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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ี นําเสนอการศึกษาคุณภาพข้าวสารก่อนและหลังฉายด้วยเคร่ืองฉายรังสีอินฟราเรดโดยมี
วัตถุประสงค์ การทดลองกําจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสาร ด้วยการออกแบบการทดลองแบบ Box Behnken 
Design จํานวนการทดลอง  15 ครั้ง และทดลองซ้ํา 2 ครั้ง ปัจจัยที่ศึกษา 3 ปัจจัย คือ อุณหภูมิ ความหนาช้ัน
ข้าวบนสายพาน และเวลาในการกําจัดด้วงงวงข้าว ระยะทาง 100 เซนติเมตรพบว่า ค่าที่เหมาะสมคือ 
อุณหภูมิฉายรังสี 75 oC ความหนาข้าวบนสายพาน 1.5 เซนติเมตรความเร็วสายพาน 1 นาที 30 วินาที และ
กําหนดระยะห่างของหลอดกับข้าวสาร 10 เซนติเมตร มีประสิทธิภาพการกําจัดด้วงงวงข้าวร้อยละ 100 หลัง
การฉายรังสีข้าวไม่มีการแตกหัก เน่ืองจากความร้อนจากการฉาย โดยคุณภาพข้าวทางกายภาพหลังฉายรังสี 
พบว่า ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ คุณภาพข้าวทางเคมีหลังฉายรังสี พบว่า ค่าโปรตีน ไขมัน 
คาร์โบไฮเดรต เย่ือใย และเถ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ียอมรับได้คุณภาพข้าวหุงต้มหลังฉายรังสี พบว่า มี
ปริมาณอมิโลสเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ความคงตัวของแป้งสุกระดับอ่อนส่วนอัตราการยืดตัวข้าวสุก และกลิ่นหอมไม่
เปลี่ยนแปลง  
 คําสําคัญ: การศึกษาคุณภาพรังสีอินฟราเรดข้าวสาร 
 
Abstract 
 This research presents the quality of rice before and after radiation using the Infrared 
Radiation Machine. The objective is to The experimental design of disinfestations in Organic 
khaodawkmali rice using Box Behnken Design with 15 experiments, 2 repeats.  There were 3 
factors including temperature, the thickness of rice on the belt and heating time.  It was 
found that the optimal condition within 100 centimeter of conveyer belt was the 
temperature of infrared wave of 75oC, the rice thickness on the belt was 1.5 centimeter 
height between the infrared bults and rice was 10 centimeter, the efficiency of 
disinfestations of rice weevils was 100% within 1 minute and 30 second of radiation. After 
radiation, rice was not crack due to the heat of radiation. The physical qualities of rice 
remain within the standard value. For chemical quality, it was found that after 
radiationamount of protein, fat, carbohydrate, fiber and ashes were also within the standard 
value. The quality of cooked rice after radiation was found that the amount of amylase was 
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slightly increased.  The Gel consistency rice was in soft level and the elongation ratio and 
the aromatic of cooked rice remain unchanged. 
 Keyword: QualityInfrared Radiationrice 

 
บทนํา 

การเก็บรักษาและการส่งออกข้าว จะมีแมลงและศัตรูข้าวมากัดกินข้าวสารได้แก่ มอดหัวป้อม มอด
สยาม ผีเสื้อข้าวเปลือก  ด้วงงวงข้าว  ด้วงงวงข้าวโพด และมอดแป้ง เป็นต้น ในการกําจัดแมลงของโรงสีข้าว 
นิยมใช้สารเคมี เน่ืองจากการใช้ค่อนข้างง่าย มีอุปกรณ์ไม่ค่อยยุ่งยากและมีความสะดวกในการใช้ แต่ปัญหาที่
พบตามมา เช่น สารพิษตกค้างในร่างกาย ก่อให้เกิดโรคแก่ผู้ใช้และผู้บริโภค  ผลผลิตไม่ปลอดภัย ขาดความ
เช่ือถือจากผู้บริโภค ไม่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและการส่งออกไม่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  (ชูวิทย์ศุขปราการ 
และคณะ, 2543) นอกจากน้ีเน่ืองจากรัฐบาลยังได้มีมาตรการประกันราคาข้าวทําให้เกษตรกรต้องการขายข้าว
มากขึ้น ซึ่งทําให้โรงสีต้องเพ่ิมโกดังเก็บรักษาข้าว ส่งผลให้มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจาก
ใช้ง่าย และสะดวกรวดเร็วในการใช้แต่ว่าจะส่งผลต่อการส่งออกข้าว และมีสารเคมีตกค้าง (Chalermporn 
Rattanakosum, 2000) 

เพ่ือจะได้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวได้เห็นแนวทางในการประยุกต์ใช้รังสี
อินฟราเรด ช่วยลดการใช้สารเคมี เพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาวิธีการกําจัดแมลงในข้าวสารโดยประยุกต์ใช้การออกแบบการ
ทดลองเป็นวิธีการหน่ึงที่จําเป็นใช้ในการกําหนดปัจจัย เพ่ือที่จะใช้ในการดําเนินการทดลองให้เป็น ไปตามแผน  
สําหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไปตามแผนการทดลอง    

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  เพ่ือประยุกต์การออกแบบการทดลองในการฉายรังสีอินฟราเรดเพ่ือ
กําจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสาร   และเพ่ือศึกษาคุณภาพข้าวก่อนและหลังฉายรังสีอินฟราเรดในข้าวสาร 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 1. การออกแบบการทดลอง 
  การออกแบบการทดลองกําจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสารด้วยการออกแบบการทดลองแบบ Box 
Benhken Design จํานวนการทดลอง 15 ครั้ง ทดลองซ้ํา 2 ครั้ง รวมการทดลอง 30 การทดลอง ปัจจัยที่ใช้
ในการศึกษา 3 ปัจจัย คือ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความหนาข้าวสารบนสายพาน (ซม.) เวลาฉายรังสี (นาที) 
ระยะห่างของหลอดอินฟราเรดกับข้าวสารกําหนดที่ 10 ซม. การทดลองโดยทําการสุ่มแบบเจาะจง คือ ใช้ด้วง
งวงข้าว จํานวน 40 ตัว / ข้าวสาร 10 กิโลกรัม เพ่ือศึกษาดูอัตราการตายของด้วงงวงข้าว โดยคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1: ลําดับการทดลองที่ได้จากโปรแกรม Minitab Release 14 
ลําดับ 

การทดลอง 
ลําดับ 
การสุ่ม 

ค่าระดับปัจจัย 
Temp (Co) Thickness (cm.) Time (min.) Percentage (%) 

1 16 65 1 1.30 17 
13 14 75 1.5 1.5 100 
- - - - - - 

23 2 85 1 1.5 100 
30 4 85 2 1.5 97.5 

 
2. การศึกษาคณุภาพขา้วก่อนและหลังฉายรังสีอินฟราเรด 

  2.1 คุณภาพทางกายภาพ (Physical Quality) เช่น นํ้าหนักเมล็ด ขนาดรูปร่างเมล็ด      
ความขาวของข้าวสาร และการแตกหัก เป็นต้น 
 1. นํ้าหนักเมล็ด (Grain Weight) ผู้วิจัยเลือกใช้นํ้าหนักเมล็ดประเมิน โดยการช่ัง
นํ้าหนักต่อ 100 เมล็ด/ครั้ง ซึ่งทําการช่ังนํ้าหนัก จํานวน 3 ครั้ง 
 
ตารางที่ 2 : การช่ังนํ้าหนักเมล็ดข้าวสาร 

 
รายการ 

นํ้าหนัก(กรัม) นํ้าหนักรวม 
(กรัม) 

นํ้าหนักเฉลี่ย 
(กรัม) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

ข้าวสารก่อนฉายรังสีฯ 1.91 1.90 1.89 5.70 / 3 1.90 
ข้าวสารหลังฉายรังสีฯ 1.90 1.89 1.88 5.67 / 3 1.89 

ความแตกต่างเฉลี่ย 0.01 
   
  จากตารางที่ 2พบว่า ข้าวสารก่อนฉายรังสีอินฟราเรด จะมีนํ้าหนักเฉลี่ย 1.90 กรัม 

และข้าวสารหลังฉายรังสีอินฟราเรด จะมีนํ้าหนักเฉลี่ย 1.89 กรัม โดยมีความแตกต่างกัน 0.01 กรัม ดังน้ัน
ข้าวสารหลังฉายรังสีที่มีนํ้าหนักลดลง อาจเป็นเพราะการขัดสีกับระบบตะแกรงคัดแยกข้าวสาร 

  2. ขนาดรูปร่างเมล็ด (Grain Dimension) ผู้วิจัยเลือกใช้การสุ่มเมล็ดข้าวสาร 
จํานวน100 เมล็ดโดยใช้เวอร์เนียร์ระบบดิจิตอล สําหรับวัดขนาดเพ่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานความยาวเมล็ดข้าว 
แบ่งได้ 4 ขนาด  

 

 

ภาพท่ี  1: มาตรฐานขนาดรปูร่างเมล็ดข้าว (สํานักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, 2554) 
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                         a) เหลก็คีบถาดแก้ว                                       b) เวอร์เนียร์ระบบดิจิตอล 
 

ภาพท่ี  2: เหล็กคีบถาดแก้วและเวอรเ์นยีร์ระบบดิจิตอล วัดขนาดของเมล็ดข้าว 
 

ตารางที3่: ขนาดรูปร่างเมล็ดข้าวสาร (สํานักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, 2554) 

 
มาตรฐานเมลด็ข้าว (มม.) 

เมล็ดข้าวสารก่อน 
ฉายรังสี

อินฟราเรด(เมล็ด) 

เปอร์เซ็นต์
(%) 

เมล็ดข้าวสารหลัง 
ฉายรังสี

อินฟราเรด 
(เมล็ด) 

เปอร์เซ็นต์
(%) 

ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1  (>7.50 มม.)  
ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 2  (6.61 - 7.49มม.)  
ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 3  (6.20 - 6.60 มม.)  
ข้าวเมล็ดสั้น  (< 6.20มม.)  

18 
72 
5 
5 

18 
72 
5 
5 

16 
74 
6 
4 

16 
74 
6 
4 

รวม 100 100 100 100 
 จากตารางที่ 3ขนาดรูปร่างเมล็ดข้าวสาร พบว่า เมล็ดข้าวสารก่อนฉายรังสี

อินฟราเรดข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 (>7.50 มิลลิเมตร) คิดเป็นร้อยละ 18 และข้าวเมล็ดยาวช้ัน 2 (6.61-7.00 
มิลลิเมตร) คิดเป็นร้อยละ 72 ตามลําดับ และเมล็ดข้าวสารหลังฉายรังสีอินฟราเรด ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 (>7.50 
มิลลิเมตร) คิดเป็นร้อยละ 16 และข้าวเมล็ดยาวช้ัน 2 (6.61-7.00 มิลลิเมตร) คิดเป็นร้อยละ 74ตามลําดับ ซึ่ง
เมล็ดข้าวที่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก 
 3.  ความขาวของข้าวสาร คือผู้วิจัยใช้กล้องวัดความขาวย่ีห้อ Minolta 300 โดย
ทําการสุ่มวัดความขาวของข้าวสาร จํานวน 5 ครั้ง จากข้าวสารจํานวน 200 กรัมพบว่าเมล็ดข้าวที่ผ่านการฉาย
รังสีอินฟราเรด จะมีการเปลี่ยนแปลงสีตามสัดส่วนดังน้ี 

LAB Model เป็นค่าสีที่ถูกกําหนดขึ้นโดย (Commission Internationaled 
Eccclairage  : CIE) ให้เป็นมาตรฐาน การวัดสีทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกสีใน RGB  และ CMYKและใช้กับสีที่
เกิดจากอุปกรณ์ทุกอย่าง  เช่น  Monitor Printer และScanner เป็นต้น  ส่วนประกอบของโหมดสีได้แก่ 
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A. Luminance=100 (white)  B. Green to red component  C. Blue to yellow component  
D. Luminance=0 (black) 

Luminance Model (L) คือ ความสว่าง 
          a หมายถึง ส่วนประกอบที่แสดงการไล่สีจากสีเขียวไปยังสีแดง 
           bหมายถึง ส่วนประกอบที่แสดงการไล่สีจากสีนํ้าเงินไปถึงสีเหลือง 

การอ่านค่าสี a+ =   สีแดง  a- =   สีเขียว  
  b+ = สีเหลือง  b- = สีนํ้าเงิน 

   L = ความสว่าง 

 
 

ภาพท่ี  3 : ชุดกล้องสเตอริโอไมโครสโคปและคอมพิวเตอร์ประมวลผล 
 
ตารางที่ 4 : ความขาวของข้าวสารก่อน และหลังฉายรังสีอินฟราเรด  

ข้าวสารก่อนฉายรังสีอินฟราเรด ข้าวสารหลังฉายรังสีอินฟราเรด 
-  ความสว่างเฉลี่ย (L) ร้อยละ 73.4 -  ความสว่างเฉลี่ย (L) ร้อยละ 74.45 
-  สีแดง เฉลี่ย (a+)        ร้อยละ -2.23 -  สีแดง เฉลี่ย (a+)             ร้อยละ -1.97 
-  สีเหลือง เฉลี่ย (b+)     ร้อยละ 13.07  -  สีเหลือง เฉลี่ย (b+)          ร้อยละ 13.78 

    

   ความสว่างก่อนฉายรังสีอินฟราเรด ร้อยละ 73.4  เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 74.45 สีแดงก่อน
ฉายรังสีอินฟราเรด ร้อยละ -2.23 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ -1.97  และสีเหลืองก่อนฉายรังสีอินฟราเรด ร้อยละ 13.07 
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 13.78  ดังน้ันความขาวของข้าวสาร  สีไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก  เน่ืองจากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสีอ่ืนแต่อย่างใด 

 4. การตรวจสอบการแตกหัก เปรียบเทียบระหว่างข้าวสารก่อน และหลังฉายรังสี
อินฟราเรด โดยผู้วิจัยทําการสุ่มเมล็ดข้าว ครั้งละ 10 เมล็ด จํานวน 5 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบจากกล้องจุลทรรศน์ 
ข้าวสารหลังฉายรังสีไม่พบการแตกหัก หรือแตกร้าวแต่อย่างใด 
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ภาพท่ี  4 : กล้องจุลทรรศน์ย่ีห้อMeji Technology สําหรับวิเคราะห์การแตกหักของเมล็ดข้าวสาร 
 

2.2 คุณภาพทางเคมี (Chemical Quality) 
  คุณภาพทางเคมี  เป็นลักษณะทางเคมีภายในเมล็ดข้าว  เช่น ปริมาณ ความช้ืน โปรตีน 
ไขมัน  เย่ือใย  เถ้า และคาร์โบไฮเดรต เป็นต้นโดยผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติกา 
 
ตารางที่ 5: การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีคุณภาพข้าวหอมมะลิก่อน และหลังฉายรังสอิีนฟราเรด  
กับมาตรฐาน 

ชนิดข้าว 
(Type of Rice) 

โปรตีน 
(Protein ) 

(กรัม) 

ไขมัน 
(Crude Fat ) 

(กรัม) 

เย่ือใย 
(Crude Fiber) 

(กรัม) 

เถ้า 
(Ash) 
(กรัม) 

คาร์โบไฮเดรต 
(NFE) 
(กรัม) 

มาตรฐานข้าวขาว
มะลิ 1051 

6.3 – 7.1 0.3 – 0.5 0.2 – 0.5 0.3 – 0.8 77 – 89 

ข้าวสาร  
ก่อนฉายรังสี
อินฟราเรด 

6.74 0.43 0.25 0.27 80.22 

ข้าวสาร  
หลังฉายรังสี
อินฟราเรด 

6.94 0.44 0.20 0.41 80.33 

ร้อยละท่ี
เปลี่ยนแปลง 

+ 2.96 + 2.32 - 19.99 + 51.85 + 0.13 

   
2 .3  คุณภาพข้ าวการหุง ต้ม  ไ ด้แ ก่  ปริมาณมิโลส  (Amylose)  ความคงตัวของแป้งสุก 

(GelConsistency)  การยืดตัวของเมล็ดข้าวสุก (ElongationRatio) และกลิ่นหอม (Aroma)   
 
ตารางที่ 6 : การเปรียบเทียบคุณภาพข้าวการหุงต้ม ก่อนและหลังฉายรงัสีอินฟราเรด    
คุณภาพข้าวการหุงต้ม มาตรฐานข้าวขาวมะลิ 105 ข้าวกอ่นฉายรงัสี  ข้าวหลังฉายรังสี 
ข้าวอมิโลสต่ํา 5 – 19 % 15.80 % 16.00 % 
ความคงตัวของแป้งสุก   อ่อน (Soft) 61 – 100มม. 80 มม. 82 มม. 
อัตราการยดืตัวของข้าวสุก ข้าว 20  เมล็ด 1.46 1.48 
เกณฑ์การทดสอบกล่ินหอม การทดสอบกล่ิน กล่ินหอม กล่ินหอม 
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  จากตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคุณภาพข้าวการหุงต้ม ก่อนและหลังฉายรังสี
อินฟราเรด ปริมาณอมิโลส พบว่า ข้าวก่อนและหลังฉายรังสีอินฟราเรด  มีปริมาณอมิโลสตํ่า  15.80 % และ  
16.00 % ซึ่งเพ่ิมมขึ้น 1.26 % ข้าวอมิโลสตํ่า ข้าวจะมีความเหนียวนุ่ม เป็นตามมาตรฐานข้าวขาวดอกมะลิ
ความคงตัวของแป้งสุก พบว่า  ข้าวก่อนฉายรังสีมีความคงตัวของแป้งสุกอยู่ระดับอ่อน  ระยะทางที่แป้งไหล
เท่ากับ  80  มิลลิเมตร  และข้าวหลังฉายรังสีมีความคงตัวของแป้งสุก  อยู่ระดับอ่อน ระยะทางที่แป้งไหล
เท่ากับ  82  มิลลิเมตร  แต่หลังการฉายรังสี ระยะทางที่แป้งไหลเพ่ิมขึ้น 2 มิลลิเมตร  อยู่ในช่วงอ่อนหุงสุกข้าว
จะอ่อนนุ่มน่ารับประทาน อัตราการยืดตัวของข้าวสุก พบว่า ข้าวหลังฉายรังสี มีอัตราการยืดตัวของข้าวสุก 
1.48 มม. มีค่าเพ่ิมขึ้น 0.02 ทําให้เน้ือภายในโปร่งขึ้นไม่อัดแน่นช่วยให้ข้าวนุ่มมากขึ้น และน่ารับประทาน กลิ่น
หอม พบว่า ข้าวสารก่อนฉายและหลังการฉายรงัสีอินฟราเรด กลิ่นหอม ยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 3. ผลการออกแบบการทดลองเคร่ืองฉายรังสีอินฟราเรด  
  ผลการออกแบบการทดลอง พบว่า ระดับค่าปัจจัยในการกําจัดแมลงในข้าวสารท่ีเหมาะสม  
คือ  อุณหภูมิ  75 องศาเซลเซียส ความหนาของข้าวสาร 1.5 เซนติเมตร เวลาในการกําจัดด้วงงวงข้าว 1 นาที 
30 วินาที ระยะทางการฉายรังสี 100 เซนติเมตร กําหนดความสูงของหลอดห่างกับข้าวสาร10 เซนติเมตร 
สามารถช่วยลดความชื้นลดลงได้ และกําจัดแมลงในเมล็ดข้าวสารได้   ร้อยละ 100 โดยที่คุณภาพข้าวไม่เกิด
การเสียหาย 

4. ผลการศึกษาคุณภาพข้าวก่อนและหลังฉายรังสีอินฟราเรด 
  4.1 คุณภาพทางกายภาพ (Physical Quality)  
  1. นํ้าหนักเมล็ด (GrainWeight)  พบว่า ข้าวสารก่อนฉายรังสีอินฟราเรด จะมี
นํ้าหนักเฉลี่ย  1.90  กรัม และข้าวสารหลังฉายรังสีอินฟราเรด จะมีนํ้าหนักเฉลี่ย 1.89  กรัม โดยมีความ
แตกต่างกัน 0.01 กรัม ดังน้ันข้าวสารหลังฉายรังสีที่มีนํ้าหนักลดลง อาจเป็นเพราะการขัดสีกับระบบตะแกรง
คัดแยกข้าวสาร 
   2. ขนาดรูปร่างเมล็ดข้าวสาร  พบว่า  เมล็ดข้าวสารก่อนฉายรังสีอินฟราเรดข้าว
เมล็ดยาวช้ัน 1 (>7.50 มิลลิเมตร) คิดเป็นร้อยละ 18 และข้าวเมล็ดยาวช้ัน 2 (6.61-7.00 มิลลิเมตร) คิดเป็น
ร้อยละ 72  ตามลําดับ  และเมล็ดข้าวสารหลังฉายรังสีอินฟราเรด  ข้าวเมล็ดยาวช้ัน 1 (>7.50 มิลลิเมตร) คิด
เป็นร้อยละ 16 และข้าวเมล็ดยาวช้ัน 2 (6.61-7.00 มิลลิเมตร)  คิดเป็นร้อยละ 74ตามลําดับ  ซึ่งเมล็ดข้าวที่ได้
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก 
   3.  ความขาวของข้าวสาร ความสว่างก่อนฉายรังสีอินฟราเรด ร้อยละ 73.4 เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 74.45 สีแดงก่อนฉายรังสีอินฟราเรด ร้อยละ -2.23 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ -1.97 และสีเหลืองก่อนฉายรังสี
อินฟราเรด ร้อยละ 13.07 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 13.78 ดังน้ันความขาวของข้าวสารสีไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก   
  4.2 คุณภาพทางเคมี (ChemicalQuality) 
   2.2.1 การเปรียบองค์ประกอบทางเคมีของคุณภาพข้าวก่อน และหลังฉายรังสี
อินฟราเรด พบว่า ปริมาณโปรตีนไขมัน เย่ือใย เถ้า คาร์โบไฮเดรตมีค่าอยู่ในมาตรฐาน รายละเอียดอธิบายได้ดังน้ี 
    1. โปรตีน โดยปกติอยู่ระหว่าง 6.3–7.1 กรัมกล่าวคือก่อนฉายรังสีมีค่า 
6.74กรัมหลังการฉายรังสีมคี่า 6.94 กรัม แต่โปรตีนเพ่ิมขึ้น 0.20 กรัมคิดเป็นร้อยละ 2.96   
    2. ไขมันโดยปกติอยู่ระหว่าง 0.3 – 0.5 กรัมกล่าวคือ ก่อนฉายรังสีมีค่า 0.43
กรัมและหลังจากฉายรังสีมีค่า0.44 กรัม แต่ไขมันเพ่ิมขึ้น 0.01 กรัม คิดเป็นร้อยละ 2.32  
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    3.  เย่ือใยโดยปกติอยู่ระหว่าง 0.2 – 0.5 กรัมกล่าวคือ ก่อนฉายรังสีมีค่า 0.25
กรัมและหลังการฉายรังสีมีค่า 0.20 กรัมแต่เย่ือใยลดลง0.05 กรัม คิดเป็นร้อยละ 19.99   
    4. เถ้าโดยปกติอยู่ระหว่าง 0.3–0.8 กรัมกล่าวคือ ก่อนฉายรังสีมีค่า 0.27 
กรัมและหลังการฉายรังสีมีค่า0.41 กรัมแต่เถ้าเพ่ิมขึ้น 0.14 กรัม คิดเป็นร้อยละ 51.85 
    5. คาร์โบไฮเดรต โดยปกติอยู่ระหว่าง 77-89 กรัมกล่าวคือก่อนฉายรังสีมี
ค่า 80.22 กรัมและหลังการฉายรังสีมีค่า 80.33 กรัมแต่คาร์โบไฮเดรตเพ่ิมขึ้น 0.11 กรัมคิดเป็นร้อยละ 0.13 
  4.3 เปรียบเทยีบคุณภาพข้าวหุงต้ม 
 การเปรียบเทียบคุณภาพข้าวการหุงต้ม ก่อนและหลังฉายรังสีอินฟราเรด ปริมาณอมิโลส 
(Amylose) เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 15.80 เป็นร้อยละ 16.00 %ความคงตัวของแป้งสุก (GelConsistency) หลัง
การฉายรังสี ระยะทางที่แป้งไหลเพ่ิมขึ้น 2 มิลลิเมตร  อยู่ในช่วงอ่อน หุงสุกข้าวจะอ่อนนุ่มน่ารับประทาน 
อัตราการยืดตัวของข้าวสุก (ElongationRatio) มีค่าเพ่ิมขึ้น 0.02 ทําให้เน้ือภายในโปร่งขึ้น ไม่อัดแน่น ช่วยให้
ข้าวนุ่มมากขึ้น  และน่ารับประทาน  และกลิ่นหอม (Aroma)  มีสภาพคงเดิม (IpsitaDasetal., 2003) กล่าว
ว่า ข้าวอบแห้งข้าวน่ิงด้วยรังสีอินฟราเรด ซึ่งจากการประเมินคุณภาพ ทางประสาทสัมผัสของผู้ชิม กลิ่นหอม 
รสชาติ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก ซึ่งความชอบโดยรวม ยังเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค   
 
สรุป 
 การออกแบบการทดลองแบบ Box Behnken Design  จํานวนการทดลอง 15 ครั้ง  และทดลองซ้ํา 2  
ครั้ง   ปัจจัยที่ศึกษา 3 ปัจจัย คือ  อุณหภูมิ  ความหนาช้ันข้าวบนสายพาน   และเวลาในการกําจัดด้วงงวงข้าว  
พบว่า  ค่าที่เหมาะ สม คือ  อุณหภูมิฉายรังสี 75 องศาเซลเซียสความหนาข้าวบนสายพาน 1.5  เซนติเมตรและ
เวลาที่ใช้กําจัดด้วงงวงข้าว 1 นาที 30 วินาที  กําหนดระยะห่างของหลอดกับข้าวสาร 10 เซนติเมตรด้วย
ระยะทาง 100  เซนติ เมตร ประสิทธิภาพการกําจัดด้วงงวงข้าว  ร้อยละ 100 หลังการฉายรังสีข้าวจะเย็นตัวที่
อุณหภูมิห้อง ไม่มีการแตกหักเน่ืองจากความร้อนจากการฉาย 
 คุณภาพข้าวทางกายภาพและเคมี ก่อนฉายและหลังฉายรังสี พบว่า นํ้าหนักเมล็ด มีนํ้าหนักลดลง 
0.01  กรัม  อาจเป็นผลมาการขัดสีกับระบบตะแกรงคัดแยกข้าวสาร  ขนาดรูปร่างเมล็ด  ความขาวข้าวสาร  
และการแตกหัก ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้คุณภาพ ข้าวทางเคมี  ก่อนฉาย
และหลังฉายรังสี  พบว่า  ความช้ืนลดลง  ร้อยละ 3.39 แต่โปรตีนเพ่ิมขึ้น 0.2  กรัม คิดเป็นร้อยละ  2.96  
ไขมันเพ่ิมขึ้น 0.1 กรัม คิดเป็นร้อยละ 2.32 คาร์โบไฮเดรตเพ่ิมขึ้น  0.11  กรัม   คิดเป็นร้อยละ 0.13 เถ้า
เพ่ิมขึ้น 0.14 กรัม คิดเป็นร้อยละ  51.85  ส่วนเย่ือใยลดลง  ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอม รับได้  และ
คุณภาพข้าวหุงต้มหลังฉายรังสี  พบว่า  มีปริมาณอมิโลสเพ่ิมขึ้น  จากร้อยละ 15.80  เป็น ร้อยละ  16.00  
ความคงตัวของแป้งสุกอยู่ในระดับ อ่อน  ส่วนอัตราการยืดตัวของข้าวสุกมีค่าเพ่ิมขึ้น 0.02 ทําให้เน้ือภายใน
โปร่งขึ้น ไม่อัดแน่น ช่วยให้ข้าวนุ่มมากขึ้นน่ารับประทาน และกลิ่นหอมไม่เปลี่ยนแปลง      
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บทคัดย่อ 

บทความฉบับน้ี เสนอระบบติดตามสถานะของแปลงข้าวบนพ้ืนฐานของการคํานวณดัชนีพืชพรรณ 
รูปภาพแปลงข้าวรายวันตลอดปี พ.ศ. 2556 ถูกบันทึกจากอุปกรณ์ภาคสนาม Field server ซึ่งติดต้ังที่ จังหวัด
สุพรรณบุรี ประเทศไทย รูปภาพน้ีจะถูกนํามาใช้ในงานวิจัยเพ่ือสร้างระบบต้นแบบ โดยระบบที่นําเสนอ
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. การแยกบริเวณส่วนแปลงข้าว ซึ่งจะทําการแบ่งบริเวณแปลงข้าวจากส่วนอ่ืนๆ ในภาพ 
(ทิวเขา, ท้องฟ้า) 2. การคํานวณดัชนีพืชพรรณ ถูกนํามาใช้เพ่ือหาค่าเฉลี่ยของดัชนีบนแปลงข้าวจากรูปภาพ
รายวัน 3. การวิเคราะห์กราฟดัชนีพืชพรรณ คือ กระบวนการหน่ึงที่ใช้กําหนดสถานะของแปลงข้าว ซึ่ง
โดยทั่วไปแบ่งได้ 3 สถานะ ได้แก่ ต้นกล้า เจริญเติบโต ออกรวง จากผลการทดลองพบว่า ค่าดัชนีพืชพรรณ
แบบ ExG สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์และกําหนดสถานะต่างๆ ของแปลงข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ: การติดตามสถานะของแปลงข้าว ดัชนีพืชพรรณ อุปกรณ์ภาคสนาม การประมวลผลภาพ  
 

ABSTRACT 
The article proposes a system for tracking rice growth stages based on vegetation 

index. During 2013, daily images were acquired by field server equipment which was 
installed in Suphanburi province, Thailand. The images were used to process for the results 
in order to develop for a prototype system. The system consists of 3 main parts 1. Paddy 
segmentation is used to separate the paddy region from other regions in the captured scene 
(landscape, sky) 2. Vegetation index is computed on the paddy region for each daily image. 
3. Graph analysis is a process to determine the rice growth stages, which generally consist of 
3 stages; seedling, tillering and heading. The experiments show that ExG-Excessive Green 
vegetation index is efficient to analyze and determine for the rice growth stages.  

Keywords: Paddy stage tracking, Vegetation index, Field server, Image processing 
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1. บทนํา 
ประเทศไทยถือเป็นแหล่งเพาะปลูกผลิตผลทางด้านเกษตรกรรมที่มีความสําคัญของโลก พืชเศรษฐกิจ

ที่สําคัญเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ ได้แก่ ข้าว อ้างอิงจากข้อมูลผู้ส่งออกข้าว ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทย
ส่งออกข้าวประมาณ 5,920,000 เมตริกตัน (http://www.thairiceexporters.or.th/statistic_2013.html) 
จึงเป็นแรงจูงใจให้ทีมวิจัย พัฒนาระบบติดตามสถานะการเจริญเติบโตของข้าวที่มีความถูกต้องเท่ียงตรงขึ้น 
เพ่ือรักษาระดับหรือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตจากแปลงข้าว ระบบติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากจะสามารถ
คาดการณ์ปริมาณผลผลิต ณ ช่วงเวลาหน่ึงๆ แล้ว ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือชาวนา กรณีที่
เกิดสถานการณ์ผิดปกติต่างๆ ขึ้น เช่น อุทกภัย การระบาดของศัตรูพืช เพ่ือให้สามารถรับมือและแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงที 

สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน งานวิจัยฉบับน้ี เสนอแนวคิดการประยุกต์ใช้
เทคนิคการประมวลผลภาพสําหรับระบบติดตามสถานะของแปลงข้าว ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการทําเกษตรกรรม
แบบก้าวหน้าโดยนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ เช่น การอํานวยความสะดวกแก่ผู้
เพาะปลูก การคาดการณ์ปริมาณผลผลิต การเก็บข้อมูลเพ่ือประโยชน์สําหรับวางแผนเพาะปลูก เป็นต้น 
2. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบระบบติดตามสถานะของแปลงข้าว โดยใช้ภาพถ่ายระยะไกลหรือใกล ้

รูปภาพ ความครอบคลุม คุณลักษณะ 

ระยะไกล  
(ภาพถ่ายดาวเทียม 

หรือ เคร่ืองบินสํารวจ
ขนาดใหญ่) 

พ้ืนท่ีขนาดใหญ่ 
 

 
ภาพดาวเทียม (MODIS) 

- ภาพถ่ายเกิดการรบกวนของชั้นบรรยากาศ (เมฆ หมอก ฝน) ได้ง่าย  
- ค่าความถูกต้อง (ความละเอียดของภาพ) ตํ่ากว่าแบบพื้นท่ีขนาดเล็ก 
- การล่าช้าของการส่งข้อมูลภาพถ่าย (การส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม) 
- ระบบมีต้นทุนสูง 

- ไม่สามารถเก็บข้อมูลท่ีแท้จริงของสภาพอากาศบริเวณเพาะปลูก 

ระยะใกล้  
(ภาพถ่ายจากหุ่นยนต์ 
อุปกรณ์ภาคสนาม 
Field server หรือ 
อากาศยานไร้คนขับ) 

พ้ืนท่ีขนาดเล็ก 
 

 
หุ่นยนต์บันทึกภาพ 

- ทนทานต่อการรบกวนของชั้นบรรยากาศ (ภาพถ่ายระยะใกล้) 
- ค่าความถูกต้อง (ความละเอียดของภาพ) สูงกว่าแบบพ้ืนท่ีขนาดใหญ ่

- การส่งข้อมูลภาพถ่ายสามารถทําได้ในเวลาจริง 

- ระบบมีต้นทุนตํ่า 

- เก็บข้อมูลสภาพอากาศบริเวณเพาะปลูกเพ่ือช่วยในการประมวลผลได้ 

 
พิจารณาการเปรียบเทียบคุณลักษณะของภาพถ่ายระยะไกล (พ้ืนที่ขนาดใหญ่) และใกล้ (พ้ืนที่ขนาด

เล็ก) จะเห็นว่าการใช้ข้อมูลรูปภาพระยะใกล้ มีข้อได้เปรียบ ดังน้ี ค่าความละเอียดของภาพสูงกว่า ความ
ทนทานต่อการรบกวนของช้ันบรรยากาศท่ีดีกว่า ต้นทุนตํ่ากว่า เป็นต้น บทความฉบับน้ี จึงนําเสนอ ระบบ
ติดตามสถานะของแปลงข้าว โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายระยะใกล้จากอุปกรณ์ภาคสนาม Field server (Fukatsu 
และคณะ, 2005) มาใช้ในการคํานวณค่าดัชนีพืชพรรณ (Vegetation index) เพ่ือวิเคราะห์การเจริญเติบโต
ของข้าว รูปภาพระยะใกล้รายวันที่ใช้สําหรับงานวิจัยน้ี ได้จากอุปกรณ์ Field server ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และถูกติดต้ัง ณ แปลงข้าวทดสอบโดยทีม
สํารวจของสํานักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

อุปกรณ์ Field server ที่ใช้ในงานวิจัยน้ี (ดังแสดงในรูปที่ 2) จะประกอบไปด้วยกล้อง DSLR สําหรับ
ถ่ายภาพแปลงข้าว อุปกรณ์สื่อสารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Air card) เพ่ือส่งข้อมูลต่างๆ มายังเคร่ือง
แม่ข่ายส่วนกลาง หน่วยควบคุม เพ่ือสั่งการให้กล้อง DSLR บันทึกภาพรายวันและส่งข้อมูลไปยังเคร่ืองแม่ข่าย 
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สําหรับอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น มาตรวัดปริมาณนํ้าฝน อุณหภูมิ ความช้ืน และแสง ได้มีการติดต้ังเพ่ือประโยชน์ใน
การวัดสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ณ แปลงข้าวทดสอบ เพ่ือประโยชน์สําหรับงานวิจัยในอนาคตต่อไป 

  

     
 
รูปที่ 2: การติดต้ังอุปกรณ์ภาคสนาม Field server ณ แปลงข้าวทดสอบ (ซ้าย) และโครงข่ายการเช่ือมต่อ
ระหว่างผู้ใช้และข้อมูลรูปภาพที่ได้จากอุปกรณ์ดังกล่าว (ขวา) 
 

2.1 การเจริญเติบโตของข้าว 
หากพิจารณาสถานะของแปลงข้าว ในหน่ึงรอบการเพาะปลูก เราสามารถแบ่งการเจริญเติบโตของ

ข้าวได้ 3 สถานะ คือ ต้นกล้า เจริญเติบโต ออกรวง ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยความแตกต่างอันหน่ึงที่สามารถ
สังเกตเห็นได้โดยง่าย คือ ค่าความเป็นสีเขียวที่แตกต่างกันของแต่ละสถานะ ในบทความฉบับน้ี เราจะจําแนก
สถานะของแปลงข้าวโดยอาศัยความแตกต่างของความเป็นสีเขียวดังกล่าวน้ีเอง 
 

 
 

รูปที่ 3: การเจริญเติบโตของข้าวทั้ง 3 สถานะ 
 
 



 

green p
(สีเขียวป
ค่าดัชนีพื
และถูกนํ
2006) แ
น้ี คํานึงถึ
DSLR ทั่
อัดคุณภา
จะประก
ข้อมูลรูป
2008) ใน
Excessiv
 
 

 
 
3. ระบบ

ตรวจสอ
บริเวณแ
แสดงในรู

 
รูปที่ 4: 
 

โ
บริเวณต่
ข้าว ระบ
ขั้นต้น ห
หรือเท่าก
ข้าว สาม

2.2 ดัช
การใช้ดัชนีพื

plant) ในบทค
ปริมาณน้อย) 
พืชพรรณ NDV
นํามาใช้ในการ
แต่การคํานวณ
ถึงต้นทุนและ
ัวไป ไม่สามาร
าพปานกลาง 
อบไปด้วย 3 

ปภาพแบบ 3 
นบทความนี้เ
ve Green (

  
 
เมื่อ  
 
 

บติดตามสถาน
ระบบติดตาม
บจากการเปลี

แปลงข้าว 2. ก
รูปที่ 4 

แผนภาพการ

3.1 การแยก
โดยทั่วไปรูปภ

ต่างๆ ได้แก่ ท้
บบที่ออกแบบ
ากพิจารณาจ
กับ 0.2 (โดยที
มารถพิจารณา

ัชนีพืชพรรณ
พืชพรรณได้รับ
ความฉบับน้ีได้
 เจริญเติบโต 
VI (Normaliz
รคํานวณในห

ณค่าดัชนี NDV
ะความแพร่ห
รถบันทึกค่าแ
 เพ่ือให้เกิดคว
 แบนด์ คือ สี
 แบนด์ สาม
เราเลือกดัชนี
ExG) ซึ่งสาม

 

/
G/
B/

นะของแปลงข
มสถานะของแ
ลี่ยนแปลงขอ
การคํานวณหา

ทํางานของระ

ส่วนบริเวณแ
ภาพจากอุปก
ท้องฟ้า ทิวเขา
บขึ้นจึงทําการ
จากรูปที ่5(ข) 
ที่ ย่านการเป
ากําหนดได้จา

ณ (Vegetatio
บความนิยมอ
ด้นําค่าดัชนีพืช
 (สีเขียวปริมา
zed Differen
ลายๆ งานวิจั

VI จําเป็นต้องรู
ลายของอุปก

แบนด์ Near i
วามสะดวกใน

 สีแดง เขียว แ
มารถทําได้หล
นีอันหน่ึงที่ได้ร
ารถคํานวณได

2

 คื
 คื
 คื

ข้าว (ที่นําเส
แปลงข้าวจาก
องดัชนีพืชพรร
าค่าดัชนีพืชพ

ะบบติดตามสถ

แปลงข้าว 
กรณ์ภาคสนาม
า แปลงข้าว เ
รแยกบริเวณร
 จะเห็นว่าบริ
ลี่ยนแปลงขอ
กค่าดัชนีดังก

on index) 
ย่างแพร่หลา
ชพรรณมาใช้ใ
าณมาก) ออก
nce Vegetati
จัย (Chumke
รู้ถึง ค่าแบนด์
กรณ์ที่ใช้ในก
nfrared ได้ แ

นการส่งข้อมูล
และ นํ้าเงิน ห
ายแบบ (Mo
รับความนิยม
ด้โดยสมการที

อ นอร์มัลไลซ์
อ นอร์มัลไลซ
อ นอร์มัลไลซ์
นอ) 

กภาพถ่ายระย
รณ สามารถแ
พรรณ 3. การ

 

ถานะของแปล

ม Field se
 เพ่ือให้สามาร
ระหว่างส่วนที
เวณส่วนที่เป็น

อง ExG อยู่ระ
ล่าว ตามสมก

9 พฤษภาค

ย เพ่ือใช้ในก
้ในการติดตาม
กรวง (สีเหลือ
ion Index) เป็

esornkulkit แ
ด์ Near infrar
ารถ่ายภาพ ใ

 และจัดเก็บข้อ
ผ่านเครือข่าย
ากพิจารณาดั
tohka และค

มและมีประสิท
ที่ 1 (Woebb

  

ซ์ขององค์ประ
ซ์ขององค์ประ
ซ์ขององค์ประ

ยะใกล้ (อุปกร
แบ่งออกได้เป็
วิเคราะห์กรา

ลงข้าว 

erver ดังแส
รถพิจารณาค่า
ที่เป็นแปลงข้า
นแปลงข้าวจะ
หว่าง -2 ถึง 2
การที่ 2 

การประชุมวิชา
ม 2557 สถาบัน

การบ่งช้ีของพื
มสถานะของแ
องทอง) และ 
ป็นค่าดัชนีที่ได
และคณะ, 20
red ซึ่งข้อมูล

 ในเบ้ืองต้นจึง
อมูลรูปภาพแ
ยโทรศัพท์เคลื
ดัชนีพืชพรรณ
คณะ, 2010; 
ทธิภาพ ได้แก
ecke และคณ

 

กอบจากแบน
ะกอบจากแบน
กอบจากแบน

รณ์ภาคสนาม
ป็น 3 ส่วน
าฟดัชนีพืชพร

สดงในรูปที่ 5(
าดัชนีพืชพรร
าวและส่วนที่ไ
ะมีค่าดัชนีพืช
2) ดังน้ัน การ

าการปัญญาภิวัฒ
นการจัดการปัญ

พืชสีเขียวที่มีชี
แปลงข้าว ดังนี
 เก็บเก่ียว (ไม
ด้รับความนิย

013; Xiao แ
รูปภาพที่ใช้ใน
งบันทึกภาพจ
บบ JPEG ใน
ลื่อนที่ รูปภาพ
ต่างๆ ที่คํานว

 Meyer แล
ก่ ดัชนีพื
ณะ, 1995) 

 (1) 

นด์สีแดง 
นด์สีเขียว 
นด์สีนํ้าเงิน 

ม Field ser
น ดังน้ี 1. การ
รณ (ข้อมูลรา

(ก) จะประกอ
รณเฉพาะบริเ
ไม่ใช่แปลงข้า

ชพรรณ ExG ที
รแยกส่วนบริเ

ฒน์ครั้งท่ี 4 
ญญาภิวัฒน์ 

G 13  

ชีวิต (Live 
น้ี ต้นกล้า 
ม่มีสีเขียว)  
มอย่างสูง
และคณะ, 
นงานวิจัย
จากกล้อง 
นระดับบีบ
พดังกล่าว 
วณได้จาก
ละ Neto, 
พืชพรรณ 

 

rver) โดย
รแยกส่วน
ายปี) ดัง

 

อบไปด้วย
เวณแปลง
าวก่อนใน
ที่มากกว่า
เวณแปลง



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  G 14  

 

                      
(ก) รูปภาพขาเข้า                                         (ข) ดัชนีพืชพรรณ ExG  

รูปที่ 5: รูปภาพขาเข้าจากอุปกรณ์ภาคสนาม Field server และการคํานวณค่าดัชนีพืชพรรณ ExG 

 

  ,
1,
0, 

, .      (2)  

 
โดยที่  ,   คือ มาสก์บริเวณแปลงข้าว ณ ตําแหน่งจุดภาพ ,  
             ,           คือ ค่าดัชนีพืชพรรณ ExG ณ ตําแหน่งจุดภาพ ,     

 

พิจารณาผลลัพธ์การแยกส่วนแปลงข้าวในรูปที่ 6(ก) จะสังเกตได้ว่าพ้ืนที่บริเวณแปลงข้าวยังคงขาด
ความสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีส่วนอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่แปลงข้าวปรากฏในมาสก์บริเวณแปลงข้าวดังกล่าว การประมวลผล
มาสก์ในลําดับต่อไป จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง ในระบบที่พัฒนาขึ้น มาสก์จะถูกประมวลผลโดยใช้ ตัว
ดําเนินการแบบปิด (ไดเลชันและอีโรชัน) รูปที่ 6(ข) การวิเคราะห์การเช่ือมต่อ การเลือกเฉพาะบริเวณแปลง
ข้าว โดยใช้สมมติฐานที่ว่าบริเวณแปลงข้าวมีขนาดใหญ่กว่าบริเวณอ่ืนๆ ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นของ
มาสก์บริเวณแปลงข้าวหลังจากถูกประมวลผลดังกล่าวแล้ว แสดงในรูปที่ 7 
 

                       
        (ก) ผลการแยกส่วนแปลงข้าวเบ้ืองต้น                       (ข) ผลลัพธ์จากการทําไดเลชันและอีโรชัน 

รูปที่ 6: การประมวลผลมาสก์บริเวณแปลงข้าวด้วยตัวดําเนินการแบบปิด (ไดเลชันและอีโรชัน) 
 

 
 

รูปที่ 7: ผลลัพธ์การแยกส่วนบริเวณแปลงข้าวจากส่วนอ่ืนๆ โดยใช้ดัชนีพืชพรรณ ExG 
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3.2 การคํานวณค่าดัชนีพืชพรรณ 
หลังจากที่ได้แยกบริเวณส่วนที่เป็นแปลงข้าวแล้ว การคํานวณหาดัชนีพืชพรรณของระบบติดตาม

สถานะของแปลงข้าวที่พัฒนาขึ้น จะใช้ค่าเฉล่ียของจุดภาพ (pixel) ที่อยู่ในบริเวณแปลงข้าวทั้งหมด ในรูปภาพ
ของวันที่กําลังพิจารณา เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและทนทานต่อความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ดังสมการที่ 3  

 
   ∑     (3) 
 
เมื่อ    คือ ค่าดัชนีพืชพรรณ ExG ของแต่ละจุดภาพ 
  คือ จํานวนจุดภาพที่อยู่ในบริเวณแปลงข้าว 
  คือ ค่าเฉล่ียดัชนีพืชพรรณของจุดภาพบริเวณแปลงข้าว 
 

 
รูปที่ 8: กราฟดัชนีพืชพรรณแบบ ExG ในหน่ึงรอบเพาะปลูก จากแปลงข้าว อ.สวนแตง จ.สุพรรณบุรี 
 

3.3 การวิเคราะห์กราฟดัชนีพืชพรรณ 

 
รูปที่ 9: เปรียบเทียบกราฟดัชนีพืชพรรณ ExG ระหว่างก่อน (เขียว) และหลัง (แดง) ผ่านตัวกรองเชิงความถ่ี  
 

เมื่อพิจารณากราฟของค่าเฉล่ียของดัชนีพืชพรรณในหน่ึงรอบการเพาะปลูก ตัวกรองความถ่ีตํ่าเพ่ือให้
ได้กราฟที่มีความราบเรียบ (Smoothed ExG) ถูกนํามาใช้ เพ่ือประโยชน์ในการนํากราฟดัชนีพืชพรรณไป
วิเคราะห์ในลําดับต่อไป รูปที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบกราฟ ExG ระหว่างก่อน (เขียว) และหลัง (แดง) ผ่านตัว
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5. สรุป 
งานวิจัยน้ีได้พัฒนาระบบติดตามสถานะของแปลงข้าวบนพ้ืนฐานการคํานวณค่าดัชนีพืชพรรณ โดย

ผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิคการประมวลผลภาพรายวัน ซึ่งถูกบันทึกโดยอุปกรณ์ภาคสนาม Field Server เพ่ือที่จะรู้
ถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของแปลงข้าว ซึ่งโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้ 3 สถานะ ต้นกล้า เจริญเติบโต ออกรวง 
การวัดค่าความเปลี่ยนแปลงของความเป็นสีเขียวที่ปรากฏบนรูปภาพ สามารถนํามาใช้กําหนดกรอบเวลาของ
แต่ละสถานะได้ ระบบที่พัฒนาขึ้นน้ี ยังคงถือเป็นระบบต้นแบบ ซึ่งมีขีดความสามารถที่จํากัดเฉพาะการ
คํานวณดัชนีพืชพรรณ ในอนาคตอันใกล้ ผู้วิจัยจะได้นําเทคนิคประมวลผลภาพอ่ืนๆ เช่น การวิเคราะห์พ้ืนผิว 
(texture analysis) การลดทอนความผิดพลาดของการเปลี่ยนแปลงของแสง (ฟ้าสว่าง เมฆฝน) ผนวกเข้ากับ
ระบบต้นแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประมวลต่อไป อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะใช้ข้อมูลสภาพอากาศต่างๆ 
(ปริมาณแสง ความช้ืน อุณหภูมิ) ที่ได้จากอุปกรณ์ภาคสนาม Field server มาร่วมวิเคราะห์ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถของระบบอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 

ปาล์มนํ้ามันเป็นหน่ึงในพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ือที่จะเพ่ิมผลผลิตจากการปลูกการจัดการ 
สวนปาล์มนํ้ามันที่เหมาะสมจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง ข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับการจัดการ ต้นปาล์มนํ้ามัน
คือ จํานวนต้นปาล์มนํ้ามันในแต่ละพ้ืนที่ ในบทความน้ีเรานําเสนอวิธีการในการตรวจหาต้นปาล์มจากภาพถ่าย 
เป็นผลให้ ซึ่ งผลที่ ไ ด้ตามมมาก็คือ จํานวนของต้นปาล์มนํ้ามันในพื้นที่ วิ ธีการที่ เสนอใช้ภาพถ่าย 
Multispectral สําหรับการคํานวณค่าดัชนีความต่างของพืชพรรณ (NDVI) ซึ่งจะนํามาผ่านกระบวนการ Rank 
transformationเพ่ือเพ่ิมความแตกต่างระหว่าง ต้นปาล์มนํ้ามันและ พ้ืนหลัง ในวิธีการท่ีนําเสนอนี้สมมติฐาน 
ที่ใช้คือ ตําแหน่งของต้นปาล์มนํ้ามันที่เป็นไปได้คือ จุดสูงสุดของNDVI หลังจากผ่านกระบวนการ Rank 
transformationโดยในบทความน้ีกรรมวิธี non-maximal suppression ถูกใช้เพ่ือที่จะระบุตําแหน่งสูงสุด
บนภาพ ประสิทธิภาพการทํางานของวิธีที่นําเสนอได้รับการทดสอบ โดยใช้ภาพ multispectral ที่มีความ
ละเอียดสูง  

คําสําคัญ: ปาล์มนํามัน การประมวลผลภาพถ่าย การตรวจจับแจงนับ 
 

ABSTRACT 
Oil palm tree is one of the economic crops of Thailand. In order to maximize the 

productivity from planting, appropriate management of oil palm farm is highly required. The 
basic required information for oil palm tree management is the amount of oil palm tree in 
the plantation area. In order to obtain such information, we proposed an approach for palm 
tree detection. As a result, the amount of oil palm trees in an area can be counted. The 
proposed method is based on the use of multispectral imagery for the computation of 
vegetation index i.e. NDVI. The rank transformation is then applied to enhance the 
discrimination between the oil palm tree and the background. To detect oil palm trees, we 
hypothesize that the location of the oil palm trees are located at the local peak of the 
vegetation index image after the rank transformation is applied. To perform the local peak 
detection, the non-maximal suppression is employed. The performance of the proposed 
method is tested on several multispectral images and the accuracy of the detection result is 
reported. 

Keywords:Oil palm, image processing, detection, counting 
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1. บทนํา 
ถ้ามองโดยท่ัวไปแล้วการตรวจหาต้นปาล์มนํ้ามันคือปัญหาการคันหาตําแหน่งต้นไม้บนภาพโดย

เป้าหมาย ของการค้นหาต้นไม้คือระบุตําแหน่งของต้นไม้ หรือ หาทรงพุ่ม (crown) ของต้นไม้จากข้อมูลที่มี 
เช่น รูปถ่าย หรือ กลุ่มจุดเลเซอร์ Wulder และคณะ(2004 ) เสนอวิธีการระบุตําแหน่งต้นไม้ที่ โดยใช้ตัวกรอง
สูงสุด(maximum filter)ซึ่งใช้ในการคํานวณหาตําแหน่งของจุดยอด กับภาพถ่ายความละเอียดสูงโดยต้ังอยู่บน
สมมุติฐานที่ว่าตําแหน่งของต้นหมายมีความน่าจะเป็นที่จะอยู่ที่ตําแหน่งมีค่าความเข้มของจุดภาพสูงกว่า
บริเวณข้างเคียง ในทํานองเดียวกัน Gebreslasie และ คณะ( 2011) ใช้แนวคิดของการตรวจหาจุดยอดในบิ
รเวณท้องถิ่นสําหรับหาตําแหน่งขอลต้นไม้ในป่าKwaZulu-Natal , แอฟริกาใต้ วิธีการนี้เริ่มจากใช้ตัวกรอง
Gaussianกับ ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพ่ือกําจัดสัญญาณรบกวน (noise) นอกจากน้ีในพ้ืนที่ที่มีความสว่าง และ
มืดมาก จะถูกลบออกโดยใช้หระบวนการnatural break classification นอกจากน้ี semi-variogramถูก
นํามาเพ่ือที่จะกําหนดขนาดของหน้าต่าง ในการตรวจหาจุดสูงยอด 

อีกหน่ึงวิธีการคือการใช้ข้อมูล LiDAR ในการระบุตําแหน่งของต้นไม้ Falkowski และ คณะ(2006) 
เสนอ วิธีการระบุตําแหน่งความสูงและ เส้นผ่าศูนย์กลาง ของต้นไม้ โดยการใช้Mexican hat wavelet แบบ 2
มิติ โดยนํา wavelet มาทําการ convolution กับข้อมูล LiDAR และตําแหน่งของต้นไม้สามารถถูกระบุได้โดย
การหาจุดยอดในบริเวณท้องถิ่นของข้อมูลหลังจากทําการ convolution แล้วโดยวิธีการน้ีจะทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพถ้ามีข้อมูลเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่มต้นไม้ Morsdorf และ คณะ(2003) ใช้วิธีการจัดกลุ่ม
(clustering) แบบ K-meanกับข้อมูลกลุ่มจุด LiDAR โดยจุดเร่ิมต้นของ K-mean คือค่าจุดยอดของข้อมูล 
digital surface model 

การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างข้อมูลLiDARและ multispectralสามารถนํามาใช้ในการระบุตําแหน่ง
ต้นไม้ตามพันธ์ุที่ต้องการ Popescu และ Wayne (2004 ) พัฒนาวิธีการในการวัดความสูงของต้นไม้ โดย
แนวคิดพ้ืนฐานสําหรับการตรวจสอบยังคงอาศัยหลักการในการหาจุดยอดในบริเวณท้องถิ่นเพ่ือให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพขนาดของหน้าต่างสําหรับหาจุดยอด จะขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ที่สามารถระบุได้โดยการจําแนก 
(classification) โดยใช้ข้อมูลmultispectral 

ในงานวิจัยน้ีผู้จัดทําสนใจในปัญหาของการระบุตําแหน่งต้นปาล์มนํ้ามันจากภาพของพ้ืนที่สวนปาล์ม
นํ้ามัน ซึ่งจะนํามาใช้ในการแจงนับต่อไปโดยสมมุติการกระจายตัวของต้นปาล์มนํ้ามันมีความสมํ่าเสมอ ข้อมูลที่
ใช้เป็นภาพถ่าย multispectral ที่มีความละเอียดสูงและ ขอบเขตพ้ืนที่สวนปาล์มนํ้ามันถูกระบุโดยใช้สายตา
มนุษย์ แนวคิดของวิธีที่นําเสนอคือการตรวจสอบหาจุดยอดในบริเวณท้องถิ่นของภาพ NDVI 

 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 

2.1 ข้อมูลที่ใช้ 
เพ่ือที่จะดําเนินการทดลองในการแสดงประสิทธิภาพของวิธีการระบุตําแหน่งต้นปาล์มที่นําเสนอเราใช้

ภาพ QuickBird ของจังหวัดพังงาในภาคใต้ของประเทศไทย พ้ืนที่ประกอบด้วยต้นปาล์มนํ้ามันและยางพารา 
โดยภาพที่ใช้มีความละเอียด 50 เซนติเมตรต่อพิกเซล(pixel) และ ภาพ multispectral ประกอบด้วยสี่ช่วง
คลื่อนความถี่ซึ่งประกอบไปด้วย สีเขียวสีฟ้า สีแดงและใกล้อินฟราเรด โดยขอบเขตแปลงสวนปาล์มถูกระบุโดย
ใช้สายตา 
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2.2 วิธีที่นําเสนอ 
วิธีการที่นําเสนอเป็นการระบุตําแหน่งต้นปาล์มนํ้ามัน โดยใช้ภาพ multispectral ความละเอียดสูง 

นอกจากน้ีขอบเขตของแปลงสวนปาล์มได้ถูกกําหนดมาเรียบร้อยแล้วโดยใช้สายตา วิธีการท่ีนําเสนอต้ังอยู่บน
สมมุติฐานที่ว่าตําแหน่งที่มีความเป็นไปได้ว่ามีต้นปาล์มจะมีค่าดัชนี NDVIสูงกว่าบริเวณข้างเคียงภายในกรอบ 
(window) ที่กําหนด การตรวจสอบหาจุดสูงสุดภายในกรอบที่กําหนดสามารถหาได้โดยใช้ตัวกรองแบบ
หน้าต่าง 2 มิติ (2D window filter)การกําหนดขนาดของหน้าต่างจึงสําคัญมาก ในบทความน้ี เราเสนอให้ใช้
ขนาดคงที่ ซึ่งสามารถประมาณได้โดยใช้เทคนิค 2D semi-variogram เพราะ รูปแบบการปลูกของต้นปาล์ม
นํ้ามัน ในพ้ืนที่สวนปาล์มมีโครงสร้างที่สม่ําเสมอ คือ ระยะทางระหว่างต้นปาล์ม นํ้ามันและ อีกต้นข้างเคียง มี
ค่าเกือบคงที่ หลังจากได้ขนาดของหน้าต่างที่เหมาะสมแล้ว เพ่ือเพ่ิมความแตกต่างระหว่างต้นปาล์มนํ้ามัน และ 
วัตถุชนิดอ่ืนๆ ภาพดัชนีNDVIจึงถูกนํามาผ่านกระบวนการ Rank transformationจุดสูงสุดบนภาพดัชนี NDVI
จึงถูกระบุโดยใช้กระบวนการ non-maximal suppressionซึ่งเป็นตัวกรองแบบหน้าต่าง 2 มิติขั้นตอนการ
ทํางานของวิธีการที่นําเสนอสรุปไว้ใน รูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1: แสดงขั้นตอนการทํางานของวิธีที่นําเสนอ 
 

 2.2.1 Semi-variogram 
เพ่ือที่จะประเมินขนาดของหน้าต่างที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการ Rank transformation และ

non-maximal suppression เราสมมุติว่าของพ้ืนที่แปลงสวนปาล์มมีการกระจายตัวที่คงที่ เช่น ระยะห่าง
ระหว่างต้นปาล์มี่ติดกันมีขนาดคงที่ในบทความน้ีเทคนิด 2D semi-variogramถูกใช้เพ่ือหาข้อมูลการกระจาย
ตัวของต้นปาล์ม ซึ่งหน่ึงในข้อมูลที่ได้คือ ระยะห่างระหว่างต้นปาล์มสองต้นซึ่งจะถูกนําไปใช้เป็นขนาดหน้าต่าง
ของกระบวนการ Rank transformation และ non-maximal suppression 

Semi-variogramซึ่งก็คือexperimental variogramในงานวิจัยน้ีเป็นเทคนิคในการหาคุณสมบัติของ
ลวดลาย (Texture)(Atkinson และ Lewis (2000)) กล่าวอีกนัยหน่ึงคือเป็นเทคนิดที่ใช้ในการศึกษาการ
กระจายตัวของวัตถุ ซึ่งรวมไปถึง ระยะห่างระหว่างวัตถุความขรุขระ หรือ ทิศทางการวางตัวของวัตถุ 
ตัวอย่างเช่น Trias-Sanz (2006) ใช้ 2D semi-variogramเพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างของแปลงเพาะปลูกพืช เช่น 
สวนส้มnormalized semi-variogram ของภาพที่มี n แถบช่วงคลื่น สามารถคํานวณหาได้โดย เริ่มจากการ
คํานวณ 

u
∑ I ,I

 ,     (1) 

 
โดยที่ คือ directional lag, คือจุดภาพของภาพ ,  คือผลต่างของค่าของจุดภาพ และนิยามให้

| สําหรับภาพ multispectral ฟังก์ชัน สมการดังน้ี 
 

d I p , I d u ,    (2) 
 

โดยที่  คือ symmetric positive definite matrix โดยค่าของ ที่นิยมใช้คือแมทริกซ์เอกลักษณ์ 
(Identity matrix) หรือ เมทริกซผ์กผันของเมทริกซ์ variance-covariance 
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เพ่ือที่จะทําการ normalize กับ semi-variogram เราเริ่มจากคํานวณหาค่าสูงสุดและตําสุดของD

โดยไม่ใช้ค่าที่ใกล้กับจุดกําเนิด (origin): 
 

max min ,  (3) 
 

 

Π ,     (4) 
 

โดยที่ฟังก์ชันΠถูกนิยามดังน้ี: 

Π
0 : 0
1 : 0

:
.    (5) 

 

 ซึ่งผลที่ได้ก็คือ semi variogram  จะมีค่าอยู่ในช่วง [0,1]ระยะทางเฉล่ียระหว่างจุดยอดของ 2D 
semi-variogram และ จุดยอดข้างเคียงจะถือว่าเป็นระยะทางเฉลี่ยระหว่างต้นปาล์มและจะถูกใช้เป็นขนาด
ของหน้าต่างสําหรับกระบวนการ Rank transformation และnon-maximal suppression 

 2.2.2 ดัชนีพืชพรรณ (Vegetation index) 
เพ่ือตรวจหาวัตถุที่ต้องการบนภาพข้ันตอนแรกคือลดปริมาณของข้อมูลโดยใช้image feature

เน่ืองจากวิธีที่นําเสนออยู่ในรูปแบบของการคัดแยกวัตถุที่เป็นพืชและไม่ใช่พืช ดัชนีพืชจึงเป็นตัวช้ีวัดที่ดีหน่ึงใน
ดัชนีพืชที่ใช้กันทั่วไปเป็นดัชนีความต่างพืชพรรณ (NDVI) ซึ่งนิยามดังน้ี: 

 
.     (6) 

 

จากการนิยามข้างต้นเป็นผลให้ค่าดัชนีอยู่ระหว่าง -1 และ 1 ในทางทฤษฎีค่า NDVIของพืชสีเขียวมีค่า
มากกว่า 0 และของดินมีค่าประมาณ0 ดังน้ันดัชนี NDVIจึงเหมาะสําหรับการตรวจหาต้นปาล์มนํ้ามันเพราะค่า 
NDVIของต้นปาล์มนํ้ามันที่สูงกว่าพ้ืนดินรอบๆ 
  2.2.3 Rank transformation 
 กระบวนการ Rank transformation ถูกพัฒนามาสําหรับปัญหาของการจับคู่จุดภาพสเตอริโอ 
(Stereo matching) (Zabihและ Woodfill (1994) และ Hirschmullerและ Scharstein (2009)) ซึ่ง
กระบวนการน้ีถูกคิดค้นขึ้นมาเพ่ือความทนทาน (robustness) ของการจับคู่แบบtemplate matching โดย
ผลที่คาดหวังจากRank transformation คือการกําจัดขอบวัตถุเบลอ ดังน้ันตัวกรองนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจัยน้ีเพราะความไม่ต่อเน่ืองระหว่างค่า NDVI ต้นปาล์มและ ของพ้ืนหลังจะเพ่ิมขึ้น 

แนวคิดของกระบวนการ rank transformation คือการใช้ลําดับ (order) ของค่าความเข้ม 
(intensity) ของจุดภาพายในบริเวณท้องถิ่น ซึ่งก็คือกระบวนการ rank transformation จะแทนที่ค่าความ
เข้มของจุดภาพ p ด้วยจํานวนของจุดภาพภายในบริเวณท้องถิ่นที่มีค่าความเข้มน้อยกว่าจุดภาพpกระบวนการ  
rank transformation สามารถแสดงได้ด้วยสมการด้านล่างน้ี 
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(a) 

 
(b) 

 

รูปที่ 5: (a) ด่าดัชนี NDVIของภาพที่แสดงในรูป 3(a) (b) ผลที่ได้จากrank transformation ของภาพ 5(a) 
 

3.2 การประเมินประสิทธิภาพ 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของวิธีการที่นําเสนอผลการตรวจนับจํานวนต้นปาล์มจากวิธีการท่ีนําเสนอ

จึงนําผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลการอ้างอิงที่มีการตรวจนับโดยมนุษย์โดยตัวช้ีวัดประสิทธิภาพสามารถ
ดํานวณได้โดยใช้ค่า ผลบวกจริง (True Positive:TP) ผลบากลวง (FalsePositive:FP) และ ผลลบลวง 
(FalseNegative:FN) TP ในบริบทของงานวิจัยน้ีน้ีคือปริมาณของต้นปาล์มนํ้ามันที่มีการตรวจพบถูกต้องโดย
วิธีการที่นําเสนอ ในขณะที่ FN ปริมาณปาล์มนํ้ามันที่ไม่ได้รับการตรวจพบ FP แสดงถึงปริมาณของต้นปาล์ม
นํ้ามันที่มีการตรวจพบอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งสามค่าน้ีถูกนํามาใช้เพ่ือวัดค่าประสิทธิภาพ  

สําหรับปัญหาการตรวจจับวัตถุโดยท่ัวไปสามารถวัดประสิทธิภาพได้โดยใช้ค่า Precision Recall F-
measure (Liuและคณะ (2011) และ Marchesotti (2009)) ตัวช้ีวัดเหล่าน้ีถูกนิยามไว้ดังต่อไปน้ี 

 
 

      

      
,   (9) 

 
 

  
      

         
,            (10) 

 
 

 ,             (11) 
 

โดยที่  เป็นจํานวนจริงบวก ในบทความน้ี  ถูกต้ังไว้ที่ 0.5ตามที่ช้โดย Liu(2011)ในบริบทน้ีมี
precisionสามารถตีความได้ถึงความน่าจะเป็นที่ต้นปาล์มนํ้ามันที่ตรวจพบถูกต้องและRecallแสดงถึงความ
น่าจะเป็นที่ต้นปาล์มนํ้ามันที่ถูกต้อง (ground truth) ถูกตรวจพบ F-measureถูกกําหนดให้เป็นค่าถ่วง
นํ้าหนักระหว่างPrecisionและRecallซึ่งก็คือ PrecisionและRecallจะถูกรวมกันเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการ
ทํางานเพียงค่าเดียวซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพโดยรวม  
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วิธีที่นําเสนอถูกนํามาทดสอบกับภาพแปลงปลูกปาล์มนํ้ามันจํานวน3 ภาพโดยผลการตรวจนับและค่า
ประสิทธิภาพของการตรวจนับแสดงไว้ในตารางที่ 1 จากการทดสอบพบว่าต้นปาล์มบางต้นไม่สามารถระบุ
ตําแหน่งได้เน่ืองจากมีต้นปาล์มอยู่ชิดกันมาก และ การตรวจจับที่ผิดพลาด (False positive) เกิดเน่ืองจากใน
แปลงสวนปาล์มมีวัตถุอ่ืนอยู่ด้วยเช่น บ้าน 

 
ตารางที่ 1: ผลการแจงนับต้นปาล์มบนภาพทดสอบ 

 
Number of detected 

oil palm trees 
Ground truth FP TP FN Precision Recall F-measure 

Test image 1 458 446 22 433 11 0.945 0.971 0.953 

Test image 2 145 142 5 140 2 0.966 0.986 0.972 

Test image 3 612 597 16 596 1 0.974 0.998 0.982 

 
สรุป 

ในบทความน้ีผู้จัดทํานําเสนอวิธีการใหม่ในการระบุตําแหน่งต้นปาล์มนํ้ามันจากภาพของแปลงสวน
ปาล์มโดยแนวคิดอยู่ที่การแบ่งวัตถุที่เป็นพืชสีเขียว ( ต้นปาล์ม นํ้ามัน ) ออกจากพ้ืนหลัง กระบวนการเริ่มต้น
ด้วย การคํานวณ 2D semi-variogram ซึ่งจะใช้ในการประมาณขนาดของหน้าต่างสําหรับกระบวนการrank 
transformation และ non-maximal suppression ภพถ่าย multi-spectral จะถูกนํามาใช้คํานวณค่า 
NDVIซึ่งต่อมาจะถูกปรับปรุงโดยใช้กระบวนการ rank transformationด้วยสมมติฐานที่ว่าตําแหน่งของต้น
ปาล์มนํ้ามัน อยู่ที่จุดยอดของภาพ NDVI เราจึงใช้วิธีกระบวนการ non-maximal suppression เพ่ือใข้ในการ
ตรวจหาจุดยอด วิธีที่นําเสนอได้ถูกทดสอบกับภาพ 3 ภาพและถูกวัดประสิทธิภาพการทํางานโดยใช้ค่า 
Precision recall และ F-measure 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาวะ แนวโน้มและดัชนีฤดูกาลของเนื้อที่กรีด ผลผลิต และราคาของ
ยางพารา ของ 3 ภาค ได้แก่ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างเน้ือที่กรีด ผลผลิตกับราคา ตลอดจนพยากรณ์เน้ือที่กรีด ผลผลิตและราคาของยางพาราของ 3 ภาค 
ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 

การวิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเป็นข้อมูลรายเดือนและรายปีย้อนหลัง 
5 – 10 ปี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิความ
แปรปรวน ค่าเฉล่ียความคลาดเคลื่อนตํ่าสุด และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา ประกอบด้วยการวิเคราะห์แนวโน้ม 
การวิเคราะห์ดัชนีฤดูกาล และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 

ผลการวิจัยพบว่าเน้ือที่กรีดยางได้ ปริมาณผลผลิตและราคายางพาราส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ยกเว้นปริมาณผลผลิตยางของภาคใต้มีแนวโน้มลดลง สมการแนวโน้มเน้ือที่กรีดยางได้ อยู่ในรูปสมการกําลัง
สามทุกภาค สมการปริมาณผลผลิตอยู่ในรูปสมการเอ็กโปเนนเชียลทุกภาค และสมการราคาส่วนใหญ่เป็น
สมการกําลังสอง ดัชนีฤดูกาลของผลผลิตและราคาของทั้ง 3 ภาค แตกต่างกัน และราคายางพารามี
ความสัมพันธ์กับเน้ือที่กรีดยางได้และปริมาณผลผลิต 

คําสําคญั  ยางพารา แนวโน้ม ดัชนีฤดูกาล ความสัมพันธ์ การพยากรณ์ 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study the land area in rubber 
production, yield, and prices of Para rubber in the Southern, Central and Northeastern 
regions; 2) to analyze the trends for area in production, yield and prices of Para rubber in 
the Southern, Central and Northeastern regions; 3) to analyze the seasonal indexes of Para 
rubber production and prices in the Southern, Central and Northeastern regions; 4) to 
compare the trends and seasonal indexes of Para rubber among the Southern, Central and 
Northeastern regions; 5) to analyze the relationships among production area, yield, and 
prices of Para rubber in the Southern, Central and Northeastern regions; and 6) to forecast 
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the production area, yield, and prices of Para rubber in the Southern, Central and 
Northeastern regions between 2013 – 2017.  

