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ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เปนภัย

คุกคามท่ีมีผลตอระบบนิเวศน การเจริญเติบโต การออกดอกและติดผล

ของพืช ในประเทศไทยพบวาในชวงหนาแลง ท่ีมีความเขมแสงสูงและน้ําใน

ดินมีปริมาณนอย สงผลใหพืชเกิดอาการใบไหมและผิวผลไหม ซ่ึงสามารถ

พบไดในพืชหลายชนิด เชน สมท่ีกําลังติดผลของอําเภอฝางจังหวัด

เชี ย ง ใหม  ต นแก ว มั งกร ท่ีปลู ก ท่ัว ไป  และสับปะรดของจั งหวั ด

ประจวบคีรีขันธท่ีกําลังติดผลในชวงฤดูรอน (ภาพท่ี 1) 

 
ภาพท่ี 1 ผลสับปะรดท่ีปลูกในจังหวัดประจวบคีรีขันธในชวงฤดูรอนท่ีมี

ความเขมแสงสูงและขาดน้ํา พบอาการใบไหม และการลมของผล ทําใหผล

ไหมไดมากข้ึน ผลสุกเร็วข้ึนและมีขนาดเล็กกวาปกตินอกจากนี้ในภาวะท่ี

พืชไดรับปริมาณแสงท่ีมากเกินไป มีผลทําใหกระบวนการสังเคราะหแสงถูก

รองศาสตราจารยค์ณพล  จุฑามณี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

      การใชดินขาวเคโอลินเปนสารเคลือบผล เพ่ือเพ่ิมผลผลติ

ควบคุมเพลี้ยไฟ และโรคแอนแทรคโนส ในไมผล 
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ยับยั้ง สงผลใหพืชมีการสรางผลผลิตลดลง การผลิตพืชภายใตหลังคา

พลาสติก หรือวัสดุพรางแสง จึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะลดความเขมแสงในชวง

กลางวัน ทําใหพืชยังคงมีอัตราการสังเคราะหแสงท่ีสูงในชวงกลางวันได 

จากการศึกษาการผลิตมะมวงพันธุน้ําดอกไมภายใตหลังคา

พลาสติกยังพบอีกวา สามารถทําใหไดผลมะมวงท่ีมีผิวสวย ผลผลิต

ปราศจากการเขาทําลายจากเพลี้ยไฟ  และไมพบการเกิดโรคผลเนาและ

แอนแทรกโนส (ภาพท่ี 3) แตอยางไรก็ตามหลังคาพลาสติกมีราคาสูง และ

เม่ือเก็บผลผลิตเสร็จตองทําการรื้อพลาสติกออกและสรางคลุมใหมเม่ือ

มะมวงเริ่มออกดอก จึงทําใหไมมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 

ภาพท่ี 2 ผลมะมวงน้ําดอกไมในระยะเก็บเก่ียวภายใตการคลุมหลังคา

พลาสติก ไมพบอาการผิวผลถูกทําลายโดยเพลี้ยไฟ (ซาย) และไมพบโรค

แอนแทรกโนสและผลเนา (ขวา) 

ดินขาวเคโอลิน คือดินท่ีมีแร Kaolinite (Al2Si2O5(OH)4) เปน

องคประกอบ พบไดในประเทศจีน เม็กซิโก บลาซิล เปนตน ในประเทศ

ไทยพบไดท่ีจังหวัดลําปาง ระนอง สุราษฎรธานี ปราจีนบุรี และอุตรดิตถ 
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โดยมีการใชดินขาวเคโอลินในอุตสาหกรรมเครื่องเซรามิค เครื่องสําอาง

และยาสีฟน สําหรับดานการเกษตร ดินขาว  เคโอลินใชเปนสารเติม 

(filler) เพ่ือปรับปริมาตรสารเคมีทางการเกษตร ในตางประเทศ บริษัท 

Engelhard Corporation ประเทศอเมริกา ไดพัฒนาดินขาวเคโอลินใหอยู

ในรูปสารการคาชื่อ Surround WPTM โดยระบุวาจากการท่ีสารนี้มีสีขาว 

จึงสามารถสะทอนแสงท่ีตกกระทบบนผิวพืช ทําใหลดความรอนท่ีพืชไดรับ 

พืชจึงไมเกิดภาวะเครียดจากความรอน (heat stress) และสามารถเพ่ิม

ผลผลิตพืชไดหลายชนิด เชน แอปเปล เกรฟฟรุต วอลนัท อัลมอนด และ

องุน เปนตน 

 ในป พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดใหทุนอุดหนุน

การวิจัยเรื่อง “ผลของการใชวัสดุเคลือบใบ เพ่ือลด photoinhibition 

ภายใตสภาวะโลกรอน และคุณภาพผลผลิตของมะมวงพันธุมหาชนก” โดย

คณะผูวิจัยไดทดลองใชดินขาวเคโอลินนําเขาจากประเทศมาเลเซีย และ

อินโดนีเซีย พบวา ดินขาวเคโอลินจากประเทศมาเลเซีย มีความสามารถใน

การยอมใหแสงท่ีมีความเขมแสงประมาณ 600  µmol m-2 s-1 ซ่ึงเปน

ความเขมแสงท่ีมะมวงมีการสังเคราะหแสงไดสูงท่ีสุด ผานผิวกระจกใสท่ี

เคลือบดินขาวเคโอลินได 

 การทดลองพนดินขาวเคโอลินท่ีความเขมขน 60 กรัมตอลิตร 

จํานวน 1 และ 2 ครั้งตอสัปดาห ใหกับมะมวงพันธุมหาชนก ตั้งแตเริ่มติด

ผล จนถึงระยะกอนการเก็บเก่ียว 1 สัปดาห พบวา ดินขาวเคโอลินสามารถ 
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ทําใหตนมะมวงมีอัตราการสังเคราะหแสงท่ีสูงข้ึน (ภาพท่ี 5) และสามารถ

เก็บผลผลิตไดจํานวนมากข้ึน (ตารางท่ี 1) นอกจากนี้การพนดินขาวเค

โอลีนไปเคลือบผลมะมวง ทําใหผลมะมวงไมถูกแสงแดดโดยตรง ดังนั้นผล

มะมวงในระยะเก็บเก่ียวจึงมีสีแดงตรงตามลักษณะประจําพันธุของมะมวง

มหาชนก และไมพบการเกิดโรคแอนแทรกโนส บนผลในระยะเก็บเก่ียว 

ตารางท่ี 1 ผลของการพนดินขาวเคโอลิน อัตรา 60 กรัม/ลิตร ตอผลผลิต

ในมะมวงพันธุมหาชนก ณ แปลงทดลองสถานีวิจัยกาญจนบุรี  

การพนสาร ผลผลิต

รวม 

(ลูก) 

ผลผลิต

ตอตน 

(ลูก) 

น้ําหนัก

รวม 

(กิโลกรัม) 

น้ําหนักรวม

ตอตน 

(กิโลกรัม) 

ไมพนสาร 

พนสาร 1 ครั้ง/

สัปดาห 

พนสาร 2 ครั้ง/

สัปดาห 

1,018 

1,161 

1,299 

254.50 

290.25 

324.75 

89.85 

113.68 

135.97 

22.46 

28.42 

33.99 
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ภาพท่ี 3 ผลมะมวงพันธุมหาชนกภายหลักการเก็บเก่ียวและบมเปนเวลา 4 

วัน ในสภาพธรรมชาติ (A) พบการระบาดของโรคแอนแทรกโนสบนผิว 

มากกวาการพนดินขาวเคโอลิน 1 ครั้ง/สัปดาห (B) และ 2 ครั้ง/สัปดาห 

(C) 

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดสนับสนุนทุนโครงการ

สนับสนุนการวิจัยขยายผลสูการปฏิบัติและพัฒนาตอยอดงานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ ประจําปงบประมาณ 2553 เรื่อง “การพัฒนาดินขาวเคโอลิน

เปนสารเคลือบผล เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตควบคุมเพลี้ยไฟและโรคแอน

แทรกโนส” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําดินขาวเคโอลินจากแหลงตาง ๆ ใน

ประเทศไทย พัฒนาเปนสารเคลือบใบและผล เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 

ควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรคพืชในมะมวงและแกวมังกร 

 การประสานงานกับสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง

แรเขต 3 เชียงใหม สามารถนําดินขาวเคโอลินจากแหลงตาง ๆ ในประเทศ

ไทย มาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี จํานวน 5 ตัวอยาง ดังนี้  

 

A B C 
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1. อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ขนาด 200 mesh (MT 200) 

2. อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ขนาด 200 mesh (TKL 200) 

3. อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ขนาด 325 mesh (TKL 325) 

4. อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ขนาด 325 mesh (UTD  325) 

5. อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ขนาด 325 mesh (RN 325) 

 นําตัวอยางดินขาวเคโอลินท้ัง 5 ชนิด มาทดสอบคุณสมบัติดาน

ความสามารถในการด ูดกลื ่นความเข มแสงที ่ม ีผลต อกระบวนกา

สังเคราะหแสง ความสามารถในการละลายน้ํา วัดเปอรเซ็นตความชื้น 

และคา pH โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1. การศึกษาคุณสมบัติดานความสามารถในการดูดกลื่นความเขมแสงที่มี

ผลตอกระบวนการสังเคราะหแสง 

 นําดินขาวเคโอลิน 60 กรัมผสมน้ํา 1 ลิตรพนลงบนแผนกระจกใส 

วัดคาความเขมแสงในชวง ท่ี พืชใช ในกระบวนการสัง เคราะหแสง 

(photosynthesis photon flux) ท่ีบริเวณบนและลางของแผนกระจกใส 

โดยใชหัววัดความเขมแสง (quantum light sensor) ทําการศึกษาในชวง

เวลา 10.00 – 14.00 น.  
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ภาพท่ี 4 วิธีการวัดการผานของความเขมของแสงท่ีมีผลตอกระบวนการ

สังเคราะหแสง (photosynthesis photon flux, PPF) ภายใตกระจกใสท่ี

พนดวยดินขาวเคโอลิน 

 การศึกษาพบวาดินขาวเคโอลินท้ัง 5 ตัวอยาง มีความสามารถใน

การลดการผานของความเขมของแสงท่ีมีผลตอกระบวนการสังเคราะหแสง 

(photosynthesis photon flux, PPF) ไดแตกตางกัน โดยดินขาวเคโอลิน 

3 ชนิด คือ จากอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จังหวัดอุตรดิตถ และ จังหวัด

ระนอง สามารถลดคา PPF ได 35-38% และคา PPF ท่ีวัดไดผานกระจก

ใสของดินขาวเคโอลินท้ัง 3 ชนิดอยูในชวงประมาณ 600 -1000 

µmolm2s-1 ได ซ่ึงเปนความเขมแสงท่ีทําใหมะมวงสังเคราะหแสงไดสูง

ท่ีสุด ในขณะท่ีดินขาวเคโอลินจากอําเภอแจหม จังหวัดลําปางขนาด 200 

และ 325 meshมีความสามารถในการลดคา PPF ไดเล็กนอย ซ่ึงแสดงวา

ดินขาวเคโอลินจากอําเภอแจหม จังหวัดลําปางท้ัง 2 ชนิด ไมมีคุณสมบัติ

ลดการผานของความเขมแสงท่ีมีความเขมสูงได 
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2. การศึกษาคา pH ความชื้น และความสามารถของดินขาวเคโอลินในการ

ละลายน้ํา 

 ทดสอบโดยนําตัวอยางดินขาวเคโอลินจํานวน 60 กรัมผสมน้ํา 1

ลิตร เติมสาร dispersing agent เพ่ือลดแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค

ของแข็งชนิดเดียวกันทําใหการตกตะกอนลดลง สังเกตการละลายน้ํา (ภาพ

ท่ี 8) และศึกษาเวลาในการตกตะกอนโดยวัดการดูดกลื่นคลื่นแสงดวย

เครื่อง spectrophotometer ท่ีความยาวคลื่น 450 nm ตั้งแตเริ่มตนผสม 

และวัดการดูดกลืนคลื่นแสงตอเนื่องทุก ๆ 5 นาที เปนเวลา 30 นาที 

 

ภาพท่ี 5 การละลายของดินขาวเคโอลินท้ัง 5 ชนิด 

 เม่ือผสมดินขาวเคโอลินลงในน้ํา จะพบตะกอนดินขาวเคโอลินท่ีมี

สีแตกตางกัน โดยดินขาวเคโอลิน จากอําเภอแมทะ และอําเภอแจหม 

จังหวัดลําปาง จะมีตะกอนสีเทา ในขณะท่ีดินขาวเคโอลินจากจังหวัด

ระนอง และอุตรดิตถ จะมีตะกอนสีขาว และเม่ือพิจารณาถึงเวลาในการ

ตกตะกอนพบวา ดินขาวเคโอลินจากจังหวัดระนองตกตะกอนอยางรวดเร็ว
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ภายใน 5 นาทีแรกหลังการผสมสาร ในขณะท่ีดินขาวเคโอลินจากอําเภอ

แมทะ จังหวัดลําปางมีการตกตะกอนท่ีชาท่ีสุด 

3. เปอรเซ็นตความชื้นและคา pH  

 การศึกษาเปอรเซ็นตความชื้นทดสอบโดยนําสารละลายดินขาวเค

โอลิน จํานวน 60 กรัม รอนผานตะแกรงขนาด 200 mesh ชั่งน้ําหนัก 

แลวนํามาอบใหแหง คํานวณเปอรเซ็นตความชื้นจากการเปลี่ยนแปลง

น้ําหนักกอนและหลังอบแหง การศึกษาความเปนกรดดางของดินขาวเคโอ

ลินทดสอบโดยนําตัวอยางดินขาวเคโอลินจํานวน 60 กรัมผสมน้ํา 1ลิตร 

แลวนํามาวัดคาความเปนกรดดางดวยเครื่อง pH meter  

 ดินขาวเคโอลินระนอง มีความชื้นมากท่ีสุดเทากับ 4.13% และ

คอนขางเปนกรด คือมีคา pH เทากับ 6.55 (ตารางท่ี 2) ดินขาวเคโอลิ

นจากอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง และดินขาวเคโอลินระนอง มีคา pH 

ใกลเคียงกัน คือ 7.46 และ 7.45 ตามลําดับ แตดินขาวเคโอลินอุตรดิตถ มี

ความชื้นต่ําท่ีสุดเทากับ 1.93% ในขณะท่ีดินขาวเคโอลิน MT มีความชื้นสูง

กวาเทากับ 3.02% (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 เปอรเซ็นตความชื้นและคา pH ของดินขาวเคโอลินจากอําเภอ

แมทะ จังหวัดลําปาง (MT) จากจังหวัดระนอง (RN) และจาก

จังหวัดอุตรดิตถ (UTD) 

ชนิดดินขาวเคโอลิน       ความชื้น (%)           คา pH 

MT  3.02  7.45 

UTD  1.93  7.46  

RN  4.13  6.55 

 

การพัฒนาดินขาวเคโอลิเปนวัสดุเคลือบผล เพ่ือการเพ่ิมคุณภาพ

ผลผลิต การพัฒนาสีผิว การควบคุมการเกิดโรคผิวลายโดยเพล้ียไฟ 

และควบคุมการเกิดโรคแอนแทรคโนสในมะมวงพันธุน้ําดอกไม 

 การศึกษาในมะมวงทําการทดสอบกับมะมวงท่ีออกดอกในฤดูรอน

และฤดูฝน โดยในชวงฤดูรอนท่ีสภาพอากาศมีความเขมแสงและอุณหภูมิสูง 

อัตราการสังเคราะหแสงของมะมวงถูกยับยั้ง สงผลใหผลผลิตลดลง การใช

ดินขาวเคโอลินจากจังหวัดลําปาง อัตรา 60 กรัม/ลิตร เปนสารเคลือบใบ

มะมวงทําใหใบมะมวงมีอัตราการสังเคราะหแสงสูงข้ึน ดังนั้นมะมวงจึง

สามารถนําสารอาหารท่ีไดจากกระบวนการสังเคราะหแสงไปใชในการเพ่ิม

ผลผลิตใหมากข้ึนได โดยผลการวิจัยพบวาการพนสารเคโอลิน ลําปาง 2 
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ครั้งตอสัปดาห สามารถทําใหผลผลิตรวมตอตนเพ่ิมข้ึนได 32.06% และ

น้ําหนักรวมของผลตอตนเพ่ิมข้ึน 22.84% (ตารางท่ี 3) 

 การทดลองใชดินขาวเคโอลินเปนวัสดุเคลือบผลในฤดูฝนพบวา 

การพนสารเคโอลินท้ังจากจังหวัดลําปาง อุตรดิตถ และระนอง ทําให

สามารถเก็บเก่ียวผลมะมวงไดมากข้ึน โดยเฉพาะการพนดินขาวเคโอลิน

ลําปาง 1 ครั้ง/สัปดาหสามารถเก็บผลผลิตไดมากกวาการไมพนสาร 

30.55% (ตารางท่ี 4)  

ตารางท่ี 3 ผลของดินขาวเคโอลินจากอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ตอ

ปริมาณผลผลิตมะมวงพันธุน้ําดอกไมท่ีออกดอกในชวงฤดูรอน 

การใหสาร จํานวนผลเฉลี่ย 

(ลูก) 

น้ําหนักรวมของผล 

(กิโลกรัมตอตน) 

ตนควบคุม 131.00 39.40 

พนสาร 1 ครั้ง/สัปดาห 138.80 38.40 

พนสาร 2 ครั้ง/สัปดาห 173.00 48.40 
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ตารางท่ี 4 ผลของการพนดินขาวเคโอลินจากอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

(MT) จากจังหวัดระนอง (RN) และจากจังหวัดอุตรดิตถ (UTD) ในชวงฤดู

ฝนตั้งแตมะมวงเริ่มติดผล ตอปริมาณผลผลิต มะมวงพันธุน้ําดอกไม 

Treatment จํานวนผลเฉลี่ย 

(ลูก) 

น้ําหนักรวมของผล 

(กิโลกรัมตอตน) 

ตนควบคุม 72.00 24.00 

MT 1 ครั้ง/สัปดาห 108.50 30.50 

MT 2 ครั้ง/สัปดาห 94.00 31.75 

UTD 1 ครั้ง/สัปดาห 100.00 33.75 

UTD 2 ครั้ง/สัปดาห 93.25 31.25 

RN 1 ครั้ง/สัปดาห 103.50 34.75 

RN 2 ครั้ง/สัปดาห 101.00 33.25 

เม่ือพิจารณาถึงการเกิดโรคแอนแทรคโนส พบวาในระยะกอนการ

บมผล มะมวงท่ีไดรับการพนสารละลายดินขาวเคโอลินจากอําเภอแมทะ 

จังหวัดลําปาง 2 ครั้งตอสัปดาหพบการเกิดโรคแอนแทรคโนสบนผิวผล

นอยท่ีสุด และในระยะหลังการบม การพนดินขาวเคโอลินทุกชนิด สามารถ

ลดการเกิดโรคแอนแทรคโนส บนผิวผลได และพบวาการพนสารละลายดิน

ขาวเคโอลินจากอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 2 ครั้งตอสัปดาหพบการเกิด

โรคแอนแทรคโนสบนผิวผลนอยท่ีสุด  (ภาพท่ี 9)  
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ภาพท่ี 6 ผลมะมวงพันธุน้ําดอกไมภายหลังการเก็บเก่ียวและบมเปนเวลา 

4 วัน ในสภาพธรรมชาติ (ซาย) พบการระบาดของโรคแอนแทรกโนสบน

ผิวมากกวาการพนสารเคโอลินอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 1 ครั้ง/สัปดาห 

(กลาง) และ 2 ครั้ง/สัปดาห (ขวา) และการพนสารเคโอลินทําใหผิวมะมวง

ในระยะสุกมีสีเหลืองเพ่ิมข้ึน 

 นอกจากนี้พบวาดินขาวเคโอลินทุกชนิดสามารถลดการเกิดราดํา

บนผิวใบได โดยการพนสารละลายดินขาวเคโอลินลําปาง 2 ครั้งตอสัปดาห

มีแนวโนมพบการเกิดราดําบนผิวใบนอยท่ีสุด ราดําบนผิวใบเกิดจากการท่ี

เพลี้ยจั๊กจั่นดูดกินน้ําเลี้ยงจากดอกและชอดอก และถายมูลซ่ึงมีลักษณะ

เปนน้ําหวานออกมาติดท่ีใบ ดังนั้นการท่ีพบราดําบนใบมะมวงท่ีนอยลง

ภายหลงพนสารเคโอลินสันนิษฐานวา เนื่องมาจากการดินขาวเคโอลินมีผล

ลดจํานวนของเพลี้ยจั๊กจั่นท่ีดูดกินน้ําเลี้ยงจากดอกและชอดอกมะมวงได 

   

ภาพท่ี 7 ลักษณะใบมะมวงท่ีไดรับการพนสารเคโอลิน (ซายและกลาง) 

และใบมะมวงท่ีไมไดพนสารเคโอลิน พบราดําบนผิวใบ (ขวา) 
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การพัฒนาดินขาวเคโอลิเปนวัสดุเคลือบก่ิง เพ่ือลดอาการใบไหมในฤดู

รอนท่ีมีความเขมแสงมาก และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตแกวมังกร 

 การศึกษาในแกวมังกรทําการทดลองในพันธุเนื้อแดงโดยใชดิน

ขาวเคโอลิน 3 ชนิด คือ ดินขาวเคโอลิน จากอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

ดินขาวเคโอลินจากจังหวัดอุตรดิตถ และดินขาวเคโอลินจากจังหวัดระนอง 

และพนดินขาวเคโอลินความเขมขนของ 60 กรัม/ลิตร 1 และ 2 ครั้ง       

/สัปดาห ผลการศึกษาพบวา ดินขาวเคโอลินจากอําเภอแมทะ จังหวัด

ลําปาง สามารถลดอุณหภูมิบนใบพืชไดมากท่ีสุด (ภาพท่ี 11) ดังนั้นจึง

สามารถลดอาการก่ิงไหมท้ังในระยะเริ่มตนและรุนแรงไดดีท่ีสุด  

   
ภาพท่ี8 ลักษณะก่ิงแกวมังกรท่ีไดรับการพนสารเคโอลิน (ซาย) และการ

พนสารเคโอลินสามารถลดอุณหภูมิก่ิงจาก 42.4 ºC (กลาง) เปน 33.8 ºC 

(ขวา) ทําใหสามารถลดอาการก่ิงไหมได 

 การประเมินการเกิดโรคบนก่ิง พบวา การพนเคโอลินสามารถลด

การเกิดโรค brown spot บนก่ิงได โดยโรค brown spot จะพบจาก

บาดแผลท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการเขาทําลายของแมลง ดังนั้นจึ ง

สันนิษฐานวาการพนเคโอลินสามารถลดการเขาทําลายของแมลงบนก่ิงแกว

มังกร ซ่ึงเปนสาเหตุของโรค brown spot ได (ภาพท่ี 12) 



 

 

15 
  

 
ภาพท่ี9 โรค Brown spot บนก่ิงแกวมังกร เกิดจากเชื้อ Dothiorella sp. 

