
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย :  การวิจัยภาวการณ์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับระบบการผลิตภาคเกษตร 

2. โครงการวิจัย :  การศึกษาผลกระทบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตด้านเกษตรภายใต้   

                       สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย 

กิจกรรม :  การพัฒนาศูนย์สู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้และ 

                        ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

3. ชื่อการทดลอง :  ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตของทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองใน  

                             จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง        :  นายสมชาย บุญประดับ       ส านักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร 

ผู้ร่วมงาน                      นายสุภชัย  วรรณมณ ี                 ศวพ.อุตรดิตถ์ 

                         นางสาวยุพา  สุวิเชียร                 ศวพ.อุตรดิตถ์ 

                                    นายก าพล เมืองโคมพัส       ศวพ.อุตรดิตถ์ 

5. บทคัดย่อ    

     ปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมีความผันแปรของอากาศและปริมาณน้ าฝนส่งผล
โดยตรงกับเกษตรกรที่ท าการเพาะปลูกพืชต่างๆ เช่น พืชไม้ผลเมื่อได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ
แปรปรวนถ้าหากเกิดขึ้นในช่วงส าคัญระหว่างการให้ผลผลิต อาจท าให้ไม้ผลไม่สามารถให้ผลผลิตได้เลย 
จึงได้ศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตของทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง ท าการทดลองใน
แปลงทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์  อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ไม่มีแผนการ
ทดลอง จากการบันทึกข้อมูล พบว่าสภาพอากาศในปี 2557 ( ม.ค.- ธ.ค.) อุณหภูมิสูงสุด และต่ าสุดเฉลี่ย 
34.2 และ 23.1 องศาเซลเซียส ตามล าดับ มีปริมาณน้ าฝนรวม ( ม.ค.- ธ.ค.)  1,332.9 มิลลิเมตร 
ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย (ม.ค.- ธ.ค.) 72.1% สภาพอากาศในปี 2558 ( ม.ค.- ก.ย.) อุณหภูมิสูงสุด และ
ต่ าสุดเฉลี่ย 35.3 และ 23.5 องศาเซลเซียส ตามล าดับ มีปริมาณน้ าฝนรวม( ม.ค.- ก.ย.)  85.5 มิลลิเมตร 
ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย( ม.ค.- ก.ย.) 67.53% การเจริญเติบโตของต้นทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง ที่อายุ 12 เดือน 
ความสูงต้นเฉลี่ย 62.84 ซม. เส้นรอบวงเฉลี่ย (ค านวณ)  3.35  ซม. ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย(ค านวณ)  7.81 
ซม.   ที่อายุ 15 เดือน ความสูงเฉลี่ย 72.66 ซม. เส้นรอบวงเฉลี่ย (ค านวณ)  3.97 ซม. ขนาดทรงพุ่ม
เฉลี่ย (ค านวณ)  14.83 ซม.  

     ค าส าคัญ : ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง, สภาพภูมิอากาศ และ การเจริญเติบโต 
 

 



 

 

 

 

 

6. ค าน า                                  

ในปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นจากอดีต

ถึงปัจจุบัน การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล ความผันแปรของอากาศและความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

ภาวะอากาศรุนแรง จากข้อมูลตรวจวัดของสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศที่วิเคราะห์ในโครงการวิจัย

ของส านักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบว่าในรอบ 55 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2498 – 2552) อุณหภูมิ

เฉลี่ยรายปีทั้งประเทศของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเพ่ิมขึ้น 0.96 องศา

เซลเซียส เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายปีในช่วงปี พ.ศ. 2504 – 2533 ซึ่งสูงกว่าการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ

เฉลี่ยรายปีของโลกท่ี 0.69 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยรายปีในช่วงเวลาเดียวกัน ก็เพ่ิมข้ึน 

1.45 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปีเพ่ิมขึ้น 0.86 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณน้ าฝน

ส่งผลโดยตรงกับประเทศที่มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ความแปรปรวนของฝนในแง่

ปริมาณ การกระจายเชิงพ้ืนที่และเวลาไม่มีแนวโน้มชัดเจนเหมือนกรณีของข้อมูลอุณหภูมิ ซึ่งลักษณะ

ท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อการเกิดและการเกิดฝนตก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าฝนรายปี มี