This was a documentary research based on analysis of secondary data, consisting 
of monthly and yearly statistical data from the past 5 – 10 years from the Office of 
Agricultural Economics and other government agencies. Data were analyzed using mean, 
standard division, time series, S.D., R2, MAPE, trend analysis, seasonal index and simple 
regression analysis, consisting of formatting statistic analysis, namely:  1) linear equation, 2) 
quadratic equation, 3) cubic equation, and 4) exponential equation. 

The major findings were 1) production area, yield and prices of Para rubber are all 
significantly increasing in most areas; 2) The trend for production area is to increase by cubic 
equation in every region; the trend for rubber sheet production is to increase by exponential 
equation in every region; and the trend for price is to mainly increase by quadratic equation; 3) 
The seasonal indexes of Para rubber production and of rubber prices of the 3 regions are different; 
and 4) Rubber prices are statistically related to production area and rubber sheet production.  

Keywords: Para rubber, trend, forecast, seasonal index, Southern Thailand,                    
               Central Thailand, Northeastern Thailand 

 
บทนํา 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงได้สนใจศึกษาเรื่องน้ี เพ่ือ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ของราคายางที่ขึ้นๆลงไม่มีความแน่นอน ซึ่งมีความจําเป็นที่เกษตรกร
ชาวสวนยางต้องทราบ เพ่ือช่วยในการวางแผนและกําหนดการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้ยางของ
ผู้ใช้ยางโลก และเพ่ือประโยชน์ทางด้านการกําหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐความเป็นจริงเน้ือที่กรีด
ยางพาราได้ทั่วประเทศมี 4 ภาค แต่การศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษามุ่งเน้นที่ภาคใต้ ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากยางได้เริ่มต้นปลูกที่ภาคใต้เป็นแห่งแรกและได้ขยายตัวไปสู่ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับในปัจจุบัน ยางพารามีการปลูกใน 3 ภาคน้ีมากที่สุด  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาสภาวะเน้ือที่กรีดยางได้ ผลผลิตและราคาของยางพาราของ 3 ภาค  
2) เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มของเน้ือที่กรีดยางได้ ผลผลิตและราคาของยางพาราของ 3 ภาค   
3) เพ่ือวิเคราะห์ดัชนีฤดูกาลของผลผลิตและราคา ของยางพาราของ 3 ภาค 
4) เปรียบเทียบแนวโน้มและดัชนีฤดูกาลของยางพารา ระหว่าง 3 ภาค  
5) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือที่กรีดยางได้ ราคากับผลผลิต ของยางพาราใน 3 ภาค  
6) เพ่ือพยากรณ์เน้ือที่กรีดยางได้ ผลผลิตและราคายางพาราของ 3 ภาคระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเอกสารจากข้อมูลทุติยภูมิเป็นสถิติข้อมูลรายเดือนและรายปี
ย้อนหลัง 6 – 10 ปี แหล่งข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรผัน ค่าเฉล่ียความคลาดเคลื่อน
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ตํ่าสุด และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ดัชนีฤดูกาล และการ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายโดยอาศัยรูปแบบความสัมพันธ์ 4 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) รูปแบบเส้นตรง 2) 
รูปแบบสมการกําลังสอง 3) รูปแบบสมการกําลังสาม 4 รูปแบบเอ็กโปเนนเชียล 
 
ผลการวิจัยและอภิปลายผล 
1. ผลการวิจัย 

1.1 สภาวะเนื้อที่กรีดยางได้ ปรมิาณผลผลิต และราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ของ 3 ภาค  
ในประเทศไทย 

1.1.1 สภาวะเนือ้ที่กรีดยางไดข้อง 3 ภาคในประเทศไทย 
       ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2555) ประเทศไทย มีเน้ือที่กรีดยางได้

รวมท้ัง 3 ภาคคือในภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยปีละ 11.375 ล้านไร่ แหล่งเน้ือที่
กรีดยางได้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ มีเน้ือที่กรีดยางได้เฉลี่ยปีละ 9.364 ล้านไร่ รองลงมาได้แก่ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเน้ือที่กรีดยางได้เฉลี่ยปีละ 1.239 และ 0.772 ล้านไร่ ตามลําดับ (ที่มา: สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร) 

1.1.2 ปริมาณผลผลิตยางแผ่นดิบชั้น 3 ของ 3 ภาคในประเทศไทย 
        ในช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมา (ระหว่าง ปี พ.ศ. 2548 – 2553) ประเทศไทย มีปริมาณผลผลิตยาง

แผ่นดิบช้ัน 3 ที่ผลิตได้ สอดคล้องกับปริมาณเน้ือที่กรีดยางได้ เมื่อจําแนกตามภาคพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ 
มีปริมาณผลผลิตยางเฉลี่ยต่อปี 2.14 แสนตัน รองลงมาได้แก่ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
มีปริมาณผลผลิตยางเฉลี่ยต่อปี 0.28 และ 0.13 แสนตัน ตามลําดับ (ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

1.1.3 ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่ไร่นา ของ 3 ภาค ในประเทศไทย 
         ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2555) ประเทศไทย มีราคายางแผ่นดิบสูง
ที่สุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือเฉลี่ย 86.76 บาท/กก. รองลงมาได้แก่ภาคใต้ และภาคกลาง มีราคา
ยางเฉล่ีย 72.65 และ 71.42 บาท/กก. ตามลําดับ (ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

1.2 วิเคราะห์แนวโน้มและคา่พยากรณ์แนวโน้มเนื้อที่กรีดยางได้ ปริมาณผลผลิต และราคายาง
แผ่นดิบชั้น 3 ของ 3 ภาค ในประเทศไทย  

1.2.1 วิเคราะห์แนวโน้มและค่าพยากรณ์เนื้อที่กรีดยางได้ ของ 3 ภาคในประเทศไทย 
           สมการแนวโน้มเน้ือที่กรีดยางได้ของภาคใต้ = 8,360,553.97 + 340,980.52 T –  
36,222.29 T2 + 1,727.24 T3  ค่าพยากรณ์แนวโน้มเน้ือที่กรีดยางได้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีและค่าพยากรณ์
แนวโน้มในช่วง 5 ปีต่อจากปี พ.ศ. 2555 คือระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
เท่ากับ  8.67  8.91  9.10  9.26  9.38  9.48  9.56  9.65  9.75  9.88  และ 10.03  10.22  10.47  10.77  
11.15  ล้านไร่ ตามลําดับ สมการแนวโน้มเน้ือที่กรีดยางได้ของภาคกลาง = 995,916.90 + 50,504.72 T – 
1,152.60 T2 + 164.68 T3 ค่าพยากรณ์แนวโน้มเน้ือที่กรีดยางได้ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา และค่าพยากรณ์
แนวโน้มในช่วง 5 ปีต่อจาก ปี พ.ศ. 2555 คือระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 – 2560 ของภาคกลางมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ือง เท่ากับ  1.01  1.05  1.10  1.15  1.20  1.25  1.31  1.37  1.44  1.51 และ  1.59  1.68  
1.78  1.89  2.01 ล้านไร่ ตามลําดับ สมการแนวโน้มเน้ือที่กรีดยางได้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 
122,664.60 + 236,750.27T – 62,397.21T2 + 5,782.10T3 ค่าพยากรณ์แนวโน้มเน้ือที่กรีดยางได้ในช่วง 10 
ปี ที่ผ่านมา และค่าพยากรณ์แนวโน้มในช่วง 5 ปีต่อจาก ปี พ.ศ. 2555 คือระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 – 2560 ของ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง เท่ากับ 0.45  0.34  0.31  0.33  0.43  0.59  0.81  
1.11  1.46  1.89 และ  2.38  2.93  3.55  4.24  5.0  ล้านไร่ ตามลําดับ 

1.2.2 วิเคราะห์แนวโน้มและค่าพยากรณแ์นวโน้มปริมาณผลผลิตยางแผ่นดิบชั้น 3 ของ  
3 ภาคในประเทศไทย 

        สมการแนวโน้มผลผลิตยางแผ่นดิบของภาคใต้ = 201,643.89e-0.000287T  ค่าพยากรณ์แนวโน้ม
ผลผลิตยางแผ่นดิบ (ตัน) รายเดือนในช่วง 6 ปี ที่ผ่านมา (ระหว่าง ปี พ.ศ. 2548 – 2553) ของภาคใต้ลดลง
อย่างต่อเน่ือง สมการแนวโน้มผลผลิตยางแผ่นดิบของภาคกลาง = 21,629.76e 0.00307T    ค่าพยากรณ์แนวโน้ม
ผลผลิตยางแผ่นดิบ (ตัน) รายเดือนในช่วง 6 ปี ที่ผ่านมา (ระหว่าง ปี พ.ศ. 2548 – 2553) ของภาคกลาง
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง สมการแนวโน้มผลผลิตยางแผ่นดิบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 5,654.93e 0.013755 T   
ค่าพยากรณ์แนวโน้มผลผลิตยางแผ่นดิบ (ตัน) รายเดือนในช่วง 6 ปี ที่ผ่านมา (ระหว่าง ปี พ.ศ. 2548 – 2553) 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
    ค่าพยากรณ์ปริมาณผลผลิตยางแผ่นดิบช้ัน 3 รายเดือนในภาคใต้ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งได้จากผลคูณระหว่างค่าแนวโน้มผลผลิตยางรายเดือนกับค่าดัชนี
ฤดูกาลผลผลิตยางรายเดือน ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558 พบว่าภาคใต้ มีค่าพยากรณ์ผลผลิตอยู่ระหว่าง 
279,235.39 ตันและ 87138.38 ตัน โดยมีค่าสูงสุดในเดือนมกราคม และมีค่าตํ่าสุดเดือนเมษายน ภาคกลางมี
ค่าพยากรณ์ผลผลิตรายเดือนอยู่ระหว่าง 49,942.12 ตันและ 7,948.03 ตัน โดยมีค่าสูงสุดในเดือนมกราคม 
และมีค่าตํ่าสุดเดือนมีนาคม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าพยากรณ์ผลผลิตรายเดือนอยู่ระหว่าง 
54,516.84 ตันและ 2,990.24 ตัน โดยมีค่าสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน และมีค่าตํ่าสุดเดือนมีนาคม 

1.2.3 วิเคราะห์แนวโน้มและค่าพยากรณแ์นวโน้มราคายางแผน่ดิบชัน้ 3 ที่ไร่นา ของ  
3 ภาคในประเทศไทย 

        สมการแนวโน้มของราคายางของภาคใต้ = 32.14 + 0.74T – 0.000896T2   ค่าพยากรณ์
แนวโน้มราคายางรายเดือนของภาคใต้ ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (ระหว่าง ปี พ.ศ. 2546 – 2555) มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง สมการแนวโน้มของราคายางของภาคกลาง = 31.89 + 0.70T – 0.000572T2   ค่า
พยากรณ์แนวโน้มราคายางรายเดือนของภาคกลาง ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (ระหว่าง ปี พ.ศ. 2546 – 2555) มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง สมการแนวโน้มของราคายางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 61.10034 + 
.70305T ค่าพยากรณ์แนวโน้มราคายางรายเดือนในช่วง 6 ปี ที่ผ่านมา (ระหว่าง ปี พ.ศ. 2550 – 2555) มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

       ค่าพยากรณ์ราคายางรายเดือน ของภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ซึ่งได้จากผลคูณระหว่างค่าแนวโน้มราคายางรายเดือน กับค่าดัชนีฤดูกาลราคายางรายเดือน ภาคใต้  มีค่า
พยากรณ์ราคายางอยู่ระหว่าง 104.20 ถึง 143.02 บาท/กก. โดยมีค่าสูงสุดในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2560 
และมีค่าตํ่าสุดเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2556 สําหรับภาคกลางมีค่าพยากรณ์ราคายางอยู่ระหว่าง 102.98 ถึง 
146.18 บาท/กก. โดยมีค่าสูงสุดในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2560 และมีค่าตํ่าสุดเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2556  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าพยากรณ์ราคายางอยู่ระหว่าง 62.35 ถึง 159.65 บาท/กก. โดยมีค่าสูงสุด
ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2560 และมีค่าตํ่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2556  

1.3 วิเคราะห์ดัชนฤีดูกาลผลผลติยางแผน่ดิบชั้น 3 และค่าพยากรณร์าคายางแผน่ดิบชั้น 3 ที่ไร่ 
นา ของ 3 ภาคในประเทศไทย  

1.3.1 วิเคราะห์ดัชนฤีดูกาลผลผลติยางแผน่ดิบชั้น 3 ของ 3 ภาคในประเทศไทย 
ดัชนีฤดูกาลผลผลิตยางรายเดือนของภาคใต้ มีค่าอยู่ระหว่าง 44.78 ถึง 141.41 โดยที่ดัชนี 
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ฤดูกาลเดือนมกราคม มีค่าสูงสุดคือ 141.41 รองลงมาคือเดือนกันยายน เดือนกรกฎาคม เดือนกุมภาพันธ์ 
เดือนธันวาคม และเดือนสิงหาคมซึ่งมีค่าดัชนีฤดูกาลผลผลิตยางเท่ากับ 117.32, 114.40, 112.82, 112.80 
และ 111.32 ตามลําดับ เดือนที่มีค่าดัชนีฤดูกาลผลผลิตยางตํ่าสุดคือเดือนเมษายน ซึ่งมีค่าดัชนีฤดูกาลเพียง 
44.78 เท่าน้ัน กล่าวได้ว่าผลผลิตยางของภาคใต้ของเดือนมกราคมสูงกว่าผลผลิตยางเฉล่ียทุกเดือนร้อยละ 
41.41  ผลผลิตยางของเดือนกันยายน สูงกว่าผลผลิตยางของภาคใต้เฉลี่ยทุกเดือน ร้อยละ17.32 และผลผลิต
ยางภาคใต้ของเดือนเมษายนตํ่ากว่าผลผลิตยางภาคใต้เฉลี่ยทุกเดือนร้อยละ 55.22  สําหรับดัชนีฤดูกาล
ผลผลิตยางรายเดือนของภาคกลางมีค่าอยู่ระหว่าง 29.19 ถึง 159.24 โดยที่ดัชนีฤดูกาลเดือนมกราคม มี
ค่าสูงสุดคือ 159.24 รองลงมาคือเดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม เดือนตุลาคม เดือนมิถุนายน และเดือน
กันยายนซึ่งมีค่าดัชนีฤดูกาลผลผลิตยาง เท่ากับ 129.49, 124.98, 114.73, 113.77 และ 111.05 ตามลําดับ 
เดือนที่มีค่าดัชนีฤดูกาลผลผลิตยางตํ่าสุดคือเดือนมีนาคม ซึ่งมีค่าเพียง 29.19 เท่าน้ัน กล่าวได้ว่าผลผลิตยาง
ของภาคกลาง ของเดือนมกราคมสูงกว่าผลผลิตยางเฉลี่ยทุกเดือนร้อยละ 59.24 ผลผลิตยางของเดือน
พฤศจิกายน สูงกว่าผลผลิตยางภาคกลางเฉล่ียทุกเดือน ร้อยละ29.49 และผลผลิตยางภาคกลางของเดือน
มีนาคม ตํ่ากว่าผลผลิตยางภาคกลางเฉล่ียทุกเดือนร้อยละ 70.81 และดัชนีฤดูกาลผลผลิตยางรายเดือนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 18.85 ถึง 167.51 เดือนมกราคม มีค่าสูงสุดคือ 167.51 รองลงมา
คือเดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม เดือนตุลาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน ซึ่งมีค่าดัชนีฤดูกาล
ผลผลิตยางเท่ากับ 159.05, 140.45, 134.18, 110.34 และ 104.88 ตามลําดับ เดือนที่มีค่าดัชนีฤดูกาลตํ่าสุด
คือ เดือนมีนาคม ซึ่งมีค่าดัชนีฤดูกาลเพียง 18.85 เท่าน้ัน กล่าวได้ว่าผลผลิตยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ
เดือนมกราคม สูงกว่าผลผลิตยางเฉลี่ยทุกเดือนร้อยละ 67.51 ผลผลิตยางของเดือนพฤศจิกายน สูงกว่าผลผลิต
ยางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยทุกเดือน ร้อยละ59.05 และผลผลิตยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ
เดือนมีนาคม ตํ่ากว่าผลผลิตภาคกลางเฉลี่ยทุกเดือนร้อยละ 81.15 

1.3.2 วิเคราะห์ดัชนีฤดูกาลราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่ไร่นา ของ 3 ภาค ในประเทศไทย 
        ดัชนีฤดูกาลราคายางรายเดือนของภาคใต้ มีค่าอยู่ระหว่าง 91.07 ถึง 106.69 โดยที่ดัชนี

ฤดูกาลราคาเดือนมิถุนายน มีค่าสูงสุดคือ 106.69 รองลงมาคือเดือนพฤษภาคม เมษายน กุมภาพันธ์ มีนาคม 
และกรกฎาคมซึ่งมีค่าดัชนีฤดูกาลเท่ากับ 106.46, 106.29, 102.95, 102.32 และ 101.64 ตามลําดับ เดือนที่
มีค่าดัชนีฤดูกาลราคาตํ่าสุดคือเดือนธันวาคม ซึ่งมีค่าเพียง 91.07 เท่าน้ัน กล่าวได้ว่าราคายางของเดือน
มิถุนายนสูงกว่าราคาเฉลี่ยของทุกเดือนร้อยละ 6.69 ราคาของเดือนพฤษภาคม สูงกว่าราคาเฉล่ียของทุกเดือน 
ร้อยละ 6.46 และราคาของเดือนเมษายนตํ่ากว่าราคาเฉลี่ยของทุกเดือนร้อยละ 8.93  สําหรับดัชนีฤดูกาล
ราคารายเดือนของภาคกลาง มีค่าอยู่ระหว่าง 90.14 ถึง 107.28 โดยที่ดัชนีฤดูกาลเดือนมิถุนายน มีค่าสูงสุด
คือ 107.28 รองลงมาคือเดือนพฤษภาคม เมษายน กรกฎาคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม ซึ่งมีค่าดัชนีฤดูกาล
เท่ากับ 106.82, 105.41, 103.00, 102.17 และ 101.65 ตามลําดับ เดือนที่มีค่าดัชนีฤดูกาลราคาตํ่าสุดคือ
เดือนธันวาคม ซึ่งมีค่าเพียง 90.14 เท่าน้ัน กล่าวได้ว่าราคายางของภาคกลาง ของเดือนมิถุนายน สูงกว่าราคา
ยางเฉล่ียทุกเดือนร้อยละ 7.28 ราคายางของเดือนพฤษภาคม สูงกว่าราคาเฉล่ียของทุกเดือน ร้อยละ6.82 และ
ราคาของเดือนธันวาคม ตํ่ากว่าราคาเฉล่ียของทุกเดือนร้อยละ 9.86  ส่วนดัชนีฤดูกาลราคายางรายเดือนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 90.31 ถึง 107.16 โดยที่ดัชนีฤดูกาลเดือนพฤษภาคม มีค่าสูงสุดคือ 
107.16 รองลงมาคือเดือนเมษายน มิถุนายน มีนาคม กุมภาพันธ์ และกันยายน ซึ่งมีค่าดัชนีฤดูกาลราคา
เท่ากับ 106.84, 105.41, 104.93, 104.07 และ 99.86 ตามลําดับ เดือนที่มีค่าดัชนีฤดูกาลราคาตํ่าสุดคือเดือน
ธันวาคม ซึ่งมีค่าเพียง 90.31 เท่าน้ัน กล่าวได้ว่าราคายางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของเดือนพฤษภาคม 
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สูงกว่าราคาเฉลี่ยของทุกเดือนร้อยละ 7.16 ราคาของเดือนเมษายน สูงกว่าราคาเฉลี่ยของทุกเดือน ร้อยละ
6.84 และราคาของเดือนธันวาคม ตํ่ากว่าราคาเฉล่ียของทุกเดือนร้อยละ 9.69  

1.4 การเปรียบเทียบแนวโนม้ของเนื้อที่กรดียางได้ (ไร่) ปริมาณผลผลติเฉลี่ยยางแผน่ดิบชัน้ 3 
(ตัน) และราคาเฉลี่ยยางแผน่ดิบชัน้ 3 ที่ไร่นา (บาท/กก.) และเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ดัชนีฤดูกาล
ปริมาณผลผลติเฉลี่ยยางแผน่ดิบชัน้ 3 (ตัน) และคา่พยากรณ์ราคาเฉลี่ยยางแผ่นดิบชั้น 3 ที่ไร่นา  
(บาท/กก.) ระหว่างภาคใต้ ภาคกลางและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย 
 เมื่อนําค่าพยากรณ์แนวโน้มเน้ือที่กรีดยางได้ (ไร่) ผลผลิตยางแผ่นดิบช้ัน 3 เฉลี่ย (ตัน) และราคายางแผ่นดิบ
ช้ัน 3ที่ไร่นาเฉลี่ย (บาท/กก.) ของทั้ง 3 ภาคมาเปรียบเทียบ พบว่าค่าแนวโน้มเน้ือที่กรีดยางได้เพ่ิมขึ้นทั้ง 3 ภาค ส่วน
ปริมาณผลผลิตยางแผ่นดิบช้ัน 3 ทั้ง 3 ภาค พบว่า เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส่วนในภาคใต้ลดลงอย่างต่อเน่ือง และราคายางแผ่นดิบช้ัน 3 ที่ไร่นาทั้ง 3 ภาคเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ค่าพยากรณ์ดัชนีฤดูกาลปริมาณผลผลิตยางแผ่นดิบช้ัน 3 ของทั้ง 3 ภาค ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 – 
2558 พบว่า ภาคใต้มีปริมาณผลผลิตยางแผ่นดิบช้ัน 3 อยู่ระหว่าง 0.871 ถึง 2.792 แสนตัน มีปริมาณผลผลิต
สูงสุดในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2554 และมีปริมาณผลผลิตตํ่าสุดในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2558 ส่วนภาค
กลางมีปริมาณผลผลิตยางแผ่นดิบช้ัน 3 อยู่ระหว่าง 0.079 ถึง 0.499 แสนตัน โดยมีปริมาณผลผลิตสูงสุดใน
เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2558 และมีปริมาณผลผลิตตํ่าสุดในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2554 และในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณผลผลิตยางแผ่นดิบช้ัน 3 อยู่ระหว่าง 0.030 ถึง 0.545 แสนตัน โดยมีปริมาณ
ผลผลิตสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2558 และมีปริมาณผลผลิตตํ่าสุดในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2554  

ส่วนค่าพยากรณ์ดัชนีฤดูกาลราคายางแผ่นดิบช้ัน 3 ที่ไร่นา ของทั้ง 3 ภาค พบว่า ภาคใต้มีค่า
พยากรณ์ราคายางอยู่ระหว่าง 104.20 ถึง 143.02 บาท/กก. มีราคายางสูงสุดในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2560 
และราคายางตํ่าสุดในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2556 ภาคกลางมีค่าพยากรณ์ราคายางแผ่นดิบช้ัน 3 ที่ไร่นาอยู่
ระหว่าง 102.98 ถึง 146.18 บาท/กก. โดยมีราคายางสูงสุดในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2560 และมีราคายาง
ตํ่าสุดในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2555 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าพยากรณ์ราคายางแผ่นดิบที่ไร่นาอยู่
ระหว่าง 62.35 ถึง 159.65 บาท/กก. โดยมีราคายางสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2560 และราคายาง
ตํ่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2556 

1.5 หาความสัมพันธ์ระหว่างราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่ไร่นากับเนื้อทีก่รีดยางพาราได้ และ 
ความสัมพันธร์ะหว่างราคายางแผน่ดิบชัน้ 3 ที่ไร่นากับผลผลิตยางแผ่นดิบชั้น 3 ของ 3 ภาค  
ในประเทศไทย 

1.5.1 ความสมัพันธร์ะหว่างราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่ไร่นา กับเนื้อที่กรีดยางได้ ของ 3 ภาค 
ในประเทศไทย 

        เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างราคายางแผ่นดิบช้ัน 3 ที่ไร่นาและเน้ือที่กรีดยางได้ โดย
ใช้แนวโน้ม 4 รูปแบบในการหาความสัมพันธ์และใช้ค่า R2 ในการหาความสัมพันธ์ พบว่า ภาคใต้ และภาค
กลาง มีค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพันธ์สูงสุดคือแนวโน้มเอ็กโปเนนเชียล ค่า R2 = 0.4466 และ R2 = 
0.6388 ตามลําดับ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพันธ์สูงสุดคือแนวโน้มกําลัง
สาม ค่า R2 = 0.9039 แสดงว่าราคายางแผ่นดิบช้ัน 3 ที่ไร่นากับเน้ือที่กรีดยางได้มีความสัมพันธ์กัน 

 
           1.5.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่ไร่นา กับผลผลิตยางแผ่นดิบชัน้ 3 ราย
เดือนของ 3 ภาค ในประเทศไทย 
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        เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างราคายางแผ่นดิบช้ัน 3 ที่ไร่นาและผลผลิตยางแผ่นดิบช้ัน 
3 รายเดือน โดยใช้แนวโน้ม 4 รูปแบบในการหาความสัมพันธ์และใช้ค่า R2 ในการหาความสัมพันธ์ ของภาคใต้ 
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพันธ์สูงสุดคือแนวโน้มกําลังสาม 
คือ R2 = 0.0651, R2 = 0.0651 และ R2 = 0.1941 ตามลําดับ แสดงว่าราคายางแผ่นดิบช้ัน 3 ที่ไร่นากับ
ผลผลิตยางแผ่นดิบช้ัน 3 มีความสัมพันธ์กัน 

 
2. อภิปรายผล/Result Discussion 

2.1 เนื้อที่กรีดยางได้ ของ 3 ภาค ในประเทศไทย 
จากผลการวิจยัพบว่าเน้ือที่กรีดยางได้ของประเทศไทยมีเน้ือแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

เฉลี่ยมีเน้ือที่กรีดยางได้มากที่สุดในภาคใต้ รองลงมาได้แก่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับที่ไทยมีแนวโน้มขยายเน้ือที่ปลูกยางพาราเพ่ิมขึ้นไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งอาจมีหลายปัจจัยเข้ามาเก่ียวข้องเช่น นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้มีการขยายเน้ือที่ปลูก และการ
ปลูกตามความสนใจส่วนบุคคล แต่สิ่งที่น่ากังวลสําหรับประเทศไทยคือมีการขยายการปลูกยางพาราเข้าไปใน
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม เช่นเข้าไปในพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่นาเป็นจํานวนมาก จากสาเหตุแรงจูงใจด้านราคา สอดคล้อง
กับที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขียนไว้ในหนังสือ ๘๔ พรรษา พัฒนาเกษตรไทย ก้าวไกลด้วยสารสนเทศ 
(2554) ว่า “ยางพารามีความสําคัญต่อประเทศมากขึ้น รัฐบาลจึงสนับสนุนให้มีการปลูกยางพาราในภาคใต้
และภาคตะวันออกมากข้ึน ในปี พ.ศ. 2534 ไทยได้เลื่อนฐานะจากการเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพารารายใหญ่
อันดับ 3 ของโลก เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกเป็นอันดับหน่ึงของโลกแทนมาเลเซียจนถึงปัจจุบัน” และ
สอดคล้องกับการวิเคราะห์อนาคตยางพาราไทยของ อัทธ์ พิศาลวานิช (2555) ที่สรุปไว้ว่า “การผลิตยางพารา
ของโลกรวมกันกว่า 70 ล้านไร่ ทิศทางการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ปลูกยางพารามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั้งน้ีเป็นผลจาก
ราคายางพาราอยู่ในระดับสูงจูงใจให้มีการขยายพ้ืนที่ปลูก แนวโน้มที่น่าสนใจการขยายปริมาณการผลิต
ยางพาราในอนาคต คือการที่ประเทศผู้ผลิตยางพาราหันไปลงทุนปลูกยางพาราในประเทศอ่ืน โดยกลุ่ม
การศึกษายางระหว่างประเทศ (International Rubber Study Group: IRSG) พบว่า ทั้งจีน เวียดนาม ไทย 
มาเลเซียละสิงคโปร์ ล้วนสนใจปลูกยางในประเทศอ่ืน เพราะที่ดินในประเทศไม่เพียงพอ”  

2.2 ปริมาณผลผลิตยางแผน่ดิบชัน้ 3 ของ 3 ภาค ในประเทศไทย 
  ปริมาณผลผลิตยางแผ่นดิบช้ัน 3 ของประเทศไทยมีแนวโน้มเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองทั้ง 3 
ภาค โดยภาคใต้มีปริมาณผลผลิตยางแผ่นดิบช้ัน 3 เพ่ิมขึ้นมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการขยายเน้ือที่เพาะปลูกดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงทําให้
ผลผลิตยางพาราที่ผลิตได้ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับการวิเคราะห์พ้ืนที่ปลูกยางของ
ไทยของ อัทธ์ พิศาลวานิช (2555) ที่สรุปได้ว่าพ้ืนที่ปลูกยางของไทยปัจจุบันมี 18.76 ล้านไร่ การขยายตัวของ
พ้ืนที่ปลูกยางเป็นผลจากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ทําให้มีเน้ือที่กรีดยางพาราได้เพ่ิมขึ้น และผลผลิตรวมมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ไชยยศ สินเจริญกุล (2555) เขียนสารจากสมาคมยางพาราไทย เรื่องสถานการณ์ยางพาราปี 
2556 จากเว็บไซต์ออนไลน์ www.thainr.com/th/message_detail.php?MID=187 กล่าวว่าองค์กรยาง
ระหว่างประเทศ (IRSG) คาดการณ์ว่าในปี 2563 ผลผลิตยางธรรมชาติจะเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ 13.77 ล้านตัน ปริมาณ
การคาดการณ์ดังกล่าวมาจากผลผลิตยางพาราในทวีปเอเชีย 12.46 ล้านตัน คิดเป็น 90.5% โดยอัตราผลผลิต
ดังกล่าว ประเทศไทยยังคงครองตําแหน่งการผลิตยางธรรมชาติได้เป็นอันดับหน่ึง คือ 3.82 ล้านตัน 
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2.3 ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่ไร่นา ของ 3 ภาค ในประเทศไทย 
ราคายางแผ่นดิบของประเทศไทย มีราคาเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 86.76 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาได้แก่ภาคใต้ และภาคกลาง ที่ 72.65 และ 71.42 
บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ สอดคล้องกับการวิเคราะห์สถานการณ์ราคายางพาราในตลาดโลกและตลาดของ
ไทยของ อัทธ์ พิศาลวานิช (2555) ที่สรุปไว้ว่า “ความต้องการใช้ยางในประเทศเพ่ิมขึ้นทุกปี และกว่าร้อยละ 
60 เป็นอุปสงค์เพ่ือการส่งออก มีเพียงร้อยละ 12  เท่าน้ันที่ใช้เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ในประเทศ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2549 – 2554 ราคายางในตลาดโลกเพ่ิมสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการใช้ยางพาราของโลกท่ีเพ่ิมขึ้น แม้จะ
มีการปรับตัวลดลงในปี พ.ศ. 2552 เน่ืองมาจากวิกฤติเศรษฐกิจด้านการเงิน ทําให้การบริโภคชะลอตัว ส่งผล
ต่อยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์หลายชนิด แต่เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัวในปี พ.ศ. 2553 การค้าการ
ลงทุนเพ่ิมขึ้น ทําให้ความต้องการใช้ยางพาราเพ่ิมขึ้น ราคายางจึงปรับตัวสูงขึ้น สําหรับราคายางยางพาราในปี 
2555 เน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนยังคงเป็นปัญหา ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ปัจจัย
เหล่าน้ีจะทําให้ราคายางพาราอาจอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2554” และสอดคล้องกับ  ไชยยศ สินเจริญ
กุล (2555) จากเว็บไซด์ออนไลน์www.thainr.com/th/message_detail.php?MID=187  วิเคราะห์ไว้ว่า 
ราคายางไทยมีความผันผวนอย่างมากในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยต้ังแต่เดือนตุลาคม 2554 ราคายางมีความ
ผันผวนและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองด้วยสาเหตุ 4 ประการคือ 1) เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้ง
รุนแรงในประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้การใช้ยางในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนรถยนต์ปรับตัวลงอย่างมาก 2) 
เศรษฐกิจและระบบการเงินของโลก ได้เข้าสู่ภาวะวิกฤติอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความต้องการใช้ยางพาราใน
ตลาดโลกลดลง 3) วิกฤติหน้ียูโรโซนยังคงบานปลาย และ 4) ความผันผวนของตลาดหุ้นและราคานํ้ามัน 

2.4  ดัชนีฤดูกาล ของผลผลิตและราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ของ 3 ภาค ในประเทศไทย 
 ดัชนีฤดูกาลผลผลิตยางของภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะตํ่าสุด 

เดือนเมษายนและมีนาคมโดยมีค่าดัชนีฤดูกาล 44.78, 29.29 และ 18.85 ตามลําดับ จากน้ันผลผลิตค่อยๆ
ปรับตัวสูงขึ้นตามลําดับ โดยจะขึ้นสูงสุดทุกภาคในเดือนมกราคม โดยมีค่าดัชนีฤดูกาล 141.41, 159.24 และ 
167.51  ตามลําดับ จากน้ันดัชนีผลผลิตจะค่อยๆลดตํ่าลงเป็นลําดับสอดคล้องกับสารานุกรมเสรี วิกิพีเดีย 
เผยแพร่เรื่องยางพารา “การกรีดยาง” ไว้ใน เว็บไซต์ออนไลน์ http://th.wikipedia.org/wiki ว่า การหยุดพัก
กรีด ในฤดูแล้ง ใบไม้ผลัดใบ หรือฤดูที่ผลิใบใหม่ จะหยุดพักการกรีดยางเนื่องจากมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ใบและต้นยาง และมีฤดูกาลผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม และ มกราคม และ
สอดคล้องกับที่สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กรมวิชาการเกษตรได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ออนไลน์ 
www.dao.go.th ว่า ยางพาราเป็นพืชยืนต้น ใช้เวลาในการปลูกนานถึง 6 ปี จึงจะสามารถกรีดนํ้ายางได้ ปกติ
ผลผลิตยางพาราจะออกสู่ตลาดเกือบทั้งปี โดยจะออกสู่ตลาดมากในช่วงปลายปีจนถึงต้นปี เน่ืองจากเป็นช่วง
ปลายฤดูฝน ดินมีความชุ่มช้ืน หลังจากน้ันผลผลิตจะลดลงในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง
ที่ต้นยางผลัดใบ สภาพอากาศกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง ชาวสวนจึงหยุดกรีดยาง และผลผลิตจะ
กลับมาเพ่ิมขึ้นอีกคร้ังในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 

ดัชนีราคายางของภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํ่าสุดในเดือนธันวาคม โดยมีค่า
ดัชนีฤดูกาล 91.07, 90.14 และ90.31 ตามลําดับ จากน้ันราคาค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นตามลําดับ ไปอยู่ที่ค่าเฉล่ีย
เกิน 100 ในเดือนกุมภาพันธ์ และค่าดัชนีราคาของภาคใต้และภาคกลาง จะขึ้นสูงสุดในเดือนมิถุนายน โดยมี
ค่าดัชนีฤดูกาล 106.69 และ 107.28 สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าดัชนีฤดูกาลราคายางขึ้นสูงสุดใน
เดือนพฤษภาคมเท่ากับ 107.16 จากน้ันดัชนีฤดูกาลของราคายางจะค่อยๆลดตํ่าลงเป็นลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลของศูนย์ความรู้การซื้อขายสินค้าล่วงหน้า สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินค้าเกษตร
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ล่วงหน้า จากเว็บไซต์ออนไลน์ www.aftc.or.th/itc/product_analyze.php?id ซึ่งได้วิเคราะห์ 
ปัจจัยพ้ืนฐานที่เป็นตัวกําหนดอุปสงค์และอุปทานยางพารา ปัจจัยสําคัญที่กําหนดอุปทานยางพาราคือ สภาพ
ดินฟ้าอากาศและฤดูกาล และสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศักด์ิ (2556) ซึ่งเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ออนไลน์  www.dailynews.co.th/article/347/233495  ว่า “สถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนว่าหลาย
ภาคเศรษฐกิจกําลังเผชิญปัญหาความไม่แน่นอนของราคา โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิด 
เช่นยางพารา ข้าวโพด มันสําปะหลัง เป็นต้น ที่ระดับราคามีการเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดน้ันมีสาเหตุสําคัญ 4 
ประการ สาเหตุสําคัญประการหน่ึงคือฤดูกาลทางธรรมชาติของผลผลิต โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มีฤดูกาลท่ี
ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมๆกันเป็นจํานวนมาก ทําให้ราคาของผลผลิตตกตํ่าลง ในขณะที่นอกฤดูกาลการผลิต
และมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยทําให้ราคาผลผลิตสูงขึ้น” 

 
สรุป 
 สรุปการวิ เคราะห์แนวโน้มและดัชนีฤดูกาลของยางพาราในภาคใต้  ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า แนวโน้มเน้ือที่กรีดยางได้ ปริมาณผลผลิตและราคายางแผ่นดิบ
ช้ัน 3 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองยกเว้นปริมาณผลผลิตยางแผ่นดิบช้ัน 3 ของภาคใต้มีแนวโน้มลดลง ดัชนี
ฤดูกาลหาปริมาณผลผลิตและราคายางแผ่นดิบช้ัน 3 ของทั้ง 3 ภาค มีความแตกต่างกัน และราคายางมี
ความสัมพันธ์กับเน้ือที่กรีดยางได้และผลผลิตยางแผ่นดิบช้ัน 3 
 จากผลการศึกษา เป็นการใช้เทคนิคทางเศรษฐมิติ ในการวิเคราะห์อุปทาน-อุปสงค์ และราคายาง
ธรรมชาติซึ่งแสดงแนวโน้มน้ี หากเป็นช่วงเวลาปกติ จะสามารถอธิบายและคาดการล่วงหน้าได้ดี แต่อย่างไรก็
ตาม ผู้ศึกษามีข้อสังเกตจากการศึกษาแนวโน้มราคาของยางพารา ทั้ง 3 ภาคของประเทศไทย ที่วิเคราะห์ได้ 
กับสถานการณ์จริงของราคายางในช่วงปี พ.ศ. 2556 มีแนวโน้มลดตํ่าลงจนเกิดปัญหาแก่เกษตรกร ซึ่งเป็น
ทิศทางที่สวนทางกับผลการวิเคราะห์ นอกจากผลผลิตและภาวะการผลิตที่มีบทบาทสูงในการกําหนดราคายาง
แล้ว ในความเป็นจริงยังมีปัจจัยอ่ืนอีกหลายตัว โดยเฉพาะปัจจัยที่สําคัญ ที่ส่งผลต่อราคาพืชผลทางการเกษตร 
คือ อุปสงค์-อุปทาน เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสภาวะความเจริญรุ่งเรืองหรือซบเซาทางเศรษฐกิจของประเทศผู้
นําเข้า ที่กําหนดความต้องการใช้ยางในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศ ปัจจัยที่สําคัญคือความต้องการใช้ยางใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ลดลงเพราะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ทําให้ความต้องการใช้ยานยนต์ลดลง และทําให้
ความต้องการใช้ยางธรรมชาติเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลงตาม ส่งผลกระทบต่อระดับราคาลดลง ซึ่ง
แนวโน้มของราคาที่ลดลงน้ีอาจเป็นช่วงสั้นๆ 1-2 ปี หากภาวะเศรษฐกิจโลกดีขึ้นแล้ว จะทําให้กลับไปเป็นตาม
แนวโน้มที่พยากรณ์ไว้  
 อน่ึง ในระยะยาวอีก 10 ปีข้างหน้าคาดว่าอุปทานจะมีเพ่ิมมากขึ้น เพราะหลายประเทศกําลังเพ่ิมพ้ืนที่
ปลูก เช่น จีน ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย ในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคหลักๆ มีไม่ก่ีประเทศ สอดคล้องกับที่
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธ.ไทยพาณิชย์ ได้วิเคราะห์ไว้ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เว็ปไซต์ออนไลน์ 

www.komchadluek.net/detail/20131122/173185 ว่า “ประเทศจีน เป็นผู้บริโภคยางพาราเป็นอันดับ 1 
ของโลก เกือบ 80% เป็นการนําเข้าจากตลาดโลก และกําลังขยายพ้ืนที่เพาะปลูกยางพาราโดยการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการในประเทศลงไปลงทุนต่างประเทศผ่านยุทธศาสตร์ “Going Global” เพ่ือสร้างหลักประกันต่อ
การจัดหายางพาราให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ”  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการค้นพบในการวิจัยครั้งน้ี จริงๆแล้วมีสมการหลายรูปแบบที่จะนํามาใช้ แต่เน่ืองจาก ผู้ศึกษามี
ความสนใจ และได้เลือกสมการ 4 รูปแบบน้ีมาใช้ เน่ืองจากเห็นว่ายังไม่ค่อยมีผู้ศึกษานํามาใช้ในการวิจัยเก่ียวกับ
เรื่องยางพารามากนัก ผลจากการศึกษาแนวโน้ม พบว่าคําตอบที่ได้เรื่องราคายางไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงมาก
นักเน่ืองจากข้อมูลที่เก่ียวข้องในบางภาคมีไม่มากพอ อีกทั้งยังมีปัจจัยอ่ืนอีกหลายปัจจัยที่ยังไม่ได้นํามาใช้คํานวณ
ด้วย เช่นเรื่องเศรษฐกิจ ราคานํ้ามัน ค่าเงิน และเหตุการณ์ผิดปกติ ซึ่งถ้าจะให้แม่นยํา อาจต้องใช้ปัจจัยที่มี
ผลกระทบอ่ืนๆที่เก่ียวข้องมากกว่าน้ีมาคํานวณ หรืออาจเลือกสมการอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ในการพยากรณ์ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยเรื่องต่อๆไป ดังน้ี 
 สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐสามารถนําผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย ในการทํา
แผนบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพารา ประกอบด้วย 3.1.1 Strategic Planning แผนกลยุทธ์ สร้างรูปแบบใน
การบริหารจัดการ อย่างเป็นรูปธรรมเช่นมาตรการกําหนดเขตพ้ืนที่ปลูกยางพารา (Zoning) มาตรการด้าน
การตลาด และมาตรการด้านการผลิต 3.1.2 Operating Plan แผนบริหารจัดการ ให้มีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
รับผิดชอบอย่างจริงจังในแผนที่วางไว้ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
สํานักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สํานักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ฯลฯ เช่น การ
ลดการส่งเสริมให้ปลูกยางเพ่ิมในพ้ืนที่แห่งใหม่ การส่งเสริมให้โค่นยางเก่าที่ปลูกมาแล้วเกิน 25 ปี แล้วปลูก
ใหม่ทดแทนในพ้ืนที่เดิม การจัดหาตลาดผู้ซื้อยางรายใหม่เพ่ือเพ่ิมทางเลือก การส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการแปร
รูปยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศเพ่ือการส่งออกให้มากขึ้น การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตขั้นพ้ืนฐาน 
เช่น การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ให้แก่เกษตรกรในเร่ืองการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็น
ขั้นตอน และการเพ่ิมความรวดเร็วในการเข้าควบคุมโรคระบาดที่เกิดขึ้นกับต้นยางของเกษตรกร เป็นต้น 3.1.3 
 Controlling Plan แผนควบคุม โดยการใช้กฎหมาย ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เช่นการออก
กฎหมายในการกําหนดพ้ืนที่เพาะปลูก กฎหมายควบคุมราคายาง และกฎหมายการส่งออก เป็นต้น 
สําหรับเกษตรกร  เกษตรกร ในโลกปัจจุบันจําเป็นต้องเป็นคนที่ทันสมัย มองการไกล และสามารถคาดการณ์ 
หรือคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต ดังน้ันการศึกษาแนวโน้มของยางพาราครั้งน้ี เกษตรกรสามารถนําไปใช้ใน
การบริหารจัดการได้ 2 วิธี คือ 1) ลดต้นทุนการผลิต 2) เพ่ิมปริมาณผลผลิต ประกอบด้วย 3.2.1 หยุดปลูก
ยางพาราเพ่ิมในพ้ืนที่ใหม่ 3.2.2 สวนยางเก่าที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ควรโค่นขายไม้ยาง แล้วขอสงเคราะห์จาก
สํานักงานสงเคราะห์การทําสวนยาง เพ่ือปลูกใหม่ทดแทนในพ้ืนที่เดิมด้วยยางพันธ์ใหม่ที่เหมาะกับพ้ืนที่ และ
ให้ผลผลิตสูง 3.2.3  เพ่ิมทักษะการเรียนรู้และเทคนิคต่างๆในการผลิต เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดความสูญเสีย 
เช่น การลับมีดกรีดยางให้คมและมีมิติ การกําหนดเวลากรีด การแบ่งหน้ายาง การกรีดยางทุกต้น การกรีดยาง
หน้าสั้น คือหน้ายางที่กรีดไม่ควรมีความยาวไม่เกิน 3 น้ิวและทํามุม 45 องศา การจรดมีดกรีดยางเมื่อเริ่มลงมือ
กรีด และการพลิกมีดเมื่อกรีดยางจบหน้า ฯลฯ และที่สําคัญ คือการดํารงชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาวะ แนวโน้ม และดัชนีฤดูกาลของเนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และราคา
กล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือที่เก็บเก่ียว และ
ผลผลิตกับราคา ตลอดจนพยากรณ์เน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และราคากล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
นครปฐม 

การวิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเป็นข้อมูลรายเดือนและรายปีย้อนหลัง 8 ปี 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา และ         
การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย  

ผลการวิจัย พบว่า สภาวะของเน้ือที่เพาะเลี้ยง ผลผลิต และราคาของกล้วยไม้ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้น สมการ
แนวโน้มของเน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และราคาอยู่ในรูปกําลังสาม ยกเว้นสมการแนวโน้มเน้ือที่เก็บเก่ียว และราคา
ของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นสมการกําลังสอง และสมการเอ็กโปเนนเช่ียล ตามลําดับ ดัชนีฤดูกาลราคาของ
กล้วยไม้รายเดือนของ ทั้ง 2 จังหวัดไม่แตกต่างกัน ส่วนเรื่องราคากล้วยไม้มีความสัมพันธ์กับเน้ือที่เก็บเก่ียว 
และผลผลิตกล้วยไม้ โดยการพยากรณ์ราคาแบบ T×S เป็นค่าพยากรณ์ราคาที่มีความน่าเช่ือถือมากที่สุด เน่ืองจากมี
ปัจจัยเรื่องราคากับดัชนีฤดูกาลมากําหนดในการพยากรณ์รูปแบบน้ี 
 คําสําคัญ: กล้วยไม้  แนวโน้ม  ดัชนีฤดูกาล จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม การพยากรณ์   

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were studying the situations for harvesting areas, 
products and prices of orchid in Samut Sakhon and Nakhon Pathom Provinces and the 
analysis of the relation among harvesting areas, products and prices of orchid including 
forecast of harvesting areas, products, and prices of orchid in Samut Sakhon and Nakhon 
Pathom Provinces 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  G 39  

The research was carried out from secondary data, which were monthly and 
yearly statistical data 8 years. Data was analyzed by using means, standard diviation, time 
series, trend analysis, seasonal index and simple regression analysis 

Major finding were as follow : the situations for harvesting areas, products and 
prices of orchid are mostly significantly increasing.The forecast in trend for harvesting areas, 
products and prices of orchid all using cubic equation significantly increasing except 
harvesting areas and prices of Samut Sakhon Province using quadratic and exponential 
equation significantly increasing consequently.The seasonal index of prices in two provinces 
weren’t different. Regarding relation of orchid prices have relation with the harvesting areas 
and orchid products. Forecast prices by T×S was the reliability due to determined by prices 
and seasonal index. 