การระบาดพบท่ีก่ิงออน โดยเกิดข้ึนหลังจากบาดแผลท่ีเกิดจากการเขา

ทําลายของแมลง 

การพัฒนาดินขาวเคโอลินจากแหลงผลิตในประเทศไทยเปนสารเคลือบ

ใบ เพ่ือควบคุมการเขาทําลายของแตนฝอยปมในตนกลายูคาลิปตัส 

การศึกษาในยูคาลิปตัส E. camaldulensis x E.brassiana สาย

พันธุ K58 ซ่ึงเปนสายพันธุท่ีออนแอตอการเขาทําลายของแตนฝอยปม 

(ภาพท่ี 13) พบวา ดินขาวเคโอลินมีความเหมาะสมท่ีจะใชในการควบคุม

การเขาทําลายใบและยอดออนของตนกลายูคาลิปตัสโดยแตนฝอยปม ใน

สภาพแปลงไดดีกวาในสภาพโรงเรือนเพาะชํา (ภาพท่ี 14) โดยดินขาวเคโอ

ลินอุตรดิตถมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการลดการเขาทําลายแตนฝอยปม 

นอกจากนี้การพนดินขาวเคโอลินอุตรดิตถทําใหตนกลายูคาลิปตัสมีอัตรา

การสังเคราะหแสงเพ่ิมข้ึน จึงเปนผลทําใหตนกลายูคาลิปตัสมีอัตราการ

เติบโตดานความสูง มากกวาตนกลาท่ีไมไดรับการพนดินขาวเคโอลิน ซ่ึง

สามารถสังเกตไดภายหลังการพนดินขาวเคโอลินไดประมาณ 1 เดือน 
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ภาพท่ี 10 ตนกลายูคาลิปท่ีถูกทําลายโดยแตนฝอยปมในระยะรุนแรง มี

ลักษณะลําตนบิดเบี้ยว ยอดบิดงอ ไมสามารถปลูกเปนการคาได 

 

ภาพท่ี 11 ตนกลายูคาลิปตัสท่ีไดรับการพนดินขาวเคโอลินในสภาพแปลง

โรงเรือนเพาะชํา (ซาย)และใน สภาพแปลง (ขวา)  

การพัฒนาดินขาวเคโอลินเปนสารเคลือบใบ เพ่ือการเพ่ิมคุณภาพ

ผลผลิต และควบคุมการเกิดโรคแอนแทรคโนสในองุน 

การศึกษาในองุนพบวา เม่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินขาวเค

โอลินกับสาร prochloraz ตอการติดเชื้อแอนแทรคโนสพบวา ดินขาวเคโอ

ลินไมมีคุณสมบัติในการเปนสารกําจัดโรคพืชถึงแมดินขาวเคโอลินจะ

สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใย C. gloeosporioides บนอาหาร PDA 
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ได (ภาพท่ี 15) แต spore ของเชื้อสามารถงอก สราง germ tube และ 

appressorium ได  

 

ภาพท่ี 12 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดินขาวเคโอลินระนอง (RN) 

ลําปาง (LP) และอุตรดิตถ (UTD) ในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา 

Colletotrichum gloeosporioides บนอาหาร PDA 

 

 

นํ้า (A) 

prochloraz 500 mg/l (B) 

RN 50 g/l (C) 

RN 100 g/l (D) 

LP 50 g/l (E) 

LP 100 g/l (F) 

UTD 50 g/l (G) 

UTD 100 g/l (H) 
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ภาพท่ี 13 ประสิทธิภาพของดินขาวเคโอลินระนอง (RN) ลําปาง (LP) และ

อุตรดิตถ (UTD) ตอการงอกของสปอรเชื้อราโรคแอนแทรคโนส บนใบองุน

หลังจากปลูกเชื้อ เปนเวลา 48 ชั่วโมง 

การศึกษาผลของดินขาวเคโอลินตอการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา

ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสังเคราะหดวยแสง คุณภาพผลผลิต (ภาพท่ี 17) 

พบวาการพนดินขาวเคโอลินลําปางและอุตรดิตถ อยางตอเนื่องตั้งแตองุนเริ่ม

ติดผล เปนเวลา 8 สัปดาหมีผลทําใหองุนมีการสังเคราะหแสงเพ่ิมข้ึน (ภาพท่ี 

17) เนื่องจากดินขาวเคโอลินสามารถลดความเขมแสงท่ีสูงเกินกวาท่ีองุนจะ

นําไปใชในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง รวมถึงลดความรอนจากแสง

ความเขมสูงท่ีสัมผัสกับใบพืช (Heat stress) ดังนั้นจึงทําใหองุนมีจํานวน

ผลผลิตเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับการพนดวยน้ํากลั่น การสังเคราะหแสงสูง

ท่ีข้ึนทําใหองุนสามารถสรางและนําแปง น้ําตาลกลูโคสและฟรัสโตสท่ีไดจาก

กระบวนการสังเคราะหดวยแสง ไปใชในการสรางผลผลิตองุนไดมากข้ึน 

 

ภาพท่ี 14 ใบองุนจากเถาท่ีไมไดรับการพนดินขาวเคโอลิน (ซาย) และ

ไดรับการพนดินขาวเคโอลิน (ขวา) 
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ภาพท่ี 15 ผลผลิตองุนในระยะเก็บเก่ียว (WATER= พนดวยน้ํา LP= ดิน

ขาวเคโอลินลําปาง UTD = ดินขาว  เคโอลินอุตรดิตถ) 

ดินขาวเคโอลินมีคุณสมบัติท่ีสามารถพัฒนาเปนสารเคลือบใบและ

ผลในพืชเศรษฐกิจได เพ่ือนําดินขาวเคโอลินไปใชในพืชชนิดอ่ืน ๆ เชน การ

ลดอาการใบและผลไหมในสับปะรด การควบคุมแตนฝอยปมในยูคาลิปตัส 

และควบคุมโรคแอนแทรคโนสในองุน โดยเฉพาะจุดเดนดานการลดความ

รอนจากความเขมแสงท่ีสูงในฤดูรอน จึงสามารถเพ่ิมอัตราการสังเคราะห

แสง ทําใหพืชมีปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน และลดอาการไหมของผลผลิตพืช

ในชวงฤดูรอน ทําใหผลผลิตมีคุณภาพท่ีดีข้ึนได และประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ทุนโครงการถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การใชดินขาวเคโอลิน

เพ่ือควบคุมอาการผลไหมและราสนิม และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตของสม 

เพ่ือใหบุคลากรดานวิจัยและสงเสริมงานไมผลขนาดเล็กและรอนมูลนิธิ

โครงหลวง ไดมีความเขาใจและเปนแมขายในการนําองคความรู ดานการ

ใชดินขาวเคโอลินไปใชเปนสารเคลือบผล เพ่ือควบคุมอาการผลไหมและรา

สนิม  และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตของสม สําหรับคุณสมบัติดานการควบคุม
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โรคพืชและแมลงนั้น เนื่องจากดินขาวเคโอลินไมมีคุณสมบัติเปนสารกําจัด

แมลงศัตรูพืชและโรคพืชโดยตรง ดังนั้นการท่ีดินขาวเคโอลินสามารถ

ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช เกิดจากคุณสมบัติดานกายภาพท่ีสารนี้มีสี

ขาว และเม่ือนํามาพนเคลือบใบพืชจะมีลักษณะเปนฟลม เคลือบลําตน ใบ 

และผลได ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติรบกวนการเขาทําลายของแมลง การวางไข

ของแมลง และทําใหสปอรของเชื้อราท่ีมากับน้ําไมสามารถสัมผัสกับผิวของ

ใบหรือผลไมไดโดยตรง จึงสามารถปองกันโรคพืชท่ีท่ีอาศัยน้ําเปนพาหะ 

เชน โรคแอนแทรคโนสและโรคผลเนาได ดังนั้นดินขาวเคโอลินจึงเหมาะสม

สําหรับการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย เนื่องจากสามารถลดการใชสารเคมี

กําจัดแมลงและโรคพืชได  

 จุดเดนของดินขาวเคโอลินคือการลดความเขมแสงสูงโดยเฉพาะ

ในชวงฤดูรอน ท่ีสัมผัสกับใบและผลพืชโดยตรง จึงมีผลโดยตรงในการลด

อาการใบและผลไหม และทําใหพืชมีการเจริญเติบโตและสรางผลผลิตท่ีดี

ข้ึน อยางไรก็ตาม ดินขาวเคโอลินไมใชสารกําจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืช 

ดังนั้นจึงไมมีฤทธิ์ในการฆาแมลงศัตรูพืช หรือยับยั้งการแพรระบาดของโรค

พืชไดเหมือนกับการใชสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืช การใชดิน

ขาวเคโอ ลินจึงเปนการใชเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคและแมลง จึง

อาศัยคุณสมบัติการเคลือบใบและผล เปนการปองกันการสัมผัสของแมลง 

การวางไขของแมลงบนผิวพืช และทําใหสปอรของเชื้อราท่ีมากับน้ําไม

สามารถสัมผัสกับผิวของใบหรือผลไมไดโดยตรง 
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พฤติกรรมสุกรท่ีสังเกตไดท่ัวไป 

สุกรอาจจะถือไดวาเปนสัตวท่ีมีความฉลาดเปนอันดับท่ีสี่ รองมา

จากคน สัตวพวกลิงปลาวาฬและปลาโลมา ในปาสุกรอยูกันเปนฝูง โดยมี

การควบคุมและมีการจัดลําดับการขมเหนือ ท่ีชัดเจนในฝูง สุกรเพศผู หรือ

พอพันธุมักจะแยกตัวอยูตามลําพัง ฝูงสุกรดํารงอยูโดยสุกรเพศเมียท่ีเปนตัว

ขมเหนือ เปนผูรับผิดชอบดูแลและชวยเหลือสุกรเพศเมียอ่ืนๆ ภายในฝูงใน

การเลี้ยงลูกสุกร เม่ือมีสุกรตัวใหมเขามาภายในฝูง สุกรเพศเมียท่ีมีลาดับ

การขมเหนือสูงสุดนี้จะเขาไปตอสู เพ่ือจัดลําดับการขมเหนือภายในฝูงให

สุกรตัวใหม เม่ือสามารถจัดลําดับการขมเหนือไดแลว สุกรดังกลาวก็ถือเปน

สวนหนึ่งของครอบครัวในฝูงใหท่ีอยู อาหารและใหการคุมครองดวย 

สุกรเปนสัตวท่ีมีความไวอยางไมนาเชื่อ สุกรเปนสัตวท่ีตกใจงาย 

เปนสัตวท่ีรักความสะอาด ในสุกรท่ีเลี้ยงปลอย ไมไดขังกรงสุกรจะเลือก

บริเวณท่ีหางไกลจากท่ีนอนของมันและเปนพ้ืนท่ีอยูต่ํากวาเปนท่ีสาหรับ

อาบน้ํา สุกรฉลาดพอท่ีจะเรียนรูวาแรงลมและฝนสามารถพัดพาและชะ

ลางสิ่งปฏิกูลท่ีมันขับถายออกมาไปจากบริเวณท่ีสูงกวา ซ่ึงมัน ใชเปนรัง

ของมันได สุกรเปนสัตวท่ีชอบเกลือกกลิ้งในโคลนดวยเหตุผลอยางนอย 2 

        การเลี้ยงหมูหลมุดินชีวภาพจากงานวิจัย 

                 สูชุมชนเกษตรพอเพียง 2 

 
นายภูวดล  ประพฤติดี   

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
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ประการ เหตุผลประการแรกสุกรเปนสัตวท่ีไมมีตอมเหง่ือ เม่ืออุณหภูมิใน

รางกายของมันสูงข้ึน มันจะทําใหรางกายของมันมีอุณหภูมิต่ําลงไดมีเพียง

วิธีเดียวคือ การลงในนอนแชอยูในน้ํา หรือโคลน เม่ือโคลนท่ีฉาบบนตัวของ

สุกรดานนอกแหง แตดานในท่ีสัมผัสกับผิวหนังยังชื้นและเย็น เหตุผล

ประการท่ีสองคือ โคลนท่ีฉาบบนผิวหนังสุกร จะปองกันผิวหนังของสุกร

จากแสงอาทิตยในลักษณะเดียวกับการใสเสื้อผาของคนเรานี่เอง 

พฤติกรรมสุกรตามหลักวิชาการ 

ชนิดของสุกร  

• สุกรท่ีเลี้ยงปลอย (Free-ranged pigs) เชน สุกรชาวเขา สุกรท่ี

เลี้ยงปลอยตามบาน และสุกรปา  

• สุกรท่ีเลี้ยงในเชิงอุตสาหกรรม (Commercial pigs)  

– สุกรพอพันธุ สุกรแมพันธุ  

– ลูกสุกร (สุกรกอนหยานม สุกรหลังหยานม และสุกรเล็ก)  

– สุกรขุนหรือสุกรสามสาย (ลารจไวท, ดูรอค และ แลนดเรซ 

หรือ เปยแตรง แฮมเชียร)  

ระบบประสาทสัมผัสในสุกร  

• การไดยิน (Hearing): เสียงรอง  

• การมองเห็น (Vision): ทิศทางของหาง, การนอนสุมกัน  

• การดมกลิ่น (Smelling) 4  

• การรับรส (Taste)  

• การสัมผัสและไซรลําตัว (Grooming) 
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กรไดยินในสุกร  

• การสงเสียงคํารามทางจมูก: ตอบสนองตอเสียงท่ีคุนเคย หรือ

พวกเดียวกัน  

• การสงเสียงคํารามทางจมูกถ่ี ๆ: เม่ือสุกรตกใจ หรือตื่นกลัว  

• การสงเสียงคํารามทางจมูกแบบแผว ๆ และดังข้ึนเรื่อย ๆ: สง

เสียงปองกันลูกสุกร  

• คํารามเปนเวลานาน: ตอบสนองตอการถูกสัมผัส  

• รอง: เม่ือสุกรตกใจ  

• เสียงรองแหลม: เนื่องจากความเจ็บปวด  

การมองเห็นของสุกร : ทิศทางของหาง (Tail position)  

• หางมวนขดกันแนน: ลูกหมูท่ีสมบูรณ  

• หางเหยียดตรง: ลูกหมูไมสบาย  

• หางยกข้ึนและมวน: การทักทายกัน การแยงอาหารไลหมูตัวอ่ืน  

• หางเหยียดและหอยลง: กาลังนอนหลับ  

• หางบิดเบี้ยวผิดรูปราง: มีการอักเสบท่ีผิวหนัง  

ระบบประสาทสัมผัสในสุกร  

• การดมกลิ่น (Smelling) : • การรับรส (Taste): หมูมีตุมรับรส

มากกวาไกและจะไวตอความหวานและขม มากกวาเค็มและเปรี้ยว  

• การขับถาย: การแบงบริเวณในคอกเพ่ือขับถาย  

• การไซรลําตัว (Grooming)  
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พฤติกรรมการกินของสุกรในทางสังคม  

• สุกรจะกินอาหารไดมากเม่ือเลี้ยงอยูดวยกัน  

• เม่ือสุกรตัวหนึ่งไปท่ีรางอาหาร สุกรตัวอ่ืนมักจะตามไปดวย  

• มักจะทําใหมีการแยงรางอาหารบริเวณเดียวกัน  

• เกิดข้ึนตั้งแตสุกรเริ่มดูดนม  

• แมวาการเลี้ยงรวมจะชวยเพ่ิมการกินอาหาร แตสุกรท่ีมีศักดิ์ต่ํา

ในฝูงอาจจะถูกแยงอาหารไดงาย  

การสูญเสียและการส้ินเปลืองจากการกิน  

• สุกรเปนสัตวท่ีชอบคุยเข่ียอาหารเชนเดียวกับไก อาหารจึงหก

หลนออกจากท่ีใหอาหารได  

• ถารางอาหารมีขนาดใหญกวาตัวสุกร สุกรจะใชจมูกคุย อาหาร

หรือลงไปนอนและถายในรางอาหาร  

• สุกรเล็กมักจะทํา ใหมีอาหารหกมากกวาสุกรใหญ  

• การใหอาหารแบบก่ึงแข็งก่ึงเหลวจะชวยใหสุกรกินอาหารไดมาก

ข้ึนและมีอาหารหกนอยลง  

• ควรมีรางอาหารท่ีพอเพียงใหสุกร เพ่ือปองกันการแยงอาหาร 

พฤติกรรมกาวราวในทางสังคม 

• การจัดลําดับศักดิ์ (Hierarchy) ของลูกสุกรแรกคลอด 

– เกิดข้ึน 2-3 วันแรกหลังคลอด 

– การใชฟนขบเพ่ือแยงหัวนม 
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– หัวนมคูหนาสุดจะมีน้ํานมมาก มีโอกาสเกิดเตานมอักเสบนอย

และโอกาสถูกแมเหยียบนอยกวา 

– พฤติกรรมการกัดหาง กัดหูและการรุมกัดสุกรตัวอ่ืนท่ีออนแอ 

– พฤติกรรมแทะตามทอง กัดไมก้ันคอก 

• หมูหยานม 

– จะมีการจัดลําดับศักดิ์ใหม 

– ตัวผูท่ีเปนพอพันธุมีศักดิ์สูงกวาแมพันธุ, ตัวผูตอนมักมีศักดิ์

เทากับแมพันธุ 

– หมูท่ีมีศักดิ์สูง (dominant) มักจะใหพวกท่ีมีศักดิ์ต่ํากวา

(subordinate) ไซรตามตัว (Grooming) 

• หมูโต 

-มีการตอสูแยงชิงตําแหนงของศักดิ์ในฝูงใหม 

-หมูท่ีมีศักดิ์ต่ํามักจะไมโตเพราะมักจะถูกแยงอาหาร 

-ควรใสหมูตัวเล็กในคอกกอนใสหมูโต 

พฤติกรรมความเปนแม (Maternal behavior) 

• ประกอบไปดวย 

– การหาทําเลสรางท่ีคลอดลูกของแมสุกร 

– การสรางรังคลอดลูก 

– การเลี้ยงลูกออน 

– การเลียลูก (ไมคอยพบ) และการกินรกตัวเอง 

– การอนุบาลลูก และการใหนมลูก 
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• การเลี้ยงสุกรสมัยใหมจะทําใหมี  พฤติกรรมความเปนแมลดลง  

• แมสุกรจะเรียกลูกมากินนมโดยสงเสียงเปนจังหวะ 

พฤติกรรมการเล้ียงลูกท่ีผิดปกติ 

• การกัดลูกตัวเอง 

– มักเกิดข้ึนในแมสุกรหรือสุกรสาวทองแรก 

– ทําใหลูกสุกรตายเฉลี่ย 4 % 

• ไมยอมใหลูกกินนม 

– มักเกิดกับแมสุกรท่ีเปนเตานมอักเสบ 

• การหยานมไมตรงตามธรรมชาติ 

– ปกติลูกสุกรจะหยานมอายุ 5 อาทิตย (ธรรมชาติ 14 อาทิตย) 

– การหยานมเร็วในการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรม: 3-4 อาทิตย 

จากการท่ีไดทราบพฤติกรรมการเปนอยูของสุกร (หมู) อยาง

คราวๆแลวนั้น จึงทําใหเขาใจวาสุกรเองก็ตองการความสบายตัว และ

ตองการแสดงลักษณะนิสัยทางธรรมชาติของตนบางเพ่ือลดความเครียดแต

ปจจุบันผูเลี้ยงมักไมคอยคํานึงถึงพฤติกรรมตางๆ เหลานี้ ถานําสุกรจํานวน 

4 ตัวไปเลี้ยงในคอกขนาด 10x20 เมตร จะพบวาสุกรมีเนื้อตัวมอมแมม

สกปรก นั่นเปนสิ่งท่ีพบเห็นไดเสมอๆ ในฟารมของเกษตรกรผูเลี้ยง (ดวย

เหตุผลทางธุรกิจ) เม่ือนําสุกรมาเลี้ยงขังคอก สุกรจะเริ่มมีความกาวราว

เกิดข้ึนระหวางสุกรดวยกัน เวนแตวามีการกําจัดสิ่งปฏิกูลออกใหสะอาด 

แตในทางปฏิบัติทําไดคอนขางลําบาก สุกรในคอกจึงไมมีทางเลือกจึงตอง

อาศัยน้ําปสสาวะในการใชชวยลดความรอนของมัน หรือถามีน้ําใหมันก็จะ
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เลนน้ํา คิดเลนๆ วาถานําคน 4 คนขังรวมไวเหมือนกับการเลี้ยงสุกร 

สภาวการณดังกลาวอาจจะไมแตกตางกันก็ได สุกรมีคุณกับมนุษยมากในแง

ของการเปนแหลงอาหารของมวลมนุษยโลก แตการปฏิบัติกับสุกรท่ีมีคุณนี้ 

จึงสมควรท่ีจะตองเอาใจใสมาก มีปจจัยหรือมูลเหตุหลายแงมุมอีกหลาย

ประการท่ีควรคํานึงถึง  

คอกแมสุกรอุมทอง  

ในหลายประเทศแมสุกรอุมทองจะถูกนามาเลี้ยงในคอกซ่ึงแคบ

มากจนกระท่ังแมสุกรไมสามารถท่ีจะกาวไดมากกวาหนึ่งกาว หรือแมแต

หันหลังตลอดระยะเวลาสี่เดือนของการอุมทองกอนคลอดแมสุกรจะถูกยาย

ไปคอกคลอดท่ีซ่ึงมันไมสามารถท่ีจะเคลื่อนไหวใดๆไดเลยนอกจากยืนข้ึน

และนอนลง  

คอกสุกรท่ีอัตคัด  

ลูกสุกรถูกหยานมกอนกําหนดเม่ืออายุ 3-4 สัปดาห และนําไปขุน

ใหอวนเพ่ือใชเนื้อเปนอาหาร พวกมันตองอยูในคอกท่ีแออัดและสกปรกบน

พ้ืนคอนกรีตท่ีปราศจากสิ่งปกคลุม หรือพ้ืนท่ีเปนแผนยาวแคบซ่ึงปราศจาก

ท่ีรองนอน พวกมันไมสามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เชน 

การขุดคุย การหาอาหาร และการเดินสํารวจไปมา 
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“ไมจําเปนตองเลี้ยงสัตวแบบนี้ สัตวในฟารมท่ีถูกเลี้ยงแบบปลอย 

สามารถเดินไดอยางอิสระ และแสดงพฤติกรรมตามธรรมชําติไดนั้น เปน

อาหารท่ีปลอดภัยกวาสําหรับมนุษย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีความ

เมตตาตอสัตว” 

รูปแบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย 

ระดับรายยอย การปลูกพืช-เลี้ยงสัตวผสมผสาน เชน ไกพ้ืนเมือง 

สุกรหลังบาน โค กระบือ 

ระดับธุรกิจชุมชน เปนการเลี้ยงสัตวขนาดเล็ก ขนาดกลาง รวมกับ

การปลูกพืช เชนการเลี้ยงไก เปด สุกร โคเนื้อ โคนม แพะ เปนการเลี้ยง

สัตวเพ่ือเปนรายไดหลัก 

ระดับการเลี้ยงสัตวเชิงการคา การเลี้ยงสัตวท่ีตองการผลผลิตจาก

สัตวสูงสุด ใหอาหารตามมาตรฐานการผลิตของพันธุสัตวนั้นๆ ปรับระบบ

การผลิตเปนโรงเรือนปด ปองกันการสัมผัสเชื้อโรค 
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ความสําคัญ และท่ีมาของปญหา 

ระบบการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ (Deep-litter system) เปน

ระบบการ เลี้ ย งทางเลื อก ท่ีแตกตางไปจากระบบการเลี้ ยง ท่ัว ไป 

(Conventional confinement system) ซ่ึงสวนใหญเปนระบบปด เปน

ฟารมขนาดใหญ และผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (Commercial farm) 

ขณะท่ีเกษตรกรรายยอยไมสามารถจะเลี้ยงสุกรเปนอาชีพไดเนื่องจาก

ปญหาของตนทุนการผลิต ไมวาจะเปนโรงเรือนหรือคาใชจายดานอาหาร 

แตก็ยังคงมีการเลี้ยงอยูบางในระบบการเลี้ยงแบบหลังบาน (Backyard 

farm) เพ่ือกินเศษอาหารท่ีเหลือจากครัวเรือน รวมท้ังผลพลอยไดทาง

การเกษตร ดังนั้นระบบการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพจึงนาจะเปนระบบท่ี

เหมาะสําหรับการเลี้ยงแบบหลังบาน และเกษตรกรรายยอยท่ีสามารถ

จัดหาผลพลอยไดทางการเกษตรในพ้ืนท่ีมาใชประโยชนจากการศึกษาของ 

Morrison และคณะ (2007) พบวาระบบการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพจะมี

ตนทุนท่ีถูกกวา มีสุขภาพท่ีแข็งแรง และคํานึงถึงสวัสดิภาพของสุกร

มากกวา ระบบท่ัวไป และเปนระบบการเลี้ยงท่ีไดรับความนิยมในหลาย

ประเทศเนื่องจากสามารถลด ปญหาการบาดเจ็บและเจ็บปวยของสุกรได

ดีกวาระบบท่ัวไป รวมท้ังยังเปนระบบการผลิตท่ี คํานึงถึงระบบนิเวศนและ

สิ่งแวดลอม (Margeta et al., 2010) 
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ท่ีมาท่ีไป ทําไมตองหมูหลุม 

ภายหลังการปฏิวัติเขียว สงผลใหมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต

ทางการเกษตรมาเปนแบบเขมขน เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีเพียงพอตอความ

ตองการ ซ่ึงมีแงดีในการเพ่ิมผลผลิต แตก็ไมเหมาะสําหรับเกษตรกรราย

ยอยเนื่องจากตองใชทุนการผลิตสูง และยังสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

ในการเลี้ยงหมูก็เชนเดียวกัน ปจจุบันแมประสิทธิภาพการผลิตในฟารมจะ

ดีกวาสมัยกอน แตตองมีตนทุนสูงดวย และสงผลกระทบโดยตรงตอ

สิ่งแวดลอมมาโดยตลอด ทําใหการเลี้ยงหมูรายยอยแบบ ออมสินหลังบาน

คอย ๆ หายไปจากชุมชน 

แตเดิมเรานิยมเลี้ยงสุกรหลังบานครอบครัวละ 1 - 2 ตัวเพ่ือเอาไว

กินเศษอาหารเหลือจากครัวเรือนและหาเศษผัก หญา ตนกลวย บอน 

มะละกอ เอามาเสริมเปนอาหารเพ่ือใหตนทุนการเลี้ยงไมสูงนัก เปนการ

เลี้ยงแบบเก็บออมเงิน เปนหมูออมสินตอมามีการวิวัฒนาการเลี้ยงแบบ

อาหารสําเร็จรูปใชเวลาเลี้ยงเพียง 4-5 เดือน ไดน้ําหนักถึง 100 กิโลกรัม 

เม่ือคิดตนทุนคาอาหารและการจัดการแลวปรากฏวาขาดทุน ดังคํากลาววา 

เลี้ยงหมูใหเจก ทุนหายกําไรหด หลายคนจึงเลิกเลี้ยงสุกรและหาอาชีพอ่ืน 

ๆแทน 

การเลี้ยงสุกรบานเราในปจจุบันยังทาใหสิ่งแวดลอมเลวลง สงกลิ่น

เหม็นกระจายไปท่ัวและสรางปญหาใหกับชุมชน ดูจากนครปฐม พอยางเขา

เขตจังหวัดก็มีกลิ่นข้ีหมูโชยมาใหรูวาถึงแลว แตการเลี้ยงสุกรแบบเกษตร

ธรรมชาติเกาหลี นอกจากจะไดกําไรงามแกผูเลี้ยงยังเปนการลดตนทุน
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คาอาหารไดดวย และยังทําใหภาระกิจการเลี้ยงสุกรเบาแรงลง เชน ไมตอง

มาทําความสะอาดกวาดพ้ืนคอกกําจัดข้ีสุกร ไมมีกลิ่นข้ีสุกร พ้ืนไม

เฉอะแฉะ และไมมีแมลงวันรบกวน 

ข้ันตอนและวิธีการเล้ียง  

1. การสรางโรงเรือน  

แบบดั้งเดิม  

เลือกพ้ืนท่ีน้ําไมทวมขัง อากาศถายเทสะดวก ปลูกสรางดวยวัสดุ

ในทองถ่ิน โครงไมไผ หลังคาหญาคา ขนาด กวาง x ยาว x สูง = 2 x 6 x 

1.8 เมตร เลี้ยงคอกละ 10 ตัว (เฉลี่ยใหสุกรมีพ้ืนท่ีตัวละประมาณ 1.2 -1.5 

ตารางเมตร) หลังคาควรมีแสงรอดผาน หรือมีพ้ืนท่ีรับแสงได 1/3 ของ

พ้ืนท่ีคอกตลอดท้ังวัน จะทําใหมีการฆาเชื้อดวยแสงอาทิตยทุกวัน  

แบบประยุกต  

เลือกพ้ืนท่ีนําไมทวมขัง อากาศถายเทสะดวก ปลูกสรางโดยใช

วัสดุท่ีมีความทนทานตามกาลังของผูเลี้ยง ขนาด คอกตามจํานวนสุกรท่ีจะ

เลี้ยง เชนกัน ความสูง ควรสูงโปรงเพ่ือถายเทความรอนไดดี (เฉลี่ยใหสุกรมี

พ้ืนท่ีตัวละประมาณ 1.2 -1.5 ตารางเมตร) หลังคาควรสรางแบบหนาจั่ว 2 

ชั้น และควรมีแสงลอดผาน หรือมีพ้ืนท่ีรับแสงได 1/3 ของพ้ืนท่ีคอกตลอด

ท้ังวัน จะทําใหมีการฆาเชื้อดวยแสงอาทิตยทุกวัน  
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2. การเตรียมหลุม  

แบบดั้งเดิม  

ขุดหลุมลึก 90 ซม. ความกวาง ความยาวข้ึนอยูกับจํานวนหมูท่ีจะ

เลี้ยง โดยมีพ้ืนท่ีตอตัว 1.2 - 1.5 เมตร/ตัว 2. กออิฐใหรอบท้ัง 4 ดานของ

หลุม และกอเผื่อใหสูงกวาปากหลุมประมาณ 30 เซนติเมตร โดยไมตองเท

พ้ืน  

แบบประยุกต  

สําหรับพ้ืนท่ีท่ีดินแข็งมาก ยากแกการขุด  

1. ขุดหลุมลึกเพียง 45 ซม. แลวนาดินท่ีขุดข้ึนมากอเปนหลุมยก

สูงข้ึนอีก 45 ซม. ก็จะไดหลุมลึก 90 ซม. เชนกันทําใหประหยัดแรงงานขุด

และงายตอการขนวัสดุรองนอนออกจากหลุม ความกวางยาวข้ึนอยูกับจาน

วนหมูท่ีจะเลี้ยง โดยมีพ้ืนท่ีตอตัว 1.2 - 1.5 เมตร/ตัว 2. กออิฐใหรอบท้ัง 

4 ดาน และใหสูงกวาปากหลุมประมาณ 30 เซนติเมตร ไมตองเทพ้ืน  

แบบประยุกต  

พ้ืนท่ีท่ีเปนเชิงเขา  

1. แบบนี้เหมาะกับพ้ืนท่ีท่ีเปนเชิงเขา คือจะขุดดานท่ีเปนเนินเขา 

ละไมขุดดานตีนเขา ไมตองขุดหลุมท้ังหมด ใหขุดเพียงเชิงดินท่ีเปนเนินเขา

ออกแลวกออิฐ ท้ัง 4 ดาน เชนกันทําใหประหยัดแรงงานขุดและงายตอการ

ขนวัสดุรองนอนออกจากหลุม ความกวางยาวข้ึนอยูกับจานวนหมูท่ีจะเลี้ยง 

โดยมีพ้ืนท่ีตอตัว 1.2 - 1.5 เมตร/ตัว 2. กออิฐใหรอบท้ัง 4 ดาน และใหสูง

กวาปากหลุมประมาณ 30 เซนติเมตร ไมตองเทพ้ืน  
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แบบประยุกต  

สําหรับพ้ืนท่ีดินทราย หรือติดชายทะเล  

1. ดินทรายนั้น โดยธรรมชาติจะขุดงาย แตไมคงรูป หากขุดเปน

หลุมไปแลวจะเสี่ยงตอการถูกน้ําฝนกัดเซาะและทําใหแนวหลุมพังทลายได

โดยงาย และเขตพ้ืนท่ีภาคใตก็ยังมีฝนตกชุก วิธีท่ีเหมาะคือ ไมตองขุดหลุม

ใหกออิฐยก 13 ซม. สูง 90 ซม. เลยทีเดียว แตอาจมีการเทคานดานลาง

เพ่ือเสริมความแข็งแรง และไมตองเทพ้ืน สวนความกวางยาวข้ึนอยูกับจาน

วนหมูท่ีจะเลี้ยง โดยมีพ้ืนท่ีตอตัว 1.2 - 1.5 เมตร/ตัว  

2. กออิฐใหรอบท้ัง 4 ดาน และใหสูงกวาปากหลุมประมาณ 30 

เซนติเมตร (เม่ือเติมวัสดุเติมหลุมแลว) และใหหาดินมาถมรอบๆ คอก (ถา

เปนไปได) และอัดใหแนนเพ่ิมความแข็งแรก โดยในอนาคตตองมีการปลูก

พืชคลุมดินประเภทหญาท่ีมีรากจับดินปองกันดินทลายดวยจะไดผลท่ีดีมาก 

วัสดุเตรียมพ้ืนคอก และวิธีทําพ้ืนคอก 

แบบดั้งเดิม 

โดยจัดทําเปน 3 ชั้นๆ ละ 30 ซม. โดยใชวัตถุดิบดังนี้ - แกลบดิบ 

10 สวน - ดินเดิมท่ีขุดออกจากหลุม 1 สวน - น้ําหมักชีวภาพจากจุลินทรีย

ทองถ่ิน (Indigenous Micro Organism หรือ IMO) 

วิธีทําพ้ืนคอก 

1. ใสแกลบ 10 สวน 2. ใสดินเดิมท่ีขุดออกจากหลุม 1 สวน  

3. เทแกลบกับดินจนไดความสูง 30 ซม. 