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเวลา โดยในช่วงก่อนปี 2503 – 2518 ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีจะ

มากกว่าปกติ และหลังจากนั้นก่อนปี 2523 – 2543 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปีจะน้อยกว่าปกติ ซึ่งมี

การวิเคราะห์ว่า การเปลี่ยนแปลงนี้สัมพันธ์กับการเกิดเหตุการณ์ เอลนีโญ-ลานีญา ซึ่งเกษตรกรที่ท า

การเพาะปลูกไม้ผลได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงต่อความแปรปรวนของสภาพอากาศ เช่น 

โดยทั่วไปปกติผลไม้ให้ผลผลิตทุกปี ถ้าสภาพอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นในช่วงส าคัญระหว่างการให้

ผลผลิต อาจมีผลท าให้ปีทั้งปีไม่มีผลผลิตเลยก็ได้และการติดผลผลิตก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น

ในบรรยากาศ ถ้าสภาพอากาศในช่วงการพัฒนาผลไม่เหมาะสมการระบาดของโรคและแมลงก็จะเข้า

ท าลายท าให้เกิดความเสียหายได ้(บัณฑูร และคณะ, 2557) 

พวงผกา และคณะ (2552) มีการประเมินลักษณะผลผลิตของข้าวได้มีการทดสอบข้าวไทย 3 

สายพันธุ์ คือ กข 10 ขาวดอกมะลิ 105 และพิษณุโลก 80 ใน 3 พ้ืนที่ทดลอง คือ ต าบลน้าก้อ และ

ต าบลหนองสว่าง พบว่า ผลการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิอากาศที่เป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมีผลต่อ

การเกิดเมล็ดลีบของข้าว โดยเฉพาะพันธุ์ กข 10 ผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยในช่วง 10 ปี

ย้อนหลังระหว่างปี ค.ศ.1999-2008 มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 0.36-0.86 องศาเซลเซียส ทั่ว



จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่มีผลเหนี่ยวนาการยืดระยะเวลาการเพาะปลูกข้าว 

แต่มีผลทาให้ข้าวมีอัตราการเกิดเมล็ดลีบสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวสายพันธุ์ กข 10 (26.71-40.71%) 

        นาฎสุดา  และคณะ (2553) พบว่า ในทศวรรษที่ผ่านมา (2000s) ชนิดของความแปรปรวนของ

สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ วาตภัย ภัยแล้ง และน้าท่วม เกิดขึ้นทุกปี แต่มีความรุนแรงเป็นบางปีเฉพาะใน

บางพ้ืนที่ และมีผลกระทบต่อการผลิตทุเรียน ส่วนปัจจัยของสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น

สัมพัทธ์ และปริมาณน้าฝน ที่ไม่เหมาะสมในช่วงวิกฤตในแต่ละขั้นตอนการพัฒนาการของทุเรียน ก็

ส่งผลกระทบต่อการผลิตทุเรียนเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในขั้นตอนการชักนาการออกดอก การติดผล 

การพัฒนาการของผล การเก็บเกี่ยว และคุณภาพของผลผลิต สาหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในอนาคต 3 ทศวรรษหน้า (2020s–2040s) เมื่อเปรียบเทียบกับทศวรรษนี้ (2010s) พบว่า 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย และปริมาณน้าฝนรวมรายปี มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 0.54  c,       

0.57 c, 37.61 mm. ตามลาดับ ส่วนความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยและจานวนวันที่ฝนตกมีแนวโน้มลดลง 

เท่ากับร้อยละ 0.14 และ 1.3 วัน ตามลาดับ ย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิตทุเรียน ในด้านปริมาณและ

คุณภาพผลผลิต รวมทั้งการระบาดของโรครากเน่าและโคนเน่าที่จะมีเพ่ิมข้ึนกว่าในปัจจุบัน 

      เกริก และคณะ (2552) พบว่า การเพ่ิมขึ้นของก็าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ และอุณหภูมิ มี

ผลกระทบในระยะยาวค่อนข้างต่ าต่อผลผลิตข้าว อ้อย และข้าวโพด แต่ท าให้ผลผลิตของมัน

ส าปะหลังลดลงถึงร้อยละ 43 ในแง่ความแปรปรวนของผลผลิตซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความเสี่ยงของ

