
วารสารผลิตกรรมการเกษตร
ป�ที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม�โจ�
63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
อีเมล japmju@gmail.com 
เว็บไซต http://jap.mju.ac.th
โทรศัพท +66 5387 3618 
โทรสาร +66 5387 3628

6.4 ขนาดตัดสําเร็จ 180 x 260 mm. 378.4 x 272 mm.



วารสารผลิตกรรมการเกษตร หรือ Journal of Agricultural Production (JAP) จัดทําโดย
คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแมโจ จงัหวัดเชียงใหม มวีตัถุประสงคเพ่ือการเผยแพรผลงานวจิยั
ดานการเกษตรหรือที่เกี่ยวของกับการเกษตร ของนักศึกษา คณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการทั้งในและ
นอกสถาบัน มกีาํหนดตพีมิพเผยแพร ปละ 3 ฉบบั โดยกําหนดออกในเดอืนเมษายน สงิหาคม และ ธนัวาคม 

ของทุกป

นโยบายการจัดพิมพ
รับบทความวิชาการดานการเกษตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชน นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดานการเกษตร เปนตน ตีพิมพในรูปแบบ บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full length article) 
โดยบทความดงักลาวจะตองไมเคยไดรบัการตีพมิพ หรืออยูระหวางการพิจารณาเพือ่ตีพมิพในวารสารอืน่
มากอน บทความอาจจะเขียนโดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได แตบทคัดยอจะตองมีทั้งสองภาษา 
บทความท่ีตพีมิพในวารสารจะตองสงในรูปแบบการเขียนตามทีก่าํหนด (ดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิในคําแนะนํา
การเตรียมตนฉบับสําหรับตีพิมพ) ทุกบทความที่จะไดรับการตีพิมพ จะทําการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ทาน และเมื่อผานการประเมินแลว กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการ
ตรวจแกไขเรื่องท่ีจะสงพิมพตามที่เห็นสมควร และไมรับพิจารณาตนฉบับที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
การตีพิมพของวารสาร สําหรับผูสนใจบทความสามารถเขาถึงเนื้อหาผลงานตีพิมพไดโดยไมเสียคาใชจาย 
(Open access)

เนื้อหาบทความในวารสารนี้ เปนความคิดเห็นของผูเขียน โดยผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจอาน คณะผูจดัทําไมจาํเปนตองเห็นดวยและมใิชความรบัผิดชอบของคณะผลติกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ

ติดตอสอบถาม
บรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
อีเมล japmju@gmail.com เว็บไซต http://jap.mju.ac.th
โทรศัพท +66 5387 3618 โทรสาร +66 5387 3628

Journal of Agricultural Production
วารสารผลิตกรรมการเกษตร

Internet:
Linardakis, D.K. and B.I. Manois. 2005. Hydroponics culture of strawberries in Perlite. 

Available: http://www.schunder.com/strawberries.html (April 21, 2005.)

Submission
- Via regular mail 3 sets of hard-copy with CD and cover letter 
  (download from website http://jap.mju.ac.th) 

  sent to Editor of the JAP Journal 
  Faculty of Agricultural Production
  Maejo University, T Nongharn, A sansei, Chiang Mai 50290
- Via E-mail attach file and cover letter to japmju@gmail.com

ภาพปก

“งานวันเกษตรแม�โจ� 85 ป� ภูมิป�ญญาแห�งการเกษตร” 
ระหว�างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561

6.4 ขนาดตัดสําเร็จ 180 x 260 mm. 378.4 x 272 mm.



ที่ปรึกษา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ
รองอธิการบดี ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการวิชาการการเกษตร
ศาสตราจารย ดร.สัญชัย จตุรสิทธา

บรรณาธิการอํานวยการ
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองชัย จูวัฒนสําราญ)
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศมาพร แสงยศ)
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พุฒิสรรค เครือคํา)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชินพันธ ธนารุจ
ผูชวยศาสตราจารยพาวิน มะโนชัย

บรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย ดร.ธีรนุช เจริญกิจ

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย ดร.สิริวัฒน วงษศิริ มหาวิทยาลัยแมโจ
ศาสตราจารย ดร.อานัฐ ตันโช มหาวิทยาลัยแมโจ
ศาสตราจารย ดร.ดนัย บุญเกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศาสตราจารย ดร.กมล เลิศรัตน มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองศาสตราจารย ดร.นพมณี โทปุญญานนท มหาวิทยาลัยแมโจ
รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ
รองศาสตราจารย ดร.นคเรศ รงัควัต มหาวิทยาลัยแมโจ
รองศาสตราจารย ดร.ยศ บริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย รัตนชเลศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย ดร.สุรพล เศรษฐบุตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย ดร.ทศพล พรพรหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
รองศาสตราจารย ดร.ชิติ ศรีตนทิพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน มหาวิทยาลัยแมโจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราพร โรจนทินกร มหาวิทยาลัยแมโจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี มหาวิทยาลัยแมโจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะศักดิ์ ชอุมพฤกษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะกรรมการดําเนินงาน
อาจารย ดร.ผานิตย นาขยัน อาจารย ดร.ประนอม ยังคํามั่น
อาจารย ดร.ปยะ พละปญญา นางกนกพร นันทดี
นางอภิชนา วงศวารเตชะ นางสาวเขมินทรา ติ๊บปญญา
นางสาวปาณิศา วงคใส นายอนุศิษฏ บุญทาแดง

วารสารผลิตกรรมการ เกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
P R O D U C T I O N



สวัสดีคะผูอานทุกทาน วารสารฉบับนี้เกิดจากวิสัยทัศนและนโยบายของ คณบดีคณะผลิตกรรม
การเกษตรคนปจจุบนั (ผศ.ดร.เรืองชัย จวูฒันสําราญ) รวมท้ังทานรองคณบดี ฝายวิจยัและบริการวิชาการ 
(ผศ.ดร.พุฒิสรรค เครือคํา) ที่สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการนี้

ฉบบัปฐมฤกษนี ้ทางวารสารไดรบัเกยีรติและความเมตตาอยางสงูจากเจาของบทความทีส่งมาตพีมิพ
ในวารสาร จึงใครจะขอกราบขอบพระคุณเจาของบทความเปนกรณีพิเศษ เนื่องจากเปนท่ีทราบกันดีวา
การตพีมิพผลงานเพือ่เผยแพรในวารสารท่ียงัไมไดรบัการประเมินเพือ่เขาสูระบบมาตรฐานของสํานกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) จะมจีดุประสงคเพยีงแคไดเผยแพรผลงานวจิยัเพยีงอยางเดยีวเทานัน้ 
สวนวัตถุประสงคอื่นยังไมเปนที่ยอมรับ วารสารจะพยายามทุกอยางเพื่อสรางมาตรฐานท่ีดี สําหรับใหมี
คุณสมบัติขอรับประเมินเขาสูมาตรฐานของวารสารไทยตอไปในอนาคต อันจะทําใหผูเขียนสามารถนํา
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรไปใชประโยชนในดานอื่นๆ ตอไปโดยเร็วที่สุด

สําหรับเน้ือหาของบทความในฉบับปฐมฤกษนี้ มีเรื่องที่นาสนใจหลากหลายดานรวมทั้งสิ้นจํานวน 
8 เรื่องดวยกัน ทั้งดานการสงเสริมการเกษตร พืชไร และพืชสวน ทั้งนี้หวังเปนอยางยิ่งวาผูอานจะไดรับ
ความรูไมมากก็นอย และอาจจะสรางแรงจูงใจใหผูอานมีความสนใจท่ีจะสงบทความเขามารวมตีพิมพ
เผยแพรกบัวารสารตอไปในอนาคต ซึง่หากทานผูอานมคีวามสนใจ สามารถศึกษารปูแบบขอกําหนดตางๆ 
ของการเขียนบทความ จากในเลมวารสาร นอกจากนี้ยังสามารถติดตามไดจากเว็บไซต http://jap.mju.
ac.th หรือสอบถามโดยตรงทางอีเมล japmju@gmail.com

เน่ืองจากเปนการจัดทําวารสารฉบับแรกของกองบรรณาธิการ หากมีขอผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน 
ดฉินัในนามของบรรณาธิการวารสาร ยนิดรีบัคาํติชมรวมท้ังขอเสนอแนะจากทานผูมคีวามเมตตาทุกทาน
เพื่อจะไดแกไขใหถูกตองและเหมาะสมตอไป

แลวพบกันในฉบับตอไปนะคะ

รองศาสตราจารย ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
บรรณาธิการ

JOURNAL OF AGRICULTURAL PRODUCTION
เรื่องเล�า … เล�มน้ี



สารบัญ
พัฒนาการของผลและปริมาณความรอนสะสมของลําไยพันธุดอในจังหวัดเชียงใหม 1
ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส และ ธีรนุช เจริญกิจ

ผลของปุยอินทรียชีวภาพตอการปลูกทานตะวันที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 15
พรรณธิภา ณ เชียงใหม, วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ และ วีรพันธ กันแกว

ทัศนคติของเกษตรกรที่มีตอการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 29
ปภพ จี้รัตน, พุฒิสรรค เครือคํา, พหล ศักดิ์คะทัศน และ สายสกุล ฟองมูล

ปจจยัทีม่ผีลตอการยอมรบัเทคโนโลยีการปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกรในพ้ืนทีต่าํบลพะวอ 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 43
อภิเดช ชัยพิริยะกิจ, สายสกุล ฟองมูล, พุฒิสรรค เครือคํา, ปภพ จี้รัตน, นภารัศม เวชสิทธิ์นิรภัย และ 
ทวีชัย คําทวี

การสรางสวนประสมการตลาดของเกษตรกรผูปลกูสตรอเบอร่ีในเขตอาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชยีงใหม 55
จุติพร อยูคงธรรม, พหล ศักดิ์คะทัศน, พุฒิสรรค เครือคํา, ปยะ พละปญญา, นภารัศม เวชสิทธิ์นิรภัย และ 
ปภพ จี้รัตน

อทิธพิลของนํา้มะพราวและ BA ตอการชักนาํใหเกดิหนอกลวยนํา้วาพนัธุมะลอิองในสภาพปลอดเช้ือ 69
พิกุล เดชพะละ, ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ และ วิบูล เปนสุข

การประเมินสายพันธุและเปรียบเทียบพันธุถั่วแดงหลวงในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 77
ณรงค จันทรโลหิต, วีรพันธ กันแกว, วิมล ปนสุภา, สัมพันธ ตาติวงค และ พุฒิสรรค เครือคํา

ผลการทดสอบเบ้ืองตนในการใชผงวานนํา้ (Acorus calamus L.) ตอการเขาทําลายของแมลง
ในโรงเก็บเมล็ดพันธุขาวโพด 85
ปทมา หาญนอก, ภรนาลินท สิงหบํารุง, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ และ วนาลี แกวใจ

คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ 97

Guide for Authors 101

วารสารผลิตกรรมการ เกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
P R O D U C T I O N





วารสารผลิตกรรมการ เกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
P R O D U C T I O N

Abstract
The study on correlation between fruit development and growing degree day for 

harvesting off-season longan ‘Daw’ in January conducted by collecting the data from 11 
stages of fruit development starting from 144-179 days after blooming (DAB). The results 
showed that there were 2 stages of longan development during studied period (144-179 
DAB): rapid growth rate (144-158 DAB) and slow growth rate (162-179 DAB). The total 
soluble solid contents (TSS) were low at the beginning of the study, but increased with 
time until 179 DAB where the TSS declined. From fruit quality information, it suggested 
that the suitable date for harvesting off-season longan ‘Daw’ was 172 to 176 DAB which 
the growing degree day (GDD) was calculated between a range of 2,330-2,366 GDD. The 
correlation between fruit development, determined by fruit weight (y) and GDD (x) could 
be identified by the equation: y = -0.00002(x) 2 + 0.1205(x) - 141.67 with the R2 = 0.97.
Keywords: Growing degree day, fruit development, harvesting index

พัฒนาการของผลและปริมาณความรอนสะสมของลําไยพันธุดอ

ในจังหวัดเชียงใหม
Fruit development and growing degree day of longan
(Dimocarpus longan L.) ‘Daw’ in Chiang Mai province
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บทคัดยอ
การศึกษาความสัมพันธระหวางระยะพัฒนาการของผลและปริมาณความรอนสะสม สําหรับเก็บ

เก่ียวลําไยพันธุดอนอกฤดูในเดือนมกราคม ดาํเนินการโดยการเก็บขอมลูพฒันาการของผลระยะตางๆ 11 
ระยะ โดยเร่ิมตั้งแต 144-179 วันหลังดอกบาน ผลการศึกษาพบวาลําไยหลังดอกบานต้ังแต 144-179 วัน 
มีลักษณะการพัฒนาการของผลแบงเปน 2 ชวงคือ ชวงที่ลักษณะการพัฒนาที่เร็ว (144-158 วันหลังดอก
บาน) และชวงท่ีชะลอการเจริญเติบโต (162-179 วนัหลังดอกบาน) สวนการสะสมปริมาณของแข็งท่ีละลาย
นํา้ไดเพิม่ขึน้ตลอดระยะเวลาพฒันาการ แตลดลงเลก็นอยในระยะสดุทายทีศ่กึษา (179 วนัหลงัดอกบาน) 
จากคณุภาพผลทีไ่ดพบวาระยะทีเ่หมาะสมสาํหรบัเกบ็เก่ียวลาํไยพนัธุดอนอกฤดคูอืชวงอาย ุ172-176 วนั
หลังดอกบาน โดยมีปรมิาณความรอนสะสมที่คํานวณไดอยูในชวง 2,330-2,366 GDD และพบวาความ
สัมพันธระหวางพัฒนาการของผล (y, นํ้าหนักผล) กับปริมาณความรอนสะสม (x, GDD) สามารถอธิบาย
ตามสมการ y = -0.00002(x)2 + 0.1205(x) - 141.67 โดยมีคา R2 = 0.97
คําสําคัญ: ปริมาณความรอนสะสม พัฒนาการของผล ดัชนีการเก็บเก่ียว

คํานํา
การผลิตลําไยนอกฤดูเปนการชักนําใหลําไย

ออกดอก ติดผลและมีระยะพัฒนาการของผลที่
แตกตางไปจากชวงเวลาปกติ การเก็บเกี่ยวผลผลิต
ไมอยูในชวงเดอืนกรกฎาคมถงึสงิหาคม ซึง่เปนชวง
การเก็บเกี่ยวของลําไยในฤดู ตามปกติดัชนีการ
เก็บเกี่ยว (havesting index) ของลําไยนิยมใช
วธิกีารสังเกตจากขนาดผล สผีวิ หรอืการชิมรสชาติ 
เปนตน ซึง่ตองใชประสบการณและมคีวามชาํนาญ
มาก ดชันีการเก็บเก่ียวทีน่ยิมใชอกีลกัษณะหน่ึงคอื
การนับอายุการเก็บเกี่ยว เชน ลําไยพันธุดอ มีอายุ
เก็บเกี่ยวประมาณ 21 สัปดาห หรือ 147 วันหลัง
ดอกบาน (ดาวเรือง, 2530) แตอยางไรก็ตาม
ลักษณะตางๆ ของลําไยในฤดู บางคร้ังไมสามารถ
นํามาใชกับลําไยนอกฤดูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากการพัฒนาการของผลลําไยนอกฤดูไดรับ
อทิธพิลจากอุณหภมูแิละสภาพแวดลอมทีแ่ตกตางกนั 
และมอีตัราการเจรญิเติบโตทีแ่ตกตางกนัดวย ดงันัน้

การศึกษาปริมาณความรอนสะสม (heat sums) 
หรือ growing degree day (GDD) ตั้งแตระยะ
ดอกบานจนถึงวันเก็บเก่ียว จึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะ
ชวยใหสามารถประมาณการวันเก็บเก่ียวลําไย
นอกฤดูไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามระยะ
พัฒนาการของผลได ทรงศักดิ์ และคณะ (2552) 
เคยรายงานวาปริมาณความรอนสะสมที่เหมาะสม
ของลําไยพันธุดออยูในชวง 2,081-2,112 GDD 
ซึ่งคํานวณโดยใชอุณหภูมิพื้นฐานของมะมวงที่ 
12 องศาเซลเซียส (Diczbalis and Drinnan, 
2007) แตไมไดทําการศึกษาหาลักษณะความ
สัมพันธระหวางปริมาณความรอนสะสมกับระยะ
พัฒนาการของผลลําไยอยางเปนรูปธรรม ตอมามี
การศึกษาวาอุณหภูมิพื้นฐานของลําไยพันธุดอคือ 
10.76 องศาเซลเซียส (Jaroenkit et al., 2014) 
การศกึษาครัง้นีจ้งึไดนาํขอมลูชดุเดมิมาคาํนวณหา
ปรมิาณความรอนสะสมใหม โดยใชอณุหภมูพิืน้ฐาน
ของลําไยโดยเฉพาะ รวมถึงการหาลักษณะความ
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สัมพันธระหวางปริมาณความรอนสะสมกับระยะ
พัฒนาการของผลลําไยในชวงกอนการเก็บเกี่ยว 
ซึ่งนําเสนอในรูปสมการความสัมพันธระหวางสอง
ปจจัยดังกลาว

อุปกรณและวิธีการ
ขอมลูการเจริญเติบโตของลําไยพันธุดอ อายุตน 

4 ป จํานวน 7 ตน และสภาพอากาศถูกเก็บจาก
แปลงทดลองของสาขาไมผล คณะผลิตกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ  ในชวงเดือน
กรกฎาคม 2551 - มกราคม 2552 โดยแบงระยะ
เวลาในการพัฒนาการของผลออกเปน 11 ระยะ 
คือ 144, 148, 151, 155, 158, 162, 165, 169, 
172, 176 และ 179 วันหลังดอกบาน บันทึกขอมูล
สภาพแวดลอมไดแก อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ 
และปริมาณแสงทุกชั่วโมงของแตละวัน โดยใชตัว
ลงบันทึกขอมูล (data logger) เพื่อนําไปใชหา
ปริมาณความรอนสะสม หรือ growing degree 
day ซึ่งคํานวณไดจากผลรวมของหนวยความรอน 
(heat unit) ที่ไดรับแตละวันในชวงเวลาท่ีศึกษา
ตามวิธีการศึกษาของบุญชนะ และมนตรี (2552) 
ขอมูลพัฒนาการของผลลําไยไดจากการสุมชอผล
ตนละ 20 ชอ แตละระยะการเกบ็เกีย่วจะเกบ็เกีย่ว
ผลจากทกุชอ ชอละ 1 ผล นาํมารวมกนัเปนตวัอยาง 
ใชจํานวน 1 ตนเปน 1 ซํ้า / 20 ผลตอ 1 ซํ้า เก็บ
ขอมูลคุณภาพผลลําไยตางๆ เชน เสนผาศูนยกลาง
ของผล นํ้าหนักผล องคประกอบผล สัดสวนของ
นํ้าหนักเปลือก เนื้อและเมล็ด ปริมาณของแข็งที่
ละลายนํ้าได (total soluble solids, TSS) และคา

สีผิวเปลือก (ใชมาตร L*, a*, b*) จากนั้นนําขอมูล
ทัง้สองสวนมาวเิคราะหหาความสมัพนัธ เพือ่หาคา
ปริมาณความรอนสะสมที่สามารถใชเปนดัชนี
ในการเก็บเก่ียวลําไยนอกฤดูตอไป

ผลการทดลองและวิจารณผล
จากผลการศึกษาพบวา การเพิ่มนํ้าหนักของ

ผลลาํไยมคีวามสมัพนัธกบัจาํนวนวนัหลงัดอกบาน 
โดยมีความสัมพันธระหวางน้ําหนกัผล (y) กบัระยะ
เวลาพัฒนาการหรือจํานวนวันหลังดอกบาน (x) 
เปนสมการพหุนาม (-y = 0.0058(x)2 + 2.026(x) 
- 166.81, R2 = 0.98 มนีํา้หนกัเพิม่ขึน้จาก 4.69 กรมั
ในวันแรกท่ีเก็บเก่ียว เปน 10.15 กรมัในวันสดุทาย 
(Figure 1) การเจริญเติบโตของผลลําไยในชวงท่ี
ศึกษา (144-179 วันหลังดอกบาน) แยกเปนสอง
ระยะอยางชัดเจน โดยชวงแรก (144-158 วันหลัง
ดอกบาน) ลําไยมีอัตราการเพ่ิมนํ้าหนักที่สูงกวา
ชวงหลงั 162-179 วนัหลงัดอกบาน โดยเปรยีบเทยีบ
จากความชันของสมการเชิงเสนท่ีแสดงถึงความ
สัมพันธระหวางนํ้าหนักผล (y) และจํานวนวันหลัง
ดอกบาน (x) โดยสมการเชิงเสนของความสัมพันธ
ในชวงแรกคือ y1 = 0.289 (x) - 36.84 และคา R2 
= 0.99 ในขณะท่ีสมการชวงท่ีสองเปน y2 = 
0.0573 (x) + 0.0619 และคา R2 = 0.65 จากความ
สมัพนัธของสมการเชงิเสนดงักลาวจะเหน็ไดวา เมือ่
ลําไยเขาสูระยะใกลเก็บเก่ียว การพัฒนาการดาน
นํ้าหนักของผลชะลอตัวลง ทําใหนํ้าหนักมีการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราท่ีนอยกวาเมื่อเทียบกับชวงที่
ยังไมสามารถเก็บเก่ียวได
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องคประกอบของผลลําไยในชวงที่ศึกษา
สวนใหญเปนน้ําหนักของเนื้อผล (Figure 2A, B; 
Table 1) พบวาในชวงแรกของการพัฒนาผล 
(144 และ 148 วันหลังดอกบาน) สัดสวนของ
เนื้อลําไยมีตํ่ากวารอยละ 50 ของนํ้าหนักผลลําไย 
และเพ่ิมขึ้นในชวง 151-169 วัน เทากับรอยละ 
51-59 ของน้ําหนักผล ในขณะท่ีเวลา 172 และ 
176 วันหลังดอกบาน มีสัดสวนของน้ําหนักเน้ือ
ประมาณรอยละ 61-64 กอนจะลดลงเลก็นอยในที่
ระยะสุดทายที่เก็บเกี่ยว

การสะสมปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 
(TSS) ในชวงเวลา 144-169 วนัหลงัดอกบานพบวา 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําไดอยู ในระดับที่ตํ่า
ระหวาง 15.30-16.60 องศาบริกซ ซึง่ยงัไมเหมาะสม

สาํหรบัการเกบ็เกีย่ว เม่ือเทียบกบัดชันกีารเกบ็เกีย่ว
ลาํไยท่ีปกติมคีา TSS อยูระหวาง 19-22 องศาบริกซ 
(ดาวเรือง, 2530; บุญชนะ และมนตรี, 2551; 
บญุชาต,ิ 2551) ในขณะทีช่วงเวลา 172 และ 176 วนั
หลังดอกบานพบวา TSS เพิ่มขึ้นอยูในชวง 18.86-
19.27 องศาบรกิซ แตเมือ่เวลาผานพนชวง 176 วนั
หลังดอกบานไปแลวพบวา TSS ลดลงเล็กนอย 
(Figure 2C)

อยางไรกต็ามเมือ่ทดสอบทางสถติพิบวา การ
เปล่ียนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได
ลักษณะสีของผล (L*, a*, b*) และขนาดเสนผา
ศูนยกลางของเมล็ดลําไยในชวงที่ศึกษาไมมีความ
แตกตางกันในทางสถิติในทุกระยะท่ีเก็บเก่ียว 
(Figure 1)

Figure 1 Growth rate of off-season longan fruit and correlation between fruit weight (y) and 
number of days after blooming (x)
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Figure 2  Weight of fruit rind flesh and seed (A), fruit components (B) and total soluble solid 
content (C) of longan
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ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเก็บเก่ียว
ลําไยนอกฤดูนี้ มีความแตกตางกับระยะเวลาการ
เก็บเกี่ยวของผลลําไยในฤดูที่มีรายงานการศึกษา
กอนหนานี้ เมื่อเริ่มนับอายุที่จุดเริ่มตนเดียวกันคือ
วันหลังดอกบาน โดยดาวเรือง (2530) รายงาน
ระยะท่ีเหมาะสําหรับเก็บเก่ียวของลําไยในฤดูอยูที่ 
147 วัน ในขณะที่บุญชนะ และมนตรี (2552) 
รายงานอายุการเก็บเกี่ยวลําไยในฤดูอยูที่ 135 วัน 
ซึ่ ง เร็วกว าระยะเก็บเกี่ยวของลําไยนอกฤดู 
(ธันวาคม-มกราคม) ที่รายงานไวคือ 172-176 วัน 
ความแตกตางของอายุการเก็บเกี่ยวลําไย นาจะ
เกดิจากชวงระยะเวลาในการพัฒนาการของผลลําไย
ในที่แตกตางกัน โดยลําไยในฤดูมีชวงพัฒนาการ
ของผลผานชวงฤดูรอน ในขณะท่ีลาํไยนอกฤดูทีร่าด
สารเพื่อชักนําใหออกดอกในชวงเดือนกรกฎาคม 

มีพัฒนาการของผลผานชวงฤดูหนาว ทําใหสภาพ
แวดลอมการเจริญเติบโตของผลแตกตางกัน ตาม
ปกติลาํไยท่ีพฒันาการผานชวงฤดูรอนมกัเก็บเก่ียว
ไดเร็วกวาลําไยท่ีมีพัฒนาการผานชวงฤดูหนาว 
(บุญชาติ, 2552) เชนเดียวกับลําไยในฤดู หากปลูก
ในพื้นท่ีที่พิกัดทางภูมิศาสตรแตกตางกันอาจจะ
สงผลใหลาํไยมีพฒันาการของผลแตกตางดวย เชน 
ในพื้นท่ีภาคใตที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงกวาทางภาค
เหนอื ทาํใหมรีะยะเวลาการเก็บเก่ียวท่ีเร็วกวาแมวา
จะเปนพันธุเดียวกัน เชน ระยะเวลาการเก็บเก่ียว
ของลําไยพันธุดอในฤดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทากับ 135 วัน (บุญชนะ และมนตรี, 2552) 
ในขณะที่ของจังหวัดเชียงใหมเทากับ 147 วัน 
(ดาวเรือง, 2530)
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ปรมิาณความรอนสะสม (growing degree day, 
GDD)

อุณหภูมิเฉล่ียของแตละเดือนในชวงท่ีศึกษา
อยูระหวาง 19.92-26.95 องศาเซลเซียส โดยมีชวง
ที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวา 25 องศาเซลเซียส ในเดือน
สิงหาคม-ตุลาคม และชวงที่อุณหภูมิตํ่ากวา 23 
องศาเซลเซียส ในชวงเดือนธันวาคม-มกราคม 
ปริมาณหนวยความรอนที่พืชไดรับเพื่อใชในการ

เจริญเติบโตในแตละวันโดยตรงกับอุณหภูมิที่พืช
ไดรับ การคํานวณหนวยความรอนสะสมโดยใช
อุณหภูมิพื้นฐานคือ 10.76 องศาเซลเซียส ซึ่งปรับ
ลดลงจาก 12 องศาเซลเซียส (ทรงศักดิ์ และคณะ, 
2552) เทากับรอยละ 11.52 ทําใหปริมาณหนวย
ความรอนสะสมตอวันที่คํานวณไดในคร้ังนี้อยู 
ระหวาง 9.16-16.19 หนวยตอวัน หรือเพิ่มขึ้นจาก
เดิมรอยละ 11.03 คือ (Table 2)

Table 2  Average temperature and heat unit per day for each month compared between 
new (10.76 °C) and old (12 °C) baseline temperature

Month
Average 

temperature
(°C)

Heat unit/day
(baseline = 

12 °C)

Heat unit/day
(baseline = 
10.76 °C)

Percentage of 
increase

July
August
September
October
November
December
January

23.24
26.70
26.95
26.41
23.51
20.59
19.92

11.24
14.70
14.95
14.41
11.51
8.59
7.92

12.48
15.94
16.19
15.65
12.75
9.83
9.16

11.03
8.44
8.29
8.61
10.77
14.44
15.66

Mean 23.90 11.90 13.14 11.03

จากขอมูลทางดานพัฒนาการของผลและ
คุณภาพผลลําไยพันธุดอในชวงท่ีศึกษา (144-179 
วันหลังดอกบาน) พบวาระยะท่ีเหมาะสมสําหรับ
การเก็บเก่ียวลําไยนอกฤดู อยูในชวงเวลา 172 หรือ 
176 วันหลังดอกบาน เนื่องจากเปนระยะที่ขนาด

ผลและปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน้ําได เหมาะสําหรบั
การบริโภค (Figure 1; Table 1) เมื่อคํานวณ
ปริมาณความรอนสะสมในชวงวันดังกลาว พบวามี

ปริมาณความรอนสะสมอยู 2,329.58-2,366.22 
GDD (Table 3) หรือหากคํานวณโดยใชอุณหภูมิ
พื้นฐานเทากับ 12 องศาเซลเซียส มีปริมาณ
ความรอนสะสมอยูในชวง 2,080.98-2,111.92 
GDD ตามที่ทรงศักดิ์ และคณะ (2552) ไดรายงาน
ไวแลว หากเก็บเก่ียวเลยระยะนี้ไปแลว ผลลําไยมี
ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายนํา้ไดลดลงอยางเหน็ไดชดั 
(Table 1)
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Table 3  Growing degree day, (GDD) of off-season longan fruit harvested during December-
January as the developmental stage during 144-179 days after blooming

Harvesting date
Days after 
blooming

Heat sum (GDD)
(Baseline = 

12 °C)

Heat sum (GDD)
(Baseline = 
10.76 °C)

Percentage 
of increase

December, 21
December, 25
December, 28
January, 1
January, 4
January, 8
January, 11
January, 15
January, 18
January, 22
January, 25

144
148
151
155
158
162
165
169
172
176
179

1,878.35
1,888.32
1,914.37
1,952.12
1,979.76
2,013.49
2,037.36
2,065.25
2,080.98
2,111.92
2,139.88

2,066.40
2,105.72
2,135.21
2,173.86
2,201.34
2,237.98
2,265.46
2,302.10
2,329.58
2,366.22
2,393.70

10.01
11.51
11.54
11.36
11.19
11.15
11.20
11.47
11.95
12.04
11.86

การใชปริมาณความรอนสะสมเพื่อคํานวณ 
หรือกําหนดวันเก็บเก่ียวผล มีการศึกษาและ
ประยุกตใชกับพืชหลายชนิด โดยพืชแตละชนิดมี
ปริมาณความรอนสะสมสําหรับการสุกแกหรือเก็บ
เกี่ยวแตกตางกัน เชน การคํานวณหาความรอน
สะสมผลฝร่ังตั้งแตเริ่มระยะตาดอกหรือตาดอก
เจริญจนกระทั่งผลสุกเทากับ 1,712 GDD โดยใช
เวลา 128 วัน (Salazar et al., 2006) หรือ มะมวง
พันธุ Langra ในอินเดีย ตองการความรอนสะสม
เพื่อการสุกเทากับ 1,423 GDD ในขณะที่พันธุ 
Alphonso ตองการความรอนสะสมเพื่อการสุก
เทากบั 1,164 GDD (Raghavendraprasad et al., 
2004)

การศึกษาปริมาณความรอนสะสมของลําไย
เพื่อใชเปนเกณฑสําหรับการเก็บเกี่ยว มีรายงานไว

บางแลว (บรรณราศี, 2546; บุญชนะ และมนตรี, 
2552; Diczbalis and Drinnan, 2007) แตมีคาที่
แตกตางกันคอนขางมาก โดยบรรณราศี (2546) 
รายงานวาตั้งแตออกดอกถึงเก็บเกี่ยวมีปริมาณ
ความรอนสะสม 2,786 GDD หรอืเทยีบกบั 208 วนั
หลงัออกดอก ซึง่มากกวาในการศึกษาคร้ังนี ้ทีร่ายงาน
วา 172-176 วนัหลงัดอกบาน ความแตกตางระหวาง
ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวและปริมาณความรอน
สะสมดังกลาว อาจจะเกิดจากการเริ่มตนนับอายุที่
แตกตางกัน โดยบรรณราศี (2546) เริ่มนับเวลา
ตั้งแตแทงชอดอก แตในการศึกษาครั้งนี้นับเวลา
หลังจากดอกบาน ซึ่งระยะแทงชอดอกถึงดอกของ
ลําไยใชเวลามากกวา 30 วัน (บุญชาติ, 2551)

นอกจากนี้บรรณราศี (2546) ยังรายงานวา
หากนับอายุตั้งแตระยะติดผลถึงเก็บเกี่ยว พบวา
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ปริมาณความรอนสะสมอยูที่ 2,474 GDD ซึ่ง
ใกลเคียงกับการศึกษาในครั้งนี้ แตมีอายุการ
เก็บเกี่ยวส้ันกวาคือ 139 วันหลังติดผล เมื่อเทียบ
กับระยะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวครั้งน้ี ที่อยู
ประมาณ 172-176 วัน ทั้งน้ีอาจจะเกิดจากการ
ศกึษาของบรรณราศี (2546) เปนการศึกษากับลาํไย
ในฤดู ที่ผลลําไยมีการพัฒนาผานชวงฤดูร อน 
ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้ เป นการศึกษาลําไย
นอกฤดู ที่ผลลําไยมีการพัฒนาผานชวงฤดูหนาว 
ซึ่งอุณหภูมิโดยเฉล่ียจะตํ่ากวาในชวงฤดูรอน การ
พัฒนาผลจึงใชเวลาตางกัน

ปริมาณความรอนสะสมที่เหมาะสมสําหรับ
การเก็บเกีย่ว ทีม่กีารศึกษามา พบวามคีวามแตกตาง
กนั นอกจากเกดิจากฤดกูารผลติลาํไยทีแ่ตกตางกนั
แลว อาจเกิดจากการนับวันเริ่มตนที่แตกตางกัน 
ซึง่จะสงผลถงึระยะเวลาในการสะสมความรอนดวย 
เชน ในรายงานของ Diczbalis and Drinnan 
(2007) ที่ศึกษาปริมาณความรอนสะสมของลําไย
พันธุโคฮาลา (Kohala) และพันธุเบี้ยวเขียว (Biew 
Kiew) ซึง่ปลกูในออสเตรเลยีพบวา มปีรมิาณความ
รอนสะสมกอนการเก็บเกี่ยวเทากับ 2,902.3 และ 
3,431.8 GDD ตามลําดับ ปริมาณความรอนสะสม
และระยะเวลาพัฒนาการของผลท่ีสงูมากน้ี อาจจะ
มาจากการคาํนวณปรมิาณความรอนสะสมในลาํไย
ตั้งแตวันราดสารจนถึงวันแรกของการเก็บเกี่ยว 
ซึ่งในพันธุโคฮาลาใชเวลา 232.8 วัน ขณะที่พันธุ
เบี้ยวเขียวใชเวลา 244.6 วัน การนับวันเริ่มตนจาก
วันราดสารโดยที่ดอกและผลลําไยยังไมเริ่มพัฒนา 
ทาํใหปริมาณความรอนสะสมทีค่าํนวณไดไมสอดคลอง
กบัระยะพฒันาการของผลทีเ่กดิขึน้จรงิ นอกจากนี้
ปริมาณความรอนสะสมที่แตกตางกันนี้ อาจจะ
เกิดจากการใชอุณหภูมิพื้นฐานในการคํานวณท่ี
แตกตางกันเน่ืองจากในชวงแรกท่ีมีการศึกษาเร่ือง