4. ใชเกลือเม็ด 1 ถวยตราไก หรือประมาณครึ่งลิตรโรยหนา 
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5. ผสมน้ําหมักจุลินทรีย ขนาด 2 ชอนโตะละลายน้ํา 10 ลิตร รด

ใหท่ัวพอชุม 

 6. ชั้นตอไปทําเหมือนเดิมจนครบ 3 ชั้น ท้ิงไว 7- 10 วันปลอยให

เกิดการหมักของจุลินทรีย จึงนําลูกหมูหยานมมาเลี้ยงเม่ือเลี้ยงไปไดระยะ

หนึ่งใหเติมวัสดุรองคอกดวยเสริมเดิมใหเต็มเสมอ 

แบบประยุกต 

(1) – สําหรับจังหวัดชุมพรและภาคใต /เปนท่ีทราบกันดีวาจังหวัด

ชุมพรมีฝนตกชุก และมีฤดูหนาวท่ีสั้นมากหรือแทบจะไมมีในบางป) 

จัดทําเปน 2 ชั้นๆ ละ 45 ซม. โดยใชวัตถุดิบดังนี้ - แกลบดิบ, ข้ี

เลื่อย ขุยมะพราว แกลบกาแฟ ทางปาลมปน ท้ังหมด รวมเปน 10 สวน 

โดยใชแกลบดิบกับข้ีเลื่อยเปนหลักเนื่องจากทนตอการยอยสลาย 

ไมรอน ไมอมความชื้นมากไป สําหรับขุยมะพราวและแกลบกาแฟอาจใช

เพ่ือลดตนทุน เพราะบางครั้งอาจไดมาฟรีๆ เนื่องจากเปนผลพลอยไดทาง

การเกษตรในจังหวัด สวนทางปาลมปนนั้นหากใครมีเครื่องสับปนก็สามารถ

จัดหาไดเชนกัน 

- ดินเดิมท่ีขุดออกจากหลุม 1 สวน 

- น้ําหมักชีวภาพจากจุลินทรียทองถ่ิน (Indigenous Micro 

Organism หรือ IMO) 
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วิธีทําพ้ืนคอก 

1. จัดเปนชุดละ ๆ โดยใส - แกลบดิบ 3, ข้ีเลื่อย 3 ขุยมะพราว 2 

ทางปาลมปน 2 หรือแกลบกาแฟ 2 กรณีหาทางปาลมปนไมได) รวมเปน 

10 สวน  

2. ใสดินเดิมท่ีขุดออกจากหลุม 1 สวน 

3. เทสวนผสมในขอ 1 และ 2 กับดินจนไดความสูง 45 ซม. 

4. ใชเกลือเม็ด 1 ถวยตราไก หรือประมาณครึ่งลิตรโรยหนา 

5. ผสมน้ําหมักจุลินทรีย ขนาด 2 ชอนโตะละลายน้ํา 10 ลิตร รด

ใหท่ัวพอชุม  

6. ท้ิงไว 7- 10 วันปลอยใหเกิดการหมักของจุลินทรีย จึงนําลูกหมู

หยานมมาเลี้ยงเม่ือเลี้ยงไปไดระยะหนึ่งจนชั้นแรก (45 ซม.) 

7. เม่ือเริ่มมีการยอยสลายของชั้นแรก (ปกติจะเติมชวงกลางของ

การขุน) ใหเติมวัสดุรองคอกดวยวิธีเดียวกับชั้นแรก จนไดความสูง 45 ซม. 

แบบประยุกต 

สําหรับจังหวัดชุมพรและภาคใต /เปนท่ีทราบกันดีวาจังหวัดชุมพรมีฝนตก

ชุก และมีฤดูหนาวท่ีสั้นมากหรือแทบจะไมมีในบางป) 

จัดทําเปน 2 ชั้นๆ ละ 45 ซม. โดยใชวัตถุดิบดังนี้ - แกลบดิบ, ข้ี

เลื่อย ขุยมะพราว แกลบกาแฟ ทางปาลมปน ท้ังหมด รวมเปน 10 สวน 

โดยใชแกลบดิบกับข้ีเลื่อยเปนหลักเนื่องจากทนตอการยอยสลาย 

ไมรอน ไมอมความชื้นมากไป สําหรับขุยมะพราวและแกลบกาแฟอาจใช

เพ่ือลดตนทุน เพราะบางครั้งอาจไดมาฟรีๆ เนื่องจากเปนผลพลอยไดทาง
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การเกษตรในจังหวัด สวนทางปาลมปนนั้นหากใครมีเครื่องสับปนก็สามารถ

จัดหาไดเชนกัน - ดินเดิมท่ีขุดออกจากหลุม 1 สวน - น้ําหมักชีวภาพจาก

จุลินทรียทองถ่ิน (Indigenous Micro Organism หรือ IMO) 

วิธีทําพ้ืนคอก 

1. อาจจัดเปนชุดละ ๆ โดยใส - แกลบดิบ 3, ข้ีเลื่อย 3 ขุย

มะพราว 2 แกลบกาแฟ 2 (กรณีหาทางปาลมปนไมได) รวมเปน 10 สวน  

2. ใสดินเดิมท่ีขุดออกจากหลุม 1 สวน  

3. เทสวนผสมในขอ 1 และ 2 กับดินจนไดความสูง 45 ซม. 

4. ใชเกลือเม็ด 1 ถวยตราไก หรือประมาณครึ่งลิตรโรยหนา 

5. ผสมน้ําหมักจุลินทรีย ขนาด 2 ชอนโตะละลายน้ํา 10 ลิตร รด

ใหท่ัวพอชุม  

6. ท้ิงไว 7- 10 วันปลอยใหเกิดการหมักของจุลินทรีย จึงนาลูกหมู

หยานมมาเลี้ยงเม่ือเลี้ยงไปไดระยะหนึ่งจนชั้นแรก (45 ซม.) 

7. เม่ือเริ่มมีการยอยสลายของชั้นแรก (ปกติจะเติมชวงกลางของ

การขุน) ใหเติมวัสดุรองคอกดวยวิธีเดียวกับชั้นแรก จนไดความสูง 45 ซม. 

3. พันธุสุกร 

วิธีท่ีดีท่ีสุดในการไดมาซ่ึงพันธุสุกรคือ ผลิตลูกสุกรเองจากพอแม

พันธุในฟารมของเรา หรือจัดหาน้ําเชื้อพอพันธุคุณภาพดีและปลอดโรคมา

ผสมเทียมกับแมพันธุท่ีเรามี แตถาหากไมสะดวกก็ควรหาซ้ือลูกสุกร 3 

สายเลือดจากฟารมท่ีไวใจได และคัดสายพันธุมาแลว โดยใชลูกสุกรท่ีหยา

นมแลว อายุประมาณ 1 เดือน น้ําหนักประมาณ 12 - 20 กิโลกรัม 
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นอกจากนั้นหากไมสามารถหาพันธุสุกร 3 สายเลือดไดจริงๆ ก็สามารถใช

สุกร 2 สายพันธุ (ควรเปนลูกจากพอพันธุประเภทเนื้อ) หรือหากไมมี

ความสามารถในการจัดหาสุกรพันธุเศรษฐกิจจริงๆ ก็สามารถใชสุกรพันธุ

พ้ืนเมืองได ซ่ึงจะทนทานตอสภาพอากาศไดดี กินอาหารไดหลากหลายกวา 

และเสี่ยงตอการเปนโรคติดตอไดนอยกวา แตมีขอเสียท่ีราคารับซ้ือ และ

อาจตองชาแหละขายเองในละแวกใกลบาน 

โดยลูกสุกรหยานมทุกตัว กอนเขาขุน ตองผานการทําวัคซีน

ปองกันโรคอหิวาตสุกร และถายพยาธิดวย 

4. อาหารและวิธีการเล้ียง 

ในระยะแรก ใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ด สําหรับลูกสุกรไปกอน 

โดยคอยๆ ปรับอัตราสวน จากอาหารเดิมท้ังหมดแลวคอยๆ ทดแทนดวย

สูตรสุกรรุนในชวง 1 เดือนแรกท่ีลงขุน และคอยๆ เริ่มให ผลไม เชนกลวย 

และผักอวบน้ําเพ่ือสรางความคุนและความเคยชิน เม่ือสุกรเริ่มชินกับพืชผัก

ทดแทนแลว หลังจากนั้นลดอาหารสําเร็จรูปลงครึ่ง และทดแทนดวยพืชผัก

อีกครึ่งหนึ่ง โดยในกลางวันใหกินอาหารเสริมประเภทพืช ผัก และถามี

กากน้ําตาลใหหั่นพืชผักหมักกับกากาน้ําตาลท้ิงไว 1 วัน แลวใหกินจะเปน

การดียิ่ง ในระยะเดือนท่ี 2 หากผูเลี้ยงมีความสามารถในการทําหยวกหมัก 

และหญาหมัก ก็สามารถเริ่มใหหยวกและหญาหมักแกสุกรได เพราะจะมี

ความนากินมากกวาและมีความยอยไดมากกวา โดยมีระยะเวลาเลี้ยง 4 - 5 

เดือน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปริมาณอาหารขนท่ีให โดยจะไดน้ําหนักจับขายท่ี

ประมาณ 90 - 100 กก. 
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คําแนะนาการใหอาหาร  

น้ําหนักหมู ชนิดอาหาร 
ปริมาณ พืชผัก

ทดแทน กก/ตัว/วัน 

15 - 30 กก. หญาสด

หรือเศษผักทดแทน 

30 - 40% 

อาหารสาเร็จรูป 

โปรตีน 18 % 

หญาสดหรือเศษผัก

ทดแทน 30 - 40% 

30 – 60 กก. อาหารสาเร็จรูป 

โปรตีน 16 % 

หญาสดหรือเศษผัก

ทดแทน 50% 

60 - 100 กก. อาหารสาเร็จรูป 

โปรตีน 14 % 

หญาสดหรือเศษผัก

ทดแทน 50% 

หมายเหตุ หากไมสามารถหาซ้ืออาหารสําเร็จรูป ท่ีมี โปรตีน 18 % จาก

รานคาได สามารถใชอาหารสําเร็จรูป โปรตีน 16 % ได แตตองเพ่ิม

ปริมาณการใหอาหารสําเร็จ เชน อาหาร 1 กก.มี % โปรตีน 16 ก็ตองให 

อาหาร 16% โปรตีน จานวน 1.12 กก. จึงจะเทียบเทาการใหอาหาร

สําเรจ็รูป โปรตีน 18 % จานวน 1 กก. 

คําแนะนาการใหน้ําดื่ม 

หมูท่ีเลี้ยงแบบหมูหลุมดินชีวภาพจะมีการเสริมน้ําหมักชีวภาพลง

ไปในน้ําดื่มโดยใหท่ีจุดพักน้ํากอนท่ีจะเขาสูทอน้ําท่ีดวยตามอัตราสวน โดย

ตองเปนน้ําท่ีไมมีสารคลอรีน อาจจะเปนน้ําดิบ หรือ ถาเลี่ยงน้ําประปาท่ีมี

สารคลอรีนไมได ใหพักน้ําไวในภาชนะเปดแดดสองถึงไดประมาณ 1 วัน

แลวจึงถายไปผสมกับน้ําหมักชีวภาพ 



 

 

39 
  

อัตราการใชน้ําหมักชีวภาพตอน้ําเปลา ในหมูหลุมระยะตางๆ เปนดังนี้ 

1. ระยะแรก (หมูเล็ก) ใชน้ําหมักชีวภาพ 1 สวน ตอน้ําเปลา 

1,000 สวน 

2. ระยะเจริญเติบโต (วัยรุน) ใชน้ําหมักชีวภาพ 1 สวน ตอ

น้ําเปลา 800 สวน 

3. ระยะโตเต็มท่ี ใชน้ําหมักชีวภาพ 1 สวน ตอน้ําเปลา 500 สวน

(น้ํา 1 ปบ มี 20 ลิตร หากเปนหมูเล็กผสมแค 2 ชอนโตะ, หมูรุน ผสม 3 

ชอนโตะ, หมูใหญ ผสม 4 ชอนโตะ) 

เกร็ดเล็กเกร็ดนอย 

1.ในการเปดน้ําหรือเติมน้ําใสจุดพักควรทําตอเม่ือน้ําลดลงไปใน

ปริมาณท่ีชัดเจน เชน ถังน้ําปริมาตร 200 ลิตร [ 1 ลิตรมี 1,000 ซีซี นั้น 

กรณีหมูเล็ก ขณะน้ําเต็มถัง ก็ผสมน้ําหมักชีวภาพลงไป 1 ซีซี ตอ มี 1,000 

ซีซี (1 ลิตร) ] จึงตองผสมน้ําหมักชีวภาพลงไป 200 ซีซี ในน้ําเต็มถัง 200 

ลิตรนั่นเอง 

2. เม่ือน้ําท่ีผสมน้ําหมักชีวภาพนี้พรองลงไป อยาทยอยเติมน้ําและ

น้ําหมักชีวภาพ เพราะสัดสวนจะเพ้ียนไปได ใหผูเลี้ยงทําสัญลักษณไวท่ีขาง

ถัง สัก 4 ระดับ ระดับละ 50 ลิตร เม่ือน้ําลดลงมาท่ีระดับใดก็เติมน้ําและ

น้ําหมักชีวภาพใหไดตามสัดสวน ถาน้ําลดลงครึ่งถัง แสดงวาน้ําพรองไป 

100 ลิตร ถาจะเติมใหเต็มถัง ก็ตองผสมน้ําหมักชีวภาพลงไป 100 ซีซี

นั่นเอง (อยาลืมใชสัดสวนของน้ําหมักชีวภาพ) 
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จุลินทรีย คืออะไร 

จุลินทรีย  เปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมองไมเห็นดวยตาเปลา มี

ประโยชนตอธรรมชาติไมชอบแสงแดดและชอบกินของหวานหรือน้ําหมัก

พืชจากน้ําตาลทรายแดงเปนอาหาร ดังนั้นเราจึงตองน้ําเอาจุลินทรียมาใช

ในภาคเกษตรกรรมทดแทนการใชสารเคมี 

อินทรียวัตถุ คืออะไร 

เศษซากพืชและเศษซากสัตวท่ีทับถมกันอยูในดิน ขบวนการยอย

สลายก็ตองอาศัยจุลินทรีย แลวจึงไปใชประโยชนตอไปได 

จุลินทรียแบงออกได 2 ประเภท 

1. ประเภทท่ีสรางประโยชน สวนใหญอยูบนผิวดินตองการอากาศ

หายใจ เชน กลุมสังเคราะหแสง ยีสตแลคโตบาซิลลัส แอสเปอรจิลัส 

2. ประเภทท่ีใหโทษ สวนใหญอาศัยลึกลงไปใตดินประมาณ 0.5 - 

1 เมตร ลงไปไมตองการอากาศหายใจเชน แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ไสเดือน

ฝอย 

การทําน้ําหมักจุลินทรีย 

น้ําหมักจุลินทรียหรือน้ําหมักชีวภาพ ไดมาจากการหมักพืชผัก 

ผลไม  หรือเนื้อสัตว กับน้ําตาล เ พ่ือดึงเอาจุลินทรีย ท่ี มีอยู ท่ัวไปใน

บรรยากาศ หรือท่ีเรียกอีกชื่อหนึ่งวาจุลินทรียทองถ่ิน (IMO/ Indigenous 

Micro Organism ซ่ึงพัฒนาข้ึนมาโดยนักวิทยาศาสตรชาวเกาหลี) มาใช

ประโยชนในกิจกรรมการเกษตร เนื่องเพราะจุลินทรียเปนกลไกพ้ืนฐานของ

การยอยสลาย หรือการแปรสภาพของอินทรียวัตถุ 
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โดยปกติแลวมีจุลินทรียหลายชนิดท่ีทําหนาท่ีในการยอยสลาย

อินทรียวัตถุ แตจุลินทรีย ท่ีเราสามารถนํามาใชประโยชนไดนั้น เปน

ประเภทท่ีเติบโตไดดีในสภาพท่ีมีความหวาน ซ่ึงเราสามารถใชสารท่ีให

ความหวานไดหลายชนิดเชน น้ําตาลชนิดตาง ๆ, น้ําออย แตควรหลีกเลี่ยง

น้ําตาลทรายขาว เนื่องจากมีสารฟอกขาวซ่ึงจะสกัดก้ันการเจริญเติบโตของ

จุลินทรีย (กากน้ําตาลท่ีนิยมใชกันก็มีสารนี้ปนเปอนอยูดวยบางเชนกัน แต

ก็อนุโลมไดเพราะมีราคาถูก) 

 
สูตร และสวนผสม (ในการฝกอบรมจริงจะมีใหท้ังหมด 8 สูตร ขอแนะนํา

เพียงสูตรข้ันพ้ืนฐานท่ีใชท่ัวไป เพียง 3 สูตรกอน) 

1. สูตรผักอวบน้ํา เปนสูตรท่ีเหมาะสาหรับใชในการเรงการ

เจริญเติบโต หรือท่ีเรียกวา สูตรแม ใชผักอวบน้ํา เชนผักบุง ผักกาด 

ผักตบชวา หยวกกลวย หนอไม ฯลฯ ซ่ึงควรเก็บกอนท่ีตะวันจะข้ึน มิฉะนั้น 

ฮอรโมนในพืชจะแปรสภาพไปทําหนาท่ีสังเคราะหแสง ทําใหประสิทธิภาพ

ของน้ําหมักจะดอยลง 
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วิธีการทํา 

นําผักมาสับเปนทอนเล็ก ๆ ยาวประมาณ 1 ซม. แลวนําไป

คลุกเคลากับน้ําตาล หรือกากน้ําตาล ในอัตราสวน ผัก 3 สวน ตอน้ําตาล 1 

สวน น้ํา 1 สวน ใสไวในถังท่ีมีฝาปด ท้ิงไวประมาณ 10 วันก็สามารถ

นํามาใชได 

2. สูตรผลไม เปนสูตรท่ีเหมาะสาหรับการเรงผสมพันธุ เรงดอก 

เรงผล หรือท่ีเรียกวา สูตรพอ ใชผลไมไดทุกชนิดท่ีใกลสุก หรือสุกแลว เชน 

มะละกอ กลวย ขนุน ทุเรียน ฟกทอง ฯลฯ 

วิธีการทํา 

นํามาสับเปนชิ้นเชนเดียวกับผัก แตหากเปนลูกเล็ก ๆ เชนกลวย

สุก สามารถใสเปนลูกไดเลย โดยผสมกับน้ําตาล หรือกากน้ําตาล ใน

อัตราสวน ผลไม 3 สวน ตอน้ําตาล 1 สวน น้ํา 1 สวน ใสไวในถังท่ีมีฝาปด 

ท้ิงไวประมาณ 10 วันก็สามารถนํามาใชได 

3. สูตรเนื้อสัตว เปนสูตรกลางท่ีสามารถใชไดท่ัวไป ใชเนื้อสัตวหรือเศษ

ชิ้นสวนของสัตว เชน หอยเชอรี่ เนื้อปลา รกหมู ซากสัตวท่ีตายใหม ๆ 

(ชําแหละทําความสะอาดแลว) ฯลฯ 

วิธีการทํา 

นําเนื้อสัตวมาสับเปนชิ้น หากเปนหอย อาจทุบใหพอแตก แลว

นํามาคลุกเคลากับน้ําตาล หรือกากน้ําตาล (ใชอุปกรณ) ในอัตรา เนื้อสัตว 

1 สวน ตอน้ําตาล 1 สวน น้ํา 1 สวน ใสไวในถังท่ีมีฝาปด ท้ิงไวประมาณ 3 

เดือนข้ึนไปจึงจะสามารถนํามาใชได (ข้ึนอยูกับวัตถุดิบท่ีนํามาหมัก) 
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การนําไปใชประโยชน 

น้ําหมักชีวภาพสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางกวางขวาง ท้ังใน

ดานการเกษตรและอ่ืน ๆ เชน การบําบัดน้ําเสีย ลางหองน้ําดับกลิ่น หรือ

แกปญหาสวมเต็ม ฯลฯ โดยหลังจากการหมักจนครบกําหนดแลวใหกรอง

เอาแตน้ําหัวเชื้อมาผสมกับน้ําเปลาใหเจือจางลง สําหรับการนํามาใชใน

การเกษตรนั้นสามารถใชไดท้ังกับพืช และสัตว ดังนี้ 

การใชประโยชนกับพืช 

ใชไดโดยตรงเปนปุยน้ํา โดยการผสมน้ําราดลงพ้ืนท่ีปลูกพืช การ

แชเมล็ดพันธุเพ่ือชุบชีวิตหรือเพ่ิมภูมิตานทาน, ผสมในปุยหมักเปนปุยหมัก

ชีวภาพ, ใชเปนฮอรโมนเรงการผสมเกสร ฯลฯ 
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สวนผสม 

1. ระยะกลาออน ใชน้ําหมักชีวภาพ 1 สวน ตอน้ําเปลา 1,000 

สวน 

2. ระยะเจริญเติบโต (หนุม) ใชน้ําหมักชีวภาพ 1 สวน ตอน้ําเปลา 

800 สวน 

3. ระยะโตเต็มท่ี ใชน้ําหมักชีวภาพ 1 สวน ตอน้ําเปลา 500 สวน 

การใชประโยชนกับสัตว 

ใชสําหรับผสมในน้ํา หรืออาหารสัตว เพ่ือชวยในกระบวนการยอย

อาหาร หรือใชราดพ้ืนคอกสัตวเพ่ือปรับสภาพ/กําจัดกลิ่น, เปนยาแกโรค

ผิวหนัง โรคปากเปอยเทาเปอย ฯลฯ 

4. ระยะแรกเกิด-ทารก ใชน้ําหมักชีวภาพ 1 สวน ตอน้ําเปลา 

1,000 สวน 

5. ระยะเจริญเติบโต (วัยรุน) ใชน้ําหมักชีวภาพ 1 สวน ตอ

น้ําเปลา 800 สวน 

6. ระยะโตเต็มท่ี ใชน้ําหมักชีวภาพ 1 สวน ตอน้ําเปลา 500 สวน 

(น้ํา 1 ปบ มี 20 ลิตร หากเปนหมูเล็กผสมแค 2 ชอนโตะ, หมูรุน ผสม 3 

ชอนโตะ, หมูใหญ ผสม 4 ชอนโตะ) 

หมายเหตุ การแบงเปนสูตร แม-พอ-กลาง นั้นจะเพ่ิมประสิทธิภาพในเรื่อง

นั้น ๆไดดีตามท่ีระบุไว แตก็สามารถใชแทนกันได ไมมีผลเสียอะไร 
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การเก็บรักษาน้ําจุลินทรีย 

น้ําจุลินทรียท่ีไดจากการหมักพืชท่ีมีสีเขียวหรือผลไมสด ในสัดสวน 

3 ตอ 1 สวน คือ พืชสีเขียว 3 สวน ตอน้ําตาลทรายแดง 1 สวน นํามาหมัก

เขาดวยกันจะเกิดเปนน้ําเหลวเขมสีน้ําตาล มีกลิ่นหอมคลายแอลกอฮอล 

เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง 28 องศาเซลเซียส เก็บไวนาน 1 ป ถามีกลิ่นบูด

ใหเติมน้ําตาลทรายแดงเพ่ิมลงไปเพ่ือใหนํากลับมาใชไดเหมือนเดิม 

การทําอาหารหมักสําหรับหมูหลุม 

อาหารสําหรับเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) จะเนนการใช

วัตถุดิบท่ีมีอยูตามธรรมชาติในชุมชนและทองถ่ินเปนหลัก ไดแก ผลไม 

และพืชสีเขียวชนิดตาง ๆ เชน เศษผักตาง ๆ หยวกกลวย ผักบุงเถามันเทศ 

เถาฟกทอง ผักตบชวา สาหราย มะละกอดิบ หนอไม สัปปะรด แตงโม 

ยอดมันสาปะหลัง ใบบอน ฯลฯ นํามาหมักเพ่ือเพ่ิมปริมาณจุลินทรียใน

อาหาร ชวยในการยอยไดของอาหารแทนการนํามาตมเหมือนสมัยกอน ซ่ึง

ทําใหคุณคาของอาหารจากธรรมชาติเหลานั้นลดลง การนําเศษผัก 100 

กิโลกรัม หมักกับน้ําตาลทรายแดงหรือกากน้ําตาล 4 กิโลกรัมและผสม

เกลือ 1 กิโลกรัมหมักในถังท้ิงไว 7 วัน จะไดผักหมักท่ีมีคุณภาพ โดยมี

โปรตีน 17.87 เปอรเซ็นต ไขมัน 1.78 เปอรเซ็นต พลังงาน 3,500 กิโล

แคลอรี่ตอกิโลกรัม หากนําไปตากแหงจะมีโปรตีน 24.87 เปอรเซ็นต 

สามารถนําไปทดแทนอาหารสําเร็จรูปไดถึง 50 เปอรเซ็นต หรืออาจนําไป

ผสมกับ เปลือกหอยปน ราละเอียด ขาวโพดปน ใหสุกรกินโดยไมตองใช

อาหารสําเร็จรูปเลยก็ได (โชคชัย สารากิจ , 2548) 
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วัสดุและอุปกรณ 

1. ถังพลาสติกขนาด 100 ลิตร สําหรับใสอาหารหมัก 

2. หยวกหรือพืชผักสีเขียวทุกชนิด 

3. น้ําตาลทรายไมขัดสี 4 กิโลกรัม แบงออกเปน 4 สวน (สวนละ 

1 กก.) 

