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สุทิศา ชัยกุล, เกษมพันธ นกพึ่ง, บัลลพ โศจิศิริกุล,
ธีระนันท นาคสกุล
ผลของการใชปุยพืชสดถั่วพรารวมกับการใหปุยทางทอน้ํา
ตอการเคลื่อนยาย และการสูญเสียธาตุอาหารพืชในมันสําปะหลัง
ณัฐพร วรธงไชย, สุตเขตต นาคะเสถียร, เอ็จ สโรบล,
สุดสายสิน แกวเรือง
คุณสมบัติของปุยหมักจากตนกลวยหอมทองเสริมซีลีเนียม
พัชรี เดชเลย, คมกฤษณ แสงเงิน, อนันต พิริยะภัทรกิจ,
ณัฐพงค จันจุฬา
การปลูกพืชรวมในระบบแถวแคบรวมกับการปลูกพืชบํารุงดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตขาวโพดหวานฝกสดในดินชุดปากชอง
ยุวดี อินจันทร, สรรเสริญ จําปาทอง, โรจนพงศ ไชยสิทธิ์,
ปวีณา ทองเหลือง
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ชื่อผลงาน
ผลของสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืชในการควบคุมโรคเมล็ดดาง
ในขาวโดยวิธีแชเมล็ด
ธัชพรรณ วรรณวาส, ธิดา เดชฮวบ
Effects of papaya seed essential oil on the inhibition of
Aspergillus niger and quality of rice seeds
Htet Thandar Oo, Wissanee Pola,
Taweerat Vichitsoonthonkul, Lakha Salaipeth,
Songsin Photchanachai
ปจจัยการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาวที่มีผลตอการสูญเสีย
ในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก
เสาวคนธ ดําเนิน, เกรียงไกร แกวตระกูลพงษ,
สมพงษ เจษฎาธรรมสถิต, ยุพดี ฟูประเสริฐ, รักศักดิ์ เสริมศักดิ์,
ถวัลยศักดิ์ เผาสังข
การแชเมล็ดขาวเปลือกดวยราปฏิปกษ Talaromyces tratensis
KUFA 0091 ในการควบคุมโรคเมล็ดดางของขาว
ฐากูร แปนแกว, ธิดา เดชฮวบ
การทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อราในการควบคุม
เชื้อ Colletotrichum sp. สาเหตุโรคใบจุดของปทุมมา
พัชรินทร เนียรวิชัย, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช
ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันตออัตราการงอกของเมล็ดพืช
สกุลเสาวรส
คชาฤทธิ์ ปราบพาล, คมกฤษณ แสงเงิน, อนันต พิริยะภัทรกิจ,
ณัฐพงค จันจุฬา
ประสิทธิภาพสารกําจัดแมลงในระยะไขเพื่อควบคุมหนอนกระทู
ขาวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)
(Lepidoptera: Noctuidae)
แสงแข นาวานิช, อําไพ พรหมณเรศ
ผลของสารแชเมล็ดพันธุตอการเจริญเติบโตของไมโครกรีน
กะหล่ําปลีแดง
เยาวรัตน วงศศรีสกุลแกว, จันทรเพ็ญ ชัยมงคล, หทัยนุช วงษขํา,
อติวัณณ สุดใจดี, นิยม บัวบาน
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ชื่อผลงาน
การทดสอบพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมกอนการคาในฤดูฝน
ป 2562
สดใส ชางสลัก, ชฎามาศ จิตตเลขา, สําราญ ศรีชมพร,
กิตติศักดิ์ ศรีชมพร, ปวีณา ทองเหลือง, สุริพัฒน ไทยเทศ,
สุเมศ ทับเงิน, สุทัศน แปลงกาย, ประกายรัตน โภคาเดช,
พรเทพ แชมชอย
การประเมินคุณภาพทางเคมีของฮอปส (Humulus lupulus) ที่ปลูก
ในจังหวัดนนทบุรี
กฤติพัฒน เนติประเสริฐ, สุรีรัตน เฉลยวรรณ, มงคล เพ็ญสายใจ
การทดสอบและคัดเลือกพันธุขาวฟางไมกวาดในไรเกษตรกร
ป 2561–2562
อําไพ พรหมณเรศ, ถวิล นิลพยัคฆ, ธํารงศิลป โพธิสูง
การประเมินหมอนใบสายพันธุลูกผสมเปดที่เหมาะสมตอสภาพ
พื้นที่ปลูกจังหวัดสกลนคร
สุวิชญา ณ อุบล, หทัยภัทร เรืองสวัสดิ์, ชลธิรา แสงศิร,ิ
ธนพร ขจรผล
การพัฒนาเทคนิคการฟอกฆาเชื้ออะเคเซียลูกผสม
ปทมา ทองกอก, วีรศิลป สอนจรูญ, เอกพงษ ธนะวัติ, ผุสดี สุข
พิบูลย, เทพา ผุดผอง, ปวีณา บาดาล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
ผลของบรรจุภัณฑตออายุการวางจําหนายและคุณภาพของ
ไมโครกรีนไควาเระ (Raphanus sativus L.)
จิราพร ออนศรีทอง, ณัฐชัย พงษประเสริฐ, พรพรรณ เล็กขํา,
วาริช ศรีละออง
ผลของความเขมแสงตอการเจริญเติบโตและสีใบของผักสลัดเรดโอค
ในแพลนทแฟคทอรี่
ธนิษฐ เรืองแสงอราม, ปริยานุช จุลกะ, เกรียงไกร โมสาลียานนท
การเจริญเติบโตและผลผลิตของบัวบกจากหาแหลงปลูกในระบบ
ไฮโดรโปนิกส
หนึ่งฤทัย ดานเขตรแดน, คมกฤษณ แสงเงิน, อนันต พิริยะภัทรกิจ,
ณัฐพงค จันจุฬา
อัตราการติดผล และการพัฒนาของผลเสาวรสมวงกับสุคนธรส
จุฑามาศ บุญรอต, คมกฤษณ แสงเงิน, อนันต พิริยะภัทรกิจ,
ณัฐพงค จันจุฬา
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ชื่อผลงาน
การเพาะเมล็ดเทายายมอม และการชักนําใหเกิดแคลลัส
กนกวรรณ ยิ่งวันเจริญ, คมกฤษณ แสงเงิน, กนกอร อัมพรายน,
ณัฐพงค จันจุฬา
ผลของอายุการเก็บเกี่ยวที่มีตอน้ําหนักแหงและความงอก
ของเมล็ดพันธุดาวเรือง
พรอนันต แข็งขันธ, ทิพยดรุณี สิทธินาม, มะนิต สารุณา,
อํานวย อรรถลังรอง
ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันดวยปริมาณรังสีต่ําตออัตรา
การเกิดแคลลัสของ Haworthia transiens
ปริญาเชษฐ ลักษณโสภณ, คทารัตน ชูศรีเอี่ยม,
เฌอมาลย วงศชาวจันท
โอกาสการพบสารพิษตกคางในเปลือกและเนื้อของทุเรียนในจังหวัด
ชุมพร
ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล, พิสุทธิ์ เขียวมณี, รัติยา พงศพิสุทธา,
สรรเสริญ รังสุวรรณ, สัณฐิติ บินคาเดอร, วีระวัฒน จิระวงศ,
วีระพันธ จิตตวงศชวลิต
การเปลี่ยนแปลงสารสําคัญของเหงากระชายดําภายหลังการเก็บ
เกี่ยวที่สภาพการเก็บรักษาที่แตกตางกัน
เศวิกา จันตะปะตุ, เบญญา มะโนชัย, ปริยานุช จุลกะ
การเจริญเติบโตและสารสําคัญของกระชายดํา (Kaempferia
parviflora Wall. Ex Baker) ในระดับชั้นปลูกตางกัน
ชญานิศ อรุณรัศมีโชติ, เบญญา มะโนชัย, ปริยานุช จุลกะ
Pursuit of hot pepper growth with physiological
parameters on an open field
Kanvara Preampree, Pariyanuj Chulaka, Phumin
Khunchanon, Pornchai Panich,
Pornchai Puangkam, Pattrapron Thongthammachat,
Samaphorn Laksukthom, Janron Songmao, Suthisak
Saengtharatip
การพัฒนาตัวแบบของการพยากรณปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
โดยใชวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ และวิธีการโครงขาย
ประสาทเทียม
ภัทธนันต นุตสติ, เกรียงไกร แกวตระกูลพงษ, ถวัลยศักดิ์ เผาสังข,
รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, สมพงษ เจษฎาธรรมสถิต, ยุพดี ฟูประเสริฐ
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ชื่อผลงาน
การประเมินการใชน้ําและผลผลิตของขาวเจาหอมนิลพันธุกลายที่มี
ลักษณะปากใบแตกตางกันในสภาพขาดน้ํา
รังสรรค หนองหงอก, คัทลียา ฉัตรเที่ยง, อภิชาติ วรรณวิจิตร
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รหัสผลงาน
ชื่อผลงาน
สต.11/O255 Carcass characteristics of Betong chicken (KU line) and
crossbred progeny between Betong cocks (KU line) and
layer hens
Panatda Bungsrisawat, Sombat Prasongsook, Anchalee
Buadkhunthod, Panwadee Sopannarath
สต.5/O189 ผลการเสริม Clostridium butyricum ในอาหารตอสมรรถภาพ
การเจริญเติบโต ปริมาณเชื้อ Salmonella ser. Enteritidis และ
การตอบสนองตอภูมิคุมกันในไกเนื้อที่เลี้ยงภายใตสภาพการเลี้ยง
หนาแนน
อาเทตยา จั่นทอง, เชาววิทย ระฆังทอง, ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์,
วิริยา ลุงใหญ, ชาญวิทย แกวตาป
สต.6/O190 ผลของการเสริมแทนนินในอาหารตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต
คุณภาพซาก และแบคทีเรียในซีกัมของไกเนื้อภายใตสภาพการเลี้ยง
หนาแนน
พสชนัน ฉางวัง, เชาววิทย ระฆังทอง, ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์,
ชาญวิทย แกวตาป, วิริยา ลุงใหญ
สต.7/O191 ผลของการเสริมยาตานเชื้อบิดในอาหารตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต
โอโอซิสตในมูล และการเกิดอุงเทาอักเสบในไกเนื้อ
ภัทรธิดา เขียนสาร, เชาววิทย ระฆังทอง
สต.8/O192 ผลการเสริมเซลโลไบโอสในอาหารตอสมรรถภาพเจริญเติบโตและ
คุณภาพซากของไกเนื้อที่เลี้ยงภายใตความหนาแนนสูง
พิพากษา มาลา, ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, วิริยา ลุงใหญ, ชาญวิทย แกวตาป,
เชาววิทย ระฆังทอง

VII

หนา
406

413

423

432

440

สาขาสัตว (Oral Presentation)
ลําดับ
6

รหัสผลงาน
สต.4/O161

7

สต.9/O193

ลําดับ
1

รหัสผลงาน
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ชื่อผลงาน
สัดสวนไขมันตอโปรตีนในน้ํานมรวมถังระดับฟารมและโอกาสการเกิด
คีโตซิสและแอซิโดซิสในฝูงโครีดนม
นริศรา สุรีย, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ธนาทิพย สุวรรณโสภี, ดนัย จัตวา,
สิทธินนท ผุยคําสิงห, เบญจวรรณ อรรควงศ
แนวโนมและความสัมพันธระหวางเซลลโซมาติกและแลคโตสในน้ํานม
รวมถังระดับฟารม
สโรชิตา แสงจง, ธนาทิพย สุวรรณโสภี, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ,
ดนัย จัตวา, สิทธินนท ผุยคําสิงห, เบญจวรรณ อรรควงศ
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ชื่อผลงาน
ผลของระยะเวลาในการขนสงลูกไกตอประสิทธิภาพการผลิตไกเนื้อ
ในระบบอุตสาหกรรม
จตุพร สิงหาศรี, อินธิรา อินทสาร, อาทิตย ปญญาศักดิ์,
กฤดา ชูเกียรติศิริ, ประภากร ธาราฉาย, สุภารักษ คําพุฒ
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ชื่อผลงาน
การพัฒนาอาหารเสริมชนิดน้ําเพื่อเพิ่มความนากินของอาหาร
สําเร็จรูปในสุนัข
ทิติยาพร ครามบุญลือ, กนกพร ตัณฑไพบูลย,
บุษยมาศ เจียมวิจิตรกร, เสาวนีย ขวัญสุข,
นรินทร อุประกรินทร, เฉลิมพล เล็กเจริญสุข
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ชื่อผลงาน
ความรู ทัศนคติ และการปฎิบัติตัวที่สัมพันธกับการปองกันและ
ควบคุมโรคแมวขวนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
บางพระ จังหวัดชลบุรี
เบญจมาศ วงศสาลี, ราชันย อัพภัยชา
Pseudopregnancy and granulosa cell tumor in dog with
ovarian remnant syndrome: A case report
Chinnawat Supphasitthikulchai, Thanakon Chuachote,
Sunipad Prommool, Chunsumon Limmanont
Toxicity of bacterial toxins on solid tumor growth
Peera Arreesrisom, Pornphimon Methenukul,
Noppadol Prasertsincharoen, Oumaporn Rungsuriyawiboon
Diagnosis of hemotropic Mycoplasma species in healthy
cats using a PCR technique
Chonnikan Tawean, Gunn Kaewmongkol,
Tawin Inpankaew, Wanat Sricharern, Natnaree Inthong,
Phirabhat Saengsawang, Sarawan Kaewmongkol
In silico primer design and in vitro PCR amplification for
leucine-rich repeat (LRR) genes of Leptospira species
Sineenat Sripattanakul, Ratchanee Hongprayoon,
Worawidh Wajjwalku, Attapon Kamlangdee,
Chalermpol Lekcharoensuk, Siriwan Prapong
A survey of Thapariella anastomusa (Trematoda:
Thapariellidae) metacercariae in edible viviparid snails
from Bangkok, Thailand
Pichit Wiroonpan, Watchariya Purivirojkul
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ลําดับ รหัสผลงาน
1
ปม.18/O195

2

ปม.21/O197

3

ปม.19/O196

4

ปม.9/O123

5

ปม.22/O198

6

ปม.4/O56

7

ปม.11/O144

8

ปม.12/O145

ชื่อผลงาน
ผลของคุณภาพน้ําและระยะเวลาการเลี้ยงตออัตราการตายของปลานิล
โดยใชรูปแบบการเรียนรูของเครื่อง
ชุตินันท จําเนียรบุญ, รุงพฤทธิ์ จงเจริญสุข, สุขกฤช นิมิตกุล,
วราห เทพาหุดี
การประยุกตใชโปรไบติกในอาหารกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus
vannamei) ที่เลี้ยงในระบบน้ําเขียวที่ใช Tetraselmis sp.
วรรณิษา แสงแกว, ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม, ระพีพร เรืองชวย,
นิรัติศัย เพชรสุภา
สารสกัดซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรดและคุณคาทางโภชนาการของสาหราย
Caulerpa corynephora, Caulerpa lentillifera,
Chaetomorpha sp. และ Gracilaria fisheri
ธนภรณ เริ่มวงศ, พจนารถ แกนจันทร, จิติมา สุวรรณมาลา
การวิเคราะหปริมาณไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภัณฑปลาราดวยวิธี
โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง
ชนากานต จันทรสมบูรณ, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, จุฑา มุกดาสนิท
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะหคารโนซีนและแอนเซอรีน
ดวยวิธีโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง
เจนจุฬา บุญญานุสิทธิ์, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล,
วรรณวิมล คลายประดิษฐ, เยาวภา ไหวพริบ
ผลการจับสัตวน้ําตอหนวยลงแรงประมง สัตวน้ําพลอยจับได และสัตวน้ํา
ที่ถูกทิ้งไปของลอบปูมาแบบพับไดระหวางตาอวนหุมลอบสองขนาดที่
แตกตางกัน บริเวณชายฝงบางพระ จังหวัดชลบุรี
วิลัยลักษณ แยมศิริ, อนุกรณ บุตรสันติ์, ธนัสพงษ โภควนิช
Inland fisheries of Snakehead Fish (Channa striata) in
Yegyi Township, Ayeyarwady Region, Myanmar
Soe Myat Thu, Thanitha Darbanandana, Methee Kaewnern
The assessment of hatchery and farmed production of
tilapia in Khayan Township, Southern Yangon Region,
Myanmar
Ei Mon Khaing, Methee Kaewnern, Suchart Ingthamjitr
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ลําดับ รหัสผลงาน
9
ปม.13/O148

10

ปม.24/O256

ลําดับ
1

รหัสผลงาน
ปม.1/P14

2

ปม.5/P31

3

ปม.6/P50

4

ปม.8/P67

5

ปม.14/P88

6

ปม.16/P132

ชื่อผลงาน
องคประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของเมนแตงตัวน้ําตาล
Temnopleurus toreumaticus (Leske, 1778) ที่พบบริเวณ
อาวปตตานี จังหวัดปตตานี
สอฟยูดีน มะแอ, จิติมา สุวรรณมาลา, ซุกรี หะยีสาแม
การศึกษาเบื้องตนเพื่อการเพาะพันธุปลาพลวงชมพู
ฮานาน หะยีมะดีเยาะ, ธํารงค อมรสกุล, Yutaka Takeuchi, Rossita
Shapawi, ศราวุธ เจะโซะ

สาขาประมง (Poster Presentation)

ชื่อผลงาน
ผลของสารฟอกฆาเชื้อในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไมน้ําพรมมิ
อานนท สิริสุริยกมลชัย, พรรณิภา โสประดิษฐ
การกําจัดไนโตรเจนอนินทรียและฟอสเฟตจากน้ําทิ้งในการอนุบาล
ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ดวยสาหรายผักกาดทะเล (Ulva
rigida)
ยงยศ หรี่คะนอง, พงศเชฏฐ พิชิตกุล, อิสริยา วัฒิสินธุ,
ประพัฒน กอสวัสดิ์พัฒน
ชนิดและการแพรกระจายของปลาหมึกในอาวไทย สํารวจโดยเรือ
M.V.SEAFDEC 2 ป 2561
นิภา กุลานุจารี, สนธยา ผุยนอย, เยาวลักษณ มั่นธรรม,
จรวย สุขแสงจันทร
ผลของความเขมแสงตอการการเจริญเติบโตของสาหรายผักกาด
ทะเล (Ulva rigida)
สิตานันท คงเวียง, พงศเชฏฐ พิชิตกุล, อิสริยา วุฒิสินธุ,
ประพัฒน กอสวัสดิ์พัฒน
การเปรียบเทียบแพลงกตอนทะเลจากถุงกรองแพลงกตอนขนาดตา
21 และ 70 ไมโครเมตร: กรณีศึกษาบริเวณอางศิลา จังหวัดชลบุรี
เยาวลักษณ มั่นธรรม, แพรวา คงมีผล, นวรัตน นิคมประศาสน
การแพรกระจายของแพลงกตอนพืชบริเวณอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี
อลงกต อินทรชาติ, ลิขิต ชูชิต, กนกวรรณ ขาวดอน,
ธนัสพงษ โภควนิช
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7

รหัสผลงาน
ปม.17/P133

8

ปม.20/P134

9

ปม.26/P180

สาขาประมง (Poster Presentation)

ชื่อผลงาน
คุณภาพน้ําและปริมาณธาตุอาหารบริเวณอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กนกวรรณ ขาวดอน, อลงกต อินทรชาติ, ธนัสพงษ โภควนิช,
อรรถวุฒิ กันทะวงศ, สาโรจน เริ่มดําริห
ผลของการเสริมกลีบดอกดาวเรืองในอาหารตอสีผิวและการเติบโต
ของกุงกามกราม Macrobrachium rosenbergii
กรณรวี เอี่ยมสมบูรณ, นฤชล ภัทราปญญาวงศ
Infection of Echinoplectanum plectropomi (Monogenea:
Diplectanidae) on the gills of the spotted coral grouper
Plectropomus maculatus (Perciformes: Serranidae) from
the Samaesarn Island in the Gulf of Thailand
Chompunooch Saengpheng, Watchariya Purivirojkul
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ลําดับ
1

2

3

4

รหัสผลงาน
ชื่อผลงาน
สก.คห.4/O44 ความตองการเขารวมโครงการปลูกพืชอินทรียของกลุมเกษตรกร
ในโครงการปลูกขาวอินทรีย บริษัท อูรมัต จํากัด พื้นที่อําเภอภูซาง
และอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ชูศักดิ์ โชครวย, พิษณุ แกวตะพาน
สก.คห.5/O45 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอรูปแบบการสงเสริมการปลูก
ขาวอินทรีย ของบริษัท อูรมัต จํากัด อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
ปยะพล สํานักสกุล, ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน
สก.คห.6/O98 เปรียบเทียบผลของปุยเคมีตอการเจริญเติบโตของขาวระหวางเกษตรกร
ที่เขารวมและไมเขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวนาป
ในพื้นที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
แพรววลี รองอังจันทร, สุณีพร สุวรรณมณีพงศ
สก.คห.2/O85 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในบทบาทการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย
ญานิกา เกื้อตุง, พิไลวรรณ ประพฤติ
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ลําดับ
5

6

7

8

9
10

11

12

13

รหัสผลงาน
ชื่อผลงาน
สก.คห.4/O92 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจสงออยเขาโรงงานของเกษตรกร
ผูปลูกออยในจังหวัดสกลนครภายใตการสงเสริมของโรงงานน้ําตาล
ทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด
พชรพล จุฑามณี, ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมมาธิวัฒน
สก.คห.
กลยุทธการตลาดผลิตภัณฑน้ําพริกเผาเห็ดของวิสาหกิจชุมชน
ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ
17/O101
บุญญิสา งามเฉลียว, สุณีพร สุวรรณมณีพงศ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ มีผลต อการตัดสินใจซื้ อผลิต ภั ณฑ
สก.คห.
โลชั่นทามาของวิสาหกิจชุมชน ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาไทย
18/O102
จังหวัดสมุทรปราการ
จุฑารัตน สุวรรณวิจิตต, สุณีพร สุวรรณมณีพงศ
สก.คห.19/O103 ตนทุนและผลตอบแทนการปลูกผักปลอดสารพิษของผูประกอบการ
ธุรกิจเกษตรรุนใหม กรณีศึกษาเกษตรเลิฟเวอรฟารม
บดินทร คิ้วทองวัฒนา, สุณีพร สุวรรณมณีพงศ
สก.คห.3/O33 ตัวชี้วัดความยั่งยืนการจัดการสวนยางพาราไทยกับมาตรฐาน FSC
มิลินภัทท บุญคงมา, บัญชา สมบูรณสุข, กมลวรรณ แซจอง
สก.คห.6/O53 ผลกระทบการระบาดของโรค COVID-19 ตอการปรับตัวเพื่อการ
ดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร ชาวสวนยางพารา: กรณีศึกษาจังหวัด
สงขลา ภาคใตประเทศไทย
กิตติชัย เหลี่ยววาณิชย, บัญชา สมบูรณสุข, มิลินภัทท บุญคงมา
สก.คห.8/O65 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกิจกรรมการเกษตรของโครงการ
ยุวเกษตรกร โรงเรียนสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
ณัชชา ยี่ใจ, รุจ ศิริสัญลักษณ, บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล,
ประทานทิพย กระมล
สก.คห.
การทดแทนแปงสาลีดวยแปงขาวกลองหอมใบเตยตอคุณลักษณะ
26/O147 ของผลิตภัณฑคุกกี้
รุงทิพย รัตนพล, วัลลภา กองชิด, น้ําฝน ชูพูล
สก.คห.7/O166 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการแปรรูปผงถั่วทองกึ่งสําเร็จรูป
น้ําฝน ชูพูล, สุดารัตน ศรีวิลัย, อาจารีย บุญสนอง, ไอลดา ลุทัน
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รหัสผลงาน
ชื่อผลงาน
สก.คห.9/O69 คุณภาพชีวิตของผูปลูกมันเทศญี่ปุนบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม
เกษมสันต อาษากิจ, จุฑาทิพย เฉลิมผล, รุจ ศิริสัญลักษณ,
อภิรัฐ บัณฑิต
สก.คห.
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการจัดการทองเที่ยว
21/O125 เชิงเกษตรของสวนพอเพียง ตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา
พิมพกานต โพธิกุล, บัญชา สมบูรณสุข
ความพึงพอใจโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชน
สก.คห.
22/O126 ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาไทยจังหวัดสมุทรปราการ
ธนัฏดา เหลี่ยมเพชร, สุณีพร สุวรรณมณีพงศ
สก.คห.
25/O146

ความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการชวงโควิด 19: กรณีศึกษา
ตลาดสุขใจ
ชมพูนุท ผลโพธิ์, ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมมาธิวัฒน
ความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform
สก.คห.
27/O150 ของผูคาในตลาดสุขใจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ฉัตรนภา นาคมอญ, ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน
สก.คห.
ความคิดเห็นที่มีตอการจัดอบรมอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลลฟารม
29/O153 สมิตา มิตรสมาน, กนก เลิศพานิช
สก.คห.
ความพึงพอใจของสมาชิกตัวแทนจําหนายที่มีตอบริการของ
30/O154 บริษัทผูผลิตปุย
พิมพ วีระสุขสวัสดิ์, สุณีพร สุวรรณมณีพงศ
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การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียในดินของพืน้ ที่ปลูกข้ าวโพดหวานในชุ ดดินกําแพงแสน
Study on soil bacteria diversity of sweet-corn crop area in Kamphaeng Saen soil series
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรี ยในดินปลูกข้าวโพดหวานในชุดดินกําแพงแสน
ดําเนิ นการวิเคราะห์ดินด้วยวิธีมาตรฐาน ตรวจนับจํานวนแบคที เรี ย รา แอคติ โนไมซี ต แบคที เรี ยตรึ งไนโตรเจน และ
แบคทีเรี ยละลายฟอสเฟตในดิน รวมทั้งศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรี ยดินด้วยวิธีเมตาจีโนมิกส์ ผลการทดลองพบว่า
ดิ นมีอินทรี ยวัตถุอยุ่ในระดับตํ่า (1.23 เปอร์ เซ็นต์) พีเอชของดิ นเป็ นด่างปานกลาง (pH = 8.03) ปริ มาณฟอสฟอรัสที่ เป็ น
ประโยชน์และโพแทสเซี ยมที่ แลกเปลี่ยนได้สูงมีค่าเท่ากับ 217.48 และ 104.04 มิลลิกรัมต่อกิ โลกรัม ตามลําดับ ทั้งนี้ พบ
จํานวนของแบคที เรี ยในดิ นมากที่ สุดโดยพบทั้งแบคที เรี ยตรึ งไนโตรเจนและแบคที เรี ยละลายฟอสเฟต การศึ กษาความ
หลากหลายของกลุ่มโครงสร้างประชากรจุลินทรี ยด์ ว้ ยวิธีเมตาจีโนมิกส์ พบดัชนี ความหลากหลายของแบคที เรี ยสู งมีค่า
เท่ ากับ 7.572 และมี ประชากรของแบคที เรี ยในไฟลัม Proteobacteria, Acidobacteria, Bacteroidetes และ Firmicutes มาก
โดยเฉพาะในจีนสั Arenimonas, Sphingomonas และ Bacillus ตามลําดับ ซึ่ งแบคที เรี ยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีความสามารถใน
การตรึ งไนโตรเจน จึ งช่วยในการหมุนเวียนธาตุอาหาร รวมทั้งสร้างฮอร์ โมนพืช และช่วยเพิ่มความต้านทานของพืชใน
สภาวะเครี ยดได้ ดังนั้นแบคทีเรี ยเหล่านี้ จึงมีความสําคัญในระบบนิ เวศเกษตร สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
ช่วยส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของข้าวโพดหวานในชุดดินกําแพงแสน
คําสําคัญ: ข้าวโพด, ความหลากหลายของแบคทีเรี ย, เมตาจีโนมิกส์

Abstract

The aim of this research was studied soil bacterial diversity of sweet corn soil in Kamphaeng Saen soil series.
Soil samples were analyzed soil chemical properties and classified as an isolate of bacterial, fungi, actinomycetes, nitrogenfixing bacteria and phosphate-solubilizing bacteria. The diversity of soil bacteria was study by metagenomics technique.
The results showed the soil contained low levels of organic matter (1.23%), pH of the soil was moderately alkaline (8.03)
and high soil fertility of phosphorus and potassium were 217.48 and 104.04 mg/kg, respectively. The largest amount of
bacteria were found that can fix nitrogen and solubilize phosphate. Studying diversity of microbial diversity using
metagenomics found the high diversity index as 7.572. Most bacteria belonged to phylum of Proteobacteria, Acidobacteria,
Bacteroidetes and Firmicutes. The three major genera were Arenimonas, Sphingomonas and Bacillus, respectively. Most
of these bacteria could fix nitrogen. Thus, helping to turnover nutrients, produce of plant hormones and thus enhancing
plant resistance in stressful conditions. Therefore, these bacteria are important in the agricultural ecosystem, increase soil
fertility and promote the growth of sweet corn in Kamphaeng Saen soil series.
Keywords: bacterial diversity, corn, metagenomics
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คํานํา
ข้าวโพดหวานเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญกับประเทศไทย สามารถนําไปบริ โภคสดและเป็ นวัตถุดิบ
ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่ น อุตสาหกรรมทําข้าวโพดหวานกระป๋ อง อุตสาหกรรมนํ้านมข้าวโพด
เป็ นต้น ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดประมาณ 240,000 ไร่ ปริ มาณผลผลิตเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.1 ตัน/ไร่
มีแหล่งเพาะปลูกที่ สําคัญในภาคเหนื อ เชี ยงใหม่ เชี ยงราย ลําพูน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (สํานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร‚ 2562) ถึ งแม้ว่า ประเทศไทยนั้นจะมี ภู มิอากาศที่ เ หมาะสมต่ อ การเจริ ญเติ บโตของข้า วโพดหวาน
แต่ปริ มาณผลผลิตเฉลี่ยของข้าวโพดหวานนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าํ ซึ่ งอาจเกิ ดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ดิ นที่ ปลูกมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่าํ ความชื้ นของดิน ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิ น ปริ มาณและ
ชนิ ดจุลินทรี ยท์ ี่ เป็ นประโยชน์ที่อยู่ในดิ น การระบาดของโรคและแมลง ข้อจํากัดทางด้านพันธุ กรรมของข้าวโพด
หวาน การกร่ อนดิน เป็ นต้น (Espinoza and Ross, 2003) ในงานวิจยั นี้มุ่งเน้นศึกษาปั จจัยด้านจุลินทรี ยท์ ี่มีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตของข้าวโพดหวาน และผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินในชุดดินกําแพงแสน ซึ่ งจุลินทรี ยใ์ นดินหลาย
ชนิดมีบทบาทสําคัญต่อดินและพืชโดยมีส่วนช่วยทําให้พืชเจริ ญเติบโตได้ในสภาพที่ไม่เอื้ออํานวย สามารถช่วยตรึ ง
ไนโตรเจน ละลายธาตุอาหารพืช ควบคุมปริ มาณจุลินทรี ยก์ ่อโรค ขับสารเมือกที่ ทาํ ให้ดินนั้นจับตัวกันเป็ นก้อน
ส่ งเสริ มทําให้ดินเกิดโครงสร้างที่ดี ปลดปล่อยสารฮิวมิกที่มีประโยชน์ จุลินทรี ยเ์ หล่านี้ จะช่วยส่ งเสริ มระบบนิเวศ
ในดินที่ดีให้กบั พืช (Jacoby et al., 2017) ปั จจุบนั การตรวจสอบความหลากหลายของจุลินทรี ยท์ ี่อยู่ในดินที่นิยมใช้
วิธีเมตาจีโนมิกส์เพื่อศึ กษาจีโนมของจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดในตัวอย่างธรรมชาติ ทําโดยวิธีการสกัดดีเอ็นเอออกมาจาก
ตัวอย่างที่ตอ้ งการจะศึกษาโดยตรง ไม่ตอ้ งทําการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรี ย ์ (อัชฌา, 2556) จึงทําให้มีความรวดเร็ วและ
แม่นยําสําหรับการศึ กษาความหลากหลายของจุลินทรี ย ์ งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของ
จุลินทรี ยใ์ นดินที่ปลูกข้าวโพดหวานโดยใช้เทคนิคทางเมตาจีโนมิกส์ เพื่อให้เข้าใจถึงความหลากหลายของจุลินทรี ย ์
ในระบบนิ เวศของดินซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโตของข้าวโพดหวาน นอกจากนี้ ยงั สามารถนําข้อมูลจากการทํา
เมตาจีโนมิกส์น้ ีไปใช้ในการค้นหาจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นประโยชน์ทางการเกษตร ผลิตเอนไซม์และสารออกฤทธิ์ บางชนิ ด
ซึ่ งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิเคราะห์ ดินก่ อนปลูกข้ าวโพดหวาน
สุ่ มเก็บดิ นที่ ร ะดับความลึ ก 0–30 เซนติ เ มตร เก็บทั่วทั้งแปลงประมาณ 15–20 จุ ด วิ เ คราะห์ ส มบัติดิน
บางประการก่ อนปลูกได้แก่ พี เอช อี ซี ปริ มาณอิ นทรี ยวัตถุ (Walkey and Black, 1934) ปริ มาณฟอสฟอรัสที่ เป็ น
ประโยชน์ โ ดยวิ ธี Bray ll (Bray and Kurtz, 1945) โพแทสเซี ย ม แคลเซี ย ม และแมกนี เ ซี ย มที่ แ ลกเปลี่ ย นได้
(Pratt, 1965) ลักษณะเนื้ อดินตามวิธีปิเปตตามวิธีของคณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา (คู่มือปฏิบตั ิการวิทยาศาตร์ ทาง
ดิน, 2558) สําหรับการตรวจสอบชุ ดดิ นจะดําเนิ นการใช้แผนที่ชุดดินมาตราส่ วน 1:100,000 ที่ออกโดยกรมพัฒนา
ที่ดินเพื่อกําหนดพื้นที่เก็บตัวอย่างดิน จากนั้นใช้ GPS จับพิกดั และดําเนินขุดดินเพื่อจัดทําโปรไฟล์ดินเพื่อเทียบเคียง
กับชุดดินกําแพงแสน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)
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การปลูกข้ าวโพดหวานและเก็บตัวอย่ างดินบริ เวณที่ปลูกข้ าวโพด
ปลูกข้าวโพดหวานในชุ ดดิ นกําแพงแสน การดูแลรักษาทําโดยใส่ ปุ๋ยไนโตรเจนในรู ปของยูเรี ย (46-0-0
และโพแทสเซี ยมในรู ปของโดยแบ่งการใส่ ปุ๋ยแอมโมเนี ยมหรื อยูเรี ยทั้งหมด 3 ครั้ง โดยใส่ ปุ๋ยเมื่อปลูกข้าวโพดไป
ได้ 15‚ 30 และ 45 วันหลังปลูก และสําหรับปุ๋ ยโพแทสเซี ยมคลอไรด์จะใส่ เมื่อปลูกข้าวโพดไปได้ 45 วัน ทําการสุ่ ม
เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0–30 เซนติเมตร เมื่อข้าวโพดมีอายุได้ 75 วันหลังปลูก บันทึกพิกดั ของพื้นที่ ปลูก
หลังจากนั้นจึงนําดินไปศึกษาปริ มาณจุลินทรี ย ์ และเก็บดินอีกส่ วนหนึ่ งในตูเ้ ย็นที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส เพื่อ
ใช้ในการสกัดดีเอ็นเอต่อไป
ปริ มาณจุลินทรี ย์ในดินที่ปลูกข้ าวโพดหวาน
เลี้ยงจุลินทรี ยใ์ นอาหารเลี้ยงเชื้อทั้งหมด 5 ชนิด นับจุลินทรี ยโ์ ดยวิธีการเจือจางสารละลายดินและใช้อาหาร
เลี้ ย งเชื้ อ ที่ จาํ เพาะกับชนิ ด ของจุ ลิน ทรี ย ์ด ังนี้ nutrient agar (NA) สํา หรั บแบคที เ รี ย glycerol agar (GA) สํา หรั บ
แอคติ โ นไมซี ต และ potato dextrose agar (PDA) สํา หรั บรา (ธงชัย และคณะ, 2560) อาหาร Pikovskaya (PVK)
สําหรั บแบคที เรี ยละลายฟอสเฟต (Mohamed and Farag, 2020) และ N-free medium (NF) สําหรั บแบคที เรี ยตรึ ง
ไนโตรเจน (Asilah, 2020) บ่มเชื้ อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง นับจํานวนและคํานวนปริ มาณ
จุลินทรี ยต์ ่อนํ้าหนักดินแห้ง 1 กรัม
วิธีการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่ างดินบริ เวณที่ปลูกข้ าวโพดและการตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอ
สกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างดินโดยใช้ NucleoSpin® soil kit (Macherey-Nagel, Germany) ตามคู่มือคําแนะนํา
การสกัดดี เอ็นเอ จากตัวอย่างดิ น 250 มิลลิกรัม และนําตัวอย่างดี เอ็นเอที่ สกัดได้มาตรวจสอบความบริ สุทธิ์ ของ
ดี เอ็นเอโดยการเตรี ยมเจลอากาโรส 48 มิลลิกรัม ใส่ ในขวดรู ปชมพู่ เติ มบัฟเฟอร์ 1x TBE 40 มิลลิลิตร เติ มสี ยอ้ ม
RedSafe Nucleic acid 4 ไมโครลิตร เทเจลใส่ ถาดเมื่อแผ่นเจลแข็งให้ปิเปตดีเอ็นเอ 5 ไมโครลิตร ที่ผสมสี ยอ้ ม 6X
loading dye 1.5 ไมโครลิตร ใส่ ลงในช่องของเจล ผ่านกระแสไฟฟ้า 100 โวลต์ เป็ นเวลา 40 นาที จากนั้นสังเกตแถบ
ดี เอ็นเอบนเจลภายใต้แสง UV คํานวณอัตราส่ วนของค่ าดู ดกลื นแสงที่ 260/280 นาโนเมตร และคํานวณความ
เข้มข้นของดีเอ็นเอจากค่าดูดกลืนแสงของ 260 นาโนเมตร เพื่อนําไปวิเคราะห์ทางเมตาจีโนมิกส์ตามวิธีของ (Bora
et al., 2016) ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลปริ มาณของจุลินทรี ยน์ ้ นั วิเคราะห์ความแตกต่างโดย Duncan’s new multiple range test ที่ ระดับ
ความเชื่ อ มัน่ 95 เปอร์ เ ซ็ นต์ ส่ วนข้อ มู ลจากการทํา เมตาจี โ นมิ ก ส์ น้ ัน เตรี ย มไลบรารี่ สํา หรั บ Illumina MiSeq
แอมพลิไฟล์บริ เวณ V3-4 ของยีน 16S rRNA ประมวลผลโดยใช้ software (version 7.1 http://qiime.org/) กําหนด
อนุกรมวิธานของจุลินทรี ยโ์ ดยหน่วยอนุกรมวิธานเชิงปฏิบตั ิการ (OTUs) (Bolger et al., 2014) คํานวณค่าดัชนีความ
หลากหลาย (Shannon diversity index) ตามวิธีของ Meyer et al. (2018)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการวิเคราะห์สมบัติของชุดดินกําแพงแสนที่ปลูกข้าวโพดบริ เวณ ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน
จัง หวัด นครปฐม (14°01'38.4"N, 99°58'15.8"E) จํา แนกดิ น เป็ น Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic
Typic Haplustalfs มีลกั ษณะเป็ นดิ นลึกมาก ดิ นบนเป็ นดิ นร่ วนหรื อดิ นร่ วนปนทรายแป้ งสี น้ าํ ตาลปนเทาเข้ม มีค่า
พีเอชของดินเป็ นด่างเล็กน้อยถึงด่างปานกลาง ดินล่างเป็ นดินร่ วนเหนี ยวปนทรายแป้ งสี น้ าํ ตาลปนเหลือง สี น้ าํ ตาล
ในดิ นตอนล่างชั้นถัดไปมีสีเทาปนนํ้าตาล มีสีจุดประสานํ้าตาลปนเหลืองและนํ้าตาลแก่ ค่าพีเอชของดิ นเป็ นด่าง
ปานกลาง อาจพบแร่ ไมก้าตลอดหน้าตัดดินหรื อบางครั้งอาจพบเม็ดปูน ค่าวิเคราะห์พบว่าชุดดินกําแพงแสน (Table
1) มี ค่ า พี เ อชอยู่ที่ 8.03 เป็ นด่ า งปานกลาง มี อิ นทรี ย วัต ถุ ต่ าํ 1.23 เปอร์ เ ซ็ นต์ ฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ นประโยชน์ แ ละ
แคลเซี ย มที่ แ ลกเปลี่ ย นได้สู ง มาก มี ค่ า เท่ า กับ 217.78 และ 3,466.24 มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โ ลกรั ม ตามลํา ดับ ปริ มาณ
โพแทสเซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลาง 104.04 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และแมกนี เซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในเกณฑ์
สู ง 151.95 มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โ ลกรั ม ขณะปริ มาณกํา มะถันอยู่ในกณฑ์ต่ าํ คื อ 4.30 มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โ ลกรั ม เมื่ อนํา ค่ า
วิเคราะห์ดินมาเปรี ยบเทียบกับหนังสื อคําแนะนําการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิ จ (กรมวิชาการเกษตร, 2548) พบว่าควร
ใส่ ปุ๋ยตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรคือ ใส่ ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซี ยมปริ มาณ 20, 5-0 และ
5-0 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ
ส่ วนการวิเคราะห์ปริ มาณจุลินทรี ยข์ องดินที่ปลูกข้าวโพดในชุดดินกําแพงแสนโดยนับจํานวนจุลินทรี ยใ์ น
อาหาร NA, GA และ PDA สําหรับแบคทีเรี ย แอคติโนไมซี ตและรา ตามลําดับผลการทดลองพบว่าปริ มาณแบคทีเรี ย
ภายในดินที่ศึกษาไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Fig 1a.) จุลินทรี ยท์ ี่มีจาํ นวนมากที่สุดในทุกตํารับการทดลองคื อ
แบคทีเรี ย มีค่า 18.61×103 ซี เอฟยูต่อกรัม รองลงมาเป็ นแอคติโนไมซี ตและรา ซึ่ งมีค่า 13.36 และ 9.38×103 ซี เอฟยู
ต่อกรัม ตามลําดับ ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นประโยชน์ในดินซึ่ งเพาะเลี้ยงในอาหาร PVK และ NF พบแบคทีเรี ยตรึ ง
ไนโตรเจนและแบคที เรี ยละลายฟอสเฟตมี จาํ นวน 10.55 และ 9.38×103 ซี เอฟยูต่อกรัม ตามลําดับ (Fig 1b.) โดย
แบคทีเรี ยตรึ งไนโตรเจนมีความสําคัญข้าวโพดช่วยเพิ่มไนโตรเจนที่เป็ นประโยชน์ สามารถลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน
ได้ประมาณร้อยละ 30–80 (Begemann, 2020) และรายงานของ Hussain et al. (2013) ที่ศึกษาผลของจุลินทรี ยล์ ะลาย
ฟอสเฟตต่อการเจริ ญเติ บโตและผลผลิตของข้าวโพดพบว่าจุลินทรี ยล์ ะลายฟอสเฟตไม่เพียงแต่ ละลายฟอสเฟต
เท่ านั้นแต่ ยงั มี การปลดปล่อยฮอร์ โมนพื ชหลากหลายชนิ ด และทําให้การเจริ ญเติ บโตและผลผลิ ตของข้าวโพด
เพิ่มขึ้น
Table 1 Soils chemical properties at depth 0–120 cm used in this study
Kamphaeng Saen Soil Series
Soil property
Analysis value
pH
8.03
SOM (%)
1.23
Available P (mg/kg)
217.48
Exchangeable K (mg/kg)
104.04
Exchangeable Ca (mg/kg)
3,446.24
Exchangeable Mg (mg/kg)
151.93
Exchangeable S (mg/kg)
4.30

Result
Moderately alkaline
Low
Very high
Moderate
Very high
High
Low

pH: potential of hydrogen, SOM: soil organic matter, P: phosphorus, K: potassium, Ca: calcium, Mg: magnesium,
S: sulfur
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ผลวิเคราะห์ความหลากหลายของแบคทีเรี ยบริ เวณดินที่ปลูกข้าวโพดในชุดดินกําแพงแสนมีค่าดัชนี ความ
หลากหลายของแบคทีเรี ยสู งเท่ากับ 7.572 พบว่าในดินบริ เวณที่ปลูกข้าวโพดมีความหลากหลายของแบคทีเรี ยมาก
ที่ สุดใน 4 ไฟลัม (Fig 2a.) คื อไฟลัม Proteobacteria, Acidobacteria, Bacteroidetes และ Firmicutes ตามลําดับ (Fig
2b.) สอดคล้องกับ Spain et al. (2009) ที่พบว่ามีสัดส่ วนของไฟลัม Proteobacteria มากที่สุดหากเทียบกับแบคทีเรี ย
ในไฟลัมอื่ นๆ และมี ประโยชน์ในทางการเกษตร เช่ น กลุ่มแบคที เรี ยที่ สามารถตรึ งไนโตรเจน กลุ่มแบคที เรี ย
หมุนเวียนธาตุอาหารพืช และกลุ่มแบคทีเรี ยที่ช่วยส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช เป็ นต้น ส่ วนแบคทีเรี ยในไฟลัม
Acidobacteria มีความเกี่ยวข้องในการแปรสภาพและย่อยสลายคาร์ บอนในดินไม่ว่าจะเป็ น เซลลูโลส พอลิแซ็กคา
ไรด์ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบสําคัญในเซลล์พืช (Eichorst et al., 2011) ซึ่ งมีความคล้ายคลึงกับการศึ กษาของ
Liu et al. (2016) ที่ได้ศึกษาการตอบสนองของแบคทีเรี ยกลุ่ม Acidobacteria ต่อไนโตรเจนในพื้นที่ สวนต้นสนใน
ภาคใต้ของจี น พบว่าการใส่ ปุ๋ยไนโตรเจนในปริ มาณที่ สูงนั้นส่ งผลทําให้ปริ มาณจุ ลินทรี ยก์ ลุ่ม Acidobacteria มี
ปริ มาณเพิ่ มขึ้ น สําหรั บแบคที เรี ยในไฟลัม Bacteroidetes สามารถย่อยสลายคาร์ บอนได้ รายงานของ Wei et al.
(2017) ยังพบการทํางานร่ วมกันกับของแบคที เรี ยทั้ง 4 กลุ่ม (Proteobacteria Acidobacteria , Bacteroidetes และ
Firmicutes) ในแบบที่ พ่ ึงพากันและแบบที่ แข่งขันกัน ส่ วนจี นสั ของแบคที เรี ยบริ เวณดิ นที่ ปลูกข้าวโพดในชุ ดดิน
กํา แพงแสน พบจี นัส Arenimonas, Bacillus และ Sphingomonas ในสั ด ส่ ว นที่ ม าก ซึ่ งมี ค วามสํ า คัญ กับ การ
เจริ ญเติบโตของข้าวโพด เช่น แบคทีเรี ยในจี นสั Sphingomonas นั้นเป็ นแบคทีเรี ยที่ สามารถตรึ งไนโตรเจนให้กบั
ข้าวโพด โดยแบคทีเรี ยชนิ ดนี้ น้ นั สามารถอยู่ในเนื้ อเยื่อของข้าวโพดได้ (Ujvári et al., 2020) ส่ วนแบคทีเรี ยในจีนสั
Arenimonas มีความสามารถในการแปรสภาพธาตุอาหารในดิน (Li et al., 2014) และแบคทีเรี ยในจีนสั Bacillus นั้น
มี ส่วนช่ วยทําให้ขา้ วโพดสามารถทนต่ อสภาพแวดล้อมที่ จาํ กัดต่ อการเจริ ญเติ บโตได้ เช่ น ช่ วยเพิ่ มการทนเค็ม
(Ferreira et al., 2018) สามารถสร้างสารปฏิ ชีวนะได้ (Zhao and Kuipers, 2016) เป็ นต้น อีกทั้งยังพบแบคที เรี ย ใน
จี นั ส อื่ น ๆ เ ช่ น Flavisolibacter, Flavobacterium, Lysobacter, Nitrospira, Massilia, Ammoniphilus, Dongia,
Cellvibrio และ Stenotrophobacter และแบคทีเรี ยที่ไม่สามารถจัดจําแนกได้อีกหลายชนิด

Fig. 1 Microbial number of bacteria, actinomycetes, and fungi (a) and the number of nitrogen-fixing and phosphatesolubilizing bacteria (b) in corn crop area of Kamphaeng Saen soil series. The mean values followed by different
letters indicate significant differences (p < 0.05) between treatments according to a Duncan's new multiple range
test.
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Fig. 2 Relative abundance of bacterial phylum (a) and genus (b) of soil samples collected corn crop area in Kamphaeng
Saen soil series. All soil sample were analyzed in triplicates (n = 3).

สรุ ป

ดิ นบริ เวณที่ ปลูกข้าวโพดหวานในชุ ดดิ นกําแพงแสนมีจุลินทรี ยห์ ลายชนิ ด และมีความหลากหลายของ
แบคที เ รี ย ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่ อพื ช โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งแบคที เ รี ย ตรึ งไนโตรเจนและแบคที เ รี ย ละลายฟอสเฟต
แบคทีเรี ยในจีนสั Arenimonas และ Sphingomonas ซึ่ งอยูใ่ นไฟลัม Proteobacteria และจีนสั Bacillus ซึ่ งอยูใ่ นไฟลัม
Firmicutes มีความโดดเด่นและมีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโตของข้าวโพดหวาน และเพิ่มความเป็ นประโยชน์ของ
ธาตุอาหารในดิ น ตลอดจนควบคุมโรคพืช ดังนั้นจุลินทรี ยเ์ หล่านี้ จึงมีส่วนช่ วยในการส่ งเสริ มระบบนิ เวศที่ ดีใน
พื้นที่ ที่ทาํ การเกษตร มีบทบาทที่ สําคัญต่อการเจริ ญเติ บโตของข้าวโพดหวานและความอุดมสมบูรณ์ของชุ ด ดิ น
กําแพงแสน

กิตติกรรมประกาศ

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจยั สนับสนุนทุนวิจยั บัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมจากสํานักงาน
พัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์กรมหาชน) ประจําปี งบประมาณ 2563

เอกสารอ้ างอิง

กรมพัฒนาที่ดิน. 2558. ชุดดินภาคกลาง: ความรู ้พ้ืนฐานเกษตรกร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุ งเทพฯ.
กรมวิชาการเกษตร. 2548. คําแนะนําการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุ งเทพฯ.
คณาจารย์ ภ าควิ ช าปฐพี วิ ท ยา. 2558. คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ ท างดิ น . คณะเกษตร กํ า แพงแสน,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, นครปฐม.

7

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

ธงชัย มาลา, สิ รินภา ช่ วงโอภาส, กนกกร สิ นมา, ชวลิต ฮงประยูร, วันทนี ย ์ พึ่งแสง. 2560. ปฏิ บตั ิ การจุลชี ววิทยา
ของดิน. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน, นครปฐม.
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2562. ตารางแสดงรายละเอียดข้าวโพดหวาน. http://www.oae.go.th/view /view/1/
ตารางแสดงรายละเอียดข้าวโพดหวาน/TH-TH, 12 ธันวาคม 2563.
อัชฌา บุญมี. 2556. เมตาจีโนมิกส์: เปิ ดโลกแห่งจีโนมธรรมชาติ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 21: 71–82.
Asilah, A.M. 2020. Effects of free-living diazotrophs on plant growth and root colonisation of Pak Choi. Malaysian
J. Soil Sci. 24: 95–106.
Begemann, S. 2020. Nitrogen-fixing corn seed treatment in the pipeline. https://www.agweb.com/article/nitrogenfixing-corn-seed-treatment-pipeline, 12 December 2020.
Bray, R.H., Kurtz, L.T. 1945. Determination of total organic and available forms of phosphorus in soil. Soil Sci.
59: 39–46. doi.org/10.1097/00010694-194501000-00006
Eichorst, S.A., Kuske, C.R., Schmidt, T.M. 2011. Influence of plant polymers on the distribution and cultivation
of bacteria in the phylum Acidobacteria. Appl. Environ. Microbiol. 77: 586–596. doi.org/
10.1128/AEM.01080-10
Espinoza, L., Ross, J. 2003. Corn Production Handbook. Cooperative Extension Service, University of Arkansas.
Little Rock, Arkansas, USA.
Ferreira, N.C., Mazzuchelli, R.C.L., Pacheco, A.C., Araujo, F.F., Antunes, J.E.L., Araujo, A.S.F. 2018. Bacillus
subtilis improves maize tolerance to salinity. Ciênc. Rural. 48: e20170910. doi.org/10.1590/01038478cr20170910
Hussain, M.I., Asghar, H.N., Akhtar, M.J., Arshad, M. 2013. Impact of phosphate solubilizing bacteria on growth
and yield of maize. Soil Environ. 32: 71–78.
Jacoby, R., Peukert, M., Succurro, A., Koprivova, A., Kopriva, S. 2017. The role of soil microorganisms in plant
mineral nutrition—current knowledge and future directions. Front. Plant Sci. 8: 1617.
doi.org/10.3389/fpls.2017.01617
Li, X., Rui, J., Mao, Y., Yannarell, A., Mackie, R.J.S.B. 2014. Dynamics of the bacterial community structure in
the rhizosphere of a maize cultivar. Soil Biol. Biochem. 68: 392–401.
doi.org/10.1016/j.soilbio.2013.10.017
Liu, C., Dong, Y., Hou, L., Deng, N., Jiao, R. 2017. Acidobacteria community responses to nitrogen dose and form
in Chinese Fir plantations in Southern China. Curr. Microbiol. 74: 396–403. doi.org/10.1007/s00284-0161192-8
Meyer, F., Paarmann, D., Souza, M.D., Olson, R., Glass, E.M., Kubal, M., Paczian, T., Rodriguez, A., Stevens, R.,
Wilke, A., Wilkening, J., Edwards, R.A. 2018. The Metagenomics RAST server-a public resource for the
automatic phylogenetic and functional analysis of metagenomes. BMC Bioinformatics 9: 386.
doi.org/10.1186/1471-2105-9-386
8

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

Mohamed, E., Farag, A.G. 2020. Effect of physicochemical parameters on inorganic phosphate solubilisation by
Serratia marcescens PH1 and organic acids production. Egypt. J. Microbiol. 55: 47–56.
doi.org/10.21608/ejm.2020.19042.1123
Pratt, P.F. 1965. Potassium. In: Black, C.A., Evans, D.D., Ensminger, L.E., White, J.L., Clark, F.E. (Eds.). Method
of soil analysis. Part 2. American Society of Agronomy Inc. Madison, Wisconsin, USA, pp. 1022–1030.
Spain, A.M., Krumholz, L.R., Elshahed, M.S. 2009. Abundance, composition, diversity and novelty of soil
Proteobacteria. ISME J. 3: 992–1000. doi.org/10.1038/ismej.2009.
Ujvári, G., Borsodi, A.K., Megyes, M., Mucsi, M., Szili-Kovács, T., Szabó, A., Márialigeti, K.J.A. 2020.
Comparison of soil bacterial communities from juvenile maize plants of a long-term monoculture and a
natural grassland. Agron. 10: 341. doi.org/10.3390/agronomy10030341
Walkley, A., Black, C.A. 1934. An examination of degtjareff method for determining soil organic matter and
proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Sci. 37: 29–35.
doi.org/10.1097/00010694-193401000-00003
Wei, Z., Hu, X., Li, X., Zhang, Y., Jiang, L., Li, J., Guan, Z., Cai, Y., Liao, X. 2017. The rhizospheric microbial
community structure and diversity of deciduous and evergreen forests in Taihu Lake area, China. PloS
One. 12: e0174411. doi.org/10.1371/journal.pone.0174411
Zhao, X., Kuipers, O.P. 2016. Identification and classification of known and putative antimicrobial compounds
produced by a wide variety of Bacillales species. BMC Genomics. 17: 882. doi.org/10.1186/s12864-0163224-y

9

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรี ย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเท้ ายายม่ อม
Effect of chemical and organic fertilizers on growth and yield of tacca (Tacca leontopetaloides Ktze.)
สุ ขเกษม ทิพภูนอก, สุ ภาภรณ์ เอีย่ มเข่ ง*, ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ , รัตนากร กฤษณชาญดี
Sukkasem Thippunok, Supaporn Ieamkheg*, Praprut Promsomboon, Ratanakorn Kitsanachandee
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ชลบุรี 20110
Division of Crop Production Technology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Rajamangala University of
Technology Tawan-ok, Chonburi 20110
* Corresponding author. E-mail address: Supaporn_i@rmutto.ac.th

บทคัดย่ อ

ศึกษาผลของปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรี ยต์ ่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของเท้ายายม่อม ทําการทดลอง ณ แปลงทดลอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ระหว่า งเดื อ น เมษายน–พฤศจิ ก ายน 2563 วางแผนการทดลองแบบ Split Plot in Randomized Complete Block Design
จํานวน 3 ซํ้า ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี ได้แก่ ไม่ใส่ปุ๋ย (T1) ใส่ปุ๋ยมูลวัว อัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ (T2) ใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา
200 กิ โลกรั มต่อไร่ (T3) ใส่ ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิ โลกรั มต่อไร่ (T4) และใส่ ปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 อัตรา 50
กิโลกรัมต่อไร่ (T5) โดยแต่ละกรรมวิธีมีระยะปลูก 50×50 เซนติเมตร และ 75×75 เซนติเมตร ดินในแปลงทดลองมีเนื้อดิน
เป็ นดินทรายปนดินร่ วน และเป็ นกรดเล็กน้อย การศึกษาพบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ ยอินทรี ย ์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่
มีแนวโน้มว่าการปลูกที่ระยะ 50×50 เซนติเมตรให้ผลผลิตสูงที่สุด โดยการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
(T5) และปุ๋ ยเคมี สู ต ร 15-15-15 อัต รา 50 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ (T4) ให้ น้ ําหนัก หัว มากที่ สุ ด (504 และ 467 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่
ตามลําดับ) ส่ วนการปลูกที่ ระยะ 75×75 เซนติเมตร พบว่าการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิ โลกรัมต่อไร่ (T5) ให้
ผลผลิตมากที่สุด มีนาํ หนักหัวเท่ากับ 262 กิโลกรัมต่อไร่
คําสําคัญ: เท้ายายม่อม, ปุ๋ ยอินทรี ย,์ ปุ๋ ยเคมี, ผลผลิต

Abstract

Effect of chemical and organic fertilizers on growth and yield of Tacca was investigated. The experiment was
conducted under field condition at Division of Crop Production Technology, Faculty of Agriculture and Natural Resources,
Rajamangala University of Technology Tawan-ok during April 2020 to November 2020. The field experiment was laid out
in a Split Plot in Randomized Complete Block Design with three replications. There were five treatments consisting of no
fertilizer (T1), cow manure = 1,000 kg/rai (T2), chicken manure = 200 kg/rai (T3), chemical fertilizer 15-15-15 grade = 50
kg/ria (T4), and chemical fertilizer 13-13-21 grade = 50 kg/rai (T5). All treatments were planted at 50x50 and 75×75 cm.
plant spacing, respectively. Soil in the experimental area had loamy sand texture with slightly acidic pH. Results showed
that there was no significant difference in growth rate and yield of Tacca as affected by chemical and organic fertilizers.
Plant spacing at 50x50 cm grade = 50 kg/rai trend to showed the highest yield. Chemical fertilizer 13-13-21 grade = 50
kg/rai (T5) and chemical fertilizer 15-15-15 grade = 50 kg/rai (T4) showed the highest yield at 504 and 467 kg/rai,
respectively. While results of all treatment were planted spacing at 75x75 cm grade = 50 kg/rai showed chemical fertilizer
13-13-21 grade = 50 kg/rai (T5) showed the highest yield at 262 kg/rai.
Keywords: chemical fertilizer, organic fertilizer, tacca, yield
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คํานํา
เท้ายายม่อม มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Tacca leontopetaloides (Linn.) O. Ktze. (Aziz and Susanto, 2015) มีชื่อ
พ้ อ งคื อ Tacca pinnatifida J.R.& G. Forst. และ Tacca involucrate Schumacher & Thonn. (Ukpabi et al., 2009)
จัดอยู่ในวงศ์ Taccaceae (Spennemann, 1994) ปั จจุบนั ได้เปลี่ยนเป็ นวงศ์กลอย Dioscoreaceae (พัชราภรณ์, 2561)
มี ชื่ อสามั ญ เป็ นภาษาอั ง กฤษ คื อ Tacca Fiji arrowroot, Tahiti arrowroot, Polynesian arrowroot, East Indian
arrowroot, South Sea arrowroot, Pia (ฮาวาย) Masoa (ซามัว) Mahoa (ตองกา) Yabia (ฟิ จิ) Gapgap (กวม) และ Taca
(อินโดนี เซี ย) (กนิ ษฐิ กา, 2542; พัชราภรณ์, 2561) เท้ายายม่อม มีชื่อพื้นเมืองไทยอื่นๆ เช่น ไม้เท้าฤๅษี (ส่ วนกลาง)
บุกรอ (ตราด) สิ งโตดํา (กรุ งเทพฯ) มีถิ่นกําเนิ ดในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ และมีการกระจายพันธุ์ไปยังหมู่เกาะ
แปซิ ฟิก ทวีปอาฟริ กา อินเดีย ศรี ลงั กา ออสเตรเลีย นิ วกินี ซามัว หมู่เกาะไมโครเซี ย และฟิ จิ (Spennemann, 1994)
เท้ายายม่อมเป็ นพืชที่มีหวั ไต้ดินสะสมแป้ ง มีลกั ษณะกลมแบนหรื อรี กว้าง เปลือกหัวบางมากสี น้ าํ ตาลอ่อน เนื้ อหัว
สี ขาวฉํ่านํ้าเล็กน้อย หัวไม่สามารถรับประทานสดได้ มีรสขม แต่สามารถสกัดแป้ งมาใช้ประโยชน์ได้ (พัชราภรณ์,
2561)
สําหรับประเทศไทยมีรายงานการพบเท้ายายม่อมมากบริ เวณภาคใต้ ภาคตะวันออก และพบเพียงเล็กน้อย
ในภูมิภาคอื่นๆ (ลัดดาวัลย์ และคณะ, 2562) เท้ายายม่อมเป็ นพืชหัวชนิ ดหนึ่ งที่ใช้มาทําแป้ ง เป็ นพืชล้มลุกอายุหลาย
ปี เจริ ญเติ บโตดี ในสภาพร่ มเงา โดยการเจริ ญเติ บโตจะเกิ ดขึ้ นในช่วงฤดูฝน เมื่อเข้าฤดูแล้งจะพักตัว พบมากตาม
บริ เวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จงั หวัดชลบุรี ปัจจุบนั เท้ายายม่อมมีแนวโน้ม
ที่ จะสู ญพันธุ์ สาเหตุเกิ ดจากพื้นที่ ตามธรรมชาติ แถบชายฝั่ งทะเล เปลี่ยนสภาพเป็ นสิ่ งก่อสร้าง จากการสํารวจใน
พื้ นที่ จงั หวัดชลบุ รี พบว่า มี เกษตรกรจํานวนน้อยมากที่ ย งั คงมี การปลู กเท้ายายม่อม ส่ วนใหญ่ ปลูกเฉพาะใน
ครัวเรื อน มีการสกัดแป้ งด้วยวิธีด้ งั เดิม ซึ่ งแป้ งที่ทาํ มาจากหัวเท้ายายม่อมจะมีราคาสู งกว่าแป้ งทัว่ ไป เนื่ องจากเก็บ
หัวได้ปีละครั้ง และมีกรรมวิธีในการสกัดแป้ งที่ ซับซ้อน ยุ่งยากหลายขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็ นแป้ ง มีรายงานว่า
ส่ วนต่างๆ ของเท้ายายม่อม มีสรรพคุณ ตามตํารายาที่ ระบุไว้ เช่ น ราก ใช้แก้ไข้ ขับเสมหะ ริ ดสี ดวงทวาร แก้ไส้
เลื่อน หัว นํามาทําเป็ นแป้ ง ใช้ประกอบอาหาร มีสรรพคุณช่วยเจริ ญอาหาร บํารุ งร่ างกาย บํารุ งหัวใจ แก้อ่อนเพลีย
ผงแป้ งใช้ภายนอกโรยแผลเพื่อห้ามเลือด ใช้ลดสิ วลดฝ้ า ทําให้หน้าขาว เหง้า ใช้เป็ นยาบํารุ งกําลัง บํารุ งร่ างกาย
นอกจากจะเป็ นสมุนไพรแล้วยังสามารถนํามาประกอบอาหารได้ เพราะแป้ งเท้ายายม่อมมีคุณสมบัติเด่น แตกต่าง
จากแป้ งชนิ ดอื่น คื อ เม็ดแป้ งมีลกั ษณะมันและลื่นกว่า มีความละเอียดของเม็ดแป้ งมากกว่า สี ของแป้ งขาว และที่
สําคัญมีความ หนื ด (ความคงตัวของแป้ ง) เมื่อโดนความร้อนสามารถคงตัวอยู่ได้นานกว่าแป้ งชนิ ดอื่น (สุ พินญา
และปาริ ฉตั ร, 2561) จึงนิยมนําแป้งเท้ายายม่อมมาเป็ นส่ วนประกอบของอาหารและขนมไทยหลายชนิด
เนื่ อ งจากไม่ มี ข ้อ มู ล การปลู ก เท้า ยายม่ อ มในลัก ษณะเขตกรรม ดัง นั้น ในการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาวิธีการขยายพันธุ์เท้ายายม่อม อัตราการให้ปุ๋ย และระยะปลูกที่ เหมาะสม เพื่ อเป็ นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ตลอดจนสร้างรายได้ สร้างมลูค่าเพิ่มให้กบั ชุมชนต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.

หัวเท้ายายม่อม จากแปลงเกษตรกรบ้านมาบหม้อ ต.บ้านปึ ก อ.เมือง จ.ชลบุรี
ปุ๋ ยคอก ได้แก่ ปุ๋ ยมูลวัว และปุ๋ ยมูลไก่
ปุ๋ ยเคมี สู ตร 15-15-15 และ 13-13-21
ไม้ไผ่ สําหลับพยุงลําต้น

การวางแผนการทดลอง
ดํา เนิ นการปลู กเท้า ยายม่ อม ที่ แ ปลงวิ จัย พื ช ไร่ สาขาเทคโนโลยี การผลิ ต พื ช คณะเกษตรศาสตร์ และ
ทรัพยากรณ์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ในเดือนเมษายน 2563 โดยนํา
หัว ที่ ไ ด้ม าปลู ก ในแปลง โดยมี ร ะยะปลู ก ที่ แ ตกต่ า งกัน โดยวางแผนการทดลองแบบ Split Plot in Randomized
Complete Block Design มี 3 ซํ้า โดยกําหนดให้ระยะปลูก เป็ นปัจจัยหลัก 2 ระดับ คือ
1. ระยะปลูก 50×50 เซนติเมตร
2. ระยะปลูก 75×75 เซนติเมตร
อัตราการใช้ปุ๋ยเป็ นปัจจัยรอง 5 ระดับ คือ
กรรมวิธีที่ 1
ไม่ใช้ปุ๋ย (ควบคุม)
กรรมวิธีที่ 2
ใช้ปุ๋ยมูลวัว
อัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่
กรรมวิธีที่ 3
ใช้ปุ๋ยมูลไก่
อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่
กรรมวิธีที่ 4
ใช้ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 50
กิโลกรัมต่อไร่
กรรมวิธีที่ 5
ใช้ปุ๋ยสู ตร 13-13-21 อัตรา 50
กิโลกรัมต่อไร่
การเตรี ยมแปลงทดลอง
เก็บตัวอย่างดินเพื่อนําไปวิเคราะห์ ไถพรวนแปลงทดลอง จํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็ นการไถดะพลิก
หน้า ดิ น และการไถครั้ งที่ ส อง เป็ นการไถพรวน จากนั้นวัด ขนาดแปลงให้ไ ด้ท้ ังหมด 30 แปลงแต่ ละแปลงมี
ระยะห่ าง 1 เมตร ทําการขุดยกร่ องแต่ละแปลง โดยแบ่งเป็ นแปลงที่ มีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2.50 เมตร จํานวน
15 แปลง สําหรับการปลูกหัวเท้ายายม่อม ในระยะปลูกที่ 50×50 เซนติเมตร และแปลงที่มีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว
3.50 เมตร จํานวน 15 แปลง สําหรั บการปลูกหัวเท้ายายม่อม ในระยะปลูกที่ 75×75 เซนติ เมตร โดยมี ระยะห่ าง
ระหว่างแปลงเท่ากับ 25 เซนติเมตร
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การปลูก

ปลูกหัวเท้ายายม่อมลงแปลงปลูก 10 หลุม หลุมละ 1 หัว โดยหัวมีขนาด 200–300 กรัม ขุดหลุมปลูกลึ ก
10–15 เซนติ เ มตร รดนํ้า ที่ ไ ด้จ ากบ่ อ กัก เก็ บ นํ้า วัน ละ 1 ครั้ ง ใส่ ปุ๋ ยตามกรรมวิ ธี ที่ 1–5 ภายหลัง จากปลู ก หั ว
เท้ายายม่อม และใส่ ปุ๋ย 1 ครั้งต่อเดือน เป็ นเวลา 6 เดือน กําจัดวัชพืชออกจากแปลงปลูก
การบันทึ กผลการทดลอง
การบันทึกผลข้อมูลอัตราการเจริ ญเติ บโต และผลผลิต โดยอัตราการเจริ ญเติบโตของเท้ายายม่อม จะเก็บ
ข้อมูลด้วยการบันทึ กระยะเวลาในการงอก ความสู งของก้านใบ ความยาวเส้นรอบวงของลําต้น และจํานวนใบ
เก็บข้อมูลด้านผลผลิต โดยเก็บข้อมูลจาก จํานวนหัว นํ้าหนักหัว ซึ่ งข้อมูลผลผลิต จะเริ่ มเก็บเมื่อเท้ายายม่อมมีอายุ
7–8 เดือนหลังปลูก โดยสังเกตจากสี ของต้นที่มีใบสี เหลืองและเริ่ มแห้ง
วิเคราะห์ขอ้ มูลอัตราการเจริ ญเติบโต และผลผลิตของเท้ายายม่อม โดยเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least Significant Difference, LSD โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสาํ เร็ จรู ป

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

สมบัติทางฟิ สิ กส์ และทางเคมีของดินก่อนทําการทดลองพบว่า ดินในพื้นที่แปลงทดลองเป็ นดินทรายปน
ดิ นร่ วน มีค่าพีเอช เท่ากับ 6.56 มีอินทรี ยวัตถุเท่ากับ 1.34% ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด เท่ากับ 0.05% มีปริ มาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และแมกนี เซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้ เท่ากับ 90.35, 59.86, 244.08,
และ 32.90 มก./กก. ตามลําดับ (Table 1)
ความสู งก้านใบ ที่ระยะปลูก 50×50 เซนติเมตร อายุ 30, 60, 90, 120, 150, และ 180 วันหลังปลูก พบว่า ใน
ระยะปลูก 50×50 เซนติเมตร ความสู งก้านใบไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าที่อายุ 120 วันหลังปลูก
การใส่ ปุ๋ยเคมี มีผลทําให้กา้ นใบมีความสู งที่สุด โดยการใส่ ปุ๋ยสู ตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่ ปุ๋ย
สู ตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ก้านใบมีความสู งเท่ากับ 26.37 และ 26.03 เซนติเมตร ตามลําดับ (Table 2)
ในในขณะที่ระยะปลูก 75×75 เซนติเมตร พบว่าที่อายุ 60 และ 90 วันหลังปลูก การใส่ ปุ๋ยมูลไก่ทาํ ให้กา้ นใบมีความ
สู งมากที่ สุดคื อ 28.55 และ 28.15 เซนติ เมตร ตามลําดับ (Table 3) ผลการทดลองนี้ สอดคล้องกับการทดลองของ
สุ พินญา และคณะ (2547) ที่ พบว่า ต้นเท้ายายม่อมทั้งชนิ ดต้นสี เขี ยวและต้นสี ม่วงที่ อายุ 1–3 เดื อนหลังปลูก จะมี
ความสู งไม่แตกต่างกันทางสถิติ
เมื่อนับจํานวนใบ และความยาวเส้นรอบวงโคนต้น พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าการ
ปลูกเท้ายายม่อมในระยะ 50×50 เซนติ เมตร การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิ โลกรัม ทําให้เท้ายายม่อมมี
จํานวนใบ และความยาวเส้นรอบโคนต้นมากที่สุดคื อ 3.53 ใบ และ 4.55 เซนติเมตร ตามลําดับ (Table 4) และการ
ปลูกในระยะ 75×75 เซนติเมตร การใช้มูลไก่ อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร ทําให้มีจาํ นวนใบมากที่สุดคือ 3.43 ใบ แต่
ในขณะที่การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร มีผลทําให้ความยาวเส้นรอบวงโคนต้นมากที่สุดคือ
4.83 เซนติเมตร (Table 5)
เมื่อเก็บเกี่ ยวผลผลิตพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าในระยะปลูก 50×50 เซนติ เมตร
การใช้ปุ๋ ยเคมี สู ต ร 13-13-21 อัต รา 50 กิ โ ลกรั มต่ อไรมี ผ ลทํา ให้เ ท้า ยายม่ อ มมี น้ าํ หนัก หัวสดมากที่ สุ ด คื อ 504
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กิโลกรัมต่อไร่ และจํานวนหัวต่อต้นมากคื อ 4.8 หัว และในระยะปลูก 75×75 เซนติเมตรพบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร
13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ าํ หนักหัวมากที่สุดคือ 262 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ในขณะเดียวกันพบว่าการไม่ใส่
ปุ๋ ยมีจาํ นวนหัวมากที่สุดคือ 5.27 หัว (Table 5) ซึ่ งผลการทดลองนี้ สอดคล้องกับการทดลองของ สุ พินญา และคณะ
(2547) ที่ พบว่า นํ้าหนักหัวสดของเท้ายายม่อมทั้งชนิ ดต้นสี เขี ยวและต้นสี ม่วง และหัวเท้ายายม่อมที่ ใช้ปลูกทั้ง
3 ขนาด ให้น้ าํ หนักหัวที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
Table 1 Chemical properties of soil used in this study
Chemical properties of the soil

Analysis results

Texture; Hydrometer
pH Soil: H2O: 1:1
Organic Matter; %
Avail.P; mg/kg
Exch.K; mg/kg
Exch.Ca; mg/kg
Exch.Mg; mg/kg
Total N; %

Loamy Sand
6.56
1.34
90.35
59.86
244.08
32.9
0.05

Table 2 Plant hight at 30, 60, 90, 120, 150 and 180 days after planting of Tacca in 50×50 cm. spacings
Treatments

Plant height (cm)
30 days 60 days 90 days 120 days 150 days 180 days

T1

4.05

22.77

23.98

25.22

23.10

21.45

T2

7.86

22.10

20.18

20.05

17.22

16.20

T3

2.98

18.54

18.37

21.20

18.03

15.98

T4

5.98

25.67

24.67

26.03

23.58

17.80

T5

3.34

23.41

26.02

26.37

22.48

22.12

F- test

ns

ns

ns

ns

ns

ns

%CV

17.78

2.37

2.36

2.68

2.64

2.91
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Note: T1= no fertilizer, T2= cow manures (1,000 kg/rai), T3= Chicken manures (200 kg/rai),
T4=Chemical fertilizer 15-15-15 (50 kg/rai), T5= Chemical fertilizer 13-13-21 (50 kg/rai)
ns = not significant at 0.05 probability level.
Table 3 Plant hight at 30, 60, 90, 120, 150 and 180 days after planting of Tacca in 75×75 cm. spacings
Treatments

Plant height (cm)
30 days 60 days 90 days 120 days 150 days 180 days

T1

4.13

25.03

26.68

25.37

24.08

22.83

T2

1.33

19.90

19.67

22.65

20.62

20.27

T3

4.52

28.55

28.15

25.43

27.03

21.50

T4

3.83

23.22

24.70

25.60

23.80

24.73

T5

5.30

23.42

16.97

25.92

21.93

20.97

F- test

ns

ns

ns

ns

ns

ns

%CV

17.64

4.69

5.33

3.54

4.82

4.47

Note: T1= no fertilizer, T2= cow manure (1,000 kg/rai), T3= Chicken manures (200 kg/rai),

T4=Chemical fertilizer 15-15-15 (50 kg/rai), T5= Chemical fertilizer 13-13-21 (50 kg/rai)

ns = not significant at 0.05 probability level.
Table 4 Growth rate and yield potential of Tacca in 50×50 cm. spacing at 6 months after planting
Treatments

number of leaves

trunk size (cm.)

tuber weight (kg/rai)

T1
3.07
3.95
451
T2
2.60
3.43
336
T3
2.90
4.13
398
T4
3.50
4.18
467
T5
3.53
4.55
504
F- test
ns
ns
ns
%CV
3.21
4.70
4.71
Note: T1= no fertilizer, T2= cow manure (1,000 kg/rai), T3= Chicken manures (200 kg/rai),
15

number tuber
4.10
3.17
3.20
3.60
4.80
ns
5.79
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T4=Chemical fertilizer 15-15-15 (50 kg/rai), T5= Chemical fertilizer 13-13-21 (50 kg/rai)
ns = not significant at 0.05 probability level.
Table 5 Growth rate and yield potential of Tacca in 75×75 cm. spacing at 6 months after planting.
Treatments

number of leaves

trunk size (cm.)

tuber weight (kg/rai)

number tuber

T1

2.70

3.94

249

5.27

T2

3.17

4.31

211

4.23

T3

3.43

4.29

254

4.23

T4

3.27

4.02

257

4.50

T5

2.80

4.83

262

4.40

F- test

ns

ns

ns

ns

%CV

3.21

4.70

4.71

5.79

Note: T1= no fertilizer, T2= cow manure (1,000 kg/rai), T3= Chicken manures (200 kg/rai),
T4=Chemical fertilizer 15-15-15 (50 kg/rai), T5= Chemical fertilizer 13-13-21 (50 kg/rai)
ns = not significant at 0.05 probability level.

สรุ ป
จากผลการทดลองสรุ ปได้ว่า การปลูกเท้ายายม่อม ในระยะปลูก 50×50 เซนติเมตร และระยะปลูก 75×75
เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ในระยะปลูกที่แคบลงทําให้จาํ นวนต้นต่อพื้นที่ มีจาํ นวนต้นมากขึ้ น
ทําให้ผลผลิตมีปริ มาณเพิ่มขึ้นไปด้วย อย่างไรก็ตาม การปลูกในระยะที่กว้างขึ้นจะส่ งผลให้ลาํ ต้นของเท้ายายม่อม
หักลงได้ และอาจทําให้การสะสมอาหารที่ หัวของเท้ายายม่อมลดน้อยลงทําให้มีหัวขนาดเล็กลง โดยระยะปลูก
50×50 เซนติเมตร ให้ผลผลิตนํ้าหนักหัวสดมากที่สุดเท่ากับ 504 และ 467 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ สําหรับทางด้าน
การให้ปุ๋ยอิ นทรี ย ์ และปุ๋ ยเคมี พบว่า การเจริ ญเติ บโตของเท้ายายม่อม ไม่มีความแตกต่ างกันทางสถิ ติ อาจมี ผล
มาจากการพักตัวของหัวเท้ายายม่อม และปริ มาณนํ้าฝนสะสมทั้งปี โดยที่หวั เท้ายายม่อมจะเจริ ญเติบโตในช่ วงฤดู
ฝน จึงทําให้การเจริ ญเติบโตใกล้เคียงกัน แต่มีแนวโน้มว่า การให้ปุ๋ยเคมี ทําให้เท้ายายม่อมมีการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้น
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บทคัดย่ อ

สภาวะแล้งเป็ นปั ญหาสําคัญต่อการเจริ ญเติบโตของอ้อย ซึ่ งหารใช้โพลีเมอร์ อุม้ นํ้าสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ ได้
เนื่ องจากโพลีเมอร์ อุม้ นํ้ามีคุณสมบัติในการกักเก็บความชื้นไว้ในดินซึ่ งพืชสามารถนําความไปใช้ประโยชน์ได้ในสภาวะ
แล้งยัง งานทดลองจึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโพลีเมอร์อุม้ นํ้าต่อเจริ ญเติบโตของอ้อยภายใต้สภาพแล้งในระยะแตก
กอโดย วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) จํานวน 4 ซํ้า มีทรี ทเมนท์
คืออัตราโพลีเมอร์ 5 ระดับ ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ พร้อมปลูกอ้อย ช่วงเวลาเก็บข้อมูล 4 ครั้ง ได้แก่ ก่อน
การงดให้น้ าํ เมื่ออ้อยอายุ 2 เดื อน, ระหว่างการงดให้น้ าํ จํานวน 2 ครั้ง และหลังจากกลับมาให้น้ าํ 1 เดื อน การเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโต ค่าปริ มาณนํ้าสัมพัทธ์ในใบ (Relative Water Content) ค่าการสะสมนํ้าตาลที่ละลายนํ้าได้ ค่า การ
สะสมโพรลีน จากผลการทดลองเมื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลการเจริ ญเติบโต และข้อมูลทางสรี ระวิทยา ภายใต้เงื่อนไขระหว่าง
การงดให้น้ าํ จํานวน 2 ครั้ง กับก่อนการงดให้น้ าํ และหลังจากกลับมาให้น้ าํ 1 เดื อน พบว่า เมื่ออยู่ภายใต้สภาพงดให้น้ าํ
ข้อมูลการเจริ ญเติบโต และข้อมูลทางสรี ระวิทยามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05) ดังนั้นการใช้โพลีเมอร์
อุม้ นํ้ามีผลต่อการทนทานต่อสภาพแล้งในอ้อย
คําสําคัญ: การตอบสนองทางสรี รวิทยา, โพลีเมอร์อมุ ้ นํ้า, ระยะแตกกอ, สภาวะแล้ง, อ้อย

Abstract

Drought is a main issue affecting sugarcane growth, development, and production. Application of Super
Absorbent Polymer (SAP) be able to solve the issue since the polymer possess a property of maintain soil moisture content,
which availability for plant in dry season the objective of this experiment was study effect of superabsorbent polymer (SAP)
application on sugarcane growth and development under drought conditions during tillering stage. The experiment was
arrange in Randomized Complete Block Design (RCBD) with. Five different SAP rates consisting of 0 (control), 1, 2, 3,
and 4 kg rai-1 in 4 replications. The SAP were applied at the beginning of the tranplantation. The data including growth,
RWC, total soluble sugar content, and proline content, were collected 4 time riz; before refraining irrigation (2 month after
plant of sugarcane), between refraining irrigation (2 time), and after one month of watering. The results indicated that the
growth and physiological data under drought were significantly different (p < 0.05) compared to those before and after the
drought. Therefore, the use of SAP had effected to drought tolerance in sugarcane
Keywords: drought, physiological responses, sugarcane, super absorbent polymer, tillering stage
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คํานํา
อ้อย ซึ่ งเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ การขาดนํ้าในระหว่างช่วงการเจริ ญเติ บโตจะส่ งผลต่อผลผลิต เมื่ออ้อย
ขาดนํ้าจะเกิ ดการตอบสนองทางสรี รวิทยา ได้แก่ การลดพื้ นใบลง การม้วนใบ การชะงักการเจริ ญเติ บโต หาก
กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นในระยะแตกกอ ซึ่ งเป็ นระยะที่ออ้ ยต้องการนํ้ามาก โดยจะมีผลต่อการแตกหน่อ และ
จํานวนลําต่อกอ ซึ่ งจะนํามาสู่ ผลกระทบต่อปริ มาณผลผลิตของอ้อย (คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่ นา, 2542) อ้อยขาดนํ้า
ในระยะ แตกกอ และระยะย่างปล้องจะเป็ นช่ วงวิกฤตของการเจริ ญเติ บโตเนื่ องจากในระยะที่ กล่าวมานั้นอ้อยมี
ความต้องการใช้น้ าํ มาก (Ramesh, 2000) ซึ่ งหากขาดนํ้าจะทําให้ผลผลิตลดลง 70–80 % (Singh and Rao, 1987) อ้อย
ที่ สามารถทนแล้งได้ในระดับ Drought tolerance จะมี การปรั บตัวระดับเซลล์โดยการสะสมสาร osmolyte เช่ น
proline เป็ นต้น โพลิเมอร์อมุ ้ นํ้าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูดซับนํ้าได้มาก ถูกนํามาใช้ในด้านการเกษตรมากขึ้น นิยม
นํามาใช้ในการปลูกพืชจําพวกผัก และไม้ดอกไม้ประดับ เนื่ องจากคุณสมบัติดูดซับนํ้าได้มาก จึ งสามารถเก็บกัก
ความชื้นไว้ในดินได้ และพืชสามารถนําความชื้ นดังกล่าวไปใช้ในการเจริ ญเติบโต Yang et al. (2014) ได้รายงานว่า
การใช้โพลิเมอร์ อมุ ้ นํ้าส่ งผลให้ดินร่ วนปนทรายสามารถอุม้ นํ้าได้มากขึ้น พืชสามารถอยู่รอดได้ยาวนานขึ้นเมื่อเกิด
สภาวะขาดนํ้า นอกจากนั้นโพลิเมอร์ อมุ ้ นํ้ายังส่ งผลทําให้การเจริ ญเติบโตของพืชตระกูลหญ้ารวมถึงไม้ยืนต้น ดีกว่า
หน่วยทดลองที่ไม่ได้ใส่ โพลิเมอร์ อุม้ นํ้า Banedjschafie and Durne (2015) ที่รายงานว่าโพลิเมอร์ อุม้ นํ้าสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการเก็ บ นํ้า ให้ กับ ดิ น ทราย โดยส่ ง ผลทํา ให้ ป ริ มาณนํ้า ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ พื ช เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
Akhter et al. (2004) รายงานว่าการใช้โพลิเมอร์อุม้ นํ้าส่ งผลให้การเจริ ญเติบโตของข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ได้ดีข้ ึน
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งศึ กษาวิธีการทําให้ออ้ ยสามารถจะเจริ ญเติ บโตได้ในสภาวะแล้งในช่ วงระยะแรกของการ
เจริ ญเติบโต โดยมีแนวทางในการศึ กษาคือ การนําสาร Superabsorbent polymer มาใช้ร่วมในการปลูกอ้อย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโพลีเมอร์อมุ ้ นํ้าต่อเจริ ญเติบโตของอ้อยภายใต้สภาพแล้งในระยะแตกกอ

อุปกรณ์ และวิธีการ

วางแผนการทดลองแบบสุ่ มภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) จํานวน 4 ซํ้า
มีทรี ทเมนท์ คืออัตราโพลีเมอร์ 5 ระดับ ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงเวลาเก็บข้อมูล 4 ช่วงเวลา เมื่ออ้อย
อายุ 2 เดื อน, ระหว่างการงดให้น้ าํ จํานวน 2 ครั้ง และหลังจากกลับมาให้น้ าํ 1 เดื อน ทําการทดลองในโรงเรื อน
การปลูกอ้อยปลูกในกระถางขนาด 12 นิ้ ว โดยใช้ดินชุดดิ นโคกเจริ ญซึ่ งมีสมบัติทางกายภาพ ปริ มาณ 5 กิ โลกรัม
โดยเติมดินลงในกระถางปริ มาณ 2 กิโลกรัม และเติมSuperabsorbent Polymer (SAP) ที่อิ่มตัวด้วยนํ้า เทลงบนดิ น
ในกระถางในลักษณะเป็ นชั้นและใส่ ตน้ กล้าอ้อยที่ ทาํ การเพาะชําอายุ 1 เดื อน แล้วเติ มดิ นอีก 3 กิ โลกรัม จนเต็ม
กระถางจํานวน 120 กระถางให้น้ าํ ปกติวนั ละ 1 ลิตร เป็ นเวลา 1 เดือน และเริ่ มการงดให้น้ าํ เมื่ออ้อยอายุ 2 เดือน
การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลการเจริ ญเติ บโต ความสู ง นํ้าหนักสด นํ้าหนักแห้ง เก็บข้อมูลการวิเคราะห์การ
เจริ ญเติ บ โต ได้แ ก่ ค่ า พื้ น ที่ ใ บ (LA) ค่ า ดัช นี พ้ื น ที่ ใ บ (LAI) ค่ า Net Assimilation Rate (NAR) ค่ า Leaf Area
Ratio(LAR) ค่า Crop Growth Rate (CGR) ค่าอัตราการสังเคราะห์แสง (Photosynthetic Rate) โดยเครื่ อง Licor 6400
ค่ า ปริ ม าณนํ้า สั ม พัท ธ์ ใ นใบ (Relative Water Content) ค่ า การสะสมนํ้า ตาลที่ ล ะลายนํ้า ได้ (total soluble sugar
content) ค่าการสะสมโพรลีน (Proline content)
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การวิเคราะห์ ปริ มาณ Proline (ดัดแปลงจาก Irigoyen et al., 1992)
ดู ด สารสกัด ตัว อย่ า งใบอ้อ ยที่ ถู ก สกัด ด้ว ย Ethanol 80% จํา นวน 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร ใส่ ห ลอดแก้ว ขนาด 10
มิลลิลิตร เจื อจางด้วยนํ้ากลัน่ 1 มิลลิลิตร เติ ม Acid ninhydrin จํานวน 2 มิลลิลิตร เติ ม Glacial acetic acid เข้มข้น
99.8 % จํานวน 2 ml เขย่าให้เข้ากัน นําไปต้มใน อ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิ กําหนด อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 1 ชัว่ โมง เมื่อครบกําหนดเวลา นําหลอดทดลองแช่ ในนํ้าแข็ง เพื่อหยุดปฏิ กิริยาทันที เติ ม Toluene เข้มข้น
99.5% จํานวน 4 มิลลิลิตร พลิกหลอดขึ้นลง และดูดสารสี แดงที่แยกชั้นอยู่ดา้ นบน นําไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 520 นาโนเมตร ด้วยเครื่ อง Microplate reader โดยใช้ Toluene เป็ น blank
การวิเคราะห์ soluble sugar ด้ วยวิธี Anthrone method (ดัดแปลงจาก Irigoyen et al., 1992)
ดูดสารสกัดตัวอย่างใบอ้อยถูกสกัดด้วย Ethanol 80% ปริ มาณ 200 ไมโครลิตร ใส่ ในหลอดทดลองขนาด
10 ml ที่แช่อยู่บนนํ้าแข็ง และเติม Anthrone reagent ที่เตรี ยมใหม่ๆ ปริ มาณ 2 มิลลิลิตร นําหลอดทดลองไปต้มใน
อ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิ กําหนด อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 10 นาที เมื่อครบกําหนดเวลานําหลอดทดลอง
แช่ในนํ้าแข็ง เพื่อหยุดปฏิกิริยาเป็ นเวลา 5 นาที เมื่อครบกําหนดเวลาดูดสารละลายสี เขียวอมฟ้า มาวัดค่าดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตรด้วยเครื่ อง spectrophotometer
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย โปรแกรม R โดยใช้วิธีการเปรี ยบเทียบแบบจับคู่ (t-Test Pair comparison)

ผลการทดลอง

จากข้อมูลใน Table 1 เมื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่าง ก่อนการงดให้น้ าํ หลังการงดให้น้ าํ ครั้งที่ 1 หลังการ
งดให้น้ าํ ครั้งที่ 2 และหลังการกลับมาให้น้ าํ 1 เดือน พบว่า ค่าการเจริ ญเติบโตนํ้าหนักสดใบ นํ้าหนักแห้งใบ นํ้าหนัก
สดต้น นํ้าหนักแห้งต้น ค่า LAI ค่า CGR และ ความสู ง มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05) แต่เมื่อ
พิจารณาที่ค่าความเขียวใบพบว่า ข้อมูลก่อนการงดให้น้ าํ เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้อมูลหลังการงดให้น้ าํ ครั้งที่ 1 มีความ
มีความแตกต่างทางสถิติ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้อมูลหลังการงดให้น้ าํ ครั้งที่ 2 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ซึ่ งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่างข้อมูลหลังการงดให้น้ าํ ครั้งที่ 2 กับข้อมูลหลังจากกลับมา
ให้น้ าํ 1 เดือน และ ข้อมูลก่อนการงดให้น้ าํ กับข้อมูลหลังจากกลับมาให้น้ าํ 1 เดือน โดยทัว่ ในสภาวะขาดนํ้าที่รุนแรง
จะส่ งผลกระทบต่ อการเจริ ญเติ บโตของพืช ทําให้พ้ืนที่ ใบมีค่าลดลง ความเขี ยวใบลดลง และประสิ ทธิ ภาพการ
สังเคราะห์แสงลดลง (Bhargava, 2013) แต่จากข้อมูลจะพบความ ข้อมูลหลังการงดให้น้ าํ ครั้งที่ 2 มีค่าใกล้เคียงกับ
ข้อมูลก่อนการงดให้น้ าํ และหลังจากกลับมาให้ 1 เดือน จากตารางที่ 2 เมื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่าง ก่อนการงด
ให้น้ าํ หลังการงดให้น้ าํ ครั้ งที่ 1 หลังการงดให้น้ าํ ครั้ งที่ 2 และหลังการกลับมาให้น้ าํ 1 เดื อน พบว่า ค่า LAR ค่า
NAR มีความแตกต่างกันทางสถิติ ค่าอัตราการสังเคราะห์แสง พบว่า มีค่าแตกกันทางสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ
เปรี ยบเทียบ ข้อมูลหลังจากการงดให้น้ าํ ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 จะเห็นได้ว่า ค่าอัตราการสังเคราะห์ของหลังการงดให้
นํ้าครั้งที่ 2 มีค่าสู งกว่าการงดให้น้ าํ ครั้งที่ 1 ซึ่ งมีทิศทางไปในทางทิศทางเดียวกันกับค่าความเขียวใบ คือเมื่อพืชอยู่
ในสภาพขาดนํ้าที่รุนแรง จะส่ งผลกระทบต่อ ค่าความเขียวใบ ค่าประสิ ทธิ ภาพการสังเคราะห์ซ่ ึ งจะมีค่าลดลง เมื่อ
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พิจารณาที่ค่าปริ มาณนํ้าสัมพัทธ์ในใบ พบว่า มีความแตกต่างทางสถิติในทุกการเปรี ยบเทียบ และ ข้อมูลหลังการงด
ให้น้ าํ ครั้งที่ 2 มีค่าใกล้เคี ยงกับ ข้อมูลก่อนการงดให้น้ าํ และ ข้อมูลหลังจากการกลับมาให้น้ าํ 1 เดื อน ในส่ วนค่า
การสะสมนํ้า ตาลที่ ละลายนํ้า ได้ใ นใบ พบว่า ข้อมู ลหลัง การงดให้น้ าํ ครั้ ง 2 ไม่ มีค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ เ มื่ อ
เปรี ยบเทียบกับ ข้อมูลก่อนการงดให้น้ าํ และเมื่อพิจารณา ค่าการสะสมโพรลีน พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบ ข้อมูลก่อน
การงดให้น้ าํ กับข้อมูลหลังการงดให้น้ าํ พบว่ามีค่าแตกต่างกันทางสถิติ โดยจะเห็นได้วา่ ข้อมูลค่าการสะสมโพรลีน
ของหลังการงดให้น้ าํ ครั้งที่ 1 และ 2 มีค่าน้อยกว่า ข้อมูลก่อนการงดให้น้ าํ โดย หลังการงดให้น้ าํ ครั้งที่ 1 มีค่า 0.151
และ 0.046 mg g1 FW ตามลําดับ แต่ขอ้ มูลก่อนการงดให้น้ าํ มีค่า 0.931 mg g1 FW ซึ่ งเมื่ออยูใ่ นสภาพขาดนํ้าพืชจะมี
การสะสมโพรลีนเพิ่มมากขึ้นเพื่อปรับแรงดันออสโมติกในเซลล์ เพื่อให้เซลล์สามารถดําเนิ นกิจกรรมได้อย่างเป็ น
ปกติ (Boggess et al., 1976) ซึ่ งการสะสมโพรลี นน้อยลงแสดงให้ว่า พืชไม่ได้รับผลกระทบจากการงดให้น้ าํ ซึ่ ง
กล่ า วได้ว่า โพลี เ มอร์ อุ ม้ นํ้ามี ส่ วนช่ วยในการปรั บตัวของอ้อยในสภาวะขาดนํ้า สอดคล้องกับงานทดลองของ
Yang et al. (2014) ที่ได้รายงานโพลิเมอร์ อุม้ นํ้าทําให้พืชสามารถอยูร่ อดได้ยาวนานขึ้นเมื่อเกิดสภาวะขาดนํ้าและยัง
ส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตของงพืชตระกูลหญ้า
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Table 1 Comparison mean of fresh weight dry weight height crop growth rate leaf area index and leaf greenness between before drought (Non drought) during drought (First
drought and Second drought) and after one month of watering (Recovery) t-test pair comparison

Non drought
First drought
p-value

Leaves fresh weight
(g)
17.577±20.734 b
19.494±78.253 a
0.143

Stem fresh
weight (g)

9.709±1.622 b
1.317±62.590 a
1.2 x10-5

Leaves dry
weight (g)

5.198±1.812 b
12.746±5.308 a
1.4 x10-13

Stem dry
weight (g)

2.340±0.359 b
5.844±4.119 a
1.9 x10-7

Height (cm.)
27.25±6.513 b
36±9.473 a
6.96 x10-12

Non drought
17.577±20.734 b
9.709±1.622 b
5.198±1.812 b
2.340±0.359 b
27.25±6.513 b
Second drought
29.2115±82.764 a
28.151±82.809 a
13.98±5.177 a
5.703±3.957 a
37.5± 6.131 a
-5
-8
-12
-7
p -value
1.1x10
1.554 x10
1.4 x10
1.9 x10
6.55 x10-15
Non drought
17.577±20.734 b
9.709±1.622 b
5.198±1.812 b
2.340±0.359 b
27.25±6.513 b
recovery
63.763±131.696 a
56.457±454.411 a 23.584±13.623 a
12.168±16.584 a
46.75±34.934 a
-13
-9
-14
-9
p -value
1.4 x10
3.947 x10
3.4 x10
1.3 x10
3 x10-11
First drought
19.494±78.253 b
1.317±62.590 b
12.746±5.308 b
5.844±4.119 b
36±9.473 b
Second drought
29.2115±82.764 a
28.151±82.809 a
13.98±5.177 a
5.703±3.957 a
37.5± 6.131 a
-5
p -value
1.729
7 x10
0.043
0.412
0.002
First drought
19.494±78.253 b
1.317±62.590 b
12.746±5.308 b
5.844±4.119 b
36±9.473 b
recovery
63.763±131.696 a
56.457±454.411 a 23.584±13.623 a
12.168±16.584 a
46.75±34.934 a
-12
-8
-10
-7
p -value
1 x10
1.3 x10
6.2 x10
1.1 x10
1.89 x10-8
Second drought
29.2115±82.764 b
28.151±82.809 b
13.98±5.177 b
5.703±3.957 b
37.5± 6.131 b
recovery
63.763±131.696 a
56.457±454.411 a 23.584±13.623 a
12.168±16.584 a
46.75±34.934 a
-11
-9
-10
-6
p -value
5 x10
1 x10
5.6 x10
1.1 x10
3.27 x10-7
Remark: Mean values in the same column followed by the same lowercase letter are not different (p < 0.05). Each value represents the mean ± SD.
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Crop growth rate
(g.m-2.d-1)

Leaf area index Leaf greenness

0.429±0.009 b
0.614±0.014 a
9.47 x10-8

2.085±0.305 b
4.120±1.299 a
7.2 x10-9

31.215±8.684 a
14.881±72.22 b
1.53 x10-5

0.429±0.009 b
0.610±0.014 a
4.62 x10-6
0.429±0.009 b
0.842±0.028 a
1.4E-00
0.614±0.014 a
0.610±0.014 b
0.458
0.614±0.014 b
0.842±0.028 a
3.73 x10-6
0.610±0.014 b
0.842±0.028 a
8.93 x10-6

2.085±0.305 b
5.146±1.317 a
1.51 x10-9
2.085±0.305 b
11.015±19.087 a
1.26 x10-8
4.120±1.299 b
5.146±1.317 a
0.111
4.120±1.299 b
11.015±19.087 a
5.723 x10-7
5.146±1.317 b
11.015±19.087 a
6.84 x10-6

31.215±8.684 a
27.9± 34.295 b
0.171
31.215±8.684 b
32.715±25.261 a
0.163
14.881±72.22 b
27.9± 34.295 a
1.13 x10-5
14.881±72.22 b
32.715±25.261 a
1.64 x10-6
27.9± 34.295 b
32.715±25.261 a
0.004
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Table 2 Comparison mean of leaf area ratio net assimilation rate photosynthetic rate relative water content (RWC) total soluble sugar content (TSSC) proline content between
before drought (Non drought) during Drought (First drought and Second drought) and after one month of watering (Recovery) t-test paired two sample
Leaf Area Ratio
(m2.g-1)

Net Assimilation
Rate
(g.m-2.d-1)

Photo
synthetic Rate

Leaf RWC
(%)

Non drought
0.072±8.1E05 a
0.208±0.005 a
11.941±23.184 a
92.801±13.106 a
First drought
0.062±9.3E-05 b
0.153±0.006 b
0.678±0.069 b
27.749±551.783 b
-6
-9
p -value
0.003
2.14 x10
1.21 x10
4.6 x10-11
Non drought
0.072±8.1E05 b
0.208±0.005 a
11.941±23.184 a
92.801±13.106 a
Second drought
0.074±0.00017 a
0.121±0.0004 b
5.711±7.194 b
82.941±14.472 b
-10
-6
p -value
0.283
5.01 x10
2.03 x10
1.9 x10-7
Non drought
0.072±8.1E05 b
0.208±0.005 a
11.941±23.184 b
92.801±13.106 b
recovery
0.088±0.00181 a
0.111±0.028 b
13.606±0.129 a
95.317±4.165 a
p -value
0.060
0.0045
0.167
0.0038
First drought
0.062±9.3E-05 b
0.153±0.006 a
0.678±0.069 b
27.749±551.783 b
Second drought
0.074±0.00017 a
0.121±0.00049 b
5.711±7.194 a
82.941±14.472 a
-8
p -value
0.00195
0.00236
4.07 x10
4.8 x10-10
First drought
0.062±9.3E-05 b
0.153±0.006 a
0.678±0.069 b
27.749±551.783 b
recovery
0.088±0.00181 a
0.111±0.028 b
13.606±0.129 a
95.317±4.165 a
-11
p -value
0.00808
0.12251
5.30 x10
4.5 x10-11
Second drought
0.074±0.00017 b
0.121±0.0004 a
5.711±7.194 b
82.941±14.472 b
recovery
0.088±0.00181 a
0.111±0.028 b
13.606±0.129 a
95.317±4.165 a
-7
p -value
0.8311
0.38752
3.31 x10
5.2 x10-9
Remark: Mean values in the same column followed by the same lowercase letter are not different (p < 0.05). Each value represents the mean ± SD.
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TSSC
in leaf

Proline content
(mg g1 FW)

7.339±0.236 a
6.621±0.354 b
0.00022
7.339±0.236 a
7.081± 0.632 b
0.134
7.339±0.236 a
6.011±0.129 b
5.61 x10-9
6.621±0.354 b
7.081± 0.632 a
0.0171
6.621±0.354 a
6.011±0.129 b
0.0014
7.081± 0.632 a
6.011±0.129 b
1.96 x10-6

0.931±0.002 a
0.151±0.019 b
0.0360
0.931±0.002 a
0.046±0.020 b
0.0016
0.931±0.002 a
0.023±0.001 b
0.00016
0.151±0.019 a
0.046±0.020 b
1.7291
0.151±0.019 a
0.023±0.001 b
0.00077
0.046±0.020 a
0.023±0.001 b
0.0365
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สรุ ป

โพลีเมอร์ อุม้ นํ้ามีผลต่อการกระบวนการตอบสนองทางสรี ระวิทยาของอ้อย ภายใต้สภาพแล้ง โดยมีส่วน
ช่ วยลดผลกระทบจากภาวะขาดนํ้า โดยพบว่าความเขี ยวใบไม่ถูกทําลาย ซึ่ งส่ งผลต่อค่าอัตราการสังเคราะห์แสง
ในการสร้างและสะสมอาหารในใบ เพื่อใช้ในการเจริ ญเติ บโตและสร้ างผลผลิต และตัวชี้ วดั ที่ สําคัญคื อ ค่าการ
สะสมโพรลีน จากผลการทดลองพบว่า หลังการการงดให้น้ าํ ทั้งสองครั้งมีการสะสมโพรลีนน้อยกว่าก่อนการงดให้
นํ้า แสดงให้วา่ อ้อยได้รับผลกระทบจากสภาวะขาดนํ้าอย่างไม่รุนแรง
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การดื้อต่ อสาร Iprodione ของเชื้ อรา Trichoderma spp. ที่แยกจากพืน้ ทีช่ ุ มพร และผลต่ อการสร้ างเอนไซม์
และการยับยั้งเชื้ อรา Pythium sp. และ Phytophthora sp.
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บทคัดย่ อ

Trichoderma spp. เป็ นเชื้ อ ราปฏิ ปั ก ษ์ที่ มี ค ํา แนะนํา ให้ ใ ช้ใ นพื้ น ที่ ผ ลิ ต ทุ เ รี ย นมานาน จากการแยกเชื้ อ รา
Trichoderma spp. จากดิ นในสวนทุเรี ยนพื้นที่ จงั หวัดชุมพร จํานวน 11 ไอโซเลท ตรวจสอบการดื้ อต่อสารกําจัดเชื้ อรา
iprodione บนอาหารเลี้ ยงเชื้ อที่ ผสมสารเคมี iprodione ความเข้มข้น 750 ppm ตามอัตราแนะนํา ผลพบเชื้ อราจํานวน 9
ไอโซเลทที่สามารถเจริ ญได้ ทําการคัดเลือกเชื้ อราที่ด้ือต่อสาร 4 ไอโซเลท มาทดสอบการยับยั้งเชื้อรา Pythium sp. และ
Phytophthora sp. ด้ ว ย dual culture technique พบว่ า การสั ม ผั ส สารเคมี iprodione ของเชื้ อรา Trichoderma spp. ใน
ไอโซเลท Swi 5 ทําให้การยับยั้งเชื้ อราโรคพืชทั้งสองไอโซเลทดี ข้ ึ น ทั้งนี้ การดื้ อต่อสาร iprodione มี ผลต่อการสร้ า ง
เอนไซม์ไคติเนสและเซลลูเลสของเชื้อรา Trichoderma spp. ไอโซเลท Reference, Tha sae 2 และ Swi 5 ดีข้ ึน แต่ไอโซเลท
Tha sae N และ Swi 6 สร้างเอนไซม์ลดลง ซึ่งเป็ นผลให้ศกั ยภาพการควบคุมโรคพืชของเชื้อรา Trichoderma spp. ในสภาพ
แปลงไม่คงที่
คําสําคัญ: ความยัง่ ยืนทางการเกษตร, ไตรโคเดอร์มา, ไอโพรไดโอน

Abstract

Trichoderma spp., antagonist fungi have been introduced to use in durian production areas. Eleven isolates of
Trichoderma spp. from the soil in durian orchard of Chumphon Province were isolated. After the direct test to iprodione
medium at recommended rates (750 ppm), nine isolates of Trichoderma spp. could grow on the medium. Four isolates of
the iprodione tolerate Trichoderma spp. were selected to test the inhibition to Pythium sp. and Phytophthora sp. by dual
culture technique. The result found only isolate Swi 5 showed a good inhibition to both pathogenic fungi. The iprodione
resistance isolates Reference, Tha sae 2 and Swi 5 increased the production of chitinase and cellulase except isolate
Tha sae N and Swi 6. The condition on iprodione usage could affect to the non resistance antagonistic fungi efficacy.
Keywords: fungicide, iprodione, sustainability agriculture, Trichoderma spp.
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คํานํา

เชื้ อรา Trichoderma spp. มีความสําคัญในการควบคุมเชื้ อโรคพืชโดยชี ววิธี โดยเชื้ อรา Trichoderma spp.
จะเข้าไปแก่ งแย่งสารอาหาร เข้าไปเป็ นปรสิ ต และยังปล่อยเอนไซม์ที่สามารถย่อยผนังเซลล์ของเชื้ อราสาเหตุ
โรคพื ช ได้ เช่ น chitinase, cellulase และ Beta 1, 3 glucanase อี ก ทั้ง ยัง สามารถช่ ว ยเพิ่ ม การเจริ ญเติ บ โตและ
พัฒ นาการของพื ช ได้ (Djonovi et al., 2007) เชื้ อ รา Trichoderma spp. เป็ นเชื้ อ ราที่ อ าศัย อยู่ใ นดิ น เศษซากพื ช
ซากสัตว์และอินทรี ยว์ ตั ถุ สร้างเส้นใยสี ขาวและสปอร์ จาํ นวนมาก (Harman et al., 2004) ปั จจุบนั พบว่าเกษตรใช้
ชี ววิธีควบคู่ไปกับการใช้สารเคมี แต่การใช้สารเคมีกาํ จัดเชื้ อราอย่างต่อเนื่ อง ทําให้เชื้ อราปฏิ ปักษ์ตามธรรมชาติ
อ่อนแอและประสิ ทธิ ภาพการควบคุมโรคลดลง (Lenteren and Woets, 1998) หรื อในบางโอกาสเชื้อรา Trichoderma
asperellum สายพันธุ์กลายสามารถควบคุมอาการเน่ าระดับดิ นที่ เกิ ดจากเชื้ อ Pythium spp. ในมะเขื อเทศได้ดีข้ ึ น
(วาริ น และคณะ, 2559)
สารเคมี iprodione เป็ นสารกําจัดเชื้ อราประเภทสัมผัส สามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเส้นใยเชื้ อราและ
ยับยั้งการขยายพันธุ์ของเชื้ อราสาเหตุโรค เช่น Alternaria sp., Fusarium sp. และ Botrytis sp. อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(ปรี ชา และพัฒนันท์, 2530) สารเคมี iprodione นิ ยมใช้ในการกําจัดโรคราเน่ าสี เทาในผลไม้ โรคผลเน่ าของเงาะ
โรคผลเน่ า มั ง คุ ด ที่ เ กิ ด จากเชื้ อรา Pestalotiopsis sp., Phomopsis sp., C. gloeosporioides และ L. theobromae
(นิ พนธ์, 2542) แต่การใช้สารเคมีกาํ จัดเชื้ อราที่ มีความเข้มข้นสู งอย่างบ่อยครั้ง สามารถทําให้เชื้ อรา Trichoderma
spp. ที่ อยู่ในสภาพธรรมชาติ ด้ื อต่อสารเคมี ได้ (Goldman et al., 1993) การทดลองนี้ เพื่อตรวจสอบการดื้ อต่อสาร
iprodione ของเชื้ อรา Trichoderma spp. จากสภาพแปลงปลูกทุเรี ยนจังหวัดชุ มพร และการเปลี่ยนแปลงการยับยั้ง
เชื้ อราและการสร้างเอนไซม์ของเชื้ อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการประเมินความเสี่ ยงของการใช้
สารเคมีร่วมกับการใช้เชื้อราปฏิปักษ์

อุปกรณ์ และวิธีการ
การคัดเลือก Trichoderma spp. จากแปลงปลูกทุเรี ยนในจังหวัดชุมพร
แยกเชื้ อรา Trichoderma spp. จากตัวอย่า งดิ นจากแหล่ งปลู กทุ เ รี ย น พื้ นที่ อาํ เภอท่ า แซะและอําเภอสวี
จังหวัด ชุ มพร โดยวิ ธี pour plate ใช้ต ัวอย่า งดิ น 0.1 กรั ม กระจายทั่วจานเลี้ ย งเชื้ อ เทอาหาร Martin’s medium
(peptone dextrose rose bengal agar) ทับลงบนผิวหน้าดิ น บ่ มไว้ที่อุณหภู มิห้อง 3 วัน (Jayaram and Nagao, 2018)
คัดเลือกโคโลนี เชื้ อราที่สร้างสปอร์ สีเขียวบนอาหาร Martin’s medium ย้ายมาเลี้ยงบนอาหาร potato dextrose agar
(PDA) พร้อมนําไปแยกเชื้อราสปอร์เดี่ยว และเก็บโคโลนีในหลอดอาหารเอียง PDA เพื่อการใช้ประโยชน์
การตรวจสอบการดือ้ ต่ อสาร iprodione ของ Trichoderma spp.
ทดสอบการดื้ อต่ อสาร iprodione ที่ ความเข้มข้น 750 ppm ด้วย poison food techniqueโดยใช้ชิ้นวุน้ ของ
เชื้ อรา Trichoderma spp. ที่ ผ่านการเลี้ยงบนอาหารที่ ผสมสาร iprodione มาแล้ว บันทึ กการเจริ ญของเส้นใยเชื้ อรา
ภายหลังการบ่ มเชื้ อที่ อุ ณ หภู มิห้อ งเป็ นเวลา 3 วัน ภายใต้แ สง fluorescent เปรี ย บเที ย บกับเชื้ อรา Trichoderma
asperellum ชุดอ้างอิงของภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประสิ ทธิ ภาพของ Trichoderma spp.ในการควบคุมเชื อ้ รา Pythium sp. และ Phytophthora sp. สาเหตุโรครากเน่ าโคน
เน่ าของทุเรี ยน
ทดสอบด้ว ย Dual culture technique ภายใต้ห้ อ งปฏิ บัติ ก าร ตัด ชิ้ น วุ ้น ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 0.5
เซนติ เ มตร จากบริ เ วณขอบโคโลนี เ ชื้ อทดสอบ Trichoderma spp. ที่ ไ ม่ ผ่า นการสัมผัส สารเคมี iprodione และ
Trichoderma spp. ที่เจริ ญบนอาหารผสมสารเคมี iprodione นําเชื้อรา Pythium sp. และ Phytophthora sp. มาวางตรง
ข้ามตามแนวเส้นผ่านศู นย์กลางจานเลี้ยงเชื้ อบนอาหาร PDA โดยให้มีระยะห่ างกัน 5 เซนติ เมตร สําหรับเชื้ อรา
Phytophthora sp. ให้วางก่อน 2 วัน และสําหรับเชื้อรา Pythium sp. ให้วางพร้อมกับเชื้อรา Trichoderma spp. ทําการ
เก็บจานเลี้ยงเชื้ อที่ อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 3 วัน บันทึกผลการทดลอง ตรวจดูลกั ษณะ เมื่อเส้นใยของเชื้ อราทั้งสอง
เจริ ญเข้าหากัน โดยวัดความกว้างโคโลนี ของเชื้ อทั้งสอง ก่อนนํามาคํานวณเปอร์ เซ็นต์การยับยั้งการเจริ ญ โดยใช้
Equation 1(Kabir et al., 2012) ดังนี้
Inhibition percentage =
เมื่อ

R1 – R2
R1

×100

(1)

R1 = ความยาวรัศมีโคโลนีของเชื้อรา Pythium sp. และ Phytophthora sp. ในจานควบคุม
R2 = ความยาวรัศมีโคโลนีของเชื้อรา Pythium sp. และ Phytophthora sp. ในจานทดสอบ

การสร้ างเอนไซม์ chitinase และ cellulase ของ Trichoderma spp.
หาปริ มาณนํ้า ตาลรี ดิ ว ซ์ ที่ ถู ก ย่ อ ยโดยเอนไซม์จ ากนํ้า เลี้ ย งเชื้ อ รา Trichoderma spp. ตรวจสอบด้ว ย
dinitrosalicylic acid; DNS method (Miller, 1959) การตรวจสอบ chitinase ใช้ 1% colloidal chitin ปริ มาตร 100
ไมโครลิตร เป็ นสารตั้งต้น ใช้น้ าํ เลี้ยงเชื้อรา Trichoderma spp. ปริ มาตร 200 ไมโครลิตร เติมนํ้าให้ปริ มาตรครบ 800
ไมโครลิตร บ่มที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 นาที เติ ม 1,600 ไมโครลิตรของสารละลาย DNS (3,5DNS 10 กรัม ใน 2N NaOH 200 มิลลิลิตร และ sodium potassium tartrate 300 กรัม ต่อนํ้า 1 ลิตร) แล้วต้มนํ้าเดื อด
นาน 15 นาที วัด ค่ า การดู ด กลื น แสงด้ว ย spectrophotometer ที่ ค วามยาวคลื่ น 575 นาโนเมตร เที ย บกับ กราฟ
มาตรฐานของ N-acetyl-D-glucosamine เพื่อทราบปริ มาณนํ้าตาลรี ดิวซ์ที่ถูกย่อย
สําหรับการตรวจสอบเอนไซม์ cellulase ใช้กรรมวิธีเดียวกับการตรวจเอนไซม์ chitinase แต่เปลี่ยนสารตั้ง
ต้นเป็ น 1% CMC และเทียบค่าที่ได้กบั กราฟมาตรฐานของนํ้าตาลกลูโคส

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การคัดเลือก Trichoderma spp. จากแปลงปลูกทุเรี ยนในจังหวัดชุมพร
Trichoderma spp. ที่ แ ยกได้จากแปลงทุ เ รี ย น อํา เภอท่ า แซะ และอํา เภอสวี จังหวัด ชุ มพร ทั้งหมด 11
ไอโซเลท สังเกตลักษณะความแตกต่างของเชื้อรา Trichoderma spp. สี ของโคโลนีเส้นใยมีสีเขียวปนขาวไปจนถึงสี
เขียวเข้ม และสี เขียวปนเหลือง บริ เวณที่สร้างสปอร์มีการสร้างวงรอบหรื อวงแหวน มีการสร้างสปอร์เป็ นกลุ่มหลวม
ฟูและกระจุกหนาแน่นแตกต่างกัน (Fig. 1)
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Fig. 1 Colony morphology of Trichoderma spp. isolated from Chumphon areas after 3 days incubation. Isolate
reference (A), Tha sae F (B), Tha sae N (C), Tha sae1 (D), Tha sae2 (E), Swi1 (F), Swi2 (G), Swi3 (H), Swi4 (I),
Swi5 (J), Swi6 (K), Swi7 (L)
การตรวจสอบการดือ้ ต่ อสาร iprodione ของ Trichoderma spp.
Table 1 Colony diameter of Trichoderma spp. growth on PDA and PDA with 750 ppm iprodione after 3 days
incubation
Trichoderma spp.
Colony diameter
Colony diameter
isolates
on PDA
on PDA plus iprodione
Reference
9
0*
Tha sae F
9
4.1
Tha sae N
9
4
Tha sae 1
7.3
3.9
Tha sae 2
8.3
3
Swi 1
7.9
0
Swi 2
6.8
2.6
Swi 3
8
0
Swi 4
7.3
0.9
Swi 5
9
1.7
Swi 6
7.5
1.2
Swi 7
7.5
0
*The fungus grew after 4 days of incubation.
ผลการเจริ ญของเชื้ อรา Trichoderma spp. ในชุ ดที่ ไม่ได้รับสาร และชุ ดที่ ได้รับสาร iprodione 750 ppm
เป็ นเวลา 3 วัน พบว่า Trichoderma spp. บางไอโซเลทชะลอการเจริ ญเติ บโต และสําหรับไอโซเลท Swi 1, Swi 3
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และ Swi 7 ที่ไม่เจริ ญเติบโต (Table 1) ทั้งนี้เชื้อรา Trichoderma spp. ชุดอ้างอิงที่ในช่วงการทดสอบไม่พบการเจริ ญ
แต่ เ ชื้ อ ราเริ่ ม เจริ ญ ให้เ ห็ น ในวัน ที่ 4 การพบการดื้ อ ต่ อ สาร iprodione นี้ กนกกร (2561) ได้ร ายงานถึ ง เชื้ อ รา
Trichoderma spp. สามารถเจริ ญบนอาหารผสมสารเคมี iprodione ได้ต้ งั แต่ ระดับความเข้มข้น 150 จนถึ ง 1,200
ppm ในการทดลองนี้ทางผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกเชื้อรา Trichoderma spp. ไอโซเลท Reference, Tha sae N, Tha sae 2, Swi
5 และ Swi 6 เป็ นตัวแทน โดยพิจารณาจากพื้นที่และความสามารถในการเจริ ญได้ดีบนอาหารเลี้ยงเชื้อผสมสารเคมี
เชื้ อ รา Trichoderma spp. ในกลุ่ ม นี้ จะได้นํา ไปทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม เชื้ อ รา Pythium sp. และ
Phytophthora sp. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรี ยน ในขั้นตอนต่อไป
ประสิ ทธิ ภาพของ Trichoderma spp. ในการควบคุมเชื อ้ รา Pythium sp. และ Phytophthora sp. สาเหตุโรครากเน่ า
โคนเน่ าของทุเรี ยน
นําเชื้ อรา Trichoderma spp. ที่ คดั เลื อกจํานวน 5 ไอโซเลทมาทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งเชื้ อรา
สาเหตุโรคพืช เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงศักยภาพในการควบคุมโรคภายหลังการได้รับสาร iprodione ผลดังแสดง
ใน Table 2
Table 2 Inhibition percentage of Pythium sp. and Phytophthora sp. by native and iprodione treated isolates
Trichoderma spp. after dual culture for 3 days
Pathogen
Pythium sp.
Phytophthora sp.
Trichoderma spp.
Native
Iprodione treated
Native
Iprodione treated
Reference
44.440b
21.480c
23.336c
23.330b
Tha sae N
41.597b
38.520b
27.776bc
32.220b
Tha sae 2
42.293b
36.973b
31.110bc
31.553b
Swi 5
36.630b
38.520b
43.336a
60.003a
Swi 6
60.513a
58.520a
32.220b
30.000b
cv.
16.13
5.77
14.66
15.74
* Means followed by a same letter are not significantly difference at the 95% level by DMRT
การเปรี ยบเทียบการยับยั้งเจริ ญของเส้นใยเชื้อรา Trichoderma spp. ในการควบคุมเชื้อรา Pythium sp. และ
Phytophthora sp. พบว่า เชื้อรา Trichoderma spp.ไอโซเลท Swi 5 ที่ได้รับสาร iprodione สามารถยับยั้งเชื้อรา
Pythium sp. และ Phytophthora sp. ดีข้ ึน และสําหรับเชื้อรา Trichoderma spp. ไอโซเลท Tha sae N และ Tha sae 2
สามารถควบคุมได้ดีเฉพาะเชื้อรา Phytophthora sp. เชื้อรา Trichoderma spp. ที่มีการยับยั้งการเจริ ญของเชื้อราโรค
พืชน้อย ได้แก่ ไอโซเลท Reference
การสร้ างเอนไซม์ chitinase และ cellulase ของ Trichoderma spp.
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การตรวจสอบการสร้างเอนไซม์ chitinase และ cellulase ของเชื้อรา Trichoderma spp. ได้แสดงใน Table 3
พบเชื้อรา Trichoderma spp. ที่ผา่ นการสัมผัสสารเคมี iprodione ไอโซเลท Reference, Tha sae 2 และ Swi 5 มีการ
สร้างเอนไซม์ chitinase และ cellulase ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เชื้อรา Trichoderma spp. ไอโซเลท Tha sae N และ Swi 6
มีการสร้างเอนไซม์ chitinase และ cellulase ที่ลดลง
Table 3 Chitinase production (as a result of N-acetyl-D-glucosamine residue) and cellulase production (as a result
of glucose residue) of culture filtrate of native Trichoderma spp. and iprodione treated Trichoderma spp. (Unit/ml)
Trichoderma
isolates

Chitinase production
Native
Trichoderma spp.

Cellulase production

Iprodione treated
Trichoderma spp.

Native
Trichoderma spp.

Iprodione treated
Trichoderma spp.

1.12c
5.54a
790.73c
Reference
2.26b
0.23e
1133.45b
Tha sae N
0.72e
3.32b
637.70e
Tha sae 2
0.90d
2.14c
724.06d
Swi 5
2.34a
1.79d
1158.61a
Swi 6
0.10
0.25
0.11
cv.
* Means followed by a same letter are not significantly difference at the 95% level by DMRT

1997.09a
572.55e
1374.06b
1038.91d
1129.21c
0.23

จากการศึกษาของ Chet et al. (1981) พบเชื้ อรา Phytophthora sp. มีผนังเซลล์ที่เป็ น cellulose และ glucan
ซึ่ งเชื้ อรา Trichoderma spp. สามารถสร้างเอนไซม์ cellulase และ beta-(1,3) glucanase เพื่อใช้ย่อยสลายผนังเซลล์
ของเชื้ อรา Phytophthora sp. เช่นเดียวกับการศึกษาของ Elad et al. (1983) ที่พบว่าเชื้ อรา T. harzianum สร้างเส้นใย
และเจาะเข้าไปในเส้นใยของเชื้ อราสาเหตุ Rhizoctonia solani และ Sclerotium rolfsii พร้อมปล่อยเอนไซม์ยอ่ ยผนัง
เส้นใย ชนิด beta-(1,3) glucanase และ chitinase ในขณะที่เกิดขบวนการ parasitism ได้ ทั้งนี้งานวิจยั ของ Papavizas
(1985) ก็ไ ด้มีผ ลการทดสอบในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ในประเทศไทยพบว่า มี ศึ ก ษาการใช้ Trichoderma harzianum
สายพันธุ์กลาย ที่ให้ประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมเชื้ อราสาเหตุโรคพืชได้สูงกว่า Trichoderma harzianum สายพันธุ์
ปกติ และสามารถผลิ ต เอนไซม์ cellulase ได้ม ากกว่ า โดยปริ ม าณของเอนไซม์ที่ ผ ลิ ต ได้มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
ความสามารถในการแข่งขันกับเชื้ อราที่ เจริ ญอยู่รอบรากพืช (Ahmad and Baker, 1987) นอกจากนี้ Mishra (2010)
พบว่าเชื้อรา Trichoderma spp. สามารถผลิตเอนไซม์ beta-1, 3-glucanase และ cellulase ที่ยบั ยั้ง P. aphanidermatum
ได้ และการทดลองของ สุ ดารัตน์ (2556) พบเชื้ อรา Trichoderma sp. มีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งเส้นใยของเชื้ อรา
Rigidoporus microporus., Phytophthora plamivora และ P. botryose ได้สูง อนันต์ (2557) พบว่าเชื้อรา Trichoderma
harzianum สามารถผลิ ตเอนไซม์ chitinase, protease และ cellulase เพื่ อยับยั้งเชื้ อรา P. palmivora และผลิ ตสารที่
ส่ งเสริ มการเจริ ญของพืชที่ช่วยในการละลายฟอสเฟต และมีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมโรคกล้าเน่าที่เกิดจากเชื้อ
B. oryzae., C. lunata และ Fusarium sp. ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ อย่ า งไรก็ ต ามการเกิ ด การดื้ อ ต่ อ สารของ
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Trichoderma spp. อาจมี ผ ลกระทบต่ อการสร้ างเอนไซม์แ ละการยับยั้งเชื้ อรา ซึ่ งจากการทดลองนี้ พบว่าเชื้ อรา
Trichoderma spp. ไอโซเลท Reference, Tha sae 2 และ Swi 5 ที่ ผ่ า นการได้รั บ สารเคมี iprodione ทํา ให้ เ ชื้ อ รา
สามารถสร้างเอนไซม์ chitinase และ cellulase ได้สูงขึ้นจากปกติ พร้อมกันนี้ประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุ
โรคพืชมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน Trichoderma spp. ไอโซเลท Swi 5 ดังนั้นการใช้สารเคมี iprodione มีส่วน
สับสนุ นการในการตอบสนองเชื้ อรา Trichoderma spp. ในทิ ศทางที่ ดีได้ ผลจากการทดลองทําให้ทราบว่าการใช้
สารเคมีอย่างต่อเนื่ องในแปลงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชื้ อราและลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิดผลลบ
ทั้งนี้ข้ ึนกับสภาพแวดล้อมและชนิดของเชื้อราในพื้นที่ เกษตรกรผูผ้ ลิตจึงควรพิจารณาการใช้สารเคมีแบบสลับกลุ่ม
สาร เพื่อช่วยลดโอกาสการดื้อต่อสารเคมีลง

สรุ ป

Trichoderma spp. ที่แยกได้จากสวนทุเรี ยนในชุมพร สามารถเจริ ญบนอาหารที่ผสมสารเคมี iprodione ตาม
อัตราที่ฉลากแนะนํา 9 ไอโซเลท จากทั้งหมด 11 ไอโซเลท คิดเป็ นเชื้ อราที่ด้ือยา 81% คัดเลือกเชื้ อราที่ด้ือต่อสาร 4
ไอโซเลท เพื่อเปรี ยบเทียบศักยภาพในการเจริ ญของเส้นใยเชื้ อราและการสร้างเอนไซม์ พบว่าเชื้ อรา Trichoderma
spp. ที่ได้รับสารเคมี iprodione ผลต่อการยับยั้งเชื้ อราสาเหตุโรคพืชและการสร้างเอนไซม์ที่แตกต่างกันโดยไอโซ
เลท Swi 5 มีแนวโน้มในการยับยั้งเชื้ อราสาเหตุโรคได้ดี พร้อมกับมีการสร้างเอนไซม์ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ไอโซเลท
Swi 6 ทําให้การควบคุมเชื้อและการสร้างเอนไซม์ลดลง ทั้งนี้ในสภาพธรรมชาติการเกิดสภาพการดื้อต่อสารเคมีอาจ
เกิดผลในทางลบจากผลที่มีต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชในแปลงที่สามารถทนทานต่อสารเคมี หรื อการที่เชื้ อราปฏิปักษ์
ลดประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคลง
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อิทธิพลของ BA ทีม่ ีผลต่ อการเพิม่ จํานวนยอดของ Cordyline fruticosa พันธุ์ ‘Chocolate Queen’
ในสภาพปลอดเชื้ อ
The effect of BA on Shoots Multiplication of Cordyline fruticosa ‘Chocolate Queen’ in vitro
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Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand.
* Corresponding author. E-mail address: agrsmw@ku.ac.th

บทคัดย่ อ

หมากผู ้ ห มากเมี ย (Cordyline fruticosa) นิ ยมใช้ เ ป็ นไม้ ป ระดั บ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ
การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ จึงมีความจําเป็ นในการผลิตเพื่อตอบสนองตลาดไม้ดอกไม้ประดับ งานวิจยั นี้ศึกษา
อิทธิ พลของสารควบคุมการเจริ ญเติบโตพืชกลุ่มไซโตไคนิ น BA ความเข้มข้น 5 ระดับที่มีผลต่อการเพิ่มจํานวนยอดของ
C. fruticosa ‘Chocolate Queen’ ใช้ยอดขนาด 1 เซนติ เมตรเพาะเลี้ ยงบนอาหารกึ่ งแข็งสู ตร MS ที่ มี BA ความเข้มข้น
0 (ชุดควบคุม), 0.5, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 2 เดือน พบว่าชิ้นพืชที่เพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่มี BA
ทุกความเข้มข้นมีการสร้างแคลลัสที่บริ เวณโคนของชิ้นพืชและพัฒนาเป็ นกลุ่มยอดใหม่ที่มีจาํ นวนยอดเฉลี่ยมากกว่าชิ้นพืช
ที่ เ พาะเลี้ ย งบนอาหารกึ่ ง แข็งสู ต ร MS ที่ ไ ม่ มี BA อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ กลุ่ ม ยอดที่ พ ฒ
ั นาจากชิ้ นพื ช ที่ เพาะเลี้ ยง
บนอาหารกึ่ งแข็งสู ตร MS ที่ มี BA ความเข้มข้นมากกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตรมีขนาดเล็กกว่ากรรมวิธีอื่นอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติและมีลกั ษณะอวบนํ้า ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากจํานวนยอด ความสูงยอดเฉลี่ย และจํานวนใบเฉลี่ย อาหารกึ่งแข็งสูตร
MS ที่มี BA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงเหมาะสมต่อการชักนําให้เกิดยอดได้ดีที่สุด
คําสําคัญ: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ , แคลลัส, หมากผูห้ มากเมีย, ไซโตไคนิน

Abstract

Cordyline fruticosa is one of the valuable commercial ornamental plants. Micropropagation became necessary
for C. fruticose propagation to support ornamental plant market demands. The objective of this experiment was to study
the effects of 5 concentration levels of 6-benzyladenine (BA) on shoot multiplication. The 1 cm size in vitro shoot explants
of Cordyline fruticosa ‘Chocolate Queen’ were cultured on MS semi-solid media supplemented with 5 concentration levels
of BA: 0 (control), 0.5, 1, 2 and 4 mg/L for 2 months. The results revealed that the explants culturing on MS media
supplemented with BA of all treatments produced callus and developed to new shoot clumps which had significantly higher
average shoot number than explants culturing on MS media without BA. The explants culturing on MS media supplemented
with higher than 2 mg/L BA represented significantly smaller size of shoots than using MS media supplemented with lower
than 2 mg/L BA. Furthermore, the new shoot clumps showed hyperhydricity symptoms.
Keywords: callus, Cordyline, cytokinin, micropropagation
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คํานํา
Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. หรื อหมากผูห้ มากเมีย เป็ นพืชที่ จดั อยู่ในวงศ์ Asparagaceae พบใน
อเมริ กาใต้ เอเชี ยใต้ ตะวันออกเฉี ยงใต้ หมู่เกาะแปซิ ฟิก และออสเตรเลี ย นิ ยมใช้ปลูกเป็ นไม้ประดับทัว่ ไปใน
เขตร้อน (ราชันย์, 2559) หมากผูห้ มากเมียพันธุท์ ี่ได้รับความนิยม ได้แก่ พันธุ์ ‘แดงสยาม’, พันธุ์ ‘Chocolate Queen’
และพันธุ์ ‘ทับทิมสยาม’ เป็ นต้น (พัชรี ยา, 2560) โดยงานวิจยั นี้ ได้ใช้พืชทดลอง พันธุ์‘Chocolate Queen’ มีลกั ษณะ
เส้นใบขนาน รู ปใบคล้ายหอก ปลายใบแหลม ผิวใบเรี ยบ ใบมีสีเขียวเข้มมีแถบสี ขาวครี ม เมื่อโตเต็มที่ใบจะมีสีม่วง
นํ้าตาลและแดงเข้ม (Suryapriya et al., 2015)
การขยายพันธุ์ หมากผูห้ มากเมี ยสามารถขยายพันธุ์แ บบอาศัย เพศ โดยใช้ระยะเวลาในการเพาะเมล็ด
ประมาณ 1 ปี จึงจะได้ตน้ กล้าที่แข็งแรงหลังจากย้ายลงกระถาง ใช้เวลาถึง 3 ปี จึงจะเจริ ญเติบโตเป็ นต้นที่สมบูรณ์
(พลังเกษตร, 2560) การขยายพันธุ์ดว้ ยวิธีการเพาะเมล็ดจึงไม่เป็ นที่นิยม การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ สามารถทํา
ได้อย่างรวดเร็ วและได้จาํ นวนต้นปริ มาณมาก เช่น การปั กชํา การตอนกิ่ง (รักบ้านเกิด, 2560) แต่มกั เกิดปั ญหาจาก
การติดโรคจากเชื้อรา แบคทีเรี ย และไวรัส ดังนั้นการขยายพันธุ์ดว้ ยเทคนิคการเพาะ เลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้ อ
จึงมีประสิ ทธิ ภาพและได้ปริ มาณต้นเป็ นจํานวนมากในระยะเวลาที่ส้ ัน นอกจากนี้ ยงั นิ ยมปลูกเพื่อตัดใบ มักใช้ใน
งานจัดดอกไม้ (เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2559) มูลค่าการส่ งออกหมากผูห้ มากเมียเป็ นไปยังต่างประเทศทั้งในรู ปต้นไม้
ประดับ และใบประดับ ในปี 2561 มี มู ล ค่ า 6,628,110 บาท และมี มู ล ค่ า ส่ ง ออก 4,798,650 บาท ในปี 2562
(สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2562)
สารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตกลุ่ ม ไซโตไคนิ น (Cytokinin) มี คุ ณ สมบัติ ใ นการกระตุ ้น การแบ่ ง เซลล์
การเจริ ญ ของเซลล์ กระตุ ้นการสร้ า งตาข้า ง (พัช รี ย า, 2557) การเพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่ อในสภาพปลอดเชื้ อ นิ ย มใช้
6-Benzyldenin (BA), 6-Benzylaminopurine (BAP), Kinetin ใ นกา ร ชั ก นํ า ใ ห้ เ กิ ด ย อ ด แ ล ะ ส ร้ า ง แ ค ล ลั ส
Saifullah et al. (2004) ทดลองใน C. terminalis โดยใช้อาหารเพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่ อสู ตร MS ร่ วมกับ Kinetin ความ
เข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ Naphthalene acetic acid (NAA) เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จาํ นวนยอดมาก
ที่สุดที่ 13 ยอด และมีความสู งยอดมากที่สุดเช่ นกัน นอกจากนี้ อาหารเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อสู ตร MS ที่มี BA เข้มข้น 1
มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA เข้มข้น 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจาํ นวนยอดรองลงมา (10 ยอด) ในปี 2015 Hassan and
Abdallah ได้ท ดลองใช้ สารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตกลุ่ ม ไซโตไคนิ น BA, Kinetin และ 6-(γ, γ dimethylally
amino) (2ip) ร่ วมกับการใช้ NAA ที่ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตรเพื่อชักนําให้เกิดยอดใน C. terminalis พบว่า
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อสู ตร MS ที่ มี BA เข้มข้น 1, 1.5 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจาํ นวนยอดไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (2.33, 2.40 และ 2.66 ตามลําดับ) และในอาหารที่ ใช้สารกลุ่มออกซิ น ได้แก่ Indole acetic acid (IAA), Indole
butyric acid (IBA) และ NAA เพื่อชักนําให้เกิดราก พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติแม้เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม
เนื่ องด้วยชิ้นส่ วนยอดของชิ้ นพืชทดลอง มีสารกลุ่มออกซิ นตามธรรมชาติ อยู่ที่ปลายยอด ดังนั้นแม้ไม่ใช้สารกลุ่ม
ออกซิ นก็สามารถกระตุ น้ การชักนําให้เกิ ดยอดได้ (นิ ตยา และสุ ภาพร, 2559) งานวิจยั นี้ จึงไม่ใช้สารควบคุ มการ
เจริ ญเติ บโตกลุ่มออกซิ นร่ วมด้วย ในพื ชวงศ์เดี ยวกันเช่ น Dracaena ได้เพาะเลี้ ยงในอาหารกึ่ งแข็งสู ตร MS ที่ มี
BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ที่ความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ามีจาํ นวนยอดมากที่ สุด
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อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (Kakuei and Salehi, 2015) โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพื่ อศึ กษาอิ ทธิ ผลของ BA
ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจํานวนยอดของ C. fruticosa ‘Chocolate Queen’ ในสภาพปลอดเชื้อ

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืชทดลองและการวางแผนการทดลอง
ชิ้ นส่ วนยอดของต้นหมากผูห้ มากเมียพันธุ์ ‘Chocolate Queen’ ในสภาพปลอดเชื้ อ ขนาด 1.5 เซนติ เมตร
เพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่ งแข็งสู ตร MS (Murashige and skoog, 1962) ที่ มีสารควบคุมกลุ่มไซโตไคนิ น ความเข้มข้น
แตกต่ า งกัน 5 ระดับ (0, 0.5, 1, 2 และ 4 มิ ลลิ กรั มต่ อลิ ต ร) ร่ วมกับ นํ้า ตาลทราย 20 กรั มต่ อลิ ต ร และ Kelkogel
2.5 กรั มต่ อลิ ตร ปรั บค่ าความเป็ นกรดด่ าง (pH) ของอาหารเท่ ากับ 5.7 และบรรจุ ในขวดแก้วใสขนาด 4 ออนซ์
ขวดละ 20 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซี ยส ที่ความดัน 15 ปอนด์ ระยะเวลา 20 นาที เพาะเลี้ยงใน
ห้องปลอดเชื้อ สภาพให้แสง 16 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซี ยส ความเข้มแสง 40 ไมโครโมลต่อตารางเมตร
ต่ อ วิ น าที เป็ นระยะเวลา 2 เดื อ น วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) โดยให้
สิ่ งทดลองละ10 ซํ้ า ซํ้ า ละ 5 ชิ้ น พื ช วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม R version 3.3.1 (R Core Team, 2014)
พร้ อ มเปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย แบบ Duncan’s New multiple Range Test (DMRT) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อมั่ น 95%
บันทึกจํานวนยอด ที่มีความสู งมากกว่าและน้อยกว่า 1 เซนติเมตร ความสู งยอดเฉลี่ย จํานวนใบและขนาดแคลลัส

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของ BA ต่ อ การชั ก นํา ยอดของ C. fruticosa‘Chocolate Queen’ โดยการเพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่ อ ใน
อาหารกึ่งแข็งสู ตร MS ที่มี BA ที่ความเข้มข้น 0, 0.5, 1, 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังจากเพาะเลี้ยงชิ้นส่ วนยอด
เป็ นเวลานาน 2 เดื อน พบว่าอาหารกึ่ งแข็งสู ตร MS ที่ มี BA ทุ กความเข้มข้นมี การสร้ างแคลลัสที่ บริ เ วณโคน
ของชิ้ นพื ช ในอาหารที่ มี BA ความเข้มข้น 2 และ 4 มิ ลลิ กรั มต่ อลิ ต ร (3.87 และ 3.87 เซนติ เ มตร ตามลํา ดับ )
มีขนาดของแคลลัสใหญ่กว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับอาหารที่มี BA ความเข้มข้นตํ่า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Table 1)
สอดคล้อ งกับ ผลการทดลองของกาพย์แ ก้ว และคณะ(2562) ในการชัก นํา แคลลัส จากต้น ลิ น เดอเนี ย พบว่ า
อาหารที่มี BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร มีขนาดแคลลัสแตกต่างจาก อาหารที่มี BA ความเข้มข้นอื่น อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิต ในอาหารกึ่งแข็งสู ตร MS ที่ไม่มี BA พบว่าไม่มีการสร้างแคลลัสที่บริ เวณโคนพืช (Fig. 1a)
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Fig. 1 Effect of different concentrations of BA on C. fruticosa ‘Chocolate Queen’ after culturing for 2 months.
(a) MS media; (b) MS media supplemented with 0.5 mg/L BA; (c) MS media supplemented with 1 mg/L BA; (d)
MS media supplemented with 2 mg/L BA and (e) MS media supplemented with 2 mg/L BA
เมื่อแคลลัสพัฒนาเป็ นกลุ่มยอดใหม่ ชิ้นพืชที่เพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสู ตร MS ที่มี BA จึงมีจาํ นวนยอด
เฉลี่ ย มากกว่ า ชิ้ น พื ช ที่ เ พาะเลี้ ย งบนอาหารกึ่ ง แข็ ง สู ต ร MS ที่ ไ ม่ มี BA อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ (Fig.1)
ความสู งเฉลี่ยของยอดที่ อาหารสู ตร MS และ อาหารสู ตร MS ร่ วมกับ BA เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (1.96 และ
1.44 เซนติ เ มตร ตามลํา ดับ ) มี ค วามสู ง เฉลี่ ย มากกว่ า อาหารสู ต รที่ มี ค วามเข้ม ข้น ของ BA มากขึ้ น เนื่ อ งจาก
อาหารกึ่ งแข็งที่ มี BA จะกระตุ น้ การแตกตาข้าง จึ งชักนําให้เกิ ดยอดเพิ่ มขึ้ นจํานวนมาก ส่ งผลให้ความสู งเฉลี่ ย
น้อ ยกว่า เมื่ อ เที ย บกับอาหารที่ มีจาํ นวนยอดที่ น้อยกว่า (Table 2) เช่ น เดี ย วกับ Hassan และ Abdallah (2015)
ทดลองอาหารสู ตร MS ร่ วมกับ BA ความเข้มข้น 1–2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชักนําให้เกิดยอดได้ดีที่สุดใน Cordyline terminalis
กลุ่ ม ยอดที่ พั ฒ นาจากชิ้ นพื ช ที่ เพาะเลี้ ยงบนอาหารกึ่ งแข็ ง สู ตร MS ที่ มี BAความเข้ ม ข้ น
0.5 มิ ลลิ กรั มต่ อ ลิ ต ร มี จาํ นวนยอดและความสู งยอดมากกว่า อาหารสู ต รอื่ น ในขณะที่ อาหารที่ มี BA สู ต รอื่ น
จะพบว่ า มี จ ํา นวนยอดที่ ม าก แต่ มี ค วามสู ง ยอดที่ น้อ ยกว่ า อย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ อาหารกึ่ ง แข็ ง ที่ มี BA
เข้มข้นมากกว่า 2 มิ ลลิ กรั มต่ อลิ ตร มี ขนาดเล็กกว่ากรรมวิธีอื่นอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติแ ละมี ลกั ษณะอวบนํ้า
(Fig. 1c, 1d และ 1e)
Table 1 The effect of different concentration of BA on callus size of C. fruticosa ‘Chocolate Queen’ after culturing
for 2 months
Treatments
Callus size (cm2)
MS
0.00 d
MS+0.5 mg/L BA
2.83±0.92 bc
MS+1 mg/L BA
2.44±0.56 c
MS+2 mg/L BA
3.87±0.79 a
MS+4 mg/L BA
3.43±0.59 ab
F-test (%)
*
C.V. (%)
39.70
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*mean values superscripted with different uppercase superscripts within each column indicate significant
differences (p < 0.05) between time points; different lowercase superscripts within each row indicate significant
differences (p < 0.05) between treatments
Table 2 The effect of different concentration of BA on the number and height of shoot in C. fruticosa ‘Chocolate
Queen’ after culturing for 2 months
Treatments
No. of shoot
Shoot height (cm)
MS
2.08±1.08 b
1.96±0.97 a
MS+0.5 mg/L BA
5.42±1.73 a
1.44±0.58 ab
MS+1 mg/L BA
4.67±2.64 a
0.88±0.67 b
MS+2 mg/L BA
4.83±1.70 a
0.95±0.71 b
MS+4 mg/L BA
5.83±2.59 a
0.25±0.45 c
F-test (%)
*
*
C.V. (%)
47.54
63.53
*mean values superscripted with different uppercase superscripts within each column indicate significant
differences (p < 0.05) between time points; different lowercase superscripts within each row indicate significant
differences (p < 0.05) between treatments
ขนาดของยอดที่พฒั นาขึ้นในอาหารกึ่งแข็งสู ตร MS ร่ วมกับ BA ทุกความเข้มข้น มีขนาดยอดที่มีความสู ง
น้อ ยกว่า 1 เซนติ เ มตร มากกว่า อาหารสู ต ร MS ที่ ไ ม่ มีส ารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ
การเพาะเลี้ ยงชิ้ นพื ชในอาหารกึ่ งแข็งสู ตร MS ที่ มี BA ความเข้มข้น 0 และ 0.5 มิ ลลิ กรั มต่ อลิ ตร มี จาํ นวนยอด
ที่มีขนาดสู งกว่า 1 เซนติเมตร มากกว่าการเพาะเลี้ยงบนอาหารที่มี BA ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร (Table 3)
Table 3 The effect of different concentration of BA on number of shoots that higher and less than 1 cm in
C. fruticosa ‘Chocolate Queen’ after culturing for 2 months
Treatments
No. of lower than 1 cm size shoot
No. of higher than 1 cm size shoot
MS
0.17±0.39 b
1.92±0.90 a
MS+0.5 mg/L BA
3.83±1.85 a
1.83±1.12 a
MS+1 mg/L BA
3.25±3.13 a
1.42±1.47 ab
MS+2 mg/L BA
3.42±2.31 a
1.42±1.38 ab
MS+4 mg/L BA
5.17±2.48 a
0.67±1.07 b
F-test (%)
*
*
C.V. (%)
74.88
77.18
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*mean values superscripted with different uppercase superscripts within each column indicate significant
differences (p < 0.05) between time points; different lowercase superscripts within each row indicate significant
differences (p < 0.05) between treatments
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของจํา นวนและขนาดใบจากอาหารกึ่ งแข็งสู ต ร MS ที่ ค วามเข้มข้นของ BA
ที่ แ ตกต่ า งกัน เป็ นเวลา 2 เดื อ น พบว่ า ความเข้ม ข้น ของ BA ต่ อ จํา นวนใบ ความกว้า งใบ และความยาวใบ
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ โดยอาหารกึ่งแข็งสู ตร MS ที่มี BA เข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยจํานวนใบ
ความกว้างใบ และความยาวใบ (0.67, 0.07 และ 0.27 เซนติเมตร ตามลําดับ) น้อยกว่าอาหารสู ตรอื่นอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับอาหารที่มี BA ความเข้มข้นตํ่ากว่า (Table 4) เมื่อมีจาํ นวนใบ และขนาดใบที่นอ้ ยกว่า
จึงส่ งผลให้มีการเจริ ญเติบโตช้ากว่าในอาหารสู ตรอื่นๆ
Table 4 The effect of different concentration of BA on number and size of leaves of C. fruticosa ‘Chocolate
Queen’ after culturing for 2 months
Treatments
No. of leaves
Leaf width (cm)
Leaf length (cm)
MS
5.46±1.24 a
0.35±0.29 a
1.13±1.18 a
MS+0.5 mg/L BA
5.28±2.77 a
0.36±0.32 a
1.56±0.80 a
MS+1 mg/L BA
3.32±2.18 b
0.24±0.18 ab
1.22±0.76 a
MS+2 mg/L BA
3.54±2.91 ab
0.26±0.21 ab
1.49±1.22 a
MS+4 mg/L BA
0.67±1.56 c
0.07±0.12 b
0.27±0.50 b
F-test (%)
*
*
*
C.V. (%)
62.13
91.30
87.63
*mean values superscripted with different uppercase superscripts within each column indicate significant
differences (p < 0.05) between time points; different lowercase superscripts within each row indicate significant
differences (p < 0.05) between treatments

สรุ ป

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารกึ่งแข็งสู ตร MS ที่มี BA ส่ งผลในการชักนําให้เกิดยอดและแคลลัส เมื่อ
พิจารณาเปรี ยบเทียบจาก ความสู งยอดเฉลี่ย จํานวนยอด ขนาดยอด จํานวนใบ และขนาดใบ พบว่าการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อบนอาหารกึ่งแข็งสู ตร MS ที่มี BA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมต่อการชักนําให้เกิดยอดได้ดี
ที่สุดใน C. fruticosa ‘Chocolate Queen’
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Abstract
The objectives were to determine the effect of green manure (GM) and chemical
fertilizer on nutrient accumulation in cassava roots and to evaluate the nutrient recovery
efficiency (RE) and agronomic efficiency (AE). The strip plots arranged in RCBD with 3
replications was used. Designating the GM using Jack bean and without, as horizon plots.
While 6 treatments were arranged vertically: 1) control; RF0 2) rainfed with fertilizer
application once at 1 month after planting (MAP); RF1 3) subsurface drip irrigation (SDI)
without fertilizer; SDIF0 4) SDI with fertigation once at 1 MAP; SDIF1 5) SDI and fertigation
twice at 1 and 3 MAP; SDIF2 and 6) SDI with 3 times of fertigation at 1, 3 and 5 MAP; SDIF3.
The results showed that SDIF3 and SDIF2, represented more application times as 2 and 3 times
after planting, demonstrated significantly higher on DW when compared to others.
Consequently, SDIF3 affected on greater root nutrient loss (NL), RE and AE when compared
to those of SDIF0, SDIF1, RF1 and control. While the GM had no effect on NL, RE and AE.
The methods of fertilizer application and water supply can be the factors influencing cassava
productivity, and for reducing the production cost.
Keywords: Cassava, Green manure, Nutrient accumulate, Nutrient loss, Subsurface drip
irrigation
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Introduction
Appropriate, effective agro-ecological improvement is needed after the long-term
cultivation of a monocrop, particularly if the crop has been subjected to long-term or excessive
use of chemical fertilizer. Indeed, previous studies that analyzed harvested cassava roots
showed significant levels of nutrient loss: approximately6.25 kg/ha (N), 18.75 kg/ha (P), and
131.25 kg/ha (K) (Nakasathien et al., 2017). Consequently, long-term monocropping of
cassava results in severe harm to the fertility of the soil, if inadequate fertilizer is input as part
of the crop management. Unfortunately, many cassava farmers in Asia have adopted these
practices (monocropping and applying chemical fertilizers inappropriately), so there is a
critical need for better nutrient and soil fertility management in order to maintain or improve
crop yield
This study focused on several variables regarding the application of green manure and
chemical fertilizers using subsurface drip irrigation and methods of water supply to determine
the impact on plant nutrient accumulation and cassava root yield, in order to determine the
effective crop management practices.
Materials and Methods
Preparation of cassava stem cuttings
The stems of cassava variety Huay Bong 80 (HB80) were cut and only the middle part
of the stem with close to uniform diameter were selected for further planting. The stem cuttings
were soaked in a concentrated solution of 5 mmol Zn mixed with imidacloprid (4 grams/ 20
liters of water), to prevent the Zn deficiency and to control white fly Bemisiatabaci (Gennadius)
pest.
Cassava planting
This research was conducted at Khao Hin Son Research Station, Faculty of Agriculture,
Kasetsart University, Khao Hin Son Sub-District, Phanom Sarakham District, Chacheongsoa
Province, starting in June 2017. Before planting cassava, the Jack bean (Canavalia ensiformis
L.) seeds were broadcasted, and the whole plants were incorporated into the soil at early
flowering stage. The cassava stem cutting were vertically planted at a depth of 20 cm; plantings
were arranged as single rows, 1.2 meters between rows and 0.8 meters between plants. Paraquat
(3.125 liters mixed with 500 liters of water/ha) was used as a herbicide, applied at 1, 3, and 5
months after planting (MAP).
Water and fertilizer management
A subsurface drip irrigation system, which had been proved to be the most efficient
method of applying water (Chuayprut, 2017) was used in this experiment to compare various
treatments of fertigation, applied at different intervals of plant growth. Various watering and
fertilization treatments were then arranged and studied.
There were two watering systems: 1) Rainfed (RF) and 2) Subsurface drip irrigation
(SDI) were used on all other plots. This made a total of 5 treatments comparing with a control
as follows: 1) control (RF0) 2) Rainfed with fertilizer application once at 1 MAP; RF1 3)
Subsurface drip irrigation without fertilizer; SDIF0 4) Subsurface drip irrigation with
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fertigation once at 1 MAP; SDIF1 5) Subsurface drip irrigation with 2 times of fertigation at 1
and 3 MAP; SDIF2 and 6) Subsurface drip irrigation with 3 times of fertigation at 1, 3 and 5
MAP; SDIF3. Water was discharged via a network of PE pipes connected with a 3-mm PE
micro tubes which were buried 20cm below the soil surface. At the root zone of the cassava,
the automatic watering system maintained a soil matric at -30 to -60 kPa using the water mark
sensors. (Chuayprut, 2017)
Fertilizing treatments
For the RF1, fertilizer 15-7-18 was applied once at 1 MAP as short strips of fertilizer
and buried at the rate 937.5 kg/ha. As well, 15-7-18 fertilizer was used in the fertigation plots,
and at the same total amount (937.5 kg/ha) was applied to all plots, however, the amount was
divided depending on the number of fertigation applications given, according to treatments.
The 15-7-18 fertilizer was dissolved in the 220 litters of water, and pressured pipes transfer the
fertilizer/water solution (fertigation) to the plots. There were three variations in the rate of each
subsurface drip fertigation treatment, which varied based on plant growth, month after planting
(MAP): 1) 937.5 kg/ ha applied at 1 MAP (SDIF1), 2) 468.75 kg/ha applied twice at 1 MAP
and 3 MAP (SDIF2), and 3) 312.5 kg/ha applied three times at 1, 3, and 5 MAP (SDIF3).
Nutrients accumulation analysis
Analysis of the nutrient content nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K)) was
conducted using cassava root harvested at 12 MAP. Testing involved subsampling of 200 g of
root fresh with three replications, and dried to 65°C.
1) N content was analyzed by digesting the samples with H2SO4-Na2SO4-Se (Digestion
mixture) and using nitrogen distillation, following the Kjeldahl method (Jackson, 1958).
2) P content was analyzed by first digesting the plant samples using a wet digestion
method, then adding Barton's reagent to measure P content using a UV-spectrophotometer at
420 nm wavelength (Olsen and Sommers, 1982).
3) K content was measured by first digesting the plant samples using a wet digestion
method, and measuring K using a Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MPAES) (Johnson and Ulrich, 1959).
Nutrient efficiency
1) Recovery efficiency (RE) is modified from Dobermann (2007) and can be
calculated by the following Equation 1:
RE (%) =

(U – U0 )
F

(1)

× 100

2) Agronomic efficiency (AE) was modified from Dobermann (2007)and can be
calculated by using Equation 2:
AE =

(Y − Y0 )

(2)

F
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Where: U is the nutrients content in cassava root (tons/ha) of treatments with fertilizer
U0 is the nutrient content in cassava root (tons/ha) of no fertilizer treatment
F is the amount of nutrients applied. (kg/ha)
Y is cassava root yield (kg/kg) of treatments with fertilizer
Y0 is cassava root yield (kg/kg) of no fertilizertreatment
Statistical analyses
The experiment was conducted usingthe Strip plotin RCBD with tree replications. The
mean comparisons were analysed using Tukey's Honest Significant Difference (HSD) range
test at confident intervals at 95% (p ≤ 0.05).
Results and Discussion
The removal of Nitrogen, Phosphorus and Potassium content with cassava roots at 12 MAP
From Table 1, the cassava root yield of both fresh and dry weight responded to all
treatments in the same trend. SDIF3 and SDIF2 showed the significantly highest yield when
compared to others. When averaged root dry weight over the treatments with partition for the
fertilizer application of SDIF2 and SDIF3 (27.82 T/ha), it was found to be greater by 63.56%
when compared to the average of SDIF0 and SDIF1 (11.06 T/ha), and of 64.45% greater when
compared to a control. The green manure (GM1) showed no difference in yield when compared
to that of control. The total N, P and K loss in cassava roots were significantly different among
the treatments, while it showed no difference when treated with green manure.
The amount of N, P, and K nutrientslostin cassava roots can be calculated by
multiplying the percent of N, P, and K in the root with the root dry weight at 12 MAP. The
average loss of N, P and K with cassava roots at 12 MAP were 26.00, 6.88 and 65.60 kg/ha
(Table 1). SDIF3 showed significantly higher of N loss by 116.92% when compared to the
average of SDIF0, SDIF1 and RF1 (20.45 kg/ha), and by 81.80% greater when compared to a
control. For P loss in the roots, there was no significant difference for SDIF2, SDIF3 and RF0,
which were significantly higher than those of SDIF1 and SDIF0. It was found that P was
significantly least removed in the roots in RF1 treatment. When considered the K root loss,
SDIF2, SDIF3, RF0 and RF1 were not statistical difference. The highest K loss resulted by SDIF3
was significantly higher than those of SDIF0 and SDIF1 by 109.51% and 91.81%, respectively.
Howeler (2014), reported that when cassava with higher yield was found it would
concomitantly resulted ongreater loss of nutrients from the soil, especially when cassava was
grown under suitable environments or received an appropriate supply of external fertilizers.
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Table 1 Effects of water-fertilizer management and green manure on nutrient lost content of
cassava root at 12 MAP
Factor
Nutrient (kg/ha)
Fresh
Dry
weight
weight
(tons/ha)
(tons/ha)
Total N
Total P
Total K
Water-fertilizer management (WF)
SDIF0
SDIF1

17.63 b
19.56 b

5.5 bc
5.63 bc

42.69 b
46.63 b

26.88c
26.69c

10.95 c
11.17 c

SDIF2

29.44 ab

8.88 ab

76.44 ab

39.73ab

16.71 ab

SDIF3

44.36 a

9.96 a

89.44 a

47.03 a

19.46 a

RF0

20.44 b

6.94 abc

64.06 ab

26.74 c

11.00 c

RF1

24.44 b

4.50 c

73.63 ab

36.11bc

14.83bc

**
32.36

**
27.24

*
29.16

***
16.84

***
17.71

GM0
GM1

25.06
26.88

5.88
7.81

52.31
67.19

33.17
34.56

13.71
14.33

F-test
C.V. (%)

ns
92.90

ns
90.30

ns
42.39

ns
13.80

ns
23.21

F-test
C.V. (%)

ns
33.89

ns
56.22

ns
30.68

ns
16.50

ns
22.23

Mean

26.00

6.88

65.5

33.86

14.02

F-test
C.V. (%)
Green manure (GM)

F-test (WF x GM)

mean value with different letters within each column denotes significanceof 95% confidence
level from the mean testing using the Tukey's Honest Significant Difference (HSD)
*** = statistical difference 99.9% confidence level; ** = statistical difference 99%
confidence level; * = statistical difference 95% confidence level; ns = not statistically
different
Nutrient efficiency of cassava at 12 months after planting
As illustrated in Table 2, the recovery efficiency (RE) of N and P were highly
significant difference as the result of treatments. However, the treatments showed no effect on
the RE of K. The highest nitrogen RE was found when SDIF3 was utilized, followed by the
SDIF2 and RF1 which both of them were not different statistically. While the SDIF0 and SDIF1
resulted on the negative RE, this can be interpreted that the sub surface drip irrigation, when
the fertilizer was applied only 1 time, would affect lesser uptake of nutrients, as a result of
continuous supply of water, plus the rainfall especially after 5 MAP (Fig. 1). This could cause
the nutrient leaching in the range where the soil matric potential set forth. Similar RE was
found for the phosphorus, where the SDIF2 and SDIF3 demonstrated the highest efficiency, and

44

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

both of them were significant difference when compared to those of SDIF0, SDIF1 and RF1.
When averaged across SDIF0, SDIF1 and RF1, which represented no fertilizer or application
the fertilizer only once, it was found that the RE was lower than the average of SDIF2 and
SDIF3 by 2.03 folds. This means the number of fertilizer application definitely affect on the
RE of nutrient for cassava production. The finding was consistent with Senkoro et al., (2020)
that partition in the fertilizer application resulted on the higher efficiency use of nitrogen.
The agronomic efficiency (AE) obtained from this experiment is shown in Table 2, the
different treatments significantly affected on the AE of N, P and K. SDIF3 and SDIF2,
representing the partition of number of fertilizer application, resulted on the highest AE. This
is confirmed by significantly lower AE as a result of treatments SDIF0, SDIF1 and RF1. Thus,
the cultivation without the fertilizer or the application of fertilizer only once at 1 MAP,
regardless of the watering methods, could affect on the crop efficiency to produce lower yield
when compared to the methods of partitioned application of fertilizer.
The loss of fertilizer due to leaching was reflected in the lower RE values, which varied
according to the number of fertilizer applications. These findings were consistent with earlier
research reported by Osotsapapar et al. (2008), which noted that the RE depended on several
factors, including plant species, soil properties, and soil management. However, some of the
nutrients are lost from the soil by leaching and some could be fixed, becoming unavailable to
the plants. Therefore, increasing the efficiency of the use of chemical fertilizers by selecting
suitable fertilizers for crop species and their appropriate time of plant stages, including the
applied position where plants can utilize the nutrients more effectively (Osotsapar et al., 2008).
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Fig. 1 (a) Rainfall during the study period from June 2017–June 2018 (b) soil matric potential
At 30 cm depth (kPa)
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Table 2 The efficiency of nutrient uptake from fertilizer (RE) and agronomic efficiency (AE)
of cassava at 12 MAP
Nitrogen
Phosphorus
Potassium
Factor
RE (%)
AE1
RE (%)
AE1
RE (%)
AE1
Water-fertilizer management (WF)
SDIF0
-2.01 b
3.06 c

-5.03 bc

15.00 c

-15.16

3.06c

SDIF1

-0.63 b

7.74 c

-4.70 bc

18.93 c

-12.39

7.74c

SDIF2

6.42 b

42.09 ab

6.79 ab

206.57 ab

8.83

42.09ab

SDIF3

21.85 a

66.24 a

17.60 a

325.04 a

33.26

66.24 a

U0

Y0
28.78 bc
**

U0
-8.52 c
*

Y0

U0
6.83
ns

Y0

RF0

2

RF1
F-test

2.84 b
*

141.24 bc
**

28.78bc
**

mean value with different letters within each column denote significance of 95% confidence
level from the mean testing calculating Least Significant Difference (LSD)
1
kilograms root dry weight/ kilograms nutrient
2
no fertilizer treatment
The higher yield obtained from this experiment was resulted from difference in methods
of water application and number of times of fertilizer application, as shown in treatments of
subsurface drip irrigation with 2 times of fertigation and subsurface drip irrigation with 2 times
of fertigation. This reflected on the significantly higher recovery efficiency and agronomy
efficiency when compared to those of application of fertilizer only once or a control. As a
consequence, the cassava root yield was significantly greater as a result of higher N, P and K
being up-taken and utilized for growth and development, and accumulated in the roots. Thus,
the nutrient loss, RE and AE, together with the methods of fertilizer application and water
supply can be the factors influencing the improvement of cassava productivity, and as well, for
reducing the production cost for cassava farmers.
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การประเมินผลผลิตข้ าวโพดลูกผสมเดี่ยวในดินนาฤดูแล้ งเขตชลประทาน
Evaluation of single cross corn hybrid yield on irrigated rice fields in Dry-season
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลผลิตข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทานโดยใช้ขา้ วโพด
สายพันธุ์ผสมตัวเองกลุ่มสุ วรรณ (Kei1303 × Ki48 และ Kei1420 × Ki48) จํานวน 15 สายพันธุ์ และกลุ่มที่ ไม่ใช่ สุวรรณ
(Kei1421 ×Ki60 และ Kei1528×Ki60) จํานวน 25 สายพันธุ์ ผสม topcross กับสายพันธุ์ต่างกลุ่มเฮเทอโรติก คือ Ki60 และ
Ki48 ตามลําดับ ได้ลูกผสมชัว่ ที่ 1 (F1) 40 คู่ผสม นําลูกผสมปลูกทดสอบผลผลิตในแปลงนา 4 สภาพแวดล้อม วางแผนการ
ทดลองแบบ 7×7 ซิมเพิลแลททิช และมีพนั ธุ์ลูกผสมเดี่ยวปลูกร่ วมทดสอบจํานวน 9 พันธุ์ ผลการทดลองพบว่า ผลผลิตเมล็ด
เฉลี่ยข้าวโพดลูกผสม topcross อยูร่ ะหว่าง 840–1,228 กก./ไร่ ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยพันธุ์ร่วมทดสอบอยู่ระหว่าง 866-1,198
กก./ไร่ และมีลูกผสม topcross จํานวน 6 คู่ผสม ที่ให้ผลผลิตดีท้ งั 4 สภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1,146–1,228 กก./
ไร่ ซึ่งมีผลผลิตในระดับเดียวกับพันธุ์ร่วมทดสอบนครสวรรค์ 5 ที่มีผลผลิตเฉลี่ย 1,198 กก./ไร่ คู่ผสมที่ให้ผลผลิตสูงสุด คือ
(Kei 1528 × Ki 60)-F2-S5-61-1-1-2-2 × Ki48 มีผลผลิต 1,228 กก./ไร่
คําสําคัญ: ข้าวโพดไร่ , เขตชลประทาน, ดินนา, ฤดูแล้ง

Abstract

This research aimed to evaluate the yield of single corn hybrids on the irrigated rice fields in the dry season.
Fifteen S5 lines from the Suwan group (Kei1303 × Ki48 and Kei1420 × Ki48) and twenty-five S5 lines from the non-Suwan
group (Kei1421 × Ki 60 and Kei1528 × Ki 60) were top-crossed with a difference heterotic group Ki60 and Ki48, to
produce 40 F1 hybrids. The yield trials of topcross hybrids were conducted in a 7×7 simple lattice design in four
environments and nine single cross hybrids as check varieties. The results showed that the average grain yield of topcross
hybrids ranged from 840 to 1,228 kg/rai, while the check varieties ranged from 866 to 1,198 kg/rai. Six topcross hybrids
gave the best grain yield from four environments ranging from 1,146 to 1,228 kg./rai, which gave the same result as the
best check variety, Nakhon Sawan 5 yielding about 1,198 kg./rai. The highest grain yield of the topcross hybrid was the
cross (Kei 1528 × Ki 60)-F2-S5-61-1-1-2-2 × Ki48, producing 1,228 kg./rai.
Keywords: corn, irrigated, rice fields, dry season
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คํานํา

ปัจจุบนั ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งทําให้มีปริ มาณนํ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้โดยเฉพาะการ
ทํานาข้าว ทําให้เกษตรกรประสบปั ญหารายได้ลดลง รัฐบาลจึงมีโครงการส่ งเสริ มการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนา
ปรัง เพื่อให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ าํ น้อย เช่ น พืชตระกูลถัว่ ผัก ข้าวโพดอาหารสัตว์ เป็ นต้น (กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร, 2560) ทั้งนี้้ ข้าวโพดอาหารสัตว์เป็ นพืชเศรษฐกิ จสําคัญของประเทศไทย ผลผลิตที่ ได้ส่วนใหญ่ใช้ใน
อุ ต สาหกรรมอาหารสั ต ว์ และมี ค วามต้อ งการใช้เ พิ่ ม ขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ตามการขยายตัว ของ
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ในขณะที่ผลผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ จึงต้องนําเข้าจาก
ต่างประเทศ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถือเป็ นทางเลือกที่ดีสาํ หรับเกษตรกร เนื่องจากมีตลาดรองรับผลผลิตและเป็ นพืชไร่ ที่
มีศกั ยภาพที่จะใช้ปลูกในฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าว ให้ผลผลิตต่อพื้นที่ สูง ต้องการนํ้าตลอดฤดูปลูกประมาณ 400–
500 มม./ไร่ น้อยกว่าการทํานาประมาณ 2–3 เท่า นอกจากนี้ ยงั ช่ วยลดการแพร่ ระบาดของแมลงจากการปลูกข้าว
(กรมวิชาการเกษตร, 2562) แต่ส่วนใหญ่ดินนามี โครงสร้างเป็ นดิ นเหนี ยวจัด มีอตั ราการระบายนํ้าตํ่า ในขณะที่
ข้าวโพดเจริ ญเติ บโตได้ดีในดิ นที่ มีความอุดมสมบูรณ์ ระบายนํ้าได้ดีดงั นั้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึ งมี ค วาม
สนใจที่จะปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เหมาะสมสําหรับปลูกในดินนาเพิ่มมากขึ้น จากรายงานการวิจยั
เพื่อเพิ่มผลผลิต พบว่า พันธุ์ขา้ วโพดในปัจจุบนั ที่ให้ผลผลิตสู งกว่าพันธุ์ขา้ วโพดในอดีต เป็ นผลมาจากการปรับปรุ ง
ทางด้านพันธุ กรรม และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมไปพร้อมกัน (Russell, 1991; Duvick, 2005) พันธุ์ลูกผสมจะ
ให้ผ ลผลิ ต มากกว่ า พ่ อ แม่ ถึ ง 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และมี ค วามดี เ ด่ น มากกว่ า พัน ธุ์ พ่ อ และแม่ ลู ก ผสมที่ ม าจากเชื้ อ
พันธุ กรรมต่างกลุ่มกัน จะให้ผลผลิตสู งกว่าลูกผสมที่ มาจากเชื้ อพันธุ กรรมใกล้เคียงกัน (Suwanatape et al., 2020)
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาข้าวโพดเพื่อปลูกในพื้นที่ดินนาฤดูแล้งจําเป็ นต้องมีลกั ษณะทนทานต่อสภาพแวดล้อมแห้ง
แล้ง เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดจะลดลงเมื่อกระทบแล้งในทุกระยะของการเจริ ญเติบโต และอุณหภูมิที่สูงในฤดูแล้ง
ของประเทศไทยซึ่ งมีผลทําให้ผลผลิตข้าวโพดลดลง (สมชาย และพิเชษฐ์, 2551) นอกจากนี้ การปลูกข้าวโพดไร่
หลังนาสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และเมื่อเปรี ยบเทียบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กบั การทํานาปรัง พบว่า
การปลูกข้าวนาปี แล้วตามด้วยการปลูกข้าวโพดไร่ (ข้าว-ข้าวโพด) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยสุ ทธิ ท้ งั ระบบมากกว่าการ
ปลู กข้า วนาปี ตามด้วยการปลู กข้า วนาปรั ง (ข้า ว-ข้า ว) จํา นวน 2,395 บาท/ไร่ (สุ จิต ร และคณะ, 2557) ดังนั้น
การศึ กษาในครั้ งนี้ จึง มี เ ป้ า หมายของการวิ จัย คื อ ประเมิ นผลผลิ ต ข้า วโพดลู กผสมเดี่ ย วในดิ น นาฤดู แ ล้ง เขต
ชลประทาน

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์

1. ข้าวโพดสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 5 (S5) กลุ่มพันธุ์สุวรรณ (Suwan Group, SWG) ได้แก่ (Kei1303 × Ki
48)-S5 และ (Kei1420 × Ki 48)-S5 และกลุ่ ม ไม่ ใ ช่ พ ัน ธุ์ สุ ว รรณ (Non-Suwan Group, NSWG) ได้แ ก่ (Kei1421 ×
Ki60)-S5 และ (Kei1528 × Ki60)-S5
2. ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ได้แก่ Ki 48 (SWG) และ Ki 60 (NSWG) ใช้เป็ นสายพันธุ์ทดสอบ (tester)
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3. ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมการค้าร่ วมทดสอบ ได้แก่ สุ วรรณ 5720, สุ วรรณ 5821, สุ วรรณ 5819, นครสวรรค์
3, นครสวรรค์ 4, นครสวรรค์ 5, ซี พี 639, แปซิ ฟิก 139 และ S 7328
วิธีการ
1. ปลูกเพื่อผสมพันธุ์ ปลูกสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 5 (S5) ที่สกัดมาจากสายพันธุ์กลุ่มสุ วรรณและสายพันธุ์
กลุ่มไม่ใช่สุวรรณ เพื่อผสมข้ามกับสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ที่ต่างกลุ่มสายพันธุ์กนั สายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 5 (S5)
ได้แก่ กลุ่มพันธุ์สุวรรณ (SWG) (Kei1303 × Ki 48)-S5 จํานวน 8 สายพันธุ์ และ (Kei1420 × Ki 48)-S5 จํานวน 7 สาย
พันธุ์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พนั ธุ์สุวรรณ (NSWG) (Kei1421 × Ki 60)-S5 จํานวน 14 สายพันธุ์ และ (Kei1528 × Ki 60)-S5
จํานวน 11 สายพันธุ์ รวมทั้งสิ้ นจํานวน 40 สายพันธุ์ โดยกลุ่มพันธุ์สุวรรณมี 15 สายพันธุ์ ผสม topcross ด้วย Ki 60
ได้ 15 คู่ผสม ในทางกลับกัน กลุ่มที่ไม่ใช่พนั ธุ์สุวรรณมี 25 สายพันธุ์ ผสม topcross ด้วย Ki 48 ได้ 25 คู่ผสม รวม
ทั้งสิ้ น 40 คู่ ผสม การผสมพันธุ์ใช้วิธี hand pollination ในแปลงปลูกผสมพันธุ์ (crossing block) ที่ แปลงปลูกพื ช
ทดลอง ภาควิชาพืชไร่ นา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลูกผสมเดี่ยวทั้งหมดจํานวน 40
คู่ผสม
2. ปลูกทดสอบผลผลิต ปลูกลูกผสมเดี่ยวในดิ นนาฤดูแล้งเขตชลประทานในจังหวัดชัยนาท และจังหวัด
สระบุรี เริ่ มในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม โดยใช้พนั ธุ์ลกู ผสม topcross จํานวน 40 คู่ผสม ปลูกร่ วมกับพันธุ์ลูกผสม
การค้าจํานวน 9 พันธุ์ ได้แก่ สุ วรรณ 5720, สุ วรรณ 5821, สุ วรรณ 5819, นครสวรรค์ 3, นครสวรรค์ 4, นครสวรรค์
5, ซี พี 639, แปซิ ฟิก 139 และ S 7328 วางแผนการทดลองแบบ 7×7 ซิ มเพิลแลททิซ (7 × 7 simple lattice) จํานวน 2
ซํ้า ปลูกแถวยาว 5 เมตร จํานวน 2 แถว ใช้ระยะปลูก 75×20 ซม. จํานวน 1 ต้น/หลุม ให้น้ าํ เป็ นระยะด้วยวิธีการให้
นํ้าแบบสายนํ้าพุ่ง ปลูกใน 4 สภาพแวดล้อม โดยปลูก 2 สภาพแวดล้อมที่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี กําหนดการปลูกใน
สภาพแวดล้อมที่ 1 วันที่ 10 ธันวาคม 2562 และสภาพแวดล้อมที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2562 มีระยะเวลาในการปลูก
ห่ างกัน 12 วัน และอีก 2 สภาพแวดล้อมที่ศูนย์วิจยั พืชไร่ ชยั นาท อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ปลูกในสภาพแวดล้อมที่ 1
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 และปลูกในสภาพแวดล้อมที่ 2 วันที่ 6 มกราคม 2563 มีระยะเวลาในการปลูกห่างกัน 10 วัน
ก่อนปลูก เตรี ยมดิน และใส่ ปุ๋ยเคมีรองพื้นสู ตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ และการใส่ ปุ๋ยแต่งหน้า (topdress) ด้วย
ปุ๋ ยยูเรี ย (46-0-0)โดยแบ่ งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อข้าวโพดอายุ 21 วันหลังปลูก อัตรา 25 กก./ไร่ และครั้งที่ 2 เมื่อ
ข้าวโพดอายุ 45 วันหลังปลูกอัตรา 25 กก./ไร่ วิเคราะห์ความแปรปรวนของผลผลิตที่ความชื้ นเมล็ด 15 เปอร์ เซ็นต์
และลักษณะทางการเกษตรอื่นๆ ของข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวด้วย R statistical software, version 4.0.3 (R Core Team,
2020)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. ผลผลิตลูกผสมในแต่ ละสภาพแวดล้ อม
1.1 แปลงนาเกษตรกร อ.บ้านหมอ จ.สระบุ รี แปลงปลูกที่ 1 (SB1) ผลผลิ ตเฉลี่ ยของพันธุ์ ที่ใช้ในการ
ทดสอบไม่ มีค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ (p > 0.05) (Table 1) มี ค่ า สัมประสิ ทธิ์ ของความแปรปรวน (C.V.) 14.61%
ลูกผสม topcross ทั้ง 40 คู่ผสมให้ผลผลิตอยูร่ ะหว่าง 1,010–1,408 กก./ไร่ ขณะที่พนั ธุ์ลูกผสมเดี่ยวการค้าให้ผลผลิต
อยู่ระหว่าง 1,036–1,368 กก./ไร่ ค่าเฉลี่ยผลผลิตของลูกผสม topcross เท่ากับ 1,225 กก./ไร่ ซึ่ งอยู่ในระดับเดียวกับ
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พันธุ์การค้าที่ใช้ร่วมทดสอบที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,226 กก./ไร่ จึงคัดเลือกลูกผสม topcross ที่ผลผลิตมากกว่า 1,300
กก./ไร่ มีจาํ นวน 7 คู่ผสม หรื อ 7 entry ได้แก่ entry 10, 11, 15 17, 18, 22 และ 32 (Table 1)
1.2 แปลงนาเกษตรกร อ.บ้านหมอ จ.สระบุ รี แปลงปลูกที่ 2 (SB2) ผลผลิ ตเฉลี่ ยของพันธุ์ที่ใช้ในการ
ทดสอบมีความแตกต่ างทางสถิ ติอย่างมีนัยสําคัญ (p < 0.05) (Table 1)โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความแปรปรวน
(C.V.) 11.89% ลู กผสม topcross ให้ผ ลผลิ ต อยู่ร ะหว่า ง 1,019–1,417 กก./ไร่ ลู กผสมเดี่ ย วการค้า ให้ผ ลผลิ ตอยู่
ระหว่าง 1,046–1,378 กก./ไร่ และค่าเฉลี่ยผลผลิตของลูกผสม topcross เท่ากับ 1,234 กก./ไร่ ซึ่ งอยูใ่ นระดับเดียวกับ
พันธุ์ลูกผสมเดี่ยวการค้าที่ใช้ร่วมทดสอบ (1,235 กก./ไร่ ) สําหรับผลผลิตของลูกผสม topcross ที่มีผลผลิตมากกว่า
1,300 กก./ไร่ มีจาํ นวน 7 คู่ผสมได้แก่ entry 5, 10, 11, 15 17, 18 และ 32 (Table 1)
1.3 แปลงปลูกที่ศูนย์วิจยั พืชไร่ ชยั นาท แปลงปลูกที่ 1 (CN1) ผลผลิตเฉลี่ยของพันธุ์ที่ใช้ในการทดสอบไม่
มี ความแตกต่ างทางสถิ ติ (p > 0.05) (Table 1) โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความแปรปรวน (C.V.) 15.62% ลูกผสม
topcross ให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 908–1,296 กก./ไร่ ขณะที่ ผลผลิตลูกผสมเดี่ ยวการค้าให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 934–
1,266 กก./ไร่ ค่าเฉลี่ยผลผลิตของลูกผสม topcross เท่ากับ 1,122 กก./ไร่ มีผลผลิตในระดับเดี ยวกับลูกผสมเดี่ ยว
การค้าที่ ใช้ร่วมทดสอบ (1,124 กก./ไร่ ) ไม่มีลูกผสม topcross ที่ ให้ผลผลิตมากกว่า 1,300 กก./ไร่ แต่มี 6 คู่ผสมที่
ให้ผลผลิตมากกว่า 1,200 กก./ไร่ ได้แก่ entry 10, 11, 15 17, 18 และ 32 (Table 1)
1.4 แปลงปลูกที่ศูนย์วิจยั พืชไร่ ชยั นาท แปลงปลูกที่ 2 (CN2) ผลผลิตเฉลี่ยของพันธุ์ที่ใช้ในการทดสอบมี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญยิ่ง (p < 0.01) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความแปรปรวนค่อนข้างสู ง (C.V.)
20.45% เนื่ องจากหลังระยะออกดอกจนถึ งเก็บเกี่ ยวข้าวโพดขาดนํ้าเป็ นช่ วงๆ ผลผลิ ตของลูกผสม topcross อยู่
ระหว่าง 423–821กก./ไร่ ขณะที่ผลผลิตลูกผสมเดี่ยวการค้าอยูร่ ะหว่าง 449-781 กก./ไร่ ค่าเฉลี่ยผลผลิตของลูกผสม
topcross เท่ากับ 638 กก./ไร่ ซึ่ งอยู่ในระดับเดียวกับลูกผสมเดี่ยวการค้า (639 กก./ไร่ ) คัดเลือกลูกผสม topcross ที่มี
ผลผลิตสู งสุ ดไว้จาํ นวน 8 คู่ผสม ได้แก่ entry 5, 10, 11, 15 17, 18, 22 และ 32 ซึ่ งมีผลผลิตที่ มากกว่า 700 กก./ไร่
(Table 1)
2. การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนรวม (combined analysis of variance, CA) นํา ข้อ มู ล ผลผลิ ต ของทั้ง 4
สภาพแวดล้อมมาวิเคราะห์ความเป็ นเอกภาพของข้อมูล (homogeneity) ตามวิธี Bartlett's Test for Homogeneity of
Variances พบว่า ไม่มีแตกต่ างทางสถิ ติ (X2 > 0.05, ไม่ได้แสดงข้อมูล) ดังนั้น จึ งวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม
(combined analysis) ของข้อมูลผลผลิต พบว่า ค่าเฉลี่ยผลผลิตรวมของการทดลองเท่ากับ 1,055 กก./ไร่ และผลผลิต
เฉลี่ยของสภาพแวดล้อม (environment) มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05, ไม่ได้แสดงข้อมูล) โดย
สภาพแวดล้อม CN2 ให้ค่าเฉลี่ ยผลผลิ ตตํ่า สุ ด 638 กก./ไร่ ในขณะที่ อีก 3 สภาพแวดล้อม ให้ผลผลิ ตในระดับ
เดี ยวกัน กล่าวคื อ 1,225, 1,234 และ 1,123 กก./ไร่ จากการปลูกในสภาพแวดล้อม SB1, SB2 และ CN1 ตามลําดับ
(Table 1) ส่ วนสภาพแวดล้อม CN2 มีผลผลิตเฉลี่ยตํ่า ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการปลูกล่าช้า (6 มกราคม 2563) ทํา
ให้ช่วงการออกดอกและผสมเกสรข้า วโพดกระทบกับความร้ อนค่ อนข้างสู ง ประกอบกับการขาดนํ้า เป็ นบาง
ช่ วงเวลาหลังจากข้าวโพดออกดอกแล้วประมาณ 1 เดื อน ทั้งนี้ เนื่ องจากขาดนํ้าชลประทานทําให้ตอ้ งเก็บเกี่ ยว
ผลผลิตที่ขา้ วโพดอายุ 103 วัน ในขณะที่สถานที่อื่นๆ ปลูกแล้วเสร็ จในช่วงเดือนธันวาคมและได้รับนํ้าอย่างเพียงพอ
จนกระทัง่ เก็บเกี่ยวผลผลิต โดยแปลงปลูก SB1 เก็บเกี่ยวที่อายุ 122 วัน, แปลงปลูก SB2 เก็บเกี่ยวที่อายุ 117 วัน และ
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แปลงปลูก CN1 เก็บเกี่ ยวที่ อายุ 110 วัน ดังนั้นช่ วงเวลาที่ เหมาะสมต่อการปลูกข้าวโพดหลังนาฤดูแล้งควรปลูก
ในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ กายน-ธันวาคม เพื่ อ หลี กเลี่ ย งอุ ณ ภู มิสู งขณะข้าวโพดออกดอกและผสมพันธุ์ ในช่ วงเดื อน
มีนาคม-เมษายน และหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดนํ้าชลประทานในช่วงปลายฤดูแล้ง (สมชายและพิเชษฐ์, 2551)
ลูกผสม topcross ทั้ง 40 คู่ผสม มีผลผลิตเฉลี่ยจาก 4 สภาพแวดล้อม อยู่ระหว่าง 840–1,228 กก./ไร่ และมี
ค่าเฉลี่ย 1,055 กก./ไร่ ซึ่ งผลผลิตเฉลี่ยรวมของลูกผสม topcross มีค่าในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยผลผลิตของลูกผสม
ร่ วมทดสอบ (1,056 กก./ไร่ ) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ลูกผสม topcross ที่ใช้ในการทดลองนี้
ถ้าพิจารณาถึงพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวที่ใช้ร่วมทดสอบ พบว่า พันธุ์สุวรรณ 5720 และพันธุ์สุวรรณ 5821 ให้ผลผลิตอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี เช่นเดียวกับ พันธุ์นครสวรรค์ 5 ที่มีผลผลิตมากกว่า 1,100 กก./ไร่ ส่ วนหนึ่ งที่ทาํ ให้ค่าเฉลี่ยรวมของพันธุ์
ดังกล่าวนี้สูงมาจากสภาพแวดล้อม CN2 ข้าวโพดทั้ง 3 พันธุ์มีผลผลิตเฉลี่ยค่อนข้างสู งมากกว่า 700 กก./ไร่ และเป็ น
พันธุ์ที่มีเสถียรภาพ (stability) ดี จากการทดสอบผลผลิตในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทาน (ชู ศกั ดิ์ และคณะ, 2562)
ในขณะที่ พ นั ธุ์ อื่ นๆ ให้ผ ลผลิ ต ในระดับ 400–600 กก./ไร่ จากข้อมู ลผลผลิ ต ของคู่ ผสมที่ ให้ผลผลิ ตดี ในแต่ ละ
สภาพแวดล้อม และข้อมูลการวิเคราะห์รวม พบว่ามี 6 คู่ผสมที่ ให้ผลผลิตดี ในทุกสภาพแวดล้อม มาจากกลุ่มสาย
พันธุ์สุวรรณ (SWG) × Ki 60 จํานวน 3 คู่ผสม (Kei1420 × Ki48)-S5-33-2-1-1-2 × Ki 60 (1,177 กก./ไร่ ), (Kei1420
× Ki48)-S5-33-2-1-1-2 × Ki 60 (1,155 กก./ไร่ ) และ (Kei1420 × Ki48)-S5-120-1-1-1-1 × Ki 60 (1,160 กก./ไร่ ) และ
จากกลุ่มสายพันธุ์ที่ไม่ใช่ พนั ธุ์สุวรรณ (NGWG) × Ki48 จํานวน 3 คู่ผสม (Kei1421 × Ki60)-S5-4-1-2-1-2 × Ki 48
(1,194 กก./ไร่ ), (Kei1421 × Ki60)-S5-5-1-1-1-1 × Ki 48 (1,146 กก./ไร่ ) และ (Kei1528 × Ki 60)-S5-61-1-1-2-2 ×
Ki 48 (1,228 กก./ไร่ ) และเป็ นคู่ ผ สมที่ ใ ห้ผ ลผลิ ต สู ง สุ ด และทั้ง 6 คู่ ผ สมเกิ ด จากการผสมข้า มกลุ่ ม สายพันธุ์
(heterotic group) เนื่องจาก Ki 48 และ Ki 60 เป็ นสายพันธุ์ที่จดั อยูใ่ นกลุ่มพันธุ์สุวรรณ และกลุ่มที่ไม่ใช่พนั ธุ์สุวรรณ
ตามลําดับ เนื่ องจากในการปรับปรุ งพันธุ์การใช้สายพันธุ์ที่มาจากต่างแหล่งพันธุ กรรม หรื อต่างกลุ่มเฮเทอโรซี ส
(different heterotic groups) จะมีโอกาสที่ลูกผสมให้ผลผลิตดีกว่าการผสมภายในกลุ่มเฮเทอโรซี สเดียวกัน (Hallauer
and Miranda, 1988) อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 5 (S5) ที่ใช้ในการทดลองนี้ยงั ต้องพัฒนาต่อไปเพื่อเพิ่ม
ระดับความคงตัวทางพันธุ กรรม (homozygosity) ด้วยการผสมตัวเอง (selfing) อย่างน้อยจนถึงชัว่ ที่ 7 (S7) เพื่อให้
เกิ ด ความมัน่ ใจว่า พัน ธุ กรรมของคู่ ผ สมจะยังคงให้ผ ลผลิ ต ดี การทดสอบผลผลิ ต ในหลายสภาพแวดล้อ มยัง
จําเป็ นต้องทําต่อไป และเพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสของการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ท่ี คดั เลือกใหม่ ควรมีการทดสอบ
พันธุ์นอกเหนื อจากพื้นที่ปลูกหลังนาฤดูแล้งเขตชลประทาน ทั้งนี้ อาจมีบางคู่ผสมที่ให้ผลผลิตดีท้ งั ในพื้นที่ปลูกดิน
นาฤดูแล้ง และพื้นที่ปลูกดินไร่ ก็จะเป็ นการเพิ่มโอกาสของการใช้พนั ธุ์ที่ปรับปรุ งใหม่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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Table 1 Means of grain yield (kg/rai) at the moisture content of 15 %from two environments at Saraburi province
(SB1 and SB2) and two environments at Chai Nat province (CN1 and CN2), and the combined analysis of variance
in all environments (CA)
Entry
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Cross
(Kei1303 × Ki48)-S5-9-1-2-1-1 × Ki 60
(Kei1303 × Ki48)-S5-9-1-3-1-1 × Ki 60
(Kei1303 × Ki48)-S5-50-1-2-1-1 × Ki 60
(Kei1303 × Ki48)-S5-116-1-1-1-1 × Ki 60
(Kei1303 × Ki48)-S5-127-1-1-1-1 × Ki 60
(Kei1303 × Ki48)-S5-127-1-1-2-1 × Ki 60
(Kei1303 × Ki48)-S5-141-1-2-2-1 × Ki 60
(Kei1303 × Ki48)-S5-141-1-2-4-1 × Ki 60
(Kei1420 × Ki48)-S5-33-2-1-1-1 × Ki 60
(Kei1420 × Ki48)-S5-33-2-1-1-2 × Ki 60
(Kei1420 × Ki48)-S5-33-2-2-2-1 × Ki 60
(Kei1420 × Ki48)-S5-42-1-1-1-1 × Ki 60
(Kei1420 × Ki48)-S5-42-1-1-3-1 × Ki 60
(Kei1420 × Ki48)-S5-73-1-1-1-1 × Ki 60
(Kei1420 × Ki48)-S5-120-1-1-1-1 × Ki 60
(Kei1421 × Ki60)-S5-4-1-2-1-1 × Ki 48
(Kei1421 × Ki60)-S5-4-1-2-1-2 × Ki 48
(Kei1421 × Ki60)-S5-5-1-1-1-1 × Ki 48
(Kei1421 × Ki60)-S5-5-1-1-1-2 × Ki 48
(Kei1421 × Ki60)-S5-5-1-1-1-3 × Ki 48
(Kei1421 × Ki60)-S5-5-2-1-1-1 × Ki 48
(Kei1421 × Ki60)-S5-36-1-1-2-1 × Ki 48
(Kei1421 × Ki60)-S5-39-1-2-1-1 × Ki 48
(Kei1421 × Ki60)-S5-39-1-2-2-1 × Ki 48
(Kei1421 × Ki60)-S5-39-1-2-2-2 × Ki 48
(Kei1421 × Ki60)-S5-51-2-2-2-1 × Ki 48

SB1
1010
1230
1270
1182
1299
1236
1247
1267
1248
1347
1325
1158
1096
1250
1330
1239
1364
1316
1240
1170
1157
1408
1283
1194
1239
1235
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SB2
1019
1239
1279
1191
1308
1245
1256
1277
1258
1356
1335
1168
1106
1260
1339
1249
1373
1326
1250
1180
1267
1208
1292
1204
1248
1245

CN1
908
1127
1168
1079
1197
1134
1145
1165
1146
1244
1223
1056
1094
1148
1227
1137
1261
1214
1138
1068
1055
1105
1181
1092
1137
1133

CN2
423
643
683
595
712
649
660
681
661
760
739
571
510
664
743
653
777
730
653
583
570
821
696
607
652
648

CA
840
1060
1100
1012
1129
1066
1077
1098
1078
1177
1155
988
952
1080
1160
1070
1194
1146
1070
1000
1012
1136
1113
1024
1069
1065
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Table1 (continued).
Entry Cross

SB1

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

SB2

CN1

CN2

CA

(Kei1421 × Ki60)-S5-51-2-3-1-1 × Ki 48
1129 1138 1027 542
959
(Kei1421 × Ki60)-S5-52-1-1-1-2 × Ki 48
1142 1152 1040 556
973
(Kei1421 × Ki60)-S5-68-1-2-2-1 × Ki 48
1179 1189 1077 592
1009
(Kei1528 × Ki60)-S5-40-2-1-1-1 × Ki 48
1214 1224 1112 628
1045
(Kei1528 × Ki60)-S5-61-1-1-2-1 × Ki 48
1273 1282 1170 686
1103
(Kei1528 × Ki60)-S5-61-1-1-2-2 × Ki 48
1398 1417 1296 811
1228
(Kei1528 × Ki60)-S5-66-1-1-1-1 × Ki 48
1109 1118 1007 522
939
(Kei1528 × Ki60)-S5-70-1-1-1-1 × Ki 48
1014 1024
912 428
845
(Kei1528 x Ki60)-S5-166-2-1-2-2 × Ki 48
1201 1211 1099 615
1032
(Kei1528 × Ki 60)-S5-169-1-1-2-1 × Ki 48
1208 1217 1106 621
1038
(Kei1528 × Ki 60)-S5-173-1-1-1-1 × Ki 48
1282 1291 1180 695
1112
(Kei1528 × Ki60)-S5173-1-1-1-2 × Ki 48
1167 1177 1065 581
998
(Kei1528 × Ki 60)-S5-181-1-1-1-1 × Ki 48
1147 1157 1045 560
977
(Kei1528 × Ki60)-S5-181-1-1-1-4 × Ki 48
1178 1187 1175 600
1035
Mean of topcrosses
1225 1234 1122 638
1055
41 Suwan 5720
1325 1334 1223 738
1155
42 Suwan 5821
1323 1332 1221 736
1153
43 Suwan 5819
1254 1264 1152 668
1084
44 NS3
1191 1200 1089 604
1021
45 NS4
1093 1102
991 506
923
46 NS5
1368 1378 1266 781
1198
47 CP639
1190 1200 1088 603
1020
48 Pac139
1036 1046
934 449
866
49 S7328
1251 1261 1149 665
1082
Mean of check varieties
1226 1235 1124 639
1056
Over all Mean
1225 1234 1123 638
1055
F-test
ns
*
ns
**
**
LSD(0.05)
- 321.8
- 264.3 195.6
C.V.(%)
14.61 11.89 15.62 20.45 15.33
- = not determine, ns = non significant difference, * = significant difference (P<0.05),
** = highly significant difference (p < 0.01)
สรุ ป
จากการปลูกทดสอบผลผลิตลูกผสมเดี่ยวที่เกิดจากสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 5 ที่สกัดสายพันธุ์มาจากสาย
พันธุ์กลุ่มสุ วรรณและสายพันธุ์กลุ่มไม่ใช่สุวรรณผสม topcross กับสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ Ki 60 และ Ki48 ใน
ดิ นนาฤดู แล้งเขตชลประทานสามารถคัดเลื อกลูกผสม topcross ที่ ให้ผลผลิ ตสู งทั้ง 4 สภาพแวดล้อมทั้งหมด 6
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คู่ผสม ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1,146–1,228 กก./ไร่ ใกล้เคี ยงกับพันธุ์นครสวรรค์ 5 (1,198 กก./ไร่ ) ซึ่ งเป็ นพันธุ์
การค้า ที่ มีเ สถี ย รภาพดี ลู กผสม topcross ทั้ง 6 คู่ ผ สมที่ ค ัด เลื อกนี้ มาจากกลุ่ มสายพันธุ์ สุ วรรณ (SWG) × Ki 60
จํา นวน 3 คู่ ผ สม ได้แ ก่ (Kei1420 × Ki48)-S5-33-2-1-1-2 × Ki 60, (Kei1420 × Ki48)-S5-33-2-1-1-2 × Ki 60 และ
(Kei1420 × Ki48)-S5-120-1-1-1-1 × Ki 60 และจากกลุ่มสายพันธุ์ที่ไม่ใช่ พนั ธุ์สุวรรณ (NGWG) × Ki48 จํานวน 3
คู่ ผสม (Kei1421 × Ki60)-S5-4-1-2-1-2 × Ki 48, (Kei1421 × Ki60)-S5-5-1-1-1-1 × Ki 48 และ (Kei1528 × Ki 60)S5-61-1-1-2-2 × Ki 48 และคู่ผสม (Kei1528 × Ki 60)-S5-61-1-1-2-2 × Ki 48 ให้ผลผลิตสู งสุ ด 1,228 กก./ไร่
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บทคัดย่ อ

การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาพันธุ์ขา้ วโพดลูกผสมเดี่ยวที่ สามารถปลูกได้ในสภาพดิ นนาฤดูแล้งเขต
ชลประทาน การทดลองได้สร้างลูกผสมทั้งหมด 44 คู่ผสม (crosses) จาก 11 สายพันธุ์ (line) และ 4 ตัวทดสอบ (tester) โดย
วิธี line × tester การทดสอบผลผลิต วางแผนการทดลอง 7 × 7 simple lattice ใน 3 สภาพแวดล้อม (สระบุรี 2 สภาพแวดล้อม
และ นครราชสี มา 1 สภาพแวดล้อม) พร้อมกับ 5 พันธุ์เปรี ยบเที ยบ (checks) ผลการทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยผลผลิตเมล็ด
ระหว่างพันธุ์เปรี ยบเทียบกับคู่ผสมมีความแตกต่างกัน (p < 0.05) และค่าเฉลี่ยผลผลิตเมล็ดระหว่างคู่ผสมก็มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) สายพันธุ์ (Kei 1019 × Ki 60)-S4-12-1-3-1 เป็ นสายพันธุ์ที่มีสมรรถนะการผสมทัว่ ไปดี
(GCA = 85) ส่ ว นตัว ทดสอบที่ ส มรรถนะการผสมทั่ว ไปดี คื อ WS 819 (GCA = 126) และ WS 833 (GCA = 122) ส่ ว น
สมรรถนะการผสมเฉพาะ (SCA) พบว่ามีท้ งั หมด 10 คู่ผสม ที่มีค่าบวก โดยคู่ผสมที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยสู งสุ ด คือ (Kei 1528 ×
Ki 60)-S4-61-1-1-1 × WS 819 (1,512 กก./ไร่ ) และพันธุ์เปรี ยบเทียบที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด คือ S 7328 (1,640 กก./ไร่ )
คําสําคัญ: ข้าวโพดลูกผสม, ดินนา, สมรรถนะการผสมเฉพาะ, สมรรถนะการผสมทัว่ ไป

Abstract

This research's objective was to develop a single cross hybrid corn variety grown in rice fields in the dry season of
the irrigated zone. In the experiment, 44 crosses were obtained from 11 lines and 4 testers using the line × tester design.
The yield trials were conducted using the 7 × 7 simple lattice design in 3 environments (2 environments in Saraburi and 1
environment in Nakhon Ratchasima) and five check varieties. The results showed that the average grain yield of check
varieties and crosses was significantly different (P<0.05), as well as average grain yield among the crosses, was
significantly different (P<0.05). The (Kei 1019 × Ki 60)-S4-12-1-3-1 line had the best general combining ability (GCA
= 85), while the good combining ability of testers were WS 819 (GCA = 126) and WS 833 (GCA = 122). For specific
combining ability (SCA), ten crosses gave positive values. The best grain yield was the cross (Kei 1528 × Ki 60)-S4-61-11-1 × WS 819 (1,512 kg/rai). And the best check variety was S 7328, giving a grain yield of 1,640 kg/rai.
Keywords: hybrid corn, paddy soil, specific combining ability, general combining ability
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คํานํา

ข้าวโพดเป็ นพื ชเศรษฐกิ จที่ สําคัญพืชหนึ่ งของประเทศไทยที่ มีแนวโน้มของความต้องการในประเทศ
สู งขึ้ นเรื่ อย ๆ ในขณะที่ พ้ืนที่ ในการเพาะปลูกโดยทัว่ ไปมีปริ มาณจํากัด ซึ่ งเป็ นสถานการณ์เดี ยวกันกับสภาพการ
ผลิ ต และความต้อ งการใช้ข ้า วโพดในต่ า งประเทศ (United States Department of Agriculture (USDA), 2018)
สําหรับประเทศไทย ภาครัฐมีนโยบายผลิตสิ นค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การปลูกพืชอื่นๆ
หลังฤดูทาํ นาปี เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยลดปริ มาณข้าวนาปรังส่ วนเกิน และช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่
ไม่เพียงพอกับความต้องการ ในขณะที่ขา้ วมีผลผลิตเกินจากความต้องการของตลาด โดยไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว
ทั้งประเทศประมาณ 71.8 ล้านไร่ มีผลผลิตประมาณ 32.63 ล้านตัน ในขณะที่ ความต้องการใช้ท้ งั ในประเทศและ
ขายไปยังต่างประเทศเฉลี่ย 5 ปี ประมาณ 30.88 ล้านตัน ดังนั้น จึ งเกิ ดผลผลิตส่ วนเกิ น 1.75 ล้านตัน เมื่อคํานวณ
กลับเป็ นพื้นที่ ปลูกจะมีพ้ืนที่ ปลูกข้าวมากเกิ นความต้องการ 2.6 ล้านไร่ ส่ วนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีพ้ืนที่
เพาะปลูกประมาณ 6.71 ล้านไร่ ปริ มาณผลผลิต 5.03 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการตลาดเฉลี่ยปี ละประมาณ 7.95
ล้านตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) การปลูกข้าวโพดไร่ หลังนาสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และ
เมื่ อเปรี ยบเที ยบการปลูกข้าวโพดไร่ กบั การทํานาปรัง พบว่าการปลูกข้าวนาปี แล้วตามด้วยการปลูกข้าวโพดไร่
(ข้าว-ข้าวโพด) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยสุ ทธิ ท้ งั ระบบมากกว่าการปลูกข้าวนาปี ตามด้วยการปลูกข้าวนาปรัง (ข้าวข้าว) จํานวน 2,395 บาท/ไร่ หรื อมากกว่า 29.5 เปอร์ เซ็นต์ (สุ จิตร และคณะ, 2557) นอกจากนี้ การปลูกข้าวโพดใน
ดินนาฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าวจะใช้น้ าํ น้อยกว่าการทํานาประมาณ 2–3 เท่า และยังช่วยลดการแพร่ ระบาดของแมลง
ศัตรู ขา้ ว ข้าวโพดมีคุณภาพเมล็ดดี ปราศจากสารอะฟลาทอกซิ น ขายได้ราคาดี และช่ วยเพิ่มปริ มาณการผลิ ต ให้
เพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการใช้ภ ายในประเทศ โดยเฉพาะในอุ ต สาหกรรมอาหารสัต ว์ (ชู ศ ักดิ์ และคณะ 2561)
โครงการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วโพดโดยทัว่ ไปจะพัฒนาสายพันธุ์แท้โดยการผสมตัวเอง (selfing) 5–7 ชัว่ แล้วนําสาย
พันธุ์แท้ที่ได้มาทดสอบเพื่อหาลูกผสมที่ดี การผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ (line, l) กับตัวทดสอบ (tester, t) เมื่อใช้
ตัวทดสอบที่ มีฐานพันธุ กรรมกว้าง (broad based genotype) เป็ นการทดสอบสมรรถนะการผสมทั่วไป (general
combining ability, GCA) ในกรณี ของการผสมระหว่างสายพันธุ์กบั ตัวทดสอบหลายตัว (Kempthorne, 1957a) จะ
ให้ขอ้ มูลทั้งสมรรถนะการผสมทัว่ ไป และสมรรถนะการผสมเฉพาะ (specific combining ability, SCA) ของทั้งสาย
พันธุ์และตัวทดสอบ การผสมพันธุ์จะปลูกสายพันธุ์กบั ตัวทดสอบ แล้วนําทุกสายพันธุ์ผสมกับทุกตัวทดสอบ ดั้งนั้น
จะได้ลูกผสมทั้งหมด l × t คู่ผสม ปกติจะใช้สายพันธุ์เป็ นต้นแม่และตัวทดสอบเป็ นต้นพ่อ (ชูศกั ดิ์, 2562) นอกจากนี้
ในการผลิตข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว การจัดกลุ่มเฮตเทอโรซี ส (heterotic groups) จะเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญอย่างหนึ่ งของ
โครงการปรับปรุ งพันธุ์ (Hallauer et al., 1998a; Reif et al., 2003) ดังนั้นในโครงการปรับปรุ งพันธุ์ การใช้สายพันธุ์
ที่ มาจากต่างแหล่งพันธุ กรรม หรื อต่างกลุ่มเฮตเทอโรซิ ส (different heterotic groups) จะมีโอกาสที่ ลูกผสมให้ผล
ผลิตที่ดีมากกว่าการผสมภายในกลุ่มเฮตเทอโรซี สเดียวกัน (Hallauer and Miranda, 1988a; Dhillon et al., 2004) ใน
ประเทศไทย การจัดกลุ่มเฮตเทอโรซี สแบ่ งออกเป็ นกลุ่มข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ (Suwan group, SWG) และกลุ่มที่
ไม่ ใช่ พ นั ธุ์ สุ วรรณ (Non-Suwan group, NSWG) เมื่ อนํา สายพันธุ์ อินเบรดจากแต่ ละกลุ่ ม มาผสมข้า มเพื่ อ สร้ า ง
ลูกผสม จะได้ลูกผสมที่ให้ผลผลิตสู งกว่าการผสมระหว่างสายพันธุ์อินเบรดที่มาจากกลุ่มเฮตเทอโรซี สเดียวกัน ใน
การทดลองนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่ อพัฒนาพันธุ์ขา้ วโพดลูกผสมเดี่ ยวที่ สามารถปลูกได้ในสภาพดิ นนาฤดู แล้งเขต
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ชลประทาน โดยใช้ขา้ วโพดไร่ สายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 4 (S4) ที่มีฐานพันธุ กรรมเป็ นกลุ่มพันธุ์สุวรรณและกลุ่มที่
ไม่ใช่พนั ธุ์สุวรรณมาผสมกับตัวทดสอบ (tester)

อุปกรณ์ และวิธีการ
การผสมพันธุ์ (มิถนุ ายน–กันยายน 2562)
คัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 4 (S4) จากการทดสอบผลผลิตลูกผสมเดี่ยวของคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์
ผสมตัวเองชัว่ ที่ 3 (S3) กับตัวทดสอบ โดยลูกผสมมีลกั ษณะทางการเกษตรดี และให้ผลผลิตสู งในแปลงทดสอบ
ผลผลิตลูกผสมในดินนา ฤดูแล้ง เขตชลประทานจังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2562 โดยคัดเลือกมาจํานวน 11 สายพันธุ์
ประกอบด้วย 3 สายพันธุ์จากกลุ่มพันธุ์สุวรรณ (SWG) ได้แก่ (Kei 1303 × Ki48)-S4-9-1-1-1, (Kei 1303 × Ki48)-S4141-1-1-1 และ (Kei 1420 × Ki48)-S4-142-1-1-1 และจํา นวน 8 สายพันธุ์ จากกลุ่ มที่ ไ ม่ ใช่ พ นั ธุ์ สุ วรรณ (NSWG)
ได้แ ก่ (Kei 1421 × Ki60)-S4-22-2-1-1, (Kei 1421 × Ki60)-S4-36-1-1-1, (Kei 1421 × Ki60)-S4-68-1-1-1, (Kei 1421
× Ki60)-S4-68-1-2-1, (Kei 1528 × Ki60)-S4-40-3-2-1, (Kei 1528 × Ki60)-S4-61-1-1-1, (Kei 1528 × Ki60)-S4-1662-1-1 และ (Kei 1019 × Ki 60)-S4-12-1-3-1 โดยปลูกแบบฝั กต่ อแถว (ear to row) จํานวน 2 แถว แถวยาว 5 เมตร
ระยะปลูก 70×20 ซม. จํานวน 1 ต้น/หลุม ซึ่ งจะได้จาํ นวน 26 ต้น/แถว และทําการคัดเลือกลักษณะต้นที่ ดีแ ละมี
ความสมบูรณ์ เพื่อผสมกับตัวทดสอบ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ Ki 48 จัดเป็ นกลุ่มพันธุ์สุวรรณ, Ki 60 จัดเป็ นกลุ่มที่ไม่ใช่
พันธุ์สุวรรณ ส่ วนตัวทดสอบ WS 833 และ WS 819 จาก บริ ษทั WS Seed (Thailand) จํากัด ซึ่ งยังไม่ได้จดั กลุ่มพันธุ์
ผสมพันธุ์เพื่อสร้างลูกผสมแบบ line × tester ได้ลูกผสมจํานวน 44 คู่ผสม เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยวได้คดั เลือก 2–3 ฝัก
ต่อคู่ผสม (cross) แล้วกะเทาะเมล็ดรวมกันภายในแต่ละคู่ผสม สําหรับปลูกทดสอบผลผลิตในฤดูถดั ไป
การทดสอบผลผลิตลูกผสม (พฤศจิ กายน 2562–มีนาคม 2563)
การปลูกทดสอบผลผลิตลูกผสม ทําในดินนา อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จํานวน 2 แปลง และที่
ศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่งชาติ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา จํานวน 1 แปลง ประกอบด้วยพันธุ์
ลูกผสมเดี่ยว 44 คู่ผสม และมีพนั ธุ์ลูกผสมร่ วมทดสอบ (checks) 5 พันธุ์ ได้แก่ Pac 339, S 7328, SW 5720, NS 5 และ
SW 5819 รวมเป็ น 49 คู่ผสม วางแผนการทดลองแบบ 7×7 simple lattice ระยะปลูก 70×20 ซม. จํานวน 2 แถว แถว
ยาว 5 เมตร ปลูกจํานวน 2 เมล็ด/หลุม เมื่อข้าวโพดอายุ 14 วัน ถอนแยกให้เหลือ จํานวน 1 ต้น/หลุม หรื อ 26 ต้น/แถว
ใส่ ปุ๋ยรองพื้นสู ตร 15-15-15 จํานวน 40 กก./ไร่ ใส่ ปุ๋ยแต่งหน้าด้วยยูเรี ย 46-0-0 จํานวน 2 ครั้ง ที่อายุ 21 วัน และ 45
วันหลังปลูก ใส่ ครั้งละ 20 กก./ไร่ เก็บข้อมูลทางการเกษตรได้แก่ ผลผลิตเมล็ดที่ความชื้ น 15 เปอร์เซ็นต์ วันออก
ดอกตัวผูแ้ ละตัวเมีย ความสู งต้นและความสู งฝัก เปอร์เซ็นต์ความชื้นขณะเก็บเกี่ยว และเปอร์เซ็นต์กะเทาะ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์สมรรถนะการผสมทัว่ ไป (GCA) สมรรถนะการผสมเฉพาะ(SCA) และวิเคราะห์ความแปรปรวน
(analysis of variance) ของผลผลิตตามแผนการผสมพันธุ์แบบ Line×Tester (Kempthorne, 1957b) ด้วย R statistics
(R Core Team, 2019; ชูศกั ดิ์, 2562)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดสอบผลผลิต พบว่า ผลผลิตเมล็ด (grain yield) ความสู งต้น (plant
height) ความสู งฝัก (ear height) เปอร์ เซ็นต์ความชื้ นขณะเก็บเกี่ ยว (moisture) และเปอร์ เซ็นต์กะเทาะ (shelling) มี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญยิ่ง (p < 0.01) ยกเว้น วันออกดอกตัวผู ้ (anthesis) และวันออกไหม (silking)
ไม่แตกต่างทางสถิติ (Table 1)
ผลผลิต

ลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ × ตัวทดสอบ (line × tester) จํานวน 44 คู่ผสมให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 624–1,512
กก./ไร่ มีค่าเฉลี่ย 1,159 กก./ไร่ ขณะที่ ผลผลิตของพันธุ์ลูกผสมร่ วมทดสอบมีค่าอยู่ระหว่าง 1,189-1,640 กก./ไร่
และมี ค่าเฉลี่ ย 1,386 กก./ไร่ (Table 1) เมื่ อใช้สายพันธุ์แท้จากกลุ่ มพันธุ์สุ วรรณ (SWG, Ki 48) เป็ นตัวทดสอบ
พบว่า คู่ ผ สมจากสายพันธุ์ ผ สมตัวเองชั่วที่ 4 ที่ มาจากกลุ่ มพันธุ์ สุ วรรณให้ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย 875 กก./ไร่ (Table 1)
อย่า งไรก็ต าม เมื่ อ นํา ไปผสมกับสายพันธุ์ ที่มาจากกลุ่ มที่ ไ ม่ ใช่ พนั ธุ์ สุ วรรณ (NSWG) ลู กผสมให้ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย
ค่อนข้างสู ง (1,258 กก./ไร่ ) ในทํานองเดียวกัน เมื่อใช้สายพันธุ์แท้จากกลุ่มที่ไม่ใช่พนั ธุ์สุวรรณเป็ นตัวทดสอบ (Ki
60) พบว่า คู่ผสมที่มาจากสายพันธุ์ที่ไม่ใช่พนั ธุ์สุวรรณมีค่าเฉลี่ยผลผลิต 718 กก./ไร่ ในขณะที่คู่ผสมที่มาจากกลุ่ม
พันธุ์สุวรรณมีค่าเฉลี่ยผลผลิตสู ง 1,446 กก./ไร่ (Table 1) ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า ผลผลิตของลูกผสมที่มาจากการ
ผสมข้ามกลุ่มเฮตเทอโรซี สมีผลผลิตดีกว่าลูกผสมที่มาจากการผสมภายในกลุ่มเฮตเทอโรซี สเดียวกัน ซึ่ งสอดคล้อง
กับรายงานของ Hallauer and Miranda (1988b) และ Dhillon et al. (2004) ดังนั้น การสกัดสายพันธุ์แท้จากแหล่ ง
พันธุ กรรมต่าง ๆ โดยการผสมตัวเอง (selfing) สายพันธุ์ในชัว่ แรก ๆ ควรใช้ตวั ทดสอบจากทั้งสองกลุ่มพันธุ์แยก
กลุ่มสายพันธุ์ก่อนเป็ นกลุ่มพันธุ์สุวรรณ และกลุ่มสายพันธุ์ที่ไม่ใช่พนั ธุ์สุวรรณ การสร้างลูกผสมเดี่ยวเพื่อทดสอบ
ผลผลิ ต จากสายพันธุ์ ผ สมตัวเองในชั่วต่ อ ๆ มาจะใช้การผสมพันธุ์ แ บบ factorial cross จะทํา ให้จาํ นวนคู่ ผ สม
ทดสอบลดลงครึ่ งหนึ่ ง ดังนั้น การจัดกลุ่มเฮตเทอโรซี สของสายพันธุ์จึงเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญของโครงการปรับปรุ ง
พันธุ์ลูกผสม (Hallauer et al., 1998b; Reif et al., 2003) ตามข้อมูล สายพันธุ์ของบริ ษทั WS Seeds (Thailand) น่าจะ
จัดอยู่ในกลุ่มเฮตเทอโรซี สอื่นที่ ไม่ใช่ กลุ่ม SWG และ NSWG โดยคู่ผสมที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยสู งสุ ด คือ (Kei 1528 ×
Ki 60)-S4-61-1-1-1 × WS 819 (1,512 กก./ไร่ ) ในขณะที่ พนั ธุ์เปรี ยบเที ยบที่ ให้ผลผลิ ตเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ S 7328 ให้
ผลผลิ ต 1,640 กก./ไร่ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี่ ย ผลผลิ ต ของลู กผสมที่ ให้ผลผลิ ต สู งกับพันธุ์ เปรี ยบเที ย บ พบว่า
ค่าเฉลี่ยผลผลิตไม่แตกต่างทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าคู่ผสมที่ทาํ การทดสอบมีศกั ยภาพในการให้ผลผลิตไม่ดอ้ ยไป
กว่าข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ์การค้าที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
ลักษณะทางการเกษตร
วันออกดอกตัวผูแ้ ละวันออกดอกตัวเมียของข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ทดสอบและพันธุ์เปรี ยบเทียบมีวนั ออก
ดอกใกล้เคียงกัน (p > 0.05) โดยมีวนั ออกดอกตัวผูร้ ะหว่าง 61–66 วัน (เฉลี่ย 63 วัน) ในขณะที่วนั ออกดอกตัวเมียอยู่
ระหว่าง 61-68 วัน (เฉลี่ย 64 วัน) มีความสู งต้น และความสู งฝั กอยู่ระหว่าง 167–213 และ 88–134 ซม. ตามลําดับ
มีเปอร์ เซ็นต์ความชื้ นขณะเก็บเกี่ ยวเฉลี่ย 20 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนเปอร์ เซ็ นต์กะเทาะอยู่ระหว่าง 74–86 มีค่าเฉลี่ย 80
เปอร์เซ็นต์
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สมรรถนะการผสมทั่วไป (general combining ability, GCA)
สายพันธุ์ (Kei 1019 × Ki 60)-S4-12-1-3-1 (GCA = 85) และตัวทดสอบ WS 833 (GCA=122) และ WS 819
(GCA=126) มีสมรรถนะการผสมทัว่ ไปดี มีผลต่อเพิ่มผลผลิตของคู่ผสมและมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญ
(p < 0.05) ในทางตรงกันข้ามตัวทดสอบ Ki 60 (GCA=-243) มีผลต่อการลดผลผลิตของคู่ผสม (Table 2) ค่า GCA
เป็ นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ของยีนส่ วนใหญ่เป็ นแบบผลบวก (additive) ถ้ามีค่าสู งสายพันธุ์ดงั กล่าวจะเหมาะสําหรับ
ใช้เป็ นตัวทดสอบสําหรับการประเมินความสามารถในการรวมตัวครั้งต่อไป (กฤษฎา, 2546ก) ดังนั้น ถ้าพิจารณา
เฉพาะค่า GCA ของผลผลิตเพียงอย่างเดียว ตัวทดสอบ WS 833 และ WS 819 จึงเหมาะสมสําหรับเป็ นตัวทดสอบ
ของสายพันธุ์ที่ใช้ในการทดลองนี้
สมรรถนะการผสมเฉพาะ (specific combining ability, SCA)
ผลการทดลองพบว่ า มี 22 คู่ ผ สมที่ มี SCA แตกต่ า งจากศู น ย์อ ย่ า งมี นัย สํา คัญ (p < 0.05) และอย่ า งมี
นัยสําคัญยิ่ง (p < 0.01) (Table 2)โดยมี 10 คู่ผสมที่มี SCA มีค่าเป็ นบวกสู ง เช่น คู่ผสมระหว่าง (Kei 1303 × Ki 48)S4-9-1-1-1 × Ki 60 (SCA=583), (Kei 1420 × Ki 48)-S4-142-1-1-1 × Ki 60 (SCA=569) และ (Kei 1303 × Ki 48)S4-141-1-1-1 × Ki 60 (SCA=394) (Table 2) และสอดคล้องกับการให้ผลผลิ ตที่ สู งด้วยโดยมี ผลผลิ ตเฉลี่ ย 1,443,
1,511 และ 1,384 กก./ไร่ (Table 1) ตามลําดับ ซึ่ ง SCA เป็ นความสามารถของสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งเมื่อผสมกับ
อีกสายพันธุ์หนึ่ งแล้วให้ลูกผสมที่ ดีซ่ ึ งเป็ นผลมาจากปฏิ สัมพันธ์ของยีนส่ วนใหญ่ที่ไม่เป็ นผลบวก (non-additive
gene) (กฤษฎา, 2546ข) ในทางตรงกันข้ามมี 12 คู่ผสมที่มีค่า SCA เป็ นลบซึ่ งแสดงให้เห็นว่าเป็ นคู่ผสมที่ให้ผลผลิต
ไม่ ดี เช่ น คู่ ผ สม (Kei 1528 × Ki 60)-S4-40-3-2-1 × Ki 60 (SCA = -181), (Kei 1528 × Ki 60)-S4-61-1-1-1 × Ki 60
(SCA= -292) และ (Kei 1528 × Ki 60)-S4-166-2-1-1 × Ki 60 (SCA= -256) (Table 2) มี ผ ลผลิ ต 681, 656 และ 624
กก./ไร่ (Table 1) ตามลํา ดับ นอกจากนี้ คู่ ผ สม (Kei 1528 × Ki 60)-S4-61-1-1-1 × WS 819 (SCA = 195) ที่ ใ ห้ผ ล
ผลิตสู งสุ ด 1,512 กก./ไร่ มีค่า SCA เป็ นบวกและแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05)
เมื่อพิจารณาสายพันธุ์ตามกลุ่มเฮตเทอโรซี ส (heterotic group) สายพันธุ์จากกลุ่ม SWG ได้แก่ (Kei 1303 ×
Ki 48)-S4-9-1-1-1 × Ki 48, (Kei 1303 × Ki 48)-S4-141-1-1-1 × Ki 48 และ (Kei 1420 × Ki 48)-S4-142-1-1-1 × Ki
48 เมื่อผสมกับตัวทดสอบ Ki 60 ที่ เป็ นสายพันธุ์จากกลุ่ม NSWG จะให้ค่า SCA ที่ เป็ นบวกสู ง 583, 394 และ 569
ตามลําดับ แต่เมื่อนําไปผสมกับตัวทดสอบ Ki 48 ที่เป็ นสายพันธุ์จากกลุ่มพันธุ์สุวรรณ จะให้ค่า SCA ที่มีค่าเป็ นลบ
-159, -203 และ -517 ตามลําดับ (Table 2) ดังนั้น ถ้าสายพันธุ์ที่ตอ้ งการปรับปรุ งพันธุ์สาํ หรับสร้างลูกผสมเดี่ยวที่ มี
การจัดกลุ่มเฮตเทอโรซี สแล้ว การใช้ตวั ทดสอบที่ มาจากต่างกลุ่มเฮตเทอโรซี สเป็ นตัวทดสอบจะก่ อให้เกิ ดเป็ น
ประโยชน์ต่อการสร้างลูกผสมเดี่ยวที่มีผลผลิตสู งมากกว่าการใช้เฉพาะค่า GCA ที่สูงเป็ นตัวคัดเลือกตัวทดสอบ
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Table 1 Mean of grain yield from the 44 crosses of 11 lines and 4 testers with 5 check varieties
Lines

Testers
Ki 60
WS 833
1443
953
1384
1175
1511
1271
880
1378
686
1330
721
1257
752
1283
681
1169
656
1495
624
1381
740
1406

Ki 48
938
1024
662
1355
1242
1052
1225
1361
1101
1272
1456
1159
1255
1640
1515
1189
1333
1386
1182
**

(Kei 1303 × Ki 48)-S4-9-1-1-1
(Kei 1303 × Ki 48)-S4-141-1-1-1
(Kei 1420 × Ki 48)-S4-142-1-1-1
(Kei 1421 × Ki 60)-S4-22-2-1-1
(Kei 1421 × Ki 60)-S4-36-1-1-1
(Kei 1421 × Ki 60)-S4-68-1-1-1
(Kei 1421 × Ki 60)-S4-68-1-2-1
(Kei 1528 × Ki 60)-S4-40-3-2-1
(Kei 1528 × Ki 60)-S4-61-1-1-1
(Kei 1528 × Ki 60)-S4-166-2-1-1
(Kei 1019 × Ki 60)-S4-12-1-3-1
Average of line × tester
Pac 339
S 7328
SW 5720
NS 5
SW 5819
Average of check variety
Mean
F-test

WS 819
1078
1348
1294
1132
1320
1158
1499
1207
1512
1214
1375

** Significant at the 0.01 probability levels
Table 2 General combining ability (GCA) and specific combining ability (SCA) of grain yield from 11 lines × 4
testers
Lines
(Kei 1303 × Ki 48)-S4-9-1-1-1
(Kei 1303 × Ki 48)-S4-141-1-1-1
(Kei 1420 × Ki 48)-S4-142-1-1-1
(Kei 1421 × Ki 60)-S4-22-2-1-1
(Kei 1421 × Ki 60)-S4-36-1-1-1

Testers
Ki 48

Ki 60

WS 833

WS 819

-159*
-203*
-517**
175*
103ns

583**
394**
569**
-63 ns
-216*

-273**
-180*
-36 ns
69 ns
63 ns

-151 ns
-11 ns
-16 ns
-180*
50 ns
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GCA (line)
-56 ns
74 ns
25 ns
27 ns
-15 ns
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Table 2 (continued).
Lines
(Kei 1421 × Ki 60)-S4-68-1-1-1
(Kei 1421 × Ki 60)-S4-68-1-2-1
(Kei 1528 × Ki 60)-S4-40-3-2-1
(Kei 1528 × Ki 60)-S4-61-1-1-1
(Kei 1528 × Ki 60)-S4-166-2-1-1
(Kei 1019 × Ki 60)-S4-12-1-3-1
GCA (tester)

Testers
Ki 48

Ki 60

WS 833

WS 819

10 ns
41 ns
262**
-84 ns
155*
217**

-83 ns
-195*
-181*
-292**
-256**
-261**

88 ns
-30 ns
-58 ns
182*
136 ns
39 ns

-15 ns
183*
-23 ns
195*
-35 ns
5 ns

-5 ns

-243*

122*

126**

GCA (line)
-112*
31 ns
-54 ns
32 ns
-37 ns
85*

ns = Non-significant, *, ** Significant at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively.

