55 33.50a 
3 ต้น ตอ่ 1 หลมุ 5.08 26.99ab 1.50b 11.66  25.33 26.71b 
4 ต้น ตอ่ 1 หลมุ 5.00 31.41a 1.57b 11.74  29.77 21.97b 
F-test ns * ** ns ns ** 
CV(%) 5.16 27.81 1.07 11.85 26.91 32.73 

หมายเหตุ: ** แตกตา่งทางสถิตอิยา่งมีนยัส าคญัยิง่ (P < 0.01), *แตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั (P < 0.05) 
ns = ไมม่ีความแตกตา่งทางสถิติ 
 

วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย 
การปลกูผกัคะน้าเห็ดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์  จ านวนต้นต่อหลมุต่างกนัไม่มีผลท าให้มีจ านวนใบ 

ความกว้างของใบ ความกว้างของล าต้น มีความแตกต่างกนัทางสถิติ แต่จ านวนต้นต่อหลมุมีผลท าให้มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ความกว้างของล าต้น และผลผลิตน า้หนักสดรวม มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยการ
ปลกูผกัคะน้าเห็ดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์ ท่ีจ านวน  4  ต้นต่อหนึ่งหลุม มีความสูงล าต้นเฉลี่ยสงูท่ีสดุและ
ความยาวรากเฉลี่ยสูงท่ีสุด เท่ากับ 31.41 ซม. และ 29.77 ซม. ตามล าดับและจ านวน 1 ต้นต่อหนึ่งหลุมมี
น า้หนกัสดรวมเฉลี่ยสงูท่ีสดุ มีค่าเท่ากบั 48.78 กรัม ทัง้นีเ้น่ืองจากจ านวนต้นท่ีหนาแน่นต่อหลุมส่งผลต่อการ
แข่งขนั การดดูใช้ธาตุอาหารและการเจริญเติบโตทางด้านสรีระของพืช (มนูญ, 2556) สอดคล้องกบัการศกึษา 
อตัราจ านวนต้นต่อหลุมในการปลูกผักคะน้าเห็ดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์พบว่าการปลูกจ านวน 1 ต้นต่อ       
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1 หลุมมีความเหมาะสมท่ีสุดในการให้ผลผลิตท่ีดี(สมพร, 2548) ในด้านความกว้างของล าต้นมีความน่า
รับประทาน และได้ผลผลิตเป็นท่ีต้องการของตลาดและได้น า้หนกัสดรวมมากท่ีสุด ในการปลูกคะน้าเห็ดหอม
ในระบบไฮโดรโปนิกส์ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
การปลกูคะน้าเห็ดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์ควรจดัโรงเรือนให้อยู่ในทิศทางท่ีได้รับแสงอย่างสมอทัง้

โรงเรือนคดัเลือกต้นกล้าผกัท่ีมีความสมบูรณ์  ปราศจากโรคและควรมีการควบคมุแมลงศตัรูโดยการกางมุ้งจะ
ช่วยให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพท่ีดีมากขึน้ และควรศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองอตัราจ านวนต้นต่อหลุมของผักคะน้า
เห็ดหอมท่ีปลกูในระบบไฮโดรโปนิกส์ท่ีปลกูโดยใช้ท่ีใช้วสัดปุลกูชนิดอื่นๆ ร่วมด้วย 
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อารยา  มุสิกา1* 
Araya  Musika1* 

1สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์   
1Major  of  Agricultural  Science, Faculty of  Agriculture  Technology, Buriram  Rajabhat  University,  

*corresponding author; E-mail : joy111905@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การทดลองครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์  เพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าท่ีเพาะด้วยวตัถุดิบ
ต่างชนิดกัน โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD) ประกอบด้วย 6 สิ่งทดลองสิ่งทดลองละ      
50 ก้อน ได้แก่ (T1) ขีเ้ลื่อยไม้ยางพาราใหม่ 100%  (T2) ฟางข้าวแห้ง  (T3) ขีเ้ลื่อยไม้ยางพาราใหม่ : เก่าอตัรา 
50 : 50   (T4) ขีเ้ลื่อยไม้ยางพาราใหม่ : เก่า อตัรา 60 : 40 (T5) ขีเ้ลื่อยไม้ยางพาราใหม่ : เก่า อตัรา 55 : 45 (T6) 
ขีเ้ลื่อยไม้ยางพาราใหม่ : เก่าอัตรา 70 : 30 บันทึกข้อมูลโดยการนับจ านวนดอกวัดความกว้าง (ซ.ม.) และ       
ชัง่น า้หนกัสด (กรัม) ทุกวนัจนครบ 2 เดือน วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปและเปรียบเทียบ
คา่เฉลี่ยด้วย Duncan s Multiple Range Test (DMRT)  
 ผลการทดลองพบว่า สิ่งทดลองทัง้ 6 สิ่งทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
(P ≤ 0.05) ด้านจ านวนดอก สิ่งทดลองท่ีได้ผลผลิตสงูสดุคือ (T1) ขีเ้ลื่อยใหม่ 100% คือ 23.94 ดอก รองลงมา
คือ (T6) ขีเ้ลื่อยใหม่ : เก่า อัตรา 70 : 30 คือ 23.47 ดอก และ (T5) ขีเ้ลื่อยใหม่ : เก่า อัตรา 55 : 45 คือ 21.75 
ดอกตามล าดบั ด้านความกว้างสิ่งทดลองท่ีได้ผลผลิตสงูสดุคือ (T1) ขีเ้ลื่อยใหม ่100% คือ 11.00 ซ.ม รองลงมา
คือ(T4) ขีเ้ลื่อยใหม่ : เก่า อตัรา 60 : 40 คือ 10.47 ซ.ม และ (T6) ขีเ้ลื่อยใหม่ : เก่า อตัรา 70 : 30 คือ  10.34 ซ.ม 
ตามล าดบัและด้านน า้หนกัสดสิ่งทดลองท่ีได้ผลผลิตสงูสดุคือ(T1) ขีเ้ลื่อยใหม่ 100% คือ 91.69 กรัม รองลงมา
คือ (T6) ขีเ้ลื่อยใหม่ : เก่า อตัรา 70 : 30 คือ 84.26 กรัม และ(T4) ขีเ้ลื่อยใหม่ : เก่า อตัรา 60 : 40 คือ 72.09 กรัม 
ตามล าดบั ดงันัน้เกษตรกรสามารถท่ีจะน าสตูรขีเ้ลื่อยใหม่ : เก่าอตัรา 70 : 30 ไปใช้ในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพ่ือ
ทดแทนสตูรขีเ้ลื่อยใหม1่00% เพ่ือเป็นการลดต้นทนุในการผลิตก้อนเชือ้เห็ดนางฟ้าได้เป็นอย่างดี 
 
ค าส าคัญ : เห็ดนางฟ้า  ขีเ้ลื่อยไม้  ยางพารา  ก้อนเชือ้เห็ดเก่า  ฟางข้าวแห้ง 
 
 
 
 



ปีท่ี 1 ฉบบัปฐมฤกษ์  กรกฎาคม – ธันวาคม  2557                43 

Abstract 
This experiment aims to study the growth of phoenix mushroom to dried rice straw and old 

mycelium spawn and compare the growth of phoenix mushroom to dried rice straw and old mycelium 
spawn was widespread the result of the study. The usage plan is Completely Randomized Design 
(CRD); it contains 6 Treatments as follows ; (T1) A new formula sawdust 100% ; (T2) The dried rice 
straw (T3) new formula sawdust: old formula sawdust ratio as 50:50 T3) A new formula sawdust: old 
formula sawdust ratio as 60:40 (T5) A new formula sawdust: old formula sawdust ratio as 55:45 (T6) A 
new formula sawdust: old formula sawdust ratio as 70:30. Data recorded counts the number of 
flowers (flowers), measure the width (cm) and weight (g), daily recorded until 2 months.  At the end of 
the experiment, it analyses the variance and the average of treatment with Duncan 5 Multiple Range 
Test (DMRT) and analyzed with the program SPSS for Window. 

The result of this experiment found that the 6 Treatments were different with statistical 
significance (P <0.05). The number of flowers was high result, it was (T1) A new formula sawdust 
100% (23.94 flowers) and (T6) new formula sawdust: old formula sawdust ratio as 70:30 
(23.47flowers) and (T5) new formula sawdust: old formula sawdust ratio as 55:45 (21.75 flowers) 
respectively.  The width was high result, it was (T1) new formula sawdust 100% (11.00 cm) and (T4) 
new formula sawdust: old formula sawdust ratio as 60:40 (10.47 cm) and (T6) new formula sawdust: 
old formula sawdust ratio as 70:30 (10.37 cm) respectively. The fresh weight was high result, it was 
(T1) new formula sawdust 100% (91.69 g) and (T6) new formula sawdust: old formula sawdust ratio 
as 70:30 (84.26 g) and (T4) new formula sawdust: old formula sawdust ratio as 60:40 (72.09 g) 
respectively. So, farmers can apply (T6) new formula sawdust: old formula sawdust ratio as 70:30 
instead of (T1) new formula sawdust 100% in order to reduce the budget to produce Phoenix 
mushroom spawn as well. 
 
Keywords: Phoenix mushroom, Rubber sawdust, Old mycelium spawn, Dried rice straw 
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บทน า 
เห็ดเป็นอาหารท่ีมีรสชาติอร่อย  ราคาถูก และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงโปรตีน  

ซึ่งเป็นอาหารหมู่หนึ่งท่ีมีความส าคญัต่อร่างกาย โดยโปรตีนจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย  
แหล่งอาหารโปรตีนท่ีส าคัญได้มาจากเนือ้สัตว์ และผลิตภัณฑ์จากเนือ้สัตว์ เช่น  นม เนย  ไข่  ซึ่งมีราคา
ค่อนข้างแพง  ในขณะท่ีโปรตีนท่ีได้จากเห็ดจะมีราคาต ่ากว่า  เห็ดนางฟ้าจัดเป็นเห็ดพืน้เมืองท่ีมีโปรตีนสูง
เช่นกัน นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย มีรสชาติดี สามารถเพาะได้ในทุกภาคและทุกฤดูของประเทศไทย             
(ชฎาพร, 2549) การเพาะเชือ้เห็ดทุกวิธี  เชือ้เห็ดจัดได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการเพาะเห็ด  มีเกษตรกรและ
ชาวบ้านมากมายท่ีมีความสนใจจะเพาะเห็ดไว้บริโภคเอง  หรือเพ่ือสร้างรายได้เป็นอาชีพ  แต่เน่ืองจากขีเ้ลื่อย
ท่ีนิยมใช้เป็นวสัดเุพาะมีราคาแพงและหายาก  ท าให้ค่าใช้จ่ายในการเพาะเห็ดสูงตามไปด้วย  เป็นเหตุให้ผู้ ท่ี
ท าการเพาะเห็ดได้ก าไรน้อยลงในประเทศไทยมีวสัดเุศษเหลือจากพืชชนิดต่างๆ ท่ีมีคณุคา่ทางอาหารใกล้เคียง
กบัขีเ้ลื่อย เช่น ฟางข้าว  ชานอ้อย  เปลือกถัว่เขียว ผกัตบชวา ต้นกล้วยและวสัดจุากข้าวโพดทุกส่วน รวมไปถึง
ก้อนเชือ้เห็ดเก่าท่ีเปิดดอกแล้ว เป็นต้น น่าจะน ามาใช้เป็นวสัดเุพาะเห็ดนางฟ้าแทนขีเ้ลื่อยได้  ซึง่วสัดเุหล่านี ้
หาได้ง่ายตามท้องถ่ินต่างๆ (การเพาะเห็ดนางฟ้า, 2557) ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงคิดเปรียบเทียบการเพาะเห็ดนางฟ้า
ด้วยฟางข้าวแห้งและก้อนเชือ้เห็ดเก่าท่ีมีอยู่แล้ว มาใช้เพาะเห็ดนางฟ้า เน่ืองจากฟางข้าวแห้งเกษตรกร
สามารถท่ีจะหาวสัดไุด้ง่ายมีราคาถูกหรืออาจมีอยู่แล้วจากการท าไร่นา ส่วนก้อนเชือ้เห็ดเก่าอาจหาซือ้ได้ตาม
ฟาร์มท่ีขายก้อนเชือ้เห็ดท่ีเปิดดอกแล้วและไม่สามารถท่ีให้ดอกอีก ซึ่งมีราคาท่ีถูก  การเพาะเห็ดนางฟ้าด้วย
ฟางข้าวแห้งและก้อนเชือ้เห็ดเก่า จงึน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีเกษตรกรหาท าได้ง่าย ประหยดั ลดต้นทุนในการ
ผลิตเพราะวสัดุท่ีใช้หาได้ง่ายและไม่ต้องซือ้ ตรงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถท่ีจะพึ่งพาตนเองได้อีก
ทางเลือกหนึง่ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าด้วยฟางข้าวแห้งและก้อนเชือ้เห็ดเก่าในวตัถดุิบตา่ง
ชนิดกนั 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศกึษาการทดลองครัง้นีใ้ช้แผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ CRD (Completely Randomized 
Design) ประกอบด้วย 6 สิ่งทดลองจ านวน 50 ซ า้ 

ศกึษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดนางฟ้าท่ีใช้เพาะด้วยฟางข้าวแห้งและก้อนเชือ้เห็ดเก่าด้วย
สตูรตา่งกนั 6 สตูร 

บนัทกึข้อมลูผลผลิตโดยการวดั ขนาดของดอก จ านวนดอก และน า้หนกัสด 

บนัทกึข้อมลูการเจริญเติบโตทุกๆ วนัตลอดระยะเวลาตัง้แตเ่ปิดดอกเป็นระยะเวลา 2 เดือน 
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เก็บผลผลิตเห็ดเมื่อเห็ดเจริญเต็มท่ีแล้ว โดยเก็บเห็ดท่ีบานเต็มท่ี เก็บผลผลิตทุกวนัเป็นระยะเวลา 5 
สปัดาห์ หลงัจากเปิดดอก  โดยน าทุกส่วนของเห็ดมาชั่งน า้หนักสด ก่อนชัง่ต้องน าวสัดท่ีุติดมากบัเห็ดออกให้
สะอาดเสียก่อน แล้วชัง่น า้หนกั จดบนัทกึเก็บไว้จนครบ 5 สปัดาห์  

การวิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนด้วย ANOVA ของความกว้าง, จ านวนดอกและน า้หนักสดแล้ว
เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งทรีตเมนต์หรือคา่เฉลี่ยโดยวิธี DMRT  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ T-test โดยควบคุมเห็ดนางฟ้าทุกถุงต้องมีน า้หนักเท่ากัน สารเร่งการ
เจริญเติบโตเหมือนกนั  อณุหภมูิเดียวกนั  เวลาท่ีใช้ในการด าเนินการพร้อมกนั 

 
ผลการวิจัย 

 

ตารางที่ 1 ผลของชนิดก้อนเพาะเห็ดตอ่คา่คณุภาพทางกายภาพของดอกเห็ดฟางด้านจ านวนดอก 
 

กรรมวิธี จ านวนดอก 

ขีเ้ลือ่ยไม้ยางพาราใหม ่100 (A) 23.94±1.73a 
ฟางข้าวแห้ง 100 (B) 13.70±1.70c 
ขีเ้ลือ่ยไม้ยางพาราใหม+่ ไม้ยางพาราเก่าในอตัรา 50:50  (C) 17.38±1.10b 
ขีเ้ลือ่ยไม้ยางพาราใหม+่ ไม้ยางพาราเก่า ในอตัรา 60:40  (D) 21.70±1.31a 
ขีเ้ลือ่ยไม้ยางพาราใหม+่ ไม้ยางพาราเก่า ในอตัรา 55:45  (E) 21.75±1.57a 

ขีเ้ลือ่ยไม้ยางพาราใหม+่ ไม้ยางพาราเก่า ในอตัรา 70:30  (F) 23.47±1.04a 

CV.  = 44.88% 
หมายเหตุ :คา่เฉลีย่ ± คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และตวัอกัษรที่ต่างกนัในแนวตัง้แสดงถึงค่าเฉลี่ยข้อมลูที่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 
จากผลการทดลองดงัตารางท่ี 1 พบว่า จ านวนดอกเห็ดของเห็ดนางฟ้าทัง้ 6 ตัวอย่าง มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยเห็ดนางฟ้าทัง้ 6 ตัวอย่าง มีค่าจ านวนดอกอยู่
ในช่วง 13.94 – 23.94 ดอก เห็ดนางฟ้าท่ีใช้ก้อนเชือ้เห็ด(A) ชนิดขีเ้ลื่อยไม้พาราใหม่ 100 % มีจ านวน
ดอกเห็ดสูงท่ีสุดเท่ากับ 23.94 ดอก ซึ่งให้จ านวนดอกต่อก้อนเห็ดเฉลี่ยสูงกว่าก้อนเพาะเห็ดชนิดอื่น 
รองลงมาก้อนเชือ้เห็ด (F) ชนิดขีเ้ลื่อยไม้พาราใหมอ่ตัราสว่น 70 ตอ่ 30 เท่ากบั 23.47 
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ตารางที่ 2  ผลของชนิดก้อนเพาะเห็ดตอ่คา่คณุภาพทางกายภาพของดอกเห็ดฟางด้านความกว้าง   
(เซนติเมตร) 

 

กรรมวิธี ความกว้าง (เซนติเมตร) 
เลือ่ยไม้ยางพาราใหม ่100 (A) 11.00±1.54a 
ฟางข้าวแห้ง 100 (B) 7.33±1.48b 
ขีเ้ลือ่ยไม้ยางพาราใหม+่ ไม้ยางพาราเก่าในอตัรา 50:50  (C) 8.11±1.69b 
ขีเ้ลือ่ยไม้ยางพาราใหม+่ ไม้ยางพาราเก่า ในอตัรา 60:40  (D) 10.47±1.20a 
ขีเ้ลือ่ยไม้ยางพาราใหม+่ ไม้ยางพาราเก่า ในอตัรา 55:45  (E) 10.32±1.50a 
ขีเ้ลือ่ยไม้ยางพาราใหม+่ ไม้ยางพาราเก่า ในอตัรา 70:30  (F) 10.34±1.50a 

C.V.  = 39.16% 
หมายเหตุ :คา่เฉลีย่ ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตวัอกัษรท่ีตา่งกนัในแนวตัง้แสดงถึงค่าเฉลี่ยข้อมลูที่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
 

จากผลการทดลองดงัตารางท่ี 2 พบว่า ความกว้างของดอกเห็ดนางฟ้าทัง้ 6 ตัวอย่าง มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยเห็ดนางฟ้าทัง้ 6 ตวัอย่าง มีความกว้างอยู่ในช่วง 
7.33 – 11.00 เซนติเมตรเห็ดนางฟ้าท่ีใช้ก้อนเชือ้เห็ด (A) ชนิดขีเ้ลื่อยไม้พาราใหม่ 100 % มีความกว้าง 
(เซนติเมตร) สงูท่ีสดุเท่ากบั 11.00 เซนติเมตร ซึง่ให้ความกว้างของดอกเห็ดต่อก้อนเห็ดเฉลี่ยสงูกว่าก้อน
เพาะเห็ดชนิดอื่น รองลงมาก้อนเชือ้เห็ด (D) (F) และ (E) ตามล าดับ  มีค่าเท่ากับ 10.47 10.34 และ 
10.32 เซนติเมตรตามล าดบั  

 

ตารางที่ 3 ผลของชนิดก้อนเพาะเห็ดตอ่คา่คณุภาพทางกายภาพของดอกเห็ดฟางด้านน า้หนกัสด (กรัม) 
 

กรรมวิธี น า้หนักสด (กรัม) 
เลือ่ยไม้ยางพาราใหม ่100 (A) 91.69±1.65a 
ฟางข้าวแห้ง 100 (B) 52.11±1.25c 
ขีเ้ลือ่ยไม้ยางพาราใหม+่ ไม้ยางพาราเก่าในอตัรา 50:50  (C) 62.86±1.44b 
ขีเ้ลือ่ยไม้ยางพาราใหม+่ ไม้ยางพาราเก่า ในอตัรา 60:40  (D) 72.09±1.76b 
ขีเ้ลือ่ยไม้ยางพาราใหม+่ ไม้ยางพาราเก่า ในอตัรา 55:45  (E) 71.94±1.31b 
ขีเ้ลือ่ยไม้ยางพาราใหม+่ ไม้ยางพาราเก่า ในอตัรา 70:30  (F) 84.26±1.53a 

C.V.  = 41.10% 
หมายเหตุ :ค่าเฉลีย่ ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตวัอกัษรท่ีต่างกนัในแนวตัง้แสดงถึงค่าเฉลี่ยข้อมลูที่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
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จากผลการทดลองดงัตารางท่ี 3 พบว่า จ านวนดอกเห็ดของเห็ดนางฟ้าทัง้ 6 ตัวอย่าง มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยเห็ดนางฟ้าทัง้ 6 ตวัอย่าง มีค่าน า้หนักสด (กรัม) 
อยู่ในช่วง 52.11 – 91.69 กรัม เห็ดนางฟ้าท่ีใช้ก้อนเชือ้เห็ด (A) ชนิดขีเ้ลื่อยไม้พาราใหม่ 100 % มีน า้หนกั
สดเห็ด (กรัม) สงูท่ีสดุเท่ากบั 91.69 กรัม รองลงมาก้อนเชือ้เห็ด (F) มีคา่เท่ากบั 84.26 กรัม  

 
วิจารณ์ผลการวิจัย 

จากการวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบการเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยวตัถดุิบตา่งชนิดกนั  สามารถอภิปราย
ผลการวิจยัได้ดงันี ้

ผลของชนิดก้อนเพาะเห็ดต่อจ านวนดอกเห็ดนางฟ้าทัง้ 6 ตวัอย่าง มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยเห็ดนางฟ้าทัง้ 6 ตวัอย่าง มีค่าจ านวนดอกอยู่ในช่วง 13.94 – 23.94 
ดอก เห็ดนางฟ้าท่ีใช้ก้อนเชือ้เห็ด (A) ชนิดขีเ้ลื่อยไม้พาราใหม่ 100 % มีจ านวนดอกเห็ดสูงท่ีสุดเท่ากับ 
23.94 ดอก ซึ่งให้จ านวนดอกต่อก้อนเห็ดเฉลี่ยสูงกว่าก้อนเพาะเห็ดชนิดอื่น รองลงมาก้อนเชือ้เห็ด  (F) 
ชนิดขีเ้ลื่อยไม้พาราใหม่อตัราส่วน 70 : 30 เท่ากบั 23.47 ซึ่งจากผลท่ีปรากฏนีแ้สดงให้เห็นว่าขีเ้ลื่อยไม้
ยางพารา 100% มีปริมาณอาหารสูง จึงส่งผลให้จ านวนดอกเห็ดมีจ านวนสูงสุด  ซึ่งสอดคล้องกับเรือง  
เรืองไพศาล (2550) ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดนางฟ้าท่ีเพาะด้วยขีเ้ลื่อยไม้ยางพารา 
ภายใต้อตัราส่วนของร าละเอียดท่ีต่างกัน  พบว่า T4 ท่ีให้จ านวนร าละเอียด 400 กรัม มีประสิทธิภาพใน
การให้ผลผลิตด้านจ านวนดอกมากท่ีสุด และพบว่าวิธีการทดลองท่ี 1 ท่ีใช้สูตรขีเ้ลื่อยไม้ยางพารา 100 
กิโลกรัมท่ีใช้เป็นตวัเปรียบเทียบให้น า้หนกัผลผลิตดอกเห็ดมากท่ีสดุโดยเฉลี่ยเท่ากบั 191 กรัมตอ่ก้อน 
 ผลของชนิดก้อนเพาะเห็ดต่อค่าคุณภาพทางกายภาพของดอกเห็ดฟางด้านความกว้าง 
(เซนติเมตร)พบว่าความกว้างของดอกเห็ดนางฟ้าทัง้ 6 ตวัอย่าง มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคัญทาง
สถิติ (P ≤ 0.05) โดยเห็ดนางฟ้าทัง้ 6 ตัวอย่าง มีความกว้างอยู่ในช่วง 7.33 – 11.00 เซนติเมตรเห็ด
นางฟ้าท่ีใช้ก้อนเชือ้เห็ด (A) ชนิดขีเ้ลื่อยไม้พาราใหม่ 100% มีความกว้าง (เซนติเมตร) สูงท่ีสุดเท่ากับ 
11.00 เซนติเมตรซึง่ให้ความกว้างของดอกเห็ดต่อก้อนเห็ดเฉลี่ยสูงกว่าก้อนเพาะเห็ดชนิดอื่น รองลงมา
ก้อนเชือ้เห็ด (D) (F) และ (E) ตามล าดบั มีค่าเท่ากบั 10.47 10.34 และ 10.32 ซม.ตามล าดบั ซึง่จากผล
ท่ีปรากฏนีเ้น่ืองจากก้อนเชือ้เห็ดเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคญัต่อการเจริญของเห็ดนางฟ้า ปกติเห็ดมีความ
ต้องการธาตุอาหาร เกลือแร่ และวิตามินเช่นเดียวกันกับพืชทั่วไป แตกต่างกันเพียงรูปของธาตุอาหาร
เท่านัน้ (บุญส่ง วงศ์เกรียงไกร. 2543) ซึ่งก้อนเชือ้เห็ดท่ีมีอัตราส่วนของขีเ้ลื่อยไม้ยางพารา 100% มี
ปริมาณอาหารสูง จึงส่งผลให้ความกว้างของดอกเห็ดมีจ านวนสูงสุด สอดคล้องกับเรือง (2550) ได้
ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดนางฟ้าท่ีเพาะด้วยขีเ้ลื่อยไม้ยางพารา ภายใต้อตัราส่วนของ     
ร าละเอียดท่ีต่างกัน  ผลการทดลองพบว่าวิธีการทดลองท่ี  1 ท่ีใช้สูตรขีเ้ลื่อยไม้ยางพารา 100 กิโลกรัม 
ให้ผลด้านความกว้างของดอกเห็ดมีคา่เฉลี่ยสงูสดุในคือ 7.75 ซม./ดอก 
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ผลของชนิดก้อนเพาะเห็ดต่อค่าคุณภาพทางกายภาพของดอกเห็ดฟางด้านน า้หนักสด (กรัม) 
พบว่าจ านวนดอกเห็ดของเห็ดนางฟ้าทัง้ 6 ตัวอย่าง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ           
(P ≤ 0.05) โดยเห็ดนางฟ้าทัง้ 6 ตัวอย่าง มีค่าน า้หนักสด (กรัม) อยู่ในช่วง 52.11 – 91.69 กรัม เห็ด
นางฟ้าท่ีใช้ก้อนเชือ้เห็ด (A) ชนิดขีเ้ลื่อยไม้พาราใหม่ 100 % มีน า้หนักสดเห็ด (กรัม) สูงท่ีสุดเท่ากับ 
91.69 กรัม  รองลงมาก้อนเชือ้เห็ด( F) มีคา่เท่ากบั 84.26 กรัม ซึง่จากผลท่ีปรากฏนีเ้น่ืองจากก้อนเชือ้เห็ด
เป็นการเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคัญต่อการเจริญของเห็ดนางฟ้า ปกติเห็ดมีความต้องการธาตุอาหาร      
เกลือแร่ และวิตามินเช่นเดียวกนักบัพืชทัว่ไป แตกต่างกนัเพียงรูปของธาตอุาหารเท่านัน้ (บุญส่ง, 2543) 
ซึ่งก้อนเชือ้เห็ดท่ีมีอัตราส่วนของขีเ้ลื่อยไม้ยางพารา 100% มีปริมาณอาหารสูง จึงส่งผลให้น า้หนักสด 
(กรัม) เห็ดมีจ านวนสูงสุดสอดคล้องกับนงนุช  (2554) ได้ศึกษาผลการใช้แกลบหมักทดแทนขีเ้ลื่อยไม้
ยางพาราส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าและนางรมพบว่า วิธีการทดลองท่ี 1 การใช้ขีเ้ลื่อยไม้ยางพารา 100 
กิโลกรัมหมักด้วยจุลินทรีย์ EM ขยาย 1 ลิตรให้น า้หนักผลผลิตมากท่ีสุดโดยเฉลี่ยเท่ากับ  249.00 กรัม    
ตอ่ถงุ 
 