4. เกลือเม็ด 1 กิโลกรัม แบงออกเปน 4 สวน (สวนละ 2.5 ขีด) 

อัตราสวนการใช เศษผลไมหรือพืชผักสีเขียว 100 กิโลกรัม ตอน้ําตาล

ทรายแดงหรือ 

ข้ันตอนและวิธีการทํา 

1. หั่นหยวกหรือเศษพืชผักออกเปนชิ้นเล็ก ๆ ขนาด 2-4 

เซนติเมตร 

2. นําหยวกหรือเศษพืชท่ีหั่นเรียบรอยใสในถัง 

3. ใชมือกดหรือใชเทาเหยียบใหแนนและเรียบ 

4. โรยน้ําตาลทรายไมขัดสีใหท่ัว 

5. โรยเกลือเม็ดทับหนาใหท่ัว 

6. ปดฝาถัง และปดดวยฝาถังอีกครั้งหมักท้ิงไว 1 สัปดาห (วัน 

หากจําเปนเรงดวนหมัก 4-5 วัน ก็สามารถนาไปใชได) 

หมายเหตุ ถาหมักอาหารจํานวน 100 กิโลกรัม และสามารถแบงการหมัก

ออกเปน 4 ชั้น ๆ ละ 25 กิโลกรัม โดยใชอัตราสวน ข้ันตอน และวิธีการทํา

ดังท่ีกลาวขางตน จะทําใหการหมักอาหารมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
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ขอบงใช ใชตามอัตราสวนท่ีตองการ เชน อาหารหมัก 80 กิโลกรัมตอ

อาหารสําเร็จ 20 กิโลกรัม หรือ อาหารหมัก 70 กิโลกรัม ตออาหารสําเร็จ 

30 กิโลกรัม เปนตนหรือแลวแตท่ีเราจะกําหนด 

 
 

1. การคํานวณขอมูลการเจริญเติบโตของสุกร  

1.1 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน (ADG)  

เริ่มจากการคิดน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยในชวงเขาทดสอบของสุกร

ท้ังหมดในแตละกลุมทดลองจากสูตร  

น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย = น้ําหนักสุกรท่ีเพ่ิมข้ึนรวม/จํานวนสุกรท่ี

เลี้ยงท้ังหมด  
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แลวจึงนํามาเขาสูตรการคํานวณ หาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน 

(ADG)  

ADG = น้ําหนกัท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย/จํานวนวันท่ีขุน 

1.2 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) = น้ําหนักอาหารท่ี

สุกรกิน/น้ําหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.3 อายุสุกรปรับน้ําหนัก 100 กก. (AGE 100) 

อายุสุกรท่ีปรับน้ําหนัก 100 กิโลกรัม (AGE100)  

= อายุเม่ือสิ้นสุดการทดลอง - (100 – น้ําหนักสุดทาย)/ADG 

ตารางท่ี 1 ลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจบางประการของสุกรท่ีเลี้ยงแบบ

สุกรแบบท่ัวไป และเลี้ยงแบบหมู หลุมดินชีวภาพ (ขอมูลเหลานี้ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรแลว) 

 
คาเฉลี่ยแถวเดียวกันภายใตพยัญชนะกํากับตางกัน มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญยิ่ง ทางสถิติ (p<0.01) 1 คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
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ตารางท่ี 2 ลักษณะซากของสุกรท่ีเลี้ยงแบบสุกรแบบท่ัวไป และเลี้ยงแบบ

หมูหลุมดินชีวภาพ  

 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบของปุยอินทรียท่ีวิเคราะหไดจาก

วัสดุพ้ืนคอกเปรียบเทียบกับคากําหนดคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานปุย

อินทรีย (พ.ศ.2548)  
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การพัฒนาตัวบุคคล  

ทานจะสังเกตไดวาผูท่ีไดนาการเลี้ยงหมูแบบหลุมดินชีวภาพไปทํา

เองท่ีบานนั้นลวนจะมีการพัฒนาตนเองไปเรื่อย ๆ มีการเสาะหาวิธีการ

จัดการใหมๆ เพ่ือลดตนทุน หรือหาวัสดุทดแทนการผลิต หรือการปรับปรุง

โครงสรางโรงเรือน แมกระท่ัง การนาสมุนไพรมาประยุกตใชเอง และท่ี

สําคัญเม่ือตนเองมีความรูแลวก็อยากจะแนะนาสิ่งดี ๆ ใหแกเพ่ือนบานหรือ

ผูสนใจการเลี้ยงหมูดวยกัน นับเปนการพัฒนาท้ังคน ท้ังหมูจริง ๆ  

การลดตนทุน  

1. ตนทุนดานอาหาร ท่ีลดลงตั้งแต 30 % - 70 % ข้ึนอยูกับการ

จัดการ ความเอาใจใส  

2. ตนทุนดานสาธารณูปโภค การเลี้ยงหมูแบบนี้ไมตองอาบน้ําสุกร

ตลอดระยะท่ีขุน เพราะตัวหมูจะสะอาดอยูเสมอ  

3. ตนทุนดานแรงงานและเวลา คนเลี้ยงหมูไมตองเหนื่อยโกยข้ีหมู

ไมตองลางคอกไมตองอาบน้ําหมู  

4. ตนทุนการสรางโรงเรือน วัสดุท่ีประหยัดตนทุนทุกชนิดท่ีมีใน

ทองถ่ิน สามารถนามาสรางคอกและรองพ้ืนไดไมวาจะเปน ไมไผ แกลบ ข้ี

เลื่อย แกลบกาแฟ ฟางขาว หรือแมแตขุยมะพราวและชานออย  

5. ตนทุนดานยารักษาโรคและยาบํารุง หมูท่ีเลี้ยงแบบนี้มักไดรับ

วิตามินเสริมจากผัก ผลไม และน้ําหมักชีวภาพอยูแลว นอกจากนี้ความท่ี

หมูไมเครียดก็ยังนาไปสูระบบภูมิตานทานท่ีแข็งแรงของหมูดวย 

 



 

 

51 
  

เศรษฐกิจและสังคม  

1. คนเลี้ยงหมูท้ังระดับครอบครัว และชุมชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

ไมตองเครียดกับภาวะจายแพง แตขายถูก  

2. หมดปญหาความขัดแยงระหวาง คนเลี้ยงหมูกับเพ่ือนบาน (คน

เหม็นกลิ่นหมู) เพราะการเลี้ยงรูปแบบนี้ไมมีท้ังกลิ่นไมพึงประสงคและ

แมลงวันรบกวน  

คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม  

1. ลดการใชสารเคมีและลดการปลอยของเสียสูสิ่งแวดลอม  

2. คนเลี้ยงหมูลดการสัมผัสกับสารเคมีท้ังทางตรงและทางออม  

ผูบริโภค(คนกินเนื้อหมู)  

1. ลดปริมาณของสารตกคางในเนื้อหมู  

2. ผูบริโภคมีตัวเลือกเพ่ิมข้ึนเนื่องจากแหลงท่ีมาของเนื้อหมูมีมากข้ึน  

ขอจํากัดของการเล้ียงหมูหลุมดินชีวภาพ  

1. พ้ืนท่ีหากเปนพ้ืนท่ีน้ําสามารถทวมถึง หรือระดับน้ําใตดินสูงจะ

มีปญหาในการขุดหลุมดิน ซ่ึงตองใชแรงงานใน การปรับพ้ืนท่ีหรือ

แกปญหามากกวาเดิม  

2. ในฤดูแลง พืชผักท่ีใชเสริมอาจขาดแคลนได โดยเฉพาะกรณีท่ี

พ้ืนท่ีเลี้ยงหมูอยูไกลแหลงน้ํา 

3. ผูเลี้ยงตองมีพ้ืนท่ีและมีพืชผักใหเปนอาหารเสริมแกหมู

พอสมควร  
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4. การเลี้ยงสุกรแบบนี้แพรหลายในการผลิต แตยังไมไดรับการ

สงเสริมทางการตลาดเทาท่ีควร  

5. การเลี้ยงหมูหลุม ท่ีตองการลดตนทุนจริงๆ เหมาะสําหรับการ

เลี้ยงแบบรายยอยไมเหมาะท่ีจะเลี้ยงมากเกินไป  

เพราะจะมีปญหาในการหาวัสดุรองนอน และการหาพืชผักทดแทนอาหาร

สําเร็จรูป  

6. ผูเลี้ยง (เจาของหมู) ตองมีความรับผิดชอบ มีมานะอดทน ชาง

สังเกต และควรเปนคนใฝรู และท่ีสําคัญสมาชิก ในครอบครัวตองชวยกัน

ดูแลหมูหากขาดคุณสมบัติ เหลานี้ยากท่ีจะเลี้ยงหมูหลุมใหประสบ

ความสําเร็จได 
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ปจจุบันการนําเปลือกกุงเปลือกปูไปใชประโยชนนั้น ถือวาเปนการ

เพ่ิมมูลคาของเหลือจากอุตสาหรรมอาหารทะเลแชแข็ง โดยมากก็จะเปน

การนําไปปนบดทําเปนสวนผสมในอาหารสัตว สกัดสารไคโตซานและไคติน 

ซ่ึงเปนสารท่ีมีประโยชนหลายดาน อาทิ ดานสิ่งแวดลอมใชบําบัดน้ําเสีย

ของโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ โรงงานฆาสัตว โรงงานผลิตภัณฑนม และ

โรงงานผลิตเครื่องสําอางท่ีมีปริมาณอินทรียสารและโลหะหนัก ประเภท

ทองแดง นิกเกิล สังกะสี โครเมียม และเหล็ก โปรตีนท่ีตกตะกอนสามารถ

นํากลับมาใชเปนวัสดุใหจุลินทรียในบอบําบัดน้ําเสียหรือในบอกุงเกาะใช

เปนท่ีอยูอาศัยและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน ใชกําจัดเชื้อราท่ีทํา

ใหเกิดโรคโคนเนาในพืชตระกูลถ่ัวหลายชนิด ปรับปรุงคุณภาพดิน เรงดอก

ของกลวยไม สรางโซอาหารในบอปู สามารถนําไปชวยยืดอายุของผลผลิต

ทางเกษตร เชน มังคุด มะมวง สตรอเบอรี่ และฝรั่งกลมสาลี่ ใชเปน

องคประกอบของอาหารบํารุงสุขภาพเพ่ือชวยลดคอเลสเตอรอล นํามาใช

ในการตกตะกอนของไวนขาวและไวนแดง ทําเปนฟลมสําหรับเคลือบ

อาหารชวยในการลดจํานวนแบคทีเรียและยืดอายุในการเก็บใหยาวนานข้ึน 

ใชเปนสารปรุงแตงผลิตภัณฑอาหารทะเลตาง ๆ ใหมีกลิ่นกุง กลิ่นป ู

       การประยุกตใชเปลือกกุงเปลือกปูเพ่ือการเกษตร 3 

 
ผศ.ดร.สญัญา กดุัน่ 

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
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ไคโตซาน เปนสารท่ีเตรียมไดจากธรรมชาติ และเปนอนุพันธของ

ไคตินท่ีไดจากเปลือกกุงเปลือกปู  โครงสรางของไคโตซานประกอบดวย

น้ําตาลกลูโคซามีน และเอ็นอะซิติลกลูโคซามีนอยูรวมในสายเดียวกัน 

สามารถจําแนกประเภทของไคโตซานไดจาก เปอรเซ็นตการดึงหมูอะซิติล, 

ระดับการเกิดการแทนหมูอะซิติล, น้ําหนักโมเลกุล และรูปแบบของหมูอะ

ซิติลในสายโพลิเมอร ไคโตซานเปนสารชีวภาพท่ีมีคุณสมบัติทางชีวภาพท่ี

นาสนใจคือ ไมเปนพิษ สามารถยอยสลายได   

ปจจุบันมีการนําไคโตซานมาใชประโยชนมากมาย ในดาน

การเกษตร การแพทย  และอาหาร เปนตน  ประโยชนของไคโตซานในทาง

การเกษตรมีหลายลักษณะ เชน ชวยยับยั้งเชื้อจุลินทรียสาเหตุของโรคพืช 

และสรางความตานทานโรคใหกับพืชเนื่องจากไคโตซานมีคุณสมบัติท่ี

สามารถออกฤทธิ์เปนตัวกระตุน ทําใหพืชผลิตเอนไซมไคติเนส และสารเคมี

ท่ีเปนสวนประกอบของกลไกปองกันตนเองจากแมลง การกระตุนใหพืช

สราง phytoalexin ยับยั้งการเจริญของเชื้อรารวมถึงปองกันการเกิดโรค

จากเชื้อราเชื้อรากอโรค   มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของจุลินทรียท่ีเปนสาเหตุ

ของโรคพืชหลายชนิด (Barka และคณะ 2004) ไคโตซานสามารถสงเสริม

การเพ่ิมปริมาณจุลินทรียท่ีมีประโยชนในดิน เชน เชื้อแอคติโนมัยซิเตส 

และ ไตรโคเดอรมา สงผลใหปริมาณของจุลินทรียท่ีเปนเชื้อโรคพืช เชน 

เชื้อฟูซาเรียม และ ไฟทรอปทอรา ลดลง   มีการใชไคโตซานเปนสาร

เคลือบเมล็ดพืชเพ่ือปองกันการเสียหายของเมล็ดพันธุ เนื่องจากฟลมไคโต

ซานมีลักษณะยืดหยุนแข็งแรง ยึดเกาะกับผิวเมล็ดพันธุไดดี  สามารถเรง
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การเจริญเติบโตเพ่ิมผลผลิต โดยจากรายงานของ Chandrkrachang และ

คณะ (2003) กลาววาสารไคโตซานชวยกระตุนการเจริญเติบโตของราก 

และยังพบวาสารไคโตซานสามารถกระตุนการเจริญเติบโตของพืชและเพ่ิม

ความทนทานตอโรคในพืชบางชนิด เชน กลวยไม องุน ถ่ัว (Hadwiger 

และ Loschkc, 1981) เปนตน  มีการรายงานในการขาวสุพรรณบุรี 1 

ปลูกขาวแลวพนไคโตซานอัตรา 0.4 กรัมตอน้ํา 50 ซีซี มีผลทําใหความยาว

ราก จํานวนราก ความยาวใบ และความสูงของตนขาวเพ่ิมข้ึน (Lu และ

คณะ, 2002)  และมีการศึกษาระดับของเอนไซมเบตา-1,3-กลูคาเนส ซ่ึง

เปนเอนไซมท่ีมีบทบาทในดานเพ่ิมความตานทานแกตนขาวพบวา ไคโต

ซานเปนตัวเหนี่ยวนําใหสรางเอนไซมเบตา-1,3-กลูคาเนส 

กระบวนการผลิตไคติน 

          1. การกําจัดโปรตีน เปนข้ันตอนกําจัดโปรตีนออกจากเปลือกกุง ปู 

ดวยการทําปฏิกิริยากับดางโซเดียมไฮ 

ดรอกไซดความเขมขน 2% ท่ีอุณหภูมิหอง 12-24 ชั่วโมง ซ่ึงสารโปรตีนจะ

ถูกกําจัดออกพรอมกับไขมัน และสีบางสวน  

2. การกําจัดเกลือแร เปนข้ันตอนการกําจัดอนินทรียสารจําพวก

แรธาตุตาง ๆ ท่ีอยูในเปลือกกุง ปู ดวยการทําปฏิกิริยากับกรดเกลือความ

เขมขน 7% นาน 12-24 ชั่วโมง แรธาตุจะถูกกําจัดออกในรูปของอนินทรีย

สาร ท่ีละลายน้ํ า ได  เชน  แคลเ ซียมคลอไรด  และกลายเปนก าซ

คารบอนไดออกไซดระเหยออกไป รวมไปถึงโปรตีน และสีบางสวน  
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3. การกําจัดสี เปนข้ันตอนการกําจัดรงควัตถุหรือสีออกใหหมด 

ข้ันตอนนี้อาจทํากอนกระบวนการผลิตไคโตซานเพ่ือใหไดผลิตภัณฑไคติน 

และนําไคตินมาผลิตไคโตซานหรือทําหลังข้ันตอนการผลิตไคโตซานเพ่ือให

ไดผลิตภัณฑไคโตซาน การฟอกสีจะจะใชสารไฮโดรเจนเปอรออกไซด หรือ

โซเดียมเปอรคลอเรต เหมือน ๆ กับกระบวนการฟอกสีในสิ่งทอ แตสาร

เหลานี้มีผลทําใหสายโซโมเลกุลของไคโตซานแตกสั้นลง จึงนิยมทําในข้ัน

ตอนตนของกระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตไคโตซาน 

      นําสารไคตินเปนสารตั้งตนในการผลิตไคโตซาน โดยการกําจัดหมูอะซิ

ติลของไคติน การกําจัดหมูอะซิติลสามารถดวยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสดวย

กรด แตวิธีนี้ไมเปนท่ีนิยม เนื่องจากประสิทธิภาพการกําจัดยังดอยกวาการ

กําจัดดวยดาง ซ่ึงนิยมใชโซเดียมไฮดรอกไซดในการทําปฏิกิริยา หลังจาก

นั้นจะลางดวยน้ําใหสะอาดและอบใหแหง 

การเตรียมไคโตซานท่ีปรับสภาพสําหรับการเกษตร 

1. อุปกรณ 

- ขวดน้ําพลาสติกใส บรรจุน้ําสะอาด (กรณีเปนน้ําประปา ควรใส

ขวดท้ิงไว 1 คืน) 

- กรดน้ําสม 5% 

- ไคโตซาน 5 กรัม 

- ไขขาว  
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2. วิธีการทํา 

    - เตรียมเจือจางกรดน้ําสม 1 สวนกับน้ําสะอาด 9 สวน 

    - เติมไคโตซาน 5 กรัม ลงไป ปดฝาขวด เขยาใหละลายจนหมด 

    - เติมไขขาว 1 ชอนชา (5 ซีซี) 

    - ปดฝาขวด เขยาใหละลาย ตั้งท้ิงไวกลางแดดจัดเวลา 6-12 ชั่วโมง 

3. วิธีใช 

- ขาว ผสมไคโตซานท่ีปรับสภาพ 1 สวนตอน้ํา 1,000 สวน รด

กองเมล็ดขาว หรือรดในแปลงกลากอนการนําไปเพาะปลูก และหลังจาก

การปลูก ฉีดพนในแปลงนา 30 และ 60 วัน 

- พืชชนิดอ่ืน ๆ ผสมไคโตซานท่ีปรับสภาพ 1 สวนตอน้ํา 1,000 

สวน ฉีดพนในแปลงทุก ๆ 7 วัน 

- สัตวเลี้ยง ผสมไคโตซานท่ีปรับสภาพ 1 สวนตอน้ํา 1,000 สวน 

ใหสัตวดื่ม 

- บําบัดน้ําเสีย ผสมไคโตซานท่ีปรับสภาพ 1 สวนตอน้ําเสีย 100 

สวน 
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แบคทีเรียสังเคราะหดวยแสง หรือ พีเอสบี  พบไดตามธรรมชาติ 

ตามแหลงน้ําจืด น้ําเค็ม และนอกจากนี้ยังพบตามแหลงน้ําเสีย บอบําบัด

น้ําเสีย (Levett, 1990; Imhoff, 1992; Brock, 1994)  บทบาทของ

แบคทีเรียสังเคราะหดวยแสงมีความสําคัญในกระบวนการนํากาซ

คารบอนไดออกไซดไปใช และการตรึงไนไตรเจน โดยท่ัวไปจะแบง

แบคทีเรียสังเคราะหดวยแสงออกเปน 2 กลุม คือ (Pfenning และ 

Truper, 1989; Kobayashi, 2000) 

1. แบคทีเรียสังเคราะหดวยแสงสีมวง 

1.1 แบคทีเรียท่ีสังเคราะหดวยแสงท่ีสะสมกํามะถัน 

แบคทีเรียสังเคราะหดวยแสงในวงศ Chromatiaceae และ วงศ 

Rhodospirillaceae สามารถเจริญไดดีในสภาพโฟโตออโตโทรฟ สามารถ

ใชสารประกอบซัลเฟอร ซัลไฟต และไทโอซัลเฟตเปนตัวรับอิเล็กตรอนเพ่ือ

รีดิวซกาซคารบอนไดออกไซดไปเปนสารอาหารภายในเซลลได (Imhoff, 

1992; Van Niel, 1944) และจุลินทรียสังเคราะหดวยแสงกลุมนี้ จะสะสม

กํามะถันไวในเซลล ซ่ึงสวนใหญแบคทีเรียกลุมนี้จะทนตอสภาพท่ีมี

ออกซิเจน จึงสามารถเจริญได ภายใตสภาวะแบบเฮเทอโรโทรฟท่ีมีอากาศ-

ไมมีแสง มีแบคเทอริโอคลอโรฟลล เอ และแคโรทีนอยด  

1.2 แบคทีเรียสังเคราะหดวยแสงสีมวงท่ีไมสะสมกํามะถัน 

แบคทีเรียสังเคราะหดวยแสงกลุมนี้ พบไดท่ัวไปตามแหลงนํ้า

ธรรมชาติในชั้นนํ้าท่ีมีแสงสวางสองถึงมีสารอินทรีย และพบการรวมตัวกัน

เปนกลุมในแหลงนํ้าท่ีไมมีออกซิเจนมีแสงเล็กนอย นอกจากนี้ยังพบไดใน
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พ้ืนดิน บอบําบัดนํ้าเสีย ท่ีมีปริมาณสารอินทรียสูง จุลินทรียสังเคราะหดวย

แสงสีมวงท่ีไมสะสมกํามะถันสามารถเจริญไดดี และรวดเร็ว (Pfenning 

และ Truper, 1992; Oliver, 1994) เนื่องจากแบคทีเรียกลุมนี้มีการ

สันดาปดีกวาจุลินทรียสังเคราะหดวยแสงสีมวงท่ีมีการสะสมซัลเฟอร จึง

สามารถเจริญไดท้ังแบบโฟโตเฮเทอโรโทรฟ และโฟโตออโตโทรฟ โดยใช

กาซไฮโดรเจนซัลไฟดเปนตัวใหอิเล็กตรอน ซ่ึงสวนใหญแบคทีเรียกลุมนี้จะ

ทนตอสภาพท่ีมีออกซิเจน จึงสามารถเจริญไดภายใตสภาวะแบบเฮเทอโร

โทรฟท่ีมีอากาศ และไมมีแสง มีแบคเทอริโอคลอโรฟลล เอ และแคโรที

นอยด หลายชนิดในการสังเคราะหแสง ทําใหปจจุบันแบคทีเรียสังเคราะห

ดวยแสงสีมวงท่ีไมสะสมกํามะถันไดรับความสนใจในดานการศึกษาและ

วิจัยอย างกว างขวาง มีการนํา ไปประยุกต ใชประโยชนทางด าน

เทคโนโลยีชีวภาพกันอยางแพรหลาย 

2. แบคทีเรียสังเคราะหดวยแสงสีเขียว  

แบคทีเรียกลุมนี้จะอยูในวงศ Chlorobiaceae ซ่ึงเปนแบคทีเรีย

สังเคราะหดวยแสงสีเขียว มีลักษณะเซลลเปนแบบเสนสาย มีโครงสราง

พิเศษ คือ คลอโรเบียม หรือ คลอโรโซม ขนาดใหญประกอบดวย แบคเทอ

ริโอคลอโรฟลล ซี ดี และ อี และ มีโครงสรางในการจับพลังงานแสง และ

จะไมสะสมกํามะถันไวในเซลล   การนําแบคทีเรียสังเคราะหดวยแสงกลุม

ไมสะสมกํามะถันไปใชเพ่ือการเกษตร 

1. การใชแหลงอาหารเสริมของสัตว 
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แบคทีเรียสัง เคราะหดวยแสง เชน Rhodopseudomonas 

capsulate มีปริมาณโปรตีนสูงถึงรอยละ 60-65 ซ่ึงโปรตีนเหลานี้

ประกอบดวยกรดอะมิโนท่ีจําเปน และมีวิตามินและแรธาตุ เชน วิตามินบ ี

1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 กรดฟอลิค วิตามินบี 12 วิตามินซี วิตามินดี 

และวิตามินอี เปนตน  นอกจากนี้ยังมีรงควัตถุ สารโคแฟคเตอร เชน ยูบิควิ

โนน และโคเอนไซมคิว ท่ีเปนสารตานอนุมูลอิสระ ประกอบอยูดวยจึง

เหมาะท่ีจะใชเปนแหลงอาหาร   

- Kabayashi และ Kurata (1978) ไดทดลองผสมเซลลแบคทีเรีย

สังเคราะหดวยแสงในอาหารเลี้ยงไกในปริมาณ 0.01 – 0.04 เปอรเซ็นตใน

รูปของเซลลสด ซ่ึงพบวาไกจะเริ่มไขเร็วข้ึน ระยะเวลาในการใหไขมากข้ึน 

คุณภาพของไขดีข้ึนและสีของไขแดงข้ึน  

- การนําแบคทีเรียสังเคราะหดวยแสงมาผสมในอาหารปลาสวยงาม เชนใน

อาหารเลี้ยงปลาทองเม่ือนําเอา Rhodobactor gelatinosa ทดแทนปลา

ปน 50 เปอรเซ็นต  พบวาชวยใหการเจริญของปลาดีข้ึน (สาวิตร, 2530) 

นอกจากนี้ยังมีการผสม Rhodobacto sphaeroides ในอาหารเลี้ยงปลา

แฟนซีคารพ พบวาปลามีสีเขมข้ืนอยางเห็นไดชัด โดยผสมในอาหารสําหรับ

ลูกปลาคารพในสัดสวน 0.1% พบวาอัตราการรอดตายสูงข้ึน เนื่องจาก

ไฮโดรเจนซัลไฟดจากของเสียท่ีลูกปลาผลิตออกมา เม่ือสะสมในปริมาณ

มากจะเปนพิษตอการเจริญเติบโตของลูกปลา แบคทีเรียสังเคราะหดวย

แสงสามารถเปลี่ยนไฮโดรเจนซัลไฟดใหอยูในรูปสารประกอบซัลเฟอรท่ีไม

เปนพิษตอลูกปลา 
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- กลุมบริษัท Premium Aquatics Inc. ซ่ึงผูผลิตอาหารและอุปกรณเสริม

สําหรับเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดผลิตเชื้อผสมของ

แบคทีเรียสังเคราะหดวยแสง 4 สายพันธุ ภายใตชื่อทางการคาวา sr-

PSBTM และ AZOO SUPER RED PHOTOSYNTHETIC BACTERIA จาก

รายงานพบวาชวยใหปลาเจริญเติบโตอยางรวดเร็วชวยเพ่ิมสีสันใหกับปลา 

นอกจากนี่ยังชวยยอยสารอินทรียท่ีเปนของเสียในน้ําของบอเลี้ยงปลาและ

ยังยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียกอโรคไดอีกดวย 

3. การใชในพืชผลทางการเกษตร 

มีรายงานกลาววาแบคทีเรียสังเคราะหดวยแสงสามารถผลิตการ

ผลิตฮอรโมนพืชไดเชน ไซโตไคนิน ผลิตจาก Rhodospirillum rubrum, 

ไคเนติน  และ ซีเอติน ซ่ึงผลิตโดย Rhodobacter sphaeroides 

นอกจากนี้ยังมีออกซิน , กรดอินโดล-3- อะซิติก (IAA) และกรดอินโดล-3-

บิวทีริก (IBA) ผลิตจาก Rhodobacter sphaeroides ซ่ึงฮอรโมนพืช

เหลานี้มีสวนในการกระตุนการเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิตของพืชได   มี

รายงานพบวา แบคทีเรียสังเคราะหดวยแสงสีมวงกลุมไมสะสมกํามะถันท่ี

ผลิตสารนี้ เชน Rhodobacter palustris สามารถผลิตสารกําจัดวัชพืช 

และยาฆาแมลงชีวภาพได เชน 5-aminolevulinic acid (ALA)  

- ในป ค.ศ. 2000 Kabayashi มีการศึกษาใชเซลลแบคทีเรียสังเคราะห

ดวยแสงผลิตปุยอินทรียชีวภาพใสในตนพลัม เม่ือศึกษาดูองคประกอบของ

ผลและเปลือก พบวาผลผลิตเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ลูกพลัมยังมีความหวาน

และความมันวาวดวยเม่ือเทียบกับท่ีใชเพียงปุยอนินทรียเพียงชนิดเดียว 
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- ในป ค.ศ. 2004 Maki และคณะไดมีการนําแบคทีเรียสังเคราะหดวยแสง

ไปใชสําหรับการเพาะปลูกขาวโดย พบวา ดินในบริเวณรากขาวในระยะ

ขาวต้ังทองจะมีสภาวะแบบไมมีออกซิเจนทําใหแบคทีเรียท่ีในกลุมแอนแอ

โรบิกแบคทีเรียเจริญไดดี สรางกาซไฮโดรเจนซัลไฟดข้ึนมา ทําใหมีผลไป

ยับยั้งกระบวนการสรางเมตาบอลิซึมของรากขาวทําใหเปนพิษตอราก แต

เม่ือนําแบคทีเรียสังเคราะหดวยแสงมาใสลงในดินในระยะเวลาดังกลาว 

แบคทีเรียสังเคราะหดวยแสงจะเปลี่ยนไฮโดรเจนซัลไฟดใหอยูในรูป

สารประกอบซัลเฟอรท่ีไมเปนพิษตอราก จึงมีผลใหรากของตนขาวเจริญ

งอกงามมากข้ึนอยางเห็นไดชัดและลักษณะของตนขาวก็มีความแข็งแรง    

การตอหัวเช้ือจุลินทรียสังเคราะหดวยแสง 

1. อุปกรณ 

- ขวดน้ําพลาสติกใส บรรจุน้ําสะอาด (กรณีเปนน้ําประปา ควรใส

ขวดท้ิงไว 1 คืน) 

- หัวกุงสด หรือ ไขไกสด หรือไขเนา หรือน้ําลางปลา 

- หัวเชื้อพีเอสบี ในน้ําสะอาด  

2. วิธีการทํา 

- เติมหัวเชื้อ (เติมในปริมาณท่ีจะทําใหน้ําเปลาเปลี่ยนเปนสีแดง

ออน) 

- เติมหัวกุงสด 1 หัว หรือ ไขไกสด หรือ ไขหนา หรือ น้ําลางปลา 

1 ชอนชา ตอน้ําเปลา 500 ซีซี  

  (1 ชอนโตะตอ น้ําเปลา 1.5 ลิตร) 
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- ปดฝาขวด เขยา ตั้งท้ิงไวกลางแดดจัดระยะเวลา 5- 14 วัน 

3. วิธีใช 

- ขาว ผสมหัวเชื้อพีเอสบี 1 สวนตอน้ํา 9 สวน รดกองเมล็ดขาว 

หรือรดในแปลงกลากอนการนําไปเพาะปลูก และหลังจากการปลูก ใชหัว

เชื้อ 5 ลิตร/ไร รดในแปลงทุก ๆ 7 วัน 

- พืชชนิดอ่ืน ๆ ผสมหัวเชื้อพีเอสบี 1 สวนตอน้ํา 9 สวน รดใน

แปลงทุก ๆ 7 วัน 

- สัตวเลี้ยง ผสมหัวเชื้อพีเอสบี 1 สวนตอน้ํา 9 สวน ใหสัตวดื่ม 

- บําบัดน้ําเสีย ผสมหัวเชื้อพีเอสบี 10 สวนตอน้ําเสีย 1 สวน 
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เซลลแสงอาทิตย คือ สรางจากสารก่ึงนําตัวสามารถเปลี่ยน

พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรงเม่ือมีแสงอาทิตยตก

กระทบเซลลแสงอาทิตยจะเกิดการสรางพาหะทางไฟฟาประจุลบ 

(Electron) และบวก (Hole) ข้ึน ซ่ึงในโครงสรางรอยตอพีเอ็นจะทําหนาท่ี

สรางสนามไฟฟาภายในเซลลเพ่ือแยกพาหะทางไฟฟาออกจากกัน เกิดการ

เคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนข้ึนก็จะมีกระแสไฟฟาได 

 

 

 ดร.คงฤทธ์ิ แมน้ศิริ หน่วยวิจยัระบบพลงังานอจัฉริยะ 

                   คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร  

 

 

การประยุกตระบบเซลลแสงอาทิตย 

เพ่ือการเกษตรและครวัเรือน 4 
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อุปกรณสําคัญของระบบการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 

 เซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟากระแสตรง จึงนํากระแสไฟฟาไปใชได

เฉพาะกับอุปกรณไฟฟากระแสตรงเทานั้น หากตองการนําไปใชกับอุปกรณ

ไฟฟาท่ีใชไฟฟากระแสสลับหรือเก็บสะสมพลังงานไวใชตอไป จะตองใช

รวมกับอุปกรณอ่ืนๆ อีก โดยรวมเขาเปนระบบท่ีผลิตกระแสไฟฟาจาก

เซลลแสงอาทิตย อุปกรณสําคัญๆ มีดังนี้ 

 
 แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Module) ทําหนาท่ีเปลี่ยน

พลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา ซ่ึงเปนไฟฟากระแสตรง

และมีหนวยเปนวัตต (Watt)  

 เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) ทําหนาท่ีประจุ

กระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยเขาสูแบตเตอรี่ 

และควบคุมการประจุกระแสไฟฟาใหมีปริมาณเหมาะสมกับ

แบตเตอรี่ เพ่ือยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ รวมถึงการจาย

กระแสไฟฟาออกจากแบตเตอรี่ดวย 
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 แบตเตอรี่ (Battery) ทําหนาท่ีเปนตัวเก็บพลังงานไฟฟาท่ีผลิตได

จากแผงเซลลแสงอาทิตยไวใชเวลาท่ีตองการ 

 เครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ทําหนาท่ีแปลงพลังงาน

ไฟฟาจากกระแสตรง (DC) ท่ีผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย ให

เปนพลังงานไฟฟากระแสสลับ (AC) เพ่ือใหสามารถใชไดกับ

อุปกรณไฟฟากระแสสลับ  

 ระบบปองกันฟาผา (Lightning Protection) ทําหนาท่ีปองกัน

ความเสียหายท่ีเกิดกับอุปกรณไฟฟาเม่ือฟาผา 

เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

 ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย แบบอิสระ (Stand 

Alone) 
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 ระบบอิสระ (Stand - alone) ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลล

แสงอาทิตยแบบอิสระ ไดรับการออกแบบสําหรับใชงานในพ้ืนท่ีชนบทท่ีไม

มีระบบจําหนายไฟฟาจาก National Grid โดยมีหลักการทํางานแบงได

เปน 2 ชวงเวลา คือ ชวงเวลากลางวัน เซลลแสงอาทิตยสามารถผลิตไฟฟา

จายใหแกโหลดพรอมท้ังประจุพลังงานไฟฟาสวนเกินไวในแบตเตอรี่พรอมๆ 

กัน สวนในชวงเวลากลางคืนเซลลแสงอาทิตยไมสามารถผลิตไฟฟาได 

ดังนั้น พลังงานจากแบตเตอรี่ท่ีประจุไวในเวลากลางวันจึงถูกนํามาใช เพ่ือ

จายไฟฟาใหแกโหลด และสามารถใชกับโหลดหรือภาระทางไฟฟาได 2 

แบบ คือ โหลดไฟฟากระแสตรง (DC Load) และโหลดไฟฟากระแสสลับ 

(AC Load)  

 ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย แบบเช่ือมตอสายสง 

(Grid Connected) 

 
 ระบบเชื่อมตอสายสง (Grid - connected) เปนระบบท่ีถูก

ออกแบบสําหรับผลิตไฟฟาผานอุปกรณเปลี่ยนกระแสตรงเปนไฟฟา
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กระแสสลับเขาสูระบบจําหนายไฟฟาโดยตรง มีหลักการทํางานแบงเปน 2 

ชวงเวลา คือ ในชวงเวลากลางวัน เซลลแสงอาทิตยจะสามารถผลิตไฟฟา

จายใหแกโหลดไดโดยตรง โดยผานอุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรง

เปนไฟฟากระแสสลับ และหากมีพลังงานไฟฟาสวนท่ีเกินจะถูกจายเขา

ระบบจําหนายไฟฟา สวนในชวงกลางคืนเซลลแสงอาทิตยไมสามารถผลิต

ไฟฟาได กระแสไฟฟาจากระบบจําหนายไฟฟาจะจายใหแกโหลดโดยตรง 

ซ่ึงระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย แบบเชื่อมตอสายสงเปนระบบท่ี

ถูกออกแบบใหทํางานเม่ือมีไฟฟาจากระบบจําหนายเทานั้น และเม่ือระบบ

เกิดความผิดปกติหรือระบบจําหนายไฟฟาเกิดขัดของ ระบบเซลล

แสงอาทิตยจะหยุดการจายไฟฟาทันที 

 ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย  แบบผสมผสาน 

(Hybrid) 

 
 ระบบผสมผสาน (Hybrid) เปนระบบผลิตไฟฟาดวยเซลล

แสงอาทิตยท่ีถูกออกแบบสําหรับทํางานรวมกับอุปกรณผลิตไฟฟาอ่ืนๆ 
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เชน ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลมและเครื่องยนตดีเซล ระบบ

เซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลมและไฟฟา พลังงานน้ํา เปนตน โดยรูปแบบ

ระบบจะข้ึนอยูกับการออกแบบตามวัตถุประสงคโครงการเปนกรณีเฉพาะ 

เชน ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลมและเครื่องยนตดีเซล มีหลักการ

ทํางาน คือ ในชวงเวลากลางวัน เซลลแสงอาทิตยสามารถผลิตไฟฟาไดจะ

จายกระแสไฟฟาผานอุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟา

กระแสสลับ ชนิด Multi Function ทํางานรวมกับไฟฟาจากพลังงานลม

และจายกระแสไฟฟาใหแกโหลดพรอมท้ังทํางานประจุไฟฟาสวนเกินไวใน

แบตเตอรี่ ในกรณีพลังงานลมต่ําไมสามารถผลิตไฟฟาไดหรือเวลากลางคืน

ไมมีไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ชุดแบตเตอรี่จะจายกระแสไฟฟาใหแก

โหลด  

การประยุกตใชงานเซลลแสงอาทิตยในดานตางๆ 

 การนําพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงเปนพลังงานจากธรรมชาติมา

ทดแทนพลังงานรูปแบบอ่ืนๆ ไดรับความสนใจและเปนท่ีนิยมมากข้ึน 

สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางมากมายใน 

บานพักอาศัย ระบบแสงสวางภายในบาน, ระบบแสงสวางนอกบาน 

(ไฟสนาม, ไฟโรงจอดรถ และโคมไฟรั้วบาน ฯลฯ), 

อุปกรณไฟฟาชนิดตางๆ , ระบบเปด-ปดประตูบาน, 

ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบระบายอากาศ, 

เครื่องสูบน้ํา, เครื่องกรองน้ํา และไฟสํารองยามฉุกเฉิน 

ฯลฯ 
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ระบบสูบน้ํา อุปโภค, สาธารณูปโภค, ฟารมเลี้ยงสัตว, เพาะปลูก, 

ทําสวน-ไร, เหมืองแร และชลประทาน ฯลฯ 

 

      
 

ระบบแสงสวาง โคมไฟปายรถเมล, ตูโทรศัพท, ปายประกาศ, 

สถานท่ีจอดรถ, แสงสวางภายนอกอาคาร และไฟ

ถนนสาธารณะ ฯลฯ 

 

 
 

ระบบประจุ ไฟสํารองไวใชยามฉุกเฉิน, ศูนยประจุแบตเตอรี่ประจํา
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แบตเตอรี่ หมูบานในชนบทท่ีไมมีไฟฟาใช, แหลงจายไฟสําหรับใช

ในครัวเรือนและระบบแสงสวางในพ้ืนท่ีหางไกล ฯลฯ 

ทําการเกษตร ระบบสูบน้ํา, พัดลมอบผลผลิตทางการเกษตร และ

เครื่องนวดขาว ฯลฯ 

เล้ียงสัตว ระบบสูบน้ํา, ระบบเติมออกซิเจนในบอน้ํา (บอกุงและ

บอปลา) และแสงไฟดักจับแมลง ฯลฯ 

อนามัย ตูเย็น/กลองทําความเย็นเพ่ือเก็บยาและวัคซีน, อุปกรณ

ไฟฟาทางการแพทย สําหรับหนวยอนามัย, หนวย

แพทยเคลื่อนท่ี และสถานีอนามัย ฯลฯ 

คมนาคม สัญญาณเตือนทางอากาศ, ไฟนํารองทางข้ึน-ลง

เครื่องบิน, ไฟประภาคาร, ไฟนํารองเดินเรือ, 

ไฟสัญญาณขามถนน, สัญญาณจราจร, โคมไฟถนน 

และโทรศัพทฉุกเฉิน ฯลฯ 

ส่ือสาร สถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟ, อุปกรณโทรคมนาคม, 

อุปกรณสื่อสารแบบพกพา  และสถานีตรวจสอบอากาศ 

ดาวเทียมฯลฯ 
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บัน เ ทิ งและ

พักผอน 

แหลงจายไฟฟาสําหรับบานพักตากอากาศในพ้ืนท่ี

หางไกล,ระบบประจุแบตเตอรี่แบบพกพาติดตัวไปได 

และอุปกรณไฟฟาท่ีใหความบันเทิง ฯลฯ 

พ้ืนท่ีหางไกล ภูเขา, เกาะ, ปาลึก และพ้ืนท่ีสายสงการไฟฟาเขาไมถึง 

ฯลฯ 

 

 
การออกแบบระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

 การออกแบบระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย แบบ

เช่ือมตอสายสง (Grid Connected)  

 มีสวนประกอบหลักๆ คือ แผงเซลลแสงอาทิตย และอินเวอรเตอร

แบบเชื่อมตอสายสง โดยระบบดังกลาวจะไมมีระบบสะสมพลังงาน 

เนื่องจากไมตองเก็บกักพลังงานไวใช 

 

แผงเซลล
แสงอาทิตย 

อินเวอรเตอรื ภาระทางไฟฟา 
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 การกําหนดขนาดของระบบนั้นไมข้ึนอยูกับภาระทางไฟฟา แตจะ

ข้ึนอยูกับขนาดพ้ืนท่ีติดตั้งและงบประมาณของผูใชงาน ซ่ึงการออกแบบ

ระบบไมควรออกแบบเกินกวาการใชงานจริง เพ่ือใหมีความเหมะสมและมี

ความคุมคาตอการใชงาน เนื่องจากหากมีการออกแบบระบบท่ีนอยกวา

ภาระทางไฟฟา ระบบจะดึงไฟจากระบบจําหนายจากการไฟฟาเขามาใช 

และเม่ือออกแบบระบบใหมีขนาดใหญเกินไป ไฟฟาท่ีผลิตไดจากระบบจะ

สงจายคืนแกระบบจําหนายของการไฟฟา 

ขอพิจารณาการออกแบบระบบฯ แบบเช่ือมตอสายสง 

1. สํารวจพ้ืนท่ีท่ีตองการติดตั้งระบบโดยมีขอมูลดังตอไปนี้ 

- ขนาดพ้ืนท่ีท่ีจะติดตั้งระบบและตําแหนงติดตั้งอุปกรณหลัก 

- พิจารณาถึงทิศและพิกัดของพ้ืนท่ี 

- งบประมาณการติดตั้งท้ังระบบ 

2. ออกแบบขนาดแผงเซลลแสงอาทิตย 

- ลักษณะการจัดวาง 

- โครงสรางท่ีรองรับชุดแผงเซลลแสงอาทิตย 

- มุมเอียงและทิศทางของแผงเซลลแสงอาทิตย 

- การตออนุกรม – ขนาน เพ่ือใหไดแรงดันไฟฟาสอดคลองกับ

อุปกรณอินเวอรเตอร 
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- ระบบการเดินสายไฟฟา ใหคํานึงถึงขนาดสายไฟฟา พิกัดกระแส 

และการจัดเรียง 

2. เลือกขนาดอินเวอรเตอรแบบเชื่อมตอสายสงใหมีความเหมาะสม

กับกําลังไฟฟาของชุดแผงเซลลแสงอาทิตย ติดตั้งอุปกรณตาง ๆ 

ตามขอกําหนดของการไฟฟาฝายผลิต 

ตัวอยางการออกแบบระบบฯ แบบเช่ือมตอสายสง 

ขอมูลเพ่ือใชในการคํานวณ 

- คาไฟฟาโดยเฉลี่ยตอเดือน เทากับ 3,000 บาท 

- อัตราคาไฟฟา เฉลี่ยหนวยละ 4.25 บาท 

- คาแฟคเตอรของพลังงานจากแผงเซลลแสงอาทิตยเฉลี่ยตอวัน 

เทากับ 3.5 – 5 h (ข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศทิศและองศาในการ

ติดตั้งและปจจัยตางๆ)  

- คํานวณปริมาณการใชตอวัน 

 = คาไฟฟารายเดือน (3,000 บาท)/30 วัน/คาไฟฟา (4.25 บาท) 

 = 23.53 หนวยตอวัน 

คํานวณขนาดกําลังติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย 

 = ปริมาณหนวยไฟฟาตอวัน (23.53 หนวย) / คาแฟคเตอร (4 h) 

 = 6 กิโลวัตต 
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 ดังนั้น เม่ือมีคาไฟฟาเฉลี่ยตอเดือน 3,000 บาท ควรติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ขนาดไมเกิน 6 กิโลวัตต เพ่ือใหมีความ

เหมาะสมกับการใชงานและคุมคาในการลงทุน 

 การออกแบบระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย แบบอิสระ 

(Stand Alone) 

 หลักการออกแบบระบบ ตองทําการพิจารณาขนาดของระบบ

เซลลแสงอาทิตย และความจุของแบตเตอรี่ใหมีความเหมาะสมกับความ

ตองการใชไฟฟาจากระบบ ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย แบบ

อิสระ ประกอบดวยอุปกรณหลักๆ คือ แผงเซลลแสงอาทิตย เครื่องประจุ

แบตเตอรี่ (Charger) เครื่องแปลงกระแส (Inverter) และแบตเตอรี่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Charger Grid Inverter Grid Inverter 

Load 
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ขอพิจารณาการกําหนดขนาดของอุปกรณในระบบ 

1. ขนาดแผงเซลลแสงอาทิตย 

 จากการออกแบบระบบดังกลาวจะไดขนาดของระบบผลิตไฟฟา

ดวยเซลลแสงอาทิตยในหนวยของวัตตสูงสุดท้ังระบบ เพ่ือนําไปหาขนาด

ของแผงเซลลแสงอาทิตย  โดยพิจารณาดังนี้ 

- เลือกเทคโนโลยีของเซลลแสงอาทิตย และการผลิตท่ีจะนํามาใช 

- พิจารณาเปรียบเทียบบริษัทผูผลิต รุนท่ีมีการผลิต 

- พิจารณารายละเอียดทางเทคนิค ไดแก ประสิทธิภาพ ฯล 

- พิจารณาจํานวนแผงเซลลแสงอาทิตย จากอัตราสวนระหวาง

ขนาดพิกัดกําลังไฟฟาสูงสุดของระบบรวมตอพิกัดกําลังไฟฟา

สูงสุดของแผงในรุนท่ีเลือก 

- พิจารณาการติดตั้งระบบและการจัดเรียงแผงเซลลแสงอาทิตย  

เพ่ือใหไดระดับแรงดันท่ีตองการใชงานและความสามารถในการ

จายกระแสของระบบ 

2. การหาขนาดแบตเตอรี่ 

 จากการออกแบบระบบดังกลาวจะไดขนาดความจุแบตเตอรี่รวม

ของท้ังระบบเพ่ือนําไปหาความจุและจํานวนลูกของแบตเตอรี่  โดย

พิจารณาดังนี้ 
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- เลือกเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ท่ีจะนํามาใชงาน 

- พิจารณาพิกัดกําลังของระบบเพ่ือเลือกระดับแรงดันใชงานท่ี

เหมาะสม 

- พิจารณาจํานวนลูกของแบตเตอรี่ หาไดจากอัตราสวนระหวาง

ความจุรวมท้ังระบบตอผลคูณของจํานวนแถวและความจุของ

แบตเตอรี่แตละลูก 

- พิจารณารายละเอียดทางเทคนิค ไดแก ประสิทธิภาพ DOC เปน

ตน 

3. อุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ 

- พิจารณาพิกัดกระแสและแรงดันไฟฟาสูงสุดของการประจุและการ

คายประจุแบตเตอรี่ในระบบ 

- พิจารณาความสามารถในการควบคุมการประจุและการคายประจุ

ใหกับแบตเตอรี่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีอายุการใชงานนาน 

4. เครื่องแปลงกระแส (Inverter) 

- พิจารณาพิกัดกําลังของอินเวอรเตอรจากการคํานวณภาระทาง

ไฟฟาสูงสุดท่ีสภาวะการใชงาน 

- พิจารณาระดับแรงดันไฟฟาขาเขาใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

ระบบแรงดันไฟฟาของระบบเซลลแสงอาทิตยและระบบแบตเตอรี่ 
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- พิจารณาผลกระทบท่ีมีตออุปกรณไฟฟา ไดแก ฮารโมนิกส การ

ควบคุมแรงดันทางดานกระแสสลับเปนตน 

ตัวอยางการออกแบบระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ 

ข้ันตอนการออกแบบระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ 

 1. ประเมินปริมาณการใชงานภาระทางไฟฟา 

 2. หาขนาดของแผงเซลลแสงอาทิตยท่ีเหมาะสม 

 3. หาขนาดของเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ 

 4. หาขนาดของเครื่องแปลงกระแสไฟฟา 

1. ประเมินปริมาณการใชงานภาระทางไฟฟา 

- ตองทราบวาบาน หรือ หมูบานท่ีจะทําการติดตั้งระบบเซลล

แสงอาทิตยมีความตองการการใชเครื่องใชไฟฟาอะไรบาง 

- กําลังไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาแตละชนิดเปนเทาไร 

- จํานวนชั่วโมงท่ีมีความตองการการใชพลังงานไฟฟา 

- วิเคราะหและคํานวณการใชพลังงานไฟฟาท้ังหมดเปนหนวย

พลังงาน (kWh) 

การคํานวณหาพลังงานไฟฟาของเครื่องใชไฟฟา 

 ปกติเครื่องใชไฟฟาแตละชนิดจะบอกถึงกําลังไฟฟาอยูแลว อาจจะ

บอกเปนกําลังไฟฟา หรือกระแสไฟฟาท่ีใช 
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ตัวอยางการประเมินภาระทางไฟฟา 

- บานหนึ่งหลังมีเครื่องใชไฟฟาและระยะเวลาในการใชงาน ดังนี้ 

- หลอดไฟ ขนาด 36 วัตต จํานวน 4 หลอด ใชงาน 7 ชม./วนั 

- พัดลม ขนาด  45 วัตต จํานวน 1 เครื่อง ใชงาน 4 ชม./วัน 

- โทรทัศน ขนาด 80 วัตต จํานวน 1 เครื่อง ใชงาน 5 ชม./วัน 

 
 

อุปกรณ

ไฟฟา 

กําลังไฟฟา 

(W) 

จํานวน 

(Unit) 

เวลาใชงาน 

(hr) 
พลังงานไฟฟา 

(Wh) 

หลอดไฟ 36 4 7 1,008 

พัดลม 45 1 4 180 

โทรทัศน 80 1 5 400 
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พลังงานไฟฟาท้ังหมด 1,588 Wh 

2. หาขนาดของแผงเซลลแสงอาทิตย 

การคํานวณหาขนาดของแผงเซลลแสงอาทิตยจากสมการ 

 
 Ppeak   ขนาดของแผงเซลลแสงอาทิตย (W) 

 Eel   พลังงานไฟฟาท่ีภาระทางไฟฟาตองการ (kWh/day) 

 Eglob พลังงานแสงอาทิตยท่ีตกกระทบตอพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร 

(kWh/m2) 

 Q Quality Factor of System (0.8) 

 

Ppeak  = 1.588 kWh x 1 kW/m2 

                 5 kWh/m2 x 0.8 

 =     0.397 kW  ~   400 W 
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บานหลังนี้  ตองติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย ขนาด 400 วัตต 

การประเมินขนาดแบตเตอรี่ 

 ขนาดของแบตเตอรี่หาไดจากสมการ 

 
 CB ความจุของแบตเตอรี่ (kWh)  

 L จํานวนวันเพ่ือใชในวันท่ีไมมีแสงแดด (day) 

 Eel  พลังงานไฟฟาท่ีใชตอวัน (kWh/day) 

 DOD อัตราการคายประจุของแบตเตอรี่ (0.80) 

 DT  ผลกระทบของอุณหภูมิท่ีทําใหแบตเตอรี่ต่ําลง (0.85) 