Keywords: Orchid, Trend, Seasonal Index, Samut Sakhon, Nakhon Pathom, Forecasting 
 
บทนํา 

กล้วยไม้ เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่สามารถทํารายได้ให้กับเกษตรกรจากการจําหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศได้ ปัจจุบันมีเกษตรกรให้ความสนใจเพาะปลูกกล้วยไม้เพ่ือการพาณิชย์เป็นจํานวนมาก มีจํานวน       
ผู้ประกอบธุรกิจที่ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและผู้ประกอบการกล้วยไม้ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ภาคกลาง 
และพื้นที่ใกล้เคียง ถึง 1,313 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจกล้วยไม้ ที่ดําเนินธุรกิจทางด้านการผลิต และ        
การจัดจําหน่าย ในฐานะเกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้ ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ซึ่งจากการที่มีผู้ประกอบธุรกิจ
กล้วยไม้เป็นจํานวนมากประกอบกับตลาดท้ังในและต่างประเทศมีความต้องการกล้วยไม้ในปริมาณสูงได้
กลายเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมกล้วยไม้ของไทย แต่กระน้ันราคาของกล้วยไม้มีการ
เคลื่อนไหวขึ้นๆลงๆ ราคาไม่แน่นอน ทําให้เกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอนตามไปด้วย บางครั้งเกษตรกรไม่สามารถ
กําหนดหรือวางแผนการผลิตได้  ซึ่ งจะต้องขึ้นอยู่ กับการพยากรณ์ว่าจะผลิตอย่างไร  ผลิตเมื่อใด                 
ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเร่ืองนโยบายของรัฐบาล อุปสงค์และอุปทาน รวมไปถึงสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ เป็นต้น  

ด้วยเหตุน้ีเกษตรกรอาชีพการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ จําเป็นต้องวางแผนการผลิตกล้วยไม้โดยวิธีการ
พยากรณ์ราคาไปข้างหน้า ด้วยการวิเคราะห์แนวโน้มและดัชนีฤดูกาลของกล้วยไม้เพ่ือนํามาใช้ในการตัดสินใจ
ในการลงทุนดังกลาวตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาสภาวะและแนวโน้มเน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และราคาของกล้วยไม้ในจังหวัดสมุทรสาครกับ
จังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือวิเคราะห์ดัชนีฤดูกาลของราคาของกล้วยไม้ในจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดนครปฐม 
3.เปรียบเทียบแนวโน้มและดัชนีฤดูกาลของกล้วยไม้ในจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดนครปฐม 
4.เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และราคาของกล้วยไม้ในจังหวัด

สมุทรสาครกับจังหวัดนครปฐม 
5.เพ่ือพยากรณ์เน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และราคาของกล้วยไม้ในจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดนครปฐม 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
1.การเก็บรวมรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลเน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และราคาของกล้วยไม้จากสํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.1 รวบรวมขอ้มูลเน้ือที่เก็บเก่ียวกล้วยไม้ของจังหวัดสมทุรสาครและจังหวัดนครปฐมรายปีระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2546-2553 
 1.2 รวบรวมข้อมูลผลผลิตกลว้ยไม้ของจังหวัดสมทุรสาครและจังหวัดนครปฐมรายปีระหว่าง         
ปี พ.ศ. 2546-2553  
 1.3 รวบรวมข้อมูลราคากล้วยไม้ของจังหวัดสมทุรสาครและจังหวัดนครปฐมรายเดือนระหว่าง       
ปี พ.ศ. 2550-2555  
 2.การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนที่สําคัญดังต่อไปน้ี 

2.1 จัดเตรียมข้อมูล เน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และราคากล้วยไม้ เพ่ือนํามาใช้วิเคราะห์อนุกรมเวลา  
2.2  ตรวจสอบความครบถ้วน และความสมบูรณ์ของข้อมูล เน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และราคา
กล้วยไม้เพ่ือนําไปใช้วิเคราะห์แนวโน้ม ดัชนีฤดูกาล การหาความสัมพันธ์ และการพยากรณ์ 

  2.3 วิเคราะห์แนวโน้มและค่าพยากรณ์แนวโน้ม โดยพิจารณาแนวโน้ม 4 รูปแบบได้แก่ 
   2.3.1สมการแนวโน้มเส้นตรง (Linear Trend) 
   2.3.2สมการแนวโน้มกําลังสอง (Quadratic Trend) 
   2.3.3สมการแนวโน้มกําลังสาม (Cubic Trend) 
   2.3.4 สมการแนวโน้มเอ็กโปเนนเช่ียล (Exponential Trend) 
   นําผลที่ได้จากการวิเคราะห์แนวโน้มแบบต่างๆ มาหาค่าเฉล่ียของค่าร้อยละของความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Average Percentage Error หรือ MAPE) และค่าสัมประสิทธ์ิแห่งการตัดสินใจ (R2) 
  2.4 หาค่าดัชนีฤดูกาล (Seasonal Index) ของราคากล้วยไม้ โดยใช้วิธีอัตราส่วนระหว่างข้อมูล
อนุกรมเวลากับค่าแนวโน้ม (Ratio to Trend Method) 
  2.5หาความสัมพันธ์ ระหว่างราคากล้วยไม้กับเน้ือที่เก็บเก่ียวและผลผลิตกล้วยไม้ โดยใช้วิธี
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) โดยใช้เน้ือที่เก็บเก่ียวและผลผลิตของกล้วยไม้          
เป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และใช้ราคากล้วยไม้ เป็นตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
โดยพิจารณาจากรูปแบบความสัมพันธ์ 4 แบบ ที่มีค่าMAPE ตํ่าสุด ได้แก่ 
   2.5.1 แบบสมการเส้นตรง 
   2.5.2 แบบสมการกําลังสอง 
   2.5.3 แบบสมการกําลังสาม 
   2.5.4 แบบสมการเอ็กโปเนนเช่ียล 
  2.6พยากรณ์ค่าแนวโน้มในอนาคต โดยใช้รูปแบบแนวโน้มที่มีค่า MAPE ตํ่าสุด 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1.ผลการวิจัย 
1.1 สภาวะและแนวโน้มเน้ือที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และราคาของกล้วยไม้ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ในช่วงประมาณ 8 ปี ที่ผ่านมา มีค่าเท่าเฉลี่ยต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2553 เท่ากับ  4,905.88 ไร่, 12,178.88 
ตัน และ 2.43 บาทต่อช่อ ตามลําดับ โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และราคา
กล้วยไม้เท่ากับ  423.55 ไร่, 1,484.73 ตัน และ 1.23 บาทต่อช่อ ตามลําดับ ส่วนค่าแนวโน้มเน้ือที่เก็บเก่ียว
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กล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่าง ปี พ.ศ.2546-2554 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองเฉลี่ย 0.03 ไร่ต่อปี รูปแบบ
สมการแนวโน้มที่เหมาะสมของเนื้อที่ เก็บเก่ียวของจังหวัดสมุทรสาคร คือ สมการแนวโน้มกําลังสอง             
ค่าแนวโน้มผลผลิตกล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่าง ปี พ.ศ.2546-2554 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 0.04 ตันต่อปี  
ส่วนรูปแบบสมการแนวโน้มที่เหมาะสมของผลผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร คือ สมการแนวโน้มกําลังสาม 
ค่าแนวโน้มราคากล้วยไม้เฉลี่ยต่อปีของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่าง ปี พ.ศ.2550-2555 ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
0.05 บาทต่อช่อ ส่วนรูปแบบสมการแนวโน้มที่เหมาะสมของราคากล้วยไม้เฉลี่ยต่อปีของจังหวัดสมุทรสาคร 
คือ สมการแนวโน้มเอ็กโปเนนเช่ียล 

1.2 สภาวะและแนวโน้มเน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และราคาของกล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐม 
ในช่วงประมาณ 8 ปี ที่ผ่านมา มีค่าเท่าเฉล่ียต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2553 เท่ากับ 6,888.38 ไร่, 17,123.00 
ตัน และ 3.42 บาทต่อช่อ ตามลําดับ โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และราคา
กล้วยไม้เท่ากับ  898.54 ไร่, 2,775.49 ตัน และ 0.88 บาทต่อช่อ ตามลําดับ ส่วนค่าแนวโน้มเน้ือที่เก็บเก่ียว
กล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐม ระหว่าง ปี พ.ศ.2546-2554 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองเฉลี่ย 0.04 ไร่ต่อปี รูปแบบ
สมการแนวโน้มที่เหมาะสมของเน้ือที่เก็บเก่ียวของจังหวัดนครปฐม คือ สมการแนวโน้มกําลังสาม ค่าแนวโน้ม
ผลผลิตกล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐม ระหว่าง ปี พ.ศ.2546-2555 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 0.06 ตันต่อปี ส่วนรูปแบบ
สมการแนวโน้มที่เหมาะสมของผลผลิตกล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐม คือ สมการแนวโน้มกําลังสาม ค่าแนวโน้ม
ราคากล้วยไม้เฉลี่ยต่อปีของจังหวัดนครปฐม ระหว่าง ปี พ.ศ.2550-2555 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 0.02 บาทต่อช่อ       
ส่วนรูปแบบสมการแนวโน้มที่เหมาะสมของราคากล้วยไม้เฉลี่ยต่อปีของจังหวัดนครปฐม คือ สมการแนวโน้ม
กําลังสาม 
  1.3 ดัชนีฤดูกาลของราคากล้วยไม้ และการพยากรณ์ราคากล้วยไม้ในจังหวัดสมุทรสาคร และ
จังหวัดนครปฐม 

 ดัชนีฤดูกาลราคากล้วยไม้รายเดือนของจังหวัดสมุทรสาคร มีค่าอยู่ระหว่าง 60.03 ถึง 
143.88 โดยมีค่าสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เท่ากับ 143.88  ซึ่งสูงกว่าราคากล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครเฉลี่ย
ทุกเดือนร้อยละ 43.88 หรือ (143.88-100.00) และราคากล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครในเดือนตุลาคมตํ่ากว่า
ราคากล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครเฉลี่ยทุกเดือนร้อยละ 39.97 หรือ (100.00-60.03) ส่วนค่าพยากรณ์ราคา
กล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ในช่วงเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ปี 2556 ค่าพยากรณ์ราคาเท่ากับ 
2.85 และ 2.45 บาท ซึ่งราคากล้วยไม้ลดลงตามลําดับ ในขณะที่ต้ังแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2556  
ราคากล้วยไม้ขยับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในเดือน พฤษภาคม 2556 ค่าพยากรณ์ราคากล้วยไม้สูงสุดเท่ากับ 3.56 
และหลังจากน้ันราคาจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเน่ือง จนตํ่าสุดในเดือนตุลาคม ค่าพยากรณ์ราคากล้วยไม้ตํ่าสุด
เท่ากับ 1.55 บาท และเร่ิมขยับตัวสูงขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2556 - พฤษภาคม 2557 โดยเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดทุกเดือนและจะเป็นลักษณะเช่นน้ีจนถึง ปี พ.ศ.2560  

 
 ดัชนีฤดูกาลราคากล้วยไม้รายเดือนของจังหวัดนครปฐม มีค่าอยู่ระหว่าง 78.77 ถึง 

118.91 โดยมีค่าสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เท่ากับ 118.91 ซึ่งสูงกว่าราคากล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐมเฉล่ีย 
ทุกเดือนร้อยละ 18.91 หรือ (118.91-100.00) และราคากล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐมในเดือนธันวาคม ตํ่ากว่า
ราคากล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐมเฉล่ียทุกเดือนร้อยละ 21.23 หรือ (100.00-78.77) ส่วนค่าพยากรณ์ราคา
ของกล้วยไม้จังหวัดนครปฐม พบว่า เดือนมกราคม ค่าพยากรณ์ราคาตํ่าสุดเท่ากับ 4.22 บาท เดือนกุมภาพันธ์     
ปี 2556 ค่าพยากรณ์ราคาขยับตัวสูงขึ้นเท่ากับ 5.01 บาท ซึ่งราคากล้วยไม้จะลดลงต้ังแต่เดือนมีนาคม        
ถึง เมษายน 2556 ค่าพยากรณ์ราคาเท่ากับ 4.85 และ 4.82 บาท ตามลําดับ หลังจากน้ันราคากล้วยไม้ขยับ
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ตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในเดือน พฤษภาคม 2556 ค่าพยากรณ์ราคากล้วยไม้สูงสุดเท่ากับ 5.70 บาท ต้ังแต่เดือน
มิถุนายน 2556 จนถึงเดือนธันวาคม  2556 ค่าพยากรณ์ราคา เท่ากับ 5.25 5.54 5.28 5.02 5.07 4.70     
และ 4.77 ตามลําดับ เห็นได้ว่าราคากล้วยไม้ลดลงอย่างต่อเน่ืองและจะเป็นลักษณะเช่นน้ีจนถึง ปี พ.ศ.2560  

 1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และราคากล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดนครปฐม 

   รูปแบบสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากล้วยไม้กับเน้ือที่เก็บเก่ียวกล้วยไม้ของ
จังหวัดสมุทรสาครที่เหมาะสม คือ สมการแนวโน้มเอ็กโปเนนเช่ียล ส่วนค่าพยากรณ์ราคากล้วยไม้โดยใช้เน้ือที่
เก็บเก่ียวกล้วยไม้เป็นตัวแปรอิสระของจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ.2556 ราคากล้วยไม้เท่ากับ 3.51 บาท/ช่อ 
รูปแบบสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากล้วยไม้กับเน้ือที่เก็บเก่ียวกล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐม          
ที่เหมาะสม คือ สมการแนวโน้มกําลังสอง ส่วนค่าพยากรณ์ราคากล้วยไม้โดยใช้เน้ือที่เก็บเก่ียวกล้วยไม้เป็นตัว
แปรอิสระของจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.2556 ราคากล้วยไม้เท่ากับ 3.85 บาท/ช่อ 

 รูปแบบสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากล้วยไม้กับผลผลิตกล้วยไม้ของจังหวัด
สมุทรสาครที่เหมาะสม คือ สมการแนวโน้มกําลังสาม ส่วนค่าพยากรณ์ราคากล้วยไม้โดยใช้ผลผลิตกล้วยไม้เป็น
ตัวแปรอิสระของจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ.2556 และ 2557 ราคากล้วยไม้เท่ากับ 2.08 และ 1.69 บาท/ช่อ 
ตามลําดับ รูปแบบสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากล้วยไม้กับผลผลิตกล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐม    
ที่เหมาะสม คือ สมการแนวโน้มกําลังสอง ส่วนค่าพยากรณ์ราคากล้วยไม้โดยใช้เน้ือที่เก็บเก่ียวกล้วยไม้เป็น     
ตัวแปรอิสระของจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.2556 ราคากล้วยไม้เท่ากับ 3.32 บาท/ช่อ     

1.5 ค่าพยากรณ์เน้ือที่เก็บเก่ียวกล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2554-2558 เท่ากับ 
5,183.95 5,066.49 4,895.27 4,670.27 และ 4,391.49 ไร่ ตามลําดับ ส่วนค่าพยากรณ์เน้ือที่เก็บเก่ียว
กล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2554-2558 เท่ากับ 8,218.86  7,925.57  7,219.48  6,014.71 และ 
4,225.40 ไร่ตามลําดับ ค่าพยากรณ์ผลผลิตกล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 
เท่ากับ 14,137.93  14,054.64  13,708.31  13,059.85 และ 12,070.20 ตัน ส่วนค่าพยากรณ์ผลผลิต
กล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐมระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 เท่ากับ 21,555.86  21,498.83  20,740.93  
19,140.96 และ 16,557.75 ตัน ตามลําดับ และ ค่าพยากรณ์ราคากล้วยไม้เฉลี่ยต่อปีของจังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 เท่ากับ 5.08 7.65 11.58 17.12 และ 24.52 บาทต่อช่อ ตามลําดับ ค่าพยากรณ์
ราคากล้วยไม้เฉลี่ยต่อปีของจังหวัดนครปฐมระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 เท่ากับ 2.54 2.66 2.77 2.89 และ 
3.01 บาทต่อช่อ ตามลําดับ 

                                                                                                        
 2. อภิปรายผล  

2.1 เน้ือที่เก็บเก่ียวกล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม จากผลการวิจัยพบว่า    
เน้ือที่ เก็บเก่ียวกล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง            
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2548) เรื่อง การศึกษาศักยภาพการตลาด
ดอกกล้วยไม้ไทยในญี่ปุ่น กล่าวไว้ว่าในประเทศญี่ปุ่นดอกกล้วยไม้ของไทยมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด ทั้งน่ี
เน่ืองจากคุณภาพและย่ีห้อเป็นที่ยอมรับของตลาดแม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าของมาเลเซียและสิงคโปร์ ส่วนดอก
กล้วยไม้ของไทยที่มีราคาและคุณภาพตํ่ากว่ามาเลเซียและสิงคโปร์เป็นที่ต้องการในตลาดระดับกลางและล่างซึ่ง
มีความต้องการใช้ในงานพิธีต่างๆ ในปริมาณมากๆ ในเรื่องของรสนิยมและพฤติกรรมการบริโภคของชาวญี่ปุ่น
ชอบซื้อดอกกล้วยไม้ของไทยเป็นอันดับสองรองจากกล้วยไม้ที่ผลิตในประเทศ สีดอกกล้วยไม้ที่นิยม คือ      
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โทนสีชมพูอ่อนคล้ายดอกซากุระ มีความต้องการใช้มากในช่วงเทศกาลไหว้พระ วันแม่ เช็งเม้ง จากการศึกษา
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าดอกกล้วยไม้ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันสูง และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจํานวนมาก 

2.2 ผลผลิตกล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม จากผลการวิจัยพบว่า ผลผลิต
กล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ จํารัส คชศิลา (2547) เรื่อง ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ของ
เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ปลอดภัยจากโรคแมลงเพ่ือการส่งออกในจังหวัดสมุทรสาคร 
กล่าวไว้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ปลอดภัยจากโรคแมลงตามระบบ GAP 
ในระดับมาก และมีการยอมรับไปปฏิบัติในระดับมากเช่นกัน โดยเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีที่มีความยุ่งยาก
น้อยที่สุด และยุ่งยากน้อยนําไปปฏิบัติมากกว่าเทคโนโลยีที่มีความยุ่งยากปานกลางเกือบทุกเทคโนโลยี         
ซึ่งส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่ต้องควบคุมเรื่องความสมํ่าเสมอของคุณภาพต่อไป 

2.3 ราคากล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม จากการวิจัยพบว่าราคากล้วยไม้ของจังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม มีค่าเฉลี่ยของราคากล้วยไม้ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จํารัส   
คชศิลา (2547) เรื่อง ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ของเกษตรกรในโครงการ
ส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ปลอดภัยจากโรคแมลงเพ่ือการส่งออกในจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวไว้ว่า พ้ืนที่ปลูก
กล้วยไม้เฉลี่ยของเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เท่ากับ 8.34 ไร่ แหล่งจําหน่ายดอกกล้วยไม้โดยเฉล่ีย 2.58 
แหล่ง ขณะที่สถานการณ์การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐม พบว่าขนาดพื้นที่สําหรับการปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้สกุลหวายเพ่ือเป็นไม้ตัดดอก ส่วนมากมีพ้ืนที่การปลูกเลี้ยงมากกว่า 20 ไร่ (ประสงค์ และกาญจนา, 
2553) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2548) พบว่าดอกกล้วยไม้ของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่จะมีคุณภาพดีกว่าผู้ประกอบการรายเล็ก ดังน้ันจึงอาจส่งผลต่อราคาเฉลี่ยของกล้วยไม้
จังหวัดสมุทรสาครจึงตํ่ากว่าจังหวัดนครปฐม ดังน้ันควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตกล้วยไม้ตามหลัก
เกษตรที่ดีที่เหมาะสม(GAP) เพ่ือลดปัญหาคุณภาพและการปนเป้ือนของโรคและแมลง 

2.4 ดัชนีฤดูกาลราคากล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม จากการวิจัยพบว่าดัชนีฤดูกาล
ราคากล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภูวาเดช 
และคณะ (2550) พบว่าเดือนที่สามารถขายผลผลิตได้ราคาสูงที่สุด คือ เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน จึงทําให้
ดัชนีฤดูกาลของเดือนพฤษภาคมจึงมีค่าสูงสุด ในขณะที่ช่วงฤดูฝน (เดือนมิถุนายน-ตุลาคม) เป็นช่วงที่ผลผลิตกล้วยไม้
ออกสู่ตลาดมากจึงทําให้ราคาตกตํ่า  และนอกจากน้ีเหตุผลเบ้ืองต้นที่ว่าพ้ืนที่ของ 2 จังหวัดน้ีมีเขตติดต่อกันจึงทําให้    
ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของช่วงเวลาในการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ 

2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และราคากล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดนครปฐม จากการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิตและราคากล้วยไม้ของแต่ละจังหวัด ไม่
เหมาะสมที่จะนําค่าพยากรณ์ราคามาอธิบายความสัมพันธ์ควรใช้เพียงค่า MAPE  เน่ืองจากพ้ืนที่เก็บเก่ียวไม่มีผลกระทบ
ต่อราคา หรือ ผลผลิต การใช้ช่วงเวลา เช่น เทศกาล ฤดูกาล มาอธิบายความสัมพันธ์น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า 

2.6 การเปรียบเทียบราคากล้วยไม้ต่อช่อระหว่าง T(ค่าแนวโน้ม ) ×S(ค่าดัชนีฤดูกาล )                  
การใช้ค่าพ้ืนที่ และการใช้ค่าผลผลิตของแต่ละจังหวัด จากการวิจัยพบว่าค่าพยากรณ์ราคาโดยใช้                
T(ค่าแนวโน้ม) ×S(ค่าดัชนีฤดูกาล) มีความถูกต้องเช่ือถือได้มากกว่าอีก 2 วิธี เน่ืองจากปัจจัยที่คาดว่าจะมี
ผลกระทบต่อราคากล้วยไม้ มิได้มีเฉพาะเนื้อที่เก็บเก่ียว และผลผลิตเท่าน้ัน ยังมีปัจจัยอ่ืนๆอีกมาก เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ต้นทุนการผลิตและการขนส่งกล้วยไม้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราฯ แต่การพยากรณ์ราคาจาก 
T×S ได้รวมค่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นไว้หมดแล้ว นอกจากน้ียังได้มีการปรับค่าราคาด้วยดัชนีฤดูกาลซึ่งเป็น
ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ราคากล้วยไม้ต่อช่อในแต่ละเดือนแตกต่างกัน 
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สรุป 
 สภาวะเน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และราคาของกล้วยไม้ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม 
ในช่วงประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่วนค่าแนวโน้มเน้ือที่เก็บเก่ียวกล้วยไม้
ของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม ระหว่าง ปี พ.ศ.2546-2554 ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดย
จังหวัดสมุทรสาครเพ่ิมขึ้น โดยเฉลี่ย 0.03 ไร่ต่อปี และจังหวัดนครปฐมเพ่ิมขึ้น โดยเฉลี่ย 0.04 ไร่ต่อปี       
ส่วนรูปแบบสมการแนวโน้มที่เหมาะสมของเนื้อที่เก็บเก่ียวของจังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดนครปฐม คือ 
สมการแนวโน้มกําลังสอง และ สมการแนวโน้มกําลังสาม ตามลําดับ สําหรับค่าแนวโน้มผลผลิตกล้วยไม้ของ
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม ระหว่าง ปี พ.ศ.2546-2555 ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยจังหวัด
สมุทรสาครเพ่ิมขึ้น โดยเฉล่ีย 0.04 ตันต่อปี  และจังหวัดนครปฐมเพ่ิมขึ้น โดยเฉล่ีย 0.06 ตันต่อปี ส่วนรูปแบบ
สมการแนวโน้มที่เหมาะสมของผลผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม คือ สมการแนวโน้ม
กําลังสาม และค่าแนวโน้มราคากล้วยไม้เฉลี่ยต่อปีของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม ระหว่าง          
ปี พ.ศ.2550-2555 ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยจังหวัดสมุทรสาครเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 0.05 บาทต่อช่อ 
และจังหวัดนครปฐมเพ่ิมขึ้น โดยเฉลี่ย 0.02 บาทต่อช่อ ส่วนรูปแบบสมการแนวโน้มที่เหมาะสมของราคา
กล้วยไม้เฉลี่ยต่อปีของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม คือ สมการแนวโน้มเอ็กโปเนนเช่ียล และสมการ
แนวโน้มกําลังสาม ตามลําดับ ในเรื่องของดัชนีฤดูกาลของราคากล้วยไม้ และการพยากรณ์ราคากล้วยไม้ใน
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม พบว่าดัชนีฤดูกาลราคากล้วยไม้รายเดือนของจังหวัดสมุทรสาคร มีค่า
อยู่ระหว่าง 60.03 ถึง 143.88 โดยมีค่าสูงสุดในเดือนพฤษภาคม และตํ่าสุดในเดือนตุลาคม ส่วนค่าพยากรณ์
ราคากล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2556 เท่ากับ 3.56 บาท และตํ่าสุดใน
เดือนตุลาคม เท่ากับ 1.55 บาท ส่วนดัชนีฤดูกาลราคากล้วยไม้รายเดือนของจังหวัดนครปฐม มีค่าอยู่ระหว่าง 
78.77 ถึง 118.91 โดยมีค่าสูงสุดในเดือนพฤษภาคม และตํ่าสุดในเดือนธันวาคม ส่วนค่าพยากรณ์ราคาของ
กล้วยไม้จังหวัดนครปฐม พบว่าสูงสุดในเดือนพฤษภาคมเท่ากับ 5.70 บาท เช่นเดียวกัน ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างเน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และราคากล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม รูปแบบสมการ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากล้วยไม้กับเน้ือที่เก็บเก่ียวกล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
นครปฐมที่เหมาะสม คือ สมการแนวโน้มเอ็กโปเนนเช่ียล และสมการแนวโน้มกําลังสอง ส่วนค่าพยากรณ์ราคา
กล้วยไม้โดยใช้เน้ือที่ เก็บเก่ียวกล้วยไม้เป็นตัวแปรอิสระของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม             
ปี พ.ศ.2556 ราคากล้วยไม้เท่ากับ 3.51 และ 3.85 บาท/ช่อ ตามลําดับ และรูปแบบสมการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างราคากล้วยไม้กับผลผลิตกล้วยไม้ของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐมท่ีเหมาะสม คือ 
สมการแนวโน้มกําลังสาม และสมการแนวโน้มกําลังสอง ส่วนค่าพยากรณ์ราคากล้วยไม้โดยใช้ผลผลิตกล้วยไม้
เป็นตัวแปรอิสระของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.2556 ราคากล้วยไม้เท่ากับ 2.08 และ 
3.32 บาท/ช่อ ตามลําดับ  
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาวะ แนวโน้ม และดัชนีฤดูกาลของเน้ือที่เพาะเลี้ยง ผลผลิต และราคากุ้งขาว
แวนนาไมของประเทศไทย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือที่เพาะเลี้ยงและผลผลิตกับราคา ตลอดจน
พยากรณ์เน้ือที่เพาะเลี้ยง ผลผลิต และราคากุ้งขาวแวนนาไมของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2555 

การวิจัยใช้ข้อมูลทุติยของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเป็นข้อมูลรายเดือนและรายปีย้อนหลัง 8 ปี 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา และการ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย  

ผลการวิจัย พบว่า สภาวะของเน้ือที่เพาะเลี้ยง ผลผลิต และราคาของกุ้งขาวแวนนาไมส่วนใหญ่
เพ่ิมขึ้น สมการแนวโน้มเน้ือที่เพาะเลี้ยงและผลผลิตอยู่ในรูปสมการกําลังสาม และราคากุ้งขาวแวนนาไมอยู่ใน
รูปสมการกําลังสอง ดัชนีฤดูกาลของผลผลิตมีค่าอยู่ระหว่าง 68.51 ถึง 131.79 ดัชนีฤดูกาลของราคามีค่าอยู่
ระหว่าง 92.11 ถึง 105.65 และราคามีความสัมพันธ์กับเน้ือที่เพาะเลี้ยงและผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม รวมท้ัง
ค่าพยากรณ์เน้ือที่เพาะเลี้ยง ผลผลิตและราคามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 
คําสําคญั: กุ้งขาวแวนนาไม แนวโน้ม ดัชนีฤดูกาล ประเทศไทย การพยากรณ์ 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research are to study situation, trend and seasonal index for 
aquaculture area, yield and price of Pacific White Shrimp in Thailand and the analysis the 
relation among aquaculture area, yield and price of Pacific White Shrimp in Thailand. 
Forecast of aquaculture area, yield and price of Pacific White Shrimp in Thailand during the 
year 2004 to 2012  

This research used the secondary data from the Office of Agricultural Economics, 
which were monthly and yearly outlook retrospective for 8 year. The data were analyzed 
using Mean, Standard Division (S.D.), time series analysis and simple regression analysis. 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  G 47  

The result demonstrated the condition of aquaculture area, yield and price are 
mostly increased. The equation of the aquaculture area and yield was cubic equation, 
whereas the pricing was the quadratic equation. The seasonal index of yield was ranking 
between 68.51 to 131.79. In addition, the seasonal index of price was ranking between 92.11 
to 105.65. Moreover, price directly relates to aquaculture area and yield. Forecast of 
aquaculture area, yield and price are continually increased trend 

 
Keywords: Pacific White Shrimp, Trend, Seasonal Index, Thailand, Forecasting  

 
บทนํา 

กุ้งทะเลเป็นสินค้าเกษตรมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นที่นิยมบริโภคท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ ความต้องการกุ้งทะเลมีเพ่ิมมากขึ้นทุกปีและให้ผลตอบแทนต่อหน่วยสูง จึงทําให้เกษตรกรหันมา
เลี้ยงกุ้งทะเลกันเป็นจํานวนมาก ในปี พ.ศ. 2546 อุตสาหกรรมกุ้งของไทยได้ปรับเปลี่ยนจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดํามา
เป็นการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมถึงร้อยละ 99 เหลือการเลี้ยงกุ้งกุลาดําเพียงแค่ร้อยละ 1 เท่าน้ัน เน่ืองจากกุ้งขาว
แวนนาไมได้ผ่านการพัฒนาสายพันธ์ุมาแล้วให้มีการเจริญเติบโตเร็ว ทนทานต่อสภาพแวดล้อม และให้
ผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่ากุ้งกุลาดํา ในปี พ.ศ. 2553 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล จํานวน 30,311 ฟาร์ม เน้ือที่
เพาะเลี้ยง 246,250 ไร่ มีผู้ที่เก่ียวข้องที่อยู่ในกระบวนการผลิต การตลาด และการแปรรูป รวมมากกว่า        
1 ล้านคน อุตสาหกรรมกุ้งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์กุ้งและปัจจัยการผลิตที่เก่ียวข้อง 
รวมท้ังเป็นสินค้าเกษตรท่ีส่งออกสร้างรายได้ให้แก่ประเทศปีละไม่ตํ่ากว่าแสนล้านบาท (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2554: 129-132) 

ดังน้ันการวิเคราะห์แนวโน้มและดัชนีฤดูกาลของกุ้งขาวแวนนาไม จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาวิจัยเพ่ือ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของราคากุ้งขาวแวนนาไมที่ไม่แน่นอนและเพ่ือช่วยในการวางแผนการผลิต 
กําหนดปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งเพ่ือให้รัฐบาลและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องสามารถนําผลงานวิจัยน้ีไปใช้ประโยชน์ด้านการกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาการเล้ียงกุ้งขาว
แวนนาไมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาวะเน้ือที่เพาะเลี้ยง ผลผลิต และราคาของกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย 
2. เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มของเน้ือที่เพาะเลี้ยง ผลผลิต และราคาของกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย 
3. เพ่ือวิเคราะห์ดัชนีฤดูกาลของผลผลิตและราคาของกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย 
4. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับเน้ือที่เพาะเลี้ยงและผลผลิตของกุ้งขาวแวนนาไมใน

ประเทศไทย 
5. เพ่ือพยากรณ์เน้ือที่เพาะเลี้ยง ผลผลิต และราคาของกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. เก็บรวมรวมข้อมูลเน้ือที่เพาะเล้ียง ผลผลิต และราคากุ้งขาวแวนนาไมของประเทศไทยจาก
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1.1 รวบรวมข้อมูลเน้ือที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของประเทศไทยรายปีระหว่างปี พ.ศ. 2547-2554 
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 1.2 รวบรวมข้อมูลผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมของประเทศไทยรายเดือนระหว่างปี พ.ศ. 2548-2555  
 1.3 รวบรวมข้อมูลราคากุ้งขาวแวนนาไมของประเทศไทยรายเดือนระหว่างปี พ.ศ. 2548-2555  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนที่สําคัญดังต่อไปน้ี 
  2.1 จัดเตรียมข้อมูล เน้ือที่เพาะเลี้ยง ผลผลิต และราคาของกุ้งขาวแวนนาไมที่เก็บรวบรวมจาก
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือนํามาใช้วิเคราะห์อนุกรมเวลา และการหา
ความสัมพันธ์ 
  2.2 ตรวจสอบความครบถ้วน และความสมบูรณ์ของข้อมูล เน้ือที่เพาะเลี้ยง ผลผลิต และราคาของ
กุ้งขาวแวนนาไมที่จัดเตรียมไว้มาวิเคราะห์แนวโน้ม หาดัชนีฤดูกาล วัดความสัมพันธ์ และพยากรณ์เน้ือที่
เพาะเลี้ยง ผลผลิต และราคากุ้งขาวแวนนาไม 
  2.3 วิเคราะห์แนวโน้มและค่าพยากรณ์แนวโน้ม โดยพิจารณาแนวโน้ม 4 รูปแบบได้แก่ 
   2.3.1 สมการแนวโน้มเส้นตรง (Linear Trend) 
   2.3.2 สมการแนวโน้มกําลังสอง (Quadratic Trend) 
   2.3.3 สมการแนวโน้มกําลังสาม (Cubic Trend) 
   2.3.4 สมการแนวโน้มเอ็กโปเนนเช่ียล (Exponential Trend) 
   นําผลที่ได้จากการวิเคราะห์แนวโน้มแบบต่างๆ มาหาค่าเฉล่ียของค่าร้อยละของความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Average Percentage Error หรือ MAPE) และค่าสัมประสิทธ์ิแห่งการตัดสินใจ (R2) 
  2.4 หาค่าดัชนีฤดูกาล (Seasonal Index) ของผลผลิตและราคาของกุ้งขาวแวนนาไม โดยใช้วิธี
อัตราส่วนระหว่างข้อมูลอนุกรมเวลากับค่าแนวโน้ม (Ratio to Trend Method) 
  2.5 หาความสัมพันธ์ระหว่างราคากุ้งขาวแวนนาไมกับเน้ือที่เพาะเลี้ยงและผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม 
โดยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) โดยใช้เน้ือที่เพาะเลี้ยงและผลผลิตของกุ้งขาวแวน
นาไม เป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และใช้ราคากุ้งขาวแวนนาไม เป็นตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) โดยพิจารณาจากรูปแบบความสัมพันธ์ 4 แบบ ที่มีค่า MAPE ตํ่าสุด ได้แก่ 
   2.5.1 แบบสมการเส้นตรง 
   2.5.2 แบบสมการกําลังสอง 
   2.5.3 แบบสมการกําลังสาม 
   2.5.4 แบบสมการเอ็กโปเนนเช่ียล 
  2.6 พยากรณ์ค่าแนวโน้มในอนาคต โดยใช้รูปแบบแนวโน้มที่มีค่า MAPE ตํ่าสุด 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการวิจัย 
 1.1 สภาวะเนื้อที่เพาะเลี้ยง ผลผลิต และราคาของกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยในช่วง 8 ปี 

ที่ผ่านมา  
  ประเทศไทยมีเน้ือที่เพาะเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไมรวมทั้งประเทศเฉล่ียต่อปี 231,523.94 ไร่ ผลิต

กุ้งขาวแวนนาไมได้เฉลี่ยต่อเดือน 49,677.49 ตัน และราคากุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัวต่อกิโลกรัม เฉลี่ยต่อ
กิโลกรัมเท่ากับ 139.77 บาท 

 1.2 ค่าพยากรณ์เนื้อที่เพาะเลี้ยง ผลผลิต และราคาของกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย 
   1.2.1 รูปแบบสมการแนวโน้มที่เหมาะสมของเน้ือที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย 
คือ สมการแนวโน้มกําลังสาม ซึ่งรูปแบบสมการแนวโน้มเน้ือที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของประเทศไทย



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  G 49  

เท่ากับ 141,795.1284 + 72,378 Time – 17,058.1931 Time2-1,228.4519 Time3 ค่าพยากรณ์เน้ือที่
เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของประเทศไทยที่พยากรณ์ได้จากสมการข้างต้น ปี พ.ศ. 2555-2556 เท่ากับ 3.07 
แสนไร่ และ 3.88 แสนไร่ ตามลําดับ 
   1.2.2 รูปแบบสมการแนวโน้มที่เหมาะสมของผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย คือ 
สมการแนวโน้มกําลังสาม ซึ่งรูปแบบสมการแนวโน้มผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมของประเทศไทยเท่ากับ 
31,409.3119 + 875.7097 Time – 15.4558 Time2 + 0.1064 Time3 ค่าพยากรณ์ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม
ของประเทศไทยที่พยากรณ์ได้จากสมการข้างต้น ปี พ.ศ. 2548-2555 เท่ากับ 435,818.02  514,558.74  560,287.56  
586,239.10  605,647.91  631,748.53  677,775.57 และ 756,963.56 ตัน ตามลําดับ และเมื่อนําสมการ
ข้างต้นมาพยากรณ์แนวโน้มผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมของประเทศไทยรายเดือนต่อจากปี พ.ศ. 2555 ไปอีก 5 ปี 
คือ ปี พ.ศ. 2556-2560 คูณด้วยค่าดัชนีฤดูกาลผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม พบว่า ค่าพยากรณ์ผลผลิตกุ้งขาวแวน
นาไมของประเทศไทยที่พยากรณ์ได้จากสมการข้างต้น  ปี  พ .ศ .  2556-2560 เท่ า กับ  890,228.72  
1,078,796.67  1,340,905.24  1,689,788.64 และ 2,138,681.40 ตัน ตามลําดับ โดยมีค่าพยากรณ์ผลผลิต
สูงสุดในเดือนพฤศจิกายนและตํ่าสุดเดือนมกราคม 
   1.2.3 รูปแบบสมการแนวโน้มที่เหมาะสมของราคากุ้งขาวแวนนาไมของประเทศไทย คือ สมการ
แนวโน้มกําลังสอง ซึ่งรูปแบบสมการแนวโน้มราคากุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยเท่ากับ 166.0819-1.5960 
Time + 0.0164 Time2 ค่าพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมของประเทศไทยท่ีพยากรณ์ได้จากสมการข้างต้น ปี 
พ.ศ. 2548-2555 โดยราคาเฉล่ียต่อปีเท่ากับ 156.59  142.35  132.81  127.99  127.87  132.46  141.76 
และ 155.77 บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ และเมื่อนําสมการข้างต้นมาพยากรณ์แนวโน้มราคากุ้งขาวแวนนาไม
ของประเทศไทยรายเดือนต่อจากปี พ.ศ. 2555 ไปอีก 5 ปี คือ ปี พ.ศ. 2556-2560 คูณด้วยค่าดัชนีฤดูกาล
ราคาของกุ้งขาวแวนนาไม พบว่า ค่าพยากรณ์ราคาโดยเฉลี่ยต่อปีของกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยที่
พยากรณ์ได้จากสมการข้างต้น ปี พ.ศ. 2556-2560 เท่ากับ 174.40  197.81  225.93  258.76 และ 296.30 
บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ โดยมีค่าพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยสูงสุดในเดือนธันวาคมและ
ตํ่าสุดเดือนกรกฎาคม 
 1.3 ดัชนีฤดูกาลของผลผลิตและราคาของกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย   
  ดัชนีฤดูกาลผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย รายเดือน มีค่าอยู่ระหว่าง 68.51 ถึง 131.79 
โดยท่ีดัชนีฤดูกาลผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเดือนพฤศจิกายนมีค่าสูงสุด คือ 131.79 รองลงมาคือ เดือนกันยายน 
และเดือนสิงหาคม ซึ่งมีค่าดัชนีฤดูกาลผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเท่ากับ 130.47 และ 119.47ตามลําดับ เดือนที่มี
ค่าดัชนีฤดูกาลผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมตํ่าสุด คือ เดือนมกราคม ซึ่งมีค่าดัชนีฤดูกาลผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม
เพียง 68.51 สําหรับดัชนีฤดูกาลราคากุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย รายเดือน มีค่าอยู่ระหว่าง 92.11 ถึง 
105.65 โดยที่ดัชนีฤดูกาลราคากุ้งขาวแวนนาไม เดือนกุมภาพันธ์ มีค่าสูงสุด คือ 105.65 รองลงมา คือ เดือน
มกราคม และเดือนมีนาคม ซึ่งมีค่าดัชนีฤดูกาลราคากุ้งขาวแวนนาไมเท่ากับ 104.41 และ 103.63 ตามลําดับ 
เดือนที่มีค่าดัชนีฤดูกาลราคากุ้งขาวแวนนาไมต่ําสุด คือ เดือนกรกฎาคม ซึ่งมีค่าดัชนีฤดูกาลราคากุ้งขาวแวน
นาไมเพียง 92.11  
  



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  G 50  

 1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับเนื้อที่เพาะเลี้ยงและผลผลิตของกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย 
   1.4.1 รูปแบบสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากุ้งขาวแวนนาไมกับเน้ือที่เพาะเลี้ยงกุ้ง
ขาวในประเทศไทยที่เหมาะสม คือ สมการแนวโน้มกําลังสอง ซึ่งมีรูปแบบสมการราคากุ้งขาวแวนนาไมใน
ประเทศไทย = 3,003.6733-0.0250 Area + 5.4170 x 10-8 Area2 
   1.4.2 รูปแบบสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากุ้งขาวแวนนาไมกับผลผลิตกุ้งขาวแวน
นาไมในประเทศไทยท่ีเหมาะสม คือ สมการแนวโน้มกําลังสาม ซึ่งมีรูปแบบสมการราคากุ้งขาวแวนนาไมใน
ประเทศไทย = 163.0236 + 0.0004 Product – 4.2803 x 10-8 Product2 + 4.6268 x 10-13 Product3 
ราคากุ้งขาวแวนนาไมต่อกิโลกรัมที่พยากรณ์ได้จากสมการข้างต้นใน ปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 เฉลี่ย
เท่ากับ 156.79 และ 188.67 บาทต่อกิโลกรัม 
 
 2. อภิปรายผล  
  2.1 เนื้อที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย 
    จากผลการวิจัยพบว่า ค่าพยากรณ์แนวโน้มเน้ือที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของประเทศไทย ปี 
พ.ศ. 2547-2550 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  ปี พ.ศ. 2551-2552 ค่าพยากรณ์แนวโน้มเน้ือที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ลดลงจากปี พ.ศ. 2550 ในปี พ.ศ. 2553-2554 ค่าพยากรณ์แนวโน้มเน้ือที่เพาะเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไมมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น และเมื่อนําสมการแนวโน้มกําลังสามมาพยากรณ์เน้ือที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของประเทศไทยต่อไป
อีก 2 ปี คือ ปี พ.ศ. 2555-2556 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง หากพิจารณากราฟค่าพยากรณ์แนวโน้มเน้ือที่
เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม พบว่า ลักษณะของกราฟแนวโน้มสมการกําลังสามจะมีความชันของกราฟ (Slope) 
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองเมื่อจํานวนปีที่ต้องการพยากรณ์ค่าแนวโน้มล่วงหน้าเพ่ิมมากขึ้น หากพยากรณ์แนวโน้มเน้ือ
ที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมต่อไปอีกในปีที่ 3-5 จะได้ค่าพยากรณ์แนวโน้มเน้ือที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
มากขึ้นผิดปกติ ดังน้ันสมการแนวโน้มกําลังสามจึงมีความเหมาะสมในการพยากรณ์เน้ือที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ต่อไปอีก 1-2 ปี เท่าน้ัน ถ้าต้องการพยากรณ์แนวโน้มเน้ือที่เพาะเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไมในระยะเวลา 3-5 ปี 
ข้างหน้า จึงต้องมีการนําสมการเส้นตรงมาพยากรณ์แนวโน้มเน้ือที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมต่อไป 
  2.2 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย 
    จากผลการวิจัยพบว่า ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยโดยรวมเป็นรายปีมีค่าพยากรณ์
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่เมื่อพิจารณาค่าพยากรณ์แนวโน้มผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยเป็น
รายเดือน พบว่า เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม และธันวาคมของทุกปี มีค่าพยากรณ์แนวโน้ม
ลดลง โดยค่าพยากรณ์แนวโน้มผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยจะเพ่ิมขึ้นในเดือนถัดไปของเดือนดังกล่าว 
ได้แก่ กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ยกเว้นค่าพยากรณ์แนวโน้มผลผลิตกุ้งในเดือนธันวาคม
ไปยังเดือนมกราคมของปีถัดไปจะมีค่าพยากรณ์แนวโน้มลดลงติดต่อกัน 2 เดือน อาจเน่ืองมาจากหลายปัจจัย 
เช่น สภาพอากาศในการเล้ียงกุ้งมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและการเกิดโรคระบาดในกุ้งส่งผลให้อัตราการ
รอดของกุ้งตํ่าลง ทําให้ผลผลิตกุ้งในรอบถัดไปที่จําหน่ายออกสู่ตลาดจึงมีปริมาณลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ เสกศักด์ิ ดวงมณี และรวิพิมพ์ ฉวีสุข (2552: 177) เรื่อง การพยากรณ์ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม
ด้วยเทคนิคความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมมาก
ที่สุด คือ อุณหภูมิอากาศเฉล่ีย 1 เดือนก่อนการเก็บเก่ียว และปริมาณผลผลิต 1 เดือนก่อนการเก็บเก่ียว ดังน้ัน
เกษตรกรควรให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าว รวมทั้งการเลือกใช้สมการแนวโน้มกําลัง
สามโดยมีค่า MAPE ตํ่าสุด และค่า R2 สูงสุด ในการพยากรณ์แนวโน้มผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย
รายเดือน ทําให้ค่าพยากรณ์ที่ได้มีค่าเฉล่ียร้อยละของความคลาดเคลื่อนจากค่าจริงน้อยที่สุด และสอดคล้องกับ
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ผลงานวิจัยของสมหญิง โชติศักด์ิ และรวิพิมพ์  ฉวีสุข (2551: 654) เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพ่ือ
การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดํา กล่าวไว้ว่า ผลการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตกุ้งขาว
แวนนาไมและกุ้งกุลาดําในการพยากรณ์ระยะสั้นล่วงหน้า 1 เดือน และระยะยาวล่วงหน้า 1 ปี ให้ค่าพยากรณ์
ที่มีความถูกต้องสูงกว่าการพยากรณ์ล่วงหน้า 1 ปี  
  2.3 ราคากุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย 
     จากการวิจัยพบว่า ราคากุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยเฉล่ียรายปีมีค่าพยากรณ์แนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่เมื่อพิจารณาค่าพยากรณ์แนวโน้มราคากุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยเป็นรายเดือน 
พบว่า ราคากุ้งขาวแวนนาไมรายเดือนของทุกปีจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 5 เดือนติดต่อกัน คือ ต้ังแต่เดือนสิงหาคม
ถึงเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ คธาฤทธ์ิ  สิทธิกูล (2540: 175-177) เรื่อง 
การศึกษาพฤติกรรมราคาและการพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญกรณีศึกษา : ข้าว ยางพารา มัน
สําปะหลัง ข้าวโพด กุ้งกุลาดํา กล่าวไว้ว่า ราคากุ้งกุลาดําที่เกษตรกรได้รับและที่โรงงานแปรรูปจะมีลักษณะ
การเคลื่อนไหวแบบฤดูกาลท่ีกินเวลาเพียง 5 เดือนเท่าน้ัน และมีค่าพยากรณ์แนวโน้มราคากุ้งขาวแวนนาไม
เพ่ิมขึ้นในช่วง 3 เดือน ได้แก่ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ซี่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สวันญา 
เสนารัตน์ (2547: 59-61) เรื่อง การพยากรณ์ราคากุ้งกุลาดําโดยวิธีอารีมา กล่าวว่า ค่าพยากรณ์ราคาของกุ้ง
กุลาดํา ขนาด 15-30 ตัวต่อกิโลกรัม ที่เกษตรกรขายได้ภายในประเทศไทย คือ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และ
ธันวาคม ปี พ.ศ. 2546 เท่ากับ 273.12  277.52 และ 280.43 บาทต่อกิโลกรัม และค่าพยากรณ์ราคากุ้ง
กุลาดํา ขนาด 31-40 ตัวต่อกิโลกรัม ที่เกษตรกรขายได้ภายในประเทศไทย คือ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และ
ธันวาคม ปี พ.ศ. 2546 เท่ากับ 224.66  225.78  227.76 บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ รวมทั้งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ณัฏฐวดี นิสัยมั่น (2554: 18) เรื่อง การพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมด้วยวิธีการของบอกซ์-
เจนกินส์ กล่าวว่า ค่าพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัม ล่วงหน้า 5 เดือน คือ ต้ังแต่
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 มีดังน้ี เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2554 
เท่ากับ 160.86 และ 160.98 บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม พ.ศ. 2555 
เท่ากับ 161.08  161.17 และ 161.25 บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งมีค่าพยากรณ์แนวโน้มราคากุ้งขาวแวน
นาไมรายเดือนเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับผลงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ค่าพยากรณ์แนวโน้มราคากุ้งขาวแวนนาไม
ขนาด 50 ตัวต่อกิโลกรัม ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 กับ ได้ค่าพยากรณ์
ราคากุ้งขาวแวนนาไมเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2554 เท่ากับ 146.27 และ 147.40 บาทต่อ
กิโลกรัม ตามลําดับ เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม พ.ศ. 2555 เท่ากับ 148.57  149.77 และ 151.00 
บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ  
  2.4 ดัชนีฤดูกาลของผลผลิตและราคากุ้งขาวแวนนาไมของประเทศไทย     
   จากการวิจัยพบว่า ดัชนีฤดูกาลของผลผลิตมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 
พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วราห์ เทพาหุดี และคณะ (2550: 502) 
เรื่อง การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งก้ามกรามอย่างย่ังยืน ( ปีที่ 3) : 
โครงการวิจัยที่ 2.2.3 แนวทางการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมต้นทุนตํ่า กล่าวว่า การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมระยะเวลา 
121 วัน กุ้งมีนํ้าหนักเฉล่ีย 21.1+1.52 กรัม หรือขนาดประมาณ 44-51 ตัวต่อกิโลกรัม และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ พรลภัส บุญมี เรื่อง ผลของฤดูกาลต่อการเกิดโรคและผลผลิตของการเลี้ยงกุ้งกุลาดําในฟาร์ม
ขนาดเล็กในพ้ืนที่ต่างกัน กล่าวว่า ฤดูกาลท่ีเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดําในเขตพ้ืนที่ความเค็มตํ่าปกติ 
คือ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม เพ่ือหลีกเลี่ยงโรคดวงขาว และในเขตพ้ืนที่ความเค็มตํ่า คือ เดือนตุลาคม ถึง 
เมษายน เพ่ือหลีกเลี่ยงโรคหัวเหลือง ฤดูกาลท่ีไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งคือ ฤดูหนาว เน่ืองจากกุ้งเป็นโรคได้



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  G 52  

ง่ายและอัตราการรอดชีวิตตํ่าลง สาเหตุที่ดัชนีฤดูกาลเดือนพฤศจิกายนมีค่าสูงที่สุด เน่ืองจากเป็นผลผลิตกุ้ง
รอบสุดท้ายก่อนที่เกษตรกรจะลดปริมาณการเล้ียงกุ้งลงและทยอยพักบ่อเลี้ยงกุ้งเพ่ือรอให้ผ่านพ้นฤดูหนาวไป 
ส่งผลให้ค่าดัชนีฤดูกาลของผลผลิตเดือนธันวาคมและมกราคมมีค่าลดลง ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ พรเลิศ 
จันทร์รัชชกูล (2546: 16) เรื่อง การวางแผนการเลี้ยงกุ้งในภาวะวิกฤตราคา กล่าวว่า การระบาดของโรคกุ้ง
กุลาดําจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องอัตราการติดเช้ือของลูกกุ้งในช่วงเวลาต่างๆ และฤดูกาลท่ีมีอุณหภูมิหรือ
สภาพอากาศแปรปรวน โดยท่ัวไปพบว่า โรคดวงขาวมีความรุนแรงมากในระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง มกราคม
ของทุกปี ดังน้ันการวางแผนที่จะปล่อยกุ้งลงเลี้ยงในบ่อควรเริ่มปล่อยกุ้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม และ
จับกุ้งขายก่อนเดือนมิถุนายนเพ่ือเตรียมที่จะปล่อยกุ้งอีกครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยสามารถจับกุ้งขายใน
รอบที่สองประมาณเดือนตุลาคมไม่เกินเดือนพฤศจิกายน ก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึง ดัชนีฤดูกาลของราคากุ้งขาว
แวนนาไมของประเทศไทย จากการวิจัยพบว่า ดัชนีฤดูกาลของราคามีค่าสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งสอดคล้อง
ปริมาณผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมที่ออกสู่ท้องตลาดในช่วงเดือนดังกล่าวน้อย แต่ความต้องการของผู้บริโภคมาก 
ทําให้ราคากุ้งขาวแวนนาไมสูงขึ้น 
  2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับเนื้อที่เพาะเลี้ยงและผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย 
    2.5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับเน้ือที่เพาะเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยจาก
ผลการวิจัยพบว่า สมการกําลังสองมีความเหมาะสมท่ีสุดในการหาความสัมพันธ์ระหว่างราคากับเน้ือที่
เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมและเมื่อค่าพยากรณ์เน้ือที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายปีของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นมี
ผลทําให้ราคากุ้งขาวแวนนาไมเพ่ิมขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อเน้ือที่ในการเพาะเลี้ยงกุ้งเพ่ิมขึ้น ปริมาณผลผลิตที่
ออกสู่ตลาดก็จะเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ราคากุ้งขาวแวนนาไมลดลงตามทฤษฎีอุปสงค์ คือ ราคาสินค้า
เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณสินค้า แต่จากสมการดังกล่าวไม่เป็นไปตามทฤษฎีอุปสงค์อาจ
เน่ืองมาจากเกษตรกรมีการขยายเน้ือที่เพาะเลี้ยงกุ้งมากขึ้นเพ่ือตอบสนองราคากุ้งที่สูงขึ้นจากปัญหาโรคกุ้ง ซึ่ง
เป็นไปตามทฤษฎีของอุปทาน คือ ปริมาณขายสินค้าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับราคาสินค้า แต่อัตรา
การรอดชีวิตของกุ้งลดลง ปริมาณผลผลิตกุ้งต่อไร่ลดลง จึงทําให้เน้ือที่เพาะเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไมเพิ่มขึ้นแต่
ปริมาณผลผลิตกุ้งลดลง ส่งผลให้ราคากุ้งขาวแวนนาไมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
    2.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับเน้ือที่เพาะเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยจาก
ผลการวิจัยพบว่า สมการกําลังสามมีความเหมาะสมที่สุดในการหาความสัมพันธ์ระหว่างราคากับผลผลิตกุ้งขาว
แวนนาไมและเมื่อค่าพยากรณ์ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมรายเดือนของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นมีผลทําให้ราคากุ้งขาว
แวนนาไมบางเดือนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ซึ่งตามทฤษฎีอุปสงค์แล้วราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม
กับปริมาณสินค้า ถ้าราคาสินค้าสูงขึ้น ผู้ขายจะผลิตสินค้ามาขายมากขึ้น สาเหตุที่ราคากุ้งขาวแวนนาไมบาง
เดือนเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับปริมาณผลผลิตอาจเน่ืองมาจากผู้ประกอบการมีการซื้อกุ้งขาวแวนนาไมใน
ราคาถูกเก็บไว้ในห้องเย็นเป็นจํานวนมาก เมื่อถึงฤดูกาลท่ีผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมออกสู่ตลาดมีปริมาณน้อย 
ผู้ประกอบการจะลดปริมาณการซื้อผลผลิตกุ้งลง และทยอยนํากุ้งขาวแวนนาไมที่เก็บไว้ในห้องเย็นออกมาผลิต
และ/หรือจําหน่าย ทําให้ผลผลิตกุ้งที่ลดลงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาที่ซื้อขายเท่าใดนัก และอีก
สาเหตุหน่ึงที่อาจเน่ืองมาจากผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเพ่ิมขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีมี
เพ่ิมมากขึ้นกว่าปริมาณผลผลิตส่งผลให้ราคามีการปรับสูงขึ้น ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลต่างๆ 
เน่ืองจากความต้องการของผู้บริโภคมากกว่าปริมาณผลผลิตกุ้งที่ผลิตได้ 
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  2.6 การเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยระหว่างวิธี ค่าแนวโน้ม 
(T) × ค่าดัชนีฤดูกาล (S) กับวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างราคากับเนื้อที่เพาะเลี้ยง และราคากับผลผลิต
กุ้งขาวแวนนาไม 
    จากผลการวิจัยพบว่า ค่าพยากรณ์ราคาโดยใช้ T × S มีความถูกต้องและน่าเช่ือถือได้มากกว่า
อีก 2 วิธี เน่ืองจากปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อราคากุ้งขาวแวนนาไมไม่ได้มีเฉพาะเนื้อที่เพาะเล้ียงและ
ผลผลิตเท่าน้ัน ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ต้นทุนการผลิตและการขนส่ง
กุ้งขาวแวนนาไม อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา แต่การพยากรณ์ราคาจาก T × S ได้รวมค่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นไว้
ทั้งหมดแล้ว นอกจากน้ียังได้มีการปรับค่าราคาด้วยค่าดัชนีฤดูกาล ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ราคากุ้งขาวแวน
นาไมต่อกิโลกรัมในแต่ละเดือนแตกต่างกัน 
 
สรุป 
 สภาวะเน้ือที่เพาะเลี้ยง ผลผลิต และราคาของกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยในช่วงประมาณ 8 ปี    
ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีเน้ือที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรวมท้ังประเทศเฉล่ียต่อปี 231,523.94 ไร่ ผลิตกุ้งขาว
แวนนาไมได้เฉลี่ยต่อเดือน 49,677.49 ตัน และราคากุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัวต่อกิโลกรัม เฉลี่ยต่อ
กิโลกรัมเท่ากับ 139.77 บาท รูปแบบสมการที่เหมาะสมในการพยากรณ์แนวโน้มเน้ือที่เพาะเลี้ยงและผลผลิต
กุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย คือ สมการกําลังสาม และรูปแบบสมการที่เหมาะสมในการพยากรณ์แนวโน้ม
ราคากุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย คือ สมการกําลังสอง เมื่อนําข้อมูลผลผลิตและราคากุ้งขาวแวนนาไมราย
เดือนของประเทศไทยมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีฤดูกาลของผลผลิตและราคากุ้งขาวแวนนาไมรายเดือนในประเทศ
ไทย พบว่า ดัชนีฤดูกาลของผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยมีค่าอยู่ระหว่าง 68.51 ถึง 131.79 โดยท่ี
ดัชนีฤดูกาลของผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม มีค่าสูงสุดเดือนพฤศจิกายนเท่ากับ 131.79 และมีค่าตํ่าสุดเดือน
มกราคมเท่ากับ 68.51 ค่าดัชนีฤดูกาลของราคากุ้งขาวแวนนาไมรายเดือนในประเทศไทยมีค่าอยู่ระหว่าง 
92.11 ถึง 105.65 โดยที่ดัชนีฤดูกาลของราคากุ้งขาวแวนนาไมมีค่าสูงสุดเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับ 105.65 และ
มีค่าตํ่าสุดเดือนกรกฎาคมเท่ากับ 92.11 การพยากรณ์ผลผลิตและราคากุ้งขาวแวนนาไมของประเทศไทยใน
อนาคตโดยนําค่าแนวโน้ม (T) คูณกับค่าดัชนีฤดูกาล (S) พบว่า ค่าพยากรณ์ผลผลิตและราคากุ้งขาวแวนนาไม
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2560 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี ผลรวมของค่าพยากรณ์
ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมในแต่ละปีเท่ากับ 890,228.72  1,078,796.67  1,340,905.24  1,689,788.64 และ 
2,138,681.40 ตัน ตามลําดับ ซึ่งมีปริมาณผลผลิตสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนและตํ่าสุดเดือนมกราคม ค่าเฉล่ีย
ของค่าพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมในแต่ละปีเท่ากับ 174.40  197.81  225.93  258.76 และ 296.30 
บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีค่าพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยสูงสุดในเดือนธันวาคมและตํ่าสุดเดือน
กรกฎาคม การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างราคากับเน้ือที่เพาะเล้ียงและผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมใน
ประเทศไทย พบว่า รูปแบบสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับเน้ือที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมใน
ประเทศไทยที่เหมาะสม คือ สมการกําลังสอง และรูปแบบสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับผลผลิตกุ้ง
ขาวแวนนาไมในประเทศไทยที่เหมาะสม คือ สมการกําลังสาม 
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บทคัดย่อ   
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การจัดการการ
ผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต และปัญหาในการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรในอําเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ ปีการผลิต 2555/56 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 98 ราย ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้จําแนกเกษตรกร
เป็น 2 กลุ่มตามระดับการจัดการการผลิตสูงและตํ่าจํานวน 24 และ 74 ราย  
 ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 47.85 ปี จบการศึกษาช้ันประถมศึกษา 
ประสบการณ์ในการปลูกมันสําปะหลังเฉล่ีย 15.87 ปี พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 25.09 ไร่ เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มมีการผลิต
ที่แตกต่างกันในด้านการเลือกใช้พันธ์ุ การให้น้ํา และการใส่ปุ๋ย ต้นทุนการผลิตและกําไรเฉล่ียของเกษตรกรที่มี
การจัดการการผลิตสูงเท่ากับ 8,126.67 และ 3,509.79 บาทต่อไร่ หรือเท่ากับ 1.66 และ 0.72 บาทต่อ
กิโลกรัม ส่วนเกษตรกรที่มีการจัดการการผลิตตํ่าเท่ากับ 6,068.65 และ 1,960.76 บาทต่อไร่ หรือเท่ากับ 
1.78 และ 0.58 บาทต่อกิโลกรัม ปัญหาสําคัญในการผลิต คือ ปุ๋ยราคาสูง ราคาผลผลิตตํ่า และการหัก
สิ่งเจือปน   
 
 คําสําคญั   การจัดการการผลิต มันสําปะหลัง ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต จังหวัดชัยภูมิ 
 
Abstract  

The objectives of the research were to study the socio-economic status of cassava 
farmers in Thepsathit District, Chaiyaphum Province for the crop year 2012/13, their cassava 
production process, cassava production management, the costs and returns of the cassava 
production, and cassava production problems. A sample size was 98 farmers. In analyzing 
the data, farmers were divided into 2 groups: high and low production management level. 
There were 24 and 74 farmers in the first and latter groups, respectively. 
 The results showed that for both groups of farmers, most were male, mean age 
47.85 years, with primary level education, and 15.87 years experience in cassava production.  
Average planted area was 25.09 rai (4.01 hectares).The production process of the 2 groups 
differed in variety selection, irrigation, and fertilizer usage. The mean costs of production for 
the first group of farmers were 8,126.67 baht/1,600 m2 or 1.66 baht/kg., and mean profit was 
3,509.79 baht/1,600 m2 or 0.72 baht/kg. The mean costs of production for the latter group of 
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farmers were 6,068.65 baht/1,600 m2 or 1.78 baht/kg., and mean profit was 1,960.76 
baht/1,600 m2 or 0.58 baht/kg.  Major production problems were the high price of fertilizer, 
low price of the product, and the deduction of impurities.  
 
