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บทบรรณาธิการ 
 
 

  วารสารข่าวเกษตรชลประทาน ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 63  ประจ าเดือน ตุลาคม – 
ธันวาคม  พ.ศ. 2555   ฉบับนี้ประกอบด้วยบทความเรื่องการปลูกถ่ัวลิสงหลังนาข้าว เป็นพืชที่
สามารถรับประทานฝักสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายประเภท ปัจจุบันน่าเสียดายการปลูกได้ลด
น้อยลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางพ้ืนที่สามารถปลูกได้เป็นอย่างดี จึงขอน าเสนอวิธีปลูก  การดูแลรักษา 
และปริมาณการใช้น้ าของถั่วลิสงส าหรับวางแผนการจัดสรรน้ าที่เหมาะสมได้  บทความด้านวิชาการ 
เป็นเรื่องผลกระทบระดับความเค็มของน้ าที่ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 สามารถทนได้  ในวงงานเป็นการ
น าเสนอต่อเนื่องของปริมาณการใช้น้ าของข้าวประเภทนาด า-นาหว่านน้ าตม ตามช่วงการเจริญเติบโต
ของจังหวัดแพร่และแม่ฮ่องสอน  ปกิณกะเป็นเรื่องการเสริมรายได้ด้วยการเพาะเห็ดฟาง สาระเพ่ือ
ชีวิตเป็นเรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปี ซึ่งปัจจุบันข้าราชการและลูกจ้างประจ าสามารถเบิกจ่ายจาก
กรมบัญชีกลางได้และท่านถามเราตอบ เป็นการตอบในเรื่องปุ๋ยในทางการเกษตร ทั้งหมดนี้กอง
บรรณาธิการวารสารข่าวเกษตรชลประทาน หวังว่าท่านผู้อ่านได้รับความรู้และคอยติดตามเช่นเคย   
 
            กองบรรณาธิการ 

       วารสารข่าวเกษตรชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

การปลูกถั่วลิสงหลังนาข้าว 
 

ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้้าชลประทาน 
 
  ถั่วลิสงเป็นพืชน้้ามันอายุสั้น มีประโยชน์หลายอย่างหลายรูปแบบ เมล็ดใช้บริโภคโดยตรงในรูปถั่ว
ต้ม ถั่วคั่ว ถั่วอบ ถั่วทอด และท้าขนมต่าง ๆ  เอกชนบางรายน้าถั่วลิสงไปอบบรรจุลงผลิตภัณฑ์ขายในท้องตลาด 

บางรายน้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เช่น เนยถั่วลิสง   แยม
ถั่วลิสง หรือสกัดเป็นน้้ามันพืชปรุงอาหาร กากของถั่วลิสงที่สกัด
น้้ามันแล้ว สามารถสามารถน้าไปเป็นอาหารสัตว์ ต้นถั่วลิสงที่
ปลิดฝักแล้วน้าไปเลี้ยงสัตว์หรือไถกลบเป็นปุ๋ยบ้ารุงดินได้ 
ส้าหรับประเทศไทยการปลูกถ่ัวลิสงไม่ได้เป็นพืชหลัก และมี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย แต่ถั่วลิสงสามารถปลูก
เป็นพืชรองทั้งสภาพไร่และสภาพหลังนาข้าว เพ่ือเป็นการเสริม
รายได้ให้เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง  
 

 การปลูกถ่ัวลิสงหลังข้าวนาปี ซึ่งจะเป็นช่วงเข้าฤดูหนาวต่อฤดูแล้งนั้น มีการปลูกได้ 2  สภาพพ้ืนที่  ได้แก่  
ถ้าปลูกโดยใช้น้้าชลประทานจะปลูกได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงต้นเดือนมกราคม เก็บเก่ียวเดือนเมษายน ถึง 
พฤษภาคม  ส่วนถ้าเป็นการปลูกโดยอาศัยความชื้นในดิน จะปลูกในเดือนพฤศจิกายน  ถึง ธันวาคม  เก็บเก่ียว
เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน  ทั้งนี้การปลูกถ่ัวลิสงซึ่งมีการแทงเข็มออกฝักใต้ผิวดิน ดินที่ใช้ปลูกจึงต้องเป็นดินที่
ค่อนข้างร่วนซุย หรือ
ดินร่วนปนทราย เพื่อ
จะสามารถเก็บเกี่ยว
ได้ ถั่วลิสงไม่เหมาะ
ส้าหรับดินเหนียว
หรือร่วนเหนียว 
ดังนั้นส้าหรับพ้ืนที่
ชลประทานหลังนาที่
เหมาะสมจะอยู่ทาง
ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

บทความ 

เน้ือทีเ่พาะปลูก ผลผลิตถ่ัวลิสง ป ี2545-2554
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 ถั่วลิสงที่ปลูกในประเทศไทย
มีสถิติการปลูกท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2545  มีพ้ืนที่ปลูกรวม 
450,000  ไร่ และลดลงมาเหลือพ้ืนที่
เพาะปลูก 188,620  ไร่  ในปี 2554  
แหล่งใหญ่ที่สุดได้แก่ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถิติพ้ืนที่
เพาะปลูก ปี 2554  ภาคเหนือมีพ้ืนที่
เพาะปลูก 105,315  ไร่  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 67,000 ไร่  
ภาคกลาง 12,340  ไร่ และภาคใต้ 
3,960  ไร่  ได้ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ 254  กิโลกรัมต่อไร่  แหล่งปลูกที่ส้าคัญของภาคเหนือได้แก่  จังหวัดล้าปาง  
ตาก เชียงใหม่  พะเยา  น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี  บุรีรัมย์  กาฬสินธุ์  ภาคกลาง 
ได้แก่  จังหวัดนครสวรรค์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การเตรียมดิน   ไถ 1  ครั้ง  ลึก 10-20 เซนติเมตร  แล้วตากดินไว้ 7-10  วัน  และไถพรวน 1  
ครั้ง  การปลูกโดยอาศัยน้้าชลประทานควรจะยกร่องระยะระหว่างแถว 20-50  เซนติเมตร  ระยะระหว่างต้น 10-
20 เซนติเมตร  การยกร่องปลูกจะเป็นการสะดวกต่อการให้น้้า การเตรียมดิน ควรท้าหลายครั้งเพ่ือให้ดินละเอียด
ง่ายต่อการปลูกและการแทงเข็มของถั่วลิสง ถ้าเป็นการปลูกโดยอาศัยความชื้นในดิน และไม่มีการให้น้้าแต่ต้องมี
เงื่อนไขคือพ้ืนที่นั้น ๆ ต้องมีระดับน้้าใต้ดินตื้น 
 

ผลผลิตต่อไร่ถัว่ลิสง ปี 2545 - 2554
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กก.

ผลผลติตอ่ไร่

 พันธุ์ถั่วลิสง   พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ไทนาน 9  ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย  ได้รับ
การรับรองพันธุ์เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2519  มีลักษณะเด่น ได้แก่  ให้ผลผลิตสูง  เมล็ดคุณภาพดี  เปลือกฝัก
ค่อนข้างบาง  ท้าให้มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูง 32-77 %  มีอายุการปลูกเก็บเกี่ยว  95-110  วัน  ผลผลิตเฉล่ีย 
260  ก ิโลกรัมต่อไร่  ฤดูแล้ง 293  กิโลกรัมต่อไร่  ฤดูฝน 230  กิโลกรัมต่อไร่  ไม่ต้านทานโรคราสนิมและโรคใบจุด  
ส่วนพันธุ์อื่น ๆ เช่น กาฬสินธุ์ 1  กาฬสินธุ์ 2  สข. 38  และขอนแก่น 5 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

วิธีปลูก  ปลูกด้วยเมล็ดที่มีความงอกมากกว่า 75 % อัตราการใช้เมล็ดพันธุ ์ 17-18  กิโลกรัมต่อไร่  ระยะปลูก 
50x20 เซนติเมตร  จ้านวน  2-3  เมล็ด ต่อหลุม  หลุมลึก 10 เซนติเมตร  จะได้  32,000 – 48,000 ตันต่อไร่   
 

การใส่ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือ 16-16-8  อัตรา  35  กิโลกรัมต่อไร่  รองก้นหลุมก่อนปลูก หรือโรยข้าง
แถวหลังงอก  2  สัปดาห์  แล้วพรวนดินกลบ 
 

โรคและแมลง  โรคที่ส้าคัญ ได้แก่ โรคโคนเน่า   โรคล้าต้นเน่า  โรคราสนิม ป้องกันโดยใช้สารไฮโปรไดโอน  
(50%WP) และเมกาแลกซิล + แมนโคเซป 72 % WP คลุกเมล็ดอัตรา 2.8 กรัม และ 2.0 กรัม สารออกฤทธิ์
ต่อเมล็ด 1  กิโลกรัม เผาท้าลายเศษซากพืช ปลูกพืชหมุนเวียน    แมลงศัตรูพืชที่ส้าคัญ ได้แก่ 
หนอนชอนใบ  เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยไฟ  เพลี้ยจักจั่น  และเสี้ยนดิน  พบระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแห้งแล้ง 
เมื่อพบใบถูกท้าลาย 30-40 % ให้ใช้สารเคมี ไตรอะโซฟอส คาร์ โบซัลแฟน  ผสมน้้าฉีดพ่น 
ส่วนเส้ียนดินให้ใช้คาร์แทป 4% G อัตรา 4  กิโลกรัมต่อไร่  โรยตอนปลูกหยอดเมล็ด และเมื่อถั่วอายุ 30-35  
วัน โรยข้างต้นถั่วลิสงแล้วพรวนดินกลบ 
 

การเก็บเกี่ยว   ในสภาพดินแข็งถ้ามีการให้น้้าจะช่วยในการถอน
ต้นถั่วได้ง่าย  ต้องรีบเก็บเก่ียวภายใน 1-2  วัน  หลังให้น้้า
มิฉะนั้นถั่วจะงอก  แล้วรีบปลิดฝักทันที  สภาพดินร่วนทรายได้
ต้องให้น้้า เมื่อถอนแล้วหลีกเลี่ยงการกองสุม เนื่องจากความร้อน
ที่เกิดขึ้นจะท้าให้เกิดเชื้อราบริเวณผิวฝักและลามเข้าสู่เมล็ดได้ 
ควรจะตากบนลานกว้าง เกลี่ยให้บางสม่้าเสมอกัน ให้กลับกอง
บ่อย ๆ วันละ 2-3  ครั้ง ตากแดด 3 - 5  วัน  ถั่วลิสงจะเก็บเกี่ยว
ได้ตามช่วงอายุของพันธุ์ที่ปลูก หรือเมื่อสีเปลือกฝักด้านใน
เปลี่ยนเป็นสีน้้าตาลด้ามากกว่า 60 %  
โดยสุ่มถอนต้นถั่วลิสงต่อจุด ส้ารวจ  10 จุด ต่อไร่  การเก็บเก่ียว
โดยการถอนหรือใช้จอบขุดขณะดินมีความชื้น 
 



 
 

 
  ถั่วลิสงเป็นพืชที่ต้องการน้้าและอุณหภูมิที่เหมาะสม ถั่วลิสงจะมีความต้องการใช้น้้าไม่มากแต่
ระยะที่ถ่ัวลิสงออกดอกซ่ึงจะเป็นระยะเวลาที่ถ่ัวงอกแล้ว 35-60  วัน  ถั่วลิสงจะขาดน้้าไม่ได้เลย ถ้าปลูกถั่วลิสงยก
ร่อง ควรจะให้น้้าทันทีหลังปลูก 30-60 มิลลิเมตร  เพ่ือให้ถั่วลิสงงอกสม่้าเสมอ จากนั้นให้น้้าทุก ๆ 7  วัน  ถึงระดับ
สามส่วนสี่ของความลึกร่องคู ถั่วลิสงมีความต้องการน้้าตั้งแต่ปลูกจนเก็บเก่ียวประมาณ 290  มิลลิเมตร  หรือ 
ประมาณ 460-470  ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  และถ้ารวมปริมาณน้้าที่ส่งช่วยในการงอก 30-60  มิลลิเมตร จะรวมเป็น
ปริมาณน้้าทั้งสิ้น  320-350  มิลลิเมตรหรือประมาณ 510-560  ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ทั้งนี้ยังไม่รวมกับ
ประสิทธิภาพการชลประทานแต่อย่างใด 
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วันปลูก

อายุพืช 105 วัน

วันเก็บเก่ียว

ตัง้ตัว 15 วัน เจริญเติบโตทาง
ล าต้น 21 วัน

ออกดอก 24 วัน สร้างผลผลิต 30 วัน แก่ 15 วัน

1 เม.ย. 26 15 ก.ค. 26

การใช้น้้าของถั่วลิสง 
 



ปริมาณการใช้น้้าของถั่วลิสงรายสัปดาห์ตามช่วงการเจริญเติบโต 
 

ช่วงระยะการเจริญเติบโต สัปดาห์ Kc 

ETo ปริมาณการใช้น้้าต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ 
หมายเหตุ 

มม./วัน มม./สัปดาห์ ลบ.ม./สัปดาห ์

ปลูก - งอก 1 0.60 3.13 13.15 21.04 ส่งน้้าเพื่อให้งอก 
 2 0.72 3.13 15.78 25.25 30-60 มม. 
เจริญเติบโตทางล้าต้น 3 0.85 3.13 18.62 29.79  
 4 0.94 3.13 21.60 34.56  
 5 1.17 2.84 23.26 37.22  
ออกดอก 6 1.24 2.84 24.65 39.44 ไม่สามารถขาด 
 7 1.28 2.84 25.45 40.72 น้้าได้เลย 
 8 1.36 2.84 27.03 43.24  
 9 1.04 3.07 22.35 35.76  
สร้างผลผลิต 10 0.99 3.07 21.27 34.03  
 11 0.91 3.07 19.56 31.29  
 12 0.77 3.07 16.54 26.46  
 13 0.60 3.73 15.67 25.07  
แก่ – เก็บเกี่ยว 14 0.50 3.73 13.06 20.90 เก็บเก่ียวขณะมี 
 15 0.45 3.73 11.74 18.78 ความชื้นในดิน 

รวมปริมาณการใช้น้้าตลอดอายุ 289.73 463.55  
 
หมายเหตุ 
1. ค่า Kc เป็นค่าสัมประสิทธิ์พืชโดยวิธี Penman – Monteith 
2. ค่า ETo เป็นปริมาณการใช้น้้าของพืชอ้างอิงโดยวิธี Penman – Monteith 
3. ค่า ETo รายสัปดาห์ใช้ช่วงเวลาการปลูกเดือน พฤศจิกายน เป็นสัปดาห์ที่ 1 
4. ค่า ETo ใช้ค่าปริมาณการใช้น้้าของพืชอ้างอิง ซ่ึงค้านวณมาจากข้อมูลอตุุนิยมวิทยาของจังหวัดล้าปาง  
ซึ่งเป็นแหล่งปลูกถั่วลิสงแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ 
5. ปริมาณการใช้น้้าเป็นปริมาณการใช้น้้าที่แปลงปลูก ยังไม่รวมประสิทธิภาพการชลประทาน 
 
 
 
 
 
 



 
 

การศึกษาหาผลกระทบระดับความเค็มของน้้าที่ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1  สามารถทนได้ 
A Study on The Tolerance of Rice : Chainat 1 Variety to The Level of Water Salinity. 

นายศุภชัย  แก้วล้าใย 1    นายสิโรจน์  ประคุณหังสิต 2     
นายประจวบ  ศรีสวัสดิ์ 3    นายศุภชัย  เม่งพัด 4     นายอดุลย์    รัศมีนพเศวต5    

     
 

..................................................... 
 