 ηC  ประสิทธิภาพของอุปกรณแปลงไฟฟา (0.80) 

 ηW ประสิทธิภาพของสายไฟ (0.95) 

 ηB     ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ (0.85) 

CB  = 1day x 1.588 kWh/day 

       0.80 x 0.85 x 0.8 x 0.95 x 0.8 

  =     3.845  kWh 
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ตัวอยางการหาจํานวนแบตเตอรี่  

หาไดจากขนาดของแบตเตอรี่ (Ah)/ความจุของแบตเตอรี่แตละลูก (V) 

- แบตเตอรี่ขนาด 12V 80Ah 

- จะได  3.845 kWh / 12V  =  320 Ah 

- จํานวนแบตเตอรี่  =  320 Ah / 80 Ah =  4  ลูก 

- ท้ังนี้ข้ึนอยูกับแรงดันของเครื่องประจุแบตเตอรี่ 12V, 24V, 48V 

3. การคํานวณหาขนาดเครือ่งควบคุมการประจุฯ 

- การเลือกเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (charger) ตองเลือก

ใหมีขนาดเหมาะสมกับแผงเซลลแสงอาทิตย   

- ตองเลือกเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ ท่ีสามารถประจุ

กระแสไฟฟาได มากกวา กระแสไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย

เพียงเล็กนอย 

ตัวอยาง 

- แผงเซลลแสงอาทิตย (Dupont)  ขนาด 110 W  กระแส 1.37 A  

- จํานวน  4 แผง  ทําการตอแบบขนาน 4 ชุด  (440 วัตต) 
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- จะไดกระแสสูงสุด  = 1.37 x  4 = 5.48 A 

- สามารถเลือกใชไดกับ เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ ท่ีรับ

กระแสมากกวา 5.48 A ขนาดกําลังวัตต > 440 วัตต ขนาด

แรงดันขาออก = 12V หรือ 24V หรือ 48V ใหเหมาะสมกับอินพุต

แรงดันของเครื่องแปลงกระแส (Inverter) 

4. การคํานวณหาขนาดเครือ่งแปลงกระแส 

 ขนาดของเครื่องแปลงกระแส (Inverter) ตองมีความสามารถ

แปลงไฟฟาไดมากกวากําลังไฟฟาสูงสุดของภาระทางไฟฟา ซ่ึงหาไดจาก

การรวมกําลังไฟฟาของภาระทางไฟฟาท้ังหมด 

ตัวอยาง 

 หลอดไฟ  ขนาด  36 วัตต  จาํนวน 4 หลอด  = 144 วัตต 

 พัดลม  ขนาด  45 วัตต  จํานวน 1 เครื่อง  = 45 วัตต 

 โทรทัศน  ขนาด  80 วัตต  จาํนวน 1 เครื่อง = 80 วัตต 

 รวมกําลังไฟฟาท้ังหมด 269 วัตต ขนาดเครื่องแปลงกระแสไฟฟา

ท่ีใชในบานหลังนี้ตองมีความสามารถในการแปลงกระแสไฟฟาไดไมนอย

กวา 269 วัตต สามารถเลือกใชไดกับ เครื่องแปลงกระแส ขนาด > 269 W 

แรงดันอินพุต 12V หรือ 24V หรือ 48V ใหเหมาะสมกับ เครื่องควบคุมการ

ประจุแบตเตอรี่ 
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จากตัวอยางสามารถสรุปไดดังนี้ 

- แผงเซลลแสงอาทิตย กําลังไฟฟา > 400 วัตต 

- แบตเตอรี่ กําลังไฟฟา 3.845 kWh 

- เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ขนาด > 400 วัตต > 5.48 A 

(Output 12V หรือ 24V หรือ 48V) 

- เครื่องแปลงกระแสไฟฟาขนาด > 296 วัตต  (Input 12V หรือ 

24V หรือ 48V) 

   
 

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

 การออกแบบโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย ขอควรคํานึง

มีดังนี้ 

- มีความแข็งแรงในการติดตั้ง 

- ไมเปนสนิม 

- คํานึงถึงตําแหนงการติดตั้ง มุมเอียง 

- โครงสรางควรทําการตอสายดิน 
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 การตอวงจรแบบอนุกรม 

ลักษณะการตอแผงแบบอนุกรม จะสงผลใหกระแสเทาเดิม 

แรงดันสูงข้ึน 

 
 การตอวงจรแบบขนาน 

ลักษณะการตอแผงแบบขนาน จะสงผลใหแรงดันเทาเดิม กระแส

สูงข้ึน 

 
 การวางโครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย 
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การตรวจเช็คและการบํารุงรักษาระบบ 

 โดยปกติ อุปกรณทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไมวาจะเปนระบบ

โซลาเซลลหรือระบบท่ัวไป จะเกิดการเสียหายไดงายถาไมไดรับการดูแล

รักษาเทาท่ีควร ทําใหตองเสียคาใชจายในการเปลี่ยนหรือซอมอุปกรณเปน

เงินจํานวนมาก ดังนั้นเพ่ือลดความเสี่ยงจากการเสียหายของอุปกรณ การ

บํารุงดูแลรักษาระบบใหทํางานปกติอยูเสมอเปนสิ่งจําเปน นอกจากนี้ยัง

ชวยยืดอายุการใชงานของอุปกรณตางๆในระบบอีกดวย 

 การตรวจเช็คเซลลแสงอาทิตย 

 1. ตรวจเช็ควาเซลลแสงอาทิตยกับโครงสรางวาอยูในสภาพดีใหม 
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 2. เช็คจุดเชื่อมสายไฟในกลองรวมสายและซีลกันน้ําวาอยูใน

สภาพดีหรือไม  

 3. ตรวจเช็ความีเงาบังหรือแผงเซลล สกปรกหรือไม 

 4. ตรวจสอบคุณภาพของแผงยอยในระบบเซลลแสงอาทิตยถา

ตรวจสอบแลวพบวาคาคุณสมบัติทางไฟฟาไมปกติ (แรงดันไฟฟาและ

กระแสไฟฟาตํ่าลง) ใหรีบเปลี่ยนแผงใหมทันท่ี มิเชนนั้นจะทําใหระบบท้ัง

ระบบเสื่อมสภาพเร็วข้ึน 

 5. ควรตรวจสอบสวนท่ียึดโซลาเซลล โครงเหล็ก นอตและสกรู

ตางๆใหแนหนาดีอยูเสมอ 

    
 6. ควรหม่ันลางทําความสะอาดแผงโซลาเซลลเปนประจําดวย

น้ําเปลาเพ่ือกําจัดฝุนผง ข้ีนกหรือวัสดุอ่ืนๆ ซ่ึงมาลดทอนแสงอาทิตยท่ีตก

กระทบตัวแผง ทําใหผลิตพลังงานไฟฟาไดนอยลงเกือบ 20 เปอรเซ็นต การ

ลางทําความสะอาดควรทําเวลาเชา ไมควรทําเวลากลางวัน เพราะเม่ือ

กระจกแผงท่ีรอนเจอกับน้ําเย็น อาจจะทําใหกระจกแตกได นอกจากนี้ไม
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ควรใชวัสดุท่ีเปนฝอยมาขัดคราบสกปรกบนกระจกแผงเพราะอาจจะทําให

กระจกเปนรอย 

 7. ไมควรใหมีข้ีนกติดอยูบนแผงโซลาเซลล เพราะอาจทําให

บริเวณท่ีมีมูลนกติดนานๆ ไมสามารถรับแสงได ซ่ึงจะมีผลตอการไหลเวียน

ของไฟฟาภายในเซลล อาจทําใหแผงโซลาเซลลเสียหายได 

    
 8. ไมควรใหมี สัตว เชน วัวหรือหมาเขาไปในบริเวณแผงโซลา

เซลล เพราะ จะทําความเสียหายใหแผงโซลาเซลลได 

 9. ไมควรใหมีตนไมข้ึนบริเวณแผงโซลาเซลล เพราะจะทําใหแนะ

สิทธิภาพในการผลิตไฟนอยลง 

 
 การตรวจเช็ค Charge controller และ Inverter  
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 1. ตรวจเช็คจุดเชื่อมสายไฟวาอยูในสภาพดีหรือไม 

 2. ตรวจเช็คมีแมลง หรือ มด เขาไปทํารังหรือไม 

 3. สังเกตไฟแสดงสถานะของระบบยังปกติหรือไม 

 การตรวจเช็คแบตเตอรี ่

 1. เช็คบริเวณสายไฟท่ีข้ัวแบตเตอรี่ใหอยูในสภาพดีเสมอ 

 2. ทําความสะอาดท่ีข้ัวของแบตเตอรี่และบริเวณฝาปดดวยผาชุบ

น้ํา  

 3. ในกรณีท่ีมีน้ํากลั่นภายในเซลลอยูนอยควรเติมน้ํากลั่นใหอยูใน

ระดับ (หามเติมน้ํากรดลงไปอีกเปนอันขาด) 

 4. เก็บรักษาแบตเตอรี่ไวในท่ีแหง และสะอาด 

 5. การตรวจสภาพแบตเตอรี่โดยใชไฮโดรมิเตอร (Hydro Meter) 

วัดคาความถวงจําเพาะของสารละลายกรดกํามะถัน 
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คาความถวงจําเพาะ 

1.275 – 1.300 

แบตเตอรี่มีไฟเต็มไมตองอัดไฟ 

คาความถวงจําเพาะ 1.225 แบตเตอรี่มีไฟอยูครึ่งหนึ่งตองอัดไฟ

ใหม 

คาความถวงจําเพาะ 1.150 แบตเตอรี่มีไฟอยูประมาณ 1 ใน 4 

ตองอัดไฟใหม 

คาความถวงจําเพาะ    29<1.150 ถาท้ิงไวนานกวานี้จะไมสามารถอัด

ไฟเขาไปและกลายเปนแบตเตอรี่ท่ี

หมดสภาพแลว 
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การพัฒนาระบบการเพ่ิมผลผลิต มูลคา มาตรฐานและ Brand 

ปลาหนังลูกผสมสําหรับวิสาหกิจชุมชนจากการเพาะเลี้ยงปลาหนังน้ําจืด 

ซ่ึงเปนอาชีพท่ีมีความสําคัญตอความม่ันคงทางอาหารเศรษฐกิจและ

สุขภาพของชุมชน เนื่องจากอาหารสัตวน้ําจากธรรมชาติมีจํานวนลดลง 

มากกวานั้นปลาหนังท่ีเพาะเลี้ยงเดิมๆ มีมูลคานอยไมไดคุณภาพและ

มาตรฐาน และไมเปนท่ีตองการของตลาด จึงไดคิดคนระบบการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําครบวงจร ตั้งแตการคัดพันธุและปรับปรุงพันธุปลาลูกผสมรุนท่ี 1 

(F1) อายุ 2-3 ป จนไดเปนสายพันธุใหม คือ ปลาลูกผสมรุนท่ี 2 (F2) โดย

การวิเคราะหรูปรางและพันธุกรรมท่ีจําเพาะ (โตดี เนื้ออรอย และดีตอ

สุขภาพ) กับระบบการเลี้ยงท่ีไดมาตรฐานสัตวน้ําท่ีดี วัตถุประสงคเพ่ือหา

วิธีการข้ันตอนการเพาะเลี้ยงปลาหนังแบบท่ีเลี้ยงงาย โตไว ทําใหไดเนื้อ

ปลาท่ีมีคุณภาพดี มีสีและกลิ่นของเนื้อปลาท่ีดี เหมาะสําหรับเปนปลาน้ํา

จืดเศรษฐกิจตอไป จึงไดพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบครบ

วงจร มี 5 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1) การคัดพันธุและปรับปรุงปลาลูกผสม 

ข้ันตอนท่ี 2) มีการเลี้ยงและตรวจรับรองท่ีไดมาตรฐานสัตวน้ําท่ีดี (GAP) สู

อินทรีย ข้ันตอนท่ี 3) การแปรรูปเพ่ิมมูลคาจากเนื้อปลา ข้ันตอนท่ี 4) 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงปลาหนงั    

เน้ือขาวลูกผสมบึกสยาม เพ่ือการพฒันาวิสาหกิจ 5 

 
รองศาสตราจารยเ์กรียงศกัด์ิ เม่งอาพนั 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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ความรวมมือท่ีดีกับภาคชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ดานการตลาด

เพ่ือใหรายไดท่ีม่ันคงแกเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 3-10 เทา ข้ันตอนท่ี 5) การ

สนับสนุนดานวิชาการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการติดตาม

ประเมินผลงานอยางตอเนื่องดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 การพัฒนาระบบการเพ่ิมผลผลิต มูลคา มาตรฐานและ Brand 

ปลาลูกผสมบึกสยามแมโจ  

1. การคัดพันธุและปรับปรุงพันธุปลาลูกผสม  

1.1 ลักษณะเดนของปลาบึกปลาสวาย และปลาลูกผสม 

 ปลาบึก (Pangasianodon gigas) เปนปลาน้ําจืดประเภทไมมี

เกล็ดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก มีถ่ินกําเนิดเดิมในลุมแมน้ําโขง เปนปลาท่ีมี

การเจริญเติบโตดีมาก จัดอยูในวงศเดียวกันกับปลาสวาย ปลาเทพา  ปลา

เทโพ ลักษณะภายนอกท่ีแตกตางจากปลาหนังขนาดใหญชนิดอ่ืน ไดแก 

ลักษณะของฟนและหนวด ปลาบึกไมมีฟนและเกือบจะไมมีหนวด โดยท่ี

ปลาวัยออนมีฟนและกินปลาอ่ืนเปนอาหาร แตเม่ือโตข้ึนฟนจะหลุดไป 
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และมีตาซ่ึงจะอยูต่ํากวามุมปาก เนื้อปลาบึกนอกจากมีรสชาติดีแลว ยังมี

คุณค าทาง โภชนาการสู ง อีกด ว ย  โดยประกอบ ไปด วย  โปรตี น 

คารโบไฮเดรต วิตามิน และกรดไขมันหลายชนิดท่ีเปนประโยชนตอรางกาย 

จึงทําใหเกษตรกรจําหนายไดราคาดี   

 ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) เปนปลาท่ี

เลี้ยงในประเทศไทยมานาน แตมีขอจํากัดในเรื่องสีเนื้อมีสีเหลือง ไมคอย

ไดรับความนิยมในการบริโภค แตมีขอดีในเรื่องของการเจริญเติบโตการเจริญ

พันธุ และความดกไขท่ีดี จึงมักนํามาผสมกับปลาหนังชนิดอ่ืน เชน ปลาบึก 

ปลาสวาย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและปรับปรุงสีเนื้อใหมีสีขาวอมชมพู 

 ท่ีมาของการคัดพันธุและปรับปรุงพันธุปลาลูกผสมรุนท่ี 1 (F1) 

อายุ 2-3 ป จนไดเปนสายพันธุใหม คือ  ปลาลูกผสมรุนท่ี 2 (F2) โดย

สามารถแยกรูปรางและพันธุกรรมจําเพาะของปลาลูกผสมฯ มีลักษณะเดน 

เชน เจริญเติบโตดี เนื้ออรอย เจริญพันธุไดดี เปนท่ียอมรับของเกษตรกร

และผูบริโภค   
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ภาพท่ี 2 ท่ีมาปลาหนังลูกผสมบึกสยามแมโจ 
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ตารางท่ี 1 ความเปนนวัตกรรมของสายพันธุปลาลูกผสมบึกสยามแมโจ  

 

องคประกอบ ปลาสวาย/ปลาบึก ปลาลูกผสมบึกสยามแมโจ 

1. คุณคาสาย

พันธุ 

1. ราคาถูก เลี้ยงในระบบ

ไมไดมาตรฐาน GAP 

1. ราคาเพิ่มข้ึน 3 เทา เลี้ยงในระบบได

มาตรฐาน GAP สามารถนาํแปรรูปเพิ่ม

มูลคาไดหลากหลาย 

2. ลักษณะเดน 2. เนื้อเหลืองมีกลิ่นโคลน 

มีเนื้อ    35-40% เขาสู

ตลาด 1-2 ป/10 ป 

2. เนื้อขาวอมชมพู มีโอเมกา 3, 6 และ 

9 มีเนื้อ 45-50% เจริญพันธุดี และชวง

ยาว เขาสูตลาดเร็ว 6-12 เดือน 

3. สายพันธุปลา 3. ไมแนนอนหลายสาย

พันธุ 

3. สายพันธุใหมทั้งรูปรางและพนัธุกรรม 

4. ฤทธิ์ชีวภาพ

ตอสุขภาพ 

(ของน้ํามันใน

เนื้อปลา) 

4. ไมมีการทดสอบ 4. มีการทดสอบมีผลดีตอสุขภาพ เชน

ปองกันและลดอนุมูลอิสระ ลดไตรกลี-

เซอรไร การอักเสบ และปองกัน

เบาหวาน (ดวงพร และคณะ, 2553 และ 

2558) 

5. ราคา/

ศักยภาพทาง

การตลาด 

5. ไมคุมกับการเลี้ยงเชิง

วิสาหกิจขนาดเล็ก/นอยไม

แนนอน 

5. คุมกับการเลี้ยงเชิงวิสาหกิจขนาด

เล็ก/ปานกลางถึงมากแนนอน 
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การเพาะเลี้ยงปลาลูกผสมเชิงวิสาหกิจอยางยั่งยืน ซ่ึงปจจุบันนิยม

เลี้ยงกันมากข้ึน ท้ังในบอดินและ   ในกระชัง ควรใหความสําคัญในเรื่อง

การคัดเลือกพอแม พันธุ ท่ี ดี เ พ่ือผลิตลูกปลาท่ี มีสายพันธุ ท่ีดีและมี

คุณลักษณะเปนท่ีตองการของตลาด จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นถึงความ

แตกตางของลักษณะปลาบึก ปลาสวาย และปลาหนังลูกผสมระหวางพอ

ปลาบึกและแมปลาสวาย อาทิเชน น้ําหนักของปลาอายุ 1 ป ข้ึนไป ปลา

หนังลูกผสมเจริญเติบโตและเจริญพันธุไดดีกวาปลาสวาย สวนลักษณะของ

จุดน้ําหมึกหรือจุดดําตามลําตัวจะพบไดเฉพาะปลาบึกท่ีมีขนาดใหญกวา 1 

กิโลกรัมข้ึนไป ซ่ึงสามารถใชเปนดัชนีบงชี้ความแตกตางระหวางปลาบึก 

ปลาสวาย และปลาลูกผสมบึกสยามฯ ดูลักษณะฟนของปลาบึกจะไมมีฟน 

ปลาลูกผสมบึกสยามฯ จะมีฟนลางตรงกลางเล็กนอย สวนดานบนไมมีฟน 

สวนปลาสวายมีท้ังฟนบนและฟนลาง สวนหัวและลําตัวของปลาบึกกวาง

กวาปลาลูกผสมบึกสยามฯ และปลาสวาย ความยาวหนวดบริเวณ

ขากรรไกรบนของปลาบึกจะสั้นกวาปลาสวายประมาน 1.5 เทา ครีบหาง

ปลาบึกจะเวากวางและหนากวา ปลาสวาย 



 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ลักษณะเดนท่ีแตกตางของปลาบึก ปลาสวาย และปลาลูกผสมบึกสยามฯ ขนาด 1.5-2 กิโลกรัม 

ชนิดปลา 
ลักษณ

ะหัว 

จุด

ดํา 

ลักษณะ

ฟน 

ครีบ

หาง 

ตําแหนง

ตา 

ความ

ยาว

หนวด 

%

เน้ือ 
สีเน้ือ 

การโต/

เจริญพันธุ 

อัตราการ

รอด/ 

ตานทาน

โรค 

ปลาบึก 

 

หัวกวาง 

ปาน 

มี 

 

ไมมี 

 

เวา

กวาง

หนา 

ใตเสน

ขอบปาก 

สั้น 35-

40 

ชมพู

แดง 

ชามาก ดีมาก 

ปลาสวาย หัวเรียว 

แคบ

ยาว 

ไมมี 

 

มีทั้งฟน

บนและ

ฟนลาง 

เวา

แคบ

บาง 

บนเสน

ขอบปาก 

ยาว 30-

35 

เหลือง ดี ด ี



 

 

 

 

ปลาหนงั

ลูกผสม F1  

 

หัวปาน

เล็ก 

มี 

 

มีฟนลาง

ตรงกลาง

เล็กนอย 

เวา

แคบ 

 

บนเสน

ขอบปาก 

ปานกลาง 40-

45 

ขาว

ชมพ ู

ดีมาก ดีมาก 

ปลาลูกผสมบึก

สยามฯ 

หัวปาน

เล็ก 

มี มีฟนลาง เวา

แคบ 

หนา 

ก่ึงกลาง

ขอบปาก 

ปานกลาง 45-

50 

ขาว

ชมพ ู

ดีมาก ดีมาก 
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1.2 การเล้ียงพอและแมพันธุปลาหนังลูกผสม 

บอเลี้ยงพอแมพันธุ ปลาลูกผสมท่ีเปนพอแมพันธุไดตองมีอายุ 3 ป

ข้ึนไป ไมควรมากกวา 10 ป  มีน้ําหนักกวา 3 กิโลกรัม โดยปกติจะปลอย 

300 ตัว/ไร บอท่ีเลี้ยงควรมีขนาดใหญและมีความลึกกวาบอเลี้ยงปลาเนื้อ

ธรรมดา อยางนอยควรมีขนาด 1 ไร ความลึก 2-3 เมตร มีระบบทอสงน้ํา

และระบายน้ําเพ่ือชวยในเรื่องการเจริญเติบโตและการเจริญพันธุ การให

อาหารโปรตีน 30 เปอรเซ็นต ใหอัตรา 2 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตอวัน 

อาหารท่ีนิยมใชจะมีสวนประกอบของ ปลายขาวตม 22 เปอรเซ็นต ปลา

ปน 22 เปอร เ ซ็นต  กากถ่ัวเหลือง 18 เปอร เ ซ็นต รําละเอียด 33 

เปอรเซ็นต และวิตามินหรือใชสาหรายสไปรูลินา 5 เปอรเซ็นต คุณสมบัติ

ของน้ําท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะคาออกซิเจน ความเปนกรด น้ําท่ีมีออกซิเจน

ต่ํา และมีความเปนกรดสูง จะมีผลตอความอุดมสมบูรณ การพัฒนา และ

ปริมาณของไขและอสุจิ ข้ันตอนท่ีกําหนดความสําเร็จในการเพาะพันธุปลา 

คือ บอปลาควรอยูกลางแจง อุณหภูมิท่ีเหมาะสมควรมีคา 30-35 องศา

เซลเซียส มีการถายเทน้ําสมํ่าเสมอ การคัดเลือกพอแมพันธุท่ีเจริญเติบโตดี 

อายุนอย สมบูรณเพศ แข็งแรง และรูปรางสมบูรณ โดยท่ัวไปหลักใชการ

คัดเลือก สังเกตลักษณะทองปลาวามีการพัฒนาของไขและน้ําเชื้อ โดยดู

จากแมปลาทองจะอูมนิ่มเม่ือกดดูทองเบาๆ จะมีไข สวนตัวผูจะมีน้ําเชื้อสี

ขาวขุนไหลออกมา แสดงถึงความพรอมท่ีจะฉีดฮอรโมนเพ่ือการผสมเทียม

ได ควรงดอาหารปลากอนการผสมเทียม 1 วัน โดยพอแมพันธุปลาท่ีมี

ความพรอมมักจะเริ่มในเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ปลาพอแมพันธุท่ีมี
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ความสมบูรณเพศหรือเจริญพันธุเต็มท่ี ซ่ึงไดจากการเลี้ยงในบอดินแลว

นํามาเพาะขยายพันธุ 

 
ภาพท่ี 3 ลักษณะพอพันธุ (บน) และแมพันธุ (ลาง) ท่ีมีความสมบูรณพรอม

เพาะขยายพันธุ 

1.3 การเพาะผสมเทียมเพ่ือขยายพันธุปลาฯ 

 การเพาะขยายพันธุดวยการฉีดฮอรโมนเปนการกระตุนการตกไข

ใหหลุดจากฟอลลิเคิลลงในชองวางรังไข สวนการวางไขจะตามมาใน

ธรรมชาติ กอนการผสมเทียมตองงดอาหาร 1-2 วัน ตองตรวจสอบการ

พัฒนาของไขและน้ําเชื้อกอน โดยการรีดพอพันธุท่ีมีรูปรางเรียวยาวและมีสี

ครีบทองสีเหลืองออน ติ่งเพศจะเรียวแหลม เม่ือรีดทองเบาๆ จะมีน้ําเชื้อสี

ขาวขุนออกมา สวนตัวเมียทองจะอูมนิ่มกวาและครีบทองจะมีสีขาวออน 

เม่ือรีดทองเบาๆหรือใชสายยางขนาดเล็กสอดเขาชองเพศจะมีไขออกมา

ขนาด 1-1.5 มิลลิเมตร แสดงวามีการพัฒนาเจริญพันธุพรอมท่ีจะผสม

เทียม  
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การคํานวณฮอรโมนสําหรับการผสมเทียม 

 ปกติแลวฮอรโมน LHRHa ท่ีวางจําหนายท่ัวไปมีลักษณะของเหลว 

บรรจุขวดขนาด 10 มิลลิลิตร (cc) ราคา 2,000-3,000 บาท ความเขมขน 

10,000 ไมโครกรัม (µg) อัตราการใชโดยท่ัวไป 10-40 ไมโครกรัมตอปลา

หนัก 1 กิโลกรัม ใชรวมกับยา domperidone มีลักษณะเปนเม็ดสีขาวแผง

ละ 100-200 บาท ขนาด 10 mg (มิลลิกรัม) อัตราการใช 5-10 มิลลิลิตร 

ตอปลาหนัก 1 กิโลกรัม การใชควรแบงฮอรโมน 1 มิลลิลิตร ผสมกับน้ํา

กลั่น 9 มิลลิลิตร จะมีความเขมขน 1,000 ไมโครกรัม ควรเก็บฮอรโมนใน

ตูเย็น 

 ตัวอยางท่ี 1 กรณีฉีดปลาท่ีมีน้ําหนักเทากันตัวผูและเมียอยางละ 

2 ตัว เชน 4 ตัวๆ ละ 3 กิโลกรัมน้ําหนักปลาท้ังหมด 12 กิโลกรัม อัตรา

เขมขน 10 µg/กิโลกรัม เนื่องจากทองปลามีไขและน้ําเชื้อพัฒนาดี 

 ฮอรโมนใชท้ังหมด  =   12x10 = 120 µg 

 ฮอรโมน 1,000 µg ในการละลาย =   10 cc 

 ฮอรโมน     120 µg ในการละลาย =   10 x 120 

            1000 

     =   1.2 cc 

  กําหนดใหใชสารละลาย 0.5 มิลลิลิตร ตอปลา 1 กิโลกรัม ปลา  

  ใชน้ํากลั่น = 12 - 1.2  = 10.8 มิลลิลิตร 
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  ยาเสริมฤทธิ์ (Mothelium) ท่ีใช 1 กิโลกรัม ใช 5 มิลลิกรัม ปลา

