
แบบฟอร์มรายงานเรื่องเต็ม ผลการทดลองสิน้สุด ปีงบประมาณ 2556 
1. แผนงานวิจัย 1.1.1 แผนงานวิจัยและพัฒนาถั่วลิสง 

2. โครงการวิจัย  1. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง 

กิจกรรมที่ 2  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง 
กิจกรรมย่อยท่ี  

3. ชื่อการทดลองที่ 1  การควบคุมเพลี้ยไฟด้วยสารฆ่าแมลงเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคยอดไหม้ถ่ัว
ลิสง 
Control  thrips  with  insecticide for  control  peanut  bud  necrosis   

4. คณะผู้ด าเนินงาน  อิสระ  พุทธสิมมา    พิสิทธ์ ประทุมชาติ  
 

5. บทคัดย่อ 
การควบคุมเพลี้ยไฟด้วยสารฆ่าแมลงเพื่อควบคุมการระบาดของโรคยอดไหม้ถั่วลิสงมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สารฆ่าแมลงป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ควบคุมการระบาดของโรคยอดไหม้ถั่วลิสงด าเนินการในแปลงเกษตรกร ต้าบลทรายมูล อ้าเภอน้้าพอง 
จังหวัดขอนแก่นระหว่าง มกราคม-เมษายน 2556 วางแผนการทดลองแบบ Completely 
Randomized Design 8 กรรมวิธี 3 ซ้ า โดยการพ่นสารฆ่าแมลงตามกรรมวิธีทดลองเพ่ือควบคุมเพลี้ย
ไฟพาหะน้าโรคยอดไหม้ เมื่อถั่วลิสง อายุ 7 วันหลังถั่วลิสงงอก พบว่าหลังการพ่นสารฆ่าแมลง 7 วัน สาร 
triazophos  thiamethoxam และ fipronil มีจ้านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ยจากการนับที่ใบยอดเฉลี่ย 10 ใบ 
น้อยที่สุด 4.3 ตัว เมื่อดูร้อยละการเกิดโรคยอดไหม้และความรุนแรงของโรคยอดไหม้ พบว่า การพ่นสาร 
fipronil มีการเกิดโรคน้อยที่สุดร้อยละ 55.5 รองลงมาคือการพ่นสาร thiamethoxam และ triazophos 
ร้อยละ 61.5 และ 64.5 ตามล้าดับ โดยมีความรุนแรงของโรคยอดไหม้เท่ากัน คือ  ระดับ 4.0 ส่วนการพ่น
ด้วยน้้าอย่างเดียวมีการเกิดโรคมากที่สุดร้อยละ 78.3 มีระดับความรุนแรงของโรค 4.0 ในด้านการให้ผล
ผลิตพบว่า การพ่นด้วยสาร fipronil ให้ผลผลิตสูงสุด 230 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการพ่นด้วยน้้าให้ผลผลิต
ต่้าสุด 178 กิโลกรัมต่อไร่ 

 

6. ค าน า 
ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) เป็นพืชเศรษฐกิจส้าคัญชนิดหนึ่ งที่ เกษตรกรนิยมปลูก

แพร่หลายในประเทศไทย แหล่งปลูกท่ีส้าคัญและมีพ้ืนที่ปลูกมากกว่า 20,000 ไร่ ได้แก่จังหวัดต่างๆในเขต
ภาคเหนือ เช่น ล้าปาง พะเยา น่าน เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เช่น 
เลย ศรีสะเกษ และ กาฬสินธุ์  (สมจินตนา, 2542) ในปี พ.ศ.2550 มีพ้ืนที่ปลูก 210,000 ไร่ ได้ผลผลิต 



 

54,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 267 กิโลกรัมต่อไร่  ซึ่งผลผลิตเฉลี่ยที่ได้ยังอยู่ในระดับต่้า เนื่องมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น ความแห้งแล้ง วัชพืช โรคและแมลง เป็นต้น ในส่วนความเสียหายของถั่วลิสงเนื่องจากแมลง
ศัตรูถั่วลิสงนั้น เพลี้ยไฟ(Thrips) นับเป็นแมลงศัตรูที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ และจ้าเป็นต้องมีการ
ป้องกันก้าจัด (พิสิษฐ์, 2532)  