ระบบการผลิตมีค่าความแปรปรวนสูง โดยมีค่าความแปรปรวนระหว่างปีเฉลี่ย ร้อยละ 14 ส าหรับข้าว

นาน้ าฝนและนาชลประทานร้อยละ 18 ส าหรับอ้อย ร้อยละ 34 ส าหรับมันส าปะหลัง และร้อยละ 41 

ส าหรับข้าวโพด ความแปรปรวนระหว่างพ้ืนที่มีค่าสูงมากขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 33 ส าหรับข้าวนาน้ าฝน

และนาชลประทาน ร้อยละ 23 ส าหรับอ้อย ร้อยละ 33 ส าหรับมันส าปะหลัง และร้อยละ 45 ส าหรับ

ข้าวโพด พ้ืนที่ปลูกข้าวนาน้ าฝนที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส าหรับข้าวชลประทานอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนพ้ืนที่ปลูกอ้อยและมัน

ส าปะหลังที่ได้รับผลกระทบสูงอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดอยู่ในภาคเหนือ

และบริเวณรอยต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุเกิดจากความแปรปรวนของฝนที่จะแสดงออก

อย่างรุนแรงในดินที่มีความสามารถในการอุ้มน้ าและความอุดมสมบรูณ์ต่ า ดังนั้นการปรับตัวจึงต้อง

พัฒนาโดยการขยายระบบชลประทานและอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 ศิริพร และคณะ (2554) พบว่าความต้องการขั้นพื้นฐานของทุเรียนและการปฏิบัติดูแลรักษา 

ทุเรียนเป็นพืชไม้ผลเขตร้อนที่ต้องการอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิตั้งแต่ 10-46 องศาเซลเซียส ความชื้น

สัมพัทธ์ไม้น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้าฝนอย่างต่ า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี เพ่ือการเจริญเติบโต

และให้ผลผลิต ทุเรียนมีความต้องการน้ าในการเจริญเติบโต 600-800 ลูกบาศก์เมตรต่อทุเรียน 1 ไร่  



 

7. วิธีด าเนินการ  

         ด าเนินงานที่  แปลงทุเรียนพันธุ์ พ้ืนเมือง คัดเลือกต้นทุ เรียนพันธุ์ พ้ืนเมือง จ านวน 16 ต้น     

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์                       

บันทึกข้อมูล 

     1. บันทึกช่วงการเจริญเติบโตโดยวัดเส้นรอบวงต้นทุเรียน วัดความสูงต้น และ วัดขนาดทรงพุ่ม 

     2. บันทึกข้อมูลการเข้าท าลาย/ระบาดของโรคและแมลง 

     3. บันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิสูงสุด, อุณหภูมิต่ าสุด, ความชื้นสัมพันธ์ และปริมาณน้ าฝน 

           ระยะเวลาและสถานที่ ตุลาคม 2557  ถึง กันยายน  2558   

 

 

 

 

 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 คัดเลือกต้นทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์และท าการบันทึก

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เริ่มบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตครั้งแรก ในเดือน มิถุนายน 2558 ครั้งที่สอง ใน

เดือน กันยายน 2558 

สภาพอากาศในปี 2557 ( ม.ค.- ธ.ค.) อุณหภูมิสูงสุด และต่ าสุดเฉลี่ย 34.2 และ 23.1 องศา

เซลเซียส ตามล าดับ มีปริมาณน้ าฝนรวม   ( ม.ค.- ธ.ค.)  1,332.9 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 

(ม.ค.- ธ.ค.) 72.1%  ( ตารางที่ 2) สภาพอากาศในปี 2558 ( ม.ค.- ก.ย.) อุณหภูมิสูงสุด และต่ าสุด

เฉลี่ย 35.3 และ 23.5 องศาเซลเซียส ตามล าดับ มีปริมาณน้ าฝนรวม( ม.ค.- ก.ย.) 769.5 มิลลิเมตร 

ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย( ม.ค.- ก.ย.) 67.53% (ตารางที่ 3) 

       ด าเนินการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง อายุ 12 เดือน ความสูงต้น

เฉลี่ย 62.84 ซม. เส้นรอบวงเฉลี่ย (ค านวณ)  3.35  ซม. ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย(ค านวณ)   7.81 ซม.   