  การศึกษาผลกระทบระดับความเค็มของน้้าที่ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1  สามารถทนได้ที่สถานีทดลอง
การใช้น้้าชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ต้าบลดอนขุนห้วย อ้าเภอชะอ้า  จังหวัดเพชรบุรี  โดยเริ่มท้าการศึกษาวันที่ 
15 มีนาคม 2549   สิ้นสุดวันที่ 27  มิถุนายน 2549 รวม  104  วัน วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design  (RCBD) ประกอบด้วย  6  วิธีการ  4  ซ้้า  ดังนี้คือ  วิธีการที่ 1 ให้น้้าชลประทาน  
และให้น้้าที่ระดับความเค็ม 750 , 1500 ,2250, 3000 และ 3750  ไมโครโมส์/ซม.  ในวิธีการที่ 2 ถึงวิธีการที่ 6 
ตามล้าดับ  ท้าการศึกษาโดยหว่านข้าวโดยวิธีปักด้าข้าวพันธุ์ชัยนาท 1  ในถังซิเมนต์ก้นเปิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 เมตร สูง 1.20 เมตร ฝังถังซิเมนต์จ้านวน 24  ถัง ลงในพื้นดินลึก 90 เซนติเมตร โดยให้ขอบถังอยู่เหนือผิว
ดิน 30 เซนติเมตร ผลการศึกษาปรากฏว่า การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ไม่แสดงความ
แตกต่างทางสถิติ  โดยวิธีการที่ 1 ให้น้้าชลประทานให้ผลผลิตสูงสุด 719.38  กก ./ไร่  วิธีการที่ 2 ,3,4,5 และ6 
ได้รับผลผลิต 482.93 ,466.21 ,616.72 ,398.26 และ 467.15 กิโลกรัมต่อไร่ตามล้าดับ  ความเค็มที่สะสมในดิน
หลังจากเก็บเกี่ยวของวิธีการที1่ ถึงวิธีการที่ 6 เพ่ิมข้ึน ก่อนท้าการปักด้าจาก 2.26, 2.75, 2.46, 1.95, 2.15 และ 
2.00 มิลลิโมล์/ซม. เป็น 4.83, 8.81, 8.95, 17.34, 18.50 และ 19.20 มิลลิโมล์/ซม. ตามล้าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................................. 
1/, 2/    ส่วนการใช้น้้าชลประทาน    ส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา      กรมชลประทาน 
3/,  4/,  5/  สถานีทดลองการใช้น้้าชลประทานที่ 6  เพชรบุรี  ส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา      
   กรมชลประทาน 

วชิาการ 



วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาผลกระทบของระดับความเค็มของน้้าที่
มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว 
2. เพ่ือศึกษาผลผลิตที่ลดลง เมื่อข้าวได้รับน้้าที่มี
ระดับความเค็มต่างๆกัน 
3. เพ่ือศึกษาถึงการสะสมของเกลือในดิน   หลังการ
ปลูกในระดับความเค็มของน้้าต่างๆกัน 
 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพ่ือช่วยให้การจัดสรรน้้าให้แก่การปลูกข้าว
ในเขตชลประทานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพใน 
กรณีท่ีมีน้้าชลประทานอยู่อย่างจ้ากัด   หน่วยงานที่
น้าไปใช้ประโยชน์ ในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรม
ชลประทาน รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่มีความสนใจ
น้าไปใช้งาน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
  ท้าการศึกษาในสถานีทดลองการใช้น้้า
ชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)  อ.ชะอ้า  จ.เพชรบุรี   
อยู่บริเวณเส้นรุ้งที่ 12o 53’ 19” เหนือ ระยะแวงที่ 
99o 55’  52” ตะวันออก สูงกว่าระดับทะเลปาน
กลาง 9.858 เมตร  เริ่มด้าเนินการตั้งแต่ 15  
มีนาคม 2549  ถึง  27  มิถุนายน 2549  รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 104 วัน  
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
อุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นต่อการด้าเนินการศึกษา 
1.  ถังซิเมนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 1.00 
เมตร สูง 1.20 เมตร 
2.  เครื่องวัดความเค็มของน้้า (Salinometer) 
3 . เครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศ  
4.  กระบอกตวงน้้า (Beaker , test tube , 
cylinder etc.)  
5.  เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมแปลง 
6.  วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ 

 
วิธีการ 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized 
Complete Block Design)  ประกอบด้วย 6  
วิธีการทดลอง 4 ซ้้า  โดยปลูกในถังซิเมนต์ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 1.20 เมตรจ้านวน 24 
ใบ ปลูกแบบนาหว่านน้้าตม  โดยมีวิธีการดังนี้คือ
วิธีการที่ 1  
ให้น้้าชลประทาน (ตรวจวัดระดับความเค็มของน้้า
ทุกครั้ง) 
วิธีการที่ 2  
ให้น้้าระดับความเค็ม 0.48 กรัม/ลิตร (750 ไมโคร
โมล์/ซม.) 
วิธีการที่ 3  
ให้น้้าระดับความเค็ม 0.96 กรัม/ลิตร (1,500 ไมโคร
โมล์/ซม.) 
วิธีการที่ 4  
ให้น้้าระดับความเค็ม 1.44 กรัม/ลิตร (2,250 ไมโคร
โมล์/ซม.) 
วิธีการที่ 5  
ให้น้้าระดับความเค็ม 1.92 กรัม/ลิตร (3,000 ไมโคร
โมล์/ซม.) 
วิธีการที่ 6  
ให้น้้าระดับความเค็ม 2.40 กรัม/ลิตร (3,750 ไมโคร
โมล์/ซม.) 

 
 



การวางผังการทดลอง  
ท้าการศึกษาโดยการหว่านข้าวในถังซิเมนต์
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร สูง 1.20 เมตร       
โดยมีการทดลองดังนี้ 
 

T1

T4

T4 T2 T6

T5 T6 T3

T6 T5 T1

T2

T6

T3 T2T5

T3 T3 T1 T4

T2 T1 T4 T5

สะพานสะพานสะพาน

 
    R1                 R2                 R3               R4             
 
ข้อปฏิบัติในการทดลอง 
1.  เตรียมแปลงตามข้อก้าหนดการทดลอง 
2.  เตรียมถังซิเมนต์ ขนาด 1  X 1.20 เมตร ฝังลงใน
ดินให้ลึก 1 เมตร ขอบถังปลูกสูงจากพ้ืนดิน 20 ซม. 
แล้วตั้งระดับ 
3.  เตรียมดินใส่ถังซิเมนต์ 
4. ท้าเทือก ให้ดินมีความเหมาะสมส้าหรับการปักด้า 
5.  ใส่น้้าที่มีความเค็มตามข้อก้าหนดแต่ละวิธีการ 
6. ปักด้ากล้าข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 
ระยะปักด้า20 X 20 ซม.  
7. รักษาระดับน้้าในถังทดลองที่ระดับ 5 ซม. และ
เติมน้้าให้มีความเค็มตามข้อก้าหนดและ ตลอดการ
ทดลอง งดให้น้้าก่อนเก็บเก่ียว 15 วัน 

8. เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตต่างๆ ที่เป็น
องค์ประกอบของผลผลิตข้าว 
9.  ค้านวณปริมาณน้้าทั้งหมดท่ีข้าวได้รับและ
ผลผลิตข้าว 
10.  เก็บดินหลังการเก็บเก่ียวทุกวิธีการทดลองหา
การสะสมของเกลือหลังการเก็บเก่ียว 
11.  เปรียบเทียบและสรุปผลพร้อมจัดท้ารายงาน
เพ่ือเสนอผลงาน  
 

การบันทึกข้อมูล 
1.  บันทึกการเจริญเติบโตทุกสัปดาห์หลังจากงอก 
ความสูง การแตกกอ ฯลฯ 
2.  บันทึกปริมาณน้้าที่ให้ทุกครั้ง 
3.  บันทึกการให้ปุ๋ย,สูตรและชนิดของปุ๋ย,อัตราที่ใช้ 
และวิธีให้ปุ๋ย 
4.  บันทึกวันที่ให้สารเคมีป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช
พร้อมชื่อสารเคมีและอัตราที่ใช้ 
5.  บันทึกวันปลูก,วันงอก,วันเริ่มแตกกอ,วันเริ่มตั้ง
ท้อง,วันเริ่มสร้างรวงอ่อน,วันข้าวออกรวง  75% 
และวันที่เก็บเก่ียว 
  

 
 
 



การรวบรวมข้อมูล 
1.  ด้านพืช 

  ท้าแปลงเพาะกล้า    วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2549   
  เพาะกล้า    วันที่  14-15 กุมภาพันธ์ 2549  
  หว่านกล้า    วันที่  16  กุมภาพันธ์ 2549  

วันปักด้า    วันที่  15  มีนาคม  2549 
วันเริ่มแตกกอ    วันที่  11  เมษายน 2549 
วันตั้งท้อง    วันที่ 1 พฤษภาคม  2549 
วันสร้างรวงอ่อน   วันที่ 1 มิถุนายน  2549 
วันข้าวออกรวง 75 เปอร์เซ็นต ์  วันที่ 10 มิถุนายน  2549 
วันเก็บเก่ียว    วันที่ 27 มิถุนายน  2549 

   
2.   ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ  ( 7 มี.ค. 2548  –  26  มิถุนายน  2548 ) 

   ปริมาณน้้าฝนรวม   347.90  มิลลิเมตร  
   จ้านวนน้้าระเหยจากอ่างวัดการระเหย 501.25  มิลลิเมตร  
   อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย     27.50  องศาเซลเซียส 
   ค่าความเร็วลมผิวดินเฉลี่ย     34.29  กิโลเมตร /วัน 
   ชั่วโมงแสงแดดรวม   728.52  ชั่วโมง 
   ชั่วโมงแสงแดดเฉลี่ย       7.03  ชั่วโมง /วัน 
   
ลักษณะเฉพาะของดินที่ใช้ท าการทดลอง 

ท้าการทดลองในแปลงเพาะปลูกพืชหมายเลข  A2 ซึ่งมีองค์ประกอบของดินดังนี้  
  องค์ประกอบของดิน   ระยะความลึก 0 - 30 เซนติเมตร 
   Sand     18.0  % 
 Silt 32.0 % 
 Clay 50.0 % 
 Soil texture class Clay 
 pH 6.3 
 Field Capacity 32.4 % โดยน้้าหนักดินแห้ง 
 Permanent Wilting Point 15.0 % โดยน้้าหนักดินแห้ง 
 Available Moisture 15.4 % โดยน้้าหนักดินแห้ง 
 Bulk Density 1.25 
 Electrical Conductivity  (EC x 103) 4.9 มิลลิโมส์/ซม. 

   Organic Matter    1.5 % 
 ผลการวิเคราะห์จาก  ฝ่ายดินด้านวิทยาศาสตร์ Lab No. SS 48/2548 



ตารางแสดงการใช้สารเคมี 
 
ครั้งท่ี วัน,เดือน,ปี ช่ือสารเคม ี อัตราที่ใช้ สาเหตุที่ใช้ 

1 18 มีนาคม 2549 นิวทาคลอร ์ 80 กรัม/น้้า 20 ลิตร ควบคุมแมลง 
  และโพพานิล   
2 17 พฤษภาคม 2549 สารชีวภาพ - ป้องกันแมลง 
  จุลินทรีย ์   

 
ตารางแสดงการใส่ปุ๋ย 
 

ครั้งที่ วัน,เดือน,ปี ปุ๋ยสูตร อัตราที่ใช้ วิธีใช ้
1 17 มีนาคม 2549 16-20-0 30 กก./ไร่ หว่านแล้วระบายน้้า 
    เข้าถังและรอบแปลง 
2 4 เมษายน 2549 16-20-0 10 กก./ไร่ หว่านโดยรักษาระดับน้้า 
3  21 เมษายน 2549 ปุ๋ยชีวภาพ - หว่านโดยรักษาระดับน้้า 
     

 
ผลการศึกษา 
  จากผลการการศึกษาหาผลกระทบระดับความเค็มของน้้าที่ข้าวพันธุ์  ชัยนาท 1  สามารถทนได้
เมื่อได้รับอิทธิพลจากระดับความเค็มต่างๆกัน ได้รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

1. อิทธิพลของระดับความเค็มที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต 
 

 ความสูงของต้นข้าว 
 ความสูงของต้นข้าวระยะเก็บเกี่ยว 
ตารางความสูงต้นข้าวพันธ์ชัยนาท 1 ระยะเก็บเก่ียว     (ซม.) 
วิธีการทดลอง จ้านวนซ้้า (Block) รวม เฉลี่ย 
Treatment 1 2 3 4   

1 81.56 88.11 86.22 88.44 344.33 86.08 
2 85.67 85.56 78.44 87.22 336.89 84.22 
3 86.78 82.78 82.44 86.33 338.33 84.58 
4 81.56 79.22 92.67 87.00 340.44 85.11 
5 82.78 82.33 83.33 85.11 333.56 83.39 
6 81.67 86.11 86.00 84.33 338.11 84.53 

รวม 500.00 504.11 509.11 518.44 2031.67   
เฉลี่ย 62.50 63.01 63.64 64.81   84.65 

 



ตาราง Anova 

Source  of Degree  of Sum Mean F - Value   

Variation Freedom Square Square Cal. Table 

Block 3 31.5694 10.5231     

Treatment 5 16.2392 3.2478 0.26 NS .05 = 2.90 

Error 15 185.9275 12.3952   .01 = 4.56 

Total 23 233.7361       
C.V. = 4.16   % 
ความสูงของข้าวเมื่อระยะเก็บเก่ียวไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  

 จ านวนต้นต่อกอ 
 จ านวนต้นต่อกอของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ระยะเก็บเกี่ยว 
ตารางจ้านวนต้นต่อกอของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ระยะเก็บเก่ียว    (ต้น)   
วิธีการทดลอง จ้านวนซ้้า (Block) รวม เฉลี่ย 
Treatment 1 2 3 4   

1 21.67 24.78 22.44 27.78 96.67 24.17 
2 21.56 20.00 18.22 23.33 83.11 20.78 
3 23.89 20.44 18.33 17.56 80.22 20.06 
4 23.22 20.22 23.00 29.67 96.11 24.03 
5 21.00 18.22 18.89 20.89 79.00 19.75 
6 25.00 20.22 22.00 23.00 90.22 22.56 

รวม 136.33 123.89 122.89 142.22 525.33   
เฉลี่ย 17.04 15.49 15.36 17.78   21.89 

ตาราง Anova 

Source  of Degree  of Sum Mean F - Value   

Variation Freedom Square Square Cal. Table 

Block 3 45.0494 15.0165     

Treatment 5 77.5123 15.5025 2.84 NS .05 = 2.90 

Error 15 81.7593 5.4506   .01 = 4.56 

Total 23 204.3210       
C.V. = 10.67   %    
 จ้านวนต้นต่อกอของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1  ระยะเก็บเก่ียวไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 



ความยาวรวง 
ตารางความยาวของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ระยะเก็บเก่ียว     (ซม.)   
วิธีการทดลอง จ้านวนซ้้า (Block) รวม เฉลี่ย 
Treatment 1 2 3 4   

1 21.67 23.62 20.84 17.87 84.00 21.00 
2 22.45 22.21 19.63 19.20 83.49 20.87 
3 20.97 16.75 21.38 21.40 80.50 20.13 
4 20.04 22.58 22.15 22.26 87.03 21.76 
5 21.44 18.77 21.99 22.43 84.62 21.16 
6 19.68 19.09 18.91 17.63 75.31 18.83 

รวม 126.25 123.02 124.90 120.78 494.96  
เฉลี่ย 15.78 15.38 15.61 15.10  20.62 

 
ตาราง Anova 

Source  of Degree  of Sum Mean F - Value   

Variation Freedom Square Square Cal. Table 

Block 3 2.822405 0.940802     

Treatment 5 20.99286 
4.19 
8572 1.20 NS .05 = 2.90 

Error 15 52.58908 3.505939   .01 = 4.56 

Total 23 76.40435      
C.V. = 9.08   %    
ความยาวของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ระยะเก็บเก่ียวไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

 



จ านวนระแง้ต่อรวง 
ตารางจ้านวนระแง้ต่อรวงของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ระยะเก็บเก่ียว    (ซม.)   
วิธีการทดลอง จ้านวนซ้้า (Block) รวม เฉลี่ย 
Treatment 1 2 3 4   

1 6.99 7.68 6.42 7.32 28.40 7.10 
2 7.80 6.96 6.06 7.87 28.69 7.17 
3 7.24 6.37 7.23 6.82 27.66 6.91 
4 7.03 6.39 7.77 6.89 28.07 7.02 
5 6.48 6.40 7.03 7.35 27.27 6.82 
6 6.40 6.48 6.61 6.78 26.27 6.57 

รวม 41.93 40.28 41.12 43.03 166.36   
เฉลี่ย 5.24 5.04 5.14 5.38   6.93 

 
ตาราง Anova 

Source  of Degree  of Sum Mean F - Value   

Variation Freedom Square Square Cal. Table 

Block 3 0.6867 0.2289     

Treatment 5 0.9619 0.1924 0.64 NS .05 = 2.90 

Error 15 4.5277 0.3018   .01 = 4.56 

Total 23 6.1762       
C.V. = 7.93   %    
จ้านวนระแง้ต่อรวงของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ระยะเก็บเก่ียว ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ้านวนเมล็ดดีต่อรวง 
ตารางจ้านวนเมล็ดดีต่อรวง ของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ระยะเก็บเก่ียว   (ซม.)   
วิธีการทดลอง จ้านวนซ้้า (Block) รวม เฉลี่ย 
Treatment 1 2 3 4   