เพลี้ยไฟเป็นแมลงที่ท้าลายใบถั่วลิสงตั้งแต่งอกด้วยการดูดกินน้้าเลี้ยง มีขนาดเล็กอยู่ในวงศ์ 
Thripidae อันดับ Thysanoptera ในประเทศไทย โสภณ (2536) พบเพลี้ยไฟ 7 ชนิด ได้แก่ Thrips 
tabaci, T. palmi, T. setosus,  Scirtothrips  dorsalis,  Frankliniella schultzei,   F. 
Occidentalis  และ F. fusca  เพลี้ยไฟท้าลายพืช โดยใช้กรามซึ่งมีเพียงด้านเดียวท้าให้เนื้อเยื่อพืชเกิด
แผล หลังจากนั้นใช้ maxillary stylet เจาะดูดน้้าออกจากเซลพืช ที่ยอด ใบอ่อน ตาดอก และดอก ท้าให้
ยอด ใบอ่อนหงิกงอ ใบแห้งกรอบ ถ้าระบาดรุนแรงท้าลายตาดอก ช่อดอกและเกสรดอก ส่งผลให้ดอกร่วง
ในที่สุด ซึ่งเป็นการท้าลายพืชโดยตรงของเพลี้ยไฟ  ในทางอ้อมส่งผลให้ฝักถ่ัวลิสงลีบ  ผลผลิตลดลงได้มาก
ถึง 0.66 % จากใบถั่วที่ถูกเพลี้ยไฟท้าลาย 1 %   นอกจากการท้าลายถั่วลิสงโดยตรงแล้วเพลี้ยไฟบางชนิด
ยังเป็นพาหะน้าโรคได้ด้วย  เช่น  Scirtothrips  dorsalis น้าโรคใบจุดเหลือง   (มโนชัย, 2531  ;  พิสิษฐ์ 
และคณะ, 2532 : ศิริณี, 2533 ; เตือนจิตต์ และคณะ, 2539)   Thrips palmi น้าโรคยอดไหม้ (Reddy 
et al., 1995) ถ้าระบาดรุนแรงท้าให้ผลผลิตลดลง 42-80 % (ทักษิณา และคณะ, 2541) มักพบระบาด
รุนแรงในช่วงฤดูแล้ง (โสภณ, 2536) โดยมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี ส่วนในประเทศอินเดีย
สามารถท้าลายผลผลิตถั่วลิสงมากถึง 100 % (Reddy et al., 1995)  

ในการควบคุมโรคยอดไหม้นั้นการใช้สารฆ่าแมลงในการควบคุมเพลี้ยไฟซึ่งเป็นพาหะน้าโรคเป็น
วิธีหนึ่งที่ให้ผลดี โดยกลุ่มกีฏและสัตววิทยา (2553) แนะน้าให้ใช้สาร อะซีเฟต คาร์โบซัลแฟน และไตรอะ
โซฟอส เมื่อพบเพลี้ยไฟท้าลายใบเฉลี่ย 30-40% ในระยะถั่วเริมติดฝัก และพ่นซ้้าเมื่อพบการระบาด 1-2 
ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ซึ่งการระบาดของเพลี้ยไฟในช่วงดังกล่าวอาจเป็นระยะที่ถั่วลิสงมีอายุ 2-3 สัปดาห์ ซึ่ง
เป็นระยะที่เริ่มพบการระบาดของโรคยอดไหม้ แสดงให้เห็นว่าต้นถั่วลิสงได้รับเชื้อ Peanut Bud 
Necrosis Virus (PBNV) สาเหตุโรคยอดไหม้ โดยการถ่ายทอดจากตัวเต็มวัยของ T. Palmi ตั้งแต่ถ่ัวลิสง
อายุไม่ถึง 1 สัปดาห์ เนื่องจากต้นถ่ัวลิสงที่ได้รับเชื้อ PBNV ใช้เวลานาน 20 วัน ในการแสดงอาการของ
โรคไหม้  

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้สารฆ่าแมลงป้องกันก้าจัดเพลี้ยไฟอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถควบคุมการระบาดของโรคยอดไหม้ถั่วลิสง โดยการทดสอบผลการควบคุมเพลี้ย
ไฟด้วยสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ในช่วงที่ถั่วลิสงอายุ 5-7 วัน ซึ่งเป็นเช่วงที่เพลี้ยพาหะโรคยอดไหม้เข้า
ท้าลาย 
 



 

7. วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ 

1. ถั่วลิสงพันธุ์อ่อนแอ (ขอนแก่น60-2) 
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12  อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  
3. ยิปซั่มอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
4 สารเคมีป้องกันก้าจัดวัชพืช 
5 สารเคมีก้าจัดโรคโคนเน่า 
6 สารเคมีก้าจัดแมลง 
 -  triazophos (Hostathion) 40% EC (สารฆ่าแมลงเปรียบเทียบ) 
 -  imidacloprid (Provado) 70 % WG 
 -  thiamethoxam (Actara) 25% WG 
 -  dinotefuran (Starkle)10% WP 
 -  carbosulfan (Posse) 20% EC 
 -  fipronil (Ascend) 5% SC 
 -  lambdacyhalothrin (Karate 2.5 EC) 2.5% EC 
7 เครื่องพ่นสารเคมีแบบโยกสะพายหลัง 

วิธีการทดลอง 
การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB)  8 กรรมวิธี 3 ซ้้า  
กรรมวิธีการทดลอง 

กรรมวิธีที่ 1  พ่นสาร triazophos 40% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้้า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2  พ่นสาร imidacloprid 70 % WG อัตรา 5 กรัม/น้้า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3  พ่นสาร thiamethoxam 25% WG  อัตรา 10 กรัม/น้้า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4  พ่นสาร  dinotefuran 10% WP อัตรา 10 กรัม/น้้า 20 ลิตร   
กรรมวิธีที่ 5  พ่นสาร carbosulfan 20% EC  อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้้า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 6  พ่นสาร fipronil  5% SC  อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้้า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 7  พ่นสาร lambdacyhalothrin 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้้า 20ลิตร 
กรรมวิธีที่ 8  พ่นด้วยน้้าเปล่า 

 
 
 
 
 
 
 



 

วิธีปฏิบัติการทดลอง   
 ปลูกถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น60-2  ก่อนปลูกคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันก้าจัดโรคโคน

เน่า  ใช้ระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร จ้านวน 2  ต้นต่อหลุม ระหว่างซ้้าและแปลงย่อย 100 เซ็นติเมตร 
เมื่อถั่วลิสงงอก  15-20  วัน  ท้าการก้าจัดวัชพืชครั้งที่  1 และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12  อัตรา 25 
กิโลกรัมต่อไร่  โดยโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบพูนโคน  ก้าจัดวัชพืชครั้งที่ 2 เมื่ออายุ  40  วันพร้อม
ใส่ยิปซั่มอัตรา  50 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วงอายุ 5-7 วันหลังงอก พ่นสารฆ่าแมลงตามกรรมวิธีทดลอง เมื่อถึง
อายุเก็บเก่ียวท้าการเก็บในพ้ืนที่ 2x4  เมตร 
 
การบันทึกข้อมูล 

-วันปลูก วันงอก  วันเก็บเกี่ยว จ้านวนหลุมเก็บเกี่ยว จ้านวนฝักต่อหลุม  (โดยสุ่ม 10 
หลุม)  น้้าหนักฝักแห้ง  

-จ้านวนเพลี้ยไฟ  ก่อนพ่นสาร 1 วัน และหลังพ่นสารฆ่าแมลง 3 5  และ7 วัน 
-ร้อยละการเกิดโรคยอดไหม้ (%DI)  ความรุนแรงของโรค (DS) โดยให้คะแนน 1-5  คือ  

1 = เป็นโรค 1 ก้านใบ 
2 = เป็นโรค 1 กิ่งหรือ 1 ยอดแขนง   
3 =เป็นโรค 2-3 กิ่งแต่น้อยกว่า 50% ของทั้งต้น    
4 = เป็นโรคมากกว่า 50 %ของทั้งต้น  
5 = ยอดไหม้  แคระแกรนหรือตายทั้งต้น 

  

8.ระยะเวลา (เริ่มต้น – สิน้สุด) 
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 
 

9. สถานที่ด าเนินการ 

แปลงเกษตรกร ต้าบลทรายมูล อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 

10. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ด้าเนินการทดลองในแปลงเกษตรกร ต้าบลทรายมูล อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยการ

พ่นสารฆ่าแมลงตามกรรมวิธีทดลองเพ่ือควบคุมเพลี้ยไฟพาหะน้าโรคยอดไหม้ เมื่อถั่วลิสง อายุ 7 วันหลัง
ถั่วลิสงงอก พบว่าหลังการพ่นสารฆ่าแมลง 7 วัน สาร triazophos thiamethoxam และ fipronil มี
จ้านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ยจากการนับที่ใบยอดเฉลี่ย 10 ใบ น้อยที่สุด 4.3 ตัว ส่วนการพ่นน้้าอย่างเดียว พบ
เพลี้ยไฟมากท่ีสุด 9.0 ตัว (ตารางที่ 1) เมื่อดูร้อยละการเกิดโรคยอดไหม้และความรุนแรงของโรคยอดไหม้ 
พบว่า การพ่นสาร fipronil มีการเกิดโรคน้อยที่สุดร้อยละ 55.5 รองลงมาคือการพ่นสาร 