ปรมิาณความสะสมในลําไย มกีารใชอณุหภูมพิืน้ฐาน
ของพืชท่ีใกลเคียงแทน เชน ในการศึกษาของ 
Diczbalis and Drinnan (2007) ใชอณุหภมูพิืน้ฐาน
ที่ 12 องศาเซลเซียส ซึ่งอางอิงมาจากการศึกษาใน
มะมวง ในขณะที ่บญุชนะ และมนตร ี(2551; 2552) 
ใชอุณหภูมิพื้นฐาน 10 องศาเซลเซียสที่อางอิงจาก
การศึกษาในแอปเปล แตในการศึกษาคร้ังนี้ ใช
อุณหภูมิพื้นฐานที่ 10.76 องศาเซลเซียส ซึ่งไดจาก
การศึกษาในลําไยพันธุดอ (Jaroenkit et al., 
2014) การใชอุณหภูมิพื้นฐานที่แตกตางกัน หรือ
นับวันเร่ิมตนท่ีแตกตางกัน ทําใหไดปริมาณความ
รอนสะสมท่ีแตกตางกันดวย การเลือกใชปริมาณ
ความรอนสะสม เพื่อใชเปนเกณฑหนึ่งสําหรับการ
เกบ็เกีย่วลําไย จงึควรมขีอกาํหนดถึงอณุหภมูพิืน้ฐาน 
วันเริ่มตนถึงวันเก็บเก่ียวเมื่อใด ชวงฤดูการผลิต 
และสภาพทางภูมิศาสตร เพื่อจะไดขอมูลที่ชัดเจน
สําหรับการนําไปใชตอไป

ความสัมพันธระหวางปริมาณความรอนสะสม
กับพัฒนาการของผลลําไย

ปริมาณความรอนสะสมที่คํานวณมีความ
สัมพันธเชิงบวกกับนํ้าหนักผลและอายุวัน อายุผล 
ระยะเวลาหลังดอกบาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (correlation coefficient, R) ของ
จํานวนวันหลังดอกบานและนํ้าหนักผลเทากับ 
0.931 จํานวนวันหลังดอกบานกับปริมาณความ
รอนสะสมเทากับ 0.996 และนํา้หนกัผลกบัปรมิาณ
ความรอนสะสมเทากับ 0.929 (Table 4) ซึ่งแสดง
ใหเหน็ปรมิาณความรอนสะสมในชวงเวลาดงักลาว
มีความสัมพันธกับระยะพัฒนาการของผลลําไย 
เมื่อนําความสัมพันธดังกลาวไปสรางสมการความ
สมัพนัธโดยการเพิม่เสนแนวโนมพบวา ความสมัพนัธ
ระหวางปริมาณความรอนสะสมกับนํา้หนักผลลําไย
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มีความสัมพันธแบบพหุนาม สามารถประมาณการ
นํ้าหนักผล (y) จากปริมาณความรอนสะสม (x) 
ไดจากสมการ y = -0.00002(x)2 + 0.1205(x) - 
141.67 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) = 
0.966 (Figure 3A) ในขณะทีค่วามสมัพนัธระหวาง

จํานวนวันหลังดอกบาน (y) กับปริมาณความรอน
สะสม (x) สามารถคํานวณไดจากสมการเชิงเสน 
y = 0.0557(x) + 31.836 โดยมีคา R2 = 0.988 
(Figure 3)

Table 4  Correlation coefficient (R) between days after blooming, fruit weight and growing 
degree day (GDD)

Days after blooming Fruit weight GDD

Days after blooming
Fruit weight
GDD

1.000
0.931
0.996

1.000
0.929 1.000

Figure 3  Correlation between growing degree day (GDD) with fruit weight (A) and growing 
degree day (GDD) with days after blooming (B)
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สรุปผลการศึกษา
ลาํไยนอกฤดทูีม่กีารชกันาํใหออกดอกในชวง

ปลายเดือนกรกฎาคมและเก็บเกี่ยวไดในชวงเดือน
ธันวาคม-มกราคมของปถัดไป มีระยะเวลาที่
เหมาะสมสําหรับเก็บเกี่ยวประมาณ 172-176 วัน
หลังดอกบาน มีปริมาณความรอนสะสม (growing 
degree day) อยูในชวง 2,330-2,366 GDD โดย
ผลที่เก็บเกี่ยวในระยะเวลาดังกลาวมีลักษณะและ
คุณภาพผลตามเกณฑมาตรฐานของการเก็บเกี่ยว
ลาํไยนอกฤดู นอกจากนีย้งัพบความสมัพนัธระหวาง
พฒันาการของผล (นํา้หนักผล, y) กบัปริมาณความ
รอนสะสม (x) ซึ่งสามารถชวยใหประมาณการ
นํา้หนักของผลจากการแทนคาดวยปริมาณความรอน
สะสม ตามสมการ y = -0.00002(x)2 + 0.1205(x) 
- 141.67 โดยมี R2 = 0.966 อยางไรก็ตาม การนํา
ปรมิาณความรอนสะสมไปใชเปนเกณฑสาํหรบัการ
เก็บเก่ียวลําไยจําเปนตองพิจารณาจากคาอุณหภูมิ
พืน้ฐานและวันเริม่ตนทีใ่ชคาํนวณปริมาณความรอน
สะสมดวย เปนตวัแปรทําใหเกดิความคลาดเคล่ือน
ได สงผลตอคุณภาพของลําไยในระยะเก็บเกี่ยวได
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Abstract
This study was aimed to evaluate the potential of sunflower planting in Hua Hin 

district, Prachuap Khiri Khan Province. The evaluation method was carried out by comparing 
seed yields and percent of oil content in different treatments which were affected by 
applying different producing factors. The results showed non-significant difference on 
seed yield among plots received from different producing factors, including no fertilizer 
application, chemical fertilizer (formula 15-15-15 of nitrogen, phosphorus and potassium 
with rating of 30 kg/rai) application and bio-organic fertilizer application at two different 
rates (200 and 400 kg/rai). The seed yields and percentage of oil content in seed kernel 
of sunflower planted for two consecutive growing seasons; dry season (February to May) 
and late rainy season (September to December) in 2015 were 89.40 kg/rai and 103.89 kg/
rai, and 43.61 percent and 39.53 percent, respectively. According to the results of current 
study, there are various points of suggestion to farmers who are interested in planting 

ผลของปุยอินทรียชีวภาพตอการปลูกทานตะวันที่อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ
Effect of bio-organic fertilizer on sunflower plantation in 
HuaHin district, Prachuap Khiri Khan province
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sunflower in the located area. Soil improvement and further study of planting sunflower 
integrated with other types of plants in farmer’s field are significantly concentrated 
consideration and the alternative way to increase the value of seed yield by processing 
them into oil production. Furthermore, by-product from production process is used as 
feed meal or organic fertilizer.
Keywords: Integrated farming, added value, alternative crops, sunflower planting

บทคัดยอ
การศึกษานี้เพื่อประเมินศักยภาพการปลูกทานตะวันในพื้นท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ทําการประเมินโดยการเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดและเปอรเซ็นตนํ้ามันในกรรมวิธีที่แตกตางกันซึ่งเปนผล
มาจากการใชปจจยัการผลิตทีต่างกนั ผลการศึกษาพบวาไมมคีวามแตกตางทางสถิตขิองผลผลิตจากแปลง
ที่ไดรับปจจัยการผลิตที่แตกตางกัน ทั้งการไมใชปุยและการใชปุยเคมี (สูตร 15-15-15 สําหรับไนโตรเจน 
ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีม อตัรา 30 กโิลกรัมตอไร) หรอืการใชปุยอินทรยีชวีภาพในอตัราทีแ่ตกตางกนั 
(200 และ 400 กิโลกรัมตอไร) ผลผลิตเมล็ดและเปอรเซ็นตนํ้ามันในเมล็ดทานตะวันที่ปลูกในสองฤดูปลูก 
ทั้งฤดูแลง (เดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม) และปลายฤดูฝน (เดือนกันยายน-ธันวาคม) ในป พ.ศ. 2558 
ไดผลผลิตเทากับ 89.40 และ 103.89 กิโลกรัมตอไร และมีเปอรเซ็นตนํ้ามันเทากับ 43.61 และ 39.53 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากผลการศึกษาน้ี มีขอแนะนําหลายประเด็นสําหรับเกษตรกรท่ีสนใจปลูก
ทานตะวันในพื้นที่ดังกลาวนี้ การปรับปรุงดินและการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกทานตะวันแบบ
ผสมผสานกับพืชชนิดอื่นๆ ในแปลงเกษตรกรเปนประเด็นที่ตองคํานึงถึงอยางมาก รวมทั้งแนวทางอ่ืน
ในการเพิม่มลูคาผลผลติเมลด็ทัง้การแปรรปูเมลด็เปนนํา้มนั รวมท้ังการใชเศษเหลอืจากกระบวนการผลตินัน้
เพื่อใชเปนอาหารสัตวหรือเปนปุยอินทรีย
คําสําคัญ: เกษตรผสมผสาน เพิ่มมูลคา พืชทางเลือก การปลูกทานตะวัน

คํานํา
ในพืน้ทีอ่าํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ 

มีการปลูกพืชหลักๆ หลายชนิด เชน สับปะรด 
มะพราว ออย ซึง่ปจจุบนัประสบปญหาแตกตางกนั 
ทั้งปญหาการขาดนํ้า ราคาผลผลิตแปรปรวน และ
ผลกระทบจากการใชสารเคมีทีย่าวนานในพืชเหลานี้ 
อาจกอใหเกิดสารตกคางในดินและส่ิงแวดลอม 
(Wuana and Okieimen, 2011; Tetteh, 2015) 

ทั้งนี้ การที่เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดเดิมอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากมีความชํานาญในการปลูกและ
อยูใกลกับแหลงรับซ้ือผลผลิต ทําใหไมมีการนําพืช
อื่นมาเปนพืชปลูกสลับหรือพืชหมุนเวียนในพื้นที่

การนําพืชอื่นมาเปนพืชเสริมหรือเปนพืช
ทางเลือกในพื้นท่ีจึงตองคํานึงถึงความดีเดนหลาย
ประการเพื่อใหสอดคลองกับขอจํากัดในพื้นที่ ดวย
เหตนุี ้การศกึษาครัง้นีจ้งึเลอืกทานตะวนั (Sunflower, 
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Helianthus annuus L.) มาเพื่อศึกษาความเปน
ไปไดในการนํามาเปนพชืทางเลือกสําหรับเกษตรกร
ในพื้นที่ดังกลาวนี้ เนื่องจากทานตะวันเปนพืชท่ีมี
ขอดีหลายประการ ไดแก อายุปลูกสั้น (ประมาณ 
80-110 วัน) ปลูกไดทุกฤดูกาล เก็บเกี่ยวงาย ใชนํ้า
นอย ทนแลงปานกลาง แตหากเกดิความเครยีด เชน 
การขาดนํ้าหรือไดรับความเค็มจะกระทบตอการ
เจรญิเตบิโตและผลผลติ (Azia et al., 2013; Umar 
and Siddiqui, 2018) ทานตะวันมีนํ้ามันในเมล็ด
สูงแตปริมาณขึ้นกับปจจัยแวดลอมหลายอยาง 
นํา้มนัในเมลด็ประมาณ 40 เปอรเซน็ต (Senkoyla 
and Dale, 1999; Maciel et al., 2015) นํ้ามัน
ทานตะวนัเหมาะสมสาํหรับการบริโภค เนือ่งจากมี
กรดไขมนัไมอิม่ตัวพวกโอลอีกิ (Oleic) และลโินลีอกิ 
(Linoleic) สูง (Jiang et al., 1992; Rebolé et 
al., 2006) พบประมาณ 80 เปอรเซ็นตของนํ้ามัน 
(Leland, 1996) ประโยชนอีกประการหนึ่งของ
ทานตะวันคือเม่ือหีบนํ้ามันแลวยังสามารถใชกาก
เปนอาหารสัตวเนื่องจากมีโปรตีนสูง ประมาณ 
41 เปอรเซ็นต (Ivanova et al., 2012) นอกจาก
นี้กากทานตะวันยังมีปริมาณเมไธโอนินสูงแตมี
ปริมาณไลซีนต่ํากวาเมื่อเทียบกับกากถ่ัวเหลือง 
(Senkoylu and Dale, 1999) และยังเปนพืชเพื่อ
การทองเท่ียวของหลายจังหวัดของประเทศไทย 
ซึง่สอดคลองกบัอาํเภอหวัหนิทีเ่ปนแหลงทองเทีย่ว
และนักทองเที่ยวมีทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่มี
กําลังการซื้อ ทําใหอาหารสุขภาพและผลผลิตที่
ปลอดภัยกับผู บริโภคไดรับความสนใจมากเชน
เดียวกัน

อยางไรก็ตามจากปญหาที่มีการใชสารเคมี
ในพชืเชงิเดีย่วทีเ่ปนขอกงัวลตอปญหาสขุภาพและ
สิ่งแวดลอม ประกอบกับมีรายงานการใหผลผลิต
ทานตะวันและเปอรเซ็นตนํ้ามันในเมล็ดสูงขึ้นจาก

การใชปุยอินทรีย (AbouKhadrah et al., 2002; 
Aowad and Mohamed, 2009) ดวยเหตุนี้ 
วตัถปุระสงคของการศกึษาตองการประเมนิผลการ
ใชปุ ยอินทรียชีวภาพที่ผลิตโดยกลุ มเกษตรกร
ในพืน้ท่ีกบัการผลิตทานตะวันในพ้ืนท่ีอาํเภอหัวหนิ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

อุปกรณและวิธีการ
แบงการศึกษาตามแปลงที่นํามาศึกษาที่อยู

ตางตาํบลจํานวนสองแปลง ไดแก แปลงท่ีหนึง่ พืน้ท่ี
ระหวางแปลงปาลมของเกษตรกร ตาํบลทับใต และ
แปลงท่ีสอง พื้นที่วางเวนจากการใชประโยชนที่อยู
ในการดูแลของเทศบาลตําบลหนองพลับ ทั้งนี้ 
ทั้งสองแปลงปลูกอยู ในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เตรียมแปลงโดยการไถสองรอบ
แปลงทีห่นึง่ มกีารยกรองปลกู ขณะทีใ่นแปลงทีส่อง 
ไมมีการยกรองปลูก

การทดลองท้ังสองแปลงใชทานตะวันพันธุ
ลูกผสมไพโอเนียจัมโบ ของบริษัทไพโอเนีย ทําการ
ศึกษา 4 กรรมวิธี โดยวางแผนการทดลองแบบสุม
บล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block 
Design) จํานวน 4 ซํ้า ดังนี้ กรรมวิธีที่ศึกษาไดแก 
กรรมวิธีที่ 1 ไมใสปุย กรรมวิธีที่ 2 ใสปุย สูตร 15-
15-15 (ไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-โพแทสเซียม; 
N-P-K) รองพืน้กอนปลกู 30 กโิลกรมัตอไร กรรมวธิี
ที่ 3 ใสปุยอินทรียชีวภาพ 200 กิโลกรัมตอไร รอง
พืน้กอนปลูก และกรรมวิธทีี ่4 ใสปุยอนิทรยีชวีภาพ 
400 กโิลกรัมตอไร รองพ้ืนกอนปลูก ท้ังนีปุ้ยอนิทรีย
ชีวภาพน้ีผลิตขึ้นโดยกลุมเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบล
ทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่มี
การผลิตปุยโดยใชอินทรียวัตถุและวัสดุพลอยได
ทางการเกษตรรวมกับการใชจุลินทรียในระหวาง
กระบวนการผลิต
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สําหรับขนาดและการจัดการในแตละแปลง 
แปลงที่หนึ่ง ขนาดแปลงยอยในแตละซํ้า มีขนาด 
5.6 × 8 ตารางเมตร ใหนํ้าผานรองปลูกสําหรับ
แปลงท่ีสอง ขนาดแปลงยอยในแตละซํ้า มีขนาด 
3.5 × 5 ตารางเมตร การปลูกอาศัยนํ้าฝน สําหรับ
ทัง้สองแปลง ระยะหางระหวางแถวปลูก 70 เซนติเมตร 
ระยะหางระหวางหลมุ 25 เซนตเิมตร ปลกู 3-4 เมลด็
ตอหลมุ แลวทาํการถอนแยกหลงังอกใหเหลอื 1 ตน
ตอหลุม มีการกําจัดวัชพืชโดยแรงงานคน

ทาํการบันทกึลกัษณะ ไดแก ความสูงตน อายุ
ดอกบาน 50 เปอรเซน็ต เสนผาศนูยกลางจานดอก 
ผลผลิตเมล็ดตอไร เปอรเซ็นตกะเทาะ ทําการหีบ
นํ้ามันโดยเครื่องหีบนํ้ามันแบบสกรูอัด (screw 
press) ที่อุณหภูมิประมาณ 60-65 องศาเซลเซียส 
และทําการวิเคราะหวิตามินอี โดยการเตรียม
ตัวอยางน้ํามันและนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 
522 นาโนเมตร อางอิงตามวิธกีารของ Baydar and 
Akkurt (2001) และ Prevc et al. (2015)

นําขอมูลบางลักษณะที่ไดจากการศึกษามา
วิเคราะหเปรียบเทียบทางสถิติ โดยวิเคราะหความ
แปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA)

ระยะเวลาดําเนินการทดลอง แตกตางกัน
ในแตละแปลง ทั้งนี้ แปลงท่ีหนึ่งทําการศึกษา
ระหวางเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม และแปลง
ทีส่องทําการศกึษาระหวางเดอืนกนัยายน-ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558

ผลการทดลองและวิจารณผล
องคประกอบทางฟสิกสและเคมีของดิน

ในแปลงที่หนึ่งและแปลงท่ีสอง แสดงใน Table 1 
และ Table 2 ตามลําดับ สําหรับองคประกอบทาง
ฟสิกสและเคมีของปุ ยอินทรียชีวภาพแสดงใน 
Table 3

Table 1  Physical and chemical properties of soil in field no. 1 (in the palm plots)

pH
(1:1)

Organic matter
(%)

Electrical
conductivity (dS/m)

Content of macro nutrients (%)

N P K

6.04 0.86 1.63 0.07 0.01 0.13

Available nutrient elements (mg/kg)

NH
4
-H NO

3
-N P K Ca Mg

21.32 ND 5.46 66.69 1,003.29 81.76
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Table 2  Physical and chemical properties of soil in field no. 2

pH
(1:1)

Organic matter 
(%)

Electrical
Conductivity (dS/m)

Total
Nitrogen

Carbon/
Nitrogen ratio

6.76 0.78 0.42 0.05 9.0:1

Available nutrient elements (mg/kg)

NH
4
-H NO

3
-N P K

7.11 7.11 3.91 84.20

Table 3  Physical and chemical properties of bio-organic fertilizer

Content of nutrient elements (%)

N P K Ca Mg

0.79 0.24 0.46 1.12 0.50

Content of nutrient elements (%)

pH (1:10) OM (%) EC (1:10) (dS/m) C/N ratio

7.90 8.79 3.50 6.5:1

แปลงที่หนึ่ง พื้นที่ระหวางแปลงปาลมของ
เกษตรกร ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

ความสูงของตนทานตะวันที่ปลูกในแปลง
ที่หนึ่ง จากการใสปุยทั้ง 4 กรรมวิธี พบวา ไมพบ
ความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) เชนเดียวกันกับ
ลักษณะเสนผาศูนยกลางจานดอกและอายุดอก
บาน 50 เปอรเซ็นต (Table 4) อยางไรก็ตามการ
ใสปุยถือวาเปนปจจัยที่สําคัญตอการเจริญเติบโต
ของพืช และสําหรับความสูงตน จะแตกตาง
เนือ่งจากหลายปจจยั ทัง้แหลงปลกู การจัดการดูแล 
และพันธุกรรม (Carrillo-Avila et al., 2015) แม

การใสปุยจะสงเสริมความสูงหรือการเจริญเติบโต
ของตน แตทัง้นีต้องพจิารณาความอุดมสมบรูณของ
ดินประกอบดวยเชนเดียวกัน ทั้งนี้แปลงท่ีหนึ่ง ดิน
คอนขางมีปริมาณอินทรียวัตถุรวมทั้งปริมาณธาตุ
อาหารท่ีประโยชนคอนขางตํ่า (Table 1) จึงอาจ
สงผลกระทบตอลักษณะทางสรีระท่ีสําคัญของ
ทานตะวนัไดเชนกนั ขณะทีค่าเฉลีย่เสนผาศนูยกลาง
จานดอกมีคาคอนขางใกลเคียงกัน ซึ่งมีรายงานวา
ขนาดของดอกไดรบัอทิธพิลเนือ่งจากทัง้พนัธกุรรม
และสิ่งแวดลอม โดยการใชชนิดและปริมาณปุยที่
แตกตางสามารถสงผลตอขนาดดอกเชนกนั (Keshta 
et al., 2008)
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Table 4  Means (±SE) of some agronomic characteristics of sunflower in field no. 1

Treatments
Plant height

(cm)
Flower 

diameter (cm)
Day at 50%
fl owering (days)

No fertilization
30 kg/rai of 15-15-15 (N-P-K)
200 kg/rai of bio-organic fertilizer
400 kg/rai of bio-organic fertilizer

119.9 ± 50.8
140.8 ± 26.1
143.8 ± 47.6
116.3 ± 22.4

9.2 ± 0.8
11.2 ± 0.4
10.7 ± 0.6
9.0 ± 0.4

58.50 ± 0.29
57.00 ± 0.63
58.50 ± 0.69
57.00 ± 0.55

Means
F-test

130.2 ± 12.9
ns

10.0 ± 0.4
ns

57.75 ± 0.68
ns

ns = Not significant difference at probability level > 0.05

สําหรับลักษณะผลผลิต เปอรเซ็นตกะเทาะ 
เปอรเซ็นตนํ้ามัน และวิตามินอี เหลานี้ไมมีความ
แตกตางในทางสถิติเชนกัน (Table 5) แตทั้งนี้
การพบคาเฉล่ียที่แตกตางกันของผลผลิตแตไม
แตกตางกันทางสถิติ จากการวิเคราะหความ
แปรปรวนนั้นสะทอนใหเห็นถึงความแปรปรวน
ภายในกลุมกรรมวิธอียางชัดเจน เนือ่งจากเปนการ
ศกึษาโดยการใชเมลด็ลกูผสมทีม่พีนัธกุรรมเหมอืนกนั 
ดวยเหตนุี ้สาเหตสุาํคญัทีท่าํใหเกดิความแปรปรวน
ภายในกลุมกรรมวิธีเดียวกันอาจจะเกิดจากความ
ไมสมํา่เสมอของดนิปลกู ทัง้นีเ้นือ่งจากแปลงทีห่นึง่
เปนการใชประโยชนจากพืน้ทีว่างระหวางตนปาลม
ที่อายุไมพรอมเก็บเก่ียว การจัดการพ้ืนที่เพื่อการ
ศึกษาจึงคอนขางจํากัด ซึ่งอาจสัมพันธกับปริมาณ
อินทรียวัตถุหรือปริมาณธาตุอาหารระหวางแถว
ปลูกปาลมที่อาจแตกตางกัน นอกจากนี้แปลง
ดังกลาวนี้มีการใหนํ้าแบบผานรองโดยใชนํ้าจาก

บอนํา้สาธารณะ ดวยเหตนุี ้พืน้ทีแ่ละระยะเวลาของ
การรับนํ้าในแตละแปลงก็อาจแตกตางกันจนสง
ผลกระทบตอผลผลิตไดเชนกัน นอกจากน้ี กจิกรรม
ของสิ่งมีชีวิตในดินอื่นๆ หรือความสามารถใชธาตุ
อาหารพชืกย็งัพบวามคีวามสมัพนัธกบัการไดรบันํา้
และยงัสมัพนัธกบัพืน้ทีป่ลกูดวยเชนกนั (Mauricio 
and Ildeu, 2005; Koné et al., 2009) สําหรับ
การศึกษาคร้ังนี้การพบผลผลิตทานตะวันต่ํากวา
ทีเ่คยมีรายงานในทานตะวันพนัธุลกูผสมท่ีมผีลผลิต
ตอไรเฉลีย่เกนิ 200 กโิลกรมัตอไร ซึง่อาจเก่ียวของ
กับความอุดมสมบูรณของดินและความชื้นที่ไดรับ
ดวย (ธีรชัย, 2554)

เปอรเซ็นตกะเทาะ เปอรเซ็นตนํ้ามัน และ
วิตามินอี เปนลักษณะท่ีไมไดนําเขาการวิเคราะห
ความแปรปรวน ทั้งนี้การกะเทาะใชเคร่ืองท่ีผลิต
ขึ้นเองเพื่อพัฒนาเปนเครื่องตนแบบสําหรับการใช
ประโยชนไดในชุมชน (Table 5)

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(1):15-27
J. Agri. Prod.20



Table 5  Means (±SD) of seed yield, shielding percentage, oil content and vitamin E of 
sunflower in field no. 1

Treatments
Seed yield

(kg/rai)
Shielding

(%)
Oil content

(%)

Vitamin E
(mg/kg 
seeds)

No fertilization
30 kg/rai of 15-15-15 (N-P-K) 
200 kg/rai of bio-organic fertilizer
400 kg/rai of bio-organic fertilizer

77.97 ± 21.79
99.58 ± 9.32

120.47 ± 25.54
59.58 ± 6.54

56.25
65.96
55.56
60.00

47.14 ± 0.51
46.07 ± 0.31
40.21 ± 0.62
40.03 ± 1.58

438 ± 61
476 ± 44
543 ± 46
459 ± 7.0

Means
F-test

89.40 ± 10.23
ns

59.44
na

43.61 ± 1.75
na

479 ± 45
ns

ns = Not significant difference at probability level > 0.05, na = Not analysis

แปลงที่สอง พื้นท่ีวางเวนการเกษตร ตําบล
หนองพลบั อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ

ผลการศึกษาพบวา ลักษณะความสูงของตน
ทานตะวนั จากการใสปุยทัง้ 4 กรรมวธีิ ไมแตกตางกนั
ทางสถิติ (P>0.05) เชนเดียวกับลักษณะเสนผา
ศนูยกลางจานดอกและอายดุอกบาน 50 เปอรเซน็ต 
(Table 6) แมจะไมแตกตางกันทางสถิติสําหรับ
ลักษณะทางสรีระของทานตะวัน แตการใสปุ ย
อนิทรยีชวีภาพทัง้สองปรมิาณมีคาเฉลีย่ของความสงู
ตนมากกวาการไมใสปุยและใสปุยเคมี ทั้งนี้ ความ
สูงตนเปนลักษณะหน่ึงที่แสดงถึงการเจริญเติบโต
ของพืช และมีการรายงานเก่ียวกับการใสปุยอนิทรีย
ชวยเพิ่มความสูงของทานตะวันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (Keshta et al., 2008; Oshundiya et 
al., 2014) เนื่องจากพบวาการใสปุยอินทรียจะ
ทําใหจํานวนวันปลูกถึงออกดอก และ/หรืออายุสุก
แกทางสรีรวิทยาเพ่ิมขึ้น นั่นคือมีการเพ่ิมขึ้นของ

ระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบในบางแปลง
ปลูก แตพบคาความสูงตนท่ีเพิ่มขึ้นจากการใชปุย
อินทรียเปนผลมาจากสารอาหารที่พบมากนั่นเอง 
(Oshundiya et al., 2014) อยางไรก็ตามพบวา
อายกุารบานของดอก 50 เปอรเซน็ตในแปลงทีส่อง
มคีาลดลงเม่ือเทยีบกับแปลงท่ีหนึง่ เพราะนอกจาก
ความอุดมสมบูรณของดนิจะสงผลตออายอุอกดอก
และอายุสุกแก ทางสรีร วิทยาท่ี เ พ่ิม ข้ึนแล ว 
(Oshundiya et al., 2014) ฤดกูาลปลูกทีแ่ตกตาง
กันก็นาจะสงผลตออายุการบานของดอกเชนกัน 
แมวาอายุวันปลูกถึงดอกบานจะมีการรายงานวา
คอนขางไดรับผลกระทบเนื่องจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอมต่ํา หรือเปนลักษณะท่ีมีค าอัตรา
พันธุกรรมคอนขางสูง เชน รายงานวามีคาอยู 
ระหวาง 86-97.7 เปอรเซน็ตกต็าม (Russell, 1953; 
Shabana, 1974)
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Table 6  Means (±SE) of some agronomic characteristics of sunflower in field no. 2

Treatments
Plant 

height (cm)
Flower diameter

(cm)
Day at 50% 
fl owering (days)

No fertilization
30 kg/rai of 15-15-15 (N-P-K) 
200 kg/rai of bio-organic fertilizer
400 kg/rai of bio-organic fertilizer

150.6 ± 12.7
155.5 ± 9.0
160.8 ± 12.4
164.9 ± 4.7

10.6 ± 1.8
11.3 ± 2.7
11.4 ± 1.2
11.6 ± 1.4

49.25 ± 1.50
48.00 ± 1.41
49.25 ± 1.50
48.75 ± 1.71

Means
F-test

157.9 ± 6.2
ns

11.2 ± 0.5
ns

48.81 ± 0.59
ns

ns = Not significant difference at probability level > 0.05

ผลผลิตเมล็ดของทานตะวันเปนลักษณะท่ีมี
รายงานวาไดรับอิทธิพลเนื่องจากสิ่งแวดลอมสูง 
(Khan, 2001) สําหรับการศึกษาในแปลงที่สองนี้ 
ทุกกรรมวิธีการใชปุยพบวามีผลผลิตคอนขางตํ่า
และไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 7) สวนหนึ่ง

เปนเพราะตนออนทานตะวันขาดนํ้าในชวง 2-3 
สัปดาหแรกของการปลูก เนื่องจากเกิดฝนทิ้งชวง
ในพื้นที่ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขีนัธ ทาํใหทานตะวันมขีนาดตนเลก็และ
ดอกเล็ก

Table 7  Means (±SD) of seed yield, shielding percentage, oil content and vitamin E of 
sunflower in field no. 2

Treatments
Seed yield

(kg/rai)
Shielding 

(%)

Oil 
content 

(%)

Vitamin E
(mg/kg 

seeds)

No fertilization
30 kg/rai of 15-15-15 (N-P-K) 
200 kg/rai of bio-organic fertilizer
400 kg/rai of bio-organic fertilizer

99.89 ± 53.36

128.23 ± 43.25
90.29 ± 20.57
97.14 ± 25.01

76.33 ± 0.47
74.33 ± 2.36
73.83 ± 0.71
72.00 ± 1.89

39.10 ± 0.42
38.50 ± 2.12
39.70 ± 0.42
40.80 ± 1.70

620 ± 14
618 ± 44
620 ± 25
527 ± 99

Means
F-test

103.89 ± 16.72

ns

74.12 ± 2.03

ns

39.52 ± 1.39
ns

596 ± 60
ns

ns = Not significant difference at probability level > 0.05
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คาเฉลีย่ของเปอรเซน็ตกะเทาะของทานตะวัน
ที่ไดจากการใสปุยทุกกรรมวิธีไมแตกตางทางสถิติ 
(P>0.05) (Table 7) แตพบวามีคาเพิ่มขึ้นหาก
พิจารณาเทียบโดยไมใชสถิติกับการศึกษาในแปลง
ทีส่อง (Table 5) ทัง้น้ีอาจเปนผลมาจากการพฒันา
เครื่องมือกะเทาะขึ้นมาใหมเพื่อใหไดผลผลิตเมล็ด
ที่ เพิ่มขึ้นและลดตนทุนราคาเคร่ืองมือเพื่อให
เหมาะสม

คาเฉล่ียของเปอรเซ็นตนํ้ามันและวิตามินอี
ในเมล็ดทานตะวันในทุกกรรมวิธีการศึกษา
ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) (Table 7)

อยางไรก็ตามเปอรเซ็นตนํ้ามันในเมล็ด
ทานตะวันจากการศึกษาท้ังสองแปลง (แปลงท่ีหนึง่ 
เทากับ 43.61 เปอรเซ็นต และแปลงที่สอง เทากับ 
39.52 เปอรเซ็นต) มีคาคอนขางต่ํากวาที่เคยมีการ
รายงานเอาไวจากการสกัดดวยปโตรเลียมอีเทอร 
(46.81 เปอรเซ็นต) (Rosa et al., 2009) ทั้งนี้
เปนเพราะการศึกษาคร้ังนี้ใชการสกัดโดยเคร่ือง
หีบนํ้ามันขนาดเล็กที่เพิ่งเร่ิมตนพัฒนาข้ึนเพ่ือการ
ใชประโยชนไดและตนทุนตํ่าสําหรับเกษตรกร
จึงอาจมีประสทิธภิาพในการสกัดนํา้มนัจากเมล็ดได
คอนขางตํ่าและยังคงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพ
เครือ่งมอืดงักลาวน้ีขึน้ไปอกี อยางไรก็ตาม สิง่แวดลอม 
เชน ความอุดมสมบูรณของดินในการเพาะปลูกมี
อิทธิพลอยางมากตอเปอรเซ็นตนํ้ามันเน้ือเมล็ด 
ทั้งน้ีมีรายงานปริมาณน้ํามันที่แตกตางในชวงกวาง
ตั้งแต 29.5-55 เปอรเซ็นตของเน้ือในเมล็ด
ทานตะวัน (Grompone, 2005; Rosa et al., 
2009; Turhan et al., 2010)

สาํหรับคาวติามินอ ี(total tocopherol) จาก
การวเิคราะหผลผลิตเมล็ดของท้ังสองแปลง (แปลง
ที่หนึ่ง และแปลงที่สอง มีคาวิตามินอี เทากับ 479 
และ 596 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมเมล็ด ตามลําดับ) 

มีคาใกลเคียงกับที่มีรายงานไวสําหรับทานตะวันที่ 
535 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมสําหรับนํ้ามันทานตะวัน
ทีไ่ดจากการหีบเย็น ขณะทีก่ารสกดัโดยการกล่ันจะ
มีปริมาณวิตามินอี 609 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(Gliszczyńska-Świglo et al., 2007) แสดงใหเหน็
ไดวาวิธีการศึกษามีผลตอปริมาณวิตามินอี