หนัก 12 กิโลกรัม ใช 60 มิลลิกรัม (6 เม็ด) นําไปบดใหละเอียดแลวละลาย

ผสมในน้ํากลั่นและฮอรโมน ตามลําดับ 

 - เขยาสวนผสมกอนนําไปฉีดปลาแตละตัวๆ ละ 3 มิลลิลิตร (ตาม

น้ําหนักตัวปลา) สารละลายท่ีผสมแลวจะหมดพอดี 

 หลังจากฉีดฮอรโมนแลวควรเช็คความพรอมของแมปลากอนท่ีจะ

รีดไข ประมาณ 6-8 ชั่วโมง และระวังอยารีดไขปลากอนไขสุกหรือชาเกิน

ทําใหน้ําเขาชองทองของแมปลาหรือไขท้ิงเพราะจะทําไขปลาเสีย โดย

สังเกตจากเม่ือจับแมปลาข้ึนมารีดไขและรีดน้ําเชื้อตาม ขณะรีดไขและ

น้ําเชื้อตองระวังไมใหมีน้ําปน แตถายังไมสามารถรีดไขได อาจจําเปนตอง

ฉีดตัวเฉพาะตัวเมียเข็มท่ีสองโดยเพ่ิมความเขมขนของฮอรโมนเปน 1.5-2 

เทา 

 
ภาพท่ี 4 การเตรียมพอแมพันธุ (ซาย) และการเพาะผสมเทียมเพ่ือผลิตลูก

พันธุปลาฯ (ขวา) 
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ภาพท่ี 5 การรีดไขแมพันธุปลา (ซาย) การรีดน้ําเชื้อพอพันธุปลา (กลาง) 

และการผสมไขกับน้ําเชื้อ (ขวา) 

1.4 การอนุบาลลูกปลา  

 หลังการผสม 30 ชั่วโมง ลูกปลาจะฟกออกเปนตัว โดยทําการ

อนุบาลลูกปลาจํานวน 10,000 ตัว ในบอซีเมนตขนาด 1.8x3.2x0.6 เมตร 

เม่ือลูกปลามีอายุ 3-6 วัน อาหารท่ีให คือ ไขแดง อารทีเมีย และไรแดง 

(อัตรา 100 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักตัว) อายุ 7-10 วัน ใหไรแดง ปลาปน 

และรําละเอียด อัตราสวน 1:2:1 (อัตรา 30 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักตัว) ให

อาหารวันละ 6 ครั้ง หลังจากนั้นยายอนุบาลในบอดิน ขนาด 100 ตาราง

เมตร ใหปลาปนผสมรําละเอียด ปลายขาว และอาหารลูกกบบด (ปนเปน

กอน) และอายุ 11-30 วัน ใหอาหารลูกกบ (อัตรา 10 เปอรเซ็นต ของ

น้ําหนักตัวตอวันๆ ละ 3 ครั้ง) จนครบ 30 วัน จะไดลูกปลาขนาดประมาณ 

5-10 กรัม มีความยาวประมาณ 3 นิ้ว ซ่ึงสามารถนําไปเลี้ยงตอในบอดิน

หรือกระชังใหไดขนาดตลาด และมีอัตรารอดตายหลังการผสมและอนุบาล

มากสุดเฉลี่ย 20 เปอรเซ็นต ไดลูกปลาขนาด 2-5 นิ้ว อายุ 1-2 เดือน 

สําหรับผลิตลูกปลาใหกับบอสาธิต และเกษตรกรท่ีผานการอบรมท่ีสนใจ

ตองการเลี้ยงปลา 



 

 

 

 

ตารางท่ี 3 การอนุบาลลูกปลาจํานวน 10,000 ตัว หลังการฟกในบอซีเมนตขนาด 1.8x3.2x0.6 เมตร 

อายุ 

(วันหลังการฟก) 
อาหาร 

ปริมาณอาหาร 

(กรัม/วัน) 
หมายเหตุ 

2 1. ไขแดง 1) 120 (6 ฟอง) -ไขแดง 1 ฟอง มีน้ําหนักประมาณ 20 กรัม 

3 1. ไขแดง 

2. อารทีเมีย  

3. ไรแดงแชแข็ง (ตัวเล็ก) 

1) 140 (7 ฟอง) 

2) 10 

3) 30 

-ถุงไขแดงยุบ 100% 

4 1. ไขแดง 

2. อารทีเมีย 

3. ปลาปน:รําละเอียด 

4. ไรแดงแชแข็ง (ตัวเล็ก) 

1) 100 (5 ฟอง) 

2) 5 

3) 20:10 

4) 30 

-ลูกปลาเร่ิมกินกันเอง 

5 1. ไขแดง 1) 40 (2 ฟอง) -อะทิเมียร:ไรแดง  



 

 

 

 

อายุ 

(วันหลังการฟก) 
อาหาร 

ปริมาณอาหาร 

(กรัม/วัน) 
หมายเหตุ 

2. อารทีเมีย 

3. ไรแดงแชแข็ง 

2) 2  

3) 60 

ให 1 มื้อ/วัน (06.00 น.)  

6 1. อารทีเมีย 

2. ไรแดงแชแข็ง 

1) 5  

2) 60  

-ลดชวงเวลาการใหอาหารใหเหลือ 4 มื้อ/

วัน 

-คัดแยกลูกปลาที่แตก size 

7 1. อารทีเมีย 

2. ไรแดงแชแข็ง 

1) 5 

2) 70 

-ยายลูกปลาบอที่หนาแนน 

-คัดแยกลูกปลาที่แตก size 

8 1. อารทีเมีย 

2. ปลาปน:รําละเอียด 

3. ไรแดงแชแข็ง 

1) 2 

2) 5:10 

3) 80 

-คัดแยกลูกปลาที่แตก size 

9 1. ปลาปน:รําละเอียด 1) 5:10  



 

 

 

 

อายุ 

(วันหลังการฟก) 
อาหาร 

ปริมาณอาหาร 

(กรัม/วัน) 
หมายเหตุ 

2. ไรแดงแชแข็ง 2) 10 
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2. การเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีดี (Good Aquaculture Practice; GAP)  

2.1 การเล้ียงปลาลูกผสมบึกสยามและการผลิตอาหารปลา

สําหรับชุมชน 

บอท่ีใชเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามฯ ควรมีพ้ืนท่ีขนาด 400 ตาราง

เมตร ถึง 2 ไร หรือกระชังขนาด  30-60 ตารางเมตร ควรอยูใกลแหลงน้ํา

ใหญและมีน้ําใหตลอดป เชน แมน้ํา หรือคลองชลประทาน ท่ีไมมีปญหาน้ํา

ทวม พ้ืนท่ีควรมีความลาดเทเล็กนอยปองกันน้ําทวมขัง ตลอดจนเพ่ือความ

สะดวก และประหยัดคาใชจายในการระบายน้ําเขาและออก ระดับความ

ลึกประมาณ 2.5-3 เมตร เนื้อดินควรเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรัง 

ควรต้ังอยูหางตลาดสด ชุมชนแออัด แหลงโรงงานอุตสาหกรรม การ

คมนาคมสะดวก และไฟฟาเขาถึง ในกรณีท่ีเปนบอเกา กอนปลอยปลาลง

เลี้ยง ควรมีการเตรียมบอ เพ่ือกําจัดศัตรูปลาและทําใหปลามีอัตรารอด

สูงสุด ทําการระบายนําออกจนแหง แลวโรยปูนขาวในอัตรา 50 กิโลกรัม/

ไร จากนั้นสูบน้ําเขาบอโดยมีถุงกรองท่ีทําดวยอวนมุงเขียว ชวยกรองไข

หรือตัวออนของสัตวน้ําอ่ืนๆ เม่ือสูบน้ําเขาบอจนไดระดับลึกท่ีตองการแลว 

ควรตรวจคุณสมบัติของน้ํากอนนําพันธุปลาลงเลี้ยง ความหนาแนนในการ

เลี้ยงปลาเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญ เนื่องจากปลาหนังลูกผสมท่ีตลาดตองการ

มีขนาดตั้งแต 1.2-3 กิโลกรัม ซ่ึงตองใชเวลาเลี้ยง 6 เดือน ถึง 2 ป เปน

ปลาท่ีโตคอนขางดี อัตราการปลอยปลาลูกผสมขนาด 3 นิ้วในบอดิน เพ่ือ

การอนุบาลควรปลอยประมาณ 30 ตัว/ตารางเมตร ระยะเวลา 2 เดือน ให

อาหารลูกปลาดุกอัตรา 5 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักตัวปลา เม่ือปลามีขนาด



 

 

107 
 

โต 5-10 นิ้ว ข้ึนก็ควรยายบอเพ่ือลดความหนาแนนควรปลอยในอัตรา 2-5 

ตัว/ตารางเมตร เลี้ยงนาน 6-8 เดือนก็จะไดปลาขนาด 1.5 กิโลกรัม/ตัว  

 
ภาพท่ี 11 อาหารเม็ดจมไมผสมและผสมเนเปยรทดแทนปลาปนและสีเนื้อ

ปลา (นิสรา และคณะ, 2557) 

ตัวอยางท่ี 1 การเลี้ยงในกระชัง ณ ชุมชนบาน อําเภอสันแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม กระชังขนาดประมาณ 30 ตารางเมตร ปลอยปลาหนัง

ลูกผสม อายุประมาณ 2 เดือน อัตราการปลอยประมาณ 1 ตารางเมตร/ตัว 

ใหอาหารปลาเม็ดลอยโปรตีน 30 เปอรเซ็นต ในอัตรา 3 เปอรเซ็นตของ

น้ําหนักตัว/วัน การเจริญเติบโตของปลาในกระชังและบอดิน พบวามี

น้ําหนักและอัตราการเจริญเติบโต/วันเพ่ิมข้ึน 

 
ภาพท่ี 12 มอบพันธุปลาลูกผสมในกระชังท่ี อําเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม 

50% 
100

ชุดควบคุม 
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3. การแปรรูปเพ่ิมมูลคาและการสราง brand 

 ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก ซ่ึง

เปนโอกาสทางตลาดท่ีดีของผลิตภัณฑอาหารจากปลา จากคุณภาพและ

องคประกอบของเนื้อปลาบึกลูกผสม โดยอาหารท่ีบริโภคจะตองมีความ

สะอาด สะดวก มีคุณภาพ และรูปแบบท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน 

ผูบริโภคตองการความสะดวกสบายในการบริโภคอาหารท่ีเตรียมหรือปรุง

งาย ใชเวลานอยในการเตรียมจึงตองการอาหารท่ีพรอมจะบริโภคได และ

อาหารพรอมปรุง นอกจากจะตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมแลว ยัง

ปรับปรุงผลิตภัณฑท่ีมีอยูเดิมท่ีคนยอมรับอยูแลวใหมีรูปแบบหลากหลาย

มากข้ึน เพ่ือใหผูบริโภคมีโอกาสเลือกมากข้ึน ชวยเพ่ิมมูลคาผลผลิตปลา

และชองทางการตลาด และผลิตภัณฑเหลานี้สามารถซ้ือเปนของฝากไดอีก

ดวย ไดแก ปลาแลเนื้อ ไสอ่ัว ปลาสมสมุนไพร premium ผลิตภัณฑเสริม

อาหาร และผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 

    
ภาพท่ี 14 ผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อปลาลูกผสมฯ เนื้อแล ไสอ่ัว ปลาสม 

และปลาสมสมุนไพร premium 
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3.1 การแปรรูปเปนผลิตภัณฑปลาแลเนื้อ  

 ลางทําความสะอาดตัวปลาแลวนําไปแชน้ําแข็งเปนเวลา 2-4 

ชั่วโมง จากนั้นแลเนื้อปลาท้ังสองขาง (ซายและขวา) จะไดเนื้อประมาณ 

40-45 เปอรเซ็นต การทําปลาสไลดหลวกจิ้ม ทําไดโดยการสไลดเนื้อปลา

เปนชิ้นบางๆ จากนั้นตมน้ําใหเดือดใสขิงแก ใบมะกรูด ตะไคร ลงไปเพ่ือดับ

กลิ่นคาวของปลาหรืออาจใชน้ําซาวขาว นําเนื้อปลาท่ีสไลดแลวไปลวกไม

ควรลวกใหสุกหรือดิบจนเกินไป หรือนําไปบรรจุถุงสุญญากาศเพ่ือเปน

วัตถุดิบในการทําเมนูอาหารพรอมทาน เชน ทอดกระเทียม ตมยํา ผัดฉา 

และสเต็กปลา 

 3.2 การแปรรูปเปนผลิตภัณฑไสอ่ัว 

 โดยการใชเนื้อปลาสวนท่ีติดกระดูก (เนื้อขูด) และเนื้อปลา เตรียม

เนื้อปลาตามสูตร แลวนําไปบดดวยเครื่องบดเพ่ือใหเนื้อปลาเปนเนื้อ

เดียวกัน จากนั้นนําวัตถุดิบในการทําไสอ่ัวท่ีเตรียมไวนวดผสมกับเนื้อปลา

ใหเขากัน ทําการบรรจุไสอ่ัวใสในไสท่ีเตรียมไว แลวผูกไสอ่ัวเปนทอน 

ประมาณ 5-6 นิ้ว ทําใหสุกโดยการยางไฟ หรือ ทอดจนอุณหภูมิกลาง 69 

องศาเซลเซียส หรือ ประมาณ 30-45 นาที 

 

 

 

 

 



 

 

110 
 

วัตถุดิบ/สวนผสมเครื่องแกง 

ลําดับ วัตถุดิบ กรัม เครื่องแกง กรัม 

1 เนื้อปลา

บดละเอียด 

1500     พริกแหง 

           

70    

2 เกลือ 15 ขา   15  

3 น้ําปลาแท 15 กระเทียม 50   

4 ผงชูรส 8 หอมแดง  80  

5 น้ําตาลทราย   ผิวมะกรูด 30  

6 พริกแกง 100  ตะไคร 80   

7 ใบมะกรูดหั่น

ฝอย 

40  กะป 30   

8 ตะไครหั่นฝอย 100    

 

 
ภาพท่ี 17 ข้ันตอนการแปรรูปผลิตภัณฑไสอ่ัวปลา 
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 3.3 การแปรรูปเปนผลิตภัณฑปลาสมสมุนไพร Premium  

 ผลิตภัณฑปลาสมสมุนไพร Premium ใชในสวนของเนื้อทองปลา 

โดยนําเนื้อทองมาลางดวยน้ําใหสะอาดแลวตั้งสะเด็ดน้ําท้ิงไว จากนั้นทํา

การโคลกกระเทียม ขิง ขา และตะไครใหละเอียด แลวนําเนื้อทองมา

คลุกเคลาใหเขากันกับวัตถุดิบท่ีเตรียมไว ปลาสมท่ีหมักเสร็จแลวนําไป

บรรจุในถุงพลาสติก และซีลดวยเครื่องสุญญากาศ ท้ิงไวประมาณ 2 วัน 

จากนั้นเก็บในตูแชแข็งไดนาน 1-2 เดือน  

วัตถุดิบ 

1. เนื้อทอง   1        กิโลกรัม 

2. เกลือ  15       กรัม 

3. กระเทียม 150 กรัม 

4. ขิง 30 กรัม 

5. ขา 30 กรัม 

6. ตะไคร 40 กรัม 
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ภาพท่ี 18 ข้ันตอนการแปรรูปผลิตภัณฑปลาสม 

3.4 การเพ่ิมมูลคาไขมันปลาหนังน้ําจืดเปนผลิตภัณฑเสริม

อาหารและความงาม 
ผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพและความงาม รวมถึงเครื่องมือ

และอุปกรณการแพทย ในประเทศไทยมีมูลคากวา 140,000 ลานบาท 

จากกระแสรักสุขภาพและความงามยังคงเปนปจจัยสําคัญท่ีผลักดันให

ตลาดสินคาเพ่ือสุขภาพยังคงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ดวย

พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560) 

ตลาดอาหารสุขภาพเพ่ือปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง หรือ NCD (Non 

communicable diseases) มีการเติบโตสูงอยางตอเนื่อง และสารให

ประโยชนเชิงหนาท่ี (functional ingredient) ยังสามารถนํามา

ประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไดหลายรูปแบบ ซ่ึง
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คาดการณวาจะมีอัตราการเจริญเติบโตตอป จากป 2015 ถึง 2020 โดยจะ

มีมูลคาประมาณ 3.2 ลานลานบาท  

3.4.1  การเพ่ิมมูลคาไขมันปลาหนังน้ําจืดเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑทางการประมงในประเทศไทยมีหลาย

แหงท่ีสงออกปลาหนังเนื้อขาวในรูปแบบเนื้อปลาแลเปนชิ้นแชแข็ง ทําใหมี

ผลพลอยไดหรือสวนเหลือใชท่ียังไมไดนําไปใชประโยชนเปนจํานวนมาก 

โดยเฉพาะกอนไขมันบริเวณชองทองของปลาหนังเนื้อขาวประมาณ 3-5 

เปอรเซนต ท่ียังไมไดนําไปใชประโยชนเทาท่ีควร ดังนั้นกอนไขมันในชอง

ทองของปลาหนังกลุมปลาสวายจึงถูกนํามาสกัดเปนน้ํามันปลา โดยนําสวน

ของกอนไขมันปลาไปนึ่งดวยไอน้ําท่ี 90-100 องศาเซลเซียส (oC) เปนเวลา 

20 นาที จากนั้นนําเขาเครื่องบีบอัด (hydraulic press) เพ่ือแยกสวนท่ี

เปนของเหลวออกจากกาก กรองตอดวยผาขาวบาง แลวท้ิงไวใหตกตะกอน

จะไดน้ํามันปลา (crude oil) ท่ีเปนของเหลวมีสีเหลืองขุน น้ํามันดิบหรือ 

crude oil สามารถนําไปเสริมในอาหารสัตว เชน อาหารปลา ทดแทน

น้ํามันปลาท่ีสกัดจากปลาทะเลได โดยท่ัวไปปลาใชไขมันเปนแหลงพลังงาน 

โครงสรางเซลล และบํารุงรักษาสภาพของผนังเซลล ในเนื้อเยื่อของปลามี

ไขมันไมอ่ิมตัวปริมาณมากซ่ึงมีบทบาทในการควบคุมการไหลของสารเขา

ออกเซลล ชวยลําเลียงวิตามินท่ีละลายในไขมัน เชน วิตามิน A, D, E และ 

K กรดไขมันเปนโครงสรางสําคัญของฮอรโมนเพศซ่ึงมีบทบาทตอการ

สืบพันธุ มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของปลา ปริมาณไขมันท่ี

เหมาะสมในอาหารปลาไมควรเกิน 12% อาหารปลาสวนใหญตองผสม
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น้ํามันปลาทะเลเพ่ือใหไดปริมาณกรดไขมันท่ีจําเปนในอาหารเพียงพอ จาก

การศึกษาของสิทธิกร และข้ันตอนการสกัดน้ํามันปลาจากกอนไขมันปลา

หนังน้ําจืดท่ีเปนผลพลอยไดจากการแปรรูป และผลิตภัณฑเสริมอาหาร

น้ํามันปลาน้ําจืดท่ีอุดมดวยกรดไขมันโอเมกา 9  

 
ภาพท่ี 19 การสกัดน้ํามันปลาน้ําจืด 

 
ภาพท่ี 20 น้ํามันปลาน้ําจืดท่ีอุดมดวยกรดไขมันโอเมกา 9 
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น้ํามันปลา 

น้ํามันปลา คือ น้ํามันท่ีสกัดไดจากสวนเนื้อ หนัง หัว และหาง

ของปลาโดยเฉพาะปลาในเขตหนาว  น้ํามันปลาประกอบดวยกรดไขมัน

โอเมกา 3 โอเมกา 6 และ 9  

 

ประโยชนของน้ํามันปลา (Johnson, 2014) 

            1. ชวยลดระดับของไตรกลีเซอรไรดในเลือด และเพ่ิมระดับของ

เอชดีแอลโคเลสเตอรอลซ่ึงเปนไขมันท่ีดี  

             2. ปองกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยลดการเกาะตัว

กันของเกล็ดเลือด ทําใหเลือดไมเกาะตัวเปนลิ่ม เลือดจึงไหลเวียนไดดีข้ึน 

ลดความหนืดของผนังหลอดเลือด ทําใหผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุน 

              3. ลดความดันโลหิต จากรายงานผลการศึกษาวิจัยพบวา

อาหารท่ีประกอบดวยปลาหางแข็งหรือปลาทูซ่ึงมี EPA ในปริมาณ 2.2 

กรัมตอวัน สามารถลดความดันเลือดซิสโตลิกในคนไขท่ีมีโรคความดัน

ผิดปกติทางกรรมพันธุท่ีมีระดับไตรกลีเซอไรดและคอเลสเตอรอลในเลือด

สูง   

             4. ลดการอักเสบ  พบวากรดไขมันโอเมกามีสวนชวยลด

กระบวนการการอักเสบได 

             5. ชวยลดระดับน้ําตาลในเลือด 
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3.4.2 การเพ่ิมมูลคาน้ํามันปลาน้ําจืดเปนผลิตภัณฑ

เครื่องสําอาง 

อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง เปนอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีอัตราการ

เจริญเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง ผูบริโภคท้ังเพศชาย เพศหญิง ใน

ทุกๆ ชวงวัยตางใหความสนใจและใสใจในการดูแลตัวเอง ท้ังความงามและ

ผิวพรรณ ตลาดเครื่องสําอางมีแนวโนมการเติบโตท่ีดี ท้ังยังมีกลยุทธการ

ปรับตัวท่ีนาสนใจมาก และพัฒนาผลิตภัณฑประเภทใหมๆ ท่ีใชสมุนไพร

ตามธรรมชาติเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑเครื่องสําอาง  

น้ํามันปลาน้ําจืดท่ีสกัดไดจากกอนไขมันถูกนํามาทดสอบฤทธิ์

ชีวภาพ พบวามีคุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระท่ีดี ปองกันริ้วรอยกอนวัย 

ใหความชุมชื้ นแกผิว  สามารถนําไปใช เปนสวนผสมในผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางบํารุงผิว เชน ลิปสติกบํารุงริมฝปาก ครีมบํารุงผิวหนา เปนตน 

โดยแสดงตํารับและภาพลิปมันบํารุงริมฝปากในตารางท่ี 3 และภาพท่ี 3 

ตามลําดับ 

ตารางท่ี 8 ตํารับลิปมันบํารุงริมฝปาก 

ลิปมัน 100 กรัม ปริมาณ (%) 

น้ํามันปลา - Fish oil 10 

น้ํามันโจโจบาร- Jojoba oil 15 

น้ํามันทานตะวัน- Sunflower oil 15 

น้ํามันมะกอก - Olive oil 15 
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วิธีทํา 

1. ละลายข้ีผึ้ง ใหใสกอน เทน้ํามันทุกชนิดเทลงไป กวนใหเขากัน 

2. ใสเชียรบัตเตอร วาสลีน และวิตามินอีแลวกวนใหเขากัน 

3. เม่ืออุณหภูมิลด (40 oC) แตงกลิ่นและสี 

4. เทใสบรรจุภัณฑ 

 

 
 

4. ความรวมมือกับภาคเอกชนดานการตลาดและสงเสริมผลผลิต 

ตลาดในประเทศ มีการนําเขาปลาหนังเนื้อขาวประมาณ 10,000 

ตัน/ป สวนในตลาดตางประเทศ เชน กลุมประเทศแถบยุโรป อเมริกา 

ข้ีผึ้ง - Bee wax   20 

เชียบัตเตอร - Shea butter 20 

วิตามินอี - Vitamin E  1 

วาสลีน - Vasline  4 
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มาเลเซีย สิงคโปร พบวา มีความตองการปลาเนื้อขาวและปลาสวายเนื้อ

ขาวประมาณ 5 แสน - 1 ลานตัน/ป โดยมีมูลคาหลายแสนลานบาทในรูป

ปลาแลเนื้อ อยางไรก็ตามในปจจุบันยังไมสามารถผลิตปลาลูกผสมเนื้อขาว

และปลาสวายท่ีมีสายพันธุดีไดเพียงพอตอความตองการท่ีเพ่ิมมากข้ึนของ

ผูบริโภค ทําใหตองมีความจําเปนในการจัดอบรมเพ่ือถายทอดองคความรู

ใหกับเกษตรกรและผูเก่ียวของใน การเพาะเลี้ยงปลาหนังลูกผสมเนื้อขาว

เพ่ือพัฒนาอาชีพใหแกเกษตรกร ปจจัยสําคัญท่ีจะเลี้ยงปลาใหประสบ

ความสําเร็จเปนท่ีตองการของตลาด คือ บุคคลากรตองมีคุณสมบัติท่ีดี เชน 

มีความรูและเขาใจระบบการตลาดปลา รูการทําบัญชีตนทุนผลตอบแทน มี

คุณสมบัติของนักวิชาการ มีการสังเกต และรูจักคิดวิเคราะห สามารถใช

ทรัพยากรอยางฉลาด ขยัน ประหยัด ทํางานเปน แกบัญหาเกง และกลาท่ี

จะมุง ม่ันสูความสําเร็จภายใตขอมูลและปจจัยท่ีสําคัญทางวิชาการ

สนับสนนุ คือ 

1. การจัดการเรื่องสายพันธุปลาท่ีดี  

2. การจัดการเรื่องคุณภาพน้ําและอาหาร  

3. สามารถลดตนทุนการผลิตแตไดคุณภาพและปริมาณผลผลิตดี

เทาเดิมหรือเพ่ิมข้ึน  

4. การจัดการวางแผนผลผลิตและตลาดใหสามารถมีผลตอบแทน

ท่ีเหมาะสมอยางสมดุล  

5. การตลาดและการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนท่ีนิยม

และสามารถซ้ือไดสะดวกนารับประทานตอผูบริโภคเปนสิ่งจําเปนตอง
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นํามาประยุกตใช ดังนั้นรูปแบบผลิตภัณฑและการตลาดจะข้ึนอยูกับปจจัย

หลายอยาง เชน การสรางผลิตภัณฑท่ีดี ตรงความสนใจ ผูบริโภคสามารถ

หาซ้ือไดสะดวก ราคาเหมาะสม โดยทางคณะผูวิจัยไดแปรรูปเพ่ือเพ่ิม

มูลคาและชองทางการตลาดของปลาหนังลูกผสม ไดแก ไสกรอกปลา ไสอ่ัว

ปลา ปลาแลเนื้อ และน้ํามันปลา จะนําไปสูการพัฒนาใหปลาหนังลูกผสม

ตัวใหมมีการเพาะเลี้ยงปลาเชิงอาชีพอยางยั่งยืน การทําไสอ่ัวและปลาแล

เนื้อลูกผสมบึกสยามแมโจ การขยายกิจการ ความรวมมือของเอกชน กับ 

เชฟรานอาหารหรือภัตตาคาร โดยชวยสงเสริมใหความรวมมือในการรับซ้ือ

เนื้อปลาลูกผสมบึกสยามฯ เพ่ือมาแปรรูปทําไสอ่ัว การตลาดและการวาง

จําหนายรวมกับ บริษัท วนัสนันท และ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท 

