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Abstract
A comparison studied between tip-pruning and reduced-height technique on 18-years old longan,
3.7-4.2 meters height was studied. There were 4 treatments in this study: 1) light pruning which no effect
on plant height (control), 2) tip-pruning at about 50 cm from tip, 3) reducing height at 25% of original
height, and 4) reducing height at 50% of original height. All trees were induced to flower by soil
application with potassium chlorate at 20 gm-2 after pruned 8 months. The results showed that longan trees
that were pruned by reduced-height technique at 25 and 50% of original height had number of flushing
time higher and faster than that of control trees. There was no significant effect of pruning technique on
percentage of flowering, number of fruit per panicle, and yield. Most trees had 90-100% of flowering, 23-28
fruit/panicle, and 92-112 kilogram/tree, respectively. However, pruning technique as reduced-height to
50% of the original height showed the lowest of production cost which was reduced by 30% when
compared to that of the control trees but income did not significantly different from each others.
Keywords: tip-pruning, reduction canopy height, leaf flushing, flowering, yield of longan

บทคัดยอ
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการตั ด ปลายกิ่ ง และ
การลดความสูงของทรงพุมลําไยพันธุดออายุ 18 ป
ความสูงทรงพุม 3.7-4.2 เมตร โดยทําการศึกษา 4 กรรมวิธี
คือ 1) การตัดแตงกิ่งไมลดความสูงทรงพุม คือ ตัดกิ่งที่

อยูภายในทรงพุม (ชุดควบคุม) 2) ตัดปลายกิ่งเฉพาะ
บริเวณทรงพุมที่ชนกันลึก 50 เซนติเมตร 3) ตัดแตงกิ่ง
ลดความสูงทรงพุม 25% ของความสูงทรงพุม และ 4) ตัดแตง
กิ่งลดความสูงของทรงพุม 50% ของความสูงทรงพุม
หลังตัดแตงกิ่งได 8 เดือน จึงชักนําการออกดอกดวยสาร
โพแทสเซียมคลอเรตอัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร พื้นที่
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ใตทรงพุม ผลการทดลอง พบวา การตัดแตงกิ่งลดความ
สูงของทรงพุม 25 และ 50% มีการผลิใบและจํานวนครั้ง
ของการผลิใบมากกวาตนที่ไมควบคุมความสูงของทรง
พุม นอกจากนี้ ยังใชระยะเวลาการผลิใบเร็วขึ้น แตไม
พบความแตกต า งในด า นเปอร เ ซ็ น ต ก ารออกดอก
จํานวนผลตอชอและปริมาณผลผลิตในทุกกรรมวิธี คือ
มีการออกดอกอยูในชวง 90-100% จํานวนผลตอชอ
23-28 ผลตอชอ และใหผลผลิตอยูในชวง 92-112 กิโลกรัม
ตอตน ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การตัดแตงกิ่งลดความสูง
ของทรงพุม 50% มีตนทุนรวมต่ําที่สุดโดยสามารถลด
ตนทุนลงถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมลดความสูง
ในขณะที่ผลตอบแทนตอตนของทุกกรรมวิธีไมแตกตาง
กันทางสถิติ
คําสําคัญ: การตัดปลายกิ่ง การลดความสูง
การผลิใบ การออกดอก ผลผลิตลําไย

คํานํา
ปจจุบันมีสวนลําไยหลายๆ แหง โดยเฉพาะ
ในแหล ง ปลู ก ลํ า ไยดั้ ง เดิ ม ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม แ ละ
ลําพูน มีตนลําไยทรงพุมสูงใหญบริเวณทรงพุมชนกัน
เนื่ อ งจากต น ลํ า ไยดั ง กล า วมี อ ายุ ม ากประกอบกั บ
วิธีการในการตัดแตงกิ่งของเกษตรกรมักจะตัดกิ่งที่อยู
ดานลางออก ทําใหสูญเสียพื้นที่ออกผล (fruiting area)
ดานขางทรงพุม และยังทําใหตนลําไยสูงเพิ่มขึ้นทุกป
นอกจากนี้ยังทําใหไมสะดวกตอการดูแลรักษาและเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ทําใหตนทุนโดยรวมสูงขึ้น มีรายงานวา
การลดความสูงของทรงพุมชวยลดตนทุนได 13-38%
แตการลดความสูงลงมาก ทําใหผลผลิตลดลงถึง 46%
(พาวิน และคณะ, 2551) การตัดปลายกิ่งลําไยลึกเกินไป
และทําในชวงเวลาที่ไมเหมาะสมมีผลทําใหการออกดอก
ในฤดูลดลง (พาวิน และคณะ, 2545) เชนเดียวกับรายงาน
ในลิ้นจี่ที่ตัดปลายกิ่งลึก 30 เซนติเมตร ทําใหผลผลิต
ลดลงเนื่องจากการออกดอกลดลง (Menzel et al., 1996)
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ผลการศึกษาขางตนชี้ใหเห็นวาการตัดปลายกิ่ง และ
การลดความสูงมีผลทําใหผลผลิตลดลง ดังนั้น การศึกษา
ครั้งนี้ จึงศึกษาถึงระดับความสูงของทรงพุมที่เหมาะสม
และการตัดปลายกิ่งบริเวณทรงพุมที่ชนกันตอการผลิ
ใบ การออกดอก ติดผล ผลผลิตตลอดจนตนทุนและ
ผลตอบแทน

อุปกรณและวิธีการ
คัดเลือกลําไยพันธุดอ อายุ 18 ป ที่มีสภาพ
ตนโทรมและปลูกในที่ลุม ทรงพุมสูง 3.7-4.2 เมตร กวาง
7.0-7.8 เมตร ณ สวนเกษตรกรบานหลุก อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน เริ่มทดลองวันที่ 1 เมษายน 2552-วันที่
30 กรกฎาคม 2553 วางแผนการทดลองแบบ Completely
Randomized Design (CRD) ประกอบดวย การตัดแตง
กิ่ง 4 กรรมวิธีๆ ละ 5 ซ้ําๆ ละ 1 ตน ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 การตั ด แต ง กิ่ ง ไม ล ดความสู ง
ทรงพุม (ชุดควบคุม) ตัดเฉพาะกิ่งขนาดเล็กที่อยูดานใน
ทรงพุม ซึ่งไมไดรับแสงออกเพื่อใหทรงพุมโปรง
กรรมวิธีที่ 2 ตัดปลายกิ่งเฉพาะบริเวณทรงพุม
ที่ชนกันลึก 50 เซนติเมตร กิ่งที่ถูกโรคและแมลงทําลาย
กิ่งเล็กดานในทรงพุม กิ่งแหงและเปนโรค
กรรมวิธีที่ 3 ตัดแตงกิ่งลดความสูงของทรงพุม
ลง 25% ของความสูงทรงพุม วัดความสูงตนและตัด
เรือนยอดของทรงพุมออก โดยลดความสูงลง 25% ของ
ความสูงของตน
กรรมวิธีที่ 4 ตัดแตงกิ่งลดความสูงของทรงพุม
ลง 50% ของความสูงทรงพุม วัดความสูงตนและตัด
เรือนยอดของทรงพุมออก โดยลดความสูงลง 50% ของ
ความสูงของตน
เริ่มตัดแตงกิ่งในวันที่ 1 เมษายน 2552 ภายหลัง
ตัดแตงกิ่ง 8 เดือน ชักนําการออกดอกดวยสารโพแทสเซียม
คลอเรต อัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร ของพื้นที่ใตทรงพุม
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2552 สุมยอดรอบทรงพุมจํานวน
40 ยอดตอตน เพื่อบันทึกเปอรเซ็นตการผลิใบ โดยนับ
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หลังจากใบออนคลี่ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ระยะเวลา
ที่ใชในการผลิใบโดยนับหลังจากตัดแตงกิ่ง จํานวนครั้ง
ของการผลิใบ เปอรเซ็นตการออกดอกทั้งทรงพุม โดยสุม
ยอดรอบทรงพุมจํานวน 40 ยอดตอตน จํานวนผลตอชอ
โดยนับหลังการติดผล 2 สัปดาห ปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิต ตลอดจนตนทุนและผลตอบแทน เก็บขอมูล
ตนทุนการผลิตคิดเฉพาะตนทุนที่เปนตัวเงิน ไดแก คา
ปจจัยการผลิต คาแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตและเก็บ
ขอมูล ผลตอบแทนจากการจําหนายผลผลิตในแตละ
กรรมวิธี

ผลการทดลอง
เปอรเ ซ็นตก ารผลิใ บออนและจํานวนวัน ที่ใชใ น
การผลิใบ
การตัดแตงลดความสูง 25 และ 50% ของทรงพุม
มีผลทําใหตนลําไยผลิใบออนมากขึ้นและใชระยะเวลา
ในการผลิ ใ บเร็ ว ขึ้ น กว า ต น ที่ ไ ม ไ ด ค วบคุ ม ความสู ง
นอกจากนี้ ยัง มีจํา นวนครั้ง ของการผลิใ บถึง 3 ครั้ง
ในขณะที่กรรมวิธีที่ตัดปลายกิ่งและไมลดความสูงทรงพุม
(ชุดควบคุม) มีการผลิใบเพียง 2 ครั้ง เทานั้น (Table 1)

Table 1 Effects of pruning techniques on time and percentage of leaf flushing for longan cv. ‘Daw’
Pruning technique (Treatment)

Leaf flushing (%)
1st
2nd
3rd
166.0b 88.0b 50.0c

Time for leaf flushing
1st
2nd
3rd
31.75a 124.93a 50.0c

95.0a
97.5a
94.0a
*

25.39b 128.68a 50.0c
23.57bc 185.17b 123.32b
22.52c1 178.86c 128.02a
**
**
**

Light pruning with no effecting on height
(control)
Tip-pruning with 50 cm from tip
195.5ab
Reduced-height to 25% of original height 100.0a
Reduced-height to 50% of original height 100.0a
F-test
**

50.0c
58.5b
91.0a
**

Means within the column followed by the same letter were no significantly difference at p=0.01 by the Least Significant Difference (LSD.).

การออกดอกและระยะเวลาที่ใชในการแทงชอดอก
การออกดอกของตนลําไยที่ตัดแตงกรรมวิธี
ตางๆ แลวชักนําการออกดอกดวยสารโพแทสเซียม
คลอเรต พบวา ทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นตการออกดอก
ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีการออกดอกอยูในชวง

90-100% สวนระยะเวลาการออกดอกภายหลังการใหสาร
โพแทสเซียมคลอเรต พบวา การตัดแตงกิ่งลดความสูง
ลง 50% ของทรงพุม ใชระยะเวลาในการแทงชอดอก
สั้ น ที่ สุ ด คื อ 30.39 วั น ซึ่ ง แตกต า งกั น ทางสถิ ติ กั บ
กรรมวิธีอื่นๆ (Table 2)
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Table 2 Effects of pruning techniques on time and percentage of flowering for longan cv. ‘Daw’
Pruning technique (Treatment)
Light pruning with no effecting on height (control)
Tip-pruning with 50 cm from tip
Reduced-height to 25% of original height
Reduced-height to 50% of original height
F-test

Flowering (%)
191.25
190.00
100.00
100.00
ns

Day to flowering (day)
31.60a
32.04a
31.73a
30.39b
*

Means within the column followed by the same letter were no significantly difference at p=0.01 by the Least Significant Difference (LSD.).

จํานวนผลตอชอ ปริมาณผลผลิต น้ําหนักผล
และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได
จํานวนผลตอชอ และน้ําหนักผล (Table 3) น้ําหนัก

ผลผลิตตอตนของตนลําไยที่ตัดแตงทุกกรรมวิธี ใหผล

ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยผลผลิตอยูในชวง 92.81123.13 กิโลกรัมตอตน (Table 4) สวนปริมาณของแข็ง
ที่ ล ะลายน้ํ า ได ทุ ก กรรมวิ ธี ไ ม แ ตกต า งกั น ทางสถิ ติ
(Table 4)

Table 3 Effects of pruning techniques on number of fruit setting and fruit weight for longan cv. ‘Daw’
Pruning technique (Treatment)
Light pruning with no effecting on height (control)
Tip-pruning with 50 cm from tip
Reduced-height to 25% of original height
Reduced-height to 50% of original height
F-test

Fruit/Panicle
25.34
22.70
27.66
25.19
ns

Fruit weight (g)
13.32
13.21
13.47
13.82
ns

Means within the column followed by the same letter were no significantly difference at p=0.01 by the Least Significant Difference (LSD.).

Table 4 Effects of pruning techniques on yield and total soluble solid for longan cv. ‘Daw’
Pruning technique (Treatment)
Light pruning with no effecting on height (control)
Tip-pruning with 50 cm from tip
Reduced-height to 25% of original height
Reduced-height to 50% of original height
F-test

Yield (kg/tree)
111.75
193.75
123.13
192.81
ns

TSS* (๐Brix)
19.37
18.40
19.86
18.84
ns

*TSS = total soluble solid
Means within the column followed by the same letter were no significantly difference at p=0.01 by the Least Significant Difference (LSD.).
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ตนทุนและผลตอบแทน
ตนทุนการผลิตตอตนในดานปจจัยการผลิต
ไดแก การตัดแตงกิ่ง การใหปุย การใหน้ํา การกําจัด
วัชพืช การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและการให
สารโพแทสเซียมคลอเรต และตนทุนคาแรงงานในการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต พบวา การตัดแตงลดความสูงลง 50%
ของทรงพุมมีตนทุนรวมต่ําที่สุด โดยสามารถลดตนทุน
การผลิตลงไดถึง 30.2% และการตัดแตงลดความสูงลง
25% ของทรงพุม ลดตนทุนการผลิตลงได 8.0% เมื่อ
เปรียบเทียบกับตนที่ตัดแตงไมลดความสูงของทรงพุม

(ชุดควบคุม) (Table 5) รายไดเฉลี่ยตอตนของการตัดแตง
ลดความสูงลง 25% ของทรงพุม มีรายไดเฉลี่ย เทากับ
2,669.75 บาทตอตน สูงกวาการตัดแตงลดความสูง
50% และการตัดปลายกิ่งเฉพาะบริเวณที่ชนกันลึก 50
เซนติเมตร แตไมแตกตางกับรายไดที่ไดจากตนที่ไม
ลดความสูงทรงพุม มีคาเทากับ 2,279 บาทตอตน สวน
รายไดสุทธิการตัดปลายกิ่งเฉพาะบริเวณ ที่ชนกันลึก
50 เซนติเมตร มีรายไดต่ํากวากรรมวิธีอื่นๆ โดยมีรายได
สุทธิเฉลี่ย 1,187.98 บาทตอตน สวนกรรมวิธีอื่นๆ มีรายได
สุทธิ อยูระหวาง 1,387.48-2,010.37 บาทตอตน (Table 6)

Table 5 Effects of pruning techniques on production cost for longan cv. ‘Daw’
Pruning technique (Treatment)
Light pruning with no effecting on height (control)
Tip-pruning with 50 cm from tip
Reduced-height to 25% of original height
Reduced-height to 50% of original height
F-test

Production cost (Baht/tree)
Input cost Packing cost
312.87a
401.63a
317.27a
401.00a
317.33a
344.63a
289.55b
200.95b
**
**

Production cost
average (Baht)
717.00a
718.26a
659.38a
490.52b
**

Means within the column followed by the same letter were no significantly difference at p=0.01 by the Least Significant Difference (LSD.).

Table 6 Effects of pruning techniques on income and net profit for longan cv. ‘Daw’
Pruning technique (Treatment)
Light pruning with no effecting on height (control)
Tip-pruning with 50 cm from tip
Reduced-height to 25% of original height
Reduced-height to 50% of original height
F-test

Income
(Baht/tree)
2,279.00ab
1,906.25ba
2,669.75aa
1,878.00ba
*

Net profit
(Baht/tree)
1,562.00ab
1,187.98ba
2,010.37aa
1,387.48ab
*

Means within the column followed by the same letter were no significantly difference at p=0.01 by the Least Significant Difference (LSD.).
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วิจารณผลการทดลอง
จากการศึ ก ษา พบว า การตั ด แต ง กิ่ ง ลด
ความสูงลง 25 และ 50% ของทรงพุม มีผลตอการกระตุน
การผลิใบออนไดเร็วขึ้น และมีจํานวนครั้งของการผลิ
ใบออนมากกวาการตัดปลายกิ่งเฉพาะบริเวณที่ชนกัน
และตนที่ไมตัดแตงกิ่ง (ชุดควบคุม) เชนเดียวกับการ
ตัดแตงทรงแบนโดยการลดความสูงจาก 4 เมตร ใหเหลือ
2 และ 3 เมตร กระตุนการผลิใบออนรอบทรงพุมไดเร็วขึ้น
(พาวิน และวรินทร, 2549) และยังสอดคลองกับการศึกษา
ของจํานง (2548) และจิรนันท (2551) ที่มีรายงานกอน
หนานี้ถึงผลของการตัดแตงกิ่งที่มีผลตอการผลิใบและ
จํานวนครั้งของการผลิใบ ผลการทดลองนี้ชี้ใหเห็นวา
การตัดแตงกิ่งลดความสูงทรงพุมมีผลกระตุนการผลิใบ
ทั้งนี้เนื่องจากการตัดแตงกิ่งลดอิทธิพลของปรากฏการณ
ตายอดขมตาขาง (apical dominance) ซึ่งเกิดจากอิทธิพล
ของฮอรโมนออกซินที่สรางที่ยอดและถูกสงมาสวนลาง
ควบคุมการแตกตาขาง (กวิศร, 2546) การตัดปลายกิ่ง
จึงมีผลตอสมดุลของฮอรโมนดังกลาว (Westwood, 1993)
นอกจากนี้การตัดแตงกิ่งยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
สัดสวนของยอดตอราก Root/Shoot ratio (กวิศร, 2546)
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ม พ บความแตกต า งกั น ใน
ดานการออกดอกของทุกกรรมวิธี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การตัดปลายกิ่งลึก 50 เซนติเมตร ซึ่งคาดวาจะออกดอก
ลดลงตามผลการศึกษาที่ผานมาของพาวิน และคณะ
(2545) และ Menzel et al. (1996) ทั้งนี้อาจเนื่องจากใช
ระยะเวลาในการตัดแตงกิ่งจนถึงการชักนําการออกดอก
นานถึง 8 เดือน ประกอบกับการชักนําการออกดอกดวย
สารโพแทสเซียมคลอเรต จึงทําใหสามารถชักนําการ
ออกดอกไดดี สวนในกรณีการออกดอกของตนลําไยที่
ลดความสูงของทรงพุมก็ใหผลสอดคลองกับการศึกษา
ของพาวิน และวรินทร (2549) ที่พบวา การลดความสูง
ไมมีผลตอการออกดอก
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพผลผลิ ต ลํ า ไยของต น ที่
ตัดแตงทุกกรรมวิธีไมแตกตางกันทางสถิติ ตางจากการ
ศึกษาของชัยพร (2547) รายงานวา การลดระดับความสูง
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15 และ 30% ไมมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิต แตถาลด
ความสูงลง 45% มีผลทําใหผลผลิตลดลง สาเหตุที่ปริมาณ
ผลผลิตของตนที่ลดความสูง 25 และ 50% ไมแตกตาง
จากตนที่ตัดแตงกิ่งในบริเวณทรงพุม อาจเนื่องจากการ
ตัดแตงกิ่งลดความสูงของทรงพุม 25 และ 50% มีการผลิ
ใบออนไดถึง 3 ครั้ง (Table 1) ทําใหมีพื้นที่การออกดอก
ติดผล ชดเชยกับกิ่งที่ถูกตัดออกจึงสงผลทําใหผลผลิต
ไมแตกตางกัน
ต น ทุ น และผลตอบแทนของการตั ด แต ง กิ่ ง
กรรมวิธีตางๆ พบวา ตนทุนปจจัยการผลิต ตนทุนคา
เก็บเกี่ยวและคัดบรรจุ การตัดแตงกิ่งลดความสูง 50%
ของทรงพุ ม มี ต น ทุ น ต่ํ า กว า กรรมวิ ธี อื่ น ๆ ส ง ผลให
ตนทุนรวมต่ําตามไปดวย เนื่องจากการดูแลรักษางาย
สะดวกตอการพนสารกําจัดโรคและแมลง และการเก็บเกี่ยว
ไมตองใชบันไดในการปนเก็บ จึงทําใหเก็บผลผลิตได
รวดเร็วสงผลใหตนทุนรวมลดลง สอดคลองกับการศึกษา
กอนหนานี้ของพาวิน และวรินทร (2549) ที่พบวา การลด
ความสูงทรงพุมจาก 4 เมตร ใหเหลือ 2 เมตร ทําใหตนทุน
รวมลดลงถึง 58.8% อยางไรก็ตามรายไดเฉลี่ยตอตน
และรายได สุ ท ธิ พบว า การตั ด แต ง ทุ ก กรรมวิ ธี ไ ม
แตกต างกั น แต การตั ดแต งกิ่ งลดความสู งทรงพุ ม ลง
25% มีแนวโนมจะใหรายไดตอตนสูงกวากรรมวิธีอื่นๆ

สรุปผลการทดลอง
การตัดแตงกิ่งลดความสูงของทรงพุม 25 และ
50% มีเปอรเซ็นตการผลิใบและจํานวนครั้งของการผลิใบ
มากกวาตนที่ไมลดความสูงของทรงพุม และใชระยะเวลา
การผลิใบเร็วขึ้นกวาตนลําไยที่ตัดปลายกิ่งและตนที่ไม
ลดความสู ง การลดความสู งไม มี ผลต อการออกดอก
ปริมาณและคุณภาพผลผลิต แตการลดความสูงลง 50%
ของความสูงทรงพุม สามารถชวยลดตนทุนการผลิตลง
ได 30% และมีรายไดสุทธิใกลเคียงกันในทุกกรรมวิธี
ของการตัดแตงกิ่ง ในขณะที่การตัดแตงลดความสูงของ
ทรงพุม 25% มีแนวโนมใหผลตอบแทนสูงสุด
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Effect of Brassin-like Substance on Fruit Quality of Longan cv. Daw
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Abstract
Effects of brassin-like-substance (BS) on fruit quality of longan cv. Daw were studied. BS at
different concentrations of 0 (control), 0.5, 1.0 and 1.5 mg L-1 were sprayed on the trees for three times
at 34, 64 and 94 days after fruit set. The matured fruits were harvested at 140 days after fruit set. The
results revealed that all BS treatments increased fruit size. BS 1.5 mg L-1 increased fruit weight, fruit
width, fruit thickness and peel thickness up to 22.33, 45.13, 16.67, 6.45 and 151.43%, respectively,
comparing with the control. However, BS did not affect total soluble solids and aril firmness of the longan
fruit.
Keywords: brassin-like substance, fruit quality, brassin, brassinosteroids

บทคัดยอ
ศึ ก ษาผลของสารคล า ยบราสซิ น (BS) ต อ
คุณภาพผลลําไยพันธุดอ โดยการพนสารคลายบราสซิน
ที่ความเขมขน 0 (ควบคุม) 0.5, 1.0 และ 1.5 มก./ลิตร
ใหทั่วตนลําไย หลังจากมีการติดผลแลว 34, 64 และ 94
วั น เมื่ อผลอายุ 140 วั น จึ งสุ มเก็ บผลลํ าไยมาทํ าการ
วิ เ คราะห คุ ณ ภาพ พบว า บราสซิ น ทุ ก ความเข ม ข น
สามารถเพิ่มขนาดของผลโดยเฉพาะอยางยิ่งสารคลาย
บราสซินที่ความเขมขน 1.5 มก./ลิตร สามารถเพิ่มน้ําหนัก
ผล (22.33%) ความกวางผล (45.13%) ความหนาผล
(16.67%) ความหนาเปลือก (6.45%) และความหนาของ
เนื้อผล (151.43%) เมื่อนํ ามาเปรี ยบเทียบกับกรรมวิ ธี
ควบคุม อยางไรก็ตาม สารคลายบราสซินไมสงผลต อ
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดและความแนนเนื้อลําไย
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คําสําคัญ: สารคลายบราสซิน คุณภาพผล บราสซิน
บราสิโนสเตียรอยด

คํานํา
ลําไย (Dimocarpus longan Lour.) เปนไมผล
ในเขตกึ่ ง ร อ นที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ ในเขต
ภาคเหนื อ ตอนบน และยั ง จั ด เป น ไม ผ ลยอดเยี่ ย ม
(product champion) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบั บ ที่ 8 ลํ า ไยพั น ธุ ด อเป น พั น ธุ ที่ นิ ย มปลู ก กั น มาก
ที่สุด เนื่องจากเปนพันธุเบาที่สามารถเก็บเกี่ยวไดเร็ว
กวาพันธุอื่น ทําใหจําหนายไดราคาดี และยังเปนที่นิยม
ในตลาดตางประเทศ ทั้งในรูปผลสด และผลิตภัณฑ
แปรรูป แลวยังมีแนวโนมในการสงออกมากขึ้นเรื่อยๆ
แต ส ภาวะการผลิ ตลํ า ไยในป จ จุบั น ที่ นิย มผลิต ทั้ ง ใน
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และนอกฤดู ทําใหมีขอจํากัดและปญหาตางๆ เชน ผล
ลําไยมีขนาดเล็ก เปลือกคอนขางบาง ผิวไมเรียบ ฉ่ําน้ํา
(สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ, 2554) ทําใหมีปญหาเรื่องราคาผลผลิตตามมา
ดั ง นั้ น การใช ส ารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตในการ
ปรั บปรุง คุณ ภาพผลผลิต ลํ าไยใหตรงตามมาตรฐาน
จะทําใหขายไดราคาดี แมวาจะมีผลผลิตออกสูตลาด
มากก็ตาม
บราสิโนสเตียรอยด (brassinosteroids; BRs)
เปนกลุมสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชกลุมใหมที่สกัด
จาก rape pollen สารที่สกัดไดมีชื่อวาบราสซิน (brassin)
เปนฮอรโมนพืชที่มีสวนสําคัญในการสงสัญญาณเพื่อให
พืชเจริญเติบโตเปนไปอยางปกติ โดยมีความสามารถ
ในการควบคุมการแสดงออกของยีนที่กอใหเกิดการ
ยืดยาว (Clouse et al., 1992; Zurek and Clouse, 1994)
และการสรางเอทิลีน (Wang et al., 1993) ซึ่งเกษตรกร
จะใชฉี ด พน แก ไม ผ ลในชวงก อนการออกดอก สามารถ
ปองกันการพักตัวของดอกในชวงระยะใหดอก กระตุน
การเจริญเติบโตของผล และปรับปรุงลักษณะผิดปกติ
ของผล มีรายงานวา บราสิโนสเตียรอยดเพิ่มขนาดของ
ผลไม ไ ด ทํ า ให มี ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น 15-50% (Chengdu
Newsun Biochemistry, 2003) Peng et al. (2004) รายงาน
วา การพนบราสซิน ความเขมขน 0.5, 0.75 และ 1.0 มก./
ลิตร ใหกั บ ผลลิ้น จี่ พบว า บราสซิ น ชว ยลดการแตก
ของผล และสามารถเพิ่ ม ปริ ม าณผลผลิ ต ให มากขึ้ น
ชรัสนันท (2548) ไดรายงานวา การใชบราสซินที่ระดับ
ความเขมขน 0.01 มก./ลิตร ชวยเพิ่มความกวาง ความ
หนาของผล น้ําหนักสด น้ําหนักแหง น้ําหนักเนื้อแหง
และความหนาเนื้ อ ลํ าไยได เ ช น เดี ย วกั น นอกจากนี้
การศึกษาของดรุณี (2552) พบวา มะมวงพันธุมหาชนก
ที่ไดรับสารคลายบราสซินอัตรา 0.025 มก./ลิตร สามารถ
เพิ่ ม ขนาดและนํ า หนั ก สดของผลได จึ ง สรุ ป ได ว า

บราสซิ น สามารถช ว ยเพิ่ ม ขนาด และปริ ม าณของ
ไมผลได การวิจัยครั้งนี้จึงมุงศึกษาถึงผลของสารคลาย
บราสซินเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลลําไยพันธุดอ

อุปกรณและวิธีการ
ทําการศึกษาผลของสารคลายบราสซิน (BS,
บริษัทชัยวัฒนธน จํากัด, เชียงใหม) ตอคุณภาพของ
ผลลําไยพันธุดอ ระหวางเดือนมีนาคม 2551 ถึงเดือน
มีนาคม 2552 ณ สวนเกษตรกร ตําบลเวียง อําเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม โดยคัดเลือกตนลําไยพันธุดออายุ 8 ป
ที่มี ความสมบูรณ ใกล เคี ยงกั นจํ านวน 20 ต น วางแผน
การทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized
Design) ประกอบดวย 4 กรรมวิธีๆ ละ 5 ซ้ําๆ ละ 1 ตน
พนสารคลายบราสซินที่ระดับความเขมขน 0 (กรรมวิธี
ควบคุม) 0.5, 1.0 และ 1.5 มก./ลิตร โดยฉีดพน BS
เชนเดียวกับการใหปุยทางใบใหแกตนลําไยหลังติดผล
แลว 10 วัน (ผลมีขนาดประมาณ 5 มม.) จากนั้นพน
ซ้ํา ในวัน ที่ 34 และ 64 วัน หลั ง ติดผล การเก็บเกี่ ย ว
ผลผลิตเมื่อผลลําไยมีอายุ 140 วันหลังติดผล ซึ่งเปน
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยสุม
เก็บเกี่ยวชอผลลําไยโดยรอบทรงตน ตนละ 4 ชอ แลว
นํามาที่หองปฏิบัติการภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากร
ธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จากนั้นสุมผลลําไยจากชอผลที่เก็บเกี่ยวได ชอละ 10
ผล เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหคุณภาพของผล โดย
การวัดขนาดและชั่งน้ําหนัก ของผลและเมล็ด คัดเกรด
ขนาดของผล (สํานักงานมาตรฐานสินคาการเกษตร
และอาหารแหงชาติ, 2546) ความหนา ความแนนเนื้อ
ดวย firmness tester ที่มีหัววัดทรงกระบอก และปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ําไดดวยเครื่อง hand refractometer
(N1, ATAGO JAPAN)
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ผลการทดลองและวิจารณ
หลังจากให BS และบํารุงรักษาตนจนกระทั่ง
ผลลํ า ไยมี อ ายุ 140 วั น หลั ง ติ ด ผลจึ ง เก็ บ เกี่ ย ว และ
วิเคราะหคุณภาพผลผลิต พบวา ผลที่ไดรับ BS เขมขน
1.5 มก./ลิตร มีความกวางของผลมากที่สุด คือ 3.28 ซม.
(เพิ่มขึ้น 45.13%) รองลงมา คือ ผลลําไยที่ไดรับ BS
เข มขน 1.0 มก./ลิ ตร มี ความกว างของผล 3.12 ซม.
(เพิ่มขึ้น 38.0%) และ 0.5 มก./ลิตร มีความกวางของผล
2.45 ซม. (เพิ่มขึ้น 8.41%) และที่ไมไดรับ BS มีความกวาง
ผล 2.26 ซม. (Table 1) ผลลําไยที่ไดรับ BS เขมขน 1.5
มก./ลิตร มีความยาวของผลมากที่สุด คือ 2.79 ซม.
(เพิ่มขึ้น 3.33%) รองลงมา คือ ผลลําไยที่ไดรับ BS เขมขน
0.5 มก./ลิตร มีความยาวของผล 2.77 ซม. (เพิ่มขึ้น 2.59%)
สวนผลลําไยที่ไดรับ BS เขมขน 1.0 มก./ลิตร มีความยาว
ของผล 2.70 ซม. เทากันกับผลที่ไมไดรับ BS ผลลําไย
ที่ไดรับ BS เขมขน 1.5 มก./ลิตร มีความหนาของผลมาก
ที่สุด คือ 2.73 ซม. (เพิ่มขึ้น 16.67%) รองลงมา คือ ผลที่
ไดรับ BS เขมขน 1.0, 0.5 มก./ลิตร และที่ไมไดรับ BS
มีความหนาของผล 2.71, 2.41 และ 2.34 ซม. ตามลําดับ
(เพิ่มขึ้น 15.81 และ 2.99% ตามลําดับ) ในทุกกรรมวิธี

ที่ไดรับ BS ทําใหผลมีขนาดใหญขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% และเมื่ อ เที ย บเกรดของ
ลําไยตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
ซึ่งกําหนดเกรดตามขนาดเสนผาศูนยกลางผล ดังนี้
เกรด 1 ขนาดผลมากกวา 2.8 ซม. ขึ้นไป เกรด 2 ขนาด
ผล 2.7-2.8 ซม. เกรด 3 ขนาดผล 2.6-2.7 ซม. เกรด 4
ขนาดผล 2.5-2.6 ซม. เกรด 5 ขนาดผล 2.4-2.5 ซม.
และเกรด 6 ขนาดผล 2.2-2.5 ซม. (สํานักงานมาตรฐาน
สินคาการเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2546) พบวา
ลําไยที่ไดรับ BS เขมขน 1.0 และ 1.5 มก./ลิตร มีขนาด
ผลอยูในเกรด 1 คิดเปน 100% และลําไยที่ไดรับ BS
เขมขน 0.5 มก./ลิตร มีขนาดผลอยูในเกรด 2, 3 และ 4
คิดเปน 44, 38 และ 38% ตามลําดับ สวนลําไยที่ไมได
รับ BS (ชุดควบคุม) มีขนาดผลอยูในเกรด 2, 3 และ 4
คิดเปน 16, 44 และ 40% ตามลําดับ การที่ผลมีขนาดใหญขึ้น
ตามระดับความเขมขนของ BS ที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจาก
สารในกลุมบราสิโนสเตียรอยดมีผลตอการแบงเซลล
(Sala and Sals, 1985; Nakajima et al., 1996) การยืด
และการขยายขนาดของเซลล (Azpiroz et al., 1998) สอดคลอง
กับชรัสนันท (2548) ที่รายงานวา บราสิโนสเตียรอยด
สามารถเพิ่มความกวาง ความหนา และน้ําหนักของผลลําไย

Table 1 Effect of brassin-like substance on fruit size of longan cv. Daw
Treatment
-1

BS 0 mg L (control)
BS 0.5 mg L-1
BS 1.5 mg L-1
BS 1.0 mg L-1
LSD0.05
CV (%)

Width
2.26d
2.45c
3.12b
3.28a
0.0928
8.46

Fruit size (cm)
Length
2.70ba
2.77ab
2.70ba
2.79aa
0.0752
6.95

Means within the same coloum followed by the same letter are not significant difference at p≥0.05 by LSD.
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Thickness
2.34c
2.41b
2.71a
2.73a
0.0691
6.87
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ขนาดของเมล็ดในผลที่ไดรับ BS เขมขน 1.5 มก./
ลิตร มีความกวางมากที่สุด คือ 1.49 ซม. รองลงมา คือ
เมล็ดในผลลําไยที่ไดรับ BS เขมขน 1.0, 0.5 มก./ลิตร
และที่ไมไดรับ BS มีความกวาง 1.48, 1.45 และ 1.43 ซม.
ตามลําดับ (Table 2) ความยาวเมล็ดที่รับ BS เขมขน
1.5 มก./ลิตร มีความยาวของเมล็ดมากที่สุด คือ 1.67 ซม.
รองลงมา คือ เมล็ดผลลําไยที่ไดรับ BS เขมขน 1.0, 0.5
มก./ลิตร และที่ไมไดรับ BS มีความยาว 1.64, 1.47 และ
1.46 ซม.ตามลําดับ ความหนาของเมล็ดที่ไดรับ BS
เขมขน 1.5 มก./ลิตร มีความหนามากที่สุด คือ 1.22 ซม.
รองลงมา คือ เมล็ดที่ไดรับ BS เขมขน 1.0, 0.5 มก./ลิตร

และที่ไมไดรับ BS มีความหนา 1.20, 1.20 และ 1.16 ซม.
ตามลําดับ ซึ่งในทุกกรรมวิธีที่ไดรับ BS ทําใหเมล็ดมีขนาด
เพิ่มขึ้นตามระดับความเขมขนที่เพิ่มขึ้น และเมื่อเทียบ
กับเมล็ดลําไยที่ไมไดรับ BS (ชุดควบคุม) พบวา เมล็ด
ลําไยที่ไดรับ BS เขมขน 0.5, 1.0 และ 1.5 มก./ลิตร มี
ความกวางเพิ่มขึ้น 1.40, 3.50 และ 4.20% ตามลําดับ
ความยาวเพิ่มขึ้น 0.68, 12.33 และ 14.38% ตามลําดับ
และความหนาเพิ่มขึ้น 3.45, 3.45 และ 5.17% ตามลําดับ
ดังนั้นการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตสงผลตอการ
เพิ่มขนาดของผลและน้ําหนัก สอดคลองกับรายงานของ
นพดล (2537) และชรัสนันท (2548)

Table 2 Effect of brassin-like substance on seed size of longan cv. Daw
Treatment
BS 0 mg L-1 (control)
BS 0.5 mg L-1
BS 1.5 mg L-1
BS 1.0 mg L-1
LSD0.05
CV (%)

Width
1.43ba
1.45ab
1.48aa
1.49aa
0.0427
7.42

Seed size (cm)
Length
1.46b
1.47b
1.64a
1.67a
0.0393
6.39

Thickness
1.16ba
1.20ab
1.20ab
1.22aa
0.0410
8.36

Means within the same coloum followed by the same letter are not significant difference at p≥0.05 by LSD.