สรุ ป

การทดสอบผลผลิ ต ข้า วโพดไร่ ลู ก ผสมเดี่ ย วจํา นวน 44 คู่ ผ สม เพื่ อ ปลู ก ในสภาพดิ น นา ฤดู แ ล้ง เขต
ชลประทาน คู่ผสม (Kei 1528 × Ki 60)-S4-61-1-1-1 × WS 819 ให้ผลผลิตเฉลี่ยสู งที่สุด และมีค่าสมรรถนะการผสม
เฉพาะเป็ นบวก ส่ วนสายพันธุ์ (Kei 1019 × Ki 60)-S4-12-1-3-1 มี ค่ า สมรรถนะการผสมทัว่ ไปเป็ นบวกสู งที่ สุด
ในขณะที่ตวั ทดสอบที่มีค่าสมรรถนะการผสมที่ดี คือ WS 833 และWS 819 อย่างไรก็ตาม ลูกผสมที่ศึกษาในครั้งนี้
ได้มาจากสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 4 (S4) จําเป็ นต้องปรับปรุ งและพัฒนาต่อไปทั้งด้านผลผลิต และลักษณะทางการ
เกษตรอื่ น ๆ เพื่ อ ใช้ เ ป็ นหนึ่ งในทางเลื อ กสํ า หรั บ เกษตรกรได้ที่ ต ้อ งการปลู ก พื ช ในสภาพดิ น นา ฤดู แ ล้ง
เขตชลประทาน

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณบริ ษทั WS Seeds (Thailand) จํากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ขา้ วโพด WS 833 และ WS
819 สําหรับใช้เป็ นตัวทดสอบ (tester)
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บทคัดย่ อ

การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ขา้ วโพดข้าวเหนี ยวในสภาพที่มีความหนาแน่นของพืชตํ่าโดยใช้
การคัดเลือกแบบผังรวงผึ้งและผลิตลูกผสมเดี่ยว ใช้ขา้ วโพดข้าวเหนี ยวพันธุ์ แปซิ ฟิกสามสี เบอร์ 1 มาผสมตัวเองได้สาย
พันธุ์ชว่ั ที่ 2 (F2) หลังจากนั้นใช้การคัดเลือกแบบผังรวงผึ้งจํานวน 4 รอบในสภาพที่มีการแข่งขันตํ่า คัดเลือกสายพันธุ์ที่มี
ผลผลิตสู งและมีลกั ษณะทางการเกษตรที่ดีในแต่รุ่ น คัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 4 (S4) 18 สายพันธุ์ แล้วผสมข้ามกับ
2 ตัวทดสอบ ST41280 และ ST41284 การทดสอบผลผลิตลูกผสมและพันธุ์ร่วมทดสอบใช้แผนการทดลองแบบสุ่มในบลอค
สมบู รณ์ (RCBD) จํานวน 3 ซํ้า ใน 2 สภาพแวดล้อม ผลการศึ กษาพบว่า ผลผลิ ตฝั กทั้งเปลื อกของลูกผสมอยู่ระหว่า ง
1,824– 2,862 กก./ไร่ ในขณะที่ ผลผลิ ตฝั กทั้งเปลื อกพัน ธุ์ ร่ว มทดสอบอยู่ระหว่าง 1,842–2,745 กก./ไร่ เมื่ อพิจารณาทั้ง
ผลผลิต ลักษณะทางการเกษตรที่ดี และคุณภาพการบริ โภคฝักสด สามารถคัดเลือกลูกผสมที่ดี 1 คู่ผสม คือ L105 × ST41284
(2,799 กก./ไร่ )
คําสําคัญ: ข้าวโพดข้าวเหนียว, ความหนาแน่นต้นพืช, ผลผลิต, ผังรวงผึ้ง

Abstract

This study's objective was to select the waxy corn inbreeding lines with low plant density using honeycomb
selection and produce the single cross hybrid. The waxy corn, tri-color PAC #1 were self-pollinated to obtain the
F2 generation. After that, four cycles of honeycomb selection in the low-competitive environment were handled to select
the lines having high yield and good agronomic traits. Eighteen S5 lines were selected and crossed with two tester lines,
ST41280 and ST41284. Yield trials of F1 hybrids and three check varieties were done in a randomized complete block
design (RCBD) with three replications in two environments. Results showed that the green ear yield of hybrids ranged
1,824–2,862 kg/rai while the green ear yield of check varieties ranged 1,842–2,745 kg/rai. When combining the green ear
yield, good agronomic traits, and eating quality, one cross was selected, namely L105×ST41284 (2,799 kg/rai).
Keywords: honeycomb design, plant density, waxy corn, yield
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คํานํา

ข้าวโพดข้าวเหนียว (Zea mays ceratina) เป็ นข้าวโพดรับประทานฝักสดที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย
มี การปลูกและจําหน่ ายในตลาดท้องถิ่ นทัว่ ทุ กภาค และยังสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี และในหลากหลายพื้ นที่
ข้าวโพดข้าวเหนี ยวมีลกั ษณะเมล็ดประกอบด้วยแป้ งอ่อนที่มีความเหนี ยวนุ่มมีองค์ประกอบของแป้ งส่ วนใหญ่เป็ น
แอมิ โลเปกติ น (amylopectin) ลักษณะดังกล่ า วนี้ ถูกควบคุ มด้วยยี น waxy ซึ่ งเป็ น recessive gene (wxwx) อยู่บ น
โครโมโซมคู่ ที่ 9 ทํา ให้ส ร้ า งแอมิ โ ลเปกติ นที่ เ ป็ นแป้ งโมเลกุลใหญ่ จับ กัน แบบ branch chain แทนที่ แ อมิ โ ลส
ในเอนโดสเปิ ร์ ม และละอองเกสร (Coe and Neuffer, 1988) ปริ มาณพื้ นที่ ปลูกข้าวโพดข้าวเหนี ยวในช่ วงเดื อน
ธันวาคมมีประมาณ 41,958 ไร่ (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2562) นอกจากนี้ ประเทศเพื่อนบ้านที่อยูใ่ กล้เคียงกับประเทศ
ไทย (เมียนมาร์, กัมพูชา, ลาว และมาเลเซี ย) มีการบริ โภคข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยเช่นกัน ทําให้ปริ มาณความต้องการ
ของข้า วโพดข้า วเหนี ย วมากยิ่ งขึ้ น ในอดี ต พันธุ์ ข ้า วโพดข้า วเหนี ย วในประเทศไทยเป็ นพันธุ์ ผ สมเปิ ด (openpollinated variety) แต่หลังจากที่ความนิยมในการบริ โภคข้าวโพดข้าวเหนียวเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้เกิดการพัฒนาเป็ น
พันธุ์ลูกผสมเดี่ ยว (single cross hybrid) มากขึ้ นทั้งจากหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนส่ งผลให้คุณภาพการบริ โ ภค
ลักษณะทางการเกษตรต่างๆ และผลผลิตต่ อไร่ ดีข้ ึ น จนเป็ นที่ ยอมรับของเกษตรกรแพร่ หลายมากขึ้ นและมี การ
พัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่ องทั้งในรู ปแบบของการรวบรวมสายพันธุ์จากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย
แล้วปลูกคัดเลือกได้พนั ธุ์ผสมเปิ ดที่มีความสมํ่าเสมอ มีผลผลิตสู งและคุณภาพดี (สุ รณี และคณะ, 2540) การคัดเลือก
อาจใช้วิ ธี S1 recurrent selection แล้ว ตามด้ว ย modified mass selection ทําให้ได้ข ้า วโพดข้า วเหนี ย วที่ มี ล ํา ต้น ที่
แข็งแรงสมํ่าเสมอ คุณภาพในการบริ โภคที่ดีข้ ึ นมีรสหวานหอม มีความเหนี ยวนุ่ม ไม่ติดฟั น และมีผลผลิตสู งโดย
เฉลี่ ยต้นละ 3 ฝั ก เป็ นที่ ยอมรั บของเกษตรกร (ศู นย์วิจยั พื ชไร่ เชี ยงใหม่, 2534) หรื อใช้วิธีสร้ างลูกผสมระหว่าง
ประชากรข้าวโพดข้าวเหนี ยวพันธุ์พ้ื นเมื องโดยลูกผสมมี ลกั ษณะทางการเกษตรและผลผลิตที่ ดีกว่าพันธุ์พ่ อแม่
(คมสั น และคณะ, 2541) นอกจากนี้ การนํา สายพัน ธุ์ จ ากต่ า งประเทศ (exotic variety) มาร่ ว มเป็ นแหล่ ง เชื้ อ
พันธุ กรรมในการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วโพดข้าวเหนี ยวในปั จจุบนั มีความสําคัญอย่างมาก เนื่ องจากสายพันธุ์จากต่าง
ประเทศจะมีลกั ษณะทางการเกษตรที่ดีอยู่มาก โดยเฉพาะการให้ผลผลิตสู ง แต่อย่างไรก็ตามสายพันธุ์เหล่านี้ เมื่อ
นํามาปลูกในประเทศไทยจะมีปัญหาในเรื่ องของการปรับตัว ทั้งในเรื่ องของช่วงแสง และการไม่ตา้ นทาน ต่อโรค
และแมลงที่ มีอยู่ในประเทศ ดังนั้นการปรับปรุ งพันธุ์ในปั จจุบนั จึ งพยายามที่ จะแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ (ธวัช และ
คณะ, 2538; โชคชัย และคณะ, 2544) อย่ า งไรก็ ต าม การใช้แ หล่ ง พัน ธุ ก รรมจากแหล่ ง ใดก็ ต ามจะต้อ งผ่ า น
กระบวนการคัดเลือก เพื่อแก้ปัญหาความแปรปรวนของพื้นที่การทดลอง ซึ่ งเป็ นปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้การคัดเลือกไม่
มี ประสิ ทธิ ภาพ Fasoulas and Fasoula (1995) ได้เสนอการคัดเลื อกแบบผังรวงผึ้ ง (honeycomb selection design)
ซึ่ งมีเอกลักษณ์เฉพาะของการเรี ยงตัวของรู ปหกเหลี่ยมด้านเท่า ทําให้มีลกั ษณะคล้ายรวงผึ้ง มีการจัดระยะปลูกแบบ
หยอดหลุ ม (hill plots) อย่ า งมี ร ะบบ (systematic) และมี การสุ่ มตัวอย่ า งของความแตกต่ า งของพื้ นที่ ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้ระบบการวิเคราะห์จาํ นวนซํ้าเคลื่อนที่ (moving replicates) มีการนํามาใช้คดั เลือกสายพันธุ์
อิ นเบรดข้าวโพดภายใต้สภาพที่ ไร้ การแข่ งขันในผังการการปลูกแบบรวงผึ้ง พบว่าการคัดเลื อกโดยใช้วงกลม
เคลื่อนที่ให้สายพันธุ์ผสมตัวเองที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรม และมีสมรรถนะการผสม (combining ability) ด้าน
ผลผลิตที่ ดีที่สุด (ธนพงษ์, 2546) ดังนั้นการทดลองนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ขา้ วโพดข้าวเหนี ยวใน
สภาพที่มีความหนาแน่นของพืชตํ่าโดยใช้การคัดเลือกแบบผังรวงผึ้งและผลิตลูกผสมเดี่ยว
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อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์

1. ข้าวโพดข้าวเหนี ยวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์การค้า แปซิ ฟิคสามสี เบอร์ 1 ปรับปรุ งพันธุ์โดยบริ ษทั แปซิ ฟิค
(ประเทศไทย) จํากัด
2. สายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 8 (S8) จากข้าวโพดข้าวเหนี ยวพันธุ์ ST41280: (Glu.DMR.Comp.p#41B) และ
ST41284 : (Glu.DMR.Comp.p#41C) จากบริ ษทั ฮอทิเจนเนติคส์ รี เสิ ร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จํากัด
3. ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ร่วมทดสอบ 3 พันธุ์ คือ เหนียวม่วงแต้ม, สวีทไวโอเล็ต และสวีทไวท์ 25
วิธีการ
1. ปลูกเพื่อสกัดสายพันธุ์
1.1 นําข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์การค้า แปซิ ฟิคสามสี เบอร์ 1 มาปลูกเมื่อถึงระยะผสมพันธุ์ได้
ผสมตัวเอง (selfing) และเมื่อสุ กแก่เก็บเกี่ยวและคัดเลือกฝั กที่สมบูรณ์เป็ นสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 1 (S1) จํานวน
20 สายพันธุ์ โดยเลือกเฉพาะฝักที่มีเมล็ดเป็ นสี ขาว
1.2 นําสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 1 (S1) จํานวน 20 สายพันธุ์มาปลูกในผังการปลูกแบบรวงผึ้งโดยใช้ระยะ
ระหว่างต้นเท่ากับ 0.86 เมตร และระยะระหว่างแถวเท่ากับ 0.75 เมตร โดยปลูกแบบสลับฟั นปลา ทําให้ได้ระยะ
ระหว่างต้นข้าวโพดมีระยะเท่ากัน คือ 0.86 เมตร (Figure 1) โดยปลูกแบบมีซ้ าํ จํานวน 50 ซํ้า/สายพันธุ์ มีจาํ นวน S1
ทั้งหมด 1,000 ต้น ผสมตัวเองเป็ นสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 2 (S2) การคัดเลือกสายพันธุ์ S2 เพื่อนําไปปลูกต่อโดยดู
ผลผลิตเมล็ดของแต่ละต้นเป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกผ่านวิธีการคัดเลือกแบบวงกลมเคลื่อนที่ (moving circle) และ
การคัดเลือกจากลักษณะทางฟี โนไทป์ ของวันออกดอกตัวผู ้ (anthesis) และวันออกไหม (silking) ที่ใกล้เคียงกันเพื่อ
ช่วยคัดเลือก 20 สายพันธุ์ สําหรับการปลูกในรอบคัดเลือกต่อไป

Fig. 1 The layout of honeycomb selection design
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1.3 นําสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 2 (S2) จํานวน 20 สายพันธุ์ ที่ผา่ นการคัดเลือกแบบ honeycomb มาปลูกใน
ลักษณะเดิม (ข้อ 1.2) แล้วผสมตัวเองเป็ นสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 3 (S3)
1.4 นําสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 3 (S3) จํานวน 20 สายพันธุ์ ที่ผา่ นการคัดเลือกแบบ honeycomb มาปลูกใน
ลักษณะเดิม (ข้อ 1.2) แล้วผสมตัวเองเป็ นสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 4 (S4)
2. ปลูกเพื่อสร้ างลูกผสมเดี่ยว (single cross hybrid)
นําสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 4 (S4) มาปลูกเพื่อสร้างลูกผสมเดี่ยวแบบ Topcross ด้วยตัวทดสอบที่มาจาก
ต่ างกลุ่มเฮเทอโรซี ส (heterotic group) โดยเลื อกสายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 4 ที่ มีวนั ออกดอกใกล้เคี ยงกันกับ ตัว
ทดสอบ (tester) จํานวน 18 สายพันธุ์ (line) ซึ่ งมาจาก 2 กลุ่มเฮเทอโรซี ส กลุ่มแรกมีจาํ นวน 9 สายพันธุ์ ผสมกับตัว
ทดสอบ ST41280 และกลุ่มที่ 2 อีก 9 สายพันธุ์ ผสมกับตัวทดสอบ ST41284 โดยใช้สายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 4 เป็ น
พันธุ์แม่ ได้ลูกผสมชัว่ ที่ 1 (F1 hybrid) จํานวน 18 คู่ผสม
3. ปลูกเพื่อทดสอบผลผลิตลูกผสม
ปลูกทดสอบผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียว จํานวน 34 คู่ผสม และพันธุ์ร่วมทดสอบ 3 พันธุ์ได้แก่ พันธุ์เหนียว
ม่วงแต้ม พันธุ์สวีทไวท์ และพันธุ์สวีทไวท์ 25 วางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบลอคสมบูรณ์ (RCBD) จํานวน 3 ซํ้า
ใช้ร ะยะปลู ก 0.75×0.30 ตารางเมตร ปลู กจํา นวน 4 แถว แถวยาว 3 เมตร ใส่ ปุ๋ยรองพื้ นสู ต ร 15-15-15 จํา นวน
40 กก./ไร่ ใส่ ปุ๋ยแต่งหน้าด้วยยูเรี ย 46-0-0 จํานวน 40 กก./ไร่ ที่ อายุ 21 วันหลังปลูก เก็บข้อมูลผลผลิตฝั กสดทั้ง
เปลือก (green weight) และผลผลิตปอกเปลือก (white weight) จาก 2 แถว แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลผลผลิตเป็ นกิโลกรัม/
ไร่ และเก็บข้อมูลลักษณะทางการเกษตร เช่น ความสู งต้น ความสู งฝัก วันออกไหม วันเก็บเกี่ยว และคุณภาพบริ โภค
(eating quality) โดยประเมินจากการกัดชิ มแล้วให้คะแนนความชอบ 1–5 โดย 1 ชอบมากที่สุด (the best) และ 5 มี
ความชอบน้อยที่สุด (the poorest)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

การวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม (combined analysis of variance) ของข้อมูลผลผลิ ตนํ้าหนักฝั กสดทั้ง
เปลือก (ear yield with husk) และนํ้าหนักฝักสดปอกเปลือก (ear yield without husk) ข้อมูลจากทั้ง 2 สภาพแวดล้อม
(ปลูกที่ จ.สุ พรรณบุรี และ จ.เชี ยงใหม่) มี homogeneity เมื่อทดสอบด้วย Bartlett’s test (data not shown) ดังนั้นจึ ง
นําข้อมูลจากทั้ง 2 สภาพแวดล้อมมาวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม พบว่า ผลผลิตนํ้าหนักฝักสดทั้งเปลือกมีความ
แตกต่ า งทางสถิ ติ อ ย่ า งมี นัย สํ า คัญ ยิ่ ง (p < 0.01) (Table 1) ผลผลิ ต ฝั ก สดทั้ง เปลื อ กของลู ก ผสมมี ค่ า ระหว่ า ง
1,880–2,799 กก./ไร่ มี ค่ า เฉลี่ ย 2,39 กก./ไร่ (Table 1) ขณะที่ พ ัน ธุ์ ร่ วมทดสอบ (check) มี ผ ลผลิ ต ระหว่ า ง
1,842–2,221 กก./ไร่ มีค่าเฉลี่ย 2,269 กก./ไร่ เมื่อใช้พนั ธุ์สวีทไวท์ 25 (Sweet white 25, ck1) เป็ นพันธุ์เปรี ยบเที ยบ
พบว่ า มี 3 คู่ ผ สม ได้ แ ก่ คู่ ผ สม L551×ST24280 (2,862 กก./ไร่ ), L105×ST41284 (2,799 กก./ไร่ ) และ
L877×ST41284 (2,706 กก./ไร่ ) ให้ผลผลิ ตมากกว่าพันธุ์สวีทไวท์ 25 (2,221 กก./ไร่ , ข้าวโพดข้าวเหนี ยวสี ขาว)
อย่างมีนยั สําคัญ (LSD0.05 = 470 กก./ไร่ ) ในขณะที่น้ าํ หนักฝักสดปอกเปลือก พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
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นัยสําคัญยิ่ง ลูกผสมมี ผลผลิ ตระหว่าง 1,081–1,609 กก./ไร่ มี ผลผลิ ตเฉลี่ ย 1,400 กก./ไร่ และพันธุ์ร่วมทดสอบ
สวีทไวท์ 25 มีผลผลิตเฉลี่ย 1,350 กก./ไร่ เมื่อพิจารณา 3 คู่ผสมที่ ให้น้ าํ หนักฝั กสดทั้งเปลื อกสู งดังกล่าวข้า งต้น
พบว่ามี 2 คู่ผสมที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยสู ง ได้แก่คู่ผสม L551×ST24280 (1,608 กก./ไร่ ) และ L877×ST41284 (1,598 กก./
ไร่ ) ซึ่ งมากกว่าพันธุ์สวีทไวท์ 25 ประมาณ 250 กก./ไร่ จะเห็นได้ว่าผลผลิตของลูกผสมส่ วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ทั้งนี้เนื่องจากเป็ นการผสมพันธุ์โดยใช้พนั ธุ์ทดสอบ (tester) ได้แก่ ST41284 และ ST24280 ผสมข้ามกับสายพันธุ์ที่
อยู่ต่างเฮเทอโรซี สกันซึ่ งสามารถเพิ่มผลผลิตของลูกผสมได้มากกว่าการผสมภายในกลุ่มเฮเทอโรซี สเดียวกันทั้งใน
ข้าวโพดข้าวเหนี ยว (Boonlertnirun et al., 2012) และข้าวโพดไร่ (Suwanatape et al., 2020) อย่างไรก็ตาม ในช่ วง
การคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองที่ใช้เป็ นพันธุ์แม่ในการทดลองนี้ ใช้การคัดเลือกแบบผังรวงผึ้งซึ่ งเป็ นการคัดเลือก
ในสภาพการแข่งขันระหว่างต้นตํ่าหรื อไร้การแข่งขันเป็ นการเปิ ดโอกาสให้สายพันธุ์ผสมตัวเองในแต่ละต้นแสดง
ศักยภาพของพันธุ์ออกมาได้อย่างเต็มที่ ทําให้การคัดเลือกเพื่อดูผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรต่างๆ ของแต่ละ
ต้นได้ชดั เจน แต่เมื่อนําสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 4 (S4) ที่คดั เลือกไว้มาปลูกในระยะปลูกปกติภายใต้การแข่งขันใน
พันธุ กรรมเดี ยวกันการแสดงออกของสายพันธุ์จะแข่ งขันกันได้อย่างเท่ าเที ยมกัน และผลผลิ ตของสายพันธุ์จะ
ค่อนข้างสู ง(กฤษฎา, 2551) ซึ่ งเหมาะที่จะนํามาเป็ นสายพันธุ์พ่อแม่เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว อย่างไรก็ตาม
ผลผลิตของลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ผสมตัวเองที่คดั เลือกแบบผังรวงผึ้งยังมีความจําเป็ นต้อง
ผสมพันธุ์และทดสอบผลผลิตเหมือนกับการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อผลิตลูกผสมตามวิธีปกติ (conventional breeding)
แต่จะมีสมรรถนะการผสม (combining ability) ด้านผลผลิตที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับการคัดเลือกในระยะปลูกปกติ (ธน
พงษ์, 2546) ในการทดสอบผลผลิตลูกผสม พบว่าอิทธิ พลของสภาพแวดล้อมมีผลต่อผลผลิตอย่างมีนยั สําคัญ (data
not shown) โดยสภาพแวดล้อมของ จ.เชี ยงใหม่ ข้าวโพดมีผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก และฝักสดปอกเปลือกเฉลี่ยรวม
สู งกว่าการปลูกที่ จ.สุ พรรณบุ รี ประมาณ 19 เปอร์ เซ็ นต์ และ 16 เปอร์ เซ็ นต์ ตามลําดับ ดังนั้นการทดสอบหา
เสถียรภาพของพันธุ์ในหลายสภาพแวดล้อมที่เป็ นแหล่งปลูกข้าวโพดข้าวเหนี ยวเพื่อการค้ายังมีความจําเป็ นก่อนที่
จะทําเป็ นพันธุ์การค้า
Table 1 Mean of ear yield with husk (green), ear without husk (white), plant height (ph), ear height (eh), silking
date (silk), harvesting date and eating quality of F1 hybrids and 3 check varieties of combined over 2 environments
Crosses
L108 × ST41280
L145 × ST41280
L147 × ST41280
L155 × ST41280
L245 × ST41280
L408 × ST41280
L551 × ST41280

Ear yield
(kg/rai)
green white
2,239 1,310
2,312 1,371
2,116 1,351
2,378 1,445
1,880 1,081
1,824 1,132
2,862 1,608

Yield relative to plant Ear Silking Harvest Eating
check (ck1) (%) height height date
date quality
green white (cm) (cm)
(d)
(d)
(1–5)1/
101
97
232
107
40
69
104
102 256
101
39
71
95
100 229
93
40
68
107
107 247
106
39
68
85
80
216
86
42
68
82
84
227
92
41
70
129
119 243
91
39
70
2.1
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Table 1 (continued).
Crosses
L562 × ST41280
L809 × ST41280
L51 × ST41284
L53 × ST41284
L66 × ST41284
L105 × ST41284
L108 × ST41284
L196 × ST41284
L491 × ST41284
L877 × ST41284
L896 × ST41284
Average of crosses
Sweet White 25 (ck1)
Sweet Violet (ck2)
Niew Mung Tam (ck3)
Average of checks
F-test
LSD0.05
C.V. (%)
1/

Ear yield
(kg/rai)
green white
2,583 1,379
2,366 1,385
2,690 1,526
2,260 1,392
2,487 1,323
2,799 1,470
2,451 1,495
2,159 1,299
2,395 1,425
2,706 1,598
2,503 1,609
2,389 1,400
2,221 1,350
2,745 1,771
1,842 1,229
2,269 1,450
**
**
470
284
13.42 12.84

Yield relative to plant Ear Silking Harvest Eating
check (ck1) (%) height height date
date quality
green white (cm) (cm)
(d)
(d)
(1–5)1/
116
102 248
102
38
68
107
103 236
96
40
68
121
113 231
85
37
69
102
103 240
88
38
68
112
98
245
100
36
68
126
109 249
96
40
70
1.1
110
111 228
96
39
72
97
96
241
101
37
68
108
106 237
92
39
70
122
118 233
92
40
70
2.3
113
119 226
94
41
70
237
95
39
69
100
100 236
86
36
67
1.1
124
131 239
89
38
68
83
91
241
83
36
67
239
86
37
67
**
**
**
**
15.34 13.02 1.84
1.45
4.26 8.69 2.78
1.83
-

1= the best, and 5 = the poorest, ** Significant at the 0.01 probability levels, and - = Not determine

ลักษณะทางการเกษตรอื่นๆ ความสู งต้น ความสู งฝั ก วันออกไหม และวันเก็บเกี่ ยว มีความแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนยั สําคัญยิ่ง (p < 0.01) (Table 1) ความสู งต้นของลูกผสมมีค่าระหว่าง 216–256 เซนติ เมตร มีค่าเฉลี่ย
237 เซนติเมตร ขณะพันธุ์ร่วมทดสอบมีค่าเฉลี่ย 239 เซนติเมตร ความสู งฝักลูกผสมมีค่าระหว่าง 86–107 เซนติเมตร
วันออกไหมของลูกผสมอยู่ระหว่าง 36–41 วัน ในขณะที่พนั ธุ์ร่วมทดสอบมีวนั ออกไหมเฉลี่ย 37 วัน สามารถเก็บ
เกี่ยวข้าวโพดข้าวเหนียวฝักสดของลูกผสมตั้งแต่ 68 วัน จนถึงข้าวโพดอายุยาวสุ ด 70 วัน อย่างไรก็ตาม ข้าวโพดข้าว
เหนี ยวจะเป็ นที่นิยมสําหรับผูบ้ ริ โภคหรื อไม่น้ นั ปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดคือ ความเหนี ยวนุ่มและรสชาติ หรื อเรี ยกรวมๆ
ว่าความชอบของบริ โภค (eating quality) พันธุ์ที่ให้ผลผลิ ตฝั กสดสู งกว่าพันธุ์ร่วมทดสอบสวีทไวท์ 25 จํานวน
3 คู่ผสม ได้แก่ คู่ผสม L551×ST24280 (2,862 กก./ไร่ ), L105×ST41284 (2,799 กก./ไร่ ) และ L877×ST41284 (2,706
กก./ไร่ ) ดังนั้นเมื่อนําความชอบของผูบ้ ริ โภคมาร่ วมพิจารณาในการคัดเลือกพันธุ์ คู่ผสม L105×ST41284 เป็ นคู่ผสม
ที่ดีที่สุดจากการทดลองนี้
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สรุ ป

การคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองภายใต้แผนการปลูกแบบผังรวงผึ้งในแต่ละชัว่ จนถึงสายพันธุ์ผสมตัวเอง
ชัว่ ที่ 4 (S4) แล้วนําสายพันธุ์มาผสมกับตัวทดสอบต่างกลุ่มเฮเทอโรติ ก การทดสอบผลผลิตใน 2 สภาพแวดล้อม
สามารถคัดเลื อ กข้าวโพดข้าวเหนี ยวลู กผสมเดี่ ยวที่ มีผ ลผลิ ต ดี กว่า พันธุ์ส วีทไวท์ 25 (2,221 กก./ไร่ ) คื อคู่ ผสม
ระหว่าง L105×S41284 (2,799 กก./ไร่ ) นอกจากนี้ยงั มีลกั ษณะทางการเกษตรที่ดี และมีคุณภาพการบริ โภคฝักสดใน
ระดับเดียวกับพันธุ์สวีทไวท์ 25
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของสายพันธุ์และลูกผสมแฮพลอยด์อินดิ วเซอร์ เขตร้อนที่ มีต่อการผลิตข้าวโพด
แฮพลอยด์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ขา้ วโพดแฮพลอยด์อินดิ วเซอร์ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและ
สามารถนําไปชักนําการเกิดเมล็ดแฮพลอยด์ โดยผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แท้ขา้ วโพดไร่ เกษตรศาสตร์ Ki 3, Ki 47 และ Ki
59 (ไม่ชักนําการเกิ ดแฮพลอยด์) เป็ นพันธุ์แม่กับสายพันธุ์ชักนําการเกิ ดแฮพลอยด์ (Stock 6) เป็ นพันธุ์พ่อ ได้ 3 คู่ผสม
สายพันธุ์ในรุ่ นลูกแต่ละชั่วที่ มีเครื่ องหมายฟี โนไทป์ จากยีน R1-nj จะถูกคัดเลื อกและผสมตัวเองจนถึ งชั่วที่ 6 (S6) แล้ว
คัดเลือก S6 จํานวน 1 สายพันธุ์/คู่ผสม มาสร้างลูกผสมเดี่ยว (F1 hybrid) แบบ chain cross ได้ 3 คู่ผสม แล้วนําสายพันธุ์และ
ลูกผสมเดี่ยวมาทดสอบอัตราชักนําการเกิดแฮพลอยด์กบั ข้าวโพดไร่ ลูกผสมเดี่ยว Kei 1303 × Ki 60 กล่าวโดยสรุ ปลูกผสม
เดี่ยวมีอตั ราชักนําการเกิดแฮพลอยด์เฉลี่ย 3.26 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งสู งกว่าพันธุ์พ่อแม่สายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 6 (S6) ประมาณ
1.75 เท่า
คําสําคัญ: ข้าวโพด, ดับเบิลแฮพลอยด์, เมล็ดแฮพลอยด์, สายพันธุ์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์

Abstract

This research's objective was to develop haploid inducer lines and their hybrids that affected haploid corn
production efficiency. The haploid inducer lines were selected from three hybrids crossing between Kasetsart inbred lines,
namely Ki 3 Ki 47 and Ki 59 (no inducer lines) as the female parent and haploid inducer line, Stock 6 as the female parent.
In the offspring of each generation, lines with the phenotypic marker of the R1-nj gene were selected and self-pollinated
until S6. Then, selecting one haploid inducer line (S6) from each cross was chosen to make three F1-hybrids using the chain
cross method. Therefore, S6 lines and their F1 hybrids were tested for the haploid induction rate by crossing with a field
corn single cross hybrid Kei 1303 × Ki 60. In conclusion, the induction rates of F1-hybrid inducer had an average of about
3.26 %, which was higher induction rate than its S6 parents about 1.75 times.
Keywords: corn, double haploid, haploid inducer line, haploid seed
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คํานํา

ข้าวโพดเป็ นพืชที่ ปลูกและใช้ประโยชน์กนั อย่างแพร่ หลายทัว่ โลก และเป็ นธัญพืชที่ มีความสําคัญเป็ น
อันดับสาม รองจากข้าวสาลีและข้าว แต่ขา้ วโพดมีผลผลิตรวมมากกว่าข้าวสาลีและข้าว ข้าวโพดนํามาใช้เป็ นอาหาร
มนุ ษย์ อาหารสัตว์ พลังงานทดแทน ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย และเป็ นพืชต้นแบบที่ นาํ มาใช้ศึกษาด้าน
พันธุ กรรมของพื ช อี กด้วย (Mladenovic et al., 2013) การปรั บ ปรุ งพันธุ์ ข ้า วโพดลู กผสมได้เ ริ่ มอย่างจริ งจังเมื่ อ
Shull (1908) ได้เสนอวิธีการพัฒนาสายพันธุ์แท้ (inbred line) และพันธุ์ลูกผสม (hybrid) โดยการพัฒนาพันธุ์ลูกผสม
เริ่ มจากพันธุ์ลูกผสมคู่ ลูกผสมสามทาง และลูกผสมเดี่ ยว การปรั บปรุ งพันธุ์ขา้ วโพดลูกผสมมี ข้ นั ตอนหลักอยู่
2 ขั้น ตอน คื อ 1) การพัฒ นาสายพัน ธุ์ แ ท้ (inbred line development) และ 2) การพัฒ นาพัน ธุ์ ลู ก ผสม (hybrid
development) ในส่ ว นของการพัฒ นาสายพัน ธุ์ แ ท้มี ห ลายวิ ธี ข้ ึ น อยู่ กับ การเลื อ กใช้ข องนัก ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ แ ละ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น วิธีบนั ทึกประวัติ (pedigree mehod) หนึ่ งเมล็ดต่อต้น (single seed descent) หรื อฝัก
ต่ อ หลุ มประยุกต์ และดับเบิ ลแฮพลอยด์ (double haploid) (Jumbo et al., 2011) โดยเฉพาะวิ ธีด ับ เบิ้ ลแฮพลอยด์
(double haploid) ที่ ใช้ส ายพันธุ์ ชักนํา การเกิ ด แฮพลอยด์ (haploid inducer) เป็ นตัว ชักนํา ให้เ กิ ด เมล็ด แฮพลอยด์
(haploid kernel) เป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลายในบริ ษทั เอกชนชั้นนําทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และหน่วยงาน
ราชการบางแห่ งในต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่ องจากการพัฒนาสายพันธุ์แท้ดว้ ยวิธีดบั เบิลแฮพลอยด์จะทําให้ได้สายพันธุ์
แท้ที่มีระดับโฮโมไซกัส (homozygous) 100 เปอร์เซ็นต์ ในเวลาที่รวดเร็ วเพียง 2–3 ชัว่ (generation) (Chaikam et al.,
2019) ในขณะที่ วิธีการคัดเลือกสายพันธุ์แท้ดว้ ยการผสมตัวเอง (selfing) ต้องใช้เวลาในการพัฒนาสายพันธุ์นาน
7–8 ชัว่ หรื อใช้เวลาประมาณ 3 ปี (กฤษฎา, 2552) การใช้สายพันธุ์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์ เกิดขึ้นเมื่อ Coe (1959)
พบว่า ข้าวโพดพันธุ์ Stock 6 มีความสามารถชักนําให้เกิ ดเมล็ดแฮพลอยด์ ประมาณ 2.3 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งค้นพบเป็ น
ครั้งแรกของโลก อย่างไรก็ตาม Stock 6 เป็ นข้าวโพดที่เจริ ญเติบโตได้ดีในเขตอบอุ่น (temperate haploid inducer)
เมื่อนํามาปลูกในประเทศไทยซึ่ งเป็ นเขตร้ อนชื้ น (tropical zone) ด้วยสภาพแวดล้อมที่ แตกต่างกันทําให้ Stock 3
เจริ ญเติ บโตได้ไม่ดี มีความอ่อนแอต่อโรค ละอองเกสรไม่สมบูรณ์ และมีอตั ราชักนําการเกิ ดแฮพลอยด์ (haploid
induction rate) ตํ่า ดังนั้นการพัฒนาสายพันธุ์ชักนํา การเกิ ด แฮพลอยด์เพื่ อให้ปรั บตัวเข้ากับสภาพแวดล้อ มของ
ประเทศไทยได้มีการพัฒนามาแล้วประมาณ 3 ปี (สุ ธาสิ นี และคณะ, 2563) โดยใช้พนั ธุ์ Stock 6 ผสมกับสายพันธุ์
แท้ขา้ วโพดไร่ ของประเทศไทย แล้วพัฒนาและสร้างเป็ นประชากรชักนําการเกิดแฮพลอยด์ ซึ่ งมีอตั ราชักนําการเกิด
แฮพลอยด์อยู่ระหว่าง 0.33–4.06 เปอร์ เซ็ นต์ ในการคัดแยกเมล็ดแฮพลอยด์ (haploid kernel) จากเมล็ดดิ พลอยด์
(diploid kernel) จะใช้ลกั ษณะการเกิ ดสี ม่วงเนื่ องจากการสะสมสารแอนโทไซยานิ นที่ เนื้ อเยื่อแอลูโรน (aleurone
layer) บริ เวณด้านบนของเมล็ด ในขณะที่เมล็ดดิพลอยด์จะสะสมสารแอนโทไซยานิ นทั้งที่เนื้ อเยื่อแอลูโรนและ
ที่สคิวเทลลัม (scutellum) ซึ่ งลักษณะดังกล่าวนี้ เกิดเนื่ องจากอิทธิ พลของยีน R1-nj (Coe, 1994) นอกจากนี้ การเพิ่ม
ลักษณะรากแดง (red root) ที่ เกิ ดจากการสะสมสารแอนโทไซยานิ นบริ เวณรากเนื่ องจากอิทธิ พลของยีน purple 1
(Pl1) ในสายพันธุ์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการจําแนกเมล็ดแฮพลอยด์ในประชากรที่มี
ยีนยับยั้งการสร้างสารแอนโทไซยานิ นที่เมล็ด (Chaikam et al., 2016) เพื่อเป็ นการเพิ่มความแข็งแรงของสายพันธุ์
ชักนําการเกิ ดแฮพลอยด์ การทดลองนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการชักนําการเกิ ดเมล็ดแฮ
พลอยด์ของสายพันธุ์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์ (haploid inducer line) และลูกผสมชักนําการเกิดแฮพลอยด์ (F1-hybrid
inducer) จากสายพันธุ์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
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อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์

1. สายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 4 (S4) จาก 3 คู่ผสม ระหว่างสายพันธุ์แท้ขา้ วโพดไร่ (Kesetsart inbred line, Ki)
กับ สายพัน ธุ์ ชั ก นํา การเกิ ด แฮพลอยด์ (haploid inducer, Stock 6) ได้แ ก่ Ki 3 × Stock 6, Ki 47 × Stock 6 และ
Ki 59 × Stock 6 โดยสายพันธุ์ ผ สมตัวเองชั่วที่ 4 ได้ผ่า นการคัด เลื อกยี น R1-nj ในแต่ ละชั่วของการผสมตัวเอง
(selfing)
2. ข้าวโพดไร่ ลูกผสมเดี่ยว (F1 hybrid) คู่ผสม Kei 1311 × Ki 60
วิธีการ
1. การพัฒนาสายพันธุ์ชักนําการเกิดแฮพลอยด์
1.1 นําสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 4 (S4) ของทั้ง 3 คู่ผสม Ki 3 × Stock 6, Ki 47 × Stock 6 และ Ki 59 × Stock
6 มาปลูกแบบฝักต่อแถว (ear-to-row) คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีลกั ษณะทางการเกษตรดี มีช่วงการออกดอกตัวผูแ้ ละตัว
เมีย (anthesis-silking interval) ใกล้เคี ยงกัน และมีช่อดอกตัวผูข้ นาดใหญ่ ต้นที่ คดั เลือกได้ผสมตัวเองเพื่อเป็ นการ
เพิ่มระดับความคงตัวทางพันธุ กรรม (homozygosity) ได้เมล็ดสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 5 (S5) เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยว
เลือกเฉพาะฝั กที่มีเมล็ดสี ม่วงบริ เวณเนื้ อเยื่อแอลูโรนที่ ส่วนบนของเมล็ด (crown region of the endosperm) และสี
ม่วงที่สคิวเทลัมทุกเมล็ดทั้งฝักซึ่ งเป็ นผลมาจากการสะสมสารแอนโทไซยานิ นที่เกิดจากอิทธิ พลของยีน R1-nj และ
จะใช้เป็ นเครื่ องหมายทางฟี โนไทป์ (phenotypic marker) ของสายพันธุ์ชกั นําการเกิ ดแฮพลอยด์ ส่ วนสายพันธุ์ที่
เมล็ดไม่มีสีม่วงหรื อมีสีม่วงไม่สมบูรณ์ท้ งั ฝั กจะไม่นาํ มาปลูกต่อทั้งนี้ เนื่ องจากยีน R1-nj ยังไม่เป็ น homozygous
dominant
1.2 นําเมล็ดสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 5 (S5) ที่เลือกคัดเลือกจากเครื่ องหมายฟี โนไทป์ ของยีน R1-nj มาปลูก
แบบฝักต่อแถว (ear-to-row) จํานวน 25 ต้น/สายพันธุ์ เมื่อถึงระยะออกดอกได้ผสมตัวเองของทุกต้นของแต่ละสาย
พันธุ์เป็ นสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 6 (S6) และเมื่อถึงระยะเก็บเกี่ ยว คัดเลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่ทุกต้นภายในแถวมี
เมล็ดเป็ นสี ม่วงที่เกิดจากยีน R1-nj แสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์ดงั กล่าวนี้ มียีน R1-nj เป็ น homozygous dominant (R1nj R1-nj) และเรี ยกสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 6 ที่ คดั เลือกไว้ว่า สายพันธุ์ชกั นําการเกิ ดแฮพลอยด์ (haploid inducer
line)
1.3 ปลูกสายพันธุ์ชกั นําการเกิ ดแฮพลอยด์ที่คดั เลือกจากทั้ง 3 คู่ผสม (ประชากร) เพื่อสร้างลูกผสมเดี่ ยว
พันธุ์ ชักนํา การเกิ ดแฮพลอยด์ (F1-hybrid inducer) ที่ เ กิ ด จากการผสมข้า มแบบ chain cross จาก 3 ประชากร ได้
ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์ 3 คู่ผสม คือ 1) (Ki 47 × Stock 6)-S6 × (Ki 3 × Stock 6)- S6], 2) (Ki 59 ×
Stock 6)-S6 × (Ki 47 × Stock 6)-S6 และ 3) (Ki 3 × Stock 6)-S6 × (Ki 59 × Stock 6)-S6
2. การทดสอบอัตราชักนําการเกิดแฮพลอยด์
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2.1 การทดสอบอัตราชักนําการเกิ ดแฮพลอยด์จากสายพันธุ์ชกั นําการเกิ ดแฮพลอยด์ ปลูกสายพันธุ์ชกั นํา
การเกิดแฮพลอยด์ชว่ั ที่ 6 (S6) ที่คดั เลือกจากทั้ง 3 คู่ผสม ได้แก่ (Ki 3 × Stock 6)- S6, (Ki 47 × Stock 6)-S6 และ (Ki
59 × Stock 6)-S6 แล้วนําไปผสมกับข้าวโพดไร่ ลูกผสมเดี่ ย ว Kei 1311 × Ki60 โดยใช้สายพันธุ์ชักนําการเกิ ด แฮ
พลอยด์เป็ นพันธุ์พ่อ
2.2 ปลูกลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์ 3 คู่ผสม ที่ผสมพันธุ์ไว้ตามข้อ 1.3 แล้วนําไปผสมกับ
ข้าวโพดไร่ ลูกผสมเดี่ยว Kei 1311 × Ki60
2.3 คํานวนหาอัตราชักนําการเกิ ดแฮพลอยด์ จากการผสม topcross จํานวน 20 ฝั ก/คู่ ผสม เพื่ อทดสอบ
ความสามารถในการชักนําการเกิดแฮพลอยด์ แล้วคํานวณเปอร์เซ็นต์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์ (HIR) จาก Equation 1

HIR =

Number of kernels with haploid embryo
× 100
All kernels investigated

(1)

2.4 เปรี ยบเที ยบอัตราชักนํา การเกิ ด แฮพลอยด์เมื่ อใช้สายพันธุ์แ ละลู กผสมเดี่ ย วเป็ นตัวชักนําการเกิ ด
แฮพลอยด์ดว้ ย t-test
2.5 เก็บข้อมูลลักษณะทางการเกษตร ความสู งต้น ความสู งฝัก วันออกดอกตัวผู ้ และวันออกไหม ของสาย
พันธุ์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์และลูกผสมพันธุช์ กั นําการเกิดแฮพลอยด์ โดยเฉลี่ยมาจาก 20 ต้น/สายพันธุ์หรื อคู่ผสม
และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย t-test

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การพัฒนาสายพันธุ์ชักนําการเกิดแฮพลอยด์

สายพันธุ์ ผ สมตัวเองชั่วที่ 5 (S5) ที่ ไ ด้จากการผสมตัว เองของสายพัน ธุ์ ผ สมตัวเองชั่ว ที่ 4 (S4) ของทั้ง
3 คู่ผสม Ki 3 × Stock 6, Ki 47 × Stock 6 และ Ki 59 × Stock 6 การเกิดสี ม่วงบริ เวณเนื้ อเยื่อแอลูโรนที่ส่วนบนของ
เมล็ดและสี ม่วงที่สคิวเทลัมมี 2 แบบ กล่าวคือ 1) ทุกเมล็ดในฝักมีสีม่วง และ 2 เมล็ดคละสี ม่วงและสี เหลือง แสดง
ให้เห็นว่าสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 4 ที่ใช้เป็ นแหล่งพันธุ กรรมเริ่ มต้นของสายพันธุ์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์ยงั มียีน
R1-nj ที่เป็ นทั้ง homozygous dominant (R1-nj R1-nj) และ heterozygous (R1-nj r1-nj) โดยสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่
5 (S5) ที่ มีเมล็ดสี ม่วงทั้งฝั กเมื่อนําไปต่อแบบฝั กต่อแถวแล้วผสมตัวเองเป็ นสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 6 (S6) มีบาง
สายพันธุ์ให้ลูกที่ มีเมล็ดสี ม่วงทั้งฝั กทุ กต้นภายในแถว แสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 5 ของสายพันธุ์
ดังกล่ า วนี้ มียี น R1-nj เป็ น homozygous dominant (R1-nj R1-nj) แล้ว คัด เลื อกสายพันธุ์ เ หล่ า นี้ ไ ว้ป รั บ ปรุ งพันธุ์
ต่ อไปเรี ยกสายพันธุ์เหล่านี้ ว่าสายพันธุ์ชักนําการเกิ ดแฮพลอยด์ ลักษณะการเกิ ดสี ม่วงที่ เมล็ดเป็ นผลมาจากการ
สะสมสารแอนโทไซยานิ นซึ่ งเป็ นลักษณะทางฟี โนไทป์ ที่สาํ คัญที่มีไว้เพื่อใช้จาํ แนกเมล็ดที่เป็ นแฮพลอยด์ออกจาก
เมล็ด ที่ เ ป็ นดิ พ ลอยด์ที่เ กิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของยี น R1-nj (Coe, 1994) ปกติ แ ล้วการคัด เลื อกยี น R1-nj ควรให้เ สร็ จ
สมบูรณ์ต้ งั แต่สายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 2 (S2) (Trentin et al., 2020) แต่การทดลองนี้ได้เริ่ มคัดเลือกและทดสอบ R175
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nj อย่างจริ งจังตั้งแต่สายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 4 โดยก่อนหน้านั้นจะคัดเลือกเฉพาะเมล็ดที่มีสีม่วงปลูกต่อเนื่ องกัน
แต่ไม่ได้มีการทดสอบรุ่ นลูก (progeny test) ที่เกิดจากอิทธิ พลของยีน R1-nj
สายพันธุ์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์ (line) มีค่าเฉลี่ยของความสู งต้น ความสู งฝัก วันออกดอกตัวผู ้ (anthesis)
และวันออกไหม (silking) ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของลักษณะเดียวกันในลูกผสม (Table 1) เช่น ความสู งต้นและความสู งฝัก
ของสายพันธุ์มีค่าเฉลี่ ย 105 ซม. และ 43 ซม.ในขณะที่ ตน้ และความสู งฝั กของลู กผสมมี ค่าเฉลี่ ย 148 ซม. และ
70 ซม. นอกจากนี้ วนั ออกดอกตัวผูแ้ ละวันออกไหมของสายพันธุ์ก็เร็ วกว่าของลูกผสมประมาณ 4–5 วัน แสดงให้
เห็นว่า ลูกผสมชักนําการเกิดแฮพลอยด์มีความแข็งแรงดี กว่าสายพันธุ์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์ ซึ่ งเป็ นเกิดจากการ
ผสมตัวเอง 5–6 ชัว่ พืชจะมีความสมํ่าเสมอ (homozygosity) ภายในสายพันธุ์ ยีนแฝง (recessive gene) ต่างๆ ปรากฏ
ขึ้ นจากผลของอิ นบรี ดดิ่ ง (inbreeding) ความแข็งแรงของต้นและผลผลิ ตลดลงเป็ นเหตุ ให้เกิ ดความถดถอยทาง
พันธุ กรรม (Shull, 1908) อย่างไรก็ตาม ความแข็งแรงของพืชสามารถเกิ ดขึ้นได้จากการสร้างลูกผสมที่ได้จากสาย
พันธุ์แท้ หรื อสายพันธุ์ที่ผสมตัวเองจนเกือบจะเป็ นสายพันธุ์แท้ (กฤษฎา, 2552) สายพันธุ์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์ที่
มีใช้ในปั จจุ บนั ส่ วนใหญ่เป็ นสายพันธุ์แท้ (Trentin et al., 2020) มีเพียง ZMK1 เป็ นประชากร (Shatskaya, 2010),
RWS/RWK-76 (Geiger and Gordillo, 2009) และพันธุ์ชกั นําการเกิ ดแฮพลอยด์เขตร้อน (tropically-adapted hybrid
inducer) ที่พฒั นาโดยศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ที่เป็ นพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว (Prasanna et al.,
2012) ดังนั้น การปรับปรุ งพันธุ์เพื่อใช้เป็ นสายพันธุ์หรื อพันธุ์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์อาจใช้พนั ธุ์ลูกผสมที่มีความ
แข็งแรง เช่น ความสู งต้น ช่อดอกตัวผูข้ นาดใหญ่ จากการผสมพันธุ์เพื่อสร้างเมล็ดแฮพลอยด์ตอ้ งใช้พนั ธุ์ชกั นําการ
เกิดแฮพลอยด์เป็ นพันธุ์พ่อ ถ้าต้นพ่อมีความสู งมากกว่าต้นแม่ การถ่ายละออกเกสรมายังต้นแม่จะเกิดขึ้นได้มากกว่า
และช่ อดอกตัวผูข้ นาดใหญ่จะสร้างละอองเกสรจํานวนมาก การผสมพันธุ์ขา้ มจะมีโอกาสติ ดเมล็ดได้มากยิ่ งขึ้ น
อย่างไรก็ตาม ประสิ ทธิ ภาพอัตราชักนําการเกิดแฮพลอยด์ในลูกผสมยังไม่พบความดีเด่นเหนือพ่อแม่ (hybrid vigor)
(Prasanna et al., 2012)
Table 1 Mean of agronomic characters of 3 S6 haploid inducer lines and their F1 hybrids from the chain cross of
haploid inducer lines
Inducer variety types
Height (cm)
Days to 50% (d)
(line and hybrids)
Plant
Ear
Anthesis
Silking
(Ki 3 × Stock 6)- S6
140
60
49
52
(Ki 47 × Stock 6)- S6
95
40
52
50
(Ki 59 × Stock 6)- S6
80
30
52
49
Mean of lines
105
43
51
50
(Ki 47 × Stock 6)-S6 × (Ki 3 × Stock 6)- S6
132
59
54
55
(Ki 59 × Stock 6)-S6 × (Ki 47 × Stock 6)-S6
152
75
55
55
(Ki 3 × Stock 6)-S6 × (Ki 59 × Stock 6)-S6
159
77
55
54
Mean of F1 hybrid
148
70
55
55
Line vs F1 hybrid1/
**
**
**
**
1/
test statistic with t-test, ** = highly significant difference (p < 0.01)
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2. อัตราชักนําการเกิดแฮพลอยด์
การจําแนกเมล็ดแฮพลอยด์ (n) จะพิจารณาจากเมล็ดมีสีม่วงเนื่ องจากอิทธิ พลของยีน R1-nj โดยจะพบสี
ม่วงในส่ วนของเนื้ อเยื่อแอลูโรนเท่านั้น ส่ วนเมล็ดดิพลอยด์ (2n) จะพบสี ม่วงทั้งในส่ วนของเนื้ อเยื่อแอลูโรนและส
คิวเทลลัม (Coe, 1994) การใช้สายพันธุ์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์สายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 6 (S6) เป็ นพันธุ์พ่อจํานวน
3 สายพันธุ์ ไปผสมกับข้าวโพดไร่ พนั ธุ์ลูกผสมเดี่ยว Kei 1311 × Ki 60 ได้เมล็ดทั้งหมดในแต่ละคู่ผสมอยู่ระหว่าง
4,240–9,820 เมล็ด (Table 2) โดยสายพันธุ์ชักนําการเกิ ดแฮพลอยด์ (Ki 3 × Stock 6)- S6 ได้เมล็ดแฮพลอยด์ 120
เมล็ด คิดเป็ นอัตราชักนําการเกิดแฮพลอยด์ 1.36 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่สายพันธุ์ (Ki 47 × Stock 6)- S6 มีอตั ราชักนํา
การเกิ ด แฮพลอยด์ 1.89 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และสายพัน ธุ์ (Ki 59 × Stock 6)- S6 มี อ ัต ราชัก นํา การเกิ ด แฮพลอยด์ 2.04
เปอร์ เซ็นต์ ดังนั้น จาก 3 สายพันธุ์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์ได้เมล็ดทั้งหมด 22,900 เมล็ด มีเมล็ดแฮพลอยด์จาํ นวน
400 เมล็ด คิดเป็ นอัตราชักนําการเกิดแฮพลอยด์เฉลี่ย 1.86 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม การใช้ลูกผสมเดี่ยว (F1 hybrid)
เป็ นพันธุ์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์ที่ผสมข้ามระหว่างคู่ผสมได้ 3 คู่ผสม แล้วนําไปผสมกับข้าวโพดไร่ พนั ธุ์ลูกผสม
เดี่ยว Kei 1311 × Ki 60 พบว่า ได้เมล็ดทั้งหมดในแต่ละคู่ผสมอยู่ระหว่าง 7,040-9,977 เมล็ด (Table 2) โดยมีเมล็ด
แฮพลอยด์ที่ได้จากแต่ ละคู่ ผสมดังนี้ ลูกผสม (Ki 47 × Stock 6)-S6 × (Ki 3 × Stock 6)- S6 ได้ 208 เมล็ด, (Ki 59 ×
Stock 6)-S6 × (Ki 47 × Stock 6)-S6 ได้ 329 เมล็ด และ (Ki 3 × Stock 6)-S6 × (Ki 59 × Stock 6)-S6 ได้ 273 เมล็ด คิด
เป็ นอัตราชักนําการเกิ ดแฮพลอยด์ 2.95, 3.03 และ 3.15 เปอร์ เซ็ นต์ ตามลําดับ และเมื่ อคิ ดเฉลี่ ยจากทั้ง 3 คู่ ผสม
พบว่ามีอตั ราชักนําการเกิดแฮพลอยด์เฉลี่ย 3.26 เปอร์ เซ็นต์ หากเปรี ยบเทียบอัตราชักนําการเกิดแฮพลอยด์ระหว่าง
สายพันธุ์ (1.86 เปอร์เซ็นต์) กับลูกผสมเดี่ยว (3.26 เปอร์เซ็นต์) พบว่าลูกผสมเดี่ยวมีอตั ราชักนําการเกิดแฮพลอยด์สูง
กว่าสายพันธุ์ผสมตัวเองประมาณ 1.75 เท่า และแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05) ถ้าเปรี ยบเทียบอัตราชัก
นําการเกิ ดแฮพลอยด์ระหว่างสายพันธุ์และลูกผสมชักนําการเกิ ดแฮพลอยด์ที่ปรับปรุ งพันธุ์ข้ ึ นมาใหม่น้ ี พบว่ามี
อัตราชักนําการเกิ ดแฮพลอยด์ในระดับที่ ดี กว่าพันธุ์ Stock 6 ที่ ใช้เป็ นแหล่งพันธุ กรรมซึ่ งมี อ ตั ราชักนํา การเกิ ด
แฮพลอยด์ 2.3 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อปลูกในสภาพแวดล้อมเขตอบอุ่น (temperate zone) (Coe, 1959) แต่ถา้ นําพันธุ์ Stock
6 มาปลูกในประเทศไทยโดยตรงจะไม่สามารถเจริ ญเติบโตในสภาพปกติได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากสภาพแวดล้อมของไทย
เป็ นเขตร้อน (tropical zone) จึงไม่สามารถใช้เป็ นพันธุ์ชกั นําการเกิดแฮพลอยด์ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม เมื่อนํามา
ผสมข้ามกับข้า วโพดไร่ ข องไทยและผ่า นการคัดเลื อกแล้ว พบว่า มี ระยะเวลาการออกดอกทั้งตัวผูแ้ ละตัวเมี ย
ใกล้เคียงกับข้าวโพดลูกผสมเดี่ ยวของไทยมากขึ้ น มีลกั ษณะทางการเกษตรที่ดีข้ ึ น และยังคงมีอตั ราการชักนําการ
เกิดแฮพลอยด์ไม่นอ้ ยกว่าพันธุ์ Stock 6 เมื่อปลูกในสภาพแวดล้อมเขตอบอุ่น การเพิ่มอัตราชักนําการเกิดแฮพลอยด์
ให้สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะทําได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากยีนที่ควบคุมอัตราชักนําการเกิดแฮพลอยด์มีหลายยีนเป็ นลักษณะทาง
ปริ มาณ (Chen et al., 2020) ปั จจุ บันมี ส ายพันธุ์ ชักนําการเกิ ด แฮพลอยด์สายพันธุ์ ใหม่ ๆ มี อตั ราชักนํา สู งขึ้ นอยู่
ระหว่าง 3–16 เปอร์เซ็นต์ (Hu et al., 2016) ซึ่ งเกิดจากการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีอตั ราชักนําการเกิดแฮพลอยด์สูงแล้ว
นํามาผสมกันใหม่ หรื อใช้เครื่ องหมายโมเลกุลช่ วยในการคัดเลือกก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่ สามารถทําได้ (Prigge
and Melchinger, 2012; Hu et al., 2016; Chaikam et al., 2018)
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Table 2 Haploid induction rates (HIR) of the S6 lines and their F1 hybrids among the crosses on the donor parent,
Kei 1311 × Ki 60
Type of haploid inducer
(Ki 3 × Stock 6)- S6
(Ki 47 × Stock 6)- S6
(Ki 59 × Stock 6)- S6
Total
(Ki 47 × Stock 6)-S6 × (Ki 3 × Stock 6)- S6
(Ki 59 × Stock 6)-S6 × (Ki 47 × Stock 6)-S6
(Ki 3 × Stock 6)-S6 × (Ki 59 × Stock 6)-S6
Total
Avg. = average

Total
8,840
4,240
9,820
22,900
7,040
9,977
8,673
25,690

Number of kernels
HIR
(%)
Diploid (2n) Haploid (n)
8,720
120
1.36
3,160
80
1.89
9,620
200
2.04
21,500
400
Avg. = 1.86
6,832
208
2.95
9,651
329
3.30
8,400
273
3.15
24,883
810 Avg. = 3.26

สรุ ป

การพัฒนาสายพันธุ์ขา้ วโพดชักนําการเกิดแฮพลอยด์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศ
ไทย และสามารถชักนําให้เกิดเมล็ดแฮพลอยด์ประสบความสําเร็ จ ลูกผสมเดี่ยว (F1-hybrid) มีอตั ราชักนําการเกิ ด
แฮพลอยด์เฉลี่ย 3.26 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งสู งกว่าพันธุ์พ่อแม่สายพันธุ์ผสมตัวเองชัว่ ที่ 6 (S6) ประมาณ 1.75 เท่า
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บทคัดย่ อ

การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมจากสายพันธุ์ที่คดั เลือกในสภาพแวดล้อมที่ แตกต่างกันเป็ นแนวทางหนึ่ งที่ จะช่ว ยเพิ่ม
ฐานพันธุกรรมให้กว้างขึ้นและพัฒนาจีโนไทป์ ที่ดีเด่นได้ งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวระหว่างสายพันธุ์แท้ที่พฒั นาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา ปลูก
ทดสอบลูกผสม จํานวน 470 คู่ผสม จากแผนการผสม 22×22 factorial cross ร่ วมกับพันธุ์การค้าของภาครั ฐและเอกชน
จํานวน 16 พันธุ์ ใน 2 สถานที่ โดยใช้แผนการทดลองแบบ 10×11 Simple Rectangular Lattice จํานวน 5 การทดลอง จากผล
การทดลองพบว่า ลักษณะผลผลิตเมล็ดแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ในทุกการทดลอง ซึ่ งได้คดั เลือก
ลูกผสมไว้จาํ นวน 94 คู่ผสม (20 เปอร์เซ็นต์) โดยใช้ค่าเฉลี่ยผลผลิตเมล็ดจาก 2 สถานที่ ลักษณะทางการเกษตรที่สาํ คัญ และ
ศัก ยภาพการผลิ ต เมล็ด พัน ธุ์ ลู ก ผสมเชิ ง การค้า ของสายพัน ธุ์ พ่อ แม่ ดัง นั้น ลู ก ผสมที่ พ ฒ
ั นาจากสายพัน ธุ์ แ ท้ร ะหว่า ง
สถาบันการศึกษาดังกล่าวจึงมีศกั ยภาพในการนําไปใช้เป็ นพันธุ์ลูกผสมที่ดีเด่น ซึ่งจะมีการปลูกทดสอบเพิ่มในหลายฤดูและ
หลายสถานที่ต่อไป
คําสําคัญ: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ผลผลิตเมล็ด, แผนการผสมแบบแฟคทอเรี ยล, พันธุ์ลูกผสมเดี่ยว, สมรรถนะของสายพันธุ์

Abstract

Hybrid development from lines selected in diverse environments is a way to increase genetic diversity and
develop superior genotypes. The objective of this research was to evaluate potential for single-cross hybrid corn
development between inbred lines developed from Kasetsart University and University of Phayao. Four hundred and
seventy crosses from 22×22 factorial cross were grown with 16 commercial varieties from public and private sectors for
yield trials at two locations. The trials were conducted using 10×11 Simple Rectangular Lattice Design for five experiments.
The results showed that grain yield was highly significant (p < 0.01) in all trials. Ninety-four crosses (20%) were selected
based on combined grain yield from two locations, important agronomic traits and potential of parental lines for commercial
hybrid seed production. Therefore, the hybrids developed from inbred lines between the institutions can be used for
outstanding hybrids, which will be tested more for seasons and locations.
Keywords: factorial cross, field corn, grain yield, line performance, single-cross hybrid

80

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

คํานํา

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Zea mays L.) มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทย ซึ่ งมี
สัดส่ วนการใช้เมล็ดข้าวโพดเป็ นวัตถุดิบในอาหารไก่เนื้ อ 62 เปอร์ เซ็นต์ อาหารไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ไก่ไข่รุ่นเล็ก และไก่
ไข่ พ่อแม่พนั ธุ์ 60 เปอร์ เซ็ นต์ อาหารไก่ ไข่ให้ไข่ 55 เปอร์ เซ็ นต์ อาหารหมูขุน 25 เปอร์ เซ็ นต์ อาหารเป็ ดเนื้ อ 15
เปอร์ เซ็นต์ อาหารเป็ ดพันธุ์ 10 เปอร์ เซ็นต์ อาหารโคนม 15 เปอร์ เซ็นต์ และอาหารปลา 30 เปอร์ เซ็นต์ (สมาคม
ผูผ้ ลิ ตอาหารสัตว์ไทย, 2560) หนึ่ งในปั จจัยหลักที่ สําคัญที่ ทาํ ให้ผลผลิ ตข้าวโพดต่อพื้ นที่ เพิ่ มมากขึ้ นคื อ การใช้
ข้าวโพดพันธุ์ดีที่เป็ นพันธุ์ลูกผสม (สํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร, 2559) ปัจจุบนั บทบาทหลักในการผลิตและ
จําหน่ ายเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ ยงสัตว์ของประเทศไทยอยู่ในภาคเอกชนและส่ วนใหญ่เป็ นบรรษัทข้ามชาติ ซ่ ึ งมี
เจ้าของเป็ นต่างชาติ มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทยคิดเป็ น 69 เปอร์ เซ็นต์ (Napasintuwong, 2015) งานวิจยั นี้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการความร่ วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อเสริ มความเข้มแข็งในด้านการวิจยั และพัฒนาพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ในส่ วนของภาครัฐและเอกชนของ
ไทยโดยเฉพาะธุ รกิ จขนาดเล็กและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise, SME) ในการพัฒนาพันธุ์ลูกผสม
เดี่ยวการใช้สายพันธุ์แท้ที่ปรับปรุ งพันธุ์จาก 2 หน่วยงานซึ่ งมีสภาพแวดล้อมในการพัฒนาสายพันธุ์แตกต่างกัน จะ
ช่วยเพิ่มฐานพันธุกรรมให้กว้างขึ้นและพัฒนาจีโนไทป์ ที่ดีเด่นและเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้ (Ifie et al., 2015) อีก
ทั้งยังสามารถนําสายพันธุ์ที่พฒั นาจากทั้ง 2 หน่วยงานไปใช้ในโครงการปรับปรุ งพันธุ์ของกันและกันได้ (Dhliwayo
et al., 2009; Adebayo et al., 2014) การศึกษาครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาพันธุ์ขา้ วโพด
เลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวระหว่างสายพันธุ์แท้ที่พฒั นาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา

อุปกรณ์ และวิธีการ

ผสมระหว่างสายพันธุ์แท้ที่พฒั นาโดยศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่ งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (KU inbred lines) และสายพันธุ์แท้ที่พฒั นาโดยโครงการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วโพดมหาวิทยาลัยพะเยา
(UP inbred lines) โดยใช้แผนการผสมแบบ 22×22 factorial cross ในฤดูแล้งปี 2563 ที่ศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ าง
แห่ งชาติ ได้ลูกผสมจํานวน 480 คู่ผสม ปลูกทดสอบผลผลิตของลูกผสมดังกล่าวในฤดูตน้ ฝน ปี 2563 โดยแบ่งเป็ น
8 การทดลอง การทดลองที่ 1-5 ใช้แ ผนการทดลองแบบ 10×11 Simple Rectangular Lattice แต่ ละการทดลอง
ประกอบด้วยลูกผสม 94 คู่ผสม และพันธุ์การค้าจากภาครัฐและเอกชนที่ ใช้เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ จํานวน 16 พันธุ์
ได้แก่ พันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร 3 พันธุ์ (NS3, NS4 และ NS5) พันธุ์จากมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 พันธุ์
(SW4452, SW5720, SW5821, SW5819 และ SW5831) และพันธุ์จากภาคเอกชน 8 พันธุ์ (S6253, S7328, DK9979C,
PAC339, PAC789, P4546, LG38778 และ CP639) ปลูกทดสอบลูกผสมใน 3 สถานที่ ได้แก่ ศูนย์วิจยั ข้าวโพดและ
ข้าวฟ่ างแห่ งชาติ ศู นย์วิจยั พื ชไร่ นครสวรรค์ และพื้ นที่ ปลูกทดสอบใน จ.พะเยา การทดลองที่ 6–8 ใช้แผนการ
ทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ภายในบลอค (Randomized Complete Block Design, RCBD) จํานวน 2 ซํ้า ประกอบด้วย
ลูกผสมจํานวน 6, 2 และ 2 คู่ผสม ตามลําดับ ร่ วมกับพันธุ์เปรี ยบเทียบจํานวน 16 พันธุ์ ปลูกทดสอบใน 3, 2 และ 1
สถานที่ ตามลําดับ ปลูก 2 แถว/แปลงย่อย แถวยาว 2.20 เมตร ใช้ระยะปลูก 0.75×0.20 เมตร จํานวน 1 ต้น/หลุม
ลักษณะที่บนั ทึกข้อมูล ได้แก่ วันสลัดละอองเกสรและวันออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์ (days to 50% anthesis
and silking) เปอร์เซ็นต์ตน้ หักล้ม (% stalk lodging) การล้มของราก (root lodging, คะแนน 1–5 และ % root lodging)
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โรคทางใบ (foliar diseases, คะแนน 1–5) ลัก ษณะเปลื อ กหุ ้ม ฝั ก (husk cover, คะแนน 1–5 และ % open husk)
ลักษณะทรงต้น (plant aspect, คะแนน 1–5) ลักษณะฝัก (ear aspect, คะแนน 1–5) เปอร์เซ็นต์ฝักเสี ย (% rotten ears)
เปอร์ เ ซ็ นต์กะเทาะ (% grain shelling) และ ผลผลิ ต เมล็ด ที่ ค วามชื้ น 15 เปอร์ เ ซ็ นต์ (grain yield, กิ โ ลกรั ม/ไร่ )
(คะแนน 1–5 โดย 1 หมายถึง ดีที่สุด และ 5 หมายถึง แย่ที่สุด)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ในที่น้ ีจะนําเสนอผลการทดลองเฉพาะการทดลองที่ 1–5 ที่ปลูกทดสอบ 2 สถานที่ ได้แก่ ศูนย์วิจยั ข้าวโพด
และข้า วฟ่ างแห่ ง ชาติ และศู น ย์วิ จัย พื ช ไร่ น ครสวรรค์ เนื่ อ งจากลู ก ผสมที่ ค ัด เลื อ กไว้ จํา นวน 94 คู่ ผ สม (20
เปอร์เซ็นต์) คัดเลือกมาจากการทดลองที่ 1–5 เท่านั้น โดยการคัดเลือกลูกผสมใช้ค่าเฉลี่ยผลผลิตเมล็ดจาก 2 สถานที่
ลักษณะทางการเกษตรที่สาํ คัญที่ประเมินจากแต่ละสถานที่ และศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเชิ งการค้าของ
สายพันธุ์พ่อแม่
ผลการปลูกทดสอบลูกผสม ณ ศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่ งชาติ ในการทดลองที่ 1–5 พบว่า ผลผลิต
เมล็ดมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ในทุกการทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ยผลผลิตเมล็ดของแต่ละ
การทดลองเท่ากับ 1,292, 1,512, 1,601, 1,542 และ 1,499 กิ โลกรัม/ไร่ ตามลําดับ สําหรับลักษณะโรคทางใบและ
เปอร์ เซ็นต์กะเทาะ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ในทุกการทดลอง เปอร์ เซ็นต์ฝัก
เสี ยของทุกการทดลองมีค่าเฉลี่ยค่อนข้างสู งเท่ากับ 47.6, 68.8, 63.9, 62.7 และ 70.3 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ เนื่ องจาก
ในช่ วงเก็บเกี่ ยวมีฝนตกชุ กจากอิ ทธิ พลของพายุโซนร้อนที่ ส่งผลกระทบต่ อประเทศไทยในช่ วงเดื อนกันยายน–
ตุลาคม 2563 (Table 1) วันสลัดละอองเกสรและวันออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ของทุกการทดลองมีความแตกต่างอย่าง
มีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) โดยมีค่าเฉลี่ยวันสลัดละอองเกสรและวันออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์ของแต่ละการ
ทดลองเท่ากับ 53/53, 54/54, 54/54, 54/55 และ 56/57 ตามลําดับ ซึ่ งวันออกดอกของลูกผสมแต่ละเซ็ทเป็ นผลมาจาก
วันสลัดละอองเกสรและวันออกไหมของสายพันธุ์พ่อแม่ (ไม่ได้แสดงข้อมูลในตาราง)
Table 1 Mean of the selected hybrids from five experiments compared with hybrid check mean for nine traits at
National Corn and Sorghum Research Center in the 2020 early rainy season
Entry
Experiment I
Experimental hybrid mean (94)
Selected hybrid mean (18)
Hybrid check mean (16)
DOA check mean (3)
KU check mean (5)
Commercial check mean (8)
Trial mean
F-test

Grain yield
at 15% moist.
kg/rai

Lodging
Aspect
Foliar
Husk
Stalk Root
Plant
Ear
diseases cover
%
------------------------- (1-5) -------------------------

Rotten
Grain
ears
shelling
---------- % ----------

1,247
1,424
1,557
1,376
1,643
1,570
1,292

2.5
2.1
1.4
2.1
1.3
1.2
2.4

2.4
2.1
1.8
2.3
1.4
1.8
2.3

3.4
3.4
3.2
2.9
3.4
3.1
3.4

1.5
1.4
1.5
1.5
1.8
1.3
1.5

3.3
3.0
2.3
2.6
2.1
2.3
3.1

3.4
3.3
3.0
3.2
3.1
2.9
3.3

48.2
43.8
43.8
45.9
50.6
38.7
47.6

81.10
82.29
82.01
82.09
81.00
82.60
81.24

**

**

**

**

**

**

**

*

**

82

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

Table 1 (continued).
Entry

Grain yield
at 15% moist.

Lodging
Stalk Root

Foliar
diseases

Experiment II
Experimental hybrid mean (94)
1,492
0.5
2.1
3.2
Selected hybrid mean (25)
1,623
0.6
2.2
3.2
Hybrid check mean (16)
1,627
1.2
1.6
3.4
DOA check mean (3)
1,507
4.3
2.8
3.2
KU check mean (5)
1,705
0.4
1.5
3.5
Commercial check mean (8)
1,623
0.5
1.2
3.3
Trial mean
1,512
0.6
2.1
3.2
F-test
**
ns
**
**
Experiment III
Experimental hybrid mean (94)
1,582
0.6
1.4
3.0
Selected hybrid mean (16)
1,694
1.4
1.7
3.2
Hybrid check mean (16)
1,711
0.4
1.6
3.2
DOA check mean (3)
1,458
2.3
1.8
3.1
KU check mean (5)
1,773
0.0
1.7
3.3
Commercial check mean (8)
1,766
0.0
1.5
3.2
Trial mean
1,601
0.6
1.5
3.1
F-test
**
ns
ns
**
Experiment IV
Experimental hybrid mean (94)
1,522
1.0
1.5
3.3
Selected hybrid mean (23)
1,668
0.8
1.6
3.3
Hybrid check mean (16)
1,658
1.0
1.5
3.2
DOA check mean (3)
1,423
1.4
2.3
3.2
KU check mean (5)
1,832
0.9
1.7
3.2
Commercial check mean (8)
1,637
0.9
1.1
3.2
Trial mean
1,542
1.0
1.5
3.3
F-test
**
ns
**
**
Experiment V
Experimental hybrid mean (94)
1,478
1.1
1.5
3.4
Selected hybrid mean (12)
1,689
0.7
1.2
3.3
Hybrid check mean (16)
1,626
0.7
1.3
3.3
DOA check mean (3)
1,511
2.1
1.7
3.0
KU check mean (5)
1,690
0.9
1.3
3.5
Commercial check mean (8)
1,628
0.0
1.1
3.3
Trial mean
1,499
1.1
1.5
3.4
F-test
**
ns
*
**
*, ** Significant at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively; ns = non-significant.
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Aspect
Plant Ear

Rotten
ears

Grain
shelling

1.4
1.4
1.2
1.0
1.5
1.1
1.4
**

3.3
3.2
2.6
3.1
2.8
2.4
3.2
*

3.2
2.9
3.2
3.4
3.4
3.0
3.2
**

70.1
69.2
61.1
63.7
71.0
54.0
68.8
**

79.49
80.72
81.28
81.84
79.73
82.03
79.75
**

1.3
1.2
1.3
1.3
1.4
1.2
1.3
ns

3.0
2.9
2.5
3.1
2.6
2.3
2.9
**

3.2
2.8
3.0
3.2
2.9
3.0
3.2
**

65.3
59.6
55.8
44.4
62.8
55.7
63.9
**

81.29
81.03
82.67
81.30
82.41
83.36
81.49
**

1.5
1.4
1.2
1.3
1.2
1.2
1.4
**

3.2
3.0
2.6
3.0
2.4
2.6
3.1
**

3.1
2.9
2.9
3.0
3.0
2.8
3.1
**

63.0
53.4
60.5
52.2
68.9
58.3
62.7
**

81.73
82.10
81.95
81.74
81.06
82.59
81.76
**

1.3
1.1
1.2
1.3
1.2
1.1
1.3
**

3.0
2.7
2.7
3.0
2.5
2.6
3.0
**

3.2
2.9
3.1
3.1
3.0
3.1
3.2
**

70.1
63.6
71.6
69.1
70.5
73.3
70.3
ns

80.31
80.39
81.45
81.83
79.71
82.39
80.47
**

Husk
cover
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ผลการปลูกทดสอบลูกผสม ณ ศูนย์วิจยั พืชไร่ นครสวรรค์ ในการทดลองที่ 1–5 พบว่า ผลผลิตเมล็ดมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ในทุกการทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ยผลผลิตเมล็ดของแต่ละการทดลอง
เท่ากับ 1,505, 1,510, 1,450, 1,549 และ 1,624 กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ สําหรับลักษณะเปลือกหุ ม้ ฝักเปิ ด ลักษณะฝัก
เปอร์ เซ็นต์ฝักเสี ย และเปอร์ เซ็นต์กะเทาะ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ในทุกการ
ทดลอง (Table 2) วันสลัดละอองเกสรและวันออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์ของแต่ละการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51/51,
51/52, 51/53, 51/52 และ 53/53 ตามลําดับ ซึ่ งวันออกดอกของลูกผสมในการทดลองที่ 5 มีแนวโน้มมากกว่า การ
ทดลองที่ 1–4 เช่ นเดี ยวกันกับการปลูกทดสอบที่ ศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่ งชาติ (ไม่ได้แสดงข้อมูลใน
ตาราง)
Table 2 Mean of the selected hybrids from five experiments compared with hybrid check mean for nine traits at
Nakhon Sawan Field Crops Research Center in the 2020 early rainy season
Entry
Experiment I
Experimental hybrid mean (94)
Selected hybrid mean (18)
Hybrid check mean (16)
DOA check mean (3)
KU check mean (5)
Commercial check mean (8)
Trial mean
F-test
Experiment II
Experimental hybrid mean (94)
Selected hybrid mean (25)
Hybrid check mean (16)
DOA check mean (3)
KU check mean (5)
Commercial check mean (8)
Trial mean
F-test
Experiment III
Experimental hybrid mean (94)
Selected hybrid mean (16)
Hybrid check mean (16)
DOA check mean (3)
KU check mean (5)
Commercial check mean (8)

Grain yield
at 15% moist.
kg/rai

Lodging
Stalk Root
--------- % ---------

Foliar
diseases
(1-5)

Open
husk
%

Aspect
Plant Ear
--- (1-5) ---

Rotten
Grain
ears
shelling
---------- % ----------

1,462
1,703
1,755
1,573
1,710
1,851
1,505
**

0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
ns

1.6
1.8
0.5
0.0
1.5
0.0
1.4
**

1.4
1.3
1.1
1.1
0.9
1.2
1.4
**

2.0
2.5
2.3
1.5
3.0
2.2
2.1
**

2.6
2.3
2.3
2.4
2.4
2.2
2.5
**

2.9
2.6
2.3
2.4
2.4
2.1
2.8
**

7.3
5.4
5.6
3.5
6.3
6.0
7.0
**

82.27
83.63
82.73
83.82
82.62
82.38
82.34
**

1,473
1,633
1,729
1,507
1,695
1,833
1,510
**

0.1
0.0
0.1
0.0
0.4
0.0
0.1
ns

0.9
1.2
0.5
0.4
0.6
0.6
0.8
ns

1.1
1.1
1.1
1.3
1.0
1.0
1.1
**

4.3
3.7
3.7
1.3
3.9
4.5
4.2
**

2.7
2.4
2.4
2.4
2.5
2.3
2.6
**

2.8
2.5
2.3
2.5
2.4
2.1
2.7
**

13.7
5.7
7.2
3.2
14.0
4.3
12.8
**

80.72
82.10
83.17
84.12
82.09
83.48
81.08
**

1,408
1,699
1,697
1,543
1,650
1,784

0.2
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

0.3
0.0
0.6
0.0
1.3
0.3

1.1
1.0
1.1
1.2
1.0
1.2

6.0
2.5
2.5
0.0
2.1
3.8

2.8
2.4
2.4
2.5
2.6
2.2

3.1
2.4
2.3
2.5
2.5
2.2

25.3
11.5
7.8
4.1
13.1
5.8

81.79
82.72
83.16
83.82
81.86
83.73
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Table 2 (continued).
Trial mean
1,450
0.2
0.3
1.1
F-test
**
ns
ns
**
Experiment IV
Experimental hybrid mean (94)
1,524
0.2
0.6
1.2
Selected hybrid mean (23)
1,690
0.2
1.2
1.1
Hybrid check mean (16)
1,694
0.1
0.9
1.1
DOA check mean (3)
1,476
0.0
0.7
1.3
KU check mean (5)
1,621
0.5
0.9
1.0
Commercial check mean (8)
1,821
0.0
1.0
1.0
Trial mean
1,549
0.2
0.6
1.1
F-test
**
ns
ns
**
Experiment V
Experimental hybrid mean (94)
1,605
0.3
0.7
1.0
Selected hybrid mean (12)
1,796
0.2
0.2
1.0
Hybrid check mean (16)
1,733
0.1
0.6
1.1
DOA check mean (3)
1,551
0.0
0.8
1.2
KU check mean (5)
1,646
0.0
1.3
1.0
Commercial check mean (8)
1,856
0.3
0.1
1.1
Trial mean
1,624
0.3
0.7
1.0
F-test
**
ns
**
ns
*, ** Significant at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively; ns = non-significant.

5.5
**

2.7
**

3.0
**

22.7
**

81.99
**

3.2
3.5
0.8
1.4
0.0
1.1
2.8
**

2.5
2.3
2.2
2.4
2.5
2.0
2.5
**

2.7
2.5
2.4
2.6
2.5
2.3
2.7
**

14.1
10.6
11.2
8.2
16.1
9.2
13.6
**

83.07
83.91
82.64
83.89
81.32
83.01
83.01
**

4.1
5.0
2.3
0.9
3.2
2.2
3.9
**

2.6
2.5
2.5
2.5
2.7
2.4
2.6
*

2.8
2.5
2.4
2.5
2.6
2.3
2.8
**

20.4
11.7
8.8
6.5
11.6
7.9
18.7
**

82.28
82.43
83.58
84.45
82.44
83.96
82.47
**

ผลการวิเคราะห์ผลผลิตเมล็ดร่ วม 2 สถานที่ของลูกผสมในการทดลองที่ 1–5 พบว่า ผลผลิตเมล็ดมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ในทุกการทดลอง โดยได้คดั เลือกลูกผสมจากแต่ละการทดลองไว้
จํานวน 18, 25, 16, 23 และ 12 คู่ผสม ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยผลผลิตเมล็ดของคู่ผสมที่คดั เลือกไว้จากแต่ละการทดลอง
เท่ ากับ 1,563, 1,628, 1,697, 1,679 และ 1,742 กิ โลกรั ม/ไร่ คิ ดเป็ น 94.4, 97.1, 99.6, 100.2 และ 103.7 เปอร์ เซ็นต์
เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยของพันธุ์การค้าที่ใช้เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ (Table 3) ลูกผสมที่คดั เลือกไว้นอกจากจะมี
ผลผลิตเมล็ดสู งและมีลกั ษณะทางการเกษตรที่ ดีแล้ว ยังพิจารณาถึงศักยภาพของสายพันธุ์พ่อแม่ในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ลูกผสมเชิ งการค้าอี กด้วย (ข้อมูลจากการปลูกทดสอบสายพันธุ์พ่อแม่ในฤดู ตน้ ฝน ปี 2563) โดยลูกผสมที่
คัดเลือกไว้จาํ นวน 94 คู่ผสม ประกอบด้วย KU inbred lines จํานวน 20 สายพันธุ์ และ UP inbred lines จํานวน 15
สายพันธุ์ ซึ่ งได้แสดงข้อมูลศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเชิงการค้าของแต่ละสายพันธุ์ไว้ใน Table 4
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Table 3 Grain yield of the top 10 and selected hybrids from five experiments compared with hybrid checks from
data combined over two locations in the 2020 early rainy season
Entry
Experiment I
Total experimental hybrids
Top 10 hybrids
Selected hybrids
Total hybrid checks
DOA checks
KU checks
Commercial checks
Experiment II
Total experimental hybrids
Top 10 hybrids
Selected hybrids
Total hybrid checks
DOA checks
KU checks
Commercial checks
Experiment III
Total experimental hybrids
Top 10 hybrids
Selected hybrids
Total hybrid checks
DOA checks
KU checks
Commercial checks
Experiment IV
Total experimental hybrids
Top 10 hybrids
Selected hybrids
Total hybrid checks
DOA checks
KU checks
Commercial checks
Experiment V
Total experimental hybrids
Top 10 hybrids
Selected hybrids
Total hybrid checks
DOA checks
KU checks
Commercial checks

Number

94
16

94
16

94
16

94
16

94
16

10
18
3
5
8
10
25
3
5
8
10
16
3
5
8
10
23
3
5
8
10
12
3
5
8

Grain yield
Range
Mean
--------------- kg/rai ---------------

Relative to check mean
DOA
KU Commercial Total check
------------------------------ % ------------------------------

1,006-1,692
1,552-1,692
1,443-1,692
1,437-2,020
1,438-1,517
1,437-1,798
1,538-2,020

1,355
1,622
1,563
1,656
1,474
1,676
1,711

91.9
110.0
106.0
112.3
100.0
113.7
116.0

80.8
96.7
93.3
98.8
87.9
100.0
102.0

79.2
94.8
91.4
96.8
86.2
98.0
100.0

81.8
97.9
94.4
100.0
89.0
101.3
103.3

1,112-1,772
1,659-1,772
1,495-1,772
1,432-1,954
1,432-1,567
1,471-1,908
1,568-1,954

1,483
1,703
1,628
1,678
1,507
1,700
1,728

98.4
113.0
108.0
111.3
100.0
112.8
114.6

87.2
100.2
95.8
98.7
88.7
100.0
101.6

85.8
98.5
94.2
97.1
87.2
98.4
100.0

88.4
101.5
97.1
100.0
89.8
101.3
103.0

1,061-1,774
1,673-1,774
1,622-1,774
1,393-1,960
1,393-1,603
1,498-1,900
1,639-1,960

1,495
1,730
1,697
1,704
1,500
1,712
1,775

99.7
115.3
113.1
113.6
100.0
114.1
118.3

87.4
101.1
99.1
99.5
87.7
100.0
103.7

84.2
97.4
95.6
96.0
84.5
96.4
100.0

87.8
101.5
99.6
100.0
88.1
100.5
104.2

1,096-1,789
1,709-1,789
1,561-1,789
1,401-1,998
1,401-1,530
1,469-1,852
1,538-1,998

1,523
1,742
1,679
1,676
1,449
1,726
1,729

105.1
120.2
115.8
115.6
100.0
119.1
119.3

88.2
100.9
97.3
97.1
83.9
100.0
100.2

88.1
100.7
97.1
96.9
83.8
99.8
100.0

90.9
103.9
100.2
100.0
86.5
103.0
103.2

1,081-1,881
1,680-1,881
1,652-1,881
1,498-2,002
1,516-1,554
1,498-1,840
1,612-2,002

1,542
1,758
1,742
1,679
1,531
1,668
1,742

100.7
114.8
113.8
109.7
100.0
109.0
113.8

92.4
105.4
104.4
100.7
91.8
100.0
104.4

88.5
100.9
100.0
96.4
87.9
95.8
100.0

91.8
104.7
103.7
100.0
91.2
99.3
103.7
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Table 4 Inbred line potential as parents for commercial hybrid seed production of the selected 94 crosses from
KU x UP hybrid yield trial in the 2020 early rainy season
No.

Inbred name

KU inbred lines (20 lines)

Male parent

1. Ki 45

Fair

2. Ki 47

Fair

3. Ki 56

Fair

4. Ki 57

Fair

5. Kei 1314
6. Kei 1421

Fair

7. Kei 1508
8. Kei 1509

Fair

9. Kei 1519

Fair

10. Kei 1531
11. Kei 1533
12. Kei 1601

Fair
Fair
Good

13. Kei 1606

Good

14. Kei 1608
15.
16.
17.
18.

Kei 1611
Kei 1614
Kei 1713
Kei 1723

19. Ki 48
20. Ki 60

Potential for commercial hybrid seed production
Female parent
Remark

Fair
Good
Good

Small amount of pollen, short tassel peduncle / Good silk emergence, small ear,
bouquet ears
Fair
Significant amount of pollen, long tassel peduncle / Fair silk emergence,
susceptible to NCLB, long-small ear
Significant amount of pollen, short tassel peduncle / Good silk emergence,
bouquet ears
Fair
Medium amount of pollen, extra-long tassel peduncle / Fair silk emergence,
tall plant, leafy, big-long ear
Good
Small amount of pollen, extra-short tassel peduncle / Good silk emergence,
big-long ear
Fair
Significant amount of pollen, long tassel peduncle / Good silk emergence,
root lodging, susceptible to NCLB
Fair
Small amount of pollen / Fair silk emergence, ears with extended leaf husks
Fair
Medium amount of pollen / Fair silk emergence, short silk receptivity, leafy,
long ear
Fair
Small amount of pollen, difficult to detassel (tough tassel) / Good silk
emergence, ears with extended leaf husks, big ear [female parent of SW5819]
Fair
Medium amount of pollen / Good silk emergence, foliar diseases, big ear
Medium amount of pollen / Fair silk emergence, small ear
Good
Significant amount of pollen / Fair silk emergence, tall plant, low ear placement,
big ear
Good
Medium amount of pollen, compact tassel / Good silk emergence, tall plant, low
ear placement, big ear
Fair
Small amount of pollen / Excellent silk emergence, short plant, low ear
placement, bouquet ears
Fair (accept) Susceptible to Fall Armyworm, small ear, bouquet ears
Fair
Susceptible to Fall Armyworm, low ear placement, bouquet ears
Fair (accept) Small amount of pollen / Good silk emergence, leafy, low ear placement, big ear
Fair
Medium amount of pollen / Good silk emergence, good plant aspect, airy
canopy, big-long ear
Medium amount of pollen / Fair silk emergence, open husk, big ear
Fair
Significant amount of pollen / Good silk emergence, big ear, ear rot in rainy season
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Table 4 (continued).
No.

Inbred name

UP inbred lines (15 lines)
1. UPFC005
2. UPFC019
3. UPFC020
4. UPFC022
5. UPFC024
6. UPFC028
7. UPFC029
8. UPFC037
9. UPFC044
10. UPFC061

Male parent

Fair (accept)
Fair (accept)
Fair (accept)

Fair (accept)
Fair (accept)

Potential for commercial hybrid seed production
Female parent
Remark
Fair

Fair
Fair
Fair
Fair
Fair
Fair

11. UPFC066
12. UPFC067
13. UPFC01

Fair (accept)
Fair
Fair (accept)

Fair
Fair

14. UPFC02

Fair (accept)

Fair

15. UP1 (UPFC007)

Fair

Medium amount of pollen / Fair silk emergence, small ear
Small amount of pollen / Poor silk emergence, small ear
Small amount of pollen / Poor silk emergence, small ear
Medium amount of pollen / Fair silk emergence, small ear
Small amount of pollen, tassel in whorl / Poor silk emergence, small ear
Small amount of pollen, tassel in whorl / Poor silk emergence, small ear
Medium amount of pollen / Fair silk emergence, foliar diseases, short plant, big ear
Small amount of pollen / Fair silk emergence, big ear
Small amount of pollen / Fair silk emergence, short plant, big ear
Small amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence, tall plant, biglong ear
Small amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence
Medium amount of pollen, compact tassel / Fair silk emergence, long ear
Medium amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence, low ear
placement, good ear aspect
Medium amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence, low ear
placement, good ear aspect, big ear
Medium amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence

สรุ ป

ลูกผสมที่คดั เลือกไว้จาํ นวน 94 คู่ผสม ให้ผลผลิตเมล็ดสู ง มีลกั ษณะทางการเกษตรที่ดี และสายพันธุ์พ่อแม่
ของลูกผสมดังกล่าวยังมีศกั ยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเชิ งการค้า ดังนั้นลูกผสมที่ พฒั นาจากสายพันธุ์แท้
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยาจึ งมีศกั ยภาพในการนําไปใช้เป็ นพันธุ์ลูกผสมที่ ดีเด่ น
ซึ่ งจะมีการปลูกทดสอบลูกผสมและสายพันธุ์พ่อแม่เพิ่มในหลายฤดูและหลายสถานที่ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) หรื อ สวก. ภายใต้
โครงการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดยการบูรณาการงานวิจยั ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของภาครัฐ” คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ ดร. สรรเสริ ญ จําปาทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์สายพันธุ์แท้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ที่
พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้คาํ ปรึ กษางานวิจยั ผศ.ดร. บุญฤทธิ์ สิ นค้างาม ที่ให้ความอนุเคราะห์
สายพันธุ์แท้ขา้ วโพดเลี้ ยงสัต ว์ที่ พฒ
ั นาโดยมหาวิ ทยาลัยพะเยา คุ ณสุ ริพฒ
ั น์ ไทยเทศ ในการปลูกทดสอบ ณ
ศูนย์วิจยั พืชไร่ นครสวรรค์ คุณธวัชชัย ประศาสน์ศรี สุภาพ คุณวีรชัย ศรี ยี่สุ่น และ ผศ.ดร. จุฑามาศ ร่ มแก้ว ใน
การประเมินลูกผสมและสายพันธุ์พ่อแม่และให้คาํ ปรึ กษางานวิจยั และศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่ งชาติ คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์พ้ืนที่หลักในการทําวิจยั
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บทคัดย่ อ

วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้ เพื่อปรั บปรุ งพันธุ์ขา้ วโพดหวานลูกผสมเดี่ ยวที่ ดีเด่นยีน sh2 ที่ ให้ผลผลิตสู งและ
มีคุณภาพในการรับประทานที่ดีสาํ หรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรู ป ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวที่ดีเด่นได้จากการ
ผสมระหว่างกลุ่มเฮเทอโรซีส (KSei 14004, KSC2(HI)C3) x (SSWI 114, KSC3(HI)C3, H-Brix, Sugar) นําไปทดสอบพันธุ์
ร่ วมกับพันธุ์เปรี ยบเทียบ Hi-Brix 3, Hi-Brix 59, Sugar Star, Sugar Star Plus และ อินทรี 2 ที่ศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ าง
แห่ งชาติ ในต้นฤดูฝน ปี พ.ศ. 2560 และฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2561 และทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกรในฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2561
และ พ.ศ. 2563 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซํ้า ผลการวิเคราะห์รวม พบว่า ลูกผสมพันธุ์ดีเด่นส่ วนใหญ่ ให้ผลผลิต
องค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพในการรับประทาน ไม่แตกต่างทางสถิติ (p < 0.05) กับพันธุ์เปรี ยบเทียบ นอกจากนี้ ยังมี
ลักษณะทางการเกษตรที่ ดี และมี ความต้านทานโรคทางใบ ลูกผสมเดี่ ยวที่ ดีเด่นพันธุ์ KSSC 704 (อิ นทรี 3), KSSC 705
(อินทรี 4) และ KSSC 706 (อินทรี 5) จะเผยแพร่ สู่ เกษตรกรและโรงงานแปรรู ปสําหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปร
รู ปต่อไป
คําสําคัญ: shrunken-2, ข้าวโพดหวาน, ปรับปรุ งพันธุ์, ลูกผสมเดี่ยว, สายพันธุ์แท้

Abstract

The objective of this research was to develop the elite sh2 sweet corn hybrids with high yield and good eating
quality for the fresh market and processing. The elite single-cross hybrids were developed from the heterotic groups of
(KSei 14004, KSC2(HI)C3) x (SSWI 114, KSC3(HI)C3, H-Brix, Sugar). The elite hybrids and five hybrid checks (i.e., HiBrix 3, Hi-Brix 59, Sugar Star, Sugar Star Plus and Insee 2) were evaluated in a randomized complete block design with
three replications at the National Corn and Sorghum Research Center in the 2017 early rainy season and 2018 dry season
and farmers’ fields in the 2018 and 2020 dry season. From combined analysis, most of yields and eating quality of the
hybrids were not significantly different (p < 0.05) from the checks. They had good agronomic traits and leaf disease
resistance. The elite sweet corn hybrids, KSSC 704 (Insee 3), KSSC 705 (Insee 4) and KSSC 706 (Insee 5), will be released
to farmers and the processing plants for the fresh market and processing.
Keywords: breeding, inbred, shrunken-2, single-cross hybrid, sweet corn
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คํานํา

ข้าวโพดหวาน (Zea mays L. saccharata) เป็ นพืชผักเศรษฐกิจที่สาํ คัญเพื่อใช้ในการบริ โภคฝักสด และการ
แปรรู ป เพื่ อ การส่ งออกโดยบรรจุ กระป๋ องแบบบรรจุ ท้ งั เมล็ด (whole kernel) และแบบครี ม (cream-style corn)
นอกจากนี้ ยังมีการแปรรู ปแบบบรรจุท้ งั ฝัก (corn on cob) ในถุงสุ ญญากาศ แบบแช่แข็งทั้งเมล็ด แช่แข็งทั้งฝัก และ
นํ้านมข้าวโพด ในปี พ.ศ. 2549 ประเทศไทยส่ งออกข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋ องเป็ นปริ มาณ 125,308 ตัน มูลค่า
4,291.0 ล้านบาท และส่ งออกข้าวโพดหวานแช่ แข็งปริ มาณ 4,730 ตัน มูลค่ า 166.6 ล้านบาท (ศู นย์สารสนเทศ,
2549) และในปี พ.ศ. 2555 ส่ งออกข้าวโพดหวานกระป๋ องเพิ่มขึ้นเป็ นปริ มาณ 172,187 ตัน มูลค่า 5,684.35 ล้านบาท
ข้าวโพดหวานแช่ แข็งปริ มาณ 11,742 ตัน มูลค่า463.40 ล้านบาท และส่ งออกรวมเพิ่มขึ้ นเป็ น 6,159.87 ล้านบาท
โดยเป็ นผูส้ ่ งออกข้าวโพดหวานกระป๋ องอันดับ 1 ของโลก และเป็ นผูส้ ่ งออกข้าวโพดหวานโดยรวมอันดับ 4 ของ
โลก (กระทรวงพาณิ ชย์, 2555) ในปี เพาะปลูก 2555 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูก 227,449 ไร่ ปริ มาณผลผลิต 420,862
ตัน และผลผลิ ตเฉลี่ ย 1,934 กก./ไร่ โดยมี ปริ มาณการใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมเดี่ ยวมากกว่า 95% และเป็ นข้าวโพด
หวานลูกผสมเดี่ ยวยีน shrunken-2 (sh2) มีส่วนแบ่งมากกว่า 95% ของตลาดเมล็ดพันธุ์เช่ นเดี ยวกันกับในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาที่มีการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดหวานลูกผสมเดี่ยวยีน sh2 มากกว่า 50 % ข้าวโพดหวานลูกผสมเหล่านี้
เป็ นที่ชื่นชอบของผูบ้ ริ โภคเพราะมีปริ มาณนํ้าตาลซูโครสมากกว่าข้าวโพดหวานลูกผสมยีน sugary (su) ยืดเวลาการ
สุ กแก่ที่เหมาะต่อการรับประทาน และทนต่อการขนส่ งทางเรื อไปยังตลาดที่ห่างไกลได้ดีกว่า และส่ งเสริ มให้ใช้ใน
การแปรรู ป (บรรจุกระป๋ อง และแช่ แข็ง) โดยโฆษณาว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่หวานธรรมชาติ ปั จจุบนั ข้าวโพดหวาน
ลูกผสมเดี่ยวยีน sh2 มีส่วนแบ่งมากกว่า 95% ของตลาดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดหวานในประเทศไทย
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ไ ด้ป รั บ ปรุ ง พัน ธุ์ ข ้า วโพดหวานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (โชคชัย และคณะ, 2554;
Lavapaurya et al., 1990) และได้เผยแพร่ ขา้ วโพดหวานพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ได้แก่ พันธุ์ 27127, 11476, พันธุ์อินทรี 1,
อินทรี 2, KSSC 503, KSSC 978, KSSC 563 และKSSC 604 สู่ เกษตรกรและโรงงานแปรรู ปใน ปี พ.ศ. 2531, 2532,
2538, 2542, 2546, 2547, 2548 และ 2550 ตามลําดับ (โชคชัย และคณะ, 2554)
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จัย เพื่ อ ปรั บปรุ งพัน ธุ์ ข ้า วโพดหวานลู กผสมเดี่ ย วที่ ดี เ ด่ นยี น shrunken-2 ที่ ใ ห้
ผลผลิตสู งและมีคุณภาพในการรับประทานที่ดีสาํ หรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรู ป

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์

ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ดีเด่นและพันธุ์เปรี ยบเทียบ ยีน sh2 มีดงั นี้
1. สายพันธุ์แท้ SSWI 114 และ KSei 14004 ซึ่ งเป็ นสายพันธุ์แม่และพ่อของข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ ยว
พันธุ์อินทรี 2 (โชคชัย และคณะ, 2544) สายพันธุ์แท้จากประชากร KSC2(HI)C3 และ KSC3(HI)C3 จํานวน 14 สาย
พันธุ์ และสายพันธุ์แท้กลุ่ม Hi-Brix จํานวน 2 สายพันธุ์ และกลุ่ม Sugar จํานวน 2 สายพันธุ์ ที่ ผ่านขั้นตอนการ
คัดเลือกและการทดสอบสายพันธุ์ในการให้ลูกผสมขั้นต้นและขั้นทดลองตามรายงานของ โชคชัย และคณะ (2554,
2556, 2557)
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2. พันธุ์เปรี ยบเทียบ จํานวน 5 พันธุ์ ได้แก่ ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ Hi-Brix 3, Hi-Brix 59, Sugar Star, Sugar Star
Plus และอินทรี 2

วิธีการ

1. การสร้ างพันธุ์ลกู ผสมเดี่ยว โดยการผสมระหว่างกลุ่มเฮเทอโรซี ส (Heterotic groups) ดังนี้ (KSei 14004,
KSC2(HI)C3) x (SSWI 114, KSC3(HI)C3, H-Brix, Sugar), (KSC3(HI)C3 x Hi-Brix, Sugar) และ (Hi-Brix x Sugar)
รวม 17 พันธุ์ ซึ่ งผ่านขั้นตอนการคัดเลือกและการทดสอบลูกผสมขั้นต้นและขั้นทดลองตามรายงานของ โชคชัย
และคณะ (2554, 2556, 2557)

2. การทดสอบพั น ธุ์ ลู ก ผสม ทดสอบพัน ธุ์ ที่ ศู น ย์วิ จัย ข้า วโพดและข้า วฟ่ างแห่ ง ชาติ อ.ปากช่ อ ง จ.
นครราชสี มา ในต้นฤดูฝน ปี พ.ศ. 2560 และฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2561 และทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกรในฤดูแล้ง ปี
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block มี 3 ซํ้า ปลูก 2 แถว/พันธุ์
3. การปฏิ บัติดูแลรั กษา
ขนาดแปลงย่อย: ปลูกข้าวโพดในแถวยาว 5 ม. จํานวน 2 แถว/แปลงย่อย จํานวน 3 ซํ้า
ระยะปลูก: ใช้ระยะระหว่างต้น 25 ซม. ระหว่างแถว 75 ซม. ปลูกหลุมละ 2 เมล็ด ถอนเหลือ 1 ต้น/หลุม
หลังจากงอก 1 สัปดาห์ ได้จาํ นวนต้นประมาณ 8,533 ต้น/ไร่
การพ่นสารควบคุมวัชพืชก่อนงอก: ใช้อาทราซี น อัตรา 640 กรัม/ไร่ ผสม pendimethelin อัตรา 640 มล./ไร่
การใส่ ปุ๋ย: ใส่ ปุ๋ยรองพื้นสู ตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ และใส่ ปุ๋ยแต่งหน้าด้วย ยูเรี ย อัตรา 25 กก./ไร่
หลังจากปลูกประมาณ 4 สัปดาห์
4. การบันทึ กข้ อมูล
1) ผลผลิต องค์ ประกอบผลผลิต และลักษณะคุณภาพ
- ผลผลิต: เก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 19 วัน หลังวันออกไหม 50% แล้วนํามาชัง่ นํ้าหนักฝักสดทั้ง
เปลือก นํ้าหนักฝักสดปอกเปลือก นํ้าหนักฝักดี และนํ้าหนักเมล็ดเฉื อน วัดผลผลิตเป็ น กก./แปลงย่อย (พื้นที่เก็บเกี่ยว
7.875 ตรม.) แล้วคํานวณเป็ น กก./ไร่ และเปอร์เซ็นต์น้ าํ หนักเมล็ดเฉื อนต่อนํ้าหนักฝักสดทั้งเปลือก
สุ่ มฝักจํานวน 5 ฝัก นํามาวัดค่าเฉลี่ยเป็ นซม. ดังนี้
- องค์ประกอบผลผลิต: ความยาวฝัก (วัดถึงปลายฝัก และปลายสุ ดที่ติดเมล็ด) ความกว้างฝัก (วัด
จากกลางฝักเป็ นซม.) ปลายฝักไม่ติดเมล็ด (ซม.) จํานวนแถว ฝักมาตรฐานมีความยาวตั้งแต่ 15 ซม.ขึ้นไป ลักษณะ
ฝัก (ความสมํ่าเสมอของขนาดและสี ของฝัก การเรี ยงแถวของเมล็ด การติดเต็มของเมล็ด การเข้าทําลายของโรคและ
แมลง) โดยให้คะแนน 1 ถึง 5 (1 = ดี นอ้ ยที่ สุด และ 5 = ดี มากที่ สุด) นอกจากนี้ ยังมีการวัด ความยาว และความ
กว้าง ของเมล็ด โดยสุ่ มวัดเมล็ดที่แกะจากกลางฝัก จํานวน 10 เมล็ดต่อซํ้า หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
- ลักษณะคุณภาพ: ได้แก่ ความนุ่ม และความชอบ โดยใช้วิธีกดั ชิม และให้คะแนน 1 ถึง 5 (1 = ดี
น้อยที่สุด และ 5 = ดีมากที่สุด) วัดความหวานโดยใช้ refractometer มีค่าเป็ น °brix วัดความหนาของเปลือกหุม้ เมล็ด
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(pericarp) โดยใช้เมล็ดชุดเดียวกับที่ใช้วดั ขนาดเมล็ด จํานวน 10 เมล็ดต่อซํ้า ลอกเปลือกเมล็ดด้านเรี ยบ (abgerminal
side) และด้านคัพภะ (germinal side) แล้ววัดด้วย micrometer หน่วยเป็ นไมครอน และมีการบันทึกสี ของฝัก
2) ลักษณะทางการเกษตรต่ าง ๆ ได้แก่ วันสลัดละอองเกสร 50% และวันออกไหม 50% (นับจากวันที่ให้น้ าํ
หลังจากปลูก) และก่อนเก็บเกี่ยวจะเก็บข้อมูล ได้แก่ ความสู งต้นและฝัก (วัดจากโคนต้นถึงข้อใบธง และข้อของฝัก
บนสุ ด ตามลําดับ โดยสุ่ มวัดจาก 5 ต้น แล้วคิดเป็ นค่าเฉลี่ยเป็ นซม.) ความต้านทานโรครานํ้าค้าง (%) ความต้านทาน
โรคไวรัส ได้แก่ โรคใบด่าง Sugarcane mosaic virus (SCMV) และ Maize chlorotic mottle virus (MCMV) (%) ความ
ต้านทานโรคทางใบ ได้แก่ โรคราสนิม (Southern rust ) และโรคใบไหม้แผลใหญ่ (Northern corn leaf blight)
(คะแนน 1-5, 1 = เป็ นโรคมากถึงใบธง, 5 = เป็ นโรคน้อยเฉพาะใบล่าง ๆ) การล้มของราก (ต้นเอียงจากแนวดิ่งตั้งแต่
30 องศา ให้คะแนน 1 ถึง 5, 1 = ล้มมากกว่า 80%, 5 = ล้มน้อยกว่า 20) ลักษณะเปลือกหุ ม้ ฝัก (ให้คะแนน 1 ถึง 5, 1
= เปลือกหุ ม้ ฝักหลวมและปลายฝักโผล่ออกมา, 5 = เปลือกหุ ม้ ฝักยาวมิดชิด) และลักษณะต้น (ความสู งของต้นและ
ฝักสมํ่าเสมอ การเข้าทําลายของโรคและแมลง และการหักล้ม โดยให้คะแนน 1 = ดีนอ้ ยที่สุด, 5 = ดีมากที่สุด)
5. การวิเคราะห์ ผลการทดลอง วิเคราะห์ขอ้ มูลตามแผนการทดลองแบบ randomized complete block และ
วิเคราะห์รวม โดยใช้โปรแกรม R

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการวิเคราะห์รวมผลการทดสอบข้าวโพดหวานลู กผสมพันธุ์ดีเด่น จํานวน 17 พันธุ์ และพันธุ์
เปรี ยบเทียบ จํานวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ Hi-Brix 3, Sugar Star และ อินทรี 2 ในต้นฤดูฝน ปี พ.ศ. 2560 และ ฤดู
แล้ง ปี พ.ศ. 2561 พบว่า ลูกผสมพันธุ์ดีเด่นส่ วนใหญ่ให้ลกั ษณะผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต คุณภาพในการ
รับประทาน และลักษณะทางการเกษตรรวม 13 ลักษณะไม่แตกต่างทางสถิติ (p < 0.05) กับพันธุ์เปรี ยบเทียบ
ทั้ง 3 พันธุ์ (Table 1) พันธุ์ KSSC 406 ให้เปอร์ เซ็นต์เมล็ดเฉื อน (43.8%) และความยาวเมล็ด (13.2 ซม.) สู งสุ ด
และให้ค วามหวาน ( 16.0 °brix) สู ง กว่า พัน ธุ์ Hi-Brix 3 (15.4 °brix) และ Sugar Star (13.3 °brix) แต่ ต่ าํ กว่า พัน ธุ์
อินทรี 2 (16.1 °brix) เล็กน้อย พันธุ์ KSSC 705 ให้ความหวาน (16.7 °brix) ความนุ่ม (คะแนน 4.5) และความยาว
ฝั ก (17.8 ซม.) สู งสุ ด พันธุ์ KSSC 704 มี เปลื อกหุ ้มเมล็ดด้าน germinal (139.5 µ) และด้าน abgermiinal (159.0 µ)
บางสุ ดในกลุ่มพันธุ์ดีเด่น แต่หนากว่าพันธุ์ Sugar Star (132.3 และ 137.7 µ ตามลําดับ) ซึ่ งให้เปลือกหุ ้มเมล็ด
บางสุ ด (Table 1) พันธุ์ลูกผสมที่ดีเด่นส่ วนใหญ่มีความสู งต้นและฝั กสู งกว่าพันธุ์ Sugar Star (162 และ 69 ซม.
ตามลําดับ) มีความต้านทานโรคทางใบดี กว่าพันธุ์ Hi-Brix 3 (p < 0.05) และมีเปลื อกหุ ้มฝั กมิดชิ ดดี กว่าพันธุ์
Sugar Star (p < 0.05) (Table 2)
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Table 1 Combined means of fresh yields, yield components and eating quality for selected elite sh2 hybrids compared with the four hybrid checks, tested at Suwan Farm in the 2017 early
and 2018 dry seasons
Hybrid
KSSC 701
KSSC 704
KSSC 705
KSSC 706
KSSC 406
KSSC 306
Hi-Brix 3
Sugar Star
Insee 2
(Check)
Mean5
LSD.05
CV (%)

Green wt
(kg/rai1)
2,888 abcd
2,800 bcde
3,024 abc
2,790 bcde
2,631 de
3,176.3 a
2,587 de
2,516 e
2,516 e

Good wt
(kg/rai1)
1,886 bcde
1,761 def
1,883 bcde
1,879 bcde
1,778 cdef
2,174 a
1,771 cdef
2,150 ab
1,546 f

Cut kernel
(%)
39.1 ef
41.3 bcde
40.9 cde
41.2 bcde
43.8 abcd
41.8 bcde
43.0abcde
42.9abcde
38.6 ef

Soluble
solids
(°Brix)
15.2 efgh
16.6 ab
16.7 ab
15.4 defg
16.0 bcde
14.7 gh
15.4 defg
15.0 fgh
16.1 abcd

2,816
345
10.7

1852
274
12.9

42.2
4.7
9.6

15.6
0.9
5.0

Tend.2
(1-53)
4.1
4.2
4.5
4.3
4.4
4.3
4.0
4.2
3.9
4.2
0.4
7.5

Ear length
(cm)
17.1 abcde
17.0 bcde
17.8 abcd
17.1 abcde
16.8 cdef
17.4 abcde
16.4 defg
15.0 fgh
16.8 cdef

Ear width
(cm)
5.1 abc
4.9 abcdef
5.0 abcd
5.0 abc
4.8 bcdef
5.0 abc
5.1 ab
5.2 a
4.6 ef

Tip blank
(cm)
2.5 bcd
1.3 ef
2.3 cd
2.5 cd
3.2 bc
1.7 def
3.2 bc
1.3 ef
1.1 f

Kernel
rows
(no.)
15.0 cdef
14.8 defg
13.7 hi
14.8 defg
14.2 ghi
15.3 bcd
16.8 a
15.2 bcd
14.3 fgh

17.1
1.6
8.1

4.9
0.3
6.1

2.2
1.0
38.4

14.8
0.8
4.5

Kernel
width
(mm)
10.4
9.8
10.8
9.8
9.7
10.7
10.5
9.6
9.4
10.1
1.4
12.3

Kernel length
(mm)
12.3 abcdef
12.6 abcde
11.4 ef
12. 8 abcd
13.2 ab
11.8 cdef
11.4 ef
12.6 abcde
11.9 bcdef

Germ.4
(µ)
154.0 abcde
139.5 abcde
163.0 ab
151.0 abcde
159.3 abcd
144.5 abcde
160.2 abc
132.3 de
148.7 abcde

Abgerm.4
(µ)
175.0 abcd
159.0 abcde
187.5 a
173.2 abcd
182.2 ab
159.7 abcde
183.8 ab
137.7 e
171.7 abcd

12.1
1.3
9.5

146.7
27.4
16.3

167.2
29.4
15.3

6.25 rais = 1 hectare, 2 Tend. is Tenderness, 3 ratings 1-5; 1 = poorest, 5 = best, 4 pericarp thickness of germinal and abgerminal positions, 5 mean of experiment, mean values followed by
the same letter within each column are not significantly different (p < 0.05)
1

Table 2 Combined means of fresh yields, yield components and eating quality for the some elite sh2 hybrids compared with the four hybrid checks, tested at Suwan Farm in the 2017 early
and 2018 dry seasons
Hybrid
KSSC 701
KSSC 704
KSSC 705
KSSC 706
KSSC 406
KSSC 306

50%
Ant.
(d)
52 a
53 a
54 a
52 a
52 a
52 a

50%
Silk
(d)
54 a
54 a
55 a
54 a
54 a
54 a

Plant
height
(cm)
177 bcdefg
176 bcdefg
176 bcdefg
167 efgh
186 bcd
170 cdefg

Ear
height
(cm)
99 bcde
101 bcd
106 ab
96 bcde
106 ab
89 e

Root
Lodg.
(1-51)
4.5 ab
3.8 c
4.3 abc
4.1 abc
4.5 ab
4.9 ab

94

Foliar
disease
(1-51)
4.4 ab
4.2 abc
3.8 cd
4.4 ab
4.4 ab
4.5 a

Husk
cover
(1-51)
4.8 ab
4.8 ab
3.8 c
4.9 ab
5.0 a
4.8 ab

Plant
aspect
(1-51)
4.9 ab
4.8 abc
5.0 a
4.4 bcd
4.7 abcd
5.0 a

Ear
aspect
(1-51)
4.8 abc
4.9 ab
4.83abc
4.9 ab
5.0 a
4.9 ab

Kernel
color2
YOW
Y
YW
YOW
YOW
YOW

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59
Hi-Brix 3
Sugar 75
Insee 2
(Check)
Mean
LSD.05
CV(%)

สาขาพืช

51 a
51 a
51 a

53 a
52 a
52 a

168 defgh
162 gh
151 h

94 cde
69 f
90 de

4.7 a
4.8 a
4.4 abc

2.4 e
3.5 d
3.5 d

4.7 ab
3.3 d
5.0 a

3.6 e
4.3 cd
4.2 d

4.8 abcd
4.8 abcd
4.5 d

52
4.7
93.3

54
4.2
39.5

176
18.0
1.5

98
11.0
1.6

4.3
-0.7
18.5

4.0
0.5
5.8

4.7
0.4
1.7

4.7
0.5
8.6

4.8
0.3
5.7

YW
SB
YOW

ratings 1-5; 1 = poorest, 5 = best, 2 Y = Yellow, YW = Yellow-White, YOW = Yellow-Orange-White, SB = Semi-Bicolor, mean values followed by the same letter within each column
are not significantly different (p < 0.05)

1

Table 3 Combined means of fresh yields, yield component and eating quality for the elite sh2 hybrids compared with the three hybrid checks, evaluated at five farmers’ fields in
the 2018 dry season1

KSSC 704
KSSC 705
KSSC 706
Hi-Brix 3
Sugar Star
Insee 2
Mean

Green wt.
(kg/rai2)
2,382 ab
2,569 a
2,024 bc
2,023 bc
2,376 abc
2,249 abc
2,245

Relative to Checks (%)
Sugar
Hi-Brix3 Star
Insee 2
117.7
100.2 105.9
127.0
108.1 114.2
100.0
85.2
90.0
100.0
85.2
90.0
117.4
100.0 105.7
111.2
94.6
100.0

Good wt.
(kg/rai)
1,654 a
1,555 ab
1,450 ab
1,343 ab
1,680 b
1,467 ab

Relative to Checks (%)
Sugar
Hi-Brix3 Star
Insee 2
123.2
98.5
112.7
115.8
92.5
106.0
108.0
86.3
98.9
100.0
79.9
91.5
125.1
100.0
114.5
109.3
87.3
100.0

1,505

Cut kernel
(%)
41.1 a
36.5 b
42.9 a
40.5 ab
43.5 a
43.0 a
41.3

Relative to Checks (%)
Sugar Insee
Hi-Brix3 Star
2
101.6
94.5
95.7
90.2
83.9
85.0
106.1
98.6
99.9
100.0
92.9
94.2
107.6
100.0 101.3
106.2
98.7 100.0

Soluble Solids
(°Brix)
15.9 abc
16.1 abc
15.9 abc
15.5 bc
15.3 c
16.7 a
15.9

Relative to Checks (%)
Sugar
Hi-Brix3 Star
Insee 2
102.2
103.9
94.9
103.8
105.5
96.4
102.3
104.0
95.0
100.0
101.7
92.9
98.4
100.0
91.4
107.7
109.5
100.0

mean values followed by the same letter within each column are not significantly different
(p < 0.05) 1 data taken from the KU On-Farm Research Project tested at three locations in
2
Pakchong, Nakhon Ratchasima and two locations in Khaonoi, Lam Son Thi, Lopburi 6.25 rais = 1 hectare
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Table 4 Combined means of fresh yields, cut kernel and sweetness for the three elite sh2 hybrids compared with the three
hybrid checks, evaluated at four (by Changsalak, 2020
Personal communication) and three locations (by Srichomporn, 2020 Personal communication) in farmers’ fields in the
2020 dry season
Hybrid1
KSSC 704 (Insee 3)
KSSC 705 (Insee 4)
KSSC 706 (Insee 5)
Hi-Brix 59
Sugar Star Plus
Insee 2 (Check)
Mean of exp.

4 Locations
(Changsaluk, 2020 Personal communication)

3 Locations
(Srichomporn, 2020 Personal communication)

Green wt.
(kg/rai2)

Yellow wt Cut kernel Sweetness
(kg/rai2)
(%)
(°brix)

Green wt.
(kg/rai2)

Yellow wt.
(kg/rai2)

Cut kernel
(%)

Sweetness
(°brix)

2,431 ab
2,602 a
2,394 ab
2,540 ab
2,308 bc
2,084 cd
2,269

1,843 a
1,692 abc
1,792 ab
1,925 a
1,652 a-d
1,427 cd
1,635

2,440 a
2,649 a
n/a
2,699 a
2,589 a
2,413 a
2,482

1,621 a
1,748 a
n/a
1,881 a
1,862 a
1,622 a
1,706

42.6 ab
38.0 b
n/a
43.1 ab
43.6 ab
42.0 ab
42

16.0 a
16.2 a
n/a
14.8 c
15.0 bc
16.2 a
16.0

44.6 ab
39.2 abc
44.5 ab
44.8 a
44.1 ab
43 abc
43.5

15.6 abc
15.7 ab
15.2 bcd
14.1 fg
14.3 d-g
15.8 ab
15.2

mean values followed by the same letter within each column are not significantly different (p < 0.05) 1 Insee 3 = SSWI
114 x KSC 2(HI)C3-F1-S13-270-1-1, Insee 4 = SSWI 114 x KSC 2(HI)C3-F1-S13-347-1-1 and Insee 5 = KSei 14004 x
SK 5496-S11-65-2-1-1-1 2 6.25 rais = 1 hectare

ผลการทดสอบพันธุ์ลูกผสมที่ ดีเด่นในไร่ กสิ กร อ.ปากช่ อง จ.นครราชสี มา จํานวน 3 แห่ ง และ จ.ลพบุรี
จํานวน 2 แห่ง ในฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2561 ผลการวิเคราะห์รวม พบว่า พันธุ์ลูกผสมดีเด่นส่ วนใหญ่ให้ผลผลิตนํ้าหนัก
ฝักทั้งเปลือก นํ้าหนักฝักดี เปอร์ เซ็นต์เมล็ดเฉื อน และความหวาน สู งกว่าพันธุ์ Hi-Brix 3 แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (p
< 0.05) และใกล้เคียงกับพันธุ์ Sugar Star ยกเว้นให้ความหวานสู งกว่าแต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (Table 3) และทําการ
ทดสอบซํ้าในไร่ กสิ กร ในฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2563 พบว่า พันธุ์ลูกผสมดีเด่น KSSC 704, KSSC 705 และ KSSC 706ให้
นํ้าหนักฝักทั้งเปลือก นํ้าหนักฝักดี และเปอร์ เซ็นต์เมล็ดเฉื อน ไม่แตกต่างทางสถิติกบั พันธุ์เปรี ยบเทียบ Hi-Brix 59,
Sugar Star Plus และพันธุ์อินทรี 2 แต่ให้ความหวานสู งกว่าพันธุ์ Hi-Brix 59 และ Sugar Star Plus
พันธุ์ลูกผสมเดี่ยวที่ดีเด่นมีคุณภาพในการรับประทานที่ดี (ความหวานและนุ่ม) ต้านทานโรคทางใบ (โรค
ใบไหม้แผลใหญ่) สู งกว่าพันธุ์ Hi-Brix 3 และ Sugar 75 เนื่องจากใช้สายพันธุ์พ่อ (KSei 14004) และแม่ (SSWI 114)
ของพันธุ์อินทรี 2 ซึ่ งพัฒนามาจาก พันธุผ์ สมเปิ ด KSC 2 และ TSC1DMR ตามลําดับ (โชคชัย และคณะ, 2544) ผสม
กับสายพันธุ์แท้จากประชากร KSC 2 และ KSC 3 ที่ปรับปรุ งพันธุ์โดยวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบสายพันธุ์แท้
(Half-Sib Selection with Inbred Tester) จํา นวน 3 รอบ (KSC2(HI)C3 และ KSC3(HI)C3) ตามแบบเฮเทอโรซี ส
KSC 2 x SSWI 114 และ KSC 3 x KSei 14004 (โชคชัย และคณะ, 2554, 2556, 2558)

สรุ ป

ผลการวิจยั ได้ขา้ วโพดหวานลูกผสมเดี่ ยวพันธุ์ดีเด่ น KSSC 704 (อิ นทรี 3), KSSC 705 (อิ นทรี 4) และ
KSSC 706 (อินทรี 5) ที่ให้ผลผลิตสู ง มีคุณภาพในการรับประทานที่ดี และมีลกั ษณะทางการเกษตรที่ดี โดยเฉพาะ
ความต้านทานโรคทางใบ ได้แก่ โรครานํ้าค้าง โรคราสนิ ม โรคไวรัส และโรคใบไหม้แผลใหญ่ เพื่อเผยแพร่ สู่
เกษตรกรและโรงงานแปรรู ปใช้ในการผลิตข้าวโพดหวานสําหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรู ปต่อไป
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บทคัดย่ อ

การใช้ประโยชน์สายพัน ธุ์แท้ข ้าวโพดเลี้ ยงสัต ว์ในการพัฒนาพันธุ์ ลูกผสมสามารถประเมิ น ได้จากการผสม
ทดสอบ งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมิ นสายพันธุ์แท้ที่พฒ
ั นาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU inbreds) และ
มหาวิทยาลัยพะเยา (UP inbreds) สําหรับการพัฒนาพันธุ์ลูกผสมโดยการผสมทดสอบกับสายพันธุ์ทดสอบที่ ดีเด่น ปลูก
ทดสอบลูกผสม จํานวน 240 คู่ผสม (40 inbreds x 6 testers) ร่ วมกับพันธุ์การค้า จํานวน 16 พันธุ์ โดยใช้แผนการทดลอง
แบบ 16×16 Simple Lattice จากผลการทดลองพบว่า สายพันธุ์แท้ Kei 1630 (กลุ่ม Suwan) และ UPFC061 ให้ลูกผสมที่ มี
ผลผลิ ตเมล็ดสู งอย่างมี นัยสําคัญ (p < 0.05) เมื่ อผสมกับสายพันธุ์ทดสอบ Ki 60 (กลุ่ม Non-Suwan) และ Tak Fa 1 (กลุ่ม
Suwan) ตามลําดับ และมีลูกผสมจํานวน 147 คู่ผสม ที่ ให้ผลผลิตเมล็ดสู งไม่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยของพันธุ์การค้าและสาย
พันธุ์พอ่ แม่มีศกั ยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเชิงการค้า คู่ผสมดังกล่าวประกอบด้วย KU inbreds จํานวน 20 สายพันธุ์
และ UP inbreds จํานวน 18 สายพันธุ์ ซึ่งจะมีการจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิสของสายพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพันธุ์
ลูกผสมต่อไป
คําสําคัญ: การผสมทดสอบ, กลุ่มเฮตเทอโรซิส, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, พันธุ์ลูกผสมเดี่ยว, สายพันธุ์แท้

Abstract

Utilization of field corn inbreds for hybrid development can be evaluated by testcrossing. The objective of this
study was to evaluate inbred lines developed from Kasetsart University (KU inbreds) and University of Phayao (UP inbreds)
for hybrid development by testcrossing with elite inbred testers. Two hundred and forty crosses (40 inbreds x 6 testers) and
16 commercial varieties were grown for yield trial using 16×16 Simple Lattice Design. The results showed that Kei 1630
(Suwan group) and UPFC061 inbreds gave high grain yield hybrids with significant different (p < 0.05) when crossed with
Ki 60 (Non-Suwan group) and Tak Fa 1 (Suwan group), respectively. One hundred and forty-seven crosses also had high
grain yield with not significant different from commercial check mean, and potential of parental lines for commercial hybrid
seed production. The crosses included 20 KU inbreds and 18 UP inbreds. The tested inbreds will be assigned for heterotic
groups to utilize in hybrid development programs.
Keywords: field corn, heterotic group, inbred line, single-cross hybrid, testcross
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คํานํา

ผลผลิ ต ข้ า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ (field corn, Zea mays L.) ในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ ใ ช้ เ ป็ นวัต ถุ ดิ บ ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยแนวโน้มความต้องการใช้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 6.40 ล้านตัน
ในปี 2556/57 เป็ น 8.10 ล้านตัน ในปี 2560/61 ซึ่ งเพิ่มขึ้ น 5.95 เปอร์ เซ็นต์ต่อปี จากการขยายตัวของการเลี้ยงสัตว์
และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ในขณะที่เนื้ อที่เพาะปลูกข้าวโพดลดลงจาก 6.72 ล้านไร่ ในปี 2560/61 เป็ น
6.71 ล้านไร่ ในปี 2561/62 โดยลดลง 0.15 เปอร์ เซ็นต์ (สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร, 2561) พันธุ์ลูกผสมเดี่ ยว
(single-cross hybrid) เป็ นแนวทางหนึ่ งในการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั และ
การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมโดยการผสมระหว่างสายพันธุ์แท้กบั สายพันธุ์ทดสอบที่ ดีเด่ น (line x tester) เป็ นหนึ่ งใน
แนวทางการพัฒนาพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวในระยะเวลาสั้น แผนการผสมแบบ Line x Tester เป็ นแผนการผสมที่ ใช้กนั
อย่างกว้างขวางเพื่อประเมินสายพันธุ์แท้ โดยการผสมระหว่างสายพันธุ์แท้ที่ตอ้ งการประเมินกับสายพันธุ์ทดสอบ
(Kempthorne, 1957) ซึ่ งจะให้ขอ้ มูลในส่ วนของสมรรถนะการผสมทัว่ ไป สมรรถนะการผสมเฉพาะ และปฏิ กิริยา
ของยีน (Singh and Chaudhary, 1979; Hallauer and Miranda, 1988) โดยสามารถนําข้อมูลสมรรถนะการผสมไปใช้
ในการจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิ สและคัดเลื อกลูกผสมทดสอบที่ ให้ผลผลิ ตสู งสุ ด หรื อมี ลกั ษณะดี เด่ นได้ (Fan et al.,
2016; Amegbor et al., 2017) Fan et al. (2016) ได้ประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ขา้ วโพดเขตร้อน จํานวน
25 สายพันธุ์ ที่พฒั นามาจากประชากรที่แตกต่างกันของ CIMMYT โดยผสมกับสายพันธุ์ทดสอบจํานวน 6 สายพันธุ์
ที่มาจาก 3 กลุ่มเฮตเทอโรซิ ส ได้แก่ กลุ่ม Suwan1, Reid และ non-Reid และปลูกทดสอบที่มณฑลยูนนาน ประเทศ
จีน พบว่าการใช้สายพันธุ์ทดสอบที่ มาจากต่างกลุ่มเฮตเทอโรซิ สและการเพิ่มจํานวนสายพันธุ์ทดสอบจะช่วยเพิ่ม
โอกาสในการพัฒนาพันธุล์ ูกผสมที่ดีเด่นได้ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินสายพันธุ์แท้ที่พฒั นาโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU inbred lines) และมหาวิทยาลัยพะเยา (UP inbred lines) สําหรั บการพัฒนาพันธุ์
ลูกผสมโดยการผสมทดสอบกับสายพันธุ์ทดสอบที่ดีเด่น

อุปกรณ์ และวิธีการ

ปลู ก สายพัน ธุ์ แ ท้ที่ พ ัฒ นาโดยศู น ย์วิ จัย ข้า วโพดและข้า วฟ่ างแห่ ง ชาติ คณะเกษตร มหาวิ ท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ (KU inbred lines) จํานวน 20 สายพันธุ์ สายพันธุ์แท้ที่พฒ
ั นาโดยโครงการปรั บปรุ งพันธุ์ขา้ วโพด
มหาวิทยาลัยพะเยา (UP inbred lines) จํานวน 20 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ทดสอบที่ดีเด่น (inbred testers) จํานวน 6
สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ทดสอบที่ พฒ
ั นาโดยศู นย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่ งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 2 สายพันธุ์ [Ki 48 (กลุ่ม Suwan) และ Ki 60 (กลุ่ม non-Suwan)] สายพันธุ์ทดสอบที่พฒั นาโดยกรม
วิ ช าการเกษตร 2 สายพันธุ์ [Tak Fa 1 (กลุ่ ม Suwan) และ Tak Fa 3 (กลุ่ ม non-Suwan)] และสายพันธุ์ ท ดสอบที่
พัฒนาโดยโครงการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วโพดมหาวิทยาลัยพะเยา 2 สายพันธุ์ [UP 1 และ UP 2] ผสมระหว่างสายพันธุ์
และสายพันธุ์ทดสอบโดยใช้แผนการผสม Line x Tester (40 inbred lines x 6 inbred testers) ในฤดู แล้งปี 2563 ที่
ศู นย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่ งชาติ ได้ลูกผสมจํานวน 240 คู่ ผสม ปลูกทดสอบผลผลิ ตของลูกผสมทดสอบ
(testcross hybrids) ดังกล่าวในฤดูตน้ ฝน ปี 2563 ที่ ศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่ งชาติ โดยใช้แผนการทดลอง
แบบ 16 x 16 Simple Lattice ซึ่ งประกอบด้วยลูกผสมทดสอบจํานวน 240 คู่ผสม และพันธุ์การค้าจากภาครัฐและ
เอกชนที่ใช้เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ จํานวน 16 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร 3 พันธุ์ (NS3, NS4 และ NS5)
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พันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 พันธุ์ (SW4452, SW5720, SW5821, SW5819 และ SW5831) และพันธุ์จาก
ภาคเอกชน 8 พัน ธุ์ (S6253, S7328, DK9979C, PAC339, PAC789, P4546, LG38778 และ CP639) ปลู ก 2 แถว/
แปลงย่อย แถวยาว 4 เมตร ใช้ระยะปลูก 0.75 x 0.20 เมตร จํานวน 1 ต้น/หลุม โดยก่อนปลูกคลุกเมล็ดด้วยเมทาแลกซิ ล
(metalaxyl) อัตรา 10 กรัม/กิโลกรัม และไซแอนทรานิ ลิโพรล (cyantraniliprole) อัตรา 20 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ใส่ ปุ๋ย
รองพื้นในขณะเตรี ยมดิน สู ตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ หลังให้น้ าํ ครั้งแรก 1 วันฉี ดสารป้ องกันกําจัดวัชพืช
ก่อนงอกอะทราซี น (atrazine) และเพนดิเมทาลิน (pendimethalin) ตามคําแนะนํา และใส่ ปุ๋ยแต่งหน้าเมื่อข้าวโพดมี
อายุ 30 วัน โดยใช้ปุ๋ยสู ตร 46-0-0 อัตรา 40 กิโลกรัม/ไร่ ให้น้ าํ ทุก ๆ 5 วัน ตลอดฤดูปลูก และมีการฉี ดสารป้ องกัน
กําจัดแมลงอีมาเมกติ น เบนโซเอต (emamectin benzoate) อัตรา 20 กรัม/นํ้า 20 ลิตร ตามความจําเป็ น เพื่อป้ องกัน
กําจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด (Fall Armyworm)
ลักษณะที่บนั ทึกข้อมูล ได้แก่ วันสลัดละอองเกสรและวันออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์ (days to 50% anthesis
and silking) เปอร์ เซ็นต์ตน้ หักล้ม (% stalk lodging) การล้มของราก (root lodging, คะแนน 1–5) โรคทางใบ (foliar
diseases, คะแนน 1–5) ลักษณะเปลื อ กหุ ้มฝั ก (husk cover, คะแนน 1–5) ลักษณะทรงต้น (plant aspect, คะแนน
1–5) ลักษณะฝัก (ear aspect, คะแนน 1–5) เปอร์ เซ็นต์ฝักเสี ย (% rotten ears) เปอร์ เซ็นต์กะเทาะ (% grain shelling)
และ ผลผลิตเมล็ดที่ความชื้ น 15 เปอร์ เซ็นต์ (grain yield, กิโลกรัม/ไร่ ) (คะแนน 1–5 โดย 1 หมายถึง ดีที่สุด และ 5
หมายถึง แย่ที่สุด)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลการปลูกทดสอบลูกผสมทดสอบ จํานวน 240 คู่ ผสม ร่ วมกับพันธุ์การค้าที่ ใช้เป็ นพันธุ์เปรี ยบเที ยบ
จํานวน 16 พันธุ์ พบว่า ผลผลิตเมล็ด และลักษณะทางการเกษตรที่สาํ คัญ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ตน้ หักล้ม การล้มของราก
โรคทางใบ ลักษณะเปลือกหุ ้มฝั ก ลักษณะทรงต้น ลักษณะฝั ก เปอร์ เซ็นต์ฝักเสี ย และเปอร์ เซ็นต์กะเทาะ มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) (Table 1) นอกจากนี้ ยังพบความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ในลักษณะวันสลัดละอองเกสรและวันออกไหม 50 เปอร์ เซ็นต์ เช่นเดียวกัน โดยมี
ค่าเฉลี่ยวันสลัดละอองเกสรและวันออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ของการทดลอง เท่ากับ 57 และ 57 วัน ตามลําดับ (ไม่ได้
แสดงข้อมูลในตาราง) โดยพบว่า ลูกผสมทดสอบที่ ให้ผลผลิ ตเมล็ดสู งสุ ด 2 อันดับแรก ได้แก่ Kei 1630 (กลุ่ ม
Suwan) x Ki 60 (กลุ่ม Non-Suwan) (1,802 กิโลกรัม/ไร่ ) และ UPFC061 x Tak Fa 1 (กลุ่ม Suwan) (1,749 กิโลกรัม/
ไร่ ) ให้ผลผลิตเมล็ดสู งกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์เปรี ยบเทียบ (1,449 กิโลกรัม/ไร่ ) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
และยังมีลูกผสมทดสอบอีกจํานวน 147 คู่ผสม ที่ ให้ผลผลิตเมล็ดสู งไม่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยของพันธุ์เปรี ยบเทียบ
สํ า หรั บ ลู ก ผสมทดสอบที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต เมล็ ด สู ง สุ ด 10 อัน ดับ แรก ประกอบด้ว ยสายพัน ธุ์ แ ท้ที่ พ ัฒ นาโดย
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ จํา นวน 5 สายพันธุ์ ได้แ ก่ Kei 1630, Kei 1314, Kei 1614, Kei 1606 และ Kei 1713
สายพันธุ์แท้ที่พฒั นาโดยมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ UPFC061, UPFC067 และ UPFC066 และ
สายพันธุ์ทดสอบ จํานวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ Ki 60 และ Tak Fa 1 อย่างไรก็ตาม เปอร์ เซ็นต์ฝักเสี ยของการทดลองมี
ค่าเฉลี่ยค่อนข้างสู ง เท่ากับ 62.2 เปอร์ เซ็นต์ เนื่ องจากในช่ วงเก็บเกี่ ยวมีฝนตกชุ กจากอิทธิ พลของพายุโซนร้อนที่
ส่ งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายน–ตุลาคม 2563
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Table 1 Mean of nine traits of the top 10 testcross hybrids compared with hybrid checks at National Corn and
Sorghum Research Center in the 2020 early rainy season
Lodging

Stalk

kg/rai

%

------------------------ (1-5) ------------------------ ---------- % ----------

Kei 1630 x Ki 60

1,802

1.1

2.3

3.7

3.0

3.3

2.5

71.5

85.16

UPFC061 x Tak Fa 1

1,749

0.0

1.0

3.0

1.5

2.8

2.8

48.8

83.52

UPFC067 x Ki 60

1,651

1.2

2.0

3.6

2.5

3.0

3.0

69.3

82.53

Kei 1314 x Tak Fa 1

1,639

1.2

1.0

2.4

2.3

2.5

2.8

75.1

82.08

Kei 1614 x Ki 60

1,629

1.2

1.5

3.6

2.5

3.0

3.0

52.4

83.68

UPFC067 x Tak Fa 1

1,616

5.9

1.8

3.9

1.5

3.0

2.8

81.4

82.66

Kei 1606 x Tak Fa 1

1,612

0.0

1.0

3.9

2.3

3.0

3.3

51.9

80.54

Kei 1713 x Tak Fa 1

1,600

0.0

1.0

3.1

2.0

2.8

3.3

65.3

82.29

Kei 1630 x Tak Fa 1

1,591

1.2

1.8

3.5

2.3

3.0

3.3

73.6

83.96

UPFC066 x Tak Fa 1

1,577

0.0

1.0

3.3

2.3

3.0

3.0

60.7

84.17

NS3

1,340

3.5

1.8

3.2

2.3

2.8

2.8

53.9

82.79

NS4 (NSX042022)

1,363

3.8

2.8

3.4

1.5

2.8

2.8

45.0

83.94

NS5 (NSX052014)

838

6.4

5.0

2.4

1.5

3.5

4.0

73.9

71.87

SW4452

1,244

0.0

3.3

3.3

1.5

3.5

3.0

47.7

80.48

SW5720

1,626

0.0

1.0

2.4

2.3

2.8

2.8

48.1

79.99

SW5821

1,465

0.0

1.0

2.9

2.3

3.0

2.8

49.8

82.92

SW5819

1,792

3.4

1.3

2.9

1.5

3.0

2.8

68.3

82.74

SW5731

1,539

1.2

1.5

3.4

3.0

3.0

2.5

49.0

79.48

S6253

1,551

1.3

1.3

3.0

1.5

2.8

2.8

55.6

83.38

S7328

1,501

0.0

1.0

2.4

2.3

2.8

2.8

61.2

75.49

DK9979C

1,426

2.3

1.3

3.2

1.5

2.5

2.8

41.1

82.72

PAC339

1,661

0.0

1.5

3.6

1.5

3.3

2.5

42.1

85.71

PAC789

1,305

1.3

1.8

3.6

1.5

3.3

2.5

39.0

85.23

P4546

1,459

3.7

1.8

3.6

1.5

2.8

3.0

56.6

83.05

LG38778

1,537

0.0

1.3

3.4

2.0

2.5

2.8

70.3

81.36

CP639

1,532

3.6

1.3

3.9

2.0

3.0

2.8

70.1

80.36

Root

Foliar
diseases

Husk
cover

Aspect

Grain yield
at 15% moist.

Entry

Plant

Ear

Rotten
ears

Grain
shelling

Top 10 testcross hybrids

Hybrid checks
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Table 1 (continued).
Lodging

Aspect

Root

Foliar
diseases

Husk
cover

Ear

Rotten
ears

Grain
shelling

Plant

3.0

1.9

3.5

2.2

3.1

3.2

62.7

79.43

1,449

1.9

1.8

3.2

1.8

2.9

2.8

54.5

81.34

DOA check mean (3)

1,180

4.6

3.2

3.0

1.8

3.0

3.2

57.6

79.53

KU check mean (5)

1,533

0.9

1.6

3.0

2.1

3.1

2.8

52.6

81.12

Commercial check mean (8)

1,496

1.5

1.4

3.3

1.7

2.8

2.7

54.5

82.16

Trial mean

1,263

2.9

1.9

3.4

2.2

3.1

3.2

62.2

79.55

CV (%)

11.54

13.73

27.11

11.78 11.80 29.22

2.35

F-test

**

**

**

**

**

**

LSD 0.05

287.23

9.27

1.37

0.93

1.17

LSD 0.01

378.67

12.21

1.80

1.23

1.54

Grain yield
at 15% moist.

Stalk

Experimental hybrid mean (240)

1,251

Hybrid check mean (16)

Entry

162.98 37.03

**

**

**

0.71 0.73

35.78

3.68

0.94 0.97

47.15

4.85

** Significant at the 0.01 probability level.

ค่าเฉลี่ยผลผลิตเมล็ดของลูกผสมทดสอบที่ให้ผลผลิตสู งสุ ด 2 และ 10 อันดับแรก เท่ากับ 1,776 และ 1,647
กิ โลกรั ม/ไร่ ตามลําดับ คิ ดเป็ น 122.6 และ 113.7 เปอร์ เซ็ นต์ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับค่ าเฉลี่ ยของพันธุ์เปรี ย บเที ย บ
(Table 2) ในขณะที่ ลูกผสมทดสอบที่ คดั เลือกไว้ท้ งั หมด จํานวน 149 คู่ผสม มีค่าเฉลี่ยผลผลิตเมล็ดเท่ากับ 1,390
กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็ น 96.0 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยของพันธุ์เปรี ยบเทียบ ซึ่ งในการปลูกทดสอบครั้งนี้
พันธุ์เปรี ยบเที ยบจาก 3 กลุ่ม ได้แก่ พันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร (3 พันธุ์) พันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(5 พันธุ์) และพันธุ์จากภาคเอกชน (8 พันธุ์) ให้ค่าผลผลิตเมล็ดเฉลี่ยเท่ากับ 1,180, 1,533 และ 1,496 กิ โลกรัม/ไร่
ตามลําดับ
Table 2 Grain yield of testcross hybrids compared with hybrid check mean at National Corn and Sorghum
Research Center in the 2020 early rainy season
Entry

Number

Grain yield

Range

Relative to check mean

Mean

----------- kg/rai ----------Total testcross hybrids

DOA

KU

Commercial

Total check

------------------------------ % -----------------------------

240

380-1,802

1,251

106.0

81.6

83.6

86.3

Top 2 testcross hybrids

2

1,749-1,802

1,776

150.5

115.8

118.7

122.6

Top 10 testcross hybrids

10

1,577-1,802

1,647

139.6

107.4

110.1

113.7

149

1,163-1,802

1,390

117.8

90.7

92.9

96.0

16

838-1,792

1,449

122.8

94.5

96.8

100.0

3

838-1,363

1,180

100.0

77.0

78.9

81.5

Selected 149 testcross hybrids
Total hybrid checks
DOA checks
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Table 2 (continued).
Entry

Number

Grain yield

Relative to check mean

Range

Mean

DOA

KU

Commercial

Total check

KU checks

5

1,244-1,792

1,533

129.9

100.0

102.5

105.9

Commercial checks

8

1,305-1,661

1,496

126.8

97.6

100.0

103.3

จากลูกผสมทดสอบที่คดั เลือกไว้ จํานวน 149 คู่ผสม ซึ่ งให้ผลผลิตเมล็ดสู งและสายพันธุ์พ่อแม่มีศกั ยภาพ
ในการผลิ ตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเชิ งการค้านั้น (ข้อมูลจากการปลูกทดสอบสายพันธุ์พ่อแม่ในฤดูตน้ ฝน ปี 2563 ที่
ศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่ งชาติ) คู่ผสมดังกล่าวประกอบด้วย KU inbred lines จํานวน 20 สายพันธุ์ และ UP
inbred lines จํานวน 18 สายพันธุ์ ในขณะที่สายพันธุ์ทดสอบที่มีศกั ยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเชิงการค้า มี
จํานวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ Tak Fa 1, Tak Fa 3, Ki 48, Ki 60 และ UP1 ซึ่ งได้แสดงข้อมูลศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์
ลูกผสมเชิงการค้าของสายพันธุ์แท้และสายพันธุ์ทดสอบไว้ใน Table 3
Table 3 Inbred tester and inbred line potential as parents for commercial hybrid seed production of the selected
149 testcross hybrids from yield trial in the 2020 early rainy season
Potential for commercial hybrid seed production

No.

Inbred name

Male parent

Female parent

Remark

----------------------------------------------------------------- DOA Inbred Testers (2 lines) ----------------------------------------------------------------1. Tak Fa 1

Fair

2. Tak Fa 3

Fair

Good

Medium amount of pollen, medium tassel size, short tassel peduncle /
Excellent silk emergence, big ear
Medium amount of pollen, medium tassel size, extra-short tassel peduncle /
Fair silk emergence, low ear placement, pencil tip and long ear

------------------------------------------------------------------ KU Inbred Testers (2 lines) -----------------------------------------------------------------1. Ki 48

Good

2. Ki 60

Good

Medium amount of pollen / Fair silk emergence, open husk, big ear
Fair

Significant amount of pollen / Good silk emergence, big ear, ear rot in rainy season

------------------------------------------------------------------ UP Inbred Testers (2 lines) -----------------------------------------------------------------1. UP1 (UPFC007)

Fair

2. UP2 (UPFC027)

Poor

Medium amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence
Poor

Small amount of pollen, small tassel size, short pollen shedding period /
Poor silk emergence, small ear, low seed yield
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Table 3 (continued).
Potential for commercial hybrid seed production
No.

Inbred name

Male parent

Female parent

Remark

------------------------------------------------------------------ KU Inbred Lines (20 lines) -----------------------------------------------------------------1. Ki 3

Good

2. Ki 45
3. Ki 47

Fair

4. Ki 56

Fair

5. Ki 57

Fair

Significant amount of pollen, medium tassel size, medium tassel peduncle /
Fair silk emergence, short plant (suitable for female parent)

Fair

Small amount of pollen, short tassel peduncle / Good silk emergence, small ear,
bouquet ears

Fair

Significant amount of pollen, long tassel peduncle / Fair silk emergence,
susceptible to NCLB, long-small ear
Significant amount of pollen, short tassel peduncle / Good silk emergence,
bouquet ears

6. Kei 1314
7. Kei 1421

Fair

Fair

8. Kei 1508

Fair

Medium amount of pollen, extra-long tassel peduncle / Fair silk emergence,
tall plant, leafy, big-long ear

Good

Small amount of pollen, extra-short tassel peduncle / Good silk emergence,
big-long ear

Fair

Significant amount of pollen, long tassel peduncle / Good silk emergence,
root lodging, susceptible to NCLB

Fair

Small amount of pollen / Fair silk emergence, ears with extended leaf husks

9. Kei 1509

Fair

Fair

Medium amount of pollen / Fair silk emergence, short silk receptivity, leafy,
long ear

10. Kei 1519

Fair

Fair

Small amount of pollen, difficult to detassel (tough tassel) / Good silk emergence,
ears with extended leaf husks, big ear [female parent of SW5819]

11. Kei 1531

Fair

Fair

Medium amount of pollen / Good silk emergence, foliar diseases, big ear

12. Kei 1533

Fair

Medium amount of pollen / Fair silk emergence, small ear

13. Kei 1601

Good

Good

Significant amount of pollen / Fair silk emergence, tall plant, low ear placement,
big ear

14. Kei 1606

Good

Good

Medium amount of pollen, compact tassel / Good silk emergence, tall plant,
low ear placement, big ear

15. Kei 1608

Fair

Small amount of pollen / Excellent silk emergence, short plant, low ear placement,
bouquet ears

16. Kei 1611

Fair (accept) Susceptible to Fall Armyworm, small ear, bouquet ears

17. Kei 1614

Fair

Susceptible to Fall Armyworm, low ear placement, bouquet ears

18. Kei 1630

Fair

Medium amount of pollen / Fair silk emergence, small ear

19. Kei 1713

Fair (accept) Small amount of pollen / Good silk emergence, leafy, low ear placement, big ear

20. Kei 1723

Fair

Fair

Medium amount of pollen / Good silk emergence, good plant aspect,
airy canopy, big-long ear

104

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

Table 3 (continued).
Potential for commercial hybrid seed production
No.

Inbred name

Male parent

Female parent

Remark

------------------------------------------------------------------ UP Inbred Lines (18 lines) -----------------------------------------------------------------1. UPFC005

Fair

Medium amount of pollen / Fair silk emergence, small ear

2. UPFC019

Fair (accept)

Small amount of pollen / Poor silk emergence, small ear

3. UPFC022

Fair (accept)

Medium amount of pollen / Fair silk emergence, small ear

4. UPFC023

Fair

Fair

Medium amount of pollen / Fair silk emergence, small ear

5. UPFC024

Fair

Small amount of pollen, tassel in whorl / Poor silk emergence, small ear

6. UPFC026

Fair

Small amount of pollen, tassel in whorl / Poor silk emergence, small ear

7. UPFC028

Fair

Small amount of pollen, tassel in whorl / Poor silk emergence, small ear

Fair

Medium amount of pollen / Fair silk emergence, foliar diseases, short plant, big ear

8. UPFC029

Fair (accept)

9. UPFC032

Fair

10. UPFC037

Medium amount of pollen / Poor silk emergence, small ear
Fair

Small amount of pollen / Fair silk emergence, big ear

Fair

Small amount of pollen / Fair silk emergence, short plant, big ear

11. UPFC044

Fair (accept)

12. UPFC045

Fair

Medium amount of pollen / Poor silk emergence

13. UPFC060

Fair

Medium amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence, broad leaves,
big-long ear

14. UPFC061

Fair

Small amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence, tall plant,
big-long ear

15. UPFC066

Fair (accept)

Small amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence

16. UPFC067

Fair

Fair

Medium amount of pollen, compact tassel / Fair silk emergence, long ear

17. UPFC01

Fair (accept)

Fair

Medium amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence, low ear placement,
good ear aspect

18. UPFC02

Fair (accept)

Fair

Medium amount of pollen, tassel in whorl / Fair silk emergence, low ear placement,
good ear aspect, big ear

สรุ ป

การประเมิ นสายพันธุ์แท้ที่พฒ
ั นาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยาโดยการผสม
ทดสอบกับสายพันธุ์ทดสอบที่ดีเด่นจาก 3 หน่วยงาน มีสายพันธุ์แท้ที่มีศกั ยภาพในการนําไปพัฒนาพันธุ์ลูกผสม ซึ่ ง
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลผลิตเมล็ดของลูกผสมทดสอบและศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเชิ งการค้าของ
สายพันธุ์พ่อแม่ และจากผลการทดลองดังกล่าวจะมีการจัดกลุ่มเฮตเทอโรซิ สของสายพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ ดร. สรรเสริ ญ จําปาทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์สายพันธุ์แท้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์และ
สายพันธุ์ทดสอบที่ดีเด่นที่พฒั นาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้คาํ ปรึ กษางานวิจยั ผศ.ดร. บุญฤทธิ์ สิ นค้างาม
ที่ ให้ความอนุ เคราะห์สายพันธุ์แท้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์และสายพันธุ์ทดสอบที่ ดีเด่นที่พฒั นาโดยมหาวิทยาลัยพะเยา
กรมวิชาการเกษตรที่ ให้ความอนุ เคราะห์สายพันธุ์ทดสอบที่ ดีเด่ นที่ พฒ
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บทคัดย่ อ

การศึ กษารู ปแบบการใช้ปุ๋ยอินทรี ยส์ ําหรับการผลิตผักสลัดเรดโอ๊คด้วยการปลูกในวัสดุปลูกไร้ดิน (แกลบดิบ:
แกลบเผา:ขุ ย มะพร้ า ว:มู ล วัว = 1:1:1:1 โดยปริ ม าตร) ภายใต้ร ะบบโรงเรื อ นอัจ ฉริ ย ะที่ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย 30.3
องศาเซลเซี ยส วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่ มสมบูรณ์ ประกอบด้วย 10 สิ่ งทดลอง ได้แก่ ไม่ใส่ ปุ๋ย (ควบคุม) ใส่ ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ดั เม็ด และปุ๋ ยอินทรี ยผ์ ง อัตรา 20.90 และ 30.20 กิ โลกรัม N ต่อไร่ และใส่ ปุ๋ยมูลวัว อัตรา 20.90, 30.20 และ
39.50 กิโลกรัม N ต่อไร่ ผลการทดลองพบว่า การใส่ ปุ๋ยอินทรี ยผ์ ง อัตรา 20.90 และ 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ และปุ๋ ยมูลวัว
อัตรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้ผกั สลัดเรดโอ๊คมีจาํ นวนใบและความกว้างทรงพุม่ มากที่สุดอย่างมีนยั สําคัญ คือมีค่าอยู่
ในช่วง 20.63–21.67 ใบ และ 25.89–26.43 เซนติเมตร ตามลําดับ ทั้งนี้ พบว่า การใส่ ปุ๋ยอินทรี ยผ์ ง อัตรา 30.20 กิโลกรัม N
ต่อไร่ ทําให้ผกั สลัดเรดโอ๊คมีน้ าํ หนักสดส่วนเหนือดินมากที่สุด คือ 76.02 กรัมต่อต้น
คําสําคัญ: ธาตุอาหารพืช, นํ้าหนักสด, ปุ๋ ย, ผักกาดหอม

Abstract

This study was to investigate the application pattern for organic fertilizer in soiless media (rice husk: rice husk
charcoal: coconut dust: cow manure = 1:1:1:1 by volume) for red oak lettuce production under smart greenhouse system
(Average temperature at 30.3°C). The experiment design was randomized complete block design (RCBD) with 10
treatments. Treatments were consisting of control (no fertilizer), 2 rates of chemical fertilizer, powder organic fertilizer or
granular organic fertilizer (20.90 and 30.20 kg N/rai), and 3 rates of cow manure (20.90, 30.20 and 39.50 kg N/rai). The
result reviewed that the application of powder organic fertilizer at 20.90 and 30.20 kg N/rai and cow manure at 30.20 kg
N/rai gave the significantly highest of leaf number (20.63–21.67leaves) and plant canopy (25.89–26.43 cm). Moreover, the
application of powder organic fertilizer at 30.20 kg N/rai was the most led to the highest aboveground fresh weight of 76.02
g/plant.
Keywords: fertilizer, fresh weight, lettuce, plant nutrition
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คํานํา

ในปัจจุบนั ผักกาดหอมเป็ นผักที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผูบ้ ริ โภครักสุ ขภาพเนื่ องจากสามารถรับประทาน
ส่ วนของใบสดได้โดยไม่ตอ้ งปรุ งแต่งอาหาร และยังเป็ นผักที่ มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง (สุ นทร, 2540) อีกทั้งยัง
อุ ด มไปด้ว ยสารสี ท่ี มี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกายมนุ ษ ย์อี ก ด้ว ย (Llorach et al., 2008; Pinto et al., 2014) จากการที่
ผักกาดหอมเป็ นผักที่สามารถปลูกได้ตลอดปี จึงทําให้เกษตรกรหลายรายเริ่ มหันมาให้ความสนใจกับการเพาะปลูก
ผักกาดหอมโดยเฉพาะการปลูกในสภาพโรงเรื อนซึ่ งสามารถจัดการได้ท้ งั อุณหภูมิ ปริ มาณนํ้า และการป้ องกันโรค
และแมลง โดยจากการรายงานของวิริยา และคณะ (2561) พบว่า ผักกาดหอมที่ปลูกในโรงเรื อน ซึ่ งสามารถควบคุม
สภาพแวดล้อมได้ ทําให้ผลผลิ ตสู งกว่าผักกาดหอมที่ ปลู กภายนอกโรงเรื อน อย่างไรก็ตาม การจัดการภายใน
โรงเรื อน นอกจากจะต้องคํานึ งถึงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรื อนแล้ว ทั้งนี้ การปลูกผักในโรงเรื อนนิ ยมปลูกด้วย
ระบบไฮโดรโปนิกส์ที่แม้วา่ สามารถควบคุมปริ มาณการให้น้ าํ และธาตุอาหารให้เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
แต่มกั พบว่ามีความเสี่ ยงในเรื่ องของคุณภาพผลผลิตโดยเฉพาะการสะสมของสารไนเตรตซึ่ งไม่เป็ นผลดีต่อสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภค (ไชยพิศิษฐ์ และชุ ลีมาศ, 2561) ดังนั้นการศึ กษาเกี่ ยวกับการจัดการวัสดุปลูกรวมถึงการจัดการธาตุ
อาหาร โดยเฉพาะการส่ งเสริ มการเพาะปลูกในโรงเรื อนแบบปลอดภัย จึ งถื อเป็ นเรื่ องที่ เป็ นข้อมูลที่ จาํ เป็ นต่ อ
การศึกษาซึ่ งสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ ให้กบั เกษตรกรที่สนใจการผลิตผักที่สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี
และปลูกได้ตลอดทั้งปี

อุปกรณ์ และวิธีการ
แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู รณ์ (complete randomized design, CRD) จํา นวน 10 ซํ้า ซํ้า ละ 1 ต้น
ประกอบด้วย 10 สิ่ งทดลอง ได้แก่
สิ่ งทดลองที่ 1 ไม่ใส่ ปุ๋ย (Control)
สิ่ งทดลองที่ 2 ปุ๋ ยเคมี (16-16-16 + 46-0-0) อัตรา 20.90 กิโลกรัม N ต่อไร่ (CF 20.90 N)
สิ่ งทดลองที่ 3 ปุ๋ ยเคมี (16-16-16 + 46-0-0) อัตรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ (CF 30.20 N)
สิ่ งทดลองที่ 4 ปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ดั เม็ด อัตรา 20.90 กิโลกรัม N ต่อไร่ (NO 20.90 N)
สิ่ งทดลองที่ 5 ปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ดั เม็ด อัตรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ) (NO 30.20 N)
สิ่ งทดลองที่ 6 ปุ๋ ยอินทรี ยผ์ ง (มูลค้างคาว+กากส่ าเหล้า) อัตรา 20.90 กิโลกรัม N ต่อไร่ (OF 20.90 N)
สิ่ งทดลองที่ 7 ปุ๋ ยอินทรี ยผ์ ง (มูลค้างคาว+กากส่ าเหล้า) อัตรา 20.90 กิโลกรัม N ต่อไร่ (OF 30.20 N)
สิ่ งทดลองที่ 8 ปุ๋ ยมูลวัว อัตรา 20.90 กิโลกรัม N ต่อไร่ (CM 20.90 N)
สิ่ งทดลองที่ 9 ปุ๋ ยมูลวัว อัตรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ (CM 30.20 N)
สิ่ งทดลองที่ 10 ปุ๋ ยมูลวัว อัตรา 39.50 กิโลกรัม N ต่อไร่ (CM 39.50 N)
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การปลูกและการดูแลรั กษา
หยอดเมล็ดผักกาดหอมเรดโอ๊คจํานวน 2 เมล็ดต่อหลุม ลงในหลุมขนาดเท่ากับ 2.4×2.4×4.0 เซนติ เมตร
ของถาดเพาะ ที่มีพีทมอสเป็ นวัสดุเพาะ วางถาดเพาะกล้าในโรงเรื อนที่มีการพรางแสง รดนํ้าทุกวัน และเมื่อต้นกล้า
มีอายุ 7 วันหลังเพาะเมล็ด ทําการถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม เมื่อต้นกล้ามีอายุ 15 วัน หรื อมีใบจริ งจํานวน 2–4
ใบ ซึ่ งมีความสู งเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 3–4 เซนติเมตร ทําการย้ายปลูกลงในกระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร
ที่ บรรจุวสั ดุปลูกลงในกระถาง ได้แก่ แกลบดิ บ: แกลบเผา: มูลวัว: ขุยมะพร้าว:ดิ น อัตราส่ วน 1:1:1:1:0.25 โดย
ปริ มาตร ซึ่ งมีปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยมทั้งหมด เท่ากับ 0.47, 0.39 และ 18.83 เปอร์ เซ็นต์
ตามลําดับ วางกระถางบนโต๊ะปลูกสู งจากพื้นประมาณ 90 เซนติเมตรใส่ ปุ๋ยตามที่กาํ หนด โดยใส่ ปุ๋ยอินทรี ยท์ ้ งั ปุ๋ ย
อินทรี ยอ์ ดั เม็ด ปุ๋ ยอินทรี ยผ์ ง และปุ๋ ยมูลวัว จะใส่ รองก้นหลุมในวันปลูกตามอัตราที่กาํ หนดในแผนการทดลอง ส่ วน
การใส่ ปุ๋ยเคมี ทําโดยใส่ ปุ๋ยรองพื้น คือ ปุ๋ ยเคมีสูตร 16-16-16 (อัตรา 4.80 และ 7.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ) ในวันปลูก
และใส่ ปุ๋ยแต่งหน้า คือ ปุ๋ ยยูเรี ย 46-0-0 (อัตรา 16.10 และ 23.00 กิโลกรัม N ต่อไร่ ) ก่อนการเก็บเกี่ยว 15 วัน ให้น้ าํ
ทุกวันในอัตราที่เท่ากันเพื่อให้วสั ดุปลูกมีความชื้นอยู่ในช่วง 60–70 เปอร์ เซ็นต์ ด้วยระบบการให้น้ าํ แบบสเปรย์บน
โต๊ ะ ปลู ก และมี ร ะบบพ่ น หมอกเพื่ อ ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ภ ายในโรงเรื อ นเฉลี่ ย ให้ไ ม่ เ กิ น 35 องศาเซลเซี ย ส และ
มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 65.21 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งมีอุณหภูมิในช่วงกลางคืนเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 24.5–26.5 องศาเซลเซี ยส
ฉี ดพ่นสารสกัดธรรมชาติเพื่อกําจัดโรคและแมลงเมื่อมีการระบาดและกําจัดวัชพืชโดยวิธีกลอย่างสมํ่าเสมอ
การบันทึ กผล
1) การเจริ ญเติบโตและปริ มาณผลผลิต ได้แก่ ความสู งต้น จํานวนใบ และความกว้างทรงพุ่ม บันทึกข้อมูล
ทุก 10 วัน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว (30 วันหลังย้ายปลูก) และบันทึกนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแห้งของส่ วนเหนื อดินและ
ราก (กรัม/ต้น) สําหรับนํ้าหนักแห้ง อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง หรื อจนกว่านํ้าหนักแห้งจะ
คงที่
2) คุณภาพผลผลิต ได้แก่ ปริ มาณสารสี คือ คลอโรฟิ ลล์เอ คลอโรฟิ ลล์บี และคลอโรฟิ ลล์รวม ทําการสกัด
ตัวอย่างพืชสดด้วยวิธีดดั แปลงจาก Nagata และ Yamashita (1992) และนําสารละลายใสที่ สกัดได้มาวิเคราะห์หา
ปริ มาณ คลอโรฟิ ลล์เอ คลอโรฟิ ลล์บี คลอโรฟิ ลล์รวม ด้วยวิธีที่ดดั แปลงจาก Arnon (1949) นําค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 645 และ 663 นาโนเมตร ที่วดั ด้วยเครื่ อง Spectrophotometer มาคํานวณค่าในสมการ (มีหน่วยเป็ น
ไมโครกรัมต่อกรัมนํ้าหนักสด) ดัง Equation 1–3
(1)
Chlorophyll b = [(22.90A645 – 4.68A663 ) x V] / (1,000 x W)
(2)
Total chlorophyll (a + b) = [(20.20A645 + 8.02A663 ) x V] / (1,000 x W)
(3)
เมื่อ V = ปริ มาตรสุ ดท้ายของสารละลายที่ใช้ในการสกัดคลอโรฟิ ลล์ และ W = นํ้าหนักสดของพืชที่ใช้ในการสกัด
Chlorophyll a = [(12.7A663 – 2.69A645 ) x V] / (1,000 x W)
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3) ปริ มาณธาตุ อาหารในพื ช ได้แก่ ไนโตรเจนทั้งหมด (total N) วิเคราะห์ดว้ ยวิธี Kjedahl method ส่ วน
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total P) วิเคราะห์ดว้ ยวิธี Vanadomolybdate และโพแทสเซี ยมทั้งหมด (total K) วิเคราะห์ดว้ ย
เครื่ อง Flame photometer (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis of variance; ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบ CRD และ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง ทรี ทเมนต์ดว้ ยวิธี Duncan’s multiple rage test (DMRT) ด้วยโปรแกรม SPSS

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

สําหรับการปลูกผักสลัดเรดโอ๊คในสภาพโรงเรื อนอัจฉริ ยะระหว่างเดื อนตุลาคม–พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
พบว่า ภายในโรงเรื อนมีอุณหภูมิตลอดทั้งวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30.3 องศาเซลเซี ยส และมีความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ย
65.21 เปอร์ เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม พบว่า อุณหภูมิภายในโรงเรื อนจะเริ่ มมีค่ามากกว่า 35 องเซลเซี ยส ตั้งแต่ประมาณ
10.00-15.00 น. ซึ่ งจากการเปิ ดระบบพ่นหมอกให้กบั ผักสลัดเรดโอ๊ค ณ 11.00 น. และ 13.00 น. เป็ นระยะเวลา
3 นาที พบว่า สามารถลดอุณหภู มิภายในโรงเรื อนลงได้ประมาณ 1 องศาเซลเซี ยส เมื่อเปรี ยบเที ยบกับอุณ หภู มิ
ภายนอกโรงเรื อน ดังนั้นมีความเป็ นไปได้วา่ การพ่นหมอกถือเป็ นวิธีการช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรื อนได้วิธีหนึ่ ง
ซึ่ งอาจใช้ควบคู่กบั วิธีการอื่นๆ เช่น การพรางแสง (เฉลิมชาติ, 2560) เป็ นต้น
การเจริ ญเติบโตและปริ มาณผลผลิต
จากการเปรี ยบเทียบชนิ ดของปุ๋ ยและอัตราการใส่ ปุ๋ยที่แตกต่างกันต่อการเจริ ญเติบโตของผักกาดหอมเรด
โอ๊ค พบว่า การใส่ ปุ๋ยอินทรี ยผ์ ง (มูลค้างคาว + กากส่ าเหล้า) อัตรา 20.90 และ 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้ความ
สู งต้นมีค่ามากที่ สุดอย่างมี นัยสําคัญคื อเท่ากับ 17.83 และ 17.60 เซนติ เมตร ตามลําดับ ซึ่ งสู งกว่าปุ๋ ยเคมีที่ร ะดับ
ไนโตรเจนเดียวกัน ส่ วนจํานวนใบ พบว่า การใส่ ปุ๋ยอินทรี ยผ์ งอัตรา 20.90 และ 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ และการใส่
ปุ๋ ยมูลวัวอัตรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้ผกั กาดหอมเรดโอ๊คมีจาํ นวนใบมากที่สุดอย่างมีนยั สําคัญ คือประมาณ
21–22 ใบ ทั้งนี้ เ มื่ อ พิ จารณาที่ ค วามกว้า งทรงพุ่ ม พบว่า การใส่ ปุ๋ยมู ลวัวอัต รา 30.20 กิ โ ลกรั ม N ต่ อไร่ ทํา ให้
ผักกาดหอมเรดโอ๊คมีความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด คือ 26.43 เซนติเมตร ซึ่ งมีค่าไม่แตกต่างกับการใส่ ปุ๋ยอินทรี ยผ์ ง
อัตรา 20.90 และ 30.20 กิ โลกรั ม N ต่ อไร่ โดยทําให้ผกั กาดหอมเรดโอ๊คมี ความกว้างทรงพุ่มเท่ ากับ 25.90 และ
25.89 เซนติ เมตร ตามลําดับ ทั้งนี้ จากผลการทดลองจะเห็ นได้ว่า การใส่ ปุ๋ยทุ กชนิ ดทําให้การเจริ ญเติ บโตของ
ผักกาดหอมเรดโอ๊คมีค่ามากกว่าการไม่ใส่ ปุ๋ย (Table 1) ทั้งนี้ ผกั กาดหอมเรดโอ๊คที่ได้รับปุ๋ ยอินทรี ยผ์ ง อัตรา 30.20
กิโลกรัม N ต่อไร่ มีน้ าํ หนักสดส่ วนเหนื อดินมากที่สุดอย่างมีนยั สําคัญ คือเท่ากับ 76.02 กรัมต่อต้น รองลงมา ได้แก่
การใส่ ปุ๋ยมูลวัวอัตรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ (66.22 กรัมต่อต้น) และการใส่ ปุ๋ยอินทรี ยผ์ ง อัตรา 20.90 กิโลกรัม N
ต่อไร่ (62.32 กรัมต่อต้น) ตามลําดับ ส่ วนนํ้าหนักแห้งของส่ วนเหนื อดิ น พบว่า การใส่ ปุ๋ยอินทรี ยผ์ ง อัตรา 20.90
และ 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ และการใส่ ปุ๋ยมูลวัวอัตรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้ผกั กาดหอมเรดโอ๊คมีน้ าํ หนัก
แห้งส่ วนเหนื อดินมากที่สุดอย่างมีนยั สําคัญ คือมีค่าอยู่ในช่วง 2.35-2.47 กรัมต่อต้น ทั้งนี้ เป็ นที่น่าสังเกตว่า การใส่
ปุ๋ ยอิ นทรี ยอ์ ดั เม็ดซึ่ งพัฒนามาจากศูนย์ Nanotech ของ สวทช. อัตรา 20.90 กิ โลกรั ม N ต่ อไร่ ทําให้ผกั กาดหอม
เรดโอ๊คมีน้ าํ หนักสดและนํ้าหนักแห้งของรากมากที่สุด คือ 3.29 และ 0.14 กรัมต่อต้น ตามลําดับ (Table 2)
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ทั้งนี้รูปแบบการใส่ ปุ๋ยเคมีในการศึกษานี้เป็ นการอ้างอิงอัตราการใส่ ปุ๋ยเคมีสาํ หรับพืชผักใบที่กรมวิชาการ
เกษตรแนะนํา ซึ่ งแนะนําให้ใส่ ปุ๋ยเคมี สูตรเสมอเพื่ อเร่ งการเจริ ญเติ บโตและให้ปุ๋ยยูเรี ยเพื่ อเพิ่ มนํ้าหนักผลผลิต
โดยตรงในช่ วงก่อนการเก็บเกี่ ยว 15 วัน แต่จากผลการเจริ ญเติ บโตของผักกาดหอมนี้ ช้ ี ให้เห็นว่าหากต้องการใส่
ปุ๋ ยเคมีควรใส่ ในช่วงเริ่ มต้นให้มากขึ้น ซึ่ งอาจส่ งผลทําให้การเจริ ญเติบโตของผักกาดหอมดีข้ ึน อย่างไรก็ตาม จาก
ผลการทดลองจะเห็นได้วา่ การใส่ ปุ๋ยมูลวัว (N: P2O5: K2O (%) = 1.60: 0.85: 4.06) ในอัตรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่
ทําให้ความกว้า งทรงพุ่ มและจํา นวนใบมี ค่ามากที่ สุ ดซึ่ งไม่ แตกต่ างกับการใช้ปุ๋ยอิ นทรี ยผ์ งที่ ประกอบด้วยมู ล
ค้างคาว (N: P2O5: K2O (%) = 10.79: 3.25: 1.32) และกากส่ าเหล้า (N: P2O5: K2O (%) = 0.77: 1.22: 3.79) ซึ่ งพบว่า
มี ปริ มาณธาตุ อาหารหลักในปริ มาณสู ง และมี ค่า C/N ratio ตํ่า คื อเท่ ากับ 2.56 และ 8.89 ตามลําดับ ทั้งนี้ มีความ
เป็ นไปได้วา่ มูลวัวที่ใช้ในการทดลองที่มีค่า C/N ratio เท่ากับ 14.12 (ตํ่ากว่า 20:1) มีความสามารถในการปลดปล่อย
ธาตุอาหารได้ดี ซึ่ งเมื่อเกิดการย่อยสลายจะสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารให้ผกั กาดหอมนําไปใช้ประโยชน์ได้ทนั ที
Table 1 Growth of red oak lettuce at 30 days after transplanting grown under different fertilizer treatments
Treatment
Plant height (cm)
Leaf number
Plant canopy (cm)
Control
8.00 ± 0.62 g1/
10.23 ± 0.40 f
13.33 ± 0.57 f
CF 20.90 N
12.83 ± 0.58 e
12.87 ± 0.58 e
23.90 ± 0.26 cd
CF 30.20 N
10.10 ± 0.26 f
13.43 ± 0.23 e
23.17 ± 0.85 d
NO 20.90 N
12.33 ± 0.29 e
18.33 ± 1.15 b
22.94 ± 0.93 d
NO 30.20 N
12.93 ± 0.23 e
16.00 ± 0.30 c
24.90 ± 0.36 bc
OF 20.90 N
17.83 ± 0.15 a
20.63 ± 0.58 a
25.90 ± 0.53 ab
OF 30.20 N
17.60 ± 0.17 ab
21.67 ± 0.65 a
25.89 ± 0.76 ab
CM 20.90 N
14.33 ± 0.15 d
14.67 ± 0.35 d
18.00 ± 0.30 e
CM 30.20 N
17.07 ± 0.51 b
21.00 ± 0.30 a
26.43 ± 0.51 a
CM 39.50 N
15.27 ± 0.64 c
18.57 ± 1.03 b
24.97 ± 0.93 bc
F-test
**
**
**
C.V. (%)
2.97
3.78
2.82
** Significance at the 99% confidence level
1/
Mean followed by the same letter are not significantly different by Duncan’s new multiple range test (p <
0.05)
คุณภาพผลผลิต
ผักกาดหอมเรดโอ๊คที่ ได้รับปุ๋ ยมูลวัว อัตรา 30.20 และ 39.50 กิ โลกรัม N ต่อไร่ และปุ๋ ยเคมี อัตรา 20.90
และ 30.20 กิ โลกรั ม N ต่ อไร่ มี ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์รวมมากที่ สุดอย่างมี นัย สําคัญ คื อมี ค่าอยู่ในช่ วง 0.69–0.89
ไมโครกรัมต่อกรัมนํ้าหนักสด ส่ วนปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอ พบว่า การใส่ ปุ๋ยเคมี อัตรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้
ผักกาดหอมเรดโอ๊คมีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอมากที่สุดอย่างมีนยั สําคัญ คือ 0.56 ไมโครกรัมต่อกรัมนํ้าหนักสด ทั้งนี้
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จะเห็นได้วา่ ชนิดของปุ๋ ยและอัตราการใส่ ปุ๋ยที่แตกต่างกัน ไม่ทาํ ให้ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์บีมีค่าแตกต่างกัน (Table 3)
ทั้งนี้ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์นอกจากจะขึ้นอยู่กบั ปริ มาณไนโตรเจนที่พืชได้รับแล้ว อุณหภูมิกย็ งั เป็ นปัจจัยสําคัญที่มีผล
ต่อปริ มาณสารสี ซึ่ งจากการรายงานของ Gazula et al. (2005) พบว่า ผักกาดหอมหลายพันธุ์ที่ปลูกภายใต้อุณหภู มิ
30 องศาเซลเซี ยส ตลอดทั้งวัน มีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์บีนอ้ ยกว่าผักกาดหอมที่ปลูกภายใต้อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซี ยส
ตลอดทั้งวัน
Table 2 Fresh and dry weights of red oak lettuce at 30 days after transplanting grown under the different fertilizer
treatments
Fresh weight (g)
aboveground
root
Control
4.53 ± 0.85 j1/
0.72 ± 0.05 f
CF 20.90 N
39.86 ± 0.06 g
2.35 ± 0.29 bcd
CF 30.20 N
20.77 ± 0.16 i
1.67 ± 0.34 e
NO 20.90 N
47.40 ± 0.49 e
3.29 ± 0.76 a
NO 30.20 N
42.26 ± 0.90 f
1.84 ± 0.08 de
OF 20.90 N
62.32 ± 0.59 c
2.82 ± 0.07 ab
OF 30.20 N
76.02 ± 0.92 a
2.97 ± 0.14 a
CM 20.90 N
25.32 ± 0.05 h
2.15 ± 0.01 cde
CM 30.20 N
66.22 ± 0.75 b
2.36 ± 0.04 bcd
CM 39.50 N
57.32 ± 0.87 d
2.39 ± 0.10 bc
T-test
**
**
C.V. (%)
1.49
14.44
** Significance at the 99% confidence level
Treatment

Dry weight (g)
aboveground
root
0.19 ± 0.02 e
0.04 ± 0.00 f
1.26 ± 0.03 c
0.08 ± 0.00 cde
0.74 ± 0.12 d
0.06 ± 0.01 ef
1.90 ± 0.08 b
0.14 ± 0.04 a
1.50 ± 0.07 c
0.08 ± 0.01 de
2.35 ± 0.18 a
0.12 ± 0.01 abc
2.47 ± 0.47 a
0.12 ± 0.03 ab
1.21 ± 0.05 c
0.09 ± 0.02 bcde
2.41 ± 0.12 a
0.09 ± 0.02 bcde
1.87 ± 0.10 b
0.09 ± 0.02 bcd
**
**
15.40
20.64

Mean followed by the same letter are not significantly different by Duncan’s new multiple range test (p <
0.05)
1/

ปริ มาณธาตุอาหารในพืช
จากการเปรี ยบเทียบชนิ ดของปุ๋ ยและอัตราการใส่ ปุ๋ยที่แตกต่างกันต่อปริ มาณธาตุอาหารในผักกาดหอมเรด
โอ๊คที่อายุ 30 วันหลังย้ายปลูก พบว่า การใส่ ปุ๋ยเคมี อัตรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้มีปริ มาณไนโตรเจนรวม
มากที่ สุดอย่างมีนยั สําคัญ คื อ เท่ากับ 1.96 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนการใส่ ปุ๋ยมูลวัว อัตรา 39.50 กิ โลกรัม N ต่อไร่ ทําให้
ผัก กาดหอมเรดโอ๊ ค มี ป ริ ม าณฟอสฟอรั ส รวมมากที่ สุ ด อย่ า งมี นัย สํา คัญ คื อ 0.32 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ทั้ง นี้ จากการที่
ผักกาดหอมเรดโอ๊คได้รับปุ๋ ยอินทรี ยผ์ ง อัตรา 20.90 กิโลกรัม N ต่อไร่ หรื อปุ๋ ยมูลวัว 39.50 กิโลกรัม N ต่อไร่ หรื อ
ปุ๋ ยเคมี ในอัตรา 20.90 กิ โลกรั ม N ต่ อไร่ ทําให้ผกั กาดหอมเรดโอ๊คมี ปริ มาณโพแทสเซี ยมรวมมากที่ สุดอย่า งมี
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นัยสําคัญ คื อมีค่าอยู่ในช่ วง 7.85–8.39 เปอร์ เซ็นต์ (Table 3) ทั้งนี้ จากผลของการสะสมธาตุอาหารในพืชพบว่า มี
แนวโน้มสอดคล้องกับปริ มาณธาตุอาหารที่มีอยูใ่ นปุ๋ ยแต่ละชนิด กล่าวคือ การให้ปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะการให้ปุ๋ยยูเรี ยที่
มีปริ มาณไนโตรเจนสู งและปลดปล่อยได้เร็ ว ทําให้พืชได้รับไนโตรเจนในปริ มาณที่มากกว่าการใส่ ปุ๋ยชนิดอื่นๆ ทํา
ให้พืชสามารถดูดไนโตรเจนเข้าไปสะสมได้มากขึ้น และหากพิจารณาที่ปริ มาณโพแทสเซี ยมที่แม้วา่ ปุ๋ ยเคมี 16-1616 ที่ให้กบั พืชจะมีปริ มาณโพแทสเซี ยมสู งกว่าปุ๋ ยมูลวัว (K2O = 4.06%) และปุ๋ ยอินทรี ยผ์ งที่มีกากส่ าเป็ นส่ วนผสม
และมีปริ มาณโพแทสเซี ยมสู ง (K2O = 3.79%) แต่พบว่า หากใส่ ปุ๋ยอินทรี ยผ์ งหรื อปุ๋ ยมูลวัว (C/N ratio ตํ่ากว่า 20:1)
ในปริ มาณที่มากขึ้น เมื่อเกิดการย่อยสลายจะพร้อมปลดปล่อยโพแทสเซี ยมให้กบั พืชดูดไปใช้และส่ งผลให้เกิดการ
สะสมโพแทสเซี ยมในพื ชได้มากขึ้ น อย่างไรก็ตามสําหรับการสะสมของฟอสฟอรัสในพืช พบว่าไม่เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับปริ มาณธาตุอาหารที่มีอยูใ่ นปุ๋ ยที่ให้กบั พืช ซึ่ งอาจจําเป็ นต้องศึกษากลไกและความสัมพันธ์ของธาตุ
อาหารอื่นๆ ที่มีอยูใ่ นปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละอาจช่วยส่ งเสริ มการดูดใช้ฟอสฟอรัสให้กบั ผักกาดหอมได้ต่อไป
Table 3 Chlorophyll content and macro nutrients in plant tissues of red oak lettuce at 30 days after transplanting
grown under different fertilizer treatments
Chlorophyll a Chlorophyll b Total chlorophyll
Total N (%) Total P (%) Total K (%)
Treatment
(µg/g FW)
(µg/g FW) (a+b) (µg/g FW)
Control
0.31 ± 0.1 d
0.14 ± 0.1
0.45 ± 0.2 c1/
1.19 ± 0.1 f1/ 0.14 ± 0.0 e 5.22 ± 0.1 d
CF 20.90 N
0.47 ± 0.0 abc 0.23 ± 0.1
0.69 ± 0.1 ab
1.78 ± 0.1 b 0.22 ± 0.0 d 7.85 ± 0.6 ab
CF 30.20 N
0.56 ± 0.1 a
0.20 ± 0.1
0.76 ± 0.0 ab
1.96 ± 0.1 a 0.23 ± 0.0 d 6.43 ± 0.3 c
NO 20.90 N
0.40 ± 0.1 bcd 0.18 ± 0.1
0.58 ± 0.2 bc
1.41 ± 0.1 de 0.24 ± 0.0 cd 5.86 ± 0.5 cd
NO 30.20 N
0.47 ± 0.0 abc 0.22 ± 0.0
0.69 ± 0.0 abc 1.61 ± 0.2 c 0.28 ± 0.0 b 7.48 ± 0.3 b
OF 20.90 N
0.43 ± 0.0 abcd 0.26 ± 0.1
0.53 ± 0.1 bc
1.36 ± 0.0 e 0.27 ± 0.0 bc 5.56 ± 0.5 d
OF 30.20 N
0.46 ± 0.1 abc 0.18 ± 0.1
0.64 ± 0.1 bc
1.37 ± 0.1 e 0.28 ± 0.0 b 8.39 ± 0.4 a
CM 20.90 N
0.38 ± 0.1 cd
0.15 ± 0.0
0.53 ± 0.1 bc
1.20 ± 0.1 f 0.24 ± 0.0 cd 6.50 ± 0.2 c
CM 30.20 N
0.48 ± 0.0 abc 0.27 ± 0.1
0.76 ± 0.1 ab
1.45 ± 0.1 de 0.28 ± 0.0 b 5.79 ± 0.9 cd
CM 39.50 N
0.54 ± 0.1 ab
0.35 ± 0.3
0.89 ± 0.2 a
1.54 ± 0.1 cd 0.32 ± 0.0 a 8.15 ± 0.4 ab
F-test
*
ns
*
**
**
**
C.V. (%)
21.49
50.09
25.26
16.53
20.30
17.56
ns Not significant, ** Significance at the 99% confidence level
1/
Mean followed by the same letter are not significantly different by Duncan’s new multiple range test (p<0.05)

สรุ ป

การใส่ ปุ๋ยอินทรี ยผ์ ง (มูลค้างคาว + กากส่ าเหล้า) อัตรา 30.20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้ผกั กาดหอมเรดโอ๊ค
ที่ ปลูกด้วยวัสดุ ผสม แกลบดิ บ: แกลบเผา: มูลวัว: ขุยมะพร้ าว:ดิ น อัตราส่ วน 1:1:1:1:0.25 โดยปริ มาตร มี การ
เจริ ญเติบโตและปริ มาณผลผลิต โดยเฉพาะนํ้าหนักสดส่ วนเหนื อดินมีค่ามากที่สุด คือ 76.02 กรัมต่อต้น และการใส่
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ปุ๋ ยมูลวัว อัตรา 39.50 กิ โลกรัม N ต่อไร่ ทําให้มีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์รวมมากที่ สุด คื อเท่ากับ 0.89 ไมโครกรัมต่อ
กรัมนํ้าหนักสด
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Abstract
Drought is a major stress that affects plant growth and agricultural productivity. Chili
pepper (Capsicum annuum L.) is one of commercial crops that has been affected by drought.
This study aims to determine physiological responses of chili plants under different water
levels. ‘Tavee 60’ chili cultivar was planted with 4 water regimes including 100%, 60%, 40%
and 20% field capacity (FC) as control, mild, moderate and severe drought stress, respectively
at flowering stage for 28 days. The results showed that physiological responses of chili plants
exposed to 60% FC were similar to those of 100% FC condition related to relative water content
(RWC), proline level and malondialdehyde (MDA) content. Additionally, chili plants exposed
under 20% FC were the most stressful as indicated by decreased RWC and highly accumulated
proline and MDA content. Plants in 60% FC condition had the highest yield but not
significantly different as compared to 100% FC and 20% FC plants had the lowest yield. From
the results, ‘Tavee 60’ chili plants grown under 20%FC were the most stressful. We suggested
that watering of ‘Tavee 60’ plants can be done at 60% FC instead of 100% FC for saving water
as indicated by the similar physiological responses and higher yield.
Keywords: Chili, Drought, RWC, Proline, MDA
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Introduction
Climate change affects agriculture worldwide in nowadays. Drought is one of major
problems that caused by climate change. Drought stress causes many negatively effects to
plants such as cellular dehydration, stomatal closure, decreased photosynthesis, inhibition of
cell division, decreased plant growth and productivity. The oxidative stress caused by drought
attacked membrane lipid and protein leading to a reduction in plant growth and productivity
(Hasanuzzaman et al., 2014).
Chili pepper (Capsicum annuum L.) belongs to family Solanaceae, used as spices and
medicinal benefits. Chili fruits contain a wide range of nutrients and vitamins, which are health
benefits, antimicrobial, and anticancer properties. The pungency in chili fruits is caused by
capsaicin that makes them hot and also causes burning sensation (Saleh et al., 2018). Chili
pepper is one of an important commercial crops in Thailand and nearby countries. It is the
popular spice for cooking making food spicier in both fresh and dry fruits (Tripodi and Kumar,
2019).
Chili pepper is one of crops that affected by drought. This study aims to investigate
physiological responses of chili plants under different water levels. Various chili cultivars may
response to different water levels differently by measuring physiological responses such as leaf
relative water content, proline content, malondialdehyde content and yields of chili plants
(Anjum et al., 2012).
Materials and Methods
Plant materials and growth conditions
Seeds of chili pepper (Capsicum annuum L.) ‘Tavee 60’ cultivar were obtained from
the Tropical Vegetable Research Center, Research and Development Institute, Kasetsart
University, Kamphaeng Saen Campus, Thailand. Seeds were sown in seedling trays containing
peat moss. Six weeks after sowing, plants were transferred to pots filled with a mixture of soil,
rice husk and manure (1:2:1 by volume). Three-month-old plants were planted in greenhouse
(Departmentof Botany, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok, Thailand) with 4
water regimes including 100%, 60%, 40% and 20% field capacity (FC) as control, mild,
moderate and severe drought stress, respectively at flowering stage for 28 days. After drought
period for 5 days, plants were re-watered until the soil moisture closed to the field capacity.
All data of parameters according to leaf relative water content (LRWC), proline content and
malondialdehyde (MDA) content were measured once a week under drought stress period and
after re-watering for 5 days.
Leaf relative water content measurement
Leaf relative water content (LRWC) was determined in the mature leaves as described
by Schonfeld et al. (1988). The mature leaves were harvested and weighed for fresh weight
(FW). After then, leaves were soaked in distilled water for 12 hr to determine turgid weight
(TW) and were dehydrated at 70°C for 48 hr for dry weight (DW). LRWC was determined
as %LRWC = (FW-DW) / (TW-DW) x 100
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Proline determination
The level of proline was investigated according to Bates et al. (1973). The mature leaves
were cut and weighed 0.1g. Leaves were homogenized with liquid nitrogen and added with 3%
aqueous sulfosalicylic acid. Then, the samples were centrifuged at 10,000 rpm for 10 min
(10ºC) and 1 ml supernatants were mixed with 1 ml of acid ninhydrin and 2 ml of glacial acetic
acid. The mixtures were incubated at 98ºC for 30 min in a water bath and extracted with 2 ml
toluene. The absorbance was determined with spectrophotometer at 520 nm.
Malondialdehyde determination
Malondialdehyde (MDA) content was estimated with thiobarbituric acid (TBA) as
previously described by Hodges et al. (1999). The 0.1g of mature leaf was homogenized with
liquid nitrogen and was added with 1 ml of trichloroacetic acid (TCA). The homogenate was
centrifuged at 10,000 rpm for 20 min (4ºC). The 0.5 ml of supernatant was added 1 ml
thiobarbitulic acid (TBA) and incubated at 98ºC for 30 min in a water bath. The absorbance
was determined at 532 and 600 nm.
Yields

After drought stress period, chili plants were re-watering until the soil moisture closed
to the field capacity. The mature chili fruits were removed from the plants. Then, the number
of fruit per plant were examined.
Statistical analyses
The experiment was designed in a completely randomized design (CRD) with 5
replications for each treatment. Data set was analyzed by ANOVA at a 95% confidence level
between treatment and post-hoc test was made using Tukey HSD test at P<0.05 using RStudio
Team (2020). All values were presented as mean and standard error.
Results and Discussion
Three-month-old ‘Tavee 60’ plants were subjected to 4 water regimes including 100%,
60%, 40% and 20% field capacity (FC) as control, mild, moderate and severe drought stress,
respectively. Chili plants under all water regimes displayed similar growth on the first day of
the experiment (Day 1). Chili plants exposed to severe drought stress exhibited wilted
symptoms (Fig.1). After water deficit condition for 28 days, the control plants presented high
growth, whereas severe drought plants exhibited a reductive growth as compared to the control.
Interestingly, mild-drought plants displayed growth similar to moderate drought plants.
Effect of drought on leaf relative water content
In this study, the water levels in soil were related to the water status in chili leaves.
During drought stress period, chili plants grown under control and mild (60%FC) drought stress
treatment had higher LRWC than moderate (40%FC) and severe (20%FC) drought stress
(Fig.2A). The results showed that severe drought chili plants had the lowest LRWC as
compared to the other treatments. However, LRWCs of plants under all water regimes were
not differently significant from each other after re-watering. The data revealed that water
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application after severe drought treatment caused an increase of LRWC equal to others. The
effect of drought on LRWC of ‘Tavee 60’ chili in this study, was similar to the Africa chili
pepper (Okunlola et al., 2017). We also showed that moderate and severe drought stress
significantly decreased. Although, the moderate-stressed plants could maintain their growth
under water shortage condition.
Day 1

100%FC

60%FC

40%FC

Day 28

20%FC

100%FC

60%FC

40%FC

20%FC

Fig. 1 Chili plants (Capsicum annuum L.) cultivar ‘Tavee 60’, exposed to 4 water regimes
including control (100%FC), mild drought (60%FC), moderate drought (40%FC) and severe
drought treatment (20%FC). Vertical bars equal to 7.5 inch
Effect of drought on proline content
The induction of proline content occurred in drought stress conditions. Proline content
in each treatment are shown in Fig.2B. Chili plants under severe drought stress highly
accumulated proline content as compared to the other treatments. Mild drought stress condition
caused an accumulation of proline as similar to control. Moreover, moderate drought plants
tended to accumulate higher proline than mild drought stress condition. Proline content of all
conditions was not significantly different from each other. Furthermore, the proline level in
severe drought plants were decreased after re-watering for 5 days. Generally, proline will be
produced when plants are under drought stress, leading to cellular dehydration. It has been
show that proline has a role in osmotic adjustment and increasing water in dehydrated cell. In
addition, proline can protect plants from reactive oxygen species (ROS) that decreases lipid
peroxidation and MDA content according to Hossain et al. (2014).
Effect of drought on lipid peroxidation
MDA content was measured in this study to determine lipid peroxidation. Based on
MDA content, severe drought condition caused the highest increased MDA level as compared
to the other conditions (Fig. 2C). Mild and moderate drought stress had MDA content similar
to the control. After re-watering for 5 days, MDA contents of 4 water levels was not
significantly. According to our study, MDA content in severe drought plants was recovered.
However, the whole plants and their growth reached deterioration. Drought stress induced
oxidative stress and ROS that can cause damage membrane lipid and as well as an increased
lipid peroxidation. MDA is the final product of lipid peroxidation. Therefore, MDA content
was increased in drought stress plants (Anjum et al., 2011). Chili plants accumulated more
proline while RWC was maintained. Under drought stress, plants increase proline content to
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help plants to maintain water and avoid the oxidative stress. Consequently, MDA content still
closed to the control because the levels of oxidative stress in drought conditions were not
different (Anjum et al., 2012).
Effect of drought on yields in chili plants
Drought stress caused low yields of chili plants. After the drought period, chili plants
in every treatments were watered under field capacity until they produced mature fruits. Fruit
yields of mild drought plants were likely the highest among different water conditions (Fig. 3).
Data also showed that severe drought stress condition negatively affected the number of fruits
per plant, even though they were reapplied with water. Drought stress decreased flower buds
and increase flower fall of chili plants causing low productivity, according to Ichwan et.al.
(2017). Moderate and severe drought stress treatments were the water levels that affect the
reduction in the chili yield (Okunlola et al.,2017).
(A)

(B)
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Fig. 2 Influence of drought stress on (A) leaf relative water content (LRWC), (B) proline
content, and (C) malondialdehyde (MDA) content in chili plants. Each value is displayed as
mean (n=5) ± standard error. Different letters indicate significant different between water levels
on the similar day, according to Tukey’s test (p < 0.5).

Fig. 3 Yields of chili peppers plants under 4 water levels (control: 100%FC, mild drought
stress: 60%FC, moderate drought stress: 40%FC and severe drought stress: 20%FC). Each
value is displayed as mean (n = 5) ± standard error. Different letters indicate significant
different between water levels, according to Tukey’s test (p < 0.5).
In the conclusion, the results showed that ‘Tavee 60’ chili plants exposed to 20%FC
were the most stressful. Leaf relative water content (LRWC) of 20%FC was decreased and
proline content was highly accumulated. Malondialdehyde (MDA) content largely increased
which affected by oxidative stress. Chili plants exposed to 60%FC had physiological responses
similar to controls based on LRWC, proline content and MDA content. The fruit number of
60%FC plants was similar to 100%FC plants. However, 20%FC plants had the lowest trait
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yield due to the flower drop. As the results, we suggested that ‘Tavee 60’ plants can be water
at 60% FC instead of 100% FC for saving water because of the similar physiological responses
and high fruit production.
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บทคัดย่ อ

การศึ กษาผลของถุงห่ อผลชนิ ดนอนวูฟเวนต่อคุ ณภาพมะม่ วงพัน ธุ์น้ าํ ดอกไม้เบอร์ 4 โดยห่ อผลด้วยถุงชนิ ด
นอนวูฟเวน (สี ม่วง สี แดง สี ส้ม และสี ขาว) เปรี ยบเทียบกับถุงกระดาษคาร์ บอน ภายหลังเก็บเกี่ยวนําผลิตผลมาเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 6 วัน ผลการศึกษาพบว่า ผลที่ห่อด้วยถุงกระดาษคาร์ บอนมีค่า L* และ ค่า b* ของสี
เปลือกในระยะผลสุ กมากที่สุด คือ 88.45 และ 60.55 ตามลําดับ แต่มีค่า Hue angle น้อยที่สุด คือ 88.57 แสดงถึงเปลือกมีสี
เหลืองสว่างมากกว่าการใช้ถุงนอนวูฟเวน ในขณะที่การห่ อผลด้วยถุงนอนวูฟเวนมีแนวโน้มช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตได้ดี
โดยมีน้ าํ หนักผล ขนาดของผล ความแน่ นเนื้ อ สัดส่ วน TSS/TA มากกว่าผลที่ ห่อด้วยถุงกระดาษคาร์ บอน นอกจากนี้ ยงั
พบว่าสามารถชะลอการลดลงของปริ มาณวิตามินซี มีการเกิดโรคแอนแทรคโนสน้อยกว่า 17% และมีคุณภาพทางประสาท
สัม ผัส มากกว่า อย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ จะเห็ น ได้ว่า การห่ อ ผลด้ว ยถุ ง นอนวูฟ เวนสามารถเพิ่ ม คุ ณ ภาพมะม่ ว งพันธุ์
นํ้าดอกไม้เบอร์ 4
คําสําคัญ: นอนวูฟเวน, มะม่วง, วัสดุห่อผล, แอนแทรคโนส

Abstract

The effect of non-woven bagging materials on fruit quality of ‘Nam Dok Mai no.4’ mango was studied. Fruits
were bagged with non-woven (violet, red, orange and white color) compared to carbon paper bag. After harvested, mango
fruit were stored at 15 °C for 6 days. The results indicated that, carbon paper bag showed the highest L* and b* values by
88.45 and 60.55, respectively in peel at ripe stage and lowest hue angle by 88.57. Thus, fruits bagged with carbon paper
bag appeared more light yellow than non-woven. Fruits bagged with non-woven could improve the quality of fruits include
fruit weight, fruit size, fruit firmness and TSS/TA ratio better than carbon paper bagging. In addition, non-woven bag could
delay the reduction of vitamin C, showed the incidence of anthracnose less than 17% and gave significantly different in the
sensory evaluation score. In conclusion, fruits bagged with non-woven could improve the quality of ‘Nam Dok Mai no.4’
mango.
Keywords: anthracnose, bagging materials, mango, non-woven
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คํานํา

มะม่วงเป็ นไม้ผลเขตร้อนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และครองแชมป์ ผู ้
ส่ งออกมะม่วงสดเป็ นอันดับ 1 ในอาเซี ยนและอันดับ 7 ของโลก การส่ งออกภายในกลุ่มประเทศอาเซี ยนมีการ
ขยายตัวมากกว่าปี ที่ผ่านมา (2562) คิดเป็ นมูลค่ากว่า 15.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐ นอกจากนี้ ประเทศจีนยังนําเข้ามะม่วง
สดจากไทยเพิ่มขึ้น (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2563) โดยเฉพาะมะม่วงพันธุ์น้ าํ ดอกไม้ซ่ ึ งเป็ นมะม่วงทาน
สุ กที่มีรสชาติดี หวานหอม รู ปร่ างผลสวย และสี ผิวเหลืองนวลสมํ่าเสมอ แต่เกษตรกรยังประสบปัญหาเรื่ องโรคและ
แมลงเข้าทําลายผลผลิต แนวทางการแก้ปัญหาคือการห่อผลมะม่วงเพื่อป้องกันโรคและแมลง และป้องกันผิวมะม่วง
จากรอยขีดข่วนกับกิ่งไม้ ช่วยให้ผิวผลสวย และผลมีขนาดใหญ่ข้ ึน (Sharma et al., 2013) โดยวัสดุห่อผลที่นิยมใช้
ปัจจุบนั คือ ถุงพลาสติกสี ขาว ถุงพลาสติกสี ดาํ และถุงกระดาษคาร์บอน อย่างไรก็ตามการใช้วสั ดุห่อผลอาจมีผลต่อ
คุณภาพผลผลิต โดยเฉพาะปริ มาณสารสําคัญต่างๆ เช่น ปริ มาณวิตามินซี สารต้านอนุมูลอิสระ และแคโรทีนอยด์
ของมะม่ ว งลดลงได้ (Chonhenchob et al., 2010) ดังนั้นการเลื อ กใช้วสั ดุ ห่ อผลที่ ดี แ ละเหมาะสมจะช่ วยรั ก ษา
คุ ณภาพในการรั บประทานและคุ ณค่ า ทางโภชนาการของมะม่ วงได้ จึ งได้มีการพัฒ นาวัส ดุ ห่อผลไม้จากวัส ดุ
นอนวูฟเวน (non-woven) ที่มีโครงสร้างเป็ นแผ่นผ้าเกิดจากการสานกันไปมาของเส้นใย มีความเหนี ยวทนทานต่อ
แรงดึงและแรงฉี ก สามารถยืดและหดตัวได้ดี มีน้ าํ หนักเบา ระบายนํ้าและอากาศได้ดี และราคาถูก ที่ผ่านมามีการ
ผลิตผ้านอนวูฟเวนหลากหลายสี ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น แผ่นรองซับ ชุดผ่าตัด หน้ากากอนามัย เป็ น
ต้น (Textile school, 2019) ในทางการเกษตรมีการพัฒนาผ้านอนวูฟเวนเพื่อใช้เป็ นถุงปลูกเมล่อนและมะเขื อเทศ
ช่วยแก้ปัญหาการระบายนํ้าและความร้อนภายในถุง และวัสดุคลุมแปลงสตรอเบอร์ รี ช่วยป้ องกันผลเสี ยหายที่เกิ ด
จากอากาศและอุณหภูมิสูง และยังป้ องกันความเย็น นํ้าค้างแข็งได้ดีอีกด้วย (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่ งชาติ, 2562) จะเห็นได้ว่าวัสดุห่อผลแต่ละชนิ ดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น การส่ องผ่านของแสง
และช่วงความยาวคลื่นแสงที่แตกต่างกัน ซึ่ งมีผลต่อกระบวนการทางสรี รวิทยาและทางเคมีของพืช ที่ผา่ นมายังไม่มี
การศึกษาการใช้วสั ดุนอนวูฟเวนสี ต่างๆ เป็ นถุงห่ อผลมะม่วงมาก่อน งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวัสดุห่อ
ผลชนิ ดนอนวูฟเวนสี ต่างๆ ต่อคุณภาพผลของมะม่วงพันธุ์น้ าํ ดอกไม้เบอร์ 4 และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผูบ้ ริ โภค

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืชที่ศึกษา
คัดเลือกต้นมะม่วงพันธุ์น้ าํ ดอกไม้เบอร์ 4 จํานวน 10 ต้น ที่มีขนาดและความสมบูรณ์ของต้นใกล้เคียงกัน
จากแปลงมะม่ ว งนํ้า ดอกไม้ม าตรฐานการปฏิ บ ัติ ท างการเกษตรที่ ดี ข องเกษตรกรในอํา เภอบางพลี จัง หวัด
สมุทรปราการ ทําการสุ่ มห่ อผลมะม่วงที่ มีอายุ 45 วันหลังดอกบาน จํานวน 1 ผลต่อช่ อ เป็ นจํานวน 10 ผลต่อต้น
โดยแต่ละต้นมีการห่ อผลด้วยวัสดุชนิ ดต่างๆ กระจายทัว่ ทรงพุ่ม และเก็บเกี่ ยวผลผลิตที่ อายุ 85 วันหลังดอกบาน
โดยใช้ถุงนอนวูฟเวนความหนา 30 แกรม ที่มีขนาด 18×28 เซนติเมตร แบ่งเป็ นถุงนอนวูฟเวน สี ม่วง สี แดง สี ส้ม
และสี ขาว (Fig. 1) ซึ่ งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน (Table 1) เปรี ยบเที ยบกับการห่ อผลด้วยถุงกระดาษคาร์ บอน (ไม่
แสดงข้อมูล)
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Table 1 Characteristics of non-woven bagging on air permeability, transmission, reflectance and peak wavelength
of fruits ‘Nam Dok Mai No.4’ Mango
Characteristics of non-woven
Violet bag
Red bag
Orange bag
White bag
Air permeability (L/m2/s)
3492
3770
3860
3640
Transmission UV@365 nm (%)
35.37
62.40
52.20
72
Reflectance IR@950 nm (%)
27.45
20.59
22.74
21.99

Fig. 1 Characteristics of carbon paper bag (A) and non-woven violet bag (B), red bag (C), orange bag (D) and
white bag (E) at size 18×28 cm
บันทึ กผล
บันทึ กขนาดของผลและค่ าสี เปลื อกมะม่วงก่ อนการห่ อผล เมื่ อผลอายุ 85 วันหลังดอกบานทําการเก็บ
ผลผลิตนํามาล้างด้วยนํ้าสะอาด และล้างอีกครั้งด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้น 0.02% แล้ววาง
ผึ่งให้แห้ง ทําการบันทึ กข้อมูลวันที่ เก็บผลผลิต (วันที่ 0) และหลังจากเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซี ยสเป็ น
เวลา 3 และ 6 วัน จากนั้นนํามาบ่มด้วยแคลเซี ยมคาร์ไบด์ปริ มาณ 10 กรัมต่อมะม่วง 4 กิโลกรัมเป็ นเวลา 3 วัน และ
ทํา การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพ ดัง นี้ 1) ขนาดของผล, 2) ค่ า สี เ ปลื อ ก โดยวัด ทั้ง 2 ด้า นบริ เ วณกึ่ ง กลางแก้ม ผลด้ว ย
Colorimeter รุ่ น WR-18 รายงานผลเป็ นค่า L* (Lightness) คือค่าความสว่าง โดยมีค่า 0–100 ค่า a* คือค่าสี แดง (+a)
และสี เ ขี ย ว (-a) ค่ า b* คื อ ค่ า สี เหลื อ ง (+b) และสี น้ ํา เงิ น (-b) และค่ า องศาสี หรื อ Hue angle (h°) คื อค่ า แสดงสี ที่
แท้จริ งของวัตถุ, 3) ความแน่นเนื้ อของผล โดยใช้ Fruits hardness tester 5 kg รุ่ น INS-0123 แปลงหน่วยเป็ นนิ วตัน
(N), 4) ปริ มาณของแข็งที่ ละลายนํ้าได้ (total soluble solid; TSS) โดยใช้ Digital refractometer รุ่ น PAL-1 มีหน่ วย
เป็ น %brix, 5) ปริ มาณกรดที่ไทเทรตได้ (titratable acidity; TA) ด้วยวิธีไทเทรตนํ้าคั้นกับสารละลาย NaOH ความ
เข้มข้น 0.1 N และคํานวณเป็ นเปอร์ เ ซ็ นต์ โดยใช้วิธีมาตรฐาน AOAC, 6) สัดส่ วนปริ มาณ TSS/TA, 7) ปริ มาณ
วิตามินซี ด้วยวิธีไทเทรตกับ 2,6 dichloroindophenol เปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานและคํานวณเป็ นมิลลิกรัมต่อ 100
กรัมของนํ้าหนักสด โดยใช้วิธีมาตรฐาน AOAC, 8) ประเมินดัชนี การเกิ ดโรค โดยให้คะแนนระดับการเกิ ดโรคที่
ปรากฏบนผลมะม่วงเป็ น 5 ระดับดังนี้ คะแนน 0 = ไม่เกิดโรค, 1 = เกิดโรค 1-25%, 2 = เกิดโรค 26-50%, 3 = เกิด
โรค 51-75% และ 4 = เกิดโรค 76-100% และคํานวณเป็ นดัชนี ความรุ นแรงการเกิดโรค (ณัฐนัย และสรัญยา, 2560)
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และ 9) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านต่างๆ โดยใช้ 9-point hedonic scale โดยที่คะแนน 0 = ไม่ชอบมาก
ที่สุด และ 9 = ชอบมากที่สุด (Akhtar et al., 2009)
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (completely randomize design; CRD) แบ่งออกเป็ น 5 ทรี ทเมนต์ๆ
ละ 3 ซํ้าๆ ละ 5 ผล นําผลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย ANOVA analysis โดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ และเปรี ยบเทียบความแตกต่างโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95%

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ขนาดของผล
การใช้ถุงห่อผลนอนวูฟเวนสี สม้ ทําให้ผลมะม่วงมีน้ าํ หนัก 282.24 กรัม และความยาวผล 14.85 เซนติเมตร
มากกว่าผลที่ ห่อด้วยถุงกระดาษคาร์ บอนซึ่ งมี น้ าํ หนักผล 240.79 กรัม และความยาวผล 13.91 เซนติ เมตรอย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ แต่ ใ ห้ผ ลไม่ แ ตกต่ า งกัน กับ การห่ อ ผลด้ว ยถุ ง สี ม่ ว ง (Table 2) สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ
Chonhenchob et al. (2010) รายงานว่าการห่ อผลมะม่วงนํ้าดอกไม้เบอร์ 4 ด้วยถุงพลาสติกสี ม่วง ทําให้มีน้ าํ หนักผล
มากกว่าผลที่ไม่ได้ห่อถึง 15.61% เนื่องจากถุงนอนวูฟเวนสี สม้ และสี ม่วงมีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนจากผิวถุงได้
ดี และมีค่าการส่ องผ่านของแสงน้อย (Table 1) ทําให้อุณหภูมิต่าํ และความชื้ นภายในถุงเพิ่มขึ้ น จึงช่วยลดการคาย
นํ้าและการขยายขนาดของเซลล์เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีผลต่อการพัฒนาของผล
Table 2 Effect of non-woven bagging on fruits weight, width and length of ‘Nam Dok Mai No.4’ Mango
Treatment
Fruit weight (g)
Fruit width (cm)
Fruit length (cm)
Carbon paper bag (control)
240.79 b1/
10.011/
13.91 b1/
Violet bag
253.81 ab
10.14
14.16 ab
Red bag
227.94 b
9.96
13.60 b
Orange bag
282.24 a
10.49
14.85 a
White bag
240.18 b
9.90
14.14 ab
F-test
*
ns
*
%CV
19.02
6.27
7.51
1/
Means in the same column followed by a same letter are not significantly difference at p < 0.05 by DMRT.
คุณภาพผลผลิต
การห่ อผลด้วยถุงนอนวูฟเวนมีผลต่อคุณภาพทางเคมีมะม่วงนํ้าดอกไม้เบอร์ 4 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ในระยะผลสุ กเมื่อเก็บรักษามะม่วงเป็ นเวลา 3 และ 6 วัน พบว่าผลมะม่วงที่ห่อด้วยถุงนอนวูฟเวนสี ส้มมีความแน่น
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เนื้ อมากที่สุด คือ 9.61 และ 5.59 นิ วตัน ตามลําดับ แต่การเก็บรักษาเป็ นเวลานาน 6 วันให้ผลไม่แตกต่างกันกับผลที่
ห่ อด้วยถุงสี ม่วงและสี แดง (Fig. 2A) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sharma et al. (2013) รายงานว่าแอปเปิ ลที่ ห่อ
ด้วยถุงนอนวูฟเวนสี ส้มมีค่าความแน่ นเนื้ อสู งกว่าการใช้ถุงสี อื่นๆ และความแน่นเนื้ อผลมีค่าลดลงตามระยะเวลา
การเก็บรักษา เนื่ องจากผลไม้เมื่ อเริ่ มสุ กเนื้ อสัมผัสจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว โดยเกี่ ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลง
องค์ประกอบของผนังเซลล์และสัมพันธ์กบั การสู ญเสี ยนํ้าของผล (Chonhenchob et al., 2010) การใช้ถุงนอนวูฟเวน
สี ส้ ม สามารถลดการสู ญ เสี ย นํ้า ได้ดี จึ ง มี อ ัต ราการหายใจตํ่า และการสลายตัว ของสารอิ น ทรี ย์น้อ ยลง การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารกลุ่มเพกทินเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ทําให้คงความแน่นเนื้อของผลได้ดีกว่า
ผลมะม่ วงที่ ห่อ ด้วยถุ งนอนวูฟเวนสี แดงมี ปริ มาณของแข็งที่ ละลายในนํ้าได้สูงกว่าการห่ อผลด้วยถุง
กระดาษคาร์ บอนอย่างมี นยั สําคัญ ในระยะผลสุ กการเก็บรั กษามะม่วงเป็ นเวลา 3 วัน พบว่ามีปริ มาณของแข็งที่
ละลายในนํ้าได้สูงที่ สุด คื อ 18.14 %brix เป็ นไปในทางเดี ยวกับปริ มาณกรดที่ ไทเทรตได้ พบว่ามี ค่าตํ่าที่ สุด คื อ
0.19% จึ งทําให้สัดส่ วน TSS/TA มี ค่าสู งสุ ด คื อ 82.45 (Fig. 2B) Neto et al. (2020) รายงานว่าฝรั่งที่ ห่อผลด้วยถุง
นอนวูฟเวนมีสัดส่ วนปริ มาณ TSS/TA สู งกว่าการใช้วสั ดุอื่นๆ ขณะที่ Nagaharshitha et al. (2014) พบว่าการห่ อผล
มะม่ ว งพัน ธุ์ Alphonso ด้ว ยถุ ง กระดาษคาร์ บ อนมี ป ริ ม าณของแข็ ง ที่ ล ะลายนํ้า ได้ต่ าํ ที่ สุ ด (14.64 %brix) จาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่าถุงนอนวูฟเวนสี แดงนั้นแสงยูวีสามารถส่ องไปยังผิวผลได้มาก และมีค่าการผ่านของอากาศสู ง
(Table 1) จึ งเกิ ดกระบวนสังเคราะห์แสง สะสมแป้ งเปลี่ยนเป็ นนํ้าตาล เมื่อผลได้รับแสงมากกระบวนการเปลี่ยน
นํ้าตาลเกิดขึ้นได้เร็ วกว่าผลที่ได้รับแสงน้อย ทําให้ปริ มาณของแข็งที่ละลายในนํ้าได้มีค่าเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้มะม่วงที่
ห่อด้วยถุงนอนวูฟเวนสี แดงมีรสชาติหวานกว่าผลที่ห่อด้วยถุงกระดาษคาร์บอน
(A)

(B)

Fig. 2 Effect of non-woven bagging on fruit firmness (A) and TSS/TA ratio (B) during storage at 15 °C for 6 days.
The error bars represent the standard errors. Letters on columns represent significant differences at the 0.05 level.
ผลมะม่วงที่ห่อด้วยถุงนอนวูฟเวนมีปริ มาณวิตามินซี สูงกว่าการห่ อด้วยถุงกระดาษคาร์ บอนตั้งแต่วนั แรก
ของการเก็บรักษา และเมื่อเก็บรักษาผ่านไป 6 วัน พบว่าถุงนอนวูฟเวนสี ม่วงมีปริ มาณวิตามินซี มากที่สุด คือ 19.23
มิลลิกรัม/100 กรัม ขณะที่การห่อผลด้วยถุงกระดาษคาร์บอนเมื่อเก็บรักษา 6 วัน พบว่ามีปริ มาณวิตามินซี ต่าํ ที่สุดคือ
5.81 มิลลิกรัม/100 กรัม (Fig. 3A) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wu et al. (2013) รายงานว่าการห่ อผลมะม่วงพันธุ์
Sensation พบว่าปริ มาณวิตามินซี สูงที่สุดเมื่อห่ อผลด้วยถุงสี ขาวเปรี ยบเทียบกับการใช้วสั ดุห่อผลชนิ ดอื่น และการ
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ลดลงของวิตามิ นซี เมื่ อเก็บรั กษาเป็ นเวลานานเกิ ดจากการออกซิ เดชันของ ascorbic acid และ dehydro-ascorbic
acids (Hossain et al., 2018) วิตามินซี จะสลายตัวได้ง่ายเมื่อได้รับแสงหรื อความร้อนสู ง แต่ถุงนอนวูฟเวนสี ม่วงมี
คุณสมบัติสามารถสะท้อนความร้อนจากผิวถุงได้ดีและได้รับแสงที่ส่องมายังผิวผลน้อยจึงช่วยลดการสลายตัวของ
วิตามินซี ในผลได้มากกว่าถุงห่ออื่นๆ
การประเมินคุณภาพทางประสาทสั มผัส
การห่อผลด้วยถุงนอนวูฟเวนทุกทรี ทเมนต์มีคุณภาพทางประสาทสัมผัสมากกว่าถุงกระดาษคาร์บอนอย่าง
มี นัยสําคัญ โดยผลที่ ห่อด้วยถุงสี แดงได้รับความพึงพอใจโดยรวมมากที่ สุด คื อ 8.2 คะแนน ขณะที่ คุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสอื่นๆ ให้ผลไม่แตกต่างกันระหว่างถุงห่ อนอนวูฟเวนแต่ละสี และผลที่ห่อด้วยถุงกระดาษคาร์ บอน
ได้รับความพึงพอใจโดยรวมน้อยที่ สุด คื อ 3.8 คะแนน และมีคะแนนด้านรสชาติ ต่ าํ กว่าคุณภาพด้านอื่ นๆ โดยมี
คะแนนเท่ากับ 3.2 คะแนน (Fig. 3B) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Asrey et al. (2020) รายงานว่าผลทับทิ มที่ ห่อ
ด้วยถุงเซลลูโลสสี แดงมีคะแนนความพึงพอใจโดยรวมมากกว่าถุงสี อื่นๆ คือ 8.7 คะแนน และจากการห่อผลมะม่วง
ด้วยถุงนอนวูฟเวนสี แดงมีปริ มาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้สูง มีรสชาติ สี เนื้ อ และกลิ่นที่ดี คุณลักษณะเหล่านี้ อาจมี
ส่ วนทําให้คะแนนทางประสาทสัมผัสสู งขึ้น
(A)

(B)

Fig. 3 Effect of non-woven bagging on vitamin C contents (A) and sensory evaluation (B) during storage at 15°C
for 6 days. The error bars represent the standard errors. Letters on columns represent significant differences at the
0.05 level.
สี เปลือก

การห่ อ ผลมะม่ ว งด้วยถุ ง นอนวูฟ เวนให้ค่ า L* (79.49–81.89) ตํ่า กว่า การห่ อด้วยถุ ง กระดาษคาร์ บ อน
(88.45) อย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ และมี ค่ า a*, b* มากที่ สุ ด และค่ า Hue angle ตํ่า ที่ สุ ด แต่ ก ารห่ อ ผลด้ว ยถุ ง
นอนวูฟ เวนสี แ ดงให้ค่ า a*, b* และ Hue angle ไม่ แ ตกต่ า งจากถุ งกระดาษคาร์ บอน (Table 3) จากงานวิ จัย ของ
เจนจิรา และคณะ (2561) พบว่าผลมะม่วงนํ้าดอกไม้เบอร์ 4 ที่ห่อด้วยถุงกระดาษคาร์ บอนมีค่า L* และ a* มากที่สุด
และค่า Hue angle น้อยที่สุด เนื่องจากแสงไม่สามารถส่ องผ่านวัสดุชนิดนี้ได้ ทําให้การสังเคราะห์คลอโรฟิ ลล์ลดลง
เมื่อเข้าสู่ ระยะสุ กแก่สารสี ต่างๆ จึงแสดงออกเพิ่มขึ้นและมีผลต่อการพัฒนาของสี ผล
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ดัชนีการเกิดโรค
การห่ อ ผลด้วยถุ งนอนวูฟ เวนสามารถป้ องกันการเกิ ด โรคแอนแทรคโนสได้ดี กว่าการใช้ถุงกระดาษ
คาร์ บอน เมื่อเก็บรักษาเป็ นเวลา 6 วัน พบว่าผลที่ ห่อด้วยถุงนอนวูฟเวนสี แดงมีดชั นี การเกิ ดโรคตํ่าที่ สุด คื อ 13%
ส่ วนการห่ อผลด้วยถุงนอนวูฟเวนสี อื่น มีค่าดัชนี การเกิดโรคระหว่าง 22–25% ในขณะที่การห่ อผลด้วยถุงกระดาษ
คาร์บอนมีดชั นี การเกิดโรคแอนแทรคโนสสู งถึง 30% (Table 3) อาจเนื่องจากการห่ อผลโดยใช้ถุงกระดาษคาร์ บอน
ทําให้แสงไม่สามารถส่ องผ่านได้ การแลกเปลี่ ยนก๊าซระหว่างภายและภายนอกถุงไม่ดี ทําให้เกิ ดอุณหภู มิและ
ความชื้ นสู งซึ่ งส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตและการแพร่ กระจายของเชื้ อโรคได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Rubel et al.
(2019) รายงานว่าการห่อเครื อกล้วยด้วยโพลีทีนสี น้ าํ เงินและสี ขาวมีดชั นีการเกิดโรคน้อยกว่าการใช้ถุงห่อสี ดาํ
Table 3 Effect of non-woven bagging on peel color and incidence of anthracnose after stored at 15°C for 6 days
Treatments
Color of peel
Incidence of
anthracnose (%)
L*
a*
b*
h°
Carbon paper bag (control)
88.45 a1/
3.38 a1/
60.55 ab1/
88.57 c1/
30
Violet bag
79.49 b
-6.54 c
58.43 ab
95.70 a
25
Red bag
80.48 b
-0.86 ab
59.94 ab
90.74 bc
13
Orange bag
81.89 b
-3.26 bc
57.63 b
93.07 ab
22
White bag
80.46 b
-6.56 c
57.34 b
93.07 ab
25
F-test
*
*
*
*
%CV
3.88
7.48
5.37
2.78
1/
Means in the same column followed by a same letter are not significantly difference at p < 0.05 by DMRT.