สรุปผลการวิจัย 
การเปรียบเทียบการเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยวตัถุดิบต่างชนิดกนัทัง้ 6 สิ่งทดลอง ได้แก่ (T1) ขีเ้ลื่อย

ไม้ยางพาราใหม่ 100%  (T2) ฟางข้าวแห้ง  (T3) ขีเ้ลื่อยไม้ยางพาราใหม่ : เก่าอตัรา 50 : 50   (T4) ขีเ้ลื่อย
ไม้ยางพาราใหม่ : เก่า อัตรา 60 : 40(T5) ขีเ้ลื่อยไม้ยางพาราใหม่ : เก่า อัตรา 55 : 45 (T6) ขีเ้ลื่อยไม้
ยางพาราใหม่ : เก่าอัตรา 70 : 30 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในด้านจ านวนดอก  
ความกว้างของใบ และน า้หนักสด ผลการทดลองพบว่า (T1) ขีเ้ลื่อยใหม่100% ให้ผลผลิตสูงสุดในด้าน
จ านวนดอก ความกว้างของใบ และน า้หนกัสด รองลงมาคือ (T6) ขีเ้ลื่อยใหม ่: เก่า อตัรา 70 : 30 แสดงให้
เห็นว่าเกษตรกรสามารถท่ีจะน าสูตรขีเ้ลื่อยใหม่ :เก่าอัตรา 70 : 30  ไปใช้ในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพ่ือ
ทดแทนสตูรขีเ้ลื่อยใหม ่100% เพ่ือเป็นการลดต้นทนุในการผลิตก้อนเชือ้เห็ดนางฟ้าได้เป็นอย่างดี 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 สามารถต่อยอดงานวิจยัโดยการปรับเปลี่ยนวตัถุดิบท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินนัน้ๆ เช่น ชานอ้อย เปลือก
ถัว่ตา่งๆ ขีเ้ลื่อยไม้ยางพาราไม้ฉ ่าฉ่า ไม้มะมว่ง ไม้กระถิน ไม้เบญจพรรณ ไมยราบยกัษ์ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาผลการเสริมฟ้าทะลายโจรในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพ  
การผลิต ใช้ไก่กระทงคละเพศ อาย ุ2 สปัดาห์ จ านวน 90 ตวั  ใช้แผนการทดลองแบบสุม่สมบูรณ์แบ่งเป็น 
5 ทรีทเมนต์ ทรีทเมนต์ ละ 3 ซ า้ๆ ละ 6 ตวั ให้ได้รับอาหารที่เสริมฟ้าทะลายโจรท่ีระดบัร้อยละ 0 (T1), 0.5 
(T2), 1.0 (T3), 1.5(T4) และ 2.0 (T5) ตามล าดับ ท าการทดลองเป็นเวลา 30 วัน เก็บข้อมูลอัตรา              
การเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวนั อตัราการเปลี่ยนอาหาร และเปอร์เซ็นต์ซาก และเมื่อสิน้สุดการวิจัยได้สุ่ม
ตวัอย่างอจุจาระจากไก่กระทงซ า้ละ 3 ตวั เพ่ือตรวจหาปริมาณเชือ้ E. coli วิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการหา
ค่าความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ 
Duncan’s new multiple range test (DMRT)  พบว่าอตัราการเจริญเติบโตในกลุ่มท่ีได้รับอาหารท่ีเสริม
ด้วยฟ้าทะลายโจรท่ีระดับร้อยละ 1.0 สูงท่ีสุด และมีความแตกต่างจากกลุ่มท่ีเสริมร้อยละ 0 และ 0.5           
(P < 0.05) แต่ไม่แตกต่างจากกลุม่ท่ีเสริมท่ีร้อยละ 1.5 และ 2.0 (P < 0.05) ส่วนอตัราการเปลี่ยนอาหาร 
และเปอร์เซน็ต์ซากในไก่กระทงทกุกลุม่ท่ีได้รับอาหารที่เสริมด้วย ฟ้าทะลายโจรไมแ่ตกตา่งกนั  (P > 0.05) 
ก าไรต่อตวัของไก่กระทงกลุ่มควบคมุสงูท่ีสดุ เท่ากบั 77.12 บาทต่อตวั แตกต่างจากกลุ่มท่ีได้รับการเสริม
ฟ้าทะลายโจรท่ีร้อยละ 1.0 มีก าไรเท่ากับ 62.60 บาทต่อตวั (P < 0.05) สรุปได้ว่าการเสริมสมุนไพรฟ้า
ทะลายโจรท่ีระดบัร้อยละ 1.0 มีผลท าให้ไก่กระทงมีสมรรถภาพการผลิตดีท่ีสดุ  
 
ค าส าคัญ : ฟ้าทะลายโจร  สมรรถภาพการผลิตอี.โคไล  ไก่กระทง  
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Abstract 
The objective of this research was to study the effects of supplementation of Kariyat 

(Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees) in Broiler Diets on Productive Performances. Ninety 
broilers chicks at 30 day-old were used in this study. The experimental design was completely 
randomized design (CRD). The experiment was divided into 5 treatments, each treatment 
consisted of 3 replications, each replication consisted of 6 chicks. The experimental chicks 
were received the diet that supplemented with Kariyat at the level of 0 (T1), 0.5 (T2), 1.0 (T3), 
1.5 (T4), and 2.0 (T5) percent. The experiment was conducted for 30 days. Data of average 
daily gain (ADG), Feed conversion ratio (FCR), and carcass percentage were collected for 
data analysis by using ANOVA and compared the average by Duncan’s New Multiple Range 
test (DMRT). It was found that the broilers that received the diet that supplemented with kariyat 
at the level of 1.0 showed highest growth rate and it was significantly different from broilers 
received 0 and 0.5 percent (P<0.05). But there was no different from the broilers received the 
diet supplemented with kariyat at the level of 1.5 and 2.0 percent. By the feed conversion 
ration and carcass percentage among treatment were not different (P>0.05). In terms of return 
profit, it was found that control group showed highest profit as 77.12 baht per chick while the 
broiler received 1.0 level of kariyat showed profit as 62.60 baht per chick (P<0.05). It was 
concluded that the broilers received the diet supplemented of kariyat at the level of 1.0 percent 
showed the best productive performances. 
 
Keywords : Kariyat (Andrographis paniculata (Burm.f.), Productive performance, E. coli, Broiler 
 

บทน า 
ปัจจุบนัสภาพการผลิตไก่เนือ้ในประเทศไทย มีการรณรงค์ให้มีการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เน่ืองจากมี

ปัญหาการตกค้างของสารปฏิชีวนะในผลผลิต และผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากสตัว์ ซึง่ส่งผลต่อผู้บริโภคในระยะยาว 
นอกจากนีย้งัสง่ผลกระทบตอ่การส่งออกผลิตภณัฑ์สตัว์ไปยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแล้ว เช่น 
ยโุรปและอเมริกา นอกจากนีผู้้บริโภคยงัหนัมาให้ความนิยมผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีมาจากสมนุไพรต่างๆ มากขึน้ 
เน่ืองจากมัน่ใจในคณุค่าของสมุนไพรซึง่มาจากธรรมชาติและเป็นภยัต่อมนุษย์น้อยกว่าสารเคมีต่างๆ หลายปี
ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีการวิจัยและประยุกต์ใช้ทดแทนสารปฏิชีวนะต่างๆ ยาถ่ายพยาธิ และยาควบคมุโรค 
ทัง้ระบบทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ ตลอดจนการใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกนัโรค และช่วยท าให้ผลิตภณัฑ์
สตัว์มีคุณภาพและมีมลูค่าเพ่ิม กล่าวได้ว่าสมุนไพรไทยเป็นทรัพยากรทางเลือกท่ีมีศกัยภาพสงูทางหนึ่ง ทัง้นี ้
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เพราะว่านอกจากจะมีสรรพคณุทางยาในการยบัยัง้หรือฆ่าจุลินทรีย์ท่ีก่อโรคอย่างกว้างขวางแล้ว (สาโรช และ
คณะ. 2547) 

ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) เป็นสมุนไพรท่ีเป็นท่ีรูจักว่าเป็นราชาของความ
ขม “King of bitters” (Hidalgo et al. 2013)  ฟ้าทะลายโจรมีสารออกฤทธ์ิท่ีส าคญัประเภทแลคโตนท่ีมีฤทธ์ิลด
ไข้ (Antipyretic) และฤทธ์ิต้านอกัเสบ (Anti–inflammation) หลายชนิดเรียงล าดบัความแรงของสารจากน้อยไป
หามาก ดงันี ้แอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) นีโอแอนโดรกราโฟไลด (Neoandrographolide) ดีออกซี่
แอนโดรกราโฟไลด์ (Deoxyandrographolide) และดีออกซีไดดีไฮโดรกราโฟไลด์ (Deoxydidehydroandro-
grapholide) นอกจากฤทธ์ิดังกล่าว ดีออกซีแอนโดรกราโฟไลด์ ยังมีประสิทธิภาพในการยับยัง้เชือ้ไวรัส HIV 
ป้องกันหวัด ต้านการติดเชือ้มาลาเรีย ป้องกันท้องร่วงเน่ืองจากเชือ้แบคทีเรีย (นริศร, 2542) ลดการเกิด
เซลล์มะเร็ง และมีคุณสมบัติในการป้องกัน  การอกัเสบของเซลล์ คณิต และชัยโย (2534) รายงานว่า ใบแห้ง
ของฟ้าทะลายโจรประกอบด้วย Diterpenelactones หลายชนิดซึ่งสารชนิดนีเ้ป็นสารให้รสขม และมีปริมาณ
มากในใบ และก้านแห้งหนัก 100 กรัม (เก็บในเดือนธันวาคม) แยกสารพวกนีไ้ด้ 4 ชนิดคือ Andrographolide                    
(1.7 กรัม), 14 – deoxy - 11, 12 – didehydroandrographolide (0.9 กรัม), Neoandrograholide (0.1 กรัม), 
Deoxyandrographolide (0.05 กรัม) ปริมาณของสารแลคโตนแต่ละชนิดจะเปลี่ยนแปลงไปขึน้อยู่กับฤดูกาล
ในการปลกู  