ความหนาของเปลือกลําไยที่ไดรับ BS เขมขน
1.5 มก./ลิ ต ร มี ค วามหนามากที่ สุ ด คื อ 0.99 มม.
รองลงมา คือ ความหนาของเปลือกที่ไดรับ BS เขมขน
0.5, 1.0 มก./ลิตร และที่ไมไดรับ BS มีเปลือกหนา 0.96,
0.96 และ 0.93 มม. ตามลําดับ (Table 3) ซึ่งความหนา
ของเปลือกที่ไดรับ BS เขมขน 0.5, 1.0 และ 1.5 มก./ลิตร
มีความหนาของเปลือกเพิ่มขึ้น 3.23, 3.23 และ 6.45%
เมื่อเปรียบเทียบกับความหนาของเปลือกที่ไมไดรับ
BS (ชุดควบคุม) สําหรับความหนาของเนื้อลําไย พบวา
ลําไยที่ไดรับ BS เขมขน 1.5 มก./ลิตร มีเนื้อลําไยหนา
มากที่สุด คือ 0.88 ซม. รองลงมา คือ ความหนาของ
เนื้อที่ไดรับ BS เขมขน 1.0, 0.5 มก./ลิตร และที่ไมไดรับ

BS มีเนื้อลําไยหนา 0.80, 0.44 และ 0.35 ซม. ตามลําดับ
ซึ่งความหนาของเนื้อที่ไดรับ BS เขมขน 0.5, 1.0 และ
1.5 มก./ลิตร มีความหนาของเนื้อเพิ่มขึ้น 25.71, 128.57
และ 151.43% ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับความหนา
ของเนื้อที่ไมไดรับ BS (ชุดควบคุม) การที่เปลือกลําไย
มีความหนามากทําใหงายตอการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
และขนสง ตลอดจนชวยลดการแตกของผลอีกดวยแต
ถานําไปแปรรูปเปนลําไยอบแหง ลําไยที่เปลือกหนาจะ
ทํ า ให สิ้ นเปลื องพลั งงานที่ ใช ในการอบลํ าไยมากขึ้ น
(เสาวภา, 2547) ซึ่งสอดคลองกับ Peng et al. (2004) ใช
brassinoline กับลิ้นจี่ ชวยลดการแตกของผลและเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตใหมากขึ้นดวย
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น้ําหนักของผลลําไยที่ไดรับ BS เขมขน 1.5 มก./
ลิตร มีน้ําหนักเฉลี่ยตอผลมากที่สุดคือ 15.34 กรัม/ผล
รองลงมา คือ ลําไยที่ไดรับ BS เขมขน 1.0, 0.5 มก./ลิตร
และที่ไมไดรับ BS มีน้ําหนักผลเฉลี่ย 14.42, 13.67 และ
12.54 กรัม/ผล ตามลําดับ (Table 3) ซึ่ง BS มีผลทําให
มีน้ําหนักผลเพิ่มขึ้นตามระดับความเขมขนที่ไดรับ เมื่อ

เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไมไดรับ BS (ชุดควบคุม) พบวา
กรรมวิธีที่ไดรับ BS 0.5, 1.0 และ 1.5 มก./ลิตร มีน้ําหนัก
ผลเพิ่มขึ้น 9.01, 14.99 และ 22.33% ตามลําดับ ซึ่ง
สอดคลองกับ Wang et al. (1993) ที่รายงานวา การให
บราสิโนสเตียรอยดกับแตงโมสามารถเพิ่มน้ําหนักผลได

Table 3 Effect of brassin-like substance on aril and peel thickness and fruit weight of longan cv. Daw
Treatment
BS 0 mg L-1 (control)
BS 0.5 mg L-1
BS 1.5 mg L-1
BS 1.0 mg L-1
LSD0.05
CV (%)

Thickness
Aril (cm)
0.35d
0.44c
0.80b
0.88a
0.046
19.13

Peel (mm)
0.93ba
0.96ab
0.96ab
0.99aa
0.04
10.12

Fruit weight
(g/fruit)
12.54d
13.67c
14.12b
15.34a
0.014
0.26

Means within the same coloum followed by the same letter are not significant difference at p≥0.05 by LSD.

ผลลําไยที่ไดรับ BS ทุกความเขมขน และที่
ไมไดรับ BS (ชุดควบคุม) มีความแนนเนื้อ 0.65 กก./มม.2
(Table 4) ผลลําไยในทุกกรรมวิธีมีปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ําไดอยูในชวง 19.61-20.08 เปอรเซ็นตบริกซ จึง
อาจสรุปไดวา BS ไมมีผลตอความแนนเนื้อและปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ําได ความหนาแนนเนื้อบงบอกถึง
ความกรอบและความนารับประทานของผลลําไย สวน
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดบงบอกความหวานของ
ผลลํ า ไย ซึ่ ง ไม มี ค วามแตกต า งกั น ในทุ ก กรรมวิ ธี
ดังนั้น BS จึงทําใหรสชาติและผิวสัมผัสของลําไยไม
เปลี่ยนแปลง
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การใช BS ทํ า ให มี ค วามหนาของเนื้ อ ผล
เพิ่มขึ้นจึงเปนที่ตองการของตลาดมากทั้งในรูปของการ
บริ โ ภคสด และอุ ต สาหกรรมการแปรรู ป ส ง ผลให
เกษตรกรขายลํ า ไยได ใ นราคาสู ง ขึ้ น แต ก ารใช ส าร
ควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มขนาดผลผลิตมีขอ จํากัด
ในความเขมขน เนื่องจากพืชสามารถตอบสนองตอสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตตั้งแตระดับความเขมขนต่ํา และ
ตอบสนองมากขึ้นเมื่อความเขมขนสูงขึ้น จนกระทั่งถึง
จุดสู งสุ ดที่ พื ชสามารถตอบสนองได แต ถ าเพิ่ มความ
เขมขนใหสูงกวาจุดที่พืชสามารถตอบสนองไดจะสงผล
ใหเกิดการยับยั้งการเจริญเติบโต (นพดล, 2537)
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Table 4 Effect of brassin-like substance on firmness and total soluble solid (TSS) of longan cv. Daw
Treatment
BS 0 mg L-1 (control)
BS 0.5 mg L-1
BS 1.0 mg L-1
BS 1.5 mg L-1
LSD0.05
CV (%)

Firmness (N)
0.65
0.65
0.65
0.65
ns
1.08

TSS (%Brix)
20.00
20.08
19.61
19.75
ns
8.13

ns = non-significant

สรุปผลการทดลอง
สารคลายบราสซินที่ความแขมขน 0.5, 1.0
และ 1.5 มก./ลิตร สามารถเพิ่มคุณภาพของผลลําไยได
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การเปลี่ยนแปลงการสังเคราะหแสงและการออกดอกของลําไย
เนื่องจากผลของอัตราการใหน้ําและโพแทสเซียมคลอเรต
Changes in Photosynthesis Characteristic and Flowering in Longan
as Affected by Water Regimes and Potassium Chlorate
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Abstract
Influence of water regimes and potassium chlorate (KClO3) on leaf photosynthetic rate and flower
induction was studied on three-year-old longan trees cv. “Daw”. The longan trees were grown in 150 liters
lysimeter tanks and filled with fine sand. The experimental design was 2x2 factorial in CRD with 2 factors,
i.e. 1) two levels of water regimes, well-watered (WW) and water deficit (WD), 2) two levels of KClO3 at
10 and 0 g. The result revealed that the well-watered treatment produced greater time of terminal bud
break than that of water deficit treatment. The 10 g KClO3 treatment induced 91% flower emergence at
35 days after commencement treatment, while 0 g KClO3 treatment had 82% leaf flushing. The water
deficit or KClO3 treatments reduced the net CO2 exchange rate, transpiration and stomatal conductance.
Moreover, the combination between well-watered and 0 g KClO3 treatment gave the greatest values of
them. The well-watered treatment had higher volumetric water content in growing media than that of
water deficit treatment, while the 10 and 0 g KClO3 treatments had similar contents.
Keywords: KClO3, water deficit, the CO2 exchange rate
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บทคัดยอ
อิท ธิพ ลของการใหน้ํ าและสารโพแทสเซี ย ม
คลอเรตต อการสังเคราะห แสงและการชักนําการออกดอก
ของตนลําไยพันธุดอ ทําการทดลองกับตนลําไยกิ่งตอน
อายุ 3 ป ปลู ก ในชุ ด ศึก ษาการใช น้ํ า และธาตุ อ าหาร
(Lysimeter) ความจุ 150 ลิตร โดยใชทรายละเอียดเปน
วัสดุปลูกและใหสารละลายธาตุอาหารสูตร Hoagland
and Arnon (1938) วางแผนการทดลองแบบ Factorial
in CRD ประกอบดวย 2 ปจจัยคือ 1) การใหน้ํา 2 ระดับ
คือ การใหน้ําระดับปกติและการขาดน้ํา และ 2) การให
สารโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) อัตรา 10 และ 0 กรัม
ตอตน ผลการทดลอง พบวา การใหน้ําระดับปกติตน
ลําไยใชร ะยะเวลาในการแตกชอ เร็วกว าการขาดน้ํ า
การให ส าร KClO3 มี ก ารแตกช อ ดอก 91% ส ว น
กรรมวิ ธี ที่ ไ ม ใ ห ส าร KClO3 มี ก ารแตกช อ ใบ 82%
กรรมวิธีการขาดน้ํา หรือการใหสาร KClO3 มีผลทําให
คาอัตราการแลกเปลี่ยนกาซ CO2 การคายน้ําและการ
นํ า ก า ซผ า นของปากใบลดลง ในขณะที่ ป จ จั ย ร ว ม
ระหวางการใหน้ําระดับปกติรวมกับสาร KClO3 อัตรา 0
กรัม มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ในดานการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ความชื้นในวัสดุปลูก พบวา การขาดน้ํามีผลทําใหคา
ความชื้นในวัสดุปลูกลดลง ในขณะที่การใหสาร KClO3
อั ต รา 10 และ 0 กรั ม ให ค า ความชื้ น ในวั ส ดุ ป ลู ก
ใกลเคียงกัน

คําสําคัญ: โพแทสเซียมคลอเรต การใหนา้ํ
การแลกเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซด

คํานํา
ลําไยเปนไมผลเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
มีพื้นที่ปลูกมากในเขตภาคเหนือของประเทศ โดยมีการ
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กระจายการปลูกทั่วทุกภาค การสรางตาดอกของลําไย
ตองอาศัยอุณหภูมิต่ําประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส
ประมาณ 3-4 สัปดาห ในชวงกอนการออกดอกหรือการใช
สาร KClO3 สามารถกระตุ น การออกดอกของลํ า ไย
ในชวง 21-28 วัน โดยลําไยสามารถปลูกไดในสภาพลุม
ไปจนถึงที่ดอนหรือพื้นที่เชิงเขาได ขอสําคัญจะตองมี
แหล ง น้ํ า เพี ย งพอตลอดทั้ ง ป แ ละมี ก ารจั ด การน้ํ าที่ ดี
โดยปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการผลิตลําไยนอก
ฤดู คือ การจัดการน้ําอยางเพียงพอและสม่ําเสมอหลัง
การให สาร KClO3 เนื่องจากสาร KClO3 มีผลเฉพาะ
การชักนําการออกดอกของลําไยเพียงอยางเดียว ถา
การจัดการน้ําไมดีจะสงผลตอการติดผล ผลผลิตและ
คุณภาพผลผลิต (พาวิน และคณะ, 2547; ชิติ และคณะ,
2550) ปริ ม าณการให น้ํ า มี ผ ลต อ การออกดอกของ
ไมผลบางชนิด เชน การแตกชอดอกของพืชวงศสมจะมี
การตอบสนองตอการขาดน้ํามากกวาผลจากอุณหภูมิตํ่า
(Davenport, 2003; Chaikiattiyos et al., 1994) แตการ
ขาดน้ําไมสามารถชักนําการออกดอกของมะมวง ลําไย และ
ลิ้นจี่ได (Menzel et al., 1989; Nunez-Elisea and Davenport,
1994; Chaikiattiyos et al., 1994) นอกจากนี้ การจัดการ
น้ําที่ไมเพียงพอตอความตองการของพืชยังสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในหลายดาน เชน ในดาน
ขบวนการเมตาโบลิซึมตางๆ การสังเคราะหแสงของ
พืชและการเจริญเติบโต (Taiz and Zeige, 2006) ซึ่ง
การขาดน้ํามีผลทําใหอัตราการสังเคราะหแสงในตน
ลิ้นจี่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับตนใหน้ําปกติ (Menzel,
2005) การทดลองการลดปริมาณการใหน้ําในชวงหลัง
การใหสาร KClO3 อาจชวยให ตนลําไยที่ ไดรับสารมี
การออกดอกเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเปนแนวทางในการลด
การใชสาร KClO3 การทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของสาร KClO3 และการให น้ํ า ต อ การ
แลกเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซด การคายน้ํา และ
การนํากาซผานของปากใบของตนลําไย
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อุปกรณและวิธีการ
ทํ า การทดลองกั บ ต น ลํ า ไยกิ่ ง ตอนพั น ธุ ด อ
อายุ 3 ป ปลูกในชุดศึกษาการใชน้ําและธาตุอาหารพืช
(Lysimeter tank) เปนถังคอนกรีตความจุ 150 ลิตร ใช
ทรายละเอียดเปนวัสดุปลูก ใหสารละลายธาตุอาหาร
สูตร Hoagland and Arnon (1938) ซึ่งใชถังสารละลาย
ธาตุอาหารปริมาตร 30 ลิตร และตอเชื่อมกับชุดศึกษา
การใช น้ํ า และธาตุ อ าหารพื ช ด ว ยสายยางขนาด 20
มิลลิเมตร ทําการทดลองระหวางเดือนพฤศจิกายน 2551
ถึงเดือนมีนาคม 2552 วางแผนการทดลองแบบ Factorial
in CRD ประกอบดวย 2 ปจจัยคือ 1) การใหน้ํา 2 ระดับ
ไดแก ใหน้ําปกติ (well-watered; WW) และการขาดน้ํา
(water deficit; WD) และ 2) การใหสาร KClO3 อัตรา 10
และ 0 กรัม ตอ ตน โดยจะใสส ารลงในถัง สารละลาย
ธาตุอาหารและใหสารละลายธาตุอาหารทุก 2 สัปดาห
การใหน้ําจะทําการยกถังสารละลายธาตุอาหารทุกวัน
เวลา 9.00 น ทําใหสารละลายธาตุอาหารไหลเขาสูถัง
คอนกรีต หลังจากนั้นประมาณ 30 นาที ทําการยกถัง
สารละลายธาตุอาหารลง ในกรรมวิธีการใหน้ําในระดับ
ปกติจะทําการเติมสารละลายธาตุอาหารใหเต็ม และ
เติมน้ําเปลาทุกวันหลังการใหสาร KClO3
ส ว นกรรมวิ ธี ก ารขาดน้ํ า จะทํ า การเจาะถั ง
สารละลายธาตุอาหารในระดับความจุ 15 ลิตร ในครั้ง
แรกจะเติ ม สารละลายธาตุ อ าหารและให ส าร KClO3
ครบ 15 ลิตร ทําการใหสารละลายธาตุอาหารทุกวันแต
ไมมีการเติมน้ําจนกวาสารละลายธาตุอาหารจะหมดถัง
ในวันตอไปจึงทําการเติมน้ําเปลา เมื่อครบ 2 สัปดาห
จึงทําการเติมสารละลายธาตุอาหารใหม การบันทึกขอมูล
ได แ ก ระยะเวลาในการแตกช อ การออกดอกและ

การแตกชอใบ โดยทําการสุมนับจํานวน 20 ชอตอตน
และการวัดการแลกเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซด
การคายน้ําและการนํากาซผานของปากใบดวยเครื่อง
วัดการสังเคราะหแสง (Leaf chamber analysis, LCA 4
Model, ADC Ltd., Hoddessdon, Hertfordshire, England)
การวัดคาความชื้นในวัสดุปลูกโดยใชเครื่องวัดความชื้น
ในดิน (soil profile probe) ยี่หอ Delta-T devices รุน HH2
และหัววัดคาความชื้นภาคสนามรุน PR2 (HH2 and
PR2, Delta-T device, Cambridge, England) โดยการ
ฝงทอลงในวัสดุปลูกที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร
โดยการวัดการสังเคราะหแสงและคาความชื้นในวัสดุ
ในชวงระยะเวลา 1, 4, 7, 10, 13, 17, 21, 24, 28 และ
35 วันหลังการทดลอง

ผลการวิจัย
การแตกช อ ของต น ลํ า ไยหลั ง การทดลอง
พบวา การใหน้ําระดับปกติใชระยะเวลาในการแตกชอ
เร็วกวาการขาดน้ํา คือ 26 และ 35 วัน ตามลําดับ แต
การใหสาร KClO3 อัตรา 10 และ 0 กรัม ใชระยะเวลา
การแตกชอ 29-32 วัน ในดานการออกดอกชวง 35 วัน
หลั ง การทดลอง พบว า ระดั บ การให น้ํ า ไม มี ผ ลต อ
ปริมาณการออกดอกและการแตกชอใบ แตการใหสาร
KClO3 อัตรา 10 กรัม มีการออกดอก 90% และแตกชอใบ
8.84% ในขณะที่การใหสาร KClO3 อัตรา 0 กรัม พบวา
ตน ลํ า ไยไม มี ก ารออกดอก แต มี ก ารแตกชอใบ 82%
นอกจากนี้ ผลของการใหน้ําและการใหสาร KClO3 ตอ
ระยะเวลาการแตกชอ การออกดอกและการแตกชอใบ
ไมพบปฏิสัมพันธกันระหวางอัตราการใหน้ําและการให
สาร KClO3 (Table 1)
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Table 1 Effects of water regimes and KClO3 rates on terminal bud break, flowering and leaf flushing
following commencement treatments
Factors
Water regimes (A)
Well watered
Water deficit
KClO3 rates (B)
10 g
10 g
A
B
AxB

Time of terminal bud
break (days)

Flowering
(%)

Leaf flushing
(%)

26b
35a

47.82a
43.34a

45.89a
44.95a

32a
29a
*
ns
ns

91.00a
90.00b
ns
*
ns

88.84b
82.00a
ns
*
ns

Means within the column followed by the same letter were not significantly difference at p=0.05 by LSD.

ผลของอัตราการใหน้ําและสาร KClO3 ตอ
อัตราการแลกเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซด พบวา
ป จ จั ย การให น้ํ า ปกติ มี ค า อั ต ราการแลกเปลี่ ย นก า ซ
คาร บ อนไดออกไซด สู ง กว า การขาดน้ํ า ส ว นในด าน
ปจจัยการใหสาร KClO3 อัตรา 10 กรัม มีผลทําใหคาเฉลี่ย
อัตราการแลกเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซดลดลง
ต่ํากวาการใหสาร KClO3 อัตรา 0 กรัม ในชวง 4-13 และ
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21 วันหลังการทดลอง (Table 2) และกรรมวิธีการให KClO3
อัตรา 0 กรัม รวมกับการใหน้ําปกติมีอัตราการแลกเปลี่ยน
กาซคารบอนไดออกไซดสูงกวากรรมวิธีอื่นๆ ในชวง
4-17 วันหลังการทดลอง ในขณะที่กรรมวิธีการขาดน้ํา
รวมกับการใหสาร KClO3 อัตรา 10 กรัม มีคาเฉลี่ยอัตรา
การแลกเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซดต่ําที่สุด ในชวง
เวลาเดียวกัน (Table 3)
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Table 2 Effects of water regimes and KClO3 rates and on the net CO2 exchange rate (μmol m-2s-1)
after commencement treatments
Factors
Water regimes (A)
Well watered
Water deficit
KClO3 rates (B)
10 g
10 g
A
B
AxB

Time after application (days)
7
10
13
17
21

1

4

5.58a
2.99b

3.95a
2.62b

3.90a
2.05b

5.12a
2.68b

4.75a
1.91a

7.36a
3.71b

3.87a
4.70a
*
ns
ns

2.17b
4.40a
*
*
*

1.89b
4.07a
*
*
*

2.20b
5.60a
*
*
*

2.26b
4.41a
*
*
*

4.32a
6.75a
*
ns
*

28

35

5.61a
3.96b

4.12a
2.80b

4.84a
3.08b

3.82b
5.75a
*
*
ns

3.06a
3.85a
*
ns
ns

3.67a
4.25a
*
ns
ns

Means within the column followed by the same letter were not significantly difference at p=0.05 by LSD.

Table 3 Interaction effect of water regimes and KClO3 rates on the net CO2 exchange rate (μmol m-2s-1)
after commencement treatments
Treatments
WW + 10 g KClO3
WW + 0 g KClO3
WD + 10 g KClO3
WD + 0 g KClO3
F-test

1
4.81
6.34
2.94
3.05
ns

4
2.10b
5.80a
2.24b
3.00b
*

Time after application (days)
7
10
13
17
2.43b 3.06b 3.90b 5.63ab
5.38a 7.18a 5.60a 9.08ab
1.36c 1.34b 0.62c 3.00bb
2.75b 4.01b 3.21b 4.41bb
*
*
*
*

21
4.40
6.82
3.25
4.68
ns

28
3.83
4.40
2.30
3.30
ns

35
4.40
5.28
2.94
3.23
ns

Means within the column followed by the same letter were not significantly difference at p=0.05 by LSD. ns = non significant

การเปลี่ยนแปลงอัตราการคายน้ํา พบวา การ
ขาดน้ํามีผลทําใหอัตราการคายน้ําลดลงต่ํากวาการให
น้ําปกติในชวง 7-10 วันหลังการใหสาร ในขณะที่การ
ใหสาร KClO3 อัตรา 10 กรัม มีผลทําใหอัตราการคายน้ํา
ของต น ลํา ไยลดลงในช ว ง 4-17 วั น หลั ง การให ส าร
(Table 4) และพบวา กรรมวิธีการใหน้ําปกติรวมกับ

การไม ใ ห ส าร KClO3 มี ค า เฉลี่ ย อั ต ราการคายน้ํ า สู ง
ที่สุดในชวงเวลา 7-17 วัน และ 28 วันหลังการทดลอง
ในขณะที่กรรมวิธีการขาดน้ํารวมกับการใหสาร KClO3
อัตรา 10 กรัม มีผลทําใหอัตราการคายน้ําต่ําที่สุดใน
ชวงเวลาเดียวกัน (Table 5)
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Table 4 Effects of water regimes and KClO3 rates on the transpiration rate (mmol m-2s-1) after
commencement treatments
Factors
Water regimes (A)
Well watered
Water deficit
KClO3 rates (B)
10 g
10 g
A
B
AxB

Time after application (days)
10
13
17
21

1

4

7

1.09
0.95

1.08a
0.82a

0.78a
0.43b

1.24a
0.90b

1.07a
0.97a

0.97a
0.82a

0.92
1.10
ns
ns
ns

0.79b
1.08a
ns
*
ns

0.47b
0.72a
*
*
*

0.75b
1.33a
*
*
*

0.84b
1.16a
ns
*
*

0.65b
1.08a
ns
*
*

28

35

0.98
0.99

0.86
0.63

1.04
0.95

0.90
1.05
ns
ns
ns

0.66
0.82
ns
ns
*

0.93
1.04
ns
ns
ns

Means within the column followed by the same letter were not significantly difference at p=0.05 by LSD.

Table 5 Interaction effect of water regimes and KClO3 rates on the transpiration rate (mmol m-2s-1)
after commencement treatments
Treatments
WW + 10 g KClO3
WW + 0 g KClO3
WD + 10 g KClO3
WD + 0 g KClO3
F-test

1
1.02
1.17
0.82
1.09
ns

4
0.90
1.26
0.67
0.97
ns

Time after application (days)
7
10
13
17
0.54b 0.81ab 0.89ba 0.72b
1.02a 1.67aa 1.26aa 1.22a
0.39b 0.68ca 0.79ba 0.59b
0.48b 1.12ab 1.14ab 1.04a
*
*
*
*

21
0.88
1.08
0.93
1.06
ns

28
0.62b
1.10a
0.70b
0.57b
*

35
0.94
1.15
0.93
0.97
ns

Means within the column followed by the same letter were not significantly difference at p=0.05 by LSD.

ในดานการเปลี่ยนแปลงอัตราการนํากาซผาน
ของปากใบ พบวา การขาดน้ํามีผลทําใหอัตราการนํา
กาซผานของปากใบมีคาลดลงในชวง 4-13 วันหลังการ
ใหการทดลอง ในขณะที่การใหสาร KClO3 อัตรา 10
กรัม มีผลทําใหอัตราการนํากาซผานของปากใบมีคา
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ลดลงในช ว ง 4-17 วั น และ 28 วั น หลั ง การทดลอง
(Table 6) และยัง พบวา การใหน้ํา ปกติรว มกับ การ
ไมใหสาร KClO3 มีคาอัตราการนํากาซผานของปากใบ
สูงกวากรรมวิธีอื่นๆ ในชวง 4-17 วัน และ 28 วันหลัง
การทดลอง (Table 7)
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Table 6 Effects of water regimes and KClO3 rates on the stomatal conductance rate (mol m-2s-1)
after commencement treatments
Factors
Water regimes (A)
Well watered
Water deficit
KClO3 rates (B)
10 g
10 g
A
B
AxB

Time after application (days)
10
13
17
21

1

4

7

0.06
0.04

0.04a
0.03a

0.05a
0.02b

0.05a
0.03b

0.05a
0.04b

0.05
0.04

0.04
0.06
ns
ns
ns

0.02b
0.04a
ns
*
ns

0.02b
0.04a
*
*
*

0.03b
0.05a
*
*
*

0.03b
0.05a
*
*
*

0.04b
0.06a
ns
*
*

28

35

0.06
0.06

0.03a
0.02b

0.05
0.05

0.05
0.06
ns
ns
ns

0.02b
0.03a
*
*
*

0.05
0.05
ns
ns
ns

Means within the column followed by the same letter were not significantly difference at p=0.05 by LSD.

Table 7 Interaction effect of water regimes and KClO3 rates and on the stomatal conductance rate
(mol m-2s-1) after commencement treatments
Treatments
WW + 10 g KClO3
WW + 0 g KClO3
WD + 10 g KClO3
WD + 0 g KClO3
F-test

1
0.03
0.05
0.02
0.03
ns

4
0.03b
0.07a
0.02b
0.03b
*

Time after application (days)
7
10
13
17
0.03b 0.03b 0.03b 0.04bc
0.07a 0.07a 0.07a 0.07ac
0.02b 0.02b 0.03b 0.03cc
0.04b 0.04b 0.04b 0.06ab
*
*
*
*

21
0.05
0.06
0.05
0.06
ns

28
0.02b
0.04a
0.02b
0.02b
*

35
0.05
0.06
0.05
0.05
ns

Means within the column followed by the same letter were not significantly difference at p=0.05 by LSD.

ผลของการเปลี่ยนแปลงความชื้นในวัสดุปลูก
พบวา การใหน้ําปกติมีคาความชื้นในวัสดุปลูกสูงกวา
การขาดน้ํา สวนการใหสาร KClO3 อัตรา 10 และ 0 กรัม

มีคาความชื้นในวัสดุไมแตกตางกัน ไมพบปฏิสัมพันธ
ระหว างปริ มาณการใหน้ําและการใหสาร KClO3 ต อ
ความชื้นในวัสดุปลูก (Table 8)
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Table 8 Effects of KClO3 and water regime on the volumetric water content after commencement
treatments
Factors
1
Water regimes (A)
Well watered 10.76a
Water deficit 16.81b
KClO3 rates (B)
10 g
8.70
10 g
8.88
*
A
ns
B
ns
AxB

4

Volumetric water content (%)
7
10
13
17
21

28

35

9.80a
5.83b

10.41a
15.46b

10.30a
15.09b

10.53a
14.96b

10.28a
14.39b

10.08a
14.11b

10.00a
14.70b

9.93a
4.44b

7.81
7.81
*
ns
ns

7.69
8.19
*
ns
ns

7.20
8.19
*
ns
ns

7.36
8.13
*
ns
ns

6.75
7.91
*
ns
ns

6.38
7.81
*
ns
ns

6.73
7.98
*
ns
ns

6.53
7.84
*
ns
ns

Means within the column followed by the same letter were not significantly difference at p=0.05 by LSD.

