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บทบรรณาธิการ 

 

วารสารขาวเกษตรชลประทานฉบับท่ี 86 ปท่ี 23 ท่ีเปนฉบับแรกของป 2562 คณะผูจัดทําไดสรรหา
ความรูท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของกรมชลประทานในดานการเกษตร และนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณมาใหทานผูอานไดสรางความเขาใจเพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงาน เรียกวาไดท้ังความรูและไดท้ัง
งานไปในคราวเดียวกัน ไมวาจะเปนเรื่องเก่ียวกับศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
การทําเกษตรแบบประณีต หรือแมแตบทความทางวิชาการของสวนการใชน้ําชลประทานท่ีนํามาเผยแพรสู
สายตาบุคลากรภายในกรมฯ และบุคคลภายนอก ในหัวขอเรื่อง ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา
ชลประทานในแปลงนาจากพฤติกรรมการใชปุย รวมไปถึงเกร็ดความรูและสาระในการใชชีวิตเราก็สรรหามา
ฝากทานผูอานครบครัน 

เนื้อหาสาระท้ังหมดในวารสารขาวเกษตรชลประทานฉบับนี้ กองบรรณาธิการวารสารขาวเกษตร

ชลประทานหวังวาผูอานจะไดรับสาระและประโยชนอยางเต็มท่ี แลวพบกันใหมในฉบับหนาครับ 

 

 

กองบรรณาธิการ 

  วารสารขาวเกษตรชลประทาน 
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...เกษตรประณีต… 
 

                   ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 

 

 
 

การทําการเกษตรประณีต (1 ไรแกจน) คือ การใชประโยชนจากทรัพยากรในพ้ืนท่ี 1 ไรใหเกิดความคุม

คาสูงสุดโดยผูจัดทําจะตองยึดหลักในเรื่องการออมน้ํา ออมดิน ออมตนไม ออมสัตว ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะชวยให

การทํา 1 ไรแกจนมีความยั่งยืนและเกิดการเชื่อมโยงเปนระบบนิเวศนท่ีเ ก้ือกูลตอกัน ประกอบดวย

ปจจัยพ้ืนฐานดังนี้ 

 น้ํา เปนปจจัยสําคัญในการปลูกพืช เกษตรกรตองมีน้ําใชใหเพียงพอกับความตองการตลอดชวงการ

เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 

 ดิน เปนปจจัยหลักท่ีจะชวยใหพืชเจริญเติบโตไดดี เพราะดินเปนแหลงของธาตุอาหารและอินทรียวัตถุ

มีจุลินทรียท่ีเปนประโยชน ถาดินดี มีชีวิต พืชก็จะเติบโตไดอยางสมบูรณโดยจะตองมีจิตสํานึกในการใชดิน

อยางอนุรักษและฟนฟูดินดวยอินทรียวัตถุ ท้ังปุยคอก ปุยชีวภาพ และปุยพืชสด มีการปลูกพืชคลุมดินและไมใช

ปุยเคมีทําลายดิน 

 ตนไม นอกเหนือจากจะใหผลผลิตไวบริโภคแลว ยังมีสวนในการเปนพืชพ่ีเลี้ยงใหรมเงาชวยดูดซับน้ํา

เพ่ือรักษาความชุมชื้นในดิน และสรางอินทรียวัตถุแกดิน ใบรวงหลนกลายเปนปุยพืช ซ่ึงการปลูกพืชจะปลูกท้ัง

ขาว พืชกินราก กินหัว ผัก ไมเลื้อย ไมเศรษฐกิจ ไมผล ไมสมุนไพร ไมพุม ไมยืนตน ไมใชสอย ไมประดับไวไล

แมลง เพ่ือเปนอาหารและใชสอย 

 สัตว เปนท้ังอาหาร และแรงงาน มูลของสัตวนํามาใชฟนฟูบํารุงดิน และสัตวท่ีเลี้ยงไวสามารถนําไป

จําหนายเพ่ือเปนแหลงรายไดของเกษตรกร 

 

 

 

บทความ 
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รูปแบบการทําเกษตรประณีต 

 หลักสําคัญในการทําการเกษตร คือ การออกแบบแบงพ้ืนท่ีโดยในพ้ืนท่ีเกษตรกรตนแบบจะมีการปลูก

ผักไวกินเองเม่ือเหลือจึงจําหนาย การปลูกผักแตละชนิดจะมีการแบงตามฤดูกาล มีการเลี้ยงสัตวไวเพ่ือบริโภค

และจําหนาย เชน ไกเนื้อ ไกไข หมู วัว ควาย ปลา กบ ฯลฯ ก็จะเปนเงินออมท่ีมากกวาการขายผักเพียงอยาง

เดียว นอกจากนี้ ระยะยาว ยังมีไมยืนตน ไมผล และไมเศรษฐกิจ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 การจัดการพ้ืนท่ีมีการเลือกพ้ืนท่ีท่ีน้ําพอตอความตองการปลูกพืชตามแตเจาของตองการโดยปลูกท่ี

ระดับยอดตางกัน เกิดการใชน้ําอยางคุมคา 

 การบํารุงดิน เกิดความรูการใชปุยและน้ําหมักท่ีมาจากธรรมชาติ ปลูกพืชบํารุงดิน เชนพืชตระกูลถ่ัว 

สาบเสือ ฯลฯ ปลูกไมยืนตนเพ่ือชวยสรางอินทรียวัตถุใหพ้ืนท่ี 

 การเลี้ยงปลาน้ําจืดประเภทกินพืชโตเร็ว เชน ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน หรือปลากินพืชและสัตว 

เชน ปลาดุก การขยายพันธุปลา ปู กุง หอย กบ ความรูในการเลี้ยงไก หมู วัว ควาย และนํามูลสัตวมาบํารุง

ตนไม 

 การไลแมลง ความรูในการสรางความหลากหลายของระบบนิเวศของพืช เพ่ือใหเกิดการควบคุมกันเอง

ตามธรรมชาติ พบวา สัตวและพืชพ้ืนเมืองจะทนทานตอโรคและแมลงไดดี การนําสมุนไพรมาทําการไลแมลง 

เชน ใบสะเดา ใบตะไครหอม ขาแก ใบยูคาลิปตัส เปนตน 

 การปลูกพืช ความรูในการอยูรวมกันของพืชในเรือนยอด พืชท่ีอยูในดิน เชน หัวมัน ขา ขิง พืชเรือน

ยอดสูงกวาเล็กนอย เชน ตะไคร แมงลัก โหระพา ฯลฯ พืชเรือนยอดสูงข้ึน เชน กลวย นอยหนา มะมวง ฯลฯ 

และระดับเรือนยอดสูงเสียดฟา เชน มะพราว หมาก ยางนา ฯลฯ หรือพืชท่ีเปนพ่ีเลี้ยงกัน เชน ผักหวานกับ

ตะขบ รวมท้ังนําพืชท่ีทนแลง เชน สะเดา ข้ีเหล็ก กระสัง มาปลูกในพ้ืนท่ีแลง และนําพืชทนน้ําทวมขัง เชน 

กระเจียว ผักกะหล่ํามาปลูกเพ่ือใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

 การจัดการน้ํา ความรูในการเก็บกักน้ําใหเพียงพอจากการขุดสระ เจาะบอบาดาล สูบน้ําจากหนอง 

คลอง บึง รวมท้ังมีการใชน้ําในแตละระบบอยางเชน น้ําหยด และละอองฝอย 
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 ความรูในการจัดการ 1 ไรแกจนคือ ตองทํากิจกรรมการเกษตรหลายอยางในพ้ืนท่ี 1 ไร ไมทําเชิงเดี่ยว 

มีการพ่ึงตนเอง ทําปุยใชเอง ไมใชปุยเคมี ไลแมลงดวยวิธีธรรมชาติ เก็บเมล็ดพันธุไวเพาะปลูกดวยตนเอง โดย

ผสมผสานความรูในการเกษตรและการเลี้ยงสัตว มีการออกแบบผังการทํากิจกรรมแตละชนิดใหสอดคลองกัน 

และมีการเก้ือกูลกันในระบบนิเวศ ลดรายจาย สามารถสรางปจจัยในการดํารงชีวิตในพ้ืนท่ีของตนเองใหได เพ่ือ

ลดการพ่ึงพาปจจัยภายนอกและลดตนทุนการผลิต 

 

เกษตรประณีต 1 ตารางเมตร 

 การทําเกษตรประณีต 1 ตารางเมตร ดวยพ้ืนท่ีกวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ขุดดินทําแปลงผักผสมกับ

แกลบและปุยชีวภาพ รดน้ําพรวนดินและปลูกผักลงไปจนเต็มแปลงผัก 1 ตารางเมตรโดยรอบสวนตรง

กลางแปลงปลูกหนอกลวย 1 ตนลงไปเปนพืชพ่ีเลี้ยง มุมท้ังสี่ของพ้ืนท่ีปลูกตนไมท่ีสามารถนําไปสรางบานได 

โดยมุมท่ีหนึ่งปลูกไมสรางบานท่ีมีใบและดอกใหกิน เชน ตนข้ีเหล็ก ตนแคปา ตนยอปา ตนสะเดา ตนอีหล่ํา มุม

ท่ีสองปลูกไมสรางบานท่ีกินผลไม เชน กระทอน ขนุน ตนคอ ตนหวา มุมท่ีสามปลูกไมสรางบานท่ีมี

ก่ิงกานสาขาไวทําของใช ทําของชํารวย และทําเฟอรนิเจอร เชน ตนเต็ง ตนรัง ตนมะคาโมง ตนมะคาแต และ

ตนประดู มุมท่ีปลูกไมสรางบานท่ีใหน้ํามันเพ่ือใหอนาคต เชน ตนยาง ตนสะแบง ตนกุง ตนชาด เปนตน ควรทํา

แปลงเกษตรประณีต 1 ไรไวริมแมน้ําหรือริมสระน้ํา ถาไมมีสระหรือบอน้ํา ควรทําหลังบานหรือหลังหองน้ําเม่ือ

สมาชิกอาบน้ํา ซักผา น้ําเหลานี้จะถูกปลอยใหไหลลงแปลงผักเพ่ือจะไดน้ํารดหนอกลวยและกลาไมสรางบาน

ท้ังสี่ตนไปพรอมกัน เม่ือกลวยโตเต็มท่ีจะยายกลวยไปทําแปลงใหม ถาไมสรางบานเบียดกันมากก็ลอมไปปลูกท่ี

อ่ืน ถาปลูก 1 ตารางเมตรไมพอสามารถขยายพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมเปน 10 ตารางเมตรหรือ 100 ตารางเมตร 

 

ท่ีมา : ศูนยเครือขายปราชญชาวบานและพหุภาคีภาคอีสาน 

หนังสือองคความรูและภูมิปญญาของปราชญชาวบาน กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรม

ยั่งยืน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําชลประทานในแปลงนา 

จากพฤติกรรมการใชปุย  
The effect of fertilizer application in the rice field  

with Irrigation water quality changing  
สุขลัคน  นาเนกรังสรรค 

สถาพร  นาคคนึง 
 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาผลกระทบของการใชปุยเคมีท่ีมีอัตราแตกตางกันในนาขาวตอการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําโดยใชแปลงนาภายในสถานีทดลองการใชน้ําชลประทานท่ี 9 (ทามวง) อําเภอ
ทามวง จังหวัดกาญจนบุรี เปนแปลงนาทดลอง ใชขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 ใสปุยเคมีในแปลงนาทดลอง 
2 ครั้ง ตามระยะการเจริญเติบโตของขาว คือ ครั้งท่ี 1 ใสระยะขาวแตกกอ และครั้งท่ี 2 ใสระยะขาว
ตั้งทอง การทดลองนี้มีการใชปุยเคมีท้ังหมด 6 อัตรา ไดแก 0, 50, 100, 150, 175 และ 200 
เปอรเซ็นต ของอัตราปกติ ซ่ึงเรียกวา กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 2 กรรมวิธีท่ี 3 กรรมวิธีท่ี 4 กรรมวิธี 
ท่ี 5 และกรรมวิธีท่ี 6 ตามลําดับ สวนระยะเวลาปฏิบัติงานในชวงข้ันตอนของการปลูกขาวและการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําเริ่มตั้งแต มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เก็บตัวอยางน้ํา 5 ระยะ ไดแก  
กอนการใสปุยครั้งท่ี 1 หลังการใสปุยครั้งท่ี 1 กอนการใสปุยครั้งท่ี 2 หลังการใสปุยครั้งท่ี 2 และ 
กอนการเก็บเก่ียว ผลการวิจัยพบวา 1) คุณภาพน้ําในชวงกอนการใสปุยครั้งท่ี 1 หลังการใสปุย 
ครั้งท่ี 1 กอนการใสปุยครั้งท่ี 2 หลังการใสปุยครั้งท่ี 2 และกอนการเก็บเก่ียว มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ํา ยกเวน ปริมาณสารแขวนลอยและปริมาณโพแทสเซียมท่ีมีคามากกวาเกณฑ
มาตรฐาน 2) ชวงเวลาเก็บตัวอยางน้ําท่ีมีคาของดัชนีคุณภาพน้ําสูงท่ีสุด ไดแก หลังการใสปุยครั้งท่ี 1 
จํานวน 13 ดัชนี หลังการใสปุยครั้งท่ี 2 จํานวน 7 ดัชนี กอนการใสปุยครั้งท่ี 1 จํานวน 4 ดัชนี  
กอนการเก็บเก่ียว จํานวน 2 ดัชนี และกอนการใสปุยครั้งท่ี 2 จํานวน 1 ดัชนี ควรมีการเฝาระวัง
คุณภาพน้ําในชวงหลังการใสปุยครั้งท่ี 1 เพราะมีจํานวนของดัชนีคุณภาพน้ําท่ีมีคาสูงท่ีสุดมากกวา
ชวงเวลาอ่ืนและเปนการใชปุยในปริมาณมากกวาการใสปุยครั้งท่ี 2 ซ่ึงปุยยูเรียละลายน้ําไดดีจึงไปเพ่ิม
ปริมาณของอิออนท่ีละลายในน้ําทําใหมีคาความนําไฟฟา ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายในน้ํา และ
ปริมาณธาตุอาหารตาง ๆ ท่ีอยูในน้ําสูงข้ึน 3) การวิเคราะหกลุมกรรมวิธีโดยใชขอมูลคุณภาพน้ําของ
แตละชวงท่ีเก็บตัวอยางน้ํามีกรรมวิธีท่ีไมสามารถจัดกลุมรวมกับกรรมวิธีอ่ืน ไดแก กรรมวิธีท่ี 6  
มีคุณภาพน้ําแตกตางจากกรรมวิธีอ่ืนในชวงกอนการใสปุยครั้งท่ี 1 และหลังการใสปุยครั้งท่ี 1 กรรมวิธี
ท่ี 1 คุณภาพน้ําแตกตางจากกรรมวิธีอ่ืนในชวงกอนการใสปุยครั้งท่ี 2 และหลังการใสปุยครั้งท่ี 2 และ
กรรมวิธีท่ี 4 มีคุณภาพน้ําแตกตางจากกรรมวธิีอ่ืนในชวงกอนการเก็บเก่ียว 4) กรรมวิธีท่ี 4 มีความสูง
ของขาวกอนการเก็บเก่ียว ความยาวรวง จํานวนระแงตอรวง จํานวนเมล็ดดีตอรวง และผลผลิตขาว

วชิาการ 
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มากกวากรรมวิธีอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 สอดคลองกับการจัดกลุม
กรรมวิธีกอนการเก็บเก่ียวดวยขอมูลคุณภาพน้ําซ่ึงมีเพียงกรรมวิธีท่ี 4 ท่ีไมสามารถจัดอยูในกลุม
เดียวกับกรรมวิธีอ่ืนไดแสดงวากรรมวิธีท่ี 4 มีคุณภาพน้ําแตกตางจากกรรมวิธีอ่ืน แตคุณภาพน้ําของ
กรรมวิธีท่ี 4 ในชวงกอนการเก็บเก่ียวไมมีดัชนีคุณภาพน้ําท่ีมีคามากกวากรรมวิธีอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นควรเลือกใชอัตราการใสปุย 150 เปอรเซ็นตของอัตราปกติ เพ่ือ
ประหยัดรายจายของปุยเคมีและคุณภาพน้ําของกรรมวิธีท่ี 4 ไมมีคามากกวากรรมวิธีอ่ืน แมจะมีการ
ใชอัตราการใสปุยมากกวาบางกรรมวิธี และกรรมวิธีท่ี 4 ใหผลผลิต 942 กิโลกรัมตอไร โดยท่ัวไปพันธุ
ขาวสุพรรณบรุ ี1 ควรมีผลผลิต 806 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงกรรมวิธีท่ี 4 ใหผลผลิตสูงกวาผลผลิตท่ัวไปของ
ขาวพันธุนี้ ดังนั้นควรมีการแนะนํากับเกษตรกรใหใชปุยอัตราสูงสุดเปน 150 เปอรเซ็นตของอัตรา
ปกติ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของขาว 

สรุปผลการวิจัยไดวา  1) คุณภาพน้ําในชวงกอนการใสปุยครั้งท่ี 1 หลังการใสปุยครั้งท่ี 1 
กอนการใสปุยครั้งท่ี 2 หลังการใสปุยครั้งท่ี 2 และกอนการเก็บเก่ียว มีความอุดมสมบูรณสูงและ
เหมาะสมกับการนําไปใชในการชลประทาน  จัดอยูในประเภทน้ําชลประทานชนิด C1S1 – C2S1 คือ 
เปนน้ําท่ีมีความนําไฟฟาไมเกิน 750 ไมโครโมสตอเซนติเมตร และมีคา SAR ไมเกิน 10 สามารถใชกับ
ดินและพืชเกือบทุกชนิด จัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 – 4 เปนแหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจาก
กิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อ
โรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และสามารถเปนประโยชน 
เพ่ือการอนุรักษสัตวน้ํา การประมง การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา การเกษตร และการอุตสาหกรรม 
คุณภาพน้ํา และ 2) ควรเลือกใชอัตราการใสปุย 150 เปอรเซ็นตของอัตราปกติ เพ่ือประหยัดรายจาย
ของปุยเคมีและมีผลผลิตสูงกวาผลผลิตท่ัวไปของขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 รวมท้ังมีคุณภาพน้ําท่ีมีดัชนี
คุณภาพน้ําไมมากกวาการใชอัตราการใสปุยอ่ืน ๆ 

 
1. คํานํา 

การปลูกขาวของเกษตรกรสวนใหญในเขตชลประทานนิยมใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว 
เพราะขาวมีการตอบสนองตอการใชปุยเคมีอยางเห็นไดชัดโดยตนขาวเจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิต
สูง การใชปุยเคมีในการปลูกขาวเปนท่ีนิยมแมวาจะมีราคาสูงกวาปุยชนิดอ่ืนเนื่องจากปุยเคมีหาซ้ือ 
ไดงาย สะดวกในการใช และมีธาตุอาหารหลักท่ีละลายออกมาอยูในรูปท่ีตนขาวจะนําไปใชประโยชน
ไดทันที ดังนั้นปุยเคมีจึงเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญและเปนตนทุนหลักในการปลูกขาว จากขอมูลการ
นําเขาปุยเคมีของประเทศไทย พบวา ป พ.ศ. 2560 มีปริมาณการนําเขาปุยเคมี 5,821,559 ตัน  
คิดเปนมูลคา 57,803 ลานบาท ซ่ึงมากกวาป พ.ศ. 2559 ถึง 14.7 เปอรเซ็นต และจากสถิติการ
นําเขาปุยเคมีของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2558 – 2560 พบวา ปริมาณและมูลคาการนําเขา
ปุยเคมีมีแนวโนมสูงข้ึนทุกป โดยปุยยูเรีย (46–0–0) และปุยแอมโมเนียมฟอสเฟต (16–20–0)  
ซ่ึงนิยมใชกันมากในการปลูกขาว ในป พ.ศ. 2560 มีปริมาณการนําเขา 2,466,887 และ 413,819 ตัน 
ตามลําดับ คิดเปนมูลคา 20,467 และ 3,939 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงมากกวาป พ.ศ. 2559 ถึง 16.1 
และ 16.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) 

เกษตรกรจะใชปุยเคมีในปริมาณมากโดยเฉพาะในชวงท่ีขาวเจริญเจริญเติบโตทางลําตนและ
ชวงการสืบพันธุ คือ ระยะขาวแตกกอและระยะขาวตั้งทอง เพ่ือเปนการเรงการเจริญเติบโตและเพ่ิม
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ผลผลิต แตการท่ีขาวจะเจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตสูงนั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก 
สภาพภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณของดิน และปริมาณน้ํา เปนตน ซ่ึงการใชปุยเคมีในปริมาณมาก
และใชอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานทําใหสภาพดินเสื่อมโทรมเร็วข้ึนและสงผลตอความสมดุลของ
ระบบนิเวศในดินอีกท้ังเม่ือทําการระบายน้ําออกจากแปลงนาก็จะมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําในคลอง
ชลประทานท่ีอยูใกลเคียง การใชปุยเคมีในปริมาณมากเกินกวาการท่ีตนขาวจะดูดซับธาตุอาหารท่ีอยู
ในปุยเคมีไปใชประโยชนอาจทําใหมีปริมาณธาตุอาหารไหลลงสูแหลงน้ําได ทําใหเกิดการเพ่ิมปริมาณ
ธาตุอาหารในแหลงน้ําสงผลใหคุณภาพน้ําในแหลงน้ําเปลี่ยนแปลงไปดวย การปลูกขาวมีการใสปุย  
2 ชวง คือ ชวงระยะขาวแตกกอและระยะขาวตั้งทอง รวมท้ังตองมีการขังน้ําในแปลงนาประมาณ  
5 – 15 เซนติเมตร และระบายน้ําออกจากแปลงนาครั้งเดียวกอนท่ีจะเก็บเก่ียวประมาณ 30 วัน  
ดังนั้นน้ําท่ีขังในแปลงนาหลังจากใสปุยแลวจึงมีสารอาหารซ่ึงละลายออกมาจากปุย ถามีปริมาณ
สารอาหารท่ีอยูในน้ําท่ีขังในแปลงนามากในชวงท่ีระบายน้ําออกจากแปลงนากอนท่ีจะเก็บเก่ียวหรือ
ในชวงฤดูฝนท่ีมีน้ําลนจากแปลงนาจะเปนการเพ่ิมปริมาณสารอาหารในแหลงน้ํา กอใหเกิดการ
แพรกระจายของวัชพืชทําใหมีสาหรายและพืชน้ําเพ่ิมจํานวนอยางรวดเร็วจนเกิดสภาพยูโทรฟเคชั่น 
(Eutrophication) เม่ือสาหรายและพืชน้ําตายจะกลายเปนอาหารของจุลินทรียในน้ําทําใหมีปริมาณ 
จุลินทรียเพ่ิมข้ึนจึงมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําลดลงกอใหเกิดการเนาเหม็นของทางน้ํา
ชลประทานสงผลกระทบตอระบบนิเวศในแหลงน้ําและลดคุณคาของการใชประโยชนจากทางน้ํา
ชลประทานดวย ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมซ่ึงตองอาศัยแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ํา
ชลประทานในการเกษตรกรรม ถาแหลงน้ําที่นํามาใชมีการปนเปอนของมลสารที่กอใหเกิดมลพิษ
ทางน้ําจะทําใหคุณภาพของน้ําเปลี่ยนแปลงไปจนไมเหมาะสมตอการนําไปใชประโยชนซึ่งจะสงผล
กระทบตอการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศรวมท้ังสภาพแวดลอมและสุขภาพของประชาชน 