 

thiamethoxam และ triazophos ร้อยละ 61.5 และ 64.5 ตามล้าดับ โดยมีความรุนแรงของโรคยอด
ไหม้เท่ากัน คือ  ระดับ 4.0 (ตารางท่ี 2) ส่วนที่การพ่นด้วยน้้าอย่างเดียวมีการเกิดโรคมากที่สุดร้อยละ 
78.3 มีระดับความรุนแรงของโรค 4.0 ในด้านการให้ผลผลิตพบว่า การพ่นด้วยสาร fipronil ให้ผลผลิต
สูงสุด 230 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) ส่วนการพ่นด้วยน้้าให้ผลผลิตต่้าสุด 178 กิโลกรัมต่อไร่ 

 
ตารางท่ี 1 จ้านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ยจากใบยอดถั่วลิสง 10 ใบ จากการพ่นสารฆ่าแมลง 1 ครั้ง เมื่อถั่วลสง 

อายุ 7 วัน ปลูกถ่ัวลิสงเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556  เก็บเกี่ยว 19 เมษายน 2556  ณ แปลง
เกษตรกร ต้าบลทรายมูล อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 

 

 จ านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ยจากใบยอดถั่วลิสง 10 ใบ (ตัว) 

กรรมวิธี  ก่อนพ่นสารฆ่าแมลง  หลังพ่นสารฆ่าแมลง 

  1 วัน   1 วัน  3 วัน  5 วัน  7 วัน 

triazophos  4.3  0.7 1.0 3.0 4.3 

immidacloprid  2.7  1.7 1.3 5.7 7.3 

thiamethoxam  1.0  0.7 3.3 4.3 4.3 

dinotefuran  0.7  1.0 3.3 5.3 5.3 

carbosulfan  1.0  0.7 2.0 4.0 5.3 

fipronil  0.3  1.3 2.3 4.3 4.3 

lambdacyhalothrin  2.7  1.7 1.7 4.3 5.3 

water  3.0  0 3.7 4.3 9.0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 2 ร้อยละการเกิดโรคไหม้ ความรุนแรงของการเกิดโรคยอดไหม้ และผลผลิตถั่วลิสง ของแปลง
แปลงเกษตรกร ต้าบลทรายมูล อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น จ้านวนเพลี้ยไฟเฉลี่ยจากใบ
ยอดถ่ัวลิสง 10 ใบ จากการพ่นสารฆ่าแมลง 1 ครั้ง เมื่อถั่วลสง อายุ 7 วัน ปลูกถ่ัวลิสงเมื่อวันที่ 
30 มกราคม 2556  เก็บเกี่ยว 19 เมษายน 2556   

 
 

กรรมวิธี 
ร้อยละการเกิดโรคยอดไหม้  ความรุนแรงของการเกิด

โรคยอดไหม้ 
 

ผลผลิต  
40วัน 60 วัน 80 วัน  40วัน 60 วัน 80 วัน  (กิโลกรัมต่อไร่) 

triazophos 28.4 43.9 64.5  3.2 3.5 4.0  229 

immidacloprid 29.5 72.2 78.4  3.0 3.7 4.0  200 

thiamethoxam 26.5 71.4 61.5  3.2 3.7 4.0  194 

dinotefuran 29.5 52.5 67.9  3.0 3.7 3.8  198 

carbosulfan 34.9 68.3 75.4  3.0 3.5 3.8  199 

fipronil 22.9 51.0 55.5  3.2 3.8 4.0  230 

lambdacyhalothrin 32.0 52.0 73.3  2.8 3.8 3.8  180 

water 37.3 75.3 78.3  3.2 3.7 4.0  178 

CV 24.52 26.07 21.83  14.2 5.67 4.49  
 

 

11. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
พบว่าหลังการพ่นสารฆ่าแมลง 7 วันหลังถั่วลิสงงอก สาร triazophos thiamethoxam และ 

fipronil มีจ้านวนเพลี้ยไฟน้อยที่สุด ส่วนการพ่นน้้าอย่างเดียว พบเพลี้ยไฟมากที่สุด เมื่อดูร้อยละการเกิด
โรคยอดไหม้และความรุนแรงของโรคยอดไหม้ พบว่า การพ่นสาร fipronil มีการเกิดโรคน้อยที่สุดร้อยละ 
รองลงมาคือการพ่นสาร thiamethoxam และ triazophos โดยมีความรุนแรงของโรคยอดไหม้เท่ากัน 
ส่วนการพ่นด้วยน้้าอย่างเดียวมีการเกิดโรคมากที่สุด ในด้านการให้ผลผลิตพบว่า การพ่นด้วยสาร fipronil 
ให้ผลผลิตสูงสุด 230 กิโลกรัมต่อ ส่วนการพ่นด้วยน้้าให้ผลผลิตต่้าสุด 178 กิโลกรัมต่อไร่ 
 
 



 

12. การน าผลงานใช้ประโยชน์ 
ข้อมูลการทดลองสามารถน้าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้สารเคมีเพ่ือควบคุมเพลี้ยไฟพาหะ

โรคยอดไหม้ได ้

 

13. ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณผู้อ้านวยการ นักวิชาการ และพนักงาน ของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ที่ให้ความ

อนุเคราะห์ในการจัดท้าการทดลองจนกระทั่งได้ข้อมูลเพื่อน้ามาเสนอในรายงานฉบับนี้ 
 

14. เอกสารอ้างอิง 
เตือนจิตต์ สัตยาวิรุทธ์, มโนชยั กีรติกสิกร และ สาธร สิริสิงห์. 2539. แมลงศัตรูถ่ัวลิสง. กองกีฏและสัตว

วิทยา กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพ.    
พิสิษฐ์ เสพสวัสดิ์, ธีระเดช เจริญรักษ์, วรจิต ผาภูมิ ศรีสมร พิทักษ์, สาธร สิรสิิงห์ และ ปัญญาปุญญถาวร.  

2532. การประเมินผลเสียหายเนื่องจากแมลงศัตรูส้าคัญของถั่วลิสง. ใน รายงานการสัมมนาถั่ว
ลิสงแห่งชาติ ครั้งที่ 8. อารันต์ พัฒโนทัย, บรรณาธิการ, คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

มโนชัย กีรติกสิกร และ สังวร มวลทอง. 2531. การทดสอบการน้าเชื้อไวรัสของโรคใบจุดเหลืองโดยเพลี้ย
ไฟ.  ใน รายงานสัมมนาเรื่องงานวิจัยถั่วลิสง ครั้งที่ 7 ประจ้าปี 2530. อารันต์ พัฒโนทัย, 
บรรณาธิการ. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

มโนชัย กีรติกสิกร, สังวร มวลทอง และ ปรีชา สิงหา. 2532. การประเมินสายพันธุ์ถั่วลิสงที่ต้านทานต่อ
แมลงที่ท้าลายใบและฝัก. ใน รายงานสัมมนาเรื่องงานวิจัยถั่วลิสงแห่งชาติ ครั้งที่ 8   ระหว่าง    
3 - 5  พฤษภาคม 2532 ณ โรงแรมไหมไทย ร้อยเอ็ด. อารันต์ พัฒโนทัย, บรรณาธิการ. คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

สมจินตนา ทุมแสน. 2542. เอกสารวิชาการถั่วลิสง. ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่ กรม
วิชาการเกษตร. 

โสภณ  วงศ์แก้ว. 2536.   โรคไวรัสของถั่วลิสงในประเทศไทย.  กลุ่มพืชน้้ามัน  กองส่งเสริมพืชไร่นา   
กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

Reddy, D.V.R., Buiel, A.A.M., Satyanarayana, T., Dwivedi, S.L., Reddy, A.S., Ratna, A.S., and 
Wightman, J.A. 1995.  Peanut bud necrosis disease : an overview. In Recent 
studies on peanut bud necrosis disease : Proceeding of a meeting, 20 Mar. 1995, 
ICRISAT Asia Center, India. pp. 3-7. Buiel, A.A.M., et al., eds. Patancheru, India : 
ICRISAT, and Wageningen, The Netherlands : Agricultural University of Wagenigen. 


	5. บทคัดย่อ
	6. คำนำ
	7. วิธีดำเนินการและอุปกรณ์
	อุปกรณ์
	วิธีการทดลอง

	แปลงเกษตรกร ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
	10. ผลการทดลองและวิจารณ์