ความแตกตางทัง้ลกัษณะทางการเกษตรและ
ผลผลิตท้ังสองแปลงศึกษาสวนหน่ึงเปนผลมาจาก
สภาพแวดลอม ไดแก ฤดปูลกู คอื ฤดแูลง (กมุภาพนัธ-
พฤษภาคม) และปลายฤดูฝน (กันยายน-ธันวาคม) 
สําหรับการปลูกในแปลงท่ีหนึ่งและสอง ตามลําดับ 
ซึ่งมีความแตกตางของท้ังอุณหภูมิ ชวงแสง การ
ไดรับนํ้า และความแตกตางของสภาพพื้นท่ีปลูก 
ความสม่ําเสมอของสภาพพ้ืนที่ ดวยเหตุนี้ แมวา
ทานตะวันจะเปนพืชท่ีสามารถปลูกไดทุกฤดูกาล 
แตกพ็บวาทานตะวนัท่ีปลกูในประเทศไทยไมไวตอ
ชวงแสง แตทานตะวันยงัพบวาตอบสนองตอการได
รบัแสง อณุหภูมแิละปจจัยอืน่ สงผลตอความสูงตน
อายุการออกดอก ขนาดจานดอก และผลผลิตดวย
เชนกัน (Goyne et al., 1989; Blackman, 2011; 
Vanitha et al., 2014) ขณะที่เปอรเซ็นตนํ้ามัน
มีคาคอนขางคงท่ีกวาลักษณะอ่ืนๆ สวนหน่ึงมี
รายงานวาเปนลักษณะท่ีมีคาอัตราพันธุกรรม
คอนขางสูง (Mijić et al., 2009)

นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบวาทานตะวัน
ใหผลผลติคอนขางตํา่ท้ังสองแปลงทดลอง อาจเปน
ผลมาจากดินในแปลงท่ีทําการศึกษาขาดความ
อุดมสมบูรณ ปริมาณธาตุอาหารมีไมเพียงพอตอ
การเจริญของทานตะวัน และแมวาการใชปุยอนิทรยี
ชวีภาพจะชวยพัฒนาโครงสรางดิน แตเนือ่งจากเพ่ิง
เริ่มตนพัฒนาดินในพ้ืนท่ีศึกษาดังกลาวจึงอาจยัง
ไมเหน็ผลกระทบตอการเจรญิเตบิโตของทานตะวนั
ไดอยางชัดเจน และการท่ีทานตะวันไดรับกระทบ

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(1):15-27
J. Agri. Prod. 23



มาจากการขาดน้ําในชวงตนฤดูกาลปลูกที่อาศัย
นํ้าฝน นอกจากน้ี เหตุผลอีกประการหน่ึงคือการ
ศึกษาครั้งน้ีใชพันธุลูกผสมซึ่งมีฐานพันธุกรรมแคบ 
ขณะที่การแสดงออกของความดีเดน (heterosis) 
หรือความแข็งแรงของลูกผสม (hybrid vigor) 
จะแสดงออกอยางชัดเจนเมื่อมีการปลูกในสภาพ
แวดลอมท่ีเหมาะสม รวมท้ังการจัดการแปลง
เพาะปลกูในระดบัสงู (Pavek and Corsini, 2001; 
Keneni et al., 2012) แตจากการวิเคราะหดิน
ในท้ังสองแปลงพบวามีองคประกอบทางเคมี
ของธาตุหลายชนิดรวมทั้งธาตุฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมต่ําดวยเหตุนี้ ความสามารถในการ
ปรับตัวหรือทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
เหลานี้อาจตํ่า เมื่อเทียบกับการใชพันธุผสมเปด 
(opened variety) หรอืพันธุสงัเคราะห (synthetic 
variety) ซ่ึงมฐีานพนัธุพนัธกุรรมกวางกวา (Mayo, 
1989; Magaia et al., 2005)

สรุปผลการศึกษา
ผลการศกึษาในแปลงปลกูทัง้สองแปลง ไดแก 

การปลูกทานตะวันระหวางแปลงปาลมและแปลง
ปลกูทีว่างเวนการใชประโยชนในพืน้ทีอ่าํเภอหัวหนิ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตางไมพบความแตกตาง
ระหวางการใชปุยทั้ง 4 กรรมวิธี ตอทุกลักษณะ
ศึกษา ไดแก ลักษณะทางการเกษตร ผลผลิตเมล็ด 
เปอรเซ็นตนํา้มัน และปริมาณวิตามินอ ีซึง่สวนหน่ึง
อาจเปนผลมาจากความแปรปรวนของลักษณะ
ตางๆ คอนขางสูงเนื่องจากอิทธิพลของความ
สมบูรณแปลงและสภาพแปลงท่ีแตกตางกันใน
แตละแปลงยอย ผลผลิตเมลด็ทานตะวันคอนขางต่ํา 
(89.40 และ 103.89 กิโลกรัมตอไร สําหรับแปลง
ที่หน่ึงและแปลงที่สองตามลําดับ) ซึ่งสวนหนึ่งเปน
ผลมาจากแปลงท่ีปลูกมีความสมบูรณของดิน

คอนขางตํา่ ดวยเหตนุี ้แมจะมกีรรมวธิทีีม่กีารใชปุย
อินทรียชีวภาพในปริมาณสูง (200 และ 400 
กิโลกรัมตอไร) ก็อาจมีปริมาณธาตุอาหารท่ียัง
ไมเพียงพอตอการเจริญของทานตะวัน และการได
รับผลกระทบมาจากการขาดนํ้าในชวงตนฤดูกาล
ปลูกที่อาศัยนํ้าฝนพบวาความสมบูรณตํ่าของ
ดนิปลกูในแปลงสงผลตอเปอรเซน็ตนํา้มนันอยกวา
ลักษณะผลผลิตเมล็ด อยางไรก็ตามคาเปอรเซ็นต
นํ้ามันในแตละรอบการศึกษาท่ีมีคาตํ่าอาจเปนผล
มาจากคุณภาพของเคร่ืองหบีทีเ่ริม่ตนพฒันาข้ึนเพือ่
การใชประโยชนไดและตนทุนตํ่าสําหรับเกษตรกร
ที่ยังมีประสิทธิภาพในการสกัดนํ้ามันคอนขางตํ่า
และยังคงตองพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือข้ึนไปอีก 
ดวยเหตนุี ้หากนาํทานตะวนัมาสงเสรมิเพือ่เปนพชื
ปลกูในพืน้ท่ีดงักลาวควรศกึษาการนาํมาเปนพชืเสรมิ
กบัพชืหลักอืน่ๆ มากกวาการปลูกเปนพชืทางเลือก
เชิงเดีย่ว และควรปลกูในพืน้ทีท่ีม่กีารปรบัปรงุบํารงุ
ดินมาบางแลวเนื่องจากลักษณะตางๆ และผลผลิต
ไดรับผลกระทบจากความไมสมบูรณและความ
ไมสมํา่เสมอของพ้ืนทีค่อนขางสงู สาํหรบัพืน้ทีท่ีย่งัคง
มีความแตกตางสูงเนื่องจากปจจัยสภาพแวดลอม 
เชน สภาพพื้นที่และการจัดการ อาจพิจารณาพันธุ
ทานตะวันที่มีฐานพันธุกรรมกวางกวาพันธุลูกผสม 
เชน พันธุผสมเปดหรือพันธุสังเคราะห เปนตน
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ทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ให
ความรวมมือในการทําวิจัยครั้งนี้
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Abstract
This study aimed to investigate: 1) socio-economic attributes of farmers; 2) knowledge 

and attitudes towards farming in accordance with the philosophy of sufficiency economy 
of the farmers; 3) factors effecting attitudes towards farming in accordance with the 
philosophy of sufficiency economy of the farmers; and 4) suggestions related to the 
creation of attitudes towards farming in accordance with the philosophy of sufficiency 
economy. The sample group in this study consisted of 272 farmers living in U-Mong 
municipality, Lamphun province and they were obtained by two-stage sampling. A set 
of questionnaires was sued for data collection and analyzed by using descriptive statistics 
i.e. frequency, percentage, mean, and standard deviation. Also, inferential statistics 
(stepwise multiple regression analysis) was employed in this study.

ทัศนคติของเกษตรกรท่ีมีตอการทําเกษตรกรรมตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมือง 
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Results of study indicated that most of the respondents were male, 61 years old 
on average, married, and elementary school graduation or below. They had 4 family 
members and 2 household workforces on average. The respondents had a farming area 
for 3.56 rai and earned an income form farming for 86,234.30 baht per year on average. 
They had farming experience for 28 years on average and were member of 3 agricultural 
groups on average. The respondents contracted agricultural personal twice a year and 
joined agricultural training/trips for twice a year on average. Moreover, they joined 
agricultural tradition or activities for 3 times a year on average. They perceived new/
information about farming in accordance with the philosophy of sufficiency economy 27 
times per month on average. It was found that the respondents has a high level of 
knowledge and attitudes about farming in accordance with the philosophy of sufficiency 
economy. They was a statistically significant relationship between attitudes towards 
farming in accordance with the philosophy of sufficiency economy and the following 
factors: agricultural personal contact (sig.<0.05), agricultural training/trip and knowledge 
about farming in accordance with the philosophy of sufficiency economy (sig.<0.01)

According to results of the study, the following were suggestion for creating attitudes 
towards farming in accordance with the philosophy of sufficiency economy: 1) promotion 
and extension of the philosophy of sufficiency economy in farming; 2) adoption of the 
philosophy of sufficiency economy to cope with climate change and economic crisis; 3) 
creating activities promoting farmer participation in the adoption of the philosophy of 
sufficiency economy and; 4) instilling consciousness of livelihoods in accordance with the 
philosophy of sufficiency economy to children of farmers.
Keywords: farmer attitude, philosophy of sufficiency economy, sufficiency economy 
  farming, Lamphun province
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บทคัดยอ
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ

เกษตรกร 2) เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอทัศนคติในการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อ
ศกึษาขอเสนอแนะเกีย่วกบัการสรางทศันคตใินการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ของเกษตรกรในเขตเทศบาลตาํบลอโุมงค อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาวจิยั
คือ เกษตรกรที่อยูในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 272 คนซึ่งไดจาก
การสุมตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิง
พรรณนา ประกอบดวยคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 61 ป อยูในสถานภาพสมรส สําเร็จ
การศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษาหรอืตํา่กวา มสีมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 4 คน แรงงานในครวัเรอืนเฉลีย่ 
2 คน มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉล่ีย 3.56 ไร มีรายไดในภาคการเกษตรเฉล่ีย 86,234.30 บาทตอป 
มีประสบการณในการทําการเกษตรเฉลี่ย 28 ป เขารวมเปนสมาชิกกลุมทางการเกษตรในชุมชนเฉลี่ย 
3 กลุม ติดตอกับเจาหนาที่ทางการเกษตรเฉล่ีย 2 ครั้งตอป เขารวมฝกอบรมหรือดูงานดานการเกษตร
เฉลี่ย 2 ครั้งตอป เขารวมกจิกรรมหรือประเพณีเกี่ยวกับการเกษตรเฉล่ีย 3 ครั้งตอป ไดรับขอมูลขาวสาร
จากส่ือตางๆ เกีย่วกับการทําเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเฉล่ีย 27 ครัง้ตอเดือน เกษตรกร
มีความรูเกี่ยวกับการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาพอเพียงอยูในระดับมาก มีทัศนคติตอการทํา
เกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาพอเพียงอยูในระดับเห็นดวยมาก สําหรับปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอ
ทศันคตเิกีย่วกบัการทาํเกษตรกรรมตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอยางมนียัสาํคัญทางสถิตไิดแก 
การติดตอกับเจาหนาที่การเกษตร มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในที่ระดับ 0.05 สวน
การเขารวมฝกอบรมหรือดูงานดานการเกษตร และความรูเก่ียวกับการทําเกษตรกรรมในระดับครัวเรือน
ตามแนวทางปรัชญาพอเพียง มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนยัสําคัญทางสถิติในที่ระดับ 0.01

สําหรับขอเสนอแนะตอการสรางทัศนคติในการทําเกษตรกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกรที่สําคัญคือ ควรมีการสงเสริมและถายทอดแนวทางการปรับใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการทําเกษตรกรรมใหเกิดผลรูปธรรม ควรเนนการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการผันผวนของภาวะ เศรษฐกิจที่กระทบตอภาคการเกษตร 
ควรมีการสรางกิจกรรมที่สงเสริมใหครัวเรือนเกษตรกรมีสวนรวมในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยกุตใช และควรมกีารสงเสรมิการปลกูฝงจติสาํนกึในการดาํเนนิชวีติตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงใหแกบุตรหลานเกษตรกร
คําสําคัญ: ทศันคตขิองเกษตรกร ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง การทําเกษตรกรรมแบบพอเพียง จงัหวดัลาํพนู

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(1):29-41
J. Agri. Prod. 31



คํานํา
ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ภาคการเกษตรของ

ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศซ่ึงมีแนวโนมทวีความรุนแรงมาก
ยิง่ข้ึน ดงัเหน็ไดจากการประสบภาวะภัยแลง อทุกภยั 
หรือการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชชนิดใหม 
สงผลใหผลผลิตทางการเกษตรไดรับความเสียหาย
ทัง้ในดานปรมิาณและคณุภาพ ซึง่เปนสาเหตสุาํคัญ
ประการหนึ่งที่เกษตรกรตองใชตนทุนและปจจัย
การผลิตที่สูงขึ้นอีกจํานวนมาก ประกอบกับการ
ผันผวนของสภาพเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่มีผลกระทบโดยตรงตอราคาสินคา
เกษตรทีไ่มสามารถควบคมุและคาดการณได อกีทัง้
เกษตรกรยังขาดความสามารถหรือองคความรู 
ในการจัดการรับมือกับสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นได
อยางมีประสิทธิภาพ และนํามาสูการขาดรายได
หรือมีกําไรที่ลดลง ไมเพียงพอตอคาใชจายในการ
ดาํรงชวีติหรอืการดาํเนนิกจิกรรมตางๆ ในครัวเรอืน
เกษตรกร ซึ่งทําใหมีความจําเปนอยางหลีกเลี่ยง
ไมไดที่จะตองมีการกูยืมเงินจากแหลงสถาบันทาง
การเงินเพ่ือทดแทนรายไดสูญเสียไป อันเปนสวน
สําคัญที่ทําใหเกษตรกรยังไมสามารถท่ีจะหลุดพน
จากภาระหน้ีสินและความยากจน (หิรัณย, 2559)

ในการหาแนวทางเพื่อใหเกษตรกรสามารถ
แกไขปญหาและพ่ึงพาตนเองในการดําเนินวิถีการ
ผลิตไดอยางมั่นคงน้ัน เปนที่มาของการจัดทําแผน
พัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่ไดมีการนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการสราง
ความเขมแข็งใหกบัเกษตรกร ตลอดจนการสงเสริม
การทําเกษตรกรรมอยางย่ังยนืใหเห็นผลในทางปฏิบตัิ 
โดยเฉพาะการทําเกษตรแบบผสมผสาน เกษตร
ทฤษฎใีหม และเกษตรอินทรยี ซึง่จะชวยเพ่ิมรายได

ใหกบัเกษตรกร รวมท้ังสงเสรมิการพฒันาองคความรู
ของเกษตรกรสูเกษตรกรมืออาชพีใหสามารถบริหาร
จดัการการทําเกษตรกรรมแบบครบวงจรต้ังแตการ
ผลติ แปรรปู และการตลาด ตลอดจนสรางการรวม
กลุมเกษตรกรใหเขมแข็งและสามารถเช่ือมโยง
เครือขายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรได
อยางมีประสิทธภิาพ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 
2559)

เทศบาลตาํบลอโุมงคตัง้อยูในเขตอาํเภอเมอืง
ลําพูน จังหวัดลําพูน มีพื้นท่ีสวนใหญเปนการทํา
เกษตรกรรมและถอืเปนชมุชนหนึง่ท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดนอมนาํปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เขามาปรบัใชในการพฒันาการเกษตรในพืน้ท่ี อาทิ 
การจดัตัง้ศนูยการเรยีนรูปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ศูนยการเรียนรูครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง แหลง
ปฏิบัติการเรียนรู กองทุนออมทรัพยสวัสดิการ
ประชาชนตาํบลอโุมงค ศนูยอโุมงคลดโลกรอน และ
แหลงปฏิบัติการเรียนรูการบริหารจัดการองคกร
แบบมีสวนรวม (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 
2554) โดยมีความมุงหวังในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร ใหมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มคีวามสามารถในการ
จัดการภาระหนี้สินของครอบครัว ตลอดจนการมี
แหลงอาหารทีป่ลอดภยัจากการทาํเกษตรเชงิอนรุกัษ 
เปนชุมชนทีม่คีวามเขมแขง็และมคีวามสามคัค ีและ
ที่สําคัญทางหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินของ
เทศบาลตําบลอุโมงคมีความประสงคที่จะขยาย
การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทํา
เกษตรกรรมใหแพรขยายไปทัว่ทุกครวัเรอืนเกษตรกร
ในเขตพื้นที่ปกครอง อยางไรก็ตามการสงเสริม
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในทางปฏิบัตินั้นยังมีขอจํากัดและขาดการศึกษา
ขอมลูพืน้ฐานตางๆ ของเกษตรกรรวมถึงชองทางท่ี
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จะชวยใหเกษตรกรเกิดความเขาใจและมีการนําไป
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในการดําเนินกิจกรรม
ทางการเกษตรในครัวเรือน

เพื่อให การส งเสริมการนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการทําเกษตรกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมใหไดนั้น จึงมีความ
จําเปนที่จะตองศึกษาขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร 

โดยเฉพาะขอมลูระดบัทศันคตติอการทาํเกษตรกรรม
ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของเกษตรกร
วาอยูในระดบัใด และมีปจจยัใดบางทีม่ผีลตอทศันคติ
ในการทาํเกษตรกรรมตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงของเกษตรกรและขอเสนอแนะของเกษตรกร
ตอการสรางทัศนคติในการทําเกษตรกรรมตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนอยางไร
บาง เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาและ
สงเสริมการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค อกีทัง้ยงัเปนการสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร ชาติด านการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยในการปลูกฝง
คานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว 
โดยสงเสริมใหมีการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ยุทธศาสตรชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580), 2561) และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขอที่ 1 ของแผนพัฒนาการเกษตร 
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในการขยายผลการ
ทาํการเกษตรตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
โดยการสรางจติสาํนกึใหแกเกษตรกรใหครอบคลุม
ทุกครัวเรือนเพ่ือนําไปสูการสรางความเขมแข็ง
ใหแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอทัศนคติเกี่ยวกับการทํา
เกษตรกรรมในระดับครวัเรอืนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตเทศบาล
ตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยมีการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ เกษตรกรที่อยู

ในเขตเทศบาลตาํบลอโุมงค อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดั
ลําพูน จํานวน 11 หมูบาน ซึ่งมีการคํานวณหา
ประชากรและกลุมตัวอยางดวยการใชวิธีการสุม
ตวัอยางแบบสองขัน้ตอน (Two-Stage Sampling) 
(ประชมุ, 2541) โดยขัน้ตอนที ่1 เปนการสุมหมูบาน 
ไดจํานวน 6 หมูบาน มีครัวเรือนเกษตรกรจํานวน 
851 ครัวเรือน จากนั้นกําหนดขนาดตัวอยางตาม
สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเช่ือมั่นที่
รอยละ 95 ยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนท่ีระดับ 
0.05 ไดกลุ มตัวอยางครัวเรือนเกษตรกร 272 
ครัวเรือน และขั้นตอนที่ 2 เปนการสุมตัวอยาง
ครัวเรือนเกษตรกรจากหมูบานตัวอยาง 6 หมูบาน 
ดวยวิธีการแบงสัดสวนประชากร (Proportional 
to size) เพื่อทราบจํานวนครัวเรือนตัวอยางแตละ
หมูบาน และกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามครัว
เรือนละ 1 คน ซึ่งจะไดจํานวนเกษตรกรตัวอยาง
ทั้งหมด 272 คน โดยการวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการ
วิจัยต้ังแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561
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การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
แหลงขอมูลที่รวบรวมเพื่อใชในการวิจัย

สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ขอมูล
ทุติยภูมิ ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
รายงานการวิจัย และขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาล
ตําบลอุโมงค จากสํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค 
และ 2) ขอมูลปฐมภูมิ โดยมีการใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
(วนิดา และคณะ, 2560) ซึ่งมีจํานวน 272 ชุด โดย
เก็บจากเกษตรกรเปนรายบุคคล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมลูในการวิจยัคร้ังนี ้แบงออก

เปน 3 สวน คอื 1) ขอมูลพ้ืนฐานสวนบคุคล เศรษฐกจิ 
สังคมของเกษตรกร ระดับความรู และทัศนคติ
เกี่ยวกับการทําเกษตรกรรมในระดับครัวเรือนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
โดยใชสถติเิชงิพรรณนา ไดแก คาความถี ่คารอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) การ
วิเคราะหหาปจจัยที่สงผลตอทัศนคติเกี่ยวกับการ
ทําเกษตรกรรมในระดับครัวเรือนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขต
เทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โดยการใชสถิตอินมุาน ไดแก การวเิคราะหพหถุดถอย
แบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) และ 3) การวิเคราะหขอเสนอแนะของ
เกษตรกรเก่ียวกับการสรางทัศนคติที่ดีในการทํา
เกษตรกรรมภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการใชวธิกีารจัดประเภทและจัดกลุม (Categorize 
and Sort) ซึ่งการวิเคราะหในสวนที่ 1 และ 2 
จะใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สงัคมศาสตรชวยในการบนัทกึ จดัการ และวิเคราะห
ขอมูล

ผลการวิจัยและวิจารณผล
ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกร

เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 
61 ป อยูในสถานภาพสมรส สําเร็จการศึกษาใน
ระดบัช้ันประถมศึกษาหรือตํา่กวา มจีาํนวนสมาชกิ
ในครวัเรอืนเฉลีย่ 4 คน มแีรงงานในครวัเรอืนเฉลีย่ 
2 คน มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉล่ีย 4 ไร มีรายได
ภาคการเกษตรเฉล่ีย 86,234.30 บาทตอป มี
ประสบการณในการทําเกษตรกรรมเฉล่ีย 28 ป 
เขารวมเปนสมาชิกกลุมทางการเกษตรในชุมชน
เฉลี่ย 3 กลุม ติดตอกับเจาหนาท่ีทางการเกษตร
เฉลี่ย 2 ครั้งตอป เขารวมฝกอบรมหรือดูงานดาน
การเกษตรเฉลี่ย 2 ครั้งตอป เขารวมกิจกรรมหรือ
ประเพณีเกีย่วกบัการเกษตรเฉล่ีย 3 ครัง้ตอป ไดรบั
ขอมลูขาวสารจากสือ่ตางๆ เกีย่วกบัการทาํเกษตรกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ย 27 ครั้ง
ตอเดือน

ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการทําเกษตรกรรม
ในระดับครัวเรือนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกร

เกษตรกรมีความรูเกีย่วกับการทําเกษตรกรรม
ในระดับครัวเรือนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพยีงเฉลี่ย 14 คะแนน อยูในระดับมาก (Table 1) 
มีทัศนคติตอการทําเกษตรกรรมในระดับครัวเรือน
ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงรวมทกุดาน
อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (Table 2)
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Table 1  A number and percentage of farmer on the basis of a level of knowledge about 
farming in accordance with the philosophy of sufficiency economy

(n=272)

A level of knowledge about farming in accordance 
with the philosophy of suffi ciency economy

No. %

Low
Moderate
High

-
163
109

-
59.93
40.07

  X = 14.53     Min-Max = 9-20     S.D. = 2.298

Table 2  An average mean score, standard deviation, and a level of attitudes towards 
farming in accordance with the philosophy of sufficiency economy

(n=272)

Attitudes towards farming in accordance with 
the philosophy of suffi ciency economy

X S.D. Description

Moderation
Reasonableness
Good immunity
Knowledge condition
Virtue condition

4.15
4.33
4.30
4.16
4.36

.523

.459

.450

.476

.509

Agree
Agree
Agree
Agree
Agree

Total 4.26 .407 Agree

ปจจยัทีม่ผีลตอทัศนคตใินการทําเกษตรกรรมตาม
แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของเกษตรกร

การวเิคราะหเพือ่หาปจจัยทีส่งผลตอทศันคติ
ในการทําเกษตรกรรมในระดับครัวเรือนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใชสถิติ
วเิคราะหการถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) ซึ่งเปนการ
หาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (ตัวแปร
เกณฑ) กับตัวแปรอิสระ (ตัวแปรพยากรณ) ตั้งแต 
2 ตัวขึ้นไป (วาโร, 2553) โดยการวิเคราะหได
คัดเลือกตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม 

ทั้งหมด 15 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา สมาชิกในครัวเรือน แรงงานใน
ครัวเรือน พื้นที่ทําการเกษตร ประสบการณในการ
ทาํเกษตรกรรม รายไดในภาคการเกษตร การเขารวม
เปนสมาชิกกลุมทางการเกษตรในชมุชน การตดิตอ
กับเจาหนาที่ทางการเกษตร การเขารวมฝกอบรม
หรอืดงูาน การเขารวมกจิกรรมหรอืประเพณเีก่ียวกบั
การเกษตร การรบัขอมลูขาวสารจากส่ือตางๆ ความรู
เก่ียวกับการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร เพื่อหาวาตัวแปร
อิสระใดมีผลตอทัศนคติในการทําเกษตรกรรมตาม
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แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนยัสาํคัญ
ทางสถติ ิและสงผลในเชงิบวกหรอืลบ ทัง้นีก้ารศึกษา
ปญหา Multicollinearity พบวาไมมีตัวแปรอิสระ
ใดท่ีมคีวามสัมพันธกนัสงูเกนิ 0.80 อนัจะทําใหเกดิ
การละเมดิขอกาํหนดเบือ้งตนของการวเิคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
(สุชาติ, 2545)

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอทัศนคติในการ
ทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพบวาตัวแปรอิสระท้ังหมด 15 ตัวแปรมี
อิทธิพลตอตัวแปรตาม คือ ทัศนคติในการทํา
เกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยูรอยละ 48.30 (R2 = .483) และเมื่อพิจารณา
ตัวแปรอิสระที่มีผลตอทัศนคติเกี่ยวกับการทํา
เกษตรกรรมในระดับครวัเรอืนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา
มีทั้งหมด 3 ตัวแปร คือ การติดตอกับเจาหนาที่
ทางการเกษตร มคีวามสัมพันธอยางมีนยัสาํคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สวนการเขารวมฝกอบรมหรือ
ดูงานดานการเกษตร และความรูเกี่ยวกับการทํา
เกษตรกรรมในระดับครวัเรอืนตามแนวทางปรัชญา
พอเพียง มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งท้ัง 3 ตัวแปรน้ีมีความสัมพันธ
ในทางบวกท้ังหมด (Table 3) และสามารถวิจารณ
ผลการวิเคราะหไดดงันี้

1. เกษตรกรที่มีการติดตอกับเจาหนาที่
ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 1 ครั้งตอป จะสงผลทําใหมี
ทศันคตติอการทาํเกษตรกรรมตามแนวทางปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น .035 คะแนน ทั้งนี้อาจ
เน่ืองมาจากกิจกรรมตางๆ ที่สํานักงานเทศบาล
ตําบลอุโมงคไดจัดขึ้นน้ันมีการจัดโครงสรางและมี
เจาหนาทีร่บัผดิชอบโครงการอยางเปนกจิจะลกัษณะ 

อีกทั้งยังเปดโอกาสใหเกษตรกรหรือผู เขารวม
กิจกรรมไดมีโอกาสสอบถามเพิ่มเติมไดโดยตรง 
อาทิ โครงการศูนยการเรียนรูครัวเรือนเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีเปนกิจกรรมหน่ึงท่ีมีการสงเสริมการทํา
เกษตรแบบธรรมชาติ และการดําเนนิชีวติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในครัวเรือน และสมาชิก
ทีเ่ขารวมโครงการน้ันจะไดรบัองคความรูตางๆ และ
มกีารจดัประชมุเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูซึง่กนัและกนั
กับเจาหนาท่ีจากสํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค 
และเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอก
ชุมชน (วัลลภ และคณะ, 2556)

2. เกษตรกรท่ีมีการเขารวมฝกอบรมหรือ
ดูงานดานการเกษตรเพิ่มขึ้น 1 ครั้งตอป จะทําใหมี
ทศันคตติอการทาํเกษตรกรรมตามแนวทางปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น .051 คะแนน (อรุณวดี, 
2555) ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากการกําหนดนโยบาย
และการบรหิารจดัการในองคกรของหนวยงานของ
เทศบาลตาํบลอโุมงคนัน้ไดใชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงเปนแนวทางในการปฏิบัติ จึงสงผลให
รูปแบบของกิจกรรมการฝกอบรมท่ีเกษตรกรหรือ
ประชาชนในชมุชนนัน้สวนใหญเปนการปรบัใชหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เชน การอบรมการทาํปุย
และน้ําหมักอนิทรีย การทําเกษตรแบบปลอดสารพิษ 
ตลอดจนการมีศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลอุโมงคที่สรางขึ้นเพื่อเปนแหลงศึกษาดูงาน
ใหกับเกษตรกรที่ต องการองคความรู ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะ อีกทั้งทางเทศบาล
ตําบลอุโมงค ได  ใช พื้น ท่ีของศูนย การเรียนรู 
เศรษฐกิจพอเพียงตําบลอุโมงคเปนหลักในการจัด
โครงการฝกอบรมหรือกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับ
การเกษตร จงึเปนอกีสาเหตุหน่ึงท่ีเกษตรกรไดเห็น
รูปแบบการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ทัง้ในเชงิทฤษฎไีปจนถงึการปฏบิตั ิเชน วธิกีารปลกู
ขาวแบบอินทรีย การจัดการพื้นที่ตามแบบเกษตร
ทฤษฎใีหม เปนตน นาํไปสูการสรางความเขาใจและ
การนําไปประยุกตใชกับการทําเกษตรกรรมของ
ตนเอง (บุษกร และศุภกัญญา, 2558)

3. เกษตรกรที่มีความรู  เกี่ยวกับการทํา
เกษตรกรรมตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะทําใหมีทัศนคติตอการทํา
เกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมขึ้น .085 คะแนน (ศศิกาญจน และอรนันท, 
2560) ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากสํานักงานเทศบาล
ตําบลอุโมงคไดมีการมุงเนนนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดําเนินวิถีชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ปกครอง และประกอบกับการที่ประชาชน
สวนมากอยูในอาชพีทีเ่กีย่วของกบัการเกษตรกรรม 
ดังนั้นกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนการสงเสริมการ
ประยุกตใชจึงมีสวนที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร 
โดยเฉพาะการมุงเนนการเผยแพรและถายทอด
องคความรูหรือการสรางความเขาใจในการจัดการ
รูปแบบการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเห็นไดชัดเจนจากการจัดตั้ง
ศนูยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตาํบลอุโมงค เพ่ือ
ถายทอดองคความรูการจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม การทําเกษตรกรรม
ทัง้แบบอนิทรยีและแบบปลอดภยั ตลอดจนการให
ความรูในการลดตนทุนในการซื้อปจจัยการผลิต 
เชน การทาํปุยหมกัจากเศษผกัผลไม การทาํนํา้หมกั
ชีวภาพ หรือการทําปุยคอก เปนตน

ขอเสนอแนะในการสรางทัศนคติตอการทํา
เกษตรกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกร

การศึกษาขอเสนอแนะของเกษตรกรในการ
สรางทัศนคติตอการทําเกษตรกรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวาเกษตรกรมีความ
ประสงคทีจ่ะใหหนวยงานของรัฐทัง้สวนกลาง สวน
ภมูภิาค และสวนทองถ่ิน ตลอดจนหนวยงานพัฒนา
ภาคเอกชนและสถาบันทางการศึกษาเขามามี
สวนรวมใหเกิดการทําเกษตรกรรมตามแนวทาง
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงดงันี ้1) ควรมกีารสงเสรมิ
และถายทอดแนวทางการปรบัใชปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงในการทําเกษตรกรรมใหผลในรูปธรรม 
หรือในทางปฏิบัติใหมากขึ้น 2) ควรมีการเนนการ
ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการผันผวน
ของภาวะเศรษฐกจิในภาคการเกษตร 3) ควรมกีาร
สรางกิจกรรมที่เสริมสรางใหครัวเรือนเกษตรกรมี
สวนรวมในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในการทําเกษตรกรรม และ 4) ควรมี
การสงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกในการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแก
บุตรหลานเกษตรกร
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สรุปผลการศึกษา
การศึกษาทัศนคติในการทําเกษตรกรรมตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมืองลําพูน 
จงัหวัดลาํพนู สามารถสรุปผลการวิจยัไดวา เกษตรกร
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 61 ป อยูใน
สถานภาพสมรส สําเร็จการศึกษาอยูในระดับชั้น
ประถมศกึษาหรือตํา่กวา มจีาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน
เฉลี่ย 4 คน มีแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน 
มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉล่ีย 4 ไร มีรายไดภาค
การเกษตรเฉล่ีย 86,234.30 บาทต อป  มี
ประสบการณในการทําเกษตรกรรมเฉล่ีย 28 ป 
เขารวมเปนสมาชิกกลุมทางการเกษตรในชุมชน
เฉลี่ย 3 กลุม ติดตอกับเจาหนาที่ทางการเกษตร
เฉล่ีย 2 ครัง้ตอป เขารวมฝกอบรมหรือดูงานเก่ียวกับ

การทําเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลี่ย 2 ครั้งตอป เขารวมกิจกรรมหรือประเพณี
เกี่ยวกับการเกษตรเฉลี่ย 3 ครั้งตอป ไดรับขอมูล
ขาวสารจากสื่อตางๆ เกี่ยวกับการทําเกษตรกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเฉล่ีย 27 ครั้งตอ
เดอืน เกษตรกรมคีวามรูเกีย่วกับการทาํเกษตรกรรม
แบบพอเพียงอยูในระดบัมาก และมีทศันคติตอการ
ทําเกษตรกรรมแบบพอเพียงอยูในระดับเห็นดวย
มาก

ปจจยัทีม่ผีลตอทศันคติในการทําเกษตรกรรม
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติมีทั้งหมด 3 ตัวแปร ไดแก การ
ติดตอกับเจาหนาที่ทางการเกษตร มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทางบวกที่ระดับ 0.05 
การเขารวมฝกอบรมหรือดงูานดานการเกษตร และ

Table 3  Factors effecting attitudes towards farming in accordance with the philosophy of 
sufficiency economy of the farmers

Independent variable

Dependent variable

Attitude toward farming in 
accordance with the philosophy 

of suffi ciency economy

B t Sig.