มีการศึกษาการน าฟ้าทะลายโจรมาใช้ในการผลิตสัตว์ปีก เช่น รัชดาวรรณ (2543) รายงานผลของ
การเสริมฟ้าทะลายโจรในอาหารไก่กระทง พบว่า การเสริมฟ้าทะลายโจรมีผลท าให้เปอร์เซ็นต์การเลีย้งรอด
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) และความเข้มข้นของสีไข่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ (P < 0.01) กลุ่มท่ีไมเ่สริมฟ้าทะลายโจรมีเปอร์เซ็นต์การเลีย้งรอดต ่าท่ีสดุ ด้านผลผลิตไข่และส่วนประกอบ 
ฟองไข่พบว่า ไม่มีความแตกต่างจากอาหารกลุ่มเปรียบเทียบ (P > 0.05) ดงันัน้การเสริมฟ้าทะลายโจรท่ีระดบั
ร้อยละ 0.05 ท าให้ไข่แดงมีสีเข้มมากท่ีสดุ รัชดาวรรณ และคณะ (2548) รายงานผลการเสริมสมนุไพรสารสกดั
จากฟ้าทะลายโจรและปฏิชีวนะในอาหารไก่กระทงพบว่า  การเสริมสมนุไพรท่ีสกดัจากฟ้าทะลายโจรไม่มีผลต่อ
ปริมาณอาหารที่ กิน น า้หนักตัวท่ีเพ่ิมขึน้ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร เปอร์เซ็นต์การเลีย้งรอด และ
เปอร์เซ็นต์ซาก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาหารท่ีไม่เสริมฟ้าทะลายโจร และปฏิชีวนะ (P > 0.05) แต่กลุ่มท่ี
เสริมสมนุไพรฟ้าทะลายโจรมีผลท าให้คณุภาพซากในด้านคุณภาพคณุภาพบริโภคดีกว่ากลุ่มการทดลองอื่น 
(P < 0.05) การเสริมสมนุไพรฟ้าทะลายโจรท่ีระดบัร้อยละ 0.40 ในสูตรอาหาร ท าให้ผู้บริโภคพอใจในกลิ่นและ
ความนุ่มของเนือ้ไก่มากท่ีสุดป่ิน และคณะ (2549) รายงานผลของการเสริมฟ้าทะลายโจรในอาหารที่มีต่อ
สมรรถภาพ  และลกัษณะซากของไก่เบตงพบว่า น า้หนักเพ่ิม ปริมาณอาหารท่ีกิน ประสิทธิภาพการใช้อาหาร 
อตัราการตาย  ต้นทุนค่าอาหารต่อกิโลกรัมน า้หนักตัวเพ่ิมตลอดการทดลองของไก่เบตงท่ีได้รับอาหารเสริม
สมุนไพรฟ้าทะลายโจรร้อยละ 0.1 – 0.3 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอาหาร
กลุ่มควบคุมและเสริมยาปฏิชีวนะ  แต่เมื่อเพ่ิมระดบัการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรสูงขึน้มากกว่าร้อยละ 0.5  
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ท าให้น า้หนักตวัด้อยลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) ไพโรจน์ (2549) รายงานผลการใช้สมุนไพรฟ้า
ทะลายโจรเพ่ือทดแทนยาปฏิชีวนะในการอนุบาลไก่แจ้สวยงามพบว่า การเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจรท่ีระดบั
ร้อยละ 0.5 มีผลท าให้อตัราการเลีย้งรอดแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05)น อกจากมีรายงาน
การใช้ฟ้าทะลายโจรในอาหาร ยงัมีรายงานการเสริมฟ้าทะลายโจรในน า้ให้     สตัว์ปีก เช่นสินีนาฏ และคณะ 
(2553) รายงานผลการใช้ฟ้าทะลายโจรในระดบัต่างกนัผสมน า้เลีย้งไก่กระทง พบว่าการใช้หรือไมใ่ช้ฟ้าทะลาย
โจรในระดบัต่างกนัไมม่ีผลต่อการเลีย้งไก่กระทง แต่พบว่า การใช้ฟ้าทะลายโจรท่ีระดบัร้อยละ 0.1 เป็นผลดีต่อ
สุขภาพไก่มากกว่าระดับอื่น จึงเป็นแนวทางในการใช้ฟ้าทะลายโจร ในการท าการทดลองในสัตว์ชนิดอ่ืนๆ 
ต่อไป จากข้อมลูดงักล่าวผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าฟ้าทะลายโจรมาใช้ในการผลิตไก่กระทงเพ่ือทดแทนยา
ปฏิชีวนะใช้เป็นสารทดแทนสารเร่ง การเจริญเติบโต และลดสารตกค้างท่ีจะเป็นอนัตรายแก่ผู้บริโภคเนือ้ไก่อีก
ทัง้ยงัเป็นการสง่เสริมการใช้สมนุไพรท่ีมีในท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์ใน       การเลีย้งสตัว์มากขึน้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศกึษาผลการเสริมฟ้าทะลายโจรท่ีระดบัต่างๆ ในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิต 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนือ้หา                                                                                    
1. ตวัแปรอิสระ คือ การเสริมฟ้าทะลายโจร ในอาหารไก่กระทงท่ีระดบัร้อยละ 0, 0.5, 1.0, 1.5,      

และ 2.0 ท่ีมีผลตอ่สมรรถภาพการผลิต 
2. ตวัแปรตาม คืออตัราการเจริญเติบโต อตัราการแลกเนือ้ และเปอร์เซน็ต์ซากของไก่กระทง 

 
สมมุตฐิานการวิจัย 

 การเสริมฟ้าทะลายโจรในอาหารไก่กระทง ในระดบัท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต 
อตัราการแลกเนือ้ และเปอร์เซน็ต์ซากแตกต่างกนั 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยแบ่งออกเป็น 5 ทรีทเมนต์  แต่ละทรีทเมนต์มีซ า้ 3 ซ า้ๆ ละ      

6 ตัว รวมไก่กระทง ทัง้หมด 90 ตัว เลีย้งและกกลูกไก่ในคอกรวม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนเร่ิมให้กินอาหาร
ทดลอง อาหารทดลองมีระดบัโปรตีนร้อยละ 21ค่าพลงังาน 3,200 kcal ME/kg และให้ได้รับอาหารอย่างเต็มท่ี 
(Ad libitum) เปิดน า้สะอาดให้ไก่กินตลอดเวลา การเสริมฟ้าทะลายโจรในอาหารเป็นดงันีท้รีทเมนต์ท่ี 1 อาหาร
สูตรควบคุม  คือ ไม่มีการเสริมฟ้าทะลายโจรทรีทเมนต์ท่ี 2 อาหารผสมฟ้าทะลายโจรที่ระดับร้อยละ 0.5        
ทรีทเมนต์ท่ี 3 อาหารผสมฟ้าทะลายโจรท่ีระดับร้อยละ 1.0 ทรีทเมนต์ท่ี 4 อาหารผสมฟ้าทะลายโจรท่ีระดับ  
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ร้อยละ 1.5 และทรีทเมนต์ท่ี 5 อาหารผสมฟ้าทะลายโจรท่ีระดบัร้อยละ 2.0 อาหารท่ีใช้ในการทดลองแสดงใน 
Table 1 
 การวิเคราะห์ทางสถิติ   ข้อมูลทัง้หมดท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (Analysis of variance, 
ANOVA) ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design, CRD) วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (Statistical package for social science, SPSS) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี 
Duncan’s new multiple range test (DMRT) 
 
Table 1   Ingredients in experimental diet for broiler age 21-42 day-old 
 

Ingredients Price T1 T2 T3  T4 T5 
Corn 11.2 59.5 59.5 55 52.5 49.7 
Soybean mean 20.00 24.5 24.5 19 16 14 
kariyat - 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
Fish meal 36 6.5 6.5 7 7.5 7.3 
Palm oil 34 6 6 5.5 5.5 5.5 
Dical 30 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 
Limestone 2.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
DL-met 195 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 
Lysine 110 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
Salt 12 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Premixes 120 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
 Total   100 100 100 100 100 
Crude protein (%)  20.45 20.45 20.45 20.45 20.45 
Price per kilogram diet (bath)  17.64 17.64 16.55 16.10 15.56 

 
ผลการวิจัย 

พบว่าอัตราการเจริญเติบโตในกลุ่มท่ีได้รบอาหารท่ีเสริมด้วยฟ้าทะลายโจรที่ระดับร้อยละ 1.0               
สูงท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 49.86 กรัมต่อตัวต่อวนั ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มท่ีได้รับอาหารท่ีเสริมด้วยฟ้าทะลายโจรท่ี
ระดบัร้อยละ 0 และ 0.5 (P < 0.05) แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มท่ีเสริมท่ีร้อยละ 1.5 และ 2.0 (P > 0.05)  ส่วนอตัรา
การเปลี่ยนอาหารในไก่กระทงท่ีได้รับอาหารท่ีเสริมด้วยฟ้าทะลายโจรท่ีระดบัร้อยละ 0 และ 0.5 ต ่าท่ีสดุ แต่ไม่
แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ เปอร์เซ็นต์ซากในไก่กระทงทุกกลุ่มท่ีได้รับอาหารที่เสริมด้วยฟ้าทะลายโจรท่ีระดับ      
ร้อยละ 1.0 สงูท่ีสดุ โดยมีคา่เท่ากบั 85.80 เปอร์เซน็ต์ แตไ่มแ่ตกตา่งจากกลุม่อื่น  (P > 0.05) ดงัใน Table 2 
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วิจารณ์ผลการวิจัย 
จากการวิจยัพบวา่อตัราการเจริญเติบโตในกลุม่ท่ีได้รับอาหารท่ีเสริมด้วยฟ้าทะลายโจรท่ีระดบัร้อยละ 

1.0 สงูท่ีสดุ มีคา่เท่ากบั 49.86 กรัมตอ่ตวัตอ่วนั แตไ่มแ่ตกตา่งจากกลุม่ท่ีเสริมท่ีร้อยละ 1.5 และ 2.0 ซึง่ผลท่ีได้
สอดคล้องกบั เอกรัตน์ (2545) รายงานถึงการศกึษาผลการเสริมฟ้าทะลายโจรในอาหารไก่กระทงท่ีระดบัต่างๆ 
และพบว่าท่ีการเสริมท่ีระดบัร้อยละ 0.90 มีผลท าให้อตัราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารไก่
กระทงเมื่ออายุ 43 – 49 วนัดีท่ีสุด ท านองเดียวกับป่ิน และคณะ (2549) รายงานผลการเสริมฟ้าทะลายโจรท่ี
ระดบัร้อยละ 0.1 – 0.3 ในอาหารไก่เบตง พบว่าสมรรถภาพการผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) แต่ไม่
สอดคล้องกับธรรมศาสตร์ (2548) รายงานถึงการเสริมฟ้าทะลายโจรบดผงท่ีระดบัมากกว่าร้อยละ 0.5 หรือท่ี
ระดบัแลคโตนทัง้หมด (Total lactone) มากกวา่ 400 ppm. มีผลท าให้น า้หนกัตวัท่ีเพ่ิมขึน้และปริมาณอาหารท่ี
กินได้ในไก่อาย ุ0 – 3 สปัดาห์ลดลง  และพบวา่ระดบัการเสริมฟ้าทะลายโจรในอาหารท่ีเหมาะสมคือ ไมม่ากกวา่
ร้อยละ 0.5 หรือท่ีระดบัแลคโตนทัง้หมดไมม่ากกวา่ 400 ppm.  และการใช้ติดตอ่กนัเป็นระยะเวลา 49 วนั จะไม่
เป็นพิษต่อเนือ้เย่ือตบัและไต สว่นอตัราการเปลี่ยนอาหารในไก่กระทงท่ีได้รับอาหารท่ีเสริมด้วยฟ้าทะลายโจรท่ี
ระดบัร้อยละ 0 และ 0.5 ต ่าท่ีสดุ แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ ส่วนเปอร์เซ็นต์ซากในไก่กระทงทุกกลุ่มท่ีได้รับ
อาหารท่ีเสริมด้วยฟ้าทะลายโจรท่ีระดบัร้อยละ 1.0 สูงท่ีสดุ  โดยมีค่าเท่ากบั 85.80 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่าง
จากกลุม่อื่น  (P > 0.05) ทัง้นีผ้ลท่ีได้เป็นไปตามผลของอตัรา การเจริญเติบโต  

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจยัพบว่าการเสริมสมนุไพรฟ้าทะลายโจรท่ีระดบัร้อยละ 1.0  มีผลท าให้ไก่กระทงมีสมรรถภาพ

การผลิต คือ อตัราการเจริญเติบโต และเปอร์เซน็ต์ซาก ดีท่ีสดุ  
 

Table 2 Effects of different level of Andrographis paniculata (Burm.f.) nees in diet on productive 
performance in broilers  

 

 
                  Items 

Level of Andrographis  paniculata (Burm.f.) Nees in Diet  
CV 0 0.5 1.0 1.5 2.0 

Average initial weight (Kilogram) 0.56 0.53 0.50 0.60 0.58  
Average final weight (Kilogram) 2.69a 2.65a 2.50b 2.48ab 2.47ab 5.12 
Average weight gain (kilogram) 2.13 2.12 2.00 1.88 1.86 4.48 
Average daily gain (gram per day) 45.15a 44.64a 49.86b 46.12ab 47.03ab 5.32 
Feed conversion ratio 1.67 1.67 1.72 1.71 1.75 6.18 

Carcass percentage (%) 82.56 85.28 85.80 84.14 84.12 2.46 

Profit (bath per chick) 77.12a 71.26a 62.60b 58.48c 61.05b 8.69 

abc  mean within row with common superscript differ significant (P<0.05) 
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บทคัดย่อ 