จํากัด (มหาชน) และบริษัท Life farm land ท้ังนี้จําเปนตองวางแผนการ

ผลิตลูกปลาและระบบการเลี้ยงท่ีใหไดปริมาณและคุณภาพเพียงพอตอ

ความตองการ ปลอดภัยของผูบริโภคและสภาพแวดลอม ตลอดจนระบบ

การเลี้ยงของเกษตรกรผูเลี้ยงมีความม่ังคงสามารถผลิตไดเพียงพอได

มาตรฐานและมีฐานะท่ีดีข้ึน นอกจากนี้การวิเคราะหความตองการของ

ผูบริโภคและจุดเดนของผลิตภัณฑปลาลูกผสม ตลอดจนเพ่ิมชองทางการ

จําหนายทางสื่อ online หรือ face book ชวยใหเพ่ิมยอดการจําหนาย

และมูลคา อีกท้ังลดตนทุนดานการตลาดใหกับเกษตรกรผูผลิตไดอีกดวย 
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5. การสนับสนุนดานวิชาการแหลงเรียนรูและการติดตาม  

เพ่ือใหระบบการเพาะเลี้ยงปลาลูกผสมพัฒนาไดอยางยั่งยืนและมี

ประสิทธิภาพและมีดัชนีชี้วัด เชน จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงปลาฯ มูลคา

ผลผลิต ความยั่งยืนของธุรกิจ การตอบสนองของผูบริโภคและศูนยเรียนรู

ชุมชน มีมูลคาและปริมาณเพ่ิมข้ึนตลอดจนการไดรางวัลในระดับประเทศ

และนานาชาติ ซ่ึงจะใหความรูดานการเพาะเลี้ยงปลาหนังลูกผสม การ

ทําอาหารปลาจากวัสดุทองถ่ิน การเลี้ยงปลาหนังลูกผสมใหไดมาตรฐานท่ีดี

สูอินทรีย การตรวจวิเคราะหน้ําสําหรับการเพ่ิมผลผลิต การแปรรูปเพ่ิม

มูลคา และออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาจากปลาหนังลูกผสม และ

การตลาดการใหคําปรึกษาวางแผนติดตามใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี การเปน

แหลงศึกษาดูงานและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

 
ทีมงานวิจัย ไดรับถวยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี รางวัล Platinum Award จาก ผลงานวิจัย เรื่อง 

"นวัตกรรมระบบการผลิตและการเพ่ิมมูลคาปลาหนังลูกผสมเพ่ือชุมชน" ใน

งานมหกรรมวิจัยแหงชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) 
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พันธุสมโอพันธุทับทิมสยาม 

 การปลูกสมโอพันธุทับทิมสยามในอําเภอปากพนังสวนใหญนิยมใช

ก่ิงพันธุจากการตอนก่ิงแลวนํามาปลูก สมโอพันธุทับทิมสยามจะมีลักษณะ

ประจําพันธุดังนี้  

 1. ทรงพุม สมโอพันธุทับทิมสยามจะมีลักษณะทรงพุมเหมือนสม

โอพันธุอ่ืนๆท่ัวๆไป มีขนาดปานกลาง เนื่องจากขยายพันธุดวยการตอนก่ิง

เม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีจะมีเสนผาศูนยกลางของทรงพุมประมาณ 4-5 เมตร 

และความสูงประมาณ 5 - 6 เมตร  

 2. ลักษณะใบ สมโอพันธุทับทิมสยามจะมีลักษณะใบคอนขางยาว

รีกลางใบจะกวาง สวนของยอดจะใหญมีขนปกคลุม ปลายใบจะมีลักษณะ

แหลม เม่ือหงายดูใตใบจะมีขนเล็กๆปกคลุมท่ัวท้ังใบ เม่ือจับดูขนจะมี

ลกัษณะนุมคลายกํามะหยี่  

 3. ลักษณะผล สมโอพันธุทับทิมสยาม เม่ือผลโตเต็มท่ีพรอมท่ีจะ

เก็บเก่ียวตามอายุ จะมีสีผิวสีเขียวนวลอมเหลือง สวนบนจะมีจุกคลายสม

โอพันธุขาวพวง บริเวณผิวผลจะมีขนเล็กๆปกคลุมท่ัวท้ังผล ขนจะออนนุม

เม่ือจับดูจะมีความรูสึกคลายๆกํามะหยี่ บริเวณจุดก่ึงกลางกนของผลเม่ือ

การถายทอดเทคโนโลยีและองคความรู 

การผลิตสมโอพันธทับทิมสยามใหมีคุณภาพ 6 

 
รองศาตราจารยด์ร.สมพร  ณ นคร 
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สุกแกเต็มท่ีจะมีจุดสีน้ําตาลเขมและขนบริเวณกนประมาณครึ่งลูกจะ

หายไป ซ่ึงสามารถแบงขนาดของผลสมโอได ดังนี้ 

 - เสนรอบวงมากกวา 25 เซนติเมตร ขนาดจัมโบ 

 - เสนรอบวง ระหวาง 20 - 25 เซนติเมตร ขนาดเบอร 1 

 - เสนรอบวงระหวาง 18-20 เซนติเมตร ขนาดเบอร 2 

 - เสนรอบวง นอยกวา 18 เซนติเมตร ขนาดเบอร 3 

 
ลักษณะภายนอกของผลสมโอพันธุทับทิมสยาม 

 ลักษณะภายในผล เม่ือทําการตัดขวางผลสมโอจะเห็นวาผิวเปลือก

คอนขางบาง ผนังกลีบจะมีลักษณะสีขาวอมชมพูมีเมล็ดคอนขางมากเรียง

ชิดแกนผล เนื้อกุงเล็กๆจะทับซอนกันหลายชั้นมีสีชมพูเขมคลายสีทับทิม

จนถึงสีแดง รสชาติหวาน หอมและนุม 
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ลักษณะภายเนื้อของผลสมโอพันธุทับทิมสยาม 

• การเตรียมกิ่งพันธุ 

 การคัดเลือกก่ิงตองคัดเลือกก่ิงพันธุท่ีดี ควรคัดเลือกก่ิงพันธุ ท่ี

ปลอดโรค แข็งแรง ตรงตามสายพันธุ ใหผลดก โดยเลือกก่ิงพันธุท่ีดีจากตน

แมท่ีแข็งแรง สมบูรณไมเปนโรค ก่ิงมีสีเขียวอมน้ําตาลหรือสีน้ําตาลอม

เขียว ไมเปนก่ิงแก ควรเปนก่ิงท่ีตั้งข้ึนมาทําการขยายพันธุโดยการตอน 

และเม่ือสังเกตเห็นระบบรากมีความหนาแนนและมีสีเขียวแกมน้ําตาล 

สามารถตัดก่ิงตอนไปปลูกได หรืออาจนําไปชําไวในถุงพลาสติก ประมาณ 

1-1.5 เดือน กอนนําไปปลูกในแปลง 

 
การขยายพันธุสมโอพันธุทับทิมสยามดวยวิธีการตอนก่ิง 
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• การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก 

 ในพ้ืนท่ีลุม จําเปนตองยกรองใหสูงจากระดับน้ําทวมถึงอยางนอย 

50 เซนติเมตร ระหวางรองขุดเปนรองน้ํากวาง 1- 1.5 เมตร ลึกประมาณ 

1.00 เมตร รองปลูกกวาง 6-8 เมตร โดยปกติจะมีคันดินเพ่ือปองกันน้ํา 

ทวมใชระยะปลูกคือ 5x5 หรือ 6x6 ในพ้ืนท่ี 1 ไร จะปลูกไดประมาณ 25 

ตน  

• การปลูกสมโอพันธุทับทิมสยาม 

 สมโอพันธุทับทิมสยาม สามารถปลูกไดในท่ีดอนหรือในท่ีลุมไมมี

น้ําทวมขัง หรือในท่ีลุมโดยการยกรอง ลักษณะของดินท่ีชอบจะเปนดินรวน

เหนียว มีความอุดมสมบูรณสูง ระบายน้ําไดดี มีคาความเปนกรดเปนดาง

ของดินระหวาง 5.5-6.0 มีน้ําเพียงพอตลอดป ควรเปนแหลงน้ําท่ีมีน้ํา

สะอาดปราศจากสารอินทรียและสารอนินทรียท่ีมีพิษปนเปอน มีการ

กระจายตัวของฝนสมํ่าเสมอ ชอบแสงแดดจัด ซ่ึงมีลักษณะพิเศษท่ีสําคัญ 

คือ ตองการแคลเซียม (Cacium) และ แมกนีเซียม (Magnecium) สูง 

เพราะจะทําใหสมโอมีรสชาติหวานเขม การปลูกควรวางตนพันธุสมโอลงใน

หลุมพอประมาณอยาใหหลุมลึกเกินไป แลวใชมีดคมๆ กรีดถุงจากกนถุงถึง

ปากถุง (กรณีชําถุง) แลวดึงถุงพลาสติกออกระวังอยาใหดินในถุงแตก กลบ

ดินท่ีผสมแลวพูนโคนตนทําการกดดินบริเวณรอบโคนตนใหแนน แลวปกไม



 

 

125 
 

หลักพรอมผูกเชือกเพ่ือปองกันการโยกคลอนเม่ือลมพัด คลุมดินบริเวณโคน

ตนดวยฟางขาวหรือหญาแหงแลวรดน้ําใหชุมหลังจากนั้นเพ่ือปองกันสง

แดดจัด ควรทํารมเงาในชวงแรกประมาณ 1-2 เดือน กอนตนพันธุจะตั้งตัว

ได 

• วิธีการปลูก 

 1. ขุดหลุมปลูกกลางรองท่ียกรองไว หรือกลางโขดท่ีพนดินไว ให

กวางและลึก เทากับถุงท่ีเพาะชําก่ิงพันธุ ประมาณ 50 ซม. 

 2. ผสมดิน โดยใชปุยคอกเกา จํานวน 2-3 กก. และปุยร็อค

ฟอสเฟต ประมาณ 300-500 กรัม ตอหลุม แลวคลุกเคลาเขาดวยกันเพ่ือ

ใชรองกนหลุมกอนปลูก  

 3. ยกวางถุงเพาะชําก่ิงพันธุสมโอลงในหลุม โดยใหระดับของหนา

ดินในถุงก่ิงพันธุ สูงกวาระดับดินปากหลุมปลูกเล็กนอย  

 4. ใชมีดท่ีคมกรีดถึงจากกนถุงข้ึนมาถึงปากถุงท้ังดานซายและขวา 

ดึงถุงเพาะชําพลาสติกออก  

 5. จัดรากของก่ิงพันธุใหเปนชั้น ๆและกระจายโดยรอบ กลบดินลง

ในหลุม อยาใหสูงถึงรอยท่ีติดตา เสียบยอดหรือรอยทาบ กดดินบริเวณโคน

ตนใหแนน  

 6. ปกไมหลักและผูกเชือกยึด เพ่ือปองกันลมพัดโยก  



 

 

126 
 

 7. หาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนตน เชน ฟางขาว หญาแหง  

 8. รดน้ําใหโชก ทํารมเงา เพ่ือชวยพรางแสงแดด 

  
การปลูกสมโอพันธุทับทิมสยาม 

การดูแลรักษาสมโอพันธุทับทิมสยาม 

 1. การใสปุยและการใหน้ํา การใหปุยสมโอพันธุทับทิมสยามเม่ือ

อายุ 1 ป จะเปนชวงท่ีรากเริ่มงอก ควรจากรักษาโดยการใสปุยคอกและ

ปุยเคมีโดยเฉพาะปุยเคมีควรใหปุยเคมีสูตร 21-0-0 ผสมกับปุยเคมี สูตร 

15-15-15 สัดสวน 1:1 ในอัตราสวน 200 กรัมตอตน โดยแบงใสประมาณ 

3 เดือนตอครั้ง สลับกับการใชปุยคอกหรือปุยชีวภาพ และเม่ือสมโอมีอายุ 

2-3 ป ก็ใหใสปุยเคมีสูตรดังกลาวขางตน 1-2 กิโลกรัมตอตนตอ 3 เดือน 

โดยการแบงใสเหมือนเดิมเม่ือสมโอมีอายุ 4 ป ก็จะเริ่มใหผลผลิตใน

ชวงแรก ใหใสปุยสูตร 15-15 -15 ในอัตรา 2-3 กิโลกรัม ตอตนตอ 2 เดือน 
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หรือดูทรงพุมเปนหลักในการใชปุย และติดผลแลวใหใสปุยเคมีสูตร 15-15-

15 อัตรา 2-3 กิโลกรัมตอตน เพ่ือเพ่ิมขนาดของผลและกอนเก็บเก่ียว

ประมาณ 1-2 เดือน ใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 2-3 กิโลกรัมตอตน 

หลังจากนั้นใหฉีดพนฮอรโมนโซโลโปแตส (SOLOPOTAS) เพ่ือเพ่ิมรสชาติ

ใหมีความหวานและนุมนารับประทาน หลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตแลวควร

จะทําการตัดแตงก่ิงท่ีไมพึงประสงคออก เชน ก่ิงกระโดง ก่ิงแหง ก่ิงท่ีเปน

โรค ก่ิงคดงอ และก่ิงเบียดเสียดออก เพ่ือใหทรงพุมโปรง แสงแดดสอง

เขาถึงภายในทรงพุม สําหรับการตัดแตงก่ิงหลังจากการตัดแลวควรทาแผล

ดวยปูนขาว หรือปูนแดง หรือสารปองกันกําจัดเชื้อรา หรือสีน้ํามันเพ่ือ

ปองกันเชื้อราเขาทําลาย 

 การใหน้ําสมโอพันธุทับทิมสยามเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญเนื่องจาก

สมโอพันธุทับทิมสยามตองการน้ําสมํ่าเสมอพอสมควรถามีน้ําขังมากเกินไป

ก็จะทําใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบรากอาจจะกอใหเกิดโรคราก

เนาโคนเนาได และถาหากขาดน้ําเปนเวลานานก็จะทําใหตนสมโอแคระ

แกร็นระบบรากไมเจริญเติบโต ซ่ึงจะสงผลใหคุณภาพของผลผลิตไมดี ทํา

ใหผลเล็ก เนื้อกุงจะแข็ง และอาจจะทําใหเกิดรสชาติขมได ดังนั้นชวงเวลา

ท่ีเหมาะสมในการใหน้ําแกสมโอควรจะดูสภาพภูมิอากาศและดูคุณสมบัติ

ของดินประกอบดวย กลาวคือเม่ือสภาพภูมิอากาศรอนและแหงแลงสมโอ
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จะมีอัตราการคายน้ําสูง โดยเฉพาะคุณสมบัติของดินท่ีเปนดินทรายการอุม

น้ําไมดี ควรใหน้ําวันละครั้งเปนอยางนอยถาหากคุณสมบัติของดินเปนดิน

คอนขางเหนียวการอุมน้ําไมดีควรใหน้ําสมโออาทิตยละครั้ง ดังนั้นการให

น้ําอาจจะแตกตางกันออกไปโดยใหสังเกตความชื้นในดินเปนหลัก ควรให

น้ําแตพอเหมาะไมควรมากเกินไปหรือนอยเกินไป โดยเฉพาะการเตรียม

ความพรอมของตนสมโอท่ีอายุมากกวา 4 ป เพ่ือเตรียมการออกดอกโดย

การงดใหน้ําประมาณ 20-25 วัน เม่ือสังเกตเห็นวาใบออนเริ่มหอตัวแสดง

วาสมโอขาดน้ํา รีบใหน้ําทันที แลวใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 2-3 

กิโลกรัมตอตน เพ่ือกระตุนการออกดอกและเม่ือสมโอเริ่มออกดอกควรงด

ใหน้ําเพ่ือปองกันดอกรวง และเม่ือชอดอกพัฒนาไปเปนผลก็ใหน้ําทีละนอย

ไปเรื่อยๆจนถึงระดับปกติ 

 2. การตัดแตงก่ิง วัตถุประสงคในการตัดแตงก่ิง  

  - เพ่ือใหทรงตนเกิดความสมดุลระหวางรากและตนสมโอ  

  - ควบคุมขนาดทรงพุม  

  - เกิดความสมดุลระหวางธาตุอาหารในตนสมโอ  

  - ลดความรุนแรงของโรค ชวยใหแดดสองไดท่ัวถึงทรงพุม  

  - เพ่ือใหมีการแตกใบออนอยางสมํ่าเสมอ  
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  - สะดวกในการปฏิบัติงานในสวน เชน พรวนดิน พนสารเคมี และ

เก็บเก่ียว 

  - เปนการลดอายุการแกของตน ทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

หลักพิจารณาท่ัวไปในการตัดแตงกิ่งสมโอ  

 1. ตัดแตงก่ิงทุกปหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต  

 2. ตัดก่ิงท่ีออนแอ มีลักษณะการเขาทําลายของโรค และแมลง  

 3. ตัดก่ิงท่ีเจริญซอนทับกันหรือไขวกัน ก่ิงท่ีทํามุมแคบกับลําตน  

 4. ตัดก่ิงท่ีเจริญซอนทับกันหรือไขวกัน ก่ิงท่ีทํามุมแคบกับลําตน 

  

ตัดก่ิงท่ีออนแอ มีลักษณะการเขา

ทําลายของโรค และแมลง 

ตัดก่ิงท่ีเจริญซอนทับกันหรือไขว

กัน ก่ิงท่ีทํามุมแคบกับลําตน 
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ก่ิงกาฝาก ก่ิงกระโดง 

• การดูแลรักษาระยะติดดอกและผล 

 ในกรณีท่ีสมโอพันธุ ทับทิมสยามได พัฒนาผลข้ึนมาเรื่อยๆ 

เกษตรกรมีความจําเปนท่ีจะตองตัดแตงก่ิงใหพอเหมาะกับสภาพความอุดม

สมบูรณของตน และควรจะเก็บผลท่ีมีอาการยางไหล ผลเปนโรคนําไปเผา

ไฟหรือไปทําลายนอกแปลง และถาหากก่ิงพันธุไมแข็งแรงควรจะหาไมคํ้า

ยันดวย ในระยะติดผลเปนระยะท่ีมีความสําคัญมาก เพราะถาหากการดูแล

รักษาไมดีจะไดผลิตท่ีไมมีคุณภาพ ดังนั้นในระยะติดผลควรจะมีการปองกัน

กําจัดศัตรูพืชท้ังโรคและแมลง โดยการฉีดพนสารเคมีชนิด อะบาเพ็คติน 

อยางนอย 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เม่ือสมโอดอกตูมขนาดเทาหัวไมขีดไฟ และครั้ง

ท่ี 2 หางจากครั้งแรกประมาณ 7 วันแลวปลอยใหดอกบาน การใสปุยเพ่ือ

เพ่ิมขนาดของผลอยางนอยเดือนละครั้ง โดยการใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 

หรือ 16-16-16 ในอัตรา 1.0 กิโลกรัมตอตนตอเดือน และเม่ือผลสมโอโต
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เต็มท่ีกอนจะเก็บเก่ียวประมาณ 1-2 เดือน ใหใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 ใน

อัตรา 1-2 กิโลกรัมตอตน ก็จะทําใหผลผลิตสมโอพันธุทับทิมสยามมี

คุณภาพดี กลาวคือ ผลโต ผิวสวย ไดขนาดตามความตองการของตลาด 

และรสชาติหวานนุมนารับประทานท่ีเปนจุดเดนของสมโอพันธุทับทิมสยาม

อีกดวย การปฏิบัติในระยะติดดอกและผลควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ระยะติดดอกและระยะดอกบาน ควรใหน้ําตนสมโออยาง

สมํ่าเสมอ สํารวจการเขาทําลายของแมลงศัตรูพืชในชวงระยะดอกบานและ

ติดผลออน โดยเฉพาะเพลี้ยไฟพริก หากพบปริมาณเพลี้ยไฟมากกวา 4 

ตัว/ยอด หรือพบการทําลายผลออนมากกวาหรือเทากับ 10 % ของจํานวน

ผลท่ีสุมสํารวจ ใหฉีดพนสารปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช เชน อิมิดาโค

ลพริด 10% อัตรา 10 มิลลิลิตร/ น้ํา 20 ลิตร หรือสารโฟซาโลน 25%อีซี 

อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร หรือ สารเฟนโพพาทริน 10%อีซี อัตรา 

30 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร หากพบหนอนชอนใบสม ระบาดในชวงแตกใบ

ออน และติดผลออน พนสาร ปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช เชน สารอะ

บาเม็กติน 1.8%อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร หรือสารอีไทออน 50 

%อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร  

 2. ระยะดอกบานและติดผลออน สํารวจการเขาทําลายของแมลง

ศัตรูพืชในชวงระยะดอกบานและติดผลออน หากพบหนอนเจาะผลสมให 
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ตัดแตงผลท่ีถูกทําลาย ฉีดพนดวยสารไซเปอรเมทริน + โฟซาโลน 6.25 % 

+ 22.5 % อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลติร  

 3. ระยะติดผลออน สํารวจการเขาทาลายของแมลงศัตรูพืชในชวง

ติดผลออน หากพบหนอนเจาะผลสมให ตัดแตงผลท่ีถูกทําลาย ฉีดพนดวย

สารไซเปอรเมทริน + โฟซาโลน 6.25 % + 22.5 % อีซี อัตรา 20 

มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร และหากสมโอติดผลออนในระยะแหงแลงจะพบการ

ระบาดของไรแดง ฉีดพนสารปองกันและกําจัดไรแดง เชน อะมีทราซ 20% 

อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร และควรระวังการเขาทําลายของโรค

แคงเกอรท่ีใบ ก่ิง และ ผลของสมโอ ใหปองกันโดยการพนสารคอปเปอร

ออกซีคลอไรด และคอปเปอรไฮดร็อกไซด ทุกๆ 7 วัน โดยเฉพาะในชวงท่ีมี

ฝนตกชุก 

การไวจํานวนผลตอตนท่ีเหมาะสม 

 จากการท่ีผลสมโอพันธุทับทิมสยามมีราคาตอผลคอนขางสูง จึงทํา

ใหเกษตรกรบางรายไวจํานวนผลตอตนมากเกินไป เชน ใหติดผลตั้งแตอายุ 

3 ป อาจไวจํานวนผลตอตน 30 -40 ผล ซ่ึงเปนจํานวนท่ีมากเกินไปและ

อาจทําใหตนสมโอสรางอาหารไปเลี้ยงผลไมเพียงพอและอาจทําใหผลมี

ขนาดเล็ก จากผลการศึกษาการไวจํานวนผลตอตนของสมโอพันธุทับทิม

สยามท่ีมีอายุตน 4 ป เกษตรกรควรไวผลตอตน จํานวน 50-60 ผล จะได
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น้ําหนักผล น้ําหนักเนื้อ ขนาดของผลใหญกวาการไวจํานวนผลตอตน 70 

ผล 

การเก็บเกี่ยว 

 การเก็บผลผลิตสมโอ โดยปกติจะนับวันจากอายุหลังดอกบาน 

ประมาณ 6.5-7.5 เดือน (ข้ึนอยูกับสายพันธุ) และลักษณะภายนอกผล

ประกอบ เชน ตอมน้ํามัน บริเวณกนผลจะหาง ผิวผลมีนวล ควรใชแรงท่ีมี

ความชํานาญในการเก็บเก่ียวสมโอ และจากการท่ีผลสมโอพันธุทับทิม

สยามมีราคาตอผลคอนขางสูง จึงทําใหเกษตรกรบางรายเก่ียวผลสมโอท่ียัง

อยูในระยะการพัฒนาท่ียังไมเหมาะสม เม่ือเก็บเก่ียวผลออกมาจําหนายทํา

ใหมีผลสมโอไมมีคุณภาพ ดังนั้นเกษตรกรควรเก็บผลสมโอพันธุทับทิม

สยามท่ีมีอายุผลประมาณ 7-7.5 เดือน จึงจะมีคุณภาพดานความหวานท่ี

เพ่ิมข้ึนและปริมาณกรดลดลง 
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อายุผล 1 เดือน อายุผล 2 เดือน 

อายุผล 4 เดือน 

อายุผล 6 เดือน 

อายุผล 7.5 เดือน 

อายุผล 3 เดือน 

อายุผล 5 เดือน 

อายุผล 7 เดือน 
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หัวขอฝกอบรม การใชดินขาวเคโอลินเปนสาร

เคลือบผล เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ควบคุมเพลี้ยไฟ 

และโรคแอนแทรคโนส ในไมผล 

รองศาสตราจารยคณพล  จุฑามณี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เบอรโทร 089-8125011 

  

 

หัวขอฝกอบรม เทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุมดิน

ชีวภาพจากงานวิจัยสูชุมชนเกษตรพอเพียง 

นายภวูดล  ประพฤติดี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

เบอรโทร 0814165060 

  

 

หัวขอฝกอบรม เทคโนโลยีสารชีวภาพไคโต

ซานในการเพาะเห็ดนางรม 

อาจารย ผ.ศ.ดร.สัญญา  กุดั่น  เบอรโทร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เบอรโทร 090-9634275 

ทําเนียบวิทยากร 
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หัวขอฝกอบรม การประยุกตระบบเซลล

แสงอาทิตยเพ่ือการเกษตรและครัวเรือน 

ดร.คงฤทธิ์ แมนศิริ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หนวยวิจัยระบบพลังงานอัจฉริยะ 

เบอรโทร 091-8422718 

  

 

หัวขอฝกอบรม โครงการถายทอดเทคโนโลยี

การเพาะเลี้ยงปลาหนังเนื้อขาวลูกผสมบึก

สยาม เพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจ 

รองศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ เมงอาพัน 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

เบอรโทร 081-8837925 

  

 

หัวขอฝกอบรม การถายทอดเทคโนโลยีและ

องคความรูการผลิตสมโอพันธุทับทิมสยามใหมี

คุณภาพ 

รองศาสตราจารย ดร.สมพร ณ นคร 

เบอรโทร 081-9787639 
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ผูดําเนินโครงการ 
 

หัวหนาโครงการ  

 ครูประทุม  สุริยา อุปนายก 

ผูรวมโครงการ 

 นายสชุัจจ  ศรีแกว นายกสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน 

 นายปราณตี จรบตุตะ สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน 

 นางสาวกชกร แกวกองมา สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน 

 นางสาวอุษณา แดงขาวเขียว สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน 

 นางสาวกฤษณา มณีเย็น สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน 

 นางสาวธิดารัตน สวงรัมย สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน 

 นางสาวณัฐริกา อินตาราช สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน 

 นางสาวพณัณิตา ดุจรัตนะ สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน 

 นางสาววชิรา วรศรี สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน 

 นางสาวจามจุรีย ทรัพยประเสริฐ สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน 

 ดร.สัญญา กุดั่น  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 อ.ชัยวิชิต เพชรศิลา  มหาวิทยาลยัแมโจ วิทยาเขตชุมพร 
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ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

ดําเนินการโดย สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน (สพย.) 

จัดทําโดย 

สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 

399/82 หมู 10 ต.หนองหาร  อ.สนัทราย จ.เชียงใหม50290 

โทรศัพท : 061-7892552 

Facebook : สมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 

Fax : 052-001367 

E-mail : renewable.rese2015@gmail.com 
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