1. Agricultural personal contact .035 2.582 .010*

2. Joining agricultural training or trips .051 3.720 .000**

3. Knowledge about farming in accordance 
with the philosophy of suffi ciency economy

.085 7.842 .000**

Constant 2.829 21.166 .000**

R2 = 0.483 (48.3%)        F = 83.554        Sig.F = 0.000**

*, ** = Significant difference at probability level 0.05 and 0.01, respectively
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ความรูเก่ียวกับการทําเกษตรกรรมในระดับครัวเรือน
ตามแนวทางปรัชญาพอเพียง มีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติในทางบวกที่ระดับ 0.01

เกษตรกรมขีอเสนอแนะตอการสรางทศันคติ
ที่ดีในการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือควรมีการสงเสริมและ
ถายทอดแนวทางการปรับใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการทําเกษตรกรรมใหเกิดผลในรูปธรรม 
หรือในทางปฏิบัติใหมากขึ้น ควรมีการเนนการใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการผันผวน
ของภาวะเศรษฐกิจในภาคการเกษตร ควรมีการ
สรางกจิกรรมทีส่งเสรมิใหครวัเรอืนเกษตรกรมสีวน
รวมในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
ใชในการทาํเกษตรกรรม และควรมกีารสงเสรมิการ
ปลูกฝงจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกบตุรหลานเกษตรกร

ขอเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบวา เกษตรกรท่ีมีการ

ติดตอกับเจาหนาที่ทางการเกษตรมากข้ึนก็จะมี
แนวโน มที่จะมีทัศนคติที่ เห็นด วยกับการทํา
เกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพิม่ขึน้ตามไปดวย ดงันัน้ทางเทศบาลตาํบลอโุมงค 
หรือหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาการ
เกษตร เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงาน
เกษตรอําเภอ ควรมีการสรางชองทางการติดตอขอ
คาํปรึกษาทีเ่กษตรกรสามารถเขาถงึและใชไดอยาง
สะดวกและงาย ตลอดจนมีการประชาสัมพันธให
เกษตรกรไดรับรูรับทราบอยางทั่วถึง อีกทั้งควรมี
การมุงเนนการลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยยีนเกษตรกร สอบถาม
ปญหาและความตองการของเกษตรกรในการแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน การจัดกิจกรรมให

เจาหนาทีเ่ทศบาลไดพบปะเกษตรกร เกษตรตําบล
ลงพื้นที่พบเกษตรกร เปนตน

2. ดานการเขารวมฝกอบรมหรือดูงานดาน
การเกษตรพบวา เกษตรกรท่ีมกีารเขารวมฝกอบรม
หรือดูงานทางดานการเกษตรเพิ่มขึ้น มีผลทําใหมี
ทัศนคติเห็นด วยต อการทําเกษตรกรรมตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ดังนั้น
ทางสํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงคควรมีการสราง
ความรวมมือกับภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เชน กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
และกรมพัฒนาชุมชน หรือองคกรพัฒนาภาค
เอกชนตางๆ มลูนธิมิัน่พฒันา ในการจดักิจกรรมฝก
อบรมหรือดูงานท่ีเกี่ยวของกับการใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการกับปญหาการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจ 
เชน การจัดทําแปลงสาธิตการทําเกษตรกรรมแบบ
ใชนํ้านอย การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน หรือการรวมกลุ มเพื่อแปรรูปและ
จําหนายสินคาทางการเกษตร ตลอดจนเปดโอกาส
ใหเกษตรกรไดเขามามีสวนในการกําหนดหรือการ
วางแผนการจัดทํากิจกรรมตางๆ เพื่อเปนสวนชวย
ใหการดําเนินงานสงเสริมนั้นมีความเหมาะสมและ
ตรงความประสงคของเกษตรกรมากข้ึน

3. จากการศึกษาในสวนของความรูความ
เขาใจของเกษตรกรแสดงใหเห็นวา เกษตรกรที่มี
ความรูความเขาใจเกีย่วกบัการทาํเกษตรกรรมตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นจะมี
แนวโนมทีจ่ะมทีศันคติเหน็ดวยในการทาํเกษตรกรรม
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึนตาม
ไปดวย ดังนั้นควรมุงเนนใหทางสํานักงานเทศบาล
ตําบลอุโมงค ตลอดจนผูนําชุมชนท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชนท่ีมสีวนเกีย่วของอืน่ๆ เชน กรมวชิาการ
เกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ศูนยเกษตรกรรม
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ยั่งยืน หรือสถาบันทางการศึกษาตางๆ เขามาสราง
ความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นภาคการเกษตร
ในการสรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการทําเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถเขาใจไดงายและเนน
ในเชิงปฏิบัติควบคูไปกับทฤษฎี ไดแก การสราง
องคความรูเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุพืชไวใชเอง 
การใชสารเคมอียางถูกวธิแีละปลอดภัยในการกาํจัด
โรคและศัตรูพืช การผลิตปุยอินทรีย การลดตนทุน
ในการทาํเกษตรกรรม รปูแบบการจดัการนํา้ในการ
ทาํเกษตรกรรมในสภาพแหงแลง พฒันาอาชพีเสรมิ
ในชวงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว และความรูในเรื่อง
ระบบตลาดคาขายผลผลิตทางการเกษตร เปนตน 
อีกทั้งควรมีการพิจารณาจัดทําส่ือชนิดตางๆ เพื่อ
เปนการเผยแพรองคความรูการทาํเกษตรกรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกษตรเกษตรกร 
เชน การจัดทําปฏิทินการปลูกพืชตลอด 12 เดือน 
การจัดทําคูมือการปองกันและกําจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน เปนตน

4. ในดานสภาพพ้ืนฐานสวนบุคคลพบวา 
เกษตรกรสวนใหญมีอายุเฉลี่ยอยูในกลุมผูสูงอายุ
หรือกําลังเขาสูวัยผูสูงอายุ ควรมีการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีมีสวนชวยใหเกษตรกรผูสูงอายุมี
รายไดเสริมจากการทําเกษตรกรรม เชน การให
ความรูเกีย่วกบังานหตัถกรรม ไดแก จกัสาน ปกผา 
เย็บผา ตลอดจนการสงเสริมการทําเกษตรกรรม
แบบประณีตหรือแบบผสมผสานที่ใหเกษตรกรมี
การปลูกพืชชนิดอื่นควบคู ไปกับพืชชนิดหลัก 
ตลอดจนมีการจัดหาเกษตรกรผู สูงอายุที่ เป น
ปราชญชาวบานหรือมีความรู ความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับภูมิปญญาทางการเกษตร เชน สมุนไพร
พื้นบาน เครื่องมือการเกษตรในอดีต พิธีกรรม

ดั้งเดิมท่ีเก่ียวกับการเกษตรตางๆ ใหเปนวิทยากร
ในการถายทอดสูเยาวชนในพื้นที่
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Abstract
The objectives of this study were investigate: 1) Socio-economic attributes of farmers; 

2) adoption corn planting technology of farmers; 3) Factors affecting adoption corn planting 
technology of farmers; 4) Problems encountered and suggestions about of farmers corn 
planting technology in Phawo district, Tak province.The sample group in this consisted 
of 288 farmers obtained by Two-Stage Sampling. A set of questionnaires was used for 
data collection and analysis by using frequency, percentage, mean, minimum, maximum, 
standard deviation, and regression statistic.

Results of the study presented to 1) most of the respondents were male and married. 
The average age of respondents was 39 years old and not educated. The area for planting 
16 rai of corn on average, annual income average 104,000 baht, average debt 86,788 
baht. 2 household workforces in family. Farmers are members of agricultural institutions 
(87.85 percent). Farmers who are not members of the agricultural institute (12.5 percent). 

ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

ของเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
Factors affecting adoption corn planting technology of
farmers in Phawo sub-district, Mae Sot district, Tak province
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Contact with agricultural extension officer average 1 time per year. Most of the agricultural 
news received from television (67.63 percent). Experience in planting 7 years old corn. 
Experience in agricultural education/training officer average 1 time per year. 2) Acceptance 
corn planting technology of farmers had a moderate level. 3) Factors affecting acceptance 
corn planting technology of farmers in Phawo district, Tak province have 2 factors were 
sex and contact with agricultural extension officer have a relationship adotption corn 
planting technology of farmers in Phawo district, Tak province.

Problems encountered and suggestions about of farmers corn planting technology 
in phawo district, tak province. High cost of growing corn agriculture farmers need higher 
prices and chemical slower price and want the staff to come to the advice corn planting 
increase.
Keywords: farmer adoption, technology of corn planting, Mae Sot district

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของ

เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว 2) การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวของเกษตรกร 
3) ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวของเกษตรกร 
และ 4) ศกึษาปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกรในการปลกูขาวโพดเล้ียงสตัวในพืน้ทีต่าํบล
พะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก รวบรวมขอมูลจากเกษตรกร จํานวน 288 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติพรรณนาเพื่อหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาตํ่าสุด คาสูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเขา

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 39 ป สวนใหญไมไดรับ
การศึกษา มีสถานภาพสมรส มีพื้นที่ในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเฉล่ีย 16 ไร มีรายไดเฉล่ียรวมใน
ครัวเรือน 104,000 บาทตอป มีภาระหนี้สินเฉลี่ย 86,788 บาท จํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน 
สวนใหญเกษตรกรเปนสมาชิกของสถาบนัทางการเกษตร มกีารตดิตอกับเจาหนาท่ีสงเสรมิการเกษตรเฉล่ีย 
1 ครัง้ตอป โดยสวนมากไดรบัขาวสารดานการเกษตรจากส่ือโทรทัศน มปีระสบการณในการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวเฉล่ีย 7 ป มีประสบการณในการศึกษาดูงานและฝกอบรมดานการเกษตรเฉล่ีย 1 คร้ังตอป 
เกษตรกรมกีารยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวอยูในระดับปานกลาง สาํหรบัปจจัยทีม่ผีลตอ
การยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกรอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ไดแก 
เพศ และการติดตอเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
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ผลการศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรท่ีสําคัญ
คือ การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมีตนทุนที่สูง เกษตรกรจึงตองการใหราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวมีราคาที่สูงข้ึน 
และสารเคมีที่ใชควรมีราคาต่ําลงเพ่ือลดตนทุนในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว และตองการใหเจาหนาท่ี
ที่เกี่ยวของเขามาใหความรูคําแนะนําเกี่ยวกับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มมากขึ้น
คําสําคัญ: การยอมรับของเกษตรกร เทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว อําเภอแมสอด

คํานํา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวถือเปนวัตถุดิบที่สําคัญ

ในการหลอเลี้ยงอุตสาหกรรมอาหารสัตวของ
ประเทศไทยมาโดยตลอด ในชวงป พ.ศ. 2552-
2556 ประเทศไทยมีพื้นที่การเพาะปลูกขาวโพด
เล้ียงสัตวประมาณ 7.099-7.541 ลานไร ไดผลผลิต 
4.161-5.063 ลานตัน อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 
2559-2560 พบวาประเทศมีพื้นที่การผลิตลดลง
เหลอื 6.489 ลานไรและใหปรมิาณผลผลติจากการ
เก็บเก่ียว 4.390 ลานตัน (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2561) ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการ
ใชในระบบอุตสาหกรรมอาหารสัตวของประเทศที่
มกีารคาดการณวาจะสามารถเติบโตไดถงึประมาณ
รอยละ 7.27 ตอป อันเนื่องมาจากการพัฒนาการ
ผลติดานปศุสตัวทีม่แีนวโนมขยายตัวอยางตอเน่ือง
และรวดเรว็ จงึทําใหประเทศไทยตองมคีวามจาํเปน
ในการนําเขาขาวโพดเล้ียงสัตวจากตางประเทศ ซึง่
ทาํใหประเทศตองเสียผลประโยชนในทางเศรษฐกิจ
เปนอยางมาก (เกรียงศักดิ์, 2559)

การเร งรัดเพื่อเพิ่มปริมาณของผลผลิต
ขาวโพดเลี้ยงสัตวใหไดปริมาณมากเพื่อตอบสนอง
การผลิตในระบบอุตสาหกรรมโดยขาดการศึกษา
ผลกระทบอยางรอบดาน โดยเฉพาะการปลูก
ขาวโพดเล้ียงสัตวในบริเวณพ้ืนที่ลาดชันหรือพื้นที่
สูงที่มีแนวโนมขยายพื้นที่กวางขึ้นอยางตอเนื่อง 
สงผลใหมีการรุกลํ้าและใชพื้นที่ปาไมเปนแหลง

เพาะปลกูขาวโพดเลีย้งสัตวเพิม่มากขึน้ตามไปดวย 
นําไปสูการสรางความเสียหายตอระบบทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานอื่นๆ ตามมา เชน 
ปญหาดานดิน ไดแก เกิดการชะลางพังทลายของ
หนาดินอยางรุนแรง การสูญเสียคุณภาพดิน การ
เกิดดินถลม รวมไปถึงปญหาการปนเป อนของ
มลพิษในแหลงนํ้าจากการใชสารเคมีในการปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว และปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก
ในอากาศที่จะมีคาสูงมากในฤดูหนาว โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการเผาไรของเกษตรกรเพ่ือเตรียมพืน้ที่
เพาะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวครั้งตอไป จากปญหา
ดงักลาวจงึมกีารศกึษาและพฒันาการใชเทคโนโลยี
ทางวิทยาศาสตรสมัยใหมเขามาใชในกระบวนการ
ผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวตั้งแตการผลิตเมล็ดพันธุที่มี
คณุภาพ ใชพืน้ทีเ่พาะปลกูนอยแตใหผลผลติเพิม่ข้ึน 
ตลอดจนมีวิธีการจัดการพื้นที่เพาะปลูกและการ
ดแูลรกัษาท่ีเนนการสรางระบบการผลติทีป่ลอดภยั
ตอระบบนิเวศและเปนมิตรตอพื้นที่ที่เปนแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ มกีารพัฒนาระบบการเก็บเกีย่ว
และการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วท่ีไมสรางมลภาวะ
ตอสภาพอากาศ รวมไปถงึการสรางระบบการจดัการ
ทางการตลาดใหมีความเสถียรภาพและเปนธรรม
ตอเกษตรกรผูผลิต (สิทธิเดช, 2558)

พื้นที่ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
สวนใหญประชาชนมีอาชีพทําเกษตรกรรม และมี
รายไดหลกัมาจากการปลกูขาวโพดเลีย้งสตัว ซึง่ใน
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ปจจบุนักาํลังไดรบัการสงเสรมิใหมกีารใชเทคโนโลยี
สมัยใหมในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว หรืออาจ
เรียกไดวาอยูในชวงเปลี่ยนผานจากการใชระบบ
การเพาะปลูกแบบเดิมที่เนนการใชพื้นที่จํานวน
มากเพ่ือใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น สูการเพาะปลูกแบบ
ใหมทีใ่หความสาํคญัตอประสทิธภิาพการเพาะปลูก
ที่ใชพื้นที่นอยแตไดผลผลิตมากและเปนมิตรตอ
ระบบนิเวศ ดังนั้นการศึกษาระดับการยอมรับ
เทคโนโลยกีารปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร 
ตลอดจนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ
เทคโนโลยกีารปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร
จากการศึกษาลักษณะพื้นฐานของเกษตรกร
ทั้งในดานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึง
การศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรตอ
การใชเทคโนโลยีในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวของ
เกษตรกรในแตละมิติ จะเปนการชวยในการสราง
ขอมูลพื้นฐานในการดําเนินการสงเสริมเทคโนโลยี
การปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวใหเกดิการนาํไปปฏบิตัใิช
ของเกษตรกรในพ้ืนที่มากข้ึน และสามารถใหเปน
ขอมูลในการจัดทํานโยบายการสรางความยั่งยืน
ใหการผลิตสินคาเกษตรบนพ้ืนที่สูง ลดการทําลาย
ระบบทรัพยากรและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะปาไม 
แหลงนํา้ ดนิ และอากาศทีม่คีวามสมัพนัธเกีย่วเนือ่ง
กบัการดําเนนิกิจกรรมตางๆ และการสรางคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้นของผูคนท้ังบนพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ราบ 
ตลอดจนยังเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรชาติที่มุง
ใหเกดิการสรางความสามารถในการแขงขนัในภาค
การเกษตรท่ีเนนใหเกษตรกรตองมีการปรับตวัเพ่ือ
รองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่จะเขามาสราง
ความสามารถในการแขงขนัและการสรางมลูคาเพิม่
ใหแกผลผลิต โดยเฉพาะการใหเกษตรกรเขาสูฐาน
การผลติทีไ่ดมาตรฐานและคณุภาพทางการเกษตร

ที่ไดรับการรับรองจากสถาบันที่มีความนาเชื่อถือ 
(ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580), 2561)

วิธีดําเนินการวิจัย
การวจิยันีใ้ชรปูแบบการวจิยัเชงิปรมิาณ เพือ่

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการ
ปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร ในพืน้ท่ีตาํบล
พะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยมีการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใช ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 

เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่อยูในเขตพื้นที่
ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 
1,031 คน จากนั้นไดมีการคํานวณหากลุมตัวอยาง
ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-
Stage Sampling) (ประชุม, 2541) ไดจํานวน
เกษตรกรตัวอยางจํานวน 288 คน โดยการวิจัย
คร้ังนี้ ได ดําเนินการวิจัยตั้งแต เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
แหลงขอมูลที่รวบรวมเพื่อใชในการวิจัย

สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ขอมูล
ทุติยภูมิ ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
สิ่งพิมพ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาเปน
ขอมลูพืน้ฐานในการวจิยั และ 2) ขอมลูปฐมภมู ิโดย
มกีารใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอมลูการวจิยั (วนดิา และคณะ, 2560) ซึง่มจีาํนวน 
288 ชดุ โดยเก็บขอมลูจากเกษตรกรเปนรายบุคคล
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการวิจยัในคร้ังนี ้แบงการ

วิเคราะหออกเปน 4 สวน ดังนี้
1) การวิเคราะหขอมูลลักษณะพื้นฐานสวน

บุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกรโดยใช
สถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2) การวเิคราะหระดบัการยอมรบัเทคโนโลยี
การปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกรโดยใชสถติิ
พรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมกับการยอมรับ
เทคโนโลยกีารปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร 
ใชสถิตอินมุาน ไดแก การวิเคราะหพหุถดถอยแบบ
คัดเลือกเขา (Enter Multiple Regression 
Analysis)

4) การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอ
เสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกับการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตว สรุปผลในลักษณะของการบรรยาย
รายงาน โดยการพรรณนา

ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกร

เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 
39 ป สวนใหญไมไดรบัการศกึษา มสีถานภาพสมรส 

มีพื้นที่ในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเฉลี่ย 16 ไร 
มีรายได เฉลี่ยรวมในครัวเรือนของเกษตรกร 
104,000 บาทตอป มภีาระหนีส้นิเฉล่ีย 86,788 บาท 
มีจํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน สวนใหญ
เปนสมาชิกของสถาบันทางการเกษตร มกีารติดตอ
กับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้งตอป 
ไดรบัขาวสารดานการเกษตรสวนใหญจากสือ่โทรทศัน 
มีประสบการณในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเฉลี่ย 
7 ป และมีประสบการณในการศึกษาดูงานและ
ฝกอบรมดานการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้งตอป

การยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูขาวโพดเลีย้งสตัว
ของเกษตรกร

การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวของเกษตรกรแบงออกเปน 4 ดาน โดยมี
รายละเอียดแตละดานดงันี ้1) ดานการเตรียมพืน้ที่
ในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวของเกษตรกรมีระดับ
การยอมรับอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.83 
คะแนน) 2) ดานการดูแลรักษาในการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวของเกษตรกรมีระดับการยอมรับอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.12 คะแนน) 3) ดาน
การเก็บเกี่ยวในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของ
เกษตรกรมีระดับการยอมรับอยูในระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ย 3.11 คะแนน) และ 4) ดานการตลาด
ในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวของเกษตรกรมีระดับ
การยอมรับอยูในระดับนอย (คาเฉลีย่ 2.21 คะแนน) 
ดังแสดงใน Table 1
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Table 1  An average mean score, standard deviation, and a level of adoption of corn planting 
technology by farmers in Phawo district, Tak province

(n=288)

Adoption corn planting technology of farmers 
In Phawo district, Tak province

X S.D. Description

Prepare area
Treatment
Harvesting
Marketing

2.83
3.12
3.11
2.21

.568

.966

.914
1.024

Moderate
Moderate
Moderate

Low

Total 2.81 .868 Moderate

ความสมัพันธระหวางปจจัยสวนบคุคล เศรษฐกิจ 
และสังคมกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกร

การวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมกับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของ
เกษตรกร โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบคัดเลือกเขา (Enter Multiple Regression 
Analysis) ซึ่งเปนการหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตาม (ตัวแปรเกณฑ) กับตัวแปรอิสระ 
(ตัวแปรพยากรณ) ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป (วาโร, 2553) 
โดยการวิเคราะหไดคัดเลือกตัวแปรอิสระจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ทั้งหมด 13 ตัวแปร ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส พื้นที่
ในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวรายไดรวมครัวเรือน 
ภาระหนี้สินจํานวนแรงงานในครัวเรือนการเปน
สมาชิกของสถาบันการเกษตรการติดต อกับ
เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตรการไดรบัขาวสารดาน
การเกษตร ประสบการณในการปลูกขาวโพด
เลีย้งสัตว และประสบการณในการศึกษาดูงานและ
ฝกอบรมดานการเกษตร เพื่อหาวาตัวแปรอิสระใด
มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และสงผลในเชิงบวกหรือลบ ทั้งนี้การศึกษาปญหา 
Multicollinearity พบวาไมมีตัวแปรอิสระใดที่มี
ความสัมพันธกันสูงเกิน 0.80 อันจะทําใหเกิดการ
ละเมิดขอกําหนดเบื้องตนของการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
(สุชาติ, 2545)

การวเิคราะหความสมัพนัธระหวางปจจยัสวน
บคุคล เศรษฐกจิ และสงัคมกบัการยอมรบัเทคโนโลยี
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรพบวา 
ตัวแปรอิสระทั้งหมด 13 ตัวแปร มีอิทธิพลตอ
ตัวแปรตาม คือ การยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรอยูรอยละ 17.00 
(R2 = .170) และเม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีผล
ตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว
ของเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวามี
ทั้งหมด 2 ตัวแปร คือ เพศมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนการติดตอกับ
เจาหนาท่ีสงเสรมิการเกษตรมคีวามสมัพนัธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งท้ัง 2 ตัวแปรนี้
มคีวามสมัพนัธในทางบวก (Table 2) และสามารถ
วิจารณผลการวิเคราะหไดดังนี้
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1. จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเพศมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการยอมรับ
เทคโนโลยใีนการปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร 
โดยท่ีเกษตรกรเพศชายจะมีแนวโนมการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมากกวา
เพศหญิง ทั้งนี้อาจมีเหตุผลเนื่องจากการปลูก
ขาวโพดเล้ียงสัตวสวนใหญตัง้แตเร่ิมเพาะปลูกจนถึง
การเก็บเก่ียวเกษตรกรเพศชายจะเปนแรงงานหลัก 
ตลอดจนมบีทบาทหนาทีใ่นการจดัการและควบคมุ
กิจกรรมตางๆ ในการเพาะปลูกเปนหลัก จึงสงผล
ถึงการรับเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการผลิต
ขาวโพดเลีย้งสตัว โดยทีเ่กษตรกรเพศชายสวนใหญ
จะเปนตวัแทนหรือเปนผูพจิารณาในการนําเทคโนโลยี
แตละอยางมาปรับใชกับการผลิตของตนเองและ
ครอบครวั ซึง่สอดคลองกบั พชัราภรณ และจติผกา 
(2552) ที่พบวา เพศมีความสัมพันธตอการยอมรับ
การปฏิบัติตามระบบการผลิตทางการเกษตรท่ี
ถูกตองและเหมาะสมสําหรับเงาะ ของเกษตรกร
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

2. ในสวนของการติดตอเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรพบวา เกษตรกรที่มีการติดตอกับ
เจาหนาท่ีสงเสรมิการเกษตรเพิม่มากขึน้จะสงผลให
เกิดการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเล้ียง
สัตว มากขึ้นตามไปดวย เนื่องจากการติดตอ
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรน้ันถือเปนชองทางหน่ึง
ที่เกษตรกรสามารถสอบถามในขอมูลที่มีความ
เฉพาะหรือท่ีตนเองยังขาดความรูและไมเขาใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดไดโดยตรง 
อกีท้ังการติดตอกบัเจาหนาทีส่งเสริมการเกษตรยัง
สามารถรบัคาํแนะนาํหรอืแนวทางการนาํไปปฏบิตัิ
ในการใชเทคโนโลยไีดงายและรวดเรว็ ซึง่สอดคลอง
กับ บุหลัน (2560) ที่ไดอธิบายถึงสื่อบุคคล โดย
เฉพาะเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร วาเปนสื่อที่มี
ประสิทธภิาพและมีบทบาทสําคญัในการเขาถงึและ
ใกลชิดกลุมเปาหมายมากท่ีสุด และสามารถจูงใจ
เกษตรกรไดดวยการพูดคุยในลักษณะท่ีเปนแบบ
กันเอง เพราะเปนสื่อท่ีตองมีการเผชิญหนา เห็น
หนาคาตากันระหวางเกษตรกร

Table 2  Factors affecting acceptance corn planting technology of farmers in Phawo district, 
Tak province

Independent variables

Dependent variable

Adoption corn planting technology of 
farmers in Phawo district, Tak province

B T Sig.

1. Sex
2. Age
3. Education level
4. Marriage status
5. Area for planting corn

.186

.001

.000
-.001
.005

4.179
.474
-.003
-.007
1.729

.000**
.636
.998
.995
.085
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Table 2  Factors affecting acceptance corn planting technology of farmers in Phawo district, 
Tak province (Cont.)

Independent variables

Dependent variable

Adoption corn planting technology of 
farmers in Phawo district, Tak province

B T Sig.

6. Household total income
7. Debt
8. Household workforce
9. Membership of Agriculture Institute
10. Contact with agricultural extension offi cer
11. Receive agricultural information
12. Experience in growing corn
13. Agricultural education/Training

Constant

-2.080E-007
-2.673E-007

.060
-.044
.143
.002
.001
.014
2.485

-.558
-1.686
1.964
-.726
3.231
1.299
.160
.561

14.122

.578

.093

.051

.468
.001**
.195
.873
.575
.000

R2

F
Sig. of F

(0.170) 17.00%
4.309
0.000

*, ** = Significant difference at probability level 0.05 and 0.01, respectively

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของเกษตรกร
เกี่ยวกับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

การศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ของเกษตรกรเก่ียวกับการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว 
พบวาปญหาและอุปสรรคที่สําคัญไดแก 1) ปญหา
โรคและแมลง ซึ่งการปองกันกําจัดศัตรูพืชในการ
ปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวถอืวาเปนขัน้ตอนทีต่องมกีาร
ดูแลเอาใจใสอยางมากในการเพาะปลูก เนื่องจาก
พื้นที่ปลูกของเกษตรกรสวนใหญมีพื้นที่แบบ
ธรรมชาติ มศีตัรพูชืจาํนวนมาก เกษตรกรจึงจําเปน
ตองใชสารเคมีในการกําจัดทั้งสัตวศัตรูพืชและ

วชัพชื รวมถงึราคาสารเคมยีงัมรีาคาสงู ทาํใหตนทุน
การปลูกสูงข้ึน โดยเกษตรกรมีขอเสนอแนะคือ 
1) ควรลดการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช 
สงเสริมใหกับเกษตรกรผลิตสารกําจัดศัตรูพืชแบบ
ชีวภาพท่ีไมเปนอันตรายตอรางกายและมีความ
ปลอดภัยตอผูบริโภค และยังเปนการลดตนทุน
ในการผลิต 2) ดนิในพ้ืนทีท่าํไรขาวโพดมีความแข็ง 
อดัตวัแนนและพ้ืนทีม่คีวามลาดชัน เกษตรกรบางราย
ไมสามารถไถตากดินได และราคาคาจางไถตากดิน
แพงซึง่เกษตรกรจาํเปนตองจาง สวนใหญจะใชวธิกีาร
เผาซากหรือวชัพชือืน่ๆ ทาํใหเกษตรกรประสบปญหา
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วัชพืชขึ้นเร็ว และตนขาวโพดเจริญเติบโตไดไมดี 
ตลอดจนมีการเพ่ิมจํานวนของศัตรูพืช เชน หนู 
ปลวก ฯลฯ ที่มาทําลายตนขาวโพดในระยะแรกจึง
ทาํใหตองเพ่ิมคาใชจายสูงข้ึนอกี เชนการซ้ือสารเคมี
กําจัด เปนตน ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะวา ตองการ
ใหราคาสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชมีราคาถูกลง 
3) เมื่อถึงระยะชวงเก็บเกี่ยวขาวโพดเลี้ยงสัตว 
เกษตรกรจะทําการเก็บเกี่ยวพรอมกันเปนจํานวน
มากจึงสงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในการ
เก็บเกี่ยว คาจางแรงงานสูง และสภาพพื้นที่ในการ
ปลูกขาวโพดมีความลาดชันทําใหการเก็บเกี่ยวชา 
ตองใชเวลานาน สงผลใหตนทุนในการเก็บเกี่ยว
หรือการผลิตสูงข้ึน โดยมีขอเสนอแนะวา ควรให
เกษตรกรมีการวางแผนเวลาในการเก็บเกี่ยว ไมให
ตรงกับเกษตรกรรายอื่นที่ทําการเก็บเกี่ยวในวัน
เดยีวกนั เพือ่ลดตนทนุในการเก็บเกีย่ว สวนเกษตรกร
ทีม่พีืน้ทีล่าดชนัควรหาพชืชนดิอืน่ทีเ่หมาะแกสภาพ
ภูมิอากาศมาทดลองปลูกทดแทนเพ่ือเปนทางออก
ที่ดีกวา และยังเปนการสงเสริมชวยใหมีพืชมีความ
หลากหลาย และ 4) เกษตรกรสวนใหญไมไดเปน
ผูนําขาวโพดไปจําหนายเอง โดยจะจําหนายผาน
พอคาคนกลางท่ีเขามารับซ้ือ จงึทาํใหราคาทีเ่กษตรกร
ไดรบันอยลง และพอคาคนกลางกดราคาในการรับซือ้ 
และราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวในทองตลาดที่มีราคา
ตกตํ่าเกษตรกรบางรายมีคาความชื้นของขาวโพด
สงูไมสามารถขายในราคาท่ีสงูไดหรอืขายตามราคา
ที่หนวยงานภาครัฐกําหนด จึงทําใหเกษตรกร
เสียเปรียบ เมื่อหักคาใชจายตนทุนตางๆ โดยมี
ขอเสนอแนะวา ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของขึ้น
ราคาขาวโพดเล้ียงสัตวตามคุณภาพของผลผลิต 
เนือ่งจากราคาในการจาํหนายหลงัการเกบ็เกีย่วทีม่ี
ราคาต่ํากวาตนทนุในการเพาะปลูกและกําหนดราคา
ที่ชัดเจน เพื่อไมใหพอคาคนกลางเอารัดเอาเปรียบ

เกษตรกรในการรับซ้ือ ซึ่งเมล็ดพันธุและสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชมีราคาแพง และสหกรณควรเปน
ศูนยกลางในการรับซ้ือและกําหนดราคารับซื้อให
เปนกลางใหเกษตรกรไดรับผลประโยชนมากที่สุด

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาป จ จัย ท่ีมีผลต อการยอมรับ

เทคโนโลยกีารปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร 
ในพ้ืนที่ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
ผลการวิจัยพบวาเกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย 
มีอายุเฉลี่ย 39 ป ไมไดรับการศึกษา มีสถานภาพ
สมรส มีพื้นที่ในการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเฉลี่ย 
16 ไร มีรายไดเฉลี่ยรวมในครัวเรือนของเกษตรกร 
104,000 บาทตอป มภีาระหน้ีสนิเฉล่ีย 86,788 บาท 
จํานวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2 คน สวนใหญ
เปนสมาชิกของสถาบันทางทางการเกษตรมีการ
ติดตอกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้ง
ตอป สวนใหญไดรบัการไดรบัขาวสารดานการเกษตร
จากสือ่โทรทัศนมปีระสบการณในการปลกูขาวโพด
เลีย้งสตัวเฉลีย่ 7 ป ประสบการณในการศกึษาดงูาน
และฝกอบรมดานการเกษตรเฉลีย่ 1 ครัง้ตอป และ
เกษตรกรมกีารยอมรบัเทคโนโลยกีารปลกูขาวโพด
เลี้ยงสัตวอยูในระดับปานกลางปจจัยท่ีมีผลตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของ
เกษตรกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีทั้งหมด 
2 ตวัแปร ไดแกเพศ มคีวามสัมพนัธอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติในทางบวกท่ีระดับ 0.01 และการติดตอ
เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร มีความสัมพันธอยาง
มนียัสาํคญัทางสถติใินทางบวกทีร่ะดบั 0.05 ในสวน
ของปญหาและอุปสรรคท่ีสาํคญัในการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวคือการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว พบวา 
เกษตรกรตองใชตนทุนท่ีสงูขึน้ในการผลติ และขาด
องคความรูในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ถูกตอง 
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เกษตรกรจึงมขีอเสนอแนะใหมกีารเพ่ิมราคาขาวโพด
เลีย้งสัตวใหสงูข้ึนและสารเคมีทีใ่ชควรมีราคาต่ําลง
เพื่อลดตนทุนในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมถึง
ตองการใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขามาใหความรู
คาํแนะนาํเกีย่วกบัการปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอมากขึ้น

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยัจงึมขีอเสนอแนะบางประการ

สําหรับหนวยงานดานสงเสริมการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวในพ้ืนที่ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก ดังนี้

1. จากผลการวิจัยพบว า เพศชายจะมี
แนวโนมที่จะยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพด
เลีย้งสัตวมากกวาเพศหญงิ อยางไรกต็ามเพือ่ใหเกดิ
การยอมรับของเกษตรกรในภาพรวมทั้งเพศชาย
และหญิง ทางกรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร หรอืสาํนกังานเกษตรตาํบลพะวอ ควรมกีาร
สงนักสงเสริมการเกษตรท่ีเปนเพศหญิงลงพื้นที่ไป
สงเสริมกับนักสงเสริมการเกษตรที่สวนใหญเปน
เพศชายใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถเขาถึงเกษตรกร
เพศหญิง ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเปนแรงงานท่ี
ชวยสนับสนุนครัวเรือนต้ังแตการเร่ิมเพาะปลูก
จนถึงการเก็บเกี่ยว ดังนั้นถามีการสงเสริมให
เกษตรกรเพศหญิงเกิดการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวก็จะมีสวนสําคัญในการ
ชวยยกระดับการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ให มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น

2. ในสวนของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
พบวามสีวนสาํคญัในการเพ่ิมการยอมรับเทคโนโลยี
การปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร ดงันัน้กอน
การสงเสริมเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
เจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร ควรมกีารสาํรวจขอมลู

พื้นฐานของเกษตรกร โดยเฉพาะลักษณะพื้นฐาน
ทางดานสังคม และความตองการของเกษตรกร
ในการนําเอาเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
มาปรบัใชในการเพาะปลูกของตนเอง เพือ่ใหสามารถ
นํากลับมาพัฒนารูปแบบ หรือวิธีการสงเสริมใหมี
ความเหมาะสมและงายตอการเขาใจและเขาถึง
ขอมูลและแนวทางในการปฏิบัติของเทคโนโลยี
การปลกูขาวโพดตามท่ีนกัสงเสรมิการเกษตรนาํมา
เผยแพรสูเกษตรกร

3. จากผลการศกึษาพบวา ระดบัการยอมรบั
เทคโนโลยกีารปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวของเกษตรกร
ในภาพรวมยงัอยูในระดบัปานกลาง ดงันัน้หนวยงาน
ที่มีส วนเก่ียวของ ไดแก กรมวิชาการเกษตร 
กรมสงเสริมการเกษตร หรือสถาบันทางการศึกษา 
ควรมกีารจดัโครงการเพ่ือสงเสรมิการใชเทคโนโลยี
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวใหแกเกษตรกร โดยเนน
การใชสื่อบุคคล และสื่อที่ใหรูปภาพ เพื่อใหงาย
ตอการทําความเขาใจของเกษตรกร และสามารถ
อธิบายขอปฏิบัติในสวนท่ีเกษตรกรยังขาดความ
เขาใจ และควรพัฒนาใหนกัสงเสริมการเกษตรหรือ
ผู ที่นําขอมูลไปเผยแพรใชกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏบิตักิารแบบมีสวนรวมในการสงเสริมองคความรู
แกเกษตรกร เพื่อใหเกิดการบูรณาการและเพ่ิม
โอกาสในการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวของเกษตรกรใหมากยิ่งข้ึน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดีดวย

ความกรุณาและความรวมมือจากเกษตรกรที่ให
ขอมูล คณาจารยและบุคลากรสาขาการพัฒนา
สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะผลิตกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ที่กรุณาใหความ
ชวยเหลือใหคําแนะนําพรอมเสนอแนะ ตรวจสอบ
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แกไขขอบกพรองตางๆ ซึ่งคณะผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณไวอยางสูง ณ โอกาสนี้

เอกสารอางอิง
เกรียงศกัดิ ์สวุรรณธราดล. 2559. ขาวโพดเลีย้งสตัว 

ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถ่ัวลิสง: ทิศทางพืช
เศรษฐกจิไทยในอาเซยีน. พรทรพัยการพมิพ, 
กรุงเทพฯ.