อายุ 15 เดือน ความสูงเฉลี่ย 72.66 ซม. เส้นรอบวงเฉลี่ย (ค านวณ)  3.97 ซม. ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย 

(ค านวณ)  14.83 ซม.  (ตารางที่ 1) 

 จากข้อมูลต้นทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองมีการเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ้นในส่วนของความสูงต้น, เส้น

รอบวงเฉลี่ย และ ขนาดทรงพุ่ม และสภาพภูมิอากาศของ ปี 2557 และปี 2558 อุณหภูมิสูงสุด และ



ต่ าสุดเฉลี่ย ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ก็มีความเหมาะสมกับต้นทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง 

ดังเช่น ศิริพร และคณะ (2554) พบว่าความต้องการขั้นพ้ืนฐานของทุเรียนและการปฏิบัติดูแลรักษา 

ทุเรียนเป็นพืชไม้ผลเขตร้อนที่ต้องการอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิตั้งแต่ 10-46 องศาเซลเซียส ความชื้น

สัมพัทธ์ไม้น้อยกว่า 30 %  ส่วนปริมาณน้ าฝน ในปี 2557 และ 2558  มีปริมาณที่น้อยกว่า 2,000 

มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งจะมีผลต่อการออกดอกและให้ผลผลิตของต้นทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

           เนื่องจากปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อการผลิตพื ช ดังนั้นจึงต้อง

ศึกษาวิจัยหาแนวทางและวิธีการที่จะสามารถปลูกพืชให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง จึง

ท าการศึกษา ปัจจัยของภูมิอากาศ  เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน ความชื้นสัมพันธ์ มีผลกระทบต่อการ

เจริญเติบโตของทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์ จากการศึกษาพบว่าสภาพอากาศในปี 2557       

( ม.ค.- ธ.ค.) อุณหภูมิสูงสุด และต่ าสุดเฉลี่ย 34.2 และ 23.1 องศาเซลเซียส ตามล าดับ มีปริมาณน้ าฝน

รวม ( ม.ค.- ธ.ค.)  1,332.9 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย (ม.ค.- ธ.ค.) 72.1% สภาพอากาศในปี 

2558 ( ม.ค.- ก.ย.) อุณหภูมิสูงสุด และต่ าสุดเฉลี่ย 35.3 และ 23.5 องศาเซลเซียส ตามล าดับ มีปริมาณ

น้ าฝนรวม( ม.ค.- ก.ย.)  769.5 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย( ม.ค.- ก.ย.) 67.53% และจากการบันทึก

ข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง พบว่า ต้นทุเรียนอายุ 12 เดือน ความสูงต้นเฉลี่ย 62.84 

ซม. เส้นรอบวงเฉลี่ย 3.35  ซม. ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย 7.81 ซม. ต้นทุเรียนอายุ 15 เดือน ความสูงเฉลี่ย 

72.66 ซม. เส้นรอบวงเฉลี่ย 3.97 ซม. ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย 14.83 ซม.  ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รวบรวมในส่วน

ของสภาพภูมิอากาศ ปี 2557 และ 2558 และการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง ท าให้สามารถรู้

สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะต่อการเจริญเติบโตทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง และยังช่วยในการประเมินผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นถ้าหากต้นทุเรียนเจริญเติบโตไปถึงขั้นให้ผลผลิตถ้าหากเจอสภาพที่ปริมาณน้ าฝนในแต่ละปีที่ลด

น้อยลงและสามารถวางแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อไป 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :    เพ่ือให้ทราบผลของสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตของ

ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองซึ่งจะเป็นแนวทางในการหาวิธีการเพ่ือปรับตัวและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ  

11. เอกสารอ้างอิง  

เกริก ปั้นเหน่งเพชร วินัย ศรวัต สมชาย บุญประดับ สุกิจ รัตนศรีวงษ์ สหัสชัย คงทน สมปอง นิลพันธ์ 

         อิสระ พุทธสิมมา ปรีชา กาเพ็ชร แคทลิยา เอกอุ่น วิภารัตน์ ด าริเข้มตระกูล ชิษณุชา บุดดาบุญ 

         และก่ิงแก้ว คุณเขต. 2552. รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการผลิต 



        ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และข้าวโพดของประเทศไทย. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).  

         168 หน้า. 