 Keywords: Production management, Cassava, Costs and returns of production, 
Chaiyaphum Province 
 
บทนํา 

มันสําปะหลัง (Manihot esculenta) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยเน่ืองจากเป็นพืช    
ที่ปลูกง่าย มีความทนต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง สามารถปลูกได้ในพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า สามารถ
เก็บเก่ียวได้ตลอดปี ผลผลิตมันสําปะหลังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ทั้งอาหารและพลังงาน
ทดแทน ในปี 2555 ประเทศไทยส่งออกสินค้าจากมันสําปะหลังรวมทั้งสิ้น จํานวน 6.96 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 
65,193.93 ล้านบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2556) 
         จากรายงานการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี 2555/56 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร      
พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังของประเทศไทยมีจํานวน 7.35 ล้านไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 3.5 ตันต่อไร่ (กรมส่งเสริม
การเกษตร 2556) ซึ่งมันสําปะหลังที่ปลูกในประเทศไทยสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย 6.5-8.6 ตันต่อไร่          
หากเกษตรกรปลูกในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เน่ืองจากมี
การปลูกในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย มีความเหมาะสมของพ้ืนที่ต่างกัน จึงจําเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตด้วยเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม (กรมวิชาการเกษตร 2550)  
 การศึกษาการจัดการการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จึงเป็น
การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการจัดการการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ เพ่ือสามารถนํามาใช้เป็น
ข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังทั้งของเกษตรกรและหน่วยงานองค์การที่เก่ียวข้องในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพคุ้มค่าต่อการลงทุน เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการใช้ทรัพยากร นําไปสู่การประกอบอาชีพของเกษตรกรอย่างย่ังยืน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกร 
3. เพ่ือวิเคราะห์การจัดการการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกร  
4. เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกร  
5. เพ่ือศึกษาปัญหาในการผลติมันสําปะหลังของเกษตรกร 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจัย คือ เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังในอําเภอ   
เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (มันสําปะหลัง) ปีการผลิต 
2555/56 จํานวน 5,697 ราย กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางแสดงจํานวนตัวอย่างของยามาเน่  
ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนร้อยละ 10 ได้จํานวนตัวอย่างเกษตรกร 98 ราย      
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(สรชัย พิศาลบุตร 2552 : 9-24) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) โดยการ 
จับสลากรายช่ือเกษตรกรจากทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก คือ มันสําปะหลังปีการผลิต 2555/56  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สภาพพ้ืนฐาน
ทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ตอนท่ี 2 กระบวนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตมันสําปะหลังของ
เกษตรกร ตอนที่ 3 การจัดการการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกร ตอนที่ 4 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์การเกษตรและผลตอบแทนในการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกร และตอนท่ี 5 ปัญหาในการผลิต 
มันสําปะหลังของเกษตรกร  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จ โดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบ t (t – test) เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิต
มันสําปะหลังของเกษตรกร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีระดับการจัดการการผลิตสูงและกลุ่มที่มีระดับการจัดการการ
ผลิตตํ่า 

การจัดการการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกร ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การนํา 
และการควบคุม โดยแบ่งระดับการปฏิบัติในแต่ละด้านเป็นประเด็นย่อยต่างๆ มี 3 ระดับ คือ 
     2 = การปฏิบัติเป็นประจํา   1 = การปฏิบัติเป็นบางคร้ัง   0 = ไม่ปฏิบัติ  
    ส่วนการแปลความหมายระดับการปฏิบัติในการจัดการการผลิตของเกษตรกรใช้วิธีนําค่าเฉลี่ยในแต่
ละประเด็นมาเทียบกับเกณฑ์ดังน้ี 
    คะแนนเฉล่ีย  1.34 – 2.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติในการจัดการการผลติระดับมาก 
            0.67 – 1.33  หมายถึง  มีการปฏิบัติในการจัดการการผลติระดับปานกลาง   

       0 – 0.66      หมายถึง  มีการปฏิบัติในการจัดการการผลติระดับน้อย  
   ในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เกษตรกรที่มีการปฏิบัติในการจัดการการผลิตระดับน้อยมีจํานวนน้อย 

จึงได้จําแนกเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้เกษตรกรที่มีการปฏิบัติในการจัดการการผลิตระดับน้อยและ
ระดับปานกลางอยู่ในกลุ่มเดียวกัน กล่าวคือ 

                     คะแนนเฉลีย่     ความหมาย 
  กลุม่ที่ 1  1.34 – 2.00   มีระดับการจัดการการผลิตสงู 
  กลุม่ที่ 2   0.00 – 1.33   มีระดับการจัดการการผลิตตํ่า 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
  เกษตรกรท้ัง 2 กลุ่ม มีสภาพสังคมและเศรษฐกิจคล้ายคลึงกัน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย       
อายุระหว่าง 44-53 ปี โดยอายุเฉลี่ย 47.85 ปี การศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษา มีประสบการณ์การปลูก
มันสําปะหลังระหว่าง 10-20 ปี เฉลี่ย 15.87 ปี สมาชิกครัวเรือนระหว่าง 3-4 คน เป็นแรงงานภาคการเกษตร
จํานวนระหว่าง 1-2 คน ซึ่งเกษตรกรมีพ้ืนที่การเกษตรเฉลี่ย 41.60 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังเฉล่ีย 
25.09 ไร่ และส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ถือครองของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 91.84  

2. กระบวนการผลิตมันสาํปะหลังของเกษตรกร 
 2.1 การเตรียมพันธ์ุ พบว่า เกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตสูงเลือกใช้มันสําปะหลังพันธ์ุ
ระยอง 72 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.83 เกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตตํ่าเลือกใช้มันสําปะหลังพันธ์ุ
เกษตรศาสตร์ 50 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.78 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ท่อนพันธ์ุอายุระหว่าง 8-12 
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เดือน ความยาวท่อนพันธ์ุ 20-25 เซนติเมตร เกษตรกรท่ีมีการแช่ท่อนพันธ์ุก่อนปลูก คิดเป็นร้อยละ 20.00 
สารที่ใช้แช่ท่อนพันธ์ุ ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโต นํ้าหมักชีวภาพและสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช 
  เกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตสูง มีปริมาณผลผลิตอยู่ระหว่าง 4-10 ตันต่อไร่ ผลผลิต
เฉลี่ย 4.90 ตันต่อไร่ และเกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตตํ่า มีปริมาณผลผลิตอยู่ระหว่าง 2.06-4.67 
ตันต่อไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 3.41 ตันต่อไร่ สอดคล้องกับ วลัยพร ศะศิประภา และคณะ (2553) ศึกษาความ
เหมาะสมของพันธ์ุและช่วงปลูกมันสําปะหลัง อายุเก็บเก่ียว 12 เดือน ภายใต้สมมติฐานไม่พิจารณาเรื่องปุ๋ย 
พบว่า มันสําปะหลังพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 สามารถปรับตัวได้ดีมีเสถียรภาพแต่ผลผลิตไม่สูงมาก ส่วนพันธ์ุ
ระยอง 72 ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อาจเป็นเหตุผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่จึงเลือกปลูก 
มันสําปะหลังพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 เน่ืองจากปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ทําให้ง่ายต่อการดูแลรักษา  
 จากคําแนะนําของกรมส่งเสริมการเกษตร (2554ก) มันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 72 เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ผลผลิตสูง ถึงแม้จะมีเปอร์เซ็นต์แป้งตํ่ากว่าพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 
50 แต่เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่จําหน่ายผลผลิตในแหล่งรับซื้อที่มีการหักสิ่งเจือปนในอัตราร้อยละ 10 ต่อ
กิโลกรัม สําหรับมันสําปะหลังหัวสดทุกพันธ์ุ จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาผลผลิต  
 2.2 การเตรียมดินและการปลูก พบว่า เกษตรกรมีการเตรียมดินและการปลูกคล้ายคลึงกัน โดย
เกษตรกรมีการไถระเบิดดินดาน คิดเป็นร้อยละ 12.22 มีการไถดะคิดเป็นร้อยละ 93.88 มีการไถแปร คิดเป็น
ร้อยละ 60.20 และมีการยกร่องปลูกทุกราย มีการใส่ปุ๋ยระหว่างการเตรียมดิน คิดเป็นร้อยละ 72.44 
 ในด้านการปลูก เกษตรกรเลือกปลูกมันสําปะหลังระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน หรือ
ช่วงต้นฤดูฝน มีการใช้ปริมาณท่อนพันธ์ุต่อไร่ มากกว่า 2,500 ท่อน และ 1,600-2,500 ท่อน คิดเป็นร้อยละ 
54.08 และ 45.92 ตามลําดับ 

การใช้ท่อนพันธ์ุมากกว่า 2,500 ท่อน เป็นระยะปลูกที่ค่อนข้างถี่ แต่เมื่อพิจารณาจากสภาพพ้ืนที่
ปลูกซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินร่วนทราย พ้ืนที่ลาดชัน การใช้ระยะปลูกถี่จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพราะ 
มันสําปะหลังจะเจริญเติบโตคลุมพ้ืนที่ได้เร็ว ลดปัญหาวัชพืช ลดการสูญเสียดิน ช่วยอนุรักษ์ดิน การปลูกระยะ
ถี่จะทําให้จํานวนผลผลิตหัวมันสําปะหลังต่อไร่เพ่ิมมากขึ้น แต่หัวมันสําปะหลังจะมีขนาดเล็กลง (กรมวิชาการ
เกษตร 2551) จากการศึกษาระดับการจัดการการผลิต ประเด็นการนํา ด้านการศึกษาทดลองรูปแบบวิธีการ
ผลิตมันสําปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเองของเกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตสูงและเกษตรกรท่ี
มีระดับการจัดการการผลิตตํ่า ซึ่งอยู่ในระดับมากและปานกลาง ตามลําดับ ประกอบกับเกษตรกรมี
ประสบการณ์ในการปลูกมันสําปะหลังไม่ตํ่ากว่า 15 ปี แสดงว่าเกษตรกรได้มีการทดลองรูปแบบการปลูก    
มันสําปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง ส่วนหน่ึงจึงมีการใช้ระยะปลูกที่ค่อนข้างถี่ จึงทําให้มีการใช้
ปริมาณท่อนพันธ์ุจํานวนมาก 
 2.3 การปฏิบัติดูแลรักษา  
   2.3.1 การให้นํ้า พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกมันสําปะหลังโดยอาศัยนํ้าฝนเป็นหลักจึงไม่มี
การให้นํ้า ส่วนเกษตรกรที่มีการให้นํ้ามันสําปะหลังอยู่ในระดับการจัดการการผลิตสูงคิดเป็นร้อยละ 2.04      
มีผลผลิตเฉลี่ย 10 ตันต่อไร่ ซึ่งเป็นปริมาณผลผลิตเฉลี่ยที่สูงที่สุด สอดคล้องกับกรมวิชาการเกษตร (2550)    
ที่ทดสอบการให้นํ้าแบบสปริงเกอร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จํานวน 3 ครั้ง มันสําปะหลังให้ผลผลิต
หัวสด 10.60 ตันต่อไร่ สูงกว่าการปลูกโดยอาศัยนํ้าฝนที่ให้ผลผลิต 5.70 ตันต่อไร่ สําหรับการให้นํ้า          
มันสําปะหลัง เกษตรกรต้องมีแหล่งนํ้าและมีความชํานาญและการลงทุนสูง (กรมส่งเสริมการเกษตร 2554ข) 
เกษตรกรส่วนใหญ่จึงเลือกปฏิบัติในการปลูกมันสําปะหลังและดูแลรักษาโดยวิธีการอ่ืน 
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  2.3.2 การใส่ปุ๋ย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ 74.49        
ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรใช้มากท่ีสุด คือ มูลไก่ คิดเป็นร้อยละ 90.41 โดยเกษตรกรทุกรายมีการใส่ในระหว่าง
ขั้นตอนการเตรียมดิน เกษตรกรท่ีมีระดับการจัดการการผลิตสูงส่วนใหญ่มีการใส่ปุ๋ยคอกปีละคร้ัง อัตราการใส่
ปุ๋ยอินทรีย์เฉลี่ย 1,189.97 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตตํ่าส่วนใหญ่มีการใส่ปุ๋ยคอก 
1-2 ครั้งต่อรอบ 3 ปี โดยมีอัตราการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เฉลี่ย 359.70 กิโลกรัมต่อไร่ 
   จากรายงานจํานวนปศุสัตว์ของจังหวัดชัยภูมิ ปี 2555 มีการเลี้ยงไก่ 7,280,014 ตัว สุกร 
211,251 ตัว โค 139,954 ตัว (กรมปศุสัตว์ 2555) นอกจากมีแหล่งผลิตแล้ว มูลไก่ยังมีธาตุอาหารสูงกว่า    
ปุ๋ยคอกชนิดอ่ืนๆที่มีในท้องถิ่น โดยมูลไก่มีปริมาณธาตุอาหารหลักคิดเป็นร้อยละของน้ําหนักแห้ง ดังน้ี 
ไนโตรเจน (N) 2.42 ฟอสฟอรัส (P) 6.29 โพแทสเซียม (K) 2.11 ซึ่งมากกว่ามูลเป็ด มูลสุกร มูลโค      
(กรมการข้าว 2551?) เกษตรกรที่มีระดับการจัดการจัดการการผลิตสูง มีการใส่ปุ๋ยมูลไก่ในการผลิต          
มันสําปะหลังต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี ในปริมาณเฉล่ีย 1,189.97 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่เกษตรกรท่ีมีระดับ
การจัดการผลิตตํ่ามีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ต่อเน่ืองทุกปี และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณ 359.70 กิโลกรัมต่อไร่   
โดยจากคําแนะนําของกรมส่งเสริมการเกษตร (2554ข) เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักอย่างน้อย 2 ปีต่อครั้ง 
ในอัตรา 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร่  
  ในด้านการใส่ปุ๋ยเคมี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใส่ปุ๋ยเคมี คิดเป็นร้อยละ 89.80      
โดยส่วนใหญ่เป็นการใส่ปุ๋ยทางดิน ส่วนการใส่ปุ๋ยทางใบ คิดเป็นร้อยละ 31.63 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใส่
ปุ๋ยเคมีสูตรผสมที่มีปริมาณโพแทสเซียมสูง จํานวน 1 ครั้ง ในรอบปีการผลิต ในระยะหลังการปลูกมากกว่า 2 
เดือน โดยเกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตสูงมีอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 40.50 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกร
ที่มีระดับการจัดการการผลิตตํ่า มีการใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราเฉล่ีย 31.55 กิโลกรัมต่อไร่  
   กรมส่งเสริมการเกษตร (2554ข) แนะนําให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-16 หรือ 15-7-18 อัตรา 
100 กิโลกรัมต่อไร่ในดินทราย และอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ในดินร่วนเหนียว หลังปลูกมันสําปะหลังประมาณ 
1-2 เดือน มันสําปะหลังสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า แต่จะตอบสนองต่อปุ๋ยมาก 
เมื่อมีการใส่อย่างเหมาะสม และเกษตรกรควรใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมสม่ําเสมอเพ่ือทดแทนธาตุอาหารท่ีสูญเสีย
ไปจากการเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง ซึ่งธาตุอาหารท่ีติดไปกับผลผลิตมันสําปะหลัง 1 ตัน มีปริมาณธาตุอาหาร  
7-8 กิโลกรัมไนโตรเจน 0.5-0.6 กิโลกรัมฟอสฟอรัส 2.5-4.1 กิโลกรัมโพแทสเซียม 0.4-0.6 กิโลกรัมแคลเซียม 
0.2-0.3 กิโลกรัมแมกนีเซียม และ 0.20-0.25 กิโลกรัมกํามะถัน (ยงยุทธ โอสถสภา อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 
และชวลิต ฮงประยูร 2551)   
  2.3.3 การป้องกันกําจัดศัตรูพืช พบว่า เกษตรกรท้ัง 2 กลุ่ม มีการป้องกันกําจัดศัตรูพืช 
คล้ายคลึงกัน เกษตรกรมีการใช้สารควบคุมวัชพืช ร้อยละ 31.63 ฉีดพ่นหลังการปลูกมันสําปะหลัง 1-3 วัน 
และส่วนใหญ่มีการกําจัดวัชพืช คิดเป็นร้อยละ 98.98 จํานวน 1-2 ครั้ง ในระยะหลังปลูก 1-2 เดือน และ 3-4 
เดือน โดยใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชเกือบทุกราย มีเกษตรกรเพียงส่วนน้อยที่ใช้แรงงานคนและเคร่ืองจักร      
ร่วมปฏิบัติในการกําจัดวัชพืช คิดเป็นร้อยละ 8.16 ส่วนการป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช มีเกษตรกร  
ส่วนน้อยที่ป้องกันกําจัดโดยใช้สารเคมีฉีดพ่น คิดเป็นร้อยละ 26.53 สอดคล้องกับข้อมูลรายงานการระบาด
ของศัตรูพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิที่ไม่พบการระบาดของศัตรูมันสําปะหลัง (สํานักงานเกษตรจังหวัด
ชัยภูมิ 2556) 
 2.4 การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเก็บผลผลิต
อายุระหว่าง 8-12 เดือน และตัดเก็บท่อนพันธ์ุระหว่างการเก็บเกี่ยว ซึ่งเกษตรกรนิยมต้ังกองไว้ เพ่ือรอฝน และ
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เมื่อดินมีความช้ืน จึงทําการไถเตรียมเตรียมดินแล้วนําท่อนพันธ์ุมาปลูกต่อไป มีเกษตรกรส่วนน้อยที่จัดทํา
แปลงสํารองพันธ์ุ คิดเป็นร้อยละ 14.29 
 

3. การจัดการการผลิตมันสาํปะหลังของเกษตรกร 
3.1 การวางแผน พบว่า เกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตสูง มีระดับการปฏิบัติในการ

วางแผนที่สูงกว่าเกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตตํ่าในเกือบทุกประเด็น มีเพียงประเด็นด้านการวางแผน
ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่อยู่ในระดับเดียวกัน ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ระดับการปฏิบัติของเกษตรกรด้านการวางแผน จําแนกตามระดับการจัดการการผลิต    

ที่มา : จากการสํารวจ 
 
 3.2 การจัดองค์การ พบว่า เกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตสูง มีระดับการปฏิบัติในการ 
จัดองค์การสูงกว่าเกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตตํ่า มีเพียงประเด็นด้านการกําหนดจํานวนผู้ปฏิบัติงาน
เหมาะสมตามกระบวนการผลิตและการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนเพ่ือประโยชน์ในการ 
ผลิตมันสําปะหลังที่อยู่ในระดับเดียวกัน ดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการจัดการ 

ระดับการจัดการการผลิต 
สูง (n = 24) ตํ่า (n =74) 

x̄ S.D 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

ลําดับ x̄ S.D 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

ลําดับ 

1. การวางแผน 1.66 0.21 มาก  0.93 0.36 ปานกลาง  
  1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกฟาร์ม 1.50 0.72 มาก 6 0.97 0.66 ปานกลาง 6 
  1.2  มีการประเมินศักยภาพในการผลิตของตนเอง 1.88 0.34 มาก 2 1.19 0.66 ปานกลาง 3 
  1.3 มีการกําหนดเป้าหมายการผลิตล่วงหน้าก่อนการผลิต 1.88 0.34 มาก 2 1.07 0.60 ปานกลาง 4 
  1.4 มีการวางแผนการปลูกพืชต้ังแต่เร่ิมต้นปลูกจนถึงการจัดการ
หลังการเก็บเก่ียว 

1.96 0.20 มาก 1 1.27 0.60 ปานกลาง 2 

  1.5 มีการวางแผนการจัดหาปัจจัยการผลิตจากแหล่งต่างๆ 1.67 0.48 มาก 5 1.03 0.52 ปานกลาง 5 
  1.6 มีการวางแผนการใช้แรงงาน 1.71 0.46 มาก 4 1.07 0.66 ปานกลาง 4 
  1.7  มีการวางแผนด้านค่าใช้จ่ายในการผลิต 1.88 0.33 มาก 2 1.34 0.69 มาก 1 
  1.8  มีการประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าก่อนการผลิต 1.75 0.44 มาก 3 0.77 0.65 ปานกลาง 7 
  1.9 มีการจัดทําแผนการผลิตเป็นลายลักษณ์อักษร 0.75 0.68 ปานกลาง 7 0.20 0.52 น้อย 8 
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 ตารางท่ี 2 ระดับการปฏิบัติของเกษตรกรด้านการจัดองค์การ จําแนกตามระดับการจัดการการผลติ  

ที่มา : จากการสํารวจ  
 
 3.3 การนํา พบว่า เกษตรกรท่ีมีระดับการจัดการการผลิตสูง มีระดับการปฏิบัติในการนําสูงกว่า
เกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตตํ่าทุกประเด็น โดยมีการปฏิบัติในระดับมากส่วนเกษตรกรท่ีมีการจัดการ
การผลิตตํ่ามีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ระดับการปฏิบัติของเกษตรกรด้านการนํา จําแนกตามระดับการจัดการการผลิต  

ที่มา : จากการสํารวจ 
 
 3.4 การควบคุม พบว่า เกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตสูงและเกษตรกรที่มีระดับการ
จัดการการผลิตตํ่า มีการปฏิบัติในด้านการควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรให้ความสําคัญในด้าน
การจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ของฟาร์ม การนําข้อมูลจากการจดบันทึกมาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการ
ผลิตมันสําปะหลัง และการนําผลการบันทึกข้อมูลฟาร์มมาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพ่ือนําไปใช้ 
ในการจัดการการผลิตในรอบต่อไปในระดับปานกลางและน้อย ดังตารางที่ 4  
 

ประเด็นการจัดการ 

ระดับการจัดการการผลิต 
สูง (n = 24) ตํ่า (n =74) 

x̄ S.D 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

ลําดับ x̄ S.D 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

ลําดับ 

2. การจัดองค์การ 1.55 0.24 มาก  1.22 0.32 ปานกลาง  
2.1  มีการจัดแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน 1.62 0.49 มาก 2 1.32 0.53 ปานกลาง 2 
2.2   มีการกําหนดจํานวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมตามกระบวนการผลิต 1.79 0.41 มาก 1 1.35 0.48 มาก 1 
2.3  มีการมอบหมายหน้าที่ได้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถหรือ
ความชํานาญ 

1.54 0.51 มาก 3 1.24 0.66 ปานกลาง 4 

2.4  มีการสร้างเครือข่ายหรือความสัมพันธ์กับเกษตรกรทั่วไปหรือ
กลุ่มเกษตรกร 

1.54 0.65 มาก 3 1.27 0.60 ปานกลาง 3 

2.5  มีการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
ประโยชน์ในการผลิตมันสําปะหลัง 

1.25 0.85 ปานกลาง 4 0.79 0.58 ปานกลาง 5 

ประเด็นการจัดการ 

ระดับการจัดการการผลิต 
สูง (n = 24) ตํ่า (n =74) 

x̄ S.D 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

ลําดับ x̄ S.D 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

ลําดับ 

3. การนํา 1.63 0.25 มาก  1.06 0.27 ปานกลาง  
  3.1 มีการศึกษาหาความรู้ วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเพ่ือพัฒนา
ตนเอง 

1.75 0.44 มาก 2 1.05 0.55 ปานกลาง 4 

  3.2 มีการศึกษาทดลองรูปแบบวิธีการผลิตมันสําปะหลังท่ีเหมาะสม
กับพ้ืนที่สภาพแวดล้อมของตน 

1.83 0.38 มาก 1 0.88 0.64 ปานกลาง 6 

  3.3 มีการนําความรู้ เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังตามหลัก
วิชาการจากบุคคลหรือองค์การท่ีน่าเชื่อถือมาปฏิบัติ 

1.46 0.50 มาก 5 0.96 0.45 ปานกลาง 5 

  3.4 มีการแนะนําหรือส่ังการให้แรงงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 1.71 0.46 มาก 3 1.23 0.54 ปานกลาง 1 
  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์การผลิตมันสําปะหลังกับ
ผู้ปฏิบัติงาน หรือ แรงงาน 

1.42 0.65 มาก 6 1.07 0.60 ปานกลาง 3 

  3.6 สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ในการผลิตมันสําปะหลัง 1.49 0.51 มาก 4 1.18 0.38 ปานกลาง 2 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  G 62  

ตารางที่ 4 ระดับการปฏิบัติของเกษตรกรด้านการควบคุม จําแนกตามระดับการจัดการการผลิต  

ที่มา : จากการสํารวจ 
 

4. ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตมันสําปะหลัง 
 เกษตรกรท้ัง 2 กลุ่ม มีปริมาณผลผลิตเฉล่ียรวม 3,789.04 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาจําหน่ายเฉลี่ย 
2.36 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 6,589.95 บาท รายได้รวมเฉลี่ยต่อไร่ 8,943.09 บาท และ
กําไรเฉล่ียต่อไร่ 2,353.14 บาท  
 เกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตสูงมีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่มากกว่าเกษตรกรที่มีระดับการ
จัดการการผลิตตํ่า แต่เมื่อพิจารณาจากต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม พบว่า เกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิต
สูงมีต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 1.66 บาทต่อกิโลกรัม ตํ่ากว่าเกษตรกรที่ระดับการจัดการการผลิตตํ่า ซึ่งมีต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 1.78 บาทต่อกิโลกรัม เน่ืองจากเกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตสูงมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยสูง
กว่าเกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตตํ่า ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที ่5 ปริมาณผลผลิต ราคา ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตมันสาํปะหลังของเกษตรกรจําแนกตาม
ระดับการจัดการการผลิต 

ประเด็นการจัดการ ระดับการจัดการการผลิต 
สูง (n = 24) ตํ่า (n =74) 

x̄ S.D ระดับการ
ปฏิบัติ 

ลําดับ x̄ S.D ระดับการ
ปฏิบัติ 

ลําดับ 

4. การควบคุม 1.30 0.19 ปานกลาง  0.76 0.34 ปานกลาง  
4.1 มีการควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

1.63 0.49 มาก 3 1.26 0.50 ปานกลาง 1 

4.2 มีการควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายให้เป็นไปตามท่ี
กําหนด 

1.67 0.64 มาก 2 1.01 0.56 ปานกลาง 3 

4.3 มีการควบคุมวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีกําหนด 1.83 0.38 มาก 1 1.19 0.51 ปานกลาง 2 
4.4 มีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ของฟาร์ม 0.92 0.58 ปานกลาง 4 0.45 0.52 น้อย 4 
4.5  มีการนําข้อมูลจากการจดบันทึกมาวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนในการผลิตมันสําปะหลัง 

0.92 0.58 ปานกลาง 4 0.34 0.48 น้อย 5 

4.6 มีการนําผลการบันทึกข้อมูลฟาร์มมาวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นเพ่ือนําไปใช้ในการจัดการ
การผลิตในรอบต่อไป 

0.88 0.61 ปานกลาง 5 0.34 0.48 น้อย 5 

รายการ ระดับการจัดการการผลิต                 รวม 
(n=98) สูง (n = 24) ต่ํา (n =74) 

ปริมาณผลผลิตรวม (ก.ก./ไร่)   4,900.63 3,411.95 3,789.04 
  ปริมาณผลผลิตสูงสุด (ก.ก./ไร่)   10,000.00 4,666.67 10,000.00 
  ปริมาณผลผลิตตํ่าสุด (ก.ก./ไร่)   4,000.00 2,062.50 2,062.50 

ราคาจําหน่าย (บาท/ก.ก.) 2.37 2.35 2.36 
ต้นทุนรวม (บาท/ไร่) 8,126.67 6,068.65 6,589.95 
ต้นทุนรวม (บาท/ก.ก.) 1.66 1.78 1.74 
   ต้นทุนที่เป็นเงินสด 5,300.01 3,927.46 4,275.15 
   ต้นทุนที่ไม่เป็นเงนิสด 2,826.66 2,141.19 2,314.80 
   ต้นทุนผันแปร 6,444.09 4,598.63 5,066.10 
   ต้นทุนคงที่ 1,682.58 1,470.02 1,523.85 
รายได้รวม (บาท/ไร่) 11,636.46 8,029.41 8,943.09 
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ตารางที ่5 (ต่อ) 

ที่มา : จากการสํารวจ 
 
 ต้นทุนในการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรท่ีสูงที่สุด คือ ต้นทุนผันแปร เฉลี่ยไร่ละ 5,066.10 
บาท ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานเฉล่ียไร่ละ 2,777.86 บาท ค่าวัสดุเฉลี่ยไร่ละ 2,111.08 บาท 
โดยเฉพาะในกระบวนการเก็บเก่ียว มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไร่ละ 1,251.91 บาท และค่าใช้จ่ายด้านค่าวัสดุที่สูงที่สุด 
คือ ค่าปุ๋ยเฉลี่ยไร่ละ 1,302.94 บาท โดยเกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตสูงมีการใช้จ่ายค่าปุ๋ยเฉล่ียไร่ละ 
2,111.14 บาท สูงกว่าเกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตตํ่า ซึ่งมีการใช้จ่ายค่าปุ๋ยเฉลี่ยไร่ละ 1,027.30 บาท  
 เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อไร่ 1,523.85 บาท ของต้นทุนทั้งหมด ต้นทุนคงที่      
ที่เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายมากที่สุด คือ ค่าใช้ที่ดิน เฉลี่ยไร่ละ 1,041.08 บาท  
 ต้นทุนที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด  พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยต่อไร่  4,275.15 
บาท และมีต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดเฉลี่ยต่อไร่ 2,314.80 บาท โดยเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีต้นทุนส่วนน้ี คิดเป็น
ร้อยละ 35.13 ของต้นทุนทั้งหมด จึงทําให้มีผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสดค่อนข้างสูง โดยเกษตรกรที่ 
 มีระดับการจัดการการผลิตสูง ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าพันธ์ุที่เป็นเงินสด เนื่องจากเกษตรกรใช้ท่อนพันธ์ุมันสําปะหลัง
ของตนเองทั้งหมดและมีการจัดทําแปลงสํารองพันธ์ุ ต่างจากเกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตตํ่า ที่มีการ
ใช้ท่อนพันธ์ุของตนเองและซื้อจากภายนอก 
 เกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตสูงมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าเกษตรกรที่มีระดับการจัดการ
การผลิตตํ่า แต่ผลตอบแทนท่ีได้รับมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตตํ่าเช่นกัน         
โดยเกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตสูงมีต้นทุนและผลตอบแทนสูงกว่าเกษตรกรท่ีมีระดับการจัดการการ
ผลิตตํ่าอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (P< 0.01)  

5. ปัญหาในการผลิตมันสําปะหลงั 
จากการศึกษาปัญหาในการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีระดับ

ปัญหาในการผลิตคล้ายคลึงกัน แต่เมื่อพิจารณาจากประเด็นปัญหาต่างๆ เกษตรกรที่มีระดับการจัดการการ
ผลิตสูงมีปัญหาในการผลิตมันสําปะหลังน้อยกว่าเกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตตํ่า โดยปัญหาที่สําคัญ
ของเกษตรกร คือ ปุ๋ยราคาแพง ราคาผลผลิตตํ่า และการหักสิ่งเจือปน  

 
สรุป  
 การวิเคราะห์การจัดการการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรในอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
ด้านการวางแผน การจัดองค์การ การนํา และการควบคุมได้จําแนกเกษตรกรเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีระดับการ
จัดการการผลิตสูงและกลุ่มที่มีระดับการจัดการการผลิตตํ่า พบว่า เกษตรกรท่ีมีระดับการจัดการการผลิตสูงมี
ระดับในการปฏิบัติด้านการวางแผน การจัดองค์การ และการนําโดยเฉลี่ยสูงกว่าเกษตรกรที่มีระดับการจัดการ
การผลิตตํ่า แต่มีการปฏิบัติด้านการควบคุมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเดียวกัน โดยประเด็นการควบคุมที่เกษตรกร
ทั้ง 2 กลุ่ม ปฏิบัติน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ คือ การจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ของฟาร์ม เพ่ือนําไปวิเคราะห์ต้นทุน 

รายการ ระดับการจัดการการผลิต                 รวม 
(n=98) สูง (n = 24) ต่ํา (n =74) 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 5,192.37 3,430.78 3,876.99 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงินสด (บาท/ไร่) 6,336.45 4,101.95 4,667.94 
กําไร (บาท/ไร่) 3,509.79 1,960.76 2,353.14 
กําไร (บาท/กิโลกรัม) 0.72 0.58 0.62 
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ผลตอบแทน และปัญหาอุปสรรคในการผลิตมันสําปะหลัง เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีกระบวนการผลิตมัน
สําปะหลังคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างกันในด้านการเลือกใช้พันธ์ุ การให้นํ้า การใส่ปุ๋ย ซึ่งเกษตรกรที่มีระดับการ
จัดการการผลิตสูงส่วนใหญ่ปลูกมันสําปะหลังพันธ์ุระยอง 72 และบางรายมีการให้นํ้ามันสําปะหลัง มีการใส่ปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยเคมีเป็นประจํา และใส่ในปริมาณที่สูงกว่าเกษตรกรที่มีระดับการจัดการผลิตตํ่า ซึ่งเกษตรกรที่มี
ระดับการจัดการการผลิตสูงมีปริมาณผลผลิตและผลตอบแทนสูงกว่าเกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตตํ่า
โดยปัญหาที่สําคัญของเกษตรกร คือ ปุ๋ยราคาแพง ราคาผลผลิตตํ่า และการหักสิ่งเจือปน      
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตสูง ได้รับผลตอบแทนจากการผลิตที่สูงกว่า
เกษตรกรที่มีระดับการจัดการการผลิตตํ่าเป็นอย่างมาก จึงควรมีการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรด้านการ
จัดการการผลิต ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนํา และการควบคุม เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตมัน
สําปะหลังอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบแนวทางที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังของตนเอง ส่งเสริมการ
เรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพ สามารถประเมินสถานะทางการเงินเพ่ือกําหนดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นําไปสู่การประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างย่ังยืน 
 2. ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการร่วมกลุ่มเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตมันสําปะหลัง สร้างอํานาจ
ต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกลง และสามารถร่วมกันผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยเคมี เพ่ือใช้ในการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง และเป็นการลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร 
 3. ควรมีการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรปฏิบัติในการผลิตมันสําปะหลังอย่างเหมาะสมใน
การใช้ปัจจัยการผลิต เช่น พันธ์ุ ปุ๋ย สารเคมี สารชีวภาพ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามกระบวนการผลิต ต้ังแต่
กระบวนการเตรียมพันธ์ุ เตรียมดินและการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการ
เก็บเก่ียว  
  4. ควรมีการศึกษาแนวทาง หรือส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทําแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร จัดระบบ
ชลประทานในพ้ืนที่อย่างเหมาะสมท่ัวถึง โดยพบว่า เกษตรกรท่ีใช้ระบบนํ้าในการปลูกมันสําปะหลังในอําเภอ
เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีปริมาณผลผลิตสูงสุด คือ 10.0 ตันต่อไร่ ดังน้ัน หากมีการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือ
การเกษตรจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตมันสําปะหลังและเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ 
 5. ควรมีการศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาหรือเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายผลผลิตให้เกษตรกรมีความสะดวก
ในการเข้าถึงแหล่งรับซื้อมันสําปะหลังที่มีการกําหนดราคาตามคุณภาพสินค้า เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรผลิตมันสําปะหลังอย่างมีคุณภาพ 
   6. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตโดยการใช้
ระบบนํ้าในการปลูกมันสําปะหลังเปรียบเทียบต้นทุนผลตอบแทนระหว่างเกษตรกรท่ีมีการให้นํ้ามันสําปะหลัง
และเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังโดยอาศัยนํ้าฝนเป็นหลัก นอกจากน้ี ประเด็นที่น่าสนใจศึกษา เช่น พันธ์ุ   
มันสําปะหลังที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่หรือสภาพแวดล้อม และให้ผลตอบแทนในการผลิตมากที่สุด รวมท้ัง
การศึกษาวิจัยด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ในการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกร นํามาวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตมันสําปะหลังได้อย่างมีศักยภาพ คุ้มค่าต่อการ
ลงทุนต่อไป   
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์ในศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นผู้นําด้านยางพาราของประเทศไทย    
การวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดอ่อน จุดแข็งของประเทศไทยกับประเทศคู่แข่งการเป็นผู้นํายางพาราและข้อเสนอ
แนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการไปสู่ความเป็นผู้นํายางพาราของโลก (15 ปี) ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กัน โดยเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก เพ่ือนําข้อค้นพบมา
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การจัดสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์
เน้ือหาและวิเคราะห์ทางสถิติด้วย ค่าเฉล่ีย ค่ามัฐยฐาน และเปอร์เซนไทล์  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นผู้นําด้านยางพาราของประเทศไทย พบว่า  ปัจจัยด้านการ
ปลูก และพัฒนาพันธ์ุยางพารา ควรมุ่งเน้นการปลูกยางพาราโดยเน้นสภาพดินและระยะเวลาเป็นหลักจะทําให้
ยางพารามีคุณภาพดี  ปัจจัยด้านการผลิตและการแปรรูปยางพารา  ควรมุ่งเน้นผลผลิตออกสู่ตลาดโลกมากขึ้น 
โดยสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สร้างองค์ความรู้ให้แก่ชาวสมาชิกให้ก้าวทันเศรษฐกิจ
ไทยและเศรษฐกิจโลก ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและการจําหน่ายยางพารา  ควรมุ่งเน้นการหาตลาด
รองรับที่มีความสัมพันธ์และความสามารถในการรองรับปริมาณนํ้ายางและยางสําเร็จ  การจะส่งออกจะต้องมี
องค์ประกอบหลายอย่าง ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จะมีผลในการพัฒนาการผลิตและคุณภาพการแปร
รูป และการทํารายได้เข้าสู่ประเทศ โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุน เข้ามาร่วมลงทุนในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  
ปัจจัยด้านระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับของภาครัฐด้านยางพารา ควรมุ่งเน้นว่ากฏระเบียบที่ไม่สะดวกใน
การบริหารไปสู่การบูรณาการให้เป็นเอกภาพเพ่ือความย่ังยืน กฏระเบียบต่างๆ ไม่เอ้ืออํานวยต่อเกษตรกร และ
ปัจจัยด้านกลไกด้านการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา ควรมุ่งเน้นการประสานงานกับนักลงทุน
ขนาดใหญ่จากต่างประเทศ และกลไกในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา ได้แก่ เงินลงทุน  โรงงาน    
การจัดการการกระจายการลงทุนสู่ภูมิภาค และคนที่มีคุณภาพ 

ผลการวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ RCA ของการส่งออกยางพาราไปยังตลาดโลก
ระหว่างประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียพบว่า ทั้งสามประเทศมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
ส่งออกยางพาราไปยังตลาดญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยมีค่า RCA เฉลี่ย 33.722 อินโดนีเซีย 
27.097 และมาเลเซีย 8.471 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยศักยภาพในการส่งออกยางพาราไปยังตลาดโลกมากที่สุด  

แนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการไปสู่ความเป็นผู้นํายางพาราของโลก (15 ปี) 
พบว่า วิสัยทัศน์  พัฒนายางพาราไทยทุกระบบสู่มาตรฐานการเป็นผู้นําโลก  เป้าหมาย/เป้าประสงค์  ยกระดับ
ความสามารถของอุตสาหกรรมยางพาราในระดับต้นนํ้าจนถึงปลายน้ําให้สามารถก้าวเป็นผู้นําโลกใน 15 ปี
ข้างหน้า  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการผลิตที่มี
ศักยภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การผลิตทันสมัย  ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการส่งออกแบบบูรณาการ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การผลักดันเชิงนโยบายสู่
การเพ่ิมมูลค่า 

คําสําคญั : การพัฒนานโยบาย, ยุทธศาสตร์, ยางพาราสู่การเป็นผู้นําโลก 
 
Abstract 

This study was aimed at 1) investigating factors influencing Thailand’s leadership in 
global rubber production; 2) comparing weaknesses and strengths of Thailand and the rival 
countries in the rubber industry; and 3) examining guidelines strategizing rubber production 
capacities in becoming the world’s leading rubber producer in the next 15 years. Based on 
the mixed-method approach but with an emphasis on qualitative, this study employed 
interview, questionnaire, and focus group as a means to collect the data. The data was 
statistically analyzed through mean, median, and percentile. The findings showed that: 
 Factors with regard to planting and developing rubber tree breedings involved paying 
attention to soil quality and timing. Fine quality of the rubber clearly depended on the 
advantages of the plantation geographical setting. Factors with regard to producing and 
processing the rubber required concentration on selling at the global market, systematizing 
market networks to empower the industry, and diseminating new knowledge to the 
members in order to keep up with pace of the globalized trends. Factors with regard to 
marketing promotion and distribution of the rubber involved the focus on recruiting 
potential markets that hold buying power of rubber liquid and processed rubber. Export 
capacities require facilitative factors including marketing promotion, effective production, 
and processing quality. These factors clearly influenced investors’ decision to bring the 
invesment capital, technology, and equipment to Thailand. Factors with regard to the state’s 
regulations required review and revision of complicated and unproductive regulations that 
hindered the rubber industry at different segments including production, processing, sales& 
marketing in order to attract major overseas investors to invest on the rubber industry in 
Thailand. Investment promotion mechanisms to draw attention of overseas inverstors 
included funding aids, factory facilities, distribution system, and qualified labors. 
 Strategic guidelines to strategize Thailand rubber industry in becoming the world’s 
leading rubber producers in the next 15 years with regard to vision, goals, and strategies 
included: 1) Vision involved developing every segment of the rubber production to meet the 
global standards; 2) Goals/objectives involved upgrading performative capacity of Thailand 
rubber industry from innitial to ending segments to meet the international standards and 
advance into the world’s leading rubber producer in the next 15 years; 3) Strategies involved 
sub-strategic plans that included: 3.1) Effective production; 3.2) Innovations and new 
technologies for rubber industry; 3.3) Integrated export promotion campaigns; 3.4) Policy to 
increase the production value. 
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บทนํา 

สถาบันวิจัยยาง ได้ให้ความสําคัญของการปรับปรุงพันธ์ุยางด้วยการผสมและคัดเลือกพันธ์ุยางจากทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีวิธีการและแผนการปรับปรุงพันธ์ุยางที่เป็นมาตรฐานสากลที่ต้องใช้ระยะ
เวลานานถึง 30 ปี และนํามาคัดเลือกพันธ์ุยางที่ดีที่สุด  ตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธ์ุยาง  และจัดทําเป็น
คําแนะนําพันธ์ุยางทุก 4 ปี พันธ์ุยางแนะนําปี พ.ศ.2516 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ พันธ์ุยางผลผลิตนํ้ายางสูง  พันธ์ุ
ยางผลผลิตนํ้ายางและเน้ือไม้สูง  และพันธ์ุยางผลผลิตเน้ือไม้สูง (สถาบันวิจัยยาง,2549)  ต่อมาในปี พ.ศ. 
2521 กรมวิชาการเกษตรได้นํายางพาราไปปลูกในภาคตะวันออเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคาย  บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์  จนกระทั่งในปี พ.ศ.2545 มีพ้ืนที่ปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด  (กรมวิชาการ
เกษตร, 2544) 
 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 คณะรัฐมนตรีในสมัย พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชินวัตรได้อนุมัติโครงการปลูก
ยางพาราเพ่ิมอีก 1 ล้านไร่ แบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด) 700,000 ไร่  และภาคเหนือ (17 
จังหวัด) 300,000 ไร่ ทําให้ในปี พ.ศ.2548 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยาง 13,595,818 ไร่ กระจายอยู่ในภาคใต้ 
10,926,161 ไร่ ภาคตะวันออกรวมภาคกลาง 1,567,420 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,004,136 ไร่ และ 
ภาคเหนือ 98,101 ไร่ จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกยางมากที่สุดคือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,813,562 ไร่พ้ืนที่ปลูกยาง
ทั้งหมดของประเทศเป็นพ้ืนที่กรีดยางได้ 10,573,508 ไร่ ให้ผลผลิตยาง 2.94 ล้านตัน คิดเป็นผลผลิตเฉล่ีย 
278 กิโลกรรมต่อไร่ (สถาบันวิจัยยาง, 2555) ยางพารามีบทบาทสําคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ชาวสวนยางกว่า 1 ล้านคน พ้ืนที่ปลุกยางของประเทศ 12.36 ล้านไร่ มีสวนยางประมาณ 1,113,990 ราย 
(ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย, 2549) กล่าวได้ว่าการปลูกยางเป็นการสร้างพ้ืนที่สีเขียวหรือการ
สร้างสวนป่าเศรษฐกิจของประเทศ   ทําใ ห้สภาพแวดล้อมดีขึ้น เห็นไ ด้จากการปลูกยางในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ในพ้ืนที่ที่ปลุกยางมีปริมาณนํ้าฝนเพิ่มขึ้นจากเดิม 150-200 มิลลิเมตรต่อปี  และมีการ
กระจายของฝนดีขึ้น  ยางพาราเป็นพืชที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าปลูกพืชชนิดอ่ืนและมีอายุการให้ผลผลิตประมาณ 
20 ปี ให้ผลผลิตที่สม่ําเสมอตลอดปี  ดังน้ันเกษตรกรชาวสวนยางจึงมีงานทําทุกวัน  ถือว่าเป็นแรงงานภาค
เกษตรที่ตรึงอยู่ในพ้ืนที่อย่างมั่นคง  การเคล่ือนย้ายแรงงานไปสู่ภาคอ่ืนมีน้อย  การพัฒนาอุตสาหกรรมยางไม่
ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดย่อม จะก่อให้เกิดรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรชาวสวนยาง  ดังน้ัน
การเพ่ิมปริมาณการใช้ยางในประเทศและเพ่ิมสัดส่วนการใช้ยางธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ยางต่าง ๆ จะส่งผลให้
ประโยชน์ต่อเกษตรกรให้  มีรายได้และความม่ันคงในอาชีพการทําสวนยางมากขึ้น(นุชนารถ กังพิสดาร, 2547) 
 ดังน้ันประเทศไทยจึงจําเป็นต้องเร่งหาแนวทางในการสร้างศักยภาพการผลิตยางธรรมชาติให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูก  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลาง  และขนาดใหญ่ในประเทศให้มาก
ขึ้น  ระบบตลาดท่ีมั่นคง  มีเครือข่ายทั่วโลก  และต้องให้ความสําคัญในการบริหารจัดการนโยบาย  ทั้ง
ภาครัฐบาล  และภาคเอกชน  ให้สอดคล้องกันโดยมุ่งสู่เป้าหมายเพ่ือการเป็นผู้นํายางพาราของโลกต่อไปใน
อนาคตอีก 15 ปีข้างหน้า 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นผู้นําด้านยางพาราของประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดอ่อน จุดแข็งของประเทศไทยกับประเทศคู่แข่งการเป็นผู้นํา
ยางพารา 
 2.เสนอแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการไปสู่ความเป็นผู้นํายางพาราของโลก (15 ปี) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้แนวทางการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method design)ระหว่างการวิจัย
เชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณโดยผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก และใช้การวิจัยเชิงปริมาณ 
มาสนับสนุนข้อค้นพบเพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่สมบูรณ์ย่ิงขึ้น จึงได้กําหนดแนวทางการวิจัยดังน้ี 

1) ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 
   เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยใช้แนวทางการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และ

การวิจัยเชิงปริมาณ  ดังน้ันประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จึงแบ่งเป็น 2 ประเภทเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางการวิจัย ดังน้ี 
             การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการการสัมภาษณ์เจาะลึก  จํานวนทั้งสิ้น 14 ราย  

        การวิจัยเชิงปริมาณจะใช้แบบสอบถามเพ่ือการสัมภาษณ์ ใช้เทคนิค SWOT Analysis และใช้
เทคนิคเดลฟาย ควบคู่กันไปในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ันประชากรเป้าหมายจึงแบ่งตามลักษณะของการ
เก็บข้อมูล จํานวนทั้งสิ้น 206 ราย ดังน้ี 
               1.1) ประชากรเป้าหมายสําหรับการตอบแบบสอบถามเพ่ือการสัมภาษณ์  ได้แก่ 
                    ผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในทุกจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา ต้ังแต่ปี 2552- 2554  
จํานวน 66 จังหวัด ผู้วิจัยเจาะจงเลือกมาจังหวัดๆ ละ 2 ราย จํานวนทั้งสิ้น 132 ราย โดยใช้แบบสอบถามกับ
ผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  

     1.2) ประชากรเป้าหมายสําหรับการ SWOT Analysis   ได้แก่ ผู้บริหารของสถาบันเกษตรกรและ
ผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ผู้วิจัยเจาะจงเลือกมา จํานวนทั้งสิ้น 68 ราย   
 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เน่ืองจากการศึกษาคร้ังนี้ผู้ วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จึงแบ่งเป็น 2 ประเภท โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 
    2.1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
          ผู้วิจัยจะเลือกใช้เครื่องมือสําหรับจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
          แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง: ใช้เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เจาะลึก เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็นคําถาม 5 ประเด็น  

2.2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
      (1) แบบสอบถามใช้สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเป็น
ผู้นําโลกด้านยางพาราที่ย่ังยืนของประเทศไทย  มีทั้งแบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิด  
                   (2) แบบการวิเคราะห์ SWOT Analysis: ใช้เก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์ศักยภาพภายในและ
ภายนอกแบบ Matrix ของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งเก่ียวกับการเป็นผู้นํายางพาราโลกจากกลุ่มตัวอย่าง 
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                   (3) เทคนิคเดลฟาย: ใช้สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือทําการทดสอบแนวโน้มความ
เป็นไปได้ของยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการไปสู่ความเป็นผู้นํายางพาราของโลก (15 ปี)  ของประเทศไทย 

3) การหาคุณภาพของเครื่องมือ  
       ผู้วิจัยสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ที่เป็นตัวแปรหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัย

แนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการที่ได้ศึกษามาแล้ว เพ่ือให้มีความถูกต้องและเหมาะสมสําหรับการวิจัยในแต่ละ
ประเภทดังน้ี 
            ผู้วิจัยสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ที่เป็นตัวแปรหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัย
แนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการท่ีได้ศึกษามาแล้ว เพ่ือให้มีความถูกต้องและเหมาะสมสําหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ  เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการต่าง ๆ ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยจะนําแบบสัมภาษณ์เจาะลึก ให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
และผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาความถูกต้องความครอบคลุมเน้ือหาและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยก่อนที่จะ
นําไปใช้ 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ การหาคุณภาพของเครื่องมือ มีวิธีดําเนินการ 
ดังน้ี 
 (1) ความถูกต้องในเนื้อหา มาจากการทบทวนวรรณกรรมและประมวลรายการ/ ข้อคําถามที่
นักวิชาการต่าง ๆ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในอดีตมาสร้างเป็นตัวแปรซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
ทบทวนวรรณกรรม และประมวลรายการ/ข้อคําถาม จากวรรณกรรมต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเพ่ือ
สร้างตัวแปรการทดสอบมาตรวัดเพ่ือทดสอบความถูกต้องในเน้ือหา โดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการ
พัฒนาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 2 ราย และ
ผู้เช่ียวชาญด้านยางพารา ของส่วนราชการที่มีหน้าที่เก่ียวข้องที่มีตําแหน่งต้ังแต่ระดับ 9 ขึ้นไป จํานวน 1 ราย 
รวมทั้งสิ้น 3 ราย  ซึ่งผลพบว่ามีค่ามากกว่า .60 ทุกประเด็น 
 (2) ความเช่ือถือได้ ผู้วิจัยจะนําเครื่องมือที่ผ่านการหาค่าความสอดคล้อง(IOC) ระหว่างความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ มาหาความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือ (Reliability) ผู้วิจัยจะหาความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือโดย
การนําเคร่ืองมือที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีคุณลักษณะที่มีความคล้ายคลึง
กัน ก่อนนําไปเก็บข้อมูลซึ่งผลพบว่ามีค่าเท่ากับ .86 แสดงว่ามีความเช่ือถือได้ค่อนข้างสูง 
 
วิธีการเก็บรวมรวบข้อมูล 
 ผู้ วิจัยไ ด้ กําหนดวิ ธีการเ ก็บรวมรวบข้อมูลการวิจัย เ ชิงคุณภาพและการวิจัย เ ชิงปริมาณ                  
ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บข้อมูล ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลมาสร้าง
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ขั้นตอนที่ 2  การสัมภาษณ์เจาะลึก มีรายละเอียดในการเก็บข้อมูล ดังน้ี 
                ขั้นที่1  ผู้วิจัยทําการนัดหมายล่วงหน้ากับผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือประสานงานในการนัดหมาย
วัน เวลา  และสถานที่สัมภาษณ์  
       ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยดําเนินการสัมภาษณ์เจาะลึกด้วยตนเอง 
                ขั้นที่3 กรอบในการใช้สัมภาษณ์เจาะลึก เพ่ือให้คําถามคําตอบเป็นไปตามธรรมชาติ 
ผู้วิจัยจึงใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง เป็นการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ  และไม่กําหนดเวลา ใช้
ประเด็นคําถามที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย  5 ประเด็น  
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        ขั้นที่ 4 การบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยจะจดเฉพาะประเด็นที่เห็นว่าสําคัญเก่ียวข้องกับการตอบ
คําถามเท่าน้ัน โดยไม่มีการบันทึกเทปการสัมภาษณ์ 
        ขั้นที่ 5 การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยตรวจข้อมูลหลังการสัมภาษณ์เจาะลึก        เพ่ือ
ตรวจสอบว่าได้ข้อมูลครบถ้วนทุกประเด็นคําถามหรือไม่ ถ้าได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนในประเด็น คําถามน้ัน ๆ ผู้วิจัย
ใช้วิธีการโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม จากน้ันนําข้อมูลที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์มาทําการวิเคราะห์
เน้ือหาแบบสร้างข้อสรุป ซึ่งจะอธิบายในลําดับต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 3 การตอบแบบสอบถาม ใช้สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การเป็นผู้นําโลกด้านยางพาราท่ีย่ังยืนของประเทศไทย เพ่ือนํามาสนับสนุนข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์เจาะลึก 
มีรายละเอียดในการเก็บข้อมูลดังน้ี 
                      ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยมาตรวัดตัวแปรตามกรอบแนวความคิด
การวิจัย ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง มีทั้งแบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิด  

 ขั้นที่ 2 ให้คําแนะนําแก่ผู้ช่วยนักวิจัย เพ่ือทําหน้าที่เป็นผู้สอบถาม 
 ขั้นที่ 3 การออกงานสนามเป็นขั้นตอนของการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยนํา

แบบสอบถามเพ่ือการสัมภาษณ์ ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องและสอดคล้องของแบบสอบถาม เมื่อเก็บ

รวบรวมได้ครบแล้ว ผู้วิจัยนําข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบความถูกต้อง คัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์
ให้ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้  แล้วทําการลงรหัสข้อมูลใน Coding form เพ่ือที่จะนําไปวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งจะอธิบายในลําดับต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 4  การวิเคราะห์ SWOT Analysis: ใช้เก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์ศักยภาพภายในและ
ภายนอกแบบ Matrix ของประเทศไทยและประเทศคู่แข่ง ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค เก่ียวกับ
การเป็นผู้นํายางพาราโลก อย่างไร เพราะเหตุใด   มีรายละเอียดในการเก็บข้อมูลดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ศักยภาพภายใน 
  ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ศักยภาพภายนอก 
  ขั้นที่ 3 ทํา Matrix เพ่ือวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เพ่ือหาจุดตัดของสถานการณ์ ในการ
เตรียมจัดทําร่างยุทธศาสตร์ 
  ขั้นตอนที่ 5 ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือยกร่างเป็นยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหาร
จัดการไปสู่ความเป็นผู้นํายางพาราของโลก (15 ปี) ของประเทศไทยประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการพัฒนา  
             ขั้นตอนที่ 6  การใช้เทคนิคเดลฟาย เพ่ือทําการทดสอบแนวโน้มความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์เพ่ือ
การบริหารจัดการไปสู่ความเป็นผู้นํายางพาราของโลก (15 ปี) ของประเทศไทย    
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ปรากฏผลการวิจัย ดังน้ี 
 1.ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
 1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นผู้นําด้านยางพาราของประเทศไทย พบว่า 1)ปัจจัยด้าน
การปลูกและพัฒนาพันธ์ุย่างพารา 2) ปัจจัยด้านการผลิตและการแปรรูปยางพารา 3)ปัจจัยด้านการส่งเสริม
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การตลาดและการจําหน่ายยางยารา 4) ปัจจัยด้านระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับของภาครัฐด้านยางพารา 
และ 5) ปัจจัยด้านกลไกด้านการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา มีผลต่อการเป็นผู้นําโลกด้าน
ยางพาราที่ย่ังยืนของประเทศไทย 

1.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อนของประเทศไทยกับประเทศคู่แข่งการเป็นผู้นํา
ยางพารา พบว่า ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ RCA ของการส่งออกยางพาราไปยังตลาดโลกระหว่าง
ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียพบว่า ดัชนีความได้เปรียบ RCA > 1 หมายความว่าทั้ง 3 ประเทศมี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกยางพาราไปยังตลาดญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา โดยประเทศ
ไทยมีค่า RCA เฉลี่ย 33.722 อินโดนีเซีย 27.097 และมาเลเซีย 8.471 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยศักยภาพใน
การส่งออกยางพาราไปยังตลาดโลกมากที่สุด ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยมีการผลิตยางธรรมชาติเป็น
อันดับหน่ึงของโลกและไทยสามารถท่ีจะส่งออกยางแผ่นรมควันได้มากเป็นอันดับหน่ึง ซึ่งยางแผ่นรมควันเป็นที่
ต้องการในตลาดโลก เพราะเป็นวัตถุดิบที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากกว่ายาง
ชนิดอ่ืน 

 1.3 การวิเคราะห์ศักยภาพพบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพมากกว่าอินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมี
ปริมาณการผลิตและส่งออกมากที่สุดในโลก มากกว่าประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยปริมาณการผลิตยาง
ทั้ง 3 ประเทศรวมกันคิดเป็นร้อยละ 75 ของปริมาณการผลิตยางพาราของโลก สัดส่วนของการส่งออก
ยางพาราของไทย โดยประมาณร้อยละ 40 ของการส่งออกยางทั้งหมดของโลก ซึ่งการส่งออกของประเทศไทย
ส่วนใหญ่จะมีการส่งออกไปยังประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมผลิตยางที่สําคัญของโลก โดยมีการส่งออกยางแผ่น
รมควันมากเป็นอันดับ 1 ซึ่งเป็นที่ต้องการมากในอุตสาหกรรมยางทําให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการ
ส่งออกยางมากที่สุด  

 2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ี 

 2.1 การประเมินสภาวะแวดล้อมและกําหนดค่าคะแนนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การ
ยางพาราสู่การเป็นผู้นําโลกมีค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนักสูงสุดอยู่ระหว่างจุดแข็ง (Strength) กับ โอกาส 
(Opportunity) ซึ่งตัดกันที่ +4.23,+4.64 ตามภาพที่ 1 ดังน้ันสภาวะแวดล้อมหรือสถานการณ์ของการพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์การยางพาราสู่การเป็นผู้นําโลกในขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ ดาวรุ่ง ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบ (RCA) ที่พบว่า ประเทศไทยมีการผลิตยางธรรมชาติเป็น
อันดับหน่ึงของโลก และสามารถส่งออกยางแผ่นรมควันได้มากเป็นอันดับหน่ึง ซึ่งยางแผ่นรมควันเป็นที่ต้องการ
ในตลาดโลก เพราะเป็นวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ็ได้มากกว่ายางชนิดอ่ืน 
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ภาพท่ี 1    แสดง Matrix ทีไ่ด้จากผลการประเมินและกําหนดค่าคะแนนสภาวะแวดล้อม การพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์การยางพาราสู่การเป็นผู้นําโลก 

2.2 การจัดทําร่างยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การยางพาราสู่การเป็นผู้นําโลก  
ในขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ ดาวรุ่ง ในกรณีน้ีผู้วิจัยจึงกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
การยางพาราสู่การเป็นผู้นําโลก เป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังน้ี 1.ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการผลิตที่มีศักยภาพ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การผลิตที่ทันสมัย 3.
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการส่งออกแบบบูรณาการ และ 4.ยุทธศาสตร์การผลัดดันเชิงนโยบายสู่การเพ่ิมมูลค่า 

2.3 ศึกษาความเป็นไปได้ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การยางพาราสู่การเป็นผู้นํา
โลก เมื่อได้ร่างการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การยางพาราสู่การเป็นผู้นําโลกแล้ว เพ่ือเป็นการยืนยันความ
เป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ ผู้วิจัยได้ทําการยืนยันความเป็นไปได้โดยใช้เทคนิคเดลฟายวิจัย โดยเก็บข้อมูล 3 รอบ 
คือ การสัมภาษณ์ 1 รอบ และการตอบแบบสอบถาม 2 รอบ โดยอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดของผู้เช่ียวชาญด้าน
การจัดทํายุทธศาสตร์และมีความเช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยว พบว่า วิสัยทัศน์  พัฒนายางพาราไทยทุกระบบสู่
มาตรฐานการเป็นผู้นําโลก  เป้าหมาย/เป้าประสงค์  ยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมยางพาราในระดับ
ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้าให้      สามารถก้าวเป็นผู้นําโลกใน 15 ปีข้างหน้า  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการผลิตที่มีศักยภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การผลิตทันสมัย  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการส่งออกแบบ
บูรณาการ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การผลักดันเชิงนโยบายสู่การเพ่ิมมูลค่า มีแนวโน้มสอดคล้องกันว่า
เป็นยุทธศาตร์ภาพบวก และมีโอกาสเป็นไปได้สูง 

2.4 ข้อเสนอแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการไปสู่ความเป็นผู้นํายางพาราของ
โลก (15ปี) ดังน้ี 
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 1. รัฐบาลควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่มีคุณภาพและการขยายพ้ืนที่
เพาะปลูกที่เหมาะสม โดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2. การสนับสนุนให้นํายุทธศาสตร์ที่กําหนดขึ้นไปใช้ในด้านการพัฒนาและวิจัยเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมใหม่ที่นํามาใช้ในระบบการผลิตยางพาราให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 3. รัฐบาลควรส่งเสริมเรื่องการตลาดอย่างจริงจัง 

 4. รัฐบาลต้องส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง พัฒนาศักยภาพจากสถาบันเกษตรกรเข้าสู่
ความเป็นผู้ประกอบกิจการยางโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายและกําหนดมาตรฐานคุณภาพยางให้มี
ความเหมาะสม 

 5. การพัฒนาการปลูกและพัฒนาพันธ์ุยาง 

 
อภิปรายผล 

ไทยมีศักยภาพมากกว่าอินโดนีเซีย และมาเลเซีย  โดยมีปริมาณการผลิตและส่งออกมากท่ีสุดในโลก 
มากกว่าประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยปริมาณการผลิตยางทั้ง 3 ประเทศรวมกันคิดเป็นร้อยละ 75 
ของปริมาณการผลิตยางพาราของโลก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุนิสา สังข์ทอง และคณะ. (2555 : 
220-224). ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกยางพาราของประเทศไทย การวิจัยคร้ัง
น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกยางพาราของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งที่สําคัญของไทยได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายปีในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2552 และ
ใช้ค่าดัชนีความได้เปรียบ โดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage Index – RCA 
Index) เป็นตัวช้ีวัดและศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ของการผลิตและการ
ส่งออกยางพาราของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก
ยางพาราไปยังตลาดโลกมากที่สุดรองลงมาคือประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ผลการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค์ (SWOT Analysis) สภาพแวดล้อมภายใน พบว่าประเทศไทยมีจุดแข็งคือ 1) มี
การผลิตและส่งออกมากที่สุดในโลก 2) ผลผลิตยางพารามีคุณภาพและได้มาตรฐาน 3) มีกลไกและองค์กร
สนับสนุน 4) มีการร่วมมือกับผู้ผลิตรายใหญ่ และ 5) มีการขยายตัวของพ้ืนที่เพาะปลูก และสอดคล้องกับ สุภา
พร บัวแก้ว (2548) ที่ได้ศึกษาถึงทิศทางและศักยภาพการผลิตและการส่งออกยางของไทยและประเทศคู่แข่ง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบทราบทิศทางและความต้องการใช้ยางของประเทศผู้ใช้ยาง โดยรวบรวมข้อมูลทุติย
ภูมิ พ้ืนที่ปลูก ปริมาณการผลิต การส่งออก การใช้ (ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์) ของประเทศผู้ผลิตและ
ประเทศผู้ใช้สําคัญและข้อมูลปฐมภูมิที่ได้ จากการสํารวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแปรรูปและส่งออกยาง
ของไทย พบว่า ความต้องการใช้ยางธรรมชาติของโลก คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 15.027 ล้านตัน ในปี 2578 จาก
ปัจจุบันที่มีความต้องการใช้ประมาณ 8 ล้านตัน ในส่วนยางสังเคราะห์ การผลิตและการใช้ขยายตัวในอัตรา
เฉลี่ยร้อยละ 2.62 และ 2.74 ต่อปี สัดส่วนการใช้ยางธรรมชาติต่อยางสังเคราะห์ในปี 2538 เป็น 39.3:60.7 
และเพ่ิมขึ้นเป็น 41.3:58.7 ในปี 2547 เป็นการศึกษาโดยใช้เครื่องมือทฤษฎีการวิเคราะห์อนุกรมเวลา(Time 
Series Analysis)  
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การกําหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ในอนาคตอีก 15 ปี ข้างหน้า คือ พัฒนายางพาราไทยทุกระบบสู่
มาตรฐานการเป็นผู้นําโลก กําหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ คือ เพ่ือยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรม
ยางพาราในระดับต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้าให้สามารถก้าวเป็นผู้นําโลกใน 15 ปีข้างหน้า และมีประเด็นยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ ด้านการส่งเสริมการผลิตที่มีศักยภาพ ซึ่งจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตยางพาราทั้งระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพารา และสนับสนุนการผลิตด้วย
มาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ยางที่มีมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การผลิตทันสมัย ได้แก่ การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาผลิตจากยางพาราด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและทันสมัยและการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการส่งออกแบบบูรณาการ ได้แก่ สนุนการจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศด้านยางพาราครบวงจร และส่งเสริมความร่วมมือด้านการมาตรฐานยางพารากับต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การผลักดันเชิงนโยบายสู่การเพ่ิมมูลค่า ได้แก่ การผลักดันนโยบายเพ่ือ
การรักษาเสถียรภาพราคายางเพ่ือการผลิตที่เป็นมาตรฐาน การส่งเสริมการพัฒนากําลังคนในทุกระดับให้มี
คุณภาพ และการตรวจสอบและแก้ไขระเบียบที่เก่ียวข้องเพื่อการเพิ่มมูลค่ายางพารา ซึ่งสอดคล้องกับกรม
วิชาการเกษตร, 2544 ที่ว่าประเทศไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้
กําหนดแนวยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา 2552-2556  โดยมีสาระสําคัญคือการเสริมสร้างการดําเนินงานให้
ประเทศไทยมีความสามารถในการ แข่งขันด้านยางโดยการเพ่ิมผลผลิต สนับสนุนด้านการตลาด เพ่ิมการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ และลดการส่งออกวัตถุดิบยางไปจําหน่ายยังต่างประเทศ โดยการดําเนินงานมีการ
กําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทั้งด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาระบบตลาด สร้างความ
เข้มแข็งให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านยาง เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมยางของ
ประเทศ  เพ่ิมมูลค่ายางธรรมชาติโดยการแปรรูปและนํายางธรรมชาติมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางให้มากขึ้น เพ่ิม
การใช้ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ และเพ่ิมการส่งออก การสนับสนุนให้มีการผลิตวัดถุดิบและผลิตภัณฑ์ยางอย่าง
มีคุณภาพ รวมท้ังร่วมมือไตรภาคีกับสภายางระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ คือ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพยางที่เป็นวัตถุดิบ  การพัฒนาระบบตลาดยางในประเทศและต่างประเทศ 
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยาง ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือสนับสนุน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic 
Community – AEC) การสนับสนุนการวิจัย เสริมรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง และ
การพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ อุดมศรี ชวานิสากุล. (2544: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์
ศักยภาพการส่งออกยางธรรมชาติของประเทศไทย พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการส่งออกยางธรรมชาติ
รายใหญ่ที่สุดของโลก แต่เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยในปัจจุบันทําให้ประเทศคู่แข่งใช้มาตรการต่างๆ 
ในการเพ่ิมศักยภาพการส่งออกยางธรรมชาติมากขึ้น ดังน้ันจึงได้ทําการศึกษาถึงศักยภาพ การส่งออกยาง
ธรรมชาติของไทยโดยการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ของไทยและคู่แข่งที่สําคัญ  
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สรุป  

 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นผู้นําด้านยางพาราของประเทศ
ไทย การวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดอ่อน จุดแข็งของประเทศไทยกับประเทศคู่แข่งการเป็นผู้นํายางพาราและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการไปสู่ความเป็นผู้นํายางพาราโลก (15ปี) ใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กัน โดยเนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักเพ่ือนําข้อค้นพบ
มาสนับสนุนซึ่งกันและกัน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นผู้นําด้านยางพาราของประเทศไทย ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
1)ปัจจัยด้านการปลูกและพัฒนาพันธ์ุย่างพารา 2) ปัจจัยด้านการผลิตและการแปรรูปยางพารา 3)ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาดและการจําหน่ายยางยารา 4)ปัจจัยด้านระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับของภาครัฐด้าน
ยางพารา และ 5) ปัจจัยด้านกลไกด้านการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา มีผลต่อการเป็นผู้นําโลก
ด้านยางพาราที่ย่ังยืนของประเทศไทย และพบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกยางพารา
มากกว่าอินโดนีเซียและมาเลเซียที่เป็นประเทศคู่แข่ง การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์การยางพาราสู่การเป็นผู้นําโลก ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ผลิตที่มีศักยภาพ  ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การผลิตทันสมัย  ยุทธศาสตร์การ
สนับสนุนการส่งออกแบบบูรณาการ และ ยุทธศาสตร์การผลักดันเชิงนโยบายสู่การเพ่ิมมูลค่า 
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ระบาดวิทยาของโรคใบจุดวงแหวนมะละกอในประเทศไทย 
Epidemiology of Papaya Ring Spot Virusin Thailand 
 

บุญชาติ คติวัฒน์1 และ อําไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์2 

1,2ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

บทคัดย่อ 
 โรคใบจุดวงแหวนมะละกอที่เกิดจากเช้ือไวรัส Papaya Ringspot Virus(PRSV)เป็นโรคระบาด
สําคัญที่พบการทําลายอย่างรุนแรงกับมะละกอที่ปลูกทั่วประเทศจากการศึกษาลักษณะอาการของโรคและ
ระบาดวิทยาในพ้ืนที่แปลงปลูกมะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์และมะละกอพันธ์ุลูกผสม (ระหว่าง ฮอลแลนด์และ
พันธ์ุแขกดํา) ในพ้ืนที่อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ทั้งลักษณะการปลูกในมุ้งกันแมลงและแปลงปลูก
ปกติและมะละกอพันธ์ุแขกนวลที่ปลูกแบบแปลงปลูกปกติทั่วไป ในพ้ืนที่อําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีใน
ปี พ.ศ.2554-2556  พบว่ามะละกอทั้งพันธ์ุฮอลแลนด์ พันธ์ุลูกผสมและพันธ์ุแขกนวลแสดงอาการของโรคไวรัส
ใบจุดด่างวงแหวน โดยพบอาการผิดปกติต้ังแต่ภายหลังการย้ายกล้าลงปลูก จนถึงระยะเริ่มออกดอก  อาการ
ของโรคปรากฏชัดเจนที่ส่วนของยอดและใบต้นมะละกอแสดงอาการยอดและใบอ่อนเหลือง  ต่อมาใบมีอาการ
ด่าง หงิกและใบมีขนาดเล็กลงหรือลดรูปและในระยะภายหลังจากการติดผลอ่อน  จะพบอาการท่ีผล เป็นแผล
จุดฉ่ํานํ้าขนาดเล็ก และเปลี่ยนเป็นจุดวงแหวนเมื่อผลมีขนาดใหญ่มากขึ้น  ที่ก้านใบพบแผลจุดฉ่ํานํ้าและแผลจุ
ดวงแหวนเช่นเดียวกันการเกิดโรคและการระบาดของโรคเกิดขึ้นแบบสุ่มกระจายทั่วพ้ืนที่จากน้ันอาการของ
โรคจะแพร่กระจายไปสู่ต้นมะละกอที่อยู่ติดกับต้นมะละกอที่เป็นโรคและต้นมะละกอท่ีอยู่ใกล้เคียง จากน้ันโรค
มีการระบาดขยายพ้ืนที่ออกเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วจากการตรวจเช้ือด้วยPCR-based techniqueโดยการ
ออกแบบคู่ไพรเมอร์PRSV CP F(5'AAT GAA GCT GTG GAT GCT GG 3')และ PRSV CP R(5'CTA AGA 
GGC TCA AAT AAC ACG TGG G 3')พบแถบดีเอ็นเอ ขนาด 1,058bpในทุกตัวอย่าง ทั้งใบ ก้านใบ เปลือกลํา
ต้น และเปลือกผลของมะละกอที่แสดงอาการของโรคสําหรับการสํารวจบันทึกชนิดและจํานวนของแมลงที่พบ
ในแปลงปลูกมะละกอ  พบแมลงหลายชนิดและแมงมุม ไม่พบเพลี้ยอ่อนซึ่งมีรายงานว่าเป็นแมลงพาหะในการ
ถ่ายทอดเช้ือไวรัสPRSVและตรวจไม่พบแถบดีเอ็นเอขนาดดังกล่าวในแมลงทุกตัวอย่าง ในการศึกษาปัจจัย
สภาพแวดล้อม พบว่าอุณหภูมิความช้ืนสัมพัทธ์ และปริมาณน้ําฝนมีความสัมพันธ์กับการพบโรคและการ
ระบาดของโรค 

คําสําคัญ : โรคใบจุดวงแหวนมะละกอ อาการผิดปกติ ระบาดวิทยา แมลงพาหะ 
 

Abstract 

 Papaya disease cause by Papaya Ring Spot Virusor PRSV is the most serious and 
destructive disease reported from every part of Thailand. Disease symptomatology, disease 
incidence and epidemiology were investigated during 2010 to 2013. Papaya varieties namely: 
“Holland”  “hybrid of Holland and Kagdam”  and “Kagdam”  were selected for research 
works.  Papaya orchards were located in LatLumKaeoDistrict, Pathumthani Province and 
KaengKrachanDistrict, Phetchaburi Province. Growing in net-screen house and also out-side 
net-screen house or normal practice were carried.  Disease symptoms were reportedas 
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mosaic symptom, leaf curl and shoestring of leave were found from transplant until 
blooming but after fruit set found mosaic symptom, leaf curl, shoe-string of leave, water 
soak and ringspot water soak on fruit, petiole and stem. Disease incidence was occurred 
randomly through the growing areas after that disease was spread to nearby papaya plant 
expanded into a broad.  Detection by PCR-based technique used primer pair of PRSV CP (5' 
AAT GAA GCT GTG GAT GCT GG 3') and PRSV CP R(5' CTA AGA GGC TCA AAT AAC ACG TGG G 
3') found a single 1,058 bp DNA band in all samples of symptomatic leaves, petioles, stems 
and peel. Survey and record species and number of insects in plantation areas found many 
kinds of insects and spider but was not found aphid as far as previous reported that aphid 
transmit PRSV to papaya. RT-PCT result was negative to all of insects. Study of environment 
found that temperature, humid relative  and rain fall were correlated to papaya ringspot 
disease epidemiology. 