วิจารณผลการทดลอง
ตนลําไยที่ใหสาร KClO3 สามารถออกดอกได
ในขณะที่ ต น ที่ ไ ม ไ ด รั บ สาร KClO3 มี ก ารแตกช อ ใบ
โดยไมมีชอดอก และตนลําไยที่ไดรับปริมาณน้ําลดลง
หรือขาดน้ําทําใหการแตกชอชาลง โดยตนลําไยที่ลด
ปริมาณการใหน้ําหรือขาดน้ําทําใหการแตกชอดอกใช
ระยะเวลานานขึ้ น แสดงว า การขาดน้ํ า เพี ย งอย า ง
เดียวไมสามารถกระตุนการสรางตาดอกของตนลําไย
ได การขาดน้ําในไมผลมีผลหลายประการ เชน ลดการ
เจริญเติบโตทางลําตน การขยายขนาดของใบและการ
เจริญเติบโตของผล (Flore and Lakso, 1989) ในขณะ
ที่ ก ารขาดน้ํ า ในอะโวกาโดมี ผ ลต อ การลดอั ต ราการ
เจริญเติบโตของชอ แตทําใหมีการออกดอกไดเร็วขึ้น
(Metheneg et al., 1994) โดยเฉพาะในพืชวงศสมการขาดน้ํา
สามารถกระตุนการออกดอกได (Southwick and Davenport,
1986; Chaikiattiyos et al.,1994) แตจากการศึกษาใน
ครั้งนี้การขาดน้ําไมสามารถกระตุนตนลําไยใหออกดอกได
เนื่องจากอาจจะมีกลไกในการชักนําการสรางตาดอกที่
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แตกต างกั น การขาดน้ํามี ผลทํ าใหก ารแตกชอ ชาลง
เนื่องจากมีผลตอปริมาณน้ําในตนและใบ ซึ่งตนลิ้นจี่ที่
ขาดน้ําจะทําใหการเจริญเติบโตทางลําตนลดลง และ
สงผลทําใหความยาวชอดอกและจํานวนผลตอชอลดลง
(Menzel, 2005) โดยการออกดอกในธรรมชาติของลําไย
ตองการอุณหภูมิต่ําประมาณ 15-20 องศาเซสเซียส
ประมาณ 3-4 สัปดาห ในการชักนําการสรางตาดอก
(พาวิน และคณะ, 2547; ชิติ และคณะ, 2550; Menzel,
2005) ผลของการใหสาร KClO3 และการขาดน้ํามีผล
ทํา ให ก ารแลกเปลี่ ยนก า ซคาร บอนไดออกไซด การ
คายน้ําและการนํ ากาซผานของปากใบของตนลําไย
ลดลง อาจเปนผลเนื่องจากสารคลอเรต (ClO3-) ทําลาย
สวนรากและคลอโรฟลล ในตนพืชทําใหการสังเคราะห
แสงของพืชลดลง (Audus, 1976) สอดคลองกับตนลําไย
ที่มีการใหสาร KClO3 มีผลทําใหการสังเคราะหแ สง
ของตนลําไยลดลง (ชิติ และคณะ, 2550) สวนการขาดน้ํา
สงผลใหความชื้นในวัสดุปลูกลดลง ทําใหปริมาณน้ําของ
เนื้อเยื่อในใบพืชลดลง ซึ่งจะสงผลกระตุนการปดของ
ปากใบ ทําใหอัตราการแลกเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซด
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ลดลง (Dubey, 1997; Menzel, 2005) และความเครียดที่
เกิ ด จากการขาดน้ํ า มี ผ ลทํ า ให ป ากใบป ด ทํ า ให ก าร
แลกเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซดและการคายน้ํา
ของพืชลดลง (Taiz and Zeige, 2006) ซึ่งในการทดลอง
การลดการใหน้ําหรือการขาดน้ําและการใหสาร KClO3
มีผลลดการคายน้ํา การแลกเปลี่ยนกาซ และการนํา
กาซคารบอนไดออกไซด โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดน้ํา
รวมกับการใหสาร KClO3 มีผลทําใหการสังเคราะหแสง
ลดลงต่ําที่สุด แตตนลําไยสามารถออกดอกได แสดงวา
การออกดอกของลําไยไมจําเปนตองมีการสะสมปริมาณ
คารโบไฮเดรตในใบและยอดสูง แตมีปจจัยอื่นควบคุม
อยู เชน การเปลี่ยนแปลงปริมาณฮอรโมนในตนลําไย
โดยตนลําไยที่ไดรับสารโพแทสเซียมคลอเรตหรือสภาพ
อุณหภูมิต่ํา พบวา ในชวงที่มีการชักนําการสรางตาดอก
มีปริม าณของไซโตไคนิน ในใบและในยอดมีป ริมาณ
เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณออกซินและจิบเบอเรลลินต่ํา
(Bangerth, 2005; Sringarm, 2008)
สรุปผลการทดลอง
การลดปริมาณการใหน้ํา (การขาดน้ํา) ทําให
ตนลําไยใชระยะเวลาในการแตกชอนานขึ้น และการให
สาร KClO3 อัตรา 10 กรัม ในสารละลายธาตุอาหาร
พืชมีผลกระตุนการออกดอกนอกฤดูของตนลําไย สวน
กรรมวิธีการใหสาร KClO3 อัตรา 0 กรัม ทําใหตนลําไย
ไมมีการแทงชอดอก การขาดน้ําและการใหสาร KClO3
ทํา ให ก ารแลกเปลี่ ยนก า ซคาร บอนไดออกไซด การ
คายน้ําและการนํากาซผานของปากใบ และความชื้น
ในวัสดุปลูกลดลง
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การสรางพันธุขาวโพดไรลูกผสมเดี่ยวโดยอาศัยความตางทางลายพิมพดีเอ็นเอ
และการผสมขามพันธุแ บบพบกันหมด
Development of Single Cross Hybrid Field Corn using DNA Fingerprinting
Diversity and Diallel Cross
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Abstract
Single cross hybrid field corn was developed based on DNA fingerprinting diversity and diallel
cross. Seventeen corn lines were selected from a total of 198 corn lines. Then they were classified into 4
groups with similarity coefficient at 0.26 by cluster analysis (UPGMA) using 30 SSR primers. the
representatives from individual each groups were chosen as 5 parent lines: Ki45-4-1, BIG919 S4-1-4-2-1,
NK49 S4-1-1-1-1, CP989 S4-2-2-1-1 and PIO30Y87 S4-2-3-1-1. Results showed that 30 SSR primers
were able to identify 104 alleles (average of 3.47 alleles per primer) and polymorphic information content
(PIC) values ranging from 0.2 to 0.8 (average of 0.6). Twenty single cross hybrid field corn were
developed by diallel cross method I, model I. It was found that the general combining ability (GCA) for
grain weight per rai was high in CP989 S4-2-2-1-1 (76.2) and Ki45-4-1 (73.6). By independent culling
selection method, the best 2 of 4 single cross hybrids field corn were selected: (Ki45-4-1 x PIO30Y87 S42-3-1-1)F1, (Ki45-4-1 x NK49 S 4-1-1-1-1)F1 which showed a highly significant leaf blight resistance (1-5
score) of 1.0 and 2.5 and grain weight per rai of 1,568 and 1,530 kg which were higher than CP 888
(1,139 kg) by 37.7 and 34.3%. While the genetic distance (GD) were 0.809 and 0.812, grain weight per
rai heterosis of 267.2 and 265.5% and specific combining ability (SCA) of 390.1 and 460.6. A positive
correlation was found between genetic distance (GD) and grain weight per rai heterosis (r=0.492*) and
grain weight per rai (r=0.594**). In conclusion, SSR-based GD was useful to assist the effectively
selection the parent lines to produce single cross hybrid field corn for high grain weight trait.
Keywords: single cross, field corn, diallel cross, DNA fingerprinting, SSR (simple sequence repeats)
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บทคัดยอ
การสรางพันธุขาวโพดไรลูกผสมเดี่ยวโดยใช
ความแตกตางทางลายพิมพดีเอ็นเอ (ลําดับเบสซ้ําสั้นๆ)
กั บ การผสมข า มพั น ธุ แ บบพบกั น หมด เริ่ ม จากการ
คัดเลือกขาวโพด 17 สายพันธุ จากทั้งหมด 198 สายพันธุ
สามารถแบงกลุมตามความหางทางพันธุกรรมในระดับ
ดีเอ็นเอของขาวโพดทั้ง 17 สายพันธุ ได 4 กลุม พิจารณา
จากคา similarity coefficient ที่ 0.26 โดยวิธี cluster
analysis (UPGMA) กับการใช 30 ไพรเมอร แลวทํา
การเลือกตัวแทนของแตละกลุมเพื่อใชเปนสายพันธุ
พอแม 5 สายพันธุ ไดแก Ki45-4-1, BIG919 S4-1-4-2-1,
NK49 S4-1-1-1-1, CP989 S4-2-2-1-1 และ PIO30Y87
S4-2-3-1-1 พบวา การใช 30 ไพรเมอร ดังกลาว ใน
ปฏิกิริยา PCR ปรากฏ 104 อัลลีล (เฉลี่ย 3.8 อัลลีลตอ
ไพรเมอร) และมีคา PIC อยูในชวง 0.215 ถึง 0.817
(เฉลี่ย 0.560) จาก 5 สายพันธุ สรางพันธุขาวโพดลูกผสม
เดี่ยว 20 พันธุ โดยแผนการผสมแบบ diallel cross
method I, model I พบวา คาสมรรถนะการผสมทั่วไป
(GCA) ของลักษณะน้ําหนักเมล็ดตอไรสูงสุดใน CP989
S4-2-2-1-1 (76.2) และ Ki45-4-1 (73.6) ขาวโพดลูกผสม
เดี่ยวดีเดน ที่คัดเลือกโดยวิธี การคั ดเลือกอยางอิสระ
(Independent culling selection) 2 จาก 4 พันธุ คือ
(Ki45-4-1 x PIO30Y87 S4-2-3-1-1)F1 และ (Ki45-4-1
x NK49 S4-1-1-1-1)F1 มีคะแนนความเปนโรคใบไหม
แผลใหญเทากับ 1.0 และ 2.5 คะแนน หรือตานทานดี
มีน้ําหนักเมล็ดตอไร 1,568 และ 1,530 กิโลกรัม โดย
สูงกวาพันธุมาตรฐาน CP 888 (1,139 กิโลกรัม) คิดเปน
37.7 และ 34.3% มีคาความหางทางพันธุกรรม (GD)
เท ากั บ 0.809 และ 0.812 มี ค วามดี เ ด น เหนื อ พ อ แม
ในลักษณะน้ําหนักเมล็ดตอไร เทากับ 267.2 และ 265.5%
และมีคาสมรรถนะการผสมเฉพาะ (SCA) เทากับ 390.1
และ 460.6 พบสหสัมพันธทางบวกระหวาง GD กับคา
ความดีเดนเหนือพอแมของลักษณะน้ําหนักเมล็ดตอไร
(r=0.492*) และลักษณะน้ําหนักเมล็ดตอไร (r=0.594**)
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สรุปไดวา คาความหางทางพันธุกรรมในระดับลายพิมพ
ดีเอ็นเอ (ลําดับเบสซ้ําสั้นๆ) สามารถเปนเครื่องมือที่ชวย
เพิ่มประสิทธิภาพการคัดเลือกสายพันธุพอแม สําหรับ
สรางขาวโพดไรลูกผสมเดี่ยวที่ใหน้ําหนักเมล็ดตอไรสูง
คําสําคัญ: ลูกผสมเดี่ยว ขาวโพดไร การผสมขาม
พันธุแบบพบกันหมด ลายพิมพดีเอ็นเอ
ลําดับเบสซ้ําสั้นๆ

คํานํา
ปจจุบันขาวโพดเลี้ยงสัตว (Zea mays L.)
เปนธัญพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมากชนิดหนึ่ง โดย
ประเทศไทยผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวได 4,249,354 ตัน
ซึ่งภาคเหนือผลิตไดมากที่สุด โดยผลิตได 2,777,243
ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) ในปจจุบัน
วิทยาการทางดานพันธุศาสตรระดับโมเลกุลมีความ
ก า วหน า อย า งมาก เช น การบ ง บอกความห า งทาง
พันธุกรรมของพืชในระดับดีเอ็นเอ เพื่อจัดจําแนกกลุม
ตามความหางทางพันธุกรรมของพืช โดยลําดับดีเอ็นเอ
ที่ใชเปนเครื่องหมายเรียกวา DNA marker เชน SSR
marker คือ การใชดีเอ็นเอเปนเครื่องหมายในการตรวจสอบ
และใช ป ระโยชน จ ากการเกิ ด ความแตกต างหรื อ
polymorphism ของลําดับ ดีเ อ็น เอ เพื่อ ที่จ ะบอกถึง
ความหางทางพันธุกรรมของพืช (หนวยปฏิบัติการชีว
โมเลกุลพืช, 2544)
แผนการผสมขามพันธุขาวโพดโดยวิธี diallel
cross เปนการผสมขามแบบพบกันหมด โดยเปนแผน
การผสมที่ใชในการพิจารณาสรางพันธุลูกผสม สามารถ
ประเมินไดทั้งคาสมรรถนะการผสมทั่ว ไป (general
combining ability: GCA) และสมรรถนะการผสมเฉพาะ
(specific combining ability: SCA) ของคูผสม เพื่อใช
ในการตัดสินใจคัดเลือกพันธุลูกผสมเดี่ยวที่ดี (ประวิตร,
2548) ขอเดนของแผนการผสมขามพันธุโดยวิธี diallel
cross (พีระศักดิ์, 2525 อางโดย ประวิตร, 2548) คือ 1)
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ใชขอมูลจากลูกผสมที่ผสมไดทั้งหมด 2) สามารถแยก
อิ ท ธิ พ ลของการผสมสลั บ กั บ อิ ท ธิ พ ลของแม อ อกได
เปนอิทธิพลหลักในกรณีที่รวมการผสมสลับพอแม และ
3) สามารถวัดความดีเดนเหนือพอแมหรือ heterosis
ไดใน method I และ II โดยความดีเดนของลูกผสมเกิด
จากการที่มีการผสมขามระหวางพอและแมที่มีความ
ห า งทางพั น ธุ ก รรม และได ลู ก ผสมชั่ ว แรก (F1) ที่ มี
ลักษณะที่ดีเดนกวาพอและแมในหลายๆ ลักษณะ เชน
ความแข็งแรง ความสามารถในการใหผลผลิต ซึ่งก็คือ
การที่คาเฉลี่ยของลักษณะในลูกผสมมีคาสูงกวาพอแม
เรียกวา “heterosis หรือ hybrid vigor” กฤษฎา (2546)
อธิ บ ายว า ค า ความเหนื อ ระดั บ ของลู ก ผสมมาจาก
ปฏิกิริยายีนขม โดยความเหนือระดับของลูกผสมจะ
ขึ้ น อยู กั บ จํ า นวนของยี น ข ม ส ว นยี น แฝงเป น ยี น ที่ มี
ประสิทธิภาพต่ํา โดยจะถูกบดบังดวยยีนขม ซึ่งยีนขม
แตละตัวจากยีนแตละชุดก็จะมีระดับของการขมที่ไม
เทากัน
วัตถุประสงค
1) ศึกษาและคัดเลือกสายพันธุพอแมจากคา
ความหางทางพันธุกรรมในระดับลายพิมพดีเอ็นเอของ
ข า วโพดจากการใช เ ครื่ อ งหมายลํ า ดั บ ดี เ อ็ น เอสั้ น ๆ
(SSR marker)
2) เพื่อสรางขาวโพดลูกผสมเดี่ยว โดยวิธีการ
ผสมข า มแบบพบกั น หมด และคั ด เลื อ กพั น ธุ ที่ ใ ห
คุณภาพและผลผลิตสูงเทียบเทาพันธุมาตรฐาน
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความหาง
ทางพัน ธุก รรมระดับ ลายพิม พดีเ อ็น เอกับ คา ความ
ดี เ ด น เหนื อ พ อ แม ในองค ป ระกอบผลผลิ ต และค า
สมรรถนะการผสมขามสายพันธุของขาวโพด

อุปกรณและวิธีการ
การดําเนินการสกัดสายพันธุพอแม ฤดูแลง ป
2552 ปลูกขาวโพดที่ผานการผสมตัวเอง 1-4 ชั่ว (S1-S4)
จํานวน 198 สายพันธุ เพื่อทําการผสมตัวเองชั่วที่ 2-5
(S2–S5) ทําการปลูกแบบฝกตอแถว (ear to row) แลว
คั ด เลื อ กสายพั น ธุ ที่ ดี โ ดยพิ จ ารณาจากลั ก ษณะทาง
การเกษตรที่ดี และมีขอมูลที่มาของแตละสายพันธุที่
หลากหลาย
การวิเคราะหความตางทางพันธุกรรม ฤดูฝน
ป 2552 วิเคราะหหาความแตกตางทางพันธุกรรมของ
สายพันธุขาวโพดผสมตัวเองชั่วที่ 2-5 (S2-S5) จากการ
คัดเลือกในการทดลองที่ 1 โดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ
(DNA marker) แบบลําดับเบสซ้ําสั้นๆ หรือ simple
sequence repeats (SSR) โดยใชทั้งหมด 30 คูไพรเมอร
ลําดับเบสสั้นๆ ใชตัวอยางดีเอ็นเอจากตนกลาขาวโพด
ในระยะใบจริงกางเต็มที่ 2 ใบ จํานวน 25 ตนตอ 1 ตัวอยาง
ทําใหแหงดวยเครื่อง freeze dry ทําการบด แลวสกัด
ดีเอ็นเอตามวิธีการของ Saghai-Maroof et al. (1984)
กําหนดการปรากฏของแถบดีเอ็นเอในแตละ
แนวนอนของการปราฏแถบดีเอ็นเอ (allele) โดยให 0
= ไมปรากฏ และ 1 = ปรากฏ (score band:binary 0,1)
แลววิเคราะหตัวแปรเพื่อจัดกลุมสายพันธุขาวโพด โดย
เทคนิค agglomeration hierarchical cluster analysis
ใชวิธีการจัดกลุมแบบ between–group linkage (UPGMA)
และวัดคาความคลาย (genetic similality: GS) ตามวิธี
Jaccard (1912) และคาความหางทางพันธุกรรม (genetic
distance: GD) วิเคราะหโดย SSR-based GD = 1–GS
คา PIC (polymorphic information content) ของ 30
ไพรเมอรลําดับเบสสั้นๆ วิเคราะหตาม PIC = 1–Σfi2
เมื่อ fi คือ ความถี่ของจํานวนอัลลีล (แนวนอนของการ
ปรากฏแถบดีเอ็นเอ) ที่ i
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การผสมขามสายพันธุและการประเมินลูกผสม
ฤดูแลง ป 2553 สรางพันธุขาวโพดลูกผสมเดี่ยวโดย
วิธีการผสมขามสายพันธุแบบ diallel cross method I,
model I โดยใชสายพันธุที่มาจากตัวแทนจากแตละกลุม
(cluster) กลุมละ 1 สายพันธุ ที่มีความแตกตางทาง
พันธุกรรมในการทดลองที่ 2 ที่ 5 สายพันธุ จะไดลูกผสม
ทั้งหมด 20 คูผสม (รวมการผสมสลับการเปนพอ/แม)
และ 5 สายพันธุผสมตัวเอง (พันธุพอแม) ปลูกในการ
ทดลองที่ 4 ฤดูฝน ป 2554 เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตและ
คุณภาพลักษณะฝกของขาวโพดพันธุลูกผสมเดี่ยว ใน
แผนการทดลองแบบ 6x6 simple lattice 2 ซ้ํา ประกอบดวย
พันธุลูกผสมเดี่ยว 20 พันธุ สายพันธุพอแม 5 สายพันธุ
(จากการทดลองที่ 3) และพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน
11 พันธุ รวมทั้งหมด 36 พันธุ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย
วิธี Duncan's multiple range test (DMRT) ปลูกใน
แปลงยาว 5 เมตร กวาง 1 เมตร ใชระยะปลูก 75 x 25
เซนติเมตร ปลูกได 40 ตน เก็บเกี่ยวเมื่อฝกขาวโพดเริ่ม
แหง (เปลี่ยนเปนสีฟางขาว) หรือประมาณ 110 วัน หลัง
ปลูก บันทึกขอมูลลักษณะทางการเกษตร ประกอบดวย
วันที่งอก คะแนนความแข็งแรงของตนกลา (1 = ดี – 5 =
ไมดี) คะแนนความสม่ําเสมอของฝก (1 = ดี – 5 = ไมดี )
คะแนนความเปนโรคใบไหมแผลใหญ (1 = ตานทาน – 5
= ไมตานทาน) อายุถึงวันออกดอกตัวผู อายุถึงวันออกไหม
ผลผลิตตอตน (กรัม) ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) ความยาว
ฝก (เซนติเมตร) ความยาวฝกถึงเมล็ด (เซนติเมตร)
ความกว างฝ ก (เซนติ เมตร) จํ านวนแถวเมล็ ดต อฝ ก
จํานวนเมล็ดตอแถว น้ําหนักเมล็ดตอตน (กรัม) น้ําหนัก
เมล็ดตอไร (กิโลกรัม) ความสูงตน (เซนติเมตร) ความสูง
ฝก (เซนติเมตร) และเปอรเซ็นตการกะเทาะเมล็ด
วิเคราะหคาสมรรถนะการผสม (GCA, SCA)
และประเมินคาความดีเดนเหนือพอแมวิเคราะหโดย
Mid-parent heterosis = ((F1 – MP)/MP)x100
เมื่อ F1 คือ คาเฉลี่ยของลูกผสม, MP คือ (P1+P2)/2
โดย P1 และ P2 คือ คาเฉลี่ยของพอแม
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วิเคราะหสหสัมพันธ (pearson correlation: r)
ระหวางคาเฉลี่ย คาสมรรถนะการผสม และคาความดีเดน
เหนือพอแมของลักษณะทางการเกษตรกับคาความหาง
ทางพันธุกรรมจากการวิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ

ผลการทดลองและวิจารณ
การวิเคราะหการจัดกลุม (cluster analysis)
ในการทดลองที่ 1 จากสายพั น ธุ ข า วโพด
ทั้งหมด 198 สายพันธุ สามารถคัดเลือกสายพันธุที่มี
ลั ก ษณะทางการเกษตรที่ ดี ไ ด 17 สายพั น ธุ นํ า มา
วิเคราะหการจัดกลุม (cluster analysis) ในการทดลอง
ที่ 2 พบวา การตรวจสอบดวย 30 ไพรเมอรลําดับเบส
สั้นๆ ที่ใชในปฏิกิริยา PCR มีจํานวนอัลลีลทั้งหมด 104
อัลลีล เฉลี่ย 3.47 อัลลีลตอไพรเมอร จากรายงานของ
Cheng-lai et al. (2010) ระบุวา จํานวนอัลลีลมีความ
สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับเสถียรภาพของ
ผลการวิเคราะห cluster analysis โดยไดแสดงสมการ
รี เ กรสชั น ในการคํา นวณหาจํา นวน SSR alleles ที่
เหมาะสม (Y) กับจํานวนขาวโพดสายพันธุแทที่ใช (X)
คือ Y = 600.8 x e(-15.9/x) (r = 0.9895) จากการศึกษา
ในขาวโพดสายพันธุแท 97 พันธุ โดยใช 112 ไพรเมอร
ลําดับเบสสั้นๆ และยังแนะนําวาจํานวนอัลลีลที่เหมาะสม
กับขาวโพดสายพันธุแท 17 สายพันธุ อยางนอยที่สุดควร
มี 208 อัลลีล อยางไรก็ตาม สามารถตรวจสอบความ
หลากหลายของ 30 ไพรเมอรลําดับเบสสั้นๆ ที่ใชได
โดยการวัดคา PIC ซึ่งจะบงบอกถึงคุณสมบัติของ 30
ไพรเมอร ลํ า ดั บ เบสสั้ น ๆ นั้ น ว า มี ป ระโยชน ใ นการ
นําไปใชไดดีเพียงใด โดยพบวาคา PIC อยูในชวง 0.215
(ไพรเมอร bnlg 2289) ถึง 0.817 (ไพรเมอร umc1641)
ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.560 (Table 1) ซึ่งสามารถอธิบาย
ไดวา 30 ไพรเมอรลําดับเบสสั้นๆ เกิด polymorphic
และ monomorphic คิดเปน 56 และ 44% (Phavaphutanon
et al., 2008)
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Table 1 Allele numbers and PIC values for SSR loci in 17 corn lines
Primer
umc 1641
bnlg 1666
bnlg 1338
bnlg 1112
bnlg 1331
umc 2246
bnlg 1031
umc 1080
umc 1883
umc 1506
phi 024
umc 1152
umc 2059
umc1078
umc 2332
umc 1014
bnlg 1450
umc 1759
umc 1634
umc 1505
bnlg 1863
bnlg 1079
umc 1354
umc 1256
umc 2258
phi 080
umc 2241
bnlg1452
nc 005
bnlg 2289
Total
Average
C.V. (%)

No. Alleles
7
6
6
4
6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
5
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
104
3.47
38.43

PIC
0.817
0.782
0.740
0.727
0.723
0.678
0.678
0.678
0.661
0.651
0.637
0.623
0.606
0.602
0.602
0.581
0.536
0.512
0.498
0.498
0.471
0.453
0.443
0.433
0.415
0.415
0.384
0.381
0.304
0.215
16.74
0.56
26.36
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จาก แผนภูมิ UPG
GMA dendrogra
ram เมื่อพิจารณ
ณา
จากคา similaarity coefficiennt ที่ 0.26 สามาารถแบงสายพันธุ
น
ขาวโพดไดทัท้ังหมด 4 กลุม (Figure 1) จากนั
จ ้น คัดเลือก
อ
ตัวแทนจากแแตละกลุมเพื่อใช
อ สรางเปนสายพันธุพอแม
แ
5 สายพันธุ คือ KI45-4-1,, CP989 S42-2-1-1,
2
NK449
S4-1-1-1-1, PIO30Y87 S4-2-3-1-1 แลละ BIG919 S41-4-2-1 โดยยพบวา คูที่มีคาความหาง ทางพันธุกรรรม
(GD) สูงที่สุสุด คือ CP9899 S4-2-2-1-1 คูกับ PIO30YY87
S4-2-3-1-1 และ
แ PIO30Y887 S4-2-3-1-11 คูกับ BIG9119
S4-1-4-2-1 เท
เ ากับ 0.860 อยางไรก็ตามมการเลือกใชคคา

similaarity coefficientt ก็ใหผลการจััดกลุมที่แตกตางกันดวย
โดย Balestre
B
et al.
a (2008) ไดอธิบายโดยยกกตัวอยาง
งานททดลองของ Guuimaraes et aal. (2007) ใช Jaccard’s
J
coefficcient และ Amoorim et al. (20006) ใช Roger’’s modifed
distannce coefficient โดยทั้งสองงใชไพรเมอรลํลาดับเบส
สั้นๆ และมีวัตถุประสงค
ร
เพื่อกาารจัดกลุมแบบบเดียวกัน
ก็ยังใหผลการจัดกลุมที่แตกตางงกัน สุดทายก็ก็ขึ้นอยูกับ
ผูทําการทดลองว
ก
าจะเลือกใชคา coefficients ใดในงาน
ทดลออง แตตองสอดดคลองกับขอสมมุติฐานเบืองต
้อ นของ
คา cooefficient แตละชนิ
ล ดนั้นๆ

F
Figure
1 UPPGMA dendroogram of 17 corn lines based on diffeerences in 300 SSR loci
ค า เฉลี่ ย สมมรรถนะการรผสมและคค า ความดี เ ด น
เหนื อ พ อ แม
แ ข องลั ก ษณะทางกา
ษ
รเกษตรแลละ
ผลผลิตเมล็ล็ดตอไร
จากกสายพั น ธุ พ อแม 5 สายยพั น ธุ ปลู ก ใน
ใ
แผนการผสมมขามพันธุแบบ diallel crooss method I,
model I ในการทดลองที่ 3 ไดลูกผสมเดี่ยว 20 พันธุ
น
และ 5 สายพพันธุผสมตัวเอง (พอแม) วิเคราะหควาาม
แปรปรวนแลละเปรียบเทียบคาเฉลี่ย พบบความแตกตาง
า
ทางสถิติทุกลัลกษณะ ยกเววนลักษณะคววามแข็งแรงขออง
ตนกลา โดยเฉพาะอยางยิยิ่งผลผลิตน้ําหนั
ห กเมล็ดตอไร
ไ
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พบวา (Ki45-4-1 x PIO30Y877 S4-2-3-1-1) F1 และ
(Ki45--4-1 x NK49 S4-1-1-1-1)F1 ใใหคาเฉลี่ยสูงสุสด เทากับ
1,5688 และ 1,530 กิโลกรัม แตทั้ง 2 พันธุ ไมแตกต
ต างกัน
ทางสสถิติจาก BIG 919
9 (1,386 กิโโลกรัม) (Tablee 2) และมี
น้ําหนนักเมล็ดตอไรรสูงกวาพันธุเปรียบเทียบ CP 888
(1,1339 กิโลกรัม) คิดเปน 37.66 และ 34.33%
%
ด า นค า สมรรถนะกา
ส
ารผสมทั่ ว ไปป (GCA)
พบวา CP989 S4-2-2-1-1
และะ Ki45-4-1 แสสดงคาสูง
ในหลลายลักษณะ รวมทั
ร ้งน้ําหนักกเมล็ดตอไร ซึซ่งเทากับ
76.166 และ 73.61 (Table 2) เชนเดียวกับคาสมรรถนะ
ส
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การผสมเฉพาะ (SCA) ที่ (Ki45-4-1 x NK49 S4-1-1-1-1)F1
และ (Ki45-4-1 x PIO30Y87 S4-2-3-1-1)F1 แสดงคาที่สูง
คือ 460.615 และ 390.065 (Table 2)
คาความดีเดนเหนือพอแมของลักษณะน้ําหนัก
เมล็ดตอไร พบวา (Ki45-4-1 x PIO30Y87 S4-2-3-1-1)F1
และ (Ki45-4-1 x NK49 S4-1-1-1-1)F1 แสดงคาสูงสุด
เทากับ 267.16 และ 265.48 (Table 2)
ขาวโพดลูกผสมเดี่ยวที่ดีเดนจากงานทดลอง
คือ (Ki45-4-1 x NK49 S4-1-1-1-1)F1 และ (Ki45-4-1
x PIO30Y87 S4-2-3-1-1)F1 พบคาเฉลี่ยน้ําหนักเมล็ด
ตอไรสูง และ SCA เปนบวก โดยสูงสุดเปน 2 อันดับแรก
สอดคล อ งกั บ ผลการวิ เ คราะห ค า ความดี เ ด น เหนื อ

พอแม และคาความหางทางพันธุกรรมที่ตางก็ใหคา
ที่ สู ง เช น เดี ย วกั น ซึ่ ง เป น ไปตามหลั ก การที่ ก ฤษฎา
(2546) นําเสนอ คือ ลูกผสมที่มีผลผลิตที่ดีและมีคา
ความดีเดนเหนือพอแมสูง ยอมตองมาจากพอแมที่ดี
และมีความแตกตางกันทางพันธุกรรมสูง
และยังพบวา คาความแปรปรวนของ SCA ใน
หลายลักษณะที่ศึกษามีคาสูงกวา GCA เชนเดียวกับ
ผลการทดลองของ Kanagarasu et al. (2010) ที่พบวา
คาความแปรปรวนของ SCA สูงกวาคาความแปรปรวน
ของ GCA ในลักษณะเดียวกัน จึงสรุปวา คาความแปรปรวน
ที่เนื่องมาจาก SCA ที่สูงกวา GCA มาจากการทํางาน
ของยีนแบบ non-additive ในลักษณะดังกลาว

Table 2 Mean, combining ability and heterosis of some agronomic characters and genetic distance for 4
single cross hybrids, 5 parent lines and 4 standard hybrid varieties at Maejo University in 2011
dry season
Entry
No.
1
7
13
19
25
3
4
9
11
26
27
28
35

Pedigree
Ki45-4-1 (parent line)
CP989 S4-2-2-1-1 (parent line)
NK49 S4-1-1-1-1 (parent line)
PIO30Y87 S4-2-3-1-1 (parent line)
BIG919 S4-1-4-2-1 (parent line)
Ki45-4-1 x NK49 S4-1-1-1-1 (hybrid)
Ki45-4-1 x PIO30Y87 S4-2-3-1-1 (hybrid)
CP989 S4-2-2-1-1 x PIO30Y87 S4-2-3-1-1 (hybrid)
NK 49 S4-1-1-1-1 x Ki45-4-1 (hybrid)
CP 888 (standard variety)
BIG 919 (standard variety)
PIO B80 (standard variety)
CP 888New (standard variety)
Mean
C.V. (%)
F-test

Leaf blight
(1-5)a
1.5C-D
2.0B-D
3.0A-C
1.5C-D
2.5A-D
2.5D-P
1.0A-D
2.5A-D
2.0B-D
2.5A-D
1.0D-P
2.5A-D
2.5A-D
2.33
20.49
**

GW/R
(kg)a
1,450.50N-P
1,782.00J-M
1,386.75P-P
1,403.75O-P
1,586.50M-P
1,530.00A-P
1,568.25A-P
1,160.25C-E
1,122.00C-G
1,139.00C-F
1,385.50A-B
1,317.50B-C
1,211.25B-D
887.31
6.67
**

GCAb SCAc
GW/R
-73.610**b
-76.160**b
-86.615b**
-1.190b*
-61.965b**
460.615**c
390.065**c
133.790**c
135.440c**

%GW/R H

GD

265.48
267.16
295.70
168.02

0.812
0.809
0.860
0.812

*,**significant at the 0.05 and 0.01 level, respectively, a = Means with the common letter (A–P) are not significantly different.
GW/R (kg) = grain weight per rai (kg), GCAb = general combining ability, SCAc = specific combining ability
%GW/R H = %grain weight per rai heterosis, GD = genetic distance
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การคัดเลือกอยางอิสระ (Independent culling selection)
กําหนดลักษณะในการคัดเลือกโดยพิจารณา
จากคาเฉลี่ยและสหสัมพันธในลักษณะที่ทําการศึกษา
สามารถกําหนดลักษณะได 2 ลักษณะ คือ 1) คะแนน
ความเป น โรคใบไหม แ ผลใหญ (1-5 คะแนน) เป น
ลั ก ษณะที่ ไ ม มี ส หสั ม พั น ธ กั บ องค ป ระกอบผลผลิ ต
รวมทั้ ง ยั ง เป น ลั ก ษณะที่ ส ามารถสั ง เกตด ว ยสายตา
ไดอยางชัดเจน 2) น้ําหนักเมล็ดตอไรเปนลักษณะที่มี
สหสัมพันธทางบวกกับทุกลักษณะที่เปนองคประกอบ
ผลผลิต และน้ําหนักเมล็ดตอไรเปนลักษณะที่สําคัญที่
มีผลทางเศรษฐกิจ กําหนดความเขมขนของการคัดเลือก
(selection intensity) เปน 21% สามารถคัดเลือกได 4 พันธุ
จากทั้งหมด 20 พันธุ ประกอบดวย (Ki45-4-1 x PIO30Y87
S4-2-3-1-1)F1, (Ki45-4-1 x NK49 S4-1-1-1-1)F1, (CP989
S4-2-2-1-1 x PIO30Y87 S4-2-3-1-1)F1 และ (NK49 S41-1-1-1 x Ki45-4-1)F1 ตามลําดับ ซึ่งขาวโพดลูกผสมเดี่ยว
ทั้ง 4 พันธุ มีลักษณะคะแนนความเปนโรคใบไหมแผล
ใหญต่ํา หมายความวา พบการระบาดของโรคใบไหม
แผลใหญในขาวโพดลูกผสมเดี่ยวที่นอย และขาวโพด
ลูกผสมเดี่ยวดีเดนทั้ง 4 พันธุ มีน้ําหนักเมล็ดตอไรที่คิด
เปนมูลคาผลตอบแทนของเกษตรกรสูง (Table 2)
ขณะเดีย วกั นก็ พ บว า ข า วโพดพัน ธุ (NK49
S4-1-1-1-1 x Ki45-4-1)F1 มีน้ําหนักเมล็ดตอไรที่ต่ํากวา
ขาวโพดพันธุ (Ki45-4-1 x NK49 S4-1-1-1-1)F1 ซึ่งเปน
ผลมาจากอิทธิพลการสลับพอแม (reciprocal cross
effects) และอิทธิพลจากแม (maternal effects) โดยลูก
จะไดรับ พัน ธุก รรมที่ค วบคุม ลัก ษณะการแสดงออก
สวนใหญจากแม โดยดูไดจากขาวโพดสายพันธุ Ki45-4-1
มีน้ําหนักเมล็ดตอไรสูงกวาสายพันธุ NK49 S4-1-1-1-1
(450.5 และ 386.75 kg) และคา GCA ของ Ki45-4-1
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แสดงคาเปนบวก (73.61) หมายความวา เมื่อใชสายพันธุ
Ki45-4-1 เปนแม มีแนวโนมที่ลูกผสมขามชั่วแรก (F1)
จะมีน้ําหนักเมล็ดตอไรที่สูงกวาเมื่อใชสายพันธุ NK49
S4-1-1-1-1 เปนสายพันธุแม และยังสอดคลองกับผลการ
วิเคราะหคาความดีเดนเหนือพอแมและคาสมรรถนะ
การผสมเฉพาะที่ตางก็แสดงคาที่ต่ํากวา (Ki45-4-1 x
NK49 S4-1-1-1-1)F1 (Table 2)
สหสัมพันธระหวางคาเฉลี่ย คาสมรรถนะการผสม
และคา ความดีเ ดน เหนือ พอ แม ของลั ก ษณะทาง
การเกษตร กับคาความหางทางพันธุกรรม
ลั ก ษณะน้ํ าหนั ก เมล็ ด ต อ ไร เ ป น ลั ก ษณะที่ มี
สหสัมพันธทางบวกกับองคประกอบผลผลิตอื่นๆ ทุก
ลักษณะ จึงพิจารณาเลือกลักษณะน้ําหนักเมล็ดตอไร
เป น ลั ก ษณะขององค ป ระกอบผลผลิ ต ที่ ใ ช ศึ ก ษา
สหสัมพันธกับลักษณะทางพันธุกรรมหรือเครื่องหมาย
ลายพิมพดีเอ็นเอ พบวา คาความหางทางพันธุกรรมมี
สหสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01)
กับลักษณะน้ําหนักเมล็ดตอไร (r = 0.594) และคาความ
ดีเดนเหนือพอแม (r = 0.492) ที่นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
แตไมมีสหสัมพันธกับคาสมรรถนะการผสมเฉพาะของ
น้ําหนักเมล็ดตอไร (r = 0.339) (Table 3) สอดคลองกับ
งานทดลองของ Pongsai et al. (2009) ที่พบวา คาความ
หางทางพันธุกรรมมีสหสั มพันธเชิงบวกกับลักษณะที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ผลผลิ ต ของลู ก ผสมและค า ความดี เ ด น
เหนือพอแม จึงสรุปวา SSR-marker เปนเครื่องหมาย
ดี เ อ็ น เอที่ ช ว ยในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการคั ด เลื อ ก
สายพั น ธุ พ อ แม ใ นการสร า งลู ก ผสมที่ ใ ห ค า ลั ก ษณะ
ผลผลิตที่สูงได
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Table 3 Correlation of average heterosis, specific combining ability (SCA) of grain weight per rai,
mean some agronomic characters and genetic distance for 20 single cross hybrids