จากขอมูลดังกลาวขางตนจึงดําเนินการวิจัยเพ่ือเปนการศึกษาผลกระทบของการใชปุยเคมีท่ีมี
อัตราแตกตางกันในนาขาวตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําโดยใชแปลงนาภายในสถานีทดลองการใช
น้ําชลประทานท่ี 9 (ทามวง) อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี เปนแปลงนาทดลอง ซ่ึงเปนการเฝา
ระวังคุณภาพน้ําในคลองชลประทานตามแผนยุทธศาสตร 4 ป ตั้งแต พ.ศ. 2560 – 2564 ของกรม
ชลประทาน ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
ตามวัตถุประสงคการใชน้ํา เปาประสงค SG2 : การบริหารจัดการน้ําโดยใหทุกภาคสวนไดรับน้ําท่ีมี
คุณภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรมตามปริมาณน้ําตนทุนท่ีมีในแตละป (อุปโภค บริโภค เกษตร 
อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ) ตัวชี้วัด K8 : รอยละของอางเก็บน้ําและทางน้ําชลประทานท่ีมี
คุณภาพน้ําไดเกณฑมาตรฐานกลางของกรมชลประทาน กลยุทธท่ี 2.3 ควบคุมคุณภาพน้ําของลุมน้ํา
ในแหลงน้ําชลประทานและรักษาระบบนิเวศ 

 
2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
   2.1 การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองเปนแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomize Complete Block 
Design: RCBD) โดยปลูกขาวในแปลงนาทดลองและมีอัตราการใชปุย 6 กรรมวิธี (Treatments) 
จํานวน 3 ซํ้า (Replications) รวม 18 หนวยทดลอง แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยดังรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
2.2 ข้ันตอนการดําเนินการ 

3.2.1 เก็บตัวอยางดินในแปลงนาทดลองกอนการเริ่มปลูกขาวโดยสุมตัวอยางดินจาก 
หัวแปลง กลางแปลง และทายแปลง ท่ีความลึก 0 – 30 ซม. เพ่ือนํามาวิเคราะหคุณสมบัติของดิน
กอนการปลูกขาว จากผลวิเคราะหดินพบวาแปลงทดลองเปนดินเนื้อละเอียดประเภทดินเหนียว อัตรา
การรั่วซึมน้ําของดินชา ความชื้นชลประทานมีคา 29.4 เปอรเซ็นต ความชื้นท่ีจุดเหี่ยวเฉาถาวรมีคา 
15.1 เปอรเซ็นต ความชื้นในดินท่ีพืชสามารถนําไปใชไดมีคา 14.4 เปอรเซ็นต ดินมีปฏิกิริยาเปนกรด
เล็กนอย ไมมีปญหาเรื่องความเค็มของดิน ความชื้นของดินท่ีอ่ิมตัวดวยน้ํามีคา 56.3 เปอรเซ็นต 
เปอรเซ็นตของอินทรียวัตถุอยูในเกณฑปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนตอพืชอยูใน

การใชปุยเคมีในนาขาว 
ครั้งท่ี 1 ปุยเคมีสูตร 46–0–0  ครั้งท่ี 2 ปุยเคมีสูตร 16–20–0 

กรรมวิธท่ีี 3  
ปลูกขาวโดย
ใชปุยเคมี
อัตรา 100 
เปอรเซ็นต 

กรรมวิธท่ีี 2  
ปลูกขาวโดย
ใชปุยเคมี
อัตรา 50 
เปอรเซ็นต 

กรรมวิธท่ีี 4  
ปลูกขาวโดย
ใชปุยเคมี
อัตรา 150 
เปอรเซ็นต 

กรรมวิธท่ีี 5  
ปลูกขาวโดย
ใชปุยเคมี
อัตรา 175 
เปอรเซ็นต 

กรรมวิธท่ีี 6  
ปลูกขาวโดย
ใชปุยเคมี
อัตรา 200 
เปอรเซ็นต 

กรรมวิธท่ีี 1  
ปลูกขาวโดย
ไมใชปุยเคม ี

การวิเคราะหคณุภาพนํ้า 

ความสูงของขาวกอนการเก็บเก่ียว  

หลังจากใสปุยครั้งท่ี 1 

กอนใสปุยครั้งท่ี 1 

จํานวนเมลด็ดตีอรวง  

ผลผลติขาว 

จํานวนเมลด็ลีบตอรวง  

จํานวนระแงตอรวง  

ความยาวรวง  

กอนใสปุยครั้งท่ี 2 

หลังจากใสปุยครั้งท่ี 2 

กอนการเก็บเก่ียว 

 

การเจรญิเตบิโต องคประกอบผลผลิตและผลผลิตของขาว 
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เกณฑคอนขางสูง ปริมาณโพแทสเซียมท้ังหมดท่ีสกัดไดอยูในเกณฑต่ํา ดังนั้นดินในแปลงนาทดลองจึง
มีความเหมาะสมในการปลูกขาว 

3.2.2 การเตรียมแปลงนาทดลองเพ่ือปลูกขาว (ทําการไถ ไถแปร คราด และทําเทือก) 

3.2.3 วัดพ้ืนท่ีแปลงยอยขนาด 4 x 5 เมตร (20 ตารางเมตร) จํานวน 18 แปลง โดยมี
คันดินขนาดกวาง 100 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ก้ันระหวางแปลงยอยทุกแปลง และจัดทํา
แผนผังการทดลองโดยการสุมดวยวิธีจับฉลากกรรมวิธีจํานวน 6 กรรมวิธี 3 ซํ้า ซ่ึงแผนผังการทดลอง
แสดงดังรูปท่ี 3 

3.2.4 การปลูกขาวแบบนาหวานน้ําตมใชเมล็ดขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 โดยใชการหวาน
เมล็ดขาวงอก การเตรียมเมล็ดพันธุโดยนําเมล็ดขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 แชน้ํา 24 ชั่วโมง และหุมโดย
ใชกระสอบคลุมเพ่ือรักษาความชื้นเปนเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นนําไปหวานในแปลงยอยท่ีเตรียมไวให
สมํ่าเสมอ ใชเมล็ดพันธุอัตรา 25 กิโลกรัมตอไร 

3.2.5 การใหน้ํา รักษาระดับน้ําในแปลงนาทดลองตั้งแตใหน้ําครั้งแรกถึงกอนการ 
เก็บเก่ียวใหอยูในระดับ 5 – 10 ซม.  

3.2.6 ใสปุยเคมีในแปลงนาทดลอง 2 ครั้ง ตามระยะการเจริญเติบโตของขาว คือ  
ครั้งท่ี 1 ใสระยะขาวแตกกอ และครั้งท่ี 2 ใสระยะขาวตั้งทอง โดยใชสูตรและอัตราการใชปุยเคมี 
ท่ีชาวนาใชปกติ คือ ใสปุยครั้งท่ี 1 สูตร 46–0–0 อัตรา 35 กิโลกรัมตอไร ครั้งท่ี 2 สูตร 16–20–0 
อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงกําหนดใหอัตราการใชปุยเคมีของชาวนาปกติเปนอัตรา 100 เปอรเซ็นต 
การทดลองนี้มีการใชปุยเคมีท้ังหมด 6 อัตรา ไดแก 0, 50, 100, 150, 175 และ 200 เปอรเซ็นต ของ
อัตราปกติ สําหรับกรรมวิธีในการทดลอง อัตราการใชปุยเคมี ชนิดและปริมาณปุยเคมีท่ีใสใน 
แปลงขาวทดลองแสดงดังตารางท่ี 7 สวนระยะเวลาปฏิบัติงานในชวงข้ันตอนของการปลูกขาวและ
การตรวจวัดคุณภาพน้ําแสดงดังตารางท่ี 8   

3.2.7 เก็บตัวอยางน้ําแบบจวง (Grab Sampling) ในแปลงนาของแตละวิธีการ โดยเก็บ
ตัวอยางน้ําจํานวน 5 ระยะ คือ กอนและหลังการใสปุยครั้งท่ี 1 กอนและหลังการใสปุยครั้งท่ี 2 และ
เม่ือทําการระบายน้ําออกจากแปลงนากอนการเก็บเก่ียว ดัชนีคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี 
ท่ีวิเคราะหมีท้ังหมด 21 ดัชนี โดยอุณหภูมิน้ํา ความนําไฟฟา ความเค็ม ปริมาณของแข็งท้ังหมด 
ท่ีละลายในน้ํา ความเปนกรด – ดาง และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา เปนดัชนีท่ีวิเคราะห 
ในภาคสนาม สวนดัชนีคุณภาพน้ําอ่ืน ๆ เปนการวิเคราะหในหองปฏิบัติการเคมี ดัชนีคุณภาพน้ํา 
ท่ีวิเคราะหและวิธีการวิเคราะห แสดงดังตารางท่ี 9 
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หมายเหตุ : T1 = ปลูกขาวโดยไมใชปุยเคมี  T2 = ปลูกขาวโดยใชปุยเคมีอัตรา 50 เปอรเซ็นต 

T3 = ปลูกขาวโดยใชปุยเคมีอัตรา 100 เปอรเซ็นต  T4 = ปลูกขาวโดยใชปุยเคมีอัตรา 150 เปอรเซ็นต 
T5 = ปลูกขาวโดยใชปุยเคมีอัตรา 175 เปอรเซ็นต  T6 = ปลูกขาวโดยใชปุยเคมีอัตรา 200 เปอรเซ็นต 
R1 = ซ้ําท่ี 1  R2 = ซ้ําท่ี 2  R3 = ซ้ําท่ี 3 

รูปท่ี 3 แผนผังการทดลอง 

T4R1 

T5R3 T2R3 

T1R3 T4R3 

T6R3 T3R3 

T1R1 T6R1 

T3R1 

T5R1 T2R1 

T5R2 

T6R2 

T2R2 T4R2 

T3R2 

T1R2 

5 เมตร 

4 เมตร 

1 เมตร 1 เมตร 

1 เมตร 

1 เมตร 
1 เมตร 

1 เมตร 
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ตารางท่ี 7  กรรมวิธี อัตราการใชปุยเคมี ชนิดและปริมาณปุยเคมีท่ีใสในแปลงขาว 
 

กรรมวิธีท่ี อัตราการใชปุย  
ปริมาณปุย (กิโลกรัมตอไร)  

ครั้งท่ี 1 สูตร 46–0–0 ครั้งท่ี 2 สูตร 16–20–0 

1 ไมใชปุยเคมี (กลุมควบคุม) – – 

2 50% ของอัตราปกติ 17.50 10.00 

3 100% (อัตราปกติ) 35.00 20.00 

4 150% ของอัตราปกติ 52.50 30.00 

5 175% ของอัตราปกติ 61.25 35.00 

6 200% ของอัตราปกติ 70.00 40.00 

 
ตารางท่ี 8  ระยะเวลาปฏิบัติงานในชวงข้ันตอนของการปลูกขาวและการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม วันท่ี 
อายุขาว  

(วัน) 

1 เตรียมแปลงปลูกขาว ม.ค. – มี.ค.  – 

2 หวานขาว 21 มี.ค. 61 1  

3 สงน้ําครั้งแรก 4 เม.ย. 61 15  

4 ตรวจวัดคุณภาพน้ํา ครั้งท่ี 1 : เก็บตัวอยางน้ําในนาขาว  
กอนการใสปุยครั้งท่ี 1 หนึ่งวัน 