นาฎสุดา ภูมิจานงค์ ศิริพร วรกุลดารงชัย เตือนใจ ดุลจินดาชบาพร ชมภู จันที ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล 

         อรวินทินี ชูศรี มาลัยพร เชื้อบัณฑิต วีรญา เต็มปีติกุล หทัยรัตน์ การีเวทย์ และวรรณา เลาวกุล.  

         2553. การศึกษารูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี. 

         ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 109 หน้า 

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ อ านาจ ชิดไธสง และศุภกร ชินวรรณโน. 2557. CLIMATE@RISKความเสี่ยงโลก           

         ร้อนกับอนาคตประเทศไทย. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 171 หน้า 

      พวงผกา แก้วกรม สุรีย์พร ธรรมมิกพงษ์ และสุรางค์รัตน์ พันแสง. 2552. การศึกษาการเปลี่ยนแปลง  

               อุณหภูมิอากาศและผลกระทบที่มีต่อข้าวในจังหวัดเพชรบูรณ์. โครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์  

                และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 9 หน้า. 

      ศิริพร วรกุลด ารงชัย เตอืนใจ ดุลจินดาชบาพร ชมภู จันที ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล อรวินทินี ชูศรี  

     มาลัยพร เชื้อบัณฑิต วีรญา เต็มปีติกุล หทัยรัตน์ การีเวทย์ วรรณา เลาวกุล. 2554. ศึกษา   

     รูปแบบการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตในจังหวัดจันทบุรี. ศูนย์วิจัยและอบรมด้าน 

     สิ่งแวดล้อม.กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม. 99 หน้า. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ภาคผนวก 

               ตารางท่ี 1 บันทึกการการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง 

อายุ 
ความสูงต้นเฉลี่ย 

เซนติเมตร 
ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย 

เซนติเมตร 
เส้นรอบวงเฉลี่ย 
เซนติเมตร 

12 เดือน 62.84 7.81 3.35 



 

 

 

 

  

   ตารางท่ี 2 สถิติภูมิอากาศจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2557 

 ที่มา: สถานีอตุนุยิมวิทยาอตุรดติถ ์

 

 
    ตารางท่ี 3 สถิติภูมิอากาศจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2558 

15 เดือน 72.66 14.83 3.97 

เดือน 
อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย ( °C) 
อุณหภูมิต่ าสุด

เฉลี่ย ( °C) 
ปริมาณน้ าฝนรวม 

(มม.) 
ความชื้นสัมพัทธ์ 

เฉลี่ย (%) 
มกราคม 30.4 16.2 0.0 66.50 

กมุภาพนัธ ์ 33.6 20.2 5.3 66.40 

มีนาคม 36.4 23.2 36.2 65.30 

เมษายน 37.6 25.4 108.1 63.30 

พฤษภาคม 37.1 25.7 253.6 69.22 

มิถนุายน 34.9 25.6 279.7 78.23 

กรกฎาคม 33.7 25.3 168.0 80.86 

สงิหาคม 33.1 24.8 300.2 81.89 

กนัยายน 34.1 25.0 136.4 80.28 

ตลุาคม 34.3 23.7 40.0 75.28 

พฤศจิกายน 33.8 22.3 4.9 73.10 

ธนัวาคม 31.9 20.2 0.5 65.03 



ที่มา: สถานีอตุนุิยมวิทยาอตุรดิตถ ์

 

 

 

 

 

 

 

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

Email Address : nonglux.k@doa.in.th 

 

เดือน 
อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย ( °C) 
อุณหภูมิต่ าสุด

เฉลี่ย ( °C) 
ปริมาณน้ าฝนรวม 

(มม.) 
ความชื้นสัมพัทธ์ 

เฉลี่ย (%) 
มกราคม 30.5 17.4 43.2 65.00 

กมุภาพนัธ ์ 34.0 19.9 0.0 62.00 

มีนาคม 36.7 23.9 18.9 63.00 

เมษายน 38.2 24.2 31.1 57.00 

พฤษภาคม 37.8 26.1 86.5 64.00 

มิถนุายน 36.8 25.7 65.7 66.00 

กรกฎาคม 34.5 24.8 163.7 75.80 

สงิหาคม 34.7 24.9 267.1 77.67 

กนัยายน 34.5 25.4 93.3 77.32 