GW/R (kg)
%GW/R H
SCA GW/R
Genetic distance

GW/R (kg)

%GW/R H

0.885**
0.490**
0.594**

0.595**
0.492**

SCA
GW/R

Genetic
distance

0.339

*, ** Correlation is significant at the 0.05 and 0.01 level, respectively. GW/R (kg) = grain weight per rai (kg)
%GW/R H = %grain weight per rai heterosis, SCA GW/R (kg) = specific combining ability grain weight per rai (kg)

สรุปผลการทดลอง
1. คาความคลายคลึงทางพันธุกรรม (genetic
similarity: GS) และคาความหางทางพันธุกรรมระดับ
ดีเอ็นเอ (genetic distance: GD) สามารถใชเปนขอมูล
เบื้องตนในการคัดเลือกสายพันธุ เพื่อใชเปนสายพันธุ
พอแมในการสรางขาวโพดลูกผสมเดี่ยวที่ใหลักษณะ
น้ําหนักเมล็ดตอไรสูง
2. ไดขาวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ (Ki45-4-1 x
PIO30Y87 S4-2-3-1-1)F1, (Ki45-4-1 x NK49 S4-1-1-1-1)F1,
(CP989 S4-2-2-1-1 x PIO30Y87 S 4-2-3-1-1)F1 และ (NK49
S4-1-1-1-1 x Ki45-4-1)F1 ที่มีคะแนนความเปนโรคใบไหม
แผลใหญ (1-5 คะแนน) เทากับ 1.0, 2.5, 2.5 และ 2.0
คะแนน ตามลําดับ (P<0.01) และมีน้ําหนักเมล็ดตอไร
สูงสุดเทากับ 1,568, 1,530, 1,160 และ 1,122 กิโลกรัม
ตามลํ าดั บ (P<0.01) โดยมี น้ํ าหนั กเมล็ ดต อไร สู งกว า
ขาวโพดพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน CP888 (1,139
กิโลกรัม) เทากับ 37.66, 34.33, 1.84% และต่ํากวา 1.49%
ตามลําดับ แตขาวโพดพันธุ (CP989 S 4-2-2-1-1 x PIO30Y87
S4-2-3-1-1)F1 และ (NK49 S 4-1-1-1-1 x Ki45-4-1)F1
มีน้ําหนักเมล็ดตอ ไรไม แตกต างทางสถิติ กับขาวโพด
พันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน CP888 (1,139 กิโลกรัม)
3. พบสหสัมพันธทางบวกระหวางคาความหาง
ทางพันธุกรรม (genetic distance: GD) กับคาความ

ดีเดนเหนือพอแม (heterosis%) ของน้ําหนักเมล็ดตอไร
(r = 0.492*) และน้ําหนักเมล็ดตอไร (r = 0.594**) แต
ไม พ บสหสั ม พั น ธ อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กั บ ค า
สมรรถนะการผสมเฉพาะ (specific combining ability:
SCA) ของลักษณะน้ําหนักเมล็ดตอไร (r = 0.339)
4. จํานวน 30 ไพรเมอรลําดับเบสสั้นๆ ที่ใช
ในปฏิกิริยา PCR และมีคา PIC สูง สามารถใชเปนเครื่องมือ
ที่ชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดเลือกสายพันธุ
พอแมสําหรับสรางขาวโพดลูกผสมเดี่ยวที่ใหน้ําหนัก
เมล็ดตอไรสูงได
ขอเสนอแนะ
1. จากการวิจัยไดขาวโพดสายพันธุ CP989
S4-2-2-1-1 และ Ki45-4-1 ที่มีคา GCA สูงในหลายลักษณะ
สามารถใชเปนสายพันธุทดสอบ หรือสายพันธุพอแม
ในการสรางลูกผสมคูใหมๆ ตอไป
2. นําขาวโพดลูกผสมเดี่ยวที่ดีเดนจากการ
ทดลอง (Ki45-4-1 x PIO30Y87 S4-2-3-1-1)F1, (Ki45-41 x NK49 S4-1-1-1-1)F1, (CP989 S4-2-2-1-1 x PIO30Y87
S4-2-3-1-1)F1 และ (NK49 S4-1-1-1-1 x Ki45-4-1)F1
ทดสอบในหลายสภาพแวดลอม เพื่อศึกษาถึงเสถียรภาพ
ของพันธุเพื่อการสงเสริมในเชิงการคาตอไป
3. นําขาวโพดลูกผสมเดี่ยวที่ดีเดนจากการ
ทดลองมาสกัดสายพันธุ เพื่อใชในโครงการปรับปรุง
พันธุขาวโพดของมหาวิทยาลัยแมโจตอไป
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ผลของอัตราการใหอาหารตอการเจริญเติบโตของปลาบึกและปลาหนังลูกผสม
(บึก x สวาย) ที่เลี้ยงในบอดิน
Effect of Feeding Rate on Growth of Mekong Giant Catfish and Hybrid Catfish
(Pangasianodon gigas x Pangasianodon hypophthalmus)
Culture in Earthen Pond
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Abstract
The Mekong giant catfish (MGC) were cultured with hybrid catfish (HC; Pangasianodon gigas x
Pangasianodon hypophthalmus) in pond over a period of four months. The experimental design was
divided into 3 treatments and varied the diet with fertilizer levels for enhancing the economic feasibility.
The best production of MGC and HC were found in the treatment receiving 3% pellet feed (T3). The
weight gain (WG) of MGC and HC were 6.66 and 13.50 kg whereas the specific growth rate (SGR) was
0.38 and 0.63%/day in MGC and HC, respectively. The growth of MGC showed that the WG and SGR of
the treatment receiving 0.75% pellet feed with fertilizer at 15 kg/rai (T1) were not significantly different from
the T3 (p>0.05). Additionally, the WG and SGR of the treatment receiving 1.5% pellet feed with fertilizer
at 35 kg/rai (T2) were less than T1 and T3. The feed conversion rate (FCR) of MGC was better than HC
in all treatments. It was found that Cladophora sp. obtained and grew in only T1. The best return was
obtained from T3 and followed by T2 which were to be 775 and 665 Baht, respectively. The results of
this study could be benefit in the improvement of the catfish effective aquaculture system.
Keywords: Mekong giant catfish, hybrid catfish, feeding and fertilizer rate, growth

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ไดทําการเลี้ยงปลาบึก และ
ปลาลู ก ผสมรวมกั น ในบ อดิ น เปน เวลา 4 เดือ น โดย
แบงการทดลองออกเปน 3 หนวยการทดลอง ดวยการ
ใหอาหารรวมกับปุยอินทรียในปริมาณแตกตางกันเพื่อ
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วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน พบวา ผลผลิตปลา
บึกและปลาลูกผสมดีที่สุดจากหนวยทดลองที่ 3 ที่ให
อาหาร 3% โดยมีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมีคา เทากับ 6.66
และ 13.50 กก. ในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
มีคา 0.38 และ 0.63%/วัน ตามลําดับ การเจริญเติบโต
ของปลาบึ ก ในหน ว ยการทดลองที่ 1 ที่ ใ ห อ าหาร
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0.75% และใสปุยมูลไก 35 กก./ไร ไมมีความแตกตาง
ของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
เมื่ อ เที ย บกั บ หน ว ยทดลองที่ 3 ที่ ใ ห อ าหาร 3%
(p>0.05) และพบว า ในหน ว ยการทดลองที่ 2 ที่ ใ ห
อาหาร 1.5% และใสปุยมูลไก 15 กก./ไร มีน้ําหนักที่
เพิ่ ม ขึ้ น และอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตจํ า เพาะน อ ยกว า
หนวยการทดลองที่ 1 และ 3 สวนอัตราการแลกเนื้อ
ของปลาบึกดีกวาปลาลูกผสมในทุกหนวยทดลอง และ
ยังพบวา สาหรายไกสามารถเจริญเติบโตไดดีในหนวย
ทดลองที่ 1 ที่ใ หอ าหาร 0.75% และใสปุ ยมู ลไก 35
กก/ไร และมี ผ ลตอบแทนเบื้ อ งต น ดี ที่ สุ ด ในหน ว ย
ทดลองที่ 3 เทากับ 775 บาท รองลงมา คือ หนวยทดลอง
ที่ 2 เทากับ 650 บาท ตามลําดับ ผลจากการศึกษา
ดั งกล าวจะเป น ประโยชน ต อ การปรั บ ปรุ ง ระบบการ
เลี้ยงปลาหนังใหมีประสิทธิภาพตอไป
คําสําคัญ: ปลาบึก ปลาลูกผสม อัตราการใหอาหาร
และปุย การเจริญเติบโต

คํานํา
ปลาบึกและปลาหนังเนื้อขาวกําลังเปนที่นิยม
ของผูบริโภคเนื่องจากเปนอาหารสุขภาพ มีคุณคาทาง
โภชนาการที่ดีเปนแหลงของโปรตีน วิตามิน แรธาตุ
และกรดไขมันที่ดีกลุมโอเมกา 3 ที่มีความสําคัญตอ
การเจริญเติบโตและการพัฒนาของสมอง ในป พ.ศ.
2553 ประเทศไทยมีอัตราการบริโภคปลาน้ําจืดเพิ่มขึ้น
เปน 14 กก./คน/ป ทําใหอัตราการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด
เพิ่มขึ้นประมาณ 10%/ป (กรมประมงและสมาคมผู
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา, 2554) ในตลาดตางประเทศมีความ
ตองการบริโภคปลาหนังเนื้อขาว เชน ปลาสวายเนื้อ
ขาว ปลาลูกผสมระหวางพอปลาบึกกับแมปลาสวาย
และปลาลูกผสมระหวางพอปลาเผาะกับแมปลาสวาย
เปนตน ประมาณ 1-2 ลานตัน/ป จากสถิติการนําเขา
และสงออก ป 2553 ประเทศไทยไดมีการสงออกปลา

แลเนื้อแชแข็ง คิดเปนมูลคา 4,700 ลานบาท และมีการ
นําเขาปลาหนังกลุมปลาสวายในชื่อการคา ปลาดอลลี่
(Dolly) จากประเทศเวียดนามประมาณ 12,000 ตัน/ป
(กองประมงตางประเทศ, 2554) ดังนั้น หากมีการสงเสริม
การเพาะเลี้ย งปลาหนั งลู ก ผสมให กับ กลุ ม เกษตรกร
รายยอยที่มีอาชีพเลี้ยงปลาอยูแลว เชน กลุมสหกรณ
ประมงอํ าเภอพาน จึ ง น า จะเป น ทางเลื อ กที่ ดี ใ ห กั บ
อาชีพที่มั่นคง เนื่องจากเปนปลาที่มีคุณภาพเนื้อเปนที่
ตองการของตลาด สายพันธุโตเร็ว เลี้ยงงาย ตานทาน
โรค และไดผลผลิตดี และยังสงผลทางออมในการชวย
ลดการนําเขาปลาหนังจากตางประเทศอีกดวย
การเลี้ยงปลาบึกเชิงอาชีพต องอาศัย ตนทุ น
และพื้ น ที่ เพราะปลาบึ ก ส ว นใหญ อ าศั ย และหากิ น
อาหารบริ เ วณพื้ น บ อ และระยะเวลาในการเลี้ ย ง
มากกวาปลาชนิดอื่น จึงไมเหมาะสมกับเกษตรกรราย
ยอยที่มีทุนและพื้นที่จํากัด ในขณะที่ปลาหนังลูกผสมมี
ขอไดเปรียบกวา คือ มีการเจริญเติบโตดี เจริญพันธุได
เร็ว มีปริมาณน้ําเชื้อและไขมาก สีเนื้อขาวชมพูเปนที่
ตองการของผูบริโภค อีกทั้งใชระยะเวลาในการเลี้ยงให
ไดขนาดตลาดนอยกวาปลาบึก ปลาลูกผสมจึงเหมาะ
แกการเลี้ยงเปนอาชีพในเกษตรกรรายยอยมากกวา
อย า งไรก็ต าม พบวา ตน ทุ น ในการเลี้ย งมา
จากคาอาหารที่ใชเลี้ยงปลามากกวา 60% และจากการ
ที่ปลาหนังทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถกินอาหารธรรมชาติที่
มี อ ยู ใ นบ อ ได จ ากการใส ปุ ย อิ น ทรี ย เ พื่ อ สร า งอาหาร
ธรรมชาติ เชน แพลงกตอน สาหราย พืชน้ํา หรือสราง
ระบบน้ําเขียว จึงเปนอีกการจัดการหนึ่งที่จะชวยลด
ตนทุนคาอาหารในการเลี้ยงปลาได
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เพื่ อ หา
แนวทางในการแกปญหาตนทุนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่
สูงขึ้น โดยมีการจัดการระบบการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ
ด ว ยการนํ า ปลาบึ ก และปลาลู ก ผสมมาเลี้ ย งร ว มกั น
ในบ อ มี ก ารปรั บ ปริ ม าณการให อ าหารที่ มี สั ด ส ว น
เหมาะสม มีการสรางอาหารธรรมชาติที่ชวยลดตนทุน
การผลิ ต แต ช ว ยให ป ระสิ ท ธิ ภ าพการเจริ ญ เติ บ โต
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ใกลเคียงกับการใชอาหารสําเร็จรูปที่มีราคาแพง ทําให
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกร
รายยอย ชวยลดการนําเขาและเพิ่มโอกาสในการสงออก
ผลผลิตสัตวน้ําไปตางประเทศไดอีกดวย

อุปกรณและวิธีการ
1. วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely
Randomized Design; CRD) แบงเปน 3 หนวยทดลองๆ
ละ 3 ซ้ํา โดยเลี้ยงปลาบึก 3 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 3.4 กก.
อัตราการปลอย 3 ตัว/100 ตร.ม. รวมกับปลาลูกผสม
เนื้อขาว (พอปลาบึก x แมปลาสวาย) 8 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย
2.2 กก. อัตราการปลอย 8 ตัว/100 ตร.ม. โดยเลี้ยงรวมกัน
ในบอดินที่แบงเปนคอกไวขนาดพื้นที่คอกละ 100 ตร.ม.
เปนระยะเวลา 120 วัน (ม.ค.-เม.ย. 2554) แสดงรายละเอียด
การใหอาหารของแตละหนวยการทดลอง ดังนี้
หนวยทดลองที่ 1 ให อ าหารเม็ ด จม 0.75%/
น้ําหนักปลา/วัน และใสปุยมูลไก 35 กก./ไร/2 สัปดาห
หนวยทดลองที่ 2 ให อ าหารเม็ ด จม 1.5%/
น้ําหนักปลา/วัน และใสปุยมูลไก 17.5 กก./ไร/2 สัปดาห
หนวยทดลองที่ 3 ใหอาหาร 3%/น้ําหนักปลา
/วัน โดยไมใสปุยมูลไก
2. เตรียมอาหารปลาสัดสวนโปรตีน 30% ที่ผลิต
ขึ้นเองเปนอาหารจม โดยวัตถุดิบที่นํามาผสมอาหาร
ประกอบดวย ปลาปน รํา ปลายขาว กากถั่วเหลือง และ
น้ํ า มั น พื ช ซึ่ ง มี ต น ทุ น ของอาหารที่ ผ ลิ ต เองเฉลี่ ย
กิโลกรัมละ 20 บาท
3. วิเคราะหอัตราการเจริญเติบโต โดยทําการ
ชั่งน้ําหนักปลาเริ่มตนและสิ้นสุดการทดลอง นําขอมูล
มาคํานวณเปรียบเทียบ น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการ
เจริญเติบโตตอวัน อัตราการแลกเนื้อ และอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะ ดังนี้
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น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (weight gain)
= น้ําหนักสุดทาย – น้ําหนักเริ่มตน
อัตราการแลกเนื้อ (feed conversion rate, FCR)
= น้ําหนักของอาหารที่ปลากิน
น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น
อัตราการเจริญตอวัน (average daily gain; ADG)
= น้ําหนักสุดทาย – น้ําหนักเริ่มตน
ระยะเวลาเลี้ยง
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate; SGR)
= (ln น้ําหนักสุดทาย – ln น้ําหนักเริ่มตน) X 100
ระยะเวลาเลี้ยง
4. การวิเคราะหผลตอบแทนเบื้องตน/100 ตร.ม./
4 เดือน = ผลผลิตปลาที่เพิ่ม (ปลาบึกกิโลกรัมละ 120
บาท ปลาลูกผสม 60 บาท) – [อาหารปลา (กิโลกรัมละ
20 บาท) + ปุยมูลไก (กิโลกรัมละ 2 บาท)]
5. วิเคราะหคุณภาพน้ํา โดยเก็บตัวอยางน้ํากอน
สิ้นสุดการทดลอง ทําการวัดอุณหภูมิน้ําดวย thermometer
วัดความลึกโดยใชตลับเมตร วัดความโปรงแสงโดยใช
secchi disc วัดปริมาณคลอโรฟลล เอ และปริมาณ
แพลงกตอนพืช (ยุวดี และฉมาภรณ, 2546) วัดความ
เปนกรด-ดาง (pH) โดยใช pH meter รุน Schott-Gerate
CG 840) ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําโดยวิธี Azide
modification ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนโดยวิธี Indophenol
method หรือ Phenate method ปริมาณไนไตรทไนไตรเจน
โดยวิธี Colorimetric method ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน
โดยวิธี Copper-cadmium reduction ปริมาณออรโธฟอสเฟต
ฟอสฟอรัส โดยวิธี Stannous chloride และความเปนดาง
โดยวิธี Alkalinity (Boyd and Tucker, 1992)
6. วิเคราะหขอมูลใชสถิติ one way ANOVA
ดวยโปรแกรม SPSS version 15 เปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู (Post hoc test) ดวย
วิธีของ Duncan โดยคา p<0.05 ถือวามีความแตกตาง
ระหวางกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

Journal of Agr. Research & Extension 29(2): 36-44

ผลการทดลอง
อัตราการเจริญเติบโตของปลาบึกที่เลี้ยงเปน
ระยะเวลา 120 วัน ในบอดิน พบวา มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น
(weight gain) มากที่สุดในหนวยการทดลองที่ 3 ที่ให
อาหารอยางเดียว 3% โดยมีความแตกตางกันอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กั บ หน ว ยทดลองที่ 2 ที่ ให อาหาร
1.5%/น้ําหนักปลา และใสปุยมูลไก 17.5 กก./ไร (p<0.05)
ที่เปนหนวยการทดลองที่มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นต่ําสุด สวน
หนวยทดลองที่ 1 ที่ใหอาหาร 0.75% และใสปุยมูลไก
35 กก./ไร ไม มี ค วามแตกต า งทางสถิ ติ กั บ หน ว ย
การทดลองที่ 2 และ 3 อัตราการแลกเนื้อของปลาบึก
นอยที่สุดจากหนวยการทดลองที่ 1 ที่ใหอาหาร 0.75%

และใส ปุ ย มู ล ไก 35 กก./ไร และสู ง สุ ด ที่ ห น ว ยการ
ทดลองที่ 3 ที่ใหอาหารเม็ดอยางเดียว 3% สวนอัตรา
การการเจริญเติบโตตอวันดีที่สุดที่หนวยทดลองที่ 3
และต่ําสุดที่หนวยการทดลองที่ 2 ที่ใหอาหาร 1.5%
และใสปุยมูลไก 17.5 กก./ไร อยางไรก็ตาม พบวา
อัตราการแลกเนื้อและอัตราการการเจริญเติบโตตอวัน
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 3
หน ว ยการทดลอง ในขณะที่ อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต
จําเพาะของปลาบึกมีคาสูงสุดที่หนวยทดลองที่ 3 และ
มีคาต่ําสุดที่หนวยการทดลองที่ 2 และมีความแตกตาง
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กั บ หน ว ยการทดลองที่ 1
และ 3 ดวย (p<0.05) ดังแสดงใน Table 1

Table 1 The growth parameters of Mekong giant catfish over a period of 4 months in pond
Growth
parameters
Initial weight (kg)
Final weight (kg)
Weight gain (kg)
FCR
ADG (kg/day)
SGR (%/day)

Treatment
T1: 0.75% pellet feed
T2: 1.5% pellet feed
with fertilizer at 35 kg/rai with fertilizer at 17.5 kg/rai
13.10+0.66ab
19.56+0.83a
18.36+0.92ba
14.13+0.94a
15.30+0.30ab
14.56+0.58a
10.70+0.50ab
11.43+0.24a
10.04+0.00ab
10.03+0.00a
10.28+0.01ba
10.24+0.03a

T3: 3% pellet feed
11.50+1.08a
18.23+0.74b
16.66+0.43b
11.73+0.29a
10.05+0.00a
10.38+0.04b

mean±SE; different superscript letter (a, b) in column means different significance (p<0.05)

อัตราการเจริญเติบโตของปลาลูกผสมที่เลี้ยง
รวมกับปลาบึกในบอดินเปนระยะเวลา 120 วัน พบวา
น้ํ า หนั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตต อ วั น และ
อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตจํ า เพาะ มี ค า สู ง สุ ด ในหน ว ย
ทดลองที่ 3 ที่ใหอาหาร 3% และมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับหนวยการทดลองที่ 1 และ

2 (p<0.05) ที่ใหอาหาร 0.75% รวมกับใสปุยมูลไก 35
กก./ไร และที่ใหอาหาร 1.5% รวมกับใสปุยมูลไก 17.5
กก./ไร ตามลําดับ โดยคาต่ําสุดพบในหนวยทดลองที่ 1
นอกจากนี้ พบวา ปลาลูกผสมมีอัตราการแลกเนื้อนอย
ที่สุดจากหนวยการทดลองที่ 1 ที่ใหอาหาร 0.75% และ
ใสปุยมูลไก 35 กก./ไร ผลการทดลองแสดงใน Table 2
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Table 2 The growth parameters of Hybrid Catfish over a period of 4 months in pond
Treatment
Growth parameters T1: 0.75% pellet feed
T2: 1.5% pellet feed
with fertilizer at 35 kg/rai with fertilizer at 17.5 kg/rai
Initial weight (kg)
17.33+2.99a
17.36+0.44a
Final weight (kg)
23.96+0.29a
25.46+1.33a
Weight gain (kg)
16.63+1.90a
16.60+1.15a
FCR
11.73+0.44a
12.06+0.21a
10.07+0.01a
ADG (kg/day)
10.05+0.01a
SGR (%/day)
10.27+0.09a
10.34+0.04a

T3: 3% pellet feed
12.36+1.98a
25.90+1.01a
13.50+1.09b
12.23+0.43a
10.11+0.01b
10.63+0.09b

mean±SE; different superscript letter (a, b) in column means different significance (p<0.05)

การเปรียบเทียบน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นและอัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะของปลาบึกและปลาลูกผสม
ที่เลี้ยงรวมกันในแตละหนวยการทดลอง พบวา ปลา
ลู ก ผสมมี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตดี ก ว า ปลาบึ ก ในทุ ก

หน ว ยการทดลอง และมี ค า มากที่ สุ ด ในหน ว ยการ
ทดลองที่ 3 ที่ใหอาหารอยางเดียว 3% ผลการทดลอง
แสดงใน Figure 1 และ 2

16
14
12
10
8

Maekong Giant
Catfish
Hybrid Catfish

6
4
2
0
0.75 % feed + fertilizer 15 kg/rai 1.5 % feed + fertilizer 35 kg/rai

3% pellet feed

Figure 1 Comparison of weight gain between Mekong giant catfish and hybrid catfish at 4thmonth
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Figure 2 Comparisson of specific growth ratee between Mekong giant catfish and hhybrid catfish at 4thmonth
ผลการวิเคราาะหคุณภาพน้น้ําจากทุกหนวยการ
ว
ทดลองในนชวงกอนการรวิเคราะหผลผผลิตปลาครั้งสุดทาย
พบวา อยูในชวงที่เห มาะสมตอกาารเจริญเติบโตของ
โ
ณ
ําสวนใใหญไมแตกตางกัน ยกเวนความ
น
ปลา คุณภาพน้
โปรงแสงงมีคา 70 เซนนติเมตร และออกซิเจนในน้ํา 5.96
มก./ลิตร มีคามากสุดในหน
ใ วยทดลลองที่ 1 ที่ใหอาหาร
อ
0.75% และใส
แ ปุยมูลไกก 35 กก./ไร นอกจากนี
น
้ ยังพบวา
สาหรายไไกเกิดการแพพรกระจายรวดเร็วหลังจากกใสปุย
มูลไกได 2 สัปดาห สสวนปริมาณแออมโมเนีย ไนนเตรท

และออรโธฟอสสเฟต มีคามมากสุดในหนวยทดลองที
ว
่3
ทีใ่ หอาหารอยางเดี
า ยว 3% แและมีความแตตกตางอยางมีมี
นัยสําคัญทางสสถิติ (p<0.05)) กับหนวยการทดลองที่ 1
และ 2 ที่ใหอาหหาร 0.75% และใสปุยมูลไก
ไ 35 กก./ไรร
และที่ใหอาหาาร 1.5% และะใสปุยมูลไก 17.5 กก./ไรร
น
นดาง คลอโรฟลลเอ และปริมาณ
ณ
ตามลําดับ สวนความเป
ช มีความแตตกตางกันทางสสถิติ ดังแสดงง
แพลงกตอนพืชไม
ในน Table 3

Table 3 Water quality analysis
Treatm
ment
T1: 0.75%
0
pellet feed
T2: 1.5% pellet feed
T3: 3% pellet
p feed
with feertilizer at 355 kg/rai witth fertilizer at
a 17.5 kg/raai
Depth (m)
(
1.53+3.33
1.53+3.33
1.400+0.00
o
a
a
Tempeerature ( c)
29.00+0.00
29.00++0.00
29.000+0.00a
Transpparency (cm)
70.00+0.57a
45.33++0.66b
35.000+0.57c
pH
8.50+0.00
7.30+0.00
8.700+0.00
a
b
Dissolveed oxygen (mgg/l)
5.96+8.81
5.03+0.20
5.000+0.20b
Water quality
parameeters
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Table 3 (continued)
Treatment
T1: 0.75% pellet feed
T2: 1.5% pellet feed
T3: 3% pellet feed
with fertilizer at 35 kg/rai with fertilizer at 17.5 kg/rai
Ammonia (mg/l)
0.01+0.00a
0.01+0.00a
10.03+0.00b
Nitrite (mg/l)
0.02+0.00a
0.01+0.00a
10.01+0.00a
0.25+0.01b
10.51+0.05c
Nitrate (mg/l)
0.10+0.00a
Orthophosphate (mg/l)
6.29+0.46a
7.99+0.32a
10.57+0.73b
119+0.00
102+0.00
Alkalinity (mg/l)
119+0.00
3
Chlorophyll-a (mg/m )
486+0.00
596.60+0.00
443.40+0.00
9.73+0.00
7.23+0.00
Phytoplankton (cell/ml)
8.15+0.00
Water quality
parameters

mean±SE; different superscript letter (a, b) means different significance (p<0.05)

ผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลาบึกรวมกับปลา
ลูกผสมมากที่สุดในหนวยทดลองที่ 3 ที่ใหอาหารอยาง
เดียว 3% (775 บาท) รองลงมาคือ หนวยทดลองที่ 1

ที่ใหอาหาร 0.75%/น้ําหนักปลา และปุยมูลไก 35 กก./ไร
และหนวยทดลองที่ 2 ใหอาหาร 1.5%/น้ําหนักปลา ใส
ปุยมูลไก 17.5 กก./ไร ตามลําดับ ดังแสดงใน Table 4

Table 4 Cost-benefits analysis
Cost-benefits analysis
(Baht)
Value of fish production
Cost
Benefit

Treatment
T1: 0.75% pellet feed
T2: 1.5% pellet feed
with fertilizer at 35 kg/rai with fertilizer at 17.5 kg/rai
1,033.80
943.00
1,383.60
442.23
1,650.20
500.77

วิจารณผลการทดลอง
ผลผลิ ต ปลาบึ ก และปลาลู ก ผสมดี ที่ สุ ด จาก
หน ว ยทดลองที่ 3 ที่ ใ ห อ าหาร 3% โดยมี น้ํ า หนั ก ที่
เพิ่มขึ้นมีคา 6.66 และ 13.50 กก. ตามลําดับ ในขณะที่
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมีคา 0.38 และ 0.63%/วัน
ตามลําดับ การเจริญเติบโตของปลาบึกในหนวยการ
ทดลองที่ 1 ที่ใหอาหาร 0.75% และใสปุยมูลไก 35 กก./ไร
ไมมีความแตกตางของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นและอัตราการ
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T3: 3% pellet
feed
1,609.20
1,833.44
1,775.76

เจริญเติบโตจําเพาะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบ
กั บ หน ว ยทดลองที่ 3 (p>0.05) และพบว า ในหน ว ย
การทดลองที่ 2 ที่ใหอาหาร 1.5% และใสปุยมูลไก 17.5
กก./ไร มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะนอยกวาหนวยการทดลองที่ 1 และ 3 สวนการ
เจริญเติบโตในหนวยทดลองที่ 3 พบวา ปลาลูกผสม
เจริญเติบโตดีกวาปลาบึก ซึ่งแตกตางจากการศึกษา
กอนหนานี้ที่เลี้ยงปลาบึกรวมกับปลาลูกผสม ในบอดิน
ขนาด 300 ตร.ม. โดยปลอยปลาบึกจํานวน 45 ตัว รวมกับ
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ปลาลูกผสม 45 ตัว ใหอาหารเม็ดจมและอาหารลอย
ในอัตรา 4% ตอน้ําหนักตัวตอวัน ที่พบวา ปลาบึกมีอัตรา
การเจริญเติบโตดีกวาปลาลูกผสม (เกรียงศักดิ์ และคณะ,
2554)
ในหนวยทดลองที่ 1 ที่ใหอาหาร 0.75% และ
ใส ปุ ย มู ล ไก 35 กก./ไร พบว า สาหร า ยไกสามารถ
เจริญเติบโตไดดีเนื่องจากการใสปุยมูลไก เพราะใน
ธรรมชาติสาหรายดังกลาวเปนอาหารหลักของปลาบึก
(เกรียงศักดิ์, 2548) สาหรายไกมีโปรตีนคอนขางสูง
ประมาณ 18-20% ดังนั้น เมื่อปลาบึกไดรับสารอาหาร
จากสาหรายไกรวมกับอาหารเม็ดจม ทําใหมีน้ําหนักที่
เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตใกลเคียงกับการให
อาหารเม็ด 3% อยางเดียว จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถ
เลี้ยงปลาบึกรวมกับปลาลูกผสมไดแตควรมีการใสปุย
มูลไกและใหอาหารในสัดสวนที่เหมาะสม
ผลผลิตปลาที่ดีตองมีการจัดการคุณภาพน้ําที่
เหมาะสม จากการวิเคราะหคุณภาพน้ําสวนใหญ พบวา
ไมมีความแตกตางกันในแตละหนวยทดลอง โดยปลา
ทั้ง 2 ชนิด สามารถเจริญเติบโตไดดี ยกเวนในหนวย
ทดลองที่ 1 ที่ใหอาหาร 0.75% และใสปุยมูลไก 35 กก./ไร
มีคาความโปรงแสง 70 ซม. ออกซิเจนในน้ํา 5.96 มก./ลิตร
โดยมีคามากที่สุด และมีแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กั บหน วยทดลองอื่ น (p<0.05) ส วนปริ มาณแอมโมเนี ย
ไนเตรท และออรโธฟอสเฟต พบวา มีคามากที่สุดใน
หนวยทดลองที่ 3 ที่ใหอาหารอยางเดียว 3% และมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับหนวยทดลองอื่น
(p<0.05) ทั้งนี้เนื่องจากการใหปริมาณอาหารมากแลว
เหลือ ทําใหหนวยทดลองที่ 3 มีอัตราการแลกเนื้อสูงสุด
คือ 1.7 และ 2.3 ในปลาบึกและปลาลูกผสม ตามลําดับ
โดยอาหารที่เหลือสงผลใหเกิดแอมโมเนีย ไนเตรท และ
ออรโธฟอสเฟตมากขึ้น เมื่อเทียบกับการใสปุยมูลไก
และใหปริมาณอาหารปริมาณที่นอยลง นอกจากนี้ ยัง
พบวา ในหนวยทดลองที่ 1 ที่ใหอาหาร 0.75% และใส
ปุ ยมู ลไก 35 กก./ไร ทํ าให ส าหร า ยไกแพร ก ระจาย
รวดเร็วหลังจากใสปุยมูลไกได 2 สัปดาห ซึ่งสาหราย
ไกจะใชธาตุอาหารดังกลาวเพื่อการเจริญเติบโต ทําให