Keywords: Papaya Ringspot Virus, Disease symptoms, Epidemiology, insect vector 
 
บทนํา 

มะละกอจัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย  มีพ้ืนที่ปลูกทั่วประเทศระหว่างปี 2545 - 
2549 เฉลี่ย 152,313 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 358,592 ตัน หรือปริมาณ 2,584 กิโลกรัม/ไร่/ปี  (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2550) ในขณะที่ความต้องการของตลาดอยู่ในระดับสูง แต่พ้ืนที่การผลิตมะละกอกลับมีแนวโน้ม
ลดลง ทําให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทั้งน้ีสาเหตุสําคัญของการผลิตมะละกอ คือปัญหาการเข้า
ทําลาย และการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบจุดวงแหวนมะละกอ Papaya Ringspot Virus(PRSV) ซึ่งเกิดจาก
เช้ือไวรัสในกลุ่ม Potyvirusมีรูปร่างเป็นท่อนยาวคด (Flexcious rod)ยาว780-800 นาโนเมตร มีสาร
พันธุกรรมเป็นแบบSingle-Strand RNA (Lee, 2001) สามารถถ่ายทอดได้โดยเพล้ียอ่อนหลายชนิดเช่น
Myzuspersical,Alphisnerii,AlphisgossypiiและAlphisspiraecola(Jensen, 1949)โดยมีลักษณะการ
ถ่ายทอดแบบ semi-persistentมีพืชอาศัยอยู่ในวงศ์ Caricaceae, Chenopodiaceaeและ 
Cucurbitaceae(Purcifull, 1972) และยังสามารถถ่ายทอดได้โดยวิธีการติดตา/ต่อก่ิง โรคสามารถเข้าทําลาย
มะละกอได้ต้ังแต่ระยะตันกล้าจนถึงระยะให้ผลผลิต  ปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงทั้งในและนอก
ประเทศที่ ซึ่งถือว่ายังเป็นโรคที่มีความสําคัญที่มีผลทําให้เกิดความเสียหายอย่างมาก(Singh et al., 2010)ทั้ง
ในด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ทั้งน้ีการศึกษาการระบาดวิทยาของโรค Papaya Ringspot Virus
น่าจะเป็นแนวทางเพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหาของโรคได้ 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษารายละเอียดอาการ การแพร่ระบาด และความรุนแรงของโรค รวมทั้งสถานภาพความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นจากโรคใบจุดวงแหวนมะละกอ (PRSV) ในสภาพแปลงปลูกเพ่ือการค้าที่สําคัญในประเทศไทย 

2. ศึกษาปัจจัย และความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อ/ส่งเสริมให้เกิดโรคใบจุดวงแหวน
มะละกอ (PRSV) และการแพร่ระบาดในสภาพแปลงปลูกเพ่ือการค้าที่สําคัญในประเทศไทย 

3. ศึกษา/สํารวจ จํานวนประชากรเพลี้ยอ่อน/แมลงพาหะในการถ่ายทอดโรคใบจุดวงแหวนมะละกอ 
(PRSV) ในพ้ืนที่ๆ ผลิตมะละกอเพ่ือการค้าที่มีความสําคัญในประเทศไทย 
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วิธีการวิจัย 

1. ลักษณะอาการของโรคในแต่ละสายพันธุ์ วิธีการปลูก 
คัดเลือกพ้ืนที่ๆ ผลิตมะละกอที่มีอายุต้นหลังย้ายปลูกลงแปลงไม่เกิน 1 เดือน ในจังหวัดปทุมธานี และ

จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างเดือนมิถุนายน 2554 ถึง เดือนตุลาคม 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
1.1 อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  มะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์และมะละกอพันธ์ุลูกผสม 

(ระหว่าง ฮอลแลนด์และพันธ์ุแขกดํา) ที่ระยะปลูก 2.5 x 3.0 เมตร ปลูกแบบยกร่องบนสูง 50 เซนติเมตร เข้า
สํารวจระหว่างเดือนมิถุนายน 2554 ถึง เดือนตุลาคม 2554 โดยแบ่งเป็น 3 แปลง แปลงปลูกที่ 1มะละกอ
พันธ์ุฮอลแลนด์ ที่มีลักษณะการปลูกในมุ้งกันแมลงขนาด 25 ช่องต่อความยาว 1 น้ิว (โรงเรือนขนาด กว้าง 
ยาว สูง 30 x70 x4 เมตร) จํานวน 100 ต้น แปลงปลูกที่ 2 มะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์แปลงปลูกปกติ  จํานวน 
70 ต้น และแปลงปลูกที่ 3 มะละกอพันธ์ุลูกผสม (ระหว่าง ฮอลแลนด์และพันธ์ุแขกดํา)จํานวน 260 ต้น 

1.2 อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มะละกอพันธ์ุแขกนวล ที่ระยะปลูก 2 x 2.5 เมตร ปลูก
แบบไม่ยกร่องบนเนินเขา ปลูกปกติทั่วไป(ไม่มีมุ้งกันแมลง) จํานวน 200 ต้น เข้าสํารวจระหว่างเดือนเมษายน 
2555 ถึง เดือนพศจิกายน 2555 

การเข้าสํารวจลักษณะอาการของโรค ขั้นแรกโดยการทําแผนผังแปลงปลูกและติดป้ายระบุตําแหน่ง
มะละกอทุกต้น เข้าสํารวจลักษณะอาการของโรคและบันทึกข้อมูลทุกๆ 30 วัน 

2. จํานวนต้นที่เป็นโรคในแต่ละแปลง และ ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
การตรวจอัตราการเกิดโรดเข้าสํารวจดูลักษณะอาการบนยอดอ่อน ใบ ก้านใบ ผล และลําต้น ของ

มะละกอทุกต้นอย่างละเอียด เมื่อพบต้นมะละกอที่แสดงอาการของโรคทําการบันทึกข้อมูลต้นที่แสดงอาการ
ของโรคและเก็บตัวอย่างมะละกอที่แสดงอาการท้ังหมดที่พบมาตรวจเช้ือด้วยPCR-based technique
ตรวจสอบแถบและขนาดของ ดีเอ็นเอที่ได้ด้วยวิธี electrophoresis บน 1% TBEagarose gel 

ข้อมูลสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณนํ้าฝน และแสงโดยใช้ข้อมูลจากกรม
อุตุนิยมวิทยาในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีระหว่างเดือนมิถุนายน 2554 ถึง เดือนตุลาคม 2554  และ จังหวัด
เพชรบุรีระหว่างเดือนเมษายน 2555 ถึง เดือนพศจิกายน 2555 เพ่ือนํามาหาความสัมพันธ์ต่ออัตราการเกิดโรด   

 
3. ชนิดและจํานวนแมลงที่ตรวจพบและการตรวจเช้ือในตัวแมลง 

แปลงปลูกพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีโดยใช้แผ่นแถบกาวเหลือง ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร ปักไว้แบบสุ่ม
ให้กระจายทั่วพ้ืนที่แปลงปลูกมะละกอ ดังน้ี แปลงปลูกมะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์ ที่มีลักษณะการปลูกในมุ้งกัน
แมลง จํานวน 10 แผ่นแปลงปลูกมะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์แปลงปลูกปกติ จํานวน 5 แผ่นและแปลงปลูก
มะละกอพันธ์ุลูกผสม (ระหว่าง ฮอลแลนด์และพันธ์ุแขกดํา)3 จํานวน 10 แผ่น บันทึกข้อมูลทุก 30 วันโดยนํา
แมลงที่ติดอยู่บนแผ่นแถบกาวเหลือง มาแยกชนิดและนับจํานวน ภายใต้กล้อง compound microscope 
 แปลงปลูกพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้สวิงจับแมลงที่ทําด้วยตาข่ายไนล่อนสีขาวที่มีขนาด 30 ช่องต่อ
ความยาว 1 น้ิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสวิง 30 เซนติเมตร สุ่มจับแมลง 3 ช่วงเวลา คือ  6.00,  8.00 และ 
10.00 นาฬิกา  ซึ่งแต่ละช่วงเวลาทําซ้ํากัน 10 ครั้ง บันทึกข้อมูลชนิดและจํานวนแมลงทุกๆ 30 วัน 

เก็บตัวอย่างแมลงทุกชนิดที่พบในทุกพ้ืนที่แปลงปลูกมะละกอ โดยใช้สวิงจับแมลง จากน้ันนําแมลงที่
จับได้มาแยกชนิดของแมลง เก็บใส่หลอดเก็บแมลงที่เตียมไว้ และนําตัวอย่างไปตรวจหาเชื้อด้วยPCR-based 
techniqueตรวจสอบแถบและขนาดของ ดีเอ็นเอที่ได้ด้วยวิธี electrophoresis บน 1%TBEagarose gelเก็บ
ตัวอย่างแมลงทุกชนิดที่พบมาตรวจทุกๆ 30 วัน 
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3. Primer pair and RT-PCR CP gene sequencing 
ออกแบบไพร์เมอร์ที่มีความจําเพาะต่อ Coat protein geneของเช้ือไวรัส PRSV-Pที่มีรายงานจาก

ประเทศจากประเทศสหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และเม็กซิโก ในฐานข้อมูลของ GenBankโดยออกแบบไพร์เมอร์
ดังน้ีPRSV-CP-F(5' AAT GAA GCT GTG GAT GCT GG 3') และPRSV-CP-R(5' CTA AGA GGC TCA AAT 
AAC ACG TGG G 3')  พบแถบดีเอ็นเอขนาด1,058bpเก็บตัวอย่างของมะละกอที่แสดงอาการของโรคในแต่
ละพ้ืนที่แปลงปลูก แล้วนํามาตรวจมาตรวจเช้ือด้วยเทคนิคReverse Transcriptase Polymerase Chain 
Reaction (RT-PCR)ตรวจสอบแถบและขนาดของ ดีเอ็นเอที่ได้ด้วยวิธี electrophoresis บน 1% 
TBEagarose gel 

 
ผลการวิจัย 
1. ลักษณะอาการของโรคในแต่ละสายพันธุ์  

จากการเข้าสารวจลักษณะอาการของโรคพ้ืนที่แปลงปลูกมะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์และมะละกอพันธ์ุ
ลูกผสม (ระหว่าง ฮอลแลนด์และพันธ์ุแขกดํา) ในพ้ืนที่อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ทั้งลักษณะการ
ปลูกในมุ้งกันแมลงและแปลงปลูกปกติ   การศึกษามีการเก็บตัวอย่างทุกๆ 1 เดือน(30 วัน)เพ่ือตรวจสอบเช้ือ
ไวรัสในระยะเวลา 4 เดือน(120 วัน) โดยตรวจเช้ือด้วยเทคนิค RT-PCR จากการสํารวจหลังย้ายกล้าลงแปลง
ปลูก 2 เดือน(60วัน)ไม่พบการแสดงอาการของโรค  เริ่มพบต้นมะละกอแสดงอาการของโรคในเดือนกันยายน
(90วัน)ในทุกแปลง พบอาการที่ปรากฎกับต้นมะละกอ โดยอาการที่ปรากฎในช่วงแรกจนถึงระยะเร่ิมออกดอก  
อาการของโรคปรากฏชัดเจนที่ส่วนของยอดและใบ ต้นมะละกอแสดงอาการยอดและใบอ่อนเหลือง  ต่อมาใบ
มีอาการด่าง หงิกและใบมีขนาดเล็กลงหรือลดรูป  และในระยะภายหลังจากการติดผลอ่อน  จะพบอาการท่ีผล 
เป็นแผลจุดฉ่ํานํ้าขนาดเล็ก และเปลี่ยนเป็นจุดวงแหวนเมื่อผลมีขนาดใหญ่มากขึ้น  ที่ก้านใบพบแผลจุดฉ่ํานํ้า
และแผลจุดวงแหวนเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 1) 

ส่วนแปลงปลูกมะละกอพันธ์ุแขกนวลท่ีปลูกแบบแปลงปลูกปกติทั่วไป ในพ้ืนที่อําเภอแก่งกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี พบต้นมะละกอแสดงอาการของโรคหลังย้ายกล้าลงแปลงปลูกในช่วง 1 เดือนแรก ซึ่งอาการที่
ปรากฎกับต้นมะละกอมีลักษณะอาการและรูปแบบการปรากฎอาการของโรคเช่นเดียวกับพ้ืนที่แปลงปลูก
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  

2. จํานวนต้นที่เป็นโรคในแต่ละแปลง และ ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
  จากการสํารวจลักษณะอาการของโรคในพ้ืนที่แปลงปลูกมะละกอ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี และอําเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี เมื่อต้นมะละกอภายในแปลงเร่ิมแสดงอาการของโรค 
จากน้ันพบว่ามีการเกิดโรคมากขึ้นและเกิดขึ้นแบบสุ่มกระจายทั่วพ้ืนที่ จากน้ันอาการของโรคจะแพร่กระจาย
ไปสู่ต้นมะละกอที่อยู่ติดกับต้นมะละกอที่เป็นโรคและต้นมะละกอที่อยู่ใกล้เคียงอย่างรวดเร็วและจากนั้นโรคมี
การระบาดขยายพ้ืนที่ออกเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว(ภาพท่ี 2, 3) การเกิดโรคและการแพร่กระจายของโรคที่
มากขึ้นพบว่าสอดคล้องและ/หรือมีความสัมพันธ์กับ อุณหภูมิความช้ืนสัมพัทธ์ และปริมาณนํ้าฝน ซึ่งอุณหภูมิมี
ความสอดคล้องและ/หรือมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับการเกิดโรคและการแพร่กระจายของโรค ส่วนความช้ืน
สัมพัทธ์ และปริมาณน้ําฝน มีความสอดคล้องและ/หรือมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันต่อการเกิดโรคและ
การแพร่กระจายของโรคที่มากขึ้น (ภาพที่ 4, 5) 
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ภาพท่ี 1ลักษณะอาการของโรคPRSV บนส่วนต่างๆของมะละกอ 2 สายพันธ์ุ 
A = ส่วนยอดอ่อนพันธ์ุฮอลแลนด์  B = ส่วนยอดอ่อนพันธ์ุแขกนวล 
C= ส่วนใบอ่อนพันธ์ุฮอลแลนด์   D = ส่วนใบอ่อนพันธ์ุแขกนวล 
E = ส่วนยอดใบแก่พันธ์ุฮอลแลนด์ F = ส่วนใบแก่พันธ์ุแขกนวล 
G = ส่วนผลพันธ์ุฮอลแลนด์   H = ส่วนผลพันธ์ุแขกนวล 
I = ส่วนก้านใบพันธ์ุฮอลแลนด์  J = ส่วนก้านใบพันธ์ุแขกนวล 
K = ส่วนลําต้นพันธ์ุฮอลแลนด์   L= ส่วนลําต้นพันธ์ุแขกนวล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 การระบาดและการกระจายตัวของโรคในแปลงปลูกอําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี(x) เป็นโรค
เดือนกันยายน 54 (O) เป็นโรคเดือนตุลาคม 54(ก) พันธ์ุฮอลแลนด์ แปลงปลูกในมุ้งกันแมลง (ข) แปลงปลูก
พันธ์ุฮอลแลนด์ แบบปกติ (ค) แปลงปลูกพันธ์ุลูกผสม  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 3 การระบาดและการกระจายตัวของโรคในแปลงปลูกพันธ์ุแขกนวลที่ปลูกจังหวัดเพชรบุรี (x) เป็นโรค
เดือนพฤษภาคม (O) เป็นโรคเดือนมิถุนายน (  ) เป็นโรคเดือนกรกฎาคม (√) เป็นโรคเดือนสิงหาคม (Δ) 
เป็นโรคเดือนกันยายน (   ) เป็นโรคเดือนตุลาคมแปลงปลูกปกติและมะละกอพันธ์ุแขกนวลที่ปลูกแบบ
แปลงปลูกปกติทั่วไป ในพ้ืนที่อําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 
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แถว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1

2  
3  
4 
5
6
7 
8 
9   
10   
11
12
13

แถว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1

2 ☆ 

3 ☆ ☆ ☆ √

4   
5 √ √

6

7 

8 √  ☆ √

9 ☆    ☆ √   
10  √ √

(ก) 

(ข) 
(ค) 
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ภาพที่ 4 ข้อมูลสภาพแวดล้อมและข้อมูลการเป็นโรคในพ้ืนที่แปลงปลูกมะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์และมะละกอ
พันธ์ุลูกผสม (ระหว่าง ฮอลแลนด์และพันธ์ุแขกดํา) เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 54 (ก) อุณหภูมิ (ข) ความช้ืน
สัมพัทธ์ (ค) ปริมาณนํ้าฝน (ง) ช่วงแสง 

= แปลงปลูกมะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์ ปลูกในมุ้งกันแมลง 
= แปลงปลูกมะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์ แปลงปลูกปกติ 
= แปลงปลูกมะละกอพันธ์ุลูกผสม (ฮอลแลนด์และพันธ์ุแขกดํา) แปลงปลูกปกติ 
= ข้อมูลสภาพแวดล้อม 

 
ภาพท่ี 5 ข้อมูลสภาพแวดล้อมและข้อมูลการเป็นโรคในพ้ืนที่แปลงปลูกมะละกอพันธ์ุลูกแขกนวลจังหวัด
เพชรบุรีเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 55 (ก) อุณหภูมิ (ข) ความช้ืนสัมพัทธ์ (ค) ปริมาณนํ้าฝน (ง) ช่วงแสง 

= แปลงปลูกมะละกอพันธ์ุลูกแขกนวล 
= ข้อมูลสภาพแวดล้อม 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการเข้าสํารวจพ้ืนที่แปลงปลูกมะละกอในพื้นที่แปลงปลูกมะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์และมะละกอ

พันธ์ุลูกผสม (ระหว่าง ฮอลแลนด์และพันธ์ุแขกดํา) ในพ้ืนที่อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบต้น
มะละกอแสดงอาการของโรคในเดือนที่ 3หลังจากย้ายต้นกล้ามะละกอลงแปลงปลูก ส่วนในพ้ืนที่แปลงปลูก
มะละกอในพ้ืนที่แปลงปลูกมะละกอพันธ์ุแขกนวล แสดงอาการของโรคในแรกหลังจากย้ายต้นกล้ามะละกอลง
แปลงปลูก ทั้งน้ีระยะเวลาในการเกิดโรคที่แตกต่างกันอาจเกิดได้จากหลายปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น 
สภาพแวดล้อมหรือส่วนของการเตรียมพ้ืนที่ปลูก พบอาการที่ปรากฎในพื้นที่แปลงปลูกกับต้นมะละกอ โดย
อาการที่ปรากฎในช่วงแรกจนถึงระยะเร่ิมออกดอก  อาการของโรคปรากฏชัดเจนที่ส่วนของยอดและใบ ต้น
มะละกอแสดงอาการยอดและใบอ่อนเหลือง  ต่อมาใบมีอาการด่าง หงิกและใบมีขนาดเล็กลงหรือลดรูป  และ
ในระยะภายหลังจากการติดผลอ่อน  จะพบอาการที่ผล เป็นแผลจุดฉ่ํานํ้าขนาดเล็ก และเปลี่ยนเป็นจุดวง
แหวนเมื่อผลมีขนาดใหญ่มากขึ้น  ที่ก้านใบพบแผลจุดฉ่ํานํ้าและแผลจุดวงแหวนเช่นเดียวกัน 

เมื่อต้นมะละกอภายในแปลงเร่ิมแสดงอาการของโรค พบว่ามีการเกิดโรคมากข้ึนและเกิดขึ้นแบบสุ่ม
กระจายทั่วพ้ืนที่ และแพร่กระจายไปสู่ต้นมะละกอท่ีอยู่ติดกับต้นมะละกอที่เป็นโรคและต้นมะละกอที่อยู่
ใกล้เคียง  จากน้ันโรคมีการระบาดขยายพ้ืนที่ออกเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วและพบว่า อุณหภูมิ ความช้ืน
สัมพัทธ์ และปริมาณนํ้าฝน มีความสอดคล้องและ/หรือมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคและการแพร่กระจายของ
โรค สอดคล้องกับ Gonsalvesand Ishii (1980) สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการแสดงอาการในช่วงอุณหภูมิ
ตํ่า แต่อย่างไรก็ตามพบว่าในช่วงที่มะละกอแสดงอาการของโรคมากข้ึนน้ัน มะละกออยู่ในช่วงระยะออกดอก
ถึงติดผลท้ังน้ีอาจเป็นเพราะต้นมะละกออยู่ในระยะที่มีการพัฒนาของผล(อ้างอิงหน่อยยย)อีกทั้งยังเป็นช่วงที่มี
ความช้ืนสัมพัทธ์และปริมาณนํ้าฝนสูง ซึ่งอาจไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชอาจส่งผลให้มะละกอไม่
สามารถดูดนํ้า ดูดธาตุอาหารและสังเคราห์แสงได้ตามปกติ ทําให้กระบวนการต่างๆภายในเซลล์ผิดปกติและทํา
ให้ง่ายต่อการเกิดโรค (Disease incident)หรือทําให้ง่ายต่อการเข้าทําลาย (Disease infection) ของโรค 

จากการเข้าสํารวจ พบแมลงชนิดเดียวกันได้ ในลักษณะการปลูกในมุ้งกันแมลงและแปลงปลูกปกติใน
ส่วนของจํานวนแมลงพบว่าในลักษณะการปลูกในมุ้งกันแมลงมีจํานวนแมลงรวมน้อยกว่าในลักษณะการปลูก
ปกติ 3-3.5เท่าแต่จากการสํารวจไม่พบเพลี้ยอ่อนซึ่งมีรายงานว่าเป็นแมลงพาหะในการถ่ายทอดเช้ือไวรัสPRSV 
(Jensen, 1949) ในทุกแปลง และเมื่อนําแมลงทุกชนิดที่พบมาตรวจด้วยเทคนิค RT-PCR ไม่พบเช้ือไวรัสPRSV
ในทุกตัวอย่าง 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
อาการของโรค PRSVพบได้ต้ังแต่ภายหลังการย้ายกล้าลงปลูก อาการของโรคปรากฏได้ในส่วนของ

ยอดอ่อน ใบอ่อน ผล ก้านใบ และลําต้น 
การเกิดโรคและการระบาดของโรคเกิดขึ้นแบบสุ่มกระจายทั่วพ้ืนที่ และแพร่กระจายไปสู่ต้นมะละกอ

ที่อยู่ใกล้เคียง  จากน้ันโรคมีการระบาดขยายพ้ืนที่ออกเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว 
อุณหภูมิความช้ืนสัมพัทธ์ และปริมาณน้ําฝน มีความสอดคล้องและ/หรือมีความสัมพันธ์ต่อการเกิด

โรคและการแพร่กระจายของโรค 
ไม่พบเพลี้ยอ่อนซึ่งเป็นแมลงพาหะในการถ่ายทอดเช้ือไวรัสPRSV และเมื่อนําแมลงทุกชนิดที่พบมา

ตรวจด้วยเทคนิคRT-PCR ไม่พบเช้ือไวรัส ในทุกตัวอย่าง 
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ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยของสภาพแวดล้อม มีความสอดคล้องและ/หรือมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคและการ

แพร่กระจายของโรค แต่ยังไม่สามารถสรุปยืนยันผลได้ เน่ืองในการศึกษาการระบาดวิทยาของโรค PRSV ใน
ครั้งน้ีเป็นเพียงการศึกษาในบางช่วงเวลาในรอบปีเท่าน้ัน ดังน้ันน่าจะทําการศึกษาปัจจัยที่มีผล/อิทธิพลต่อการ
ระบาดวิทยาที่ในรอบปี 
 เน่ืองจากมีรายงานว่าโรคใบจุดวงแหวนมะละกอPapaya Ringspot Virus (PRSV)ไม่สามารถ
ถ่ายทอดทางเมล็ด และไม่ถ่ายทอดโดยแมลงชนิดอ่ืน ยกเว้นเพลี้ยอ่อน แต่จากการสํารวจพบการเกิดโรคPRSV 
ในแปลงปลูกแม้ว่าไม่พบเพลี้ยอ่อน จึงมีข้อสันนิษฐานว่าโรคPRSVอาจมีการถ่ายทอดโดยแมลงชนิดอ่ืน หรือ
อาจสามารถถ่ายทอดทางเมล็ด(Bayotet al. 1990)ซึ่งอาจทําการทดลองเพ่ือพิสูจน์ยืนยันการถ่ายทอดทาง
เมล็ดโดยการนําเมล็ดมาเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือแล้วตรวจดูว่ามีการแสดงออกของโรคหรือไม่หรือตรวจหาอนุภาค
ไวรัสในต้นมะละกอภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนหรือใช้เทคนิคอนูชีววิทยาเพ่ือพิสูจน์ยืนยันอีกคร้ัง  
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การจัดการการผลิตถ่ัวเหลืองในฤดูแล้งหลังนาของเกษตรกรตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน    
จังหวัดเชียงราย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การจัดการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในตําบล
แม่เงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งหลังการทํานา
ตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จํานวนตัวอย่างเกษตรกรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสํารวจที่จํานวน 48 คน และมีการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวอย่างเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกถั่วเหลืองหลังการ
ทํานา จํานวน 20 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละและการหา
ค่าเฉล่ีย 
 ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรจัดระบบปลูกถั่วเหลืองได้เหมาะสมโดยจัดปลูกพืชระยะสั้น 2 ชนิดใน 1 ปี 
กล่าวคือ ปลูกข้าวและปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งหลังนา ซึ่งสามารถเพ่ิมธาตุไนโตรเจนในดิน แก้ปัญหาโรคแมลง
ศัตรูพืชและเพ่ิมรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองหลังนาในฤดูแล้งบริเวณจังหวัดภาคเหนือตอนบน สามารถนํา
ผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการผลิตถั่วเหลืองหลังนาในด้านเมล็ดพันธ์ุ ด้านการเตรียมดิน
และให้นํ้า ด้านการใช้สารเคมี และด้านการเก็บเก่ียวและการจําหน่ายได้ นอกจากน้ีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้อง
ได้แก่เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด และนักวิชาการเกษตรสามารถนําผลการศึกษาไปพัฒนาการจัดการผลิตถั่ว
เหลืองของเกษตรกรในภาคเหนือตอนบนให้มีประสิทธิภาพได้ด้วย 
 

คําสําคัญ : เกษตรกร การจัดการ การผลิตถั่วเหลือง ตําบลแม่เงิน จังหวัดเชียงราย 
 
Abstract 
 The objectives of this research were studying and analyzing soybean Production 
management of farmers in Mae Ngoen Sub District in Chiang Saen District, Chiang Rai 
Province. 
 The studies were survey research. Populations were 240 farmers growing soybean in 
Mae Ngoen Sub District, and sample size was 48. Data were collected by using 
questionnaires and indepth interviewed. Data was analyzed by using mean, frequency and 
percentage. 
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 Major finding were as follow: the appropriated management in soybean production 
were planting 2 crops in one year which were rice and follow with soybean after rice 
harvested. This would increase nitrogen in soil and also solve the problems of insecticite 
desises. The result would increased farmers income. The knowlededges from this study such 
as: soil, water, pesticides, harvesting and products sailing management could be utilized as 
suggestions to farmers and every agencies who involved in soybean production inorder to 
enhance soybean production efficiencies in northern part areas. 
 

Keywords: farmer management soybean production/ mae ngoen sub district/ chiang rai 
province 
  
บทนํา 
 ถั่วเหลืองเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วที่สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีแหล่งกําเนิดในเขตอบอุ่น      
แต่ปัจจุบันถั่วเหลืองปลูกแพร่หลายทั้งเขตร้อนและเขตอบอุ่น สําหรับประเทศไทยปลูกถั่วเหลืองกระจายในทุก
ภาคของประเทศไทยยกเว้นภาคใต้  โดยเกษตรกรปลูกถั่วเหลืองทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งรวมพ้ืนที่ 1.46 ล้านไร่ 
ได้ผลผลิตถั่วเหลืองประมาณ3.2 แสนตัน แต่ผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ไทย
จึงต้องนําเข้าถั่วเหลืองประมาณปีละ 1.5 ล้านตัน ในลักษณะเมล็ดและกากถ่ัวเหลืองเพ่ือผลิตเป็นอาหาร
สําหรับมนุษย์และเป็นอาหารสัตว์ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ให้พลังงาน โปรตีน 
ไขมัน ฟอสฟอรัส คาร์โบไฮเดรต โพแทสเซียม และใยอาหารจํานวนมาก สารเหล่าน้ีล้วนมีคุณค่าทางอาหาร
และมีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ นอกจากการนําเมล็ดถั่วเหลืองมาประกอบอาหารแล้วเมล็ดถั่วเหลือง
สามารถนํามาสกัดนํ้ามันได้นํ้ามันถั่วเหลืองที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวถึง 85 % สําหรับใช้บริโภคในอุตสาหกรรม
อาหารกระป๋องและยารักษาโรคได้ ส่วนกากถั่วเหลืองนิยมใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ สําหรับใช้เลี้ยง
สัตว์ต่อไป 
 ถั่วเหลืองเป็นพืชอายุสั้นประมาณ 3 เดือนจึงสามารถปลูกถั่วเหลืองได้ 3 ครั้งต่อปีแต่เกษตรกรส่วน
ใหญ่มักปลูกถั่วเหลืองแซมพืชชนิดอ่ืนหรือปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งหลังการทํานา เน่ืองจากต้นและรากถ่ัว
เหลืองหลังการเก็บเก่ียวเมื่อไถกลบกลายเป็นปุ๋ยบํารุงดินได้ต่อไป จากผลการศึกษาพบว่าการปลูกถั่วเหลือง    
1 ไร่ มีปุ๋ยไนโตรเจนตกค้างในดินในรูปสารประกอบซึ่งรากพืชสามารถนําไปใช้ได้ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
(กรมวิชาการเกษตร) ผลพลอยได้ในพ้ืนที่หลังจากปลูกถั่วเหลือง ทําให้ดินมีความสมบูรณ์ดีขึ้น เมื่อปลูกพืชชนิด
อ่ืนตามหลังการปลูกถั่วเหลืองทําให้พืชเจริญงอกงามและให้ผลผลิตสูง แต่การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งยัง
ประสบปัญหาในเกือบทุกขั้นตอนการผลิตมากกว่าการเพาะปลูกในช่วงเวลาอ่ืน เช่น การเตรียมดิน การปลูก 
การใส่ปุ๋ยพร้อมปลูก การถอนแยกหรือปลูกซ่อม การให้นํ้า การดายหญ้าการป้องกันกําจัดโรคแมลงและการ
เก็บเก่ียว ดังน้ันการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในฤดูแล้งหลังการทํานาซึ่งเป็นช่วง
ที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นหลักปลูกถั่วเหลืองเป็นอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวจึงเป็นเรื่องที่สําคัญ
และจําเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากการจัดการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพจะสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลืองและแก้ปัญหาการปลูกได้ทั้งจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกรผู้ผลิตรายได้ของ
ชุมชนและรายได้โดยรวมของประเทศ 
 
 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  G 88  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การจัดการการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย 
2) เพ่ือสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาการจัดการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งหลังการทํานาในตําบลแม่เงิน อําเภอ  เชียงแสน จังหวัด
เชียงราย จํานวน 240 คน ตัวอย่างได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งหลังการทํานาในตําบลแม่เงิน 
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

1.1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
- ใช้แบบสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเก่ียวกับการจัดการการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร 
- ใช้การสัมมนาแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง ด้วยเทคนิคแบบสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) เพ่ือสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาการจัดการการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร 
1.2) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ข้อมูลทุติยภูมิด้านการจัดการการผลิตถั่วเหลืองรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร 
เอกสารวิชาการต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงแสน สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นต้น 

- ข้อมูลปฐมภูมิรวบรวมจากการสัมภาษณ์เกษตรกรตามแบบสอบถามและการสัมมนาแบบมีส่วนร่วม 
- ประสานงานและดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามตามแผนที่กําหนดไว้ 
- นัดหมายเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งหลังการทํานา เพ่ือจัดสัมมนาแบบมีส่วนร่วม 
- จัดสัมมนาแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิคการสัมมนากลุ่ม  
- รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เพ่ือวิเคราะห์

และสังเคราะห์ต่อไป 
1.3) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์การจัดการกระบวนการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร โดย ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าร้อย
ละและค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) โดยเปรียบเทียบกับคําแนะนําการเกษตรที่
เหมาะสมสําหรับการปลูกถั่วเหลือง 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการจัดการผลิตถั่วเหลืองในฤดูแล้งหลังนาของเกษตรกรตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย สรุปผล 3 ประเด็น ได้แก่ การจัดการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร  การวิเคราะห์การจัดการ
การผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาการจัดการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร ดังสาระสําคัญ
ต่อไปน้ี 

1) การจัดการการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร เกษตรกรทุกรายในตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย ปลูกถั่วเหลืองเป็นพืชในฤดูแล้งหลังการทํานา โดยปลูกในพ้ืนดินร่วนปนทราย เตรียมดินโดย
ตัดตอซังข้าววางกระจายแล้วเผา ใช้ถั่วเหลืองพันธ์ุเชียงใหม่ 60 จากแหล่งพันธ์ุศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเชียงใหม่ 
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โดยคลุกไรโซเบียมกับเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองก่อนปลูก การปลูกโดยใช้วิธีโรยเป็นแถวและหยอดเป็นหลุมโดยใช้
แรงงานครอบครัวและจ้างช่ัวคราว อัตราเมล็ดพันธ์ุ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ระหว่างปลูกให้นํ้า 7-14 วันต่อครั้ง ด้วย
วิธีปล่อยนํ้าให้ท่วมพ้ืนที่ปลูกใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 25-5-5 อัตราเฉล่ีย 8.50 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรทุกรายใช้สารเคมี
พาราควอตไดคอล์ไรด์หรือไกลโฟเซตกําจัดวัชพืชก่อนปลูกหรือก่อนวัชพืชและถั่วเหลืองงอก เกษตรกรเพียง
ร้อยละ 2.08 พบโรคระบาดถั่วเหลืองซึ่งกําจัดโดยวิธีถอนต้นที่เริ่มเป็นโรคระบาดนําไปเผาและพ่นสารเคมีแมน
โคแซบ 3 ลิตรต่อไร่ ในการกําจัดแมลงทําลายถั่วเหลืองเกษตรกรใช้เคมีคลอโรไพริฟอสและคลอไพริเนท เมื่อ
ฟักถั่วเหลืองเร่ิมเป็นสีนํ้าตาลจึงเก็บได้ ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่เท่ากับ 265.42 กิโลกรัมต่อไร่ จําหน่ายเป็นคละเกรด 
ไม่ตากแห้ง ให้กับพ่อค้าในหมู่บ้านในราคาเฉลี่ย 15.67 บาทต่อกิโลกรัม  

2) การวิเคราะห์การผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร เกษตรกรในตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย จัดระบบปลูกพืชได้เหมาะสมโดยการปลูกพืชอายุสั้น 2 ชนิดใน 1 ปี กล่าวคือ ปลูกข้าวและปลูกถั่ว
เหลืองในฤดูแล้งหลังนา การปลูกถั่วเหลืองหลังนาสามารถเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดินแก้ปัญหาโรคแมลงศัตรูพืช
และเพ่ิมรายได้ นอกจากน้ีการปลูกถั่วเหลืองหลังนาในฤดูแล้งระหว่างปลายเดือนธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือน
มีนาคม ซึ่งเป็นระยะที่ช่วงแสงยาวข้ึนและอุณหภูมิไม่สูงมากถั่วเหลืองสามารถเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูง
และได้เมล็ดที่มีคุณภาพ ถั่วเหลืองพันธ์ุเชียงใหม่ 60 ที่เกษตรกรปลูกเป็นพันธ์ุที่มีลักษณะเด่น ได้แก่ ปรับตัว
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้กว้างขวาง ปลูกได้ดีในฤดูแล้งและตอบสนองต่อปุ๋ยอัตราตํ่าได้ดีจํานวนฝักต่อ
ต้นมาก ต้านทานโรคเช้ือราได้ดีและเหมาะสําหรับเก็บเก่ียวด้วยเครื่องจักร ดินปลูกถั่วเหลืองของเกษตรกรเป็น
ดินร่วนปนทรายซึ่งปลูกข้าวก่อนปลูกถั่วเหลืองทําให้ดินแน่นแข็งและจํากัดการเจริญของระบบรากถ่ัวเหลืองมี
ผลทําให้ปริมาณออกซิเจนในดินน้อย การระบายนํ้าช้าและไรโซเบียมเจริญเติบโตและขยายปริมาณได้น้อย 
เกษตรกรจึงควรเตรียมดินโดยไถดะ ไถแปร เพ่ือให้ดินร่วนซุยพร้อมกันน้ีเกษตรกรควรปลูกเมล็ดถั่วเหลืองกับไร
โซเบียม วิธีปลูกถั่วเหลืองที่เหมาะสมโดยหยอดเป็นหลุม เน่ืองจากส้ินเปลืองเมล็ดพันธ์ุน้อย ดูแลรักษาต้นถั่ว
เหลืองได้สะดวกช่วยให้ต้นถั่วเหลืองเจริญเติบโตได้แข็งแรงสมบูรณ์ การให้นํ้าถั่วเหลืองที่ถูกต้องควรให้นํ้าครั้ง
แรกก่อนปลูกและให้นํ้า 10 วันต่อครั้ง ในช่วงเวลาการปลูกโดยเฉพาะในช่วงที่ถั่วเหลืองออกดอก ติดฝักและ
พัฒนาเมล็ด สําหรับการใส่ปุ๋ยถั่วเหลือง ถ้าเกษตรกรใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0 ในนาข้าวเกษตรกร
สามารถงดใส่ปุ๋ยถั่วเหลืองได้ การใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชอาจก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมทั้งในอากาศในดิน
และในน้ํา เกษตรกรควรเลือกวิธีควบคุมแบบผสมผสาน ในกรณีที่เกษตรกรพบโรคไม่มากควรป้องกันกําจัดโรค
ถั่วเหลืองโดยถอนต้นถั่วเหลืองที่เริ่มเป็นโรคนําไปเผา สําหรับการป้องกันกําจัดแมลงทําลายถั่วเหลืองที่สําคัญ
ได้แก่ หนอนเจาะฝัก เกษตรกรควรพ่นสารเคมีคลอโรไพริฟอสและคลอไพริเนท เมื่อฝักถั่วเหลืองมากกว่าร้อย
ละ 95 เปลี่ยนสีควรเก็บเก่ียวและหลังเก็บเก่ียวเกษตรกรควรจําหน่ายถั่วเหลืองคัดเกรดที่ผ่านการตากแห้งลด
ความช้ืน เพ่ือให้ราคาจําหน่ายถั่วเหลืองสูงขึ้น 

3) แนวทางการพัฒนาการจัดการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร  
3.1) การจัดการเมล็ดพันธ์ุ เกษตรกรควรซื้อเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองจากแหล่งที่เช่ือถือได้ ใช้อัตรา

เมล็ดพันธ์ุ 12-15 กิโลกรัมต่อไร่ ในกรณีที่ใช้เมล็ดพันธ์ุที่ผลิตเองควรจัดทําแปลงพันธ์ุ ซึ่งต้องปฏิบัติรักษาอย่าง
ประณีตทุกขั้นตอนและเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุในสภาพแห้งและเย็น ทั้งควรคลุกไรโซเบียมก่อนปลูก 

3.2) การจัดการเตรียมดินและให้นํ้า เกษตรกรควรเตรียมดินให้ร่วนซุยโดยการไถดะ ไถแปรและไถ
พรวนให้นํ้าสม่ําเสมอ 7-15 วันต่อครั้ง โดยเฉพาะที่ถั่วเหลืองออกดอก พัฒนาฝักและเมล็ด 

3.3) การจัดการใช้สารเคมี เกษตรกรควรเลือกใช้สารเคมีทั้งปุ๋ย สารกําจัดวัชพืชและสารกําจัดโรค
แมลงให้ถูกต้องตามหลักการทั้งชนิด ช่วงเวลาในการใช้ อัตราและวิธีใช้ 
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3.4) การจัดการเก็บเก่ียวและการจําหน่าย เกษตรกรควรเก็บเก่ียวเมื่อฟักถั่วเหลืองร้อยละ 95 เป็น
สีนํ้าตาลและคัดเกรดถั่วเหลืองก่อนจําหน่ายรวมทั้งการรวมกลุ่มจําหน่ายเพ่ือเพ่ิมอํานาจการต่อรอง 
 
อภิปรายผล 

1) ดินปลูกถั่วเหลืองของเกษตรกรเป็นดินร่วนปนทรายซึ่งปลูกข้าวก่อนปลูกถั่วเหลือง ทําให้ดินแน่น
แข็งและจํากัดการเจริญของระบบรากถั่วเหลือง มีผลทําให้ปริมาณออกซิเจนในดินน้อย การระบายนํ้าช้า ไร
โซเบียมเจริญเติบโตและขยายปริมาณได้น้อย 

2) เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0 ในนาข้าวจะสามารถลดการใส่ปุ๋ยในการปลูกถั่ว
เหลืองในฤดูแล้งหลังนาได้ 

3) เกษตรกรเลือกวันปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งในเดือนธันวาคม – มกราคม และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของสมศักด์ิ อิทธิพงษ์ และรัชนี โสภา, 2532 ที่พบว่าการปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งของภาคเหนือ
ตอนบนควรให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 

4) เกษตรกรควรคลุกเมล็ดถั่วเหลืองกับไรโซเบียมโดยหยอดเป็นหลุม เน่ืองจากสิ้นเปลืองเมล็ดพันธ์ุ
น้อย  ดูแลรักษาต้นถั่วเหลืองได้สะดวก ช่วยให้ต้นถั่วเหลืองเจริญเติบโตได้แข็งแรงสมบูรณ์ 

5) เกษตรกรร้อยละ 80 ให้นํ้าก่อนปลูกและให้นํ้าทุก 7-10 วัน หลังปลูกช่วยให้ถั่วเหลืองเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตสูงสุดสอดคล้องกับสุชลและคณะ, 2540 และผลการศึกษาของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่, 2548-2550  

6) เกษตรกรไม่ควรใช้สารเคมีกําจัดวัชพืช เพราะก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมทั้งในอากาศ ในดิน
และในน้ํา  โดยเลือกวิธีควบคุมวัชพืชแบบผสมผสานแทน 
 7) ถ้าเกษตรกรพบโรคถั่วเหลืองไม่มาก ควรกําจัดโรคถั่วเหลืองโดยการถอนต้นถั่วเหลืองที่เริ่มเป็นโรค
แล้วนําไปเผาทิ้ง 

 
สรุป  
 ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์การจัดการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร ตําบลแม่เงิน อําเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนําสู่การนําเสนอแนวทางการจัดการการผลิตถั่ว
เหลืองได้ 6 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาและการจัดการด้านเมล็ดพันธ์ุ การเตรียมดิน การให้นํ้า การใช้สารเคมี 
การเก็บเก่ียว การจําหน่ายและการรวมกลุ่มดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) แนวทางการพัฒนาการจัดการด้านเมล็ดพันธ์ุ 
แนวทางการพัฒนาการจัดการด้านเมล็ดพันธ์ุสังเคราะห์ได้ 3 ประเด็นดังน้ี 

1.1)  แหล่งพันธ์ุ เกษตรกรควรซื้อเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองจากแหล่งที่เช่ือถือได้ เช่น ศูนย์วิจัยพืชไร่
จังหวัดเชียงใหม่ เพราะเมล็ดพันธ์ุที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ผลิตได้ผ่านการตรวจสอบทั้งด้านเปอร์เซ็นต์ความงอก ความ
บริสุทธ์ิและสิ่งปลอมปน จึงเช่ือได้ว่าเป็นเมล็ดพันธ์ุดีที่ตรงตามพันธ์ุและเป็นเมล็ดพันธ์ุที่มีคุณภาพ ผลต่อเน่ือง
สามารถช่วยให้เกษตรกรลดอัตราการใช้เมล็ดพันธ์ุเฉลี่ยจาก 20.21 กิโลกรัมต่อไร่เหลือ 12-15 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามคําแนะนําทางวิชาการ สุดท้ายเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการซื้อเมล็ดพันธ์ุได้ 

1.2) การผลิตเมล็ดพันธ์ุและการเก็บรักษา ถ้าเกษตรกรประสงค์เก็บเมล็ดพันธ์ุสําหรับปลูกต่อไป 
เกษตรกรควรจัดทําแปลงพันธ์ุซึ่งจะต้องปฏิบัติรักษาอย่างประณีตเพ่ือให้ถั่วเหลืองเจริญเติบโต แข็งแรงและ
สมบูรณ์ต้ังแต่การเตรียมดิน การใช้เช้ือไรโซเบียม การให้นํ้า การใส่ปุ๋ย การป้องกันกําจัดศัตรูพืชและการเก็บ
เก่ียว หลังเก็บเก่ียวต้องจัดการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยลดความช้ืนให้เหลือไม่เกิน
ร้อยละ 10 เก็บในภาชนะที่อากาศไม่ถ่ายเทเข้าออก เช่น ถุงพลาสติกปิดสนิทที่ถูกดูดอากาศออก พร้อมทั้งเก็บ
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ในสภาพแห้งและเย็น เช่น เก็บในตู้เย็น เป็นต้น การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตั้งแต่การผลิตเมล็ดพันธ์ุในแปลง
จนถึงการเก็บรักษา ทําให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองที่มีคุณภาพสําหรับการปลูกในฤดูต่อไป  

1.3) การเตรียมเมล็ดพันธ์ุก่อนปลูก เกษตรกรควรคลุกไรโซเบียมก่อนปลูก เน่ืองจากปลูกถั่ว
เหลืองหลังนาในพ้ืนที่อาจไม่มีไรโซเบียม การคลุกไรโซเบียมด้วยต้นทุนเพียง 10 บาทต่อไร่ สามารถช่วยเพ่ิม
ไนโตรเจนให้ถั่วเหลืองด้วยต้นทุนที่ตํ่า  

2) แนวทางการพัฒนาการเตรียมดิน 
การปลูกถั่วเหลืองหลังการทํานาเกษตรกรควรเตรียมดินให้ร่วนซุย โดยไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 1 ครั้ง 

และไถพรวน 1 ครั้ง และไม่เผาทําลายจุลนิทรีย์และอินทรียวัตถุ แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมและลดภาวะก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งส่งผลกระทบให้โลกร้อน 

3) การให้นํ้า  
เกษตรให้นํ้า 7-15 วันต่อครั้ง จัดว่าให้นํ้าเพียงพอต่อความต้องการของถั่วเหลือง แต่ควรใส่ใจให้นํ้า

สม่ําเสมอ โดยเฉพาะเวลาที่ถั่วเหลืองออกดอกพัฒนาฝักและเมล็ด ซึ่งเป็นระยะเดือนที่ 2 และเดือนที่ 3 หลัง
ปลูก ถ้าถั่วเหลืองขาดนํ้าในระยะดังกล่าวผลผลิตถั่วเหลืองมักลดลง 

4) การใช้สารเคมี 
เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมี ใช้สารกําจัดวัชพืชและสารกําจัดแมลงได้ใกล้เคียงกับคําแนะนํา แต่ถ้าเกษตรกรได้

โอกาสเพ่ิมเติมความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมี ปุ๋ยและสารป้องกันกําจัดวัชพืช โรคและแมลง จะช่วยให้
เกษตรกรเลือกใช้สารเคมีต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการใช้ ทั้งการเลือกชนิดสารเคมี ช่วงเวลาในการใช้ อัตรา
การใช้และวิธีการใช้ 

5) การเก็บเก่ียว 
เกษตรกรควรรอเก็บเก่ียวเม่ือฝักถั่วเหลืองร้อยละ 95 เป็นสีนํ้าตาล เพ่ือให้ได้ผลผลิตถั่วเหลืองที่

ได้คุณภาพ โดยระยะการเจริญเติบโตของฝักถั่วเหลืองจากเมื่อพบถั่วเหลืองฝักแรกเป็นสีนํ้าตาลจนเมื่อฝักถั่ว
เหลือง 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นสีนํ้าตาลซึ่งเป็นระยะสุกแก่พร้อมเก็บเก่ียว ระยะห่างไม่เกิน 1 สัปดาห์ (หฤษฎี ภัทร
ดิลก, 2538)  

6) การจําหน่าย 
6.1) การคัดเกรดก่อนจําหน่าย เกษตรกรควรคัดเกรดถั่วเหลืองก่อนจําหน่ายเพ่ือให้สามารถ

จําหน่ายได้ราคาสูงกว่าการจําหน่ายคละเกรด 
6.2) การรวมกลุ่มจําหน่ายช่วยให้เกษตรกรมีอํานาจการต่อรองด้านราคากับพ่อค้ารับซื้อถั่วเหลืองได้ 

7) การรวมกลุ่ม 
 การจัดการการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร ตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

สามารถพัฒนาได้เร็วขึ้น ถ้าเกษตรกรรวมกลุ่มช่วยเหลือระหว่างกัน และเกษตรกรรวมกลุ่มได้เข้มแข็ง จะ
สามารถดําเนินการในประเด็นต่อไปน้ี 

7.1) วางแผนการผลิตร่วมกัน โดยวางแผนการผลิตต้ังแต่การกําหนดวันปลูก การเตรียมดิน การ
ปลูก การให้นํ้า การปฏิบัติรักษา จนถึงการเก็บเก่ียว และการจําหน่าย ช่วยให้สมาชิกสามารถผลิตและ
จําหน่ายผลผลิตได้พร้อมกัน 

7.2) ใช้เครื่องจักร อุปกรณ์และลานตากร่วมกัน ทั้งรถไถเตรียมดิน เครื่องปลูกและเครื่องคัด
ขนาดเมล็ด อาจด้วยการจ้างหรือซื้อ ทั้งน้ีการเช่ารถไถเตรียมดินและพ่วงเคร่ืองปลูกสําหรับพ้ืนที่ขนาดเล็ก 10-
20 ไร่ อาจไม่ได้รับความสนใจ แต่ถ้าเกษตรกรรวมกลุ่ม ทําให้ขนาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น รถไถน่าจะยินดีรับ 
เพราะได้รับค่าจ้างคุ้มกับเวลา นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรสามารถรวมทุนจัดซื้อเคร่ืองคัดขนาดเมล็ดเพ่ือคัดเกรด
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ผลผลิตก่อนจําหน่าย โดยสมาชิกกลุ่มสามารถหมุนเวียนใช้เครื่องคัดขนาดร่วมกัน เป็นการใช้เครื่องคัดขนาดท่ี
คุ้มค่าการลงทุน พร้อมกันน้ีกลุ่มเกษตรกรสามารถรวมทุนสร้างลานตากให้สมาชิกหมุนเวียนตากเมล็ดถั่วเหลือง 
ช่วยให้สมาชิกกลุ่มสามารถได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

7.3) การจําหน่ายผลผลิตร่วมกัน กลุ่มเกษตรกรทําหน้าที่รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและจําหน่าย
พร้อมกัน ช่วยสร้างอํานาจต่อรองด้านราคา และสร้างความเป็นธรรมในการจําหน่ายได้ 
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บทคัดย่อ 
 การปรับปรุงคุณภาพของบะหมี่ทอดจากแป้งข้าวด้วยการน่ึงโดจากแป้งข้าว โดยแปรเวลาที่ใช้ในการ
น่ึง คือ 3 5 7 9 และ 11 นาที พบว่า เมื่อเวลาน่ึงโดเพ่ิมขึ้นทําให้ปริมาณการเกิดเจลาติไนซ์เพ่ิมขึ้น มีผลทําให้
ปริมาณของแข็งที่สูญเสียระหว่างการต้ม นํ้าหนักที่ได้หลังการต้มลดลง (p<0.05) แต่ค่าความแข็ง ค่าการยึด
เกาะที่ผิวหน้า และค่าความต้านทานต่อการดึงขาดเพ่ิมขึ้น (p<0.05) และพบว่าบะหมี่ทอดจากแป้งข้าวที่
เตรียมจากการน่ึงโดที่เวลา 9 นาที มีปริมาณของแข็งที่สูญเสียระหว่างการต้มตํ่า และมีค่าความต้านทานต่อ
การดึงขาดสูง  
 
 คําสําสัญ: บะหมี่ทอด แป้งขา้ว การน่ึงโด 
 
ABSTRACT 
 The quality improve of fried noodle from rice flour was carried out by steaming rice 
dough at 3, 5, 7, 9 and 11 min. As the dough steaming time increased, cooking yield and 
cooking loss decreased (p<0.05) whereas hardness, adhesiveness and tensile strength 
increased (p<0.05). The fried rice noodle prepared by steaming rice dough at 9 min received 
the lowest of cooking loss and the highest of tensile strength. 
 Keyword: Fried Noodle, Rice Flour, Dough Steaming 
 