19 เม.ย. 61 30  

5 ใสปุยครั้งท่ี 1 : ระยะแตกกอ 20 เม.ย. 61 31  

6 ตรวจวัดคุณภาพน้ํา ครั้งท่ี 2 : เก็บตัวอยางน้ําในนาขาว  
หลังการใสปุยครั้งท่ี 1 สองวัน 

22 เม.ย. 61 33  

7 ตรวจวัดคุณภาพน้ํา ครั้งท่ี 3 : เก็บตัวอยางน้ําในนาขาว  
หลังการใสปุยครั้งท่ี 1 สามวัน 

23 เม.ย. 61 34  

8 ตรวจวัดคุณภาพน้ํา ครั้งท่ี 4 : เก็บตัวอยางน้ําในนาขาว  
กอนการใสปุยครั้งท่ี 2 หนึ่งวัน 

17 พ.ค. 61 58  
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ตารางท่ี 8  (ตอ) 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม วันท่ี 
อายุขาว  

(วัน) 

9 ใสปุยครั้งท่ี 2 : ระยะตั้งทอง 18 พ.ค. 61 59 

10 ตรวจวัดคุณภาพน้ํา ครั้งท่ี 5 : เก็บตัวอยางน้ําในนาขาว  
หลังการใสปุยครั้งท่ี 2 สองวัน 

20 พ.ค. 61 61  

11 ตรวจวัดคุณภาพน้ํา ครั้งท่ี 6 : เก็บตัวอยางน้ําในนาขาว  
หลังการใสปุยครั้งท่ี 2 สามวัน 

21 พ.ค. 61 62  

12 ตรวจวัดคุณภาพน้ํา ครั้งท่ี 7 : กอนระบายน้ําออกจาก 
นาขาวเพ่ือเตรียมการเก็บเก่ียว 

6 ก.ค. 61 108  

13 เก็บเก่ียว 23 ก.ค. 61 125  

 
ตารางท่ี 9  ดัชนีคุณภาพน้ําและวิธีการตรวจสอบ 
 

ดัชนีคุณภาพน้ํา วิธีการวิเคราะห 

1. อุณหภูมิน้ํา (Water Temperature) เครื่องวัดความนําไฟฟา (Conductivity Meter) 
ยี่หอ HACH รุน Sension 5 วัดขณะทําการเก็บ
ตัวอยางน้ํา 

2. ความเปนกรด – ดาง (pH) เครื่องวัดความเปนกรดและดางของน้ํา (pH meter) 
ยี่หอ HACH รุน Sension 1 ตามวิธีหาคาแบบ 
Electrometric วัดขณะทําการเก็บตัวอยางน้ํา 

3. ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) 

 

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา (Dissolved 
Oxygen Meter) ยี่หอ WTW รุน Oxi 3310 วัดขณะ
ทําการเก็บตัวอยางน้ํา 

4. ความนําไฟฟา (Electrical Conductivity) เครื่องวัดความนําไฟฟา (Conductivity Meter) 
ยี่หอ HACH รุน Sension 5 วัดขณะทําการเก็บ
ตัวอยางน้ํา 

5. ความเค็ม (Salinity) เครื่องวัดความนําไฟฟา (Conductivity Meter) 
ยี่หอ HACH รุน Sension 5 วัดขณะทําการเก็บ
ตัวอยางน้ํา 
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ตารางท่ี 9  (ตอ) 
 

ดัชนีคุณภาพน้ํา วิธีการวิเคราะห 

6. ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายในน้ํา (TDS) เครื่องวัดความนําไฟฟา (Conductivity Meter) 
ยี่หอ HACH รุน Sension 5 วัดขณะทําการเก็บ
ตัวอยางน้ํา 

7. ความขุน (Turbidity) เครื่องวัดความขุน (Turbidity Meter) ยี่หอ HACH 
รุน 2100AN 

8. ปริมาณสารแขวนลอย (SS) กรองผานกระดาษกรองใยแกว (Glass Fiber Filter 
Disc) 

9. ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (TP) Acid Persulfate Digestion Method 

10. ปริมาณฟอสเฟตฟอสฟอรัส (PO4 – P) Ascorbic Acid Method 

11. ปรมิาณไนโตรเจนท้ังหมด (TN) Persulfate Digestion Method 

12. ปริมาณไนเตรต – ไนโตรเจน (NO3 – N) Cadmium Reduction Method 

13. ปริมาณแคลเซียม (Ca) EDTA Titrimetric Method 

14. ปริมาณแมกนีเซียม (Mg) EDTA Titrimetric Method 

15. ปริมาณโซเดียม (Na) Flame Photometer 

16. ปริมาณโพแทสเซียม (K) Flame Photometer 

17. ปริมาณคารบอเนต (CO3) Titration with acid (H2SO4) 

18. ปริมาณไบคารบอเนต (HCO3) Titration with acid (H2SO4) 

19. ปริมาณคลอไรด (Cl) Argentometric Method 

20. ปริมาณซัลเฟต (SO4) Turbidimetric Method, Gravimetric Method 

21. สัดสวนของการดูดซับโซเดียม (SAR) Calculation 

 
3.2.8 การวิเคราะหขอมูลคุณภาพน้ํา แบงเปนการเปรียบเทียบขอมูล 2 สวน ไดแก 

1) การวิเคราะหขอมูลคุณภาพน้ําโดยเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา  
นําคาเฉลี่ยของดัชนีคุณภาพน้ําไปเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําชลประทานของ 

FAO (1985) มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (ราชกิจจานุเบกษา, 2537) มาตรฐานคุณภาพ 
น้ําท้ิงในทางน้ําชลประทาน (กรมชลประทาน, 2561) และเกณฑคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมตอการ
ดํารงชีวิตของสัตวน้ํา (สถาบันประมงน้ําจืดแหงชาติ, 2530 อางอิงในกรมควบคุมมลพิษ, 2540) 
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2) วิเคราะหขอมูลคุณภาพน้ําทางสถิติ สถิติท่ีใชทดสอบ ไดแก 
2.1) คาเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ําของแตละกรรมวิธี 
2.2) เปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติของคาเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ําระหวาง

แตละกรรมวิธี โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) ดวยวิธี  
F – test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และวิธี DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) 
ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต 

2.3) เปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติของคาเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ําระหวาง
กอนและหลังการใสปุยครั้งท่ี 1 ในระยะขาวแตกกอของแตละกรรมวิธี โดยการใช t – test ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2.4) เปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติของคาเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ําระหวาง
กอนและหลังการใสปุยครั้งท่ี 2 ในระยะขาวต้ังทองของแตละกรรมวิธี โดยการใช t – test ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3.2.9 เปรียบเทียบการเจริญเติบโต องคประกอบผลผลิต และผลผลิตของขาวของแตละ
กรรมวิธี 

3.2.10 สรุปและจัดทํารายงานผลการวิจัย 

 3. สถานท่ีทําการทดลอง 
สถานท่ีทําการทดลองภาคสนาม ไดแก แปลงนาทดลองภายในสถานีทดลองการใชน้ํา

ชลประทานท่ี 9 (ทามวง) อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี สวนการใชน้ําชลประทาน สํานักบริหาร
จัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน  

สถานท่ีวิเคราะหคุณภาพน้ํา ไดแก หองปฏิบัติการเคมี ฝายเคมี สวนวิจัยและพัฒนา 
ดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 

4. ผการศึกษา 
จากการศึกษาผลกระทบของการใชปุยเคมีท่ีมีอัตราแตกตางกันในนาขาวตอการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพน้ําโดยใชแปลงนาภายในสถานีทดลองการใชน้ําชลประทานท่ี 9 (ทามวง) อําเภอทามวง 
จังหวัดกาญจนบุรี เปนแปลงนาทดลอง ใชขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 ใสปุยเคมีในแปลงนาทดลอง 2 ครั้ง 
ตามระยะการเจริญเติบโตของขาว คือ ครั้งท่ี 1 ใสระยะขาวแตกกอ และครั้งท่ี 2 ใสระยะขาวตั้งทอง 
โดยใชสูตรและอัตราการใชปุยเคมีท่ีชาวนาใชปกติ คือ ใสปุยครั้ง ท่ี 1 สูตร 46–0–0 อัตรา  
35 กิโลกรัมตอไร ครั้งท่ี 2 สูตร 16–20–0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงกําหนดใหอัตราการใชปุยเคมี
ของชาวนาปกติเปนอัตรา 100 เปอรเซ็นต การทดลองนี้มีการใชปุยเคมีท้ังหมด 6 อัตรา ไดแก 0, 50, 
100, 150, 175 และ 200 เปอรเซ็นต ของอัตราปกติ ซ่ึงเรียกวา กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 2 กรรมวิธ ี
ท่ี 3 กรรมวิธีท่ี 4 กรรมวิธีท่ี 5 และกรรมวิธีท่ี 6 ตามลําดับ สวนระยะเวลาปฏิบัติงานในชวงข้ันตอน
ของการปลูกขาวและการตรวจวัดคุณภาพน้ําเริ่มตั้งแต มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
เก็บตัวอยางน้ํา 5 ระยะ ไดแก กอนการใสปุยครั้งท่ี 1 หลังการใสปุยครั้งท่ี 1 กอนการใสปุยครั้งท่ี 2 
หลังการใสปุยครั้งท่ี 2 และกอนการเก็บเก่ียว แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลคุณภาพน้ํา แบงเปนการเปรียบเทียบขอมูล 2 แบบ ไดแก การ
วิเคราะหขอมูลคุณภาพน้ําโดยเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา และการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
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ของคุณภาพน้ําเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติระหวาง 1) คุณภาพน้ํากอนการใสปุยและ 
หลังการใสปุย และ 2) คุณภาพน้ําของกรรมวิธีท่ี 1 – 6 สถิติท่ีใชทดสอบ ไดแก คาเฉลี่ย การใช  
t – test และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA)  

สวนท่ี 2 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต องคประกอบผลผลิต และผลผลิตของขาวของ 
แตละกรรมวิธีโดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) 

สวนท่ี 3 การจําแนกกลุมกรรมวิธีท่ีมีคุณภาพน้ํา การเจริญเติบโต องคประกอบผลผลิต และ
ผลผลิตของขาวคลายคลึงกันใหอยูในกลุมกรรมวิธีเดียวกันโดยการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธีการ
วิเคราะหกลุม (Cluster analysis) 

สามารถอธิบายผลการศึกษาดังนี้ 

4.1 ผลวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
งานวิจัยนี้ไดเก็บตัวอยางน้ําในแปลงนาทดลองท้ังหมด 5 ระยะ ไดแก กอนการใสปุยครั้งท่ี 1 