สรุ ป

การใช้ถุงห่ อผลชนิ ดนอนวูฟเวนช่วยส่ งเสริ มคุณภาพมะม่วงมากกว่าการใช้ถุงกระดาษคาร์ บอน โดยถุง
นอนวูฟเวนสี ส้มและสี ม่วงทําให้ผลมี ขนาดและนํ้าหนักเพิ่ มขึ้ น และการห่ อด้วยถุงนอนวูฟเวนสี ม่วงมี ปริ มาณ
วิตามินซี มากที่สุด ในขณะที่ถุงนอนวูฟเวนสี แดงมีผลให้ปริ มาณของแข็งที่ ละลายนํ้าได้และคุณภาพทางประสาท
สัมผัสสู ง ลักษณะปรากฏของสี ผิวผลใกล้เคี ยงกับการห่ อด้วยถุงกระดาษคาร์ บอน และลดการเกิ ดโรคได้ดีกว่าถุง
กระดาษคาร์ บอน จะเห็นได้ว่าการห่ อผลด้วยถุงนอนวูฟเวนช่วยเพิ่มคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ าํ ดอกไม้เบอร์ 4 ได้
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการห่อผลไม้ชนิดอื่นๆ

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณโครงการถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวนเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพผลผลิตของพืช จากศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่ งชาติ สวทช. ที่สนับสนุนงบประมาณในการทํางานวิจยั และคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุ ณทหารลาดกระบัง ที่ สนับสนุ นเครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ในการทําวิ จยั รวมไปถึ ง
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บทคัดย่ อ

การปลูกผักคะน้าในระบบไฮโดรพอนิ กส์อาจพบปั ญหาการสะสมไนเตรตในส่ วนที่บริ โภค ซึ่ งความเข้มข้นของ
สารละลายธาตุอาหารเป็ นปั จจัยหนึ่ งซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการสะสมไนเตรต งานวิจยั นี้ จึงได้ศึกษาอิทธิ พลของรู ปแบบค่าสภาพ
การนําไฟฟ้ าในสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริ ญเติ บโตและปริ มาณไนเตรตในผักคะน้าที่ ปลูกในระบบ Dynamic Root
Floating Technique (DRFT) โดยศึ กษารู ปแบบค่ า การนํ า ไฟฟ้ า ของสารละลายธาตุ อ าหารที่ ต่ า งกั น 4 รู ปแบบ
ทําการทดลองในฤดู หนาวปี 2562 (พ.ย.–ธ.ค.) และฤดู ร้ อนปี 2563 (มี .ค.–เม.ย.) วางแผนการทดลองแบบ Completely
Randomized design จํานวน 4 ทรี ตเมนต์ ทรี ตเมนต์ละ 3 ซํ้า ซํ้าละ 10 ต้น ผลการทดลองพบว่ารู ปแบบค่าการนําไฟฟ้ าของ
สารละลายธาตุ อ าหารที่ 3.6-2.4-1.2-0.6 mS/cm ส่ ง ผลให้ มี ป ริ มาณไนเตรตตํ่า ที่ สุ ด ในทุ ก ฤดู ป ลู ก และอยู่ ใ นระดับ
ที่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค โดยที่การเจริ ญเติบโตและนํ้าหนักผลผลิตไม่แตกต่างกับการปลูกภายใต้เงื่อนไขอื่น ดังนั้นจึงสามารถ
ใช้เป็ นแนวทางในการผลิตคะน้าไฮโดรพอนิกส์ที่มีคุณภาพต่อไป
คําสําคัญ: ความเข้มข้นของธาตุอาหาร, ผักใบ, วงศ์กะหลํ่า

Abstract

In the production of hydroponic Chinese kale, nitrate accumulation in the edible part can be harmful to health of
consumers. Nutrient concentration is a factor involved in nitrate accumulation. In this research, the effects of electrical
conductivity patterns in nutrient solution on growth and nitrate content of Chinese kale grown in DRFT were investigated.
Four patterns of electrical conductivity in nutrient solution were compared in winter 2019 (Nov–Dec) and summer 2020
(Mar–Apr). Completely Randomized design was employed with four treatments and three replications, and ten plants per
replication. It was found that the electrical conductivity pattern in nutrient solution of 3.6-2.4-1.2-0.6 mS/cm resulted in
the lowest nitrate content in the plant in both crops and was safe for consumption. In addition, the growth and fresh weight
did not significantly differ from the other pattern. Therefore, it can be used as a conventional production for high quality
hydroponic Chinese kale.
Keywords: brassicaceae, leafy vegetables, nutrient concentration
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คํานํา

คะน้าเป็ นผักรับประทานใบที่มีความสําคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและคุณค่าทางอาหาร ประชาชนไทยนิ ยม
บริ โ ภคคะน้า กันเป็ นจํา นวนมาก ทํา ให้มูลค่ า ของคะน้า ที่ ใ ช้ในการประกอบอาหารเพื่ อบริ โ ภคเป็ นเงิ นวันละ
หลายล้า นบาท (กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร, 2560) ปั จ จุ บ ัน พื้ น ที่ ก ารปลู ก ผัก ในประเทศไทยพบสารเคมี ต กค้า ง
เป็ นจํานวนมาก อี กทั้งในแหล่งเพาะปลูกเก่ าที่ ปลูกพื ชตระกูลกะหลํ่ามักพบด้วงหมัดผักระบาด และหลบซ่ อน
อยูใ่ นดิน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560) การนําระบบการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินแบบใช้สารละลายธาตุอาหาร
(Hydroponics) จึงเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาวิธีหนึ่ ง แต่หากมีการจัดการการผลิตไม่ดี มีการให้ปุ๋ยมากเกินไป หรื อ
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น ความเข้มแสงตํ่า ความชื้นสัมพัทธ์สูง ฯลฯ อาจส่ งผลให้พบปริ มาณไนเตรตตกค้าง
ในผักรับประทานใบค่อนข้างสู ง (มนูญ, 2544)
ไนเตรตเป็ นรู ป หนึ่ งของธาตุ ไ นโตรเจนที่ พืช สามารถนํา ไปใช้ประโยชน์ได้ และธาตุ ไนโตรเจนเป็ น
ธาตุอาหารที่ มีความจําเป็ นและสําคัญต่ อการเจริ ญเติ บโตของพืช (Eysinga and Meijs, 1985) แต่ถา้ หากพืชได้รับ
สภาพแวดล้อมที่ ไม่เหมาะสม ไนเตรตจะไม่สามารถถูกนําไปใช้และจะสะสมอยู่ภายในเซลล์พืชแทน (Seginer et al,
1998) การเก็บเกี่ ย วผักในช่ วงที่ มีการสะสมไนเตรตสู งและผูบ้ ริ โ ภคนํา ไปบริ โ ภค ไนเตรตในผักจะส่ งผลทาง
ด้านลบต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ไนเตรตอาจถูกเปลี่ยนรู ปและเกิดการสะสมกลายเป็ นสารก่อมะเร็ ง (Carcinogen)
หรื อมี ผลต่ อการขนส่ งออกซิ เจนในเลื อด (Craddock, 1983) ปั จจุ บนั มี การกําหนดค่ าปริ มาณการสะสมไนเตรต
มาตรฐานที่ European Union (EU) กํา หนดไว้ใ นผักรั บประทานใบ ให้มีค่ า ไนเตรตไม่ เ กิ น 3,000 มิ ลลิ กรั ม ต่ อ
กิ โลกรั มนํ้าหนักสด (European Commission, 1997) แต่ จากการเก็บตัวอย่างผักคะน้าที่ ปลูกแบบไฮโดรพอนิ กส์
จํานวน 85 ตัวอย่างโดย พัชราภรณ์ และคณะ (2552) พบว่าคะน้ามีค่าไนเตรตอยู่ในพิสัย 3,300–7,500 มิลลิกรัมต่อ
กิ โ ลกรั ม นํ้า หนัก สด ซึ่ งสู ง เกิ น มาตรฐานที่ EU กํา หนดไว้ อี ก ทั้ง Surendra and Chetty (2008) ยัง รายงานว่ า
เมื่อวิเคราะห์ปริ มาณไนเตรตเปรี ยบเทียบกันระหว่างผักสด และผักที่ปรุ งสุ กด้วยวิธีการ ต้ม นึ่ ง และผัด ของผักใน
วงศ์กะหลํ่าพบว่ามีเพียงวิธีการปรุ งสุ กด้วยวิธีการต้มเท่านั้นที่สามารถช่วยลดปริ มาณไนเตรตให้ต่าํ ลง ยิ่งไปกว่านั้น
วิธีการผัดกลับทําให้มีปริ มาณไนเตรตที่สูงมากขึ้นอีกด้วย
ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสะสมไนเตรตในพื ช ขึ้ นอยู่ กับ หลายปั จ จัย ได้แ ก่ ปั จ จัย ทางพัน ธุ ก รรม
ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยทางด้านเขตกรรม (Corre and Breimer, 1979) ซึ่ งในการศึกษาของ Cantliffe
(1973) พบว่าปัจจัยหลักที่มีอิทธิ พลต่อการสะสมไนเตรตในผักมากที่สุดคือปริ มาณธาตุอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจน
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนสารละลายธาตุ อาหารเป็ นนํ้าประปาช่ วงก่ อนเก็บเกี่ ยว 2–3 วันสามารถช่ วยลดปริ มาณ
ไนเตรตได้ (วุฒิพงษ์, 2546) แต่มีผลทําให้ความเขียวใบของผักลดลง (ธิ ดารัตน์, 2554) ทําให้ไม่สามารถจําหน่ายได้
ดั ง นั้ นจึ ง จํ า เป็ นต้ อ งหาวิ ธี การลดปริ มาณไนเตรตโดยไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ทางการค้ า
เช่น สี ของใบ ขนาดของใบ การจัดการค่าการนําไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารจึงอาจเป็ นแนวทางหนึ่ งที่สามารถ
ลดความเข้มข้นของไนโตรเจนโดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตและคุณภาพของผักคะน้า ซึ่ งค่าการนําไฟฟ้าที่
ศู นย์ เ กษตรกรรมบาง ไทร แนะ นํ า ในการ ปลู กคะ น้ า ไ ฮโดรพ อนิ กส์ คื อ 4 mS/cm ซึ่ งค่ อนข้ า ง สู ง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับผักชนิ ดอื่นๆ งานวิจยั นี้ จึงได้ศึกษาอิทธิ พลของรู ปแบบค่าการนําไฟฟ้ าในสารละลายธาตุอาหาร
ต่ อ การเจริ ญเติ บ โตและปริ มาณไนเตรตในผัก คะน้ า ที่ ป ลู ก ในระบบไฮโดรพอนิ ก ส์ เพื่ อ เป็ นแนวทาง
การจัดการในระบบปลูกผักคะน้าไฮโดรพอนิกส์ให้มีการเจริ ญเติบโตที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
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อุปกรณ์ และวิธีการ
เตรี ยมต้ นกล้ าคะน้ าที่ใช้ ในการทดลอง
เพาะเมล็ดคะน้าลงบนฟองนํ้าเพาะกล้าที่อยูภ่ ายในถาดที่รองด้วยนํ้า เมื่ออายุครบ 3 สัปดาห์ คัดเลือกต้นที่มี
ขนาดใกล้เคี ยงกันและมีใบจริ ง 1–2 ใบ ย้ายปลูกลงระบบ Dynamic Root Floating Technique (DRFT) โดยมีระยะ
ปลูกระหว่างต้นและระหว่างแถวประมาณ 6 x 9.5 เซนติเมตร ให้สารละลายธาตุอาหารสู ตร Enshi (Shinohara and
Suzuki, 1988) ซึ่ งเป็ นสู ตรที่เหมาะสําหรับผักรับประทานใบ ตั้งแต่ยา้ ยปลูกจนกระทัง่ เก็บเกี่ยวเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized design (CRD) โดยให้รู ปแบบค่ า การนํา ไฟฟ้ า ของ
สารละลายธาตุอาหารที่แตกต่างกัน 4 ทรี ตเมนต์ ทรี ตเมนต์ละ 3 ซํ้า ซํ้าละ 10 ต้น ดังนี้
ทรี ตเมนต์ที่ 1 ค่าการนําไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร 3.6 mS/cm ตลอด 4 สัปดาห์
ทรี ตเมนต์ที่ 2 ค่าการนําไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร 3.6, 3.6, 2.4 และ 2.4 mS/cm ในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3
และ 4 ตามลําดับ
ทรี ตเมนต์ที่ 3 ค่าการนําไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร 3.6, 2.4, 2.4 และ 1.2 mS/cm ในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3
และ 4 ตามลําดับ
ทรี ตเมนต์ที่ 4 ค่าการนําไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร 3.6, 2.4, 1.2 และ 0.6 mS/cm ในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3
และ 4 ตามลําดับ
ในทุกทรี ตเมนต์มีการเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารในทุกทรี ตเมนต์เป็ นนํ้าเปล่า 3 วันก่อนเก็บเกี่ยว
บันทึกข้อมูลจํานวนใบจริ งที่มีความยาวมากกว่า 1 เซนติเมตรขึ้นไป ความสู งต้นจากข้อใบเลี้ยงจนถึงบริ เวณ
จุ ด เจริ ญของต้ น เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางต้ น บริ เวณข้ อ ใบเลี้ ยงโดยใช้ เ วอร์ เ นี ย ร์ ค าลิ ป เปอร์ (vernier caliper)
ความเขียวใบโดยวัดจากใบที่แผ่เต็มที่ จํานวน 3 ใบต่อต้น โดยใช้ Chlorophyll meter รุ่ น SPAD-502 (Konica Minolta,
Thailand) พื้นที่ใบทั้งหมดต่อต้น โดยใช้ Leaf Area Meter รุ่ น LI-31000 (LI-COR, USA) นํ้าหนักสดและนํ้าหนักแห้ง
ของส่ วนต้นและราก นําส่ วนที่ใช้บริ โภค (ลําต้นและใบ) มาทดสอบปริ มาณไนเตรตและปริ มาณวิตามินซี ในส่ วนที่
รับประทานได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของนํ้าหนักสด) ด้วยเครื่ อง RQ-flex reflectometer (Merck, Germany)
ปริ มาณไนเตรต (มิลลิกรัม/นํ้าหนักสด)=
ปริ มาณวิตามินซี =

250 × (ค่าที่ได้จากเครื่ อง RQ-flex reflectometer)

นํ้าหนักตัวอย่าง (กรัม)
10 × (ค่าที่ได้จากเครื่ อง RQ-flex reflectometer)
นํ้าหนักตัวอย่าง (กรัม)

ทํา การทดลองในโรงเรื อ นตาข่ า ยหลัง คาพลาสติ ก ณ แปลงทดลอง 1 ภาควิ ช าพื ช สวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาวปลูกทดลองในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2562 อุณหภูมิ
เฉลี่ยเท่ากับ 27.6 องศาเซลเซี ยส ความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ย 61.5% และความเข้มแสงเฉลี่ยเท่ากับ 464.26 µmol m-2s-1
และ ฤดูร้อนปลูกทดลองในช่ วงเดื อนมีนาคมถึงเมษายน 2563 อุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 30.5 องศาเซลเซี ยส ความชื้ น
สัมพัทธ์เฉลี่ย 67.9% และความเข้มแสงเฉลี่ยเท่ากับ 716.26 µmol m-2s-1
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของรู ปแบบค่ าการนําไฟฟ้าในสารละลายธาตุอาหารต่ อการเจริ ญเติบโตของคะน้ าที่ปลูกในระบบ DRFT
จากการศึ กษาผลของรู ปแบบค่ าการนําไฟฟ้ า (EC) ของสารละลายธาตุ อาหารต่ อการเจริ ญเติ บโตและ
คุ ณ ภาพของผักคะน้าที่ ปลู กในระบบ DRFT ในช่ วงเดื อนพฤศจิ กายนถึ งธันวาคมปี 2562 (ฤดู หนาว) และช่ ว ง
มีนาคมถึงเมษายนปี 2563 (ฤดูร้อน) พบว่า EC ที่แตกต่างกันของสารละลายธาตุอาหารไม่มีผลต่อความสู งต้น และ
เส้นผ่านศุนย์กลางต้นของคะน้า แต่มีผลทําให้จาํ นวนใบของคะน้าที่ปลูกในช่วงฤดูร้อนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติแต่ไม่มีผลต่อจํานวนใบที่ปลูกในช่วงฤดูหนาว ซึ่ งรู ปแบบ EC ของสารละลายธาตุอาหารที่ส่งผลให้คะน้ามี
จํานวนใบสู งที่ สุดได้แก่ รู ปแบบที่ 3 (3.6-2.4-2.4-1.2 mS/cm) และ รู ปแบบที่ 4 (3.6-2.4-1.2-0.6 mS/cm) โดยให้
จํานวนใบ 7.17 ใบต่ อต้น แต่ ไม่แตกต่ า งกันทางสถิ ติ กบั จํา นวนใบของคะน้าที่ ใ ห้รู ปแบบค่ า การนํา ไฟฟ้ า ของ
สารละลายธาตุอาหารแบบที่ 1 (3.6-3.6-3.6-3.6 mS/cm) ที่ได้ 6.50 ใบต่อต้น การที่จาํ นวนใบ ความสู งต้น และเส้น
ผ่านศุนย์กลางต้นของคะน้าที่ปลูกในรู ปแบบค่าการนําไฟฟ้าที่แตกต่างกันภายในฤดูเดียวกันนั้น มีค่าไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติอาจเป็ นเพราะปริ มาณธาตุอาหารที่ได้รับนั้นเพียงพอต่อการพัฒนาและเจริ ญเติบโตของคะน้า โดยค่าการนํา
ไฟฟ้ าของสารละลายธาตุอาหารสามารถใช้บ่งชี้ ถึงปริ มาณธาตุอาหาร ซึ่ งถ้าหากพืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอต่อ
การเจริ ญเติบโตถึงแม้ว่าเพิ่มปริ มาณธาตุอาหารให้เพิ่มมากขึ้ น ก็ไม่ส่งผลในทางที่ดีต่อการเจริ ญเติบโตของพืชอีก
ต่อไป (ดิ เรก, 2547) อย่างไรก็ตาม คะน้าที่ ปลูกในฤดูหนาวมีจาํ นวนใบ ความสู งต้น และเส้นผ่านศูนย์กลางต้นที่
มากกว่าคะน้าที่ปลูกในฤดูร้อน เพราะอุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมสําหรับการเจริ ญเติบโตของคะน้าประมาณ 25 องศา
เซลเซี ย ส แต่ ค ะน้า สามารถทนทานต่ อ สภาพอุ ณ หภู มิ สู ง ได้ดี จึ ง สามารถปลู ก ได้ต ลอดทั้ง ปี ในประเทศไทย
(มนัสนันท์, 2562) ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อจํานวนใบ ความสู งต้น และเส้นผ่านศูนย์กลางต้นของคะน้าอาจเป็ นผลมา
จากปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความเข้มแสง อุณหภูมิ หรื ออิทธิ พลร่ วมกันระหว่างปัจจัย มากกว่าความแตกต่างเฉพาะรู ปแบบ
ค่าการนําไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารเพียงอย่างเดียว (Corre and Breimer, 1979)
รู ปแบบค่าการนําไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารที่แตกต่างกันทั้ง 4 รู ปแบบ ซึ่ งเป็ นการลดค่า EC ในระยะ
ที่ แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อนํ้าหนักสดต้นและราก และนํ้าหนักแห้งต้นและราก ณ วันเก็บเกี่ ยว (4 สัปดาห์ หลังย้าย
ปลูก) ของคะน้าที่ปลูกในช่วงฤดูหนาวปี 2562 เช่นเดียวกับในฤดูร้อน ปี 2563 และสอดคล้องกับรายงานของ วุฒิ
พงษ์ (2546) ว่าการลดปริ มาณธาตุอาหาร 2 วัน ก่อนการเก็บเกี่ ยวไม่มีผลต่อปริ มาณผลผลิต และการเจริ ญเติ บโต
ของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์
ผลของรู ปแบบค่ าการนําไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารต่ อความเขียวใบและพืน้ ที่ใบรวมต่ อต้ นของคะน้ าที่ปลูก
ในระบบ DRFT
คะน้าที่ปลูกในทรี ตเมนต์ที่ควบคุมค่า EC รู ปแบบที่ 1 (3.6-3.6-3.6-3.6 mS/cm) ช่วงฤดูหนาวปี 2562 มีค่า
ความเขียวใบสู งที่สุดคือ 55.33 SPAD unit ซึ่ งแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติกบั รู ปแบบค่า EC รู ปแบบอื่น ๆ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานทดลองของธิ ดารัตน์ (2554) ที่พบว่าการลดค่า EC ของสารละลายธาตุอาหารระหว่างการปลูก
คะน้าในระบบไฮโดรพอนิกส์น้ นั ทําให้ความเขียวใบของคะน้ามีค่าลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับคะน้าที่ปลูกโดยไม่ลด
ค่ า EC อาจเป็ นเพราะค่ า EC ส่ งผลต่ อปริ มาณธาตุ ไนโตรเจนซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบสําคัญของโปรตี นและสารชี
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วโมกุลของคลอโรฟิ ลล์การลดค่ า EC จึ งทําให้มีความเขี ยวใบลดลง (Rambo et al., 2010) ส่ วนในช่ วงฤดู ร้อนปี
2563 นั้น ค่าความเขียวใบของคะน้าที่วดั ได้ค่าสู งที่สุดคือคะน้าที่ปลูกในสารละลายที่มีค่า EC รู ปแบบที่ 2 (3.6-3.62.4-2.4 mS/cm) มีค่าเท่ากับ 59.73 SPAD unit แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกบั ค่าความเขียวใบของคะน้าที่ปลูกในค่า
EC รู ปแบบที่1 และ 4 ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 55.71 และ 52.79 SPAD unit ตามลําดับ (Table 1) ซึ่ งค่าความเขียวใบของคะน้า
ไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ใน 2 ฤดู อาจเป็ นเพราะความแตกต่างกันในเรื่ องของปั จจัยความเข้มแสงและอุณหภูมิ
ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนที่ แตกต่างกัน กุลชลี (2525) รายงานว่าสภาพความเข้มแสงและอุณหภูมิต่าํ มีผลทําให้
ความเขียวใบของพืชมีแนวโน้มลดลง
ส่ วนพื้นที่ ใบรวมทั้งหมดต่ อต้นของคะน้า ทั้งที่ ปลูกในช่ วงฤดูหนาวปี 2562 และฤดูร้อนปี 2563 มีค่าที่
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือ พื้นที่ใบรวมของคะน้าที่ปลูกในรู ปแบบของค่า EC ของสารละลายธาตุอาหารที่ 4 (3.62.4-1.2-0.6 mS/cm) มีค่าสู งที่สุดคือ 304.56 และ 222.64 ตารางเซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่ งแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่ง
ทางสถิ ติ กับ พื้ นที่ ใบรวมของคะน้า ที่ ป ลู กในรู ปแบบค่ า EC อื่ น ๆ (Table 1) ซึ่ งสอดคล้องกับการทดลองของ
Yuming et al. (2017) ที่ พบว่าเมื่อให้ปริ มาณธาตุไนโตรเจนที่ สูงขึ้นกลับทําให้พ้ืนที่ใบของผักกาดหอมลดน้อยลง
เพราะเมื่อพืชได้รับปริ มาณไนโตรเจนที่ สูงเกิ นความต้องการอาจส่ งผลในทางลบกับพืช โดยเฉพาะปริ มาณธาตุ
ไนโตรเจนสู งร่ วมกับความเข้มแสงสู งทําให้มีพ้ืนที่ใบรวมต่อต้นที่ต่าํ เนื่ องจากสัดส่ วนและกิจกรรมการทํางานของ
ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase (RuBPase) ในการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนตํ่าลง (Zhou et al., 2012)
Table 1 Leaf greenness and total leaf area of Chinese kale grown in DRFT with different patterns of electrical
conductivity at the harvesting day (winter crop 2019 and summer crop 2020)
Winter crop 2019
Summer crop 2020
Electrical conductivity patterns of
Leaf greenness Total leaf area Leaf greenness Total leaf area
nutrient solution
(SPAD unit)
(cm2)
(SPAD unit)
(cm2)
3.6-3.6-3.6-3.6 mS/cm
55.33 a
216.52 b
55.71 ab
169.38 b
3.6-3.6-2.4-2.4 mS/cm
44.63 b
224.64 b
59.73 a
146.37 b
3.6-2.4-2.4-1.2 mS/cm
41.50 b
204.05 b
50.01 b
171.44 b
3.6-2.4-1.2-0.6 mS/cm
40.60 b
304.56 a
52.79 ab
222.64 a
F-test
**
**
*
*
CV (%)
14.82
20.18
9.68
24.93
*, ** significantly different at 0.05 and 0.01 probability levels, respectively; means with different lowercase letters
within a column indicate a significant difference according to Duncan's multiple range test at p < 0.05.
ผลของรู ปแบบค่ าการนําไฟฟ้ าของสารละลายธาตุอาหารต่ อปริ มาณการสะสมไนเตรตและปริ มาณวิ ตามินซี ของ
คะน้ าที่ปลูกในระบบ DRFT
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การปลู กคะน้าช่ วงฤดู หนาวปี 2562 ในสารละลายธาตุ อาหารที่ มีค่ า EC รู ปแบบที่ 1 (3.6-3.6-3.6-3.6 mS/cm)
ทําให้คะน้ามีปริ มาณไนเตรตสู งที่สุด คือ 2,866.67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักสด ซึ่ งแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่ง
ทางสถิติ กับปริ มาณไนเตรตของคะน้าที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ มีค่า EC รู ปแบบอื่น ๆ โดยการควบคุมค่า
EC ของสารละลายในรู ปแบบที่ 4 (3.6-2.4-1.2-0.6 mS/cm) มี ปริ มาณไนเตรตน้อยที่ สุ ด คื อ 1,000 มิ ลลิ กรั มต่ อ
กิ โลกรัมนํ้าหนักสด และมีแนวโน้มเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับการปลูกในฤดูร้อน 2563 ซึ่ งพบว่าค่า EC ของ
สารละลายธาตุอาหารรู ปแบบที่ 1 และ รู ปแบบที่ 2 ส่ งผลให้คะน้ามีปริ มาณสะสมไนเตรตที่ สูงกว่าคื อ 5,253.33
และ 5,546.67 มิลลิกรัมต่ อกิ โลกรั มนํ้าหนักสด ตามลําดับ ซึ่ งแตกต่างอย่างมี นยั สําคัญยิ่งทางสถิ ติเมื่ อเปรี ย บกับ
รู ปแบบที่ 3 และ รู ปแบบที่ 4 ที่มีปริ มาณไนเตรต 2,906.67 และ 3,253.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักสด ตามลําดับ
(Table 2) สอดคล้องกับ ธิ ดารัตน์ (2554) รายงานว่าการลดค่า EC ระหว่างการปลูกคะน้าในระบบไฮโดรพอนิ กส์
ช่ ว ยลดปริ มาณไนเตรตในคะน้า ให้มีค่ าอยู่ในระดับที่ ต่ าํ กว่า ค่ าสู งที่ สุ ดที่ ย อมรั บได้ของสหภาพยุโรปที่ 3,000
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักสด เนื่ องจากไนเตรตที่พืชดูดใช้ส่วนหนึ่ งจะเปลี่ยนเป็ นแอมโมเนี ยม ส่ วนหนึ่ งพืชจะ
นําไปใช้เพื่อสร้างสารประกอบอินทรี ยต์ ่าง ๆ ส่ วนที่เหลือที่พืชไม่สามารถนําไปใช้จะยังคงสะสมอยู่ในเซลล์พืชใน
รู ปของไนเตรตไอออน (Seginer et al., 1998) และจากผลการทดลองในช่วงฤดูร้อนคะน้ามีการปริ มาณไนเตรตสู ง
กว่าช่วงฤดูหนาว อาจเป็ นเพราะสภาพอุณหภูมิที่สูงขึ้ นจาก 27 เป็ น 30 องศาเซลเซี ยส ส่ งผลให้เมแทบอลิซ่ ึ มของ
เอนไซม์ nitrate reductase ลดลง การเกิ ดกระบวนการ nitrate reduction เกิ ดขึ้ นได้ชา้ ลง ทําให้พืชมีการสะสมไน
เตรตอยูภ่ ายในเซลล์มากยิ่งขึ้น (Maynard et al., 1976)
Table 2 Nitrate and vitamin C contents of Chinese kale grown in DRFT with different patterns of electrical
conductivity at the harvest day (winter crop 2019 and summer crop 2020)
Winter crop 2019
Summer crop 2020
Electrical conductivity patterns of
Nitrate (mg/kg)
Vitamin C
Nitrate (mg/kg)
Vitamin C
nutrient solution
(mg/kg)
(mg/kg)
3.6-3.6-3.6-3.6 mS/cm
2866.7 a
192.0 c
5253.3 a
538.7 a
3.6-3.6-2.4-2.4 mS/cm
1950.0 b
208.0 c
5546.7 a
596.7 a
3.6-2.4-2.4-1.2 mS/cm
1300.0 c
276.0 b
2906.7 b
623.0 a
3.6-2.4-1.2-0.6 mS/cm
1000.0 c
312.0 a
3253.3 b
281.3 b
F-test
**
**
**
**
CV (%)
42.43
21.21
31.38
46.01
*, ** significantly different at 0.05 and 0.01 probability levels, respectively; means with different lowercase letters
within a column indicate a significant difference according to Duncan's multiple range test at p < 0.05.
การปลูกคะน้าในช่ วงฤดู หนาวปี 2562 ในสารละลายธาตุ อาหารที่ มีค่า EC รู ปแบบที่ 4 (3.6-2.4-1.2-0.6 mS/cm)
มี ปริ มาณวิตามิ นซี สูงที่ สุด คื อ 312 มิ ลลิ กรั มต่ อกิ โลกรั มนํ้าหนักสด ซึ่ งแตกต่ างอย่างมี นัยสําคัญยิ่งทางสถิ ติกบั
ปริ มาณวิตามินซี ของคะน้าที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่มีรูปแบบค่า EC อื่น ๆ ซึ่ งผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจยั
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ก่อนหน้าของ Yuming et al. (2017) ที่พบว่า ปริ มาณวิตามินซี มีความสัมพันธ์เชิ งลบกับปริ มาณธาตุไนโตรเจนที่ พืช
ได้รับ เมื่อเพิ่มปริ มาณธาตุไนโตรเจนให้แก่พืช ยิ่งส่ งผลให้มีปริ มาณวิตามินซี ที่ลดตํ่าลง แต่ทางตรงกันข้ามคะน้าที่
ปลูกในช่วงฤดูร้อนปี 2563 ในสารละลายธาตุอาหารที่มีค่า EC รู ปแบบที่ 4 กลับมีปริ มาณวิตามินซี นอ้ ยที่สุดเท่ากับ
281.33 มิลลิกรัมต่อกิ โลกรั มนํ้าหนักสด และแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกบั การปลูกในสารละลายธาตุ
อาหารที่มีค่า EC รู ปแบบอื่น ๆ อาจเป็ นเพราะความเข้มแสงที่ต่างกันในของช่วงฤดูปลูกที่ส่งผลต่อปริ มาณวิตามินซี
ที่ต่างกัน เนื่ องจากความเข้มแสงมีผลต่อการสังเคราะห์สารตั้งต้นในการสร้างวิตามินซี (Makus and Lester, 2002)
(Table 2) เพราะเมื่อความเข้มแสงและอุณหภูมิเพิ่มมากขึ้ นส่ งผลให้การสังเคราะห์ดว้ ยแสงสู งขึ้ นตาม ซึ่ งมีผลต่อ
ปริ มาณกลูโคสที่ ได้ของพืชและในกระบวนการสร้างกรดแอสคอบิ ก (วิตามินซี ) เนื่ องจากในกระบวนการสร้ าง
เริ่ มต้นจากกลูโคส-ฟรักโตส-แมนโนส-กาแลกโตส สุ ดท้ายจึงได้เป็ นกรดแอสคอร์ บิกสะสมภายในพืช (Valpuesta
and Botella, 2004)

สรุ ป

การปลูกคะน้าในระบบ DRFT โดยให้รูปแบบค่ าการนําไฟฟ้ าของสารละลายธาตุ อาหารที่ 3.6-2.4-1.2-0.6
mS/cm ช่วยให้คะน้ามีพ้ืนที่ใบรวมทั้งหมดต่อต้นที่สูงที่สุดทั้งในฤดูหนาวปี 2562 และ ฤดูร้อนปี 2563 คือ 304.56 และ
222.64 ตารางเซนติ เมตร ตามลําดับ มี ปริ มาณไนเตรตตํ่าที่ สุดทั้งใน 2 ฤดู กาล คื อ 1,000 และ 3,253.33 มิ ลลิ กรั มต่ อ
กิโลกรัมนํ้าหนักสด ตามลําดับ ในฤดูหนาวมีปริ มาณวิตามินซี สูงที่สุดที่ 312 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักสด และใน
ฤดูร้อนค่าความเขียวใบเท่ากับ 52.79 ซึ่ งไม่แตกต่างกับคะน้าที่ปลูกในค่าการนําไฟฟ้ าที่สูงซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ไม่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยของค่าความเขียวใบของคะน้าที่ปลูกลงดิน และทั้ง 2 ฤดูกาลไม่ส่งผลให้มีความแตกต่างกันทาง
สถิ ติต่อจํานวนใบ ความสู งต้น เส้นผ่านศู นย์กลาง นํ้าหนักสดและนํ้าหนักแห้งของต้นและรากกับคะน้าที่ ปลูกใน
รู ปแบบค่าการนําไฟฟ้ าของสารละลายรู ปแบบอื่น ๆ จากผลสรุ ปที่ได้จากการทดลองสามารถนําไปทําการทดลองต่อ
ยอด และปรับใช้ในการผลิตคะน้าไฮโดรพอนิ กส์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคต่อไป
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การศึกษารูปแบบความสั มพันธ์ ของเครื่ องหมายโมเลกุลสนิปส์ แบบทัว่ จีโนมกับนํา้ หนักผล ความแน่ นเนื้อ
ผล และจํานวนช่ องรั งไข่ ในผลมะเขือเทศ
Genome-wide association studies of tomato fruit weight, fruit firmness, and locule number
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บทคัดย่อ

มะเขือเทศเป็ นพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจทั้งในแง่อุตสาหกรรมและการบริ โภค การปรับปรุ งพันธุ์มะเขือเทศ
จึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตมะเขือเทศให้ดีย่งิ ขึ้น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะที่สนใจกับ
ข้อ มู ล จี โ นมด้ว ยวิธี Genome-wide association studies หรื อ GWAS เป็ นหนึ่ ง ในวิธี ที่นํา มาช่ ว ยในการระบุ เครื่ อ งหมาย
โมเลกุลชนิ ด Single-nucleotide polymorphisms (SNPs) ที่ เกี่ ยวข้องกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ สนใจในผลมะเขือเทศ
ได้แก่ นํ้าหนักผล ความแน่นเนื้ อผล และจํานวนช่องรังไข่ โดยทําการเก็บข้อมูลในผลมะเขือเทศ 445 หมายเลขรับ ในสอง
ฤดูกาลปลูก พบสนิ ปส์ 5 ตําแหน่ งที่ มีความเกี่ ยวข้องอย่างมีนัยสําคัญกับลักษณะที่ สนใจในฤดูกาลที่ 1 และพบสนิ ปส์ 8
ตําแหน่ งที่ มีความเกี่ ยวข้องอย่างมีนยั สําคัญกับลักษณะที่ สนใจในฤดูกาลที่ 2 ผลการศึ กษาชี้ ให้เห็ นว่า การวิเคราะห์ดว้ ย
เทคนิ ค GWAS มีประสิ ทธิ ภาพในการค้นหาเครื่ องหมายทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่สนใจ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์
ต่อการปรับปรุ งพันธุ์มะเขือเทศในอนาคต
คําสําคัญ: การปรับปรุ งพันธุ์มะเขือเทศ, เครื่ องหมายทางพันธุกรรม, ฐานข้อมูลของมะเขือเทศ

Abstract

Tomato (Solanum lycopersicum) is an important economic plant in terms of industry and consumption. Tomato
breeding is therefore essential to increase tomato production for better quality. The study of the association between
characteristics and genetic variants in different individuals or a method called genome-wide association studies (GWAS)
is used to find molecular markers associated with desired traits. This study aims to use GWAS technique to identify singlenucleotide polymorphisms markers (SNPs) associated with morphological traits of interest in tomato, including fruit
weight, fruit firmness, and locule number. By collecting data in 445 accessions of tomato in two crop seasons. We detected
5 SNPs that were significantly associated with traits of interest in the first growing season, and we detected 8 SNPs that
were significantly associated with traits of interest in the second season. The results indicate that GWAS is a powerful
analytical approach for finding associated SNPs that can be used for crop improvement, and will be useful to breeders in
the future.
Keywords: database of tomato, genetic marker, tomato breeding
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คํานํา

มะเขื อ เทศเป็ นพื ช ผัก พื้ น เมื อ งในอเมริ กากลางและอเมริ กาใต้ ก่ อ นแพร่ เ ข้า ไปในยุ โ รปและเอเชี ย
มะเขือเทศมีชื่อสามัญว่า Tomato ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Solanum lycopersicum L. อยูใ่ นวงศ์ Solanaceae จัดเป็ นพืชผัก
ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิ จทั้งในแง่ผกั อุตสาหกรรมและบริ โภคผลสด ปริ มาณการส่ งออกมะเขือเทศผลสดและ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องทุกปี และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายล้านบาทต่อปี การปรับปรุ งพันธุ์มะเขือ
เทศจึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตมะเขือเทศให้มีคุณภาพดีย่งิ ขึ้น
ในการปรับปรุ งพันธุ์พืช หนึ่ งในขั้นตอนสําคัญคือการคัดเลือกพันธุ์พืชจากลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ
หรื อ ฟี โนไทป์ (phenotype) ซึ่ งเกิ ดจากการแปรผันของลักษณะทางพันธุ กรรม หรื อ จี โนไทป์ (genotype) และ
อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อม (environment) (Via and Lande, 1985) การแสดงออกของยีนแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
ลักษณะเชิ งคุ ณภาพ (qualitative traits) และลักษณะเชิ งปริ มาณ (quantitative traits) โดยลักษณะเชิ งปริ มาณเป็ น
ลักษณะที่นกั ปรับปรุ งพันธุ์ให้ความสนใจมากที่สุด เนื่ องจากลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจส่ วนใหญ่เป็ นลักษณะเชิง
ปริ มาณ ในการศึ กษานี้ เราสนใจศึ กษาลักษณะสัณฐานวิทยาของผลมะเขื อเทศ ได้แก่ นํ้าหนักผล ความแน่ นเนื้ อ
และจํานวนช่องรังไข่ เนื่องจากเป็ นปัจจัยสําคัญในการกําหนดคุณภาพของผลผลิต
ในปั จ จุ บัน งานด้า นพื ช สวนได้มี ก ารนํา วิ ท ยาการทางด้า นจี โ นมิ ก ส์ (genomic) และอณู พ ัน ธุ ศ าสตร์
(molecular genetics) มาใช้ในการจําแนกลักษณะทางพันธุ กรรมและลักษณะปรากฏของพืช และใช้เป็ นฐานข้อมูล
ในการคัด เลื อกพื ช เพื่ อ นํา มาปรั บปรุ งพันธุ์ ต่ อไป ในการศึ กษานี้ เ ราใช้วิธีที่มีชื่ อว่า “Genome-wide association
studies” หรื อ GWAS คื อการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะปรากฏที่ สนใจกับข้อมูลจี โนม โดยวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องหมายโมเลกุลชนิด Single-nucleotide polymorphisms markers (SNPs) หรื อ สนิปส์ กับ
ตําแหน่ง QTL เพื่อให้ทราบบริ เวณของดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่สนใจ (สุ ภาวดี, 2558) ซึ่ งวิธีน้ ีเป็ นหนึ่งในวิธี
ที่มีการนํามาใช้ศึกษาความหลากหลายและความแปรผันทางพันธุ กรรมของมะเขือเทศ และยังสามารถวิเคราะห์ใน
ลักษณะที่มีจีโนมขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ (McCarthy et al., 2008) มีความละเอียดและแม่นยําสู ง ช่วยเพิ่มโอกาส
ในการค้นหาและระบุตาํ แหน่ งยีนเป้ าหมาย และการศึ กษาโดยวิธีน้ ี ไม่จาํ เป็ นต้องสร้างประชากรใหม่และไม่ตอ้ ง
ทราบข้อมูลการทํางานของยีนที่ จะศึ กษามาก่อน (Hirschhorn and Daly, 2005) และการศึ กษา GWAS ยังสามารถ
ใช้ได้กบั ทุกลักษณะที่มีการเก็บข้อมูลลักษณะปรากฏ โดยไม่ตอ้ งมีสมมติฐานล่วงหน้า (hypothesis free) (Liu et al.,
2011)
ในการศึกษา GWAS ต้องการจํานวนตัวอย่างขนาดใหญ่เพื่อให้ได้พลังงานทางสถิติที่เพียงพอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการตรวจจับความแตกต่างของผลกระทบขนาดเล็กที่มีลกั ษณะที่ซบั ซ้อน (Zhang et al., 2010) สิ่ งสําคัญ
และต้องคํานึ งถึ งเป็ นอย่างยิ่งคื อการลดจํานวนผลบวกอันเป็ นเท็จ (false positive) ให้ได้มากที่ สุด เพื่อเพิ่มความ
ถูกต้องแม่นยําในการตรวจจับความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องหมายโมเลกุลและลักษณะปรากฏที่เราสนใจ โดยปั จจัย
สําคัญที่ทาํ ให้เกิด ผลบวกอันเป็ นเท็จใน GWAS ได้แก่ โครงสร้างประชากร (population structure) และเครื อญาติ
(kinship) (Hoffman, 2013) ซึ่ งเป็ นผลมาจากสิ่ งแวดล้ อ มและภู มิ ห ลั ง ทางพั น ธุ ก รรม (genetic background)
(Sul et al., 2018) โดยการศึ กษานี้ เราได้เลือกใช้โมเดลในการวิเคราะห์ ได้แก่ Mixed linear model (MLM) ซึ่ งเป็ น
โมเดลเชิงเส้นแบบผสมที่รวมทั้งผลแบบคงที่ (fixed effects) และผลแบบสุ่ ม (random effects) หรื อเรี ยกว่า ผลแบบ
ผสม (mixed effects) (GoldenHelix, 2020) เพื่อมาช่วยลดจํานวนผลบวกอันเป็ นเท็จ
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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อระบุเครื่ องหมายโมเลกุลชนิ ดสนิ ปส์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาที่สนใจในผลมะเขือเทศ ได้แก่ นํ้าหนักผลซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงกับปริ มาณผลผลิตโดยรวม ความแน่นผล
ซึ่ งเป็ นลักษณะเชิ งคุณภาพที่สาํ คัญเนื่ องจากเกี่ยวเนื่ องกับการเก็บรักษา ตลอดจนลักษณะจํานวนช่ องรังไข่ซ่ ึ งเป็ น
ลักษณะที่ส่งผลต่อรู ปร่ างและขนาดผล ด้วยการใช้เทคนิ ค GWAS ซึ่ งข้อมูลที่ได้น้ ี จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนัก
ปรับปรุ งพันธุ์และช่วยให้งานปรับปรุ งพันธุ์มะเขือเทศมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมตัวอย่ าง
ผลมะเขื อเทศที่ ใช้ทาํ การวิจยั ได้รับเมล็ดจากศูนย์วิจยั และพัฒนาพืชผักเขตร้ อน ภาควิชาพืชสวน คณะ
เกษตร กําแพงแสน ปลูกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีท้ งั หมด 445 หมายเลขรับ (accessions)
โดยมีแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ จํานวน 6 ต้นต่อหมายเลขรับ ปลูกและเก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เริ่ มปลูกเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 เก็บเกี่ยวเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 และครั้งที่ 2 เริ่ มปลูกเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เก็บเกี่ยวเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยจะเก็บผลมะเขือเทศเมื่อผลสุ กที่ 70 เปอร์เซ็นต์
การเก็บข้ อมูลลักษณะทางสั ณฐานวิทยา
หลังจากเก็บเกี่ยวผลมะเขือเทศและทําความสะอาดเรี ยบร้อยแล้ว นํามาชัง่ นํ้าหนักสดของมะเขือเทศแต่ละ
ผล (10 ผลต่อหมายเลขรับ) แล้ววัดความแน่นเนื้ อด้วยเครื่ องวัดความแน่ นเนื้ อผลไม้ (fruit firmness tester) แล้วทํา
การนับจํานวนช่องรังไข่ (locules) ของแต่ละผล
การเก็บข้ อมูลทางพันธุกรรม
นํ า ใบอ่ อ นของตั ว อย่ า งมะเขื อ เทศแต่ ล ะหมายเลขรั บ มาทํา การสกั ด ดี เ อ็ น เอโดยใช้ วิ ธี CTAB
(cetyltrimethylammonium bromide) จากนั้นคัดเลือกจีโนมที่สนใจด้วยเทคโนโลยีดาร์ ตซี ค (DArTseq) แล้วทําการ
วิเคราะห์หาลําดับเบสโดยใช้เทคนิ คการหาลําดับเบสยุคใหม่ ด้วยเครื่ อง Illumina Hi-seq 2000 ซึ่ งทําการวิเคราะห์
ทั้งหมด 77 รอบในแต่ละตัวอย่าง จากนั้นทําการอ่านผลการวิเคราะห์ลาํ ดับเบสด้วย DArT Analytical pipeline และ
กรองข้อมูลเบื้ องต้นด้วย Phred quality score ที่ ระดับ Q30 นําข้อมูลที่ ผ่านการกรองเข้าสู่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลดิ บ
(Fastq) โดยใช้โ ปรแกรม DArTsoftseq เพื่ อ ให้ไ ด้เ ครื่ องหมายโมเลกุลชนิ ด สนิ ป ส์ จากนั้นกรองข้อมู ลโดยใช้
PLINK (Purcell et al., 2007)
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
การวิเคราะห์โครงสร้างประชากร (ค่า Q) โดยวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยโปรแกรม STRUCTURE v.2.0 เพื่อ
จัด กลุ่ มของประชากรทั้งหมดที่ ใช้ในการศึ กษา และการวิ เ คราะห์ ความสัมพันธ์ ของเครื อญาติ (ค่ า K) โดยใช้
โปรแกรม PLINK วิเคราะห์หาค่า identity by state หรื อ IBS ซึ่ งแสดงความคล้ายคลึงของพันธุ กรรมระหว่างมะเขือ
เทศ 2 หมายเลขรับ จากนั้นนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ GWAS
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ทําการตรวจสอบคุ ณภาพของข้อมูลฟี โนไทป์ ว่าข้อมูลนั้นมี การแจงแจงแบบปกติ หรื อไม่ โดยการทํา
Normality test ด้วยโปรแกรม R ค่าที่ได้แสดงในรู ปของ Quantile-Quantile plots หรื อ Q-Q plots
ติ ดตั้ งเครื่ องมื อ TASSEL โดยทํ า การดาวน์ โ หลดซอฟต์ แ วร์ TASSEL จากเว็ บ ไซต์ https://
tassel.bitbucket.io แ ล ะ ใ ช้ ง า น ต า ม คู่ มื อ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ https://bitbucket.org /tasseladmin/tassel-5source/wiki/UserManual จากนั้ นทํ า การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ด ้ ว ย K+Q: Mixed linear model (MLM) เพื่ อ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุ กรรมและลักษณะปรากฏ (Xu et al., 2012) โดยซอฟต์แวร์ จะคํานวณทาง
สถิติจากข้อมูลทางพันธุ กรรมและข้อมูลทางสัณฐานวิทยาที่บนั ทึกได้และแสดงผลออกมาในรู ปกราฟแมนแฮตตัน
(Manhattan plot)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการวิเคราะห์โครงสร้างประชากร เราจัดกลุ่มประชากรของมะเขือเทศได้ท้งั หมด 3 กลุ่ม ดัง
Fig.1 และพบว่ามะเขือเทศบางหมายเลขรับถูกจัดอยูใ่ นกลุ่ม admixture

Fig. 1 Principal component analysis of Tropical Vegetable Research Center (TVRC) tomato Germplasm
Table 1 Significant associations for fruit weight, fruit firmness, and locule number estimated with MLM: K + Q
models MLM model with kinship (K) and structure (Q), p value lower than 0.0001, Correlations with the Q value
defined by 4193 SNPs in crop 1 and 4247 SNPs in crop 2
Trait
SNPs
Chromosome
Location
MLM model
(bp)
(K + Q)
Crop 1

Fruit weight
Fruit firmness
Locule number

SNP_00243
SNP_07636
SNP_13471
SNP_03723
SNP_03726

1
5
9
2
2
141

2283700
634907
5499769
48542528
48559002

9.07 × 10-5
6.71 × 10-5
3.24 × 10-6
7.98 × 10-5
2.61 × 10-5
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Table 1 (continued).
Trait
Crop 2

Fruit weight

Fruit firmness
Locule number

SNPs

สาขาพืช

Chromosome

Location
(bp)

MLM model
(K + Q)

2
5
6
7
9
11
5
7

22792568
2749133
34848650
54984124
49454112
3020902
853218
2922569

1.39 × 10-5
5.30 × 10-5
5.62 × 10-7
5.32 × 10-5
1.44 × 10-7
6.59 × 10-5
9.88 × 10-5
7.04 × 10-5

SNP_02357
SNP_07722
SNP_09614
SNP_11198
SNP_13907
SNP_16144
SNP_07643
SNP_10647

ข้อมูลทางพันธุ กรรมที่ได้จากการวิเคราะห์ ได้ขอ้ มูลเครื่ องหมายสนิ ปส์ท้ งั หมด 18,764 สนิ ปส์ เมื่อกรอง
ข้อมูลเครื่ องหมายสนิปส์ โดยใช้ PLINK คัดกรองข้อมูลสนิปส์ที่มีขอ้ มูลสู ญหายไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ และมีความถี่
ของอัลลีลที่ พบน้อย (minor allele frequency, MAF) มากกว่า 5 เปอร์ เซ็นต์ และจากการทดสอบปลูกทั้งสองครั้ ง
เฉพาะมะเขื อเทศที่ มีขอ้ มูลทางฟี โนไทป์ ครบถ้วนถูกนํามาใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ โดยมีจาํ นวนหมายเลขรับใน
ฤดูกาลที่ 1 และ 2 มะเขือเทศ เท่ากับ 186 และ 220 ตามลําดับ ส่ งผลให้จาํ นวนเครื่ องหมายสนิ ปส์ของฤดูกาลปลูก
แรก และฤดูกาลปลูกที่สองเท่ากับ 4,193 สนิปส์ และ 4,247 สนิปส์ ตามลําดับ
ในการศึกษานี้แสดงผลดัง Table 1 โดยวิธีที่นิยมใช้ในการกําหนดระดับนัยสําคัญ (significance thresholds)
หรื อ ค่ า p-value ของการศึ ก ษา GWAS ในพื ช เช่ น Bonferroni correction (Bland and Altman, 1995) และ False
discovery rate (FDR) (Benjamini and Hochberg, 1995) มัก กํา หนดค่ า p-value ไว้ที่ p < 10-5 หรื อ p < 10-4 แต่ ใ น
การศึ กษานี้ ไ ม่ มี สนิ ปส์ ที่ผ่า นเกณฑ์การกํา หนดระดับนัย สําคัญที่ p < 10-5 อาจเป็ นเพราะลักษณะที่ ศึ กษาเป็ น
ลักษณะเชิ งปริ มาณที่ มียีนหรื อ QTL หลายตัวควบคุมอย่างซับซ้อนและแต่ละตําแหน่ งมีผลต่อลักษณะค่อนข้างตํ่า
ดังนั้นในการศึกษานี้จึงเลือกใช้ p < 10-4 ในการกําหนดระดับนัยสําคัญ (Fig. 2)
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Fig. 2 Manhattan plot for the 12 tomato chromosomes (x axis) and associated p-values for each marker (y axis),
(a) fruit weight of crop 1, (b) fruit weight of crop 2, (c) fruit firmness of crop 1, (d) fruit firmness of crop 2, (e)
locules number of crop 1, (f) locules number of crop 2
จากตารางจะเห็นได้ว่าเราตรวจพบสนิ ปส์ที่มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะที่สนใจในทั้งสองฤดูกาลปลูก ซึ่ ง
ได้แก่ นํ้าหนักผล ความแน่นเนื้อผล และจํานวนช่องรังไข่ โดยพบสนิปส์ 5 ตําแหน่งในฤดูกาลปลูกแรก เป็ นสนิ ปส์
ที่เชื่อมโยงกับลักษณะนํ้าหนักผล 1 ตําแหน่ง (บนโครโมโซม 1) กับความแน่นเนื้อผล 2 ตําแหน่ง (บนโครโมโซม 5
และบนโครโมโซม 9) และกับจํานวนช่องรังไข่ 2 ตําแหน่ง (บนโครโมโซม 2 จํานวน 2 ตําแหน่ง) และพบสนิปส์ 8
ตําแหน่งในฤดูกาลปลูกที่สอง เป็ นสนิปส์ที่เชื่อมโยงกับลักษณะนํ้าหนักผล 6 ตําแหน่ง (บนโครโมโซม 2, 5, 6, 7, 9
และ 11) กับความแน่นเนื้ อผล 1 ตําแหน่ง (บนโครโมโซม 5) และกับจํานวนช่องรังไข่ 1 ตําแหน่ง (บนโครโมโซม
7)
เมื่ อเปรี ยบเที ยบผลที่ ได้ในลักษณะเดี ยวกันระหว่างสองฤดู กาลปลูก จะเห็ นได้ว่าสนิ ปส์ ที่แสดงความ
เชื่ อมโยงกับลักษณะนั้นมีความแตกต่างกัน ผูว้ ิจยั คาดว่าเป็ นผลมาจากจํานวนหมายเลขรับที่ใช้ในการวิเคราะห์ใน
แต่ ล ะฤดู ก าลปลู ก ไม่ เ ท่ า กัน หมายเลขรั บ ของมะเขื อ เทศที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ไ ม่ เ หมื อ นกัน และการกรอง
เครื่ องหมายสนิปส์ที่ไม่ได้คุณภาพออก อาจทําให้เราสู ญเสี ยเครื่ องหมายสนิปส์ที่สาํ คัญต่อลักษณะที่เราศึกษา
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จาก Table 1 เราตรวจพบความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องหมายโมเลกุลชนิ ดสนิ ปส์กบั ลักษณะนํ้าหนักผลของ
มะเขือเทศในโครโมโซมที่ 1 และ 2 เช่นเดียวกับ Bauchet et al. (2017) และโครโมโซมที่ 1, 2, 6 และ 9 เช่นเดียวกับ
Xu et al. (2012) นอกจากนั้นแล้วยังพบสนิ ปส์ที่มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะความแน่นเนื้ อผลที่โครโมโซม 5 และ 9
และ พบสนิ ปส์ ที่มีค วามสัมพันธ์ กับลักษณะจํา นวนช่ องรั งไข่ ในโครโมโซม 2 เช่ นเดี ย วกับ ที่ ร ายงานไว้โ ดย
Xu et al. (2012) จากผลการศึ ก ษาเหล่ า นี้ ชี้ ให้เ ห็ น ว่ า โครโมโซมที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ลัก ษณะที่ ศึ ก ษามี ค วาม
น่าเชื่อถือ

สรุ ป

สามารถสร้างฐานข้อมูลของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมะเขือเทศที่ได้รับเมล็ดจากศูนย์วิจยั และพัฒนา
พืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากผลการศึกษา GWAS
ทําให้เราสามารถระบุเครื่ องหมายโมเลกุลที่ มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะที่เราสนใจด้วยการใช้เครื่ องหมายโมเลกุล
ชนิดสนิปส์ โดยข้อมูลที่ได้เหล่านี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุ งพันธุ์มะเขือเทศในอนาคต
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ผลของระยะเวลาต่ อการชั กนําการสร้ างช่ อดอกด้ วยอุณหภูมิ 20°C ในการเร่ งการออกดอกกล้ วยไม้
ออนซิเดียมแคระ
Effect of different forcing duration at 20°C on flowering acceleration in tolumnia orchids
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บทคัดย่ อ

Tolumnia เป็ นกล้วยไม้ในกลุ่มของออนซิเดียมแคระ ปั จจุบนั ลูกผสมที่ได้จากการปรับปรุ งพันธุ์ มีสีสนั ของดอกที่
หลากหลาย อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการชักนําให้มีการสร้างตาดอกตลอดทั้งปี ในกล้วยไม้ออนซิ เดียมแคระ
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อชักนําการออกดอก โดยให้อุณหภูมิ 20°C เป็ นระยะเวลา 0, 2, 4 หรื อ 6 สัปดาห์กบั
ออนซิ เ ดี ย มแคระพัน ธุ์ Den 016 และ GS248 อายุ 6 เดื อ นหลัง จากย้า ยปลู ก แล้ว นํา ไปปลู ก ที่ อุ ณ หภู มิ 26°C เป็ นเวลา
8 สัปดาห์ โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) พบว่าออนซิเดียมแคระพันธุ์ Den 016 เป็ นพันธุ์ที่มีการตอบสนอง
ต่อการชักนําช่ อดอกด้วยอุณหภูมิ 20°C นาน 6 สัปดาห์ มี การออกดอก 20–33 % มากกว่าต้นที่ ไม่ได้รับอุณหภูมิ 20°C
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ขณะที่พบว่าพันธุ์ GS248 ไม่ตอบสนองต่อการชักนําช่อดอกด้วยอุณหภูมิ 20°C
คําสําคัญ: การชักนําดอก, ออกดอกนอกฤดู, ออนซิเดียมแฟนซีแคระ

Abstract

Tolumnia was once called Oncidium variegata, and it was commonly known as the "equitant oncidiums".
Recently, the hybrids present various array of flower colors. However, there is lack of studies on making possible yearround production of flowering tolumnia orchids. Therefore, the conditions for flower stalk induction of tolumnia orchids
were investigated. Tolumnia Den 016 and GS248 were grown under 20°C for 0, 2, 4 or 6 weeks. After treatments, the plants
were transferred to grow under 26°C for 8 weeks. The experiment was set up as factorial experiments in completely
randomized designs (CRD). The results showed that Tolumnia Den 016 responded to inflorescence induction treatments.
The percentage of flowering inflorescences were significantly higher than other treatments (20–33%) when plants were
treated with 20°C for 6 weeks. In case of Tolumnia GS248 was not respond to 20°C treatment.
Keywords: flower forcing, off-season flower stalks, Tolumnia
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คํานํา
กล้วยไม้เป็ นไม้ดอกที่ มีมูลค่ าสู ง และสามารถใช้งานได้ท้ งั ในรู ปไม้ตดั ดอกและไม้กระถาง เนื่ องจาก
กล้วยไม้มีความหลากหลาย ด้าน รู ปร่ าง ลักษณะ และสี สันของดอก ทําให้ได้รับความนิ ยมอย่างมากในศตวรรษที่
21 (Sarmah et al., 2017) นอกจากนี้ ในตลาดการค้าระดับนานาชาติ กลุ่มของกล้วยไม้กระถางยังถื อเป็ นกลุ่ มไม้
กระถางที่ ใ หญ่ ม ากกลุ่ ม หนึ่ ง (Lopez and Runkle, 2005) อย่ า งไรก็ ต าม ความต้อ งการกล้ว ยไม้ช นิ ด ใหม่ ๆ ใน
ท้องตลาด ได้เกิ ดขึ้ นและมี การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นผูผ้ ลิตกล้วยไม้ จึ งจําเป็ นต้องเพิ่ มกล้วยไม้ช นิ ด
ใหม่ๆและยังรวมถึงการเพิ่มคุณภาพของกล้วยไม้อีกด้วย
Tolumnia เป็ นกล้วยไม้ที่มีถ่ินที่ อยู่ในแถบหมู่เกาะทะเลแคริ บเบียน โดยกล้วยไม้ชนิ ดนี้ ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ของกล้วยไม้แคระรากอากาศที่เจริ ญออกด้านแนวนอน โดยที่รูปร่ างจะมีลกั ษณะเป็ นใบพัดเล็กๆ ประกอบไปด้วย
ใบอวบนํ้ารู ปสามเหลี่ยม และไม่มีการสร้างลําลูกกล้วย (Aldrich, 1994; Baker and Baker, 2006) ออนซิ เดียมแคระ
ให้ดอกเร็ วเมื่อเที ยบกับกล้วยไม้ชนิ ดอื่นๆ รวมถึงสี สันของดอกยังมีความหลากหลายอย่างมาก เช่ น สี ขาว สี แดง
สี ชมพู สี ม่วง สี เหลือง และสี สม้ เป็ นต้น (White, 2009) จากลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้วา่ กล้วยไม้ออนซิ เดียม
แคระเป็ นพืชที่มีศกั ยภาพในการปรับปรุ งพันธุ์ เพื่อให้ได้สีของลูกผสมที่แปลกใหม่ หลากหลาย นอกจากนี้ ยงั ปลูก
เลี้ยงง่าย มีขนาดเล็ก กะทัดรัด สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในอาคารหรื อห้องที่ มีขนาดเล็ก เช่ น สามารถนําไป
ปลูกเลี้ยงใกล้ริมหน้าต่าง เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาสําคัญในการผลิตกล้วยไม้สู่ ทอ้ งตลาด คือการกําหนดช่วงเวลาของการให้ดอกอย่าง
จําเพาะเจาะจง ซึ่ งวัตถุประสงค์ในการทําการชักนําดอกคือการผลิตในช่วงนอกฤดูกาลให้ดอกและการกําหนดการ
ชักนําดอกให้ตรงกับช่วงเทศกาลวันสําคัญต่าง ๆ เป็ นต้น (Narong, 2004; Lopez and Runkle, 2005) นอกจากที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว ประโยชน์ของการชักนําดอก คือการหลีกเลี่ยงช่วงเวลาการให้ดอกพร้อมกัน จนผลผลิตออกมามากเกิน
ความจําเป็ น นอกจากนี้ยงั รวมถึงการเพิ่มรายได้ให้แก่ผผู ้ ลิตอย่างต่อเนื่ อง และสามารถผลิตกล้วยไม้ได้ทนั ช่วงเวลา
ที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการอี กด้วย (Narong, 2004) ปั จจุ บนั มี กล้วยไม้ที่สามารถควบคุ มและชักนําการออกดอกได้ เช่ น
Phalaenopsis (Sakanishi et al., 1980; Yoneda et al., 1991; Blanchard and Runkle, 2006; Newton and Runkle, 2009;
Paradiso and De-Pasale, 2014) Lopez and Runkle (2005) กล่าวถึงการใช้อุณหภูมิต่าํ (10 ถึง 18°C ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ชนิ ด
ของกล้วยไม้) กับช่วงเวลาการให้แสงจะมีผลอย่างมากในการเกิดดอก เช่น กล้วยไม้แคทลียา กล้วยไม้ฟาแลนนอป
ซิ ส และกล้วยไม้มิลโทนอปซิ ส เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่าช่วงระยะเวลาการให้อุณหภูมิกย็ งั สามารถส่ งผลถึงการ
กระตุน้ ตาดอกใน กลุ่มกล้วยไม้ Nobile dendrobium อีกด้วย (Lin et al., 2011) ปั จจุบนั พบว่ามีรายงาน การชักนํา
ดอกผ่านการชักนําด้วยอุณหภูมิต่าํ หลายชนิด ตัวอย่างเช่น Nobile dendrobium ที่ (Yen et al., 2008; Lin et al., 2011),
Doritaenopsis (Newton and Runkle, 2009), Miltoiopsis (Lopez et al., 2005; Lopez and Runkle, 2006), Odontioda
(Blanchard and Runkle, 2008), Phalaenopsis (Sakanishi et al., 1980; Yoneda et al., 1991; Blanchard and Runkle,
2006; Newton and Runkle, 2009; Paradiso and De-Pasale, 2014), Sophrolaeliocattleya (An et al., 2017) and
Zygopetalum (Lopez and Runkle, 2004)
ในปั จจุบนั พบว่า ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการทําให้ช่อดอกของออนซิ เดียมแคระออกได้ตลอดทั้งปี ตาม
การรายงานของ Ackerman และ Galarza-Pérez (1991) อ้า งว่ า ออนซิ เ ดี ย มแคระจะมี ช่ ว งที่ อ อกดอก เป็ นสอง
ช่วงเวลา ช่วงต้นปี จะเริ่ มให้ดอก ภายในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน แต่ออนซิ เดียมแคระบางกลุ่มจะเริ่ มบาน
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ช่วงที่สอง ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ดังนั้นจะมีบางช่วงเวลาที่พบดอกของออนซิ เดียมแคระได้นอ้ ย จึง
เป็ นที่ มาของงานวิจยั นี้ คือการเพิ่ มศักยภาพในการชักนําช่ อดอกของออนซิ เดี ยมแคระ โดยการชักนําช่ อดอกที่
อุณหภูมิ 20°C ในระยะเวลาที่แตกต่างกันของกล้วยไม้ออนซิ เดียมแคระ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมและการดูแลกล้ วยไม้
ในการชักนําช่อดอก กล้วยไม้ที่ทาํ การวิจยั คือ ออนซิ เดียมแคระลูกผสม พันธุ์ Den 016 และ พันธุ์ GS248
(Fig. 1) ที่มีอายุหกเดือนหลังจากออกขวดปลูก ปลูกในกระถางพลาสติกขนาด 5 เซนติเมตร โดยใช้สแฟคนัม่ มอส
เป็ นวัสดุปลูก โดยแต่ละกระถางจะมีกล้วยไม้เฉลี่ยที่ 2–3 ต้นต่อกระถาง กล้วยไม้ถูกปลูกในโรงเรื อนหลังคาตาข่าย
พรางแสง 70% ที่มีการควบคุมอุณหภูมิประมาณ 26 ± 2°C ความเข้มของแสงประมาณเฉลี่ยทั้งวัน 260 μmol m-2s-1
PPF ความชื้ นสัมพัทธ์ประมาณ 78% กล้วยไม้ถูกให้น้ าํ พร้อมกับปุ๋ ยละลายนํ้า 1–2 ครั้งต่อสัปดาห์ ด้วยปุ๋ ยละลายนํ้า
Peter’s professional 20–20–20 (0.5 ก./ล.) (J.R. Peter, Inc., Allentown, USA)

Fig. 1 Two cultivars of Tolumnia used as experimental materials; A) Tolumnia Den 016 and B) Tolumnia GS248
Bar = 0.5 cm
การชักนําช่ อดอกในห้ องเพาะเลีย้ ง 20°C
จากนั้น กล้ว ยไม้ถู ก นํา ไปยัง ห้อ งเพาะเลี้ ย งที่ ถู ก ปรั บ อุ ณ หภู มิ ใ ห้ค งที่ ที่ 20±2°C ที่ ค วามเข้ม ของแสง
ประมาณ 70 µmol m-2s-1 PPF ที่ ระดับความสู งของพืช โดยมีช่วงเวลาให้แสงเป็ น 12 ชัว่ โมงต่อวัน ด้วยหลอดไฟ
ฟลู อ อเรสเซนต์ Sylvania™ Gro-lux (A Feilo Sylvania Company) ในช่ ว งเวลา 08.00–20.00 น. โดยมี ค วามชื้ น
สัมพัทธ์ในห้องเพาะเลี้ยงประมาณ 78% กล้วยไม้ถูกให้น้ าํ พร้อมกับปุ๋ ยละลายนํ้า 1–2 ครั้งต่อสัปดาห์ ด้วยปุ๋ ยละลาย
นํ้า Peter’s professional 20–20–20 (0.5 ก./ล.) (J.R. Peter, Inc., Allentown, USA) โดยเริ่ มดําเนินการวิจยั ตั้งแต่วนั ที่
20 มกราคม 2559 แบ่งเป็ น 4 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีควบคุม (0 สัปดาห์), 2, 4 และ 6 สัปดาห์ โดยนํากล้วยไม้ไป
ชักนําช่อดอกตามเวลาที่กาํ หนด เมื่อผ่านการชักนําช่อดอกในอุณหภูมิต่าํ แล้ว กล้วยไม้ได้ถูกนํากลับไปยังโรงเรื อน
เดิม (Table 1)
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การบันทึ กข้ อมูล
หลังจากที่กล้วยไม้ถูกนํากลับมาไว้ที่โรงเรื อนหลังจากชักนําช่อดอก เก็บบันทึกข้อมูลทุก 2 สัปดาห์ โดยมี
การเก็บข้อมูลค่าเฉลี่ยเป็ นจํานวนร้อยละที่กล้วยไม้แทงช่อดอกออกจากซอกใบในแต่ละกรรมวิธี
การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
ในงานวิ จัย นี้ ถูกวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู ร ณ์ (CRD, completely randomized design) โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซํ้า ซํ้าละ 10 กระถาง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม CoStat 6.1 (CoHort
software, Minneapolis, USA) เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD’s multiple range tests ที่ p-value 0.05
Table 1 Schematic diagram of forcing duration treatment settings for 2 cultivars of Tolumnia hybrid
2

3

8

9

10
4 weeks investigated

1

Experimental duration
4
5
6
7

2 weeks investigated

Forcing duration
at 20°C (weeks)
0
2
4
6

Plants were cultured at 20°C.
Plants were cultured in a 26°C greenhouse.

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ในการทดลองครั้ งนี้ ไ ด้ประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพของการชัก นํา ช่ อดอกที่ อุณ หภู มิ 20°C ในระยะเวลาที่
แตกต่างกันของกล้วยไม้ออนซิ เดียมแคระสองพันธุ์ (Table 2–3) หลังจากการย้ายกล้วยไม้กลับเข้าโรงเรื อน พบช่อ
ดอกได้ในสัปดาห์ที่สี่ ในการทดลอง และพบว่าเปอร์ เซ็นต์สูงที่สุดของการชักนําช่อดอกของออนซิ เดียมแคระพันธุ์
Den 016 หลังได้รั บอุ ณ หภู มิ 20°C นานสี่ สัปดาห์ เกิ ด ขึ้ นเมื่ อนํา กล้วยไม้ไ ปชักนําช่ อดอกรวมนานหกสัปดาห์
ซึ่ งเกิดช่อดอก 33.3% โดยพบว่าการชักนําช่อดอกที่อุณหภูมิ 20°C (4–6 สัปดาห์) มีแนวโน้มที่จะสามารถชักนําช่ อ
ดอกได้มากกว่าการชักนําช่อดอกสองสัปดาห์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม เปอร์เซ็นต์การเกิดช่อดอกไม่
เพิ่มขึ้นหลังสัปดาห์ที่สี่ (Fig. 2)
ในทางตรงกันข้าม พบว่าออนซิ เดี ยมแคระพันธุ์ GS248 ไม่ตอบสนองต่อการชักนําช่อดอกด้วยอุณหภูมิ
20°C เนื่ องจากเปอร์ เซ็นต์การออกดอกไม่แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติระหว่างแต่ ละกรรมวิธีตลอดการ
ทดลอง โดยเปอร์เซ็นต์การเกิดช่อดอกคงที่ในทุกระยะที่เก็บข้อมูล เช่นเดียวกันกับออนซิ เดียมแคระพันธุ์ Den 016
การทดลองในครั้งนี้ให้ผลสอดคล้องกับ Sakanishi และคณะ (1980) ที่ได้ให้เหตุผลว่าที่อุณหภูมิสูง (28°C )
จะทําให้ Phalaenopsis amabilis ยังคงเจริ ญเติบโตในระยะของการเจริ ญเติบโตทางด้านลําต้นและใบ และเมื่อมีการ
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ลดอุณหภูมิเกิดขึ้น (ตํ่ากว่า 25°C ) จะถูกเปลี่ยนไปเป็ นการเจริ ญเติบโตในระยะการสื บพันธุ์แทน โดยการทดลองนี้
ให้ผลคล้ายกับกล้วยไม้ Phalaenopsis และ Doritaenopsis ซึ่ งให้ช่อดอกจํานวนมากขึ้ นเมื่อถูกชักนําด้วยอุณหภู มิ
20°C เมื่อเทียบกับอุณหภูมิ 29°C (Newton and Runkle, 2009) นอกจากนี้ Yen et al. (2008) มีการรายงานว่า Nobile
dendrobium อาจจะถูกกระตุน้ ให้เกิดตาดอกที่อุณหภูมิต่าํ และจะพัฒนาได้ดีข้ ึน เมื่อพืชได้รับอุณหภูมิที่สูงขึ้นอีกครั้ง
เพื่อที่ จะสนับสนุ นการพัฒนาของตาดอกในลําดับต่อไป โดยช่ วงระยะเวลาที่ การทดลองได้ทดสอบคื อ กล้วยไม้
Nobile dendrobium ที่ เ กิ ด ตาดอกดี คื อ ต้นที่ ผ่า นการกระตุ ้นตาดอกที่ อุณ หภู มิ 13°C เป็ นระยะเวลาสามสัป ดาห์
อย่างไรก็ตาม การกระตุน้ ด้วยอุณหภูมิต่าํ ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่เช่นนั้นกล้วยไม้อาจได้รับอันตรายจาก
การเพาะเลี้ ย งที่ อุณ หภู มิต่ าํ เป็ นเวลานาน มี การทดลองในกล้ว ยไม้ Dendrobium Red Emperor ‘Prince’ พบว่า
กล้วยไม้จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิต่าํ ในแง่ของการเข้าไปลดการเจริ ญเติบโตในระยะของการเจริ ญทางด้าน
ลําต้นและใบ (Lin et al., 2011) นอกจากนี้ Ichihashi (1997) ยังค้นพบว่า หากนํากล้วยไม้ Nobile dendrobiums ไป
เลี้ยงในที่อุณหภูมิต่าํ เป็ นเวลานานอาจจะส่ งให้ใบเหลืองและโตช้าขึ้น
ในการทดลองครั้งนี้ให้ผลการชักนําช่อดอกที่นอ้ ย อาจเนื่องจากอายุของพืชที่ยงั ไม่มาก เช่นเดียวกับผลการ
ทดลองใน Miltoiopsis (Lopez and Runkle, 2006) และ Phalaenopsis (Paradiso and De-Pasale, 2014) กล่ า วคื อ
พืชที่มีอายุนอ้ ยและขนาดเล็กจะให้ประสิ ทธิ ภาพในการชักนําช่อดอกได้นอ้ ยกว่าพืชที่มีขนาดใหญ่หรื ออายุมากกว่า
เนื่ องจากการสะสมอาหารที่พอเพียงต่อการชักนําดอก (Paradiso and De-Pasale, 2014) นอกจากนี้ An et al. (2017)
ได้อธิ บายว่า การเจริ ญเติบโตของพืชและการชักนําตาดอกนั้น นอกจากพืชจะตอบสนองต่ออุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว
ยัง ขึ้ น อยู่ กับ พัน ธุ์ ข องพื ช เองที่ ต อบสนองต่ อ อุ ณ หภู มิ ที่ ต่ า งกัน อี ก ด้ว ย ผลที่ ใ กล้เ คี ย งนี้ คล้า ยกับ งานวิ จัย ของ
Blanchard และ Runkle (2006) ที่รายงานว่า Phalaenopsis จะตอบสนองต่ออุณหภูมิและให้ผลแตกต่างกันตามพันธุ์
Table 2 Percentage of flower-stalk emergence in Tolumnia Den 016 as affected by different duration of coolingtemperature treatment at 20°C (Day/Night) including 0, 2, 4 and 6 weeksz
Treatment duration
Percentage of flower stalks emergence after moved to
C.V. (%)
(weeks)
26 °Cy
0
0.0±0.0b
0
2

6.7±6.7b

100

4

20.0±0.0a

0

6

33.3±6.7a

20

Three replicates each containing ten plants were performed for each treatment. Den 016 were transplanted on 24
July 2015 and experiment started on 20 January 2016.
y
Percentage data were angular transformed prior to analysis and means ± standard errors within a column
followed by the same letter are not significantly different according LSD multiple range test at p ≤ 0.05.
z
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Table 3 Percentage of flower-stalk emergence in Tolumnia GS248 as affected by different duration of coolingtemperature treatment at 20 °C (Day/Night) including 0, 2, 4 and 6 weeksz
Treatment duration (weeks) Percentage of flower stalks emergence after moved to 26°Cy
C.V. (%)
0
6.7±6.7a
100
2

13.3±13.3a

100

4

40.0±23.1a

57.7

6

33.3±6.7a

20

Three replicates each containing ten plants were performed for each treatment. GS248 were transplanted on 24
August 2015, and experiment started on 20 January 2016.
y
Percentage data were angular transformed prior to analysis and means ± standard errors within a column
followed by the same letter are not significantly different according LSD multiple range test at p ≤ 0.05.
z

2 weeks in 20 °C

4 weeks in 20 °C

6 weeks in 20 °C

Tolumnia GS248

Tolumnia Den 016

0 weeks in 20 °C

Fig. 2 Flower stalks initiation, development and anthesis after 4 weeks greenhouse (26ºC), in Tolumnia Den 016
(A–D) and Tolumnia GS248 (E–H) in different duration cooling-temperature treatment at 20°C. Bar = 0.5 cm

สรุ ป

การชักนํา ช่ อ ดอกของกล้วยไม้อ อนซิ เดี ย มแคระพันธุ์ Den 016 และ GS248 โดยให้อุณ หภู มิ 20 องศา
เซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 0, 2, 4 และ 6 สัปดาห์ แล้วปลูกที่อุณหภูมิ 26°C พบว่าออนซิ เดียมแคระพันธุ์ Den 016 เป็ น
พันธุ์ท่ี มีการตอบสนองต่อการชักนําช่ อดอกด้วยอุณหภูมิ 20°C โดยให้ผลดี ในกรรมวิธีที่มีระยะเวลาการเลี้ ยงใน
อุณหภูมิ 20°C ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ข้ ึนไป และมีเปอร์ เซ็นต์การออกดอกมากกว่าต้นที่ไม่ได้รับอุณหภูมิ 20°C อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ ขณะที่ ออนซิ เดี ยมแคระพันธุ์ GS248 ไม่ตอบสนองต่ อการชักนําช่ อดอกด้วยอุณหภู มิ 20°C
ดังนั้นในการทดลองนี้ ถือเป็ นก้าวแรกในการพัฒนาและต่อยอดการชักนําดอกของกล้วยไม้ออนซิ เดี ยมแคระใน
อนาคตต่อไป
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บทคัดย่ อ

ศึกษาระดับค่าการนําไฟฟ้ า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริ ญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์
ราชินีทบั ทิมสยามที่ปลูกในกระถางพสาสติกขนาด 15 นิ้ว โดยใช้ขยุ มะพร้าวเป็ นวัสดุปลูกและให้สารละลายไปพร้อมระบบนํ้า
หยด โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด้วย 3 วิธีการทดลอง จํานวน 5 ซํ้า ได้แก่
ระดับค่ า EC = 2.5, 3.0 และ 3.5 mS/cm ผลทดลองพบว่า ระดับของค่าการนําไฟฟ้ าของสารละลายธาตุ อาหารมี ผลต่ อการ
เจริ ญเติบโต และผลผลิตสู งที่สุด คือ EC= 2.5 และ 3.0 mS/cm ให้น้ าํ หนักฝั กรวมเปลือก และนํ้าหนักฝั กสู งที่ สุด คือ EC= 2.5
mS/cm (192.20 และ 153.30 กรั ม ตามลําดับ) และ EC= 3.0 mS/cm (177.80 และ 147.60 กรั ม ตามลําดับ) และพบว่าปริ มาณ
ของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด ที่ EC= 3.5 mS/cm มีค่าสู งที่สุด (17.00 % Brix) ดังนั้นการปลูกข้าวโพดหวานควรปลูกที่ระดับค่า
การนําไฟฟ้ าของสารละลายธาตุ อาหาร ที่ EC= 2.5–3.0 mS/cm และก่ อนเก็ บเกี่ ยวควรเพิ่ ม EC ให้สูงที่ 3.5 mS/cm เพื่ อให้
ข้าวโพดหวานมีความหวานเพิม่ ขึ้น
คําสําคัญ: ข้าวโพดหวาน, สารละลายธาตุอาหาร, ระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

Abstract

The study on effect of electrical conductivity (EC) of nutrient solution on growth and yield of sweet corn (Siam
Ruby Queen) grown in 15 inch plastic pots were carried out. Coconut dust were filled in the pots as planting substrate. The
nutrient solutions were supplied to all tested plants by drip irrigation system. The experimental design was Completely
Randomized Design (CRD) with 3 treatments and 5 replications as follows: EC= 2.5, 3.0 and 3.5 mS/cm. The results showed
levels of electrical conductivity (EC) of nutrient solution that best growth and yield of the total weight of pod shell and weight
pod EC= 2.5 mS/cm (192.20 and 153.30 gram, respectively) and EC= 3.0 mS/cm (177.80 and 147.60 gram, respectively). The
higher total soluble solids (17.00 %Brix) were derived from the EC of nutrient solution equaled 3.5 mS/cm. Based on the
study, it was recommended to utilize the nutrient concentrations of EC= 2.5–3.0 mS/cm to grow sweet corn, and pre-harvest,
EC should be raised to 3.5 mS/cm to increase the sweetness of the corn.
Keywords: nutrient solution, soilless culture, sweet corn
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คํานํา

ข้าวโพดหวาน (Sweet corn) จัดอยู่ในวงศ์ Poaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Zea mays L. ข้าวโพดหวานเป็ น
ที่นิยมทั้งในการบริ โภคฝักสดและนําไปแปรรู ป (สิ ริภจั น์ และธนะชัย, 2561) ในปั จจุบนั ข้าวโพดหวานพันธุ์ราชิ นี
ทับทิ มสยามเป็ นข้าวโพดหวานสี แดงพันธุ์แรกของโลกที่ มีในประเทศไทยแห่ งเดี ยว และจัดว่าเป็ น “ราชิ นีแห่ ง
ข้าวโพดหวาน” เนื่องจากมีรสชาติหวาน เมล็ดนุ่ม มีกลิ่นหอม และยังมีสารสี แดงที่อยูใ่ นข้าวโพดข้าวเหนียว จัดเป็ น
กลุ่มแอนโทไซยานิ น (Anthocyanin) เป็ นรงควัตถุ เป็ นสารที่ ดูดแสง (Visible light) ชนิ ดเดี ยวกันกับที่ พบในองุ่น
ดอกอัญชัน และพืชที่มีสีม่วงกับสี แดงชนิ ดอื่น และมีผลงานวิจยั ออกมามากมายระบุว่า สารแอนโทไซยานิ น จะมี
ปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) สู ง ซึ่ งมีผลดีต่อสุ ขภาพผูบ้ ริ โภค (ภาวิณีย,์ 2560) แต่สภาพแวดล้อมใน
ปั จจุบนั ไม่เอื้ออํานวยต่อการเพาะปลูก ส่ งผลให้มีโรคและแมลงสะสมในแปลงปลูก (โรคใบไหม้ รานํ้าค้าง เน่าคอ
ดิน หนอนเจาะฝัก และหนอนเจาะลําต้น) ซึ่ งส่ งผลต่อขนาดฝัก ปลายฝักเรี ยวลีบ ติดเมล็ดไม่เต็มฝัก ความหวานไม่
สมํ่าเสมอ (กิตติภพ และคณะ, 2558) และยังพบปั ญหาอื่น ๆ เช่น ความเป็ นกรด-ด่าง ลักษณะของดินที่ไม่เหมาะสม
ข้อจํากัดของทรัพยากรนํ้า การปนเปื้ อนของเชื้ อโรคในดิน (อิทธิ สุนทร และคณะ, 2557) การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
เป็ นระบบที่ สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมบริ เวณรากพืช และพืชสามารถดูดธาตุอาหารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ส่ งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของพืช ในระบบวัสดุปลูกพืชโดยใช้วสั ดุปลูกแทนดิ น หลักสําคัญในการเลือกวัสดุ
ปลูก คื อ จะต้องให้เหมาะสมกับสภาวะต่าง ๆ ตามที่ พืชต้องการ เช่ น มีการระบายอากาศได้ดีอุม้ นํ้าได้พอเหมาะ
เป็ นต้น (ถวัลย์, 2534) การจัดการสารละลายธาตุอาหารพืชจําทําโดยการควบคุมค่า EC (Electrical Conductivity)
และ pH ในสารละลายธาตุอาหารเพื่อให้พืชสามารถดูดใช้ปุ๋ย หรื อสารละลายธาตุอาหารได้ดีตลอดจนถึงการเก็บ
เกี่ยว รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิและออกซิ เจนในสารละลายธาตุอาหารพืช ค่า EC จะเป็ นค่าที่สามารถบอกระดับ
ความเข้มข้นของสารละลายธาตุ อาหารว่ามี มากหรื อน้อยเพียงใด บางช่ วงอายุของพื ช และบางสภาพอากาศไม่
จําเป็ นต้องใช้ระดับ EC สู ง ๆ และระดับ pH จะควบคุมความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหารที่ มีต่อพืชได้ (Morgan,
1999) จากข้อมูลที่มีส่วนใหญ่เป็ นของต่างประเทศ ยังไม่พบระดับค่าการนําไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารที่
เหมาะสมกับการผลิตข้าวโพดหวาน จึงควรศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการผลิตข้าวโพดหวานโดยการให้ปุ๋ยไปพร้อม
ระบบนํ้าหยด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้ปุ๋ยและนํ้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประหยัดค่าแรงงานในการใส่ ปุ๋ยและ
รดนํ้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาระดับค่าการนําไฟฟ้ า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริ ญเติบโตและ
ผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์ราชินีทบั ทิมสยามที่ปลูกในระบบไม่ใช้ดิน

อุปกรณ์ และวิธีการ

ทําการทดลองที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในปลูกโรงเรื อนพลาสติ ก
หลังคามุงด้วยพลาสติ กคลุมโรงเรื อนมีความหนา 200 ไมครอน ด้านข้างจะมีมุง้ กันแมลงทําหน้าในการป้ องกัน
แมลงศัตรู พืชที่จะเข้าทําลายพืช ขนาดตาข่าย 32 ตา ซึ่ งทําให้พืชได้รับแสงอย่างสมํ่าเสมอตลอดการทดลอง ทําการ
เตรี ยมวัสดุปลูกโดยการนําวัสดุปลูกขุยมะพร้าวใส่ กระถาง นํามาแช่น้ าํ ทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง จากนั้นเทนํ้าทิ้ง และแช่น้ าํ
ใหม่ 24 ชั่วโมง และเทนํ้าทิ้ งทําทั้งหมด 3 ครั้ ง เพื่ อชะเกลื อออกจากวัสดุ ปลูก และปรั บค่ า pH (5.5–6.5) เพื่ อให้
เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต จากนั้นนําเมล็ดข้าวโพดหวานพันธุ์ราชิ นีทบั ทิมสยามมาเพาะลงในถาดเพาะกล้า โดย
ใช้พีทมอสเป็ นวัสดุเพาะกล้า รดนํ้าให้ชุ่ม เป็ นระยะเวลา 10 วัน หลังจากนั้นเลือกต้นที่สมบูรณ์ และทําการย้ายลงใน
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กระถางขนาด 15 นิ้ว กระถางละ 1 ต้น โดยใช้ขยุ มะพร้าวเป็ นวัสดุปลูก (Fig. 1) และนําไปวางในโรงเรื อนพลาสติก
ตามแผนการทดลอง โดยแบ่งเป็ น 3 แถว ๆ ละ 15 กระถาง โดยแต่ละแถวห่างกัน 50 เมตร ระยะห่างระหว่างกระถาง
30 เซนติเมตร
การเตรี ยมสารละลายธาตุอาหาร
ทําการเตรี ยมสารละลายธาตุอาหารสู ตรข้าวโพดหวาน ที่ มีความเข้มข้น 200 เท่า ปริ มาตร 20 ลิตร ถัง A
ประกอบด้ว ย Ca(NO3)2 = 3.767 กิ โ ลกรั ม และ Fe-EDTA = 22 กรั ม ส่ ว นถัง B ประกอบด้ว ย KNO3 = 1.796
กิโลกรัม, KH2PO4 = 0.653 กิโลกรัม, MgSO4 = 1.037 กิโลกรัม, ZnSO4 = 4.360 กรัม, CuSO4 = 0.508 กรัม, MnSO4
= 7.097 กรัม, H3BO3 = 5.082 กรัม และ (NH4)6Mo7O24 = 0.343 กรัม หลังจากนั้นนําสารละลายจากถัง A และ B มา
ผสมกันในถังที่ มีน้ าํ อยู่ 200 ลิ ตร เพื่ อเจื อจางสารละลายก่ อนนํา ไปใช้ใช้ได้ค วามเข้มข้นตามที่ กาํ หนดไว้ โดย
ปริ มาตรของสารละลายทั้งสองต้องเท่ากัน จนได้ระดับค่าการนําไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหาร 3 ระดับ คือ
EC= 2.5 mS/cm, 3.0 mS/cm และ 3.5 mS/cm และปรั บค่ า pH 5.5-6.5 ดังนั้นระบบนํ้าจะมี ท้ งั หมด 3 ชุ ด ซึ่ งแต่ ละ
วิธีการทดลอง จะทําการสุ่ มให้แก่ตน้ ข้าวโพดหวานพันธุ์ราชิ นีทบั ทิ มสยามด้วยการให้สารละลายไปพร้อมกับนํ้า
ด้วยระบบนํ้าแบบหยด ใช้หวั นํ้าหยดขนาด 8 ลิตร/ชัว่ โมง กระถางละ 2 หัว โดยใช้เครื่ องตั้งเวลา ควบคุมการปิ ดเปิ ด
ในการให้สารละลายกับพืช ซึ่ งจะเพิ่มเวลาการให้น้ าํ ตามการเจริ ญเติบโตของพืช เครื่ องตั้งเวลา สามารถตั้งความถี่
การให้น้ าํ และระยะเวลาการให้น้ าํ สามารถตั้งความถี่สูงสุ ด 24 ครั้ง และระยะเวลาการให้ในแต่ละครั้ง 0-30 นาที
เมื่อต้นข้าวโพดหวานเริ่ มมีดอกตัวผูท้ ี่ยอดด้านบนสุ ดของต้นข้าวโพด และมีดอกตัวเมียอยู่ที่บริ เวณกาบใบกลางต้น
มีไหมเป็ นเส้นออกมาเพื่อรับเกสรตัวผู ้ วิธีการผสมเกสรจะใช้วิธีการเด็ดกิ่งเกสรตัวผูม้ าป้ายลงเส้นไหมของเกสรตัว
เมียทุก ๆ วันจนกว่าเส้นไหมจะเปลี่ยนจากสี เขี ยวอ่อนเป็ นสี น้ าํ ตาล การเก็บเกี่ ยวข้าวโพดหวานจะเริ่ มตั้งแต่ปลูก
ประมาณ 55-60 วัน โดยจะสังเกตจากขนาดของฝัก และไหมที่ยื่นออกมาจากฝักจะเป็ นสี น้ าํ ตาลแห้ง

Fig. 1 Transplanting sweet corn seedlings into pots
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 3 วิธีการ (Treatment) วิธีการละ 5 ซํ้า
(Replication) ซํ้า ละ 3 ต้น ประกอกด้ว ย ระดับ ค่ า การนํา ไฟฟ้ า EC= 2.5 mS/cm, EC= 3.0 mS/cm และ EC= 3.5
mS/cm
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การเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
ด้า นการเจริ ญ เติ บ โต ทํา การวัด ความสู ง ต้น ความกว้า งใบ ความยาวใบ (เซนติ เ มตร) ขนาดลํา ต้น
(มิลลิเมตร) และความเขียวใบ (SPAD) ทําการเก็บข้อมูลทุก ๆ 7 วัน และด้านผลผลิต ทําการชัง่ นํ้าหนักต้นสด และ
นํ้าหนักต้นแห้ง (กรัมต่อต้น) นํ้าหนักฝักรวมเปลือก นํ้าหนักฝัก (กรัม/ฝัก) และปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด
(%Brix) นําข้อมูลที่ ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของข้อมูล (Analysis of variance; ANOVA)
แลโดยเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ตามวิธี Duncan’ new multiple range test (DMRT) ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการศึกษาด้านการเจริ ญเติบโตต่อระดับค่าการนําไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหาร 3 ระดับ พบว่า
ข้าวโพดหวานพันธุ์ราชิ นีทบั ทิ มสยามที่ ปลู กระดับค่ า การนํา ไฟฟ้ า (EC) ของสารละลายธาตุ อาหารที่ EC= 2.5
mS/cm และ 3.0 mS/cm มี ความสู งต้นสู งที่ สุด คื อ 236.10 และ 230.90 เซนติ เมตร ตามลําดับ ส่ วนขนาดลําต้นที่
สู งสุ ด คื อ EC= 2.5 mS/cm เท่ า กับ 21.95 มิ ลลิ เ มตร เมื่ อเปรี ย บเที ย บทางสถิ ติ พบว่า มี ค วามแตกต่ า งกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) (Table1) ในด้านความกว้างใบและความยาวใบที่สูงสุ ด คือ EC= 3.0 mS/cm และ 2.5
mS/cm โดยมีความกว้างใบเท่ากับ 4.58 และ 4.37 เซนติเมตร ตามลําดับ และความยาวใบ เท่ากับ 71.66 และ 68.99
เซนติเมตร ตามลําดับ และพบว่าความเขียวใบที่สูงสุ ด คือ EC= 3.5 mS/cm เท่ากับ 27.90 SPAD unit เมื่อเปรี ยบเทียบ
ทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) (Table 2)
จากการศึกษาด้านผลผลิตต่อระดับค่าการนําไฟฟ้ า (EC) ของสารละลายธาตุอาหาร 3 ระดับ ไม่ส่งผลต่อ
นํ้าหนักแห้งต้นของข้าวโพดหวานพันธุ์ราชิ นีทบั ทิ มสยามที่ ปลูกในระบบไม่ใช้ดิน พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(p > 0.05) (Table 3) แต่ส่งผลในด้านนํ้าหนักสดต้นที่ปลูกระดับค่าการนําไฟฟ้ า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารที่
EC= 2.5 mS/cm มีน้ าํ หนักสดต้นสู งที่ สุด คื อ 279.70 กรัม ส่ วนนํ้าหนักฝั กรวมเปลือกและนํ้าหนักฝั กที่ สูงสุ ด คื อ
EC= 2.5 mS/cm และ 3.0 mS/cm โดยมี น้ าํ หนักฝั กรวมเปลื อก คื อ 192.20 และ 177.80 กรั ม และนํ้า หนักฝั ก คื อ
153.30 และ 147.60 กรัม ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเที ยบทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติ
(P<0.05) (Table 3 และ 4) และพบว่า ข้า วโพดหวานพันธุ์ ร าชิ นีทับทิ มสยามที่ มีค่ า ปริ มาณของแข็งที่ ละลายได้
ทั้งหมดสู งสุ ด คื อ EC= 3.5 mS/cm เท่ ากับ 17.00 %Brix รองลงมา คื อ EC= 3.0 mS/cm คื อ 16.30 และตํ่าที่ สุดคื อ
EC= 2.5 mS/cm เท่ากับ 16.00 %Brix เมื่อเปรี ยบเทียบทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p < 0.05) (Table 4, Fig. 2)
การที่ ระดับค่าการนําไฟฟ้ า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารที่ EC= 2.5 mS/cm และ EC= 3.0 mS/cm ซึ่ ง
ระดับ EC นี้ ถือว่าอยู่ในระดับที่ ไม่เกิ นมาตราฐานของเกลือที่ ขา้ วโพดหวานพันธุ์ราชิ นีทบั ทิ มสยามจะรับได้ และ
เนื่องจากสภาพแวดล้อมของโรงเรื อนพลาสติกมีอากาศที่ร้อนพืชนั้นก็จะมีการดูดใช้น้ าํ และธาตุอาหารค่อนข้างมาก
ซึ่ งอยู่ในช่ วง EC=2.5 mS/cm แต่ไม่เกิ น EC= 3.0 mS/cm จึ งถือได้ว่ามีความเหมาะสมเพราะมีผลการเจริ ญเติ บโต
และผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์ราชิ นีทบั ทิมสยามที่ปลูกในระบบไม่ใช้ดินดีที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ Grattan and
Grieve (1998) ได้กล่าวว่าระดับค่าการนําไฟฟ้ า (EC) สู งขึ้ น เมื่อให้กบั พืชไปได้ระยะหนึ่ งอาจเกิ ดการสะสมของ
เกลือ เนื่ องจากพืชนําธาตุ อาหารไปใช้ไม่สัมพันธ์กบั การใช้น้ าํ และการระเหยของนํ้า การสะสมของเกลือทําให้
ต้นพืชดูดสารละลายได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่ งทําให้พืชแสดงอาการผิดปกติโดยเฉพาะส่ วนของใบ และการสะสมของ
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เกลือยังส่ งผลรวมไปถึ งการเคลื่อนย้ายของธาตุ อาหารในต้นพืชจึ งมีผลกระทบต่ อการเจริ ญเติ บโตได้ ซึ่ งในการ
ทดลองพบว่าการให้ระดับค่าการนําไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารที่ EC= 3.5 mS/cm กับข้าวโพดหวานทํา
ให้มีเกลือตกค้างในวัสดุปลูก ส่ งผลให้การใช้ธาตุอาหารไม่สมดุลกับการใช้น้ าํ ทําให้เกิดการสะสมของธาตุอาหาร
ในกระถางปลูกและค่า EC ระดับนี้ มีผลต่อการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารในเนื้ อเยื่อ ระดับค่าการนําไฟฟ้ า (EC) ของ
สารละลายธาตุอาหารที่ระดับ EC= 2.5 mS/cm และ EC= 3 mS/cm ไม่มีผลทําให้เกิ ดการสะสมของเกลือ การผลิต
ข้าวโพดหวานที่ ระดับค่ าการนําไฟฟ้ า (EC) ของสารละลายธาตุ อาหารที่ เหมาะสมที่ จะใช้ คื อ EC= 2.5 mS/cm
เนื่ องจากการเจริ ญเติ บโตและคุ ณภาพผลผลิ ตไม่แตกต่ างกัน และมี ตน้ ทุ นการผลิ ตที่ น้อยกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับ
กฤษฎา และศิวาพร (2553) ได้การทดลองหาผลของความเข้มข้นของธาตุอาหารต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของ
แตงกวาญี่ปุ่นในวัสดุปลูกไม่ใช้ดิน โดยแตงกวาญี่ปุ่นที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารที่ EC=2.5 mS/cm ให้ผลผลิตดี
เท่ากับแตงกวาญี่ปุ่นที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารที่ EC= 3 mS/cm แต่ให้ผลสู งสุ ด ดังนั้น จึงเลือกใช้สารละลายธาตุ
อาหารที่ EC= 2.5 mS/cm ในการปลูกแตงกวาญี่ ปุ่ น เนื่ องจากสารละลายธาตุ อาหารที่ เข้มข้นน้อยกว่าส่ งผลต่ อ
ต้นทุนการผลิตที่นอ้ ยกว่า จะเห็นได้วา่ ข้าวโพดหวานที่ระดับ EC= 3.5 mS/cm มีปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด
สู งที่สุด เท่ากับ 17 %brix เนื่ องจากระดับค่าการนําไฟฟ้ า (EC) ที่เพิ่มมากขึ้นจะกระตุน้ ให้พืชเกิดความเครี ยด Wyn
Jones et al. (1981) ความเค็มที่เพิ่มขึ้นทําให้เกลือในวัสดุปลูกทําให้น้ าํ ในวัสดุมีแรงออสโมติกเพิ่มขึ้น และความต่าง
ศักย์ของนํ้าลดลง ทําให้เซลล์พืชมีอาการขาดนํ้า ตรงกับ DooGyung et al. (2008) พบว่าปริ มาณของแข็งที่ละลายได้
ในผลของส้ม ที่ได้รับการงดนํ้าจะสู งกว่าพืชที่ได้รับนํ้าอย่างเต็มที่ และเป็ นการเพิ่มปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ใน
ข้า วโพดหวาน ซึ่ งสอดคลอดกับ ยงยุ ท ธ (2552) ได้ก ล่ า วว่ า การใช้ค่ า EC ในระดับ ที่ สู ง จะให้ธ าตุ อ าหารที่ มี
โพแทสเซี ยมในระดับที่ สูงขึ้ นตามไปด้วยโดยที่ ธาตุโพแทสเซี ยมมีบทบาทต่อการเคลื่อนย้ายนํ้าตาลซู โครสไปยัง
ส่ วนของผลผลิต จึงส่ งผลให้มีปริ มาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้สูงกว่าวิธีการอื่น ๆ
Table 1 Effect of electrical conductivity (EC) of nutrient solution on plant height and plant diameter of sweet corn
in soilless culture
Nutrient Concentration
Plant height (cm)
Plant diameter (mm)
EC= 2.5 mS/cm
236.10a
21.95a
EC= 3.0 mS/cm
230.90a
20.75ab
EC= 3.5 mS/cm
207.10b
20.02b
F-test
*
*
C.V.%
6.45
6.23
* Significant at p < 0.05, X Different letters within a column indicate significant difference at p < 0.05 by Duncan' s new

multiple range test.
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Table 2 Effect of electrical conductivity (EC) of nutrient solution on leaf width, leaf length and leaf greenness of
sweet corn in soilless culture
Nutrient Concentration Leaf width (cm)
leaf length (cm)
Leaf greenness (SPAD unit)
EC= 2.5 mS/cm
4.37ab
68.99ab
20.60b
EC= 3.0 mS/cm
4.58a
71.66a
20.30b
EC= 3.5 mS/cm
4.09b
65.37b
27.90a
F-test
*
*
*
C.V.%
6.15
4.86
11.32
* Significant at p < 0.05, X Different letters within a column indicate significant difference at p < 0.05 by Duncan' s new

multiple range test

Table 3 Effect of electrical conductivity (EC) of nutrient solution on fresh weight and dry weight of sweet corn in
soilless culture
Nutrient Concentration
Fresh weight (g/plant)
Dry weight (g/plant)
EC= 2.5 mS/cm
279.70a
50.17
EC= 3.0 mS/cm
225.70ab
43.48
EC= 3.5 mS/cm
199.20b
41.54
F-test
*
ns
C.V.%
18.97
26.49
ns
Non –significant at p < 0.01, * Significant at p < 0.05, X Different letters within a column indicate significant difference
at p < 0.05 by Duncan' s new multiple range test
Table 4 Effect of electrical conductivity (EC) of nutrient solution on total weight of pod shell, weight pod and
total soluble solid of sweet corn in soilless culture
Nutrient Concentration
Total weight of pod shell (g)
Weight pod (g)
Total soluble solid (%brix)
EC= 2.5 mS/cm
192.20a
153.30a
16.00b
EC= 3.0 mS/cm
177.80a
147.60a
16.30b
EC= 3.5 mS/cm
134.80b
107.10b
17.00a
F-test
*
*
*
C.V.%
18.31
14.26
2.35
* Significant at p < 0.05, X Different letters within a column indicate significant difference at p < 0.05 by Duncan' s new

multiple range test
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Fig. 2 Effect of electrical conductivity (EC) of nutrient solution on yield of sweet corn (Siam Ruby Queen) in
soilless culture

สรุ ป

การปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ราชิ นีทบั ทิมสยามในระบบปลูกไม่ใช้ดิน พบว่าข้าวโพดหวานปลูกที่ระดับค่า
EC= 2.5 mS/cm และ EC= 3.0 mS/cm ส่ งผลต่ อการเจริ ญเติ บโตและมี ผ ลผลิ ต สู งที่ สุ ด และที่ ร ะดับค่ า EC= 3.5
mS/cm มีค่าปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมดสู งที่สุด ซึ่ งเกษตรกรสามารถนําความรู ้ที่ได้ไปเป็ นแนวทางในการ
ปลูกข้าวโพดหวานไปประยุกต์โดยให้ปุ๋ยในระบบนํ้าเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้น้ าํ และปุ๋ ย
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การใช้ ประโยชน์ จากมูลหนอนไหมเพื่อการผลิตต้ นกล้ าพริกขีห้ นู
Utilization of silkworm waste as a growing medium for chili seedling production
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บทคัดย่ อ

มูลหนอนไหมคือส่ วนที่เหลือใช้จากการผลิตไหม มีน้ าํ หนักเบา ขนย้ายง่าย และมีความสามารถในการอุม้ นํ้าสู ง
ซึ่ งสามารถนํามาใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนการใช้พีทมอสได้ วัตถุประสงค์ของการทดลองคือการประยุกต์ใช้มูลหนอน
ไหมเพื่อเป็ นวัสดุทางเลือกในการเพาะเมล็ด ทําการทดลองที่ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระหว่างเดือนสิ งหาคมถึงตุลาคม 2563 โดยเพาะเมล็ดพริ กขี้หนู ‘ซุปเปอร์ฮอท’ ในวัสดุเพาะเมล็ด 4 ประเภท ได้แก่ พีทมอส,
มูลหนอนไหม, แกลบดิบ และ วัสดุผสมมูลหนอนไหม: แกลบดิบ สัดส่วน 1:1 โดยปริ มาตร วางแผนการทดลองแบบ CRD
4 ซํ้า ซํ้าละ 50 ต้น ผลการทดลองพบว่า วัสดุผสมมูลหนอนไหม: แกลบดิบ สัดส่ วน 1:1 โดยปริ มาตร มีสมบัติทางกายภาพ
ใกล้เคียงกับพีทมอสและอยูใ่ นช่วงที่สามารถยอมรับเป็ นวัสดุเพาะเมล็ดได้ แต่มีค่าการนําไฟฟ้าและ pH สู งกว่าพีทมอส ซึ่ ง
การเพาะเมล็ดในพีทมอสมีความงอกสู งที่สุด (96%) และเวลาเฉลี่ยในการงอกเฉลี่ยสั้นที่สุดคือ 8.42 วัน เมล็ดพริ กขี้หนูไม่
งอกเมื่อปลูกในมูลหนอนไหมเพียงอย่างเดียว
คําสําคัญ: ความงอก, พริ ก, มูลหนอนไหม, วัสดุเพาะเมล็ด

Abstract
Silkworm waste is a residue from the silk production. It is light in weight, easy to handling and can hold high
water that could be used for agricultural purposes substitute for peat moss. The objective of this experiment was to apply
silkworm waste as an alternative growing medium. The experiment was conducted at Department of Horticulture, Kasetsart
University during August to October 2020. The 4 types of growing medium, these were peat moss, silkworm waste, rice
hull and the mixture of silkworm waste:rice hull in a ratio of 1:1 v/v. The seeds of ‘Super Hot’ chili were sown in each
growing medium. CRD was laid out with 4 replications 50 seedlings each. The results showed of physical properties of the
mixture of silkworm waste and rice hull (1:1 v/v) were close to peat moss and were in acceptable range of growing medium.
However, the electrical conductivity and pH values of the mixture was higher than peat moss. In addition, peat moss gave
highest germination (96%) and shortest mean germination time (8.42 days). There was no seed germination in the single
silkworm waste.
Keywords: chili, germination, growing material, silkworm waste

163

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

คํานํา
ประเทศไทยมีการส่ งเสริ มการเลี้ยงไหมเพื่อผลิตเส้นไหม รังไหมและส่ งจําหน่ ายโรงงานสาวไหม การ
ส่ งออกไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของประเทศไทยในปี 2553 มี มูลค่า 682 ล้านบาท ส่ วนการนําเข้ามีมูลค่า 666 ล้าน
บาท (กรมหม่อนไหม, 2554) ซึ่ งพบว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเป็ นพื้นที่ที่มีการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม
กันเป็ นจํานวนมาก เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านพญาราม ที่ต้ งั อยู่ ต. เพี้ยราม อ. เมือง จ. สุ รินทร์ มี
จํานวนสมาชิ กมากถึ ง 160 คน มี พ้ื นที่ 130 ไร่ จุ ดเด่ นสําคัญคื อการเลี้ ยงไหมไทยพื้นบ้าน “ไหมพันธุ์พญาราม”
นอกจากนี้ ผ ลผลิ ตที่ เ ป็ นรายได้เสริ ม เช่ น จําหน่ ายดักแด้ที่ได้จากการสาวไหม ชามูลไหม และมูลหนอนไหม
(เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2562)
อาชีพของประชาชนส่ วนใหญ่ในจังหวัดสุ รินทร์ ยังคงประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม มีการทํานา
ข้าวเจ้า ทําสวน และเพาะปลูกพืชไร่ ชนิ ดต่าง ๆ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ,
2553) ซึ่ งหลังจากการทํานา เกษตรกรจะมีเวลาว่าง ทําให้มีการส่ งเสริ มการปลูกพืชหลังจากการทํานา เช่น การปลูก
พริ กขี้ หนู พริ กขี้ หนู เป็ นพื ชเศรษฐกิ จที่ มีค วามต้องการสู ง เป็ นพื ชที่ มีรอบการผลิ ตสั้น สร้ างรายได้ได้รวดเร็ ว
(ยศวัฒน์, 2561) และในช่วงที่ชาวนากําลังประสบปั ญหาราคาข้าวตกตํ่า พริ กจึงเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อสร้าง
รายได้เสริ มให้กบั เกษตรกร (วรรณภา และคณะ, 2561) การปลูกพริ กในปัจจุบนั เกษตรกรนิ ยมเตรี ยมกล้าก่อน และ
จึงย้ายลงแปลงปลูก เพื่อคัดเลือกต้นกล้าที่แข็งแรงและสมํ่าเสมอได้ วัสดุที่นิยมใช้ในการเตรี ยมกล้าคือพีทมอส ซึ่ ง
เป็ นวัสดุที่มีราคาแพงและต้องนําเข้าจากต่างประเทศ (มุกดา, 2547)
กระบวนการเลี้ยงไหม พบว่ามูลของหนอนไหมเป็ นผลผลิตที่เหลือทิ้งปริ มาณมาก ในประเทศอินเดียมีมูล
หนอนไหมเหลือทิ้งประมาณ 30 % จากอาหารที่ได้รับ (Sharma et al., 1999) และในประเทศไทยมีมูลหนอนไหม
เหลือทิ้งแต่ละรอบการผลิตใน 8 จังหวัดภาคเหนื อมากถึง 2 ตันต่อปี (เจิมขวัญ, 2558) นอกจากนี้ มูลหนอนไหมยังมี
สมบัติดีอื่น ๆ เช่ น นํ้าหนักเบา ขนย้ายง่าย และมีความสามารถในการอุม้ นํ้าสู ง (ปริ ยานุ ช และคณะ, 2563) จึ งมี
แนวคิดที่จะศึกษาการนํามูลหนอนไหมมาเป็ นส่ วนผสมสําหรับเป็ นวัสดุเพาะกล้า เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั มูล
หนอนไหมและเป็ นช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงหนอนไหมอีกทางหนึ่ ง
จึงจําเป็ นต้องศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของมูลหนอนไหมเพื่อนํามาใช้ในการประเมินศักยภาพใน
การผลิตวัสดุเพาะกล้า โดยทดสอบประสิ ทธิ ภาพของวัสดุดงั กล่าวกับพริ กขี้ หนู ซ่ ึ งเป็ นพืชเศรษฐกิ จที่ สําคัญชนิ ด
หนึ่ งของประเทศไทย การทดลองนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพของมูลหนอนไหมในการเป็ นวัสดุเพาะ
กล้าของพริ กขี้หนู

อุปกรณ์ และวิธีการ

เพาะเมล็ดพริ กขี้ หนู ‘ซุ ปเปอร์ ฮอท’ ในถาดเพาะ104 หลุม จํานวน 1 เมล็ดต่ อหลุม โดยใช้วสั ดุ เพาะที่
แตกต่ างกันตามทรี ตเมนต์ แต่ ละทรี ตเมนต์มี 4 ซํ้า ซํ้าละ 50 ต้น แบ่ งออกเป็ น 4 ทรี ตเมนต์ ดังนี้ พี ทมอส (ชุ ด
ควบคุม) มูลหนอนไหม แกลบดิบ และวัสดุผสมมูลหนอนไหม:แกลบดิบ อัตราส่ วน 1:1 โดยปริ มาตร จากนั้นวาง
ถาดเพาะในโรงเรื อนตาข่ายหลังคาพลาสติก ให้น้ าํ วันละ 1–2 ครั้งโดยไม่มีการให้ปุ๋ยตลอดการทดลอง วางแผนการ
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ทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ทําการทดลองระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2563
ณ แปลงทดลอง 1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ บันทึ กข้อมูล สมบัติทาง
กายภาพและเคมีของวัสดุเพาะเมล็ดก่อนนํามาใช้ เก็บตัวอย่างวัสดุเพาะแต่ละทรี ตเมนต์ โดยใช้กระบอกเก็บตัวอย่าง
ปริ มาตร 100 cm3 พร้อมฝาปิ ด นํามาหาความหนาแน่ นรวม (bulk density) (g/cm3) ความพรุ นรวม (total porosity)
(%) ปริ ม าณช่ อ งว่ า งจุ ข องนํ้า ที่ เ ป็ นประโยชน์ (water holding capacity) (%) และปริ ม าณช่ อ งว่ า งจุ อ ากาศ (air
porosity) (%) โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Styer and Koranski (1997) ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และค่าการนําไฟฟ้า
(electrical conductivity; EC) โดยใช้วสั ดุ เพาะต่ อนํ้ากลัน่ อัตราส่ วน 1:5 โดยปริ มาตร (ทัศนี ยแ์ ละจงรั กษ์, 2542)
ความงอกของเมล็ด (%) เวลาเฉลี่ยในการงอก (วัน) และการเจริ ญเติบโตของต้นกล้าเมื่ออายุ 35 วันหลังเพาะเมล็ด
ได้แก่ ความสู งของต้น (เซนติเมตร) จํานวนใบ ความเขียวใบ (SPAD unit) นํ้าหนักสดของต้นและราก (มิลลิกรัม)
และนํ้าหนักแห้งของต้นและราก (มิลลิกรัม) วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติดว้ ยโปรแกรม SPSS เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
สมบัติของวัสดุเพาะ
วัสดุ เพาะกล้ามี ความสําคัญต่ อการเจริ ญเติ บโตของต้นกล้า โดยสมบัติทางกายภาพที่ Bilderback et al.
(2005) ได้แนะนําไว้คือ มีความหนาแน่ นรวม 0.19–0.7 g/cm3 ความพรุ นรวม 50–85 % ปริ มาณช่องว่างจุน้ าํ ที่ เป็ น
ประโยชน์ 45-65 % และปริ มาณช่องว่างจุอากาศ 10–30 % จากการทดลองพบว่าสมบัติทางกายภาพของวัสดุเพาะ
เมล็ดทั้ง 4 ชนิ ดมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Table 1) พีทมอสมีความหนาแน่ นรวม 0.096 g/cm3
ความพรุ นรวม 62.85 % ปริ มาณช่ อ งว่า งจุ น้ ํา ที่ เ ป็ นประโยชน์ 45.04 % และปริ มาณช่ อ งว่ า งจุ อากาศ 17.80 %
เช่นเดียวกับวัสดุเพาะมูลหนอนไหม มีความหนาแน่นรวม 0.154 g/cm3 ความพรุ นรวม 74.86 % ปริ มาณช่องว่างจุ
นํ้าที่ เป็ นประโยชน์ 51.42 % และปริ มาณช่ องว่างจุ อากาศ 23.44 % ซึ่ งวัสดุ ท้ งั สองชนิ ดมี สมบัติทางกายภาพอยู่
ในช่วงที่แนะนําที่เหมาะสมสําหรับเป็ นวัสดุเพาะเมล็ด ในขณะที่วสั ดุเพาะเมล็ดจากแกลบดิ บและมูลหนอนไหม:
แกลบดิ บ อัตราส่ วน 1:1 โดยปริ มาตร มี ความหนาแน่ นรวมอยู่ในช่ วงที่ แนะนําเท่ ากับ 0.098 g/cm3 และ 0.121
g/cm3 ตามลําดับ แต่ท้ งั 2 ชนิดมีปริ มาณช่องว่างจุน้ าํ ที่เป็ นประโยชน์ต่าํ กว่าช่วงที่แนะนํา คือ 14.87 % และ 33.77 %
ตามลําดับ และมีปริ มาณช่องว่างจุอากาศสู งกว่าช่วงที่แนะนํา คือ 30.18 % และ 33.62 % ตามลําดับ
ในส่ ว นสมบัติ ท างเคมี ข องวัส ดุ เ พาะเมล็ด ที่ Abad et al. (2001) ได้แ นะนํา ไว้คื อ ควรมี ค่ า pH เท่ า กับ
5.3–6.5 และ Warncke and Krauskopf (1983) ได้แนะนํา EC ที่ เหมาะสมเมื่ อใช้วสั ดุต่อนํ้ากลัน่ ในอัตราส่ วน 1:5
โดยปริ มาตร เท่ากับ 0.12-0.35 mS/cm ซึ่ งพบว่าสมบัติทางเคมีของวัสดุเพาะเมล็ดทั้ง 4 ชนิดมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ (Table 1) โดยพีทมอสมีค่า pH เท่ากับ 5.61 และ EC เท่ากับ 0.39 mS/cm ซึ่ งอยู่ในช่วงที่เหมาะ
สํา หรั บ เป็ นวัสดุ เพาะเมล็ด ในขณะที่ วสั ดุ มูลหนอนไหมมี ค่ า pH เท่ า กับ 8.70 และ EC เท่ า กับ 2.22 mS/cm ซึ่ ง
สู งกว่า ช่ ว งแนะนํา มาก ค่ า EC สู งส่ งผลต่ อการงอกของเมล็ด ทํา ให้เ มล็ดไม่ งอก (Jafarzadeh and Aliasgharzad,
2007) แกลบดิบมีค่า pH เท่ากับ 6.88 และ EC เท่ากับ 0.25 mS/cm และวัสดุผสมมูลหนอนไหม: แกลบดิบ อัตราส่ วน
1:1 โดยปริ มาตร มีค่า pH เท่ากับ 8.72 และ EC เท่ากับ 1.22 mS/cm ซึ่ งเป็ นค่าที่สูงมากอาจมีผลต่อการงอกของเมล็ด
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วัสดุมูลหนอนไหมและมูลหนอนไหม: แกลบดิบ อัตราส่ วน 1:1 โดยปริ มาตร มีสมบัติเป็ นด่างหากนํามาใช้เป็ นวัสดุ
ปลูกพืช อาจทําให้ธาตุอาหารบางชนิดไม่อยูใ่ นรู ปที่เป็ นประโยชน์กบั พืช (Abad et al., 2001)
Table 1 Physical and chemical properties of growing media
Bulk density
Total
Water holding Air porosity
Growing medium
capacity (%)
(%)
(g/cm3) porosity (%)
Recommended range
Peat moss

pH

EC
(mS/cm)

0.19–0.711/
0.096 c

50–851/
62.85 d

45–651/
45.04 b

10–301/
17.80 d

Silkworm waste

0.154 a

74.86 a

51.42 a

23.44 b

8.70 a

2.22 a

Rice hull

0.098 c

45.05 c

14.87 d

30.18 c

6.88 b

0.25 c

0.121 b

67.39 b

33.77 c

33.62 a

8.72 a

1.22 b

*

*

*

*

*

*

20.50

18.30

39.39

24.60

17.91

79.41

Silkworm waste: Rice
hull of 1:1 v/v
F-test
C.V. (%)

5.3–6.52/ 0.12–0.353/
5.61 c
0.39 c

Means with the same letter are not significantly different at p < 0.05 according to LSD, * means significant
difference at p < 0.05.
1/
According to Bilderback et al. (2005), 2/ According to Abad et al. (2001), 3/ According to Warncke and Krauskopf
(1983)
ความงอกและเวลาเฉลีย่ ในการงอกของเมล็ด
วัสดุ เพาะเมล็ดทั้ง 4 ชนิ ดมี ผลทําให้ความงอกและการเจริ ญเติ บโตของต้นกล้าพริ กแตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Table 2) ซึ่ งเมล็ดพริ กขี้หนูที่เพาะในพีทมอสมีความงอกสู งที่สุดคือ 96 % รองลงมาคือการเพาะ
เมล็ดในแกลบดิ บ และวัสดุผสมมูลหนอนไหม:แกลบดิ บ อัตราส่ วน 1:1 โดยปริ มาตร โดยมีความงอก 87.5 และ
62.5 % ตามลําดับ และการเพาะเมล็ดในมูลหนอนไหมมีความงอกตํ่าที่ สุดคื อ 0 % เวลาเฉลี่ยในการงอกของเมล็ด
ให้ผลสอดคล้องกับความงอก คื อการเพาะเมล็ดในพี ท มอสได้เ วลาเฉลี่ ย ในการงอกเฉลี่ ย สั้นที่ สุด คื อ 8.42 วัน
รองลงมาคือการเพาะเมล็ดในมูลหนอนไหม:แกลบดิบ อัตราส่ วน 1:1 โดยปริ มาตร มีเวลาเฉลี่ยในการงอกเท่ากับ
17.87 วัน และแกลบดิบมีเวลาเฉลี่ยในการงอกเฉลี่ยช้าที่สุดคือ 18.75 วัน (Table 2) ซึ่ งแกลบดิบมีเวลาเฉลี่ยในการ
งอกช้ากว่ามูลหนอนไหม:แกลบดิ บ อัตราส่ วน 1:1 โดยปริ มาตร อาจเป็ นเพราะแกลบดิ บมีปริ มาณช่องว่างจุน้ าํ ที่
เป็ นประโยชน์ต่าํ กว่า (Table 1) และไม่ดูดซับนํ้า (Trail, 2019) ซึ่ งชนาธิ ป และสุ ทศั น์ (2540) รายงานว่าวัสดุเพาะที่
มีความสามารถในการอุม้ นํ้าน้อยทําให้เมล็ดได้รับความชื้นไม่เพียงพอสําหรับการงอก จึงทําให้เมล็ดงอกช้า เมล็ด
ต้องการวัสดุเพาะที่มีความชื้ นสู งประมาณ 30–60 % เพื่อทําให้เยื่อหุ ม้ เมล็ดอ่อนตัวลง นํ้าจะสามารถผ่านเข้าไปใน
เมล็ดได้ (ลิลลี่ และคณะ, 2560) นอกจากนี้ การงอกของเมล็ดขึ้ นอยู่กบั pH และ EC ของวัสดุปลูก Abdel-Razzak
(2019) รายงานว่าการเพาะเมล็ดพริ กในวัสดุเพาะเมล็ดที่มีค่า pH เท่ากับ 9.90 และ EC เท่ากับ 4.53 mS/cm ส่ งผลให้
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ความงอกน้อยกว่า 60 % จะเห็นได้วา่ การใช้มูลหนอนไหมเพียงอย่างเดียวไม่ทาํ ให้เมล็ดพริ กงอกได้ ถึงแม้วา่ สมบัติ
ทางกายภาพจะเหมาะสมแต่มีค่า pH เป็ นด่างจัดและค่า EC สู งมาก (Table 1) ค่า EC สู งทําให้เมล็ดพริ กขี้หนูดูดนํ้า
ได้ชา้ และชะลอการงอกของเมล็ด (รวินทร์นิภา, 2563)
Table 2 Germination and mean germination time of chili seeds sown in different types of growing media
Growing medium
Germination (%)
Mean germination time (day)
Peat moss

96.00 a

8.42 c

NG

NG

Rice hull

87.50 b

18.75 a

Silkworm waste: Rice hull (1:1 v/v)

62.50 c

17.87 b

*

*

18.95

32.64

Silkworm waste

F-test
C.V. (%)

* Significantly different at the 0.05 level of probability respectively and NG = non-germinated
การเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ า
การเจริ ญเติบโตของต้นกล้าพริ กขี้ หนูที่อายุ 35 วันหลังเพาะเมล็ดในวัสดุเพาะเมล็ดทั้ง 4 ชนิ ดมีผลทําให้
ต้นกล้ามีการเจริ ญเติบโตแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ พีทมอสทําให้ตน้ กล้าพริ กขี้หนูมีการเจริ ญเติบโตสู ง
ที่ สุดคื อ ความสู งต้นสู งที่ สุด (9.79 เซนติ เมตร) (Fig. 1) จํานวนใบมากที่ สุด (7.38 ใบ) (Fig. 2) ความเขี ยวใบมาก
ที่ สุด (38.0 SPAD unit) (Fig. 3) นํ้าหนักสดของต้น นํ้าหนักสดของราก (Fig. 4) นํ้าหนักแห้งของต้นและนํ้า หนัก
แห้งของรากสู งที่สุด (1,191 286 39 และ 175 มิลลิกรัม ตามลําดับ) (Fig. 5) รองลงมาคือวัสดุผสมมูลหนอนไหม:
แกลบดิบ อัตราส่ วน 1:1 โดยปริ มาตร การใช้แกลบดิบทําให้การเจริ ญเติบโตของต้นกล้าน้อยที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพคื อวัสดุท้ งั สองชนิ ดมีปริ มาณช่ องว่างจุน้ าํ น้อย ทําให้ไม่สามารถดูดซับนํ้าได้
เพียงพอสําหรับความต้องการของพืชได้ (Trail, 2019) นอกจากนี้ วสั ดุผสมมูลหนอนไหม: แกลบดิบ อัตราส่ วน 1:1
โดยปริ มาตรมีค่า pH และ EC สู งมาก ซึ่ งค่า pH มีผลต่อความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหารและอาจเป็ นพิษต่อพืชที่
ปลูกได้ (วิทยา, 2523) และค่า EC สู งทําให้เมล็ดดูดนํ้าช้าและพัฒนาเป็ นต้นอ่อนได้ชา้ (รวินทร์นิภา, 2563) จึงทําให้
ได้ความสู งของต้นตํ่ากว่าการปลูกในพีทมอส
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Silkworm waste: Rice
hull 1:1 v/v

Leaf number

Fig. 1 Stem height of chili seedlings grown in different types of growing media at 35 days after sowing
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Fig. 2 Leaf number of chili seedlings grown in different types of growing media at 35 days after sowing
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hull 1:1 v/v

Fig. 3 Leaf greenness of chili seedlings grown in different types of growing media at 35 days after sowing
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Fig. 4 Fresh weights of shoot and root of chili seedlings grown in different types of growing media at 35 days after
sowing
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Silkworm waste: Rice hull
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Fig. 5 Dry weights of shoot and root of chili seedlings grown in different types of growing media at 35 day
after sowing

สรุ ปผล

วัสดุผสมมูลหนอนไหม: แกลบดิ บ สัดส่ วน 1:1 โดยปริ มาตร มีสมบัติทางกายภาพใกล้เคี ยงกับพีทมอส
และอยู่ในช่ วงที่ สามารถยอมรับเป็ นวัสดุเพาะเมล็ดได้ แต่มีค่าการนําไฟฟ้ าและ pH สู งกว่าพีทมอส และการเพาะ
เมล็ดพริ กขี้ หนู ในพีทมอสทําให้ได้ความงอกสู งที่ สุดคื อ 96 % เวลาเฉลี่ยในการงอกเร็ วที่ สุดคือ 8.42 วัน และการ
เจริ ญเติบโตของต้นกล้าพริ กขี้หนูอายุ 35 วันสู งที่สุด มูลหนอนไหมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนํามาเป็ นวัสดุเพาะ
เมล็ดได้หากต้องการนํามูลหนอนไหมมาใช้ประโยชน์ ควรนํามาผสมกับวัสดุอื่น ๆ ที่ ช่วยให้มีการระบายอากาศ
สู งขึ้นและช่วยลดค่าการนําไฟฟ้าให้ต่าํ ลง หรื อเพิ่มสัดส่ วนของแกลบดิบให้มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณสํานักงานการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) ที่ สนับสนุ นทุ นอุดหนุ นโครงการวิจยั และกลุ่มวิสาหกิ จ
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บทคัดย่ อ

งานวิจัย นี้ ศึ ก ษาผลของลี โอนาร์ ไ ดต์ร่ว มกับปุ๋ ยเคมี ต่ อ การเจริ ญ เติ บโตและผลผลิ ต ของข้า วโพดหวานพันธุ์
ไฮบริ กซ์ 3 วางแผนการทดลองแบบ 4×2 factorial in CRD จํานวน 3 ซํ้า ทําการทดลองในกระถาง ปั จจัยแรก คื อ อัตรา
ลีโอนาร์ ไดต์ ประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ 0, 3, 6 และ 9 ตัน/ไร่ ปั จจัยที่ 2 คือ อัตราปุ๋ ยเคมี ประกอบด้วย 2 ระดับ ได้แก่
0-0-0 และ 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ดินที่ใช้ในการทดลองมีความอุดมสมบูรณ์ต่าํ ลีโอนาร์ไดต์มีค่า pH, total N, P2O5,
K2O เท่ากับ 2.66, 2.51, 11.3 และ 0.68% ตามลําดับ เก็บข้อมูลความสู งข้าวโพดหวานอายุ 15, 30 และ 45 วัน วันออกไหม
นํ้าหนักฝั กสดทั้งเปลือกและปอกเปลือกหลังจากวันออกไหม 20 วัน พบว่า การใช้ลีโอนาร์ ไดต์อตั รา 3, 6 และ 9 ตัน/ไร่
ตามลําดับ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีอตั รา 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ นอกจากทําให้ขา้ วโพดออกไหมเร็ วกว่าการใช้ลีโอนาร์ ไดต์
เพียงอย่างเดียวแล้ว ยังทําให้ความสูงที่ 30 และ 45 วัน นํ้าหนักฝักสดทั้งเปลือกและปอกเปลือกมากกว่าอีกด้วย
คําสําคัญ: ข้าวโพดหวาน, ปุ๋ ยเคมี, ลีโอนาร์ไดต์, ไฮบริ กซ์ 3

Abstract

The aim of this study was to examine the effect of leonardite combined with chemical fertilizer on the growth
and yield of sweet corn (var Hibrix 3). The pot trial was conducted in 4×2 factorial in CRD with 3 replications. The first
factor was the rate of leonardite consisting of 0, 3, 6 and 9 ton/rai. The second factor was the rate of chemical fertilizer
consisting of 0-0-0 and 20-20-20 kg N-P2O5-K2O/rai. The soil was evaluated as low fertility. The pH, total N, P2O5, K2O
of leonardite were 2.66, 2.51, 11.3 and 0.68%, respectively. The height of sweet corn was measured at 15, 30 and 45 DAP.
The silking age was recorded while the fresh weight of unhusk, and husk ears were recorded after 20 days of the silking
date. The results showed that application of leonardite at the rate 3, 6 and 9 ton/rai, respectively, combined with chemical
fertilizer at the rate 20-20-20 kg N-P2O5-K2O/rai not only decreased the silking age of sweet corn it also increased the height
at 30 and 45 DAP, the fresh weight of unhusk and husk ears comparing with application of leonardite at the 3 rates alone.
Keywords: chemical fertilizer, Hibrix 3, leonardite, sweet corn
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คํานํา

ประเทศไทยมี การผลิ ตไฟฟ้ าโดยใช้พ ลังงานจากถ่า นหิ นลิ กไนต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้ าแม่เมาะ ต.แม่เมาะ
อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง โดยมีการขุดเจาะถ่านหิ นลิกไนต์มาใช้ประโยชน์สาํ หรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่ งชั้นดินปนถ่านหิ น
นี้ ถือว่าเป็ นถ่านหิ นคุณภาพตํ่า เรี ยกว่า ลีโอนาร์ ไดต์ (leonardite) (ณธรรศ และอรวรรณ, 2557) โดยถูกจําแนกเป็ น
ของเสี ยในขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้ า และเป็ นส่ วนเหลือทิ้งจากการทําเหมืองแร่ ซึ่ งเพิ่มปริ มาณมากขึ้นทุกวัน
จนกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ให้กบั เหมืองถ่านหิ น ในปั จจุบนั มีผูส้ นใจหาวิธีนาํ ของเสี ยดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ใ นทางการเกษตร (ยุ ท ธศัก ดิ์ และคณะ, 2561) ซึ่ งลัก ษณะทางเคมี ข องลี โ อนาร์ ไ ดต์ มี ก รดฮิ ว มิ ค
กรดฟูลวิค ฮิ วมิ น และปริ มาณอิ นทรี ยวัตถุสูง มี ธาตุ อาหารที่ จาํ เป็ นต่ อการเจริ ญเติ บโตของพื ชค่ อนข้างสู งเป็ น
องค์ประกอบอยู่หลายธาตุ แต่ก็มีขอ้ ที่ ควรระวังในการนําไปใช้ ซึ่ งได้แก่ ลีโอนาไดต์มีค่าความเป็ นกรดสู ง และ
มี ส ารโลหะหนัก บางชนิ ด เกิ น ค่ า มาตรฐาน จึ ง จํา เป็ นต้อ งลดปริ ม าณโลหะหนัก และปรั บ ค่ า pH ก่ อ นนํา ไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (สุ ชาดา และคณะ, 2556)
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อศึกษาผลของลีโอนาร์ไดต์ร่วมกับปุ๋ ยเคมีต่อการเจริ ญเติบโต และผลผลิตของ
ข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริ กซ์ 3

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ 4×2 factorial in CRD จํา นวน 3 ซํ้า ปั จ จัย แรก คื อ อัต ราลี โ อนาร์ ไ ดต์ (L)
ประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ 0, 3, 6 และ 9 ตัน/ไร่ (เทียบเท่ากับ 0, 96, 192, 289 กรัม/กระถาง ตามลําดับ) ปั จจัยที่ 2
คื อ อัตราปุ๋ ยเคมี (F) ประกอบด้วย 2 ระดับ ได้แก่ 0-0-0 และ 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (เที ยบเท่ากับปุ๋ ยสู ตร
15-15-15 จํานวน 0 และ 15.6 กรั ม/กระถาง) ประกอบด้วย 8 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 การใช้ลีโอนาร์ ไ ดต์
อัต รา 0 ตัน/ไร่ ร่ วมกับการใส่ ปุ๋ยเคมี อ ตั รา 0-0-0 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (L0F0) กรรมวิ ธีที่ 2 การใช้ลีโ อนาร์ ไดต์
อัตรา 0 ตัน/ไร่ ร่ วมกับการใส่ ปุ๋ยเคมีอตั รา 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (L0F20) กรรมวิธีที่ 3 การใช้ลีโอนาร์ ไดต์
อัตรา 3 ตัน/ไร่ ร่ วมกับการใส่ ปุ๋ยเคมี อตั รา 0-0-0 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (L3F0) กรรมวิธีที่ 4 การใช้ลีโอนาร์ ไดต์
อัตรา 3 ตัน/ไร่ ร่ วมกับการใส่ ปุ๋ยเคมีอตั รา 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (L3F20) กรรมวิธีที่ 5 การใช้ลีโอนาร์ ไดต์
อัต รา 6 ตัน/ไร่ ร่ วมกับการใส่ ปุ๋ยเคมี อ ตั รา 0-0-0 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (L6F0) กรรมวิ ธีที่ 6 การใช้ลีโ อนาร์ ไดต์
อัตรา 6 ตัน/ไร่ ร่ วมกับการใส่ ปุ๋ยเคมีอตั รา 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (L6F20) กรรมวิธีที่ 7 การใช้ลีโอนาร์ ไดต์
อัตรา 9 ตัน/ไร่ ร่ วมกับการใส่ ปุ๋ยเคมีอตั รา 0-0-0 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (L9F0) และ กรรมวิธีที่ 8 การใช้ลีโอนาร์ ไดต์
อัตรา 9 ตัน/ไร่ ร่ วมกับการใส่ ปุ๋ยเคมีอตั รา 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ (L9F20)
การเตรี ยมวัสดุปลูกและรายละเอียดการใส่ ปุ๋ยเคมี
การทดลองนี้ ใช้กระถางปลูกที่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 10 นิ้ ว ใช้วสั ดุ ปลูกที่ ประกอบด้วย 1) ดิ นที่ มี
ลักษณะเป็ นดินเหนียวสี แดง จํานวน 9.5 กิโลกรัมและ 2) ขุยมะพร้าวที่ลา้ งนํ้าและตากแห้งแล้วจํานวน 500 กรัม การ
ใส่ ลีโอนาร์ ไดต์ตามกรรมวิธีในแผนการทดลองครั้งเดี ยวในวันปลูก ในขณะที่ กรรมวิธีที่ใส่ ปุ๋ยเคมีได้แบ่งการใส่
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ปุ๋ ยเคมีออกเป็ น 3 ครั้ง ครั้งละเท่า ๆ กัน ได้แก่ วันปลูก หลังจากปลูก 15 และ 30 วัน สมบัติทางเคมีของดินแสดงใน
Table 1
การเตรี ยมลีโอนาร์ ไดต์ ก่อนการทดลอง
ก่อนนําลีโอนาร์ ไดต์มาใช้ในการทดลองได้บ่มลีโอนาร์ ไดต์ดว้ ยโดโลไมต์เนื่ องจากลีโอนาร์ ไดต์มีค่า pH
ที่ ต่ ํา มาก (pH เท่ า กับ 2.66) และจากงานวิ จัย ของ ณธรรศ และอรวรรณ (2557) พบว่ า การใช้โ ดโลไมต์ใ น
อัตรา 5 เปอร์ เซนต์ต่อลี โอนาร์ ไดต์ 95 เปอร์ เซ็ นต์ที่ความชื้ น 60 เปอร์ เซ็ นต์ ทําให้ปริ มาณกรดฮิ วมิ กมากที่ สุ ด
และยกระดับ pH ของลีโอนาร์ ไดต์ให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมได้ สมบัติทางเคมีของลีโอนาร์ ไดต์หลังจากบ่มด้วย
โดโลไมต์ก่อนนํามาทดลองแสดงใน Table 1
การปลูกข้ าวโพดและการดูแล
ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริ กซ์ 3 โดยหยอดเมล็ดกระถางละ 3 ต้น และถอนให้เหลือ 1 ต้นหลังจากปลูก
7 วัน ทําการรดนํ้าวันละ 2 ครั้ง กําจัดวัชพืชด้วยวิธีการถอน ใช้สารเคมีกาํ จัดแมลงไซเปอร์เมทริ นตามอัตราที่แนะนํา
ในฉลากฉี ดพ่นเท่าที่จาํ เป็ นเมื่อพบเห็นหนอนมากัดกินใบและลําต้นข้าวโพดหวาน
การเก็บข้ อมูล
เก็บข้อมูลความสู งของต้นข้าวโพดหวานที่ อายุ 15, 30 และ 45 วันหลังจากปลูก นับจํานวนวันออกดอก
ตัวผู ้ 50% วันออกไหม ความกว้า งและความยาวฝั กข้าวโพดทั้งเปลื อกและปอกเปลื อก และชั่งนํ้า หนักฝั กสด
ทั้งเปลือกและปอกเปลือกในวันที่เก็บเกี่ยวหลังจากต้นข้าวโพดออกไหม 20 วัน
Table 1 Chemical property of soil and leonardite
Items
Soil
Leonardite
pH /1
5.07
6.0
Organic Matter /2 (%)
0.12
Bray II extractable P /3 (mg/kg)
3.45
Exchangeable K /4 (mg/kg)
36
Total N /5 (%)
2.51
Total P2O5/6 (%)
11.3
Total K2O /7 (%)
0.68
1/
1:1, soil:water (Attananda and Chancharoensuk, 1999)
2/
Walkley & Black (Attananda and Chancharoensuk, 1999)
3/
Bray II method (Attananda and Chancharoensuk, 1999)
4/
Extraction by 1 N NH4OAc (Attananda and Chancharoensuk, 1999) and Inductive Couple Plasma analysis
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(AOAC, 1990)
5/
Wet digestion and Kjeldhal method (Jackson, 2005)
6/
Wet digestion and Ascorbic method (5:2, HNO3:HClO4; AOAC, 1990)
7/
Wet digestion (5:2, HNO3:HClO4; AOAC, 1990) and Inductive Couple Plasma analysis (AOAC, 1990)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของลีโอนาร์ ไดต์ ปุ๋ ยเคมี และการใช้ ลีโอนาร์ ไดต์ ร่วมกับปุ๋ ยเคมีต่อการเจริ ญเติ บโตและผลผลิตของข้ าวโพด
หวาน
พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยลีโอนาร์ไดต์และปุ๋ ยเคมี เมื่อใช้ลีโอนาร์ ไดต์เพียงอย่างเดียวอัตรา 3, 6 และ 9
ตัน/ไร่ ไม่ทาํ ให้ความสู งของต้นข้าวโพดหวานที่ อายุ 30 วัน จํานวนวันออกไหม นํ้าหนักฝักสดก่อนและหลังปอก
เปลือกแตกต่างจากการไม่ใช้ลีโอนาร์ ไดต์ (p > 0.05) (Table 2, Table 4, Table 5, Table 6) ในขณะที่ เมื่อใช้ปุ๋ยเคมี
อัตรา 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ร่ วมกับใช้ลีโอนาร์ ไดต์อตั รา 3, 6 และ 9 ตัน/ไร่ ตามลําดับ ทําให้ความสู งของ
ต้นข้าวโพดหวานที่อายุ 30 และ 45 วัน นํ้าหนักฝักสดก่อนและหลังปอกเปลือกเพิ่มขึ้น (Table 2, Table 3, Table 5,
Table 6) จํานวนวันออกไหมลดลง (Table 4) เมื่อเที ยบกับการใช้ลีโอนาร์ ไดต์แต่ เพียงอย่างเดี ยว (p < 0.05) โดย
พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมี ร่ วมกับลี โอนาร์ ไ ดต์อ ตั รา 9 ตัน/ไร่ ทํา ให้ข ้า วโพดหวานที่ อายุ 45 วันมี ค วามสู งมากที่ สุด
นํ้าหนักฝักสดหลังปอกเปลือกมากที่สุด และจํานวนวันออกไหมน้อยที่สุด (p < 0.05) รองลงมาได้แก่ การใช้ปุ๋ยเคมี
ร่ วมกับลีโอนาร์ไดต์อตั รา 3 และ 6 ตัน/ไร่ ซึ่ งมีความสู งที่ 45 วัน นํ้าหนักฝักสดหลังปอกเปลือก และจํานวนวันออก
ไหมไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) การเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างลีโอนาร์ ไดต์และปุ๋ ยเคมีน้ ี น่าจะมาจากดินที่มีความอุดม
สมบู ร ณ์ ในระดับตํ่า ดังนั้น เมื่ อใช้ลีโ อนาร์ ไ ดต์อ ัต ราตํ่า ที่ สุ ด ได้แ ก่ 3 ตัน/ไร่ ร่ วมกับการใช้ปุ๋ ยเคมี ทาํ ให้ พื ช
ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยทั้ง 2 ชนิ ดร่ วมกันอย่างเห็นได้ชดั เจน โดยพบว่าดินที่ ใช้ในการทดลองเป็ นดิ นที่ มีปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุต่ าํ มาก ประกอบกับธาตุฟอสฟอรัสที่ เป็ นประโยชน์และโพแทสเซี ยมที่ แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับตํ่า
(Table 1) ดังนั้น จึ งทําให้พืชตอบสนองต่ อการใช้ปุ๋ยอิ นทรี ยไ์ ด้ ซึ่ งสิ่ งที่ พบจากการทดลองนี้ ใกล้เคี ยงกับผลการ
ทดลองของ Pinitpaitoon (2012) ที่ทาํ การทดลองปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้ดินชุดโคราชที่มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุต่ าํ
(0.82%) โดยทดสอบผลของมู ลไก่ เ ปรี ย บเที ย บกับ การใช้ปุ๋ ยเคมี พบว่า การใช้มูลไก่ อ ัต รา 2.4 ตัน/ไร่ ทํา ให้
การเจริ ญเติ บโตและผลผลิตมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่ งผูเ้ ขี ยนงานวิจยั ดังกล่าวได้อธิ บายว่าในการทดลองดังกล่าว
มูลไก่มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุและฟอสฟอรัสสู ง ดังนั้น จึงทําให้ธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสค่อยๆ ถูกปลดปล่อย
ออกมาแก่ พืชได้ เช่ นเดี ยวกับการทดลองนี้ ที่ลีโอนาร์ ไดต์มีปริ มาณธาตุ N, P2O5 และ K2O ในระดับสู งและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ย ์ (กรมวิชาการเกษตร, 2557) มีธาตุอาหารรอง (ภาสิ นี และคณะ, 2561) และจุลธาตุ บาง
ธาตุ ใ นปริ มาณสู ง (สุ ชาดาและคณะ, 2556) นอกจากนี้ ลี โ อนาร์ ไดต์ มี ส ารประกอบฮิ ว มิ ก และมี ค่ า
Cation Exchangeable Capacity (C.E.C) สู ง ซึ่ งค่า C.E.C อนุ มานได้ว่าลีโอนาร์ ไดต์ช่วยจับยึดธาตุอาหารพืชเอาไว้
ไม่ให้ถูกชะละลายไปกับนํ้าได้ ดังนั้น เมื่อใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับลีโอนาร์ไดต์จึงทําให้อนุภาคของลีโอนาร์ไดต์จบั ยึดธาตุ
อาหารที่ ได้จากปุ๋ ยเคมีเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปกับนํ้าได้ ดังนั้น เมื่อข้าวโพดสามารถใช้ธาตุปุ๋ยตลอดช่ วงอายุของ
การเจริ ญเติ บโตจึ งส่ งผลให้ขา้ วโพดมีผลผลิตมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีแต่เพียงอย่างเดี ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้
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ลีโอนาร์ ไดต์อตั ราสู ง (9 ตัน/ไร่ ) ยิ่งทําให้พืชได้รับธาตุอาหารจากลีโอนาร์ ไดต์และมีพ้ื นที่ การดูดซับธาตุ อาหาร
จากปุ๋ ยเคมีมากกว่าการใช้ลีโอนาร์ไดต์อตั ราที่ต่าํ กว่าด้วย

Table 2 The height of sweet corn (cm) at 30 DAP
Chemical fertilizer rate (F)b
Leonardite rate (L)
Mean a
F0
F20
L0
11.5 C
18.6 B
15.0 b
L3
15.4 BC
31.8 A
23.6 a
L6
15.4 BC
29.5 A
22.4 a
L9
15.2 BC
31.7 A
23.4 a
Meana
14.4 b
27.9 a
a
mean values followed by the different lowercase within column indicated significant difference (p < 0.05)
between the leonardite rates’ main effect; different lowercase within row indicated significant difference (p < 0.05)
between the chemical fertilizer rates’ main effect.
b
mean values followed by the different uppercase of treatment combination indicated significant difference
(p < 0.05) of interaction effect.
when L0, L3, L6 and L9 were leonardite at the rates of 0, 3, 6 and 9 ton/rai; F0 and F20 were 0-0-0 and 20-20-20 kg
N-P2O5-K2O/rai. % CV is 11.4

Table 3 The height of sweet corn (cm) at 45 DAP
Chemical fertilizer rate (F)b
Leonardite rate (L)
F0
F20
L0
11.6 E
35.9 C
L3
26.1 CD
64.5 B
L6
20.5 DE
59.4 B
L9
24.5 D
76.9 A
Meana
20.7 b
59.2 a
a
see Table 2 for further explanation % CV is 14.4
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Table 4 The silking ages (days) of sweet corn after planting
Leonardite rate (L)
L0
L3

Chemical fertilizer rate (F)b
F0
F20
61.3 A
61.0 A
61.0 A
57.7 B

L6
61.0 A
L9
61.0 A
Meana
61.1 a
a
see Table 2 for further explanation % CV is 3.11

57.0 B
53.3 C
57.3 b

Mean a
61.2 a
59.4 ab
59.0 ab
57.2 b

Table 5 The fresh of unhusk (g/pot) of sweet corn after 20 days of the silking date
Chemical fertilizer rate (F)b
Leonardite rate (L)
F0
F20
L0
3.00 C
115 B
L3
24.0 C
249 A
L6
23.7 C
267 A
L9
20.0 C
304 A
Meana
17.7 b
234 a
a
see Table 2 for further explanation % CV is 26.5

Mean a
59.2 b
136 a
145 a
162 a

Table 6 The fresh of husk (g/pot) after 20 days of the silking date
Chemical fertilizer rate (F)b
Leonardite rate (L)
F0
F20
L0
1.00 C
45.0 C
L3
4.50 C
170 B
L6
6.30 C
152 B
L9
3.50 C
243 A
Meana
3.80 b
152 a
a
see Table 2 for further explanation % CV is 37.3
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สรุ ป

1. การใช้ปุ๋ยเคมีอตั รา 20-20-20 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ร่ วมกับลีโอนาร์ ไดต์ที่ถูกบ่มด้วยโดโลไมต์ก่อนปลูก
ข้าวโพดในอัตรา 3, 6 และ 9 ตัน/ไร่ ทําให้ขา้ วโพดหวานมีการเจริ ญเติ บโตและผลผลิตดี กว่าการใช้ลีโอนาร์ ไดต์
แต่เพียงอย่างเดียวทั้ง 3 อัตรา
2. สําหรั บดิ นในการทดลองนี้ ซ่ ึ งจัดเป็ นดิ นที่ มีความอุดมสมบู รณ์ ต่ าํ อัตราการใช้ลีโอนาร์ ไดต์ร่วมกับ
ปุ๋ ยเคมีที่แนะนําสําหรับการปลูกข้าวโพดหวาน ได้แก่ ลีโอนาร์ ไดต์อตั รา 9 ตัน/ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีอตั รา 20-20-20
กก. N-P2O5-K2O/ไร่
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บทคัดย่ อ

การศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดถัว่ พร้าร่ วมกับการให้ปุ๋ยทางท่อนํ้าต่อการเคลื่อนย้าย และการสูญเสี ยธาตุอาหาร
พืช และผลผลิตของมันสําปะหลัง โดยปลูกมันสําปะหลังพันธุ์หว้ ยบง 80 โดยวางแผนการทดลองแบบ Strip plot in RCBD
จํา นวน 4 ซํ้า กํา หนด ให้ Vertical plot คื อ วิธี ก ารให้ปุ๋ ย ได้แ ก่ การให้ปุ๋ ยทางท่ อ นํ้า (F) และการให้ปุ๋ ยทางดิ น (SAF)
Horizontal plot เป็ นการเปรี ยบเทียบการไม่ใช้ปุ๋ยพืชสด (ชุดควบคุม, GM0) และการใช้ถวั่ พร้าเป็ นปุ๋ ยพืชสด (GM1) เก็บเกี่ยว
มันสําปะหลังที่อายุ 12 เดื อนหลังปลูก (MAP) พบว่า การใช้ GM1ให้ผลผลิตมันสําปะหลังเท่ากับ 6.5 ตัน/ไร่ และผลผลิต
แป้ งเท่ากับ 1.5 ตัน/ไร่ สูงกว่าเมื่อเทียบกับ GM0 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนการให้ F และ SAF นั้น ไม่มีผลต่อผลผลิตมัน
สําปะหลัง และผลผลิตแป้ ง ปริ มาณการสะสมธาตุอาหารหลักในส่ วนหัวมันสําปะหลัง โดยการใช้ GM1 มีผลทําให้ปริ มาณ
N, P และ K เพิ่มขึ้น เมื่อเที ยบกับ GM0 ปริ มาณธาตุอาหารหลักสะสมที่ สูญเสี ยไปกับผลผลิตหัวสด พบว่า มีการสู ญเสี ย
ปริ มาณ N, P และ K ประมาณ 8, 1 และ 18 กก./ไร่ ตามลําดับ
คําสําคัญ: การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารพืช, การสูญเสี ยธาตุอาหารพืช, ปุ๋ ยทางท่อนํ้า, ปุ๋ ยพืชสด, มันสําปะหลัง

Abstract

The study on the effects of green manure and fertigation on nutrient removal, nutrient loss yield in cassava.
Cassava was planted using Huay Bong 80 variety. The Strip plot in RCBD with 4 replications was adopted with 2 vertical
plots of fertigation (F) and soil-applied fertilization (SAF). The horizontal plots composed of 1) without green manure (as
a control, GM0) and 2) using Jack bean as green manure (GM1). Cassava was harvested at 12 MAP. The results revealed
that the GM1 incorporation resulted in highly significant fresh root yield of 6.5 ton/rai and starch yield of 1.5 ton/rai, when
compared with the control. The F or SAF had no effect on the root yield and starch yield. The results revealed that the GM1
incorporation into the soil increased N, P and K when compared with the bare soil. The loss of nutrient content nitrogen,
phosphorus and potassium from fresh cassava tuber yield were 8, 1 and 18 kg/rai, respectively.
Keywords: cassava, fertigation, green manure, nutrient loss, nutrient removal
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คํานํา

มัน สํา ปะหลัง (Manihot esculenta Crantz.) เป็ นพื ช ที่ ส ามารถปลู ก ได้ใ นดิ น ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ต่ าํ
เกษตรกรจึงละเลยการจัดการดินที่เหมาะสม โดยมักจะปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่เดิมติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน
ขาดการจัดการธาตุอาหารพืชที่ดี เกษตรกรขาดความรู ้ดา้ นดินและปุ๋ ย โดยมักจะใส่ ปุ๋ยในสู ตรและอัตราปุ๋ ยที่ไม่ตรง
ตามความต้องการของมันสําปะหลัง การจัดการธาตุอาหารที่ไม่ถูกต้องทําให้พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังส่ วนใหญ่ให้
ผลผลิตต่อไร่ ต่ าํ ถึงตํ่ามาก เกษตรกรมีการนําปุ๋ ยเคมี มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชกันมากขึ้ น เนื่ องจากปุ๋ ยเคมีที่ทราบ
ปริ มาณธาตุอาหารมีค่าแน่ นอน และพืชสามารถดูดใช้ธาตุอาหารที่ มีในปุ๋ ยแล้วเจริ ญเติ บโตและตอบสนองอย่าง
รวดเร็ ว (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) ผลจากการปลูกมันสําปะหลังต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลานานโดยขาดการ
จัดการดินที่เหมาะสม อาจจะนําไปสู่ การสู ญเสี ยธาตุอาหารออกจากดิ น เกิดการกร่ อนดิ นอย่างรุ นแรง และปั ญหา
ความเสื่ อมโทรมของดิ น (ปิ ยะ และคณะ, 2542) การใช้พ้ืนที่ เพื่อปลูกมันสําปะหลังจะต้องคํานึ งถึงทรัพยากรดิ น
และความยัง่ ยืนเป็ นสําคัญ เช่น การจัดการปุ๋ ยที่เหมาะสมตามความต้องการของพืช การจัดการดินเพื่อเพิ่มปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุโดยการใส่ วสั ดุอินทรี ยช์ นิ ดต่างๆ ร่ วมด้วย ซึ่ งจะส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ค่าพีเอช ความหนาแน่นรวมของดิน และมีผลโดยตรงต่อความสมดุลของธาตุอาหารในดิน การใช้ปุ๋ยพืชสดเพียง
อย่างเดี ยวอาจไม่เพียงพอต่อการให้ผลผลิตมันสําปะหลัง จึ งต้องมีการให้ปุ๋ยเคมีร่วมด้วย ซึ่ งวิธีการให้ปุ๋ยเคมีที่มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด คือ วิธีการให้ปุ๋ยทางท่อนํ้า (มุกดา, 2544) เนื่องจาก เป็ นวิธีการให้ธาตุอาหารพืชละลายลงไป
ในนํ้าที่ให้แก่พืช การให้ปุ๋ยร่ วมกับการให้น้ าํ พืชยังมีความสมํ่าเสมอของปริ มาณเนื้ อปุ๋ ยหรื อธาตุอาหารที่ให้แก่พืช
พืชทุกต้นจะได้รับปุ๋ ยในปริ มาณที่เท่ากันหรื อใกล้เคียงกัน
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ถวั่ พร้าเป็ นปุ๋ ยพืชสดร่ วมกับวิธีการให้ปุ๋ยเคมีทางท่อ
นํ้า และการให้ปุ๋ยเคมีทางดินต่อผลผลิต การเคลื่อนย้ายและสู ญเสี ยธาตุอาหารพืชของมันสําปะหลังพันธุ์หว้ ยบง 80
ซึ่ งสามารถใช้เป็ นแนวทางในการจัดการธาตุอาหารในการปลูกมันสําปะหลัง เพื่อความยัง่ ยืนของทรัพยากรดิน

อุปกรณ์ และวิธีการ

วางแผนการทดลองแบบ Strip plot in Randomized Complete Block Design จํานวน 4 ซํ้า กําหนด Vertical
plot คื อ วิธีการให้ปุ๋ย ได้แก่ 1) การให้ปุ๋ยทางท่ อนํ้า (F1) และ 2) การให้ปุ๋ยทางดิ น (F2) Horizontal plots คื อ การ
ไม่ใช่ปุ๋ยพืชสด (GM0) และการใช้ถวั่ พร้าเป็ นปุ๋ ยพืชสด (GM1) ดําเนิ นการทดลองปลูกมันสําปะหลังช่วงปลายของ
ฤดูปลูกต้นฝน ระหว่างเดื อนมีนาคม พ.ศ.2559 ถึงเดื อนมิถุนายน พ.ศ.2560 ณ สถานี วิจยั เขาหิ นซ้อน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต.เขาหิ นซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
เตรี ยมแปลงทดลองโดยจัดแบ่งแปลงย่อยขนาด 12×16 ตร.ม. จํานวน 24 แปลงย่อย พื้นที่ เก็บเกี่ ยวขนาด
30.72 ตร.ม. ไถเตรี ยมแปลงเพื่อปลูกถัว่ พร้าเป็ นปุ๋ ยพืชสด ปลูกโดยวิธีการหว่านให้ทวั่ แปลงอัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่
เมื่อถัว่ พร้าอายุได้ 45 วันหลังปลูก ไถกลบเพื่อเป็ นปุ๋ ยพืชสด ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน เก็บตัวอย่างดินในแปลงโดยใช้
เทคนิ คการเก็บแบบตัวอย่างดิ นรวม (composite sampling) เพื่อวิเคราะห์สมบัติดินบางประการ และปริ มาณธาตุ
อาหารของดินในพื้นที่แปลงทดลอง จากนั้นปลูกมันสําปะหลังในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยใช้ท่อนพันธุ์มนั
สําปะหลังห้วยบง 80 ขนาดความยาว 20 เซนติเมตร ระยะปลูกระหว่างต้น 0.8 เมตร และระยะห่ างระหว่างแถว 1.2
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เมตร ใส่ ปุ๋ยเคมีทางท่อนํ้า และทางดินเมื่อมันสําปะหลังอายุ 1 เดือนหลังปลูก โดยใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 13–13–21 อัตรา 50
กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมกําจัดวัชพืช
ศึ กษาสมบัติเคมีดินบางประการของดิ นก่ อนปลูก ข้อมูลผลผลิตมันสําปะหลังที่ อายุ 12 เดื อนหลังปลูก
ได้แก่ นํ้าหนักสดส่ วนเหนื อดิ น ผลผลิ ตหัวมันสําปะหลังสด เปอร์ เซ็ นต์แป้ ง โดยวัดปริ มาณแป้ งในหัวสดด้วย
เครื่ องวัดปริ มาณแป้ ง (Reimann scale) และผลผลิตแป้ ง (ปริ มาณแป้ ง (%) x ผลผลิตหัวสด (กิโลกรัมต่อไร่ ) /100)
และวิเคราะห์ปริ มาณธาตุ อาหารหลักสะสมในหัวมันสําปะหลัง ทําการสุ่ มเก็บตัวอย่างหัวมันสําปะหลังสด มา
อบแห้งที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซี ยส จนตัวอย่างแห้งและนํ้าหนักไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหาร
หลักในห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ ปริ มาณไนโตรเจน ปริ มาณฟอสฟอรัส และปริ มาณโพแทสเซี ยมทั้งหมด
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิ ติ (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแล้วเปรี ยบเที ย บความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least Significant difference (LSD) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
Statistix 8

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การเปลีย่ นแปลงสมบัติทางเคมีดินบางประการ
สมบัติทางเคมีของดินที่ทาํ การศึกษา พบว่า ดินทั้งก่อนปลูกและหลังปลูกถัว่ พร้า เป็ นดินกรดจัดมาก โดยมี
ค่า pH เฉลี่ย 4.8 ค่าการนําไฟฟ้ า (ECe) อยู่ในระดับไม่เค็ม ปริ มาณอินทรี ยวัตถุของดิน อยู่ในระดับตํ่ามาก ปริ มาณ
ไนโตรเจนรวม ปริ มาณโพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และแมกนี เซี ยมที่ แลกเปลี่ ยนได้ ในดิ นอยู่ในระดับตํ่า ปริ มาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ ในดินอยู่ในระดับสู ง (Table 1) ปริ มาณธาตุอาหารชนิ ดต่างๆ ภายหลังการปลูกถัว่ พร้า
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย การปรับปรุ งดินโดยใช้ถวั่ พร้าเป็ นปุ๋ ยพืชสดก่อนปลูกมันสําปะหลัง ช่วยเพิ่มอินทรี ยวัตถุปริ มาณ
ธาตุอาหารให้แก่ดินได้ และรักษาคุณสมบัติของดินในระยะยาว (ธวัชชัย และประทีป, 2536)
Table 1 Some properties of lateritic soil before and after planted green manure
Soil property
Before planted green manure
After planted green manure
Soil pH (1:1 H2O)
4.87
4.84
ECe (dS/m)
0.49
0.82
Organic matter (%)
1.10
1.18
Total N (%)
0.056
0.059
Available P (mg/kg)
16.56
19.04
Exchangeable K (mg/kg)
64.98
67.17
Exchangeable Ca (mg/kg)
190.94
200.84
Exchangeable Mg (mg/kg)
39.54
42.84
นํา้ หนักสดส่ วนเหนือดิน และผลผลิตหั วมันสําปะหลังสด
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วิธีการใช้ปุ๋ยพืชสด และวิธีการให้ปุ๋ยเคมี มีการสะสมนํ้าหนักสดส่ วนเหนื อดิ นเฉลี่ยเท่ากับ 2.8 ตันต่อไร่
และผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดเฉลี่ยเท่ากับ 6.1 ตันต่อไร่ (Table 2) เมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ
พบว่า การใช้ปุ๋ยพืชสดให้ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสด (6.5 ตันต่อไร่ ) สู งกว่าการไม่ใช้ปุ๋ยพืชสดอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ ส่ วนวิธีการให้ปุ๋ยเคมี และปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใช้ปุ๋ยพืชสดร่ วมกับวิธีการให้ปุ๋ยเคมี ไม่มีผลทําให้น้ าํ หนัก
สดส่ วนเหนื อดิน และผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดมีความแตกต่างกันทางสถิติ ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่าปุ๋ ยพืชสดช่วยให้มนั สําปะหลังมีการเจริ ญเติบโต และผลผลิตเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการทดลองของ (ชื่ นจิต และ
คณะ, 2558) รายงานว่า การใช้พืชตระกูลถัว่ เป็ นปุ๋ ยพืชสด สามารถปรับปรุ งบํารุ งดินให้ดีข้ ึน ส่ งผลให้มนั สําปะหลัง
ที่ปลูกตามมีผลผลิตหัวสด และผลผลิตแป้ งเพิ่มขึ้ น อีกทั้งยังช่วยรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิ นทั้งทางเคมี
และกายภาพดิ นให้มีศกั ยภาพในการผลิ ตมันสําปะหลังได้ในระยะยาว (Tarawali and Pamo, 1992; ธวัชชัย และ
ประทีป, 2536)
เปอร์ เซ็นต์ แป้ง และผลผลิตแป้ง
มันสําปะหลังมี เปอร์ เซ็ นต์แ ป้ งในหัวสดเฉลี่ ยเท่ ากับ 22.7% และผลผลิ ตแป้ งเฉลี่ ย เท่ ากับ 1.4 ตัน/ไร่
(Table 2) เมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า การใช้ปุ๋ยพืชสดให้ผลผลิตแป้ ง (1.5 ตันต่อไร่ )
สู งกว่าการไม่ใช้ปุ๋ยพืชสดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่ วนวิธีการให้ปุ๋ยเคมี และปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใช้ปุ๋ยพืชสด
ร่ วมกับวิธีการให้ปุ๋ยเคมี ไม่มีผลทําให้เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวสด และผลผลิตแป้งมีความแตกต่างกันทางสถิติ
ปริ มาณการสะสมธาตุอาหารหลักในส่ วนหั วของมันสําปะหลัง
การให้ปุ๋ยเคมีทางท่อนํ้า และทางดินแบบฝังกลบ มีผลต่อปริ มาณธาตุไนโตรเจนในส่ วนหัวมันสําปะหลัง
ในวิธีการให้ปุ๋ยเคมีทางดินแบบฝังกลบจะมีการสะสมไนโตรเจน (ร้อยละ 0.41) สู งกว่าวิธีการให้ปุ๋ยเคมีทางท่อนํ้า
(ร้อยละ 0.31) ขณะที่ วิธีการใช้ปุ๋ยพืชสดถัว่ พร้า ไม่มีผลต่อปริ มาณธาตุไนโตรเจนในส่ วนหัวของมันสําปะหลัง
เช่นเดียวกับปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างวิธีการให้ปุ๋ยเคมีทางท่อนํ้า ร่ วมกับการใช้ปุ๋ยพืชสดถัว่ พร้า พบว่า ไม่มีผลต่อ
ปริ มาณการสะสมธาตุไนโตรเจนในส่ วนหัวของมันสําปะหลัง โดยการสะสมไนโตรเจนในส่ วนหัวมันสําปะหลัง
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0.36 (Table 3)
ปริ มาณการสะสมธาตุอาหารฟอสฟอรัสในส่ วนหัวของมันสําปะหลัง ผลของวิธีการให้ปุ๋ยเคมีทางท่ อนํ้า
และทางดิ นแบบฝั งกลบ ไม่มีผลต่อปริ มาณธาตุฟอสฟอรัสในส่ วนหัวของมัน เช่ นเดี ยวกับวิธีการใช้ปุ๋ยพืชสดถัว่
พร้ า แต่ ปฏิ สัมพันธ์ร่วมระหว่างวิธีการให้ปุ๋ยเคมี ทางท่ อนํ้าร่ วมกับการใช้ปุ๋ยพืชสดถัว่ พร้า มี ผลต่ อปริ มาณธาตุ
ฟอสฟอรัสในส่ วนหัวของมันสําปะหลังอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยวิธีการให้ปุ๋ยเคมีทางท่อนํ้าเพียงอย่างเดียวมี
การสะสมฟอสฟอรัสในส่ วนหัวของมันสําปะหลัง สู งสุ ดร้อยละ 0.07 ในส่ วนหัวของมันสําปะหลังมี การสะสม
ฟอสฟอรัสเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0.06 (Table 3)
ปริ มาณการสะสมธาตุอาหารโพแทสเซี ยม ผลของวิธีการให้ปุ๋ยเคมีทางท่อนํ้า และทางดินแบบฝังกลบ ไม่
มีผลต่อปริ มาณธาตุโพแทสเซี ยมในส่ วนหัวของมันสําปะหลัง ขณะที่วิธีการใช้ปุ๋ยพืชสดถัว่ พร้า มีผลต่อปริ มาณธาตุ
โพแทสเซี ยมในส่ วนหัวของมันสําปะหลัง อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ และเมื่ อพิ จารณาปฏิ สัมพันธ์ร่วมระหว่าง
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วิธีการให้ปุ๋ยเคมีทางท่อนํ้า ร่ วมกับการใช้ปุ๋ยพืชสดถัว่ พร้า พบว่า ไม่มีผลปริ มาณธาตุโพแทสเซี ยมในส่ วนหัวของ
มันสําปะหลัง มีปริ มาณการสะสมธาตุอาหารโพแทสเซี ยมสะสมร้อยละ 0.82 (Table 3)
จากการทดลองการให้ปุ๋ยเคมี และการใช้ปุ๋ยพืชสดต่อปริ มาณการสะสมธาตุ อาหารหลักในส่ วนหัวมัน
สําปะหลัง พบว่า ปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยมในส่ วนหัวของมันสําปะหลังอยู่ระหว่างร้อยละ
0.31–0.46, 0.05–0.07 และ 0.74–0.92 ตามลําดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานทดลองของ นรชัย (2560) ที่พบว่า ผลของมัน
สําปะหลังที่ปลูกภายใต้การให้น้ าํ หยดใต้ผิวดินและนํ้าหยดบนดินเปรี ยบเทียบกับนํ้าฝนตามธรรมชาติ มันสําปะหลัง
มีปริ มาณการสะสมไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยมในส่ วนหัวอยู่ระหว่างร้อยละ 0.25–0.35, 0.09–0.11
และ 0.54–0.67 ตามลําดับ
ปริ มาณธาตุอาหารหลักที่สูญเสี ยไปกับผลผลิตส่ วนหั วของมันสําปะหลัง
การใช้ปุ๋ยพืชสดมีผลต่อปริ มาณไนโตรเจน และโพแทสเซี ยมที่สูญเสี ยจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่ สูง
กว่าการไม่ใช้ปุ๋ยพืชสดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยมที่สูญเสี ยไปจาก
การเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.91, 1.35 และ 17.99 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ (Table 3) แม้วา่ การไถ
กลบถัว่ พร้านั้นมีการสู ญเสี ยธาตุอาหารโดยเฉพาะปริ มาณโพแทสเซี ยมสู งกว่าการไม่ใช้ปุ๋ยพืชสดอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ขณะที่ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญด้วยเช่นกัน
จากการทดลองธาตุ อ าหารที่ สู ญ เสี ย จากพื้ น ที่ ป ลู ก แบบถาวรไปกับ ผลผลิ ต จะเห็ น ได้ว่ า ปริ มาณ
โพแทสเซี ยมสะสมอยู่ในหัวมันสําปะหลังมากกว่าธาตุอาหารหลักอื่นๆ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายผลผลิตออกจากพื้นที่
สอดคล้องกับการศึกษาของ นรชัย (2560) ที่พบว่า มันสําปะหลังมีค่าเฉลี่ยของปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซี ยมในส่ วนหัวของมันสําปะหลังเท่ากับ 6.08–9.03, 2.21–2.91 และ 12.07–21.16 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ สมยศ (2536) ทดลองเปรี ยบเทียบการดูดธาตุอาหารจากดินของพืชแต่
ละชนิ ด พบว่า ปริ มาณธาตุ ไ นโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ย ม ที่ ออกไปจากดิ นพร้ อ มกับ ผลผลิ ต มัน
สําปะหลังเท่ากับ 7.6, 1.1 และ 9.6 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ซึ่ งปริ มาณธาตุอาหารที่สูญเสี ยจากพื้นที่ปลูกพร้อมกับ
ผลผลิตขึ้นอยู่กบั ปริ มาณผลผลิตหัวสด สอดคล้องกับรายงานของ Putthacharoen et al. (1998) ว่าผลผลิตหัวสดมัน
สําปะหลัง 2.6 ตันต่อไร่ มีปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยมที่ออกไปจากดินพร้อมกับผลผลิตเท่ากับ
4.8, 0.8, 7.2 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ และ Howeler (2002) รายงานว่า ผลผลิตหัวสดมันสําปะหลัง 5.7 ตันต่อไร่ มี
ปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยมที่ ออกไปจากดิ นพร้อมกับผลผลิตเท่ากับ 8.8, 2.1, 17.9 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามลําดับ จากข้อมูลดังกล่าวสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการประยุกต์เพื่ อการจัดการธาตุอาหารพื ช ทั้ง
ปริ มาณและชนิ ดให้ความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้ปุ๋ยให้เต็มศักยภาพ รวมถึงปรับใช้ในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรดินอย่างยัง่ ยืน
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Table 2 Effect of green manure and fertigation on aboveground biomass, tuber yield, starch yield and starch
content of cassava
Treatment

Aboveground biomass Tuber yield Starch yield
(-----------------------------tons/rai-----------------------------)

Fertilization methods (F)
Fertigation (F1)
Soil-applied fertilization (F2)
LSD 0.05
Green manure (GM)
Without green manure (GM0)
Jack bean (GM1)
LSD 0.05
Interaction between F x GM
F1 x GM0
F1 x GM1
F2 x GM0
F2 x GM1
LSD 0.05
C.V. (%)
Average

Starch content (%)

2.8
2.8
ns

6.2
6.1
ns

1.4
1.3
ns

23.2
22.1
ns

2.7b
3.0a
270.2

5.8b
6.5a
343.1

1.3b
1.5a
61.0

22.8
22.6
ns

2.5
3.0
2.8
2.9
ns
11.8
2.8

5.7
6.6
5.9
6.3
ns
11.0
6.1

1.4
1.5
1.3
1.3
ns
10.3
1.4

21.8
23.3
22.4
23.2
ns
3.5
22.7

ns = not significant; means with means within the same column followed by same lowercase letter indicate nonsignificant difference at p < 0.05 by least significant difference (LSD).
Table 3 Effect of green manure and fertigation on nutrient accumulation and nutrient removel in root yield of
cassava
Treatment
Nutrient accumulation (%)
Nutrient removel (kg/rai)
Fertilization methods (F)
Fertigation (F1)
Soil-applied fertilization (F2)

Total N

Total P

Total K

Total N

Total P

Total K

0.31b
0.41a

0.06
0.06

0.81
0.83

7.12
8.71

1.43
1.28

18.32
17.67
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Table 3 (continued).
Treatment
LSD 0.05
C.V. (%)
Green manure (GM)
Without green manure (GM0)
Jack bean (GM1)
LSD 0.05
C.V. (%)
Interaction between F x GM
F1 x GM0
F1 x GM1
F2 x GM0
F2 x GM1
LSD 0.05
C.V. (%)
Average

Nutrient accumulation (%)

Nutrient removel (kg/rai)

Total N
0.07*
7.41

Total P
ns
22.22

Total K
ns
19.54

Total N
ns
15.69

Total P
ns
29.10

Total K
ns
21.80

0.39
0.33
ns
6.70

0.06
0.06
ns
4.03

0.79b
0.86a
0.05*
2.24

7.02b
8.80a
1.20*
6.09

1.33
1.38
ns
3.08

16.68b
19.30a
2.62*
5.85

0.31
0.31
0.46
0.35
ns
13.56
0.36

0.05b
0.07a
0.06a
0.06a
0.01*
5.80
0.06

0.79
0.83
0.92
0.74
ns
18.98
0.82

7.50
6.74
10.11
7.31
ns
19.66
7.91

1.36
1.49
1.39
1.16
ns
13.04
1.35

18.70
17.94
19.91
15.43
ns
10.44
17.99

ns = not significant; means with means within the same column followed by same lowercase letter indicate nonsignificant difference at p < 0.05 by least significant difference (LSD).

สรุ ป

มันสําปะหลังที่ ปลูกภายใต้การปลูกถัว่ พร้าเป็ นปุ๋ ยพืชสดมีการสะสมนํ้าหนักหัวมันสําปะหลังสดเท่ากับ
6.5 ตันต่อไร่ สู งกว่ามันสําปะหลังที่ปลูกโดยไม่มีการปลูกถัว่ พร้าเป็ นปุ๋ ยพืชสด มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ยิ่งทางสถิติ เช่นเดียวกับการสะสมนํ้าหนักสดส่ วนเหนื อดิน และผลผลิตแป้งของมันสําปะหลัง การปลูกถัว่ พร้าเป็ น
ปุ๋ ยพืชสดนั้น สามารถเพิ่มการสะสมนํ้าหนักหัวมันสําปะหลังสด และผลผลิตแป้ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับมันสําปะหลัง
ที่ปลูกโดยไม่มีการปลูกถัว่ พร้าเป็ นปุ๋ ยพืชสด นอกจากนี้ นํ้าหนักสดส่ วนเหนื อดินและหัวมันสําปะหลังสด รวมทั้ง
เปอร์ เ ซ็ นต์แ ป้ งในหัวมันสํา ปะหลังสด ภายใต้การให้ปุ๋ยเคมี ทางท่ อนํ้า มี แ นวโน้มการให้ผ ลผลิ ต ที่ สู งกว่า มัน
สําปะหลังที่ปลูกภายใต้การให้ปุ๋ยเคมีทางดิน
การไถกลบถัว่ พร้านั้นมีการสู ญเสี ยธาตุอาหารโดยเฉพาะโพแทสเซี ยมสู งกว่าการไม่ใช้ปุ๋ยพืชสดอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่ ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดก็มีการเพิ่มขึ้ นอย่างมีนยั สําคัญ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริ มาณ
โพแทสเซี ยมที่สูญเสี ยไปกับผลผลิตส่ วนหัวของมันสําปะหลังจะมีในปริ มาณมาก แต่หากมีการปรับปรุ งบํารุ งดิ น
โดยใช้ปุ๋ยพืชสดร่ วมกับการปลูกพืช ก็จะสามารถส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตได้ตามปกติ และเพิ่มผลผลิตตามศักยภาพ
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ของพืชได้อีก นอกจากนี้ การใช้ปุ๋ยพืชสดยังส่ งผลดีต่อสมบัติทางเคมี กายภาพดิน และช่วยเพิ่มความอุดมสมบู รณ์
ของดิน รวมทั้งช่วยรักษาระบบนิเวศทางการเกษตรที่ยงั่ ยืนอีกด้วย
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Properties of compost produced from selenium fortified Hom Thong Banana stem
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บทคัดย่ อ

การศึกษาปริ มาณธาตุซีลีเนี ยมที่ สะสมในลําต้นกล้วยหอมทอง เช่น ลําต้นเทียม กาบใบ และใบ ส่ วนเหนื อดินที่
เหลือทั้งหมด (ลําต้น หมายถึง ลําต้นเทียม) ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร
และผลิตเป็ นปุ๋ ยหมักสําหรับปลูกผักเสริ มธาตุซีลีเนี ยม วางแผนการทดลองแบบสุ่ มภายในบล็อกสมบูรณ์ ประกอบด้วยต้น
กล้วยที่เสริ มธาตุซีลีเนี ยมในระยะใบธง โดยใส่ ทางดินที่ความเข้มข้น 3 ระดับ ได้แก่ 0, 450 และ 675 mg/kg 10 ซํ้า พบว่า
เมื่อเสริ มธาตุซีลีเนียมเพิ่มขึ้นจะทําให้มีปริ มาณซีลีเนียมที่สะสมเพิ่มขึ้น โดยการเสริ มที่ระดับความเข้มข้น 675 mg/kg ให้ค่า
การสะสมเฉลี่ยสู งที่สุด เท่ากับ 2,188.8 µg/kg ในทางตรงกันข้ามต้นควบคุมไม่เสริ มซี ลีเนี ยม ให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ
435.8 µg/kg มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) หลังจากนั้นนําต้นกล้วยหอมทองมาผลิตเป็ นปุ๋ ยหมักเพื่อศึกษาปริ มาณ
ซี ลีเนี ยมและคุณสมบัติของปุ๋ ยหมัก ประกอบด้วย 3 ทรี ตเมนต์ ๆ ละ 3 ซํ้า ใช้ตน้ กล้วยหอมทองที่เสริ มธาตุซีลีเนี ยม 0, 450
และ 675 mg/kg สับละเอียด (ตากแห้ง) 5 kg ผสมกับมูลโค 5 kg ใช้ระยะเวลาในการหมัก 20, 40 และ 60 วัน พบว่า ปริ มาณ
ซี ลีเนี ยมลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งในปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 3 ระยะเวลา 20 วัน ให้ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด เท่ากับ 1,705 µg/kg และ
ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 1 ไม่เสริ มซี ลีเนี ยม ที่ระยะเวลา 60 วัน ให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 315.7 µg/kg ซึ่ งมีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p < 0.05) ส่ วนสมบัติอื่น ๆ ตามมาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ย ์ พบว่า ปุ๋ ยหมักจากต้นกล้วยหอมทองเสริ มซี ลีเนี ยม ในปุ๋ ยหมัก
สูตรที่ 1 ให้ค่า โพแทสเซียม ค่าการนําไฟฟ้า และค่าความเป็ นกรด - ด่าง สูงที่สุดเท่ากับ 8.58 เปอร์เซ็นต์ 3.71 เดซิซีเมนต์ต่อ
เมตร 7.65 ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) และปุ๋ ยหมักสูตรที่ 1, 2 และ 3 ให้ค่า C:N Ratio อินทรี ยวัตถุ ไนโตรเจน
และ ฟอสฟอรัส เท่ากับ 12.76, 14.74 และ 13.14 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ 58.52, 8.45 และ 56.21 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ 2.30,
2.67 และ 2.49 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 1.19, 1.19 และ 1.09 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
คําสําคัญ: ซีลีเนียม, ต้นกล้วยหอมทอง, ปุ๋ ยหมัก

Abstract

This study aimed to analyze the selenium (Se)-fortified Hom Thong banana tree for example, artificial stems, leaf
sheaths and leaves, and above all northern soils (stems refer to artificial stems) as an agricultural waste for Se-enriched
compost production. Three treatments of Se addition to soils at the respective rates of 0, 450, and 675 mg/kg with ten
replications were arranged in the randomized completely block design. The results showed that the higher levels of soil Se
fertilization significantly gave the elevated Se accumulation in banana trees with the Se rate of 675 mg Se /kg soil provided
the highest Se concentration in the banana tree of 2,188.8 µg Se /kg dry matter (p < 0.05). The control treatment without
soil Se addition had the lowest banana tree Se concentration of 435.8 µg Se /kg dry matter. The fermentation of the three
different banana trees (5 kg dry weight) containing varying Se concentrations with cow manure (5 kg dry weight) revealed
that Se concentrations in the composts increased with soil Se addition rates and decreased with the fermented period. The
compost made from the banana tree supplemented with 675 mg Se/ kg soil with 20 days fermented period provided the
highest Se content of 1,705 µg/kg. Conversely, the compost made from the banana tree without Se addition with 60 days
fermented period gave the lowest Se content at 315.7 µg/kg (p < 0.05). Other properties according to organic fertilizer
standards showed that compost from banana trees supplemented selenium. In compost 1, potassium, conductivity and
acidity are provided. Alkali as high as 8.58% 3.71 ds/m 7.65 (p < 0.05) and compost 1, 2, and 3 provide C:N Ratio, organic
matter, nitrogen and phosphorus equal to 12.76, 14.74 and 13.14 %, respectively, 58.52, 8.45 and 56.21 %, respectively,
2.30, 2.67 and 2.49 %, respectively, 1.19, and 1.09 %, respectively.
Keywords: compost, Hom Thong banana tree, selenium
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คํานํา

กล้ ว ยหอมทอง (Hom Thong Banana, Musa acuminata cv. Gros Michel ) นอกจากจะนํ า ผลสดมา
รับประทานแล้ว ยังสามารถนํามาประกอบอาหารหรื อทําเป็ นขนมได้หลายรู ปแบบ เช่น กล้วยหอมทองเชื่ อม กล้วย
บวชชี โรตี และกล้วยอบนํ้าผึ้ง โดยกล้วยหอมทองสามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทย และถือว่าเป็ นพืช
เศรษฐกิจสําคัญอย่างหนึ่ งที่สามารถนํารายได้เข้าประเทศ จัดเป็ นพืชเศรษฐกิจชนิ ดหนึ่ งที่มีศกั ยภาพในการส่ งออก
โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นที่ มีความต้องการสู ง ด้วยคุณลักษณะของกล้วยหอมทองที่ แต่ ละผลเรี ยงกันอยู่ในหวี อย่าง
สวยงาม และสี ผิวเมื่อสุ กจะเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองทอง รสชาติดี มีกลิ่นหอม น่ารับประทาน ทําให้กล้วยหอมทองของ
ไทยได้รับความนิ ยม เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคในตลาดญี่ปุ่นซึ่ งนับวันแนวโน้มความต้องการของตลาดเพิ่ มมาก
ยิ่งขึ้ น ศศิ วิมล (2552) ซี ลีเนี ยมจัดเป็ นธาตุที่มีปริ มาณน้อย และมีความสําคัญในร่ างกายของสิ่ งมีชีวิต การได้รับ
ซี ลีเนียมเพิ่มขึ้นจากระดับปกติในปริ มาณ 200 ไมโครกรัมต่อวัน จะช่วยลดการเกิดมะเร็ งลําไส้ใหญ่ และมะเร็ งต่อม
ลู ก หมาก ถึ ง ร้ อ ยละ 50 และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการสื บ พัน ธุ์ ข องเพศชาย ซึ่ งเป็ นปั จ จัย ร่ ว มของเอนไซม์
Glutathione peroxidase ที่ป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทําลายจากอนุ มูลอิสระ และ peroxide ต่าง ๆ Ellis and Salt (2003)
สําหรับการดูดซึ มธาตุซีลีเนี ยมของพืชนั้น พบว่าพืชสามารถดูดซึ มซี ลีเนี ยมในรู ปของสารอนิ นทรี ย ์ คือ โซเดียมซี ลี
ไนท์ และโซเดียมซี ลีเนต ที่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างจากสารอนิ นทรี ยไ์ ปเป็ นสารประกอบอินทรี ยท์ ี่ พืชสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ และซี ลีเนี ยมที่ อยู่ในรู ปสารเสริ มอาหารการใช้ปุ๋ยซี ลีเนี ยมในระหว่างกระบวนการผลิตพืช
เป็ นวิธีการผลิตพืชอุดมซี ลีเนี ยมที่ มีประสิ ทธิ ภาพ การเสริ มซี ลีเนี ยมในกล้วยหอมทองผ่านทางการให้ปุ๋ยจึ งน่าจะ
เป็ นแนวทางหนึ่ งในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรและมีคุณค่าเชิ งสุ ขภาพที่มีวิธีการไม่ยงุ่ ยาก งานวิจยั นี้ สืบ
เนื่ องมาจากโครงการศึกษาปริ มาณซี ลีเนี ยมในผลกล้วยหอมทองโดยเสริ มทางดิ นเพื่อดูปริ มาณการดูดซึ มและการ
สะสมของซี ลีเนี ยมในผลกล้วยหอมทองตามขนาดของซี ลีเนี ยมที่สามารถรับประทานได้จากแปลงทดลองของศูนย์
เชี่ ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (วว.) ซึ่ งภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตลําต้นกล้วยหอมทองจะต้องถูกตัดทิ้ง
ไปโดยเปล่าประโยชน์ การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณซี ลีเนียมที่สะสมในลําต้นกล้วยหอมทอง และ
คุณสมบัติของปุ๋ ยหมักที่ผลิตขึ้นจากลําต้นกล้วยหอมทองดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์สาํ หรับปลูกผักเสริ มซี ลีเนียม ซึ่ ง
ข้อมูลที่ได้น่าจะสามารถนําไปเป็ นแนวทางการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตรจากการปลูกกล้วยหอม
ทองต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
ปริ มาณธาตุซีลเี นียมจากต้ นกล้ วยหอมทอง
การเสริ มธาตุซีลีเนี ยมต้นกล้วยหอมทองโดยใส่ ทางดินในระยะแทงปลี (ใบธง) ผสมปุ๋ ยอินทรี ยห์ มักกับ
ธาตุซีลีเนี ยมให้มีความเข้มข้นที่ ระดับแตกต่างกัน วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design
(RCBD) ประกอบด้วย 3 ทรี ตเมนต์ ๆ ละ 10 ซํ้า ดังนี้
ปุ๋ ยอินทรี ยห์ มัก (Control)
ปุ๋ ยอินทรี ยห์ มักเสริ มธาตุซีลีเนียม 450 mg/kg
ปุ๋ ยอินทรี ยห์ มักเสริ มธาตุซีลีเนียม 675 mg/kg
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แล้ว พรวนดิ น รอบโคนต้น รั ศ มี 50 เซนติ เ มตร ใส่ ปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์ห มัก ที่ ผ สมกับ ธาตุ ซี ลี เ นี ย มปริ มาณ
1 กิโลกรัมต่อต้น กลบดินและรดนํ้าตามทันที หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตตัดต้นกล้วยหอมทองจากโคลนต้นและตัด
ใบออกให้หมดจากนั้นนําต้นกล้วยหอมทองเข้าเครื่ องบดละเอียด และสุ่ มตัวอย่าง 500 กรัม นําไปอบแห้งที่อุณหภูมิ
60–80 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 5 วัน นําต้นกล้วยที่แห้งแล้วปั่ นให้เป็ นผง จากนั้นย่อยตัวอย่างโดยชัง่ นํ้าหนัก
ต้นกล้วยที่ เป็ นผง 0.203 กรัม ใส่ ลงในหลอด 75 มิลลิลิตร เติ มกรดไนตริ กความเข้มข้น 65 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาตร 8
มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 1 คืน และเติมไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ความเข้มข้น 30 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร ลงไปปิ ด
หลอดด้ว ย DPCTM pressure cap ให้ แ น่ น นํา ไปเข้า เครื่ อง Microwave Sample Preparation System เป็ นเวลา
1 ชัว่ โมง หลังจากนั้นพักไว้ 1 ชัว่ โมง รอให้หลอด Vessels หายร้อนเปิ ดฝาปล่อยควันสี เหลืองออกจนหมด แล้วใช้
นํ้ากลัน่ ฉี ดล้างฝาที่ปิดข้างใน และเทกรองตัวอย่างลงใน Volumetric Flasks ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร ฉี ดล้างตัวอย่างใน
หลอดออกให้หมด ปรับปริ มาตรด้วยนํ้ากลัน่ 50 มิลลิลิตร และนําตัวอย่างที่ได้มาวิเคราะห์หาปริ มาณธาตุซีลีเนี ยมที่
สะสมด้วยเครื่ อง Inductive Coupled Plasma Spectrometer Mass Spectrometer (ICP-MS) บันทึกค่าซี ลีเนียม
การผลิตปุ๋ ยหมักเสริ มซี ลเี นียมจากต้ นกล้ วยหอมทอง
นําต้นกล้วยหอมทองที่เก็บเกี่ยวผลผลิต และตรวจสอบหาปริ มาณธาตุซีลีเนี ยมที่สะสมจากการทดลองที่ 1
นํามาผลิตเป็ นปุ๋ ยหมักเสริ มซี ลีเนียม โดยใช้ตน้ กล้วยหอมทองสับละเอียด (แห้ง) 5 กิโลกรัม ร่ วมกับมูลโค 5 กิโลกรัม
ตามอัตราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design
(RCBD) ประกอบด้วย 3 ทรี ตเมนต์ ๆ ละ 3 ซํ้า ดังนี้
ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 1 ต้นกล้วยหอมทอง (Control)
ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 2 ต้นกล้วยหอมทองเสริ มซี ลีเนียม 450 mg/kg
ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 3 ต้นกล้วยหอมทองเสริ มซี ลีเนียม 675 mg/kg
ผสมคลุกเคล้าหมักทิ้งไว้เป็ นระยะเวลา 60 วัน ในวงบ่อซี เมนต์กว้าง 80 เซนติ เมตร สู ง 50 เซนติ เมตร
กลับกองปุ๋ ยหมักทุ ก ๆ 7 วัน รดนํ้าเพื่ อให้มีค วามชื้ นในกองปุ๋ ยหมักอยู่เสมอ วิเคราะห์คุณสมบัติข องปุ๋ ยหมัก
ตัวอย่างละ 3 ซํ้า สุ่ มตัวอย่างจากกองปุ๋ ยหมัก 500 กรัม นําไปอบแห้งที่ อุณหภูมิ 60–80 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
3วัน โดยสุ่ มวิเคราะห์ทุก 20, 40 และ 60 วัน มีดงั นี้
1. ซี ลีเนียม (Se) ด้วยวิธี (IPC Mas Spectrometer) Inhouse Method based on AOAC (2016)
2. ค่ า การนํ า ไฟฟ้ า (EC) ด้ ว ยวิ ธี Electrical conductivity Inhouse Method based on Methods of Soil
Analysis (2008)
3. ค่าความเป็ นกรด - ด่าง (pH) ด้วย pH meter กรมวิชาการเกษตร (2551)
4. ไนโตรเจน (N) ด้วยวิธี Kjeldahl method กรมวิชาการเกษตร (2551)
5. อินทรี ยวัตถุ (OM) ด้วยวิธี Walkley and Blackกรมวิชาการเกษตร (2551)
6. ฟอสฟอรั ส (P2O5) ด้ว ยวิ ธี Spectrophotometric molybdovanado-molybdate method กรมวิ ช าการ
เกษตร (2551)
7. โพแทสเซี ยม (K2O) ด้วยวิธี Flamephotometric method กรมวิชาการเกษตร (2551)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ปริ มาณธาตุซีลีเนียมที่สะสมในต้นกล้วยหอมทอง จากการศึกษาการวิเคราะห์ปริ มาณธาตุซีลีเนียมที่ สะสม
ในต้นกล้วยหอมทอง พบว่าจากการดูดซึ มธาตุอาหารพืชจะลําเลียงจากรากผ่านทางลําต้นไปสู่ ใบ ดอก และผล
จึงทําให้ยงั มีการสะสมซี ลีเนี ยมอยู่ภายในต้นมาก และเมื่อเสริ มซี ลีเนี ยมมากขึ้น ปริ มาณซี ลีเนี ยมเพิ่มขึ้นตามระดับ
การเสริ ม ปริ มาณซี ลีเนียมที่เสริ มระดับ 675 mg/kg มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด เท่ากับ 2,188.8 µg/kg รองลงมาคือ 450 mg/kg
ให้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1,281.1 µg/kg และต้นควบคุมไม่เสริ มซี ลีเนี ยม ให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด เท่ากับ 435.8 µg/kg ซึ่ งมี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) (Table 1)
Table 1 Selenium content in Hom Thong Banana Tree
Treatment

Selenium content (µg/kg)
435.8 c
1281.1 b
2188.8 a

Control
Hom Thong Banana Tree + Se 450 mg/kg
Hom Thong Banana Tree+ Se 675 mg/kg

F-test
*
CV%
28.77
*mean values superscripted with different with lower-case superscript letter within each column indicate significant
differences (p < 0.05)
จากผลการทดลองการวิเคราะห์ปริ มาณซี ลีเนี ยมในต้นกล้วยหอมทอง พบว่า เมื่อเสริ มธาตุซีลีเนียมเพิ่มขึ้น
จะทําให้มีปริ มาณซี ลีเนี ยมที่สะสมเพิ่มขึ้ น โดยการเสริ มที่ระดับความเข้มข้น 675 mg/kg ให้ค่าการสะสมเฉลี่ยสู ง
ที่สุดเท่ากับ 2,188.8 µg/kg ในทางตรงกันข้ามต้นควบคุมไม่เสริ มซี ลีเนี ยมให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุดเท่ากับ 435.8 µg/kg
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) สอดคล้องกับการศึกษาของ ภัทร์ ลดา และคณะ (2553) พบว่าที่ความเข้มข้น
90 µg/ml ถัว่ เขียวมีปริ มาณซี ลีเนียมสะสมสู งสุ ด 1,031.01 µg/kg ความเข้มข้นมากยิ่งสะสมมาก สําหรับงานวิจยั การ
ผลิตพืชซี ลีเนียมสู งในผักกาดฮ่องเต้งอกซี ลีเนียมที่ความเข้มข้น 60 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ผักกาดฮ่องเต้งอกมีความ
เข้มข้นของซี ลีเนี ยมเท่ ากับ 311.7 µg/kg Thosaikham et al (2014) ส่ วนการผลิ ตต้นคะน้างอกซี ลีเนี ยมสู ง โดยใช้
ซี ลีไนท์เป็ นแหล่งซี ลีเนี ยมในระบบไร้ดินที่ระดับ 30 mg/l พบว่า ต้นคะน้างอกมีความเข้มข้นของซี ลีเนี ยมเท่ากับ
386.18 µg/kg มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) (Table 2)
Table 2 Selenium content in compost at time 20, 40 and 60 days
Treatment
Control
Hom Thong Banana Tree + Se 450 ppm
Hom Thong Banana Tree+ Se 675 ppm
F-test
%CV

20
433.6c
1055.8b
1705.0a
*
5.95
190

Selenium content (µg/kg)
40
376.0c
958.5b
1580.0a
*
2.18

60
315.7c
847.2b
1415.0a
*
6.49
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*mean values superscripted with different with lower-case superscript letter within each column indicate significant
differences (p < 0.05)
จากการศึกษาอัตราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) และอินทรี ยวัตถุในปุ๋ ยหมักที่ระยะเวลา
แตกต่างกัน พบว่า อัตราส่ วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ในปุ๋ ยหมักทั้ง 3 สู ตร ที่ระยะเวลา 20 , 40 และ 60
วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ และปริ มาณอินทรี ยวัตถุในปุ๋ ยหมักทั้ง 3 สู ตร ที่ ระยะเวลา 60 วัน ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ แต่ในปุ๋ ยหมักทั้ง 3 สู ตร ที่ระยะเวลา 20 และ 40 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่ งในปุ๋ ยหมัก
สู ตรที่ 2 ที่ ระยะเวลา 40 วัน ให้ค่าเฉลี่ยสู งที่ สุด เท่ากับ 65 % และปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 3 ที่ ระยะเวลา 20 วัน ให้ค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด เท่ากับ 57.24% ตามลําดับ ปริ มาณอินทรี ยวัตถุเริ่ มต้นของกองปุ๋ ยหมักอยู่ที่ร้อยละ 63.32% แต่เมื่อสิ้ นสุ ด
ขบวนการหมักปริ มาณอิ นทรี ย วัต ถุในแต่ ละสู ตรลดลง โดยมี ปริ มาณอิ นทรี ยวัตถุร้ อยละ 58.52% ใกล้เคี ย งกับ
รายงานของ เมธี (2541) พบว่า กองปุ๋ ยหมักที่ มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุเริ่ มต้นสู งกว่า หรื อใกล้เคี ยง 60% อินทรี ยวัตถุ
นั้นจะมีการย่อยสลายไปเรื่ อยๆ จนทําให้มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุไม่ต่ าํ กว่า 20 % จึ งจะจัดว่าเกิ ดการหมักที่ สมบูรณ์
และปุ๋ ยหมักที่ได้มีคุณภาพดีพอสมควร (Table 3)
Table 3 contents of carbon (C) and nitrogen (N) and organic matter (OM) in compost at time 20, 40 and 60 days
(C/N ratio %)
(OM%)
Treatment
20
40
60
20
40
60
Control
23.60 20.17 14.74
59.59ab 58.75b 58.52
Hom Thong Banana Tree + Se 450 ppm
24.96 20.22 12.76
60.88a 65.90a 58.45
Hom Thong Banana Tree+ Se 675 ppm
23.01 19.24 13.14
57.24b 63.39a 56.21
F-test
ns
ns
ns
*
*
ns
%CV
15.65 4.65 10.37
2.36
2.98 6.26
*mean values superscripted with different with lower-case superscript letter within each column indicate significant
differences (p < 0.05)
จากการศึกษาปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยม ในปุ๋ ยหมักที่ระยะเวลาแตกต่างกัน พบว่า
ปริ มาณไนโตรเจนในปุ๋ ยหมักทั้ง 3 สู ตร ที่ระยะเวลา 20, 40 และ 60 วัน ซึ่ งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ปริ มาณ
ฟอสฟอรัสในปุ๋ ยหมักทั้ง 3 สู ตร ที่ระยะเวลา 20 และ 60 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 1 ที่
ระยะเวลา 40 วัน ให้ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด เท่ากับ 1.17 % และปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 3 ที่ระยะเวลา 40 วัน ให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด
เท่ากับ 1.05 % ตามลําดับ ซึ่ งมีความแตกต่างกันทางสถิติ และปริ มาณโพแทสเซี ยม ในปุ๋ ยหมักทั้ง 3 สู ตร มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ที่ ระยะเวลา 60 วัน ให้ค่าเฉลี่ยสู งที่ สุด เท่ากับ 8.58 % รองลงมา คื อ ที่ ระยะเวลา 20 วัน ให้
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.53 % และ ที่ระยะเวลา 20 วัน ให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 5.19 % ตามลําดับ การวิเคราะห์ของปุ๋ ย
หมักกล้วยหอมทอง พบว่า มีปริ มาณธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม ซึ่ งปุ๋ ยหมักทั้ง 3
สู ตร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริลกั ษณ์ (2550) พบว่า การใช้รําข้าวเป็ นแหล่งไนโตรเจน ทั้งที่ใช้ 100 % และเสริ ม
ร่ วมกับปุ๋ ยยูเรี ยอย่างละ 50 % ทําให้ C/N Ratio ลดลงเร็ วกว่าการใช้ปุ๋ยยูเรี ยเป็ นแหล่งไนโตรเจน 100 % โดยการ
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ลดลงของ C/N Ratio เป็ นไปอยางรวดเร็ วในเดื อนแรกของการหมักแล้วลดลงอย่างต่อเนื่ องจนสิ้ นสุ ดการทดลอง
นอกจากนี้ ยงั พบว่างานวิจยั ของ เปรมสุ ดา (2550) ความสัมพันธ์ระหว่างชนิ ดของไนโตรเจนกับเวลาการย่อยสลาย
สมบู รณ์ ของปุ๋ ยหมัก พบว่า ระยะเวลาในการหมักที่ มีการย่อยสลายของปุ๋ ยหมักทํา ให้ได้ปริ มาณธาตุ อาหารที่
แตกต่างกัน ส่ วนวัสดุที่ใช้ในการทําปุ๋ ยหมักจะทําให้ได้ปริ มาณธาตุอาหารหลักแต่ละชนิดที่ไม่เท่ากัน รวมถึงขนาด
ของวัสดุที่นาํ มาทําเป็ นปุ๋ ยหมัก นอกจากนี้ ยงั พบว่างานวิจยั ของ สุ ธีรา (2553) การวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหารหลัก
ในปุ๋ ยหมักจากเศษอาหารร่ วมกับเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร พบว่าการตัดย่อยวัสดุก่อนทําการหมักมีผลตอการ
ย่อยสลายของจุลินทรี ยท์ าํ ให้จะได้ปริ มาณธาตุอาหารที่เพิมขึ้นและวัสดุที่นาํ มาหมักจะให้ปริ มาณธาตุอาหาร หลักที่
แตกต่ า งกันขึ้ นอยูกับชนิ ด ของวัส ดุ จากผลที่ ส รุ ป มี ป ริ มาณธาตุ อ าหารที่ เ พิ่ มขึ้ นเพราะระยะเวลาวัส ดุ ร วมถึ ง
อัตราส่ วนของการหมักปุ๋ ย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นริ สรา และคณะ (2555) ศึกษาเปรี ยบเทียบธาตุอาหารหลัก
ของพืชในปุ๋ ยหมักธรรมชาติ การเก็บรักษาของปุ๋ ยหมักไม่มีผลต่อปริ มาณธาตุอาหารหลัก และจุลินทรี ย ์ (Table 4)
Table 4 content of N, P2O5 and K2O in compost at time 20, 40 and 60 days
Treatment

20
Control
1.49
Hom Thong Banana Tree + Se 450 ppm 1.55
Hom Thong Banana Tree+ Se 675 ppm 1.44
F-test
ns
%CV
10.18

(N%)
40
1.70
1.85
1.72
ns
3.93

60
2.30
2.67
2.49
ns
8.10

20
1.22
1.08
1.04
ns
10.30

(P2O5%)
40
1.17a
1.12ab
1.05b
*
3.30

60
1.19
1.19
1.09
ns
4.47

20
8.53a
5.19b
6.25b
*
12.83

(K2O%)
40
8.29a
5.54b
6.93ab
*
12.24

60
8.58a
5.20b
6.65b
*
9.75

*mean values superscripted with different with lower-case superscript letter within each column indicate significant
differences (p < 0.05)
จากการศึกษาปริ มาณค่าการนําไฟฟ้ าในปุ๋ ยหมักที่ระยะเวลาแตกต่างกัน พบว่า ปริ มาณค่าการนําไฟฟ้ า
ในปุ๋ ยหมักทั้ง 3 สู ตร ที่ระยะเวลา 40 วัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ปุ๋ยหมักสู ตรที่ 1 ที่ระยะเวลา 20 วัน ให้ค่าเฉลี่ย
สู งที่สุด เท่ากับ 3.96 ds/m รองลงมา คือ ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 1 ที่ระยะเวลา 60 วัน ให้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.71 ds/m และปุ๋ ย
หมักสู ตรที่ 2 ที่ระยะเวลา 20 วัน ให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 2.45 ds/m ซึ่ งมีความแตกต่างกันทางสถิติ และปริ มาณ
pH ในปุ๋ ยหมักทั้ง 3 สู ตร ที่ระยะเวลา 20, 40 และ 60 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่ งปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 1 ที่ระยะเวลา
40 วัน ให้ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด เท่ากับ 7.76 รองลงมา คือ ที่ระยะเวลา 20 วัน ให้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.75 และปุ๋ ยหมักสู ตรที่
2 ที่ระยะเวลา 40 วัน ให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 7.12 ตามลําดับ และพบว่า พีเอชของกองปุ๋ ยหมักเริ่ มต้นอยู่ที่ 8.14
แต่ เ มื่ อ สิ้ นสุ ด ขบวนการหมักของปุ๋ ยจะ พบว่า พี เ อชมี ค่ า ลดลง โดยปุ๋ ยหมักต้นกล้วยหอมทองมี ค่ า พี เอช 7.65
สอดคล้องกับการศึกษาของ บรรจงศักดิ์ (2541) รายงานว่าเศษวัสดุที่ผา่ นการหมักโดยมักมีค่าความเป็ นด่างมากกว่า
เป็ นกลาง โดยจะเป็ นด่างเล็กน้อยประมาณ 7.5–8.5 เนื่ องจากโปรตีนถูกย่อยสลายและมีการปลดปล่อยแอมโมเนี ย
ออกมา และพีเอชในกองปุ๋ ยหมักโดยทัว่ ๆ ไป คื อในระยะเวลาประมาณ 3 วันแรกของการทําปุ๋ ยหมักค่าพีเอชจะ
ลดลง เนื่ องจากช่วงแรกจะเกิดการย่อยสลายอย่างรวดเร็ วแต่หลังจากนั้นค่าพีเอช จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ จนอยู่
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ในระดับเกือบจะเป็ นกลาง ส่ วนสาเหตุที่ค่าพีเอชหลังสิ้ นสุ ดขบวนการหมักมีค่าสู ง เนื่ องจากก่อนการทดลองค่าพี
เอช ของกองปุ๋ ยหมักเริ่ มต้นมีสภาพเป็ นด่างอ่อนๆ อยูก่ ่อนหน้าแล้ว (Table 5)
Table 5 content EC and pH in compost at time 20, 40 and 60 days
(EC ds/m)
(pH)
Treatment
20
40
60
20
40
60
a
a
a
a
Control
3.96
2.95 3.71
7.75
7.76 7.65a
Hom Thong Banana Tree + Se 450 ppm
2.45c 2.59 2.48c
7.67a 7.12b 7.62a
Hom Thong Banana Tree+ Se 675 ppm
2.98b 3.12 2.88b
7.14b 7.64a 7.45b
F-test
*
ns
*
*
*
*
%CV
0.11 12.76 0.17
1.19
1.73 0.86
*mean values superscripted with different with lower-case superscript letter within each column indicate significant
differences (p < 0.05)
จากการวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหารในปุ๋ ยหมักในปุ๋ ยหมักทั้ง 3 สู ตร พบว่า ปริ มาณความชื้ นให้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 23.45, 23.98 และ 24.26 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ โดยนํ้าหนัก อัตราส่ วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนให้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.74, 12.76 และ 13.14 เปอร์ เซ็นต์ ไม่เกิน 20:1 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาณอินทรี ยว์ ตั ถุให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
58.52, 58.45 และ 56.21 เปอร์ เซ็นต์ ไม่ต่าํ กว่า 20 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ้าหนัก ค่าความเป็ นกรด-ด่างให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
7.65 7.62 และ 7.45 อยู่ระหว่าง 5.5-8.5 ค่าการนําไฟฟ้ าให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71, 2.48 และ 2.88 เดซิ ซีเมนต์ต่อเมตร
ไม่เกิน 10 เดซิ ซีเมนต์ต่อเมตร ปริ มาณไนโตรเจนให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30, 2.67 และ 2.49 เปอร์เซ็นต์ ไม่นอ้ ยกว่า 1.0
เปอร์ เ ซ็ นต์ ปริ มาณฟอสฟอรั ส ให้ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 1.19, 1.19 และ 1.09 เปอร์ เ ซ็ นต์ ไม่ น้อยกว่า 0.5 เปอร์ เ ซ็ นต์
ปริ มาณโพแทสเซี ยมให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.58, 5.20 และ 6.65 เปอร์ เซ็นต์ ไม่นอ้ ยกว่า 0.5 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งปุ๋ ยหมักมี
คุ ณ สมบัติ ต ามมาตรฐานปุ๋ ยอิ นทรี ยข์ องกรมวิ ชาการเกษตร และปุ๋ ยหมักจากต้นกล้วยหอมทองเสริ มซี ลีเนี ยม
สามารถนํามาใช้ประโยชน์สาํ หรับปลูกผักได้ (Table 6)
Table 6 Compare the properties of The Hom Thong Banana compost produced with the Organic fertilizer standards
approved by the Department of Agriculture
Compost
Fertilizer features
Organic fertilizer standard
T1
T2
T3
Moisture (%)
No more than 30
23.45
23.98
24.26
C/N
No more than 20:1
14.74
12.76
13.14
Organic Matter (%)
Not lower than 20
58.52
58.45
56.21
pH
5.5–8.5
7.65
7.62
7.45
EC (ds/m)
No more than 10
3.71
2.48
2.88
Total Nitrogen (%)
Not less than 1.0
2.30
2.67
2.49
Total Phosphate (%)
Not less than 0.5
1.19
1.19
1.09
Total Potash (%)
Not less than 0.5
8.58
5.20
6.65
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* T1 Refers to Compost 1, T2 Refers to Compost 2, T3 Refers to Compost 3
Organic fertilizer standard Department of Agriculture กรมวิชาการเกษตร (2551)

สรุ ป
การเสริ มซี ลีเนี ยมให้กบั ต้นกล้วยหอมทองโดยใส่ ทางดินส่ งผลให้ตน้ กล้วยมีการสะสมซี ลีเนี ยมภายในลํา
ต้นสู งขึ้นตามระดับการเสริ มซี ลีเนี ยมที่เพิ่มขึ้น เมื่อนําลําต้นกล้วยหอมทองที่เสริ มซี ลีเนียมมาผลิตปุ๋ ยหมักส่ งผลให้
ปริ มาณซี ลีเนี ยมลดลงตามระยะเวลาการหมักที่เพิ่มขึ้น แต่คุณสมบัติของปุ๋ ยหมักที่ผลิตได้มีค่าสู งกว่ามาตรฐานปุ๋ ย
อินทรี ยข์ องกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยม
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บทคัดย่ อ

การปลูกพืชร่ วมในระบบแถวแคบร่ วมกับการปลูกพืชบํารุ งดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวานฝักสดในดินชุดปาก
ช่อง วางแผนการทดลองแบบ 2×3×3 Factorial in RCBD จํานวน 3 ซํ้า ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ประกอบด้วย 3
ปั จจัย คือระยะระหว่างต้น: 25 เซนติเมตร(8,533 ต้น/ไร่ ) (S25) และ 30 เซนติเมตร (7,111 ต้น/ไร่ )(S30),พันธุ์ขา้ วโพดหวาน:
พันธุ์อินทรี 2 (V1), พันธุ์ไฮบริ กซ์ 3 (V2) และพันธุ์SM1351 (V3),ระบบการปลูก 3 แบบ: ปลูกระบบเชิ งเดี่ ยว (C0), ปลูก
ระบบแถวแคบร่ วมกับปอเทื อง (C1) และปลูกระบบแถวแคบร่ วมกับถัว่ พร้ า (C2)โดยปลูกในฤดูแล้งปี 2561 ที่ ศูนย์วิจยั
ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่ งชาติ ผลการทดลองพบว่า ระยะระหว่างต้น, พันธุ์ขา้ วโพดหวาน และระบบการปลูกไม่มีอิทธิพล
ร่ วมกันทางสถิติ การปลูกข้าวโพดที่ระยะปลูกระหว่างต้นทั้ง 2 ระยะ ให้ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ การใช้ขา้ วโพดพันธุ์SM1351 ให้ผลผลิตสูงสุด (2697.2 กิโลกรัม/ไร่ ) ส่วนการปลูกระบบเชิงเดี่ยวให้ผลผลิตสูงกว่า
การปลูกระบบแถวแคบร่ วมกับพืชบํารุ งดินอย่างมีนยั สําคัญ
คําสําคัญ: ข้าวโพดหวาน, ดินชุดปากช่อง, ถัว่ พร้า, ปอเทือง, พืชบํารุ งดิน, ระบบแถวแคบ
Abstract

This study aimed to determine the intercropping in narrow row system with green manure for increasing yield of
fresh sweet corn in Pak Chong soil series. The experiment was conducted at National Corn and Sorghum Research Center
in dry season 2018. The experiment design was 2×3×3 factorial with a randomized complete block design (RCBD) with
three replications. There were three factors for this experiment 1) spacing in row spacing 75 cm, 25 cm (8,533 plants/rai)
and 30 cm (7,111 plants/rai) 2) sweet corn varieties, Insee 2, hibrix 3 and SM1351 and 3) cropping systems (monoculture,
narrow row system with pummelo, narrow row system with jack bean) were used for this research. The results of this
research showed no significant interaction between plant spacing, variety and cropping systems. Two plant spacing had no
significant effect on yield and agriculture characteristic. SM1351 variety had the highest yield (2697.2 kg/rai). Monoculture
planting pattern showed a significantly higher yield than narrow row system with green manure.
Keywords: green manure, jack bean, narrow row system, pummelo, Pak Chong soil series, sweet corn
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คํานํา
ปั จจุบนั ข้าวโพดหวาน จัดได้ว่าเป็ นพืชอายุส้ นั ที่ให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรผูป้ ลูกค่อนข้างสู ง ในปี 2562
มีพ้ืนที่ปลูก 221,465 ไร่ ผลผลิตทั้งประเทศ 434,453 ตัน ผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ย 1,999 กิโลกรัมต่อไร่ (ศูนย์สารสนเทศ
การเกษตร, 2562) โดยสามารถจําหน่ายได้ในตลาดบริ โภคสด และส่ งโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนําไปแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ขา้ วโพดหวานส่ งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน อิหร่ าน ส่ วนใหญ่ส่งออกในรู ป
ผลิตภัณฑ์แช่ แข็ง และผลิตภัณฑ์แปรรู ป ข้าวโพดหวานจึ งเป็ นพืชเศรษฐกิ จพืชหนึ่ ง ที่ มีอนาคตในการผลิต และ
ส่ งออกมาก แต่มีปัญหาวัตถุดิบไม่เพียงพอป้อนโรงงานทั้งที่ตลาดมีความต้องการสู ง
ถึงแม้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวโพดหวานเป็ นจํานวนมาก แต่ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้น เพราะว่าปัจจัย
การผลิต เช่น ปุ๋ ย ยาปราบวัชพืชและศัตรู พืชมีราคาแพง โดยต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวาน/ฝักอ่อน ประมาณ 6,080
บาทต่อไร่ (กิ ตติภพ, 2557) การใช้พืชบํารุ งดินเป็ นทางหนึ่ งที่ จะช่ วยลดต้นทุนการผลิตลง รวมทั้งเป็ นการช่ วยเพิ่ม
อินทรี ยวัตถุในดิ น แต่ในการที่ จะส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูกพืชบํารุ งดิ นร่ วมกับการปลูกข้าวโพด จะต้องสามารถ
บํารุ งดินพร้อมๆ กับการใช้พ้ืนที่ปลูกพืชหลัก เนื่องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่ยอมปลูกพืชบํารุ งดินสลับกับการปลูก
พืชหลัก ทําให้ในหลายพื้นที่เกิดปั ญหาดินเสื่ อม ทําให้ผลผลิตตํ่าแต่ตน้ ทุนกลับเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการจัดการระบบ
ปลูกจึงมีความสําคัญมาก เช่น การปลูกพืชในระบบแถวแคบ จะสามารถนําพืชบํารุ งดินเข้าไปปลูกร่ วมกับพืชหลัก
ได้โดยความหนาแน่นของประชากรพืชหลักเท่าเดิม การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมของข้าวโพดหวานฝักสดแต่ละ
พันธุ์ในระบบแถวแคบ จึงมีความจําเป็ นเพื่อให้พนั ธุ์แสดงศักยภาพในการให้ผลผลิตและคุณภาพสู งสุ ด

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. เมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดหวานลูกผสมเดี่ยว จํานวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์อินทรี 2, พันธุ์ไฮบริ กซ์ 3 และพันธุ์SM1351
2. ปุ๋ ยเคมี
3. อุปกรณ์สาํ หรับการปลูก ดูแลรักษา และเก็บข้อมูล

วิธีการ
แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Factorial in RCBD มี 3 ซํ้า ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร สุ่มตํารับการทดลองโดย
โปรแกรม Excel ประกอบด้วย 3 ปั จจัย คือ
ปั จจัยที่ 1 ระยะระหว่างต้น 2 ระยะ: 25 เซนติเมตร(8,533 ต้น/ไร่ ) (S25)และ30 เซนติเมตร(7,111 ต้น/ไร่ )(S30)
ปั จจัยที่ 2 ข้าวโพดหวาน 3 พันธุ์: พันธุ์อินทรี 2 (V1), พันธุ์ไฮบริ กซ์ 3 (V2)และพันธุ์SM1351 (V3)
ปั จจัยที่ 3 ระบบการปลูก 3 แบบ: ปลูกระบบเชิงเดี่ยว (C0), ปลูกระบบแถวแคบร่ วมกับปอเทือง (C1) และปลูก
ระบบแถวแคบร่ วมกับถัว่ พร้า (C2)
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การเตรี ยมดินและการปฏิ บัติดูแลรั กษา
1.1 การเตรี ยมแปลงการทดลอง
ไถด้วยผาลสามและไถแปรด้วยผาลเจ็ดเก็บตัวอย่างดิ นที่ความลึก 15 เซนติเมตร นําไปวิเคราะห์เพื่อหาค่าความ
เป็ นกรดและด่าง ไนโตรเจน(N), ฟอสฟอรัส(P), และโพแทสเซี่ ยม(K) ใส่ ปุ๋ ยเคมีต ามค่า วิเ คราะห์ดิน ใช้ระยะปลูกตาม
ตํารับทดลอง เมื่อข้าวโพดหวานอายุ 14 วัน นับจากวันให้น้ าํ ครั้งแรก ถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 ต้น เมื่อข้าวโพดอายุ 30
และ 45 วัน ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า ตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้น้ าํ ระบบ sprinkler ตั้งแต่ปลูกจนกระทัง่ ข้าวโพดอายุ 30 วัน จึงเปลี่ยนเป็ น
ระบบ Furrow ปฏิบตั ิดูแลรักษาเก็บข้อมูลจนกระทัง่ เก็บเกี่ยวผลผลิต
2.2 การบันทึ กข้ อมูลและการวัดผล
1. ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก และผลผลิตฝักสดปอกเปลือก ชัง่ นํ้าหนักฝักสดทั้งหมดในแต่ละแปลงย่อยเป็ นกิโลกรัม
แล้วเทียบค่าเป็ นกิโลกรัมต่อไร่
2. ผลผลิตฝั กดี ชัง่ นํ้าหนักฝั กสดปอกเปลื อก ที่ ตรงตามมาตรฐานของการจําแนกฝั กดี ในแต่ละแปลงย่อยเป็ น
กิโลกรัม แล้วเทียบค่าเป็ นกิโลกรัมต่อไร่ โดยถือว่าฝักดีคือฝักที่มีความยาวไม่ต่าํ กว่า 13 เซนติเมตร เมล็ดอยูใ่ นระยะนํ้านม
ไม่มีโรคและแมลงทําลาย การจําแนกฝักดี มาตรฐานของฝักของข้าวโพดหวานในการจําแนกฝักดี ตามความต้องการของ
โรงงานแปรรู ป ซึ่งประกอบด้วยฝักขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ดังนี้
ขนาดฝัก
เกรด 1 ฝักขนาดใหญ่ ฝักจะต้องมีความยาวไม่ต่าํ กว่า 17 เซนติเมตร
ฝักขนาดกลาง ฝักจะต้องมีความยาว 15-16.9 เซนติเมตร
เกรด 2 ฝักขนาดเล็ก ฝักจะต้องมีความยาว 13-14.9 เซนติเมตร
ส่วนฝักที่มีความยาวตํ่ากว่า 13 เซนติเมตร นับเป็ นฝักเสี ย (ปราโมทย์, 2530)
3. ดัชนี ความหวาน โดยใช้ hand refractometerวัดสารละลายในรู ป total soluble solid ซึ่ งวัดจากสารละลายที่ไม่มี
สิ่ งใดเจือปน (impurity) โดยพิจารณาค่าดัชนีความหวานจากการหักเหของแสง (Browne and Zerban, 1941)
4. ผลผลิตส่ วนต้นที่เหลือ โดยตัดเหนื อพื้นดิน 5 เซนติเมตร แล้วชัง่ นํ้าหนักสดในแต่ละแปลงย่อยเป็ นกิ โลกรัม
แล้วเทียบค่าเป็ นกิโลกรัมต่อไร่
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโปรแกรม Statistix 8.0 โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของการปลูกข้าวโพดหวานฝักสดในฤดูแล้ง ที่ศูนย์วจิ ยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่งชาติ ซึ่งเป็ นดินเหนียว สี แดง
พบว่าระยะระหว่างต้น, พันธุ์ขา้ วโพดหวาน และระบบการปลูก ไม่มีอิทธิพลร่ วมกันทางสถิติในทุกปั จจัย (Table 1)
ด้านระยะปลูกระหว่างต้น 2 ระยะ คือ 25 เซนติเมตร(8,533 ต้น/ไร่ ) และ 30 เซนติเมตร(7,111 ต้น/ไร่ ) พบว่าให้
ผลผลิตฝั กสดทั้งเปลือก นํ้าหนักฝั กใหญ่ ฝั กกลาง และฝั กเล็ก รวมทั้งความหวานไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยระยะปลูก
ระหว่างต้น 25 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก 2,468.8 กก./ไร่ และ 2,379.9 กก./ไร่ ตามลําดับ ซึ่ง
การปลูกระหว่างต้นที่ระยะ 25 เซนติเมตรมีแนวโน้มให้ผลผลิตสู งกว่าการปลูกระหว่างต้นที่ระยะ 30 เซนติเมตร แต่การ
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ปลูกระหว่างต้นที่ ระยะ 30 เซนติเมตรมีแนวโน้มให้จาํ นวนฝั กใหญ่ และฝั กกลางสู งกว่าการปลูกระหว่างต้นที่ ระยะ 25
เซนติเมตร
ด้านพันธุ์ขา้ วโพดหวานทั้ง 3 พันธุ์ คื อพันธุ์อินทรี 2, พันธุ์ไฮบริ กซ์ 3 และพันธุ์SM1351พบว่าให้จาํ นวนฝั กดี
จํานวนฝักใหญ่ ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก นํ้าหนักฝักดี นํ้าหนักฝักใหญ่ นํ้าหนักฝักกลางความสู ง
ฝัก ความสู งต้น และความหวานแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญยิ่ง โดยพันธุ์ SM1351 ให้จาํ นวนฝักดี จํานวนฝักใหญ่
ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก ผลผลิตฝักดี ผลผลิตฝักใหญ่ ผลผลิตฝักกลางสู งสุ ด (6,764 ฝัก/ไร่ , 3,022
ฝัก/ไร่ , 2,697.2 กก./ไร่ , 1,834.7 กก./ไร่ , 1,660.2 กก./ไร่ , 844.7 กก./ไร่ และ 499.8 กก./ไร่ ตามลําดับ) ไม่แตกต่างกับพันธุ์
ไฮบริ กซ์ 3 ส่วนพันธุ์อินทรี 2 ให้ความหวานสูงสุด (17.1°บริ กซ์)
ด้านระบบการปลูกทั้ง 3 ระบบ คือการปลูกระบบเชิงเดี่ยว, การปลูกระบบแถวแคบร่ วมกับปอเทืองและการปลูก
ระบบแถวแคบร่ วมกับถัว่ พร้า พบว่าให้จาํ นวนฝักดี จํานวนฝักใหญ่ ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก และความหวานแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง โดยการปลูกระบบเชิ งเดี่ยวให้จาํ นวนฝั กดี จํานวนฝั กใหญ่ และผลผลิตฝั กสดทั้งเปลือกสู งที่สุด
(6,908 ฝั ก/ไร่ , 2,751 ฝั ก/ไร่ และ 2,625.6 กก./ไร่ ตามลําดับ) และให้น้ าํ หนักต้นสดสู งสุ ด 3,224.9 กก./ไร่ ขณะที่ การปลูก
ระบบแถวแคบร่ วมกับปอเทือง ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกลดลง 13% ของการปลูกระบบเชิงเดี่ยว และการปลูกระบบแถว
แคบร่ วมกับถัว่ พร้าให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกลดลง 10% ของการปลูกระบบเชิงเดี่ยว แตกต่างจาก Brian (2010) ซึ่ งพบว่า
การปลูกพืชแบบแถวคู่ ทําให้ได้ผลผลิตมากกว่าแถวเดี่ยว 12.5 เปอร์ เซ็นต์ แต่การปลูกระบบแถวแคบร่ วมกับพืชบํารุ งดิ น
สามารถช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กบั ดิน โดยจากการทดลองของประชา และคณะ (2545) ถัว่ พร้าจะช่วยเพิ่มปริ มาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจน 2.0-3.0 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 0.3–0.4 เปอร์เซ็นต์ โพแทสเซียม 2–4 เปอร์เซ็นต์ แคลเซียม 1.19 เปอร์เซ็นต์ และ
แมกนี เซี ยม 1.56 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนปอเทืองจะช่วยเพิ่มปริ มาณธาตุอาหารไนโตรเจน 1.5–2.0 เปอร์ เซ็นต์ฟอสฟอรัส 0.3–0.5
เปอร์ เซ็นต์ โพแทสเซี ยม 2–3 เปอร์ เซ็นต์ แคลเซี ยม 1.53 เปอร์ เซ็นต์ และแมกนี เซี ยม 2.04 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งเป็ นการปรับปรุ ง
บํารุ งดินในระยะยาว ช่วยลดต้นทุนด้านการใส่ปุ๋ย
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Table 1 Effects of plant spacing, varieties and cropping system to yield and quality of sweet corn production on dry season at National Corn and Sorghum Research Center in 2018
Spacing Variety
(S)

Cropping

Fresh ear number

system

(V)

(C)

Fresh ear weight (kg/rai)

Standard Large Medium Small Rotten

Green

Ear
height

Plant Plant fresh
Sweetness
height weight

Yellow

Standard

Large

Medium Small

Rotten

(cm)

(cm)

(kg/rai)

( °Brix)

247.7a

S25

6321a

2003a

1964a 2353a 2105a 2468.8a 1602.4a

1354.6a

526.7a

421.6a 406.5a

98.2a 178.6a

3141.5a

15.8a

S30

6253a

2404a

2001a 1848a 1456b 2379.9a 1561.7a

1396a

653.4a

420.0a 322.7a 165.8b 96.32a 175.2b

2851b

15.8a

V1

5469b

1084b

1689a 2696a 2481a 2058.8b 1247.8c

976.1b

241.1b

299.2b 435.9a

96.4b 157.8b

2810.8b

17.1a

V2

6629a

2506a

2125a 1998b 1482b 2517.2a 1663.6b

1489.6a

684.4a

463.3a 341.9ab 173.9b 114.1a 185.6a

2951.9ab

15.1b

V3

6764a

3022a

2133a 1608b 1380b 2697.2a 1834.7a

1660.2a

844.7a

499.8a 315.9b 174.4b

81.3c 187.3a

3226.1a

15.1b

C0

6908a

2751a

2078a 2078a 1380b 2625.6a 1707.2a

1541.5a

725.8a

452.1a 364.1a 165.5b 103.7a 179.9a

3224.9a

16.0a

C1

5799b

1608b

1888a 2303a 2218a 2283.6b 1489.9b

1233.6b

431.6b

394.0a 407.7a

91.2b 174.8b

2870.4b

15.4b

C2

6155b

2252ab 1981a 1922a 1744ab 2363.9b 1549.1ab 1350.7ab 612.8ab 416.2a 322.1a 198.2ab 96.8ab 176.0ab

2893.4b

16.0a

F-test

C.V. (%)

271.8a

256.4a

S

ns

ns

ns

ns

**

ns

ns

ns

ns

ns

ns

**

ns

*

*

ns

V

**

**

ns

**

**

**

**

**

**

**

ns

**

**

**

*

**

C

**

**

ns

ns

*

**

*

*

*

ns

ns

*

ns

*

*

*

S*V

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

S*C

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

V*C

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

S*V*C

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

14.44

47.25

11.84

15.64

21.7

51.17

42.16

44.44

44.3

18.63

3.41

13.66

4.27

36.68 43.81 44.43

ns = non-significant * = significant at 95% probability level ** = significant at 95% probability level
1/Standard =ฝักดี 2/Green=ฝักทั้งเปลือก 3/Yellow=ฝักปลอกเปลือก 4/Large=ฝักขนาดใหญ่ 5/medium=ฝักขนาดกลาง
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สรุ ป
การปลูกข้าวโพดที่ระยะปลูกระหว่างต้น 25 เซนติเมตร(8,533 ต้น/ไร่ ) และระยะ 30 เซนติเมตร(7,111 ต้น/ไร่ ) ให้
ผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การปลูกระหว่างต้นที่ระยะ 30 เซนติเมตรมีแนวโน้มให้จาํ นวนฝักใหญ่ และฝักกลางสูง
กว่าการปลูกระหว่างต้นที่ระยะ 25 เซนติเมตร ดังนั้น ควรปลูกที่ระยะ 30 เซนติเมตร เมื่อคํานวณจากฝักใหญ่และฝักกลางมี
มูลค่าต่อกิโลกรัมมากกว่า
การใช้ขา้ วโพดพันธุ์ SM1351 ให้จาํ นวนฝักดี จํานวนฝักใหญ่ ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก
ผลผลิตฝักดี ผลผลิตฝักใหญ่ ผลผลิตฝักกลางสูงสุด อย่างไรก็ตาม พันธุ์อินทรี 2 ให้ความหวานสูงที่สุด (17.1°บริ กซ์)
ระบบการปลูก การปลูกระบบเชิงเดี่ยวให้จาํ นวนฝักดี จํานวนฝักใหญ่ และผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกสูงที่สุด แต่การ
การปลูกระบบแถวแคบร่ วมกับพืชบํารุ งดินเป็ นแนวทางการใช้พ้ืนที่ปลูกให้มีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งสามารถปรับปรุ งบํารุ ง
ดินไปพร้อมกันได้ จึงควรศึกษาแนวทางนี้เพื่อฟื้ นฟูสภาพดินต่อไป

เอกสารอ้ างอิง

กิตติภพ วายุภาพ. 2557. ข้าวโพดฝักสด อนาคตไกล ปลอดภัยสู่ สากล. ใน: เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนา
วิชาการข้าวโพดฝักสด ครั้งที่ 7. อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ, เชียงใหม่.
ประชา นาคะประเวศ, ธัชม นภัสราเยี่ยงยงค์, กมลาภา วัฒนประพัฒน์. 2545. ปุ๋ ยพืชสด. ใน: คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การปรับปรุ งบํารุ งดินด้วยอินทรี ยวัตถุกองอนุรักษ์ดินและนํ้า. กรมพัฒนาที่ดิน, กรุ งเทพฯ, หน้า 113–128.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์. 2530. การคัดเลือกข้าวโพดหวานพิเศษพันธุ์ไทยซุปเปอร์สวีทคอมพอสิ ต 1 ดี เอ็ม อาร์
โดยวิธีการคัดเลือกหมุนเวียนแบบผสมตัวเองชัว่ ที่ 1 รอบที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2562. ข้าวโพดหวาน เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปี 2562. http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/files/
sweet%20corn62.pdf, 14 ธันวาคม 2563.
Brian Jones. 2010. Effects of twin-row spacing on corn silage growth evelopment and yield in the Shenandoah
Valley. Crop & Soil Environmental Science Extension Agent, Augusta County. Virginia Polytechnic
Institute and State University. https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/55734/30031440.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 14 ธันวาคม 2563.
Browne, C.A., Zerban, F.W. 1941. Sugar Analysis, 3nd ed. F.H. Gilson Press. Boston, USA.

201

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

ผลของสารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืชในการควบคุมโรคเมล็ดด่ างในข้ าวโดยวิธีแช่ เมล็ด
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของสารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืช 13 ชนิดในการควบคุมโรคเมล็ด
ด่ า งในข้ า วโดยวิ ธี แช่ เ มล็ ด สารเคมี ที่ ใ ช้ ท ดสอบได้ แ ก่ propiconazole, carbendazim, fluopyram + tebuconazole,
trifloxystrobin, propineb, tebuconazole + trifloxystrobin, triforine, azoxystrobin, difenoconazole + propiconazole,
flutriafol, mancozeb, thiophanate-methyl และ prochloraz ทดสอบกับตัวอย่างเมล็ดข้าวเปลือก พันธุ์ กข43 และกข57 โดย
วิธีแช่เมล็ดข้าวด้วยสารเคมี เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ก่อนปลูกในกระถางภายใต้สภาพโรงเรื อนทดลอง เมื่อข้าวอายุ 120 วัน
เก็บเมล็ดข้าวจากแต่ละกรรมวิธีมาคํานวณเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่างด้วยกล้องสเตอริ โอ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึง
ประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมโรคเมล็ดด่างโดยการแช่เมล็ดในสารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืช โดยพบว่าการแช่เมล็ดข้าวพันธุ์
กข43 ใน azoxystrobin มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่างตํ่าที่สุด เท่ากับ 20.75 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้าวพันธุ์ กข57 การแช่เมล็ด
ใน mancozeb มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคตํ่าที่สุดที่ 28.25 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กรรมวิธีควบคุมมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่าง
83.13 และ 55 เปอร์เซ็นต์ ในข้าวพันธุ์ กข43 และ กข57 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ข้าว, โรคของข้าว, โรคเมล็ดด่าง, สารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืช

Abstract

The objective of this study was to evaluate the efficacy of thirteen fungicides to controlling rice dirty panicle
disease by seed treatment. The fungicides were used in this study include propiconazole, carbendazim, fluopyram +
tebuconazole, trifloxystrobin, propineb, tebuconazole + trifloxystrobin, triforine, azoxystrobin, difenoconazole +
propiconazole, flutriafol, mancozeb, thiophanate-methyl and prochloraz, tested with rice var. RD43 and RD57. The rice
seeds were treated by soaking with each fungicide for 24 h before planting under greenhouse conditions. When the rice
aged 120 days, the rice seeds were collected, observed under stereo microscope and calculated to percentage of dirty panicle
disease incidence. The results showed that rice seeds treated with azoxystrobin resulted in lowest disease incidence; caused
20.75% disease incidence on rice var. RD43 whereas, rice var. RD57 seeds treated with mancozeb showed the low
percentage of disease incidence was 28.25%. Meanwhile, the percentages of disease incidences of the control treatments
in rice var. RD43 and RD57 were 85.13% and 55%, respectively.
Keywords: dirty panicle, fungicides, rice, rice disease
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คํานํา

การแช่เมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืช เป็ นวิธีที่ถูกใช้โดยทัว่ ไปในการควบคุมเชื้ อสาเหตุโรคพืช
ในพืชเศรษฐกิ จ โดยการแช่เมล็ดก่อนทําการปลูกจะส่ งเสริ มให้พืชมีสุขภาพที่ดี และเพิ่มผลผลิตมากขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถควบคุ มเชื้ อราที่ ติด ไปกับเมล็ด (Vasanthakumari et al., 2019) โดยเมล็ดพันธุ์ จะถู กแช่ หรื อเคลื อบด้ว ย
สารเคมีป้องกันกําจัดเชื้ อราประเภทดูดซึ ม เพื่อที่ จะกําจัดเชื้ อราสาเหตุโรคพืชที่ เข้าทําลายเมล็ดแล้ว เช่ น การแช่
เมล็ดของธัญพืชกับสารคาร์ บอกซิ น (carboxin) เพื่อกําจัดโรคราเขม่าดํา นอกจากนี้ ยงั มีการแช่ เมล็ดด้วยสารเคมี
ป้ องกันกําจัดโรคพืชบางชนิ ด ยังสามารถป้ องกันการเข้าทําลายของเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน และเชื้ อสาเหตุโรคพืช
ทางใบที่จะเข้าทําลายต้นอ่อน เช่น การแช่เมล็ดด้วยสารเมทาแลกซิ ล (metalaxyl) เพื่อป้องกันกําจัดโรครากเน่าโคน
เน่ า และโรครานํ้าค้างของข้าวโอ๊คและข้าวฟ่ าง สารในกลุ่มดูดซึ มที่ นิยมใช้แช่ เมล็ด คื อ คาร์ บอกซิ น (carboxin)
ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole) เบโนมิล (benomyl) ไตรอะดิมีนอล (triadimenol) และเมทาแลกซิ ล (metalaxyl)
ยังพบว่ามี การใช้สารเคมี ช นิ ดไม่ดู ดซึ ม ในการแช่ เมล็ดด้วย เช่ น แคปแทน (captain) แมนโคแซบ (mancozeb)
มาเนบ (maneb) ควินโตซี น (quintozene) ไทแรม (thiram) และคลอโรเนบ (chloroneb) (ธิ ดา, 2559) โดยสารเคมี
ป้ องกันกําจัดโรคพืชจะออกฤทธิ์ ยับยั้งกระบวนการสร้างพลังงาน รบกวนกระบวนการส่ งสัญญาณ ขัดขวางชี ว
สังเคราะห์ แ ละการทํา งานของเยื่ อหุ ้มเซลล์ข องเชื้ อรา (Garcia et al., 2003; Yang et al., 2011) ปั จจุ บันมี การใช้
สารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืชหลายชนิ ดในการควบคุมโรคพืชด้วยวิธีการแช่เมล็ด เช่น carbendazim จัดอยู่ในกลุ่ม
benzimidazole ซึ่ งเป็ นสารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืชชนิ ดดูดซึ มที่มีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมเชื้ อราได้หลายชนิ ด
โดยมีการใช้ carbendazim ที่มีความเข้มข้น 0.2% (2g/ kg) ในการควบคุม โรคไหม้ โรคราแป้ง โรครากเน่า และโรค
ราเขม่ า ดํา (Zhang et al., 2016) นอกจากนั้น Singh and Jangre (2019) รายงานว่า penflufen 154 + trifloxystrobin
154 FS ที่ความเข้มข้น 28 g/kg มีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุดในการควบคุมโรคไหม้ และ โรคใบจุดสี น้ าํ ตาลของข้าว เมื่อ
เที ยบกับ penflufen 240 FS, trifloxystrobin 500 SC และ thiram 75% WS เมื่อใช้โดยวิธีการแช่ เมล็ดข้าวก่อนปลูก
โรคเมล็ดด่ างเกิ ดจากเชื้ อราสาเหตุ โรคหลายชนิ ด เช่ น Alternaria padwikii, Curvularia lunata, Bipolaris oryzae
และ Fusarium moniliforme โดยเชื้อเหล่านี้จะติดไปกับเมล็ด ส่ งผลต่อคุณภาพและปริ มาณผลผลิต อีกทั้งยังมีผลต่อ
การงอกของเมล็ด และการเจริ ญเติ บโตของต้นกล้า (Charoenrak and Chamswarng, 2015; Dethoup et al., 2018)
ซึ่ งตัว อย่ า งของสารเคมี ค วบคุ ม โรคเมล็ด ด่ า งโดยการแช่ เ มล็ด เช่ น carbendazim, propiconazole, tricyclazole,
mancozeb, tebuconazole, tebuconazole + trifloxystrobin และ azoxystrobin เป็ นต้ น (Silodia et al., 2019) ใน
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของสารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืชทั้งหมด 13 ชนิ ด ในการ
ควบคุมโรคเมล็ดด่างโดยวิธีแช่เมล็ดในสภาพโรงเรื อน

อุปกรณ์ และวิธีการ
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืชในการควบคุมโรคเมล็ดด่ าง ในสภาพโรงเรื อนโดยวิธี
แช่ เมล็ด
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืช 13 ชนิ ด กับข้าว 2 สายพันธุ์ คือ กข43 และ กข57
โดยนําเมล็ดพันธุ์ขา้ ว 5 กรัม แช่ในสารเคมีทดสอบประสิ ทธิ ภาพตามอัตราแนะนําการใช้บนฉลากข้างขวด ต่อนํ้า
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20 มิลลิลิตร แสดงดัง Table 1 เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นนําไปเพาะกล้าบนกระดาษกรองเป็ นเวลา 7 วัน แล้วทํา
การย้ายกล้า 3 ต้น มาปลูกต่อ 1 กระถาง กรรมวิธีละ 4 กระถาง ต่อข้าว 1 สายพันธุ์ หลังจากนั้นทําการเก็บเมล็ดข้าว
ของแต่ละกรรมวิธี เมื่อต้นข้าวมีอายุครบ 120 วัน โดยทําการปลูกใน ช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2563
การประเมินโรคเมล็ดด่ างในสภาพโรงเรื อน
ทําการสุ่ มเมล็ดข้าวในแต่ละกรรมวิธี จํานวน 4 ซํ้า จํานวนซํ้าละ 200 เมล็ดต่อข้าว 1 กรรมวิธี รวมกรรมวิธี
ละ 800 เมล็ด เพื่อนํามาตรวจสอบเพื่อประเมินการเกิดโรคภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ ซึ่ งเป็ นวิธีการตรวจ
เชื้ อ ราบนเมล็ด ข้า ว บัน ทึ ก ข้อ มู ล การเกิ ด โรคของแต่ ล ะกรรมวิ ธี แ ละหาเปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารเกิ ด โรค ( % disease
incidence )ในแต่ละกรรมวิธี แสดงดัง Fig. 1 โดยใช้สูตร
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค ( % disease incidence) = ( จํานวนเมล็ดข้าวที่เป็ นโรค/จํานวนเมล็ดข้าวทั้งหมด ) × 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบ one way analysis of variance (ANOVA) และทําการเปรี ยบเทียบค่า
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของแต่ละสารเคมีดว้ ยวิธี Duncan’s multiple range test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้
โปรแกรม SPSS version23

Fig. 1 milk stage of rice (A), collected rice seeds (B) and dirty panicle on rice seed (C)
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Table 1 Fungicides were used in this study
Treatment

Rate/20mL

propiconazole 25%EC
carbendazim 50%SC
fluopyram 20% + tebuconazole 20%SC
trifloxystrobin 50%WG
propineb 70%WP
tebuconazole 25% + trifloxystrobin 50%WG
triforine 19%EC
azoxystrobin 25%SC
difenoconazole 15% + propiconazole 15%EC
flutriafol 12.5%SC
mancozeb 80%WP
thiophanate-methyl 70%WP
prochloraz 45%EC
water (control)

20 µL
30 µL
24 µL
0.006 g
0.05 g
0.012 g
30 µL
10 µL
20 µL
125 µL
0.06 g
0.03 g
30 µL

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืชทั้ง 13 ชนิ ด ในการควบคุมโรคเมล็ดด่าง
กับข้าว 2 สายพันธุ์ คือ กข43 และกข57 ด้วยวิธีการแช่เมล็ด พบว่า การแช่เมล็ดข้าวพันธุ์ กข43 ใน สาร azoxystrobin
25%SC, flutriafol 12.5%SC, thiophanate – methyl, difenoconazole 15% + propiconazole 15%EC, triforine 19%EC,
prochloraz 45%EC, tebuconazole 25% + trifloxystrobin 50%WG และ mancozeb 80%WP มี ประสิ ทธิ ภาพในการ
ควบคุมโรคเมล็ดด่างสู ง โดยมีเปอร์ เซ็นต์การเกิ ดโรคเมล็ดด่างตํ่าเท่ากับ 20.75, 23, 23.63, 24, 24.13, 24.13, 24.5
และ 28.13 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ รองลงมาคื อ เมล็ดข้าวที่ แช่ ในสาร propiconazole 25%EC มีเปอร์ เซ็นต์การเกิ ด
โรคเมล็ดด่าง เท่ากับ 43.13 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เมล็ดข้าว ที่แช่ในสาร carbendazim 50%SC, trifloxystrobin 50%WG,
fluopyram 20% + tebuconazole 20%SC และ propineb 70%WP มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารเกิ ด โรคเมล็ด ด่ า งเท่ า กับ 65.5,
70.23, 71.75 และ 81.63 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อเที ยบกับกรรมวิธีควบคุ มที่ มีเปอร์ เซ็ นต์การเกิ ดโรคเมล็ดด่ าง
85.13 เปอร์เซ็นต์ แสดงดัง Table 2
ส่ วนเมล็ดข้าวพันธุ์ กข57 ที่แช่ในสาร mancozeb 80%WP มีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมโรคเมล็ดด่างสู ง
ที่สุด โดยส่ งผลให้เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่างตํ่าที่สุด เท่ากับ 28.25 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ เมล็ดข้าวที่แช่ใน
สาร azoxystrobin 25%SC มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่างเท่ากับ 34.25 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การแช่เมล็ดข้าวในสาร
difenoconazole 15% + propiconazole 15%EC, tebuconazole 25% + trifloxystrobin 50%WG, trifloxystrobin
50%WG, triforine 19%EC, flutriafol 12.5%SC, thiophanate-methyl 70%WP, fluopyram 20% + tebuconazole
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20%SC และ prochloraz 45%EC ส่ ง ผลให้มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารเกิ ด โรคเมล็ด ด่ า งเท่ า กับ 40.44, 40.5, 41, 41, 41.13,
43.88, 45.63 และ 47.5 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ ส่ วนเมล็ดข้าวที่แช่ในสาร propiconazole 25%EC, propineb 70%WP
และ carbendazim 50%SC มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่าง เท่ากับ 49, 52.63 และ 52.88 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อ
เทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่าง เท่ากับ 55 เปอร์เซ็นต์ แสดงดัง Table 2
จากรายงานการศึ กษาก่อนหน้านี้ Charoenrak and Chamswarng (2016) รายงานประสิ ทธิ ภาพของเชื้ อรา
Trichoderma asperellum 2 isolates คื อ 01-52 และ CB-Pin-01 โดยมี 2 รู ปแบบ คื อ แบบเชื้ อสด ( 100 g/ 20 L of
water ) และแบบเม็ด ( 20 g/ 20L of water ) ในการลดปริ มาณของโรคเมล็ดด่าง ซึ่ งใช้ 2 วิธีคือ แช่ เมล็ด (Sk) และ
ฉี ดพ่น (Sp) โดยทดสอบทั้งหมด 5 กรรมวิธี ได้แก่ T. Asperellum CB-Pin-01 ชนิดเชื้อสด (Sk + Sp), T. Asperellum
01-52 ชนิ ด เม็ ด (Sk + Sp), T. Asperellum 01-52 ชนิ ด เม็ ด (Sk), mancozeb (Sk)/ propiconazole + difenoconazole
(Sp) และ กรรมวิธีควบคุม โดยใช้น้ าํ เปล่า ผลที่ได้พบว่า เปอร์ เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่างตํ่าที่สุดคือ กรรมวิธีที่ใช้
mancozeb (Sk)/ propiconazole + difenoconazole (Sp) เท่ า กับ 2.48 เปอร์ เ ซ็ นต์ รองลงมาคื อ T. Asperellum 01-52
ชนิ ด เม็ ด (Sk + Sp), T. Asperellum 01-52 ชนิ ด เม็ ด (Sk) และ T. Asperellum CB-Pin-01 ชนิ ด เชื้ อ สด (Sk + Sp)
เท่ากับ 2.96, 3.07 และ 3.09 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่มีค่าเท่ากับ 6.21% แสดงให้เห็นว่า
สารเคมีสามารถลดปริ มาณการเกิดโรคเมล็ดด่างได้ดีกว่าชี วภัณฑ์ นอกจากการแช่เมล็ดแล้วยังมีการฉี ดพ่น ที่ใช้ใน
การยับยั้งโรคเมล็ดด่าง โดย Kongcharoen et al. (2020) ได้ทาํ การศึกษาประสิ ทธิ ภาพของสารเคมีป้องกันกําจัดโรค
พื ชในการยับยั้งโรคเมล็ดด่ าง ในสภาพแปลงปลูก โดยทําการฉี ดพ่น 2 รอบ สารเคมี ที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่
azoxystrobin 25%SC (1 ml/ L), carbendazim 50%SC (0.6 ml/ L), difenoconazole 15% + propiconazole 15%EC
(0.75 ml/ L), fluopyram 20% + tebuconazole 20%SC (1.2 ml/ L), flutriafol 12.5%SC (2 ml/L), mancozeb 80%WP
(2 g/ L) และ thiophanate – methyl 70%WP (1 g/ L) โดยทําการฉี ดพ่น 2 รอบ โดยรอบแรก คื อ ช่ วงระยะแตกกอ
และ รอบที่ 2 คือ หลังจากทําการฉี ดพ่นรอบแรก เป็ นเวลา 4 วัน ผลจากการทดสอบพบว่า azoxystrobin 25%SC มี
เปอร์ เซ็ นต์การเกิ ดโรคเมล็ดด่ า งตํ่าที่ สุ ด เท่ ากับ 29.33 เปอร์ เซ็ นต์ รองลงมาคื อ fluopyram 20% + tebuconazole
20%SC, difenoconazole 15% + propiconazole 15%EC, flutriafol 12.5%SC, thiophanate – methyl 70%WP,
mancozeb 80%WP และ carbendazim 50%SC เท่ากับ 32.5, 37.16, 42.16, 43, 46.75 และ 55.5 เปอร์เซ็นต์
จากการรายงานของ Goswami and Thind (2018) ที่ได้ทาํ การศึกษาประสิ ทธิ ภาพของสารเคมีป้องกันกําจัด
โรคพืชในการยับยั้งโรคเมล็ดด่าง โดยทดสอบกับข้าวพันธุ์ PR 116 ทดสอบด้วยการฉี ดพ่น 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกอยูใ่ น
ระยะตั้งท้อ ง ส่ วนครั้ งที่ ส อง คื อ หลังจากฉี ด พ่ นระยะแรก 10 วัน สารเคมี ที่ใ ช้ใ นการทดสอบ ประกอบด้ว ย
trifloxystrobin + tebuconazole 75%WG (25 + 50g a.i./ ha, 37.5 + 75g a.i./ ha และ 50 + 100g a.i./ ha), trifloxystrobin
50%WG (50g a.i./ ha), tebuconazole 250%EW (156.25g a.i./ ha), tricyclazole 75%WP (225g a.i./ ha) และ tilt
25%EC (125ml a.i./ ha) ผลจากการทดสอบ พบว่า trifloxystrobin + tebuconazole 75%WG (50 + 100g a.i./ ha) มี
ประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งโรคเมล็ดด่างสู งที่ สุด โดยมี เปอร์ เซ็นต์การเกิ ดโรคเมล็ดด่ าง เท่ ากับ 13.2 เปอร์ เซ็นต์
รองลงมาคือ tilt 25%EC ( 125ml a.i./ ha), tebuconazole 250%EW (156.25 g a.i./ ha), trifloxystrobin + tebuconazole
75%WG (25 + 50g a.i./ ha), trifloxystrobin 50%WG (50g a.i./ ha), trifloxystrobin + tebuconazole 75%WG (37.5 +
75g a.i./ ha) และ tricyclazole 75%WP (225g a.i./ ha) โดยมี ค่าเปอร์ เซ็ นต์การเกิ ดโรค เท่ ากับ 14.0 14.2 18.2 19.1
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19.4 และ 21.5 เปอร์ เ ซ็ นต์ ตามลํา ดับ เมื่ อเที ย บกับกรรมวิ ธีค วบคุ มที่ มีค่ า เปอร์ เ ซ็ นต์การเกิ ด โรค เท่ า กับ 29.4
เปอร์เซ็นต์
Table 2 Effects of fungicides against dirty panicle disease under greenhouse
% disease incidence
Treatment
RD43
RD57
propiconazole 25%EC

43.13±1.03b

49.00±2.58cd

carbendazim 50%SC

65.50±0.82c

52.88±1.31cd

fluopyram 20% + tebuconazole 20%SC

71.75±1.04cd

45.63±4.21bcd

trifloxystrobin 50%WG

70.23±5.36cd

41.00±5.67abc

propineb 70%WP

81.63±5.45de

52.63±1.55cd

tebuconazole 25% + trifloxystrobin 50%WG

24.5±2.45a

40.50±3.24abc

triforine 19%EC

24.13±6.56a

41.00±6.65abc

azoxystrobin 25%SC

20.75±5.36a

34.38±4.21ab

difenoconazole 15% + propiconazole 15%EC

24±4.26a

40.44±6.18abc

flutriafol 12.5%SC

23±3.67a

41.13±6.17abc

mancozeb 80%WP

28.13±5.39a

28.25±2.02a

thiophanate-methyl 70%WP

23.63±2.50a

43.88±6.21bcd

prochloraz 45%EC
water (control)

24.13±3.07a

47.50±3.11bcd

85.13±0.48e

55±3.54d

Means followed by the same letter in each fungicide do not significantly different at p < 0.05 when analyzed
using Duncan’s multiple range test of One-Way ANOVA

สรุ ป

จากผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืชทั้ง 13 ชนิด ในการควบคุมโรคเมล็ดด่าง
โดยทําการทดสอบกับข้าว 2 สายพันธุ์ คือ กข43 และกข57 ด้วยวิธีการแช่เมล็ด พบว่าการแช่เมล็ดข้าวพันธุ์ กข43
ในสาร azoxystrobin 25%SC มี เปอร์ เซ็ นต์การเกิ ดโรคเมล็ด ด่ า งตํ่า ที่ สุ ด เท่ ากับ 20.75 เปอร์ เซ็ นต์ รองลงมาคื อ
flutriafol เท่ากับ 23 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเที ยบกับกรรมวิธีควบคุมที่ มีค่า 85.13 เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนี้ การแช่ เมล็ดข้าว
พันธุ์ กข57 สาร mancozeb มี เ ปอร์ เ ซ็ นต์การเกิ ด โรคเมล็ด ด่ า งตํ่า ที่ สุ ด เท่ า กับ 28.25 เปอร์ เ ซ็ นต์ รองลงมาคื อ
azoxystrobin เท่ากับ 34.38 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่ มีเปอร์ เซ็นต์การเกิดโรคเมล็ดด่าง เท่ากับ 55
เปอร์เซ็นต์
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Abstract
The incidence of fungal contamination in rice seeds markedly affects the production of
rice worldwide. In this study, the effects of papaya seed essential oil (PSEO) obtained by hydrodistillation on the growth of Aspergillus niger on rice seeds were investigated. Potato dextrose
agar (PDA) was homogenously added with 0.025% and 0.05% PSEO, 0.015% carbendazim
(positive control) and 0.166% dimethyl sulfoxide (DMSO). While the negative control used
was PDA without treatments. In the subsequent experiment, the rice seeds were applied with
the same treatments and inoculated with A. niger spore suspension. In vitro results showed that
0.05% PSEO was able to control mycelial growth completely similar to 0.015% carbendazim
treatment. The germination percentage and germination index of the seeds treated with 0.05%
PSEO have no significant difference to both negative and positive controls. Moreover, slightly
increased the seed moisture content compared to the inoculated sample was recorded. These
suggest that the PSEO could be an alternative from fungicide to apply on rice seeds before
planting. However, should further study the quality of the seeds treated with PSEO during
storage.
Keywords: Antifungal activity, Aspergillus niger, Papaya seed essential oil, Rice seeds
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Introduction
Rice is the third-largest cereal crop globally, surpassed by corn and wheat (Javed and
Ghafoor, 2013). It is one of the most important staple foods for more than half of the world’s
population (Muthayya et al., 2014) and impacts livelihood and the economy. Therefore, rice
seeds play a vital role in rice production, but stored fungi contribute to quality losses such as
seed rot, seed necrosis, reduction of germination capacity, and seedling damage (Amza, 2018).
Fungal species that cause pre- and post-infections are Aspergillus, Alternaria, Ceratobasidium,
Fusarium, Penicillium, and Rhizopus. A 56% seed infection with A. niger.
Predominantly, Aspergillus and Penicillium species are seed-stored fungi (Monajjem et
al., 2014). Particularly, Aspergillus niger (black mold), a filamentous ascomycete with a fastgrowing ability, has a pH tolerance (Perfect et al., 2009). These features enable to decay of
various organic substances, including fruits, vegetables, nuts, grains, herbs, woods, and herbal
drugs (Baker, 2006). A. niger rapidly decays seeds at an optimum temperature of 30–35°C.
Hamim et al. (2014) Gopinath and Shetty (1988) found that A. niger affected the seed viability
and germination in maize, tomato, eggplant, and other crops. To maintain good seed quality,
various postharvest treatments are applied e.g., protectants, coating, modified atmosphere
packaging, etc. (Probert et al., 2007). For controlling stored fungi, synthetic fungicides are
often applied on the seeds before storage, but it has adverse effects on the environment because
of its residues. Plant extracts and essential oils can be an alternative from chemical fungicide
to control fungi (Ramaiah and Garampalli, 2015).
Previously, papaya seed extract has been applied in crops to prevent Rhizopus
stolonifer, Fusarium spp., and Colletotrichum gloeosporioides in vitro (Rahmani and Aldebasi,
2016). Utrakon (2009) reported that PSEO extraction by hydrodistillation technique is more
effective than the two solvents extraction (99% petroleum ether and 95% ethanol). Xiaowen et
al. (2017) found that papaya seed essential oil (PSEO) showed a potential natural source of
antifungal agents, and its constituent was benzyl isothiocyanate (BITC) (99.36%),
benzaldehyde (0.33%), and benzyl nitrile (0.31%). The BITC is the primary volatile compound
and has antifungal activity against plant parasitic fungi (Dufour et al., 2013). The agar plate
dilution method maintained high fungal inhibitory activity over the incubation time than broth
dilution method (Delespaul et al., 2011).
Thus, this research aimed to study the effects of PSEO on mycelium growth using
dilution technique and determine the contamination of A. niger in rice seeds.
Materials and Methods
Rice seed
Rice seed cv. RD 41 was purchased from Banglen, Nakhon Pathom, Thailand.
Contaminant and defected or unfilled seeds were manually separated and used for the
experiment.
Fungal identification and isolation
Identification of fungal species was done by placing the seeds on the blotter paper and
incubated for 5 days at ambient condition (28±2°C, 78±2% RH). The fungi were optically
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observed under the microscope according to Ainsworth and Bisbys (1973). The mature spores
of A. niger (major fungi found in rice seeds) were collected and grown on potato dextrose agar
(PDA) (Himedia, Himedia Laboratories Pvt. Ltd., India) at 28°C for 72 hr. The fungi were
maintained on PDA slants at 4°C and it was sub-cultured on PDA medium before use.
Determination of total fungal contamination
The seeds (100 seeds/ replication and 4 replications) were put on the blotter paper for
external fungal contamination (ISTA, 2007). The infected seed was daily counted and recorded.
The total fungal contamination (%) was calculated as (number of contaminated seeds / total
number of seeds) × 100.
Preparation of PSEO
Papaya seeds were ground using a blender, and then 500 g was extracted using the
hydro-distillation technique for 24 hr in modified clevenger equipment (model-UCC3360). The
PSEO was kept in a test tube at -20°C in a dark condition. A stock solution and sterilization of
the PSEO (1.5 ml) was dissolved with 50% (v/v) dimethyl sulfoxide (DMSO) for cultured
medium preparation and rice seeds.
Experiment I Effect of PSEO on mycelial growth of A. niger in vitro
The tested medium was prepared by mixing PSEO with PDA (v/v) to obtain the final
concentrations at 0.025 and 0.05%. The positive control treatments were the PDA mixed with
0.166% DMSO (v/v) and 0.015% carbendazim (v/v). While PDA without treatment was used
as a negative control. After solidifying agar in the dish, the mycelial disk (5 mm diameter) of
A. niger was placed on the dish’ center. The samples were incubated in an incubator (modelIN55, Memmert, Bavaria, Germany) at 28°C and the colony diameter of the mycelium was
measured daily for 7 days. The inhibition percentage was calculated as follows Equation 1:
% Inhibition of mycelium growth = [(A - B)/ A]100

(1)

A = colony diameter on PDA (control)
B = colony diameter of the tested medium
Experiment II Effects of PSEO on inhibition of A. niger contamination in rice seeds
Spore suspension of A. niger obtained from one-week-old fungi was diluted to the
concentration of 106 spores ml-1 for using as an inoculum. The rice seeds were applied the same
treatments as explained in Experiment I (except for 0.025% PSEO due to its low effect);
subsequently, the 50 g treated rice seed sample was put in a polyethylene (PE) bag before
mixing well with 1.5 ml the inoculum for 15 minutes. The seeds without inoculation were used
as a negative control. There were 4 replicates per treatment. Inoculated samples were kept at
room temperature (28±2°C) for 1 hr.
Moisture content determination
The samples (approximately 5 g) were weighed in aluminum cans, dried in a hot air
oven (UM-500; Memmert, Bavaria, Germany) at 103°C for 17 hr and allowed to cool down in
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a desiccator and re-weighed. The dry weight of samples was used for moisture content
calculation, following which was expressed on a wet weight basis (ISTA, 2007).
Seed surface color
The surface color of rice seed was measured using a colorimeter (Chromameter CR400, Konica Minolta, Inc., Japan) and expressed using CIELAB Color Reference System. The
color measurement was done by putting the seeds in a petri dish, measuring it three times with
rotation after each measurement (McDaniel et al., 2012). The values were expressed as L*
(brightness), a* [green (-); red (+)] and b* [blue (-); yellow (+)].
Percentage of seed germination (%G)
Germination test was conducted using the between paper method and the samples were
placed in a room (28±2°C, 78 ± 2% RH). Classification of normal seedlings and un-germinated
seeds were based on ISTA (2007) with few adjustments.
Germination index (GI)
The set up for GI was the same as the germination test. Normal seedlings were recorded
every day until the final count as per ISTA (2007).
Statistical analysis
The samples were arranged in a completely randomized design with 4 replications per
treatment. The data were subjected to the analysis of variance (ANOVA), and the significant
differences between means were determined by Tukey’s HSD at P ≤ 0.05 using GLM
procedures of SPSS Statistics (SPSS Inc. Released 2008. SPSS Statistics for Windows, Version
17.0. Chicago).
Results and Discussion
Experiment I Effect of PSEO on mycelial growth of A. niger in vitro
The antifungal effect of PSEO (0.025 and 0.05%) on the mycelial growth of A. niger in
vitro is shown in Table 1. The complete inhibitory effect on mycelial growth was found in
0.05% PSEO and 0.015% carbendazim, which were significantly higher than the other
treatments. At the low concentration of 0.025% PSEO the percentage of mycelial growth
inhibition was 30.49% on the 7th day of incubation. The DMSO as a dissolving solution for
PSEO showed a slight inhibition percentage during the experiment. Utrakoon (2009) found
that papaya seed extract using petroleum ether as a solvent exhibited lesser efficacy than PSEO.
The PSEO at 0.05–0.1% had the highest antifungal activity against mycelium growth of A.
flavus on PDA for 7 days compared to the PDA control treatment.
Xiaowen et al. (2017) also reported that 0.064% PSEO had an inhibitory effect against
all the tested Candida strains, including C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis,
and C. tropical. It is also against Sclerotinia sclerotiorum and Gibberella moiliformis (Azaiez
et al., 2013). The inhibitory effect on mycelium growth of PSEO is caused by the presence of
BITC. Xiaowen et al. (2017) found that Hornungia petraea essential oil containing the BITC
had the efficacy to inhibit A. fumigatus and C. albic. It would mean that BITC is a key
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compound showing inhibitory effect against fungal mycelium. Regarding the BITC chemical
structure, it has a cyanate group which can react with biomolecules in a fungal cell, particularly
the cell membrane and the organelles related to the respiratory pathway. This would cause
disruption of the fungal growth or even cell death (Tian et al., 2011). In the essential oil its
efficacy generally is affected based on the functional groups (alcohols, terpenes, ethers, and
ketones) of the compounds (Sartorelli et al., 2006), and depend on the assay techniques
(diffusion, dilution, fumigation and spraying) (Avila-Sosa et al.,2012).
Table 1 Inhibition effect of PSEO, carbendazim, and DMSO against the mycelial growth of
A. niger in vitro1
Mycelial growth inhibition (%)
Treatment
Days
PDA
0.015% carbendazim
0.166% DMSO2
0.025% PSEO
0.05% PSEO

1
0.00c
100.00a
15.51c
41.36b
100.00a

2
0.00c
100.00a
13.41c
25.03b
100.00a

3
0.00d
100.00a
7.52c
35.43b
100.00a

4
0.00d
100.00a
18.67c
36.15b
100.00a

5
0.00d
100.00a
15.82c
30.79b
100.00a

6
0.00d
100.00a
19.84c
28.38b
100.00a

7
0.00d
100.00a
24.14c
30.49b
100.00a

Means followed by the different letters within the column (a–d) per parameter are significantly different
according to Tukey’s significant difference test p ≤ 0.05.