1 1394.56 1699.67 936.89 1869.11 5900.22 1475.06 
2 964.44 1322.56 496.11 1483.67 4266.78 1066.69 
3 796.89 1044.22 1317.67 1201.00 4359.78 1089.94 
4 805.76 857.19 1594.44 1700.33 4957.73 1239.43 
5 455.89 693.44 776.22 1523.67 3449.22 862.31 
6 1070.33 891.22 1279.78 1436.78 4678.11 1169.53 

รวม 5487.87 6508.30 6401.11 9214.56 27611.84   
เฉลี่ย 685.98 813.54 800.14 1151.82   1150.49 

 
ตาราง Anova 

Source  of Degree  of Sum Mean F - Value   

Variation Freedom Square Square Cal. Table 

Block 3 1292260.0460 430753.3487     

Treatment 5 829414.1635 165882.8327 1.75 NS .05 = 2.90 

Error 15 1419101.9797 94606.7986   .01 = 4.56 

Total 23 3540776.1892       
C.V. = 26.73   %    
จ้านวนเมล็ดดีต่อรวง ของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ระยะเก็บเก่ียว ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  
 

 
 
 



จ านวนผลผลิตต่อไร่ 
ตารางจ้านวนผลผลิตต่อไร่ของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ระยะเก็บเก่ียว  (กิโลกรัมต่อไร่)   
วิธีการทดลอง จ้านวนซ้้า (Block) รวม เฉลี่ย 
Treatment 1 2 3 4   

1 545.92 850.40 499.18 982.03 2877.54 719.38 
2 389.97 608.35 213.82 719.56 1931.71 482.93 
3 335.29 434.43 593.37 501.75 1864.83 466.21 
4 418.99 373.29 793.85 880.74 2466.88 616.72 
5 346.09 292.22 336.64 618.09 1593.04 398.26 
6 438.03 371.60 453.18 605.77 1868.58 467.15 

รวม 2474.29 2930.30 2890.04 4307.94 12602.57   
เฉลี่ย 309.29 366.29 361.25 538.49   525.11 

 
ตาราง Anova 

Source  of Degree  of Sum Mean F - Value   

Variation Freedom Square Square Cal. Table 

Block 3 318878.1084 106292.7028     

Treatment 5 283337.8174 56667.5635 2.58 NS .05 = 2.90 

Error 15 329131.6528 21942.1102   .01 = 4.56 

Total 23 931347.5786       
C.V. = 28.21   %    
จ้านวนผลผลิตต่อไร่ของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ระยะเก็บเก่ียว ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  

   
2. ผลการสะสมของเกลือในดิน หลังการปลูกในระดับความเค็มของน้้าต่างๆกัน 



 การสะสมของเกลือในดินระหว่างการศึกษา หาผลกระทบระดับความเค็มของน้้าที่ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 
สามารถทนได้ ของทุกวิธีการมีการสะสมที่เพ่ิมข้ึนตามระดับความเค็มที่ส่งเข้าถังการศึกษาดังตารางแสดงการสะสม
ของเกลือในดินในแต่ละวิธีการโดยวิธีการที่ 6 มีการสะสมของเกลือในดินมากที่สุด 
 
ตารางแสดงการสะสมของเกลือในดินในแต่ละวิธีการ        (มิลลิโมล์/ซม.)  

 
วิธีการ 

ครั้งที่ 
ก่อนปลูก 
(10/3/49) 

1 
 (22/3/49) 

2  
(29/3/49) 

3 
 (4/4/49) 

4 
 (10/4/49) 

5  
(18/4/49) 

6 
 (24/4/49) 

1 2.26 2.74 2.96 3.14 2.53 2.87 3.11 
2 2.75 3.18 3.47 3.69 3.48 3.56 3.53 
3 2.46 3.46 3.86 3.95 3.89 4.100 4.10 
4 1.95 3.84 4.18 4.11 4.74 5.01 5.04 
5 2.15 4.66 4.95 5.12 5.31 5.54 5.63 
6 2.00 6.40 7.05 7.30 7.30 7.40 7.44 

  
ตาราง (ต่อ) แสดงการสะสมของเกลือในดินในแต่ละวิธีการ              (มิลลิโมล์/ซม.)  

 
วิธีการ 

ครั้งที่ 
7 

 (1/5/49) 
8 

(8/5/49) 
9 

 (15/5/49) 
10  

(22/5/49) 
11  

(29/5/49) 
12 

 (29/6/49) 
หลังเก็บ
เกี่ยว 

(3/7/49) 
1 3.02 3.19 3.21 3.15 3.27 3.40 4.83 
2 3.63 3.75 3.76 3.76 3.83 4.18 8.81 
3 4.27 4.37 4.57 4.53 4.85 4.99 8.95 
4 5.29 5.37 5.41 5.37 5.49 6.04 17.34 
5 5.88 6.04 6.46 6.41 6.65 7.20. 18.50 
6 7.66 7.71 7.76 7.74 7.87 8.57 19.20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 3. ปริมาณการส่งน้้าตลอดการศึกษา 
  ตลอดการศึกษา หาผลกระทบระดับความเค็มของน้้าที่ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1  สามารถทนได้  ทุก
วิธีการได้ให้น้้าชลประทานและปริมาณน้้าท่ีระดับความเค็มแต่ละวิธีการตั้งแต่เริ่มปักด้าจนกระทั่งเก็บเกี่ยวเป็น
จ้านวน 12 ครั้ง รวมปริมาณน้้าท่ีส่งทั้งสิ้น 778.50 ลิตรต่อถังหรือเท่ากับ 990.84 มิลลิเมตร หรือเท่ากับ 1585.34 
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ดังตารางที่ 24  แสดงปริมาณน้้าที่ให้แต่ละวิธีการ  และระหว่างการศึกษามีปริมาณน้้าฝนรวม 
347.90 มิลลิเมตร เป็นจ้านวนวันที่ฝนตก 36 วัน ปริมาณน้้าที่วัดจากการระเหยของถาดวัดการระเหยแบบ Class 
A pan  เท่ากับ 501.25 มิลลิเมตร ดังตารางที่ 25 แสดงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาตลอดการทดลอง 
 
ตาราง แสดงปริมาณน้้าที่ให้แต่ละวิธีการ 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 หมายเหตุ 
น้้า

ชลประทาน 
750  

ไมโครโมล์ 
1,500 

ไมโครโมล์ 
 2,250 

ไมโครโมล์ 
3,000 

ไมโครโมล์ 
3,750 

ไมโครโมล์  
    (ลิตร) (ลิตร) (ลิตร) (ลิตร) (ลิตร) (ลิตร)   

1 22 มี.ค. 49 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00  

2 27 มี.ค. 49 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00  

3 4 เม.ย. 49 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00  

4 10 เม.ย. 49 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50  

5 17 เม.ย. 49 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50  

6 24 เม.ย. 49 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50  

7 1 พ.ค. 49 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50  

8 8 พ.ค. 49 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50  

9 15 พ.ค. 49 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50  

10 22 พ.ค. 49 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50  

11 29 พ.ค. 49 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50  

12 5 มิ.ย. 49 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50  

รวม  778.50 778.50 778.50 778.50 778.50 778.50  

หรือ 990.84 มม. 990.84 มม. 990.84 มม. 990.84 มม. 990.84 มม. 990.84 มม.  

หมายเหตุ พ้ืนที่ของถังซิเมนต์ ที่ใช้ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร เท่ากับ 0.7857 ตารางเมตร 
 

 



ตาราง แสดงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาตลอดกา 
รทดลอง 
ล้าดับ รายการ เดือน 

ที ่  15-31 มี.ค. 
49 

1-30 เม.ย. 
49 

1-31 พ.ค. 
49 

1-27 มิ.ย. 49 หมายเหตุ 

1 ปริมาณน้้าฝน  รวม              มม. 20.8 87.50 84.60 155.0 ปริมาณน้้า 
 จ้านวนวันที่ฝนตก 4 5 11 16 ฝนรวม 
2 จ้านวนน้้าระเหย รวม            มม. 90.27 166.04 136.40 108.54 เท่ากับ 
 เฉลี่ยต่อวัน 5.31 5.60 4.40 4.02 347.90 มม. 
3 อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด                0C  31.01 31.51 30.84 31.18 จ้านวนวันที่ 
             เฉลี่ยต่้าสุด              0C 23.13 23.93 23.93 24.24 ฝนตก 36 วัน 
             เฉลีย่                     0C  27.07 27.72 27.48 27.71  
4 กระแสลม                    กม./วัน 48.29 42.62 24.13 21.92  
5 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย    % 76.82 77.78 80.67 79.18  
6 ชั่วโมงแสงแดดรวม               ชม. 138.38 258.34 189.78 142.02  
 เฉลี่ยต่อวัน                         ชม. 8.14 8.61 6.12 5.26  
7 ความกดอากาศ                  มบ. 1018.45 1017.38 1016.88 1016.15  
8 อุณหภูมิผิวน้้า                      0C 42.28 43.11 43.87 44.44  
       

 
ข้อวิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากการศึกษาหาผลกระทบระดับความเค็มของน้้าที่ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 สามารถทนได้  สถานีทดลองการ
ใช้น้้าชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี การเจริญเติบโตและผลผลิตไม่แสดงความแตกต่างทางสถิติ
อาจเนื่องมาจากปริมาณน้้าฝนและความถ่ีของวันที่ฝนตกที่ค่อนข้างสูงมีผลกระทบต่อระดับความเค็มของทุกวิธีการ 
แต่แนวโน้มแสดงให้เห็นว่าปริมาณความเค็มที่เพ่ิมข้ึนท้าให้การเจริญเติบโตและผลผลิตลดลง  
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุป 
 การศึกษาหาผลกระทบระดับความเค็มของ
น้้าที่ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 สามารถทนได้  ซ่ึงด้าเนนิการ
ศึกษาในช่วงฤดูแล้ง  แต่เนื่องจากมีปริมาณฝน
กระทบต่อผลการศึกษาท้าให้ค่าความเค็มในแต่ละ
วิธีการได้เจือจางลงและปริมาณฝนกระจายตลอด
ระยะเวลาดังแสดงในตารางแสดงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ตลอดการทดลอง ท้าให้ผลการศึกษาไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มของความเค็ม
จะมีผลต่อการเจริญเติบโตไปตามข้อมูล ดังนี้ 
 1. แนวโน้มการเจริญเติบโตของต้นข้าวใน
ระดับความเค็มที่แตกต่างกัน 
ความสูงของต้นข้าวพบว่าความสูงของต้นข้าวไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติตลอดระยะเวลาการศึกษา 
แต่แนวโน้มของการเจริญเติบโตวิธีการที่ 1 
(control)  จะเจริญเติบโตได้ดีที่สุด และวิธีการที่ 5 
และ6 ซึ่งมีปริมาณความเค็มสูงสุดจะมีการ
เจริญเติบโตน้อยท่ีสุด 
จ้านวนต้นต่อกอ พบว่าจ้านวนต้นต่อกอไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติแต่แนวโน้มของการเจริญเติบโต
ของจ้านวนต้นต่อกอของวิธีการที่ 1(control) มี
จ้านวนต้น 24.17 ต้นต่อกอในระยะเก็บเก่ียว ซึ่งเป็น
จ้านวนต้นต่อกอมากที่สุด  
ความยาวรวง พบว่าความยาวรวงไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติ  
จ้านวนระแง้ต่อรวง พบว่าจ้านวนระแง้ต่อรวงไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติโดยวิธีการที่ 1( control)  มี
จ้านวนระแง้ต่อรวงเท่ากับ 7.10 ระแง้ต่อรวง
ใกล้เคียงกับวิธีการที่ 2 ที่มีจ้านวนระแง้ต่อรวง
เท่ากับ 7.17 ระแง้ต่อรวง และวิธีการที่ 6 มีจ้านวน
ระแง้ต่อรวงน้อยที่สุดซึ่งเท่ากับ 6.57 ระแง้ต่อรวง 
จ้านวนเมล็ดดีต่อรวง  พบว่าจ้านวนเมล็ดดีต่อรวงไม่
มีความแตกต่างทางสถิติ โดยที่วิธีการที่ 1  มีจ้านวน
เมล็ดต่อรวงมากท่ีสุด จ้านวนเมล็ดดี 1,475.06 

เมล็ด และวิธีการที่ 5 มีจ้านวนเมล็ดดีน้อยที่สุด
เท่ากับ 862.31 เมล็ด 
 2. ผลกระทบด้านผลผลิตพบว่าทุกวิธีการไม่
มีความแตกต่างทางสถิติ แต่จากข้อมูลผลผลิตทุก
วิธีการพบว่าวิธีการที่1(control) แสดงให้เห็น
แนวโน้มจะให้ผลผลิตสูงสุด ซึ่งมีจ้านวนผลผลิต
เท่ากับ 719.38 กิโลกรัมต่อไร่และผลผลิตของข้าว
พันธุ์ ขัยนาท 1ลดลงเมื่อระดับความเค็มสูงขึ้นโดย
วิธีการที่ 2 ,3,4,5 และ6 ได้รับผลผลิต 482.93 
,466.21 ,616.72 ,398.26 และ 467.15 กิโลกรัมต่อ
ไร่ตามล้าดับ 
 3. การสะสมของเกลือในดิน 

การสะสมของเกลือในดินจะเพ่ิมมากข้ึน
ตามล้าดับและวิธีการที1่( control) ซึ่งให้น้้า
ชลประทานมีค่าความเค็มก่อนการปักด้าข้าวพันธุ์
ชัยนาท 1 เท่ากับ 2.26 มิลลิโมล์/ซม. โดยวิธีการที่ 2 
,3,4,5 และ6  ,มีค่าความเค็มก่อนการปักด้าเท่ากับ 
2.75, 2.46, 1.95, 2.15 และ 2.00 มิลลิโมล์/ซม.  
ตามล้าดับ และหลังจากการปักด้าข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 
แล้วได้เติมน้้าที่มีความเค็มตามแต่ละวิธีการ แล้วเก็บ
ดินตรวจหาค่าความเค็มหลังปักด้าสัปดาห์แรกพบว่า
ค่าความเค็มในดินเพ่ิมข้ึนโดยวิธีการที่ 1,2,3,4,5 
และ6 มีความเค็มในดินเท่ากับ 2.74, 3.18, 3.46, 
3.84,4.66 และ 6.40 มิลลิโมล์/ซม.  ตามล้าดับและ
ทุกวิธีการได้เก็บดินทุกสัปดาห์และค่าความเค็มในดิน
ได้แสดงในตารางแสดงการสะสมของเกลือในดินใน
แต่ละวิธีการและในระยะเก็บเก่ียวได้เก็บดินตรวจหา
ความเค็มพบว่าทุกวิธีการมีความเค็มเพ่ิมข้ึน  โดย
วิธีการที่ 1,2,3,4,5 และ6 มีความเค็มในดินเท่ากับ 
3.40, 4.18, 4.99, 6.04, 7.20 และ 8.57 มิลลิโมล์/
ซม. ตามล้าดับ หลังจากนั้นระบายน้้าในแปลงปลูก
ทุกวิธีการให้แห้งเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เก็บดิน
ตรวจหาความเค็มพบว่าทุกวิธีการความเค็มในดิน
เพ่ิมข้ึนโดยวิธีการที่ 1,2,3,4,5 และ6 มีความเค็มใน



ดินเท่ากับ 4.83, 8.81, 8.95, 17.34, 18.50 และ 
19.20 มิลลิโมล์/ซม. ตามล้าดับ 
ข้อเสนอแนะ   
 ในการศึกษาหาผลกระทบระดับความเค็ม
ของน้้าที่ข้าวพันธุ์  ชัยนาท 1  สามารถทนได้ พบว่า
ทุกวิธีการไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และระหว่าง
การศึกษามีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่องมีผลต่อ

การศึกษาท้าให้ความเข้มข้นของเกลือได้ถูกเจือจาง
ลงในปริมาณน้้าฝนดังกล่าวโดยมีปริมาณฝนรวม 
347.90 มิลลิเมตร โดยมีจ้านวนวันที่ฝนตก 36 วัน
ดังนั้นในการทดลองคราวต่อไปควรปลูกข้าวในเรือน
กระจกที่มีการป้องกันน้้าฝนไม่ให้มีผลกระทบต่อ
ความเค็มแต่ละวิธีการเจือจางลง 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