บุหลัน กุลวิจิตร. 2560. สื่อบุคคลกับการสงเสริม
การเกษตร 4.0. Veridian E-Journal 10(3): 
2440-2454.

ประชุม สวุตัถ.ี 2541. การสุมตัวอยางเพ่ือการวิจัย. 
วารสารพัฒนาบริหารศาสตร 38(3): 103-
130.

พชัราภรณ เพช็รทอง และจติผกา ธนปญญารชัวงศ. 
2552. การยอมรับการปฏิบัติตามระบบการ
ผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสม
สาํหรบัเงาะ ของเกษตรกรอําเภอบานนาสาร 
จังหวัดสุราษฎรธานี. วารสารเทคโนโลยี
สุรนารี 3(2): 109-162.

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580). (2561, 13 
ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 135 
ตอนที่ 82 ก. หนา 1-72.

วนิดา วาดีเจริญ รังสรรค เลิศในสัตย และสมบัติ 
ทฆีทรพัย. 2560. ระเบียบวธิวีจิยั จากแนวคดิ 
ทฤษฎ ีสูภาคปฏบิตั.ิ ซเีอด็ยเูคชัน่, กรงุเทพฯ.

วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2553. สถิติประยุกต สําหรับการ
วิจยัทางสงัคมศาสตร. สวุรียิาสาสน, กรงุเทพฯ.

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2561. ขาวโพด
เล้ียงสัตว: รอยละและปริมาณผลผลิตจากการ
เก็บเกี่ยวรายเดือน รายจังหวัด ปเพาะปลูก 
2559/60 แหลงขอมูล www.oae.go.th/
assets/portals/1/fileups/prcaidata/
files/รอยละผลผลิตขาวโพด59(1).pdf (27 
ตุลาคม 2561).

สทิธเิดช พงศกจิวรสนิ. 2558. ขาวโพดเลีย้งสตัวกบั
การสูญเสียพ้ืนที่ปา: ปญหาและทางออก. 
สถาบนัคลงัสมองของชาต ิกระทรวงศกึษาธกิาร, 
กรุงเทพฯ.

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ. 2545. การใชสถิติในงาน
วิจัยอยางถูกตองและไดมาตรฐานสากล. 
เฟองฟา พริ้นติ้ง , กรุงเทพฯ.

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(1):43-53
J. Agri. Prod. 53





วารสารผลิตกรรมการ เกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
P R O D U C T I O N

Abstract
This study was conducted to investigate: 1) socio-economic attributes of strawberry 

farmers in Samoeng district, Chiang Mai province; 2) preparation of strawberry marketing 
mix of farmers; 3) factors having relationships with the preparation of strawberry marketing 
mix of the farmers; and 4) problems encountered and suggestions about preparation of 
strawberry marketing mix of farmers. A set of questionnaires was used for data collection 
administered with a sample group of 261 strawberry farmers. Obtained data were analyzed 
by using descriptive statistics i.e. percentage, mean, and standard deviation. Chi-square 
testing was also employed.

Results of the study revealed that most of the respondents were female, 51-60 
years old, elementary school graduates, and married. They mostly had less than 5 
household members and 5 agricultural workforce. The respondents had 6-10 rai of 
agricultural land and earned an income form agriculture for 150,001-200,001 baht per 
year. Most of them not perceived news/information about strawberry but had never 
attended a training about strawberry. The respondents prepared strawberry marketing 

การสรางสวนประสมการตลาดของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอร่ี

ในเขตอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
Creating a marketing mix of strawberry farmers in
Samoeng district, Chiang Mai province
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mix on place, product, price, and sale promotion at a high level. There was a statistically 
significant relationship between the preparation of strawberry marketing mix and product 
based on age (Sig.=0.010), place based on income form agriculture (Sig.=0.043), and sale 
promotion based on an income earned form the agricultural sector (Sig.=0.012) and 
training (Sig.=0.011). In terms of price, there was no a statistically significant relationship 
found in this study.

The following were problems encountered in the preparation of strawberry marketing 
mix: 1) epidemic and pests; 2) lack of data about distribution channel about strawberry 
market; 3) lack of reliability of consumer about quality control; and 4) a low price of fresh 
strawberry. The following were suggestion for concerned government agencies, educational 
institutes, and private development agencies: 1) construction of knowledge about 
production process standards and safety for consumer; 2) extension or promotion of 
body of knowledge about packaging or brand which attracts consumers; 3) construction 
of knowledge about public relations or advertisement to access consumer; 4) construction 
of the market and feasible location for public access; and 5) extension of knowledge 
about yield quality keeping after harvest and during transportation.
Keywords: marketing mix, strawberry framers, Samoeng district, Chiang Mai province

บทคัดยอ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศกึษาขอมลูพืน้ฐานสวนบคุคล เศรษฐกจิและสงัคมของเกษตรกร

ผูปลูกสตรอเบอรี่ 2) ศึกษาการสรางสวนประสมการตลาดสตรอเบอรี่ของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่ 
3) ศกึษาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัการสรางสวนประสมการตลาดของเกษตรกรผูปลกูสตรอเบอรี ่4) ศกึษา
ปญหาและขอเสนอแนะในการสรางสวนประสมการตลาดสตรอเบอรี่ของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่
ในเขตอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางจํานวน 261 คน ในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู การวเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมสถติสิาํเรจ็รปูเพือ่การวจิยัทาง
สงัคมศาสตร สถิตทิีใ่ชไดแก สถิตเิชงิพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และสถิติอนุมาน ไดแก การทดสอบไควสแควร

จากการศึกษาพบวา เกษตรกรผูปลกูสตรอเบอร่ีสวนใหญเปนเพศชาย มอีายุระหวาง 51-60 ป สาํเร็จ
การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา อยูในสถานภาพสมรส สวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่ํากวา 
5 คน มจีาํนวนแรงงานดานการเกษตรตํา่กวา 5 คน มรีายไดภาคการเกษตรอยูระหวาง 150,001-200,000 
บาทตอป มีพื้นที่ในการทําการเกษตรอยูระหวาง 6-10 ไร สวนมากไมไดรับขาวสารเกี่ยวกับสตรอเบอรี่ 
และไมเคยเขารวมฝกอบรมเก่ียวกับสตรอเบอร่ีเลย และเกษตรกรมีการสรางสวนประสมการตลาดในดาน
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สถานที ่ดานผลผลติ และผลติภณัฑ ดานราคา และดานสงเสรมิการขายอยูในระดบัมาก สาํหรบัปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับการสรางสวนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติในดานผลผลิตและผลิตภัณฑ ไดแก อายุ (Sig.=0.010) ดานสถานที่จัดจําหนาย ไดแก รายได
ภาคการเกษตร (Sig.=0.043) และดานการสงเสริมการตลาด ไดแก รายไดภาคการเกษตร (Sig.=0.012) 
และการเขารวมฝกอบรมเก่ียวกับสตรอเบอร่ี (Sig.=0.011) สวนดานราคาไมพบปจจัยที่มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สาํหรบัปญหาทีส่าํคญัในการสรางสวนประสมทางการตลาดคือ 1) การระบาดของโรคและแมลงศัตรพูชื 
2) การขาดขอมูลเก่ียวกับชองทางการจําหนายหรือตลาดในการรับซ้ือสตรอเบอร่ี 3) การขาดความเช่ือมัน่
ของผูบริโภคเกีย่วกบัการควบคมุปริมาณการควบคณุภาพผลผลิต 4) การลดลงของราคาผลสตรอเบอรีส่ด 
จงึมขีอเสนอแนะใหหนวยงานทีเ่กีย่วของทัง้ภาครฐั สถาบนัทางการศกึษา และหนวยงานพฒันาภาคเอกชน 
ไดแก 1) ควรมีการสรางความรูในกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานและปลอดภัยแกผูบริโภค 2) ควรมีการ
สงเสริมองคความรูเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑหรือรูปทรงตรายี่หอท่ีสรางความสนใจและดึงดูด
ผูบริโภค 3) ควรสรางความรูในการประชาสัมพันธสินคาหรือการโฆษณาใหเขาถึงผูบริโภค 4) ควรมีการ
สรางจุดจําหนายสินคาของชุมชน หรือสถานที่จําหนายที่ผูบริโภคเขาถึงไดสะดวกและงาย และ 5) ควรมี
การใหความรูเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวและระหวางการขนสง
คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

คํานํา
การพัฒนาสายพันธุสตรอเบอร่ีจากเดิมเปน

พืชที่ปลูกไดเฉพาะในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศหนาว
เย็นใหสามารถปลูกและเจริญเติบโตจนใหผลผลิต
ไดในเขตอบอบอุนหรือพื้นที่สูงของประเทศไทย 
ถือเปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่จะสามารถชวยยกระดับ
การครองชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูงได ตลอดจน
เปนการสนบัสนนุการสงเสรมิการอนรุกัษทรพัยากร
ธรรมชาติและสิง่แวดลอมทีส่าํคญั เชน ดนิ แหลงนํา้ 
และปาไม รวมถึงการหยุดยั้งการปลูกพืชเสพติด
อนัจะบัน่ทอนการพัฒนาของประเทศ จนกระทัง่ใน
ปจจบุนัการปลกูสตรอเบอร่ีไดแพรหลายไปท่ัวพืน้ทีส่งู
ของประเทศไทยและกลายเปนพชืเศรษฐกจิทีส่าํคญั
ในการสรางรายไดใหกบัเกษตรกรทัง้จากการจาํหนาย
ภายในประเทศและตางประเทศ (มนตรี, 2559)

ถงึแมวาสตรอเบอรีจ่ะเปนพชืทีใ่หผลผลติเรว็
และมีราคาอยูในระดับที่คอนขางสูงมาโดยตลอด 
แตเมือ่มกีารเพ่ิมจาํนวนของเกษตรกรท่ีหนัมาปลูก
สตรอเบอรี่มากขึ้นจึงทําใหในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ผลผลิตนั้นประสบกับปญหาผลผลิตมีจํานวนมาก
เกินความตองการของผูบริโภคหรืออยู ในภาวะ
ผลผลิตลนตลาด จนทําใหราคาผลผลิตสตรอเบอรี่
ตกตํ่าซึ่งมีความจําเปนที่จะตองลดราคาผลผลิต
เพือ่เรงจําหนายใหไดโดยเรว็กอนจะเกดิความเสยีหาย
ตอคุณภาพของผลผลิต นอกจากน้ันยังตองเผชิญ
กับผลกระทบที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (หิรัณย, 2559) เชน การขาดนํ้าในการ
เพาะปลูก อุณหภูมิของพื้นที่ไมเหมาะสม และการ
ระบาดของโรคและแมลงศัตรูสตรอเบอร่ี เปนตน 
ที่สรางความเสียหายตอคุณภาพผลผลิตที่ไมได
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มาตรฐานตามความตองการของผูบรโิภคและตลาด
รบัซือ้ อกีทัง้ปริมาณการใชสารเคมใีนการดแูลรกัษา
ที่มีแนวโนมสูงขึ้นเพื่อใหผลผลิตไดคุณภาพนั้น
ยงัสรางความไมมัน่ใจถงึความปลอดภยัตอผูบรโิภค
และการรับซ้ือของตลาดและภาคอุตสาหกรรม
ทั้งในและนอกประเทศ สถานการณปญหาเหลานี้
ยงัเปนตัวการทีส่งผลใหเกดิความเสยีหายและความ
ยากลําบากของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอร่ีเชนกัน
ในการนําผลผลิตของตนเองไปจําหนายใหกับ
ผูบริโภคในทองตลาด

ในพ้ืนทีอ่าํเภอสะเมิง จงัหวดัเชยีงใหม ซึง่เปน
พื้นที่สูงอีกที่หนึ่งที่เกษตรกรไดรับการสงเสริมใหมี
การปลูกสตรอเบอร่ีเพือ่สรางรายไดหลกัเชนเดียวกัน
กับพื้นที่สูงอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม และไดรับ
ผลกระทบจากสภาพปญหาขางตน โดยเฉพาะ
ปญหาการใชสารเคมีในการปองกันโรคและแมลง
ในปรมิาณมาก (นพวรรณ และคณะ, 2558) จนเกดิ
การขาดความเชือ่ม่ันจากผูบรโิภคตอความปลอดภยั
จากสารเคมีตกคางในผลสตรอเบอร่ีทีเ่ปนอนัตราย
ตอสขุภาพ ตลอดจนเริม่มผูีผลิตเพิม่จาํนวนมากขึน้
จนทําใหชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวประสบกับปญหา
ราคาตกตํา่และการขาดความสามารถในการเขาถงึ 
ขาดชองทางและแหลงตลาดในการจําหนาย
สตรอเบอร่ีที่มีความหลากหลาย ตลอดจนการ
ไมสามารถแสดงใหผูบริโภคไดเห็นหรือรับรูเก่ียวกับ
การนําผลผลิตจําหนายออกสูทองตลาดไดอยาง
ทัว่ถงึ ดงันัน้จงึมคีวามจาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมกีาร
ศกึษาขอมลูพืน้ฐานสวนบคุคล เศรษฐกิจ และสังคม 
รวมถึงการสรางสวนประสมทางการตลาดของ
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่ การวิเคราะหปจจัยที่มี
ความสัมพนัธกบัการสรางสวนประสมทางการตลาด 
ตลอดจนการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการ

สรางสวนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผูปลูก
สตรอเบอรี ่ซึง่ขอมลูในการวจิยัครัง้นีจ้ะเปนประโยชน
ตอการจัดทาํนโยบายและการวางแผนของหนวยงาน
ภาคการเกษตรและการพัฒนาชุมชนท้ังจากภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงสถาบนัการศกึษาในการดาํเนนิงาน
สงเสริมการสรางสวนประสมทางการตลาดใหแก
เกษตรกรผู ปลูกสตรอเบอรี่ได และยังเปนการ
ปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติในดานการสรางความ
สามารถในการแขงขันที่มุงเนนการสรางคุณภาพ
ของผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนเปนการ
ยกระดับการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาทางการ
เกษตร (ยทุธศาสตรชาต ิ(พ.ศ. 2561-2580), 2561) 
และยังเปนการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน
พัฒนาการเกษตรในยุทธศาสตร ที่  2 เพิ่ ม
ประสิทธภิาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอด
โซอปุทานท่ีมุงเนนการสรางโอกาสใหเกษตรกรไทย
สามารถแขงขนัในระบบตลาดไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559)

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสรางสวนประสมการ
ตลาดของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอร่ีในเขตอําเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัย
ดังตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการศกึษาวจิยั คอื เกษตรกร

ผูปลกูสตรอเบอร่ีจาํนวนทัง้หมด 754 คน ซึง่ไดจาก
การสุมตวัอยางโดยใชวธิกีารสุมตวัอยางแบบหลาย
ขั้นตอน จากนั้นทําการกําหนดขนาดตัวอยางตาม
สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น
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ที่รอยละ 95 โดยยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือน
ที่ระดับ 0.05 ไดกลุ มตัวอยางเกษตรกรผูปลูก
สตรอเบอรี่ทั้งหมด 261 คน

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
แหลงขอมลูทีร่วบรวมเพือ่ใชเปนขอมลูในการ

วิจัยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ขอมูลทุติยภูมิ 
ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร รายงานการ
วจิยั และขอมลูพืน้ฐานของสาํนกังานเกษตรอาํเภอ
สะเมิง และ 2) ขอมูลปฐมภูมิ โดยมีการใช
แบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู
การวจิยัจาํนวน 261 ชดุ โดยเกบ็จากเกษตรกรเปน
รายบุคคล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยในคร้ังนี้แบงการ

วิเคราะหออกเปน 3 สวน ดังนี้ 1) ขอมูลพื้นฐาน
สวนบคุคล เศรษฐกิจ และสงัคมของเกษตรกร และ
การสรางสวนประสมการตลาดของเกษตรกรผูปลกู
สตรอเบอร่ีในเขตอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
โดยสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหคือ สถิติเชิง
พรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะหปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการสรางสวนประสมการตลาด
ของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอร่ีในเขตอาํเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม โดยการใชสถิติอนุมาน ไดแก การ
ทดสอบไควสแควร (Chi-square test) (กัลยา, 
2561) และ 3) การวิเคราะหปญหาและขอเสนอ
แนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการสรางการสรางสวน
ประสมการตลาดของสตรอเบอรี่โดยการใชวิธีการ

จัดประเภทและจัดกลุม (Categorize and Sort) 
(ภทัราพร, 2559) ทัง้นีก้ารวเิคราะหในสวนที ่1 และ 
2 จะใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สงัคมศาสตรชวยในการบนัทกึ จดัการ และวเิคราะห
ขอมูล

ผลการวิจัยและวิจารณผล
ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่

จากการศึกษาพบวา เกษตรกรผูปลกูสตรอเบอร่ี
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 51-60 ป 
สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา อยูใน
สถานภาพสมรส มจีาํนวนสมาชิกในครัวเรือนต่ํากวา 
5 คน มจีาํนวนแรงงานดานการเกษตรตํา่กวา 5 คน 
มรีายไดภาคการเกษตรอยูระหวาง 150,001-200,000 
บาทตอป มีพื้นท่ีในการทําการเกษตรอยูระหวาง 
6-10 ไร สวนมากไมไดรบัขาวสารเก่ียวกับสตรอเบอร่ี 
และไมเคยเขารวมฝกอบรมเก่ียวกับสตรอเบอร่ีเลย

การสรางสวนประสมการตลาดของเกษตรกร
ผูปลูกสตรอเบอรี่

การศกึษาการสรางสวนประสมการตลาดของ
เกษตรกรผูปลกูสตรอเบอร่ี พบวา เกษตรกรมีคาเฉลีย่
การปฏิบัติในการสรางสวนประสมการตลาดดาน
สถานท่ีจัดจําหนายมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.27) 
รองลงมาไดแก ดานผลผลิตและผลิตภณัฑ (คาเฉล่ีย 
4.17) ดานราคา (คาเฉลี่ย 3.93) และดานที่มี
คาเฉล่ียการปฏิบัตินอยท่ีสุดคือ ดานการสงเสริม
การขาย (คาเฉลี่ย 3.91) ตามลําดับ (Table 1)
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Table 1  Level of the preparation marketing mix of strawberry farmers in Samoeng district 
Chiang Mai province.

(n=261)

Preparation marketing mix of 
strawberry farmers

X S.D. Description

Product
Price
Place
Promotion

4.17
3.93
4.27
3.91

0.83
0.78
0.84
0.78

High
High
High
High

High = 3.68-5.00, Moderate = 2.34-3.67, Low = 1.00-2.33

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการสรางสวนประสม
การตลาดของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่

การวิเคราะหเพ่ือหาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการสรางสวนประสมการตลาดของเกษตรกร
ผูปลูกสตรอเบอรี่ จะใชการทดสอบไควสแควร 
(Chi-square test) ในการหาความสัมพนัธระหวาง
ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระโดยการวิเคราะห ได
คัดเลือกตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม
ทัง้หมด 10 ตวัแปร ไดแก เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวน
แรงงานดานการเกษตร รายไดภาคการเกษตร 
จํานวนพ้ืนที่ในการทําการเกษตร การรับขาวสาร
เกี่ยวกับสตรอเบอรี่ และการรวมฝกอบรมเกี่ยวกับ
สตรอเบอร่ี เพ่ือหาวาตัวแปรอิสระใดท่ีมีความ
สัมพันธกับการสรางสวนประสมการตลาดของ
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยที่มีความ
สมัพนัธกบัการสรางสวนประสมทางการตลาดของ
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติในดานผลผลิตและผลิตภัณฑ ไดแก อายุ 
(Sig.=0.010) ดานสถานทีจ่ดัจาํหนาย ไดแก รายได
ภาคการเกษตร (Sig.=0.043) และดานการสงเสรมิ

การตลาด ไดแก รายไดภาคการเกษตร (Sig.=0.012) 
และการเขารวมฝกอบรมเกี่ยวกับสตรอเบอรี่ 
(Sig.=0.011) สวนดานราคาไมพบปจจัยท่ีมีความ
สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถวิจารณ
ผลเปนรายดานไดดังนี้

1. การสร างส วนประสมการตลาดของ
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอร่ีในดานผลผลิตและ
ผลิตภัณฑพบวา ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อายุ (Sig.=0.010) 
ซึ่งเกษตรกรที่มีอายุระหวาง 41-50 ป หรืออยูใน
วัยกลางคน จะมีแนวโนมในการสรางสวนประสม
การตลาดของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอร่ีในดาน
ผลผลิตและผลิตภัณฑมากกวาเกษตรกรในกลุม
อายุอื่นๆ ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากในชวงอายุนี้
เกษตรกรมีความสามารถในการแสวงหาองคความรู
หรือมีการส่ังสมประสบการณมาจากการทํางาน
ในชวงวัยรุน จึงสามารถเปรียบเทียบหรือวิเคราะห
ความตองการของผูบริโภคสตรอเบอรี่ได ตลอดจน
เปนชวงอายุที่มีเงินออมหรือสะสมพอสมควร 
ประกอบกับการมียานพาหนะ โดยเฉพาะรถยนต
ซึ่งสามารถเดินทางไปศึกษาหาความรู เพิ่มเติม
เกี่ยวกับมาตรฐานของการผลิตสตรอเบอรี่จาก
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หนวยงานราชการ เชน การเขารวมฝกอบรม การ
ชมนิทรรศการ หรือการสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ 
เปนตน ซึ่งสวนใหญจะอยูในเขตเมือง หางไกลจาก
แหลงผลติ อกีทัง้ยงัเปนชวงอายทุีม่กีารเรยีนรูการใช
สื่อทางอินเทอรเน็ตในการหาขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพของผลผลิตและผลิตภัณฑของ
สตรอเบอร่ีหรอืในเร่ืองอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของไดด ีโดยผล
การวจิยัดงักลาวไดสะทอนจากการศกึษาของนํา้ฝน 

(2561) ที่ว าการจัดทําเว็บเพจเผยแพรขอมูล
ขาวสารทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ การจัดอบรม
ภาษาองักฤษเบือ้งตน การจดัอบรมการประกอบธรุกจิ
บริการ และการทําบัญชีใหกับตัวแทนคนในชุมชน 
จะเปนแนวทางหนึง่ทีช่วยในการพฒันาสวนประสม
ทางการตลาดทองเทีย่วพาํนกัระยะยาวบานแมแมะ 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (Table 2)

Table 2  Factors having relationships with the preparation of strawberry marketing mix on 
product of the strawberry farmers in Samoeng district, Chiang Mai province

Variable X2 d.f. Sig.

Sex
Age
Education attainment
Marital status
No. of household member
No. of agricultural workforce
Incomes earned form the agricultural sector
No. of agricultural area
Strawberry news/information perception
Training about strawberry

2.686
1.562
3.386
2.411
4.472
5.973
5.623
3.739
4.631
6.732

4
12
20
8
4
4
16
8
4
4

0.463
0.010*
0.472
0.211
0.381
0.780
0.351
0.143
0.411
0.357

* = Significant difference at probability level 0.05

2. การสรางสวนประสมการตลาดของเกษตรกร
ผูปลูกสตรอเบอร่ีในดานสถานท่ีจัดจําหนายพบวา 
ตวัแปรอสิระทีม่คีวามสมัพนัธอยางมนียัสาํคญัทาง
สถิติ ไดแก รายไดภาคการเกษตร (Sig.=0.043) 
ซึ่งเกษตรกรท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอปมากก็จะมีความ

สามารถในการจัดการสถานท่ีจาํหนายผลติมากกวา
เกษตรท่ีมีรายไดนอย ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการ
จดัจําหนายผลผลิตสตรอเบอร่ีนัน้ตองมีการจําหนาย

ในสถานท่ีที่ผูบริโภคเขาถึงไดงาย ซึ่งเกษตรกรที่มี
รายไดมากจะมีทุนทรัพยในการขนยายหรือนํา
ผลผลิตไปจําหนายยังสถานที่ที่เปนแหลงซื้อขาย
ของผูบริโภคสวนใหญได ตลอดจนมีกําลังท่ีจะเชา
หรือซื้อสถานที่จําหนายที่ผูบริโภคสามารถซื้อได
สะดวก ซึ่งสวนใหญจะมีราคาที่คอนขางสูง มากไป
กวานัน้การมีเงนิรายไดหรอืเงินกาํไรท่ีสงูก็สามารถ
ใชเปนทุนในการยกระดับการจัดสถานท่ีจําหนาย
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ที่เปนเอกลักษณหรือตรงตามความตองการของ
ผูบริโภคได เชน การจัดพ้ืนที่ปลูกสตรอเบอรี่เปน
แหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวสามารถเก็บผลผลิต
ไดในแปลงปลูก และสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
เพือ่บริการแกนกัทองเท่ียว หรอืการจัดแตงสถานท่ี
จัดจําหนายผลผลิตท่ีเปนเอกลักษณใหเปนท่ีดึงดูด
ของผูบริโภค ซึ่งสามารถอธิบายไดโดยการศึกษา

ของรัฐนันทพงศ และคณะ (2556) ที่พบวาการ
พฒันาสวนประสมทางการตลาดเพ่ือการทองเท่ียว
เชิงเกษตรเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่โครงการหลวง
หนองหอยนั้น ควรมุงเนนการออกแบบเพื่อสนอง
ความตองการของนกัทองเทีย่วโดยการสรางสิง่อาํนวย
ความสะดวกสบายและมีความเปนธรรมชาติของ
วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน (Table 3)

Table 3  Factors having relationships with the preparation of strawberry marketing mix on 
place of the strawberry farmers in Samoeng district, Chiang Mai province

Variable X2 d.f. Sig.

Sex
Age
Education attainment
Marital status
No. of household member
No. of agricultural workforce
Incomes earned form the agricultural sector
No. of agricultural area
Strawberry news/information perception
Training about strawberry

2.684
3.255
3.687
7.864
4.361
4.462
9.422
1.462
3.275
1.475

4
12
20
8
4
4
16
8
4
4

0.452
0.563
0.919
0.452
0.265
0.896
0.043*
0.463
0.254
0.652

* = Significant difference at probability level 0.05

3. การสรางสวนประสมการตลาดของเกษตรกร
ผูปลกูสตรอเบอรีใ่นดานการสงเสริมการตลาดพบวา 
ตวัแปรอสิระทีม่คีวามสมัพนัธอยางมนียัสาํคญัทาง
สถิติ ไดแก รายไดภาคการเกษตร (Sig.=0.012) 
และการเขารวมฝกอบรมเกี่ยวกับสตรอเบอรี่ 
(Sig.=0.011) ซึ่งการท่ีเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอร่ี
มีรายไดที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเปนสวนสําคัญที่ทําใหมี
กาํไร ซึง่จะนาํมาใชเปนทนุในการโฆษณาสนิคาหรอื

การประชาสัมพันธ โดยเฉพาะการลด แลก แจก 
และแถมสนิคาใหผูบรโิภคไดรบัรูรบัทราบมากทีส่ดุ 
และเปนการกระตุนยอดการจาํหนายสตรอเบอรีข่อง
ตนเอง โดยการโฆษณาสนิคาหรอืการประชาสมัพนัธ
ดังกลาวอาจอยูในรูปแบบของส่ือออนไลน หรือสื่อ
ในลักษณะอื่นๆ เชน ปายประชาสัมพันธ การทํา
แผนพบั การประกาศ เปนตน ทีเ่ปนการสรางจดุสนใจ
ใหแกผูบรโิภคและตองใชเงนิทนุในการจดัการเพิม่ข้ึน 

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(1):55-67
J. Agri. Prod.62



ซึ่งผลการศึกษาน้ีไดแสดงถึงความสอดคลองกับ
ผลการวจิยัของวนสัพร และประพนัธ (2557) ทีพ่บวา 
สวนประสมทางการตลาดในดานการสงเสริมการ
จัดจําหนายที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลไมสดของ
ผูคาปลีกจากตลาดคาสงเมืองใหม อําเภอเมือง 
จงัหวัดเชียงใหม มากท่ีสดุคอื การลดราคา รองลงมา
ไดแก การใหเครดติ การแถมผลไม และการโฆษณา
เชิญชวน ในสวนของการเขารวมอบรมเกี่ยวกับ
สตรอเบอร่ีนัน้สวนมากเปนการอบรมจากหนวยงาน
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา หรือกลุมธุรกิจเอกชน 
ซึ่งสวนใหญจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตและการ
จําหนายสตรอเบอรี่ โดยเนนการเขาถึงตลาดของ
เกษตรกรผูจําหนายผลผลิตและสรางคุณภาพของ
ผลสตรอเบอรีใ่หเปนทีย่อมรบัของผูบรโิภค ดงัสะทอน

ไดอยางเดนชดัจากการศึกษาของณฐิตากานต (2558) 
ทีว่าแนวโนมการปรบัเปลีย่นการผลติไปเปนเกษตร
อนิทรียหรอืการลดสารเคมีในกระบวนการผลิตของ
เกษตรกรผูปลกูผกัในอําเภอสะเมิง จงัหวัดเชียงใหม 
เปนผลจากความกงัวลของผูบรโิภคเกีย่วกับอนัตราย
จากสารเคมีตกคางในผลผลิต รวมถึงการรวมกลุม
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่ในพื้นที่ชุมชนเพื่อสราง
เอกลักษณหรอืความเขมแข็งในการจําหนายผลผลิต 
ดังนั้นการฝกอบรมใหแกเกษตรกรในแตละครั้งที่มี
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับการจําหนายผลผลิตและการ
เขาถึงตลาดผู บริโภคจึงมีสวนชวยใหเกษตรกร
ผูปลูกสตรอเบอรี่มีการสรางรูปแบบการสงเสริม
การตลาดในการจําหนายสตรอเบอร่ีของตนเองมาก
ขึ้นตามไปดวย (Table 4)

Table 4  Factors having relationships with the preparation of strawberry marketing mix on 
promotion of the strawberry farmers in Samoeng district, Chiang Mai province

Variable X2 d.f. Sig.