พบปริมาณ แอมโมเนีย ไนเตรท และออรโธฟอสเฟตใน
ปริมาณนอย ชวยทําใหน้ํามีความโปรงแสง และเกิดกระบวน
การสังเคราะหแสงไดดีทําใหปริมาณออกซิเจนมากขึ้น
สว นความเปน ดาง คลอโรฟล ลเ อ ปริม าณและชนิด
แพลงกตอนพืช ไมแตกตางกันทางสถิติในแตละหนวย
การทดลอง แตพบวา มีปริมาณแพลงกตอนพืชมากที่สุด
มี ค า เท ากั บ 6,230 เซลล /ลิ ตร และค าคลอโรฟ ลล เอ
596 มก./ลบ.ม. ในหนวยทดลองที่ 3 ที่ใหอาหารอยางเดียว
ชนิดที่พบเดน คือ Chlorella sp., Dictyosphaerium sp.
และ Synechococus sp. เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการ
ทดลองเลี้ยงปลาบึก จากการศึกษาของเกรียงศักดิ์ และคณะ
(2554) พบวา มีปริมาณแพลงกตอนพืชสูงถึง 59,495
เซลล /ลิ ตร ซึ่ งมี ค าแปรผั นตามปริ มาณคลอโรฟ ลล เอ
ปริมาณสารอาหาร ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส หากปริมาณ
แพลงก ต อนพื ช มี ค า สู ง ปริ ม าณคลอโรฟ ล ล เ อ และ
ปริมาณสารอาหารก็มีคาสูงตามไปดวย
ผลตอบแทนเบื้องตนจากการเลี้ยงปลาบึกและ
ปลาหนังลูกผสม 1 ตัว/9 ตร.ม. ระยะเวลา 4 เดือน ใน
บอดินขนาด 100 ตร.ม. มากที่สุด 775, 650 และ 500
บาท ในหนวยทดลองที่ 3 ที่ใหอาหารอยางเดียว 3%
หน วยทดลองที่ 1 ที่ ใหอ าหาร 0.75%/น้ํ าหนั ก ปลา
และปุยมูลไก 35 กก./ไร และหนวยทดลองที่ 2 ที่ใหอาหาร
1.5%/น้ําหนักปลา และปุยมูลไก 17.5 กก./ไร ตามลําดับ
เมื่ อ เที ย บกั บ การเลี้ ย งในบ อ ดิ น ขนาด 300 ตร.ม. ที่
หวยตึงเฒา ระยะเวลา 6 เดือน อัตราปลอย 1 ตัว/3 ตร.ม.
มีผลตอบแทนเบื้องตน 2,650.50 บาท (เกรียงศักดิ์ และ
คณะ, 2554) โดยหากเทียบกับขนาดพื้นที่เทากันและ
ใหอาหารอยางเดียว 3% ผลตอบแทนที่ไดไมแตกตาง
กันมากนัก แตการศึกษาครั้งนี้ใชระยะเวลานอยกวา
2 เดือน

สรุปผลการทดลอง
การเจริ ญ เติ บ โตของปลาบึ ก ในหน ว ยการ
ทดลองที่ 1 ที่ใหอาหาร 0.75% และใสปุยมูลไก 35 กก./
ไร ไมมีความแตกตางกับหนวยทดลองที่ 3 ที่ใหอาหาร
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3% ที่ มี น้ํ าหนั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้น และอั ต ราการเจริญ เติ บ โต
จําเพาะมากที่สุด คุณภาพน้ําจากทุกหนวยการทดลอง
อยู ใ นช ว งที่เ หมาะสมและไมแ ตกตา งกั น และยั ง พบ
สาหรายไกหลังจากใสปุยมูลไก 2 สัปดาห
ผลตอบแทนเบื้องตนจากการเลี้ยงปลาบึกและ
ปลาหนังลูกผสมในระยะเวลา 4 เดือน พบวา การใหอาหาร
อยางเดียว 3% และการใหอาหาร 0.75%/น้ําหนักปลา
และใสปุยมูลไก 35 กก./ไร มีคาเทากับ 775 บาท และ
650 บาท ตามลําดับ ซึ่งจะเหมาะสมกับเกษตรกรที่
ตองการประหยัดตนทุนและเพิ่มรายได

ขอเสนอแนะ
ในการศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไปควรเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ ง
คุณภาพของเนื้อหลังจากการเลี้ยงที่ใหปริมาณอาหาร
ตางกัน เชน สีเนื้อ ปริมาณเนื้อ และกลิ่นโคลน การลด
ตนทุนการผลิต การพัฒนาสายพันธุปลาบึก และปลา
ลูกผสมจากการเลี้ยง เปนตน เพื่อการพัฒนาปลาบึก
และปลาลูกผสม ใหเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจตัวใหมได
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Abstract
The objectives of this study were to explore: 1) farmer’s housewives decision making in farming
in accordance with the sufficiency economy concept and 2) farming activities in accordance with the
sufficiency economy concepts of farming families. A set of questionnaires passing validity and reliability
tests was used for data collection administered with 375 farming housewives. Obtained data were
analyzed by using the statistical package for the social science program. Frequency, percentage, mean
and standard deviation were used in the statistical treatment.
Results of the study revealed that most of the respondents were 47.71 years old on average.
Their time span of marriage was 24.04 years on average. Most of both housewives and their husbands
were elementary school graduates. They had 2 children and 2 agricultural workforces on average. Most
of them had never migrated. Most of the informants were members of the village fund and the bank for
agriculture and agricultural cooperatives. With regards to economic role of the respondents, as a whole, it
was found that they had a high level in household economy. They had a high level of the role in
household livelihood. This was followed by expenses and assets control and savings. The following were
found at a moderate level: product selling, animal domesticating, and household accounting preparation.
For the decision making of the respondents on earning a living in accordance with the sufficiency
economy concept, as a whole, the respondents had a high level of the decision-making. They had a high
level of the decision-making on ethics and moderation. However, the respondents had a moderate level
of the decision-making on reasonableness, good immunity, and knowledge. Most of the respondents’
families do farming in accordance with the sufficiency economy concept at a high level; a high level of
practice (82.7%), a moderate level of practice (16.5%), and a low level of practice (0.8%).
Keywords: farm housewife, sufficiency economy, decision making
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา
1) การตั ด สิ น ใจของแม บ า นเกษตรกรในการทํ า
กิจ กรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และ 2) การทํากิจกรรมดานการเกษตรของครอบครัว
เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผูใหขอมูลใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ แมบานเกษตรกรจํานวน 375 ราย
ตอบแบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
การวิ จั ย และการผ า นการทดสอบความเที่ ย งตรง
(validity) และความเชื่อมั่น (reliability) แลว จากนั้นนํา
ขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหดานคอมพิวเตอร โดย
ใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รูป เพื่ อ การวิ จั ย ทางสัง คมศาสตร
ค า สถิ ติ ได แ ก ค า ความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และค า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจยั สรุปไดดังนี้
ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของแมบานเกษตรกรและ
ครอบครัว ผลการวิจัย พบวา แมบานเกษตรกรสวนใหญ
มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 47.71 ป มี ร ะยะเวลาในการสมรสเฉลี่ ย
24.04 ป ทั้ ง พ อ บ า นและแม บ า นเกษตรกรส ว นใหญ
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจํานวนสมาชิก
ในครอบครัว 4 คน มีจํานวนบุตร 2 คน และมีแรงงาน
ดานการเกษตร 2 คน รายไดของครอบครัวเกษตรกร
สวนใหญนอยกวา 10,000 บาทตอเดือน โดยแมบาน
เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยเพียงเดือนละ 3,948.27 บาท
และครอบครัวเกษตรกรสวนใหญไมเคยยายถิ่นที่อยู
อาศัย แมบานเกษตรกรสวนใหญเปนสมาชิกกองทุน
หมู บ า นและธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
ดานระดับของการมีบทบาทเชิงเศรษฐกิจใน
ครัวเรือนของแมบานเกษตรกร โดยภาพรวมแมบาน
เกษตรกรมี บ ทบาทเชิ ง เศรษฐกิ จ ในครั ว เรื อ นอยู ใ น
ระดับมาก โดยบทบาทที่ แมบานเกษตรกรปฏิบัติใ น
ระดับมาก ไดแก การหาเลี้ยงครอบครัว การควบคุม
คาใชจายและทรัพยสิน และการเก็บสะสมทรัพยที่หา
มาได มีบางบทบาทที่แมบานเกษตรกรมีบทบาทใน
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ระดั บ ปานกลาง ได แ ก การติ ด ต อ ขายผลผลิ ต การ
เลี้ ย งสั ต ว และการทํ า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น โดยแม บ า น
เกษตรกรมีบทบาทในการทําบัญชีครัวเรือนนอยที่สุด
ดานการตัดสินใจของแมบานเกษตรกรในการ
ประกอบอาชี พ ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
ภาพรวม แมบานเกษตรกรมีการตัดสินใจในระดับมาก
โดยเรื่องที่แมบานเกษตรกรมีการตัดสินใจในระดับมาก
ไดแก ดานคุณธรรม และดานความพอประมาณ สวนเรื่อง
ที่แมบานเกษตรกรมีการตัดสินใจในระดับปานกลาง
ได แ ก ความมี เ หตุ ผ ล การมี ภู มิ คุ ม กั น ที่ ดี และด า น
ความรู
ครอบครั ว ของแม บ า นเกษตรกรส ว นใหญ มี
การทํ า กิ จ กรรมด า นการเกษตรของครอบครั ว ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก โดยมีคะแนน
จากการวั ด ระดั บ การปฏิ บัติ ใ นระดั บ มาก ปานกลาง
และนอย รอยละ 82.7, 16.5 และ 0.8 ตามลําดับ
คําสําคัญ: แมบานเกษตรกร เศรษฐกิจพอเพียง
การตัดสินใจ

คํานํา
การเกษตรถือเปนองคประกอบที่สําคัญของ
โครงสรางระบบเศรษฐกิจไทยมาตั้งแตอดีตกาลจนถึง
ปจจุบัน การพัฒนาการเกษตรจึงเปนสิ่งจําเปนที่ตอง
ดําเนินการไปอยางตอเนื่อง เนื่องจากการเกษตรเปน
บันไดพื้น ฐานสูก ารพั ฒนาในดานอื่น ๆ ของประเทศ
ภาคการเกษตรของไทยจึ ง ยั ง คงมี ค วามสํ า คั ญ ต อ
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป
(อยุ ท ธ , 2552) ในการพั ฒ นาการเกษตรให มี ค วาม
ก า วหน า และยั่ ง ยื น นั้ น องค ป ระกอบหนึ่ ง ที่ มี ค วาม
สําคัญเปนอยางยิ่ง คือ เกษตรกร ซึ่งถือเปนคนสวนใหญ
ของประเทศ และในทุ ก ภาคของประเทศมี จํ า นวน
ผูหญิงมากกวาผูชาย ทั้งนี้ จากการศึกษาขอมูลดาน
แรงงาน พบวา เกษตรกรหญิงละทิ้งอาชีพเกษตรกรรม
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มากกวาเกษตรกรชาย (Gender and Development
Research Institute, 2007) ซึ่งอาจบงชี้ไดวา แมบาน
เกษตรกรไมไดรับความสําคัญในการเขารวมกิจกรรม
หรือรับความรูดานการเกษตรเทาที่ควร การพัฒนาขีด
ความสามารถของเกษตรกร การถ า ยทอดความรู
ขอมูล ขาวสาร หรือเทคโนโลยีตางๆ อาจมุงเนนไปสู
เกษตรกรชายเปนสวนใหญ ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่
ทําใหการพัฒนาการเกษตรของประเทศยังไมสามารถ
ดําเนินการใหกาวหนาไปไดอยางยั่งยืน
ตามโครงสรางสังคมไทยตั้งแตอดีตมาจนถึง
ป จ จุ บั น ได จั ด แบ ง หน า ที่ ใ ห ผู ห ญิ ง และผู ช ายเอาไว
อย า งชั ด เจน ผู ห ญิ ง มี ห น า ที่ ท างด า นเศรษฐกิ จ
กลาวคือ ตองรับผิดชอบชีวิตความเปนอยู และความ
อยูรอดของตนเองและทุกคนในครอบครัว จึงถือไดวา
แมบานเกษตรกรเปนผูที่มีความสําคัญและมีบทบาท
อย างยิ่ง แม บา นเกษตรกรมี บทบาทที่ สํ าคั ญ ในด าน
การผลิตในฟารม การรักษา การจัดหาแรงงานเกษตร
เงิ น ทุ น การตั ด สิ น ใจ การจั ด การต า งๆ เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของครอบครัว และในดานการตัดสินใจ
ของแมบานเกษตรกรนั้น ถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
ตอการทําการเกษตรของครอบครัว เนื่องจากแสดงให
เห็นถึงการมีสวนรวมในการใหคําปรึกษาพอบานเพื่อ
เปนประโยชนตอครอบครัว แตงานวิจัยทั่วไป พบวา
แม บ า นเกษตรกรส ว นใหญ จ ะมี ส ว นในการตั ด สิ น ใจ
หลักๆ เฉพาะในดานเศรษฐกิจของครอบครัว ไมวาจะ
เปนการบริโภค คาใชจาย การเลือกซื้อของใช การออม
ภายในครอบครัว ซึ่งถือเปนเรื่องที่มีความละเอียดออน
(Manusauasiri, 1996; ประภาพรรณ, 2538) แตการ
ตั ด สิ น ใจของครอบครั ว ในด า นการประกอบอาชี พ
ป จ จั ย การผลิ ต ที่ อ ยู อ าศั ย พ อ บ า นยั ง มี ส ว นในการ
ตั ด สิ น ใจมากกว า ซึ่ ง อาจเป น ผลมาจากบรรทั ด ฐาน
ดั้ ง เดิ ม ของสั ง คมไทยที่ ยั ง ยกย อ งให เ กี ย รติ หั ว หน า
ครัวเรือนเปนผูนําในการตัดสินใจ ทําใหภรรยามีสวน
รวมในการตัดสินใจภายในครอบครัวนอย

ในป จ จุ บั น หากมองฐานะความเป น อยู ข อง
เกษตรกร ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม สวนใหญ
ยังคงตกอยูในสภาพที่ลาหลัง ต่ําตอ ย เมื่อเที ยบกั บ
สาขาอาชีพอื่น เกษตรกรตองแบกรับความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิ จ มี ช อ งว า งระหว า งรายได ต่ํ า กว า ผู
ประกอบอาชี พ สาขาอื่ น ๆ มากขึ้ น ทุ ก ป จนสามารถ
กลาวไดวา เกษตรกรเปนกลุมคนที่ยากจนที่สุดของ
สังคมไทย (ทรงศักดิ์, 2552) จากฐานะความเปนอยู
ของเกษตรกรไทยที่ ไ ม มี เ สถี ย รภาพทางรายได
ครอบครัวเกษตรกรไทยจึงไดรับการแนะนําใหเปลี่ยน
จากการทําการเกษตรโดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเปน
การทําการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหรือ
การเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรสามารถ
พึ่งพาตนเองได สามารถสรางรายไดจากการจําหนาย
ผลผลิต ซึ่ งถือเปนภู มิคุมกันที่ดี สําหรับเกษตรกรได
(Mongsawad, 2007)
ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ของผูวิจัยตองการ
ทราบวาแมบานเกษตรกรมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เกี่ ย วกั บ การทํ า การเกษตรตามแนวทางปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของครอบครั ว มากน อ ยเพี ย งใด
ครอบครัวของแมบานเกษตรกรมีการทํากิจกรรมดาน
การเกษตรของครอบครั ว ตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียงหรือไม เพื่อหาแนวทางในการวางแผนพัฒนา
กําหนดกลยุทธ และกระตุนใหแมบานเกษตรกรเขามา
มีสวนรวมในการตัดสินใจทําการเกษตร ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงภายในครอบครัวที่เหมาะสม
ผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ อ าจเป น ประโยชน แ ก
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ในการสงเสริมใหแมบาน
เกษตรกรมี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การทํ า
การเกษตรที่ เ ป น ประโยชน ต อ ครอบครั ว เนื่ อ งจาก
แมบานเกษตรกรถือเปนบุคคลสําคัญที่มีพลังอํานาจ
และมีสวนในการตัดสินใจของครอบครัวอยูมาก
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วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจของแม บ า น
เกษตรกรในการทํากิจกรรมการเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อศึกษาการทํากิจกรรมดานการเกษตร
ของครอบครัวเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางจํานวน 375 ราย คํานวณ
จากสูตรการหาขนาดตัวอยางของ Taro Yamane อางใน
สุชาติ (2544) การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยมีวิธีการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แบงกลุมอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
ตามลักษณะพื้นที่ 4 ทิศ
ขั้นตอนที่ 2 เลือกอําเภอในแตละทิศ โดยสุม
แตละทิศ รอยละ 40 ของจํานวนอําเภอ
ขั้นตอนที่ 3 ในแตละอําเภอที่สุมไดในขั้นตอน
ที่ 2 ผูวิจัยสุมตําบลมาเปนจํานวน รอยละ 40
ขั้นตอนที่ 4 ในแตละตําบลที่สุมไดในขั้นตอน
ที่ 3 ผูวิจัยสุมจํานวนหมูบานมา รอยละ 40 ของแตละตําบล
ขั้นตอนที่ 5 ในแตละหมูบานที่สุมไดในขั้นตอน
ที่ 4 ผูวิจัยสุมจํานวนครัวเรือนมา รอยละ 40 ของแตละหมูบาน
ไดจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 6,112 ครัวเรือน
และผูวิจัยใชเปนกรอบตัวอยางในการวิจัย (sampling
frame) จากนั้นจึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร Taro
Yamane เพื่อหาจํานวนตัวอยาง
แทนคา ในสูตร Taro Yamane
N = N =
6,112
= 375
2
2
1+ Ne 1 + 6,112 (.05)
จํานวนตัวอยางดังกลาวคิดเปน รอยละ 6 ของ
ประชากรในกรอบตัวอยาง
6,112 ครัวเรือน = 100%
375 = 375 X 100 = 6.135 = 6%
6,112

48

ขั้นตอนที่ 6 ผูวิจัยทําการสุมครัวเรือนตัวอยาง
จากครัวเรือนที่สุมไดในขั้นตอนที่ 5 มา รอยละ 6 โดย
วิธีสุมแบบ simple random sampling ไดจํานวนตัวอยาง
ทั้งหมด 375 ครัวเรือน
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ท ดสอบค า ความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือในเรื่องการมีบทบาทเชิงเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนของแมบานเกษตรกรมีคาสัมประสิท ธิ์
แอลฟา เทากับ 0.836 และในเรื่องการตัดสินใจของแมบาน
เกษตรกรในการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.723 จากนั้น
นําขอ มูล มาวิ เคราะหโ ดยใชค าสถิ ติแ บบ descriptive
statistics การวิจัย ครั้ง นี้ใ ชเ วลาตั้ง แตเ ดือ นตุล าคม
2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2553

ผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรทั้งสิ้น
จํานวน 375 คน ซึ่งผลการวิจัยแยกเปน 4 ประเด็นหลัก
ไดแก 1) ลักษณะขอมูลพื้นฐานทั่วไปของแมบานเกษตรกร
และครอบครัว 2) ระดับของการมีบทบาทเชิงเศรษฐกิจ
ในครัวเรือนของแมบานเกษตรกร 3) การตัดสินใจของ
แมบานเกษตรกรดานการประกอบอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และ 4) กิจกรรมดานการเกษตร
ของครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นที่ 1 ลั ก ษณะข อ มู ล พื้ น ฐานทั่ ว ไปของ
แมบานเกษตรกรและครอบครัว
กลุมตัวอยางแมบานเกษตรกร รอยละ 36.0 มี
อายุอยูในชวง 41-50 ป โดยมีอายุเฉลี่ย 47.71 ป สวนใหญ
(รอยละ 62.7) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จบ
ปริญญาตรีเพียงรอยละ 2.4 เทานั้น พอบานเกษตรกร
สวนใหญ (รอยละ 60.3) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
เช น กั น โดยพ อ บ า นเกษตรกรจบปริ ญ ญาตรี เ พี ย ง
รอยละ 2.9 เทานั้น
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ครอบครัวของแมบานเกษตรกรรอยละ 39.2
มี จํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว 4 คน โดยส ว นใหญ
(รอยละ 72.0) มีจํานวนแรงงานดานการเกษตรของ
ครอบครัวเพียง 2 คน ดานระยะเวลาในการสมรสนั้น
แมบานเกษตรกรรอยละ 39.2 มีระยะเวลาในการสมรส
เฉลี่ย 24.04 ป แม บ านเกษตรกรสว นใหญ (ร อ ยละ
46.7) มีบุตรจํานวน 2 คน
แม บ า นเกษตรกรร อ ยละ 36.8 มี ร ายได ต อ
เดือนเฉลี่ย 3,948.27 บาท สวนใหญ (รอยละ 62.7) มี
รายไดของครอบครัวตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท
และแมบานเกษตรกรสวนใหญ (รอยละ 92.0) ไมเคย
ยายถิ่นที่อยูอาศัย
ดานการเปนสมาชิกกลุมนั้น แมบานเกษตรกร
รอยละ 28.3 ไมไดเปนสมาชิกกลุมใดๆ สวนแมบาน
เกษตรกรเฉพาะผูที่ตอบวาเปนสมาชิกกลุมนั้น รอยละ
43.2 เปนสมาชิกกองทุนหมูบาน รอยละ 41.1 เปนสมาชิก
กลุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
รอยละ 29.9 เปนสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร รอยละ
22.7 เปนสมาชิกกลุมสหกรณการเกษตร และรอยละ 1.6
เปนสมาชิกกลุมอื่นๆ ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) กองทุนปุย และกลุมแกะสลัก
ประเด็นที่ 2 ระดับของการมีบทบาทเชิงเศรษฐกิจ
ในครัวเรือนของแมบานเกษตรกร
เมื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ขอ งการมี บ ทบาทเชิง
เศรษฐกิจในครัวเรือนของแมบานเกษตรกร ซึ่งวัดจาก
บทบาทเชิ ง เศรษฐกิ จ 10 ดาน พบว า โดยภาพรวม
แมบานเกษตรกรมีบทบาทเชิงเศรษฐกิจในครัวเรือน
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.43) เมื่อพิจารณาบทบาท
ยอ ยทั้ ง 10 ด าน พบว า บทบาทที่ แม บ า นเกษตรกร
ปฏิ บั ติ ใ นระดั บ มาก ได แ ก การหาเลี้ ย งครอบครั ว
(คาเฉลี่ย 3.94) รองลงมา ไดแก การควบคุมคาใชจาย
และทรั พ ย สิ น และการเก็ บ สะสมทรั พ ย ที่ ห ามาได
(คาเฉลี่ย 3.83) ตามลําดับ
ซึ่ งแสดงให เห็ นว าในป จจุ บั นนอกเหนื อ จาก
พ อ บ า นเกษตรกรที่ ทํ า งานหาเลี้ ย งครอบครั ว แล ว

แมบานเกษตรกรก็นับวามีบทบาทสําคัญในการทํางาน
หาเลี้ย งครอบครั ว เปน อย างมาก เนื่อ งจากต อ งช ว ย
พ อ บ า นเกษตรกรในการหารายได เ ลี้ ย งครอบครั ว
รวมถึงแมบานเกษตรกรก็ยังมีบทบาทในการออมและ
การควบคุมคาใชจา ยของครอบครัวดวย ทั้งนี้ พบวา มี
บางบทบาทที่ แ ม บ า นเกษตรกรมี บ ทบาทในระดั บ
ปานกลาง ไดแก การติดตอขายผลผลิต (คาเฉลี่ย 3.34)
การเลี้ยงสัตว (คาเฉลี่ย 2.80) และการทําบัญชีครัวเรือน
(คาเฉลี่ย 2.65) ตามลําดับ และยังพบวาแมบานเกษตรกร
มีบ ทบาทในการทําบั ญชี ค รัวเรื อ นน อ ยที่ สุ ด ซึ่ ง จาก
การสั ม ภาษณ เ พิ่ ม เติ ม จากการเก็ บ ข อ มู ล แม บ า น
เกษตรกรใหความเห็นวา เนื่องจากแมบานเกษตรกร
ทําบั ญชี ครั วเรือ นไม เป นตั้ งแตแ รกจึ ง ไมต องการทํ า
รวมถึงครอบครัวมีรายจายมากกวารายรับ มีรายไดไม
แน น อน และคิ ด ว า การทํ าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นเป น เรื่ อ งที่
ยุงยากและทําใหเสียเวลา จึงไมเห็นความสําคัญของ
การทําบัญชีครัวเรือน
ประเด็นที่ 3 การตั ด สิ น ใจของแม บ า นเกษตรกร
ดานการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จากการศึ ก ษาระดั บ ของการตั ด สิ น ใจของ
แมบานเกษตรกรดานการประกอบอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม แมบานเกษตรกรมีการ
ตัดสินใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.43) ซึ่งหากมองใน
แตละประเด็น พบว า เรื่อ งที่แม บานเกษตรกรมีการ
ตัดสินใจในระดับมาก ไดแก ดานคุณธรรม (คาเฉลี่ย 3.88)
และดานความพอประมาณ (คาเฉลี่ย 3.44) สวนเรื่องที่
แม บ า นเกษตรกรมี ก ารตั ด สิ น ใจในระดั บ ปานกลาง
ไดแก ความมีเหตุผล (คาเฉลี่ย 3.33) การมีภูมิคุมกัน
ที่ดี (คาเฉลี่ย 3.19) และดานความรู (คาเฉลี่ย 3.12)
ซึ่งหากมองในแตละประเด็นสามารถอธิบายได ดังนี้
ดานความพอประมาณ ในภาพรวมแมบาน
เกษตรกรมี ร ะดั บ การตั ด สิ น ใจอยู ใ นระดั บ มาก
(คาเฉลี่ย 3.44) ซึ่งหากมองในแตละประเด็น แมบาน
เกษตรกรส ว นใหญ มี ร ะดั บ การตั ด สิ น ใจอยู ใ นระดั บ
ปานกลางจนถึงระดับมาก โดยแมบานเกษตรกรมีระดับ
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การตั ด สิ น ใจระดั บ มากในเรื่ อ งการเลื อ กซื้ อ เฉพาะ
สินคาที่มีความจําเปนตอการประกอบอาชีพ (คาเฉลี่ย
3.78) การใชแรงงานภายในครอบครัวรวมคิดรวมทํา
(คาเฉลี่ย 3.73) การใชทุนและอุปกรณที่มีอยูทําการเกษตร
(คาเฉลี่ย 3.61) สวนเรื่องที่แมบานเกษตรกรมีระดับ
การตัดสินใจในระดับปานกลาง ไดแก การเก็บบางสวน
ของผลผลิตที่ไดจากการปลูกไวทําพันธุ โดยไมตองซื้อ
เมล็ดพันธุเพิ่ม (คาเฉลี่ย 3.32) การใชปุยหมักและปุยอินทรีย
ที่มีอยูในการเตรียมดินโดยไมตองพึ่งสารเคมี (คาเฉลี่ย
3.24) และการใชศัตรูธรรมชาติในการปองกันโรคแมลง
โดยไมใชยาฆาแมลงมากเกินไป (คาเฉลี่ย 2.94)
ความมีเหตุผล แมบานเกษตรกรมีระดับการ
ตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.33) ซึ่งหาก
มองในแตละประเด็น แมบานเกษตรกรสวนใหญจะมี
ระดับการตัดสินใจในระดับปานกลางจนถึงระดับมาก
โดยแมบานเกษตรกรมีระดับการตัดสินใจระดับมากใน
เรื่องการวางแผนการปลูกพืชตามความตองการของ
ตลาด (คาเฉลี่ย 3.47) และการวางแผนการผลิตโดยคํานึง
ถึงศักยภาพของพื้นที่ (คาเฉลี่ย 3.45) สวนเรื่องที่แมบาน
เกษตรกรมีระดับการตัดสินใจในระดับปานกลาง ไดแก
การศึ ก ษาข อ มู ล ความรู ด า นการเกษตรที่ เ พี ย งพอ
และเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ (คาเฉลี่ย 3.34)
การวางแผนการใชประโยชนในพื้นที่อยางหลากหลาย
เชน การปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน เปนตน
(คาเฉลี่ย 3.28) และการคนหาสาเหตุ เมื่อเกิดปญหา
จากการทําการเกษตร เชน ปญหาปริมาณของผลผลิตที่
ลดนอยลง เปนตน (คาเฉลี่ย 3.14)
การมีภูมิคุมกันที่ดี แมบานเกษตรกรมีระดับ
การตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.19) ซึ่ง
หากมองในแตละประเด็น แมบานเกษตรกรสวนใหญ
มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดย
เรียงตามลําดับ ไดแก การแบงรายไดเปนคาใชจายเพื่อ
ลงทุน บริโภค และการออม (คาเฉลี่ย 3.38) การเก็บรักษา
เงินออมจากการทําการเกษตร (คาเฉลี่ย 3.37) การจัดทํา
แผนการลงทุ น โดยศึ ก ษาข อ มู ล ก อ นการลงทุ น ทํ า
การเกษตร (คา เฉลี่ย 3.32) การคํานึงถึงความเสี่ยง
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ด า นต า งๆ เช น คํ า นึ ง ถึ ง ผลผลิ ต อื่ น ทดแทน หากมี
ผลผลิ ต ใดตกต่ํ า เป น ต น รวมทั้ ง หาแนวทางแก ไ ข
ความเสี่ยงเหลานั้น (คาเฉลี่ย 3.15) และการทําบัญชี
ครัวเรือนบันทึกรายรับรายจายประจําวัน เพื่อเปนขอมูล
ในการวางแผนการใชจายเงินของครอบครัว (คาเฉลี่ย 2.73)
ทั้งนี้เปนที่สังเกตไดวาครอบครัวเกษตรกรสวนใหญยังไม
เห็ น ความสํ า คั ญ ของการทํ า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นและการ
บันทึกรายรับรายจายประจําวัน จึงไมมีการทําบัญ ชี
ครัวเรือนของครอบครัว
ความรู แมบานเกษตรกรมีระดับการตัดสินใจ
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.12) ซึ่งหากมองใน
แตละประเด็น แมบ านเกษตรกรสว นใหญจะมี ระดั บ
การตัดสินใจอยูในระดับปานกลางจนถึงระดับมาก โดย
แมบานเกษตรกรมีระดับการตัดสินใจระดับมากเพียง
ประเด็นเดียว ไดแก เรื่องการเขารวมประชุมหมูบาน
(ค า เฉลี่ ย 3.67) ซึ่ ง จะเห็ น ได ว า ในสั ง คมชนบทหรื อ
สังคมของเกษตรกรจะใหความสําคัญกับการเขารวม
ประชุมหมูบานหรือพบปะเพื่อนบาน เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันเปนอยางมาก สวนเรื่องที่แมบานเกษตรกร
มีระดับการตัดสินใจในระดับปานกลาง ไดแก การศึกษา
หาความรู ขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ เชน โทรทัศน
วิทยุ แผนพับประชาสัมพันธ เปนตน (คาเฉลี่ย 3.13)
การหาแนวทางในการพั ฒนาอาชี พการเกษตรของ
ครอบครัว เชน การเพิ่มชนิดพืชที่ปลูก การขยายพื้นที่
ทําการเกษตร เปนตน (คาเฉลี่ย 3.11) การอานหนังสือ
เพื่ อ คน หาความรู ดา นการเกษตรเพิ่ม เติม (ค า เฉลี่ ย
2.99) การเขารับการฝกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู
ที่เอื้อตอการทําการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(คาเฉลี่ย 2.94) การศึกษาดูงาน เพื่อดูตัวอยางจากผูที่
ประสบความสําเร็จในอาชีพ (คาเฉลี่ย 2.87)
คุ ณ ธรรม แม บ า นเกษตรกรมี ร ะดั บ การ
ตัดสินใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.88) ซึ่งหากมอง
ในแตละประเด็น แมบานเกษตรกรสวนใหญจะมีระดับ
การตั ด สิ น ใจอยู ใ นระดั บ มากทุ ก ประเด็ น โดยเรี ยง
ตามลําดับ ไดแก การมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบ
อาชีพ (คาเฉลี่ย 3.93) การไมเอาของผูอื่นมาเปนของ
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ครอบครัว (คาเฉลี่ย 3.91) การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง
ไมเบียดเบียนผูอื่น (คาเฉลี่ย 3.90) การมีความเอื้อเฟอ
เผื่อแผ แบงปนใหกับผูที่ขาดแคลน (คาเฉลี่ย 3.89) การ
ไม เอารั ดเอาเปรี ยบผู อื่ น โดยกํ าหนดราคาผลผลิ ต ที่
เหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.88) หลังจากการพนสารเคมีแลว
ไม เ ก็ บ ผลผลิ ต ไปจํ า หน า ยก อ นเวลาที่ กํ า หนดไว ใ น
ฉลาก และการมีความยุติธรรมในการตัดสินใจแกไข

ปญหาตางๆ (คาเฉลี่ย 3.87) และการคํานึงถึงประโยชน
ของสวนรวม เชน งานอาสาพัฒนาชุมชน เปนตน (คาเฉลี่ย
3.78) จะเห็นไดวาแมบานเกษตรกรมีระดับการตัดสินใจ
ในด า นคุ ณ ธรรมมากกว า ด านอื่ น ๆ ทั้ ง ในด า นความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี และ
ดานความรู ดังแสดงใน Table 1

Table 1 Roles of farmer housewives decision-making on doing sufficiency economy farming
n = 375
Activities
Moderation
1. Using existing capital and
equipment in doing agriculture
2. Using household workforces
in doing things together
3. Purchasing necessary
products for their living and
occupation
4. Using compost and organic
fertilizer that already contains
in the soil without relying on
chemicals
5. Storing some portion of
products gained for further
harvest without buying more
seeds
6. Using natural enemies to
prevent insect diseases
instead of using too much
insecticide
Reasonableness
7. Planning production based
on geographical potential
8. Planning harvest according
to the need of the market

Very
high

Amount of decision-making
High Moderate Low

Very
low

Mean

S.D.