การทดสอบในไร่เกษตรกรหลงันาเขตชลประทาน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย์ ในปี 2554 – 
2555 เกษตรกรร่วมด าเนินการ 10 รายๆ ละ 1 ไร่ มี 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีปรับปรุง ปลกูถัว่ลิสงพนัธุ์ขอนแก่น 
6 ปฏิบตัิดแูลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร มีวตัถุประสงค์เพ่ือ เปรียบเทียบกบักรรมวิธีเกษตรกร 
ปลูกถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ปฏิบัติดูแลรักษาตามวิธีของเกษตรกร ผลการทดสอบพบว่า  เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคโคนเน่าขาด โดยพบความรุนแรงของโรคในกรรมวิธีเกษตรกรมากกว่าวิธีปรับปรุงส่วนผลผลิตและ
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์  พบว่ากรรมวิธีปรับปรุงมีผลผลิตฝักแห้ง ต้นทุน รายได้สุทธิ และผลตอบแทนสุทธิ 
เฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 36.8  20.5  44.9 และ 58.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั อย่างไรก็ตามทัง้ 2 กรรมวิธี 
มีอตัราส่วนรายได้/การลงทุนมากกว่า 1 คือ 2.85 และ 1.99 ตามล าดบั การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง
ของกรมวิชาการเกษตรที่เกษตรกรยอมรับ 100 เปอร์เซ็นต์ มี 7 เทคโนโลยี ได้แก่ ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6       
การคลุกเมล็ดด้วยเชือ้ไรโซเบียม การไถกลบตอซังข้าว การใช้โดโลไมท์ปรับสภาพดิน การใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัดโรคเน่าขาดการใส่ปุ๋ ยเคมี – ก าจัดวชัพืชเมื่ออายุ 30 – 40 วัน และการตากถั่วลิสงบนวสัดุรอง ผลการ
ทดสอบท่ีได้นี ้สามารถน าไปขยายผลในพืน้ท่ีเขตชลประทานท่ีมีการปลูกพืชหลงันา ซึ่งช่วยเพ่ิมผลตอบแทน
และเพ่ิมคณุภาพของดินให้แก่เกษตรกร 
 
ค าส าคัญ : ถัว่ลิสง  เขตชลประทาน 
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Abstract 
The experiment was conducted in 2011-2012 in rice-peanut irrigated areas of Lamplaimas 

district ,Buriram province. It was carried out in 10 farmers, fields. There were 2 treatments; 1) 
improved method (variety KhonKaen 6 plus adjusted Department of Agriculture (DOA) recommended 
technologies and 2) farmer method (variety Tainan 9 plus farmer technologies). The results suggested 
thatimproved method had lower crown rot ( Aspergillus niger) infection than farmer method. The 
average yield, cost, income and net profit of improved method were higher than farmer method for 
36.8, 20.5, 44.9 and 58.5 %, respectively. However, both treatments gave benefit cost ratio (BCR)> 1. 
The farmers accepted the 7 recommended technologies of DOA i.e. variety, rhizobium inoculation, 
rice straw plowing, liming, crown rot protection, fertilization and pod drying. The research results were 
transferred to rice-peanut irrigated areas in order to enhance farmer,s income and soil quality. 
 
Keywords : Peanut, Irrigated area 
 

บทน า 
ถัว่ลิสงเป็นพืชท่ีให้ประโยชน์ทัง้ผู้ผลิตและผู้บริโภค มีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย และเพ่ิม

ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พืน้ท่ีปลูก เพราะเป็นพืชท่ีมีจุลินทรีย์ Bradyrhizobium spp. ท่ีอาศัยอยู่ในปมราก
สามารถตรึงในโตรเจนได้ ระหว่าง 80 – 150 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อเฮกตาร์ (Gilleret al., 1987) นอกจากนี ้      
ถั่วลิสงยังเป็นพืชท่ีใช้แรงงานสูง คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ ของต้นทุนการผลิตทัง้หมด โดยใช้ในการปลูก ดูแล
รักษา ก าจดัวชัพืชและเก็บเก่ียว จึงถือเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดการอพยพทิง้ถ่ินฐานเพ่ือไปหางานท า
ในแหล่งอื่น (ทกัษิณา, 2555) สถานการณ์การผลิตในประเทศไทยพบว่า ภาคเหนือมีพืน้ท่ีเพาะปลกูมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ตามล าดบั ปีเพาะปลกู 2549 พบว่าจงัหวดัท่ีมี
พืน้ท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด คือ ล าปาง (34,638 ไร่) เชียงใหม่ (17,344  ไร่) และบุรีรัมย์ (12,583 ไร่) (ทักษิณา, 
2555) จงัหวดับุรีรัมย์ มีผลผลิตถัว่ลิสงเฉลี่ย  237 กิโลกรัมตอ่ไร่ ช่วงฤดปูลกูถัว่ลิสงท่ีส าคญัคือ ถัว่ลิสงหลงันา
เขตชลประทาน คิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตในฤดูแล้งทัง้หมด ปัญหาส าคญัท่ีพบในขัน้ตอนการผลิต  
ถัว่ลิสงในพืน้ท่ี คือ การระบาดของโรคโคนเน่าขาด (Aspergillus niger) เบือ้งต้นพืชจะมีอาการเหลือง ต่อมาจะ
เห่ียวตายทัง้ต้น (วฒิุศกัด์ิ, 2554) ผลจากการระบาดของโรคดงักล่าว  ท าให้ผลผลิตถัว่ลิสงในพืน้ท่ีลดลงถงึ 70 
เปอร์เซ็นต์  และอีกสาเหตหุนึ่ง คือ การขาดแคลนพนัธุ์ดีท่ีให้ผลผลิตสงู ต้านทานต่อโรคและแมลงศตัรูพืช เป็น
ท่ียอมรับของผู้ผลิตและผู้บริโภคพันธุ์ถัว่ลิสงท่ีเกษตรกรใช้ปลกูมานาน คือ พันธุ์ไทนาน 9 ซึง่เมล็ดมีขนาดเล็ก
และเป็นพันธุ์ ท่ีแสดงปฏิกิริยาอ่อนแอต่อโรคโคนเน่าขาดปานกลาง (วุฒิศักด์ิ  และคณะ, 2538) ดังนัน้              
การน าเอาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตถัว่ลิสง ท่ีผ่านการวิจยัและพัฒนาจนประสบผลส าเร็จจากศนูย์วิจยัพืชไร่
ขอนแก่น ทัง้ทางด้านพันธุ์ ได้แก่ พนัธุ์ขอนแก่น 6 (Figure 1) ซึ่งเป็นพันธุ์ถัว่ลิสงเมล็ดโต ให้ผลผลิตฝักแห้งสูง
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ในฤดูแล้งเฉลี่ย 578 กิโลกรัมต่อไร่ (สมจินตนา, 2555) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพืน้ท่ีให้น า้ได้ในฤดูแล้ง (ทิตยา, 
2553) เทคโนโลยีการการป้องกนัก าจดัโรคโคนเน่าขาด และเทคโนโลยีทางด้านการเพ่ิมผลผลิตอื่นๆ มาทดสอบ 
ปรับใช้และขยายผลในพืน้ท่ี น่าจะเป็นแนวทางหนึง่ในการเพ่ิมผลผลิตและแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ิมผลผลิตและกระจายพนัธุ์ดีสูก่ลุม่เครือข่ายผู้ปลกูถัว่ลิสงในเขตพืน้ท่ีจงัหวดับรีุรัมย์ 
2. เพ่ือขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงหลงันาสู่เกษตรกร กลุ่มเครือข่าย และผู้สนใจ    

ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดับรีุรัมย์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ทดสอบในไร่เกษตรกรหลังนาเขตชลประทาน บ้านกวางงอย ต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย์ เกษตรกรร่วมด าเนินการ 10 รายๆ ละ 1 ไร่ เป็นเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ปลูกถั่วลิสงอย่าง
น้อย 5 ปีขึน้ไป  ไม่มีแผนการทดลองเป็นการเปรียบเทียบกนัระหว่างวิธีการปรับปรุงกบัวิธีเดิมของเกษตรกรท า     
การทดลองในปี 2554 และ 2555  

 

ตารางแสดงการปฏบิัตขิองวิธีการปรับปรุงและวิธีเกษตรกร 
 

วัสดุอุปกรณ์ กรรมวิธีปรับปรุง กรรมวิธีเกษตรกร 

1. พนัธุ์ ขอนแก่น 6 ไทนาน 9 

2. พืน้ท่ี หลงันาเขตชลประทาน หลงันาเขตชลประทาน 

3.การปลกู หยอดหลมุระยะ 25 x 25 เซนติเมตร หยอดหลมุระยะ 25 x 25 เซนติเมตร 

4. อตัราเมลด็พนัธุ์ 25 กิโลกรัมตอ่ไร่  * 25 กิโลกรัมตอ่ไร่  

5. สารคลกุเมลด็ คาร์เบนดาซมิ 50% WP 5 กรัม/ตอ่เมลด็
พนัธุ์ 1 กิโลกรัม  

ฟรูาดาน อตัรา 1 กิโลกรัมตอ่เมลด็
พนัธุ์ 25 กิโลกรัม   

6.ปุ๋ ยเคม ี 12 – 24 – 12 อตัรา 25  กิโลกรัมตอ่ไร่  12 – 24 – 12 อตัรา 25 กิโลกรัมตอ่ไร่  

7. โดโลไมท์ 200 กิโลกรัมตอ่ไร่  - 

8.สารเคมีก าจดัศตัรูพืช (พน่เมื่อพบการแพร่ระบาดของศตัรูพืช
ในระดบัเศรษฐกิจ) 

(พน่เมื่อพบการแพร่ระบาดของ
ศตัรูพืชในระดบัเศรษฐกิจ) 

9. ไรโซเบียม คลกุไรโซเบียมอตัรา 200 กรัม ตอ่เมลด็
พนัธุ์ 15 กิโลกรัมตอ่ไร่  

- 

* ปี 2555 ใช้อตัราเมลด็พนัธุ์ 20 กิโลกรัม/ไร่ 
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การบันทึกข้อมูล ได้แก่ ค่าวิเคราะห์ดิน การระบาดของศตัรูพืช วนัปลูก  วนัเก็บเก่ียว อายุเก็บ
เก่ียว  ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลด้านการยอมรับเทคโนโลยี
ของเกษตรกรโดยวิธีการสมัภาษณ์ 

 
ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล 

พืน้ท่ีทดสอบเป็นดินชดุร้อยเอด็ ผลวิเคราะห์ดินทกุแปลงมีคา่ OM เฉลี่ย 1.8 หมายถงึ ดินมีเปอร์เซน็ต์
อินทรียวตัถุปานกลางจึงไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพของดิน แต่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เฉลี่ย 4.8 
แสดงวา่ดินมีสภาพเป็นกรดจึงปรับสภาพดินโดยหวา่นโดโลไมท์ อตัรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมกบัการไถกลบ
ตอซงัข้าวในกรรมวิธีปรับปรุง (Table 1) 

1. ผลผลิตฝักแห้ง กรรมวิธีปรับปรุงมีผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ยสงูกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 36.7 เปอร์เซน็ต์
เน่ืองจากกรรมวิธีปรับปรุงใช้ถัว่ลิสงพนัธุ์เมล็ดโตขอนแก่น 6 ท่ีให้ผลผลิตสงูเมื่อปลกูในเขตชลประทานท่ีมีการ
ให้น า้และมีการป้องกนัก าจดัโรคโคนเน่าขาดอย่างถกูต้องและเหมาะสม (Table 2) 

2. ต้นทุนการผลิต กรรมวิธีปรับปรุงใช้ต้นทุนการผลิตสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร  20.5 เปอร์เซ็นต์
ต้นทนุสว่นใหญ่ในกรรมวิธีปรับปรุงมาจากการเก็บเก่ียวผลผลิต (Table 3) 

3. รายได้สุทธิ กรรมวิธีปรับปรุงมีรายได้เฉลี่ยสงูกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 44.9 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองมาจาก 
ผลผลิตท่ีได้มากกว่าโดยเกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตฝักแห้ง ปี 2554 ราคา 35 บาทต่อกิโลกรัม และ ปี 2555 
กรรมวิธีเกษตรกรจ าหน่าย ราคา 35 บาทต่อกิโลกรัม แต่กรรมวิธีปรับปรุงจ าหน่าย ราคา 45 บาทต่อกิโลกรัม 
ส่งผลให้กรรมวิธีปรุงมีรายได้สูงขึน้ จากปี 2554 เฉลี่ย 11,914.00 บาทต่อไร่ เป็น 18,423.00บาทต่อไร่                   
ในปี 2555 (Table 4) 

4. ผลตอบแทนสุทธิ กรรมวิธีปรับปรุงมีผลตอบแทนเฉลี่ยสงูกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 58.5 เปอร์เซน็ต์ 
เน่ืองจากพนัธุ์ขอนแก่น 6 ให้ผลผลิตฝักแห้งสงูกวา่พนัธุ์ไทนาน 9  และขายได้ในราคาท่ีสงูขึน้ในปี 2555 แสดง
ให้เห็นวา่ ถัว่ลิสงพนัธุ์ขอนแก่น 6 เป็นท่ีต้องการของตลาดจงึขายได้ราคาดีกวา่ (Table 5) 

5. อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน(ค่าBCR) กรรมวิธีปรับปรุงมีค่า BCR เฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร 30.3เปอร์เซน็ต์แตท่ัง้ 2 กรรมวิธี มีคา่ BCR มากกวา่ 1 (Table 6) 

6. ระดับและเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคโคนเน่าขาด  กรรมวิธีปรับปรุงมีระดับและ
เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรค 0.89  ตามล าดบั ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีระดบัและเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของ
โรค 1.319.3 ตามล าดบัในปี 2554 อตัราการแพร่ระบาดของโรคในกรรมวิธีปรับปรุงต ่ากวา่กรรมวิธีเกษตรกร และ
ทัง้ 2 กรรมวิธีมีอัตราการระบาดของโรคลดลงในปี 2555 เน่ืองจากกรรมวิธีปรับปรุงมีการป้องกันก าจัดโรค      
โคนเน่าขาดโดยการใช้สารคลุกเมล็ด และพ่นสารเคมีป้องกันก าจดัโรค เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคถึงระดบั
เศรษฐกิจ เช่นเดียวกับกรรมวิธีเกษตรกร แต่กรรมวิธีเกษตรกร ในขัน้ตอนการปลูก ไม่มีการใช้สารคลุกเมล็ด
(Table 7) 
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7. การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกถั่ วลิสงของเกษตรกร จากการสมัภาษณ์เกษตรกร 10 ราย ใน 
10 หวัข้อเทคโนโลยี พบวา่ เทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงของกรมวิชาการเกษตรท่ีเกษตรกรยอมรับ 100 เปอร์เซน็ต์
มี 7 เทคโนโลยี ได้แก่ ถัว่ลิสงพนัธุ์ขอนแก่น 6 คลกุเมลด็ด้วยเชือ้ไรโซเบียม การไถกลบตอซงัข้าว การใช้โดโลไมท์
ปรับสภาพดิน การใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัโรคเน่าขาด การใสปุ่๋ ยเคมีและก าจดัวชัพืชเมื่ออาย ุ30 – 40 วนั ตาก
ถัว่บนวสัดรุอง ส าหรับอตัราเมล็ดพนัธุ์ท่ีแนะน าปลกู 20 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรกรยอมรับ 70 เปอร์เซ็นต์ การ
พลิกกลบักองถัว่วนัละ 2 – 3 ครัง้ เกษตรกรกรยอมรับ 60 เปอร์เซน็ต์  (Table 8) 
 

สรุปผลการวิจัย 
การทดสอบและพฒันาเทคโนโลยีการผลติถัว่ลิสงในพืน้ท่ีจงัหวดับรีุรัมย์ ในเขตพืน้ท่ีชลประทาน พบวา่ 

กรรมวิธีปรับปรุง คือ ปลูกถั่วลิสงพันธุ์ เมล็ดโตขอนแก่น 6 มีการป้องกันก าจัดโรคโคนเน่าขาดและปรับใช้
เทคโนโลยีการผลิตอย่างถกูต้องและเหมาะสมตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ท าให้ได้ผลผลิตสงู และได้
ผลตอบแทนสงูกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร  เป็นท่ียอมรับของเกษตรกร และผลผลิตเป็นท่ีต้องการของพ่อค้าและ
ผู้บริโภค  ท าให้ไมเ่พียงพอต่อความต้องการของตลาด การปลกูถัว่ลิสงในเขตชลประทานนอกจากเพ่ิมรายได้ให้
เกษตรกร เป็นพืชบ ารุงดิน ผลตอบแทนท่ีได้คุ้มค่ากบัการลงทนุมากกว่าการผลิตข้าวนาปรัง ดงันัน้ในปี 2555 – 
2556 จงึได้ท าการขยายผลการทดสอบในพืน้ท่ีการผลิตเขตโครงการพฒันาระบบบริหารจดัการน า้เพ่ือการเกษตร 
จงัหวดับรีุรัมย์ จ านวน 2 พืน้ท่ี รวม 100 ไร่  
 

กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคณุ เกษตรกรผู้ ร่วมงานทดสอบทกุท่าน หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอ

ล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย์ ศนูย์วิจยัพืชไร่ขอนแก่น ท่ีให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนบัสนนุงานทดสอบใน
ครัง้นี ้ขอขอบคุณโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน า้เพ่ือการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ท่ีสนับสนุน
งบประมาณในการขยายผล 
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Table 1 Chemical properties of soil at the peanut testing sites in irrigated areas of Lamplaimas 
district, Buriram province. In  2011- 2012. 

 

Farmers pH % OM % N 
Avai.P 
mg/kg 

Exch.K 
mg/kg 

1  Mr. Sittipong Boothai 
2  Mrs. Pramol Solawong 
3  Mrs. Boonta Rincampa 
4  Mrs. Nong Singnam 
5  Mr. Jacharat Chamnanpana 
6  Mr. Man Solawong 
7  Mrs. Thurien Jawjek 
8  Mr. Veelai Patchimchat 
9  Mrs. Pagamas Pim-in 
10  Mrs. Pikul Sukna 

4.57 
5.43 
5.11 
4.77 
4.78 
4.88 
4.60 
4.74 
4.95 
4.35 

1.97 
1.80 
2.10 
1.87 
1.70 
1.22 
1.78 
1.94 
1.58 
2.22 

0.08 
0.08 
0.09 
0.08 
0.07 
0.06 
0.07 
0.08 
0.08 
0.10 

2.66 
6.72 
4.01 
1.15 
0.92 
2.01 
3.49 
10.17 
1.08 
12.53 

18.50 
8.50 
25.00 
37.00 
25.00 
25.00 
32.00 
26.50 
30.00 
52.50 

Average 4.82 1.82 0.08 4.47 28.00 

 
Table 2 Dry pod yield (kg/rai) of peanut from improved method compare with farmer method in 

irrigatedpaddy-peanut cropping system area, Lamplaimas district, Buriram province. 
 

Farmers 
improved method  farmer method %Average 

2011 2012 Average  2011 2012 Average difference 
1  Mr. Sittipong Boothai 
2  Mrs. Pramol Solawong 
3  Mrs. Boonta Rincampa 
4  Mrs. Nong Singnam 
5Mr.Jacharat hamnanpana 
6  Mr. Man Solawong 
7  Mrs. Thurien Jawjek 
8  Mr. Veelai Patchimchat 
9  Mrs. Pagamas Pim-in 
10  Mrs. Pikul Sukna 

353 
355 
355 
364 
313 
320 
338 
352 
352 
302 

355 
429 
422 
429 
419 
404 
409 
404 
410 
413 

354 
392 
389 
397 
366 
362 
374 
378 
381 
358 

 230 
257 
236 
300 
257 
213 
254 
236 
211 
190 

250 
252 
215 
271 
260 
232 
216 
250 
209 
205 

240 
255 
226 
286 
259 
223 
235 
243 
210 
198 

32.2 
35.1 
42.0 
28.0 
29.4 
38.5 
37.1 
35.7 
44.9 
44.8 

Average 340 409 375  238 236 237 36.7 
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Table 3 Investment cost (bath/rai) of peanut grown at rice-peanut irrigated areas of 
Lamplaimas district, Buriram province 

 

 
Farmers 

improved method  farmer method % Average 
2011 2012 Average  2011 2012 Average difference 

1  Mr. Sittipong Boothai 
2  Mrs. Pramol Solawong 
3  Mrs. Boonta Rincampa 
4  Mrs. Nong Singnam 
5  Mr.Jacharat hamnanpana 
6  Mr. Man Solawong 
7  Mrs. Thurien Jawjek 
8  Mr. Veelai Patchimchat 
9  Mrs. PagamasPim-in 
10  Mrs. PikulSukna 

5,158 
5,142 
5,158 
5,230 
5,030 
5,054 
5,082 
5,138 
5,126 
4,994 

5,118 
5,286 
5,634 
5,702 
5,740 
5,614 
5,510 
5,174 
5,486 
5,470 

5,138 
5,214 
5,396 
5,466 
5,385 
5,334 
5,296 
5,156 
5,306 
5,232 

 4,716 
4,728 
4,732 
4,900 
4,836 
4,680 
3,848 
3,808 
3,860 
3,692 

3,638 
4,038 
4,378 
4,482 
4,490 
4,262 
3,938 
3,458 
3,830 
3,836 

4,177 
4,383 
4,555 
4,691 
4,663 
4,471 
3,893 
3,633 
3,845 
3,764 

18.7 
15.9 
15.6 
14.2 
13.4 
16.2 
26.5 
29.5 
27.5 
28.1 

Average 5,111 5,473 5,292   4,380 4,035 4,208 20.5 
 

Table 4 Income (bath/rai) of peanut grown at rice-peanut irrigated areas of Lamplaimas 
district, Buriram province.  

 

 
Farmers 

improved method  farmer method 
% 

Average 
2011 2012 Average  2011 2012 Average difference 

1  Mr. Sittipong Boothai 
2  Mrs. Pramol Solawong 
3  Mrs. Boonta Rincampa 
4  Mrs. Nong Singnam 
5 Mr. Jacharat Chamnanpana 
6  Mr. Man Solawong 
7  Mrs. Thurien Jawjek 
8  Mr. Veelai Patchimchat 
9  Mrs. Pagamas Pim-in 
10  Mrs. Pikul Sukna 

12,355 
12,425 
12,425 
12,740 
10,955 
11,200 
11,830 
12,320 
12,320 
10,570 

15,975 
19,305 
18,990 
19,305 
18,855 
18,180 
18,405 
18,180 
18,450 
18,585 

14,165 
15,865 
15,708 
16,023 
14,905 
14,690 
15,118 
15,250 
15,385 
14,578 

 8,050 
8,995 
8,260 

10,500 
8,995 
7,455 
8,890 
8,260 
8,385 
6,650 

8,750 
8,820 
7,525 
9,485 
9,100 
8,120 
7,560 
8,750 
7,315 
7,175 

8,400 
8,908 
7,893 
9,993 
9,048 
7,788 
8,225 
8,505 
7,850 
6,913 

40.7 
43.9 
49.8 
37.6 
39.3 
47.0 
45.6 
44.2 
49.0 
52.6 

Average 11,914 18,423 15,169  8,444 8,260 8,352 44.9 
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Table 5 Net profit (bath/rai) of peanut grown at rice-peanut irrigated areas of Lamplaimas 
district, Buriram province. 

 

Farmers 
improved method  farmer method 

% 
Average 

2011 2012 Average  2011 2012 Average difference 
1  Mr. Sittipong Boothai 
2  Mrs. Pramol Solawong 
3  Mrs. Boonta Rincampa 
4  Mrs. Nong Singnam 
5 Mr. Jacharat Chamnanpana 
6  Mr. Man Solawong 
7  Mrs. Thurien Jawjek 
8  Mr. Veelai Patchimchat 
9  Mrs. Pagamas Pim-in 
10  Mrs. Pikul Sukna 

7,197 
7,283 
7,267 
7,510 
5,925 
6,146 
6,748 
7,182 
7,194 
5,576 

10,857 
14,019 
13,356 
13,603 
13,115 
12,566 
12,895 
13,006 
12,964 
13,115 

   9,027 
10,651 
10,312 
10,557 
 9,520 
 9,356 
 9,822 
10,094 
10,079 
   9,346 

 3,334 
4,267 
3,528 
5,600 
4,159 
2,775 
5,042 
4,452 
3,525 
2,958 

5,112 
4,782 
3,147 
5,003 
4,610 
3,858 
3,622 
5,292 
3,485 
3,339 

4,223 
4,525 
3,338 
5,302 
4,385 
3,317 
4,332 
4,872 
3,505 
3,149 

53.2 
57.5 
67.6 
49.8 
53.9 
64.6 
55.9 
51.7 
65.2 
66.3 

Average 6,803 12,950  9,876     3,964 4,225 4,095 58.5 

 
Table 6 BCR ratio of peanut grown at rice-peanut irrigated areas of Lamplaimas district,  

Buriram province. 
 

 
Farmers 

improved method  farmer method 
% 

Average 
2011 2012 Average  2011 2012 Average difference 

1  Mr. Sittipong Boothai 
2  Mrs. Pramol Solawong 
3  Mrs. Boonta Rincampa 
4  Mrs. Nong Singnam 
5  Mr. Jacharat Chamnanpana 
6  Mr. Man Solawong 
7  Mrs. Thurien Jawjek 
8  Mr. Veelai Patchimchat 
9  Mrs. Pagamas Pim-in 
10  Mrs. Pikul Sukna 

2.40 
2.42 
2.41 
2.44 
2.18 
2.22 
2.33 
2.40 
2.40 
2.12 

3.12 
3.65 
3.37 
3.39 
3.28 
3.24 
3.34 
3.51 
3.36 
3.40 

2.76 
3.04 
2.89 
2.92 
2.73 
2.73 
2.84 
2.96 
2.88 
2.76 

 1.71 
1.90 
1.75 
2.14 
1.86 
1.59 
2.31 
2.17 
1.91 
1.80 

2.41 
2.18 
1.72 
2.12 
2.03 
1.91 
1.92 
2.53 
1.91 
1.87 

2.06 
2.04 
1.74 
2.13 
1.95 
1.75 
2.12 
2.35 
1.91 
1.84 

25.4 
32.8 
40.0 
26.9 
28.8 
35.9 
25.4 
20.5 
33.7 
33.5 

Average 2.33 3.37 2.85  1.91 2.06 1.99 30.3 
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Table 7  Level and % damage of crown rot (Aspergillus niger) of peanut grown at rice-peanut 
irrigated areas of Lamplaimas district, Buriram province. 