Sex
Age
Education attainment
Marital status
No. of household member
No. of agricultural workforce
Incomes earned form the agricultural sector
No. of agricultural area
Strawberry news/information perception
Training about strawberry

3.573
5.386
8.576
5.562
2.488
4.472
6.452
2.733
7.874
6.354

4
12
20
8
4
4
16
8
4
4

0.433
0.578
0.237
0.244
0.766
0.119
0.012*
0.522
0.453
0.011*

* = Significant difference at probability level 0.05
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ปญหาและขอเสนอแนะในการสรางสวนประสม
การตลาดของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่

ปญหาในการสรางสวนประสมการตลาดของ
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่คือ 1) การระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูพืชทําใหผลสตรอเบอรี่ไมได
คุณภาพตามความตองการของตลาด 2) การขาด
ขอมูลเกี่ยวกับชองทางการจําหนายหรือตลาด
ในการรับซื้อสตรอเบอร่ี 3) การขาดความเช่ือมั่น
ของผูบริโภคเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณการใช
สารเคมใีนกระบวนการผลติใหอยูในมาตรฐาน เชน 
มาตรฐานเกษตรอินทรียและมาตรฐานเกษตรท่ีดี
และเหมาะสม (Good Agricultural Practice: 
GAP) และ 4) ผลสตรอเบอรี่สดมีราคาตํ่าลง 
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอร่ีจึงมีขอเสนอแนะให
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
และหนวยงานพฒันาภาคเอกชน ดงันี ้1) ควรมกีาร
พัฒนาและถายทอดวิธีการปองกันและกําจัดโรค
และแมลงศตัรสูตรอเบอร่ีแบบผสมผสานลดการใช
สารเคมใีนการผลิต 2) ควรมกีารสงเสรมิองคความรู
เกีย่วกับการออกแบบบรรจุภณัฑหรอืรปูทรงตราย่ีหอ
เพื่อใหเปนที่สนใจและดึงดูดผูบริโภค 3) ควรสราง
ความรูในการประชาสัมพันธสนิคาหรือการโฆษณา
ใหเขาถึงผูบริโภค เชน การขายออนไลน การจดังาน
จําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑสตรอเบอร่ีจาก
ชุมชน 4) ควรมีการสรางจุดจําหนายสินคาของ
ชุมชน หรือสถานที่จําหนายที่ผู บริโภคเขาถึงได
สะดวกและงายท่ีสุด และ 5) ควรมีการใหความรู
เกีย่วกบัการรกัษาคณุภาพผลผลติหลงัการเกบ็เกีย่ว
และระหวางการขนสง

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวา เกษตรกรผูปลกูสตรอเบอร่ี

สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 51-60 ป 
สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา อยูใน
สถานภาพสมรส มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนตํ่า
กวา 5 คน มีจํานวนแรงงานดานการเกษตรต่ํากวา 
5 คน มรีายไดภาคการเกษตรอยูระหวาง 150,001-
200,000 บาทตอป มีพื้นที่ในการทําการเกษตรอยู
ระหวาง 6-10 ไร สวนมากไมไดรบัขาวสารเก่ียวกบั
สตรอเบอรี่ และไมเคยเขารวมฝกอบรมเกี่ยวกับ
สตรอเบอรีเ่ลย และเกษตรกรมกีารสรางสวนประสม
การตลาดในดานสถานท่ี ดานผลผลิตและผลิตภณัฑ
ดานราคา และดานสงเสริมการขายอยูในระดับมาก 
ในสวนการวิเคราะหปจจัยทีม่คีวามสัมพันธกับการ
สรางสวนประสมทางการตลาดของเกษตรกรผูปลูก
สตรอเบอรีอ่ยางมนียัสาํคญัทางสถติใินดานผลผลติ
และผลิตภณัฑ ไดแก อาย ุ(Sig.=0.010) ดานสถานท่ี
จดัจาํหนาย ไดแก รายไดภาคการเกษตร (Sig.=0.043) 
และดานการสงเสริมการตลาด ไดแก รายไดภาค
การเกษตร (Sig.=0.012) และการเขารวมฝกอบรม
เกีย่วกบัสตรอเบอร่ี (Sig.=0.011) และในสวนดานราคา
ไมพบปจจัยใดท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ

ปญหาในการสรางสวนประสมทางการตลาด
ของเกษตรกรผูปลกูสตรอเบอร่ีคอื 1) การระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูพืช 2) การขาดขอมูลเกี่ยวกับ
ชองทางการจําหนายหรือตลาดในการรับซื้อ
สตรอเบอร่ี 3) การขาดความเช่ือมั่นของผูบริโภค
เกี่ยวกับการควบคุมปริมาณการควบคุมคุณภาพ
ผลผลิต 4) การลดลงของราคาผลสตรอเบอรี่สด 
จงึมขีอเสนอแนะใหหนวยงานทีเ่กีย่วของทัง้ภาครฐั 
สถาบันทางการศึกษา และหนวยงานพฒันาภาคเอกชน 
ไดแก 1) ควรมีการสรางความรูในกระบวนการผลิต
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ทีไ่ดมาตรฐานและปลอดภัยแกผูบรโิภค 2) ควรมกีาร
สงเสรมิองคความรูเกีย่วกบัการออกแบบบรรจภุณัฑ
หรือรูปทรงตราย่ีหอที่นาสนใจและดึงดูดผูบริโภค 
3) ควรสรางความรูในการประชาสมัพนัธสนิคาหรอื
การโฆษณาใหเขาถึงผูบริโภค 4) ควรมีการสราง
จุดจําหนายสินคาของชุมชน หรือสถานที่จําหนาย
ที่ผูบริโภคเขาถึงไดสะดวกและงาย และ 5) ควรมี
การใหความรูเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพผลผลิต
หลังการเก็บเกี่ยวและระหวางการขนสง

ขอเสนอแนะ
1. หนวยงานของรัฐ ไดแก กรมสงเสริม

การเกษตร กรมพัฒนาชุมชน สํานักงานเกษตร
อําเภอสะเมิง ควรมีการสงเสริมและถายทอด
องคความรู เกี่ยวกับการสรางความหลากหลาย
ใหแกผลผลติสตรอเบอรี ่โดยเฉพาะการแปรรปูเปน
ผลิตภัณฑตางๆ และการออกแบบบรรจุภัณฑและ
ชือ่ยีห่อทีเ่ปนเอกลกัษณ โดยการใชเทคโนโลยสีมยั
ใหมเพื่อสรางจุดสนใจแกผูบริโภค ซึ่งอาจเริ่มจาก
สงเสริมแกกลุมเกษตรกรที่มีอายุนอยกอน จากน้ัน
ขยายไปสูเกษตรกรผูสงูอาย ุนอกจากนัน้ควรมกีาร
จัดกิจกรรมถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการผลิต
สตรอเบอร่ีใหไดคุณภาพและสรางความปลอดภัย
แกผูบริโภค เชน การผลิตในระบบอินทรีย ระบบ
เกษตรปลอดภัย และระบบเกษตรดีและเหมาะสม 
เปนตน โดยอาจเริม่จากกลุมเกษตรกรทีม่พีืน้ทีก่าร
ผลติและมีประสบการณในการปลูกสตรอเบอร่ีเพือ่
สามารถนําไปปฏิบัติไดทันที และควรมีการเตรียม
ความพรอมดานความรู และแนวทางการผลิต
สตรอเบอรีแ่บบคุณภาพตามมาตรฐานใหเกษตรกร
หรอืผูทีส่นใจในการผลิตและกําลงัจะผลิตสตรอเบอร่ี

2. จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา รายได
ภาคการเกษตรมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ

การสรางสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่จัด
จาํหนาย โดยเกษตรกรผูปลกูสตรอเบอรีท่ีม่รีายไดมาก
จะมีแนวโนมการจัดการสถานที่จัดจําหนายไดดี 
ดังนั้น สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง และสถาบัน
การศึกษาในจังหวัดเชียงใหมที่มีการเรียนการสอน
ในดานบริหารธุรกิจ ควรมีการสงเสริมใหเกษตรกร
ที่มีรายไดมาจากการจําหนายสตรอเบอรี่นํากําไร
สวนหนึ่งเปนทุนในการพัฒนาพื้นปลูกสตรอเบอรี่
ใหเปนแหลงทองเทีย่วและสถานทีจ่าํหนายไปในตวั 
หรอืมกีารจดัหาสถานทีเ่พือ่จําหนายสนิคาท่ีผูบรโิภค
สามารถเขาถงึไดงายและสะดวก และภาครฐัควรมี
การรวมกลุมหรือจัดสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อสราง
เปนแหลงจําหนายสตรอเบอร่ีใหกับกลุมเกษตรกร
ที่เริ่มผลิตรายใหมหรือเกษตรกรที่มีทุนนอยในการ
จัดหาสถานที่จําหนายที่เขาถึงผูบริโภค

3. หนวยงานของรฐั เชน กรมสงเสรมิการเกษตร 
กรมพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะฝายประชาสัมพันธ 
ควรมกีารจดักจิกรรมท่ีเปนการเสรมิสรางองคความรู
และมุงเนนการสรางความสามารถใหแกเกษตรกร
ในการประชาสัมพันธและการโฆษณาสินคาให
เขาถงึผูบรโิภคโดยตรง เชน การใชสือ่ออนไลน หรอื
การสรางความรวมมือกับหนวยงานของรัฐในการ
สนับสนุนใหมีการสรางตลาดในการจําหนาย
ผลผลิตท้ังในชุมชนของตนเองและในพ้ืนท่ีชุมชน
เมือง ตลอดจนการใหความรูถึงการวิเคราะหความ
ตองการบริโภคของลูกคาซึง่มคีวามหลากหลายและ
แตกตางกัน เชน ชวงอายุ เพศ และการดูแลสุขภาพ 
เพือ่ใชขอมลูใหเปนประโยชนในการสรางเอกลกัษณ
เพื่อเปนจุดขายของตัวเกษตรกรเอง

4. หนวยงานภาครัฐ อาทิ กรมสงเสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนา
ชุมชน หรือสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะภาค
วิชาการตลาดหรือภาควิชาสงเสริมการเกษตรของ
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มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดเชียงใหมหรือพื้นที่
ใกลเคียง ตลอดจนหนวยงานพัฒนาอื่นๆ เชน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 
และมูลนิธิโครงการหลวง ควรเพิ่มการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมการฝกอบรมเกี่ยวกับการใหความรู
เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดใหครอบคลุม
ทุกดาน โดยในดานผลผลิตและผลิตภัณฑควรเนน
การถายทอดความรูในการสรางความหลากหลาย
ใหแกผลผลิตสตรอเบอรี่ การผลิตสตรอเบอรี่ใหได
คุณภาพภายใตมาตรฐานเกษตรอินทรีย เกษตร
ปลอดภัย และเกษตรดีที่เหมาะสม ตลอดจนการ
ถายทอดองคความรูในการออกแบบบรรจุภัณฑ
และตรายีห่อใหเปนทีส่นใจแกผูบรโิภค ในดานราคา
ควรมีการสงเสริมการรวมกลุ มเกษตรกรผู ปลูก
สตรอเบอร่ีของชมุชนในเขตอําเภอสะเมิงเพือ่สราง
ความเขมแข็งในการตอรองราคา ดานสถานที่จัด
จําหนายควรมีการสรางความรวมมือกับหนวยงาน
ของรัฐในการสนับสนุนใหมีการสรางตลาดในการ
จําหนายผลผลิตใหเปนของชุมชนและในพ้ืนที่เขต
เมืองท่ีสะดวกตอการเขาถึงของผูบริโภค และดาน
การสงเสริมการตลาดควรมีการสรางศักยภาพของ
เกษตรกรในการประชาสัมพันธและการโฆษณา
สินคาใหเขาถึงผูบริโภคโดยตรง เชน การใชสื่อ
ออนไลน การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู วิจัยขอขอบคุณเกษตรกรในพื้นท่ี

อาํเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม ทีใ่หขอมลูในการวจิยั
จนสําเร็จลุลวงดวยดี และขอขอบคุณนักศึกษา 
คณาจารย และเจาหนาที่สาขาวิชาการพัฒนา
สงเสรมิและนิเทศศาสตรการเกษตร คณะผลติกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ใหขอเสนอแนะ 

แกไขปรับปรุง จนการศึกษาวิจัยสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวทุกประการ
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Abstract
There are several factors involved in banana tissue culture including plant nutrients, 

types and concentrations of plant growth regulator. This study aimed to investigate the 
effect of coconut water and benzyladenine (BA) levels on shoot induction of Musa (AAB 
group) “Namwa Mali-Ong” under aseptic conditions. Explants of the banana were cultured 
on Semi-solid Murashige and Skoog (MS) media with the addition of 30 g/l sugar and 
8 g/l agar. The pH was adjusted to 5.7. The experimental design was 2x4 factorial design 
in CRD with 4 replications, factors including percentage of coconut water (0 and 20%) 
and of BA concentrations (0, 3, 4 and 5 mg/l). Data were collected over a 12 week period. 
The results showed that coconut water had no effect on shoot induction of the bananas. 
BA concentrations made a significant difference in the number of shoots induced compared 
to 0 mg/l BA. Interaction effects were found between coconut water and BA. A combination 
of 0% coconut water and 4 mg/l BA showed the highest level of shoot induction at 3.5 
and 5.0 shoots in week 11 and 12, respectively.
Keywords:  banana, plant tissue culture, plant growth regulator, coconut water
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พันธุมะลิอองในสภาพปลอดเช้ือ
Effect of coconut water and BA on shoot induction of 
Musa (ABB group) ‘Namwa Mali-Ong’ cultured in vitro
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บทคัดยอ
ในการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือกลวย มีปจจัยที่เก่ียวของหลายประการ อาทิเชน สารอาหาร ชนิด และ

ความเขมขนของสารควบคมุการเจรญิเติบโต การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาอทิธพิลของนํา้มะพราว 
และ benzyladenine (BA) ตอการชักนําใหเกิดหนอกลวยนํ้าวาพันธุมะลิอองในสภาพปลอดเชื้อ ทําโดย
การเพาะเลี้ยงชิ้นสวนกลวยนํ้าวาพันธุมะลิอองบนอาหารกึ่งแข็งสังเคราะหสูตร Murashige and Skoog 
(MS) ที่เติมนํ้าตาล 30 ก./ล. ผงวุน 8 ก./ล. ปรับ pH ที่ 5.7 เติมนํ้ามะพราว 0 และ 20% รวมกับ BA 
ที่ความเขมขน 0, 3, 4 และ 5 มก./ล. เปนเวลา 12 สัปดาห วางแผนการทดลองแบบ 2×4 factorial in 
CRD, 4 ซํ้า ผลการทดลองพบวา การเติมนํ้ามะพราวไมไดชวยสงเสริมการชักนําใหเกิดหนอกลวยในการ
ทดลองนี้ ในสวนของความเขมขนของ BA พบวาการเติม BA ในอาหารสังเคราะหชวยชักนําใหเกิด
หนอกลวย ซึ่งแตกตางทางสถิติกับการไมเติม BA ในทุกสัปดาหที่ทําการเก็บขอมูล งานทดลองน้ี
พบปฏิสัมพันธระหวางอิทธิพลของนํ้ามะพราวและ BA ที่มีตอการใหหนอกลวยในสัปดาหที่ 11 และ 12 
โดยพบวาในอาหารท่ีไมมกีารเติมนํา้มะพราว รวมกับการเติม BA ทีค่วามเขมขน 4 มก./ล. ใหจาํนวนหนอ
สูงที่สุดเทากับ 3.5 และ 5.0 หนอ/ชิ้นสวน ตามลําดับ
คําสําคัญ: กลวย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สารควบคุมการเจริญเติบโต นํ้ามะพราว

คํานํา
กลวยเปนพืชในสกุล Musa วงศ Musaceae 

พันธุ กลวยที่เกษตรกรนิยมปลูกในประเทศไทย 
ไดแก กลวยน้ําวา กลวยไข กลวยหอม กลวยหักมุก 
และกลวยเล็บมือนาง สําหรับกลวยน้ําวา (Musa 
sapientum Linn.) (ABB group) เปนกลวย
ลูกผสมที่พัฒนามาจากกลวยปากับกลวยตานี 
มถีิน่กาํเนดิแถบเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต บรโิภคกนั
แพรหลาย ปลูกงาย รสชาตดิ ีเมือ่ผลกลวยนํา้วาสกุ 
สีของเปลือก เน้ือไสกลาง และรสชาติแตกตางกัน
ออกไป (นิดาพร และคณะ, 2016) ประเทศไทย
สงออกกลวยหอมและกลวยไขไปจาํหนายตางประเทศ
ปละกวา 35,000 ตัน ทํารายไดไมตํ่ากวาปละ 350 
ลานบาท ในป พ.ศ. 2557 มพีืน้ทีใ่หผลผลิตเฉพาะกลวย
เศรษฐกิจคือ กลวยนํ้าวา กลวยหอม และกลวยไข 
รวมแลวประมาณ 1 ลานไร (กรมสงเสรมิการเกษตร, 
2559) และผลิตกลวยเพ่ือบริโภคภายในประเทศ 

นอกจากนีย้งัมกีารนาํผลผลติไปแปรรปูจาํหนายทัง้
ในและตางประเทศ กลวยน้ําวาพนัธุมะลิออง (ABB 
group) มีคุณสมบัติเดนกวากลวยนํ้าวาพันธุอื่นๆ 
ไดแก ผลอวน เปลือกผลบาง มีกลิ่นหอม รสหวาน 
เนื้อเนียนนุม ไสขาว ไมมีเมล็ด เมื่อนําไปแปรรูป
เปนกลวยตากจะไดกลวยตากสีนํ้าตาลคลายกลวย
อบนํา้ผึง้ ทาํใหนารบัประทาน เปนทีน่ยิมของผูบรโิภค
ทั่วไป (อรพิน, 2559) โดยปกติเกษตรกรจะปลูก
กลวยโดยใชหนอ แตเปนวิธีการท่ีตองใชเวลานาน
ในการขยายพันธุ ไดหนอนอย ตองใชตนแมพันธุ
จํานวนมาก ตนที่ปลูกเติบโตไมสมํ่าเสมอและไม
สามารถเก็บผลผลิตไดพรอมกัน ในปจจุบันความ
ตองการผลผลิตกลวยมีมากข้ึน ทั้งตลาดภายใน
ประเทศและตลาดสงออก โดยเฉพาะตลาดสงออก 
ตองผลิตใหไดปรมิาณสม่ําเสมอตามท่ีผูซือ้ตองการ 
จึงตองใชตนพันธุที่เจริญเติบโตสมํ่าเสมอ สามารถ
เก็บเก่ียวผลผลิตไดปริมาณมากๆ ในเวลาเดียวกัน 
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จึงจําเปนตองใชตนพันธุจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ซึ่งมีการเจริญเติบโตสม่ําเสมอและเก็บผลผลิตได
พรอมกัน ตนกลวยจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
ยังเปนตนพันธุที่สะอาด ปราศจากโรคและแมลง 
เหมาะกับสถานการณปจจุบันที่สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวนทําใหโรคและแมลงศัตรรูะบาดรุนแรงข้ึน 
นอกจากนั้น ตนพันธุจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ยงัเปนตนพนัธุทีม่ลีกัษณะเหมอืนตนแมทกุประการ
อีกดวย

มรีายงานเร่ืองเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
กลวยตอเนื่องมาเปนเวลานาน แตเทคนิคในการ
เตรยีมสตูรอาหารเพาะเลีย้งกม็คีวามแตกตางกนัไป
ตามประเภทของกลวย โดยช้ินสวนท่ีเพาะเลี้ยงมี
การตอบสนองตอการเตมิสารควบคมุการเจรญิเตบิโต
ที่แตกตางกันออกไป อาทิ พัชนันท และพจมาลย 
(2557) รายงานวาการเพาะเล้ียงกลวยชาง (AAB 
group) ไดผลดีบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม 
thidiazuron (TDZ) ความเขมขน 0.1 และ 0.5 
มก./ล. และ benzyladenine (BA) ความเขมขน 
5 มก./ล. ทั้งน้ี หนอกลวยชางที่วางเลี้ยงบนอาหาร
เติม TDZ ความเขมขน 0.1 มก./ล. สงเสริมการ
สรางจํานวนหนอและจํานวนใบไดสูงที่สุด สวน 
อรณุ ี(2557) รายงานการขยายพันธุกลวยหิน (ABB 
group) ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหาร
สงัเคราะหสตูร MS ทีเ่ตมิ BA ผงถาน และนํา้มะพราว 
พบวา การเพาะเลี้ยงกลวยหินบนอาหารที่เติม BA 
ความเขมขน 5 มก./ล. ใหอตัราการเกิดยอดรวมสูง
ทีส่ดุ การเตมิผงถานในอาหารไมไดชวยเพิม่จาํนวน
ยอด สวนการเติมนํ้ามะพราวที่ความเขมขน 15% 
ทาํใหเกดิยอดรวมไดสงูสดุ ซึง่แตกตางจากรายงาน
ของ ราฮีมา และสะมะแอ (2554) ที่ศึกษาการเพิ่ม
จํานวนกลวยหินโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และ
พบวา การเติม BA ทีค่วามเขมขน 8 มก./ล. ในอาหาร

สูตร MS ทําใหยอดออนของกลวยหินพัฒนาไป
เปนยอดไดมากท่ีสุด ในขณะท่ีการเพาะเล้ียง
กลวยหอมทอง รังสิมา และคณะ (2560) แนะนํา
ใหเติมทั้ง BA และ naphthaleneacetic acid 
(NAA) ในอาหารสังเคราะห MS แมแตกลวยชนิด
เดยีวกนัแตตางสายพนัธุกย็งัมกีารตอบสนองตอสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตท่ีเติมในอาหารสังเคราะห
ไดแตกตางกัน ดงัเชนรายงานผลการศกึษาเรือ่งการ
เตมินํา้มะพราวและสาร BA ในอาหารสังเคราะห MS 
ตอการชกันาํหนอของกลวยเลบ็มอืนาง 4 สายพนัธุ 
ของ วัชรินทร และนุจรินทร (2559) ที่พบวา กลวย
เล็บมือนางสายพันธุ #01 เมื่อเพาะบนอาหารสูตร 
MS ทีเ่ตมินํา้มะพราว 15% รวมกบั BA ความเขมขน 
2.5 มก./ล. สามารถชักนําใหเกิดยอดสูงที่สุด แต
สําหรับกลวยเล็บมือนางสายพันธุ #05, #06 และ 
#07 ตอบสนองตอ BA ที่ความเขมขน 0.25, 0.5 
และ 0.5 มก./ล. รวมกับการเติมนํ้ามะพราวที่ 0% 
ตามลําดับ ในรายงานของ Prabhuling et al. 
(2017) เรือ่งการเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่กลวยของอนิเดยี
พันธุ Rajapuri Bale (AAB group) กลาววา การ
เพิ่มจํานวนยอดออนของกลวยเกิดข้ึนไดดีที่สุดใน
อาหารเพาะเล้ียงสตูร MS ทีเ่ตมิ 6-benzylamino-
purine (BAP) ความเขมขน 2.0 มก./ล. รวมกับ 
NAA ความเขมขน 0.25 มก./ล. และในรายงานของ 
Gitonga et al. (2010) ก็แนะนําใหใชอาหารสูตร 
MS รวมกับ BAP ที่ความเขมขน 6 มก./ล. ในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยพันธุ Muunju ซึ่งเปนพันธุ
กลวยที่ปลูกในประเทศเคนยา

จะเห็นไดวาสารอาหาร ตลอดจนชนิดและ
ความเขมขนของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่
เหมาะสมกบัการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่กลวยแตละชนดิ
จะมคีวามแตกตางกนัออกไป ขึน้อยูกบัหลายปจจยั 
ทั้งประเภทของกลวยและพันธุกลวย การศึกษาใน
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ครัง้นีจ้งึมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาผลของนํา้มะพราว
และ BA ความเขมขนตางๆ ทีเ่หมาะสมสาํหรบัการ
ชกันาํและเพ่ิมปริมาณหนอของเน้ือเยือ่กลวยนํา้วา
มะลิออง 

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมชิ้นสวนพืชและอาหารเพาะเลี้ยง

นําหนอใบแคบของกลวยนํ้าวาพันธุมะลิออง
ที่มีความสูง 50-80 ซม. มาลางทําความสะอาด 
ตัดรากและใบแหงออก ลอกกาบใบใหเหลือขนาด 
3×3×3 ซม. ลางผิวนอกดวยน้ํายาลางจาน จุม
หนอกลวยในเอทิลแอลกอฮอล 70% เปนเวลา 
1 นาท ีแลวนําไปฟอกฆาเชือ้ในสารละลายคลอร็อกซ
ที่ความเขมขน 10% หยด Tween 20 จํานวน 
2 หยด เขยาเปนเวลา 20 นาท ีจากนัน้ยายหนอกลวย
มาฟอกฆาเชือ้ในสารละลายคลอรอ็กซทีค่วามเขมขน 
5% หยด Tween 20 จาํนวน 2 หยด เขยาเปนเวลา 
10 นาท ีลางออกดวยนํา้กลัน่นึง่ฆาเชือ้ 3 ครัง้ ครัง้ละ 
5 นาที ตดัแตงหนอกลวยใหมขีนาด 1 ซม. แบงออก
เปน 4 ชิ้นตามยาวโดยไมมีการแกะเอาปลายยอด
ออก นําชิ้นสวนแตละชิ้นลงเล้ียงบนอาหารก่ึงแข็ง
สตูร MS ทีเ่ตมิน้ําตาล 30 ก./ล. ผงวุน 8 ก./ล. ปรบั 
pH ที ่5.7 นาํอาหารท่ีเตรยีมไปนึง่ฆาเชือ้ดวยหมอนึง่
ความดนัไอนํา้ที ่15 ปอนดตอตารางน้ิว นาน 15 นาที 
เลี้ยงในหองที่ควบคุมอุณหภูมิ 25 + 2 °C ใหแสง
นาน 16 ชม./วัน ที่ความเขมแสง 3,000 ลักซ 
ทําการเปลี่ยนอาหารใหหนอกลวยนํ้าวาใหมทุก 
4 สัปดาห

การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ 2×4 factorial in 

CRD ประกอบไปดวย 8 ทรีตเมนต ทรีตเมนตละ 
4 ซํ้า ซํ้าละ 2 ขวด ขวดละ 1 ชิ้น กําหนดใหปจจัย 

A คือ เปอรเซ็นตความเขมขนของนํ้ามะพราว 0 
และ 20% ปจจยั B คอืความเขมขนของ BA ทีร่ะดบั 
0, 3, 4 และ 5 มก./ล. เก็บขอมูลจํานวนหนอที่เกิด
ขึน้ตัง้แตสปัดาหที ่8-12 หลงัยายชิน้สวน วเิคราะห
ขอมูลตามแผนการทดลอง 2×4 factorial in CRD 
เปรยีบเทยีบคาเฉลีย่ของทรตีเมนตโดยวธิ ีDuncan’s 
Multiple Range Test (DMRT)

ผลการทดลองและวิจารณผล
การเติมนํ้ามะพราวในสูตรอาหารไมมีผลตอ

จํานวนหนอกลวยนํ้าวาในสัปดาหที่ 8 และ 9 แต
การเติมนํ้ามะพราว 0% ในอาหารสังเคราะหสูตร 
MS ทาํใหจาํนวนหนอของกลวยน้ําวาสงูกวาอาหาร
ที่เติมนํ้ามะพราว 20% ในสัปดาหที่ 10-12 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยอาหารที่เติมนํ้ามะพราว 
0% ใหจํานวนหนอเทากับ 1.53, 2.06 และ 2.78 
หนอ/ชิ้นสวน ตามลําดับ ในขณะที่จํานวนหนอ
ทีพ่บในอาหารทีเ่ตมินํา้มะพราว 20% เทากบั 1.03, 
1.19 และ 1.22 หนอ/ชิ้นสวน ตามลําดับ (Table 
1) ซึง่แตกตางจากการศึกษาของ นดิาพร และคณะ 
(2016) ที่รายงานการเพาะเลี้ยงช้ินสวนปลายยอด
ของกลวยนํ้าวามะลิอองดวยการเพาะเลี้ยงบน
อาหารสตูร MS ทีเ่ตมิ BA ความเขมขน 0-7 มก./ล. 
NAA ความเขมขน 0 และ 1 มก./ล. และนํา้มะพราว
ความเขมขน 0 และ 15% รวมท้ังหมด 15 สตูร พบวา 
อาหารสูตร MS ที่เติมแตนํ้ามะพราว 15% เทานั้น
ที่สามารถชักนําใหเกิดยอดไดสูงสุด มีจํานวนยอด
เฉลี่ยเทากับ 2 ยอด/ชิ้นสวน ในรายงานของ 
Muangkaewngam (2014, อางถึงใน นดิาพร และ
คณะ, 2016) ก็พบวาการเติมนํ้ามะพราว 15% ใน
อาหารเพาะเล้ียงรวมกับการเติม BA เขมขน 5 มก./ล. 
สงผลใหเกิดยอดรวมของการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือจาก
ชิน้สวนปลายยอดของกลวยหนิเพิม่ขึน้ 58.94% ซึง่
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สอดคลองกับรายงานของ Kaewsompong et al. 
(1992, อางถงึใน นดิาพร และคณะ, 2016) ทีพ่บวา
การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อกลวยไขบนอาหารสูตร MS 
ซึ่งมีนํ้ามะพราว 15% และ BA เขมขน 5 มก./ล. 
สามารถชักนําใหเกิดตน 3.33 ตน/เนื้อเย่ือ โดย
อธิบายวา เนื่องจากในน้ํามะพราวมีองคประกอบ
ของกรดอะมโิน กรดนวิคลีอคิ วติามนิ นํา้ตาล และ
นํ้าตาลแอลกอฮอล รวมถึงฮอรโมนพืชในกลุ ม
ไซโตไคนิน แตในงานทดลองน้ี การเติมนํ้ามะพราว 
20% ลงไปในอาหาร อาจเขมขนมากเกินไปทําให
ชิน้สวนพชืตอบสนองในลกัษณะทีแ่ตกตางจากงาน
ทดลองอื่นซึ่งเติมนํ้ามะพราว 15%

การเติม BA ในทุกสูตรอาหารมีผลทําให
จํานวนหนอกลวยน้ําวาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถติ ิแตการเตมิ BA ทีค่วามเขมขนแตกตางกนัไมมี
ผลตอจํานวนหนอกลวยน้ําวาแตอยางใดตั้งแต
สัปดาหที่ 8-12 (Table 1) ในงานทดลองนี้ พบ
ปฏิสัมพันธระหวางการเติมนํ้ามะพราวและ BA ใน
สัปดาหที่ 11 และ 12 โดยพบวาในอาหารท่ีไมเติม
นํ้ามะพราว BA ที่ความเขมขน 4 มก./ล. ใหจํานวน
หนอสูงทีส่ดุเทากบั 3.5 และ 5.0 หนอ/ชิน้สวน ตาม
ลําดับ และหนอกลวยมีสภาพแข็งแรง (Figure 1) 
การเพิ่มความเขมขนของ BA เปน 5 มก./ล. ทําให
จํานวนหนอกลวยน้ําวาลดลงเทากับ 1.88 และ 
2.75 หนอ/ชิ้นสวน ตามลําดับ ในขณะท่ีการเติม
นํ้ามะพราวในอาหาร 20% ใหจํานวนหนอสูงสุด
เทากับ 1.75 หนอ/ชิ้นสวน เมื่อเติม BA ที่ความ
เขมขน 3 มก./ล. ในสัปดาหที่ 11 แตก็ไมแตกตาง

จากการเติม BA ที่ความเขมขน 4 และ 5 มก./ล. 
(1.38 และ 1.63 หนอ/ชิ้นสวน ตามลําดับ) สวนใน
สัปดาหที่ 12 พบวาการเติม BA ที่ความเขมขน 3 
และ 5 มก./ล. ใหจํานวนหนอที่เทากัน คือ 1.75 
หนอ/ชิ้นสวน แตก็ไมมีความแตกตางทางสถิติกับ
การเติม BA ที่ความเขมขน 4 มก./ล. (1.38 หนอ/
ชิ้นสวน) (Table 1)

การตอบสนองของช้ินสวนกลวยนํ้าวาตอ
ความเขมขนของ BA ทีเ่ตมิในอาหารสังเคราะห MS 
ที่ดีที่สุดในการทดลองนี้เทากับ 4 มก./ล. แตกตาง
จากคําแนะนําของกรมสงเสริมการเกษตร (2559) 
ที่แนะนําใหเติม BA ที่ความเขมขน 5 มก./ล. ใน
อาหารสงัเคราะห MS ซึง่เปนคาํแนะนาํรวมสาํหรบั
กลวยท่ัวๆ ไป และความเขมขนของ BA ที ่4 มก./ล. 
ก็นาจะเปนความเขมขนท่ีชวยลดโอกาสเกิดการ
กลายพันธุเนื่องจากช้ินสวนพืชสัมผัสกับสารเคมี
เปนระยะเวลานาน โดยเฉพาะสาร BA (เบญจมาศ, 
2534 อางถึงใน นิพิจ และ พีระศักดิ์, 2551)

อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตจากการเกิดหนอ
ของชิน้สวนทีเ่พาะเลีย้งทีม่กีารแบงช้ินสวนออกเปน 
4 สวนทางยาวจากหนอท่ีตัดแตงใหเหลือขนาด 
1 ซม. ซึ่งเปนไปไดวาช้ินสวนบางช้ินสวนอาจไมมี
ตาขางติดไปดวยจึงไมเกิดเปนตน หรือบางชิ้นสวน
อาจผาไมผาน apical shoot จึงทําใหชิ้นสวนที่ได
บางช้ินสวนมี apical shoot หรือตาขางเพียง
อยางเดียว จึงทําใหการชักนําใหเกิดตนมีความ
แตกตางกัน (Figure 1)
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Table 1  Number of banana shoots observed after 12 weeks of cultivation on semi-solid 
MS medium added with coconut water and/or BA at various concentrations

Treatment
Number of shoots per explant

Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12

Coconut water (%)

0
20

1.00
0.80

1.13
0.88

1.53
1.03

a
b

2.06
1.19

a
b

2.78
1.22

a
b

F-test ns ns ** ** **

BA (mg/l)

0
3
4
5

0.00
1.25
1.25
1.13

b
a
a
a

0.00
1.44
1.38
1.19

b
a
a
a

0.00
1.88
1.81
1.44

b
a
a
a

0.00
2.31
2.44
1.75

b
a
a
a

0.00
2.56
3.19
2.25

b
ab
a
a

F-test ** ** ** ** **

Coconut water x BA

0+0
0+3
0+4
0+5
20+0
20+3
20+4
20+5

0.00
1.38
1.50
1.13
0.00
1.13
1.00
1.13

0.00
1.63
1.75
1.13
0.00
1.25
1.00
1.25

0.00
2.25
2.38
1.50
0.00
1.50
1.25
1.38

0.00
2.88
3.50
1.88
0.00
1.75
1.38
1.63

d
ab
a
bc
d
c
c
c

0.00
3.38
5.00
2.75
0.00
1.75
1.38
1.75

d
b
a
bc
d
bc
cd
bc

F-test ns ns ns * **

CV (%) 17.76 19.43 20.74 26.94 26.90

ns = Not significant difference, *, ** = Significant difference at probability level 0.05 and 
0.01, respectively (Data were transformed using (x+1) for analysis) 
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Figure 1  The banana shoots observed after 12 weeks of cultivation on semi-solid MS 
medium added with coconut water and/or BA at various concentrations

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาอิทธิพลของน้ํามะพราว 2 ระดับ 

(0 และ 20%) รวมกับการเติมสาร BA 4 ระดับ (0, 
3, 4 และ 5 มก./ล.) ที่มีผลตอการเกิดหนอของ
กลวยนํ้าวามะลิอองในสภาพปลอดเชื้อ พบวาการ
เติมนํ้ามะพราวในอาหารสังเคราะห MS ไมไดชวย
สงเสริมการเกดิหนอของกลวยนํา้วามะลอิอง ในสวน
ของความเขมขนของ BA พบวา ความเขมขน

