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แนะน างานวิจัย 

วัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของถ่านชีวภาพจากแกลบที่ได้จากเตาเผาถ่าน
ชีวภาพ 8 แบบ (2) เปรียบเทียบสมบัติของดินที่ใช้ถ่านชีวภาพจากแกลบที่ได้จากเตาเผาถ่านชีวภาพ 8 แบบ (3) เปรียบเทียบ
การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของข้าวโพดหวานสีม่วงที่ปลูกในดินใส่ถ่านชีวภาพจากแกลบที่ได้จากเตาเผาถ่านชีวภาพ 
8 แบบ การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) ประกอบด้วย 9 ทรีตเม้นท์ ได้แก่ ทรีตเม้นท์ไม่ใส่
ถ่านชีวภาพ (ควบคุม) และวัสดุถ่านชีวภาพจากเตาเผาแบบที่ 1-8 จ้านวน 4 ซ้้า เก็บข้อมูล ได้แก่ สมบัติทางกายภาพและเคมี
ของถ่านชีวภาพ และดิน ข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของข้าวโพดหวานสีม่วง  

ผลการทดลองพบว่า (1) เตาเผาถ่านชีวภาพแบบที่ 4 มีปริมาณถ่านชีวภาพมากที่สุด (12.33 กิโลกรัม) ขณะที่
เตาเผาถ่านชีวภาพแบบที่ 8 มีปริมาณถ่านชีวภาพน้อยที่สุด (3.20 กิโลกรัม) ถ่านชีวภาพจากเตาเผาถ่านชีวภาพแบบที่ 4 มี
ความสามารถในการอุ้มน้้าและความพรุนรวมมากท่ีสุด อัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจน ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมในถ่านชีวภาพที่ได้จากเตาเผาถ่านชีวภาพทั้ง 8 แบบ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(2) ดินที่มีการใส่ถ่านชีวภาพมีความหนาแน่นรวม ความพรุนรวม ปริมาณช่องว่างอากาศ และความสามารถในการอุ้มน้้า
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (P>0.05) ความพรุนรวมของดินและความสามารถในการอุ้มน้้าของดินจากการใส่ถ่าน
ชีวภาพจากเตาเผาถ่านชีวภาพแบบที่ 4 สูงที่สุด ปริมาณอินทรียวัตถุและการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติในทุกทรีตเม้นท์ ความเป็นกรด-ด่างในดินมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (P>0.05) การใส่ถ่านชีวภาพที่
ได้จากเตาเผาถ่านชีวภาพแบบที่ 1-8 ปรับค่าความเป็นกรดในดินลดลง ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมของเตาทุกแบบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส้าคัญ (P>0.05) (3) ความสูงต้น เส้นรอบวงล้าต้น จ้านวนใบต่อพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใบของข้าวโพดหวานสีม่วงมีความแตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (P>0.05) การใส่ถ่านชีวภาพจากเตาเผาถ่านชีวภาพแบบที่ 2 ท้าให้เส้นรอบวงล้าต้นและพ้ืนที่ใบ
สูงที่สุด น้้าหนักฝักแกะเปลือกและความยาวฝักของข้าวโพดหวานสีม่วงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ น้้าหนักฝักพร้อมเปลือก 
เส้นผ่านศูนย์กลางฝัก และจ้านวนฝักต่อไร่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (P>0.05) โดยเฉพาะการใส่ถ่านชีวภาพ
จากเตาเผาถ่านชีวภาพแบบที่ 2 นอกจากนี้ความหวานของข้าวโพดหวานสีม่วงจากการไม่ใส่ถ่านชีวภาพและการใส่ถ่านชีวภาพ
จากเตาทุกแบบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ในทางตรงข้ามพบว่าปริมาณแอนโธไซยานินของข้าวโพดหวานสีม่วงมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (P>0.05) โดยเฉพาะถ่านชีวภาพจากเตาเผาถ่านชีวภาพแบบที่ 7 ท้าให้ข้าวโพดมีปริมาณ
แอนโธไซยานินสูงที่สุด 