หลังการใสปุยครั้งท่ี 1 กอนการใสปุยครั้งท่ี 2 หลังการใสปุยครั้งท่ี 2 และกอนการเก็บเก่ียว โดยการ
เก็บตัวอยางน้ํากอนการใสปุยครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 เปนการเก็บตัวอยางน้ํา 1 วัน กอนการใสปุย  
สวนการเก็บตัวอยางน้ําหลังการใสปุยครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 เปนการเก็บตัวอยางน้ํา 2 วัน หลังการ 
ใสปุย ซ่ึงเปนการอางอิงจากงานวิจัยของอนุรักษ (2558) ท่ีศึกษาอิทธิพลของกรรมวิธีการใชปุยเคมี 
ตอคุณภาพดินและน้ําในนาขาวพ้ืนท่ีหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยเก็บตัวอยางน้ําหลังจากการใสปุย 
2 วัน และผลการวิจัยของกฤษดา (2538) ซ่ึงศึกษาการปนเปอนของฟอสฟอรัสในน้ําจากแหลงชุมชน
และเกษตรกรรม โดยเก็บตัวอยางน้ําจากพ้ืนท่ีนาตั้งแตกอนหวานเมล็ดจนขาวออกรวง พบวา 
หลังจากใสปุยเคมีไปแลว 2 วัน มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงท่ีสุด งานวิจัยนี้จึงไดเก็บตัวอยางน้ําหลังการ 
ใสปุย 2 วัน และหลังการใสปุย 3 วัน โดยเลือกวันท่ีมีปริมาณดัชนีคุณภาพน้ําสูงสุดเปนตัวแทนของ
จํานวนวันหลังจากการใสปุยเพ่ือเปนการประเมินคุณภาพน้ําจากแปลงนาท่ีอาจไหลออกไปสูคลอง
ธรรมชาติท่ีอยูใกลเคียง 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติของคาเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ําระหวางหลังการใสปุย  
2 วัน และหลังการใสปุย 3 วัน ของกรรมวิธีท่ี 1 – 6 โดยทดสอบดวยสถิติ t – test ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบวา ความเค็ม ความขุน ปริมาณสารแขวนลอย ความเปนกรด-ดาง ปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ํา ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน ปริมาณแคลเซียม ปริมาณแมกนีเซียม ปริมาณ
คารบอเนต และปริมาณคลอไรด ของตัวอยางน้ําท่ีเก็บหลังการใสปุย 2 วัน และหลังการใสปุย 3 วัน 
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนอุณหภูมิน้ํา ความนําไฟฟา 
ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายในน้ํา ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด ปริมาณ
ฟอสเฟตฟอสฟอรัส ปริมาณโซเดียม ปริมาณโพแทสเซียม ปริมาณไบคารบอเนต ปริมาณซัลเฟต และ
สัดสวนของการดูดซับโซเดียมของตัวอยางน้ําท่ีเก็บหลังการใสปุย 2 วัน มีคามากกวาหลังการใสปุย  
3 วัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นจึงใชผลวิเคราะหคุณภาพน้ําของ
ตัวอยางน้ําท่ีเก็บหลังการใสปุย 2 วัน เปนตัวแทนของคุณภาพน้ําหลังการใสปุย  

จากผลวิเคราะหคุณภาพน้ําของบอน้ําภายในสถานีทดลองการใชน้ําชลประทานท่ี 9 (ทามวง) 
กอนการใสปุยครั้งท่ี 1 หลังการใสปุยครั้งท่ี 1 กอนการใสปุยครั้งท่ี 2 หลังการใสปุยครั้งท่ี 2 และ 
กอนการเก็บเก่ียว แสดงดังตารางท่ี 10 พบวา คุณภาพน้ําจัดเปนน้ําท่ีอยูในเกณฑดีเหมาะสมกับการ
นําไปใชในการชลประทานโดยไมมีปญหาเรื่องความเปนพิษจากปริมาณโซเดียมเนื่องจากมีสัดสวนของ
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การดูดซับโซเดียม (SAR) นอยกวา 10 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน ยกเวน ปริมาณสาร
แขวนลอยและปริมาณโพแทสเซียม ท่ีมีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐานซ่ึงกําหนดเกณฑสูงสุดเทากับ  
30 มิลลิกรัมตอลิตร และ 2 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ  

    3.2  สรุปผล 
5.2.1 คุณภาพน้ําในชวงกอนการใสปุยครั้งท่ี 1 หลังการใสปุยครั้งท่ี 1 กอนการใสปุยครั้งท่ี 2 

หลังการใสปุยครั้งท่ี 2 และกอนการเก็บเก่ียว มีความอุดมสมบูรณสูงและเหมาะสมกับการนําไปใช 
ในการชลประทาน  จัดอยูในประเภทน้ําชลประทานชนิด C1S1 – C2S1 สามารถใชกับดินและพืช
เกือบทุกชนิด จัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 – 4 เปนแหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรม 
บางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรค
ตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และสามารถเปนประโยชนเพ่ือการ
อนุรักษสัตวน้ํา การประมง การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา การเกษตร และการอุตสาหกรรม คุณภาพน้ํา 
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําชลประทานของ FAO (1985) เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา 
ผิวดิน มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงในทางน้ําชลประทาน และเกณฑคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมตอการ
ดํารงชีวิตของสัตวน้ํา ยกเวน ปริมาณสารแขวนลอยและปริมาณโพแทสเซียมท่ีมีคามากกวาเกณฑ
มาตรฐาน  

5.2.2 ชวงเวลาเก็บตัวอยางน้ําท่ีมีคาของดัชนีคุณภาพน้ําสูงท่ีสุด ไดแก หลังการใสปุยครั้งท่ี 1 
จํานวน 13 ดัชนี หลังการใสปุยครั้งท่ี 2 จํานวน 7 ดัชนี กอนการใสปุยครั้งท่ี 1 จํานวน 4 ดัชนี  
กอนการเก็บเก่ียว จํานวน 2 ดัชนี และกอนการใสปุยครั้งท่ี 2 จํานวน 1 ดัชนี ควรมีการเฝาระวัง
คุณภาพน้ําในชวงหลังการใสปุยครั้งท่ี 1 เพราะมีจํานวนของดัชนีคุณภาพน้ําท่ีมีคาสูงท่ีสุดมากกวา
ชวงเวลาอ่ืนและเปนการใชปุยในปริมาณมากกวาการใสปุยครั้งท่ี 2 ซ่ึงปุยยูเรียละลายน้ําไดดีจึงไปเพ่ิม
ปริมาณของอิออนท่ีละลายในน้ําทําใหมีคาความนําไฟฟา ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายในน้ําและ
ปริมาณธาตุอาหารตาง ๆ ท่ีอยูในน้ําสูงข้ึน 

5.2.3 การวิเคราะหกลุมกรรมวิธีกอนการเก็บเก่ียวดวยขอมูลคุณภาพน้ํามีเพียงกรรมวิธีท่ี 4 
ซ่ึงมีอัตราการใสปุยเคมี 150 เปอรเซ็นตของอัตราปกติ ท่ีไมสามารถจัดอยูในกลุมเดียวกับกรรมวิธีอ่ืน
ไดแสดงวากรรมวิธีท่ี 4 มีคุณภาพน้ําแตกตางจากกรรมวิธีอ่ืน แตคุณภาพน้ําของกรรมวิธีท่ี 4 ในชวง
กอนการเก็บเก่ียวไมมีดัชนีคุณภาพน้ําท่ีมีคามากกวากรรมวิธีอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 และสอดคลองกับขอมูลการเจริญเติบโต องคประกอบผลผลิต และผลผลิตของขาว 
ซ่ึงกรรมวิธีท่ี 4 มีความสูงของขาวกอนการเก็บเก่ียว ความยาวรวง จํานวนระแงตอรวง จํานวนเมล็ดดี
ตอรวง และผลผลิตขาวมากกวากรรมวิธีอ่ืน ดังนั้นควรเลือกใชอัตราการใสปุย 150 เปอรเซ็นตของ
อัตราปกติ เพ่ือประหยัดรายจายของปุยเคมีและคุณภาพน้ําของกรรมวิธีท่ี 4 ไมมีคามากกวากรรมวิธี
อ่ืน แมจะมีการใชอัตราการใสปุยมากกวาบางกรรมวิธี และกรรมวิธีท่ี 4 ใหผลผลิต 942 กิโลกรัมตอไร 
โดยท่ัวไปพันธุขาวสุพรรณบุรี 1 ควรมีผลผลิต 806 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงกรรมวิธีท่ี 4 ใหผลผลิตสูงกวา
ผลผลิตท่ัวไปของขาวพันธุนี้ ดังนั้นควรมีการแนะนํากับเกษตรกรใหใชปุยอัตราสูงสุดเปน 150 
เปอรเซ็นตของอัตราปกติ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของขาว  
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4.  ขอเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้ไดใชแปลงนาทดลองยอยขนาด 20 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเล็กและดูแล

รักษาระดับน้ําและการกําจัดวัชพืชงายทําใหไดผลผลิตสูง จึงควรมีการวิจัยโดยเพ่ิมขนาดของแปลงนา
ทดลองใหมีขนาดใหญข้ึนและใชอัตราการใสปุย 150 เปอรเซ็นตของอัตราปกติ รวมท้ังควร
เปรียบเทียบวิธีการปลูกขาวระหวางการปกดําและการหวานน้ําตมเนื่องจากมีงานวิจัยของนิตยา รื่น
สุข (2540) ซ่ึงสรุปวาการปลูกขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 โดยวิธีการปกดําใหผลผลิตสูงกวาการปลูกโดยวิธี
หวานน้ําตม 
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 “ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสนิคาเกษตร” 

 

                   ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 

 

จากศูนยเรียนรูฯ สูแปลงใหญ 

“ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 882 ศูนยท่ัวประเทศ เปนหนึ่งกลไกสําคัญใน

การขับเคลื่อนพัฒนาภาคการเกษตรโดยเกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเชื่อมโยง

ขยายพัฒนาเกษตรกรเขาสูระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ” 

จุดเริ่มตน ศพก. 

ในป พ.ศ.2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ตระหนักถึงปญหาในการผลิตสินคาเกษตร เชน 

ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ํา และการระบาดของศัตรูพืช เกษตรกรสวนใหญประสบปญหาการขาดทุนไม

สามารถพ่ึงพาตัวเองได จึงไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตรเปนเจาภาพ

หลักในการจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ข้ึน เพ่ือใชเปนศูนยเรียนรูของ

เกษตรกร โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบท่ีประสบความสําเร็จจากการสงเสริมและพัฒนา

โดยนักสงเสริมการเกษตร และเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรในประเด็นการลดตนทุนการผลิต 

การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต มีประเด็นการเรียนรูในแตละศูนย

สอดคลองกับการวิเคราะหขอมูล zoning และความตองการของเกษตรกร ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมท้ังเปนกลไกในการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตางๆ ในการแกปญหาและพัฒนา

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

บทบาทของ ศพก. 

ศพก. คือ ศูนยกลางทางวิชาการและแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน โดยมีเกษตรกรเจาของ

แปลงเปนผูถายทอดความรู ใชสถานท่ีของเกษตรกรตนแบบเปนท่ีตั้งศูนย มีเครือขายสนับสนุนดานวิชาการ

และการบริการเฉพาะดานในแตละอําเภอ เกษตรกรสามารถเขามาเรียนรูตลอดฤดูการผลิต ตามแนวทาง

ในวงงาน 
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โรงเรียนเกษตรกรและนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชเพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตใน

ไรนาของตนเอง 

ปจจุบันมี ศพก. ท่ัวประเทศอําเภอละ 1 ศูนยรวมจํานวน 882 ศูนย แบงตามกลุมชนิดพืชตางๆ ออกเปน ขาว 

450 ศูนย, ยางพารา 51 ศูนย, มันสําปะหลัง 56 ศูนย, ปาลมน้ํามัน 44 ศูนย, ขาวโพดเลี้ยงสัตว 9 ศูนย, ออย

โรงงาน 13 ศูนย, พืชไรอ่ืนๆ 3 ศูนย, ไมผล 135 ศูนย, ไมดอกไมประดับ 3 ศูนย, พืชผัก 33 ศูนย, ไรนาสวน

ผสม 78 ศูนย, และกิจกรรมเกษตรอ่ืนๆ ไดแก หมอนไหม ประมง 7 ศูนย ท้ังนี้ ศพก. 882 ศูนยนี้มีเครือขาย

รวม 10,523 ศูนย 

มีการประเมินศักยภาพของ ศพก. ใน 4 ประเด็นคือ 

- สภาพศูนยเรียนรูฯ 
- เกษตรกรตนแบบ 

- การบริหารจดัการ/แนวทางการพัฒนา 

- การเชื่อมโยงเครือขาย 

ผลการวิเคราะหศักยภาพ ศพก. และระดับเพ่ือการพัฒนา :  

ระดับ A ความพรอมสมบูรณ (470 ศูนย) 

ระดับ B ตองพัฒนาเพ่ิมในบางประเด็น (401 ศูนย) 

ระดับ C ยังไมมีความพรอม หรือตองพัฒนาเพ่ิมในหลายประเด็น (11 ศูนย) 

มีการปรับปรุงศักยภาพ ศพก. โดยการสรางศาลาเรียนรูใหกับทุก ศพก. จํานวน 882 หลัง ดานการ

ขับเคลื่อนเครือขาย ศพก. มีการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการเครือขาย ศพก. ระดับจังหวัด เขต และ

ระดับประเทศ เพ่ือสรางเครือขายในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. 