Meaning

3.44
3.61

0.642
0.873

High
High

3.73

0.869

High

3.78

0.848

High

62
(16.5)
74
(19.7)
80
(21.3)

138
(36.8)
153
(40.9)
152
(40.5)

147
(39.2)
122
(32.5)
123
(32.8)

24
(6.4)
24
(6.4)
19
(5.1)

4
(1.1)
2
(0.5)
1
(0.3)

49
(13.1)

85
(22.7)

163
(43.5)

64
(17.0)

14
(3.7)

3.24

1.007

Moderate

49
(13.1)

105
(28.0)

151
(40.3)

57
(15.2)

13
(3.4)

3.32

0.997

Moderate

28
(7.5)

90
(24.0)

134
(35.7)

78
(20.8)

45
(12.0)

2.94

1.107

Moderate

3.33
3.45

0.713
0.840

Moderate
High

3.47

0.898

High

33
(8.8)
47
(12.6)

149
(39.7)
135
(36.0)

151
(40.3)
146
(38.9)

36
(9.6)
42
(11.2)

6
(1.6)
5
(1.3)
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Table 1 (continued)
Activities
9. Planning of land utilization
for different purposes such as
growing different plants in the
same area
10. Studying sufficient
agricultural knowledge that is
beneficial to their occupation
11. Seeking out the cause of
agricultural problems such as
problem of reduced productivity
Self-immunity
12. Conducting an investment
plan by prior studying its
agricultural capital
13. Saving from agricultural
gain
14. Money division for investment,
consumption and saving
15. Household bookkeeping
and daily statement for the
family planning
16. Considering possible risks
such as alternative products
when the main product is
reduced, etc. as well as
finding solution to the risks
Knowledge
17. Seeking knowledge from
other sources such as TV,
radio, brochure, etc.
18. Finding a relevant book
regarding agricultural
knowledge

52

Very
high
43
(11.5)

Amount of decision-making
High Moderate Low

Mean

S.D.

Meaning

3.28

0.983

Moderate

106
(28.3)

150
(40.0)

64
(17.0)

Very
low
12
(3.2)

43
(11.5)

99
(26.4)

181
(48.3)

46
(12.3)

6
(1.6)

3.34

0.893

Moderate

31
(8.3)

110
(29.3)

135
(36.0)

78
(20.8)

21
(5.6)

3.14

1.020

Moderate

3.19
3.32

0.691
0.843

Moderate
Moderate

3.37

0.823

Moderate

3.38

0.896

Moderate

2.73

1.174

Moderate

3.15

0.924

Moderate

3.12
3.13

0.741 Moderate
0.934 Moderate

2.99

0.882

26
(6.9)

126
(33.6)

173
(46.1)

42
(11.2)

8
(2.1)

26
(6.9)
35
(9.3)
27
(7.2)

136
(36.3)
138
(36.8)
66
(17.6)

170
(45.3)
143
(38.1)
135
(36.0)

36
(9.6)
53
(14.1)
73
(19.5)

7
(1.9)
6
(1.6)
74
(19.7)

31
(8.3)

93
(24.8)

158
(42.1)

87
(23.2)

6
(1.6)

24
(6.4)

103
(27.5)

162
(43.2)

70
(18.7)

16
(4.3)

20
(5.3)

75
(20.0)

168
(44.8)

104
(27.7)

8
(2.1)

Moderate
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Table 1 (continued)
Activities
19. Attending agriculturerelated training or seminar to
enhance their knowledge of
sufficient economy
20. Finding a way to develop
the career such as growing
another kinds of plants or
expanding harvesting area, etc.
21. Attending the meeting of
the village
22. Taking an observation
field to study from the
successful one
Morality
23. Not taking advantage from
others by determining a
proper price
24. After spraying
preservation chemicals, not
early selling products which
are under the restricted period
25. Not claiming other
belongings/ assets to be theirs
26. Being generous and
supporting people who are
deficient
27. Diligence in performing
occupation
28. Considering common
benefits such as voluntary
work of community
development

Very
high
26
(6.9)

Amount of decision-making
High Moderate Low

Mean

S.D.

Meaning

2.94

1.044

Moderate

83
(22.1)

140
(37.3)

94
(25.1)

Very
low
32
(8.5)

31
(8.3)

97
(25.9)

148
(39.5)

82
(21.9)

17
(4.5)

3.11

0.989

Moderate

77
(20.5)
28
(7.5)

146
(38.9)
87
(23.2)

111
(29.6)
125
(33.3)

32
(8.5)
78
(20.8)

9
(2.4)
57
(15.2)

3.67

0.975

High

2.87

1.155

Moderate

3.88
3.88

0.690
0.934

High
High

108
(28.8)

142
(37.9)

102
(27.2)

17
(4.5)

6
(1.6)

113
(30.1)

147
(39.2)

81
(21.6)

21
(5.6)

13
(3.5)

3.87

1.019

High

135
(36.0)
100
(26.7)

131
(34.9)
161
(42.9)

68
(18.1)
92
(24.5)

23
(6.1)
18
(4.8)

18
(4.8)
4
(1.1)

3.91

1.102

High

3.89

0.889

High

113
(30.1)
77
(20.5)

152
(40.5)
156
(41.6)

82
(21.9)
126
(33.6)

25
(6.7)
14
(3.7)

3
(0.8)
2
(0.5)

3.93

0.925

High

3.78

0.832

High
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Table 1 (continued)
Activities
29. Leading a life on the basis
of sufficiency-not exploit
others
30. Being fair in solving
problems
Overall

Very
high
89
(23.7)
86
(22.9)

Amount of decision-making
High Moderate Low
179
(47.7)

90
(24.0)

16
(4.3)

Very
low
1
(0.3)

176
(46.9)

96
(25.6)

14
(3.7)

3
(0.8)

ประเด็นที่ 4 กิจกรรมดานการเกษตรของครอบครัว
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กิจ กรรมด านการเกษตรของครอบครั ว ตาม
แนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตั ว แปรนี้ มี ข อ คํ า ถาม
จํานวน 26 ขอ โดยผูวิจัยไดกําหนดใหแมบานเกษตรกร
ตอบว าทํ า/ไม ทํ า (ทํ าได 1 คะแนน ไม ทํ าได 0 คะแนน)
จากผลการศึกษา พบวา
ด า นคน กิ จ กรรมด า นการเกษตรของ
ครอบครัว ด านคนที่ ค รอบครั วของแม บา นเกษตรกร
มากกวารอยละ 80 นําไปปฏิบัติ ไดแก การใชแรงงาน
ที่มีอยูภายในครอบครัวทํากิจกรรมการเกษตร (รอยละ
95.5) การแบ ง งานกั น ทํ า ภายในครอบครั ว (ร อ ยละ
93.9) และการให ค นในครอบครัวหาความรู เพิ่ มเติ ม
ดานการทําการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ เพื่อปรับ
ใชในไรนา เชน การเขารวมอบรม การทัศนศึกษาดูงาน
เปนตน (รอยละ 90.7) นอกจากนั้นมีเพียงกิจกรรมเดียว
ที่ครอบครัวของแมบานเกษตรกรนําไปปฏิบัตินอยกวา
ร อ ยละ 80 ได แ ก ไม มี ก ารจ า งแรงงานเพิ่ ม เติ ม จาก
ภายนอก (รอยละ 74.9)
ด า นเงิ น กิ จ กรรมด า นการเกษตรของ
ครอบครัวดานเงินที่ครอบครัวของแมบานเกษตรกร
สวนใหญมากกวารอยละ 90 นําไปปฏิบัติ ไดแก การ
เลือกซื้อเฉพาะสินคาที่มีความจําเปนตอการประกอบ
อาชีพ (รอยละ 96.3) มีการใชจายเงินอยางมีเหตุมีผล
ไมใชจายเกินพอดี (รอยละ 94.4) ทั้งนี้มีเพียงประเด็น
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Mean

S.D.

Meaning

3.90

0.815

High

3.87

0.832

High

3.43

0.524

High

เดี ย วที่ ค รอบครั ว ของแม บา นเกษตรกรนํ า ไปปฏิ บั ติ
เพียงรอยละ 53.9 ไดแก การจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อ
ตรวจสอบการใชจายเงินของครอบครัว
ดานวัสดุอุปกรณ กิจกรรมดานการเกษตร
ของครอบครัวดานวัสดุอุปกรณที่ครอบครัวของแมบาน
เกษตรกรมากกวารอยละ 80 นําไปปฏิบัติ ไดแก การ
หมุนเวียนการใชทรัพยากรในการทําการเกษตร เชน
การใชฟางขาว แกลบ หรือหญาแหงทําเปนวัสดุคลุม
ดิน การใช ก าบมะพร าวรองกน หลุ ม เวลาปลูก ต น ไม
การใชกาบมะพราวเปนวัสดุตุมกิ่งตอน เปนตน (รอยละ
86.9) และมี ก ารใช เ ศษวั ส ดุ ห รื อ มู ล สั ต ว ที่ มี อ ยู ใ น
ครัวเรือนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การใชใบไม
หรือมูลสัตวทําปุยหมัก ปุยคอก การใชฟางขาวเปน
อาหารให กั บโค กระบื อ การใชฟ น ถ านแทนการใช
กาซหุงตม เปนตน (รอยละ 82.1) สวนอีก 2 กิจกรรม
ที่ครอบครัวของแมบานเกษตรกรนําไปปฏิบัตินอยกวา
รอยละ 80 ไดแก การใชแรงงานสัตวหรือเครื่องมือเกษตร
ที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด (รอยละ 79.2) และการแปรรูป
ผลผลิตเกษตรหรือถนอมอาหารไวบริโภคในครอบครัว
เช น การดองเค็ ม การตากแห ง การแช อิ่ ม เป น ต น
(รอยละ 74.4)
ด า นวิ ธี ก าร/การจั ด การ กิ จ กรรมด า น
การเกษตรของครอบครั ว ด า นวิ ธี ก าร/การจั ด การที่
ครอบครั ว ของแม บ า นเกษตรกรมากกว าร อ ยละ 80
นําไปปฏิบัติ ไดแก มีการวางแผนการใชประโยชนจาก
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บริ เ วณบ า นและที่ อ ยู อ าศั ย ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด
(รอยละ 92.0) การปลูกพืชผักสวนครัว (รอยละ 90.4) มี
การกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการประกอบอาชีพ
เกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (รอยละ 89.3)
นอกจากนั้ น มี บ างประเด็ น ที่ ค รอบครั ว ของแม บ า น
เกษตรกรนําไปปฏิบัตินอยกวารอยละ 80 ไดแก มีการ
วางแผนการผลิ ต โดยคํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพของพื้ น ที่
(รอยละ 79.7) มีการปลูกขาวไวบริโภคตลอดป (รอยละ
73.6) มีการเลี้ยงสัตวไวเปนอาหารหรือจําหนาย (รอยละ
71.2) ทั้งนี้มีเพียงกิจกรรมเดียวที่ครอบครัวของแมบาน
เกษตรกรนอยกวารอยละ 70 นําไปปฏิบัติ ไดแก การ

ขุดสระน้ําไวเลี้ยงปลาและเก็บกักน้ําฝน (รอยละ 62.9)
ภาพรวม หากมองในภาพรวม พบว า
ครอบครั ว ของแม บ า นเกษตรกรส ว นใหญ มี ก ารทํ า
กิจกรรมดานการเกษตรของครอบครัวตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก โดยมีคะแนนจากการ
วัดระดับการปฏิบัติในระดับมาก (18-26 คะแนน) ถึง
รอยละ 82.7 มีแมบานเกษตรกรเพียงรอยละ 16.5 ที่มี
ระดับการปฏิบัติในระดับปานกลาง (10-17 คะแนน)
และรอยละ 0.8 มีระดับการปฏิบัตินอย (1-9 คะแนน)
ดังแสดงใน Table 2

Table 2 Level of farming practice in accordance with the sufficiency economy concept of the
espondents family
n = 375
Level of practice
Low (1-9 scores)
Moderate (10-17 scores)
High (18-26 scores)

Frequency
3
62
310

Percentage
0.8
16.5
82.7

Lowest = 6 scores; Highest = 26 scores; Mean = 21.65 scores; S.D. = 4.264 scores

สรุปผลและวิจารณผลการวิจัย
1. ลั ก ษณะข อ มู ล พื้ น ฐานทั่ ว ไปของแม บ า น
เกษตรกรและครอบครัว แมบานเกษตรกรสวนใหญมี
อายุ เฉลี่ ยอยู ในวั ยทํางาน (47.71 ป) มีร ะยะเวลาใน
การสมรสเฉลี่ ย 24.04 ป ทั้ ง พ อ บ า นและแม บ า น
เกษตรกรสวนใหญจบการศึกษาไม สูงนัก คื อ ระดั บ
ประถมศึกษา มีสวนนอยมากที่จบการศึกษาในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ครอบครั ว เกษตรกรส ว นใหญ มี จํ า นวน
สมาชิกในครอบครัว 4 คน มีแรงงานดานการเกษตร
เพียง 2 คน ซึ่งก็คือพอบานและแมบานเกษตรกรเอง
และสวนใหญมีบุตรจํานวน 2 คน ดานรายไดของครอบครัว
เกษตรกรจะเห็นวายังมีรายไดที่ไมมากนัก (นอยกวา
10,000 บาทตอเดือน) ซึ่งหากมองในสวนเฉพาะรายได

ของแมบานเกษตรกรนั้น จะเห็นวามีรายไดที่ไมมากนัก
เชนกัน (เฉลี่ยเพียงเดือนละ 3,948.27 บาท) และครอบครัว
เกษตรกรสวนใหญไมเคยยายถิ่นที่อยูอาศัย แมบาน
เกษตรกรส วนใหญเ ป น สมาชิ ก กองทุ น หมู บ าน และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร แสดง
ใหเห็น วา ครอบครั วของแมบานเกษตรกรส วนใหญ
ยั ง มี ก ารกู ยื ม เงิ น จากสถาบั น การเงิ น ต า งๆ ในการ
ประกอบอาชีพ
2. ประเด็ น ระดั บ ของการมี บ ทบาทเชิ ง
เศรษฐกิจในครัวเรือนของแมบานเกษตรกร จะเห็นวา
แมบานเกษตรกรมีบทบาทในการหาเลี้ยงครอบครัวอยู
มาก รวมถึงการควบคุมคาใชจายและทรัพยสิน และ
การเก็บสะสมทรัพยที่หามาได ซึ่งแสดงใหเห็นวาใน
ปจจุบันนอกเหนือจากพอบานเกษตรกรที่ทํางานหา
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เลี้ยงครอบครัวแลว แมบานเกษตรกรก็นับวามีบทบาท
สําคัญในการทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเปนอยางมาก
เนื่องจากตองชวยพอบานเกษตรกรในการหารายได
เลี้ยงครอบครัว รวมถึงแมบานเกษตรกรก็ยังมีบทบาท
ในการออมและการควบคุ ม ค า ใช จ า ยของครอบครั ว
ดวย ทั้งนี้เปนที่นาสังเกตวา แมบานเกษตรกรมีบทบาท
ในการทําบัญ ชีค รัวเรือ นน อยมาก เนื่อ งจากแม บาน
เกษตรกรไมมีความรูดานการทําบัญชีครัวเรือน และ
มองวาเปนเรื่องที่ซับซอนและทําใหเสียเวลา จึงไมให
ความสําคัญและไมทําบัญชีครัวเรือนของครอบครัว
3. ประเด็นการตัดสินใจของแมบานเกษตรกร
ดานการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จะเห็นวา ในภาพรวมของเศรษฐกิจพอเพียงแมบาน
เกษตรกรมีสวนรวมการตัดสินใจอยูในระดับมาก ซึ่ง
หากมองในแต ล ะประเด็ น พบว า เรื่ อ งที่ แ ม บ า น
เกษตรกรมีการตัดสินใจในดานคุณธรรมและดานความ
พอประมาณระดับมาก ซึ่งถือเปนเรื่องที่ดีที่เกษตรกร
สวนใหญยังคงใหความสําคัญกับเรื่องคุณธรรมที่เปน
พื้ น ฐานของการอยู ร ว มกั น ในสั ง คมอย างมี ค วามสุ ข
สวนดานความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดี และดาน
ความรูนั้ น แม บา นเกษตรกรมีก ารตัด สิน ใจในระดั บ
ปานกลาง ทั้ ง นี้ มี ป ระเด็ น ที่ น า สนใจ คื อ ด า นการมี
ภู มิ คุ ม กั น ที่ ดี นั้ น การทํ า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นยั ง คงเป น
ประเด็นที่แมบานเกษตรกรตัดสินใจนอยที่สุด แมบาน
เกษตรกรยังคงไมใหความสําคัญของการบันทึกรายรับ
รายจายประจําวันเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการใช
จายเงินของครอบครัว
4. ประเด็ น กิ จ กรรมด า นการเกษตรของ
ครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิเคราะห
ตามหลักการบริหาร 4M และปรับใหสอดคลองกับแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง หากมองในภาพรวมจะพบวา ครอบครัว
ของแมบานเกษตรกรสวนใหญมีการทํากิจกรรมดาน
การเกษตรของครอบครั ว ตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียงในระดับมาก โดยดานคนนั้น ครอบครัวของ
แม บ า นเกษตรกรมี ใ ช แ รงงานที่ มี อ ยู ทํ า กิ จ กรรม
การเกษตร แบ ง งานกั น ทํ า ภายในครอบครั ว ด า น
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การเงินนั้น ครอบครัวเลือกซื้อเฉพาะสินคาที่มีความ
จําเปนตอการประกอบอาชีพ มีการใชจายเงินอยางมี
เหตุมีผล ทั้งนี้ยังมีประเด็นเดียวคือเรื่องการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนที่ครอบครัวเกษตรกรยังคงนําไปปฏิบัตินอย
ดานวัสดุอุปกรณนั้น มีการหมุนเวียนการใชทรัพยากร
ในการทําการเกษตร ใชเศษวัสดุหรือมูลสัตวที่มีอยูใน
ครัวเรือนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมวาจะเปนการ
ใชใบไม หรือ มูล สัตว ทําปุ ยหมัก ปุยคอก หรื อการใช
ฟางขาวเปนอาหารใหกับโค กระบือ ดานวิธีการ/การ
จัดการนั้น ครอบครัวของแมบานเกษตรกรมีการวาง
แผนการใชประโยชนจากบริเวณบานและที่อยูอาศัยให
เกิดประโยชนสูงสุด การกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนใน
การประกอบอาชี พ เกษตร ทั้ ง นี้ ยั ง คงมี กิ จ กรรมที่
ครอบครัวของแมบานเกษตรกรปฏิบัตินอย ไดแก การ
ขุ ด สระน้ํ า ไว เ ลี้ ย งปลาและเก็ บ กั ก น้ํ า ฝน เนื่ อ งจาก
ครอบครัวเกษตรกรยังไมมีพื้นที่กวางขวางมากพอใน
การขุดสระน้ําเพื่อกักเก็บน้ําและเลี้ยงปลา
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้ ขอนําเสนอขอเสนอแนะ
เพื่อเปนประโยชนตอการวางแผนในการพัฒนาแมบาน
เกษตรกร ดังนี้
1. ควรหาวิธีการในการใหความรูเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงแกแมบานเกษตรกรอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
เรื่องการทําบัญชีครัวเรือน เนื่องจากผลการวิจัย พบวา
แมบานเกษตรกรทําบัญชีครัวเรือนนอยมาก เนื่องจาก
มองวาเปนเรื่องที่ยุงยากและทําใหเสียเวลาโดยเปลา
ประโยชน
2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมแมบาน
เกษตรกรในเรื่องการแปรรูปและถนอมอาหาร รวมถึง
การหาชองทางการจําหนายผลิตภัณฑดวย เพื่อเปน
การเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรอีกทางหนึ่ง เนื่องจาก
ครอบครัวของแมบานเกษตรกรยังคงมีการกูยืมเงินจาก
สถาบั น การเงิ น ต างๆ ทํ าให เ กษตรกรยั ง คงมี ห นี้ สิ น
ลนพนตัวจากการกูยืมเงินมาประกอบอาชีพ
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3. เจาหนาที่ในหนวยงานที่เกี่ยวของควรให
ความรู ด า นการประกอบอาชี พ เกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงแกแมบานเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ
เนื่องจากแมบานเกษตรกรสวนใหญใหความสําคัญและ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง จึ ง อาจเป น เรื่ อ งที่ ดี ที่ แ ม บ า นเกษตรกรจะ
ดําเนินการตอไปในอนาคต เพื่อความเปนอยูที่ดีของ
ครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. ควรให ค วามรู แ ก เ กษตรกรในเรื่ อ งการ
หมุนเวียนการใชทรัพยากรในการทําการเกษตรอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะความรูใหมๆ ซึ่งอาจเปนแนวทาง
ที่ดีในการใชทรัพยากรที่มีอยูในครอบครัวอยางคุมคา
ที่สุด ไมวาจะเปนการใชฟางขาว แกลบ หรือหญาแหง
ทําเปนวัสดุคลุมดิน การใชกาบมะพราวรองกนหลุมใน
การปลูกตนไม การใชกาบมะพราวเปนวัสดุตุมกิ่งตอน
หรือความรูในเรื่องอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอเกษตรกร
ในการทําการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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Abstract
The objectives of this study were (1) to study production situation and maize price in
Northern Region of Thailand, (2) to forecasting of maize price by using ARIMAX model. It was based
on monthly secondary data during January 1998-December 2009 covering 144 observations, and the
application of ARIMA with exogenous variables (ARIMAX) models.
Consequently, the most appropriate models for prediction were found to be ARIMA
(12,1,1). After that do estimation by using ARIMAX model find that oil price at time t-1 and average
of rain quantity in Northern Region at time t-4 effect to changing with maize price at time t, in same
direction, include statistically significant at confidential 90%, while quantity of maize importing in
Thailand at time t effect to changing with maize price at time t, in same direction include statistically
significant at confidential 95%. According to historical forecast from the application, the predicted
figures were to the real maize price and to ex-ante forecast for future maize prices during the
period of January-April 2010 were predicted to be 7.14, 7.06, 6.90 and 6.79 Baht/kilogram.
Keywords: maize price, forecasting price
บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ (1) เพื่อ
ศึกษาสถานการณการผลิตและราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว
ในภาคเหนือ (2) เพื่อพยากรณราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว
โดยใชแบบจําลองอารีแม็กซ (ARIMAX) โดยใชขอมูล
ทุติยภูมิตั้งแตเดือนมกราคม 2541 ถึงเดือนธันวาคม
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2552 เปนขอมูลรายเดือนจํานวนทั้งหมด 144 ขอมูล
โดยการพยากรณนี้จะใชแบบจําลอง ARIMA รวมกับ
ตัวแปรภายนอก (ARIMAX model) จากการวิเคราะห
ขอมูล พบวา แบบจําลองที่เหมาะสมที่สุดสําหรับใชใน
การพยากรณ คือ ARIMA (12,1,1) หลังจากนั้นทําการ
ประมาณคาแบบจําลองอารีแม็กซ พบวา ราคาน้ํามัน
ในชวงเวลาที่ t-1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในพื้นที่ภาคเหนือ
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ของประเทศไทยในชวงเวลา t-4 และปริมาณการนําเขา
ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ข องประเทศไทยในช ว งเวลา t
มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงของราคาข า วโพด
เลี้ยงสัตวในชวงเวลา t ในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และระดับ
ความเชื่อมั่น 95% หลังจากนั้นทําการพยากรณขอมูล
โดยคาพยากรณในชวง historical forecast ใหคาใกลเคียง
กับราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวจริง และการพยากรณราคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในชวง ex-ante forecast ตั้งแตเดือน
มกราคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 คือ 7.14, 7.06,
6.90 และ 6.79 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ
คําสําคัญ: ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว การพยากรณราคา

คํานํา
ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว เ ป น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ มี
ความสํ า คั ญ ชนิ ด หนึ่ ง เนื่ อ งจากสามารถนํ า ไปใช
ประโยชนไดหลากหลาย ไมวาจะเปนอาหารทั้งของคน
และสัตว รวมทั้งสามารถใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูป
เปนเครื่องมือและเครื่องใชตางๆไดหลากหลายชนิด
เชน พลาสติก เชื้อเพลิง น้ํามันพืช ฯลฯ อยางไรก็ตาม
ปจ จุบั น ปริ มาณผลผลิ ตข าวโพดเลี้ ย งสั ตว ข องโลกมี
นอยกวาความตองการใช กลาวคือ ในป 2552 โลกมี
ปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวเทากับ 790.18 ลานตัน
ในขณะที่ปริมาณความตองการใชขาวโพดเลี้ยงสัตวมี
เทากับ 803.27 ลานตัน โดยประเทศผูผลิตขาวโพด
เลี้ ย งสั ต ว ร ายสํ า คั ญ ของโลกได แ ก สหรั ฐ อเมริ ก า
สาธารณรัฐประชาชนจีน กลุมสหภาพยุโรป บราซิล
เม็กซิโก อารเจนตินา แอฟริกาใต และไทย โดยในป
พ.ศ. 2552 สหรัฐอเมริกามีสัดสวนการผลิตรอยละ 39
ของปริ ม าณผลผลิ ต ข า วโพดเลี ้ ย งสั ต ว ข องโลก
สาธารณรัฐประชาชนจีนรอยละ 20 กลุมสหภาพยุโรป
รอยละ 7 บราซิลรอยละ 6 เม็กซิโกรอยละ 3 ไทยรอยละ
1 และกลุมประเทศอื่นๆ รอยละ 24 (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2552)

สําหรับประเทศไทย จากการที่อุตสาหกรรม
การเลี้ย งสัต วมีก ารขยายตัว ตั้ง แตป 2535 สง ผลให
ความตองการใชขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว เนื่องจากขาวโพดเลี้ยงสัตวมีความสําคัญ
ตออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว กลาวคือประมาณรอยละ
94 ของผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวนําไปใชในการผลิต
อาหารสัตว จากเหตุผลดังกลาวทําใหอัตราการสงออก
ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ข องประเทศไทยลดลงตามลํ า ดั บ
และในป 2550 ปริมาณการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
เริ่ มมี ไม เพี ยงพอต อปริ มาณความต องการใช ภายใน
ประเทศ โดยมีความตองการสูงถึง 3.96 ลานตัน ขณะที่
ปริมาณการเพาะปลู กข าวโพดเลี้ย งสัต วโ ดยรวมทั ้ง
ประเทศในปเดียวกันนั้นมีเพียง 3.89 ลานตัน (สํานักงาน
เศรษฐกิ จการเกษตร, 2552) ดั งนั้ น ประเทศไทยจํ าเป น
ตองนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว เพื่อตอบสนองตอปริมาณ
ความตองการใชภายในประเทศ ตัวอยางเชนในป 2550
ประเทศไทยมีการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว ประมาณ
150,356 ตัน และเพิ่มขึ้นเปน 425,398 ตัน ในป 2551
เปนตน (สํานักบริการขอมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2552)
สวนพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของประเทศไทย
มีแนวโนมลดลง กลาวคือในชวงป 2548-2550 มีพื้นที่
ปลูก เทากับ 6,691,807, 6,040,008 และ 5,961,099 ไร
ตามลําดับ และมีการเพิ่มขึ้นเล็กนอยในป 2551 และป
2552 เทากับ 6,691,807 และ 7,098,872 ไร ตามลําดับ
เนื่ อ งจากความต อ งการใช ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ใ นการ
ผลิตพลังงานทดแทนมีมากขึ้น แมวาขาวโพดเลี้ยงสัตว
เป นพื ชที่ สามารถปลู ก ได ในทุก ภูมิ ภาคของประเทศ
ไทย แตพบวาในปเพาะปลูก 2552/53 ภาคเหนือเปน
ภาคที่มีพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุด รองลงมา
เปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง โดยมีพื้นที่
ปลูกเทากับ 4,434,555, 1,678,072 และ 986,245 ไร
ตามลําดับ (ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2551) ทั้งนี้
เนื่ องจาก ลั กษณะทางภู มิ ประเทศของพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ
สวนใหญเปนพื้นที่ลาดชัน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ
ตอนบน ซึ่ ง ไม เ หมาะต อ การทํ า นาปลู ก ข า วหรื อ พื ช
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เศรษฐกิ จ ชนิ ด อื่ น ๆ แต เ หมาะกั บ การปลู ก พื ช ไร
นอกจากนี้ ในเขตภาคเหนือตอนบนมีชาวเขาอาศัยอยู
จํานวนมากและจัดเปนกลุมที่มีฐานะยากจน อีกทั้งยัง
ขาดเทคโนโลยีและความรูทางการเกษตรสมัยใหมเปน
เหตุ ใ ห มี ก ารปลู ก ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว แ พร ห ลายมาก
(ฐิติพล, 2545)
นอกจากนี้ ประเทศไทยไดมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวจากพันธุพื้นเมืองเปน
พันธุลูกผสมที่ให ผลผลิตสูง แตปริมาณการผลิตก็ยัง
ไมเพียงพอสําหรับใชในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่
ปลูกที่ลดลงดังกลาวและกระบวนการผลิตทางชีววิทยา
ของขาวโพดเลี้ยงสัตวเอง โดยเฉพาะการเพาะปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวตองอาศัยปจจัยปริมาณน้ําฝนเปน
หลัก ทํ าใหเกษตรกรไม สามารถควบคุมการผลิ ตได
และปจจัยดังกลาวเปนปจจัยดานอุปทานของขาวโพด
เลี้ยงสัตวที่ทําใหเกษตรกรไมสามารถปรับปรุงปริมาณ
การผลิตใหสอดคลองกับความตองการหรืออุปสงคของ
ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ไ ด ซึ่ ง เป น ต น เหตุ ข องความไม
แนนอนของราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว (จงกลณี, 2536) และ
นอกจากนี้ยังพบวาในการตัดสินใจทําการผลิตในแตละ
ปข องเกษตรกร มัก จะพิ จ ารณาจากราคาผลผลิต ใน
ป จ จุ บั น เป น หลั ก (สายพิ ณ , 2552) แต ร าคาผลผลิ ต
ทางการเกษตร รวมถึงราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวมักมีการ
เคลื่อนไหวขึ้นลงไดงาย รวดเร็วและสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดมากในเวลาอันสั้น (จงกลณี, 2536) การที่เกษตรกร
สามารถคาดคะเนราคาในอนาคต ช วยให เกษตรกรวาง
แผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดได
อย างไรก็ ตาม ราคาข าวโพดเลี้ ยงสั ตว มั กถู ก
กําหนดมาจากตัวแปรหลายตัว เนื่องจากประเทศไทยมี
การผลิ ตข าวโพดเลี้ ยงสั ตว เพื่ อสนองความต องการ
ภายในประเทศและผลิตเพื่อสงออกดวย ดังนั้น ปจจัยที่มี
ผลตอราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวจึงมิใชปจจัยภายในประเทศ
เท านั้ น แต รวมถึ งป จจั ยจากต างประเทศอี กด วย เช น
นโยบายของรัฐบาล สื่อมวลชน ตนทุนการขนสง อัตรา
แลกเปลี่ยนและฤดูกาลเพาะปลูก (Traub and Jayne,
2007) โดยในงานวิจัยนี้จะใชวิธีการวิเคราะหแบบ Box-
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Jenkins ซึ่งเปนวิธีที่นิยมใชในการพยากรณขอมูลที่เปน
อนุกรมเวลา เนื่องจากมีความแมนยําและเหมาะสมใน
การพยากรณขอมูลระยะสั้นในอนาคต ซึ่งใหคาพยากรณ
ที่ ใกล เคี ยงกั บความเป นจริ ง และเป นที่ ยอมรั บอย าง
กวางขวาง แมวาในการพยากรณราคาโดยแบบจําลอง
อารีมาจะเปนวิธีที่เหมาะสมในการพยากรณขอมูลระยะ
สั้นในอนาคต แต ยั งพบว า ยั งมี ผลกระทบจากตั วแปร
ภายนอกตอแบบจําลองดังกลาวอีกมาก
ดั งนั้ น ในการศึ กษานี้ จึ งสนใจศึ กษาตั วแปร
ภายนอกดวย โดยใชการพยากรณราคาโดยแบบจําลอง
อารีแม็กซ ดังเชน Karakozava (2004) ไดพยากรณ
ผลตอบแทนองคกรใน Helsinki โดยการใชแบบจําลอง
ทางเลือก 3 แบบจําลอง ไดแก Regression, ECM และ
แบบจําลอง ARIMAX พบวา แบบจําลอง ARIMAX เปน
เครื่องมือที่ดีที่สุดสําหรับใชวิเคราะหขอมูลระยะสั้นใน
อดีตของการเติบโตของทุน การบริการ ตอมา Lim et al.
(2008) ได ศึ กษาข อมู ลเชิ งพลวั ตรระหว างอุ ปสงค การ
ทองเที่ยวและรายไดที่แทจริงของประเทศญี่ปุน โดยใช
ตัวแปรภายนอกของขอมูล คือ เหตุการณเมื่อวันที่ 11
ตุลาคม ป 2001 ในสหรัฐอเมริกามีการระบาดของโรค
ไขหวัดนก (SARs) และเหตุการณสึนามิ และในปเดียวกัน
Brabec et al. (2008) ไดพยากรณปริมาณการบริโภค
กาซธรรมชาติของครัวเรือนในประเทศสาธารณรัฐเชค
ดวยวิธีการดังกลาวอีกดวย ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดเลือก
พยากรณ ราคาข าวโพดเลี้ ยงสั ตว โดยใช แบบจํ าลอง
อารี แม็กซ โดยการวิ เคราะห ป จจั ยภายนอกที่มี ผลต อ
การเปลี่ยนแปลงราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว เพื่อนําผลการ
วิเคราะหที่ไดไปใชในการประมาณราคาขาวโพดเลี้ยง
สัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลทุติยภูมิ
(secondary data) ซึ่งไดใชขอมูลราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว
รายเดือนของภาคเหนือ จํานวน 144 เดือน ตั้งแตเดือน
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มกราคม พ.ศ. 2541–ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งขอมูลที่
เกี่ยวของกับงานวิจัยรวบรวมไดจากหนวยงานตางๆ
ได แ ก สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร (ข อ มู ล ราคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ราคาหัวมันสําปะหลังสด และปริมาณ
การนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว) สํานักงานอุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม (ขอมูลปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
ของภาคเหนือ) สํานักนโยบายและวางแผนพลังงาน
(ขอมูลราคาน้ํามันในตลาดโลก) กรมปศุสัตว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ (ปริมาณการเลี้ยงไกเนื้อของไทย)
และฐานขอมูลออนไลน
การวิเคราะหขอมูล
โดยมีระเบียบวิธีวิจัยแยกอธิบายเปน 2 สวน
คื อ ส ว นแรก เป น การวิ เ คราะห ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(descriptive statistical) เกี่ยวกับสถานการณการผลิต
และการตลาดของขาวโพดเลี้ยงสัตวในภาคเหนือของ
ประเทศไทย และอีกสวนหนึ่งเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ
(quantitative analysis) โดยทําการวิเคราะหแบบจําลอง
ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยใชแบบจําลองอารีแม็กซ
และใช แ บบจํ า ลองดั ง กล า วในการพยากรณ ร าคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวตอไป
จะไดกลาวสรุปขั้นตอนการสรางแบบจําลอง
อารีแม็กซ โดยกําหนดแบบจําลองใหกับอนุกรมเวลา
ในรูปแบบ ARIMA (p,d,q) ดวยวิธีของ Box-Jenkins
(1976) เพื่อการพยากรณราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวใน
ภาคเหนือของประเทศไทย ดังนี้
1. การนําขอมูลมาพิจารณาแนวโนมวาขอมูล
นิ่งหรือไม (stationary or non-stationary) โดยการทดสอบ
seasonal unit root ตามแนวคิดของ Franses (1990)
ซึ่งในการศึกษานี้ไดใชการทดสอบความนิ่งของอนุกรม
เวลาแบบฤดูกาล เนื่องจากเปนขอมูลรายเดือนที่อาจมี
ความไมนิ่ง ของฤดู กาลมาเกี่ ยวข อง ถานําขอมู ลที่ มี
ความไม นิ่ ง นี้ ม าประมาณค า แล ว จะทํ า ให ผ ลลั พ ธ ที่
ออกมาคลาดเคลื่อนได (Chaovanapoonphol et al., 2005)
โดยมีสมมติฐานหลัก (Null hypothesis) ของการทดสอบ
ดังนี้