  ผลของถ่านชีวภาพจากเตาแต่ละแบบต่อคุณสมบัติดิน การเจริญเติบโต ผลผลิตและ                            

                                                คุณภาพของข้าวโพดหวานสีม่วง 

                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์ค า และคณะ 

                  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



 เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อด้าเนินโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับ

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของเครือข่าย (Preliminary Research) จ้านวน 2 แผน ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (Preliminary Research) ประจ้าปี 

   งบประมาณ พ.ศ. 2564  

2) แผนปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (Preliminary Research) ประจ้าปีงบประมาณ 

   พ.ศ. 2564  

               ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี http://research.swu.ac.th และเลือกทุนวิจัย ทุนภายนอก และ เสนอ

ขอรับทุน ภายในวันที่  10 มีนาคม 2564  หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์   

โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11081, 11015 

ข่าววิจัยนอกรั้ว 

 วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอร์ทเทริน์ และภาคีเครือข่ายทางวิชาการ  ขอเชิญ

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8 ประจ้าปี 2564 ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 หัวข้อ  

“สู่ชีวิตวิถีใหม่ ด้วยงานวิจัยทางสุขภาพและการบริการ” ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

น้าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่สาธารณชน และเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ

กับหน่ วยงานภายนอก  ผู้ สนใจสามารถดู รายละ เ อียดได้ที่   http://conference.ac.th/2021/ หรื อ  e-mail :  

nmccon2021@nmc.ac.th  หรือ โทร. 0 4446 6052  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 

55 ปี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจ้าปี  2564  หัวข้อเรื่อง “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพ่ือกลยุทธ์

การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  (Innovation foresight for sustainable development strategies) ในวันที่ 1 เมษายน 2564 

ในรูปแบบ Hybrid Conference ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์และระบบออนไลท์ผ่านทาง Zip event Live (รับลิงค์ช่อง

ทางเข้าร่วมงานเมื่อลงทะเบียนส้าเร็จ)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้าน

ต่างๆ ทางพัฒนบริหารศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหาร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ

ประเทศ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://

conference.nida.ac.th  “หัวข้อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ” ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564  หรือ โทร. 0 2727 

3300, 0 2727 3312 หรือ e-mail : nidaconference@nida.ac.thon2021@nmc.ac.th  



แนะน าการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   โทร. 0 2504 7581 

    ข่าวตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้จัดท้า วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ISSN 

2586-8691 ISSN(Online) 2730-1877 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย โดย

มีก้าหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ  คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) ซึ่งสาขาที่เปิดรับ ได้แก่ 

การบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างต่างประเทศ การจัดการนวัตกรรม การเป็น

ผู้ประกอบการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ซัพพลายเซนและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและโรงแรม เทคโนโลยี

สารสนเทศ การตลาด นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร และเศรษฐศาสตร์ ผู้สนใจสามารถส่งผ่านระบบออนไลน์ ได้ทาง http://

so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.วิจิตรา  โพธิสาร หรือ โทร.  

08 8723 5944  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดท้า วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการของอาจารย์ นักจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเด็นที่เป็น

ปัจจุบันด้านภาษาและการจัดการการศึกษาภาษา วัฒนธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์  แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บทความ

วิชาการ และบทความวิจัย โดยมีก้าหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ  คือ  ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - 

ธันวาคม)  ผู้สนใจสามารถส่งผ่านระบบออนไลน์ ได้ทาง http://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index หรือสอบถาม

ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.วิจิตรา  โพธิสาร หรือ โทร. 08 8723 5944  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้จัดท้า วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม  ซึ่งจัดอยู่ในฐานข้อมูลของ

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2  จะเปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ  โดยมีขอบเขตการรับ

บทความคลอบคลุมถึงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ในสาขาวิชาทางด้านการศึกษา ภาษาศาสตร์ การจัดการชุมชน ออกแบบ

ทัศนศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ คหกรรม เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ

สามารถสแกน QR-code หรือ โทร. 0 2890 0001, 0 2890 1801 ต่อ 2082   