ปริมาณการใช้น า้ของข้าวประเภทนาด า – นาหว่านน า้ตม 
ตามช่วงอายุการเจริญเตบิโต 

รายจงัหวดั 
 

ฝ่ายเผยแพร่การใช้น า้ชลประทาน 
 

 การสง่น า้ชลประทานสูแ่ปลงเกษตรกรของพืน้ท่ีรับน า้จากชลประทานหรือพืน้ท่ีโครงการ
สง่น า้และบ ารุงรักษา นัน้ได้มาจาก ค านวณจากคา่สมัประสิทธ์ิการ ใช้น า้ของพืช (Kc) 
ซึ่งได้จากการศกึษาและทดลองจากสถานีค้นคว้าวจิยัการใช้น า้ชลประทานทัง้ 8  แหง่   ร่วมกบั
ศนูย์สาธิตการใช้น า้ชลประทานแมก่ลอง คณูกบัคา่ปริมาณการใช้น า้ของพืชอ้างอิง (ETo) มีคา่
แตกตา่ง ตามรายภาคและรายจงัหวดั ซึง่การประเมินความต้องการน า้ ของข้าวนีจ้ ะเป็นไปตาม
เง่ือนไขในการค านวณท่ีก าหนดไว้ดงันี ้
 1. การค านวณชว่งเวลาความต้องการน า้ของข้าวให้เป็นไปตามปฎิทินการเพาะปลกูรายภาค 
 2.การค านวณปริมาณการใช้น า้ของข้าวจะเป็นการค านวณเป็นรายสปัดาห์ ซึง่จะ
คลาดเคล่ือนบ้างกบัรายเดือน ซึง่มีจ านวนวนัระหวา่ง 28 – 31 วนั ในแตล่ะเดือน 
 3. การค านวณจะใช้คา่สมัประสิทธ์ิข้าว (Kc)  โดยวิธีการ Penman-Monteith  
 4. ปริมาณการใช้น า้ของพืชอ้างอิง (ETo) โดยวิธีของ  Penman-Monteith โดยใช้ข้อมลู
อตุนุิยมวิทยาจากกรมอตุนุิยมวิทยาในคาบ 30 ปี  (พ.ศ. 2514 - 2543) 
 5. คา่ท่ีค านวณได้เป็นคา่ความต้องการตามทฤษฎีในแปลงนาโดยตรง ไมร่วม
ประสิทธิภาพการสง่น า้ชลประทานและคา่สญูเสียตา่ง ๆ 
 6. คา่การซมึลกึของน า้ลงสูผ่ิวดนิชัน้ลา่งได้ ประมาณรวมไป  ซึง่ได้ประมาณอตัราการซมึ
ลกึของแปลงนาในเขตภาคกลาง วนัละ 1.0  มม. ภาคอ่ืนๆ วนัละ  1.5  มม. 
 7. ชว่งอายกุารเจริญเตบิโตได้แยกเป็นระยะการเจริญเตบิโต 4  ระยะ  ได้แก่  ระยะข้าวตัง้
ตวั   ระยะข้าวตัง้ท้อง   ระยะข้าวออกดอก-รวง และระยะแก่เก็บเก่ียว 
 8. การค านวณปริมาณการใช้น า้ของข้าวจะแยกเป็นนาหวา่นน า้ตมและแปลงนาด า และ
จะค านวณเฉพาะฤดนูาปรังเทา่นัน้   
 9. ปริมาณความต้องการน า้ของข้าวยงัไมร่วมปริมาณน า้เตรียมแปลง (มีคา่ 200 มม. หรือ 
300  ลกูบาศก์เมตรตอ่ไร่ ) 
 ส าหรับข้อมลูปริมาณการใช้น า้ของข้าวประเภทนาด า – นาหวา่นน า้ตมตามชว่งอายกุาร
เจริญเตบิโตท่ีน ามาลงในวารสารฉบบันี ้ได้แก่ จงัหวดัแพร่ และแมฮ่อ่งสอน 

 ในวงงาน 



ขา้วนาปรังภาคเหนือ(นาปรัง)

ตาราง การค านวณหาความตอ้งการตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเก่ียวของขา้วนาปรังประเภทนาด าของจงัหวดัแพร่

รายการ

ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4

ปักด า

สัมประสิทธ์ิการใชน้ ้าของขา้ว (Kc) 1.03 1.07 1.12 1.29 1.38 1.45 1.50 1.48 1.42 1.34 1.23 0.94 0.86

ปริมาณการใชน้ ้าของพืชอา้งอิง (ETo) *           (มม./วนั) 2.90 3.62 3.62 3.62 3.62 4.73 4.73 4.73 4.73 5.53 5.53 5.53 5.53

ความตอ้งการน ้าของขา้ว                                 (มม./วนั) 2.99 3.87 4.05 4.67 5.00 6.86 7.10 7.00 6.72 7.41 6.80 5.20 4.76

อตัราการร่ัวซึม                                                  (มม./วนั) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

ความตอ้งการน ้าของขา้วรวมอตัราการร่ัวซึม**   (มม./วนั) 4.49 5.37 5.55 6.17 6.50 8.36 8.60 8.50 8.22 8.91 8.30 6.70 6.26

ความตอ้งการน ้าของขา้ว                              (มม./สัปดาห์) 31.41 37.61 38.88 43.19 45.47 58.51 60.17 59.50 57.52 62.37 58.11 46.89 43.79

ความตอ้งการน ้าของขา้ว                       (ลบ.ม/ไร่/สัปดาห์) 50.25 60.18 62.21 69.10 72.75 93.62 96.26 95.20 92.03 99.79 92.98 75.02 70.06

ความตอ้งการน ้าระยะตั้งตวั-แตกกอสูงสุด       (ลบ.ม/ไร่)

ความตอ้งการน ้าระยะตั้งทอ้ง-ออกดอก   (ลบ.ม/ไร่)

ความตอ้งการน ้าระยะสร้างผลผลิต-ขา้วสุก   (ลบ.ม/ไร่)

ความตอ้งการน ้าระยะแก่ งดส่งน ำ้ชลประทำน (ลบ.ม/ไร่)

รวมปริมาณความตอ้งการน ้าตลอดอาย ุ   (ลบ.ม/ไร่)

หมายเหตุ

     * ใหป้รับเปล่ียนตามจงัหวดัท่ีปลูก

     **จงัหวดัในภาคกลางใชค้่าการร่ัวซึม 1.00 มม./วนั จงัหวดัในภาคอ่ืนใชค้่าการร่ัวซึม 1.50 มม./วนั

242

358

285

145

1029

พค. มค. ก.พ. มี.ค เม.ย.

ระยะกลา้



ขา้วนาปรังภาคเหนือ (นาปรัง)

ตาราง  การค านวณหาความตอ้งการตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเก่ียวของขา้วนาปรังประเภทนาหว่านน ้าตมของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

รายการ

ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4

สมัประสิทธ์ิการใชน้ ้าของขา้ว (Kc) 0.80 1.05 1.25 1.40 1.50 1.60 1.63 1.68 1.60 1.60 1.50 1.36 1.08 0.65

ปริมาณการใชน้ ้าของพืชอา้งอิง (ETo) *           (มม./วนั) 2.63 2.63 3.25 3.25 3.25 3.25 4.11 4.11 4.11 4.11 5.17 5.17 5.17 5.17

ความตอ้งการน ้าของขา้ว (มม./วนั) 2.10 2.76 4.06 4.55 4.88 5.20 6.70 6.90 6.58 6.58 7.76 7.03 5.58 3.36

อตัราการร่ัวซึม (มม./วนั) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

ความตอ้งการน ้าของขา้วรวมอตัราการร่ัวซึม**   (มม./วนั) 3.60 4.26 5.56 6.05 6.38 6.70 8.20 8.40 8.08 8.08 9.26 8.53 7.08 4.86

ความตอ้งการน ้าของขา้ว (มม./สปัดาห์) 25.23 29.83 38.94 42.35 44.63 46.90 57.40 58.83 56.53 56.53 64.79 59.72 49.59 34.02

ความตอ้งการน ้าของขา้ว (ลบ.ม/ไร่/สปัดาห์) 40.36 47.73 62.30 67.76 71.40 75.04 91.83 94.13 90.45 90.45 103.66 95.55 79.34 54.44

ความตอ้งการน ้าระยะหว่านขา้ว ระบายน า้แห้ง***

ความตอ้งการน ้าระยะตั้งตวั-แตกกอสูงสุด       (ลบ.ม/ไร่)

ความตอ้งการน ้าระยะตั้งทอ้ง-ออกดอก   (ลบ.ม/ไร่)

ความตอ้งการน ้าระยะสร้างผลผลิต-ขา้วสุก   (ลบ.ม/ไร่)

ความตอ้งการน ้าระยะแก่ งดส่งน า้ชลประทาน (ลบ.ม/ไร่)

รวมปริมาณความตอ้งการน ้าตลอดอาย ุ   (ลบ.ม/ไร่)

หมายเหตุ

     * ให้ปรับเปล่ียนตามจงัหวดัท่ีปลูก

     **จงัหวดัในภาคกลางใชค้า่การร่ัวซึม 1.00 มม./วนั จงัหวดัในภาคอ่ืนใชค้า่การร่ัวซึม 1.50 มม./วนั

     ***เร่ิมสปัดาห์ท่ี 3 ส่งน ้าคร้ังแรกหลงัขา้วอายปุระมาณ 15 วนั เป็นปริมาณน ้า 50 - 80 มม.หรือเท่ากบั 80 - 128 ลบ.ม/ไร่

1064

290

351

290

134

พค. มค. ก.พ. มี.ค เม.ย.

ระบายน ้าแห้ง

ระบายน ้าแห้ง



ขา้วนาปรังภาคเหนือ (นาปรัง)

ตาราง  การค านวณหาความตอ้งการตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเก่ียวของขา้วนาปรังประเภทนาหว่านน ้าตมของจงัหวดัแพร่ 

รายการ

ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4

สมัประสิทธ์ิการใชน้ ้าของขา้ว (Kc) 0.80 1.05 1.25 1.40 1.50 1.60 1.63 1.68 1.60 1.60 1.50 1.36 1.08 0.65

ปริมาณการใชน้ ้าของพืชอา้งอิง (ETo) *           (มม./วนั) 2.90 2.90 3.62 3.62 3.62 3.62 4.73 4.73 4.73 4.73 5.53 5.53 5.53 5.53

ความตอ้งการน ้าของขา้ว (มม./วนั) 2.32 3.05 4.53 5.07 5.43 5.79 7.71 7.95 7.57 7.57 8.30 7.52 5.97 3.59

อตัราการร่ัวซึม (มม./วนั) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

ความตอ้งการน ้าของขา้วรวมอตัราการร่ัวซึม**   (มม./วนั) 3.82 4.55 6.03 6.57 6.93 7.29 9.21 9.45 9.07 9.07 9.80 9.02 7.47 5.09

ความตอ้งการน ้าของขา้ว (มม./สปัดาห์) 26.74 31.82 42.18 45.98 48.51 51.04 64.47 66.12 63.48 63.48 68.57 63.15 52.31 35.66

ความตอ้งการน ้าของขา้ว (ลบ.ม/ไร่/สปัดาห์) 42.78 50.90 67.48 73.56 77.62 81.67 103.15 105.80 101.56 101.56 109.70 101.03 83.69 57.06

ความตอ้งการน ้าระยะหว่านขา้ว ระบายน า้แห้ง***

ความตอ้งการน ้าระยะตั้งตวั-แตกกอสูงสุด       (ลบ.ม/ไร่)

ความตอ้งการน ้าระยะตั้งทอ้ง-ออกดอก   (ลบ.ม/ไร่)

ความตอ้งการน ้าระยะสร้างผลผลิต-ขา้วสุก   (ลบ.ม/ไร่)

ความตอ้งการน ้าระยะแก่ งดส่งน า้ชลประทาน (ลบ.ม/ไร่)

รวมปริมาณความตอ้งการน ้าตลอดอาย ุ   (ลบ.ม/ไร่)

หมายเหตุ

     * ให้ปรับเปล่ียนตามจงัหวดัท่ีปลูก

     **จงัหวดัในภาคกลางใชค้า่การร่ัวซึม 1.00 มม./วนั จงัหวดัในภาคอ่ืนใชค้า่การร่ัวซึม 1.50 มม./วนั

     ***เร่ิมสปัดาห์ท่ี 3 ส่งน ้าคร้ังแรกหลงัขา้วอายปุระมาณ 15 วนั เป็นปริมาณน ้า 50 - 80 มม.หรือเท่ากบั 80 - 128 ลบ.ม/ไร่
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ระบายน ้าแห้ง

ระบายน ้าแห้ง



ขา้วนาปรังภาคเหนือ(นาปรัง)

ตาราง การค านวณหาความตอ้งการตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเก่ียวของขา้วนาปรังประเภทนาด าของจงัหวดัแมฮ่่องสอน

รายการ

ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4 ส.ป.1 ส.ป.2 ส.ป.3 ส.ป.4

ปักด า

สัมประสิทธ์ิการใชน้ ้าของขา้ว (Kc) 1.03 1.07 1.12 1.29 1.38 1.45 1.50 1.48 1.42 1.34 1.23 0.94 0.86

ปริมาณการใชน้ ้าของพืชอา้งอิง (ETo) *           (มม./วนั) 2.63 3.25 3.25 3.25 3.25 4.11 4.11 4.11 4.11 5.17 5.17 5.17 5.17

ความตอ้งการน ้าของขา้ว                                 (มม./วนั) 2.71 3.48 3.64 4.19 4.49 5.96 6.17 6.08 5.84 6.93 6.36 4.86 4.45

อตัราการร่ัวซึม                                                  (มม./วนั) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

ความตอ้งการน ้าของขา้วรวมอตัราการร่ัวซึม**   (มม./วนั) 4.21 4.98 5.14 5.69 5.99 7.46 7.67 7.58 7.34 8.43 7.86 6.36 5.95

ความตอ้งการน ้าของขา้ว                              (มม./สัปดาห์) 29.46 34.84 35.98 39.85 41.90 52.22 53.66 53.08 51.35 58.99 55.01 44.52 41.62

ความตอ้งการน ้าของขา้ว                       (ลบ.ม/ไร่/สัปดาห์) 47.14 55.75 57.57 63.76 67.03 83.55 85.85 84.93 82.17 94.39 88.02 71.23 66.60

ความตอ้งการน ้าระยะตั้งตวั-แตกกอสูงสุด       (ลบ.ม/ไร่)

ความตอ้งการน ้าระยะตั้งทอ้ง-ออกดอก   (ลบ.ม/ไร่)

ความตอ้งการน ้าระยะสร้างผลผลิต-ขา้วสุก   (ลบ.ม/ไร่)

ความตอ้งการน ้าระยะแก่ งดส่งน ำ้ชลประทำน (ลบ.ม/ไร่)

รวมปริมาณความตอ้งการน ้าตลอดอาย ุ   (ลบ.ม/ไร่)

หมายเหตุ

     * ใหป้รับเปล่ียนตามจงัหวดัท่ีปลูก

     **จงัหวดัในภาคกลางใชค้่าการร่ัวซึม 1.00 มม./วนั จงัหวดัในภาคอ่ืนใชค้่าการร่ัวซึม 1.50 มม./วนั
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ระยะกลา้



 
 

 
“การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า สร้างอาชีพได”้ 

 

...ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้้าชลประทาน... 