1

Experiment II Effects of PSEO on inhibition of A. niger contamination in rice seeds
Moisture content
Moisture content (MC) is the primary contributing factor in determining the kind of
fungi that invade the seed and the degree to which they invade it. The inoculated with or without
combination with treatments had higher MC than the control (Fig. 1A). The water caused the
increase in MC in the spore suspension and the treatments. The MC in treated samples was
about 17 - 19%, which was exceeded the safe level. Therefore, treated seeds have to be dried
before storage or immediate use. It is well reported that MC exceeding a safe range may
promote the fungal growth in the seeds (Peter, 2018). Thus, a specific method of application in
every seed type should be done to maintain the recommendable MC during storage.
Inhibition of A. niger contamination in rice seeds
The inhibitory effect of PSEO on A. niger in the inoculated rice seeds was observed
(Fig. 1B). The inoculated seeds without treatments showed the highest contamination
percentage, followed by the inoculated + 0.16% DMSO treatment compared to the other
treatments. In contrast, the inoculated + 0.05% PSEO sample had the lowest contamination
percentage effectively the same as 0.015% carbendazim treatments. It indicates that 0.05%
PSEO treatment can be an alternative treatment for rice seeds. Similarly, the 0.05% PSEO
reduced the growth of A. flavus in corn seed during storage (Utrakoon, 2009). Additionally,
0.1% papaya seed extract by using n-pentane solvent reduced the postharvest disease of stored
onion (Eampracha, 2015). The concentration of 30% and 50% of the fresh leaves, roots, and

213

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

seeds of C. papaya extracts also reduced the fungal inoculum load on the cowpea seeds to
19.20% and 5.20% at both strengths, respectively (Awurum and Enyiukwu, 2013). The
inhibitory effect would correspond with the high BITC content in papaya plant organs.
(A)

(B)

Fig. 1 Moisture content (%) (A) and infection (%) (B) of rice seeds without (control) and
inoculated with A. niger and subsequently treated with papaya seed essential oil (PSEO),
carbendazim, and DMSO
Surface color
The L*, a*, and b* values indicated the lightness, redness, and yellowness of the rice
seed surface color, respectively. The (L*, a*, and b*) values of seed treated with inoculated
fungus + 0.05% PSEO had no significant difference with the control and other treatments. This
indicates that the application of PSEO does not influence the surface color of the rice husk
(data is not shown).
Germination percentage and germination index
0.05% PSEO applied on rice seeds had no adverse effect on the germination percentage
(%G), and it maintained a high %G same as control and carbendazim treatments (Fig. 3A).
0.166% DMSO and inoculated depicted an adverse effect, which significantly declined the %G
to 84.75% and 72.75%, respectively. This means that PSEO effectively protects the seed from
the contamination of A. niger, and it does not pose an adverse effect on the %G of rice seeds
as in a similar carbendazim.
The treatments had significant differences in germination index (GI) (Fig. 3B). The
inoculated + 0.05% PSEO (18.09 GI) provided a comparable GI with the control (18.86 GI)
and inoculated + 0.01% carbendazim (17.22 GI), but significantly higher than the other
treatments as inoculated (13.83 GI), and inoculated + 0.166% DMSO (16.24 GI). It showed
that PSEO does not affect the GI of rice seeds and the GI was the same as control. The
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inoculated sample had the lowest GI, and it confirming that non-treatments significantly
reduced the GI might depend on infection of A. niger. Among the treatments, PSEO was the
most effective, and it could be comparable GI with carbendazim. It is also found in corn seed
that PSEO showed no adverse effect on seed vigour during storage Utrakoon et. al, 2009). This
indicates that PSEO containing BITC does not affect to the rice seed quality and it could
prevent infection of A. niger similar to carbendazim.
(A)

(B)

Fig. 2 Germination (%) (A), and Germination index (B) of rice seeds without treatment
(control) and inoculated with A. niger and subsequently treated with papaya seed essential oil
(PSEO), carbendazim, and DMSO.
Our findings suggest that PSEO is highly effective against A. niger on rice seeds as a
prevention agent and a possible alternative to carbendazim. Moreover, it has no adverse effects
to the seed surface colour, germination percentage, and vigour of rice. The use of agar plate
method can exhibit the bioactivity itself. The PSEO could be a potential treatment for other
crop seeds before sowing. For further investigation, the application of PSEO as a seed treatment
before storage and its main constituent against A. niger will be studied.
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาปั จจัยการทํางานของรถเกี่ยวนวดข้าวที่มีผลต่อการสู ญเสี ยในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก
จึ งได้ทาํ การทดสอบภาคสนามเพื่อหาปริ มาณการสู ญเสี ยข้าวเปลือกที่ เกิ ดขึ้นบริ เวณชุดหัวเกี่ ยว และปริ มาณการสู ญเสี ย
ที่ เกิ ดขึ้นบริ เวณห้องลูกนวด โดยใช้การทดลองแบบ 2×3 แฟกทอเรี ยลในแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ ปั จจัยที่ใช้ใน
การศึกษาได้แก่ ช่วงเวลาขณะปฏิบตั ิการเก็บเกี่ยว จํานวน 2 ระดับ คือ การปฏิบตั ิการในช่วงเช้าและในช่วงบ่าย กับระดับ
ความเร็ วของรถเกี่ ยวนวดข้าว จํานวน 3 ระดับ ได้แก่ ความเร็ วระดับช้า (3.4 กม./ชม.) ความเร็ วระดับปานกลาง (5.6 กม./ชม.)
และความเร็ วระดับสูง (6.9 กม./ชม.) ผลการศึกษาพบว่า ปริ มาณการสูญเสี ยรวมทั้งหมดของข้าวเปลือกที่สูญเสี ยในกระบวนการ
เก็บเกี่ยวที่รถเกี่ยวนวดข้าวปฏิบตั ิงานในช่วงเช้าและในช่วงบ่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6.26 และร้อยละ 6.35 (เมื่อเทียบกับ
ปริ มาณผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่ ) ตามลําดับ นอกจากนี้ ยงั พบว่าปั จจัยด้านความเร็ วขณะปฏิบตั ิงานมีผลทําให้ปริ มาณการสู ญเสี ย
ข้าวเปลือกที่เกิดขึ้นบริ เวณห้องลูกนวดมีความแตกต่างอย่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การสูญเสี ยที่หอ้ งลูกนวด, การสูญเสี ยที่หวั เกี่ยว, รถเกี่ยวนวดข้าว

Abstract

The operating factors of rice combine harvester affecting the loss in paddy rice harvesting process was studied.
The field test of the rice combine harvester was done to check the quantity loss of paddy rice occurred during its working.
The period for harvesting: morning, and afternoon; and working speed of combine harvester: slow (3.4 km/h), medium (5.6
km/h), fast (6.9 km/h) were used as two main factors which affected the amount of cutting loss and threshing loss. Then,
the 2 x 3 factorial experiment in completely randomized design with four replications was conducted to check such losses.
The result found that the total harvesting loss occurred during the combine operating in the morning and in the afternoon
was 6.26% and 6.35%, respectively. In addition, the threshing loss was considerably affected by the working speed of the
combine harvester at the p < 0.05 level.
Keywords: cutting loss, rice combine harvester, threshing loss
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คํานํา
ข้าวเป็ นพื ชเศรษฐกิ จที่ มีความสําคัญและสร้ างรายได้หลักเข้าสู่ ประเทศไทย หากเกิ ดความสู ญเสี ย ใน
กระบวนการผลิ ต ข้า วซึ่ งมี อ ยู่ ห ลายขั้น ตอนก็ จ ะส่ ง ผลต่ อ ความเสี ย หายทางเศรษฐกิ จ ของประเทศอย่า งมาก
กระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกเป็ นขั้นตอนหนึ่ งที่สาํ คํญและมีผลต่อการสู ญเสี ยข้าวเปลือกทั้งในเชิ งปริ มาณและ
เชิ งคุณภาพ โดยพบว่าในกระบวนการเก็บเกี่ ยวข้าวยังคงมีการสู ญเสี ยข้าวเปลือกในปริ มาณที่ สูงอยู่ ประสู ติและ
คณะ (2528) พบว่าเกิดการสู ญเสี ยปริ มาณข้าวเปลือกร้อยละ 3.8 ในขณะทําการเก็บเกี่ยวและเกิดการสู ญเสี ยร้อยละ
4 ในกระบวนการนวดข้าว ต่อมาวินิต (2547) ได้ทาํ การศึ กษาเกี่ ยวกับการสู ญเสี ยของข้าวเปลือกขณะทําการเก็บ
เกี่ ยวด้วยรถเกี่ ยวนวดข้าว ซึ่ งพบว่าการสู ญเสี ยจะขึ้ นอยู่กบั การปฏิ บตั ิ ของผูเ้ ก็บเกี่ ยวข้าวเปลือกที่ มกั จะปรั บเร่ ง
ความเร็ วขณะทําเก็บเกี่ยวข้าวรวมทั้งการสู ญเสี ยขณะทําการเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวดข้าวยังขึ้ นอยู่กบั ขนาดของรู
ตะแกรงโยกในห้องลูกนวด ความเร็ วรอบลูกนวด และอัตราการป้ อนต้นข้าวเข้าสู่ หอ้ งลูกนวด (สมชาย และวินิต,
2554) นอกจากนี้ การปรั บแต่ งรอบการทํางานของเครื่ องยนต์ที่ไ ม่ เหมาะสมต่ อสภาพของต้นข้าวที่ มีความชื้ น
แตกต่างกันก็มีผลต่อปริ มาณการสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการนวดและการคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกออกจากรวง
ข้าวภายในห้องลูกนวด (สมชาย และวารี , 2555) เนื่ องด้วยค่าแรงยึดเหนี่ ยวระหว่างเมล็ดข้าวเปลือกกับรวงข้าวจะ
ขึ้นอยู่กบั ปริ มาณความชื้ นของต้นข้าวในขณะทําการเก็บเกี่ยว (อดิศร และวินิต, 2559) อีกทั้งปริ มาณความชื้ นของ
ต้นข้าวก็มีผลต่อความสู ญเสี ยที่บริ เวณชุดหัวเกี่ยวของรถเกี่ยวนวดข้าวด้วยเช่นกัน (ชัยยันต์ และวินิต, 2551)
เนื่ องด้วยปั จจุบนั การใช้รถเกี่ ยวนวดข้าวได้รับความนิ ยมจากเกษตรกรและมีการใช้งานอย่างแพร่ หลาย
ไปทุกภูมิภาคของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการลดการสู ญเสี ยข้าวเปลือกในขณะปฏิ บตั ิ การเก็บ
เกี่ ยวด้วยรถเกี่ ย วนวดข้าว งานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึ กษาโดยการทดสอบภาคสนามเพื่ อทดสอบหาปริ มาณการสู ญ เสี ย
ข้าวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าว รวมถึงศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยการทํางานของรถเกี่ยวนวดข้าวที่มีผลต่อ
การสู ญเสี ยข้าวเปลือกเชิ งปริ มาณ จึงได้กาํ หนดปัจจัยหลักที่ใช้ในการศึกษา จํานวน 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านช่วงเวลา
ขณะทําการเก็บเกี่ ยวในช่ วงเช้าและช่ วงบ่ายที่ สภาวะอากาศมีความชื้ นสัมพัทธ์ที่แตกต่างกัน และปั จจัยทางด้าน
ความเร็ วขณะปฏิ บตั ิ งานของรถเกี่ ยวนวดข้าวที่ ใช้ระดับความเร็ วในการขณะปฏิ บตั ิ งานของรถเกี่ ยวนวดข้าวที่
แตกต่างกัน

อุปกรณ์ และวิธีการ
แผนการทดลองที่ใช้ ในการศึกษา
เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้นที่ตอ้ งการจะศึกษาให้ทราบถึงเฉพาะปั จจัยการทํางานของรถ
เกี่ ยวนวดข้าวที่ มีผลต่อการสู ญเสี ยข้าวเปลือกเชิ งปริ มาณ คณะผูว้ ิจยั จึ งได้ทาํ การทดสอบการเก็บเกี่ ยวกับข้าวเจ้า
พันธุ์สุพรรณบุ รี 1 เพี ยงหนึ่ งพันธุ์ ณ แปลงนาข้าว อ. บางกุง้ จ. สุ พรรณบุ รี ซึ่ งเป็ นข้าวเจ้าที่ ไม่ไวต่ อช่ วงแสง
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อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 120–130 วัน ผลผลิตต่อพื้นที่ประมาณ 806 กก./ไร่ (บุญหงส์, 2553) และมีคุณภาพการสี ที่ดี
(กรมการข้าว, 2553)
สําหรับรถเกี่ยวนวดข้าวที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นรถเกี่ยวนวดข้าวแบบไทยประดิษฐ์ที่มีอายุการใช้งาน
10–15 ปี ใช้เครื่ องยนต์ดีเซล จํานวนกระบอกสู บ 6 สู บ เป็ นต้นกําลัง และมีขนาดกําลัง 235 แรงม้า (Fig. 1) โดยใช้
การทดลองแบบ 2×3 แฟกทอเรี ยลในแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (2×3 factorial experiment in CRD)
โดยปั จจัยที่ 1 คื อ ช่ วงเวลาขณะทําการเก็ บเกี่ ยว จํานวน 2 ช่ วง ได้แก่ ช่ วงเช้าและช่ วงบ่ าย และปั จจัยที่ 2 ได้แก่
ระดับความเร็ วขณะปฏิบตั ิงานของรถเกี่ยวนวดข้าว จํานวน 3 ระดับ ได้แก่ ความเร็ วช้า (3.42 กม./ชม.) ความเร็ วปานกลาง
(5.6 กม./ชม.) ซึ่ งเป็ นระดับความเร็ วแบบปกติที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานใช้ทาํ งานอยู่เป็ นประจําและความเร็ วสู ง (6.9 กม./ชม.)
โดยได้ดาํ เนินการทดสอบชุดปัจจัยละ 4 ซํ้า
การทดสอบหาปริ มาณการสู ญเสี ยในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้ าวเปลือก
ขณะดําเนิ นการทดลอง คณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบภาคสนามเพื่อหาค่าเปอร์ เซ็นต์ความชื้ นสัมพัทธ์ใน
อากาศ และค่าระดับความเร็ วขณะปฏิ บตั ิ งานของรถเกี่ ยวนวดตามหลักการทดสอบเครื่ องจักรกลการเกษตร (UN,
1995) เพื่อให้ทราบระดับความเร็ วขณะปฏิบตั ิ งานแบบปกติ ท่ี เกษตรกรใช้งานอยู่จริ ง และกําหนดระดับความเร็ ว
ขณะปฏิ บตั ิ งานดังกล่าว เป็ นความเร็ วระดับปานกลางในการทดลอง จากนั้นได้ทดสอบและกําหนดความเร็ ว
ระดับ สู งและระดับช้า ของรถเกี่ ย วนวดข้า วที่ เ ป็ นไปตามสถานการณ์ การเก็บเกี่ ย วแบบเร็ วและแบบช้า ตามที่
เกษตรกรใช้ปฏิ บัติ งานจริ งดังที่ ไ ด้ระบุ เ ป็ นค่ าความเร็ ว ไว้ใ นแผนการทดลองที่ ไ ด้กล่ าวไว้ขา้ งต้น จากนั้นได้
ดําเนินการทดสอบหาปริ มาณข้าวเปลือกที่สูญเสี ยในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก ดังนี้
การทดสอบหาปริ มาณการสู ญเสี ยก่อนเก็บเกี่ยว (Preharvest loss) ในแต่ละชุดปัจจัย คณะผูว้ ิจยั ได้ใช้กรอบ
เก็บตัวอย่างขนาด 1×1 ตร.ม. ทําการสุ่ มเก็บตัวอย่างเพื่อหาปริ มาณข้าวเปลือกที่ร่วงหล่นในแปลงก่อนทําการเก็บ
เกี่ยว โดยทําการสุ่ มจํานวนชุดปั จจัยละ 4 ซํ้า ทําการเก็บตัวอย่างเมล็ดข้าวเปลือกที่ร่วงหล่นในกรอบเก็บตัวอย่างใน
แต่ละซํ้าใส่ ในถุงพลาสติกเก็บตัวอย่าง ทําการชัง่ นํ้าหนัก และวัดปริ มาณความชื้ นของตัวอย่างเมล็ดข้าวเปลือกเพื่อ
คํานวณหาปริ มาณข้าวเปลือกที่สูญเสี ยก่อนการเก็บเกี่ยว
การทดสอบหาปริ มาณการสู ญเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นจากห้องลูกนวด (Threshing loss) ในการทดสอบหาปริ มาณ
การสู ญ เสี ย ข้าวเปลื อ กที่ เกิ ด จากห้อ งลู กนวด คณะผูว้ ิ จัย ทดสอบขณะรถเกี่ ยวนวดข้าวปฏิ บัติงาน โดยใช้แผ่น
พลาสติ กขนาด 3×5 ตร.ม. รองรับชี วมวลทั้งหมดที่ ถูกเป่ าออกมาทางด้านหลังของห้องลูกนวดในขณะที่ รถเกี่ ยว
นวดปฏิบตั ิงาน โดยทําการสุ่ มเก็บตัวอย่างชีวมวลดังกล่าว จํานวนชุดปัจจัยละ 4 ซํ้า จากนั้นนําตัวอย่างทั้งหมดมาทํา
การแยกและชัง่ นํ้าหนักหาปริ มาณเมล็ดข้าวเปลือก ปริ มาณฟางข้าว และสิ่ งเจือปนอื่น ๆ ที่ออกมาทางด้านหลังของ
รถเกี่ยวนวดข้าวเพื่อคํานวณปริ มาณการสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นจากห้องลูกนวด
การทดสอบหาปริ มาณการสู ญเสี ยบริ เวณชุ ดหัวเกี่ ยว (Cutting loss) ภายหลังจากนําแผ่นพลาสติ กออก
คณะผูว้ ิจยั ได้ใช้กรอบเก็บตัวอย่างมาทํา การเก็บตัวอย่า งเมล็ดข้าวเปลื อกที่ ร่ วงหล่ นในแปลงขนาด 1×1 ตร.ม.
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จํานวนชุ ดปั จจัยละ 4 ซํ้า จากนั้นนําตัวอย่างที่ ได้ชงั่ นํ้าหนัก และนําไปคํานวณหาปริ มาณการสู ญเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นที่
บริ เวณชุดหัวเกี่ยวต่อไป
จากนั้นทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการนําข้อมูลปริ มาณการสู ญเสี ยก่อนการเก็บเกี่ ยว ข้อมูลปริ มาณการ
สู ญเสี ยที่ ชุดหัวเกี่ ยว และข้อมูลปริ มาณการสู ญเสี ยที่ ห้องลู กนวดที่ ได้จากการทดสอบภาคสนามด้วยแผนการ
ทดลองแบบ 2×3 แฟกทอเรี ย ลในการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (2×3 Factorial Experiment in CRD) มาทํา การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยโปรแกรมอาร์ (R Program) ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ใช้สาํ หรับการคํานวณทางสถิติ

Fig. 1 The rice combine harvester used in the field test

ผลการทดลอง
ผลการทดสอบหาปริ มาณการสู ญเสี ยในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้ าวเปลือกด้ วยรถเกี่ยวนวดข้ าว
ขณะทําการทดสอบการเก็บเกี่ยวในช่ วงเวลาเช้าและในช่วงเวลาบ่ายดังแผนการทดลองที่ กล่าวไว้ขา้ งต้น
พบว่าค่าเฉลี่ยของเปอร์ เซ็นต์ความชื้ นสัมพัทธ์ในอากาศมีค่าเท่ากับ 79 เปอร์ เซ็นต์ และ 70 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ
รวมทั้งพบว่าปริ มาณการสู ญเสี ยของข้าวเปลื อกก่ อนทําการเก็บเกี่ ยวมีค่าเท่ากับร้ อยละ 0.5 เมื่อเที ยบกับปริ มาณ
ผลผลิ ต ข้า วเปลื อ กต่ อ ไร่ โดยผลการทดสอบภาคสนามเพื่ อ หาปริ ม าณการสู ญ เสี ย ในกระบวนการเก็ บ เกี่ ย ว
ข้าวเปลือกด้วยรถเกี่ยวนวดข้าวได้แสดงไว้ใน Table 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
Table 1 Amount of paddy loss obtained from the field test of the rice combine harvester
morning

afternoon

slow

medium

fast

slow

medium

fast

preharvest loss (%)

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

cutting loss (%)

4.49

2.92

2.94

3.16

2.86

3.83

threshing loss (%)

1.75

2.05

3.13

2.05

2.42

3.23

6.74

5.48

6.57

5.71

5.79

7.56

Total (%)
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ปริ มาณการสู ญเสี ยข้ าวเปลือกจากชุดหั วเกี่ยว (Cutting Loss)
จากการทดสอบพบว่า ปริ มาณการสู ญเสี ยข้าวเปลือกที่ เกิ ดขึ้นบริ เวณชุดหัวเกี่ ยวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
3.45 (เมื่อเทียบกับปริ มาณผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่ ) สําหรับการเก็บเกี่ยวในช่วงเช้า และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.28
สําหรับการเก็บเกี่ยวในช่วงบ่าย
ผลการทดสอบพบว่า ความเร็ วแบบปกติ ที่เ กษตรกรนิ ย มใช้ใ นการปฏิ บตั ิ งานกัน อยู่ทั่ว ๆ ไปซึ่ งเป็ น
ความเร็ วระดับปานกลางตามที่ได้กาํ หนดไว้ในการศึกษาครั้งนี้ จะทําให้เกิดปริ มาณการสู ญเสี ยข้าวเปลือกบริ เวณชุด
หัวเกี่ยวน้อยที่สุดทั้งในการเก็บเกี่ยวในช่วงเช้าและช่วงบ่าย คือ ร้อยละ 2.92 และร้อยละ 2.86 ตามลําดับ
หากทําการเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงเช้าโดยใช้ความเร็ วขณะปฏิบตั ิงานของรถเกี่ยวนวดในระดับที่ต่าํ จะส่ งผล
ให้เกิ ดการสู ญเสี ยบริ เวณชุ ดหัวเกี่ ยวที่ มากที่ สุด คื อ ร้ อยละ 4.49 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของวารี (2554)
ที่ได้รายงานไว้ คือ พบการสู ญเสี ยเมล็ดข้าวเปลือกมากที่สุดบริ เวณชุดหัวเกี่ยว จากการใช้ความเร็ วของรถเกี่ยวนวด
ข้าวในระดับช้า เนื่องด้วยเมื่อปฏิบตั ิงานในช่วงเช้าด้วยความเร็ วระดับดังกล่าว จะทําให้ซี่นวดบริ เวณชุดหัวเกี่ยวเกิด
แรงกระทบกันกับรวงข้าวที่ ถูกหมุนเกี่ยวเข้ามาโดยล้อโน้ม ในขณะที่ใบมีดตัดยังไม่ได้ทาํ การตัดต้นข้าว จึงทําให้
เมล็ดข้าวเปลือกถูกฟาดตีและร่ วงหล่นเกิดเป็ นความสู ญเสี ยบริ เวณชุดหัวเกี่ยว
สําหรับการเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงบ่าย หากใช้ความเร็ วขณะปฏิบตั ิงานของรถเกี่ยวนวดในระดับสู ง จะส่ งผล
ให้เกิดการสู ญเสี ยบริ เวณชุดหัวเกี่ยวที่มากที่สุด คือ ร้อยละ 3.83
ปริ มาณการสู ญเสี ยบริ เวณห้ องลูกนวด (Threshing Loss)
จากการทดสอบพบว่าค่าเฉลี่ยของปริ มาณการสู ญเสี ยข้าวเปลือกที่ เกิ ดขึ้นบริ เวณห้องลูกนวดมีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 2.31 (เมื่อเที ยบกับปริ มาณผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่ ) และร้อยละ 2.57 สําหรับการเก็บเกี่ ยวในช่วงเวลาเช้า
และการเก็บเกี่ ยวในช่ วงเวลาบ่ าย ตามลําดับ ซึ่ งการเก็บเกี่ ยวโดยใช้ความเร็ วขณะปฏิ บตั ิ งานของรถเกี่ ย วนวด
ในระดับตํ่า จะเกิดการสู ญเสี ยบริ เวณห้องลูกนวดที่นอ้ ยที่สุดทั้งในการปฏิบตั ิงานในช่วงเช้าและช่วงบ่าย
ปริ มาณการสู ญเสี ยบริ เวณห้องลูกนวดจะมีค่ามากที่สุดเมื่อใช้ความเร็ วขณะปฏิบตั ิงานของรถเกี่ยวนวดข้าว
ในระดับสู ง โดยพบปริ มาณการสู ญเสี ยถึงร้อยละ 3.13 และร้อยละ 3.23 สําหรับการเก็บเกี่ยวในช่วงเช้าและช่วงบ่าย
ตามลําดับ เนื่ องจากการใช้ความเร็ วขณะปฏิ บตั ิ งานการเก็บเกี่ ยวในระดับที่ สูง จะทําให้รอบการทํางานและกําลัง
ของเครื่ องนวดข้าวสู งขึ้ นตามไปด้วย โดยลักษณะการสู ญเสี ยข้าวเปลือกขณะทําการเก็บเกี่ ยวในช่วงเวลาเช้าด้วย
ความเร็ วขณะปฏิ บตั ิ งานที่ สูงที่ พบในขณะที่ ทาํ การทดสอบนั้น จะพบปริ มาณเมล็ดข้าวเปลือกที่ ยงั ไม่ได้ถูกนวด
(Unthreshed Paddy) และยังคงติดอยู่กบั ต้นข้าวถูกเป่ าพ่นออกมาทางด้านหลังของห้องลูกนวดในสัดส่ วนที่มากกว่า
ปริ มาณเมล็ดข้าวที่ถูกนวด (Threshed Paddy) และหลุดออกจากขั้วเมล็ดแล้ว ในทางกลับกัน ขณะทําการเก็บเกี่ ยว
ในช่วงบ่ายจะพบปริ มาณเมล็ดข้าวที่ถูกนวดหลุดออกจากขั้วเมล็ดแล้วถูกเป่ าพ่นออกมาด้านหลังของห้องลูกนวดใน
สัดส่ วนที่มากกว่าปริ มาณเมล็ดข้าวเปลือกที่ยงั คงติดอยูก่ บั ต้นข้าว ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอดิศร และวินิต
(2559) ที่ รายงานไว้ว่า หากทําการเก็บเกี่ ยวข้าวเปลื อกในช่ วงบ่ ายซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาที่ สภาวะอากาศมี ค่าความชื้ น
สัมพัทธ์ในอากาศตํ่ากว่าในช่วงเช้า จะส่ งผลให้ตน้ ข้าวขณะทําการเก็บเกี่ยวในช่วงบ่ายมีปริ มาณความชื้ นที่นอ้ ยกว่า
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ในช่ วงเช้า ค่าแรงยึดเหนี่ ยวระหว่างเมล็ดข้าวเปลือกกับขั้วเมล็ดของต้นข้าวในช่ วงบ่ายจึ งมีค่าน้อยกว่าในช่วงเช้า
ส่ งผลให้เมล็ดข้าวเปลือกหลุดจากขั้วเมล็ดได้ง่ายกว่าการเก็บเกี่ยวในช่วงเช้า
ปริ มาณการสู ญเสี ยรวมทั้งหมดในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้ าวเปลือก (Total Loss)
จากผลการทดสอบดังกล่าวข้างต้นทําให้สามารถคํานวณหาค่าปริ มาณการสู ญเสี ยรวมทั้งหมด (Total loss)
ของข้าวเปลื อกที่ สูญเสี ยในกระบวนการเก็บเกี่ ยวได้ โดยพบว่าปริ มาณการสู ญเสี ยรวมทั้งหมดของข้าวเปลื อก
ที่ สูญเสี ยในกระบวนการเก็บเกี่ ยวที่ รถเกี่ ยวนวดข้าวปฏิ บตั ิ งานในช่ วงเช้าและในช่ วงบ่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
6.26 และร้ อ ยละ 6.35 ตามลํา ดับ (เมื่ อ เที ย บกับปริ มาณผลผลิ ต ข้า วเปลื อกต่ อไร่ ) ซึ่ งได้แ สดงค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าน้อยที่สุด และค่ามากที่สุดของปริ มาณการสู ญเสี ยรวม

% loss

% loss

Fig. 2 Graph shows distribution of quantity loss with respect to period of harvesting
ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของปริ มาณการสู ญเสี ยข้ าวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยว
จากการนําข้อมูลปริ มาณการสู ญเสี ยของข้าวเปลือกที่สูญเสี ยในกระบวนการเก็บเกี่ยว ที่ได้จากการทดสอบ
ภาคสนามมาทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยโปรแกรมอาร์ (R Program) สามารถสรุ ปได้ว่า ปั จจัยด้านความเร็ ว
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ขณะปฏิบตั ิงานมีผลทําให้ปริ มาณการสู ญเสี ยข้าวเปลือกที่เกิดขึ้นบริ เวณห้องลูกนวดมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Table 2) ส่ วนปริ มาณการสู ญเสี ยข้าวเปลือกที่เกิดขึ้นจากชุดหัวเกี่ยวไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั ปั จจัยทางด้าน
ช่วงเวลาขณะปฏิบตั ิการเก็บเกี่ยว และปัจจัยด้านความเร็ วขณะปฏิบตั ิงานของรถเกี่ยวนวดข้าว
Table 2 ANOVA of threshing loss
Source of variation

df

Sum Square

F

p-value

Period

1

0.3955

0.8936

0.3570

Speed

2

7.0516

7.9769*

0.0033

Period x Speed

2

0.0781

0.0882

0.9159

Error

18

7.9660

สรุ ปและวิจารณ์
การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงปัจจัยการทํางานของรถเกี่ยวนวดข้าวที่มีผลต่อการสู ญเสี ยเชิงปริ มาณในกระบวนการ
เก็บเกี่ ยวข้าวเปลือก พบว่าปั จจัยด้านความเร็ วขณะปฏิ บตั ิ งานตามที่ ได้กาํ หนดความเร็ วที่ แตกต่างกันไว้ 3 ระดับ
ได้แก่ ความเร็ วระดับช้า (3.42 กม./ชม.) ความเร็ วระดับปกติ (5.6 กม./ชม.) และความเร็ วระดับสู ง (6.9 กม./ชม.)
มีผลทําให้ปริ มาณการสู ญเสี ยข้าวเปลื อกที่ เกิ ดขึ้ นบริ เวณห้องลูกนวดมีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ
ที่ ระดับ 0.05 ส่ วนปริ มาณการสู ญเสี ยข้าวเปลื อกที่ เกิ ดขึ้ นจากชุ ดหัวเกี่ ยวไม่ได้ข้ ึ นอยู่กบั ปั จจัยทางด้านช่ วงเวลา
ขณะปฏิ บตั ิ การเก็บเกี่ ยว และปั จจัยด้านความเร็ วขณะปฏิ บตั ิ งานของรถเกี่ ยวนวดข้าว อย่างไรก็ตาม เนื่ องจาก
การศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นการทดสอบภาคสนามในช่ วงระยะเวลาหนึ่ งเดื อนในเดื อนกรกฎาคม จึ งควรมีการศึ กษา
ต่อไปเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมถึงปริ มาณการสู ญเสี ยข้าวเปลือกที่เกิดจากปั จจัยทางด้านช่วงเวลาขณะปฏิบตั ิการเก็บเกี่ ยว
ในแต่ละฤดูกาลผลิต เนื่องด้วยสภาพอากาศในแต่ละเดือนตลอดฤดูการผลิตมีความแตกต่างกัน
นอกจากนี้ ยงั พบว่าระดับความเร็ วแบบปกติ ที่เกษตรกรใช้งานอยู่ทวั่ ไป คื อ ประมาณ 5.6 กม./ชม. ถือว่า
เป็ นระดับความเร็ วที่มีความเหมาะสมดีอยู่แล้วสําหรับการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกในช่วงเช้า เนื่ องด้วยระดับความเร็ ว
ดังกล่าวจะส่ งผลให้เกิดปริ มาณการสู ญเสี ยรวมของข้าวเปลือกที่นอ้ ยที่สุดคือร้อยละ 5.48 เมื่อเทียบกับปริ มาณผลผลิต
ข้าวเปลือกต่อไร่ หากทําการเก็บเกี่ยวในช่วงบ่าย ควรควบคุมให้รถเกี่ยวนวดข้าวใช้ความเร็ วขณะปฏิบตั ิงานในระดับตํ่า
ประมาณ 3.42 กม./ชม. เพราะจะส่ งผลให้เกิดปริ มาณการสู ญเสี ยรวมของข้าวเปลือกที่ นอ้ ยที่สุดคือประมาณร้อยละ 5.71
เมื่อเทียบกับปริ มาณผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณศูนย์วิจยั ข้าวจังหวัดสุ พรรณบุรี และเกษตรกรเจ้าของแปลงนาที่ให้ความอนุเคราะห์
แปลงทดสอบในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
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การแช่ เมล็ดข้ าวเปลือกด้ วยราปฏิปักษ์ Talaromyces tratensis KUFA 0091 ในการควบคุมโรคเมล็ดด่ างของข้ าว
Rice seed treatments with antagonistic fungus, Talaromyces tratensis KUFA 0091 for controlling rice
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของรา Talaromyces tratensis KUFA 0091 ในการควบคุมโรค
เมล็ดด่างของข้าว ที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด ทําให้คุณภาพและปริ มาณของผลผลิตลดลงในข้าวพันธุ์อ่อนแอ
โดยวิธีการแช่เมล็ดข้าวก่อนปลูกภายใต้สภาพโรงเรื อน โดยนําเมล็ดข้าวพันธุ์กข43 และกข57 มาแช่ในสารละลายผงรา
T. tratensis 0.1% 0.5% สารสกัด หยาบ 100 ppm และ 500 ppm แช่ ทิ้ ง ไว้ 24 ชั่ว โมง จากนั้น นํา ไปปลู ก ลงในกระถาง
เมื่อข้าวอายุ 120 วัน เก็บเมล็ดข้าวมาประเมินการเกิดโรคเมล็ดด่าง พบว่าเมล็ดข้าวที่แช่ดว้ ยผงรา 0.5% มีเปอร์เซ็นต์การเกิด
โรคตํ่าที่ 39.98 ในข้าวพันธุ์กข43 ขณะที่ พนั ธุ์กข57 เมล็ดที่ แช่ ด้วยผงรา 0.1% มี เปอร์ เซ็ นต์การเกิ ดโรคน้อยที่ สุด 27.38
ขณะที่ ก รรมวิธี ควบคุ ม ที่ แช่ เมล็ดด้ว ยนํ้า เปล่ า มี เ ปอร์ เซ็ นต์การเกิ ดโรค 56.38 และ 58.00 ในข้า วพัน ธุ์ กข43 และกข57
ตามลําดับ จากการศึกษาพบว่าราปฏิปักษ์ T. tratensis KUFA 0091 ในรู ปแบบผงสามารถลดการเกิดโรคเมล็ดด่างของข้าว
ได้เมื่อใช้แบบแช่เมล็ดก่อนปลูก
คําสําคัญ: ชีวภัณฑ์, ราปฏิปักษ์, โรคข้าว, โรคเมล็ดด่าง

Abstract

The objective of this study was to evaluate the effects of antagonistic fungus, Taralomyces tratensis KUFA 0091
in controlling rice dirty panicle caused by several plant pathogenic fungi resulted in decreasing the quantity and quality of
rice product in susceptible rice varieties. The rice seeds var. RD43 and RD57 were soaked with dry powder at 0.1%, 0.5%,
crude extract at concentrations of 100 ppm and 500 ppm of T. tratensis for 24 hr before planting under greenhouse
conditions. When the rice aged 120 days, the rice seeds in each treatment were collected and examined the dirty panicle
disease incidences. The results showed that rice seeds var. RD43 treated with 0.5% of dry powder of T. tratensis exhibited
low disease incidence was 39.98%. Meanwhile, rice seeds var. RD57 treated with 0.1% of dry powder showed the lowest
disease incidences was 27.38% whereas the control treatment displayed the disease incidences were 56.38% and 58.00%
in rice var. RD43 and RD57, respectively. The results revealed that rice seeds treated with dry powder of T. tratensis KUFA
0091 effectively reduced rice dirty panicle incidence when used by seed treatments.
Keywords: antagonistic fungi, biocontrol agents, dirty panicle disease, rice disease
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คํานํา

โรคเมล็ด ด่ า งของข้า ว (Dirty panicle) เกิ ด จากการเข้า ทํา ลายของเชื้ อ ราหลายชนิ ด ได้แ ก่ Alternaria
padwickii, Curvularia lunata, Fusarium incarnatum และ Bipolaris oryzae โดยจะเข้าทําลายในระยะออกรวง จนถึง
ระยะเก็ บ เกี่ ย ว อาการเมล็ ด ด่ า งจะปรากฏในระยะใกล้เ ก็ บ เกี่ ย ว ส่ ง ผลให้ ข ้า วเมล็ ด ลี บ และผลผลิ ต ลดลง
(Chamswarng and Kumchang, 2012) ปัจจุบนั มีการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดโรคหลายกลุ่ม เช่น triazole, strobilurin
และ demethylation inhibitor fungicides (Mani et al., 2016) อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมี อาจส่ งผลกระทบต่อระบบ
นิ เวศน์ สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพของมนุ ษย์ และส่ งเสริ มให้เชื้ อสาเหตุโรคมีความต้านทานมากขึ้ น (Thind et al.,
2012) ปั จจุบนั มีการส่ งเสริ มการผลิตพืชอินทรี ย ์ จึ งมีการค้นหาจุลินทรี ยป์ ฏิ ปักษ์ สารควบคุมโรคพืชทางชี วภาพ
หรื อสารสกัดจากพืช ซึ่ งเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และมีตน้ ทุนในการผลิตตํ่า เพื่อเป็ นแนวทางเลือกหนึ่ งในการใช้
แทนสารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืช มีรายงานว่าจุลินทรี ยท์ างทะเลสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพที่ มีฤทธิ์
ต้า นทานต่ อ เชื้ อ สาเหตุ โ รคพื ช และมี คุ ณ สมบัติ เ ป็ นเชื้ อ ปฏิ ปั ก ษ์ที่ ส ามารถควบคุ ม โรคเมล็ด ด่ า งของข้า วได้
(Nicolopoulou-Stamati et al., 2016; Dethoup et al., 2018) จากการก่อนหน้าศึกษานี้ Dethoup et al. (2018) รายงาน
ว่าราทะเล Talaromyces tratensis KUFA 0091 มีคุณสมบัติเป็ นราปฏิปักษ์สามารถควบคุมโรคเมล็ดด่างได้ เมื่อฉี ด
พ่น 2 ครั้งในช่วงออกรวง งานวิจยั ในครั้งนี้ จึงทําการทดสอบคุณสมบัติราปฏิปักษ์ของรา T. tratensis KUFA 0091
ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าวโดยวิธีแช่เมล็ด
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของราปฏิปักษ์ Talaromyces tratensis KUFA 0091 ใน
รู ปแบบผงและสารสกัดหยาบ ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าวในสภาพโรงเรื อน โดยวิธีการแช่เมล็ดก่อนปลูก
เพื่อนําไปเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจเลือกใช้ให้เหมาะสมในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าวและสามารถนํามา
ทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดโรคพืชในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมสปอร์ แขวนลอยของราปฏิ ปักษ์ Talaromyces tratensis KUFA 0091
นําราปฏิปักษ์ T. tratensis KUFA 0091 มาเลี้ยงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) บ่มไว้ 7 วันจากนั้น
จึ งนํามาเพิ่ มปริ มาณในอาหารเหลว potato dextrose broth (PDB) ปริ มาตร 250 มิ ลลิ ลิตร ที่ บรรจุ ในขวดรู ปชมพู่
ขนาด 500 มิลลิลิตร นําเข้าเครื่ องเขย่าที่ความเร็ วรอบ 120 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 7 วัน จากนั้นเทลง
ในข้าวสุ กที่ผ่านการนึ่ งฆ่าเชื้อแล้ว 300 กรัม ที่บรรจุอยู่ในขวดรู ปชมพู่ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร บ่มไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง
เป็ นเวลา 30 วัน จากนั้นล้างสปอร์ ดว้ ยนํ้าที่ผา่ นการฆ่าเชื้ อแล้ว เตรี ยมเป็ นสปอร์ แขวนลอยโดยคํานวณความเข้มข้น
ของสปอร์ ด ้ว ย hematocytometer ปรั บความเข้มข้นของสปอร์ ร าปฏิ ปักษ์ T. tratensis KUFA 0091 ให้ไ ด้ค วาม
เข้มข้นที่ 106 สปอร์ต่อมิลลิลิตร
การสกัดสารสกัดหยาบของราปฏิ ปักษ์ Talaromyces tratensis KUFA 0091
นําราปฏิ ปักษ์ T. tratensis KUFA 0091 มาสกัดสารทุ ติยภูมิดว้ ย ethyl acetate ตามวิธีของ Dethoup et al.
(2007) โดยนําข้าวที่มีราปฏิปักษ์ T. tratensis KUFA 0091 เจริ ญอยู่บ่มไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 30 วัน ใส่ ในขวด
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โหลสี่ เหลี่ยมขนาด 5 ลิตร สกัดสารจากราด้วยการเติม ethyl acetate แช่ทิ้งไว้เป็ นเวลา 7 วัน นํามากรองแยกเมล็ด
ข้าวสุ กออก แล้วนําสารสกัด ethyl acetate ไประเหยด้วยเครื่ อง rotary vacuum evaporator จนได้สารสกัดหยาบและ
นําสารสกัดหยาบ ethyl acetate ของราปฏิ ปักษ์ T. tratensis KUFA 0091 มาทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการควบคุ ม
โรคข้าว
การเตรี ยมราปฏิ ปักษ์ ของ Talaromyces tratensis KUFA 0091 ในรู ปแบบผง
นําข้าวที่มีราปฏิปักษ์ T. tratensis KUFA 0091 เจริ ญอยูบ่ ่มไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 30 วัน มาอบด้วย
เครื่ อง hot air oven ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 10 ชัว่ โมงหรื อจนกว่าจะแห้ง แล้วนํามาปั่นด้วยเครื่ องปั่ น
(High power blender) ให้ละเอียดจนได้เป็ นผงของราปฏิปักษ์ T. tratensis KUFA 0091 มาทดสอบประสิ ทธิ ภาพใน
การควบคุมโรคข้าว
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของราปฏิ ปักษ์ Talaromyces tratensis KUFA 0091 ในรู ปแบบผงและสารสกัดหยาบ ใน
การควบคุมโรคเมล็ดด่ างในสภาพโรงเรื อน
นําราปฏิ ปักษ์ T. tratensis KUFA 0091 มาทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการควบคุ มโรคเมล็ดด่ า งในสภาพ
โรงเรื อน ในรู ปแบบสารสกัดหยาบและผง ทําการทดสอบกับข้าวพันธุ์กข43 และกข57 โดยการแช่เมล็ดข้าว 5 กรัม
ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ ดังนี้ T. tratensis KUFA 0091 ในรู ปแบบผงที่ความเข้มข้น 0.1 และ 0.5%, สารสกัดหยาบที่ความ
เข้มข้น 100 และ 500 ppm, fluopyram+tebuclonazole (positive control) ที่ความเข้มข้น 0.03 มิลลิลิตร และนํ้าเปล่า
(negative control) ปริ มาณ 20 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากนั้นย้ายเมล็ดข้าวมาวางบนถ้วยเพาะพลาสติ ก
ขนาด 9 เซนติเมตร เป็ นเวลา 14 วัน ก่อนย้ายมาปลูกลงกระถางขนาด 25 เซนติเมตร กรรมวิธีละ 4 กระถางๆ ละ 3
ต้น หลังจากข้าวออกดอกแล้ว 28–30 วัน เก็บเมล็ดในแต่ละกรรมวิธี สุ่ มตัวอย่างเมล็ดข้าวในจํานวนซํ้าของแต่ ละ
กรรมวิธี รวมกรรมวิธีละ 200 เมล็ด นําเมล็ดข้าวมาตรวจสอบเพื่อประเมินการเกิ ดโรคในแต่ละเมล็ดโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์แบบ stereo บันทึกข้อมูลจํานวนเมล็ดที่เป็ นโรคและนําไปคํานวณหาเปอร์ เซ็นต์การเกิดโรค (% disease
incidence) ในแต่ละกรรมวิธี โดยคํานวณจาก Equation 1
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค =

จํานวนเมล็ดที่เป็ นโรค
จํานวนเมล็ดทั้งหมด

× 100

(1)

การวิเคราะห์ ข้อมูล
นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ค่ า ความแปรปรวนแบบ one way analysis of variance (ANOVA) และ
เปรี ยบเที ยบค่าความแตกต่ างของแต่ ละกรรมวิธี ด้วยวิธี Duncan’s multiple range test ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติสาํ เร็ จรู ป IBM SPSS Statistics 23

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากผลการทดลองประสิ ทธิ ภาพของราปฏิปักษ์ Talaromyces tratensis KUFA 0091 ในรู ปแบบผงและสาร
สกัดหยาบต่อการควบคุ มโรคเมล็ดด่างของข้าวโดยการแช่ เมล็ด พบว่าในข้าวพันธุ์กข43 ที่ แช่ เมล็ดด้วยผงรา T.
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tratensis KUFA 0091 ที่ ความเข้มข้น 0.1 และ 0.5% มี เปอร์ เซ็ นต์การเกิ ดโรคเท่ากับ 56.50 และ 39.88 ตามลําดับ
ขณะที่ เมล็ดข้าวที่ แช่ ดว้ ยสารสกัดหยาบ T. tratensis KUFA 0091 ที่ ความเข้มข้น 100 และ 500 ppm มีเปอร์ เซ็ นต์
การเกิดโรคเท่ากับ 46.88 และ 49.50 ตามลําดับ ส่ วนข้าวพันธุ์กข57 พบว่ามีเปอร์ เซ็นต์การเกิดโรคอยู่ที่ 27.38 และ
29.00 เมื่อแช่เมล็ดด้วยผงรา T. tratensis KUFA 0091 ที่ความเข้มข้น 0.1 และ 0.5% ตามลําดับ ขณะที่แช่เมล็ดด้วย
สารสกัดหยาบ T. tratensis KUFA 0091 ที่ ความเข้มข้น 100 และ 500 ppm มีเปอร์ เซ็นต์การเกิ ดโรคเท่ากับ 38.63
และ 42.00 ตามลําดับ ในการปลูกรอบแรกช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - มกราคม พ.ศ. 2563
ขณะที่ การปลูกรอบสองช่ วงเดื อนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2563 จากผลการทดลองพบว่า ในข้าวพันธุ์
กข43 พบว่ามีเปอร์ เซ็นต์การเกิดโรคอยู่ที่ 66.00 และ 41.63 เมื่อแช่เมล็ดด้วยผงรา T. tratensis KUFA 0091 ที่ความ
เข้มข้น 0.1 และ 0.5% ตามลําดับ ขณะที่ แช่ เมล็ดด้วยสารสกัดหยาบ T. tratensis KUFA 0091 ที่ ความเข้มข้น 100
และ 500 ppm มีเปอร์ เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากับ 47.50 และ 51.88 ตามลําดับ ส่ วนข้าวพันธุ์ กข57 ที่แช่เมล็ดด้วยผงรา
T. tratensis KUFA 0091 ที่ความเข้มข้น 0.1 และ 0.5% มีเปอร์ เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากับ 38.50 และ 41.31 ตามลําดับ
ขณะที่ เมล็ดข้าวที่ แช่ ดว้ ยสารสกัดหยาบ T. tratensis KUFA 0091 ที่ ความเข้มข้น 100 และ 500 ppm มีเปอร์ เซ็ นต์
การเกิดโรคเท่ากับ 45.50 และ 45.88 ตามลําดับ (Table 1)
จากการทดลองทั้งสองรอบการปลูก พบว่า T. tratensis KUFA 0091 ในรู ปแบบผงที่ ความเข้มข้น 0.5%
มีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุดในการลดการเกิดโรคเมล็ดด่าง รองลงมา คือ สารสกัดหยาบของ T. tratensis KUFA 0091 ที่
ความเข้มข้น 100 และ 500 ppm เมื่อเทียบกับกรรมวิธีควบคุมในข้าวพันธุ์กข43 ในขณะที่ขา้ วพันธุ์กข57 ที่แช่ดว้ ย
ผงรา T. tratensis KUFA 0091 ที่ ความเข้มข้น 0.1 และ 0.5% มีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมเมล็ดด่างของข้าวได้ดี
ที่ สุด รองลงมา คื อ สารสกัดหยาบของ T. tratensis KUFA 0091 ที่ ความเข้มข้น 100 และ 500 ppm เมื่ อเที ยบกับ
กรรมวิธีควบคุมที่มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคมากกว่า 50% (Fig. 1–2)
Table 1 Effects of seed treatments with T. tratensis KUFA0091 and fungicides against rice dirty panicle disease
under greenhouse conditions.
Disease Incidence (%)

Treatment
Dried powder of T. tratensis KUFA 0091 at 0.1%
Dried powder of T. tratensis KUFA 0091 at 0.5%
Crude extracts of T. tratensis KUFA 0091 at 100 ppm
Crude extracts of T. tratensis KUFA 0091 at 500 ppm
Fluopyram + Tebuclonazole at 0.03 ml.
Control

RD43
Crop 1
56.50±2.47d
39.88±1.34b
46.88±0.82c
49.50±1.41c
23.00±1.10a
56.38±2.94d

Crop 2
66.00±2.21d
41.63±2.25a
47.50±1.84b
51.88±2.38c
71.75±3.10e
83.75±2.80f

RD57
Crop 1
Crop 2
27.38±2.01a 38.50±2.21a
29.00±0.61a 41.38±1.02b
38.63±1.60b 45.50±0.74c
42.00±0.71c 45.88±1.54c
29.25±2.50a 43.00±2.80bc
58.00±2.47d 60.38±0.22d

Means ± standard derivations followed by the same letter in each row do not significantly differ at p < 0.05, when
analyzed using Duncan test of One-Way ANOVA
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Fig. 1 Effects of seed treatments with T. tratensis KUFA0091 and fungicides in controlling dirty panicle disease
in rice var. RD43. (A) Dried powder of T. tratensis KUFA 0091 at 0.1%; (B) Dried powder of T. tratensis KUFA
0091 at 0.5%; (C) Crude extracts of T. tratensis KUFA 0091 at 100 ppm; (D) Crude extracts of T. tratensis KUFA
0091 at 500 ppm; (E) Fluopyram + Tebuclonazole at 0.03 mL; (F) Control

Fig. 2 Effects of seed treatments with T. tratensis KUFA0091 and fungicides in controlling dirty panicle disease
in rice var. RD57. (A) Dried powder of T. tratensis KUFA 0091 at 0.1%; (B) Dried powder of T. tratensis KUFA
0091 at 0.5%; (C) Crude extracts of T. tratensis KUFA 0091 at 100 ppm; (D) Crude extracts of T. tratensis KUFA
0091 at 500 ppm; (E) Fluopyram + Tebuclonazole at 0.03 mL; (F) Control
มีการรายงานก่อนหน้านี้ ว่า Talaromyces spp. มีศกั ยภาพในการเป็ นราปฏิปักษ์ต่อเชื้อสาเหตุโรคพืชหลาย
ชนิ ด โดยมี ก ลไกการออกฤทธิ์ ต่ า งๆ ได้แ ก่ ก ารผลิ ต สารปฏิ ชี ว ะนะ การชั ก นํา ให้ พื ช เกิ ด ความต้า นทาน
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การเป็ นปรสิ ต และการเจริ ญแข่งขันในด้านพื้นที่ และสารอาหาร Yamigiwa et al. (2011) รายงานว่า Talaromyces
wortmanii FS2 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการส่ ง เสริ มการเจริ ญเติ บ โตของพื ช ตระกู ล คะน้า และต้า นทานต่ อ เชื้ อ
Colletotrichum higginsianum ได้ นอกจากนี้ Naraghi et al. (2012) ได้รายงานว่า Talaromyces flavus มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการส่ งเสริ มการเจริ ญเติ บโตของฝ้ ายและมันฝรั่ง และ Dethoup et al. (2015) ได้รายงานว่า สารสกัดหยาบของ
Talaromyces trachyspermus (KUFA 0021) สามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา Alternaria brassicicola,
Colletotrichum capsici, Helminthosporium maydis, Pythium aphanidermatum, Rhizoctonia solani และ Sclerotium
rolfsii ด้วยค่า IC50 100–186 ppm และ IC50 807 ppm
จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของราปฏิ ปักษ์ T. tratensis KUFA 0091 ในการควบคุมเชื้ อสาเหตุโรคข้าว
พบว่า T. tratensis มีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนภรณ์ และ
ธิ ดา (2560) ได้นาํ สารสกัดรา T. tratensis มาทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการเจริ ญของเชื้ อราสาเหตุ โ รค
ด้วยวิธี Dilution plate พบว่าที่ความเข้มข้น 10,000 ppm สารสกัดหยาบของรา T. tratensis สามารถยับยั้งการเจริ ญ
ของเส้ น ใยเชื้ อรา Phytophthora palmivora, Sclerotium rolfsii, Sclerotinia sclerotiorum, Pyricularia oryzae,
Fusarium oxysporum และ Bipolaris oryzae ได้ 52–100% ขณะที่ Chalearmsrimuang et al. (2019) รายงานผลจาก
การศึกษาประสิ ทธิ ภาพราที่ได้มาจากทะเลในการควบคุมเชื้ อราสาเหตุโรคพืช ด้วยวิธี dilution plate พบว่าสารสกัด
หยาบที่ ได้จากราทะเลสกุล Emericella, Myrothecium, Neocosmospora, Penicillium และ Talaromyces มี ฤทธิ์ ใน
การยับยั้งการเจริ ญของเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ความเข้มข้นที่ 1,000 ppm
วีณสั ษา (2560) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของราที่เจริ ญร่ วมกับฟองนํ้าทะเลในการควบคุมโรคใบจุดสี น้ าํ ตาล
ของข้า วที่ เ กิ ด จากเชื้ อ รา B. oryzae พบว่ า การฉี ด พ่ น spore suspension ของรา T. tratensis KUFA 0091 ที่ ค วาม
เข้มข้น 108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร มีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุดในการควบคุมการเกิดโรคใบจุดสี น้ าํ ตาลของข้าว รองลงมาคือ
สารสกัด หยาบของรา T. tratensis KUFA 0091 ที่ ค วามเข้ม ข้น 5,000 และ 1,000 ppm Dethoup et al. (2018) ได้
ทําการศึ กษาศักยภาพของราทะเล T. tratensis KUFA ในการควบคุมโรคข้าว ด้วยวิธี dual culture พบว่า สารสกัด
หยาบของ T. tratensis KUFA 0091 สามารถยับยั้งการเจริ ญของเส้นใยเชื้ อราสาเหตุโรคข้าว ที่ความเข้มข้น 10,000
ppm และยับยั้งการเจริ ญของเส้นใยเชื้ อรา B. oryzae ได้ 53% ที่ ความเข้มข้น 1,000 ppm ขณะที่ ผลการทดลองใน
สภาพโรงเรื อน พบว่า สารสกัดหยาบที่ความเข้มข้น 5,000 ppm และ spore suspension ที่ความเข้มข้น 106 สปอร์ต่อ
มิลลิตร ของ T. tratensis KUFA 0091 สามารถลดการเกิ ดโรคใบจุ ดสี น้ าํ ตาลและโรคเมล็ดด่างของข้าวได้ 56.74
และ 60% ตามลําดับ นอกจากนี้ Eakjumnong et al. (2021) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของผงรา T. tratensis KUFA 0091
ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าวในสภาพแปลงปลูก พบว่า ผงรา T. tratensis KUFA0091 ที่ความเข้มข้น 10%
สามารถลดการเกิดโรคได้ 50% ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่ากับการใช้สารเคมี difenoconazole + propiconazole

สรุ ป

จากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของราปฏิปักษ์ Talaromyces tratensis KUFA 0091 ในการควบคุมโรคเมล็ด
ด่ า งของข้า ว พบว่ า เมล็ด ข้า วทั้ง สองสายพัน ธุ์ ที่ แ ช่ ด ้ว ยผงรา T. tratensis KUFA 0091 ที่ ค วามเข้ม ข้น 0.5% มี
ประสิ ทธิ ภาพดี ที่สุดในการลดการเกิ ดโรคเมล็ดด่าง พบเปอร์ เซ็นต์การเกิ ดโรคเท่ากับ 29.00–41.63 รองลงมา คื อ
สารสกัดหยาบของ T. tratensis KUFA 0091 ที่ความเข้มข้น 100 ppm พบเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากับ 38.63–47.50
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ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพดี เที ยบเท่ากับการใช้สารเคมี จากผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่ารา T. tratensis KUFA 0091 มี
ประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าวได้ ซึ่ งอาจจะมีการศึกษาพัฒนาต่อเพื่อพัฒนาเป็ นชีวภัณฑ์ควบคุม
โรคพืชต่อไปในอนาคต
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การทดสอบประสิ ทธิภาพของสารป้ องกันกําจัดเชื้ อราในการควบคุมเชื้ อ Colletotrichum sp.
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บทคัดย่ อ

ปทุมมา (Curcuma alismatifolia) เป็ นไม้ดอกที่มีความสําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งในการปลูกมักประสบ
ปั ญหาโรคใบจุดเข้าทําลายเสี ยหาย อาการโรคเกิดแผลจุดตรงกลางแผลมีสีเทาและมีจุดสี ดาํ ของ acervuli กระจายอยูบ่ นแผล
ขอบแผลมีสีน้ าํ ตาลเข้มและล้อมรอบด้วยขอบสี เหลือง ตัวอย่างโรคใบจุดนํามาศึ กษาเชื้ อสาเหตุและพิสูจน์โรคตามหลัก
Koch's postulates ผลการจําแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยาพบว่าเป็ นเชื้อรา Colletotrichum sp. ทดสอบประสิ ทธิ ภาพสาร
ป้ องกันกําจัดเชื้อราจํานวน 6 ชนิ ด ได้แก่ mancozeb 80%WP อัตรา 40g/นํ้า 20L, carbendazim 50%SC อัตรา 30ml/นํ้า 20L,
prochloraz 45%EC อัตรา 10ml/นํ้า 20L, tebuconazole 43%SC อัตรา 20ml/นํ้า 20L, pyraclostrobin 25%EC อัตรา 15ml/นํ้า
20L และ azoxystrobin 25%SC อัตรา10ml/นํ้า 20L ด้วยวิธี poisoned food technique บนอาหาร PDA เป็ นเวลา 9 วัน ผลการ
ทดลองพบว่า mancozeb, carbendazim, prochloraz, tebuconazole และ pyraclostrobin สามารถยับยั้งการเจริ ญของเชื้ อ รา
Colletotrichum sp.ได้ 100% เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมยกเว้นสาร azoxystrobin ที่ยบั ยั้งการเจริ ญของเชื้อได้ 65.96 %
คําสําคัญ: ปทุมมา, โรคใบจุด, สารป้ องกันกําจัดเชื้อรา

Abstract

Siam Tulip (Curcuma alismatifolia) is one of the important flowering plant of Thailand. Leaf spot disease is the
serious problem during plantation. Symptoms of leaf spot are greyish white center having numerous black dots of acervuli
are arranged on lesion. Beyond the greyish white portion, there is brown margin all around the spot, such spots further
surrounded by yellow halo. The pathogen was isolated and morphological identified as Colletotrichum sp. using
morphological assays. Pathogenicity test was proved by following Koch’s postulates. Fungicides including mancozeb
80%WP 40g/20L, carbendazim 50%SC 30ml/20L, prochloraz 45%EC 10ml/20L, tebuconazole 43%SC 20ml/20L,
pyraclostrobin 25%EC 15ml/20L and azoxystrobin 25%SC 10ml/20L were used in efficacy testing for control
Colletotrichum sp. by poisoned food technique. The result revealed that mancozeb, carbendazim, prochloraz, tebuconazole
and pyraclostrobin showed inhibited mycelia growth at 100% compared with control. While azoxystrobin had 65.96% of
mycelia growth inhibition.
Keywords: fungicides, leaf spot disease, siam tulip
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คํานํา

ปทุ มมา (Curcuma alismatifolia) เป็ นไม้ดอกจัดอยู่ในพื ชวงศ์ขิง Zingiberaceae (สุ รวิช, 2537) นอกจาก
เป็ นไม้ดอกปทุมมมายังสามารถใช้เป็ นไม้กระถางหรื อไม้ประดับได้ดว้ ย ปทุมมาเป็ นไม้ดอกที่ได้รับความนิ ยมใน
หลายประเทศและมี การผลิ ตหัวพันธุ์เพื่ อส่ งออก โดยแหล่งผลิ ตหัวพันธุ์เพื่ อการส่ งออกที่ สําคัญ ได้แก่ จังหวัด
เชี ยงใหม่ และเชี ยงราย (เกียมศักดิ์, 2549) ปั ญหาโรคที่พบในการผลิตปทุมมา ได้แก่ โรคเหี่ ยวหรื อหัวเน่าจากเชื้ อ
แบคที เ รี ย Ralstonia solanacearum โรคใบจุ ด จากเชื้ อ รา Acremonium sp. Phoma sp. และ Cercospora sp. และ
โรครากปมจากไส้เดือนฝอย Meloidogyne spp. เป็ นต้น (นิ ยมรัฐ, 2544) ในการผลิตปทุมมาทั้งการขายเป็ นหัวพันธุ์
และเป็ นไม้ต ัด ดอกนั้นจะเจอปั ญหาโรคที่ ร ะบาดที่ สําคัญ ในช่ ว งฤดู ฝ น ได้แ ก่ โรคใบจุ ด ที่ มีส าเหตุ จากเชื้ อรา
Colletotrichum sp. ซึ่ งเป็ นเชื้อราใน Division Ascomycota มีลกั ษณะโดยทัว่ ไปคือ มีการสร้างเส้นใย (mycelium) ที่
แตกกิ่ งก้า นและผนังกั้น มี การขยายพันธุ์ แ บบไม่ อาศัย เพศโดยสร้ า งสปอร์ หรื อโคนิ เ ดี ย ภายใน fruiting body
แบบ acervulus สามารถจําแนกได้ตามความจําเพาะเจาะจงต่อพืชร่ วมกับลักษณะทางสัณฐาณวิทยา (Sutton, 1992)
การใช้สารป้ องกันกําจัดเชื้ อราเป็ นแนวทางการควบคุมโรคที่สะดวกและเป็ นวิธีการหนึ่ งที่เกษตรกรนิ ยม
ใช้แต่สารป้องกันกําจัดเชื้อราแต่ละชนิดอาจมีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมเชื้อราที่แตกต่างกันตามกลไลการควบคุม
และคุ ณสมบัติของสาร โดยสารที่ นิยมใช้ในการควบคุ มเชื้ อ Colletotrichum sp. ได้แก่ mancozeb, carbendazim,
prochloraz, tebuconazole pyraclostrobin และ azoxystrobin เป็ นต้น (สมาคมอารักขาพืชไทย, 2543) การศึกษาครั้งนี้
ทําการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารป้ องกันกําจัดเชื้ อราในการควบคุมเชื้ อ Colletotrichum sp. สาเหตุโรคใบจุด
ของปทุมมาระดับห้องปฏิบตั ิการ เพื่อเป็ นแนวทางในตัดสิ นใจเลือกใช้สารป้ องกันกําจัดเชื้ อราในการควบคุมโรค
ระดับแปลงปลูกต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การแยกเชื อ้ สาเหตุโรค
แยกเชื้ อ ราสาเหตุ โ รคใบจุ ด จากใบปทุ ม มาที่ เ ก็ บ มาจากมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว
เขตจตุ จกั ร กรุ งเทพ ด้วยวิธี tissue transplanting technique โดยนําตัวอย่างใบปทุ มมาที่ เป็ นแผลจุ ดมาตัดเป็ นชิ้ น
สี่ เหลี่ยมขนาด 0.5×0.5 มิลลิเมตร ให้มีส่วนของใบที่เป็ นโรคและไม่เป็ นโรค แช่ในสารละลาย chlorox® 10% เป็ น
เวลา 5 นาที ล้างชิ้นส่ วนพืชในนํ้านึ่ งฆ่าเชื้ อ ซับให้แห้งด้วยกระดาษทิชชู่ที่ผ่านการฆ่าเชื้ อแล้ว นํามาวางบนอาหาร
potato dextrose agar (PDA) บ่มที่อุณหภูมิหอ้ ง นาน 5–7 วัน แล้วแยกเชื้อราให้บริ สุทธิ์ ด้วยการแยกสปอร์เดี่ยว และ
เก็บเชื้อราไว้ในอาหารเอียง (slant agar) เพื่อใช้ศึกษาขั้นต่อไป
การศึกษาลักษะทางสั ณฐานวิทยาของเชื อ้ รา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคใบจุด

ศึกษาสัณฐานวิทยาของเชื้อ Colletotrichum sp. ด้วยวิธี free-hand section อาการใบปทุมมาที่เป็ นโรคทํา
สไลด์ก่ ึงถาวรและศึกษาสัณฐานวิทยาจากเชื้อบริ สุทธิ์ ที่เจริ ญบนอาหาร PDA โดยดูลกั ษณะสปอร์ โครงสร้าง
เชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์
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การทดสอบความสามารถในการก่ อโรคของเชื อ้ รา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคใบจุด

ทําการทดสอบด้วยวิธี detached leaf technique โดยเก็บใบปทุมมาที่ไม่เป็ นโรค มาทําความสะอาดโดย
ผ่านนํ้าไหลซับให้แห้ง เช็ดทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% พันก้านด้วยสําลีชุบนํ้านึ่งฆ่าเชื้ อ วางใบลง
ในกล่องเก็บความชื้น ทําแผลด้วยเข็มฉี ดยาที่บริ เวณกลางเส้นใบ ใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8
เซนติเมตร เจาะเชื้อ Colletotrichum sp. บริ สุทธิ์ ที่เลี้ยงบนอาหาร PDA อายุ 5 วัน นําไปวางบนใบปทุมมาบริ เวณ
ที่ทาํ แผล บันทึกอาการโรคที่ปรากฏ
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารป้องกันกําจัดเชื อ้ ราในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื อ้ รา Colletotrichum sp.
ในห้ องปฏิ บัติการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารป้องกันกําจัดเชื้อราด้วยวิธี poisoned food technique โดยเตรี ยมอาหาร PDA
ใส่ ในหลอดทดลองหลอดละ 9 มิลลิลิตร ผสมสารป้องกันกําจัดเชื้อราต่างๆ จํานวน 7 กรรมวิธี โดยแต่ละกรรมวิธีใช้
สารตามอัตราแนะนําของสารป้องกันกําจัดเชื้อราแต่ละชนิด กรรมวิธีละ 3 ซํ้า ประกอบด้วย
กรรมวิธีที่ 1 mancozeb (Frac M03) 80%WP
อัตรา 40 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 2 carbendazim (Frac 1) 50%SC
อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อนํ้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 3 prochloraz (Frac 3) 45%EC
อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อนํ้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 4 tebuconazole (Frac 3) 43%SC
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อนํ้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 5 pyraclostrobin (Frac 11) 25%EC
อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อนํ้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 6 azoxystrobin (Frac 11) 25%SC
อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อนํ้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 7 นํ้ากลัน่ นึ่งฆ่าเชื้อ (control)
ดูดสารป้องกันกําจัดเชื้อราแต่ละชนิดที่เตรี ยมไว้ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร ผสมลงในอาหาร PDA ให้เข้ากัน แล้ว
เทใส่ จานเลี้ยงเชื้อ หลังจากเทอาหารแล้ววางทิ้งไว้ 1 วันเพื่อให้ผิวหน้าอาหารแห้ง แล้วจึงใช้ cork borer ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร เจาะเชื้อ Colletotrichum sp.บริ สุทธิ์ วางลงบนจุดศูนย์กลางของจานเลี้ยงเชื้อที่เตรี ยม
อาหารไว้ บ่มที่อุณหภูมิหอ้ ง
บันทึกการเจริ ญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum sp. ที่ระยะเวลา 3, 5, 7 และ 9 วัน โดยวัดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของโคโลนี คํานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง (percent inhibition of radial growth; PIRG) จาก Equation 1
[เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีเชื้อของชุดควบคุม-เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีเชื้อของแต่ละกรรมวิธี] x 100

(1)

เส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีเชื้อของชุดควบคุม
นําข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ผลทางสถิติดว้ ยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
variance) จากนั้นทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 99 เปอร์เซ็นต์
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การศึกษาลักษะทางสั ณฐานวิทยาของเชื อ้ รา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคใบจุด
ผลจากการศึ กษาจําแนกชนิ ดเชื้ อสาเหตุ จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุ ลทรรศน์โดยเที ยบ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาอ้างอิงตาม Sutton (1992) จําแนกได้เชื้ อรา Colletotrichum sp. สอดคล้องกับรายงานของ
ธารทิพย์ และคณะ (2548) ลักษณะสปอร์ (conidia) มีรูปร่ างโค้ง คล้ายเคียว ปลายด้านหนึ่ งแหลม ส่ วนอีกด้านหนึ่ ง
ค่ อนข้างมน มี 1 เซลล์ ไม่มีสี ผนังเรี ยบ สร้ าง conidia ใน acervulus มี setae ลักษณะเป็ นเส้นสี น้ าํ ตาลเข้มถึ งดํา
ปลายเรี ยวแหลมเกิดปะปน และลักษณะโคโลนีที่เจริ ญบนอาหาร PDA เมื่อเชื้อยังอ่อนเส้นใยอ่อนมีสีขาวเทา ต่อมา
ค่อยๆเปลี่ยนเป็ นสี เทาและเทาแกมดํา เมื่อเชื้อเจริ ญเต็มที่ประมาณ 9 วัน เส้นใยเจริ ญหนาแน่น มีลกั ษณะเป็ นวงซ้อน
กันเป็ นชั้น (concentric ring) ความชื้นสู งจึงเห็น conidia รวมกลุ่มเป็ นหยดนํ้าสี ชมพูอมส้ม (Fig. 1)

A

Fig. 1 Natural infection of leaf spot disease on Curcuma alismatifolia leaf (A), fruiting body: acervulus and setae
(B), cross section (C and D) and Colletotrichum sp. colony on PDA at 9 days (E and F) a; setae, b; conidia and c;
acervulus
การทดสอบความสามารถในการก่ อโรคของเชื อ้ Colletotrichum sp. โรคใบจุด
จากการทดสอบความสามารถในการก่อโรค โดยวิธี detached leaf พบว่า ที่ระยะเวลา 7 วันหลังปลูกเชื้ อ
Colletotrichum sp. บริ เวณที่วาง mycelium plug เชื้อลงไป พบอาการแผลที่เกิดจากการเข้าทําลายของเชื้อ โดยแผลมี
สี น้ าํ ตาลเข้ม โดยเริ่ มแสดงอาการที่ดา้ นใต้ใบก่อนต่อมาแผลจะขยายใหญ่ข้ ึน (Fig. 2)
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Fig. 2 Pathogenicity test on Curcuma alismatifolia leaf at 7 days after inoculation with Colletotrichum sp.
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารป้องกันกําจัดเชื อ้ ราในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื อ้ รา Colletotrichum sp. ใน
ห้ องปฏิ บัติการ
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารป้ องกันกําจัดเชื้ อราในการยับยั้งการเจริ ญเชื้ อรา Colletotrichum sp.
สาเหตุโรคใบจุดของปทุมมาในห้องปฏิบตั ิการด้วยวิธี poisoned food technique โดยสารป้องกันกําจัดเชื้อราที่นาํ มา
ทดสอบ ได้แก่ mancozeb 80%WP (Frac M03) อัตรา 40 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร, carbendazim 50%SC (Frac 1) อัตรา 30
มิลลิลิตรต่อนํ้า 20 ลิตร, prochloraz 45%EC (Frac 3) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อนํ้า 20 ลิตร, tebuconazole 43%SC (Frac
3) อัต รา 20 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ นํ้า 20 ลิ ต ร, pyraclostrobin 25%EC (Frac 11) อัต รา 15 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ นํ้า 20 ลิ ต ร และ
azoxystrobin 25%SC (Frac 11) อัต รา 10 มิ ลลิ ลิต รต่ อนํ้า 20 ลิ ต ร เป็ นเวลา 9 วัน พบว่า สารป้ องกันกํา จัด เชื้ อ รา
mancozeb, carbendazim, prochloraz, tebuconazole และ pyraclostrobin ตามอัตราที่แนะนํามีประสิ ทธิ ภาพสามารถ
ยับยั้งการเจริ ญของเชื้ อรา Colletotrichum sp. ได้ 100% (Table 1) โดยที่ mancozeb และ pyraclostrobin ไม่พบการ
เจริ ญของเชื้ อรา Colletotrichum sp. บนอาหารและบน mycelium plug ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าสารทั้งสองชนิ ดสามารถ
กําจัดเชื้ อรา Colletotrichum sp.ได้ ซึ่ ง mancozeb อยู่ในกลุ่ม Frac M03 เป็ นสารประเภทสัมผัส ที่มีกลไกยับยั้งเชื้ อ
ราหลายกลไก pyraclostrobin อยูใ่ นกลุ่ม Frac 11 เป็ นสารประเภทดูดซึ ม มีกลไกยับยั้งการหายใจของเชื้อรา ส่ วน
สาร carbendazim prochloraz และ tebuconazole ไม่พบการเจริ ญของเส้นใยเชื้ อรา Colletotrichum sp. บนผิวหน้า
ของอาหารแต่ พ บการเจริ ญบน mycelium plug แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สารทั้ง สามชนิ ด นี้ ไม่ ส ามารถกํา จัด เชื้ อ รา
Colletotrichum sp. ได้ เพี ย งแต่ ส ามารถยับยั้งการเจริ ญ ได้เ ท่ านั้น โดย carbendazim อยู่ในกลุ่ ม Frac 1 เป็ นสาร
ประเภทดูดซึ ม มีกลไกยับยั้งการแบ่งเซลล์ของเชื้ อรา prochloraz และ tebuconazole อยู่ในกลุ่ม Frac 3 เป็ นสาร
ประเภทดู ด ซึ ม มี กลไกยับยั้งการสังเคราะห์ เ สตอรอลในเยื่ อหุ ้มเซลล์ข องเชื้ อรา ส่ วนสาร azoxystrobin นั้นมี
ประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการเจริ ญของ Colletotrichum sp. ได้น้อยที่ สุด โดยยับยั้งการเจริ ญของเส้นใยเชื้ อ รา
Colletotrichum sp. ที่ 3 5 7 และ 9 วัน ได้ 65.71 78.26 69.85 และ 65.96 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามลํา ดับ (Table 1) โดย
azoxystrobin อยู่ในกลุ่ม Frac 11 แสดงให้เห็นว่าเชื้ อรา Colletotrichum sp. นั้นมีความสามารถในการต้านทานต่อ
azoxystrobin (Fig.3) สอดคล้ อ งกั บ รายงานของ อุ ด มศั ก ดิ์ และคณะ (2562) ที่ พ บว่ า เชื้ อ Colletotrichum
gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงมีความต้านทานต่อสาร azoxystrobin ซึ่ งเป็ นสารที่ มีความ
เสี่ ยงต่อการทําให้เชื้ อโรคดื้อยาสู ง (อุดมศักดิ์, 2563) ผลการทดลองนี้ จะนําไปสู่ คาํ แนะนําเบื้องต้นในการเลือกใช้
สารป้องกันกําจัดโรคพืชให้มีประสิ ทธิ ภาพและลดปัญหาการดื้อยาของเชื้อโรค
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Fig. 3 In vitro efficacy testing of fungicides for control Colletotrichum sp. at 3, 5, 7 and 9 days incubation
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Table 1 Effects of fungicides for control mycelia growth of Colletotrichum sp. by poisoned food technique
Treatment
Mancozeb 80%WP
40 g/ 20 L
Carbendazim 50%SC
30 ml/ 20 L
Prochloraz 45%EC
10 ml/ 20 L
Tebuconazole 43%SC
20 ml/ 20 L
Pyraclostrobin 25%EC
15 ml/ 20 L
Azoxystrobin 25%SC
10 ml/ 20 L
Control
CV (%)
1/
2/

Colony diameter (cm.)1/
3 day
5 day
7 day
9 day

3 day

% Inhibition2/
5 day
7 day

9 day

0.0 c

0.0 c

0.0 c

0.0 c

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0 c

0.0 c

0.0 c

0.0 c

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0 c

0.0 c

0.0 c

0.0 c

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0 c

0.0 c

0.0 c

0.0 c

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0 c

0.0 c

0.0 c

0.0 c

100.0

100.0

100.0

100.0

0.97 b

1.57 b

2.33 b

3.35 b

65.71

78.26

69.85

65.96

2.77 a
12.10

4.83 a
15.56

6.67 a
18.40

8.93 a
12.67

0
-

0
-

0
-

0
-

Means in a column followed by the same letter are not significantly different according to DMRT.
Means from 3 replications.

สรุ ป

ผลการศึกษาจําแนกชนิ ดเชื้ อสาเหตุโรคใบจุดของปทุมมาโดยการศึกษาลักษณะทางสัณฐาณวิทยาจําแนก
ได้เชื้ อรา Colletotrichum sp. ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารป้ องกันกําจัดเชื้อราในการยับยั้งการเจริ ญเชื้อรา
Colletotrichum sp. ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ด้ว ยวิ ธี poisoned food technique ปรากฏว่ า สารป้ อ งกัน กํา จัด เชื้ อรา
mancozeb, carbendazim, prochloraz, tebuconazole และ pyraclostrobin มี ประสิ ทธิ ภ าพสู งที่ สุ ด ในการยับยั้งการ
เจริ ญเติ บโตของเชื้ อรา Colletotrichum sp. โดยที่ mancozeb และ pyraclostrobin สามารถฆ่าเชื้ อราสาเหตุโรคได้
ส่ วน carbendazim, prochloraz และ tebuconazole นั้นเพียงแต่สามารถยับยั้งการเจริ ญของเส้นใย และ azoxystrobin
มีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งน้อยที่สุด ซึ่ งจากผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อรา
สามารถนําไปแนวทางในการเลือกใช้สารป้องกันกําจัดเชื้อราให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและหลีกเลี่ยงปั ญหาเชื้อดื้อยา
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บทคัดย่อ

ศึกษาการตอบสนองต่อรังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลันในพืชสกุลเสาวรส โดยใช้พืชสกุลเสาวรส 3 สายพันธุ์ ได้แก่
สุคนธรส เสาวรสเหลือง และเสาวรสม่วง วางแผนการทดลองแบบ Factorial in complete randomized design (CRD) จํานวน
18 Treatment 4 ซํ้า ซํ้าละ 25 เมล็ด นําไปฉายรังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลันที่ระดับปริ มาณรังสี 0 20 40 60 80 และ100 เกรย์
พบว่า ในระยะเวลา 3 และ 7 วัน เสาวรสเหลื องที่ ได้รับปริ มาณรั งสี 60 เกรย์ มี อตั ราการงอกสู งสุ ดเท่ ากับ 10 และ 34
เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติกบั สุคนธรสและเสาวรสม่วงที่มีอตั ราการงอกน้อยกว่าและระยะเวลาที่ 14
วัน เสาวรสม่วงในชุดควบคุมมีอตั ราการงอกสูงสุด เท่ากับ 88 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพืชสกุลเสาวรส
3 สายพันธุ์ พบว่า เสาวรสม่วงกับเสาวรสเหลืองในชุดควบคุมและที่ ได้รับปริ มาณรังสี 60 เกรย์ มีเปอร์ เซ็นต์ การงอกสู ง
ที่สุดเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ หลังเพาะเมล็ดเป็ นเวลา 14 วัน
คําสําคัญ: การฉายรังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลัน, เปอร์เซ็นต์การงอก

Abstract

To study the acute response to gamma radiation in passion fruit plants. By using the genus of passion fruit 3
species, which are giant granadilla, yellow maracuja and purple maracuja planned a Factorial in complete randomized
design (CRD) trial of 18 Treatment 4 repeats of 25 seeds each. Acute gamma irradiation at radiation dose levels 0 20 40 60
80 and 100 Gray (Gy). The results showed that seed germination period of 3 and 7 days, yellow passion fruit was exposed
to 60 Gy with the highest germination rate of 10 and 34 %. The difference was statistically significant with the less
germination rate of aromatic and purple passion fruit and at 14 days, the purple passion fruit in the control had the highest
germination rate of 88 %. The percentage of seed germination of three strains of passion fruit was found that purple passion
fruit with yellow passion fruit in the control suit and that receives a radiation dose of 60 Gy germination is as high as 100
percent after Seeding for 14 days.
Keywords: acute gamma irradiation, germination
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คํานํา

พืชในสกุล Passiflora มีประมาณ 60 ชนิ ดที่ สามารถรับประทานผลได้ แต่ที่เป็ นที่ รู้จกั และมีความสําคัญ
จํานวน 5 ชนิ ด ได้แก่ เสาวรส (passion fruit หรื อ maracuja) มีลกั ษณะสี ผล 2 แบบ คือ เสาวรสสี ม่วง ชื่ อสามัญคือ
purple maracuja (Passiflora edulis Sims.) และเสาวรสสี เหลื อ ง ชื่ อสามั ญ คื อ yellow maracuja (P. edulis f.
flavicarpa) ซึ่ งมีถิ่นกําเนิ ดที่ประเทศบราซิ ล และสุ คนธรส ชื่ อสามัญคือ giant granadilla (P. quadrangularis) มีถ่ิน
กําเนิ ดที่ ประเทศในประชาคมแอนดี ส (Andean Countries) และ winged-stem passiflora (P. alata) ซึ่ งมีถ่ินกําเนิ ด
ในที่ราบสู งบราซิ ล (มาตรฐานสิ นค้าเกษตร, 2559) เสาวรสเป็ นไม้ผลประเภทเถาเลื้อยมีอายุหลายปี ลําต้นเป็ นเถาสี
เขียวข้างในกลวง ใบมีสี เขียวเข้มหรื อเขียวแซมแดงม่วงขึ้นอยู่กบั แต่ละชนิดของพันธุ์เสาวรส ใบจริ งโดยทัว่ ไปเป็ น
ใบเดี่ยวมี 3 แฉกบ้าง แต่ใบจริ งในขณะที่เป็ นต้นกล้าจะเป็ นรู ปไข่ไม่มีแฉก ตามขอบใบจะมีหยักละเอียดโดยรอบ มี
มือจับหรื อ หนวดอยูต่ ามข้อม้วนขดเป็ นวง ซึ่ งเมล็ดจะมีรกเป็ นเยื่อเมือก สี เหลืองหรื อสี สม้ ลักษณะเหนียวข้นและมี
กลิ่นหอมเฉพาะตัวห่อหุ ม้ อยูใ่ นรอบ เยื่อหุ ม้ เมล็ดหรื อรก มีความเป็ นกรดสู งสามารถรับประทานสดหรื อใช้ผสมทํา
เป็ นอาหารและเครื่ องดื่มได้ (มาริ ษา, 2557) สุ คนธรส (P. quadrangularis L.) เป็ นพืชสกุลเดียวกับเสาวรส มีขนาด
ผลใหญ่ที่สุดในบรรดากะทกรก (เสาวรส) ทั้งหลาย เป็ นต้น ซึ่ งลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของสุ คนธรส เป็ นไม้เถา
เลื้อย มีมือเกาะ ลําต้นเป็ นเหลี่ยม มีปีกแคบ ใบเดี่ยว เรี ยงสลับ รู ปไข่ โคนใบสอบหรื อหยักเว้า ปลายใบแหลมเป็ นติ่ง
ขอบใบเรี ยบ ที่กา้ นใบมีต่อมใบ ดกหนา เป็ นมันสี เขียวแก่ ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ ผล เป็ นผลสด ขนาดใหญ่ ยาว
ได้ถึง 30 เซนติเมตร รู ปทรงกระบอกแกมรี หรื อรู ปไข่ สี เขียวอ่อน เปลี่ยนเป็ นสี เหลืองเมื่อแก่ (ภัทราพร, 2551)
ปัจจุบนั ในประเทศไทยมีสายพันธุ์เสาวรส (Passiflora) ที่ปลูกกันมาก คือ สายพันธุ์ผลสี ม่วง สายพันธุ์ผลสี
เหลือง พันธุ์ลูกผสม และ สุ คนธรสที่มีผลใหญ่สุดในบรรดาพืชสกุลเสาวรส ปั ญหาในปั จจุบนั เกษตรกรนิ ยมเก็บ
เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ปลูกในรุ่ นถัดไปซึ่ งการเก็บเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรบางครั้งทําให้ฐานพันธุ กรรมแคบซึ่ งมีผลต่อ
ความสมํ่าเสมอของการให้ผลผลิตและความแข็งแรงของต้นพืชสกุลเสาวรส ดังนั้นในการปรับปรุ งพันธุ์พืชสกุล
เสาวรส เพื่อชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์ของพืช จึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งในการพัฒนาสายพันธุ์พืชสกุลเสาวรส โดย
ใช้รังสี แกมมามักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดเดาการเปลี่ยนแปลงอาจมีผลทําให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
ทางลักษณะทางฟี โนไทป์ (phenotype) ต่างๆ ซึ่ งส่ งผลให้มีฐานพันธุ กรรมที่ กว้างขึ้ นได้ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุ งพันธุ์พืชสกุลเสาวรส การนํารังสี แกมมาซึ่ งเป็ นรังสี ที่นิยมใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์พืช และสามารถชักนํา
ให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ เพื่อเกิดลักษณะใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิ ม และเพื่อให้ได้พนั ธุ์ท่ีมีลกั ษณะตามที่ตอ้ งการ
อี กด้วย รั งสี แกมมามี การนํา มาใช้ประโยชน์ในการเหนี่ ย วนํา ให้เ กิ ด การกลายพันธุ์ ในระดับยี น ก่ อให้เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอหรื อทําให้เกิดการขาดของโครโมโซม ดังนั้นเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุ กรรมจะทําให้
เกิดหน่วยพันธุ กรรมเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งรังสี มีผลต่อการเจริ ญของ เซลล์และเนื้ อเยื่อ ซึ่ งแสดงออกทางลักษณะ
สัณฐานของพืชด้วย (ธนพร, 2560) การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาขั้นต้นเพื่อศึกษาผลของรังสี แกมมาต่อระยะเวลา
ในการงอกและเปอร์ เซ็นต์ในการงอกของเมล็ดพืชสกุลเสาวรสที่ แสดงออกหลังจากการฉายรังสี แกมมาในระดับ
รังสี ที่แตกต่างกัน
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อุปกรณ์ และวิธีการ

เมล็ดพันธุ์พืชสกุลเสาวรสที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้มาจากศูนย์เชี่ ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย โดยเริ่ มจากการสุ่ มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตามวิธีมาตรฐาน
จากนั้นจึงได้เมล็ดพันธุ์พืชสกุลเสาวรส 3 สายพันธุ์คือ สุ คนธรส เสาวรสเหลือง และเสาวรสม่วง โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Factorial in complete randomized design (CRD) ประกอบด้วย 2 ปัจจัยคือ 1. ชนิดของพืชสกุลเสาวรส
3 ชนิดคือ สุ คนธรส เสาวรสเหลือง และเสาวรสม่วง 2. ปริ มาณรังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลัน 6 ระดับคือ 0, 20, 40, 60,
80 และ 100 เกรย์ สําหรับการทดลองแบ่งออกเป็ น 4 ซํ้า ซํ้าละ 25 เมล็ด จํานวน 18 ทรี ตเมนต์ นําไปฉายรังสี แกมมา
แบบเฉี ย บพลันที่ ร ะดับปริ มาณรั งสี 0, 20, 40, 60, 80 และ100 เกรย์ ณ สถาบันเทคโนโลยี นิวเคลี ย ร์ แ ห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) จากนั้นนําเมล็ดที่ผ่านฉายรังสี แกมมา ทดสอบการงอกของเมล็ดในวัสดุเพาะเมล็ด (ทราย) เพาะ
ลงในภาชนะแบบปิ ด ด้วยขวด 8 ออนซ์ โดยใส่ ทรายสู ง 3 เซนติเมตร แล้วรดนํ้า 5 มิลลิลิตร เพื่อให้ทรายมีความชื้ น
แล้วนําเมล็ดลงจํานวน 25 เมล็ด และนําทรายมากลบ สู ง 1 เซนติเมตร จึงปิ ดฝาขวด จากนั้นบันทึกเปอร์ เซ็นต์ความ
งอก (germination percentage) และประเมินผลของความงอกหลังเพาะเมื่ออายุ 14 วัน และตรวจสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least significant difference (LSD) บันทึกข้อมูลดังนี้
เปอร์ เซ็นต์ความงอก (germination percentage) ในระยะเวลา 3 7 และ 14 วัน และ ประเมินผลของความ
งอกหลังเพาะเมื่ออายุ 14 วัน โดยการตรวจนับจํานวนต้นกล้าที่งอกปกติ (normal seedling) (ISTA, 2013)

ผลการทดลองและวิจารณ์
ระยะเวลาการงอก
จากการศึ กษาผลของรังสี แกมมาต่อระยะเวลาในการงงอกเมล็ดพันธุ์พืชสกุลเสาวรส 3 สายพันธุ์ ได้แก่
สุ คนธรส เสาวรสเหลือง และเสาวรสม่วง พบว่า ในระยะเวลา 3 วัน พืชสกุลเสาวรสทั้ง 3 สายพันธุ์มีอตั ราการงอกที่
แตกต่างกัน โดยที่ เสาวรสเหลืองในชุ ดควบคุมและที่ ได้รับปริ มาณรังสี ที่ 60 เกรย์ มีอตั ราการงอกสู งที่ สุดเท่ากับ
10 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งแตกต่างทางสถิติกบั เสาวรสเหลืองที่ได้รับปริ มาณรังสี ที่ 20 และ40 เกรย์ มีอตั ราการงอกเท่ากับ
8 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือสุ คนธรสในชุดควบคุมและที่ได้รับปริ มาณรังสี ที่ 20 และ40 เกรย์ และเสาวรสม่วงที่ได้รับ
ปริ มาณรั งสี ที่ 20 เกรย์ ที่ มีอตั ราการงอกเท่ ากับ 6 4 2 และเสาวรสม่วง 4 เปอร์ เซ็ นต์ตามลําดับ โดยที่ สุคนธรส
60 80 และ 100 เกรย์ เสาวรสเหลืองที่ได้รับปริ มาณรังสี ที่ 100 เกรย์ และเสาวรสเม่วงที่ได้รับปริ มาณรังสี ที่ 40 60 80
และ100 เกรย์ ไม่มีอตั ราการงอก (Table 1) ในระยะเวลา 7 วัน เสาวรสเหลืองที่ได้รับปริ มาณรังสี ที่ 40 60 20 เกรย์
และในชุ ดควบคุ ม มี อตั ราการงอกสู งสุ ดเท่ ากับ 34 34 32 และ32 เปอร์ เซ็ นต์ตามลําดับ ซึ่ งแตกต่ างทางสถิ ติกับ
เสาวรสเหลืองที่ ได้รับปริ มาณรังสี ที่ 80 เกรย์ มีอตั ราการงอกเท่ากับ 28 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมา คื อสุ คนธรสในชุ ด
ควบคุมและที่ได้รับปริ มาณรังสี ที่ 20 เกรย์ มีอตั ราการงอกเท่ากับ 24 เปอร์ เซ็นต์ และสุ คนธรสที่ได้รับปริ มาณรังสี
ที่ 40 60 และ 80 เกรย์ มีอตั ราการงอกเท่ากับ 18 เปอร์ เซ็นต์ โดยที่ คนธรสที่ ได้รับปริ มาณรังสี ที่ 100 เกรย์ มีอตั รา
การงอกเท่ากับ 8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ งเสาวรสม่วงในชุดควบคุมมีอตั ราการงอกเท่ากับ 12 เปอร์เซ็นต์ โดยที่เสาวรสม่วงที่
ได้รับปริ มาณรังสี ที่ 20 และ60 เกรย์ มีอตั ราการงอกเท่ากับ 4 เปอร์ เซ็นต์ และในปริ มาณรังสี ที่ 40 80 และ100 เกรย์
ไม่ มีอ ตั ราการงอก (Table 1) ในระยะเวลา 14 วัน เสาวรสม่ วงในชุ ด ควบคุ มมี อตั ราการงอกสู งที่ สุด เท่ ากับ 88
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เปอร์ เซ็ นต์ ซึ่ งแตกต่ างทางสถิ ติกบั เสาวรสเหลื องและสุ คนธรส โดยที่ เสารสเหลื องในชุ ดควบคุ มและที่ ไ ด้รั บ
ปริ มาณรังสี ที่ 60 เกรย์ ซึ่ งมีอตั ราการงอกเท่ากับ 58 และ 56 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ และที่มีอตั ราการงอกน้อยที่สุดคือ
เสาวรสม่วงที่ได้รับปริ มาณรังสี ที่ 80 เกรย์ ซึ่ งมีอตั ราการงอกเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์ (Table 1)
Table 1 Germination period of passion fruit three spices
Passion fruit

Germination period (day)

3
7
Radiation dose (Gy)
giant granadilla
0
6abc
24abc
20
4bcd
24abc
40
2cd
18bcd
60
0d
18bcd
80
0d
18bcd
100
0d
8de
yellow maracuja
0
10a
32a
20
8ab
32a
40
8ab
34a
60
10a
34a
80
4bbcd
28ab
100
0d
22abc
purple maracuja
0
0d
12cde
20
4bcd
4e
40
0d
0e
60
0d
4e
80
0d
0e
100
0d
0e
F-test
*
*
CV (%)
133.25
51.70
Note: * There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level.
a, b Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD)
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14
40cd
34cdef
32cdefg
26defgh
20fgh
22efgh
58b
36cde
46bc
56b
24efgh
18ghi
88a
12hij
16hij
20fgh
2j
4ij
*
32.85
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เปอร์ เซ็นต์ การงอก
จากการศึ กษาผลของรั งสี แกมมาต่ อเปอร์ เซ็ นต์การงงอกเมล็ดพันธุ์พืชสกุลเสาวรส 3 สายพันธุ์ ได้แก่
สุ คนธรส เสาวรสเหลือง และเสาวรสม่วง พบว่า เสาวรสม่วงและเสาวรสเหลืองในชุดควบคุมและที่ได้รับปริ มาณ
รังสี ที่ 60 เกรย์ มีเปอร์ เซ็นต์การงอกสู งที่สุดเท่ากับ 100 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งแตกต่างทางสถิติกบั เสาวรสเหลืองที่ ได้รับ
ปริ มาณรังสี ที่ 40 เกรย์ ที่มีเปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 88 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ และเสาวรสม่วงที่ได้รับปริ มาณรังสี ที่
80 เกรย์ มีเปอร์เซ็นต์การงอกน้อยที่สุดเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์ (Table 2) รังสี แกมมามีผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดพืช
สกุลเสาวรสทั้ง 3 สายพันธุ์ ซึ่ งเกิ ดจากเอ็มบริ โอได้รับรั งสี แกมมาโดยตรงส่ งผลให้มีเปอร์ เซ็ นต์การงอกที่ ลดลง

ซึ่ งสอดคล้องกับงานทดลองของ มลธิ ดา และอรพินธ์ (2563) ที่ได้รายงานว่า รังสี แกมมามีผลต่อการงอกของเมล็ด ซึ่ งการ
งอกที่ลดลงนี้ อาจมีสาเหตุหลักมาจากการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์ของเอ็มบริ โอที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์อาร์ เอ็นเอ (RNA)
ระหว่างก่อนเกิดการงอกของเมล็ด และสอดคล้องกับงานทดลองของ ธนพร และคณะ (2560) ที่พบว่าเปอร์ เซ็นต์การ

งอกของ เมล็ดข้าวพันธุ์ชยั นาท1 และพันธุ์ CH1 มีแนวโน้ม ลดลงตามปริ มาณรังสี แกมมาที่เพิ่มขึ้น
Table 2 Acute gamma radiation dose per percentage of germination of three passion fruit species
Radiation amount (Gy)
Passion fruit
0
20
40
60
80
giant granadilla
72cde
62def
52efgh
50efgh
38ghij
yellow maracuja
100a
76cd
88bc
100a
56defg
purple maracuja
100a
16jk
16jk
24ijk
2k
F test
*
A
F test
*
B
A*B
*
CV%
29.20
Note: * There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level.
a, b Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD)

100
30hij
40fghi
4k

สรุ ป

การฉายรังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลันมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพืชสกุลเสาวรสทั้ง 3 สายพันธุ์ ทํา
ให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกที่ลดลงเมื่อได้รับปริ มาณรังสี ที่เพิ่มขึ้น หลังจากเพาะเมล็ดเป็ นเวลา 14 วัน
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บทคัดย่ อ

หนอนกระทู ้ ข ้ า วโพดลายจุ ด Fall armyworm (FAW), Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera:
Noctuidae) เป็ นแมลงศัตรู ขา้ วโพดที่สาํ คัญในปั จจุบนั ของประเทศไทย การป้ องกันกําจัด FAW ในระยะไข่มีประสิ ทธิ ภาพ
ดีกว่าการจัดการหนอน ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพสารกําจัดแมลงในการควบคุม
FAW ในระยะไข่และหนอนระยะที่หนึ่งในสภาพห้องปฏิบตั ิการ วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design
มี 4 ซํ้า 6 กรรมวิธีในไข่อายุ 1 วัน และ 3 ซํ้า 6 กรรมวิธีในไข่อายุ 2 วัน ผลการทดลองพบว่า bifenthrin 2.5% EC อัตรา 40
มิ ล ลิ ลิ ต ร/นํ้า 20 ลิ ต ร, emamectin benzoate 1.92% EC อัต รา 20 มิ ล ลิ ลิ ต ร/นํ้า 20 ลิ ต ร และemamectin benzoate 5% WG
อัตรา 10 กรัม/นํ้า 20 ลิตร มีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมการฟักของไข่อายุ 1 วันและหนอนระยะที่หนึ่งเท่ากับ 99.48±0.52,
100.00±0.00 และ 100.00±0.00% ตามลํา ดับ และสามารถควบคุ ม การฟั ก ของไข่ อ ายุ 2 วัน และหนอนระยะที่ ห นึ่ ง ได้
99.61±0.32, 98.50±1.50 และ 99.65±0.35% ตามลําดับ
คําสําคัญ: Spodoptera frugiperda (J.E.Smith), หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด, ระยะไข่, สารกําจัดแมลง

Abstract

Fall armyworm (FAW), Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) is currently the major
insect pest of corn in Thailand. Controlling the early stage of FAW has better efficacy than eradicating its late larval stage.
Thus, the objectives of this study were to determine efficacy of insecticides to control egg and neonate of FAW under
laboratory conditions. The completely randomized design of 6 treatments with 4 replications of 1-day-old eggs and 3
replications of 6 treatments for 2-day-old eggs was conducted. The results showed that Among 5 types of pesticide used
in this study, it was found that bifenthrin 2.5% EC at the rate of 40 ml/20 liters of water, emamectin benzoate 1.92% EC at
the rate of 20 ml/20 liters of water and emamectin benzoate 5% WG 10 g/20 liters of water had efficacy to control of 1day-old eggs and FAW neonate of 99.48±0.52, 100.00±0.00 and 100.00±0.00% and could be controlled 2-day-old eggs
and neonate larvae of 99.61±0.32, 98.50±1.50 and 99.65±0.35%, respectively.
Keywords: fall armyworm, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith), egg stage, insecticides
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คํานํา

หนอนกระทู ้ข ้า วโพดลายจุ ด Fall armyworm (FAW), Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera:
Noctuidae) เป็ นแมลงศัตรู ขา้ วโพดที่สาํ คัญในปั จจุบนั ของประเทศไทย เดิมแมลงชนิดนี้ มีถิ่นฐานอยู่ในทวีปอเมริ กา
ในปี พ.ศ. 2559 มีรายงานพบการระบาดครั้งแรกในทวีปแอฟริ กา (FAO, 2018) และเมื่อปลายปี พ.ศ. 2561 พบการ
ระบาดของแมลงชนิดนี้ในประเทศไทยเป็ นครั้งแรก (FAO, 2019) หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดเป็ นแมลงศัตรู รุกราน
และสร้างความเสี ยหายรุ นแรงล้างผลาญแก่พืชเศรษฐกิ จเป็ นอย่างยิ่งโดยเฉพาะข้าวโพด และมีพืชอาหารอื่นๆ อีก
มากกว่า 80 ชนิ ด เช่น ข้าวฟ่ าง อ้อย พืชผัก และฝ้าย เป็ นต้น (CABI, 2017) อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าหนอนชนิ ดนี้
กัดกินทําลายพืชได้มากถึง 353 ชนิด (Montezano et al., 2018) หนอนเข้าทําลายข้าวโพดได้ทุกระยะการเจริ ญเติบโต
ตั้งแต่ระยะต้นอ่อนหนอนขนาดเล็กกัดกินใบเหลือเพียงเยื่อใบโปรงแสงและทําลายที่กรวยยอดของข้าวโพด หนอน
ขนาดใหญ่กดั กินบริ เวณโคนต้นข้าวโพด ไหม ช่อเกสรตัวผู ้ ข้าวโพดที่เจริ ญเติบโตเต็มที่หนอนเข้าทําลายบริ เวณฝัก
ทําให้การติดเมล็ดไม่สมบูรณ์ และฝักข้าวโพดผิดรู ปเสี ยหาย (CABI, 2017) ผีเสื้ อของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด
วางไข่ท้ งั บนและใต้ใบข้าวโพด รวมทั้งส่ วนอื่น ๆ ของต้นข้าวโพดด้วย (Prasanna et al., 2018) สารกําจัดแมลงที่
ประสิ ทธิ ภาพและหน่วยงานภาครัฐแนะนําสําหรับป้ องกันกําจัดระยะหนอนของแมลงชนิ ดนี้ ได้แก่ สารที่มีกลไก
การออกฤทธิ์ ในกลุ่ม 5, 6, 13, 18, 22A และ 28 (สุ ภราดา และคณะ, 2563) มีราคาค่อนข้างสู ง จึงได้เลือกสารกําจัด
แมลงตามคําแนะนําดังกล่าวที่ มีกลไกการออกฤทธิ์ ในกลุ่มที่ 6 มี ราคาตํ่าที่ สุด และสารกําจัดแมลงที่ เกษตรกร
เลือกใช้และมีแนวโน้มในการควบคุมแมลงชนิดนี้ โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ ในกลุ่ม 3A, 15 และ UNE นํามาทดสอง
ประสิ ทธิ ภาพสารกําจัดแมลงเพื่อควบคุมแมลงหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดในระยะไข่และหนอนกระทูข้ า้ วโพด
ลายจุดระยะที่หนึ่งในห้องปฏิบตั ิการ

อุปกรณ์ และวิธีการ
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
เก็บหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) จากแปลงข้าวโพดของเกษตรกรเขต
อ. ปากช่ อง จ.นครราชสี มา และแปลงข้าวโพดของศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่ งชาติ นํามาเลี้ยงเพิ่มปริ มาณ
และเก็บหนอนจากธรรมชาติมาเลี้ยงผสมเป็ นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้หนอนเกิดความอ่อนแอ เลี้ยงในห้องปฏิบตั ิการกีฏ
วิทยา ที่อุณหภูมิ 26±2 องศาเซลเซี ยส ความชื้นสัมพัทธ์ 60–70% ศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ. ปากช่อง จ. นครราชสี มา ให้อาหารเทียม (Artificial Diet) และใบข้าวโพดที่ปลูกและ
ปราศจากสารเคมีกาํ จัดแมลงเป็ นอาหารหนอน เมื่อหนอนเข้าดักแด้และเจริ ญเป็ นผีเสื้ อตัวเต็มวัย ให้ผีเสื้ อเพศเมียที่
ได้รับการผสมพันธุ์แล้ววางไข่ที่ใบข้าวโพด นํากลุ่มไข่ที่ได้มาทดสอบประสิ ทธิ ภาพสารกําจัดแมลงระหว่างเดื อน
กรกฎาคม–กันยายน 2562
สารกําจัดแมลง
สารกํา จัด แมลงที่ นํา มาใช้ท ดสอบมี ด ัง นี้ 1) emamectin benzoate 5% WG และ2) emamectin benzoate
1.92% EC รวม 2 สู ตร สารในกลุ่ม 6 ออกฤทธิ์ ต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้ อทําให้เป็ นอัมพาต 3) lufenuron 5%
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EC สารในกลุ่ม 15 ออกฤทธิ์ และมี คุณสมบัติในการควบคุ มการเจริ ญ เติ บโตของแมลงในระยะหนอนผีเสื้ อ 4)
petroleum oil 83.9% EC สารที่ ยงั ไม่ทราบกลไกที่ แ น่ ชัด UNE และ 5) bifenthrin 2.5% EC สารในกลุ่ม 3A ออก
ฤทธิ์ ต่อระบบประสาทอย่างรวดเร็ ว มีผลให้แมลงตายทันที (knowndown) เมื่อได้รับสาร การแบ่งกลุ่มตามกลไกการ
ออกฤทธิ์ ข้อมูลจาก (IRAC, 2019; สุ ภราดา และคณะ, 2563)
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพสารกําจัดแมลง
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารกําจัดแมลงที่มีต่อระยะไข่ ด้วยวิธี Leaf-dipping method วางแผนการทดลอง
Completely Randomized Design จํานวน 4 ซํ้า 6 กรรมวิธี ๆ ละ 14 กลุ่ม ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 emamectin benzoate 5% WG อัตรา 10 กรัม/นํ้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 2 emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 3 lufenuron 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 4 petroleum oil 83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 5 bifenthrin 2.5% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 6 ชุดควบคุม (Untreated check) (นํ้าเปล่า)
นํากลุ่มไข่อายุ 1 วันบนใบข้าวโพด จุ่มลงในสารตามกรรมวิธีที่กาํ หนดเป็ นเวลา 10 วินาที ใส่ กลุ่มไข่ลงในกล่อง
ทดสอบที่ รองด้วยแผ่นฟองนํ้ารักษาความชื้ น ปล่อยให้กลุ่มไข่แห้งเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง สังเกตทุก 24 ชัว่ โมงและ
บันทึกจํานวนไข่ที่ไม่ฟัก หนอนระยะที่หนึ่งที่ตายและมีชีวิต ภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริ โอ ที่ 96 ชัว่ โมงหลังการ
ทดสอบ สําหรับการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารต่อระยะไข่อายุ 2 วัน ใช้วิธีการและแผนการทดลองเช่นเดียวกัน
จํานวน 3 ซํ้า 6 กรรมวิธี ๆ ละ 8 กลุ่ม นําข้อมูลที่ ได้ไปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิ ติดว้ ยโปรแกรม Statistix 8 และ
คํานวณเปอร์เซ็นต์ Ovicidal Activity, และ Ovilarvicidal Activity ดัง Equation 1 และ 2
Ovicidal Activity (%)

=

Number of unhatched eggs
× 100
Total number of eggs introduced
Number dead larvae and unhatched
Ovilarvicidal Activity (%) =
× 100
Total number of eggs introduced

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

(1)
(2)

ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพสารกําจัดแมลงต่อระยะไข่อายุ 1 วันของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด เมื่อได้
ทดสอบผ่านไปที่ 96 ชัว่ โมง ผลปรากฏว่า bifenthrin 2.5% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร ควบคุมการฟักของไข่
ได้ดี ที่ สุ ด 98.98±0.56% แตกต่ า งอย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ กับ กรรมวิ ธี อื่ น และชุ ด ควบคุ ม (p < 0.01) สํา หรั บ
petroleum oil อัตรา 40 มิ ลลิ ลิตร/นํ้า 20 ลิ ตร emamectin benzoate 5% WG อัตรา 10 กรั ม/นํ้า 20 ลิ ตร emamectin
benzoate 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร และ lufenuron 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร ยับยั้งการ
ฟั กของไข่เพียง 26.22±19.36 - 1.93±0.67% ตามลําดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติจากชุ ดควบคุม สําหรับเปอร์ เซ็นต์
การตายของหนอนระยะที่ หนึ่ งพบว่า emamectin benzoate 5% WG อัต รา 10 กรั ม/นํ้า 20 ลิ ต ร และ emamectin
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benzoate 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร ทั้ง 2 สู ตรควบคุมหนอนระยะที่ หนึ่ งที่ ฟักออกจากไข่และตาย
มากที่สุด 92.32±4.89 และ 97.89±0.77% ตามลําดับ แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธีอื่นและชุดควบคุม
(p < 0.01) เมื่อพิจารณาข้อมูลการควบคุมการฟั กไข่และการตายของหนอนระยะที่หนึ่ ง พบว่า emamectin benzoate
ทั้ง 2 สู ตร และ bifenthrin 2.5% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร มีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด 100.00±0.00–99.48±0.52%
แตกต่างกันทางสถิติจากกรรมวิธีอื่นและชุดควบคุม (p < 0.01) (Table 1)
Table 1 Percentages of ovicidal, ovilarvicidal activity of FAW, Spodoptera frugiperda on 1-day-old eggs
Mean ± S.E. of activity at 96 hours after treating (%)
Treatments
ovicidal activity1/
larvicidal activity1/
ovilarvicidal activity1/
emamectin benzoate 5% WG
7.68±4.89 b
92.32±4.89 a
100.00±0.00 a
emamectin benzoate 1.92% EC
2.11±0.77 b
97.89±0.77 a
100.00±0.00 a
lufenuron 5% EC
1.93±0.67 b
5.93±5.93 b
7.86±5.44 b
petroleum oil 83.9% EC
26.22±19.36 b
0.00±0.00 b
26.22±19.36 b
bifenthrin 2.5% EC
98.98±0.56 a
0.50±0.30 b
99.48±0.52 a
untreated check
1.13±0.74 b
0.00±0.00 b
1.13±0.74 b
CV (%)
46.91
22.61
25.46
F-test
**
**
**
1/
Means followed by the same letter in a column are not significantly different at the 0.05 level by DMRT
** = significant difference at the 0.01
สําหรับผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพสารกําจัดแมลงต่อไข่ที่อายุ 2 วัน เมื่อเวลาทดสอบผ่านไป 96 ชัว่ โมง
ปรากฏว่าผลการทดสอบสอดคล้องกับการทดลองที่ไข่อายุ 1 วัน กล่าวคือ bifenthrin 2.5% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/
นํ้า 20 ลิตร ควบคุมการฟั กของไข่ได้ดีที่สุด 66.80±5.56% แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธีอื่นและชุด
ควบคุม (p < 0.01) สําหรับการตายของหนอนระยะที่ หนึ่ ง emamectin benzoate ทั้ง 2 สู ตร ควบคุมหนอนระยะที่
หนึ่ งได้สูงที่ สุด 91.93±2.16–94.34±1.84% ไม่แตกต่างกันทางสถิติ รองลงมา ได้แก่ bifenthrin 2.5% EC อัตรา 40
มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร ควบคุมหนอนได้ 32.81±5.79% เมื่อพิจารณาข้อมูลการควบคุ มการฟั กไข่ และการตายของ
หนอนระยะที่ หนึ่ งนั้นพบว่า emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 20 มิ ลลิ ลิตร/นํ้า 20 ลิ ตร bifenthrin 2.5% EC
อัตรา 40 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร และ emamectin benzoate 5% WG อัตรา 10 กรัม/นํ้า 20 ลิตร มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ควบคุมการฟั กไข่และหนอนระยะที่ หนึ่ งสู งที่ สุด 98.50±1.50, 99.61±0.32 และ 99.65±0.35% ตามลําดับ แตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธีอื่นและชุดควบคุม (p < 0.01) (Table 2)
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Table 2 Percentages of ovicidal, ovilarvicidal activity of FAW, Spodoptera frugiperda on 2-day-old eggs
Mean ± S.E. of activity at 96 hours after treating (%)
Treatments
ovicidal activity1/
larvicidal activity1/
ovilarvicidal activity1/
emamectin benzoate 5% WG
7.72±2.49 c
91.93±2.16 a
99.65±0.35 a
emamectin benzoate 1.92% EC
4.16±1.02 cd
94.34±1.84 a
98.50±1.50 a
lufenuron 5% EC
0.24±0.05 d
2.88±1.44 c
3.12±1.45 c
petroleum oil 83.9% EC
20.65±5.97 b
0.05±0.05 c
20.70±5.92 b
bifenthrin 2.5% EC
66.80±5.56 a
32.81±5.79 b
99.61±0.32 a
untreated check
0.83±0.27 cd
0.00±0.00 c
0.83±0.27 c
CV (%)
20.37
10.71
9.46
F-test
**
**
**
1/
Means followed by the same letter in a column are not significantly different at the 0.05 level by DMRT
** = significant difference at the 0.01
ในการศึกษาครั้งนี้ไข่ของผีเสื้ อหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดมีอายุ 2–3 วันจึงฟักเป็ นหนอนระยะที่หนึ่ง จาก
การสังเกตพฤติ กรรมของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดที่เพิ่งฟั กออกจากไข่จะกัดแทะและกิ นเปลือกไข่เป็ นอาหาร
และรั บสารกําจัดแมลงที่ ตกหรื อเคลื อบอยู่ที่เปลื อกไข่ สาร emamectin benzoate มี ประสิ ทธิ ภาพในการควบคุม
หนอนระยะที่หนึ่ งได้ดีที่สุด หนอนได้รับสารกําจัดแมลงที่เปลือกไข่และทําให้หนอนตายในที่ สุด จากการสังเกต
พบว่าหนอนระยะที่หนึ่ งตายภายใน 24 ชัว่ โมงหลังฟั ก สําหรับ petroleum oil แม้ว่าจะเป็ นสารในกลุ่มที่ยงั ไม่ทราบ
กลไกที่ แน่ ชดั (UNE) แต่เป็ นทางเลือกหนึ่ งในการกําจัดแมลง เนื่ องจากมีความปลอดภัยสู งมีระดับความเป็ นพิษ
น้อย โดยมีค่าระดับความเป็ นพิษ LD50 สําหรับหนู ทดลองมากกว่า 2000 มิลลิกรัม/กิ โลกรัมนํ้าหนักตัว (สุ ภราดา
และคณะ, 2563) ซึ่ งคุณสมบัติของ petroleum oil เป็ นนํ้ามันอุดรู หายใจที่ อยู่ดา้ นข้างลําตัวของแมลง ขัดขวางการ
แลกเปลี่ยนอากาศทําให้แมลงขาดออกซิ เจน และผีเสื้ อหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดมีพฤติกรรมการวางไข่เป็ นกลุ่ม
วางทับซ้อนกัน ไข่ที่ไม่สมั ผัสนํ้ามันจึงมีโอกาสฟั กเป็ นหนอนได้ตามปกติ ส่ วนไข่ที่มีน้ าํ มันเคลือบอยูจ่ ึงไม่สามารถ
ฟั กเป็ นหนอนได้ จึงมีเปอร์ เซ็นต์ยบั ยั้งการฟั กของไข่และการตายของหนอนตํ่า และ bifenthrin มีประสิ ทธิ ภาพใน
การควบคุมการฟักของไข่และหนอนระยะที่หนึ่งได้ดี (Fig. 1) ผลการทดลองสอดคล้องกับ Ganjisaffar et al. (2019)
รายงานว่าไบเฟนทริ นทําให้ไข่ฟักเพียง 23.40% และตัวอ่อนแรกเกิด รอดชี วิตเพียง 0.60% อย่างไรก็ตามควรศึกษา
ความเป็ นพิษต่อพืช (Phytotoxicity) และประสิ ทธิ ภาพของสารในภาคสนามก่อนการนําไปใช้ประโยชน์
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Fig. 1 Mortality characteristic of eggs and neonate treated with emamectin benzoate 5% WG (A), emamectin
benzoate 1.92% EC (B), lufenuron 5% EC (C), petroleum oil 83.9% EC (D), bifenthrin 2.5% EC (E) and
untreated check (F)

สรุ ป

emamectin benzoate 5% WG อัต รา 10 กรั ม /นํ้า 20 ลิ ต ร และ emamectin benzoate 1.92% EC อัต รา 20
มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร มีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดระยะที่ หนึ่ งได้ดี และ bifenthrin
2.5% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร มีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมการฟักของไข่และหนอนระยะที่หนึ่งได้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสมาคมอารักขาพืชไทย บริ ษทั เอสที ม อินเตอร์ เทรด จํากัด บริ ษทั เอฟเอ็มซี เอ จี (ประเทศ
ไทย) จํากัด ที่ได้สนับสนุนนักวิชาการและผลิตภัณฑ์บางส่ วน
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ผลของสารแช่ เมล็ดพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตของไมโครกรี นกะหลํา่ ปลีแดง
Effect of seed soaking solution on the growth of red cabbage (Brassica oleracea var. rubra)
microgreen
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บทคัดย่ อ

ศึ กษาผลของสารแช่เมล็ดพันธุ์ต่อการเจริ ญเติบโตของไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดงโดยการแช่เมล็ดในสารชนิ ด
ต่างๆ ได้แก่ นํ้า ปุ๋ ยหมักสูตรที่ 1(กากถัว่ เหลือง รําละเอียด มูลไส้เดือน หิ นฟอสเฟต กระดูกป่ น มูลค้างคาว), ปุ๋ ยหมักสูตรที่
2 (กากถัว่ เหลือง รําละเอียด มูลไส้เดือน หิ นฟอสเฟต), ปุ๋ ยหมักสูตรที่ 3 (มูลไส้เดือน หิ นฟอสเฟต มูลค้างคาว ปลาป่ น) และ
นํ้าส้มควันไม้ เปรี ยบเทียบกับการไม่แช่เมล็ดพันธุ์ พบว่าการแช่เมล็ดพันธุ์ในนํ้าส้มควันไม้ทาํ ให้น้ าํ หนักต้น 50 ต้น นํ้าหนัก
ต่อกล่อง (150 ตารางเซนติเมตร) และนํ้าหนักต่อตารางเมตรของกะหลํ่าปลีแดงมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ 2.77 กรัมต่อ 50 ต้น
71.18 กรัมต่อกล่อง และ 4.75 กิโลกรัมต่อตารางเมตรและการไม่แช่เมล็ดพันธุ์ทาํ ให้น้ าํ หนักของไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดง
มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดเท่ากับ 2.50 กรัมต่อ 50 ต้นและ 29.13 กรัมต่อกล่อง และ 1.94 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยมีความแตกต่าง
อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 (p < 0.05) การใช้น้ ํา ส้ม ควัน ไม้แ ช่ เ มล็ด พัน ธุ์ ท ํา ให้ป ริ ม าณคลอโรฟิ ลล์ใ นใบ
ไมไคร กรี นกะหลํ่าปลีแดงมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดคือ 52.54 Spad Unit พบว่าสี ใบของไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดงมีสีเขียวเข้มจัด
อยูใ่ นกลุ่ม Green group 137 (G 137 A และ G 137 B)
คําสําคัญ: กะหลํ่าปลีแดง, นํ้าส้มควันไม้, ปุ๋ ยหมัก, ไมโครกรี น, สารแช่เมล็ดพันธุ์

Abstract

Studying the effect of seed soaking solution on the growth of red cabbage microgreen. By soaking the seeds in
various substances such as distilled water, solution of compost formula 1 (soybean meal, rice bran, vermicompost, rock
phosphate, bone meal and bat manure), solution of compost formula 2 (soybean meal, rice bran, vermicompost and rock
phosphate), solution of compost formula 3 (vermicompost, rock phosphate, bat manure and fish meal) and wood vinegar
compare to non-soaking seeds. The result showed that the weight of 50 plants, plant weight per box (150 cm2) and plant
weight per square meter of red cabbage seed soaking in wood vinegar has the highest mean of 2.77 grams per 50 plants,
71.18 grams per box and 4.75 kg/m2. Non-soaking seed showed the lowest plant weight of 50 grams per 50 plants, 29.13
grams per box and 1.94 kg/ m2 with a statistically significant difference at the level of 0.05 (p <0.05). Seeds soaked in
wood vinegar indicated the highest mean of chlorophyll content in red cabbage microgreen leaf was 52.54 Spad Unit. The
leaf color of red cabbage microgreen was dark green and classified as Green group 137 (G 137 A and G 137 B).
Keywords: compost, microgreen, red cabbage, seed soaking solution, wood vinegar
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คํานํา

ไมโครกรี นคื อ ต้น อ่ อ นพื ช ที่ เ พิ่ ง งอกจากเมล็ ด ประกอบด้ว ยใบจริ ง 1–2 ใบ ต้น อ่ อ น มี ข นาดเล็ ก
รับประทานง่าย สี สันสวยงาม (Lee et al., 2003; Xiao et al., 2012) ใช้พ้ืนที่ในการเพาะปลูกน้อย เนื่ องจากรู ปแบบ
การผลิตไมโครกรี นออกแบบมาให้มีขนาดเหมาะกับสภาพพื้นที่จาํ กัด สามารถทําได้ในพื้นที่ขนาดเล็ก ด้วยอายุการ
เก็บเกี่ ยวเพียง 7–14 วัน จึ งทําให้มนั่ ใจได้ว่าปลอดภัยจากสารเคมี (กรรณิ กา และดนุ พล, 2560; Brentlinger, 2005)
ไมโครกรี นถื อเป็ นผักทางเลื อกสํา หรั บกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ รักสุ ขภาพ เนื่ องจากมี คุณค่ าทางอาหารสู ง อุดมไปด้ว ย
วิตามิน แร่ ธาตุสูงกว่าผักชนิดเดียวกันที่มีการเจริ ญเติบโตเต็มที่แล้ว และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น แคโรทีนอยด์
ลูทิน เบตาแคโรที น แอนโทไซยานิ น สารประกอบฟี นอลิ ค เป็ นต้น ซึ่ งมี ฤทธิ์ ต้านอาการอักเสบ เสริ มสร้ างภูมิ
ต้านทานในร่ างกาย สามารถลดความเสี่ ยงของโรคต่างๆ เช่ น โรคหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองตี บ และลด
อัตราการเกิดโรคมะเร็ ง นิยมนํามาประกอบเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ เช่น สลัด นํ้าผักปั่น หรื อวางบนอาหารเพื่อความ
สวยงาม (Cao et al.,1996; Xiao et al., 2012; Kopsell and Sams, 2013) ทําให้ไมโครกรี นเป็ นที่นิยมในกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ที่ รักสุ ขภาพ และด้วยราคาทางการค้าที่ ค่อนข้างสู งกว่าผักที่ ขายตามท้องตลาด จึ งเป็ นอี กทางเลื อกในการสร้าง
รายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ผักที่นิยมนํามาผลิตเป็ นไมโครกรี นในต่างประเทศ ได้แก่ บร็ อกโคลี่ ผักกาด กะหลํ่าปลี
แดง แรดิซ ผักโขม และวอเตอร์เครส เป็ นต้น (Chon et al., 2009; Xiao et al., 2012)
กะหลํ่าปลีแดง (red cabbage) มีชื่อวิทยาศาสตร์วา่ Brassica oleracea var. rubra จัดอยูใ่ นวงศ์ Brassicaceae
ลักษณะคล้ายกะหลํ่าปลีธรรมดาแต่มีสีแดงหรื อม่วงอมแดง เนื่องจากมี anthocyanin อยูใ่ นปริ มาณมาก (อภิชาต และ
ศุภวรรณ์, 2552) ซึ่ งมีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดอาการอักเสบ คอเลสเตอรอล ต้านไวรัสและลดความเสี่ ยง
ของโรคมะเร็ ง มีประสิ ทธิ ภาพในการต้านอนุมูลอิสระสู งกว่าวิตามินซี และอี 2 เท่า (กรมวิทยาศาสตร์บริ การ, 2553)
ทั้งยังมีสารต้านอนุมูล-อิสระอื่นๆ และวิตามินซี อี เค1 (Xiao et al., 2012) แต่เนื่องจาก anthocyanin ที่พบในผักและ
ผลไม้ เป็ นรงควัตถุที่ละลายนํ้าได้และไม่เสถียร เมื่อผ่านอุณหภูมิ และความร้อนในการทําอาหาร ทําให้ได้รับ
ปริ มาณ anthocyanin ตํ่ากว่าที่ ควรได้รับ (อัญจนา และคณะ, 2560) ดังนั้นการนํากะหลํ่าปลีแดงมาผลิตเป็ นผักไม
โครกรี นที่ นิยมบริ โภคสด จึ งเป็ นทางเลื อ กที่ จะทํา ให้ได้รั บ ปริ มาณสารต้า นอนุ มูลอิ สระและวิตามิ นต่ างๆ ได้
เพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย แต่ในการทําไมโครกรี นให้ได้ผลผลิตสู ง และมีคุณภาพดีตามความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคในปริ มาณมากนั้น กลุ่มผูผ้ ลิตนิยมใช้สารเคมี เช่น สารควบคุมเชื้อรา แบคทีเรี ย และปุ๋ ยเคมีในการผลิต
ซึ่ งอาจก่อให้เกิดสารตกค้างในผลผลิตไมโครกรี นได้
การศึ กษาในครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั มีเป้ าหมายที่ จะหาแนวทางการผลิตไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดงที่ มีคุณภาพ
และปลอดสารพิษ โดยการทดสอบเปรี ยบเที ยบสารแช่เมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ปุ๋ ยหมักธาตุอาหารสู งและนํ้าส้มควันไม้
(wood vinegar) ซึ่ งเป็ นสารชีวภาพ ประกอบไปด้วยธาตุอาหารพืช ฮอร์โมน สารประกอบฟี นอล ที่เกี่ยวข้องกับการ
งอกและการเจริ ญเติ บโตของพื ช และกรดอะซิ ตริ ก ฟอร์ มอล-ดี ไฮด์ ที่ เป็ นสารออกฤทธิ์ ฆ่าเชื้ อโรค เชื้ อรา เชื้ อ
แบคทีเรี ย ไม่มีสารตกค้าง ซึ่ งน่าจะเป็ นแนวทางในการผลิตไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดงที่มีคุณภาพดีได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู รณ์ (Completely Randomized Design : CRD) มี จาํ นวน 4 ซํ้า ใน 6 สิ่ ง
ทดลอง ดังนี้
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1)ไม่แช่เมล็ด
2) แช่น้ าํ
3) แช่ปุ๋ยหมักสู ตรที่ 1 (กากถัว่ เหลือง รําละเอียด มูลไส้เดือน หิ นฟอสเฟต กระดูกป่ นและมูลค้างคาว)
4) แช่ปุ๋ยหมักสู ตรที่ 2 (กากถัว่ เหลือง รําละเอียด มูลไส้เดือน และหิ นฟอสเฟต)
5) แช่ปุ๋ยหมักสู ตรที่ 3 (มูลไส้เดือน หิ นฟอสเฟต มูลค้างคาว และปลาป่ น)
6) แช่น้ าํ ส้มควันไม้
ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง
นํากล่องพลาสติ กใสขนาด 10×15×8 เซนติ เมตร มาเจาะรู บริ เวณฐานกล่อง วางผ้าอเนกประสงค์รอง
ภายในกล่ อ งแล้วใส่ พี ทมอสลงไปให้มีค วามหนา 1 นิ้ ว ชั่งนํ้า หนักเมล็ด พันธุ์ กะหลํ่าปลี แ ดงใส่ แก้วพลาสติ ก
ปริ มาณ 6 กรัมต่อแก้ว รวมจํานวนทั้งหมด 24 แก้ว เตรี ยมสารแช่เมล็ดโดยมีความเข้มข้นที่ค่า EC 700 µS/cm ทั้ง 4
สิ่ งทดลอง อัตราส่ วน ดังนี้
1. ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 1 ปริ มาณ 65 กรัมต่อนํ้า 1 ลิตร แล้วนํามาเจือจาง 1 มิลลิลิตรต่อนํ้า 300 มิลลิลิตร
2. ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 2 ปริ มาณ 96 กรัมต่อนํ้า 1 ลิตร แล้วนํามาเจือจาง 1 มิลลิลิตรต่อนํ้า 300 มิลลิลิตร
3. ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 3 ปริ มาณ 45 กรัมต่อนํ้า 1 ลิตร แล้วนํามาเจือจาง 1 มิลลิลิตรต่อนํ้า 300 มิลลิลิตร
4. นํ้าส้มควันไม้ อัตราส่ วน 1 มิลลิลิตรต่อนํ้า 300 มิลลิลิตร
นําเมล็ดมาแช่ในสารแช่เมล็ดเป็ นระยะเวลา 8 ชัว่ โมง ไปเพาะในกล่องที่เตรี ยมพีทมอสไว้ แล้วรดนํ้าให้ชุ่ม
ทุกวัน ครอบปิ ดด้วยถาดพลาสติกทึบแสง เมื่อมีใบ 1–2 ใบ จึงใช้ตะกร้าพลาสติกครอบปิ ด พรางแสง 60 เปอร์เซ็นต์
จนครบ 9 วัน ในแต่ ละสิ่ ง ทดลองมี 4 ซํ้า โดยปลู กเมล็ด พัน ธุ์ กะหลํ่า ปลี แ ดง กล่ องละ 6 กรั ม มี จาํ นวนเมล็ด
โดยประมาณ 1,920 เมล็ดต่อกล่อง ทั้งหมด 24 กล่อง
การบันทึ กผลการทดลอง
เก็บรวบรวมข้อมูลการเจริ ญเติบโตและผลผลิตด้านต่างๆ ของไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดงเมื่ออายุเก็บเกี่ยว 9
วัน โดยวัดการเจริ ญเติบโต ดังนี้
1. ความสู งของต้น: ใช้ไม้บรรทัดวัดจากโคนต้นถึงยอดของไมโครกรี นใช้หน่วยวัดเป็ นเซนติเมตร
2. นํ้าหนักรวมของต้นทั้งหมด: ชัง่ นํ้าหนักต้นรวมต่อกล่อง โดยการตัดต้นเหนื อผิววัสดุปลูกแล้วนํามาชัง่
ด้วยเครื่ องชัง่ ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ใช้หน่วยวัดเป็ นกรัม
3. นํ้าหนักต้น: ชัง่ นํ้าหนักต้นโดยสุ่ มเก็บตัวอย่างของไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดง 50 ต้นต่อกล่องนํามาชัง่
ด้วยเครื่ องชัง่ ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ใช้หน่วยเป็ นกรัม
4. ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในใบ: ใช้เครื่ องวัดคลอโรฟิ ลล์ (Chlorophyll Meter SPAD-502 Plus) วัดปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ในใบไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดง ใช้หน่วยเป็ น Spad Unit
5. สี ใบ: วัดสี ใบโดยใช้กระดาษเทียบสี (Color Chart) เทียบสี ใบของไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดง
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยนําข้อมูลการเจริ ญเติบโตและผลผลิตมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis
of Variance) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

การเจริ ญเติบโตของไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดง โดยการใช้สารแช่เมล็ดที่แตกต่างกัน 5 ชนิ ด เปรี ยบเทียบ
กับการไม่ใช้สารแช่เมล็ด เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อมีอายุครบ 9 วัน มีผลการศึกษาดังนี้
ความสู ง

พบว่าการใช้ปุ๋ยหมักสู ตรที่ 3 เป็ นสารแช่เมล็ดพันธุ์ทาํ ให้ความสู งไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดง มีค่าเฉลี่ยสู ง
ที่ สุด คื อ 6.31 เซนติ เมตร รองลงมา คื อ การแช่ ดว้ ยนํ้าส้มควันไม้ ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 2 แช่ น้ าํ และปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 1 มี
ค่ าเฉลี่ ยความสู งเท่ า กับ 6.07 5.96 5.87 และ5.34 เซนติ เมตร ตามลําดับ แต่ การไม่แช่ เมล็ด มี ผ ลทําให้ค วามสู งมี
ค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด เท่ากับ 4.95 เซนติเมตร โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Table 1)
นํา้ หนักต้ น (50 ต้ น)
พบว่าการใช้น้ าํ ส้มควันไม้เป็ นสารแช่เมล็ดพันธุ์ทาํ ให้น้ าํ หนักต้น 50 ต้นของไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดงมี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ 2.78 กรัม รองลงมา คือ การแช่ปุ๋ยหมักสู ตรที่ 3 ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 2 ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 1 และแช่น้ าํ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 2.70 2.69 และ2.52 กรัม ตามลําดับ แต่การไม่แช่เมล็ดมีผลทําให้น้ าํ หนักต้น 50 ต้น มีค่าเฉลี่ยตํ่า
ที่สุด เท่ากับ 2.50 กรัม โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Table 1)
นํา้ หนักต้ นต่ อกล่ อง
พบว่าการใช้น้ าํ ส้มควันไม้เป็ นสารแช่ เมล็ดพันธุ์ทาํ ให้น้ าํ หนักต้นต่อกล่อง (150 ตารางเซนติ เมตร) ของ
ไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดงมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดคือ 71.18 กรัมต่อกล่อง รองลงมา คือ การแช่ดว้ ยปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 2 ปุ๋ ย
หมักสู ตรที่ 1 ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 3 และแช่น้ าํ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 60.82, 59.59, 50.02 และ 49.72 กรัมต่อกล่อง ตามลําดับ
แต่การไม่แช่เมล็ดมีผลทําให้น้ าํ หนักต้นต่อกล่อง มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด เท่ากับ 29.13 กรัมต่อกล่อง โดยมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Table 1)
นํา้ หนักต่ อตารางเมตร
พบว่าการใช้น้ าํ ส้มควันไม้เป็ นสารแช่เมล็ดพันธุ์ทาํ ให้น้ าํ หนักต่อตารางเมตร ของไมโครกรี นกะหลํ่าปลี
แดงมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดคื อ 4.75 กิโลกรัมต่อตารางเมตร รองลงมา คือ การแช่ดว้ ยปุ๋ ยหมัก สู ตรที่ 2 ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 1
ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 3 และแช่น้ าํ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05, 3.97, 3.33 และ 3.31 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ตามลําดับ แต่การไม่
แช่เมล็ดมีผลทําให้น้ าํ หนักต่อตารางเมตร มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด เท่ากับ 1.94 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Table 1)
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ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
พบว่าการใช้น้ าํ ส้มควันไม้เป็ นสารแช่เมล็ดพันธุ์ทาํ ให้ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในใบไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดง
ค่าเฉลี่ยสู งที่ สุดคื อ 52.54 Spad Unit รองลงมา คื อ การแช่ ดว้ ยปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 3 ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 2 ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 1
และนํ้าเปล่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.02, 43.83, 39.55 และ38.35 Spad Unit ตามลําดับ แต่การไม่แช่เมล็ดทําให้ปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด เท่ากับ 36.99 Spad Unit โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Table 2)
สี ใบ

พบว่าปริ มาณคลอโรฟิ ลล์และสี ใบมีผลสอดคล้องกัน เนื่ องจากใบที่ มีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์สูงทําให้สีใบ
เขียวเข้ม ค่าที่วดั ได้จะมีสีใบอยู่ในกลุ่ม Green group (G 137 A) และใบที่มีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ต่าํ ทําให้มีใบสี เขียว
อ่อนกว่า ค่าที่วดั ได้จะมีสีใบอยูใ่ นกลุ่ม Green group (G 137 B) ซึ่ งพบว่าการใช้น้ าํ ส้มควันไม้เป็ นสารแช่เมล็ดพันธุ์
ทําให้ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในใบกะหลํ่าปลีแดง มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดและมีสีใบที่เขียวเข้ม รองลงมา คือ การแช่ดว้ ยปุ๋ ย
หมักสู ตรที่ 3 ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 2 ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 1 นํ้า และการไม่แช่เมล็ดทําให้ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดทํา
ให้มีสีใบที่อ่อนลงมา โดยการแช่ดว้ ยนํ้าส้มควันไม้ ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 3 และปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 2 ให้สีใบเขียวเข้ม (G 137
A) ส่ วนการแช่ดว้ ยปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 1 นํ้า และไม่แช่เมล็ด ให้สีใบเขียวอ่อนกว่า (G 137 B) (Table 2)
Table 1 Effect of seed soaking solution on the growth of red cabbage microgreen
Weight of 50
Plant weight per
Treatment
Height (cm)
plants (grams)
box (150 cm2)
1/
2.50b
29.13b
Non-soaking seeds
4.96a
Distilled water
5.88a
2.52b
49.72ab
Compost formula 1
5.35a
2.69ab
59.59a
Compost formula 2
5.96a
2.70ab
60.82a
Compost formula 3
6.32a
2.75a
50.02ab
Wood vinegar
6.07a
2.78a
71.19a
F-tesst
ns
*
*
CV(%)
14.80
5.17
19.60
1/
* = significantly different at p ≤ 0.05, ns = not significant
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1.94c
3.31b
3.97ab
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*
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Table 2 The chlorophyll content and leaf color of red cabbage microgreen on seed soaking in various solution
Chlorophyll content
Treatment
Color Chart
Color
(Spad Unit)
Non-soaking seeds
36.99a
G 137 B
Distilled water

38.35a

G 137 B

Compost formula 1

39.55a

G 137 B

Compost formula 2

43.83a

G 137 A

Compost formula 3

44.20a

G 137 A

Wood vinegar
F-test
CV (%)

52.54a
ns
19.99

G 137 A

A. non-soaking seeds

T2

T1

B. distilled water

T4

T3

D. compost formula 2

C. Compost formula 1

E. compost formula 3

T6

T5

F. Wood vinegar

Fig. 1 The growth of red cabbage micro-green on seed soaking in various solution at 9 days of harvest
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การศึกษาผลของสารแช่เมล็ดพันธุ์ต่อการเจริ ญเติบโตไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดง พบว่า การใช้สารแช่เมล็ด
พันธุ์ไม่มีผลต่อความสู งและปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ ซึ่ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่มีผลด้านนํ้าหนักสดซึ่ งมีความ
แตกต่างทางสถิติ การใช้น้ าํ ส้มควันไม้เป็ นสารแช่ เมล็ดพันธุ์ทาํ ให้น้ าํ หนัก 50 ต้น นํ้าหนักต่อกล่อง (กรัมต่อ 150
ตารางเซนติเมตร) นํ้าหนักต่อตารางเมตร และปริ มาณคลอโรฟิ ลล์มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับการไม่แช่
เมล็ด (Table 1, Table 2 และ Fig. 1) เนื่ องจากนํ้าส้มควันไม้ช่วยเสริ มสร้างความสมบูรณ์แข็งแรง ต้านทานโรค มี
ธาตุอาหารที่จาํ เป็ นอย่าง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม และสารจําพวกฟี นอล ซึ่ งเป็ นสารในกลุ่มที่ช่วยเร่ ง
และควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช ซึ่ งสอดคล้องกับ รัตนาภรณ์ และคณะ (2551) ที่ศึกษาการแช่เมล็ดถัว่ ลิสงพันธุ์
ขอนแก่น 6 โดยการใช้น้ าํ ส้มควันไม้เป็ นสารแช่ เมล็ดพันธุ์ในอัตราเจื อจาง 500 เท่า พบว่าช่วยเพิ่มผลผลิตฝั กและ
เมล็ดของถัว่ ลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 ได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับนลินรัตน์ และคณะ (2555) ศึกษาผลของ
นํ้าส้มควันไม้ต่อการเจริ ญเติ บโตของผักสลัดพันธุ์เรดบัตตาเวียและพันธุ์ราคาร์ โน ด้วยการแช่เมล็ดพันธุ์ที่มีความ
เข้มข้นแตกต่างกัน พบว่านํ้าส้มควันไม้ต่อนํ้าความเข้มข้น 1 : 400 ทําให้น้ าํ หนักสดมีค่าเฉลี่ยสู งที่ สุด และนํ้าส้ม
ควันไม้ต่อนํ้าความเข้มข้น 1 : 300 มีผลด้านความยาวรากดีที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ อัญชลี และคณะ (2559) ที่ศึกษา
การใช้น้ าํ ส้มควันไม้และสารสกัดแมงลักมาเป็ นสารแช่เมล็ดพันธุ์โดยใช้น้ าํ ส้มควันไม้ต่อนํ้าความเข้มข้น 1 : 300
แช่เมล็ดแตงกวาพันธุ์ลูกผสมส่ งผลให้มีอตั ราการงอกสู งที่สุด ส่ งผลต่อปริ มาณผลผลิตที่เพิ่มสู งขึ้น การนําปัจจัยการ
งอกเข้ามามีส่วนในการศึกษาผลของสารแช่ เมล็ดพันธุ์ต่อการเจริ ญเติบโตของไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดง โดยแช่
เมล็ดพันธุ์ดว้ ยนํ้าและสารแช่เมล็ดพันธุ์ 8 ชัว่ โมง เป็ นปัจจัยหลักการในการงอกของเมล็ดพันธุ์ ทําให้เมล็ดได้รับสาร
อย่างเต็มที่ และช่ วยกระตุ น้ การงอกของเมล็ด และสอดคล้องกับ อุดมลักษณ์ และคณะ (2557) ที่ ศึกษาการผลิต
ไมโครกรี นพืชพื้นบ้านเพื่อการค้าในสภาพโรงเรื อน พบว่าการแช่เมล็ดกระถินเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง มีผลต่อการงอก
และทําให้ความสู งต้นเพิ่มขึ้น
การใช้ปุ๋ยหมักเป็ นสารแช่เมล็ดพันธุ์มีแนวโน้มทําให้ความสู งของไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดงมีค่าเฉลี่ยที่สูง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่ไม่มีการแช่เมล็ด (Table 1) เนื่ องจากปุ๋ ยหมักมีสารจําพวกฮอร์ โมนธรรมชาติ
และธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยม รวมถึงจุลินทรี ยจ์ าํ เป็ น โดยให้ผลใกล้เคี ยงกับ
นํ้าส้มควันไม้ ซึ่ งสอดคล้องกับนฤมล และภาณุ มาส (2561) ได้ทาํ การศึกษาปุ๋ ยหมักธาตุอาหารสู งทั้ง 3 สู ตรซึ่ งปุ๋ ย
หมักสู ตรที่ 3 มีผลต่อการเจริ ญเติบโตมากที่สุดด้านความสู ง และนํ้าหนักสดของผักสลัดบัตเตอร์เฮดที่ปลูกในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ โดยให้ผลเทียบเท่ากับการใช้ปุ๋ยเคมี จากการตรวจวัดปริ มาณธาตุอาหารพบว่าปุ๋ ยหมักธาตุอาหารสู ง
สู ตรที่ 3 มีปริ มาณธาตุอาหารสู งที่สุด

สรุ ป

จากการทดลองพบว่าการใช้สารแช่เมล็ดพันธุ์ ทําให้ผลผลิตมีค่าเฉลี่ยสู งกว่ากรรมวิธีควบคุมซึ่ งไม่แช่สาร
ใดๆ สารแช่ เ มล็ด พัน ธุ์ มี ผ ลต่ อ ผลผลิ ต ด้า นนํ้า หนัก สด แต่ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ ความสู ง และปริ ม าณคลอโรฟิ ลล์ข อง
ไมโครกรี นกะหลํ่าปลีแดง สารแช่เมล็ดพันธุ์น้ าํ ส้มควันไม้ ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 3 ปุ๋ ยหมักสู ตรที่ 2 ให้สีใบที่เข้มกว่าปุ๋ ย
หมักสู ตรที่ 1 นํ้า และการไม่แช่เมล็ดพันธุ์ นํ้าส้มควันไม้ มีผลทําให้น้ าํ หนัก 50 ต้น นํ้าหนักต่อกล่อง (150 ตาราง
เซนติเมตร) และนํ้าหนักต่อตารางเมตร และปริ มาณคลอโรฟิ ลล์มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตและการปรับตัวของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ก่อนการค้าที่พฒั นาขึ้น
ใหม่ในไร่ เกษตรกรจังหวัดฉะเชิ งเทรา นครราชสี มา และนครสวรรค์ จํานวน 8 แหล่งปลูก ระหว่างเดื อนพฤษภาคมถึง
ธันวาคม 2562 วางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบลอคสมบูรณ์ จํานวน 3 ซํ้า 39 พันธุ์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมทั้ง 8 แหล่ง
ปลูก พบว่าพันธุ์ KSX5720 ให้ผลผลิตสู งสุ ด 1,433 กิ โลกรัมต่อไร่ โดยผลผลิตสู งกว่าพันธุ์เปรี ยบเที ยบ SW4452 ถึง 16
เปอร์ เ ซ็ น ต์ แต่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกับ พัน ธุ์ SH1828, NK6275, GT822 และ KSX5908 ซึ่ งให้ ผ ลผลิ ต อยู่ร ะหว่า ง 1,304–1,325
กิ โลกรัมต่อไร่ ซึ่ งผลผลิตสู งกว่าพันธุ์เปรี ยบเที ยบ SW4452 ตั้งแต่ 5–7 เปอร์ เซ็นต์ ผลผลิตเฉลี่ยของแปลงทดลอง 1,224
กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้พนั ธุ์ใหม่ KSX5720 มีเสถียรภาพดี
คําสําคัญ: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม, พันธุ์ก่อนการค้า, ไร่ เกษตรกร

Abstract

In this study was to investigated yield potential and adaptability of 39 pre-commercial field corn hybrids were
tested on 8 locations on farmers’ fields in Chacherngsao, Nakhon Ratchasima and Nakhon Sawan province during May–
December 2019, using RCBD with three replications. The results of combined analysis from 8 locations showed that the
KSX5720 gave the highest yield of 1,433 kg/ra,i which higher than check; SW4452 for 16%, but it was not significantly
different yield to SH1828, NK6275, GT822 and KSX5908 with gave yielded in the ranking between 1,304–1,325 kg/rai,
which higher than check during 5-7%. Average yield of the experiment was 1,225 kg/rai. New hybrid KSX5720 gave good
stability.
Keywords: farmers’ field, field corn hybrid, pre-commercial
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คํานํา

ข้าวโพดเป็ นพืชเศรษฐกิ จที่ สําคัญชนิ ดหนึ่ งของประเทศไทย โดยในปี เพาะปลูก 2563/64 พบว่า มีเนื้ อที่
เพาะปลูกรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 6.893 ล้านไร่ ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 อยู่ที่ 0.15 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งมีพ้ืนที่เพาะปลูก 6.883
ล้านไร่ และพบว่ามีเนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศประมาณ 6.840 ล้านไร่ ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 (6.658 ล้านไร่ ) อยูท่ ี่
2.74 เปอร์ เ ซ็ นต์ ขณะที่ ผ ลผลิ ต รวมทั้ง ประเทศมี ค่ า เท่ า กับ 4.817 ล้า นตัน ซึ่ งเพิ่ มขึ้ นจากปี 2562 จํา นวน 3.40
เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้สาํ หรับผลผลิตต่อเนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศ พบว่า มีค่าเท่ากับ 704 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี
2562 ที่ให้ผลผลิตเท่ากับ 700 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ทั้งนี้ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์
ดีพบว่ามีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม ซึ่ งมีการพัฒนาพันธุ์มาอย่างต่อเนื่ องทําให้ได้ผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไร่ เพิ่มมากขึ้ นผลผลิตที่เพิ่มขึ้ นส่ วนใหญ่เป็ นผลจากการใช้พนั ธุ์ลูกผสม ซึ่ งการคัดเลือกพันธุ์
ลูกผสมเพื่อส่ งเสริ มเป็ นพันธุ์การค้านั้นจะต้องมีการทดสอบในสภาพไร่ เกษตรกรด้วยเพื่อหาพันธุ์ที่มีเสถียรภาพ
และให้ผลผลิตสู งในแหล่งปลูกข้าวโพดต่าง ๆ ที่สามารถนํามาใช้แนะนําให้กบั เกษตรกร ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะช่วย
เพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศได้ (ราเชนทร์ , 2539) ดังนั้นการทดลองนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบ
ศักยภาพการให้ผลผลิตสู งและมีเสถียรภาพดีของพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมก่อนการค้าพันธุ์ใหม่ก่อนส่ งเสริ ม
ให้เกษตรกรใช้ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์

1. เมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ ยวก่อนการค้าจากภาครัฐและภาคเอกชน จํานวน 39 พันธุ์ จาก
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ (KU) จํา นวน 19 พัน ธุ์ ได้ แ ก่ พ ัน ธุ์ KSX5402, KSX5720, KSX5731, KSX5819,
KSX5908, KSX5911, KSX5916, KSX6007, KSX6014, KSX6102, KSX6110, KSX6112, KSX6114, KSX6202,
KESX1612, KESX1709, KESX1712, KESX1733 และ SW4452 พันธุ์ จากกรมวิ ช าการเกษตร (DOA) จํา นวน 3
พันธุ์ คือ NSX102003, NSX102005 และ NS3 และพันธุ์จากภาคเอกชน จํานวน 17 พันธุ์ จากบริ ษทั เมล็ดพันธุ์เอเชี ย
จํากัด จํานวน 2 พันธุ์ คือ LG39769 และ SH1828 บริ ษทั ซิ นเจนทาซี ดส์จาํ กัด จํานวน 3 พันธุ์ คือ STG257 ST6275
และ S7328 บริ ษทั โกลคอนด้าจํากัด จํานวน 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ GT722 และ GT822 บริ ษทั สุ ภิราชพร้าวจํากัด จํานวน
2 พันธุ์ คือ SP6001 และ SP6002 บริ ษทั สยามซี ดส์จาํ กัด จํานวน 2 พันธุ์ คือ SD6004 และ SD6015 บริ ษทั ไทยฟาร์ ม
จํากัด จํานวน 2 พันธุ์ คื อ TA001 และ TA904 บริ ษทั เคดับบลิวเอสซี ดส์ จาํ กัด จํานวน 2 พันธุ์ คื อ KWS547 และ
KWS549 บริ ษทั ดับบลิ วเอสสี ดส์ จาํ กัด จํานวน 1 พันธุ์ คื อ พันธุ์ WS8552 บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์โปรดิ๊ วสจํากัด
จํานวน 1 พันธุ์ คือ พันธุ์ CP888 ใช้เป็ นเปรี ยบเทียบร่ วมกับพันธุ์ NS3 และ SW4452
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในแปลงทดลองและเก็บข้อมูล ได้แก่ ปุ๋ ยเคมีสูตร 16-20-0 หรื อ 15-15-15 และยูเรี ย สาร
ควบคุมและกําจัดวัชพืชอาทราซี น เพนดิเมทาลิน และพาราควอท เครื่ องมือปลูก เทปวัด ไม้ปักแปลง ปูนขาว ป้ าย
ไม้วดั ความสู ง และถุงเก็บผลผลิต
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วิธีการ

ทดสอบข้า วโพดไร่ ลูก ผสมก่ อ นการค้า 39 พันธุ์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบลอกสมบู ร ณ์
(Randomized Complete Block Design; RCBD) จํานวน 3 ซํ้า แปลงย่อยจํานวน 4 แถว ความยาวแถว ยาว 5 เมตร
ระยะปลูกระหว่างแถว 70 เซนติเมตร ระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร ถอนแยกเหลือ 1 ต้น/หลุม ใส่ ปุ๋ยเคมีรองพื้นสู ตร
16-20-0 หรื อ 15-15-15 ตามคําแนะนําจากค่าวิเคราะห์ดิน หรื อประมาณ 30–50 กิโลกรัมต่อไร่ ในวันปลูก และใส่
ปุ๋ ยแต่งหน้าด้วยสู ตร 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้าวโพดมีอายุประมาณ 25–30 วัน ควบคุมวัชพืชโดยใช้
อาทราซี น อัตรา 400 กรัมต่อไร่ โดยพ่นก่อนวัชพืชงอก และกําจัดวัชพืชด้วยแรงงานคนและใช้สารกําจัดวัชพืชเมื่อ
ข้าวโพดอายุประมาณ 40 วัน เก็บข้อมูลลักษณะทางการเกษตรและผลผลิต จาก 2 แถวกลาง คือ ความสู งต้น (ซม.)
ความสู งฝั ก (ซม.) จํา นวนต้นที่ เ ก็บเกี่ ย ว จํา นวนต้นหักล้ม จํา นวนฝั กเก็บเกี่ ย ว จํา นวนฝั กเสี ย ความชื้ นเมล็ด
เปอร์เซ็นต์กะเทาะ และผลผลิตเมล็ดที่ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ นํามาคํานวณผลผลิตต่อไร่ จาก Equation 1
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) = นํ้าหนักฝัก x เปอร์เซ็นต์กะเทาะ × (100-ความชื้นเมล็ดที่วดั ได้) × 1,600 (1)
(ความชื้นมาตรฐาน คือ 100-15) × พื้นที่เก็บเกี่ยว

วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้วยโปรแกรมสํา เร็ จรู ป Statistix และเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย โดยวิ ธี DMRT (Duncan’s
Multiple Rank Test) และวิเคราะห์ผลผลิ ตแบบ Additive Main effect and Multiplicative Interactive (AMMI) เพื่ อ
คัดเลือกพันธุ์ที่มีเสถียรภาพดี และให้ผลผลิตสู งกว่าค่าเฉลี่ยของแปลงทดลอง โดยใช้วิธีของ Shukla (1972) และ
Klang (1993)
โดยทดลองระหว่างเดื อนกรกฎาคมถึงพฤศจิ กายน 2562 ในพื้นที่ จงั หวัดฉะเชิ งเทรา อําเภอสนามชัยเขต
(1 แหล่งปลูก) นครราชสี มา เขตอําเภอปากช่อง (5 แหล่งปลูก) อ.ปั กธงชัย (1 แหล่งปลูก) และจังหวัดนครสวรรค์
(1 แหล่งปลูก) รวมจํานวน 8 แหล่งปลูก (location)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมทั้ง 8 แหล่งปลูก พบว่าพันธุ์ก่อนการค้า KSX5720 ให้ผลผลิตสู งสุ ดคือ 1,433
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่ งให้ผลผลิตสู งกว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบ SW4452 ถึง 16 เปอร์ เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกับพันธุ์ SH1828,
NK6275, GT822 และ KSX5908 โดยให้ผลผลิ ตอยู่ระหว่า ง 1,304–1,325 กิ โลกรั มต่ อไร่ ซึ่ งผลผลิ ตสู งกว่า พันธุ์
เปรี ยบเทียบ SW4452 ตั้งแต่ 5–7 เปอร์ เซ็นต์ สําหรับพันธุ์ CP888 และ NS3 ให้ผลผลิต 1,100 และ 1,051 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามลําดับ ซึ่ งผลผลิตตํ่ากว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบ SW4452 เท่ากับ 11 และ 15 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์อื่นๆ ให้ผลผลิตไม่
แตกต่างกับพันธุ์เปรี ยบเที ยบ SW4452 ซึ่ งให้ผลผลิตเท่ากับ 1,240 กิ โลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ยของแปลงทดลอง
เท่ากับ 1,224 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 1 and Table 2)
สําหรับลักษณะทางการเกษตรมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุ์ KSX6114 ให้ความสู งต้นสู งสุ ด 225
เซนติ เ มตร ส่ ว นพันธุ์ GT822 ให้ค วามสู งต้นตํ่า สุ ด 193 เซนติ เ มตร พันธุ์ KSX5402 ให้ค วามสู งฝั กสู งสุ ด 123
เซนติเมตร ส่ วนพันธุ์ LG39769 ให้ความสู งฝักตํ่าสุ ด 98 เซนติเมตร พันธุ์ SH1828, STG257, SP6001, NSX102003
และ CP888 ให้จาํ นวนต้นเก็บเกี่ยวสู งสุ ด 50 ต้น ในขณะที่พนั ธุ์ TA001 ให้จาํ นวนต้นเก็บเกี่ยวตํ่าสุ ด 44 ต้น พันธุ์
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CP888 ให้เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ต ้น หัก ล้ม สู ง สุ ด 15.2 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ส่ ว นพัน ธุ์ SD6004 ให้เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ต ้น หัก ล้ม ตํ่า สุ ด 1.7
เปอร์เซ็นต์ สําหรับพันธุ์ CP888 ให้จาํ นวนฝักเก็บเกี่ยวสู งสุ ด 51 ฝัก ส่ วนพันธุ์ KSX6112 และ KSX6114 ให้จาํ นวน
ฝั ก เก็ บ เกี่ ย วตํ่า สุ ด 41 ฝั ก พัน ธุ์ KSX6114 ให้เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ฝั ก เสี ย สู ง สุ ด 13.0 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ส่ ว นพัน ธุ์ GT822 ให้
เปอร์เซ็นต์ฝักเสี ยตํ่าสุ ด 2.1 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นเมล็ด มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุ์ KSX6112 ให้ความชื้ น
เมล็ ด สู ง สุ ด 26.4 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ในขณะที่ พ ัน ธุ์ CP888 ให้ ค วามชื้ น ตํ่า สุ ด 19.3 เปอร์ เ ซ็ น ต์ พัน ธุ์ KSX5916 ให้
เปอร์เซ็นต์กะเทาะสู งสุ ด 87.8 เปอร์เซ็นต์ ส่ วนพันธุ์ SP6002 ให้เปอร์เซ็นต์กะเทาะตํ่าสุ ด 79.6 เปอร์เซ็นต์ (Table 1)
เมื่อนําผลผลิตมาวิเคราะห์แบบ Additive Main effect and Multiplicative Interactive (AMMI) เพื่อคัดเลือก
พันธุ์ ที่ มีเ สถี ย รภาพดี โดยใช้วิธีข อง Shukla (1972) และ Klang (1993) ซึ่ งให้ผ ลผลิ ต สู งกว่า ค่ า เฉลี่ ย ของแปลง
ทดลอง จากทั้ง 8 แหล่งปลูก พบว่าพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสู งกว่าค่าเฉลี่ยของแปลงทดลอง (1,224 กก./ไร่ ) คือพันธุ์ที่อยู่
ด้านขวาของเส้น principle component ที่ 2 (pc2=เส้นแนวตั้ง) และพันธุ์ที่มีเสถียรภาพดี (stability) คือพันธุ์ที่อยู่ชิด
กับเส้น principle component ที่ 1 (pc1=เส้นแนวนอน) และอยูห่ ่างจากจุดตัดมากที่สุด โดยพันธุที่มีเสถียรภาพดีและ
มี ผ ลผลิ ต สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของแปลงทดลอง คื อ พัน ธุ์ KSX5720 (18), SP6001 (7), SP6002 (8), KSX6101 (27),
SD6015 (10), KSX6007 (24), KSX6202 (30) KSX4452 (39), KSX5731 (19), KWS547 (13), GT822 (6), GT722
(5), NSX102003 (15), KSX5819 (20) NK6275 (4), KSX5908 (21), และ S7328 (38) พัน ธุ์ ที่ มี เ สถี ย รภาพดี ที่ สุ ด
ได้แก่ พันธุ์ SP6001 (7) และ SP6002 (8) ส่ วนพันธุ์ที่มีเสถี ยรภาพดี แ ละมี ผลผลิ ต สู งสุ ดคื อ พันธุ์ KSX5720 (18)
(Fig. 1)
พันธุ์แต่ละพันธุ์เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแต่ละที่แตกต่างกัน โดยพันธุ์ KESX1709 (32) และ KSX5911
(22) เป็ นพันธุ์ท่ีมีผลผลิตสู งสุ ดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบ้านทุ่งเสาธง (location E) และบ้านโคกตะเคียน
งาม (location A) พันธุ์ LG39769 (1) เป็ นพันธุ์ที่มีผลผลิตสู งสุ ดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบ้านคลองอิ เ ฒ่ า
(location F) บ้านใหม่ (location C) และ ไร่ สุวรรณ (location H) ส่ วนพันธุ์ NS3 (36) เป็ นพันธุ์ที่มีผลผลิตสู งสุ ดและ
เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อ มบ้า นนํ้า พุ (location B) ในขณะที่ พ นั ธุ์ GT822 (6) เป็ นพันธุ์ ที่ มี ผ ลผลิ ต สู งสุ ด และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบ้านภูฟ้า (location D) สําหรับพันธุ์ NSX102005 (16) และ WS8552 (35) เป็ นพันธุ์ที่มี
ผลผลิตสู งสุ ดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ศูนย์วิจยั พืชไร่ นครสวรรค์ (location G) (Fig. 2)
ผลการทดลองนี้สอดคล้องและได้ผลเช่นเดียวกับสดใส และคณะ (2562) ซึ่ งรายงานว่า พันธุ์ KSX5720 ให้
ผลผลิตสู งสุ ด 1,290 กิโลกรัมต่อไร่ โดยให้ผลผลิตสู งกว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบ SW4452 ซึ่ งเป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบถึง 14
เปอร์ เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกับพันธุ์ใหม่ KSX5614, KSX5810, KSX5908 และพันธุ์การค้า S7328, P4554, DK6818
ที่ ให้ผลผลิ ตอยู่ระหว่าง 1,203–1,265 กิ โลกรั มต่ อไร่ ซึ่ งสู งกว่าพันธุ์ SW4452 ที่ ให้ผลผลิ ต 1,126 กิ โลกรั มต่ อไร่
ตั้งแต่ 7–12 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ผลผลิตเฉลี่ยของแปลงทดลองเท่ากับ 1,198 กิโลกรัมต่อไร่ โดยพันธุ์ P4554, KSX5908,
S7328, DK6818 และ KSX5810 ให้ผลผลิตสู งและมีเสถียรภาพของพันธุ์ดี และมีผลการทดลองเช่นเดียวกับสดใส
และคณะ (2563) ซึ่ งทดสอบพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ ยงสัตว์ลูกผสมก่ อนการค้าในไร่ เกษตรกรจังหวัดฉะเชิ งเทรา และ
นครราชสี ม า จํา นวน 9 แหล่ ง ปลู ก พบว่ า พัน ธุ์ KSX5720 ให้ผ ลผลิ ต สู ง สุ ด 876 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ สู ง กว่ า พัน ธุ์
เปรี ยบเทียบ SW4452 ถึง 13 เปอร์ เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกับพันธุ์การค้า P4554, S7328 และ DK9919 และพันธุ์ใหม่
KSX5821 ซึ่ งให้ผลิตอยู่ระหว่าง 793 - 860 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่ งผลผลิตสู งกว่าพันธุ์ SW4452 ตั้งแต่ 7–11 เปอร์ เซ็นต์
ผลผลิตเฉลี่ยของแปลงทดลอง 795 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้พนั ธุ์ KSX5720 มีเสถียรภาพดี
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Remark: letter (A๐ - H๐) is location, and number (10 - 39๐) is variety

Pc2

Fig. 1 GE biplot of AMMI 1 of pre-commercial hybrids from 8 locations on farmers’ field in 2018

Remark: Number (1๐... 39๐) is variety, and Letter (A0-H0) is location
Fig. 2 GE biplot of AMMI 2 of pre-commercial hybrids from 8 locations on farmers’ field in 2018
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Table 1 Mean of combined on yield and agronomic characters of pre-commercial hybrids field corn on farm trial from 8 locations in 2018
Plant ht. Ear ht.
Plant harvested
Variety
Company
cm
cm
Stand Lodging(%)
LG39769
Seed Asia Co.,Ltd.
195
98
46
5.6
SH1828
Seed Asia Co.,Ltd.
202
108
50
3.5
STG257
Syngenta Co.,Ltd.
204
113
50
4.2
NK6275
Syngenta Co.,Ltd.
202
112
49
6.9
GT722
Glod Cornda Asia Co.,Ltd. 198
103
47
4.3
GT822
Glod Cornda Asia Co.,Ltd. 193
106
47
7.9
SP6001
Supirat Parw Co.,Ltd.
194
106
50
4.2
SP6002
Supirat Parw Co.,Ltd.
194
112
47
2.7
SD6004
Siam Seed Co.,Ltd.
207
114
47
1.7
SD6015
Siam Seed Co.,Ltd.
200
109
47
3.3
Thai Farm Seed Asia
TA001
Co.,Ltd.
200
112
44
3.1
Thai Farm Seed Asia
TA904
Co.,Ltd.
198
103
49
5.8
KWS547
KWS Seeds Co.,Ltd.
197
102
49
4.2
KWS549
KWS Seeds Co.,Ltd.
217
110
49
6.6
NSX102003
DOA
196
116
50
4.2
NSX102005
DOA
194
106
48
3.6
KSX5402
KU
217
123
48
4.1
KSX5720
KU
212
106
48
4.8
KSX5731
KU
205
108
48
6.4
KSX5819
KU
211
116
45
12.0
KSX5908
KU
210
113
47
8.2
KSX5911
KU
217
115
49
6.4
KSX5916
KU
203
114
46
8.8
KSX6007
KU
209
115
46
12.4
KSX6014
KU
199
111
46
8.5
KSX6102
KU
194
110
46
7.1
KSX6110
KU
212
122
48
2.9
KSX6112
KU
218
112
46
11.8
KSX6114
KU
225
113
45
7.5
KSX6202
KU
218
120
48
7.1
KESX1612
KU
209
109
48
8.8
KESX1709
KU
198
116
49
5.9
KESX1712
KU
195
112
47
4.1
KESX1733
KU
199
111
48
9.4
WS8552
WS Research Co.,Ltd.
208
112
48
7.2
NS3
DOA
204
108
46
7.3
CP888
Chroen Pokphand Produce 208
114
50
15.2
S7328
Syngenta
204
114
49
5.9
SW 4452 (Check) KU
202
117
48
10.5
Average
204
111
47.7
6.5
C.V.(%)
7.7
11.7 10.2
159.5
F - test
**
**
**
**
LSD 0.05
8.9
7.4
2.7
5.9
LSD 0.01
11.7
9.7
3.6
7.7
1/
Mean followed by a common letter are not significantly different at 0.05 probability level by DMRT
** = Significant at the 0.01 probability level
Entry
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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Ear harvested Moisture Shelling
Total Rotten (%)
%
%
44
7.2
24.7
83.8
50
3.1
24.2
81.0
49
4.8
24.1
82.6
47
3.0
22.4
86.4
45
4.2
24.3
83.9
46
2.1
23.6
84.9
48
3.7
23.7
82.9
46
5.6
24.2
79.6
46
5.1
25.5
81.2
46
4.6
23.8
80.8
42
5.0
22.9
86.9
46
2.8
23.6
85.2
48
2.4
21.7
80.1
50
6.5
21.5
80.8
48
4.8
21.6
84.3
48
4.7
21.8
85.0
45
11.2
23.4
84.4
47
6.4
23.7
84.2
45
4.7
23.4
82.4
42
6.3
24.9
84.6
45
3.9
24.6
83.6
46
8.5
25.0
85.2
44
3.6
22.4
87.8
44
6.9
24.1
85.0
44
9.9
22.7
82.9
44
10.4
24.9
84.1
45
11.7
24.2
82.6
41
8.8
26.4
84.4
41
13.0
23.7
83.3
45
7.2
23.5
81.2
47
5.1
22.2
82.0
46
4.8
24.7
82.4
46
5.0
25.2
82.1
47
4.7
22.6
81.9
46
6.7
23.6
83.4
44
4.2
22.2
83.2
51
4.0
19.3
84.1
48
4.9
24.0
80.9
46
6.1
24.1
81.9
43
5.8
23.6
83.3
11.8
141.7
11.0
3.6
**
**
**
**
3.1
4.7
1.5
1.7
4.0
6.2
1.9
2.2

Grain yield Rel. to
kg/rai
check (%)
1160 e-j1/
94
1324 ab
107
1266 b-g
102
1325 ab
107
1199 b-i
97
1310 abc
106
1267 b-g
102
1255 b-g
101
1183 c-j
95
1266 b-g
102
100
1244 b-h
97
1197 b-i
1119 hij
90
1191 b-i
96
1253 b-h
101
1222 b-i
99
1274 b-f
103
1433
a
116
1228 b-i
99
1269 b-g
102
1304 a-d
105
1218 b-i
98
1207 b-i
97
1258 b-g
101
1173 d-j
95
1155 e-j
93
1283 b-e
103
1157 e-j
93
1133 g-j
91
1257 b-g
101
1191 b-i
96
1195 b-i
96
1164 e-j
94
1140 f-j
92
1278 b-e
103
1051
j
85
1100
ij
89
1264 b-g
102
1240 b-h
100
1224
14.9
**
104
136
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Table 2 Sumarry on yield of pre-commercial hybrids field corn on farm trial from 8 locations in 2018
Entry

Loction
Variety

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

LG39769
SH1828
STG257
NK6275
GT722
GT822
SP6001
SP6002
SD6004
SD6015
TA001
TA904
KWS547
KWS549
NSX102003
NSX102005
KSX5402
KSX5720
KSX5731
KSX5819
KSX5908
KSX5911
KSX5916
KSX6007
KSX6014
KSX6102
KSX6110
KSX6112
KSX6114

1
Ban
Khok Takean Ngam
Sanam Chaika
CS

821
1191
979
1096
654
1067
886
1014
795
815
827
711
869
808
777
857
936
971
931
902
991
804
985
1039
898
864
810
839
1030

2
Ban
Nampu
Pak Chong
NM

934
826
785
816
660
829
778
664
744
799
800
763
899
837
941
818
702
935
678
675
826
615
778
765
689
638
666
633
635

3
Ban
Mai
Pak Chong
NM

1528
1585
1551
1596
1413
1399
1517
1448
1569
1771
1257
1465
1340
1328
1413
1257
1320
1735
1331
1534
1278
1329
1504
1310
1212
1355
1430
1445
1245

4
Ban
Pku Fha
Pak Chong
NM

5
Ban
Tungsaotong
Pakthongchai
NM

903
1290
1089
1168
1238
1365
1257
991
956
1039
1307
1017
894
1019
1145
1374
1248
1481
1282
1118
1397
1167
990
1086
832
1086
1357
1013
827

611
1347
1097
969
1048
996
1151
1179
914
1248
1048
1227
1057
1005
1150
1195
1337
1215
1144
1040
1124
1360
1078
1215
1319
1121
1129
819
1104
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6
Ban
Khong E-Tao
Pak Chong
NM

1724
1386
1338
1660
1364
1537
1457
1624
1549
1477
1786
1390
1215
1353
1628
1374
1547
1629
1472
1702
1799
1440
1536
1799
1420
1355
1555
1641
1462

7
Suwan Farm
Pak Chong
NM

1418
1554
1648
1917
1761
1803
1547
1588
1453
1528
1539
1543
1519
1691
1454
1504
1660
1812
1628
1721
1466
1581
1559
1440
1606
1428
1719
1363
1429

8
Nakhon Sawan
FRC
Takfa
NS

1337
1411
1639
1375
1450
1487
1543
1533
1487
1485
1388
1464
1157
1489
1515
1400
1441
1686
1359
1458
1553
1446
1229
1407
1405
1389
1602
1504
1329

Average

1,160
1,324
1,266
1,325
1,199
1,310
1,267
1,255
1,183
1,270
1,244
1,197
1,119
1,191
1,253
1,222
1,274
1,433
1,228
1,269
1,304
1,218
1,207
1,258
1,173
1,155
1,283
1,157
1,133

e-j1/
ab
b-g
ab
b-i
abc
b-g
b-g
c-j
b-g
b-h
b-i
hij
b-i
b-h
b-i
b-f
a
b-i
b-g
a-d
b-i
b-i
b-g
d-j
e-j
b-e
e-j
g-j

Rel.
to
check
%

94
107
102
107
97
106
102
101
95
102
100
97
90
96
101
99
103
116
99
102
105
98
97
101
95
93
103
93
91
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Loction
Variety

1
Ban
Khok Takean Ngam
Sanam Chaika
CS

2
Ban
Nampu
Pak Chong
NM

สาขาพืช
3
Ban
Mai
Pak Chong
NM

4
Ban
Pku Fha
Pak Chong
NM

5
Ban
Tungsaotong
Pakthongchai
NM

KSX6202
931
677
1611
980
1271
KESX1612
943
754
1304
1057
1180
KESX1709
906
631
1559
886
1423
KESX1712
971
796
1260
1201
1056
KESX1733
853
697
1279
1123
1091
WS8552
1009
696
1390
1237
1268
NS3
739
774
1251
1044
645
CP888
787
708
1218
1060
1073
S7328
1045
921
1288
1292
986
SW 4452 (Check)
759
762
1530
1245
1143
Average
900
758
1414
1130
1112
C.V.(%)
17.5
19.7
12.0
18.2
17.1
F - test
**
**
**
**
**
LSD0.05
257
243
275
334
309
LSD 0.01
340
322
365
443
410
1/
Mean followed by a common letter are not significantly different at 0.05 probability level by DMRT
** = Significant at the 0.01 probability level
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6
Ban
Khong E-Tao
Pak Chong
NM

1720
1396
1367
1321
1356
1433
1296
1332
1508
1557
1500
10.4
**
253
335

7
Suwan Farm
Pak Chong
NM

1639
1569
1404
1444
1456
1834
1575
1596
1646
1612
1581
7.1
**
181
241

8
Nakhon Sawan
FRC
Takfa
NS

1225
1327
1388
1264
1266
1360
1087
1028
1423
1314
1401
9.5
**
215
249

Average

1,257
1,191
1,195
1,164
1,140
1,278
1,051
1,100
1,264
1,240
1,224
14.9
**
104
136

b-g
b-i
b-i
e-j
f-j
b-e
j
ij
b-g
b-h

Rel.
to
check
%

101
96
96
94
92
103
85
89
102
100
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สรุ ป

พันธุ์ก่อนการค้า KSX5720, SH1828, NK6275, GT822 และ KSX5908 ให้ผลผลิตสู งกว่าพันธุ์เปรี ยบเทียบ
SW4452 ถึง 5–16 เปอร์ เซ็นต์ (ผลผลิต 1,433 1,324 1ม325 1,310 และ 1,304 กิ โลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ) ซึ่ งสู งกว่า
ผลผลิตเฉลี่ยของแปลงทดลอง (1,224 กิโลกรัมต่อไร่ )
จากผลคัดเลือกพันธุ์โดยการวิเคราะห์ผลผลิตแบบ IMMI ได้พนั ธุ์ที่ให้ผลผลิตสู งและมีเสถีรภาพดีคือพันธุ์
KSX5720, SP6001 และ SP6002

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ ศู นย์วิจัย ข้า วโพดและข้า วฟ่ างแห่ งชาติ คณะเกษตร อาจารย์ นักวิ จัย นักวิ ช าการเกษตร
เจ้าหน้าที่และผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่าน ที่สนับสนุนการทํางานวิจยั ให้สาํ เร็ จด้วยดีเสมอมา ขอบคุณหน่วยงานวิจยั ร่ วมทุก
ภาคส่ วน คือ ศูนย์วิจยั พืชไร่ นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร บริ ษทั ซิ นเจนทาซี ดส์จาํ กัด บริ ษทั เมล็ดพันธุ์เอเชียจํากัด
บริ ษทั เดอะบลิวเอสซี ดส์จาํ กัด บริ ษทั เคดับลิวเอสจํากัด บริ ษทั โกลด์คอนด้าจํากัด บริ ษทั สุ ภิราชป้ าวจํากัด บริ ษทั
สยามซี ดส์จาํ กัด บริ ษทั ไทยฟาร์มเมล็ดพันธุ์เอเชียจํากัด และบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วสจํากัด ที่สนับสนุนเมล็ด
พันธุ์และปัจจัยในการทดลอง
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การประเมินคุณภาพทางเคมีของฮอปส์ (Humulus lupulus) ทีป่ ลูกในจังหวัดนนทบุรี
Chemical quality assessment of hops (Humulus lupulus) growing in Nonthaburi province
กฤติพฒ
ั น์ เนติประเสริฐ, สุ รีรัตน์ เฉลยวรรณ, มงคล เพ็ญสายใจ*
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ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520
Department of Biology, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand.
* Corresponding author. E-mail address: 60050732@kmitl.ac.th, mongkol.ph@kmitl.ac.th

บทคัดย่ อ

ฮอปส์ (Hops) หรื อ Humulus lupulus เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ให้สารให้ความขมและกลิ่นเป็ นหลัก การศึกษา
ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของฮอปส์ที่ปลูกในจังหวัดนนทบุรี ของประเทศไทย 3 สายพันธุ์ คือ Comet, CM003 และ ZU-007 โดยประเมินความขมจากร้อยละของกรดแอลฟาทั้งหมด และกรดเบต้าทั้งหมด ด้วยเครื่ องโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) และประเมินสารให้กลิ่นด้วยนํ้ามันหอมระเหยที่วเิ คราะห์ดว้ ยเครื่ องแก๊สโครมาโทรกราฟี แมสสเปคโทรมิเตอร์ (GC-MS) ผลการประเมินครั้งนี้พบว่า มีร้อยละของกรดแอลฟาทั้งหมดของ Comet CM-003 และ ZU007 คือ 17.67, 15.44 และ 16.62 ตามลําดับ พบว่าค่าร้อยละของกรดแอลฟาทั้งหมดของฮอปส์ท้ งั 3 สายพันธุ์ เหมาะที่จะ
นําไปผลิตเบียร์ที่ตอ้ งการความขมสู ง และร้อยละของกรดเบต้าทั้งหมด 3 สายพันธุ์ คือ 5.06, 3.43 และ 3.86 ตามลําดับ สาย
พันธุ์ที่มีเบต้า-ไมร์ ซีนมากที่สุด คือ CM-003 ร้อยละ 79.59 ซึ่ งมีกลิ่นคล้ายดอกไม้ เหมาะสมที่จะนําไปผลิตเบียร์ ที่ตอ้ งการ
กลิ่นของดอกไม้รองลงมาคือ Comet ร้อยละ 52.73 น้อยสุ ด คือ ZU-007 ร้อยละ 47.92 เบต้า-แคริ โอฟิ ลลีน ของสายพันธุ์
Comet มีค่าสูงสุดร้อยละ 29.99 ซึ่งเบต้า-คารี่ โอฟิ ลลีนให้กลิ่นกานพลู เหมาะสําหรับการผลิตเบียร์ที่ให้กลิ่นรสแบบเผ็ดร้อน
ของกานพลูรองลงมาคื อ ZU-007 ร้ อยละ 19.50 และ CM-003 ร้ อยละ 14.50 แอลฟา-ฮิ วมิ ลีนสู งสุ ดคื อ ZU-007 ร้ อยละ
32.58 ซึ่ งให้กลิ่นไม้สน เหมาะสมในการนําไปผลิตเบียร์ ที่ตอ้ งการเอกลักษณ์เฉพาะ รองลงมาคือ Comet ร้อยละ 17.28 สาย
พันธุ์ที่มีค่าน้อยสุดคือ CM-003 ร้อยละ 5.91
คําสําคัญ: กรดเบต้า, กรดแอลฟา, เบต้า-คารี โอฟี ลลีน, เบต้า-มายซีน, แอลฟา-ฮิวมูลีน

Abstract

Hops or Humulus lupulus are important components because of its major bitterness and aromatic properties.
Objective of this study was to assess the quality of three hops grown in Nonthaburi province of Thailand; namely Comet
CM-003 and ZU-007 by measuring the bitterness from the percentage of total alpha and total beta acids with HighPerformance Liquid Chromatography (HPLC) and aromatherapy scent evaluation with Gas Chromatography-Mass
Spectrometer (GC-MS). The result was found that the percentage of total alpha acid of Comet CM-003 and ZU-007 were
17.67 15.44 and 16.62 respective. The result was found that the percentage of total alpha acid of three hops suitable for
brewing requires high bitterness and the percentage of these 3 varieties of beta acid were 5.06 4.43 and 3.86 respective.
The variety with the highest beta-myrcene content was CM-003; 79.59% Which smells like flowers suitable for brewing
need a floral scent, followed by Comet; 52.73% and the least was ZU-007; 47.92%. The highest content beta-caryophyllene
was found in Comet; 29.99% Which beta-caryophyllene the clove aroma for brewing a spicy flavor of cloves, followed by
ZU-007 19.50% and the least was CM-003; 14.50%. The highest content alpha-humulene was ZU-007; 32.58% Which
gives a pine wood scent suitable for brewing requires a unique, followed by Comet; 17.28% and the least was CM-003;
5.91%.
Keywords: alpha acid, alpha-humulene, beta acid, beta-caryophyllene, beta-myrcene
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คํานํา
ฮอปส์ (Humulus lupulus) เป็ นพื ชพันธุ์ไม้เลื้ อยตระกูล Cannabaceae นิ ยมปลูกที่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เยอรมัน สาธารณรัฐเช็ค และจีน เป็ นพืชที่มีความสําคัญในการผลิตเบียร์ เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นแหล่งที่มาของ
ความขม ที่เกิดจากกรด แอลฟา และ เบต้า หรื อ ฮิวมูโลน (Humulone) และ ลูพูโลน (Lupulone) ตามลําดับ ซึ่ งกรด
แต่ ล ะตั ว ดั ง กล่ า วยัง ประกอบไปด้ ว ยหน่ ว ยย่ อ ย 3 ชนิ ด คื อ co-humulone, n-humulone, ad-humulone และ
co-lupulone, n-lupulone, ad-lupulone ตามลําดับ ขึ้นอยูก่ บั โครงสร้างทางเคมีของโมเลกุล ซึ่ งกรดแอลฟามีความขม
มากกว่ากรดเบต้า จึงนิยมใช้ปริ มาณของกรดแอลฟาเป็ นตัวบ่งชี้ความขมของฮอปส์ชนิ ดนั้น ๆ (Cattoor et al., 2013)
โดยงานวิจยั ของ Rybka et al., (2018) พบว่า กรดแอลฟาที่มาจากต่อมลูพูลิน (Lupulin) ของดอกฮอปส์ ซึ่ งเป็ นปัจจัย
หลัก ที่ ท ํา ให้ เ บี ย ร์ มี ร สขม จะขึ้ นอยู่ กับ สภาพแวดล้อ มที่ ป ลู ก ระยะเวลาที่ ใ ช้เ ก็ บ เกี่ ย ว และสายพัน ธุ์ ข อง
ฮอปส์ นอกจากฮอปส์จะให้ความขมแล้วยังให้กลิ่นหอมเฉพาะที่เกิดจากนํ้ามันหอมระเหย เช่น เบต้า-แคริ โอฟิ ลลีน
(Beta-caryophyllene) แอลฟา-ฮิวมิลีน (Alpha-humulene) และ เบต้า-ไมร์ ซีน (Beta-Myrcene) ซึ่ งสารเหล่านี้ ทาํ ให้
ฮอปส์แต่ละสายพันธุ์แตกต่างกัน (Katono et al., 2018) กลิ่นดังกล่าว เช่ น กลิ่นส้ม ดอกไม้ สมุนไพรกลิ่ นไม้สน
และผลไม้ นอกจากฮอปส์จะให้กลิ่นรสในเบียร์ แล้ว ยังมีความสามารถในการยับยั้งการเจริ ญของเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ อาจ
ส่ งผลเสี ยต่อคุณภาพของเบียร์ได้อีกด้วย จากการรายงานของ Natarajan et al., (2008) พบว่าสารปฏิชีวนะจากฮอปส์
มีผลต่อการยับยั้งการเจริ ญของจุ ลินทรี ยไ์ ด้ โดยใช้วิธี agar disk diffusion method เนื่ องจากงานวิจยั ส่ วนใหญ่ ใน
ประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการวิจยั หรื อมีการประเมินคุณภาพของฮอปส์มากนัก ซึ่ งในอดีตที่ผ่านมาฮอปส์ยงั ไม่เป็ น
ที่ นิยมเพาะปลูกในประเทศไทยเพราะต้นฮอปส์ จะเติ บโตได้ดีที่สุดที่ ละติ จูด 35–55 ทําให้สภาพแวดล้อม และ
ภู มิอ ากาศของประเทศไทยไม่ เ อื้ อ อํา นวยให้ป ลู ก ได้ แต่ อย่า งไรก็ต าม ปั จจุ บ ันมี ผูใ้ ห้ค วามสนใจจํา นวนมาก
เริ่ มเพาะปลูกพืชชนิ ดนี้ มากขึ้ น เนื่ องจากหลายปี ที่ ผ่านมาตลาดคราฟท์เบี ยร์ ในประเทศไทยเติ บโตเป็ นอย่างมาก
ในการเลือกฮอปส์ Comet สายพันธุ์แท้กบั ZU-007 และ CM-003 ที่เป็ นพันธุ์ผสมที่ฟาร์มคัดเลือกสายพันธุ์ เนื่องจาก
ต้อ งการเปรี ยบเที ย บปริ มาณสารที่ ให้ความขมและกลิ่ นว่าเมื่ อนําสายพันธุ์ แ ท้จากประเทศสหรั ฐอเมริ กา และ
สายพันธุ์ที่ฟาร์มคัดเลือกที่ปลูกในประเทศไทย โดยในการปลูกมีการควบคุมในสภาวะโรงเรื อนทั้งในส่ วนของดิน
นํ้าปุ๋ ย ค่า พีเอช และอุณหภูมิที่มีผลต่อปริ มาณสารของฮอปส์ที่ตอ้ งการทั้งความขมและกลิ่น ซึ่ งจังหวัดนนทบุรีเป็ น
ศูนย์กลางในการกระจายฮอปส์ได้ง่าย รวดเร็ ว และเหมาะกับการผลิตเบียร์ ที่ตอ้ งการใช้ดอกฮอปส์สดในการผลิต
เบี ย ร์ ที่ ค วรใช้ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ เ ก็บเกี่ ย ว ดังนั้นงานวิ จัย นี้ จึงมุ่ งเน้นศึ กษาวิ จัย เกี่ ย วกับการประเมิ น
คุณภาพฮอปส์ทางเคมีที่ปลูกในจังหวัดนนทบุรี ของประเทศไทย ได้แก่ ฮอปส์ 3 สายพันธุ์ คือ Comet ZU-007 และ
CM-003 เพื่อนําไปพัฒนางานวิจยั ด้านการพัฒนาสายพันธุ์ฮอปส์ที่ปลูกในประเทศไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิตเบียร์ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
ตัวอย่ างที่ใช้ วิเคราะห์
ดอกฮอปส์สดได้รับอนุ เคราะห์จากบริ ษทั นนทบุรี บรู อิ้ง จํากัด ที่ ปลูกในจังหวัดนนทบุรี ในช่ วงเดื อน
สิ งหาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยใช้ดอกฮอปส์สดที่โตเต็มที่พร้อมในการวิเคราะห์ ในระยะการเก็บเกี่ยวการ
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คัดเลือกทําโดยการส่ องกล้องจุลทรรศน์เพื่อสังเกตถุงนํ้ามันในดอกฮอปส์ เมื่อนํ้ามันเต็มพร้อมในการวิเคราะห์ก่อน
ทําการเก็บเกี่ยว แสดงดัง Fig. 1

Hops oil bag

(A)

(B)

Fig. 1 shows Oil bag of hops (A) Cross section of hops (B) and Mature hops (C)

(C)

การวิเคราะห์ เรซิ่ นด้ วยเครื่ องโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู ง (High Performance Liquid Chromatography
(HPLC))
การวิเคราะห์เรซิ่ นของดอกฮอปส์ สด 10 กรั ม ทําการผสมกับเมทานอล, ไดเอทิ ลอี เทอร์ และ 0.1 M
กรดไฮโดรคลอริ ก ด้วยอัตราส่ วน 2:10:4 ทําให้เกิ ดการแยกชั้นเป็ นสองส่ วน จากนั้นดู ดส่ วนของเรซิ่ นส่ วนใส
เจือจางสิ บเท่าด้วยเมทานอล กรองด้วยตัวกรองที่มีขนาด 0.22 ไมโครเมตร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง HPLC
โดยใช้คอลัมน์ C18 ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส ด้วยอัตราการไหล 2 มิลลิลิตรต่อนาที และมีเฟสเคลื่อนที่ 2 ชนิด
คือ นํ้าต่อกรดฟอสฟอริ ก 0.1% และอะซิ โตไนไตด์ 100% ที่เวลา 0–12 นาที 52% อะซิ โตไนไตด์, 12–14 จาก 52%
เป็ น 70% อะซิ โตไนไตด์ และ 14–20 นาที ใช้ 70% อะซิ โตไนไตด์ ความยาวคลื่น 314 นาโนเมตร เที ยบกับสาร
มาตรฐาน ICE-4 (International Calibration Extract 4) อ้า งอิ งตามข้อกํา หนดของ European Brewery Convention
(EBC) (Forteschi et al., 2019)
การวิ เคราะห์ นา้ํ มันหอมระเหย ด้ วยเครื่ องแก๊สโครมาโทรกราฟี -แมสสเปคโทรมิเตอร์ (Gas ChromatographMass Spectrometer (GC-MS))
การวิเคราะห์น้ าํ มันหอมระเหยที่ได้จากดอกฮอปส์สด 50 กรัม สกัดด้วยเครื่ อง Clevenger apparatus ที่มี
นํ้าเป็ นส่ วนในการควบแน่ น ใช้เวลา 5 ชัว่ โมง จากนั้นนํานํ้ามันหอมระเหยที่ ได้ 50 ไมโครลิ ตร มาเจื อจางด้วย
สารละลายไดคลอโรมีเทน 200 ไมโครลิตร และนํามาวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง GC-MS โดยในการวิเคราะห์ใช้คอลัมน์
VF-5 ms ใช้น้ าํ มันหอมระเหยในการฉี ด 1 ไมโครลิตร สารประกอบของนํ้ามันหอมระเหยถูกแยกด้วยก๊าซฮีเลียม
ที่ อตั ราการไหล 1 มิ ลลิ ลิตรต่ อนาที ที่ อุณหภู มิ 250 องศาเซลเซี ยส ความเร็ วในการไหล 1:300 เป็ นเวลา 7 นาที
ขณะที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ 5 องศาเซลเซี ยส จนถึง 200 องศาเซลเซี ยส แสดงให้เห็น
ผลที่ได้ในรู ปกราฟโครมาโตแกรม (Forteschi et al., 2019)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ ด้วยเครื่ องโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู ง (High Performance Liquid Chromatography
(HPLC))
การวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณภาพของฮอปส์ในด้านของความขม จะมีการวิเคราะห์สารให้ความขมชนิ ด
เรซิ่ น โดยจะแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กรดอัล ฟา (alpha acid) ที่ ป ระกอบไปด้ว ย co-alpha ซึ่ งมี ห น่ ว ยย่ อ ยเป็ น
co-humulone และ n+ad-alpha มีหน่วยย่อยเป็ น n-humulone และ ad-humulone และกรดเบต้า (Beta acid) ประกอบ
ไปด้ ว ย co-beta มี ห น่ ว ยย่ อ ยเป็ น co-lupulone และ n+ad-beta มี ห น่ ว ยย่ อ ยเป็ น n-lupulone และ ad-lupulone
ในการศึ กษาครั้งนี้ พบว่าปริ มาณเรซิ่ นในดอกฮอปส์ชนิ ด co-alpha ในฮอปส์ 3 สายพันธุ์ คื อ Comet ZU-007 และ
CM-003 อยู่ในช่ วงร้ อยละ 2.86–4.23 และ สายพันธุ์ Comet มี ปริ มาณสาร co-alpha มากที่ สุด มี ค่าเท่ ากับร้ อยละ
4.23 รองลงมาคื อ CM-003 และ ZU-007 มีปริ มาณสารร้อยละ 3.65 และ 2.86 ตามลําดับ สําหรับสาร n+ad-alpha
ในฮอปส์ 3 สายพันธุ์ อยู่ในช่วงร้อยละ 12.58–13.44 และสายพันธุ์ Comet มีปริ มาณสาร n+ad-alpha มากที่สุด มีค่า
เท่ากับ ร้อยละ 13.44 รองลงมาคือ CM-003 และ ZU-007 มีปริ มาณสารร้อยละ 12.61 และ 12.58 ตามลําดับ ในส่ วน
ของสาร co-beta ในฮอปส์ 3 สายพันธุ์ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.84–2.95 และสายพันธุ์ Comet มีปริ มาณสาร co-beta มาก
ที่ สุด มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 2.95 รองลงมาคื อ CM-003 และ ZU-007 มีปริ มาณสารร้อยละ 2.13 และ 1.84 ตามลําดับ
และสาร n+ad-beta ในฮอปส์ 3 สายพันธุ์ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.59-2.11 และสายพันธุ์ Comet มีปริ มาณสาร n+ad-beta
มากที่ สุ ด มี ค่ า เท่ า กับ ร้ อ ยละ 2.11 รองลงมาคื อ CM-003 และ ZU-007 มี ป ริ มาณสารร้ อ ยละ 1.73 และ 1.59
ตามลําดับ จากปริ มาณเรซิ่ นในฮอปส์ชนิ ดต่าง ๆ สามารถหาค่าร้อยละของกรดแอลฟาทั้งหมด (Total alpha acid)
และค่าร้อยละของกรดเบต้าทั้งหมด (Total beta acid) ซึ่ งค่าร้อยละกรดแอลฟาทั้งหมด เป็ นค่าที่ บ่งบอกความขม
ของฮอปส์สายพันธุ์น้ นั ๆ โดยร้อยละกรดแอลฟาทั้งหมดของฮอปส์ท้ งั สาม 3 พันธุ์ จะอยู่ในช่วง 15.44–17.67 และ
พบว่าสายพันธุ์ Comet มีค่าร้อยละกรดแอลฟาทั้งหมดสู งที่ สุด มีค่าเท่ากับร้อยละ 17.67 รองลงมาคือ คือ CM-003
และ ZU-007 มี ปริ มาณสารร้ อยละ 16.26 และ 15.44 ตามลําดับ และในทํานองเดี ยวกัน ค่ าร้ อยละของกรดเบต้า
ทั้งหมดของฮอปส์ ท้ งั สาม 3 สายพันธุ์ จะอยู่ในช่ วง 3.43–5.06 และพบว่าสายพันธุ์ Comet มี ค่าร้ อยกรดแอลฟา
ทั้งหมดสู งที่ สุดมีค่าเท่ากับร้ อยละ 5.06 รองลงมา คื อ CM-003 และ ZU-007 มีปริ มาณสารร้อยละ 3.86 และ 3.43
ตามลําดับ ฮอปส์ที่เหมาะต่อการนําไปผลิตเบียร์ที่มีความขมสู ง ต้องมีร้อยละของกรดแอลฟาทั้งหมดมากกว่า 15 ขึ้น
ไป (Kunze, 2019) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการประเมินร้อยละของกรดแอลฟาทั้งหมด พบว่าฮอปส์ท้ งั 3 สายพันธุ์ มีค่า
ร้อยละกรดแอลฟามากกว่า 15 จึงเหมาะนําไปผลิตเบียร์ ที่มีความขมสู ง เมื่อสังเกตปริ มาณเรซิ่ น คือ ค่าร้อยละของ
กรดแอลฟาทั้งหมด และกรดเบต้าทั้งหมดจากฮอปส์ 3 สายพันธุ์ เห็นได้ว่าแม้จะปลูกในสภาวะแวดล้อมเดียวกัน
ฮอปส์ท้ งั 3 สายพันธุ์ ก็ยงั มีค่าต่าง ๆ ที่ ไม่เหมือนกันตามแต่ละสายพันธุ์ โดยงานวิจยั ของ Forteschi et al., (2019)
แสดงให้เห็ นว่าค่ าร้อยละทั้งหมดของกรดอัลฟา และกรดเบต้าที่ ได้จากดอกฮอปส์ แต่ ละสายพันธุ์มีค่าร้อยละที่
แตกต่ างกัน ไม่เพี ยงแต่ สายพันธุ์เดี ย วกัน แต่ ปีของการเพาะปลูกที่ ไ ม่เ หมื อนกัน สามารถทําให้ค่าร้ อยละที่ ไ ด้
แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ คือ อุณหภูมิ ค่า pH ของนํ้าปุ๋ ย และศัตรู พืช
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Fig. 2 shows the percentage of the substance found in 3 hops compared to the ICE-4 standard.
Alpha acid: Group co-alpha contains co-humulone as subunits.
Group n+ad-alpha contains n-humulone and ad-humulone as subunits.
Beta acid: Group co-beta contains co-lupulone as subunits.
Group n+ad-beta contains n-lupulone and ad-lupulone as subunits.
การวิ เคราะห์ ด้ วยเครื่ องแก๊ สโครมาโทรกราฟี -แมสสเปคโทรมิ เ ตอร์ (Gas Chromatograph-Mass Spectrometer
(GC-MS))
การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการสกัดนํ้ามันหอมระเหยโดยการใช้ชุดกลัน่ สกัดนํ้ามันหอมระเหยชนิดนํ้ามันเบา
กว่า นํ้า ที่ มีต ัว ทํา ละลายเป็ นนํ้า ปริ มาตร 500 มิ ลลิ ลิต รต่ อดอกฮอปส์ ส ดนํ้า หนัก 50 กรั ม ใช้เ วลากลัน่ ทั้ง หมด
5 ชัว่ โมง เมื่อสิ้ นสุ ดการสกัดแล้วได้น้ าํ มันหอมระเหยที่ใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง GC-MS โดยผลที่ได้แสดงใน
Table 1 พบว่าสายพันธุ์ที่มีองค์ประกอบของเบต้า-ไมร์ซีน มากที่สุด คือ CM-003 ร้อยละ 79.59 รองลงมาคือ Comet
ร้ อ ยละ 52.73 น้อ ยสุ ด คื อ ZU-007 ร้ อยละ 47.92 ส่ วนขององค์ประกอบเบต้า-คารี่ โอฟิ ลลี น สายพันธุ์ Comet มี
ค่าสู งสุ ดร้อยละ 29.99 รองลงมาคื อ ZU-007 ร้อยละ 19.50 และ CM-003 ร้อยละ 14.50 องค์ประกอบสุ ดท้ายใน
ส่ วนการวิเคราะห์ แอลฟา-ฮิวมูนลีน สู งสุ ดคือ ZU-007 ร้อยละ 32.58 รองลงมาคือ Comet ร้อยละ 17.28 สายพันธุ์ที่
มีค่าน้อยสุ ดคือ CM-003 ร้อยละ 5.91 แสดงดัง Fig. 3
สารให้กลิ่นจากนํ้ามันหอมระเหยประกอบไปด้วยเบต้า-ไมร์ ซีน มีกลิ่นคล้ายดอกไม้ ส่ วนเบต้า-คารี่ โอฟิ ล
ลีนให้กลิ่นกานพลู และนอกจากนี้แอลฟา-ฮิวมูนลีนให้กลิ่นไม้สน (Palmer, 2012) จาก Fig. 3 แสดงร้อยละของสาร
ให้กลิ่นของฮอปส์ท้ งั 3 สายพันธุ์ ที่ ใช้ไดคลอโรมีเทนเป็ นตัวทําละลายในการวิเคราะห์ พบว่าสายพันธุ์ CM-003
มีเบต้า-ไมร์ ซีนสู งที่สุด ฮอปส์สายพันธุ์น้ ี จึงเหมาะสมที่จะนําไปผลิตเบียร์ ที่ตอ้ งการกลิ่นของดอกไม้ได้เป็ นอย่างดี
เบต้า-คารี่ โอฟิ ลลีน มีปริ มาณสู งที่สุดในสายพันธุ์ Comet จึงเหมาะสําหรับการผลิตเบียร์ ที่ให้กลิ่นรสแบบเผ็ดร้อน
ของกานพลู และพบว่าฮอปส์สายพันธุ์ ZU-007 มีสารแอลฟา-ฮิวมูนลีนสู งที่สุด จึงเหมาะสมในการนําไปผลิตเบียร์
ที่ตอ้ งการเอกลักษณ์เฉพาะ

275

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

Table 1 The analysis of the essential oil of the three hops with GC-MS was compared with the NIST library
database (%)
Varieties Peak
Identification
MF
Tr (min)
Content (%) Similarity
1
Beta-myrcene
C10H16
11.853
52.73
93
Comet
2
Beta-caryophyllene
C15H24
24.381
29.99
99
3
Alpha-humulene
C15H24
26.119
17.28
96
1
Beta-myrcene
C10H16
11.860
79.59
96
CM-003
2
Beta-caryophyllene
C15H24
24.362
14.50
99
3
Alpha-humulene
C15H24
26.106
5.91
95
1
Beta-myrcene
C10H16
11.838
47.92
94
ZU-007
2
Beta-caryophyllene
C15H24
24.366
19.50
99
3
Alpha-humulene
C15H24
25.284
32.58
99

Percentage of the resulting substance (%)

*MF: Molecular Formula, Tr (min): Tours Par Minute (min)
90

Beta-myrcene
Beta-caryophyllene
Alpha-humulene

60

30

0
Comet

ZU-007

Varieties of hops

CM-003

Fig. 3 shows percent of the constituents in 3 hops varieties by using a solution Dichloromethane As a solvent for
dilution of extracts in analysis.
Duarte et al. (2020) ได้ศึกษาฮอปส์ที่มีการจําหน่ ายในประเทศบราซิ ล พบว่าฮอปส์หลายสายพันธุ์ เช่ น
Amarillo, Fuggle, Target, Saaz, Cascade, Amarillo, Mosaic, Mittelfruh, El dorado, Er Golding, Northern, Brewer,
Hersbrucker, Magnum, Columbus, Citra, Nugget, Columbus, Herkules, Simcoe, Saaz, Tradition, S. Golding, Perle,
Fuggle และ Tettnang โดยวิเคราะห์น้ าํ มันหอมระเหยด้วยเครื่ อง GC-MS ซึ่ งใช้ตวั ทําละลายในการสกัดที่ ต่างกัน
3 ชนิ ด ได้แก่ นํ้า เฮกเซน และไดคลอโรมีเทน จากการวิเคราะห์พบว่ากราฟโครมาโตแกรมของสารที่พบในการใช้
นํ้าและเฮกเซนในการสกัดสามารถพบองค์ประกอบของสาร 4 สารด้วยกัน คือ เบต้า-ไมร์ ซีน, เบต้า-คารี่ โอฟิ ลลีน,
แอลฟา-ฮิวมูนลีน และแอลฟา-ฟาร์ เนสซี น ซึ่ งจากการวิเคราะห์ส่วนของการใช้ไดคลอโรมีเทน กราฟโครมาโตแก
รมพบ 3 สารเท่านั้น คือ เบต้า-ไมร์ซีน, เบต้า- คารี่ โอฟิ ลลีน และแอลฟา-ฮิวมูนลีน ผลที่ได้บ่งบอกถึงลําดับของสาร
ที่ใช้ไดคลอโรมีเทนเป็ นตัวทําละลาย ลําดับที่ 1 คือ เบต้า-ไมร์ ซีน ลําดับที่ 2 คือ เบต้า-คารี่ โอฟิ ลลีน และลําดับที่ 3
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คื อ แอลฟา-ฮิ วมูนลีน และเห็นได้ว่าค่าของสารในฮอปส์แต่ละสายพันธุ์มีปริ มาณที่ แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์
แสดงดัง Fig. 4

Fig. 4 Chromatograms of hop extracts obtained by hydro-distillation and dilute with dichloromethane. The dashed
rectangle represents an expansion of the region from 10 to 28 min for all approaches. Identified terpenes in sample:
1: Beta-myrcene; 2: Beta-caryophyllene; 3: Alpha-humulene

สรุ ป
การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของนํ้ามันหอมระเหยและเรซิ่ นจากดอกฮอปส์ 3 สายพันธุ์ Comet, ZU-007
และ CM-003 โดยประเมินจากร้อยละของกรดอัลฟาและกรดเบต้าซึ่ งเป็ นสารที่ ให้ความขม ด้วยเครื่ อง HPLC ทั้ง
3 สายพันธุ์ พบร้อยละของกรดอัลฟาเท่ากับ 17.67, 15.44 และ 16.62 ตามลําดับ ร้อยละของกรดเบต้าเท่ากับ 5.06,
3.43 และ 3.86 ตามลําดับ การประเมินสารให้กลิ่นด้วยนํ้ามันหอมระเหยที่วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง GC-MS พบสายพันธุ์
ฮอปส์ที่มีเบต้า-ไมร์ ซีนสู งที่สุด คือ CM-003 ร้อยละ 79.59 รองลงมา คือ Comet ร้อยละ 52.73 ตํ่าที่สุด คือ ZU-007
ร้อยละ 47.92 ปริ มาณเบต้า-แคริ โอฟิ ลลีนของสายพันธุ์ Comet มีค่าสู งสุ ดร้อยละ 29.99 รองลงมาคือ ZU-007 ร้อย
ละ 19.50 และตํ่าที่สุด คือ CM-003 ร้อยละ 14.50 ปริ มาณแอลฟา-ฮิวมูลีนสู งสุ ด คือ ZU-007 ร้อยละ 32.58 รองลงมา
คือ Comet ร้อยละ 17.28 ตํ่าที่สุด คือ CM-003 ร้อยละ 5.91 ผลจากการศึกษาวิจยั นี้เป็ นประโยชน์ต่อการนําฮอปส์ไป
ใช้ประโยชน์ท้ งั ในแง่ของการผลิตเบียร์หรื อนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจยั ด้านสายพันธุ์ของฮอปส์ที่ปลูก
ในประเทศไทย เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ ของประเทศไทย ผลจากการศึ กษาวิจยั นี้ ได้ศึกษาฮ
อปส์ ที่ ป ลู กในจัง หวัด นนทบุ รี ใ นสภาวะโรงเรื อ นที่ มี การควบคุ มปั จ จัย ในการเจริ ญ เติ บโตที่ มีผ ลต่ อ ปริ มาณ
สารสําคัญที่ ให้ความขม รวมถึงปริ มาณสารเบต้า-มายซี น เบต้า-คารี่ โอฟิ ลลีน และแอลฟา-ฮิ วมูลีน เป็ นสารที่ ให้
กลิ่นดอกไม้ กานพลู และไม้สน ตามลําดับ ซึ่ งมีประโยชน์ต่อการนําฮอปส์ ไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในแง่ของการผลิต
เบียร์หรื อนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจยั ด้านสายพันธุ์ของฮอปส์ที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อส่ งเสริ มพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ของประเทศไทย
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การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวฟ่ างไม้ กวาดในไร่ เกษตรกร ปี 2561–2562
On-farm trial and selection of broomcorn sorghum during year 2018–2019
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บทคัดย่ อ

โครงการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วฟ่ าง ได้ทดสอบพันธุ์ขา้ วงฟ่ างไม้กวาดที่ปรับปรุ งขึ้นมาใหม่จากโครงการปรับปรุ ง
พันธุ์ขา้ วฟ่ างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 10 สายพันธุ์ ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสี มา นครสวรรค์ อุทัยธานี
กําแพงเพชร และบุรีรัมย์ รวม 5 แหล่งปลูกต่อปี ในระหว่างเดื อนพฤษภาคม ถึง เดื อนธันวาคม ปี 2561 และ 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตช่อดอกสูง และมีศกั ยาภาพในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กันในไร่ เกษตรกร วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ภายในบล็อค จํานวน 3 ซํ้า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลรวม พบว่า ข้าว
ฟ่ างไม้กวาดพันธุ์รวงเรี ยว 1 ให้ผลผลิตช่อดอกไม่แตกต่างกับสายพันธุ์ที่ปรับปรุ งพันธุ์ข้ ึนมาใหม่ คือ สายพันธุ์ KBr 5916,
KBr 5919 และ KBr 5939 และข้าวฟ่ างไม้กวาดที่ปรับปรุ งพันธุ์ข้ ึนมาใหม่มีศกั ยภาพที่จะนําไปทําเป็ นไม้กวาด เนื่ องจากว่า
ทุ กสายพันธุ์มีความยาวช่ อมากกว่า 30 เซนติ เมตร และข้าวฟ่ างไม้กวาดสายพันธุ์ KBr 5906, KBr 5911, KBr 5919, KBr
5939, KBr 5962, และ KBr 5964 มีความยาวก้านช่อที่เหมาะสม
คําสําคัญ: การทดสอบพันธุ์ในไร่ เกษตรกร, ข้าวฟ่ างไม้กวาด

Abstract

Ten newly developed broomcorn sorghum lines from Sorghum Breeding Program of Kasetsart University were
tested as regional trials in Nakhon Ratchasim, Nakorn Sawan, Uthai Thani, Kampang Phet and Burirum provinces, across
5 locations per year in farmers’ field during May to December 2018 and 2019. The objective was to evaluate and select
the broomcorn sorghum lines which had high panicle yield potential and adaptability under various condition of farmers’
field. The trials were laid out in RCBD with 3 replications. The result from combined analysis revealed that Ruang-riew 1
gave the panicle yield but not significant different from 3 new broomcorn sorghum line, KBr 5916, KBr 5919 and KBr
5939. Improved broomcorn sorghum lines have the potential to be used for marking broom, because their panicle length
longer than 30 cm. And the KBr 5906, KBr 5911, KBr 5919, KBr 5939, KBr 5962, and KBr 5964 had an appropriate
exertion length.
Keywords: broomcorn sorghum, on-farm trial
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คํานํา

ข้า วฟ่ างไม้กวาด (Sorghum bicolor var. technicum) เป็ นข้า วฟ่ างชนิ ด หนึ่ งที่ มีแ ส้หรื อช่ อ (fibrous seed
branch) ที่ แตกออกมาจากก้านช่ อจุดเดี ยวกัน แส้มีความเหนี ยวสปริ งตัวได้ดี ไม่เปราะหรื อหักง่าย เมล็ดมีขนาด
ค่อนข้างเล็ก มีเปลือกหุ ม้ สี ดาํ หรื อสี น้ าํ ตาลเป็ นมันวาว หุ ม้ เมล็ดไว้เกือบมิด (bicolor type) มีกา้ นรวงเหนี ยว เหมาะ
สําหรั บใช้ทาํ ไม้กวาดหรื อแปรงปั ดฝุ่ น ข้าวฟ่ างไม้กวาดควรเก็บเกี่ ยวเมื่ อมี อายุ 15 วันหลังออกดอก ซึ่ งระยะนี้
เปลือกหุ ม้ เมล็ดจะเริ่ มเปลี่ยนจากสี เขียวเป็ นสี น้ าํ ตาลอ่อนๆ ส่ วนก้านรวงและแส้ยงั มีสีเขียวเข้มอยู่ เมื่อนําไปทําไม้
กวาดจะได้ไม้กวาดสี เขียวธรรมชาติ แส้เหนียวและยืดหยุ่นได้ดี ถ้าเก็บเกี่ยวช้าแส้จะแห้งเปราะเป็ นสี น้ าํ ตาล และไม่
สวยงามเท่าที่ควร ถ้านําไปทําไม้กวาดต้องย้อมสี เพื่อให้สวยงามขึ้น การเก็บเกี่ยวข้าวฟ่ างไม้กวาดทําได้โดยใช้เคียว
หรื อมีดตัดก้านให้ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วมัดเป็ นกํานําไปเข้าเครื่ องตัดก้านยาว 30 เซนติเมตร เพื่อจําหน่าย
ให้แก่โรงงาน ซึ่ งผลผลิตรวงข้าวฟ่ างไม้กวาดที่เกษตรกรเพาะปลูกจะอยูร่ ะหว่างไร่ ละ 500–1,000 กิโลกรัม (การุ ณย์,
2553) ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั พันธุ์ที่ใช้ปลูกและการปฏิ บตั ิ ดูแลรั กษาของเกษตรกร โดยที่ โรงงานรับซื้ อรวงข้าวฟ่ างจาก
เกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 2.00–2.50 บาท ปัจจุบนั มีโรงงานรับซื้ อรวงข้าวฟ่ างไม้กวาดเพื่อผลิตไม้กวาด หรื อส่ ง
รวงข้าวฟ่ างไม้กวาด ไปจําหน่ายต่างประเทศหลายแหล่ง ทั้งที่จงั หวัดนครราชสี มา บุรีรัมย์ อุทยั ธานี และนนทบุรี
(อานานนนนน, 2550) นอกจากนี้ยังมีไมกวาดแสงจันทร ซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนของอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ที่ใช้
ข้าวฟ่ างไม้กวาดในการผลิตไม้กวาดและแปรงปั ดฝุ่ นที่ให้ราคาถึงอันละ 100–250 บาท สามารถใช้ได้นานถึง 2–3 ปี
ซึ่ งมีราคาแพงและใช้ได้ทนกว่าไม้กวาดที่ ผลิตจากหญ้าตองกง ที่ มีราคาอยู่ที่อนั ละ 30–50 บาท ใช้ได้เพียงสามสี่
เดือน (เกษร, 2545)
ในฤดูแล้งปี พ.ศ. 2554 ธํารงศิ ลป และคณะ (2555) ได้ทาํ การคัดเลือกพันธุ์ขา้ วฟ่ างไม้กวาด ชัว่ ที่ 8 (F8)
จํานวน 100 สายพันธุ์ ที่ ได้จากการผสมพันธุ์และคัดเลื อกพันธุ์แบบจดประวัติ ที่ ศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ าง
แห่งชาติ พบว่า สามารถคัดเลือกได้ 64 สายพันธุ์ ลักษณะที่ใช้พิจารณาคือ ความยาวช่อตั้งแต่ 30 ซม. ขึ้นไป ซึ่ งมี 35
สายพันธุ์ที่ผา่ นการคัดเลือกมีช่อยาวตั้งแต่ 40 ซม. ขึ้นไป เกิดโรคทางใบน้อย 1.0–2.0 คะแนน ความแข็งแรงของต้น
กล้าดี ถึงดี มาก และผลผลิ ตเมล็ดสู ง และ อําไพ และคณะ (2560) ได้คดั เลื อกข้าวฟ่ างไม้กวาดในฤดู แล้งปี 2559
(ก.พ.–พ.ค. 2559) จาก 249 สายพันธุ์ ได้ 66 สายพันธุ์ ที่มีลกั ษณะที่ดี คือ มีความแข็งแรงของต้นกล้าดีถึงดีมาก 1.0–
2.0 คะแนน อายุวนั ออกดอก 51–57 วัน สามารถเก็บเกี่ยวช่อดอกเพื่อทําไม้กวาดได้ภายใน 80 วัน มีจาํ นวนใบต่อต้น
6–9 ใบ ความสู ง 129–205 เซนติเมตร ความยาวก้านช่อดอกแตกต่างกันตั้งแต่ 4.2–39 เซนติเมตร ความยาวแส้ 35.3–
46.2 เซนติเมตร จํานวนแส้ต่อรวง 23–37 แส้ และเกิดโรคทางใบน้อยถึงปานกลาง
โครงการวิจยั นี้ ได้ทาํ การพัฒนาข้าวฟ่ างไม้กวาดแล้วทําการทดสอบพันธุ์ในไร่ เกษตรกร โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเพื่อคัดเลือกข้าวฟ่ างไม้กวาดที่ให้ผลผลิตช่อดอกสู ง มีแส้ (ช่อ) ยาว มีลกั ษณะทางการเกษตรที่ดี และมีศกั ยภาพ
ในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มา นครสวรรค์ อุทยั ธานี กําแพงเพชร และ
บุรีรัมย์
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อุปกรณ์ และวิธีการ
พันธุ์ข้าวฟ่ างไม้ กวาด
เมล็ดพันธุ์ขา้ วฟ่ างไม้กวาดที่ ปรับปรุ งพันธุ์ข้ ึ นมาใหม่จากโครงการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วฟ่ าง ของศูนย์วิจยั
ข้า วโพดและข้า วฟ่ างแห่ งชาติ คณะเกษตร มหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร์ จํา นวน 10 สายพันธุ์ ได้แ ก่ สายพันธุ์
KBr5906, KBr5911, KBr5915, KBr5916, KBr5919, KBr5927, KBr5937, KBr5939, KBr5962 และ KBr5964 โดย
ใช้พนั ธุ์รวงเรี ยว 1 (Ruang-riew 1) เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ
การปลูกและวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มภายในบล็อค (Randomized Complete Block Design, RCBD) จํานวน 3 ซํ้า
ปลู กในพื้ นที่ 12 ตารางเมตรต่ อแปลงย่อย มี 4 แถวต่ อ 1 แปลงย่อย แถวยาว 4 เมตร ระยะห่ างระหว่างแถว 75
เซนติเมตร ระหว่างต้น 8 เซนติเมตร ใส่ ปุ๋ยรองพื้นสู ตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมปลูก โดยกรี ดร่ อง
ลึก 5 เซนติ เมตร หยอดเมล็ดลงในร่ อง จํานวน 100 เมล็ดต่อแถว กลบเมล็ดแล้วให้น้ าํ ชลประทาน หลังจากให้น้ าํ
แล้ว ฉี ดพ่นด้วย อะทราซี น เพื่อควบคุมวัชพืช อัตรา 400 กรัมสารออกฤทธิ์ ต่อไร่ เมื่อข้าวฟ่ างอายุ 7 วัน และ 14 วัน
พ่นด้วยคาร์ โบซัลแฟน (carbosulfan) เพื่อป้ องกันหนอนแมลงวันเจาะยอด (shoot fly, Atherigana soccata Rond.)
เมื่อข้าวฟ่ างอายุ 15–21 วัน ทําการถอนแยกให้ระยะห่ างระหว่างต้น 8 เซนติเมตร หรื อ 51 ต้นต่อแถว กําจัดวัชพืช
โดยใช้แ รงงานคน และใส่ ปุ๋ ยยู เ รี ย แต่ ง หน้า สู ต ร 46-0-0 อัต รา 30 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ เมื่ อ ข้า วฟ่ างอายุ 21–30 วัน
ดํา เนิ นการทดลองระหว่า งเดื อ นพฤษภาคม ถึ ง เดื อนธันวาคม ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ในพื้ นที่ 1) อ.ตาคลี จ.
นครสวรรค์ 2) อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี 3) อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 4) อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ และ 5) อ.ปากช่ อง จ.
นครราชสี มา รวม 5 แหล่งปลูก (location) ต่อปี
การบันทึ กข้ อมูลการวิจัย ดังนี ้
1. ความสู งต้น (plant height) วัดความสู งต้นจากระดับพื้นดิ นที่ โคนต้นจนถึงใบธง ในระยะที่ ขา้ วฟ่ างติด
เมล็ด จํานวน 10 ต้น แล้วหาค่าเฉลี่ย วัดเป็ นเซนติเมตร
2. ความยาวก้านช่อดอก (panicle exertion length) ความยาวตั้งแต่รอยต่อของใบธงจนถึงฐานของช่ อดอก
เฉลี่ยจาก 10 ต้น แล้วหาค่าเฉลี่ย วัดเป็ นเซนติเมตร
3. ความยาวช่อดอก (panicle length) วัดความยาวช่อจากฐานช่อจนถึงปลายช่อข้าวฟ่ าง ในระยะที่ขา้ วฟ่ าง
ติดเมล็ดแล้ว จํานวน 10 ต้น แล้วหาค่าเฉลี่ย วัดเป็ นเซนติเมตร
4. จํานวนแส้ นับจํานวนแส้ของช่อข้าวฟ่ างในระยะเก็บเกี่ยว จํานวน 10 ช่อ แล้วหาค่าเฉลี่ย
5. ผลผลิตช่ อดอก (panicle weight) ชัง่ นํ้าหนักช่ อดอกแห้งที่ เอาเมล็ดออกเรี ยบร้อยแล้ว และตัดก้านช่ อ
ดอกยาว 30 เซนติเมตร จากข้าวฟ่ างไม้กวาด จํานวน 2 แถว แล้วนํามาคํานวณเป็ น กิโลกรัม/ไร่
นํา ข้อมู ลมาวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนและเปรี ยบเที ย บความแตกต่ า งของค่ าเฉลี่ ย โดยวิ ธี LSD (Least
Significant Difference)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

นําข้าวฟ่ างไม้กวาดที่ผา่ นการคัดเลือกจากศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่งชาติ จํานวน 10 สายพันธุ์ และ
พันธุ์เปรี ยบเที ยบ 1 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์รวงเรี ยว 1 ไปปลูกทดสอบผลผลิต จํานวน 5 สภาพแวดล้อมต่อปี เมื่อนํามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วม พบว่า ให้ผลผลิตและมีลกั ษณะทางการเกษตร ดังนี้

1. ปี 2561
การวิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วม 5 สภาพแวดล้อม พบว่า ข้าวฟ่ างไม้กวาดพันธุ์รวงเรี ยว 1 ให้ผลผลิตช่อดอกสู งสุ ด
237 กิโลกรัม/ไร่ สู งกว่าสายพันธุ์ที่ปรับปรุ งพันธุ์ข้ ึนมาใหม่ 3.34-14.96 เปอร์ เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ สายพันธุ์ KBr 5906, KBr 5916, และ KBr 5927 โดยให้ผลผลิตช่ อดอก 221, 229, และ 221 กิ โลกรัม/ไร่
ตามลําดับ ซึ่ งสู งกว่าค่าเฉลี่ยงของแปลงทดลองที่ 219 กิ โลกรัม/ไร่ และสายพันธุ์ KBr5915 ให้ผลผลิตตํ่าสุ ด 201
กิโลกรัม/ไร่
สําหรับลักษณะทางการเกษตร และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวฟ่ างไม้กวาด พบว่า จํานวนแส้ ข้าวฟ่ าง
ไม้ก วาด อยู่ ร ะหว่ า ง 27-28 แส้ ซึ่ งไม่ แ ตกต่ า งอย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ความยาวแส้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 38.7–40.7
เซนติเมตร ซึ่ งสายพันธุ์ KBr 5911, KBr 5916, KBr 5919, KBr 5927 และ KBr 5939 มีความยาวแส้ยาวกว่าความยาว
แส้เฉลี่ ย คื อ 40.0, 40.7, 39.9, 39.9 และ 39.6 เซนติ เมตร ตามลําดับ ซึ่ งสายพันธุ์ KBr 5916 มี ความยาวแส้สูงสุ ด
ในขณะที่พนั ธุ์รวงเรี ยว 1 มีความยาวช่อ 39.0 เซนติเมตร และสายพันธุ์ KBr 5962 สั้นที่สุด 38.7 เซนติเมตร แต่ไม่
แตกต่างอย่างมีนยั สคัญทางสถิติ ด้านความสู งต้นอยูร่ ะหว่าง 197–202 เซนติเมตร และความยาวก้านช่อดอก มีความ
ยาวตั้งแต่ 17.8-23.1 เซนติเมตร ซึ่ งสายพันธุ์ที่มีความยาวก้านช่อดอกสั้นที่สุดคือ สายพันธุ์ KBr5919 และสายพันธุ์
ที่มีความยาวก้านช่อยาวที่สุด คือ KBr5937 (Table 1)
Table 1 Combined analysis for yield and agronomic characters of 11 broomcorn sorghum from 5 locations in 2018
Entry

Variety

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

KBr 5906
KBr 5911
KBr 5915
KBr 5916
KBr 5919
KBr 5927
KBr 5937
KBr 5939
KBr 5962
KBr 5964
Ruang riew 1

Plant
height
(cm)
197
199
198
202
200
201
200
199
197
199
199

Panicle
exertion
(cm)
20.2
18.6
21.1
19.9
17.8
20.3
23.1
18.7
19.3
18.4
19.7

Panicle
length
(cm)
39.5
40.0
39.3
40.7
39.9
39.9
38.9
39.6
38.7
39.3
39.0
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No. of
branch
(no.)
27
28
28
28
28
27
28
28
27
28
28

Panicle
weight
(kg/rai)
221
218
201
229
218
221
216
210
217
216
237

Rel. to
check
(%)
93.49
91.88
85.04
96.66
92.08
93.32
91.19
88.55
91.71
91.26
100.00
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Table 1 (continued).
Plant
Panicle
Panicle
Entry
Variety
height
exertion
length
(cm)
(cm)
(cm)
Mean
199
19.7
39.5
CV (%)
1.71
6.75
2.53
F-test
ns
**
ns
LSD 0.05
5.81
2.27
1.71
LSD 0.01
7.92
3.10
2.33
** Significant at the 0.01 probability levels. ns= nonsignificant

No. of
branch
(no.)
28
3.91
ns
1.84
2.51

Panicle
weight
(kg/rai)
219
13.14
ns
48.91
66.70

Rel. to
check
(%)

2. ปี 2562
การวิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วม 5 สภาพแวดล้อม พบว่า ข้าวฟ่ างไม้กวาดพันธุ์รวงเรี ยว 1 ให้ผลผลิตช่ อดอกสู ง
ที่ สุ ด 199 กิ โ ลกรั ม/ไร่ สู งกว่า สายพันธุ์ ที่ปรั บปรุ งพัน ธุ์ ข้ ึ น มาใหม่ 5.36–25.00 เปอร์ เ ซ็ นต์ ซึ่ งแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สายพันธุ์ KBr 5911, KBr 5916, KBr 5919, KBr 5939 และ KBr 5964 ให้ผลผลิตช่อ
ดอก 169, 172, 187, 188 และ 171 กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ ซึ่ งสู งกว่าค่าเฉลี่ยงของแปลงทดลองที่ 168 กิโลกรัม/ไร่
และสายพันธุ์ KBr5937 ให้ผลผลิตตํ่าที่สุด 137 กิโลกรัม/ไร่
สําหรับลักษณะทางการเกษตร และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวฟ่ างไม้กวาด พบว่า จํานวนแส้ ข้าวฟ่ าง
ไม้ก วาด อยู่ ร ะหว่ า ง 23-25 แส้ ซึ่ งไม่ แ ตกต่ า งอย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ความยาวแส้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 32.8–36.2
เซนติ เมตร ซึ่ งสายพันธุ์ KBr 5906, KBr 5911, KBr 5937, KBr 5962 และ พันธุ์รวงเรี ยว 1 มี ความยาวแส้ยาวกว่า
ความยาวแส้เฉลี่ย คือ 35.1, 36.2, 35.0, 35.4, และ 35.1 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่ งสายพันธุ์ KBr 5911 มีความยาวแส้
สู งที่สุด ในขณะที่พนั ธุ์รวงเรี ยว 1 มีความยาวแส้ 35.1 เซนติเมตร และสายพันธุ์ KBr 5939 มีความยาวแส้ส้ ันที่ สุด
32.8 เซนติเมตร และแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสู งต้นอยูร่ ะหว่าง 205-211 เซนติเมตร และ
ความยาวก้านช่อดอก มีความยาวตั้งแต่ 18.2-21.7 เซนติเมตร ซึ่ งสายพันธุ์ที่มีความยาวก้านช่อดอกสั้นที่สุดคือ สาย
พันธุ์ KBr 5906 และสายพันธุ์ที่มีความยาวก้านช่อดอกยาวที่สุด คือ พันธุ์รวงเรี ยว 1 (Table 2)
Table 2 Combined analysis for yield and agronomic characters of 11 broomcorn sorghum from 5 locations in 2019
Entry
1
2
3
4
5

Variety
KBr 5906
KBr 5911
KBr 5915
KBr 5916
KBr 5919

Plant
height
(cm)
208
209
207
206
211

Panicle
exertion
(cm)
18.2
19.6
20.3
20.5
19.8

Panicle
length
(cm)
35.1
36.2
34.6
34.6
34.3
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No. of
branch
(no.)
24
24
23
24
24

Panicle
weight
(kg/rai)
162
169
156
172
187

Rel. to
check
(%)
81.25
84.82
78.57
86.61
93.75
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Table 2 (continued).
Plant
Panicle
Panicle
No. of
Entry
Variety
height
exertion
length
branch
(cm)
(cm)
(cm)
(no.)
6 KBr 5927
205
20.2
34.5
23
7 KBr 5937
206
21.1
35.0
24
8 KBr 5939
206
19.3
32.8
25
9 KBr 5962
205
19.7
35.4
25
10 KBr 5964
208
19.9
33.9
25
11 Ruang riew 1
207
21.7
35.1
25
Mean
207
20.0
34.7
24
CV (%)
2.60
5.07
3.15
5.40
F-test
ns
*
*
ns
LSD 0.05
9.17
1.73
1.86
2.22
LSD 0.01
12.51
2.36
2.54
3.03
*, ** Significant at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively. ns= nonsignificant.