- การทดสอบความนิ่งแบบมาตรฐาน (รายป)
คือ :
0 เมื่อทดสอบคา t-test แลวพบวา
0 (ยอมรับสมมติฐานหลัก) แสดงวา , มี
ลักษณะไมนิ่งแบบมาตรฐาน
- การทดสอบความนิ่ ง แบบรายครึ่ ง ป คื อ
:
0 เมื่อทดสอบคา t-test แลวพบวา
0 (ยอมรับสมมติฐานหลัก) แสดงวา , มี
ลักษณะไมนิ่งแบบรายครึ่งป
- การทดสอบความนิ่งแบบฤดูกาล จะใชการ
ทดสอบ F-test ทดสอบตั้งแต ถึง และ ถึง
โดยเมื่อทําการทดสอบคา F-test แลว ถาคา F-test
ไมตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ (ยอมรับสมมติฐานหลัก)
แสดงวา ขอมูลมีลักษณะไมนิ่งแบบรายฤดูกาลนั้น
2. การกําหนดลําดับขั้น p,q วาแบบจําลองนี้
ควรจะมี autoregressive, p เทาใด differencing, d ที่
ลําดับเทาใด และ moving average, q เทาใด โดย
พิจารณาจากคา ACF และ PACF ซึ่งหากคอเรลโลแกรม
ของ ACF มีลักษณะโคงลูเขาหาแกนในระนาบ คอเรลโลแกรม
PACF จะมีคาขึ้นมาไมกี่คาแลวก็หายไป จํานวนของ
แทงของคาที่เกิดขึ้นมาใหนับเปนคาที่ p ของ AR (p)
สําหรับ MA(q)นั้นก็จะมี AFC ที่เกิดขึ้นมาไมกี่คาแลว
หายไป ในขณะที่ PACF จะลูโคงเขาหาแกนระนาบ
และหาก ACF และ PACF โคงเขาหาแกนระนาบทั้งคู
แบบจําลองควรจะเปน difference ได ซึ่งผลจากการ
difference จํานวน d นั้น ก็จะไดแบบจําลอง ARIMA
(p,d,q) ที่เหมาะสม
3. การประมาณคาพารามิเตอร โดยพิจารณา
คือการวัดคาตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย
จากคา
ตัวแปรตามไดดีเพียงใด หากคานี้เทากับ 1 ก็หมายความวา
ตั ว แปรอิ ส ระสามารถอธิ บ ายตั ว แปรตามได 100%
ในทางกลับกัน หากคานี้มีคาเทากับ 0 แปลความหมายวา
ตัว แปรอิ สระเขาไปในสมการมาก ก็ จะทําให คา
มากขึ้นเพื่อปรับปรุงขอจํากัดดังกลาว จึงพิจารณาจาก
คา Adjusted
ซึ่งจะมีการผกผันกันระหวางตัวแปร
ที่เพิ่มเขาไปกับคา ที่ไดเพิ่มขึ้นมา และพิจารณาคา
AIC, SBC วา สมการที่ไดมีคาความคลาดเคลื่อนของ
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ผลการพยากรณมากนอยแคไหน ถาหากพบวาคา AIC
และ SBC มีคานอยเทาใดแลว แสดงวาแบบจําลองนั้น
สามารถใชเปนตัวแทนของขอมูลจริงไดอยางเหมาะสม
4. การตรวจสอบความถูกตอง (diagnostics)
จะพิจารณาคุณสมบัติความเปนเชิงสุม (white noise)
ของคาประมาณความคลาดเคลื่อน (estimated residual, et)
โดยใชคา Q-statistic ของ Box Pierce ซึ่งกําหนด
สมมุติฐาน H0: P1(et) = P2 (et) =…= Pk (et ) = 0 ถาคา
Q-statistic ของอนุกรมเวลาไมแตกตางจากศูนยอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา êt มีคุณสมบัติความ
เปนเชิงสุม (white noise) หรือมีการกระจายแบบปกติ
(normal distribution) มีคาเฉลี่ยเทากับศูนยและความ
แปรปรวนเทากับ Ó2 I[et∼NID(0,Ó2I)] แสดงวา et ไมมี
สหสัมพันธในตัวเอง และมีความแปรปรวนไมแตกตางกัน
(heteroscedasticity) หมายความวา อนุก รมเวลา
ดังกลาว มีความเหมาะสมที่จะใชในการพยากรณตอไป
แตหากพบวาแบบจําลองที่ไดไมเหมาะสมจะตองทํา
ตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อกําหนดรูปแบบจําลองใหม
เมื่ อ รวมตั ว แปรภายนอก POILt-1 , IMPt ,
RAINt-4 , PSt-1 และ CHIC ในแบบจําลองแบบจําลอง
ARIMA ที่เหมาะสม จะสามารถเขียนแบบจําลองอารี
แม็กซ (ARIMAX) ไดสมการดังนี้
Pt = Σnt=1β1Pt-i + Σmt=1 β2εt-i + β3 POILt-1
+ β4 IMPt + β5 RAINt-4 + β6 PSt-1
+ β7 CHICt + ut
(1)
โดย
Pt
= ราคาข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ใ นช ว งเวลา t
Pt-i
= ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวในชวงเวลาที่ t-i
POILt-1 = ราคาน้ํามันในตลาดโลกในชวงเวลา t-1
(ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล)
IMPt
= ปริมาณการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว
ของประเทศไทยในชวงเวลา t (ตัน)
RAINt-4 = ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในพื้นที่ภาคเหนือ
ของประเทศไทยในชวงเวลา t-4 (มม.)
PSt-1 = ราคาหัวมันสําปะหลังสดในชวงเวลา t-1
(บาท/กิโลกรัม)
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= ปริมาณการเลี้ยงไกเนื้อของไทย
ในชวงเวลา t (พันตัว)
εt-i
= คา error term ในชวงเวลา t-i
ut
= คา error term ในชวงเวลา t
β1, β2,…,β7 = คาสัมประสิทธิ์
5. ทํ า การตรวจสอบความสามารถในการ
พยากรณของรูปแบบที่กําหนด โดยในการพยากรณ
ราคาเปรียบเทียบกับราคาจริง เมื่อพิจารณาคา root
mean square error (RMSE) และคา Theil’s inequality
coefficient (U) ที่มีคาเขาใกล 0 แสดงวา แบบจําลองมี
คาใกลเคี ยงกั บราคาจริ งและสามารถใชเ ปนตั วแทน
ราคาจริงได
6. ทําการตรวจสอบขอสมมุติฐานของตัวแปร
ภายนอกวาเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไวหรือไม
7. เมื่อไดแบบจําลอง ARIMAX ที่เหมาะสม
แล ว ทํ า การพยากรณ ร าคาข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว แ บบ
historical forecast ซึ่งเปนการพยากรณเพื่อเปรียบเทียบ
ค า จริ ง ในอดี ต กั บ ค า จากการพยากรณ และทํ า การ
พยากรณราคาไปในอนาคตแบบ ex-ante forecast
CHICt

สมมติฐานของการศึกษา
1) ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวในอดีต (Pt-i) คาด
ว า น า มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ราคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในปจจุบัน (Pt) กลาวคือ ถาราคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในอดีตสูงขึ้น ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว
ในปจจุบันนาจะมีแนวโนมสูงขึ้นดวย ทั้งนี้เนื่องจาก
เกษตรกรจะตัดสินใจทําการเพาะปลูกโดยดูจากราคา
ในอดีต
2) ราคาน้ํามันในตลาดโลก (POILt-i) คาดวามี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาขาวโพดเลี้ยง
สัตว (Pt) กลาวคือ หลังวิกฤตราคาน้ํามันโลกสงผลให
ราคาน้ํ า มั น สู ง ขึ้ น อย า งมาก ทํ า ให พ ลั ง งานทดแทน
กลายเปนนโยบายสําคัญของประเทศ ความตองการ
วัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจึงเพิ่มสูงขึ้นตามไป
ดวย โดยในตลาดโลกขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนวัตถุดิบ
สําคัญในการผลิตพลังงานทดแทน โดยเฉพาะประเทศ
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สหรั ฐ อเมริ ก า ความต อ งการข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ใ น
ตลาดโลกจึ ง สู ง ขึ้ น มาก ราคาข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ใ น
ตลาดโลกปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย า งเห็ น ได ชั ด ทํ า ให ร าคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวภายในประเทศ ซึ่งอิงราคาตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึ้นตาม (ธนวรรธน, 2550)
3) ปริมาณการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวของ
ประเทศไทย (IMPt) คาดวานามีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามกับราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว (Pt) กลาวคือ
เมื่อประเทศมีการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว เพื่อสนอง
ความตองการใชภายในประเทศมากขึ้น จะสงผลใหระดับ
ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศลดลงได
4) ปริมาณการเลี้ยงไกเนื้อของประเทศไทย
(CHICt) คาดวานามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว (Pt) เนื่องจากขาวโพดเลี้ยงสัตว
มีความสําคัญตออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว กลาวคือ
ประมาณรอยละ 94 ของผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวนําไปใช
ในการผลิตอาหารสัตว เมื่อปริมาณการเลี้ยงไกเนื้อมีมาก
ความตองการขาวโพดเลี้ยงสัตวก็มากตาม ทําใหราคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวปรับตัวสูงขึ้นได

5) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนในภาคเหนือ
ของประเทศ (RAINt-4) คาดวามีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว (Pt) เนื่องจากการ
ผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวของไทยตองอาศัยปริมาณน้ําฝน
เปนหลัก (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)
6) ราคาหัวมันสําปะหลังสด (PSt-1) คาดวามี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว
(Pt) เนื่องจากสินคาทั้งสองเปนสินคา ใชท ดแทนกัน
(substitution goods) กลาวคือ เมื่อราคาหัวมันสําปะหลังสด
เปลี่ยนแปลงไป จะทําใหความตองการซื้อหรืออุปสงค
ของข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว เ ปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน ซึ่งทําใหราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางเดียวกัน ตามกฎของอุปสงค

ผลการวิจัย
การศึกษาสถานการณการผลิตและการตลาด
ของขาวโพดเลี้ยงสัต วในภาคเหนือ พบว า ในชวงป
2548 ถึงป 2552 เพิ่มขึ้นทั้งเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บ
เกี่ยว ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยตอไร คิดเปนรอยละ
15.42,15.39, 22.64 และ 6.33 ตามลําดับ (Table 1)

Table 1 Maize in northern region of Thailand
Maize
Total planted area ( Acres)
Harvested area ( Acres)
Product (Tonnes)
The average yield per acre (kg/ha)

2548
3,842,182
3,752,593
2,431,626
648

2550
3,577,340
3,494,670
2,309,024
661

2552
4,434,555
4,330,175
2,982,247
689

Volume +/592,373
577,582
550,621
41

%+/15.42
15.39
22.64
6.33

Source: Bank of Thailand, Northern Region Office

สวนการผลิตและปริมาณการใชของประเทศ
ไทยและของโลกในปการเพาะปลูก 2550/51-2552/53
พบวา การผลิตของโลกลดลงรอยละ 0.18 และประเทศ

ไทยผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 4.71 สวนปริมาณการใชเพิ่มขึ้น
ทั้ง ในประเทศไทยและของโลก คิ ด เป น ร อ ยละ 1.83
และ 3.58 ตามลําดับ (Table 2)
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Table 2 Production and consumption in the country and the world's crop. 2550/51-2552/53
Manufacturing
World
Thai
(Million tons)
(Million tons)
791.87
3.890
791.63
4.249
790.18
4.449
-0.18
4.71

Years of
cultivation
2550/51
2551/52
2552/53
+/-(%)

Use
World
(Million tons)
771.73
775.49
803.27
3.58

Thai
(Million tons)
3.96
3.82
3.89
1.83

Source: Office of Agricultural Economics (2009)

การศึกษาการพยากรณราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว
ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใชขอมูลทุติยภูมิที่เปน
ขอมูลอนุกรมเวลาคือ ขอมูลราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว (P)
ราคาน้ํามันในตลาดโลก (POIL) ปริมาณการนํา เขา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของประเทศไทย (IMP) ปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย (RAIN) ราคา
หัวมันสําปะหลังสด (PS) และปริมาณการเลี้ยงไกเนื้อ

ของไทย (CHIC) เปนขอมูลรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม
พ.ศ. 2541 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 นํามาพยากรณ
โดยใชวิธีอารีแม็กซ (ARIMAX model) โดยไดแบงการ
ศึกษาออกเปน 2 ชวง ไดแก 1) การศึกษาแบบจําลอง
ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยใชแบบจําลองอารีแม็กซ และ
2) การพยากรณราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเปรียบเทียบกับ
ราคาจริง ซึ่งสรุปผลการศึกษาได ดังนี้
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Figure 1 The movement of data from January 2541 to December 2552
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เมื่ อ พิ จ ารณาลั ก ษณะการเคลื่ อ นไหวของ
ขอมูลทั้ง 6 ตัวแปร พบวา ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวและ
ราคาน้ํามันในตลาดโลกเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
ตลอดชว งเวลาที่ศึก ษา และพบวา ขอ มูล ปริม าณ

การ นําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวของประเทศไทย มีการ
เบี่ยงเบนไปจากคาเฉลี่ยคอนขางมาก จึงมีความผันผวน
คอนขางมาก (Table 3)

Table 3 Basic statistics of the data used in this study
Variable
Price of maize (P)
Oil prices in world markets (POIL)
Imports of maize (IMP)
The average rainfall (RAIN)
Price of fresh cassava roots (PS)
The amount of poultry meat (CHIC)

Maximum
,339.85
,334.44
97,411.00
,325.80
,3 32.23
4, 41.01

Minimum Average
33.38
5.13
32.12
119.03
30.00
13,175.24
30.00
109.17
30.54
,1.12
21.92
31.20

Standard deviation
211 ,11.27
21 ,168.33
21,184.14
2 1,194.86
1 21,10.37
2 11,14.74

source: calculated

ในการทดสอบความนิ่ ง ของข อ มู ล ด ว ยการ
ทดสอบ seasonal unit root พบวา ทั้งราคาขาวโพด
เลี้ยงสัตว (P) ราคาน้ํามันในตลาดโลก (POIL) ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย (RAIN)
ราคาหัวมันสําปะหลังสด (PS) และปริมาณการเลี้ยงไก
เนื้อของไทย (CHIC) มี unit root แบบรายป แตไมมี
seasonal unit root สวนปริมาณการนําเขาขาวโพด
เลี้ยงสัตวของประเทศไทย (IMP) ปฏิเสธการมี unit root ณ
ความถี่ 0 จากการทดสอบดวยสถิติ t และปฏิเสธการมี

unit root ในทุกความถี่ที่เปนฤดูกาล นั่นคือไมมี unit
root ทั้งความถี่ที่ไมใชฤดูกาลและความถี่ที่เปนฤดูกาล
จึงสรุปไดวา ตัวแปรทุกตัวยกเวนการนําเขาขาวโพด
เลี้ยงสัตวของประเทศไทย (IMP) ไมมี seasonal unit root
แตมี unit root แบบรายป ดังนั้น จึงใช filter (1-L) ใน
การปรับขอมูล สวนการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวของ
ประเทศไทยไมมีทั้ง seasonal unit root และ unit root
แบบมาตรฐาน จึงไมตองทําการปรับขอมูล (Table 4)

Table 4 The results of the seasonal unit root
Null
Hypotheses
π1 = 0
π2 = 0
π3 = 0

Freq.

0
π
π
2

P

POIL

IMP

RAIN

-2.48**
-3.05**

-1.79**
-7.10**

t-test
-3.97**
-1.41**
-7.71**
-4.76**
t-test

-0.47**

-5.23**

-5.85**

-2.96**

PS

CHIC

-2.30**
-7.53**

-2.05**
-6.50**

-4.06**

-3.48**

Critical value
Franses
0.05
-3.24
-2.65
0.025 0.975
-2.05

1.72
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Table 4 (continued)
Null
Hypotheses

Freq.

P

POIL

IMP

RAIN

PS

CHIC

Critical value
Franses

π4 = 0

-π

-2.86**

1-5.76**

-0.10**

-0.37**

-4.06**

-4.35**

-3.34

-0.45

π5 = 0

2π
3

-1.03**

-10.57**

-9.84**

-5.45**

-9.51**

-8.50**

-3.29

-0.06

π6 = 0

- 2π

-0.35**

1-9.95**

-7.96**

-5.00**

-8.56**

-8.86**

-3.38

-0.44

π7 = 0

π

-2.86**

--0.68**

-5.38**

-0.44**

-1.61**

-1.12**

-0.18

-2.98

-1.14**

1-5.29**

-2.48**

-1.01**

-3.26**

-3.00**

-3.40

-0.43

π8 = 0

2

3

3
π
3

π9 = 0

5π
6

-0.72**

1-6.54**

-8.34**

-5.04**

-6.98**

-7.06**

-2.86

-0.81

π10 = 0

- 5π

-1.10**

1-8.94**

-3.99**

-3.21**

-6.20**

-5.80**

-3.36

-0.40

π11 = 0

π

-1.71**

1-2.14**

-2.76**

-5.64**

-2.63**

-2.90**

-1.08

-2.55

π12 = 0

-π

-0.90**

1-5.83**

-1.14**

-0.83**

-4.63**

-3.57**

-3.42

-0.44

6

6

6

F-test

0.05

π3 = π4 = 0

+π

4.12**

29.84**

17.15**

14.41**

15.86**

14.79**

6.42

π5 = π6 = 0

+ 2π

2

4.17**

57.34**

49.38**

15.05**

45.46**

41.03**

6.42

π7 = π8 = 0

3
π
+
3

8.95**

43.81**

29.41**

14.27**

50.43**

35.84**

6.42

π9 = π10 = 0

+ 5π

0.67**

50.72**

35.85**

14.43**

34.40**

32.87**

6.42

π11 = π12 = 0

+π

4.12**

35.45**

38.92**

19.28**

28.09**

32.87**

6.42

6.49**
6.68**

47.53**
47.86**

35.06**
35.57**

12.27**
12.54**

37.15**
37.46**

30.69**
31.13**

6.42
6.42

π1 =...= π12 = 0
π2 =... = π12 = 0

6
6

all
all

source: calculated

การวิเ คราะหแ บบจํา ลอง ARIMA พบวา
แบบจําลองที่ดีที่สุด คือ แบบจําลอง ARIMA (12,1,1)
แสดงในรูปสมการได ดังนี้

Δ12Pt = 0.02 + ut
(1 – 0.5712)ut = (1 + 0.22 L)et
(11.53)
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(2.72)

(2)
(3)

โดยมีคา t-statistic ของ constant term ของ
AR(12) และ MA(1) เปน 11.53 และ 2.72 ตามลําดับ
ซึ่งในแบบจําลองนี้ใหคา Schwarz criterion (SC) และ
คา Akaike information criterion (AIC) เทากับ 1.04
และ 1.00 ตามลําดับ (Table 5)

Journal of Agr. Research & Extension 29(2): 58-71

Table 5 Estimation of the model ARIMA (12,1,1)
Variable
C
AR(12)
MA(1)
Adjusted R-squared
Durbin-Watson stat
Akaike info criterion
F-statistic
Prob (F-statistic)

Coefficient
0.02
0.57
0.22

Statistics t
0.38
11.53
2.72
0.05
1.96
1.00
7.77
0.01

source: calculated

ในการวิเคราะหแบบจําลอง ARIMAX พบวา
การเปลี่ยนแปลงของราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวในชวงเวลา
t-1 และ t-2 มีอิทธิพลตออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในชวงเวลา t ในทิศทางเดียวกันและใน
ทิศทางตรงกันขาม ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ระดั บความเชื่ อมั่ น 95% ส วนการเปลี่ ยนแปลงของ
ราคาน้ํา มั น ในตลาดโลกในช ว งเวลาที่ t-1 และการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในพื้นที่ภาคเหนือ

ของประเทศไทยในชวงเวลา t-4 มีอิทธิพลตออัตราการ
เปลี่ยนแปลงของราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวในชวงเวลา t ใน
ทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 90% และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการนําเขา
ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ข องประเทศไทยในช ว งเวลา t มี
อิทธิพลตออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาขาวโพดเลี้ยง
สัตวในชวงเวลา t ในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Table 6)

Table 6 The results of the modeling Arimax
Variable
Coefficient
C
0.003**
D(POIL(-1))
0.002**
D(RAIN(-4))
0.001**
D(IMP/1000)
0.003**
D(P(-1))
-1.02
D(P(-2))
-0.27
MA(1)
-0.98
R-squared
-10.23
Adjusted R-squared
-10.19
S.E. of regression
-10.37
Sum squared resid
-17.88
Log likelihood
-54.71
Durbin-Watson stat
-12.02

Standard deviation
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
0.08
0.02

Statistics t
-1.69
-1.94
-2.79
-1.87
-11.79
-3.31
-54.99
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob (F-statistic)

Probability
0.09
0.05
0.01
0.06
0.00
0.00
0.00
0.01
0.41
0.89
1.04
6.56
0.00

source: calculated; **, * There are statistically significant at a confidence level of 95% and 90%.
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ในการพยากรณ ร าคาข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว
เปรียบเทียบกับราคาจริง เมื่อพิจารณาคา Root Mean
Square Error (RMSE) และคา Theil’s Inequality Coefficient
(U) ที่ไดจากแบบจําลองอารีแม็กซ พบวา มีคา RMSE

เทากับ 0.38 และคา U เทากับ 0.04 ซึ่งมีคาเขาใกล 0
จึงสรุปไดวา ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ประมาณขึ้นจาก
แบบจําลองมีคาใกลเคียงกับราคาจริงและสามารถใช
เปนตัวแทนราคาจริงได
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Figure 2 The price of maize in the north of the historical forecast
ในการพยากรณเพื่อเปรียบเทียบคาจริงของ
ราคาข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ข องภาคเหนื อ กั บ ค า ราคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของภาคเหนือที่ไดจากการพยากรณ
โดยกํ า หนดช ว งการพยากรณ เ ริ่ ม ต น จากค าที่ 1 ถึ ง
คาที่ 144 พบวาคาจริงและคาที่พยากรณได ไมมีความ
แตกตางกันมาก (Figure 2) สวนผลจากการพยากรณ

ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวของภาคเหนือในอนาคตถัดไป
อีก 4 ชวงเวลา กลาวคือ การพยากรณ ณ ชวงเวลาที่
145-148 ซึ่งก็คือการพยากรณราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว
ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 คา
การพยากรณที่ไดคือ 7.14, 7.06, 6.90 และ 6.79 บาท/
กิโลกรัม ตามลําดับ (Table 7)

Table 7 The price of maize in the northern part of the time
Order
Historical forecast
140
141
142
143
144

68

Real price of maize (Baht/kg)

Corn price forecast (Baht/kg)

5.19
5.09
5.18
6.08
6.83

6.36
5.02
5.31
5.46
6.40
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Table 7 (continued)
Order
Ex-ante forecast
145
146
147
148

Real price of maize (Baht/kg)

Corn price forecast (Baht/kg)

-

7.14
7.06
6.90
6.79

source: calculated

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
ราคาข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ที่ ป ระมาณขึ้ น จาก
แบบจําลองมีคาใกลเคียงกับราคาจริงและสามารถใชเปน
ตัวแทนราคาจริงได ซึ่งในการพยากรณแบบ historical
ในช ว งการพยากรณ เ ริ่ ม ต น จากคาที่ 1 ถึ ง ค าที่ 144
พบวา คาจริงและคาที่พยากรณได ไมมีความแตกตาง
กันมากนัก สวนการพยากรณราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว
แบบ ex-ante ในอนาคตถัดไปอีก 4 ชวงเวลา กลาวคือ
การพยากรณ ณ ชวงเวลาที่ 145-148 ซึ่งก็คือ การ
พยากรณราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวตั้งแตเดือนมกราคม
ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 คาการพยากรณ ที่ไดคือ
7.14, 7.06, 6.90 และ 6.79 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว
จริงในชวงเวลาดังกลาว ก็พบวา มีการเคลื่อนไหวของ
ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวอยูในชวงราคา 6-7 บาท/กิโลกรัม
และพบว า ตั ว แปรภายนอกที่ ส ามารถอธิ บ ายการ
เปลี่ ย นแปลงของราคาข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ไ ด อ ย า งมี
นัยสําคัญในชวงเวลาที่ศึกษานี้ ไดแก การเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ราคาน้ํามันในตลาดโลก และ
การเปลี่ ย นแปลงของปริ ม าณการนํา เข า ข า วโพด
เลี้ยงสัตว
ผลของการเปลี่ ย นแปลงของตั ว แปรเหล า นี้
สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา กลาวคือ ในการผลิต
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของไทยตองอาศัยปริมาณน้ําฝนเปน
หลัก (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) และเมื่อ

ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ความตองการ
วัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจึงเพิ่มสูงขึ้นดวย ทํา
ให พ ลั ง งานทดแทนกลายเป น นโยบายสํ า คั ญ ของ
ประเทศ โดยในตลาดโลก ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว เ ป น
วัตถุดิบสําคัญในการผลิตพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ความตองการขาวโพดเลี้ยงสัตว
ในตลาดโลกจึงสูงขึ้นมาก ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวใน
ตลาดโลกปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย างเห็ น ได ชั ด ทํ าให ร าคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวภายใน ประเทศ ซึ่งอิงราคาตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึ้นตาม สวนการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
การนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวไดผลการศึกษาที่แตกตาง
กับการศึกษาในอดีต ทั้งนี้เนื่องจากชวงเวลาที่ศึกษา
รัฐบาลมีการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวในปริมาณที่มีการ
เปลี่ยนแปลงคอนขางมาก จะเห็นไดจากลักษณะของ
ขอมูลในตารางคาสถิติพื้นฐาน ที่พบวา ขอมูลปริมาณ
การนํ าเข าข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว มี ก ารเบี่ ย งเบนไปจาก
คาเฉลี่ยคอนขางมาก ซึ่งแสดงวา ขอมูลดังกลาวมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือมีความผันผวนคอนขางมาก จึงทําให
ตัวแปรนี้อธิบายแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงราคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวไดผลคลาดเคลื่อน
สํ า หรั บ ในการศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไปในอนาคต
เพื่อใหไดผลการศึกษาที่มีความแมนยํามากขึ้น ควรใช
ตัว แปรภายนอกที่ มีค วามหลากหลาย จํ านวนข อมู ล
อนุกรมเวลาที่มากขึ้น เชน ใชขอมูลอนุกรมเวลาเปนราย
สัปดาหหรือรายไตรมาศแทนการใชขอมูลอนุกรมเวลา
เปนรายเดือน ดังเชนการศึกษาครั้งนี้
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Abstract
The objective of this research was to examine the effect of the specific characters of thrift and
saving cooperative and macroeconomic determinants to the profitability of thrift and saving cooperative
during 2006-2010 by the panel analysis approach. The data were collected from 1,117 annual thrift and
saving cooperative turnover which are divided into extra large, large and medium. The macroeconomic
indicators are GDP per capita and Inflation. The cooperative determinants are capital, credit risk, size,
operating expenses management. The results indicate that the GDP per capita was positively significant
to both return on asset model (ROA) whereas inflation was negatively significant to ROA model. In
addition, we found that credit risk and operating expenses management had negative impacts on ROA.
Keywords: thrift and saving cooperative, profitability, panel analysis approach

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อ ศึกษาผลกระทบ
ของลักษณะเฉพาะของสหกรณออมทรัพยและตัวชี้วัด
ทางดานเศรษฐศาสตรมหภาคตอความสามารถในการ
ทํากําไรของสหกรณออมทรัพยในชวงป 2549-2553
โดยใชวิธีการวิเคราะหแบบบัญชีรายชื่อ ขอมูล คือ ผล
ประกอบการรายปของสหกรณออมทรัพย 1,117 แหง
โดยสามารถแบงขนาดของสหกรณตามเกณฑของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณไดเปนขนาดใหญมาก ขนาดใหญ
และขนาดปานกลาง ตัวแปรตัวชี้วัดของเศรษฐกิจมหภาค
คือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัว อัตราเงิน
เฟอ ตัวแปรลักษณะเฉพาะของสหกรณ คือ ทุน ความ

72

เสี่ย งดา นเครดิ ต ขนาด การจั ดการค าใช จายในการ
ดํา เนิ น งาน ผลการศึ ก ษาชี้ ใ ห เ ห็น ว า ผลิ ตภั ณ ฑ ม วล
รวมภายในประเทศตอ หัวมี นัย สําคั ญและผลกระทบ
ทางบวกตอความสามารถในการทํากําไรของสหกรณ
ออมทรัพย (อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด:
ROA) สวนเงินเฟอมีนัยสําคัญทางสถิติและผลกระทบ
ทางลบ นอกจากนี้ยังพบวา ความเสี่ยงดานเครดิต การ
จัดการคาใชจายในการดําเนินงาน มีผลกระทบทางลบ
ต อ ความสามารถในการทํ า กํ า ไรของสหกรณ อ อม
ทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอีกดวย
คําสําคัญ: สหกรณออมทรัพย ความสามารถในการ
ทํากําไร การวิเคราะหบัญชีรายชื่อ
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คํานํา
ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ นั้ น กลไกหนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจคือ การ
ออม เนื่องจากเงินออมเปนแหลงเงินทุนของชาติเพื่อ
ใชในการพัฒนา หากการออมในประเทศไมเพียงพอ
ตอ การลงทุ น จะสง ผลทํ าให เกิ ด ชอ งว า งระหว า งการ
ออมและการลงทุนขึ้น ซึ่งในอดีตที่ผานมาประเทศไทย
มี ฐ านะทางการออมที่ ต่ํ า กว า การลงทุ น ทํ า ให ต อ ง
พึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ ทําใหประเทศมีความ
เสี่ ย งจากการขาดดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด และจากการ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ และเพื่อใหประเทศ
มี ภู มิ คุ ม กั น ทางเศรษฐกิ จ ดั ง นั้ น ภายใต แ ผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (2550-2554)
ไดกําหนดใหมีแนวทางการสงเสริมการออมและการ
เพิ่ ม ทางเลื อ กในการระดมทุ น ในประเทศ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการใหบริการ
ของระบบการเงิ น ฐานรากให ส ามารถสนั บ สนุ น การ
พัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการ
พั ฒ นาองค ก รการเงิ น ชุ ม ชนให มี ค วามเข ม แข็ ง เพื่ อ
สงเสริมการออมรายยอยและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และการใชสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนกลไกในการ
ระดมเงินทุนใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
และเศรษฐกิจฐานราก โดยการสงเสริมระบบสหกรณ
และพัฒนาองคกรการเงินฐานรากเพื่อเปนทางเลือกใน
การออมของประชาชนที่เปนรากหญา (สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549)
สําหรับหนวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
ในการทําหนาที่รวบรวมเงินออมและกระจายเงินทุนคือ
สถาบันการเงิน โดยธนาคารพาณิชยถือวาเปนสถาบัน
การเงินที่เปนที่รูจักและนิยมมากที่สุด อยางไรก็ตาม
หากพิจารณาถึงลักษณะการระดมทุนและการดําเนินงาน