ของ BA ทั้ง 3 ระดับท่ีใชใหจํานวนหนอที่ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ ในการทดลองน้ีพบปฏิกิริยา
สัมพันธระหวางอิทธิพลของการเติมนํ้ามะพราว
รวมกับ BA ในอาหารสังเคราะห MS โดยพบวาการ
เติม BA ที่ความเขมขน 4 มก./ล. เพียงอยางเดียว 
โดยไมมกีารเตมินํา้มะพราวจะใหจาํนวนหนอกลวย
นํ้าวามะลิอองสูงที่สุดเทากับ 5 หนอ/ชิ้นสวน 
หลังจากเพาะเล้ียงนาน 12 สัปดาห
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Abstract
The experiment was conducted by research evaluated 137 cultivars of red kidney 

beans. Evaluate cultivar to estimate heterosis for vegetative characteristic and yield were 
performed and formed heat. Line no. 026 had height of bush higher than other line. Line 
no. 091 had number of nodes higher than the other line. Line no. 037 had the most 
number of branches. Line no. 074 had number of pods per plant higher than the other 
line, Line no. 031 had number of seeds per plant higher than the other line. However, 
line no. 053 had seed weight per plant higher than the other line. The results of Mok-
Cham red kidney bean cultivar for 15 lines number, the ones that planted in the Khun 
Wang Royal Project Development Center, KW-3-9 and KW-5-9 had higher bush. And Line 
KW-1-9 had number of nodes, number of branches, number of pod per plant, number 
of seeds per plant and seed weight per plant had higher than the other. The effect of 
the difference location for red kidney bean seed production Mok – Cham cultivar. Showed 
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Evaluation and Yield Trial of Red Kidney Bean in the 
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height of bush was not different. Plant performance were greoom at the Khun Wang 
Royal Project Development Center and the Royal Project Development Center Mae La 
Noi had higher yield than the Royal Agricultural Station Pang Da.
Keywords:  Red kidney bean, Royal Project, Highland

บทคัดยอ
การทดลองในคร้ังนี้ดําเนินการวิจัยโดยการประเมินประชากรถ่ัวแดงหลวงจํานวน 137 สายพันธุ 

โดยไดทําการประเมินคาความดีเดนของสายพันธุตางๆ ในลักษณะลําตนและผลผลิต ซึ่งพบวา สายพันธุ 
No. 026 มคีวามสงูตนมากทีส่ดุ สวนสายพนัธุ No. 091 มจีาํนวนขอมากทีส่ดุ สายพนัธุ No. 037 มจีาํนวน
กิ่งมากที่สุด สายพันธุ No. 074 มีจํานวนฝกมากที่สุด สายพันธุ No. 031 มีจํานวนเมล็ดตอตนมากที่สุด 
อยางไรก็ตาม สายพันธุ No. 053 มีนํ้าหนักเมล็ดตอตนมากที่สุด ผลการปลูกทดสอบผลผลิตเมล็ดพันธุ
ถั่วแดงหลวงพันธุหมอกจาม จํานวน 15 รหัสสายพันธุ ตนถั่วแดงหลวงปลูกท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ขุนวาง รหัส KW-3-9 และ KW-5-9 มีความสูงตนที่มีคามาก และรหัส KW-1-9 มีจํานวนขอ จํานวนกิ่ง 
จํานวนฝกตอตน จํานวนเมล็ดตอตน และน้ําหนักเมล็ดตอตนมีคามาก ผลของความแตกตางของสภาพ
พื้นที่ปลูกในการผลิตเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงพันธุหมอกจาม แสดงความสูงของลําตนถ่ัวแดงหลวงท่ีปลูก
ในแตละพ้ืนทีไ่มมคีวามแตกตางกัน ตนถ่ัวแดงหลวงปลูกทีศ่นูยพฒันาโครงการหลวงขุนวางและศูนยพฒันา
โครงการหลวงแมลานอย ใหผลผลิตไดลักษณะดีกวาตนถั่วแดงหลวงที่ปลูกที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ 
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
คําสําคัญ:  ถั่วแดงหลวง โครงการหลวง พื้นที่สูง

คํานํา
ถัว่แดงหลวง (Red kidney bean; Phaseolus 

vulgaris) เปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
บนที่สูงอีกชนิดหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงได
สงเสริมใหเกษตรกรปลูก จากการเริ่มตนการ
ส  ง เ ส ริ มการป ลูกถั่ ว แด งหลว งของ มู ลนิ ธิ
โครงการหลวงน้ันไดมีการนําเขาเมล็ดพันธุ จาก
ตางประเทศมาปลูกจํานวนหลายพันธุ ไดแก พันธุ 
Darkred, Redcote, Manitow, Purple red, 
Canadian Wonder เปนตน และพันธุตางๆ เหลานี้
ไดกระจายเมล็ดพันธุไปยังแหลงปลูกตางๆ เชน 

แมโถ อางขาง ใหมรมเยน็ ถํา้เวยีงแก สะโตะ ผาหมี 
กอแสนใจ วังดิน เมืองงาม และสันตนดู (สุมินทร, 
2543) ซึ่งถั่วแดงหลวงพันธุตางๆ สามารถเจริญ
เติบโตและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของพื้นที่
ปลูกบนท่ีสูงไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามการผลิต
สินคาเกษตรเพื่อการจําหนายในปจจุบันไดมี
การแขงขันมากขึ้น พันธุพืชจึงตองมีการพัฒนาอยู
ตลอดเวลา เพือ่ใหตรงตามความตองการของตลาด
และสอดคลองกับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
พันธุ ถั่วแดงหลวงท่ีเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงไดปลูก
ในปจจบุนัยงัพบปญหา เชน ความไมสมํา่เสมอของ 
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ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ปริมาณผลผลิตต่ํา ซึ่ง
แตกตางไปตามแหลงปลูกและสายพันธุถัว่แดงหลวง
ที่ใชปลูก ดังนั้นการประเมินพันธุ และการผลิต
เมล็ดพนัธุดเีพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรปลูกจึงมคีวาม
จําเปนเรงดวน โดยจะเปนประโยชนแกเกษตรกร
บนพื้นที่สูง ในการใชเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงพนัธุดี
มาปลูกทดแทนพันธุเดิมตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินผลผลิตของถั่วแดงหลวง

สายพันธุตางๆ
2. เพื่อ เปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพันธุ 

ถั่วแดงหลวงในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง

อุปกรณและวิธีการ
การประเมินพันธุถั่วแดงหลวง

ในฤดปูลกูป พ.ศ. 2556 ไดคดัเลอืกตนภายใน
แถวที่ปลูก จํานวน 137 สายพันธุ นํามาปลูกแบบ
ตนตอแถวในฤดูปลูก ป พ.ศ. 2557 ไดจํานวน 137 
แถว กาํหนดหมายเลขประจําพนัธุเพือ่ระบุสายพันธุ 
ทําการปลูกทดสอบผลผลิตขั้นตน (preliminary 
yield trial) ของสายพันธุถั่วแดงหลวงที่ไดทําการ
คัดเลือกไวที่แปลงทดลองของสถานีเกษตรหลวง
ปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ระหวาง
เดือนตุลาคม 2557 ถึง กุมภาพันธ 2558 ใชระยะ
ปลูกระหวางแถว 50 เซนติเมตร ระหวางหลุม 
25 เซนติเมตร ปลูกจํานวน 1 ตนตอหลุม ในพ้ืนที่ 
400 ตารางเมตร สุมเก็บตัวอยางตนถั่วแดงหลวง
สายพนัธุละ 10 ตน ทาํการวดัองคประกอบผลผลติ
และผลผลิต ไดแก ความสงูลาํตน โดยทาํการวดัสวน
เหนือดินจนถึงปลายยอด มีหนวยเปนเซนติเมตร 
จาํนวนขอตอตน จาํนวนกิง่ตอตน จาํนวนฝกตอตน 
จํานวนเมล็ดตอฝก และนํ้าหนักเมล็ดตอตน โดย

ทําการชั่งนํ้าหนักเมล็ดถั่วแดงหลวงที่สมบูรณ สีผิว
เมล็ดปกติ มีสีแดงสด มีหนวยเปนกรัม

การศึกษาความแตกตางของสภาพพ้ืนท่ีปลกูเพือ่
ผลิตเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงพันธุหมอกจาม

ทําการปลูกถั่วแดงหลวงพันธุหมอกจามใน
สภาพแปลงปลกูจาํนวน 3 สถานท่ีปลกู ไดแก ศนูย
พฒันาโครงการหลวงแมลานอย จงัหวัดแมฮองสอน 
(สงูจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง 1,100 เมตร) ศนูย
พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม (สงูจากระดบันํา้ทะเลปานกลางประมาณ 
1,250 เมตร) และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อาํเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม (สูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง 720 เมตร) ในระหวางเดือนตุลาคม 
2557 ถึง กุมภาพันธ 2558 วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block Design 
(RCBD) จาํนวนสถานทีป่ลกู 3 สถานที ่ทีล่ะ 5 รหสั
สายพันธุ ทําการสุมเก็บตัวอยางตนถ่ัวแดงหลวง
รหัสสายพันธุละ 5 ตน ทําการวัดองคประกอบ
ผลผลิต ไดแก ความสูงลําตน โดยทําการวัดสวน
เหนือดินจนถึงปลายยอด มีหนวยเปนเซนติเมตร 
จาํนวนขอตอตน จาํนวนกิง่ตอตน จาํนวนฝกตอตน 
จํานวนเมล็ดตอฝก และนํ้าหนักเมล็ดตอตน โดย
ทําการชั่งนํ้าหนักเมล็ดถั่วแดงหลวงที่สมบูรณ สีผิว
เมล็ดปกติ มีสีแดงสด มีหนวยเปนกรัม

ผลการทดลองและวิจารณผล
ผลการประเมินสายพันธุถั่วแดงหลวง

เนื่องจากสายพันธุที่ทําการทดสอบมีมากถึง 
137 สายพันธุ การนําเสนอผลการทดสอบจึงจะ
นําเสนอเปนคาเปรียบเทียบของกลุมประชากรทั้ง 
137 สายพันธุกอน โดยพบวาตนถ่ัวแดงหลวงที่
ทดสอบท้ังหมด มคีวามสูงตนเฉลีย่ 41.6 เซนตเิมตร 
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มีจํานวนขอเฉลี่ย 7.3 ขอตอตน มีจํานวนกิ่งเฉลี่ย 
3.7 กิ่งตอตน ดานคุณภาพผลผลิตพบวามีจํานวน
ฝกเฉลี่ย 6.7 ฝกตอตน และมีจํานวนเมล็ดเฉลี่ย 
18.9 เมล็ดตอตน นํ้าหนักผลผลิตเฉลี่ย 10.5 กรัม
ตอตน (Table 1) ในแตละลกัษณะทีบ่นัทกึ มสีายพนัธุ
ทีม่ลีกัษณะเดนดงันี ้ถัว่แดงหลวงสายพันธุ No. 026 
มคีวามสูงตนมากทีส่ดุมคีา 59.4 เซนติเมตร สายพันธุ 
No. 091 มจีาํนวนขอมากทีส่ดุมคีอืมจีาํนวน 8.4 ขอ
ตอตน ลักษณะของจํานวนกิ่งพบวา สายพันธุ  

No. 037 มีจํานวนกิ่งมากท่ีสุดมีคา 5.6 กิ่งตอตน 
ในดานลักษณะของจํานวนฝกพบวา สายพันธุ  
No. 074 มีจํานวนฝกมากท่ีสุดมีคา 12.5 ฝกตอตน 
ในดานลักษณะของจํานวนเมล็ดตอตนพบวา 
สายพันธุ No.031 มีจํานวนเมล็ดมากท่ีสุดมีคา 
36.2 เมล็ดตอตน และในดานลักษณะของนํ้าหนัก
เมล็ดตอตนพบวา สายพันธุ No. 053 มีนํ้าหนัก
เมล็ดมากที่สุดมีคา 20.2 กรัมตอตน (Table 1)

Table 1  The characteristics of some selected Red kidney bean planted in The Royal 
Agricultural Station Pang Da

Line no.
Height
(cm.)

No. of 
nodes

No. of 
branches

No. of 
pods

No. of 
seeds

Seed weight 
per plant (g.)

Population

Maximum
Mean
Minimum
S.D.

59.4
41.6
29.9
4.5

8.4
7.3
6.0
0.5

5.6
3.7
2.7
0.6

12.5
6.7
3.6
1.2

36.2
18.9
9.1
3.9

20.2
10.5
4.7
2.4

Selected line

026
031
037
053
074
091

59.4
51.9
43.5
41.9
40.4
46.2

8.0
7.2
7.3
6.9
7.6
8.4

3.9
4.2
5.6
4.1
4.1
3.7

9.1
10.8
7.0
9.5
12.5
6.7

22.5
36.2
21.5
29.1
20.8
18.4

10.8
18.8
11.6
20.2
13.6
9.9
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ผลการศึกษาความแตกตางของสภาพพื้นที่ปลูก
เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงพันธุหมอกจาม

ผลการปลูกทดสอบผลผลิตเมล็ดพันธุ 
ถั่วแดงหลวงพันธุ หมอกจาม จํานวน 15 รหัส
สายพันธุ พบวา ขอมูลทางดานความสูงของตน
ถัว่แดงหลวงปลูกทีศ่นูยฯ ขนุวาง รหสั KW-3-9 และ 
KW-5-9 มคีวามสงูตนมากโดยมีคา 50.4 เซนตเิมตร 
ถั่วแดงหลวงปลูกที่ศูนยฯ ขุนวาง รหัส KW-1-9 มี
จํานวนขอ จํานวนกิ่ง จํานวนฝก จํานวนเมล็ด และ
นํ้าหนักเมล็ดตอตน มีคามาก โดยมีจํานวนขอ 
13.2 ขอตอตน จํานวนกิ่ง 9.0 กิ่งตอตน จํานวนฝก 
14.4 ฝกตอตน จาํนวนเมล็ด 52.6 เมลด็ตอตน และ
นํา้หนกัเมลด็ 28.0 กรมัตอตน ตามลาํดบั โดยมคีวาม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 2)

การเปรียบเทียบความแตกตางของสภาพ
พื้นที่ปลูกในการผลิตเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงพันธุ
หมอกจาม พบวา ความสูงของลําตนถั่วแดงหลวง
ที่ปลูกในแตละพื้นที่ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
สําหรับในดานจํานวนขอของตนถั่วแดงหลวงปลูก
ทีศ่นูยพฒันาโครงการหลวงขนุวาง และศูนยพฒันา
โครงการหลวงแมลานอย มีคา 10.0 และ 9.2 ขอ
ตอตน ตามลําดับ มีคามากกวาตนปลูกที่ สถานี
เกษตรหลวงปางดะ ที่มีคา 6.9 ขอตอตน โดยมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในดาน
จาํนวนกิง่ของตนปลกูที ่ศนูยพฒันาโครงการหลวง
ขุนวาง มีคา 6.1 กิ่งตอตน มีคามากกวาตนปลูกที่
สถานีเกษตรหลวงปางดะ ที่มีคา 4.0 กิ่งตอตน โดย
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในดาน
จาํนวนฝกของตนปลกูที ่ศนูยพฒันาโครงการหลวง
ขุนวาง และศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมลานอย 
มคีา 9.5 และ 9.0 ฝกตอตน ตามลําดบั มคีามากกวา
ตนปลูกที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ที่มีคา 4.5 ฝก
ตอตน โดยมีความแตกตางอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ในดานจํานวนเมล็ดของตนปลูกที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงขุนวาง และศนูยพฒันาโครงการหลวง
แมลานอย มีคา 29.0 และ 27.3 เมล็ดตอตน ตาม
ลําดับ มีคามากกวาตนปลูกที่สถานีเกษตรหลวง
ปางดะ ที่มีคา 11.2 เมล็ดตอตน โดยมีความ
แตกตางอยางมีนยัสาํคัญทางสถิต ิและน้ําหนกัเมล็ด

ของตนปลูกท่ีศนูยพฒันาโครงการหลวงแมลานอย 
และศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง มีคา 17.1 
และ 17.0 กรัมตอตน ตามลําดับ มีคามากกวาตน
ปลูกที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ที่มีคา 6.0 กรัม
ตอตน โดยมีความแตกตางอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(Table 3)

โดยการปลกูทดสอบในครัง้นีเ้ปนการประเมนิ
ลกัษณะประจาํพนัธุของถัว่แดงหลวงทีป่ลกูในพืน้ท่ี
มลูนธิโิครงการหลวง ซึง่สามารถประเมินประสิทธภิาพ
ของสายพนัธุทีพ่ฒันาไปเปนพนัธุสาํหรบัการสงเสรมิ
ใหแกเกษตรกรได โดยกฤษฎา (2531) ไดให
แนวทางวา การประเมินลักษณะประจําพันธุเปน
สิ่งสําคัญอันดับหนึ่งหลังจากการรวบรวมพันธุคือ 
การบันทึกลักษณะตางๆ ของแตละสายพันธุจะ
ทาํใหทราบถงึลกัษณะทัว่ไป เพือ่นาํไปใชประโยชน
ในการจําแนกพันธุหรอืชนดิของพันธุโดยลักษณะท่ี
บนัทกึไดสามารถใชในการตรวจสอบการกลายพันธุ 
(off type) ไปจากพันธุเดิมได ซึ่งวีรพันธ และคณะ 
(2554) ไดทําการปลูกทดสอบผลผลิตขั้นตนชวง
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2554 โดยศึกษาลักษณะ
ที่สําคัญ เชน จํานวนฝกตอตน และนํ้าหนักเมล็ด/
ตน เมือ่ทาํการปลูกคดัเลือก 3-5 ชัว่ ทาํใหประชากร
คัดเลือกมีความสมํ่าเสมอของลักษณะตางๆ เพิ่ม
มากข้ึน ทําใหสายพันธุคัดเลือกมีแนวโนมวาจะให
คาผลผลติทีส่งูกวาพนัธุเปรียบเทียบ ซึง่อาจจะเปน
ผลจากการคัดเลือกตนที่มีจํานวนฝกตอตนที่สูง
นั่นเอง
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Table 2  The height and yield components of red kidney bean varieties Mok Jam’s 15 
Verities of elementary plant tested production phase. During the growing season 
October 2014-February 2015

Varity
Height
(cm.)

No. of 
nodes

No. of 
branches

No. of 
pods

No. of 
seeds

Seed weight 
per plant (g.)

MLN-1-9 37.2 cd 10.4 ab 6.6 abc 10.0 abc 29.2 b 18.6 abc

MLN-2-9 35.4 cd 9.4 ab 5.6 bc 7.4 bc 25.2 bcd 16.0 bcd

MLN-3-9 33.9 cd 9.4 ab 7.0ab 10.8 ab 28.8 bc 18.8 ab

MLN-4-9 30.4 cd 7.8 b 4.6 bc 9.2 abc 26.0bcd 15.8 bcd

MLN-5-9 49.2 ab 9.0ab 5.4 bc 7.4 bc 27.2 bcd 16.2 bcd

KW-1-9 41.8 abc 13.2 a 9.0 a 14.4 a 52.6 a 28.0 a

KW-2-9 33.2 cd 10.0 ab 5.8 bc 10.4 abc 27.6 bc 18.6 abc

KW-3-9 50.4 a 10.0 ab 4.4 bc 6.8 bc 19.0 bcd 11.6 bcde

KW-4-9 32.8 cd 7.4 b 5.0 bc 5.8 bc 17.0 bcd 11.6 bcde

KW-5-9 50.4 a 9.2 ab 6.2 abc 10.2 abc 28.6 bc 15.4 bcd

PD-1-9 38.2 cd 6.0 b 3.4 c 3.6 c 6.8 d 3.2 e

PD-2-9 36.4 cd 7.4 b 4.2 bc 5.2 bc 13 bcd 6.6 de

PD-3-9 32.4 cd 6.0 b 3.4 c 3.6 c 8.2 cd 5.2 de

PD-4-9 39.8 bcd 7.2 b 4.6 bc 4.6 bc 12.2 bcd 7.0 cde

PD-5-9 36.6 cd 7.8 b 4.6 bc 5.4 bc 16.0 bcd 8.0 bcde

F-test ** * ** ** ** **

C.V. (%) 14.2 34.7 32.6 46.6 46.7 45.0

*, ** = Significant difference at probability level 0.05 and 0.01, respectively by LSD 
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Table 3  The height and yield components of red kidney bean varieties Mok Jam’s of 
elementary plant tested production phase in the Royal Project area. During the 
growing season October 2014-February 2015

Varity
Height
(cm.)

No. of 
nodes

No. of 
branches

No. of 
pods

No. of 
seeds

Seed weight 
per plant (g.)

Mae La Noi 37.2 9.2 a 5.8 ab 9.0 a 27.3 a 17.1 a

Khun Wang 41.7 10.0 a 6.1 a 9.5 a 29.0 a 17. 0 a

Pang Da 36.7 6.9 b 4.0 b 4.5 b 11.2 b 6.0 b

F-test ns * * * * *

C.V. (%) 16.0 15.8 24.1 48.8 6.1 18.6

ns = Not significant difference, * = Significant difference at probability level 0.05 by LSD

สรุปผลการศึกษา
การประเมินประชากรถ่ัวแดงหลวงจํานวน 

137 สายพนัธุ สายพนัธุทีม่คีวามดีเดน ไดแก สายพนัธุ 
No. 026 มีความสูงตนมากที่สุดสายพันธุ No. 091 
มีจํานวนขอมากที่สุด สายพันธุ No. 037 มีจํานวน
กิ่งมากที่สุด สายพันธุ No. 074 มีจํานวนฝกมาก
ที่สุด สายพันธุ No. 031 มีจํานวนเมล็ดมากที่สุด 
สายพันธุ No. 053 มี นํ้าหนักเมล็ดมากที่สุด

ผลการปลูกทดสอบผลผลิตเมล็ดพันธุ 
ถั่วแดงหลวงพันธุ หมอกจามจํานวน 15 รหัส
สายพันธุ ตนถัว่แดงหลวงปลกูทีศ่นูยฯ ขนุวาง รหสั 
KW-3-9 และ KW-5-9 มีความสูงตนมาก และรหัส 
KW-19 มีจํานวนขอ จํานวนกิ่ง จํานวนฝก จํานวน
เมล็ด และนํ้าหนักเมล็ดตอตน มีคามาก

ผลของความแตกตางของสภาพพื้นท่ีปลูก
ในการผลิตเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงพันธุหมอกจาม 
ความสูงของลาํตนถ่ัวแดงหลวงท่ีปลกูในแตละพืน้ท่ี
ไมมคีวามแตกตางกนั ตนถ่ัวแดงหลวงปลกูท่ีศนูยฯ 
ขุนวาง และศูนยฯ แมลานอย ใหผลผลิตไดดีกวา
ตนปลูกท่ีสถานีฯ ปางดะ

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวจิยัขอขอบพระคุณ มลูนธิโิครงการหลวง 

ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัย 
และขอขอบคุณหวัหนาและเจาหนาทีส่งเสริมสถานี
เกษตรหลวงปางดะ ศนูยพฒันาโครงการหลวงขุนวาง 
และศนูยพฒันาโครงการหลวงแมลานอย ทีอ่าํนวย
ความสะดวกในการศึกษาวิจัยตลอดจนการใหใช
พื้นที่ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(1):77-84
J. Agri. Prod. 83



เอกสารอางอิง
กฤษฎา สมัพนัธารกัษ. 2531. ปญหาและความสาํเรจ็

ในการพัฒนาพันธุพืช. วารสารวิทยาศาสตร
เกษตร 21(2): 107-117.

วีรพันธ กันแกว สุทัศน จุลศรีไกวัล สุรัตน นักหลอ 
พิชัย สุรพรไพบูลย พรรณธิภา ณ เชียงใหม 
วิมล ปนสุภา และสุมินทร สมุทคุปติ์. 2554. 
การคดัเลอืกถัว่แดงหลวงสายพนัธุด.ี วารสาร
แกนเกษตร 39(ฉบับพิเศษ)(3): 335-341.

สุมินทร สมุทคุปติ์. 2538. การวิจัยและพัฒนา
ถัว่แดงหลวง. รายงานการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง การพัฒนาการผลิตและการตลาด
ถั่วแดงหลวง วันที่ 14 มกราคม 2538. มูลนิธิ
โครงการหลวง, เชียงใหม.

สุมินทร สมุทคุปติ์. 2543. แนวทางการวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงพนัธุและพัฒนาการผลิตพชืตระกูลถัว่
บนพ้ืนที่สูง. โครงการวิจัยและพัฒนาถ่ัวที่สูง, 
มูลนิธิโครงการหลวง, เชียงใหม.

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 1(1):77-84
J. Agri. Prod.84



วารสารผลิตกรรมการ เกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
P R O D U C T I O N

Abstract
Calamus is a medicinal plant, which has potential to control storage pests. This 

experiment was aimed to conduct a preliminary test on the efficacy of seed-coated 
calamus powder on insect infestation. The experiment was designed by factorial in RCBD 
with 2 replications and 2 factors e.g. 1) different amounts of calamus powder of 0, 7.5, 
15, and 22.5 g and 2) containers; hemp, plastic and calico. Corn seeds were coated with 
assigned amounts of calamus powder and packed in each different container for 6 months. 
Insects were monthly identified and counted. Corn seeds were weighed at the end of 
the experiment. The result showed that only corn weevil adults were found in corn seeds. 
The adult numbers of corn weevil in non-coated seeds exponentially increased during 
the first 5 months, especially during second and third month of storage, and dropped in 
the sixth month. Two-way ANOVA analysis found significant effect of calamus powder on 
the numbers of corn weevil in each different months through 6 months (P<0.01). 
Furthermore, effects of container type and its interaction were statistically significant on 
second and third storage month only. The comparison of final and initial 300 g seed 

ผลการทดสอบเบื้องตนในการใชผงวานนํ้า (Acorus calamus L.) 

ตอการเขาทําลายของแมลงในโรงเก็บเมล็ดพันธุขาวโพด
Preliminary effects of calamus powder (Acorus calamus L.)
on storage pests infestation in corn seeds
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weights showed that the final weight of non-coated seeds was almost a half of its initial 
weight while weight losses of coated seeds after treatments with different amounts of 
calamus powder were not lower than 13%. In conclusion, calamus powder could efficiently 
control the storage pest in all type of containers in this study. However, intensively 
understanding on the toxicity, application, types of crop seeds and intolerable insect 
pests as well as chemical components of calamus, which grown in Thailand, would be 
useful for application of calamus medicinal plant in the purpose of preventing agricultural 
commodities from storage pests.
Keywords: calamus, storage pests, corn weevil, corn

บทคัดยอ
วานน้ําเปนพืชสมุนไพรท่ีมีศักยภาพในการควบคุมแมลงในโรงเก็บ การทดลองน้ีจึงมีวัตถุประสงค

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนของผงวานนํ้าตอการควบคุมแมลงศัตรูโรงเก็บในเมล็ดพันธุขาวโพด 
วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลใน RCBD จํานวน 2 ซํ้า มีสิ่งทดลอง 2 ชนิด ไดแก 1) อัตราของ
ผงวานนํ้าที่ใช ไดแก 0, 7.5, 15, และ 22.5 กรัมตอ 300 กรัมเมล็ดขาวโพด และ 2) ชนิดของภาชนะบรรจุ 
(กระสอบปาน กระสอบพลาสตกิ และถงุผาดบิ) คลกุเมลด็ขาวโพดดวยผงวานนํา้ตามอตัราทีก่าํหนด บรรจุ
ลงในภาชนะบรรจุทั้ง 3 ชนิดและเก็บรักษานาน 6 เดือน จําแนกชนิด นับจํานวนแมลงทุกเดือน และ
ชั่งนํ้าหนักเมล็ดพันธุขาวโพดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผลการทดลองพบวา มีเพียงตัวเต็มวัยของดวงงวง
ขาวโพดท่ีเขาทาํลายเมล็ด จาํนวนตัวเต็มวัยของดวงงวงขาวโพดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองทุกเดอืนต้ังแตเดือน
ที่ 1 ถึงเดือนที่ 5 และเริ่มมีปริมาณลดลงในเดือนที่ 6 ในเมล็ดที่ไมไดคลุกสารใดๆ โดยในเดือนที่ 2 ถึง 3 
มีการเพิ่มปริมาณแบบกาวกระโดด ผลการวิเคราะห 2-way ANOVA พบวา ผงวานสามารถควบคุมแมลง
ศตัรโูรงเกบ็ทีเ่ขาทาํลายเมลด็พนัธุขาวโพดอยางมนียัสาํคญั (P<0.01) ตลอดระยะการเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุ
ทั้ง 6 เดือน ขณะที่ชนิดของภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุและปฏิสัมพันธของปจจัยนี้มีอิทธิพลตอปริมาณแมลง
ศัตรูโรงเก็บที่เขาทําลายเมล็ดพันธุในสองระยะเทานั้น (เดือนที่ 2 และ 3) เมื่อเปรียบเทียบนํ้าหนักที่
สูญเสียไปของเมล็ดพันธุขาวโพดกับนํ้าหนักเริ่มตน (300 กรัม) พบวา เมล็ดพันธุที่ไมไดผานการคลุกดวย
ผงวานนํา้มนีํา้หนกัสดุทายลดลงเกอืบครึง่หนึง่ของนํา้หนกัเริม่ตน ขณะทีน่ํา้หนกัของเมลด็พนัธุทีผ่านการ
คลุกดวยผงวานน้ําที่อัตราตางๆ มีการสูญเสียนํ้าหนักตํ่ากวา 13% ดังนั้น ผงวานนํ้ามีฤทธ์ิในการควบคุม
แมลงศัตรูโรงเก็บไดดีในทุกภาชนะบรรจุ แตอยางไรก็ตาม การศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับความเปนพิษของ
ผงวานนํ้าตอเมล็ดพันธุ รูปแบบที่เหมาะสมในการใช ชนิดของเมล็ดพันธุและแมลงศัตรูโรงเก็บท่ีออนแอ
ตอผงวานนํ้า รวมถึงองคประกอบทางเคมีของวานนํ้าที่ปลูกในประเทศไทยนาจะมีประโยชนตอการ
ประยุกตใชวานนํ้าสมุนไพรไทยในการควบคุมผลผลิตทางการเกษตรจากแมลงศัตรูโรงเก็บ
คําสําคัญ: วานนํ้า แมลงศัตรูโรงเก็บ ดวงงวงขาวโพด ขาวโพด
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คํานํา
วานนํ้า (Acorus calamus L.) เปนพืช

สมุนไพรชนิดหน่ึงอยูในวงศ Araceae มักพบ
บรเิวณรมินํา้ มลีาํตนเปนเหงาอยูใตดนิ (Rhizome) 
สามารถขยายพันธุ ไดง ายดวยวิธีปกชํา เหงา
สามารถนํามาสกัดเปนน้ํามันหอมระเหย มีการ
แนะนาํใหใชสารสกดัจากวานนํา้ในการควบคมุศตัรู
พชืโดยการฉีดพนในระยะกอนเก็บเก่ียว (สาํนกัวจิยั
พัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร, 2561; 
Tewary et al., 2005; El-Nahal et al., 1989) 
การปองกันกาํจดัแมลงศัตรพูชืทีเ่ขาทาํลายท้ังกอน
และหลังเก็บเก่ียวดวยวิธทีีไ่มใชสารเคมีกาํลงัเปนท่ี
ไดรับความสนใจเปนอยางมากในปจจุบันแมจะมี
การศึกษามากอนหนานี้เปนระยะเวลานานแลว
ก็ตามทั้งในประเทศและตางประเทศ แมลงใน
โรงเก็บที่มักเขาทําลายผลผลิตทางการเกษตรมักมี 
2 กลุมใหญ ไดแก มอด (มอดขาวเปลือก มอด
สมุนไพร มอดยาสูบ มอดหนวดยาว มอดฟนเลื่อย 
มอดแปง) และดวง (ดวงอฐิ ดวงขาแดง ดวงงวงขาว
สาลี ดวงงวงขาว ดวงหนอนนก)

พชืหลายชนดิมฤีทธิป์องกนักาํจดัแมลงศตัรพูชื
ในระยะกอนเก็บเกี่ยว อยางไรก็ตาม ชนิดของพืช
สมนุไพรทีม่ปีระสทิธภิาพควบคุมแมลงในโรงเก็บที่
เขาทําลายผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวมีเพียงสวนหนึ่ง
เทานัน้ มรีายงานการศึกษาการใชกระเทียม กะเพรา 
ขิง พริกขี้หนู มะกรูด กานพลู ขมิ้นชัน มะนาว 
แมงลัก ขี้เหล็ก เมล็ดนอยหนา เมล็ดสะเดา และ
ตะไครหอมในการไลหรือฆาแมลงโรงเก็บ (อรพิน 
และณัฏฐา, 2561; สุรีรัตน และคณะ, 2561; 
นันทนภัส, 2560; ยืนยงค และพัชราภรณ, 2559) 
แตการทดสอบประสิทธภิาพของผงวานน้ํายงัไมเปน
ทีแ่พรหลายมากนกั เน่ืองจากวานนํา้มกัถกูนาํมาใช
ในรูปแบบของน้ํามันหอมระเหย มีรายงานการใช

สารสกัดหรือนํ้ามันหอมระเหยจากพืชในการ
ควบคมุแมลงศตัรพูชืวาสามารถกําจดัดวงแกรมบีน 
(Callosobruchus analis) ดวงงวงขาวสาลี 
(Sitophilus granarius) ดวงงวงขาว (Sitophilus 
oryzae) และดวงถ่ัวเขียว Callosobrichus 
maculatus ได (Boeke et al., 2001) นํ้ามัน
หอมระเหยจากวานนํา้สามารถกําจดัตวัเต็มวยัของ
เพลีย้ออนไดถงึ 98% เมือ่ใชทีค่วามเขมขน 10,000 
ppm โดยมีคา LC

50
 เทากับ 103.17 ppm เมื่อ

แมลงสัมผัสนํ้ามันหอมระเหยจากวานนํ้านาน 
24 ชั่วโมง (Tewery et al., 2005) และกําจัด
เหาหนังสือ (Liposcelis bostrychophila) ไดดี
อีกดวย โดยมีคา LC

50
 เทากับ 392.13 ug/L air 

(Liu et al., 2013) อยางไรก็ตาม El-Nahal et al. 
(1989) แนะนําวา ระยะเวลาการสัมผัสของแมลง
ศตัรพูชืตอไอระเหยของนํา้มนัหอมระเหยเปนปจจยั
สําคัญที่กําหนดประสิทธิภาพของการกําจัดแมลง
มากกวาความเขมขนของนํ้ามันหอมระเหยที่ใช