ความส าคัญของเห็ดฟาง 
 เห็ดฟาง เป็นเห็ดที่ขึ้นได้ดีในธรรมชาติ เป็นเห็ดที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี  ขึ้นได้ดีในวัสดุที่เป็น
ผลผลิตจากไร่นา สวนผลไม้ วัชพืชต่าง ๆ ได้แก่ ฟางข้าว เปลือกถ่ัวเหลือง เปลือกถ่ัวเขียว ต้นกล้วย ผักตบชวา 
จอกหูหนู ต้นข้าวโพด  เปลือกฝักข้าวโพด ระแง้ข้าวฟ่าง ตลอดจนเศษหญ้าแห้งทั่วไป  และผลผลิตที่เป็นส่วน
เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด เช่น ขี้ฝ้าย  กากเปลือกมันส้าปะหลัง และชานอ้อย คนไทยมี
ความคุ้นเคย  การประกอบอาหารด้ว ยเห็ดฟางอย่างมากมายหลายชนิด ได้แก่ ต้มย้าเห็ดฟาง ผัดเห็ดฟาง  แกง
เผ็ดเห็ดฟาง และใช้เป็นส่วนประกอบกับอาหารประเภทอ่ืน ๆ ได้อย่างลงตัว  นอกจากนี้เห็ดฟางยังแปรรูปเป็น
อุตสาหกรรมได้ดีมาก ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ  เห็ดฟางแช่น้้าเกลืออัดกระป๋อง และเห็ดฟางแห้ง การส่งเสริ ม
การเพาะเห็ดฟางในประเทศไทยมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  
 

ประโยชน์ของเห็ดฟาง 
 เห็ดฟางเป็นสมุนไพรรักษาและป้องกันโรคได้หลายชนิด เช่น  ช่วยเพิ่มภูมิป้องกันโรคติดต่อ ช่วย
สมานแผล รักษาโรคลักปิดลักเปิด  บรรเทาอาการเส้นเลือดฝอยแตกใต้ผิวหนัง รักษาโรคเหงือก มีสาร 
Volvatioxin ซึ่งขัดขวางกระบวนการสันดาปของเซลล์มะเร็งบางชนิด  ปกติการบริโภคเห็ดฟางควรท้าให้สุก
มาก ๆ เพ่ือร่างกายจะย่อยได้ง่ายและดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ดีข้ึน ในเห็ดฟางพบว่ามีวิตามินซีสูง และมีกรดอะ
มิโนส้าคัญอยู่หลายชนิด  เชื่อว่าหากรับประทานประจ้าจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดกา รติดเชื้อต่างๆ  แต่ก็ไม่ควร
รับประทานสด ๆ เพราะมีสารที่คอยยับยั้งการดูดซึมอาหาร  ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน โรคเหงือก 
และลดอาการผื่นคันต่างๆ  
 

วงจรชีวิตเห็ดฟาง 
 วงจรชีวิตของเห็ดนางฟ้าก็เป็นแบบเห็ดทั่วไป มีชีวิตอยู่ข้ามฤดู ด้วยคลามีโดสปอร์ในท่อนไม้ (สปอร์
ของเชื้อเห็ด)  พออุณหภูมิชื้นก็งอกออกดอกมาเป็นเส้นใย แล้วเป็นดอกเห็ดขึ้นมา เราสามารถน้าไปเป็นอาหาร
รับประทานได้ เห็ดนางฟ้าจะเติบโตดีที่ค่า pH 5-5.2 (เป็นกรดอ่อน ) ซึ่งทางชมรมเกษตรปลอดสารพิษแนะน้า
ให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟตกระสอบเหลืองเป็นตัวผสมในตอนท้าก้อนด้วยนั้นเอง อัต ราการผสมพ้ืนฐานที่ก้าหนดให้ใช้ภู
ไมท์ซัลเฟต 6 กิโลกรัม ในข้ีเลื่อย 100 กิโลกรัม ภูไมท์ซัลเฟตกระสอบเหลืองจะมีความเป็นกรดอุดมไปด้วยธาตุ
อาหารที่เห็ดต้องการ เมื่อมีธาตุอาหารในก้อนเห็ดครบถ้วนสมบูรณ์จึงท้าให้เห็ดออกดอกดีและมีผลผลิตกินและ
ขายได้นาน อุณหภูมิที่เหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ 32 องศาเซลเซียส   และ
จะสามารถสร้างดอกเห็ดได้ดีที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ดอกเห็ดนางฟ้าคล้ายกับดอกเห็ดเป๋าฮ้ือ เห็ด
นางฟ้าสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานเหมือนกับเห็ดเป๋าฮื้อ   เนื่องจากเห็ดชนิดนี้ไม่มีการย่อตัวเหมือ นเห็ด
นางรม เห็ดนางฟ้ามีรสอร่อยเวลาน้าไปปรุงอาหารจะมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน เห็ดชนิดนี้สามารถน้าไปตาก
แห้งเก็บไว้เป็นอาหารเหมือนกับเห็ดหอมที่นิยมมาตากแห้งเพื่อเก็บถนอมดอกเห็ดให้อยู่ได้นาน มีไว้ทานภายใน

ปกิณกะ 



ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องลักษณะดอกเห็ดนางฟ้าเมื่อโตเต็มที่จะสร้ างสปอร์บริเวณครีบ โดยการปล่อยสปอร์เมื่อ
แก่ออกเป็นระยะ ๆ เมื่อดอกเห็ดปล่อยสปอร์ออกมาแล้ว สปอร์ก็ปลิวไปตามกระแสลม เมื่อสปอร์ปลิวไปตกใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ก็จะงอกออกมาเป็นเส้นใยขั้นต้นมี 1 นิวเคลียส เส้นใยขั้นที่ 1 เมื่อเจริญเต็มที่แล้ว 
ก็จะมารวมตัวกัน ซึ่ง อาจมาจากต่างสปอร์กัน การรวมตัวของเส้นใยขั้นที่ 1 จะเป็นการเชื่อมกันแล้วถ่ายทอด
นิวเคลียสมาอยู่ในเซลเดียวกัน กลายเป็นเส้นใยขั้นที่ 2 หลังจากเส้นใยขั้นที่ 1 รวมตัวกันเป็นเส้นใยขั้นที่ 2 
แล้วก็จะเจริญเติบโตและสร้างเส้นใยเห็ดแทนเส้นใยขั้นที่ 1 อย่างรวดเร็วบนอาห าร เมื่อเส้นใยขั้นที่ 2 เจริญ
บนอาหารและโตเต็มที่แล้ว จะสะสมอาหารแล้วรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อสร้างดอกเห็ดต่อไป ดอกเห็ดฟางท่ีเกิด
จากการรวมตัวของเส้นใยเห็ดขั้นที่ 2 ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเพาะเห็ดฟางตะกร้า 
 ในปัจจุบันตลาดมีความต้องการเห็ดฟางในปริมาณที่มากข้ึน ทุก ๆ ปี  เกษตรกรผู้เพาะเห็ดฟางไม่
สามารถที่จะผลิตเห็ดฟางให้เพียงพอกับความต้องการดังกล่าวได้  เนื่องจากการท้าฟาร์มเพาะเห็ดฟางท่ีผ่านมา
มีการลงทุนที่สูงมาก  มีการจัดการที่ยุ่งยากและซับซ้อน ผลผลิตไม่แน่นอน  เกษตรกรไม่สามารถวางแผนการ
ผลิตและควบคุมคุณภาพของผลผลิตเห็ดฟางได้ การเพาะเห็ดฟางตะกร้า  เป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา
วิธีการเพาะเห็ดฟางให้สะดวกรวดเร็ว ง่าย  ใช้วัสดุที่ทิ้งแล้ว ลดการเสี่ยง ต้นทุนต่้ามาก วางแผนการผลิตได้
อย่างแน่นอน  ควบคุมคุณภาพของดอกเห็ดฟางได้  ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค การศึกษาและวิจัยดังกล่าวผู้เขียนได้ทดลองจนได้ผลเป็นที่พอใจและได้เผยแพร่โดยสื่อมวลชนไป
บางส่วนจนเป็นที่ยอมรับในหมู่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดอย่างกว้างขวาง 
 

วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเห็ดฟาง 
 1.  ตะกร้าพลาสติก (ตะกร้าใส่ผลไม้ เป็นตะกร้าทรงสูง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ ฟุต สูง 1 ½ ฟุต ตา
ห่าง 1 ½ นิ้ว ก้นตะกร้าไม่ทึบ เพ่ือให้ระบายน้้าได้ 
 2.  วัสดุเพาะ ได้แก่ ฟางข้าว เปลือกถ่ัวเหลือง ชานอ้อย  และก้อนเชื้อเห็ดที่เพาะจากข้ีเลื่อย
ยางพาราที่ทิ้งแล้ว (เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า  เห็ดเป๋าฮื้อหรือเห็ดหูหนู ) โดยคัดเลือกก้อนเชื้อที่หมด สภาพหรือ
หมดอายุแล้วไม่มีเชื้อราและศัตรูเห็ดท้าลาย 



 3.  เชื้อเห็ดฟางท่ีดี โดยเลือกเชื้อเห็ดที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป  เป็นเชื้อเห็ดที่เชื่อถือได้ จะเป็นแบบหัว
เชื้อถุง(spown) 1 ถุง ท้าได้ 3 ตะกร้า หรือ เชื้อถุง (อีแปะ) 1 ถุงท้าได้ 1 ตะกร้าก็ได้ 
 4.  พลาสติกคลุมเห็ดฟาง เป็นพลาสติกผืนใหญ่ ชนิดใสหรือสีก็ได้ ขนาดกว้าง 4×4 เมตร หรือใช้ถุง
ปุ๋ยช้าแหระเย็บติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ก็ได้ หรือเป็นพลาสติกใสกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร (มีขายเป็นม้วน) 
 5.  ในกรณีท้าเป็นโรงเรือน (โรงเรือนขนาดเล็ก ๆ) ควรท้าด้วยเหล็กแป๊บขนาด 4 หุน หลังคาโค้งมน
หรือหน้าจั่ว ขนาดหน้ากว้าง 1x2x2 เมตร ท้าชั้นสูงจากพ้ืนดิน 20 ซม. ส้าหรับวางตะกร้าซ้อนกันได้ 3-5 ชั้น 
คลุมด้วยพลาสติกถึงพ้ืนดิน เจาะรูระบายความร้อนตรงหน้าจั่ว 2 ร(ูปิดเปิดได)้ 
 6.  อาหารเสริม เป็นวัสดุที่ย่อยง่าย สะอาด เก็บความชื้นได้ดี เป็นแหล่งอาหารและพลังงาน อาหาร
เสริมที่หาได้ง่าย และให้ผลผลิตสูง คือ ผักตบชวาสดหั่น (ควรหั่นเฉียงเป็นปากฉลาม) ขนาด 1-2 ซม. ใช้ทั้งต้น
ใบและราก จะให้ผลผลิตสูงมาก หรือไส้นุ่นชุบน้้าหมาด ๆ เป็นอาหารเสริมก็ได้ นอกจากนี้อาจใช้แป้งข้าวสาลี 
ร้าละเอียด หรืออาหารเสริมเห็ดฟางส้าเร็จรูปที่มีขายในท้องตลาดน้ามาคลุกเชื้อเห็ดฟางก่อนเพาะก็ได้วัสดุ-
อุปกรณ์ อ้านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น บัวรดน้้า เกรียงไม้(ส้าหรับอัดวัสดุเพาะ) ไม้ทุบก้อนเชื้อเห็ด มีด ไม้ไผ่
แฝก หญ้าคาหรือกระสอบป่านพรางแสง 
 

วิธีการเพาะเห็ดฟางตะกร้า 
จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ 
 1. การเตรียมพ้ืนที่ อยู่กลางแจ้ง หรือในร่มก็ได้  ถ้าอยู่กลางแจ้งต้องพลางแสงด้วย  จัดท้าความ
สะอาดและปรับพ้ืนที่ให้เรียบบริเวณท่ีตั้งตะกร้า ต้องเป็นพื้นที่ท่ีมีความชื้น ป้องกันปลวกมด  และแมลงโดยการ
โรยปูนขาวก่อนวางตะกร้าเห็ดฟาง 2-3 วัน หรืออาจท้าขาตั้งรองรับตะกร้าสูงประมาณ 20 ซม. ในกรณีใช้
โรงเรือน ต้องเตรียมพ้ืนที่ส้าหรับตั้งโรงเรียนให้มั่นคง 
 2. จัดเตรียมวัสดุเพาะ  ถ้าเป็นก้อนเชื้อเห็ดที่ทิ้งแล้วให้เลือกก้อนเชื้อที่ไม่มีเชื้อราหรือแมลงระบาด  
น้ามาทุบแยกถุงพลาสติกออกทุบให้ขี้เลื่อยละเอียดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  ถ้าละเอียดมากจะท้าให้เส้นใยไม่ ค่อย
เดินหรืออาจใช้เครื่องตีก็ได้  การใช้ฟางข้าวต้องไม่พ่นสารเคมีก้าจัดเชื้อรามาก่อน  เปลือกถ่ัวเหลืองและเปลือก
ถั่วเขียวควรแช่น้้าก่อนเพาะ 1 คืน 
 3. จัดเตรียมอาหารเสริม ควรจัดเตรียมให้พร้อมและใช้ทันที  การใช้ผักตบชวาสดต้องท้าความ
สะอาดต้นผักตบชวาก่อน  โดยล้างน้้าให้สะอาดก้าจัดก้านใบที่เน่าเสียทิ้งไป  ผักตบชวาที่ดีควรขึ้นอยู่ในน้้าไหล
จะดีกว่าในน้้านิ่ง การใช้ไส้นุ่นให้แช่น้้าให้ชุ่มประมาณ 15 นาที(ข้อเสียของไส้นุ่นจะมีเมล็ดงอกมาก ) การใช้มูล
ไก่แห้งผสมกับดินร่วน จะใช้ในอัตราส่วนขี้ไก่แห้ง 1 ส่วนต่อดินร่วน 3 ส่วน น้าไปใช้ได้ทันที 
 4. น้้าที่ใช้เป็นน้้าสะอาด เช่น น้้าบ่อ หนอง คลอง บึง หรือน้้าบาดาล  ถ้าใช้น้้าประปาห้ามผสม
คลอรีนหรือแกว่งสารส้มโดยเด็ดขาด(จะท้าลายเส้นใยเห็ดฟาง) 
 5. จัดเตรียมภาชนะส้าหรับเพาะ เช่น ตะกร้าที่ใช้แล้วต้องท้าความสะอาดและตากแดดก่อน 
 6. เตรียมเชื้อเห็ดฟาง ชนิดเชื้อแม่ (spown) ใช้อัตราส่วน 1 ถุงต่อ 3 ตะกร้า ชนิดแบบอีแป๊ะ 1 ถุง 
ต่อ 1 ตะกร้า 
 

การเลือกเชื้อเห็ดฟาง 
ลักษณะของเชื้อเห็ดฟางท่ีดี มีข้อสังเกตดังนี้ 
 1. มีเส้นใยเป็นสีขาวออกนวลเล็กน้อย ลักษณะหยาบไม่ฟูเจริญออกมาจากจุดที่เข่ียเชื้อไว้  และเจริญ
ออกมาอย่างสม่้าเสมอทั่วทั้งถุง หนาแน่นพอสมควร 
 2. มีกลิ่นหอมคล้ายเห็ดฟาง ไม่มีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นอย่างอ่ืน 



 3. ไม่มีเชื้ออย่างอ่ืนปะปน เช่น ราสีเขียว ราขาว หรือแบคทีเรีย  ที่ท้าให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือเชื้อเห็ด
เจริญเว้นเป็นจุด ๆ 
 4. ไม่มีไข่หรือตัวหนอนของแมลงเกิดขึ้นอยู่ในถุงเชื้อเห็ดฟาง 
 5. เมื่อฉีกถุงดูจะพบว่าก้อนวัสดุท้าเชื้อเห็ดยังเกาะตัวกันเป็นก้อน  ไม่แตกแสดงว่าเส้นใยเห็ดฟางกิน
วัสดุได้ทั่วถึง 
 6. ไม่มีน้้าแฉะที่ก้นถุง ซึ่งจะท้าให้เชื้อเจริญไม่เต็มถุง 
 7. มีดอกเห็ดฟางขนาดเล็ก ๆ ขึ้นในถุงเล็กน้อย 
 

การเก็บรักษาเชื้อเห็ดฟาง 
 เมื่อเชื้อเห็ดเจริญเต็มถุงแล้ว แสดงว่าเชื้อเห็ดฟางอยู่ในระยะก้าลังเหมาะสม  ควรน้าไปใช้ทันที หาก
จ้าเป็นจะต้องเก็บควรเก็บในห้องมืด ที่อุณหภูมิ 18-20 องศาเซลเซียส หรือน้าเอาไปวางไว้กับพ้ืนห้องท่ีเย็น ๆ 
แล้วเอาผ้าด้าคลุมไว้  การเก็บเชื้อเห็ดฟางจะเก็บได้นานมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กั บเงื่อนไขและวิธีการเก็บ  เช่น 
ความอ่อนแก่ของเชื้อเห็ด  ข้อสังเกตุ ถ้าเส้นใยเห็ดรวมตัวกันเป็นดอกภายในถุงเห็ดและมีสีน้้าตาลเกิดข้ึนแล้ว  
แสดงว่าเชื้อเริ่มแก่ จะต้องรีบน้าเอาไปใช้ก่อนที่ดอกเห็ดจะฝ่อตายไป  เชื้อเห็ดที่แก่เกินไปแล้ว ไม่ควรน้ามาใช้
อีก เพราะจะท้าให้ผลผลิ ตต่้ามาก หัวเชื้อเห็ดฟางท่ีเรียกว่าเชื้อแม่ (spown) จะเก็บได้นานกว่าเชื้อแบบอีแป๊ะ  
ห้ามน้าเชื้อเห็ดฟางไปเก็บไว้ในตู้เย็นโดยเด็ดขาด เพราะจะท้าให้เชื้อเห็ดฟางเป็นหมัน 
 