 

 
Farmers 

improved method*  farmer method* 
2011 

(level,%) 
2012 

(level,%) 
Average 
(level,%) 

 2011 
(level,%) 

2012 
(level,%) 

Average 
(level,%) 

1  Mr. Sittipong Boothai 
2  Mrs. Pramol Solawong 
3  Mrs. Boonta Rincampa 
4  Mrs. Nong Singnam 
5 Mr. Jacharat Chamnanpana 
6  Mr. Man Solawong 
7  Mrs. Thurien Jawjek 
8  Mr. Veelai Patchimchat 
9  Mrs. Pagamas Pim-in 
10  Mrs. PikulSukna 

1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
2,30 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
2,30 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,10 
0,0 
1,10 
1,10 

0.5,5 
0.5,5 
0.5,5 
0.5,5 
1,15 
0.5,5 
1,10 
0.5,5 
1,10 

1.5,20 

 2,25 
2,30 
2,35 
2,25 
2,30 
2,35 
2,25 
2,40 
2,35 
2,45 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

2,20 
0,0 

2,20 
2,20 

1,12.5 
1,15 

1,17.5 
1,12.5 
1,15 

1,17.5 
2,22.5 
1,20 

2,27.5 
2,32.5 

Average 1.4,14 0.3,3 0.8,9  2,33 0.6,6 1.3,19.3 

* Level and % damage of crown rot 
Level 1 = General equilibrium position (% infection 1–19), Level 2  = Economic Threshold (% infection 20-49) 
Level 3  = Economic Injury Level (EIL)   (% infection 50) 
Level 4  = Danger highly (% infection 51 – 100 ) 
 

Table 8  The farmers accepted recommended technologies of DOA at rice-peanut irrigated 
areas of Lamplaimas district, Buriram province. 

 

technologies % accepted 

Variety KhonKaen 6 

Seed 20 kg/rai 
Rhizobium inoculation 

Rice straw plowing 

Liming 

Crown rot control 
Fertilization and  weed  protection 30-40 days after emergence 

Pod drying 

Reverse a pile of pod  2-3 times/day 

100 
  70 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
  60 
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ภาพที่ 1 เมลด็ถัว่ลิสงพนัธุ์ขอนแก่น 6 ในกรรมวิธีปรับปรุง 
ท่ีมา : สทุธิดา (2557) 

 

 
 

ภาพที่ 2 พนัธุ์ขอนแกน่ 6 ในกรรมวิธีปรับปรุง (บน) และ พนัธุ์ไทนาน 9 ในกรรมวิธีเกษตรกร (ลา่ง) 
ท่ีมา : สทุธิดา (2557) 

 
เอกสารอ้างองิ 

ทกัษิณา  ศนัสยะวิชยั. 2555. เทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง. ผลงานวิจยัการปรับปรุงพนัธุ์ถัว่ลิสงและการเลือก
ผลิตให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ี. เอกสารประกอบการประชมุโครงการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง
เฉพาะพืน้ท่ี ปี 2556. วนัท่ี 22-23 พฤศจิกายน 2555 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 จงัหวดั
ขอนแก่น.  13 หน้า. 
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ทิตยา  ประเสริฐกลุ. 2553. พนัธุ์ถัว่ลิสง.หน้า 130 – 139. ใน : เอกสารประกอบการบรรยายในการฝึกอบรม 
หลกัสตูร การตรวจสอบพนัธุ์ปนในแปลงผลิตเมลด็พนัธุ์หลกัพืชไร่ตระกลูถัว่. วนัท่ี  29 – 30 มิถุนายน 
2553 ศนูย์วิจยัพืชไร่ขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น . 

วฒิุศกัด์ิ  บุตรธน ู  มณเฑียร  โสมภีร์ และ ธนิต  โสภโณดร . 2538. ปฏิกิริยาของถัว่ลิสงบางสายพนัธุ์ตอ่โรค
โคนเน่าขาดท่ีเกิดจากเชือ้รา Aspergillusniger. หน้า 180 – 187. ใน : รายงานผลการวิจยัปี 2538 
ศนูย์วิจยัพืชไร่ขอนแก่น (เล่มท่ี 1) ถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และพืชไร่อื่นๆ สถาบนัวิจยัพืชไร่ กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

วฒิุศกัด์ิ  บุตรธน.ู 2554.  โรคของถัว่ลิสงท่ีส าคญัและการป้องกนัก าจดั. หน้า 72 – 97. เอกสารประกอบการ
บรรยายในการฝึกอบรมหลกัสตูร การใช้เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตถัว่เหลือง ถัว่เขียวและถัว่ลิสง. 
วนัท่ี  21 – 22 กรกฎาคม 2554  ณ. ศนูย์วิจยัพืชไร่ชยันาท จงัหวดัชยันาท.. 

สมจินตนา ทมุแสน. 2555. ผลงานวิจยัการปรับปรุงพนัธุ์ถัว่ลิสงและการเลือกผลิตให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ี.  
เอกสารประกอบการประชมุโครงการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงเฉพาะพืน้ท่ีปี 2556.                   
วนัท่ี 22 – 23 พฤศจิกายน 2555 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 จงัหวดัขอนแก่น. 7 หน้า. 

Giller, K.E., P.T.C.Nambiar, B. SrinivasaRao, P.J. Dart and J.M.Day. 1987. Acomparisonof nitrogen 
fixation in genotype of groundnut (Arachishypogaea L.)usingN-isotope dilution.Biol. Fertil.Soil  
: 23-25. 
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ค าชีแ้จงการจัดท าต้นฉบับวารสารเกษตรราชพฤกษ์ 
 
การลงตีพิมพ์ 

1. ให้สิทธ์ิการพิจารณาลงพิมพ์เป็นอนัดบัต้นแก่สมาชิกวารสารเกษตรราชพฤกษ์ 
2. เร่ืองท่ีจะลงพิมพ์อาจเป็นรายงานการวิจยั และบทความปริทศัน์ ท่ีประโยชน์ต่อวงการเกษตร 
3. ต้นฉบบัต้องมีเนือ้เร่ืองท่ีสมบรูณ์ในฉบบั ผู้ติดต่อต้องมีสว่นร่วมในผลงานท่ีจะลงตีพิมพ์ 

 
การเตรียมต้นฉบับ 
 ต้นฉบับจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได้ พิมพ์บนกระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Word ระยะห่างจากขอบกระดาษซ้าย 1.25 นิว้ ขวา 1 นิว้ บน 1.25 นิว้ ล่าง 1 นิว้อักษร Cordia ขนาด 15 
พ้อยซ์ และใส่หมายเลขหน้าก ากับไว้  ความยาว  7 – 12 หน้าจดัเตรียมส่งมา 1 ชุด พร้อมไฟล์ต้นฉบับลงบน
แผ่น CD ข้อมลู  
 
การล าดับเร่ืองควรเรียงดังนี ้
 1. หน้าแรก (หน้าน าภาษาไทย) เสร็จแล้วจึง ตามด้วยหน้าท่ี 2 (หน้าน าภาษาอังกฤษ) ซึ่งมี
โครงสร้างคล้ายกนั ประกอบด้วย 

1.1 ชื่อเร่ือง (Title) ช่ือเร่ืองควรสัน้ กะทดัรัด สื่อความหมายได้ชดัเจนและสอดคล้องกบัเนือ้หา
ในเร่ือง ควรหลีกเลี่ยงการใสว่ลีที่ไมจ่ าเป็นเช่น “การศกึษา”หรือ “การสงัเกต” หรือ “การทดลอง...” 

1.2 ช่ือผู้เขียน (Authors) ระบุช่ือของผู้ เขียนให้ครบ พร้อมเลขยกก าลงับ่งบอกสถานท่ีท างาน 
และผู้ เขียนท่ีให้การติดต่อ (Corresponding author) ให้ก ากับด้วยเคร่ืองหมายดอกจัน พร้อม หมายเลข
โทรศพัท์ โทรสาร และ/หรือ e-mail address ให้ชดัเจนเพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อ 

1.3 บทคัดย่อ (Abstract) บทความท่ีเป็นงานวิจยั และปริทศัน์ให้เขียนรูปบทคดัย่อเชิงโครงสร้าง 
(Structured abstract) ประกอบด้วย : วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย  ผลการวิจัยและวิจารณ์  สรุปผลการวิจัย  
กิตติกรรมประกาศ  (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิงให้ครอบคลุมสาระส าคัญของเร่ือง ภาษาไทยไม่ควรเกิน 300 ค า 
ภาษาองักฤษไมค่วรเกิน 120 ค า 

1.4 ค าส าคัญ (Keywords) ใสไ่ว้ท้ายบทคดัย่อ จ านวน 3 – 5 ค า 
2.  หน้าต่อ ๆ ไป ประกอบด้วยหวัข้อต่อไปนี ้โดยพมิพ์ตดิต่อกันตามล าดับ   

2.1 บทน า (Introduction) อธิบายถึงท่ีมาและความส าคัญของปัญหาโดยมีข้อมูลท่ีเพียงพอ
ส าหรับให้ผู้ อ่านเข้าใจและแปรผลทางการศึกษาได้ และต้องทบทวนวรรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเฉพาะส่วนท่ีมี
ความส าคญัเท่านัน้ และต้องระบเุหตผุลสมมตุิฐานและวตัถปุระสงค์ของการศกึษาให้ชดัเจน   

2.2  วิ ธีด าเนินการวิ จัย (Materials and methods) อธิบายการออกแบบการศึกษาหรือ              
การทดลอง (Study or experimental design) มีรายละเอียดเพียงพอท่ีผู้อื่นสามารถท าตามได้ ถ้าเป็นวิธีการท่ี
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คิดค้นขึน้ใหม่ควรอธิบายโดยละเอียด แต่ถ้าเป็นวิธีการท่ีทราบกันอยู่แล้วและมีผู้ เคยตีพิมพ์มาก่อน ไม่ต้อง
อธิบายซ า้ แต่ควรเขียนแบบอ้างอิงและอธิบายเฉพาะส่วนท่ีดัดแปลงเพ่ิมเติม พร้อมทัง้ระบุแหล่งท่ีมาของ
สารเคมี และวิธีวิเคราะห์ผลการศึกษาทางสถิติ ซึ่งรวมถึงการสรุปข้อมลู วิธีการทดสอบสมมตุิฐาน และระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 

2.3  ผลการวิจัย (Results) ควรรายงานทางการศึกษาตามล าดับหัวข้อท่ีอยู่ในการออกแบบ
การศึกษา อย่างชัดเจน ดูได้ง่าย ถ้าผลไม่ซับซ้อน ไม่มีตัวเลขมาก ให้บรรยายเป็นร้อยแก้ว ถ้ามีตัวเลขเป็น      
ตวัแปรมาก ควรใช้ตาราง กราฟ หรือแผนภมูิโดยไมต้่องอธิบายตวัเลขซ า้อีกในเนือ้เร่ือง ยกเว้นข้อมลูส าคญั 

2.4 วิจารณ์ผลการวิจัย (Discussion) เน้นในประเด็นหรือมุมมองท่ีใหม่และส าคัญของ
การศึกษา ไม่ต้องอธิบายข้อมูลในรายละเอียดซ า้ในส่วนบทน า วสัดุอุปกรณ์และวิธีการ ส าหรับการศึกษาท่ี
เป็นการทดลอง การอภิปรายอาจเร่ิมท่ีการสรุปสัน้ๆ ในประเด็นหลักท่ีค้นพบ ให้อธิบายกลไก เหตุผล และ
ตรรกะส าหรับท่ีค้นพบ เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างกับการศกึษาอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ระบุข้อจ ากดัทาง
การศึกษา วิจารณ์ผลท่ีไม่ตรงตามท่ีคาดหวังอย่างไม่ปิดบัง และระบุความส าคัญของสิ่งท่ีค้นพบกับการ
ศกึษาวิจยัตอ่ไปในอนาคต 

2.5 สรุปผลการวิจัย (Conclusion) ผลท่ีได้ตรงตามวตัถุประสงค์ของการศกึษาหรือไม ่หลีกเลี่ยง
การใช้ข้อความสรุปท่ีไม่มีคณุภาพ เพราะข้อมลูท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอท่ีจะสรุปได้แบบนัน้ ควรเขียนอย่างย่อๆ โดย
กลา่วถงึผลสรุปท่ีได้จากการศกึษาทดลอง และคณุคา่ของงาน เพ่ือผู้อา่นจะได้เข้าใจง่ายขึน้ 