Panicle
weight
(kg/rai)
160
137
188
149
171
199
168
6.00
**
17.20
23.45

Rel. to
check
(%)
80.36
68.75
94.64
75.00
85.71
100.00

เมื่อเปรี ยบเที ยบกับผลการวิจยั ของ อําไพ และคณะ (2561) พบว่า ข้าวฟ่ างไม้กวาดที่ ปลูกทดสอบในไร่
เกษตรกรในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ข้าวฟ่ างไม้กวาดสายพันธุ์ KBr 5916 ให้ผลผลิตช่ อดอก เท่ากับ 164 กิ โลกรัม/ไร่
ในขณะที่พนั ธุ์รวงเรี ยว 1 ให้ผลผลิตช่อดอก 154 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่ งในการทดสอบข้าวฟ่ างไม้กวาดในไร่ เกษตรกรใน
ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 พบว่า สายพันธุ์ KBr 5916 ที่ให้ผลผลิตช่อดอกใกล้เคียงกับพันธุ์รวงเรี ยว 1 เท่ากับ 229 และ
172 กิ โลกรัม/ไร่ ตามลําดับ ในขณะที่ พนั ธุ์รวงเรี ยว 1 ที่ ปลูกในปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ให้ผลผลิต 237 และ 199
กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ

สรุ ป

ข้าวฟ่ างไม้กวาดพันธุ์รวงเรี ยว 1 ซึ่ งเป็ นพันธุ์แนะนํา และเป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบในการทดลองนี้ ให้ผลผลิต
ช่อดอกไม่แตกต่างกับสายพันธุ์ที่ปรับปรุ งพันธุ์ข้ ึนมาใหม่ คือ สายพันธุ์ KBr 5916, KBr 5919 และ KBr 5939 และ
ข้าวฟ่ างไม้กวาดที่ปรับปรุ งพันธุ์ข้ ึนมาใหม่มีศกั ยภาพที่จะนําไปทําเป็ นไม้กวาด เนื่องจากว่าทุกสายพันธุ์มีความยาว
ช่อมากกว่า 30 เซนติเมตร ซึ่ งจะนําไปทําเป็ นไม้กวาดที่ใช้ในบ้านเรื อน (ธํารงศิลป, 2531) และข้าวฟ่ างไม้กวาดสาย
พันธุ์ KBr 5906, KBr 5911, KBr 5919, KBr 5939, KBr 5962, และ KBr 5964 มีความยาวก้านช่อเหมาะที่เหมาะสม
ซึ่ งความยาวก้านช่อที่เหมาะสมคือข้าวฟ่ างไม้กวาดที่มีความยาวก้านช่อไม่เกิน 20 เซนติเมตร หากก้านช่อยาวมากว่า
20 เซนติเมตรอาจทําให้กา้ นช่อหักได้ง่ายถ้าช่อมีขนาดใหญ่
ทั้งนี้การที่คดั เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมสําหรับแต่ละพื้นที่เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูกนั้น ยังต้องมีการศึกษา
ถึงเสถียรภาพของพันธุ์วา่ พันธุ์ใดที่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี หรื อสายพันธุ์ใดที่ตอบสนองได้
ดี ในบางสภาพแวดล้อมต่ อไป ซึ่ งการปฏิ บตั ิ ดูแลรั กษา และปั จจัยแวดล้อมที่ แปรปรวน อาจมีผลกระทบต่ อการ
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คัดเลือกและทดสอบพันธุ์ ดังนั้นการคัดเลือกหรื อทดสอบพันธุ์ในช่วงปลายฤดูฝน ซึ่ งเป็ นช่วงที่เหมาะสมสําหรับ
ปลูกข้าวฟ่ างจะช่วยให้การคัดเลือกพันธุ์มีประสิ ทธิ ภาพ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้งบอุดหนุ นการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง
ขอบคุณผูบ้ ริ หารและนักวิจยั ของศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่ งชาติ ที่ให้การสบับสนุน และมีส่วนช่วยเหลือทุก
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การประเมินหม่ อนใบสายพันธุ์ลูกผสมเปิ ดทีเ่ หมาะสมต่ อสภาพพืน้ ทีป่ ลูกจังหวัดสกลนคร
Evaluation of OP leaf mulberry lines suitable for Sakon Nakhon cultivation area
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บทคัดย่ อ

การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์หม่อนใบ ที่เหมาะต่อสภาพพื้นที่ปลูกในจังหวัดสกลนคร โดยทํา
การประเมินหม่อนสายพันธุ์ผสมเปิ ดจํานวน 17 สายพันธุ์ เทียบกับพันธุ์สกลนคร (พันธุ์ควบคุม) ทําการปลูกที่ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพาน อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2563
พบว่าผลผลิตหม่อนใบสายพันธุ์ลูกผสมเปิ ดทั้ง 17 สายพันธุ์ มีความยาวกิ่งต่อต้นอยูใ่ นช่วง 170–300 เซนติเมตร จํานวนตา
ต่อกิ่ งอยู่ในช่วง 45.67–64.67 ตาต่อกิ่ ง จํานวนกิ่ งต่อต้นอยู่ในช่วง 5–16 กิ่ ง จํานวนใบต่อต้นอยู่ในช่วง 35–195 ใบต่อต้น
ผลผลิ ต ใบสดอยู่ใ นช่ ว ง 87.44–363.22 กรั ม ต่ อ ต้น ผลผลิ ต ใบแห้ง อยู่ใ นช่ ว ง 25.31–159.11 กรั ม ต่ อ ต้น โดยสายพัน ธุ์
ACC3019 ให้ผลผลิตสูงสุด
คําสําคัญ: การประเมิน, ผลผลิต, หม่อนใบ, สายพันธุ์ลูกผสมเปิ ด

Abstract

This study aimed to select a mulberry line that suitable for Sakon Nakhon cultivation area. Seventeen OP mulberry
lines were compared with Sakon Nakhon variety (control variety). The research was studied at the center of development
of the Phu phan, Sakon Nakhon Province during October 2019–May 2020. The results found that 17 OP mulberry lines
gave 170–300 cm branches length per plant, number buds per branch was ranging as 45.67–64.67 buds per plant, number
of branches per plant was ranging from 5-16 branches, total number of leaves per plant was ranging as 35–195 leaves per
plant, fresh leaves yield as 87.44–363.22 g. per plant and dried leaves yield as 25.31–159.11 g. per plant. In addition,
ACC3019 gave the highest total yield.
Keywords: evaluation, leaf mulberry, OP line, yield
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คํานํา

หม่อน (Morus sp.) มีถิ่นกําเนิ ดในประเทศจี น โดยประเทศไทยพบมีการปลูกมากในพื้นที่ภาคเหนื อและ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อการผลิตเส้นไหม และผ้าไหม ผลหม่อนอุดมไปด้วยสาร
ต้านอนุมูลอิสระ ทั้งกลุ่มวิตามินซี ฟลาโวนอยด์ ฟิ นอลิค โปรตีน ไขมัน สารเหล่านี้ ช่วยบํารุ งรักษาร่ างกาย และมี
ประโยชน์อย่างมาก อี กทั้งยังมี กรดโฟลิกหรื อโฟเลทที่ ช่วยบํารุ งเซลล์ประสาท ส่ วนของใบหม่อน นอกจากจะ
นําไปใช้ในการเลี้ยงไหมแล้วยังสามารถนํามาแปรรู ปเป็ นอาหารเพื่ อสุ ขภาพของมนุ ษย์ได้ เนื่ องจากใบหม่ อนมี
คุณค่าทางโภชนาการสู งไม่ว่าจะเป็ นชาหม่อน ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์จากใบหม่อนได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก ซึ่ ง
ปั จจุบนั มีการผลิตชาจากใบหม่อนเพื่อเป็ นเครื่ องดื่ มสุ ขภาพ ชาใบหม่อนมีคุณสมบัติในการปรับระดับความดัน
โลหิ ตและลดการอักเสบในสมองของผูไ้ ด้รับอุบตั ิเหตุทางสมอง การขยายพันธุ์มีหลายวิธี เช่น การปั กชํา การตอน
กิ่ง การติดตา การเพาะเมล็ด และการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก, 2556; ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ฯ จังหวัดสกลนคร, 2562) หม่อนใบเป็ นหม่อนชนิ ดหนึ่ งที่มีการนําใบ
มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการนํามาชงชา หม่อนใบลูกผสมเปิ ดเป็ นพันธุ์หม่อนที่มีคุณภาพและให้ผล
ผลิตสู ง ใบมีรูปร่ างแตกต่างกันทั้งที่เป็ นแฉกและไม่เป็ นแฉก (กรมหม่อนไหม, 2558) อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ ธาตุ
และสารต้านอนุ มูลอิสระ เช่ น เควอซิ ตนั (Quercetin) ที่ ลดความเสี่ ยงในการเกิ ดโรคมะเร็ ง และลดการเสี่ ยงของ
หลอดเลือดอันเป็ นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด จากความสําคัญดังกล่าวหม่อนใบจึงมีคุณค่าแก่การพัฒนา
ปรับปรุ งสายพันธุ์ และคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเจริ ญเติบโต
และให้ผลผลิตที่ดีต่อไป
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ เพื่อประเมินการให้ผลผลิตของสายพันธุ์หม่อนใบลูกผสมเปิ ด จํานวน 17 สายพันธุ์
ร่ วมกับพันธุ์สกลนคร (พันธุ์ควบคุม) เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีให้ผลผลิตสู งในพื้นที่เพาะปลูกจังหวัดสกลนคร

อุปกรณ์ และวิธีการ

หม่อนใบสายพันธุ์ลูกผสมเปิ ดจํานวน 17 สายพันธุ์ อายุ 2 ปี ที่ได้มาจากการผสมข้ามแบบเปิ ดของแม่สาย
พันธุ์คุณไพ ดัง Table 1 ปลูกเทียบกับหม่อนพันธุ์สกลนคร ทําการทดลองที่แปลงปลูก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร พิกดั 17°05´58´´ N, 104°02´20´´E
ทําการตัดแต่งต้นหม่อนอายุ 2 ปี โดยการตัดสู งจากดิ น 30 เซนติเมตร แล้วทําการศึ กษาข้อมูล จํานวนกิ่ ง
เกิดใหม่ต่อต้น โดยนับจํานวนกิ่งที่เป็ นแบบ Primary ที่เกิดใหม่หลังการตัดแต่งกิ่ง (กิ่ง) ความยาวกิ่ง วัดจากโคนกิ่ง
จนถึงปลายยอด (เซนติเมตร) จํานวนตาต่อกิ่ง (ตา) ความกว้าง และความยาวของใบ จํานวนใบต่อต้น ผลผลิตใบสด
ต่ อต้น เก็บผลผลิ ตใบจากแต่ ละกิ่ ง โดยนับจากยอดใบลงมา 5 ใบของแต่ ละกิ่ ง จากนั้นทําการชั่งนํ้าหนักใบสด
ผลผลิ ตใบแห้งต่ อต้น นําผลผลิ ตใบสดไปอบในตูอ้ บแห้ง จากนั้นทําการชัง่ นํ้าหนักใบแห้ง (กรั ม) วางแผนการ
ทดลองแบบ CRD, completely randomized design ทํา การเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของข้อ มู ล ด้ว ยวิ ธี ก าร DMRT,
duncan’s multiple range test จํา นวน 5 ซํ้ า และหาค่ า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งลัก ษณะ (Phenotypic correlation
coefficients between traits) ด้วยวิธี (Johnson and Kuby, 2004)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการศึ กษาพบว่าความยาวกิ่ งต่อต้นมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 95% มีความยาวกิ่ ง
131.00–300.00 เซนติ เมตร โดยสายพันธุ์ท่ี มีความยาวกิ่ งต่อต้นมากที่ สุดคือสายพันธุ์ 3019 เท่ากับ 300 เซนติ เมตร
รองลงมา คือ สายพันธุ์ 3009 เท่ากับ 255.00 เซนติเมตร ส่ วนพันธุ์สกลนคร มีความยาวกิ่ งต่อต้นน้อยที่สุด เท่ากับ
131.00 เซนติเมตร จํานวนตาต่อกิ่ง พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 95% มีค่าอยู่ในช่วง 39.33–
64.67 ตา โดยสายพันธุ์ที่มีจาํ นวนตาต่อกิ่งมากที่สุดคือสายพันธุ์ 3019 เท่ากับ 64.67 ตา รองลงมา คือ สายพันธุ์ 3025
เท่ากับ 60.67 ตา ส่ วนพันธุ์สกลนคร มีจาํ นวนตาต่อกิ่งน้อยที่สุด เท่ากับ 39.33 ตา การศึกษาในครั้งนี้ดา้ นความกว้าง
ใบ พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 95% มีค่าอยูใ่ นช่วง 8.34–16.60 เซนติเมตร โดยสายพันธุ์ที่มี
ความกว้างใบมากที่ สุดคื อพันธุ์ สกลนคร เท่ ากับ 16.60 เซนติ เมตร รองลงมาคื อสายพันธุ์ 3002 เท่ ากับ 12.22
เซนติเมตร ส่ วนพันธุ์ 3009 มีความกว้างใบน้อยที่สุด เท่ากับ 8.34 เซนติเมตร ความยาวใบ พบว่ามีความแตกต่างกัน
ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 95% มีค่าอยู่ในช่ วง 12.18–26.68 เซนติ เมตร โดยสายพันธุ์ที่มีความยาวใบมากที่สุดคือ
พันธุ์สกลนคร เท่ากับ 26.68 เซนติเมตร รองลงมาคือสายพันธุ์ 3004 เท่ากับ 17.58 เซนติเมตร ส่ วนพันธุ์ 3005 มี
ความยาวใบน้อยที่สุด เท่ากับ 12.18 เซนติเมตร (Table 1)
จํานวนกิ่งต่อต้น พบว่ามีอยูใ่ นช่วง 5.00-16.00 กิ่งต่อต้น โดยสายพันธุ์ที่มีจาํ นวนกิ่งต่อต้นมากที่สุดคือสาย
พันธุ์ 3019 เท่ากับ 16 กิ่ ง รองลงมาคื อสายพันธุ์ 3021 และ 3024 เท่ากับ 14 กิ่ ง ส่ วนสายพันธุ์ 3001 และ 3002 มี
จํานวนกิ่งต่อต้นน้อยที่สุด เท่ากับ 5.00 กิ่ง จํานวนใบต่อต้น พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 35–195 ใบต่อต้น โดยสายพันธุ์
ที่มีจาํ นวนใบต่อต้นมากที่สุดคือ สายพันธุ์ 3019 เท่ากับ 195 ใบต่อต้น รองลงมาคือสายพันธุ์ 3008 เท่ากับ 145 ใบ
ต่อต้น ส่ วนสายพันธุ์ที่มีจาํ นวนใบต่อต้นน้อยที่สุดคือสายพันธุ์ 3015 เท่ากับ 35 ใบต่อต้น จํานวนผลผลิตใบสดต่อ
ต้นของหม่อนจํานวน 18 สายพันธุ์/พันธุ์ พบว่ามีค่าอยู่ในช่ วง 87.44–363.22 กรัมต่อต้น โดยสายพันธุ์ที่มีจาํ นวน
ผลผลิตใบสดต่อต้นมากที่ สุดคือ สายพันธุ์ 3019 เท่ากับ 363.22 กรัมต่อต้น รองลงมา คื อสายพันธุ์ 3023 เท่ากับ
225.18 กรัมต่อต้น สายพันธุ์ที่มีจาํ นวนผลผลิตใบสดต่อต้นน้อยที่ สุดคื อ สายพันธุ์ 3015 เท่ากับ 87.44 กรัมต่อต้น
จํานวนผลผลิตใบแห้งต่อต้นของหม่อนจํานวน 18 สายพันธุ์/พันธุ์ พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 25.31–159.11 กรัมต่อต้น
โดยสายพันธุ์ที่มีจาํ นวนผลผลิตใบแห้งต่อต้นมากที่สุดคื อสายพันธุ์ 3019 เท่ากับ 159.11 กรัมต่อต้น รองลงมาคื อ
สายพันธุ์ 3006 เท่ ากับ 65.05 กรั มต่ อต้น สายพันธุ์ที่มีจาํ นวนผลผลิ ตใบแห้งต่ อต้นน้อยที่ สุดคื อสายพันธุ์ 3015
เท่ากับ 26.18 กรัมต่อต้น (Table 2)
โดยหม่อนมีลกั ษณะที่ แตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละสายพันธุ์ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากหม่อนแต่ ละ
สายพันธุ์มีลกั ษณะทางพันธุ กรรมที่ แตกต่ างกัน จึ งทําให้ตน้ หม่อนมี ลกั ษณะที่ แตกต่ างกันไปซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุ จารี (2561) ทําการประเมินลักษณะสายพันธุ์หม่อนผล จํานวน 100 สายพันธุ์ บนพื้นฐานเกณฑ์การ
คัดเลือกสายพันธุ์หม่อน ที่พบว่ามีลกั ษณะที่แตกต่างกันไปเนื่องจากพันธุ กรรมที่แตกต่างกัน จากผลการทดลองนั้น
พบว่าสายพันธุ์ 3019 มีความยาวกิ่งต่อต้น จํานวนตาต่อกิ่ง จํานวนกิ่งต่อต้น และ จํานวนใบต่อต้นมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่ องมาจากหม่อนสายพันธุ์ 3019 มีความยาวกิ่งที่มากจึงทําให้มีจาํ นวนตาต่อกิ่งเฉลี่ยมากตามไปด้วย และยังส่ งผล
ให้ สายพันธุ์ 3019 มีผลผลิตใบสด และผลผลิตใบแห้งที่ มากตามไปด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับงานทดลองของ ณัฐพร
และทัดดาว (2562) ที่ ได้ศึกษาการเจริ ญเติ บโตและผลผลิ ตใบในหม่อนลูกผสมเปิ ด ที่ พบว่าผลผลิ ตของใบมาก
สอดคล้องกับความสู งของต้น ความยาวกิ่ง จํานวนตาต่อกิ่ง และจํานวนใบต่อต้นมาก จึงส่ งผลให้มีผลผลิตใบมาก
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เช่ นเดี ยวกัน ส่ วนพันธุ์สกลนคร (skn) จะมี ความยาวกิ่ ง และจํานวนตาต่ อกิ่ งที่ น้อยที่ สุด เมื่ อเที ยบกับพันธุ์อื่นที่
ทําการศึกษา แต่พบว่าพันธุ์สกลนคร (skn) จะมีขนาดใบที่ใหญ่กว่าสายพันธุ์อื่น
จาก Table 3 เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะ 8 ลักษณะ ได้แก่ ความยาวกิ่งต่อต้น จํานวนตาต่อกิ่ง
ความกว้างใบ ความยาวใบ จํานวนกิ่งต่อต้น จํานวนใบต่อต้น ผลผลิตใบสดต่อต้น และ ผลผลิตใบแห้งต่อต้น
ผลการทดลอง พบว่า ความยาวกิ่ง มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ทางบวกกับจํานวนตาต่อกิ่ง (r = 0.81,
α<0.01) , จํานวนใบต่อกิ่ง (r = 0.69, α < 0.01) , ผลผลิตใบสด (r = 0.59, α < 0.01) , ผลผลิตใบแห้ง (r = 0.65, α <
0.01) ซึ่ งสอดคล้องกับงานทดลองของ Banerjee et al. (2007); Rahman and Islam (2020) พบว่า ความยาวของกิ่ง มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมากกับผลผลิตของใบหม่อน นอกจากนั้นความยาวกิ่ง มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ทางลบ
กับความกว้างใบ (r = -0.49, α < 0.05) , ความยาวใบ (r = -0.47, α < 0.05) จํานวนตาต่อกิ่ง มีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ทางบวกกับจํานวนใบต่อต้น (r = 0.80, α < 0.01) , ผลผลิตใบแห้ง (r = 0.50, α < 0.05) และจํานวนตาต่อ
กิ่ง มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ทางลบกับความกว้างใบ (r = -0.72, α < 0.01) , ความยาวใบ (r = -0.63, α < 0.01)
ความกว้างใบ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ทางบวกกับความยาวใบ (r = 0.84, α < 0.01) และมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ทางลบกับจํานวนใบต่อต้น (r = -0.53, α < 0.05) จํานวนกิ่งต่อต้น มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ทางบวก
กับจํานวนใบต่อกิ่ง (r = 0.53, α < 0.05) , ผลผลิตใบสด (r = 0.63, α < 0.01) , ผลผลิตใบแห้ง (r = 0.54, α < 0.05)
จํานวนใบต่อต้น มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ทางบวกกับ ผลผลิตใบสด (r = 0.73, α < 0.01) , ผลผลิตใบแห้ง (r =
0.73, α < 0.01) ผลผลิตใบสด มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ทางบวกกับผลผลิตใบแห้ง (r = 0.95, α < 0.01) สอดคล้อง
กับงานทดลองของ Prakash et al. (2004) พบว่า จํานวนกิ่งแขนง และจํานวนใบของหม่อน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลผลิตใบหม่อนอย่างมีนยั สําคัญ
Table 1 Branch length, bud number, leaf width and leaf length of 17 OP mulberry lines and control variety
OP lines/

control variety

Branches length
(cm)

Bud number
(buds)

Leaf width

Leaf length

3001
3002
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3013
3014
3015

230.00cd
218.33d-g
203.33f-i
206.67e-h
253.33b
200.00g-i
216.67d-g
255.00b
173.33jk
216.67d-g
170.00k

54.33b-e
53.67b-f
46.33e-g
54.67b-d
56.00b-d
53.67b-f
57.67a-c
57.00a-c
54.00b-e
51.33c-f
45.67fg

11.80c-d
12.92bc
12.22b-d
10.16e-g
11.24c-f
10.58d-f
9.50fg
8.34g
10.04e-g
12.82bc
13.98b

13.90e-g
16.36b-d
17.58b
12.18g
16.62bc
15.72b-e
13.76e-g
13.28fg
16.58bc
17.22b
17.04b
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Table 1 (continued).
OP lines/

control variety

Branches length
(cm)

Bud number
(buds)

Leaf width
(cm)

Leaf length
(cm)

3018
183.33i-k
53.00b-f
9.92e-g
14.22d-g
3019
300.00a
64.67a
11.12c-f
17.12b
3021
191.67h-j
51.00c-f
10.08e-g
14.60c-f
3023
225.00c-f
48.67d-f
11.28c-f
16.00b-e
3024
226.67c-e
58.67a-c
10.60d-f
15.96b-e
3025
243.33bc
60.67ab
9.42fg
14.12d-g
Skn
131.00l
39.33g
16.60a
26.68a
Mean
213.57
53.35
11.26
16.05
CV%
5.53
7.96
11.55
9.92
Pr>F
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
In a column, figures with same letter or without letter do not differ significantly whereas figures with dissimilar
letters differ significantly
Table 2 Branch number, leaf number, fresh weight and dry weight of 17 OP mulberry lines and control variety
OP lines/
control variety
3001
3002
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3013
3014
3015
3018
3019

Branch number

Leaf number

Fresh weight

Dry weight

(branches)
5
5
7
13
9
13
6
9
7
7
8
7
16

(leaves)
59
61
46
63
129
120
145
95
60
49
35
93
195

(g)
116.96
117.34
103.11
97.79
216.08
180.69
133.89
115.95
89.72
98.74
87.44
96.12
363.22

(g)
34.64
31.98
30.35
27.45
65.05
51.1
46.86
30.81
25.31
29.7
26.18
28.17
159.11
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Table 2 (continued).
OP lines/
control variety
3021
3023
3024
3025
Skn
Mean

Branch number

Leaf number

Fresh weight

Dry weight

(branches)
14
10
14
12
12
9.7

(leaves)
95
82
137
138
43.3
91.4

(g)
185.67
225.18
142.42
180.44
156.48
150.4

(g)
46.93
60.93
37.2
47.26
37.80
45.4

Table 3 Correlation among different yield and yield attributing characters on mulberry
Characters BP
LW
LL
NBP
NLP
LBP
0.81**
-0.49*
-0.47*
0.21
0.69**
0.0001
0.0369
0.0478
0.4031
0.0015
BP
-0.72**
-0.63**
0.25
0.80**
0.0007
0.0053
0.3082
0.0001
LW
0.84**
-0.13
-0.53*
0.0001
0.6114
0.0225
LL
0.09
-0.28
0.72
0.2643
NBP
0.53*
0.0248
NLP
TFW

TFW
0.59**
0.0092
0.41
0.0882
-0.06
0.8008
0.13
0.5992
0.63**
0.0049
0.73**
0.0006

TDW
0.65**
0.0037
0.50*
0.0354
-0.07
0.7793
0.08
0.7497
0.54*
0.0213
0.73**
0.0006
0.95**
0.0001

LBP = branches length per plant, BP = buds per branch, LW = leaf width, LL = leaf length, NBP = number of
branches per plant, NLP = number of leaves per plant, TFW = fresh weight per plant (g), TDW = dry weight per
plant (g)
** Correlation is significant at the 0.01 level
* Correlation is significant at the 0.05 level
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สรุ ป

ผลผลิตหม่อนใบสายพันธุ์ลูกผสมเปิ ดทั้ง 17 สายพันธุ์ มีความยาวกิ่งต่อต้นอยูใ่ นช่วง 170–300 เซนติเมตร
จํานวนตาต่อกิ่งอยู่ในช่วง 45.67–64.67 ตาต่อกิ่ง จํานวนกิ่งต่อต้นอยู่ในช่วง 5-16 กิ่ง จํานวนใบต่อต้นอยู่ในช่วง 35195 ใบต่อต้น ผลผลิตใบสดอยู่ในช่ วง 87.44–363.22 กรัมต่อต้น ผลผลิตใบแห้งอยู่ในช่ วง 25.31–159.11 กรัมต่อ
ต้น โดยสายพันธุ์ ACC3019 ให้ผลผลิตสู งสุ ด
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Development of Acacia hybrid sterilization techniques
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บทคัดย่ อ

อะเคเซี ยลูกผสมเป็ นไม้โตเร็ วที่มีการปลูกในสวนป่ าเพื่อพลังงานในแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้รวมทั้งประเทศ
ไทย วิธีการขยายพันธุ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสําหรับปลูกสวนป่ าคือใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่ งเป็ นวิธีการเพิ่มจํานวน
ต้นพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ ว การฟอกฆ่าเชื้อเป็ นขั้นตอนหนึ่ งที่สาํ คัญในการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ การทดลองนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์
เพื่อทดสอบชนิด ความเข้มข้น และระยะเวลาของสารฟอกฆ่าเชื้อที่ต่างกัน 6 ชุดการทดลอง ต่อเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตและ
การเจริ ญเติบโต โดยใช้ตาข้างของอะเคเซี ยลูกผสมมาฟอกฆ่าเชื้ อและเลี้ยงบนอาหาร ½ MS เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า
เนื้อเยือ่ ที่ฟอกฆ่าเชื้อมีเปอร์เซ็นต์การรอด การปนเปื้ อน การตาย และการเจริ ญเติบโตที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p < 0.05) กระบวนการฟอกฆ่าเชื้ อที่ เหมาะสมคือ การล้างนํ้าไหล 5 นาที + แอลกอฮอล์ 70% 30 วินาที + HgCl2 0.1% 10
นาที และล้างด้วยนํ้าปลอดเชื้ออีก 4 ครั้ง วิธีน้ ีเนื้อเยือ่ มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวติ 87% ความยาวยอด 3.40±0.20 ซม. ความยาว
ใบ 5.04±0.70 ซม. และมีใบ 3.3±0.48 ใบต่อชิ้นเนื้อเยือ่
คําสําคัญ: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ , ฟอกฆ่าเชื้อ, ไม้โตเร็ ว, อะเคเซีย

Abstract

Acacia hybrid is a fast-growing tree species which plants in the forest plantation for energy in Southeast Asia,
including Thailand. The efficient method for rapid propagation for forest plantation is tissue culture technology. A
sterilization is one of the most important steps in tissue culture. This experiment aimed to examine the effects of
type, concentration, and duration of disinfectants. Lateral buds were used as explants. The procedures for sterilization were
conducted 6 treatments and cultured in ½MS for 4 weeks. There was significantly different for all treatments in the
percentage of survival, contamination, dead explants, and growth performance (p < 0.05). The optimal sterilization
procedure was rinsing with tap water for 5 min + 70% (v/v) Ethanol for 30 sec + 0.1% HgCl2 for 10 min and rinsing with
sterile water for 4 times. The results showed 87% survival rate. The shoot length, leaf length and leaf number were
3.40±0.20cm., 5.04±0.70 cm. and 3.3±0.48 no./explant, respectively.
Keywords: Acacia, fast-growing tree, sterilization, tissue culture
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คํานํา

ไม้โตเร็ วสกุลอะเคเซี ยเป็ นพื ชที่ มีศกั ยภาพในการปลูกเป็ นเชื้ อเพลิ งชี วมวล มี การปลูกในสวนป่ าเพื่ อ
พลังงานในแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้รวมทั้งประเทศไทย และยังเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดต่างประเทศที่ มีความ
ต้องการนําไปผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดจํานวนมาก ไม้อะเคเซี ยมีท้ งั ชนิ ดและสายต้นที่แตกหน่อดีและไม่แตกหน่อซึ่ งมี
ผลอย่างมากกับต้นทุนและผลตอบแทนในระยะยาวของผูป้ ลูก โดยไม้ที่มีการแตกหน่อดีจะให้ผลตอบแทนสู งกว่า
ไม่แตกหน่ อ ดังนั้นจึ งต้องมุ่งพัฒ นาคัดเลื อ กชนิ ด พันธุ์แ ละสายต้นที่ มีการแตกหน่ อดี มาขยายพันธุ์ส่งเสริ มให้
เกษตรกรปลูก อะเคเซี ยลูกผสมหรื อกระถินลูกผสมระหว่างกระถินเทพาและกระถินณรงค์เป็ นพันธุ์ที่ได้รับการ
ยอมรับว่าให้ผลผลิตดี โตเร็ ว และมีศกั ยภาพในการแตกหน่ อได้ดี (มะลิวลั ย์, 2560) ซึ่ งสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีแปลงรวบรวมอะเคเซี ยลูกผสมที่แตกหน่อได้ดีมาขยายพันธุ์เพื่อ
ส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูก อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการขยายพันธุ์ไม้อะเคเซี ยหรื อไม้โตเร็ วชนิ ดต่างๆ ในอดีตจะใช้
เมล็ดเป็ นหลักซึ่ งมีโอกาสทําให้ตน้ พืชที่ได้มีลกั ษณะผันแปรไปจากต้นแม่และให้ผลผลิตช้า (กรมป่ าไม้, 2557; มะลิ
วัลย์ และคณะ, 2559) ในปัจจุบนั มีเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ จึงได้เปลี่ยนมาใช้วิธีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัย
เพศแทน เช่น การตอน การติดตา การต่อกิ่ง ทาบกิ่ง เสี ยบกิ่ง ปักชํา และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (รังสฤษดิ์, 2540) เป็ น
ต้น ดังนั้นการที่ จะผลิ ตกล้าไม้โตเร็ วให้ได้ผลผลิ ตที่ ดีและมี ความสมํ่าเสมอ ปั จจุบนั จึ งนิ ยมใช้วิธีการเพาะเลี้ ยง
เนื้ อเยื่อเพื่ อนํามาใช้ในการขยายพันธุ์ เนื่ องจากสามารถผลิ ตกล้าไม้ได้ในระยะเวลาอันสั้น และได้ปริ มาณมาก
เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต อีกทั้งยังสามารถควบคุมปริ มาณได้ตามต้องการ
อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืชมีขอ้ จํากัดในเรื่ องความสะอาดและการทําให้พืชอยูใ่ นสภาวะปลอด
เชื้ อ การฟอกฆ่าเชื้ อจึงเป็ นขั้นตอนหนึ่ งที่สาํ คัญและเป็ นขั้นตอนแรกในการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ จึงยังต้องทดสอบหา
วิธีและเทคนิ คที่เหมาะสมในการฟอกฆ่าเชื้ อกับพืชแต่ละชนิ ด (ประศาสตร์ , 2538) ดังนั้นการพัฒนาเทคนิ คและวิธี
ฟอกฆ่าเชื้ ออะเคเซี ยลูกผสมจึ งมี ความสําคัญที่ ยงั ต้องมี การศึ กษาเพิ่มเติ ม เพื่ อให้การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ออะเคเซี ย
ลูกผสมประสบความสําเร็ จ เนื่ องจากเป็ นขั้นตอนเริ่ มต้นในการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อเพื่อผลิตกล้าไม้ในสภาวะปลอด
เชื้ อให้ได้จาํ นวนมาก เพื่อรองรับความต้องการในอนาคตที่อาจมีเพิ่มมากขึ้ น การศึกษาในครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์
เพื่อทดสอบชนิด ความเข้มข้น และระยะเวลาของสารฟอกฆ่าเชื้อแต่ละวิธีที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตและการ
เจริ ญเติบโตของอะเคเซี ยลูกผสม โดยผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะทําให้ได้ตน้ พันธุ์ปลอดเชื้ อและมีลกั ษณะตรงตาม
พัน ธุ์ ที่ ต ้อ งการเพื่ อ ใช้ใ นการขยายพัน ธุ์ แ ละผลิ ต ต้น กล้า ขยายผลให้ เ กษตรกรไปปลู ก เพื่ อ เป็ นวัต ถุ ดิ บ ใน
อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพและเคมีชีวภาพต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
วิธีการฟอกฆ่ าเชื อ้
ขั้นตอนนอกตูป้ ลอดเชื้ อ นําตัวอย่างกิ่งที่ได้จากการคัดเลือกต้นแม่ที่มีลกั ษณะดี ไม่มีโรค มาปั กชําให้แตก
ยอดอ่อนในโรงเรื อน เป็ นเวลา 2 เดื อน เพื่อให้กิ่งพันธุ์แตกยอดใหม่ที่มีความยาว 15 ถึง 20 ซม. หรื อมีขอ้ จํานวน
3–4 ข้อต่อยอด จากนั้นตัดที่โคนห่ างจากข้อสุ ดท้ายของแต่ละยอด 3 ซม. เพื่อนํามาทําความสะอาดด้วยการล้างนํ้า
ไหลผ่าน 5 นาที ขณะเดียวกันใช้พู่กนั ปั ดจากโคนไปที่ปลายยอดและจากปลายยอดไปที่โคนจนกระทัง่ สะอาดไม่มี
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สิ่ งปนเปื้ อน จากนั้นล้างด้วยนํ้ายาล้างจาน 15% เป็ นเวลา 1 นาที และใช้พู่กนั และมือทําความสะอาด เปิ ดนํ้าไหลผ่าน
จนกว่าฟองหมด และล้างด้วยนํ้าที่ผ่านการอบฆ่าเชื้ อแล้ว (Sterilized dH2O) 1 ครั้ง และตัดแยกระหว่างยอดกับข้อ
โดยแยกแต่ละข้อใส่ ลงในขวดแก้ว เติม Sterilized dH2O จนท่วม เขย่าจนกว่าฟองหมด เปลี่ยนนํ้า 2–3 ครั้ง เช็ดขวด
เนื้อเยื่อด้วยแอลกอฮอล์ 70% (v/v) ก่อนนําเข้าตูป้ ลอดเชื้อ
ขั้นตอนในตูป้ ลอดเชื้ อ นําตัวอย่างที่ ผ่านการทําความนอกตูป้ ลอดเชื้ อเรี ยบร้อยแล้ว มาเติ ม 70% Ethanol
(v/v) จนท่วมตัวอย่างในแต่ละขวดแล้วเขย่าเป็ นเวลา 30 วินาที จากนั้นเทสารละลายทิ้งแล้วล้างออกด้วย Sterilized
dH2O อีก 3 ครั้ง เติ มสารฟอกฆ่าเชื้ อชนิ ดและความเข้มข้นต่างกัน โดยใช้น้ าํ ยาฟอกขาวคลอร็ อกซ์ (ประกอบด้วย
Sodium hypochlorite 6%) และเมอคิ วริ ค ลอไรด์ (HgCl2) โดยทํา การทดลอง 6 ชุ ด ชุ ด ละ 10 ซํ้า ซํ้า ละ 8 ข้อ ใช้
จํานวนข้อทั้งหมด 480 ข้อ แต่ละชุดการทดลองมีชนิดและความเข้มข้นของสารต่างกัน ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 ฟอกด้วยคลอร็ อกซ์ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใช้ความเข้มข้น 10% และครั้งที่ 2 ใช้ความเข้มข้น
5% ครั้งละ 10 นาที ชุ ดการทดลองที่ 2 ฟอกด้วยคลอร็ อกซ์ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใช้ความเข้มข้น 15% และครั้งที่ 2 ใช้
ความเข้มข้น 10% ครั้งละ 10 นาที ชุ ดการทดลองที่ 3 ฟอกด้วยเมอคิ วริ กคลอไรด์ 1 ครั้ง ใช้ความเข้มข้น 0.05%
HgCl2 เป็ นเวลา 5 นาที ชุดการทดลองที่ 4 ฟอกด้วยเมอคิวริ กคลอไรด์ 1 ครั้ง ใช้ความเข้มข้น 0.05% HgCl2 เป็ นเวลา
10 นาที ชุดการทดลองที่ 5 ฟอกด้วยเมอคิวริ กคลอไรด์ 1 ครั้ง ใช้ความเข้มข้น 0.1% HgCl2 เป็ นเวลา 5 นาที และชุด
การทดลองที่ 6 ฟอกด้วยเมอคิวริ กคลอไรด์ 1 ครั้ง ใช้ความเข้มข้น 0.1% HgCl2 เป็ นเวลา 10 นาที
นําขวดตัวอย่างที่ ฟ อกด้วยชุ ด การทดลองต่ า งๆ มาล้างด้วย Sterilized dH2O อี ก 4 ครั้ ง หลังจากนั้นคี บ
ตัวอย่างใส่ ในขวดเปล่าที่ผา่ นการอบฆ่าเชื้อแล้ว เพื่อเตรี ยมนําไปเพาะเลี้ยง
วิธีการเตรี ยมอาหารและการเพาะเลีย้ ง
เตรี ยมอาหารสังเคราะห์สูตร ½ MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่ เติ มนํ้าตาลซู โครส 30 กรั มต่ อลิ ตร
เติ มไรโบเฟลวิน 0.015 กรัมต่อลิตร ปรับ pH ที่ 5.8 ด้วย NaCl 1 N หรื อ NaOH 1 N แล้วเติ มผงวุน้ 7 กรัมต่อลิ ตร
และนํา ไปต้มจนวุน้ ละลาย เมื่ อ ต้มเรี ย บร้ อ ยแล้วเทอาหารใส่ ข วดใสที่ มีฝ าปิ ด ขนาด 4 ออนซ์ จํา นวน 15–20
มิลลิลิตร ปิ ดฝาแล้วนําไปฆ่าเชื้ อที่ อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซี ยส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็ นเวลา 20 นาที
ทิ้งไว้ให้เย็นและวางอาหารที่เตรี ยมไว้ในห้องปลอดเชื้ อเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนการย้ายเนื้ อเยื่อ เพื่อตรวจสอบการ
ปนเปื้ อนของอาหาร จากนั้นนําเนื้ อเยื่อที่ผา่ นการฟอกฆ่าเชื้ อทั้ง 6 ชุดการทดลอง มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสู ตร ½ MS
(Fig.1) ที่ได้เตรี ยมไว้ขา้ งต้นเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ และนําไปวางบนชั้นเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อในห้องเพาะเลี้ยงที่ควบคุม
อุณหภู มิ 25±2 องศาเซลเซี ยส ให้แสง 16 ชั่วโมงต่ อวัน บันทึ กผลการฟอกฆ่าเชื้ อหลังจากเพาะเลี้ ย ง 4 สัปดาห์
ดังต่อไปนี้
บันทึกเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต โดยบันทึกชิ้นส่ วนข้อที่ไม่ปนเปื้ อนจากเชื้อจุลินทรี ย ์ และไม่ตายจากการถูก
ทําลายด้วยสารฟอกฆ่าเชื้อ โดยใช้สูตรคํานวน ดัง Equation 1
% Survival =

Number of Survived explants
Total number of explants
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บันทึ กเปอร์ เ ซ็ นต์การตาย โดยบันทึ กชิ้ นส่ วนข้อที่ ต ายหรื อถู กทํา ลายด้วยสารฟอกฆ่ า จนไม่ ส ามารถ
เจริ ญเติบโตต่อไปได้ โดยใช้สูตรคํานวน ดัง Equation 2
% Dead explant =

Number of dead explants
Total number of explants

× 100

(2)

บันทึกเปอร์ เซ็นต์การปนเปื้ อน โดยบันทึกชิ้นส่ วนข้อที่เกิดการปนเปื้ อนจากเชื้ อจุลินทรี หลังผ่านการฟอก
ฆ่าเชื้อ โดยใช้สูตรคํานวน ดัง Equation 3
% Contamination =

Number of contaminated explants
Total number of explants

× 100

(3)

Fig. 1 Surface sterilization method of Acacia hybrid, tissue selection (A), surface sterilization (B), tissue culture (C)
บันทึกการเจริ ญเติบโตของเนื้ อเยื่อโดยวัดความยาวยอด ความยาวใบ และนับจํานวนใบ หลังเพาะเลี้ยงใน
สู ตรอาหาร ½MS เป็ นเวลา 7, 14, 21, และ 28 วัน เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของเนื้ อเยื่อที่ผ่านการฟอกฆ่าเชื้ อทั้ง 6
ชุดการทดลอง
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) และใช้โปรแกรม SPSS ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยตาราง ANOVA เปรี ยบเที ยมความแตกของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี
DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการฟอกฆ่าเชื้ ออะเคเซี ยลูกผสม (Acacia hybrid) ด้วยชนิ ด ความเข้มข้น และระยะเวลาของสารฟอก
ฆ่าเชื้ อที่ต่างกัน 6 ชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลองที่ 1 ฟอกฆ่าเชื้ อ 2 ครั้ง ด้วย Clorox ความเข้มข้น 10% และ
5% นานครั้งละ 10 นาที ตามลําดับ ชุดการทดลองที่ 2 ฟอกฆ่าเชื้ อ 2 ครั้ง ด้วย Clorox ความเข้มข้น 15% และ 10%
นานครั้งละ 10 นาที ตามลําดับและชุ ดการทดลองที่ 3-6 ฟอกฆ่าเชื้ อครั้งเดี ยวด้วยเมอคิ วริ คคลอไรด์ (HgCl2) คื อ
0.05% นาน 5 นาที, 0.05% นาน 10 นาที, 0.1% นาน 5 นาที และ 0.1% นาน 10 นาที ตามลําดับ พบว่าเนื้ อเยื่อที่ผา่ น
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การฟอกฆ่าเชื้ อมี เปอร์ เซ็ นต์การรอด การปนเปื้ อน และการเจริ ญเติ บโตที่ แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05) การฟอกฆ่าเชื้ อที่ เหมาะสมที่ สุดคื อชุ ดการทดลองที่ 6 ใช้สารฟอกฆ่าเชื้ อ HgCl2 ซึ่ งได้สรุ ปขั้นตอนการ
ฟอกฆ่าเชื้อตั้งแต่ข้ นั ตอนนอกตูป้ ลอดเชื้อจนถึงขั้นตอนสุ ดท้ายในตูป้ ลอดเชื้อไว้ใน Fig. 2

Fig. 2 Procedure of the optimum method for explant surface sterilization of Acacia hybrid
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าชุดการทดลองที่ฟอกฆ่าเชื้อด้วย HgCl2 ความเข้มข้น 0.1% นาน 10 นาที
นั้น มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คือเนื้ อเยื่อมีเปอร์ เซ็นต์การรอดชี วิต (เนื้ อเยื่อที่ไม่มีการปนเปื้ อนและไม่ตายจากการถูก
สารฟอกฆ่าเชื้ อทําลาย) 87% (86.50±9.26) และพบการปนเปื้ อนจากจุลินทรี ยต์ ่ าํ ที่ สุด เพียง 13% (13.50±9.26) การ
ฟอกฆ่าเชื้ออะเคเซี ยลูกผสมตามวิธีการ ความเข้มข้น และชนิดของสารตามกระบวนการข้างต้น คือชุดการทดลองที่
6 นั้นพบว่าสามารถลดระยะเวลาในการฟอกฆ่าเชื้ อได้ถึง 2 เท่า เมื่อเที ยบกับวิธีการฟอกฆ่าเชื้ อ Acacia chundra
(Rout et al., 2008) ซึ่ งได้ใช้ HgCl2 ความเข้มข้นเดียวกัน คือ 0.1% ในการฟอกฆ่าเชื้ อพื้นผิว แต่ใช้ระยะเวลาในการ
ฟอกฆ่าเชื้ อนานถึง 20 นาที อย่างไรก็ตามจากรายงานวิธีการฟอกฆ่าเชื้ อ Acacia ในงานวิจยั ที่ ผ่านมาพบว่ามักใช้
สาร HgCl2 ความเข้ม ข้น ไม่ เ กิ น 0.1% และใช้เ พี ย ง 5-10 นาที (Rathore et al., 2012; Banerjee, 2013; Monteuuis
et al., 2013; Nagashree et al., 2015) แต่ มีกระบวนการเตรี ย มเนื้ อเยื่ อและขั้นตอนการฟอกฆ่ า เชื้ อที่ แ ตกต่ า งกัน
นอกจากนี้ ยงั พบว่ากระบวนการฟอกฆ่าเชื้ อ A. auriculiformis ต้องมีการแช่ตวั อย่างเนื้ อเยื่อใน Benlate (fungicide)
ความเข้มข้น 0.1% ร่ วมกับ Boric acid ความเข้มข้น 1% เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ก่อนเข้าสู่ กระบวนการฟอกฆ่าเชื้อด้วย
HgCl2 ความเข้มข้น 0.1% อี ก 10 นาที และฟอกครั้ งที่ 2 ด้วย Clorox ความเข้มข้น 10% อี ก 5 นาที จึ งได้เนื้ อเยื่ อ
ปลอดเชื้ อ มาใช้ในการขยายพัน ธุ์ (Ismail et al, 2016) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ มีห ลายขั้นตอนและใช้ร ะยะเวลา
ค่อนข้างนาน จึงแสดงให้เห็นว่าในการฟอกฆ่าเชื้ อพืชแต่ละชนิ ดให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดนั้นไม่ได้ข้ ึ นอยู่กบั ชนิ ด
หรื อระยะเวลาของสารฟอกฆ่าเชื้อเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึงขั้นตอนตั้งแต่การเตรี ยมเนื้ อเยื่อพืช การทํา
ความสะอาดในขั้นต้น จนกระทั้งเสร็ จสิ้ นกระบวนการฟอกฆ่าเชื้ อ ส่ วนผลการฟอกฆ่าเชื้ อรองลงมาจากชุ ด การ
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ทดลองที่ 6 คือชุดการทดลองที่ 4 ชุดการทดลองที่ 5 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 1
ซึ่ งได้ผลการทดลองแสดงดัง Table 1 เมื่อติดตามการเจริ ญเติบโตพบว่าต้นอ่อนที่ผ่านการฟอกฆ่าเชื้อด้วย HgCl2 ที่
ความเข้มข้นและระยะเวลาต่างกัน (ชุดการทดลองที่ 3–6) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ในขณะที่เนื้ อเยื่อที่ ผ่าน
การฟอกฆ่าเชื้ อด้วยชุดการทดลองที่ 1 และ 2 ซึ่ งใช้คลอร็ อกซ์เป็ นสารฟอกฆ่าเชื้ อ พบว่าความยาวยอด ความยาวใบ
และจํานวนใบ มีการพัฒนาตํ่ากว่าการใช้ HgCl2 (Table 2) แม้วา่ การใช้คลอร็ อกซ์จะไม่ส่งผลให้เนื้ อเยื่อถูกทําลายแต่
ด้วยความเข้มข้นและระยะเวลาที่ใช้ในการฟอกฆ่าเชื้อครั้งนี้ส่งผลให้เนื้ อเยื่อมีแนวโน้มการเจริ ญที่นอ้ ยลง การฟอก
ฆ่าเชื้ อจึ งจําเป็ นต้องใช้ความเข้มข้นของสาร ชนิ ดสาร และระยะเวลาที่ เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิ ด (ประศาสตร์ ,
2538) เพื่อให้ได้เทคนิ คและกระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพื่อลดทั้งต้นทุนและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
จากการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อหลังจากฟอกฆ่าเชื้อด้วยชุดการทดลองที่ 6 เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าเนื้ อเยื่อมีความ
ยาวยอด ความยาวใบ และจํา นวนใบสู งสุ ด คื อ 3.40±0.20 ซม., 5.04±0.70 ซม. และ 3.3±0.48 ใบต่ อชิ้ นเนื้ อเยื่ อ
ตามลําดับ (Table 2) และพบว่าความยาวใบมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้ นตามระยะเวลาที่ใช้เพาะเลี้ยง (Fig. 3 และ Fig. 4)
รองลงมาคื อ ชุ ด การทดลองที่ 4 เนื้ อ เยื่ อ มี ค วามยาวยอด ความยาวใบ และจํา นวนใบสู งสุ ด คื อ 3.40±0.21 ซม.,
5.03±0.69 ซม. และ 3.1±0.31 ใบต่อชิ้นเนื้ อเยื่อ ตามลําดับ โดย 2 ชุดการทดลองดังกล่าวใช้สาร HgCl2ในการฟอก
ฆ่าเชื้ อระยะเวลา 10 นาทีเหมือนกันแต่ความเข้มข้นต่างกัน พบว่าเนื้ อเยื่อมีการพัฒนาที่ใกล้เคียงกัน ขณะที่ชุดการ
ทดลองที่ 3 และ 5 ซึ่ งใช้ส าร HgCl2ในการฟอกฆ่ า เชื้ อระยะเวลา 5 นาที พบว่า เนื้ อเยื่ อมี การพัฒ นาดี กว่า แต่ มี
เปอร์เซ็นต์การปนเปื้ อนสู งกว่าการฟอก 10 นาที การใช้สาร HgCl2 ในการฟอกฆ่าเชื้ อที่ระยะเวลานานขึ้นอาจส่ งผล
กระทบต่อการฟื้ นตัวของเนื้ อเยื่ออะเคเซี ยลูกผสม อย่างไรก็ตามผลการทดลองดังกล่าวไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติเนื่องจากมีความแตกต่างกันเล็กน้อย (Table 2)
Table 1 Percentage of survived explants, contaminated explants and dead explants after sterilization using various
concentrations of sterilizing agents for 4 weeks on ½ MS medium

T1

10% Clorox for 10 min.

5% Clorox for 10 min.

%Survived
explants
12.50±8.33d

T2

15% Clorox for 10 min.

10% Clorox for 10 min.

30.00±6.45c

70.00±6.45c

0

T3

0.05% HgCl2 for 5 min.

-

72.50±7.90b

27.50±7.90b

0

T4

0.05% HgCl2 for 10 min.

-

80.00±8.74ab

20.00±8.74ab

0

T5

0.1% HgCl2 for 5 min.

-

76.50±12.34b

23.50±12.34b

0

Treatments

First sterilization

Second sterilization

%Contaminated %Dead
explants
explants
87.50±8.33d
0

T6
0.1% HgCl2 for 10 min.
86.50±9.26a
13.50±9.26a
0
*Means±SD values within a column followed by the different superscript letters are significantly different (p < 0.05)
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Table 2 Shoot and leaf developments of Acacia hybrid for 4 weeks on ½ MS medium
Treatments
Sterilizing agents
Shoot length (mm)
Leaf length (mm) Leaves (no./plant)
b
T1
10% Clorox + 5% Clorox
3.31±0.16
4.68±0.48 b
3.0±0.47 a
T2
15% Clorox + 10%Clorox
3.20±0.09c
3.74±0.38 c
2.6±0.69 b
T3
0.05% HgCl2
3.41±0.17a
5.04±0.67 a
3.2±0.42 a
T4
0.05% HgCl2
3.40±0.21a
5.03±0.69 a
3.1±0.31 a
T5
0.1% HgCl2
3.44±0.23a
5.10±0.71 a
3.1±0.56 a
T6
0.1% HgCl2
3.40±0.20a
5.04±0.70 a
3.3±0.48 a
*Means±SD values within a column followed by the different superscript letters are significantly different (p < 0.05)

Fig. 3 Acacia hybrid on ½ MS medium after surface sterilization using 0.1% HgCl2 for 10 minutes (T6), after 1
week (A), after 2 weeks (B), after 3 weeks (C), after 4 weeks (D)

Fig. 4 Leaf development of Acacia hybrid after surface sterilization for 28 days (4 weeks)
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหากใช้ HgCl2 ที่มีความเข้มข้นสู งและใช้ระยะเวลาการฟอกฆ่าเชื้ อที่นาน
ขึ้ นมี ผ ลต่ อ พัฒ นาการของพื ช ซึ่ งหากใช้ค วามเข้มข้นหรื อระยะเวลาที่ นานกว่าการทดลองครั้ งนี้ อาจส่ งผลต่ อ
เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของเนื้อเยื่อ เนื่องจากได้รับอันตรายจาก HgCl2 ถึงแม้จะควบคุมการปนเปื้ อนได้สูง แต่กอ็ าจ
ทําอันตรายต่อเนื้ อเยื่อที่ จะนํามาเพาะเลี้ยงได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วการใช้สาร HgCl2 ในการทําความสะอาดตัวอย่าง
เนื้อเยื่อที่จะนําเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อให้ปราศจากเชื้อราและแบคทีเรี ยนั้น มักใช้ความเข้มข้นประมาณ 0.1–1.0 % เท่านั้น
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และใช้ระยะเวลาในการฟอกไม่เกิ น 10 นาที ทั้งนี้ เนื่ องจาก HgCl2 เป็ นสารปรอทอนินทรี ย์ชนิ ดหนึ่ งที่ มีกลไกทาง
เคมี ใ นการไประงับการทํา งานของเอนไซม์ใ นสิ่ งมี ชี วิต จึ งเรี ย กสารปรอทที่ อยู่ใ นกลุ่ มนี้ ว่า Non Competitive
Inhibitor โดยการไปทํา ลายกลุ่ มซัลฟ์ ไฮดริ ล (-SH) ของเอนไซม์เ สื่ อมฤทธิ์ ส่ งผลให้เ อนไซม์หลายชนิ ด ของ
สิ่ งมีชีวิตเสื่ อมสภาพ จึงมักใช้ในการควบคุมโรคที่เกิดจากแบคทีเรี ยและราในพืชและยังถูกใช้เป็ นส่ วนผสมของยา
ฆ่าแมลงและฆ่าเชื้ อราบางชนิ ดอีกด้วย (ไพโรจน์, 2525) จากการทดลองครั้งนี้ ใช้ความเข้มข้นไม่เกิน 0.1% และใช้
เวลาเพียง 10 นาที ก็พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการฆ่าเชื้อได้ดีกว่าการใช้ Clorox ฟอกฆ่าเชื้ อถึง 2 ครั้ง ซึ่ งสามารถลด
ขั้นตอนการฟอกและลดระยะเวลาในการทํางานให้เร็ วขึ้น อย่างไรก็ตามหากมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความเข้มข้นและ
ระยะเวลาในการฟอกฆ่าเชื้อให้ต่างจากนี้ อาจยืนยันผลการใช้สาร HgCl2 ต่อการฟอกฆ่าเชื้ออะเคเซี ยลูกผสมได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และไม่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตของอะเคเซี ยลูกผสม ซึ่ งอาจทําให้ได้กระบวนการฟอกฆ่า
เชื้ อ ที่ ส ามารถลดการปนเปื้ อนได้น้อยกว่า 13% หรื ออาจเป็ น 0% เพื่ อลดการสู ญเสี ย ตัวอย่า งต้นพันธุ์ จากการ
ปนเปื้ อนในกระบวนการฟอกฆ่าเชื้อได้ในอนาคต

สรุ ป

เทคนิ คการฟอกฆ่าเชื้ ออะเคเซี ยลูกผสมที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดประกอบด้วย ขั้นตอนนอกตูป้ ลอดเชื้ อคื อ
ล้างนํ้าไหลผ่าน 5 นาที ล้างด้วยนํ้ายาล้างจาน 15% 1 นาที ขั้นตอนในตูป้ ลอดเชื้อคือแช่ในแอลกอฮอล์ 70% เวลา 30
วินาที ล้างด้วยนํ้ากลัน่ ปลอดเชื้ อ 3 ครั้ง แช่ ใน HgCl2 ความเข้มข้น 0.1% เป็ นเวลา 10 นาที 1 ครั้ง และล้างด้วยนํ้า
ปลอดเชื้ ออี ก 4 ครั้ ง พบเปอร์ เซ็ นต์การรอดชี วิต 87% มี การปนเปื้ อนจุ ลินทรี ย ์ 13% และเนื้ อเยื่อมี ความยาวยอด
3.40±0.20 ซม. ความยาวใบ 5.04±0.70 ซม. และจํานวนใบ 3.3±0.48 ใบต่อชิ้นเนื้อเยื่อ หลังเพาะเลี้ยง 4 สัปดาห์
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บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลของบรรจุภณ
ั ฑ์ต่ออายุการวางจําหน่ ายและคุณสมบัติทางกายภาพและ
ชี วเคมีหลังการเก็บเกี่ ยวของไมโครกรี นไควาเระโดยใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ 3 ชนิ ด ได้แก่ถุงซิ ปชนิ ด LDPE ถุง Active และกล่อง
Clamshell (ชุดควบคุม) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส วิเคราะห์คุณภาพทุก 2 วัน เป็ นเวลา 8 วัน พบว่าการเก็บรักษา
ไมโครกรี นในถุงซิปชนิด LDPE มีอายุการวางจําหน่ายนานที่สุด 8 วัน และสามารถชะลอการเหลืองของใบซึ่งสอดคล้องกับ
ค่า L* b* และ Hue angle ที่ มีการเปลี่ ยนแปลงน้อยกว่าการใช้บรรจุ ภ ัณฑ์ชนิ ดอื่ นๆ อย่างไรก็ตามพบว่าการเก็บ รั ก ษา
ไมโครกรี นในกล่อง Clamshell มีปริ มาณวิตามินซีและปริ มาณกลูโคซิ โนเลตมากที่สุด ในขณะที่ชนิดบรรจุภณั ฑ์ไม่มีผลต่อ
ความแตกต่างของปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ FRAP และปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดในไมโครกรี น จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าถุงซิ ปชนิ ด LDPE ชะลอการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะปรากฎของไมโครกรี นไควาเระได้ดีแต่ไม่มีผลต่อการรักษาปริ มาณสารสําคัญ
คําสําคัญ: กลูโคซิโนเลต, กล่อง Clamshell, ถุงซิปชนิด LDPE, ถุง Active, วิตามินซี

Abstract

The objective of present study was conducted to investigate the effects of packaging on shelf life and postharvest
physio-biochemical properties of ‘Kaiware’ microgreens by using three packaging types: LDPE zip bag, active bag, and
clamshell box (control), and stored at 10°C. Microgreens were sampled 2 days intervals until 8 days for analysis. The
results showed that microgreens in LDPE zip bag had longest shelf life for 8 days. In addition, LDPE zip bag retarded the
yellowing of leaves which corresponded with less changes of L*, b* and hue angle values. However, microgreens packed
in clamshell box showed the highest vitamin C and glucosinolate contents. While, total chlorophyll content, antioxidant
activity by DPPH assay and FRAP assay, and total phenolic compounds were not significantly difference among the
packaging types. From these results showed that LDPE zip bag could preserve the external appearance of ‘Kaiware’
microgreens but no effect on maintaining the bioactive compounds.
Keywords: active bag, clamshell box, glucosinolates, LDPE Zip bag, vitamin C
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คํานํา

ไมโครกรี นไควาเระหรื อต้นอ่อนหัวไชเท้าเป็ นต้นอ่อนชนิ ดหนึ่ งที่ ได้รับความนิ ยมมากในต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น (อดิ ศกั ดิ์ , 2559) เพราะไควาเระมีรสชาติ ที่เป็ นเอกลักษณ์คือรสเผ็ดคล้ายวาซาบิ สามารถ
นํามาประกอบอาหารได้หลากหลายทั้งรับประทานสด ปรุ งสุ ก ผสมนํ้าปั่ น หรื อรู ปแบบของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
และมีอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายที่ หลากหลาย เช่น ไฟโตนิ วเทรี ยนท์ ที่เป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระ รู ติน ที่ช่วย
ต้านการอักเสบ เควอซิ ทิน ที่ช่วยป้ องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจ ยับยั้งวงจรการเกิดมะเร็ ง วิตามินเอ ช่วยบํารุ ง
สายตา วิตามินบี ช่วยเสริ มสร้างสารสื่ อประสาทสมอง และ วิตามินซี ที่เป็ นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง (Kopsell and Sams, 2013) อย่างไรก็ตามสารสําคัญชนิดต่างๆ มีการสู ญเสี ยได้ง่ายหลังจากการเก็บเกี่ยวเนื่ องจาก
ปั จจัยจากสภาพแวดล้อม (สายชล, 2528) ดังนั้นวิธีการเก็บรักษาไมโครกรี นจึงเป็ นประเด็นที่สาํ คัญ สําหรับวิธีการ
ในการรั กษาปริ มาณสารสํา คัญในผลิ ต ผลสดทางการเกษตรมี อยู่หลายวิ ธีด ้วยกัน (ภาณุ มาศ, 2558) ซึ่ งการใช้
บรรจุ ภ ัณ ฑ์เ ป็ นวิ ธี ก ารหนึ่ งที่ นิ ย มใช้กัน อย่ า งแพร่ ห ลายเนื่ อ งจากเป็ นวิ ธี ก ารที่ ง่ า ยต่ อ การปฏิ บัติ ใ นระดับ
อุตสาหกรรม จากการวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่าการใช้ถุงพลาสติกชนิ ดต่างๆ สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการ
เกษตรได้ (Han, 2014) ซึ่ งฟิ ล์มพลาสติกแต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั อัตราการ
หายใจ (Exama et al., 1993) อย่างไรก็ตามยังไม่มีการรายงานเรื่ องผลของชนิ ดถุ งพลาสติ กต่ อการเปลี่ ย นแปลง
คุ ณภาพและปริ มาณสารสําคัญและความสามารถในการต้านสารอนุ มูลอิ สระในระหว่า งการวางจํา หน่ า ยของ
ไมโครกรี นไควาเระ ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงศึกษาผลของถุงพลาสติกชนิ ดต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณสารสําคัญ
และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระระหว่างการวางจําหน่ายของไมโครกรี นหลังการเก็บเกี่ยว

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเพาะเมล็ด
ทําการแช่เมล็ดไควาเระในอัตราส่ วน 80 กรัมต่อนํ้า 1 ลิตร เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง ทําการกรองเมล็ดและสะเด็ด
นํ้า หลังจากนั้นบ่มเมล็ดให้งอกที่อุณหภูมิ 21±2 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 คืน ทําการโรยเมล็ดไควาเระลงถาดเพาะ
ที่ มีวสั ดุปลูก แล้วเพาะต้นอ่อนในที่ มืดที่ มีอุณหภูมิ 21±2 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 4 วัน หลังจากนั้นให้แสง LED
สี ขาว เป็ นเวลา 3 วัน แล้วทําการเก็บเกี่ยวไมโครกรี นไควาเระ
การเตรี ยมตัวอย่ าง
นําไมโครกรี นไควาเระตัดส่ วนรากที่ติดกับวัสดุปลูกและเปลือกเมล็ดออก โดยบรรจุไมโครกรี นไควาเระ
ปริ มาณ 35 กรัม ในบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดต่างๆ ดังนี้
Treatment 1: กล่อง Clamshell ชนิด PET, ขนาด 9.5 × 13 × 6 เซนติเมตร
(ไม่สามารถระบุผผู ้ ลิตเนื่องจากจะมีผลในทางการค้า)
Treatment 2: ถุงซิ ปชนิด LDPE (Low Density Polyethylene), ขนาด 15 × 23 เซนติเมตร
(ไม่สามารถระบุผผู ้ ลิตเนื่องจากจะมีผลในทางการค้า)

303

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

Treatment 3: ถุง Active ชนิด Oxygen transmission rate 50,000 ขนาด 15 × 23 เซนติเมตร
(ไม่สามารถระบุผผู ้ ลิตเนื่องจากจะมีผลในทางการค้า)
ทําการเก็บรักษาไมโครกรี นไควาเระที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 8 วัน ในระหว่างการเก็บรักษา
ทําการสุ่ มตัวอย่างทุกๆ 2 วัน เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษา
การวิเคราะห์ ผลด้ านคุณภาพ
- การเปลี่ยนแปลงสี ใบ
วัดค่าการเปลี่ยนแปลงสี ใบด้วยเครื่ องใช้เครื่ องวัดสี ยี่ห้อ KONICA MINOLTA รุ่ น CHROMA METER
CR-400 รายงานผลออกมาเป็ นค่า L* a* b* และ Hue angle
- ปริ มาณวิตามินซี (ดัดแปลงจาก Roe และคณะ, 1948)
นําตัวอย่าง 1.5 กรั ม ผสมกับ 10 มิ ลลิ ลิตรของ Metaphosphoric acid 5% และทําการปั่ นบดตัวอย่างด้วย
Homogenizer จากนั้นนําไปปั่ นเหวี่ยงด้วยเครื่ อง Centrifuge ความเร็ วรอบ 15,000 rpm เป็ นเวลา 20 นาที ที่อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซี ยส จากนั้นนําส่ วนใส ปริ มาตร 0.4 มิลลิลิตร ใส่ ในหลอดทดลอง เติม Indophenol 0.02% ปริ มาตร 0.2
มิ ล ลิ ลิ ต รลิ ต ร จะเกิ ด สี ช มพู แ ดง ให้เ ติ ม Thiourea 2% ปริ ม าตร 0.4 มิ ล ลิ ลิ ต ร และ 2,4-DNP 2% ปริ ม าตร 0.2
มิลลิลิตร จากนั้นนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง (ยกเว้น Blank) เติม H2SO4 85% ปริ มาตร
1 มิ ลลิ ลิตร และเติ ม 2,4-DNP 2% ปริ มาตร 0.2 มิ ลลิ ลิตร ในหลอด Blank ทําการวัดการดู ดกลื นแสงด้วยเครื่ อ ง
Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร และนําค่าที่ได้ไปคํานวณหาปริ มาณวิตามินซี โดยเปรี ยบเทียบ
กับกราฟมาตรฐานของ Ascorbic acid ความเข้มข้น 20, 40, 60, 80 และ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
- ปริ มาณกลูโคซิ โนเลต (ดัดแปลงจาก Ippoushi และคณะ, 2007)
นําตัวอย่าง 1.5 กรัม ผสมกับ 10 มิลลิลิตรของ MeOH 70% และทําการปั่นบดตัวอย่างด้วย Homogenizer
นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 นาที นําไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่ อง Centrifuge ที่ความเร็ ว 15,000
rpm เป็ นเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส นําส่ วนใสปริ มาตร 240 ไมโครลิตร มาเติมด้วย Sodium
tetrachloropalladate (II) 0.58% ปริ มาตร 1.2 มิลลิลิตร นําไปบ่มในที่มืดที่อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 30 นาที ทําการวัด
การดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร นําค่าการดูดกลืนแสงที่อ่านได้มา
คํานวณเทียบกับกราฟมาตรฐานของ Sinigrin ที่ความเข้มข้น 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 และ 160 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร
- ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด (Moran, 1982; Wellburn, 1994)
นําตัวอย่าง 1 กรัม ผสมกับ 20 มิลลิลิตรของ N,N-Dimethylformamide (DMF) นําไปบ่มในที่มืดที่อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นนําสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง Spectrophotometer ที่
ความยาวคลื่น 664, 647 และ 440 นาโนเมตร นําค่าที่ได้มาคํานวณตามสมการ ดังนี้
สู ตรคํานวณปริมาณคลอโรฟิ ลล์ เอ
คลอโรฟิ ลล์ เอ (Ca) (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) = 11.65A664 – 2.69A647
สู ตรคํานวณปริมาณคลอโรฟิ ลล์ บี
คลอโรฟิ ลล์ บี (Cb) (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) = 20.81A647 – 4.53A664
304

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

สู ตรคํานวณปริมาณคลอโรฟิ ลล์ ท้ งั หมด
คลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) = Ca + Cb
- ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH (ดัดแปลงจาก Pintatum et al., 2014)
นําตัวอย่าง 1.5 กรัม ผสมกับ 10 มิลลิลิตรของ Ethanol 80% แล้วปั่ นบดตัวอย่างด้วย Homogenizer นําไป
ปั่ นเหวี่ยงด้วยเครื่ อง Centrifuge ที่ ความเร็ วรอบ 12,000 rpm เป็ นเวลา 20 นาที ที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส ให้นาํ
ส่ วนใส ปริ มาตร 50 ไมโครลิตร มาเติมด้วย DPPH 0.8 mM ปริ มาตร 200 ไมโครลิตร และ Ethanol 80% ปริ มาตร
2.25 มิลลิลิตร จากนั้นนําไปบ่มในที่มืดที่อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 30 นาที จากนั้นนําสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงด้วยเครื่ อง Spectrophotometer ที่ ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร แสดงผลเป็ นความสามารถต้านอนุ มูลอิ สระ
เทียบกับโทลอกซ์ (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity; TEAC) ที่ความเข้มข้น 0–1.0 มิลลิโมลาร์
- ความสามารถในการรี ดิ ว ซ์ เ ฟอร์ ริ ก ของสารต้า นออกซิ เ ดชัน (Ferric ion reducing antioxidant power;
FRAP assay) (ดัดแปลงจาก Lado และคณะ, 2004)
นําตัวอย่าง 1.5 กรัม ผสมกับ 10 มิลลิลิตรของ Ethanol 80% และทําการปั่นบดตัวอย่างด้วย Homogenizer
นําไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่ อง Centrifuge ที่ความเร็ วรอบ 12,000 rpm เป็ นเวลา 20 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส นํา
ส่ วนใส ปริ มาตร 50 ไมโครลิตร เติม FRAP working solution (Acetate 300 mM buffer pH 3.6: TPTZ 1M: FeCl3 20
mM, 10:1:1) ปริ มาตร 1.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 นาที จากนั้น
นําไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร แสดงผลเป็ นความสามารถต้านอนุมูลอิสระเทียบกับโท
ลอกซ์ (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity; TEAC) ที่ความเข้มข้น 0–0.5 มิลลิโมลาร์
- ปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมด (ดัดแปลงจาก ปิ ยาภรณ์ และคณะ, 2559)
นําตัวอย่าง 1.5 กรัมต่อ 10 มิลลิลิตรของ Ethanol 80% และทําการปั่ นบดตัวอย่างด้วย Homogenizer นําไป
ปั่ นเหวี่ยงด้วยเครื่ อง Centrifuge ที่ความเร็ วรอบ 12,000 rpm เป็ นเวลา 20 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส นําส่ วน
ใส ปริ มาตร 300 ไมโครลิตร เติมนํ้ากลัน่ ปริ มาตร 1.2 มิลลิลิตร และเติม Folin & Ciocalteu’s phenol reagent 62.5
ไมโครลิตร ทิ้งไว้เป็ นเวลา 6 นาที จากนั้นเติม 625 ไมโครลิตร ของ Sodium carbonate (Na2CO3) 7.5% นําไปบ่มที่
อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 90 นาที จากนั้นนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น
725 นาโนเมตร นําค่าการดูดกลืนแสงที่อ่านได้มาคํานวณเทียบกับกราฟมาตรฐานของ Gallic acid ความเข้มข้น 20,
40, 60, 80 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
การวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติ
ผลการทดลองที่ ได้เปรี ยบเที ยบความแตกต่ าง ของค่ าเฉลี่ ยระหว่างกลุ่มทดลองโดยใช้ สถิ ติ One Way
ANOVA โดยทําการวางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) จํานวน 4 ซํ้าๆ ละ 1 ถุง ทํา
การวิเคราะห์ ด้วยวิธี Duncan’s multiple-range test โดยใช้โปรแกรม SAS version 9 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

การศึ กษาการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่แตกต่างกัน 3 ชนิ ดคื อ กล่อง Clamshell ถุงซิ ปชนิ ด LDPE และ ถุง Active
เพื่อศึกษาผลของบรรจุภณ
ั ฑ์ต่ออายุการวางจําหน่ายในการเปรี ยบเที ยบทางกายภาพและทางเคมีหลังการเก็บเกี่ ยว
ของไมโครกรี น ไควาเระ พบว่ า ในวัน ที่ 8 ของการเก็ บ รั ก ษา ไมโครกรี น ไควาเระในกล่ อ ง Clamshell มี ก าร
เปลี่ยนแปลงสี ใบเป็ นสี เหลืองมากกว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดอื่นๆ (Fig. 1) ซึ่ งสอดคล้องกับค่า L* b* และ Hue angle ของ
ใบไมโครกรี น (Fig. 2) โดยค่ า L* และ b* ของไมโครกรี นที่ บรรจุ ในกล่อง Clamshell มี ค่าเพิ่ มขึ้ น และค่ า Hue
angle มีค่าลดลงมากกว่าการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิ ดอื่นๆ ทั้งนี้การลดลงของค่า Hue angle ที่เข้าใกล้ 90 องศาเป็ นการบ่ง
บอกถึงการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นสี เหลือง สําหรับการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของไมโครกรี นไควาเระในถุง Active ให้ผล
ใกล้เคียงกันกับการบรรจุในกล่อง Clamshell ส่ วนไมโครกรี นไควาเระบรรจุในถุงซิ ปชนิ ด LDPE มีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงค่าสี ที่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเปรี ยบเที ยบกับการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิ ดอื่ นๆ ตลอดการเก็บรักษา ผลการวิจยั
สอดคล้องกับรั ตนาภรณ์ และมยุรี (2561) ที่ พบว่าการใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์พลาสติ กสามารถชะลอการเหลื องและการ
สลายตัวของคลอโรฟิ ลล์ในใบตองได้เนื่ องจากมีการสร้างสภาพบรรยายกาศดัดแปลงภายในถุง ซึ่ งต่างกับการใช้
กล่อง Clamshell ที่ มีช่องเปิ ดทําให้ไมโครกรี นยังคงได้รับออกซิ เจนและมี การเปลี่ ยนแปลงไปสู่ การเสื่ อมสภาพ
อย่างไรก็ตามการเก็บรักษาไมโครกรี นไควาเระในบรรจุภณ
ั ฑ์ท้ งั 3 ชนิ ด มีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา เมื่อพิจารณาลักษณะปรากฎภายนอกบรรจุภณ
ั ฑ์พบว่าถุงซิ ปชนิด LDPE มีไอ
นํ้ามากกว่าถุง Active (Fig. 1) สอดคล้องกับ นิ ตยา และคณะ (2560) ที่พบว่าการรักษาผักกาดหอมตัดแต่งโดยใช้ถุง
LDPE มีไอนํ้าเกาะภายในถุงมากกว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิ ดอื่น เนื่ องจากถุง LDPE มีคุณสมบัติการซึ มผ่านของไอนํ้าน้อย
กว่าฟิ ล์มพลาสติกชนิดอื่นๆ สําหรับถุง Active ที่ใช้ในการวิจยั นี้มีการใช้พลาสติก PET ที่มีคุณสมบัติในการป้ องกัน
การซึ มผ่านของก๊าซได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งพบการสะสมของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ภายในถุง Active มากกว่าการใช้
ถุงซิ ปชนิ ด LDPE ส่ งผลให้พบเกิ ดกลิ่ นผิดปกติ เมื่ อเปิ ดถุง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Makhlouf et al. (1989) ที่
พบว่าปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นทําให้เกิดกลิ่นผิดปกติในระหว่างการเก็บรักษาบร็ อคโคลี ในขณะที่
ไมโครกรี นที่บรรจุในกล่อง Clamshell และ ถุงซิ ปชนิ ด LDPE ไม่พบกลิ่นที่ผิดปกติเมื่อเปิ ดถุงตลอดการเก็บรักษา
การเก็บรักษาไมโครกรี นในกล่อง Clamshell ยังพบลักษณะเหี่ ยว (Fig. 1) เนื่ องจากกล่อง Clamshell มีช่องระบาย
อากาศไม่ปิดสนิ ทเหมือนบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิ ดอื่นๆ ทําให้เกิดการถ่ายเทอากาศได้มากกว่าและทําให้เกิดการคายนํ้าและ
สู ญเสี ยนํ้ามากกว่า
ปริ มาณสารสําคัญและการต้านอนุมูลอิสระในไมโครกรี นไควาเระ ได้แก่ ปริ มาณวิตามินซี ปริ มาณกลูโค
ซิ โนเลต ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด ความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระ และปริ มาณฟี นอลิก พบว่า ปริ มาณ
วิตามินซี มีแนวโน้มลดลงตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา (Fig. 3A) โดยไมโครกรี นไควาเระในกล่อง Clamshell
และถุงซิ ปชนิ ด LDPE มีปริ มาณวิตามินซี มากที่ สุดตั้งแต่วนั ที่ 2 ของการเก็บรักษาจนถึงวันที่ 8 ของการเก็บรั กษา
ในขณะที่ปริ มาณวิตามินซี ของไมโครกรี นในถุง Active มีแนวโน้มลดลงและน้อยกว่าการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิ ดอื่นๆ
ตลอดระยะเวลาในการเก็ บ รั ก ษา จากการศึ ก ษาของ Agar et al. (1999) พบว่ า การเพิ่ ม ขึ้ นของปริ มาณ
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมีผลต่อการลดลงของปริ มาณวิตามินซี เช่นในกีวีตดั แต่งพร้อมบริ โภค ซึ่ ง
อาจเกิดจากการยับยั้งการเปลี่ยนรู ปของ dehydroascorbic acid ไปเป็ นวิตามินซี โดยสอดคล้องกับงานวิจยั นี้ ที่พบว่า
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การใช้ถุงชนิ ด Active มีการสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิ ดอื่นจึงทําให้มีปริ มาณวิตามินซี
ในไมโครกรี นไควาเระลดลง อย่างรวดเร็ ว
สําหรับปริ มาณกลูโคซิ โนเลตในไมโครกรี นไควาเระในบรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละชนิดมีแนวโน้มคงที่ต้ งั แต่วนั ที่ 2
ของการเก็บรักษาจนถึงวันที่ 8 ของการเก็บรักษา (Fig. 3B) โดยปริ มาณกลูโคซิ โนเลตของไมโครกรี นไควาเระใน
ถุง Active ลดลงอย่างรวดเร็ วหลังจากวันที่ 4 จนถึ งวันที่ 8 ของการเก็บรั กษาซึ่ งพบการลดลงอย่างมี นัย สํา คัญ
Verkerk et al. (2009) ได้รายงานว่าการย่อยสลายของกลูโคซิ โนเลตมีสาเหตุมาจากการเสี ยหายของเนื้ อเยื่อหรื อการ
สู ญเสี ยของเซลล์จากการเสื่ อมอายุ ซึ่ งเป็ นไปได้ว่าการเก็บรั กษาไมโครกรี นในถุง Active เกิ ดความเครี ยดของ
เนื้อเยื่อจากสภาวะที่มีการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ ึ งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลดลงของกลูโคซิ โนเลต
ในช่วงท้ายของการเก็บรักษา ในขณะที่ปริ มาณกลูโคซิ โนเลตของไมโครกรี นไควาเระในกล่อง Clamshell และถุง
ซิ ปชนิด LDPE ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษาและมีปริ มาณใกล้เคียงกับค่าเริ่ มต้น
สําหรับปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด ความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระ และ ปริ มาณฟี นอลิกของไม
โครกรี นไควาเระในบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดต่างๆ (Figs. 4A, 4B, 4C, 5A, 5B and 5C) พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษาเมื่ อเปรี ยบเที ยบระหว่างการใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ชนิ ดต่ างๆ โดยปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ทั้งหมดมี แ นวโน้มลดลงตลอดอายุการเก็บรั กษา ในขณะที่ ความสามารถในการต้า นอนุ มูลอิ สระและปริ ม าณ
สารประกอบฟี นอลทั้งหมดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากวันเริ่ มต้นของการเก็บรักษา จากผลการทดลองสามารถ
อธิ บายได้วา่ การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ต่างชนิดกันไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมา อย่างไรก็ตามผลการ
ทดลองพบว่าความสามารถในการต้านอนุ มูลอิ สระที่ วิเคราะห์โดยวิธี DPPH scavenging และ FRAP มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามปริ มาณสารประกอบฟี นอลที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่ากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระใน
ผักมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับปริ มาณสารประกอบฟี นอล (Aryal et al., 2019)
Day 0

Day 8

Day8

Clamshell

LDPE Zip bag Active bag

Fig. 1 Appearance of Kaiware-microgreen before and after storage at 10°C in clamshell box, LDPE zip bag and
active bag. Upper row and middle row represent external quality of microgreen on day 0, and day 8 whereas the
lower row represents an internal quality of microgreen on day 8.
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(A)

(B)

(C)

(D)

Fig. 2 The relationship between the color value: L* value (A), a*value (B), b* value (C) and hue angle (D) of
Kaiware-microgreen during storage at 10◦C in clamshell box, LDPE zip bag and active bag

(B)

(A)

Fig. 3 The content of ascorbic acid (A) and glucosinolate (B) in Kaiware-microgreen during storage at 10°C in
clamshell box, LDPE zip bag and active bag. * indicates a significant level at p < 0.05 and ** indicates
significant level at p < 0.01
(A)

(B)

(C)

Fig. 4 The content of total chlorophyll (A), chlorophyll a (B) and chlorophyll b (C) in Kaiware-microgreen during
storage at 10°C in clamshell box, LDPE zip bag and active bag
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(A)

(B)

(C)

Fig. 5 Antioxidant content of DPPH radical scavenging activity (A), Ferric reducing antioxidant power (B) and
Total phenolic content (C) in Kaiware-microgreen during storage at 10◦C in clamshell box, LDPE zip bag and
active bag

สรุ ป

ผลของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ต่ออายุการวางจําหน่ ายและคุณภาพของไมโครกรี นไควาเระในบรรจุ ภณ
ั ฑ์ 3 ชนิ ด
ได้แก่ กล่อง Clamshell (ชุ ดควบคุม) ถุงซิ ปชนิ ด LDPE และ ถุง Active ที่ เก็บรักษาที่ อุณหภู มิ 10 องศาเซลเซี ยส
พบว่า ถุงซิ ปชนิด LDPE สามารถชะลอการเหลืองของใบไมโครกรี น และชะลอการเปลี่ยนแปลงค่า L* b* และ Hue
angle ได้ดีที่สุด โดยปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและปริ มาณฟี นอลิกของไม
โครกรี นไควาเระในบรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละชนิ ดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ อย่างไรก็ตามการบรรจุไมโครกรี นไควา
เระในถุงทั้งสองชนิ ดพบการลดลงของวิตามินซี และกลูโคซิ โนเลตมากกว่าการใช้กล่อง Clamshell ดังนั้นการเก็บ
รักษาไมโคร กรี นไควาเระในถุงซิ ปชนิ ด LDPE จึ งมีประสิ ทธิ ภาพในการคงคุณภาพด้านลักษณะปรากฏมากกว่า
การรักษาปริ มาณสารสําคัญ
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Effects of light intensity on growth and leaf color of red oak lettuce (Lactuca sativa L. var. crispa) in
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บทคัดย่ อ

การปลูกผักสลัดใบแดงในแพลนท์แฟคทอรี่ มกั ประสบปั ญหาสี ของใบไม่แดง ซึ่ งอาจเป็ นเพราะความเข้มแสงตํ่า
เกิ นไป การทดลองนี้ จึงได้ศึกษาผลของความเข้มแสงต่อการเจริ ญเติบโตและสี ใบของผักสลัดเรดโอ๊คที่ปลูกในแพลนท์
แฟคทอรี่ วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ ประกอบด้วยความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดี 2 ระดับ คือ 200 และ 300
µmol·m-2·s-1 4 ซํ้า ซํ้าละ 5 ต้น ย้ายปลูกต้นกล้าลงระบบปลูกไฮโดรพอนิ กส์แบบนํ้าลึกหมุนเวียน เปิ ดไฟ 16 ชัว่ โมงต่อวัน
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง 25±1 องศาเซลเซี ยส ความชื้ นสั ม พั ท ธ์ 70±10 เปอร์ เซ็ น ต์ และความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ 1,000±100 µmol·mol-1 บันทึกผลทุก 5 วันและเก็บเกี่ยวหลังย้ายปลูก 30 วัน จากการศึกษาพบว่าการ
ปลูกผักสลัดเรดโอ๊คที่ ปลูกภายใต้ความเข้มแสง 300 µmol·m-2·s-1 มีน้ าํ หนักสด 245.09 กรัมต่อต้น และนํ้าหนักแห้ง 8.89
กรัมต่อต้น สู งกว่าการปลูกภายใต้ความเข้มแสง 200 µmol·m-2·s-1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลให้ค่าความ
สว่างใบ (L*) ลดลง และมีค่าเข้าหาสี แดง (a*) และนํ้าเงิน (b*) เพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: ค่าสี , ผักสลัดเรดโอ๊ค,โรงงานผลิตพืช, หลอดไฟแอลอีดี

Abstract

Growing red-leaf lettuce in the plant factory often found a problem of leaf color does not turn red. The low light
intensity may be a related factor. The objective of this experiment is to study effects of different LEDs intensities on growth
and leaf color of red oak lettuce cultivated in plant factory. The experimental design was a completely randomized design
which included 2 levels of LED light intensity; those were 200 and 300 µmol·m-2·s-1 with 4 replications and 5 plants in each
replication. Lettuce seedlings were transplanted into DFT hydroponic system, with a 16-h photoperiod at 25 ±1°C, 70 ±10%
relative humidity and 1,000 ±100 µmol·mol-1 CO2 enrichment. The data were collected every 5 days and plants were
harvested at 30 days after transplanting. The results showed red oak lettuce grown under 300 µmol·m-2·s-1 of light intensity
had a significantly higher fresh weight (245 g/plant) and dry weight (8.89 g/plant) than those grown under 200 µmol·m-2·s1
of light intensity. In addition, the leaf color of lettuces grown under higher light intensity showed lower lightness (lower
L* value), and it was approached to be red (higher a* value) and blue (lower b* value).
Keywords: color value, light emitting diode, plant factory, red oak lettuce

312

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

คํานํา

ปั จจุบนั ทัว่ โลกต่างได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ซึ่ งเป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้
ผลผลิตทางการเกษตรส่ วนใหญ่ได้รับความเสี ยหายจากปั จจัยสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง และไม่เป็ นไปตาม
ฤดูกาล แม้ปัญหานี้ มีแนวโน้มจะทวีความรุ นแรงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง แต่ขณะเดียวกันความต้องการบริ โภคอาหารและ
สิ นค้าการเกษตรกลับเพิ่มขึ้ นพร้อม ๆ กับการเพิ่มขึ้ นจํานวนประชากรที่ คาดว่าในอี ก 30 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2593)
โลกจะมีประชากรมากกว่าปั จจุบนั อีก 25% หรื อประมาณ 9.9 พันล้านคน (Kaneda et al., 2020) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเขตเมือง นับเป็ นแรงผลักดันสําคัญให้เกิ ดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาการผลิตพืชให้มี
ปริ มาณและคุณภาพมากเพียงพอตลอดทั้งปี ภายใต้พ้ืนที่จาํ กัด โดยลดการพึ่งพาธรรมชาติ
ไม่นานมานี้ ในแวดวงธุ รกิ จการเกษตรของไทยเกิ ดกระแสความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีข้ นั สู งของการ
ผลิ ต พื ช ในระบบปิ ดที่ เ รี ยกว่ า “Plant factory with artificial lighting; PFAL” ซึ่ งแปลความหมายตรงตั ว ว่ า
“โรงงานผลิตพืชโดยใช้แสงเที ยม” แต่เนื่ องจากต้นทุนก่อสร้างเริ่ มต้นค่อนข้างสู งราว 4,700 USD (141,000 บาท)
ต่ อ พื้ น ที่ โ รงงานผลิ ต พื ช 1 ตารางเมตร (Liu and Teng, 2017) จึ ง เป็ นข้อ จํา กัด ใหญ่ ข องผู ้ล งทุ น แต่ ข ้อ ดี ข อง
โรงงานผลิตพืชคือสามารถควบคุมปั จจัยการผลิตได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้ น ธาตุอาหาร
และคาร์ บอนไดออกไซด์ ทําให้ได้ผลผลิ ต ที่ มีค วามสมํ่า เสมอตลอดปี และมี การใช้พ้ื นที่ อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
เนื่ องจากเป็ นการปลูกพืชในแนวตั้ง (vertical farming) อีกทั้งยังสามารถป้ องกันและลดความเสี ยหายของผลผลิตที่
เกิดจากแมลงศัตรู พืช ทําให้ได้ผลผลิตที่สด สะอาดและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค (Kozai et al., 2020)
“ผักสลัด” เป็ นพืชที่นิยมปลูกในโรงงานผลิตพืชมากที่สุด (Azad et al., 2020) เนื่ องจากให้ผลตอบแทนสู ง
ความสู งต้นเหมาะสมกับความสู งของชั้นปลูก เจริ ญเติบโตเร็ ว และมีความต้องการของตลาดมาก (Moriyuki et al.,
2018) จากการศึ กษาพบว่าผักสลัดที่ นิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่หลายชนิ ดโดย เรดโอ๊ค (Lactuca sativa L. var.
crispa) คือหนึ่ งในผักสลัดที่ได้รับความนิ ยมสู งที่สุด (นฤมล และธี ระ, 2558; ศิริรัตน์ และคณะ, 2562) ซึ่ งปกติแล้ว
การปลูกผักสลัดระบบไฮโดรพอนิ กส์ใช้เวลาถึง 40–45 วัน (อภิชาติ และณัฏฐ์ชญามนต์, 2558) จึงสามารถเก็บเกี่ยว
ได้ แต่สาํ หรับโรงงานผลิตพืชใช้เวลาเพียง 30 วันหลังย้ายปลูกก็สามารถเริ่ มเก็บเกี่ยวผลผลิต (Okamura et al., 2014)
และยังสามารถกระตุ ้นให้ผกั สลัด มี คุณ ค่ าทางอาหารบางชนิ ด เพิ่ มขึ้ น จากการสร้ า งสารเมแทบอไลต์ทุติยภู มิ
(secondary metabolite) จากความเครี ยดของพืช (Shao et al., 2020)
โดยปกติ แล้วโรงงานผลิ ตพื ชจะนิ ยมใช้หลอด LED แทนแหล่งพลังงานแสงจากแสงอาทิ ตย์ เนื่ องจาก
ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนานและเกิดความร้อนตํ่า อย่างไรก็ตามข้อจํากัดของระดับความเข้มแสงของ
หลอด LED เพี ย ง 200–300 µmol·m-2·s-1 ซึ่ งอาจน้ อ ยเกิ นไปเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกั บ แสงตามในธรรมชาติ
(2,000 µmol·m-2·s-1) ส่ งผลทําให้ผกั สลัดใบแดงมีสีใบจางกว่าปกติ (จริ ญญา และอารักษ์, 2562; พิชญ์สินี และธรรม
ศักดิ์ , 2560) ไม่แดงตรงตามพันธุ์และไม่เป็ นไปตามความต้องการของตลาดเหมื อนกับผักสลัดเรดโอ๊คที่ ปลูกลง
แปลงปลูกและระบบไฮโดรพอนิ กส์โดยทัว่ ไป แม้จะมีงานวิจยั ยืนยันว่าอิทธิ พลของสัดส่ วนสเปกตรัมของแสงที่
แตกต่างกันจากหลอด LED มีส่วนช่ วยเพิ่มความแดงของสี ใบผักสลัด (Son, K.-H. et al., 2016) แต่ก็ยงั ไม่ประสบ
ความสําเร็ จดี ซึ่ งเป็ นไปได้วา่ อาจเกิดจากอิทธิ พลของระดับความเข้มแสงที่ไม่เพียงพอ
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวตั ถุประสงค์ในการติดตามและตรวจสอบผลของความเข้มแสงสองระดับต่อการเจริ ญ
ทางนํ้าหนักและสี แดงของผักสลัดเรดโอ๊ค ตั้งแต่เริ่ มย้ายกล้าเรดโอ๊คตลอดจนเก็บเกี่ ยวในโรงงานผลิตพืชโดยใช้
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หลอดแอลอีดีสีขาว (full-spectrum white LED) ตาม Fig. 1 เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาผักสลัดใบแดงไม่
แสดงสี แดงในช่วงการเจริ ญเติบโตที่เหมาะสม

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมต้ นกล้ าผักสลัดเรดโอ๊ ค
เพาะเมล็ดผักสลัดชนิ ดพอก (pelleted seed) พันธุ์เรดโอ๊คมอนได (Red Oak Mondai) ของ Rijk Zwaan ลง
ฟองนํ้าที่อ่ิมตัวไปด้วยนํ้า 300 หลุมบนถาดโฟม จํานวน 4 ชุด และครอบปิ ดฝาด้วยถาดโฟมรองปลูกเป็ นเวลา 2 วัน
ก่ อนเปิ ดออก และนํามาอยู่ใต้หลอดไฟแอลอี ดี สี ขาวที่ ความเข้มแสง 200 µmol·m-2·s-1 ในสัดส่ วนกลางวันต่ อ
กลางคืน 12:12 ชัว่ โมง ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส โดยไม่ให้สารละลายธาตุอาหาร หลังเพาะเมล็ดเป็ นเวลา
10 วัน จึงเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์และใบจริ งกางเต็มที่เฉพาะต้นที่มีความสู งสมํ่าเสมอมาใช้ในการทดลอง
การควบคุมปั จจัยสภาพแวดล้ อมหลังการย้ ายปลูก
ทํา งานทดลอง ณ แพลนท์ แ ฟคทอรี่ อาคาร Innovation Cluster 2 (INC2) ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่ งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ ฯ จังหวัดปทุมธานี สารละลายธาตุอาหารที่ ใช้ในการทดลองคือ
Enshi's nutrient solution (Shinohara and Suzuki, 1988) ความเข้มข้น 50 เท่า นํามาเจือจางให้ได้ความเข้มข้น 0.5 เท่า
หรื อมีค่าการนําไฟฟ้ า (electrical conductivity; EC) ประมาณ 1.2 mS/cm ควบคุมค่า pH ของสารละลายตลอดการ
ทดลองให้ได้ 6.0 ด้วยกรดไนตริ ก (HNO3) สั่งการจ่ายและปรับค่า EC และ pH อัตโนมัติดว้ ยระบบคอมพิ วเตอร์
ผ่านกระบวนการตรวจสอบทุก 1 นาที เพื่อปรับปริ มาตรนํ้า RO (Reverse Osmosis) ในระบบปลูกความจุ 2,592 ลิตร
วัดความเข้มแสง จากหลอดแอลอี ดี แสงขาว (400-780 nm) ด้วยอุปกรณ์ Light Meter รุ่ น Spectromaster C-7000
(Sekonic, Japan) ที่ ความเข้มแสงเฉลี่ย 202.2 ± 66.5 µmol·m-2·s-1 (T200) และ 303.7±35.5 µmol·m-2·s-1 (T300) โดย
ปรับอุปกรณ์ควบคุมระดับการจ่ายพลังงาน (dimmer) และบันทึกที่ระยะห่ างจากหลอดไฟลงมา 10 เซนติเมตร เพื่อ
เป็ นตัวแทนของความสู งเหนื อทรงพุ่มที่ ได้รับแสงก่อนการเก็บเกี่ ยว โดยแบ่งครึ่ งของชั้นปลูกออกเป็ นสองส่ วน
แนวราบที่มีความเข้มแสงต่างกัน อยูบ่ นชั้นปลูกเดียวกัน เว้นระยะห่างจากกันด้วยแผ่นโฟมเปล่าความยาว 0.9 เมตร
เปิ ดหลอดไฟแอลอี ดีเป็ นเวลา 16 ชั่วโมงต่ อวัน (05.00–21.00 น.) ภายใต้อุณหภู มิห้องคงที่ 25±1 องศาเซลเซี ยส
ระดับความชื้ นสัมพัทธ์ 70±10 เปอร์ เซ็นต์ และควบคุมความเข้มข้นของคาร์ บอนไดออกไซด์ในห้องปลูกที่ 1,000±
100 µmol·mol-1
คัด เลื อ กต้น กล้า ผัก สลัด ที่ มี ข นาดเท่ า กัน และความสู ง สมํ่า เสมอ ย้า ยลงแผ่น โฟมปลู ก ขนาด 60 x 90
เซนติ เมตร จํานวน 12 ต้นต่อแผ่น (22.2 ต้น/ม.2) ในระบบปลูกชนิ ดกึ่ งนํ้าลึกหรื อ DRFT (Dynamic Root Floating
Technique) และให้ทรี ตเมนต์ความเข้มแสง 2 ระดับคือ T200 และ T300 แต่ละทรี ตเมนต์แบ่งเป็ น 4 ซํ้า จัดแยกตาม
ชั้นปลูก 4 ชั้น วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ สุ่ มเก็บตัวอย่างพืชจํานวน 5 ต้นต่อซํ้า โดยเก็บข้อมูลนํ้าหนักสด
และนํ้าหนักแห้งของส่ วนต้นและราก ทุก 5 วัน จนครบระยะเวลาการเก็บเกี่ยว 30 วัน คํานวณหาอัตราการเติ บโต
สัมพัทธ์ (Relative growth rate; RGR) ตามวิธีการของ Evan (1972) ซึ่ งคํานวณได้จากสู ตร RGR = (lnW2 - lnW1) /
(T2-T1) โดยที่ ln แทน natural logarithm, W1 และ W2 แทน นํ้าหนักแห้งของพืช (กรัมต่อต้น) ที่วดั ได้ครั้งก่อนและ
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ครั้งหลัง ส่ วน T1 และ T2 แทน ค่ากําหนดช่วงเวลา (วัน) เริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดตามลําดับ ตรวจวัดค่าสี ดว้ ย Colorimeter
รุ่ น CR-300 (Konica Minolta, Thailand) ในระบบสี CIELAB

Fig.1 The spectral distribution of the white LED

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของความเข้ มแสงต่ อการเจริ ญเติบโตของผักสลัดเรดโอ๊ ค
จากการศึกษาการเจริ ญเติบโตทางนํ้าหนักของผักสลัดเรดโอ๊คในระบบแพลนท์แฟคทอรี่ ภายใต้ความเข้ม
แสงที่แตกต่างกัน พบว่ามีเพียงต้นกล้าที่อายุ 5 วันหลังจากการย้ายปลูกที่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติของนํ้าหนักสด
ส่ วนยอด ระหว่างความเข้มแสง 200 และ 300 µmol·m-2·s-1 แต่เมื่อเข้าสู่ วนั ที่ 10 เป็ นต้นไป ผักสลัดเรดโอ๊คมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Table 1) จนครบกําหนดเก็บเกี่ยว (30DAP) โดยที่ความเข้มแสง 300 µmol·m-2·s-1
มี น้ าํ หนักสดส่ วนยอดสู งกว่าการปลูกภายใต้ความเข้มแสง 200 µmol·m-2·s-1 คื อ 245.09 และ 168.04 กรั มต่ อต้น
ตามลําดับ ซึ่ งมากกว่าถึง 45.85 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับ พิชญ์สินี และธรรมศักดิ์ (2560) ซึ่ งรายงานว่าอิทธิ พลของ
ความเข้มแสงที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อการเจริ ญเติบโตทางนํ้าหนักของผักกาดหอม นอกจากนี้การปลูกในแพลนท์แฟคทอรี่
ทําให้ได้น้ าํ หนักสดส่ วนยอดสู งกว่าการปลูกในสภาพแสงธรรมชาติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการปลูกผักสลัดเรดโอ๊คใน
ระบบไฮโดรพอนิกส์ของเกษตรกร ที่อายุ 42 วันหลังเพาะเมล็ด ได้น้ าํ หนักสดส่ วนยอดเพียง 120 กรัมต่อต้น (พรคิด
อั้นขาว, 2562) ดังนั้นการปลูกในแพลนท์แฟคทอรี่ แม้จะใช้ความเข้มแสงเพียง 200 µmol·m-2·s-1 อาจสามารถเก็บ
เกี่ ยวได้เร็ วกว่า 30 วันหลังย้ายกล้าก็ทาํ ให้ได้น้ าํ หนักสดส่ วนยอดไม่นอ้ ยไปกว่าการปลูกในสภาพแสงธรรมชาติ
ส่ วนนํ้าหนักสดส่ วนราก รวมถึงนํ้าหนักแห้งส่ วนยอดและราก มีความแตกต่างทางสถิติต้ งั แต่ 5 วันหลังการย้ายปลูก
จนถึงครบกําหนดเก็บเกี่ ยว จะเห็นได้ว่าการเพิ่มขึ้ นของนํ้าหนักแห้งส่ วนยอดและรากมีความสัมพันธ์ในทิ ศทาง
เดียวกัน ยิ่งส่ วนยอดมีน้ าํ หนักแห้งมากนํ้าหนักแห้งส่ วนรากก็จะมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ผกั สลัดเรดโอ๊คจะมี
การสะสมความชื้น (water content) ส่ วนยอด เพิ่มขึ้นต่อเนื่ องใน 20 วันแรกหลังการย้ายกล้าและคงที่ในช่วง 20–30
วันหลังการย้ายกล้า (Fig. 2)
ผักสลัดเรดโอ๊คที่ปลูกภายใต้ความเข้มแสง 300 µmol·m-2·s-1 มีอตั ราการเจริ ญเติบโตสัมพัทธ์ (RGR) ส่ วน
ยอด ของวันที่ 5 และ 10 หลังการย้ายกล้า คือ 0.41 และ 0.44 g/g/5 days ซึ่ งสู งกว่าการปลูกภายใต้ความเข้มแสง 200
µmol·m-2·s-1 คื อ 0.37 และ 0.42 g/g/5 days ตามลําดับ และมี RGR เท่ากันในวันที่ 15 20 25 และ 30 หลังย้ายปลูก
(Fig. 2) เมื่อพิจารณา RGR ในแต่ละช่ วงเวลาพบว่าถึงแม้ผกั สลัดเรดโอ๊คจะได้รับความเข้มแสงที่ แตกต่างกัน แต่
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กลับมี RGR แตกต่างกันน้อยมากแค่เฉพาะในช่วงแรกคือ 5–10 วันหลังการย้ายกล้าเท่านั้น โดยมีค่า RGR สู งสุ ดใน
วันที่ 10 และค่อย ๆ ลดตํ่าลงจนมีอตั ราตํ่าสุ ดในวันที่ 30 หลังการย้ายกล้า

Shoot
Root
Shoot
Root

Dry weight (mg)

Fresh weight (g)

Table 1 Fresh and dry weights of red oak lettuces under different light intensities every 5 days after transplanting
Light intensity
(µmol m-2 s-1)
5
200
0.18 ± 0.01
300
0.21 ± 0.01
ns
p-Value
200
0.07 ± 0.01b
300
0.09 ± 0.01a
**
p-Value
200
16.67 ± 1.12b
300
20.74 ± 1.87a
p-Value
*
200
3.59 ± 0.16b
300
4.52 ± 0.50a
*
p-Value

10
2.23 ± 0.23b
2.70 ± 0.22a
*
0.53 ± 0.04b
0.84 ± 0.06a
**
137.14 ± 8.71b
190.8 ± 11.87a
**
21.99 ± 2.78b
37.91 ± 2.67a
**

Day after transplanting (DAT)
15
20
b
15.21 ± 0.80
49.36 ± 4.14b
20.92 ± 1.06a
69.91 ± 3.71a
**
**
b
2.69 ± 0.11
5.48 ± 0.54b
4.20 ± 0.12a
7.82 ± 0.71a
**
**
b
779.27 ± 39.96
1993.64 ± 162.01b
a
1085.44 ± 22.33 2760.83 ± 187.75a
**
**
108.11 ± 5.44b
213.01 ± 23.51b
166.88 ± 3.54a
306.93 ± 19.78a
**
**

25
100.09 ± 4.51b
139.24 ± 2.09a
**
10.97 ± 1.08b
16.53 ± 2.31a
**
3908.51 ± 135.99b
54773.25 ± 98.31a
**
395.96 ± 23.41b
571.46 ± 13.39a
**

30
168.04 ± 7.12b
245.09 ± 4.40a
**
14.42 ± 1.74b
21.61 ± 1.57a
**
6420.93 ± 276.96b
8893.32 ± 164.76a
**
513.74 ± 39.25b
780.46 ± 48.68a
**

Data are presented as means ± SE within a column by row under 2 different light intensities, * and ** indicate significance at p < 0.05 and
0.01 respectively. Different letters indicated significant differences between treatments according to independent sample T-Test.
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ความแตกต่างของความเข้มแสงส่ งผลต่อการเร่ งอัตราการเจริ ญเติบโตโดยเฉพาะในช่วงแรกทําให้การเพิ่ม
นํ้าหนักแบบทบต้น มี ผลต่ อการสะสมนํ้าหนักเมื่ อผักสลัดมี อายุเพิ่ มขึ้ น การเปลี่ ยนแปลงอัตราการเจริ ญเติ บโต
ภายใต้ความเข้มแสงที่แตกต่างเป็ นเพียงปั จจัยจํากัดที่ควรมีการตรวจสอบจุดอิ่มตัวของแสง (light saturation point)
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชที่แตกต่างกัน
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Fig. 2 Relative growth rate (left) and shoot water content (right) of red oak under different light intensities
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ผลของความเข้ มแสงต่ อค่ าสี ของผักสลัดเรดโอ๊ ค
ค่าความสว่าง (L*) ของใบผักสลัดเรดโอ๊คที่ ปลูกภายใต้ความเข้มแสง 200 µmol·m-2·s-1 มีค่าสู งกว่าการ
ปลูกภายใต้ความเข้มแสง 300 µmol·m-2·s-1 ทุกช่วงอายุต้ งั แต่ 5 วันหลังย้ายกล้าลงระบบปลูกจนกระทัง่ เก็บเกี่ยว ยิ่ง
ใบผักสลัดเรดโอ๊คมีค่า L* สู ง หมายถึงมีความสว่างของสี สูงขึ้น สอดคล้องกับสี ของใบที่สงั เกตได้วา่ ผักสลัดที่ปลูก
ภายใต้ความเข้มแสง 200 µmol·m-2·s-1 มีความสว่างหรื อสี อ่อนกว่า การปลูกภายใต้ความเข้มแสง 300 µmol·m-2·s-1
โดยเฉพาะที่อายุ 5 10 และ 15 วัน สี ของใบผักสลัดเรดโอ๊คมีแนวโน้มของค่า L* ตํ่ากว่าที่อายุ 20 25 และ 30 วันหลัง
ย้ายกล้าซึ่ งมีค่าความสว่างค่อนข้างคงที่ (Table 2) นอกจากนี้ยงั พบว่า การปลูกภายใต้ความเข้มแสง 300 µmol·m-2·s1
มีค่า a* สู งกว่าการปลูกภายใต้ความเข้มแสง 200 µmol·m-2·s-1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่ งค่า a* ในทิศทางบวก
แสดงว่าตัวอย่างใบผักสลัดเรดโอ๊คยิ่งมีสีแดงมาก แต่ที่ระดับความเข้มแสงทั้งสองมีค่า a* ติดลบ (เป็ นสี เขียว) และมี
แนวโน้มของลดลง เมื่อเวลาเพิ่มขึ้น ส่ วนค่า b* พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างทรี ตเมนต์ ตั้งแต่อายุ 10
วันหลังย้ายกล้า โดยการปลูกภายใต้ความเข้มแสง 300 µmol·m-2·s-1 มีค่าเป็ นสี เหลืองน้อยกว่าและเข้าใกล้สีน้ าํ เงิ น
มากกว่าการปลูกภายใต้ความเข้มแสง 200 µmol·m-2·s-1 หากเทียบกับค่าสี ของผักสลัดเรดโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดร
พอนิกส์ของเกษตรกรภายใต้แสงธรรมชาติ ที่อายุเก็บเกี่ยว 45 วันหลังเพาะเมล็ด มีค่า L* และ a* ที่ 48.08 และ 0.48
ตามลําดับ ตามลําดับ (อดิ ศกั ดิ์ และนารท, 2559) ซึ่ งผักสลัดเรดโอ๊คที่ มีสีตามปกติ ควรมีค่า L* ตํ่า ค่า a* สู งในทิศ
ทางบวกหรื อค่าเข้าหาสี แดง และค่า b* ตํ่าหรื อมีค่าสี เหลืองน้อย แต่มีทิศทางเข้าหาสี น้ าํ เงิน โดยที่การแสดงสี แดง
ของใบผักสลัดนั้นจะมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณสารแอนโทไซยานินที่เพิ่มขึ้นด้วย (Massa et al., 2015)
Table 2 Color value of red-oak lettuce under different light intensities every 5 days after transplanting
Light intensity
Day after transplanting
-2 -1
(µmol m s )
5
10
15
20
25
30
a
a
a
a
a
200
45.08 ± 1.67 44.04 ± 1.46 43.23 ± 0.88 47.36 ± 0.95 48.85 ± 0.48 46.83 ± 1.97a
L*
300
40.00 ± 2.46b 38.82 ± 0.56b 38.26 ± 0.75b 43.51 ± 0.49b 43.98 ± 1.69b 43.28 ± 0.68b
p-Value
*
**
**
**
**
*
b
b
b
b
b
200
-7.78 ± 2.39 -14.84 ± 0.88 -15.64 ± 0.74 -18.12 ±0.71 -16.72 ±0.43 -19.01 ±0.36b
a*
300
-1.84 ± 2.31a -6.48 ± 1.30a -9.25 ± 0.49a -13.64 ±0.30a -13.68 ±0.41a -13.16 ±0.65a
p-Value
*
**
**
**
**
**
a
a
a
a
200
12.59 ± 1.12 22.31 ± 1.80 21.98 ± 1.92 24.14 ± 0.85 21.19 ± 0.70 24.36 ± 0.44a
b*
300
9.63 ± 2.67 13.23 ± 1.45b 14.95 ± 1.96b 18.34 ± 0.51b 17.61 ± 0.78b 15.85 ± 1.33b
ns
**
**
**
p-Value
**
**
a
a
a
Hue angle
200
121.14 ± 5.90 123.69 ± 2.09 125.49 ± 1.08 126.90 ± 0.72 128.28 ± 0.34 127.60 ± 0.67
o
(h )
300
89.85 ± 7.38b 115.91 ± 2.76b 121.90 ± 1.99b 126.64 ± 0.38 127.85 ± 1.05 129.76 ± 1.49
p-Value
*
**
*
ns
ns
ns
a
a
a
a
a
Chroma
200
14.86 ± 2.14 26.81 ± 1.75 26.98 ± 1.99 30.19 ± 1.04 26.99 ± 0.81 31.07 ± 0.25a
(Co)
300
9.98 ± 2.80b 14.74 ± 1.83b 17.58 ± 1.92b 22.86 ± 0.57b 22.31 ± 0.78b 20.61 ± 1.38b
*
**
**
**
**
**
p-Value
Data are presented as means ± SE within a column by row under 2 different light intensities, * and ** indicate significance at p < 0.05 and
0.01 respectively. Different letters indicated significant differences between treatments according to independent sample T-Test.
Color
parameter
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ส่ วนค่า Hue angle พบว่า การปลูกภายใต้ความเข้มแสง 300 µmol·m-2·s-1 ส่ งผลทําให้ใบผักสลัดเรดโอ๊คมี
เฉดสี ในองศาที่ ต่ าํ กว่าการปลูกภายใต้ความเข้มแสง 200 µmol·m-2·s-1 อย่างมีนยั สําคัญที่อายุ 5 10 และ 15 วันหลัง
ย้ายกล้า หลังจากนั้นไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ (Fig. 3) เมื่อเปรี ยบเทียบเฉดสี ในทุก 5 วัน สังเกตได้วา่ เฉดสี มี
แนวโน้มไล่จากน้อยไปมากและคงที่ โดยเมื่อผักสลัดมีเฉดสี คงที่แล้วจะไม่มีความแตกต่างกันของเฉดสี ที่วดั ได้จาก
ผักสลัดเรดโอ๊คที่ได้รับความเข้มแสงที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ค่าความอิ่มตัวของสี (Chroma) ของใบผักสลัดเรดโอ๊ค
ที่การปลูกภายใต้ความเข้มแสง 200 µmol·m-2·s-1 มีค่าสู งกว่าการปลูกภายใต้ความเข้มแสง 300 µmol·m-2·s-1 อย่างมี
นัยสําคัญ ทั้ง 6 ช่วงอายุ ตั้งแต่ 5 วันหลังย้ายกล้าจนถึงเก็บเกี่ยว อย่างไรก็ตามสังเกตได้ว่าสี ของใบผักสลัดเรดโอ๊ค
ไม่มีความสมํ่าเสมอกัน โดยเฉพาะต้นที่ปลูกภายใต้ความเข้มแสง 300 µmol·m-2·s-1 พบว่าที่ขอบของใบที่อยู่บริ เวณ
รอบนอกทรงพุ่มมีสีแดงปรากฏขึ้นเล็กน้อย (Fig. 3) อาจเพราะเป็ นบริ เวณที่ได้รับความเข้มแสงสู งกว่าบริ เวณใบที่
อยูด่ า้ นใน ซึ่ งได้รับการบดบังแสงตามระยะการเจริ ญเติบโตที่เพิ่มขึ้น (Shao et al., 2020)

Fig. 3 Color converter from L* a* and b* by nixsensor.com of red oak lettuce every 5 days after transplanting (left)
and red oak lettuce at 30 days after transplanting (right) under 200 and 300 µmol·m-2·s-1 respectively

สรุ ป
การปลูกผักสลัดเรดโอ๊คในโรงงานผลิตพืชภายใต้ความเข้มแสงที่ แตกต่างกันสองระดับ พบว่าการปลูก
ภายใต้ความเข้มแสง 300 µmol·m-2·s-1 ทําให้ผกั สลัดมีน้ าํ หนักสดและนํ้าหนักแห้งทั้งส่ วนยอดและรากสู งกว่าการ
ปลูกภายใต้ความเข้มแสง 200 µmol·m-2·s-1 นอกจากนี้ ระดับความเข้มแสงทั้งสองระดับมีผลต่อการสะสมปริ มาณ
ความชื้ นและมีอตั ราการเจริ ญเติบโตสัมพัทธ์ในส่ วนยอดแตกต่างกันเฉพาะ 5 และ 10 วันหลังย้ายกล้า ส่ วนค่าสี ใบ
ผักสลัดเรดโอ๊คที่ ปลูกภายใต้ความเข้มแสง 300 µmol·m-2·s-1 มีแนวโน้มแสดงสี แดงมากกว่าการปลูกภายใต้ความ
เข้มแสง 200 µmol·m-2·s-1 ในวันที่ 5 10 และ 15 หลังจากนั้นมีเฉดสี ไม่แตกต่างกันในวันที่ 20 25 และ 30 วันหลังย้าย
กล้า จากผลสรุ ปที่ได้สามารถเป็ นแนวทางในการทดลองต่อยอดและปรับใช้ในการแก้ไขปั ญหาผักสลัดใบแดงไม่
แสดงสี แดงเมื่อปลูกในโรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียมต่อไป
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บทคัดย่ อ

ศึ กษาการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของบัวบกจาก 5 แหล่งปลูก ได้แก่ เชี ยงใหม่ อุบลราชธานี ระยอง ปราจีนบุรี
และกระบี่ โดยปลูกเลี้ยงในระบบไฮโดรโปนิ กส์ แบบ Deep Flow Technique (DFT) ใช้สารละลายธาตุอาหารพืช Stock
Solution A และ Stock Solution B ในพื้นที่ทดลองของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต. คลองห้า อ. คลองหลวง
จ. ปทุมธานี วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ซึ่ งประกอบด้วย 5 ตํารับทดลองๆ ละ
3 ซํ้า ซํ้าละ 10 ต้น พบว่า บัวบกจากแหล่งปลูกอุบลราชธานีมีจาํ นวนใบต่อต้น พื้นที่ใบต่อต้น และผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่มาก
ที่สุด เท่ากับ 17.50 ใบ 32.22 ตารางเซนติเมตร และ 46.98 กรัม ตามลําดับ ส่ วนบัวบกจากแหล่งปลูกปราจีนบุรีมีความยาว
ไหล จํานวนไหลต่อต้นและจํานวนต้นต่อไหลมากที่สุด เท่ากับ 71.55 เซนติเมตร 3.95 ไหล และ 8.40 ต้น ตามลําดับ
คําสําคัญ: การเจริ ญเติบโต, บัวบก, ผลผลิต, แหล่งปลูก, ไฮโดรโปนิกส์

Abstract

Studying growth and yield of Asiatic pennywort obtained from 5 locations, including those from Chiang Mai,
Ubon Ratchathani, Rayong, Prachinburi and Krabi. The plants were cultivated in a deep flow technique (DFT) hydroponic
system using commercial nutrient solution, Stock Solution A and Stock Solution B. The experiments were conducted at
Thailand Institute of Scientific and Technological Research, Khlong Ha, Khlong Luang, Pathum Thani. The experimental
plan was a randomized complete block design (RCBD) consisting of 5 treatments with 3 replications of 10 plants in each
replicate. The results showed that the highest number of leaves, leaf area and average yield was found in Asiatic pennywort
from Ubonratchathani which were 17.50 leaves, 32.22 cm2 and 46.98 g, respectively. Whereas, Asiatic pennywort from
Prachinburi provided the highest stolon length, number of stolons per plant and number of plants per stolon which were
71.55 cm, 3.95 stolon and 8.40 plants, respectively
Keywords: Asiatic pennywort, growth, hydroponics, locations, yield
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คํานํา

บัว บก (Asiatic pennywort) มี ชื่ อ วิ ทยาศาสตร์ Centella asiatica (Linn.) Urban. อยู่ใ นวงศ์ Umbelliferae
เป็ นพืชเขตร้อน พบขึ้นทัว่ ไปตามที่ช้ืนแฉะ เป็ นพืชล้มลุกอายุหลายปี ลําต้นเลื้อยไปตามพื้นดิน แตกรากฝอยตามข้อ
ใบเดี่ยวเรี ยงสลับหรื อออกเป็ นกระจุกๆ ละ 3–5 ใบ ใบรู ปไต ขอบใบหยัก ก้านใบยาวชูข้ ึน ดอกสี ม่วง ออกดอกเป็ น
ช่อตามซอกก้านใบ ช่อหนึ่งมี 2-3 ดอก มีดอกประดับรู ปรี หุม้ อยู่ ดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกรู ปไข่สีม่วงเข้ม ก้านดอก
สั้น ผลสี เขียวหรื อขาว ค่อนข้าง กลม ขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร เมื่อแก่แตกได้ ขยายพันธุ์โดยการเพาะ
เมล็ด และปักชําไหล (สถาบันวิจยั พืชสวน, 2545)
บัวบกปลูกได้ในพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เก็บเกี่ยวได้รวดเร็ วและสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดปี เป็ น
พืชสมุนไพรที่มีโอกาสพัฒนาได้ เนื่องจากมีราคาสู งสุ ดที่เกษตรกรจําหน่ายได้ (บาท/กิโลกรัม) สู งกว่าพืชการเกษตร
หลักบางชนิ ด เช่ น ข้าว สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรได้หลากหลายรู ปแบบ ทั้งการผลิตเพื่อจําหน่ ายผลผลิตสด
แปรรู ปเป็ นสิ นค้า เพื่อบํารุ งสุ ขภาพ ผลิตเพื่อเป็ นยารักษาโรค หรื อแม้แต่นาํ ไปสกัดในรู ปแบบเครื่ องประทินผิวและ
ความงาม บัวบกสกัดให้สารสําคัญเป็ นสารกลุ่ม triterpenoid เป็ นสารที่ กระตุน้ การสร้างคอลลาเจน (collagen) ใน
เนื้ อเยื่อผิวหนังกลับคื นสู่ สภาพปกติ จึ งนิ ยมนําไปใส่ ในเครื่ องประทิ นผิวและความงาม รวมทั้งจากมี บาดแผล
เสริ มสร้างเนื้ อเยื่อให้แข็งแรงและมีความยืดหยุ่น สารสกัดจากบัวบกจึ งจัดว่าเป็ นสารที่ ปลอดภัยเมื่อรับประทาน
(บุษกร, 2559)
การผลิตบัวบกในเชิ งการค้ามีตน้ ทุนการผลิตรวม 19,530 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิตรวม 8,000 กิโลกรัมต่อไร่
เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 40 บาท ทําให้มีรายได้สุทธิ 300,470 บาทต่อไร่ (บุษกร, 2559)
การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิ กส์ พืชจะได้รับธาตุอาหารในรู ปสารละลาย เรี ยกว่า “สารละลายธาตุอาหาร
พืช” ซึ่ งพืชสามารถนําไปใช้ได้ทนั ทีเพราะมีการปรับค่าการนําไฟฟ้ า (Electrical Conductivity, EC) และ pH ให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติ บโตของพืชอยู่ตลอดเวลา ข้อดีของการปลูกผักไฮโดรโปนิ กส์ คือ สามารถทํา
การปลูกผักในบริ เ วณ ที่ พ้ื นดิ นไม่เหมาะสมหรื อสภาพแวดล้อมที่ ไ ม่เ หมาะสมต่ อการปลูกผัก ใช้พ้ื นที่ ในการ
เพาะปลู ก น้อ ยและสามารถทํา การผลิ ต ได้อ ย่ า งสมํ่า เสมอ ควบคุ ม สภาพแวดล้อ มต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
เจริ ญเติ บโตได้ เช่ น การควบคุมปริ มาณ ธาตุอาหาร และ pH เป็ นการปลูกผักที่ ใช้น้ าํ และธาตุอาหารพืชได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย ในการเตรี ยมดินและกําจัดวัชพืช (กรมส่ งเสริ มการเกษตร,
2558)
ในปั จจุบนั ประเทศไทยยังขาดการวิจยั และพัฒนาควบคุมประสิ ทธิ ภาพ มาตรฐาน และขาดการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่ งถือเป็ นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้สมุนไพรไทยได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อให้เข้าสู่
ตลาดโลก (บุษกร, 2559) และจากการศึกษา พบว่าการเพาะปลูกบัวบกในประเทศไทย จะปลูกโดยใช้วิธีการปลูก
แบบทัว่ ๆ ไป คื อ ปลูกในกระถางและปลูกในแปลง นิ ยมใช้พนั ธุ์พ้ื นบ้านที่ มีอยู่ในแต่ ละท้องถิ่ น ส่ วนการปลูก
ในทางการค้ายังมีนอ้ ย มีเพียงบางพื้นที่ เนื่องจากบัวบกแต่ละสายพันธุ์ (accession) มีความแตกต่างกันตั้งแต่ลกั ษณะ
ทางสรี รวิทยา การเจริ ญเติบโต รวมทั้งปริ มาณสารเอเซี ยติโคไซด์ที่มีอยู่ภายในใบบัวบก ผูว้ ิจยั จึงได้คดั เลือกบัวบก
จาก 5 แหล่งปลูกที่ มีปริ มาณสารเอเชี ยติ โคไซด์สู งสุ ด จากการศึ กษาที่ ผ่า นมา (อนันต์, 2562) ได้แก่ แหล่งปลู ก
เชี ยงใหม่ อุบลราชธานี ระยอง ปราจีนบุรี และกระบี่ มาปลูกเลี้ยง อีกทั้งยังไม่มีงานศึ กษาการปลูกบัวบกในระบบ
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ไฮโดรโปนิ กส์ งานวิจยั ครั้งนี้ จึ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดเลื อกแหล่งปลูกบัวบกที่ เหมาะสมต่ อการพัฒนาการผลิ ต
บัวบก ให้ได้บวั บกที่มีผลผลิตและคุณภาพที่ดี เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืชทดลอง
บัวบกที่มีปริ มาณสารเอเชียติโคไซด์สูงสุ ดจํานวน 5 แหล่งปลูก ที่คดั เลือกจากแหล่งปลูกต่าง ๆ ในประเทศ
ไทยจํานวน 16 แหล่งปลูก จากการศึกษาที่ผ่านมา (อนันต์, 2562) ได้แก่ บัวบกจากแหล่งปลูกเชี ยงใหม่ บัวบกจาก
แหล่งปลูกอุบลราชธานี บัวบกจากแหล่งปลูกจังหวัดระยอง บัวบกจากแหล่งปลูกปราจีนบุรี บัวบกจากแหล่งปลูก
กระบี่
การปลูกเลีย้ งบัวบก
ปลูกในระบบไฮโดรโปนิ กส์ ภายนอกโรงเรื อนปลูกพืชโดยให้สารละลายธาตุอาหารไหลผ่านรากผักใน
ระดับลึ ก Deep Flow Technique (DFT) ในวงท่ อซี เมนต์ขนาด 40×60 เซนติ เมตร ใส่ น้ าํ ในบ่ อปลูกให้มีค วามสู ง
ขนาด 40 เซนติเมตร เตรี ยมปั๊มออกซิ เจน เพื่อเพิ่มปริ มานออกซิ เจนในนํ้า เติมสารละลายธาตุอาหาร ย้ายกล้าบัวบก
ลงระบบปลูก ที่ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วว.) ตั้งแต่เดื อนเมษายน จนถึงเดื อน
สิ งหาคม 2562 วางแผนการทดลองแบบสุ่ มบล็อกสมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 ซํ้า ซํ้าละ 10 ต้น
สู ตรสารละลายธาตุอาหาร Stock Solution A และ Stock Solution B
ปลู กในระบบไฮโดรโปนิ ก ส์ โดยใช้ส ารละลายธาตุ อาหาร A (X g/L MgSO4 2,000 g, KNO3 3,200 g,
(NH4)H2PO4 500 g, KH2PO4 320 g, Mn 20 g และจุลธาตุรวม 40 g) และสารละลายธาตุอาหาร B ((Ca(NO3)2 4,000
g, Fe-EDTA 13% 240 g และจุลธาตุรวม 80 g) ความเข้มข้น 200 เท่า (ผสมอัตราส่ วน 1 ลิตร ต่อนํ้า 20 ลิตร)
การบันทึ กข้ อมูล
บันทึกการเจริ ญเติบโตเมื่ออายุ 1, 2 เดือน ดังนี้ จํานวนใบต่อต้น ความยาวก้านใบ ความยาวไหล จํานวน
ไหลต่อต้น จํานวนต้นต่อไหลและความยาวราก รวมทั้งวัดพื้นที่ใบต่อต้นด้วยเครื่ องวัดพื้นที่ใบ (leaf area meter)
ของบริ ษทั LI-COR Inc., U.S.A. และบันทึกผลผลิตสดเฉลี่ยต่อพื้นที่
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
หาค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี
Tukey ด้วยโปรแกรม SPSS 15.0 (SPSS, Inc, 2006)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการเปรี ย บเที ย บการเจริ ญเติ บโตของบัวบกแต่ ละแหล่ งปลู ก มี ค วามแตกต่ า งกันทางสถิ ติ อย่า งมี
นัยสําคัญ คือ เมื่อปลูกเลี้ยงแบบไฮโดรโปนิกส์ ระยะเวลา 1 เดือน พบว่า บัวบกแหล่งปลูกอุบลราชธานี มีจาํ นวนใบ
ต่อต้นมากที่สุด เฉลี่ย 13.80 ใบ รองลงมา คือ บัวบกแหล่งปลูกปราจีนบุรี กระบี่ และเชียงใหม่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.80
11.00 และ 9.90 ใบ ตามลําดับ ส่ วนบัวบกแหล่งปลูกระยอง มีจาํ นวนใบต่อต้นน้อยที่สุด เฉลี่ย 7.85 ใบ เมื่อวัดความ
ยาวก้านใบ พบว่า บัวบกแหล่งปลูกอุบลราชธานี มีความยาวก้านใบมากที่สุด เฉลี่ย 11.23 เซนติเมตร รองลงมา คือ
บัวบกแหล่งปลูกปราจี นบุรี เชี ยงใหม่ และระยอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.93 7.35 และ 6.61 เซนติ เมตร ตามลําดับ ส่ วน
บัวบกแหล่งปลูกกระบี่ มีความยาวก้านใบสั้นที่สุด เฉลี่ย 5.75 เซนติเมตร
เมื่อนับจํานวนไหล พบว่า บัวบกแหล่งปลูกเชี ยงใหม่และแหล่งปลูกปราจี นบุรี มีจาํ นวนไหลมากที่ สุด
เฉลี่ย 3.20 ไหล รองลงมา คือ บัวบกแหล่งปลูกอุบลราชธานี และแหล่งปลูกระยอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 และ 1.75
ไหล ตามลําดับ เมื่อวัดความยาวไหล พบว่า บัวบกแหล่งปลูกอุบลราชธานี มีความยาวไหลยาวที่ สุด เฉลี่ย 36.81
เซนติ เมตร รองลงมา คื อ แหล่งปลูกปราจี นบุรี แหล่งปลูกเชี ยงใหม่ และแหล่งปลูกระยอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.10
19.53 และ 17.65 เซนติเมตรตามลําดับ สําหรับนับจํานวนต้นต่อไหล พบว่า บัวบกแหล่งปลูกอุบลราชธานี มีจาํ นวน
ต้นมากที่สุด เฉลี่ย 3.00 ต้นต่อไหล รองลงมา คือ แหล่งปลูกปราจีนบุรี แหล่งปลูกเชี ยงใหม่ และแหล่งปลูกระยอง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 2.55 และ 1.45 ไหล ตามลําดับ ในทางตรงกันข้าม พบว่าบัวบกแหล่งปลูกกระบี่เป็ นพันธุ์เดียวที่
ยังไม่เกิดไหล
เมื่อเก็บความยาวราก พบว่า บัวบกแหล่งปลูกอุบลราชธานี มีความยาวรากมากที่สุด เฉลี่ย 11.23 เซนติเมตร
รองลงมา คือ บัวบกแหล่งปลูกปราจีนบุรี แหล่งปลูกเชี ยงใหม่ และแหล่งปลูกระยอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.92 9.43 และ
6.61 เซนติเมตร ตามลําดับ ในขณะที่บวั บกแหล่งปลูกกระบี่ มีความยาวรากสั้นที่สุด เฉลี่ย 5.75 เซนติเมตร (Table 1)
Table 1 The growth of Asiatic Pennywort When cultivated in a hydroponic system for a period of 1 month
Number
Petiole
No. of
No. of
Stolon
Root length
Locations
of leaves length (cm) stolons per plants per length (cm)
(cm)
plant
stolon
bc
c
a
Chiang Mai
9.90
7.35
3.20
2.55a
19.53b
9.43b
Ubon Ratchathani
13.80a
11.23a
2.93a
3.00a
36.81a
11.23a
Rayong
7.85c
6.61cd
1.75b
1.45b
17.65b
6.61c
Prachin Buri
11.80ab
9.93b
3.20a
2.95a
33.10a
9.92ab
Krabi
11.00ab
5.75d
0d
0d
0d
5.75d
F-test
*
*
*
*
*
*
%CV
44.04
21.62
33.17
35.76
39.76
27.22
Note: *There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level.
a, b, c
Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD)
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เมื่อบันทึ กข้อมูลการเจริ ญเติ บโต เดื อนที่ 2 พบว่า บัวบกแหล่งปลูกอุบลราชธานี มีจาํ นวนใบต่อต้นมาก
ที่ สุด เฉลี่ย 17.50 ใบ รองลงมา คื อ บัวบกแหล่งปลูกกระบี่ เชี ยงใหม่ และปราจี นบุรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.70 13.30
และ12.60 ใบ ตามลําดับ ส่ วนบัวบกแหล่งปลูกระยอง มีจาํ นวนใบต่อต้นน้อยที่สุด เฉลี่ย 7.90 ใบ วัดความยาวก้าน
ใบ พบว่า บัวบกแหล่งปลูกอุบลราชธานี มีกา้ นใบยาวที่สุด เฉลี่ย 17.35 เซนติเมตร รองลงมา คือ บัวบกแหล่งปลูก
ปราจีนบุรี เชี ยงใหม่ และระยอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.90 7.76 และ 7.22 เซนติเมตร ตามลําดับ ในขณะที่บวั บกแหล่ง
ปลูกกระบี่ มีกา้ นใบสั้นที่สุดเฉลี่ย 6.46 เซนติเมตร สอดคล้องกับอนันต์และคณะ (2552) รายงานว่า จากการศึกษา
การผลิตบัวบกในระบบเกษตรอินทรี ย ์ พบว่า เมื่อนับจํานวนใบและวัดพื้นที่ใบต่อต้น พบว่า บัวบกทุกสายต้นอายุ 2
เดือน มีจาํ นวนใบต่อต้นแตกต่างกันทางสถิติ เฉลี่ย 11.69 ใบ ส่ วนพื้นที่ใบ พบว่า บัวบกสายต้นปราจีนบุรี มีค่าเฉลี่ย
พื้นที่ใบต่อต้นมากที่ สุด เท่ากับ 105.54 ตารางเซนติเมตร ทั้งนี้ เนื่ องจากสภาพแวดล้อมของการปลูก ซึ่ งมีอุณหภูมิ
เฉลี่ย 22.80 องศาเซลเซี ยส ปริ มาณนํ้าฝน เฉลี่ย 15.3 มิลลิเมตร และความชื้ นสัมพัทธ์ 75.90 เปอร์ เซ็นต์ อาจมีความ
เหมาะสมต่ อการเจริ ญเติ บโตของต้นและใบ ส่ งผลให้บวั บกสายต้นดังกล่า วมี ใ บขนาดใหญ่ ดังนั้นพื้ นที่ ใบจึ ง
มากกว่าทุกสายต้น
เมื่อนับจํานวนไหล พบว่า บัวบกแหล่งปลูกปราจี นบุรี มีจาํ นวนไหลมากที่สุด เฉลี่ย 3.95 ไหล รองลงมา
คือ แหล่งปลูกเชี ยงใหม่ อุบลราชธานี และระยอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 3.45 และ 2.44 ไหล ตามลําดับ วัดความยาว
ไหล พบว่า บัวบกแหล่งปลูกปราจี นบุรี มีความยาวไหลยาวที่สุด เฉลี่ย 71.55 เซนติเมตร รองลงมา คือ แหล่งปลูก
อุบลราชธานี ระยอง และเชี ยงใหม่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 67.65 51.59 และ 47.80 เซนติเมตรตามลําดับ ส่ วนบัวบกแหล่ง
ปลูกกระบี่ มีไหลสั้นที่สุด เฉลี่ย 6.77 เซนติเมตร และเมื่อนับจํานวนต้นต่อไหล พบว่า บัวบกแหล่งปลูกแหล่งปลูก
ปราจีนบุรี มีจาํ นวนต้นต่อไหลมากที่สุด เฉลี่ย 71.55 ต้น รองลงมา คือ แหล่งปลูกระยอง อุบลราชธานี และเชียงใหม่
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.35 6.20 และ 5.55 ต้น ตามลําดับ ในขณะที่บวั บกแหล่งปลูกกระบี่ มีความจํานวนต้นไหลน้อยที่สุด
เฉลี่ย 1.00 ต้น สอดคล้องกับ อนันต์และคณะ (2552) รายงานว่า จากการศึกษาการผลิตบัวบกในระบบเกษตรอินทรี ย ์
พบว่า ในช่วงเดือนแรกจํานวนไหลต่อต้นของบัวบกมีการเจริ ญเติบโตค่อนข้างช้า จึงมีผลทําให้จาํ นวนไหลต่อต้น
ไม่ต่างกันแต่เริ่ มเห็นความแตกต่างตั้งแต่เดือนที่ 2 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะบัวบกมีการฟื้ นตัวจากการปลูกโดยวิธีปักชํา
ไหลจึงเจริ ญเติบโตและแตกไหลมากขึ้น และสอดคล้องกับการทดลองของ สมชาย (2544) พบว่า บัวบกแต่ละสาย
ต้นสามารถเจริ ญเติ บโต และมี จาํ นวนไหลต่ อต้นเพิ่ มขึ้ นมากในช่ วงเดื อนที่ 2 หลังปลูก ซึ่ งจากการทดลองได้
รายงานว่า บัวบกสายต้นปราจีนบุรี และอุบลราชธานี มีจาํ นวนไหลต่อต้นมากที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ไหล ส่ วนสาย
ต้นนครศรี ธรรมราช และระยอง มี จาํ นวนไหลต่ อต้นน้อยที่ สุ ด เมื่ อวัด ความยาวราก พบว่า บัวบกแหล่ งปลู ก
เชี ยงใหม่ มีความยาวรากมากที่สุด เฉลี่ย 22.02 เซนติเมตร รองลงมา คือ บัวบกแหล่งปลูกอุบลราชธานี ปราจีนบุรี
และระยอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.30 17.57 และ 11.85 เซนติเมตร ตามลําดับ ในขณะที่บวั บกแหล่งปลูกกระบี่ มีความ
ยาวรากสั้นที่สุดเฉลี่ย 9.57 เซนติเมตร (Table 2)
Table 2 The growth of Asiatic Pennywort When cultivated in a hydroponic system for a period of 2 months
Number
Petiole
No. of stolons No. of plants
Stolon
Root length
Locations
of leaves length (cm)
per plant
per stolon length (cm)
(cm)
Chiang Mai
13.30b
7.76c
3.60a
5.55b
47.80b
22.02a
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Table 2 (continued).
Number
Petiole
No. of stolons No. of plants
Stolon
Root length
of leaves length (cm)
per plant
per stolon length (cm)
(cm)
Ubon Ratchathani
17.50a
17.35a
3.45a
6.20b
67.65a
18.30b
Rayong
7.90c
7.22c
2.44b
6.35b
51.59b
11.85c
Prachin Buri
12.60b
10.90b
3.95a
8.40a
71.55a
17.57b
Krabi
13.70b
6.46c
1.62c
1.00c
6.77c
9.57c
F-test
*
*
*
*
*
*
% CV
43.54
23.85
48.17
35.40
47.58
28.03
Note: * There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level.
a, b, c
Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD)
Locations

นอกจากนี้ ยงั พบว่า บัวบกแหล่งปลูกอุบลราชธานี มีพ้ื นที่ ใบต่ อต้น เฉลี่ยมากที่ สุด เท่ากับ 32.22 ตาราง
เซนติ เมตร รวมทั้งมีผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ มากที่ สุด เท่ากับ 46.98 กรัม รองลงมา คื อ บัวบกแหล่งปลูกปราจี นบุ รี
เชี ยงใหม่ และระยอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.64 17.39 และ 8.60 กรัม ตามลําดับ และบัวบกแหล่งปลูกกระบี่ที่มีน้ าํ หนัก
สดเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.85 กรัม (Table 3) สอดคล้องกับอนันต์และคณะ (2552) รายงานว่า การศึกษามวลสดต้น
และรากของบัว บกแต่ ล ะสายต้น พบว่ า เมื่ อ บัว บกมี อ ายุ 3 เดื อ น สายต้น นครศรี ธรรมราช ปราจี น บุ รี และ
อุบลราชธานี มีค่าเฉลี่ยมวลสดต้นแตกต่างกันทางสถิติ ส่ วนสายต้นระยอง มีค่าเฉลี่ยดังกล่าวน้อยที่สุด เท่ากับ 5.70
กรัม อาจเป็ นเพราะบัวบกสายต้นระยองมีกา้ นใบสั้น และพื้นที่ใบต่อต้นน้อยกว่าสายต้นอื่นๆ จึงส่ งผลให้ค่าเฉลี่ย
มวลสดต้นมีค่าน้อยที่สุด
Table 3 The yield of Asiatic Pennywort at harvest age is 75–80 days
Locations
Fresh weight (g)
Chiang Mai
17.39c
Ubon Ratchathani
46.98a
Rayong
8.60d
Prachin Buri
27.64b
Krabi
3.85e
F-test
*
% CV
32.43
Note: * There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level.
a, b, c, d
Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD)
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สรุ ป

จากการปลูกเลี้ยงบัวบก แต่ละแหล่งปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ พบว่า บัวบก 3 แหล่งปลูก คือ แหล่ง
ปลูกอุบลราชธานี ปราจีนบุรี และเชียงใหม่ มีจาํ นวนใบต่อต้น จํานวนไหลต่อต้นและจํานวนต้นต่อไหลมากที่สุด
นอกจากนี้ยงั พบว่า บัวบกทั้ง 3 แหล่งนั้น สามารถเจริ ญเติบโตในระบบไฮโดรโปนิ กส์ได้ดี มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นถ้าจะปลูกบัวบกในระบบไฮโดรโปนิกส์ เพื่อจําหน่ายผลผลิตของใบสด ควรเลือกปลูกบัวบกทั้ง 3 แหล่งนี้
แต่สาํ หรับเกษตรกรที่ตอ้ งการปลูกบัวบกเพื่อขายผลผลิตแห้งเพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบสําหรับผลิตยาสมุนไพรอาจต้อง
คํานึงถึงปริ มาณสาระสําคัญด้วย จึงควรมีการศึกษาและพัฒนาต่อไป
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อัตราการติดผล และการพัฒนาของผลเสาวรสสี ม่วงกับสุ คนธรส
Fruit setting rate and fruit development of purple maracuja (Passiflora edulis) and giant granadilla
(P. quadrangularis)
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บทคัดย่ อ

ศึกษาอัตราการติดผลและการพัฒนาของผลเสาวรสสี ม่วง (P. edulis) กับสุคนธรส (P. quadrangularis) โดยใช้พืช
สกุลเสาวรส 2 ชนิด ได้แก่ เสาวรสสี ม่วง และสุคนธรส พบว่าเสาวรสสี ม่วง มีอตั ราการผสมติดมากที่สุด 70 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ
เปรี ยบเทียบข้อมูลการพัฒนาของผล พบว่า สุคนธรสมีขนาดความกว้างผลมากที่สุด 9.86 เซนติเมตร ขนาดความยาวผลมาก
ที่ สุด 14.34 เซนติเมตร มีน้ าํ หนักหลังการเก็บเกี่ ยวมากที่ สุด 1,009.0 กรัม ความหนาเปลือก พบว่าสุ คนธรสมีความหนา
เปลือกมากที่สุด 1.90 เซนติเมตร จํานวนเมล็ด/ผลไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เสาวรสสี ม่วงมีค่าปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่
ละลายนํ้าได้มากที่สุด 15.68°บริ กซ์
คําสําคัญ: ลูกผสม, วิธีการผสมเกสร, เสาวรสสี ม่วง, สุคนธรส

Abstract

A study of the fruit setting rate and the development of purple maracuja and giant granadilla. By using 2 species
of the genus passion fruit, purple maracuja (P. edulis) and giant granadilla (P. quadrangularis). The result found that purple
maracuja has the highest fruit setting rate of 70%. When collecting data on fruit growth. Found that the giant granadilla
was the largest width was 9.86%. Maximum fruit length 14.34 cm. The giant granadilla was heavy post-harvest most of the
average 1,009.0 g, Giant granadilla has the highest shell thickness in all 1.90 cm. Number of seeds / fruit not significantly
different. Total soluble solids found that purple maracuja was the highest total dissolved solids, averaging 15.68°brix.
Keywords: giant granadilla, hybrids, pollination approach, purple maracuja

328

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

คํานํา

เสาวรสสี ม่วงและสุ คนธรส จัดอยู่ในพืชสกุล Passiflora ประเทศไทยมีการนําเข้าสายพันธุ์เสาวรสเข้ามา
ปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 (ธิ ดารัตน์, 2532) เสาวรสสี ม่วง (P. edulis) เป็ นไม้ผลประเภทเถาเลื้อย มีอายุหลายปี ใบมีสี
เขียวเข้มหรื อเขียวแซมแดงม่วงขึ้ นอยู่กบั ชนิ ด ผลมีหลายลักษณะคือ ผลกลม รู ปไข่ และผลรี ยาว เมื่อผลสุ กจะมีสี
ม่วงเข้ม ม่วงแดงส้ม เมล็ดจะมีรกเป็ นเยื่อเมือก สี เหลืองหรื อสี สม้ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว สามารถรับประทานสดหรื อ
ใช้ผสมทําเป็ นอาหารและเครื่ องดื่ มได้ นับว่าเป็ นผลไม้ที่สร้างอนาคตให้กบั เกษตรกรได้เป็ นอย่างดี (ประเสริ ฐ,
2531) ส่ วนสุ คนธรส (P. quadrangularis) เป็ นไม้ผลเถาเลื้อยมีอายุหลายปี เช่นกัน ผลมีขนาดใหญ่กว่าเสาวรสมาก
รู ปทรงของผลเป็ นทรงกระบอกแกมรี หรื อรู ปไข่ ผลแก่เปลือกจะเป็ นสี เหลื องหรื อสี ส้มอมนํ้าตาล เมล็ดแบนมี
ถุงคัพภะ ที่ เป็ นเนื้ อเยื่อห่ อหุ ้มเมล็ดสี เหลืองอมส้ม ในส่ วนเนื้ อเยื่อสี เหลืองอมส้มของสุ คนธรส นํามาคั้นเป็ นนํ้า
สุ คนธรสสดได้ (ศูนย์ส่งเสริ มการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี, มปป) แต่สุคนธรสยังไม่มีการนําไปใช้ประโยชน์
เนื่ อ งจากสุ ค นธรสยัง ไม่ เ ป็ นที่ รู้ จัก และอาจไม่ มี ข ้อ มู ล การสนับ สนุ น เกี่ ย วกับ สุ ค นธรส ดัง นั้น ผู ว้ ิ จัย จึ ง ได้
ทําการศึกษาเกี่ยวกับสุ คนธรส โดยเริ่ มจากศึกษาอัตราการติดผลและการพัฒนาของผลเสาวรสสี ม่วง (P. edulis) กับ
สุ คนธรส(P. quadrangularis) จนกระทั้งถึงการเก็บเกี่ ยวผลผลิต เพื่อตรวจสอบเปรี ยบเที ยบเปอร์ เซ็นต์การติดผล
ของเสาวรสสี ม่วงกับสุ คนธรส

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืชทดลอง
เสาวรสสี ม่วง (P. edulis) และสุ คนธรส (P. quadrangularis) จากแหล่งจังหวัดน่าน ณ อําเภอทุ่งช้าง ซึ่ งมี
ขนาดและอายุของต้นสมํ่าเสมอกัน จํานวน 2 ชนิ ด ชนิ ดละ 20 ซํ้า ระยะเวลาทดลองช่ วงเดื อนตุ ลาคม ถึ งเดื อน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่ ม (Randomized Completely Block Design: RCBD)
วิธีการ

- ทําการตอนเกสรเพศผู ้ (emasculation) ช่วงเวลา 9.00–11.00 น. โดยใช้ปากคีบหรื อกรรไกรตัดออก และ
เก็บเกสรพ่อพันธุ์ใส่ กล่องพลาสติ ก ใช้ถุงตาข่ ายครอบดอก เพื่ อรอทําการผสม เมื่ อดอกบานเต็มที่ ในช่ วงเวลา
12.00–18.00 น.
-นําเกสรพ่อพันธุ์ท่ีตดั เก็บไว้ในกล่องพลาสติ กมาทําการผสมเกสรโดยใช้พู่กนั แตะใส่ ปลายยอดเกสรตัว
เมีย และใช้ถุงตาข่ายครอบดอกที่ ทาํ การผสมไว้ ทําสัญลักษณ์ดอกที่ ทาํ การผสมเกสร ระบุวนั ที่ ผสมเกสร และใช้
ป้ายผูกทําเครื่ องหมาย
การบันทึ กข้ อมูล
บันทึกเปอร์เซ็นต์การติดผล และการพัฒนาของผล, วัดการขยายขนาดผล โดยวัดความกว้าง และความยาว
ของผล และบันทึกผลการทดลองหลังการเก็บเกี่ยว เช่น นํ้าหนักของผล, วัดความหนาของเปลือก จํานวนเมล็ด และ
ปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายนํ้าได้
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การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
หาค่ าเฉลี่ ย วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) และเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ยด้วยวิ ธี
Tukey ด้วยโปรแกรม SPSS 15.0 (SPSS, Inc, 2006)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการศึกษาเปอร์เซ็นต์การติดผลของเสาวรสสี ม่วง (P. edulis) สุ คนธรส (P. quadrangularis) ทั้ง 2 ชนิด
พบว่า เสาวรสสี ม่วง มีเปอร์เซ็นต์การติดผลมากที่สุดที่ 70 เปอร์เซ็นต์ และสุ คนธรสมีเปอร์เซ็นต์การติดผลน้อยที่สุด
ที่ 60 เปอร์ เซ็นต์ ปั จจุบนั ส่ วนใหญ่การผสมเกสรด้วยมือยังไม่พบเห็นมากนักกับการผสมพืชชนิ ดต่างๆ เนื่ องจาก
เกษตรกรไม่มีเวลาในการลงมือทําการผสมเอง หรื อสภาพอากาศไม่เอื้อ อํานวย มีการติ ดผลน้อยหรื อผสมไม่ติด
โดยส่ วนใหญ่แล้วการผสมเกสรของพืชอาศัยลมและแมลงช่วยในการกระจายละอองเรณู (Table 1)
Table 1 Fruit setting rate of P. quadrangularis and P. edulis
Species
Fruit setting rate (percent)
P. quadrangularis
60b
P. edulis
70a
F-test
*
CV(%)
25.86
Note: * There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level.
a, b
Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD)
Table 2 Fruit width size of P. quadrangularis and P. edulis
Fruit width size (cm) during fruit development period (week)
Species
1
2
3
4
5
6
P. quadrangularis
6.94a
7.48a
8.08a
8.62a
9.16a
9.66a
P. edulis
1.80b
2.48b
3.08b
4.28b
5.12b
5.48b
F-test
*
*
*
*
*
*
CV(%)
6.85
8.32
6.26
7.41
5.40
5.26
Note: *There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level.
a, b
Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD)
เมื่อบันทึ กข้ อมูลการพัฒนาขนาดความกว้ างผล และขนาดความยาวผล ของผลสุ คนธรส และเสาวรสสี ม่วง ครบ
6 สั ปดาห์
พบว่า สุ คนธรส มีขนาดความกว้างผลมากกว่าเสาวรสสี ม่วงในแต่ละช่วงสัปดาห์ โดยมีค่าขนาดความกว้าง
ผลมากที่ สุด ในช่ วง 1–6 สัปดาห์ เท่ากับ 6.94, 7.48, 8.08, 8.62, 9.16 และ 9.66 (เซนติ เมตร) ตามลําดับ (Table 2)
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ทางด้านขนาดความยาวผล ครบ 6 สัปดาห์ พบว่า สุ คนธรสมีขนาดความยาวผลมากที่ สุด ในแต่ละช่ วง
สัปดาห์ เท่ ากับ 14.34, 15.28, 15.68, 16.10, 16.26 และ16.68 (เซนติ เมตร) ตามลําดับ และเสาวรสสี ม่วงมี ขนาด
ความยาวผลน้อยที่สุด เท่ากับ 2.24, 2.50, 3.26, 4.62, 5.06, 6.36 และ 6.36 (เซนติเมตร) ตามลําดับ (Table 3)
Table 3 Fruit length size of P. quadrangularis and P. edulis
Fruit length size (cm) during fruit development period (week)
Species
1
2
3
4
5
6
a
a
a
a
a
P. quadrangularis
14.34
15.28
15.68
16.10 16.26 16.68a
P. edulis
2.24b
2.50b
3.26b
4.62b 5.06b 6.36b
F-test
*
*
*
*
*
*
CV(%)
10.67
5.71
4.57
3.57
3.22
5.26
Note: *There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level.
a, b
Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD)
หลังจากการเก็บเกี่ ยวได้ทาํ การเปรี ยบเที ยบ นํ้าหนัก(กรัม) ความหนาเปลือก(เซนติ เมตร) จํานวนเมล็ด/ผล และ
ปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายนํ้าได้ของ สุ คนธรส และเสาวรสสี ม่วง
นํ้าหนักหลังการเก็บเกี่ยวของ พบว่า สุ คนธรส มีน้ าํ หนักเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 1,009.0 กรัม และเสาวรส
สี ม่วง มีขนาดความกว้างผลเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 59.9 กรัม (Table 4)
ความหนาเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวของ สุ คนธรส และเสาวรสสี ม่วง พบว่า สุ คนธรส มีน้ าํ หนักเฉลี่ยมาก
ที่ สุด เท่ ากับ 2.40 เซนติ เมตร และเสาวรสสี ม่วง มี ขนาดความกว้า งผลเฉลี่ ย น้อยที่ สุ ด เท่ ากับ 0.80 เซนติ เมตร
(Table 4)
จํานวนเมล็ด/ผลของ สุ คนธรส และเสาวรสสี ม่วง พบว่า เสาวรสสี ม่วงมีจาํ นวนเมล็ด/ผล เฉลี่ยมากที่ สุด
เท่ากับ 99.60 เมล็ด โดยสุ คนธรสมีจาํ นวนเมล็ด/ผล เฉลี่ยน้อยที่ สุด เท่ากับ 94.20 เมล็ด (Table 4) และค่าปริ มาณ
ของแข็งทั้งหมดที่ละลายนํ้าได้ของ สุ คนธรส และเสาวรสสี ม่วง พบว่า เสาวรสสี ม่วง มีค่าปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่
ละลายนํ้าเฉลี่ยได้มากที่ สุด 15.68°บริ กซ์ และสุ คนธรสมีค่าปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่ ละลายนํ้าเฉลี่ยได้นอ้ ยที่สุด
11.20°บริ กซ์ ซึ่ งสอดคล้องกับ (มยุรา, 2561) รายงานว่าการสู ญเสี ยนํ้าไประหว่างการเก็บรักษาทําให้ความเข้มข้น
ของนํ้าตาลสู งขึ้น
Table 4 Weight after harvest, Shell thickness, Number of seeds / fruit, total dissolved solids of P. quadrangularis
and P. edulis for 80 days
Weight after
Shell thickness Number of seeds / total dissolved
Species
harvest (g)
(cm)
fruit(seeds)
solids (0brix)
P. quadrangularis
1,009.0a
1.90a
94.20b
11.20b
P. edulis
59.9b
0.84b
99.60 a
15.68a
F-test
*
*
*
*
CV(%)
19.45
10.70
29.99
22.33
Note: *There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level.
a, b
Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD)
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สรุ ป

อัตราการผสมติดและการพัฒนาของผลเสาวรสสี ม่วงกับสุ คนธรส พบว่าสุ คนธรสมีอตั ราการผสมติ ดจะ
น้อยกว่า เสาวรสสี ม่วง แต่ระยะการพัฒนาของผล เช่น ขนาดความกว้าง ขนาดความยาว นํ้าหนักหลังการเก็บเกี่ยว
ความหนาเปลือก และจํานวนเมล็ด/ผล นั้นมีมากกว่าเสาวรสสี ม่วง แต่ในทางตรงกันข้าม เสาวรสสี ม่วง มีรสชาติที่
หวานกว่า เมื่ อเที ยบปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่ ละลายนํ้า ได้ อย่างไรก็ตามหากเปรี ยบเที ย บ ดังข้อมูลในตาราง
สุ คนธรสให้ปริ มาณทางผลผลิต ทางด้านนํ้าหนักหลังการเก็บเกี่ยว ความหนาเปลือกมากว่าเสาวรสสี ม่วง

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่ อ

ศึ กษาวิธีการทําลายการพักตัวของเมล็ดเท้ายายม่อ มโดยการใช้กรดซัลฟูริกความเข้มข้น 98 เปอร์ เซ็ นต์ เป็ น
ระยะเวลา 0, 10, 20 และ 30 นาที ย้ายเลี้ ยงบนอาหารสู ตร MS พบว่า เมื่ อแช่ กรดซัลฟูริกในระยะเวลา 10 นาที ทําให้มี
เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดได้มากสุดเท่ากับ 97.33 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จากนั้นย้ายต้น
กล้าลงบนอาหารสู ตร MS ที่เติม Kinetin (0, 0.1, 0.5, 1, 2, 4 และ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร) BA (0, 0.1, 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร) และ 2,4-D (0, 0.05 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร) เพื่อชักนําให้เกิดแคลลัส เมื่อเพาะเลี้ยงเป็ นระยะเวลา 90 วัน พบว่า ต้น
กล้าเท้ายายม่อมที่ เพาะเลี้ยงบนอาหาร MS ที่ เติ ม Kinetin ความเข้มข้น 0.1 มิ ลลิ กรั มต่อลิ ตร มี ค่า 2.98±0.28 เซนติเมตร
แคลลัสมีลกั ษณะแบบเกาะตัวกันแน่นเป็ นก้อน สามารถนําไปขยายหรื อชักนําให้เกิดต้นต่อไปได้
คําสําคัญ: การชักนําแคลลัส, การทําลายการพักตัวของเมล็ด, เท้ายายม่อม

Abstract

This study aimed to break seed dormancy of the arrowroot by using sulfuric acid 98%, For a period of 0, 10, 20
and 30 minutes transferred to the MS formula. When soaking in sulfuric acid for 10 minutes, the highest seed germination
percentage was 97.33%, which was a statistically significant difference. The seedlings were then transferred to an MS
formula containing Kinetin (0, 0.1, 0.5, 1, 2, 4 and 8 mg / l), BA (0, 0.1, 0.5, 1 and 2 mg / l) and 2,4-D (0, 0.05 and 0.1 mg
/ l) to induce calluses. When cultured for 90 days, it was found that arrowroot seedlings cultured on MS diet containing 0.1
mg / l of Kinetin were 2.98 ± 0.28 cm. Compact callus appearance. Can be extended or induced to continue
Keywords: breaking of seed dormancy, callus induction, Tacca leontopetaloides (L.) kuntze.
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คํานํา

เท้ายายม่อม Tacca leontopetaloides (L.) kuntze เป็ นพืชในวงศ์เดียวกับเนระพูสีไทย บุกฤษี และหนวดเสื อ
เป็ นพืชที่มีหวั มีใบ 1–3 ใบ ดอกเป็ นช่อยาว ผลกลม หัวของพืชชนิดนี้นาํ ไปทําแป้ ง เรี ยกแป้งเท้ายายม่อม มีลกั ษณะ
เบา นุ่ม เป็ นละออง เมื่อได้รับความร้อนจะมีความหนืดพอเหมาะ ใส และแวววาว นิยมใช้ทาํ ขนมหวาน และใช้เป็ น
ส่ วนประกอบของอาหารคาวชนิ ดต่างๆ ส่ วนแป้ งมันสําปะหลังทํามาจากหัวมันสําปะหลัง มีลกั ษณะเป็ นผงสี ขาว
จับผิวสัมผัสของแป้งจะเนียน ลื่นมือ เมื่อทําให้สุกจะเหลวเหนียวหนืด เมื่อพักให้เย็นจะมีลกั ษณะเหนียวเหนอะหนะ
คงตัว นิ ยมนํามาผสมกับอาหารที่ตอ้ งการความเหนี ยวหนื ดและใส ในการทําขนมหวานนิ ยมนําแป้ งมันสําปะหลัง
มาผสมกับแป้งชนิดอื่น เพื่อให้ขนมมีความเหนียวนุ่มกว่าการใช้แป้งชนิดเดียว (ทัศนัย, 2546)
ต้นเท้ายายม่อมมี เพี ยงการผลิ ตเชิ งอนุ รักษ์ตามภู มิปัญญาท้องถิ่ นทางแถบภาคตะวันออก และประสบ
ปัญหาไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด เนื่องจากต้นเท้ายายม่อมเจริ ญเติบโตจนเก็บผลผลิตได้เพียงปี ละ 1 ครั้ง
ช่วงเดือน สิ งหาคม–กันยายน และ 1 ต้น จะให้ผลผลิตเพียง 1 หัว การปลูกต้นเท้ายายม่อมด้วยเมล็ดจะต้องให้ตน้
เติบโตอย่างน้อย 2 ปี ก่อนเก็บหัว เพราะหัวเจริ ญช้ากว่าการปลูกด้วยหัวย่อย แต่การใช้หวั ย่อยสามารถเก็บหัวมาแปร
รู ปหลังปลูก 1 ฤดู ปลูก หรื อ 1 ปี ทั้งนี้ การปลูกเท้ายายม่อมควรปลูกในต้นฤดูฝน ประมาณต้นเดื อนพฤษภาคม
เพื่อให้ตน้ ได้งอก และเติบโตในช่วงฝน และการเก็บหัวของต้นเท้ายายม่อมจะเก็บในช่วงปลายฤดูหนาว-ต้นฤดูแล้ง
ประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่ งใบจะเริ่ มเหลือง และเหี่ ยวหรื อยุบตัวแห้งตาย การขยายพันธุ์ตน้ เท้ายายม่อม
สามารถขยายพันธุ์ได้ 2 วิธี คื อ 1. การเพาะด้วยเมล็ด โดยใช้เมล็ดแก่หลังต้นแห้งตายแล้ว แต่ควรเก็บเมล็ดไว้สัก
ระยะ 2–3 เดือน เพื่อให้เมล็ดพักตัวก่อน 2. การใช้หวั โดยใช้หวั ลูกหรื อหัวย่อยที่เจริ ญออกจากหัวแม่ โดยหัวหลัก
จะใช้ทาํ แป้ง ส่ วนลูกหัวหรื อขนาดเล็กจะเก็บไว้ปลูกในปี ถัดไป (กนิษฐิกา, 2542)
แต่การขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดในพืชหลายชนิด พบว่าหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดเกิดการพักตัวทําให้เมล็ดมี
เปอร์ เซ็นต์ความงอกตํ่าและงอกช้า ซึ่ งการพักตัวของเมล็ดอาจมีสาเหตุเนื่ องมาจากเปลือกหุ ม้ เมล็ด เอ็มบริ โอหรื อ
ส่ วนประกอบภายในเกิดการพักตัวการพักตัวเนื่องมาจากมีสารยับยั้งการงอก เช่น กรดแอบไซสิ ก ไซยาไนด์ คูมาริ น
สะสมอยูบ่ ริ เวณเปลือกหุม้ เมล็ดหรื อเยื่อหุม้ เมล็ด และการพักตัวของเมล็ดที่เกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน (วสุ , 2546)
ซึ่ งสาเหตุ ของการพักตัวของเมล็ดเหล่านี้ เป็ นปั ญหาที่ สําคัญในการปลูกพื ช ทําให้ตอ้ งเสี ยเวลาในการ
ทําลายการพักตัวของเมล็ดเท้ายายม่อมก่อนนําออกปลูก เพื่อให้ได้ตน้ พันธุ์เท้ายายม่อมสําหรับออกปลูกและผลิตหัว
สําหรับแปรรู ปเป็ นแป้ งมากขึ้น ในงานวิจยั นี้ จึงนําเทคนิ คการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืช ซึ่ งเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ ใช้ในการ
ขยายพันธุ์พืช โดยชักนําให้เกิดแคลลัส เพื่อขยายพันธุ์และเตรี ยมต้นพันธุ์เท้ายายม่อมสําหรับออกปลูกได้ในปริ มาณ
ที่ ม ากขึ้ น และได้ต ้น พัน ธุ์ ที่ ป ลอดโรค เมื่ อ นํา ออกปลู ก ในสภาพธรรมชาติ ต้น พัน ธุ์ มี อ ัต ราการรอดชี วิ ต สู ง
(สมิทธิ ชยั , 2560)

อุปกรณ์ และวิธีการ
การฟอกฆ่ าเชื อ้ ชิ น้ ส่ วนพืช
นําเมล็ดเท้ายายม่อมมาล้างนํ้าสบู่ซันไลท์เอาคราบฝุ่ นละอองออก จากนั้นนํามาฟอกฆ่าเชื้ อด้วยยากันรา
(Captan) 1 ครั้ ง เป็ นระยะเวลา 30 นาที จากนั้น ฟอกฆ่ า เชื้ อ ด้ว ยสารละลายคลอรอกซ์ (Clorox, 1.4% sodium
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hypochlorite) ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ เป็ นเวลา 10 นาที ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ เป็ นเวลา 10 นาที ล้าง 3 ครั้ง
ด้วยนํ้ากลัน่ ที่ผา่ นการนึ่งฆ่าเชื้อ
ศึกษาการเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดเท้ ายายม่ อม
นําเมล็ดที่ผ่านการฟอกฆ่าเชื้ อแช่กรดซัลฟูริกความเข้มข้น 98 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นระยะเวลา 0, 10, 20 และ 30
นาที มาเพาะบนอาหารสู ตรอาหาร MS โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (CRD, completely randomized
design) นําไปวางเลี้ยงภายใต้แสงสี ขาวความเข้มแสง 60±5 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ให้แสงเป็ นเวลา 16
ชัว่ โมงต่อวัน ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซี ยส บันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้
1) เปอร์ เซ็นต์ความงอก (germination percentage) และประเมินผลของความงอกหลังเพาะเมื่ออายุ 45 วัน
โดยการตรวจนับต้นกล้าที่งอกปกติ (normal seedling) (ISTA, 2013)
2) ความเร็ วในการงอก (speed of germination index) สามารถคํานวณได้จาก Equation 1
ความเร็ วในการงอก = Σ �

จํานวนต้นกล้าปกติในวันที่ตรวจนับ
จํานวนวันหลังเพาะที่ตรวจนับ

�

(1)

3) เวลาเฉลี่ยในการงอก (mean germination time; MGT) ตรวจนับต้นกล้าปกติเป็ นเวลา 45 วัน นําข้อมูลมา
คํานวณหาเวลาเฉลี่ยใน การงอกจาก Equation 2 (Ellis and Roberts, 1980)
MGT =

(G1 D1 )+(G2 D2 )+(G3 D3 )+⋯+(Gn Dn )
Total normal seedling

(2)

G1,2,…n คือ จํานวนต้นกล้าปกติที่งอกในวันที่ 1, 2, ..., n (n=45)
D1,2,…n คือ จํานวนวันที่ 1, 2, ..., n (n=45) นับหลังจากวันเพาะเมล็ด
ศึกษาการชักนําแคลลัสจากต้ นกล้ าเท้ ายายม่ อม
นําต้นกล้าที่ได้จากกรรมวิธีที่ 1 (แช่กรดซัลูริก) มาเพาะบนอาหารสู ตรต่างๆ ประกอบด้วย 13 ทรี ตเมนต์
ทรี ตเมนต์ละ 10 ซํ้า คื อ อาหาร MS ที่ เติ ม Kinetin (0, 0.1, 0.5, 1, 2, 4 และ 8 มิ ลลิ กรั มต่ อลิ ตร) BA (0, 0.1, 0.5, 1
และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร) หรื อ 2,4-D (0, 0.05 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร) นําไปวางเลี้ยงภายใต้ความเข้มแสง 60±5
ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ให้แสงเป็ นเวลา 16 ชัว่ โมงต่อวัน ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา
3 เดือน บันทึกผล ขนาดแคลลัส และสี แคลลัส
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ความเร็ วในการงอก เวลาเฉลีย่ ในการงอก

จากการศึ ก ษาผลของวิธี ก ารทํา ลายการพัก ตัวของเมล็ ด เท้า ยายม่ อมต่ อ เปอร์ เซ็ นต์ค วามงอกที่
ระยะเวลาแตกต่างกัน โดยใช้วิธีที่แช่เมล็ดในกรดซัลฟูริก (sulfuric acid) ที่ความเข้มข้น 98 เปอร์ เซ็นต์ พบว่า
เมื่อแช่กรดซัลฟูริกเป็ นระยะเวลา 10 นาที มีเปอร์เซ็นต์การงอกมากที่สุด คือ 97.33 เปอร์ เซ็นต์ (Table 1, Fig. 1)
การใช้กรดซัลฟูริกที่มีความเข้มข้นสู งแช่เมล็ด เป็ นการกร่ อนเปลือกหุ ม้ เมล็ด ทําให้น้ าํ สามารถซึ มผ่านเข้าไป
ในเมล็ดได้มากขึ้น (มนทนา, 2536)

Fig. 1 Arrowroot seedlings after destruction of seed dormancy by soaking in sulfuric acid for 10 minutes.
Table 1 Germination of arrowroot seeds after seed destruction for 45 days
Speed of germination
Treatment
Germination percentage
Mean germination time
index
1. control
56.00b
28.00b
7.16b
2. 10 minutes
97.33a
48.66a
12.01a
3. 20 minutes
88.66a
44.33a
11.38a
4. 30 minutes
77.33ab
38.66ab
9.68ab
F-test
*
*
*
%CV
16.24
16.24
16.27
Note: * There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level.
a, b
Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD)
ผลของการชักนําแคลลัสจากต้ นกล้ าเท้ ายายม่ อม
เมื่อนําต้นกล้าเท้ายายม่อมมาเพาะเลี้ยงบนสู ตรอาหารสู ตร MS เติ ม Kinetin ความเข้มข้น 0.1, 0.5, 1, 2, 4
และ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นระยะเวลา 90 วัน พบว่าการเกิดแคลลัสจากต้นกล้าเท้ายายม่อมมากที่สุดบนอาหาร MS
ที่ เ ติ ม Kinetin ความเข้มข้น 0.1 มิ ลลิ กรั มต่ อลิ ต ร ก้อนแคลลัส มี ข นาด 1.17 เซนติ เ มตร มี ลกั ษณะแคลลัส แบบ
คอมแพค (Compact callus) เกาะตัวกันแน่นเป็ นก้อน มีสีเขียว ซึ่ งสามารถนําไปขยาย หรื อชักนําให้เกิดต้นต่อไปได้
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เมื่ อนําต้นกล้าเท้ายายม่อมมาเพาะเลี้ ยงบนสู ตรอาหารสู ตร MS เติ ม BA ความเข้มข้น 0.1, 0.5, 1 และ 2
มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า ระยะเวลา 60 วัน เกิดแคลลัสมากที่สุดบนสู ตรอาหาร MS ที่เติม BA
0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ก้อนแคลลัสมีขนาด 1.31 เซนติ เมตร มีลกั ษณะแคลลัสแบบคอมแพค (Compact callus) เป็ น
แคลลัสที่ เกาะกันแน่ นเป็ นก้อน มีสีเขี ยว แต่ระยะเวลาที่ 90 วัน พบว่า MS ที่ เติ ม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ลักษณะแคลลัสแบบคอมแพค มีสีเขียว ซึ่ งสามารถนําไปขยาย หรื อชักนําให้เกิดต้นต่อไปได้
เมื่ อนําต้นกล้าเท้ายายม่อมมาเพาะเลี้ ยงบนสู ตรอาหารสู ตร MS เติ ม 2,4-D ความเข้มข้น 0.05 และ 0.1
มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นระยะเวลา 3 เดื อน พบว่า ระยะเวลา 30 วัน การเกิ ดแคลลัสบนสู ตรอาหาร MS ที่ เติ ม 2,4-D
ความเข้มข้น 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่า 1.48 เซนติเมตรสู ตรอาหาร MS ที่เติม 2,4-D ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ก้อนแคลลัสมีขนาด 3.13 เซนติเมตร และในระยะเวลาที่ 90 วัน พบว่าแคลลัสเจริ ญได้ดีในสู ตรอาหาร MS ที่
เติม 2,4-D ความเข้มข้น 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ก้อนแคลลัสมีขนาด 3.47 เซนติเมตร มีลกั ษณะแคลลัสแบบไฟรเอ
เบิล (Friable callus) เป็ นแคลลัสที่เกาะตัวแบบหลวมและฟู มีสีแคลลัส คือ สี เขียว ซึ่ งแคลลัสแบบนี้ ไม่นิยมนําไป
ย้ายเลี้ยงต่อเนื่องจากแคลลัสไม่สามารถพัฒนาไปเป็ นต้นได้
ลักษณะของแคลลัสที่เป็ นที่ตอ้ งการ คือ แคลลัสแบบคอมแพ็ค เนื่องจากมีลกั ษณะเกาะกันแน่นเป็ นก้อน มี
สี เขียว สามารถชักนําให้เกิดต้นต่อไปได้ แต่แคลลัสไฟรเอเบิล มีลกั ษณะเกาะตัวแบบหลวมและฟู ฉํ่านํ้า ซึ่ งแคลลัส
แบบนี้ไม่นิยมนําไปย้ายเลี้ยงต่อเนื่องจากแคลลัสไม่สามารถพัฒนาไปเป็ นต้นได้ (สุ ชาดา, 2546) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า
สู ตรอาหารที่ ดีที่สุดที่ ทาํ ให้ได้แคลลัสตามที่ ตอ้ งการ คื อ MS ที่ เติ ม Kinetin และ BA ตามลําดับ แต่จะเห็นว่าสู ตร
MS ที่ เติ ม Kinetin มี การใช้ปริ มาณ Kinetin ที่ น้อยกว่า แต่ ปริ มาณแคลลัสที่ ได้ใกล้เคี ยงกัน จึ งใช้ Kinetin ความ
เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (Table 2, Fig. 2)

(A)

(B)

(C)

(D)

Fig. 2 Characteristics of arrowroots after culturing on MS formula fed with various growth regulators for 90 days
(A) No growth regulators (B) added Kinetin at a concentration of 0.1 mg/L (C) added BA. 0.1 mg/L (D) add 2,4D with concentration 0.05 mg/L
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Table 2 Callus characteristics of arrowroot after cultured on different food formulas for 90 days
Callus size (cm)
Treatment
Callus
Callus color
30 days
60 days
characteristics
1 MS
Green
Compact 1.11±0.27bcde 1.45±0.46ef
2 MS + Kinetin 0.1 (mg/L)
Green
Compact
1.17±0.24bcd 2.55±0.35bc
3 MS + Kinetin 0.5 (mg/L)
Green
Compact
0.97±0.17def 2.03±0.63cd
4 MS + Kinetin 1 (mg/L)
Green
Compact
1.01±0.29cdef 1.51±0.99de
5 MS + Kinetin 2 (mg/L)
Green
Compact 1.11±0.15bcde 2.29±0.55bc
6 MS + Kinetin 4 (mg/L) Yellowish white
Friable
0.89±0.12ef 0.92±0.36fg
7 MS + Kinetin 8 (mg/L) Brownish white
Friable
0.86±0.15ef 0.74±0.11g
8 MS + BA 0.1 (mg/L)
Green
Compact
1.31±0.41ab 2.35±0.84bc
9 MS + BA 0.5 (mg/L)
Yellowish green Compact
0.79±0.17f 2.33±0.46bc
10 MS + BA 1 (mg/L)
Yellowish green Compact
1.25±0.42abc 2.65±0.41ab
11 MS+BA 2 (mg/L)
Green
Compact
1.32±0.32ab 2.32±0.65bc
12 MS+2,4-D 0.05 (mg/L)
Green
Friable
1.48±0.18a 2.52±0.65bc
13 MS+2,4-D 0.1 (mg/L)
Green
Friable
0.92±0.29def 3.13±0.22a
F-test
**
**
%CV
23.93
27.44
Note: **There was a statistically significant difference at a 95 percent confidence level.
a, b
Comparison of mean by means of Least Significant Difference (LSD)
Friable callus is loose and fluffy.
Compact callus are sticking together as a pack.

สรุ ป

90 days
2.15±0.86c
3.41±0.14a
3.12±0.38ab
2.06±1.27c
2.73±0.21bc
1.14±0.47d
0.74±0.11d
2.91±0.96ab
3.12±0.41ab
2.98±0.28ab
2.70±0.40bc
3.47±0.05a
3.10±0.46ab
**
21.85

การแช่ กรดซัลฟูริกที่ ความเข้มข้น 98 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นระยะเวลา 10 นาที สามารถทําลายการพักตัวของ
เมล็ดเท้ายายม่อมได้ดี ช่วยให้อตั ราการงอกของเมล็ดเท้ายายม่อมเพิ่มขึ้นประมาณ 97.33 เปอร์เซ็นต์ และสามารถชัก
นําแคลลัสชนิดคอมแพคจากต้นกล้าเท้ายายม่อมสําหรับนําไปชักนําเป็ นต้นต่อไปได้ดว้ ยการย้ายต้นกล้าและเลี้ยงใน
อาหารสู ตร MS ที่เติม Kinetin ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร นําไปวางเลี้ยงภายใต้แสงสี ขาวความเข้มแสง 60±5
ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ให้แสงเป็ นเวลา 16 ชัว่ โมงต่อวัน ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา
90 วัน
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บทคัดย่ อ

ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุท์ ี่เหมาะสมของดาวเรื องพันธุ์ 112 ดําเนินการทดลอง ในเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน
มีนาคม 2560 ณ โรงเรื อนทดลอง สถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการเกษตร โดยผูกดอกดาวเรื องด้วยไหมพรมสี ต่างกันทุก 3 วัน
โดยเริ่ ม จากวัน ที่ ด อกบาน ถึ ง 36 วัน หลัง ดอกบาน โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 ซํ้า พบว่า ดาวเรื องพันธุ์ 112
เริ่ มงอกได้เมื่ออายุ 9 วันหลังดอกบาน มีน้ าํ หนักเมล็ดสดสู งสุ ดคือ 0.70 กรัม/100 เมล็ด และนํ้าหนักเมล็ดแห้งสู งสุ ด 0.34
กรัม/100 เมล็ด เมื่อ 21 หลังดอกบาน ซึ่งเป็ นระยะแก่ทางสรี รวิทยาของเมล็ด โดยมีความงอก 96.0 เปอร์เซ็นต์ และความชื้น
9.5 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นเมล็ดจะมีความชื้นและความงอกลดลง โดยที่ 36 วันหลังดอกบาน เมล็ดมีความงอก 86.6 เปอร์เซ็นต์
ความชื้น 3.8 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ระยะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ดาวเรื องพันธุ์ 112 คือ 21 วันหลังดอกบาน
คําสําคัญ: สุกแก่ทางสรี รวิทยา, ระยะเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์

Abstract

The optimum harvesting time of marigold seeds cv. ‘112’ was studies during October 2016 to March 2017 at the
experimental greenhouse, Horticultural Research Institute, Department of Agriculture. Flowers were tagged at three-day
intervals, started from first day after anthesis to 36 days after anthesis (DAA). The result revealed that marigold seeds cv.
‘112’ started to germinated at 9 DAA, the highest seed fresh weight was 0.70 g/100 seed and highest seed dry weight was
0.34 g/100 seed at 21 DAA which reached its physiological maturity (PM). Seed germination and moisture content was
96.0% and 9.5 %, respectively. After that, seed germination and moisture content were decreased at 36 DAA with 86.6%
and 3.8%, respectively. Therefore, the optimum harvesting time of marigold seed cv. ‘112’ was 21 DAA.
Keywords: harvesting index, physiological maturity

340

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

คํานํา

ดาวเรื อง (Tagestes erecta L.) เป็ นพื ชในวงศ์ Asteraceae ดอกมี สีสันสวยงาม คนไทยนิ ยมปลูกกันมาก
เนื่องจากปลูกเลี้ยงง่าย (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2560; Manoj et al., 2018) ใช้ประโยชน์เป็ นไม้ตดั ดอก จัดสวน ร้อย
พวงมาลัย และในปั จจุบนั ยังมีการสกัดสารสําคัญเพื่อใช้เป็ นส่ วนผสมของเครื่ องสําอางและอาหารสัตว์ ดาวเรื อง
เป็ นไม้ดอกที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีการส่ งออกเมล็ดพันธุ์
ดาวเรื อง ปริ มาณ 5,333 กิโลกรัม มูลค่า 141 ล้านบาท (สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2563) ทั้งประเทศมี
พื้ น ที่ ป ลู ก ดาวเรื อง 3,876 ไร่ คลอบคลุ ม 40 จัง หวัด โดยจัง หวัด ที่ มี ก ารปลู ก มากใน 3 อัน ดับ แรก ได้แ ก่
ประจวบคีรีขนั ธ์ จันทบุรี และตาก (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2562)
ดาวเรื องเป็ นพืชที่ขยายพันธุ์ดว้ ยเมล็ด ซึ่ งภายในต้นเดียวกันจะมีการบานของดอกไม่พร้อมกัน ซึ่ งหากต้อง
เก็บเกี่ ยวเป็ นรุ่ น จําเป็ นต้องหาระยะที่ เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ ยวเมล็ดพันธุ์ เนื่ องจากหากเก็บเกี่ ยวเมล็ดที่อายุนอ้ ย
เกินไป การพัฒนาของเมล็ดยังไม่สมบูรณ์จะทําให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ลดลง (วัชราภรณ์, 2554) ซึ่ งจากการศึกษาของ
Bhaskaran and Ranjeet (2016) พบว่าการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพจะทําให้พืชมีการเจริ ญเติบโตดี มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
10–20 เปอร์ เซ็นต์ โดยปั จจัยที่ มีความสําคัญอย่างมากต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ คื อ การเก็บเกี่ ยวเมล็ดพันธุ์ที่ระยะแก่
ทางสรี รวิทยา ซึ่ งเป็ นระยะที่เหมาะสม เนื่ องจากหากเก็บเกี่ยวเร็ วเกิ นไป จะทําให้การพัฒนาของเมล็ดไม่สมบูรณ์
ซึ่ งนอกจากจะทําให้ผลผลิตลดลงแล้ว ยังส่ งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพตํ่า และหากมีการเก็บเกี่ยวช้าเกินไป อาจจะเพิ่ม
ความเสี่ ยงในการทําให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ลดลง ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระยะเวลาที่
เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ดาวเรื องเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี

อุปกรณ์ และวิธีการ

1) ปลูกดาวเรื องพันธุ์ 112 โดยการเพาะเมล็ดในถาดหลุม ในเดือน ธันวาคม 2559 เมื่อต้นกล้าอายุ 20 วัน ย้าย
ปลูกลงในกระถางขนาด 8 นิ้ว จํานวน 60 กระถาง โดยแบ่งเป็ น 3 ซํ้าๆ ละ 20 กระถาง เมื่อดาวเรื องมีใบจริ ง 4 คู่ เด็ด
ยอดให้เหลือใบจริ ง 3 คู่ ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กรัมต่อกระถางทุก 10 วัน ให้น้ าํ ทุกวัน และพ่นสาร
ป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟและไรแดงทุกสัปดาห์หลังออกดอก
2) วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 ซํ้า โดยเมื่อถึงระยะออกดอก ทําการผูกดอกดาวเรื องที่ดอกย่อย
ชั้นนอกเริ่ มบาน ทุกๆ 3 วัน จํานวน 13 ครั้ง ได้แก่ 0 (วันที่ดอกบาน), 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 และ 36
วันหลังดอกบาน ทําเครื่ องหมายโดยการผูกไหมพรมสี ต่างกันในแต่ละวัน แล้วครอบดอกด้วยซองกระดาษเพื่อให้
เกิดการผสมตัวเองภายในดอก เมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว ทําการเก็บเกี่ยวดอกในแต่ละอายุมาบันทึกข้อมูล จํานวนเมล็ด
ทั้งหมดต่อดอก จํานวนเมล็ดสมบูรณ์ต่อดอก นํ้าหนักเมล็ดสด นํ้าหนักเมล็ดแห้ง ความชื้นเมล็ด และความงอกของ
เมล็ด
3) ศึกษาความงอกของเมล็ด โดยการนําเมล็ดจากดอกแต่ละระยะมาเพาะด้วยวิธี top of paper ทํา 3 ซํ้าๆ ละ
100 เมล็ด ที่อุณหภูมิหอ้ ง (25 องศาเซลเซี ยส) ประเมินความงอกครั้งแรกโดยการนับต้นกล้าที่ปกติที่อายุ 8 วันหลัง
เพาะ (first count) และครั้งสุ ดท้าย (final count) ที่ อายุ 14 วันหลังเพาะเมล็ด นับต้นกล้าปกติ ต้นกล้าผิดปกติ และ
เมล็ดตาย
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ลักษณะดอกและเมล็ด
กลีบดอกของดาวเรื องพันธุ์ 112 จะเริ่ มเหี่ ยวเมื่อมีอายุ 12 วัน หลัง ดอกบาน และเปลี่ยนเป็ นสี น้ าํ ตาลเข้ม
มากขึ้นเมื่ออายุ 15–36 วันหลังดอกบาน (Fig. 1) ส่ วนลักษณะเมล็ด พบว่า ในช่วงวันที่ดอกบาน เมล็ดจะมีสีขาว
ถึ งขาวอมเทา ส่ วนปี กจะมี สีเขี ยวอ่อน ในช่ วง 6 วันหลังดอกบาน เมล็ดจะมี สีเทาและพบเมล็ดที่ มีสีดาํ มากขึ้ น
โดยเมล็ดจะเปลี่ยนเป็ นสี ดาํ ทั้งหมดเมื่ออายุ 12 วันหลังดอกบาน (Fig. 2)
จํานวนเมล็ด
ดาวเรื องพันธุ์ 112 ในช่วงที่ดอกบานจนถึงอายุ 9 วันหลังดอกบาน มี จาํ นวนเมล็ด ทั้ง หมดภายในดอก
อยูร่ ะหว่าง 88.9–99.8 เมล็ดต่อดอก และในช่วง 12–36 วันหลังดอกบาน มีปริ มาณเมล็ดเพิ่มขึ้น โดยอยูร่ ะหว่าง 108.2–
130.7 เมล็ดต่อดอก ส่ วนจํานวนเมล็ดสมบูรณ์ พบว่า ในช่วงที่ดอกบานจนถึงอายุ 6 วันหลังดอกบาน ยังไม่มีการพัฒนา
เป็ นเมล็ดที่สมบูรณ์ แต่เมื่อดอกดาวเรื องมีอายุ 9 วันหลังดอกบาน จะพบว่ามีเมล็ดสมบูรณ์จาํ นวน 18 เมล็ดต่อดอก
และมีความงอก 25.7 เปอร์ เซ็นต์ และเมื่ออายุ 12–36 วัน มีจาํ นวนเมล็ดสมบูรณ์อยู่ระหว่าง 32.0–43.3 เมล็ดต่อดอก
(Fig. 3)
นํา้ หนักเมล็ด
ดาวเรื องพันธุ์ 112 จะมี การสะสมนํ้าหนักสดและนํ้า หนักแห้งเพิ่ มขึ้ นตามอายุด อกหรื ออายุของเมล็ด
โดยในวันที่ดอกบาน เมล็ดสดจะมีน้ าํ หนัก 0.57 กรัม/100 เมล็ด และเพิ่มขึ้นสู งสุ ดเป็ น 0.70 กรัม/100 เมล็ด เมื่อ
9 วันหลังดอกบาน และหลังจากนั้นนํ้าหนักจะลดลงอย่างรวดเร็ ว จนมีน้ าํ หนัก 0.33 กรัม/100เมล็ด และเริ่ มคงที่ไป
จนถึงอายุ 36 วันหลังดอกบาน ซึ่ งจะสัมพันธ์กบั เปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ด โดยเมล็ดจะมีเปอร์เซ็นต์ความชื้ นสู ง
ที่สุด คือ 79.0 เปอร์เซ็นต์ และจะลดลงอย่างรวดเร็ วจนถึง 13.6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ 18 วันหลังดอกบาน และเริ่ มคงที่ไป
จนถึงอายุ 36 วันหลังดอกบาน ส่ วนนํ้าหนักแห้ง พบว่า เมล็ดมีน้ าํ หนักแห้งตํ่าที่สุดคือ 0.10 กรัม/100 เมล็ด เมื่ออายุ
0 วัน (ดอกบานวันแรก) และเพิ่มขึ้นสู งสุ ดเป็ น 0.34 กรัม/100 เมล็ด ในวันที่ 21 หลังดอกบาน และคงที่ไปจนถึง 36 วัน
หลังดอกบาน (Fig. 4)
เปอร์ เซ็นต์ ความงอก
ในช่ วงแรกของการพัฒนาเมล็ดดาวเรื อง พบว่า เมล็ดเริ่ มงอกเมื่อมีอายุ 9 วันหลังดอกบาน โดยมี ค วามงอก
25.7 เปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นและมีความงอกสู งสุ ดเป็ น 96.0 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุ 21 วันหลังดอกบาน
และเริ่ มลดลงเมื่อเมล็ดมีอายุ 36 วันหลังดอกบาน โดยมีความงอกของเมล็ด 86.6 เปอร์เซ็นต์ (Fig. 4)
ในช่วง 0–18 วันหลังดอกบาน เมล็ดดาวเรื องจะมีน้ าํ แห้งเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ และมีน้ าํ หนักแห้งสู งสุ ดเมื่อ 21 วัน
หลังดอกบาน และคงที่ไปจนถึงอายุ 36 วันหลังดอกบาน ทั้งนี้เนื่องจากหลังการปฏิสนธิ เมล็ดมีการสะสมอาหารไว้
ภายในเนื้ อเยื่อ ในขณะเดี ยวกันเมล็ดมีการใช้อาหารที่ สะสมไว้ แต่ปริ มาณที่ สะสมไว้มีมากกว่า จึ งมีน้ าํ หนักแห้ง
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จนเมล็ดเมล็ดมีน้ าํ หนักแห้งสู งสุ ด เนื่องจากมีการพัฒนาเข้าสู่ ระยะแก่ทางสรี รวิทยา ซึ่ งในระยะนี้การ
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สะสมอาหารจากส่ วนต่างๆ ของลําต้นมาที่เมล็ดหยุดชะงัก ประกอบกับอัตราการสะสมอาหารเท่ากับอัตราการใช้
หลังจากระยะนี้ ไป เมล็ดจึงมีน้ าํ หนักแห้งลดลง เนื่ องจากไม่มีอาหารส่ งไปสะสม แต่เมล็ดยังมีการใช้อาหารไปเพื่อ
กิจกรรมทางชีวเคมีภายในเมล็ด (จวงจันทร์, 2529)
ในช่วง 0–6 วันหลังดอกบาน ไม่มีการงอกของเมล็ดดาวเรื อง แต่เริ่ มงอกเมื่อดอกอายุ 9 วันหลังดอกบาน
และมีความงอกสู งสุ ดเป็ น 96 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อ 21 วันหลังดอกบาน และคงที่ไปจนถึงอายุ 27 วันหลังดอกบาน ทั้งนี้
เนื่ องจากเมล็ดพืชทุกชนิ ดสามารถงอกได้ก่อนที่เมล็ดจะแก่ทางสรี รวิทยา พืชบางชนิ ดสามารถงอกได้หลังปฏิสนธิ
เพียงไม่กี่วนั ซึ่ งหลังการปฏิสนธิ แล้วเมล็ดจะมีอตั ราการงอกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว และมีความงอกสู งสุ ดในระยะแก่
ทางสรี รวิทยา โดยจะคงอยู่ชว่ั ระยะเวลาหนึ่ ง แล้วจะค่อยๆ ลดลง เนื่ องจากเมล็ดมีการเสื่ อมคุณภาพ (deterioration)
(จวงจันทร์ , 2529) ดังเช่นการศึ กษาของ วัชราภรณ์ และสุ ดสงวน (2554) เมล็ดถัว่ พร้าที่ อายุ 110 หลังปลูก มีความงอก
เพียง 1 เปอร์ เซ็นต์ แต่เมื่อถึงอายุ 160 หลังปลูก ซึ่ งเป็ นระยะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยว มีความงอกเพิ่มขึ้นเป็ น 60
เปอร์ เ ซ็ นต์ การศึ กษาของ ธวัช ชัย (2543) เมล็ด ถัว่ ฝั กยาวไร้ คา้ งพันธุ์ สุรนารี 1 ในช่ วง 6–8 วันหลังดอกบานมี
เปอร์เซ็นต์ความงอกตํ่า แต่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสู งสุ ดเมื่อ 20 วันหลังดอกบาน ซึ่ งเป็ นระยะแก่ทางสรี รวิทยา โดย
มีน้ าํ หนักแห้งสู งสุ ด 163.37 มิลลิกรัม/เมล็ด นอกจากนี้จากการศึกษาของ ชนันดา และคณะ (2559) พบว่า เมล็ดของ
กระเจี๊ยบแดงในช่วง 3–15 วันหลังดอกบาน มี เ ปอร์ เ ซ็ นต์ค วามงอกตํ่า มาก และ 18 วันหลังดอกบานเป็ นต้นไป
มีความงอกเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จนถึง 39 วันหลังดอกบาน กระเจี๊ยบแดงมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสู งสุ ด 80.5 เปอร์เซ็นต์
หลังระยะแก่ทางสรี รวิทยา เมล็ดจะเริ่ มเสื่ อมคุณภาพ เนื่ องจากไม่มีอาหารสะสมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ภายใน
เมล็ดยังมีการหายใจ จึงมีการเผาผลาญอาหารที่ เก็บสะสมไว้ (จวงจันทร์ , 2529) ซึ่ งจากการทดลอง เมล็ดดาวเรื อง
พันธุ ์ 112 เมื่ อ 36 วันหลังดอกบาน จะมี ค วามงอกลดลง และจากการศึกษาของ ชนันดา และคณะ (2559) พบว่า
เมื่อ 45 วันหลังดอกบาน กระเจี๊ ยบแดงมีเปอร์ เซ็นต์ความงอกลดลง ดังนั้น การเก็บเกี่ ยวเมล็ดพันธุ์ที่ระยะแก่ทาง
สรี รวิทยา และลดความชื้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม จะทําให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด
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Fig. 1 Flower development of marigold cv. ‘112’
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Fig. 2 Seed development of marigold cv. ‘112’
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Fig. 3 Total seed and mature seed per flower of marigold cv. ‘112’ at 36 DAA
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Fig. 4 Changes of fresh weight, dry weigh, seed moisture content and germination of marigold cv. ‘112’
at 36 DAA

สรุ ป

ดาวเรื องเริ่ มงอกเมื่ อดอกมี อายุ 9 วันหลังดอกบาน และเมล็ดแก่ ทางสรี รวิทยาเมื่ อ 21 วันหลังดอกบาน
โดยมีน้ าํ หนักเมล็ดแห้งสู งสุ ด 0.34 กรัม/100 เมล็ด และมีความงอกสู งสุ ด 96.0 เปอร์ เซ็นต์ ดังนั้น ระยะที่เหมาะสม
สําหรับเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ดาวเรื องพันธุ์ 112 คือ ที่อายุ 21 วันหลังดอกบาน
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บทคัดย่ อ

Haworthia transiens เป็ นพืชอวบนํ้าที่ได้รับความนิ ยมปลูกเป็ นไม้ประดับ นิ ยมขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดย
การชําใบ การแยกหน่อ หรื อการชํายอด ซึ่ งใช้ระยะเวลานานในการเกิดยอดใหม่และได้จาํ นวนน้อย งานวิจยั นี้จึงใช้เทคนิค
เพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อร่ วมกับการฉายรังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลันในปริ มาณรังสี ต่าํ เพื่อศึกษาผลจากการได้รับรังสี ต่อการชักนํา
ให้เกิ ดแคลลัส โดยนําใบของ H. transiens ขนาด 2.5 เซนติเมตรในสภาพปลอดเชื้ อ ไปฉายรังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลันที่
ปริ มาณรังสี 0 (ชุดควบคุม) และ 10 เกรย์ (Gy) เพาะเลี้ยงใบบนอาหารกึ่งแข็งสู ตร MS ที่มีน้ าํ ตาล 30 กรัมต่อลิตร หลังจาก
ได้รับรังสี 60 วัน พบว่าใบที่ได้รับปริ มาณรังสี 10 Gy มีอตั ราการเกิดแคลลัสเฉลี่ยเร็ วกว่าชุดควบคุม 4.35 วัน มีการพัฒนา
ของแคลลัสเป็ นหน่อใหม่จากใบที่ได้รับปริ มาณรังสี 10 Gy จํานวนมากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และราก
ของหน่อที่เกิดจากใบที่ได้รับปริ มาณรังสี 10 Gy มีจาํ นวนรากเฉลี่ยน้อยกว่าชุดควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: การฉายรังสี แกมมา, การฉายรังสี ที่ปริ มาณรังสี ต่าํ , การสร้างแคลลัส, ฮาโวเทีย

Abstract

Haworthia transiens is one of succulent plant, which often uses as an ornamental plant. Asexual propagation i.e.,
leaf cutting, offset division or shoot cutting is generally used for propagating this plant, though it takes time and less shoot
number. Therefore, this research aimed to study the effects of using tissue culture technique gathering with low dose of
acute gamma irradiation on callus induction. The 2.5 cm size leaves of in vitro H. transiens were acute gamma irradiated
at dose 0 (control) and 10 Gy. The irradiated leaves were cultured on MS semi-solid media supplemented with sucrose 30
g/l for 60 days. The results showed that 10 Gy gamma irradiated leaves produced callus faster than control for 4.35 days.
The inducing callus from 10 Gy gamma irradiated leaves was developed to new shoots with statistically significantly higher
average number of new shoots than control. Average number of roots producing from new shoots deriving from 10 Gy
gamma irradiated leaves was significantly less than control.
Keywords: callus induction, gamma irradiation, Haworthia, low dose-irradiation
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คํานํา
ฮาโวเทีย (Haworthia) เป็ นสกุลของพืชอวบนํ้าขนาดเล็กถูกจัดจําแนกอยูใ่ นวงศ์ Asphodelaceae (APG IV,
2016) มีความหลากหลายทางชี วภาพมากถึง 74 ชนิ ด 123 พันธุ์ (POWO, 2019) กระจายพันธุ์อยู่ในทวีปแอฟริ กาใต้
แถบประเทศนามิเบีย ประเทศสวาซิ แลนด์ และประเทศโมซัมบิ กฮาโวเทียเป็ นพืชที่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพืช
สกุล Aloe, Gasteria, Kniphofia, Poellnitzia และ Astroloba ฮาโวเที ย เป็ นพื ช ใบเลี้ ย งเดี่ ย ว และเป็ นพื ช หลายฤดู
(perennial plant) (Bayer, 1982) ที่นิยมใช้เป็ นไม้ประดับอย่างแพร่ หลายในหลายประเทศ เนื่องจากฮาโวเทียสามารถ
ปรับตัวได้ดีใน สภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น ความเข้มแสงสู ง สภาพแห้งแล้ง สามารถปลูกเลี้ยงได้ท้ งั ภายใน
และภายนอกอาคาร อีกทั้งยังมีความหลากหลายของรู ปทรงต้น สี สนั และลวดลายบนผิวใบ (Roberts, 2019)
Haworthia transiens (Poelln.) M. Hayashi หรื อที่ รู้ จั ก อี ก ชื่ อ คื อ Haworthia cymbiformis var. transiens
(Poelln.) M.B.Bayer เป็ นอีกหนึ่งชนิดที่เป็ นที่นิยมในกลุ่มนักสะสมของพืชกลุ่มนี้เนื่องจากปลายใบโปร่ งแสง มีลาย
บนผิวใบคล้ายตาข่ายซึ่ งเป็ นพืชที่มีการเจริ ญเติบโตช้าและได้จาํ นวนหน่อเกิดใหม่นอ้ ย โดยการขยายพันธุ์ฮาโวเทีย
แบบดั้งเดิ มสามารถขยายพันธุ์ได้ท้ งั แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ โดยการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ คื อ วิธีการ
เพาะเมล็ด ส่ วนการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ คือ การชําใบ การชําราก การยกยอด การแยกหน่อจากต้นแม่ หรื อ
แยกหน่อที่เจริ ญบนช่ อดอก (Pilbeam, 1983) ซึ่ งการขยายพันธุ์แบบดั้งเดิ มนี้ ใช้ระยะเวลานาน และได้จาํ นวนน้อย
ดังนั้นปั จจุบนั การใช้เทคนิ คการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อจึงเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจในการเพิ่มจํานวนพืชสกุลนี้ เนื่ องจาก
วิธีการนี้ เป็ นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็ ว สามารถปลูกพืชได้ในทุกฤดูกาล สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ และ
สามารถผลิตพืชได้จาํ นวนมากในระยะเวลาอันสั้น โดยมีการใช้เทคนิ คนี้ กบั พืชอวบนํ้าสกุลต่าง ๆ เช่น Kalanchoe
(Jaiswal and Sawhney, 2006), Aloe (Bairu et al., 2007), Notocactus (Seol et al., 2008), Cotyledon (Kumari et al.,
2016), Pelecyphora (Badalamenti et al., 2016) และฮาโวเที ยหลายชนิ ด เช่ น Haworthia turgida (Liu et al., 2017),
H. retusa (Kim et al., 2019) และ H. ‘Sansenjyu’ (H. obtusa × H.comptoniana) (Chen et al., 2019) โดยสามารถใช้
ชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของฮาโวเทียได้ เช่น วงของเกสรเพศเมีย (gynoecium) (Mycock et al., 1997) ช่อดอก(inflorescences)
(Pandey et al., 1979; Richwine et al., 1995) ตาดอก (flower buds) (Ogihara and Tsunewaki 1978; Sun et al.,1987)
และใบ (leaves) (Wessels et al., 1976; Beyl and Sharma, 1983)
มี ก ารศึ ก ษาการใช้ส ารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช (plant growth regulators:;PGRs) ในการเพิ่ ม
ศักยภาพของการเพิ่ ม จํา นวนฮาโวเที ย หลายชนิ ด เช่ น Haworthia variegata, H. chloracantha, H. truncata x H.
setata, H. atrofusca, H. angustifolia var. albensis, H. maughanii, H. turgida var. pallidifolia และ H. retusa (Kaul
แ ล ะ Sabharwal, 1972) H. ‘Sansenjyu’ (H. obtusa × H.comptoniana) (Chen et al., 2019), Haworthia turgida
(Liu et al., 2017) ทั้งนี้ ยงั มีการรายงานของ Kim et al. (2019) พบว่าการใช้ PGRs กลุ่ม auxin เช่น 2,4-D, IAA, IBA
และ NAA กับ H. retusa ยังสามารถก่อให้เกิ ดความแปรผันทางสัณฐานวิทยาได้ เช่ น เกิ ดใบสี เขียวอ่อน ใบด่างสี
ขาว ต้นด่างมีแถบใบด่างสี ขาว ต้นด่างมีแถบใบด่างสี แดง
ปั จจุบนั มีการนํารังสี มาใช้ในการชักนําให้เกิดแคลลัส และจํานวนยอดที่ เพิ่มขึ้ นในพืชหลายชนิ ดร่ วมกับ
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ เช่น การศึกษาของ Valencia-Botín และคณะ (2020) โดยการนํา Agave tequilana ฉายรังสี
ที่ ปริ มาณ รังสี 10, 20 และ 30 Gy พบว่าการฉายรังสี แกมมาด้วยปริ มาณรังสี ต่ าํ (10–20 Gy) ชักนําให้เกิ ดแคลลัส
ในทางกลับ กันที่ ปริ มาณรั งสี ที่สู งขึ้ น (30 Gy) พบว่า ยับยั้งการชักนํา ให้เ กิ ด แคลลัส ในพื ช สกุลอื่ น เช่ น Pisum
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sativum (Zaka et al., 2004) และ Moghaddam et al. (2011) พบว่ า การฉายรั ง สี แ กมมาด้ว ยปริ มาณรั ง สี ที่ ต่ ํา ใน
Centella asiatica ยังมีผลต่อการกระตุน้ การแบ่งเซลล์ และการเจริ ญและพัฒนาของ
Haworthia เกิ ด แคลลัส โดยกระบวนการเกิ ด และพัฒ นาของเอมบริ โอจากเซลล์ ร่ างกาย (somatic
embryogenesis) ก่อนพัฒนาเป็ นยอด (Kim et al., 2019) ปัจจุบนั ยังไม่มีการรายงานผลของรังสี แกมมาปริ มาณตํ่าต่อ
การเกิ ดแคลลัสของฮาโวเที ย จึ งเป็ นที่ มาของงานวิจยั เพื่ อศึ กษาผลของการฉายรั งสี แกมมาแบบเฉี ยบพลันด้ว ย
ปริ มาณรังสี ต่าํ ในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อการชักนําให้เกิดแคลลัสของ H. transiens

อุปกรณ์ และวิธีการ
การฉายรั งสี แกมมาแบบเฉี ยบพลัน
นําต้นฮาโวเทียที่เตรี ยมจาก clean culture อายุ 1 ปี ไปฉายรังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลัน ณ ศูนย์บริ การฉาย
รังสี แกมมาและนิวเคลียร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุ งเทพฯ ด้วยเครื่ อง Mark-I
Gamma irradiation โดยมี Cs-137 เป็ นแหล่งกําเนิดรังสี ฉายรังสี แบบเฉี ยบพลันที่ปริ มาณรังสี 0 และ 10 Gy และ
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (CRD, completely randomized design) โดยแบ่งออกเป็ น 2 ทรี ตเมนต์ ทรี ต
เมนต์ละ 15 ซํ้า (15 ขวด) โดยเพาะเลี้ยงชิ้นพืชในขวดขนาด 4 ออนซ์ 1 ขวด วางใบพืช 3 ใบ และวิเคราะห์ผลการ
ทดลองด้วยโปรแกรม Microsoft® Excel® 2019
หลังจากได้รับรังสี นาํ ชิ้ นส่ วนพืชทั้งหมดมาตัดปลายใบออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ ผิวสัมผัสในการดูดซึ มอาหาร
ของพืชก่อนย้ายลงอาหารกึ่งแข็งสู ตร MS (Murashige and skoog, 1962) ที่มีน้ าํ ตาลซู โครสปริ มาณ 30 กรัมต่อลิตร
และวุน้ ผง (agar) ปริ มาณ 8 กรัมต่อลิตร โดยปราศจากการเติ มสารควบคุ มการเจริ ญเติ บโตพืช เพาะเลี้ยงภายใต้
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซี ยส ให้แสงเป็ นระยะเวลา 16 ชัว่ โมงต่อวัน เป็ นระยะเวลา 60 วัน เพื่อดูผลของรังสี แกมมา
ต่ อ H. transiens เก็บข้อมูลของระยะเวลาที่ ใช้ใ นการสร้ างแคลลัส จํานวนยอด จํานวนราก โดยเก็บข้อมู ลเมื่ อ
เพาะเลี้ยงเป็ นระยะเวลา 30 และ 60 วัน โดยไม่มีการเปลี่ยนขวดอาหารเพาะเลี้ยง

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลการทดลองพบว่า ใบ H. transiens ในรุ่ น M1V1ที่ ไ ด้รั บ ปริ มาณรั งสี 0 Gy ใช้ร ะยะเวลาในการสร้ าง
แคลลัสเฉลี่ยอยู่ที่ 17.71 วัน และใบที่ได้รับปริ มาณรังสี 10 Gy ในรุ่ น M1V1 ใช้ระยะเวลาในการสร้างแคลลัสเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 13.36 วัน (Table 1) หลังจาก 60 วัน พบว่ามีการสร้างแคลลัสครบทุกใบในทุกซํ้า
ผลของจํานวนยอดที่เกิดใหม่พบว่า ใบของชุดควบคุม มียอดเกิดใหม่จาํ นวนเฉลี่ย 3 ยอด และใบที่ฉายรังสี
ปริ มาณ 10 Gy มียอดเกิดใหม่เฉลี่ยจํานวน 4.33 ยอด (Fig. 1) ซึ่ งมีจาํ นวนเฉลี่ยของยอดใหม่มากกว่าชุดควบคุมอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ และผลของจํานวนรากเฉลี่ยพบว่าใบของชุดควบคุมมีจาํ นวนรากอยู่ที่ 2.4 ราก และใบที่ได้รับ
รังสี ปริ มาณ 10 Gy มีจาํ นวนรากเฉลี่ย 1.49 ราก ซึ่ งจํานวนรากเฉลี่ยของใบที่ ได้รับรั งสี น้ ันมี จาํ นวนน้อยกว่าชุ ด
ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Table 1)
โดยปกติ แล้วรังสี ก่อไอออน เช่ น รังสี แกมมานั้นมี ผลต่อการเจริ ญเติ บโตและพัฒนาของพืช โดยเป็ นที่
ทราบกันว่า หากฉายรังสี ก่อไอออนด้วยปริ มาณรังสี ต่ าํ จะมีผลไปกระตุน้ ฮอร์ โมนที่ เกี่ ยวข้องกับการเจริ ญเติบโต
349

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

ของพืช การแบ่งเซลล์ และการเจริ ญเติบโตของพืช ในทางกลับกันที่การฉายรังสี แกมมาด้วยปริ มาณรังสี สูง มีผลชัก
นํา ให้เ กิ ด ผลที่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช เช่ น เดี ย วกับ การลดลงอย่ า งชัด เจนของผลผลิ ต และ
ประสิ ทธิ ภาพในการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Dehgahi and Joniyasa, 2017) เมื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณรังสี
แกมมาที่ ต่ าํ กับอัต ราการสร้ างแคลลัส ของ H. transiens พบว่า ปริ มาณรั งสี ที่ต่ าํ (10 Gy) กระตุ ้นให้ใ บพื ชสร้ าง
แคลลัสเร็ วขึ้น 4.35 วัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม และเมื่อเปรี ยบเทียบผลของจํานวนหน่อใหม่ที่เกิดขึ้น พบว่า
ใบของ H. transiens ที่ ไ ด้รั บ รั ง สี ที่ ป ริ ม าณ 10 Gy มี จ ํา นวนหน่ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ นมากกว่ า ชุ ด ควบคุ ม 1.33 หน่ อ ซึ่ ง
สอดคล้องกันกับ Valencia-Botín et al. (2020) ใช้ปริ มาณรังสี ต่ าํ (10 และ20 Gy) ในการฉายรังสี ให้กบั ต้น Agave
tequilana พบว่าเกิดการชักนําให้เกิดแคลลัสอย่างมีนยั สําคัญ Kapare et al. (2017) ใช้ปริ มาณรังสี ต่าํ 10 Gy ในการ
ฉายรังสี ให้กบั Sesuvium portulacastrum พบว่าเปอร์เซ็นต์ยอดที่เกิดใหม่สูงกว่าชุดควบคุม 70 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งผล
การทดลองนี้ ยงั สนับสนุ น Sakr et al. (2013) ที่กล่าวว่าการฉายรังสี แกมมาที่ ปริ มาณรังสี ต่าํ นั้นเพิ่มจํานวนยอดใน
Dracaena surculose และ สอดคล้องกับการรายงานของ Hasbullah et al. (2012) ที่ กล่าวว่าผลของรังสี แกมมาต่อ
การเกิดยอดใหม่ภายหลังจากการฉายรังสี ของ Gerbera jamesonii พบว่าจํานวนหน่อลดลงอย่างมากเมื่อพืชถูกฉาย
รังสี ที่ปริ มาณรังสี สูง ในขณะที่ปริ มาณรังสี ต่ าํ นั้นมีผลกระตุน้ ให้เกิดการสร้างหน่ อใหม่เฉลี่ย 6.6 หน่อ อีกทั้งการ
ฉายรังสี แกมมาที่ปริ มาณรังสี ต่าํ ใน Cucumis melo นั้นมีประสิ ทธิ ภาพในการชักนําให้เกิดยอดในกระบวนการการ
เพิ่มจํานวนยอด ในขณะที่ ปริ มาณรังสี ที่สูงมีผลในการลดการสร้างยอดใหม่ ซึ่ งชี้ ให้เห็นว่าพืชมีความไวต่ อรั งสี
แกมมา (Venkateshwarlu, 2008) แม้ว่าในการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืชแต่ละชนิ ดจะมีการฉายรังสี ที่ปริ มาณแตกต่างกัน
Kumari et al. (2013) รายงานว่า จํานวนของการเกิดยอดใหม่น้ นั ลดลงเรื่ อย ๆ เมื่อมีการเพิ่มปริ มาณรังสี แกมมา และ
หน่อที่เจริ ญพัฒนาขึ้นมาได้น้ นั มีขนาดเล็ก แข็งแรงน้อยกว่าและมีการเจริ ญเติบโตที่ชา้ กว่าชุดควบคุม
Table 1 Period of callus formation, shoot and root number of M1V1 of H. transiens explants after culturing for 60
days
Gamma irradiation doses
Number of date for
Average shoot number Average root number
(Gy)
callus formation (day)
(cm)
(cm)
0 (control)
17.71 ± 4.03
3.00 ± 1.17
2.40 ± 1.08
10 Gy
13.36 ± 1.95
4.33 ± 1.64
1.49 ± 0.63
T-test
*
*
*
C.V. (%)
19.25
38.26
43.89
*Mean values superscripted with different uppercase superscripts within each column indicate significant
differences (p < 0.05) between time points; different lowercase superscripts within each row indicate significant
differences (p < 0.05) between treatments
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0 Gy (control)

10 Gy

30 days

60 days

Fig. 1 Plantlet formation of H. transiens after 0 Gy and 10 Gy gamma irradiation and culturing for 30 days and
60 days. Scale bar: 0.5 cm

สรุ ป

ใบที่ได้รับปริ มาณรังสี แกมมา 10 Gy มีอตั ราการเกิดแคลลัสเฉลี่ยเร็ วกว่าชุดควบคุม 4.35 วัน มีการพัฒนา
หน่อใหม่จากใบที่ได้รับปริ มาณรังสี 10 Gy โดยมีจาํ นวนหน่อ 4.33 หน่อ ซึ่ งมากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่มีจาํ นวนหน่ อ 3 หน่อ และรากของใบที่ได้รับรังสี 10 Gy มีจาํ นวน 1.49 ราก ซึ่ งน้อยกว่าจํานวนรากของชุ ด
ควบคุมซึ่ งมี 2.4 ราก ดังนั้นหากต้องการชักนําให้ H. transiens เกิดแคลลัสเร็ วขึ้นและจํานวนยอดมากขึ้ น ควรฉาย
รังสี แกมมาที่ปริ มาณรังสี 10 Gy
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บทคัดย่ อ

การใช้ส ารเคมี เพื่ อ ควบคุ ม ศัตรู พื ช เป็ นเรื่ องที่ หลี ก เลี่ ย งได้ยาก และส่ ง ผลให้พ บสารพิษตกค้า งตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่ อง อาหารที่ มีสารพิษตกค้าง จากการตรวจสารพิษตกค้างในทุเรี ยน ทําการ
สกัดสารพิษตกค้างด้วยวิธี QuEChERS และตรวจสอบสารพิษตกค้างด้วยเครื่ อง Gas chromatography mass spectrometry
เทียบผลสารพิษตกค้างจํานวน 116 พารามิเตอร์ ผลการวิเคราะห์ทุเรี ยนแบบแยกระหว่างเปลือกและเนื้อ พบสารพิษตกค้างที่
เกิ นค่าในเปลือกของทุเรี ยนชนิ ด cypermethrin 2 ตัวอย่าง (1.23 และ 2.62 ppm) และ fipronil 1 ตัวอย่าง (0.045 ppm) จาก
เกณฑ์ 1 ppm และ 0.005 ppm สําหรับเนื้ อของทุเรี ยนไม่พบสารตกค้าง โอกาสการตรวจพบสารพิษตกค้างที่ สะสมบริ เวณ
เปลือกมีมากกว่าที่พบบริ เวณเนื้ อของทุเรี ยน ทั้งนี้ ทุเรี ยนที่พบสารตกค้างเกินมาจากสวนที่ใช้สารเคมีก่อนเก็บเกี่ยว 10 วัน
และการพบสารตกค้างที่ต่าํ กว่าเกณฑ์กาํ หนดเป็ นทุเรี ยนจากสวนที่งดการใช้สารกําจัดศัตรู พืชแล้ว 25 วัน
คําสําคัญ: คุณภาพสิ นค้า, ทุเรี ยน, สารพิษตกค้าง

Abstract

Avoid pesticide spraying to crop is difficult, and it can cause a higher pesticide residue against the Ministry of
Public Health Notification No. 387 B.E. 2560. In our works, durian fruit samples were collected from Chumphon province.
QuEChERS was used for the extraction and clean-up process. Extractant was analyzed with Gas chromatography mass
spectrometry for 116 pesticides residue detection. Result of durian residue analysis of rind and flesh showed two durian
rind samples were found with cypermethrin (1.23 and 2.62 ppm) and one sample for fipronil (0.045 ppm) at over the limit
of residue control on 1 ppm and 0.005 ppm, respectively. While the durian flesh samples showed lower or not detection of
pesticide residue. Samples of higher residue were sought for the origin and found be collect from a field that apply the
pesticide 10 days before harvest. The lower pesticide residue resulted from a longer pre-harvest interval after pesticide
spraying for more than 25 days.
Keywords: durian, pesticide residue, product quality
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คํานํา
คุณภาพของสิ นค้าเกษตรเป็ นปั จจัยหลักที่ทาํ ให้ตลาดสิ นค้าของประเทศไทย ยังคงเป็ นที่ตอ้ งการของคู่คา้
ทุเรี ยน เป็ นไม้ผลสําคัญที่ประเทศไทยมีการจําหน่ายสู่ ต่างประเทศ ทุเรี ยนเป็ นผลไม้ที่จดั อยู่ในกลุ่มไม้ผลเขตร้ อน
ประกอบไปด้วยพืชอื่น เช่ น ฝรั่ง ลองกอง ทุเรี ยน เงาะ และมังคุด โดยพื้นฐานของทุเรี ยนซึ่ งเป็ นไม้ยืนต้นขนาด
ใหญ่ ที่ เจริ ญเติ บโตและให้ผลผลิตได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้ น มีปริ มาณนํ้าฝนไม่นอ้ ยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี
และมีการกระจายตัวของฝนดี นอกเหนื อจากการใช้บริ โภคในประเทศแล้ว ยังสามารถส่ งออกทํารายได้มูลค่าสู ง
ให้กบั ประเทศ โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกทุเรี ยนรวม 937,607 ไร่ ให้ผลผลิต 724,730 ไร่ มีผลผลิต
รวม 1,017,097 ตัน ประมาณการผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 1,403 กิโลกรัม/ไร่ พื้นที่ที่มีการปลูกทุเรี ยนมากที่สุดใน
ภาคใต้ รองลงมา คื อ ภาคตะวันออก ภาคเหนื อ และภาคกลาง แต่พ้ืนที่ ที่ให้ผลผลิ ตเฉลี่ยต่ อไร่ สูงที่ สุด คื อ ภาค
ตะวันออก รองลงมาคือ ภาคใต้ (กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก, 2563)
ตลาดทุเรี ยนเป็ นตลาดผลไม้ขนาดใหญ่ ปั ญหาที่ พบในการจําหน่ าย ได้แก่ คุณภาพความสุ กแก่ของผลที่
ส่ งผลต่อคุณภาพกับลูกค้า การพบปั ญหาแมลงศัตรู พืชที่ติดไปกับผลผลิตชนิ ด เพลี้ยแป้ ง เพลี้ยหอย รวมถึง หนอน
เจาะเมล็ด การเกิ ดโรคในผลผลิตหลังการเก็บเกี่ ยว และรวมไปถึงโอกาสการปนเปื้ อนจากสารตกค้างในผลผลิ ต
สภาพการแข่งขันในการจําหน่ายทุเรี ยนไปยังประเทศจีนค่อนข้างสู ง โดยการส่ งออกของทุเรี ยน อาจต้องเผชิ ญกับ
คู่แข่งที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ทางประเทศจีนได้อนุมตั ิการนําเข้าทุเรี ยนพันธุ์มูซังคิง
(Musan King) ในรู ปการส่ งออกทุเรี ยนแช่แข็งแบบมีเปลือกทั้งลูกจากมาเลเซี ยได้ ในขณะที่เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์
ยังไม่ได้รับอนุ มตั ิ จากจี น แต่ มีรายงานว่า แหล่งปลูกทุ เรี ยนในฟิ ลิ ปปิ นส์ เมื องดาเวา (Davao) ได้เพิ่ มพื้ นที่ ปลูก
ทุเรี ยน ดังนั้นการพัฒนาเรื่ องคุณภาพผลผลิ ตจึ งเป็ นเรื่ องที่ ประเทศไทยพึ งระวัง (กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิ จฐานราก,
2563)
ทั้งนี้ สอดคล้องกับการแจ้งของทางภาครัฐ นายชลธี นุ่มหนู ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 6 จันทบุรี (สวพ.6) กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ปั จจุบนั สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เพิ่มความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบการนําเข้าผลไม้สดไทย 5 ชนิ ด คือ ทุเรี ยน มังคุด ลําไย ลิ้นจี่ และมะม่วงมากขึ้น พร้อมกําชับให้ทางการ
ไทยปฏิบตั ิ พิธีสารว่าด้วยข้อกําหนดการตรวจสอบและกักกันโรคสําหรับผลไม้เมืองร้อนส่ งออกไปจีนต้องเข้มงวด
ในการขึ้ นทะเบี ยนและได้รับการปฏิ บตั ิ ทางการเกษตรที่ ดี สําหรั บพื ชอาหาร (GAP) และโรงคัดบรรจุ ตอ้ งผ่า น
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) มากขึ้น (ฐานเศรษฐกิจ, 2563)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจยั และพัฒนามาตรฐานสิ นค้าเกษตร ร่ วมมือกับภาควิชาโรคพืช คณะ
เกษตร กําแพงแสน ได้เล็งเห็ นความสําคัญในการติ ดตามปั ญหาการใช้สารเคมี และการจัดการคุ ณภาพผลผลิต
ทุเรี ยน จึงได้ร่วมมือกับสมาคมชาวสวนผลไม้จงั หวัดชุมพร ในการศึกษาโอกาสของการปนเปื้ อนสารกําจัดศัตรู พืช
ที่ ตกค้างในทุเรี ยนที่ นาํ ออกมาจําหน่ าย เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานในการนําไปจัดการในระบบควบคุ มคุณภาพ
ทุเรี ยน
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อุปกรณ์และวิธีการ
การคัดเลือกแปลงเป้าหมาย
ประสานงานกับสมาคมชาวสวนผลไม้จงั หวัดชุมพร เพื่อติดตามข้อมูลการปฏิบตั ิของสมาชิ กในพื้นที่ ปลูก
จังหวัดชุมพร และสุ่ มตรวจผลผลิตทุเรี ยน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานการจัดการของระบบ ทําให้ทราบความเสี่ ยงใน
ผลิตผล โดยคัดเลือกผลผลิตจากแปลงที่ ผ่านการขอระบบการปฏิ บตั ิ ทางการเกษตรที่ ดีสําหรับพืชอาหาร (GAP)
และไม่มีการขอระบบการปฏิ บตั ิ ทางการเกษตรที่ ดีสําหรั บพื ชอาหาร (GAP) โดยเลื อกจากแปลงที่ มีการติ ด ผล
ทุ เรี ยนระยะเดี ยว และแปลงที่ ติดผลหลายระยะในแปลง ก่ อนการเก็บตัวอย่างได้สอบถามข้อมูลการจัดการพ่น
สารเคมี เพื่อนําข้อมูลการปฏิบตั ิของเกษตรกรและข้อมูลสารตกค้างมาเปรี ยบเทียบกัน
การเก็บตัวอย่ างทุเรี ยนจากแปลง เพื่อนํามาวิเคราะห์ สารพิษตกค้ าง
นําตัวอย่างบรรจุ ในถุงพลาสติ กระบุ รายละเอี ยดและส่ งห้องปฏิ บตั ิ การ โดยทางห้องปฏิ บตั ิ การทํา ชัก
ตัว อย่า งตามวิ ธีมาตรฐาน มกษ. 9025-2551 (สํา นักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ , 2551) การ
วิ เ คราะห์ ส ารพิ ษ ตกค้ า งในผั ก และผลไม้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี สกั ด แบบ QuEChERS ด้ ว ย EN 15662 method
(Anastassiades et al., 2003) ทํ า การวิ เ คราะห์ ส ารเคมี ก ํ า จั ด ศั ต รู พื ช จํ า นวน 116 ชนิ ด โดยใช้ เครื่ อง Gas
chromatograph mass spectrometry เตรี ยมตัวอย่างโดย แยกตัวอย่างทุเรี ยนเป็ นส่ วนของเปลือกและเนื้ อพร้อมเมล็ด
นําตัวอย่างมาหัน่ และบดละเอียดเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน ชัง่ ตัวอย่าง 10 กรัม ใน centrifuge tube ขนาด 50 มิลลิลิตร เติ ม
acetonitrile 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร ปิ ดฝาแล้ ว เขย่ า นาน 1 นาที เติ ม QuEChERS extract pouch, EN Method (Agilent
Technology, USA) เขย่านาน 1 นาที หลังจากผสมกันดี แล้วนําไปปั่ นเหวี่ยงที่ ความเร็ ว 4,000 รอบต่อนาที นาน 5
นาที จากนั้นดูด ส่ วนใสด้านบน 6 มิลลิลิตร ใส่ ลงใน dispersive 15 mL, Hight Pigment (Agilent Technology, USA)
เขย่านาน 1 นาที ปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ ว 4,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที จากนั้นของเหลวส่ วนบนไประเหยให้เหยด้วย
N2-evaporator และละลายกลับด้วย acetone:ethyl acetate:cyclohexane (2:1:1) และนําไปตรวจวิคราะห์ดว้ ยเครื่ อง
Gas chromatograph mass spectrometry รุ่ น Agilent 7000D Triple Quadrupole Mass Spectrometer (Agilent
Technology, USA) ทํา การตรวจสอบสารพิ ษ ตกค้า งโดยใช้ GC/MS/MS multiple reaction monitoring (MRM) ที่
เที ย บสั ญ ญาณโครมาโทแกรมการแตกตัว ของมวลหลัก เที ย บกับ มวลหลัก ของสารมาตรฐานที่ ก ํา หนด เพื่ อ
กําหนดการติดตามชนิดของสารและเทียบความเข้มของสัญญาณแปรผลเป็ นปริ มาณสารพิษตกค้างที่พบ ก่อนนําไป
คํานวณกับค่าสัดส่ วนการสกัดได้จากตัวอย่าง แล้วจึ งสรุ ปค่าออกมาเป็ นปริ มาณสารพิษตกค้างที่ พบ มีหน่ วยเป็ น
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพื่อไปเทียบกับปริ มาณสารพิษตกค้างสู งสุ ด (Maximum Residue Limit; MRL) ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่ อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้ทราบถึง โอกาสการตรวจพบสารตกค้างใน
ทุ เรี ยน และเพื่ อเตรี ยมรับมื อความเข้มงวดของการตรวจสอบด้านคุ ณภาพสารพิ ษตกค้างจากประเทศลูกค้าของ
ทุ เรี ยนที่ ส่งออก จากความร่ วมมื อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดย
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ศูนย์วิจยั และพัฒนามาตรฐานสิ นค้าเกษตร และภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน ในการดําเนิ นการร่ วมกับ
สมาคมชาวสวนผลไม้จงั หวัดชุ มพร ที่ ได้มีความร่ วมมื อในการให้ความรู ้ ในการจัดการผลผลิ ตทุ เรี ยนและการ
ปรับตัวตามระบบมาตรฐานเกษตรดี ที่เหมาะสม (GAP) ตั้งแต่ปี 2561 เป็ นต้นมา การตรวจสอบผลผลิตทุเรี ยนใน
ครั้งนี้ เพื่อเป็ นการประเมินสถานการณ์และการเตรี ยมการปรับตัวในนโยบายการค้าที่เข้มข้นขึ้น
Table 1 Raw data of pesticide residues (ppm) from peel and flesh of durian sample harvested from different orchard
management. The data output received from GC/MS/MS which was referred to pesticide content in the extraction
sample
Pesticide type
Bifenthrin
Chloroneb
Cyfluthrin
Cypermethrin
Fipronil
Flusilazole
Flutriafol
Isazofos
Lambda-cyhalothrin
Malathion
Metalaxyl
Permethrin
Prochloraz
Procymidone
Propisochlor
Prothiofos
Pyridaben
Quinalphos
Tebuconazole
Tetradifon
Tetramethrin
Triadimenol
Triazophos
*Days after spray

Non GAP orchard
One fruit stage Multi fruit stage
20 DAS*
10 DAS*
Peel Flesh Peel Flesh
0.002 0.007 0.004 0.008
0.027 0.019 0.032 0.037
0.001 0.014 0.005
0.014 0.002 2.621 0.018
0.045
0.058
0.008
0.033 0.004
0.140
0.153 0.002
0.002 0.022 0.011 0.022
0.341 0.351
0.354
0.002
0.004
0.148
0.004
0.002 0.002 0.003
0.003
0.021
0.407
-
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One fruit stage
15 DAS*
Peel Flesh
0.005 0.002
0.045 0.035
0.002
0.004
0.001 0.211
0.002
0.228 0.020
0.011 0.005
0.248
0.002
0.001 0.015
0.005 0.004
-

With GAP orchard
One fruit stage
25 DAS*
Peel Flesh
0.005 0.009
0.042 0.074
0.005
0.003 0.003
0.004 0.097
0.002
0.036
0.013 0.026
0.294
0.006 0.004
0.002
0.007
0.007
0.053
-

Multi fruit stage
10 DAS*
Peel Flesh
0.004 0.010
0.017 0.035
0.379 0.008
1.230 0.011
0.009
0.439
0.010
0.003 0.032
0.004
0.001
0.003
0.001
0.017
-
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จากผลการตรวจสอบการตกค้างโดยใช้วิธีสกัดแบบ QuEChERS และตรวจสอบสารกําจัดศัตรู พืชตกค้าง
โดยการจดจํามวลของสารกําจัดศัตรู พืชหลักเมื่อเกิ ดการแตกตัวหรื อการตรวจสอบค่า MRM (Multiple Reaction
Monitoring) วิธีน้ ี ทาํ ให้มีโอกาสตรวจพบสารตกค้างของสารกําจัดแมลงจํานวนหลายชนิ ดได้จากการฉี ดตรวจสอบ
เพียงครั้งเดียว เมื่อพิจารณาข้อมูลจาก Table 1 พบว่าเครื่ องมือการตรวจวิเคราะห์ชนิ ด GC/MS/MS ได้จาํ แนกการ
ตรวจพบสารกําจัดศัตรู พืชตกค้างได้หลายชนิ ดดังที่กล่าวไว้ใน Table 1 ซึ่ งมีโอกาสพบการตกค้างของสารในกลุ่ม
ออร์ ก าโนฟอสเฟต ชนิ ด malathion, prothiofos และสารในกลุ่ ม ไพรี ทรอยด์ ชนิ ด tetramethrin, bifenthrin,
cyfluthrin และ cypermethrin สํา หรั บ สารกํา จัด โรคพื ช ที่ พ บในหลายตัว อย่ า งได้แ ก่ chloroneb, metalaxyl และ
prochloraz ในผลผลิตทุเรี ยนจากทุกพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามในการสรุ ปผลของสารดังกล่าวดังข้อมูลการวิเคราะห์
Table 1 จําเป็ นที่ผวู ้ ิจยั ต้องพิจารณาข้อมูลความเหมือนหรื อต่างของการแตกตัวจากสารตกค้างแต่ละชนิดอีกครั้ง เพื่อ
เป็ นการยืนยันการตรวจพบสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชแต่ละชนิ ด ทั้งนี้ ขอ้ มูลที่ ผ่านการตรวจสอบปริ มาณสารเคมี กาํ จัด
ศัตรู พืชตกค้างในทุเรี ยนได้แสดงไว้ใน Table 2
Table 2 Analytical report of pesticide residues after compare to food regulations notification No. 387, 2017
Pesticide type
(MRL in durian)

Non GAP orchard
One fruit stage Multi fruit stage
20 DAS*
10 DAS*
Peel Flesh Peel Flesh

Cyfluthrin
ND
ND 0.014 ND
(MRL 0.02 ppm)
Cypermethrin
0.014 ND 2.621 0.018
(MRL 1.0 ppm)
Fipronil
ND
ND 0.045 ND
(MRL 0.005 ppm)
Lambda-cyhalothrin
ND
ND 0.008 ND
(MRL 0.5 ppm)
Metalaxyl
0.140 ND 0.153 0.002
(MRL 0.5 ppm)
*: Days after spray
ND: non detect or lower than limit of quantification (LOQ)

With GAP orchard
One fruit stage One fruit stage Multi fruit stage
15 DAS*
25 DAS*
10 DAS*
Peel Flesh Peel Flesh Peel Flesh
ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1.230

0.011

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0.230

0.020

ND

ND

ND

ND

ข้อมูลการตรวจพบสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชตกค้างในทุ เรี ยนที่ แสดงใน Table 2 พบว่าเปลือกของทุเรี ย นมี
โอกาสพบการตกค้างของสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชตกค้างได้มากกว่าส่ วนของเนื้ อทุเรี ยนจากผลทุเรี ยนเดียวกัน โดย
พบว่าสารกําจัดโรคพืช metalaxyl มีโอกาสตรวจพบได้บ่อยครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้ metalaxyl อยูเ่ สมอ
ในพื้นที่เพื่อการควบคุมโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้ อรา Phytophthora palmivora ทําให้มีโอกาสตรวจพบสารดังกล่าว
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ได้โดยการตกค้างพบที่เปลือกของทุเรี ยนมากกว่าส่ วนของเนื้ อ แต่อย่างไรก็ตามปริ มาณสารตกค้างที่พบไม่เกิ นค่า
MRL (maximum residue limit) ที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุ ข
สําหรับสารที่พบตกค้างในทุเรี ยนรองลงมาได้แก่ cypermethrin ซึ่ งเป็ นสารกําจัดแมลง มีการพบได้มากใน
บริ เวณเปลือกเช่ นเดี ยวกับสาร metalaxyl แต่ปริ มาณสารตกค้างที่ พบของ cypermethrin ในส่ วนของเปลือกมีการ
ตรวจพบเกิ นค่าความปลอดภัยที่ กฎหมายกําหนด สําหรับบริ เวณเนื้ อผลพบ cypermethrin ในปริ มาณที่ นอ้ ยกว่าที่
กฎหมายกําหนด สําหรับการตรวจพบ cypermethrin ที่ตกค้างเกิ นค่าเป็ นตัวอย่างทุเรี ยนที่ มีการเว้นระยะปลอดภัย
ประมาณ 10 วัน หากพิจารณาจากข้อมูลของคณะกรรมการพิจารณาสารพิษตกค้าง (Joint FAO/WHO Meeting on
Pesticide Residues) ของ FAO/WHO (FAO, 2008; FAO and WHO, 2010) พบว่า ในทุเรี ยนมีการกําหนดค่าการเว้น
ระยะปลอดภัยหลังการเก็บเกี่ยวของ cypermethrin ไว้ที่ 14 วัน
สารที่มีโอกาสพบการตกค้างตํ่า ได้แก่ cyfluthrin และ lambda-cyhalothrin ที่พบเพียงหนึ่งครั้งจากตัวอย่าง
ที่สุ่มเดียวกัน คือจากเปลือกทุเรี ยนที่ มีการเว้นระยะปลอดภัยจากสารเคมีนอ้ ยเพียง 10 วัน โดยการตกค้างที่ พบไม่
เกิ นค่ า ความปลอดภัย จากการติ ด ตามชนิ ด ของสารกํา จัดศัตรู พืช ที่ เกษตรกรใช้ พบว่า สารหลายชนิ ดยังไม่ได้
กําหนดค่าการเว้นระยะปลอดภัยหลังการเก็บเกี่ยวให้เกษตรกรทราบ นอกจากนี้ ในตัวอย่างเดียวกันยังตรวจพบสาร
กําจัดแมลง fipronil ในระดับที่ เกิ นค่าความปลอดภัย ถึงแม้การพบ fipronil ในทุเรี ยนมีปริ มาณที่ ต่ าํ แต่เนื่ องจาก
fipronil ในทุเรี ยนไม่ได้มีการกําหนดค่า MRL โดยตรง แต่เป็ นการกําหนดโดยใช้ค่าตํ่าสุ ดที่พึงตรวจพบหรื อ default
limit แทนจึงทําให้มีค่าน้อยมากในระดับ 0.005 ppm
จากวิธีการตรวจสอบสารกําจัดศัตรู พืชตกค้างดังกล่าว แสดงให้เห็ นว่าสามารถตรวจพบสารตกค้า งใน
ผลผลิตที่ส่งจําหน่ายได้ในระดับตํ่าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ประสิ ทธิ ภาพในการตรวจขึ้นอยู่กบั วิธีการที่เลือกใช้
ตรวจและวิธีการสกัดสารตกค้างออกจากตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ การใช้ลกั ษณะตรวจสอบโดยติดตามรู ปแบบ
การแตกตัวและมวลสารเป้าหมายทําให้เห็นได้วา่ มีสารตกค้างอยู่หลายชนิ ดในตัวอย่าง เพียงแต่ความเข้มข้นที่ ตรวจ
พบอยู่ในระดับตํ่า อย่างไรก็ตามการจัดตารางการพ่นสารกําจัดศัตรู พืชในผลผลิตมีโอกาสเป็ นอย่างมากในการทํา
ให้ผลผลิตเกษตรลดคุณภาพลงอันเนื่ องมาจากการตรวจพบสารตกค้าง ทั้งนี้ เนื่ องจากสารตกค้างสามารถพบได้ใน
ทุกระยะแต่ปริ มาณสารตกค้างจะแปรเปลี่ยนไปตามระยะเวลา การตรวจสอบสารตกค้างในผลผลิตเกษตรได้มีการ
ดําเนินการมาเป็ นระยะโดยหน่วยวิจยั ที่สงั กัดสถาบันการศึกษา หน่วยงานอิสระ และหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ
การตกค้างของสารพิษตกค้างในผลผลิตมีรายงานเมื่อเกิ ดเหตุปนเปื้ อนในปริ มาณสู ง หรื อจากกรณี องค์กรอิสระ
ภาคเอกชนเช่ น เครื อข่ายเตื อนภัยสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช (2563) ที่ ได้ตรวจติ ดตามเพื่อประเมินสภาพความเสี่ ยงให้
ผูบ้ ริ โภคได้รับทราบ และมีรายงานให้สาธารณชนทราบอย่างต่อเนื่อง
สําหรับคุณภาพของทุเรี ยนด้านการตรวจพบสารตกค้างพบว่างานวิจยั ของ Wanwimolruk et al. (2015) ได้
รายงานถึงความปลอดภัยในการบริ โภคทุเรี ยน ซึ่ งผลการวิเคราะห์สารตกค้างดังกล่าวเมื่อเทียบกับผลงานวิจยั นี้ มีผล
การตรวจพบไปในทิ ศทางเดี ยวกัน เนื่ องจากวิธีการตรวจสอบมาตรฐานได้มีการตรวจทุเรี ยนทั้งเปลือกและเนื้ อ
ผลรวมกัน การตรวจพบสารตกค้างที่พบในเปลือกมากกว่าเนื้อผลนับเป็ นสิ่ งสําคัญที่บ่งบอกสภาพสภาพการจัดการ
ผลผลิ ต เกษตร จากผลของการศึ ก ษาโดย Holland et al. (1994); Rawn et al. (2008); Ahmed et al. (2011) ที่ พ บ
โอกาสการปนเปื้ อนของผลไม้ได้ท้ งั ผล แต่พบว่าผลไม้ที่ตอ้ งปอกเปลือกรับประทาน เช่น อะโวคาโด กล้วย ส้ม กีวี
มะม่วง และสับปะรด สามารถลดสารตกค้างไปสู่ ผูบ้ ริ โภคได้ เนื่ องจากไม่สามารถตรวจได้พบในเนื้ อผล แต่สาร
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กําจัดศัตรู พืชสามารถตกค้างได้ที่เปลือกแทน ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าสารตกค้างที่ เกษตรกรใช้สะสมอยู่ที่ผิวมากกว่า
ส่ วนของเนื้ อผล ดังนั้นการกําหนดค่าของสารตกค้างแบบทั้งผลสามารถเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ ในการกําหนดค่า
ความปลอดภัยในอาหารได้หากสามารถนําเสนอข้อเท็จจริ งในความปลอดภัยของเนื้ อผล
การตรวจพบสารกําจัดศัตรู พืชที่ พบเกิ นค่ามาตรฐานมีโอกาสเกิ ดได้ เนื่ องจากการเว้นระยะหลังการเก็บ
เกี่ ยว (pre harvest interval; PHI) ของเกษตรกร และการจัดการผลผลิตบนต้นที่ มีผลหลายระยะที่ มีโอกาสเสี่ ยงใน
การตรวจพบสารตกค้างมากกว่าเมื่อเทียบกับการไว้ผลเพียงระยะเดียว ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรต้องมีการดูแลผลผลิต
อย่างต่ อเนื่ องในรุ่ นถัดมา ทําให้การจัดการเว้นระยะปลอดภัยหลังการเก็บเกี่ ยวยังไม่เพี ยงพอ สภาพการจัดการ
ผลผลิตนับว่ามีผลอย่างสู งต่อการตกค้างของสารกําจัดศัตรู พืช ทั้งนี้ จากข้อมูลวิจยั พบว่าการเว้นระยะสารเคมีใน
แปลงเพิ่มขึ้นมีส่วนช่วยในการลดการตกค้างในผลผลิตได้ เช่น ในตัวอย่างที่เว้นระยะปลอดจากสารเคมีเป็ นเวลา 20
หรื อ 25 วัน แต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับการสลายตัวของสารพิษในผลผลิตเกษตรแต่ละชนิด ทั้งนี้ค่า PHI ของสารแต่ละ
ชนิ ดยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามค่า MRL ที่แต่ละประเทศกําหนด แนวทางหนึ่ งที่สามารถดําเนิ นการได้คือ การ
เว้นระยะหลังการพ่นสารกําจัดศัตรู พืชให้นานที่สุดสามารถลดการปนเปื้ อนของสารตกค้างในทุเรี ยนหรื อผลผลิต
เกษตรได้
แนวทางในการตรวจสอบสารพิ ษตกค้างในผลผลิ ตเกษตรที่ ยงั คงมี การพัฒนาอย่างต่ อเนื่ อง จากความ
พยายามของนักวิจยั ในการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตโดย Zheng et al. (2014) และ Shintaro et al. (2016)
ได้พฒั นาแนวทางการตรวจวิเคราะห์โดยใช้ surface enhanced raman spectroscopic (SERS) เพื่อการยืนยันผลการ
ตรวจวิ เ คราะห์ ในระบบการผลิ ต ไม้ผ ล ซึ่ งในแนวโน้มวิ ธีการที่ สะดวกกว่าในการตรวจสอบผลผลิ ต ที่ ผิวอาจ
เปลี่ ยนแปลงระบบการตรวจวัดสารตกค้างในผลผลิ ตเกษตรได้หากวิธีการดังกล่าวมี ความแม่นยํา รวดเร็ ว และ
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

สรุ ป

การตรวจสอบสารกํา จัด ศัต รู พื ช ที่ พ บตกค้า งบ่ อ ยในผลทุ เ รี ยน ได้แ ก่ metalaxyl เช่ น เดี ย วกับ สาร
cypermethrin แต่พบว่าสาร cypermethrin มีโอกาสพบการตกค้างได้เกิ นค่าความปลอดภัยที่ กฎหมายกําหนด ทั้งนี้
การปนเปื้ อนของสารกําจัดศัตรู พืชมีโอกาสพบได้ท่ีเปลือกผลมากกว่าส่ วนของเนื้ อผลทุเรี ยน สารตกค้างในผลผลิต
ทุเรี ยนอาจมีมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด ซึ่ งสามารถจัดการได้โดยการเว้นระยะหลังการพ่นสารกําจัดศัตรู พืช
บนทุเรี ยน การติดผลของทุเรี ยนชุดเดียวมีโอกาสทําให้ผลผลิตทุเรี ยนปลอดภัยได้มากกว่าการให้ทุเรี ยนติดผลหลาย
ระยะ โดยเกษตรกรสามารถทําให้ทุเรี ยนปลอดภัยโดยการเว้นระยะปลอดภัยอย่างน้อย 28 วัน จากการการฉี ดพ่น
ครั้งสุ ดท้าย

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสมาคมชาวสวนผลไม้จงั หวัดชุ มพร ที่ให้ความร่ วมมือในการประสานงานกับเกษตรกร และ
อนุ เคราะห์ตวั อย่างทุ เรี ยนในการทํางานวิจยั ขอขอบคุ ณห้องปฏิ บตั ิ การสรี รวิทยาด้านโรคพื ช ภาควิชาโรคพืช
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ที่อาํ นวยความสะดวกในด้านการปฏิบตั ิ
งานวิจยั และสถานที่ในการปฏิบตั ิงาน
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การเปลีย่ นแปลงสารสํ าคัญของเหง้ ากระชายดําภายหลังการเก็บเกีย่ วทีส่ ภาพการเก็บรั กษาแตกต่ างกัน
Changes in Bio-active compounds of black ginger (Kaempferia parviflora Wallich ex Baker)
rhizomes incubated under different storage conditions
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บทคัดย่ อ

การศึ ก ษานี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงสารสํ า คัญ ของเหง้า กระชายดํา ภายหลัง การเก็ บ ที่
อุณหภูมิห้องเป็ นระยะเวลา 10 เดื อน วางแผนการทดลองแบบ 6×3 Factorial in CRD โดยมีปัจจัยระยะเวลา (0 2 4 6 8 10
เดื อน) และสภาพการเก็บรั กษา (เก็บไว้ในสภาพห้องได้รับแสงธรรมชาติ เก็บไว้ในที่ มืด และการให้แสงเสริ มสี ขาว)
ผลการทดลองพบว่าทุกสภาพการเก็บรั กษาเหง้ากระชายดํามีเปอร์ เซ็นต์การสู ญเสี ยนํ้าหนักสดเพิ่มขึ้น, เปอร์ เซ็นต์สาร
สกัดหยาบเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเที ยบก่อนเก็บรักษา ปริ มาณแอนโทไซยานิ นลดลงอย่างมากและต่อเนื่ องตลอดการทดลอง
สารประกอบฟี นอลิกรวมมีแนวโน้มลดลงสําหรับกระชายดําที่สภาพได้รับแสงธรรมชาติ แต่กระชายดําที่เก็บภายใต้การให้
แสงเสริ มช่วยคงปริ มาณสารได้นาน 6 เดือน ปริ มาณสาร 5,7-dimethoxyflavone ค่อนข้างคงที่ตลอดอายุการเก็บและสภาพ
การเก็บไม่มีผลต่อปริ มาณสาร เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสารสําคัญในภาพรวมสรุ ปได้วา่ เหง้ากระชายดําภายหลังการ
เก็บเกี่ยวสามารถเก็บไว้ไม่เกิน 6 เดือน และการให้แสงเสริ มในระหว่างการเก็บรักษาช่วยคงสารสําคัญไว้ได้
คําสําคัญ: สภาพการเก็บรักษา, สารสําคัญ, แสงเสริ มสี ขาว

Abstract

This study aimed to monitor the change in active compounds of black ginger after harvested under
room temperature for 10 months. The experimental design was conducted as 6×3 factorial in CRD, when factor A was the
storage periods (month 0, 2, 4, 6, 8 and 10) and factor B was the storage conditions (natural light, dark and supplemental
white-light LED). The results showed that during all storage conditions, the percentage of weight loss was increased, and
the percentage of crude extract was increased comparing before storage. Anthocyanin content was highly decreased and
continuous during storage. Phenolic compounds (PNC) were decreased in natural light treatment whereas supplemental
white-light LED could maintain PNC for 6 months. The 5,7-dimethoxyflavone in black ginger did not change during
storage. Considering the change in active compounds overall, it was concluded that black ginger after harvest could be
stored not more than 6 months under room temperature and using supplemental white-light LED during storage could
maintain active compounds.
Keywords: active compounds, storage conditions, supplemental LED
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คํานํา

กระชายดํา (Black ginger: Kaempferia parviflora Wall. ex Baker) อยูใ่ นวงศ์ Zingiberaceae ซึ่ งเป็ นพืชวงศ์
เดี ยวกับ กระชาย ข่ า ขิ ง และขมิ้น เนื้ อข้างในมี สีม่วงดํา สารสําคัญคื อสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ มี ฤทธิ์ ทางยาช่ วย
กระตุน้ การไหลเวียนโลหิ ต ฤทธิ์ ต้านอักเสบ ต้านมะเร็ ง และความสามารถเป็ นสารต้านออกซิ เดชัน่ (จริ ยา, 2561)
สารประกอบฟลาโวนอยด์ที่พบมากในกระชายดําได้แก่ 5,7-dimethoxyflavone, 5,7,4’-trimethoxyflavone เป็ นสารหลัก
สารอื่ นๆ 5,7,3’,4’-tetramethoxyflavone และ 3,5,7,3’,4-entamethoxyflavone เป็ นต้น (อรั ญญา, 2556) กระชายดํา
เป็ นพืชพื้นเมืองเขตร้อนของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ มีส่วนของลําต้นใต้ดินที่ เรี ยกว่าเหง้าและพักตัวเมื่อเข้าสู่ ฤดู
หนาวโดยลําต้นบนดิ นจะแห้งเหี่ ยวและตายไปแต่ลาํ ต้นใต้ดินยังคงมีชีวิตอยู่ เมื่อพ้นสภาพการพักตัวจะงอกและ
เจริ ญเติบโตในฤดูกาลถัดไป ดังนั้นภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อรอการจําหน่ายหรื อการแปรรู ป อาจมีผลต่อ
ปริ มาณสารสําคัญภายในเหง้า เนื่องจากปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสารสําคัญของพืชสมุนไพรภายหลังจากการ
เก็บเกี่ยวคือ อุณหภูมิ แสง ความชื้น ที่เป็ นตัวเร่ งให้เกิดกระบวนการหายใจและมีการเปลี่ยนแปลงสารสําคัญภายใน
โดยทัว่ ไปปั จจัยทางสภาพแวดล้อมมีผลต่อการสังเคราะห์แสงและการหายใจต่อคุณภาพผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นทําให้พืชมีอตั ราการหายใจที่สูงขึ้ นส่ งผลให้ผลผลิตมีการคายนํ้า (จริ งแท้, 2542) ดังนั้นหากเกิดการ
สู ญเสี ยนํ้าอาจมีผลต่อปริ มาณสารสําคัญในพืช จากการสํารวจของ เสริ มสกุล และคุณเชวง (2548) พบว่าเกษตรกร
ส่ วนใหญ่หลังจากเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตเหง้ากระชายดํามาแล้วมักเก็บไว้ในกระสอบตาข่ายและผึ่งไว้ในบริ เวณบ้าน
ระหว่างรอจําหน่ ายหรื อรอปลูกในฤดูถดั ไป ด้วยสภาพการเก็บรักษาดังกล่าวระหว่างรอจําหน่ ายหรื อการแปรรู ป
อาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสารสําคัญและเมื่อนําไปแปรรู ปเป็ นวัตถุดิบสมุนไพรส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
รักษา ซึ่ งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสารสําคัญภายหลังการเก็บเกี่ยวมีนอ้ ยมากโดยเฉพาะกระชายดําทําให้ไม่
สามารถคาดเดาได้ว่าปริ มาณสารสําคัญสู ญหายไปมากน้อยเพียงใดภายหลังการเก็บเกี่ยว หรื อสามารถเก็บผลผลิต
ไว้ได้นานเพียงใดก่อนการแปรรู ป หากทราบข้อมูลดังกล่าวจะทําให้ประเมินได้ว่าภายหลังการเก็บเกี่ ยวมีปริ มาณ
สารสําคัญเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สามารถเก็บเหง้าไว้ได้นานเพียงใดในสภาพธรรมชาติ อันนําไปสู่ การหากรรมวิธี
การเพื่อชะลอการสู ญเสี ยปริ มาณสารสําคัญเพื่อรักษาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรไว้ให้นานที่สุดก่อนถึงมือผูบ้ ริ โภค
ทั้งนี้การเก็บรักษาเหง้ากระชายดําเป็ นปัจจัยที่สาํ คัญเพื่อชะลอการสู ญเสี ยสารสําคัญ ซึ่ งหลักการเก็บรักษาโดยทัว่ ไป
มักเก็บ ไว้ใ นสภาพอุ ณ หภู มิต่ าํ เพื่ อ ลดการหายใจอันนําไปสู่ การสู ญ เสี ย สารสําคัญ ในพื ช จากรายงานวิ จยั ของ
Zuniega (2562) พบว่า การเก็บรั กษาที่ อุณ หภู มิ 12–14 องศาเซลเซี ย ส สามารถชะลอการสู ญ เสี ย นํ้า หนักและมี
ปริ มาณสารสําคัญเพิ่ มขึ้ น แต่ การเก็บไว้ในห้องเย็นจะทําให้มีต ้นทุ นที่ สู งขึ้ นจากเดิ มหากสามารถประยุก ต์ใ ช้
เทคโนโลยีการเก็บรักษาเหง้ากระชายดําต้นทุนตํ่าจะเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกร
เทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจนํามาใช้รักษาคุณภาพสารสําคัญในเหง้ากระชายดําภายหลังจากการเก็บเกี่ยวคือการ
ใช้แสง ปั จจุบนั มีการศึกษาเกี่ยวกับการนําหลอด Light-emitting diode (LED) มาเป็ นปั จจัยหนึ่ งในการให้แสงเสริ ม
เพื่อการเพิ่มผลิตของพืช โดยการให้แสงเสริ มนั้นจะทําให้พืชมีการสังเคราะห์ดว้ ยแสงเพิ่มขึ้น ทําให้มีสาร primary
metabolite มากขึ้ น (Arnason et al., 1955) จากงานวิจยั ของ กษิ ด์ ิ เดช (2259) ได้ศึกษาการให้แสงเสริ มจากหลอด
LED สี ต่าง ๆ พบว่าการใช้แสงเสริ มจากหลอด LED สามารถชะลอการสู ญเสี ยนํ้าหนัก และปริ มาณสารสําคัญ
เพิ่มขึ้น โดยพืชมีการตอบสนองต่อแสงจากหลอด LED สี ขาว ได้ดีกว่าแสงสี อื่น ๆ หากสามารถประยุกต์ใช้การให้
แสงเพื่อชะลอการสู ญเสี ยสารสําคัญจะเป็ นการช่วยรักษาคุณภาพเหง้ากระชายดําที่ประหยัดต้นทุนการผลิต ชดเชย
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การเก็ บ รั ก ษาแบบใช้ห้ อ งเย็น ที่ มี มู ล ค่ า สู ง และอาจไม่ คุ ้ม ค่ า กับ การลงทุ น ดัง นั้น หากมี ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ การ
เปลี่ยนแปลงสารสําคัญในเหง้ากระชายดําภายหลังการเก็บเกี่ยวในสภาพต่าง ๆ จะสามารถใช้เป็ นแนวทางควบคุม
ปริ มาณสารสําคัญให้คงที่และทราบถึงระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสม สําหรับการนํากระชายดําไปใช้ประโยชน์
เป็ นวัตถุดิบสมุนไพรต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมตัวอย่ างพืช
ใช้เหง้ากระชายดําจากกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนสมุนไพร ตําบลนาอาน อําเภอเมื อง จังหวัดเลย เริ่ มทําการ
ทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จนถึงเดือนธันวาคม 2561 คัดเลือกเหง้ากระชายดํา 400 กรัมสุ่ มลงในตะกร้า จํานวน
54 ใบขนาดตะกร้า 26×36.6×8.4 เซนติ เมตร นําไปวางบนชั้นวาง เก็บที่ อุณหภูมิห้องเป็ นระยะเวลา 10 เดื อน วาง
แผนการทดลองแบบ 6x3 Factorial in CRD โดยมีปัจจัยระยะเวลา (0 2 4 6 8 และ 10 เดือน) และในสภาพการเก็บ
รักษา (เก็บไว้ในสภาพห้องได้รับแสงธรรมชาติ เก็บไว้ในที่มืด และการให้แสงเสริ มสี ขาว) จํานวน 3 ซํ้า การให้แสง
เสริ มสี ขาวโดยให้แสงเป็ นจํานวน 3 ชัว่ โมงก่อนเวลา 06.00 น. และ 3 ชัว่ โมงหลัง 18.00 น. ตามวิธีของกษิด์ ิ เดช
(2559) หลอดไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ใ นการทดลองคื อ หลอด LED สี ข าว ความยาว 120 เซนติ เ มตร ยี่ ห้อ FSL (LED T8
FITTING 18W AC180-265 V) ระยะห่ างหลอด LED กับตะกร้าประมาณ 30 เซนติ เมตรโดยนํ้าเหง้ากระชายดํามา
ชัง่ นํ้าหนักสด จากนั้นแบ่งกระชายดําเป็ น 2 ส่ วน 1. บันทึกนํ้าหนักแห้งโดยอบที่อุณหภูมิ 60°C เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
นําไปหาสารสกัดหยาบ 2.สไลด์เหง้ากระชายดําสดนําไปวิเคราะห์ฤทธิ์ ทางชีวภาพโดยประเมินปริ มาณสารแอนโท
ไซยานินสารประกอบฟี นอลิกรวมและปริ มาณ 5,7–dimethoxyflavone ตรวจสอบในตัวอย่างกระชายดําสดสกัดด้วย
เอทานอล (1:5) ส่ วนปริ มาณแอนโทไซยานิ น ตรวจสอบจากตัวอย่างสดสกัดด้วย 1% HCl ในเมทธานอล (1:10)
การสกัดสาร นําตัวอย่างใส่ ตวั ทําละลาย ทิ้งไว้ 1 วันที่อุณหภูมิหอ้ ง จากนั้นนํามาปั่ นเหวี่ยง 8000 rpm นาน 5 นาที
เพื่อเก็บส่ วนสารละลายนําไปวิเคราะห์
1. ปริ มาณสารสกัดหยาบ (% yield crude extract) นําเหง้ากระชายดํามาสไลด์ให้มีขนาดเท่า ๆ กัน นําไป
อบในตูอ้ บที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ บดให้เป็ นผงละเอียดสกัดด้วยเอทานอล ในอัตราส่ วน
1:4 (เหง้ากระชายดําบด:เอทานอล) ทิ้ งไว้ 2 วัน ที่ อุณหภู มิห้อง เมื่ อครบกําหนดนําไปกรองแยกสารสกัดหยาบ
จากนั้ น นํา สารละลายปริ มาตร 1.2 มิ ล ลิ ลิ ต รใส่ ใ น microtube ระเหยแห้ ง ด้ว ยเครื่ อง centrifugal evaporator
(SCANVAC, LaboGeneTM, denmark) 3–4 ชั่ ว โมง ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งและความเร็ วรอบ 2000 rpm (Allison and
Simmons, 2018; Zhao et al., 2017) ชั่งนํ้าหนักของสารที่ สกัดได้ จากนั้นคํานวณหา ปริ มาณสารสกัด (% Yield
Crude Extract) จาก Equation 1 ดัดแปลงมาจากวิธีของณพัฐอร และ ปิ ยะพัฒน์ (2558)
Yield Crude Extract = (a/b) × 100

(1)

โดยที่ a = นํ้าหนักสารที่สกัดได้ (กรัม) และ b = ปริ มาณตัวอย่างที่ใช้ในการสกัด (กรัม)
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2. การวิเคราะห์ปริ มาณสารแอนโทไซยานิ น (Total anthocyanin; AN) ตามวิธีการของ Mizukami et al.
(1988) และ Zhong et al. (1991) โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ที่ ความยาวคลื่น 530
นาโนเมตร แล้วนําไปคํานวณหาปริ มาณแอนโทไซยานินทั้งหมด ดัง Equation 2 ต่อไปนี้
ปริ มาณแอนโทไซยานิน (mg/gFW) = ((27.208A+0.0591)D × (10/1000×FW)

(2)

โดยที่ A = ค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร, D = ปริ มาตรสารละลายที่ใช้เจือจาง (มิลลิลิตร)
และ FW = นํ้าหนักสดตัวอย่าง (กรัม)
3. การวิเคราะห์สารประกอบฟี นอลิกรวม (Phenolic compound; PNC) ดัดแปลงจากวิธีการของ Gao et al.
(2000) โดยใช้สารสกัด 0.1 มิลลิลิตร เติ มลงในหลอดที่ มีน้ าํ กลัน่ 2 มิลลิลิตร และเติ ม Folin & Ciocalteu’s Phenol
Reagent 0.2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 นาที จากนั้นเติม 20% โซเดียมคาร์ บอเนต 1 มิลลิลิตร
ผสมให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 60 นาที ในที่ มืด นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร ด้วยเครื่ อง
Spectrophotometer นําค่าที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก รายงานผลในหน่วย mg GAE/g FW
4. วิเคราะห์สาร 5,7-dimethoxyflavone ด้วย High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ดัดแปลง
จากวิธีการของ Ang et al. (2014) ในตัวอย่างโดยเปรี ยบเทียบกับปริ มาณสารละลายมาตรฐาน 5,7-dimethoxyflavone
Agilent model 1100 ด้ ว ย Luna C18 ยี่ ห้ อ Phenomenex (ขนาด 25 เซนติ เ มตร× 4.6 มิ ล ลิ เ มตร และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ไมโครมิลลิเมตร) ใช้ตวั ทําละลายคื อ Acetonitrile (40%) และ 2% Acetic acid (60%) (pH 2.4)
อัต ราการไหล 1 มิ ลลิ ลิต รต่ อ นาที โดยสารจะถู กแยกที่ 262 นาโนเมตร โดยปริ มาณ 5,7-dimethoxyflavone จะ
คํานวณโดยการเปรี ยบเทียบกับค่าการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน 5,7-dimethoxyflavone รายงานในหน่วย mg/g FW
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
ข้อ มู ลที่ ร ายงานผลเป็ นค่ า เฉลี่ ย ± Standard deviation (s.d.) การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของค่ า เฉลี่ ย
(ANOVA) เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยตามวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ด้วยโปรแกรม R

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการทดลองการเก็บรั กษาเหง้า กระชายดํา หลังการเก็บเกี่ ย วที่ ระยะเวลาและสภาพการเก็บรั กษาที่
แตกต่างกันเป็ นระยะเวลา 10 เดือน พบว่าเปอร์ เซ็นต์การสู ญเสี ยนํ้าหนักสดของเหง้ากระชายดํามีแนวโน้มเพิ่ มขึ้ น
ตลอดการเก็บรั กษา (Fig. 1A) ซึ่ งสอดคล้องกับ งานทดลอง Del Pilar Paz (2003) เมื่ อเก็บ รั กษาเหง้า Curcuma

alismatifolia Gagnep., Curcuma roscoeana Wallich, Globba winittii C.H. Wright and Kaempferia galanga
L. เป็ นระยะเวลา 4 เดือน ที่อุณหภูมิ 15 20 และ 25 องศาเซลเซี ยล พบว่าเปอร์ เซ็นต์การสู ญเสี ยนํ้าหนักสดเพิ่มขึ้ น

ซึ่ งอุณหภูมิมีผลต่อการการสู ญเสี ยนํ้าหนัก เนื่ องจากหลังการเก็บเกี่ ยวเซลล์ในเหง้ากระชายดํายังมีชีวิตอยู่ มีการ
หายใจ และมีการคายนํ้าตลอดเวลา เมื่อพืชเกิ ดกระบวนการหายใจจะเกิ ดการสลายอาหารที่ สะสมเพื่อการสร้ าง
พลังงานไปใช้ในการเจริ ญเติบโต ส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยนํ้าหนักสด เมื่ออาหารสะสมถูกใช้ไปจนหมดและไม่มี
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การสังเคราะห์มาทดแทนเพิ่มใหม่ได้จึงทําให้ความมีชีวิตของพืชสิ้ นสุ ดลง (สังคม, 2547) ในเดือนสุ ดท้าย (เดือนที่
10) ของการเก็บรั กษาพบว่าเปอร์ เซ็ นต์การสู ญเสี ยนํ้าหนักสดที่ ให้แสงเสริ มสี ขาวจํานวน 2 หลอดสามารถช่ วย
ชะลอการสู ญเสี ยนํ้าหนักได้ดีกว่าการเก็บไว้ในสภาพห้องได้รับแสงธรรมชาติ และเก็บไว้ในที่ มืด เปอร์ เซ็นต์การ
สู ญเสี ยนํ้าหนักสดคือ 60.67±2.94 61.89±3.10 และ 64.51±1.53 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (Table 1) ในขณะที่เปอร์เซ็นต์
การสู ญเสี ยนํ้าหนักแห้งของเหง้ากระชายดํามีแนวโน้มลดลง (Fig. 1B) โดยนํ้าหนักก่อนเก็บรักษาจนถึงเดือนที่ 4
การสู ญเสี ยนํ้าหนักแห้งคงที่และหลังจากนั้นเริ่ มลดลงเนื่องจากเหง้ากระชายดําเริ่ มมีหน่อเล็กน้อยในเดือนที่ 2 ซึ่ งอยู่
ในช่วงเดือนเมษายน สอดคล้องกับรายงานของ เสริ มสกุล และ เชวง (2548) รายงานว่าปกติเหง้ากระชายดําเริ่ มแทง
หน่ อช่ วงเดื อนเมษายนหรื อพฤษภาคม นอกจากนี้ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการสู ญเสี ยนํ้าหนักแห้งเพิ่ มขึ้ น
อย่างช้า ๆ จนสิ้ นสุ ดการเก็บรักษา ซึ่ งสอดคล้องกับงานทดลองของกัญตนา (2560) ที่ศึกษาปริ มาณหลอดของแสง
เสริ มสี ขาวที่ ต่างกันในการเก็บรักษากับกระชายดําหลังการเก็บเกี่ ยวพบว่าอายุการเก็บรักษาในสัปดาห์ที่ 4 ซึ่ งอยู่
ในช่ ว งเดื อ นพฤษภาคมเหง้า กระชายดํา เริ่ มแทงหน่ อ จากรายงานของ Jayakumar et al. (2001) ศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงปริ มาณโปรตีนและ RNA ในเหง้าขมิ้นชันภายหลังการเก็บเกี่ยวจนถึงระยะแตกหน่อ พบว่าในช่วงแรก
การเก็บรักษาปริ มาณโปรตี นและ RNA เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วเมื่อเหง้าขมิ้นชันเริ่ มแตกหน่ อ
โดยภายหลังจากการเก็บเกี่ ยวประมาณ 45 วัน จึ งทําให้น้ าํ หนักแห้งของเหง้ากระชายดําเพิ่มขึ้ น และเกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงผนังเซลล์ภายในพืช โดยผนังเซลล์ช้ นั แรกของไมโครไฟบริ ลมีการจัดเรี ยงตัวไม่เป็ นระเบียบ แต่ช้ นั ที่
สองมีการจัดเรี ยงตัวขนานกันอย่างมีระเบียบ ซึ่ งผนังเซลล์มีการสะสมสารไม่สมํ่าเสมอทําให้บริ เวณผนังบางส่ วน
เป็ นช่ องรู (ลิลลี่, 2559) เมื่อพืชเกิ ดการคายนํ้าอาจจะทําให้ไมโครไฟบริ ลชั้นแรกเกิ ดการลดการขยายตัวของพื ช
ส่ งผลให้เหง้ากระชายดํามีเปอร์ เซ็นต์น้ าํ หนักแห้งที่เพิ่มขึ้นตามระยะการเก็บรักษา ส่ วนเปอร์ เซ็นต์สารสกัดหยาบมี
แนวโน้มตรงข้ามกับเปอร์ เซ็นต์การสู ญเสี ยนํ้าหนักแห้ง เมื่อเก็บรักษาเป็ นระยะเวลานานสารสกัดหยาบของเหง้า
กระชายดําเพิ่มขึ้น (Fig. 1C) โดยเปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบที่เก็บไว้ในสภาพห้องได้รับแสงธรรมชาติและเก็บไว้ใน
ที่ มืด เดื อ นที่ 10 เปอร์ เ ซ็ นต์ส ารสกัด หยาบเท่ า กันคื อ 2.90 เปอร์ เ ซ็ นต์ เมื่ อวิ เ คราะห์ ค่ า ทางสถิ ติ ท้ งั เปอร์ เ ซ็ น ต์
การสู ญเสี ยนํ้าหนักแห้งและเปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบพบว่าระยะเวลาการเก็บรักษามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
(p < 0.05) แต่สภาพการเก็บรักษาไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเช่นกัน (Table 1)
เมื่อวิเคราะห์สารสําคัญของเหง้ากระชายดําภายหลังการเก็บเกี่ยวพบว่าปริ มาณแอนโทไซยานิ นของเหง้า
กระชายดําภายหลังการเก็บรักษาหลังจากก่อนเก็บรักษา พบว่าปริ มาณสารลดลงอย่างรวดเร็ วในเดื อน 2 (Fig. 2A)
โดยค่าก่อนเก็บรักษาเท่ากับ 14.25±0.33 mg/gFW และตั้งแต่เดือนที่ 2 จนถึงเดือนที่ 4 ปริ มาณสารแอนโทไซยานิ น
ค่ อ ย ๆ ลดลง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการเก็บรั กษาโดยการให้แ สงเสริ มสามารถช่ ว ยชะลอสารได้ดีที่ สุ ด มี ค่ า เท่ ากับ
5.61±0.77 และ 4.53±0.14 mg/gFW และมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญแสดงดัง Table 2 ปั จจัยที่ทาํ ให้ปริ มาณ
สารแอนโทไซยานิ นลดลงอย่างรวดเร็ วนั้นอาจจะเกิดจากช่วงเวลาที่เก็บรักษาซึ่ งเดือนที่ 2 อยู่ในช่วงเดือนเมษายน
ของการทดลอง กระชายดําจะเริ่ มงอกในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (เสริ มสกุล และ เชวง, 2548) เมื่อถูกนํามาเก็บ
รั กษานานอาหารที่ สะสมจะถู กสลายและนํา มาใช้ในกระบวนการงอกจึ งทํา ให้เหง้าเกิ ดการสู ญเสี ย สารสํา คัญ
(กัญตนา, 2562) ซึ่ งอุณหภูมิอาจมีผลต่อความคงตัวของแอนโทไซยานิ น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้ นจะส่ งผลต่อการเสื่ อม
สลายของแอนโทไซยานิ น (Rein, 2005) และเมื่ อ พิ จ ารณาพารามิ เ ตอร์ ค่ า สี ค วามเป็ นสี แ ดงของปริ ม าณสาร
แอนโทไซยานิ น ภายในเหง้ากระชายดํา ซึ่ งสารแอนโทไซยานิ นเป็ นรงควัตถุที่ให้สีม่วงในเนื้ อของเหง้ากระชายดํา
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(Horigome et al., 2014) เมื่อระยะเก็บรักษาที่ นานขึ้น สี ภายในเหง้ามีการเปลี่ยนแปลง สี ม่วงแดงลดลงและซี ดขึ้น
จึ งทําให้พบสารแอนโทไซยานิ นตํ่าที่ สุด แต่การเก็บรักษาเป็ นเวลา 4 เดื อน (Fig.2A) โดยการให้แสงเสริ มสี ขาว
จํา นวน 2 หลอดมี ป ริ มาณแอนโทไซยานิ น มากกว่ า การเก็ บ รั ก ษาอื่ น ๆ เช่ น เดี ย วกับ ปริ มาณสารประกอบ
ฟี นอลิกรวม(PNC) และ 5,7 dimethoxyflavone โดยการให้แสงเสริ มสี ขาวจํานวน 2 หลอด สามารถช่วยชะลอการ
สู ญ เสี ย ได้ ในเดื อนที่ 2 PNC (Fig. 2B) และ 5,7 dimethoxyflavone (Fig. 2C) เพิ่ มขึ้ นจากก่ อนการเก็บรั กษา คื อ
192.21±33.96 mgGAE/gFW และ 3.08±0.39 mgDMF/gFW (Table 2) หลังจากนั้น PNC ลดลงอย่า งต่ อเนื่ อง ในขณะที่
อัตราการเปลี่ยนแปลงของสาร 5,7 dimethoxyflavone คงที่จนสิ้ นสุ ดการเก็บรักษา เมื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่า
PNC มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทั้ง 2 ปั จจัย แต่ 5,7 dimethoxyflavone ทั้ง 2 ปั จจัยไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิ ติ (Table 2) ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงของปริ มาณสารทั้ง 2 ที่ เพิ่ มขึ้ นในเดื อนที่ 2 อาจเกิ ดจากอุณภู มิที่ สู งขึ้ น
สอดคล้องกับรายงานของ (Tummanichanont et al., 2017) การได้รับความร้ อนจะทําให้ผ นังเซลล์พืช ถูกทํา ลาย
วัตถุดิบจะมีอนุภาคที่เล็กลง เกิดโพรงและช่องว่างระหว่างเซลล์มากขึ้น จึงส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพสารสกัดที่เพิ่มขึ้น
เพราะมีพ้ืนที่ ผิวของพืชที่ มากขึ้ น ดังนั้น PNC และ 5,7 dimethoxyflavone ของเหง้ากระชายดําจึ งสู งขึ้ น และเหง้า
กระชายดําสามารถเก็บรักษาได้นานเป็ นระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากเหง้ากระชายดําเริ่ มมีลกั ษณะผิวเหี่ ยวย่น สี ของ
เนื้อในเหง้ากระชายดําสี อ่อนลง ซึ่ งไม่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
Table 1 Percent weight loss, percent dry weight and percent crude extract yield of Black Ginger after harvested

under different storage periods and storage conditions
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Table 2 Anthocyanin content, total phenolic content and 5,7-dimethoxyflavone of Black Ginger after harvested
under different storage periods and storage conditions.