พบวา ธนาคารพาณิชยตองระดมเงินทุนโดยการกระจาย
หุ นผ านตลาดทุ นตลาดแรกและตลาดรอง เช น ตลาด
หลักทรัพย แหงประเทศไทย โดยผูถือหุน มีสิทธิ์ที่จ ะ
ไดรับเงินปนผลจากการดําเนินงานของกิจการ ดังนั้น
จึงอาจกลาวไดวาธนาคารพาณิชยมีเปาหมายในการ
ดําเนินธุรกิจคือการแสวงหากําไรสูงสุด อยางไรก็ตาม
ผูถือหุนไมมีสวนในการบริหารธนาคารพาณิชย
นอกเหนือจากสถาบันการเงินในรูปแบบของ
ธนาคารพาณิ ช ย แ ล ว ยั ง มี ก ารดํ า เนิ น การอี ก รู ป แบบ
หนึ่งที่เปนที่นิยมอยางแพรหลายมีลักษณะคลายกับ
ธนาคารพาณิชยนั่น คือ สหกรณออมทรัพย เปนองคกร
ที่จัดตั้งขึ้นมีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายสหกรณ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมู
สมาชิก สงเสริมใหสมาชิกมีจิตสํานึกการประหยัดโดย
สมาชิกแตละคนจะออมรายไดไวกับสหกรณเปนประจํา
สม่ํ า เสมอในลั ก ษณะการถื อ หุ น และฝากเงิ น ดั ง นั้ น
สมาชิกจึงถือวามีสวนในการเปนเจาของสหกรณ และ
หากสมาชิ ก ประสบความเดื อ ดร อ นเกี่ย วกั บ การเงิ น
ก็สามารถไดรับความชวยเหลือจากสหกรณตามความ
จํ า เป น ในฐานะองค ก รเศรษฐกิ จ ฐานสั ง คม เพื่ อ ให
สมาชิกมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจบนหลักการพึ่งพา
และร ว มมื อ กั น โดยสหกรณ จ ะให ก ารกู ยื ม ในอั ต รา
ดอกเบี้ยที่ต่ํากวาสถาบันการเงินอื่น (ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยประเทศไทย, 2554) ถึงแมวาในอดีตที่ผาน
มาการดําเนินธุรกิจของสหกรณออมทรัพยจะมีลักษณะ
คอนขางเปนระบบปด คือ สวนใหญเปนการรวมตัวกัน
ของผูมีรายไดประจําในอาชีพเดียวกัน หรืออาศัยอยูใน
ชุมชนเดียวกัน แตปจจุบันมีการผอนคลายโดยสหกรณ
หลายแหงเปดรับสมาชิกสมทบจากภายนอกเพื่อขยาย
ปริมาณธุรกิจ (สิรัลยา, 2554) ดังนั้น จํานวนสมาชิก
ของสหกรณออมทรัพยจึงมีจํานวนมากและหลากหลาย
สาขาอาชีพ
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Table 1 Number, total assets, total business and net profit of thrift and saving cooperative
Description
Number
Total assets (million Baht)
Total business volume (million Baht)
Net profit (million Baht)

Year
2006
2007
2008
2009
2010
1,272
1,291
1,309
1,333
1,358
662,993.52 730,818.64 834,837.23 932,158.65 1,081,587.31
704,481.99 767,035.34 846,561.39 960,324.51 1,119,974.06
724,043.14 727,599.59 731,399.66 735,204.93 1,138,454.29

source: cooperative auditing department, 2010

จากขอมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ (Table 1)
ที่แสดงรายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของสหกรณ พบวา ในชวงป พ.ศ. 2549-2553 ซึ่งตรง
กับตารางชวงป ค.ศ. 2006-2010 โดยรวมมีแนวโนม
การขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2553 หรือ ค.ศ. 2010
สหกรณออมทรัพยมีจํานวน 1,358 แหง มีทุนดําเนินงาน
1,081,587.31 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 38,454.29 ลานบาท

โดยมีอัตราการ เพิ่มขึ้นรอยละ 1.88, 16.03 และ 9.23
ตามลําดับ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2553) นอกจากนั้น
เมื่อพิจารณาการสงเสริมการออมและการเปดโอกาส
ใหสมาชิกเขาถึงแหลงเงินทุนของสหกรณ (Table 2)
พบวา สหกรณออมทรัพยมีปริมาณเงินออมเฉลี่ยตอคน
และเงินกูเฉลี่ยตอคนสูงที่สุด

Table 2 Saving promotion and loans providing to members of all type of Cooperative in 2010
Type
Agricultural cooperatives
Fisheries cooperatives
Land settlement cooperatives
Consumer cooperatives
Service cooperatives
Thrift and credit cooperatives
Credit union cooperatives

Membership

Saving per head
(Baht)
116,071.80
117,629.31
113,206.64
111,497.78
110,022.97
327,943.57
132,511.57

6,159,598
6,113,688
6,172,773
6,717,611
6,334,818
2,581,143
6,573,208

Loans per head
(Baht)
112,233.24
120,003.65
117,281.52
309,679.92
310,180.64
309,612.24
336,054.91

source: calculated from cooperative auditing department’s data, 2010

จาก Table 2 จะเห็นไดวา สหกรณออมทรัพย
สามารถทําหนาที่เปนตัวกลางทางการเงินเชนเดียวกับ
ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินที่เปนที่รูจักกันดี
ซึ่งเมื่อพิจารณาในเชิงเศรษฐกิจซึ่งดูเหมือนวาสหกรณ
ออมทรัพยจะมีผลการดําเนินงานอยูในระดับแนวหนา
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เมื่อเทียบกับสหกรณประเภทอื่น มีปริมาณสินทรัพย
และธุรกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น (จุฑาทิพย, 2554)
นอกจากนี้ในมุมมองทางเศรษฐกิจ ความสามารถ ในการ
ทํากําไรเปนสิ่งที่สําคัญที่สามารถสรางผลตอบแทนใหแก
เจาของซึ่งก็คือสมาชิกของสหกรณ ดังนั้น ความสามารถ
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ในการทํากําไรจึงเปนประเด็นสําคัญที่ควรศึกษาและ
เมื่อพิจารณาการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยที่มี
สวนคลายคลึงกับการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย
แลว ภาวะเศรษฐกิจและลักษณะเฉพาะของสหกรณ
อาจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของ
สหกรณดวย การศึกษาแบบจําลองความสามารถใน
การทํ า กํ า ไรของสหกรณ อ อมทรั พ ย จ ะก อ ให เ กิ ด
ประโยชนต อ สมาชิ กสหกรณ ตลอดจนสหกรณ อ อม
ทรั พ ย เ องที่ จ ะสามารถตอบสนองต อ นโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในปจจุบันมีการ
แขงขันในสวนของสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชยที่มี
การปรับตัวเพื่อแขงขันกันมากขึ้นในทุกๆ ดาน ซึ่งอาจ
ส ง ผลกระทบอย า งมากกั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ใ น
อนาคต ดังนั้น การพัฒนาสหกรณออมทรัพยจึงควร
ตระหนักถึงความเปนองคการอิสระที่สามารถพึ่งพา
ตนเองและสามารถใหประโยชนตอสมาชิกสหกรณตอไป

External

จากการศึกษางานวิจัยทั่วไป พบวา มีการศึกษา
ความสามารถในการทํ า กํ า ไรของธนาคารพาณิ ช ย
จํานวนมาก โดยเฉพาะในงานศึกษาของตางประเทศ
ซึ่ ง ตั ว แปรที่ ใ ช แ สดงความสามารถในการทํ า กํ า ไร
สวนใหญอยูในรูปอัตราสวนความสามารถในการทํา
กําไรมาใชในการศึกษา เนื่องจากชวยใหสามารถมอง
สถานการณและการทํากําไรไดดีมากกวาการจะวัดผล
การทํากําไรจากการดูงบการเงินเพียงอยางเดียว ซึ่งไม
สามารถตีความไดเพียงพอ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
ทั้งหมด (ROA: return on total asset) และอัตราผล
ตอบแทนจากสวนของผูเปนเจาของ (ROE: return on
equity ratio) เปนอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
ที่นิยมนํามาใชในการศึกษา พบไดในหลายงานวิจัย เชน
งานวิจัยของ Athanasoglou et al. (2008) เชนเดียวกับ
การศึกษาของ Sufian and Habibullah (2009); Ali and
Ahmed (2011); Akhtar et al. (2011)
Macroeconomic
Environment
Market/Industry
Characteristics

Determinants of
banks’
Internal

Bank-Specific
Characteristics

Figure 1 Determinants of bank’s profitability (source: Ramlall, 2009)
จากการทบทวนงานวิ จั ย ที่ ผ า นมาพบว า
แบบจําลองการกําหนดความสามารถในการทํากําไร
ของธนาคารพาณิ ช ย ส ว นใหญ ป ระกอบด ว ยตั ว แปร
ภายใน คือ ลักษณะเฉพาะของธนาคาร สวนตัวแปร
ภายนอก คือ ตัวแปรเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคและตัวแปร
แสดงลักษณะอุตสาหกรรมนั้นๆ จากการศึกษาของ
Akhtar et al. (2011) พบวา ขนาดมีผลกระทบตอความ
สามารถในการทํากําไรที่วัดโดยอัตราสวนผลตอบแทน

จากสวนของผูเปนเจาของ (ROE) อยางมีนัยสําคัญใน
ทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ความสัมพันธดังกลาวอาจเกิดขึ้น
เนื่องจากประสิทธิภาพทางดานตนทุน ความประหยัด
ตอขนาดและการมีสวนแบงตลาดที่มาก เชนเดียวกับ
การศึกษาของ Kosmidou (2008) ที่พบวา ขนาดมีผล
กระทบตอความสามารถในการทํากําไรที่วัดโดยอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด (ROA) อยางมีนัย
สําคัญในทิศทางเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม ยังคงพบ
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ผลความสัมพันธของขนาดตอความสามารถในการทํา
กําไรในทิศทางลบ เชน ในการศึกษาของ Sufian and
Habibullah (2009) นอกจากนั้นยังพบวา ขนาดและ
ความสามารถในการทํากําไรไมมีความสัมพันธ เชน
การศึกษาของ Ali et al. (2011) ที่พบวา ขนาดไมมีความ
สัมพันธตอความสามารถในการทํากําไรทั้งในสวนของ
ความสามารถในการทํากําไร ที่วัดโดยอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพยทั้งหมด (ROA) และความสามารถในการ
ทํากําไรที่วัดโดยอัตราสวนผลตอบแทนจากสวนของผู
เปนเจาของ (ROE)
สําหรับผลกระทบของทุนตอความสามารถใน
การทํากําไรในการศึกษาของ Ramlall (2009) และ
Athanasoglou (2008) ทั้งสองตางพบวา ทุนจะสงผลกระทบ
ตอความสามารถในการทํ ากํ าไรอย างมีนั ยสํ าคั ญ ใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ การมีทุนสูงจะเพิ่มโอกาส
ทางธุ ร กิ จ เช น การปล อ ยกู ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นสงผลตอระดับกําไรที่เพิ่มสูงขึ้น
ทั้งยังทําใหธนาคารมีความยืดหยุนตอปญหาที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้อาจเปนปญหาความเสียหายที่ไมไดคาดการณไว
ในส ว นของค า ใช จ า ยและความเสี่ ย งด า น
เครดิตนั้น พบวา มีผลกระทบตอความสามารถในการ
ทํากําไรในทิศทางตรงกันขาม โดยในการศึกษาของ
Sufian and Habibullah (2009) ซึ่งศึกษาธนาคารใน
ประเทศจีน พบวา คาใชจายที่เพิ่มขึ้นจะลดความสามารถ
ในการทํากําไรลง เชนเดียวกับการศึกษาของ Athanasoglou
et al. (2008), Ramlall (2009) และ Akhtar et al. (2011)
ซึ่งพบว า ความเสี่ยงด านเครดิ ตมี ผลกระทบต อ ความ
สามารถในการทํากําไรในทิศทางตรงกันขามอยางมี
นัยสําคัญเชนกัน
สําหรับการพิจารณาตัวแปรดานมหภาคและ
ตัวแปรลักษณะอุตสาหกรรมนั้น ในกรณีการศึกษาของ
ธนาคารพาณิชยสวนใหญพิจารณาตัวแปรดานมหภาค
จากการพั ฒนาทางเศรษฐกิจ อัตราเงิ นเฟ อ วัฏ จัก ร
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ธุรกิจ (Ramlall, 2009) ซึ่งผลจากการศึกษา พบวา GDP
สงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรที่วัดโดย
อั ต ราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย ทั้ ง หมด (ROA) ใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจจะ
ส ง ผลให ค วามสามารถในการทํ า กํ า ไรเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ส ว นตั ว แปรอั ต ราเงิ น เฟ อ นั้ น การส ง ผลกระทบต อ
ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารขึ้นอยูกับการ
จั ด การด า นค า ใช จ า ยและการบริ ห ารรายได นั่ น คื อ
เนื่องจากอัตราเงินเฟอมีผลตออัตราดอกเบี้ย ดังนั้น
ธนาคารจะตองมีการปรับอัตราดอกเบี้ยใหเหมาะสม
เพื่อที่จะเพิ่มรายไดใหมากกวาตนทุนที่เพิ่มขึ้น สุดทาย
ในสวนของตัวแปรลักษณะอุตสาหกรรมนั้นจะพิจารณา
จากหลายตัวแปร เชน สวนแบงการตลาด โครงสราง
การแขงขันภายในตลาด
ดังนั้น การศึกษาแบบจําลองความสามารถใน
การทํากําไรของสหกรณดวยการใชขอมูลพาแนล คือ
ขอมูลที่ประกอบไปดวยมิติภาคตัดขวาง (cross-section)
และมิติอนุกรมเวลา (time series) ซึ่งการใชขอมูลพาแนล
จะทําใหจํานวนขอมูลมีมากพอทําใหลดปญหา collinearity
ระหวางตัวแปรลง และมีจํานวน degree of freedom
ที่มากขึ้น ทั้งหมดนี้จะกอใหเกิดการวิเคราะหที่มีประสิทธิภาพ
(Baltagi, 2008) ทั้งนี้การศึกษาแบบจําลองความสามารถ
ในการทํากําไรของสหกรณออมทรัพย จะชวยใหเขาใจ
ถึงผลกระทบของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความสามารถ
ในการทํากําไร ซึ่งจะเปนประโยชนตอสหกรณออมทรัพย
ในการนําไปพัฒนาองคกร อันจะสงผลประโยชนในเรื่อง
ผลตอบแทนตอสมาชิกของสหกรณออมทรัพย จากการ
นําผลการศึกษาที่ไดไปประยุกตใชโดยนําไปสงเสริม
หรื อ ปรั บ ปรุ ง ป จ จั ย ต า งๆ ให เ หมาะสมต อ การสร า ง
ความสามารถในการทํากําไรของสหกรณใหเพิ่มมากขึ้น
อันจะนําไปสูผลตอบแทนของสมาชิกที่เพิ่มสูงขึ้นดวย
เชนกัน

Journal of Agr. Research & Extension 29(2): 72-82

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบจําลองที่ใชในการศึ
กษา คือ
k
∏ ij = c + ∑ β k X itk + ε it

(1)

k =1

โดยที่ ∏ ij คือ ความสามารถในการทํากําไร
ของสหกรณออมทรัพยที่ i ณ เวลา t เมื่อ i = 1,…,N
และ t = 1,…,T คาสัมประสิทธิ์ c คือ คาคงที่ X itk คือ

ตัวแปรอธิบายจํานวน k ตัวแปร และ ε it คือ คาความ
คลาดเคลื่อน โดยความสามารถในการทํากําไรของ
สหกรณ อ อมทรั พ ย ที่ วั ด โดยอั ต ราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยทั้งหมด (return on asset: ROA) โดยตัวแปร
อธิบายแสดงดัง Table 3 ดังนั้น จากแบบจําลองที่ (1)
เมื่อแสดงในรูปสมการเชิงเสนตรงจะได
ROA = β0 + β1CA + β2PL + β3LTA + β4EXP
+β5CPI + β6LGDPPH + εit
(2)

Table 3 Variables with their proxies and symbols
Variables
Dependent variables
Profitability
Explanatory Variables
Cooperative-specific
Capital
Credit risk
Assets size
Cooperatives size
Operating expenses management
Macroeconomic
Inflation
Economic development

Proxies

Symbols

Net profit before taxes/total assets

ROA

Capital/total assets
Loan loss provisions/loans
Logarithm of total assets
Size by cooperative auditing department’s data
Operating expenses/assets

CA
PL
LTA
Coopsize
EXP

Consumer price index
Logarithm of GDP per capita

CPI
LGDPPH

ขอมูลที่ใชในการศึกษา
ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช ข อ มู ล
อัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรัพยจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณตั้งแตป พ.ศ. 2549-2552 ตัวอยางใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ สหกรณ อ อมทรั พ ย ที่ มี ส ถานะ
กําลังดําเนินธุรกิจจํานวน 1,117 แหง
วิธีการศึกษา
วิธีการวิเคราะหแบบจําลองความสามารถใน
การทํ า กํ า ไรของสหกรณ อ อมทรั พ ย นั้ น เป น การ

วิเคราะหโดยใชแนวทางเศรษฐมิติดวยการวิเคราะห
ขอมูลแบบพาแนลในแบบจําลอง fixed effect
ขั้ น ตอนที่ 1 ทดสอบความนิ่ ง ของข อ มู ล
พาแนลดวยการทดสอบยูนิทรูท (unit root) ซึ่งการศึกษา
ครั้ ง นี้ ใ ช ก ารทดสอบยู นิ ท รู ทด ว ยวิ ธี Harris-Tzavalis
เนื่องจากลักษณะขอมูลสอดคลองกับสมมุติฐานในการ
ทดสอบ กลาวคือ มีจํานวนตัวอยางมากแตมีเวลาที่ใช
จํากัดหรือมีลักษณะ Micro panel (Baltagi, 2008) ภายใต
สมมุติฐานหลัก คือ ขอมูลมียูนิทรูท โดยสมการที่ใชใน
การทดสอบ คือ
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y it = ρ y i ,t −1 + z ′it γ i + ε iy
(3)
เมื่อ z′ คือ การกําหนดคาคงที่หรือแนวโนม

ตามเวลา ε iy มีการแจกแจงแบบ iid ปกติดวยความ
แปรปรวนที่คงที่ขามแตละกลุมของบัญชีรายชื่อ โดย
สมมติฐานหลัก คือ H 0 : ρ = 1 หมายถึง ขอมูลมียูนิทรูท
และเนื่องจากการทดสอบนี้มีการกระจายแบบ asymptotic
เมื่อ N → ∞ ดังนั้น การทดสอบนี้จึงเหมาะกับขอมูลที่มี
ขนาดบัญชีรายชื่อที่ใหญ (STATA, 2009)
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการประมาณแบบจําลอง
(1) โดยการศึกษานี้ประกอบไปดวย 4 แบบจําลอง คือ
แบบจํา ลองสหกรณ อ อมทรัพย ร วม และแบบจํา ลอง
สหกรณออมทรัพย โดยแยกตามขนาดตามเกณฑของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณอันประกอบดวย ขนาดใหญพิเศษ
ขนาดใหญ และขนาดปานกลาง (สําหรับสหกรณขนาด
เล็ก เนื่องจากมีจํานวนสหกรณที่นอยมากจึงไมถูกรวม
ในการศึกษาครั้งนี้)
ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบแบบจําลองที่เหมาะสม
โดยใชการทดสอบของ Hausman เพื่อเลือกระหวาง

แบบจําลอง random effect และแบบจําลอง fixed effect
อยางใดอยางหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบปญหาความแปรปรวน
ของพจนรบกวนไมคงที่ ปญหาอัตสหสัมพันธ และความ
เป น อิ ส ระต อ กั น ข า มภาคตั ด ขวาง (cross-sectional
independence) หากเกิดปญหาใดปญหาหนึ่งหรือทั้งหมด
ก็ทําการแกไขเพื่อใหไดคาสถิติจากแบบจําลองที่ถูกตอง

ผลการวิจัย
ผลการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของขอมูล
(Stationary)
ผลการทดสอบ panel unit root ดวยวิธี HarrissTzavalis แสดงดัง Table 4 พบวา คาสถิติทุกตัวแปร
ไดแก ROA, CA, PL, LTA, EXP, CPI และ LGDPPH
ปฏิเสธสมมุติฐานหลักอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น ขอมูล
จึงมีคุณสมบัติความนิ่งที่ระดับ level อยางนอยที่ระดับ
นัยสําคัญ 90% ทุกตัวแปร

Table 4 Harris-Tzavalis unit-root test
Variables
ROA
CA
PL
LTA
EXP
CPI
LGDPPH

Full sample
Extra Large size coop.
Statistic
z
Statistic
z
a
a
c
-0.521** -50.675**
-0.279**
-4.371
a
a
b
-0.988* * -1.279*
-0.331**
-4.543
a
b
b
-0.295** -13.534**
-0.434**
-6.345
b
b
-0.138** -4.042***
a
a
c
-0.497** -53.147**
-0.115**
-7.621
b
b
c
-0.515** -26.898**
-0.000**
-9.894
b
b
b
-0.629** -33.842**
-0.629**
-9.765

Large size coop.
Statistic
z
c
-0.098** -11.58
-0.196**b -2.126
-0.461**b -6.666
b
-0.533** -7.898
-0.000**c -9.679
-0.629**b -9.553

(1) ***, **,and * indicates significant at 1%, 5% and 10% level
(2) apanel means and time trend not included; bpanel means and time trend are included;
c
panel means included but time trend not included
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Medium size coop.
Statistic
z
a
-0.598** -6.736
-0.029**c -5.115
-0.141**c -3.899
c
-0.187** -7.464
-0.000**c -5.429
-0.000**c -5.429
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ผลกระทบของตั วแปรต อความสามารถในการทํ า
กําไรของสหกรณออมทรัพย
การวิเคราะหจากแบบจําลองความสามารถใน
การทํากําไรของสหกรณออมทรัพย (profitability) โดยใช
ROA เปนตัวแปรแสดงความสามารถในการทํากําไรของ
สหกรณออมทรัพย และใชการวิเคราะหขอมูลพาแนลโดย
ใชแบบจําลอง fixed effect แสดงดัง Table 5 ซึ่งเปนแบบ
จําลองที่ไดตรวจสอบและแกปญหาผลการทดสอบปญหา
ความแปรปรวนของพจน ร บกวนไม ค งที่ ป ญ หาอั ต
สหสัมพันธ และความเปนอิสระตอกันขามภาคตัดขวางแลว
ผลการศึกษา พบวา ตัวแปรทุน (capital: CA)
ไมมีผลตอความสามารถในการทํากําไรของสหกรณออม
ทรัพยในกลุมตัวอยางรวมทุกขนาด แตเมื่อพิจารณาแยก
ขนาดของสหกรณออมทรัพยแลว พบวา ทุนมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ต อความสามารถในการทํ ากํ าไรอย างมี นั ย
สําคัญในสหกรณออมทรัพยขนาดใหญมาก และขนาด
ใหญในทิศทางเดียวกัน หมายความวา หากสหกรณออม
ทรัพยขนาดใหญมากและขนาดใหญมีปริมาณสินทรัพย
เพิ่ มขึ้ น จะทํ าให มี ความสามารถในการทํ ากํ าไรเพิ่ ม
มากขึ้น
สํ าหรั บตั วแปรความเสี่ ยงด านเครดิ ต (credit
risk: PL) เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสามารถใน

การทํากําไรของสหกรณออมทรัพยอยางมีนัยสําคัญใน
ทิ ศทางตรงกั นข าม ทั้ งในสหกรณ ออมทรั พย ในกลุ ม
ตัวอยางรวมทุกขนาด สหกรณออมทรัพยขนาดใหญมาก
สหกรณออมทรัพยขนาดใหญ และสหกรณออมทรัพย
ขนาดกลาง ผลดังกลาวชี้ใหเห็นวา สัดสวนหนี้สงสัยจะ
สูญตอเงินใหกู (credit risk) มีความสําคัญตอความสามารถ
ในการทํากําไรของสหกรณออมทรัพยหรืออาจกลาวไดวา
การที่ ร ะดั บความเสี่ ยงด านเครดิ ตเพิ่ มสู งขึ้ นก็ จะลด
ความสามารถในการทํากําไรของสหกรณออมทรัพยลดลง
เมื่อพิจารณาแยกตามขนาดของสหกรณออมทรัพย พบวา
สหกรณ อ อมทรั พ ย ข นาดปานกลางและขนาดใหญ
ตั วแปรความเสี่ ยงด านเครดิ ต ส งผลต อความสามารถ
ในการทํากําไรของสหกรณออมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ
ในทิศทางตรงกันขาม แตสําหรับสหกรณที่มีขนาดใหญ
มากนั้นมีนัยสําคัญในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของอมรรัตน (2553) ที่พบวา โดยภาพรวม
สหกรณออมทรัพยขนาดใหญมีสภาพคลองสวนเกินสูง
นั้นมีความเสี่ยงดานสินเชื่อต่ํา เนื่องจากสหกรณมีหนี้ที่มี
คุ ณ ภาพ ทั้ ง นี้ ยั ง พบว า สิ น เชื่ อ มี แ นวโน ม ชะลอตั ว
สมาชิกมีการกูลดลง ดังนั้นสหกรณควรจะมีกลยุทธใน
การขยายสินเชื่อ ซึ่งจะสงผลทางบวกตอความสามารถใน
การทํากําไรของสหกรณออมทรัพย

Table 5 Fixed effect model under panel estimation (dependent variable: ROA)
ROA
Cons
CA
PL
LTA
Coopsize
EXP
CPI
LGDPPH
R-squared
F-statistic
Prob (F-statistic)

Full sample
Coefficient
t
-0.025***
-0.18
-0.942***
-3.42
-0.032***
-1.08
-0.902***
-1.95
-1.378***
-3.53
-0.002***
-4.81
-0.165***
-7.46
0.52
1,010.53
0.000

Extra Large size coop.
Coefficient
t
-0.045***
-0.34
-0.049***
11.38
-0.429***
-4.20
-0.004***
-1.86
-0.422***
-3.88
0.0001
-0.51
-0.004***
-0.27
0.48
222.77
0.000

Large size coop.
Coefficient
t
-0.128***
-1.08
-0.048***
13.14
-0.233***
-6.61
-0.005***
-3.18
-0.798***
-4.92
-0.001***
-1.75
-0.011***
-1.08
0.3427
301.47
0.000

Medium size coop.
Coefficient
t
-1.389***
-2.69
-0.011***
-0.07
-0.192***
-2.78
-0.015***
-1.37
-0.424***
-0.83
-0.003***
-2.53
-0.164***
-2.15
0.11
76.66
0.000

(1) ***, **,and * indicates significant at 1%, 5% and 10% level
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ตัวแปรสินทรัพยรวม (LTA) เปนตัวแปรหนึ่ง
ที่สะทอนถึงขนาดของสหกรณออมทรัพย และความ
ประหยัดตอขนาด (Sufian and Habibullah, 2009)
ซึ่งอาจมีความสัมพันธกับความสามารถในการทํากําไร
ของสหกรณออมทรัพยทั้งบวกและลบ จาก Table 5
พบวา ตัวแปรสินทรัพยรวมนี้มีนัยสําคัญตอความสามารถ
ในการทํากําไรของสหกรณออมทรัพยขนาดใหญอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติในทิศทางเดียวกัน นั่นหมายความ
วา สหกรณ อ อมทรัพ ย ข นาดใหญ มี ลั ก ษณะของการ
ประหยั ด ต อ ขนาด สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
Akhtar and Sadaqat (2011) แตสําหรับกรณีสหกรณ
ขนาดใหญมาก พบวา ถึงแมจะมีนัยสําคัญทางสถิติที่
10% แ ต มี เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ใ น ทิ ศ ท า ง ต ร ง กั น ข า ม
หมายความว า สหกรณ อ อมทรั พ ย ข นาดใหญ ม ากมี
ลั ก ษณะของการไม ป ระหยั ด ต อ ขนาดสอดคล อ งกั บ
การศึกษาของ Sufian and Habibullah (2009) สําหรับตัวแปร
ขนาด (cooperatives size) มีผลตอความสามารถในการ
ทํ า กํ า ไรของสหกรณ อ อมทรั พ ย อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ
สําหรับคาใชจายในการดําเนินงาน (operating
expenses management: EXP) นั้นเมื่อแยกพิจารณา
ตามขนาดของสหกรณ อ อมทรั พ ย พบว า มี ผ ลต อ
ความสามารถในการทํากําไรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แตสงผลในทิศทางตรงกันขามทั้งสหกรณออมทรัพย
ขนาดใหญมากและขนาดใหญ นั่นหมายถึงวา การจัดการ
คาใชจายในการดําเนินงาน (operating expenses
management) ที่เพิ่มสูงขึ้นจะทําใหความสามารถในการ
ทํากําไรของสหกรณออมทรัพยลดลง
สําหรับตัวแปรมหภาค พบวา ทั้งตัวแปรการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic development)
ซึ่งวัดจากผลิตภัณฑรวมประชาชาติตอหัว (GDP per
capita) และอัตราเงินเฟอ (inflation) ซึ่งวัดจากดัชนีราคา
ผูบริโภคทั่วไป (CPI) นั้น มีนัยสําคัญทางสถิติตอความ
สามารถในการทํากําไรของสหกรณออมทรัพยเฉพาะ
บางขนาด โดยผลิตภัณฑรวมประชาชาติตอหัว มีผลตอ
ความสามารถในการทํากําไรของสหกรณออมทรัพยขนาด
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ปานกลางในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ นั่นคือ
รายได ต อ หั ว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป น ช อ งทางที่ ส ามารถเพิ่ ม
ความสามารถในการทํ ากํ าไรของสหกรณ ออมทรั พย
ขนาดปานกลาง สวนอัตราเงินเฟอนั้น พบวา มีผลตอ
ความสามารถในการทํากําไรของสหกรณออมทรัพยขนาด
ใหญและสหกรณออมทรัพยขนาดปานกลางในทิศทาง
ตรงกันขาม

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นชัดเจนวาผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศต อ หั ว มี นั ย สํ า คั ญ และ
ผลกระทบทางบวกต อ ความสามารถในการทํากํา ไร
ของสหกรณออมทรัพย สวนเงินเฟอมีนัยสําคัญทาง
สถิติและผลกระทบทางลบ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ผลกระทบของตั ว แปรมหภาคแยกตามขนาดของ
สหกรณ พบวา ทั้งผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
ตอหัวและเงินเฟอไมมีผลตอความสามารถในการทํา
กําไรของสหกรณออมทรัพยขนาดใหญมาก แตสงผล
ตอสหกรณออมทรัพยขนาดปานกลาง สําหรับสหกรณ
ออมทรัพยขนาดใหญนั้นมีเพียงเงินเฟอเทานั้นที่มีผล
ตอความสามารถในการทํากําไร
สํ า หรั บ ตั ว แปรลั ก ษณะเฉพาะของสหกรณ
ออมทรั พ ย พบว า ตั ว แปรความเสี่ ย งด า นเครดิ ต มี
ผลกระทบทางลบตอความสามารถในการทํากําไรของ
สหกรณออมทรัพยในภาพรวม สหกรณขนาดใหญและ
ปานกลางแตมีผลในทิศทางเดียวกันกับสหกรณขนาด
ใหญมาก สวนการจัดการคาใชจายในการดําเนินงาน
มีผลกระทบทางลบตอความสามารถในการทํากําไร
ของสหกรณออมทรัพยในภาพรวม สหกรณขนาดใหญ
มากและขนาดใหญ จากการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา ทั้งตัว
แปรเศรษฐกิจมหภาคและตัวแปรลักษณะเฉพาะมีผล
ตอความสามารถในการทํากําไรของสหกรณออมทรัพย
ในภาพรวม และแตละขนาดของสหกรณออมทรัพ ย
ที่แตกตางกัน ดังนั้นการดําเนินนโยบายเพื่อสงเสริม
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หรือขยายของสหกรณจึงควรคํานึงทั้งตัวแปรเศรษฐกิจ
มหภาคและตัวแปรลักษณะเฉพาะของแตละสหกรณ
ออมทรัพย
อย า งไรก็ ต ามการศึ ก ษาแบบจํ า ลองความ
สามารถในการทํากําไรของสหกรณออมทรัพยนั้น เปน
เพี ย งการศึ ก ษาวิ เ คราะห เ พื่ อ ดู ค วามสั ม พั น ธ ใ นเชิ ง
ปริ มาณเท านั้ น ซึ่ งในความเป น จริ งนั้ น สหกรณอ อม
ทรัพยยังคงมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อชวยเหลือซึ่งกัน
และกันในหมูสมาชิกและสงเสริมใหสมาชิกมีจิตสํานึก
ในการออม ไม ไ ด มี เ ป า หมายหลั ก เพื่ อ สร า งกํ า ไรสู ง
สุดแตอยางใด ทั้งนี้ผลการศึกษาในครั้งนี้ อาจนําไป
เป น แนวทางในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจและปจจัยตางๆ เพื่อสรางผลตอบแทนใหแก
เจ า ของสหกรณ ซึ่ ง ก็ คื อ สมาชิ ก ทุ ก คนของสหกรณ
ไดรับประโยชนมากยิ่งขึ้น
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address given.
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เจาของบทความปรับปรุงแกไข
4) เมื่อบทความไดรับการตีพิมพเรียบรอยแลว กองบรรณาธิการจะจัดสงวารสารฯ ใหเจาของบทความ
จํานวน 2 เลม พรอมตนฉบับ 3 ชุด
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