วิธีการเพาะเห็ดฟางตะกร้า 
มีข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. น้าวัสดุเพาะ เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้ว เปลือกถ่ัวเหลือง หรือฝาง ที่จัดเตรียม
ไว้ ใส่ลงในตะกร้า สูงจากก้นตะกร้า 1 ฝ่ามือ (2-3 นิ้ว) ใช้เกรียงไม้กดข้ีเลื่อยหรือวัสดุเพาะและให้ชิดของ
ตะกร้าให้มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. โรยอาหารเสริมที่เตรียมไว้ลงบนขี้เลื่อยหรือวัสดุเพาะ ให้ชิดข้างตะกร้ากว้าง 2-3 นิ้ว โดยรอบข้าง
ตะกร้าหนาประมาณเล็กน้อย (1-2 ซม.) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. น้าเชื้อเห็ดฟาง (อีแป๊ะ) 1 ถุง แบ่งเป็น 3 ส่วน น้าไปคลุกเคล้าแป้งข้าวสาลีเล็กน้อย น้าส่วนที่ 1 
โรยบนอาหารเสริมโดยรอบหรือวางเป็นจุด ๆ ห่างกัน 5-10 ซม. น้าขี้เลื่อยหรือวัสดุเพาะทับลงในตะกร้าหนา 1 
ฝ่ามือ (2-3 นิ้ว) ใช้เกรียงไม้กดให้แน่นพอสมควร เรียกว่าชั้นที่ 1 
 4. ท้าชั้นที่ 2 โดยโรยอาหารเสริมและโรยเชื้อเห็ดฟางส่วนที่ 2 ท้าเหมือนชั้นที่ 1 เรียกว่าชั้นที่ 2 
 5. โรยอาหารเสริมเต็มผิวด้านหน้าของขี้เลื่อยหรือวัสดุเพาะ และน้าเชื้อส่ว นที่ 3 วางเป็นจุด ๆ บน
อาหารเสริมจนทั่ว หลังจากนั้นน้าขี้เลื่อยหรือวัสดุเพาะทับชั้นบนหนา  1-2 ซม. กดด้วยเกรียงไม้ให้แน่น  เมื่อ
เพาะเสร็จแล้ววัสดุที่เพาะเห็ดฟางในตะกร้าจะอยู่ต่้ากว่าปากตะกร้าประมาณ 2-3 นิ้ว (ระวังอย่าท้าแต่ละชั้น
หนาเกินไปจะท้าให้วัสดุเพาะล้นตะกร้าเกินไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. น้าไปรดน้้าให้ชุ่มประมาณ   2 ลิตร(ห้ามใช้น้้าที่มีคลอรีน ) และน้าตะกร้าไปวางบนพื้นใช้ไม้ไผ่โค้ง
และคลุมด้วยพลาสติก หรือจะน้าเข้าไปเพาะในโรงเรือนที่เตรียมไว้ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. การดูแลรักษา ต้องควบคุมอุณหภูมิภายในกระโจมหรือโรงเรือนให้อยู่ในระดับ  37-40 องศา
เซลเซียส ในช่วง 1-4 วันแรก (ในฤดูร้อนและฤดูฝน ) แต่ถ้าในฤดูหนาวใช้เวลา  7-8 วัน ควรใช้เทอร์โมมิเตอร์
แขวนไว้ในโรงเรือนและต้องตรวจสอบตลอดเวลา 
 8. เมื่อถึงวันที่ 4 ในฤดูร้อนและฤดูฝน ห รือวันที่ 7 ในฤดูหนาวแล้ว  ให้เปิดพลาสติกหรือโรงเรือน
อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง เพ่ือให้เกิดการถ่ายเทของออกซิเจน  เพ่ือให้เส้นใยเห็ดสร้างจุดก้าเนิดดอก  ถ้าวัสดุเพาะ
แห้งเกินไปให้รดน้้าตัดเส้นใยได้เล็กน้อย แต่ถ้าไม่แห้งไม่ต้องรดน้้า 
 9. หลังเปิดทิ้งให้อากาศถ่ายเท 2-3 ชั่วโมงแล้ว ให้ปิดพลาสติกอย่างเดิม  (ในตะกร้าพลาสติกต้องใช้
ไม้โค้งก่อนปิดพลาสติกเพ่ือไม่ให้น้้าหยดลงในตะกร้า)และควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ  28-32 องศาเซลเซียส 
ในระหว่างวันที่ 5-8 ถ้าอากาศร้อนให้ท้าช่องระบายอากาศบ้างเล็กน้อย หรือใช้วัสดุพรางแสงคลุม หรือรดน้้า
รอบ ๆ กระโจมหรือโรงเรือน เพ่ือลดอุณหภูมิ 
 10. ในวันที่ 6-7 จะมีการรวมตัวของเป็นดอกเล็ก ๆ จ้านวนมากมาย ห้ามเปิดพลาสติกหรือโรงเรือน
บ่อยครั้ง เพราะจะท้าให้ดอกเห็ดฝ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11. ประมาณ วันที่ 8-9 ในฤดูร้อนหรือวันที่ 12-15 ในฤดูหนาว ดอกเห็ดฟางจะมีขนาดโตขึ้นและจะ
ท้าการเก็บเก่ียวได้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12. วิธีเก็บเก่ียว ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับดอกเห็ดฟางท่ีได้ขนาดแล้วหมุนเล็กน้อย ดอกเห็ดฟางจะ
หลุดออกมาโดยง่าย หรือใช้มีดคัทเตอร์ขนาดเล็กตัดชิดโคนดอกเห็ด ถ้าดอกเห็ดเกิดเป็นกลุ่มให้เก็บท้ังกลุ่ม ท้า
ด้วยความประณีต อย่าให้กระทบกระเทือนดอกที่ยังเล็กอยู่ 
 13. หลังเก็บดอกเสร็จแล้ว ให้ปิดพลาสติกหรือโรงเรือนตามเดิมจะเก็บผลผลิตได้ 2-5 ครั้ง ผลผลิต
เฉลี่ย 1 กก./ตะกร้าข้ึนอยู่กับวัสดุที่เพาะ 
หมายเหตุ 
 1. ในวันที่ตัดเส้นใยเห็ดฟาง อาจใช้กลูโคส 1 ช้อนกาแฟ ผสมน้้า 1 ลิตร รดพรอ้มกับการตัดเส้นใย 
 2. การคลุมพลาสติก ถ้าพลาสติกใสดอกเห็ดจะมีสีด้า พลาสติกสีเข้มดอกเห็ดจะมีสีขาว 
 3. บริเวณพ้ืนที่ซึ่งวางตะกร้าเพาะเห็ดฟางต้องมีความชื้นอย่างสม่้าเสมอ  
 

การดูแลรักษาการเพาะเห็ดฟางตะกร้า 
 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดยใช้วัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น ก้อนเชื้ อเห็ดที่ทิ้งแล้ว  ตอซังข้าว และชาน
อ้อย ไม่ต้องดูแลมากนัก เพียงแต่ต้องหมั่นสังเกตและควบคุมอุณหภูมิให้ใกล้เคียงตามที่ก้าหนด  แต่ถ้าเป็นวัสดุ
บางชนิดต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ เปลือกและซังข้าวโพด  เปลือกถ่ัวเขียว เปลือกถ่ัวเหลือง ต้องแช่น้้าก่อน
น้ามาเพาะ 1 คืน และต้องรดน้้าตัดเส้นใยในวันที่ 4 ของการเพาะ  เนื่องจากวัสดุดังกล่าวเก็บรักษาความชื้นได้
ไม่ดี การปฏิบัติอื่น ๆจะเหมือนกันดังนี้ 
 1. หลังจากคลุมพลาสติก หรือน้าตะกร้าไปบ่มเส้นใยในโรงเรือน แล้ว 3-4 วันแรก เส้นใยเห็ดฟางจะ
เริ่มเจริญเติบโตต้องรักษาระดับอุณหภูมิภายในให้อยู่ ระหว่าง 37-40 องศาเซลเซียส ถ้าร้อนเกินไปให้ระบาย
ความร้อน  เพราะจะท้าให้เส้นใยฟูมากและเห็ดฟางจะไม่สร้างจุดก้าเนิดดอก  จะต้องเปิดหรือเจาะพลาสติก
ระบายอากาศเล็กน้อย ถ้าอุณหภูมิต่้ามาก ๆ เส้นใยจะเจริญเติบโตช้าหรือไม่เจริญเลย 
 2. การเจริญเติบโตในระยะเส้นใยของเห็ดฟางไม่ต้องการแสงควรปิดด้วยวัสดุพรางแสงหรือพลาสติก
ที่มีสีขุ่น หรือทึบแสง ได้จะท้าให้เส้นใยเจริญได้ดียิ่งขึ้น 
 3. ในวันที่ 4-5 (ในฤดูร้อน) และวันที่ 8-9 (ในฤดูหนาว ) ให้สังเกตเส้นใยจะเจริญเห็นได้ชัดเจน มี
ลักษณะฟูคล้ายใยแมลงมุมเต็มพ้ืนที่ในตะกร้า  ให้เปิดโรงเรือนหรื อพลาสติกท่ีคลุมออกเพ่ือให้ออกซิเจนถ่ายเท
อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง การปฏิบัติดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้เส้นใยรวมตัวเป็นดอกเห็ดให้มากขึ้น  ถ้าอากาศไม่



ถ่ายเทหรือขาดออกซิเจน เส้นใยจะไม่รวมตัวเป็นดอกเห็ด  ควรเปิดพลาสติกตอนเย็นจะดีท่ีสุด อย่าให้ถูกแดด
จัด 
 4. ในกรณีที่วัสดุในตะกร้าแห้งให้ใช้บัวชนิดฝอยรดน้้าได้เล็กน้อย  เพ่ือเพ่ิมความชื้นและตัดเส้นใย 
อย่ารดน้้าแฉะเกินไปจะท้าให้เส้นใยตาย  และไม่ควรใช้น้้าที่ผสมคลอรีน เพราะคลอรีนจะไปฆ่าเส้นใยของเชื้อ
เห็ด แต่ถ้าสภาพในตะกร้าอยู่ในลักษณะพอดี ไม่จ้าเป็นต้องรดน้้าเลย 
 5. เมื่อเปิดพลาสติกหรือโรงเรือน จนได้ก้าหนดเวลาแล้ว  ให้ปิดพลาสติกหรือโรงเรือนให้เหมือนเดิม 
พรางแสงบ้างเล็กน้อย 
 6. ต้องควบคุมระดับอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ 28-32 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงกว่าที่ก้าหนดจะท้า
ให้เห็ดไม่ค่อยออกดอก และดอกจะฝ่อ  ให้เปิดช่องระบายอากาศ ใช้วัสดุพรางแสงมา กข้ึนและรดน้้ารอบ ๆ  
กระโจมหรือโรงเรือนเพ่ือเพ่ิมความชื้นและลดอุณหภูมิ 
 7. ในวันที่ 6-7 (ในฤดูร้อน) และวันที่ 12-13 (ในฤดูหนาว ) จะเกิดการรวมตัวของเส้นใยเป็นจุดขาว 
ๆ นั้นคือดอกเห็ดขนาดเล็ก ๆ จ้านวนมากมาย ข้อควรระวังคือ อย่าให้อุณหภูมิสูงจัด ดอกเห็ดจะฝ่อ  ห้ามรดน้้า
ในตะกร้าขณะเห็ดออกดอกโดยเด็ดขาด และอย่าเปิดโรงเรือนหรือเปิดพลาสติก 
 8. ประมาณวันที่ 8 (ในฤดูร้อน) และวันที่ 14 หรือ 15 (ในฤดูหนาว ) ดอกเห็ดจะมีขนาดใหญ่ขึ้น มี
ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่  ให้เลือกเก็บเฉพาะดอกท่ีเก็บได้ ถ้าดอกเกิดเป็นกลุ่มให้เก็บท้ังกลุ่ม  เก็บอย่าง
ประณีต อย่าให้กระทบกระเทือนดอกอ่ืน ๆ จะเก็บผลผลิตได้ 2-6 ครั้งหรือมากกว่า 
 9. เมื่อเก็บผลผลิตแล้ว ให้ปิดโรงเรือนหรือพลาสติกไว้อย่างเดิม  จะเก็บผลผลิตได้อีกในวันรุ่งขึ้น ข้อ
ควรระวัง อย่าเก็บด้วยความรุนแรง  อย่าให้ถูกดอกอ่ืนที่ยังไม่เก็บ จะท้าให้ดอกเห็ ดฝ่อได้ และห้ามรดน้้าโดย
เด็ดขาด 
 10. เมื่อเก็บผลผลิตหมดแล้ว  ให้น้าวัสดุที่เพาะเห็ดฟางไปท้าปุ๋ยหมักหรือน้าไปผสมกับข้ีเลื่อย
ยางพาราอีก 1 ส่วน เพาะเห็ดเป๋าฮื้อได้ ท้าความสะอาดตะกร้าตากแดดให้แห้ง สามารถเพาะเห็ดฟางใหม่ได้
ทันท ีโดยใช้พื้นที่และโรงเรือนเดิมได้เลย 
 

ศัตรูของการเพาะเห็ดฟางตะกร้า 
1.  โรคและแมลงศัตรูเห็ดฟาง 
 1.1  มดและปลวก มดจะเข้าท้ารังหรือท้าลายเชื้อเห็ด ส่วนปลวกจะเข้ากัดกินเส้นใยเห็ด  วัสดุเพาะ
ป้องกันโดยใช้น้้าท่วมพ้ืนที่ก่อนเพาะเห็ด 1 สัปดาห์ หว่านเกลือแกงหรือผงซักฟอกเล็กน้อย  และรักษาความ
สะอาดบริเวณเพาะหรือ ใช้วัสดุรองก้นตะกร้าให้สูงจากพ้ืนดินประมาณ 20 ซม. เช่น ใช้เหล็กท้าเป็นขาตั้ง ใช้
ต้นกล้วยสดรองก้นตะกร้า เป็นต้น นอกจากนี้ในกรณีที่มีปัญหารุนแรงจะเพาะบนพื้นซีเมนต์ก็ได้ 
 1.2  ไร  พบทั่วไปจะกัดกินเส้นใยเห็ด  ท้าให้ผลผลิตลดลงและท้าให้เกิดความร้าคาญแก่ผู้เพาะเห็ด
เป็นศัตรูส้าคัญในการเพาะเห็ด  เกิดจากการน้าวัสดุที่ไม่สะอาดมาเพาะ เช่น ฟางข้าวค้างปี  ติดมากับก้อนเชื้อ
เห็ดที่ทิ้งแล้ว การเพาะเห็ดหลาย ๆ รุ่นซ้้าที่เดิม  และไม่รักษาความสะอาดป้องกันก้าจัดโดยเลือกวัสดุที่ใหม่
และสะอาด  ถ้ามีไรระบาดรุนแรงให้หยุดเพาะเห็ดชั่วคราว  ท้าความสะ อาดภาชนะและพ้ืนที่ตลอดจนเผา
ท้าลายเศาวัสดุที่เป็นแหล่งอาศัยให้หมด 
 1.3  วัชพืช  หมายถึง เห็ดที่ไม่ต้องการให้เกิดข้ึนในขณะที่เพาะเห็ดฟาง  พบทั่วไปมี 2 ชนิดคือ เห็ด
หมึกหรือเห็ดขี้ม้าและเห็ดถั่ว  จะพบมากเมื่ออากาศร้อนเกินไป แต่ในบางครั้งพบเห็ดนางรม  นางฟ้าหรือเห็ด
เป๋าฮ้ือเจริญขึ้นมาจากวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดฟางด้วยวัชเห็ด  จะท้าให้ผลผลิตเห็ดฟางลดลง การป้องกัน จะต้อง
เลือกวัสดุเพาะที่สะอาด แห้งและใหม่ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไป 