ดานการใหบริการของ ศพก. มีการจัดอบรม/ดูงานใหกับเกษตรกรไปแลวมากกวา 2 แสนราย มีการรับ

เรื่องรองเรียนกวา 4,700 เรื่อง และมีการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ในศูนยไปแลวทุกศูนย 

ดานการอบรมเกษตรกร มีการพัฒนา “หลักสูตรหลัก” ในเรื่องการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตรของ ศพก. เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร “หลักสูตรภาคบังคับ” เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม/

เศรษฐกิจพอเพียง และ “หลักสูตรเสริม” เรื่องการทําบัญชีตนทุนอาชีพ การใชน้ําอยางรูคุณคา มีการอบรม

เกษตรกรผูนําตลอดฤดูกาลผลิต มีเกษตรกรเขารับการอบรมไปแลวกวา 44,000 ราย 

ปจจุบันมีเครือขาย ศพก. เพ่ือสนับสนุนงานในดานวิชาการ 21 ประเภท ไดแก ศูนยจัดการดินปุย

ชุมชน ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนยเรียนรูดานการจัดการดิน ศูนยเรียนรูดานประมง ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว 

ศูนยเรียนรูดานขาว ศูนยเรียนรูดานพืชไร ศูนยปราชญชาวบาน ศูนยเรียนรูดานผลไม ศูนยเรียนรูดานไมยืนตน 

ศูนยเรียนรูดานแมลงเศรษฐกิจ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม ศูนยเรียนรูดานมาตรฐานการ

ผลิตทางการเกษตร ศูนยเรียนรูดานเศรษฐกิจเกษตร ศูนยเรียนรูดานสหกรณ ศูนยเรียนรูดานบัญชี ศูนยเรียนรู

ดานชลประทาน ศูนยทองเท่ียวเชิงเกษตร ศูนยเรียนรูพืชผัก ศูนยเรียนรูหมอนไหม ศูนยเรียนรูดานการแปรรูป
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ผลผลิตดานการเกษตร รวมท้ังสิ้น 10,523 ศูนย โดนดําเนินการเสริมหนุนและเชื่อมโยงการดําเนินการของ 

ศพก. เพ่ือบมเพาะและเตรียมความพรอมใหเกษตรกรเขาสูระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

 

 
 

เช่ือมโยงแปลงใหญ 

 ป พ.ศ. 2559 กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญท่ีมีเกษตรกรเปน

ศูนยกลางการในดําเนินงาน ผลักดันใหเกษตรกรรายยอยมีการรวมกลุมและมีการบริหารการจัดการรวมกัน มี

วัตถุประสงคเพ่ือลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตลอดจนใหมีความรูดานการตลาดตาม

ยุทธศาสตร 20 ปของรัฐบาล ซ่ึงไดกําหนดเปาหมายการดําเนินการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน 

14,500 แปลง จํานวนพ้ืนท่ี 90 ลานไร ในป พ.ศ. 2579 

 การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนระบบการสงเสริมการเกษตรท่ียึดพ้ืนท่ีเปนหลักในการ

ดําเนินงานในลักษณะบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยมีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร หรือ ศพก. รวมท้ังศูนยเครือขาย เปนแหลงเรียนรู หรือแหลงแสวงหาขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพืช

นั้นๆ ตลอดจนความรวมมือของเกษตรกรท่ีรวมตัวกันเปนกลุมการผลิตมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการ

พ้ืนท่ี ทุกกิจกรรมตลอดหวงโซอุปทาน การจัดการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจะพิจารณาถึง

องคประกอบตางๆไดแก  

 ผลิตในพ้ืนท่ีเหมาะสม ตามขอมูลแผนท่ีเกษตรเพ่ือบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) หรือเปนพ้ืนท่ีท่ี

สามารถปรับปรุงและพัฒนาได  
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 มีขนาดการผลิตท่ีคุมคาตอการลงทุน (Economy of scale) เพ่ือใหสามารถใชปจจัยการผลิตรวมกัน

จากการรวมซ้ือรวมขาย การใชหรือเครื่องมือ/อุปกรณ/เครื่องจักรกล รวมกันไดอยางคุมคา ซ่ึงจะสงผลให

ตนทุนการผลิตลดลง 

 มีกระบวนการกลุมท่ีเขมแข็ง เชน กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน

การบริหารจัดการอยางเปนระบบและใหงายตอการเขาถึงการสงเสริม การสนับสนุนจากภาครัฐท้ังดานองค

ความรู แหลงทุน ใหเกิดการพัฒนาท่ีเขมแข็งตอไปในอนาคต 

 ใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาการผลิต 

 มีชองทางการตลาดรองรับ สามารถเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาตลาดใหกวางขวางและหลากหลายยิ่งข้ึน 

มีปจจัยพ้ืนฐาน เชน แหลงน้ํา/ปริมาณน้ําเพียงพอตอการผลิต 

 ใชเครื่องจักรกลการเกษตรและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ เชน ลานตาก โรงคัดแยก ลานเท  

เปนตน เขามาใชในการพัฒนาการผลิต  

 กําหนดและพัฒนามาตรฐานการผลิต เพ่ือเขาสูกระบวนการตรวจสอบ รับรองสินคาท่ีสามารถทําได

หรือเปนท่ีตองการของตลาด  

 กําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติการ รวมท้ังการจัดทําแผนธุรกิจของกลุมท่ีชัดเจน มีผูจัดการแปลงท่ี

มีศักยภาพและสามารถบริหารจัดการได 
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เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

 กรมสงเสริมการเกษตรจัดทําโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญเพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรมี

การรวมกลุมทําการผลิต มีการบริหารจัดการรวมกันเพ่ือใหเกิดการรวมตัวกันผลิตและรวมกันจําหนายโดยมี

ตลาดรองรับท่ีแนนอน และสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพ่ิมข้ึน รวมท้ังผลผลิตมีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ผาน ศพก. โดยไดเริ่มดําเนินการตั้งแตป 

2559 จนถึงปจจุบัน สามารถทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

 ป พ.ศ. 2559 มีการรับรองแปลงใหญ รวม 597 แปลง จํานวน 9 ประเภท 33 ชนิดสินคา พ้ืนท่ี 

ประมาณ 1.4 ลานไร เกษตรกรจํานวนกวา 9.5 หม่ืนราย เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมมูลคาผลผลิต

ไดมากกวา 3.4 ลานบาท สามารถลดตนทุนการผลิตไดมากกวา 1.4 พันลานบาท 

 ป พ.ศ. 2560 มีการรับรองแปลงท้ังหมด 1,951 แปลง จํานวน 10 ประเภท 74 ชนิดสินคา พ้ืนท่ีกวา 

1.96 ลานไร เกษตรกรกวา 1.5 แสนราย เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญไดรับการพัฒนาเปนกลุมเกษตรกร 109 

กลุม วิสาหกิจชุมชน 784 กลุม สหกรณ 143 แหง และอ่ืนๆ 150 กลุม ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP 

จํานวน 3.8 หม่ืนราย มาตรฐานเกษตรอินทรีย จํานวน 7,000 ราย มาตรฐาน RSPO จํานวนประมาณ 1.5 พัน

ราย (พืชบางชนิดไมตองมีการรับรอง GAP เชน ออยโรงงาน มันสําปะหลัง เปนตน)  

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ศสช.) ไดประเมินผลการดําเนินงาน

ในป พ.ศ. 2560 พบวา โครงการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญโดยรวม ทําใหเกษตรกรมีรายได

เพ่ิมข้ึนรวม 4,864.94 ลานบาทตอป แปลงใหญ โดยการนําของภาคเอกชน มีรายไดเพ่ิมข้ึน 1,241-1,565 บาท

ตอไร ขณะท่ีแปลงใหญ โดยการนําของภาครัฐ มีรายไดเพ่ิมข้ึน 922-1,168 บาทตอไร 

มุงสูเกษตรกร 4.0  

 จากการดําเนินการโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญท่ีผานมาตั้งแต ป พ.ศ. 2559 จนถึง

ปจจุบันเพ่ือมุงสูการยกระดับคน การบริหารจัดการมาตรฐานสินคาเกษตรกรสูเกษตรกร 4.0 กรมสงเสริม

การเกษตรจึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการฯ เนนการยกระดับความเขมแข็งของการดําเนินงานทุก

มิติ บริหารจัดการครบวงจร ถายโอนภารกิจดานผูจัดการแปลงใหเกษตรกรท่ีมีศักยภาพ โดยการพัฒนา

เกษตรกรใหเปนผูจัดการแปลง เพ่ิมความเขมขนในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลการลดตนทุนและเพ่ิมโอกาสใน

การแขงขันสินคาเกษตร  

 เนนใหเกิดการรวมแปลง เพ่ิมแปลงใหญ สินคาเกษตรอ่ืนๆ และพัฒนาผูจัดการแปลง รวมท้ังสราง

ความเขมแข็งของกลุมซ่ึงจะสงผลใหกลุมเกษตรกรมีการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งๆข้ึน ท้ังดานการผลิตและการตลาดสูความม่ันคงในอาชีพการเกษตร มุงสูเกษตรกร 4.0 ตอไป 

ท่ีมา : หนังสือเกษตราภิวัฒน 50 ป กรมสงเสริมการเกษตร 
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  การปลูกทานตะวัน 

 

ทานตะวัน พืชไรอุตสาหกรรมสูแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

  “พืชไรท่ีปลูกงาย เริ่มจากการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ สูแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร สราง

รายไดสูเกษตรกรและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน” 

 เม่ือประมาณ 50 ปมาแลว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกต หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย ในปจจุบัน ไดนําพันธุทานตะวันจากประเทศรัสเซีย ชื่อพันธุ Saratovskyมาทดลอง

ปลูกในประเทศไทย เนื่องจากพันธุดังกลาวเปนพันธุผสมเปด ตองใชแมลงจําพวกผึ้งมาชวยผสมเกสร จึงจะได

ผลผลิตซ่ึงในระยะนั้นการเลี้ยงผึ้งยังไมแพรหลายเหมือนในปจจุบัน การปลูกทานตะวันในชวงนั้น จึงไมได

ดําเนินการตอ 

 ตอมาเม่ือประมาณป พ.ศ. 2526 สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ไดรับความ

ชวยเหลือโครงการพัฒนาพืชน้ํามันจากสหภาพยุโรป (EEC) มีสถาบันการศึกษาและหนวยงานราชการคือ กรม

วิชาการเกษตรและกรมสงเสริมการเกษตรเขารวมในโครงการดวย และในชวงเดียวกันนี้ บริษัท แปซิฟคเมล็ด

พันธุ จํากัด ไดสั่ง เมล็ดทานตะวันพันธุลูกผสม ไฮซัน 33 เขามาจากออสเตรเลีย มาปลูกทดสอบ ซ่ึงหลักจาก

ทดสอบในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยแลว กรมสงเสริมการเกษตรไดใหความรวมมือกับบริษัท แปซิฟคเมล็ด

ปกิณกะ 
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พันธุ จํากัด มาทําแปลงทดสอบในทองถ่ินโดยใชพ้ืนท่ีท่ีปลูกพืชไรปลายฤดูฝนจังหวัดตางๆเปนพ้ืนท่ีทดสอบ

ภายใตการใหคําแนะนําจากหนวยงานวิจัยและวิชาการตางๆ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาพืชน้ํามัน 

ตอมาไดมีบริษัทเมล็ดพันธุ อีกหลายบริษัทไดสงเมล็ดพันธุทานตะวันลูกผสมมารวมทําแปลงทดสอบกับกรม

สงเสริมการเกษตรดวย ปรากฏวาไดผลดี 

Contract Farming 

 ทานตะวันเปนพืชท่ีเจริญเติบโตไดในพ้ืนท่ีแหงแลงเพราะมีระบบรากลึก ถาดินชั้นบนแหงแลง 

ทานตะวันสามารถหยั่งรากลงไปในดินเพ่ือดูดน้ํา ธาตุอาหาร ไดลึกถึง 30-100 เมตร ซ่ึงหากดินดี มีความชื้น

อุดมสมบูรณทานตะวันก็จะสามารถใหผลผลิตสูง และขอดีของทานตะวันพันธุลูกผสม คือ สามารถผลิตละออง

เรณูท่ีติดอยูท่ีกานชูเกสรตัวเมียมากกวาพันธุผสมเปด 3-4 เทา ทําใหไมตองใชแมลงชวยผสมเกสร แตการใช

แมลงชวยผสมเกสร ก็จะชวยใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนอีกประมาณรอยละ 30  

 เม่ือมีการจัดทําแปลงทดสอบพันธุในทองถ่ินตามโครงการพัฒนาพืชน้ํามันไดผลดีเปนท่ีนาพอใจ กรม

สงเสริมการเกษตร โดยการนําของนายอนันต ดาโลดม รองอธิบดีสงเสริมการเกษตรในขณะนั้น ไดสนับสนุนให

จัดทําโครงการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกทานตะวันเปนพืชครั้งท่ี 2 ปลายฤดูฝน เพ่ือใหออกดอกในชวงฤดูแลง

เพ่ือหลีกเลี่ยงฝนท่ีจะทําใหดอกและเมล็ดทานตะวันเสียหาย 

 พ้ืนท่ีท่ีสงเสริมใหปลูกทานตะวัน ไดแก จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

เริ่มดําเนินการอยางจริงจัง ในป 2544-2545 ในพ้ืนท่ี 12,000 ไร และไดทําโครงการนี้ตอเนื่องนับ 10 ป 

จนกระท่ังมีพ้ืนท่ีปลูกหลายแสนไร กระจายไปในจังหวัดใกลเคียงดวย โดยไดรับการตอบสนองจากเกษตรกรใน

หลายพ้ืนท่ี จนกระท่ังทานตะวันติดอันดับเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญท่ีเกษตรกรปลูกจนถึงทุกวันนี้ และเปนแหลง

ทองเท่ียวท่ีโดงดังของจังหวัดตางๆ 

 ตามปกติเมล็ดพันธุทานตะวันลูกผสมนี้ ถานําไปปลูกถูกตองตามหลักวิชาการโดยปลูกเปนแถวเปน

แนว มีการใหน้ําหวานปุยพอสมควร จะใหผลผลิตสูง แตอาจจะมีเหตุผลบางประการ เชน ขาดแคลนแรงงาน 

หรือขาดเครื่องมือเครื่องจักร เกษตรกรจึงปลูกโดยนําไปหวานในแปลง ทําใหไดรับผลผลิตต่ํากวาท่ีควรจะเปน 

 อยางไรก็ตาม โรงงานน้ํามันพืชหลายแหง โดยเฉพาะโรงงานน้ํามันถ่ัวเหลืองและน้ํามันรําขาว เชน 

บริษัทน้ํามันรําขาวสุรินทร เปนบริษัทแรกท่ีทําสัญญารับซ้ือทานตะวันจากเกษตรกร และตอมาบริษัท ธนากร

ผลิตภัณฑน้ํามันพืช (กุก) โรงกลั่นน้ํามันนครชัยศรี (ตราองุน) และบริษัทกมลกิจ จํากัด (น้ํามันรําขาว) ก็ยินดีท่ี

จะซ้ือเมล็ดทานตะวันเขาโรงงานเพ่ือผลิตเปนน้ํามันทานตะวันจําหนาย 

 ในชวงนั้นเกษตรกรท่ีเคยปลูกถ่ัวเหลือง ไดหันไปปลูกพืชอ่ืนแทน เนื่องจากไดผลดีกวา โรงงานน้ํามัน

พืชจึงเริ่มสนใจทานตะวัน และยังมีเอกชนมารวมวางแผนซ้ือทานตะวันไปเขากระบวนการผลิตเปนของขบเค้ียว

ดวย ท้ังนี้ การคัดเลือกพันธุทานตะวันท่ีใชบริโภค (confectionary type) ซ่ึงมีเปอรเซ็นตน้ํามันต่ํา และโปรตีน

สูงก็สามารถทําไดและเมล็ดทานตะวันท่ีตกเกรด หรือ กากทานตะวัน สามารถนําไปเปนอาหารสัตวโดยเฉพาะ

อาหารนก  
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 น้ํามันทานตะวัน เปนน้ํามันท่ีมีคุณภาพดี ใชในการหุงหาอาหารท่ีไมใชความรอนมากและนานเกินไป 

เพราะจัดอยูในประเภท soft oil มีกรดไขมันท่ีไมอ่ิมตัวอยูสูงเกินรอยละ 80 ซ่ึงประกอบดวย กรดไขมันไม

อ่ิมตัวเชิงเดี่ยว (oleic acid) สูงอยูถึงกวารอยละ 40 และกรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงซอน (linoleic acid) รอยละ 

30 กวาๆ ท่ีเหลือก็เปนกรดไขมันอ่ิมตัวเพียงเล็กนอย นอกจากนั้นมีวิตามิน E และสารอ่ืนๆท่ีรางกายตองการ 

สําหรับกรดไขมันเชิงเดี่ยวนั้น มีคุณประโยชน ไมทําใหผูสูงอายุประสบโรคภัยเก่ียวกับหลอดเลือด  

 

 

เมล็ดพันธุแพง พ้ืนท่ีปลูกลด  

 ปจจุบันพ้ืนท่ีปลูกทานตะวันไดลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากเมล็ดพันธุทานตะวันมีราคาสูง เกษตรกร

ตองซ้ือเมล็ดพันธุทานตะวันลูกผสมจากบริษัทเอกชนผูนําเขาเมล็ดพันธุจากตางประเทศ เกษตรกรจึงหันไปปลูก

พืชอ่ืนท่ีใหผลตอบแทนมากกวา อยางไรก็ตาม เกษตรกรชาวไรในเขตภาคกลาง เชน จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และ

จังหวัดนครสวรรค ยังคงปลูกทานตะวันอยู แตเปนปลูกทานตะวันเพ่ือการทองเท่ียวเชิงเกษตร เนื่องจาก

ทานตะวันเปนพืชท่ีมีดอกใหญสีเหลือง สวยงาม ชวงท่ีทานตะวันบานสะพรั่งท่ัวท้ังทุงจะมีสภาพภูมิทัศนท่ี

สวยงาม 

 ทานตะวันสามารถปลูกในพ้ืนท่ีติดตอกันเปนขนาดใหญเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร จากการ

ปลูกทานตะวันเพ่ือการทองเท่ียว ทําใหเกษตรกรตองวางแผนการปลูกใหออกดอกในชวงเทศกาลทองเท่ียว 

ในชวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม โดยเกษตรกรจะปลูกในชวงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ หลังจาก

เก็บเก่ียวพืชหลักแลว การปลูกทานตะวันเพ่ือการทองเท่ียวเชิงเกษตรสงผลใหเกษตรกรและชุมชนมีรายได

เพ่ิมข้ึนจากแหลงทองเท่ียวและผลิตภัณฑตอเนื่องจากการทองเท่ียวอีกทางหนึ่ง 
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การสงเสริมปลูกทานตะวันในระยะแรกนั้นเปนการรวมมือกับภาคเอกชน เริ่มตนจากการทําแปลง

ทดสอบในทองถ่ินใหเกิดความม่ันใจในขอมูลกอน แลวจึงทําการสงเสริมโดยใชมาตรการท่ีจูงใจเกษตรกร แตมี

ขอเสียท่ีไมไดเนนตั้งแตระยะแรกๆ คือ การแนะนําวิธีปฏิบัติรักษาใหไดผลผลิตสูง ทําใหเกษตรกรปลูกแบบ

หวานเหมือนพืชปลายฤดูอ่ืนๆ และเม่ือไดผลผลิตแลว ไดเริ่มโครงการแบบครบวงจร โดยขอใหเอกชนรับซ้ือ

ผลผลิตในราคาท่ีจูงใจพอสมควร อยางไรก็ตามเม่ือมีใครเอยถึงทุงทานตะวัน พวกเราชาวสงเสริมการเกษตรจะ

ภูมิใจ เพราะเปนผลงานหนึ่งท่ีเจาหนาท่ีสงเสริมท้ังสวนกลาง และสวนภูมิภาครวมกันดําเนินการ จนมีผลยั่งยืน

มาจนถึงทุกวันนี้ 

ท่ีมา : หนังสือเกษตราภิวัฒน 50 ป กรมสงเสริมการเกษตร 
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                                                      ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 

 

"นมควาย" คุณคาจากควายสงถึงคน 

 ควาย มี 2 ประเภท คือ ควายปลัก หรือ เจาทุยท่ีเห็นกันท่ัวไป อีกประเภทหนึ่งคือ ควายแมน้ํา 
เปนควายใหนมท่ีชอบแชน้ําสะอาด มีหลายพันธุ พันธุท่ีเปนยอดควายนมคือ พันธุมูราห สวนเรื่องคุณคา
น้ํานมไมตองพูดถึง เนื่องดวยผลวิจัยจากหลายสถาบันเห็นพองตองกันแลววา นมควาย ใหสารอาหาร
มากวา นมวัว คือเม่ือเทียบ น้ํานมควายกับน้ํานมวัวในปริมาณท่ีเทากันแลว มีมากกวาถึง 2.5 
เทา คือมีปริมาณไขมัน โปรตีน และแรธาตุ มากกวานมวัว แตใหคอเลสเตอรอลต่ํากวา 

 สําหรับคนไทยแลว มีนอยคนนักท่ีจะรูจักถึงคุณประโยชนท่ีมากมายของนมควาย 

หลายคนอาจไมเคยดื่มนมควายเพราะยังไมรู ถึงคุณคา ความจริงนมควายนั้นดื่มได ท่ีสําคัญมี

คุณประโยชนทางโภชนาการมากมาย ซ่ึงตางจากในหลายประเทศท่ีมีการเลี้ยงและด่ืมนมควายกันมา

นานแลว และไดรับความนิยมมากกวา "นมวัวและนมแพะ" เสียอีก แตสําหรับคนไทยนั้นมักติดอยูกับ

ความเชื่อท่ีวา "ควายนั้นโง" ดังนั้น การดื่มนมควายของคนไทยจึงมี % นอยมาก  

 "คุณประโยชนของนมควาย" นมควายนั้นมีสารอาหารมากกวา นมวัว และ นมเเพะหลายเทา
ท้ัง โปรตีน ฟอสฟอรัส วิตมินเอ ธาตุเหล็ก แถมยังมีสีขาวนวลชวนดื่ม ไมมีกลิ่นคาว รสชาติหวานมันแต
คลอเลสเตอรอลนั้นต่ํามาก และ Butter Fat ในนมควายก็มากเปนสองเทาของนมวัวเหมาะแกผูท่ีแพ
แลคโตสในนมวัว นอกจากนั้นน้ํานมควายยังมีสายตานอนุมูลอิสระ (Natural Antioxidant) อีกดวย  