บทนํา 

ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเส้นอาทิเช่น เส้นบะหมี่พาสต้าจะมีส่วนประกอบหลักคือ แป้งสาลีซึ่งต้องมี
การนําเข้าแป้งสาลีจากต่างประเทศ ทั้งน้ีการนําเข้าแป้งสาลีส่งผลต่อราคาต้นทุนการผลิต ดังน้ันจึงมีการ
ส่งเสริมการนําข้าวที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรของไทยมาผลิตเป็นแป้งข้าวเพ่ือใช้ทดแทนในผลิตภัณฑ์เส้น อีก
ทั้งรัฐบาลยังให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวเพื่อทดแทนแป้งสาลี ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากแป้ง
ข้าวได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี เน่ืองจากข้าวประกอบด้วยโปรตีนที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ 
และย่อยง่าย (สํานักงานการวิจัยและพัฒนาข้าว, 2553) เพราะฉะน้ันแป้งข้าวจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่
สามารถใช้ทดแทนแป้งสาลีได้ แต่อย่างไรก็ตามการนําแป้งข้าวมาใช้ทดแทนแป้งสาลีมีผลทําให้คุณภาพ
ทางด้านลักษณะเน้ือสัมผัสลดลง ทั้งน้ีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากแป้งข้าวนอกจากจะทํา
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ด้วยการใช้ไฮโดรคอลลอยด์ หรือเอนไซน์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพเน้ือสัมผัส อรอนงค์ นัยวิกุล (2550) กล่าวว่า การ
ปรับปรุงคุณภาพอาหารเส้นจากแป้งข้าวยังสามารถทําได้โดยการปรับปรุงคุณภาพสตาร์ชจากแป้งข้าวโดยทํา
ให้แป้งข้าวเกิดเจลาติไนซ์บางส่วน หรือผสมแป้งพรีเจลาติไนซ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hsu (1984) ซึ่ง
ผลิตพาสต้าจากแป้งข้าวเจ้า พบว่า การใช้แป้งข้าวพรีเจลาติไนซ์ 40 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนักแป้ง สามารถช่วย
ปรับปรุงคุณลักษณะของโด และลักษณะเส้นพาสต้าให้มีความยืดหยุ่น Sozer (2009) เตรียมโดพาสต้าจาก
แป้งข้าว โดยพบว่าผสมแป้งข้าวพรีเจลาติไนซ์ 50 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักแป้งช่วยปรับปรุงคุณภาพโด และเน้ือ
สัมผัสพาสต้าจากแป้งข้าวมีความยืดหยุ่น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลของเวลาในการน่ึงโดต่อคุณภาพของบะหมี่ทอดจากแป้งข้าว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการเตรียมบะหม่ีทอดจากแป้งข้าวเตรียมโดยผสมแป้งข้าว โปรตีนถั่วเหลืองสกัดและน้ํา
ด้วยเครื่องผสมไฟฟ้า จากน้ันนําส่วนผสมที่ได้ช่ังนํ้าหนัก 200 กรัม และปั้นเป็นก้อนกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 7 เซนติเมตร แล้วนําไปน่ึงด้วยไอนํ้าที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส โดยแปรเวลาในการน่ึง
โด 5 ระดับ คือ 3 5 7 9และ11 นาที แล้วนํามานวดต่อนาน 10 นาที อัดโดโดยใช้เครื่องทําพาสต้าที่มีหน้า
แปลนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร และตัดให้เส้นมีความยาว 30 เซนติเมตร ช่ังนํ้าหนัก 50 กรัม ใส่
แม่พิมพ์สี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร นําไปน่ึงเป็นเวลา 5 นาที ที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส และนําไปทอดด้วยนํ้ามันปาล์มที่อุณหภูมิ 145 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที ทิ้งให้เย็นแล้วจึงบรรจุใส่
ถุงพลาสติกที่ปิดสนิท จากนั้นนําผลิตภัณฑ์ที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพในด้านต่างๆได้แก่ วิเคราะห์อัตราการเกิด
เจลาติไนซ์ วิเคราะห์คุณภาพของบะหม่ีหลังการต้ม และวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัส โดยมีวิธีการวิเคราะห์
ดังต่อไปน้ี 

- วิเคราะห์อัตราการเกิดเจลาติไซน์ตามวิธีที่ดัดแปลงจากวิธีของ Birch & Priestley (1973) โดย
อาศัยหลักการทําปฏิกิริยาระหว่างอะไมโลส และสารละลายไอโอดีนได้เป็นสารสีนํ้าเงิน สร้างกราฟมาตรฐาน 
(Standard Curve) โดยนําแป้งข้าวมาเติมน้ําในอัตราส่วน 1 : 2 นําเข้าหม้อน่ึงความดันไอ (Autoclave) ที่
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางน้ิวเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ทําให้แห้งด้วยการเกล่ียแป้ง
ข้าวใส่ถาดแล้วนําไปอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 58 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง บดแป้งข้าวที่ได้ด้วย
เครื่องบดละเอียดแล้วร่อนผ่านตะแกรงขนาด 200เมช จะได้แป้งข้าวที่มีอัตราการเกิดเจลาติไนซ์100เปอร์เซ็นต์ 
จากน้ันนําไปผสมกับแป้งดิบ (แป้งข้าวที่มีอัตราการเกิดเจลาติไนซ์0 เปอร์เซ็นต์) ในอัตราส่วนต่างๆ เพ่ือให้ได้
ตัวอย่างแป้งผสมที่มีอัตราการเกิดเจลาติไนซ์เป็น 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 เปอร์เซ็นต์ นําแป้งผสมที่ได้มา 
0.2 กรัม เติมนํ้ากลั่นปริมาณ 98 มิลลิลิตร เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 10 โมลาร์ 
ปริมาตร 2 มิลลิลิตร แล้วนําไปเข้าเครื่องหมุนเหว่ียงที่ 1500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที ปิเปตส่วนใส 1 
มิลลิลิตร ใส่ในขวดปรับปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร เติมกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ปริมาตร 
0.4 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรให้เป็น 10 มิลลิลิตรด้วยนํ้ากลั่น จากน้ันเติมสารละลายไอโอดีน 0.1 มิลลิลิตร แล้ว
นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 620 นาโนเมตร นําค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาสร้างกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเกิดเจลาติไนซ์ (X) และค่าการดูดกลืนแสง (Y) เพ่ือวิเคราะห์ระดับการเกิดเจลา
ติไนซ์ของตัวอย่างแป้งข้าวที่เตรียมได้  
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- วิเคราะห์คุณภาพของบะหม่ีหลังการต้ม (Cooking quality) โดยหาเวลาที่เหมาะสมในการต้ม
บะหมี่ให้สุก (Cooking time) ปริมาณของแข็งที่สูญเสียระหว่างการต้ม (cooking loss) และน้ําหนักที่ได้หลัง
การต้ม (Cooking yield) ตามวิธีของ AACC (2000)  

- วิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัส โดยใช้เครื่องวิเคราะห์เน้ือสัมผัส (Stable Micro System, รุ่น TA-
XT2) โดยวัดค่าความแข็ง (hardness) และค่าการยึดเกาะที่ผิวหน้า (adhesiveness) ของบะหมี่โดยใช้หัววัด 
P/35 ตามวิธีของ Stable Micro Systems, Rep: Noo2/P35  

2. วางแผนการทดลอง ทําการทดลอง 3 ซ้ําวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely 
Randomized Design, CRD) วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (Analysis of Variane, ANOVA) 
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดย
ใช้โปรแกรม SPSS  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ผลการวิเคราะห์อัตราการเกิดเจลาติไนซ์ 
   จากการวิเคราะห์อัตราการเกิดเจลาติไนซ์ของโดจากแป้งข้าวที่ผ่านการน่ึงโดที่เวลาต่าง ๆ พบว่า 

ก้อนโดจากแป้งข้าวที่ผ่านการน่ึงที่เวลา 3 5 7 9 และ 11 นาที มีอัตราการเกิดเจลาติไนซ์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งน้ีเวลาที่ใช้ในการน่ึงโดมากขึ้น ทําให้อัตราการเกิดเจลาติไนซ์เพ่ิมขึ้น โดยอัตรา
การเกิดเจลาติไนซ์มีค่าเพ่ิมขึ้นจาก 23.94 เปอร์เซ็นต์ เป็น 73.03 เปอร์เซ็นต์ แสดงดังตารางที่ 1 สอดคล้องกับ
ภาพท่ี1 เมื่อเพ่ิมระยะเวลาการน่ึงก้อนโดจากแป้งข้าว และเมื่อผ่าครึ่งจะเห็นบริเวณตรงขอบมีส่วนที่หนาขึ้น 
ทั้งน้ีเกิดจากการที่โดแป้งข้าวเกิดเจลาติไนซ์บางส่วนจากบริเวณท่ีผิวเข้าสู่บริเวณใจกลางของก้อนโด โดยปกติ
เมื่อให้ความร้อนแก่นํ้าแป้ง เม็ดสตาร์ชเกิดการพองตัวโดยอุ้มนํ้าเข้าไปเพ่ิมขึ้นในขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้น เน่ืองจาก
ความร้อนไปทําให้พันธะไฮโดรเจนที่เกาะเก่ียวกันเองในบริเวณอสัณฐาน (Amorphous Zone) ของอะไมโลเพ
กทินคลายตัวลง สามารถจับกับโมเลกุลของนํ้าทําให้เม็ดสตาร์ชพองขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อให้ความร้อนต่อเม็ดสตาร์ชจะ
พองตัวอย่างรวดเร็ว แรงยึดระหว่างโมเลกุลในเม็ดสตาร์ชจะอ่อนแอลง เน่ืองจากพันธะไฮโดรเจนถูกทําลาย เม็ด
สตาร์ชจะดูดซึมนํ้าเข้าไปมาก และเกิดการพองตัวแบบผันกลับไม่ได้ โครงสร้างของเม็ดสตาร์ชจะสลายตัวไป
ทั้งหมดเรียกปรากฏการณ์น้ีว่า เจลาติไนเซชัน หรือการสุกของแป้ง (กล้าณรงค์ ศรีรอต และเก้ือกูล ปิยะจอม
ขวัญ, 2543) อย่างไรก็ตามเมื่อใช้ระยะเวลาในการน่ึงมากขึ้น โดจากแป้งข้าวมีอัตราการเกิดเจลาติไนซ์เพ่ิมขึ้น 
สอดคล้องกับผลการทดลองของ ดารารัตน์ นาคลออ, อาภัสรา แสงนาค และกุลยะ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ (2554) โดย
เตรียมแป้งพรีเจลาติไนซ์จากเมล็ดขนุนโดยนําไปต้มในนํ้าเดือด แปรระยะเวลาในการต้มเมล็ดขนุนเป็น 15 30 
และ 45 นาที พบว่าระดับการเจาติไนซ์เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 16.70 30.54 และ 30.61 เปอร์เซ็นต์ 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์อัตราการเกิดเจลาติไนซ์โดจากแป้งข้าวที่ผ่านการน่ึงที่เวลาต่าง ๆ  

เวลาน่ึงโดจากแป้งข้าว (นาที) อัตราการเกิดเจลาติไนซ์ (เปอร์เซ็นต์) 
3 23.94±0.70e 
5 51.51±0.69d 
7 56.36±1.58c 
9 60.31±1.31b 
11 73.03±0.70a 

a,bc…หมายถึง ค่าเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรต่างกันในแนวต้ัง แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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2.ผลการตรวจสอบคณุภาพหลังการต้ม 
   จากผลการตรวจสอบคุณภาพหลังการต้มของผลิตภัณฑ์บะหมี่ทอดจากแป้งข้าว (ตารางที่ 2) พบว่า

ผลิตภัณฑ์บะหม่ีทอดจากแป้งข้าวที่เตรียมจากการน่ึงโดด้วยเวลาที่แตกต่างกัน มีผลให้คุณภาพหลังการต้ม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเวลาในการน่ึงโดมากขึ้นทําให้เวลาที่เหมาะสมในการต้มให้
สุกลดลง อยู่ในช่วง 7 ถึง 5 นาที โดยปกติเม็ดแป้งได้รับความร้อนจะดูดซึมนํ้า และพองตัวขยายใหญ่ขึ้น 
เน่ืองจากพันธะไฮโดรเจนถูกทําลายโมเลกุลของนํ้าจะเข้าจับกับหมู่ไฮดรอกซิลอิสระ นํ้าบริเวณรอบ ๆ เม็ดแป้ง
จะเหลือน้อยลง ทําให้เม็ดแป้งเคลื่อนไหวได้ยาก เกิดความหนืดขึ้น (กล้าณรงค์ ศรีรอต และเก้ือกูล ปิยะจอม
ขวัญ, 2543) แป้งที่ผ่านการเจลาติไนซ์มาแล้ว เมื่อให้ความร้อนอีกครั้งความหนืดลดลง เน่ืองจากพันธะ
ไฮโดรเจนบางส่วนถูกทําลาย ดังน้ันแป้งที่เกิดเจลาติไนซ์แล้วไม่สามารถดูดนํ้า หรือดูดนํ้าได้น้อยกว่าแป้งดิบ 
(ชุลีกร วัชรารัตน์, 2549) ส่งผลต่อเวลาที่เหมาะสมในการต้มบะหมี่ให้สุก นํ้าหนักที่ได้หลังการต้มลดลง ส่วน
ปริมาณของแข็งที่สูญเสียระหว่างการต้มมีค่าลดลง อธิบายได้ว่าเมื่อเพ่ิมเวลาในการนึ่งโดทําให้อัตราการเกิดเจ
ลาติไนซ์มากขึ้น มีผลทําให้เกิดความแข็งแรงของโครงสร้างของเส้นบะหมี่ทอดจากแป้งข้าว โดยการให้ความ
ร้อนจนถึงอุณหภูมิเกิดเจลาติไนเซช่ันแล้ว เมื่อให้ความร้อนต่อไปจะทําให้เม็ดสตาร์ชพองตัวแตกออก เมื่อ
ปล่อยให้เย็นตัวลงจะเกิดการจัดเรียงตัวเป็นโครงสร้างร่างแหสามมิติ โดยมีอะไมโลสที่ออกจากเม็ดสตาร์ช
พยายามเกาะเก่ียวกันเอง และส่วนอ่ืนด้วยพันธะไฮโดรเจนจึงทําให้กลับมีความหนืดเพ่ิมขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์น้ี 
เรียกว่า การเกิดเจล ( Gel Formation) ซึ่งเจลที่ได้จะมีความแข็งแรง (Weak Gel) (Wurzburg &Szymasaki, 1970) 
ดังน้ันเมื่อสตาร์ชเกิดเจลาติไนซ์มากขึ้น จึงทําให้โครงสร้างของเส้นบะหมี่จากแป้งข้าวมีความแข็งแรงมากข้ึน 
จึงทําให้ปริมาณของแข็งทีสูญเสียระหว่างการต้มของผลิตภัณฑ์บะหมี่ทอดจากแป้งข้าวลดลง 

 
ตารางที่ 2 ผลของเวลาน่ึงโดจากแป้งข้าวต่อคุณภาพหลังการต้มของบะหมี่ทอดจากแป้งข้าว 

เวลาน่ึงโดจากแป้งข้าว 
(นาที) 

คุณภาพหลังการต้ม 

เวลาที่เหมาะสมใน
การต้มให้สุก 

นํ้าหนักที่ได้หลังการต้ม 
ปริมาณของแข็งที่สูญเสีย

ระหว่างการต้ม 

(นาที) (เปอร์เซ็นต์) (เปอร์เซ็นต์) 
3 7 257.06±0.10a 16.62±0.18a 
5 6 248.67±0.48b 16.31±0.21a 
7 5 248.62±0.55b 14.76±0.09b 
9 5 246.83±1.22c 12.29±0.10c 
11 5 247.45±0.67c 11.84±0.34c 

a,bc…หมายถึง ค่าเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรต่างกันในแนวต้ัง แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านลักษณะเนื้อสัมผสั 
    จากการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์บะหมี่ทอดจากแป้งข้าวที่เตรียมจากการน่ึงโด
ด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 3) พบว่า เมื่อเพ่ิมเวลาในการน่ึงโดผลิตภัณฑ์บะหมี่ทอดจากแป้งข้าวมี
ค่าความแข็ง ค่าการยึดเกาะที่ผิวหน้า และค่าความต้านต่อการดึงขาดเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ทั้งน้ีผลิตภัณฑ์บะหม่ีทอดจากแป้งข้าวที่เตรียมจากการน่ึงโดด้วยเวลาที่เพ่ิมขึ้นจาก 3 นาที เป็น 11 
นาที มีค่าความแข็งเพ่ิมขึ้น อยู่ในช่วง 1467.52 กรัม ถึง 2558.75 กรัม ค่าการยึดเกาะที่ผิวหน้าเพ่ิมขึ้นอยู่
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ในช่วง 11.05 ถึง 27.29 กรัม-วินาที โดยท่ีผลิตภัณฑ์บะหม่ีทอดจากแป้งข้าวที่เตรียมจากการน่ึงโดที่ใช้
ระยะเวลา 9 นาที และ 11 นาทีมีค่าความต้านทานต่อการดึงขาดสูงสุดเท่ากับ 12.03 กรัม และ 13.57 กรัม 
ตามลําดับ เน่ืองจากโดยปกติเมื่อนําแป้งข้าวมาผลิตบะหมี่จะไม่สามารถผลิตได้ ทั้งน้ีเพราะขาดโปรตีนกลูเตนที่
มีในแป้งสาลี ซึ่งเมื่อนําแป้งสาลีมานวดกับนํ้า สามารถเกิดโครงสร้างโดที่มีความแข็งแรง และยืดหยุ่น ดังน้ัน
เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพของแป้งข้าว โดยการการทําให้แป้งเกิดเจลาติไนซ์บางส่วน หรือแป้งพรีเจลาติไนซ์ซึ่ง
สตาร์ชที่ผ่านการเจลาติไนซ์มีหน้าที่ยึดเกาะ (Binder) (Lai, 2001) จึงสามารถเช่ือมประสานให้ส่วนผสม ผสม
กันเป็นโด (Give Body) และช่วยปรับปรุงคุณภาพด้านลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ (Sivaramakrishnan, Senge, 
&Chattopadhyay, 2004) โดยเมื่อสตาร์ชได้รับความร้อนจนทําให้สตาร์ชเกิดเจลแล้ว เจลที่ได้มีความแข็งแรง 
(Wurzburg &Szymasaki, 1970) ดังน้ันการใช้เวลาในการน่ึงโดจากแป้งข้าวนานข้ึน ทําให้สตาร์ชเกิดเจลาติ
ไนซ์มากขึ้น (แสดงดังตารางที่ 1) และเกิดเป็นเจลในที่สุดซึ่งทําให้โครงสร้างของเส้นบะหมี่จากแป้งข้าวที่ผลิต
ได้มีอัตราส่วนของการเกิดเจลมากขึ้น ทําให้เส้นบะหมี่ทอดจากแป้งข้าวมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากข้ึน จึงมีผลให้
คุณภาพด้านความแข็ง ค่าการยึดเกาะที่ผิวหน้า และความต้านทานต่อการดึงขาดเพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
ผลิตภัณฑ์บะหมี่ทอดจากแป้งข้าวที่เตรียมจากการน่ึงโดที่เวลา 3 5 และ 7 นาที ไม่สามารถวัดค่าความต้านทานต่อ
การดึงขาดได้ เน่ืองจากเส้นบะหมี่ขาดหลังจากนําไปคืนรูป แสดงให้เห็นว่าที่ระยะเวลาในการน่ึงโดจากแป้งข้าว
ดังกล่าวทําให้สตาร์ชในส่วนผสมเกิดเจลาติไนซ์ไม่มากพอที่จะทําให้เกิดโครงสร้างของเส้นบะหมี่ที่แข็งแรงได้ 
จึงทําให้เส้นขาดจนไม่สามารถวัดค่าความต้านทานต่อการดึงขาดได้ แต่อย่างไรก็ตามการเกิดเจลของสตาร์ชใน
ปริมาณที่มากพอจะสามารถช่วยให้บะหมี่ทอดจากแป้งข้าวมีโครงสร้างที่แข็งแรง และสามารถวัดค่าความ
ต้านทานต่อการดึงขาดหลังการนําเส้นไปคืนรูปได้ 
 

 

ตารางที่ 3 ผลของเวลานึ่งโดต่อคุณภาพทางกายภาพด้านลักษณะเนื้อสมัผัสของบะหมีท่อดจากแป้งข้าว 

เวลาน่ึงโดจากแป้ง
ข้าว (นาที) 

ลักษณะเนื้อสมัผัส 
ค่าความแข็ง ค่าการยึดเกาะท่ีผิวหน้า ค่าความต้านทานต่อ 

(กรัม) (กรัม-วินาที) การดึงขาด(กรมั) 
3 1467.52±5.69d 11.05±0.77d -  
5 1768.91±0.28c 22.35±0.29c -  
7 2029.76±5.02b 22.75±0.50c -  
9 2550.04±7.91a 26.08±0.58b 12.03±0.45b 
11 2558.75±3.91a 27.29±0.90a 13.57±0.53a 

a,bc…หมายถึง ค่าเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรต่างกันในแนวต้ัง แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  G 100  

สรุป 
 ทั้งน้ีการเตรียมโดจากแป้งข้าวที่ดีจะมีผลต่อคุณภาพของบะหม่ีทอดจากข้าว โดยโดที่มีคุณสมบัติดีน้ัน
เมื่อนําไปพรีเจลาติไนซ์ หรือน่ึงแล้วจะสามารถรีด หรืออัดเป็นเส้นได้ และเมื่อนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บะหม่ี
ทอด แล้วนําไปคืนรูปเส้นที่ได้จะไม่ขาด และมีปริมาณของแข็งที่สูญเสียในระหว่างการต้มน้อย ดังน้ัน
ระยะเวลาในการน่ึงโดที่เหมาะสมสําหรับเตรียมผลิตภัณฑ์บะหมี่ทอดจากแป้งข้าว คือ 9 นาที ทั้งน้ีมีอัตราการ
เกิดเจลาติไนซ์เท่ากับ 60.31 เปอร์เซ็นต์ต่อนํ้าหนักแป้ง มีเวลาที่เหมาะสมในการต้มบะหมี่ให้สุกเท่ากับ 5 นาที 
นํ้าหนักที่ได้หลังการต้มเท่ากับ 246.83 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณของแข็งที่สูญเสียระหว่างการต้มเท่ากับ 12.29 
เปอร์เซ็นต์ค่าความแข็งเท่ากับ 2250.04 กรัม ค่าการยึดเกาะที่ผิวหน้าเท่ากับ 26.08 กรัม-วินาที และค่าความ
ต้านทานต่อการดึงขาดเท่ากับ 12.03 กรัม 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวกํ่าในสุกรหลังการหย่านม

เปรียบเทียบกับ ปลายข้าวขาว ดําเนินการโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก ใช้สุกรหลัง
หย่านมเพศผู้อายุประมาณ 7 สัปดาห์  จํานวน 20 ตัว แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 4 ตัว สุ่มสุกรแต่ละตัวให้ได้รับ
อาหารท่ีมีส่วนผสมของแป้งมัน (ใช้หา endogenous nitrogen) อาหารที่มีส่วนผสมกากถั่วเหลือง (ใช้อ้างอิง
ในการคํานวณการย่อยได้ของปลายข้าวขาว) ปลายข้าวขาว ปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวกํ่า เลี้ยงสุกรบน
กรงขังเด่ียวที่มีถาดรองรับมูลและปัสสาวะ (metabolic cage) บันทึกนํ้าหนักอาหารที่กิน มูลและปัสสาวะ 
เก็บตัวอย่างอาหารมูลและปัสสาวะ มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและพลังงาน นําข้อมูลที่ได้มาคํานวณหา
การย่อยได้ และการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ ผลการทดลองปรากฏว่าปลายข้าวขาว ปลายข้าวหอมนิล และ
ปลายข้าวกํ่ามีสัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของโภชนะ ได้แก่ วัตถุแห้ง ไขมัน โปรตีน เย่ือใย และพลังงาน รวมทั้ง
การใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีนสุทธิ และคุณค่าทางชีวภาพของโปรตีน พลังงานท่ีย่อยได้ และพลังงานที่ใช้
ประโยชน์ได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนปลายข้าวหอมนิลและปลายข้าวกํ่ามีสัมประสิทธ์ิการย่อยได้
ของอินทรียวัตถุ และไนโตรเจนฟรีเอ็กแทรกซ์ ตํ่ากว่าปลายข้าวขาว (P<0.05) อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าการ
ใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีนสุทธิ และคุณค่าทางชีวภาพของโปรตีนของปลายข้าวหอมนิลและปลายข้าวกํ่ามีค่า
สูงกว่าปลายข้าวขาว 
 

คําสําคญั : ปลายข้าวหอมนิล ปลายข้าวกํ่า สุกรหลังหย่านม คุณค่าทางโภชนะ 
  
ABSTRACT 

The study on nutritive values of Hom-Nil broken rice and purple broken rice 
compared with white broken rice in Post-weaned was conducted.  Randomized Complete 
Block Design (RCBD) was used in this experiment.  Twenty of seven weeks old male pigs 
were divided into 5 groups of 4 pigs each. Each pigs was randomly fed with experimental 
diet that was composed with cassava powder (for endogenous nitrogen analysis), soybean 
meal (reference for digestibility of white broken rice) , white broken Rice, Hom-Nil broken 
rice and purple broken rice. The pigs were raised individually in metabolic cages, where feed 
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and water were provided ad libitum, and both feed intake feces and urine weight were 
recorded. Experimental diets feces and urine were sampled and subjected to proximate 
analysis for chemical compositions and gross energy. The results showed that, there were no 
statistical difference (P>0.05) among white broken rice, Hom-Nil broken rice and purple 
broken rice in digestibility coefficient of dry matter, fat, protein, crude fiber and energy 
include of  net protein utilization and biological value, digestible energy and metabolizable 
energy. But, digestibility coefficient of organic matter and nitrogen free extracted in Hom-Nil 
broken rice and purple broken rice were lower than white broken rice (P<0.05). However, net 
protein utilization and biological value of Hom-Nil broken rice and purple broken rice 
trended to be higher than white broken rice. 

 
Key Words: Hom-Nil Broken Rice, Purple Broken Rice, Post-weaned Pigs, Nutritive 

value 
 
บทนํา 

ข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักสําหรับประชากรส่วนใหญ่ของโลก จัดเป็นอาหารประเภท ที่ให้พลังงานแก่
ร่างกาย ปัจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกข้าวปลอดสารพิษ เพ่ือผลิตเป็นข้าวปลอดภัย โดยในกระบวนการผลิตข้าว
ปลอดภัยจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตในแง่ของการใช้สารเคมี แล้วยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าของข้าว นอกจากน้ียัง
มีผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตข้าวปลอดภัย ได้แก่ ปลายข้าว รํา  ซึ่งสามารถนํามาเป็นอาหารสัตว์ หลาย
ชนิด  ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการผลิตสัตว์
แบบอินทรีย์ ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างต่างๆ ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค 

ข้าวหอมนิล เป็นข้าวเจ้าที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาจนได้ข้าวที่มีเมล็ดข้าวกล้องเรียวยาว สีม่วง
เข้ม คุณสมบัติที่สําคัญคือ ข้าวกล้องมีโปรตีนสูงถึง 12.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณคาร์โบไฮเดรต 70 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาณ   อะไมโลส  16 เปอร์เซ็นต์ และยังประกอบไปด้วยธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง แคลเซียม และ
โพแทสเซียม ซึ่งสูงกว่าข้าวขาวดอกมะลิ (อภิชาต, 2544) เกษตรกรนิยมปลูกข้าวหอมนิล ในรูปแบบของข้าว
ปลอดภัย ข้าวหอมนิลเป็นข้าวเจ้าสีดํา มีรงควัตถุที่มีสีนํ้าตาลอ่อนและสีม่วงเข้ม เป็นรงควัตถุที่ได้จาก
กระบวนการสังเคราะห์ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) ในต้นข้าว ซึ่งแบ่งการสังเคราะห์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
แอนโทไซยานิน (anthocyanin) และกลุ่มโปรแอนโทไซยานิน (proanthocyanin) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
คือ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ลดการอักเสบของแผล 
ลดริ้วรอยบนผิวหนัง ผมดกดํา และช่วยให้เซลล์ประสาทในสมองทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ความจําดี
ขึ้น (สมวงษ์, 2549 อ้างโดย อริยาภรณ์ และคณะ, 2550) 

ข้ าว กํ่ า เ ป็นข้ าว เห นียวที่ มี ปลูกทั่ ว ไปแถบประเทศเอ เชี ย  พบมากทางภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย ลักษณะสีของเมล็ดมีสีแดงเข้ม ข้าวกํ่ามีโภชนะ
เช่นเดียวกับข้าวขาวแต่มีปริมาณโภชนะสูงกว่า ซึ่งมีสารประกอบทางเคมีที่สําคัญคือ แกมมา-โอไรซานอล และ
แอนโทไซยานินสูงกว่าข้าวขาว ซึ่งมีสรรพคุณทางยามากมาย โดยเฉพาะสารแอนโทไซยานินเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระ ช่วยในการหมุนเวียนกระแสโลหิต ชะลอการเสื่อมของเซลล์ร่างกาย ช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งชนิด
เน้ืองอก ช่วยต้านเช้ือโรคและสมานแผล  เสริมภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น ส่วนสารแกมมา-โอไรซานอล เป็นสารช่วยลด
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ระดับนํ้าตาลในเลือด  ลดคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และเพ่ิมระดับของ High density lipoprotein 
(HDL) ในเลือด ยับย้ังการรวมตัวของเลือด และยับย้ังการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร (Teltathum, 2004 อ้าง
โดยปุณเรศวร์, 2554) ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวน่าจะเป็นสรรพคุณทางยาป้องกันโรคท้องร่วงลูกสุกร ซึ่งมักจะเกิด
ในลูกสุกรบ่อย ๆ ขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ต่อคนในการบริโภคเน้ือสุกรที่เลี้ยงด้วยปลายข้าวกํ่า 

ในการสีข้าวหอมนิล และข้าวกํ่า เกษตรกรนิยมสีเป็นข้าวกล้อง ซึ่งมีผลพลอยได้จากการสีข้าวคือ
ปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวกํ่า ที่ยังคงมีคุณค่าทางโภชนาการที่สามารถนํามาใช้เป็นแหล่งของพลังงานใน
อาหารสัตว์ อีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของสุกรได้ โดยเฉพาะสุกรหย่านม
ที่มักพบปัญหาเรื่องการท้องเสีย และส่งผลต่อการเจริญเติบโตช้าลงอยู่เสมอ ดังน้ันการใช้ปลายข้าวหอมนิล 
และปลายข้าวกํ่า เป็นแหล่งพลังงานในอาหารสุกรหย่านมจึงน่าจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการผลิตสุกรที่
ปลอดภัยตามแนวทางของปศุสัตว์อินทรีย์ต่อไปได้  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาคุณค่าทางโภชนะของปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวกํ่าเปรียบเทียบกับปลายข้าวขาวในสุกรหลัง
หย่านม 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. แผนการทดลอง 
    ประเมินคณุค่าทางโภชนะของ ปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวกํ่าเปรียบเทียบกับ ปลายข้าวขาว  

โดยพิจารณาจากการย่อยได้ และการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ ดําเนินการโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design, RCBD) กําหนดให้บล็อก (block) คือ ชุด
สุกรทดลองจํานวน 4 ชุด ใช้สุกรหลังหย่านมเพศผู้ อายุประมาณ 7 สัปดาห์ จํานวน 20 ตัว สุ่มสุกรแต่ละตัวให้
ได้รับอาหารทดลอง 5 สูตร ๆละ 4 ตัว  ดังน้ี 
 สูตรที่ 1 อาหารสุกรผสมแป้งมันเพียงอย่างเดียว  
 สูตรที่ 2 อาหารสุกรผสมกากถั่วเหลือง 
 สูตรที่ 3 อาหารสุกรผสมปลายข้าวขาว 

สูตรที่ 4 อาหารสุกรทีผ่สมปลายข้าวหอมนิล 
สูตรที่ 5 อาหารสุกรทีผ่สมปลายข้าวกํ่า 
อาหารทดลองทุกกลุ่มจัดเป็นอาหารทดลองก่ึงบริสุทธ์ิ (semi-purified diets) ซึ่งมีโปรตีนประมาณ 10 

เปอร์เซ็นต์ สว่นโภชนะอ่ืน เช่น แร่ธาตุ วิตามิน จะได้รับ อย่างครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย 
กําหนดให้สุกร ในกลุ่มทดลองที่ได้รับอาหารในสูตรที่ 1 (อาหารแป้งมัน) ใช้หา endogenous nitrogen  และ 
ใช้อ้างอิงในการปรับโปรตีนของอาหารทดลองสูตรที่ 4 และ 5  เพ่ือให้ได้โปรตีน 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอาหาร
ทดลองสูตรที่ 2 ใช้อ้างอิงในการปรับโปรตีนของอาหารทดลองสูตรที่ 3 ทั้งน้ีสุกรทดลองที่ได้รับอาหารในสูตรที ่
1 และ 2 ไม่จัดอยู่ในกลุ่มทดลอง (treatment)  

2. วิธีเก็บข้อมูล 
   สุ่มตัวอย่างปลายข้าวขาว ปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวกํ่ามาทําการวิเคราะห์องค์ประกอบทาง

โภชนะ ได้แก่ ความช้ืน โปรตีน เถ้า เย่ือใย ไนโตรเจนฟรีเอ็กแทรกซ์ (Nitrogen free extracted, NFE)  
แคลเซียม ฟอสฟอรัส พลังงานรวม (gross energy) และกรดอะมิโน ตามคําแนะนําของ AOAC (2000)   
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สุ่มสุกรแต่ละตัว ให้ขังในกรงเด่ียวที่มีถาดรองรับมูล และปัสสาวะ ให้อาหารทดลอง กิน เช้า และเย็น  
โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ในระยะแรกประมาณ 7 วัน เป็นระยะท่ีทําให้สัตว์ คุ้นเคยกับกรง และอาหารทดลอง 
เพ่ือให้สัตว์ขับถ่ายอาหารเก่าที่ค้างในทางเดินอาหารออกให้ หมดก่อน  ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นระยะที่มีการเก็บ
ข้อมูล ใช้เวลา 7 วัน   มีการเก็บบันทึกนํ้าหนัก อาหารท่ีให้กิน  และอาหารที่เหลือ นํ้าหนักมูล และน้ําหนัก
ปัสสาวะ  โดยในวันแรกและวันสุดท้ายของการเก็บข้อมูลใช้โครมิกออกไซด์ (chromic oxide)  ผสมลงใน
อาหารทดลองแต่ละสูตร เพ่ือเป็นดัชนีในการตรวจสอบ  สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารทดลอง มูล และปัสสาวะ ของ
สุกรที่ได้รับอาหารแต่ละกลุ่มทุกครั้ง ต้ังแต่วันแรกถึงวันสุดท้าย เพ่ือวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมี  ตาม
คําแนะนําของ AOAC   (2000)  สําหรับการเก็บรักษามูลเติมฟอร์มาลีน 40 เปอร์เซ็นต์ จํานวน 10 มิลลิลิตร 
ส่วนปัสสาวะ เติมกรดกํามะถัน (H2SO4) 25 เปอร์เซ็นต์จํานวน 25  มิลลิลิตร แล้วเก็บตัวอย่างทั้งหมดไว้ในตู้
แช่แข็ง เพ่ือทําการวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมี  และพลังงานต่อไป  

3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    นําข้อมูลที่ได้มาคํานวณหาเปอร์เซ็นต์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง เปอร์เซ็นต์การย่อยได้ของอินทรียวัตถุ 

เปอร์เซ็นต์การย่อยได้ของโปรตีน เปอร์เซ็นต์การย่อยได้ของไขมัน  เปอร์เซ็นต์การย่อยได้ของเย่ือใย เปอร์เซ็นต์
การย่อยได้ของไนโตรเจนฟรีเอ็กแทรกซ์ (NFE) เปอร์เซ็นต์การย่อยได้ของพลังงาน การใช้ประโยชน์ได้ของ
โปรตีนสุทธิ (Net protein utilization, NPU) และคุณค่าทางชีวภาพของโปรตีน (Biological value, BV) 
พลังงานท่ีย่อยได้ และพลังงานท่ีใช้ประโยชน์ได้ ตามคําแนะนําของบุญล้อม (2541)  

นําข้อมูลที่คํานวณได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป SAS version 8 (SAS, 1990) 

 
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของอาหารทดลอง (กิโลกรมั) 
วัตถุดิบอาหารสัตว์ สูตรที ่1 สูตรที่ 2 สูตรที ่3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 
แป้งมัน 95.4 72.67  7.68 5.30 
กากถ่ัวเหลือง  22.73 6.58   
ปลายข้าวขาว   88.82   
ปลายข้าวหอมนิล    87.72  
ปลายข้าวกํ่า     90.10 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 3 3 3 3 3 
นํ้ามันพืช 1 1 1 1 1 
เกลือ 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
พรีมิกซ ์ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
องค์ประกอบทางเคมีของปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวกํ่า 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวกํ่า เปรียบเทียบกับปลายข้าว

ขาวแสดงในตารางที่ 2 และ 3 พบว่าปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวกํ่า มีโปรตีน ไขมัน เย่ือใยสูงกว่าปลาย
ข้าวขาว แต่มีไนโตรเจนฟรีเอ็กแทรกซ์ (แป้งและนํ้าตาล) และแคลเซียม ตํ่ากว่า ส่วนพลังงานรวมพบว่า ปลาย
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ข้าวหอมนิลมีค่าสูงกว่าทั้งปลายข้าวขาว และปลายข้าวกํ่า นอกจากน้ี ปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวกํ่ามี
กรดอะมิโนที่จําเป็นหลายชนิดสูงกว่าปลายข้าวขาว ได้แก่ ฮิสทิดีน ไอโซลิวซีน ลิวซีน ไลซีน เมทไธโอนีน 
และฟีนิลอะลานีน แต่มีอาร์จินีน ทรีโอนีน ทริปโตเฟน และวาลีน ตํ่ากว่าปลายข้าวขาว ซึ่งจากการรายงานของ
รัชนี และสุรพงษ์ (2555) ที่ศึกษาปริมาณโปรตีน และกรดอะมิโนของข้าว 9 สายพันธ์ุพบว่าข้าวหอมนิลมี
กรดอะมิโนลิวซีน และไลซีนสูงกว่าข้าวพันธ์ุอ่ืน เช่นข้าวหอมมะลิ ข้าวสังข์หยด และข้าวเหนียวดํา เป็นต้น 
นอกจากน้ี FAO (2004) อ้างโดยรัชนี และสุรพงษ์ (2555) ได้รายงานว่าข้าวที่มีสีจะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่า
ข้าวขาวที่ผ่านการขัดสี อย่างไรก็ตาม ปริมาณโปรตีน กรดอะมิโนไลซีน และลิวซีน ของปลายข้าวหอมนิลและ
ปลายข้าวกํ่าจากผลการศึกษาครั้งน้ีมีค่าสูงกว่ารายงานของรัชนี และสุรพงษ์ (2555) 
 
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของ ปลายข้าวขาว ปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวกํ่า 
องค์ประกอบทางเคมี  ปลายข้าวขาว ปลายข้าวหอมนิล ปลายข้าวกํ่า  
วัตถุแห้ง (%) 89.75 93.42 92.75 
โปรตีน (%) 8.77 11.43 11.08 
ไขมัน (%) 1.54 3.62 3.40 
เถ้า (%) 1.61 1.38 1.62 
เย่ือใย (%) 2.37 4.29 4.59 
ไนโตรเจนฟรีเอ็กแทรกซ ์(%) 75.47 72.69 72.14 
แคลเซียม (%) 0.34 0.27 0.24 
ฟอสฟอรัส (%) 0.11 0.27 0.28 
พลังงานรวม (Kcal/kg of DM) 3778.74 3903.73 3755.6 

 
ตารางที่ 3 ปริมาณกรดอะมิโนที่จําเป็นในปลายข้าวขาว ปลายข้าวหอมนิล และปลายขา้วกํ่า (%) 

ชนิดของสาร ปลายข้าวขาว1 ปลายข้าวหอมนิล 2 ปลายข้าวกํ่า2 
อาร์จินีน 0.36 <0.24 <0.26 
ไกลซีน 0.71 0.20 0.19 
ฮิสทิดีน 0.18 0.67 0.60 
ไอโซลิวซีน 0.45 0.58 0.57 
ลิวซีน 0.71 1.31 1.34 
ไลซีน 0.27 0.05 1.02 
เมทไธโอนีน 0.10 0.18 0.19 
ฟีนิลอะลานีน 1.15 1.29 1.33 
ทรีโอนีน 0.36 0.09 0.10 
ทริปโตเฟน 0.10 0.08 <0.01 
วาลีน 0.53 0.49 0.49 

หมายเหตุ  1 อุทัย (2529)    
             2 วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารสาขาจังหวัดเชียงใหม่  
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การย่อยได้และการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวกํ่า 
 ผลการประเมินคุณค่าทางโภชนะของปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวกํ่าโดยศึกษาในสุกรหลังหย่านม 
เปรียบเทียบกับปลายข้าวขาวโดยพิจารณาจากการย่อยได้ และการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ แสดงในตารางที่ 
4 พบว่า สัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของวัตถุแห้ง ไขมัน โปรตีน เย่ือใย และพลังงาน ของปลายข้าวขาว ปลายข้าว
หอมนิล และปลายข้าวกํ่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในทํานองเดียวกัน ค่าการใช้ประโยชน์ได้ของ
โปรตีนสุทธิ (NPU)  คุณค่าทางชีวภาพของโปรตีน (BV) พลังงานท่ีย่อยได้ และพลังงานท่ีใช้ประโยชน์ได้ของ
ปลายข้าวทั้ง 3 ชนิดก็ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนสัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของอินทรียวัตถุในปลาย
ข้าวหอมนิล และปลายข้าวกํ่ามีค่าตํ่ากว่าปลายข้าวขาว (P<0.05) และปลายข้าวขาวมีสัมประสิทธ์ิการย่อยได้
ของไนโตรเจนฟรีเอ็กแทรกซ์สูงที่สุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับปลายข้าวหอมนิล ส่วนปลาย
ข้าวกํ่ามีค่าตํ่าที่สุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับปลายข้าวหอมนิล นอกจากน้ีมีแนวโน้มว่า 
สัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของวัตถุแห้ง โปรตีน และพลังงาน รวมทั้งพลังงานท่ีย่อยได้ของ ปลายข้าวหอมนิล และ
ปลายข้าวกํ่ามีค่าตํ่ากว่าปลายข้าวขาวทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวกํ่าเป็นผลพลอยได้
จากข้าวที่ไม่ได้มีการขัดสีจึงมีส่วนของเย่ือใยในระดับสูงกว่าปลายข้าวขาวซึ่งมีการขัดสี (ตารางที่ 2) ซึ่งมี
รายงานว่าการมีเย่ือใยระดับสูงในอาหารมีผลต่อการย่อยได้ของโภชนะลดลง (Graham et al., 1986; Phuc 
and Lindberg, 2000; Wang et al., 2002) สอดคล้องกับรายงานของ Wenjuan Zhang et al. (2013) ที่
กล่าวว่าเย่ือใยในอาหารที่เพ่ิมสูงขึ้นส่งผลให้สัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของวัตถุแห้ง โปรตีน และพลังงาน รวมทั้ง
พลังงานท่ีย่อยได้ลดลง  
   อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่า ปลายข้าวหอมนิล และปลายขา้วกํ่ามีค่าการใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีนสุทธิ 
(NPU)  และคณุค่าทางชีวภาพของโปรตีน (BV) สูงกว่าปลายข้าวขาว ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกรดอะมิโนที่จําเป็น
หลายชนิดโดยเฉพาะไลซีน ลวิซีน และ เมทไธโอนีน ในปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวกํ่ามีสูงกว่าในปลาย
ข้าวขาว (ตารางที่ 3) จึงส่งผลให้สุกรได้รับกรดอะมิโนที่สมดุลกับความต้องการของร่างกายจึงมีการสะสม
ไนโตรเจนไว้ในร่างกายได้มากกว่า (บุญล้อม, 2541) 
 
ตารางที่ 4 คณุค่าทางโภชนะของปลายข้าวขาว ปลายข้าวหอมนิล และปลายข้าวกํ่า ในสุกรหลังหย่านม 
คุณค่าทางโภชนะ ปลายข้าวขาว ปลายข้าวหอมนิล ปลายข้าวกํ่า p-value 

สัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของโภชนะ (%)  

  วัตถุแห้ง1  96.62 ± 0.86 91.37 ± 3.55 92.09 ± 2.33 0.073 

  อินทรียวัตถุ1  98.59 ± 0.91a 93.78  ± 2.61b 93.41 ± 1.96 b 0.027 

  ไขมัน2 74.39 ± 4.59 86.66  ± 3.75 80.63 ± 3.75 0.209 

  โปรตีน 1 93.70 ± 1.92 89.11  ± 7.13 88.57 ± 6.21 0.515 

  เย่ือใย 2 63.51 ± 4.57 70.18 ± 3.73 70.69 ± 3.73 0.476 

  ไนโตรเจนฟรีเอ็กแทรกซ ์1 98.59 ± 0.39a 96.83  ± 1.34 ab 95.84 ± 0.92 b 0.029 

  พลังงาน 1 96.25 ± 1.28 91.12  ± 3.66 91.95 ± 2.64 0.106 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
คุณค่าทางโภชนะ ปลายข้าวขาว ปลายข้าวหอมนิล ปลายข้าวกํ่า p-value 

การใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีน
สุทธิ (NPU, %)2 45.45 ± 10.47 65.01 ± 8.55 62.14 ± 8.55 0.388 
คุณค่าทางชีวภาพของโปรตีน 
(BV, %)2 55.59 ± 6.30 72.31 ± 5.15 70.14 ± 5.15 0.191 

พลังงานท่ีย่อยได้ (Kcal/kg) 1 3,936 ± 45 3,680  ± 155 3,785 ± 112 0.076 
พลังงานท่ีใช้ประโยชน์ได้ 
(Kcal/kg) 1 

 
3,816 ± 110 

 
3,638 ± 150 3,737 ± 149 0.348 

หมายเหตุ: 1 Lsmean ± SE      2 mean ± SD 
      ab ตัวอักษรกํากับค่าเฉล่ียต่างกันในแถวเดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) 

 
สรุป 
 จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนะของปลายข้าวหอมนิลและปลายข้าวกํ่าเปรียบเทียบกับปลายข้าวขาว
สรุปได้ว่าปลายข้าวหอมนิลและปลายข้าวกํ่ามีโปรตีน ไขมัน เย่ือใย และกรดอะมิโนที่จําเป็น เช่นไลซีน ลิวซีน 
และเมทไธโอนีนสูงกว่าปลายข้าวขาว  สัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของโภชนะ ได้แก่ วัตถุแห้ง ไขมัน โปรตีน เย่ือใย 
และพลังงาน รวมทั้งพลังงานที่ย่อยได้ และพลังงานท่ีใช้ประโยชน์ได้ ของปลายข้าวทั้ง 3 ชนิด ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ อย่างไรก็ตามปลายข้าวหอมนิลและปลายข้าวกํ่ามีสัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของอินทรียวัตถุ และ
ไนโตรเจนฟรีเอ็กแทรกซ์ ตํ่ากว่าปลายข้าวขาว แต่มีแนวโน้มว่าการใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีนสุทธิ และคุณค่า
ทางชีวภาพของโปรตีนของปลายข้าวหอมนิลและปลายข้าวกํ่ามีค่าสูงกว่าปลายข้าวขาว ดังน้ันปลายข้าวหอม
นิลและปลายข้าวกํ่าจึงน่าจะเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดใหม่ในการผลิตอาหารสําหรับเลี้ยงสุกรหลังหย่านม
ตามแนวทางการผลิตสัตว์แบบปลอดภัยได้ 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการเกษตรตามแนวทาง
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร และปัจจัยที่ทําให้เกษตรกรประสบความสําเร็จ ผลการวิจัย พบว่า 
1) นายนฤทธิ์ คําธิศรี ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสกลนคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเกษตร 
มีประสบการณ์การทํางานทั้งภาครัฐและเอกชนมาเป็นเวลา 9 ปี ประสบการณ์ทําการเกษตรมาเป็นเวลากว่า 
17 ปี มีพ้ืนที่ทําการเกษตร จํานวน 255 ไร่ สภาพพ้ืนที่เป็นดินลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 2) ลักษณะการทํา
การเกษตรแบบผสมผสานไม่ใช้สารเคมี โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา 
และป่าอนุรักษ์ การจัดการปัจจัยการผลิตใช้หลักการจัดการด้วยคุณธรรม ความรู้ ภูมิคุ้มกัน มีเหตุมีผล และ
พอประมาณ ระบบการผลิตใช้หลักการผสมผสานภูมิปัญญากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการพ่ึงพาปัจจัยภายใน
ฟาร์ม และคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 3) ปัจจัยที่ทําให้ประสบ
ความสําเร็จเกษตรกรมีการวางแผนทุกขั้นตอน มีการจัดการทรัพยากรเหมาะสมและคํานึงถึงผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสนับสนุนและการยอมรับจากภาครัฐ 
เอกชน และเกษตรกร 

คําสําคัญ  การจัดการเกษตร แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นฤทธ์ิ คําธิศรี ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

Abstract 
 This was a research a case study. The objectives of this research were to study, Narit 
Khumtisri’s farm management system following the Sufficiency Economy philosophy; and the 
factors of success; The results showed that 1) Narit Khumtisri, a village philosopher of Sakon 
Nakhon Province, aged 50, earned a bachelor’s degree at Maejo University and worked for 
private and government sector organizations for 9 years before becoming a full-time farmer for 
more than 17 years. His farm covers 40.8 hectares and is mostly low-fertility gravelly soil. 2) The 
farm is an organic, mixed farm following the Sufficiency Economy philosophy. It comprises 
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horticulture, animal husbandry, aquaculture, and forest conservation. The resource management 
system is based on the principles of morality, knowledge, immunity, reason, and moderation. 
The production systems include both folk wisdom and modern technology with an emphasis on 
using materials available within the farm and paying attention to the safety of the farmer, his 
family, the community, consumers and the environment. 3) the factors of Narit Khumtisri’s 
success were thorough planning, appropriate resources management, care for environmental 
impact, the practice of following the Sufficiency Economy philosophy, and support and 
recognition from government and private sector agencies and from other farmers.  

Key words: farm management, Sufficiency Economy, Narit Khumtisri, village philosopher 
 
บทนํา 

 ปัจจุบันเศรษฐกิจทุนนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ มุ่งเน้นความเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) 
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเป็นระบบที่ให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินกิจการ มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน สามารถเป็นเจ้าของ
ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ จึงได้ถูกครอบงําเกิดการแข่งขันการผลิตเพ่ือให้มี
ปริมาณสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เมื่อความต้องการมีมาก ขณะที่ทรัพยากรมีจํากัด จึงก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม รายได้ของประชาชน เกิดการกระจายรายได้เฉพาะกลุ่มบุคคล ธุรกิจขนาดใหญ่
สามารถผูกขาดสินค้า เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ด้วยเหตุน้ี การผลิตสินค้าด้านการเกษตร จึงเป็นไป
ในลักษณะเชิงเด่ียวมากย่ิงขึ้น โดยหวังพ่ึงพิงตลาดการส่งออกเป็นหลัก เป็นผลให้เกษตรกรไทยประสบปัญหา
อย่างต่อเน่ืองมาตลอด เมื่อสินค้าพืชหลักในตลาดโลกมีราคาตกตํ่าหรือมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อ
รายได้ของเกษตรกรโดยตรง รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการผลิตทางการเกษตร 
เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรโดยปราศจากการอนุรักษ์และฟื้นฟู
อย่างเป็นระบบ นอกจากน้ีวิธีการเพาะปลูกที่มีการนําเอาสารเคมีทางการเกษตรมาใช้ ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการผลิตสินค้าเกษตร ทําให้เกิดวิกฤติความไม่สมดุล
ทางธรรมชาติ ดังน้ัน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นน่าจะเป็นแนวทางในการรอดพ้นจากภาวะวิกฤติได้  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกษตรกรที่มีการจัดการทรัพยากรเกษตรโดยการน้อมนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรให้สามารถแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ลดการแข่งขันทางการผลิต ลดความเสี่ยง
ของผลผลิตและความผันผวนของราคาผลผลิต รวมทั้งช่วยในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมอันเป็น
ผลมาจากการใช้ทรัพยากรโดยปราศจากการอนุรักษ์ และฟื้นฟูให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อพัฒนา
เป็นต้นแบบของการจัดการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเกษตร
ที่ย่ังยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ทําให้เกษตรกรประสบความสําเร็จ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาเฉพาะกรณี คัดเลือกกรณีตัวอย่างแบบเจาะจง 

โดยมีเงื่อนไข เป็นเกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการเกษตร และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice) กรณีตัวอย่าง ได้แก่ นายนฤทธ์ิ คําธิศรี ปราชญ์
ชาวบ้านจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ได้แก่ มีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง มีการต่อสู้กับสภาพพ้ืนที่ที่มีปัญหา มีแนวคิดในการนําภูมิปัญญาผสมผสานกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ มีการจัดสรรผลกําไรเพ่ือการลงทุน การออม และสังคม มีการวางรากฐานครอบครัวให้มีความสุข 
เป็นคนดี แล้วจะเป็นคนเก่ง มีผลงานเด่น เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ส่วนราชการและสถาบันการศึกษา 
เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ในลักษณะเจาะลึก มีการ
ตรวจสอบข้อมูลโดยกรณีศึกษาเพ่ือการรับรองข้อมูลที่ถูกต้อง ขอบเขตการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของสวน
และเกษตรกร รูปแบบการจัดการปัจจัยการผลิต ระบบการผลิตและการตลาด และปัจจัยที่ทําให้เกษตรกร
ประสบความสําเร็จ การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะเชิงพรรณา 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

นายนฤทธ์ิ คําธิศรี เป็นเกษตรกรบ้านโพธิ ตําบลโพธิไพศาล อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีการผลิต
แบบเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บนสภาพพื้นที่ดินลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า นํ้าไม่พอใช้ 
ได้พลิกฟ้ืนผืนดินให้สามารถปลูกพืชได้ จนประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของเกษตรกรและผู้ที่สนใจ โดยการใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีเน้ือที่ถือครองเป็นของตนเองทั้งหมด 
267 ไร่ แบ่งเป็น 1) พ้ืนที่นอกภาคเกษตร จํานวน 16 ไร่ 2) พ้ืนที่ทําการเกษตร จํานวน 251 ไร่ ทํากิจกรรม
เกษตรผสมผสาน จํานวน 1 แปลง พ้ืนที่ 31 ไร่ ทํากิจกรรมปลูกยางพารา จํานวน 2 แปลง พ้ืนที่รวม 70 ไร่ 
ทํากิจกรรมปลูกไม้เศรษฐกิจแซมในที่ป่าธรรมชาติ จํานวน 2 แปลง พ้ืนที่รวม 93 ไร่ และให้ผู้อ่ืนเช่าทํานา 
จํานวน 2 แปลง พ้ืนที่รวม 57 ไร่  

 
 จุดเปลี่ยนที่ทําให้นายนฤทธิ์ คําธิศรี ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทที่มีชื่อเสียง ต้องมาเป็นเกษตรกร 
จากความเช่ือของชาวบ้านที่ว่า “ดินลูกรัง ปลูกอะไรก็ไม่ได้ ปลูกอะไรก็ไม่เกิด ปลูกอะไร ก็ไม่โต”เมื่อตอนอายุ 
13 ปี เขาเกิดความคิดว่าจะทําอย่างไรถึงช่วยเหลือชาวบ้านทําอาชีพการเกษตรให้มีอยู่มีกินโดยไม่ลําบาก และ
เพ่ือปรับเปลี่ยนความเชื่อของชาวบ้านให้เห็นว่า ดินลูกรังก็สามารถปลูกพืชให้เจริญเติบโตได้ เขาจึงเริ่มต้น
ด้วยการเข้าศึกษาในสถาบันด้านการเกษตรจนจบปริญญาตรี และเข้าทํางานในบริษัทเพ่ือหาเงินทุน ศึกษา
ข้อมูลและส่ังสมประสบการณ์ มีการค้นคว้าศึกษาการทําการเกษตรในทะเลทรายของประเทศอิสราเอล ศึกษา
พืชธรรมชาติที่มีสามารถปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด ในปี พ.ศ. 2539 นายนฤทธ์ิได้ลาออกจากงานบริษัท มาดําเนิน
กิจการสวนของตนเองอย่างเต็มตัว โดยใช้หลักวิชาการผสมผสานภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน เริ่มจากการทําไร่นา
สวนผสม กิจกรรมที่ทําประกอบด้วย การทํานา ปลูกพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ประมง เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน 
เหลือจึงจําหน่าย  

หลักการจัดการปัจจัยการผลิต 4 M ได้แก่  
 1. การจัดการแรงงาน (Man) มีการวางแผนการผลิตที่ใช้แรงงานน้อยที่สุด โดยวางแผนปรับ

วิธีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ให้สอดคล้องกับวัฐจักรชีวิตของพืช สัตว์ ประมง เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้ด้วย
ตนเอง การตอบแทนแรงงานได้นําหลักผลตอบแทนโบนัสพนักงานของระบบบริษัทมาใช้ มีการสร้างความ
มั่นคงของชีวิตคนงาน มีการวางแผนการทํางานในแต่ละเดือน แต่ละฤดูกาล และแต่ละปีไว้ล่วงหน้า โดย
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คํานึงถึงความต้องการของชุมชน มีการจัดการแรงงานในสวนโดยการปลูกพืชแบบเกื้อกูลกัน ปล่อยให้วัชพืช
คลุมดิน พืชใหญ่ให้ร่มเงาพืชเล็ก พืชเล็กป้องกันการระเหยของนํ้า ควบคุมความช้ืนในดิน เพ่ือลดการใช้
แรงงานในการรดนํ้า การเลี้ยงสัตว์ เช่น แพะ แกะ ห่าน แบบจํากัดพื้นที่ที่ต้องการจะกําจัดวัชพืช เพื่อลด
แรงงานในการกําจัดวัชพืช การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองในคอกโคและสุกร เพ่ือช่วยกําจัดแมลงที่รบกวนสร้างความ
รําคาญ และลดการใช้แรงงานในการดูแลสัตว์ เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองแบบปล่อยเพ่ือให้ไก่คุ้ยเขี่ยอาหารตามกองปุ๋ย 
เพ่ือใช้แรงงานสัตว์ในการกลับกองปุ๋ย การเลี้ยงแบบปล่อย เช่น ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ปลดระวาง เพื่อลดแรงงาน
ในการให้อาหารสัตว์  

2. การจัดการเงินทุน (Money) การลงทุนครั้งแรกเป็นทุนที่ได้จากการเก็บสะสมช่วง
ทํางานในบริษัทเอกชน มีการวางแผนการใช้เงิน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการจัดสรรเงินจากผล
กําไร คือ ร้อยละ 10 คืนสู่สังคม ในรูปแบบการบริจาค ร้อยละ 90 นํามาจัดสรรในอัตราส่วน 30 : 30 : 
30 : 10 คือ ค่าใช้จ่ายในครอบครัว : การลงทุน : เผื่อขาดทุน/ความเสี่ยงการลงทุน : การออม  

3. การจัดการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องทุ่นแรง (Material) มีการปรับใช้วัสดุอุปกรณ์ 
ตลอดจนเครื ่องมือ เครื ่องใช้ได้อย่างคุ ้มค่า ใช้เครื ่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตรเท่าที ่จําเป็น 
เน่ืองจากสิ้นเปลืองพลังงาน ประดิษฐ์เครื่องฟักไข่นกกระทาเอง  

4. การจัดการ (Management) เป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็จ การนํา
ประสบการณ์จากการทํางานทั้งในภาครัฐและเอกชนมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ การนําทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจํากัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 
หลักการจัดการระบบการผลิต  

หลักคิดในการจัดการการผลิต “ภูมิปัญญา + เทคโนโลยีสมัยใหม่ = ง่าย พอมีกําไร” 
ระบบการผลิตเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นําหลักการ

ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญากับความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรมาใช้ในการจัดการ “การทําเกษตรแบบ
ผสมผสานบนพื้นที่ดินลูกรัง” การดําเนินกิจกรรมในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาปัจจัยการผลิต
จากภายนอกให้น้อยที่สุด กิจกรรมประกอบด้วย  

การผลิตพืช มีการจัดระบบการปลูกพืช โดยแบ่งโซนการปลูกตามความเหมาะสมกับพื้นที่ 
พืชที่ต้องการนํ้าน้อยให้ปลูกบนที่ดอน พืชที่ต้องการนํ้ามากนําไปปลูกบริเวณพื้นที่นํ้าขังในฤดูฝน การปลูก
พืชมี 4 ระยะ คือ พืชระยะส้ันมาก ได้แก่ พืชผักอายุสั้น พืชระยะส้ัน ได้แก่ ไม้ผลอายุสั้น พืชระยะยาว ได้แก่ 
ไม้ผลอายุยาว และพืชระยะยาวมาก ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้เศรษฐกิจ การปรับปรุงบํารุงดิน จะใช้ปุ๋ยคอก
ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ และปุ๋ยหมักที่ผลิตขึ้นใช้เอง และการปลูกพืชคลุมดิน ไม่ไถพรวนดิน เพราะการไถพรวน
นอกจากจะเพ่ิมต้นทุนการผลิต ความสิ้นเปลืองพลังงานและเวลาแล้ว การใช้เครื่องจักรกลยังทําลายระบบ
นิเวศน์ที่จะช่วยในการปรับปรุงดิน เช่น ไส้เดือน เช้ือจุลินทรีย์ในดินที่ช่วยในการปรับปรุงดิน การใช้ปุ๋ย จะใช้ปุ๋ย
ที่ผลิตได้เองในฟาร์ม ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และการปล่อยผลผลิตให้ร่วงหล่นเพื่อย่อยสลาย
เป็นอาหาร ร้อยละ 25 ซึ่งจะทําให้ไม้ผลให้ผลผลิตได้อย่างสมํ่าเสมอทุกปี การป้องกันกําจัดโรค และแมลง 
โดยชีววิธีใช้สารสกัดจากสมุนไพรที่มีในฟาร์ม การสร้างความสมดุลตามธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี 
การจัดสรรพ้ืนที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของแมลงและสัตว์ป่า ได้แก่ การปลูกป่าเพ่ือรักษานิเวศน์
ของแมลง เพ่ือไม่ให้มาทําลายพืช การป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีการใช้สัตว์เป็นผู้ควบคุมหรือกําจัด เช่น 
ใช้นกกําจัดแมลง การกําจัดวัชพืช โดยการใช้สัตว์ ได้แก่ แพะ แกะ และห่าน  
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การผลิตสัตว์ มีการจัดระบบการเลี้ยงสัตว์ 1) ให้เกิดการเก้ือกูลกัน ระหว่างสัตว์กับพืช สัตว์กับสัตว์ 
สัตว์กับปลา เช่น การเลี้ยงโคลูกผสม แพะ แกะ ห่านโดยปล่อยตามธรรมชาติเพื่อช่วยกําจัดวัชพืช การเลี้ยง
เป็ดเทศ และไก่พันธุ์พื้นเมือง โดยให้จิกกินแมลง หนอนที่เกิดจากมูลนกกระทาและแมลงที่รบกวนสัตว์เลี้ยง 
การเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลาเพื่อให้ไก่ถ่ายมูลลงในบ่อปลาสร้างแพลงตอนในบ่อปลา 2) การสร้างความสมดุล 
เช่น การเลี้ยงเป็ดไข่บนขอบบ่อ ปล่อยให้เป็ดลงไปหากินลูกปลาในบ่อปลา การเลี้ยงนกกระทา ไก่พื้นเมือง
ในคอกปศุสัตว์เพ่ือให้กินหนอนในมูลสัตว์ การเลี้ยงไก่ดํากับสุกร เพ่ือให้ไก่กินแมลงที่มารบกวนสุกร และช่วย
กลับกองมูลสุกร 3) การนําเทคโนโลยีและภูมิปัญญามาผสมผสานในการเลี้ยง เช่น การเลี้ยงโคขุนแบบ
ขังคอก โดยใช้ไม้ล็อคคอโคกับรางอาหาร เพื่อไม่ให้สะบัดหญ้า/ฟางและอาหารทิ้งเลอะเทอะ การปล่อยให้
โคนอนทับกองมูล เพ่ือตรวจสอบคุณภาพช้ันไขมันของโค การให้ไก่กินนํ้าหมักชีวภาพ เพื่อป้องกันโรค
ระบาด โรคหลอดลม ขนไม่หลุดร่วง อัตราการให้ไข่เพ่ิมขึ้น ไข่ใบใหญ่ การประยุกต์ใช้ถังขยะจากล้อรถยนต์
ควํ่าปากเป็นรังให้ไก่ไข่ เพ่ือป้องกันไม่ให้ไก่ถ่ายมูลเป้ือนไข่และเหยียบไข่แตก 