*mean within each column followed by the same letter is not significant differences (p < 0.05); NL = natural light,
D = dark, WL = supplemental white-light LED

(B)

(A)

(C)

Fig. 1 Percent weight loss (A), percent dry weight (B) and percent crude extract yield (C) of Black Ginger after
harvested under different storage periods and storage conditions

(A)

(B)

(C)

Fig. 2 Anthocyanin content (A), total phenolic content (B) and 5,7-dimethoxyflavone (C) of Black Ginger after
harvested under different storage periods and storage conditions.
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สรุ ป

การเก็บรักษาเหง้ากระชายดําหลังการเก็บเกี่ยวโดยมีปัจจัยของระยะเวลาและสภาพการเก็บรักษาที่แตกต่าง
กันเมื่อเปรี ยบเทียบก่อนเก็บรักษาเปอร์ เซ็นต์การสู ญเสี ยนํ้าหนักสดและเปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบเพิ่มขึ้น ในขณะที่
ปริ มาณแอนโทไซยานิ นลดลงอย่า งมากและต่ อเนื่ องตลอดการทดลอง เหง้ากระชายดําที่ เก็บสภาพได้รั บ แสง
ธรรมชาติสารประกอบฟี นอลิกรวมมีแนวโน้มลดลง แต่กระชายดําที่เก็บภายใต้การให้แสงเสริ มช่วยคงปริ มาณสาร
ได้นาน 6 เดื อน ปริ มาณสาร 5,7-dimethoxyflavone ค่อนข้างคงที่ ตลอดอายุการเก็บและสภาพการเก็บไม่มีผ ลต่ อ
ปริ มาณสาร เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสารสําคัญในภาพรวมสรุ ปได้ว่าเหง้ากระชายดําภายหลังการเก็บเกี่ ยว
สามารถเก็บไว้ไม่เกิน 6 เดือน และการให้แสงเสริ มในระหว่างการเก็บรักษาช่วยคงสารสําคัญไว้ได้
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การเจริ ญเติบโตและสารสํ าคัญของกระชายดํา (Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker) ในระดับชั้ นปลูก
ต่ างกัน
Growth and active compounds of black galingale (Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker) in
different shelf layers
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บทคัดย่ อ

การปลูกพืชแนวตั้งสามารถเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ แต่ความเข้มแสงที่ ลดลงในชั้นล่างอาจมีผลกระทบต่อพืช ซึ่ ง
กระชายดําเป็ นพืชทนร่ มมีศกั ยภาพในการผลิตด้วยระบบดังกล่าวจึ งศึกษาการเจริ ญเติบโตและสารสําคัญในกระชายดําที่
ปลูกในชั้นปลูกแตกต่างกัน โดยปลูกลงในกระถาง 15 นิ้ว บนชั้นปลูก 4 ระดับ ภายใต้สภาพโรงเรื อน วางแผนการทดลอง
แบบ CRD 4 ทรี ทเมนต์ 24 ซํ้า (ความเข้มแสงของชั้นล่างจนถึงชั้นบนเฉลี่ยเท่ากับ 50.01, 90.60, 235.23, 608.59 µmol/m²/s
ตามลําดับ) ผลการทดลองพบว่าชั้นปลูกบนสุ ด มีจาํ นวนกอ (33.42±6.08 กอ) นํ้าหนักสด (85.22±7.44 กรัม) และนํ้าหนัก
แห้ง (28.37±0.49 กรัม) สู งกว่าชั้นปลูกอื่น แต่มีสารสําคัญตํ่ากว่ากระชายดําที่ปลูกในชั้นล่างสุ ดที่ให้ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ
(EC50 = 26.63±2.38 g/L) แอนโทไซยานิน (19.70±1.66 mg/g FW) และสารประกอบฟี นอลิกรวม (1.70±0.23 mg GAE/g FW) สูง
กว่าชั้นบนสุ ด ขณะที่ 5,7–dimethoxyflavone ไม่แตกต่างกัน (ค่าระหว่าง 1.23–1.36 mg/g FW) จากข้อมูลแสดงให้เห็ นว่า
กระชายดํามีแนวโน้มผลิตในระบบแนวตั้งได้หากจัดการสภาวะในการปลูกให้มีจาํ นวนผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: 5,7–dimethoxyflavone, กระชายดํา, ระบบปลูกแนวตั้ง, สารสําคัญ

Abstract

Vertical farming could increase yield per unit area, but the lower light intensity in the layer might affect the plants.
Black galingale is a shade-tolerant plant which the potency grows in this system. Therefore, this study aimed to study the
growth and active compounds in black galingale grown in different shelf layers. The plants were grown in 15 inch-pot and
placed in 4 layers of the growing shelf under greenhouse. The experimental design was CRD 4 treatments, 24 replications
(light intensities from the base to the top were 50.01, 90.60, 235.23, 608.59 µmol/m²/s respectively). The results showed
black galingale at the top layer had the number of clumps (33.42±6.08 clumps), fresh weight (85.22±7.44 g), and dry weight
(28.37±0.49 g) higher than that of other layers, but had lower active compounds. The active compounds of black galingale
at the basal layer showed the highest antioxidant activity (EC50 = 26.63±2.38 g/L), anthocyanin content (19.70±1.66 mg/g
FW), and total phenolic compound content (1.70±0.23 mg GAE/g FW) while 5,7–dimethoxyflavone contents were not different
(approximately 1.23–1.36 mg 5,7-DMF/g FW). The experiment revealed the possibility of producing black galingale in vertical
farm but the conditions of production should be manipulated to increase productivity per unit area.
Keywords: 5,7–dimethoxyflavone, black galingale, the active compounds, vertical farming
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คํานํา

กระชายดํา (Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker) เป็ นพื ช สมุ น ไพรในวงศ์ Zingiberaceae ส่ ว นที่ ใช้
ประโยชน์ คือ ลําต้นใต้ดิน (rhizomes) ส่ วนใหญ่พบการกระจายตัวในแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และเอเชี ยใต้ใน
บางประเทศ (Labrooy et al., 2016) ในประเทศไทยกระชายดําถูกนํามาใช้ในยาแผนโบราณ เนื่องจากมีฤทธิ์ ต้านการ
อัก เสบ (Tewtrakul et al., 2009) และฤทธิ์ กระตุ ้น ระบบสื บ พัน ธุ์ เ พศชาย (Lert-Amornpat et al., 2017) โดยสาร
สํ า คั ญ หลั ก ประกอบไปด้ ว ยอ นุ พั น ธ์ ใ นกลุ่ ม methoxyflavone เช่ น 5,7,4’-trimethoxyflavone และ 5,7dimethoxyflavone (Pitakpawasutthi et al., 2018) วิ ธี ก ารปลู ก กระชายดํา โดยทั่ว ไปปลู ก ในพื้ น ที่ เ ชิ ง เขา และไม่
สามารถปลูกซํ้าที่ เดิมได้เนื่ องจากมีความเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคเหง้าเน่ า (rhizome rot) ซึ่ งเกิ ดจากเชื้ อราในกลุ่มของ
Pythium spp. และ Fusarium sp. หรื อเชื้ อแบคทีเรี ย Ralstonia solanacearum ปั ญหาจากโรคเหล่านี้ มีผลต่อการเพิ่ม
การปนเปื้ อนเชื้อก่อโรคในดิน อีกทั้งทําให้ผลผลิตเสี ยหาย และสารสําคัญลดลง (Dohroo, 2007; บูรณี , 2556) ส่ งผล
ให้ไ ม่ ส ามารถกํา หนดปริ มาณผลผลิ ต ออกสู่ ท้อ งตลาดที่ แ น่ นอนได้ ทํา ให้ร าคามี ค วามผันผวน และปริ ม าณ
สารสําคัญที่อยูใ่ นเหง้ามีความผันผวนตามพื้นที่เพาะปลูกและการดูแลรักษาที่แตกต่างกันทําให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับ
ระบบปลูกแนวตั้ง (vertical farming) เข้ามาใช้เพื่อผลิตพืชในพื้นที่จาํ กัด โดยปลูกพืชซ้อนขึ้นไปในแนวตั้ง เพื่อให้
ได้ผลผลิตพืชต่อพื้นที่แบบทวีคูณ ซึ่ งสามารถผลิตพืชได้ตลอดทั้งปี ในทุกสภาพพื้นที่ (Al-Kodmany, 2018) แต่การ
ผลิตพืชในระบบปลูกแนวตั้งภายในโรงเรื อนโดยอาศัยแสงจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวมักทําให้พืชได้รับความเข้ม
แสงไม่เพียงพอต่อการเจริ ญเติ บโต เนื่ องจากความเข้มแสงที่ ลดลงจากชั้นด้านบนลงสู่ ดา้ นล่าง ทําให้ผลผลิตพืช
ลดลงตามระดับชั้นปลู ก (Touliatos et al., 2016) การศึ กษาก่ อนหน้านี้ แสดงให้เ ห็ นว่า กระชายดําเป็ นพื ช ทนร่ ม
สามารถปลูกในสภาพการพรางแสง 70% แต่ยงั คงสามารถให้ปริ มาณสารสําคัญมากกว่าการปลูกในสภาพกลางแจ้ง
(Labrooy et al., 2016) ดังนั้นเพื่ อ เป็ นแนวทางในการผลิ ต กระชายดําในโรงเรื อนจึ งศึ กษาการเจริ ญเติ บโตและ
สารสําคัญในกระชายดําที่ปลูกในชั้นปลูกแตกต่างกัน

อุปกรณ์ และวิธีการ

เหง้ากระชายดําจากอําเภอหนองหิ น จังหวัดเลย ปลูกช่ วงเดื อนพฤษภาคม 2562 จนถึงเดื อนกุมภาพันธ์
2563 ใช้เหง้านํ้าหนักประมาณ 25 กรัม ปลูกลงในกระถางขนาด 15 นิ้ว วัสดุปลูก คือ ขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ ยอินทรี ย ์
(2:1 ส่ วน โดยปริ มาตร) ทําการรดนํ้าวันเว้นวัน
ระบบปลูกแนวตั้งใช้ช้ นั เหล็กฉาก 4 ชั้น จํานวน 2 ชุด ที่มีขนาด (กว้าง×ยาว×สู ง) 60×300×260 เซนติเมตร
เว้นระยะความสู งจากพื้นดิ น 20 เซนติ เมตร ระยะห่ างระหว่างชั้น 60 เซนติ เมตร ระดับชั้นปลูก 1 ชั้นสามารถวาง
กระถาง 15 นิ้ ว ได้จาํ นวน 12 กระถาง ติ ด ตั้งภายในโรงเรื อน (บริ ษ ทั บุ ณ ย ไลฟ์ ไซอันซ์ จํา กัด , เขตจตุ จักร,
กรุ งเทพฯ) โดยมีสภาพแวดล้อมเฉลี่ยตลอดการทดลองได้แก่ อุณหภูมิ 30.4±1.8°C ความชื้ นสัมพัทธ์ 73.5±5.0%
ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ 502.2±65.7 ppm และความเข้มแสงเฉลี่ยตั้งแต่ช้ นั ด้านล่างไปจนถึงชั้นบนสุ ดเท่ากับ
50.01 90.60 235.23 และ 608.59 µmol/m²/s ตามลําดับ วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design
(CRD) ประกอบด้วย 4 ทรี ทเมนต์ ได้แก่ ระดับชั้นปลูกที่ได้รับความเข้มแสงแตกต่างกัน 4 ระดับ กําหนดให้ F1 คือ
ชั้นล่างสุ ด F2 คือ ชั้นที่ 2 นับจากด้านล่าง F3 คือ ชั้นที่ 3 นับจากด้านล่าง และ F4 คือ ชั้นบนสุ ด โดยแต่ละทรี ทเมนต์
มีจาํ นวน 24 ซํ้า หน่วยทดลองทั้งหมด 96 ต้น
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บันทึกการเจริ ญเติ บโตของต้นกระชายดําวัดในช่วงต้นกระชายดําอายุ 6 เดือน ประกอบด้วย ความสู งต้น
จํานวนกอต่อกระถาง ค่าความเขียวใบ (SPAD) และพารามิเตอร์ อตั ราการแลกเปลี่ยนแก๊ส ได้แก่ ค่าการสังเคราะห์
แสงสุ ทธิ (Pn) stomatal conductance (gs) intercellular CO2 concentration (Ci) และการคายนํ้า (E) วัดด้วยเครื่ องวัด
อัตราสังเคราะห์แสง (LI-COR 6400XT, LI-COR, USA) ทําการสุ่ มจํานวน 8 ซํ้าในใบกระชายดําที่ แผ่ขยายเต็มที่
และเป็ นใบสมบูรณ์ ใช้ chamber แบบ sun-sky กําหนดความเข้มข้นของ CO2 400 ppm ทําการวัดในช่ วงเวลา 9.00–
11.00 น. และ 13.30–15.00 น.
เก็บเกี่ยวกระชายดําเมื่ออายุ 269 วันภายหลังการปลูก และนําไปประเมินผลผลิตและสารสําคัญโดยการเก็บ
ข้อมูลนํ้าหนักสด นํ้าหนักแห้งโดยอบที่อุณหภูมิ 60°C เป็ นเวลา 7 วัน ส่ วนปริ มาณสารสําคัญ ได้แก่ ฤทธิ์ ต้านอนุมูล
อิสระ ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวม และปริ มาณ 5,7 – dimethoxyflavone ตรวจสอบในตัวอย่างกระชายดําสด
สกัดด้วยเอทานอล (1:5) ส่ วนปริ มาณแอนโทไซยานิ น ตรวจสอบจากตัวอย่างสดสกัดด้วย 1% HCl ในเมทานอล
(1:10) การสกัดสาร นําตัวอย่างใส่ ตวั ทําละลาย ทิ้งไว้ 1 วันที่อุณหภูมิหอ้ ง จากนั้นนํามาปั่นเหวี่ยง 4500 rpm นาน 10
นาที เพื่อเก็บส่ วนสารละลายนําไปวิเคราะห์สารสําคัญดังต่อไปนี้
ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ ใช้วิธี ABTS radical cation scavenging activity assay การเตรี ยมสารละลาย ABTS•+
ตามวิธีการของ Re et al. (1999) การวิเคราะห์ตวั อย่างดัดแปลงจาก Ingkasupart et al. (2015) สารละลายตัวอย่าง 20
ไมโครลิตร ผสมกับสารละลาย ABTS•+ ที่เจือจาง 200 ไมโครลิตร ทิ้งไว้ในที่มืด ที่อุณหภูมิหอ้ งนาน 4 นาที วัดค่า
ดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง microplate reader (SPECTROstarNano, USA.) ที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร รายงานผล
ในหน่วย EC50 g/L
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ กรวมใช้วิธีการเปลี่ ย นสี ข องสารละลาย Folin-Ciocalteu ตามวิ ธีการของ
Müller et al. (2010) สารละลายตัว อย่ า ง 20 ไมโครลิ ต ร ผสมกับ Folin & Ciocalteu’s Phenol Reagent ที่ เ จื อ จาง
(1:10) 100 ไมโครลิ ตร และโซเดี ยมคาร์ บอเนต (75 g/L) 75 ไมโครลิ ตร ทิ้ งไว้ที่อุณหภู มิห้อง 2 ชั่วโมงในที่ มืด
นําไปวัดค่ าการดู ดกลื นแสงที่ 740 นาโนเมตร ด้วยเครื่ อง microplate reader นําค่ าที่ ได้ไปเปรี ยบเที ยบกับกราฟ
มาตรฐานของกรดแกลลิก รายงานผลในหน่วย mg GAE/g FW
ปริ มาณแอนโทไซยานิน ดัดแปลงจาก Mizukami et al. (1988) และ Zhong et al. (1991) สารละลายตัวอย่าง
วัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง Spectrophotometer (PG Instruments Ltd.) ที่ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร นําค่าที่ได้
คํานวณในสมการดังนี้ ปริ มาณแอนโทไซยานิ น (mg/gFW) = (27.208A+ 0.0591) D × (10/1000×FW) โดยที่ A คื อ
ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 530 nm, D คือ ปริ มาตรสารละลายที่ใช้เจือจาง (มิลลิลิตร), FW คือ นํ้าหนักสด
ตัวอย่าง (กรัม)
ปริ มาณ 5,7-dimethoxyflavone ใช้เทคนิ ค High-performance liquid chromatography ดัดแปลงจากวิธีการ
ของ Ang et al. (2014) โดยใช้ Prominence UFLC LC-20 series, Shimadzu, Japan ส่ วนการแยก Chromatographic
ใช้คอลัมน์ C18 ขนาด 4.6 มิลลิเมตร×150 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ไมโครเมตร (Shimadzu, Japan) ใช้ mobile
phase ได้แก่ acetonitrile และ 2% v/v acetic acid (pH 2.71) (36%:64% v/v) ที่ อตั ราการไหล 1.3 มิ ลลิ ลิตรต่ อนาที
อุ ณ หภู มิ ค อลัม น์ 25 °C ที่ ค วามยาวคลื่ น 262 นาโนเมตร ปริ ม าตรในการฉี ด ตัว อย่า ง 10 ไมโครลิ ต ร ค่ า ที่ ไ ด้
เปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารมาตรฐาน 5,7-dimethoxyflavone รายงานในหน่วย mg/g FW
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ข้อมูลที่ รายงานผลเป็ นค่ าเฉลี่ ย ± Standard deviation วิเคราะห์ความแปรปรวนของค่ าเฉลี่ ย (ANOVA)
และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยตามวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ด้วยโปรแกรม R

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ความเข้มแสงที่แตกต่างกัน 4 ระดับบนชั้นปลูกส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตของต้นกระชายดํา พบว่า ชั้น F2
และ F3 ให้ความสู งต้นกระชายดํา เท่ากับ 51.83±3.79 และ 50.85±3.36 เซนติเมตร ตามลําดับ มากกว่า F4 ที่มีความ
สู ง 46.58±4.23 เซนติ เมตร (p < 0.01) (Fig. 1A) แต่ F4 ให้จาํ นวนกอต่อกระถางมากที่ สุด คื อ 33.42±6.08 กอ โดย
ความเข้มแสงที่ลดลงในแต่ละชั้นปลูกทําให้จาํ นวนกอต่อกระถางลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Fig. 1B) ส่ วนค่า
ความเขี ย วใบจากชั้น บนสู่ ช้ ัน ล่ า งมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น โดยในชั้น F4 มี ค่ า ความเขี ย วใบเท่ า กับ 20.33±2.93 น้อ ยกว่ า
(p < 0.01) ชั้น F1 และ F2 มี ค่ า ความเขี ย วใบเท่ า กับ 25.88±3.78 และ 26.98±4.43 ตามลํา ดับ (Fig. 1C) และทุ ก
พารามิ เตอร์ การแลกเปลี่ ยนแก๊ส ได้แก่ Pn, gs, Ci, และ E มี ความแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ โดยค่ า Pn
ลดลงจากชั้นบนลงสู่ ช้ นั ล่าง จากชั้น F4 ถึง F1 มีค่าเท่ากับ 2.52±0.34, 1.46±0.10, 1.32±0.19, และ 0.36±0.11 µmol
CO₂/m²/s ตามลําดับ (Fig. 1D) โดยชั้น F2 และ F3 ไม่แตกต่างทางสถิติ สอดคล้องกับค่า E ชั้น F4 ให้ค่า E มากที่สุด
คือ 0.64±0.03 mmol H₂O/m²/s ส่ วน F1 และ F3 ให้ค่า E ตํ่าที่สุด เท่ากับ 0.27±0.06 และ 0.27±0.04 mmol H₂O/m²/s
ตามลําดับ (Fig. 1G) ในขณะที่ ค่า Ci มีแนวโน้มตรงกันข้ามกับค่า Pn และ E ในชั้น F1 มีค่า Ci มากที่ สุด และมีค่า
ลดลงเมื่อความเข้มแสงในแต่ละระดับชั้นปลูกเพิ่มขึ้น ซึ่ งค่า Ci .เป็ นค่าความเข้มข้นของ CO2 ที่อยูร่ ะหว่างเซลล์เพื่อ
ใช้สาํ หรับการสังเคราะห์แสง (Tominaga et al., 2018) ในการทดลองมีการให้ความเข้มข้นของ CO2 เข้าไปในใบพืช
เท่ากับ 400 ppm ดังนั้นในชั้น F1 มีความเข้มข้นของ CO2 เหลืออยู่ตามช่ องว่างระหว่างเซลล์เท่ากับ 365.27±13.53
µmol CO₂/mol แสดงถึงพืชนํา CO2 ไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงในปริ มาณน้อยมาก (Fig. 1F) และค่า gs
สู งสุ ดใน F2 เท่ากับ 0.029±0.006 mol H₂O/m²/s ส่ วนระดับชั้นปลูกอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน (Fig. 1E)
ภายหลังการเก็บเกี่ยวเหง้ากระชายดํา พบว่า กระชายดําที่ช้ นั F4 มีค่านํ้าหนักสดและนํ้าหนักแห้งสู งที่ สุด
เท่ากับ 85.22±7.44 และ 28.37±0.49 กรัม ตามลําดับ ส่ วนระดับชั้นอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน (Fig. 2A, B) ถึงแม้ว่าชั้น
บนสุ ดให้ปริ มาณนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแห้งมากกว่าชั้นด้านล่าง แต่เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณสารสําคัญ พบว่า ใน
ชั้น F4 มี ฤทธิ์ ต้า นอนุ มู ลอิ ส ระตํ่า ที่ สุ ด (EC50 = 33.81±3.26 g/L) ส่ วนระดับชั้นอื่ น ๆ ไม่ แ ตกต่ า งกัน (Fig. 2C)
ปริ มาณแอนโทไซยานิ นสู งที่สุดในชั้น F1 เท่ากับ 19.70±1.66 mg/gFW เมื่อเปรี ยบเทียบกับชั้นอื่น ๆ (Fig. 2D) และ
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมในชั้น F1 เท่ากับ 1.70±0.23 mgGAE/gFW มากกว่า (p < 0.01) ชั้น F3 และ F4 ที่มีค่า
1.06±0.09 และ 1.29±0.09 mgGAE/gFW ตามลําดับ (Fig. 2E) ส่ วนปริ มาณ 5,7 – dimethoxyflavoneไม่แตกต่างกันใน
แต่ละระดับชั้นปลูก โดยมีค่าอยูใ่ นช่วง 1.23 – 1.36 mg/g FW (Fig. 2F)
การปลูกพืชสภาพความเข้มแสงตํ่า ทําให้พืชมีการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยา เช่น การลดลงของค่า Pn ทํา
ให้พืชเพิ่มความหนาของใบและปริ มาณคลอโรฟิ ลด์ภายในใบ (Huang et al., 2004) สอดคล้องกับผลการทดลอง
ความเข้มแสงที่ลดลง ทําให้ตน้ กระชายดํามีค่า Pn ลดลง จํานวนการแตกกอลดลง และค่าความเขียวใบเพิ่มขึ้นในชั้น
ปลูกด้านล่าง (Fig. 1) พารามิเตอร์ การแลกเปลี่ยนแก๊สโดยทัว่ ไปการเพิ่มขึ้ นของปริ มาณผลผลิตมาจากการเพิ่ มขึ้ น
ของค่า Pn, gs และ E ภายใต้สภาวะความเข้มแสงสู ง ซึ่ งค่า Pn และ gs เป็ นค่าที่ มีความสัมพันธ์กนั ในเชิ งบวก การ
เปลี่ ยนแปลงของค่ า gs เกิ ดได้จากการเปลี่ ย นแปลงของความเข้มแสง นํ้า อุณหภู มิ และความเข้มข้นของ CO2
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(Farquhar and Sharkey, 1982; Labrooy et al., 2016) แต่ จ ากการทดลองนี้ ให้ ผ ลที่ ต่ า งกัน ออกไป เนื่ อ งจากต้น
กระชายดํามี ค่า gs ที่ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ค่ า Pn หรื อพารามิ เตอร์ การแลกเปลี่ ยนแก๊สอื่ น ๆ และข้อมูลปริ มาณ
ผลผลิ ตและสารสําคัญ การลดการสะสมของมวลของพื ช เช่ น นํ้าหนักสด และนํ้าหนักแห้ง แต่ เพิ่ มการสะสม
สารสําคัญ (Fig. 2) หรื อ สารจําพวก secondary metabolite ทั้งนี้ เป็ นผลจากกลไกทางสรี รวิทยาของพืชที่เพื่อให้พืช
เกิ ดความต้านทานต่ อความเครี ยด และทําให้พืชสามารถเจริ ญเติ บโตได้ในสภาพความเข้มแสงตํ่าได้ (Bussotti,
2008) โดยสภาพความเข้ม แสงตํ่า เป็ นปั จ จัย สภาพแวดล้อ มหนึ่ ง ที่ ส ามารถกระตุ ้น ให้พื ช บางชนิ ด มี ก ารผลิ ต
สารสําคัญเพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของ glycyrrhizic acid และ liquiritin ในชะเอมเทศที่ปลูกภายใต้ความเข้มแสงตํ่า
(Hou et al., 2010)
การเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพของการผลิ ตกระชายดําในระบบปลูกแนวตั้งกับการปลูกกระชายดําใน
แนวราบ ทําการเปรี ยบเที ยบจากรายงานวิจยั ของ กัญตนา (2563) พบว่าปริ มาณนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแห้งต่อ
กระถางในชั้นบนสุ ดเที ยบเท่ากับการปลูกกระชายดําในแนวราบ เมื่อเปรี ยบเที ยบในหน่ วยต่อตารางเมตร พบว่า
ระบบปลูกแนวตั้งให้จาํ นวนต้นต่อตารางเมตรมากกว่าการปลูกในแนวราบ 1.16 เท่า ระบบปลูกแนวตั้งสามารถให้
ผลผลิตนํ้าหนักสดและแห้งต่อตารางเมตรเท่ากับ 0.47 และ 0.16 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ตามลําดับ ซึ่ งเทียบเท่ากับ
การปลู ก ในแนวราบ (0.48 และ 0.15 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตารางเมตร ตามลํา ดับ ) ส่ ว นปริ ม าณสารสํา คัญ เช่ น 5,7 –
dimethoxyflavone การปลูกด้วยระบบปลูกแนวตั้งให้ปริ มาณ 5,7–dimethoxyflavone ต่อตารางเมตรมากกว่า 2 เท่า
เมื่อเทียบกับการผลิตในแนวราบ
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบปลูกแนวตั้งสามารถเป็ นระบบปลูกทางเลือกหนึ่ งที่นาํ มาปรับใช้
เพื่ อการผลิ ตกระชายดําได้ แต่ ควรมี การพัฒนาปรั บปรุ งระบบปลูกให้มีปริ มาณผลผลิ ตและสารสําคัญต่ อพื้ นที่
เพิ่มขึ้น และมีความสมํ่าเสมอกันในแต่ละระดับชั้นปลูก
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Fig. 1 Black galingale growth parameters on 4 layers growing shelf. Plant height (A), number of clumps (B), SPAD
(C), photosynthesis rate; Pn (D), stomatal conductance; gs(E), intercellular CO2 concentration; Ci (F) and
transpiration rate (E). Vertical bars represent s.d. (n = 8). Different letters indicated significant at p < 0.01; F1 =
the bottom of shelf, F2 = the second shelf from the bottom, F3 = the third shelf from the bottom and F4 = the top
of shelf.

Fig. 2 Black galingale yields and active compounds on 4 layers growing shelf. Fresh weight; FW (A), dry weight;
DW (B), antioxidant activity (C), anthocyanin content; ANC (D), total phenolic compound content; TPC (E) and
5,7 – dimethoxyflavone contents; 5,7 - DMF (F). Vertical bars represent s.d. (n = 6). Different letters indicated
significant at p < 0.01; F1 = the bottom of shelf, F2 = the second shelf from the bottom, F3 = the third shelf from
the bottom and F4 = the top of shelf.

สรุ ป

การปลูกกระชายดําภายใต้สภาวะของชั้นปลูกที่ความเข้มแสงลดลงจากชั้นบนลงสู่ ช้ นั ล่าง พบว่าชั้นปลูก
บนสุ ดให้การเจริ ญเติ บโตทางส่ วนเหนื อดิ น และปริ มาณนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแห้งสู งกว่าระดับชั้นปลูกอื่น ๆ
ขณะที่ ช้ ันปลู กด้านล่ า งให้ปริ มาณนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแห้งน้อยกว่าชั้นปลู กบนสุ ด แต่ ส ามารถให้ปริ มาณ
สารสําคัญสู งกว่าชั้นบนสุ ด ดังนั้นการพัฒนาการผลิตกระชายดําในระบบปลูกแนวตั้ง คือ การเพิ่มจํานวนผลผลิตต่อ
พื้นที่และทําให้ผลผลิตมีความสมํ่าเสมอกันในแต่ละชั้นปลูกเพื่อให้มีปริ มาณสารสําคัญเพิ่มขึ้น
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Abstract
Physiological parameters are an essential indicator to determine how plant growth and
response to environment. They could be able to apply its correlation to predict a production as
an outcome. The conventional plant growth analysis is the most fundamental and principal
practice performing to maximize its efficacy to further experiment unless time consuming of
the first data set is crucial. Hot pepper is a potential and strategic crop in Thai market. The
conventional cultivation is based on grower’s experience. Hence, the initial data are obliged to
be a starting milestone of hot pepper criterion. Two hot pepper cultivars, Chia Tai
‘Duangsetthee’ and comparative 01 were trimmed and grown in an open field, while data
collection was performed fortnightly after transplanting. Height, leaf area, and plant weight
were determined in particular. The initial data were used to calculated for net assimilation rate
and plant health index. Light transmission ratio was illustrated the underneath shrub condition
received adequate light. This implies that trimming might be indispensable. Besides, leaf nitrate
content was included for fertilizer management. Overview of this experiment can be extended
to in-field management hereafter.
Keywords: Chili, Conventional production system, Cultivation research, Traditional
cultivation, Trimming
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Introduction
Hot pepper is considered one of the most economical and important crops in Thailand.
Countries with the highest volume of hot pepper consumption in 2018 are Viet Nam, India, and
the U.S. with a combined 41% share of global consumption (Research and market, 2020).
Thailand has shown a potential fresh production to share with the global market. A hot pepper
fruit is utilized, mostly, in the forms of fresh and/or dried fruits, and, in addition, mixed
preservative products such as sauces, pickled, food coloring and seasoning. Hot pepper extracts
are also used in medicinal products (Shin et al., 2013). In Thailand, a cultivation area of this
plant is approximately 0.05 % from the total land area. Many types of hot pepper have been
produced, e.g., large-sized hot peppers, garden hot peppers, bell peppers, and sweet peppers
throughout the country. Among them, the large-sized type is of interest. Its production is greater
than 50% from the total hot pepper production of which worth more than 5,000 million baht.
Nonetheless, the cultivation is less than 1 kilogram per m2. It affects production cost, despite,
an import product from China and India is less expensive than domestic production
(Department of Agriculture, 2020). One advantage, nowadays, of domestic production is better
quality due to shorter transportation compared from the oversea. Thus, domestic hot pepper
cultivation should be improved desperately.
Generally, cultivation techniques are based on growers’ lifetime experience which
might cause an unstable production quality and quantity. Any technique is expected to increase
production while physiological growth is affected. Data analysis, in this article, is a first
millstone for a next step of plant growth and efficiency improvement. Using conventional plant
growth analysis as a standard approach to study hot pepper physiological through a certain time
could improve quality of plant production (Jolliffe et al., 1982). The physiological parameters,
e.g., leaf area; and total dry and fresh weights were computed, i.e., to net assimilation rate
(NAR), plant health index (PHI), and etc. This fundamental will be, later, applied to improve
in-field management of which increasing an ability to accelerating fresh production. Hence,
objective of this study is solely to establish the first milestone of physiological data and growth
of 2 hot pepper cultivars under the open field condition.
Materials and Methods
Plant materials and growing condition
Two hot pepper cultivars, ‘Duangshethee’ and comparative 01, were cultivated at
Kanchanaburi during May to November 2020. The seeds were soaked with tap water a night
before sowing. All the seeds were sown into 60-cell trays containing peat moss as a substrate.
The seedlings were grown in a greenhouse for a month, then, transplanted into an open field
condition. All plants were supplied with granular fertilizers. The first harvest started at 66 days
after sowing (DAS). Pepper fruits were harvested between 2 to 3 times per week. The
cultivation timeline was shown in Table 1.
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Table 1 Hot pepper cultivation timeline in 2020. All stages are elucidated by days after sowing
(DAS), and weeks after transplanting (WAT). The plants were cultivated in an open field at
Kanchanaburi
Date
Days after sowing
Weeks after transplanting
Stage
(2020)
(DAS)
(WAT)
Jun -02
Sowing
n/a
n/a
Jul-07
Transplanting
35
n/a
Jul-22
First flowering
52
7
Jul-31
First data recording
58
8
Sep-08
First harvest
66
9
Nov-04
Final data recording
113
18
Dec-12
Final harvest
160
22
Data collections
Data collection was initiated at 8 WAT and recorded fortnightly until 18 WAT. At the
harvesting dates, a tape measurer was used to assess plant height from the bottom (above
ground level) to its top of the plant canopy. After having the height, light intensity was
measured with a quantum light meter (Li-250A; LI-COR Inc, Lincoln, NE, USA.). Light
transmission ration (LTR) were collected at above, middle, and bottom of the plant canopy.
Calculation of LTR was concisely by divided light intensity received at the bottom level to
light intensity received at the above canopy of the plant which is well explained by Ewel
(1982).
The plants were cut down and carefully separated their leaves, flowers, fruits, and
stems. Initially, fruit fresh weight was recorded. Then, the identical leaves from LTR were
disparated to measure nitrate content. All the leaves were sliced and blended in a mortar
altogether. The sap sample was added with distilled water. Sample preparation and the nitrate
content was measured by RQflect reflectometer modified method from Pantelidis et al. (2007).
Others parameters had initiated with leaf area which evaluated using a freeware
program namely ImageJ (Easlon et al., 2014). The planted were dried with an oven before
measuring its weight at 70°C (LDO-060E; Labtech, Kyonggi-Do, Korea). The leaf area and
the dry weight were used to calculate net assimilation rate (NAR) by the rate of dry weight
increased (W) per unit of leaf area (L; Vernon, 1963). Lastly, plant health index (PHI) was
calculated (Fan et al., 2013). All the equations were illustrated in Table 2.
Table 2 Equations of physiological parameters: light transmission ration (LTR), net
assimilation rate (NAR), and plant health index (PHI) were utilized to determine hot pepper
growth
No.

Parameters

1

Light transmission ratio (LTR)

2

Net assimilation rate (NAR)

3

Plant health index (PHI)

Equation
𝑙𝑙𝑖𝑖
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (%) =
x 100
𝑙𝑙𝑜𝑜
𝐸𝐸 =

1 dW
L dt

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =

Stem diameter
x Dry weight
Stem height

381

Reference
Dhandayuthapani (2015)
Vernon (1963)
Fan et al. (2013)

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

Results and Discussion
Plant height
Plant height of two hot pepper cultivars increased since 8 WAT. The comparative 01
cultivar had higher plant height compared with the ‘Duangsetthee’. The highest plant of both
cultivars is approximately 1.4 m at 16 WAT (Fig. 1A). However, 2 weeks after, hot pepper
plants start to collapse while the quantity of hot pepper production seemed to decrease although
it was a perennial one (Cooperative Extension, the University of Georgia, 2009). Literally, the
hot pepper fresh production showed an identical trend of its height (Fig. 1A and 1C). Regularly,
hot pepper should be grown over a year, but its production cannot be extended to the target of
1 kilogram per m2 under a typical period of time. Several growers aim to grow the plant as of
a crop rotation under a period of 3 to 4 months before their own major crop restarts. Thus, the
numbered target of fresh production will be an important data to gain a profit from the shared
market. Preferably, the plant height will become a new and simple standard of hot pepper
observation. This number will determine how the plant responses to the environment. At certain
points, supplement fertilizers would be applied whether the plant maintains its growth on the
standard itself.
Light transmission ratio (LTR)
At the first data recording, LTR exhibited high value of light penetration thru hot pepper
canopy, nevertheless, the penetration started to drop drastically due to the height had been
increased with leaf area and number multiplication. The LTR was swung between 8 to 12 WAT
from both cultivars which, later, the tendency seemed indifferent (Fig.1B). Light is one of the
most important factors regarding plant photosynthesis (Li et al., 2014). Theoretically, plants
can be grown healthy with an optimal light intensity to remain its maximum photosynthetic
efficacy, of which is anticipated to obtain a high yield (Kang et al., 2013). In this case, light
intensity underneath hot pepper canopy may be decreased after the plants having grown, but
the production is in an opposite (Fig. 1D). It seems that ‘Duangsetthee’ had greater fresh
production, not only, the fresh production, but also, dry mass from NAR calculation (Fig. 2A).
Furthermore, daily light integral (DLI) of hot pepper should be recorded to see whether light
intensity could be relatively induced the yield. On the other hand, several techniques could be
applied to increase photosynthetic rate to reach the final target of 1kilogram production per m2.
Leaf area index of hot pepper might be another parameter to observe whether the leaf area data
collection is crucial. Besides, manipulating light reflection from its ground cover from the
underneath plant canopy to increase light intensity may alleviate need of light above the ground
level (Lang, 1986). A small amount of light receives could lead to any metabolism inside the
plant canopy (Saengtharatip et al., 2018). Several materials should be used, e.g., velvet bean
polyethylene plastic and rice straw were proven to increase its production. (Pullaro, 2006; Vos
et al., 1997). With the light at the below canopy, the photosynthetic rate can be remained its
pigments metabolism (Saengtharatip et al., 2017). Thus, the relationship between planting area
and light should be recommended to any crop production.
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Fresh production
The first harvest started at 14 WAT. The data was recorded and summarized throughout
a week. At the beginning, the numbers were in parallel, but it became a part from 13 WAT
(Fig. 1C). ‘Duangsetthee’ had higher total production than comparative 01 especially between
15 to 17 WAT. For a crop rotation within 3 or 4 months, hot pepper can be grown and harvested
effortlessly. The seedling could be prepared and transplanted beforehand, according to
the cultivation timeline.
Nitrate content
Nitrate content of two hot pepper cultivars were shown in Fig. 1-D. The leaves nitrate
contents were varied between 100 to 400 mg 100 g FW-1. Apparently, nitrate content of
‘Duangsetthee’ was greater than comparative 01 throughout the cultivation.
This content seems to illustrate ideas of photosynthesis efficiency (Yukio et al., 1980)
and fertilizer management (Ayodele, 2015; Zhu, 2005). Firstly, nitrate has been associated with
α-ketoglutarate in tricarboxylic acid cycle which influences the growth by affecting the
pathway on nitrate assimilation, nitrate uptake, or on the activity of enzyme (Tretter, 2005;
Zhu et al., 2005). The lower nitrate content exhibits greater photosynthesis efficiency (Poorter,
1998). Secondly, limiting nitrogen fertilizer on ‘Duangsetthee’ or even comparative 01 could
remain fresh production (Zhu et al., 2005). This might play a role in economic feasibility
scheme on the further in-field management (Ayodele, 2015).
(A)

(B)

1.5
LTR (Arbitrary)

1.00

Height (m)

1.0
0.5

Duangsetthee
Comparative 01

0.0

8

10

12

14 16 18 20 22
Week after transplanting

0.75
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50

24

8

10

12
14
16
18
20
Week after transplanting

22

24

(C)

(D)
500
Nitrate content
(mg 100 g FW-1 )

Total production (kg)

40
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20
10
0

9

11
13
15
17
Week after transplanting

19

400
300
200
100
0

8

10

12

14

16

18

20

22

24
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Fig. 1 Physiological parameters change of two hot-pepper cultivars after transplanting in an
open field: (A) plant height; (B) light transmission ratio; (C) fresh production including green
and red fruits; (D) nitrate content in leaves of two hot pepper cultivars
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Net assimilation rate (NAR)
Between 8 to 12 WAT, NAR of both cultivars hot pepper were similar, but it became
inapposite afterward (Fig. 2A). The NAR of ‘Duangsetthee’ was risen. This was related to its
own fresh production (Fig.1C). NAR, by chance, is considered to be a photosynthetic rate or
photosynthetic productivity. The rate is calculated by plant biomass and its leaf area to illustrate
the photosynthetic efficiency (Vernon, 1963). Tendency of NAR drop on 17 WAT. One point
to be noticed whether trimming might alleviate light dissipation throughout canopy as well as
diffuse light effect in plant canopy under greenhouse cultivation (Li et al., 2014). The greater
light transmission leaves received, the more NAR is expected (Bruggink et al., 1987). The LTR
should be paid more attention to see whether the light is a trigger on fresh production. This
might lead to a greater production for its management in the future.
Plant health index
PHI of two cultivars increased since 8 WAT. This parameter emphasizes the harvesting
time especially in comparative 01. It was fluctuated even the overall tendency is increasing
(Fig. 2C). Since health index is measured from the size of the plant, height, and dry weight of
which, connected to the production (Fan et al., 2013). Comparative 01 had less total production
compared with ‘Duangsetthee’ (Fig. 1C). This imply that some cultivars may not be suitable
to continue its production as of the perennial type. The index should be one of the indicators to
evaluate hot pepper unless the plant needs to be destructive.
(A)

(B)
30.0

15.0

Duangsetthee

20.0

Comparative 01
PHI (Arbitrary)

NAR (g m-2 day-1)

20.0
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18

20

10.0
0.0

-10.0

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Week after transplanting

Week after transplanting

Fig. 2 Physiological parameters change of two hot-pepper cultivars after transplanting in an
open field: (A) net assimilation rate; (B) plant health index
Physiological parameters analysis could be a predictable trend of plant production, in
this case, ‘Duangsetthee’ and comparative 01 hot peppers. The parameters lead the idea of infield management. Observation can be initiated from plant height and light transmission ratio.
The stem diameter could be illustrated by its size instead of cutting the plant down, unless the
full parameters’ analysis is required. Leaf nitrate content is determined to limit its fertilizer
usage which cope the operation cost manipulation.
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ปริ มาณผลผลิตรายปี ของพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิ ด ได้แก่ ข้าว
นาปี ข้าวนาปรัง อ้อย มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในเขตภาคกลางของประเทศไทย โดยใช้ขอ้ มูลปั จจัยการผลิต
ในช่ วงปี พ.ศ. 2524 ถึ ง 2562 จากสํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย และ
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่ งชาติ โดยได้นาํ วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Linear Regression Analysis:
MLR) และวิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) มาใช้ในการพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ และทดสอบ
ตัวแบบด้วยเทคนิ ค 10-Fold Cross-Validation แบบทําซํ้าจํานวน 5 ครั้ง พร้อมทั้งเปรี ยบเทียบความแม่นยําโดยใช้ค่ารากที่
สองของค่าคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ ย (Root Mean Square Error: RMSE) จากผลการศึ กษาพบว่าการพยากรณ์ ปริ มาณ
ผลผลิตรายปี ด้วยวิธี ANN ให้ค่า RMSE ตํ่ากว่า วิธี MLR ในพืชทุกชนิ ด โดยค่า RMSE การพยากรณ์ปริ มาณผลผลิตรายปี
ด้วยวิธี ANN ของข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อย มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีค่าเท่ากับ 84,543.57 ตัน 27,434.01 ตัน
184,138.64 ตัน 77,965.65 ตัน และ 49,547.99 ตัน ตามลําดับ
คําสําคัญ: การพยากรณ์, วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ, วิธีโครงข่ายประสาทเทียม

Abstract

Yield forecasting models of five economic crops comprised of in-season rice, off-season rice, sugarcane, cassava
and maize were developed in this study. Data related to input factors and yields of each crop cultivated in central region of
Thailand for the period of 1981–2019 were used and obtained from the Office of Agricultural Economics, the Office of
Cane and Sugar Board and the Office of National Water Resources. The multiple linear regression analysis (MLR)
and Artificial Neural Network (ANN) were applied for developing the forecasting models. The Repeated 10-Fold CrossValidation technique with 5 replications was used to evaluate the developed models. The results showed that the prediction
by using the ANN approach provides higher accuracy for all crops. The root mean square error (RMSE) values obtained
from the ANN approach were lower than RMSE values obtained from the MLR analysis. According to computational test,
the lowest RMSE obtained from the ANN approach were 84,543.57 ton, 27,434.01 ton, 184,138.64 ton, 77,965.65 ton and
49,547.99 ton for in-season rice, off-season rice, sugarcane, cassava, and maize, respectively.
Keywords: artificial neural network, forecasting, multiple linear regression analysis
387

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาพืช

คํานํา

ภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศ โดยจะเห็นได้ว่า
ในปี พ.ศ. 2562 มีเกษตรกรกว่า 18 ล้านราย ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 27.10 ของประชากรในประเทศทั้งหมด (กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร, 2563) และมี พ้ื น ที่ ถื อ ครองทางการเกษตรมากถึ ง 149.25 ล้า นไร่ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46.53 ของพื้ น ที่
ทั้งประเทศ (สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562) นอกจากนี้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ในปี พ.ศ. 2562 มี มูลค่ า 1,351 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 8 ของมู ลค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(สํา นักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ , 2562) ประเทศไทยมี อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ
อย่างต่อเนื่องจึงจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนรู ปแบบการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
(SDGs) ซึ่ งเป็ นหลักสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและประเทศไทยด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิ จที่ เรี ยกว่า
“BCG Model” ซึ่ งเป็ นการพัฒนา 3 เศรษฐกิ จ คื อ เศรษฐกิ จชี วภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิ จหมุนเวียน (Circular
Economy) และเศรษฐกิจสี เขียว (Green Economy) ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่ งมูลค่าพืชเศรษฐกิจ 5 อันดับแรกของประเทศ
ไทย คือ ข้าว ยางพารา อ้อย มันสําปะหลัง และปาล์มนํ้ามัน มีมูลค่ารวมกว่า 7.4 แสนล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2560
3.3 หมื่นล้านบาท (ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี, 2561)
ปัจจุบนั มีเทคนิคต่าง ๆ ที่นาํ มาใช่ในการพยากรณ์ เช่น การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear
Regression Analysis: MLR) วิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN) การจําลองการพยากรณ์
โดยใช้นิวโรฟั ชซี และการใช้อลั กอริ ทึมพันธุ กรรม (Genetic Algorithm) เป็ นต้น จากการศึ กษาเทคนิ คของการ
พยากรณ์ต่าง ๆ พบว่าการวิเคราะห์การถดถอยในการพยากรณ์ปริ มาณผลผลิตของข้าวสาลี ตัวแปรอิสระที่ ใช้คือ
อุณหภูมิ ความชื้ นในดิน และอัตราการระเหย ซึ่ งพบว่าตัวแบบที่ใช้ให้ผลการพยากรณ์ที่ดี (Qiam และคณะ, 2009)
วิธีโครงข่ายประสาทเที ยม (Artificial Neural Network: ANN) อรนงค์ บุเกตุ และพุธษดี รวบรวมปั จจัยต่าง ๆ ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ผลผลิตอ้อยซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลจังหวัด ปี การผลิต ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยต่อไร่
และพื้ นที่ ป ลู กอ้อ ย พบว่า ตัวแบบ ANN แบบ 8:4:1 ให้ผ ลพยากร์ แม่ นยําที่ สุด (อรนงค์ และพุ ธษดี , 2556) และ
การคาดการณ์ผลผลิตของพืชสําหรับข้าวโพดและถัว่ เหลือง โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม (Kaul et al., 2005)
งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ปริ มาณผลผลิตพืชเศรษฐกิ จ 5 ชนิ ด ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง
อ้อย มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ซึ่ งเป็ นพื ชเศรษฐกิ จหลักของประเทศ โดยเลื อกพื้ นที่ ศึกษาอยู่ใ นเขต
ภาคกลางของประเทศ โดยเปรี ยบเทียบความแม่นยําของตัวแบบพยากรณ์ 2 วิธี ได้แก่ 1. MLR และ 2. วิธีโครงข่าย
ประสาทเที ยม (Artificial Neural Network: ANN) เพื่อให้ได้เครื่ องมือที่ จะช่วยในการพยากรณ์ปริ มาณผลผลิตพืช
เศรษฐกิ จดังกล่ า วได้อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพซึ่ งจะนํา ไปสู่ การบริ หารจัด การอย่า งถู กต้อง เหมาะสม และทันต่ อ
สถานการณ์ ช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผน นโยบายต่าง ๆ ที่เหมาะสม เกษตรกรสามารถการวางแผนการเพาะปลูก
และภาคเอกชน ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถวางแผนบริ หารจัดการต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล งานวิจยั นี้ ใช้ขอ้ มูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการอ้อย
และนํ้า ตาลทราย และสํ า นัก งานทรั พ ยากรนํ้า แห่ ง ชาติ โดยใช้ข ้อ มู ล ปริ มาณผลผลิ ต รายปี ของพื ช 5 ชนิ ด
คื อ ข้าวนาปี ข้าวนาปรั ง อ้อย มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ในเขตภาคกลาง จํานวน 22 จังหวัด ได้แก่
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กรุ งเทพมหานคร กําแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรี อยุธยา
พิจิตร พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิ งห์บุรี สุ โขทัย สุ พรรณบุรี
อ่ า งทอง และอุ ทัย ธานี ส่ วนข้อ มู ลปั จจัย การผลิ ต ที่ เ กี่ ย วข้องกับปริ มาณผลผลิ ต ได้แ ก่ จํา นวนพื้ นที่ เ พาะปลู ก
ราคาขายของพืชที่ศึกษา และปริ มาณนํ้าฝน โดยใช้ขอ้ มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึง 2562
2. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เป็ นการศึ กษาระดับความสัมพันธ์ข อง X กับ Y ว่า
มีความสัมพันธ์กนั มากน้อยเพียงใด และมีทิศทางความสัมพันธ์อย่างไร เมื่อ X เป็ นตัวแปรอิสระ และ Y เป็ นตัวแปรตาม
กํ า หนดให้ P คื อ สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ ายข อง ประชากร เมื่ อ -1 < P < 1 เนื่ องจา กใ น
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ไม่ได้เก็บข้อมูลจากประชากรแต่เป็ นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น ค่าสัมประสิ ทธิ์
ที่ได้ จึงเป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของตัวอย่าง โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ ว่า 𝑟𝑟 เมื่อ -1< r < 1 ดัง Equation 1
𝑟𝑟 =

∑𝑥𝑥𝑥𝑥−𝑛𝑛𝑥𝑥̅ 𝑦𝑦�

����
����
2 ��∑�𝑦𝑦𝑖𝑖 2 −𝑛𝑛𝑦𝑦
2�
�∑�𝑥𝑥𝑖𝑖 2 −𝑛𝑛𝑥𝑥

(1)

โดยที่ 𝑛𝑛 แทน จํานวนตัวอย่าง 𝑥𝑥̅ แทน ค่าเฉลี่ยของตัวแปร 𝑥𝑥 และ 𝑦𝑦� แทน ค่าเฉลี่ยของตัวแปร 𝑦𝑦

3. วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ คูณ (Multiple Linear Regression Analysis: MLR) เป็ นวิธีการทางสถิติ
ที่ ใ ช้ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรอิ ส ระ (Independent Variable) กับ ตัว แปรตาม (Dependent Variable)
เพื่ อ ศึ กษาความสัมพันธ์ เ ชิ งเส้นตรง (Linearity) โดยที่ ต ัวแปรอิ ส ระมี มากกว่า หนึ่ งตัว โดยเขี ย นความสัมพันธ์
ในรู ปแบบของสมการตาม Equation 2
𝑦𝑦 = 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1 𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏2 𝑥𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑏𝑘𝑘 𝑥𝑥𝑘𝑘

(2)

โดยที่ 𝑦𝑦 คื อ ค่ า ของตั ว แปร ตาม 𝑏𝑏0 คื อ ค่ า คงที่ ข องสมการถดถอย 𝑏𝑏1 , 𝑏𝑏2 , … , 𝑏𝑏𝑘𝑘 คื อ ค่ า สั ม ประสิ ทธิ์
การถอถอยของตัว แปรอิ ส ระ 𝑥𝑥𝑘𝑘 แต่ ล ะตัว และ 𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , … , 𝑥𝑥𝑘𝑘 คื อ ค่ า ของตัว แปรอิ ส ระแต่ ล ะตัว สํ า หรั บ
การวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยพหุ คู ณ จะต้อ งหาสมการถดถอยเพื่ อ พยากรณ์ ค่ า ของตัว แปรตาม (Y) และหาค่ า
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) รวมทั้งหาค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณ (Multiple Correlation) (สําราญ, 2554) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ที่เป็ นไปได้ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
การคํา นวณเกณฑ์ต่ า ง ๆ ของแต่ ล ะตัว แบบการถดถอย ได้แ ก่ ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน (𝑆𝑆)
2
โดย 𝑆𝑆 = √𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀, ค่าสัมประสิ ทธิ์ การกําหนดพหุคูณ (𝑅𝑅2 ), ค่าสัมประสิ ทธิ์ การกําหนดพหุคูณปรับแก้ (𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
) และ
ค่ า Mallow’s 𝑐𝑐𝑝𝑝 ซึ่ ง ส า ม า ร ถ เ ขี ย น ต า ร า ง ห รื อ ก ร า ฟ แ ส ด ง ค่ า เ ก ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ข อ ง แ ต่ ล ะ ตั ว แ บ บ
การถดถอยสําหรับใช้ในการเปรี ยบเทียบและการคัดเลือก โดยพิจารณาว่ามีตวั แบบการถดถอยใดบ้างที่อยู่ในข่าย
ของการถูกเลือก อาจพิจารณาจากเกณฑ์เดียวหรื อใช้หลายเกณฑ์ประกอบกัน ตัวแบบที่เลือกอาจมีตวั แบบเดียวหรื อ
หลายตัวขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น เมื่อใช้เกณฑ์ของค่า (𝑅𝑅2 ) จะเลือกตัวแบบที่ให้ค่า 𝑅𝑅2 สู งสุ ด
หากใช้เกณฑ์ค่า (𝑆𝑆) จะเลือกตัวแบบที่ให้ค่า 𝑆𝑆 ตํ่าสุ ดหรื อใกล้เคียงตํ่าสุ ด เป็ นต้น (นันทชัย, 2555)
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4. วิธีโครงข่ ายประสาทเที ยม (Artificial Neural Network: ANN) เป็ นตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ สําหรั บ
ประมวลผลด้วยปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อจําลองการทํางานของเครื อข่ายประสาทในสมอง
มนุษย์ โดยสามารถแบ่งอัลกอริ ทึมโครงข่ายประสาทเทียมเป็ น 4 แบบ คือ โครงข่ายการส่ งข้อมูลแบบไม่ยอ้ นกลับ
(Feedforward Network) โครงข่ายการส่ งข้อมูลแบบย้อนกลับ (Feedback Network) โครงข่ายประสาทเทียมอย่างง่าย
(Perceptron) และโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ ยอ้ นกลับ (Back Propagation) โดยงานวิจยั นี้ เลือกใช้อลั กอริ ทึม
ของโครงข่ายประสามเที ยมแบบการแพร่ ยอ้ นกลับในการสร้างแบบจําลอง เนื่ องจากข้อมูลที่ ใช้เป็ นปั จจัยจะถูก
นําเข้าเป็ นข้อมูลย้อนหลัง ซึ่ งอาศัยการเรี ยนรู ้ หลาย ๆ รอบเพื่ อให้ได้ขอ้ มูลผลลัพธ์ที่มีความน่ าเชื่ อถื อ และเป็ น
โครงสร้างที่นิยมใช้ในการพยากรณ์ สถาปั ตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ ยอ้ นกลับประกอบไปด้วย
3 ชั้ น ได้ แ ก่ ชั้ นข้ อ มู ล นํ า เข้ า (Input Layer) ชั้ นข้ อ มู ล ส่ ง ออก (Output Layer) และชั้ นซ่ อ น (Hidden Layer)
และการปรั บสอนโครงข่ ายประสาทเที ยมแบบแพร่ ย อ้ นกลับประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คื อ 1) ขั้นตอนการคํานาณ
ไปข้างหน้า (Feed forward) จากชั้นข้อมูลนํ้าเข้าไปยังชั้นซ่ อนและไปสู่ ช้ ันข้อมู ลส่ งออก 2) ขั้นตอนการคํานวณและ
การแทนค่ ากลับของผลรวมความผิ ดพลาดของผลลัพธ์ กับค่ าเป้ าหมาย 3) ขั้นตอนการปรั บค่ านํ้าหนัก (Weight)
ไปเรื่ อย ๆ ขั้นตอนนี้ จะขึ้นอยูก่ บั การคํานวณไปข้างหน้าเพียงขั้นตอนเดียว โดยจะนําค่านํ้าหนักที่ได้จากการเรี ยนรู ้ไปใช้
ในการพยากรณ์ต่อไป ซึ่ งสถาปั ตยกรรมของโครงข่ายประสาทเที ยมแบบแพร่ ยอ้ นกลับ (นรวัฒน์ และนันทชัย, 2559)
ดังแสดง ใน Fig. 1

Fig. 1 Back-propagation training algorithm (Law, 2000)
จาก Fig. 1 อักษร X แทนเวกเตอร์ (Vector) ของข้อมูลนําเข้าซึ่ งฟั งก์ชันที่ ใช้ในโมเดลนี้ คื อ เรคติ ไฟต์
ลิ เ นี ย ร์ ยูนิท (Rectified Linear Unit - ReLU) ที่ จะหยุด ไม่ ให้มีการส่ งผลลัพ ธ์ ต ลอดเวลา เมื่ อเข้า ฟั งก์ชัน ReLU
ด้วยค่าที่เป็ นลบจะแปลงค่าเป็ น 0 ซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ที่ทาํ ให้โมเดลไม่ทาํ งาน ทําให้การฝึ กการเรี ยนรู ้ทาํ งานได้รวดเร็ ว
ยกเว้นหากค่าเป็ นบวกจะให้ผลลัพธ์ตามค่าที่ส่งเข้ามา
5. ทดสอบชุ ด ข้อ มู ล (Modal Validation) ปั จ จัย การผลิ ต ในช่ ว งปี พ.ศ. 2524 ถึ ง 2562 โดยตัว แบบ
ที่ ได้จะอยู่ในรู ปของกฎการจําแนกประเภทข้อมูลการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการเรี ยนรู ้ (Training Set) แล้วนําไปทดสอบ
ด้วยชุ ดทดสอบ (Test Data) โดยใช้วิธีการตรวจสอบไขว้ (k-fold Cross-validation) ซึ่ งเป็ นการแบ่งข้อมูลแบบสุ่ ม
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ออกเป็ นจํานวนกลุ่มตามเลข เช่ น หากกําหนดให้ k มีค่าเท่ากับ 5 หมายความว่ามีการแบ่งข้อมูลออกเป็ น 5 กลุ่ม
จะมีการแบ่งข้อมูลเพื่อเรี ยนรู ้และทดสอบดังแสดงใน Fig. 2
Iteration 1:

Train on

2

3

4

5

, test on

1

Iteration 2:

Train on

1

3

4

5

, test on

2

Iteration 3:

Train on

1

2

4

5

, test on

3

Iteration 4:

Train on

1

2

3

5

, test on

4

Iteration 5:

Train on

1

2

3

4

, test on

5

Fig. 2 Five-fold cross-validation for evaluating a modal’s performance
6. เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบความแม่นยําในการพยากรณ์ของวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ และ
วิ ธี โ ครงข่ า ยประสาทเที ย ม คื อ ค่ า เฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ นสมบู ร ณ์ (Mean Absolute Error: MAE) และค่ า ราก
ที่ สองของค่ าคลาดเคลื่ อนกําลังสองเฉลี่ ย (Root Mean Square Error: RMSE) ซึ่ งสามารถคํานวณได้ ดังแสดงใน
Equation 3 และ 4
1

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1|𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑖𝑖 |

(3)

𝑛𝑛

เมื่อ 𝑓𝑓𝑖𝑖 คือ ค่าประมาณจากแบบจําลองค่าข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์
𝑦𝑦𝑖𝑖 คือ ค่าที่แท้จริ งของข้อมูลจริ งที่ได้จากการคํานวณ
𝑛𝑛 คือ จํานวนขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการประมาณ

เมื่อ

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �

𝑘𝑘

�𝑖𝑖=1((𝑦𝑦𝑖𝑖 −𝑦𝑦�𝑖𝑖 )2 )
𝑘𝑘

คือ จํานวนจุดทดสอบ
𝑦𝑦𝑖𝑖
คือ ตัวแปรตามที่เป็ นจริ งสําหรับจุดทดสอบที่ 𝑖𝑖, 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑘𝑘
𝑦𝑦�𝑖𝑖 คือ ผลลัพธ์จากการพยากรณ์สาํ หรับจุดทดสอบที่ 𝑖𝑖, 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑘𝑘

(4)

𝑘𝑘

7. เขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ด ้ว ยภาษาไพทอน (Python) เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละพัฒ นาตัว แบบสมการ
พยากรณ์ดว้ ยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ คูณ (Multiple Linear Regression Analysis: MLR) และวิธีโครงข่าย
ประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการวิเคราะห์ สหสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปร
จากการนํา ตัว แปรอิ ส ระที่ มี ต่ อ ปริ ม าณผลผลิ ต ของพื ช เศรษฐกิ จ คื อ จํา นวนพื้ น ที่ เ พาะปลู ก (Land)
ราคาขายของพืชที่ ศึกษา (Price) และปริ มาณนํ้าฝน (Rain) มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีสหสัมพันธ์ พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง
3 ตัวมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับปริ มาณผลผลิ ต โดยตัวแปรจํานวนพื้ นที่ เพาะปลู ก มี ความสัมพันธ์กบั ปริ มาณ
ผลผลิตมากที่ สุด ตัวแปรราคาขายของพืชที่ ศึกษา และตัวแปรปริ มาณนํ้าฝนมีความสัมพันธ์มากเป็ นลําดับถัด มา
ดังแสดงใน Fig. 3

(A)

(C)

(B)

(E)

(D)

Fig. 3 Correlation coefficients among crop yield (amout), cultivated area (land), crop price (price), and amount of
rainfall (rain) of in-season rice (A), off-season rice (B), sugarcane (C), cassava (D) and maize (E)
ผลการพั ฒ นาตั ว แบบสมการพยากรณ์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ความถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Linear Regression
Analysis: MLR)
คณะผูว้ ิ จัย ได้แ บ่ งชุ ด ข้อมู ลตัวแปรอิ ส ระและตัวแปรตามออกเป็ น 2 ชุ ด คื อ ชุ ด ข้อมู ลสํา หรั บเรี ย นรู ้
(Training set) และชุ ด ข้อ มู ลทดสอบ (Testing set) โดยในการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยพหุ คู ณ ครั้ งนี้ ได้ท ดสอบ
โดยการปรั บ ค่ า ความถู ก ต้ อ งของตั ว แบบพยากรณ์ (Model Validation) ด้ ว ยวิ ธี ก ารตรวจสอบแบบไขว้
(k-fold Cross-validation) ที่ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของตัวแบบสมการพยากรณ์ดว้ ยการแบ่งชุดข้อมูลสําหรับ
เรี ยนรู ้ออกเป็ น 10 ชุ ดย่อย และทําการตรวจสอบเพื่อปรับค่าความถูกต้อง จํานวน 5 ซํ้า (10-fold Cross-validation
with 5 replication) ดัง Fig. 4 ผลการตรวจสอบดังกล่ าวทําให้ได้ต ัวแบบพยากรณ์ ที่ เหมาะสมกับการนําไปใช้งาน
โดยได้แสดงค่า RMSE ของตัวแบบพยากรณ์ของพืชเศรษฐกิจทั้ง 5 ชนิดไว้ใน Table 1
392

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

(A)

สาขาพืช

(B)

(C)

(D)

(E)

Fig. 4 Prediction value compared with exact value of crop yield for in-season rice (A), off-season rice (B),
sugarcane (C), cassava (D) and maize (E)
ผลการพัฒนาตัวแบบสมการพยากรณ์ ด้วยวิธีโครงข่ ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network: ANN)
คณะผูว้ ิ จัย ได้แ บ่ งชุ ด ข้อมู ลตัวแปรอิ ส ระและตัวแปรตามออกเป็ น 2 ชุ ด คื อ ชุ ด ข้อมู ลสํา หรั บ เรี ย นรู ้
(Training set) และชุ ดข้อมูลทดสอบ (Testing set) และพัฒนาตัวแบบสมการพยากรณ์ดว้ ยวิธีโครงข่ายประสาทเที ยม
(Artificial Neural Network: ANN) โดยกําหนดให้จาํ นวนโหนด (Node) ของชั้นข้อมูลนําเข้า จํานวนโหนดของ
ชั้นซ่อน และจํานวนโหนดของชั้นข้อมูลส่ งออก มีค่าเท่ากับ 3, 32 และ 1 ตามลําดับ
จากนั้นป้อนข้อมูลสําหรับเรี ยนรู ้เข้าสู่ โครงข่ายประสาทเทียมดังกล่าวและปรับการสอนโครงข่ายประสาทเที ยม
แบบแพร่ ย ้อ นกลับ เพื่ อปรั บค่ า นํ้า หนักของแต่ ละโหนดที่ ผ่ า นค่ าไปยังแต่ ละชั้นของโครงข่ า ยประสาทเที ย ม
โดยได้ ป รั บ สอนจํา นวน 500 รอบ เพื่ อ ทํา ให้ ต ั ว แบบสมการพยากรณ์ ด ้ ว ยวิ ธี โ ครงข่ า ยประสาทเที ย มมี ค่ า
ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ผลจากการปรับสอนทําให้การพยากรณ์ดว้ ยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมมีค่า RMSE ตํ่า
กว่าค่า RMSE ของวิธีวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Model performance for each of the proposed algorithm (MLR: Multiple Linear Regression Analysis and
ANN: Artificial Neural Network) based on RMSE (ton/rai) and R2
Economic crops
In-season rice
Off-season rice
Sugarcane
Cassava
Maize

RMSE
76,189.384
15,142.04
231,734.9764
61,942.7088
33,873.705

MLR
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R
0.9103
0.9928
0.9900
0.9792
0.9410
2

ANN
RMSE
38,039.1388
12,217.5101
106,183.0703
11,976.1768
11,679.8222
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ซึ่ งจากการนําตัวแบบสมการพยากรณ์ที่ได้จากการวิธีวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ คูณ และวิธีโครงข่าย
ประสาทเทียม นํามาทดสอบกับชุดข้อมูลทดสอบ พบว่าวิธีการโครงข่ายประสาทเที ยมให้ผลการพยากรณ์ปริ มาณ
ผลผลิ ต ของพื ช เศรษฐกิ จ ที่ แ ม่ น ยํา กว่ า วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยแบบพหุ คู ณ ดัง แสดงผลการทดสอบ
การพยากรณ์ปริ มาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจทั้ง 5 ชนิด ใน Table 2 และ Fig. 5
Table 2 Comparison of Root Mean Square Error (RMSE) and Mean Absolute Error (MAE) obtained from
Multiple Linear Regression Analysis (MLR) and Artificial Neural Network (ANN)
Economic crops
In-season rice
Off-season rice
Sugarcane
Cassava
Maize

RMSE
94,925.5307
27,989.3536
489,610.1715
96,879.6234
57,381.4778

MLR

ANN
RMSE
84,543.5718
27,434.0106
184,138.6495
77,965.6557
49,547.9965

MAE
69,130.0313
15,189.9460
303,177.3979
63,196.6779
38,195.6353

MAE
53,205.5062
17,850.8100
140,166.7014
42,612.9411
8,170.7315

(B)

(A)

(D)

(C)

(E)

Fig. 3 Prediction value compared with exact value of crop yield, land, crop price, and amount of rain in-season
rice (A), off-season rice (B), sugarcane (C), cassava (D) and maize (E)

สรุ ป

จากการพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ปริ มาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิ จ 5 ชนิ ด ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง
อ้อย มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยอาศัยข้อมูลพื้นที่ปลูก ข้อมูลราคา และข้อมูลปริ มาณฝน และจากการ
ปรั บค่ าความถูกต้องของตัวแบบพยากรณ์ (Model Validation) ด้วยเทคนิ ค 10-Fold Cross-Validation แบบทําซํ้า
จํา นวน 5 ครั้ ง เพื่ อลดโอกาสการเกิ ด overfitting พบว่า ตัว แบบพยากรณ์ ที่ ไ ด้จากวิ ธีโ ครงข่ า ยประสาทเที ย ม
สามารถพยากรณ์ปริ มาณผลผลิตได้แม่นยํามากกว่าวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ คูณในทุกพืช ซึ่ งแนวทางใน
การพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ปริ มาณ
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ผลผลิ ตพื ชเศรษฐกิ จอื่ นๆ ได้ต่อไป รวมถึ งแนวทางการวิจยั ในอนาคต ที่ ควรมี การทดสอบเพิ่ มชุ ดข้อมูลอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ เพื่อให้ได้ตวั แบบพยากรณ์ ที่ให้ค่าความแม่นยําของการพยากรณ์สูงมากยิ่งขึ้นต่อไป
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้น้ าํ และผลผลิตของข้าวเจ้าหอมนิ ลสายพันธุ์กลาย 4 สายพันธุ์ที่มีลกั ษณะ
ปากใบแตกต่างกัน ร่ วมกับพันธุ์เปรี ยบเทียบในสภาพให้น้ าํ ปกติเปรี ยบเทียบกับสภาพขาดนํ้าในระยะตั้งท้อง พบว่า พันธุ์
เปรี ยบเทียบทนแล้ง DH212 มีความหนาแน่นปากใบปานกลางและขนาดเล็ก ส่วนพันธุ์เปรี ยบเทียบไม่ทนแล้ง IR64 มีความ
หนาแน่นปากใบสู งและขนาดปานกลาง ในขณะที่ สายพันธุ์ MU352 มีความหนาแน่นปากใบตํ่าแต่มีขนาดใหญ่ ส่ วนสาย
พัน ธุ์ MU3117 มี ค วามหนานแน่ น ปากใบปานกลางและขนาดเล็ก ซึ่ ง ทั้ง 2 สายพัน ธุ์ มี ก ารใช้น้ ํา ตลอดการปลู ก เพี ย ง
16.8–17.4 ลิตรและให้ผลผลิตลดลงในสภาพขาดนํ้า 54–59% เมื่อเปรี ยบเทียบกับการให้น้ าํ ปกติ ส่วน MU826 และ MU2447
มีความหนาแน่นปากใบสู งและขนาดปานกลาง มีปริ มาณการใช้น้ าํ ตลอดการปลูก 18.3–18.4 ลิตร และให้ผลผลิตในสภาพ
ขาดนํ้าลดลงถึง 75–76% เมื่อเปรี ยบเที ยบกับการให้น้ าํ ปกติ ดังนั้นความหนาแน่ นปากใบมีอิทธิ พลต่อสภาพการขาดนํ้า
มากกว่าขนาดของปากใบ โดยความหนานแน่นปากใบมีสหสัมพันธ์เชิงลบต่อการให้ผลผลิตในสภาพขาดนํ้า (r = -0.70)
คําสําคัญ: ขนาดปากใบ, ข้าวสายพันธุ์กลาย, ความหนาแน่ปากใบ, สภาพแล้ง

Abstract

The objective of this research was to study water use and yield of four Jao Hom Nin mutant lines with different
stomata characters with control varieties in normal and drought conditions at booting stage. The result found that drought
tolerance variety; DH212 had medium stomata number with small size and the susceptible variety IR64 had high stomata
density with medium size. While, MU352 had low stomata density with large size and MU3117 had medium stomata
density with small size. The water used in both lines was 16.8–17.4 liters and yield were decreased 54–59% when compared
with normal condition. On the other hand, MU826 and MU2447 that showed high stoma density with medium size were
used water from 18.2–18.4 liters and then yield was decreased 75–76% when compared with normal condition. Therefore,
the stomata density has more affect than that of stoma size in drought condition and the stomata density had negative
correlation with yield in drought condition (r = -0.70)
Keywords: drought stress, mutant rice, stomata density, stomata size
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คํานํา

ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิ จสําคัญของประเทศ การปลูกข้าวมีความเสี่ ยงที่ จะได้ผลกระทบจากภัยแล้งทุกระยะ
โดยเฉพาะในระยะตั้งท้องซึ่ งเป็ นช่วงวิกฤต (Zhang et al., 2018) ในสภาพปกติเมื่อข้าวอายุ 120 วัน จะใช้น้ าํ ปริ มาณ
มากถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ต่อวัน และข้าวอายุส้ ันจะใช้น้ าํ 1,080 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ต่อวัน (กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร, 2558) จากสถานการณ์ภยั แล้งที่รุนแรงทําให้ปริ มาณน้้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกจนกระทบต่ อการ
เจริ ญเติบโตและผลผลิตของข้าว (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ปั ญหาดังกล่าวจึ งมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่
ต้องศึ กษาและพัฒนาสายพันธุ์ขา้ วให้มีความทนทานต่อสภาพขาดนํ้าเพื่อช่วยลดความเสี ยหายจากภัยแล้งและให้
ผลผลิตข้าวมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
ปากใบ เป็ นลักษณะที่สาํ คัญทําหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนก๊าซในบรรยากาศเข้าสู่ เนื้อเยื่อของพืชเพื่อใช้
ในกระบวนการสังเคราะห์แสง และช่วยในการคายนํ้า ทําให้การดึงนํ้าและธาตุอาหารเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง เป็ นผล
ให้เกิดการหมุนเวียนนํ้าระหว่างพืชและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งความหนาแน่นและขนาดของปากใบที่ แตกต่างกันมีผลต่อ
ปริ มาณการใช้น้ าํ ที่แตกต่างด้วยเช่นกัน (พวงผกา, 2557) การตายของใบเกิดขึ้นเนื่ องจากขาดนํ้า (Hsiao et al., 1984)
และการฟื้ นตัวเป็ นกลไกที่สาํ คัญทําให้ขา้ วได้ผลผลิตหลังจากได้รับนํ้า ลักษณะเหล่านี้ สามารถนําไปใช้เป็ นเกณฑ์
ในการประเมินความทนแล้งได้ ส่ วนผลผิลต และองค์ประกอบผลผลิต จะใช้พิจารณาในการคัดเลือกข้าวทนแล้ง
(กิตติชยั และคณะ, 2556)
งานทดลองครั้งนี้ จึงทําการประเมินประชากรข้าวเจ้าหอมนิ ลสายพันธุ์กลายที่มีลกั ษณะปากใบแตกต่างกัน
ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ ขา้ วและหน่วยค้นคว้าและใช้ประโยชน์จากยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อศึกษาข้าวลักษณะของปากใบ และปริ มาณการใช้น้ าํ ของข้าวและการให้ผลผลิตในสภาพแล้ง

อุปกรณ์ และวิธีการ

ทําการทดลองในโรงเรื อนปรั บสภาพให้แล้ง ณ ศู นย์วิทยาศาสตร์ ขา้ ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาง
แผนการทดลองแบบ Split Plot in CRD จํานวน 3 ซํ้า กําหนดหน่ วยทดลองหลัก (main plot) คื อ สภาพให้น้ าํ ปกติ
และขาดนํ้า หน่วยทดลองรอง (sub plot) คือ เจ้าหอมนิ ลสายพันธุ์กลาย 4 สายพันธุ์ที่มีปากใบแตกต่างกัน และพันธุ์
เปรี ยบเทียบ ได้แก่ พันธุ์เจ้าหอมนิล (JHN) พันธุ์ทนแล้ง DH212 และพันธุ์อ่อนแอ IR64
เพาะเมล็ดข้าวในถาดเพาะ เมื่อต้นกล้าอายุ 21 วัน ย้ายปลูกในกระถางพลาสติกที่ไม่มีรูระบายนํ้าบรรจุดิน
4.5 กิ โลกรัม ดูแลรักษาในสภาพปกติ ดว้ ยการเติ มนํ้าปริ มาณ 3.5 ลิตรต่อกระถาง บันทึ กการใช้น้ าํ โดยชัง่ นํ้าหนัก
กระถางในสภาพปกติ ทุก 5 วัน ปฏิ บตั ิ ตลอดอายุการปลูก เมื่ อข้าวเข้าสู่ ระยะตั้งท้องแบ่ งงานทดลองออกเป็ น 2
สภาพ โดยสภาพขาดนํ้า งดนํ้า เป็ นระยะเวลา 7 วัน วัด ความชื้ นดิ นโดยใช้เ ครื่ องมื อ Field Scout รุ่ น TDR 150
(Spectrum Technologies Inc. ประเทศสหรัฐอเมริ กา) ที่ความลึก 12 เซนติเมตร ในวันที่ 3, 5 และ 7 หลังงดการให้
นํ้า ประเมินการความเสี ยหายของใบ และเมื่อครบกําหนด 7 วัน จึงให้น้ าํ ปกติเพื่อประเมินการฟื้ นตัว ตามวิธีการของ
IRRI (2002) บันทึกลักษณะทางการเกษตร ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต
ศึกษาขนาดของช่องปากใบ (stomatal pore length) และความหนาแน่น (stomatal density) โดยเก็บตัวอย่าง
ใบธงของข้าวที่ปลูกในสภาพปกติ ตัดบริ เวณกลางใบแปะด้านท้องใบลงบนแผ่นสไลด์ที่ทาด้วยกาวเอทิล-2- ไซยา
โนอะคริ เลต 96 เปอร์ เซนต์ (ตราเคนจิ ประเทศญี่ปุ่น) รอให้แห้งสนิ ทแล้วลอกใบที่ แปะออก นําตัวอย่างที่ ได้ไป
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ถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Leica รุ่ น DM750 ประเทศเยอรมันนี ) ใช้กาํ ลังขยายขนาด 40x โดยใช้โปรแกรม
LAS EZ Version 3.4.0 นับจํานวนปากใบและวัดขนาดด้วยโปรแกรม ImageJ Version 1.52a

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

การศึ กษาขนาดของช่ องปากใบ พบว่า ข้าวแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติ
(p < 0.01) โดยช่องปากใบมีขนาดอยู่ระหว่าง 12.8–16.5 µm ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.4 µm โดย MU352 (16.5 µm) มีช่อง
ปากใบใหญ่ที่สุด ในขณะที่ MU826 (14.9 µm), MU2447 (14.7 µm), IR64 (14.6 µm), JHN (13.7 µm) และ MU3117
(13.5 µm) ไม่ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ ส่ ว นสายพัน ธุ์ ที่ มี ข นาดช่ อ งปากใบเล็ก ที่ สุ ด ได้แ ก่ DH212 (12.8 µm)
MU3117 (13.5 µm) และ JHN (13.7 µm) ตามลําดับ (Table 1)
เมื่อนับความหนาแน่ นของปากใบ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.01) มีค่าอยู่
ระหว่าง 481–704 mm2 เฉลี่ยเท่ากับ 618 mm2 โดย MU2447 ( 704 mm2), MU826 (673 mm2) และ IR64 (668 mm2)
มี ค วามหนาแน่ นมากที่ สุ ด ตามลํา ดับ แตกต่ า งกับ MU3117 (624 mm2) DH212 (606 mm2) และ JHN (551 mm2)
ส่ วนสายพันธุ์ที่มีความหนาแน่นน้อยสุ ดได้แก่ MU352 (481 mm2 ) (Table 1) เช่นเดียวกับรายงานของ Ohsumi et al.
(2007) ที่ระบุวา่ ข้าว indica และ japonica มีความหนาแน่นปากใบอยูร่ ะหว่าง 962–1052 mm2 และ Luo et al. (2012)
รายงานว่าความหนาแน่ นของปากใบจะเพิ่มจํานวนเมื่อข้าวมีอายุมากขึ้ น โดยในระยะตั้งท้อง (ใบธง) จะมีความ
หนาแน่นของปากใบมากที่สุด
เมื่อเปรี ยบเที ยบปริ มาณการใช้น้ าํ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.01) มีค่าอยู่
ระหว่าง 16.6–18.4 ลิตรต่อกอ ข้าวที่ใช้น้ าํ มากสุ ดได้แก่ MU826 (18.4 ลิตร), MU2447 (18.3 ลิตร) และ JHN (17.8
ลิ ตร) ตามลําดับ แตกต่ างกับ IR64 (17.5 ลิ ตร), MU3117 (17.4 ลิ ตร) และ MU352 (16.8 ลิ ตร) ส่ วน DH212 (16.1
ลิตร) มีปริ มาณการใช้น้ าํ น้อยสุ ด (Table 1) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์ที่มีปากใบใหญ่และความหนาแน่ น
ปากใบสู ง จะมีปริ มาณการใช้น้ าํ มากกว่าสายพันธุ์ที่มีปากใบเล็กและความหนาแน่นปากใบตํ่า การใช้น้ าํ ที่แตกต่าง
กันส่ วนหนึ่งขึ้นอยู่กบั ขนาดและความหนาแน่นของปากใบ (กิตติภูมิ และสิ ริวฒั น์, 2558) สอดคล้องกับรายงานของ
Li et al. (2017) ระบุ ว่า พื ชที่ มีปากใบใหญ่และความหนาแน่ นของปากใบสู ง จะมี ช่องและพื้ นที่ ผิวสําหรั บการ
ระเหยของนํ้ามาก ทั้งนี้ การระเหยของนํ้าอาจมีปัจจัยอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สภาพแวดล้อม และลักษณะทางการ
เกษตรได้แก่ ความสู ง ขนาดลําต้น และราก (เอกสิ ทธิ์ , 2552)
Table 1 Stomata length, stomata density and water use of Jao Hom Nin, Jao Hom Nin mutant 4 lines and check
varieties under control condition
Lines
Stomata pore length (µm) stomata density (mm2)
Water use (lite/plant)
JHN
13.7bc
551d
17.8abc
IR64
14.6b
686a
17.5bcd
DH212
12.8c
606c
16.6e
MU3117
13.5bc
624bc
17.4cde
MU2447
14.7b
704a
18.3ab
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Table 1 (continued).
Lines
Stomata pore length (µm) stomata density (mm2)
Water use (lite/plant)
MU826
14.9b
673ab
18.4a
MU352
16.5a
481e
16.8de
Mean
14.4
618
17.5
F-test
**
**
**
CV(%)
5.6
4.5
3.3
Note: Significant level of p < 0.01 denoted by ** Different letters in each column show significant difference
(p < 0.05) by means of LSD (Least Significant Difference Test)
เมื่ อวัดความชื้ นดิ นโดยใช้เครื่ องมื อ Field Scout รุ่ น TDR 150 สามารถวัดค่ าความชื้ นดิ นตั้งแต่ 0–50%
(50% ดิ นอิ่มตัวด้วยนํ้า) ปรับเปลี่ยนตามวิธีการของ Dobes (2015) ความชื้ นดิ นในสภาพปกติ มีค่าอยู่ระหว่าง 50–
57% ส่ วนในสภาพขาดนํ้าค่าจะลดลงเมื่ อจํานวนวันที่ เพิ่ มขึ้ น ในวันที่ 3, 5 และ 7 วันหลังงดการให้น้ าํ โดยมีค่า
ความชื้นดิน 26, 16 และ 11% ตามลําดับ และจะเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับสภาพให้น้ าํ ปกติหลังเติมนํ้า (Table 2)
Table 2 Percent volumetric water Content (VWC) at 3 5 and 7 day after Treatment and 7 day after Recovery under
control and drought conditions
Volumetric Water Content (VWC) (%)
Conditions
3DAT
5DAT
7DAT
7 DAR
Control
50±2
51±3
50±3
57±1
Drought
29±5
16±5
11±3
56±2
การประเมินคะแนนความเสี ยหายของใบในสภาพขาดนํ้า หลังขาดนํ้า 3 วัน พบว่า ข้าวเริ่ มแสดงอาการ
ปลายใบแห้งเล็กน้อย แสดงความเสี ยหายที่ระดับ 1 ซึ่ งไม่มีความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ ส่ วนในวันที่ 5 และ 7
หลังขาดนํ้า มี ความแตกต่ างกันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ (p < 0.01) โดยหลังขาดนํ้า 5 วัน ข้าวพันธุ์ IR64 และ
MU826 แสดงอาการเสี ยหายมากสุ ดที่ระดับ 4 ในขณะที่สายพันธุ์อื่นแสดงอาการที่ระดับ 1-2 และหลังจากขาดนํ้า 7
วัน พันธุ์ IR64 แสดงอาการความเสี ยหายของใบสู งที่ สุดที่ ระดับ 6 ในขณะที่ พนั ธุ์ DH212, MU3117 และ MU826
แสดงอาการที่ระดับ 5 ส่ วน JHN และ MU2447 แสดงอาการที่ระดับ 4 ส่ วน MU352 แสดงความเสี ยหายของใบน้อย
ที่สุดที่ระดับ 3 (Table 3)
การฟื้ นตัว 7 วันหลังจากการให้น้ าํ ตามปกติ พบว่า สายพันธุ์ขา้ วมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p < 0.01) โดยพันธุ์ IR64 และ MU826 มีคะแนนการฟื้ นตัวน้อยที่สุดที่ระดับ 6 ในขณะที่พนั ธุ์ MU2447 JHN และ
MU3117 มีคะแนนประเมินการฟื้ นตัวระดับ 5, 4 และ 3 ตามลําดับ ส่ วน MU352 และ DH212 มีคะแนนประเมินการ
ฟื้ นตัวมากที่สุด คือ ระดับ 2 (Table 3)
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Table 3 Leaf drying score and recovery score at 3, 5 and 7 day after treated drought condition and 7 day after
recovery under control and drought conditions
Leaf drying score
Recovery score
Conditions
Lines
3DAT
5DAT
7DAT
7 DAR
JHN
0
0c
0e
1f
IR64
0
0c
0e
1f
DH212
0
0c
0e
1f
Control
MU3117
0
0c
0e
1f
MU2447
0
0c
0e
1f
MU826
0
0c
0e
1f
MU352
0
0c
0e
1f
JHN
1
2b
4bc
4c
IR64
1
4a
6a
6a
DH212
0
2b
5b
2ef
Drought
MU3117
1
2b
5b
3d
MU2447
0
1b
4cd
5bc
MU826
1
4a
5b
6ab
MU352
1
1b
3d
2de
Control
0B
0B
0B
1B
Mean
Drought
1A
2A
5A
4A
F-test
Condition(A)
**
*
**
**
Lines(B)
ns
**
*
**
AxB
ns
**
*
**
CV(%)
32.5
40.3
16.9
16.3
Note: DAT= Day after Treatment, DAR= Day after Recovery, Significant level of p < 0.01 denoted by **. ns
indicate not significant difference. Different letters in each column show significant difference (p < 0.05) by means
of LSD (Least Significant Difference Test)
การเปรี ย บเที ย บผลผลิ ต และองค์ประกอบผลผลิ ต ระหว่า งสภาพให้น้ ํา ปกติ แ ละสภาพขาดนํ้า พบว่า
นํ้าหนัก 100 เมล็ด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีน้ าํ หนักเมล็ดเฉลี่ยเท่ากับ 1.8 และ 1.6 กรัม ตามลําดับ ส่ วน
ผลผลิตต่อกอ และเปอร์ เซ็นต์การลดลงของผลผลิต มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.01) ผลผลิตต่อ
กอในสภาพให้น้ าํ ปกติ มีค่ า เฉลี่ ย 12.8 กรั ม มากกว่า ในสภาพขาดนํ้า ที่ มีค่ า เฉลี่ ย เพี ย ง 3.7 กรั ม สอดคล้องกับ
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พิเชษฐและคณะ (2560) พบว่า ข้าวพื้นเมืองที่ ปลูกในสภาพปกติ และสภาพขาดนํ้าจะให้ผลผลิตที่ แตกต่างกัน ใน
สภาพปกติให้ผลผลิตต่อกอสู งตั้งแต่ 17–19.3 กรัม
เมื่อเปรี ยบเทียบเปอร์เซ็นต์การลดลงของผลผลิตในสภาพขาดนํ้ามีค่าระหว่าง 54–91% โดย JHN, DH212
และ IR64 มีค่าลดลง 72, 73 และ 91% ตามลําดับ ส่ วนสายพันธุ์กลาย MU352 และ MU3117 ให้ผลผลิตลดลงน้อย
สุ ด เท่ า กับ 54 และ 59% ตามลํา ดับ ส่ ว น MU826 และ MU2447 ให้ผ ลผลิ ต ลดลงมากสุ ด เท่ า กับ 75 และ 76%
ตามลําดับ (Table 4) สอดคล้องกับ Zhang et al. (2018) พบว่า การขาดนํ้าที่ ระยะการเจริ ญเติ บโตส่ งผลให้ผลผลิต
ลดลง 21–51 เปอร์เซ็นต์ ส่ วนในระยะออกดอกมีผลทําให้ผลผลิตลดลง 42–84 เปอร์เซ็นต์ และที่ระยะสื บพันธุ์ลดลง
มากที่สุดคือ 51–90 เปอร์เซ็นต์
Table 4 100 grain weight, yield and % grain yield reduction at 3, 5 and 7 day after treated drought condition and 7
day after recovery of Jao Hom Nin, Jao Hom Nin mutant 4 lines and check varieties under control and drought
conditions
Conditions
Lines
100 grain weight (g)
Yield (g) % grain yield reduction
JHN
1.9
13.2b
0f
IR64
1.8
11.8c
0f
DH212
2
13.5ab
0f
Control
MU3117
1.9
13b
0f
MU2447
1.8
14.1a
0f
MU826
1.8
11.2c
0f
MU352
1.7
13.1b
0f
JHN
1.7
3.6e
72c
IR64
1.4
1g
91a
DH212
1.8
3.6e
73bc
Drought
MU 3117
1.8
5.4d
59d
MU 2447
1.6
3.3ef
76b
MU826
1.6
2.9f
75bc
MU352
1.6
6d
54e
Control
1.8
12.8A
0B
Mean
Drought
1.6
3.7B
72A
F-test
Condition (A)
ns
**
**
Lines (B)
*
**
**
AxB
ns
**
**
CV(%)
6.5
3.6
3.6
Note: Significant level of p < 0.05 or p < 0.01 denoted by * and ** respectively. ns indicate not significant
difference. Different letters in each column show significant difference (p < 0.05) by means of LSD (Least
Significant Difference Test)
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การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของปากใบต่อการฟื้ นตัว และผลผลิต พบว่า ความหนาแน่น
ปากใบมี สหสัมพันธ์เชิ งลบต่ อ การฟื้ นตัว (r = -0.60) และผลผลิ ต (r = -0.70) แต่ มีสหสัมพันธ์ เชิ งบวกต่ อความ
เสี ยหายใบ (r = 0. 52) เนื่ องจากสายพันธุ์ที่มีความหนาแน่นปากใบสู ง จะมีการใช้น้ าํ ที่มากกว่า เมื่อขาดนํ้าจึงทําให้
แสดงอาการที่รุนแรงและมีการฟื้ นตัวช้า ส่ งผลกระทบต่อผลผลิต ทําให้ผลผลิตลดลง ส่ วนความเสี ยหายของใบมี
สหสัมพันธ์เชิ งลบกับผลผลิต (r = -0.55) กล่าวคือ หากแสดงความเสี ยหายของใบมาก จะทําให้ผลผลิตลดลง การ
ฟื้ นตัว มี สหสัมพันธ์เชิ งบวกกับผลผลิ ต (r = 0.72) และนํ้าหนัก 100 เมล็ด มี สหสัมพันธ์เชิ งบวกกับผลผลิ ต (r =
0.49) ด้วยเช่นกัน (Table 5)
Table 5 Correlation of stomata density, stomata length, water used, leaf drying, % recovery, panicle/plant and 100
grain weight
Stomata
Stomata
Water
Leaf
%Recov Panicle/pl 100 grain
Parameters density
length
used
drying
ery
ant
weight
Stomata size

-0.29

Water used
Leaf drying

0.29

0.02

0.52**

-0.42*

-0.21

%Recovery

-0.60**

0.11

0.45*

0.42

Panicle/plant -0.28
100 grain
weight
-0.19

0.01

0.14

0.00

0.06

-0.31

0.12

-0.27

0.37

0.12

Yield

0.19

-0.14

-0.55**

0.72**

0.39*

-0.70**

สรุ ป

0.49**

การทดลองนี้ สามารถแบ่งข้าวเจ้าหอมนิ ลสายพันธุ์กลายได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีศกั ยภาพในการฟื้ นตัว
และให้ผลผลิตที่ดีกว่าพันธุ์เจ้าหอมนิ ลดั้งเดิม คือ MU352 และ MU3117 ซึ่ งจัดอยู่ในกลุ่มมีปากใบในระดับตํ่า และ
ปานกลาง เช่นเดียวกับพันธุ์เปรี ยบเทียบทนแล้ง DH212 และกลุ่มที่มีศกั ยภาพในการฟื้ นตัวและให้ผลผลิตที่ต่าํ กว่า
พันธุ์เจ้าหอมนิ ลดั้งเดิ ม คื อ MU826 และ MU2447 ซึ่ งจัดอยู่ในกลุ่มที่ มีความหนาแน่ นของปากใบสู ง เช่ นเดี ยวกับ
พันธุ์เปรี ยบเที ยบไม่ทนแล้ง IR64 ดังนั้น ความหนาแน่ นปากใบมีอิทธิ พลต่อสภาพการขาดนํ้ามากกว่าขนาดของ
ปากใบ จึงสรุ ปได้ว่า สายพันธุ์ที่มีความหนาแน่นของปากใบตํ่ากว่าจะมีการฟื้ นตัวหลังจากขาดนํ้า และให้ผลผลิต
ในสภาพขาดนํ้าสู งกว่าสายพันธุ์ที่ที่ความหนาแน่นของปากใบที่สูง
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Abstract
Native chicken has low egg production, but it has unique meat texture. Using Betong
cock (KU line) as terminal sire breed crossed with layer hens could increase productivity and
remain carcass and meat quality of Betong chicken (KU line). The 2×2 factorial design was
randomized completely with 3 replications in this study. The main factors were breed group
namely Betong chicken (KU line) progeny (BT) and crossbred progeny (CR) from Betong
cocks (KU line) with layer hens and sex namely male and female. Three from ten chickens
were randomly sampled from each experimental unit. The results showed that at 12 weeks of
age, the breed group effect was not significant, but the sex effect was significant for all carcass
traits namely live weight, hot and cold carcass, breast meat, wing, thigh, drumstick, and shank
weights. Moreover, the interaction effect between breed group and sex was important for some
carcass yield traits except breast meat and thigh weights. Live weight in BT was as similar as
CR (1,440.78 and 1,449.33 g, respectively). For meat quality traits, pH at 0 and 24 hr postmortem measured in breast meat, drip loss percentage were not significantly different between
groups. The BT meat was slightly lighter in color than the CR meat because the L* value
measured from breast meat of CR was significantly less than that of BT (52.20 and 53.77,
respectively). The a* and b* values were not significantly different. Drip loss percentage of
female was less than male (p < 0.05). The L* and b* values of female were higher than those
of male (p < 0.05). It can be concluded that the carcass yield and some meat quality of BT and
CR were similar. Using Betong cock (KU line) as terminal sire breed crossed with layer hens
can increase number of progeny and meat of progeny might be potential for niche market.
Keywords: Betong chicken (KU line), Carcass, Crossbred chicken, Layer hen
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Introduction
Thai native chickens have been increased demand in niche market in Thailand. Betong
chicken (KU line) was developed from the Betong chicken breed in southern Thailand by
Kesetsart University and its meat was suitable for boiled meat and cooked Thai cuisine as well
as unique taste and texture (Bungsrisawat et al., 2018). However, indigenous chickens were
low growth performance and egg production. Many previous studies found that crossbred
native chicken with layers could improve performance and remain for meat characteristic of
indigenous chicken (Jaturasitha et al., 2008; Promket et al., 2016). Furthermore, the crossbred
chicken could reach market weight around 1.38 to 1.51 kg at 12 weeks of age. (Promket et al.,
2016).
On the other hand, commercial layer breeds have high egg production around 300 eggs
per year. Crossbred chickens using Betong cock (KU line) as terminal sire breed crossed with
layer hens may increase number of progeny and they may keep unique taste and texture from
Betong chicken (KU line). Thus, the aim of this study was to compare carcass and meat quality
traits in the progeny of Betong chicken (KU line) and the progeny of crossbred chickens
between Betong cocks (KU line) and layer hens.
Materials and Methods
The experiment was established from Betong cock (KU line) using as terminal sire
breed crossed with Betong (KU line) and layer hens in order to produce 2 progeny groups; BT
and CR, respectively. The 2×2 factorial design was randomized completely with 3 replications
(10 chickens per replication); the main factors were breed group namely BT and CR as well as
sex namely male and female. All chickens were fed the same diets; 21% crude protein (CP)
and 3,000 kcal/kg metabolizable energy (ME) for 1 day to 6 weeks of age and 19% CP and
3,000 kcal/kg ME for 7 to 12 weeks of age. Carcass yields and meat quality traits were
randomly sampled in each breed and sex group. Three from ten chickens were randomly
sampled from each experimental unit. The slaughtering process was in accordance with the
good manufacturing practices for poultry abattoirs (Thai Agricultural Standard, 2006). The
cutting parts were cut according to the standards for chicken meat (Thai Agricultural Standard,
2005). Carcass traits were collected including live weight (LW), hot carcass weight (HCW),
cold carcass weight (CW), breast meat weight (BMW) including breast and fillet, thigh weight
(TW), drumstick weight (DW), and shank weight (SW). Meat quality traits were collected
including pH at 0 hr post-mortem (pH0), pH at 24 hr post-mortem (pH24), drip loss percentage
(DL), lightness to darkness (L*), redness to greenness (a*), and yellowness to blueness (b*).
The statistical model is yijk = μ + Bi + Sj + Bi * Sj + eijk. The terms in the models are:
yijk = individual performance for carcass (LW, HCW, CW, BMW, TW, DW, and SW), meat
quality traits (pH 0, pH 24, DL, L*, a*, and b*), μ = the overall mean, Bi = the fixed effect of
breed (i = BT and CR), Sj = the fixed effect of sex (j = male and female), Bi * Sj = interaction
between breed and sex, eijk = random residual effect (eijk~𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁(0, 𝜎𝜎𝑒𝑒2 ). Descriptive statistics
for carcass and meat quality traits were analyzed using the UNIVARIATE procedures. The

407

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาสัตว์

level of significance of main (breed and sex) and interaction factors (between breed and sex)
were computed using ANOVA procedures in SAS® University Edition (Institute Inc., 2017).
Results and Discussion
Descriptive statistics of carcass and meat quality traits are presented in Table 1. The
results showed that at 12 weeks of age, the percentages of HCW, CW, BMW, WW, TW, DW
and SW were 80.94, 80.89, 14.04, 9.31, 14.19, 11.24, and 4.66, respectively in BT, whereas
those percentages were 80.64, 80.91, 14.11, 9.16, 13.70, 11.12, and 4.50, respectively in CR.
Both BT and CR chickens were reached to market size 1.44 kg at 12 week of age which was
in the range of previous report around 1.38 to 1.51 kg at 12 weeks of age (Promket et al., 2016).
In this study, the pH0 in BT and CR were above the ranges of crossbred native chicken, as 6.60
and 6.71, respectively and the pH24 were low the ranges of crossbred native chicken, as 5.02
and 5.07, respectively. Previous study reported that the range for pH0 was 6.38 to 6.56 and
the range for pH24 was 5.58 to 5.80 (Promket et al., 2016). Drip loss percentages within 24
hours in BT and CR were in the range of normal meat (less than 3%) following Honikel and
Hamm (1994). Meat color values (L*, a*, and b*) both of BT and CR were lower than previous
report in BT by Bungsrisawat et al. (2018).
The effects of breed and sex are shown in Table 2. The results showed that the breed
effect was not significant in all carcass yields and meat quality traits except meat color. The
L* value of CR was significantly less than that of BT (52.20 and 53.77, respectively).
Therefore, meat of BT was slightly lighter in color than that of CR. The a* and b* values were
not significantly different. In addition, the effect of sex was significantly different in HCW,
CW, BMW, WW, TW, DW and SW. All carcass yields of male progeny was higher than those
of female progeny. Meanwhile, the effect of sex was significantly different in DL and meat
color. Drip loss percentage of female was less than that of male besides L* and b* values of
female were higher than those of male.
The interaction between breed group and sex effects are shown in Table 3. Some
carcass yield traits namely LW, HCW, CW, WW, DW, and SW were significantly different,
whereas the BMW and TW were not significant. The carcass yield traits namely LW, HCW,
CW, WW, DW, and SW both BT and CR female were similar as well as those traits both BT
and CR male were the same. The size of breast meat and thigh were the same in all progeny
groups. Meat quality traits namely pH0, pH24, DL, L*, a* and b* were not significant.
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Table 1 Descriptive statistics of carcass and meat quality traits in Betong chicken (KU line)
progeny (BT) and crossbred progeny (CR) (n = 18/group)
Breed
Trait*
Mean ± SD
Min
Max
BT
Carcass
LW, g
1,440.78 ± 235.64
1,161.00
1,842.00
HCW, g
1,166.17 ± 200.91
937.00
1,511.00
CW, g
1,165.44 ± 199.88
934.00
1,511.00
BMW, g
202.28 ± 30.52
165.00
276.00
WW, g
134.17 ± 21.91
106.00
164.00
TW, g
204.39 ± 42.03
156.00
275.00
DW, g
162.00 ± 33.60
124.00
216.00
SW, g
67.11 ± 16.66
47.00
90.00
Meat quality
pH0
6.60 ± 0.16
6.27
6.93
pH24
5.02 ± 1.74
4.75
5.37
DL (%)
2.21 ± 0.70
1.08
3.56
L*
53.77 ± 2.80
49.46
57.02
a*
3.48 ± 0.72
1.89
4.81
b*
0.77 ± 1.78
-2.16
4.70
CR
Carcass
LW, g
1,449.33 ± 284.48
1,104.00
1,853.00
HCW, g
1,168.78 ± 251.19
856.00
1,513.00
CW, g
1,172.67 ± 256.03
853.00
1,539.00
BMW, g
204.50 ± 33.70
152.00
264.00
WW, g
132.78 ± 27.44
100.00
168.00
TW, g
198.61 ± 48.31
145.00
265.00
DW, g
161.11 ± 41.01
117.00
222.00
SW, g
65.28 ± 19.87
44.00
92.00
Meat quality
pH0
6.71 ± 0.25
6.30
7.36
pH24
5.07 ± 0.24
4.54
5.35
DL
2.70 ± 1.23
0.49
6.48
L*
52.20 ± 1.82
48.86
55.62
a*
3.38 ± 0.41
2.58
4.25
b*
0.75 ± 1.31
-2.19
3.33
* LW = live weight; HCW = hot carcass weight; CW = cold carcass weight; BMW = breast
meat weight; WW = wing weight; TW = thigh weight; DW = drumstick weight; SW = shank
weight; pH0 = pH at 0 hr post-mortem; pH24 = pH at 24 hr post-mortem; DL = drip loss
percentage; L* = lightness to darkness; a* = redness to greenness; b* = yellowness to blueness.
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Table 2 Carcass and meat quality in Betong chicken (KU line) progeny (BT) and crossbred
progeny (CR)
Breed
Sex
Trait*
SE†
BT
CR
Female
Male
Carcass
LW, g
1,440.78
1,449.33
1,202.00b
1,688.00a
17.04
b
HCW, g
1,166.17
1,168.78
956.39
1,378.56a
14.78
b
a
CW, g
1,165.44
1,172.67
956.28
1,381.83
15.01
BMW, g
202.28
204.50
176.89b
229.89a
4.04
b
a
WW, g
134.17
132.78
110.56
156.39
1.73
TW, g
204.39
198.61
160.78b
242.22a
4.06
b
a
DW, g
162.00
161.11
126.83
196.28
2.56
SW, g
67.11
65.28
48.78b
83.61a
0.86
Meat quality
pH0
6.60
6.71
6.60
6.72
0.05
pH24
5.02
5.07
4.99
5.09
0.05
b
a
DL
2.21
2.70
1.94
2.97
0.20
L*
53.77a
52.20b
53.63a
52.35b
0.43
a*
3.48
3.38
3.30
3.57
0.13
b*
0.77
0.75
1.71a
-0.18b
0.29
a-b
Means within a row in each factor with different lowercase superscript letters differ at
p < 0.05.
* LW = live weight; HCW = hot carcass weight; CW = cold carcass weight; BMW = breast
meat weight; WW = wing weight; TW = thigh weight; DW = drumstick weight; SW =
shank weight; pH0 = pH at 0 hr post-mortem; pH24 = pH at 24 hr post-mortem; DL = drip
loss percentage; L* = lightness to darkness; a* = redness to greenness; b* = yellowness to
blueness.
†
SE = standard error of the mean.
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Table 3 The interaction between breed and sex effect for carcass and meat quality in Betong
chicken (KU line) progeny (BT) and crossbred progeny (CR)
BT
CR
SE†
Trait*
Female
Male
Female
Male
Carcass
LW, g
1,225.00b
1,656.56a
1,179.11b
1,719.56a
24.11
b
a
b
HCW, g
983.44
1,348.89
929.33
1,408.22a
20.90
b
a
b
a
CW, g
983.33
1,347.56
929.22
1,416.11
21.23
BMW, g
179.33
225.22
174.44
234.56
5.71
b
a
b
a
WW, g
114.22
154.11
106.89
158.67
2.45
TW, g
167.44
241.33
154.11
243.11
5.74
b
a
b
a
DW, g
131.33
192.67
122.33
199.89
3.63
SW, g
51.22b
83.00a
46.33b
84.22a
1.22
Meat quality
pH0
6.59
6.63
6.61
6.82
0.07
pH24
5.01
5.12
4.97
5.06
0.07
DL
1.81
2.62
2.07
3.33
0.29
L*
54.57
52.97
52.68
51.73
0.61
a*
3.20
3.76
3.77
3.36
0.19
b*
2.01
-0.46
1.41
0.10
0.41
a-b
Means within a row with different lowercase superscript letters differ at p < 0.05.
* LW = live weight; HCW = hot carcass weight; CW = cold carcass weight; BMW = breast
meat weight; WW = wing weight; TW = thigh weight; DW = drumstick weight; SW = shank
weight; pH0
It can be co= pH at 0 hr post-mortem; pH24 = pH at 24 hr post-mortem; DL = drip loss
percentage; L* = lightness to darkness; a* = redness to greenness; b* = yellowness to
blueness.
†
SE = standard error of the mean.
ncluded that the carcass yield and some meat quality of BT and CR were similar. Using
Betong cock (KU line) as terminal sire breed crossed with layer hens can increase number of
progeny and meat of progeny might be potential for niche market.
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ผลการเสริม Clostridium butyricum ในอาหารต่ อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ปริมาณเชื้ อ Salmonella ser.
Enteritidis และการตอบสนองต่ อภูมิคุ้มกันในไก่ เนื้อทีเ่ ลีย้ งภายใต้ สภาพการเลีย้ งหนาแน่ น
Effect of Clostridium butyricum supplementation in diets on growth performance Salmonella ser.
Enteritidis population and immune response in broiler chicken reared under high stocking density
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บทคัดย่ อ

การศึกษาผลของ Clostridium butyricum ต่อสมรรภาพการเจริ ญเติบโต ปริ มาณเชื้อ Salmonella ser. Enteritidis (S.
Enteritidis) และการตอบสนองภูมิคุม้ กันของไก่ เนื้ อ ใช้ไก่ เนื้ อเพศผูพ้ นั ธุ์ Ross 308 จํานวน 312 ตัว แบ่ งเป็ น 4 กลุ่มใน
แผนการทดลองแบบ 2×2 Factorial in CRD โดยประเมิ นผลของอาหาร 2 สู ตร (ไม่เสริ มและเสริ ม C. butyricum 5×108
CFU/kg.) และพื้นที่การเลี้ยง 2 แบบ (แบบปกติและแบบหนาแน่น) รวมเป็ น 4 กลุ่มทดลอง กลุ่มละ 6 ซํ้า ที่อายุ 10 วัน สุ่ ม
ไก่ 50% ของทุกหน่วยทดลองป้ อนเชื้อ S. Enteritidis (106 CFU/ตัว) ผลการศึกษาไม่พบอิทธิพลร่ วมระหว่างสูตรอาหารและ
พื้นที่ การเลี้ยงต่อทุกลักษณะที่ ประเมิน (p > 0.05) การใช้ C. butyricum ไม่มีผลต่อการเพิ่มนํ้าหนักตัว ประสิ ทธิ ภาพการ
เปลี่ยนอาหารเป็ นนํ้าหนักตัว และปริ มาณเชื้ อ S. Enteritidis อย่างไรก็ตามระดับแอนติบอดี้ ไตเตอร์ ของเชื้ อ S. Enteritidis
เพิม่ ขึ้นในไก่กลุ่มที่ได้รับอาหารเสริ ม C. butyricum ในสภาพการเลี้ยงหนาแน่น (p < 0.05) สรุ ปได้วา่ การเสริ ม C. butyricum
สามารถปรับปรุ งภูมิคุม้ กันโดยไม่ส่งผลเสี ยต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ
คําสําคัญ: เชื้อ C. butyricum, ปริ มาณ S. Enteritidis, สมรรถภาพการเจริ ญเติบโต

Abstract

This study aimed to evaluate the effect of Clostridium butyricum on growth performance, Salmonella ser.
Enteritidis (S. Enteritidis) population and immune response of broiler chickens. A total of 312 male Ross 308 chicks were
distributed into four groups in completely randomized design with treatments arranged in a 2×2 factorial scheme to evaluate
effects of two diets (without or with C. butyricum 5×108 CFU/kg) and two stocking density (normal or higher density),
totaling 4 treatments with 6 replications. On day 10, a random 50% of the chicks in each replication were inoculated via
oral drop with S. Enteritidis (106 CFU/bird). The results showed that there were no interaction effects (p > 0.05) between
diet and stocking density on any parameter evaluation. The weight gain, feed conversion ratio and S. Enteritidis population
were not affected by the using of C. butyricum. However, the antibody titer of S. Enteritidis was increased in broiler fed C.
butyricum supplemented diets under high stocking density (p < 0.05). It could be concluded that supplementation of C.
butyricum can improve the immunity without negative effects on performance of broiler chickens.
Keywords: C. butyricum, growth performance, S. Enteritidis population
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คํานํา

การเลี้ ยงไก่ เนื้ อในระดับอุตสาหกรรมนิ ยมเลี้ ยงแบบหนาแน่ นเนื่ องจากให้ผลผลิ ตปริ มาณมาก แต่ อาจ
ส่ งผลให้มีปัญหาเรื่ องของโรคติดเชื้อในไก่ตามมา ซึ่ งอาจมีสาเหตุจากเชื้อไวรัส แบคทีเรี ย รา และโปรโตซัว ทําให้
ต้องมีการจัดการฟาร์ มที่ ดีและจําเป็ นต้องใช้ยาปฏิ ชีวนะ เพื่อการรักษาและป้ องกันโรคติ ดเชื้ อ (กนกภรณ์, 2554)
โดยปกติสัตว์ที่มีสุขภาพดีจะสามารถย่อยและดูดซึ มอาหารได้ดีทาํ ให้สัตว์มีการเจริ ญเติบโตและให้ผลผลิตสู ง แต่
ในช่วงที่สัตว์เครี ยดและร่ างกายอ่อนแอ จุลินทรี ยท์ ี่เป็ นโทษจะเข้าสู่ ร่างกายได้ง่ายและเจริ ญเติบโตได้เร็ ว การเสริ ม
จุลินทรี ยท์ ี่เป็ นประโยชน์จึงแข่งขันกับจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นโทษได้มากขึ้น สัตว์จึงมีสุขภาพและสมรรถภาพการผลิตดีข้ ึน
เพราะว่าจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นประโยชน์จะเข้าไปเพิ่มจํานวนในระบบทางเดินอาหารและช่วยกําจัดจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นโทษทํา
ให้การดูดซึ มอาหารดีข้ ึ น (สุ ชน และคณะ, 2546) จุลินทรี ยท์ ี่คดั เลือกมาใช้เป็ นโปรไบโอติ กในอาหารสัตว์ตอ้ งไม่
สร้างสารพิษ และไม่ฉวยโอกาสในการก่อโรคกับสัตว์ (Lin et al., 2007) และสามารถทนกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ
ได้ เช่น ความร้อนในกระบวนการอัดเม็ดอาหาร สภาวะความเป็ นกรดในกระเพาะอาหารสัตว์ และทนต่อปฏิกิริยา
ของนํ้าดี (Tsai et al., 2005)
C. butyricum เป็ นแบคที เ รี ย แกรมบวก สร้ า งสปอร์ ไ ด้ มี ลกั ษณะเป็ นรู ป แท่ ง เจริ ญ ได้ใ นภาวะที่ ไม่มี
ออกซิ เจน สามารถผลิตกรดบิวทิริก ซึ่ งเป็ นกรดไขมันสายสั้น จากการหมักโดยใช้ amylopectin-like α - polyglucan
เป็ นสารตั้งต้น พบได้ทวั่ ไปในระบบทางเดิ นอาหารของคนและสัตว์ ไม่มีรายงานความเป็ นเชื้ อก่อโรคในมนุ ษย์
ปั จจุบนั ถูกนํามาใช้เป็ นโปรไบโอติกอย่างแพร่ หลายสําหรับมนุษย์และสัตว์ (Takahashi et al., 2004 ; Cassir et al.,
2015) ทําหน้าที่ช่วยป้ องกันลําไส้และระบบทางเดินอาหารจากจุลินทรี ยก์ ่อโรค กระตุน้ ภูมิคุม้ กัน และส่ งเสริ มการ
ย่อยอาหาร C. butyricum สามารถอยู่รอดในสภาวะ pH ตํ่า และอุณหภูมิสูง จึงสามารถนํามาใช้เป็ นสารเสริ มชีวนะ
ในอาหารสัตว์ได้ดี (Zhang et al., 2016)
โรคซัลโมเนลโลซิ ส (Salmonellosis) เป็ นโรคอาหารเป็ นพิษ (Foodborne disease) และจัดเป็ นปัญหาทาง
สาธารณสุ ขที่ สําคัญที่ พบได้ในทุ กประเทศทัว่ โลก รวมทั้งประเทศไทย มี สาเหตุ จากเชื้ อ แบคที เรี ยชื่ อในกลุ่ม
Salmonella spp. ซึ่ งเป็ นโรคติ ดต่ อ จากสัตว์ สู่ คน (Zoonosis) พบได้ในสัตว์หลายชนิ ด โดยเฉพาะสัตว์ที่ นํา มา
บริ โภคเป็ นอาหาร เช่ น สุ กร โค และสัตว์ปีก เป็ นต้น อย่างไรก็ดี เชื้ อ Salmonella มักพบในระบบทางเดิ นอาหาร
ของสั ต ว์ โดยสั ต ว์ที่ ติ ด เชื้ อ มัก ไม่ แ สดงอาการรุ น แรงให้เ ห็ น อย่ า งชัด เจน แต่ จ ะเป็ นพาหะของโรคในการ
แพร่ กระจายของเชื้อไปยังสัตว์ตวั อื่นๆ (ยุทธนา และคณะ, 2555) โดยปริ มาณเชื้อที่สามารถก่อโรคได้ ประมาณ 106108 CFU เมื่อเชื้อเข้าสู่ ร่างกาย ปริ มาณเชื้อจะลดลงบางส่ วนเนื่องจากถูกทําลายด้วยกรดในกระเพาะอาหาร ส่ วนเชื้ อ
อีกส่ วนหนึ่งที่สามารถทนกรดได้เพราะมียีน acid tolerance response (Guthrie, 1992) ในสัตว์ปีกติดเชื้อ Salmonella
spp. ผ่านทางการกินอาหารและนํ้าที่มีการปนเปื้ อนของเชื้ อจากสิ่ งแวดล้อมหรื อสัตว์พาหะ เช่น หนู แมลงสาบ นก
เป็ นต้น ในสัตว์ปีกเชื้ อยังสามารถติดต่อผ่านทางฟองไข่ได้ อาการของสัตว์ปีกคือ ท้องเสี ย เบื่ออาหาร มีไข้ นํ้าหนัก
ลด ซู บผอม เชื่ องซึ ม เลี้ยงไม่โต ขนหยาบ มักก่อโรครุ่ นแรงในสัตว์อายุนอ้ ย บางครั้งอาจเกิดการติดเชื้ อในกระแส
เลือด หรื อทางระบบทางเดินหายใจ (Wray and Wray, 2000)
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลการเสริ ม C. butyricum ในอาหารไก่เนื้ อต่อสมรรถภาพการ
เจริ ญ เติ บ โต ปริ มาณเชื้ อ S. Enteritidis และการตอบสนองต่ อภู มิคุ ้มกันในไก่ เ นื้ อที่ เ ลี้ ยงภายใต้สภาพการเลี้ ยง
หนาแน่น
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อุปกรณ์ และวิธีการ
สั ตว์ และการจัดการ
ใช้ไก่เนื้ อเพศผูพ้ นั ธุ์ Ross 308 อายุ 0 วัน จํานวน 312 ตัว แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็ น 4 กลุ่ม กลุ่มการ
ทดลองละ 6 ซํ้า วางแผนการทดลองแบบ 2×2 Factorial in CRD ปั จจัยที่ ศึกษาคื อ 1. อาหาร 2 สู ตร คื อ สู ตรที่ ไม่
เสริ มเชื้อ C. butyricum และ สู ตรที่เสริ มเชื้อ C. butyricum 5×108 CFU/kg 2. พื้นที่การเลี้ยง 2 แบบ คือ แบบปกติคอก
ละ 12 ตัว (31.13 กก./ตร.ม.) และแบบหนาแน่น คอกละ 14 ตัว (36.32 กก./ตร.ม.) เลี้ยงไก่เนื้ อในโรงเรื อนแบบปิ ด
ควบคุ มสภาพแวดล้อมด้วยระบบระเหยไอนํ้า (evaporative cooling house system) บนพื้ นแกลบ ใช้ระบบให้น้ าํ
อัตโนมัติแบบหัวหยด (nipple) ให้อาหารแบบถาดที่ อายุ 0–10 วัน และเปลี่ ยนเป็ นถังแขวนเมื่ ออายุ 11–35 วัน
ระยะเวลาการเลี้ยง 35 วัน ให้อาหารและนํ้าแบบเต็มที่ (ad libitum)
อาหารทดลอง
ใช้อาหารสู ตรทางการค้า ตามมาตรฐานสายพันธุ์ Ross 308 (Aviagen,2014) Table 1 แบ่งอาหารออกเป็ น
3 ระยะ คื อ 1. ระยะเล็ก (Starter) ชนิ ด เกล็ด ที่ อ ายุ 0–10 วัน 2. ระยะรุ่ น (Grower) ชนิ ด เม็ด ที่ อ ายุ 11–24 วัน
3. ระยะขุน (Finisher) ชนิดเม็ด ที่อายุ 25–35 วัน
การป้อนเชื อ้ S. Enteritidis
เมื่ อไก่ อายุครบ 10 วัน สุ่ มไก่ 50% จากไก่ ทุกคอก ทุ กกลุ่มการทดลอง ป้ อนเชื้ อ S. Enteritidis ที่ ความ
เข้มข้นของ 106 CFU/ตัว หรื อ 1 ml/ตัว นําไก่ที่ได้รับการป้ อนเชื้ อ S. Enteritidis กลับมาเลี้ยงยังคอกเดิม เพื่อให้เกิด
การแพร่ กระจายของเชื้อ S. Enteritidis ไปยังไก่ตวั อื่นที่ไม่ได้รับเชื้อ ผ่านทางมูลไก่เสมือนการติดเชื้อตามธรรมชาติ
หลังจากป้ อนเชื้ อ 2 วัน สุ่ มลูกไก่เก็บตัวอย่างซี กมั่ (cecum) มาวิเคราะห์หาปริ มาณเชื้อ S. Enteritidis (Wendy et al.,
1997) ด้วยเทคนิค Quantitative polymerase chain reaction (qPCR) เพื่อวิเคราะห์ปริ มาณเชื้อ S. Enteritidis ให้อยูใ่ น
ระดับ 106 CFU ที่ เ ป็ นปริ มาณที่ ก่อโรคได้ (ยุทธนา และคณะ, 2555) ซึ่ งผลวิ เ คราะห์ ป ริ มาณเชื้ อ S. Enteritidis
หลังจากไก่ได้รับ 2 วัน อยูใ่ นระดับ 106 CFU
วิธีการทดลองและเก็บข้ อมูลสมรรถภาพการผลิต
วัดสมรรถภาพการเจริ ญเติ บโตของไก่ เนื้ อ ที่ อายุ 10 , 24 และ 35 วัน ตามลําดับ บันทึ กนํ้าหนักโดยชั่ง
นํ้าหนักไก่เนื้ อรายตัวทุกคอก และชัง่ นํ้าหนักอาหารเหลือทุกคอก เพื่อนํามาคํานวณสมรรถภาพการเจริ ญเติ บโต
ได้แก่ นํ้าหนักตัว (Body weight ; BW) นํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (Body weight gain ; BWG) ปริ มาณอาหารที่กิน (Feed
intake; FI) ประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหารเป็ นนํ้าหนักตัว (Feed conversion ratio; FCR) อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ย
ต่อวัน (Average Daily Growth; ADG) กรณี ที่มีไก่ตายระหว่างการเลี้ยงให้ทาํ การชัง่ นํ้าหนักของไก่ตายและปริ มาณ
อาหาร ณ วันที่ไก่ตายเพื่อใช้คาํ นวนสมรรถภาพการผลิต
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การตรวจระดับแอนติบอดีไตเตอร์ และปริ มาณ เชื อ้ S. Enteritidis
เก็บตัวอย่างเลือดเมื่อไก่เนื้ออายุครบ 35 วัน จํานวน 6 ซํ้า ซํ้าละ 2 ตัว รวมทั้งหมด 48 ตัว วิเคราะห์หาระดับ
แอนติ บอดี ต่ อเชื้ อ S. Enteritidis ด้วยเทคนิ ค Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) และนําไปอ่า นผลที่
เครื่ อง Microplate reader ที่ ความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร และเก็บตัวอย่างซี กมั่ (cecum) นําตัวอย่างที่ ได้ไปสกัด
DNA จากนั้นวิเคราะห์หาปริ มาณเชื้อ S. Enteritidis ด้วยเทคนิค Quantitative polymerase chain reaction (qPCR)
Table 1 Experiment diets and nutrients composition
Items
Ingredients (g kg-1, as fed basis)
Corn
Wheat
Full Fat Soy
Wheat bran
DDGS
SBM 48%
Acid Oil
Limestone
MCP 22%
Salt
Sodium sulphate
L-Lysine
DL-Methionine
L-threonine
Mineral 1
Vitamin 2
Biocholine
C. butyricum (5×108 CFU/kg)
Corn cob
Total (Kg)
Calculated nutrient content
Metabolizable Energy, Kcal kg-1
Crude protein, %
Dry mater, %
Fiber, %
Fat, %
Methionine, %
Methionine + Cystine, %
Lysine, %

416

Starter

Grower

Finisher

31.65
20.00
12.50
28.78
2.50
1.32
1.77
0.46
0.10
0.20
0.34
0.11
0.10
0.04
0.03
0.05
0.05
100

33.23
20.00
11.26
5.00
23.54
3.00
1.25
1.46
0.25
0.19
0.19
0.29
0.08
0.10
0.04
0.03
0.05
0.05
100

34.83
20.00
12.00
2.00
5.00
18.03
4.50
1.15
1.26
0.25
0.20
0.19
0.27
0.06
0.10
0.04
0.03
0.05
0.05
100

3,000
23.00
89.35
3.27
6.64
0.64
0.95
1.29

3,100
21.50
89.37
3.55
7.28
0.58
0.87
1.15

3,200
19.50
89.56
3.61
9.00
0.54
0.80
1.02
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Table 1 (continued).
Items

Starter

Threonine, %
Tryptophan, %
Calcium, %
Total phosphorus, %
Available phosphorus, %
Na, %
DEB (mEq/kg)

0.86
0.26
0.96
0.89
0.48
0.24
256.39

Grower
0.77
0.23
0.87
0.81
0.43
0.20
254.35

Finisher
0.68
0.21
0.78
0.74
0.39
0.20
238.87

Provided per kg of complete diet : Fe, 20 mg.; Co, 2 mg.; Mn, 120 mg.; Cu ,15 mg.; Zn, 100 mg.; I, 1.25 mg.;
Se, 0.30 mg. 2 Provided per kg of complete diet : Vitamin A, 9,000 IU ; Vitamin D3, 3,000 IU ; Vitamin E, 30
mg. ; Vitamin B1, 1.8 mg. ; Vitamin B2, 6.25 mg.; Vitamin B6, 3 mg.; Vitamin B12, 0.03 mg.; Biotin, 0.125,
mg. ; Pantothenic, acid 10 mg.; Folic acid, 1.5 mg.; Niacin, 45 mg.
1

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลที่ ได้จากการทดลองนําไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance)และเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป SAS version 9.0 (1990)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลการศึกษาอิทธิ พลของ 2 ปั จจัย คือ อาหาร 2 สู ตร คือ สู ตรที่ไม่เสริ ม C. butyricum และ สู ตรที่เสริ ม C.
butyricum และ พื้นที่ การเลี้ยง 2 แบบ คื อ แบบปกติ และแบบหนาแน่ น ตลอดอายุการทดลอง 0-35 วัน แสดงใน
Table 5 ไม่พบอิทธิ พลร่ วม และอิทธิ พลจากปั จจัยหลัก (p > 0.05) คือ อาหารและความหนาแน่นที่ส่งผลต่อนํ้าหนัก
ตัว นํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน ปริ มาณอาหารที่กินและประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหาร
เป็ นนํ้าหนักตัว สอดคล้องกับงานทดลองของ Yang et al. (2012) พบว่าที่อายุ 0–42 วัน กลุ่มที่ได้รับอาหารสู ตรไม่
เสริ ม C. butyricum และเสริ มด้วย C. butyricum 1×107CFU/kg มีน้ าํ หนักตัวและอัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวันไม่
แตกต่ างกัน ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพของการใช้โปรไบโอติ กอาจขึ้ นอยู่กบั สายพันธุ์ อายุไก่ เนื้ อ สภาพแวดล้อม และ
Zhang et al. (2011) รายงานว่า การเสริ ม C. butyricum ในอาหารไก่เนื้ อไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการเจริ ญเติ บโต
ของไก่เนื้ อ เนื่ องจากกลไกลการส่ งเสริ มการเจริ ญเติ บโตยังมีความซับซ้อน แต่ C. butyricum สามารถผลิตกรด
ไขมันสายสั้นได้ เช่ น บิ วทิ เรตและอะซิ เตต ซึ่ งเป็ นแหล่งพลังงานสําหรับสัตว์ และมีประโยชน์ต่อเยื่อบุผิวลําไส้
(Cassir et al., 2015) การเลี้ยงไก่เนื้ อในพื้นที่ การเลี้ยงที่หนาแน่ น การเสริ มโปรไบโอติ กอาจถูกนํามาช่ วยบรรเทา
ความเครี ยดที่เกิดจากความร้อน ไม่มีรายงานเกี่ยวข้องกับผลของโปรไบโอติกที่ส่งผลต่อพื้นที่การเลี้ยงที่หนาแน่น
โดยตรง (Cengiz et al., 2015)
ระดับแอนติบอดี้ไตเตอร์ ของเชื้ อ S. Enteritidis เพิ่มขึ้นสู งสุ ดในไก่กลุ่มที่ได้รับอาหารเสริ ม C. butyricum
เลี้ ยงในสภาพการเลี้ ยงปกติ และแบบหนาแน่ น (p < 0.05) Table 6 เชื้ อ S. Enteritidis ส่ งผลให้เกิ ดการอักเสบใน
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ลําไส้ส่วนซี กมั่ (cecum) กระตุน้ ให้มีการหลัง่ สารไซโตไคน์ (cytokines) เพิ่มขึ้นที่บริ เวณเยื่อเมือกกระตุน้ ให้เซลล์
เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซด์ (lymphocytes) สร้างแอนติ บอดี (antibody) เพื่อมาต่อต้านเชื้ อโรค (Beal et al., 2004) ซึ่ ง
Yang et al. (2012) รายงานว่า โปรไบโอติ กที่ อาศัยอยู่บริ เวณผิวลําไส้ จะไปกระตุน้ ให้ลิมโฟไซด์ (lymphocytes)
สร้างแอนติบอดี (antibody) ให้กบั ตัวสัตว์ในระดับสมดุล เมื่อมีเชื้ อโรคเข้าสู่ ตวั สัตว์จะทําให้แอนดีบอดีจบั กับเชื้ อ
โรคได้ดีข้ ึน โดยผลการทดลองสอดคล้องกับ Li et al. (2009) ทดลองเสริ มโปรไบโอติกในอาหารไก่เนื้ อพบว่าช่วย
เพิ่มแอนติ บอดี ไตเตอร์ ต่อโรคนิ วคาสเซิ ล ซึ่ งมีบทบาทสําคัญในการทํางานของระบบภูมิคุม้ กัน ทั้งนี้ โปรไบโอ
ติ กหลายสายพันธุ์ยงั เพิ่ มระดับอิ มมูโนซี รั่ม เช่ น L. acidophilus, B. subtilis และ C. butyricum สามารถเพิ่มระดับ
ซี ร่ัมของ IgA และ IgM .ในไก่เนื้อ (Zhang and Kim, 2014)
Table 2 Effects of C. butyricum on growth performance in broiler chickens at 0–10 days
Items
BW (g)
BWG (g)
ADG(g)
FI(g)
Normal Density
272.84±18.99 232.88±19.21 23.29±1.92 288.89±18.37
Non
C. butyricum 5×108CFU/kg 279.49±8.82 239.56±8.67 23.96±0.87 289.81±9.62
High Density
Non
C. butyricum 5×108CFU/kg
SEM
Statistics
Density
Supplement
Density*Supplement

FCR
1.24±0.05
1.21±0.06

269.33±9.24
276.22±8.11
2.44

229.39±9.21
236.37±8.07
2.45

22.94±0.92
23.64±0.81
0.24

280.23±15.60
293.92±26.26
3.66

1.22±0.09
1.24±0.09
0.07

0.50
0.18
0.98

0.51
0.18
0.97

0.51
0.18
0.97

0.76
0.34
0.40

0.87
0.82
0.41

Table 3 Effects of C. butyricum on growth performance in broiler chickens at 11–24 days
Items
BW (g)
BWG (g)
ADG(g)
FI(g)
Normal Density
1284.09±58.20 1011.25±39.70 72.23±2.84 1213.73±55.55
Non
C. butyricum 5×108CFU/kg 1300.85±37.63 1021.36±32.53 72.95±2.29 1230.00±36.59
High Density
1246.38±37.30 977.05±32.50 69.79±2.32 1177.92±62.78
Non
C. butyricum 5×108CFU/kg 1296.75±34.94 1020.53±33.03 72.90±2.36 1240.85±48.89
9.33
7.56
0.54
11.04
SEM
Statistics

418

FCR
1.20±0.03
1.20±0.02
1.21±0.03
1.22±0.03
0.005
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BWG (g)
0.22
0.07
0.25

ADG(g)
0.22
0.07
0.24

FI(g)
0.56
0.07
0.28

Table 4 Effects of C. butyricum on growth performance in broiler chickens at 25–35 days
Items
BW (g)
BWG (g)
ADG(g)
FI(g)
Normal Density
2234.95±89.25 950.86±55.86 86.44±5.08 1550.58±64.06
Non
C. butyricum 5×108CFU/kg 2278.37±47.03 977.51±55.96 88.86±5.09 1566.78±65.31
High Density
2208.74±94.44 962.36±64.00 87.49±5.82 1537.21±84.02
Non
C. butyricum 5×108CFU/kg 2248.39±80.84 951.64±64.77 86.51±5.89 1521.18±85.45
16.11
11.69
1.06
14.80
SEM
Statistics
0.40
0.78
0.77
0.30
Density
0.21
0.75
0.74
0.92
Supplement
0.95
0.45
0.45
0.67
Density*Supplement
Table 5 Effects of C. butyricum on growth performance in broiler chickens at 0–35 Days
Items
BW (g)
BWG (g)
ADG(g)
FI(g)
Normal Density
2234.95±89.25 2194.99±89.49 62.71±2.56 3053.19±122.94
Non
C. butyricum 5×108CFU/kg 2278.37±47.03 2238.44±46.96 63.96±1.34 3086.60±90.11
High Density
2208.74±94.44 2168.8±94.47 61.97±2.70 2989.37±156.19
Non
C. butyricum 5×108CFU/kg 2248.39±80.84 2208.54±80.84 63.10±2.31 3055.95±123.18
16.11
16.12
0.46
24.97
SEM
Statistics
0.40
0.40
0.40
0.37
Density
0.22
0.22
0.22
0.34
Supplement
0.95
0.96
0.96
0.75
Density*Supplement
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FCR
0.48
0.58
0.81
FCR
1.63±0.08
1.60±0.06
1.59±0.07
1.60±0.09
0.01
0.47
0.72
0.54

FCR
1.39±0.04
1.38±0.02
1.38±0.04
1.38±0.04
0.007
0.77
0.86
0.52
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Table 6 Effect of Titer and S. Enteritidis population at 35 days
Items
Titer

S. Enteritidis (103 CFU/g)

Normal Density
45.81±31.21b
Non
C. butyricum 5×108 CFU/kg
63.94±35.40 a
High Density
70.37±43.85 B
Non
C. butyricum 5×108 CFU/kg
152.11±121.65 A
SEM
13.69
Statistics
0.028
Density
0.049
Supplement
0.201
Density*Supplement
a,b
Mean within columns with different superscripts are significantly different (p < 0.05)
A,B
Mean within columns with different superscripts are significantly different (p < 0.05)

3.43 ± 0.32
3.22 ± 0.10
3.32 ± 0.25
3.27 ± 0.31
0.05
0.812
0.237
0.488

จากการทดลองจะเห็นได้ว่าที่อายุ 35 วัน ปริ มาณเชื้ อ S. Enteritidis ในทุกกลุ่มการทดลองไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานทดลองของ Zhao et al. (2017) พบว่าการเสริ ม โปรไบโอติก ไม่ส่งผลต่อปริ มาณเชื้ อ Salmonella
ในระบบทางเดินอาหารไก่เนื้อ อาจเกี่ยวข้องกับประเภทของโปรไบโอติกที่ใช้ สายพันธุ์ อายุไก่ ตลอดจนการเลี้ยงดู
และสภาพแวดล้อม และเชื้ อ S. Enteritidis เป็ นจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นโทษในไก่เนื้ อมักไม่แสดงอาการรุ นแรงให้เห็นอย่าง
ชัดเจน แต่จะเป็ นพาหะของโรคในการแพร่ กระจายของเชื้อไปยังสัตว์ตวั อื่นๆผ่านทางอุจาระ แม้วา่ S. Enteritidis จะ
พบในตัวสัตว์ แต่บริ เวณที่พบอาจมีมากน้อยแตกต่างกัน S. Enteritidis ที่อยู่ในระบบทางเดิ นอาหารสามารถเข้าสู่
กระแสเลือดและแพร่ กระจายไปยังอวัยวะต่างๆ เช่น ตับและม้าม (Tanedjeu et al., 2016)

สรุ ป

อิทธิ พลร่ วมและอิทธิ พลของปั จจัยหลักจากสู ตรอาหารและพื้นที่ การเลี้ยงไม่ส่งผลต่อลักษณะที่ประเมิน
การเสริ ม C. butyricum ในอาหาร ช่ วยให้ระดับแอนติ บอดี้ ไตเตอร์ ของเชื้ อ S. Enteritidis เพิ่มขึ้ นอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ ในกลุ่มที่ เลี้ ยงในพื้ นที่ การเลี้ ยงแบบปกติ แ ละหนาแน่ น ดังนั้นการทดลองนี้ ช้ ี ให้เห็ นว่า C. butyricum
สามารถใช้เป็ นโปรไบโอติกอีกทางเลือกหนึ่ งโดยไม่ส่งผลเสี ยต่อสมรรถภาพการผลิตของและช่วยเพิ่มภูมิคุม้ กันใน
ไก่เนื้อได้

กิตติกรรมประกาศ

ขอบขอบคุณ บริ ษทั ฮูเวฟาร์ มา (ประเทศไทย) จํากัด ที่สนับสนุนทุนในการวิจยั และห้องปฏิบตั ิการกลาง
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุ งเทพฯ ที่เอื้อเฟื้ อสถานที่ในการทําวิจยั
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บทคัดย่ อ

การศึ กษาประเมิ นผลการเสริ มแทนนิ นในอาหารไก่ เนื้ อต่อการเจริ ญเติ บโต คุ ณภาพซาก และแบคที เรี ยในซี กัม
ในสภาพการเลี้ยงหนาแน่ น ใช้ไก่เพศผูท้ ้ งั หมด 492 ตัว (Ross308) ในแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ แบ่งเป็ น 5 กลุ่มๆ ละ
6 ซํ้า ดังนี้ 1) ความหนาแน่ นปกติ (NSD, 29.59 กก./ตร.ม. อาหารสู ตรควบคุม) 2) ความหนาแน่ นสู ง (HSD, 35.94 กก./ตร.ม.
อาหารสู ตรควบคุ ม) 3) ความหนาแน่ นสู งเสริ มแทนนิ น 0.05% (HSD1) 4) ความหนาแน่ นสู งเสริ มแทนนิ น 0.10% (HSD2)
5) ความหนาแน่ นสู งเสริ มโคลิ สติ น 0.012% (HSD3) ที่ อายุ 35 วัน ศึ กษา พบว่านํ้าหนักตัวและปริ มาณอาหารที่ กินของไก่
กลุ่ม HSD HSD1 และ HSD2 ตํ่ากว่ากลุ่ม NSD (p < 0.05) ขณะที่อตั ราการแลกเนื้ อระหว่างกลุ่ม NSD และ HSD ไม่แตกต่างกัน
การเสริ มแทนนิ นไม่ส่งผลต่อคุณภาพซาก ปริ มาณแบคที เรี ยรวมและ Lactobacillus spp. ในซี กมั ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ทดลอง อย่างไรก็ตามเชื้อ E. coli ลดลงในไก่กลุ่มที่เสริ มแทนนินและโคลิสตินในอาหาร (p < 0.05) สรุ ปได้วา่ การเสริ มแทนนิ น
ในสภาพการเลี้ยงหนาแน่นส่งผลต่อเชื้อ E. coli ในลําไส้ลดลง
คําสําคัญ: ความหนาแน่น, แทนนิน, แบคทีเรี ยในซีกมั , สมรรถภาพการเจริ ญเติบโต

Abstract

This study evaluated the effect of tannin supplementation in diets on the growth performance, carcass quality and
bacterial population under high stocking density (HSD) conditions in broilers. A total of 492 male broilers (Ross 308) were
used in a completely randomized design with five treatments and six replicates. Treatments were as follows: 1) normal
stocking density (NSD; 29.59 kg/m2 fed basal diets); 2) HSD (35.94 kg/m2 fed basal diets); 3) HSD + 0.05% tannin
(HSD1), 4) HSD + 0.10% tannin (HSD2), and 5) HSD + 0.012% colistin (HSD3). At 35 days of age, the results showed
that body weight and feed intake of HSD HSD1 and HSD2 were lower than NSD group (p < 0.05), whereas the feed
conversion ratio between NSD and HSD group was not significant different. There were no significant effects of tannin
supplementation for the carcass quality. The total bacteria and Lactobacillus spp. in the cecum were not significant different
among treatment groups. However, E. coli was reduced by adding tannin and colistin in diet (p < 0.05). It can be concluded
that the supplementation of tannin in diet of broiler reared under high stocking density had a decreased effect
on E. coli in gut.
Keywords: cecum bacteria, growth performance, stocking density, tannin
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คํานํา

ไก่เนื้ อเป็ นสัตว์เศรษฐกิจที่สาํ คัญมาก เนื่ องจากเป็ นแหล่งโปรตีนที่มีราคาถูก (Tayeb et al., 2011) ปั จจุบนั
ความต้องการบริ โภคเนื้อไก่เพิ่มมากขึ้นแต่พ้ืนที่การเลี้ยงมีจาํ กัดส่ งผลให้ไก่เนื้ ออยูภ่ ายใต้สภาพการเลี้ยงที่หนาแน่น
(Guardia et al., 2011) และเกษตรกรมีความต้องการเพิ่มความหนาแน่ นในการเลี้ยงเพื่อต้องการลดต้นทุนการผลิต
(Hecker et al., 2002) คณะกรรมการสหภาพยุโรปเผยแพร่ มาตรฐานขั้นตํ่าเกี่ ยวกับสวัสดิ ภาพของไก่เนื้ อที่ ค วาม
หนาแน่ นสู งสุ ด 30 กิ โลกรั มต่ อตารางเมตรหรื อ 0.073 ตารางเมตรต่อตัว (Abudabos et al., 2013) มี การศึ กษาหา
ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงไก่เนื้ อสู งสุ ด 14 ตัวต่อตารางเมตร (Kang et al., 2016) ความหนาแน่นทําให้
เกิดความเครี ยด (Tayeb et al., 2011) ส่ งผลต่อการเกิดอนุมูลอิสระ (free radicals) ในร่ างกายเพิ่มขึ้น (papadopoulou
et al., 2017) ทําให้เซลล์เสี ยหายจํานวนมาก (Akbarian et al., 2016 ) จุลินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์ชนิด Lactobacillus spp.
ลดลง และจุ ลินทรี ยท์ ี่ ก่อโทษชนิ ด Escherichia coli และ Salmonella spp. เพิ่ มขึ้ น (Zhang et al., 2014) ดังนั้นจึ ง
มีการนํายาปฏิชีวนะ เช่น โคลิสติน (Colistin) มาใช้ผสมอาหารเพื่อกระตุน้ การเจริ ญเติบโตและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การใช้อาหารให้ดีข้ ึน (Barton, 2000) อย่างไรก็ตามการใช้ยาปฏิชีวนะเป็ นเวลานานทําให้เกิดเชื้อดื้อยา และเกิด สาร
ตกค้างในเนื้ อไก่ ก่อเกิ ดเป็ นสารก่ อมะเร็ ง (Chopra and Roberts., 2001) สหภาพยุโรป (European union: EU) จึ ง
ออกกฎหมายห้ามใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ (Cogliani et al., 2011) ส่ งผลให้มีการหาสารเสริ มที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่ อ ใช้ท ดแทนยาปฏิ ชี ว นะในอาหารสั ต ว์ (Patterson and Burkholder, 2003) การใช้แ ทนนิ น เป็ นอี ก ทางเลื อ ก
เนื่ องจากเป็ นสารประกอบพอลิฟีนอล (Polyphenol compound) ที่ สังเคราะห์ข้ ึ นตามธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการ
ต้านเชื้ อจุลินทรี ย ์ (Antimicrobial) ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้อก่อโรค เช่น Escherichia coli และ Salmonella spp.
(Liu et al., 2013) และเป็ นสารต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ (Antioxidant) ช่ ว ยลดความเครี ย ด (Cowan, 1999) กระตุ ้น การ
เจริ ญเติบโตและประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหาร อย่างไรก็ตามแทนนินมีคุณสมบัติเป็ นสารต้านการใช้ประโยชน์ได้ของ
สารอาหาร (Antinutritional factor) จับและตกตะกอนโปรตี น ยับยั้งการสร้ า งเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหาร ได้แก่
Trypsin, α-Amylase และ Lipase ทําให้การย่อยและดู ด ซึ มของสารอาหารลดลง ส่ งผลให้การเจริ ญเติ บโตและ
ประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารลดลง ซึ่ งแทนนิ นมีคุณสมบัติเป็ นประโยชน์หรื อโทษขึ้ นอยู่กบั ระดับการใช้ (Dosage)
ดังนั้นการทดลองนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษาผลของการเสริ มแทนนิ นในอาหารต่ อสมรรถภาพการเจริ ญเติ บโต
คุณภาพซาก และแบคทีเรี ยในซี กมั ของไก่เนื้อภายใต้สภาพการเลี้ยงหนาแน่น

อุปกรณ์ และวิธีการ
สั ตว์ และการจัดการสั ตว์ ทดลอง
ใช้ไ ก่ เ นื้ อ เพศผู ส้ ายพัน ธุ์ Ross 308 ที่ อ ายุ 1 วัน จํา นวน 492 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู รณ์
แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มๆ ละ 6 ซํ้า โดยกลุ่มการทดลองที่ 1ความหนาแน่ นปกติ 29.59 กก./ตร.ม. (จํานวนไก่ 14 ตัว)
และได้รับอาหารสู ตรควบคุม (NSD) กลุ่มการทดลองที่ 2 ความหนาแน่ นสู ง 35.94 กก./ตร.ม. (จํานวนไก่ 17 ตัว)
และได้รั บ อาหารสู ต รควบคุ ม (HSD) กลุ่ ม การทดลองที่ 3 ความหนาแน่ น สู ง เสริ ม แทนนิ น 0.05% (HSD1)
กลุ่มการทดลองที่ 4 ความหนาแน่ นสู งเสริ มแทนนิ น 0.10% (HSD2) กลุ่มการทดลองที่ 5 ความหนาแน่ นสู งเสริ ม
โคลิสติน 0.012% (HSD3) ที่อายุ 10 วัน ไก่เนื้ อทุกตัวได้รับวัคซี นป้ องกันโรคนิ วคาสเซิ ล โรคกัมโบโร และหลอดลม
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อักเสบ ตลอดการทดลองเลี้ยงในโรงเรื อนระบบปิ ดที่ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรื อนด้วยระบบระเหยไอนํ้า
(evaporative cooling system) โรงเรื อนทดลองขนาด 10 × 30 × 2.35 เมตร (กว้าง×ยาว×สู ง) และเลี้ยงในคอกที่ มีพ้ื นที่
ขนาด 1.08 ตารางเมตร ใช้พดั ลมระบายอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 นิ้ว จํานวน 7 ตัว ติดอยูด่ า้ นท้ายของโรงเรื อน
มี การให้อาหารและนํ้าแบบเต็มที่ (ad libitum) โดยผูท้ าํ การทดลองมี ใบอนุ ญาตใช้สัตว์เพื่ องานทางวิทยาศาสตร์
เลขที่คาํ ขอใบอนุญาตใช้สตั ว์ U1-06208-2560
อาหารทดลอง
อาหารทดลองใช้วตั ถุ ดิ บหลักเป็ นข้า วโพดและกากถัว่ เหลื อง มี ร ะดับโภชนะของอาหารเพี ยงพอต่ อ
ความต้องการของไก่เนื้ อตามคําแนะนําของสายพันธุ์ Ross308 ปี 2014 (Avigen, 2014) แบ่งอาหารทดลองออกเป็ น
3 ระยะ ได้แ ก่ ระยะ Starter (อายุ 0-10 วัน) ระยะ Grower (อายุ 11–24 วัน) และระยะ Finisher (อายุ 25–35 วัน)
แสดงใน Table 1
Table 1 Composition and nutrient levels of the experiment diet
Broiler trial
Starter
Ingredients, g kg-1
Corn
49.26
Soybean meal (48% CP)
33.27
Full Fat Soy
10.00
Rice bran oil
2.77
Limestone
1.34
Monocalcium phosphate (22% P)
1.63
Salt
0.59
Sodium bicarbonate
L-Lysine
0.23
L-threonine
0.09
DL-Methionine
0.38
Vitamin & Mineral Premix
0.24
Corncob/ Tannin
0.20
Calculated nutritive values
Metabolizable energy, Kcal kg-1
3000.00
Crude protein, %
23.00
Fiber, %
3.75
Fat, %
6.94
Lysine, %
1.44
Methionine, %
0.73
Methionine+Cystine, %
1.08
Threonine, %
0.97
Tryptophan, %
0.26
Calcium, %
0.96
Total Phosphorus, %
0.74
Available phosphorus, %
0.48
Na, %
0.25
-1
DEB, mEq kg
263
425

Grower

Finisher

52.36
29.69
10.00
3.71
1.22
1.43
0.60
0.16
0.06
0.33
0.24
0.20

57.13
24.50
10.00
4.37
1.13
1.27
0.46
0.20
0.16
0.04
0.30
0.24
0.20

3100.00
21.50
3.61
7.91
1.29
0.66
0.99
0.88
0.24
0.87
0.68
0.43
0.25
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3200.00
19.50
3.42
8.64
1.16
0.61
0.91
0.78
0.22
0.79
0.63
0.39
0.25
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Provided per kg of complete diet: 20 mg of Fe, 2 mg of Co, 120 mg of Mn, 15 mg Cu, 100 mg of Zn, 1.25 mg of
I and 0.30 mg of Se.
2
Provided per kg of complete diet: 9000 IU of vitamin A, 3000 IU of vitamin D3, 30 mg of vitamin E, 1.18 mg of
vitamin B1, 6.25 mg of vitamin B2, 3 mg of B6, 0.03 mg of vitamin B12, 0.125 mg of Biotin, 10 mg of Pantothenic
acid, 1.5 mg of Folic acid and 45 mg of Niacin
1

การบันทึ กข้ อมูลสมรรถภาพการผลิต
เมื่ออายุ 10 24 และ 35 วันของการทดลอง ชัง่ นํ้าหนักไก่เนื้ อทุกกลุ่มการทดลองแบบรายตัวทุกคอกและ
ชั่ง นํ้า หนัก อาหารที่ เ หลื อ ของทุ ก คอก เพื่ อ นํา ไปคํา นวณนํ้า หนัก ตัว (body weight) นํ้า หนัก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นต่ อ ตัว
(body weight gain; BWG) อัต ราการเจริ ญเติ บ โตเฉลี่ ย ต่ อวัน (average daily growth; ADG) ปริ มาณอาหารที่ กิ น
(feed intake; FI) ประสิ ท ธิ ภ าพการเปลี่ ย นอาหารเป็ นนํ้า หนัก ตัว (feed conversion ratio; FCR) กรณี ที่ มี ไ ก่ ต าย
ไก่ป่วย และไก่คดั ทิ้งระหว่างการทดลองให้ทาํ การบันทึ กจํานวนตัวและชัง่ นํ้าหนักตัวไก่รวมทั้งปริ มาณอาหาร
ณ วันที่ไก่ตาย ไก่ป่วยและไก่คดั ทิ้งกิน
การบันทึ กคุณภาพซาก
เมื่ อ อายุ 35 วัน ทํา การอดอาหารไก่ เ นื้ อ เป็ นเวลา 6 ชั่ว โมง จากนั้น สุ่ ม ไก่ เ นื้ อ ทุ ก คอก คอกละ 3 ตัว
รวมทั้งหมด 90 ตัว ที่มีน้ าํ หนักตัวใกล้เคียงกัน จากนั้นทําให้สลบด้วยการรมแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ก่อนทําการ
ฆ่าเพื่อชําแหละชิ้นส่ วนเพื่อคํานวณเปอร์ เซ็นต์ซาก โดยบันทึกข้อมูลดังนี้ นํ้าหนักมีชีวิต (live weight) เนื้ อหน้าอก
(breast meat) สันใน (fillet) น่อง (drum stick) สะโพก (thigh) ปี ก (wings) ตับ (liver) ตับอ่อน (pancreas) ไขมันช่อง
ท้อง (abdominal fat)
การบันทึ กหาปริ มาณเชื อ้ แบคทีเรี ยในซี กัม
เมื่ อ อายุ 35 วัน ทํา การอดอาหารไก่ เ นื้ อ เป็ นเวลา 6 ชั่ว โมง จากนั้น สุ่ ม ไก่ เ นื้ อ ทุ ก คอก คอกละ 3 ตัว
รวมทั้งหมด 90 ตัว ที่มีน้ าํ หนักตัวใกล้เคียงกัน จากนั้นทําให้สลบด้วยการรมแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ก่อนทําการ
ฆ่า เพื่ อทําการเก็บซี กมั เพื่ อนําไปวิเคราะห์ หาปริ มาณเชื้ อแบคที เรี ยด้วยเทคนิ ค การเพิ่ มปริ มาณสารพันธุ กรรม
(quantitative polymerase chain reaction; qPCR)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นําข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์
และวิเคราะห์ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มการทดลองเพื่อเปรี ยบเทียบโดยวิธี Duncan’s multiple
range test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SAS version 9.0 (1990)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลต่ อสมรรถภาพการผลิต
ผลการเสริ มแทนนิ นในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริ ญเติบโตของไก่เนื้ อภายใต้สภาพการเลี้ยงหนาแน่ น
แสดงผลใน Table 2 ในช่วงอายุ 0–35 วัน พบว่า นํ้าหนักตัว นํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน และ
ปริ มาณการกินอาหารของไก่เนื้ อกลุ่มที่เลี้ยงหนาแน่ นสู ง (HSD) ตํ่ากว่ากลุ่มที่เลี้ยงหนาแน่ นปกติ (NSD) แตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ) โดยนํ้าหนักตัวและปริ มาณการกินอาหารของกลุ่ม HSD ลดลงจากกลุ่ม NSD
เท่ากับ 8.43% และ 8.51% ตามลําดับ และเมื่อมีการเสริ มแทนนินที่ระดับ 0.05% ในกลุ่มที่เลี้ยงหนาแน่นสู ง (HSD1)
พบว่า นํ้าหนักตัว นํ้าหนักตัวที่ เพิ่ มขึ้ น อัตราการเจริ ญเติ บโตต่ อวัน และปริ มาณการกิ นอาหารมี แนวโน้มดี ข้ ึ น
เมื่อเปรี ยบเที ยบกับกลุ่ม HSD โดยนํ้าหนักตัวและปริ มาณการกิ นอาหารของกลุ่ม HSD1 ดี กว่ากลุ่ม HSD เท่ากับ
2.89% และ 3.31% ตามลําดับ อย่างไรก็ตามการเสริ มแทนนิ นที่ ระดับ 0.05% (HSD1) ถึ งแม้จะให้ผลที่ ดีข้ ึ นเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับกลุ่ม HSD แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่เลี้ยงหนาแน่ นปกติ (NSD) พบว่า นํ้าหนักตัว นํ้าหนักตัวที่
เพิ่มขึ้ น อัตราการเจริ ญเติ บโตต่อวัน และปริ มาณการกิ นอาหารของกลุ่ม HSD1 ตํ่ากว่ากลุ่ม NSD โดยนํ้าหนักตัว
และปริ มาณการกินอาหารของกลุ่ม HSD1 ลดลงจากกลุ่ม NSD เท่ากับ 5.78% และ 5.49% ตามลําดับ และเมื่อมีการ
เสริ มแทนนิ นที่ระดับสู งขึ้ น คือ 0.10% ในกลุ่มที่เลี้ยงหนาแน่นสู ง (HSD2) พบว่า นํ้าหนักตัว นํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้ น
และอัตราการเจริ ญเติ บโตต่ อวัน ตํ่ากว่ากลุ่ม HSD โดยนํ้าหนักตัวของกลุ่ ม HSD2 ลดลงจากกลุ่ม HSD เท่ ากับ
1.06% และเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่ม NSD พบว่า นํ้าหนักตัว นํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน และ
ปริ มาณการกินอาหารของกลุ่ม HSD2 ตํ่ากว่ากลุ่ม NSD โดยนํ้าหนักตัวและปริ มาณการกินอาหารของกลุ่ม HSD2
ลดลงจากกลุ่ม NSD เท่ากับ 8.88% และ 7.54% ตามลําดับ เนื่ องจากการเลี้ยงภายใต้ความหนาแน่นสู งส่ งผลเชิ งลบต่อ
ตัวสัตว์ ทําให้สตั ว์กินนํ้าและอาหารได้อย่างไม่ทวั่ ถึง (Cengiz et al., 2015) ส่ งผลให้เกิดความเครี ยด (Kridtayopas et al.,
2019) และจุลินทรี ยภ์ ายในลําไส้ไม่สมดุล จุลินทรี ยก์ ่อโรคเพิ่มจํานวนขึ้น ส่ งผลให้สมรรถภาพเจริ ญเติบโตและสุ ขภาพ
ของไก่เนื้ อลดลงด้วย (Verbrugghe et al., 2012) และเมื่อมีการเสริ มแทนนิ นที่ระดับ 0.05% ในกลุ่มที่เลี้ยงหนาแน่ นสู ง
พบว่า มีแนวโน้มช่วยปรับปรุ งนํ้าหนักตัวและปริ มาณการกินอาหารได้ดีข้ ึนกว่ากลุ่มที่เลี้ยงหนาแน่นสู ง ที่ไม่ได้รับการ
เสริ มแทนนิ น อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเสริ มแทนนิ นที่ระดับสู ง คือ 0.10% .ในกลุ่มที่เลี้ยงหนาแน่นสู ง พบว่าไม่สามารถ
กระตุน้ การเจริ ญเติบโตและปริ มาณการกินอาหารได้ เนื่องจากการใช้แทนนิ นในระดับสู งจะมีคุณสมบัติเป็ นสารต้าน
การใช้ประโยชน์ได้ของสารอาหาร (Antinutritional factor) จับและตกตะกอนโปรตี น และยับยั้งการสร้างเอนไซม์
ต่างๆที่ช่วยย่อยอาหาร ทําให้เอนไซม์ยอ่ ยอาหารทํางานได้นอ้ ยลง ส่ งผลต่อการย่อยและดูดซึ มของสารอาหารลดลง
ทําให้การเจริ ญเติบโตและปริ มาณการกินอาหารลดลง (Mcsweeney and Krause, 2001)
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Table 2 Effect of tannin supplement on growth performance of broiler chickens during 0–35 days of age
Item
NSD
Starter phase (0 to 10 day)
BW (g)
344.54±11.43
BWG (g)
299.59±11.33
ADG (g)
29.96±1.13
FI (g)
275.38±7.86
FCR
0.92±0.02
Grower phase (11 to 24 day)
BW (g)
1483.43A±38.36
BWG (g)
1138.90A±31.85
ADG (g)
81.35A±2.27
FI (g)
1386.58AB±40.44
FCR
1.22C±0.01
Finisher phase (25 to 35 day)
BW (g)
2365.95A±56.62
BWG (g)
882.52A±59.76
ADG (g)
80.23A±5.43
FI (g)
1653.77A±102.71
FCR
1.88±0.07
Overall phase (0 to 35 day)
BW (g)
2365.95A±56.62
BWG (g)
2321.01A±56.65
ADG (g)
66.31A±1.62
FI (g)
3315.73A±103.14
FCR
1.43±0.02

HSD

HSD1

HSD2

HSD3

p-value

SEM

340.83±9.31
295.84±9.47
29.58±0.95
276.16±6.07
0.93±0.04

345.50±9.85
300.49±9.83
30.05±0.98
274.47±3.13
0.91±0.02

340.30±12.47
295.31±12.48
29.53±1.25
274.61±7.42
0.93±0.02

357.86±13.236
312.89±13.16
31.29±1.32
293.39±3.49
0.93±0.01

0.08
0.07
0.08
0.08
0.26

1.96
1.96
0.20
1.14
0.01

1416.54AB±19.62
1075.70AB±24.10
76.84AB±1.72
1324.05C±35.37
1.23BC±0.01

1426.09AB±32.93
1080.58AB±25.39
77.18AB±1.81
1347.95BC±25.72
1.26B±0.02

1383.27B±28.93
1042.96B±31.53
74.50B±2.25
1357.83B±21.25
1.32A±0.03

1443.25AB±28.32
1085.39AB±35.58
77.53AB±2.54
1412.64A±34.28
1.33A±0.02

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

6.90
6.41
0.46
6.29
0.01

2166.37CD±50.38
753.91CD±71.27
68.54CD±6.48
1433.08B±23.74
1.91±0.16

2229.09BC±99.58
815.38BC±77.61
74.13BC±7.06
1491.38B±81.95
1.84±0.12

2115.65D±93.91
745.75D±74.83
67.80D±9.53
1433.26B±91.18
1.94±0.16

2314.80AB±84.86
898.01A±92.60
81.64A±8.42
1541.36AB±65.50
1.73±0.18

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
0.24

16.81
13.77
1.25
15.14
0.02

2166.37CD±50.38
2121.38CD±50.51
60.61CD±1.44
3033.29B±40.77
1.43±0.04

2229.09BC±99.58
2184.08BC±99.54
62.40BC±2.84
3133.80B±92.83
1.42±0.04

2115.65D±93.91
2070.65D±93.93
59.16D±2.68
3065.70B±92.28
1.48±0.02

2314.80AB±84.86
2269.83AB±84.95
64.85AB±2.43
3247.39A±89.10
1.44±0.06

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
0.26

16.81
16.82
0.48
18.29
0.01

Means in the same row with no common superscript differ significantly (p<0.05), standard error of mean (SEM),
normal stocking density (NSD; 29.59 kg/m2 fed basal diets), high stocking density (HSD; 35.94 kg/m2 fed basal
diets), HSD supplement with 0.05% tannin (HSD1), HSD supplement with 0.10% tannin (HSD2),
HSD
supplement with 0.012% colistin (HSD3)
A-D

ผลต่ อคุณภาพซาก
ผลการเสริ มแทนนิ นในอาหารต่อคุณภาพซากของไก่เนื้ อภายใต้สภาพการเลี้ยงหนาแน่น แสดงผล Table 3
พบว่า คุ ณภาพซากของกลุ่ ม NSD และ HSD ไม่มีความแตกต่ างทางสถิ ติ (p > 0.05) สอดคล้องกับงานทดลองของ
Chamorro et al. (2015) รายงานว่า การเสริ มแทนนิ นไม่ส่งผลต่อคุณภาพซากของไก่เนื้ อ
Table 3 Effect of tannin supplement on carcass quality of broiler chickens at-35 days of age (% of live weight)
Item
Breast
Fillet
Thigh
Drumstick
Wings
Abdominal Fat
Liver
Spleen

NSD
21.43±1.14
4.38±0.20
15.62±0.56
12.13±0.44
9.33±0.24
1.42±0.15
2.51±0.12
0.11±0.02

HSD
21.71±0.83
4.42±0.18
14.98±0.74
12.59±0.43
9.10±0.34
1.38±0.29
2.57±0.14
0.13±0.03

HSD1
22.32±1.31
4.40±0.31
14.80±0.65
12.15±0.43
9.10±0.35
1.36±0.26
2.47±0.18
0.13±0.02

HSD2
22.72±0.94
4.42±0.16
14.96±0.71
12.14±0.27
9.13±0.19
1.32±0.16
2.47±0.10
0.10±0.01

HSD3
21.97±1.01
4.33±0.27
15.07±0.84
12.33±0.53
8.99±0.35
1.36±0.15
2.42±0.13
0.11±0.04

p-value
0.27
0.86
0.34
0.22
0.40
0.29
0.40
0.22

SEM
0.16
0.04
0.11
0.07
0.04
0.03
0.03
0.00

Normal stocking density (NSD; 29.59 kg/m2 fed basal diets), high stocking density (HSD; 35.94 kg/m2 fed basal
diets), HSD supplement with 0.05% tannin (HSD1), HSD supplement with 0.10% tannin (HSD2),
HSD supplement with 0.012% colistin (HSD3)
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ผลต่ อปริ มาณเชื อ้ แบคทีเรี ยในซี กัม
ผลการเสริ มแทนนิ นในอาหารต่อปริ มาณแบคที เรี ยในซี กมั ของไก่ เนื้ อภายใต้สภาพการเลี้ ยงหนาแน่ น
แสดงผลใน Table 4 พบว่า ปริ มาณแบคที เรี ยรวมและ Lactobacillus spp. ในซี กมั ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลอง
อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่เลี้ยงหนาแน่นสู ง (HSD) มีปริ มาณของเชื้อ E. coli เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่เลี้ยงหนาแน่น
ปกติ (NSD) (p < 0.05) และเมื่อมี การเสริ มแทนนิ นและโคลิสติ นในกลุ่มที่ เลี้ ยงหนาแน่ นสู ง พบว่า ปริ มาณของเชื้ อ
E.coli ลดลงใกล้เคี ยงกับกลุ่มที่ เลี้ยงหนาแน่ นปกติ (p < 0.05) ซึ่ งกลุ่มที่ เสริ มแทนนิ นมี ประสิ ทธิ ภาพในการลดเชื้ อ
E.coli ได้ใกล้เคี ยงกับยาปฏิ ชีวนะ เนื่ องจากแทนนิ นเป็ นสารกลุ่มพอลิฟีนอลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้ อจุลินทรี ย ์
(Antimicrobial) ยับยั้งการเจริ ญเติ บโตของเชื้ อแบคที เรี ย ก่ อโรคได้ดี เช่ น E. coli และ Salmonella spp. คล้ายกับ
ยาปฏิ ชี ว นะ (Liu et al., 2013) โดยแทนนิ น มี ก ลไกยับ ยั้ง การสั ง เคราะห์ โ ปรตี น ทํา ให้ ใ ห้ แ บคที เ รี ยหยุ ด
การเจริ ญเติ บโตและตาย และมีกลไกขัดขวางการสร้างผนังเซลล์โดยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเยื่อหุ ม้ เซลล์
ทําให้โครงสร้างของเยื่อหุ ม้ เซลล์ผิดปกติ ส่ งผลให้การผ่านเข้าออกของสารต่างๆ ภายในและภายนอกเซลล์ผิดปกติ
ส่ งผลให้เซลล์แบคทีเรี ยแตกและตาย (Smith and Mackie, 2004) และทุกกลุ่มการทดลองไม่พบเชื้อ Salmonella spp.
Table 4 Effect of tannin supplement on bacteria in cecum of broiler chickens at 35 days of age (Log10 CFU/g)
Item
Total Bacteria
Escherichia coli
Lactobacillus spp.
Salmonella spp.

NSD
11.56±0.13
7.61B±0.10
10.96±0.22
ND

HSD
11.57±0.05
8.66A±0.20
10.79±0.25
ND

HSD1
11.51±0.08
7.63B±0.08
10.99±0.07
ND

HSD2
11.42±0.19
7.76B±0.40
10.84±0.20
ND

HSD3
p-value
11.46±0.14 0.24
7.57B±0.11 <0.05
10.83±0.17 0.32
ND

SEM
0.02
0.06
0.03

Means in the same row with no common superscript differ significantly (p < 0.05), standard error of mean
(SEM), not detected (ND), normal stocking density (NSD; 29.59 kg/m2 fed basal diets), high stocking density
(HSD; 35.94 kg/m2 fed basal diets), HSD supplement with 0.05% tannin (HSD1), HSD supplement with 0.10%
tannin (HSD2), HSD supplement with 0.012% colistin (HSD3)
A-B

สรุ ป

การเสริ มแทนนิ นในอาหารของไก่ เนื้ อภายใต้สภาพการเลี้ ยงหนาแน่ น มี ประสิ ทธิ ภาพช่ วยลดปริ มาณ
เชื้ อแบคที เรี ยก่อโรคชนิ ด E.coli ได้ดีใกล้เคี ยงกับยาปฏิ ชีวนะ โดยการเสริ มแทนนิ นที่ ระดับ 0.05% ให้ผลดี ที่สุด
และการเสริ มแทนนิ นที่ ระดับ 0.05% มี แนวโน้มช่ วยปรั บปรุ งนํ้าหนักตัวและปริ มาณการกิ นอาหารของไก่เนื้ อ
แต่การเสริ มแทนนินที่ระดับ 0.10% ส่ งผลเชิงลบต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุ นทุ นวิ จยั และเอื้ อเฟื้ อ
สถานที่ในการทํางานวิจยั ครั้งนี้

429

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาสัตว์

เอกสารอ้ างอิง

Aviagen Ross Broiler Management Handbook. 2014. Broiler Management. Aviagen Inc. Huntsville, Alabama, USA
Abudabos, A.M., Samara, E.M., Hussein, E.O.S., Ghadi, M., Atiyat, R.M. 2013. Impacts of stocking density on the
performance and welfare of brolier chickens. Ital. J. Anim. Sci. 12: 147–254.
Akbarian, A., Michiels, J., Degroote, J., Majdeddin, M., Golian, A., Smet, S. 2016. Association between heat stress
and oxidative stress in poultry mitochondrial dysfunction and dietary interventions with phytochemicals.
J. Anim. Sci. 7: 37.
Barton, M.D. 2000. Antibiotic use in animal feed and its impact on human health. J. Nutr. 13: 279–299.
Cengiz, O., Koksal, B.H., Tatli, O., Sevim, O., Ahsan, U., Uner, A.G., Onol, A.G. 2015. Effect of dietary probiotic
and high stocking density on the performance, carcass yield, gut microflora and stress indicators of
broilers. Poult. Sci. 94: 2395–2403.
Chamorro, S., Viveros, A., Rebole, A., Rica, B.D., Arifa, I., Brenes, A. 2015. Influence of dietary enzyme addition on
polyphenol utilization and meat lipid oxidation of chicks fed grape pomance. Poult. Sci. 73: 197–203.
Chopra, I., Roberts, M. 2001.Tetracycline antibiotics: Mode of action, application, molecular biology and
epidemiology of bacterial resistance. Mol. Biol. Rev. 65: 260–323.
Cogliani, C., Gossens, H., Greko, C. 2011. Restricting antimicrobial use in food animal. Lessons from Europe.
J. Anim. Sci 6: 274–279.
Cowan, M. 1999. Plant product as antimicrobial agents. Clin Microbiol Rev. 12: 564–582.
Guardai, S., Konsak, B., Combes, S., Levenez, F., Cauquil, L., Guillot, J.F., Moreau-Vauzelle, C., Lessire, M. 2011.
Effects of stocking density on the growth performance and digestive microbiota of broiler chickens.
Poult. Sci. 90: 1878–1889.
Heckert, R.A., Esteves, I., Russek, E., Pettit, R. 2002. Effect of density and perch availability on the immune status
of brolier. Poult. Sci. 81: 451–457.
Kang, H.K., Park, S.B., Kom, S.H., Kim, C.H. 2016. Effect of stock density on the laying performance, blood
parameter, corticosterone, litter quality, gas emission and bone mineral density of laying hens in floor pens.
Poult. Sci. 95: 2764–2770.
Kridtayopas, C., Rakangtong, C., Bunchasak, C., Loongyai, W. 2019.Effect of prebiotic and synbiotic
supplementation in diet on growth performance, small intestinal morphology, stress, and bacterial
population under high stocking density condition of broiler chickens. Poult. Sci. 98: 4595–4605.
Liu, Y., Li, Y., Liu, H.N., Suo, Y.L., Hu, L., Feng, X.A., Zhang, L., Jin, F. 2013. Effect of quercetin on performance
and egg quality during the late laying period of hens. Poult. Sci. 4: 510–514.
McSweeney, C.S., Krause, D.O. 2001. Microbial interactions with tannin: nutritional consequence for ruminants.
Anim. Sci. 91: 83–93.

430

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาสัตว์

Papadopoulou, A., Petrotos, K., Stagos, D., et al. 2017. Enhancement of antioxidantmechanism and reduction of
oxidative stress in chickens after the administration of drinking water enriched with polyphenolic powder
from olive mill waste waters. Oxid. Med. Cell. 5: 253-–268.
Patterson, J., Burkholer, K. 2003. Application of prebiotics and probiotics in poultry production. Poult. Sci. 82:
627–631.
Smith, A., Mackie, R.I. 2004. Effect of condensed tannins on bacterial diversity and metabolic activity in the rat
gastrointestinal tract. Anim. Sci. 70: 1104–1115.
Tayeb, I. T., Hassan, H.N., Mustafa, M.M., Sadeq, S.A.M. 2011. Effect of various stocking density on productive
performance and some physiological traits of broiler chick. Anim. Vet. Sci. 1: 89–93.
Verbrugghe, E., Boyen, F., Gaastra, W., Bekhuis, L., Leyma, B., Parys, A.V., Haesebrouck, F., Pasmans, F. 2012.
The complex interplay between stress and bacterial infections in animals. Vet. Microbiol. 155: 115–127.
Zhang, L., Cao, G., Zeng, X., Zhou, L., Ferket, P., Xiao, Y., Chen, A., Yang, C. 2014. Effect of clostridium
butyricum on growth performance, immune fuction and cecal microflora in broiler chickens challenged
with escherichia coli K88. Poult. Sci. 93: 46–53.

431

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาสัตว์
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บทคัดย่ อ

การทดลองเพื่อศึกษาผลของการเสริ มยาต้านเชื้อบิดในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการเจริ ญเติบโต โอโอซิสต์ใน
มูลและการเกิดอุง้ เท้าอักเสบในไก่เนื้ อ วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ ใช้ไก่เนื้ อเพศผูส้ ายพันธุ์ Ross308 จํานวน 448
ตัว สุ่ มแบ่งเป็ น 4 กลุ่มๆ ละ 8 ซํ้าๆ ละ14 ตัว อาหารทดลอง 4 กลุ่มดังนี้ 1) กลุ่มควบคุม 2) เสริ มลาซาโลซิ ด 100 ppm 3)
เสริ มนาราซิ น+นิ คราบาซิ น 40+40 ppm และ 4) เสริ มโมเนนซิ น+นิ คราบาซิ น 40+40 ppm ไก่ทุกตัวรับวัคซี น Livacox T ที่
อายุ 1 วัน ผลการศึ ก ษาพบว่า ประสิ ทธิ ภ าพการเปลี่ ย นอาหารเป็ นนํ้า หนักตัว ในช่ ว งอายุ 0–10 วัน ดี ข้ ึ น จากการเสริ ม
ลาซาโลซิด, โมเนนซิน+นิคราบาซิน (p < 0.05) โอโอซีสต์ในมูลของกลุ่มที่เสริ มยาต้านเชื้อบิดมีปริ มาณไข่บิดน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุม (p < 0.05) คะแนนอุง้ เท้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) สรุ ปได้วา่ การเสริ มยาต้านเชื้อบิดช่วย
ลดโอโอซิสต์ในมูล แต่ไม่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต
คําสําคัญ: ไก่เนื้อ, ยาต้านเชื้อบิด, สมรรถภาพการผลิต, อุง้ เท้าอักเสบ, โอโอซิสต์

Abstract

An experiment was conducted to study the effect of anticoccidial drug as dietary supplementation on growth
performance, faecal oocysts and footpad dermatitis in broilers. Four hundred forty-eight male broiler chicks (Ross 308)
were randomly divided into four treatment groups with eight replications of 14 chicks each. The experimental design was
a completely randomized design. There were four experimental diet, unmedicated diet (T1), supplement with Lasalocid
100 ppm diet (T2), supplement with Narasin+Nicarbazin 40+40 ppm diet (T3) and supplement with Monensin+Nicarbazin
40+40 ppm. (T4). All chickens were challenged with coccidial vaccines Livacoox T by oral inoculation on day 1 of age.
The results shown that feed conversion ratio of broiler during 0–10 day of age improved by Lasalocis,
Monensin+Nicarbazin supplementation (p < 0.05). The results indicated that using all anticoccidial drug decreased number
of coccidial oocysts in feces (p < 0.05). However, the footpad dermatitis score was not significant differences between the
treatment groups (p > 0.05). It could be indicated that anticoccidial drug medicines in this study decline coccidial oocysts
in feces without negative customer on negative growth performance.
Keywords: anticoccidial drug, broiler chickens, footpad dermatitis, growth performance, oocysts
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คํานํา

โรคบิด (Coccidiosis) เป็ นโรคที่เกิดจากโปรโตซัวในสกุลอัยเมอเรี ย (Eimeria spp.) การติดปรสิ ตจะทําลาย
เนื้ อเยื่อลําไส้ส่งผลให้การกิ นและการดูดซึ มสารอาหารลดลง กิ นนํ้ามากขึ้ น ท้องเสี ย (Shivaramaiah et al. 2014)
และไวต่อการติดเชื้อแบคทีเรี ย แทรกซ้อนทําให้การป้ องกันเชื้อปรสิ ตดังกล่าวจึงมีความสําคัญในอุตสาหกรรมการ
ผลิตสัตว์ปีก (Kheirabadi et al., 2014) การติ ดเชื้ อบิ ดจะทําลายเซลล์เยื่อบุ ลาํ ไส้เล็กในบริ เวณต่างๆ ตามชนิ ดเช่ น
Eimeria acervulina ทํา ลายลํา ไส้เ ล็กส่ ว นต้น, Eimeria maxima ทํา ลายลํา ไส้เ ล็กส่ วนกลาง และ Eimeria tenella
ทําลายซี กมั หรื อกระเพาะหมัก (Abdisa et al., 2019) โรคบิ ดในสัตว์ปีกสามารถติ ดต่ อกันได้จากการกิ นนํ้า กิ น
อาหาร และจากพื้นคอกที่ เปี ยกและปนเปื้ อนไข่บิดจากมูลสัตว์ที่ติดเชื้ อ ซึ่ งความชื้ นของวัสดุรองพื้นยังเป็ นปั จจัย
เสี่ ยงทําให้เกิดการอักเสบของอุง้ เท้า (footpad dermatitis) เสี่ ยงต่อการติดเชื้ อแทรกซ้อน หรื อเชื้อเข้ากระแสเลือดซึ่ ง
ส่ งผลต่อภาพของสัตว์ (Mayne et al., 2007 ; Heitmann et al., 2018) การควบคุมโรคบิ ดในปั จจุ บนั นิ ยมใช้วิธีการ
ผสมยาต้านบิ ดลงในอาหาร หรื อการทําโปรแกรมวัคซี น (Cowieson et al., 2020) โดยยาที่ ใช้ควบคุมโรคบิ ดแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ยากลุ่มไอโอโนฟอร์ (Ionophore) เช่น Lasalocid, Monensin และ Narasin (Antoszczak et
al., 2019) ผลิ ตจากการหมักเชื้ อ Streptomyces ssp. มี ฤทธิ์ ยับยั้งแบคที เรี ยแกรมบวก โดยรบกวนกระบวนถ่ายเท
ไอออนข้ามผนังเซลล์เป็ นยาปฏิชีวนะชนิดแรกที่อุตสาหกรรมสัตว์ปีกนิยมใช้มีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมโรคบิด
เพิ่ มอัตราการกิ นอาหารและการเจริ ญเติ บโต (Henderson et al., 1981) และ 2) ยากลุ่มเคมี สังเคราะห์ (Synthetic
agents) เช่ น Nicarbazin จัดได้ว่าเป็ นยาต้านบิ ดตัวแรกที่ ออกฤทธิ์ กว้างและถูกใช้อย่างแพร่ หลาย โดยเชื่ อว่ามีกล
ไกลการออกฤทธิ์ ทํา ให้มี ฤ ทธิ์ ต่ อ การสะสมของแคลเซี ย มเพื่ อ สร้ า งเป็ นพลัง งาน และรบกวนการทํา งานใน
succinate-linked nicotinamind adenine dinucleotind reduction ของเชื้ อบิด (ณัฐสิ ทธิ์ , 2557) แต่อย่างไรก็ตามยานี้ มี
ข้อเสี ยเมื่อนําไปใช้ในไก่ไข่เป็ นยาที่มีประสิ ทธิ ภาพในการป้องกันโรคบิดและเนื้อเยื่อลําไส้ของสัตว์ปีก (Pattison et
al., 1996) การควบคุมโรคบิดจะช่วยอาการท้องเสี ยจากการติดเชื้ อ ช่วยลดความชื้ นในมูล และพื้นคอก (Shepherd
and Fairchild, 2010) ที่ เป็ นสาเหตุ ของการเกิ ดอุง้ เท้าอักเสบ ดังนั้นการทดลองนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมิ นเพื่อ
ประเมินผลของการเสริ มยาต้านเชื้อบิดในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริ ญเติบโต โอโอซิ สต์ในมูล และการเกิดอุง้ เท้า
อักเสบในไก่เนื้อ

อุปกรณ์ และวิธีการ
สั ตว์ และการจัดการสั ตว์ ทดลอง
ใช้ไก่เนื้ อเพศผูส้ ายพันธุ์ Ross 308 เพศผูท้ ี่อายุ 1 วันจํานวน 448 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์
แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มๆ ละ 8 ซํ้า ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม, กลุ่มที่ 2 เสริ มลาซาโลซิ ด, กลุ่มที่ 3 เสริ มนาราซิ น+
นิคราบาซิ น และ กลุ่มที่ 4 เสริ มโมเนนซิ น+นิคราบาซิ น และได้รับอาหารทดลองเป็ นระยะเวลา 39 วัน เลี้ยงที่ความ
หนาแน่ น 35 กก./ตร.ม. (จํานวนไก่ 14 ตัว) เมื่อไก่อายุ 1 วัน ไก่ทุกตัวจะได้รับวัคซี นเชื้ อเป็ น Livacox T ปริ มาณ
3 โดส (1โดสมีโอโอซิ สต์ของเชื้อ E.acervalina 300, E.maxima 300 และE.tenella 300 โอโอซิ สต์) ทางปากเพื่อเป็ น
การจําลองการติดเชื้อบิด ที่อายุ 10 วัน ไก่เนื้อทุกตัวได้รับวัคซี นป้ องกันโรคนิวคาสเซิ ล โรคกัมโบโร และหลอดลม
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อักเสบ ตลอดการทดลองเลี้ยงในโรงเรื อนระบบปิ ดพร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรื อนด้วยระบบ
ระเหยไอนํ้า (evaporative cooling system) มีการให้อาหารและนํ้าแบบเต็มที่ (ad libitum)
อาหารทดลอง
อาหารทดลองใช้วตั ถุดิบหลักเป็ นข้าวโพดและกากถัว่ เหลือง ตามความต้องการไก่เนื้ อพันธุ์ Ross 308
(Aviagen, 2014) แบ่งอาหารในการทดลองออกเป็ น 3 ระยะได้แก่ Stater (อายุ 1 ถึง 10 วัน), Grower (อายุ 11 ถึง 24
วัน) และ Finisher (อายุ 25 ถึง 39) วัน ส่ วนประกอบและองค์ประกอบทางเคมีแสดงใน Table 1
Table 1 Ingredients and calculated chemical composition of the starter grower and finisher diets
Items
Starter
Grower
-1
Ingredients, g kg , as fed basis
Corn
50.61
53.55
Soybean meal (48% CP)
40.34
36.48
Rice bran oil
4.34
5.33
Monocalcium phosphate (22% P)
1.64
1.47
Limestone
1.35
1.22
Salt
0.56
0.46
Sodium bicarbonate
0.15
DL-Methionine
0.40
0.34
L-Lysine
0.25
0.17
L-Threonine
0.11
0.07
1,2
Vitamin & Mineral Premix
0.24
0.24
Antioxidant & Toxin Binder
0.06
0.06
Corn cob / Anticoccidial drug
0.10
0.10
Calculated chemical composition
Metabolizable Energy, Kcal/Kg-1
3000
3100
Crude protein, %
23
21.50
Fiber, %
3.60
3.50
Fat, %
6.89
7.91
Methionine, %
0.74
0.67
Methionine+Cystine, %
1.08
0.99
Lysine, %
1.44
1.29
Threonine, %
0.97
0.88
Valine, %
1.10
1.00
Calcium, %
0.96
0.87
Total phosphorus, %
0.74
0.69
Available phosphorus, %
0.48
0.44
Na, %
0.23
0.23
Dietary electrolyte balance (mEq/kg)
255.21
256.13

Finisher
58.57
31.64
5.91
1.26
1.13
0.28
0.30
0.30
0.16
0.05
0.24
0.06
0.10
3200
19.50
3.36
8.55
0.61
0.90
1.15
0.78
0.89
0.78
0.62
0.39
0.20
249.38

Provided per kg of complete diet: 20 mg of Fe, 2 mg of Co, 120 mg of Mn, 15 mg Cu, 100 mg of Zn, 1.25 mg of I and 0.30 mg of Se.

1
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Provided per kg of complete diet: 9000 IU of vitamin A, 3000 IU of vitamin D3, 30 mg of vitamin E, 1.18 mg of vitamin B1, 6.25
mg of vitamin B2, 3 mg of B6, 0.03 mg of vitamin B12, 0.125 mg of Biotin, 10 mg of Pantothenic acid, 1.5 mg of Folic acid and 45
mg of Niacin

2

การบันทึ กข้ อมูลสมรรถภาพการผลิต
เมื่ออายุ 10 และ 39 วัน ของการทดลอง ชัง่ นํ้าหนักไก่เนื้ อทุกกลุ่มการทดลองแบบรายตัว และชัง่ นํ้าหนัก
อาหารและนํ้าที่ เหลือของทุกคอก ส่ วนการบันทึ กจํานวนไก่ตายทุกวันเพื่อนําไปคํานวณนํ้าหนักตัวสุ ดท้าย (final
weight) นํ้าหนักที่ เพิ่มขึ้ นต่อตัว (body weight gain; BWG), ปริ มาณอาหารที่ กิน (feed intake; FI), ปริ มาณนํ้าที่กิน
(water intake; WI), อัตราส่ วนการกิ นนํ้าต่ ออาหาร (water feed ratio, WFR) และประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ ยนอาหาร
เป็ นนํ้าหนักตัว (feed conversion ratio; FCR)
การบันทึ กข้ อมูลปริ มาณโอโอซิ สต์ ในมูลและปริ มาณความชื น้ ในมูล
เมื่อไก่อายุ 24 และ 39 วัน ของการทดลองสุ่ มเก็บมูลไก่ (pooled sample) ภายในคอก ปริ มาณคอกละ 20
กรัม เพื่อนําไปวิเคราะห์หาปริ มาณโอโอซี สต์ในมูลด้วยวิธีของ McMaster technique (Chandrawathani et al., 2015)
และวิเคราะห์หาปริ มาณความชื้นในมูลด้วยวิธีของ AOAC (1995)
การประเมินคะแนนการอักเสบของอุ้งเท้ า
เมื่อไก่อายุ 24 และ 39 วันของการทดลองนํามาให้คะแนนการอักเสบของอุง้ เท้าตามคะแนนที่กาํ หนดโดย
แบ่งคะแนนออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 0 ไม่มีบาดแผล, ระดับ 1 แสดงบาดแผลไม่รุนแรง มีบาดแผลตื้นมีตุ่มที่
อุง้ เท้าเป็ นสี คลํ้า และระดับ 2 แสดงบาดแผลรุ นแรงเกิ ดการตกสะเก็ด มีเลือดออกและแผ่นเท้าบวม (Flores et al.,
2016)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์และ
วิเคราะห์ค่าความแตกต่ างระหว่างค่ าเฉลี่ ยในแต่ ละกลุ่มการทดลองเพื่ อเปรี ยบเที ยบโดยวิ ธี Duncan’s Multiple
Range Test และวิเคราะห์ระดับคะแนนการอักเสบของอุง้ เท้าโดยวิธี Chi-square ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ SAS version 9.0 (1990)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
สมรรถภาพการผลิต
ผลการทดลองสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้ อที่ได้รับอาหาร 4 กลุ่มแสดงใน Table 2 ในช่วงอายุ 1–10 วัน
พบว่า BW, BWG และ WI ของทั้ง 4 กลุ่มการทดลองไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) ปริ มาณการกินอาหารของ Monensin
มีค่าน้อยกว่ากลุ่มการทดลองอื่นๆ WFR ของ Monensin มีค่ามากกว่ากลุ่มการทดลองอื่นๆ และ FCR ของ Lasalocid
และ Monensin มีค่าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) Monensin เป็ นสารที่ อยู่ในกลุ่มของ
ไอโอโนฟอร์ ซึ่ งเป็ นสารที่ ช่วยเพิ่มอัตราการเจริ ญเติ บโตของสัตว์ Monensin มีผลต่อแบคที เรี ยแกรมบวก เชื้ อรา
435

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาสัตว์

และโปโตซัว ทําให้ลดและหยุดการเจริ ญเติบโต ส่ งผลให้สัตว์เอาอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ดีข้ ึน (Henderson et al.,
1981) สอดคล้องกับการทดลองของ Bampidis et al. (2018) รายงานว่าการเสริ ม Monensin ทําให้ FCR ดี ข้ ึ นเมื่ อ
เทียบกับกลุ่มควบคุม และสอดคล้องกับการทดลองของ Keshavarz and Mcdougald (1982) ที่รายงานว่า Monensin
สามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหารเป็ นนํ้าหนักตัวได้ และ WFR ของMonensin มีค่ามากกว่ากลุ่มการ
ทดลองอื่นเนื่ องจากการทํางานของ Monensin มีคุณสมบัติขนย้ายประจุบวกเข้าสู่ ภายในเซลล์ และเมื่อแตกตัวแล้ว
จะให้โซเดี ยมไอออน (Na+) ทําให้ดูดซึ มนํ้าเข้าสู่ เซลล์มากขึ้ นโดยมีผลต่อเชื้ อบิ ดระยะ sporozoite ส่ งผลให้เซลล์
แตก (Chapman et al., 2010) Monensin จึ งสามารถช่ วยควบคุ มโรคบิ ดและเพิ่ ม FCR ดี ข้ ึ น (Schelling, 1984) ช่ วง
อายุ 11–24 วันพบว่าสมรรถภาพการเจริ ญเติบโตทั้ง 4 กลุ่มการทดลองไม่แตกต่างกัน (p > 0.05)
ตลอดช่ วงการทดลอง (1–39 วัน) พบว่านํ้าหนักตัวสุ ดท้าย, BWG, FI, WI, และ FCR ของทั้ง 4 กลุ่มการ
ทดลองไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) แต่ WFR มีค่าสู งกว่ากลุ่มทดลองอื่นๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) สําหรับ
ที่ ก ลุ่ ม เสริ ม Monensin+Nicarbazin, เที ย บกั บ กลุ่ ม ควบคุ ม มี ผ ลคล้ า ยกั บ ช่ ว งอายุ 1–10 วั น พบว่ า กลุ่ ม
Monensin+Nicarbazin มีปริ มาณการกินอาหารน้อยกว่ากลุ่มทดลองอื่น ประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหารเป็ นนํ้าหนัก
ตัว พบว่า ทั้ง 4 กลุ่ มการทดลองไม่ แ ตกต่ า งกัน (p > 0.05) แต่ กลุ่ มที่ เ สริ ม Lasalocid และ Monensin+Nicarbazin
ดี กว่ากลุ่มควบคุมเพียงเล็กน้อย แต่อตั ราส่ วนการกิ นนํ้าต่ออาหารมีค่าสู งกว่ากลุ่มทดลองอื่นเนื่ องจาก Monensin
แตกตัวแล้วจะให้โซเดี ย มไอออน (Na+) ทําให้ดูดซึ มนํ้าเข้าสู่ เซลล์มากขึ้ นส่ งผลให้เซลล์แ ตก (Chapman et al.,
2010)
Table 2 Effect of different anticoccidial drugs supplement on growth performances of broiler chickens
Item
Control
Lasalocid
Narasin/nicarbazin Monensin/nicarbazin p-value
Starter phase (1 to 10 day)
BW (g)
330.14±10.87
340.05±4.26
337.29±13.87
331.41±9.84
0.19
BWG (g) 284.04±11.35
293.72±4.31
290.94±13.95
285.01±9.79
0.21
A
A
A
B
FI (g)
300.63±10.38
297.32±15.48
298.75±6.65
280.63±3.77
<0.01
WI (ml) 967.35±18.88
983.69±13.81
966.25±26.40
976.88±17.43
0.25
WFR
3.22±0.11B
3.32±0.16B
3.23±0.10B
3.48±0.09A
<0.01
FCR
1.06±0.04A
1.01±0.04B
1.03±0.06AB
0.99±0.01B
0.02
Grower phase (11 to 24 day)
BW (g) 1336.75±43.31
1370.61±59.36
1347.92±40.77
1327.34±50.50
0.34
BWG (g) 1006.60±34.72
1030.55±57.62
1010.63±36.31
995.93±44.48
0.47
FI (g)
1265.52±80.50
1282.23±32.78
1277.50±70.29
1243.57±60.32
0.62
WI (ml) 3243.26±116.73
3228.62±102.98
3229.42±157.26
3272.61±87.95
0.86
WFR
2.52±0.10
2.52±0.05
2.53±0.05
2.61±0.08
0.06
FCR
1.26±0.05
1.25±0.056
1.27±0.09
1.25±0.05
0.95
Overall phase (1 to 39 day)
BW (g) 2896.62±125.74
2967.34±199.53
2864.49±93.58
2824.21±197.40
0.35
BWG (g) 2850.52±125.79
2921.01±199.73
2818.14±93.71
2777.81±197.47
0.35
FI (g)
4137.82±153.32
4094.05±148.08
4096.28±183.18
3966.08±224.31
0.27
WI (ml) 10216.87±410.33 10372.67±304.96 10126.25±642.08
10161.08±528.48
0.75
B
AB
B
A
WFR
2.47±0.07
2.53±0.05
2.47±0.09
2.56±0.08
0.03
FCR
1.45±0.02
1.41±0.07
1.45±0.04
1.43±0.05
0.19
AB
Means within the same row without the same superscript letter are significant different at p < 0.05.
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ปริ มาณโอโอซี สต์ ในมูล
การเสริ มยาต้านเชื้อบิดในอาหารไก่เนื้อต่อปริ มาณโอโอซิ สต์ในมูลแสดงใน Table 3 ปริ มาณโอโอซิ สต์ใน
มูลที่ อายุ 24 วันพบว่ากลุ่มที่ เสริ มยากันบิ ดทุ กชนิ ดแตกต่ า งกับกลุ่ มควบคุ มอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (p<0.05)
สอดคล้องกับการรายงานของ Kheirabadi et al. (2014) การเสริ ม Monensin ช่วยให้ปริ มาณโอโอซิ สต์ในมูลลดลง
และสอดคล้องกับการรายงานของ Chapman and Shirley (1989) ยาต้านเชื้ อบิดมีผลต่อการลดลงของปริ มาณโอโอ
ซี สต์ในมูลเมื่อเปรี ยบเที ยบกับกลุ่มควบคุม แต่ไม่มียาต้านเชื้ อบิ ดชนิ ดใดที่ สามารถยับยั้งเชื้ อบิ ดได้อย่างสมบูรณ์
การเสริ มยาต้านเชื้ อบิ ดในอาหารสัตว์จะเสริ มในอาหารระยะไก่ เล็ก และระยะรุ่ น แต่สัตว์สามารถติ ดเชื้ อได้อีก
หลังจากการหยุดยาโดยการสัมผัสกับมูลสัตว์ที่ติดเชื้อตามพื้นคอก (Chapman, 2001)
Table 3 Effect of different anticoccidial drugs supplement on faecal oocysts of broiler chickens at 24 days of age
Item
Control
Lasalocid
Narasin/nicarbazin
Monensin/nicarbazin p-value
Day 24 226.13±267.48A
35.38±28.70B
38.29±28.96B
58.88±67.96B
0.04
AB
Means within the same row without the same superscript letter are significant different at p < 0.05.
ปริ มาณความชื น้ ในมูลและคะแนนการอักเสบของอุ้งเท้ า
การเสริ มยาต้านเชื้อบิดในอาหารไก่เนื้อต่อปริ มาณความชื้นในมูลและการเกิดอุง้ เท้าอักเสบแสดงใน Table
4 และ Table 5 ปริ มาณความชื้ นในมูลและคะแนนการอักเสบของอุง้ เท้าในไก่ เนื้ อที่ อายุ 24 และ 39 วันมี ค่าไม่
แตกต่ างกัน (p > 0.05) ไก่ ที่ติดเชื้ อบิ ดจะมี อาการ ขาดนํ้า ท้องเสี ย (สมบู รณ์ และคณะ, 2552) และกิ นอาหารได้
น้อยลงแต่กินนํ้าในปริ มาณที่มากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของร่ างกาย (LaVorgna et al., 2014) การเสริ มยากลุ่มไอโอโน
ฟอร์เมื่อแตกตัวแล้วจะให้โซเดียมไอออน (Na+) ทําให้ดูดซึ มนํ้าเข้าสู่ เซลล์มากขึ้น (Chapman et al., 2010) ทําให้ไก่
ต้องกิ นนํ้าในปริ มาณที่ มากขึ้ นเพื่อชดเชยนํ้าที่ หายไป ส่ งผลให้ปริ มาณความชื้ นสู ง ปริ มาณความชื้ นในวัสดุรอง
พื้นที่สูงขึ้นส่ เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เกิดอุง้ เท้าอักเสบและเกิดเป็ นบาดแผล ทําให้เชื้ อโรคเข้าสู่ ร่างกายได้ง่ ซึ่ งมีผล
กับสวัสดิ ภาพและสุ ขภาพของไก่เนื้ อ (Michel et at., 2012) สอดคล้องกับการทดลองของ Heitmann et al. (2018)
รายงานว่าวัสดุรองพื้นที่มีปริ มาณความชื้ นสู งเป็ นสาเหตุหลักที่ทาํ ให้เกิดอุง้ เท้าอักเสบในไก่เนื้ อ ที่มีความสําคัญต่อ
สวัสดิ ภาพของไก่ เนื้ อการเกิ ดแผลที่ อุง้ เท้าทําให้ไก่ เกิ ดความเจ็บปวดมี ผลต่ อการเดิ น ส่ งผลให้ไก่ กินอาหารได้
น้อยลงและมีน้ าํ หนักตัวลดลง ซึ่ งมีผลต่อความสู ญเสี ยใจอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีก
Table 4 Effect of different anticoccidial drugs supplement on feccal moisture (%) of broiler chickens at 24 and 39 days of age
Item
Control
Lasalocid
Narasin/nicarbazin
Monensin/nicarbazin
p-value
Day 24 85.51±1.72
85.16±1.50
84.57±1.74
83.92±0.85
0.18
Day 39 82.88±1.03
82.59±1.16
82.59±1.96
81.88±1.52
0.57
Table 5 Effect of different anticoccidial drugs supplement on footpad score of broiler chickens at 24 and 39 days of age
footpad dermatitis score 24 day
footpad dermatitis score 39 day
Treatment
0
1
2
0
1
2
Control
3
67
34
2
29
57
Lasalocid
2
57
45
4
28
56
Narasin/nicarbazin
2
58
44
3
35
50
Monensin/nicarbazin
3
75
26
4
40
44
p-value
0.11
0.45
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สรุ ป

การใช้ยาต้านเชื้อบิด Monensin+Nicarbazin 40+40 ppm. ช่วยลดปริ มาณโอโอซิ สต์ในมูลอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) แต่อย่างไรก็ตามคะแนนการเกิ ดอุง้ เท้าอักเสบไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ ระหว่างกลุ่ม
การทดลอง (p>0.05) อาจบ่งชี้ ได้ว่ายาต้านเชื้ อบิดสามารถช่วยลดปริ มาณไข่บิดในมูล และปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
การใช้อาหารของไก่เนื้ อในระยะเริ่ มต้น (1-10 วัน) แต่ไม่พบความแตกต่างในด้านประสิ ทธิ ภาพการผลิตระหว่าง
กลุ่มการทดลองตลอดการทดลอง

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ บริ ษทั ฮูเวฟาร์ มา (ประเทศไทย) จํากัด ที่ สนับสนุ นทุนในการวิจยั และขอขอบคุณภาควิชา
สัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ที่เอื้อเฟื้ อสถานที่ และอุปกรณ์ในการทํางานวิจยั ครั้งนี้
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ผลการเสริ มเซลโลไบโอสในอาหารต่ อสมรรถภาพเจริ ญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ เนื้อทีเ่ ลีย้ งภายใต้
ความหนาแน่ นสู ง
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บทคัดย่ อ

การศึ กษาการเสริ มเซลโลไบโอสในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริ ญเติบโต และคุณภาพซากของไก่เนื้ อที่ เลี้ยง
ภายใต้ความหนาแน่นสู ง แผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ แบ่งกลุ่มออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ซํ้า ได้แก่ กลุ่มไก่เนื้อที่เลี้ยง
ความหนาแน่ นปกติ (29.32 กก./ตร.ม.) ได้รับอาหารทดลองสู ตรควบคุม (normal stocking density; NSD) กลุ่มไก่เนื้ อที่
เลี้ยงความหนาแน่นสูง (35.19 กก./ตร.ม.) ได้รับอาหารทดลองสูตรควบคุม (high stocking density; HSD) และกลุ่มไก่เนื้อที่
เลี้ยงความหนาแน่ นสู งได้รับอาหารสู ตรควบคุมเสริ มเซลโลไบโอส 0.025 เปอร์ เซ็นต์ (HSD+CB) ตลอดทั้งการทดลอง
พบว่านํ้าหนักตัว อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และปริ มาณการกิ นได้ของกลุ่ม HSD+CB ไม่แตกต่างกับกลุ่ม HSD
(p > 0.05) แต่อย่างไรก็ตามกลุ่ม HSD+CB สามารถเพิ่มนํ้าหนักตัว อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และปริ มาณการกินได้
เที ยบเท่ากับกลุ่ม NSD (p > 0.05) ส่ วนคุณภาพซากพบว่ากลุ่ม HSD+CB มีเปอร์ เซ็นต์ไขมันช่องท้องและตับตํ่ากว่ากลุ่ม
HSD (p < 0.05) ดังนั้นการเสริ มเซลโลไบโอสในอาหารไก่เนื้ อที่ เลี้ยงในความหนาแน่นสู งสามารถปรับปรุ งสมรรถภาพ
เจริ ญเติบโตและปรับปรุ งการสังเคราะห์ไขมัน
คําสําคัญ: ไก่เนื้อ, ความหนาแน่นในการเลี้ยง, เซลโลไบโอส, สมรรถภาพเจริ ญเติบโต

Abstract

This study was conducted to evaluate the effects of supplementing cellobiose in diet on performance and carcass
trait of broiler chickens reared in high stocking density. Broiler chickens were used in a completely randomized design.
The experimental groups were divided into 3 treatments and 6 replicates. The experimental diets were provided as follow;
1) Normal stocking density (NSD; 29.32 kg/m2 fed basal diets), 2) High stocking density (HSD; 35.19 kg/m2 fed basal
diets), and 3) HSD chickens fed 0.025% cellobiose (HSD+CB). During 1 to 35 day, the body weight, body weight gain
and feed intake of the HSD+CB group did not significantly differ from the HSD group (p > 0.05), while the HSD+CB
group was increased the body weight, body weight gain and feed intake consequently it did not significantly differ from
the NSD group (p > 0.05). However, the HSD+CB group significantly decreased the abdominal fat and liver size (p < 0.05).
Therefore, the cellobiose supplementation improve growth performance and lipid metabolism under high stocking density.
Keywords: broiler, cellobiose, growth performance, stocking density
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คํานํา

สมรรถภาพการเจริ ญเติบโตและสุ ขภาพของไก่เนื้อในปั จจุบนั ถูกควบคุมด้วยหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
อาหาร ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยทางด้านการจัดการ และปัจจัยทางด้านพันธุ กรรม ซึ่ งปัจจัยที่ส่งผลอย่างมาก
ต่อตัวสัตว์ ได้แก่ ปั จจัยด้านอาหารและปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม (Dozier et al., 2006) โดยในปั จจุบนั พบว่าความ
ต้องการบริ โภคไก่เนื้ อเพิ่มมากขึ้นส่ งผลให้พ้ืนที่ต่อการเลี้ยงไก่เนื้ อ (กิโลกรัมต่อตารางเมตร; กก./ตร.ม) สู งขึ้นเพื่อ
เพิ่มผลกําไรในการผลิต ทําให้ไก่เนื้อในปัจจุบนั ถูกเลี้ยงภายใต้สภาพการเลี้ยงที่หนาแน่นสู ง (high stocking density)
(Puron et al., 1995) จากการศึ กษางานวิจยั พบว่าไก่ เ นื้ อที่ เ ลี้ ยงในความหนาแน่ นสู ง ส่ งผลให้เพิ่ มอัตราการตาย
(Dozier et al., 2005) ลดสมรรถภาพเจริ ญเติบโตและส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพสัตว์ (Kridtayopas et al., 2019)
ยาปฏิ ชีวนะในอุตสาหกรรมไก่ เ นื้ อได้ถูกใช้อย่า งแพร่ หลายเพื่ อเพิ่ มสมรรถภาพการเจริ ญเติ บโตและ
ควบคุมโรคแต่ในปัจจุบนั พบว่าการใช้ยาปฏิชีวนะได้ถูกควบคุม (Waldroup et al., 2003) โดยสหภาพยุโรปมีการสั่ง
ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารเพื่อเร่ งอัตราการเจริ ญเติบโตและควบคุมโรค (Bauer and Wolf, 2005) เนื่ องจากมีการ
ตกค้างในผูบ้ ริ โภคและตัวสัต ว์ (Diarra et al., 2010) ส่ งผลให้มีการหาสารเสริ มทางเลื อกเพื่ อทดแทนการใช้ย า
ปฏิ ชีวนะ ได้แก่ พรี โบโอติ กส์ (prebiotic) และ โปรไบโอติ กส์ (probiotic) (Patterson and Burkholder, 2003) จาก
การศึ กษางานวิจยั พบว่า พรี ไบโอติกส์และโปรไบโอติ กส์สามารถเพิ่มสมรรถภาพอัตราการเจริ ญเติ บโต (Gibson
and Roberfroid, 1995) ลดอัตราการตาย และไม่ส่งผลเสี ยต่อผูบ้ ริ โภค (Mehdi et al., 2018)
เซลโลไบโอส (cellobiose) มีคุณสมบัติเป็ นพรี ไบโอติกส์ ประกอบด้วยกลูโคส 2 โมเลกุล (disaccharide)
จับกันด้วยพันธะเบตา 1-4 ไกลโคซิ ดิกส์ (Moré et al., 2020) โดยกระบวนการสังเคราะห์เซลโลไบโอสเกิ ดจาก
นํ้าตาลซู โคสและนํ้าตาลกลูโคสโดยใช้เอมไซม์ sucrose phosphorylase และ cellobiose phosphorylases (Brucher
and Häßler, 2019) จากการศึกษางานวิจยั การเสริ มเซลโลไบโอสในหลอดทดลอง (fecal inoculum) พบว่ามีการเพิ่ม
จุลินทรี ย ์ Lactobacillus spp. (Tran et al., 2016) Bifidobacteria และเพิ่มการผลิตกรดไขมันระเหยง่าย (short-chain
fatty acid; SCFA) (Sanz et al., 2005) และจากการศึกษาของ Heinritz et al. (2017) รายงานว่าเซลโลไบโอสสามารถ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพลําไส้โดยเฉพาะสภาวะ osmotic stress ถึงแม้มีรายงานว่าในสภาวะที่สตั ว์เกิดความเครี ยด ประชากร
จุลินทรี ยใ์ นลําไส้ที่มีประโยชน์ (beneficial bacteria) ลดจํานวนลง จุลินทรี ยก์ ่อโรค (pathogen) เพิ่มมากขึ้น ส่ งผล
ให้สมรรถภาพเจริ ญเติบโตและสุ ขภาพลําไส้ของไก่เนื้อลดลงเช่นกัน (Verbrugghe et al., 2012)
ดัง นั้น การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี แ นวความคิ ด ที่ จ ะเสริ มเซลโลไบโอสลงในอาหารไก่ เ นื้ อ ต่ อ สมรรถภาพ
เจริ ญเติ บโตและคุณภาพซากภายใต้ความหนาแน่ นสู ง โดยผลที่ ได้จากการศึกษาครั้งนี้ อาจใช้เป็ นแนวทางในการ
เพิ่มสมรรถภาพเจริ ญเติบโตและคุณภาพซาก กรณี ที่ผผู ้ ลิตต้องการเพิ่มพื้นที่ต่อการเลี้ยงไก่เนื้ อให้สูงขึ้น การสัง่ ห้าม
ใช้ยาปฏิชีวนะ และทั้งนี้ยงั ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและต่อสิ่ งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
สั ตว์ ทดลอง และการจัดการสั ตว์ ทดลอง
การทดลองใช้ไก่เนื้ อเพศผู ้ สายพันธุ์ Ross 308 จํานวน 306 ตัว แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็ น 3 กลุ่มการ
ทดลอง กลุ่มการทดลองละ 6 ซํ้า ดังนี้ กลุ่มการทดลองที่ 1 เป็ นกลุ่มการทดลองที่มีไก่เนื้ อ 15 ตัว (29.32 กก./ตร.ม.)
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และได้รับอาหารสู ตรควบคุม (basal diets) ซึ่ งจํานวนไก่เนื้ อกลุ่มการทดลองที่ 1 มีความหนาแน่ นในการเลี้ยงตรง
ตามมาตรฐานและไม่กระทบต่อสวัสดิ ภาพสัตว์ (European Commission, 2018) กลุ่มการทดลองที่ 2 เป็ นกลุ่มการ
ทดลองที่มีไก่เนื้ อจํานวน 18 ตัว (35.19 กก./ตร.ม.) และได้รับอาหารสู ตรควบคุม กลุ่มการทดลองที่ 3 เป็ นกลุ่มการ
ทดลองที่มีไก่เนื้ อจํานวน 18 ตัว (35.19 กก./ตร.ม.) และได้รับอาหารสู ตรควบคุมเสริ มด้วยพรี ไบโอติ กส์ชนิ ดเซล
โลไบโอส (cellobiose) ในปริ มาณ 0.025 เปอร์เซ็นต์ โดยจํานวนไก่เนื้อกลุ่มที่ 2 และ 3 มีความหนาแน่นในการเลี้ยง
สู งกว่าปกติ แต่ไม่เกินมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์
อาหารทดลอง
อาหารทดลองใช้วตั ถุดิบหลักเป็ นข้าวโพดและกากถัว่ เหลือง ตามความต้องการโภชนะของไก่เนื้ อพันธุ์
Ross 308 (Aviagen, 2014) แบ่ งอาหารในการทดลองออกเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ Starter (อายุ 1 ถึ ง10 วัน) Grower
(อายุ 11 ถึง 24 วัน) และ Finisher (อายุ 25 ถึง 35 วัน) ซึ่ งแสดงใน Table 1 และ Table 2 โดยตลอดการทดลองไก่เนื้อ
ทุ กตัวได้รับอาหารและนํ้า อย่างเต็มที่ (ad libitum) ซึ่ งการทดลองนี้ ได้ทาํ การเลี้ ยงในโรงเรื อนปิ ด (Evaporative
cooling system; EVAP)
การบันทึ กข้ อมูลสมรรถภาพการเจริ ญเติบโต
วันที่ 10 24 และ 35 ของการทดลองทําการชัง่ ไก่เนื้อทุกตัว และอาหารในแต่ละหน่วยการทดลองเพื่อนําไป
คํานวณนํ้าหนักตัว (body weight) อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (average dairy gain; ADG) ปริ มาณการกินได้
(feed intake; FI) และประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหารเป็ นนํ้าหนักตัว (feed conversion ratio; FCR) และในกรณี ที่ไก่
เนื้อตาย (mortality) ทําการบันทึกข้อมูล
การบันทึ กข้ อมูลคุณภาพซาก
วันที่ 35 ของการทดลอง ทําการอดอาหารไก่เนื้ อเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง จากนั้นสุ่ มไก่เนื้ อจํานวน 3 ตัวในแต่
ละหน่วยทดลอง (กลุ่มทดลองละ 18 ตัว) จากนั้นนํามาฆ่าและชําแหละชิ้นส่ วนเพื่อคํานวณนํ้าหนักเปอร์ เซ็นต์ซาก
โดยการบันทึ กข้อ มู ล นํ้า หนักมี ชี วิต (live weight) นํ้า หนักเนื้ อหน้า อก (breast meat) นํ้า หนักตับ (liver weight)
นํ้าหนั ก ไขมัน ช่ อ งท้อ ง (abdominal fat weight) นํ้าหนั ก ม้า ม (spleen weight) นํ้าหนั ก ต่ อ มเบอร์ ซ่ า (bursa of
Fabricius weight) นํ้าหนักต่อมไทมัส (thymus gland weight) และนํ้าหนักซี กมั (caecum weight)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นําข้อมูลที่ ได้จากการทดลองได้แก่ขอ้ มูลสมรรถภาพการเจริ ญเติ บโตและคุณภาพซาก วิเคราะห์ความ
แปรปรวน (analysis of variance) และเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มแบบ Duncan’s multiple range test โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป SAS version 9.0 (1990)
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Table 1 Ingredients composition of experimental diets

Items
1 to 10 day
11 to 24 day
25 to 35 day
Ingredients, g kg , as fed basis
Corn
31.65
33.23
34.83
Wheat
20.00
20.00
20.00
Full Fat Soy
12.50
11.26
12.00
Wheat bran
2.00
Dry distillers grians with solubles
5.00
5.00
SBM 48%
28.78
23.54
18.03
Acid Oil
2.50
3.00
4.50
Limestone
1.32
1.25
1.15
Monodicalciumphosphate
1.77
1.46
1.26
Salt
0.46
0.25
0.25
Sodium sulphate
0.10
0.19
0.20
L-Lysine HCl
0.20
0.19
0.19
DL-Methionine
0.34
0.29
0.27
L-Threonine
0.11
0.08
0.06
1
Mineral premix
0.10
0.10
0.10
Vitamin premix2
0.04
0.03
0.03
Biocholine
0.03
0.03
0.03
Corn cob / Cellobiose
0.10
0.10
0.10
1
Provided per kg of complete diet: 20 mg of Fe, 2 mg of Co, 120 mg of Mn, 15 mg Cu, 100 mg of Zn, 1.25 mg of I and 0.30 mg of
Se.2 Provided per kg of complete diet: 9000 IU of vitamin A, 3000 IU of vitamin D3, 30 mg of vitamin E, 1.18 mg of vitamin B1,
6.25 mg of vitamin B2, 3 mg of B6, 0.03 mg of vitamin B12, 0.125 mg of Biotin, 10 mg of Pantothenic acid, 1.5 mg of Folic acid
and 45 mg of Niacin
-1

Table 2 Calculated nutritive values of experimental diets
Items
Calculated nutritive values
Metabolizable Energy, Kcal kg-1
Crude protein, %
Dry mater, %
Fiber, %
Fat, %
Methionine, %
Methionine+Cystine, %
Lysine, %
Threonine, %
Tryptophan, %
Valine
Calcium, %
Available phosphorus, %
DEB (mEq/kg)
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1 to 10 D

11 to 24 D

25 to 35 D

3,000.00
23.00
89.35
3.27
6.64
0.64
0.95
1.29
0.86
0.26
0.96
0.96
0.48
256.39

3,100.31
21.50
89.37
3.55
7.28
0.58
0.87
1.15
0.77
0.23
0.90
0.87
0.43
254.35

3,200.37
19.51
89.56
3.61
9.00
0.54
0.8
1.02
0.68
0.21
0.81
0.78
0.39
238.87
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการทดลองสมรรถภาพการเจริ ญเติบโต
ผลการเสริ มเซลโลไบโอสในอาหารต่ อสมรรถภาพการเจริ ญเติ บโตของไก่ เ นื้ อที่ เ ลี้ ย งภายใต้ค วาม
หนาแน่นสู ง แสดงผลใน Table 3 ช่วงไก่เนื้ ออายุ 1–10 วัน พบว่านํ้าหนักตัวและอัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน
ของไก่ เ นื้ อ กลุ่ ม HSD+CB สู ง กว่ า เมื่ อ เที ย บกับ ไก่ เ นื้ อ กลุ่ ม HSD (p < 0.05) สอดคล้อ งกับ การรายงานของ
Silva et al. (2010) ที่ กล่าวว่าการเสริ มพรี ไบโอติ กส์ในอาหารไก่เนื้ อที่ เลี้ยงในสภาวะที่ เกิ ดความเครี ยดจากความ
ร้อน ช่วยปรับปรุ งสมรรถภาพการเจริ ญเติบโตในช่วงไก่เล็กของการทดลอง และพบว่าสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ
กลุ่ม NSD และ HSD ไม่แตกต่ างกัน (p > 0.05) สอดคล้องกับรายงานของ Dozier et al. (2005) และ Cengiz et al.
(2015) การเพิ่มความหนาแน่นในการเลี้ยงให้สูงขึ้ นทําให้สัตว์เข้าถึงพื้นที่ในการกิ นอาหารและนํ้ามีอย่างจํากัด แต่
เนื่ องด้วยตัวสัตว์มีขนาดเล็กส่ งผลให้การเข้าถึงพื้ นที่ ในการกิ นอาหารและนํ้าเป็ นปกติ ทาํ ให้ไม่ส่งผลกระทบต่ อ
สมรรถภาพการเจริ ญเติบโต
ช่วงอายุ 11–24 วัน พบว่านํ้าหนักตัว อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และปริ มาณการกินได้ ของไก่เนื้ อ
กลุ่ม HSD+CB และ NSD สู งกว่าเมื่อเทียบกับไก่เนื้อกลุ่ม HSD (p < 0.05) ช่วงอายุ 25–35 วัน พบว่านํ้าหนักตัว ของ
ไก่เนื้ อกลุ่ม NSD สู งกว่าไก่เนื้ อกลุ่ม HSD (p < 0.05) แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ไก่เนื้ อกลุ่ม HSD+CB สามารถเพิ่ ม
นํ้าหนักตัวได้เทียบเท่ากับกลุ่ม NSD (p > 0.05) ส่ วนปริ มาณการกินได้ พบว่าไก่เนื้ อกลุ่มที่เลี้ยงในความหนาแน่ น
สู ง (HSD และ HSD+CB) กิ นได้ต่ าํ กว่า เมื่ อ เที ย บกับกลุ่ มไก่ เ นื้ อที่ เ ลี้ ย งในความหนาแน่ นปกติ NSD (p < 0.05)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chegini et al. (2018) และ Kridtayopas et al. (2019) ที่ พบว่าการเลี้ ยงไก่เนื้ อภายใต้ใน
ความหนาแน่นสู ง หรื อ การที่น้ าํ หนักตัวต่อพื้นที่สูงขึ้น ส่ งผลให้ไก่เนื้ อเกิดความเครี ยด ซึ่ งความเครี ยดกระตุน้ การ
หลัง่ ฮอร์ โมนคอร์ ติโคสเตอโรน ส่ งผลให้มีการลดลงของนํ้าหนักตัว อัตราการเจริ ญเติบโต และปริ มาณการกินได้
อย่างไรก็ตามจากการวิจยั ของ Sohail et al. (2012) รายงานว่าการเสริ มพรี โอติกส์ในอาหารไก่เนื้ อที่เกิดความเครี ยด
สามารถปรับปรุ งนํ้าหนักตัวสัตว์ให้ดีข้ ึนได้ แต่ไม่ปรับปรุ งปริ มาณการกินได้ของสัตว์
ตลอดทั้งการทดลอง (1–31 วัน) พบว่านํ้าหนักตัว อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และปริ มาณการกินได้
ของไก่เนื้อกลุ่ม HSD+CB ไม่แตกต่างกับไก่เนื้อกลุ่ม HSD (p > 0.05) แต่ไก่เนื้อกลุ่ม HSD+CB สามารถเพิ่มนํ้าหนัก
ตัว อัตราการเจริ ญเติ บเฉลี่ยต่อวัน และปริ มาณการกิ นได้ ได้เที ยบเท่ากับไก่เนื้ อกลุ่ม NSD (p > 0.05) โดยผลการ
ทดลองในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับการายงานของ (Otsuka et al., 2004) อธิ บายว่าเซลโลไบโอส ส่ งผลให้ อัตรา
การเจริ ญเติ บโตสู งขึ้ น และมี แนวโน้มเพิ่ มปริ มาณการกิ นได้ของตัวสัตว์ แต่ ไม่ส่งผลต่ อการเปลี่ ยนอาหารเป็ น
นํ้าหนักตัว ดังนั้นเซลโลไบโอสอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการย่อยได้ของอาหาร (digestibility processes) แต่ส่งผลต่อ
กลไกควบคุมการกิ นได้ของตัวสัตว์ (voluntary feed intake) อีกทั้งพบว่า ตลอดทั้งการทดลอง การเพิ่มพื้นที่ ความ
หนาแน่นในการเลี้ยงประมาณ 20 เปอร์ เซ็นต์ (29.32 และ35.19 กก./ตร.ม.) ส่ งผลทําให้มีการลดลงของนํ้าหนักตัว
อัต ราการเจริ ญเติ บโตเฉลี่ ย ต่ อวัน และปริ มาณการกิ นได้ข องไก่ เ นื้ อประมาณ 5.80 5.93 และ 5.54 เปอร์ เ ซ็ นต์
ตามลําดับเมื่อเที ยบกับไก่เนื้ อเลี้ยงในความหนาแน่ น เนื่ องจากความหนาแน่ นที่ เพิ่ มขึ้ นอาจจะส่ งผลให้สัตว์เกิ ด
ความเครี ยด และส่ งผลให้กระทบสมรรถภาพการเจริ ญเติบโต
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Table 3 Effects of cellobiose on growth performance in broiler chickens
Items
NSD
Starter phase (1 to 10 day)
Body weight, g
299.03±12.15AB
ADG, g day-1
25.36±1.19AB
-1
FI, g bird
300.83±12.90
FCR
1.19±0.09
Mortality, bird
0
Grower phase (11 to 24 day)
Body weight, g
1,296.97±24.82A
-1
ADG, g day
71.28±1.49A
FI, g bird-1
1,268.98±32.74A
FCR
1.27±0.01
Mortality, bird
2
Finisher phase (25 to 35 day)
Body weight, g
2,255.68±90.66A
ADG, g day-1
87.15±6.62
-1
FI, g bird
1,687.38±63.66A
FCR
1.76±0.08
Mortality, bird
3
Overall phase (1 to 35 day)
Final Body weight, g 2,255.67±90.66A
ADG, g day-1
63.15±2.58A
FI, g bird-1
3257.13±97.05A
FCR
1.47±0.02
Mortality, bird
5

A-B

HSD

HSD+CB

p-value

SEM

292.96±5.19B
24.75±0.51B
290.16±14.13
1.17±0.05
0

307.99±9.94A
26.25±0.99A
307.33±15.95
1.17±0.06
0

0.04
0.04
0.15
0.88

2.59
0.26
3.61
0.02

1,252.43±10.03B
68.53±0.56B
1,225.46±29.17B
1.27±0.02
1

1,300.63±18.56A
70.90±1.03A
1,273.35±27.49A
1.28±0.02
1

<0.01
<0.01
0.02
0.54

6.75
0.38
8.44
0.004

2,131.78±36.31B
79.94±3.29
1,570.52±36.44B
1.79±0.10
3

2,193.48±94.12AB
81.17±7.73
1,574.10±114.56B
1.76± 0.04
3

0.04
0.13
0.03
0.84

21.23
1.57
21.81
0.02

2,131.78±36.31B
59.61±1.03B
3086.08±60.59B
1.47±0.04
4

2,193.48±94.12AB
61.37±2.68AB
3154.57±132.85AB
1.46±0.01
4

0.04
0.04
0.03
0.83

21.23
0.60
28.16
0.01

Mean bearing different superscripts within the same row are significantly different (p < 0.05)

ผลการทดลองคุณซาก
ผลการเสริ มเซลโลไบโอสในอาหารต่อคุณภาพซากของไก่เนื้ อที่เลี้ยงภายใต้ความหนาแน่นสู ง แสดงผล
ใน Table 4 ผลการทดลองพบว่าเปอร์ เซ็ นต์ไขมันช่ องท้องและเปอร์ เซ็นต์ตบั ของไก่เนื้ อกลุ่ม HSD มีน้ าํ หนักสู ง
ที่สุด แต่เมื่อเสริ มเซลโลไบโอสเข้าไปในอาหารพบว่าเปอร์ เซ็นต์ไขมันช่องท้องและตับลดลง เมื่อเทียบกับไก่เนื้ อ
กลุ่ม HSD (p<0.05) ในส่ วนของเปอร์ เซ็นต์เนื้ อหน้าอก ม้าม ต่อมเบอร์ ซ่า ต่อมไทมัสและซี กมั ไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิ ติ สอดคล้องกับรายงานของ Tong et al. (2004) ที่ พบว่าการเพิ่ มความหนาแน่ นในการเลี้ ยงไม่ส่ งผลต่ อ
เปอร์เซ็นเนื้อหน้าอก ไขมันช่องท้อง และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุม้ กัน
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Table 4 Effects of cellobiose on carcass traits in broiler chickens
Items
Abdominal fat
Breast
Liver
Thymus gland
Bursa of Fabricius
Spleen
Cecum
A-B

NSD
1.83±0.24A
22.45±0.84
1.83±0.11AB
0.26±0.05
0.18±0.04
0.09±0.02
0.79±0.14

HSD
1.90±0.21A
22.01±0.60
1.93±0.07A
0.25±0.05
0.17±0.03
0.08±0.02
0.95±0.25

HSD+CB
1.56±0.14B
22.67±0.76
1.76±0.08B
0.25±0.06
0.17±0.04
0.07±0.01
0.78±0.03

P-value
0.03
0.32
0.02
0.95
0.93
0.25
0.17

SEM
0.05
0.18
0.02
0.01
0.01
0.004
0.04

Mean bearing different superscripts within the same row are significantly different (p < 0.05).

อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ของ Satouchi et al. (1996) และ Umeki et al. (2005) พบว่า เซลโลไบโอสส่ งผลต่อ
กระบวนการสังเคราะห์ไขมันและมีการลดไขมันที่สะสมในร่ างกายในหนูทดลองลดลง ซึ่ งเซลโลไบโอสสามารถ
เพิ่ ม แบคที เ รี ย ที่ มี ป ระโยชน์ และผลิ ต SCFA มากขึ้ น (Tran et al., 2016) ซึ่ งงานวิ จัย ของ Canfora et al. (2015)
อธิ บายว่า SCFA ส่ งสัญญาณไปยัง GPR43 ที่ ตาํ แหน่ งเซลล์ไขมัน (adipose tissue) เพื่ อกระตุ น้ ให้ลดการสะสม
ไขมันในร่ างกาย อีกทั้งมีงานวิจยั ในมนุ ษย์พบว่าเซลโลไบโอสมีคุณสมบัติเป็ นสารเสริ มดัชนี น้ าํ ตาลตํ่า (glycemic
index) และมี ค วามทนทานต่ อ การปลดปล่ อ ยฮอร์ โ มนอิ น ซู ลิ น (insulinemic effect) (Moré et al., 2020) ดัง นั้น
เซลโลไบโอสส่ งผลให้ปลดปล่อยกลูโคสเข้ากระแสเลือดได้ชา้ ด้วยเหตุน้ ี ฮอร์ โมนอินซู ลินจึ งเปลี่ยนกลูโคสใน
กระแสเลือดเป็ นไขมันสะสมในตัวสัตว์ลดลง (lipid and glucose homeostasis)

สรุ ป

การเพิ่มความหนาแน่ นในการเลี้ยงไก่เนื้ อ ส่ งผลให้สมรรถภาพการเจริ ญเติ บโตลดลง แต่เมื่อเสริ มเซลโล
ไบโอสในอาหารสามารถปรับปรุ งสมรรถภาพการเจริ ญเติบโตให้ดีข้ ึน และเซลโลไบโอสทําให้ลดเปอร์ เซ็นต์ไขมัน
ช่องท้องและเปอร์ เซ็นต์ตบั ลดลง ดังนั้น การทดลองนี้ จึงชี้ ให้เห็นว่าเซลโลไบโอสสามารถปรับปรุ งสมรรถภาพการ
เจริ ญเติบโตและส่ งผลต่อการสังเคราะห์ไขมันของไก่เนื้ อภายใต้การเลี้ยงในความหนาแน่นสู ง
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บทคัดย่ อ

สัดส่วนไขมันต่อโปรตีน (Fat to Protein Ratio; FPR) ของนํ้านมรวมถังระดับฟาร์ม (216 ฟาร์ม) ที่วเิ คราะห์เดือน
ละ 2 ครั้ง (มกราคม 2560 ถึง สิ งหาคม 2563; 14,646 ข้อมูล) เพือ่ ประเมินคุณภาพและกําหนดราคานํ้านมดิบถูกใช้ในการ
พิจารณาโอกาสการเกิดภาวะคีโตซิส (FPR > 1.50) และแอซิโดซิส (FPR < 1.10) ข้อมูลถูกพรรณนาเชิงสถิติและวิเคราะห์
ด้วยหุ่นจําลองเชิงเส้นตรงแบบผสมที่พิจารณาปี -ฤดูกาลที่ผลิต ขนาดฟาร์ม (โครี ดนม < 10, 10–29 และ > 29 ตัว) เป็ นปั จจัย
กําหนด และพิจารณาฟาร์มและความคลาดเคลื่อนเป็ นปั จจัยสุ่ม ผลการศึกษาพบว่าฝูงโครี ดนมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81) มี
โอกาสเกิดภาวะแอซิโดซิสและคีโตซิสในบางช่วงของการผลิตมโดย FPR ในฝูงโครี ดนมของเกษตรกร (0.70–1.90) ผันแปร
ตามปี และฤดูกาลที่ผลิต (p < 0.01) แต่แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติตามขนาดฟาร์ม ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ผันแปรของฟาร์มและความผันแปรของ FPR มีค่าร้อยละ 30 ข้อมูลองค์ประกอบนํ้านมสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพิ่มในการ
เฝ้าระวังสุขภาพของฝูงโครี ดนม
คําสําคัญ: การจัดการ,โคนม, ฝูงโครี ดนม, โรคเมทาบอลิค, องค์ประกอบนํ้านม

Abstract

Fat to protein ratio (FPR) in bulk tank milk at farm level (216 farms), that were evaluated twice a month (January
2017 to August 2020; 14,646 records) for quality evaluation and price determination, were considered likelihood of ketosis
(FPR > 1.50) and acidosis (FPR < 1.10). The data were statistically described and analyzed using a mixed linear model that
considered production year–season and farm size (milking cows < 10, 10 to 29 and > 29) as fixed effects, and farms and
residuals were random effects. The results showed that most milking dairy herds (81%) were likely to have both acidosis
and ketosis at some periods of production. The FPR in the milking herds of farmers (0.70–1.90) varied by year-season of
production (P < 0.01), but they were not statistically significant with farm size. The relationship between farms and FPR
variances was 30%. Milk composition data can be used to enhance health surveillance of milking dairy herds.
Keywords: dairy cattle, management, metabolic disease, milk composition, milking herd
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คํานํา

ภาวะกรดในกระแสเลือดหรื อแอซิ โดซิ ส (Acidosis) เกิดจากแม่โคได้รับอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรตที่
แตกตัวเร็ วในปริ มาณมาก ส่ งผลให้เกิดกรดแลคติกจํานวนมากในกระเพาะรู เมน เมื่อกรดถูกดูดซึ มเข้าสู่ กระแสเลือด
จึ งส่ งผลให้แ ม่โคเกิ ด อาการอักเสบที่ บริ เ วณกี บและข้อขา (Laminitis) ถ่ายมูลเหลวและมี มูกเลื อด และกระวน
กระวาย (Owens et al., 1998; Enemark, 2008) ในทางกลับ กั น หากแม่ โ คได้รั บ อาหารพลัง งานไม่ เ พี ย งพอ
โดยเฉพาะในช่วงระยะหลังคลอด ซึ่ งเป็ นช่วงที่แม่โคต้องการพลังงานมาก แม่โคจึงนําพลังงานในรู ปของไขมันที่
สะสมไว้ใ นร่ า งกายออกมาใช้ป ระโยชน์ เมื่ อ ไขมัน ถู ก ดึ ง ออกมามากเกิ น ไป ส่ ง ผลให้ไ ขมัน ถู ก เปลี่ ย นเป็ น
อะซิ ติลโคเอ (Acetyl–CoA) เข้าสู่ วฏั จักรเครบส์ ไม่ได้ท้ งั หมด อะซิ ติลโคเอจึ งถูกขับออกทางกระแสเลื อดในรู ป
ของคีโตน และเกิดเป็ นภาวะคีโตซิ ส (Ketosis) แม่โคที่มีภาวะดังกล่าวมักมีร่างกายผอม กินอาหารลดลง และผลิต
นํ้านมลดลง (Negussie et al., 2013) ภาวะเหล่านี้ ส่งผลเสี ยต่อสุ ขภาพและความสามารถในการให้ผลผลิตของโครี ด
นม เกษตรกรจึงจําเป็ นต้องเฝ้าระวัง และบริ หารจัดการฟาร์ มเพื่อป้ องกันการเกิดทั้งภาวะแอซิ โดซิ สและคีโตซิ สใน
ฝูงโครี ดนมของตน
โดยทัว่ ไปแม่โคนมสุ ขภาพปรกติ มกั รักษาสมดุลของพลังงานภายในร่ างกาย ซึ่ งสามารถพิจารณาได้จาก
สัดส่ วนของโปรตีนและไขมัน (Fat to protein ratio, FPR) ที่ปรากฏในนํ้านมที่ผลิตได้จากโคนมแต่ละตัว โดยโครี ด
นมที่มีสุขภาพปรกติ มักมีสัดส่ วนไขมันต่อโปรตีนในนํ้านมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.10 ถึง 1.50 โดยถ้าสัดส่ วนไขมันต่อ
โปรตีนในนํ้านมเฉลี่ยตํ่ากว่า 1.10 แม่โคนมมีความเสี่ ยงอยู่ในภาวะแอซิ โดซิ ส และถ้าสัดส่ วนไขมันต่อโปรตีนใน
นํ้านมเฉลี่ยสู งกว่า 1.50 แม่โคนมมีความเสี่ ยงอยู่ในภาวะคีโตซิ ส (Heuer et al., 1999; Enemark, 2008; Paura et al.,
2012; Vlcek et al., 2016) การพิจารณาสัดส่ วนไขมันต่อโปรตีนในนํ้านมเพื่อประเมินสุ ขภาพของโครี ดนมถูกใช้ใน
หลายประเทศ แต่ยงั ไม่พบการใช้ประโยชน์ในโคนมระดับฟาร์ม หรื อระดับสหกรณ์ภายในประเทศไทย
ในปั จจุ บนั นํ้านมรวมถังรายฟาร์ มของเกษตรกรที่ ส่งให้กบั สหกรณ์หรื อศู นย์รวบรวมนํ้านมดิ บถูกสุ่ ม
ตรวจองค์ประกอบของนํ้านมและการปนเปื้ อน เพื่ อใช้ในการกําหนดราคาหรื อปฏิ เสธการรับซื้ อนํ้านมดิ บเป็ น
ประจําทุก 10–15 วัน การนําข้อมูลสัดส่ วนไขมันและโปรตีนจากรายงานผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวมาประเมินสถานะ
สุ ขภาพของฝูงโครี ดนม (ปรกติ เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแอซิ โดซิ ส หรื อเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะคีโตซิ ส) อาจช่วยให้การ
เฝ้าระวังและบริ หารจัดการฟาร์ มเพื่อป้ องกันปั ญหาสุ ขภาพของโครี ดนมของเกษตรกรและสหกรณ์สามารถทําได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินสถานภาพขององค์ประกอบและสัดส่ วน
ไขมันต่อโปรตีนในนํ้านมและจําแนกปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อสัดส่ วนไขมันต่อโปรตีนในนํ้านมรวมถังระดับฟาร์ ม
ที่บ่งชี้ถึงภาวะสุ ขภาพปรกติ และโอกาสในการเกิดภาวะแอซิ โดซิ สและภาวะคีโตซิ สในฝูงโครี ดนมของเกษตรกร

อุปกรณ์ และวิธีการ

ข้อมูลไขมันนม (ร้อยละ) โปรตีนนม (ร้อยละ) และสัดส่ วนไขมันต่อโปรตีนในนํ้านม (FPR; คํานวณจาก
ไขมันนมหารด้วยโปรตี นนม) ของตัวอย่างนํ้านมที่ สุ่ มเก็บเดื อนละ 2 ครั้ง (ระหว่างเดื อนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง
เดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2563) จากนํ้านมรวมถังรายฟาร์ มของเกษตรกร จํานวน 216 ราย (จํานวน 14,646 ข้อมูล) ถูก
นํามาใช้ในการศึกษา ฤดูกาลผลิตถูกจําแนกเป็ นฤดูร้อน (เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน) ฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม
ถึง เดือนตุลาคม) และฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์) ขนาดฟาร์ มถูกพิจารณาตามจํานวนโครี ด
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นมเฉลี่ยที่ให้ผลผลิตนํ้านมในช่วงเวลาที่ศึกษา ได้แก่ ฟาร์มขนาดเล็ก (จํานวนโครี ดนมน้อยกว่า 10 ตัว) ฟาร์มขนาด
กลาง (จํานวนโครี ดนมระหว่าง 10 ถึง 29 ตัว) และฟาร์มขนาดใหญ่ (จํานวนโครี ดนมมากกว่า 29 ตัว)
ข้อมูลไขมันนมและโปรตี นนมถูกจําแนกคุ ณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานสิ นค้า
เกษตรและอาหารแห่ งชาติ (2548) โดย (1) คุณภาพนํ้านมดีมาก (P) มีไขมันนมมากกว่าร้อยละ 4.00 และมีโปรตี น
นมมากกว่าร้อยละ 3.40 (2) คุณภาพนํ้านมดี (G) มีไขมันนมระหว่างร้อยละ 3.61 ถึง 4.00 และโปรตีนนมระหว่าง
ร้ อ ยละ 3.21 ถึ ง 3.40 (3) คุ ณ ภาพนํ้า นมมาตรฐาน (S) มี ไ ขมันนมระหว่า งร้ อยละ 3.20 ถึ ง 3.60 และโปรตี นนม
ระหว่างร้อยละ 3.00 ถึง 3.20 และ (4) คุณภาพนํ้านมตํ่า (L) มีไขมันนมน้อยกว่าร้อยละ 3.20 และโปรตีนนมน้อยกว่า
ร้อยละ 3.00 ข้อมูลสัดส่ วนไขมันต่อโปรตีนในนํ้านมถูกนํามาพิจารณา ถึง ภาวะสุ ขภาพปรกติ (FPR อยูใ่ นช่วง 1.10
ถึง 1.50) โอกาสในการเกิดภาวะแอซิ โดซิ ส (FPR ตํ่ากว่า 1.10; Paura et al., 2012) และโอกาสในการเกิดภาวะคีโต
ซิ สในฝูงโครี ดนม (FPR สู งกว่า 1.50; Heuer et al., 1999) ข้อมูลทั้งหมดถูกนํามาสร้างเป็ นภาพการกระจายตัวของ
ข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึง สัดส่ วนคุณภาพของผลผลิตนํ้านมและภาวะสุ ขภาพของโคนมที่เลี้ยงดูโดยเกษตรกรใน
ช่ วงเวลาที่ ศึกษา โอกาสในการเกิ ดภาวะแอซิ โดซิ ส ภาวะปรกติ และภาวะคี โตซิ สของแต่ละฟาร์ มในช่ วงเวลาที่
ศึกษาถูกคํานวณค่าและนํามาสร้างเป็ นภาพ ด้วย Microsoft Excel 365®
ข้อมูลทั้งหมดถูกนําไปวิเคราะห์ค่าสถิติเชิ งพรรณนา และศึ กษาความมีอิทธิ พลของปั จจัยที่ มีต่อสัดส่ วน
ไขมันต่อโปรตีนในนํ้านมด้วยหุ่ นจําลองทางสถิติเชิ งเส้นตรงแบบผสม (Mixed linear model) ที่พิจารณาปี –ฤดูกาล
ที่ ผ ลิ ต และขนาดฟาร์ มเป็ นปั จ จัย กํา หนด และพิ จารณาฟาร์ มและความคลาดเคลื่ อ นเป็ นปั จ จัย สุ่ ม ดังสมการ
y ijkl = YSi + FSizej + FarmIDk + eijkl โดย yijkl เป็ นสัดส่ วนไขมันต่อโปรตีนในนํ้านมรวมถัง µ เป็ นค่าเฉลี่ยรวม YSi
เป็ นปี –ฤดูกาลที่ผลิตนํ้านม FSizej เป็ นขนาดฟาร์ ม FarmIDk เป็ นหมายเลขฟาร์ ม [~NID (0, σ2FarmID)] และ eijkl เป็ น
ความคลาดเคลื่อน [~NID (0, σ2e )] ค่าเฉลี่ยลีสแควร์ สาํ หรับแต่ละระดับของปั จจัยกําหนดที่ศึกษาถูกคํานวณค่าและ
นํามาเปรี ยบเทียบทีละคู่ ด้วยวิธี t–test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สัดส่ วนความผันแปรระหว่างฟาร์ ม (Farm variance)
และสัดส่ วนไขมันต่อโปรตีนในนํ้านม (FPR variance) ถูกนํามาพิจารณาถึงระดับความสัมพันธ์

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ในช่วงเวลาที่ศึกษา นํ้านมดิบที่ผลิตได้จากเกษตรกรมีไขมันนมเฉลี่ยร้อยละ 3.73 ± 0.33 มีโปรตีนนมเฉลี่ย
ร้อยละ 3.06 ± 0.21 และมีสัดส่ วนไขมันต่อโปรตีนในนํ้านมเฉลี่ย 1.22 ± 0.11 ซึ่ งอยู่ในช่วงที่แสดงถึงภาวะสุ ขภาพ
ปรกติ อย่างไรก็ตาม การกระจายตัวของสัดส่ วนคุณภาพของผลผลิ ตนํ้านมและภาวะสุ ขภาพของโคนม (Fig. 1)
ชี้ ให้เห็นว่า ผลผลิตนํ้านมรวมถังรายฟาร์ มของเกษตรกรส่ วนใหญ่มีไขมันนมอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 46) รองลงมา
เป็ นระดับมาตรฐาน (ร้อยละ 30) ดีมาก (ร้อยละ 19) และตํ่า (ร้อยละ 5) ตามลําดับ ซึ่ งแตกต่างจากโปรตีนนมอย่าง
ชัดเจน โดยผลผลิตนํ้านมรวมถังรายฟาร์มของเกษตรกรส่ วนใหญ่มีโปรตีนนมอยูใ่ นระดับตํ่า (ร้อยละ 40) รองลงมา
เป็ นระดับมาตรฐาน (ร้อยละ 37) ระดับดี (ร้อยละ 18) และดีมาก (ร้อยละ 5) ตามลําดับ ลักษณะการกระจายตัวเช่นนี้
คล้ายคลึงกับคุณภาพนํ้านมรวมถังระดับฟาร์ มในเขตภาคกลางที่ศึกษาโดย ธนาทิพย์ และคณะ (2559) ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะอุตสาหกรรมโคนมในประเทศไทยให้ความสําคัญต่อไขมันนมมากกว่าโปรตีนนม ดังที่ปรากฏในรายละเอียด
การกําหนดราคารับซื้ อผลผลิตนํ้านม (มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ, 2548) และแนวทางการส่ งเสริ ม
การผลิตของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยเหตุน้ ี เกษตรกรจึงเน้นการจัดการที่ช่วยให้ได้ผลผลิตนํ้านมที่มีไขมัน
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นมสู งมากกว่าโปรตีนนม ลักษณะเช่นนี้ ไม่ส่งผลดีต่อคุณสมบัติและคุณภาพของนํ้านมดิบที่จะนําไปใช้ประโยชน์
ในการแข่งขันทางธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม ซึ่ งจําเป็ นต้องได้รับการแก้ไข

Fig. 1 Distributions of fat to protein ratio (A), fat (B), and protein (C) classified for P = premium grade, G = good
grade, S = standard grade and L = lower grade)
ผลผลิตนํ้านมรวมถังรายฟาร์ มของเกษตรกรส่ วนใหญ่ (Fig. 1) ชี้ ให้เห็นว่า สุ ขภาพของฝูงโคนมอยู่ใน
ภาวะปรกติ (ร้อยละ 90) และมีความเสี่ ยงในการเกิดภาวะแอซิ โดซิ ส (ร้อยละ 9) มากกว่าภาวะคีโตซิ ส (ร้อยละ 1)
โดยผลผลิตนํ้านมรวมถังรายฟาร์ มที่บ่งชี้ ถึงความเสี่ ยงในการเกิดภาวะแอซิ โดซิ ส (FPR 0.70 ถึง 1.09) มีไขมันนม
อยู่ในช่ วงร้อยละ 2.23 ถึง 4.60 และโปรตี นนมอยู่ในช่วงร้อยละ 2.40 ถึง 4.06 ในขณะที่ ผลผลิตนํ้านมรวมถังราย
ฟาร์ มที่บ่งชี้ ถึงสุ ขภาพของฝูงโคนมในภาวะปรกติ (FPR 1.10 ถึง 1.50) มีไขมันนมอยู่ในช่ วงร้อยละ 2.71 ถึง 5.58
และโปรตี นนมอยู่ในช่ วงร้อยละ 2.38 ถึง 4.06 และ ผลผลิตนํ้านมรวมถังรายฟาร์ มที่ บ่งชี้ ถึงความเสี่ ยงในการเกิด
ภาวะคีโตซิ ส (FPR 1.51 ถึง 1.90) มีไขมันนมอยู่ในช่วงร้อยละ 3.38 ถึง 5.89 และโปรตีนนมอยู่ในช่วงร้อยละ 2.38
ถึง 3.47 และหากพิจารณาโอกาสในการเกิดภาวะแอซิ โดซิ ส ภาวะปรกติ และภาวะคีโตซิ สของแต่ละฟาร์ ม (Fig. 2)
พบว่า ฝูงโครี ดนมของฟาร์ มส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 81) มีโอกาสเกิดความเสี่ ยงได้ท้ งั ภาวะแอซิ โดซิ สและคีโตซิ ส โดย
ฟาร์ มส่ วนใหญ่มีโอกาสเสี่ ยงต่อภาวะแอซิ โดซิ ส (159 ฟาร์ ม; 1,369 ครั้ง) มากกว่า ภาวะคี โตซิ ส (64 ฟาร์ ม; 116
ครั้ง) อย่างไรก็ตาม ฝูงโคของเกษตรกร 31 ราย (ร้อยละ 19) มีสัดส่ วนไขมันต่อโปรตี นในนํ้านมอยู่ในช่ วงปรกติ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ชี้ ให้เห็นถึงความเป็ นไปได้ในการจัดการฟาร์ มให้แม่โคมีสุขภาพที่ดีตลอดระยะการรี ดนม
การส่ งเสริ มความเข้าใจและพัฒนาทักษะของเกษตรกรในการจัดการฟาร์ มเพื่อลดความเสี่ ยงต่อภาวะแอซิ โดซิ ส
และคีโตซิ ส (Owens et al., 1998; Lock et al., 2012; Vlcek et al., 2016) จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นและสําคัญต่อการลดต้นทุน
และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตนํ้านม
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Fig. 2 Percentage of risk in acidosis, normal, and risk in ketosis of the farms
สัดส่ วนไขมันต่ อโปรตี นในนํ้า นมผันแปรไปตามปี และฤดู กาลที่ ผ ลิ ต อย่างมี นัยสําคัญ (p < 0.01) โดย
ค่าเฉลี่ยลีสแควร์ สาํ หรับสัดส่ วนไขมันต่อโปรตีนในนํ้านมผันแปรอยู่ในช่วง 1.17 ± 0.01 (ฤดูหนาว พ.ศ. 2562) ถึง
1.27 ± 0.01 (ฤดูหนาว พ.ศ. 2561) อยู่ในช่ วงของค่าที่ บ่งชี้ ถึงความมีสุขภาพปรกติ ของฝูงโคนม (FPR อยู่ในช่ วง
1.10 ถึง 1.50) อย่างไรก็ตาม สัดส่ วนไขมันต่อโปรตี นในนํ้านมในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่ มสู งขึ้ น (Fig. 3) ซึ่ งมีค่า
ตํ่าสุ ดในช่วงฤดูร้อนของทุกปี และมีค่าสู งสุ ดในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ยกเว้นปี พ.ศ. 2561 ความผันแปรที่เกิดขึ้ นนี้
เป็ นผลมาจากความผันแปรของไขมันนมและโปรตีนนมที่ผลิตได้จากโคนมภายในฝูง อันเป็ นผลมาจากการจัดการ
อาหารข้นและอาหารหยาบที่ มกั ผันแปรไปตามความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ นและปริ มาณนํ้า และสิ่ งแวดล้อมที่
เกษตรกรแต่ละรายปฏิ บตั ิ ต่อฝูงโครี ดนมแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล ตามความอุดมสมบูรณ์ของพืชและวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ (สุ ทธิ ศกั ดิ์ และคณะ, 2546; ธนาทิพย์ และคณะ, 2559; Walker et al., 2001)

Fig. 3 Changes in means of fat to protein ratio from winter 2017 to rainy 2020
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ขนาดฟาร์ มไม่มีผลต่ อสัดส่ ว นไขมันต่ อโปรตี นในนํ้านม (p = 0.85) โดย สัดส่ วนไขมันต่ อโปรตี น ใน
นํ้านมรวมถังรายฟาร์ มของฟาร์ มขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีค่า 1.22 ± 0.01 1.23 ± 0.01 และ 1.23 ±
0.01 ตามลําดับ ชี้ ให้เห็ นถึ ง ความไม่แตกต่ า งกันในคุ ณภาพการจัด การฟาร์ มที่ เ กี่ ย วข้องกับสุ ขภาพของโคนม
ระหว่างฟาร์ มที่ มีขนาดต่างกัน อย่างไรก็ตาม สัดส่ วนความผันแปรระหว่างฟาร์ ม (Farm variance) และสัดส่ วน
ไขมันต่อโปรตีนในนํ้านม (FPR variance) มีค่า 0.30 แสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างของสัดส่ วนไขมันต่อโปรตีนใน
นํ้านมมีความสัมพันธ์กบั ความแตกต่างระหว่างฟาร์ มร้อยละ 30 ลักษณะเช่ นนี้ ย้ าํ ให้เห็นถึงความสําคัญและความ
จําเป็ นในการให้ความรู ้ สร้างความเข้าใจ และพัฒนาทักษะในการจัดการฟาร์ มให้กบั เกษตรกรแต่ละรายที่ยงั คงมี
ความหลากหลายและแตกต่างกัน เพื่อลดปั ญหาในการจัดการสุ ขภาพฝูงโคนมให้เป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกรและ
อุตสาหกรรมการผลิตโคนมต่อไป

สรุ ป

ผลผลิ ต นํ้า นมรวมถังรายฟาร์ มของเกษตรกรส่ วนใหญ่ มีไ ขมันนมในระดับดี มี โ ปรตี นนมตํ่า และ มี
สัดส่ วนไขมันต่อโปรตีนในนํ้านมอยูใ่ นช่วง 1.17 ± 0.01 ถึง 1.27 ± 0.01 ชี้ให้เห็นว่า สุ ขภาพของฝูงโคนมส่ วนใหญ่
อยูใ่ นภาวะปรกติ สัดส่ วนไขมันต่อโปรตีนในนํ้านมผันแปรไปตามปี และฤดูกาลที่ผลิต (เนื่องจากความแตกต่างของ
สภาพแวดล้อมในแต่ละฤดูกาล) ไม่ผนั แปรตามขนาดฟาร์ ม แต่มีความสัมพันธ์กบั ความแตกต่างระหว่างฟาร์ มร้อย
ละ 30 ผลการศึกษาชี้ ให้เห็นถึงโอกาสในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลไขมันนมและโปรตี นนมที่ ใช้ในการกําหนด
ราคาและปฏิเสธการรับซื้ อนํ้านมดิบมาใช้ในการประเมินและเฝ้าระวังปั ญหาสุ ขภาพของฝูงโคนมของเกษตรกร
แต่ละราย
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บทคัดย่ อ

จํานวนเซลล์โซมาติก (Bulk Tank Somatic Cell Count; BSC) และแลคโตสในนํ้านมรวมถังระดับฟาร์ ม (14,867
ข้อมูล) ของเกษตรกร (227 ฟาร์ม) ที่ถูกสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ (มกราคม 2560 ถึงสิ งหาคม 2563) เพื่อการประเมินคุณภาพ
และกําหนดราคานํ้านมถูกนํามาศึ กษาแนวโน้มความผันแปร และจําแนกความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงด้วยหุ่ นจําลองเชิ ง
เส้นตรงแบบผสมที่พิจารณาปี -ฤดูกาล ขนาดฟาร์ม (โครี ดนม <10, 10–29 และ >29 ตัว) และแลคโตส (%) เป็ นปั จจัยกําหนด
และพิจารณาฟาร์ มและปั จจัยอื่นเป็ นปั จจัยสุ่ ม ผลการศึ กษาแสดงให้เห็นว่า BSC (50,000-1,500,000 เซลล์/มิลลิลิตร) ผัน
แปรไปตามปี -ฤดูกาล (p <0.0001) โดยมักพบค่า BSC สู งสุ ดในฤดู ฝนของแต่ละปี ขนาดของฟาร์ มมี อิทธิ พลอย่างไม่มี
นั ย สํ า คั ญ ต่ อ BSC (p = 0.67) แลคโตสลดลง (1%) ส่ งผลให้ BSC เพิ่ ม ขึ้ น (476,250 เซลล์ / มิ ล ลิ ลิ ต ร; p < 0.0001;
R2 = -0.29) ความสัมพันธ์ระหว่างความผันแปรของฟาร์ มและ BSC มีค่าร้อยละ 37.13 ผลการศึ กษาเหล่านี้ ยืนยันถึงความ
เป็ นประโยชน์ขององค์ประกอบนํ้านมในการเฝ้าระวังสุขภาพและการจัดการฝูงโครี ดนม
คําสําคัญ: โคนม, จํานวนเซลล์โซมาติก, นํ้าตาลแลคโตส, นํ้านมรวมถัง

Abstract

Bulk tank somatic cells count (BSC) and lactose at farm level (14,867 data) of farmers (227 farms) that were
randomly sampled and analyzed (January 2017 to August 2020) for milk quality and price determination were used to
identify variation, and linear relationship using a mixed linear model considered year-season of production, farm size
(milking cows; <10, 10 to 29 and > 29), and lactose (%) as fixed effects, and considered farms and residuals as random
effects. The results indicated that BSC (50,000–1,500,000 cells/ml) varied by the year-season of production (p < 0.0001).
The highest BSC was often found in the rainy season of each year. Farm size had no significant influenced on BSC (p =
0.67). The reduction of lactose content (1%) resulted in increasing of BSC (476,250 cells/ml; p <0.0001; R2 = -0.29). The
relationship between farms and BSC variances was 37.13%. These study results confirmed the usefulness of milk
composition for health monitoring and management of milking cows.
Keywords: bulk tank milk, dairy cattle, lactose, somatic cell count
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คํานํา

การผลิตและการบริ โภคนํ้านมในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้ น นํ้านมที่มีคุณภาพดีจึงเป็ นที่ตอ้ งการ
และมีความสําคัญมากต่อโอกาสในการแข่งขันทางธุ รกิจ ที่ผ่านมา จํานวนเซลล์โซมาติกในนํ้านมดิบยังเป็ นปั ญหา
สําคัญในอุตสาหกรรมการผลิตโคนม โดยจํานวนเซลล์โซมาติกในนํ้านมดิ บที่ มากกว่าปกติ มกั เกิ ดขึ้ นจากปั ญหา
สุ ข ภาพของโคนมและคุ ณ ภาพในการจัด การผลิ ต ของเกษตรกร ปั ญหาดังกล่ า วนอกจากจะส่ งผลกระทบต่ อ
คุณสมบัติของนํ้านมโดยตรงแล้วยังอาจส่ งผลกระทบต่อความน่าเชื่ อถือทางธุ รกิจ รายได้ และโอกาสในการได้ผล
กํา ไรของเกษตรกร เนื่ อ งจากในปั จจุ บันจํา นวนเซลล์โซมาติ กในนํ้า นมถู กนํามาใช้เ ป็ นเกณฑ์ (มกอช., 2548)
สําหรับการกําหนดราคาและปฏิ เสธการรับซื้ อนํ้านมดิ บ โดยสหกรณ์ ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ และโรงงานแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์นม
เซลล์โซมาติ ก (Somatic cell) คื อ เซลล์ที่ร่างกายสร้างขึ้ น ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาวและ
เซลล์สงั เคราะห์น้ าํ นม (อรัญ, 2552) โดยปกติ จํานวนเซลล์โซมาติกในนํ้านมควรมีนอ้ ยกว่า 200,000 เซลล์/มิลลิลิตร
และเมื่อร่ างกายโคมีการติดเชื้อโรคและอักเสบ เซลล์โซมาติกในนํ้านมอาจมีจาํ นวนสู งกว่า 400,000 เซลล์/มิลลิลิตร
(Reinemann et al., 1997) จํานวนเซลล์โซมาติกในนํ้านมจึงมีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคเต้านมอักเสบ (Mastitis)
ในโครี ดนมและในฝูงโคนม ในขณะเดียวกัน แลคโตสซึ่ งเป็ นนํ้าตาลโมเลกุลคู่ เป็ นองค์ประกอบหลักของเนื้ อนม
และมีบทบาทสําคัญในการควบคุมแรงดันออสโมติ ก และความสามารถในการยอมให้เซลล์ต่าง ๆ ผ่านจากเส้น
เลือดฝอยเข้าสู่ อลั วีโอไล (Alveoli) มักมีปริ มาณตํ่าในนํ้านมที่ผลิตจากเต้านมที่ติดเชื้ อทั้งหมดหรื อบางส่ วน (Kelly
et al., 2018) การเปลี่ยนแปลงปริ มาณความเข้มข้นของแลคโตสในนํ้านมจึงสามารถใช้เป็ นตัวบ่งชี้โรคเต้านมอักเสบ
(Sharif et al., 2007)
โดยทั่วไป นํ้า นมรวมถัง (Bulk tank milk yield) ที่ เ กษตรกรแต่ ละรายผลิ ต มักถู กสุ่ มตรวจคุ ณ ภาพทั้ง
องค์ประกอบนํ้านมและการปนเปื้ อนแบคทีเรี ย เพื่อนํามาใช้ในการกําหนดราคาหรื อปฏิเสธการรับซื้ อนํ้านมในชุด
นั้น ๆ หลายสหกรณ์และศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบยังใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่รายงานดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการส่ งเสริ มการผลิ ตของเกษตรกรที่ เป็ นสมาชิ ก และความแม่นยําในการวางแผนการผลิ ตในภาพรวมของ
สหกรณ์หรื อหน่วยงานไม่เต็มที่ การวิจยั ครั้งนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มความผันแปรของเซลล์โซมาติก
ในนํ้านมรวมถังระดับฟาร์ ม และจําแนกความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์โซมาติ ก แลคโตส และปั จจัยอื่นๆ สําหรับ
ชี้ ให้เห็นถึงโอกาสในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ มีอยู่ ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพงานส่ งเสริ มการผลิตและบริ หาร
จัดการธุรกิจของสหกรณ์และศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ

อุปกรณ์ และวิธีการ

ข้อมูลที่ ใช้ในการศึ กษา ประกอบด้วย หมายเลขฟาร์ ม วันที่ ผลิต (วันที่ สุ่ มตรวจคุณภาพนํ้านม) จํานวน
เซลล์โซมาติก และแลคโตส ที่สุ่ มตรวจจากนํ้านมรวมถังของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนม จํานวน 227 ฟาร์ม ที่เป็ นสมาชิก
ของสหกรณ์โคนมแห่ งหนึ่ งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย ระหว่างเดื อนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2563 ชุดข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง จํานวน 14,687 ข้อมูล (Table 1) ถูกนํามาจัด
กลุ่มคุณภาพนํ้านมโดยพิจารณาจากจํานวนเซลล์โซมาติกตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดของ มกอช. (2548) ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) คุณภาพนํ้านมระดับดีมาก (Premium grade; P) มีจาํ นวนเซลล์โซมาติ ก ไม่เกิน 200,000
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เซลล์/ มิ ลลิ ลิต ร 2) คุ ณ ภาพนํ้านมระดับดี (Good grade; G) มี จาํ นวนเซลล์โ ซมาติ ก ระหว่า ง 200,000 ถึ งไม่ เ กิ น
350,000 เซลล์/มิ ลลิ ลิตร 3) คุ ณภาพนํ้านมระดับมาตรฐาน (Standard grade; S) มี จาํ นวนเซลล์โซมาติ ก ระหว่าง
350,000 ถึง 500,000 เซลล์/มิลลิลิตร และ 4) คุณภาพนํ้านมที่ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Lower grade; L) มีจาํ นวน
เซลล์โซมาติก มากกว่า 500,000 เซลล์/มิลลิลิตร
Table 1 Descriptive statistics of somatic cell count and lactose in bulk tank milk
Traits
Number of records
Mean ± SD
Minimum
3
Somatic cell count (×10 cell/ml)
14,687
377.16 ± 261.95
50.00
Lactose (%)
14,687
4.73 ± 0.24
3.79

Maximum
1,500.00
5.58

กลุ่มปั จจัยที่ศึกษาประกอบด้วยปี -ฤดูกาลที่ผลิตนํ้านม แลคโตสในนํ้านมดิบ (ได้จากการสุ่ มตรวจคุณภาพ
นํ้านม) และขนาดฟาร์ ม โดยฤดู กาลผลิ ตจําแนกเป็ นฤดู หนาว (เดื อนพฤศจิ กายน ถึ ง เดื อนกุมภาพันธ์) ฤดู ร้อน
(เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถนุ ายน) และฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม) ขนาดฟาร์มพิจารณาตามจํานวนแม่
โครี ดนมเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ฟาร์ มขนาดเล็ก (จํานวนโครี ดนม ไม่เกิน 10 ตัว) ฟาร์ มขนาดปานกลาง (จํานวนโครี ด
นม ระหว่าง 10 ถึง 29 ตัว) และฟาร์มขนาดใหญ่ (จํานวนโครี ดนม มากกว่า 29 ตัว)
หุ่ นจําลองทางสถิติแบบผสม (Mixed linear model) ถูกใช้ในการจําแนกความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่าง
เซลล์โซมาติ กกับแลคโตสกับปั จจัยต่างๆ โดยกําหนดให้ปี-ฤดูกาล ขนาดฟาร์ ม และแลคโตส เป็ นปั จจัยกําหนด
(fixed effect) และพิจารณาฟาร์มและปัจจัยอื่นๆ เป็ นปัจจัยสุ่ ม (random effects) โดยมีรายละเอียดดัง Equation 1

เมื่อ

BSCi = µ + YSj + Fsizek + b(Lactose)l + FarmIDm + eijklm
BSCi
µ
YSj
Fsizek
b(Lactose)l
FarmIDm
eijklm

=
=
=
=
=
=
=

(1)

จํานวนเซลล์โซมาติก (×103 เซลล์/มิลลิลิตร)
ค่าเฉลี่ย
ปี -ฤดูกาลที่ผลิต
ขนาดฟาร์ม
แลคโตส
หมายเลขฟาร์ม
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากปั จจัยอื่น ๆ

การทดสอบเบื้ องต้นชี้ ให้เห็นว่า นัยสําคัญของปั จจัย (ปี -ฤดูกาล ขนาดฟาร์ ม และแลคโตส) ต่อจํานวน
เซลล์โซมาติก และเซลล์โซมาติกที่ถูกแปลงค่าให้กระจายตัวปรกติ (Transformed, lnBSC) ด้วยหุ่ นจําลองทางสถิติ
แบบผสมไม่แตกต่างกัน ค่าแท้จริ งจึงถูกนําเสนอแทนค่าแปลง ค่าเฉลี่ยแบบลีสแควร์ของจํานวนโซมาติกเซลล์และ
แลคโตสในนํ้านมรวมถังที่ผลิตได้ถูกคํานวณและเปรี ยบเทียบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มย่อยที่ละคู่ดว้ ยวิธี
t-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ในช่ วงเวลาที่ ศึกษา นํ้านมรวมถังรายฟาร์ มของเกษตรกร มีจาํ นวนเซลล์โซมาติ กเฉลี่ย 377.16 ± 261.95
×10 เซลล์/มิลลิลิตร เมื่อพิจารณาการแบ่งเกณฑ์มาตรฐานตาม มกอช. (2548) ผลผลิตนํ้านมส่ วนใหญ่มีคุณภาพใน
ระดับดี (G, ร้อยละ 33.07) รองลงมา มีคุณภาพในระดับมาตรฐาน (S, ร้อยละ 20.82) และมีคุณภาพในระดับดี มาก
(P, ร้ อยละ 23.74) ทั้งนี้ มี คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (L) ร้ อยละ 22.37 (Fig. 1) ซึ่ งอาจเป็ นผลมาจากปั ญหา
สุ ขภาพของโครี ดนมภายในฟาร์ม คุณภาพในการบริ หารจัดการเลี้ยงดู และการตัดสิ นใจของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรกลุ่มนี้ ควรเฝ้าระวังและป้ องกันไม่ให้เกิดโรคเต้านมอักเสบ และมีมาตรการควบคุมโรคที่เกิดจากโคนม
ภายในฟาร์มของตน (ธัชฎาพร และคณะ, 2548) เกษตรกรในกลุ่มที่ผลิตนํ้านมผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาจมีการจัดการ
ฟาร์ มที่ เกี่ ยวข้องกับสุ ขภาพของโคนมและตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสม คุ ณภาพและการตัดสิ นใจในการบริ หาร
จัดการภายในฟาร์มมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพนํ้านมที่ผลิตได้ และสามารถเพิ่มโอกาสในการได้รายได้และผลกําไร
มากยิ่งขึ้นของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคนม (ธนาทิพย์ และคณะ, 2558)
3
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Fig. 1 Distribution of somatic cell count in bulk tank milk produced by 227 farms (January 2017 to August 2020)
จํานวนเซลล์โซมาติ กในนํ้านมรวมถังผันแปรไปตามปี -ฤดูกาลที่ผลิต และปริ มาณแลคโตส (p < 0.0001)
แต่ไม่แตกต่างกันตามขนาดของฟาร์ม จํานวนเซลล์โซมาติกในนํ้านมรวมถังมีแนวโน้มลดลงตลอดช่วงเวลาที่ศึกษา
ด้วยอัต รา 11,984 เซลล์/ มิ ลลิ ลิต ร (Fig. 2) โดยในแต่ ละปี ฤดู ฝ นมักมี จาํ นวนเซลล์โ ซมาติ กสู ง กว่า ฤดู ก าลอื่ น
ลักษณะเช่ นนี้ สอดคล้องกับ ศี ลธรรม และคณะ (2539) ที่ รายงานว่า เกิ ดโรคเต้านมอักเสบสู งที่ สุดอยู่ในเดื อ น
กรกฎาคมซึ่ งเป็ นช่วงของฤดูฝน ซึ่ งด้วยข้อจํากัดภายในฟาร์มและสิ่ งแวดล้อม หากเกษตรกรไม่สามารถเตรี ยมความ
พร้อมในการรองรับปั ญหาได้ดีเพียงพอ ก็อาจทําให้โคที่ กาํ ลังรี ดนมมีโอกาสติ ดเชื้ อแบคทีเรี ยจากสภาพแวดล้อม
มากขึ้น ในฤดูร้อนของบางปี (2559) อาจพบจํานวนเซลล์โซมาติกในนํ้านมรวมถังรายฟาร์ มได้มาก เนื่องจากโคเกิด
ภาวะเครี ยดจากสภาพอากาศร้อน ส่ งผลต่อการทํางานของระบบภูมิคุม้ กันในร่ างกายทําให้เชื้ อโรคมีโอกาสเข้าไป
เพิ่มจํานวนและก่อให้เกิดการอักเสบในเต้านมมากขึ้น (ศิริชยั , 2554)
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Fig. 2 Trend of bulk tank somatic cell count in winter (W), summer (S) and rainy (R) during 2016 to 2020
ขนาดฟาร์ มไม่มีอิทธิ พลต่อจํานวนเซลล์โซมาติ กในนํ้านมรวมถัง (p = 0.67) ฟาร์ มขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ย
แบบลีสแควร์ สําหรับจํานวนเซลล์โซมาติ กสู งที่ สุด (399,370 ± 28,580 เซลล์/มิลลิลิตร) รองลงมาคื อ ฟาร์ มขนาด
กลาง (375,280 ± 12,750 เซลล์/ มิ ลลิ ลิต ร) และฟาร์ มขนาดเล็ก (367,750 ± 22,480 เซลล์/ มิ ลลิ ลิ ต ร) ตามลํา ดับ
ลักษณะเช่นนี้ สอดคล้องกับ Rhone et al. (2008) และ Yaemkong et al. (2010) ที่พบว่า ฟาร์ มขนาดใหญ่และฟาร์ ม
ขนาดเล็กมี คุณภาพในการเลี้ ยงดูและจัดการสุ ขภาพโคนมไม่แตกต่ างกัน ฟาร์ มขนาดใหญ่อาจมี ความเสี่ ยงจาก
คุ ณภาพของแรงงาน ส่ วนฟาร์ มขนาดเล็กอาจมี ความเสี่ ย งจากการขาดความสามารถในการเข้า ถึ งเทคโนโลยี
เครื่ องมือ ยาหรื อเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการดูแลฝูงโครี ดนม ทั้งนี้ Skrzypek et al. (2004) รายงานว่า
จํานวนโคนมภายในฝูงที่ มากกว่า 15 ตัว มักมีความเสี่ ยงในจํานวนเซลล์โซมาติกที่ สูงขึ้น เนื่ องจากการเพิ่มขนาด
ของฝูงโคทําให้ความสามารถในการดูแล คุณภาพในการจัดการ และการควบคุมการแพร่ เชื้อโรคลดลง
ความผัน แปรของจํา นวนเซลล์โ ซมาติ ก มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ปริ ม าณแลคโตสในนํ้า นม (p < 0.0001;
R2 = -0.29) ปริ มาณแลคโตสลดลงร้อยละ 1 ส่ งผลให้จาํ นวนเซลล์โซมาติกเพิ่มขึ้น 476,250 ± 14.16 เซลล์/มิลลิลิตร
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Jattawa et al. (2012) และ Malek dos Reis et al. (2013) โรคเต้านมอักเสบ (Mastitis)
มักทําให้เกิ ดการอักเสบของเซลล์สร้างนํ้านมในต่อมนํ้านม และส่ งผลต่อการสังเคราะห์โปรตี น ไขมัน และแลค
โตส ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่ สาํ คัญในนํ้านม ตลอดจนปริ มาณผลผลิตนํ้านม (Sharif and Muhammad, 2008; วิทยา,
2559) โดยทัว่ ไป แลคโตสที่สงั เคราะห์ข้ ึนภายในเต้านมมีสมบัติเป็ นตัวควบคุมเนื้อเยื่อเลือกผ่าน เมื่อเกิดการอักเสบ
ที่ เต้านมส่ งผลให้เซลล์เม็ดเลือดขาวในกระแสเลือดเคลื่อนเข้าสู่ เต้านมมากขึ้น (Suriyasathaporn et al., 2000) เป็ น
ผลให้ในนํ้านมมีจาํ นวนเซลล์โซมาติกเพิ่มสู งขึ้น
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Fig. 3 Bulk tank somatic cell count (BSC) of dairy farms separated by proportion of having BSC < 200, 200 to
< 350, 350 to 500 and > 500 × 103 cells/ml.
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ค่าเฉลี่ยของจํานวนเซลล์โซมาติกในนํ้านมรวมถังของแต่ละฟาร์ม แสดงให้เห็นว่า
ฟาร์ มที่ ผ ลิ ต นํ้า นมได้คุ ณ ภาพในระดับดี มาก (P) มี จาํ นวน 9 ฟาร์ ม (ร้ อยละ 4) ระดับดี (G) จํา นวน 183 ฟาร์ ม
(ร้อยละ 81) และระดับมาตรฐาน (S) จํานวน 35 ฟาร์ ม (ร้อยละ 15) โดยไม่พบฟาร์ มที่ มีคุณภาพนํ้านมที่ ไ ม่ ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (L) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาสัดส่ วนจํานวนเซลล์โซมาติกในนํ้านมรวมถัง (ได้แก่ ไม่เกิน 200,
200 ถึง ไม่เกิน 350, 350 ถึง 500 และ มากกว่า 500 × 103 เซลล์/มิลลิลิตร) ที่ผลิตได้ในช่วงเวลาที่ศึกษาจากฟาร์มโค
นมทั้งหมดพบการกระจายตัว ดัง Fig. 3 ซึ่ งชี้ให้เห็นว่า นํ้านมรวมถังที่เกษตรกรแต่ละรายส่ งมายังสหกรณ์หรื อศูนย์
รวบรวมนํ้านมดิบนั้น มีท้ งั ที่มีจาํ นวนเซลล์โซมาติ กผันแปรไปตามฟาร์ มแต่ละฟาร์ ม สอดคล้องกับ สัดส่ วนความ
ผันแปรระหว่างฟาร์มและจํานวนเซลล์โซมาติกในนํ้านมรวมถัง (ร้อยละ 37.13) ที่ช้ ีให้เห็นว่า จํานวนเซลล์โซมาติก
ในนํ้านมรวมถังที่ แตกต่างกันนั้น มีความสัมพันธ์กบั ความแตกต่างระหว่างฟาร์ มแต่ละฟาร์ ม ซึ่ งยืนยันให้เห็นถึง
ความสําคัญในการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ และการตัดสิ นใจของเกษตรกรแต่ละรายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนํ้านม
ดิบที่มีคุณภาพจากการบริ หารจัดการเลี้ยงดูโคนมให้มีสุขภาพดี

สรุ ป

จํานวนเซลล์โซมาติ กในนํ้านมรวมถังผันแปรไปตามปั จจัยปี -ฤดูกาลที่ ผลิต และปริ มาณแลคโตส ยกเว้น
ขนาดฟาร์ ม จํานวนเซลล์โซมาติ กในนํ้านมรวมถังมักมี ค่าสู งในฤดูฝน การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณแลคโตสมี
ความสัมพันธ์เชิ งลบกับการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเซลล์โซมาติ กในนํ้านมรวมถัง ความแตกต่างระหว่างฟาร์ มมี
ความสัมพันธ์กบั ความแตกต่างของจํานวนเซลล์โซมาติกในนํ้านมรวมถัง ข้อมูลคุณภาพนํ้านมรวมถังรายฟาร์มที่ ใช้
ในการกําหนดราคาและปฏิเสธการรับซื้ อนํ้านมดิ บ สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการประเมินและบริ หารจัดการ
ฟาร์มให้เป็ นประโยชน์ต่อการผลิตนํ้านมดิบที่มีคุณภาพจากโคนมที่มีสุขภาพดีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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บทคัดย่ อ

การศึกษาระยะเวลาขนส่ งที่ต่างกันต่อประสิ ทธิ ภาพของผลผลิตในไก่เนื้อ โดยใช้ลูกไก่คณะเพศ จํานวน 10,000 ตัว
(Ross 308) อายุ 1 วัน มาจากระยะเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกัน (1.5 และ 3.5 ชัว่ โมง) นํ้าหนักลูกไก่จะทําการชัง่ หลังจาก
ที่ ลู ก ไก่ ม าถึ ง ช่ ว งการเจริ ญ เติ บ โตของไก่ ท ํา การชั่ง นํ้าหนัก วัด ปริ ม าณการกิ น อาหาร อัต ราการแลกเนื้ อ อัต ราการ
เจริ ญเติบโต และอัตราการการตาย ทุกสัปดาห์ก่อนเข้าโรงชําแหละ ผลการทดลองพบว่า นํ้าหนักของไก่ในช่วงอายุ 0, 7, 14,
21, 28, 35 และ 38 วัน นํ้าหนักที่เปลี่ยนแปลง ปริ มาณการกินอาหาร อัตราการแลกเนื้อ อัตราการเจริ ญเติบโต และอัตราการ
การตายของไก่ท้ งั สองกลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาใน
การขนส่งลูกไก่ 1.5 และ 3.5 ชัว่ โมง ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพการผลิต
คําสําคัญ: ไก่เนื้อ, ประสิ ทธิภาพการผลิต, ระยะเวลาในการขนส่ง

Abstract

This experiment studied the effect of transportation duration of first day chick on performance of broilers. Total
of 10,000 mixed-sex chick (Ross 308) at 1 day old were received different duration of transportation (1.5 and 3.5 hour of
duration). Chick body weight were measured on sample after transportation. During the growth out period, bird weight,
feed uptake, feed conversion ratio, average daily gain and mortality (%) were measured weekly until slaughter. The results
showed that chick weight at 1, 7, 14, 21, 28, 35 and 38 (slaughter) day old, body weight change, feed uptake, feed conversion
ratio, average daily gain and mortality (%) of birds in all groups were not significantly different (p > 0.05). This study
demonstrates that transportation of chicks during 1.5 and 3.5 hour had no effect on performance of chicken.
Keywords: broiler, performance, transport of duration
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คํานํา

ไก่เนื้ อเป็ นสัตว์เศรษฐกิจเพื่อบริ โภคภายในประเทศและส่ งออกที่สาํ คัญของไทย ซึ่ งถือว่าการเลี้ยงไก่เนื้ อ
เป็ นอุตสาหกรรมที่สาํ คัญอีกส่ วนหนึ่งของประเทศไทย การเลี้ยงไก่เนื้อให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งต้องคํานึ งถึงปัจจัยของ
หลายๆ ส่ วน ตั้งแต่คุณภาพของพ่อแม่พนั ธุ์ การจัดการโรงฟั ก การจัดการหลังลูกไก่เกิ ด การขนส่ งลูกไก่ และการ
จัดการลูกไก่ในระยะกก เป็ นต้น ซึ่ งทุกส่ วนล้วนเป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพลูกไก่ และประสิ ทธิ ภาพการผลิต
การขนส่ งลูกไก่ จดั เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ มีความเกี่ ยวเนื่ องจากการจัดการลูกไก่ ในระยะกก (Bergoug et al.,
2013) ถ้า การจัด การในระหว่ า งการขนส่ ง ลู ก ไก่ อ ย่ า งถู ก ต้อ ง เมื่ อ มาถึ ง ฟาร์ ม เป้ า หมายลู ก ไก่ จ ะบอบชํ้า น้อย
ความเครี ยดในระหว่างการขนส่ งลดลง และมีการปรับตัวเพื่อกินนํ้าและอาหารได้เร็ วขึ้น ส่ งผลทําให้ลูกไก่มีน้ าํ หนัก
ตัวที่เพิ่มขึ้น และได้น้ าํ หนักตรงตามเป้ าหมายในวันที่ปลดไก่ (Jayaprakash et al., 2016) การจัดการในระหว่างการ
ขนส่ งมีหลายๆ ขั้นตอนที่ควรคํานึง ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการเกิดความเครี ยดของลูกไก่ เช่น ขนาดของกล่องที่บรรจุลูกไก่
ความหนาแน่นของลูกไก่ อุณหภูมิ ความชื้นในระหว่างการขนส่ ง และระยะเวลาหรื อระยะทางในการขนส่ ง เป็ นต้น
(Batal and Parsons, 2002) โดยเฉพาะในระบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้ อ การจัดการลูกไก่ในระหว่างการขนส่ ง
ได้ถูกควบคุมตามมาตรฐานการขนส่ งลูกไก่ของสํานักมาตรฐานสิ นค้าเกษตร กรมปศุสตั ว์ แต่อย่างไรก็ตามยังคงพบ
อีกสาเหตุหนึ่ ง คือ ระยะเวลาหรื อระยะทางในการขนส่ ง โดยเฉพาะฟาร์ มที่อยู่ห่างจากพื้นที่โรงฟั ก จากการสังเกต
ลูกไก่เมื่อมาถึงฟาร์ ม พบว่าลูกไก่ที่ใช้ระยะเวลาในการขนส่ งที่ นานจะมีสภาพที่อ่อนเพลีย และส่ งผลให้อตั ราการ
ตายสู ง และนํ้าหนักของลูกไก่ต่าํ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Batal and Parsons, 2002 และ Jayaprakash et al., 2016) ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของการทดลองในครั้งนี้ เพื่อศึกษาระยะเวลาในการขนส่ งต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิตของไก่เนื้ อตั้งแต่
ลูกไก่จนถึงปลดไก่

อุปกรณ์ และวิธีการ

ไก่เนื้ อทางการค้าสายพันธุ์ Ross 308 คละเพศ อายุ 1 วัน จํานวน 10,000 ตัว (1,250 ตัวต่อซํ้า) โดยจากการ
สุ่ มไก่จาํ นวน 5% จากจํานวนไก่โรงเรื อนละ 25,000 ตัว ทั้งหมด 8 โรงเรื อน ที่มาจากระยะการขนส่ งที่แตกต่างกัน
ไก่ถูกเลี้ยงในระบบอุตสาหกรรมตามระบบการผลิ ตแบบปกติ ลูกไก่อายุ 1 วัน มาจากโรงฟั กภายในบริ ษทั เครื อ
เดียวกัน ภายใต้การจัดการเดียวกัน แต่ระยะเวลาในการขนส่ งแตกต่างกัน คือ 1.) ระยะเวลาจากโรงฟักมายังโรงเรื อน
ระบบอุตสาหกรรมใช้เวลาเดินทาง 1.5 ชัว่ โมง และ 2.) ระยะเวลาจากโรงฟั กมายังโรงเรื อนระบบอุตสาหกรรมใช้
เวลาเดินทาง 3.5 ชัว่ โมง อายุพ่อแม่พนั ธุ์ของลูกไก่ท้ งั สองกลุ่ม อยูร่ ะหว่าง 36–43 สัปดาห์
การขนส่ งลูกไก่ มายังโรงเรื อนระบบอุตสาหกรรมด้วยรถขนส่ งของบริ ษทั (รถปรับอากาศ) การขนส่ ง
ลูกไก่จะถูกบรรจุดว้ ยกล่องกระดาษโดยคละเพศ ระหว่างการเดินทางมีการควบคุมอุณหภูมิภายในรถเฉลี่ย 25.6°C
และความชื้น 55% การวางกล่องของลูกไก่ห่างกัน 10 เซนติเมตร เมื่อลูกไก่มาถึงโรงเรื อนระบบอุตสาหกรรมมีการ
จัดเตรี ยมอุปกรณ์การให้อาหาร นํ้า วัสดุรองพื้น และการจัดการทั้งสองกลุ่มที่เหมือนกันซึ่ งเป็ นไปตามรู ปแบบการ
เลี้ยงของบริ ษทั
การเลี้ยงไก่ในระบบโรงเรื อนปิ ด ขนาดของโรงเรื อนที่ทาํ การเลี้ยง กว้าง 16 นิ้ว ยาว 120 นิ้ว สู ง 2 เมตร พัดลม
ขนาด 50 นิ้ ว ระบบการให้น้ าํ และอาหารแบบอัตโนมัติ อาหารที่ ใช้ในการทดลองเป็ นอาหารสําเร็ จรู ปทางการค้า
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โปรแกรมการให้อาหาร นํ้า แสงสว่างและการจัดการเป็ นไปตามรู ปแบบการเลี้ยงของบริ ษทั ตลอดระยะเวลาการ
เลี้ยงอุณหภูมิเฉลี่ย 29°C และค่าความชื้นสัมพัทธ์ 75%
ทําการบันทึ กข้อมูลเมื่ อลูกไก่ มาถึ งโรงเรื อนระบบอุตสาหกรรมมี การสุ่ มชัง่ นํ้าหนักไก่ 5% (1,250 ตัว/
โรงเรื อน) เมื่อลูกไก่มาถึง และสุ่ มชัง่ นํ้าหนักไก่ในวันที่ 7, 14, 21, 28, 35 และวันที่สิ้นสุ ดการเลี้ยง (38 วัน) ข้อมูล
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตทําการบันทึ กทุกวัน เมื่อสิ้ นสุ ดการเลี้ยงนําข้อมูลมาทําการคํานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตของไก่เนื้ อ คือ นํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน ปริ มาณการกินอาหาร อัตราการแลกเนื้อ
และอัตราการการตาย
การศึกษาครั้งนี้ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการขนส่ งของลูกไก่ต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตด้วยวิธี T-Test (Independent T-Test) ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SAS University Edition

ผลการทดลอง

ไก่ที่มาจากโรงฟั กด้วยระยะเวลาในการขนส่ ง 1.5 และ 3.5 ชัว่ โมง นํ้าหนักของไก่ในช่วงอายุ 0, 7, 14, 21,
28, 35 และ 38 วัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05; Table 1) แต่น้ าํ หนักไก่หลังจากผ่านการเลี้ยง
ในวันที่ 7 เป็ นต้นไปของกลุ่มที่ใช้เวลาในการขนส่ ง 1.5 ชัว่ โมงมีค่ามากกว่า แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
Table 1 Effect of chick transportation duration on body weight in different age (Mean±SE)
Treatment
Age of broilers (day)
T1 (1.5 h.; g)
T2 (3.5 h.; g)
0
35.20±0.40
36.01±0.25
7
154.50±0.03
148.50±0.02
14
429.30±0.04
424.50±0.06
21
870.00±0.07
858.24±0.06
28
1,275.00±0.17
1,200.50±0.11
35
1,990.32±0.15
1,970.00±0.12
38
2,150.50±0.19
2,125.80±0.12
T1 = transport in truck for 1.5 hour and T2 = transport in truck for 3.5 hour

p-value
0.0771
0.2089
0.5674
0.6530
0.1707
0.2366
0.1210

ค่ านํ้าหนักตัวที่ เพิ่ มขึ้ น (body weight change) ปริ มาณอาหารที่ กินได้ (FI) อัตราการเจริ ญเติ บโตต่ อวัน
(ADG) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้ อ (FCR) อัตราการตาย และอัตราการตายในระหว่างการขนส่ งลูกไก่ที่มาจาก
โรงฟักด้วยระยะเวลาในการขนส่ ง 1.5 และ 3.5 ชัว่ โมง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05; Table 2)
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Table 2 Effect of chick transportation duration on performance (38 day; Mean±SE)
Treatment
Items
T1 (1.5 hr)
T2 (3.5 hr)
Body weight change (kg)
2,115.30±0.50
2,109.79±0.34
FI (kg/bird)
2.57±0.06
2.69±0.14
ADG (g/b/d)
49.00±0.27
47.75±0.25
FCR
1.33±0.06
1.40±0.02
Mortality (%)
2.51±0.18
2.54±0.13
T1 = transport in truck for 1.5 hour and T2 = transport in truck for 3.5 hour

วิจารณ์ ผลการทดลอง

p-value
0.1131
0.4528
0.1466
0.2569
0.8847

ระยะเวลาในการขนส่ งลูกไก่ไม่ส่งผลต่อนํ้าหนักในช่วงแรก และช่วงสุ ดท้าย ประสิ ทธิ ภาพการเลี้ยงและ
อัตราการตาย เช่ นเดี ยวกับ Gonzales et al. (2003); Almeida et al. (2006); Vargas et al. (2009) และ Bergoug et al.
(2013) ได้ทาํ การศึกษาระยะเวลาในการขนส่ ง 4 ชัว่ โมง และ 10 ชัว่ โมงในไก่เนื้อ พบว่าอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน
(ADG) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้ อ (FCR) และนํ้าหนักของถุงไข่แดงของลูกไก่ท้ งั สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน
โดย EFSA (2011) ได้เสนอการแบ่งระยะเวลาในการขนส่ งเป็ น 2 ช่ วง คื อ การขนส่ งที่ เร็ ว เป็ นการใช้ระยะเวลา
มากกว่า 3 ชัว่ โมง และระยะเวลาในการขนส่ งที่นาน เป็ นการใช้ระยะเวลามากกว่า 10 ชัว่ โมง การขนส่ งลูกไก่ที่ใช้
ระยะเวลามากกว่า 10 ชัว่ โมง ส่ งผลต่อนํ้าหนักลูกไก่ในวันแรกน้อยกว่าลูกไก่ที่ขนส่ งในระยะเวลาที่เร็ ว (มากกว่า 3
ชัว่ โมง) และอัตราการตายในช่วง 7 วันแรกของลูกไก่ที่ใช้ระยะเวลาขนส่ งนานมีการสู ญเสี ยมากกว่า (Jacobs et al.,
2016) เนื่ องจากการขาดนํ้าและอาหารในระยะเวลาที่ นาน ประกอบกับในระหว่างการขนส่ งลูกไก่เกิ ดการสะสม
ความเครี ยด (Decuypere et al., 2001 และ Jayaprakash et al., 2016) และปรั บ ตัว ต่ อ สภาพแวดล้อ มใหม่ ไ ด้ช้ า
(Vargas et al., 2009) จึ ง ทํา ให้ ลู ก ไก่ กิ น นํ้าและอาหารได้น้ อ ยลงในช่ ว งสั ป ดาห์ แ รก และส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตในช่ วงก่ อ นปลด (Batal and Parsons, 2002) ดังนั้นในการทดลองพบว่าระยะเวลาในการ
ขนส่ งลูกไก่ (1.5 และ 3 ชัว่ โมง) ไม่ส่งผลต่อนํ้าหนัก และประสิ ทธิ ภาพการผลิต อาจเนื่ องมาจากระยะเวลาในการ
ขนส่ งที่ไม่นานมากนักตามการแบ่งระยะเวลาในการขนส่ ง (EFSA, 2011) และระยะเวลาในการขนส่ งของลูกไก่ท้ งั
สองมีความห่างของช่วงเวลาเพียง 2 ชัว่ โมง จึงอาจจะไม่ส่งผลต่อนํ้าหนักตัว ประสิ ทธิ ภาพการผลิตในช่วงแรกของ
ลูกไก่และช่วงก่อนปลดไก่ และอัตราการตายไม่แตกต่างกัน
ในทางตรงกันข้าม การขนส่ งที่ระยะเวลาต่างกันส่ งผลต่อนํ้าหนักในช่วงสัปดาห์แรก นํ้าหนักไก่ในช่วงปลด
และประสิ ท ธิ ภ าพของผลผลิ ต (Gonzales et al., 2003; Juul et al., 2004) เช่ น เดี ย วกับ Chou et al. (2004) พบว่ า
ระยะทางที่ ใช้ในการขนส่ งลูกไก่ที่นาน ส่ งผลกระทบต่อค่านํ้าหนักตัวที่ เพิ่มขึ้ น (BWD) และลดลงของลูกไก่ ใน
สั ป ดาห์ แ รก ตามธรรมชาติ ลู ก ไก่ จ ะมี ถุ ง ไข่ แ ดงซึ่ งเป็ นแหล่ ง สารอาหารให้ กับ ลู ก ไก่ 2-3 วัน (Mitchell and
Kettlewell, 2004) หรื อ 24–48 ชัว่ โมง (Yassin et al., 2009) หลังจากเจาะเปลือกไข่ ระยะเวลาของลูกไก่ที่ออกจาก
เปลือกไข่ตวั แรกกับตัวสุ ดท้ายต่างกัน (Ozlu et al., 2018) และการขนส่ งลูกไก่ที่ใช้ระยะเวลานาน ส่ งผลให้ลูกไก่ที่
ฟั กออกเป็ นตัวก่อนมีสารปริ มาณอาหารในถุงไข่แดงน้อยกว่าลูกไก่ที่ฟักออกมาตัวสุ ดท้าย (Decuypere et al., 2001
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และ Mitchell and Kettlewell, 2004) ประกอบกั บ ความเครี ยดในระหว่ า งการขนส่ งที่ ใ ช้ ร ะยะเวลานาน
(Yerpes et al., 2021) จึ งอาจทํา ให้ลูกไก่ เ มื่ อ มาถึ งฟาร์ มเข้า ถึ ง นํ้า และอาหารได้ช้า กว่า ลู กไก่ ที่ มีร ะยะทางหรื อ
ระยะเวลาขนส่ งที่ ส้ ันกว่า ส่ งผลต่อการปรับตัวของลูกไก่เมื่อมาถึงฟาร์ มและผลกระทบต่อการกิ นนํ้าและอาหาร
(EFSA, 2012) ซึ่ งช่ วงระยะเวลาในการกกเป็ นช่ วงที่ สําคัญของลูกไก่ ถ้าการเข้าถึงนํ้าและอาหารได้ชา้ ของลูกไก่
ในช่วงสัปดาห์แรกเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่ งผลกระทบต่อนํ้าหนักตัวในช่วงปลดไก่ (Freeman, 1984)
นอกจากนี้ อายุ ข องพ่ อ แม่ พ ัน ธุ์ เ ป็ นอี ก ปั จ จัย หนึ่ งที่ มี ผ ลกระทบร่ วมกับ ระยะเวลาในการขนส่ ง
(Bergoug et al., 2013) พ่อแม่พนั ธุ์ที่มีอายุที่เหมาะสมจะผลิตลูกไก่ที่มีน้ าํ หนักตัวที่เยอะ แข็งแรง ภูมิตา้ นทานดีกว่า
พ่อแม่พนั ธุ์ที่มีอายุนอ้ ยหรื อแก่เกินไป ซึ่ งลูกไก่มีน้ าํ หนักตัวที่มาก นํ้าหนักของถุงไข่แดงจะมีน้ าํ หนักมากขึ้น ส่ งผล
ให้เมื่อใช้ระยะเวลาในการขนส่ งที่นาน ลูกไก่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ทําให้ลูกไก่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าลูกไก่
ที่มาจากพ่อแม่พนั ธุ์ที่มีอายุนอ้ ยหรื อแก่เกินไป (Hulet et al., 2007)
ดังนั้นการขนส่ งลูกไก่จะต้องคํานึ งถึงปั จจัยหลายๆ อย่างเข้าร่ วมกัน เช่ น ระยะเวลาตั้งแต่ลูกไก่เกิ ดหรื อ
ออกจากตูฟ้ ั ก การจัดการลูกไก่ก่อนการขนส่ ง การจับไก่ อายุพ่อแม่พนั ธุ์ ระยะเวลา การจัดการระหว่างในรถขนส่ ง
และระยะเวลาหรื อระยะทางที่ เหมาะสมเพื่อให้ลูกไก่มีสวัสดิ ภาพสัตว์ที่ดี และส่ งผลไปถึงการลดความเครี ยดใน
ระหว่างการขนส่ ง นํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และประสิ ทธิ ภาพของผลผลิตที่ดี ถึงแม้วา่ ในการทดลองครั้งนี้ ระยะเวลาใน
การขนส่ งไม่ต่างกันมากนัก การทดลองครั้งต่อไปควรจะทําการวัดดัชนีความเครี ยด เช่น ค่า H/L และระดับฮอร์โมน
ของความเครี ยดเพื่อนํามาเป็ นตัวชี้ วดั อีกส่ วนหนึ่ ง นอกจากนี้ อาจจะต้องมีการบันทึกหรื อเก็บข้อมูลช่วงเวลาตั้งแต่
ลูกไก่ตวั แรกเกิดจนกระทัง่ ลูกไก่ตวั สุ ดท้าย ซึ่ งข้อมูลในส่ วนนี้ อาจทําให้เห็นถึงความเครี ยดของลูกไก่ก่อนที่ จะทํา
การขนส่ ง

สรุ ป

ระยะเวลาในการขนส่ งลูกไก่ 1.5 ชัว่ โมง และ 3.5 ชัว่ โมง ไม่ส่งผลต่อนํ้าหนักตัว ปริ มาณอาหารที่ กินได้
(FI) อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน (ADG) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้ อ (FCR) อัตราการตาย และอัตราการตายใน
ระหว่างการขนส่ ง แต่อย่างไรก็ตามการขนส่ งลูกไก่ควรคํานึ งถึ งปั จจัยหลายๆ ส่ วน เช่ น ระยะเวลาการเกิ ด การ
จัด การในระหว่า งการขนส่ ง และหลักสวัส ดิ ภ าพในการขนส่ งลู กไก่ เพื่ อความเป็ นอยู่ข องลู กไก่ ที่ ดี และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตที่ดีย่งิ ขึ้น
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บทคัดย่ อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อการพัฒนาสู ตรอาหารเสริ มชนิ ดนํ้าให้สามารถใช้ร่วมกับอาหารหลัก โดยทําให้
สุ นขั ยอมรับและกินอาหารหลักได้มากขึ้น การศึกษาแบ่งเป็ น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็ นการคิดค้นสู ตรอาหารเสริ มชนิ ดนํ้าที่มี
ความน่ากินสู ง แล้วนํามาทดสอบความน่ ากินในสุ นขั ผลการทดสอบความชอบของสุ นขั จํานวน 19 ตัว สุ นขั เลือกอาหาร
หลักที่ มีการเพิ่มอาหารเสริ มชนิ ดนํ้ามากกว่าอาหารหลักอย่างเดี ยวในสัดส่ วนร้อยละ 97 ต่อ 3 (p-value < 0.001) ทั้งสอง
ช่วงเวลาของการทดสอบ ระยะที่ 2 ทดสอบความปลอดภัยของอาหารในสุ นขั 15 ตัวเป็ นเวลา 28 วันโดยให้ผสมกับอาหาร
หลัก เจาะเก็บเลือดก่อนเริ่ มการทดลอง วันที่ 3 และวันที่ 28 หลังได้รับอาหาร พบว่าค่าโลหิ ตวิทยาและเคมีโลหิ ตไม่มีค่าใด
ตํ่าหรื อสูงเกินกว่าค่าปกติ แม้มีบางค่าที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติแต่ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ค่าปกติ จากการวิจยั ครั้งนี้
สามารถคิดค้นพัฒนาอาหารเสริ มชนิดนํ้าที่ช่วยเพิ่มความน่ากินของอาหารสําเร็ จรู ปได้อย่างปลอดภัย
คําสําคัญ: การทดสอบความปลอดภัย, ความน่ากิน, อาหารเสริ มชนิดนํ้า

Abstract

Objective of this study was to develop a liquid nutritional supplement to facilitate the main diet consumption.
The liquid nutritional supplement helped dogs to accept and consume more main diet. The study was divided into two
phases. In the first phase, the recipe formulation of the liquid nutritional supplement was developed and performed a
preference test in 19 dogs. The result showed that diet added with the liquid nutritional supplement was higher palatability
than the diet alone at the intake ratio of 97% to 3% in the first and second tested periods (p-value < 0.001). In the second
phase, the safety of the liquid nutritional supplement was tested in 15 dogs. All dogs were given the main diet mixed with
the liquid nutritional supplement for 28 days and blood samples were collected at day 0, 3, 28 after diet consumption. The
result showed that all blood parameters were in normal range, even though some may be statistically significant differences.
However, all parameters are in normal intervals. In conclusion, the liquid nutritional supplement was developed, and it
could help dogs to consume more the main diet with high palatability and safety
Keywords: liquid nutritional supplement, palatability, safety test
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คํานํา

ในทางคลินิกมักประสบปั ญหาในการที่ สุนขั จําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนสู ตรอาหารตามคําแนะนําของสัตว
แพทย์ เช่น สุ นขั ที่มีภาวะอ้วนต้องปรับสู ตรอาหารไปกินอาหารที่มีกากใยสู งขึ้น โปรตีนสู งและไขมันลดลง สุ นขั ที่
มีภาวะไตวายต้องปรับเปลี่ยนอาหารเป็ นสู ตรที่มีปริ มาณเกลือและโปรตีนลดลง (Hand and Novotny, 2002) ทําให้
ความน่ ากิ นของอาหารนั้นไม่เป็ นที่ ยอมรั บของสุ นัข หรื อบางครั้ งสุ นัขมี ภาวะเบื่ ออาหารจากความแก่ หรื อการ
เจ็บป่ วย สุ นขั จะไม่ยอมกินอาหารชนิดเดิมที่เคยกิน และอาจปฏิเสธอาหารเหล่านั้น การสํารวจรู ปแบบการให้อาหาร
พบว่า การให้อาหารปรุ งเองนั้นมี ค่าเฉลี่ ยของปริ มาณไขมันมากกว่าและโปรตี นตํ่ากว่า เที ยบกับการให้อาหาร
สําเร็ จรู ป ซึ่ งอาจเป็ นปั ญหาตามมาได้เพราะ สารอาหารต่าง ๆ อาจไม่สมดุล และส่ งผลกระทบกับสุ ขภาพสุ นขั ใน
ระยะยาว อาหารเสริ มชนิ ดนํ้าจะเพิ่ มความน่ ากิ น จึ งเป็ นทางออกที่ ช่วยแก้ไขปั ญหา ความไม่น่ากิ นของอาหาร
สําเร็ จรู ปได้ และมีโภชนาการที่เพิ่มเติมลงในอาหารหลักทําให้สุนขั ได้รับสารอาหารต่าง ๆ ครบถ้วน
เนื่ องจากสุ นขั ไม่สามารถพูดหรื อบรรยายความรู ้สึกได้ จึ งมีการศึ กษาวิเคราะห์ความรู ้สึกรับรู ้ในรสชาติ
และความชอบโดยแบ่งเป็ นการศึกษาทั้งลักษณะของเม็ด สี ขนาด รู ปทรง ผิวสัมผัส กลิ่น ต่อมรับรส ความรู ้สึกเมื่อ
เคี้ยว เพื่อค้นคว้าและปรับปรุ งอาหารที่สุนขั ชอบ ความน่ากินมีความสําคัญมาก จึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ ึนมาเพื่อ
เพิ่มความน่ากินให้กบั อาหารหลักที่ถูกสุ นขั ปฏิเสธ ทําให้สุนขั กลับมากินอาหารได้ง่ายขึ้นและลดปั ญหาความกังวล
ใจและความยุง่ ยากของเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการหาอาหารหลักที่สุนขั ชื่นชอบ
อาหารเสริ มชนิดนํ้าอาจใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อช่วยให้สุนขั ที่มีภาวะเบื่ออาหารหรื อมีปัญหาไม่ยอมรับอาหาร
ทางการสัตวแพทย์ยอมรับอาหารได้ง่ายขึ้น สู ตรที่พฒั นาขึ้นควรจํากัดปริ มาณโซเดียมและฟอสฟอรัสให้มีปริ มาณ
ตํ่าเพื่อการนําไปประยุกต์ใช้ในอนาคต เพราะอาหารทางการแพทย์อาจถูกจํากัด โปรตีน ไขมัน โซเดียม ฟอสฟอรัส
หรื ออื่น ๆ ตามหลักโภชนบําบัด
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อการพัฒนาสู ตรอาหารเสริ มชนิ ดนํ้าให้สามารถใช้ร่วมกับอาหารหลักโดย
ทําให้สุนขั ยอมรับและกิ นอาหารหลักได้มากขึ้ น (Preference test)โดยที่ อาหารเสริ มชนิ ดนํ้านี้ ไม่ก่ออันตรายใด ๆ
ต่อตับและไต (Safety test)

อุปกรณ์ และวิธีการ
การพัฒนาอาหารเสริ มชนิดนํา้
อาหารเสริ มชนิดนํ้าที่พฒั นาขึ้นมีส่วนประกอบดังนี้ เนื้อปลาทูน่า เนื้อเลาะโครงแกะ แป้งมันสําปะหลังดัด
แปร ไฮโดรไลซ์โปรตีน นํ้ามันเมล็ดทานตะวัน ผนังเซลล์ยีสต์ ไกลซี น นํ้ามันปลาทูน่า สารเพิ่มความหนืด (กัวร์ กมั
เจลลี่ผง) สารสกัดจากพืช Macleaya cordata แอล-อาร์จีนีน โคลีนคลอไรด์ ทอรี น ไตรโพแทสเซี ยมซิ เทรต วิตามิน
แร่ ธาตุ วิตามินซี วิตามินอี กรดโฟลิก โดยนําวัตถุดิบทั้งหมดเข้ากระบวนการผลิตเป็ นอาหารกระป๋ อง (Canning
process) ซึ่ งสามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งได้นาน 2 ปี อาหารที่ได้มีคุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี (%as fed) คือ
ความชื้นไม่มากกว่าร้อยละ 86.5, โปรตีนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 6, ไขมันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2.5, เยื่อใยไม่มากกว่าร้อย
ละ 0.5, โซเดียมไม่มากกว่าร้อยละ 0.02, ฟอสฟอรัสไม่มากกว่าร้อยละ 0.07 ความหนาแน่นพลังงาน 527 Kcal Gross
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energy (GE) /kg อาหาร จากการส่ งตรวจห้องปฏิบตั ิการของ บริ ษทั เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ ป (ประเทศไทย)
จํากัด
การทดสอบความน่ ากิน (Preference test)
1) คัดเลือกสุ นขั สุ ขภาพดีที่โตเต็มวัยแล้วที่มีเจ้าของในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร จํานวน 19 ตัว ไม่จาํ กัด
เพศ พันธุ์ อายุและได้รับการลงนามยินยอมจากเจ้าของ (Consent form) เข้าร่ วมการทดสอบอาหาร
2) คํานวณนํ้าหนักสุ นัขเพื่ อหาปริ มาณการกิ นอาหารต่ อวัน โดยให้พลังงาน 25% ของพลังงานที่ สุ นัข
ต้องการในแต่ละวัน (Daily energy requirement; DER) โดยคํานวนจากสู ตร 1.4 x 70 x (นํ้าหนักตัวเป็ นกิโลกรัม)0.75
(Hand and Novotny, 2002)
3) สุ่ มให้สุนขั แต่ละตัวได้รับอาหารหลัก (A) อยู่ทางซ้ายหรื อขวา อีกข้างเป็ นอาหารหลัก + อาหารเสริ ม
ชนิ ดนํ้า (B) โดยอาหารหลักที่ใช้ทดสอบมีคุณภาพทางเคมี (%as fed) คือ โปรตีนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 18, ไขมันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5, กากไม่มากกว่าร้ อยละ 8, ความชื้ นไม่มากกว่าร้อยละ 11 ความหนาแน่ นพลังงาน 3,015 Kcal
GE/kg อาหาร โดยทิ้งอาหารไว้จนกระทัง่ สุ นขั เลิกสนใจชามอาหาร
4) ทําการบันทึกว่าสุ นขั กินชามไหนก่อน บันทึกปริ มาณที่กิน จากนั้นนํามาคํานวณหาค่าอัตราส่ วนการกิ น
อาหาร (Intake ratio) โดยจะคํานวณได้จาก ปริ มาณการกินอาหารชนิ ดนั้นและหารด้วยปริ มาณอาหารที่ ใส่ ในชาม
คูณด้วย 100 (Aldrich and Koppel, 2015)
5) ทําการพักสุ นขั ประมาณ 4 ชัว่ โมง ทําซํ้าในขั้นตอนที่ 3 อีกครั้งแต่ทาํ การสลับอาหาร A และ B ไปยัง
ชามด้านตรงข้ามจากที่สุ่มไว้ในขั้นตอนที่ 3 ทําการบันทึกดังข้อ 4 อีกครั้ง
การทดสอบความปลอดภัย
1) คัดเลือกสุ นขั โตเต็มวัยแล้วสุ ขภาพดี จํานวน 15 ตัว ไม่จาํ กัดเพศ พันธุ์ อายุ ที่ได้รับการลงนาม ยินยอม
จากเจ้าของ (consent form) เข้าร่ วมการทดสอบอาหาร
2) ให้กินอาหารที่เคยกินอยู่ตามปริ มาณ DER โดยใช้สัดส่ วนพลังงานจากอาหารเดิม ร้อยละ 90 ของ DER
และพลังงานจากอาหารเสริ มชนิดนํ้า ร้อยละ 10 ของ DER
3) ให้สุนขั กินอาหารติดต่อกันเป็ นเวลา 28 วัน
4) ตรวจเลื อ ด Complete blood count (CBC), Blood urea nitrogen (BUN), Serum creatinine (SCR),
Alanine aminotransferase (ALT), Alkaline phosphatase (ALP) ในวันที่ 0, 3, 28 ทําการบันทึกผล
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
ใช้โปรแกรม R version 4.0.3 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลความน่ากิน โดยสถิติ Fisher's Exact Test เพื่อดูความ
แตกต่างสัดส่ วนความชอบ ใช้สถิติ Wilcoxon Signed-Rank Test วิเคราะห์ปริ มาณการกิ นได้ และในการวิเคราะห์
การทดสอบความปลอดภัย ใช้สถิติ repeated measure ANOVA ด้วยวิธี Generalized linear model (GLM) ในการดู
ความแตกต่างของค่าเลือดในวันที่ยงั ไม่ได้รับอาหารเสริ มชนิ ดนํ้า วันที่3 และวันที่ 28 ภายหลังจากการให้อาหารที่
ออกแบบไว้ขา้ งต้น
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การทดสอบความน่ ากิน
สุ นขั ที่ ใช้ทดสอบจํานวน 19 ตัว ประกอบด้วยพันธุ์ พุดเดิ้ล 1 ตัว, ปอมเมอเรเนี ยน 2 ตัว, บี เกิ้ล 1 ตัว, ลา
บาดอร์ 1 ตัว, เยอรมันเชฟเพิร์ด 1 ตัวและพันธุ์ผสม 13 ตัว เป็ นเพศผูจ้ าํ นวน 10 ตัว เพศเมีย จํานวน 9 ตัว อายุเฉลี่ย
4.5±1.3 ปี และมีน้ าํ หนักเฉลี่ย 15.3±9.6 กิโลกรัม
จากการทดสอบความน่ากินซึ่งได้ผลการทดสอบตาม Table 1 พบว่าสุนขั เลือกอาหารหลักที่มีการเพิ่มอาหารเสริ ม
ชนิดนํ้า (B) ก่อนอาหารหลัก (A) ทั้งช่วงแรกและช่วงที่สองในสัดส่ วนร้อยละ 97 ต่อ 3 (p-value < 0.001) ส่วนเปอร์เซ็นต์
การกินได้ของอาหารชนิ ด A และอาหารชนิ ด B ในสุ นขั แต่ละตัวในช่วงแรกแสดงไว้ใน Fig.1 และช่วงที่สองแสดงไว้ใน
Fig.2 ส่ วนปริ มาณค่าเฉลี่ย±ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเปอร์ เซ็นต์การกิ นได้แสดงไว้ใน Table 2 จากการทดสอบพบว่า
สุนขั กินอาหาร B มากกว่าอาหาร A อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้งการทดสอบครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 (p-value < 0.001) อาหาร
ชนิ ด A มีค่าเฉลี่ยปริ มาณการกินได้ 48.42 เปอร์ เซ็นต์ อาหารชนิ ด B มีค่าเฉลี่ยปริ มาณการกิ นได้ 81.51 เปอร์ เซ็นต์ สรุ ป
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การกินได้ของทั้งสองกลุ่มพบว่า กลุ่มที่กินอาหาร B มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การกินได้มากกว่าอาหาร A อยู่
33.11 เปอร์เซ็นต์
Table 1 Showed the results of preference test of 2 diets (A=main diet, B= main diet+liquid nutritional supplement)
in 2 periods and combination
First choice
Period I
Period II
Total
Diet A
1
0
1
Diet B
18
19
37
p-value*
< 0.001
< 0.001
< 0.001
*The values of the preference test of diet A and diet B were compared using Fisher's Exact Test
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Fig.1 Comparison of the percentage of diet intake between diet A and diet B for each dog in the first period
(A=main diet, B= main diet+liquid nutritional supplement)
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Fig.2 Comparison of the percentage of diet intake between diet A and diet B for each dog in the second period
(A=main diet, B= main diet+liquid nutritional supplement)

Table 2 Showed number of dog (N), mean and standard deviation (SD) of the percentage of diet intake from diet
A and diet B in period I, period II and combination (A=main diet, B= main diet+liquid nutritional supplement)
Period I
%Diet intake
Diet A
Diet B
p-value

Mean
65.19
92.35

Period II
SD
46.36
16.23

Mean
31.65
70.72

< 0.001

Total
SD
43.66
33.60

< 0.001

Mean
48.42
81.54

SD
47.56
28.24
< 0.001

การทดสอบความปลอดภัย
การทดสอบความปลอดภัยของอาหารเสริ มชนิ ดนํ้าในสุ นขั จํานวน 15 ตัว ประกอบด้วยพันธุ์ผสม 12 ตัว
และเยอรมันเชฟเพิร์ด 3 ตัว เป็ นเพศผูจ้ าํ นวน 7 ตัว เพศเมียจํานวน 8 ตัว อายุเฉลี่ย 3.66±0.89 ปี และมีน้ าํ หนักเฉลี่ย
20.17±10.09 กิ โลกรัม พบว่าค่าโลหิ ตวิทยาและเคมีโลหิ ตไม่มีค่าใดตํ่าหรื อสู งเกิ นกว่าค่าปกติ (Table 3) และเมื่อ
นําไปทดสอบทางสถิติดว้ ยวิธี GLM พบว่ามีบางค่าที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติแต่ยงั อยู่ในเกณฑ์ค่า
ปกติ ตามหลักสถิติของ Bonferroni การทดสอบหลายคู่อาจมีโอกาสพบความแตกต่างทางสถิติโดยบังเอิญได้ และ
ค่าความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ในเลือดของแต่ละวันจะขึ้ นอยู่กบั ปริ มาณนํ้าในเลือดของวันนั้น ๆ พบว่าค่าที่ตรวจ
ทุกตัวมีแนวโน้มสู งขึ้ นในวันที่ 28 อาจเนื่ องมาจากสุ นขั ทุกตัวอาจได้รับปริ มาณนํ้าน้อยกว่าปกติ ในวันที่ 28 แต่ค่า
ทั้งหมดยังอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ บ่งชี้วา่ สุ นขั ยังคงมีสุขภาพปกติดี
ค่า BUN เป็ นการวัดปริ มาณไนโตรเจนในเลือด จากการที่ร่างกายได้รับโปรตีนจากอาหาร และโปรตีนถูก
ย่อยได้เป็ น amine group ร่ างกายจะนําสารนี้ เข้าวัฏจักรยูเรี ยที่ ตบั กลายเป็ นยูเรี ยและกําจัดผ่านทางไต ค่า BUN จึ ง
เป็ นค่าที่บ่งบอกว่าอาหารที่กินเข้าไปนั้นมีโปรตี นสู งหรื อตํ่า ค่า SCR เกิดจาการสลายของกล้ามเนื้ อและเป็ นสารที่
ไตกรองออกทางปั สสาวะ เมื่อไตสู ญเสี ยหน้าที่การขับออกของ BUN และ creatinine จะลดลง ทําให้ค่าทั้งสองเพิ่ม
477

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

สู งขึ้ นในเลือด การศึ กษานี้ จึงใช้ค่า BUN และ SCR บ่งบอกความเป็ นพิษต่ อไต ซึ่ งพบว่าสู ตรอาหารที่ พฒั นาขึ้ น
ปลอดภัยต่อไต ส่ วนความเป็ นพิษต่อตับดูจากค่า ALT หากเซลล์ตบั เกิดการถูกทําลาย เอนไซม์ ALT จะเพิ่มสู งขึ้น
ในเลื อด ส่ วนค่ า ALP เป็ นเอนไซม์ที่อยู่ที่เยื่อหุ ้มเซลล์ของหลายอวัยวะ เช่ น ตับ ไต ลําไส้ กระดู กและท่ อนํ้าดี
ในทางคลินิกมักใช้ค่า ALP เป็ นตัวบ่งชี้การคัง่ ของท่อนํ้าดี (Lorenz et al., 2009)
Table 3 Showed blood parameters from 15 dogs in safety test during day 0, 3, 28 after diet B consumption
[White blood cell (WBC), Hematocrit (HCT), Platelet (PLT), Blood urea nitrogen (BUN), Serum creatinine
(SCR), Alanine aminotransferase (ALT), Alkaline phosphatase (ALP), Total protein (TP)]
Normal
Mean±SD
Mean±SD
Mean±SD
Blood parameters
reference
Unit
p-value
Day 0
Day 3
Day 28
intervals*
WBC
6-17
x103/cumm 14.61ab±4.01 12.77a±4.15 16.61b±8.55 0.0119
HCT
35-55
%
53.32±10.26 53.14±7.11 50.30±7.39 0.3838
PLT
200-500
x103/µl
142.80±54.57 158.93±72.26 142.30±71.08 0.5602
BUN
10-26
mg%
12.67 a ±3.35 10.93 b ±2.46 13.66 a ±2.41 0.0002
SCR
0.5-1.3
mg%
0.92 a ±0.15 0.84 a ±0.18 1.05 b ±0.14 <0.0001
ALT
6-70
37̊ C IU/L 25.87 ab±12.16 24.86 a±11.77 31.4 b ±16.29 0.0144
ALP
8-76
37̊ C IU/L 69.40±27.63 59.53±15.30 70.73±22.16 0.2635
TP
5.3-7.8
gm%
5.95 ab ±0.40 5.58 a ±0.64 6.12 b ±0.52 0.0110
a, b, c
different letters showed significant difference at p < 0.05 with Tukey method among days
*These normal reference intervals are from the Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital and not
appropriate for interpretation of data from other laboratories.
อาหารเสริ มชนิ ดนํ้าที่ พฒั นานี้ มีเนื้ อสัตว์ที่เป็ นส่ วนประกอบคือ ทูน่าและแกะ ซึ่ งเป็ นโปรตี นแหล่งใหม่
(novel protein) ช่วยลดความเสี่ ยงของการแพ้อาหารของสุ นขั ได้ สู ตรอาหารนี้เพิ่ม tuna oil เพื่อเสริ มระดับ omega-3
fatty acid ช่วยทําให้กลิ่นอาหารดึงดูดมากขึ้น และยังได้ปรับปรุ งความน่ากินโดยการเพิ่มกรดอะมิโนที่มีโครงสร้าง
รู ป L-form 100% ได้แ ก่ Arginine, Aspartic acid, Serine, Glutamic acid, Glycine, Histidine, Threonine, Alanine,
Proline, Cystine, Tyrosine, Valine, Methionine, Lysine, Isoleucine, Leucine และ Phenylalanine นอกจากนั้ นยัง
ผสมกับสารสกัดจากพืช Macleaya cordata ที่ ประกอบไปด้วย สารไบโอแอคที ฟอัคคาลอยด์ ซึ่ งเป็ นที่ รู้จักกันดี
ในทางการแพทย์สมุนไพรแผนจี นเป็ นระยะเวลานานมาแล้ว โดยใช้สําหรับลดปวดและลดการอักเสบในมนุ ษย์
Macleaya cordata อยู่ในรายการความปลอดภัยด้านอาหารแห่ งยุโรป (European Food Safety Authority) อีกทั้งยัง
ถูกนํามาใช้ในทางสัตวแพทย์และสัตว์น้ าํ ด้วย (Kosina et al., 2010) โดย isoquinoline alkaloid เป็ นสารอัลคาลอยด์
หลักที่ อยู่ในพืชชนิ ดนี้ เป็ นสารต้านการอักเสบที่ จะยับยั้งปฏิ กิริยาการถอดรหัส DNA ของการตอบสนองต่อการ
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อักเสบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เมื่อมีการอักเสบจะมีการถอดรหัส Nuclear Factor Kappa B (NF-kB) และไม่มีผลลบ
กับระบบภูมิคุม้ กันในสุ นขั สุ ขภาพดี (Faehnrich et al., 2019) การศึกษาผลของสาร quaternary benzophenantridine
(QBA) และ protopine alkaloids (PA) พบว่าช่ วยเพิ่ มสุ ขภาพของทางเดิ นอาหารโดยเพิ่ มความสู งและขนาดของ
เซลล์ villi ในไก่เนื้ อ (Reansoi et al., 2015) อาหารเสริ มชนิ ดนํ้าที่ พฒ
ั นานี้ มีค่าพลังงานในอาหารเสริ มชนิ ด นํ้าที่
ค่อนข้างตํ่าและความชื้ นที่สูง ก่อผลดีให้ตวั เนื้ ออาหารเสริ มนั้นสามารถคลุกเคล้ากับอาหารหลักได้อย่างทัว่ ถึงและ
ไม่รบกวนค่าพลังงานรวมที่ สุนขั จะได้รับ ซึ่ งอาจทําให้เกิ ดโรคอ้วนตามมาหากมี การนําไปใช้จริ งในอนาคตใน
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บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความรู ้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิตวั ของเจ้าของแมวที่สัมพันธ์กบั การ
ป้ องกันและควบคุมโรคแมวข่วนจํานวน 400 คน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงพฤศจิกายน 2562 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ จาก
การศึ กษาพบว่าส่ วนใหญ่เจ้าของแมวมีระดับการปฏิ บตั ิตวั ในการควบคุมและป้ องกันโรคแมวข่วนในระดับตํ่า (ร้อยละ
65.5) โดยเฉพาะในด้านของสุ ขอนามัยส่ วนบุคคลและการเลี้ยงดูแมว มีความรู ้ในระดับตํ่า (ร้อยละ 83.0) โดยส่ วนใหญ่จะ
ไม่ทราบว่าโรคนี้สามารถติดต่อระหว่างสัตว์และคน และมีสตั ว์ขาข้อเป็ นพาหะนําโรคที่สาํ คัญ มีการสนับสนุนของทัศนคติ
ในระดับ ตํ่า (ร้ อ ยละ 90.0) ของความเชื่ อ เรื่ อ งความเสี่ ย งในการติ ด โรคจากแมว นอกจากนี้ ยัง พบว่า ระดับ ความรู ้ มี
ความสัมพันธ์กบั การปฎิบตั ิตวั ของเจ้าของแมวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r = .391, p < 0.05) ผลการศึกษาในครั้งนี้ได้นาํ ไปสู่
ข้อเสนอแนะให้ควรมีการปรับปรุ งการปฏิ บตั ิตวั ของเจ้าของแมวที่ เกี่ ยวข้องการป้ องกันและควบคุมโรคโดยการพัฒนา
ความรู ้ให้กบั เจ้าของแมวเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่ องความเสี่ ยงของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
คําสําคัญ: การปฏิบตั ิตวั , ความรู ้, ทัศนคติ, โรคแมวข่วน

Abstract

The objectives of this study are to assess the knowledge, attitude and practices related to prevention and control
of Cat Scratch Disease. A total of 400 cats owners were selected for face-to-face interview using a structured questionnaire
between October, 2018 to November, 2019. These finding showed most of respondents had a poor level of practices
(65.5%), mainly in personal hygiene and husbandry management. They also had a poor level of knowledge (83.0%), most
of respondents did not know CSD is zoonoses and transmitted via arthropods. Additionally, a less supporting attitude level
(90%) in believed the risk of acquiring zoonotic diseases from cats. Moreover, there was a correlation between knowledge
level and practices with statistically significance difference (r = .391, p < 0.05). The results suggest that the practices
regarding to prevention and control would be improve by develop the educational for cat owners to make awareness of the
risk of zoonoses.
Keywords: attitude, cat scratch disease, knowledge, practices
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คํานํา

โรคแมวข่ ว น (Cat Scratch Disease, CSD) เป็ นโรคอุ บั ติ ใ หม่ ใ นไทย (Emerging disease) และเป็ น
โรคติ ดต่ อระหว่างสัต ว์และคน (Zoonoses) โรคนี้ มีความสําคัญทางสาธารณสุ ขและมี แ นวโน้มที่ จะก่ อให้เ กิ ด
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนทั้ง ทางร่ า งกาย จิ ต ใจ และสั ง คม โรคนี้ มี ส าเหตุ จ ากเชื้ อ แบคที เ รี ย ชนิ ด
Bartonella spp. ซึ่ งในปั จจุ บันพบว่า แบคที เ รี ย ชนิ ด นี้ มากกว่า 22 สายพันธุ์ แต่ ช นิ ด ที่ เ ป็ นสาเหตุ สํา คัญในการ
ก่ อ ให้เ กิ ด โรคแมวข่ ว นได้แ ก่ Bartonella henselae โดยทั่ว ไปแล้ว โรคนี้ จะมี สั ต ว์เ ลี้ ย งลู ก ด้ว ยนมเป็ นรั ง โรค
ธรรมชาติ (natural reservoir) ดังนั้นจึงสามารถพบการติดเชื้ อได้ในมนุษย์ สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า หนู สัตว์เคี้ยวเอื้อง แต่
แมวจะเป็ นรังโรคหลักที่สาํ คัญ สามารถพบได้ท้ งั แมวบ้านและแมวจรจัด โรคนี้ มีพาหะนําเชื้ อเป็ นพวกสัตว์ขาข้อ
เช่น หมัด, ริ้ นฝอยทรายและยุง แมวที่ติดเชื้ อมักไม่แสดงอาการ (subclinical) หรื อมีอาการป่ วยเล็กน้อย มีการศึกษา
พบว่าในช่ วงชี วิตหนึ่ งของแมวมีโอกาสเป็ นโรคนี้ ประมาณร้อยละ 40 (Chomel, 2000) มีรายงานการพบโรคนี้ ใน
แมวกระจายในหลายๆประเทศ เช่ น ในสหรั ฐอเมริ กา ทวีปเมริ กาเหนื อ อเมริ กาใต้ ยุโรป เอเซี ยและโอเซี ยเนี ย
เป็ นต้น อัตราความชุ ก (prevalence rate) อยู่ที่ ร้ อยละ 4-8 มี ความแตกต่ างในแต่ ละพื้ นที่ (Abbott et al., 1997) ใน
สหรัฐอเมริ กาพบอัตราความชุกของโรคนี้ ในแมวเท่ากับร้อยละ 39.5 ทั้งแมวที่มีเจ้าของและแมวจรจัด ในประเทศ
ไทยมีรายงานความชุกของโรคนี้ ในแมวที่มีเจ้าของที่มารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ในกรุ งเทพมหานคร
พบความชุ ก ของโรคนี้ ในตัว อย่ า งเลื อ ดแมวร้ อ ยละ 17 (25/153 ตัว ) และในหมัด แมวร้ อ ยละ 32 (16/50 ตัว )
(Assarasakorn et al., 2012) นอกจากนี้แล้วมีรายงานความชุกของโรคนี้ ในแมวจรจัดร้อยละ 53 จากการสํารวจในวัด
ต่างๆ ในกรุ งเทพมหานคร (เสาวลักษณ์ และคณะ, 2552)
คนสามารถติ ดโรคนี้ ได้จากการถูกแมวที่ มีเชื้ อนี้ อยู่ข่วน กัด เลีย สัมผัสกับขนแมว หรื อถูกสัตว์พาหะกัด
ในคนส่ วนใหญ่จะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 3–10 วัน อาการที่พบคือ ไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดหัว ปวด
หลัง พบผื่นแดง ตุ่มนูนแดงหรื อตุ่มหนองขนาด 3–5 มิลลิเมตร มีแผลหลุมที่บริ เวณบาดแผล ต่อมนํ้าเหลืองโตเป็ น
ก้อน (granulomatous lymphadenitis) ใกล้กบั บริ เวณที่ ติดเชื้ อ กลุ่มเสี่ ยงที่ สามารถติ ดโรคนี้ ได้แก่ เจ้าของหรื อผูท้ ี่
สัมผัสกับแมวเนื่ องจากความใกล้ชิดและคลุกคลี กบั แมวประกอบกับนิ สัยของแมวเองที่ ชอบคลอเคลี ยและเล่น
เจ้าของ กลุ่มที่มีระบบภูมิคุม้ กันอ่อนแอ เช่น เด็ก ผูส้ ู งอายุ กลุ่มคนที่มีระบบภูมิคุม้ กันบกพร่ อง เช่น ผูป้ ่ วยเบาหวาน
ผูป้ ่ วยมะเร็ ง ที่ ไ ด้รั บ การบํา บัด รั ก ษาด้ว ยเคมี บาํ บัด ผูป้ ่ วยที่ มีการเปลี่ ย นถ่ า ยอวัย วะ ผูป้ ่ วยโรคเอดส์ เป็ นต้น
โดยทัว่ ไปผูท้ ี่ป่วยด้วยโรคนี้ สามารถหายภายใน 4–8 สัปดาห์ แต่พบว่าโรคจะมีความรุ นแรงมากขึ้นในกลุ่มที่ระบบ
ภูมิคุม้ กันอ่อนแอและภูมิคุม้ กันบกพร่ องซึ่ งจะทําให้เกิดการติดเชื้ อในกระแสเลือด มีไข้ ติดเชื้อที่ตา ระบบประสาท
หรื อมีตุ่มนูนที่ผิวหนัง นอกจากนี้ ยงั พบรายงานการติดเชื้ อแทรกซ้อนที่ หวั ใจ ตับ ในร้อยละ 5–16 ของคนที่ติดเชื้ อ
ในคนที่ มีภูมิคุม้ กันบกพร่ องโดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคเอดส์จะพบอาการของโรค bacillary angiomatosis ซึ่ งเป็ นโรคที่
เกิดจากการเจริ ญแบบผิดปกติของหลอดเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายใน อาการที่เด่นชัดคือมีตุ่มนูนหรื อตุ่มหนอง
ที่ ผิวหนังตั้งแต่หนึ่ งถึ งหลายร้อยจุ ดโดยอาจมีขนาดหลากหลายตั้งแต่ หัวเข็มหมุดไปจนถึ งเส้นผ่านศู นย์กลาง 10
มิลลิเมตร และอาจพบได้ภาวะนี้ ได้ในอวัยวะภายในอื่นๆ เช่น หัวใจ สมอง ตับ ม้าม กล่องเสี ยง ต่อมนํ้าเหลืองและ
อวัยวะของระบบทางเดินอาหาร
ในคนพบว่ า มี ก ารกระจายของโรคนี้ ในหลายพื้ น ที่ เช่ น ในสหรั ฐ อเมริ ก า ยุ โ รป ญี่ ปุ่ น นิ ว ซี แ ลนด์
ออสเตรเลี ย และเอเซี ย ในประเทศสหรั ฐ อเมริ กาคาดว่า ในแต่ ละปี จะมี ผูป้ ่ วยใหม่ ด ้วยโรคแมวข่ วนประมาณ
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22,000–24,000 ราย อัตราการพบผูป้ ่ วยใหม่เท่ากับ 0.77–0.86 คน ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โดยร้อยละ 55 ของ
ผูป้ ่ วยพบในเด็กอายุต่ าํ กว่า 18 ปี ประมาณค่าใช้จ่ายในการดูแลสุ ขภาพต่อผูป้ ่ วยเหล่านี้ มากกว่า 12 ล้านดอลลาร์
สหรัฐต่อปี (Jackson et al., 1993) นอกจากนี้ แล้วยังมีรายงานผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลเด็กจํานวน 437 รายเท่ากับ 0.6
คนต่ อประชากร 100,000 คน ค่ าเฉลี่ ยในการรั กษาของผูป้ ่ วยด้วยโรคนี้ เท่ า กับ 6,140 ดอลล่าร์ สหรั ฐต่ อคนและ
ประมาณการค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเท่ากับ 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (Raynolds, 2005 ) ในประเทศไทยจัดให้โรคนี้
อยู่ในกลุ่มอาการที่ เรี ยกว่ามีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia of Unknown Origin; PUO) อาการที่สาํ คัญของผูป้ ่ วย
ได้แก่ การตรวจพบอุณหภู มิร่า งกายมากกว่า 38.3 องศาเซลเซี ยส หรื อ มากกว่า 101 องศาฟาเรนไฮต์ ต่ อเนื่ อ ง
มากกว่า 7 วัน (สํานักโรคติดต่ออุบตั ิใหม่, 2554) สถานการณ์ผูป้ ่ วยด้วยโรคไข้หรื อไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบว่าเป็ น
ปั ญหาสาธารณสุ ขที่ สําคัญโดยพบว่ามี แนวโน้มสู งขึ้ น จากการเปรี ยบเที ยบข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2555–2556 มี
รายงานผูป้ ่ วยไข้ไม่ทราบสาเหตุโดยมีอตั ราป่ วย 541.02 และ 803.17 ต่อประชากร 100,000 คนตามลําดับ (สํานัก
ระบาดวิทยา, 2560) ส่ วนผูป้ ่ วยในปี 2562 มี รายงานเท่ ากับ 918.98 คนต่ อประชากร 100,000 คน (สํานักระบาด
วิทยา, 2564) ในประเทศไทยมีรายงานการแยกเชื้ อ B. henselae จากผูป้ ่ วยที่มีอาการของ Bacillary angiomatosis ใน
หญิงอายุ 40 ปี มาจากประเทศพม่าที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเอดส์ (Paitoonpong et al., 2008) มีรายงานในญี่ปุ่น
พบผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่อายุนอ้ ยกว่า 18 ปี และใน 468 ราย (ร้อยละ 75.6) พบประวัติสัมผัสกับแมวมาก่อน (Tsukahara,
2002) นอกจากนี้ มี ก ารศึ ก ษาของ Tappero et al. (1993) รายงานความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ป่ วยโรค bacillary
angiomatosis-bacillary peliosis (BAP) โดยพบว่าผูป้ ่ วยมี ประวัติเป็ นเจ้าของแมว (OR = 2.8; 95% CI= 1.4- 5.8) ถูก
แมวเลีย (OR = 1.95; 95% CI =1.0-3.8), ถูกแมวข่วน (OR = 3.7; 95 %CI = 1.7-8.0), และถูกแมวกัด (OR = 3.9; 95% CI
= 1.8- 8.9)
จากข้อ มู ลข้างต้นจะเห็ นว่าโรคนี้ มีความสําคัญและก่ อให้เกิ ด ปั ญหาทางสาธารณสุ ขอย่า งต่ อเนื่ องใน
ปั จจุบนั จังหวัดชลบุรีเป็ นหนึ่ งในจังหวัดที่ มีประชากรแมวเป็ นจํานวนมาก จากการสํารวจพบว่ามีประชากรแมว
ทั้งหมด 77,985 ตัว ประกอบด้วยแมวที่ มี เ จ้า ของจํา นวน 52,985 ตัวและแมวที่ ไ ม่ มี เ จ้า ของจํา นวน 25,000 ตัว
(สํานักควบคุมป้ องกันบําบัดโรคสัตว์, 2564) ประกอบกับการศึกษาในเรื่ องพฤติ กรรมการป้ องกันโรคแมวข่วนยัง
ไม่มีขอ้ มูลที่ชดั เจน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู ้ ทัศนคติ
กับการปฏิบตั ิตวั ของเจ้าของแมวที่สมั พันธ์กบั การป้องกันและควบคุมโรคแมวข่วนตามกรอบแนวคิดในการทําวิจยั
แสดงดัง Diagram 1 ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ส ามารถนํา ไปเป็ นข้อ มู ล สํา หรั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งอัน ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด
ประโยชน์ในการวางแผนในการพัฒนาระบบสุ ขภาพของชุ มชนในการรับมือกับปั จจัยที่เสี่ ยงอาจส่ งผลต่อสุ ขภาพ
ต่อไป
การปฏิบตั ิตวั ของเจ้าของแมวที่สมั พันธ์กบั การป้ องกัน
และควบคุมโรคแมวข่วนในด้านต่างๆได้แก่
- ด้านอนามัยส่วนบุคคล
- ด้านการเลี้ยงแมว
- ด้านการดูแลสุขภาพแมว
- ด้านสุขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมที่อยูอ่ าศัยของแมว

- ความรู ้ (Knowledge)
- ทัศนคติ (Attitude)

Fig. 1 Conceptual framework
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วิธีการวิจัย
รู ปแบบการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional descriptive study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คือเจ้าของแมวที่ อาศัย อยู่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางพระ
ตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรีจาํ นวนทั้งหมด 14,741 คน ใน 10 หมู่บา้ น จํานวน 7,704 ครัวเรื อนโดยมี
เกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่างคื อ ครัวเรื อนที่เจ้าของแมวอายุ 18 ปี ขึ้นไปถ้าใน 1 ครัวเรื อนมีสมาชิ กหลายคนให้เลื อก
สัมภาษณ์คนที่ดูแลแมว สามารถสื่ อสารภาษาไทยและยินดีให้ความร่ วมมือในการให้สัมภาษณ์ กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Daniel (Daniel,1987) (Equation 1) ได้แก่
n

(1)
Z2α/2 NP (1-P)
Z2α/2 P (1-P) + (N-1) E2
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z = ระดับความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ ิจยั กําหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
(ระดับ.05) (Zα/2 = 1.96)
E = ค่าความคาดเคลื่อนในการสุ่ ม = 4% = 0.04
P = ค่ าสัดส่ วนของเจ้าของแมวที่ คาดว่าจะมี การปฎิ บตั ิ ตวั ในป้ องกันโรคแมวข่ วนเหมาะสม
ร้อยละ 80 (P=0.8)
N = จํานวนประชากร
แทนค่าในสู ตร
n
=
(1.96)2x 14,741x0.8 (1-0.8)
=

(1.96)2x 0.8 (1-0.8) + (14,741-1) (0.04)2

n

=

374

จากการคํานวณจะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 374 คน เพื่อป้ องกันความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้เพิ่ม
ขนาดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มร้อยละ 10 รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คนจากนั้นใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก
จากครัวเรื อนทั้ง 10 หมู่บา้ นให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจํานวนที่คาํ นวณไว้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ใช้แบบสัมภาษณ์ ท่ี ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา (Content Validity) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน
3 คน โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) ใช้เกณฑ์พิจารณาค่า IOC ตั้งแต่
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0.5 ขึ้ นไป และมี ก ารวิ เ คราะห์ ห าคุ ณ ภาพของแบบสอบถามด้า นความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยผู ้วิ จัย นํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับเจ้าของแมวในเขตเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรี
ราชา จัง หวัด ชลบุ รี ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยกับ กลุ่ ม ประชากรที่ ศึ ก ษา จํา นวน 30 ชุ ด ก่ อ นนํา
แบบสอบถามไปสัมภาษณ์จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนได้แก่
ส่ วนที่ 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของเจ้าของแมว จํานวน 7 ข้อ ลักษณะข้อคําถามปลายปิ ดให้เลือกตอบ
ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยของครอบครัว/เดือน ลักษณะข้อคําถามปลายเปิ ด
ได้แก่ อายุและ จํานวนแมวที่เลี้ยงต่อครัวเรื อน
ส่ วนที่ 2 ความรู ้เรื่ องโรคแมวข่วน ลักษณะข้อคําถามปลายปิ ดครอบคลุมเนื้ อหาทางระบาดวิทยา ช่องทาง
ติดต่อของโรค อาการของโรค จํานวน 13 ข้อ ลักษณะข้อคําถามเป็ นลักษณะให้เลือกตอบ ใช่ (1 คะแนน) ไม่แน่ใจ
( 0 คะแนน ) และไม่ใช่ (0 คะแนน) แปลผลเป็ น 4 ระดับ โดยใช้พิสยั ของคะแนนได้แก่ มีความรู ้ระดับดี ( มีคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ช่วงคะแนนเท่ากับ 11–13) ความรู ้ระดับปานกลาง ( มีคะแนนร้อยละ 60–79 ช่วงคะแนนเท่ากับ 9–
10) ความรู ้ระดับตํ่า ( มีคะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 60 ช่วงคะแนนเท่ากับ 1–8) และไม่ทราบอะไรเลย ( มีคะแนนเท่ากับ
0) โดยประยุกต์จากทฤษฎี ของ Bloom, 1971 ตรวจสอบความเที่ ยงโดยวิธีของ Kuder-Richardson Formula 20ได้
ค่า KR-20 เท่ากับ 0.859
ส่ ว นที่ 3 ทัศ นคติ เ กี่ ย วกับโรคแมวข่ วน ลักษณะข้อคํา ถามปลายปิ ดครอบคลุ มถึ งความเชื่ อ ความเชื่ อ
ความรู ้สึก ต่อโอกาสเสี่ ยงของการเป็ นโรคแมวข่วนหรื อได้รับเชื้ อและความรุ นแรงของโรคแมวข่วน จํานวน 12 ข้อ
ลักษณะข้อคําถามเป็ นลักษณะให้เลือกตอบ เห็นด้วย (3 คะแนน) ไม่แน่ใจ (2 คะแนน) และไม่เห็นด้วย (1 คะแนน)
แปลผลเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ มีระดับการสนับสนุนดี ( มีคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ช่วงคะแนนเท่ากับ 29–36) ระดับ
การสนับ สนุ น ปานกลาง ( มี ค ะแนนร้ อ ยละ 60–79 ช่ ว งคะแนนเท่ า กับ 21–28) และมี ร ะดับ การสนับ สนุ นตํ่า
(มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 ช่วงคะแนนเท่ากับ 12–20) โดยประยุกต์จากทฤษฎีของ Bloom, 1971 ตรวจสอบความ
เชื่อมัน่ โดยวิธีของ Cronbach ’s Alpha Reliability ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.724
ส่ วนที่ 4 การปฏิบตั ิติตวั ที่สัมพันธ์กบั การป้ องกันและควบคุมโรคแมวข่วน ข้อคําถามปลายปิ ดจํานวน 15
ข้อแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ 1) การปฏิบตั ิติตวั ด้านอนามัยส่ วนบุคคล จํานวน 5 ข้อ 2) การปฏิบตั ิตวั ด้านการเลี้ยงแมว
จํานวน 6 ข้อ 3) การปฏิ บตั ิ ตวั ด้านการดู แลสุ ขภาพแมวจํานวน 2 ข้อ และ 4) การปฏิ บตั ิ ตวั ด้านการสุ ขาภิ บาล
สิ่ งแวดล้อมที่อยูอ่ าศัยของแมวจํานวน 2 ข้อ ลักษณะข้อคําถามให้ตอบ เป็ นปฏิบตั ิประจํา (2 คะแนน) ปฏิบตั ิบางครั้ง
(1 คะแนน) และไม่เคยปฏิ บตั ิ (0 คะแนน ) โดยแปลผลเป็ น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (x̅) ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และค่ า พิ สั ย ของคะแนนพฤติ ก รรม ได้ แ ก่ มี ก ารปฏิ บ ั ติ ต ั ว ในระดั บ ดี (คะแนน 21–30)
ระดับปานกลาง (คะแนน 11–20) และระดับตํ่า (คะแนน 0–10) โดยประยุกต์จากทฤษฎีของ Best (1979) ตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่ โดยวิธีของ Cronbach ’s Alpha Reliability ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.733
การวิเคราะห์ ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี้
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1. วิ เ คราะห์ ล ัก ษณะข้อ มู ล คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่า งและตัว แปรที่ ศึ ก ษาด้ว ยสถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนาตัวแปรเชิ งกลุ่มโดยการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ และตัวแปรต่ อเนื่ องโดยใช้ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด และค่าสู งสุ ด
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้แ ก่ ความรู ้ , ทัศนคติ กับการปฏิ บตั ิ ติตวั ที่ สัมพันธ์ กบั การ
ป้ อ งกันและควบคุ มโรคแมวข่ วน โดยใช้ค่ า สถิ ติ ส หสัมพัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
กําหนดค่ าแอลฟ่ าเท่ ากับ 0.05 เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ โดยใช้เกณฑ์การวัดระดับ
ความสัมพันธ์ 5 ระดับ ดังนี้ (Hinkle D. E., 1998)
ค่า r ระดับของความสัมพันธ์
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มีค่า 0.90–1.00 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู งมาก
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มีค่า 0.70–0.90 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มีค่า 0.50–0.70 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มีค่า 0.30–0.50 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มีค่า 0.00–0.30 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่ามาก

ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคลของเจ้ าของแมว
จากการสอบถามเจ้าของแมวในกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 65.0)
ส่ วนใหญ่อายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี (ร้อยละ 28.8) สถานภาพสมรสส่ วนใหญ่แต่งงานแล้ว (ร้อยละ 48.5) ส่ วน
ใหญ่จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 42.0) ประกอบอาชี พรับจ้าง (ร้อยละ 28.5) รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 30,000 บาท (ร้อยละ 29.8) เลี้ยงแมวเฉลี่ย 2 ตัวต่อครัวเรื อน ซึ่ งได้ผลการศึกษาแสดงดัง Table 1
Table 1 Demographic characteristic of cat owners in number and percentage (n = 400)
Demographic characteristic of cat owners
Number
Percentage
Gender

Female
Male
Age (years)
< 30
31-40
41-50
51-60
Mean = 39.4 , SD = 12.2, Min = 18, Max = 60
Marital status
Single
Married
486

260
140

65.0
35.0

115
92
96
97

28.8
23.0
24.0
24.2

164
194

41.0
48.5
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Table 1 (continued).
Demographic characteristic of cat owners
Divorced
Widows
Education attainment
Primary school
Secondary school
Senior high school/vocationary
certificate
High vocationary certificate
Bachelor’s degree
Graduate degree or higher
Occupation
Employee
Entrepreneur
Governmental
Farmer
Student
Homemaker
Total household income/month (Baht)
< 10,000
10,001-20,000
20,001-30,000
> 30,000
Total number of cats/households
1
2
3
4
5
7
11

Number
24
18

Percentage
6.0
4.5

87
40

21.8
10.0

51

12.7

37
168
17

9.2
42.0
4.3

114
95
65
49
45
32

28.5
23.8
16.2
12.2
11.3
8.0

74
118
89
119

18.5
29.5
22.2
29.8

139
154
66
34
4
2
1

34.8
38.5
16.5
8.5
1.0
0.5
0.2

Mean=2.0, SD = 1.2, Min=1, Max=11
2. ความรู้ เกี่ยวกับโรคแมวข่ วน
ในด้านระบาดวิทยาพบว่าส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบว่าโรคนี้สามารถติดต่อระหว่างสัตว์และคนได้
(ร้ อ ยละ 66.0) ไม่ ท ราบว่ า โรคนี้ สามารถพบได้ใ นแมวทุ ก ช่ ว งอายุ แ ละในแมวจรจัด (ร้ อ ยละ 58.8 และ 58.7
ตามลําดับ) ความรู ้ในด้านวิธีการติดต่อของโรคกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่ทราบว่าโรคนี้ มีพาหะนําโรคเป็ นจําพวก
สั ต ว์ข าข้อ เช่ น หมัด ริ้ นฝอยทราย และยุ ง เป็ นต้น (ร้ อ ยละ72.2) ซึ่ งให้ ผ ลการศึ ก ษาในทํา นองเดี ย วกั บ
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Awosanya and Akande (2015) ได้กล่าวไว้ว่ามีสัดส่ วนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงในจํานวนน้อย (ร้อยละ 19.1) ที่เคยได้
ยินเกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Stull (2012) ได้รายงานว่าคนที่สมั ผัส
หรื อทํางานเกี่ ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมีความรู ้และการตระหนักถึงความเสี่ ยงจากโรคติ ดต่อระหว่างคนและสัตว์จาก
สัตว์เลี้ยงอยูใ่ นระดับตํ่า ความรู ้ในด้านอาการของโรคนี้ในแมวและคน ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบว่าแมวที่เป็ น
โรคส่ วนใหญ่จะไม่แสดงอาการและคนที่ติดโรคนี้จะมีอาการไข้สูงต่อเนื่องและต่อมนํ้าเหลืองโต (ร้อยละ 91.5 และ
97.0 ตามลําดับ) ซึ่ งให้ผลการศึ กษาในทํานองเดี ยวกับ Bagaria and Sharma (2014) ได้รายงานว่าคนดูแลสัตว์ใน
สวนสัตว์ส่วนใหญ่รู้จกั และรับรู ้ถึงความเสี่ ยงที่จะได้รับอันตรายจากโรคหลายชนิดที่ติตมาจากสัตว์ เช่น ไข้หวัดนก
วัณโรคหรื อการบาดเจ็บเนื่องจากการจับบังคับสัตว์ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามคนดูสตั ว์ดงั กล่าวในสัดส่ วนที่สูง (ร้อยละ
89.4) ไม่รู้จกั โรคแมวข่วน เมื่อนํามาวิเคราะห์จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับโรคนี้ ในภาพรวมอยู่
ในระดับตํ่า (ร้อยละ 83.0) ซึ่ งได้ผลการศึกษาแสดงดัง Table 2
Table 2 Overall level of Knowledge on CSD of cat owners in number and percentage (n = 400)
Level
Number
Percentage
Good (11–13 points)
4
1.0
Fair (9–10 points)
19
4.8
Poor (1–8 points)
332
83.0
Do not know at all (0 point)
45
11.2
Mean = 3.76, SD = 2.71, Min = 0.0, Max = 11.0
3. ทัศนคติเกี่ยวกับโรคแมวข่ วน

เมื่อศึกษาถึงทัศนคติหรื อความเชื่อ ความรู ้สึกถึงความเสี่ ยงของการเป็ นโรคแมวข่วนหรื อได้รับเชื้ อและความ
รุ นแรงของโรคแมวข่วน ที่จะก่อให้เกิดความโน้มเอียงในการสนับสนุนเพื่อให้แสดงพฤติกรรมการป้ องกันและควบคุม
โรคแมวข่วนที่ถูกต้อง จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความไม่แน่ใจและไม่เห็นด้วยว่าการเก็บแมวจรจัดมาเลี้ยง

ไม่เสี่ ยงต่อการติดเชื้ อโรคแมวข่วน (ร้อยละ 55.7 และ 5.3 ตามลําดับ) ไม่แน่ใจและไม่เห็นด้วยกับข้อคําถามว่าการ
เลี้ ยงแมวรวมกันหลายตัวในบ้านจะทําให้แมวมี ความเสี่ ยงในการติ ดโรคนี้ (ร้ อยละ 50.7 และ 21.0 ตามลําดับ)
นอกจากนี้ แล้วกลุ่ มตัวอย่า งยังไม่แน่ ใจว่าการเล่นอย่างรุ นแรงกับแมวจะทําให้มีความเสี่ ย งในการติ ดโรคนี้ ไ ด้
(ร้อยละ 42.5) จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูช้ ายจะชอบเล่นรุ นแรงกับแมวและเชื่ อว่าแมวของตนไม่น่าจะ
เป็ นโรคนี้ เพราะไม่ป่วย มีสุขภาพแข็งแรงดี ของผลการศึกษาดังกล่าวเมื่อนํามาวิเคราะห์จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่มีระดับทัศนคติ ของการสนับสนุ นในการแสดงพฤติ กรรมในการป้ องกันและควบคุมโรคแมวข่วนในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับตํ่า (ร้อยละ 90.0) ซึ่ งได้ผลการศึกษาแสดงดัง Table 3
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Table 3 Overall level of Attitude on CSD of cat owners in number and percentage (n = 400)
Level
Number
Fair supportive (22–28 points)
40
Less supportive (12–21 points)
360
Mean = 20.34, SD = 2.46, Min =14.0, Max = 31.0

Percentage
10.0
90.0

4. การปฏิ บัติตัวที่สัมพันธ์ กับการป้องกันและควบคุมโรคแมวข่ วน
จากการศึกษาผลการปฏิ บตั ิ ติตวั ที่สัมพันธ์กบั การป้ องกันและควบคุมโรคแมวข่วนในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
พบว่า 1) การปฏิบตั ิตวั ในด้านอนามัยส่ วนบุคคลพบว่าอยูใ่ นระดับตํ่า (ร้อยละ 36.3) โดยส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างไม่มี
การล้า งมื อ หรื อ ล้า งมื อ เป็ นบางครั้ งหลัง จากเล่ น /สั ม ผัส /ถู ก แมวเลี ย ในสั ด ส่ ว นที่ สู ง (ร้ อ ยละ 40.0 และ 31.0
ตามลําดับ) นอกจากนี้แล้วยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างยอมให้แมวเลียแผลหรื อรอยผิวหนังที่ถลอกของตัวเองในสัดส่ วนที่
สู งเช่นกัน (ร้อยละ 48.8) ซึ่ งจะส่ งผลให้เจ้าของมีความเสี่ ยงในการติดโรคนี้ ได้ง่ายขึ้น ผลการศึกษาดังกล่าวเป็ นไป
ในทํานองเดียวกับ Westgarth et al. (2008) ที่ระบุว่าเจ้าของสุ นขั เพียงร้อยละ 15 เท่านั้นที่ลา้ งมือหลังจากสัมผัสกับ
สัตว์เลี้ยงตัวเอง ซึ่ งความแตกต่างของการให้ความสําคัญหรื อความสมํ่าเสมอในการปฏิ บตั ิ เกิดจากการขาดความรู ้
เกี่ ยวกับช่ องทางการติ ดโรคและมีความเชื่ อว่าสัตว์เลี้ยงของตนไม่มีเชื้ อโรคเนื่ องจากไม่ป่วยและสุ ขภาพดี 2) การ
ปฏิบตั ิตวั ด้านการเลี้ยงแมวพบว่าอยู่ในระดับตํ่า (ร้อยละ 83.2) เช่นเดียวกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้ความสําคัญ
กับแหล่งที่ มาของแมว ส่ วนใหญ่จะรับแมวจรจัดมาเลี้ยง (ร้อยละ 81.5) จากการสัมภาษณ์พบว่าส่ วนหนึ่ งเกิ ดจาก
ความสงสาร การปฏิ บตั ิ ดงั กล่าวอาจจะส่ งผลทําให้เจ้าของมี โอกาสติ ดโรคแมวข่วนได้เนื่ องจากในแมวจรจัดมี
โอกาสพบเชื้ อ โรคแมวข่ ว นสู ง ซึ่ งสอดคล้อ งจากการศึ กษาของ Chomel et al. (1995) ระบุ ว่า มี โ อกาสพบเชื้ อ
B. henselae ในแมวแมวจรจัดมากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับแมวที่มีเจ้าของ (RR = 2.86; 95% CI= 1.94, 4.22) ในด้าน
การเลี้ ยงดู แมวยังพบเพิ่ มเติ มว่ากลุ่มตัวอย่างมักเลี้ ยงแบบให้ปล่อยออกนอกบ้าน (ร้ อยละ 49.3) ซึ่ งทําให้แมวมี
โอกาสไปสัมผัสกับสัตว์ตวั อื่นหรื อไปกินสัตว์พาหะชนิ ดอื่น ทําให้มีโอกาสในการติดโรคเช่นเดียวกัน ผลการศึกษา
นี้ เป็ นไปในทํานองเดี ยวกับ Matibag et al. (2007) รายงานไว้ว่าการปล่อยให้สุนขั ออกไปนอกบ้านหรื อเลี้ยงแบบ
ปล่อยเพิ่มโอกาสที่ สุนขั จะติ ดเชื้ อโรคพิษสุ นขั บ้ามากขึ้ น 3) การปฏิ บตั ิ ติตวั ด้านการดูแลสุ ขภาพแมวพบว่าส่ วน
ใหญ่อยู่ในระดับตํ่า (ร้อยละ 54.2) เช่นกัน สัดส่ วนของการนําแมวตัวเองไปถ่ายพยาธิ ภายนอกอย่างสมํ่าเสมอตาม
โปรแกรมที่ สัต วแพทย์แ นะนํา อยู่เ พี ย งร้ อ ยละ 25.5 จากการสอบถามกลุ่ มตัวอย่า งอธิ บายว่า เนื่ องจากทํา ให้มี
ค่ าใช้จ่ายที่ เพิ่มสู งขึ้ นส่ วนใหญ่จะนิ ยมไปซื้ อยามาถ่ายพยาธิ เองตามคลิ นิกหรื อโรงพยาบาลสัตว์และเชื่ อว่าแมว
ตัวเองมีสุขภาพดีไม่จาํ เป็ นต้องพาไปพบสัตวแพทย์ตามนัด และ 4) การปฏิบตั ิติตวั ด้านสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมที่ อยู่
อาศัยของแมวพบว่าส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการดูแลและรักษาความสะอาดสิ่ งแวดล้อมที่ แมวอาศัยอยู่ในระดับตํ่า
(ร้อยละ 70.0) ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างมี การทําความสะอาดสิ่ งแวดล้อมที่ แมวอาศัยอย่างสมํ่าเสมอเพราะว่ามี พ้ื นที่
บางส่ วนใช้ร่วมกันกับคน (ร้อยละ 74.5) แต่ว่าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถฆ่าพยาธิ ภายนอกได้ (ร้อยละ 65.3) ทํา
ให้สัตว์พาหะดังกล่าวยังอยู่ในสิ่ งแวดล้อมส่ งผลทําให้มีโอกาสเกิดการแพร่ กระจายของโรค ผลการศึกษาดังกล่าว
เป็ นในทํานองเดียวกับการศึกษาของ Stull et al. (2012) ระบุวา่ ไม่ใช่เรื่ องที่น่าแปลกใจที่เจ้าของไม่ได้ให้ความสําคัญ
โรคติ ดต่อระหว่างคนและสัตว์ เพราะว่าไม่ได้มีการรับรู ้มาก่ อน เมื่อนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
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พบว่าส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะมีคะแนนของการปฏิบตั ิติตวั ในการป้ องกันและควบคุมโรคแมวข่วนอยูใ่ นระดับตํ่า
(ร้อยละ 65.5) ซึ่ งได้ผลการศึกษาแสดงดัง Table 4
Table 4 Overall level of Practices related to prevention and control of CSD in number and percentage (n = 400)
Level
Number
Percentage
Good ( 24–30 points)
12
3.0
Fair (18–23 points)
126
31.5
Poor (0–17 points)
262
65.5
Mean = 15.12 , SD = 4.97 , Min = 3, Max = 28
5. ความสั มพันธ์ ระหว่ างความรู้ ทัศนคติกับการปฏิ บัติตัวที่สัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรคแมวข่ วน
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิ ตวั ที่ สัมพันธ์กบั การป้ องกันโรคแมวข่วนในภาพรวม
ได้แก่ การปฎิบตั ิตวั ด้านอนามัยส่ วนบุคคล การปฏิบตั ิตวั ด้านการเลี้ยงแมว การปฏิบตั ิตวั ด้านการดูแลสุ ขภาพแมว
และการปฏิ บตั ิ ตวั ด้านการสุ ขาภิ บาลสิ่ งแวดล้อมที่ อยู่อาศัยของแมว ของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ พบว่า ระดับความรู ้เรื่ องมีความสัมพันธ์เชิ งเส้นในทางบวกและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการปฏิบตั ิ
ตัวที่สัมพันธ์กบั การป้ องกันและควบคุมโรคแมวข่วนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value < 0.05 โดยมีขนาด
ความสัมพันธ์ r = 0.391 ซึ่ งผลการศึ กษานี้ เป็ นไปในทํานองเดี ยวกันกับ Akai et al. (2015) ได้ศึกษาถึงพฤติ กรรม
การป้ องกันโรคพิ ษสุ นัขบ้าในจังหวัดนครปฐม ระบุ ว่าผูเ้ ลี้ ยงสุ นัขที่ มีความรู ้ ในระดับดี มีความสัมพันธ์กบั การ
พฤติ กรรมป้ องกันโรคพิ ษสุ นัข บ้า อย่า งนัย สําคัญทางสถิ ติ นอกจากนี้ แ ล้วผลการศึ กษาพบในทํา นองเดี ย วกัน
Sayavong et al. (2015) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้, เจตคติกบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคไข้เลือดออก
ของชุมชนในนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู ้ดี
และเจตคติในเชิงบวกมีระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในระดับดีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่อย่างไร
ก็ตามค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มีขนาดตํ่า (r = 0.391) อาจเนื่ องมาจากว่าระดับความรู ้ที่ดีอาจไม่ใช่ ปัจจัยเดี ยวที่
ส่ งผลทําให้มีการปฏิ บตั ิ ตวั ในการป้ องกันและควบคุมโรคแมวข่วนที่ ดีข้ ึ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ซึ่ งการวิเคราะห์
ดังกล่าวได้ผลการศึกษาแสดงดัง Table 5
Table 5 The correlation analysis between Knowledge and Attitude with Practices related to CSD prevention and
control (n = 400)
Factors
Practices related to CSD prevention and control
r
0.391
-0.025

Knowledge
Attitude
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สรุ ป

การศึ กษาความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิ บตั ิ ติตวั ที่ สัมพันธ์ กบั การป้ องกันและควบคุ มโรคแมวข่ ว นของ
ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางพระ จังหวัดชลบุรี ได้ผลการศึกษาว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับ
ความรู ้ ทัศนคติ การปฏิ บตั ิ ตวั ที่ สัมพันธ์กบั การป้ องกันโรคแมวข่วนในระดับตํ่า และพบว่าระดับความรู ้มีขนาด
ความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงทางบวกในระดับตํ่า กับการปฏิ บตั ิ ตวั ที่ สัมพันธ์กับการป้ องกันโรคแมวข่ วน จากผล
การศึกษาดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้ขอ้ เสนอใน ด้า 2นได้แก่การนําผลวิจยั ไปใช้และข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
สําหรับการนําผลวิจยั ไปใช้โดยการเผยแพร่ ผลการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรณรงค์ให้เจ้าของแมวรวมถึง
ประชาชนให้มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเพื่อเกิดความตระหนักถึงความสําคัญ
ของโรคดังกล่าวซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการปฏิ บตั ิตวั ในการป้ องกันและควบคุมโรคที่ ถูกต้องต่อไป ส่ วนข้อเสนอแนะ
ในการวิจยั ในครั้งต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมตัวแปรปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
แมวข่วน เช่น การเข้าถึงสื่ อต่างๆที่ให้ความรู ้ การได้รับความรู ้จากบุคลากรทางสาธารณสุ ข การได้รับแรงสนับสนุน
จากบุคคลใกล้ชิด และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่อการป้องกันและควบคุมโรค เป็ นต้น
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Abstract
A 6-year-old neutered bitch was presented with all mammary glands enlargement. She
had no history of the presenting signs of heat and male attraction. The dark brown discharge
was detected from all nipples. Complete blood count and blood chemistry profiles were
unremarkable. A number of the parabasal cell were presented from vaginal cytology. Serum
estradiol and progesterone were 16.3 pg/mL, and 1 ng/mL, respectively. Abdominal
ultrasonography revealed an anechoic cystic like at caudal part next to the right kidney, and
tubular organ with hypoechoic above the urinary bladder. Computerized Tomography Scan
revealed no demonstrable of nodule in the lung field. Multiple small cystic lesions and
hypodense tissue were near at right kidney position. The tentative diagnosis of mammary gland
enlargement was pseudopregnancy with right ovarian remnant syndrome (ORS). Surgical
treatment was abdominal midline celiotomy. The right ovarian remnant was thickened,
vascularization and non-adhered with the omentum. The histopathological diagnosis was
ovarian granulosa cell tumor. Mammary glands were decreased to normal size within 10 days
after removed retained-ovary. In conclusion, mid to old age of neutered dogs with mammary
gland enlargement are usually diagnosed with mammary gland tumors. However, in this case
was ORS which developed granulosa cell tumor and pseudopregnancy.
Keywords: Dog, Mammary gland enlargement, Ovarian remnant syndrome, Pseudopregnancy
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Introduction
Mammary gland enlargement in dogs is classified either physiological or pathological
conditions. Physiological condition is mammary gland hyperplasia in late-term of the luteal
phase, including in pregnant and pseudopregnant dog. The pathological conditions are mastitis
and mammary gland tumors. The sex hormones are effected to either physiological or
pathological conditions. In mid to old age of neutered dogs with mammary gland enlargement
are usually diagnosed with mammary gland tumors (Johnston et al., 2001).
Pseudopregnancy, also known as false pregnancy, pseudocyesis, or phantom
pregnancy, is a common physiological phenomenon in the luteal phase bitch. It specifically
referred to the nonpregnant luteal phase. The serum progesterone level is high and sudden
decline, resulting in an increased level of prolactin at the end of the luteal phase (Singh et al.,
2018; Garai et al., 2020). Endocrine mechanisms are not well understood. Bitches with covert
pseudopregnancy have no clinical signs, and usually does not require treatment. Observable
signs such as behavior change, presenting maternal behavior, enlargement of the mammary
glands, and lactation can be found in bitches with overt pseudopregnancy that require treatment
(Thangamani et al., 2018). The treatment are categorized as 1) conventional treatment;
Elizabethan collars and T-shirts can be used to prevent licking or nursing of the mammary
gland, 2) medical treatment; dopamine agonist and 3) surgical treatment; removal of ovaries.
Ovariohysterectomy (OVH) is recommenced for non-breeding dog (Thangamani et al., 2018).
Ovarian remnant syndrome (ORS) is a retained piece of ovarian tissue revascularization
and function responded on endogenous reproductive hormone after a history of OVH
(Limmanont et al., 2018). The most common causes are iatrogenic condition (Sontas et al.,
2007). Dog with ORS might show typical proestrus or estrus signs such as vulvar swelling,
serosanguinous discharge, attractiveness to male dogs, copulation and/or signs of
pseudopregnancy, and also presents chronic diseases such as chronic vaginitis and stumped
pyometra (Sontas et al., 2007). Diagnosing ORS is based on clinical history, clinical signs,
vaginal cytology, sex hormonal analysis with or without hormone challenge, ultrasonography,
and exploratory laparotomy (Johnston et al., 2001). Surgical removal of residual ovarian tissue
is the recommended treatment for ORS; however, it can be difficult to identify residual ovarian
tissue (Ball et al., 2010).
The reproductive status (intact or neuter) is also important for mammary gland
enlargement diagnosis. Pseudopregnancy is impossible in a long period after neutering except
that there is a remnant of ovarian tissue. This case report was a good demonstrated case to
approach for mammary gland enlargement. The multiple types of the diagnostic tools were
supported for tentative diagnosis.
Materials and Methods
A 6-year old, 25.55 kilograms, spayed female, crossbreed dog was detected an
enlargement of the mammary glands while she was being admitted for cutaneous
pyogranulomatous treatment at the right popliteal area.
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History taking
The dog was usually raised outdoor. She had never been pregnant. She was spayed
when she was approximate age for 4 years old. After she was spayed, she had no history of any
presenting signs of heat and male attraction. Her enlarged mammary glands have been noticed
by her owner for a year.
Physical examination
The dog was normal in heart sound, lung sound and body temperature. The superficial
lymph nodes were not enlargement. By palpation, the patient exhibited abdominal pain. All
mammary glands were enlargement without pain in Fig.1. The dark brown discharge was
detected from all her nipples. Swollen vulva and vaginal discharge were not presented.

Fig.1 The enlargement of bilateral caudal abdominal and inguinal mammary glands
Clinical examination
Complete blood count and blood chemistry profiles were in the normal range, except
pack cell volume (33%) was slightly decreased in Table 1, and alkaline phosphatase (203.5
IU/L) was slightly increased in Table 2. There were a few vaginal epithelial cells that were
parabasal cells revealed from vaginal cytology. Serum estradiol and progesterone were 16.3
pg/mL, and 1 ng/mL, respectively (BRIA, Bangkok R.I.A. GroupTM, Thailand). The cytology
of dark brown discharge from nipples presented numerous exfoliated glandular cells, admixed
with inflammatory cells, especially neutrophils in secretory background in Fig.2. The
microbiology report of discharge was no bacterial growth.
Table 1 Hematology result from Mythic 22 automated hematology analyzer, OrpheeTM,
Switzerland
Parameters
Result
Reference range
Unit
HGB
11.3
10–18
gm%
PCV
33
35–45
%
RBC
5.74
5–9
106/cumm
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Table 1 (continued).
Parameters
Result
Reference range
Unit
MCV
59.7
60–77
fl
MCHC
32.6
32–36
gm%
WBC
15,000
6000–17000
/cumm
Band neutrophil
150
0–300
/cumm
Segment neutrophil
12,600
3000–11400
/cumm
Lymphocyte
1050
1000–4800
/cumm
Monocyte
900
150–1350
/cumm
Eosinophil
300
100–750
/cumm
Platelet
380
200–900
103/uL
Plasma protein
8.2
6–7.5
mg%
HGB; hemoglobin, PCV; pack cell volume, RBC; red blood cell, MCV; mean corpuscular
volume, MCHC; mean corpuscular hemoglobin concentration, WBC: white blood cell
Table 2 Blood chemistry profile result from semi-automatic biochemistry photoanalyzer Jolly
102, Crony Instruments SRLTM, Italy
Parameters
Result
Reference range
Unit
BUN
8.45
10–26
mg%
Creatinine
1.00
1.0–2.2
mg%
ALT (SGPT)
12.29
6–70
37°C IU/L
ALKP
203.5
8–76
U/L
BUN; blood urea nitrogen, ALT; Alanine aminotransferase, ALKP; alkaline phosphatase

Fig. 2 Mastitis: effusive sample from mammary gland depicts several glandular epithelium
(black arrow), red blood cells, neutrophils and macrophages (white arrow). Modified Giemsa
stain (Bar = 100 µm)
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Ultrasonography was presented an anechoic cystic like at the caudal part next to the
right kidney (white arrow) in Fig. 3 and tubular organ above the urinary bladder (UB) with
hypoechoic fluid inside the organ. Computerized Tomography Scan (CT Scan) in 2.5 mm
thickness of thoracic and abdomen with pre-contrast imaging and post-contrast imaging were
performed. There was no demonstrable of nodule in lung field. Abdominal CT Scan revealed
1) hypodense tubular organ presented above UB, measurable diameter size as 1 cm, 2) multiple
small cystic lesions and hypodense tissue presented near at the right kidney position (red circle)
in Fig. 4, 3) hyperdense sludge in the gall bladder, and 4) medial iliac lymph node appeared
enlargement.

Fig. 3 Transabdominal ultrasonography (MindrayTM DC70, China) reveals an anechoic cystic
like (white arrow) at the caudal part next to the right kidney.

Fig. 4 Coronal CT view of abdominal reveals multiple small cystic lesions and hypodense
tissues (red circle) present near at the right kidney position (RK: right kidney, LK: left kidney).
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Diagnosis
Based on vaginal cytology and low levels of both serum estradiol and progesterone, the
dog was anestrus stage or neutered bitch. The cytology and bacterial culture results of dark
brown discharge from nipples diagnosed non-septic mastitis. The impressions from
ultrasonography were right ovarian remnant and uterine stump. There was no demonstrable of
nodule in lung field diagnosed from the CT Scan. Multiple small cystic lesions and hypodense
tissues were near at right kidney position without organ adhesion. The tentative diagnosis of
mammary gland enlargement was pseudopregnancy with non-septic mastitis and right ORS.
Surgical treatment
The dog was administrated premedication with diazepam 0.55 mg/kg, IV (Diazepam
10 mg/2 mL; the Govt. Pharm. Org., Thailand), and an anesthetic protocol was induced with
propofol 3.68 mg/kg, IV (TropofolTM 1% w/v; Tjroikaa Pharmaceuticals Ltd., India). After
endotracheal intubation, she was connected to an appropriate breathing system and
anesthetized with 2% isoflurane (Aerrane Isoflurane USPTM, Baxter Healthcare Corporation,
Puerto Rico) in 100% oxygen for anesthetic maintenance. The analgesics were combined of
morphine sulfate 0.4 mg/kg, IM (Morphine sulfate pentahydrate 10 mg/mL; FDA
manufacturing Co., Ltd., Thailand), carpofen 4.2 mg/kg, SC (RimadylTM 50 mg/mL,
Laboratories Pfizer LTDA, Brazil) and gabapentin 3.68 mg/kg, PO (Unison Laboratories Co.,
Ltd., Thailand) . Amoxicillin-clavulanic acid 23.02 mg/kg, PO (AmoxclamedTM 625, BIC
Chemical Co., Ltd., Thailand) was a prophylaxis antimicrobial. Fluid therapy during anesthesia
was 0.9% normal saline (NSS, General Hospital Products Public Co., Ltd, Thailand) at 10
mL/kg/hr, IV. The surgical area was cleaned with chlorhexidine diluted with normal saline and
70% alcohol before surgery. Surgical treatment for the right ovarian remnant was abdominal
midline celiotomy. The right ovarian remnant was thickened and non-adhered with the
omentum in Fig. 5A. Right ovarian remnant with vascularization was submitted for biopsy in
Fig. 5A-B. The cross mattress suture with an absorbable suture 2/0 Polydioxanone ( PDSTM,
Ethicon LLC, United State) was used for muscle sheath, subcutaneous, and subcutis tissues.
The cross mattress suture with a non-absorbable suture material 2/0 Nylon (BiolonTM, Sutcon,
Indonesia) was used for the external skin layer.

Fig. 5 Right ovarian remnant is in the abdominal cavity (A). Right ovarian tissue is submitted
for biopsy (A–B).
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Results and Discussion
The histopathological diagnosis was ovarian granulosa cell tumor (GCT) in Fig. 6. Ten
days after the surgical removal of the remnant ovary, the size of mammary glands was
substantially reduced in Fig. 7.

Fig 6. Granulosa cell tumor: The large sized areas of apparent luteinization characterized by
accumulations of polyhedral cells with abundant vacuolated eosinophilic cytoplasm (inlet).
They are separated by thick connective tissue (*) and are usually prominent adjacent to the
margins of follicular structures (black arrow). H&E stain. Bar = 500 µm

Fig. 7 Mammary glands are decreased size within 10 days after remove retained ovary.
Pseudopregnancy was a rare complication in the ORS case. Mostly, complications of
ORS were prolonged or intermitted estrogen influence, including vaginal hyperplasia, vaginal
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mass, cystic endometrium hyperplasia, stumped pyometra, and mammary gland tumor.
However, progesterone was also influenced in OSR that depended on the type of retained
ovarian tissues and stage of the estrous cycle. The ovarian tissue was needed for
histopathological diagnosis. Not only ovarian tissue was confirmed, but also diagnosed for
corpus luteum, ovarian cyst, and tumors.
Granulosa cell tumor (GCT) was reported as one of the most frequent ovarian neoplasia
in intact female dogs (Johnston et al., 2001). Granulosa cell tumor arises from the granulosa
cells in the tertiary follicles that related to estrogen hormone (Oviedo-Peñata, Hincapie, RiañoBenavides, & Maldonado-Estrada, 2020). The related of estrogen and progesterone pattern was
possible varied among period of mammary gland enlargement and retained ovarian function
(Oviedo-Peñata et al., 2020). However, GCT and concurrent pseudopregnancy was rare case.
This case presentation was mammary gland enlargement, and there were no signs of
heat which mean she was out of estrogen influence. Vaginal cytology and based line of serum
estradiol and progesterone were related in anestrus stage, non-functional ovarian function, or
neutered bitch. As in our case, serum estradiol, progesterone, and LH concentrations were not
helpful in confirming ORS in the bitch (Ball et al., 2010). A more reliable preoperative
diagnosis of ORS was performed by using hormone stimulation tests by gonadotropinreleasing hormone or human chorionic gonadotropin (Ball et al., 2010). Hormone stimulation
tests were not performed in this study because there was any evidence of suspected ovarian
remnant detected by other tools. In this case, transabdominal ultrasonography was supported
ORS diagnosis and provided the location of retained ovarian tissue. The success or failure to
identify ovarian tissue by ultrasonography may be related to the expertise of the practitioner,
stage of the estrous cycle of the animal at the time of examination, and size of the residual
ovarian tissue (Ball et al., 2010).
Abdominal CT Scan was useful for scanning the organ adhesion. Thoracic CT Scan
was performed to confirm any small lesion of lung metastasis when mammary gland tumor
was not ruled out from differential diagnosis.
Mammary gland enlargement includes pregnancy, pseudogrenancy, mastitis and
mammary gland tumor. The differential diagnosis requires a complete history taking, physical
examination, ultrasonography of the affected glands and pregnancy scan. A complete history
should include the sex, age, reproductive status (intact/neuter, mating,
pregnancy/nonpregnancy), age at spay, duration of clinical signs and the growth rate of the
mass. On clinical examination, location, shape and size of the mass, number of affected
glands, presence of trauma, inflammation, and ulceration of the lesions, lymph node
enlargement and evidence of distant metastasis should be evaluated (Johnston et al., 2001). In
this case, the dog was covert pseudopregnancy and non-septic mastitis that were not serious
signs. Pseudopregnancy signs were normally self-improved when bitches entered in anestrus.
However, other complications of ORS were possibly developed, surgical treatment was
recommended.
In conclusion, mid to old age of neutered dogs with mammary gland enlargement are
usually diagnosed with mammary gland tumors. Ovarian remnant syndrome should also be
considered in mammary gland enlargement in neutered dog. This case presentation was a rare
case that ORS developed GCT and pseudopregnancy.
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Abstract
A novel of cancer therapy is developed for effective eradiation of cancer cells and
reduced side effect of drug. There are many modern methods for cancer therapy such as
antibodies, fusion protein and cytokines. This study aimed to evaluate toxicity of bacterial toxin
streptonigrin on solid tumor growth. The bacterial toxin Streptonigrin was introduced for
testing against growth rate of solid tumor mass isolated from dogs which treated with surgical
therapy. The Primary culture of skin tumor has high growth cell densities in Dulbecco’s
modified Eagle’s medium (DMEM) supplement with 10% L-glutamine, 10% PenicillinStreptomycin and 30% fetal bovine serum. Then, cells were treated with streptonigrin on the
concentrations of 0.2, 0.02 and 0.002 mg/ml to observe for toxic effect compared with cell
control after 24, 72 and 144 h exposure. The inhibition efficiency was evaluated by several
criteria, including the time of death, cell appearance, cell morphology and capability of
proliferation. Notably, primary skin cancer cells treated with streptonigrin concentrations of
0.2, 0.02 and 0.002 mg/ml showing the mortality rate of 69.74% 8.33% and 8.83%,
respectively. These findings suggested that streptonigrin has a high ability to inhibit the growth
rate of skin cancer cell and can lead to further beneficial study in field of cancer-therapyrelated toxicity.
Keywords: Bacterial toxin, Squamous cell carcinoma, Streotonigrin
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Introduction
Cancers are one cause of death in dogs. Common cancer found in dogs such as mast
cell tumors, lymphoma, squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma (SCC) is
important cancer found in Pekingese, Scottish Terriers, Poodles, Boxer Dogs. The morphology
of squamous cell carcinoma is present by a single mass, firm, cauliflower like lesion. The
successful treatment of SCC is surgical removal. Combine therapy may be required with
radiation or chemotherapy in the case of invasion of SCC. In case of SCC presented in an oral,
nasal or deep part of the body surgical treatment cannot perform, radiation or chemotherapy is
the better choice for treatment. There are many drugs that can use to treat SCC, Cemiplimab,
Keytruda (Pembrolizumab), Libtayo (Cemiplimab), Pembrolizumab. Previous studies compare
single drug treatment and combined drug treatment therapy and showed the use of combined
drugs had more effective than single drug but no different overall survival rate (Bolzán et al.,
2001). Streptonigrin is a bacterial toxin isolated from Streptomyces flocculus act as
antibacterial activities and also used as an anticancer. Streptonigrin was used in a capsule
containing 0.2 mg for the oral route (Ganjibakhsh et al., 2017). Side effects of streptonigrin
administer by oral route can found nausea, vomit, bone marrow suppression. These side effects
were diminished after withdrawing from drug treatment. Even though, the toxicity of
streptonigrin but no case report of the lethal case in human due to streptonigrin toxicity. In this
study, we have testedthe effects of streptonigrin on growth of canine SCC and antitumor
effects.
Materials and Methods
Primary cell culture
Tumor mass was obtained from the Veterinary clinic and hospital with diagnostic SCC.
Small pieces of tumor mass were collected in tissue culture medium Dulbecco’s Modified
Eagle’s Medium (DMEM) immediately after surgical, storage in 4°C, and transport to the
laboratory. Tumor mass was trimed and choped to small pieces. 500 µl. trypsin was added into
15 ml. conical tube and incubated in 37°C for 30 minutes, the DMEM containing 10% FBS
was added to inhibit the reaction. Cells were resuspended and transfered the supernatant into
the new tube with DMEM containing 10% FBS. The isolated cell was washed 3 times,
transfered to tissue culture flask with culture medium supplemented with 30% FBS, penicillin
(500U/ml) and streptomycin (500µg/ml), L-glutamine 10 μg/ml and incubated at 37°C with
5% CO2 in the complete culture medium for approximately two weeks. After the expansion of
the cells for 70–80% confluence, trypsin-EDTA was used to subculture the cells, cells were
diluted in 2×103 cells/ml into the culture medium and seeding 50 µl/well in 96 well plates.
Culture medium was changed every 2 days and morphology of cell were observed every day.
Polygonal cells, large nuclei according to a description by Maysem were propagated and
expanded until 4–5 passages.
Chemical preparation
Streptonigrin (Sigma-Aldrich®) were dilute in DMSO to make a stock solution at
concentration 0.1 g/ml and storage at 4°C, light protection. To determine cell toxicity,
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streptonigrin were diluted with complete culture medium to make concentration 0.2, 0.02,
0.002 mg/ml and fresh preparation before use.
Determination of cell growth
Confluent cells reach 80–90% were trypsinized and counted in a Neubauer
hemacytometer at 1:2 dilution with trypan blue dye exclusion. To determine the cell growth,
the cells were resuspended in Gibco Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) containing
30% FBS, penicillin, and streptomycin seeded into 24 well plates at a density of 2×104 cells/ml.
and incubated at 37°C with 5% CO2. The culture medium was changed every 2 days and the
morphology of the cell was observed every day. A cell in each well was collected and counted
in a Neubauer hemacytometer at 1:2 dilution with trypan blue dye exclusion every 24 hr for 7
days. Count the number of viable (seen as bright cells) and non-viable cells (stained blue).
Ideally >100 cells should be counted in order to increase the accuracy of the cell count (Harris
et al., 1965).
Evaluation of streptonigrin toxicity in SCC
Cells were plate in 96 well plates with a density of 2×103 cells per well and incubated
at 37°C with 5% CO2. After 24 hours. Streptonigrin was diluted at 0.2, 0.02, 0.002 mg/ml with
complete medium and added in 100 µl/well, incubate for 24 hr. in a CO2 incubator. The next
day, the culture medium were removed and washed 3 times with PBS. Gibco Trypsin-EDTA
(0.25%) was used to remove the attach the cells. Then, cells were diluted in trypan blue for
study cell viability. The total number of 200 cells were counted under the microscopy and
calculated for cell viability using the Equation 1 below.
% Cell viability = (viable cell/total number) x 100

(1)

Results and Discussion
Determination of cell growth
The primary cell was evaluated for growth performance and growth rate of tumor cells.
Condition of culture medium was adjusted for cell survival and growth performance. A cell at
passage 4–5 was used to determine the growth rate of the cell. We found that the growth rate
of cells was started after 3–4 days in 24 well plates. The growth rate in the early-stage showed
a slow proliferation rate. After that, the growth rate of the primary cell was increased to double
or triple time within 2 days. The morphology of the cell was presented in culture plate as shown
in Fig. 1.
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Fig. 1 Growth rate curve of canine SCC in culture condition and associated with days
Evaluation of streptonigrin toxicity in SCC
Evaluation toxicity of streptonigrin against primary SCC was determined in the cell
culture system. The concentration of streptonigrin at 0.2, 0.02, 0.002 mg/ml with the complete
medium were co-incubation with primary SCC for 24 hrs. The concentration of streptonigrin
at 0.2 mg/ml can cause cell death in 69.74% of the population while 0.02 and 0.002 mg/ml can
inhibit cell development of cancer cells with a mortality rate of 8.3% and 8.83% respectively
within 7 days. Morphology of primary SCC was shrinkage, detachment from the bottom, and
death are shown in Fig. 2

Fig. 2 Canine SCC growth without toxin (A). Cell detachment from plate after treatment with
streptonigrin 0.2 mg/ml. for 24 hr. (B)
The established of canine SCC for testing anticancer of new pharmacological product
and study cancer biology in the dog is useful for veterinary medicine. (Hassan et al., 1977)
Isolation of canine SCC was isolated by dilution of cell and grown in 96 well plates, epitheliallike cell was selected for expansion and used in this study.
A novel of cancer therapy is important for curative treatment. Drugs or herbal extract
were trying to test for anticancer properties and develop the modern structure to enhance the
efficacy of drugs. Streptonigrin is one of the choices to treat cancer because they have fewer
side effects in animal models. Mode of action of streptonigrin caused alteration of
heterochromatin formation and resulted in induce cell death. Moreover, streptonigrin has been
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used as an antibiotic against E. coli and B. subtilis (Louis et al., 2011). In this study, we found
the effect of streptonigrin can inhibit cell growth and proliferation of canine SCC at a
concentration of 0.2 mg/ml while lower concentrations were less effectived. Previous study
shown streptonigrin can negative control of β-catenin/Tcf signaling and interfere cell
proliferation by inhibit β-catenin in cancer cells Also, it can interrupt DNA and RNA synthesis
resulted in DNA damage 8 derivative 7-(1-methyl-2-oxopropyl) streptonigrin is potentiate to
induce apoptosis in human neuroblastoma SH-SY5Y cells via a p53-dependent pathway.
(Testoni et al., 1995) The mode of action of streptonigrin is potentiated to inhibit cancer cells
as shown in a previous study and related to my result. Streptonigrin can develop into a
pharmacological product and used as skin cancer therapy and replace the surgical movement
of cancer cell in the future.
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Abstract
Feline hemotropic Mycoplasma species cause infectious anemia in cats that were
transmitted by flea, cat fight and blood transfusion. Three species in cats reported in Thailand
include Mycoplasma haemofelis (Mhf), Candidatus Mycoplasma haemominutum (CMhm), and
Candidatus Mycoplasma turicensis (CMtc). Variable pathogenicity has been reported among
the three species. Identification of identified Mycoplasma species are performed using speciesspecific PCR and DNA sequencing which require 5–7 working days. However, screenings of
blood donor contaminations need a rapid test. The study aims to investigate feline hemoplasma
in healthy cats that are the candidates as blood donors. DNA extracted from blood samples of
45 healthy cats were detected Mycoplasma species using a genus-specific nested PCR and
sequencing. The positive results were 10/45 (22.22%) including, CMhm 8, Mhf 1, and CMtc 1.
The gel electrophoresis and DNA sequencing results revealed that length of the PCR products
of CMhm were approximately 580 bp (CMtc and Mhf; approximately 560 bp). Without
sequencing process, the genus-specific PCR used in this study could classify CMhm (likely less
pathogenicity) due to the different size of the PCR products. The high infection rate in healthy
cats made more concern of transmission by blood transfusion from asymptomatic healthy cats
as blood donors.
Keywords: Blood donor, Hemotropic mycoplasma, Nested polymerase chain reaction
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Introduction
Hemotropic mycoplasma bacteria are known as hemoplasmas that infect a wide range
of mammals (Neimark et al., 2001; Willi et al., 2007). Recently, three feline hemoplasma
species cause diseases in domestic cats in Thailand, including Mycoplasma haemofelis (Mhf),
Candidatus Mycoplasma haemominutum (CMhm), and Candidatus Mycoplasma turicensis
(CMtc) (Do et al., 2020, Kaewmongkol et al., 2020). Hemotropic Mycoplasma species are
Gram-negative bacteria without cell walls and unculturable (Foley and Pedersen, 2001;
Gentilini et al., 2009; Willi et al., 2007). The surface of cats’ red blood cells are targets of these
bacteria. These agents are also called feline hemoplasmas as cause of the diseases, feline
hemotropic mycoplasmosis. The main clinical sign is anemia (Barker and Tasker, 2013).
Clinical signs could be different from absence of illness to acute hemolytic anemia, and could
be severe in some cases. The infected cats show pale mucous membrane, depression, lethargy,
weight loss, anorexia, dehydration, and even sudden death (Tasker, 2010). Disease
transmissions are hematophagous arthropods such as fleas, aggressive interactions (cat fights),
and blood transfusion (Museux et al., 2009). Cytological examinations of blood smears are low
sensitivity and specificity (Ghazisaeedi et al., 2014; Tasker and Lappin, 2002). Main diagnostic
methods are molecular assays (Tasker et al., 2003; Tasker et al., 2004; Wengi et al., 2008; Willi
et al., 2009).
In Bangkok Thailand, the studies of feline hemoplasmas were performed in both stray
and pet cats (Do et al., 2020; Kaewmongkol et al., 2020). The PCR detected 2 7 . 7 % (64/231)
positive for feline hemotropic Mycoplasma spp. in the pet cats (Kaewmongkol et al., 2020) and
found 38.05% (180/473) positive in stray cats (Do et al., 2020). CMhm was the most prevalent
species in both studies.
Hemoplasmas can be transmitted via intravenous inoculation of blood and are
sometimes related with clinical sickness in experimentally inoculated or naturally exposed cats
(Hackett et al., 2006). Hemoplasmas can be transmitted between cats with as few as 1 to 2 ml
of blood administered IV (Hackett et al., 2006). The Consensus statement was published for
feline blood donor screening for blood-borne pathogens in 2016 (Wardrop et al., 2016). This
statement recommended that the highly pathogenicity Mhf should be screened in all cat donors
prior to blood transfusions. Those Mhf positive cats should be rejected from the list of blood
donor candidates. Screening of CMhm and CMtc infections were suggested as optional tests
for cat blood donors. There is lack of strong evidences to support that these two species could
be the causes of diseases in cats. Regularly fleas control should be continued in the hemoplasma
negative cats as blood donor candidates. (Foley et al., 1998; Reine, 2004; Westfall et al., 2001).
This study aims to investigate feline hemoplasma infections in healthy cats
(asymptomatic cats) that are the candidates as blood donors. This study detects hemotropic
Mycoplasma species in healthy cats using a genus-specific nested PCR and DNA sequencing.
Materials and Methods
Samples and data collection
Blood samples of 45 cats were collected from various veterinary clinics in Bangkok,
Thailand. All blood samples were taken by a qualified veterinarians or veterinary technicians.
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Information was recorded for each animal (age, sex, breed, clinical sign, healthy status). The
inclusion criteria of theses asymptomatic cats included age from 1–7 years old, body weight
over 4 kg, HCT >35%, normal liver enzyme level, and no azotemia. These cats have never
been blood donors before and there was no history of any major surgery in the past 3 months
with annual core vaccine program. The female cats were not in the estrous period, pregnant or
post-natal care. Blood samples in EDTA tubes were kept at -20°C until DNA extraction.
DNA extraction
Total DNA was extracted from 50–200 µl of peripheral whole blood using the
E.Z.N.A® Tissue DNA kit (Omega Bio-tex Inc., Norcross, Georgia, USA) following the
manufacturer's instructions. The elution volume was 20–40 µl, and the extracted DNA were
stored at -20°C.
Polymerase chain reaction (PCR)
A nested PCR for feline hemotropic Mycoplasma was performed following a previous report
in Thailand (Kaewmongkol et al., 2020). A forward primer Myco184-F1 (ACCAAGSC
RATGATRGRTAGCTGG) was used for a primary PCR and a reverse primer was Myco1310-R1
(ACRGGATTACTAGTGATTCCAACTTCAA) that the length of the PCR product from a primary
PCR was approximately 1,127 bp. The amplification was carried out in 20 µl reaction mix
containing 2 µl template DNA, 1X PCR buffer, 2 mM MgCl2, 0.2 mM dNTPs, 1 pmol of each
primer and 2 units of Taq DNA polymerase. Nuclease-free water was added to make a total volume
of 20 µl. PCR amplification was performed with an initial denaturing step at 95 °C for 3 min,
followed by 40 cycles at 95°C for 1 min, 55°C for 1 min, 72°C for 1.30 min and final extension step
of 72°C for 10 min. The primers used in a secondary PCR included Myco322-F2
(GCCCATATTCCTACGGGAAGCAGCAGT) and Myco938-R2 (CTCCACCACTTGTTCAGG
TCCCCGTC) and produced approximately 500 bp PCR products. The second round of PCR
consisted of initial denaturing step at 95 °C for 5 min, followed by 40 cycle at 95°C for 1 min, 60°C
for 1 min, 72°C for 45 sec. and final extension step of 72°C for 10 min. The electrophoresis was
performed using 100V for 25 min on a 1.5% agarose gel. DNA bands were visualized under Dark
Reader Transilluminators (Labtech International Ltd, UK).
DNA sequencing
An UltraCleanTM15 DNA Purification Kit was used for the purification of the PCR
products from the agarose gel. DNA sequencings were performed using an ABI PrismTM
Terminator Cycle Sequencing kit in an Applied Biosystem 3730 DNA Analyzer, according to
the manufacturer’s instructions. The DNA sequences were analyzed by BLAST algorithm
provided on the NCBI database.
Results and Discussion
Hemoplasma spp. infections
Hemotropic mycoplasmas were detected that the PCR products have length
approximately 500 bp. The PCR positive samples were 10 of 45 samples (22.22%). BLAST
results revealed that 8/45 (17.78%) of cats were positive for CMhm, 1/45 (2.22%) for Mhf, and
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1/45 (2.22%) for CMt (Table 1). Of the 10 infected cats, the PCR-positive cats consist of, 6
cats with age between 1-5 years, and 4 cats with age older than 5 years. The 10 PCR-positive
cats included 7 males and 3 females. The gel electrophoresis and DNA sequencing results
revealed that length of the PCR products of CMhm were approximately 580 bp. The PCR
products of CMtc and Mhf were approximately 560 bp.
Table 1 PCR result for cat hemoplasma positives of 45 domestic cats from Bangkok Thailand
PCR result
Number of infected cats
Percentage (%)
Hemoplasma positive
10
22.22%
CMhm
8
17.78%
Mhf
1
2.22%
CMt
1
2.22%
High prevalence of the hemoplasmas found in our study demonstrated high
transmission rate among cats without clinical signs. Infection of hemotropic mycoplasmas was
22.22% in asymptomatic healthy cats that was higher than the prevalence reported in other
studies in domestic and healthy cats worldwide (ranged from 9% to 16%) (Bergmann et al.,
2016; Díaz-Regañón et al., 2018; Ravagnan et al., 2017; Tanahara et al., 2010). The higher
positive rate in domestic cats may reflect the higher possibility of exposure to blood-sucking
arthropods or cat-bites. Both factors could increase infection risk for hemoplasma. The region
of Southeast Asia has a tropical climate throughout the year, which may impact number and
diversity of blood-sucking arthropods. This climate enhances habitat areas of the arthropods
that promotes continuous exposure between cats. The lower prevalence was observed in nontropical regions (Miceli et al., 2013; Willi et al., 2006) which could partly explain our results.
Our cats were selected without predilection for sex, breed, and age. Interestingly, all parameters
for the inclusion criteria were used as the condition of healthy cats that are the candidates for
blood donors. Higher prevalence of Mhf is frequently found in studies in which the cats selected
are sick, regardless of the presence or absence of anemia (Ghazisaeedi et al., 2014; Jansen et
al., 2001; Kewish et al., 2004). In our study, Mhf was detected in one cat without any clinical
signs and all blood parameters were in reference ranges. The asymptomatic healthy cats
infected by CMhm have been reported to be the most prevalent species worldwide (Fujihara et
al., 2007; Inokuma et al., 2004; Macieira et al., 2008). The detection of CMhm was predominant
in our results that the selected cats were categorized as in the healthy cat status. The different
forms of transmission could occur between Mhf and CMhm caused by low potential of CMhm
for causing sick and death in cats (Tanahara et al., 2010). However, CMhm has been reported
that it has a longer duration period of infection than other feline hemoplasmas (Barker and
Tasker, 2013).
In the present study, a high number of healthy cats as carriers of feline hemoplamas
were detected. Commonly, carrier cats with hemoplasma do not show clinical signs unless their
health deteriorates as any immunocompromised condition (Barker and Tasker, 2013; George
et al., 2002). Consequently, blood transfusion contaminated with CMhm could cause health
problems to recipient cats with immunocompromised diseases. Without sequencing process,
the genus-specific PCR used in this study could classify CMhm due to the different size of the
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PCR products that CMhm is likely less pathogenicity than Mhf. Therefore, hemoplasmas should
be screened in periodically healthy cats as blood donors.
This survey demonstrates the infection and distribution of feline hemoplasmas in
healthy cats which are the candidates for blood donors. Such information can contribute to
developing effective screening, prevention, and control programs in cat blood donors. This
study also prove that asymptomatic healthy cats could be infected with feline hemoplasmas.
Therefore, the tests for hemoplasmas should be optimally performed in healthy cats as blood
donors screening program for blood-borne pathogens. The high infection rate in healthy cats
made more concern of transmission by blood transfusion from asymptomatic healthy cats as
blood donors.
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Abstract
Total 127 leptospiral LRR DNA fragments from our laboratory LRR database were
mined from 7 species, 23 serovars and then aligned with 88 genes of Leptospira interrogans
serovar Lai and Copenhageni, and L. borgpetersenii serovar Hardjo strain L550 and JB197,
serovar Javanica strain MK146, and serovar Mini. LRR genes which had nucleotide sequence
similarity of fragments more than 70%, were selected. 6 LRR genes of L. interrogans serovar
Lai (LA3323 and LA2448) and L. borgpetersenii serovar Hardjo str. L550 (LBJ2245 and
LBJ1970), serovar Javanica (LEP1GSC090_2765) and serovar Mini (LRR locus of accession
number JX522459.1) were used for primer design. Over 90 primer pairs of LRR genes were
predicted by PRIMER-BLAST (NCBI) and manually curated. All primers were analyzed by
NetPrimer. 13 primer pairs from 4 LRR genes were selected for in silico PCR and in vitro PCR
amplification with leptospiral genomic DNA in same species from design. For in vitro PCR,
12 of 13 primer pairs gave PCR products, which PCR amplicon size of in vitro conformed the
homology genes alignment results and in silico results. So, these LRR primers can detect
leptospiral DNA in same species. Testing with crossing species and serovars of Leptospira may
be useful for classifying Leptospira by LRR genes.
Keywords: In silico PCR, Leptospiral, Leptospirosis, Leucine-rich repeat (LRR), Primer
design detection
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Introduction
Leptospirosis is a global important zoonotic disease that causes by bacterial genus
Leptospira. Severity of this disease depends on serotype and host species. Leptospira can be
classified by serology and genomospecies. Nowadays, there are over 260 serovars that can be
grouped into 24 serogroups. For genotypic classification by using nucleotide sequences of 16S
rRNA, 23 species of Leptospira can be divided into 3 groups which correlate with disease
severity: pathogenic species, intermediate species and saprophytic species. However, the
genotypic classification does not correlate with the serological classification because the same
serogroups can be found in the different species. Furthermore, the same serovar can be found
in both pathogenic and non-pathogenic species of genotypic classification (Levett, 2001). The
serological classification is useful for clinic and epidemiology (Picardeau, 2020). Microscopic
agglutination test (MAT) is a gold standard method for sero-diagnosis of leptospirosis but this
method require live antigens and it is difficult to perform.
Leucine-rich repeats or LRRs are domians that involve with ligand-protein interaction
(Helft et al., 2011), bacterial host-pathogen interaction, invasion and stimulation of host
immune responses (Sritrakul et al., 2017). There are many LRR genes of Leptospira species
were found. Interestingly, pathogenic leptospiral strains have more abundant of LRR genes
than non-pathogenic strains (Hniman and Prapong, 2007).
Due to the functions of LRRs, classification of Leptospira by using LRRs genes and
detecting of Leptospira by using LRR genes as DNA target are novel and interesting. In this
study, we selected LRR genes from L. interrogans and L. borgpetersenii that had similarity to
many serovars and then designed primers from leptospiral LRR genes. After that, the selected
primers were testing with in silico and in vitro PCR.
Materials and Methods
Leptospiral DNA
Leptospiral DNA samples that were used in this study were DNA of L. interrogans
serovar Canicola strain Hound Utrecht IV and Icterohaemorrhagiae strain RGA, L.
borgpetersenii serovar Javanica strain Veldrat Batavia 46, serovar Mini strain Sari and serovar
Ballum strain MUS127. The DNA samples were obtained from culture.
LRR genes selection
From LRR databases of Prachumwan (2009) and Wilairat (2011), 127 leptospiral LRR
DNA fragments from 7 species, 23 serovars (Table 1) were aligned with 88 LRR genes of L.
interrogans serovar Lai and Copenhageni, and L. borgpetersenii serovar Hardjo str. L550 and
JB197. LRR genes that nucleotide sequence had similarity to fragments more than 70% were
used for primer design. The best two LRR genes of L. interrogans serovar Lai strain 56601
(LA3323 and LA2248), and L. borgpetersenii serovar Hardjo strain JB197 (LBJ_2245 and
LBJ_1970) were selected. Moreover, two LRR genes of L. borgpetersenii serovar Javanica str.
MK146 (LEP1GSC090_2765) and serovar Mini (accession number JX522459.1) were also
used for primer design.

516

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

Table 1 Leptospiral strains in databases of Prachumwan (2009) and Wilairat (2011)
Genomospecies
Serovar
strain
L. interrogans
Autumnalis
Akiyami A
Bataviae
Swart
Bratislava
Jez Bratislava
Canicola
Houd Utrecht IV
Djasiman
Djasiman
Hebdomadis
Hebdomadis
Icterohaemorrhagiae
RGA
Pomona
Pomona
Pyrogenes
Salinem
L. kischneri
Cynopteri
3522 C
Grippotyphosa
Moskva V
L. borgpetersenii
Ballum
MUS 127
Javanica
Veldrat Batavia 46
Mini
Sari
Tarassovi
Perepelitsin
Sejroe
M 84
L. noguchii
Louisiana
LSU 1945
Panama
CZ 214K
L. weilii
Celledoni
Celledoni
Sarmin
Sarmin
Manhao
L 105
L. meyeri
Ranarum
ICF
L. santarosai
Shermani
1342K
Primer design
All 6 LRR genes were used for primer design by using Primer-BLAST
(https://www.ncbi. nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi). All primers were analyzed by
NetPrimer (http://www. premierbiosoft.com/NetPrimer/AnalyzePrimer.jsp). Criteria for
primer selection in this study were following, size of PCR products was around 70–500 base

pairs, primer length was around 18–30 bases, ΔTm between forward and reverse primers was

less than 5°C, GC content was around 40–60%, ΔG of self-dimer was greater than -6 kcal/mol,
ΔG of cross dimer was greater than -5 kcal/mol, ΔG of hairpin was greater than -2 kcal/mol
and the last five bases of 3’end of primer had at least 2 bases of G or C. Some LRR genes that
didn’t give good primer results from Primer-BLAST were cut out, but some LRR genes were
designed again by manually curated. Primers were designed from consensus sequences of LRR
genes and analyzed again by NetPrimer. Primers that had good characteristics and could bind
with many serovars were selected for in silico and in vitro PCR. All primers were synthesized
by Integrated DNA Technologies (IDT). The selected primers were aligned with homologous
sequences of other serovars. Similar nucleotide of LRR genes were identified by BLAST
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). LRR nucleotides sequences of many serovars were
aligned with Clustal Omega (https://www.ebi.ac.uk/Tools/ msa/clustalo/).
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PCR amplification
In silico PCR, primers were run with 7 leptospiral DNA sequences, L. interrogans
serovar Copenhageni strain Fiocruz L1–130, L. interrogans serovar Lai strain IPAV and strain
55601, L. borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550 and JB197, L. biflexa serovar Patoc strain
Patoc 1 (Ames) and Patoc 1 (Paris) by using in silico PCR amplification
(http://insilico.ehu.es/PCR/index. php?mo=Leptospira). Number of mismatches were set at 0,
1 and 2, but mismatch did not allow in last 1 nucleotide in 3' end.
In vitro PCR, PCR reactions were performed by using MJ Mini Personal Thermal
Cycler (Bio-rad, Singapore). 25 µl of PCR reaction composed of 1X PCR buffer, 0.2 mM
dNTP, 1.5 mM MgCl2, 0.025 U/µl Taq DNA polymerase, 0.4 µM each of forward and reverse
primer, and 10–40 ng of DNA template. DNA templates for each pair of primer were showed
in Table 2. Two PCR conditions were used according to the Tm of the primers. PCR condition
A started with initial denaturation 94°C for 3 min, followed by 34 cycles of denaturation at
94°C for 30 sec, annealing for 20 sec at 58°C for the first 2 cycles, then decrease to 57°C for 2
cycles, and 56°C for 30 cycles, and extension at 72°C for 20 sec. The final extension was
performed at 72°C for 5 min. PCR condition B started with initial denaturation 94°C for 3 min,
followed by 34 cycles of denaturation at 94°C for 30 sec, annealing for 20 sec at 60°C for the
first 2 cycles, then decrease to 59°C for 2 cycles, and 58°C for 30 cycles, and extension at 72°C
for 20 sec. The final extension was performed at 72°C for 5 min. Water was used as negative
control. PCR products were electrophoresed using 2% agarose and PicoGreen dye.
Table 2 Primers and DNA templates of design and in vitro PCR
Primer pair
LA3323_P5
LA3323_P6
LBJ2245_P7
LBJ2245_P8
LBJ2245_P9
LBJ2245_P10
LEP1GSC0902765_P11
LEP1GSC0902765_P12
JX522459.1_P15
JX522459.1_P16
JX522459.1_P17
JX522459.1_P18
JX522459.1_P19

Design

In vitro PCR

L. interrogans
serovar Lai strain
56601
L. borgpetersenii
serovar Hardjo
strain JB197
L. borgpetersenii
serovar Javanica
str. MK146
L. borgpetersenii
serovar Mini
(accession number
JX522459.1)
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L. interrogans serovar
Canicola and
Icterohaemorrhagiae
L. interrogans serovar
Canicola
L. borgpetersenii serovar
Mini
L. borgpetersenii serovar
Ballum
L. borgpetersenii serovar
Javanica

L. borgpetersenii serovar
Javanica

PCR
condition
A

A
B
B
B
B
A
B
A
B
B
B
B
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Results and Discussion
LRR genes and primers
Six LRR genes were selected and used to design primers. One hundred pairs of primer
were designed by Primer-BLAST and analyzed by NetPrimer. LBJ_2245 gave 4 pairs of good
primer and LEP1GSC090_2765 gave one pair of good primer within the criteria. Primers of
LA3323, LA2248, LBJ_1970 and LRR gene of L. borgpetersenii serovar Mini (accession
number JX522459.1) didn’t meet the criteria. The LA2248 and LBJ_1970 primers were cut
out. LA3323, LEP1GSC090_2765 and LRR gene of Mini were designed primers again by
manually curated and analyzed with NetPrimer. Thirteen primer pairs that were in the criteria
were showed in Table 3.
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Table 3 Selected primers, NetPrimer and in vitro PCR results
Primer pair
LA3323_P5
LA3323_P6
LBJ2245_P7
LBJ2245_P8
LBJ2245_P9
LBJ2245_P10
LEP1GSC0902765_P11
LEP1GSC0902765_P12
JX522459.1_P15
JX522459.1_P16
JX522459.1_P17
JX522459.1_P18
JX522459.1_P19

Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse
Forward
Reverse

5’-3’ Sequence

Size (bp)

Tm
(°C)

%GC

GCAATCGTTGGGTTTGGAT
GTGGAAGAGTTGTGAGTCGGT
GCGTAATAACCGACTCACTACTCT
ATTGTCCGATTCCCTCTGG
CATCTGAAGAACTTGCGGCG
TCTGCGTCGTAACAACTCCC
AGAACTTGCGGCGTTTGGTT
CTGCGTCGTAACAACTCCCC
AAGAACTTGCGGCGTTTGGT
GCGTCTGCGTCGTAACAACT
CTGAAGAACTTGCGGCGTTTG
GTCTGCGTCGTAACAACTCCC
TTAGAATGGTCGGGATTAGATC
ACTTGAGGTAGGGGAGTTGCT
TCGCTGGATTGGATTTGGTGA
TCCTTTACTTTGGTCCCGCTT
TTATCGGAGAATGTAAACGC
TATTTGGAAGAATCGCCTG
TTTATCGGAGAATGTAAACGCC
TATTTGGAAGAATCGCCTGC
TTATCGGAGAATGTAAACGCC
TTTGGAAGAATCGCCTGC
TTATCGGAGAATGTAAACGCC
TATTTGGAAGAATCGCCTGC
TTATCGGAGAATGTAAACGCCTTG
GGTATTTGGAAGAATCGCCTGC

19
21
24
19
20
20
20
20
20
20
21
21
22
21
21
21
20
19
22
20
21
18
21
20
24
22

57.95
56.28
57.22
56.86
61.66
58.42
62.2
60.4
62.2
58.57
63.35
59.63
55.68
57.26
63.47
60.69
53.34
53.66
59.16
58.05
57.45
56.68
57.45
58.05
62.82
62.8

47.37
52.38
45.83
42.63
55
55
50
60
50
55
52.38
57.14
40.91
52.38
47.62
47.62
40
42.11
40.91
45
42.86
50
42.86
45
41.67
50
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Selfdimer
(ΔG)
-4.9
-3.3
-4.29
-4.29
-5.62
-4.58
-

Hairpin
(ΔG)
-0.7
-0.19
-0.55
-

Cross
dimer
(ΔG)
-

Product
size
Tool
(bp)
113/
Manual
182
Manual

In vitro
results
+

-

182

-

120

-

112

-

117

-

118

-

73

-

168

-

393

-

394

Manual

+

-

391
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Alignment with homologous genes
Primers were aligned with homologous genes of many serovars, LA3323_P5 had
perfect matches with L. interrogans serovars Lai, Autumnalis, Australis, Bataviae, Canicola,
Copenhageni, Djasman, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Manilae, Madanensis and
Pomona. LA3323_P5 amplicon size was 113 base pair (bp) except serovar Australis,
Copenhageni and Icterohaemorrhagiae that gave 182 bp. LA3323_P6 had perfect matches with
L. interrogans serovars Lai, Australis, Bataviae, Canicola, Copenhageni, Djasman, Hardjo,
Hardjo-prajitno, Icterohaemorrhagiae, Linhai, Manilae, Madanensis, Pomona and Pyrogenes.
Amplicon size of LA3323_P6 was 182 bp. LBJ2245_P7, LBJ2245_P8, LBJ2245_P9 and
LBJ2245_P10 had perfect matches with L. borgpetersenii serovar Hardjo, Hardjo-bovis,
Ballum, Mini, Javanica and Castellonis. Amplicon size of LBJ2245_P7, LBJ2245_P8,
LBJ2245_P9 and LBJ2245_P10 was 120, 112, 117 and 118 bp, respectively.
LEP1GSC0902765_P11 had perfect matches with L. borgpetersenii serovar Javanica, Mini,
Castellonis, Ceylonica, Ballum, Hardjo and Hardjo-bovis, L. mayottensis, L. alexanderi
serovar Manhao. LEP1GSC0902765_P12 had perfect matches with L. borgpetersenii serovar
Javanica, Mini, Castellonis, Ceylonica, Ballum, Hardjo, Hardjo-bovis and Pomona. Amplicon
size of LEP1GSC0902765_P11 and LEP1GSC0902765_P12 was 73 and 168 bp, respectively.
JX522459.1_P15, JX522459.1_P16, JX522459.1_P17 and JX522459.1_P18 had perfect
matches with L. borgpetersenii serovar Mini, Ballum, Hardjo, Hardjo-bovis, Sejroe and
Ceylonica. JX522459.1_P19 had perfect matches with L. borgpetersenii serovar Mini, Hardjo,
Hardjo-bovis, Sejroe and Ceylonica. Amplicon size of JX522459.1_P15, JX522459.1_P16,
JX522459.1_P17, JX522459.1_P18 of JX522459.1_P19 was 393, 394, 391, 393 and 395,
respectively.
In silico and in vitro PCR
“In silico PCR amplification” is a tool for prediction of PCR product which allows a
maximum of 2 mismatches between primers and template. There are many genera and species
of prokaryote that can be used as DNA templates in this tool. The result of in silico PCR
amplification conformed with alignment results. All of 13 primer pairs could not bind with L.
biflexa. Primer LA3323_P5 and LA3323_P6 can bind with L. interrogans serovars
Copenhageni and Lai. LA3323_P5 gave 2 different sizes of PCR products at 113 and 182 bp
same with alignment result. Primer pairs LBJ2245_P7, LBJ2245_P8, LBJ2245_P9,
LBJ2245_P10 can bind with sequence of L. borgpetersenii serovar Hardjo-bovis. Primer pairs
LEP1GSC0902765_P11 and LEP1GS C0902765_P12 can bind with sequence of L.
borgpetersenii serovar Hardjo-bovis. Primer pairs JX522459.1_P15, JX522459.1_P16,
JX522459.1_P17, JX522459.1_P18 and JX522459.1_P19 can bind with sequence of L.
borgpetersenii serovar Hardjo-bovis. The amplicon size of all primers remained the same even
after changing mismatch number from 0 to 2, except LA3323_P5 that amplicon sizes were
changed when set mismatch number as 2. At 2 mismatches, LA3323_P5 testing with L.
interrogans serovar Copenhageni strain Fiocruz L1–130 gave PCR products size at 527 bp, and
serovar Lai strain IPAV and 56601 gave PCR products size at 44 bp.
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In vitro PCR, primers were tested with leptospiral DNA in the same species used
to design its. Twelve of thirteen primer pairs showed positive results which amplicon size
conformed with in silico results. Primer pairs LA3323_P5 and LA3323_P6 can amplify
the DNA template of Canicola and Icterohaemorrhagiae. Primer pair LA3323_P5 showed
2 PCR products size of 113 and 182 bp for the amplification of Icterohaemorrhagiae (Fig.
1A). Nucleotide sequence of Icterohaemorrhagiae may have two similar sites that primer
can bind. Primer pairs LBJ2245_P7, LBJ2245_P8, LBJ2245_P9 and LBJ2245_P10 can
amplify the DNA template of L. borgpetersenii serovar Mini and Ballum (Fig. 1B). Primer
pair LEP1GSC0902765_P12 can amplify the DNA template of L. borgpetersenii serovar
Javanica but Primer pair LEP1GSC0902765_P11 didn’t give PCR products (Fig. 2A). The
PCR products of primer pair LEP1GSC0902765_P11 may be too small (73 bp) for the
detection by PCR assay. Melting temperature (Tm) of LEP1GSC0902765 _P11 forward
and revere primers from Netprimer were 55.68 and 57.26°C, respectively. However, Tm
calculated by IDT primer synthetic company were 51.5 and 57.8°C, respectively. Tm of
primer pair LEP1GSC0902765_P11 forward and revere primers may be too different.
Primer pairs JX522459.1_P15, JX522459.1_P16, JX522459.1_P17, JX522459.1_P18 and
JX522459.1_P19 that were designed from L. borgpetersenii serovar Mini, can amplify the
DNA template of L. borgpetersenii serovar Javanica which had one mismatch between
reverse primer and template (Fig. 2B). Primer pair JX522459.1_P17 had a fade band under
PCR product that may be caused by similar sequences. Some pairs of primer, LA3323_P5,
LBJ2245_P8 and LBJ2245_P10 showed band in negative control which size was
approximately to the specific PCR products. However, the specific band had more
intensity than negative control. These bands in negative control may be the formation of
primer dimers or trimers.

Fig. 1 Amplified PCR products of primers: (A) LA3323_P5 and P6, (Lane M, 100 bp DNA
ladder; Lane 1, 2 and 3: LA3323_P5 testing with L. interrogans serovar Canicola,
Icterohaemorrhagiae and water, respectively; Lane 4 and 5, LA3323_P6 testing with L.
interrogans serovar Canicola and water, respectively); (B) LBJ2245_P7, P8, P9 and P10 (Lane
M, 100 bp DNA ladder; Lane 1 and 3, LBJ2245_P7 and P8 testing with L. borgpetersenii
serovar Mini, respectively; Lane 5 and 7, LBJ2245_P9 and P10 testing with L. borgpetersenii
serovar Ballum, respectively; Lane 2, 4, 6 and 8, negative control of LBJ2245_P7, P8, P9 and
P10, respectively)
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Fig. 2 Amplified PCR products of primers: (A) LEP1GSC0902765_P11 and P12 (Lane M, 100
bp DNA ladder; Lane 1 and 3 , LEP1GSC0902765_P11 and P12 testing with L. borgpetersenii
serovar Javanica, respectively; Lane 2 and 4, negative control of LEP1GSC0902765_P11 and
P12, respectively); (B) JX522459.1_P15, P16, P17, P18 and P19 (Lane M, 100 bp DNA ladder;
Lane 1, 3, 5, 7 and 9, JX522459.1_P15, P16, P17, P18 and P19 testing with L. borgpetersenii
serovar Javanica, respectively; Lane 2, 4, 6, 8 and 10, negative control of JX522459.1_P15,
P16, P17, P18 and P19, respectively)
In conclusion, these LRR primers can detect leptospiral DNA in same species as these
LRR primers designed. PCR amplicon size of in vitro PCR conformed the in silico PCR results.
Testing these LRR primer pairs with different Leptospira species and serovars showed the
promising results for using these LRR primers to differentiate Leptospira species and serovars.
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Abstract
An avian trematode, Thapariella anastomusa, has been known to parasitize viviparid
snails and birds for their metacercarial and adult stages, respectively. This study aimed to
investigate the prevalence and mean intensity, as well as morphological characteristics of T.
anastomusa metacercariae parasitizing viviparid snails. Viviparid snails were collected from
canals and ponds, including 59 study sites in Bangkok. Total 6,516 viviparid snails examined,
168 individuals (123 of Filopaludina martensi martensi, 44 of F. sumatrensis polygramma and
1 of Idiopoma umbilicata) were infected by metacercarial stage of T. anastomusa, which was
identified based on morphological characters. Interestingly, snail I. umbilicata was recorded as
a novel intermediate host of this trematode. Overall prevalence and mean intensity of the
infection were 2.58% and 2.27, respectively. The T. anastomusa metacercariae were elliptically
elongated in shape and seemed to vary in size, 2.35–6.10 (3.85±1.09) mm × 0.77–2.07
(1.36±0.40) mm of the body dimension. General descriptive morphology of T. anastomusa
metacercariae was similar to several previous studies in Thailand, particularly with the first
record study. Small differences of some measured morphological characteristics were observed
between the current and the first record studies, such as pharynx, ventral sucker, testes and
ovary; it is possible to be a result of the staining process during specimen preparation.
Keywords: Avian parasite, Freshwater snails, Snail-borne trematode, Thapariella, Trematode
larva
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Introduction
Thapariella anastomusa, an avian trematode species, belongs to family Thapariellidae
of class Trematoda. This trematode species parasitizes aquatic birds for their adult stage and
viviparid snails for their metacercarial stage (Pojmańska, 2002); a comprehensive description
of this trematode life cycle remains scarce. Thapariella anastomusa was first discovered in the
gap-bill stork (Anastomus oscitans) from India by Srivastava (1953). Five years later, Agarwal
(1958) revealed that metacercarial stage of T. anastomusa was found in the mouth cavity of
Anastomus; meanwhile, snail tissue was also observed in the mouth cavity. Noticeably, Rai
and Pande (1967) showed a distinctive characteristic of T. anastomusa metacercariae, which
could be found as a non-encysted form; the same form, free-living larva, of T. anastomusa
metacercariae was also observed in a pallial complex organ of snail Bellamya bengalensis
(Agrawal et al., 2002). In Thailand, T. anastomusa was recorded in two viviparid snails
(Filopaludina martensi martensi and F. doliaris) from Phitsanulok Province for the first time
by Phalee et al. (2018); the infection rate and general morphological characteristics of their
metacercarial stage were mentioned. This avian trematode species has usually been mentioned
to be harbored within viviparid snails from several previous studies (Anucherngchai and
Chontananarth, 2016; Chantima and Rika, 2020; Chantima et al., 2018; Phalee et al., 2018;
Wiroonpan and Purivirojkul, 2018), especially in northern and central Thailand. However, T.
anastomusa is seemed to be known as an unimportant trematode species in terms of human
public health and livestock or veterinary concerns.
Bangkok, the capital and highly urbanized area of Thailand, is situated in central plain
and separated into two sides by the Chao Phraya River. Canals connecting to the main river
penetrate throughout almost all areas of Bangkok, leading to wide dispersion and high diversity
of aquatic fauna. Viviparid snails, a group of freshwater gastropods belonging to family
Viviparidae of phylum Mollusca, are a common group of aquatic fauna that usually found to
inhabit various microhabitat types, such as crawling at the bottom ground surface under the
water, climbing on the rocks, attaching to aquatic plants or sunk objects, etc. Interestingly,
viviparid snails are usually utilized to be consumed by humans. Even though no infection or
disease of T. anastomusa in humans has been known, general biological features of this parasite
are important to know for their additional fundamental data. Therefore, infection patterns in
terms of prevalence and mean intensity of T. anastomusa metacercariae infecting natural
viviparid snails in Bangkok areas were aimed to investigate, as well as their morphological
characteristics and their host range.
Materials and Methods
Ethical approval
The current study was approved by the ethics committee of Kasetsart University
(approval No. ACKU61-SCI-033) for rearing and studying parasitic infection of the freshwater
snail specimens.
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Viviparid snail collection and their parasitic investigation
Freshwater viviparid snails were randomly collected from canals and ponds in 59 study
sites within 32 districts of Bangkok (Fig. 1) during May 2018 – March 2019. The viviparid
snails were collected by hand picking and hand net, spending approximately 15–20 minutes to
collect the snail specimens in each study sites following Olivier and Schneiderman (1956). All
collected snail specimens were identified based on their shell morphological characteristics
following identification keys of Brandt (1974) and Upatham et al. (1983). For the investigation
of the metacercarial infection, shell of the viviparid snails was eliminated and their body was
pressed within a couple of petri dishes (Caron et al., 2008) to search for the metacercarial stage
of T. anastomusa under a stereomicroscope with high magnification. Alive specimens of T.
anastomusa metacercariae were fixed using 70% ethyl alcohol and stained with Semichon’s
carmine for the thorough examination of their morphology. The T. anastomusa specimens were
individually photographed using an Olympus BX51 compound light microscope with a DP70
camera (Olympus Corporation, Japan). Several characteristics of the trematode morphology
were measured from the photomicrographs using an ImageJ software (Abramoff et al., 2004).
Prevalence of the metacercarial infection was calculated by dividing the number of infected
snails by the number of examined snails and then multiplying this number with 100. Mean
intensity was calculated by dividing the number of metacercaria individuals by the number of
infected snails.

Fig. 1 Bangkok map represented 59 study sites in 32 districts
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Results and Discussion
Infections of the trematode metacercariae in viviparid snails
Viviparid snails were randomly collected from canals and ponds in 59 study sites of 32
districts of Bangkok (Fig. 1). Total 6,516 viviparid snails were examined for the infection of
T. anastomusa metacercariae. All examined snails belonged to 6 species/subspecies (4 of F.
martensi cambodiensis, 2,769 of F. martensi martensi, 53 of F. sumatrensis peninsularis, 3,487
of F. sumatrensis polygramma, 131 of F. sumatrensis speciosa and 72 of Idiopoma umbilicata).
Of these, 168 viviparid snails (123 of F. martensi martensi, 44 of F. sumatrensis polygramma
and 1 of I. umbilicata) (Fig. 2) were observed to be infected by T. anastomusa metacercariae
with 2.58% and 2.27 of an overall prevalence and mean intensity of the infection, respectively
(Table 1). This study exhibited relatively low infection in comparison with previous studies
performed in rural areas. For example, Phalee et al. (2018) demonstrated the T. anastomusa
metacercariae infecting viviparid snails from paddy field of Phitsanulok Province with 22.3%
and 17 of prevalence and mean intensity of the infection, respectively; also, Chantima et al.
(2018) performed the same manner in agricultural areas from Chiang Rai Province and revealed
the prevalence and mean intensity of the infection of 2.73% and 8.00, respectively. Difference
of the study areas in terms of urban and rural areas may be a reason for the low infection in
urban areas as the current study because of lacking diversity of the trematode definitive hosts
(aquatic birds) in urban areas when compared with the rural areas. Besides, Melles et al. (2003)
described that the species richness of birds declined in increasing urbanization. Nevertheless,
high infection of T. anastomusa metacercariae in viviparid snails demonstrating in the urban
areas was reported by two previous studies, including Anucherngchai and Chontananarth
(2016) with 25.56% of the prevalence and Wiroonpan and Purivirojkul (2018) with 40.34% of
the prevalence and 3.42 of the mean intensity. These two previous studies investigated the
infection with low number of the viviparid snail taxa examined, two and only one species of
snails examined for the former and latter, respectively. It is possible that the higher diversity
of snails examined in the current study (6 species/subspecies) comparing with these two
previous studies leads to low infection observed in the current study, according to Johnson et
al. (2012) that they revealed negative correlation between snail species richness and infection
rate of trematode larvae in snail hosts.

Fig. 2 Viviparid snails infected with T. anastomusa metacercariae. (A) F. martensi martensi,
(B) F. sumatrensis polygramma and (C) I. umbilicata. (scale bars: 1 cm)
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Table 1 Numbers of the viviparid snails investigated and their parasitic infection rates
Number of
Prevalence
Mean
Snail taxa
examined infected
parasite
(%)
intensity
snails
snails individuals
F. martensi cambodiensis
4
F. martensi martensi
2769
123
295
4.44
2.40
F. sumatrensis peninsularis
53
F. sumatrensis polygramma
3487
44
83
1.26
1.89
F. sumatrensis speciosa
131
I. umbilicata
72
1
3
1.39
3.00
Total
6516
168
381
2.58
2.27
The highest prevalence and mean intensity of the metacercarial infection were found in
snail F. martensi martensi (4.44%) and snail I. umbilicata (3.00), respectively; however, this
intensity value was calculated based on only one individual of the infected snail I. umbilicata.
In contrast, the snail F. sumatrensis polygramma was observed to be the lowest prevalence and
mean intensity of the infection with 1.26% and 1.89, respectively (Table 1). In comparison to
previous studies, prevalence and mean intensity of the metacercarial infection seem to vary
among snail host species/subspecies. Snail F. sumatrensis polygramma exhibited the highest
prevalence and mean intensity in the study of Anucherngchai and Chontananarth (2016),
whereas Phalee et al. (2018) revealed the highest of prevalence and mean intensity in snail F.
martensi martensi. Chantima et al. (2018) and Chantima and Rika (2020) reported the highest
prevalence of the metacercarial infection in snail F. doliaris, meanwhile the highest mean
intensity was observed in snail F. doliaris and snail F. martensi martensi, respectively.
Interestingly, the snail I. umbilicata was further recorded to be an intermediate host of T.
anastomusa metacercariae for the first time in Thailand, indicating the broad spectrum of snail
hosts of the avian trematode T. anastomusa. Based on both previous and current studies, snails
F. martensi martensi and F. sumatrensis polygramma were possible to be common snail hosts
of the metacercarial stage of this avian trematode.
About the metacercarial infection among study sites, T. anatomusa metacercariae in
viviparid snails were found from 30 of all 59 study sites (Table 2, Fig. 3). Khan Na Yao 1
demonstrated the highest prevalence of the infection with 30.23%, followed by Nong Chok 3
and Khlong Sam Wa 2 with 13.79% and 11.54%, respectively. Whereas, the lowest prevalence
was found in Lak Si 2 with 0.61% (Fig. 3A). In terms of mean intensity, the highest was Thawi
Watthana 2 with 5.00, followed by Khan Na Yao 1 and Min Buri 2 with 4.85 and 3.75,
respectively. The lowest mean intensity (1.00) was found in 9 study sites, including Bang Khen
3, Bang Na 2, Bang Phlat 1, Chom Thong 1, Lat Krabang 1, Lat Phrao 1, Rat Burana 1, Sai
Mai 1 and Taling Chan 1 (Fig. 3B). Among the study sites with high infections, the Khan Na
Yao 1 represented the high infection of both prevalence and mean intensity (although slightly
lower than the Thawi Watthana 2 for the mean intensity). Based on field investigation, the
Khan Na Yao 1 is characterized as a public pond provided with free-grazing ducks that they
inhabited and used this pond as their foraging area. An availability of these aves served as the
definitive host of T. anastomusa in the pond may further provide an opportunity for trematode
transmission between intermediate hosts and definitive hosts, leading to be convenient for
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completing the trematode life cycle and then high infection of the trematode in the animal hosts
observed. The same reason (having the definitive hosts of the trematode in the habitat) could
support the high prevalence of the infection in Nong Chok 3 and Khlong Sam Wa 2 because
these two study sites were observed as canals that located as foraging areas of several groups
of aquatic birds.
Table 2 Prevalence and mean intensity of T. anastomusa metacercarial infection with numbers
of examined and infected snails and number of parasite individuals based on each infected
study site
Number of
Prevalence
Mean
Study sites
examined
infected
parasites
(%)
intensity
snails
snails
individuals
Bang Khae 2
119
5
9
4.20
1.80
Bang Khen 3
150
1
1
0.67
1.00
Bang Na 2
136
2
2
1.47
1.00
Bang Phlat 1
88
2
2
2.27
1.00
Bangkok Noi 1
127
6
8
4.72
1.33
Bueng Kum 2
229
2
3
0.87
1.50
Chom Thong 1
148
2
2
1.35
1.00
Don Mueang 2
279
2
5
0.72
2.50
Don Mueang 3
89
1
2
1.12
2.00
Khan Na Yao 1
43
13
63
30.23
4.85
Khlong Sam Wa 1
92
6
8
6.52
1.33
Khlong Sam Wa 2
26
3
7
11.54
2.33
Lak Si 1
114
9
11
7.89
1.22
Lak Si 2
165
1
2
0.61
2.00
Lat Krabang 1
89
5
5
5.62
1.00
Lat Krabang 2
175
15
43
8.57
2.87
Lat Phrao 1
162
1
1
0.62
1.00
Min Buri 1
145
9
28
6.21
3.11
Min Buri 2
96
4
15
4.17
3.75
Nong Chok 1
188
17
47
9.04
2.76
Nong Chok 3
58
8
22
13.79
2.75
Phasi Charoen 2
261
10
16
3.83
1.60
Rat Burana 1
106
4
4
3.77
1.00
Rat Burana 3
23
1
2
4.35
2.00
Sai Mai 1
120
2
2
1.67
1.00
Sai Mai 2
217
6
9
2.76
1.50
Saphan Sung 1
234
5
12
2.14
2.40
Taling Chan 1
104
2
2
1.92
1.00
Thawi Watthana 2
16
1
5
6.25
5.00
Thung Khru 2
272
23
43
8.46
1.87
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Fig. 3 Maps of study sites with gradient levels of (A) prevalence and (B) mean intensity of the
metacercarial infection in viviparid snails based on each study site. Abbreviations; BKn3: Bang
Khen 3, BN2: Bang Na 2, BP1: Bang Phlat 1, CT1: Chom Thong 1, KNY1: Khan Na Yao 1,
KSW2: Khlong Sam Wa 2, LS2: Lak Si 2, LKB1: Lat Krabang 1, LP1: Lat Phrao 1, MBR2:
Min Buri 2, NC3: Nong Chok 3, RBN1: Rat Burana 1, SM1: Sai Mai 1, TLC1: Taling Chan 1
and TWTN2: Thawi Watthana 2.
Morphological characteristics of the trematode metacercariae
General morphological characteristics of T. anastomusa metacercariae were
qualitatively and quantitatively described based on sixteen individuals. Alive specimens of the
trematode metacercariae can be visible by naked eyes as a non-encysted form and they were
usually observed to be reddish-brown (Fig. 4A); besides, they were usually found in the brood
pouch of the viviparid snails. Their body shape is elliptically elongated. Both oral sucker and
ventral sucker are available and well-developed; the oral sucker is located at the anterior end
of the body and distinctively smaller than the ventral sucker that locates at the one-third body
part measured from the anterior end. Pharynx is quite large-sized, placing between the oral
sucker and caeca. Esophagus was not observed. The caeca are long and extend to terminate
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near the almost posterior end of the body, situating along both lateral sides of the body. Both
of male and female reproductive organs appear. Testes, ovary and vitelline glands are filled in
the third part of the body measured from the anterior end. The testes are almost globular in
shape and distinctively larger than the ovary. The ovary is round-shaped and located among
groups of the vitelline glands. The vitelline glands are clumped as free-shaped, dispersing
around the ovary. Excretory bladder is elliptical-shaped, usually horizontal with the body
length and located at the posterior end of the body (Fig. 4B). The measurement of several
morphological characteristics of the trematode metacercaria specimens was shown in Table 3.
General descriptive characteristics of T. anastomusa metacercaria morphology, such as shape,
position and arrangement of organs, were not different in comparison to several previous
studies (Anucherngchai and Chontananarth, 2016; Chantima and Rika, 2020; Chantima et al.,
2018; Wiroonpan and Purivirojkul, 2018), especially the study of first record in Thailand
(Phalee et al., 2018). Comparing the measured characteristics of T. anastomusa metacercaria
morphology between the current study and the previous study (Phalee et al., 2018) (Table 3),
two characteristics (body size and oral sucker size) were observed to be quite similar in ranges
between these two studies. Pharynx size of the current study seemed to be slightly larger than
the previous study. Conversely, ventral sucker, testes and ovary of the parasite of the current
study were quite smaller than the previous study. Nevertheless, the small differences of the
measured morphological characteristics between the two studies compared may be due to the
staining process of specimen preparation.

Fig. 4 General morphology of T. anastomusa metacercariae from viviparid snails, (A) alive
specimens (arrowheads) dissected from the snail tissue (scale bar: 5 mm) and (B) stained
specimen and its schematic drawing (scale bar: 1 mm). Abbreviations as follows; OS: Oral
sucker, P: Pharynx, VS: Ventral sucker, C: Caecum, T: Testis, VG: Vitelline glands, O: Ovary
and EB: Excretory bladder.
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Table 3 Morphological characteristics measured of T. anastomusa metacercariae between the
current and the previous studies in Thailand
Author
The current study
Phalee et al. (2018)
Study area
Bangkok
Phitsanulok
Snail host
F. martensi martensi
F. doliaris
F. sumatrensis polygramma
F. martensi martensi
I. umbilicata
Body
2.35–6.10 (3.85±1.09) mm ×
3.00–6.00 mm ×
0.77–2.07 (1.36±0.40) mm
1.70–2.20 mm
Oral sucker
0.32–0.58 (0.45±0.07) mm ×
0.30–0.50 mm ×
0.36–0.65 (0.50±0.08) mm
0.40–0.70 mm
Ventral sucker
0.49–1.00 (0.75±0.16) mm ×
0.60–1.30 mm ×
0.47–0.97 (0.75±0.17) mm
0.70–1.20 mm
Pharynx
0.16–0.36 (0.25±0.05) mm ×
0.10–0.20 mm ×
0.19–0.39 (0.28±0.06) mm
0.10–0.30 mm
Caeca length
1.69–5.35 (3.21±1.09) mm
Testes
0.14–0.46 (0.28±0.08) mm ×
0.20–0.60 mm ×
0.09–0.34 (0.23±0.07) mm
0.20–0.70 mm
Ovary
0.08–0.25 (0.17±0.05) mm ×
0.10–0.50 mm ×
0.06–0.21 (0.15±0.05) mm
0.10–0.40 mm
Excretory bladder
0.10–0.33 (0.19±0.07) mm ×
0.03–0.26 (0.11±0.06) mm
each morphological character of the current study was shown in dimension of range (minimummaximum) followed by an average ± standard deviation within parentheses.
Infection of T. anastomusa metacercariae in freshwater viviparid snails performing in
Bangkok, Thailand revealed a comprehensive investigation in terms of the study areas and
represented a relatively low infection in comparison to previous studies. Interestingly, the snail
I. umbilicata was further found to be infected by T. anastomusa metacercariae for the first time
in Thailand, indicating a broad range of snail hosts of this avian trematode. This avian
trematode, T. anastomusa, seems to be known as an unimportant parasite in case of medical,
veterinary and livestock concerns in Thailand. Nevertheless, for more understanding and
additional fundamental knowledge of this trematode, a comprehensive description of their life
cycle should be further redescribed in the future. Moreover, biological and physical factors of
environments, such as water quality parameters, habitat types of hosts, snail host size, that may
importantly relate to the infection patterns in terms of prevalence and mean intensity of the
infection should be further analyzed.
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บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาผลกระทบของคุณภาพนํ้าและระยะเวลาในการเลี้ยงต่ออัตราการตายในการ
เลี้ ยงปลานิ ลโดยใช้การเรี ยนรู ้ จากเครื่ อง ทําการเก็บข้อมูลการเลี้ ยงจากฟาร์ มเลี้ ยงปลานิ ลจํานวน 3 บ่ อ 1 รุ่ นการเลี้ ยง
(105 วัน) ซึ่งปั จจัยด้านคุณภาพนํ้าที่ทาํ การศึกษาทุกวันประกอบด้วย ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า ความเป็ นกรดเป็ นด่าง
อุณหภูมิน้ าํ แอมโมเนี ยรวม ไนไตรท์-ไนโตรเจน ความเป็ นด่างและความโปร่ งแสง มีการบันทึ กการตายของปลาทุกวัน
นําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์โดยใช้การเรี ยนรู ้ของเครื่ องด้วยการจําแนกประเภทข้อมูลแบบมีผสู ้ อน ผลการศึกษาพบว่า
แบบจําลอง Random forest มีความแม่นยํามากที่สุดเท่ากับ 90.00±14.90%
คําสําคัญ: การตาย, การทําเหมืองข้อมูล, การเรี ยนรู ้จากเครื่ อง, คุณภาพนํ้า, ปลานิล

Abstract

This study aimed to find out effects of water quality and culture period on mortality rate of tilapia using machine
learning algorithms. It was determined in 3 ponds of a private tilapia farm for 1 crop (105 days). Water quality parameters,
i.e., dissolved oxygen, pH, temperature, total ammonia nitrogen, nitrite-nitrogen, alkalinity and transparency were
monitored every day. Number of daily fish deaths were recorded. All data were analyzed using machine learning techniques
with supervised learning classification. The results showed that the Random forest model obtained the highest accuracy of
90.00±14.90 %.
Keywords: data mining, machine learning, mortality, tilapia, water quality
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คํานํา

การทํา เหมื องข้อมู ล (Data mining) คื อกระบวนการที่ กระทํา หรื อจัด การข้อมู ลจํา นวนมากเพื่ อค้นหา
รู ปแบบและความสัมพันธ์เชิ งลึกที่ ซ่อนอยู่ในชุ ดข้อมูลนั้น ซึ่ งข้อมูลหรื อผลลัพธ์ที่ได้จะช่ วยให้ผูว้ ิเคราะห์ขอ้ มูล
สามารถเข้าใจและคาดการณ์ถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นได้ (Dunren et al., 2013) ในปั จจุบนั การทําเหมืองข้อมูลได้ถูกนําไป
ประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภททั้งในด้านธุ รกิ จที่ ช่วยในการตัดสิ นใจในด้านการบริ หาร ด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
การแพทย์ ด้านเศรษฐกิ จและสังคม ด้านเกษตร รวมทั้งด้านประมง ยกตัวอย่างเช่ น Souza et al. (2016) ศึ กษาการ
พัฒนารู ปแบบการตรวจสอบฝูงปลาเพื่อการดักจับโดยใช้เทคนิ คเหมืองข้อมูล (Data mining) และการเรี ยนรู ้ขอ้ มูล
จากเครื่ อ ง (Machine Learning) และ Al-Hatali (2018) ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกระบวนการและประสิ ท ธิ ภ าพของ
แบบจําลองจากการทําเหมืองข้อมูล
อย่างไรก็ตามสําหรับการประยุกต์ใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล และการใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้จากเครื่ อง ใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ในประเทศไทยยังคงไม่ได้รับการศึกษา จึงเป็ นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ โดยในการศึกษาจะ
นําข้อมูลการเลี้ ยงปลานิ ลมาทําการวิเคราะห์ดว้ ยเหมื องข้อมูล เนื่ องจากว่าปลานิ ลเป็ นปลาที่ มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิ จและ Global Aquaculture Advocate คาดว่าผลผลิ ตจะเพิ่ มสู งขึ้ น 1.5–2.5 ล้านตัน ในอี ก 7 ปี ข้างหน้า นี้
ทําให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลานิ ลกลายเป็ นภาคธุ รกิ จที่ เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชี วิตทั้งภาคเศรษฐกิจ
และสังคมของคนทัว่ โลก (Paiboon et al., 2018) การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อที่ จะพัฒนาระบบสนับสนุ น
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ที่มีความแม่นยําและประมวลผลได้ในเชิงลึกในระยะเวลาที่รวดเร็ วเพื่อเป็ นตัวช่วยในการ
หาเส้นทางหรื อความสัมพันธ์เชิ งลึกที่ ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลที่ ได้จากการเลี้ยงเป็ นแนวทางในการลดหรื อหลีกเลี่ยง
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อระบบการเลี้ยงได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
ปั จจัยที่ใช้ ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลการเลี้ยงจากฟาร์มเลี้ยงปลานิล จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดบ่อ 0.16 เฮกตาร์
(1 ไร่ ) จํานวน 3 บ่อ นํ้าหนักปลาเฉลี่ยเริ่ มต้น 195.00±0.50 กรัม/ตัว จํานวนที่ปล่อยทั้งหมด 18,000 ตัว/บ่อ (ประมาณ
11 ตัว /ตารางเมตร) นํ้า หนัก ปลาเฉลี่ ย ณ วัน ที่ ท ํา การจับ 888.00±0.50 กรั ม /ตัว อัต รารอดเฉลี่ ย 95.00±0.50
เปอร์ เซ็นต์ ทําการเก็บข้อมูลการเลี้ยงทั้งหมด 105 วัน (1 รุ่ นการเลี้ยง) ข้อมูลที่ทาํ การวิเคราะห์คือ จํานวนเดือนใน
การเลี้ ยงและปั จจัยด้านคุ ณภาพนํ้าได้แก่ ปริ มาณออกซิ เจนที่ ละลายในนํ้า, อุณหภู มิน้ าํ , ความเป็ นกรดเป็ นด่าง,
แอมโมเนี ยรวม, ไนไตรท์-ไนโตรเจน, ความเป็ นด่าง, ความโปร่ งแสงและจํานวนปลาตายต่อวันเพื่อหาว่ามีปัจจัย
ใดบ้างที่ มีผลต่ อการตายที่ เกิ ดขึ้ นและแบบจําลองตัวใดสามารถอธิ บายสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นได้แม่นยํามากที่ สุด โดยการ
ตรวจวัดปั จจัยด้านคุณภาพนํ้าต่าง ๆ มีวิธีการดังนี้ คือ ออกซิ เจนที่ ละลายในนํ้าและอุณหภูมิตรวจวัดโดยใช้เครื่ อง
YSI 550A ความเป็ นกรดเป็ นด่างใช้เครื่ อง YSI pH100A ในส่ วนของแอมโมเนี ยรวม, ไนไตรท์-ไนโตรเจนและ
ความเป็ นด่างใช้วิธีของ APHA (2017).
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การทําเหมืองข้ อมูลและการประมวลผล
การทําเหมื องข้อมูลในการศึ กษาครั้ งนี้ จะใช้หลักการที่ ดดั แปลงมาจากกระบวนการหลักในการจัดทํา
เหมื อ งข้อ มู ล เพื่ อ การวิ เ คราะห์ แ ละใช้ป ระโยชน์ ใ นทางธุ ร กิ จ ที่ เ รี ย กว่ า CRISP-DM (Cross-Industry Standard
Process for Data mining) ซึ่ งมีการทํางาน 6 ขั้นตอน คือ 1. ทําความเข้าใจความต้องการและปั ญหา 2. ทําความเข้าใจ
ข้อมูลที่มีอยู่หรื อต้องเก็บเพิ่มเติม 3. เป็ นการจัดการข้อมูลเพื่อให้พร้อมต่อการวิเคราะห์ ขั้นตอนนี้ ใช้เวลานานที่สุด
ซึ่ งจะประกอบไปด้วย การคัดเลือกข้อมูล, การกลัน่ กรองข้อมูล, แปลงรู ปแบบข้อมูล 4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล 5. การ
วัดผลประเมินผล และ 6. การพัฒนาและนําไปใช้ประโยชน์ ในขั้นตอนที่ 4 ในการศึ กษาครั้งนี้ จะใช้เทคนิ คการ
เรี ยนรู ้ ของเครื่ องแบบมี ผูส้ อนโดยจะใช้การจําแนกประเภทข้อมูลแบบใช้ตวั แบบอัตโนมัติ (Auto model) ผ่าน
โปรแกรม RapidMiner studio version 9.7 โดยขั้นตอนในการประมวลผลไฟล์ที่ ใ ช้ต ้อ งทํา ความสะอาดข้อ มู ล
เรี ยบร้อยแล้วจากนั้นเลือกส่ วนที่ตอ้ งการวิเคราะห์ให้เป็ น label โดยกําหนดเป็ น 2 กรณี ประกอบด้วย 1) อัตราการ
ตายสู ง คื อ มีการตายมากกว่า 10 ตัว/วัน เป็ น High และ 2) อัตราการตายตํ่า คื อ มีการตายน้อยกว่า 10 ตัว/วัน เป็ น
Low จากนั้นทําการวิเคราะห์โดยใช้ Auto Model ซึ่ งประกอบไปด้วย Random Forest, Generalized Linear Model,
Fast Large Margin, Deep Learning, Gradient Boosted Trees, Support Vector Machine, Naïve Bayes, Decision tree
และ Logistic Regression จากนั้นทําการกดประมวลผล (Fig.1) ทั้งนี้ ปัจจัยจะถูกปรั บให้เหมาะสมแบบอัต โนมัติ
(Automatically optimize) สําหรับการประเมินประสิ ทธิ ภาพของแต่ละโมเดลจะทําการแบ่งข้อมูล (Split validation)
ออกเป็ น 60:40 (ข้อมูลที่นาํ ไปทําการสอน : ข้อมูลที่นาํ ไปทดสอบ) และค่าประสิ ทธิ ภาพที่ใช้ในการทดสอบในครั้ง
นี้ คื อ ค่ า ความถู ก ต้ อ ง (Accuracy) ค่ า พื้ น ที่ ใ ต้ ก ราฟ (Area Under <ROC> Curve, AUC) และกราฟ Receiver
Operating Characteristic (ROC) Curve

Fig. 1 Flow chart showing basic step in the RapidMiner software for generated the auto model

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลการทดลองแบบจําลองพบว่า แบบจําลองที่ มีค่าเฉลี่ยความถูกต้องมากที่ สุด ได้แก่ Random forest มี
ค่ า เฉลี่ ย ความถู กต้อ ง (Accuracy) เท่ า กับ 90.00±14.90 เปอร์ เ ซ็ นต์ รองลงมาคื อ Generalized Linear Model, Fast
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Large Margin, Deep Learning, Gradient Boosted Trees, Support Vector Machine, Naïve Bayes, Decision tree และ
Logistic Regression ตามลําดับ อัตราของเวลาในการเรี ยนรู ้และประเมินผลต่อ 1,000 แถวของข้อมูลของ Random
forest จะเร็ วที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ 886, 762 มิลลิวินาที ตามลําดับ และในส่ วนของค่า AUC Value และ ROC Curve
ของ Random forest มีค่ามากกว่า 0.9 และเข้าใกล้ 1 ตามลําดับ แสดงไว้ดงั Table 1 และ Fig. 2
Table 1 The result from Auto model
Model

Accuracy
(%)

AUC
value

Gains

Total Time (s)

Training Time
(1,000 Rows) (ms)

Scoring Time
(1,000 Rows) (ms)

Deploy

Naïve Bayes

76.70±9.10

0.900

0

10

2000

3000

Deploy

Generalized Linear Model

86.70±13.90

0.863

6

4

2000

786

Deploy

Logistic Regression

70.00±13.90

0.810

-4

2

2000

857

Deploy

Fast Large Margin

86.70±13.90

0.875

6

3

952

571

Deploy

Deep Learning

80.00±7.50

0.825

8

6

6000

810

Deploy

Decision Tree

76.70±9.10

0.525

0

9

3000

976

Deploy

Gradient Boosted Trees

80.00±13.90

0.810

8

53

3000

500

Deploy

Support Vector Machine

80.00±13.90

0.950

4

7

1000

810

Deploy

Random Forest

90.00±14.90

0.925

4

14

886

762

Deploy

Fig. 2 Receiver Operating Characteristics (ROC) Curve
สําหรั บรายละเอี ยดการใช้งานแบบจําลอง Random forest พบว่า แบบจําลอง Random forest ได้ทาํ การ
เลื อกตัวแบบที่ ดีท่ี สุด โดยพารามิ เตอร์ ที่เหมาะสม (Optimal Parameter) ในการใช้ คื อ ที่ ระดับความลึ กของการ
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วิเคราะห์ 7 ระดับ และมีชุดข้อมูลโครงสร้างต้นไม้ 20 ชุด ซึ่ งจะมีความผิดพลาดในการทํานายอยู่ที่ 6.3 เปอร์ เซ็นต์
แสดงไว้ดงั Table 2 และ Fig. 3 โดยข้อมูลคุณภาพนํ้าตลอดการเลี้ยงมีความเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ
แสดงไว้ดงั Table 3
Table 2 Random forest-Optimal Parameters
Maximal Depth

Number of Trees

Error Rate

2

20

14.3

2

60

12.7

2

100

14.3

2

140

12.7

4

20

9.5

4

60

9.5

4

100

7.9

4

140

7.9

7

20

6.3

7

60

7.9

7

100

9.5

7

140

9.5

Fig. 3 Random forest
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Table 3 Water Quality
Water Quality
DO average (mg/L)
DO different (mg/L)
pH average
pH different
Water temp average (°C)
Water temp different (°C)
Total ammonia nitrogen (mg/L)
Nitrite-Nitrogen (mg/L)
Alkalinity (mg/L as CaCO3)
Transparency (Centimeter)

Max
8.15
3.02
7.50
1.20
29.45
5.90
2.50
2.00
110.00
60.00

Min
3.10
0.10
6.00
-0.60
20.00
0.06
0.00
0.00
32.00
25.00

Mean
6.70
1.76
6.73
0.39
26.25
2.44
1.26
1.55
43.39
35.90

จากการศึกษาครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้แบบจําลอง Random forest พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่ออัตรา
การตายของปลานิ ล ได้แก่ ระยะเวลาในการเลี้ยงและคุณภาพนํ้าทางเคมี โดยระยะเวลาในการเลี้ยงจะแบ่งได้เป็ น
2 กรณี คื อ 1. เมื่อระยะเวลาในการเลี้ยงน้อยกว่า 1.5 เดื อน (น้อยกว่า 45 วัน) หรื อปลานิ ลมีน้ าํ หนักเฉลี่ยน้อยกว่า
493.50 กรัม/ตัว และ 2. เมื่อระยะเวลาในการเลี้ยงมากกว่า 1.5 เดือน (มากกว่า 45 วัน) หรื อปลานิ ลที่มีน้ าํ หนักเฉลี่ย
มากกว่า 493.50 กรัม/ตัว
ระยะเวลาในการเลี้ยงน้อยกว่า 1.5 เดือน ค่าเฉลี่ยความเป็ นกรดเป็ นด่างจะมีผลต่ออัตราการตายที่เกิดขึ้ นใน
รอบวัน กล่าวคือ ในวันที่มีค่าเฉลี่ยความเป็ นกรดเป็ นด่างมากกว่า 7.463 ปลานิ ลจะมีการตายต่อวันอยูใ่ นระดับที่สูง
เนื่องจากค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างสู งส่ งผลให้ความเป็ นพิษของแอมโมเนียและไนไตรท์รุนแรงขึ้น โดยนํ้าที่มีสภาพ
ความเป็ นกรดเป็ นด่างสู งกว่า 7 จะส่ งผลให้สัดส่ วนของแอมโมเนี ยไม่แตกตัวต่อแอมโมเนี ยทั้งหมด (TAN) มีค่า
สู งขึ้นทําให้เกิดความเป็ นพิษต่อสัตว์น้ าํ ที่เลี้ยงมากขึ้น (Boyd, 1982; อุธร ,2553) ในกรณี ของค่าเฉลี่ยความเป็ นกรด
เป็ นด่ างที่ มีค่าตํ่ากว่าหรื อเท่ ากับ 7.463 ต้องพิ จารณาที่ ระดับไนไตรท์-ไนโตรเจน หากมี ค่าเฉลี่ ยที่ สูงกว่า 0.05
มิลลิกรัม/ลิตร พบว่าปลานิลจะมีการตายเฉลี่ยต่อวันอยู่ในระดับที่ต่าํ เนื่องมาจากว่าค่าไนไตรท์-ไนโตรเจนยังไม่สูง
ถึงระดับที่ส่งผลกระทบต่อปลา (สู งสุ ดไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร) (Lawson, 1994) ในกรณี ของค่าเฉลี่ยไนไตรท์ไนโตรเจนที่ ต่ าํ กว่าหรื อเท่ากับ 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร ให้พิจารณาต่อที่ ค่าความเป็ นด่าง ถ้าค่าความเป็ นด่างน้อยกว่า
78.50 มิลลิกรัม/ลิตรของแคลเซี ยมคาร์ บอเนต ควรพิจารณาเติมปูนกลุ่มคาร์ บอเนต (CaCO3) เพราะจะช่วยควบคุม
ค่ า ความเป็ นกรดเป็ นด่ า งในรอบวัน ไม่ ใ ห้ แ ตกต่ า งกั น มากนั ก ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ Boyd (1990) กล่ า วว่ า
คาร์ บอนไดออกไซด์และการควบคุ มความเป็ นกรดเป็ นด่ างจะเชื่ อมโยงโดยตรงกับการเปลี่ ย นแปลงในระบบ
บัฟ เฟอร์ ข องคาร์ บอเนต (CaCO3) และสํา หรั บค่ า เฉลี่ ย ปริ มาณออกซิ เ จนที่ ละลายในนํ้า ในกรณี ข องปริ ม าณ
ออกซิ เจนที่ ละลายในนํ้ามี ค่า เฉลี่ ยตํ่า กว่า 7.775 มิ ลลิ กรั ม/ลิ ตร จะพบอัตราการตายสู งในวันดังกล่าว ทั้งนี้ อ าจ
เนื่ องมาจากการเลี้ยงที่ความหนาแน่ นสู ง ดังนั้นจึงต้องการปริ มาณออกซิ เจนที่สูงซึ่ งปริ มาณออกซิ เจนจะส่ งผลต่อ
กระบวนการเมตาบอลิซึมและการกิ นอาหารของปลา สอดคล้องกับ An Tran-Duy et al. (2008, 2012) ศึกษาพบว่า
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ปลาที่ อ ยู่ ใ นนํ้า ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ปริ ม าณออกซิ เ จนละลายในนํ้า ตํ่า จะมี ค่ า เฉลี่ ย การกิ น อาหารต่ อ วัน และอัต ราการ
เจริ ญเติบโตที่ต่าํ กว่าปลาที่อยูใ่ นนํ้าที่มีค่าเฉลี่ยปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในนํ้าสู ง
ในกรณี ที่ 2 ระยะเวลาในการเลี้ยงมากกว่า 1.5 เดือน ปั จจัยคุณภาพนํ้าทางเคมีที่ส่งผลต่ออัตราการตายของ
ปลานิ ล ได้แก่ อุณหภูมิน้ าํ ที่แตกต่างระหว่างช่วงเช้าและเย็นต่อวันมากกว่า 5.20 องศาเซลเซี ยส ส่ งผลให้ปลานิ ลมี
อัตราการตายสู งเนื่ องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ วซึ่ งส่ งผลต่อการใช้พลังงานในการปรั บตัวและระดับ
ภูมิคุม้ กันที่ลดตํ่าลงของสัตว์น้ าํ (Nion, 2021)

สรุ ป

ผลการทดลองแสดงให้เ ห็ นว่าการเลื อกใช้แ บบจําลอง Random forest มี ค วามถู กต้องมากที่ สุ ด โดยมี
ค่าเฉลี่ยความถูกต้อง 90.00±14.90 เปอร์ เซ็นต์ รายละเอียดการใช้งานแบบจําลองพบว่าที่ ระดับความลึ กของการ
วิ เ คราะห์ 7 ระดับ และมี ชุ ด ข้อ มู ล โครงสร้ า งต้น ไม้ 20 ชุ ด มี ค วามผิ ด พลาดในการทํา นายน้อ ยที่ สุ ด อยู่ที่ 6.3
เปอร์เซ็นต์
ปั จจัยที่ส่งผลให้ปลานิ ลมีอตั ราการตายสู ง ในกรณี ที่มีระยะเวลาการเลี้ยงน้อยกว่า 1.5 เดือน ได้แก่ ความ
เป็ นกรดเป็ นด่างเฉลี่ยมากกว่า 7.463, ค่าความเป็ นด่างน้อยกว่า 78.50 มิลลิกรัม/ลิตรของแคลเซี ยมคาร์บอเนตและค่า
ออกซิ เจนที่ละลายในนํ้าน้อยกว่า 7.775 มิลลิกรัม/ลิตร และในกรณี ของปลานิ ลที่ มีระยะเวลาการเลี้ยงมากกว่า 1.5
เดือน ได้แก่ อุณหภูมิน้ าํ ที่แตกต่างระหว่างช่วงเช้าและเย็นต่อวันมากกว่า 5.20 องศาเซลเซี ยส
ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนําไปปรับปรุ งการเลี้ยงปลานิ ลโดยเฉพาะการจัดการคุณภาพนํ้าเพื่อลดอัตรา
การตายของปลา ซึ่ งจะทําให้ผลการเลี้ยงประสบผลสําเร็ จยิ่งขึ้นต่อไป
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ ศึกษาการประยุกต์ใช้โปรไบโอติกในอาหารกุง้ ที่เลี้ยงในระบบนํ้าเขียว ที่ ใช้ Tetraselmis sp. เพื่อเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานสําคัญในการนําไปประยุกต์ใช้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ช่วยเพิ่มอัตราการรอด และเพิ่มผลผลิตจากการ
เพาะเลี้ยงกุง้ โดยออกแบบการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD ) ศึ กษาอาหารผสมโปร
ไบโอติก 4 รู ปแบบ ได้แก่ อาหารสําเร็ จรู ป อาหารสําเร็ จรู ปผสมโยเกิร์ต อาหารสําเร็ จรู ปผสม Photosynthetic bacteria (PSB)
และอาหารสําเร็ จรู ปผสมโยเกิร์ตและ PSB ทดลองในกุง้ ขาวแวนนาไมระยะ PL29 นํ้าหนักเริ่ มต้น 1.09 กรัม จํานวน 20 ตัว
ต่อตู ้ จํานวน 12 ตู ้ เติมนํ้าเขียวทุกตู ้ ให้อาหาร 6% จากนํ้าหนักตัว วันละ 4 มื้อ คือ เวลา 09.00 13.00 17.00 และ 24.00 น.
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ จากการศึกษาพบว่า กุง้ ที่เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปผสมโยเกิร์ต มีอตั ราการเจริ ญเติบโตจําเพาะสูงสุดที่
4.38±0.77 % ลําดับถัดมาคือ เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปผสมโยเกิ ร์ตกับ PSB และอาหารสําเร็ จรู ปผสม PSB มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
4.25±1.11% และ4.09±1.48% ตามลําดับ และชุดควบคุมมีอตั ราการเจริ ญเติบโตจําเพาะและอัตราการรอดตายตํ่าที่สุด คือ
3.50±1.38% และ15.00±5.00 % มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ (p < 0.05) ไม่ พ บเชื้ อ ก่ อ โรคกลุ่ ม Vibrio
parahaemolyticus ในกุง้ ทุกชุดการทดลอง
คําสําคัญ: กุง้ ขาวแวนนาไม, โปรไบโอติก, Tetraselmis sp., Vibrio parahaemolyticus

Abstract
This research study on the application of probiotics in feed for culture shrimp in green water system by using
Tetraselmis sp. These provides significant basic information in the aquaculture field to improve survival rates and increase
the productivity of shrimp culture. This is assigned Completely Randomized Design: CRD by studying four levels of
probiotic mixed with feed, including commercial feed without any probiotic supplementation, commercial feed mixed with
yogurt, commercial feed mixed with Photosynthetic bacteria (PSB), and commercial feed mixed with yogurt and PSB.
White shrimp PL29, 1.09 grams initial weight, 20 shrimps per container, total of the container is twelve. and add green
water in every container. Feed is applied 6% of body weight, four times per day at 09.00 am, 1.00 pm, 5.00 pm, and 24.00
am for eight weeks. The study found that shrimp fed commercial feed mixed with yogurt was the highest average growth
rate (4.38±0.77%) and the next were commercial feed mixed with yogurt and PSB and commercial feed mixed with PSB,
4.25±1.11% and 4.09±1.48%, respectively. The Control group has the lowest growth and survival rates of 3.50% and 15%.
There was a statistically significant difference (P <0.05). No pathogenic Vibrio parahaemolyticus was found in all shrimp
experiments.
Keywords: Litopenaeus vannamei, probiotic, Tetraselmis sp., Vibrio parahaemolyticus
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คํานํา

กุง้ ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) เป็ นสายพันธุ์ที่นิยมเพาะเลี้ ยงกันทัว่ โลก (Jiang et al., 2019)
เป็ นสิ นค้าด้านการประมงที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู ง และมีราคาค่อนข้างคงที่ (Suwoyo et al., 2014) แม้วา่ จะเกิด
การระบาดของโรคในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่ งก่อให้เกิดความสู ญเสี ยในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุง้ เป็ นอย่างมาก
(Su et al., 2020) เมื่อเร็ วๆนี้ มีโรคที่ เรี ยกว่า Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) เดิ มเรี ยกว่า Early
Mortality Syndrome (EMS) ที่ เกิ ดจากเชื้ อ Vibrio parahaemolyticus สร้างความเสี ยหายในระบบการเลี้ยงกุง้ ที่ ทาํ
ให้กงุ้ ตายสู ง และรวดเร็ วในระยะเริ่ มต้นของการเลี้ยงหลังจากปล่อยลงบ่อมากถึง 100% (Yu et al., 2020) ที่ผ่านมา
ได้มีการใช้ยาปฏิชีวนะ และสารเคมีเพื่อป้ องกันการติดโรคของกุง้ แต่การรักษาด้วยวิธีเหล่านี้ ส่งผลต่อสัตว์น้ าํ และ
ผู บ้ ริ โ ภครวมทั้ง ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ ระบบนิ เ วศในขณะเดี ย วกัน มี ก ารหัน มาใช้วิ ธี ท างชี ว ภาพกัน มากขึ้ น เช่ น การ
ประยุกต์ใช้สาหร่ ายเป็ นส่ วนผสมของอาหารสัตว์น้ าํ หรื อใช้เลี้ยงร่ วมกับสัตว์น้ าํ เนื่องจากมีสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพ
ที่มีคุณค่า ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และกิจกรรมทางชี วภาพอื่นๆ โดยเฉพาะสาหร่ ายขนาดเล็ก
สกุล Tetraselmis ยังช่วยเสริ มสร้างระบบนิเวศในบ่อกุง้ สาหร่ ายจะเพิ่มอาหารธรรมชาติสาํ หรับเป็ นอาหารให้แก่ลูก
กุง้ ในบ่อ และพบว่าช่ วยในการบําบัดของเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นภายในบ่อเลี้ยงกุง้ (สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย, 2550) วิธีทาง
ชี วภาพอี กทางเลื อกหนึ่ งคื อการใช้แบคที เรี ยกลุ่มโปรไบโอติ ก ซึ่ งเป็ นแนวทางใหม่ในการผลิ ตกุง้ สามารถช่ วย
ประหยัดต้นทุ น เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม และยังลดการเจริ ญเติ บโตของเชื้ อโรค และเพิ่ มการเจริ ญเติ บโตของ
แบคทีเรี ยที่มีประโยชน์ส่งผลดีต่อสุ ขภาพของกุง้ ได้ (Lukwambe et al., 2015) ไม่กี่ปีที่ผา่ นมาโปรไบโอติก พรี ไบโอ
ติก และซิ นไบโอติก เป็ นส่ วนสําคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเจริ ญเติบโต และความ
ต้านทานโรค ซึ่ งโปรไบโอติกมีส่วนสําคัญในการเปลี่ยนอาหาร การเจริ ญเติบโต การเพิ่มนํ้าหนัก การตอบสนอง
ของระบบภูมิคุม้ กัน และความต้านทานโรค (Das et al., 2017) ปั จจุบนั ได้มีการรายงานรู ปแบบของโปรไบโอติก
และการประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ มีโปรไบโอติ กหลายชนิ ดที่ ใช้ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ
กลุ่ม Lactobacillus มีการนํามาใช้มากที่สุด (Perumal et al., 2015) โดยมีการนํามาใช้กบั อาหารสัตว์ (Parker, 1974)
เนื่ องจากเป็ นจุลินทรี ยม์ ีชีวิตที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าบ้าน (Host) สามารถเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสัตว์น้ าํ
กระตุน้ ระบบภูมิคุม้ กัน (Jamili et al., 2015) Villasenor และคณะ (2012) ที่ รายงานว่าเชื้ อ Bacillus sp. ปรับสมดุ ล
ของแบคทีเรี ยในลําไส้กงุ้ ขาว เพิ่มความต้านทานต่อเชื้ อ Vibrio parahaemolyticus ทําให้มีอตั ราการรอดเพิ่มขึ้น การ
เติมแบคทีเรี ยที่มีประโยชน์สามารถลดสารอินทรี ยท์ ี่มีผลเสี ยต่อการเจริ ญเติบโตของกุง้ ได้ นอกจากกลุ่ม Bacillus แล้ว
แบคทีเรี ยสังเคราะห์แสงยังมีสมบัติเป็ นโปรไบโอติกจากธรรมชาติ ที่มีประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ อีกด้วย
สาหร่ ายขนาดเล็ก และโปรไบโอติกแบคทีเรี ย น่าสนใจเป็ นอย่างมากในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ เนื่องจากเป็ น
แหล่งผลิตสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ และมีความเป็ นไปได้ทางเศรษฐกิจที่จะดึงดูดความสนใจมากขึ้นเพื่อรับมือ
กับการติดโรคของกุง้ (Cadenas et al., 2014: Kuo et al., 2015) การศึกษาครั้งนี้เป็ นการทดลองเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม
โดยไม่ใช้สารเคมีในระบบการเลี้ยง นํ้าทะเลที่ใช้เลี้ยงกุง้ ไม่มีการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี ใช้การพักนํ้าให้ตกตะกอนแล้ว
จึงนํามาใช้เลี้ยงกุง้ และได้นาํ Tetraselmis sp. แบคทีเรี ยสังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria, PSB) และโยเกิร์ต
มาประยุกต์ใช้ในระบบการเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปประยุกต์ใช้ทางด้านการ
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เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดตาย ลดความเสี่ ยงในการเกิดโรค และเพิ่มผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกุง้
ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ

จากการทดลองสามารถแบ่งจุลินทรี ยไ์ ด้ท้ งั หมด 2 ชนิดคือ โยเกิร์ตที่เป็ นเศษเหลือจากกระบวนการแปรรู ป
นมได้จากโรงงานผลิตนม บริ ษทั แดรี่ โฮม จํากัด และแบคทีเรี ยสังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria) ที่แยกได้
จากแหล่งนํ้าบริ เวณมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี และได้นาํ สาหร่ ายขนาดเล็กชนิ ด Tetraselmis sp.
มาใช้ในกระบวนการเลี้ยงกุง้ ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดตาย และเพิ่มผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกุง้
การเตรี ยมอาหารสําหรั บเลีย้ งกุ้ง
อาหารที่ ใช้เลี้ยงกุง้ เป็ นอาหารสําเร็ จรู ปยี่ห้อซี พี 9702 โดยนําอาหารสําเร็ จรู ปผสมกับโยเกิ ร์ตที่ มี (lactic
acid bacteria) เป็ นองค์ประกอบ และPhotosynthetic bacteria (PSB) ในรู ปแบบนํ้า เพื่อเป็ นการเสริ มโปรไบโอติก
ในอาหารกุง้ อาหารที่ใช้ทดลองจะทําการเตรี ยมวันต่อวัน ขั้นตอนการเตรี ยมอาหารมีดงั นี้
Treatments
Food preparation process
Control
None probiotic supplement
Treatment 1
Yogurt dissolving with distilled water ratio1:1. Mixed with commercial feed 5 ml : 5 g
Coated with fish oil, and desiccated.
Treatment 2
PSB dissolving with 5 ml : 5 g Coated with fish oil, and desiccated.
Treatment 3
Yogurt dissolving with PSB ratio1:1. Mixed with commercial feed 5 ml : 5 g Coated
with fish oil, and desiccated.
การทดลองเลีย้ งกุ้ง
เตรี ยมตูก้ ระจกขนาด 30×60×30 เซนติ เมตร จํานวน 12 ตู ้ เติ มนํ้าเค็ม 30 ppt ให้อากาศ เติ ม Tetraselmis sp.
500 มิลลิลิตรต่อตู ้ เซลล์เริ่ มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 0.05×105 เซลล์/มล. ทุกตู ้ จากนั้นสุ่ มกุง้ ขาวแวนนาไมใส่ ในตู ้ ตูล้ ะ 20 ตัว
ก่อนและสิ้ นสุ ดการทดลองทําการชัง่ นํ้าหนัก และวัดความยาวกุง้ ทุกตัว ระหว่างการทดลองทําการชัง่ นํ้าหนักกุง้ ทุก
ตัว และนํานํ้าในชุดที่มี Tetraselmis sp. วัดค่าการดูดกลืนแสง ทุก 1 สัปดาห์ โดยให้อาหาร 6 เปอร์เซ็นต์จากนํ้าหนัก
ตัว วันละ 4 มื้อคื อ เวลา 09.00 13.00 17.00 และ 24.00 น. เปลี่ยนถ่ายนํ้า 50 เปอร์ เซ็นต์ ตรวจวัดคุณภาพนํ้า ได้แก่
อุณหภูมิ pH ความเค็ม ทุก 1 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 8 เริ่ มทดสอบการต้านเชื้อ Vibrio sp. โดยนํากุง้ แต่ละตูแ้ ช่เชื้อ Vibrio parahaemolyticus
ที่ มีความเข้มข้น 106 CFU/ml เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง จากนั้นนํากุง้ ที่ แช่ ใส่ ในตูท้ าํ การทดลองเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ เมื่อ
สิ้ นสุ ดการทดลองนํากุง้ มาวิเคราะห์ปริ มาณเชื้ อ Vibrio sp. ด้วยวิธี Spread plate โดยใช้วิธีของศูนย์วิจยั และพัฒนา
สุ ขภาพสัตว์น้ าํ สงขลา มีวิธีการดังนี้ 1. ใช้ forceps คี บตับ และกระเพาะอาหาร ตัวอย่างละ 5 ตัว ลงบนกระดาษ
ฟอยด์ ตัดให้ละเอียด 2. นํามาชัง่ ใส่ หลอด microcentrifuge 0.1 กรัม เติมนํ้าเกลือ 0.9 มิลลิลิตร ทําการเจือจาง 10 เท่า
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ที่ 10-1 10 -2 และ 10-3 หยดลงบนอาหารเลี้ยงเชื้ อ TCBS Plate 0.1 มิลลิลิตร ระดับการเจือจางละ 2 ซํ้า 3.ใช้แท่งแก้ว
สามเหลี่ยมที่ฆ่าเชื้อโดยการจุ่มแอลกอฮอล์แล้วลนไฟ และตั้งทิ้งให้เย็นแล้วเกลี่ย ตัวอย่างให้ทว่ั จานอาหาร ควํ่าจาน
แล้วนําไปบ่มที่ 30 ◦C นาน 18–24 ชัว่ โมง สังเกตลักษณะและสี ของโคโลนี นับจํานวนแล้วนํามาคํานวณ
การเก็บข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การตรวจสอบการเจริ ญเติบโตของกุง้ ขาวแวนนาไม
ทําการชัง่ นํ้าหนักกุง้ ทุกๆ 1 สัปดาห์ ด้วยเครื่ องชัง่ ไฟฟ้ าทศนิ ยม 2 ตําแหน่ ง โดยชัง่ ทุกตัว สังเกตลักษณะ
อาการกุง้ ตลอดการทดลอง พร้อมทั้งจดบันทึก จนสิ้ นสุ ดการทดลอง 8 สัปดาห์ นําข้อมูลที่ได้มาคํานวณหา (Brett,
1979)
- คํานวณอัตราการเจริ ญเติบโต โดยพิจารณาจากนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น (Weight gain %)
นํ้าหนักกุง้ เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง−นํ้าหนักกุง้ เมื่อเริ่ มต้นการทดลอง
×100
(1)
=
นํ้าหนักกุง้ เมื่อเริ่ มต้น

- การเจริ ญเติบโตต่อวัน Average Daily Gain, ADG (%)

=

จํานวนกุง้ เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง
×100
จํานวนกุง้ เมื่อเริ่ มต้น

(2)

- อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate, SGR %)
ln(W )−ln(W )

2
1
=
×100
t
เมื่อ ln(W2) คือ นํ้าหนักที่เวลา t และln(W1) คือ นํ้าหนักเริ่ มต้น

- อัตราการรอดตาย (Survival rate %) โดยสมการ
จํานวนกุง้ เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง
=
×100
จํานวนกุง้ เมื่อเริ่ มต้น

(3)

(4)

การนับจํานวนโคโลนี เชื้อ Vibrio โดยวิธี Spread plate
- นับโคโลนีในช่วง 25 – 250 โคโลนี
CFU/g หรื อ CFU/ml =
เมื่อ

∑c

(v1n1+0.1n2)d

ΣC = ผลรวมของโคโลนีที่นบั ได้ท้ งั หมดจากจานเพาะเชื้อที่นบั ได้ในช่วง 25–250 โคโลนี
v1 = ปริ มาณของ inoculum ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
n1 = จํานวนจานเพาะเชื้อที่พบในช่วง 25–250 โคโลนี ในระดับความเข้มข้นแรก
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n2 = จํานวนจานเพาะเชื้อที่นบั ได้ในช่วง 25–250 โคโลนี ในระดับความเข้มข้นที่ 2
d = ระดับความเข้มข้นแรกที่สามารถนับเชื้อได้ในช่วง 25–250 โคโลนี

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการศึ กษาอัตราการเจริ ญเติ บโตจําเพาะต่อวันและอัตราการรอดตายของกุง้ ขาวแวนนาไมที่ เลี้ ย งใน
ระบบนํ้าเขียว โดยการใช้โปรไบติ กผสมในอาหารที่ แตกต่างกัน 4 ระดับ ได้แก่ อาหารสําเร็ จรู ป อาหารสําเร็ จรู ป
ผสมโยเกิร์ต อาหารสําเร็ จรู ปผสม PSB และอาหารสําเร็ จรู ปผสมโยเกิร์ต กับPSB ทําการทดลองเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนา
ไมจํานวน 20 ตัว ในตูก้ ระจกขนาด 30×60×30 เซนติเมตร จํานวน 3 ซํ้า รวมเป็ น 12 หน่วยการทดลอง ระยะเวลาใน
การศึ กษา 8 สัปดาห์ พบว่า กุง้ ที่ เลี้ ยงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปผสมโยเกิ ร์ต มี อตั ราการเจริ ญเติ บโตจําเพาะสู งสุ ด ที่
4.38±0.77% ลําดับถัดมาคือ เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปผสมโยเกิร์ตกับ PSB และอาหารสําเร็ จรู ปผสม PSB มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.25±1.11% และ4.09±1.48% ตามลําดับ และชุดควบคุมมีอตั ราการเจริ ญเติบโตจําเพาะและอัตราการรอดตาย
ตํ่าที่ สุด คื อ 3.50±1.38% และ15.00±5.00% ซึ่ งได้ผลการทดลองแสดงดัง Table 1 และได้เปรี ยบเที ยบตัวชี้ วดั การ
เจริ ญเติบโตของกุง้ เห็นได้ชดั ว่า Treatment 1 มีตวั ชี้วดั การเจริ ญเติบโตสู งที่สุด และชุดควบคุมมีค่าตํ่าสุ ดทุกตัวชี้ วดั
แสดงดัง Fig 1. เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองได้นาํ กุง้ มาตรวจเชื้ อพบว่าเกิดโคโลนี สีเหลืองบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้ อ ไม่
พบเชื้ อก่อโรคกลุ่ม Vibrio parahaemolyticus ในกุง้ ทุกชุดการทดลอง แสดงดัง Fig 2. เป็ นไปได้ว่า มีการเลี้ยงกุง้ ใน
ระบบนํ้าเขียวที่ใช้ Tetraselmis sp. ก่อนการทดสอบการต้านเชื้อ จึงทําให้กุง้ ไม่มีการติดเชื้อก่อโรค มีการรายงานว่า
กรดไขมันของสาหร่ ายTetraselmis sp. มีความสามารถในการผลิตสารชี วโมเลกุลในการยับยั้งความสามารถการ
เจริ ญเติบโตของเชื้อ Vibrio (Kuo et al., 2015) จึงทําให้กงุ้ ไม่มีการติดเชื้อก่อโรค
Table 1 The growth performance of all shrimp experiments

Treatments
Control
Treatments 1
Treatments 2
Treatments 3
No V. parahaemolyticus

Weight gain (%)
649.80±632.00b
1021.20±414.20a
920.50±623.10a
990.00±539.00a
-

ADG (g)
0.12±0.10b
0.19±0.10a
0.18±0.11a
0.18±0.08a
-

SGR (%)
3.50±1.38b
4.38±0.77a
4.09±1.48a
4.25±1.11a
-

Survival (%)
15.00±5.00b
25.00±13.23a
23.33±7.64a
25.00±13.23a
-

*Means ± SD values in each column followed by different superscript letters are significantly different (p < 0.05)
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Fig. 1 The Weight gain (%), Average Daily Gain, ADG(%), Specific Growth Rate, SGR (%) and Specific growth
rate (SGR) of shrimp
control

Treatment 1

Treatment 2

Treatment 3

Fig. 2 Colonies on the surface of the TCBS culture medium

สรุ ป

จากการเลี้ยงกุง้ ขาวในระบบนํ้าเขี ยวที่ ใช้ Tetraselmis sp. โดยประยุกต์ใช้โปรไบติ กในอาหารที่ เลี้ ย งกุ้ง
พบว่า กุง้ ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมโยเกิ ร์ตที่ มี (lactic acid bacteria) เป็ นองค์ประกอบ มีตวั ชี้ วดั การเจริ ญเติ บโต และ
อัตราการรอดตายสู งที่ สุด เมื่อเปรี ยบเที ยบกับชุ ดควบคุ มแต่ กุง้ ที่ เลี้ยงด้วยอาหารผสมโปรไบโอติ กแต่ ละชนิ ด มี
ตัวชี้ วดั การเจริ ญเติบโต และอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อทดสอบการ
ต้านเชื้อ V. parahaemolyticus ไม่พบการเจริ ญเติบโตของเชื้อก่อโรคทุกชุดการทดลอง
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จากการทดลองครั้งนี้ สรุ ปได้ว่ากุง้ ที่เลี้ยงในระบบนํ้าเขียวที่ มี Tetraselmis sp. มีความสามารถในการต้าน
เชื้ อ V. parahaemolyticus เนื่ องจากชุดควบคุมที่ไม่มีการเสริ มโปรไบโอติ กในอาหารก็ไม่พบการเจริ ญเติ บโตของ
เชื้อ V. parahaemolyticus ด้วยเช่นกัน จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงกุง้ ด้วยอาหารเสริ มโปรไบโอติกมีส่วน
ในการเพิ่มการเจริ ญเติบโตของกุง้ ทุกตัวชี้ วดั แต่การเลี้ยงในระบบนํ้าเขียวสามารถต้านเชื้อก่อโรคได้ สอดคล้องกับ
Wang et al. (2020) ที่รายงานว่าโปรไบโอติกมีผลต่อการพัฒนาตัวอ่อน Litopenaeus vannamei โดยชี้ให้เห็นว่ากลุ่ม
ที่ได้รับโปรไบโอติ กมีอตั ราการรอดสู งกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนี้ ยงั ยืนยันว่า โปรไบโอติกสามารถส่ งเสริ มการ
เจริ ญเติบโตและการพัฒนาของตัวอ่อนกุง้ และป้ องกันการลอกคราบที่ไม่สมบูรณ์ได้ ยังสอดคล้องกับรายงานของ
Villasenor et al. (2012) ที่รายงานว่าโปรไบโอติกในกลุ่ม Bacillus มีผลในการปรับสมดุลของแบคทีเรี ยในลําไส้กงุ้
ขาว ซึ่ งเพิ่มความต้านทานต่อเชื้ อ V. parahaemolyticus ซึ่ งในการศึ กษาครั้งนี้ ได้ใช้โยเกิ ร์ต ในชุ ดการทดลองด้วย
โยเกิร์ตมีองค์ประกอบของแบคทีเรี ยกลุ่ม Lactobacillus ซึ่ งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับกลุ่ม Bacillus ดังนั้นหากต้องการ
เลี้ยงกุง้ ให้ได้ผลผลิตดี และต้านทานเชื้ อ V. parahaemolyticus จึ งควรที่ จะเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไมในระบบนํ้าเขียว
โดยการให้อาหารเสริ มโปรไบโอติกที่เหมาะสมร่ วมด้วย
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บทคัดย่ อ
สาหร่ ายทะเลมีคุณค่าทางอาหารหลายชนิ ดและเป็ นแหล่งของซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ ซึ่ งเป็ นสารออกฤทธิ์ ทาง
ชี วภาพชนิ ดหนึ่ ง ดังนั้นงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเที ยบผลผลิตของสารสกัดซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์และ
คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ ายทะเล 4 ชนิ ด ได้แก่ Gracilaria fisheri, Caulerpa corynephora, Chaetomorpha sp. และ
Caulerpa lentillifera โดยเก็บสาหร่ ายทะเลจากฟาร์ มในพื้นที่จงั หวัดสงขลา สตูล และปั ตตานี จากนั้นนํามาสกัดด้วยนํ้าใน
อัตราส่ วนของสาหร่ ายแห้ง:นํ้า คื อ 1:50 (w/v) ที่ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 60 นาที พบว่าปริ มาณสารสกัด
ซัลเฟตพอลิแซ็ กคาไรด์จากสาหร่ าย Gracilaria fisheri มีค่าสู งสุ ดคือ 17.77±0.95 เปอร์ เซ็นต์ของนํ้าหนักแห้ง (p < 0.05)
รองลงมาคื อ สารสกั ด จากสาหร่ าย Chaetomorpha sp., Caulerpa lentillifera และ Caulerpa corynephora มี ค่ า เท่ า กับ
8.69±1.24, 2.65±1.28 และ 1.89±0.66 เปอร์ เซ็นต์ของนํ้าหนักแห้ง ตามลําดับ และเมื่อนํามาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ
ได้แก่ ความชื้น เถ้า โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และคาร์ โบไฮเดรต พบว่าสาหร่ าย Chaetomorpha sp. มีความชื้น โปรตีน ไขมัน
และเยื่อใย สู งที่ สุดเท่ ากับ 18.10±0.26, 21.59±0.10, 2.17±0.33 และ 20.22±0.06 เปอร์ เซ็ นต์ของนํ้าหนักแห้ง นอกจากนี้
สาหร่ า ย Caulerpa corynephora มี ป ริ มาณเถ้า สู ง ที่ สุ ด เท่ า กับ 58.77±0.99 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องนํ้าหนัก แห้ ง และสาหร่ า ย
Gracilaria fisheri มีปริ มาณคาร์โบไฮเดรตสูงที่สุดเท่ากับ 51.63±0.47 เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักแห้ง
คําสําคัญ: ซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์, สาหร่ ายทะเล, คุณค่าทางโภชนาการ

Abstract
Seaweeds are rich source of nutritious and natural sulfated polysaccharide that exhibited beneficial biological
activities. Therefore, the objective of this study was aimed to compare the sulfate polysaccharide yield and nutritional
composition of Gracilaria fisheri, Caulerpa corynephora, Caulerpa lentillifera and Chaetomorpha sp. The seaweeds were
directly collected from commercial farms along coastal area in Songkhla, Satun, and Pattani provinces, Thailand. The dry
seaweeds were extracted using water as follows: raw materials to water 1:50 (w/v) at temperature 90°C for 60 minutes. The
result found that the highest sulfate polysaccharide (17.77±0.95%) was obtained from Gracilaria fisheri (p<0.05), whereas
Chaetomorpha sp., Caulerpa lentillifera and Caulerpa corynephora were 8.69±1.24, 2.65±1.28 and 1.89±0.66%,
respectively. Additionally, analysis of nutritional composition showed that Chaetomorpha sp. had the highest content of
moisture (18.10±0.26% DW), protein (21.59±0.10% DW), fat (2.17±0.33% DW) and fiber (20.22±0.06% DW). Caulerpa
corynephora contained the maximum content of ash (58.77±0.99% DW), while G. fisheri showed the highest carbohydrate
content of 51.63±0.47 % DW.
Keywords: nutritional composition, seaweeds, sulfated polysaccharide
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คํานํา

สาหร่ ายทะเลถูกนํามาใช้เป็ นอาหารซึ่ งมีประโยชน์แก่ร่างกาย โดยมีองค์ประกอบทางเคมีได้แก่โปรตีน
ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต ใยอาหาร และแร่ ธาตุได้แก่ แคลเซี ยม โซเดี ยม และไอโอดี นในปริ มาณสู ง นอกจากนี้ ยงั มี
ซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ที่มีคุณสมบัติสาํ คัญในการเป็ นสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพ เช่น เป็ นสารต้านการแข็งตัวของ
เลื อ ด (anticoagulant) ต้า นไวรั ส ต้า นการอัก เสบ (anti-inflammatory) สารต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ (antioxidant) และ
กระตุ น้ ระบบภู มิคุม้ กันของร่ างกาย (Pereira et al., 2005; Mohsen et al., 2007; de Sousa et al., 2011; Souza et al.,
2012) ผนังเซลล์ของสาหร่ ายทะเลประกอบด้วยซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์จาํ นวนมากซึ่ งเกิดจาก neutral sugars และ
acid sugars ซึ่ งไม่พบในพืชที่อยูบ่ นบก (Percival, 1979; Kloareg and Quatrano, 1988)
สาหร่ ายกลุ่มสี แดง เช่ น Gracilaria พบแพร่ หลายกระจายอยู่ตามชายฝั่ งของอ่าวไทยและฝั่ งมหาสมุทร
อินเดี ย บริ เวณจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ประจวบคี รีขนั ธ์ ชุ มพร สุ ราษฎร์ ธานี พัทลุง สงขลา ระนอง
ปั ต ตานี และนราธิ ว าส เป็ นต้น (สุ ร ภี ร์ , 2543) คุ ณ ค่ า ทางอาหารที่ ไ ด้จ ากสาหร่ า ยกลุ่ ม สี แ ดง ได้แ ก่ โปรตี น
คาร์ โบไฮเดรต เกลือแร่ และวิตามิน ที่มีประโยชน์สามารถใช้เป็ นอาหารโดยตรงของมนุษย์และสัตว์ Mazumder et
al. (2002) รายงานว่า สาหร่ าย Gracilaria corticata มีสารอาหารพวกพอลิแซ็กคาไรด์ คือ Sulfated, Galactans และ
Fucoidans ที่ เ ป็ นสารต้า นอนุ มูลอิ ส ระ (antioxidant agent) และปรั บปรุ งภู มิคุ ้มกันของร่ า งกาย (body immunity
improvement) เช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาของ Zhang et al. (2020) รายงานว่ า ซั ล เฟตพอลิ แ ซคคาไรด์ (sulfated
polysaccharides) ที่ ส กัด จากสาหร่ า ยสี แ ดง (Gracilaria lemaneiformis) ส่ งเสริ มการเจริ ญของจุ ลินทรี ย ์ก ลุ่ ม ที่ มี
ประโยชน์ในระบบทางเดิ นอาหารของมนุ ษย์และมีปริ มาณกรดไขมันสายสั้นชนิ ดบิ วทิเรทเพิ่มสู งขึ้ น นอกจากนี้
สาหร่ ายกลุ่มสี เขียวเช่น Caulerpa corynephora, Chaetomorpha sp. และ Caulerpa lentillifera นิยมนํามาบริ โภคใน
รู ปแบบสดหรื อนํามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ นอกจากนั้นสารสกัดจากสาหร่ ายในจีนสั Caulerpa ยังมีคุณสมบัติ
ในการยับ ยั้ง จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ก่ อ โรค (pathogenic bacteria) และช่ ว ยลดการอั ก เสบ (anti-inflammatory activity)
(Nagappan and Vairappan, 2014) ได้อีกด้วย
แต่อย่างไรก็ตามสาหร่ ายทะเลบางสายพันธุ์ ในประเทศไทยยังมีมูลค่าทางเศรษฐกิ จตํ่ากว่าเมื่อเที ยบกับ
ผลผลิตทางการประมงตัวอื่นๆ ดังนั้นงานวิจยั นี้ จะศึ กษาองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้ น เถ้า ไขมัน โปรตี น
คาร์ โ บไฮเดรต และเยื่ อ ใยของสาหร่ าย Gracilaria fisheri, Caulerpa corynephora, Chaetomorpha sp. และ
Caulerpa lentillifera และสกัดซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ ซึ่ งอาจมีองค์ประกอบสารพรี ไบโอติกในระดับสู ง เพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้เป็ นส่ วนผสมในอาหารเพื่อสุ ขภาพ เป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผูป้ ระกอบการเพาะเลี้ยงสาหร่ ายทะเลซึ่ ง
เป็ นวัตถุดิบที่มีอยูใ่ นประเทศ

อุปกรณ์ และวิธีการ
แหล่ งที่มาและการเตรี ยมตัวอย่ างสาหร่ าย
สาหร่ าย Gracilaria fisheri จากฟาร์มในจังหวัดสงขลา สาหร่ าย Caulerpa corynephora, Chaetomorpha sp.
จากฟาร์ มในจังหวัดสตูล และ สาหร่ าย Caulerpa lentillifera จากฟาร์ มในจังหวัดปั ตตานี ล้างทําความสะอาดนํา
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เศษหิ นหรื อลูกสัตว์น้ าํ ที่ ติด มากับสาหร่ ายออก และถูกนํามาอบแห้งที่ อุณหภู มิ 60 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24
ชัว่ โมงหรื อจนกว่าแห้ง บดละเอียดเก็บใส่ พลาสติกปิ ดสนิทจนกว่าจะนําไปสกัดซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์
การวิเคราะห์ คุณค่ าทางโภชนาการของสาหร่ าย
ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ ายทั้ง 4 ชนิด โดยทําการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการต่างๆ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบพื้นฐานได้แก่ ปริ มาณความชื้ น โปรตีน ไขมัน เถ้าและคาร์ โบไฮเดรตตามวิธีการของ AOAC (2000)
เยื่อใยตามวิธีการของ AOAC (1990)
การสกัดซั ลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ จากสาหร่ าย
นําสาหร่ ายแห้งที่เตรี ยมไว้มาสกัดซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์โดยดัดแปลงวิธีการของ Yun et al. (2013) ด้วย
ตัวทําละลายคื อ ใช้น้ าํ สกัดที่ อตั ราส่ วน 1:50 (w/v) อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 60 นาที เมื่อครบเวลานํา
ส่ วนใสมาตกตะกอนด้วย 95% เอทานอล ปริ มาตร 9 เท่าของสารสกัด ทิ้งไว้เป็ นเวลา 1 คืน แยกตะกอนโดยนําเข้า
ปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ วรอบ 8000 รอบ/นาที เป็ นเวลา 5 นาที ระเหยเอทานอลออก เก็บใส่ พลาสติกปิ ดสนิ ทและนําไป
ทําแห้งด้วยเครื่ องทําแห้งแบบแช่ เยือกแข็งก่ อนที่ จะนําไปคํานวณหาเปอร์ เซ็ นต์ Yield ของสารสกัดหยาบพอลิ
แซ็กคาไรด์ (Santad et al., 2011)
เปอร์เซ็นต์ Yield =

นํ้าหนักของสารสกัด (กรัม) x 100
นํ้าหนักตัวอย่าง (กรัม)

(1)

การวิเคราะห์ ทางสถิติ
วิ เ คราะห์ ความแปรปรวน Analysis of Variance, ANOVA และเปรี ย บเที ยบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย
ปริ มาณผลผลิตซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ และคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ ายแต่ละชนิดโดยใช้ Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT) (p < 0.05)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
คุณค่ าทางโภชนาการของสาหร่ ายทะเล
จากการศึ กษาคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ ายทะเลทั้ง 4 ชนิ ดได้แก่ Caulerpa corynephora, Caulerpa
lentillifera, Chaetomorpha sp. และ Gracilaria fisheri โดยทําวิเคราะห์หาปริ มาณความชื้ น โปรตีน ไขมัน เถ้า เยื่อ
ใย และคาร์ โบไฮเดรต พบว่าสาหร่ าย Chaetomorpha sp. มี ปริ มาณความชื้ น โปรตี น ไขมัน และเยื่อใยสู งที่ สุ ด
เท่ากับ 18.10±0.35, 21.59±0.39, 2.17±0.25 และ 20.22±0.35 เปอร์ เซ็นต์ต่อนํ้าหนักแห้ง ตามลําดับ และเมื่อนํามา
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติพบว่าปริ มาณความชื้ นและปริ มาณโปรตี นของสาหร่ ายทั้ง 4 ชนิ ดมีความแตกต่าง
กันอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับความเชื่ อ มั่น (p < 0.05) ผลการทดลองที่ ไ ด้ส อดคล้องกับการศึ ก ษาของ
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Tsutsui et al. (2015) พบว่าสาหร่ าย Chaetomorpha sp. มี ปริ มาณโปรตี น ไขมัน เยื่อใยเท่ ากับ 20.4, 0.8 และ 14.0
เปอร์ เซ็นต์ต่อนํ้าหนักแห้ง ตามลําดับ จากการวิเคราะห์ปริ มาณไขมัน พบว่าปริ มาณไขมันของสาหร่ าย Caulerpa
corynephora และ Caulerpa lentillifera มี ค่ า เท่ า กับ 1.08±0.14 และ 0.69±0.33 เปอร์ เ ซ็ น ต์ต่ อ นํ้า หนัก แห้ง ซึ่ ง
ไม่ แ ตกต่ า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับความเชื่ อมั่น (p < 0.05) ปริ มาณเยื่ อใยของสาหร่ า ย Caulerpa
lentillifera และ Gracilaria fisheri มี ปริ มาณเท่ ากับ 3.57±0.06 และ 4.42±0.78 เปอร์ เ ซ็ นต์ต่ อนํ้า หนักแห้ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของนพรัตน์ และคณะ (2562) พบว่าสาหร่ ายพวงองุ่นมีปริ มาณไขมันและเยื่อใยเท่ากับ 0.04
และ 2.15 เปอร์ เซ็นต์ต่อนํ้าหนักแห้ง ตามลําดับ จากการวิเคราะห์ปริ มาณคาร์โบไฮเดรต พบว่าสาหร่ าย Gracilaria
fisheri มีปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตที่ สูงเท่ากับ 51.63±0.47 เปอร์ เซ็นต์ต่อนํ้าหนักแห้ง สอดคล้องกับการศึ กษาของ
Chirapart et al. (2014) พบว่า Gracilaria tenuistipitata มีปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตสู งที่ สุดเท่ากับ 54.89 เปอร์ เซ็นต์
และ Nunraksa et al. (2019) ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ าย Gracilaria fisheri พบว่ามีปริ มาณไขมัน เยื่อ
ใย และโดยเฉพาะคาร์ โบไฮเดรตที่ มีปริ มาณที่ สูงเท่ ากับ 0.01, 8.73 และ 63.01 เปอร์ เซ็ นต์ ตามลําดับ ในขณะที่
สาหร่ า ย Caulerpa corynephora มี ปริ มาณเถ้า สู งที่ สุด เท่ ากับ 58.77±0.99 เปอร์ เ ซ็ นต์ต่ อนํ้าหนักแห้ง เมื่ อนํา มา
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติพบว่าปริ มาณคาร์โบไฮเดรตและเถ้าของสาหร่ ายทั้ง 4 ชนิดมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ (p<0.05) แสดงดัง Table ซึ่ งปริ มาณองค์ประกอบทางเคมีของสาหร่ าย
ทะเล พบว่าขึ้ นอยู่กบั หลายปั จจัย เช่ น สายพันธุ์ แหล่งที่ อยู่ และสภาพแวดล้อม เช่ น อุณหภูมิ และสภาพอากาศ
(Chirapart et al., 2014) เป็ นต้น
Table 1 Nutritional composition of seaweeds
Species of
Content (%)
seaweeds
Moisture
Ash
Fat
Protein
Fiber
C. corynephora
7.97±0.21c 58.77±0.99a 1.08±0.14b 10.54±0.27d 2.22±0.49c
C. lentirifera
9.07±0.26b 51.10±0.49b 0.69±0.33b 14.03±0.10c 3.57±0.06b

Carbohydrates
21.64±1.15c
25.11±0.29b

Chaetomorpha sp. 18.10±0.35a 38.77±0.30c 2.17±0.25a 21.59±0.39a 20.22±0.35a 19.37±0.67d
G. fisheri
5.70±0.17d 25.58±0.51d 0.25±0.00c 16.84±0.96b 4.42±0.78b 51.63±0.47a
Values are the mean± SD
Mean within each column not sharing a common superscript are significantly different (p < 0.05)
สารสกัดซั ลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ จากสาหร่ ายทะเล
การสกัด ซัลเฟตพอลิ แ ซ็ กคาไรด์ดว้ ยนํ้า ที่ อตั ราส่ วน 1:50 (w/v) อุ ณ หภู มิ 90 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา
60 นาที จากสาหร่ า ย Gracilaria fisheri, Chaetomorpha sp., Caulerpa lentillifera และ Caulerpa corynephora
พบว่าสาหร่ าย Gracilaria fisheri มีปริ มาณสารสกัดซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์สูงสุ ดเท่ากับ 17.77±0.78 เปอร์ เซ็นต์
เมื่อนํามาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติพบว่าปริ มาณสารสกัดซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ของสาหร่ ายทั้ง 4 ชนิ ดมี
ความแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มัน่ (p < 0.05) ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
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Khan et al. (2019) พบว่าการสกัดซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ดว้ ยนํ้าจากสาหร่ าย Gracilaria chouae ได้ปริ มาณสาร
สกัดเท่ากับ 24.2 เปอร์ เซ็นต์ แต่การทดลองนี้ พบว่าปริ มาณสารสกัดซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ของสาหร่ าย Caulerpa
lentillifera และ Caulerpa corynephora มีปริ มาณเท่ากับ 2.65±1.04 และ 1.89±0.54 ซึ่ งไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ (p < 0.05) แสดงดัง Table 2 แตกต่างจากการศึ กษาของ Chaiklahan et al.
(2020) สารสกัด พอลิ แ ซ็ ก คาไรด์ที่ ส กัด จากสาหร่ า ย Caulerpa lentillifera มี ป ริ ม าณเท่ า กับ 25% และสาหร่ า ย
Caulerpa racemosa มีปริ มาณพอลิแซ็กคาไรด์เท่ากับ 68.15 % (นพรัตน และคณะ, 2553) ซึ่ งค่าที่แตกต่างไปจาก
การทดลองอาจเนื่ องมาจากปั จจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อปริ มาณและคุณภาพของสารสกัด ตัวอย่างเช่น ชนิ ดของสาหร่ าย
ฤดูกาล ปัจจัยทางสิ่ งแวดล้อม ช่วงชีวิตของสาหร่ าย และวิธีในการสกัด (Yousefi et al., 2013; Praiboon et al., 2012)
เป็ นต้น นอกจากนี้ มีรายงานว่าวิธีการสกัดที่ แตกต่างกัน เวลาในการสกัดและอุณหภูมิที่ใช้สกัด ส่ งผลถึงปริ มาณ
และองค์ประกอบทางเคมีภายในของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์ (Kumar and Fotedar, 2009)
Table 2 Extraction yield of seaweeds
Crude polysaccharides extracts

Yield (%)

Caulerpa corynephora
Caulerpa lentillifera

1.89±0.54c
2.65±1.04c
8.69±1.01b

Chaetomorpha sp.