 1.4  เชื้อรา  จะแย่งน้้าและอาหารจากเส้นใยเห็ดและดอกเห็ด  บางชนิดท้าให้เกิดโรคและอาการ
ผิดปกติแก่ดอกเห็ดผ ลผลิตลดลงอย่างมาก  บางครั้งท้าให้เห็ดฟางไม่สามารถเจริญเติบโตและไม่มีผลผลิตเลย  
นอกจากนี้ยังท้าให้วัสดุเพาะเห็ดหมดอายุเร็วกว่าปกติ ได้แก่ 
 -  ราเม็ดผักกาด  พบมากในช่วงที่อากาศร้อนจัด และวัสดุเพาะไม่สะอาดหรือไม่แห้งสนิทหรือติด
มากับวัสดุที่เปียกฝนในธรรมชาติ ลักษณะเป็นตุ่มหรือเม็ดเล็ก ๆ กระจายทั่วไปบนวัสดุเพาะ 
 -  ราเขียว  จะมีลักษณะเป็นกลุ่มเส้นใยสีเขียวชัดเจน เกิดกับวัสดุเพาะที่มีเชื้อของราเขียว จะเกิด
มากช่วงที่มีความชื้นสูงและอากาศร้อนอบอ้าว  เกิดจากวัสดุเพาะที่มีเชื้อราเขียวเจริญอยู่หรือติดมากับเชื้อเห็ด
ฟาง 
 -  ราขาวฟู  มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาวฟูมาก  พบทั่วไปทั้งด้านข้างและด้านบนของตะกร้า  เกิด
จากวัสดุเพาะที่มีเชื้อราขาวฟูเจริญอยู่หรือติดมากับเชื้อเห็ดฟาง  พบวันแรกหรือวันที่ 2 ของการเก็บผลผลิตท้า
ให้เห็ดฟางเสียหายตุ่มดอกเห็ดฝ่อ 
 -  ราขาวนวล   มีลักษณะเป็นกลุ่มของเส้นใยที่ เจริญปกคลุมดอกเห็ดสีขาวนวล  สาเหตุการเกิด
เหมือนกันกับราเขียว พบทั่วไปท้ังด้านบนและด้านข้างตะกร้า ดอกเห็ดจะผิดปกติหรือฝ่อไม่ได้ผลผลิต 
 

การป้องกันก าจัดเชื้อรา 
 1.  เลือกวัสดุเพาะที่สะอาด และแห้งสนิท 
 2.  เลือกเชื้อเห็ดฟางท่ีดี ไม่มีเชื้อราปน 
 3.  ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม 
2.  ศัตรูอื่น ๆ 
 ได้แก่ สัตว์เลี้ยง(สุนัข) ไก่ หนู แมลงสาบ คางคก กิ้งกือ หอยทาก ศัตรูเหล่านี้  อาจจะท้าลายเห็ดฟาง
ที่เพาะได้ เช่น ขุดคุ้ย กัดกิน และสร้างความร้าคาญ เป็นต้น 
การป้องกัน ควรเพาะในสถานที่ที่มีสิ่งป้องกันมิดชิด รักษาความสะอาดและเฝ้าระวังอยู่เสมอ 
 

การเก็บผลผลิตเห็ดฟางและการตลาด 
 หลังจากเพาะเห็ดฟางตะกร้าได้ประมาณ 8 วัน (ในฤดูร้อน) หรือ 12 วัน (ในฤดูหนาว ) เห็ดฟางจะ
ออกดอกและมีขนาดของดอกพร้อมที่จะเก็บได้แล้วบางส่วน ดอกท่ียังเก็บผลผลิตไม่ได้บางส่วน 
ลักษณะของดอกเห็ดฟางท่ีตาลาดต้องการคือ 
 1.  ดอกกระดุม เป็นดอกเห็ดฟางท่ีมีลักษณะกลมคล้ายกระดุมมีคุณภาพดีที่สุด ราคาสูง  ผู้บริโภคมี
ความนิยมมากที่สุดและตลาดต้องการมากท่ีสุด  ดอกเห็ดฟางชนิดนี้สามารถน้าไปแปรรูปอัดกระป๋องหรือน้าไป
ท้าเห็ดดองได้ดีมาก 
 2.  ดอกรูปไข่ มีลักษณะคล้ายไข่ไก่ มีขนาดโตกว่าดอก กระดุม น้้าหนักเบากว่า คุณภาพรองลงมา
จากดอกกระดุม ราคาปานกลาง ตลาดมีความต้องการสูง 
 3.  ดอกบาน เป็นดอกเห็ดที่แตกออกจากปลอกหุ้มแล้ว  มีอายุมากและน้้าหนักเบา คุณภาพของ
ดอกไม่ดี ราคาจะต่้าลงมาก ตลาดจะไม่ต้องการเห็ดฟางประเภทนี้ 
 

วิธีเก็บเห็ดฟางตะกร้า 
 เมื่อดอกเห็ดฟางได้ขนาดที่จะต้องเก็บแล้ว ควรเก็บตอนเช้ามืดหรือในตอนเช้าจะดีท่ีสุด  วิธีเก็บให้ใช้
หัวแม่มือและนิ้วชี้จับบริเวณโคนดอกเห็ดแล้วค่อย ๆบิดเบา ๆ  ดอกเห็ดจะหลุดออกมา หรือใช้มีดคัทเตอร์ตัด
โคนดอกเห็ดให้ชิดกับวัสดุเพาะมากที่สุด  ใส่ตะกร้าพลาสติกอย่าให้ทับกันมากนัก ในกร ณีท่ีดอกเห็ดมีหลาย
ขนาด ควรแยกขนาดในช่วงนี้จะท้าให้การจัดการข้ันต่อไปรวดเร็วขึ้น 



การเก็บรักษาเห็ดฟางไว้เพื่อการบริโภค 
 ดังได้กล่าวมาแล้วว่าเห็ดฟางเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่เน่าเสียได้ง่าย  ไม่สามารถท่ีจะเก็บดอกเห็ดสดไว้ได้
นานวัน การเก็บดอกเห็ดฟางไว้บริโภค ที่นิยมปฏิบัติและได้ผลดีคือ ให้น้าดอกเห็ดฟางไม่ควรเกิน 1-2 กก. ห่อ
ด้วยกระดาษ (กระดาษหนังสือพิมพ์ ) แล้วใส่ถุงพลาสติกเก็บในช่องแช่ผักในตู้เย็น  จะเก็บได้นาน 1-2 วัน ถ้า
ต้องการเก็บดอกเห็ดฟางจ้านวนมากให้แบ่งเป็นห่อ ๆ ตามน้้าหนักที่ระบุ และปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
 
 

ที่มา : ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ส าเนา  ฤทธิ์นุช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนลียีชัยนาท 

 



 

...การตรวจสุขภาพประจ าปี… 
 

...ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้้าชลประทาน ..  
 

  “อโรคยา ปรมา ลาภา คือ การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”  เป็นความจริงแท้แน่นอนที่สุด 
เพราะถึงแม้เราร่่ารวยเงินทองสักเท่าไร มีบ้านหลังใหญ่โตพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทันสมัย ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 
หรือรับมรดกพันล้าน แต่สุขภาพร่างกายย่่าแย่ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ต้องเข้าออกโรงพยาบาลทุกเดือนเพื่อ
รักษาตัว  รับประทานยาราวกับกินขนม หรือรับประทานยาเป็นอาหารหลัก  อยากจะเดินทางท่องเที่ยวที่ไหน
ก็ไปไม่ได้เพราะไปไม่ไหว เดินไม่ไหว  หรือ อยากจะรับประทานอาหารอะไรก็ไม่ได้ ต้องจ่ากัดทั้งปริมาณและ
ชนิดของอาหาร สรุปว่าความสุขของเราอยู่ที่ไหน เรามีความสุขกับชีวิตแบบนี้จริงหรือไม่ แล้วจะมีชีวิตอยู่เพื่อ
อะไร  เงินทองทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มากมายเก็บไว้ท่าอะไรหรือท่ามาหากินท่างานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อน  ไม่มี
สังคมเพ่ือนฝูง เพื่อน่าเงินที่หามาได้ทั้งหมดนั้นไว้รักษาตัว เท่านั้นหรือ....  จึงเป็นจริงตามค่ากล่าวข้างต้น ความ
ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงตามนั้น .... 
  ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม  การใช้
ชีวิตของคนเปลี่ยนไปทั้งในแง่การใช้แรงงานท้างานมาใช้สมองนั่งโต๊ะท้างาน  การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบท้าให้เกิด
ความเครียด ขาดการออกก้าลังกาย ขาดการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ขาดความสนใจต่อสุขภาพตัวท้าให้
เกิดโรคต่างๆซึ่งเกิดจากการไม่ดูแลตัวเองให้ดี เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง ความดัน
โลหิตสูง โรคมะเร็งซึ่งโรคเหล่านี้สามารถป้องกัน หรือลดอุบัติการณ์ได้โดยการที่เราใส่ใจดูแลตัวเอง เพียงใช้
เวลาวันละประมาณ 1 ชั่วโมงก็สามารถท้าให้สุขภาพดีข้ึน 
  ในความหมายของคนท่ัวไปการตรวจสุขภาพ  คือไปพบแพทย์และตรวจตามโปรแกรมตามท่ี
แพทย์หรือโรงพยาบาลเสนอ ในความเป็นจริงการตรวจสุขภาพตนเองควรจะเริ่มต้นโดยตัวเองส้ารวจสุขภาพ
และลักษณะนิสัยส่วนตัวของตัวเอง ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 
1. ความตระหนักเก่ียวกับความปลอดภัยในการขับข่ีรถ เนื่องจากพบว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นสาเหตุ
การตายอันดับต้นๆ  
2. การใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่  
3. การบริโภคอาหารสุขภาพ  
4. การออกก้าลังกาย  
5. การพักผ่อน  
6. การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย  
7. ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง  
8. ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  

สาระเพื่อชีวิต 

http://www.siamhealth.net/public_html/Health/smoking/index.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/Health/good_health_living/diet/diet_index.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/Health/good_health_living/exercise/index.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/neuro/insomnia/index.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/infectious/HIV/savesex.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/cancer/cancer_prevention.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/endocrine/DM/risk.htm


9. ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดแข็ง  
10. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต  
11. คุณอ้วนไปหรือไม่ ดัชนีมวลกายเป็นเท่าไร  
12. การดูแลช่องปาก  
13. การจัดการเก่ียวกับความเครียด  
 
  การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งส่าคัญท่ีจะบอกให้เราได้รู้ว่าร่างกายของเรานั้นขณะนี้มีสภาพเป็น
อย่างไร คนส่วนมากไม่ค่อยให้ความส่าคัญกับการตรวจสุขภาพมากนักและมีนิสัยที่จะไปพบแพทย์ก็เมื่อยามที่
ตนรู้สึกมีความผิดปกติเกิดข้ึนกับร่างกาย ในบางครั้งการแสดงอาการของโรคก็หนักส่าหรับการเยียวยารักษาไป
แล้ว ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจ่าปีเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะบ่งบอกให้เราได้รับรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของร่างกาย   

 

 

 
ก่อนตรวจสุขภาพ 

  ไม่ควรอดนอน ไม่ควรดื่มสุราหรือกาแฟในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะท้าให้ความดัน
โลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง  

  ควรสวมใส่เสื้อที่สามารถพับแขนข้ึนได้สะดวก ไม่รัดแน่น เพ่ือความสะดวกในการเจาะเลือด  
ถ้าต้องการตรวจภายใน (เฉพาะสุภาพสตรี) ควรสวมใส่กระโปรง และควรตรวจก่อนหรือหลังการมีประจ้าเดือน 
7 วัน  

 ควรนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนตรวจวัดความดันโลหิต  
 
การอดอาหารก่อนตรวจสุขภาพ 

 การตรวจระดับน้้าตาลในเลือด ต้องงดน้้าหรืออาหารก่อนการเจาะเลือด 8 ชม. และตรวจไขมันใน
เลือด (Cholesterol,Triglyceride, HDL, LDL)   ควรงดน้้าหรืออาหาร 12 ชม. หากกระหายน้้ามากให้จิบ
น้้าเปล่าได้เพียงเล็กน้อย หลังจากการเจาะเลือดแล้วสามารถรับประทานน้้าและอาหารได้ทันที จากนั้นเข้ารับ
การตรวจรายการต่อไปได้  

 ควรตรวจสุขภาพในช่วงเช้า เพ่ือไม่ให้ร่างกายอิดโรยเกินไป  
 
 
 
 

ตรวจสขุภาพประจ าปีควรมีการเตรียมตวัก่อนรับการตรวจสขุภาพดงันี  ้

http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/heart_disease/ami/prevention.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/Health/good_health_living/teeth/adult.htm


เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้ว 

 ควรพับแขนเสื้อข้างที่เจาะเลือดบริเวณข้อพับไว้อย่างน้อย 5-10 นาที ไม่คลึงหรือนวดบริเวณท่ี
เจาะเลือดเพราะอาจจะท้าให้เส้นเลือดแตกได้   ในกรณีที่มีรอยช้้าเขียวบริเวณท่ีเจาะเลือดแสดงว่าเส้นเลือด
อาจจะแตก รอยช้้าดังกล่าวจะหายเองภายใน 1-2 สัปดาห์อาจทายาแก้ฟกช้้า เช่น ฮีรูดอยด์ช่วยได้ แต่ไม่ควร
คลึงบริเวณท่ีเส้นเลือดแตก  
 
การเก็บปัสสาวะ 

 ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วค่อยเก็บตัวอย่างปัสสาวะช่วงกลาง และท้ิงปัสสาวะช่วง
สุดท้ายไป  สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจ้าเดือนไม่ควรตรวจ หรือถ้าต้องการตรวจต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ  
 
เอกเซเรย์ปอด 

 ในวันตรวจงดใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่เป็นโลหะ สุภาพสตรีงดใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก ไม่ควร
เอกซเรย์ หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หากสงสัยว่าจะมีการตั้งครรภ์ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเอกซเรย์  
("สาระน่ารู"้ ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส้านักงานกลาง ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2554) 
 

 

การตรวจเลือด 

 Complete blood count ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 

 เป็นการตรวจนับปริมาณเม็ดเลือดแดง รวมทั้งวัดปริมาตรของเม็ดเลือดแดง และรูปร่างของเม็ดเลือด
แดงเพ่ือบ่งชี้ภาวะของโลหิตจาง การตรวจนับเม็ดเลือดขาวเพ่ือดูการติดเชื้อและภูมิต้านทานของร่างกาย  และ
เกร็ดเลือดเพ่ือดูความสามารถในการแข็งตัวของเลือดเพ่ือห้ามเลือดเมื่อเกิดบาดแผล ได้แก่การตรวจ 

 Red Blood cells count เป็นการนับปริมาณเม็ดเลือดแดงรวมที่ร่างกายสร้างขึ้น จะพบว่าต่้า
กว่าปกติเมื่อมีภาวะโลหิตจาง  

 Haemoglobin ฮีโมโกลบิน ท้าหน้าที่จับกับออกซิเจนเพื่อน้าออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย และจะพบว่าต่้ากว่าปกติถ้ามีโลหิตจาง  

 Haematocrit คือการตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงท่ีอยู่ในเลือดจะพบว่าต่้ากว่าปกติถ้ามี
โลหิตจาง  

 เม็ดเลือดขาว ท้าหน้าที่ในการป้องกันการติดเชื้อโรคและสร้างภูมิต้านทานของร่างกาย   โดย
แบ่งเป็นชนิดย่อย ๆ 5 ชนิด ท้าหน้าที่ต่าง ๆ กัน  

 เกร็ดเลือด ท้าหน้าที่ในการแข็งตัวของเลือดและป้องกันการเสียเลือด  

  

การแปลผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 



Blood group หมู่เลือด ในการตรวจหมู่เลือดมีการตรวจแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ 

 หมู่ ABO  
 หมู่ Rh  

 Erythrocyte Sediment Rate (ESR) เป็นอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง ซึ่งจะช่วยบอกถึง
ภาวการณ์อักเสบภายในร่างกาย ทั้งท่ีเกิดจากการติดเชื้อโรค และการมีความผิดปกติของภูมิคุ้มกันร่างกาย 

 Hemoglobin Typing  เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองโรคเลือดธาลัสซีเมีย ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ท้า
ให้เกิดภาวะโลหิตจาง ซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังบุตรได้ และเป็นโรคที่พบในประเทศไทยค่อนข้างมาก ดังนั้นจึง
แนะน้าให้ท้าการตรวจเพื่อเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ เนื่องจากโรคธาลัสซีเมียชนิดที่รุนแรงมาก อาจจะท้าให้ทารก
มีความพิการหรือแท้งตั้งแต่ในครรภ์ได้ 

 โรคเบาหวาน 

 Glucose การตรวจวัดระดับน้้าตาลในเลือด เพ่ือท้าการคัดกรองโรคเบาหวาน และกลุ่มที่เสี่ยงต่อ
การเป็นโรคเบาหวาน รวมทั้งใช้ติดตามผลการรักษาโรคเบาหวานด้วย  