การเลี้ยงปลา ยึดหลักการอยู่ร่วมกันของปลาในแต่ละชนิดที่มีระบบการหากินในระดับนํ้า
ที่แตกต่างกัน เพ่ือเก้ือกูลระบบการเจริญเติบโตของอาหารธรรมชาติ ปลาแต่ละชนิดมีเหตุผลในการเลี้ยง 
เช่น เลี้ยงปลาจีนเพื่อเป็นมาตรวัดคุณภาพนํ้า ใช้ตะกอนจากอาหารที่ปลากินเหลือช่วยอุดช่องว่างระหว่าง
เม็ดดิน เพ่ือให้บ่อสามารถเก็บนํ้าไว้ได้ตลอดปี 

ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ พยุง สัก เต็งรัง ชิงชัง ผักหวานป่า เป็นการจัดสรรพ้ืนที่ให้เป็นที่อยู่อาศัย
และแหล่งอาหารของแมลงและสัตว์ศัตรูพืช เพ่ือไม่ให้มารบกวนพืชที่ปลูก 

หลักการจัดการตลาด  
หลักคิดในการจัดการตลาด ใช้หลักความต้องการของชุมชนเป็นตัวกําหนดในการผลิต ใช้หลัก 

การขายความเป็นมิตร โดยกําหนดราคาให้สมเหตุสมผล เหมาะสมกับกําลังซื้อของชุมชน 
มีการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) ตามลักษณะประชากรและภูมิศาสตร์ ได้แก่ 

ตลาดภายในจังหวัด ตลาดท้องถิ่น และตลาดชุมชน การกําหนดตลาดเป้าหมาย (Target Market) ตลาด
ภายใน ได้แก่ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคํา จํากัด จังหวัดสกลนคร ตลาดท้องถิ่น ได้แก่ 
ตลาดสดทั่วไปอําเภอกุสุมาลย์และโพนสวรรค์ ตลาดชุมชน ได้แก่ ตลาดหมู่บ้านและสวน การวางตําแหน่ง
สินค้า (Product Positioning) พิจารณาตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง 
โพนยางคํา จํากัด จังหวัดสกลนคร สําหรับลูกค้าที่ต้องการสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีช่ือเสียง ตลาดสด
ทั่วไปอําเภอกุสุมาลย์ และโพนสวรรค์ เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป เป็นที่จําหน่ายสินค้าที่เหลือจากการจําหน่าย
ในตลาดชุมชนหรือตลาดหมู่บ้านหรือในสวนแล้ว เพ่ือลดความเสี่ยงกรณีสินค้าผลิตออกมามาก ตลาดหมู่บ้าน
และสวน เป็นลูกค้าในระดับชุมชน ชาวบ้านทั่วๆไป และลูกค้าเฉพาะ ได้แก่ ลูกค้าที่นับถือศาสนาคริสต์
มีความต้องการสินค้าช่วงเทศกาลคริสมาสต์ และลูกค้าที่ต้องการบริโภคอาหารป่า  

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix: 4P’s) ประกอบด้วย 1) สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 
(Product) ผลิตตามความต้องการของตลาด ถ้าสินค้ามีปริมาณมากทําการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ชะลอการขาย เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เช่น โคขุน ที่ส่งให้กับสหกรณ์ และสินค้า
เกษตรอินทรีย์ทั่วไปที่ไม่เน้นรูปลักษณ์หรือบรรจุภัณฑ์ เน่ืองจากเป็นสินค้าสําหรับตลาดท้องถิ่น และตลาด
ชุมชนที่ไม่ต้องการสินค้าราคาแพง 2) ราคา (Price) กําหนดราคาสินค้าสมเหตุสมผล ตลาดในอําเภอกําหนด
ราคาตามต้นทุนการผลิต ตลาดชุมชนหรือตลาดหมู่บ้านและในสวนกําหนดราคาตามกําลังซื้อของลูกค้า 
และราคาตามหลักเกณฑ์คุณภาพสินค้า คือ โคขุน ที่ส่งสหกรณ์ 3) สถานที่จําหน่าย (Place) กําหนดตาม
ลักษณะประชากร และภูมิศาสตร์ ได้แก่ ตลาดจําหน่ายที่ตอบสนองลูกค้าที่ต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มี
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คุณภาพ ได้มาตรฐาน เช่น สหกรณ์ ตลาดจําหน่ายสําหรับลูกค้าทั่วๆไป หรือลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะ 
ได้แก่ ลูกค้าที ่นับถือศาสนาคริสต์ ลูกค้าทีเป็นคนพื้นเมืองอีสาน ก็จะเป็นตลาดสดในอําเภอ ตลาดใน
หมู่บ้าน ในสวนตนเอง 4) การส่งเสริมสินค้า/การประชาสัมพันธ์ (Promotion) สินค้าที่ส่งสหกรณ์เน้นเรื่อง
ของคุณภาพ และความมีช่ือเสียงของตลาดเป้าหมายเอง สินค้าทั่วๆไป เน้นเป็นสินค้าอินทรีย์หรือสินค้า
ปลอดภัย ราคาถูก สําหรับตลาดท้องถิ่น ตลาดชุมชน/สวน การสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นลักษณะบอกต่อกัน 

   

  
ภาพที่ 1 แสดงการจัดการของนายนฤทธ์ิ คําธิศรี ตามหลัก STP Marketing และ 4P’s 

 
การจัดการเกษตรตามแนวทางเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  

จากการศึกษาการจัดการเกษตรของนายนฤทธิ์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3 คุณลักษณะ/ห่วง 2 เง่ือนไข ดังน้ี 

1. ความพอประมาณ นายนฤทธ์ิทําการเกษตรท่ีเน้นถึง ความพอดีที่ไม่มากเกินไปไม่น้อย
เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตที่สามารถดําเนินการด้วย ภายใต้หลัก 4 M คือ Man 
(แรงงาน)  มีการวางแผนการผลิตที่ใช้แรงงานน้อยที่สุด ปรับวิธีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ให้สอดคล้องกับวัฐจักร
ชีวิตของพืช สัตว์ ประมง เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้ด้วยตนเอง Money (เงิน) มีการวางแผนการใช้เงิน 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดสรรเงินจากผลกําไร คือ ร้อยละ 10 คืนสู่สังคม ร้อยละ 90 นํามา
จัดสรรในอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 คือ ค่าใช้จ่ายในครอบครัว : การลงทุน : เผื่อขาดทุน/ความเสี่ยง
การลงทุน : การออม Material (เครื่องมือ เครื่องจักรกล) ใช้เครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตรเท่าที่
จําเป็น เพ่ือการประหยัดพลังงาน คิดค้นประดิษฐ์เครื่องมืออุปกรณ์เอง เช่น เครื่องฟักไข่นกกระทา เพื่อ
เพ่ิมเปอร์เซ็นต์การฟัก ลดรายจ่ายการซื้อลูกนกกระทา Management (การบริหารจัดการ) การจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารจัดการอยู่ในวิสัยที่จะสามารถควบคุมการจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนที่เกินกําลังก็ให้ผู้อ่ืนดําเนินกิจกรรมแทน เช่น การให้ผู้อ่ืนเช่าพ้ืนที่ทํานา 
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2. ความมีเหตุผล มีการจัดการระบบการผลิตอย่างมีเหตุผล เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
ประมง และป่าไม้ผสมผสานกัน ด้วยเหตุผลเพ่ือให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ให้เกิดความเก้ือกูลกันและกัน 
เลือกพ้ืนที่ปลูกพืชตามศักยภาพของพืช เช่น พื้นที่ดอนปลูกพืชที่ต้องการนํ้าน้อย ที่ลุ่มปลูกพืชที่ต้องการนํ้า
มากในช่วงฤดูฝน ด้วยเหตุผลเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ  

3. การสร้างภูมิคุ้มกัน มีการวางแผนค่อนข้างดี มีการวิเคราะห์โดยใช้หลักวิชาการ เทคโนโลยี
ผสมผสานกับภูมิปัญญาในการวางแผนจัดการการผลิต กําหนดช่วงเวลาในการผลิตให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดหรือลูกคา้ จึงทําให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี มีรายได้ทั้งรายวัน รายเดือน รายปี 
และแบบสะสม ผลก็คือช่วยลดความเส่ียงด้านรายได้ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์โดยให้มีความหลากหลาย เพ่ือลดความ
เสี่ยงการเข้าทําลายผลผลิตจากศัตรูพืช ลดปัจจัยความเสี่ยงด้านโรคระบาด ลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาวะโลกร้อน มีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สอดคล้องกับหลายๆ ท่าน 
อย่างเช่น โฆษิต ปั้นเป่ียมรัษฎ์ (2550: 32) ที่ได้กล่าวใน ชีวิตพอเพียง ว่า “การสร้างภูมิกัน คือ ความเสี่ยง
จะต้องอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้ ความเสี่ยงก็เหมือนเช้ือโรค ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันสูงมากเช้ือโรคก็ทําอันตรายเรา
ได้ยาก ย่ิงเรามีภูมิคุ้มกันมากเท่าไร เช้ือโรคก็ย่ิงมีโอกาสทําอันตรายเราได้ยากมากเท่าน้ัน เพราะฉะน้ัน การสร้าง
ภูมิคุ้มกันคือการดูแลตนเองให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้” รวมทั้งมีการจัดสรรเรื่องการใช้เงิน โดยเก็บไว้
ร้อยละ 10 เป็นเงินออมเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในอนาคตให้กับครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับ เอ็นนู ซื่อสุวรรณ 
(2550: 74) ที่ได้กล่าวใน ชีวิตพอเพียง ว่า “ขณะที่ทุกเรื่องที่ทําต้องใช้เงิน การออมเงินจึงถือเป็นภูมิคุ้มกัน 
ไม่มีประเทศไหนที่ไม่ออมแล้วจะสามารถเจริญได้” 

เง่ือนไข ซึ่งตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  
1. ความรู้ จากหลักคิดในการผลิตที่การใช้ ภูมิปัญญาผสมผสานกับเทคโนโลยีหรือ

วิชาการ ในการจัดระบบการผลิต นอกจากน้ียังมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับเกษตรกร
ข้างเคียง และเกษตรกรทั่วๆ ไป มีการนําความรู้มาใช้ในการทําบัญชีรายรับรายจ่ายครอบครัว การลดต้นทุน
การผลิต และการเพ่ิมผลผลิต 

2. คุณธรรม เห็นได้จากนายนฤทธิ์เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ไม่มีการใช้สารเคมี
ในกระบวนการผลิต รับผิดชอบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ มีความอดทน มีความเพียร 
ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆ และไม่เก่ียวข้องกับอบายมุขต่างๆ และการช่วยเหลือ
สนับสนุนคนในชุมชนให้มีความรู้ความมั่นใจในการประกอบอาชีพการเกษตร มีการทํานุบํารุงพุทธศาสนา  

ปัจจัยที่ทําให้เกษตรกรประสบความสําเร็จ 
1) ปัจจัยที่เกิดจากตัวเกษตรกร คือ การวางแผน มีการวางแผนการใช้ชีวิต ต้ังแต่การเรียน 

การทํางาน การมีครอบครัว การลงทุน การปรับเปลี่ยนอาชีพ มีการตัดสินใจภายใต้ความรู้จากสืบเสาะค้นคว้า
ทบทวนวิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ (2556: 32) ได้ศึกษาปัจจัยสู่ความสําเร็จทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการท่ีได้รับการคัดสรรสุดยอดสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ทุกธุรกิจมีการวางแผน มีหลักคิดในการเล้ียงดูบุตร โดย “ให้บุตรมีความสุข 
เป็นคนดี จึงค่อยเป็นคนเก่ง” ซึ่งสอดคล้องกับ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2550: 42) ที่กล่าวใน ชีวิตพอเพียง ว่า 
“เราเน้นในเรื่องคุณธรรม ความดีเท่าที่จะทําได้ ไม่ได้เน้นเรื่องเก่ง จะต้องเป็นเลิศ เหนือคนอ่ืน ไม่ได้เน้นตรงนั้น 
ให้ความดีเป็นที่ตั้งมากกว่า” สอนให้พ่ึงตนเองให้มากที่สุด เพ่ือฝึกการใช้ชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันลูก และการ
วางแผนการใช้เงิน นายนฤทธิ์ เป็นบุคคลที่วินัยในการใช้จ่ายเงินมาก โดยจะทําการจดบันทึกรายรับรายจ่าย
ทุกครั้ง อุปนิสัยส่วนตัว ไม่ด่ืมเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนันทุกชนิด เป็นคนที่รักครอบครัว คติประจําใจ 
“เพ่ิมผลผลิตแบบไต้หวัน ขยันแบบเกาหลี สู้ไม่หนีแบบอิสราเอล เน้นวิจัยแบบญี่ปุ่น ตอบแทนคุณแผ่นดิน
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เหมือนคนไทย” ด้านความรู้ นายนฤทธิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเกษตร ในการดําเนินกิจการ
ได้มีการทดลองจนเกิดเป็นองค์ความรู้มากมาย มีการนําแนวคิดมาต้ังเป็นสมการในการดําเนินกิจกรรมฟาร์ม 
คือ ภูมิปัญญา + เทคโนโลยีสมัยใหม่ = ง่าย พอมีกําไร และมีการนําความรู้มาใช้ในการทําบัญชีเพื่อการลด
ต้นทุนการผลิต ด้านประสบการณ์ มีประสบการณ์การทํางานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งนํามาใช้ในการ
บริหารจัดการฟาร์มให้ประสบผลสําเร็จ ประสบการณ์ที่ได้นํามาใช้วางแผนการผลิต การคาดคะเน การวางแผน
บริหารความเสี่ยง เช่น การปลูกพืชหลากหลายชนิด หลากหลายพันธุ์ เพื่อให้ออกไม่พร้อมกัน ด้านเงินทุน
ดําเนินการ ในการทําฟาร์มได้ใช้ทุนของตนเองทั้งหมดจากการทํางานในบริษัทเอกชน และมีการสะสมทุน
มาตลอด และมีการวางแผนในการใช้เงิน  

หลักคิดในการดําเนินชีวิต/ครอบครัว คือ มีการวางแผนชีวิต วางแผนการใช้เงิน และ
วางแผนการเลี้ยงดูบุตร โดยไม่ให้เป็นภาระสังคม โดยให้อิสระทางความคิด ให้การศึกษา และให้อาชีพ  

2) ปัจจัยจากทรัพยากรภายในสวน มีความในการต่อสู้ คือ การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส 
จากวิกฤตสภาพดินที่แห้งแล้ง เป็นโอกาสทําให้ตัดวงจรโรคแมลงได้ เนื่องสภาพความแห้งแล้งไม่เอ้ืออํานวย
ต่อการเจริญเติบโตของโรคและแมลง วิกฤตจากผลผลิตสินค้าจากที่อื่นเข้ามาแย่งตลาด จึงใช้โอกาสที่เป็น
แหล่งผลิตในพื้นที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง จึงทําให้ลดต้นทุนการผลิต ราคาจึงถูกกว่าสินค้าจากภายนอก 
และมีความสดกว่า วิกฤติจากสภาพพื้นที่ความลาดชันสูงตํ่าไม่เท่ากัน ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิต คือ พื้นที่
ดอนใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ําน้อย ชอบอากาศแล้ง ส่วนพื้นที่ลุ่มใช้ปลูกพืชที่ต้องการนํ้ามาก และพ้ืนที่นํ้าขัง
ในฤดูฝนทําการขุดบ่อเลี้ยงปลา โดยไม่ต้องมีการปรับพ้ืนที่ซึ่งเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่าย 

3) ปัจจัยภายนอกสวน การมีบทบาทในตําแหน่งต่างๆทางสังคม การยอมรับของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากรรมการในคณะต่างๆ ทั้งระดับอําเภอ จังหวัด ประเทศ 
เช่น เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นคณะทํางานร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสกลนคร 
เป็นตัวแทนวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นกรรมการ
โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นคณะทํางานพัฒนาการจัดนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ ปี 2555-2559 ของสภาวิจัยแห่งชาติ(วช) ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และล่าสุดได้รับความไว้วางใจให้เป็นบุคคลต้นแบบของสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การเป็นวิทยากรให้กับเกษตรกร ในการสร้างแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง มีความสุข  

หลักคิดทางสังคม คือ ใช้คนเป็นรั้ว ตัวเองมีอะไรอยากให้คนอ่ืนมีด้วย สร้างจิตสํานึกในการใช้ 
การรักษา และการเพ่ิมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 
สรุป 

 การศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สภาพพ้ืนที่ของนายนฤทธ์ิ
เป็นดินลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

หลักการจัดการปัจจัยการผลิต 4 M ได้แก่ การจัดการแรงงาน (Man) โดยวางแผนการผลิตให้เก้ือกูล
กันเพื่อลดการใช้แรงงาน การจัดการเงินทุน (Money) โดยการวางแผนการใช้เงินทุน การจัดสรรผลกําไร
เป็นสัดส่วนเพื่อการใช้จ่ายในครอบครัว การลงทุน เผื่อขาดทุน/ความเสี่ยง และการออม การจัดการ
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องทุ่นแรง (Material) โดยการใช้เครื่องจักรกลเท่าที่จําเป็นเพ่ือลดความส้ินเปลือง 
และการทําลายระบบนิเวศน์ และการจัดการ (Management) โดยการนําประสบการณ์การทํางานในภาครัฐ
และเอกชนมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ 
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หลักการจัดการระบบการผลิต มีหลักคิดในการจัดการการผลิต คือ ภูมิปัญญา + เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
= ง่าย พอมีกําไร มีระบบการผลิตเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การดําเนิน
กิจกรรมในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกให้น้อยที่สุด มีการจัดระบบ
การปลูกพืช โดยแบ่งโซนการปลูกตามความเหมาะสมกับพื้นที่ การปรับปรุงบํารุงดิน ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
พืชคลุมดิน ไม่ไถพรวนดิน การป้องกันกําจัดโรค และแมลง โดยชีววิธี สารสกัด การกําจัดวัชพืช โดยการใช้
สัตว์ เช่น ห่าน แพะ แกะ มีการจัดระบบการเลี้ยงสัตว์ โดยคํานึงถึงการเกื้อกูลกัน การสร้างความสมดุล 
การนําเทคโนโลยีและภูมิปัญญามาผสมผสานในการเลี้ยง การเลี้ยงปลา ยึดหลักการอยู่ร่วมกันของปลาที่มี
ระบบการหากินในระดับนํ้าที่แตกต่างกัน และเพื่อเป็นมาตรวัดคุณภาพนํ้า การปลูกป่าอนุรักษ์ ยึดหลักการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ 

หลักการจัดการตลาด ใช้หลักคิด คือ ความต้องการของชุมชนเป็นตัวกําหนดในการผลิต ใช้หลักการ
ขายความเป็นมิตร โดยกําหนดราคาให้สมเหตุสมผล เหมาะสมกับกําลังซื้อของชุมชน มีการแบ่งตลาด ตามหลัก 
STP Marketing คือ การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) ได้แก่ ตลาดภายในจังหวัด ตลาดท้องถิ่น 
และตลาดชุมชน การกําหนดตลาดเป้าหมาย (Target Market) ได้แก่ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง 
โพนยางคํา จํากัด ตลาดสดทั่วไป ตลาดหมู่บ้านและสวน การวางตําแหน่งสินค้า (Product Positioning) 
พิจารณาตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีช่ือเสียง 
กลุ่มลูกค้าทั่วไป กลุ่มลูกค้าในระดับชุมชนหรือชาวบ้านทั่วๆไป และกลุ่มลูกค้าเฉพาะ และวิเคราะห์
ส่วนประสมทางการตลาด ตามหลัก 4P คือ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่จําหน่าย 
(Place) การส่งเสริมสินค้า/การประชาสัมพันธ์ (Promotion)  
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การวิเคราะห์การบริหารจัดการโรงสขี้าวชุมชน 
Analysis of Community Rice Mill Management 
 

มลฤดี หมุนขาํ1 และ วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร2 

 
1,2 คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์การบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหาร
จัดการโรงสีข้าวชุมชน และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของโรงสีข้าวชุมชนในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัย
เลือกตัวอย่างในการศึกษาแบบเจาะจง คือโรงสีข้าวซึ่งอยู่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุที่เลือกโรงสีข้าว
ในเขตพื้นที่น้ีเน่ืองจากลักษณะการผลิตของเกษตรกรมีขนาดการผลิตเป็นแปลงเล็กและมีการรวมตัวกันเป็น
ชุมชนและทางภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้มีการจัดต้ังเป็นโรงสีชุมชนต้นแบบอีกทั้งมีการขยายตัวในรูปแบบโรงสี
ชุมชนที่ดําเนินกิจการมาอย่างต่อเน่ืองมากกว่าในภาคอ่ืนๆ โดยผลการวิจัยที่ได้จะสามารถใช้เป็นต้นแบบและ
เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนอ่ืนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จได้นําไประยุกต์ใช้ต่อไปโดยในงานวิจัยน้ี
จะนําเสนอเฉพาะผลการวิเคราะห์ของโรงสีข้าวแม่ละออ จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงสีที่ประสบความสําเร็จและ
สามารถนํามาเป็นกรณีศึกษาในการศึกษาการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนที่ประสบความสําเร็จได้ 

คําสําคญั โรงสีข้าวชุมชน, ห่วงโซ่คุณค่า, 
 
Abstract 

The objectives of this study were to examine the management of the community 
rice mill and study the factors influencing the success of the community rice mill. 
 The researchers choose the specific area, which was the community rice mill in 
Northeastern Provinces.  This is because the production characteristics of the selected area 
are a small scale and also there is the integration of the community which the government 
has promoted the establishment of the model of the community rice mill. Moreover, there 
is the continuously operation and expansion of the community rice mill in this area, rather 
than in other areas. This study can be applied as a guideline for the development of the 
other community rice mill. However, the result in this research was the examination of 
management of the Mae-Lah-Or community rice mill. This community rice mill showed the 
good performance which can be case study for the development of the other community 
rice mills. 
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บทนํา 
 ข้าวเป็นพืชที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อชีวิตคนไทยต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นหน่ึงใน
รายได้หลักที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ เน่ืองจากเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศปลูกข้าวเป็นพืชหลัก 
อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังคงประสบปัญหาจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากโรงสีขนาดใหญ่ และปัญหาจากการ
ขนส่งผลผลิตข้าวเปลือกไปจําหน่ายยังโรงสีซึ่งส่วนมากอยู่ห่างไกลจากชุมชน ด้วยเหตุน้ีแนวคิดในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมโรงสีข้าวชุมชุนจึงเกิดขึ้น เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการลดค่าขนส่งข้าวเปลือกไปส่งยังโรงสีใน
ตัวเมืองและขนข้าวสารจากเมืองกลับมาสู่หมู่บ้าน ดังน้ันในปี พ.ศ. 2549 ทางบริษัทเกรทอะโกร จํากัด จึงได้
ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมโรงสีชุมชนขึ้น ซึ่งเคร่ืองจักรโรงสีข้าวชุมชนน้ีได้ถูกประยุกต์ขึ้นจากเคร่ืองจักรโรงสี
ข้าวขนาดใหญ่ให้เหมาะสมกับการใช้งานของชุมชนและเกษตรกรกลุ่มย่อยในแต่ละพ้ืนที่ โดยเครื่องจักรโรงสี
ชุมชนที่พัฒนาขึ้นน้ันสามารถมีกําลังการผลิตถึง 1,000 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) ต่อช่ัวโมง โดยที่ข้าวที่ผลิตได้น้ัน
มีคุณภาพดีและมีต้นทุนตํ่า รวมถึงให้เปอร์เซ็นต์ข้าวต้นสูง ลดการสูญเสียและการแตกหักของข้าวในแต่ละ
ขั้นตอน สามารถผลิตได้ทั้งข้าวขาวและข้าวกล้อง และสามารถใช้ได้กับข้าวทั้งขนาดเมล็ดสั้นและเมล็ดยาว โดย
ที่อาศัยผู้ควบคุมเพียงแค่คนเดียว ซึ่งเคร่ืองจักรโรงสีข้าวชุมชนน้ีสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
เป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับเกษตรกรกลุ่มย่อย อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในเบ้ืองต้นพบว่าผลการ
ดําเนินการของโรงสีข้าวชุมชนในแต่ละพ้ืนที่น้ันแตกต่างกัน และมีบางส่วนเท่าน้ันที่มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ผลกําไร จึงทําให้การดําเนินงานของโรงสีข้าวชุมชนไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควร งานวิจัยน้ีจึง
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการโรงสีข้าวชุมชน เพ่ือหารูปแบบการจัดการโรงสี
ข้าวชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้ชุมชนบริหารจัดการผลผลิตภายในชุมชนเองได้ เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
ภายในชุมชน เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 ผลการศึกษาของงานวิจัยน้ีจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนอ่ืนที่ยังไม่ประสบ
ความสําเร็จได้นําไประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกศึกษา
การบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากลักษณะการผลิตของเกษตรกรมี
ขนาดการผลิตเป็นแปลงเล็กและมีการรวมตัวกันเป็นชุมชนและทางภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้มีการจัดต้ังเป็น
โรงสีชุมชนเป็นต้นแบบและมีการขยายตัวในรูปแบบโรงสีชุมชนที่ดําเนินกิจการมาอย่างต่อเน่ืองมากกว่าในภาค
อ่ืนๆ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากงานวิจัยน้ียังไม่เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอนําเสนอผลงานในส่วนของกรณีศึกษาที่ได้
ทําการศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของกรณีศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกทําการศึกษา ณ โรงสีข้าวแม่ลออ อ.แม่
สอด จ.ตาก เน่ืองจากเป็นโรงสีข้าวชุมชนที่มีผลการดําเนินการดี มีระบบบริหารจัดการดี ซึ่งจะสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาของโรงสีข้าวชุมชนอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ประสบความสําเร็จต่อไปได้ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลน้ันผูวิ้จัยได้แบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 หัวข้อ คือ 1) ข้อมลูปฐมภูมิที่เก่ียวข้อง
กับการดําเนินงานท่ัวไป 2) ข้อมูลปฐมภูมทิี่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ประกอบการโรงสีข้าวชุมชน
ด้วยกรอบประเด็นคําถามซึ่งเป็นข้อมูลเก่ียวกับ วิธีการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนภายใต้กรอบของการ
วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าโดยประเด็นที่จะทําการศึกษามีดังต่อไปน้ี 

1) การศึกษาข้อมูลทั่วไปของโรงสีข้าวชุมชน การศึกษาข้อมูลทั่วไปของโรงสีข้าวได้ทําการศึกษาข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการและจากการสังเกตตามแนวคิดของการวิจัยที่นําเสนอในครั้งน้ี 
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2) การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าและการวิเคราะห์ปัจจัยภายในท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการบริหาร
จัดการโรงสีข้าว 

ชุมชนในการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของโรงสีข้าวชุมชนจะทําการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องและในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่สําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการการจัดการโรงสีชุมชน
น้ันจะทําการวิเคราะห์โดยนําเคร่ืองมือการวิเคราะห์สภาพองค์กรในปัจจุบันเพ่ือหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค์ (SWOT Analysis) มาประยุกต์ใช้โดยในการวิจัยครั้งน้ีจะทําการวิเคราะห์สภาพองค์กรเฉพาะใน
ส่วนของปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่จุดแข็งและจุดอ่อนเท่านั้น เพ่ือให้องค์กรได้รู้จักตนเองและประเมินสภาพ
ปัจจุบันของตนเองได้ 

3) ประเมินการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนหลังจากที่ได้ทําการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของโรงสีข้าวชุมชน
และทําการวิเคราะห์สภาพองค์กรจากปัจจัยภายในแล้ว ผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่ได้มาประเมินการบริหารจัดการ
โรงสีข้าวชุมชนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
ผลการศึกษา 

1) การศึกษาข้อมูลทั่วไปของโรงสีขา้วแม่ละออ  
โรงสีข้าวชุมชนแม่ละออได้บริหารโดยรับสีข้าวจากชุมชนรอบ ๆ ในพ้ืนที่เขตอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ตลอดจนมีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้ความรู้และจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธ์ุข้าว 
จากนั้นรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในกลุ่มสมาชิกในราคาที่ตกลงกันไว้ หลังจากรวบรวมข้าวเปลือกก็ได้นํามา
แปรรูป โดยการสีข้าวจากโรงสีที่มีกําลังผลิต 10 ตัน ต่อวัน และมีการจัดจําหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด ทั้งขายปลีกและขายส่ง โดยมีช่องทางการจัดจําหน่ายข้าวเป็นของตนเอง มีทั้งการขายในรูปแบบ
ของการขายเป็นกิโลกรัมและการบรรจุในถุงขนาด 1 และ 5 กิโลกรัม 

2) การวิเคราะหส์ภาพองค์กรจากปัจจัยภายในของผู้ประกอบการโรงสขี้าวชุมชนภายใต้กรอบของ
ห่วงโซ่คุณค่า 

จากการศึกษาเบ้ืองต้นพบว่า ห่วงโซ่คุณค่า หมายถึง ระบบของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กันและเช่ือมโยง
กัน และจากความสัมพันธ์กันน้ีทําให้กิจกรรมย่อยกิจกรรมหน่ึงจะส่งผลกระทบถึงอีกกิจกรรมหน่ึงเสมอ ดังน้ัน
เพ่ือให้การทํางานตลอดทั้งระบบมีประสิทธิภาพ ผู้ควบคุมการดําเนินงานจะต้องคิดถึงผลกระทบที่จะตามมา
จากแต่ละกิจกรรมจึงจะทําให้กิจกรรมโดยรวมขององค์กรประสบความสําเร็จสูงสุด  ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่
คุณค่าจะพิจารณาตามกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ 1)กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ได้แก่การนํา
วัตถุดิบเข้า (Inbound Logistics), การผลิต (Operations), การส่งผลิตภัณฑ์ออก (Outbound Logistics), 
การตลาดและการขาย (Marketing & Sales) และ การให้บริการ (Service) และ 2) กิจกรรมสนับสนุน 
(Support Activities) ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัท (Firm Infrastructures), การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ (HRM), การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development), การจัดซื้อจัดหา (Procurement)จาก
ปัจจัยเหล่าน้ีได้มีการนํามาวิเคราะห์สภาพองค์กรโดยพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็งและจุดอ่อน 
เพ่ือให้โรงสีข้าวชุมชนได้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง เพ่ือจะได้ทําการส่งเสริมจุดแข็ง และพัฒนา
จุดอ่อนของตนเองต่อไป 

ตารางท่ี 1 – 12 แสดงถึงการประเมินปัจจัยภายในภายใต้กรอบของห่วงโซ่คุณค่าของโรงสีข้าวชุมชน
ตัวเลขในช่อง  “การถ่วงนํ้าหนัก” จะเป็นตัวเลขที่แสดงถึงความสําคัญของปัจจัยน้ัน ๆ ในการบริหารโรงสีข้าว
ให้ประสบความสําเร็จ และตัวเลขในช่อง “การให้คะแนน” แสดงคะแนนของโรงสีข้าวซึ่งได้จากการที่ผู้ที่
ดําเนินงานในโรงสีข้าว ๆ น้ัน  ให้คะแนนกับโรงสีข้าวของตนเอง   และสําหรับปัจจัยที่ได้คะแนนมากจะ
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หมายถึงปัจจัยน้ันเป็นจุดแข็งของโรงสี ส่วนปัจจัยที่ได้คะแนนน้อยจะแสดงถึงจุดอ่อนของโรงสี ซึ่งต้องได้รับ
การปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้โรงสีมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น อย่างไรก็ตามตัวเลขทั้งหมดที่แสดงในตารางน้ันเป็น
ตัวเลขที่ได้จากการนําแนวทางการดําเนินการศึกษาไปทดลองสอบถามจากโรงสีข้าวแม่ละออ อําเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก โดยในขั้นตอนต่อไปของการวิจัยจะมีการนําแนวทางการศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้วไปทําการศึกษา
และเก็บข้อมูลจากโรงสีข้าวชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจะนําเสนอผลการวิจัยในรายงานฉบับ
สมบูรณ์ต่อไป 
 
ตารางที่ 1 การประเมินปัจจัยภายใน : กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนนุ 
ปัจจัยสําคัญภายใน การถ่วงน้ําหนกั 

(คะแนนเต็ม 1 
คะแนน) 

การให้คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

กิจกรรมหลกั 
(Primary Activities) 

0.8 4.5 3.6 

กิจกรรมสนับสนุน  
(Support Activities) 

0.2 4.5 0.9 

รวม 1.0 9.0 4.5 
 
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าโรงสีข้าวแม่ละออสามารถควบคุมและบริหารกิจกรรมหลักของโรงสีข้าวได้

อยู่ในเกณฑ์ดี และในขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมและบริหารกิจกรรมสนับสนุนได้อยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน โดย
ทั้งสองกิจกรรมได้คะแนนอยู่ที่ 4.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
ตารางที่ 2 การประเมินปัจจัยภายใน : กิจกรรมหลัก 
ปัจจัยสําคัญภายใน การถ่วงน้ําหนกั 

(คะแนนเต็ม 1 
คะแนน) 

การให้คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

การนําวัตถุดิบเข้า 
(Inbound Logistics) 

0.2 4 0.8 

การผลิต (Operations) 0.3 4.5 1.35 
การส่งผลิตภัณฑ์ออก 
(Outbound Logistics) 

0.2 4 0.8 

การตลาดและการขาย 
(Marketing & Sales) 

0.2 3.5 0.7 

การให้บริการ (Service) 0.1 3.5 0.35 
รวม 1.0 19.5 4.0 

  
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโรงสีข้าวในส่วนของ

กิจกรรมหลักคือ การผลิต การนําวัตถุดิบเข้า และการตลาดและการขาย ตามลําดับ เน่ืองจากมีค่าการถ่วง
นํ้าหนักสูง และจากการให้คะแนนโรงสีข้าวแม่ละออสามารถควบคุมและบริหารการผลิตซึ่งถึงเป็นปัจจัยหลัก
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ของกิจกรรมหลักได้ในเกณฑ์ดีโดยได้คะแนนในส่วนของการผลิต 4.5 คะแนน และได้คะแนนในส่วนของการ
นําวัตถุดิบเข้าและการส่งผลิตภัณฑ์ออก 4 คะแนน 
 
ตารางที่ 3 การประเมินปัจจัยภายในของ กิจกรรมหลัก : การนําวัตถุดิบเข้า(Inbound Logistics) 
ปัจจัยสําคัญภายใน การถ่วงน้ําหนกั 

(คะแนนเต็ม 1 
คะแนน) 

การให้คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

ความพร้อมของสถานที่ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ ในการรองรับการนําเข้าวัตถุดิบ 

0.3 5 1.5 

ความพร้อมของระบบการบริหารจัดซื้อและ
การรับวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า 

0.5 4.5 2.25 

ความสามารถของบุคคลากรที่ดูแลบริหาร
การรับวัตถุดิบเข้า 

0.2 4 0.8 

รวม 1.0 13.5 4.55 
  

ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้กิจกรรมการนําวัตถุดิบเข้าประสบความสําเร็จคือ ความพร้อม
ของระบบการบริหารจัดซื้อและการรับวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า และโรงสีข้าวแม่ละออสามารถทําคะแนนในส่วน
น้ีได้ดี โดยได้คะแนน 4.5 คะแนน 

 
ตารางที่ 4 การประเมินปัจจัยภายในของ กิจกรรมหลัก : การผลิต (Operations) 
ปัจจัยสําคัญภายใน การถ่วงน้ําหนกั 

(คะแนนเต็ม 1 
คะแนน) 

การให้คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

ความพร้อมของเคร่ืองจักรและ อุปกรณ์ 
โรงสีข้าว 

0.6 4.5 2.7 

ความพร้อมในการบริหารจัดการเครื่องจักร
ในการสีข้าว 

0.3 5 1.5 

ความสามารถของบุคคลากรในการควบคุม
การทํางานของเคร่ืองจักรในการสีข้าว 

0.1 4.5 0.45 

รวม 1.0 14.0 4.65 
 
ตารางที่ 4 แสดงปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้กิจกรรมการผลิตประสบความสําเร็จคือ ความพร้อมของ

เครื่องจักรและ อุปกรณ์ โรงสีข้าว และโรงสีข้าวแม่ละออสามารถทําคะแนนในส่วนน้ีได้ดี โดยได้คะแนน 4.5 
คะแนน 
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ตารางที่ 5 การประเมินปัจจัยภายในของ กิจกรรมหลัก : การส่งผลิตภัณฑ์ออก (Outbound Logistics) 
ปัจจัยสําคัญภายใน การถ่วงน้ําหนกั 

(คะแนนเต็ม 1 
คะแนน) 

การให้คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

ความพร้อมของสถานที่ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในการรองรับการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ 

0.3 4.5 1.35 

ความพร้อมของระบบการบริหารจัดการ
ระบบคลังสินคา้ 

0.5 4.5 2.25 

ความสามารถของบุคลากรในการจัดการ
สินค้าในคลังสนิค้า 

0.2 4.5 0.9 

รวม 1.0 13.5 4.5 
ตารางท่ี 5 แสดงปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้กิจกรรมการส่งผลิตภัณฑ์ออกประสบความสําเร็จคือ ความ

พร้อมของระบบการบริหารจัดการระบบคลังสินค้า และโรงสีข้าวแม่ละออสามารถทําคะแนนในส่วนน้ีได้ดี 
โดยได้คะแนน 4.5 คะแนน 
 
ตารางที่ 6 การประเมินปัจจัยภายในของ กิจกรรมหลัก : การตลาดและการขาย(Marketing & Sales) 
ปัจจัยสําคัญภายใน การถ่วงน้ําหนกั 

(คะแนนเต็ม 1 
คะแนน) 

การให้คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

ความพร้อมของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ใน
การกระจายสินค้าสู่ตลาด 

0.1 4 0.4 

ความพร้อมของระบบการควบคุมจัดการ
กระจายสินค้าและการจัดจําหน่ายสู่ลูกค้า 

0.6 4 2.4 

ความสามารถในการจัดจําหน่ายสินค้าของ
ทีมงาน 

0.3 3.5 1.05 

รวม 1.0 11.5 3.85 
ตารางที่ 6 แสดงปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้กิจกรรมการตลาดและการขายประสบความสําเร็จคือ ความ

พร้อมของระบบการควบคุมจัดการกระจายสินค้าและการจัดจําหน่ายสู่ลูกค้า และโรงสีข้าวแม่ละออสามารถ
ทําคะแนนในส่วนน้ีได้ดี โดยได้คะแนน 4 คะแนน 
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ตารางที่ 7 การประเมินปัจจัยภายในของ กิจกรรมหลัก: การให้บริการ (Service) 
ปัจจัยสําคัญภายใน การถ่วงน้ําหนกั 

(คะแนนเต็ม 1 
คะแนน) 

การให้คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

ความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน
การติดต่อและติดตามลูกค้า 

0.1 3 0.3 

ความพร้อมในการจัดการการบริการหลัง
การขายที่มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า 

0.3 4.5 1.35 

ความสามารถของบุคคลากรในการ
ให้บริการแก่ลกูค้า 

0.6 4 2.4 

รวม 1.0 11.5 4.05 
 
ตารางที่ 7 แสดงปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้กิจกรรมการให้บริการประสบความสําเร็จคือ ความสามารถ

ของบุคคลากรในการให้บริการแก่ลูกค้า และโรงสีข้าวแม่ละออสามารถทําคะแนนในส่วนน้ีได้ดี โดยได้คะแนน 
4 คะแนน 
 
ตารางที่ 8 การประเมินปัจจัยภายใน: กิจกรรมสนบัสนนุ 
ปัจจัยสําคัญภายใน การถ่วงน้ําหนกั 

(คะแนนเต็ม 1 
คะแนน) 

การให้คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

โครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัท 
(Firm Infrastructures) 

0.1 4 0.4 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์(HRM) 0.5 5 2.5 
การพัฒนาเทคโนโลยี 
(Technology Development) 

0.4 4 1.6 

การจัดซื้อจัดหา (Procurement) 0 4 0.8 
รวม 1.0 12.5 4.45 

 
จากตารางที่ 8 จะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโรงสีข้าวในส่วนของ

กิจกรรมสนับสนุน คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี และโครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัท 
ตามลําดับ เน่ืองจากมีค่าการถ่วงนํ้าหนักสูง และจากการให้คะแนนโรงสีข้าวแม่ละออสามารถควบคุมและ
บริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถึงเป็นปัจจัยหลักของกิจกรรมสนับสนุนได้ในเกณฑ์ดีมากโดยได้คะแนน
ในส่วนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์5 คะแนน และได้คะแนนในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน4 คะแนน 
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ตารางที่ 9 การประเมินปัจจัยภายในของ กิจกรรมสนับสนุน: โครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัท (Firm 
Infrastructures) 

ปัจจัยสําคัญภายใน การถ่วงน้ําหนกั 
(คะแนนเต็ม 1 

คะแนน) 

การให้คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือและ
เครื่องใช้ในการบริหารงานสํานักงาน 

0.5 4.5 2.25 

ความพร้อมของระบบควบคุม การ
ตรวจสอบผลการบริหารและการทํางานของ
กิจการ เช่น ระบบบัญชีการเงิน MIS เป็น
ต้น 

0.1 5 0.5 

ความสามารถของบุคคลากรในการบริหาร
กิจการ และ การทําธุรกรรมต่างๆ 

0.4 5 2.0 

รวม 1.0 14.5 4.75 
 
ตารางท่ี 9 แสดงปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้กิจกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัทประสบความสําเร็จคือ 

ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ในการบริหารงานสํานักงาน โดยโรงสีข้าวแม่ละออสามารถทํา
คะแนนในส่วนน้ีได้ดี โดยได้คะแนน 4.5 คะแนน 
 
ตารางที่ 10 การประเมินปัจจัยภายในของ กิจกรรมสนับสนนุ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) 
ปัจจัยสําคัญภายใน การถ่วงน้ําหนกั 

(คะแนนเต็ม 1 
คะแนน) 

การให้คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือและ
เครื่องใช้ในการอํานวยความสะดวกในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

0.1 4.5 0.45 

ความพร้อมของระบบการดูแลและพัฒนา
ความสามารถ การดูขวัญและกําลังใจของ
บุคคลากรในองค์กร 

0.3 5 1.5 

ความสามารถของบุคคลากรในการจัดการ
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ 

0.6 5 3 

รวม 1.0 14.5 4.95 
ตารางที่ 10 แสดงปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้กิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ประสบความสําเร็จคือ 

ความสามารถของบุคคลากรในการจัดการทางด้านทรัพยากรมนุษย์โดยโรงสีข้าวแม่ละออสามารถทําคะแนน
ในส่วนน้ีได้ดีมาก โดยได้คะแนน 5 คะแนน 
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ตารางที่ 11 การประเมินปัจจัยภายในของ กิจกรรมสนับสนนุ : การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology 
Development) 

ปัจจัยสําคัญภายใน การถ่วงน้ําหนกั 
(คะแนนเต็ม 1 

คะแนน) 

การให้คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

ความพร้อมอุปกรณ์และเคร่ืองมือใน 
ห้องปฏิบัติการในการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

0.2 3.5 0.7 

ความพร้อมของระบบการศึกษา การ
ติดตามและกระบวนการวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

0.2 4 0.8 

ความสามารถของบุคคลากรในการทํางาน
วิจัยพัฒนา 

0.6 4.5 2.7 

รวม 1.0 12 4.2 
 
ตารางท่ี 11 แสดงปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้กิจกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีประสบความสําเร็จคือ 

ความสามารถของบุคคลากรในการทํางานวิจัยพัฒนา โดยโรงสีข้าวแม่ละออสามารถทําคะแนนในส่วนน้ีได้ดี 
โดยได้คะแนน 4.5 คะแนน 
 
ตารางที่ 12 การประเมินปัจจัยภายในของ กิจกรรมสนับสนนุ : การจัดซื้อจัดหา (Procurement) 
ปัจจัยสําคัญภายใน การถ่วงน้ําหนกั 

(คะแนนเต็ม 1 
คะแนน) 

การให้คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 

คะแนน) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ 
เพ่ือทําให้กิจกรรมหลักเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น 

0.4 4.5 1.8 

ความพร้อมของระบบการจัดซื้อจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพ่ือทําให้กิจกรรม
หลักเป็นไปด้วยความราบรื่น 

0.3 4.5 1.35 

ความสามารถของบุคลากรในการจัดซื้อ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ เพ่ือทํา
ให้กิจกรรมหลกัเป็นไปด้วยความราบรื่น 

0.3 4.5 1.35 

รวม 1.0 13.5 4.5 
 
ตารางท่ี 12 แสดงปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้กิจกรรมการการจัดซื้อจัดหาประสบความสําเร็จคือ ความ

พร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพ่ือทําให้กิจกรรมหลักเป็นไปด้วยความราบรื่นโดยโรงสีข้าวแม่ละออ
สามารถทําคะแนนในส่วนน้ีได้ดี โดยได้คะแนน 4.5 คะแนน 
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3) ประเมินการบริหารจัดการโรงสีขา้วชุมชน  
จากตัวอย่างการประเมินปัจจัยภายในภายใต้กรอบของห่วงโซ่คุณค่าพบว่าโรงสีข้าวแม่ละออมีจุดแข็ง

หลายด้านที่ทําให้การบริหารจัดหารโรงสีประสบความสําเร็จดังน้ี 1) ในส่วนของกิจกรรมหลักมีปัจจัยที่สําคัญที่
ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชน คือ การผลิต การนําวัตถุดิบเข้า และการตลาดและ
การขาย ตามลําดับจากการให้คะแนนจะเห็นได้ว่าโรงสีข้าวแม่ละออสามารถทําคะแนนทั้งใน 3 ปัจจัยอยู่ใน
เกณฑ์ดี คือได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 4 คะแนน และ 2) ในส่วนของกิจกรรมสนับสนุนมีปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนคือ คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี และ
โครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัท จากการให้คะแนนจะเห็นได้ว่าโรงสีข้าวแม่ละออสามารถทําคะแนนทั้งใน 3 
ปัจจัยอยู่ในเกณฑ์ดี คือได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 4 คะแนน 
 แม้ว่าคะแนนโดยส่วนใหญ่ที่โรงสีข้าวแม่ละออได้จะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ก็ยังมีบางปัจจัยที่คะแนน
สามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้ จากตารางการวิเคราะห์ทั้ง 12 ตารางน้ีจะแสดงให้เห็นว่าปัจจัยใดบ้างที่โรงสีข้าวแม่
ละออควรปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลการบริหารจัดการโรงสีข้าวแม่ละออมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จมากขึ้น 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการวิธีการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายใต้กรอบของห่วงโซ่คุณค่าทําให้โรงสีข้าว
ทราบถึงสถานการณ์การดําเนินงานของตนเองในปัจจุบันและทําให้โรงสขี้าวสามารถทราบได้ว่าอะไรคือจุด
แข็งและอะไรคือจุดอ่อน รวมถึงทําให้โรงสสีามารถพัฒนาจุดแข็งให้ดีกว่าเดิมและปรับปรุงจุดอ่อนให้ดีขึ้น
เพ่ือให้ผลการบริหารจัดการโรงสีโดยรวมประสบความสําเร็จสูงสุด 
 
เอกสารอ้างอิง 
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แม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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บทคัดย่อ 

ยางพาราจัดเป็นพืชสําคัญทางเศรษฐกิจของไทยชนิดหน่ึง การเพ่ิมผลผลิตนํ้ายางพาราจึงเป็นสิ่งจํา 
เป็นที่ต้องศึกษา เพ่ือต้องการทราบว่าสารเคมี ethephon และจํานวนวันพักกรีดจะมีผลต่อปริมาณนํ้ายางรวม
ที่กรีดได้มากน้อยเพียงใด จึงเป็นโจทย์ที่นํามาสู่การวิจัยครั้งน้ี โดยใช้ต้นยางที่ผ่านการคัดเลือกโดยสุ่ม 80 ต้น
สําหรับ 4 Treatments (T) ที่ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก A (ไม่ใช้แก๊สและใช้แก๊ส) และ B (พักกรีด 1 วันและ
พักกรีด 2 วัน) ด้วยการใช้แผนการทดลองแบบสุ่มโดยสมบูรณ์ (CRD) แบบ 2x2 แฟคทอเรียล  ผลการทดลอง
พบว่า ลักษณะขนาดเส้นรอบวงและลักษณะปริมาณนํ้ายางที่กรีดได้รวมของ T1, T2, T3 และ T4 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 45.45±4.01, 46.05±5.01, 44.95±4.33, 43.75±3.93 ซม. และ 886.25±346.06, 
1076.25±336.36, 647.75±166.41, 749.75±204.79 ตามลําดับ ผลจากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
พบว่า ปัจจัย A มีค่า F<0.05 แสดงว่าการใช้แก๊สกระตุ้นมีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตนํ้ายางมากกว่าการไม่ใช้แก๊ส
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ปัจจัย B มีค่า F<0.01 หมายถึงการพักกรีด 1 วันจะได้นํ้ายางรวมมากกว่าการพัก
กรีด 2 วันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างขนาดเส้นรอบวงต้นยางกับปริมาณนํ้ายางรวมมี
ค่าเท่ากับ 0.22± 0.11 ส่วนค่าเปอร์เซนต์เน้ือยางแห้งที่ได้มีค่าลดลงจากการกรีดครั้งแรกในทุก Treatment 
อย่างต่อเน่ือง และมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 24.0-44.6%, 19.0-38.3%, 23.0-43.3% และ 26.0-43.6% ใน T1, 
T2, T3 และ T4 ตามลําดับ  

Abstract 

Rubber tree is one of the most economically important cash crops of Thailand. To 
increase the latex yields, it is necessary doing the research to compensate a problem. In 
order to know the chemical compound, ethephon, and the duration of rest tabbing will 
affect how much to the total yield of latex. This question is leading to the current study by 
randomly selected 80 Para trees allocated for 4 Treatments. The Treatments include of 2 
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factors A (using and non-using ethephon) and B (1 day and 2 days of rest tabbing) in the 2x2 
Factorial model of the Completely Randomized Design (CRD). The results show that the 
average mean of the girth and total latex yield of T1, T2, T3 and T4 are 45.45±4.01, 
46.05±5.01, 44.95±4.33, 43.75±3.93 cm. and 886.25±346.06, 1076.25±336.36, 647.75±166.41, 
749.75±204.79 respectively. In the analysis variance data, factor A has F<0.05 which can be 
interpreted as using ethephon stimulating will statistical significance give more latex yield 
than non-using ethephon. Factor B show F<0.01, it means that 1 day rest tabbing will 
statistic highly significant produce more total latex yield than 2 days rest tabbing. The 
phenotypic correlation of the girth and total latex yield is 0.22±0.11. The percent dry rubber 
content will decrease consecutively from the first tabbing in all treatments and range 
between 24.0-44.6%, 19.0-38.3%, 23.0-43.3% and 26.0-43.6% in T1, T2, T3 และ T4  
respectively.  

บทนํา 

นํ้ายางพาราประกอบด้วย cis-1,4 polyisoprene ที่มีนํ้าหนักโมเลกุลมากกว่า 1 ล้านดัลตัน 
(Gronover et al, 2011) ซึ่งจะถูกสังเคราะห์อยู่ภายในเซลล์ laticifers ที่พบกระจายอยู่โดยรอบใน 
secondary phloem ของต้นยาง (Martin, 1991) และอยู่ใกล้กับ cambium ที่อยู่ลึกถัดเข้าไป เส้นทางการ
สังเคราะห์ Isoprenoid จะเริ่มจาก pyruvate ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ Glycolysis มาตาม
เส้นทางการสังเคราะห์ Mevalonate โดยมีเอนไซม์ 3-hydroxy-3methylglutaryl-CoA synthase (HMCS) 
และ 3-hydroxy-3methylglutaryl-CoA reductase (HMCR) แสดงบทบาทสําคัญในช่วงต้นของเส้นทาง
การสัเคราะห์ จนมาถึงสารประกอบ Isopentenyl pyrophosphate (IPP) ซึ่งเป็นตัวกลางที่ใช้สังเคราะห์ 
Isoprenoid และสารประกอบอ่ืน ๆ (Chappel et al, 1995) เมื่อเปลือกต้นยางถูกกรีดเพ่ือเอานํ้ายาง ต้นยาง
จะตอบสนองต่อการบาดเจ็บโดยการผลิตฮอร์โมน ethylene ไปเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงเคมีอินทรีย์
ภายในเซลล์ laticifers (d’Auzac et al, 1993) แต่อัตราการผลิต ethylene จะได้ในระดับตํ่า จึงมีการใช้
แก๊ส ethylene เร่งปฏิกริยาจากภายนอกเพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตนํ้ายาง ซึ่งผลการทดสอบของ d’Auzac et 
al (1989) พบว่าแก๊สที่กระตุ้นจากภายนอกสามารถไปยืดเวลาการไหลของน้ํายาง ทําให้ได้ผลผลิตเพ่ิม
ประมาณ 1.5-2.0 เท่า (Pujade-renaud et al, 1994) การใช้แก๊สกระตุ้นเปลือกต้นยางจะมีผลต่อเอนไซม์ 
Invertase ให้ทํางานมากขึ้น โดยไปเร่งกระบวนการ Glycolysis และเพ่ิมแหล่งของคาร์บอนสําหรับการนําไป
สังเคราะห์นํ้ายาง (Alessandro et al, 2006) นอกจากน้ันยังพบว่า ethylene จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ
เติบโต (Lieberman, 1979) เพ่ิมอัตราการหายใจ (Theologis and Laties, 1982) และเพ่ิมกิจกรรมของ
เอนไซม์หลายชนิด เช่น chitinase (Boller et al, 1983) นํ้ายางสดที่กรีดได้จะประกอบด้วยเน้ือยางประมาณ 
20-60% โดยนํ้าหนัก (Martin, 1991) เมื่อนํามาปั่นเหว่ียงอย่างรวดเร็ว นํ้ายางจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช้ันหลัก
คือ ช้ันบนสุดเป็นส่วนของ rubber particle ถัดไปเป็นช้ัน C-serum และช้ันล่างสุดเป็นช้ัน lutoid ที่จับตัว
กัน (Moir, 1959) ในปี 2011 Goncalves et al ได้ปลูกยางพาราสายพันธ์ุ IAC ชนิดต่างๆ ที่ผ่านการคัดสาย
พันธ์ุในประเทศบราซิลเปรียบเทียบกับสายพันธ์ุควบคุม RRIM 600 ของประเทศมาเลเซีย พบว่าสายพันธ์ุ IAC 
500 จะให้เปอร์เซนต์เน้ือยางแห้งประมาณ 38% สูงกว่าสายพันธ์ุ RRIM 600 และสายพันธ์ุที่ให้ผลผลิตนํ้ายาง



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  G 130  

เมื่อเริ่มกรีดสูงสุดคือ IAC 500 เช่นกัน โดยให้นํ้ายางเฉลี่ยประมาณ 46.37 กรัม/ต้น ในขณะที่สายพันธ์ุ RRIM 
600 จะให้เฉลี่ยประมาณ 37.86 กรัม/ต้น ซึ่งจะสูงกว่าสายพันธ์ุ IAC 513 ที่ให้ผลผลิตเฉล่ียเพียง 30.67 กรัม/
ต้น 

ยางพาราจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยชนิดหน่ึง ปี 2012 ประเทศไทยสามารถผลิตนํ้า
ยางได้สูงสุดในโลกคือ 3.5 ล้านตัน และมีปริมาณการส่งออกมากที่สุดในโลกด้วย ประเทศที่ผลิตได้รองลงมาคือ
ประเทศอินโดนีเซียที่ผลิตได้ 3.04 ล้านตัน ในขณะที่มาเลเซียผลิตได้มากเป็นอันดับสามคือ 0.97 ล้านตัน 
(faostat 3.fao.org/faostat-gateway) ประเทศที่สั่งนําเข้าแผ่นยางรมควันสูงสุด 5 อันดับแรกของโลกในปี 
2011 คือ ประเทศจีน ญี่ปุ่น อเมริกา อินเดียและบราซิล (www.indexmundi.com) และในปีเดียวกันน้ัน 
ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกยางประมาณ 18.46 ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่ในภาคใต้ 11.91 ล้านไร่ โดยจังหวัดที่มี
พ้ืนที่ปลูกมากที่สุดคือ สุราษฎร์ธานีปลูกประมาณ 1.92 ล้านไร่ (www.rubberthai.com) ซึ่งพ้ืนที่ปลูกในปี 
2011 ได้เพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2005 ที่มีพ้ืนที่ปลูกทั่วประเทศเพียง 10.4 ล้านไร่ นอกจากประเทศไทยแล้ว ประเทศ
อ่ืนเช่น อินโดนีเซีย เวียตนาม อินเดีย และจีน ต่างก็ได้เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกยางเช่นกัน และมีการคาดการณ์ว่า 
ในปี 2050 พ้ืนที่เพาะปลูกยางจะเพ่ิมมากขึ้นอีก 4 เท่า (Fox et al, 2012) การแข่งขันเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก
ดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อราคายางในตลาดโลกไม่มากก็น้อย ดังน้ันเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับ
รองรับการแข่งขันในอนาคต การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลจัดการสวนยางจะเป็นวิธีหน่ึง ที่จะช่วยให้ได้
ผลผลิตนํ้ายางเพ่ิมสูงขึ้น จึงเป็นประเด็นหัวข้อของงานวิจัยครั้งน้ี ที่ต้องการทราบว่า การใช้แก๊สและการไม่ใช้
แก๊สกระตุ้นต้นยาง และการพักกรีด 1 วันและพักกรีด 2 วัน จะมีผลต่อปริมาณนํ้ายางที่กรีดได้แตกต่างกัน
หรือไม่ 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 พ้ืนที่ทดลอง เป็นพ้ืนที่ปลูกยางพาราของเอกชนในอําเภอแม่สอด จังหวัดตากซึ่งต้ังอยู่ในตําแหน่งที่ 
N16.85177 E098.57919 และเป็นพ้ืนที่ที่มีระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 199 เมตร ต้นยางพารา
ที่ใช้ในการทดลองเป็นพันธ์ JVP 80 ที่นําก่ิงตาพันธ์ุดีมาติดกับต้นตอ (root stack) พันธ์ุ RRIM 60 ที่ทนต่อ
สภาพแวดล้อม ต้นยางที่ใช้ในการทดลองมีอายุประมาณ 5 ปี ทําการสุ่มคัดเลือกต้นยาง 80 ต้นจากจํานวน
ทั้งหมด 294 ต้น โดยวิธีการสุ่มคร้ังละ 4 ต้นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือแถวเดียวกันจํานวน 20 ครั้ง เพ่ือ
รองรับ 4 Treatment ที่ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก A และ B โดย A ประกอบด้วยอิทธิพล 2 ระดับคือไม่ใช้
แก๊สและใช้แก๊สกระตุ้น สารประกอบเคมีที่ใช้ในการปลดปล่อยแก๊ส ethylene ในการทดลองน้ีคือ ethephon 
(2-chloroethylphoaphonic acid) ปัจจัยหลัก B ประกอบด้วยอิทธิพล 2 ระดับเช่นกันคือพักกรีด 1 วันและ
พักกรีด 2 วัน ดังน้ัน 4 Treatments ประกอบด้วยดังน้ี 

- Treatment ที่ 1 (T1) กรีด 1 วันพัก 1 วันไม่ใช้แก๊ส 
- Treatment ที่ 2 (T2) กรีด 1 วันพัก 1 วันพร้อมใช้แก๊สกระตุ้น 
- Treatment ที่ 3 (T3) กรีด 1 วันพัก 2 วันไม่ใช้แก๊ส 
- Treatment ที่ 4 (T4) กรีด 1 วันพัก 2 วันพร้อมใช้แก๊สกระตุ้น 

การเก็บข้อมูล ขนาดเส้นรอบวงต้นยางที่ระดับสูงจากพ้ืนดินประมาณ 1.40 เมตรได้ถูกบันทึกเป็น
เซนติเมตรในต้นยางทุกต้นรวม 294 ต้นก่อนการเริ่มกรีดยางประมาณ 1 เดือน ต้นยางที่สุ่มคัดเลือก 80 ต้นถูก
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กรีดกระตุ้นติดต่อกัน 5 วันและหยุดพัก 1 วันก่อนกรีดรวบรวมปริมาณนํ้ายาง ซึ่งระดับความสูงของการกรีดอยู่
ที่ 1.20 เมตร นํ้ายางที่กรีดได้ในแต่ละ Treatment หลงัได้ผ่านการวัดปริมาณนํ้ายางแต่ละต้นถูกเทรวมกัน
เพ่ือนําไปหาค่าเปอร์เซนต์เน้ือยาง (dry rubber contents: DRC) ด้วยวิธีการสุ่มช่ังนํ้ายาง 0.85 กรัมในถ้วย
กระเบ้ืองแล้วนําเข้าอบในตู้ไมโครเวฟ 
 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลปริมาณนํ้ายาง ประมาณ 1 เดือน (ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ถึง 14 
มกราคม 2557) 
 แผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล แผนการทดลองเป็นแบบ 2 x 2 แฟคทอเรียลในรูปแบบ 
Completely Randomized Design (CRD) ซึ่งมีหุ่นจําลองของการทดลองเป็นดังน้ี 
  Yijk   =  μ + Ai + Bj + ABij + Eijk 
  โดย Yijk คือค่าสังเกตุปริมาณนํ้ายางในแต่ละต้น 
        μ คือค่าเฉล่ียของลักษณะในประชากรทดลอง 
        Ai อิทธิพลของปัจจัยหลกัไม่อัดแก๊สและอัดแก๊ส 
        Bj อิทธิพลของปัจจัยหลกัพักกรีด 1 วันและพักกรีด 2 วัน  
           ABij อิทธิพลของปฏิกริยาร่วมระหว่างปัจจัยหลักทั้ง 2  
        Eijk  ความแปรปรวนโดยสุ่ม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม Excel ปี 2007 
 การคํานวณค่าสหสัมพันธ์ (Correlation: rp) คํานวณจากสูตรดังน้ี 

   
COV

 

 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของค่าสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะหาได้จากสูตร 

   √  

 
 

ผลการวิจัย 

 ต้นยางอายุประมาณ 5 ปี จํานวน 80 ต้นจากจํานวน 294 ต้นได้ถูกคัดเลือกโดยสุ่มให้กับ 4 
Treatments โดยแต่ละ Treatment ประกอบด้วยต้นยาง 20 ต้น ผลจากการเก็บข้อมูลลักษณะต่าง ๆ ของ
ต้นยางได้ผลดังน้ี 

ขนาดเส้นรอบวงต้นยาง 
 ขนาดเส้นรอบวงต้นยางที่ความสูงวัดจากเหนือระดับพ้ืนดิน 1.40 เมตรของ Treatment ที่ 2 มี
ค่าเฉล่ีย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สูงสุดคือ 46.05±5.01 ซม. ส่วน Treatment ที่ 4 มคี่าตํ่าสุดคือ 43.75±3.93 
ซม. ในขณะที ่ Treatment ที่ 1 และ 3 มีค่าเท่ากับ 45.45±4.01 และ 44.95±4.33 ซม. ตามลาํดับ เมื่อ
คํานวณค่าเฉล่ียของต้นยางทุกต้น 294 ต้นในแปลงสวนยาง พบว่ามีค่าเท่ากับ 39.13±7.88 ซม. 