องคประกอบทางเคมีของสารสําคัญที่พบ
ในน้ํามนัหอมระเหยจากวานน้ํามคีวามแตกตางกัน
ตามชนดิ cytotype ของวานนํา้ ซึง่ม ี4 cytotypes 
ไดแก Diploid, Triploid, Tetraploid และ 
Hexaploid โดยกลุม Diploid จะไมผลิตสาร 
β-asarone (Liu et al., 2013) อยางไรก็ตาม 
ฤดูปลูก สถานที่ปลูก ระดับความสูงเหนือนํ้าทะเล 
ชวงเวลาเก็บเกี่ยว สภาพภูมิอากาศ รวมถึงสภาพ
การเก็บรกัษามผีลโดยตรงตอองคประกอบทางเคมี
และสัดสวนของสารสําคัญในวานนํ้า Liu et al. 
(2013) แยกชนิดสารสําคัญจากนํ้ามันหอมระเหย
จากเหงาของวานนํ้าดวยวิธี GC-MS ผลการศึกษา
พบวา พบสาร α-Asarone สูงถึง 50.09% รอง
ลงมา คือ (E)-methyllisoeugenol (14.01%) 
ขณะท่ี β-Asarone พบเพยีง 3.51% ขณะท่ี Huang 
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et al. (1993) แยกสาร β-Asarone จากเหงาของ
วานนํ้าไดสูงถึง 85.68% ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
ของ Lin et al. (2012) และ Gong et al. (2007) 
ที่วาสาร β-Asarone คือสารหลักที่พบในนํ้ามัน
หอมระเหย แตพบเพียง 59.60% และ 47.43% 
ตามลําดับ

สําหรับการใชผงวานนํ้าในการปองกันกําจัด
แมลงโรงเก็บในผลผลิตทางการเกษตร มีรายงาน
ไมมากเทาการใชนํ้ามันหอมระเหย แตมีการพบ
บันทึกที่กลาววา การใชผงจากเหงาวานนํ้าเพื่อ
ปองกันเมล็ดพันธุพืชจากแมลงโรงเก็บวาเปนวิธี
ดัง้เดมิของเกษตรกรในแถบหิมาลยั (Mehta et al., 
2012) นอกจากนี้ มีรายงานจากประเทศเนปาล
ที่ศึกษาความเปนพิษของผงวานนํ้าที่มีตอดวงงวง
ขาวสาลี และดวงงวงขาว ผลการศึกษาพบวา ดวง
งวงขาวสาลีมคีวามทนทานตอฤทธ์ิของผงวานน้ําสงู
กวาดวงงวงขาว เม่ือคลุกขาวสาลีดวยผงวานนํ้าที่ 
1% w/w พบวาที่ระยะเวลา 7 วัน ตัวเต็มวัยของ
ดวงทัง้สองชนิดถกูกาํจัดหมดไป 100% นอกจากน้ี 
เมื่อสกัดและแยกสารสําคัญในผงวานนํ้าชนิดนั้น 
พบวา มีสาร β-Asarone เพียง 3-6% ตามระยะ
เวลาเก็บเก่ียว และพ้ืนที่ปลูก (Paneru et al., 
1997) ดังนั้น จะเห็นไดวา วานน้ําเปนพืชสมุนไพร
ที่มีศักยภาพที่อาจนํามาใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ควบคุมแมลงในโรงเก็บได การทดลองนี้จึงมี
วัตถุประสงคในการทดสอบประสิทธิภาพของผง
วานนํา้ในเบือ้งตนในการปองกนัเมลด็พันธุขาวโพด
จากการเขาทําลายของแมลงศัตรูในโรงเก็บ

อุปกรณและวิธีการ
แผนการทดลอง

เริ่มดําเนินการทดลองในชวงเดือนมกราคม 
ถึงกรกฎาคม 2560 ในหองปฏิบัติการ ใชแผนการ
ทดลองชนิดแฟคทอเรียลใน RCBD จํานวน 2 ซํ้า 
มสีิง่ทดลอง 2 ชนดิ ไดแก 1) ปรมิาณของผงวานนํา้
ที่ใชในการคลุกเมล็ดขาวโพดหนัก 300 กรัม ไดแก 
0, 7.5, 15, และ 22.5 กรมั และ 2) ชนดิของภาชนะ
บรรจุ ซึ่งประกอบดวย กระสอบปาน กระสอบ
พลาสติก และถุงผาดิบ ขนาด 9x12 นิ้ว หนวย
ทดลองทั้งหมดเทากับ 24 หนวย (4 ระดับความ
เขมขน * 3 ชนิดของภาชนะบรรจุ * 2 ซํ้า)

การเตรียมผงวานน้ําและการคลุกเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ใชเหงาวานนํ้าท่ีเก็บเกี่ยวเมื่ออายุครบ 1 ป 
นําเหงามาตากแหงและห่ันเปนทอน หลังจากน้ัน
นาํมาบดจนไดผงทีม่ลีกัษณะเปนผงหยาบ สนีํา้ตาล 
และมีกลิ่นฉุน นําผงที่ไดมาคลุกเมล็ดพันธุขาวโพด
ขาวเหนียวน้ําหนัก 300 กรัม จากน้ันบรรจุเมล็ดพนัธุ
ขาวโพดดังกลาวลงในภาชนะบรรจุชนิดตางๆ โดย
ทําทั้งหมด 2 ซํ้า โดยแตละซ้ําเก็บไวตางสถานที่กัน 
นาน 6 เดือน สภาพแวดลอมทั้ง 2 ที่มีความ
คลายคลึงกัน มีคาเฉล่ียของอุณหภูมิและความช้ืน
สมัพทัธภายในหองท่ีเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุ คอื 30 °C 
และ 78%RH ตามลําดับ

การเก็บขอมูลและวิเคราะห
จําแนกชนิด นับจํานวนแมลงตัวเต็มวัย และ

วัดขนาดตัวของแมลงตัวเต็มวัยท่ีพบในภาชนะ
บรรจุเมล็ดขาวโพดทุกเดือน นาน 6 เดือน และ
ชั่งนํ้าหนักของเมล็ดพันธุ เมื่อเก็บรักษาไวนาน 
6 เดอืน รวมถึงสงัเกตเมล็ดภายในภาชนะบรรจุหากมี
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การปนเปอนของเช้ือรา นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
คาสถิติพรรณนา และทดสอบผลกระทบของผง
วานน้ํา ชนิดของภาชนะบรรจุ รวมถึงปฏิสัมพันธ
ระหวางปจจัยสองชนิดนี้ และสถานท่ีเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ ที่มีผลตอจํานวนตัวเต็มวัยของดวงงวง
ขาวโพด และนํ้าหนักเมล็ดพันธุขาวโพดที่ระยะ 
6 เดือน ดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบ 
Two-way ANOVA โดยทดสอบท่ี 3 ระดับนยัสาํคัญ 
ไดแก 0.05, 0.01 และ 0.001 พรอมเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยดวยวิธี Least Significant Difference 
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในโปรแกรม R Version 
3.4.0

ผลการทดลองและวิจารณผล
แมลงที่เขาทําลายเมล็ดพันธุขาวโพด

จากการจําแนกชนิดของแมลงที่พบในการ
ทดลองนี ้ดวยวธิสีงัเกตและเปรยีบเทยีบกบัหนงัสือ
การจําแนกแมลงศัตรูพืชในขาวโพด (Ortega, 
1987) พบเพียงตัวเต็มวัยของดวงงวงขาวโพด 
(Sitophilus  zeamais) ซึง่จดัอยูในกลุม Coleoptera: 
Curculionidae มีขนาดตัวเต็มวัยประมาณ 3-3.5 
มิลลิเมตร ซึ่งเขาทําลายโดยการเจาะเมล็ดพันธุ
ขาวโพดใหเปนรู และวางไขในโพรงเมล็ด อยางไร
กต็ามจากการตรวจสอบเบ้ืองตนดวยสายตา ไมพบ
การปนเปอนของเชือ้ราในเมลด็พนัธุทีม่กีารเขาทาํลาย
ของดวงงวงขาวโพด

จากการนับจํานวนแมลงท่ีพบในเมล็ดพันธุ
ขาวโพดทีไ่มไดคลกุสารใดๆ พบวา จาํนวนตวัเต็มวัย
ของดวงงวงขาวโพดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองทุกเดือน
ตั้งแตเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 5 และเร่ิมมีปริมาณ
ลดลงในเดือนที่ 6 (Figure 1) โดยในเดือนที่ 5 พบ

คาเฉลี่ยของปริมาณดวงงวงขาวโพดสูงที่สุดถึง 
1,180 ตัว/ 300 กรัมเมล็ดขาวโพด รองลงมาคือ 
เดือนที่ 6 ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 1,060.67 ตัว/300 
กรมัเมลด็ขาวโพด ปรมิาณแมลงทีล่ดลงนีอ้าจเปนผล
มาจากปริมาณของเมล็ดพันธุขาวโพดในภาชนะ
บรรจุที่มีอยูอยางจํากัด (300 กรัม) จึงทําใหแหลง
วางไขและอาหารไมเพียงพอตอการเพิ่มประชากร
ของแมลง นอกจากนี้ความหนาแนนของประชากร
ดวงงวงขาวโพดรุนพอแมมีผลตอประชากรรุนลูก
ของแมลงในแงของระยะเวลาการเจริญเติบโตและ
ปรมิาณ โดยประชากรของตัวหนอนดวงงวงขาวโพด
จะเกดิการแขงขันกันเองหากอาศยัอยูภายในเมลด็
ขาวโพดเมล็ดเดียวกัน ในสภาพความชื้นสัมพัทธ
ของอากาศท่ีสูง (75% RH) และอุณหภูมิหอง
ประมาณ 30 องศาเซลเซยีส ดวงงวงขาวโพดตวัเมยี
สามารถวางไขไดมากถึง 3-8 ฟอง/ชัว่โมง (Thorne, 
1994) จาก Figure 1 เสนประ แสดงแนวโนมของ
ปริมาณดวงงวงขาวโพดแบบ Exponential 
(Y=17.011X2.47, R2=0.9318) โดยในเดือนที่ 2 ถึง 
3 มีการเพ่ิมปริมาณแบบกาวกระโดด ผลการ
ทดลองนี้สอดคลองกับรายงานของ Tefera et al. 
(2011) ที่ศึกษาเปอรเซ็นตความเสียหายของเมล็ด
ขาวโพดที่ถูกดวงงวงขาวโพดเขาทําลาย โดยพบวา
เมื่อเก็บขาวโพดไวนาน 2 เดือน เปอรเซ็นตความ
เสียหายของเมล็ดจากดวงงวงขาวโพดมีประมาณ 
10% แตพบระดับความเสียหายสูงถึง 80% เมื่อ
เก็บไวนาน 3 เดือน ผลการทดลองน้ีจึงชี้ใหเห็นวา 
ในระยะสามเดอืนแรกเปนระยะทีส่าํคญัมากในการ
จดัการเมล็ดพนัธุ เพือ่ควบคุมจํานวนดวงงวงขาวโพด
ไมใหสรางความเสียหายตอเมล็ดพันธุในชวงเวลา
ถัดไป
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ผลกระทบของผงวานน้ําท่ีมีตอปริมาณแมลง
ที่เขาทําลายเมล็ดพันธุขาวโพด

เมื่อวิเคราะหจํานวนเฉลี่ยของแมลงโรงเก็บ
ที่เขาทําลายเมล็ดพันธุขาวโพดในทุกชนิดของ
ภาชนะบรรจุเมล็ดพนัธุในแตละเดือน นาน 6 เดอืน 
ดังแสดงใน Figure 2A ซึ่งเห็นไดชัดถึงความ
แตกตางของปริมาณดวงงวงขาวโพดท่ีพบในเมล็ด
ขาวโพดท่ีไมไดผานการคลุกผงวานน้ําและท่ีผาน
การคลุกดวยผงวานนํ้าทั้ง 3 ระดับ ในเมล็ดพันธุ
ขาวโพดที่ผานการคลุกผงวานนํ้า พบคาเฉลี่ย
จาํนวนตวัเตม็วยัของดวงงวงขาวโพดตํา่กวา 10 ตวั
ตั้งแตเดือนที่ 1 (Figure 2B) โดยการใชผงวานน้ํา
ที่ปริมาณสูงขึ้นใหคาเฉลี่ยจํานวนดวงงวงขาวโพด
ลดลงตามลําดับตลอด 3 เดือนแรก จนกระทั่ง
ในเดอืนที ่4 ไมพบตวัตวัเตม็วยัของดวงงวงขาวโพด
ที่มีชีวิตในภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุอีก

จากผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนชนิด 
2-Way ANOVA (Table 1) เพื่อทดสอบนัยสําคัญ
ของผลกระทบของผงวานนํา้ ชนดิของภาชนะบรรจุ 
และปฏิสัมพันธระหวางปจจัยท้ังสองชนิดท่ีมีตอ
ปริมาณแมลงท่ีเขาทาํลายเมล็ดพันธุขาวโพด พบวา 
ผงวานนํา้สามารถควบคมุจาํนวนแมลงโรงเกบ็ท่ีเขา
ทาํลายเมลด็พนัธุขาวโพดอยางมนียัสาํคญั (P<0.01) 
ตลอดระยะการเก็บรักษาเมล็ดพันธุทั้ง 6 เดือน 
(M1-M6) ขณะที่ชนิดของภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ
และปฏิสัมพันธของปจจัยนี้มีอิทธิพลตอปริมาณ
แมลงโรงเก็บที่เขาทําลายเมล็ดพันธุในสองระยะ 
ไดแก M2 และ M3 ตามลําดับ (Table 1) ซึ่ง 
Figure 3 แสดงปริมาณของแมลงโรงเก็บท่ีพบใน
แตละภาชนะในเดือนที่ 2 (Figure 3A) และเดือน
ที่ 3 (Figure 3B) จะเห็นไดวา ในเดือนที่ 2 ภาชนะ
บรรจุที่ผลิตจากผาดิบ พบดวงงวงขาวโพดในเมล็ด

Figure 1  Amount of adult corn weevil found in different storing periods (for 6 months). Dot 
line is the fitted Exponential function with its regression equation and R-square
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พันธุที่ไมไดคลุกดวยผงวานน้ําจํานวนมากที่สุด ซึ่ง
มคีาเฉล่ียอยูที ่90 ตวั รองลงมาไดแก กระสอบปาน 
(22 ตวัโดยเฉล่ีย) และพลาสติก (20.5 ตวัโดยเฉลีย่) 
อยางไรก็ตาม ในเดือนที่ 3 (เสนสีแดง ใน Figure 
3B) พบวา ประสิทธิภาพของภาชนะบรรจุในการ
ปองกันแมลงโรงเก็บแตกตางไป โดยคาเฉล่ียของ
ดวงงวงขาวโพดที่พบภาชนะที่ผลิตจากพลาสติกมี

คาสงูท่ีสดุในเมลด็ขาวโพดทีไ่มไดผานการคลกุดวย
ผงวานนํา้ (504 ตวัโดยเฉลีย่) รองลงมา ไดแก ผาดบิ 
(387.5 ตัวโดยเฉลี่ย) และกระสอบปาน (283 ตัว
โดยเฉล่ีย) ผลการทดลองน้ีชีใ้หเหน็ถงึความแตกตาง
ของประสิทธิภาพของภาชนะบรรจุในระยะเวลาท่ี
แตกตางกันเมื่อเมล็ดพันธุไมไดผานการคลุกดวย
สารใดๆ

Table 1  Two-way ANOVA for amounts of corn weevil at different 6 time periods (M1 to 
M6)

Source of variation DF
Mean square

M1 M2 M3 M4 M5 M6

Replication
Amounts of Calamus 
powder (Ca)
Containers (Co)
Ca*Co
Error

1
3

2
6
11

96
564.3***

33.0417
29.0417
26.9091

247.04
2810.5***

870.79**

762.90**

111.04

3725.04
226269***

6113.79*

6152.29**

1006.77

35266.67

527473.5***

6403.63
6403.63
10564.39

121268.17

2088600***

51033.5
51033.5
74821.98

607380.17
1687520.7**

48263.79
48263.79
210704.44

Total 23

*, **, *** = Significant difference at probability level 0.05, 0.01 and 0.001, respectively

การสูญเสียนํ้าหนักของเมล็ดพันธุ ที่ผ านการ
เก็บรักษานาน 6 เดือน

เมื่อเปรียบเทียบน้ําหนักของเมล็ดพันธุ 
ขาวโพดที่สูญเสียไปกับนํ้าหนักเริ่มตนที่ 300 กรัม 
ดังแสดงใน Figure 4 พบวา เมล็ดพันธุขาวโพด
ที่ไมไดผานการคลุกดวยผงวานนํ้า มีการสูญเสีย
นํ้าหนักหลังจากเก็บรักษาไวนาน 6 เดือนสูงท่ีสุด 
โดยนํ้าหนักลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของนํ้าหนักเริ่มตน 

(159.66 กรัมเมล็ดขาวโพด) ขณะท่ีนํ้าหนักของ
เมลด็พนัธุทีผ่านการคลกุดวยผงวานนํา้ทีร่ะดบั 15, 
7.5 และ 22.5 กรัม มีนํ้าหนักเมล็ดสุดทายเทากับ 
284.27, 271.44 และ 259 กรัม ตามลําดับ ซึ่ง
นํ้าหนักที่สูญเสียไปมีคาตํ่ากวา 13% ผลในสวนนี้
มีความสอดคลองกับปริมาณดวงงวงขาวโพดท่ีเขา
ทําลายเมล็ดพันธุ ที่ผานการคลุกดวยผงวานนํ้า
ที่ระดับตาง ๆ  (Figure 2B)
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สรุปผลการศึกษา
ผลการทดสอบเบื้องตนพบวา ผงวานนํ้ามี

ฤทธิ์ในการปองกันและควบคุมแมลงโรงเก็บไดดี
ในทุกภาชนะบรรจุที่ถูกเก็บในสภาพอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธอากาศที่มีความเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของแมลงในโรงเก็บ อยางไรก็ตามควร
มีการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับความเปนพิษของผง

วานนํา้ตอเมลด็พนัธุ ไดแก อตัราการงอกของเมลด็ 
ความแข็งแรงของตนกลา เปนตน รปูแบบทีเ่หมาะสม
ในการนําไปใช ชนิดของเมล็ดพันธุ ชนิดของแมลง
โรงเก็บ รวมถึงองคประกอบทางเคมีของวานนํ้าใน
ประเทศไทยนาจะมีประโยชนตอการประยุกตการ
ใชวานนํา้สมนุไพรไทยในการควบคมุปองกนัผลผลติ
ทางการเกษตรจากแมลงโรงเก็บ

Figure 2  Average amounts of corn weevil found over 6 months in different amounts of 
calamus powder of 0, 7.5, 15 and 22.5 g/300 g seeds (2A) whereas bar graph on 
the right (2B) is the inset plot of 2A with 3 different amounts of calamus powder 
only
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Figure 4  Initial seed weight (dark bars) and final seed weight (6th storage month) shown in 
gray bars with its standard deviation on different amount of calamus power

Figure 3  Amounts of corn weevil in each type of seed containers (Calico, Hemp and Plastic) 
in which were contained with coated seeds with different amounts of calamus 
powder (0, 7.5, 15 and 22.5 g/300 g seeds)
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ

1. การพมิพ ตนฉบับพิมพโดยโปรแกรมไมโครซอฟทเวริด ใชรปูแบบฟอนต Thai Sarabun PSK ขนาด 
16 points สําหรับชื่อเรื่อง และ 15 points สําหรับท่ีเหลือ พิมพหนาเดียวในกระดาษ A4 เวนขอบ
ทั้ง 4 ดาน 2.5 ซม. พรอมระบุเลขหนาที่ดานมุมบนขวามือ ความยาวของบทความรวมทุกอยาง 
ไมเกิน 10 หนา

2. การเรียงเนื้อหา
2.1 ชือ่เรือ่ง (Title) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรสัน้ กระชับและสือ่เปาหมายหลกัของการวจิยั 

ชื่อวิทยาศาสตร ใชตัวเอน และการพิมพภาษาละติน เชน in vivo, in vitro, Ad libitum, หรือ 
et al. ใหพิมพดวยตัวเอน ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ขึ้นตนตัวใหญเฉพาะคําแรกและคําเฉพาะ

2.2 ชื่อผูเขียน (Authors) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สวนที่อยูใหใสเปนเชิงอรรถที่ทายชื่อ และ
อธิบายไวในหนาแรกของบทความ ใสเครื่องหมายดอกจัน (*) ชื่อคนที่รับผิดชอบบทความ 
(corresponding author) พรอมอีเมลติดตอ

2.3 บทคัดยอ (Abstract) ควรสั้น กระชับ ไดใจความในการทําวิจัย วิธีการ ผลการศึกษาและสรุป 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมควรเกิน 300 คํา (เรียง Abstract กอน บทคัดยอ)

2.4 คาํสาํคญั (Keywords) ใหระบคุาํสาํคญั ไมเกนิ 4 คาํ ทายบทคัดยอแตละภาษา โดยวางในตําแหนง
ชิดดานซายของหนากระดาษ (บทความประมวลความรูเชิงวิเคราะห หรือบทความปริทัศน 
ไมตองมีบทคัดยอ)

2.5 คํานํา (Introduction) แสดงเหตุผลหรือความสําคัญท่ีทําวิจัย อาจรวมการตรวจเอกสารและ
วัตถุประสงคไวดวย

2.6 อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ วิธีการ และ
แบบจําลองการศึกษาที่ชัดเจน สมบูรณและเขาใจงาย

2.7 ผลการทดลองและวิจารณผล (Results and Discussion) อธิบายผลการทดลอง พรอมเสนอ
ขอมูลในรูปแบบตาราง (Table) หรือภาพประกอบ (Figure) โดยตารางหรือภาพ ใหจัดทําเปน
ภาษาอังกฤษทั้งหมดและแทรกอยูในเนื้อหา คําอธิบายตารางใหอยูเหนือตาราง สวนคําอธิบาย
ภาพใหวางอยูใตภาพ หนวยในตารางใหใชตัวยอ ในระบบเมตริกซ สวนวิจารณผล ใหแสดง
ความคิดเห็นของผลการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับสมมติฐานหรืออางอิงท่ีเช่ือถือได

2.8 สรุปผลการศึกษา (Conclusion) สรุปผลที่ไดวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม
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3. กิตติกรรมประกาศ
อาจมีหรือไมมีก็ได เปนการแสดงความขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการวิจัย เชน แหลงทุน แตไมไดมีชื่อ
รวมวิจัย

4. เอกสารอางอิง
4.1 ในเนือ้หา ระบบทีใ่ชอางองิคือ ระบบชือ่และป (Name-and-year System) ในเอกสารภาษาไทย

ใชชื่อตัวและป พ.ศ. เชน
4.1.1 คนเดียว ใชรูปแบบ พาวิน (2556) รายงานวา..... หรือ ..... (พาวิน, 2556) ในบทความ

ภาษาอังกฤษใช Yong (1996) หรือ ..... (Yong, 1996)
4.1.2 สองคน ใชคําเชื่อมและ เชน พาวิน และสมชาย (2557) หรือ ..... (พาวิน และสมชาย, 

2557) ในบทความภาษาอังกฤษใช Young and Smith (2000) หรือ ..... (Young and 
Smith, 2000)

4.1.3 มากกวา 2 คนขึ้นไป ใชชื่อคนแรกตามดวยคําวา และคณะ เชน พาวิน และคณะ (2560) 
รายงานวา..... หรือ ..... (พาวิน และคณะ, 2560) ในบทความภาษาอังกฤษใช Young 
et al. (2005) หรอื ..... (Young et al., 2005) แตในสวนบญัชเีอกสารอางองิทายบทความ 
ใหใชชื่อผูเขียนเต็มทุกคน

4.2 ในบัญชีเอกสารอางอิง ใหเรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ โดยเรียงลําดับช่ือตาม
ตัวอักษรในแตละภาษา ตามรูปแบบการเขียนดังนี้
4.2.1 วารสาร (Standard Journal) ถาวารสารมีชื่อยอใหใชชื่อยอ

แสงทอง พงษเจริญกิต จันทรเพ็ญ สะระ ธีรนุช เจริญกิจ และฉันทนา วิชรัตน. 2559. 
การศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของลําไยดวยเทคนิคดีอารเอพีดี. วารสาร
เกษตร 32(1): 1-8.

Shternshi, M., O. Tomilova, T. Shpatova and K. Soytong. 2005. Evaluation of 
ketomium-mycofungicide on siberian isolates of phytopathogenic 
Fungi. J. Ari. Tech. 1(2): 247-253.

4.2.2 หนังสือ หรือตํารา (Books/ Textbook) ไมตองระบุจํานวนหนา
จักรพงษ พิมพพิมล. 2555. การจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลลําไยสดเชิงการคา. ดอคคิว

เมนทารี ดีไซน, เชียงใหม.
Steel, R.G.D., J.H. Torrie, and D.A. Dickie. 1997. Principal and procedures of 

atatistic-abiometric approach. 3rd Editon. McGraw-Hill Publishing 
Company, Toronto.
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4.2.3 เรื่องยอยในหนังสือหรือตําราท่ีมีผูเขียนแยกบทและมีบรรณาธิการ (Section in Books 
with Editors)
สมชาย องคประเสริฐ. 2543. การใหนํ้าลําไย. น. 44-49. ใน: นพดล จรัสสัมฤทธ์ิ พาวิน 

มะโนชัย นพมณี โทปุญญานนท ธีรนุช  จันทรชิต วินัย วิริยะอลงกรณ พิชัย 
สมบูรณวงศ (บ.ก.). การผลิตลําไย. สิรินาฏการพิมพ, เชียงใหม.

Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee socially. pp. 3-20. In: 
T. Kikuchi, N. Azuma and S. Higashi (eds.). Gene, Behaviors and 
Evolution of Social Insects. Hokkaido University Press. Sapporo.

4.2.4 วิทยานิพนธ (Thesis)
ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส. 2554. การศึกษาหาดัชนีการเก็บเก่ียวลําไยพันธุดอในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม โดยใชอายุผลและปริมาณความรอนสะสม. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน, คณะผลิตกรรมการเกษตร, มหาวิทยาลัยแมโจ.

Chantrachit, T. 1994. Anaerobic conditions and off-flavor development in 
ripening banana (Carvendishii spp.). M.S. Thesis in Horticulture, Oregon 
State Universtiy.

4.2.5 ประชุมวิชาการ (Proceeding/ Conference)
ณวรรณพร จิรารัตน สมกิจ อนะวัชกุล ปยศักดิ์ คงวิริยะกุล และสมบัติ พนเจริญสวสัดิ์. 

2550. ผลของการเสริมดอกปบในอาหารสุกรขุนตอสมรรถภาพการผลิตและ
คณุภาพซาก. รายงานการประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 45, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. น. 308-
314.

Yamagishi, Y., H. Mitamura, N. Arai, Y. Mitsunaga, Y. Kawabata, M. Khachapicha, 
and T. Viputhamumas. 2005. Feeding habits of hatchery-reared young 
Mekong giant catfish in fish pond and Mae Peum reservoir. Precedding 
of the 2nd Internationl Symposium on SEASTAR 2000 and Asian Bio-
Logging Science. Kyoto, Japan. pp. 17-22.

4.2.6 สื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet)
กรมสงเสริมการเกษตร. 2561. การปลูกผักแบบไมใชดิน (ไฮโดรโปนิกซ). แหลงขอมูล 

http://www.servicelink.doae.go.th/corner%20book/ book%2005/
Hydropronic.pdf (25 กรกฎาคม 2561).

Linardakis, D.K. and B.I. Manois. 2005. Hydroponics culture of strawberries 
in Perlite. Available: http://www.schunder.com/strawberries.html 
(April 21, 2005.)
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5. ตัวอยางรูปแบบและคําแนะนําที่เปนภาษาอังกฤษ
ตัวอยางรูปแบบและคําแนะนําศึกษาเพ่ิมเติมไดที่ เว็บไซต http://jap.mju.ac.th

การสงบทความ
ทางไปรษณีย ซีดี 1 แผน และเอกสาร 3 ชุด พรอมแบบลงทะเบียนสงบทความหรือจดหมายนําสงท่ี
 บรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร
 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
 63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
อีเมล japmju@gmail.com (สงไฟล พรอมแบบลงทะเบยีนสงบทความ ทีก่รอกขอความแลว)
เว็บไซต http://jap.mju.ac.th
เบอรโทรติดตอ +66 5387 3618 โทรสาร +66 5387 3628

การตรวจแกไขและการยอมรับการตีพิมพ
1. การตดิตอผูเขยีนจะติดตอผานอเีมล ตามทีอ่ยูของ correspondent author หรอืหากจาํเปนจะตดิตอ

ทางไปรษณียหรือเบอรโทรศัพทตามท่ีอยูที่ติดตอได
2. เรื่องที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 ทาน จึงจะไดรับใหลงตีพิมพในวารสาร โดยจะ

ตอบรับการตีพิมพหรือปฏิเสธบทความ ภายในไมเกิน 120 วัน
3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแกไขเรื่องที่จะสงตีพิมพทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร ในกรณี

ที่จําเปนจะสงตนฉบับที่แกไขแลวคืนใหผูเขียน เพื่อความเห็นชอบอีกครั้งกอนตีพิมพ
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วารสารผลิตกรรมการ เกษตร
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
P R O D U C T I O N

Guide for Authors

Manuscripts submitted for publication should be of high academic merit and are 
accepted on condition that they are contributed solely to the Journal of Agricultural 
Production. Submission of a multi-authored manuscript implies the consent of all the 
participating authors. All manuscripts considered for publication will be peer-reviewed 
by at least 2 independent referees.

Submission checklist
Manuscripts submission must include title page, abstract, keyword, text, tables, 

figures, acknowledgements, reference list and appendices (if necessary). The title page 
of this file should be include the title of the article, full name, official name and affiliations 
of all authors and E-mail address for corresponding author. The total manuscript should 
not exceed 10 pages. 

Preparation of the manuscript
All manuscripts submission for publication in the journal should followed the 

following guidelines:
1. Manuscript texts must be written using high-quality language. For non-native 

English language authors, the article should be proof-read by a language specialist 
before submission.

2. The manuscript text, tables and figures should be created using Microsoft Word.
3. If possible, all text throughout the manuscript should be used 15 pt ~TH 

SarabunPSK except the title topic using 16-pt, otherwise, Browallia new would 
be replaced.

4. Manuscript texts should be prepared as single column, with sufficient margin (2.5 
centimeters for each side).

5. Abstract should not exceed than 300 words and provide only 4 key-words for 
each manuscript.
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6. All measurement in the text should be reported in abbreviation, using metric 
system.

7. Tables and figures should each be numbered consecutively.
8. Acknowledgments should be as brief as possible, in a separate section before 

the references.
9. Citations of published literature in the text should be given in the form of author 

and year in parentheses; (Pawin et al., 2012) or if the name forms part of a 
sentence, it should be followed by the year in parentheses; Pawin et al. (2012). 
All references mentioned in the reference list must be cited in the text, and vice 
versa. The reference list at the end of the manuscript should be listed 
alphabetically. The following are examples of reference writing.

Standard journal:
Shternshi, M., O. Tomilova, T. Shpatova and K. Soytong. 2005. Evaluation of ketomium-

mycofungicide on siberian isolates of phytopathogenic Fungi. J. Ari. Tech. 1(2): 247-
253.

Books/ Textbook:
Steel, R.G.D., J.H. Torrie, and D.A. Dickie. 1997. Principal and procedures of atatistic-

abiometric approach. 3rd Editon. McGraw-Hill Publishing Company, Toronto.
Section in Books with Editors:
Kubo, T. 2003. Molecular analysis of the honeybee socially. pp. 3-20. In: T. Kikuchi, N. 

Azuma and S. Higashi (eds.). Gene, Behaviors and Evolution of Social Insects. Hokkaido 
University Press. Sapporo.

Thesis:
Chantrachit, T. 1994. Anaerobic conditions and off-flavor development in ripening banana 

(Carvendishii spp.). M.S. Thesis in Horticulture, Oregon State Universtiy.
Proceeding/ Conference:
Yamagishi, Y., H. Mitamura, N. Arai, Y. Mitsunaga, Y. Kawabata, M. Khachapicha, and T. 

Viputhamumas. 2005. Feeding habits of hatchery-reared young Mekong giant catfish 
in fish pond and Mae Peum reservoir. Precedding of the 2nd Internationl Symposium 
on SEASTAR 2000 and Asian Bio-Logging Science. Kyoto, Japan. pp. 17-22.
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วารสารผลิตกรรมการเกษตร หรือ Journal of Agricultural Production (JAP) จัดทําโดย
คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแมโจ จงัหวัดเชียงใหม มวีตัถุประสงคเพ่ือการเผยแพรผลงานวจิยั
ดานการเกษตรหรือที่เกี่ยวของกับการเกษตร ของนักศึกษา คณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการทั้งในและ
นอกสถาบัน มกีาํหนดตพีมิพเผยแพร ปละ 3 ฉบบั โดยกําหนดออกในเดอืนเมษายน สงิหาคม และ ธนัวาคม 

ของทุกป

นโยบายการจัดพิมพ
รับบทความวิชาการดานการเกษตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชน นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดานการเกษตร เปนตน ตีพิมพในรูปแบบ บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full length article) 
โดยบทความดงักลาวจะตองไมเคยไดรบัการตีพมิพ หรืออยูระหวางการพิจารณาเพือ่ตีพมิพในวารสารอืน่
มากอน บทความอาจจะเขียนโดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได แตบทคัดยอจะตองมีทั้งสองภาษา 
บทความท่ีตพีมิพในวารสารจะตองสงในรูปแบบการเขียนตามทีก่าํหนด (ดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิในคําแนะนํา
การเตรียมตนฉบับสําหรับตีพิมพ) ทุกบทความที่จะไดรับการตีพิมพ จะทําการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ทาน และเมื่อผานการประเมินแลว กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการ
ตรวจแกไขเรื่องท่ีจะสงพิมพตามที่เห็นสมควร และไมรับพิจารณาตนฉบับที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
การตีพิมพของวารสาร สําหรับผูสนใจบทความสามารถเขาถึงเนื้อหาผลงานตีพิมพไดโดยไมเสียคาใชจาย 
(Open access)

เนื้อหาบทความในวารสารนี้ เปนความคิดเห็นของผูเขียน โดยผานความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจอาน คณะผูจดัทําไมจาํเปนตองเห็นดวยและมใิชความรบัผิดชอบของคณะผลติกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ

ติดตอสอบถาม
บรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
อีเมล japmju@gmail.com เว็บไซต http://jap.mju.ac.th
โทรศัพท +66 5387 3618 โทรสาร +66 5387 3628

Journal of Agricultural Production
วารสารผลิตกรรมการเกษตร

Internet:
Linardakis, D.K. and B.I. Manois. 2005. Hydroponics culture of strawberries in Perlite. 
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