 Hemoglobin A1C  เป็นการตรวจระดับน้้าตาลสะสมในเลือด โดยจะสามารถบอกได้ถึงภาวะ
โดยรวมของน้้าตาลในเลือดย้อนหลังได้ในระดับเดือนที่ผ่านมาเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานที่แม่นย้า
ยิ่งขึ้น และประเมินการควบคุมระดับน้้าตาลของผู้ป่วยเบาหวาน  

 การตรวจภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน  ส้าหรับผู้ป่วยเบาหวานควรท้าการตรวจเพื่อป้องกัน
ภาวะที่เกิดขึ้นจากเบาหวานได้แก่ การตรวจจอประสาทตา การตรวจการท้างานไต การตรวจการ
ไหลเวียนเลือด  

โรคไขมันในเลือดสูง 

 Total cholesterol ระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจ และโรคเส้นเลือดสมอง รวมทั้งความดันโลหิตสูง  

 HDL-cholesterol ไขมันชนิดดี ไขมันชนิดดี HDL ท้าหน้าที่ป้องกัน LDL และ Cholesterol ไป
สะสมที่เส้นเลือดและอวัยวะภายใน สามารถท้าให้เพิ่มขึ้นได้โดยการออกก้าลังกาย หลีกเลี่ยงควัน
บุหรี่ และรับประทานอาหารประเภทปลาทะเลเช่น ปลาแซลมอน ปลาเทราท์  

 LDL-Cholesterol ไขมันชนิดไม่ดี  การติดตามการควบคุมระดับไขมันในเลือดเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบ จะท้าการติดตามผลของระดับ LDL ให้ลดลงในระดับที่
เหมาะสม  

 Triglyceride ไตรกลีเซอไรด์ ไตรกลีเซอไรด์ได้จากการสังเคราะห์ที่ตับและการรับประทานอาหาร
ที่มีไขมัน สาเหตุที่ท้าให้ไตรกลีเซอไรด์สูงได้แก่ การไม่ออกก้าลังกาย น้้าหนักตัวที่เกินมาตรฐาน 
การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป  

 

 



โรคเก๊าท ์

 Uric acid ระดับยูริคในเลือดท่ีสูงกว่ามาตรฐานจะท้าให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคเก๊าท์ โรคนิ่ว
ในไต สาเหตุที่ท้าให้ยูริคสูงขึ้นเกิดจากการบริโภคอาหารที่มีพิวรีนสูง ได้แก สัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ 
ผักบางชนิด เช่น แตงกวา หน่อไม้ฝรั่ง ยอดผัก  เช่น ชะอม กระถิน เป็นต้น  

การท างานไต 

 Blood urea nitrogen BUN  เป็นการวัดระดับปริมาณของเสียในร่างกายที่ตามปกติร่างกายจะ
สามารถขับออกไปได้ หากมีโรคไต จะท้าให้มีการคั่งของสารชนิดนี้ในร่างกาย แต่อาจพบว่ามีค่า
สูงขึ้นเล็กน้อยได้ หากอยู่ในภาวะขาดน้้า รบัประทานโปรตีนมากกว่าปกติ  

 Creatinine  เป็นสารที่บ่งถึงการท้างานของไต ซึ่งถ้าหากมีค่าสูงปกติจะแสดงถึงการท้างานของ
ไตที่แย่ลง  

การท างานของตับ 

 Serum glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT/AST) เอนไซม์ที่พบได้จากเนื้อเยื่อของ
อวัยวะหลายชนิดได้แก่ หัวใจ กล้ามเนื้อ สมอง ตับอ่อน ม้าม และไต ซึ่งจะสูงขึ้นผิดปกติ เมื่อมี
การบาดเจ็บหรือการอักเสบของอวัยวะดังกล่าว  

 Serum glutamic Pyruvic transaminase (SGPT/ALT) ลักษณะเดียวกับ SGOT แต่มี
ความจ้าเพาะเจาะจงกับตับมากกว่า เนื่องจากพบได้ท่ีตับมากกว่าอวัยวะอ่ืน ๆ ดังนั้นจะพบค่า
เอนไซม์นี้สูงขึ้น เมื่อมีการอักเสบของตับ หรือการท้างานของตับมากขึ้นกว่าปกติเช่น การ
รับประทานยาบางชนิด  

 Alkaline Phosphatase เอนไซม์ที่สร้างมาจากตับ กระดูก ล้าไส้ และรก จะพบว่าสูงผิดปกติเม่ือ
มีภาวะตับอักเสบ การบาดเจ็บของกระดูก เป็นต้น  

การตรวจหาไวรัสตับอักเสบ 

 ไวรัสตับอักเสบบี การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ท้าได้โดยการตรวจ Hepatitis B Surface 
Antigen (HbsAg)  และท้าการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โดยการตรวจ Hepatits 
B Surface Antibody (Anti-HBs) ซึ่งถ้าท้าการตรวจแล้วพบว่าเป็นพาหะส้าหรับเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบี ต้องท้าการตรวจเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตับ เพ่ือท้าการรักษาและป้องกัน
ภาวะตับแข็ง หรือตรวจหาความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับต่อไป ส้าหรับผู้ที่ไม่เป็นพาหะของเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี แต่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบี  

 ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบเอจะสามารถติดต่อการจากการปนเปื้อนของเชื้อในอาหารท้า
ให้เกิดภาวะตับอักเสบ ซึ่งสามารถท้าการตรวจหาภูมิคุ้มกันส้าหรับเชื้อไวรัสตับอักเสบเอได้ โดย
กาการตรวจ HAV IgG หากไม่มีภูมิคุ้มกันควรฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ   

 



 ไวรัสตับอักเสบซี การตรวจส้าหรับไวรัสตับอักเสบซี จะเป็นการตรวจว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบซี หรือไม่ โดยการตรวจ Anti HCV ถ้าตรวจพบว่าผลเป็น Positive แสดงว่ามีการติดเชื้อ
หรือเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบซี จ้าเป็นต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตับเพ่ือท้าการรักษา
ต่อไป  

การตรวจหาสารบ่งมะเร็ง Tumor Marker 

 Alpha-fetoprotein (AFP) เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งตับ ซึ่งหากพบว่าสูงกว่าค่า
มาตรฐานจะต้องท้าการตรวจโดยละเอียดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตับเพ่ือยืนยันว่าเป็นมะเร็ง
ตับ แต่อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจ AFP อาจสูงขึ้นกว่าปกติได้เล็กน้อยในผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรัง  

 Carcinoembrionic Antigen (CEA) เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งล้าไส้ อาจพบว่าสูงขึ้นได้
ในผู้ป่วยมะเร็งปอด ตับ ตับอ่อน และสามารถพบได้ในผู้ที่สูบบุหรี่จัดมาเป็นเวลานาน ภาวะตับ
แข็ง หากพบว่าสูงกว่าค่ามาตรฐานต้องท้าการตรวจโดยละเอียดเช่นการส่องกล้องตรวจล้าไส้ 
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

 Prostate Specific Antigen (PSA) เป็นการตรวจคัดกรองส้าหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก อาจจะ
พบว่าสูงกว่าปกติได้ในผู้ป่วยที่มีต่อมลูกหมากโต ควรจะท้าการตรวจ PSA ในผู้ชายที่มีอายุ
มากกว่า 50 ปีและควรท้าการตรวจเป็นประจ้าทุกปี  

 CA125 เป็นการตรวจคัดกรองส้าหรับมะเร็งรังไข่ และสามารถพบว่าสูงขึ้นได้ในผู้ป่วยที่มีถุงน้้าที่
รังไข่ ก้อนเนื้อที่รังไข่ หรือมีการอักเสบในอุ้งเชิงกราน ซึ่งหากพบว่ามีค่าสูงกว่ามาตรฐานควรพบ
สูตินรีแพทย์เพ่ือท้าการตรวจเพิ่มเติมเช่น การตรวจอัลตราซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง หรือการส่อง
กล้องเพ่ือตรวจภายในช่องท้อง  

 Ca15-3 เป็นการตรวจคัดกรองส้าหรับมะเร็งเต้านม อย่างไรก็ตามการตรวจมะเร็งที่ได้ผลดีและ
เป็นที่น่าเชื่อถือมากกว่าคือการตรวจ เอ๊กซเรย์และอัลตราซาวน์เต้านม (Mammogram)  

 CA19-9 เป็นการตรวจคัดกรองส้าหรับมะเร็งตับอ่อนและทางเดินอาหาร หากพบว่าสูงกว่า
มาตรฐานควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารเพ่ือท้าการตรวจเพิ่มเติม   

 การตรวจปัสสาวะ  การตรวจปัสสาวะเป็นการตรวจเพื่อดูการท้างานของไต และระบบทางเดิน
ปัสสาวะ โดยก่อนตรวจควรท้าความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศให้สะอาด และการเก็บปัสสาวะ
ต้องเก็บปัสสาวะส่วนกลาง โดยทิ้งส่วนต้นและส่วนท้ายออกเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนและสามารถ
แปลผลได้อย่างถูกต้อง ในการตรวจปัสสาวะจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสี ความใส ความเป็นกรดด่าง 
และการตรวจหาสารต่าง ๆ ที่จะปนมาในปัสสาวะได้แก่  
- โปรตีน ถ้าพบว่ามีโปรตีนปนมาในปัสสาวะต้องท้าการตรวจการท้างานไตโดยละเอียดเนื่องจาก
อาจมีความผิดปกติของการท้างานไต 
- น้้าตาล หากพบว่ามีน้้าตาลปนมาในปัสสาวะอาจบ่งถึงภาวะเบาหวานควรตรวจเพิ่มเติมเพ่ือ
วินิจฉัยภาวะเบาหวาน 
- เลือด หากพบว่ามีเลือดปน อาจเกิดจากนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ ความผิดปกติของ
กระเพาะปัสสาวะเช่นมีเนื้องอกหรือมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ  จึงต้องท้าการตรวจ
เพ่ิมเติมเพ่ือหาสาเหตุ  

 



 การตรวจอุจจาระ หลาย ๆ ท่านอาจจะเข้าใจว่าการตรวจอุจจาระไม่ส้าคัญ เพียงเข้าใจว่าท้าการ
ตรวจเพื่อหาพยาธิ หรือโรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร แต่อันที่จริงแล้วการตรวจหาเลือดที่ปนใน
อุจจาระ Stool Occult Blood มีความส้าคัญในการคัดกรองการเกิดมะเร็งล้าไส้ โดยมีหลักฐาน
การวิจัยที่ยืนยันว่าการตรวจอุจจาระช่วยในการวินิจฉัยมะเร็งล้าไส้ได้ตั้งแต่ระยะแรก  และหาก
พบว่ามีเลือดปนในอุจจาระต้องท้าการตรวจเพิ่มเติมโดยการส่องกล้องเพ่ือตรวจทางเดินอาหาร
โดยละเอียด  

  จะเห็นได้ว่าการป้องกันโรคอีกวิธีหนึ่งก็คือ การตรวจสุขภาพประจ่าปีนั่นเอง บางคน
มักจะเข้าใจว่าเมื่อสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมักจะมีสุขภาพแข็งแรง บางทีอดหลับอดนอน หลาย ๆ วันก็
ยังปกติดี ไม่เห็นเป็นอะไรเลย  แต่พออายุเริ่มมากขึ้น ร่างกายเสื่อมลงตามอายุ จะพบว่าตัวเองเริ่ม
เจ็บป่วยบ่อย ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ นั่นเป็นสัญญาณบอกเราว่าคงมีอะไรผิดปกติกับร่างกายเราแล้ว ดังนั้น
การตรวจสุขภาพเป็นประจ่าทุกปี น่าจะช่วยท่าให้เราป้องกันโรคร้ายแรงที่จะเกิดข้ึนกับตัวเราได้... 
  
 
 
 
  การส่งเสริมสุขภาพทั่วไป ได้แก่ การออกก้าลังกายสม่้าเสมอ รับประทานอาหารให้  
ถูกสุขลักษณะ  พักผ่อนให้เพียงพอ  
  การตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ตอนที่โรคยังเป็นไม่มากนัก  
  คนที่ป่วยเป็นโรคแล้วหรือมีความพิการเกิดขึ้นแล้ว เราก็ยังจะต้องป้องกันต่อไปเพื่อไม่ 
ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ส้าหรับการตรวจร่างกายประจ้าปี 
 

  ดังนั้น เรามาเริ่มต้นกันที่ระดับแรกก่อน ตามด้วยการตรวจสุขภาพประจ่าปีอย่างสม่่าเสมอ
ทุก ๆ ปี    เพ่ือไม่ให้เราข้ามขั้นไประดับที่ 3  “ กันไว้ดีกว่าแก้ เพราะถ้าแย่แล้วจะแก้ไม่ทัน”    .......  

 

 

...สวัสดี... 

การป้องกันโรค ที่ควรปฏิบัติตาม มี 3  ระดับ 



 

 

ปุ๋ยในทางการเกษตรคืออะไร 
 

ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้้าชลประทาน 
 

 ถาม    ปุ๋ยในทางการเกษตรคืออะไร 
 
 ตอบ   ปุ๋ย หมายถึง  สารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือผลิตขึ้นส้าหรับใช้
เป็นธาตุอาหารแก่พืช ไม่ว่าวิธีใด หรือท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพ่ือบ้ารุงความเติบโตของพืช  
 
 ชนิดของปุ๋ย อาจจะแบ่งได้เป็น 3  ชนิด  คือ ปุ๋ยแร่ธาตุ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท่านถาม - เราตอบ 

   ปุ๋ยแร่ธาตุ  หมายถึง ปุ๋ยที่เป็นสารอนินทรีย์แบ่งได้เป็นสองพวกใหญ่ ๆ              
คือ ปุ๋ยแร่ธาตุธรรมชาติและปุ๋ยแร่ธาตุสังเคราะห์      
  ปุ๋ยแร่ธาตุธรรมชาติ  หมายถึง ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบเป็นสารอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ เช่น หินฟอสเฟตบด      
  ส่วนปุ๋ยแร่ธาตุสังเคราะห์   หมายถึง ปุ๋ยอนินทรีย์ที่มนุษย์ท้าข้ึนจากวิธีทางเคมี  
เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  เป็นต้น  เนื่องจากปุ๋ยแร่ธาตุสังเคราะห์ได้มาจากการผลิตโดยวิธีทางเคมี จึง
ถูกจัดว่าเป็นปุ๋ยเคมี ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปุ๋ยแร่ธาตุอาจเป็นปุ๋ยแร่ธาตุที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมี  หรือแร่ธาตุ
ธรรมชาติก็ได้ 
 

   ปุ๋ยอินทรีย์  หมายถึง ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบเป็นสารอินทรีย์ แบ่งได้ 2 พวกใหญ่ๆ 
ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ  และปุ๋ยอินทรีย์สังเคราะห์   
  ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ  หมายถึง ปุ๋ยที่มีสารประกอบเป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต  
ที่รู้จักกันดี มี 3  ชนิด คือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด  นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง ซากพืช  ซากสัตว์  
และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือน  ซึ่งหากน้ามาใช้เป็นปุ๋ยก็ถูกจัดว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์และ
มีสารอินทรีย์เป็นส่วนประกอบในปริมาณที่สูง  
  ส่วนปุ๋ยอินทรีย์สังเคราะห์  หมายถึง ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบเป็นสารอินทรีย์ ซึ่งได้มาจาก
การสังเคราะห์โดยวิธีเคมี  คือ ปุ๋ยยูเรีย ซึ่งถูกจัดเป็นปุ๋ยเคมีชนิดหนึ่ง 
 

   ปุ๋ยชีวภาพ  (Biofertilizer) หมายถึง วัสดุที่มีจุลินทรีย์เป็นตัวออกฤทธิ์ในการท้าให้
พืชได้รับธาตุอาหารมากข้ึน ปุ๋ยชีวภาพที่แนะน้าให้ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่  ปุ๋ยที่มีเชื้อแบคทีเรียบางชนิด  เชื้อ
ราบางชนิด และสาหร่ายน้้าเงินแกมเขียว  เชื้อไรโซเบียม เป็นต้น 
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 กรมชลประทาน สามเสน         เขตดุสิต กทม. 10300 
 โทร. (02) 241-0741-9   ต่อ 2395    Fax: (02) 241-4794 
 E-MAIL Address:  cropwater @ yahoo.com.sg 
  

พมิพ์ส าเนาโดย ฝ่ายการพมิพ์   
ส านักเลขานุการกรม กรมชลประทาน 

 
 
 
 