2.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เป็นส่วนท่ีให้ระบุช่ือบุคคลท่ีมีส่วนร่วมใน
งานวิจยัแต่มีคณุสมบตัิการเป็นผู้ เขียนไม่ครบถ้วน สามารถระบเุป็นผู้ให้การสนบัสนุน (Contributors) และอาจ
ระบุหน้าท่ีในการให้การสนบัสนุน ตวัอย่างเช่น ผู้ ให้ความช่วยเหลือเฉพาะงานด้านเทคนิค ผู้ ให้ความช่วยเหลือ
ในการเขียน และหวัหน้างานท่ีให้การสนบัสนุน นอกจากนีผู้้ เขียนต้องระบุแหล่งทุนทัง้หมดท่ีให้การสนบัสนุน
ไว้ในสว่นนีด้้วย 

2.7  เอกสารอ้างอิง (References) ควรเป็นบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการประเภทมี
ผู้ ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา (peer-reviewed journals) การอ้างอิงเอกสารทางวิชาการในรูปแบบอื่นควร
หลีกเลี่ยง ยกเว้นในกรณีท่ีมีความจ าเป็นย่ิงการเขียนอ้างอิงเอกสารในบทความทางวิชาการทุกประเภท
จ าเป็นต้องมีการอ้างอิงทัง้ 2 สว่น คือ สว่นเนือ้เร่ือง และสว่นท้ายเร่ือง 
   1) การอ้างอิงส่วนเนือ้เร่ือง (In-text citations)การอ้างอิงในเนือ้เร่ืองใช้ระบบ ช่ือ – ปี เช่น 
ด ารง และจรัส (2541) รายงานว่า .....หรือ....(ด ารง  และจรัส,2542) กรณีท่ีมีผู้ เขียน 3 คน ขึน้ไป  ให้ใช้ช่ือคน
แรก  ตามด้วย “และคณะ (et al.,)” ส าหรับช่ือคนไทยจากเอกสารภาษาไทยให้ใช้ช่ือตวัแทนช่ือสกลุ 

   2) การอ้างอิงส่วนท้ายเร่ือง (Reference citations) การอ้างอิงส่วนท้ายเร่ืองให้เรียงล าดบั
เอกสารภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ และเรียงตามล าดบัอกัษรและสระของช่ือผู้แต่ง กรณีผู้ เขียนคนเดียวกนัให้
เรียงตามปี การพิมพ์ช่ือวารสารท่ีเป็นภาษาองักฤษให้ใช้ช่ือย่อเท่านัน้ 
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ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างองิ 
 1. วารสาร (Standard journals)  
เจริญศกัด์ิ โรจน์ฤทธ์ิพิเชษฐ์, วิจารณ์ วิชชกิุจ, บญัญติั แหวนแก้ว และ ประภาส ช่างเหลก็. 2547. ปัญหา      

การผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 35(3-4) : 115 – 120. 
Shternshis, M., Tomilova, O., Shpatova, T. and Soytong, K. 2005. Evaluation of Ketomium-

Mycofungicide on Siverian Isolates of Phytopathogenic  Fungi. J. Agr. Tech. 1(2) : 247 – 253. 
2. หนังสือ (Books) 

มกุดา สขุสวสัด์ิ. 2543. ปุ๋ ยและการใช้ปุ๋ ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครัง้ท่ี 1. โอเดียนสโตร์ : กรุงเทพฯ. 
327 หน้า. 

Steel, R.G.D., Torrie, J.H. and Dickie, D.A. 1997.Principles and Procedures of Atatistic-Abiometric 
Approach.3rdedition. McGraw-Hill Publishing: Toronto. 527 pp. 
3. รายงานการประชุม  (Conferences)  

ณวรรณพร จิรารัตน์, สมกิจ อนะวชักลุ, ปิยศกัด์ิ ตงวิริยะกลุ และ สมบติั พบเจริญสวสัด์ิ. 2550. ผลของ      
การเสริมดอกปีบในอาหารสกุรขุนตอ่สมรรถภาพการผลิตและคณุภาพซาก. การประชมุทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ท่ี 45. 30 มกราคม – 2 กุมภาพนัธ์. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
กรุงเทพฯ. 308 – 314 น. 

Yamagishi, Y., Mitamura, H., Arai, N., Mitsunaga, Y., Kawabata, Y., Khachapicha, M. and  
Viputhanumas, T. 2005. Feeding habits of atchery-reared  young Mekong giant catfish in fish  
pond and Mae Peum reservoir. Proceedings of the 2ndInternationak Symposium on  
SEASTAR2000  and  Asian  Bio-Logging Science (The 6thSEASTAR2000 Workshop). N. Arai  
(Ed.), Kyoto University. Kyoto,  Japan.  Pp. 17 – 22. 

 4. รายงานการวิจัย (Research Report) 
สิทธิศกัด์ิ ค าผา, รังสรรค์ สิงหเลิศ, สภุทัตรา มอญขาม, กรุง วิลาชยั, วนัทนีย์ พลวิเศษ และ นภดล สมผล.  

การเปรียบเทียบระดบัโปรตีนในอาหารข้นร่วมกบัระดบัการเสริมยเูรียหมกัในข้าวโพดต่อผลผลิต
น า้นมในโครีดนม [ไมไ่ด้ตีพิมพ์]. รายงานการวิจยั  ได้รับทนุอดุหนนุการวิจยัจากสถาบนัวิจยัและ
พฒันา, มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 5. วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
กญัชลิกา รัตนเชิดฉาย. 2548. การใช้เชือ้ราต่อต้านและชีวผลิตภณัฑ์ในการควบคมุการเกิดโรคแอนแทรคโนส

ของวนิลา. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการศตัรูพืช บณัฑิต
วิทยาลยั สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบงั. 
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Ratanacherdchai,K. 2010 Induced plant immunity of chilli anthracnose in organic crop production. 
Ph.D. Dissertation in Biotechnology in Plant Pathology, International College, King Mongkut’s 
Institute of Technology Ladkrabang. 

 6. เร่ืองตีพมิพ์ในหนังสือพิมพ์  
หมอยาสมนุไพรชาวบ้าน. 2537. กระชายด า. มติชน. 13 กมุภาพนัธ์ 2553. หน้า 17. 
 7. แผ่นพับและแผ่นใบปลิว  
ทิพย์วดี อรรถธรรม. 2536. แมลงท่ีช่วยผสมเกสร. โรงพิมพ์ชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย : 

กรุงเทพฯ. (แผ่นใบปลิว). 
8. อนิเตอร์เน็ต 

จรุงสิทธ์ิ ลิ่มศิลา และ อจัฉรา ลิ่มศิลา. 2547. มนัส าปะหลงั. (สืบค้นเม่ือ 8 มกราคม 2554) ,จาก URL: 
http://www.thaienv.com/content/view/698/40/. 

Rode, L.M. 2008.Maintaining a Healthy Rumen-An Overview [online].[Accessed August 5, 2009]. 
Available from: URL: http://www.wcds.afns.ualberta.ca/Proceedings/2000/Chapter10.htm. 

การเขียนค าบรรยายประกอบตาราง 
 ตารางประกอบด้วย ล าดับท่ีและช่ือของตารางอยู่ด้านบน ให้พิมพ์ตารางโดยใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาองักฤษก็ได้ โดยพิมพ์ค าว่า “ตารางท่ี 1” หรือ “Table 1” ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ตารางท่ีมีความ
ยาวมากไม่สามารถพิมพ์ให้สิน้สดุในหน้าเดียวได้ให้พิมพ์ส่วนท่ีเหลือในหน้าถัดใบ ทัง้นีจ้ะต้องมีล าดบัท่ีและ
ช่ือตารางทุกหน้า และพิมพ์ค าว่า (ต่อ) หรือ (Cont.) ไว้ในวงเล็บต่อท้ายช่ือของตารางด้วย ตารางท่ีมีความ
กว้างเกินกว่าท่ีจะบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ อ่านย่อส่วนลงได้แต่ให้มีขนาดท่ีสามารถอ่านได้ชดัเจน ตาราง
ต้องไมม่ีเส้นแนวตัง้การอ้างอิงแหล่งท่ีมาของตาราง ให้พิมพ์ใต้ตาราง ใช้ค าวา่ “ท่ีมา :” 
 
การเขียนค าบรรยายประกอบรูปภาพ 
 ภาพ หมายถึง รูปภาพ (Pictures) ภาพถ่าย (Photographs) แผนภูมิ  (Charts) แผนท่ี  (Maps) 
แผนภาพ (Diagrams) และกราฟ (Graphs) ซึง่จะต้องมีความชดัเจนโดยใช้ค าว่า “ภาพท่ี 1” หรือ “Fig. 1” แล้ว
ตามด้วยค าอธิบายภาพ มีการอ้างอิงท่ีมาของภาพไว้ใต้ภาพนัน้ๆ ใช้วา่ “ท่ีมา :”  
 
การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific names) และค าที่เป็นภาษาละตนิ 
 การพิมพ์ช่ือวิทยาศาสตร์ของจลุชีพ พืช หรือสตัว์ ให้พิมพ์ด้วยตงัเอนหรือการขีดเส้นใต้ ส าหรับพิมพ์
ค าท่ีเป็นภาษาละติน ได้แก่ in vivo, in vitro, Ad libitumและ et al.ให้พิมพ์ด้วยตวัเอง 
 

 

 

http://www.thaienv.com/content/view/698/40/
http://www.wcds.afns.ualberta.ca/Proceedings/2000/Chapter10.htm
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การเขียนค าย่อ 

                                     ภาษาไทย                           ภาษาอังกฤษ 

ปริมาณ                                  µl  มล. ลติร                                  µl ml L 

ความยาว                               µm  มม. ซม. ม. กม.                  µm mm. cm. m. km 

พืน้ที่ซม2 ม2 กม2cm2 m2 km2 ha 

น า้หนกั                                  µg  มก. ก. กก.                              µg mg  g  kg 

ความเข้มข้น(Molar)                  M                                      M 

อณุหภมูิ 

   -องศาเซลเซียส                     °ซ  °C °C 

    -องศาฟาเรนไฮต์                 °ฟ  °F °F 

เวลา                                     วินาที  นาที  ซม.                             Sec  min  hr  hrs 

ร้อยละ เปอร์เซ็นต์                  %                                                  % 

ตอ่ (per)                                .... / .....                                 ....-1 

สว่นในล้านสว่น (Part per million)     ppm                                    ppm 

อื่นๆ                                       Fig.  Figs. 

  

เงื่อนไขการรับตีพิมพ์   
ต้นฉบับบทความปริทัศน์และบทความวิจัยท่ีส่งมาต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน  

และต้องไม่อยู่ในช่วงเวลาของการรอพิจารณาการตีพิมพ์จากวารสารอื่นอยู่  เมื่อต้นฉบบัผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวฒิุ  (Peer Review) เฉพาะสาขาแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะติดต่อกลบัพร้อมส่งเอกสารการแก้ไข
ไปให้ผู้ เขียน สว่นการแก้ไข เป็นสิทธิของผู้ เขียน แตก่องบรรณาธิการสงวนสิทธ์ิในการตีพิมพ์เฉพาะท่ีผ่านความ
เห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเท่านัน้ ส าหรับผู้ ท่ีได้รับการตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการ
จะมอบวารสารเกษตรราชพฤกษ์ ฉบบัดงักลา่วให้ 1 เลม่  

 
การส่งต้นฉบับ   

การส่งต้นฉบบัมายงัเลขานกุาร   ให้สง่ทาง e-mail : Agriculture_bru@hotmail.com 
 1.  ต้นฉบบั (เอกสาร) จดัพิมพ์แบบหน้าเดียว ตามรูปแบบท่ีกลา่วไปข้างต้น จ านวน 1 ชดุ 
 2.  รายละเอียดการติดต่อ  ประกอบด้วยช่ือ – นามสกุล  สถานท่ีติดตอ่ทางไปรษณีย์  หมายเลข
โทรศพัท์ท่ีติดต่อได้สะดวก และ e – mail 

mailto:Agriculture_bru@hotmail.com
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 3.  หนงัสือน าสง่ เพ่ือใช้เป็นเอกสารหลกัฐานประกอบในการสง่ตีพิมพ์ 1 ฉบบั สง่มาท่ี เลขานุการ 
หรือ บรรณาธิการวารสารเกษตรราชพฤกษ์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
439 ถนนจิระ  อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์31000  

การติดต่อ  
กองบรรณาธิการ  : ผศ.น.สพ.ดร.ด ารง    กิตติชยัศรี E-mail : Damrongkit1@gmail.com.   

โทร.  089-6296565 
 เลขานกุาร :  อาจารย์ ดร.วนิดา  วฒันพายพักลุ   E-mail : wanida3403@hotmail.com.   

โทร 044 – 617426 มือถือ 089-6296776 
 ประชาสมัพนัธ์ : อาจารย์โชติ ราชวิชา 
 
การรับสมัครสมาชกิ คา่สมคัร ปีละ  150 บาท 
วารสารเกษตรราชพฤกษ์ : ก าหนดออกปีละ 2 ครัง้ (มกราคม – มิถนุายน และกรกฎาคม – ธนัวาคม)  
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