ปริมาณนํ้ายางที่กรีดได้ 
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 จากการเริ่มกรีดรวบรวมนํ้ายางในช่วง 1 เดือน Treatment ที่ 1 และ 2 กรีดได้ 16 ครั้งส่วน 
Treatment ที่ 3 และ 4 กรดีได้ 11 ครั้งเป็นไปตามปัจจัย B (พัก 1 หรือ 2 วัน) ที่กําหนด ค่าเฉล่ียปริมาณนํ้า
ยางที่กรีดได้ตลอด 1 เดือนของแต่ละ Treatment ได้แสดงไว้ในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปริมาณนํ้ายางที่กรีดได้รวมในช่วง 1 เดือนในแต่ละ  
Treatment 

Treatments 1 2 3 4 

ปริมาณนํ้ายางรวม 886.25±346.06 1,076.25±336.36 647.75±166.41 749.75±204.79 

จากข้อมูลในตารางที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มใช้แก๊ส (Treatment 1 & 3) กับกลุ่มไม่ใช้แก๊ส 
(Treatment 2 & 4) พบว่ากลุ่มที่ใช้แก๊สให้ปริมาณนํ้ายางรวมสูงกว่ากลุ่มไม่ใช้แก๊สประมาณ 19% และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่พักกรีด 1 วัน (Treatment 1 & 2) กับกลุ่มที่พักกรีด 2 วัน (Treatment 3 & 4) 
พบกลุ่มที่พักกรีด 1 วันให้ปริมาณนํ้ายางรวมมากกว่ากลุ่มที่พักกรีด 2 วันประมาณ 40% เมื่อนําข้อมูลปริมาณ
นํ้ายางเข้าวิเคราะห์หาค่า F-test แบบ 2 x 2 แฟคทอเรยีลในแผนกาทดลองแบบ CRD พบว่า ปัจจยัหลักทั้ง
สองคือ A (ใช้แก๊สเคมแีละไม่ใช้แก๊สเคมี) และ B (พักกรีด 1 วันและพักกรีด 2 วัน) มีค่าแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยปัจจัย A มีค่า F<0.05 ส่วนปัจจัย B มีค่า F<0.01 ในขณะทีป่ฏิกริยาร่วมระหว่าง A 
และ B มีค่า F>0.05 (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 แสดงค่า Mean square (MS) และค่า F-test ของ treatments ในการทดลองแบบแฟคทอเรียล 
SOV df MS F 

Treatments 3 676,721.67  

       A (ใช้แก๊ส และ ไมใ่ช้แก๊ส) 1 486,720.00              6.44* 

       B (พัก 1 และ 2 วัน) 1      1,485,125.00             19.64** 

       A X B 1          58,320.00              0.77ns 

Error 76          75,632.82  

Total 79      7,778,259.00  

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างขนาดเส้นรอบวงต้นยางกับปริมาณนํ้ายาง 
 ข้อมูลของลักษณะขนาดเส้นรอบวงต้นยาง กับลักษณะปรมิาณผลผลิตนํ้ายาง จํานวน 80 ต้นถูกนํามา
หาค่าความแปรปรวนร่วม (covariance) ระหว่างทั้ง 2 ลักษณะพบว่ามีค่าเท่ากับ 293.23 และเมื่อนําไป
คํานวณหาค่าสหสัมพันธ์ (correlation; rp) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จะได้ค่าเท่ากับ 0.22±0.11 

เปอร์เซนต์เน้ือยางแห้ง จากการสุ่มตัวอย่างนํ้ายางที่รวบรวมจากต้นยางแต่ละต้น และนํามาเทรวมกัน

ในแต่ละ Treatment เพ่ือหาค่าเปอร์เซนต์เน้ือยางแห้ง พบว่าเปอร์เซนต์เน้ือยางแห้งลดลงทุกครั้งที่กรีด โดย 
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Treatment ที่ 1 (series1) และ Treatment ที่ 2 (series2) มีจํานวนคร้ังของการกรีด 16 ครั้ง มีเปอร์เซนต์

เน้ือยางแห้งอยู่ระหว่าง 24.0-44.6% และ 19.0-38.3% ตามลําดับ ในขณะที่ Treatment ที่ 3 (series3) 

และ Treatment ที่ 4 (series4) มีจํานวนคร้ังของการกรีด 11 ครั้ง มีเปอร์เซนต์เน้ือยางแห้งอยู่ระหว่าง 23.0-

43.3% และ 26.0-43.6% ตามลําดับ (ภาพกร๊าฟข้างล่าง)    

 

 

อภิปรายผล 

 ขนาดเส้นรอบวงเป็นลักษณะที่บอกถึงความแข็งแรง และการเติบโตเร็วของต้นยาง ซึ่งผลจากการศึก 
ษาคร้ังน้ีพบว่าค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นรอบวงต้นยาง 294 ต้นมีค่าประมาณ 39.13 ซม. ซึ่งสูงกว่า Chantuma 
et al (2012) รายงานไว้ในต้นยางอายุ 4 ปี ที่ 27.1 ซม. แต่จะใกล้เคียงกับการรายงานของ Goncalves et al 
(2011) ในต้นยางสายพันธ์ุ IAC504 และสายพันธ์ุ RRIM600 อายุ 6 ปี ที่มีค่าเฉล่ีย 38.73 และ 41.1 ซม. 
ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาขนาดเส้นรอบวงต้นยางในกลุ่มที่คัดเลือกมากรีดนํ้ายาง 80 ต้นของ 4 Treatments 
จะมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 43.75-46.05 ซม. ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่าการรายงานของ Goncalves et al (2011) อัน
อาจเป็นผลมาจากปัจจัยหลัก 2 ด้านคือ สายพันธ์ุพันธุกรรมและการจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง 
อย่างใดก็ตามลักษณะขนาดเส้นรอบวงต้นยางในตัวอย่างทดลอง และในประชากรมีความแปรปรวนอยู่มาก 
โดยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในกลุ่มตัวอย่างทดลอง (80 ต้น) และในประชากร (294 ต้น) มีค่าระหว่าง 3.93-
5.01 และ 7.88 ตามลําดับ อาจเป็นผลมาจากการเข้ากันได้ไม่ดีระหว่างก่ิงตาพันธ์ุดีกับต้นตอ (root stock) 
เน่ืองจากพันธุกรรมของกิ่งตาพันธ์ุดีกับของต้นตอที่แตกต่าง ประกอบกับความหลากหลายพันธุกรรมของต้นตอ
เอง (Sobhana et al, 2007) เพราะยางพาราเป็นพืชแบบผสมข้าม    

 จากการทดลองพบว่า ลักษณะปริมาณนํ้ายางที่กรีดได้ใน Treatment 2 (T2) มีค่าสูงสุดคือ 
1,076.25 ส่วน T3 มีค่าตํ่าสุด 647.75 เมื่อวิเคราะห์ค่า F ผลของปัจจัย A (ไมใ่ช้แก๊สกับใช้แก๊สกระตุ้น) มีค่า 
F<0.05 น่ันย่อมหมายความว่า การใช้แก๊สกระตุ้นต้นยางจะให้ผลผลิตนํ้ายางเพ่ิมมากกว่าการไม่ใช้แก๊สกระตุ้น
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ Pujade-renaud et al (1994) ที่ระบุว่าการใช้
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แก๊สกระตุ้นมีผลทําให้ผลผลิตนํ้ายางเพ่ิมมากขึ้น 1.5-2.0 เท่า ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่าผลของการทดลองน้ีที่ปริมาณ
นํ้ายางเพ่ิมขึ้นเพียง 19% หรอื 1.19 เท่า Alessandro et al (2006) อธิบายถึงสาเหตุที่ปริมาณนํ้ายางเพ่ิม 
เป็นผลมาจาก ethylene ไปกระตุ้นกิจกรรมของเอนไซม์ Invertase ส่งผลให้ไปเร่งกระบวนการเกิด 
Glycolysis ใน cytosol ซึ่งเป็นการไปเพ่ิมแหล่งของคาร์บอน เช่น Acetyl Coenzyme  A ที่ใช้ในเส้นทาง
สําหรับการสังเคราะห์นํ้ายางในเซลล์ laticifers ในขณะที่ Pluang et al (2004) เสนอเอนไซม์อีกชนิดหน่ึงที่มี
บทบาทสําคัญในเส้นทางการสังเคราะห์ isoprenoid คือ 3-hydroxy-3-methylglutaryl synthase (HMGS) 
มีกิจกรรมที่เพ่ิมมากขึ้นหลังได้รับการกระตุ้นจาก ethylene เช่นกัน นอกจากน้ัน ethylene ยังไปเพ่ิมระดับ
เอนไซม์ Manganese superoxide dismutase (MnSOD) ซึ่งจะทําหน้าที่ป้องกันการแตกหักของ lutoid อัน
เป็นผลมาจากการทําลายของ oxidative stress (Miao and Gaynor, 1993) มากกว่าน้ัน ethylene ยังมีผล
ทําให้กิจกรรมของ H+-ATPase ที่ฝังตัวอยู่ใน membrane ของ  vacuole เพ่ิมมากขึน้ (Gidrol et al, 1988) 
การเพ่ิมกิจกรรมของทั้งเอนไซม์ MnSOD และ H+-ATPase จะมีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตนํ้ายาง 

การวิเคราะห์ F ในปัจจัย B (พักกรีด 1 วันและพักกรีด 2 วัน) พบว่ามีค่า F<0.01 ย่อมแสดงว่าการ
พักกรีด 1 วันให้ปริมาณนํ้ายางมากกว่าการพักกรีด 2 วันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ แต่เมื่อคํานวณค่าเฉล่ีย
ปริมาณนํ้ายางที่กรีดได้ต่อครั้งในแต่ละ Treatment มีค่าเท่ากับ 54.14 (T1), 67.27 (T2), 58.89 (T3) และ 
68.17 (T4) ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่าที่ Goncalves et al (2011) รายงานไว้ในยางพาราสายพันธ์ุต่าง ๆ ของ IAC 
ที่ให้ปริมาณนํ้ายางเฉลี่ยในปีแรกที่กรีดต่อครั้งอยู่ระหว่าง 30.67-46.37 กรัมต่อต้น ค่าเฉล่ียปรมิาณนํ้ายางที่
กรีดได้ต่อครั้ง T3(58.89) ซึ่งเป็นผลจากการพักกรีด 2 วันกลับมีค่าเฉล่ียที่สูงกว่าการพักกรีด 1 วัน T1(54.14) 
และค่าเฉล่ีย T4(68.17) ซึ่งเป็นผลจากการพักกรีด 2 วันกลับมีค่าเฉล่ียที่สูงกว่าการพักกรีด 1 วัน T2(67.27) 
เช่นเดียวกัน  แต่ค่าดังกล่าวไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จากประเด็นน้ีแสดงว่าการพักกรีด 2 
วันที่เพ่ิมมาจากการพักกรีด 1 วัน ไม่มีอิทธิพลที่จะส่งผลให้มีการสังเคราะห์และสะสมน้ํายางเพ่ิม เป็นเพราะ
ขนาดเซลล์และจํานวนเซลล์ laticifers ยังคงมีเท่าเดิม เพียงแต่การพักกรีด 2 วันมีข้อดีคือ สามารถลดภาวะ
เครียดให้กับต้นยางได้มากกว่าการพักกรีด 1 วัน ซึ่งภาวะเครียดจากการกรีดมีผลทําให้เกิด Reactive oxygen 
species (ROS) ที่ทําลายเซลล์และอาจเป็นผลทําให้เกิดเน้ือแห้งตายของต้นยางได้ 

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ (rp) เป็นค่าพารามิเตอร์ที่มีประโยชน์สําหรับใช้ในการคัดเลือกลักษณะ
ปริมาณ (quantitative traits) ค่า rp ระหว่างลักษณะขนาดเส้นรอบวงต้นยางกับลักษณะปริมาณนํ้ายาง มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.5847-0.7436 (Goncalves et al, 2006) ซึ่งจัดเป็นค่าปานกลางถึงสูง และเป็นค่าที่สงูกว่าค่าที่
ได้จากการทดลองน้ีที่พบว่า ค่า rp ระหว่างลักษณะทั้งสองดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 0.22 เป็นค่าตํ่า หรือกล่าวในอีก
นัยหน่ึงว่าลักษณะทั้งสองมีความสัมพันธ์กันน้อยมาก หรืออาจไม่มีความสัมพันธ์กัน น่ันคือไม่สามารถใช้
ลักษณะขนาดเส้นรอบวงต้นยางมาระบุการให้ปริมาณนํ้ายางมากน้อยได้สอดคล้องกับผลงานของ Jayasekera 
et al (1994) ที่เสนอว่า ไมส่ามารถนําขนาดเส้นรอบวงต้นยางมาใช้เป็นเคร่ืองหมายภายนอก (Phenotypic 
marker) ในการทํานายปริมาณผลผลิตนํ้ายางที่กรีดได้ และได้รายงานค่า rp มีค่าติดลบ และมีค่าอยู่ระหว่าง -
0.4892 ถึง -0.0297 เช่นเดียวกับผลสรุปของ Goncalves et al (2011) ที่ระบุว่าขนาดเส้นรอบวงต้นยางมาก
ไม่จําเป็นที่ต้นยางจะให้ปริมาณนํ้ายางสูง บางต้นมีขนาดเส้นรอบวงต้นยางน้อยแต่สามารถให้ผลผลตินํ้ายางได้
มาก 
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เปอร์เซนต์เน้ือยางแห้ง เป็นลักษณะที่มคีวามสําคัญต่อราคายาง โดยทั่วไปในนํ้ายางพาราจะประกอบ 
ด้วยเน้ือยางแห้ง 20-60% (Martin, 1991) และ 38% (Goncalves et al, 2011) ซึ่งเป็นการสนับสนุนผลที่
ได้จากการทดลองน้ีที่พบว่า เปอร์เซนต์เน้ือยางแห้งใน T1, T2, T3 และ T4 มีค่าอยู่ระหว่าง 24.0-44.6, 19.0-
38.3,  23.0-43.3 และ 26.0-43.6% ตามลําดับ โดยเปอร์เซนต์เน้ือยางแห้งของการทดลองน้ีมีค่าลดลงทุกคร้ัง
ที่กรีด (ภาพกร๊าฟ) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ Coupe & Chrestin (1989) ที่รายงานว่าถึงแม้การใช้ 
ethylene มีผลกระตุ้นการเพ่ิมผลผลิตนํ้ายาง แต่ก็มีผลทําให้เปอร์เซนต์เน้ือยางลดลง อย่างใดก็ตามในกลุม่ที่
ไม่ใช้แก๊สกระตุ้น เปอร์เซนต์เน้ือยางแห้งจะลดลงเช่นกัน แต่ลดลงในเปอร์เซนต์ที่น้อยกว่า 

สรุป 

จากผลการทดลองเก็บข้อมูลในช่วง 1 เดือน พอที่จะสรุปผลการทดลองได้ดังน้ี 

- การใช้แก๊สกระตุ้นต้นยางมีผลทําใหผ้ลผลิตนํ้ายางเพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งการใช้
ที่ยาวนานกว่าน้ีควรต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติม เพราะแก๊สอาจมีผลต่อลักษณะอ่ืน หรือปริมาณการ
ให้ผลผลิตในระยะยาวก็ได้ 

- การพักกรีด 1 วันให้ปริมาณนํ้ายางรวมสูงกว่าการพักกรีด 2 วันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ แต่
ถ้าพิจารณาเฉพาะปริมาณนํ้ายางเฉลี่ยที่กรีดได้ต่อครั้ง ค่าตัวเลขที่ได้จะใกล้เคียงกัน โดยค่าเฉล่ีย
ต่อครั้งในกลุ่มพักกรีด 2 วันกลับมามีค่าสูงกว่าพักกรีด 1 วันแต่ไม่แตกต่างในทางสถิติ  

- ขนาดเส้นรอบวงต้นยางมีความแปรปรวนมาก ซึ่งอาจเป็นผลจากความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของต้นตอ (root stock) หรอืความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างก่ิงตาพันธ์ุดีกับต้นตอ 

- ไม่สามารถใช้ขนาดของเส้นรอบวงต้นยางมาใช้เป็นเคร่ืองหมายภายนอกระบุปริมาณนํ้ายางที่จะ
กรีดได้ 

- เปอร์เซนต์เน้ือยางแห้งลดลงทุกคร้ังหลังจากการกรีดครั้งแรก จนถึงระดับหน่ึงจึงค่อย ๆเพ่ิมสูงขึ้น 
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การยอมรับเมล็ดพันธ์ุข้าวขาวสายพันธ์ุซีพี 111 (CP111) ของเกษตรกร 
กรณีศึกษา นางอุบล ชูพุทธพงศ์ องค์การบริหารส่วนตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการยอมรับเมล็ดพันธ์ุข้าวขาวสายพันธ์ุซีพี 111 (CP111) 

และ 2) การวางแผนส่งเสริมการใช้ข้าวขาวสายพันธ์ุซีพี 111 (CP111) เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research) โดยการเช่ือมโยงกับเครือข่ายของชุมชนผ่านผู้นําชุมชน คัดเลือก
เกษตรกรที่มีความสนใจทดลองปลูกข้าวด้วยเมล็ดพันธ์ุข้าวขาวซีพี 111 ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
พ.ศ.2556 เกษตรกรได้ร่วมทําแปลงสาธิตบนพ้ืนที่ 21 ไร่ แบ่งเป็นนาหว่านและนาดําโดยใช้เครื่องปักดํา 
ภายใต้คําแนะนําจากนักวิชาการ  มีการตรวจเย่ียมแปลง การเก็บข้อมูลเชิงสํารวจ การสัมภาษณ์เกษตรกร จัด
กิจกรรมเย่ียมชมแปลงสาธิตเพ่ือให้เกษตรกรที่สนใจได้มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ราคาของเมล็ดพันธ์ุไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้ในรอบการผลิตต่อไป เน่ืองจากเกษตรกรยอมรับในมาตรฐานคุณภาพสินค้าเมล็ดพันธ์ุ 
ได้แก่ ความบริสุทธ์ิทางสายพันธ์ุ การเจือปน ความงอก และลักษณะเด่นของสายพันธ์ุ ประกอบด้วย ความ
แข็งแรงของลําต้น อายุการเก็บเก่ียวสั้น รวมถึงความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล สําหรับปริมาณผลผลิต
ข้าวเปลือกเฉลี่ยต่อไร่ที่ได้ตํ่ากว่า 1,000 กิโลกรัม/ไร่ เป็นผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเน่ือง 
ส่งผลให้การบริหารจัดการแปลงไม่เป็นไปตามโปรแกรม จึงสรุปได้ว่า มาตรฐานคุณภาพสินค้าและลักษณะเด่น
ประจําพันธ์ุ มีผลต่อการยอมรับเมล็ดพันธ์ุ ประกอบกับเกษตรกรมีความเข้าใจในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณ
ผลผลิตข้าว ได้แก่ พันธ์ุข้าวที่ดี สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
นอกจากน้ีความกล้าในการตัดสินใจทดลองใช้เมล็ดพันธ์ุใหม่ของเกษตรกรก็มีความสําคัญในการวางแผน
ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวขาวสายพันธ์ุซีพี 111 (CP111) เช่นกัน 

คําสําคัญ การยอมรับ  เมล็ดพันธ์ุข้าวขาวสายพันธ์ุซีพี 111 
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Abstract 
 The objectives of this study were 1) to study the farmers’ adoption of rice variety 
“CP111”. 2) to plan the extension of rice variety CP111 using. It was a Participatory Action 
Research which connected with the leader of Community, Lumpo Administration,                 
Bang Buathong, Nonthaburi to select the farmer in case study: Mrs.Ubon Chooputtapong. 
The farmer participated to use rice variety CP111 in a demonstration farm 21 rais for rice 
cultivation during August – December 2013.  For this study, the farmer got the rights 
academic information from specialists. And the researcher collected data in survey research 
process, then, invited the other farmers to join in extension program for sharing the 
information of CP111. 

Finding  from  the  study  were as  follows: (1) farmers’ adoption of rice variety 
CP111 depend on standard of seed quality: genetic purity, contamination, germination, and 
dominant features of rice:  strong stem, early rice harvest (115-120 days) and brown 
planthopper resistance. However, for the extension planning of new variety “CP111”  
selection  should consider the farmers’ understanding in the factors affecting of rice yield as 
following: good variety, appropriate environment, and rights management, in addition to the 
decision of farmer.  

Keywords: Adoption,  Rice variety CP111 
 
บทนํา 
 “ข้าว” เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของประเทศไทยที่มีการบริโภคและใช้ประโยชน์ภายในประเทศ 
ตลอดจนมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ จากข้อมูลในปีการผลิต 2555/56 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ของ
กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา แสดงข้อมูลพ้ืนที่เก็บเก่ียวรวมและผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยต่อไร่ของประเทศ    
ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1: ข้อมูลพ้ืนที่เก็บเก่ียวรวมและผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยต่อไร่ของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ในในปีการผลิต 2555/56 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 

ประเทศ พ้ืนที่เก็บเก่ียวรวม (ล้านไร่) ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยต่อไร ่(กิโลกรมั) 

อินโดนีเซีย 75.94 765 
เวียดนาม 49.00 906 

ไทย 68.38 454 
พม่า 39.69 428 

ฟิลิปปินส์ 28.94 603 
กัมพูชา 17.50 378 
ลาว 5.38 435 

มาเลเซีย 4.25 618 
ที่มา : กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 

จากตารางที่ 1 รายงานว่าในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยมีพ้ืนที่เก็บเก่ียวรวมเท่ากับ 
68.38 ล้านไร่ รองจากประเทศอินโดนีเซีย และ เวียดนาม ตามลําดับ ส่วนผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยต่อไร่ของ
ประเทศไทยเท่ากับ 454 กิโลกรัม ซึ่งจัดอยู่ลําดับที่ 5 รองจาก เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาถึงปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่ของประเทศเวียดนามรวม 906 กิโลกรัม ซึ่งสูงเป็น
อันดับหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ภายใต้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอย่าง
จริงจังและต่อเน่ืองของประเทศเวียดนาม ทั้งด้านปริมาณ ต้นทุน และคุณภาพข้าว มีการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ในเรื่องน้ีถึง 3,000 ล้านบาทมีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก  โดยในช่วงแรกมี “นโยบาย 3 ลด 3 เพ่ิม” คือ ลดอัตรา
การใช้เมล็ดพันธ์ุ ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และลดการใช้สารเคมีเพ่ือกําจัดศัตรูพืช ส่วนการเพ่ิมน้ัน คือ เพ่ิม
กําไร (โดยลดต้นทุน) เพ่ิมสุขภาพให้ชาวนา และเพ่ิมสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น นอกจากน้ียังมีการเพ่ิมรายได้ให้
ชาวนาโดยส่งเสริมให้เลี้ยงปลาในนา ลดการใช้นํ้าในการปลูกข้าว และลดความเสียหายในการเก็บเก่ียวด้วย 
(สยามรัฐ, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับส่วนหน่ึงจากบทความเรื่อง“พันธ์ุข้าว 1 ในปัจจัยสําคัญเพ่ิมผลผลิต 
ยุทธศาสตร์รองรับ AEC ในปี 2558” โดย ดร.เอนก ศิลปพันธ์ุ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและ
พัฒนา กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ระบุว่า การเพ่ิมผลผลิตข้าวในจํานวนมากของประเทศ
เวียดนามว่า ไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญ หากเกิดจากการทํานาด้วยเมล็ดพันธ์ุข้าวลูกผสมซึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยี
ในการปรับปรุงพันธ์ุข้าวเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง โดยประเทศเวียดนามใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวลูกผสมจากประเทศจีน 
สําหรับการปลูกข้าวในตอนเหนือของประเทศ ดังน้ัน “พันธ์ุข้าว” ถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญเป็น       
อันดับแรกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว และข้าวลูกผสม (hybrid rice) น่าจะเป็นทางเลือกหน่ึงในการ
เพ่ิมผลผลิตข้าวที่ประเทศไทยไม่ควรมองข้าม หากว่ามีพันธ์ุข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ตรงกับความ
ต้องการของตลาดก็จะช่วยยกระดับการส่งออกข้าวไทยได้อีกขั้นหน่ึง นอกเหนือจากการใช้พันธ์ุข้าวลูกผสมมา
เป็นปัจจัยในการเพ่ิมผลผลิตข้าวแล้ว ยังมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาประกอบ ได้แก่ การปลูกข้าวในพ้ืนที่
ชลประทาน การจัดการเร่ืองปุ๋ยและยากําจัดศัตรูพืชที่ดี และการพัฒนาวิธีการปลูกแบบใหม่ด้วย (สํานัก
กิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์, 2555) นอกจากน้ีข้อมูลของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธ์ุ 
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จํากัด ซึ่งเก็บรวบรวมจากเกษตรกรจํานวน 190 รายในพ้ืนที่เขตขายจังหวัดปทุมธานี นครปฐม สุพรรณบุรี 
ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี พิษณุโลก และพิจิตร ปีการผลิต 2555 น้ัน พบว่า ร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้ที่เคย
ปลูกข้าวขาวสายพันธ์ุซีพี 111 มีการปลูกซ้ําในฤดูต่อไป สําหรับเกษตรกรที่ตัดสินใจไม่ใช้เมล็ดพันธ์ุต่อมีสาเหตุ 
ดังน้ี 1) ระดับราคาของเมล็ดพันธ์ุต่อกระสอบสูงกว่าพันธ์ุอ่ืนทั่วไป 2) ไม่นิยมปลูกซ้ําพันธ์ุเดิม 3) ต้องการ
ทดลองปลูกพันธ์ุอ่ืน 4) ข้าวขาดตลาด และ 5) เกษตรกรเลิกทํานา โดยเหตุผลด้านราคาคิดเป็นร้อยละ 63 
จากเหตุผลทั้งหมด 

ด้วยเหตุน้ีเพ่ือให้เกิดการแพร่หลายและยอมรับที่จะตัดสินใจเลือกใช้พันธ์ุข้าวลูกผสมในการผลิตข้าว
คุณภาพสู่ตลาดของเกษตรกร จึงนําไปสู่การศึกษาการยอมรับเมล็ดพันธ์ุข้าวขาวสายพันธ์ุซีพี 111 (CP111) 
ของเกษตรกร กรณีศึกษา นางอุบล ชูพุทธพงศ์ องค์การบริหารส่วนตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรีเพ่ือนําไปสู่การวางแผนการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการยอมรับเมล็ดพันธ์ุข้าวขาวสายพันธ์ุซีพี 111 (CP111) 
2. เพ่ือวางแผนส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวขาวสายพันธ์ุซีพี 111 (CP111)  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)          
โดยการเช่ือมโยงกับเครือข่ายของชุมชนผ่านผู้นําชุมชน ตลอดจนเกษตรกรผู้นํา ตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี ผ่านรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเพ่ือการพ่ึงพาตนเองในการทํานาโดยใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวขาว
สายพันธ์ุดี ซีพี 111 (CP111) ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
โดยได้คัดเลือกแปลงสาธิตทดลองจํานวน 21 ไร่ ของนางอุบล ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลลําโพ เกษตรกรผู้มีความสนใจทดลองปลูกข้าวด้วยเมล็ดพันธ์ุซีพี 111 ทําทดลองปลูกระหว่างเดือน
สิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 รวมพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 21 ไร่ แบ่งเป็นนาหว่านจํานวน 11 ไร่ และนาดํา
โดยใช้เครื่องปักดําจํานวน 10 ไร่ ระหว่างการปลูกจนถึงเก็บเก่ียวเกษตรกรได้รับคําแนะนําจากนักวิชาการของ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธ์ุ จํากัด เพ่ือให้มีการจัดการที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งการ
ตรวจเย่ียมแปลง การเก็บข้อมูลเชิงสํารวจ การสัมภาษณ์เกษตรกรตลอดจนการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมแปลงสาธิต
เพ่ือให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ ที่สนใจได้มีส่วนร่วมและรับทราบข้อมูลเมล็ดพันธ์ุข้าวขาวซีพี 111 จากวิทยากรของ
บริษัทฯ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2557  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการที่เกษตรกรเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวขาวซีพี 111 ในการปลูกระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือน
กันยายน พ.ศ.2556 แสดงผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2: ข้อมูลการปลูกข้าวของเกษตรกรโดยเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวขาวซีพี 111  

ประเด็น 
นาหว่าน 

(หว่านด้วยเครื่องหว่านเมล็ดข้าว) 
นาดํา 

(ปักดําด้วยรถปักดํา) 
หมายเหตุ 

พ้ืนที่ปลูก (ไร่) 11 10 - 
วันที่ปลูก 10 ส.ค. 2556 24 ส.ค. 2556 - 
จํานวนเมล็ดพันธ์ุที่ใช้
ทั้งหมด (กิโลกรัม) 

165 100 - 

อัตราส่วนเมล็ดพันธ์ุ 
ที่ใช้ (กิโลกรัม/ไร่) 

15 10 - 

ค่ า เ ม ล็ ด พั น ธ์ุ ที่ ใ ช้
ทั้งหมด (บาท) 

5,500 3,333 
1 กระสอบบรรจุเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว 15 กิโลกรัม  
ราคากระสอบละ 500 บาท 

ค่าจ้างเหมาเตรียมดิน
ทั้งหมด (บาท) 

5,500 5,000 ค่าจ้าง 500 บาท/ไร่ 

ค่ า จ้ า ง เ ห ม า ดํ า น า
พร้อมกล้าปลูกทั้งหมด 
(บาท) 

นาหว่านใช้แรงงานในครัวเรือน 14,500 ค่าจ้าง 1,450 บาท/ไร่ 

ประเด็น 
นาหว่าน 

(หว่านด้วยเครื่องหว่านเมล็ดข้าว) 
นาดํา 

(ปักดําด้วยรถปักดํา) 
หมายเหตุ 

ค่ า จ้ า ง รถ เ ก่ี ย วข้ า ว 
(บาท) 

3,850 3,500 ค่าจ้าง 350 บาท/ไร่ 

ค่า ใ ช้จ่ ายรวม ท้ังสิ้ น 
(บาท) 

14,850 26,333 
ยกเว้น ค่าปุ๋ยเคมีและ 
สารอารักขาพืช 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อไร่ 
(บาท) 

1,350 2,633 - 

วันที่เก็บเก่ียว 25 พ.ย.2556 3 ธ.ค. 2556 - 
อายุเก็บเก่ียว 108 วัน 115 วัน  

ผลผลิ ตข้ า ว เ ปลื อ ก
เฉลี่ยต่อไร่ 
(กิโลกรัม) 

727.27 500 

ภายใต้ฤดูกาล 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
และการจัดการที่ถูกต้อง 
ผลผลิตเริ่มต้ังแต่ 1,000 

กิโลกรัมต่อไร่ขึน้ไป 
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เมื่อนําข้อมูลในตารางที่ 2 มาพิจารณาประกอบกับการสัมภาษณ์เกษตรกรเก่ียวกับการทดลองปลูก
ข้าวขาวสายพันธ์ุซีพี 111 แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังน้ี 

1. ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวซีพี 111 
เกษตรกรเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวขาวซีพี 111 ในการทดลองปลูกระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง            

เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 รวมพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 21 ไร่ แบ่งเป็นนาหว่านจํานวน 11 ไร่ และนาดําโดยใช้   
เครื่องปักดําจํานวน 10 ไร่ ในเขตพ้ืนที่หมู่ 5 ตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

กรณีนาหว่านจํานวน 11 ไร่ เกษตรกรเลือกใช้เครื่องหว่านเมล็ดข้าว อาศัยแรงงานในครัวเรือนเมื่อ
วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 จนกระทั่งเก็บเก่ียววันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 รวมอายุเก็บ
เก่ียว 108วัน ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 727.27 กิโลกรัมต่อไร่และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 
1,350 บาท ทั้งน้ีไม่รวมค่าปุ๋ยเคมีและสารอารักขาพืช จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตลอดระยะเวลาการปลูกถึง
ช่วงเก็บเก่ียว พบว่า ในขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธ์ุน้ันเกษตรกรใช้เมล็ดพันธ์ุรวม 165 กิโลกรัม สําหรับการ
ปลูกแบบนาหว่านด้วยเครื่องหว่านเมล็ดข้าวบนพ้ืนที่ 11 ไร่ มีอัตราส่วนเมล็ดพันธ์ุที่ใช้ 15 กิโลกรัม/ไร่         
สิ่งที่เกษตรกรมีความพึงพอใจ คือ ความงอกของเมล็ดพันธ์ุอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เมล็ดพันธ์ุปนน้อย ไม่พบเมล็ดแดง 
ต้นกล้าแข็งแรง ตรงตามมาตรฐานเมล็ดพันธ์ุ (เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก) ที่ระบุโดยศูนย์ควบคุมคุณภาพบริษัท
เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธ์ุ จํากัด กําหนดให้ความงอกไม่ตํ่ากว่า 86 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดพันธ์ุปนใน 500 กรัมไม่
เกิน 10 เมล็ด และเมล็ดแดงใน 500 กรัมไม่เกิน 5 เมล็ด                                                             

กรณีนาดําจํานวน 10 ไร่ เกษตรกรเลือกใช้การปักดําด้วยรถปักดํามีการปักดําเมื่อวันที่                
24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 จนกระทั่งเก็บเกี่ยววันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 รวมอายุเก็บเก่ียว 115 วัน
ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 500 กิโลกรัมต่อไร่ สําหรับการปักดําด้วยรถปักดําน้ัน เกษตรกรจําเป็นต้อง
เสียค่าจ้างเหมาดํานาพร้อมกล้าปลูกรวมทั้งสิ้น 14,500 บาท หรือ 1,450 บาทต่อไร่ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 2,633 บาท ทั้งน้ีไม่รวมค่าปุ๋ยเคมีและสารอารักขาพืช มีการใช้เมล็ดพันธ์ุรวม 100 กิโลกรัม บนพ้ืนที่ 
10 ไร่ มีอัตราส่วนเมล็ดพันธ์ุที่ใช้ 10 กิโลกรัม/ไร่ โดยเกษตรกรแสดงความคิดเห็นว่าการดํานาด้วยรถปักดําน้ัน 
เป็นการเพ่ิมต้นทุนถึงแม้ว่าจะใช้อัตราส่วนเมล็ดพันธ์ุต่อไร่ตํ่าว่านาหว่าน 

จากการศึกษาพบว่าภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจใน 2 ประเด็น คือ  
(1) “อายุการเก็บเก่ียวที่สั้นกว่าพันธ์ุเดิมที่เคยใช้” ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะประจําพันธ์ุของเมล็ดพันธ์ุ 

ข้าวขาวซีพี 111 คือ มีอายุเก็บเก่ียวประมาณ 115 – 120 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับฤดูกาลและพ้ืนที่ปลูก 
(2) “ความแข็งแรงของลําต้น” ภายหลังผ่านช่วงเวลาฝนตกติดต่อกัน ต้นข้าวยังสามารถต้ังตัวได้         

ซึ่งเป็นลักษณะที่เกษตรกรพึงพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธ์ุอ่ืนๆ ที่เคยใช้ 
สําหรับปริมาณผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ที่ตํ่ากว่า 1,000 กิโลกรัมน้ัน เกษตรกรมีความเข้าใจและแสดง

เหตุผลว่า ฝนตกต่อเน่ืองหลายวันส่งผลต่อปริมาณนํ้าในแปลง เกษตรกรไม่สามารถระบายน้ําออกจากแปลง
เพ่ือจัดการตามโปรแกรมที่วางไว้ตามคําแนะนําจากนักวิชาการของบริษัทฯ ได้ อาทิเช่น เกษตรกรควรปล่อย
นํ้าออกจากนาก่อนการใส่ปุ๋ยประมาณ 1-2 วัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือ การเข้านํ้าเปียกสลับแห้งเพ่ือ
กระตุ้นรากสร้างผลผลิต  
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2. ปัญหาและข้อคิดเห็นของเกษตรกร 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรประกอบการลงพ้ืนที่ พบว่า เกษตรกรมีปัญหาในการควบคุมสัตว์ศัตรูพืช 

(zoological plant pests) ได้แก่ หนู และ นกศัตรูพืช ซึ่งทําได้ไม่ดีเท่าที่ควร เน่ืองจากเร่ิมปลูกข้าวหลังแปลง
อ่ืนๆ โดยรอบ ส่งผลต่อการสูญเสียเมล็ดพันธ์ุภายหลังการหว่าน ทั้งน้ีเกษตรกรต้องการทํานาหว่านด้วยเคร่ือง
หว่านเมล็ดข้าวทั้งหมด 21 ไร่ และจะเพ่ิมอัตราส่วนเมล็ดพันธ์ุที่ใช้ต่อไร่จากเดิม 15 กิโลกรัม เป็น 20-25 
กิโลกรัมแทนการปักดําด้วยรถปักดํา เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ือความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

ในประเด็นราคาเมล็ดพันธ์ุ 1 กระสอบบรรจุเมล็ดพันธ์ุข้าว 15 กิโลกรัม ราคากระสอบละ 500 บาท
น้ัน เกษตรกรยอมรับได้เมื่อเปรียบเทียบราคาเมล็ดพันธ์ุกับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเมล็ดพันธ์ุข้าวขาวซีพี 111 
ได้แก่ ความบริสุทธ์ิทางสายพันธ์ุ การเจือปน ความงอก และลักษณะเด่นของสายพันธ์ุ ได้แก่ ความแข็งแรงของ
ลําต้น อายุการเก็บเก่ียวสั้น ตลอดจนความต้านทานเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล ดังน้ันเกษตรกจึงตัดสินใจเลือกใช้
เมล็ดพันธ์ุข้าวขาวสายพันธ์ุซีพี 111 ในรอบการผลิตต่อไป สอดคล้องกับ สกฤษพงษ์ ปักสังคะเณย์ และคณะ 
(2555)  “การยอมรับเมล็ดพันธ์ุข้าว กข 6” พบว่าเกษตรกรมีการยอมรับมากที่สุดเรียงลําดับจากมากไปน้อย 
ในประเด็น มีลักษณะตรงตามพันธ์ุของข้าวพันธ์ุ กข 6 และการบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน และมีการยอมรับมาก
เรียงลําดับจากมากไปน้อยในประเด็นเมล็ดพันธ์ุปราศจากโรคและแมลงทําลาย แหล่งผลิตมีความน่าเช่ือถือ 
เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดสูง และไม่มีพันธ์ุปน  
 
สรุป 

จากการศึกษาการยอมรับเมล็ดพันธ์ุข้าวขาวสายพันธ์ุซีพี 111 (CP111) ของเกษตรกร กรณีศึกษา 
นางอุบล ชูพุทธพงศ์ องค์การบริหารส่วนตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบว่าเกษตรกร
ยอมรับเมล็ดพันธ์ุข้าวขาวสายพันธ์ุซีพี 111 เน่ืองจากมาตรฐานคุณภาพสินค้าเมล็ดพันธ์ุข้าวขาวซีพี 111 และ
ลักษณะเด่นประจําพันธ์ุ โดยราคาไม่มีผลต่อการเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุ ตลอดจนมีความเข้าใจว่าปริมาณผลผลิต
ข้ าวที่ ไ ด้ น้ันขึ้ นอ ยู่ กับ ปัจจั ยที่ มี อิท ธิพล ต่อผลผ ลิตข้ าว  ดั งปรากฎใน  “คู่ มื อชาวนามืออา ชีพ”                     
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธ์ุ จํากัด ประกอบด้วย พันธ์ุข้าวที่ดี สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และ การจัดการ
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากน้ี “ความกล้าในการตัดสินใจในเรื่องที่มีความเส่ียง ความกล้าในการริเริ่ม
ทดลองใช้เมล็ดพันธ์ุใหม่” ของเกษตรกรก็มีความสําคัญในการวางแผนส่งเสริมการใช้ข้าวขาวสายพันธ์ุซีพี 111 
(CP111) ด้วย  
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บทคัดย่อ 
 จุดมุ่งหมายหลักของการทดลองคร้ังน้ีคือ ต้องการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักสลัด เมื่อใช้
สารละลายอินทรีย์ และสารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ โดยการปลูกพืชแบบ nutrient film technique 
(NFT) ในระบบไฮโดรโปนิกส์ทําการทดลองที่แผนกปลูกพืชไร้ดิน สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี การเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 วางแผนการ
ทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) มีจํานวน 4 ซ้ํา โดยเป็นการศึกษาการเจริญเติบโต
ของผักสลัดเมื่อใช้นํ้าสกัดชีวภาพจากสองแหล่ง (กากถั่วเหลืองและมูลไส้เดือน) ร่วมกับสมุนไพรสามชนิด 
(สับปะรด  สะเดา และสมุนไพรรวม) เปรียบเทียบกับการใช้สารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ ผลการทดลอง
พบว่า นํ้าสกัดชีวภาพจากสารอินทรีย์ร่วมกับสมุนไพรไม่สามารถเพ่ิมผลผลิตและการเจริญเติบโตทัดเทียมกับ
การใช้สารละลายมาตรฐานอนินทรีย์แต่มีแนวโน้มพบว่า การใช้นํ้าสกัดชีวภาพจากถ่ัวเหลืองร่วมกับสับปะรดให้
ผลผลิตที่สูงในกรีนโอ๊ค และ เรดโอ๊ค ส่วนการใช้นํ้าสกัดชีวภาพจากถ่ัวเหลืองร่วมกับสะเดาให้ผลผลิตที่สูง
ในบัตเตอร์เฮด 
 คําสําคัญ : ไฮโดรโปนิกส์  นํ้าสกัดชีวภาพ  สมุนไพร  
 
Abstract 
 The aim of this research was to compare the growth of lettuce in a nutrient film 
technique (NFT) hydroponics system using either organic solution or a conventional inorganic 
fertilizer solution.  The experiment was conducted at soilless culture division, department of 
plant science, faculty of agricultural technology, Rajamangala university of technology 
Tanyaburi during October 2012 to September 2013. The experiment was arranged in 
completely randomized design (CRD) with four replication and seven treatments.  The 
experiment was to compare conventional solution with the mixture of two bioextract 
(soybean and vermicompost) and three kinds of herbs (pineapple, neem and mixherbs).  The 
result was found that the lettuce of conventional solution grew at significantly higher rate 
than the organic ones.  However the mixture of bioextract from soybean and pineapple had 
a trend to give the highest fresh weight in green oak and red oak and soybean mix with 
neem had the same result in butter head. 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  G 147  

 Keywords : Hydroponics  Bioextract  Herbs 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาชนิดของน้ําสกัดชีวภาพที่ เหมาะสมต่อการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ทดแทน
สารละลายอนินทรีย์ 
 2.เพ่ือศึกษาชนิดของสมุนไพรที่เหมาะสมต่อการลดคราบเมือกที่เกาะอยู่ตามรากของพืชที่ปลูกพืช
ระบบไฮโดรโปนิกส์ 
 
1.บทนํา 
 ปัจจุบันประเทศไทย หันมาสนใจระบบการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์มากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการปลูกพืชที่ใช้
หลักการวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งการเติมธาตุอาหารต่างๆ ลงในนํ้า ต้นพืชก็เจริญเติบโตเป็นการช่วยเพิ่ม
ผลผลิตลดปัญหาการใช้สารฆ่าแมลง และเป็นที่ยอมรับแพร่หลายมากทั่วโลก (ถวัลย์  เสถียรพงศ์, 1. 
2534) ข้อดีของระบบการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ สามารถปลูกในบริเวณที่ดินหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
ต่อการปลูกพืชใช้พ้ืนที่น้อยลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินและกําจัดวัชพืช (จารุรัศน์ พุ่มประเสริฐ และธัญพิสิษฐ์ 
พวงจิก. 14.2548) โดยท่ัวไปการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์มักใช้ปุ๋ยอนินทรีย์ที่มีราคาค่อนข้างสูงและ
สิ้นเปลือง ดังน้ันการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้ปุ๋ยนํ้าสกัดชีวภาพ จึงเป็นทางเลือกหน่ึง 
 ปัจจุบันการผลิตปุ๋ยนํ้าสกัดชีวภาพลงทุนน้อย ทําได้ง่ายโดยการใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น เศษผัก เศษอาหาร (ศูนย์สารสนเทศ  กรมวิชาการเกษตร.14.2547) โดยนํามาผลิตเป็น
ปุ๋ยนํ้าสกัดชีวภาพ เช่น กากถั่วเหลือง   มูลไส้เดือน  เพ่ิมประสิทธิภาพในการหมักโดยใช้หัวเช้ือ พด.2ในการ
หมัก(กรมพัฒนาที่ดิน.2549) ซึ่งในขบวนการหมักจะได้ฮอร์โมนพืช 5 ชนิด ได้แก่ ออกซิน  จิบเบอเรลลิน ไซโท
โคนิน  เอธิลีน  กรดแอบไซซิก  ช่วยในการกระตุ้นการยืดตัวของเซลล์ เร่งใบ ดอกผล และกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของพืช (สุนันทา  ชมพูนิช.10-12.2556) อย่างไรก็ตามนํ้าสกัดชีวภาพ มักมีสารประกอบ
อินทรีย์คาร์บอนที่ยังไม่สลายไม่หมดหลงเหลืออยู่จึงทําให้เกิดปฎิกริยาต่อไป และทําให้เกิดคราบเมือกจับ
เกาะติดอยู่ที่รากในการทดลองครั้งน้ีจึงใช้สมุนไพรเช่นสารสกัดสะเดา  ข่า ใบฝร่ัง รางจืด กระเทียม มาใช้
ร่วมกับนํ้าสกัดชีวภาพเพ่ือช่วยลดคราบเมือกในระบบรากพืช ซึ่งอุดตันในระบบท่อนํ้าปลูกพืชซึ่งเป็นปัญหา
บ่อยคร้ัง  ดังน้ันจะเห็นได้ว่า การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ร่วมกับพืชสมุนไพรช่วยให้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยย่ิงขึ้น 
ส่งผลดีต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคท้ังยังช่วยรักษาสภาพ แวดล้อมให้ดีขึ้น 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
2.อุปกรณ์และวิธีการ 
 1.เมล็ดพันธ์ุผักสลัด  กรีนโอ๊ค  เรดโอ๊ค เรลลอคัล  บัตเตอร์เฮด 
 2.วัสดุเพาะ คือ แผ่นฟองนํ้า 
 3.ถ้วยปลูก ขนาด 1 น้ิว สีดํา 
 4.ชุดปลูกระบบ NFT  
 5.ถังพลาสติกใส่สารละลายธาตุอาหาร 
 6.สารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ 
 7.นํ้าสกัดชีวภาพ กากถ่ัวเหลือง มูลไส้เดือน 
 8.ปุ๋ยเคมี แมกนีเซียม  แคลเซียม  ยูนิเลท ปูนขาว นิกส์สเปรย์  ธาตุเหล็กเวสโก้ดีพี 
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 9.เครื่องวัดค่าเหน่ียวนําไฟฟ้า เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง   
 10.กระบอกตวงสาร 
 11.ตะกร้าพลาสติก 
 12.นํ้าตาลทรายแดง 
 13.หัวเช้ือ พด.2 
 14.เครื่องป่ันนํ้าผลไม้ 
 15.ไม้คนสารละลายมาตรฐาน นํ้าสกัดชีวภาพ 
 16.ผ้าขาวบางสําหรับกรองน้ําสกัดชีวภาพ 
 17.ถ่าน  กรวด  ทรายหยาบ  สําหรับกรองสารละลายนํ้าสกัดชีวภาพ 
 18.กรดน้ําส้มสายชูสําหรับ pH ที่เป็นด่าง  เกลือโซดา สําหรับปรับ pH ที่เป็นกรด 
  
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1.วางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design มี 4 ซ้ํา และมีทรีทเม้นท์ ดังน้ี 
 Treatment 1   สูตรอาหารมาตรฐาน (Control) โดยใช้สารละลายธาตุอาหารสูตร Vesco 
 Treatment 2  ปุ๋ยนํ้าหมักชีวภาพกากถ่ัวเหลือง+สับปะรดป่ัน 
 Treatment 3  ปุ๋ยนํ้าสกัดชีวภาพถั่วเหลือง+สารสกัดสะเดา 
 Treatment 4  ปุ๋ยนํ้าสกัดชีวภาพถั่วเหลือง+ข่า+ใบฝร่ัง+รางจืด+กระเทียม 
 Treatment 5  ปุ๋ยนํ้าสกัดมูลไส้เดือน+สับปะรดป่ัน 
 Treatment 6  ปุ๋ยนํ้าสกัดมูลไส้เดือน+สารสกัดสะเดา 
 Treatment 7  ปุ๋ยนํ้าสกัดมูลไส้เดือน+ข่า+ใบฝร่ัง+รางจืด+กระเทียม 
 
2.การเตรียมการทดลอง 
 2.1 การเตรียมสารอาหารมาตรฐานอินทรีย์ (สูตร vesco) 
 Stock A :  

นํ้า    10  ลิตร 
 KNO3  600  กรัม 
 MgSO4  500  กรัม 
 KH2PO4  265  กรัม 
 เวสโก้ เทรส-สเปรย์ เบอร์ 1 (RMX21)  60 กรัม 
 Stock B : 
 นํ้า 10  ลิตร 
 Ca3(NO3)2 4H2O 1,000 กรัม 
 เหล็กเวสโก้ดีพี (DP-DTP 7%) 20 กรัม 
 2.2 การเตรียมสารอินทรีย์ 
 ส่วนประกอบ 
 สารอินทรีย์แต่ละชนิด 10  กิโลกรัม 
 นํ้าตาลทรายแดง   3  กิโลกรัม 
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 หัวเช้ือจุลินทรีย์ (พ.ค.2) 10  ลิตร 
 นํ้า   40  ลิตร 
 นําส่วนผสมท้ังสามคลุกเคล้าให้เข้ากัน และหมักในภาชนะและปิดฝาให้สนิทเป็นเวลา 30 วัน ได้นํ้า
หมักเป็นสีนํ้าตาล มีกลิ่นหอมเปรี้ยว นําไปกรองด้วยผ้าขาวบาง ทิ้งให้ตกตะกอนแล้วนําไปกรองอีกคร้ังโดยใช้
ถ่าน  กรวด  ทรายหยาบ ซึ่งเป็นวิธีการกรองที่ได้นํ้าสกัดชีวภาพที่ใสขึ้น ใช้สับปะรดป่ันใส่ในนํ้าหมักชีวภาพแต่
ละสูตรเพ่ือช่วยลดคราบเมือก ก่อนที่จะเติมลงถังปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
 
 การเตรียมสารละลายอินทรีย์ 
 1.เตรียมสารละลายกากถ่ัวเหลือง 10 ลิตร 
 เติมปุ๋ย 15-0-0  236  กรัม 
 เติม Mg So4      64  กรัม 
 เติมเหล็ก      1  กรัม 
 เติม Unilate      1  กรัม 
 สารป้องกันคราบเมือก (สับปะรดป่ัน) ½ กิโลกรัม 
 2.เตรียมสารละลายกากถ่ัวเหลือง 10 ลิตร 
 เติมปุ๋ย 15-0-0  236  กรัม 
 เติม Mg So4      64  กรัม 
 เติมเหล็ก      1  กรัม 
 เติม Unilate      1  กรัม 
 สารป้องกันคราบเมือก (สารสกัดสะเดา) 50  มิลลิลิตร 
 3.เตรียมสารละลายกากถ่ัวเหลือง 10 ลิตร 
 เติมปุ๋ย 15-0-0  236  กรัม 
 เติม Mg So4      64  กรัม 
 เติมเหล็ก    0.1  กรัม 
 เติม Unilate      1  กรัม 
 สารป้องกันคราบเมือก (ข่า+รางจืด+ใบฝร่ัง+กระเทียม) 50 มิลลิลิตร 
 4.เตรียมสารละลายมูลไส้เดือนที่กรองแล้ว 10 ลิตร 
 เติม Mg So4      20.50  กรัม 
 เติมเหล็ก      0.2   กรัม 
 เติม Unilate        1    กรัม 
 สารป้องกันคราบเมือก (สารสกัดจากสะเดา) ½ กิโลกรัม 
 5.เตรียมสารละลายมูลไส้เดือนที่กรองแล้ว 10 ลิตร 
 เติม Mg So4      20.50  กรัม 
 เติมเหล็ก      0.2   กรัม 
 เติม Unilate        1    กรัม 
 สารป้องกันคราบเมือก (สับปะรด) ½ กิโลกรัม 
 6.เตรียมสารละลายมูลไส้เดือนที่กรองแล้ว 10 ลิตร 
 เติม Mg So4      20.50  กรัม 
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 เติมเหล็ก      0.2   กรัม 
 เติม Unilate        1    กรัม 
 สารป้องกันคราบเมือก (ข่า+ใบฝร่ัง+รางจืด+กระเทียม) 50 มิลลิลิตร 
 
4.ขั้นตอนการทดลอง 
 ผสมสารอินทรีย์ตามสูตรที ่วางไว้ ปรับความเข้มข้นของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ให้มีค่า EC 
1ms/cm และปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วง 6.0-7.0 ตลอดการทดลองและเปลี่ยนสารละลายทุกเดือน 
 
5.พืชที่ใช้ทดลอง 
 ผักสลัด Red Oak, Green Oak, Butter Head, Red Corol  
 
6.การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 

- นํ้าหนักสด 
 - จํานวนใบ 
 - นํ้าหนักราก 
 (เอกสารน้ีนําเสนอเฉพาะนํ้าหนักสด) 
 
7.การวิเคราะห์ข้อมูล  

ทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียโดยใช้ Least Signficant Difference 
 
ตารางที่ 1  แสดงนํ้าหนักสดของผักสลัดเมื่อใช้นํ้าหมักชีวภาพและสมุนไพรชนิดต่างๆ 

ทรีทเมนท ์
น้ําหนักสด (กรัม) 

กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล บัดเตอรเ์ฮด 
1.สูตรมาตรฐานอนินทรีย์ 
2.มูลไส้เดือน+สับปะรดป่ัน 
3.มูลไส้เดือน+สารสกัดสะเดา 
4.มูลไส้เดือน+ข่า ใบฝร่ัง รางจืด กระเทียม 
5.กากถ่ัวเหลือง+สับปะรดป่ัน 
6.กากถ่ัวเหลือง+สารสกัดสะเดา 
7.กากถ่ัวเหลือง+ข่า ใบฝร่ัง รางจืด กระเทียม 

60.82a 
16.72d 
21.12cd 
 5.57e 
34.16b 
25.74bc 
 2.97e 

45.12a 
10.49d 
10.75d 
 2.97e 
29.38b 
16.86c 
 5.92de 

31.68a 
11.34b 
 7.68bc 
 1.92c 
 3.53c 
 9.93b 
 4.17c 

99.865a 
25.30cd 
27.38bc 
16.36c 
23.63cd 
35.65b 
 6.48e 

CV  
F-test 

24.30% 
** 

21.33% 
** 

37.06% 
** 

19.27% 
** 

1/ ตัวเลขที่ควบด้วยอักษรเดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติเมื่อใช้ LSD .01 เปรียบเทียบ  
(El-Shinawyet al, 1999) 
 2/ highly  significant 
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ผลการทดลอง 
 ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.ผักสลัดกรีนโอ๊ค 
 จากผลการทดลองพบว่า ผักสลัดกรีนโอ๊คมีนํ้าหนักสดสูงสุดเมื่อใช้ปุ๋ยสูตรมาตรฐานอินทรีย์ (60.82 
กรัม) รองลงมาคือ การใช้นํ้าสกัดกากถั่วเหลือง+สับปะรดป่ัน (34.16 กรัม) ส่วนการใช้ร่วมกับข่า ใบฝร่ัง 
รางจืดและกระเทียม ให้ค่านํ้าหนักสดของกรีนโอ๊คตํ่าสุด (2.97 กรัม)  
 2.ผักสลัดเรดโอ๊ค 
 ผลการทดลองในผลคล้ายคลึงกับกรีนโอ๊ค คือ นํ้าหนักสดมีค่าสูงสุด เมื่อใช้ปุ๋ยสูตรมาตรฐานอนินทรีย์ 
(45.12 กรัม) รองลงมาคือ การใช้นํ้าสกัดกากถั่วเหลือง+สับปะรดป่ัน (29.38 กรัม) ส่วนการใช้นํ้าสกัดมูล
ไส้เดือนร่วมกับข่า ใบฝร่ัง รางจืดและกระเทียม ให้ค่านํ้าหนักสดตํ่าสุด (2.97 กรัม)  
 3.ผักสลัดเรดคอรัล 
 ผลการทดลองพบว่า ผักสลัดเรดคอรัลมีนํ้าหนักสูงสุดเมื่อใช้ปุ๋ยมาตรฐานอนินทรีย์ (31.68 กรัม) 
รองลงมาคือ การใช้นํ้าสกัดมูลไส้เดือน+สับปะรดป่ัน (11.34 กรัม) ส่วนการใช้มูลไส้เดือนร่วมกับข่า ใบฝร่ัง 
รางจืดและกระเทียม ให้ค่านํ้าหนักสดตํ่าสุด (1.92 กรัม)  
 
 4.ผักสลัดบัตเตอร์เฮด 
 ผลการทดลองพบว่า ผักสลัดบัตเตอร์เฮดมีนํ้าหนักสดสูงสุด เมื่อใช้ปุ๋ยมาตรฐานอนินทรีย์ (99.86 
กรัม) รองลงมาคือ การใช้นํ้าสกัดกากถั่วเหลือง+สารสกัดสะเดา (35.65 กรัม) ส่วนการใช้นํ้าสกัดจากกากถั่ว
เหลืองร่วมกับข่า ใบฝร่ัง รางจืดและกระเทียม ให้ค่านํ้าหนักสดตํ่าสุด (6.48 กรัม) 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองพบว่า การใช้นํ้าหมักชีวภาพชนิดต่างๆ มีผลทําให้ผักสลัดมีนํ้าหนักสดตํ่ากว่าการใช้
สารละลายมาตรฐาน ที่เป็นเช่นนี้เน่ืองจากว่า การย่อยสลายของนํ้าหนักมี organic carbon ตกค้างหลงเหลือ
อยู่ จึงทําให้จุลินทรีย์พวกบักเตรี  เช้ือรา ยีสต์ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จากผลของการย่อยสลายทําให้มีเมือก
จับเกาะอยู่ที่รากของผักซึ่งเป็นตัวขัดขวางการดูดนํ้าและธาตุอาหารของพืช การใส่พืชสมุนไพรลงไปเพ่ือระงับ
ยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ยังได้ผลไม่เต็มที่ แนวทางที่เป็นไปได้คือการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์ม่าผสมลง
ไปในสารละลายเพ่ือป้องกันจุลินทรีย์ 
 สาเหตุอีกประการที่ทําให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ คือ ธาตุอาหารไนโตรเจนจากสารอินทรีย์ ซึ่งส่วน
ใหญ่อยู่ในรูปของแอมโมเนีย ซึ่งอาจแก้ไขได้โดยให้ปุ๋ยอินทรีย์ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแอมโมเนียมไปเป็นไนเต
รท เช่น กระบวนการหมักหรือกระบวนการ biodigestion method อย่างไรก็ตามข้อดีของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
คือ ลดอันตรายจากการสะสมของไนเตรทในผัก 
 อน่ึงในระบบ organic hydroponic ควรให้สารละลายมีค่า EC ในระดับที่ตํ่ากว่าเมื่อใช้สารละลาย
มาตรฐานอนินทรีย์ เน่ืองจาก organic compound ในสารละลายไม่ได้ทําให้ EC มีค่าเพิ่มขึ้น ดังน้ันจึงขึ้นอยู่
กับผู้ปลูกว่า จะใช้ EC เท่าใด และปลูกพืชอะไร สําหรับผักสลัดควรใช้ EC ประมาณ 1 ms/cm 
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สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการทดลอง แสดงให้เห็นว่า organic hydroponics เป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพืชที่ต้องการ
ธาตุอาหารตํ่า หรือพืชที่ทนทานต่อความไม่สมดุลของธาตุอาหารในสารละลาย 
 ปัญหาการปลูกผักสลัดโดยใช้ปุ๋ยนํ้าหมักคือ ถ้าให้ปุ๋ยในความเข้มข้นสูงหรือสารอินทรีย์สลายไม่หมด มี 
organic carbon หลงเหลืออยู่จะทําปฏิกิริยากับจุลินทรีย์กลายเป็น rotting toxic soup และเกิดเมือกจับอยู่
ที่รากเป็นตัวขัดขวางการดูดนํ้าและธาตุอาหาร ทําให้พืชเห่ียวเฉา  ดังน้ันการปลูกพืชวิธีน้ีจึงต้องให้นํ้าหมักใน
ความเข้มข้นตํ่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงในขณะที่พืชยังเล็กอยู่และนํ้าหมักน้ัน ควรมีสารยับย้ังการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ เช่น สมุนไพร 
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