  

  

  

   

สาระเพือ่ชีวิต 

http://www.kasedtakon.com/wp-content/uploads/2018/10/4-9.jpg
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ตารางเปรียบเทียบคุณภาพนํ้านมของสัตวแตละชนิด 

  

 
สวนประกอบ 

    หนวย นมควาย มูราห นมวัว นมแพะ นมแกะ 

โปรตีน gm 4.5 3.2 3.1 5.4 

แคลเซียม iu 195 120 100 170 

คลอเลสเตอรอล mg 8.0 14 10 11 

ไขมัน gm 8.0 3.9 3.5 6.0 

คารโบไฮเดรต gm 4.9 4.8 4.4 5.1 

พลังงาน K cal 110 66 60 95 

  K j 463 275 253 396 

น้ําตาล (แลคโตส) gm 4.9 4.8 4.4 5.1 

Fatty acid 
Saturated 

gm 4.2 2.4 2.3 3.8 

Monounsaturated gm 1.7 1.1 0.8 1.5 

Polyunsaturated gm 0.2 0.1 0.1 0.3 

 

 

ขอขอบคุณขอมูล  

 http://region9.dld.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3
98:qq-&catid=55:2011-02-01-23-09-45&Itemid=83  สํานักงานปศุสัตว เขต 9 

 www.trf.or.th สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

  

http://region9.dld.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=398:qq-&catid=55:2011-02-01-23-09-45&Itemid=83
http://region9.dld.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=398:qq-&catid=55:2011-02-01-23-09-45&Itemid=83
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การเลี้ยงไกชนเชิงกีฬา (ไกเกง) 

ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 
 

 
 
"ไกชน" เปนไกพ้ืนเมืองชนิดหนึ่ง ท่ีมีลักษณะและความสามารถพิเศษในเรื่องการตอสู ไกชนในบาง

ทองถ่ินจึงอาจเรียกวา "ไกตี" หรือ "ไกนักมวย" หรือ "ไกเกง" เปนตน การเลี้ยงไกชนเพ่ือการกีฬาเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีมีมาแตอดีต การชนไกเปนการคัดเลือกสายพันธุเพ่ือหาตัวผูท่ีเกง แข็งแกรงและสุขภาพสมบูรณ 
เม่ือผานการคัดเลือกแลวจะทําใหเกษตรกรขายไดราคาเพ่ิมข้ึน 10-100 เทา ของราคาไกพ้ืนเมืองปกติจึงนับวา
เปนการเพ่ิมมูลคาไดอยางดียิ่ง 
เง่ือนไขความสําเร็จ 
1. ตองมีความรู และความเขาใจในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุไกชนเชิงกีฬา 
2. ตองมีการดําเนินการผลิตในลักษณะกลุมหรือชมรม และมีสมาชิกไมนอยกวา 50 ราย โดยกลุมตองไดรับ
ความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน อบต. หรือเทศบาล 
3. ตองมีสนามประลองเพ่ือคัดเลือกสายพันธุกอนจําหนาย โดยไมมีการพนันเด็ดขาด 
4. ตองประสานการตลาดกับกลุมผูเลี้ยงไกชนในทองถ่ินเพ่ือจําหนายไกท่ีผลิตได 
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต 
1. พันธุและการคัดเลือกพันธุ 

สายพันธุไกเกงท่ีนิยมเลี้ยงสวนใหญเปนไกชนไทย ไดแก เหลืองหางขาว ประดูหางดํา เขียวหางดํา  
เทาหางขาว  นกแดง  นกกรดทองแดง และสายพันธุลูกผสมไทย-พมา ลูกผสมไทย-เวียดนาม (ลูกผสมไซงอน)  
เปนตน 

 ทานถาม - เราตอบ 
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ลักษณะไกชนไทยพันธุดีท่ีควรไวทําพันธุมีดังนี้คือ เพศผูน้ําหนักไมนอยกวา 3 กิโลกรัมและเพศเมียไมนอยกวา 
2 กิโลกรัม มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ขนเปนมันเงางาม สีชัดเจน และมีลักษณะเดนชัดตามแตละสายพันธุ 
2. โรงเรือนและอุปกรณ 

สถานท่ีเลี้ยงควรอยูหางไกลจากแหลงชุมชนเพ่ือปองกันโรคลระบาดและไมรบกวนเพ่ือนบาน บริเวณท่ี
เลี้ยงควรมีรมไมชายคา คอกเลี้ยงไกควรทําดวยวัสดุท่ีหาไดงายในทองถ่ิน เชน ไมไผ ไมยูคาลิปตัส หลังคามุง
ดวยแฝกหรือจาก ภายในโรงเรือนควรมีคอนใหไกไดเกาะหลับนอน สําหรับอุปกรณท่ีจําเปนในโรงเรือน ตองมี
รางน้ํา รางอาหารอยางเพียงพอกับจํานวนไก และมีรังไขสําหรับแมไกฟกไขใหเพียงพอเชนกัน 
3. อาหารและการใหอาหาร 

การเลี้ยงไกชนท่ีดีควรเลี้ยงแบบปลอยใหไกไดออกกําลังกาย และหาอาหารกินตามธรรมชาติ ไกชนก็
จะคุยเข่ียหาเศษขาวเปลือกท่ีตกตามลานนา หาหนอน หาปลวก และแมลงกินเอง แตในสภาพปจจุบันควรเลี้ยง
ไกชนแบบก่ึงขังก่ึงปลอย และมีอาหารเสริมบาง เชน หญา หยวกกลวย หรือผลไมสุก หรือหาหนอน หาแมลง 
ลูกกบ ลูกเขียด ลูกปลา กุงฝอย เนื้อปลาสับ หรืออาหารสําเร็จรูปมาเสริมบางจะทําใหไกชนเติบโตไดอยาง
รวดเร็ว แตหลังจากอายุได 2 เดือนไปแลว ควรฝกใหไกชนไดกินขาวเปลือกทีละนอยแลวเพ่ิมปริมาณข้ึนเม่ือไก
โตข้ึน 
สวนการใหน้ํา ผูเลี้ยงตองมีน้ําสะอาดต้ังใหกินตลอดเวลา อุปกรณใสน้ําควรเปนแบบแขวนจะดีท่ีสุด หรือ
ดัดแปลงจากวัสดุในฟารม เชน อางน้ํา หรือ กะละมัง 
 

 
 
4. การจัดการเลี้ยงดู 

การเลี้ยงดูในระยะแรกเกิดจนถึงอายุ 8 เดือน ใชวิธีเลี้ยงเชนเดียวกับการเลี้ยงไกชนสวยงานและไก
พ้ืนเมืองท่ัวไป แตหลังจากนั้นใหทําการคัดเลือกพันธุ โดยแยกเปน 3 กลุมคือ ไกเกง (ไกกีฬา) ไกแกง (ไกเนื้อ
เพ่ือการบริโภค) และไกพันธุทดแทน โดยไกเกงหรือไกกีฬาควรคัดไวประมาณ 10% ของลูกเพศผูท้ังหมด ไก
พันธุทดแทนควรคัดไวประมาณ 30% ของลูกไกท้ังหมด สวนท่ีเหลือเลี้ยงเปนไกแกงหรือไกเนื้อเพ่ือการบริโภค 
(ชั่งกิโลขาย) 
การเลี้ยงไกเกง ผูเลี้ยงตองมีความรูความชํานาญในการคัดเลือกสายพันธุ โดยใชอัตราสวนพอพันธุตอแมพันธุไม
เกิน 1 ตอ 5 และตองรูข้ันตอนการฝกซอมไกใหเกง ผูเลี้ยงจําเปนตองมีการจัดทําพันธุประวัติประจําตัวไกเกง
แตละตัวเอาไว เม่ือผสมพันธุผลิตลูกออกจําหนาย จะไดทราบชั้นเชิงของไกดังกลาว และสามารถคัดเลือก
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ลักษณะเพ่ือขายไดตรงตามความตองการของผูซ้ือ การใหผลผลิตของแมไก แมไก 1 ตัวจะใหลูกไดปละ 4 คอก 
และแตละคอกจะเลี้ยงรอดประมาณ 8 ตัว 
5. การปองกันโรคระบาด 

ควรมีการทําวัคซีนในโรคระบาดท่ีสําคัญ ไดแก โรคนิวคาสเซิล (โรคกระแตเวียน) โรคอหิวาต (โรคหนา
ดําหรือโรคตกคอนตาย) โรคฝดาษ (เกิดจากยุงกัด) และโรคหลอดลมอักเสบ (ไอ จาม น้ํามูก น้ําตาไหล หนา
บวม) โดยหาซ้ือวัคซีน และขอคําแนะนําไดจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดท่ัวประเทศ 
ตนทุนและผลตอบแทน 
สําหรับการเลี้ยงไกชน 1 ชุด ซ่ึงประกอบดวย พอพันธุ 1 ตัวและแมพันธุ 5 ตัว 
1. ตนทุน  

จะไดแกคาใชจายในสวนคาพอแมพันธุ คาอาหาร คาวัคซีนและเวชภัณฑ โดยจะมีตนทุนประมาณ 
25,000-26,000 บาท 
2. ผลตอบแทน 

จะไดจากการจําหนายไกชนเพศผูท่ีคัดเปนไกเกง ไกชนท่ีคัดเปนไกทดแทนและไกชนคัดท้ิงท่ีขายเปน
ไกแกง โดยมีผลตอบแทนประมาณ 45,000-50,000 บาท และในปตอไปจะไดรับผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
ไมตองลงทุนคาพอแมพันธุ 

ท้ังนี้  ตนทุนและผลตอบแทนท่ีไดจะผันแปรไปตามสภาวะการตลาด แหลงท่ีเลี้ยง ตลอดจน
ความสามารถในการคัดเลือกพันธุไก ดังนั้น เกษตรกรควรมีการศึกษาขอมูลและรายละเอียดใหชัดเจนกอน
ตัดสินใจเลี้ยง 
ท่ีมา : หนังสือ 125 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก 
กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

 
 
ในฉบับตอไปจะมีภาคตอในเรื่อง การเลี้ยงไกชนเชิงอนุรักษ (ไกชนสวยงาม) ติดตามกันไดครับ 
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 วัตถุประสงค 

เพ่ือเผยแพรความรูดานการใชน้ําชลประทานทางการเกษตรและเปนสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกันระหวางเจาหนาท่ีชลประทาน             
เจาหนาท่ีการเกษตร นักอุทกวิทยา และผูสนใจท่ัวไป 

ที่ปรึกษา  : อธิบดีกรมชลประทาน 
 รองอธิบดีกรมชลประทาน 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 ผูอํานวยการสวนการใชน้ําชลประทาน 
 หัวหนาฝายวิจัยการใชน้ําชลประทาน 
      หวัหนาฝายสถิติการใชน้ําชลประทาน 

บรรณาธิการ  :  นายคณิต  โชติกะ 

กองบรรณาธิการ :  นางสาวพรทิพย  กาญจนพรหม  นายสถาพร  นาคคนึง      

หนวยงาน  :  ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน (ตึกอํานวยการช้ัน4  หอง 04-06) 
 สวนการใชน้ําชลประทาน  สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 กรมชลประทาน สามเสน  เขตดุสิต กทม. 10300 
                http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/iwmd/db/default.htm  
 โทร. (02) 241-0741-9   ตอ 2395    Fax: (02) 241-4794 
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