Gracilaria fisheri
17.77±0.78a
Values are the mean± SD
Mean within each column not sharing a common superscript are significantly different (p < 0.05)

สรุ ป

จากการศึ ก ษาสายพัน ธุ์ ข องสาหร่ ายทะเล 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ Gracilaria fisheri, Caulerpa corynephora,
Chaetomorpha sp. และ Caulerpa lentillifera ต่อปริ มาณซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์ เมื่อทําการสกัดด้วยนํ้าที่อุณหภูมิ
90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที และปริ มาณองค์ประกอบทางเคมี พบว่าสาหร่ ายทะเลสี แดง Gracilaria fisheri มี
ปริ มาณซัลเฟตพอลิ แ ซ็ กคาไรด์แ ละคาร์ โ บไฮเดรตสู งที่ สุ ด เท่ ากับ 17.77± 0.78 และ51.63±0.47 เปอร์ เ ซ็ นต์ต่ อ
นํ้าหนักแห้ง ซึ่ งแตกต่างจากสาหร่ ายทะเลชนิดอื่นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ (p < 0.05)
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บทคัดย่ อ

ไบโอจีนิกเอมีนเป็ นสารประกอบอินทรี ยท์ ี่พบในอาหารหลากหลายชนิด โดยเฉพาะในอาหารหมัก ซึ่ งอาจทําให้
เกิ ดอาการแพ้ ไบโอจี นิกเอมีนในผลิตภัณฑ์หมักอาจทําให้เป็ นปั ญหาการส่ งออกปลาร้ า วัตถุประสงค์งานวิจยั นี้ เพื่อหา
สภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ปริ มาณไบโอจีนิกเอมีนในตัวอย่างปลาร้า เพื่อเป็ นข้อมูลทางด้านความปลอดภัยในการ
บริ โภค โดยวิเคราะห์ไบโอจีนิกเอมีน 3 ชนิด คือ พิวทรี ซีน คาร์ดาเวรี น และฮีสตามีน โดยสกัดด้วยสารละลายกรดเปอร์คลอ
ริ ก และสร้างอนุพนั ธ์กบั แดนซิลคลอไรด์ วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) โดยใช้วฏั ภาค
เคลื่อนที่ คือ นํ้า และเมทานอล วิเคราะห์แบบเปลี่ยนแปลงอัตราส่ วนวัฏภาคเคลื่อนที่ระหว่างการวิเคราะห์ เมื่อวิเคราะห์
ไบโอจีนิกเอมีนในตัวอย่างปลาร้าจํานวน 50 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 2 ซํ้า พบพิวทรี ซีน 0.73-181.36 มก./กก. คาร์ดาเวรี น 6.05–
97.04 มก./กก. และฮีสตามีน 6.38–69.40 มก./กก. ซึ่งทุกตัวอย่างมีปริ มาณฮีสตามีนเป็ นไปตามข้อกําหนดของสหภาพยุโรป
คําสําคัญ: คาร์ดาเวรี น, ไบโอจีนิกเอมีน, ปลาร้า, พิวทรี ซีน, ฮีสตามีน

Abstract

Biogenic amines (BAs) are organic compounds that can be found in various foods, especially in fermented foods.
BAs may cause allergic reactions and may result in a problem with the export of fermented fish products (Pla-Ra).
Therefore, this research was interested in analyzing biogenic amines in Pla-Ra in order to establish food safety information.
Fermented fish samples were extracted with perchloric acid solution, derivatized with dansyl chloride, and determined for
cadaverine, histamine and putrescine by high performance liquid chromatographic method. Liquid chromatographic
separations were performed by using deionize water-methanol gradient elution program. This method was applied to
analyze biogenic amine contents in 50 fermented fish products in duplicate. It was found that the fermented fish samples
contained putrescine 0.73-181.36 mg/kg, cadaverine 6.05-97.04 mg/kg and histamine 6.38-69.40 mg/kg, which would be
following European Union regulations.
Keywords: biogenic amines, cadaverine, fermented fish, histamine, putrescine
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คํานํา

ไบโอจีนิกเอมีน (Biogenic Amines) คือ สารประกอบไนโตรเจน ที่มีน้ าํ หนักโมเลกุลตํ่าสามารถสะสมใน
อาหารได้ในปริ มาณสู ง ซึ่ งเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรี ยท์ ี่สามารถสร้างเอนไซม์ดีคาร์ บอกซิ เลส (Decarboxylase)
โดยเอนไซม์น้ ี จะดึ งหมู่คาร์ บอกซิ ลออกจากกรดอะมิโน เกิ ดเป็ นไบโอจี นิกเอมี น และก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
(CO2) ความเป็ นพิ ษของไบโอจี นิกเอมี นอาจทําให้เกิ ดอาการแพ้ เช่ น ผื่นคัน คลื่ นไส้ อาเจี ยน ท้องร่ วง วิงเวียน
หัวใจเต้นเร็ ว และความดันโลหิ ตตํ่า เป็ นต้น ขึ้ นอยู่กบั ปริ มาณของไบโอจี นิกเอมีนและภูมิตา้ นทานของร่ างกาย
(Ladero et al., 2010) ไบโอจี นิ ก เอมี น ที่ ท ํา ให้เ กิ ด ความเป็ นพิ ษ ที่ พ บบ่ อ ยที่ สุ ด คื อ ฮี ส ตามี น ส่ ว นคาร์ ด าเวรี น
และพิ ว ทรี ซี น ยังไม่ มีข ้อมู ลเกี่ ย วกับความเป็ นพิ ษ ต่ อ สุ ข ภาพ แต่ ส ามารถกระตุ ้นความเป็ นพิ ษ ของฮี ส ตามี น
นอกจากนี้อาจทําปฏิกิริยากับไนไตรต์เกิดไนโตรโซมีน (Zhai et al., 2012)
การเกิ ด ไบโอจี นิกเอมี นในอาหารต้องมี ส ารตั้งต้น คื อ กรดอะมิ โ น จุ ลินทรี ย ์ที่ ส ามารถผลิ ต เอนไซม์
ดีคาร์บอกซิ เลส (decarboxylases) และมีสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยแ์ ละการทํางานของ
เอนไซม์ดีคาร์ บอกซิ เลส จุลินทรี ยท์ ่ีสามารถทําให้เกิดไบโอจี นิกเอมีนได้ มีท้ งั แบคทีเรี ยแกรมบวก แกรมลบ และ
ยี ส ต์ รวมถึ ง แบคที เ รี ย กลุ่ ม แลคติ ก (Alvareza and Moreno-Arribas, 2014) สามารถพบไบจี นิ ก เอมี น ในอาหาร
เช่น ปลา ผลิตภัณฑ์จากปลา ไส้กรอก ผักดอง ไวน์ และชี ส (Valsamaki et al. 2000; Mah et al., 2002; Moret et al.,
2005; Latorre-Moratalla et al., 2008; Proestos et al., 2008). โดยปลาเป็ นแหล่งโปรตีน วิตามิน และแร่ ธาตุที่สาํ คัญ
อย่างไรก็ตามโปรตีนในปลาจะถูกย่อยอย่างรวดเร็ วด้วยเอนไซม์ที่เกิดจากการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย ดังนั้นการ
หาปริ มาณไบโอจีนิกเอมีนในปลาถือเป็ นดัชนี คุณภาพและสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือสําคัญสําหรับการเฝ้าระวังด้าน
สุ ขลักษณะ ตามมาตรฐานของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปกําหนดให้สามารถพบฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์ประมงได้
ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ยกเว้นผลิตภัณฑ์จากปลาที่มีปริ มาณฮีสติดีนสู ง พบได้ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
และในนํ้าปลาไม่เกิ น 400 มิลลิกรัม/กิ โลกรัม (กองตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าประมง, 2563) องค์การอาหารและยา
แห่ งสหรัฐอเมริ กา (United States Food and Drug Administration, USFDA) กําหนดปริ มาณฮี สตามีนที่ พบต้องไม่
เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในปลากลุ่ม Scrombroid เช่น ปลาแมคเคอเรล ปลาทูน่า (Food and Drug Administration,
2020)
ปลาร้า เป็ นผลิตภัณฑ์หมักดองที่มีการบริ โภคกันอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย โดยนําปลามาคลุกเคล้า
กับเกลือ เติมข้าวคัว่ หรื อรําข้าวในอัตราส่ วนที่เหมาะสม มักนิยมทําจากปลานํ้าจืด เช่น ปลากระดี่ ปลาสร้อย ปลาซิ ว
ปลานิ ล หรื อปลาเบญจพรรณ โดยส่ วนใหญ่จะหมักปลาร้าไว้ประมาณ 6 เดื อน ถึง 1 ปี แล้วจึ งนํามารับประทาน
ซึ่ งการเติ ม คาร์ โ บไฮเดรต (ข้า วคั่ว หรื อ รํ า ข้า ว) เข้า ไปเพื่ อ ช่ ว ยเป็ นตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าให้ จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ มี บ ทบาท
ในกระบวนการหมักปลาร้า โดยจุลินทรี ยจ์ ะย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตที่เติมลงไป เกิดเป็ นกรดแลคติก ซึ่ งทําให้ปลาร้ า
มีค่า pH ลดลง และมีกลิ่นรสเฉพาะของปลาร้า (อุษณี ย,์ 2556) โดยวัตถุประสงค์ในงานวิจยั นี้ จะทําการศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมในการวิเคราะห์ไบโอจีนิกเอมีน 3 ชนิ ด คือ พิวทรี ซีน คาร์ดาเวรี น และฮีสตามีน ด้วยเทคนิ คโครมาโทราฟี
ของเหลวสมรรถนะสู ง และการประยุกต์ใช้สภาวะดังกล่าว วิเคราะห์ปริ มาณสารไบโอจีนิกเอมีนในตัวอย่างปลาร้า
ที่ได้จากตลาดในจังหวัดต่างๆ ของภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จํานวน 50 ตัวอย่าง
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อุปกรณ์ และวิธีการ
ตัวอย่ าง

ผลิตภัณฑ์ปลาร้าจากตลาดในจังหวัดต่าง ๆของภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกรุ งเทพฯ กําแพงเพชร ปทุมธานี
นครสวรรค์ สิ ง ห์ บุ รี และอยุ ธ ยา และภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ได้แ ก่ จัง หวัด กาฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น บึ ง กาฬ
มหาสารคาม และอุดรธานี จํานวน 50 ตัวอย่าง โดยตัวอย่างปลาร้าที่ใช้เป็ นปลาร้าปลากระดี่ (Fermented Gourami)
20 ตัวอย่าง ปลาร้าปลาสร้อย (Fermented Siamese Mud Carp) 20 ตัวอย่าง และปลาร้าปลารวม10 ตัวอย่าง
สารเคมี

คาร์ ดาเวรี นไดไฮโดรคลอไรด์ (ความบริ สุทธ์ ≥ 99.0%), พิวทรี ซีนไดไฮโดรคลอไรด์ (ความบริ สุทธ์ ≥ 98
%), ฮีสตามีนไดไฮโดรคลอไรด์ (ความบริ สุทธ์ ≥ 99.0%), กรดเปอร์ คลอริ ก (AR grade) แดนซิ ลคลอไรด์ (HPLC
grade), แอล-โพรลีน (HPLC grade), อะซี โตไนไตรล์ (HPLC grade), โซเดียมคาร์บอเนต (AR grade), โทลูอีน (AR
grade), อะซิ โตน (AR grade), กรดไฮโดรคอลริ ก (AR grade)
อุปกรณ์

เครื่ องโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู ง (HPLC) ยี่ห้อ Waters รุ่ น 2695 โดยใช้เครื่ องตรวจวัดแบบ
Photodiode Array Detector ที่ ค วามยาวคลื่ น 254 nm. และประมวลผลโดย Empower software, คอลัม ภ์ C18
(ขนาด 3.9 × 150 mm., 5 µm. รุ่ น symmetry), เครื่ องผลิ ตนํ้าปราศจากไอออน, เครื่ องปั่ นผสม ยี่ห้อ Ystral รุ่ น X
10/20, เครื่ องเหวี่ยงตกตะกอน ยี่ห้อ Tomy รุ่ น MX - 301 และเครื่ องชั่งแบบละเอี ย ด 4 ตําแหน่ ง ยี่ห้อ Sartorius
รุ่ น AC 210 S
การวิเคราะห์ ปริ มาณคาร์ ดาเวรี น พิวทรี ซีน และฮี สตามีนในตัวอย่ างปลาร้ า
1. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ปริ มาณคาร์ดาเวรี น พิวทรี ซีน และฮีสตามีน โดยศึกษา 2 ปัจจัย คือ
1.1 ชนิ ดของวัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) คื อ นํ้า D.I. (mobile phase 1) กับ อะซี โตไนไตรล์ (mobile phase
2) และนํ้า D.I. (mobile phase 1) กับ เมทานอล (mobile phase 2)
1.2 อัตราส่ วน mobile phase 2 แบบ คือ
- สภาวะการวิเคระห์ Gradient program 50:50 คือ mobile phase 1 และ mobile phase 2 เริ่ มต้นนาทีที่ 0 ด้วย
อัตราส่ วน 50:50 และเปลี่ยนเป็ น 10:90 ในนาทีที่ 19 และเปลี่ยนกลับมาเป็ น 50:50 ในนาทีที่ 22-30
- สภาวะการวิเคระห์ Gradient program 30:70 คือ mobile phase 1 และ mobile phase 2 เริ่ มต้นนาทีที่ 0 ด้วย
อัตราส่ วน 30:70 และเปลี่ยนเป็ น 10:90 ในนาทีที่ 19 และเปลี่ยนกลับมาเป็ น 30:70 ในนาทีที่ 22-30
รวมทั้งหมด 4 สภาวะการวิเคราะห์ โดยใช้ Injection volume 25 ไมโครลิตร เวลาในการวิเคราะห์ 30 นาที ดังนี้
- สภาวะ A = mobile phase คือ นํ้า D.I. กับ อะซี โตไนไตรล์ และอัตราส่ วนของ mobile phase แบบ 50:50
- สภาวะ B = mobile phase คือ นํ้า D.I. กับ อะซี โตไนไตรล์ และอัตราส่ วนของ mobile phase แบบ 30:70
- สภาวะ C = mobile phase คือ นํ้า D.I. กับ เมทานอล และอัตราส่ วนของ mobile phase แบบ 50:50
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- สภาวะ D = mobile phase คือ นํ้า D.I. กับ เมทานอล และอัตราส่ วนของ mobile phase แบบ 30:70
นําสภาวะที่เลือกมาวิเคราะห์ไบโอจีนิกเอมีนเชิงปริ มาณ ดังนี้
- สร้างกราฟมาตรฐาน (Standard curve) โดยเตรี ยมสารมาตรฐานที่ความเข้มข้น 7.5, 15, 30, 60, 125, 250,
500 และ 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สกัดและสร้างอนุพนั ธ์กบั แดนซิ ลคลอไรด์
C×V

- ปริ มาณไบโอจีนิกเอมีนแต่ละชนิด =
W
โดย C = ความเข้มข้นของสารแต่ละชนิดที่ได้จากการเทียบกับ Standard curve (ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)
V = ปริ มาตรสุ ดท้ายที่เจือจางตัวอย่าง (มิลลิลิตร)
W = นํ้าหนักตัวอย่าง (กรัม)
2. วิเคราะห์ปริ มาณคาร์ดาเวรี น พิวทรี ซีน และฮีสตามีนในตัวอย่างปลาร้า 50 ตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างปลาร้าปลากระดี่ ปลาสร้อย และปลารวม โดยบรรจุถุงพลาสติก ถุงละ 1 กิโลกรัม จากตลาด
ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคกลาง จํานวน 25 ตัวอย่าง และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จํานวน 25 ตัวอย่าง นําตัวอย่างมา
ปั่นละเอียด บรรจุในถุงซิ ปพลาสติก เก็บรักษาที่ 4 ºC และทําการวิเคราะห์ภายใน 1 สัปดาห์

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. สภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ ปริ มาณคาร์ ดาเวรี น พิวทรี ซีน และฮี สตามีน
จาก Fig. 1A และ 1B แสดงผลการศึกษาชนิดและอัตราส่ วนของ mobile phase คือ นํ้า: อะซี โตไนไตรล์ ใน
2 สภาวะ โดยในสภาวะ A พบว่า พิวทรี ซีน สามารถแยกออกที่เวลา 10.077 นาที คาร์ดาเวรี นและฮีสตามีนแยกออก
ที่ เวลา 10.929 และ 11.176 นาที ตามลําดับ ดัง Fig. 1A และค่า Resolution (Rs) เป็ นค่าที่ บ่งบอกถึงพีคของสารทั้ง
สองชนิ ดที่อยู่ติดกัน แยกออกจากกันดีเพียงใด หากค่า Rs เท่ากับหรื อมากกว่า 1.5 แสดงว่าสารทั้งสองถูกแยกออก
จากกันได้ (Chromacademy, n.d.) ซึ่ งคาร์ ดาเวรี นและฮีสตามีนยังไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด มีค่า
Rs = 0.98 ดัง Table 1 จึ งทําการปรั บอัตราส่ วน นํ้า: อะซี โตไนไตรล์ เป็ นสภาวะ B พบว่าเมื่ อปรั บปริ มาณของ
อะซี โตไนไตรล์มากขึ้ น ทําให้สารถูกชะออกจากคอลัมภ์เร็ วขึ้ น พิวทรี ซีน คาร์ ดาเวรี นและฮีสตามีน ถูกชะออกที่
เวลา 4.130, 4.607 และ 4.926 นาที ตามลําดับ ซึ่ งในสภาวะ B ทําให้คาร์ ดาเวรี นและฮี สตามีนแยกออกจากกันได้
มากขึ้น โดยมีค่า Rs = 1.10 แต่มีผลทําให้พิวทรี ซีน แยกได้นอ้ ยกว่าสภาวะ A จากผลการทดลองที่ใช้อตั ราส่ วนของ
นํ้า : อะซี โตไนไตรล์ นั้นโครมาโทแกรมที่ได้มีลกั ษณะใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ Chen et al. (2010) ซึ่ งใช้ mobile
phase คื อ นํ้า: อะซี โตไนไตรล์ เช่ นกัน คื อ สารทั้ง 3 ยังไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ซึ่ งสภาวะ A
และ B นั้น ค่า Rs ของระหว่างพีคคาร์ ดาเวรี นและฮีสตามีน มีค่าน้อยกว่า 1.5 จึ งทดลองเปลี่ยน mobile phase จาก
อะซี โตไนไตรล์เป็ นเมทานอล ซึ่ ง Fig. 1(C) และ 1(D) แสดงผลการวิเคราะห์ดว้ ยสภาวะ C และ D พบว่า การเปลี่ยน
มาใช้เ มทานอล สามารถแยกฮี ส ตามี น ออกจากคาร์ ด าเวรี น ได้ดี ข้ ึ น โดยในสภาวะ C พิ ว ทรี ซี น คาร์ ด าเวรี น
และฮีสตามีน แยกออกที่เวลา 14.212, 14.818 และ 16.339 นาที ตามลําดับ ซึ่ งสารทั้ง 3 สามารถแยกออกจากกันได้
อย่างเด็ดขาด มี ค่า Rs คื อ 2.49 และ 6.23 (Table 1) และสภาวะ D พบว่า เมื่ อปรั บปริ มาณของเมทานอลเพิ่ มขึ้ น
ทําให้สารถูกชะออกจากคอลัมภ์เร็ วขึ้น โดยพิวทรี ซีน คาร์ดาเวรี นและฮีสตามีน ถูกชะออกที่เวลา 6.265, 6.929 และ
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8.951 นาที ตามลําดับ เป็ นลักษณะเช่นเดียวกับการปรับอะซี โตไนไตรล์เพิ่มขึ้น จากผลการทดลองที่ได้ เปรี ยบเทียบ
กับ งานวิ จยั ของ Jeya Shakila et al. (2001) ที่ มีการใช้ mobile phase คื อ นํ้า : เมทานอล แต่ ทาํ การวิ เคราะห์แบบ
isocratic program มีลกั ษณะของโครมาโทแกรมที่ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาลักษณะของโครมาโทแกรมจาก Fig. 1
และค่า Rs ของสภาวะการวิเคราะห์ต่าง ๆ จาก Table 1 จึงเลือกสภาวะ C ที่ใช้ นํ้า : เมทานอล เป็ น mobile phase ใน
อัตราส่ วน 50:50 มาใช้ในการวิเคราะห์ปริ มาณไบโอจี นิกเอมี นในตัวอย่างปลาร้ า และเมื่ อทํา External standard
พบว่า ค่า R2 ของ Standard curve ของพิวทรี ซีน, คาร์ดาเวรี นและฮีสตามีน เท่ากับ 0.999, 0.999 และ 0.993 ตามลําดับ
(A)

(B)

123

1 23

(C)

(D)

12 3

12 3

Fig. 1 Chromatographic separations of biogenic amines in standard mixture using the modified HPLC methods
(A) = D.I. Water and Acetonitrile, Condition 50:50
(B) = D.I. Water and Acetonitrile, Condition 30:70
(C) = D.I. Water and Methanol, Condition 50:50
(D) = D.I. Water and Methanol, Condition 30:70
Peaks: 1 = putrescine, 2 = cadaverine and 3 = histamine
Table 1 The resolution of two closely eluting peaks
Condition
Resolution of Peak 1 and 2
A
3.44
B
1.63
C
2.49
D
1.84
Peaks: 1 = putrescine, 2 = cadaverine and 3 = histamine
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Resolution of Peak 2 and 3
0.98
1.10
6.23
5.60
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2. ปริ มาณคาร์ ดาเวรี น พิวทรี ซีน และฮี สตามีนในตัวอย่ างปลาร้ า 50 ตัวอย่ าง
Table 2 Biogenic amines in fermented fish samples (mg/kg) from local markets in central and northeastern regions
Samples (n)
Putrescine
Cadaverine
Histamine
Central regions
Fermented Gourami (11)

Fermented Siamese Mud Carp (10)

Fermented Mixed species (4)

Range
Mean
SD
Range
Mean
SD
Range
Mean
SD

9.80-53.44
22.56
13.27
0.73-71.86
29.97
22.38
19.06-55.17
35.02
16.77

13.91-56.07
30.72
13.27
6.05-66.37
32.73
21.18
26.79-62.45
48.92
15.55

16.58-49.43
28.45
13.27
18.36-52.04
29.46
12.19
24.73-37.66
30.07
5.96

Range
Mean
SD
Range
Mean
SD
Range
Mean
SD

7.29-81.62
37.55
25.72
13.29-181.36
49.25
54.92
16.99-104.97
48.58
31.21

6.85-62.44
40.70
19.51
9.21-97.04
40.70
28.02
23.47-71.02
43.26
19.13

9.92-46.55
26.22
11.23
6.38-69.40
27.52
21.07
14.44-43.73
31.87
11.84

Northeastern regions
Fermented Gourami (9)

Fermented Siamese Mud Carp (10)

Fermented Mixed species (6)

Table 2 แสดงถึงปริ มาณไบโอจี นิกเอมี นในตัวอย่างปลาร้า จํานวน 50 ตัวอย่าง พบปริ มาณฮี สตามีนใน
ตัวอย่างปลาร้าปลากระดี่ ปลาร้าปลาสร้อย และปลาร้าปลารวม จากภาคกลางอยู่ในช่วง 16.58–49.43, 18.36–52.04
และ 24.73–37.66 มก./กก. ตามลํา ดับ และตัว อย่ า งปลาร้ า ปลากระดี่ ปลาร้ า ปลาสร้ อ ย และปลาร้ า ปลารวม
จากภาคอี สานอยู่ในช่ วง 9.92–46.55, 6.38–69.40 และ 14.44–43.73 มก./กก. ตามลําดับ เมื่ อพิ จารณาถึ งปริ มาณ
ฮี สตามีนในมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารของสหภาพยุโรปนั้น มีเกณฑ์กาํ หนดในผลิ ตภัณฑ์ประมง
ยกเว้น นํ้า ปลา และผลิ ต ภัณ ฑ์จากปลาในกลุ่ ม ที่ มีฮี ส ติ ดี นสู ง ต้องไม่ พ บฮี ส ตามี นเกิ น 200 มก./กก. โดยจาก
งานวิจยั นี้ พบว่า ตัวอย่างปลาร้าทุกตัวอย่างมีปริ มาณฮีสตามีนไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป นอกจากนี้
ผลการศึ กษาจากงานวิ จยั ของจิ ร วัฒ น์ และสุ รีลกั ษณ์ (2547) ถึ งปริ มาณไบโอจี นิกเอมี นในตัวอย่างปลาร้ า จาก
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ปลานํ้าจืด จํานวน 6 ตัวอย่าง พบ 2 ตัวอย่าง มีปริ มาณฮีสตามีนสู งกว่า 200 มก./กก. และงานวิจยั ของอํานาจ (2544)
ทําการวิเคราะห์ฮีสตามี นในปลาร้ าปลากระดี่ จาํ นวน 13 ตัวอย่าง พบ 5 ตัวอย่าง มี ปริ มาณฮี สตามี นเกิ นเกณฑ์
มาตรฐานของสหภาพยุโรป
สําหรับพิวทรี ซีน และคาร์ ดาเวรี นในตัวอย่างปลาร้าทั้งหมด พบว่าปลาร้าปลากระดี่ มีปริ มาณพิวทรี ซีน
7.29–81.62 มก./กก. และคาร์ ดาเวรี น 6.85–62.44 มก./กก. ปลาร้ าปลาสร้อย พบพิ วทรี ซีน 0.73–181.36 มก./กก.
คาร์ ด าเวรี น 6.05–97.04 มก./กก. และปลาร้ า ปลารวม พบพิ วทรี ซี น 16.99–104.97 มก./กก. และคาร์ ด าเวรี น
23.47–71.02 มก./กก. จากงานวิ จัย ของ Wang et al. (2014) รายงานว่า Aeromonas สามารถสร้ างพิ วทรี ซี น และ
คาร์ ดาเวรี นได้มาก และ Acinetobacter สามารถสร้างไบโอจี นิกเอมี นในปลานํ้าจื ด จึ งมีความเป็ นไปได้ที่จะพบ
ปริ มาณพิวทรี ซีน และคาร์ดาเวรี นในตัวอย่างปลาร้าจากปลานํ้าจืด

สรุ ป

การศึ กษาปริ มาณพิวทรี ซีน คาร์ ดาเวรี น และฮี สตามี น โดยการสร้างอนุ พนั ธ์กบั แดนซิ ลคลอไรด์ และ
วิ เ คราะห์ ด ้วยเครื่ อ งโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู ง (HPLC) สภาวะที่ เ หมาะสมในการวิ เ คราะห์ คื อ
การใช้วฏั ภาคเคลื่อนที่ คือ นํ้า และเมทานอล วิเคราะห์โดยเปลี่ยนแปลงอัตราส่ วนของวัฏภาคเคลื่อนที่ระหว่างการ
วิเคราะห์ แบบ 50:50 ให้ผลการแยกสารทั้ง 3 ชนิ ด ได้ดีที่สุด และเมื่อตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างปลาร้า 50 ตัวอย่าง
พบพิวทรี ซีน คาร์ ดาเวรี น และฮีสตามีน ในทุกตัวอย่าง ซึ่ งในตัวอย่างปลาร้าปลาสร้อย พบสารทั้ง 3 ชนิ ดนี้ สูงที่สุด
คื อ พิวทรี ซีน 181.36 มก./กก. คาร์ ดาเวรี น 97.04 มก./กก. และฮี สตามีน 69.40 มก./กก. โดยทุกตัวอย่างมีปริ มาณ
ฮีสตามีนอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป
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บทคัดย่ อ

คาร์โนซีนและแอนเซอรี นเป็ นไดเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพใช้เป็ นสารต้านอนุมลู อิสระได้ โดยทัว่ ไปนิยมใช้วิธี
โครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ในการวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ใช้คอลัมน์ C18 แต่มีขอ้ จํากัดในการแยกสาร
ที่ มี ข้ ัว สู ง และมี ค วามซับ ซ้อ น งานวิจัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ คัด เลื อ กสภาวะเบื้ อ งต้น ในการวิเ คราะห์ ค าร์ โ นซี น และ
แอนเซอรี น โดยเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของคอลัม น์ 2 ชนิ ด ได้แ ก่ Zorbax C18 (5 µm, 4.6×250 mm) และ Shodex
Asahipak NH2P-50 4E (5 µm, 4.6×250 mm) ที่ สภาวะอุ ณหภู มิ ต่ า งกัน (25 และ 40°C) และ mobile phase 2 ชนิ ด (0.1%
CF3COOH: CH3CN (98:2) และ 50 mM NaH2PO4: CH3CN (40:60) ที่ อตั ราการไหล 1.0 mL/min ผลการทดลองพบว่าการ
ใช้ ค อลั ม น์ Shodex Asahipak NH2P-50 4E ที่ 40°C และ mobile phase คื อ 50 mM NaH2PO4: CH3CN (40:60) ให้
ประสิ ทธิภาพในการแยกที่ดีกว่าสภาวะอื่นๆ ซึ่งจากผลที่ได้มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยประสิ ทธิภาพการแยกโครมา
โทแกรมระหว่างสารสองชนิดที่สูงและชัดเจน สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ปริ มาณคาร์โนซีนและแอนเซอรี นใน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ต่อไป
คําสําคัญ: คาร์โนซีน, โครมาโทกราฟี , แอนเซอรี น

Abstract

Carnosine and anserine are bioactive dipeptides with antioxidant function. High performance liquid
chromatography (HPLC) is generally used for carnosine and anserine analysis. C18 column is mostly used but limited in
the separation of highly polar and complex substances. The objective of this study was to choose the basic condition analysis
for commercially available carnosine and anserine nitrate by HPLC. The performance of two HPLC columns; that is Zorbax
C18 columns (5 µm, 4.6×150 mm and 5 µm, 4.6×250 mm) and Shodex Asahipak NH2P-50 4E (5 µm, 4.6×250 mm), at
different temperatures (25 and 40°C) and 2 type of mobile phase solvent systems (0.1% CF3COOH: CH3CN (98:2), and 50
mM NaH2PO4: CH3CN (40:60)) at a flow rate of 1.0 ml/min were evaluated. It was found that the use of Shodex Asahipak
NH2P-50 4E (5 µm, 4.6×250 mm) at 40°C with a mobile phase of 50 mM NaH2PO4: CH3CN (40:60) showed the best
separation resolution. The method was validated with high and clear peak between two solution and further applied to
analyze the amount of carnosine and anserine in food products.
Keywords: anserine, carnosine, chromatography
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คํานํา

คาร์ โนซี นและแอนเซอรี นเป็ นไดเพปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิ โ นสองชนิ ดคื ออะลานี น (alanine)
และฮีสติดีน (histidine) ที่มีฤทธิ์ ทางชี วภาพ คาร์ โนซี น (ß-alanyl-L-histidine) นํ้าหนักโมเลกุล 226.23 Da และแอน
เซอรี น (ß-alanyl-N-methyl histidine) นํ้าหนักโมเลกุล 303.27 Da สามารถพบได้ในทั้งสัตว์บก และสัตว์น้ าํ โดยพบ
มากบริ เวณกล้ามเนื้ อและเนื้ อเยื่อกระดูก (Boldyrev et al., 2013) มีคุณสมบัติช่วยปรับความสมดุลของกรดด่าง (pH)
ของร่ างกาย สมบัติการต้านอนุมูลอิสระ สามารถคีเลตโลหะหนัก ชะลอการเกิดริ้ วรอย และป้ องกันโรคอัลไซเมอร์
(Mori et al., 2015) โดยนํา มาประยุ ก ต์ ใ ช้เ ป็ นสารที่ มี ส มบัติ เ ชิ ง ฟั ง ก์ ช่ัน สํ า หรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ มอาหาร และ
เครื่ องสําอางค์ เป็ นต้น (Xiong, 2010; Boldyrev et al., 2013) กระบวนการแยกคาร์โนซี น และแอนเซอรี นจากแหล่ง
โปรตีนดังกล่าว ทําได้โดยการทําให้โปรตีนมีขนาดเล็กลง ด้วยกระบวนการย่อยสลายพันธะโปรตีนทางชี วภาพโดย
เอนไซม์ และกระบวนการทางเคมีโดยใช้กรด (Kang, 2008; Abdelkadera et al., 2015) ต่อมาผ่านกระบวนการแยก
โปรตีนที่มีขนาดเล็กด้วยกระบวนการต่างๆ เช่นการใช้เมมเบรน เป็ นต้น
การวิเคราะห์ปริ มาณคาร์ โนซี นและแอนเซอรี น โดยทัว่ ไปนิ ยมใช้วิธีโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะ
สู ง (High performance liquid chromatography; HPLC) ด้วยคอลัมน์ C18 ชนิ ด Reverse-phase อย่างไรก็ตาม พบว่า
จากการศึ กษาเบื้ องต้นไม่สามารถแยกได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากการใช้คอลัมน์ C18 เป็ นแบบ reversedphase จะทําให้สารที่มีข้ วั สู งออกมาก่อน ซึ่ งจะรวมถึงสารอื่นๆ ทําให้พีคของสารมี retention time ใกล้เคียงกันอี ก
ทั้ง mobile phase ที่ ใช้คื อ CF3COOH มี ค วามเป็ นพิ ษ ซึ่ งอาจก่ อให้เ กิ ด ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมได้มากจึ ง ได้มี
แนวคิ ด ที่ จ ะใช้ค อลัม น์ Shodex Asahipak NH2P-50 4E เพราะเป็ น normal phase ที่ เ ป็ น Hydrophilic Interaction
Liquid Chromatography (HILIC) มีโครงสร้างหลักในรู ป polymer เพื่อใช้แยกสารที่มีข้ วั สู งมาก และมีข้ วั ใกล้เคี ยง
กันออกจากกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับเครื่ องมือที่ผวู ้ ิจยั สามารถวิเคราะห์ที่ได้ใช้เครื่ องตัว
ตรวจวัดชนิ ด UV-detector โดยปั จจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์ปริ มาณคาร์โนซี นและแอนเซอรี น ได้แก่ เครื่ อง
ตรวจวัด (Detector) ความยาวคลื่น (wave length) ความเข้มข้นของสาร ปริ มาตรการฉี ดสาร รวมถึงชนิ ดและอัตรา
การไหล (flow rate) ของ Mobile phase งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสภาวะเบื้ องต้นในการวิเคราะห์คาร์
โนซี นและแอนเซอรี นเพื่อประยุกต์ใช้วิเคราะห์ปริ มาณคาร์โนซี นและแอนเซอรี นในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
สารเคมี

สารมาตรฐาน และตัวทําละลายที่ใช้เป็ นเกรดของ HPLC Acetonitrile (CH3CN) จากบริ ษทั Thermo Fisher
Scintific (U.S.A.), Water จากบริ ษ ทั Thermo Fisher Scintific (U.S.A.), 99%Trifluoroacetic acid (CF3COOH) จาก
บริ ษทั Thermo Fisher Scintific (U.S.A.), Sodium dihydrogen phosphate dihydrate (NaH2PO4) จากบริ ษทั Thermo
Fisher Scintific, (U.S.A.), L-Carnosine จากบริ ษัท Sigma-Aldrich (Singapore), L-anserine nitrate salt จากบริ ษัท
Wako (Japan) และตัวทําละลายเกรดวิเคราะห์ 37% Hydrochloric acid (HCl) จากบริ ษทั QRëC (New zealand)
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การเตรี ยมสารละลายมาตรฐานเพื่อทํากราฟมาตรฐาน
การเตรี ยมสารละลายมาตรฐานคาร์ โนซี นและแอนเซอรี น (แอนเซอรี นไนเตรท) เพื่อทํากราฟมาตรฐาน
แบบ External standard ทําโดยวิธีการที่ ดดั แปลงจากวิธีของ Mora et al. (2007) โดยเตรี ยมสารละลายคาร์ โนซี น
และแอนเซอรี นมาตรฐานที่ ความเข้มข้น 100, 150, 200, 250, 500 และ 1000 µg/mL ด้วยนํ้า และกรองด้วย nylon
syring filter membrane ขนาด 0.22 µm ก่อนนําไปวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง HPLC โดยฉี ดทีละสารต่อไป
การศึกษาและคัดเลือกสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ คาร์ โนซี นและแอนเซอรี นด้ วย HPLC
ศึ กษาสภาวะที่ เหมาะสมในการวิ เคราะห์คาร์ โ นซี นและแอนเซอรี นด้วยวิธีโครมาโทกราฟี ของเหลว
สมรรถนะสู ง โดยวิธีที่ดดั แปลงจากวิธีของ Abdelkadera et al. (2015), Agustí et al. (2008) และ Mora et al. (2007)
ด้ว ยเครื่ อ ง HPLC (รุ่ น LC 1200 Series, Agilent, U.S.A.) ปั๊ ม รุ่ น 1260 Quat pumpVL (G1311C) เครื่ อ งตรวจวัด
UV-detector รุ่ น 1260 MWD VL (G1365D) ช่ วงความยาวคลื่ น 220 nanometer (nm) ปริ มาตรตัวอย่างที่ ฉีด 5 µL
โดยศึ กษาเปรี ย บเที ย บคอลัม น์ 2 ชนิ ด ได้แ ก่ คอลัมน์ A (ZorbaxC18; 5 µm, 4.6×250) และคอลัมน์ B (Shodex
Asahipak NH2P-50 4E; 5µm, 4.6×250mm) ที่ เ ป็ นชนิ ด reverse-phase และ mobile phase 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ 0.1%
CF3COOH: CH3CN (98:2), pH 2.3 และ 50 mM NaH2PO4: CH3CN (40:60), pH 5.5 ที่อตั ราการไหล 1.0 mL/min ที่
อุณหภูมิ 25 และ 40 ºC ประมวลผลโครมาโทแกรมด้วยซอฟท์แวร์ ของ Agilent (U.S.A.) คํานวณหาปริ มาณคาร์
โนซี นและแอนเซอรี นโดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารคาร์โนซี นและแอนเซอรี นที่มีความเข้มข้นในช่วง 1001,000 µg/mL
การทดสอบความถูกต้ องของวิธีวิเคราะห์ (Method validation)
ดัดแปลงจากวิธีของ Tavernier et al. (2004)
- การทดสอบความเป็ นเส้นตรง และช่วงของการวิเคราะห์ (Linearity and Range)
- การทดสอบความแม่น (Accuracy) และความเที่ยง (Precision)
การวิเคราะห์ ปริ มาณคาร์ โนซี นและแอนเซอรี นในตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ อาหาร
เตรี ย มตัว อย่า งผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหาร ได้แ ก่ นํ้า นึ่ งปลาทู น่า และซุ ป ไก่ ส กัด โดยวิ ธีที่ ด ัด แปลงจากวิ ธีข อง
Mora et al. (2007) โดยนําตัวอย่าง 1 g มาละลายด้วย HCl ความเข้มข้น 0.01 N ปริ มาตร 3 mL แล้วนําไปปั่ นเหวี่ยง
ด้วยความเร็ ว 10,000 g ที่อุณหภูมิ 4°C เป็ นเวลา 20 min นําส่ วนใสมากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 เติม
CH3CN ปริ มาตร 3 mL ปั่นเหวี่ยงที่ 10,000 g ที่อุณหภูมิ 4°C เป็ นเวลา 20 min นําส่ วนใสมากรองด้วยกระดาษกรอง
Whatman เบอร์ 1 กรองอี ก ครั้ งด้ว ยกระดาษกรองไนลอนขนาด 0.22 µm วิ เ คราะห์ ป ริ มาณคาร์ โ นซี น และ
แอนเซอรี นด้วยเครื่ อง HPLC
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ผลและวิจารณ์
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ คาร์ โนซี นและแอนเซอรี นด้ วย HPLC
ผลของการใช้ คอลัมน์ A (ZorbaxC18; 5 µm, 4.6×250) และ และคอลัมน์ B (Shodex Asahipak NH2P-50
4E; 5 µm, 4.6×250 mm)ในการวิเคราะห์คาร์โนซี นและแอนเซอรี น ที่สภาวะต่างๆ ได้ค่า Retention time (tR) แสดง
ได้ดงั Table 1
Table 1 Retention time (tR) of anserine and carnosine obtained from various conditions of analysis using HPLC
Treatment
Retention time, tR(min)
Column*
Conditions
(T)
Carnosine
Anserine
T1
A
0.1% CF3COOH:CH3CN (98:2), 25 ºC
4.013
2.543
T2
A
0.1% CF3COOH:CH3CN (98:2), 40 ºC
4.294
T3
A
50 mM NaH2PO4:CH3CN (40:60), 25 ºC
T4
A
50 mM NaH2PO4:CH3CN (40:60), 40 ºC
T5
B
0.1% CF3COOH:CH3CN (98:2), 25 ºC
4.673
4.359
T6
B
0.1% CF3COOH:CH3CN (98:2), 40 ºC
4.655
4.275
T7
B
50 mM NaH2PO4:CH3CN (40:60), 25 ºC
19.267
12.984
T8
B
50 mM NaH2PO4:CH3CN (40:60), 40 ºC
18.855
12.944
*Column A = ZorbaxC18 (5µm, 4.6×250 mm), Column B = Shodex Asahipak NH2P-50 4E (5µm, 4.6×250 mm)
จาก Table 1 ผลการใช้คอลัมน์ ZorbaxC18 ที่ สภาวะ T1 พบว่า tR คาร์ โนซี นเท่ากับ 4.013 min และ tR แอน
เซอรี นเท่ า กับ 2.543 min นอกจากนี้ พ บว่า ที่ ส ภาวะ T2 พบว่า tR คาร์ โ นซี นเท่ า กับ 4.294 min และไม่ ส ามารถ
วิเคราะห์แอนเซอรี นได้เนื่องจากเกิดการซ้อนทับของโครมาโทแกรมทําให้ไม่สามารถระบุโครมาโทแกรมที่ถูกต้อง
ได้อีกทั้งข้อจํากัดของคอลัมน์ reversed phase ที่จะแยกสารมีข้ วั สู งจะถูกแยกออกมาก่อนจึงทําให้ไม่สามารถแยกได้
ดี และ0.1% CF3COOH เป็ นสารที่มีความเป็ นพิษซึ่ งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสารละลายได้มากอีกด้วย (กิตติพงศ์
, 2560) การใช้สภาวะที่ T3 และ T4 ไม่สามารถวิเคราะห์ปริ มาณคาร์โนซี นและแอนเซอรี นได้เนื่ องจากระหว่างการ
run baseline เกิด noise จํานวนมาก เมื่อลดความเข้มข้นสารมาตรฐานตํ่าลงทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์ค่าได้
ในสภาวะ T1 ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Abdelkadera et al. (2015) ที่ ใช้คอลัมน์ C18 ที่ อุณหภูมิ 25°C
mobile phase ชนิดเดียวกันคือ 0.1% CF3COOH: CH3CN (98:2) และ อัตราการไหลของ mobile phase ที่ 1 mL/min
เครื่ องตรวจวัดชนิ ด UV และตัวทําละลายสารมาตรฐานคือ 0.1% CF3COOH พบว่า tR คาร์ โนซี นอยูใ่ นช่วง 3-4 min
โดยงานวิ จัย ของ Agustí et al. (2008) ใช้ค อลัม น์ C18 ที่ อุ ณ หภู มิ 25°C mobile phase 0.10 M anionic surfactant
sodium dodecyl sulphate pH 7 และตัวทําละลายสารมาตรฐานใช้ methanol เครื่ องตรวจวัดชนิด UV พบว่าค่า tR คาร์
โนซี นอยูใ่ นช่วง 8–10 min
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จาก Table 1 ผลการใช้ค อลัมน์ Shodex Asahipak NH2P-50 4E (5µm, 4.6×250mm) ที่ ส ภาวะ T5 และ T6
พบว่า tR คาร์ โนซี นเท่ากับ 4.673 และ 4.655 ตามลําดับ และ tR แอนเซอรี นเท่ากับ 4.359 และ 4.275 ตามลําดับ ที่
สภาวะ T7 และ T8 พบว่า tR คาร์โนซี นเท่ากับ 19.267 และ 18.855 ตามลําดับ และ tR แอนเซอรี นเท่ากับ 12.984 และ
12.944 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับ mobile phase ที่ต่างกันส่ งผลให้ค่า tR แตกต่างกันซึ่ งอุณหภูมิในการให้ความร้อนแก่
คอลัมน์ชนิด HILIC ที่เป็ น polymer จะทําให้การเกิดปฎิกิริยาให้สมบูรณ์เพื่อตอบสนองในการวิเคราะห์มากกว่าการ
ไม่ใช้อุณหภูมิ (กิตติพงศ์, 2560)
โดยคอลัมน์ Shodex Asahipak NH2P-50 4E แยกเพปไทด์ที่ pH เป็ นกรดและกรดอ่ อนได้ดี ก ว่า คอลัม น์
ZorbaxC18 ที่ มีซิลิกาบรรจุในคอลัมน์ นอกจากนี้ การใช้ mobile phase ที่ เป็ นบัพเฟอร์ สามารถแยกเพปไทด์ดีกว่า
การใช้สารละลายกรดร่ วมกับอัตราส่ วนของ CH3CN (Mora et al. 2012) และเมื่อทํา External standard พบว่าค่า R2
ของสภาวะ T8 พบค่าคาร์โนซี น และแอนเซอรี น เท่ากับ 0.9904 และ 0.9961 ตามลําดับ
Table 2 % Recovery obtained for the analysis of carnosine and anserine
Carnosine (µg/mL)
Anserine (µg/mL)
Concentration
(µg/mL)
Mean
%Recovery
%RSD*
Mean
%Recovery
%RSD*
100
117.27
117.27
0.94
83.63
83.63
1.16
150
169.84
113.23
0.87
117.68
88.45
0.34
200
227.67
113.84
1.05
181.2
90.60
0.38
250
273.43
109.37
1.14
256.94
102.78
0.39
500
508.59
101.72
1.66
527.7
105.54
0.45
1000
979.68
97.97
1.43
994.37
99.44
0.72
* RSD% =The relative standard deviation among the concentration values achieved from consecutive injections.
จาก Table 2 การประเมินจากร้อยละของการคืนกลับ (%Recovery) ของคาร์โนซี นจะพบในช่วง 97–117 และ
แอนเซอรี นพบในช่ วง 88–105 ซึ่ งคาร์ โนซี น และแอนเซอรี นอยู่ในช่ วงร้ อยละ 80–120 (Tavernier et al., 2004)
%RSD < ร้ อ ยละ 2 ซึ่ งเป็ นค่ า predicated ที่ อ ยู่ใ นเกณฑ์ที่ย อมรั บได้ของ International Council of Harmonization
(ICH) guidelines (Shah et al., 1992; Pucciarini et al., 2019)

การวิเคราะห์ ปริ มาณคาร์ โนซี นและแอนเซอรี นในตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ อาหาร

ผลการวิเคราะห์ภายใต้สภาวะ T8 ศึ กษาปริ มาณคาร์ โนซี นและแอนเซอรี นในตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์อาหารที่
สามารถแยกพี คในรู ปโครมาโทแกรม ของคาร์ โนซี น(tR=18.855) แอนเซอรี น (tR=12.944) แอนเซอรี นไนเตรท
(anserine nitrate ; tR=15.602) นํ้านึ่ งปลาทูน่าสกัดพบปริ มาณแอนเซอรี น (tR=12.952) นํ้านึ่ งปลาทูน่าสกัดที่ spike
คาร์ โนซี นและแอนเซอรี น 30 µg/mL พบปริ มาณคาร์ โนซี นและแอนเซอรี น (tR=19.290 และ tR=13.002 ตามลําดับ)
และซุ ป ไก่ ส กัด ทางการค้า พบปริ มาณแอนเซอรี น (tR=13.052) แสดงได้ด ัง Fig. 1 โดยการทํา spike จะนํา สาร
มาตรฐานของคาร์ โนซี นและแอนเซอรี น 30 µg/mL ในอัตราส่ วนของคาร์ โนซี นต่อแอนเซอรี นต่อตัวอย่าง (1:1:1
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v/v) ก่ อ นนํา ไปฉี ด วิ เ คราะห์ ทาํ ให้ค วามเข้มข้นที่ แ ท้จริ งในการ spike เท่ า กับ 10 µg/mL ทั้งนี้ ค่ า tR ที่ ไ ด้ต่ า งกัน
เล็กน้อยอาจเป็ นเพราะตัวทําละลายของสารมาตรฐานได้ใช้น้ าํ เป็ นตัวทําละลาย แต่สําหรับตัวอย่างได้ใช้ 0.01 N
HCl ร่ วมกับ CH3CN ทําให้ mobile phase ที่เป็ นตัวชะจะวิเคราะห์ปริ มาณคาร์โนซี นและแอนเซอรี นต่างกันเล็กน้อย
แต่สภาวะ T8 นี้ สามารถแยกสารที่ เป็ นสิ่ งเจื อปนออกที่เป็ นสารไม่มีข้ วั ออกมากก่อนและค่อนข้างมีปริ มาณสู งใน
ตัวอย่าง (กิ ตติ พงศ์, 2560) มาจากคาร์ โนซี นและแอนเซอรี นได้เป็ นส่ วนมากทําให้สามารถเห็นพีคได้อย่างชัดเจน
และปริ มาณคาร์ โนซี นและแอนเซอรี นในตัวอย่างนํ้านึ่ งปลาที่ spike คาร์ โนซี นและแอนเซอรี น 10 µg/mL และซุ ป
ไก่สกัดทางการค้าที่วิเคราะห์ได้ แสดงได้ดงั Table 3

Fig. 1 Chromatogram corresponding to the separation of anserine (A); carnosine (B); tuna soluble extract (C);
tuna soluble extract spiked with 10 µg/mL anserine and carnosine (D); and chicken essence (E)
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Table 3 Anserine and carnosine contents in tuna soluble extract and chicken essence (n = 7)

Samples

Carnosine

Anserine

-

78.43±0.89

4.19±1.62

83.87±1.47

-

25.20±1.06

(µg/mL)

Tuna soluble extract
Tuna soluble extract spiked with 10 µg/mL anserine and
carnosine
Chicken essence

(µg/mL)

จาก Table 3 พบว่าการใช้สภาวะ T8 วิเคราะห์ปริ มาณคาร์ โนซี นและแอนเซอรี นตัวอย่างนํ้านึ่ งปลาไม่พบ
ค่าคาร์ โนซี น และพบแอนเซอรี นเท่ากับ 78.43±0.89 µg/mL ในตัวอย่างนํ้านึ่ งปลาที่ spike แอนเซอรี นและคาร์ โน
ซี น 10 µg/mL พบว่ามีปริ มาณแอนเซอรี น 83.87±1.47 µg/mL และคาร์โนซี น 4.19±1.62 µg/mL และในตัวอย่างซุ ป
ไก่สกัดทางการค้าพบปริ มาณมีแอนเซอรี น 25.20±1.06 µg/mL

สรุ ปและวิจารณ์ ผลการทดลอง

สภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์คาร์ โนซี นและแอนเซอรี นด้วยวิธีโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะ
สู ง คื อ การใช้ ค อลั ม น์ Shodex Asahipak NH2P-50 4E mobile phase 50 mM NaH2PO4: CH3CN (40:60), pH 5.1 ที่
อุณหภูมิ 40°C ได้สมการเส้นตรงของคาร์ โนซี นคือ x=(y-342.21)/4.6201 (R2 = 0.9904) และแอนเซอรี นคื อ x=(y119.7)/7.7992 (R2 = 0.9961) ปริ มาณพื้นที่ใต้กราฟ และค่าความแม่นยําอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เมื่อนําสภาวะนี้ไป
วิเคราะห์ปริ มาณแอนเซอรี นและคาร์ โนซี น ในตัวอย่างนํ้านึ่ งปลาไม่พบค่าคาร์ โนซี น และพบแอนเซอรี นเท่ากับ
78.43±0.89 µg/mL ตัวอย่างนํ้านึ่ งปลาที่ spike คาร์ โนซี น และแอนเซอรี น 10 µg/mL พบว่ามี ปริ มาณคาร์ โนซี น
เท่ า กับ 4.19±1.62 µg/mL และแอนเซอรี นเท่ า กับ 83.87±1.47 µg/mL และในตัวอย่า งซุ ปไก่ ส กัด ทางการค้า พบ
ปริ มาณมีแอนเซอรี นเท่ากับ 25.20±1.06 µg/mL ดังนั้นวิธีการวิเคราะห์ดงั กล่าวมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ปริ มาณ
คาร์โนซี นและแอนเซอรี นในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทของเหลวได้
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ผลการจับสั ตว์ นํา้ ต่ อหน่ วยลงแรงประมง สั ตว์ นํา้ พลอยจับได้ และสั ตว์ นํา้ ทีถ่ ูกทิง้ ไปของลอบปูม้าแบบพับได้
ระหว่ างตาอวนหุ้มลอบสองขนาดทีแ่ ตกต่ างกัน บริเวณชายฝั่งบางพระ จังหวัดชลบุรี
The Catch per Unit Effort, bycatch and discards of collapsible crab pot between two different
covered mesh sizes around Bang Phra Coast, Chonburi Province
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บทคัดย่ อ

การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาผลการจับปูมา้ ต่อหน่วยลงแรงประมง (The Catch per Unit Effort : CPUE) และ
สัตว์น้ าํ พลอยจับได้ที่ถูกทิ้งไปของลอบปูแบบพับได้ที่มีขนาดตาอวนหุ ้มลอบต่างกัน โดยลงเรื อร่ วมกับชาวประมงบริ เวณ
ชายฝั่ งบางพระ จังหวัดชลบุรี จํานวน 1 ราย ในวันที่ 23 ส.ค. และ 10 ต.ค. 2563 ในเดื อน ส.ค. ใช้ขนาดตาอวนผสมกัน
ระหว่าง 1.5 และ 2.5 นิ้ ว และเดื อน ต.ค. ใช้ขนาดตาอวน 2.5 นิ้ วเพียงขนาดเดี ยว จากการวิเคราะห์พบว่า CPUE ในเดือน
ส.ค. และ ต.ค. มีค่า 82.9 และ 35.4 กรัม/ลอบ มีจาํ นวนตัวเฉลี่ย 1.33 และ 0.53 ตัว/ลอบ ตามลําดับ พบสัตว์น้ าํ พลอยจับได้
จํานวน 19 และ 8 ชนิ ด มี อตั ราเฉลี่ ยของสัตว์น้ าํ ที่ ถูกทิ้ งไป 0.37 และ 0.34 และมี อตั ราส่ วนที่ ถู กทิ้ งไป 0.59 และ 0.52
ตามลําดับ การใช้ตาอวนขนาด 2.5 นิ้ว พบว่า CPUE และชนิดสัตว์น้ าํ ที่ถูกทิ้งไปลดลงอย่างเห็นได้ชดั ในขณะที่ปูมา้ ที่จบั ได้
ระหว่างเดือน ส.ค. และ ต.ค. ขนาดกระดองมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (t = 1.734,
p = 0.432)
คําสําคัญ: ขนาดตาอวน, ผลการจับสัตว์น้ าํ ต่อหน่วยลงแรงประมง, ลอบปู, สัตว์น้ าํ ที่ถูกทิ้งไป, สัตว์น้ าํ พลอยจับได้

Abstract

This study aimed to describe the catch per unit effort (CPUE) of blue swimming crab and investigate the bycatch
and discards of collapsible crab pot between two different covered mesh sizes around Bang Phra Coast, Chonburi province.
Onboard surveys were conducted with a fisher. The results were catches on 23 Aug. and 10 Oct. 2020. In Aug., the mixing
mesh sizes of 1.5 and 2.5 inches were used while in Oct. the mesh size only 2.5 inches was used. In Aug and Oct, The
CPUE were 82.9 and 35.4 g/pot (by weight), 1.33 and 0.53 crab/pot (by No.) respectively. There were 19 and 8 species
founded as the bycatch. The discard rates were 0.37 and 0.34, discard ratios were 0.59 and 0.52 respectively. Use of 2.5
inches covered mesh size, the results showed that the CPUE and discards were decreased, while crab carapace width
between Aug. and Oct. were not significantly different (p > 0.05).
Keywords: bycatch, CPUE, crab pot, discards, mesh size
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คํานํา

ลอบปูแบบพับได้เป็ นลอบที่นิยมใช้ในการทําประมงปูมา้ ในปั จจุบนั เนื่องจากตัวลอบสามารถพับได้ทาํ ให้
ใช้พ้ื นที่ ในการบรรทุ กน้อย เรื อประมงจึ งสามารถบรรทุ กลอบเพื่ อนําไปทําการประมงได้เป็ นจํานวนมาก ปู มา้
(Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เป็ นทรัพยากรสัตว์ทะเลที่ มีความสําคัญทางเศรษฐกิ จชนิ ดหนึ่ งของประเทศ
ไทยโดยสถิติการประมงของปูมา้ ปี พ.ศ. 2560 ในประเทศไทยมีปริ มาณการจับอยูท่ ี่ 28,900 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 4,980
ล้านบาท (กรมประมง, 2562) หรื อคิ ดเป็ นผลการจับและมูลค่ า อันดับที่ 11 และ 3 เมื่ อเที ยบกับสัต ว์น้ าํ กลุ่ มอื่ น
ตามลําดับ การศึกษาปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ต่อหน่วยลงแรงประมง (Catch per Unit Effort : CPUE) เป็ นค่าบ่งชี้ความ
ชุกชุมของสัตว์น้ าํ เพื่อบ่งชี้ การเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ าํ ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ข้ ึนหรื อเสื่ อมโทรมลง (กรมประมง,
2553) สัตว์น้ าํ พลอยจับได้ชนิ ดอื่นที่ ติดเข้ามาในลอบ (Bycatch) บางชนิ ดมีมูลค่าและมีความสําคัญทางเศรษฐกิ จ
และบางส่ วนที่ ถูกทิ้งไป (Discards) ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่ น ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิ จ จับได้เป็ นปริ มาณน้อย เช่ น ปู
ก้ามยาว ปูเสฉวน และปลาวัวจมูกสั้นเป็ นต้น (สันติพงษ์, 2556) เนื่ องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนและมีความ
หลากของชนิดสัตว์น้ าํ สู ง ด้วยเหตุน้ ีเครื่ องมือประมงหนึ่ งประเภทจึงสามารถจับสัตว์น้ าํ ได้หลากหลายชนิด (กัญญา
รัตน์, 2563) และอีกปั ญหาสําคัญที่พบในการทําประมงเขตชายฝั่งคือเรื่ องของการจับสัตว์น้ าํ ขนาดเล็ก ในการเลือก
จับสัตว์น้ าํ ควรจะจับสัตว์น้ าํ ที่ มีขนาดใหญ่กว่าขนาดวัยแรกสื บพันธุ์เพื่อให้สัตว์น้ าํ ได้มีโอกาสขยายพันธุ์ และเพื่อ
เป็ นการแก้ปัญหาเรื่ องสัตว์น้ าํ ขนาดเล็ก และการจับสัตว์น้ าํ นอกเป้าหมาย ในทางกฎหมายจึงมีการออกประกาศจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยห้ามมิให้ชาวประมงทําการประมงลอบปูแบบพับได้โดยใช้ลอบที่มีขนาดตาอวน
โดยรอบเล็กกว่า 2.5 นิ้ว (กรมประมง, 2560)
การศึ กษาในครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษาผลการจับสัตว์น้ าํ ต่ อหน่ วยลงแรงประมง (CPUE) สัตว์น้ าํ
พลอยจับได้ และสัตว์น้ าํ ที่ถูกทิ้งไปของลอบปูมา้ แบบพับได้ เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างลอบที่มีขนาดตา
อวนสองรู ปแบบ คือลอบที่ขนาดตาอวนผสมกัน 1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้วในลูกเดียว และลอบที่มีขนาดตาอวน 2.5 นิ้ว
เพื่อเป็ นการศึ กษาเบื้ องต้นและผลการศึ กษานี้ อาจใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการกําหนดแนวทางสําหรับการศึ กษาวิ จยั
ต่อไปในอนาคต ในเรื่ องการบริ หารจัดการการประมงให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นําไปใช้ประกอบในการพิจารณา
ปรั บ ปรุ งการกํา หนดมาตรการ และการหาข้อตกลงในการทํา ประมง ทํา ให้เ กิ ด รู ปแบบการประมงที่ มี ค วาม
รับผิดชอบและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าํ ที่เหมาะสมและยัง่ ยืน

อุปกรณ์ และวิธีการ

ศึ กษาโดยการออกสํารวจและรวบรวมข้อมูลการทําการประมงลอบปูแบบพับได้ ขนาด 30×50×20 ซม.
บริ เวณชายฝั่งบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยลงเรื อร่ วมกับชาวประมงคนเดียวกันในแหล่งประมงเดียวกัน (Fig. 2) แต่มี
ขนาดตาอวนของลอบที่ แตกต่างกัน 2 ขนาด ในเดื อนสิ งหาคม และเดื อนตุลาคม ปี พ.ศ. 2563 โดยการทําประมง
รู ปแบบ A เป็ บการใช้ลอบปูแบบพับได้ที่มีขนาดตาอวนผสมกันคื อ 1.5 นิ้ ว (38 มม.) และ 2.5 นิ้ ว (64 มม.)ในลูก
เดี ยว (Fig. 1) จํานวน 214 ลอบ เก็บข้อมูลในวันที่ 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2563 เริ่ มวางลอบตั้งแต่เวลา 04.30–10.00 น.
และการทําประมงรู ปแบบ B เป็ นการใช้ลอบปูแบบพับได้ที่มีขนาดตาอวนโดยรอบ 2.5 นิ้วทั้งลูก (ภาพที่ 1) จํานวน
230 ลอบ เก็บข้อมูลในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เริ่ มวางลอบตั้งแต่เวลา 03.30–08.30 น. ทําประมงใกล้ฝั่งวางเป็ น
ลอบเดี่ ยวเรี ยงเป็ นแถวขนานฝั่ ง มี ทุ่ นลอยบอกตําแหน่ ง ทิ้ งลอบไว้ขา้ มคื น (12–14 ชั่วโมง) จึ งกูล้ อบ การเก็บ
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รวบรวมข้อมูลตัวอย่างสัตว์น้ าํ โดยบันทึ กสัตว์น้ าํ ทุกลอบอย่างละเอียด โดยบันทึกแยกชนิ ดองค์ประกอบสัตว์น้ าํ ที่
จับได้ นับจํานวน และสุ่ มตัวอย่างปูมา้ จํานวน 20 ตัว (ประมาณ 10% ของผลจับ) จากปูมา้ ทั้งหมดที่ชาวประมงจับ
ได้ เป็ นการเลือกแบบสุ่ ม (random) จากนั้นนําไปวัดขนาดความกว้างกระดอง (mm.) และชัง่ นํ้าหนัก (Kg.) แล้วทํา
การบันทึ กข้อมูล ถ่ายรู ป บันทึ กข้อมูลพิกดั โดยใช้เครื่ องมือบอกตําแหน่ ง (Global Positioning System: GPS) เพื่อ
ทราบถึงแหล่งที่ทาํ ประมง ใช้อุปกรณ์วดั ระดับความลึกนํ้าเพื่อบันทึกความลึกนํ้าในจุดที่ทาํ ประมงลอบปูมา้ รวมถึง
การบันทึ กข้อมูลจํานวนของลอบที่ สูญหายไปในระหว่างการทําประมง และสัมภาษณ์ชาวประมงถึงผลกระทบ
ต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงขนาดตาอวนหุม้ ลอบปูมา้ แบบพับได้

Fig.1 Crab pot size 30x50x20 cm, pot A (mesh size mixed between 1. 5 and 2.5 inch) and B (mesh size 2.5 inch)
บางพระ

แพหอย

ท่าเทียบเรื อ
ส่งสิ นค้า

Fig. 2 Study sites around the coastal of Bang Phra, Chonburi province : Crab pot A (Aug.) and B (Oct.) 2020
การวิเคราะห์ปริ มาณการจับสัตว์น้ าํ ต่ อหน่ วยลงแรงประมง (Catch per Unit Effort : CPUE) ดังสู ตรใน
ตารางที่ 2 เป็ นค่าบ่งชี้ ความชุกชุมของสัตว์น้ าํ เพื่อบ่งชี้ การเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ าํ ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ข้ ึนหรื อ
เสื่ อ มโทรมลง (กรมประมง, 2553) โดยเปรี ย บเที ย บค่ า CPUE ของลอบปู มา้ แบบพับได้ที่มีข นาดแตกต่ า งกัน
2 รู ปแบบ โดยใช้ตวั แปรที่ ต่างกันวิเคราะห์ความแตกต่างของจํานวนและขนาดของปูมา้ โดยการใช้สถิติทดสอบ
T-test ในการแยกสัตว์น้ าํ นอกเป้าหมายจะใช้ความสําคัญของสัตว์น้ าํ ทางเศรษฐกิจวิเคราะห์ความรุ นแรงของปั ญหา
ของสัตว์น้ าํ ที่จะถูกทิ้งไปด้วยสัดส่ วนของการทิ้งไป (Discard ratio) และอัตราของการทิ้งไป (Discard rate) ดังสู ตร
ในตารางที่ 4 โดยการวิเคราะห์จะคิดจากจํานวณปูมา้ ที่จบั ได้ท้ งั หมดรวมถึงปูมา้ ที่มีขนาดเล็ก
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พื้นที่ ทาํ การศึ กษาในครั้งนี้ คือชายฝั่ งทะเล บริ เวณบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยเป็ นการศึ กษาจากการทํา
ประมงของชาวประมง จํานวน 1 ราย การเดิ นเรื อจากสะพานขึ้ นสัตว์น้ าํ บางพระถึ งแหล่งทําประมง มีระยะทาง
ประมาณ 8 กิโลเมตร ระยะห่ างของแหล่งทําประมงและชายฝั่งประมาณ 1.3–2.3 กิโลเมตร (ภาพที่ 2) และมีระดับ
ความลึกของนํ้า 4.7–8.9 เมตร

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการศึกษาสัตว์น้ าํ ที่ได้จากการทําประมงลอบปูมา้ แบบพับได้ระหว่างลอบปูมา้ แบบพับได้ที่มีขนาดตา
อวนแตกต่างกัน 2 รู ปแบบ คือลอบปูแบบพับได้ทีมีขนาดตาอวนผสมกันระหว่าง 1.5 นิ้วและ 2.5 นิ้วในลูกเดียว (A)
และลอบปูมา้ แบบพับได้ที่มีขนาดตาอวนเท่ากับ 2.5 นิ้ ว (B) ในเดื อนสิ งหาคม และเดื อนตุลาคม พ.ศ. 2563 โดย
จํานวนชนิ ดของสัตว์น้ าํ ทั้งหมด 20 ชนิ ด เป็ นสัตว์น้ าํ เป้ าหมาย 1 ชนิ ด และสัตว์น้ าํ พลอยจับได้ 19 ชนิ ด สัตว์น้ าํ
พลอยจับได้ที่พบจากเครื่ องมือประมงลอบปูมา้ แบบพับได้ (A) และ (B) เท่ากับ 19 และ 8 ชนิด ตามลําดับ (Table 1)
สัตว์น้ าํ เป้ าหมายคื อ ปู มา้ (Blue swimming crab, BSC) พบว่า มี ความแตกต่ างกันอย่า งไม่ มีนัยสําคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 (t=1.734, p= 0.432) โดยปูมา้ ที่ ได้จากเครื่ องมือประมงลอบปูมา้ แบบพับได้ (A) จํานวน 284
ตัว นํ้าหนักเฉลี่ย 62.5 กรัม นํ้าหนักรวมทั้งสิ้ น 17.75 กิ โลกรัม แยกเป็ นปล่อยกลับทะเลและนําขึ้ นฝั่ง 8.75 และ 9
กิโลกรัม ตามลําดับ มีอตั ราการจับเฉลี่ย (CPUE) เท่ากับ 1.33 ตัว/ลอบ หรื อ 82.9 กรัม/ลอบ (Table 2) และผลการ
จับปูมา้ จากเครื่ องมือประมงลอบปูมา้ แบบพับได้ (B) จํานวน 122 ตัว นํ้าหนักเฉลี่ย 66.7 กรัม นํ้าหนักรวมทั้งสิ้ น
8.13 กิโลกรัม แยกเป็ นปล่อยกลับทะเลและนําขึ้นฝั่ง 0.63 และ 7.5 กิโลกรัมตามลําดับ มีอตั ราการจับเฉลี่ย (CPUE)
เท่ากับ 0.53 ตัว/ลอบ หรื อ 35.4 กรัม/ลอบ (Table 2) โดยการศึกษาของทั้ง 2 เดือนนี้ พบว่ามีอตั ราส่ วนระหว่างเพศผู ้
ต่อเพศเมียของปูมา้ เท่ากันคือ 1:1.5 โดยสัตว์น้ าํ พลอยจับได้ที่ได้จากการทําประมงลอบปูมา้ แบบพับได้ในรู ปแบบ A
และ B ที่ พบมากที่ สุดได้แก่ กั้ง (Oratosquilla sp.) และปูกะตอย (Charybdis affinis) ตามลําดับ และองค์ประกอบ
สัตว์น้ าํ ของปู มา้ ในเดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2563 คิ ดเป็ นร้ อยละ 62.83 สัตว์น้ าํ พลอยจับได้ร้อยละ 37.17 ในขณะที่
องค์ประกอบสัตว์น้ าํ ของปู มา้ ในเดื อนตุ ลาคม พ.ศ. 2563 คิ ดเป็ นร้อยละ 65.59 สัตว์น้ าํ พลอยจับได้ร้อยละ 34.41
(โดยจํานวน) ตามลําดับ (Fig. 3)
Table 1 The catch species found from crap pot, surveyed in Aug. and Oct. 2020
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Table 2 Catch per unit effort (CPUE) and size of crab pot, surveyed in Aug. and Oct. 2020

Date

23 Aug 20
10 Oct 20

No. of
pot

No. of
BSC

Weigh of
BSC
(Kg)

214
230

284
122

9
7.5

Carapace Width
(mm)

CPUE
Ind./pot

g/pot

x̅±SD

1.33
0.53

83
35

100.6+9.3
101.1+7.4

Sex
Ratio
(m:f)

1:1.5
1:1.5

Fig.3 Catch compositions (% by number) from crab pot, surveyed in Aug. and Oct. 2020, A (mesh size mixed 1.5
and 2.5 inch), and B (mesh size 2.5 inch)
Table 3 The catch, bycatch, catch compositions (% by number), discard ratio and discard rate (BSC = Blue
Swimming Crab, D = Discards, R = Retention)
BSC
Date
23-Aug-20
10-Oct-20

Total catch
(No.)
452
186

(Retained)
(No.)
284
122

% of
BSC

Bycatch
(Retained)
(No.)

62.83
65.59

44
5

Bycatch
(Discarded)
(No.)
124
59

Discard
Ratio
(D/R)
0.59
0.52

Rate
D/(D+R)
0.37
0.34

จากการศึกษาพบว่าลอบปูแบบพับได้ท้ งั สอง 2 รู ปแบบมีผลการศึกษาแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่ องของ
องค์ประกอบทางชนิ ดของสัตว์น้ าํ และปริ มาณสัตว์น้ าํ ที่จบั ได้ จากการศึกษาโดยลอบรู ปแบบ A พบว่า มีผลจับปูมา้
และสัตว์น้ าํ พลอยจับได้นอ้ ยกว่า ลอบรู ปแบบ B ซึ่ งพบว่ามีความสอดคล้องกับรายงานของกัญญารัตน์ ในเรื่ องสัตว์
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นํ้าพลอยจับได้ที่พบมากที่สุดคือ ปูกะตอย (Charybdis affinis) โดยใช้ลอบปูมา้ แบบพับได้ที่มีขนาดตาอวน 2.5 นิ้ว
(กัญญารัตน์, 2563) จากการเก็บตัวอย่างเดือนสิ งหาคมพบสัตว์น้ าํ พลอยจับได้คือ กั้ง (Oratosquilla sp.) เป็ นสัตว์น้ าํ
ขนาดใหญที่ พบมากที่ สุด แต่ในเดื อนตุ ลาคมใช้ลอบปู มา้ แบบพับได้ที่มีขนาดตาอวน 2.5 นิ้ ว ซึ่ งเป็ นตาอวนที่ มี
ขนาดใหญ่กว่าในเดือนสิ งหาคม จึงไม่สามารจับสัตว์น้ าํ ที่มีขนาดเล็กกว่าตาอวนได้ เป็ นเพราะขนาดตาอวนที่ใหญ่
ขึ้นทําให้สตั ว์น้ าํ ขนาดเล็กกว่าช่องตาอวนสามารถหลุดออกจากลอบได้
จํานวนปูมา้ ที่จบั ได้ในเดือนสิ งหาคม และเดือนตุลาคม มีความแตกต่างกันเป็ น 2.3 เท่าของจํานวนผลการ
จับที่ จบั ได้ ค่ าเฉลี่ ยความกว้างของกระดองปู มา้ จากการศึ กษามี ค่าเท่ า กับ 100.6±9.3 มิ ลลิ เมตร และ 101.1±7.4
มิลลิเมตร ตามลําดับ โดยห่ างจากชายฝั่งประมาณเพียง 2.3 กม. ซึ่ งมากกว่าช่วงความกว้างของกระดองของรายงาน
การวิจยั ของสุ ดารัตน์ ที่กล่าวไว้ว่าปูมา้ จะมีความกว้างกระดองในช่ วง 61-90 มม. จะกระจายตัวห่ างจากชายฝั่ งไม่
เกิน 3 ไมล์ (4.8 กม.) (สุ ดารัตน์, 2562) จากการศึกษาขนาดตาอวนที่แตกต่างกันมีผลทําให้ปริ มาณ CPUE ของปูมา้
ที่จบั ได้แตกต่างกัน โดยจากการลงเรื อสํารวจร่ วมชาวประมงจะสังเกตได้ว่าเหยื่อภายในลอบที่ มีขนาดตาอวน 2.5
นิ้ ว จะถูกสัตว์น้ าํ กัดกิ นไปจนหมด จึ งคาดว่าสัตว์น้ าํ สามารถหลุดรอดออกจากลอบไปได้ เหตุเนื่ องมาจากการที่
รัฐบาลออกกฎหมายและกําหนดมาตรการให้ชาวประมงใช้ลอบปูแบบพับได้ที่มีขนาดตาอวนไม่นอ้ ยกว่า 2.5 นิ้ว
(กรมประมง, 2560) เพื่อให้เป็ นการเลือกจับสัตว์น้ าํ ที่มีขนาดใหญ่กว่าวัยแรกสื บพันธุ์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการ
ทําประมงปู มา้ วัย อ่อ น เพื่ อให้เป็ นการทําประมงอย่า งยัง่ ยื น และเรื่ องของขนาดของปู มา้ ที่ จับได้พบว่า มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (t=1.734, p= 0.432) เหตุน้ ี อาจเป็ นผลมาจากการทํา
ประมงในบริ เวณแหล่งประมงเดียวกันซึ่ งทําให้ได้ขนาดปูที่ไม่แตกต่างกัน
จากการออกเก็บตัวอย่างพบว่าบริ เวณแหล่งประมงที่ ใกล้สะพานของท่าเที ยบเรื อขนส่ งสิ นค้าจะได้ปูมา้
เป็ นจํานวนมากกว่าบริ เวณแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ เนื่ องจากในบริ เวณสะพานท่าเที ยบเรื อขนส่ งสิ นค้ามีชาวประมง
น้อยรายที่ มาทําการประมงในบริ เวณนี้ เนื่ องจากเสี่ ยงต่ อการสู ญหายของลอบเพราะว่าเป็ นบริ เวณนี้ มีเรื อขนส่ ง
สิ นค้าขนาดใหญ่สัญจรเข้าออกอยู่ตลอดเวลา เป็ นไปได้ว่าจึ งทําให้มีประชากรปูมา้ อยู่กนั อย่างหนาแน่ น ส่ วนใน
บริ เวณแพหอยมีชาวประมงหลายรายที่ทาํ การประมงในบริ เวณนี้จึงอาจเป็ นเหตุผลส่ วนหนึ่งที่ทาํ ให้ได้ปูมา้ น้อยกว่า
บริ เวณสะพานเทียบเรื อขนส่ งสิ นค้า และจากการลงพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างพบว่านอกจากการปล่อยสัตว์น้ าํ พลอย
จับได้ หากพบปูมา้ ที่มีขนาดเล็กชาวประมงก็ทาํ การปล่อยคืนกลับไปเช่นเดียวกัน จากการรายงานที่ผา่ นมาว่าบริ เวณ
ฝั่ งอ่าวไทยปู มา้ มี ความกว้างกระดองเฉลี่ ยเล็กสุ ดของจังหวัดชลบุ รีเท่ ากับ 85 มม. (กรวิทย์, 2555) และจากการ
ค้นคว้าพบว่าปูมา้ บริ เวณใกล้ชายฝั่ง ในขนาดแรกสื บพันธุ์ที่คาํ นวณได้จะมีขนาดความกว้างกระดองประมาณ 87
มม. (จินตนา, 2554) แต่จากการศึกษาในครั้งนี้ มีความกว้างกระดองเฉลี่ยประมาณ 101 มม. ซึ่ งมากกว่าในการศึ กษา
ของกรวิทย์และจิ นตนา จากรายงานการศึ กษาชี ววิทยาปูมา้ เบื้ องต้นในบริ เวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี
พบว่า ขนาดตัวเล็กที่สุดที่ปูมา้ สามารถสื บพันธุ์ได้ มีความกว้างกระดองเท่ากับ 45 มม.ซึ่ งมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับ
รายงานการศึกษาจากในอดีต (สุ ดารัตน์, 2562)
จากการวิเคราะห์หาอัตราของสัตว์น้ าํ ที่ ถูกทิ้งไป (Discard ratio) ของการทําประมงจากเครื่ องมือประมง
ลอบปูมา้ แบบพับได้รูปแบบ A และ B พบว่าอัตราเฉลี่ยของสัตว์น้ าํ ที่ถูกทิ้งไป มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (t=1.734, p= 0.026) เป็ น 0.59 และ 0.52 ตามลําดับ ในเดือน ส.ค. ลอบ A มีอตั ราส่ วน
ที่ ถู ก ทิ้ ง ไป (discard ratio) 0.59 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า จะมี สั ต ว์น้ ํา ที่ ถู ก ทิ้ ง ไป 0.59 กก. ต่ อ การจับ ปู ม ้า 1 กก. เมื่ อ
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เปรี ยบเทียบระหว่างลอบ A กับ B มีความแตกต่างของอัตราส่ วนฯ เพียง 0.03 คิดเป็ นจํานวนที่ถูกทิ้งไปได้ร้อยละ 37
และ 34 ตามลํา ดับ (ตารางที่ 3) แสดงให้เ ห็ นว่า ขนาดตาอวนที่ แ ตกต่ า งกันที่ ทาํ การศึ กษาในครั้ งนี้ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ
อัตราส่ วนของสัตว์น้ าํ ที่ถูกทิ้งไป จากการสัมภาษณ์ชาวประมงพบว่าสัตว์น้ าํ เหล่านี้ ถูกทิ้งไปเป็ นเนื่ องมาจากสาเหตุ
3 ประการคื อ สัต ว์น้ าํ มี ข นาดเล็ก (สัต ว์น้ ํา เป้ า หมายและสัต ว์น้ าํ พลอยจับได้) สัต ว์น้ าํ บางชนิ ด ไม่ มีมูลค่ าหรื อ
ความสําคัญทางเศรษฐกิ จ และจับได้เป็ นปริ มาณที่ นอ้ ย เช่ น ปูหิน (Thalamita crenata), ปูใบ้ (Menippe rumphii),
ปลาข้างตะเภา (Terapon sp.), ปูแมงมุม (Doclca tetraptera), ปลาปั กเป้ า (Lagocephalus sp.) และปลาวัวจมู กสั้น
(Tripodichthys blochii)
จากการศึ ก ษาของ กรวิ ท ย์ และเสาวนี ย ์ (2552) พบว่ า ในบริ เ วณอ่ า วไทยตอนในชาวประมงจะได้
ผลตอบแทนสุ ทธิ เฉลี่ยจากการทําประมงประมาณ 1,786 บาท/วัน/ลํา แต่ในปั จจุบนั นี้ จากการสํารวจรายได้คิดเป็ น
ผลตอบแทนสุ ทธิ เฉลี่ยจากการทําประมงในครั้งนี้ จะได้ประมาณ 660 บาท/วัน นั้นเห็นได้ว่ารายได้ของชาวประมง
ลดลงเป็ นอย่างมาก การศึกษาในครั้งนี้ จึงต้องการที่จะเสนอข้อมูลที่จะช่วยในการกําหนดมาตรการที่จะนํามาใช้ใน
การบริ หารจัดการทรั พยากรปู มา้ เนื่ องจากการใช้ขอ้ บังคับทางกฎหมายนั้นจําเป็ นต้องศึ กษาหาแนวทางในการ
จัดการที่ เหมาะสมในแต่ ละแหล่งการทําการประมง เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการประกอบการตัดสิ นใจและวาง
แผนการจัดการทรัพยากรปูมา้ ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ศึกษา
(สุ ดารัตน์, 2562) จากการลงเรื อร่ วมกับชาวประมงในครั้งนี้ พบว่าในการจับสัตว์น้ าํ โดยลอบปูมา้ แบบพับได้จริ งอยู่
ที่สัตว์น้ าํ ที่ได้อาจมีสัตว์น้ าํ ชนิ ดอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากสัตว์น้ าํ เป้ าหมาย หากแต่เมื่อชาวประมงกูล้ อบขึ้นมาจากนํ้า
จะพบว่าสัตว์น้ าํ ทุกชนิดที่ติดมากับลอบนั้นล้วนแล้วแต่เป็ นสัตว์น้ าํ ที่ยงั มีชีวิตอยูท่ ้ งั สิ้ น เนื่องจากมีการวางลอบและ
กูล้ อบวันต่อวัน และในการกูล้ อบนี้ชาวประมงก็ได้ทาํ การคัดเลือกสัตว์น้ าํ เฉพาะสัตว์น้ าํ เป้าหมายและกลุ่มสัตว์น้ าํ ที่
มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้น หากมีการจับสัตว์น้ าํ กลุ่มอื่นหรื อหากได้สัตว์น้ าํ เป้าหมายแต่มีขนาดเล็ก ชาวประมงจะ
ปล่อยสัตว์น้ าํ เหล่านั้นกลับคืนสู่ ธรรมชาติขณะกูอ้ วนและสัตว์น้ าํ ที่ปล่อยไปนั้นส่ วนใหญ่ยงั มีชีวติ และอยูใ่ นสภาพที่
แข็งแรง

สรุ ป

จากการศึ กษาสัตว์น้ าํ ที่ ได้จากการทําประมงลอบปู มา้ แบบพับได้บริ เวณชายฝั่ งบางพระ จังหวัดชลบุรี
ระหว่างลอบปูมา้ แบบพับได้ที่มีขนาดตาอวนแตกต่างกัน พบว่าในเดือน ส.ค. เป็ นการใช้ลอบขนาดผสมกันระหว่าง
1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้วในลอบเดียวกัน และ เดือน ต.ค. เป็ นการใช้ลอบปูมา้ แบบพับได้ที่มีขนาดตาอวน 2.5 นิ้ว มีผล
การจับสัตว์น้ าํ ต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) โดยมีจาํ นวนตัวเท่ากับ 1.33 ตัว/ลอบ และ 0.53 ตัว/ลอบ ตามลําดับ
หรื อคิดเป็ นนํ้าหนักเท่ากับ 83 กรัม/ลอบ และ 35 กรัม/ลอบ ตามลําดับ โดยขนาดของปูมา้ ในเดื อน ส.ค. และ ต.ค.
ความกว้างกระดองมีค่าเท่ากับ 100.6±9.3 มิลลิเมตร และ 101.1±7.4 มิลลิเมตร ตามลําดับ พบสัตว์น้ าํ ทั้งหมด 20
ชนิ ด เป็ นสัต ว์น้ าํ เป้ า หมาย 1 ชนิ ด และสัต ว์น้ าํ พลอยจับ ได้ 19 ชนิ ด สัต ว์น้ าํ พลอยจับ ได้ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ กั้ง
(Oratosquilla sp.) และปูกะตอย (Charybdis affinis) ตามลําดับ สาเหตุของการทิ้งสัตว์น้ าํ ได้แก่ สัตว์น้ าํ บางชนิ ดไม่
มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ปูแมงมุม (Doclca tetraptera), ปลาปั กเป้ า (Lagocephalus sp.) สัตว์น้ าํ มีขนาดเล็ก
เช่ น ปลาวัวจมูกสั้น (Tripodichthys blochii) และสัตว์น้ าํ บางชนิ ดจับได้น้อย เช่ น ปู ใบ้ (Menippe rumphii) อัตรา
เฉลี่ยของสัตว์น้ าํ ที่ถูกทิ้งไป 0.37 และ 0.34 ตามลําดับ อัตราส่ วนที่ถูกทิ้งไป 0.59 และ 0.52 ตามลําดับ พบว่า สัตว์น้ าํ
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ที่ถูกทิ้งไปมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (t = 1.734, p = 0.026) จากการศึกษา
ผลการจับสัตว์น้ าํ โดยการใช้ลอบที่มีขนาดตาอวนแตกต่างกันสองรู ปแบบไม่มีผลต่อขนาดปูมา้ ที่จบั ได้ โดยพบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (t = 1.73, p = 0.43) แต่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การจับสัตว์น้ าํ ด้านปริ มาณมีจาํ นวนลดลง ด้วยเหตุน้ ีรายได้ของชาวประมงจึงลดลงเช่นกัน ปัญหานี้จึงควรได้รับการ
พิจารณาและทบทวนถึงสาเหตุอื่นๆ เพื่อการกําหนดแนวทางการจัดการหรื อการกําหนดมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสม
ร่ วมด้วยเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืนควบคู่กบั ความอยูร่ อดของชาวประมง และเพื่อประโยชน์ต่อ
การบริ หารจัดการการประมงให้เหมาะสมต่อการพัฒนาเครื่ องมือในการจับปูมา้ ต่อไปในอนาคต อนึ่ งการศึ กษานี้
เป็ นแนวทางพื้นฐานของการศึกษาข้อมูลเพื่อการวิจยั ต่อยอดในอนาคต อย่างไรก็ตามการเก็บตัวอย่างและจํานวนซํ้า
ของการศึกษานี้ ยงั ไม่มากพอ ที่จะสามารถสรุ ปให้ชดั เจนเพื่อจะนําไปใช้ในการพิจารณากําหนดขนาดตาอวนหรื อ
มาตรการต่างๆ ในการบริ หารทรัพยากรได้ จําเป็ นต้องมีการศึกษาและเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพิ่มเติม
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Abstract
Snakehead fish (Channa striata) in Myanmar have been highly exploited, leading to
production declination. This paper is the first study of snakehead fish’s fishing activities to
gather information for support long-term sustainable utilization of this species in Yegyi
Township, Myanmar. The study focused on current status of snakehead fishing activities and
its management issues in Yegyi Township. The research was conducted by field survey with
total of 180 fishers in 6 fishing villages in 2019. The result showed that between 2015 and
2019, catch of snakehead fish reduced from 123.6 ton/year to 105 ton/year in this area,
decreasing about 5% every year. Fishers used steel or wooden fishing boats with 13–15 ft long
and powered by 3.5–7.5 hp engines and non-powered boats. The 69% of sampled fishers used
bamboo traps as the primary fishing gears. Fishers operated their fishing for 20 days/month
through the year according to lunar cycle. Production was 14.92±0.99 ton/month during low
season (December to February) and 8.43±2.55 ton/month during high season (August to
November). The average fishing cost and benefit for snakehead fish were 3,444±684 USD/year
and 2,960±1,584 USD/year respectively. SWOT analysis result showed that Myanmar has a
restricted Freshwater Fishery law and announced seasonal closure (May to July), but there is
some weakness on implementation due to low awareness and participation in conservation of
fishers. Together with the driven force from very high demand of the market for dried
snakehead fish, it was found that during seasonal closure, fishers still operated their fishing
with the catch of 6.02±1.47 ton/month, and total length ranged from 20-35 cm. Improvement
of fisher’s livelihood and sustainable fisheries supported by the international organization are
opportunities for Myanmar government to consider the alternative fishery management
measure in accordance with the realities of fishers. Awareness of fishers on snakehead fish
conservation should be strengthen.
Keywords: Exploitation, Inland fisheries, Myanmar, Snakehead fish, Sustainable
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Introduction
Myanmar is rich in natural resources such agriculture, forests and fisheries that
contribute the largest portion of Myanmar’s economy (FAO, 2010). In fisheries sector, the
inland freshwater bodies cover 8.1 million hectares (Hsu et al., 2020) Therefore, inland capture
fisheries provide a valuable contribution to food security of people in the country. The fisheries
sector is vitally important for socio-economic development in Myanmar.
Fish is one of the most important sources of animal protein and micronutrients in
Myanmar, with average consumption levels estimated to be approximately 60 kg/person in
2018. Total national fish production in 2018 was 5,877.46 thousand metric tons. Inland
fisheries make up nearly 27% of Myanmar’s fish production at 1,595 thousand metric tons to
the national fish supply (DOF, 2018). Fish caught from inland waters are multi-species and
vary in abundance depending on the productive status of water bodies. Fish are mainly traded
fresh and, some of the cases are alive. Artisanal freshwater fishery products primarily consist
of dried fish and minced fish. Common species made into dried fish are the snakehead, eel, and
rasbora (ILO, 2015).
Snakehead fish (Channa striata) is a popular freshwater fish in Myanmar due to very
high demand because of its delicate flesh, well-accepted flavor. In the local market, snakehead
fish get the price ranged from 4,500 to 15,000 MMK (Myanmar Kyat)/kg (3.4 to 11.1 USD/kg)
(From field survey). It is a prized fish eaten in various way. Snakehead fish is one of the most
consumed fish in the country and dried snakehead fish is very famous. But in recent year, the
snakehead population has been declining due to overfishing (Bai et al., 2014).
Generally, Myanmar government plays an important role to conserve natural fish
species. The main organization which response in conservation and rehabilitation of fishery
resources is the Department of Fisheries (DOF), Ministry of Agriculture, Livestock and
Irrigation (DOF, 2018). However, it was found that reporting the production of capture
fisheries statistics has been responded by the Planning Division of DOF and fisheries
production were estimated at the township level rather than being actually measured (Xavier
et al., 2018). Weakness on monitoring and data collecting systems led to having no scientific
evidences for snakehead fish in Yegyi Township. It also led to insufficient policy attention and
poor management across this sector (Wai et al., 2018). Beside the above problem, there is high
demand for snakehead fish in the local market, which could be driving force to overfishing.
To conserve snakehead fish species, an assessment of the snakehead fisheries’ status is
necessary.
Yekyi Township located in Ayeyarwady Region and has the highest freshwater fish
production in Myanmar. The livelihood of people in Yegyi Township depends on fishing,
agriculture, artisanal human food production and transportation. Most people in this area are
either riverine fishers or fish processing workers. This study therefore aimed to investigate
current status of snakehead fishing activities and management issues in Yegyi Township. The
results of this study could provide useful information for related agencies and fishers to set up
further appropriate management measures in this area.
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Materials and Methods
Study area
Yegyi Township is located between the latitude 17.3406° N, longitude 95.1093° E and
1,297 km² of total area in the lower part of Myanmar. There are tributaries of the Ayeyarwady
river such as Ngawun river, Pathine river, and Toe river in this area. There are 39 villages with
a total population of 105,070 in the Yegyi Township in 2019. Normal temperature in Yegyi
Township is 33.5°C, higher temperature is 41.5°C and lower temperature is 15.3°C. Fishing is
one of the main occupations of people in Yegyi Township and fishing ground is located around
the Ngwun river (Fig. 1).

Sate thar
Ba yar kone
Daung gyi

Yegyi
Townshi

Fig. 1 Location of study Area (Google Map, 2021)
Data collection
In this study, multistage sampling was used for the field survey, and sample villages
were chosen using the cluster sampling method. After that, in each village, respondents were
selected by random sampling from the fishing household list of DOF. Simplified formula for
proportions (Taro Yamane, 1967), as below, was used to get the sample size of household
which main income came from fishing by using 90% of confidence level. Number of samples
showed in Table 1.
𝑁𝑁

(1)

𝑛𝑛 = 1+𝑁𝑁(𝑒𝑒)2

n = sample size, N= total number (population) of fishing household
e = precision level (90% of confidence level)
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Table 1 Number of samples
No

Villages

1
Tat sate
2
Kywon done
3
Sate thar
4
Phayar kone
5
Tite sone
6
Tharyar kone
Total number of samples

Number of
households
174
184
109
132
186
152
937

Number of fishing
households
87
62
57
79
82
74
450

Number of
samples
household
24
36
30
30
30
30
180

A total of 180 fishing households were interviewed by using structured questionnaire.
The contents of questionnaire composed of demographic data of fishers fishing gears, fishing
boats and fishing activities, production, marketing in the Yegyi Township and fisher’s opinion
about management issues. Prior to use the questionnaire for data collection, it was tested for
the validity with DOF officers and fishers. In-depth interview to get opinions on laws and
regulations was also conducted with the officers from DOF, Yegyi Township. The statistic of
production, management aspects, laws and regulations, government policy that involved to this
study was gathered from DOF.
Data analysis
The demographic data of fishers, fishing ground, fishing gear and utilization of
snakehead fish, fisher’s opinion about management issues and fishery law were analyzed by
using descriptive statistics analysis such as mean, standard deviation and frequency. Analysis
of variance (ANOVA) was used to study variations of the opinion on the law based on
education level of fisher when education level was classified into four levels. SWOT analysis
was conducted to synthesize the results of study and generate possible recommendation for
related personnel and organization.
Results and Discussion
According to the field survey results within 180 households, the respondents were 76%
of male and 24% of female. Fishing is male dominated activity in Yegyi Township but it
appeared that women could assist their husbands during actual fishing operation. The age of
respondents in this field survey ranged between 27 years and 71 years of age.
Fishing gear, boat and activities in the Yegyi Township
The main fishing ground was along Ngawun river and also known as an important
tributary of the Ayeyarwady river. The other fishing grounds were inundated area, rice/field
and stream.
Fishers used steel or wooden fishing boats with 13–15 ft long and powered by 3.5–7.5
hp engines or non-powered boats. Several fishing gears were found such as bamboo trap, gill
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net, cast net, hook and line, horizontal cylinder trap, bamboo fence. However, bamboo trap,
gill net, hook and line were commonly used in the study area. The 69% of sampled households
mainly used bamboo trap as fishing gear, followed by gill net 17% and hook and line 14%.
Generally, an average annual cost of bamboo trap (2,130.6 USD) was highest. Meanwhile, an
average annual maintenance cost was 354.3 USD. Other fishing gears such as gillnet, cast net,
hook and line were also used depend on season and fishing ground.
Production of snakehead fish capture in Yegyi Township
According to Myanmar Freshwater Fishery law, there are seasonal closure for inland
capture fisheries, called closed season, during May to July. But the results indicated that during
the closed season, fishers operated fishing activities illegally for their daily income. During
open season (August to April), it could be subdivided into high season and low season
according to production. According to the result of the study, it showed that the high season of
snakehead was from December to February and low season was August to November.
According to data from the Department of Fisheries in Yekyi Township, the production
of the snakehead fish reduced from 2015 to 2019 was 123.6 ton/year to 105 ton/year. The field
survey result showed that the average annual changing rate of snakehead production was 5%
decreasing every year during 2015 to 2019.
The livelihood of sampled fishing households in the six selected fishing villages
depended on fishing activities and fishing was the main occupation. The result showed that
snakehead fish caught was 14.92±0.99 ton/month during high season and 8.43±2.55 ton/month
during low season. While, the average income form fishing activities with all species were
262.63 USD/month, ranged from 66.67 to 566.57 USD/month. Average income from
snakehead fish caught was 37.28 USD/month, ranged from 4.20 USD to 70.88 USD/month in
high season.
Size of snakehead fish caught by fishers was not different between open and closed
season. The average size of fish was 30 cm/0.4 kg, minimum size was 20 cm/0.28 kg, maximum
size 45 cm/1.40 kg. About 69% of samples pointed out that the size of snakehead fish has
decreased, 24% of respondents informed that the size of snakehead fish was unchanged while
only 7% said that snakehead fish size was bigger than before.
Over half of the fishers, who informed that the size of snakehead fish decreased,
believed that the reasons of this declination were due to: (i) number of fishers was increasing
(53%), (ii) illegal fishing (21%), (iii) fishers operated fishing illegally during closed season
(17%) and (iv) very high demand for consumption (9%). Contentiously, only 7% of fishers
said that size of snakehead fish was bigger.
Major operating cost for snakehead fishing activities
Major operating cost in fishing activities composed of fuel/oil, food expenditure, hired
labor, interest on borrowed money, taxed and other expenses. The average major operating cost
and benefit on fishing activities for snakehead fish per year was 3,444±684 USD and
2,960±1,584 USD, respectively. Average total cost on fishing activities per day per household
was 14.35 USD. An average number of family labors were around 3 persons. If they hire labor,
it would cost about 3.5 USD per day per person in the study area.
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Borrowing and lending money were common in the rural areas in Myanmar. However,
majority of small-scale fishers (92%) had to borrowed money for fishing and only 8% of fishers
used their own money for fishing activities. Fishers in the study area were received loan form
government bank, micro finance NGOs, local money lenders and fish collector/trader. The
purpose of loan was mostly for fishing gears, boat engine, fuels etc. besides the loans could be
used for buying daily living.
Marketing of snakehead fish in Yegyi Township
An average price of snakehead fish got by fishers was lower than wholesaler price.
Selling prices of snakehead fish were 8.9 USD/kg in open season and 6.7 USD/kg in closed
season. This indicated that average price of snakehead fish was not too much different between
open and closed season. Considered to tendency of fish price, the result showed that about 82%
of the sample fishing households mentioned that not only the snakehead fish but also all species
of freshwater fish price were increased during the recent years. The reason of increasing price
due to decreasing of stock in the natural water from day by day, very high consumption demand
and high fishing operating cost.
Generally, production of captured snakehead fish was sold to local fish collectors
(27%), local processors (15%) and fish retailers (35%) and sell by themselves at local market
(16%) and the remain kept for household consumption (7%).
Fishers’ opinions on fishery management in Yegyi Township
According to geographical situation, plenty of natural aquatic resources can increase
the number of workers in the fishing industry. This is only the way to get income and one of
the main reasons why people are choosing the fishing business as their daily subsistence. This
situation is already created by nature for these communities.
According to the extensive knowledge sharing activities from DOF Myanmar, the
results indicated that most of the fishers known about freshwater fisheries law. When
investigating about the opinion on the freshwater fisheries law, it was found that 89% of sample
fishing households strongly agreed on freshwater fisheries law. The reasons why the sample
fishing households strongly agreed on the law such as: (i) to manage and take action of the
fisheries accordance with the law (45%), (ii) to protect freshwater fishery water and
environment form damage (20%), (iii) to develop systematic fisheries and community-based
fisheries groups (15%), (iv) freshwater fishery law is needed for sustainable development
(10%) and (v) to support livelihood of the fishers (10%).
Throughout the survey, it was noticed that the several reasons examine destructive to
natural resources in this study area such as fishing during spawning season, using illegal fishing
gear, using smaller mesh size of fishing net. Most of the fishers also pointed out problems
relating to plastics and poison, forest depletion, erosion, which contribute to changes in fish
migration, habitat degradation, and moving in people from other area.
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SWOT analysis of snakehead fisheries in Yegyi Township
In general, education status in rural communities is lower than the urban communities.
Most of the sample fishing households were educated until primary school. When they were
growing up, the rural communities only focused on daily consumption. So, most of the people
in this community did not encourage education due to their required daily income. They needed
to help their parent in jobs and finally they were far away from school. According to the survey
result, the education levels of the sample fishers were as follow: (i) monastery education (1%),
(ii) primary school (62%), (iii) high school (28%) and (iv) graduated (9%).
As the result of statistical analysis on this study, it was found that opinions of the fishers
were varied depending on education level (p < 0.05, F-7.16 > Fcrit-2.26 = P-3.8) and education
of fishers among villages were not different (p > 0.5, F-3.11 < Fcrit-3.87 = P-0.03). Fishers
with higher level of education were better in knowledge and skills and could affect to the
management issue (Rinda et al., 2015). In addition, during the survey the authors noticed that
self-capacity of fishers based on knowledge skill, ability, awareness of individual was better in
highly educated fishers. Fishers who had higher education level tended to think systematically,
this finding was similar to the report of Rinda et al. (2015).
After analyzing the data from survey result and in-depth interview with the officer from
DOF in Yegyi Township, the major strengths, weaknesses, opportunities and threads in the
study area are as follows:
(1) Strengths
Strict freshwater fishery law: DOF has already strict freshwater fisheries law that
set out the terms and conditions.
Various fisheries resources: Abundant freshwater fisheries resources are
remaining in the natural water.
Healthy and unpolluted water body: There are still a lot of healthy and unpolluted
water bodies in the study area.
(2) Weaknesses
Lower education level fishers: Most of the fisher in the study area finished primary
school. They had to help parent’s job since they were young.
Lower living standard of fishers: Income of the fishers in the study area was
insufficient and irregular.
Low value-added fish processing: Fishers in the study area did not make effort
into value-added fish processing and sold the fish at landing site.
Over fishing: Due to lower daily income, for daily consumption and high demand
in local market, fishers tended to overfished.
Insufficient political regulations regarding fishery sector: The freshwater
fisheries law needed to be adjusted according to the realities of fishers’ conditions.
Lack of people awareness and participation: Fishers did not obey the law and
did not participate in fishery resources sustainable processes.
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(3) Opportunities
Increasing fish demand: Freshwater fish was needed as one of main consumption
commodities for rural people.
Potential for food security and reducing poverty: Fisheries played an important
role as part of improving rural livelihood.
Assistance from NGOs: Currently, DOF had many offers from NGOs to promote
Myanmar’s freshwater fisheries sector such as SEAFDEC, FAO and JICA.
(4) Threats
Very high demand: Snakehead fish had higher demands in the market comparing
to marine fish because of its flavor and smell. It was important driven force on
fishing this species.
Increasing illegal fishing gears: Fishers used small mesh size net and operated
prohibited fishing method to catch more fish.
According to the major strengths, weaknesses, opportunities and threads on fishery
management in the study area, the strategics for snakehead fisheries are shown in the following
Table 2.
Table 2 Strategics for snakehead fisheries in Yegyi Township
SO strategy

WO strategy

1. Developing fisheries survey to conserve
fisheries resources by collaboration
with other international organizations
2. Collecting data of species and status of
fisheries resources by government
organization at the fishing ground.

ST Strategy

1. Organizing a training on valueadded fishery product production
for local fisher.
2. Assisting fisher through funding
from NGOs
3. Investigating about the status of
fisher’s social economic during
closed season
WT Strategy

1. Implementing good policy on the
realities of rural fishermen
2. Collecting data on fish species at
landing site from commercial fishing
boats every year
3. Prohibiting all environmentally
destructive fishing gear and practices,
such as dynamite, cyanide and
debearding

1. Cooperating DOF, boat owners,
fishers to reduce overfishing
2. Reducing overfishing by imposing
on illegal fishing gears
3. Implementing specific species
protect areas and restricted fishing

According to the result, due to the carefully laid down policies and active cooperation
among public and private sectors, the fishery sector is steadily developed year by year. In this
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place, the people who are participating in policy implementation are important as significant
players. Thus, it is important to create a reasonable and enjoyable environment for them.
Enjoyable environment can accelerate the velocity of work and to improve the country’s
economic development within a short time.
The majority of fishing households were living in challenging socio-economic
condition. Although they got loan, livelihood modify, and migrating in order to manage their
daily living. One of the major constraints for fishing households was insufficient and irregular
income. Myanmar has one of the least developed financial systems in the world and so these
informal systems will continue to play a crucial role for some time (GIZ, 2013). Although most
of these households derived the majority of their income from fishing, many of them had one
or more other livelihood activities to support themselves during closed seasons and through the
year.
Awareness of declining in snakehead abundance was 76% among survey respondents.
They blamed this mostly on large-scale fishers, small mesh sizes, and illegal fishing gear, and
seemed aware of the impacts of habitat degradation on snakehead populations. Yet they did not
seem so aware of the potential impacts of their own actions, such as fishing for juvenile
snakehead fish about to spawn, and using nets that block river channels (Wae et al., 2018).
Efforts to raise awareness on the importance and status of the snakehead fishery and how
specific regulations can benefit stocks have great potential to improve fishing regulations and
spatial closures (Mariana et al., 2014). Fishery associations could also help to raise awareness
at the community level. Socioeconomic conditions varied significantly between surveyed
townships, which means that not all of these solutions will be equally suitable or effective in
all communities.
Conclusion and Recommendation
The result showed that between 2015 and 2019 catch of snakehead fish has reduced due
to high demand in the local market. Despite Myanmar government announced seasonal closure
during May to July, fishers still operated fishing activities during closed season due to their
needs for daily livelihood. According to the result, snakehead fish capture production was
decreasing 5% every year. SWOT analysis result showed that Myanmar has a restricted
freshwater fishery law but there were weaknesses on implementation due to low awareness and
participation in conservation of fishers. This led to raising need for conservation and
management for this species. The results indicated that market demand played a key role as
influencer on harvesting this fish from nature, government should put their emphasis not only
on the control section but also on investigating the market trends for the products. Improvement
of fisher’s livelihood and sustainable fisheries supported by the international organization are
opportunities for Myanmar government to consider the alternative fishery management
measure in accordance with the realities of fishers. Awareness of fishers on snakehead fish
conservation should be strengthen.
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Abstract
Myanmar has very limited information on hatchery and farmed tilapia in the country.
Therefore, base-line information is needed to promote tilapia culture. This study aimed to
investigate the current situation of hatchery and tilapia farms in Khayan Township, Southern
Yangon Region. Data has collected from a hatchery and 70 fish farms from 7 villages in 2019.
Besides, participatory rural appraisal with focus group discussion and in-depth interviews were
also conducted. The result showed that there was only one hatchery producing mono-sex tilapia
fry. With a seed survival rate of 70%, the hatchery-produced 110,000 fries/week or 5.28 million
fries/year for sale directly to farms with the size of 2 cm (TL) and 0.3 g in weight at 0.018
USD/pcs. Meanwhile, the result from the farm survey found that 96% of the sampled farms
practiced polyculture and only 4% was a monoculture of tilapia or rohu. The total production
of the two culture systems was 5,338 kg/acre/year. The main production from the polyculture
with 4,603±3,656 kg/acre/year was much productive than the 735±458 kg/acre/year of the
monoculture. Production of monoculture was accounting for only 14% of the total production.
According to the results, the average annual income per acre from tilapia was 11% of total
income. The income of tilapia, rohu, pangasius, mrigal, pacu, and calta were 909±405,
4,169±1,548, 1,423±475, 1,037±477, 629±410, and 535±358 USD/acre/year, respectively.
SWOT analysis result indicated that hatchery farmers faced off serious problems on quantity
and quality of broodstock, and less-skilled workers. Meanwhile, fish farmers' constraints were
insufficient tilapia seeds, high costs of seed and feed, and poor management skills. Overcoming
these limitations is possible when the government has a clear policy to support development of
broodstock and mono-sex tilapia fry. However, a pre-requisite might be needed to be developed
to have enough good quality fry to support the demand of grow-out farm. To promote tilapia
farming, preparing good quality broodstock, training of farmers and workers on tilapia hatchery
and farm practice, gradually change consumer perception by promoting tilapia consumption
should be conducted.
Keywords: Farm, Hatchery, Khayan Township, Tilapia
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Introduction
Tilapia farming is popular worldwide due to many advantages such as ease of breeding,
rapid growth rate, the ability to efficiently convert organic and domestic wastes into highquality protein, and good taste (Fitzsimmons et al., 2011). Moreover, tilapia is one of the most
important fish in the many countries in Asian for domestic demand and export. The global
aquaculture production of tilapia has been increasing steadily by 9.3 fold over the past 20 years
(Belton et al., 2017a).
Tilapia is the main freshwater fish cultured in many countries. However, in Myanmar,
tilapia (Oreochromis niloticus) contributes only 11% of production, meanwhile the
predominant cultured species are rohu (Labeo rohita) (Belton et al., 2017b). According to the
Department of Fisheries record, government hatcheries produced tilapia seed production 15.70
million fries in 2018–2019 which accounted for 3% of the total multi-species seed production.
The current tilapia harvest is around 45,000 metric tons per year. Most of the production is sold
on the domestic market due to the high demand of household consumers, restaurants, and
barbecue shops (DOF, 2019).
Myanmar government has tried to promote tilapia farmed fish as an alternative species
for farmers and has expected these to become more important commodity for domestic
consumption. These fish product diversification will help to meet local demand, especially
among poorer consumers. In addition, it will improve farm income, rural development and
possibility to export, eventually. However, the country has very limited information on
hatchery and farmed tilapia operations. Therefore, baseline information is a basic requirement.
This is the first study on these issues that aimed to investigate the production of hatchery and
farmed tilapia in Myanmar. The study was conducted in Khayan Township, Southern Yangon
region, where is one of the main aquaculture fish production, especially tilapia production area
of Myanmar. The analysis and synthesis of those gathered information benefit not only farmer
who intends to operate tilapia culture business but also crucial for the government to set up
suitable strategic planning to promote tilapia culture.
Materials and Methods
Study area
The study area is located in Khayan Township, Southern Yangon region (latitude 16°
54′ 18″ N and longitude 96° 33′ 37″ E). It is one of the main aquaculture pond fishery
production regions and most of the tilapia production area of Myanmar (Figure 1). The
township is subdivided into 53 villages with a total land area of 636 km2. The minimum and
maximum temperatures vary between 12°C–40.5°C. The normal yearly precipitation is about
3,185.16 mm. The livelihood of people in Khayan Township depends on fishing, fish
processing, and agriculture and most of the economic activities in the area are at subsistence
level (DOP, 2017).
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Fig. 1 Location of 1. Thet Kei Kone, 2. Thet Kei Kone, 3. Moung Ma, 4. Oke Hpo, 5. Ka Mar
Mat,6. Kyone Kyone Kya,7. Ka Ma Ka Lu villages in Khayan Township, Yangon Region,
Myanmar. Source: http://www.themimu.info
Sampling
In Khayan Township, Southern Yangon region, where 8 hatcheries and 270 fish farms
were operating. Purposive sampling was applied for hatchery since, among 8 hatcheries, only
one hatchery-produced only tilapia seed, and then it was selected as a sample for hatchery
studying. Based on the results of preliminary survey, the questionnaires were developed and
tested for validity and its compatibility with local situation. The number of farms was identified
as the population for farm studying and multistage sampling was used for farms. To select
targeted villages, cluster sampling was used, and then the farms were selected randomly. Some
samples of the farm (Table 1) were calculated by using the Taro Yamane formula (Equation 1)
(Yamane, 1967):
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(1)
n = sample size, N= total number (population) of farms
e = precision level, (5% of error or, 95 confidence coefficient level)
Table 1 Distribution of the number of hatchery and farms in the study area
Village
Thet Kei Kone
Kyaw Da Lin
Moung Ma
Oke Hpo
Ka Mar Mat
Kyone Kyone Kya
Ka Ma Ka Lu
Total

No. of population
Hatchery
Farm
1
28
1
4
1
1
8

27
19
79
25
72
20
270

No. of sample
Hatchery
Farm
8
1
1

8
6
14
7
21
6
70

Data collection
A field survey was conducted during 2019. Data was collected from a hatchery which
hatchery-produced tilapia seed and 70 fish farms in 7 villages of Khayan township namely Thet
Kei Kone, Kyaw Da Lin, Moung Ma, Oke Hpo, Ka Mar Mat, Kyone Kyone Kya, and Ka Ma
Ka Lu (Table 1) by using an interview with the constructed questionnaire. The content of the
questionnaire is composed of tilapia hatchery and farm characteristics, production, income,
cost, problem, and concerns in the study area. The secondary data obtained from the
Department of Fisheries (DOF) of Myanmar. The participatory rural appraisal (PRA) approach
with focus group discussion (FGD) and in-depth interview was also conducted involving the
representative of hatcheries, culture farms, and DOF officers with a total number of 10
participants to gather information on the situation of seed production and fish farming practice.
FGD session was held at farmer’s houses where there were spontaneous gatherings and were
easily observed.
Data analysis
Descriptive statistics such as mean, frequency and standard deviation were used to
analyze data. The ANOVA analysis was also used for statistical analysis to determine the
difference in production, income, and cost among the interviewed farms in different villages.
SWOT analysis was conducted to investigate strengths, weaknesses, opportunities, and threats
of tilapia hatchery and farm practices by using data gathered from PRA, FGD, and
questionnaire results.
Results and Discussion
1. Hatchery
The investigation of the situation of tilapia hatchery in Khayan Township, Southern
Yangon region was conducted with a hatchery, it was found that the hatchery producing mono-
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sex tilapia seed and other fish species seed (Table 2). For tilapia hatchery, farmer prepared their
broodstock by imported fry of mixed-sex tilapia (Oreochromis niloticus, Chitralada strain with
the size of 1.5 cm (TL) and price of 0.07 USD/pcs from Nam Sai Farm, Thailand. After the fry
was nursed for about 5 months, the farmer then used it as broodstock in the hatchery. The
results found that the farmer used a sex ratio is 1:1 for breeding. With a tilapia seed survival
rate of 70%, the hatchery-produced about 110,000 fries/week or 5.28 million fries/year for sale.
Tilapia seeds were sold directly to fish farms with the size of 2 cm (TL) and 0.3 g in weight at
0.018 USD/pcs (Table 2). Tilapia mono-sex seed income is more than other fish seed income
because mono-sex tilapia seed production is rare in the study area. The result indicated that
there were inadequate seed production and seed quality, as well as other hatchery management
problems.
Table 2 The fish seed production of hatcheries in the study area
Fish seed

Eggs obtained
(millions/crop)

Survival
rate (%)

Tilapia
Rohu
Pangasius
Pacu
Common carp

0.15
0.5
0.3
0.3
0.3

70%
50%
50%
50%
50%

Production
(pcs/crop)
(million)
0.11
0.25
0.15
0.15
0.15

Harvest size
(cm/pcs)

Price
(USD/pcs)

2 cm
3 cm
3 cm
3 cm
3 cm

0.018
0.004
0.004
0.004
0.004

Total
income
(USD/year)
95,040
24,000
14,400
14,400
14,400

2. Farms
2.1 Farm characteristic
According to data collection from farms, results show that more than 57% of the farm
had fish pond areas ranged from 1 to10 acre. Meanwhile, 24 % of the farm had pond areas less
between 10-30 acres and the rest had more than 30 acres. Most fish farmers practiced
polyculture by rearing major carps with tilapia. 84.28 % of farm cultured only fish, meanwhile
15.72% of farm cultured fish and livestock in the farm. For daily fish feeding, 55.78 % of
farmers used rice bran and peanut meal as feed while 44.22 % used pelleted feed. The feeding
rate provided up to 2% to 5% of fish body weight.
Since most fish farms are located beside the irrigation canal, 52.86% of farms obtained
water supply directly from an irrigation canal, the rest 27.14% drawn water from a reservoir in
the farm, 17.14% from river and stream, and 2.86% used groundwater, respectively (Table 3).
However, water resource from the irrigation canal was limited because of poor rainfall during
September to April. According to the result, the farmer also concerned about the water quality
aspect since there is an opportunity for contamination of chemical agents from agriculture
activities. The water quality required regular monitoring because it affects the growth and wellbeing of fish. Water quality determines to a great extent the success or failure of a fish cultural
operation (Das et al., 2015). Thus, these would require to follow by good aquaculture practices
(GAP) for fisheries development and consumer safety.
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Table 3 Summary of the key characteristics for farmed tilapia production in Khayan Township,
Myanmar
Farm characteristics

% (n =70)

Farm area
10 acres or less

57.14 (n=40)

> 10 -30 acres

24.29 (n=17)

> 30 acres

18.57 (n=13)

Crop
1 crop per year

90.00 (n=63)

2 crops per year

10.00 (n=7)

Type of culture
polyculture

97.14 (n=68)

Monoculture

2.96 (n=2)

Farm practice
fish culture

84.28 (n=59)

fish and livestock culture

15.72 (n=11)

Feed
pelleted feed

55.72 (n=39)

rice bran and oilcake

44.28 (n=31)

Water supply source
surface water (river, stream)

17.14 (n=12)

irrigation canal

52.86 (n=37)

reservoir in farm

27.14 (n=19)
2.86 (n=2)

ground water

2.2. Farm production and income
The 96% of farm focused on producing many fish species. Production of Rohu (Labeo
Rohita) accounted for more than 38% of the total production, meanwhile others production
from tilapia (Oreochromis niloticus) 14%, pangasius (Pangasianodon hypophthalmus) 16%,
mrigal (Cirrhinus cirrhosis) 12%, pacu (Colossoma macropomum) 11% and catla (Catla
Catla) 9%. Only 4% of the studied farm's cultured single species of either tilapia or rohu. The
culture period ranged from 6-12 months with a mean weight of 0.48 ± 0.20 kg/pcs. Table 4.
Table 4 Fish harvesting period and weight
Fish Species
Tilapia
Rohu
Pangasius
Pacu
Mrigal

Min
6
8
8
8
8

Culture Period (month)
Max
Mode
12
8
12
12
12
12
12
12
12
12

600

Min
0.32
1.14
1.30
0.97
1.30

Harvest weight (kg)
Max
Mean
0.56
0.48
1.63
1.45
1.95
1.59
1.30
1.20
1.63
1.39

SD
0.20
0.21
0.32
0.12
0.48
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The total tilapia production from the farm is 735.07±458.58 kg/acre/cycle. The total
return from one acre per one crop cycle is 909.15±405.28 USD/acre/cycle. Meanwhile, the
production of rohu, pangasius, mrigal, pacu and calta were 1,950.54±1,048.46, 830.22±579.99,
640.34±733.59, 550.54±855.90, and 450.34±605.51 while the income was 4,169.14±1,548.26,
1,423.24±475.06, 1,037.38±477.65, 628.86±410.39 and 534.98±358.10 USD/acre/year,
respectively. The average farm-gate prices of tilapia varied between USD 1.47 and USD 1.79
per kg as shown in Table 5.
Table 5 Farm fish production and income in the study area
Item

Price (USD/kg)

Tilapia
Rohu
Pangasius
Mrigal
Pacu
Catla
Total fish

1.47 – 1.79
1.84 – 2.13
1.62 – 1.86
1.62 – 2.15
1.14 – 1.85
1.18 – 1.85

Production (kg/Acre)
Average ± SD
735.07 ± 458.58
1,950.54 ± 1,048.46
830.22 ± 579.99
640.34 ± 733.59
550.54 ± 855.90
450.34 ± 605.51
4,602.66 ± 3,656.15

Income (USD/Acre)
Average ± SD
909.15 ± 405.28
4,169.14 ± 1,548.26
1,423.24 ± 475.06
1,037.38 ± 477.65
628.86 ± 410.39
534.98 ± 358.10
6,577.69 ± 1,759.21

2.3. Tilapia production, income, and cost by the village
Tilapia farms of different 7 villages had different production, income, and cost. The
highest average tilapia production (kg/acre) was found in Kywe Da Linn (784.70) followed by
Kyone Kyone Kya (630.40), Moung Ma (598.46), Ka Mar Ka Lu (522.32), That Kaw Khone
(521.41), Oke Hpo (456.95) and Ka Mar Met village (421.27) (Table 6). There was not a
significant difference of tilapia production among villages (p > 0.05, F (1,12) = 141.13, p =
5.40). The average tilapia production was higher in Kywe Da Linn and Kyone Kyone Kya
villages than in the other five villages, due to high demand from consumers. However,
production from Kywe Da Linn and Moung Ma villages are exported to Yangon San Pya fish
market, while production from other villages was sold locally.
The income from tilapia was quite low, with an average of 718.72 (527.81-920.49)
USD/acre/crop. Results from a one-way ANOVA indicated that there was not significant
difference of tilapia income among villages (p > 0.05, F (1,12) = 116.99, p =1.52), the highest
average income was found in Kywe Da Linn (920.49) followed by Moung Ma (900.16), Kyone
Kyone Kya (843.80), Ka Mar Ka Lu (733.92), That Kaw Khone (719.98), Oke Hpo (584.91),
and Ka Mar Met (527.82) USD/acre/crop (Table 6).
The average fish culture cost in Kywe Da Linn village was 14,937.77 USD/acre/year,
while in Moung Ma, Ka Mar Met, That Kaw Khone, Ka Mar Ka Lu, Kyone Kyone Kya, and
Oke Hpo were 13,379.49, 13,208.96, 13,139.80, 12,740.77, 11,199.95 and 8,585.95
USD/acre/year, respectively (Table 6). There was not significant difference in fish culture cost
among villages (p > 0.05, F (1,12) = 49.89, p = 1.31). The fish culture cost was including the
capital cost, operation cost, and maintenance cost. According to the survey results, capital cost
for land and pond construction was the main investment for fish farmers. The average cost of
Oke Hpo village was lower than that of the other six villages since most of the fish farms in
this village had an area under 10 acres.
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Table 6 Averaged tilapia production, income and cost
Village
That Kaw Khone (n= 8)
Kywe Da Linn (n= 8)
Moung Ma (n= 6)
Oke Hpo (n= 14)
Ka Mar Met (n= 7)
Kyone Kyone Kya (n= 21)
Ka Mar Ka Lu (n= 6)

Tilapia
production
(kg/acre)
521.41
784.70
598.46
456.95
412.27
630.40
522.32

Tilapia income
(USD/acre)

Fish farm cost
(USD/acre/year)

719.98
920.49
900.16
584.91
527.81
843.80
733.92

13,139.80
14,937.77
13,379.49
8,585.95
13,208.96
11,199.95
12,740.77

According to the above results, tilapia production and income in study area were still
lower than the estimated numbers reported by Pensupara et al. (2015). Pensupara et al. (2015)
studied on the investment potentials for the tilapia production in Myanmar and reported that
the total production and income from farm was 6,400 kg/hectare/crop and 8,343.83
USD/hectare/crop when monoculture tilapia farmed was operated.
3. SWOT analysis of tilapia hatchery and farm
According to data gathered from PRA, FGD, and in-depth interviews, SWOT analysis
was conducted to investigate strength, weakness, opportunity, and threat on promoting tilapia
hatchery and farm in the study area. It was found that the important strengths of promoting
tilapia hatchery and farm in the study area are 1) site accessibility due to favorable climatic
condition and excellent fertile land available for further advancement of fish seed production
and farming and 2) availability of local laborers with low costs. Meanwhile, irregular supply
of good quantity brooder and fry were main weaknesses. These weaknesses were also found in
other Asian countries (El-Sayed, 2019).
There is only one hatchery-produced mono-sex tilapia in the study area. Hatchery
owners, therefore, have to imported tilapia seed from Thailand to prepare for broodstock. Other
weaknesses were farmer's attitude on cultural practice since they do not want to change from
traditional farming practice to use new technology and unavailability of synthetic hormones in
the local market for the hatchery. Also, there was fewer skilled-worker and poor extension
service due to various constraints such as the insufficient number and knowledge of extension
staff, undeveloped rural extension system, and limited budget from the government, the
extension services were not well delivered in the study area.
According to the above results, hatchery operators are facing many problems and other
studies have generated similar findings (Ahmed et al., 2012; Nasr-Allah et al., 2014). Since
hatchery owners had difficulty finding high-quality broodstock, therefore, imported it from
Thailand. It resulted in a high price of mono-sex tilapia seed compared to other fish species
seed in Myanmar. The study found that tilapia seed quality and quantity studies were
fundamentally needed to promote tilapia culture. Good quality seed production is an important
factor for sustainable fish production. A similar issue was also reported by Mohan (2007) and
Pensupara et al. (2015) that the quality seed is a fundamental pre-requisite for sustainable and
successful aquaculture both in small-scale or commercial farming.
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The main opportunities to promote tilapia hatchery and farm in the study area were the
following 1) increasing demand for fish seed and marketable fish both domestic and
international market due to increasing of fish consumption and 2) tilapia culture is being
promoted by the government. This was a good opportunity for farmers who were interested in
cultural tilapia. The results indicated that an average annual tilapia production was only 14%
of the total production meanwhile income per acre from tilapia was 11% of the total income.
Fish farmers still pay more interest in traditional rohu fish farming because rohu fish has a high
demand from both the domestic and export markets. It is difficult to change consumer
perception and behavior.
Also, the cost of main fish feed ingredients like rice bran, broken rice, and groundnut
cake has been increasing. The cost of pelleted feed is even more expensive than rice bran and
groundnut cake but more benefit for fish growth and good pond water quality maintenance.
The land cost has also increased, especially in peri-urban areas due to urbanization. These can
be considered as threats for promoting tilapia hatchery and farm. The results were in Table 7.
Table 7 SWOT analysis results of tilapia hatchery and farm in Khayan Township, Southern
Yangon, Myanmar
Strengths
Site accessibility is high

% of
responses
90%

Tilapia can be cultivated with
other carp fish

70%

Laborers with low labor costs
are locally available

70%

High interest of farmer on for
seed production

60%

More demand for fish seed
Greater employment
opportunities

90%
90%

High demand for the domestic
market as well as international
market
Good government support

80%

Farmer wants to culture monosex tilapia

60%

Weakness
Irregular supply of quality
brood and fry
Use the same brooder for
many years, never restock the
new brooder from other
sources for hatchery
Not want to change from
traditional practice to use new
technology
Unavailability of synthetic
hormones in the local market
for hatchery
Fewer skilled-workers

70%
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% of
responses
90%
90%

90%
80%
80%

Infrastructure was late
developed and have a
limitation on electricity
Poor extension services

80%

Rohu is ruling consumption
Implementation of
international standards and
certification
The increasing cost of fish
feed

90%
90%

Increasing expense of culture
practice
Increasing land cost

60%

80%

60%

60%

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาประมง

The PRA, FGD, and in-depth interview results showed that there was low productivity
of tilapia culture in the study area. This because involved many factors; lack of proper stocking
density, feed and feeding regime, farm design, and layout of ponds, knowledge of best
management practices (BMPs) regarding feed and fish health management. Similar tilapia
culture problems were reported by Eltholth et al. (2015). Another constraint for tilapia
production was the competition by the low price of imported fish and the lack of exportation.
The main constraints to tilapia exports in Myanmar were due to its inability to compete with
other countries in terms of market, packaging, and international standard certification.
According to Ahmed et al. (2012) and Eltholth et al. (2015), these constraints affect the success
of commercial tilapia farming. Therefore, to promote tilapia culture in this area, focusing on
domestic consumption will be the priority.
Conclusion
Tilapia hatchery and farming in Khayan Township of Myanmar are at the early
development stage and need to further improve capability. Tilapia was not the main production
fish due to limitations of broodstock, knowledge and skill on-farm practices, and consumer
perception. Overcoming these limitations is possible when the government has a clear policy
to support. Development of broodstock and mono-sex tilapia fry, however, might be a prerequisite needed to be developed to have enough good quality fry to support the demand of
grow-out farm. This improvement should be conducted simultaneously with many other
programs. SWOT analysis results revealed that to promote tilapia farming, preparing good
quality broodstock, training of farmers and workers on tilapia hatchery and farm practice,
gradually change consumer perception by promoting tilapia consumption should be conducted.
The sustainable development of mono-sex tilapia culture will further improve the supply of
fish for local people, improve the livelihood of fish farmers and ensure future food security in
Khayan Township, Southern Yangon region, Myanmar.
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องค์ ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของเม่ นแต่ งตัวนํา้ ตาล Temnopleurus toreumaticus (Leske,
1778) ทีพ่ บบริเวณอ่ าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
Stomach content of brown decorated sea urchin, Temnopleurus toreumaticus (Leske, 1778) in
Pattani Bay, Pattani Province
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บทคัดย่ อ

งานวิจัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาองค์ป ระกอบของอาหารที่ พ บในกระเพาะอาหารของเม่ น แต่ ง ตัว นํ้าตาล
T. toreumaticus ในอ่าวปั ตตานี ทําการศึกษาโดยเก็บตัวอย่างเม่นแต่งตัวนํ้าตาลจํานวน 144 ตัว แบ่งตัวอย่างออกเป็ น 4 ขนาด
ได้แก่ ขนาดเล็ก (2.33–3.52 cm.), กลาง (3.53–3.81 cm.), ใหญ่ (3.82–4.01 cm.) และใหญ่มาก (4.02–4.92 cm.) นํามาผ่าตัด
กระเพาะอาหารเพื่อศึกษาและประเมินปริ มาณอาหาร พบว่าองค์ประกอบหลักของอาหารในกระเพาะอาหาของเม่นแต่งตัว
นํ้าตาลประกอบด้วย ไส้เดื อนทะเล (29.82%) ครั สเตเชี ยน (24.26%) และ หอยทะเล (23.16%) ดัชนี การเต็มกระเพาะของ
อาหารของเม่นแต่งตัวนํ้าตาลทั้ง 4 ขนาด แตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ในขณะที่จาํ นวนชนิดอาหารแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) โดยเม่นแต่งตัวนํ้าตาลขนาดเล็กมีจาํ นวนชนิ ดของอาหารในกระเพาะอาหารสู งที่สุด
(3.79±1.21) และขนาดใหญ่มากมีจาํ นวนชนิ ดอาหารน้อยที่ สุด (2.39±1.18) จากการวิเคราะห์ดชั นี การซ้อนทับของอาหาร
พบว่ามี การทับซ้อนของอาหารระหว่างเม่นแต่งตัวนํ้าตาลแต่ละขนาดสู ง ข้อมูลนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรเม่นแต่งตัวนํ้าตาลและการประยุกต์ใช้สาํ หรับการเพาะเลี้ยงเม่นแต่งตัวนํ้าตาลในอนาคต
คําสําคัญ: การซ้อนทับของอาหาร, ดัชนีการเต็มกระเพาะ, เม่นทะเลแต่งตัวนํ้าตาล, องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะ

Abstract
This study is aimed to analyze stomach content of the brown decorated sea urchin T. toreumaticus found in Pattani
bay. Altogether, 144 samples of live sea urchins were collected. They were categorized into four groups based on size;
small (2.33–3.52 cm.), medium (3.53–3.81 cm.), large (3.82–4.01 cm.) and extra-large (4.02–4.92 cm.). The stomachs were
cut and the food items contained were counted and identified and the data was statistically analyzed. It was found that
polychaete (29.82%) crustacean (24.26%) and mollusc (23.16%) were the main food items found in the stomachs. Fullness
index between the four size-classes of sea urchin were not significant difference (p > 0.05), but the numbers of food item
were significant difference (p < 0.001). The highest number of food item was found in the small size class and the lowest
was in the extra-large size class. Diet overlap between size classes was clearly observed. This scientific information is
helpful for the management of sea urchin resources and their application for future sea urchin culture.
Keywords: diet overlap, fullness index, stomach content, T. toreumaticus
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คํานํา

เม่นทะเล (Sea urchin) เป็ นสัตว์น้ าํ กลุ่ มเอคไคโนเดิ ร์ มที่ มีค วามสําคัญต่ อระบบนิ เ วศและมี คุณค่ า ทาง
เศรษฐกิจมีการนํามาใช้บริ โภคอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะไข่ของเม่นทะเล Roe หรื อ Uni ในภาษาญี่ปุ่น (Kaneniwa
and Takagi, 1986) สําหรับประเทศในแถบเอเชี ย เมดิ เตอร์ เรเนี ยน และซี กโลกตะวันตก เช่ น บาร์ เบโดส และชิ ลี
ไข่เม่นทะเลนับว่าเป็ นอาหารมีราคาแพง เนื่องจากมีรสชาติอร่ อยและหาบริ โภคยาก (Lawrence et al., 1997) ในบาง
ประเทศของภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิกพบว่ามีการนําไข่เม่นทะเลมาใช้ในการรักษาโรคและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
(Yur’eva et al., 2003) นอกจากนั้นไข่ของเม่นทะเลยังอุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพทั้งที่ เป็ นกรดไขมันไม่
อิ่ ม ตัว (polyunsaturated fatty acids; PUFAs) เบต้า แคโรที น (beta-carotene) (Dincer and Cakli, 2007) มี ส ารต้า น
อนุมูลอิสระ ได้แก่ polyhydoxylated, naphthoquinone และechinochrome A (Lebedev et al., 2001) เปลือกของเม่น
ทะเลมีส ารออกฤทธิ์ ทางชี ว ภาพหลายชนิ ด ได้แ ก่ polyhydroxylated, naphtoquinone และ spinochromes
(Anderson et al., 1969) แ ล ะ ห นา มข อ ง เ ม่น ท ะ เ ล มีส า ร อ อ ก ฤ ท ธิ์ ท า ง ชี ว ภ า พ ก ลุ ่ม echinochrome A,
polyhydroxylated และ napthoquinone (Pena-Cabrera et al., 2002) เป็ นต น้ เม่น ทะเลสามารถกิ น อาหาร
ได้หลากหลายรู ปแบบ ได้แก่ กินทั้งพืชและสัตว์ (omnivorous) กินซากพืชซากสัตว์ (scavenger) และกินอินทรี ยส์ าร
ที่ย่อยสลาย (detritus feeder) ด้วยการขูดสาหร่ ายหรื อหญ้าทะเลที่พบแพร่ กระจายอยู่ตามบริ เวณพื้นทะเล (สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล, 2553) โดยใช้ฟันที่มีลกั ษณะพิเศษ ที่เรี ยกว่า Aristotle’s lantern ใช้บดเคี้ยวอาหาร มีรายงาน
ว่า เม่ นทะเลชนิ ด Salmacis sphaeroides กิ นอาหารจํา พวก ไบรโอซัว สายหร่ า ยทะเล และเศษซากอิ นทรี ย ์ส าร
(Miskelly, 2002) นอกจากนี้ Nam and Jae (2012) ศึ กษาชนิ ดของสาหร่ ายที่ พบในแหล่งที่ อยู่อาศัยของเม่นทะเล
สองชนิ ด คือ Anthocidaris crassispina และ Hemicentrotus pulcherrimus บริ เวณหาดหิ นทงยอง ประเทศเกาหลีใต้
โดยพบสาหร่ ายทะเลในแหล่ งอาศัยของเม่ นทะเลจํา นวน 35 ชนิ ด และพบสาหร่ ายทะเลและสัต ว์ไ ม่ มีกระดู ก
สันหลังในกระเพาะอาหารของเม่นทะเลชนิด A. crassispina จํานวน 17 ชนิด พบชนิดของสาหร่ ายทะเลและสัตว์ไม่
มี กระดู กสันหลังในกระเพาะอาหารของเม่นทะเลชนิ ด H. pulcherrimus จํานวน 13 ชนิ ด การศึ กษาเม่นทะเลใน
ประเทศไทยยังมีอยูอ่ ย่างจํากัด โดย Putchakarn and Sonchaeng (2004) รายงานว่าในน่านนํ้าไทยพบเม่นทะเลทั้งสิ้ น
67 ชนิด เม่นแต่งตัวนํ้าตาล T. toreumaticus เป็ นเม่นทะเลที่สามารถพบได้ในอ่าวปัตตานี ซึ่ งเป็ นอ่าวที่มีความสําคัญ
ทางนิ เวศวิทยา การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ แห่ งหนึ่ งของประเทศ อย่างไรก็ตามไม่พบรายงานการศึ กษา
ทางด้านอาหารและพฤติ กรรมการกิ นอาหารของเม่นทะเลชนิ ดนี้ เลย การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบของอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตัวนํ้าตาลในอ่าวปั ตตานี เพื่อใช้เป็ นความรู ้พ้ืนฐานที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ท้ งั ทางด้านการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ทางวิชาการ การจัดการทรัพยากรหรื อการเพาะเลี้ยง
เม่นแต่งตัวนํ้าตาลในอนาคต

วิธีการศึกษา
สถานที่เก็บตัวอย่ าง
บริ เวณที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ บริ เวณอ่าวปัตตานี โดยการเก็บตัวอย่างเม่นตัวแต่งนํ้าตาลครอบคลุม
พื้ น ที่ ต่ า งๆ ดัง ต่ อ ไปนี้ จุ ด ที่ 1 (a) บริ เ วณละติ จู ด 6° 53.652' ลองจิ จู ด 101° 17.241' เป็ นพื้ น ที่ บ ริ เ วณด้า นหน้า
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แนวชายฝั่ งของหมู่บา้ นแหลมนก โดยลักษณะพื้นที่ ทวั่ ไปเป็ นโคลนละเอียดปนทรายในบางจุด และมีการทับถม
ของซากเปลื อ กหอย ความเค็มเฉลี่ ยของนํ้าทะเลบริ เวณนี้ อยู่ที่ 25.05 ส่ วนในพัน จุ ด ที่ 2 (b) บริ เ วณละติ จูด 6°
55.037' ลองจิ จูด 101° 17.514' เป็ นบริ เวณที่ ค่อนไปทางกลางอ่าว หรื อ บริ เวณดอนหอย โดยลักษณะพื้นที่ ทวั่ ไป
เป็ นโคลนปนทรายละเอียด และเป็ นบริ เวณที่มีการทับถมของซากเปลือกหอยจํานวนมาก และหอยนานาชนิดอาศัย
อยู่บริ เวณนี้ อย่างหนาแน่ น บางบริ เวณจะมีลกั ษณะเป็ นดอนใต้น้ าํ ที่มีหอยอาศัยอยู่อย่างหนาแน่ น ความเค็มเฉลี่ย
ของนํ้าทะเลบริ เวณนี้ อยู่ที่ 25.07 ส่ วนในพัน จุดที่ 3 (c) บริ เวณละติจูด 6° 56.011' ลองจิจูด 101° 16.561' เป็ นพื้นที่
บริ เวณด้านหน้าแนวชายฝั่ง โดยลักษณะพื้นที่ทวั่ ไปเป็ นโคลนปนทรายละเอียด ความเค็มเฉลี่ยของนํ้าทะเลบริ เวณนี้
อยูท่ ี่ 24.81 ส่ วนในพัน (Fig. 1)

Fig. 1 Sites sampling in Pattani bay, Thailand
วิธีการเก็บตัวอย่ าง
ทําการเก็บตัวอย่างเม่นแต่งตัวนํ้าตาล T. toreumaticus ในอ่าวปัตตานี เดือนละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน
2563–กรกฎาคม 2563 จํานวนทั้งหมด 144 ตัว โดยใช้คราดหอยแครงในการเก็บตัวอย่าง
1. นําตัวอย่างเม่นแต่งตัวนํ้าตาลมีชีวิตที่เก็บได้แช่ในนํ้าเย็นจัดทันทีเพื่อทําให้เม่นแต่งตัวนํ้าตาลตายโดยเร็ ว
ที่สุดและหยุดการย่อยอาหาร
2. นํา ตัว อย่ า งเม่ น แต่ ง ตัว นํ้า ตาลกลับ ไปยัง ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทําการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และบันทึกข้อมูล
3. ผ่าตัดเม่นแต่งตัวนํ้าตาลเพื่อแยกเอากระเพาะอาหารออกและนํากระเพาะอาหารของเม่นแต่งตัวนํ้าตาล
แช่ในสารละลายฟอร์มาลีน 10% เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์
4. นํากระเพาะอาหารของเม่นทะเลมาล้างนํ้าจื ดและแช่ ในนํ้าจื ดเป็ นเวลา 1 คื น เพื่อล้างฟอร์ มาลี นออก
เนื่องจากขณะทําการศึกษาวิเคราะห์ชนิดอาหาร ฟอร์มาลีนอาจจะระเหยเป็ นก๊าซฟอร์ มาลดีไฮด์ ซึ่ งทําให้เกิดอาการ
ระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาได้
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5. นํา กระเพาะอาหารของเม่ น แต่ ง ตัว นํ้า ตาลที่ ล ้า งด้ว ยนํ้า จื ด แล้ว ไปเก็ บ รั ก ษาในสารละลายเอทธิ ล
แอลกอฮอล์ 70% เพื่อรอการผ่าตัดกระเพาะอาหารต่อไป
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหาร
นํากระเพาะอาหารของเม่นแต่งตัวนํ้าตาล T. toreumaticus ที่เก็บรักษาไว้ในสารละลายเอทธิ ลแอลกอฮอล์
70% มาผ่าตัดใต้กล้องจุ ลทรรศน์แบบเสตอริ โอใช้เข็มเขี่ ยอาหารออกจากกระเพาะ เพื่ อศึ กษาจํานวนชนิ ด และ
ปริ มาณของอาหารด้วยวิธีดงั นี้
1. การศึกษาชนิดของอาหารในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตัวนํ้าตาลแต่งตัวนํ้าตาล T. toreumaticus โดย
การจําแนกชนิดอาหารที่พบในกระเพาะออกเป็ นกลุ่ม ๆ
2. การศึกษาปริ มาณของอาหารในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตัวนํ้าตาล T. toreumaticus ประเมินปริ มาณ
อาหารแต่ ละกลุ่มที่ พบด้วยวิธีการประเมิ นปริ มาตรสัมพัทธ์ของอาหาร (volumetric method หรื อ %V) (Hyslop,
1980) บันทึกข้อมูลทั้งหมด
2.1 ดัชนีกระเพาะอาหารว่ าง (Vacuity index) หมายถึง สัดส่ วนของจํานวนของกระเพาะอาหารของเม่ น
แต่งตัวนํ้าตาลที่วิเคราะห์แล้วไม่พบอาหารต่อจํานวนกระเพาะที่ศึกษาทั้งหมด คํานวณได้จาก Equation 1
100

(1)
V = ค่าดัชนี vacuity index; E = จํานวนกระเพาะอาหารที่ไม่มีอาหาร; TL = จํานวนกระเพาะอาหารทั้งหมด
𝑉𝑉 = 𝐸𝐸

𝑇𝑇𝑇𝑇

2.2 ดัชนีการเต็มกระเพาะอาหาร (Fullness index; FL) หมายถึง ค่าดัชนี การเต็มกระเพาะอาหารของเม่น
แต่งตัวนํ้าตาล โดยพิจารณาจากปริ มาณอาหารทั้งหมดที่ พบในกระเพาะ โดยกําหนดพิสัยของตัวเลข ตั้งแต่ 0-8
โดยที่ 0 หมายถึง กระเพาะอาหารที่ไม่มีอาหารอยู่เลย และ 8 หมายถึง การมีอาหารโป่ งเต็มกระเพาะ คํานวณได้จาก
Equation 2
(2)
F = ดัชนีการเต็มกระเพาะ; Fs = ค่าความเต็มกระเพาะอาหารแต่ละตัว ; TL = จํานวนกระเพาะอาหารทั้งหมด
𝐹𝐹 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1

𝐹𝐹𝐹𝐹

𝑇𝑇𝑇𝑇

2.3 ค่ าความกว้ างของอาหาร (Diet Breadth) หมายถึ ง ค่ าความกว้างหรื อหลากหลายของอาหารที่ เ ม่ น
แต่ ง ตัว นํ้า ตาลบริ โภคเข้า ไป คํา นวณโดยใช้ส มการ Levin’s Standardised index (Krebs, 1989) โดยมี สู ต รดัง
Equation 3
1

1

𝐵𝐵𝑖𝑖 = � � ��∑𝑛𝑛
2 � − 1�
𝑛𝑛−1
𝑖𝑖,𝑗𝑗=1 𝑃𝑃𝑖𝑖

(3)

Bi = ดัชนี Levin’s Standardised index สําหรับ “i”; Pij = สัดส่ วนของอาหารในกระเพาะเม่นแต่งตัวนํ้าตาล
“i” ที่มีอาหาร “j”; n = จํานวนชนิดของอาหารทั้งหมด
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2.4 การซ้ อนทั บของอาหาร (Diet Overlap) หมายถึง ค่าที่ ระบุถึงการซ้อนทับของอาหารสําหรับตัวอย่าง
เม่นแต่งตัวนํ้าตาลสองกลุ่ม หรื อสองขนาดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใดๆ คํานวณโดยใช้สมการของ Morisita Horn index
ซึ่ งมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0-1 (Horn, 1966 อ้างโดย ซุกรี , 2551) คํานวณได้จาก Equation 4
𝐶𝐶𝐻𝐻 =

2(∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 )
2 +∑ 𝑃𝑃 2
∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖

(4)

CH = Morisita Horn index ระหว่างกลุ่มปลา “j” และ “k”; pij = สัดส่ วนของอาหารในกระเพาะเม่นแต่งตัว
นํ้าตาล “i” ต่ออาหารทั้งหมดที่บริ โภคโดยกลุ่มเม่นแต่งตัวนํ้าตาล “j”
pik = สัดส่ วนของอาหารในกระเพาะเม่นแต่งตัวนํ้าตาล “i” ต่ออาหารทั้งหมดที่บริ โภคโดยกลุ่มเม่นแต่งตัว
นํ้าตาล “k”; n = จํานวนชนิดของอาหารทั้งหมด
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ใช้สถิติ Analysis of variance (ANOVA) ทดสอบว่าขนาดของเม่นแต่งตัวนํ้าตาลทั้ง 4 ขนาดมีค่าดัชนีการเต็ม
กระเพาะของอาหาร (Fullness index) และจํานวนชนิ ดของอาหารที่ พบในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตัวนํ้าตาล
แตกต่ า งกันหรื อ ไม่ ทั้งนี้ มีการแปลงรู ปข้อ มู ลดิ บโดยใช้รากที่ ส อง (Square Root Transformation, SQRT) ก่ อน
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเพื่อให้ขอ้ มูลมีการแพร่ กระจายแบบปกติ (normal distribution)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการศึกษาพบว่าในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตัวนํ้าตาล T. toreumaticus ทั้ง 4 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก
(2.33–3.52 cm.) จํานวน 38 ตัว, ขนาดกลาง (3.53–3.81 cm.) จํานวน 36 ตัว, ขนาดใหญ่ (3.82–4.01 cm.) จํานวน
34 ตัว และขนาดใหญ่มาก (4.02–4.92 cm.) จํานวน 36 ตัว มีอาหารอยู่ 7 กลุ่มด้วยกัน คื อ ไส้เดื อนทะเล (29.82%)
ครั ส เตเชี ย น (24.26%) หอย (23.16%) ทราย (11.65%) ปลา (4.08%) กลุ่ ม พื ช (3.80%) และฟองนํ้า (3.23%)
ตามลําดับ ค่าดัชนีทางอาหารของเม่นแต่งตัวนํ้าตาลที่พบประกอบด้วย จํานวนชนิดอาหารเฉลี่ยต่อกระเพาะอาหารที่
แสดงถึงจํานวนชนิ ดของอาหารเฉลี่ยที่พบในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตัวนํ้าตาล แต่ละตัวมีค่าเท่ากับ 2.85±1.33
ค่าดัชนี การเต็มกระเพาะ 1.98±0.64 แสดงว่าเม่นแต่งตัวนํ้าตาลที่ศึกษามีปริ มาณอาหารในกระเพาะอาหารน้อย ค่า
ดัชนี กระเพาะอาหารว่าง 15.90 แสดงว่าเม่นแต่งตัวนํ้าตาล ร้อยละ 15.90 ไม่พบอาหารใดๆ ในกระเพาะอาหารและ
เม่นแต่งตัวนํ้าตาล ร้อยละ 84.1 มีอาหารอยูใ่ นกระเพาะอาหารขณะกําลังศึกษา ค่าความกว้างของอาหาร 0.59 แสดง
ว่าเม่นแต่งตัวนํ้าตาล กินอาหารที่ไม่หลากหลายมากนัก (Table 1) จากการศึกษาเปรี ยบเทียบผลของขนาดที่มีต่อการ
กินอาหารของเม่นแต่งตัวนํ้าตาล พบว่าค่าดัชนี การเต็มกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตัวนํ้าตาลทั้ง 4 ขนาด แตกต่าง
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ในขณะที่จาํ นวนชนิ ดอาหารของเม่นแต่งตัวนํ้าตาล 4 ขนาด แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) โดยที่เม่นแต่งตัวนํ้าตาล ขนาดเล็กมีจาํ นวนชนิ ดของอาหารในกระเพาะอาหารมาก
ที่ สุด (3.79±1.21) และเม่นแต่งตัวนํ้าตาล ขนาดใหญ่มากมีจาํ นวนชนิ ดอาหารน้อยที่ สุด (2.39±1.18) ซึ่ งแสดงว่า
ขนาดของเม่นแต่งตัวนํ้าตาลมีผลต่อจํานวนชนิดอาหารที่เม่นแต่งตัวนํ้าตาลเลือกกินแม้วา่ เม่นแต่งตัวนํ้าตาลทั้งหมด
อาศัยอยู่บริ เวณเดี ยวกัน ผลจากการศึ กษาพบว่าเม่นแต่งตัวนํ้าตาลขนาดเล็กมีทรายเป็ นองค์ประกอบในกระเพาะ
อาหารสู งมาก (19.69%) และสัดส่ วนของทรายในกระเพาะอาหารลดลงเมื่ อเม่นแต่ งตัวนํ้าตาลมี ขนาดใหญ่ ข้ ึ น
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(19.69%, 6.82%, 6.34% และ 4.72%) เม่นแต่ งตัวนํ้าตาลมี แ นวโน้มที่ จะเลื อกกิ นครั สเตเชี ย น (21.56%, 18.42%,
25.82% และ33.07%) และกลุ่มหอย (16.78%, 25.84%, 32.16 % และ 25.53%) ในสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีขนาดใหญ่
ขึ้น นอกจากนั้นผลจากการวิเคราะห์ดชั นีการซ้อนทับของอาหาร พบว่ามีการซ้อนทับของอาหารระหว่างเม่นแต่งตัว
นํ้าตาลแต่ละขนาดสู งมาก (Table 2) แสดงว่าเม่นแต่งตัวนํ้าตาลทุกขนาดที่พบในบริ เวณนี้ กินอาหารคล้ายคลึงกัน
มาก เพียงแต่เม่นแต่งตัวนํ้าตาลขนาดเล็กแต่ละตัวมีความสามารถในการกินอาหารที่หลากหลายกว่า อย่างไรก็ตาม
อาหารที่เม่นแต่งตัวนํ้าตาลขนาดเล็กเลือกกินเป็ นกลุ่มอาหารที่เม่นแต่งตัวนํ้าตาลขนาดใหญ่เลือกกินเกื อบทั้งหมด
เช่นกันโดยพิจารณาจากค่าการซ้อนทับของอาหารในระหว่างเม่นแต่งตัวนํ้าตาลแต่ละขนาด
ผลการศึ กษาในครั้ งนี้ นบั ว่าเป็ นรายงานองค์ประกอบชนิ ดของอาหารที่ พบในกระเพาะอาหารของเม่ น
แต่งตัวนํ้าตาลชนิ ด T. toreumaticus เป็ นครั้งแรก เมื่อเปรี ยบเที ยบองค์ประกอบของอาหารที่ เม่นทะเลชนิ ดอื่นกิน
จะเห็นได้ว่าอาหารส่ วนใหญ่ที่พบในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตัวนํ้าตาลชนิ ดนี้ คล้ายคลึงกับอาหารในกระเพาะ
ของเม่นทะเล Paracentrotus gaimardi ได้แก่ ไบรโอซัว, ครัสเตเชี ยน, หอยฝาเดียว, ฟองนํ้า, เศษซากอินทรี ย ์ และ
เม็ ด ทราย(Villaça, 1991) นอกจากนั้ น Nam and Jae (2012) รายงานว่ า ในกระเพาะอาหารของเม่ น ทะเล A.
crassispina และ H. pulcherrimus พบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มครั สเตเชี ยนสองชนิ ด คื อ Caprella mutica
และ Balanus trigonus ในขณะที่การศึกษาของ Vaıtilingon et al. (2003) พบว่าเม่นทะเล Tripneustes gratilla เลือก
กินหญ้าทะเล Syringodium isoetifolium เป็ นอาหารหลัก
Table 1 Values of diet attributes and food composition of different size-classes of T. toreumaticus
Size of sea
Small
Medium
Large
Extra large
Overall
urchin
(2.333.52 cm) (3.53-3.81 cm) (3.82-4.01 cm) (4.02-4.92 cm) (2.33-4.92 cm)
Number of sample
Total food items
Number of food
items (Mean±SD)
Fullness index
(Mean±SD)
Vacuity index (VI)
Diet breadth (Bi)
Food items (%V)
Fish
Crustaceans
Mollusc
Plant
Sand
Polychaete
Sponge

38
7

36
7

34
7

36
7

144
7

3.79±1.21

2.47±1.21

2.68±1.25

2.39±1.18

2.85±1.33

2.16±0.63
5.41
0.67

1.95±0.68
16.67
0.51

2.01±0.54
19.05
0.53

1.81±0.70
22.50
0.44

1.98±0.64
16.13
0.59

5.87
21.56
16.78
4.16
19.69
28.31
3.64

3.23
18.42
25.84
6.94
6.82
36.72
2.03

5.05
25.82
32.16
2.00
6.34
24.88
3.76

0.50
33.07
25.53
2.01
4.72
31.16
3.02

4.08
24.26
23.16
3.80
11.56
29.82
3.23
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Table 2 Value of diet overlap of different size-classes of T. toreumaticus in Pattani bay
Size
Small
Medium
Large
Extra large

Small
(2.33-3.52 cm.)
0.92
0.90
0.90

Diet overlap
Medium
(3.53-3.81 cm.)
0.95
0.95

Large
(3.82-4.01 cm.)
0.97

Extra large
(4.02-4.92 cm.)
-

สรุ ป
อาหารที่พบในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตัวนํ้าตาล T. toreumaticus ในอ่าวปัตตานี มีองค์ประกอบหลัก
ได้แก่ ไส้เดือนทะเล (29.82%) ครัสเตเชียน (24.26%) และหอยทะเล (23.16%) ขนาดของเม่นแต่งตัวนํ้าตาลไม่มีผล
ต่อค่าดัชนี การเต็มกระเพาะอาหาร (p > 0.05) แต่ส่งผลต่อจํานวนชนิ ดอาหารที่พบในกระเพาะอาหาร (p < 0.001)
โดยที่เม่นแต่งตัวนํ้าตาลขนาดเล็กมีจาํ นวนชนิดของอาหารในกระเพาะอาหารสู งที่สุด และมีการซ้อนทับของอาหาร
ระหว่างเม่นแต่งตัวนํ้าตาลทั้งสี่ ขนาดสู งมาก ข้อมูลนี้ สามารถใช้เป็ นพื้นฐานสําหรับการบริ หารจัดการทรัพยากร
เม่นทะเลและการประยุกต์ใช้สาํ หรับการเพาะเลี้ยงเม่นทะเลในอนาคต
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การศึกษาเบื้องต้ นเพื่อการเพาะพันธุ์ปลาพลวงชมพู
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บทคัดย่ อ
ปลาพลวงชมพู Tor douronensis เป็ นปลานํ้าจืดชนิดหนึ่ งที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่ งพบได้
เฉพาะทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เป็ นปลาที่อยูใ่ นวงศ์ปลาตะเพียน มีลกั ษณะโดดเด่นที่เกล็ดเป็ นสี ชมพู การศึกษา
เรื่ องการเพาะพันธุ์ปลาพลวงชมพูจากแม่พนั ธุ์ปลาจํานวน 5 ตัว ที่มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนํ้าหนักตัวเฉลี่ย
1,080±130 กรัม และมีความยาวลําตัวทั้งสิ้ นเฉลี่ย 43.70±2.20 เซนติเมตร พบว่าแม่ปลาที่ สมบูรณ์เพศมีความดกไข่เฉลี่ ย
6,974±1,647 ฟอง มีค่าดัชนี ความสมบูรณ์เพศเฉลี่ยร้อยละ 4.10±1.51 และมีค่าดัชนีของตับเฉลี่ยร้อยละ 2.59±0.41 หลังจาก
การฉี ดฮอร์โมนเพื่อกระตุน้ แม่พนั ธุ์ปลาพลวงชมพูที่มีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนํ้าหนักตัวเฉลี่ย 940±151.66
กรัม และมีความยาวลําตัวทั้งสิ้ นเฉลี่ย 43.20±2.25 เซนติเมตร โดยใช้ฮอร์ โมนสังเคราะห์ (BUS) ปริ มาณ 30 ไมโครกรัม
ร่ วมกับยาเสริ มฤทธิ์ (DOM) 10 มิลลิกรัม/แม่ปลา 1 กิ โลกรัม พบว่าไข่ที่ได้รับการผสมกับนํ้าเชื้ อมีอตั ราการปฏิ สนธิ
เฉลี่ยร้อยละ 89.56 มีระยะเวลาในการฟักไข่ปลาเฉลี่ยเท่ากับ 90 ชัว่ โมง 40 นาที ที่อุณหภูมิของนํ้า 25–27 °C แม่ปลา
มีอตั ราส่ วนการขยายของช่องท้องเมื่อสมบูรณ์เพศก่อนฉี ดเท่ากับ 6.29±0.53 มิลลิเมตร หลังฉี ดฮอร์ โมนเท่ากับ 6.46±0.58
มิลลิเมตร และพบว่าแม่ปลาที่พร้อมวางไข่มีอตั ราการขยายช่องท้องเพิม่ ขึ้นร้อยละ 4.70
คําสําคัญ: ความดกไข่, ดัชนีความสมบูรณ์เพศ, ดัชนีตบั , ปลาพลวงชมพู, อัตราการขยายช่องท้อง

Abstract
Tor douronensis is a type of freshwater fish in the family Cyprinidae that is the economic fish of SouthernThailand. They can be found only in the lower Southern of Thailand. The fish has a distinctive appearance by pink scale.
Preliminary study for the propagation of T. douronensis was studied from 5 female broodstock. The average±standard
variation of the broodstock weight and total length were ranged 1,080±130 g. and 43.70±2.17 cm, respectively. The result
showed that the fecundity, gonadosomatic index and hepatosomatic index were 6,973±1,646 eggs, 4.10±1.51% and
2.59±0.41%, respectively. Moreover, the average±standard variation of the broodstock weight and total length were ranged
940±151.66g. and 43.20±2.25 cm, respectively. The females stimulated by 30 µg of (BUS) with (DOM) 10 mg/1 kg. It was
found that the average fertilization rate of 89.56% and the hatching out was 90 hours 40 minutes at the water temperature
of 25–27 ° C. of female fish showed the abdomen width increased from 6.29±0.53 mm to 6.46±0.58 mm or around 4.70%
increment.
Keywords: abdomen increment, fecundity, gonadosomatic index, hepatosomatic index, Tor douronensis
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คํานํา

ปลาพลวงชมพู (Tor douronensis) เป็ นปลานํ้าจืดชนิ ดหนึ่ งที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิ จของประเทศไทย
มี ชื่ อ เรี ยกภาษาถิ่ น หรื อภาษามลายู ว่ า “กื อ เลาะฮ” ซึ่ งพบได้เ ฉพาะทางภาคใต้ต อนล่ า งของประเทศไทย
(Chesoh et al., 2018) ปลาพลวงชมพูเป็ นปลาที่ อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มีรูปร่ างคล้ายปลาเวียน (Tor
tambroides) แต่ ป ลาพลวงชมพู มี ล ัก ษณะโดดเด่ น ที่ เ กล็ ด เป็ นสี ช มพู และมี ข นาดใหญ่ ลํา ตัว เพรี ยว รู ป ร่ า ง
ทรงกระบอก ลําตัวด้านบนมีสีคลํ้าอมนํ้าตาลและด้านข้างลําตัวสี เงินเหลือบชมพูหรื อทอง ลักษณะหัวค่อนข้างมน
ริ มฝี ปากหนา ปากกว้างเล็กน้อย ใต้คางมีติ่งเนื้ อสั้นๆ มีหนวด 2 คู่ อย่างเห็นได้ชดั ลักษณะเด่นคือมีหนวด 1 คู่ ที่ริม
ฝี ปากก่อนถึงมุมปาก หนวดยาวเป็ น 2 เท่าของความยาวตา ริ มฝี ปากล่างมีพูตรงกลางยาว แต่ไม่ถึงมุมปาก (Kottelat,
2013) เป็ นปลาที่ มีถิ่นอาศัยอยู่ในลําธารหรื อบริ เวณที่ มีปริ มาณออกซิ เจนสู ง นํ้าค่ อนข้างเย็น บริ เวณนํ้าตกหรื อ
บริ เวณต้นนํ้าสายหลัก พบมากโดยเฉพาะในนํ้าตกฮาลา-บาลา ภายในอุทยานฮาลา-บาลา จังหวัดยะลา ปลาพลวง
ชมพูจึงเป็ นปลาประจําถิ่นที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัดยะลา (Lal et al., 2013)
ในปั จจุ บันปลาพลวงชมพูมีภาวะใกล้สู ญพันธุ์ เนื่ องจากการสร้ างเขื่ อนบางลางในอําเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา ทําให้สูญเสี ยแหล่งที่ อยู่อาศัยจึ งมี จาํ นวนน้อยลง ศู นย์วิจยั และพัฒนาประมงนํ้าจื ดยะลาได้มี การ
รวบรวมพ่ อ แม่ พ ัน ธุ์ ป ลาจากนํ้า ตกฮาลา-บาลา นํา มาขยายพันธุ์ โ ดยใช้วิ ธี การผสมเที ย มด้วยการใช้ฮอร์ โ มน
สังเคราะห์ (BUS) อัต รา 5-8 ไมโครกรั มร่ ว มกับยาเสริ ม ฤทธิ์ (DOM) อัต รา 10 มิ ลลิ กรั ม/แม่ ป ลา 1 กิ โ ลกรั ม
จนกระทัง่ สามารถขยายพันธุ์ปลาและนําไปปล่อยพันธุ์ปลาลงในเขื่อนบางลางได้ แต่ก็ยงั ขยายพันธุ์ได้ปริ มาณน้อย
เนื่องจากปลาพลวงชมพูเป็ นปลาที่อาศัยอยู่ในป่ าลึก ตอนต้นแม่น้ าํ ซึ่ งเป็ นพื้นที่มีความเสี่ ยงภัยสู ง โดยพื้นที่ดงั กล่าว
ในปัจจุบนั เกิดปั ญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งการลําเลียงมีระยะทางค่อนข้างไกล พ่อ
แม่พนั ธุ์ที่รวบรวมจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ มกั บอบชํ้า เกล็ดหลุด และตายง่าย จึ งมีปัญหาในการขนย้ายปลาพลวง
ชมพู จากธรรมชาติ เพื่ อ นํา มาขยายพัน ธุ์ เ ป็ นไปได้ค่ อ นข้า งยาก จึ งถื อว่า ข้อ มู ล ทางชี ว วิ ท ยาสื บ พันธุ์ เ พื่ อ การ
ขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพูยงั เป็ นปั ญหาเร่ งด่วนที่ควรมีการศึ กษาเพื่อลดปั ญหาการสู ญพันธุ์ของปลาพลวงชมพูใน
อนาคต (Musikarune et al., 2016) หากไม่เร่ งรี บศึกษาวิจยั เพื่อค้นหาวิธีเพาะขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพูเพื่อส่ งเสริ ม
อาชี พและการอนุรักษ์แล้ว ในอนาคตปลาพลวงชมพูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจเสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์ได้
(Chesoh et al., 2018)
เพื่อเป็ นข้อมูลและการพัฒนาการขยายพันธุ์เพื่อไม่ให้ปลาชนิ ดนี้ สูญพันธุ์ไปในอนาคต งานวิจยั นี้ จึงได้
ดําเนินการศึกษาถึงชีววิทยาการสื บพันธุ์ และมุ่งเน้นถึงลักษณะการสื บพันธุข์ องปลาชนิดนี้ เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับ
การขยายพันธุ์ อนุบาลลูกปลาให้มีเพียงพอต่อการบริ โภคสําหรับอนาคต และเพื่อปล่อยลงสู่ แหล่งนํ้าธรรมชาติ หรื อ
สามารถผลิตในเชิงพาณิ ชย์ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมปลาเพื่อการศึกษา
พ่อแม่พนั ธุ์ปลาพลวงชมพูที่นาํ มาใช้ในการศึ กษาอยู่ในช่ วงอายุระหว่าง 2–3 ปี แม่พนั ธุ์ปลามีค่าเฉลี่ ย±
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของนํ้า หนัก ตัว เฉลี่ ย 1,080±130 กรั ม และมี ค วามยาวลํา ตัว ทั้ง สิ้ น เฉลี่ ย 43.70±2.20
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เซนติ เมตร และปลาเพศผูม้ ีค่าเฉลี่ย±ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของนํ้าหนักตัวเฉลี่ย 870±112 กรัม และมีความยาว
ลําตัวทั้งสิ้ นเฉลี่ย 46.20±3.00 เซนติ เมตร นํามาเลี้ยงในบ่อซี เมนต์ที่มีขนาด 50 ตารางเมตร ระบบหมุนเวียนแบบ
ระบบปิ ด และเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสําเร็ จรู ปลอยนํ้าที่มีโปรตีนไม่ต่าํ กว่า 30 เปอร์ เซ็นต์ วันละ 2 มื้อ เมื่อพ่อแม่พนั ธุ์
ปลามีความสมบูรณ์เพศจะทําการคัดพ่อแม่พนั ธุ์ที่สมบูรณ์เพศ โดยจะทําการตรวจเช็คความสมบูรณ์เพศของแม่ปลา
โดยการใช้สายยางสอดเข้าไปในช่องเพศของปลาและดูดไข่ออกมาบางส่ วน ไข่ปลาที่นาํ มาเพาะต้องมีการพัฒนาถึง
ระยะ Germinal vesicle หลังจากนั้นนําไข่ปลาตรวจดูการเคลื่อนที่ของ Germinal vesicle สําหรับปลาเพศผูจ้ ะทําการ
คัดเลือกโดยใช้วิธีการรี ดนํ้าเชื้ อออกมา โดยใช้นิ้วมือกดออกมาบริ เวณส่ วนท้องเหนื อช่ องเพศเบาๆ จะมีน้ าํ เชื้ อ
ลักษณะสี ขาวขุ่นไหลออกมาจากช่องเพศ (Musikarune et al., 2016)
การผสมเทียม
การผสมเที ยมใช้วิธีการผสมแบบแห้ง (Dry method) (อุทยั รัตน์, 2538) หลังจากที่ ทาํ การการฉี ดฮอร์ โมน
และปล่อยให้พ่อแม่พนั ธุ์รัดกันเองตามธรรมชาติ โดยใช้ระยะเวลา 15 ชัว่ โมงหลังจากฉี ดฮอร์ โมน เมื่อปลาเพศเมีย
พร้อมที่จะวางไข่ จะนําผ้าสะอาดมาเช็ดตัวปลาให้แห้ง หลังจากนั้นจะทําการรี ดไข่ลงไปในกะละมังก้นเรี ยบ ส่ วน
ปลาเพศผูจ้ ะทําการรี ดนํ้าเชื้ อลงในบีกเกอร์ ขนาด 500 ซี .ซี . หลังจากนั้นทําการผสมไข่ปลาและนํ้าเชื้อ โดยใช้ขนไก่
ที่สะอาดคนให้เข้ากันประมาณ 1 นาที จากนั้นทําความสะอาดโดยเติมนํ้าที่สะอาดพอท่วมไข่ และริ นนํ้าทิ้งทําเช่นนี้
ประมาณ 2–3 ครั้ง (Musikarune et al., 2016) จากนั้นทําการโรยไข่ที่ผสมกับนํ้าเชื้ อแล้วบนตะแกรงฟั กไข่ที่เตรี ยม
ไว้ ซึ่ งตะแกรงฟั กไข่มีขนาด 80×120 เซนติเมตร ทํากรอบด้วยท่อพีวีซีขนาด ½ นิ้ว ขนาดตาอวน 16 ช่อง/นิ้ว แขวน
ตะแกรงฟั กเหนื อพื้นบ่อประมาณ 0.2 เมตร ภายในบ่อฟั กไข่มีการให้อากาศและนํ้าหมุนเวียนตลอดเวลาในอัตรา
9 ลิตรต่อนาที
การศึกษาความดกของไข่
ทําการศึกษาความดกของไข่โดยการชัง่ นํ้าหนัก (Gravimetric method) โดยการนําแม่พนั ธุ์ปลาพลวงชมพู
ที่มีความสมบูรณ์เพศ นํามาชัง่ นํ้าหนัก วัดความยาวลําตัว และทําการผ่าท้องเพื่อนํารังไข่มาชัง่ นํ้าหนักทั้งหมด แล้ว
ทําการสุ่ มตัวอย่างไข่ จํานวน 1% ของนํ้าหนักไข่ ท้ งั หมด หลังจากนั้นนํามานับจํานวนแล้วเที ยบกับนํ้าหนักไข่
ทั้งหมด ทําการคํานวณหาค่าความดกของไข่ ซึ่ งคํานวณได้จาก Equation 1 (วิทย์, 2521)
Fecundity =

Weight of ovary x Number of egg
1% weight of ovary

(1)

การศึกษาดัชนีความสมบูรณ์ เพศ
ศึ กษาดัชนี ความสมบู รณ์ เพศ ซึ่ งดัชนี ความสมบู รณ์ เพศของแม่พนั ธุ์ปลาที่ พร้ อมจะผสมพันธุ์ เพื่ อเป็ น
ข้อมูลเบื้องต้นทางชี ววิทยา โดยการนําแม่พนั ธุ์ปลาที่ มีความสมบูรณ์เพศ มาชัง่ นํ้าหนัก วัดความยาวลําตัว และทํา
การผ่าท้องเพื่ อนํารั งไข่ออกมาชัง่ นํ้าหนัก หลังจากนั้นนํามาคํานวณหาค่ าดัชนี ความสมบู รณ์ เพศ (Amornsakun
et al., 2018)
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Weight of ovary
x100
Weight of body

(2)

การศึกษาค่ าดัชนีของตับ
ศึ กษาค่ าดัชนี ของตับโดยวิ ธีการชั่งนํ้าหนัก (Gravimetric method) นําแม่ปลาพลวงชมพู ที่ส มบู ร ณ์ เ พศ
จํานวน 5 ตัว ทําการผ่าท้องปลาและนําตับมาชัง่ นํ้าหนักทั้งหมด บันทึ กผลและนํามาคํานวณหาค่าดัชนี ของตับดัง
Equation 3
Hepatosomatic index (%) =

Weight of liver
x100
Weight of fish

(3)

การศึกษาอัตราส่ วนการขยายตัวของช่ องท้ องของแม่ ปลา
นําแม่ปลาที่ไม่สมบูรณ์เพศ (รังไข่อยูร่ ะยะ Virgin หรื อระยะ Maturing virgin) จํานวน 5 ตัว นํามาวัดความ
ยาวลําตัว ความกว้างช่องท้อง ทําการฉี ดฮอร์ โมนกระตุน้ การวางไข่ ซึ่ งฮอร์ โมนที่ นิยมนํามาใช้ในการกระตุน้ คือ
ฮอร์ โมนสังเคราะห์ มีชื่อทางการค้าว่า Suprefact การใช้ฮอร์ โมนสังเคราะห์ตอ้ งใช้ร่วมกับยาเสริ มฤทธิ์ มีชื่อทาง
การค้าว่า Domperidone เพื่อช่ วยให้ฮอร์ โมนที่ ฉีดเข้าไปมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น (Amornsakun et al., 2018) ใน
การขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพูจะใช้ฮอร์ โมนสังเคราะห์ (BUS) ปริ มาณ 30 ไมโครกรัมร่ วมกับยาเสริ มฤทธิ์ (DOM)
10 มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม (Musikarune et al., 2016) และทําการตรวจสอบแม่ปลาที่ผ่านการฉี ดฮอร์ โมนที่
สมบูรณ์เพศพร้อมผสมพันธุ์จาํ นวน 5 ตัว นํามาวัดความยาวลําตัวและความกว้างช่องท้องจดบันทึกข้อมูล หลังจาก
ฉี ดกระตุน้ ขยายพันธุ์ปลาแล้ว จะนําไปปล่อยลงในบ่อซี เมนต์ที่มีขนาด 2.5×4.0×0.5 ลูกบาศก์เมตร ระดับนํ้าลึก 20
เซนติเมตร ระบบนํ้าเป็ นระบบไหลเวียนตลอดเวลาในปริ มาณ 3 ลิตรต่อนาที

ผลการศึกษา

จากการศึ กษาปลาพลวงชมพูเพศเมี ยจํานวน 5 ตัว นํ้าหนักลําตัวเฉลี่ ย 1,080±130 กรั ม ความยาวลําตัว
ทั้งสิ้ นเฉลี่ย 43.70±2.20 เซนติเมตร โดยปลาขนาดเล็กที่ สุดนํ้าหนัก 900 กรัม ความยาวลําตัวทั้งสิ้ น 41 เซนติเมตร
และปลาขนาดใหญ่ที่สุดมีน้ าํ หนัก 1,200 กรัม ความยาวลําตัวทั้งสิ้ น 46 เซนติเมตร พบว่าแม่พนั ธุ์ปลาพลวงชมพูมี
ความดกของไข่เฉลี่ย 6,974±1,647 ฟอง มีค่าดัชนี ความสมบูรณ์เพศร้อยละ 4.10±1.51 มีค่าดัชนี ของตับเฉลี่ยร้อยละ
2.59 และมี อ ตั ราส่ วนการขยายช่ อ งท้อ งก่ อ นฉี ด ฮอร์ โ มนเฉลี่ ย 6.17 และอัต ราส่ วนการขยายช่ องท้องหลัง ฉี ด
ฮอร์โมนเฉลี่ย 6.46 ร้อยละการขยายตัวของช่องท้องเท่ากับ 4.70 (Table 1, Table 2)
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดกของไข่ต่อนํ้าหนักลําตัวพบว่ามีค่าตามสมการดังนี้ (Fig. 1)
Y= 10.72x-4599.40
โดยมีค่า R2= 0.72, n=5
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดกของไข่ต่อความยาวลําตัวทั้งสิ้ นพบว่ามีค่าตาสมการดังนี้ (Fig. 2)
Y= 663.52x-22022
โดยมีค่า R2= 0.76, n=5

617

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาประมง

การผสมเทียม
ในการขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพูจะใช้ฮอร์ โมนสังเคราะห์ (BUS) ปริ มาณ 30 ไมโครกรัมร่ วมกับยาเสริ ม
ฤทธิ์ (DOM) 10 มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม แม่ปลาวางไข่หลังจากฉี ดฮอร์ โมนแล้วประมาณ 15 ชัว่ โมง พบว่า
ไข่ที่ได้รับการผสมกับนํ้าเชื้ อมีอตั ราการปฏิสนธิ (Fertilization rate) เฉลี่ยร้อยละ 89.56 และมีระยะเวลาในการฟั ก
ไข่ปลา (Hatching out) เฉลี่ยเท่ากับ 90 ชัว่ โมง 40 นาที ที่อณ
ุ หภูมิของนํ้า 25–27 °C (Table 3)
Table 1 Total length, body weight, weight of ovary, weight of liver, fecundity, GSI and HSI of T. douronensis (n = 5)
Total length
(cm.)
1
46
2
42
3
44
4
46
5
41
Mean
43.70
SD
2.20
No.

Body weight
(g.)
1200
1000
1100
1200
900
1080
130

Weight of ovary Weight of liver Fecundity
(g.)
(g.)
(egg)
62.10
24.20
7891
20.30
31.40
4803
40.20
29.50
7361
71.10
30.10
8951
33.30
23.80
5863
45.40
27.80
6974
20.87
3.54
1647

Fig. 1 Relationship between fecundity and body weight of Tor douronensis
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GSI
(%)
5.18
2.03
3.65
5.92
3.70
4.09
1.51

HSI
(%)
2.01
3.14
2.68
2.50
2.64
2.59
0.41
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Fig. 2 Relationship between fecundity and total length of Tor douronensis
Table 2 Ratio abdomen increasing of maturity female fish (n = 5)
No. of fish
1
2
3
4
5
Mean
SD
Percentage

Abdomen increasing before injection
5.95
6.05
7.20
6.30
5.95
6.17
0.53

Abdomen increasing after injection
6.10
6.15
7.45
6.50
6.10
6.46
0.58
4.70

Table 3 Fertilization rate of T. douronensis (n=300)
Repeat
1
2
3
Mean
SD

No. of eggs unfertilized
28
19
47
31.33
14.29

No. of eggs fertilized
272
281
253
268.67
14.29
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Fertilization (%)
90.67
93.67
84.33
89.56
4.77
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สรุ ปและวิจารณ์ ผลการศึกษา

แม่พนั ธุ์ปลาพลวงชมพูมีน้ าํ หนักตัวเฉลี่ย 1,080 กรัม และมีความยาวลําตัวทั้งสิ้ นเฉลี่ย 43.70 เซนติเมตร มี
ความดกของไข่เฉลี่ย 6,974 ฟอง น้อยกว่าปลาตะเพียนทองที่มีน้ าํ หนักเฉลี่ย 65.70 กรัม ขนาดความยาวเฉลี่ย 16.70
เซนติ เมตร มี ความดกไข่ เฉลี่ ย 11,163 ฟอง (ณิ ชาริ นทร์ และชไมพร, 2557) พบว่าไข่ ของปลาพลวงชมพูเป็ นไข่
ประเภทไข่จมไม่ติดกับวัตถุ (Demersal egg) ลักษณะรู ปร่ างเป็ นรู ปกลมสี ใส ปลาพลวงชมพูเป็ นปลาที่มีความดกไข่
น้อยกว่า 10,000 ฟอง ซึ่ งจัดเป็ นปลาชนิ ดที่ มีพฤติ กรรมการดู แลไข่ และตัวอ่อน (Amornsakun et al., 2011) ปลา
พลวงชมพูมีค่าดัชนี ความสมบูรณ์เพศเท่ากับร้อยละ 4.10 สู งกว่าปลา Capoeta damascina ที่มีค่าดัชนีความสมบูรณ์
เพศร้อยละ 2.48 (Siami et al., 2017) ค่าดัชนี ความสมบูรณ์เพศปลาพลวงชมพูมีค่าตํ่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับขนาดของ
ตัวปลาที่มีน้ าํ หนักตัวเฉลี่ย 1,080 กรัม และมีความยาวลําตัวทั้งสิ้ นเฉลี่ย 43.70 เซนติเมตร ทั้งนี้ เพราะขนาดของรัง
ไข่ ข องปลาพลวงชมพู ไม่ แ ปรผันตามนํ้าหนักของตัวปลาและความยาวลําตัวทั้งสิ้ นของตัวปลา ค่ า ดัช นี ค วาม
สมบูรณ์เพศจึ งไม่เพิ่มขึ้ นเมื่อนํ้าหนักของตัวปลาและความยาวลําตัวทั้งสิ้ นของตัวปลาเพิ่มขึ้ น ความสมบูรณ์เพศ
ของปลาพลวงชมพูสามารถตรวจสอบได้ชดั เจนจากลักษณะภายนอก โดยเพศเมียจะมีอวัยวะเพศอูม และมีสีชมพู
เพศผูเ้ มื่อใช้มือแตะเบาๆ บริ เวณท้องเหนื อช่องเพศจะมีน้ าํ เชื้ อสี ขาวขุ่นไหลออกมา การเพาะพันธุ์ปลาพลวงชมพู
โดยวิธีฉีดกระตุน้ ให้แม่ปลาพลวงชมพูวางไข่จะใช้ฮอร์ โมนสังเคราะห์ (BUS) ปริ มาณ 30 ไมโครกรัมร่ วมกับยา
เสริ มฤทธิ์ (DOM) 10 มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม ปล่อยให้พ่อแม่พนั ธุ์รัดกันเองในอัตราส่ วนเพศผูต้ ่อเพศเมีย
1:1 แม่ปลาวางไข่ หลังจากฉี ดฮอร์ โมนแล้วประมาณ 15 ชัว่ โมง พบว่าไข่ ที่ได้รับการผสมกับนํ้าเชื้ อมี อตั ราการ
ปฏิ สนธิ เฉลี่ยร้อยละ 89.56 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับปลามูดหน้านอ Garra fuliginosa ที่ ใช้การฉี ดกระตุน้ ด้วยฮอร์ โมน
สังเคราะห์ (BUS) ปริ มาณ 20 ไมโครกรัมร่ วมกับยาเสริ มฤทธิ์ (DOM) 10 มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิ โลกรัม มีอตั รา
การปฏิสนธิ เฉลี่ยร้อยละ 46.24 พบว่าปลาพลวงชมพูมีอตั ราการปฏิสนธิ สูงกว่าปลามูดหน้านอ G. fuliginosa จึงถือ
ว่าปลาพลวงชมพูมีความเหมาะสมในอัตราส่ วนเพศผูต้ ่อเพศเมีย 1:1 ที่จะใช้ในการฉี ดกระตุน้ การวางไข่ ปลาพลวง
ชมพูมีระยะเวลาในการฟักไข่เฉลี่ย 90 ชัว่ โมง 40 นาที ที่อุณหภูมิของนํ้า 25–27°C ซึ่ งใช้ระยะเวลานานกว่าปลามูด
หน้านอ G. fuliginosa ที่ มีระยะเวลาในการฟั กไข่เฉลี่ย 28 ชัว่ โมง 45 นาที ที่ อุณหภูมิของนํ้า 25.5–27.5°C (จรดล
และพรโสภิ ณ, 2549) และปลาเลียหิ นที่ มีระยะเวลาในการฟั กไข่เฉลี่ย 15 ชัว่ โมง 48 นาที (พรโสภิ ณ และจรดล,
2549) โดยที่ ปลาพลวงชมพูมีอตั ราส่ วนการขยายช่ องท้องก่อนฉี ดฮอร์ โมนเฉลี่ย 6.17 และหลังจากฉี ดฮอร์ โมนมี
อัตราส่ วนการขยายช่องท้องเฉลี่ย 6.46 ร้อยละการขยายตัวของช่องท้องเท่ากับ 4.70 และปลาพลวงชมพูมีค่าดัชนี
ของตับร้อยละ 2.59 ซึ่ งมีค่าใกล้เคียงกับค่าดัชนี ของตับปลา C. damascina ที่มีค่าดัชนี ตบั ร้อยละ 2.25 มีค่าดัชนี ตบั
สู งสุ ดในเดือนมีนาคม (Siami et al., 2017) ปลาพลวงชมพูมีค่าความสมบูรณ์เพศสู งสุ ดในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม (Musikarune et al., 2016) และโดยทัว่ ไปมีความสัมพันธ์ผกผันระหว่าง GSI และ HSI ประมาณหนึ่งเดือน
ก่อนที่ GSI จะถึงจุดสู งสุ ด HSI จะลดลงเนื่องจากการบริ โภคไขมันในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
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บทคัดย่ อ

พรมมิ Bacopa monnieri เป็ นพรรณไม้น้ ํา สวยงามและพื ช สมุ น ไพร ที่ มี ค วามโดดเด่ น ด้า นสรรพคุ ณทางยา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อเป็ นวิธีการเพิ่มจํานวนต้นพันธุ์ในระยะเวลาสั้น ให้เพียงพอต่อการนําไปใช้ประโยชน์ดา้ น
เภสัชกรรม ซึ่ งขั้นตอนการฟอกฆ่าเชื้ อเป็ นขั้นตอนแรกที่ มีความสําคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืช จึงทําการศึกษาเพื่อหา
ชนิ ด ความเข้มข้น และระยะเวลาของการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมสําหรับพรมมิ โดยทดลองนําชิ้นส่ วนตาข้างมาฟอกฆ่าเชื้อ
ด้ว ย 3% PVP-I, 10% NaOCl และ 5% NaOCl ระยะเวลาการฟอกครั้ งที่ หนึ่ ง นาน 15 นาที และครั้ งที่ ส องนาน 10 นาที
ทั้งหมด 6 ชุดการทดลอง การทดลองละ 30 ซํ้า แล้วนําไปเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าการ
ฟอกฆ่าเชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่ ผิวภายนอกตาข้างของพรมมิที่เหมาะสม ได้แก่ การฟอกฆ่าเชื้ อครั้งแรกด้วย 10% NaOCl นาน 15
นาที และฟอกฆ่ าเชื้ อครั้ งที่ สองด้วย 5% NaOCl นาน 10 นาที มี อตั ราการรอดสู งสุ ด (20%) และพบอัตราการปนเปื้ อน
เชื้อจุลินทรี ย ์ (80%) น้อยกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05) จากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของสารฟอกฆ่าเชื้อ
จึงควรมีการศึกษาทดลองในเรื่ องอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ชนิดสารฟอกในกลุ่มอื่น ๆ ชนิดของเนื้อเยือ่ เริ่ มต้น และการพัฒนาของ
เนื้ อเยื่อเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาวิธีการสร้างต้นพันธุ์ปลอดเชื้ อให้ได้ปริ มาณเพียงพอต่อการนําไปใช้ประโยชน์ดา้ น
อื่นๆ ต่อไป
คําสําคัญ: การฟอกฆ่าเชื้อ, พรมมิ

Abstract

Brahmi Bacopa monnieri are aquarium plants and herbs which are outstanding in medicinal properties. Tissue
culture technology is a method for increasing plant numbers in a short period and sufficient for pharmaceuticals. The
sterilization process is the first step which is important for plant tissue culture process. This experiment aimed to examine
the effects of type, concentration and duration of disinfectants surface sterilization of Brahmi. The experiments were
conducted to sterilize the lateral buds with 3% PVP-I, 10% NaOCl and 5% NaOCl, by the first sterilization for 15 minutes
and the second sterilization for 10 minutes were conducted 6 treatments (30 replication/treatment) and were cultured on
MS (Murashige and Skoog, 1962) medium for 4 weeks. The results showed that the suitable sterilization process for Brahmi
was, the first sterilization with 10% NaOCl for 15 minutes and the second sterilization with 5% NaOCl for 10 minutes. It
obtained the highest survival rate (20%) and the contamination rate (80%) which were less than the other experiments
significantly (p < 0.05). Therefore, the further experiments should perform such as other disinfectants agents, types of
explants and regeneration of tissues. These data will support the information for developing methods for produce sterile
plants to serve sufficient quantities for their further utilization.
Keywords: Bacopa monnieri, sterilization
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คํานํา

พรมมิ Bacopa monnieri เป็ นพรรณไม้น้ าํ สวยงามที่นิยมนํามาประดับในตูป้ ลา รวมทั้งเป็ นพืชสมุนไพรที่มี
สรรพคุณทางยา โดยมีสารทุติยภูมิที่สาํ คัญหลายชนิดและมีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) (Russo and Borrelli,
2005) ซึ่ งสารทุติยภูมิเหล่านั้นมีคุณสมบัติช่วยในการเรี ยนรู ้และจดจํา เสริ มสร้างการทํางานของสมองและระบบ
ประสาท ด้วยสรรพคุณทางยาที่เป็ นคุณลักษณะเด่นดังกล่าว ทําให้นกั วิทยาศาสตร์เล็งเห็นถึงคุณค่าของพรมมิ จึงได้
มีการค้นคว้าและวิจยั สารสกัดต่างๆ จากพรรณไม้น้ าํ ชนิ ดนี้ ซึ่ งการใช้เทคนิ คการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ (tissue culture)
เป็ นวิธีที่สําคัญที่ ช่วยให้การศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับชนิ ดและปริ มาณสารทุ ติยภูมิที่มีอยู่ในพรรณไม้น้ าํ ได้รวดเร็ วขึ้ น
เทคนิ คการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืชบกถูกนํามาใช้ในการขยายพันธุ์พืชนํ้าหรื อพรรณไม้น้ าํ มาเป็ นเวลานาน โดยใช้
เนื้ อเยื่อพรรณไม้น้ าํ ที่ เหมาะสม สะอาดปราศจากเชื้ อโรคมาเลี้ ยงบนอาหารสังเคราะห์ ในห้องที่ มีการควบคุ ม
อุ ณ หภู มิแ ละแสงสว่า ง นอกจากการเลื อ กเนื้ อเยื่ อเริ่ มต้น (explant selection) ที่ เ หมาะสมแล้ว การฟอกฆ่ า เชื้ อ
(surface sterilization) เป็ นสิ่ งสําคัญมากอย่างหนึ่ งในการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ ซึ่ งถ้าหากไม่สามารถใช้วิธีการฟอกฆ่า
เชื้ อที่ เหมาะสมแล้ว ก็ไม่สามารถทําการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพรรณไม้น้ าํ ให้ประสบความสําเร็ จได้ ดังนั้นการศึ กษา
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยการทดสอบประสิ ทธิ ภาพชนิดของสารฟอกฆ่าเชื้อความเข้มข้นของสารฟอกฆ่าเชื้ อ
และระยะเวลาการฟอกที่เหมาะสมต่อสภาพปลอดเชื้ อของการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพรมมิ จะเป็ นวิธีการหนึ่ งที่พฒั นา
รู ปแบบการเพาะเลี้ยงให้สามารถผลิตต้นพันธุ์พรมมิได้ปริ มาณมาก ในระยะเวลาอันสั้น ให้เพียงพอต่อการนําไปใช้
ประโยชน์ต่อการวิจยั ทางเภสัชกรรม และงานวิจยั ด้านอื่นๆ ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
พรรณไม้ นา้ํ ที่ใช้ ในการทดลอง
พรมมิ Bacopa monnieri จากแปลงปลูกพรรณไม้น้ าํ ของโรงเรื อนเพาะชําพรรณไม้น้ าํ กลุ่มวิจยั และพัฒนา
สถานแสดงพันธุ์สตั ว์น้ าํ จืด กองวิจยั และพัฒนาประมงนํ้าจืด กรมประมง
วางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองเเบบสุ่ มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design; CRD) โดยใช้ชนิ ดของสารฟอกฆ่า
เชื้ อ พรรณไม้น้ ํา พรมมิ ในอัต ราความเข้ม ข้น ต่ า ง ๆ กัน 6 ชุ ด การทดลอง (treatment) การทดลองละ 30 ซํ้า
(replication) โดยชุ ดควบคุม (control) คื อ ฟอกฆ่าเชื้ อครั้งแรกด้วยโซเดี ยมไฮโปคลอไรท์ 10% นาน 15 นาที แล้ว
ฟอกฆ่าเชื้ อครั้งที่ สองด้วยโซเดี ยมไฮโปคลอไรท์ 5% นาน 10 นาที (Table 1) ตามรายงานการวิจยั ของสุ รียา และ
คณะ (2545)
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Table 1 Treatments of sterilization process for Bacopa monnieri
First sterilization
Treatments
(15 min.)
1
3% PVP-I
2
10% NaOCl
3
5% NaOCl
4
3% PVP-I
5
3% PVP-I
6 (control)
10% NaOCl

Second sterilization
(10 min.)
10% NaOCl
5% NaOCl
5% NaOCl

วิธีการฟอกฆ่ าเชื อ้ ชิ น้ ส่ วนเนือ้ เยื่อพรรณไม้ นา้ํ พรมมิ
1. นําพรรณไม้น้ าํ พรมมิลา้ งทําความสะอาด แล้วนําไปฟอกฆ่าเชื้อตามชุดการทดลองต่าง ๆ ที่มีการเติมสารลด
แรงตึ งผิ วของนํ้า คื อ tween-20 จํานวน 1 หยด เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการฟอกฆ่ าเชื้ อในโพวิ โดนไอโอดี น และ
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ เมื่อฟอกฆ่าเชื้อในสารแต่ละชนิดให้ลา้ งด้วยนํ้ากลัน่ ที่น่ ึงฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง ครั้งละ 2 นาที
2. ใช้มีดที่คมและผ่านการฆ่าเชื้ อแล้ว ตัดรอยแผลที่สัมผัสกับสารฟอกฆ่าเชื้ อ แล้วตัดชิ้นส่ วนพรรณไม้น้ าํ
พรมมิให้มีขนาดประมาณ 1 เซนติ เมตร โดยมีส่วนข้อจํานวน 1 ข้อ จากนั้นนํามาเลี้ยงในอาหารกึ่ งแข็งสู ตร MS
(Murashige and Skoog, 1962) และนําไปเลี้ยงที่ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ ช่ วงการให้
แสง 12 ชัว่ โมงต่อวัน
การบันทึ กข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
บันทึกข้อมูลชิ้ นเนื้ อเยื่อโดยสังเกตการปนเปื้ อนเชื้ อจุลินทรี ย ์ (contamination of microbial) อัตราการตาย
(dead tissue) และอัตรารอด (survival rate) ทุกๆ สัปดาห์ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ รวมทั้งถ่ายภาพการเปลี่ยนแปลงของ
เนื้ อเยื่อ นําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (analysis of variance; ANOVA) และเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95
เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS for window version 16.0

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

จากการทดลองนําชิ้นส่ วนตาข้างของพรมมิมาทําการฟอกฆ่าเชื้ อ โดยใช้ชนิ ดและปริ มาณสารฟอกฆ่าเชื้อ
ต่างกัน 6 ชุดการทดลอง แล้วนําไปเลี้ยงบนอาหาร MS เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าการฟอกฆ่าเชื้อครั้งแรกด้วย
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 10% นาน 15 นาที แล้วฟอกฆ่าเชื้ อครั้งที่ 2 ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5% นาน 10 นาที ซึ่ ง
กํา หนดเป็ นชุ ด ควบคุ ม (control) เป็ นกระบวนการฟอกฆ่ า เชื้ อ ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ พรมมิ โดยมี อ ัต รารอด
20.00±7.43% มากกว่ า ชุ ด การทดลองอื่ น อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ (p < 0.05) ซึ่ งพบการปนเปื้ อนจากเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์
80.00±7.43% และไม่พบอัตราการตายที่มีผลมาจากการได้รับอันตรายจากสารฟอกฆ่าเชื้อ เช่น เนื้อเยื่อตายซี ดจนไม่
พัฒนาเป็ นต้นใหม่ (Table 2) โดยทุกชุดการทดลองไม่พบอัตราการตายเช่นกัน ส่ วนประสิ ทธิ ภาพการใช้สารฟอก
ฆ่าเชื้อ พบว่าการใช้โพวิโดนไอโอดีน 3% เพียงอย่างเดียวในการฟอกไม่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรี ยไ์ ด้ต้ งั แต่สัปดาห์
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แรก และอัตราการปนเปื้ อนยังเพิ่มขึ้นจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของการทดลองจึงมีผลทําให้ไม่พบอัตรารอดในชุดการ
ทดลองนี้ แม้ว่าโพวิโดนไอโอดี น เป็ นสารฆ่าเชื้ อที่ มีส่วนประกอบของไอโอดี น มีประสิ ทธิ ภาพดี ในการฆ่าเชื้ อ
แบคที เรี ย เชื้ อรา เชื้ อไวรัส และโปรโตซัว แต่ชนิ ดสารละลายที่ มีจาํ หน่ ายในประเทศไทยมีความเข้มข้นของโพวิ
โดนไอโอดี น 10% ซึ่ งเที ยบเท่ากับไอโอดี นความเข้มข้น 1% ดังนั้นในการทดลองใช้โพรวิโดนไอโอดี น 3% จึ ง
เท่ ากับความเข้มข้นของไอโอดี นเพี ยง 0.3% เท่ านั้น โดยทัว่ ไปแล้วการฟอกฆ่าเชื้ อเนื้ อเยื่อพืชนั้นใช้สารละลาย
ไอโอดีน (iodine water) ความเข้มข้น 3% นาน 30 นาที (รังสฤษดิ์, 2540) ซึ่ งทั้งความเข้มข้นและระยะเวลาการฟอก
ฆ่าเชื้ อพรมมิในการทดลองนี้ มีความเข้มข้นน้อยและใช้เวลาการฟอกที่ ส้ ัน ทําให้มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการฟอกที่
ลดลงด้วยเช่ นกัน รวมถึงประสิ ทธิ ภาพการฟอกของสารโพรวิโดนไอโอดี นและโซเดี ยมไฮโปรคลอไรท์ ที่ ความ
เข้มข้น และระยะเวลาการฟอกต่าง ๆ ในทุกชุดการทดลองมีอตั ราการปนเปื้ อนสู ง (Table 2) และอัตราการรอดตํ่า
(Table 3) ซึ่ งนอกจากชนิด ความเข้มข้นของสาร และระยะเวลา ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการฟอกแล้ว (บุญยืน, 2547)
ชนิดและแหล่งที่มาของพรรณไม้น้ าํ มีความสําคัญมากเช่นกัน โดยต้นพันธุ์ของพรมมิได้มาจากแปลงดินที่มีปริ มาณ
การปนเปื้ อนจุลินทรี ยส์ ู งมาก นอกจากจุลินทรี ยท์ ี่ ติดอยู่ตามพื้นผิวของพรรณไม้ ยังมีจุลินทรี ยท์ ี่ อาศัยอยู่ตามท่ อ
ลําเลียงนํ้าและอาหารที่อยู่ภายในลําต้นของพรรณไม้น้ าํ ซึ่ งระหว่างการทดลองสามารถพบการปนเปื้ อนของเชื้อรา
และแบคที เรี ยได้ตลอดระยะเวลาการทดลอง (Fig. 1) ส่ งผลต่อเนื่ องให้อตั ราการรอดของพรมมิมีแนวโน้มลดลง
เรื่ อยๆ จากสัปดาห์แรกจนสิ้ นสุ ดการทดลอง (Table 4) หากเมื่อพิจารณาลักษณะการพัฒนาของเนื้อเยื่อตาข้าง พบว่า
เนื้อเยื่อพรมมิที่รอดตายสามารถพัฒนาไปเป็ นต้นใหม่ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ลักษณะตรงตามสายพันธุ์ (Fig. 2)
อย่างไรก็ตามจากการทดลองจะเห็ นได้ว่า พรรณไม้น้ าํ เป็ นพื ชที่ ทาํ ให้ปลอดเชื้ อได้ค่ อนข้างยาก และ
โซเดี ยมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) เป็ นสารฟอกฆ่ าเชื้ อที่ เหมาะสมที่ สุดสําหรั บพรรณไม้น้ าํ พรมมิ สอดคล้องกับ
รายงานการฟอกฆ่าเชื้ อเนื้ อเยื่อปลายยอดและตาข้างของพรรณไม้น้ าํ ขาไก่ด่าง (Hygrophila polysperma) ที่ฟอกฆ่า
เชื้ อเนื้ อเยื่อด้วยโซเดี ยมไฮโปคลอไรท์ 10% นาน 15 นาที และตามด้วยโซเดี ยมไฮโปคลอไรท์ 5% นาน 10 นาที
พบว่าเนื้ อเยื่อของขาไก่ด่างไม่มีการปนเปื้ อนของจุลินทรี ย ์ และมีอตั ราการรอดของเนื้ อเยื่อ 100% (สุ รียา และคณะ,
2545) และรายงานการฟอกฆ่าเชื้ อเนื้ อเยื่อตาข้างของพรรณไม้น้ าํ ดาวน้อย (Pogostemon helferi) ที่ฟอกฆ่าเชื้อครั้งที่
1 ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 4% นาน 15 นาที และครั้งที่ 2 ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 2% นาน 10 นาที สามารถ
ลดการปนเปื้ อนของจุลินทรี ยถ์ ึง 50% และมีอตั ราการพัฒนาเป็ นต้นใหม่ได้ 80% (ทิพวรรณและคณะ, 2555) รวมถึง
การฟอกฆ่าเชื้ อผิวของผลหญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) ที่ฟอกฆ่าเชื้ อด้วยโซเดี ยมไฮโปคลอไรท์ 20% นาน
15 นาที มีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด (กฤติ ยา และคณะ, 2557) ดังนั้นการใช้สารฟอกฆ่าเชื้ อจึ งขึ้นอยู่กบั ชนิ ดและชิ้น
เนื้ อเยื่อของพืช รวมถึงชนิ ดสารฟอก ความเข้มข้น และระยะเวลาการฟอกฆ่าเชื้ อ ที่จะทําให้มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การปลอดเชื้อ

626

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาประมง

Table 2 Percentage of contamination of microbial, dead tissue and survival rate of Bacopa monnieri after 4 weeks
of culturing on MS medium
Contamination of microbial
Dead tissue
Survival rate
First sterilization Second sterilization
(%)
(%)
(%)
(15 min.)
(10 min.)
3% PVP-I
100.00±0.00a
0.00±0.00
0.00±0.00b
10% NaOCl
90.00±5.57ab
0.00±0.00
10.00±5.57ab
5% NaOCl
96.67±3.33a
0.00±0.00
3.33±3.33b
3% PVP-I
10% NaOCl
86.67±6.31ab
0.00±0.00
13.33±6.31ab
3% PVP-I
5% NaOCl
93.33±4.63ab
0.00±0.00
6.67±4.63ab
10% NaOCl
5% NaOCl
80.00±7.43b
0.00±0.00
20.00±7.43a
Means±SE values in each column followed by different superscript letters are significantly different (p < 0.05)

Table 3 Percentage of contamination of microbial of Bacopa monnieri was cultured on MS medium for 4 weeks
First sterilization
(15 min.)
3% PVP-I
10% NaOCl
5% NaOCl
3% PVP-I
3% PVP-I
10% NaOCl

Second sterilization
(10 min.)
10% NaOCl
5% NaOCl
5% NaOCl

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

36.67±8.95a
20.00±7.43a
43.33±9.20a
26.67±8.21a
46.67±9.26a
33.33±8.75a

96.67±3.33a
76.67±7.85ab
96.67±3.33a
83.33±6.92ab
83.33±6.92ab
70.00±8.51b

96.67±3.33a
86.67±6.31ab
96.67±3.33a
86.67±6.31ab
90.00±5.57ab
73.33±8.21b

100.00±0.00a
90.00±5.57ab
96.67±3.33a
86.67±6.31ab
93.33±4.63ab
80.00±7.43b

Means±SE values in each column followed by different superscript letters are significantly different (p < 0.05)
Table 4 Percentage of survival rate of Bacopa monnieri was cultured on MS medium for 4 weeks
First sterilization
(15 min.)
3% PVP-I
10% NaOCl
5% NaOCl
3% PVP-I
3% PVP-I
10% NaOCl

Second sterilization
(10 min.)
10% NaOCl
5% NaOCl
5% NaOCl

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

60.00±9.10a
80.00±7.43a
56.67±9.20a
73.33±8.21a
53.33±9.26a
66.67±8.75a

3.33±3.33b
23.33±7.85ab
3.33±3.33b
16.67±6.92ab
16.67±6.92ab
30.00±8.51a

3.33±3.33b
13.33±6.31ab
3.33±3.33b
13.33±6.31ab
10.00±5.57ab
26.67±8.21a

0.00±0.00b
10.00±5.57ab
3.33±3.33b
13.33±6.31ab
6.67±4.63ab
20.00±7.43a

Means±SE values in each column followed by different superscript letters are significantly different (p < 0.05)
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Fig. 1 Contamination of microbial that occurs during tissue culture of Bacopa monnieri

Fig. 2 The development of Bacopa monnier tissue after sterilization (A) 10% NaOCl (B) 5% NaOCl (C) 3%
PVP-I, 10% NaOCl (D) 3% PVP-I, 5% NaOCl and (E) 10% NaOCl, 5% NaOCl for 4 weeks

สรุ ป

การฟอกฆ่ าเชื้ อที่ เหมาะสมต่ อเนื้ อ เยื่ อตาข้า งของพรรณไม้น้ ําพรมมิ คื อ การฟอกฆ่ าเชื้ อครั้ งที่ 1 ด้วย
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 10% นาน 15 นาที และฟอกฆ่าเชื้อครั้งที่ 2 ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5% นาน 10 นาที โดย
มีอตั ราการรอด 20.00±7.43% และพบอัตราการปนเปื้ อนจากเชื้อจุลินทรี ย ์ 80.00±7.43%
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของสารฟอกฆ่าเชื้ อ จึงควรมีการศึกษาทดลองในเรื่ องอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ชนิด
สารฟอกกลุ่มอื่นๆ ชนิ ดของเนื้ อเยื่อเริ่ มต้น และการพัฒนาของเนื้ อเยื่อ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาวิธีการสร้าง
ต้นพันธุ์ปลอดเชื้อให้ได้ปริ มาณเพียงพอต่อการนําไปใช้ประโยชน์ดา้ นอื่นๆ ต่อไป
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สาหร่ ายผักกาดทะเล (Ulva rigida)
Removal of inorganic nitrogen and phosphate in effluent from sea bass (Lates calcarifer) nursery
using sea lettuce (Ulva rigida)
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บทคัดย่ อ

นํ้าทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ าํ มักมีปริ มาณสารอาหารสู ง หากไม่มีการบําบัดอาจก่อให้เกิดการเน่าเสี ยได้ งานวิจยั ครั้งนี้ จึง
ศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของสาหร่ ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) ในการบําบัดนํ้าทิ้งจากการอนุ บาลปลากะพงขาว (Lates calcarifer)
ก่อนนํากลับมาหมุนเวียนใช้ในบ่อเลี้ยง ในการทดลองได้ใส่ น้ าํ ทิ้งจากการอนุบาลปลากะพงขาวในโหลทดลองโหลละ 10 ลิตร
โดยมีจาํ นวน 5 ชุดทดลอง ในแต่ละชุดทดลองแบ่งออกเป็ น 3 ซํ้า ชุดที่ 1 ไม่ใส่ สาหร่ าย ชุดที่ 2-5 ใส่ สาหร่ ายในความหนาแน่ น
0.1, 0.5, 1.0 และ 1.5 กรัมต่อลิตร ตามลําดับ ทําการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าปริ มาณแอมโมเนี ยรวม ไนไตรท์ ไนเตรท และฟอสเฟต
ก่อนเริ่ มและหลังเริ่ มการทดลองทุกวันเป็ นระยะเวลา 5 วัน เพื่อให้นาํ นํ้ากลับมาใช้ใหม่ในการอนุบาลปลากะพงขาวได้เร็ วที่ สุด
พบว่า สาหร่ ายผักกาดทะเลที่ความหนาแน่น 1.5 กรัมต่อลิตร มีประสิ ทธิ ภาพในการบําบัดนํ้าทิ้งได้ดีกว่าความหนาแน่น 1.0, 0.5
และ 0.1 กรัมต่อลิตร ที่ 2 วันโดยมีประสิ ทธิภาพสูงสุดในการลดปริ มาณแอมโมเนียรวม มีค่าเท่ากับ 86, 75, 61 และ 29% ตามลําดับ
และใน 1 วันมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการลดลงของปริ มาณฟอสเฟต มี ค่ าเท่ ากับ 45, 33, 24 และ 20% ตามลําดับ อัตราการ
เจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) ของสาหร่ ายผักกาดทะเลที่ความหนาแน่น 1.5 กรัมต่อลิตร แตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
(p>0.05) กับสาหร่ ายทะเลที่ ความหนาแน่ น 0.5 กรั มต่อลิ ตร (0.75 ± 0.08 และ 0.55 ± 0.17 กรั มต่อวัน ตามลําดับ) แต่อตั ราการ
เจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) ของสาหร่ ายผักกาดทะเลที่ ความหนาแน่ น 1.5 กรัมต่อลิตร แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
(p<0.05) กับสาหร่ ายทะเลที่ ความหนาแน่ น 1.0 และ 0.1 กรั มต่ อลิ ตร (0.75 ± 0.08, 0.49 ± 0.15 และ 0.27 ± 0.08 กรั มต่ อวัน
ตามลําดับ)
คําสําคัญ: นํ้าทิ้ง, ไนโตรเจนรวม, ฟอสเฟต, ผักกาดทะเล, สาหร่ าย

Abstract

Effluents from aquaculture ponds are often loaded with nutrients, requiring proper treatment before releasing them to the
environment or recirculating back in the culture system. This study aims at evaluating the nutrient removal efficiency of sea lettuce
(Ulva rigida) in order to treat the effluent from sea bass nursery. The experimental containers were filled with 10 liters of effluent
from a sea bass nursery. There were 5 treatments done in triplicates. Treatment 1 contained no seaweed while treatments 2-5 had
seaweeds with densities of 0.1, 0.5, 1.0, and 1.5 g/l, respectively. After the seaweed were added, water quality in each experiment tank
was monitored daily for its total ammonia, nitrite, nitrate and phosphate for the total duration of 5 days. We found that the highest
seaweed density 1.5 g/l worked better at nutrient removal than 1.0, 0.5, and 0.1 g/l at 2 days with the most efficient treatment based
on the percentage decrease of total ammonia at 86, 75, 61, and 29%, respectively and on the first day, it was the most efficient treatment
based on the percentage decrease of phosphate at 45, 33, 24, and 20%, respectively. The average daily growth (ADG) of sea lettuce
seaweed of 1.5 g/l density did not differ significantly (p>0.05) from 0.5 g/l (0.75 ±0.08 และ 0.55 ±0.17 g/day respectively) but the
rate at density of 1.5 g/l were significantly (p<0.05) better than 1.0 and 0.1 g/l (0.75±0.08, 0.49±0.15 and 0.27±0.08 g/day
respectively).
Keywords: effluent, phosphate, sea lettuce, seaweed, total nitrogen
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คํานํา

ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ประสบความสําเร็ จในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ โดยเฉพาะสัตว์น้ าํ กร่ อย เช่นปลา
กะพงขาวและปลากะรังดอกแดง เป็ นต้น ทําให้การเลี้ยงสัตว์น้ าํ ขยายตัวเพิ่มขึ้น และสิ่ งที่ตามมาก็คือการระบายนํ้า
ทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ าํ ลงสู่ แหล่งนํ้าธรรมชาติ จากการสํารวจพบว่าส่ วนใหญ่การเพาะเลี้ยงชายฝั่งมีการจัดการนํ้า
เสี ยน้อยมาก ในอดีตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ชายฝั่งอาจไม่ค่อยประสบปัญหามากนักเนื่ องจากแหล่งนํ้าธรรมชาติยงั อยู่
ในสภาพดี แต่ในปัจจุบนั สภาพแหล่งนํ้าเสื่ อมโทรมลง ซึ่ งอาจส่ งผลต่อการทําการเพาะเลี้ยงในอนาคต (กรมควบคุม
มลพิ ษ , 2548) นอกจากนี้ การเพาะเลี้ ย งสัต ว์น้ าํ มี การพัฒ นารู ปแบบต่ า งๆ เพื่ อให้ไ ด้ผ ลผลิ ต ของสัต ว์น้ าํ สู งขึ้ น
ผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ จึ งให้ความสําคัญกับปริ มาณผลผลิตและผลกําไรสู งสุ ด จึ งทําให้การปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ าํ ใน
อัตราที่หนาแน่น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเน่าเสี ยของอาหารสัตว์น้ าํ ในบ่อ และส่ งผลทําให้คุณภาพนํ้าไม่เหมาะสมกับ
ความเป็ นอยู่ของสัตว์น้ าํ ก่ อให้เกิ ดก๊าซพิ ษต่ างๆในนํ้า เช่ น แอมโมเนี ย ไนไตรท์ ไนเตรท และซัลไฟด์ เป็ นต้น
(เจษฎา, 2550)
สาหร่ า ยทะเลเป็ นพื ช ชนิ ด หนึ่ งที่ มีศ ักยภาพในการนํา มาช่ วยในการควบคุ มและบํา บัด นํ้า ทิ้ งจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ให้มีคุณภาพดีข้ ึน เกรี ยงไกร (2537) พบว่าสาหร่ ายทะเล Gracilaria fisheri สามารถบําบัดนํ้าโดย
ช่วยลดปริ มาณสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในนํ้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุง้ ได้ Schuenhoff et al. (2003) ได้
ทํา การทดลองเลี้ ย งปลากะพง (gilthead sea bream; Sparus aurata) โดยใช้ส าหร่ า ย Ulva lactuca เป็ นตัว กรอง
ชี วภาพ (biofilter) ในระบบกรองสารอิ นทรี ยส์ ามารถลดปริ มาณธาตุ อาหารที่ ละลายนํ้าลงสู่ ส่ิ งแวดล้อมได้ 30
เปอร์เซ็นต์
การศึกษาในครั้งนี้ มีแนวคิ ดที่ จะนําสาหร่ ายผักกาดทะเล Ulva rigida ซึ่ งเป็ นสาหร่ ายที่ สามารถพบได้ใน
ประเทศไทยทําการทดลองเพื่อหาความหนาแน่นที่เหมาะสมและดีที่สุดในการลดปริ มาณไนโตรเจนและฟอสเฟต
ในนํ้าทิ้งจากการอนุบาลปลากะพงขาว

วิธีการทดลอง
การเตรี ยมการทดลอง
1.การเตรี ยมตัวอย่างสาหร่ าย
คัดเลื อกสาหร่ ายผักกาดทะเล(Ulva rigida)ที่ มีความสมบู รณ์ แข็งแรง จากศู นย์วิจยั และพัฒ นาประมง
ชายฝั่งเพชรบุรี และทําความสะอาดสาหร่ ายด้วยการนําสิ่ งแปลกปลอมและสิ่ งที่เกาะติด เช่น เพรี ยง หอยขนาดเล็ก
และสาหร่ ายชนิ ดอื่นที่ ปะปนอยู่ออกไปให้หมด พักสาหร่ ายไว้ในนํ้าทะเลที่ สะอาดความเค็ม 30 ส่ วนในพันส่ วน
เป็ นเวลา 7 วันก่อนที่จะนํามาชัง่ นํ้าหนักก่อนนําไปใช้ในการทดลอง
2.การเตรี ยมนํ้า
นํ้าทะเลจากบ่อพัก นํามาพักในบ่อคอนกรี ตขนาด 5 ตัน นํามาผสมด้วยนํ้าจืดปรับให้มีความเค็ม 25 ส่ วน
ในพันส่ วน ฆ่าเชื้อด้วยคลอรี นความเข้มข้น 30 ส่ วนในล้านส่ วน ให้อากาศอย่างแรง 3 วัน เพื่อสลายคลอรี นที่ตกค้าง
ก่อนปิ ดอากาศเพื่อให้ตกะกอน นํานํ้าที่ผา่ นการตรวจการตกค้างของคลอรี นและมีคุณภาพนํ้าเหมาะสมไปพักเก็บไว้
ใช้ในการทดลองต่อไป
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3.การเตรี ยมลูกปลากะพงขาวและการเตรี ยมนํ้าที่ใช้อนุบาลลูกปลากะพงขาว
ปลาที่ใช้ในการทดลอง คือลูกปลากะพงขาว (Lates calcalifer) จากโรงเพาะฟักของศูนย์วิจยั และพัฒนา
ประมงชายฝั่งเพชรบุรี ฝึ กให้กินอาหารสําเร็ จรู ปวันละ 2 ครั้ง เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ คัดขนาดปลาให้มีขนาดใกล้เคียง
กันเฉลี่ย 2.5-3 เซนติเมต และมีสุขภาพแข็งแรง นําลูกปลากะพงขาวที่ได้มาอนุบาลต่อในถัง 500 ลิตร โดยเติมนํ้า
ความเค็ม 25 ส่ วนในพันส่ วนปริ มาตร 300 ลิตรใช้ความหนาแน่นของลูกปลากะพงขาว 1 ตัวต่อลิตร เลี้ยงระยะเวลา
1 สัปดาห์ให้อาหารวันละ 2 ครั้งทําการดูดตะกอนของเสี ยก้นถังโดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายนํ้า
วิธีการทดลองการกําจัดแอมโมเนีย ไนเตรท และฟอสเฟต
1. วางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด (Completely randomized design CRD) โดยแบ่งการทดลอง
เป็ น 5 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซํ้า คือ
ชุดการทดลอง A ไม่ใส่ สาหร่ าย (ชุดควบคุม)
ชุดการทดลอง B ใส่ สาหร่ าย 0.1 กรัมต่อนํ้าจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาว 1 ลิตร
ชุดการทดลอง C ใส่ สาหร่ าย 0.5 กรัมต่อนํ้าจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาว 1 ลิตร
ชุดการทดลอง D ใส่ สาหร่ าย 1.0 กรัมต่อนํ้าจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาว 1 ลิตร
ชุดการทดลอง E ใส่ สาหร่ าย 1.5 กรัมต่อนํ้าจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาว 1 ลิตร
2. เตรี ยมโหลอะคริ ลิคขนาดความจุ 12 ลิตร จํานวน 15 โหล และจัดเตรี ยมอุปกรณ์งานทดลอง พร้อม
ระบบให้อากาศ
3. ใส่ น้ าํ ทิ้งจากการอนุบาลลูกปลากะพงขาวปริ มาตร 10 ลิตร ในโหลอะคริ ลิคขนาดความจุ 12 ลิตร ทุก
ชุดการทดลอง ทําการชัง่ นํ้าหนักสาหร่ ายผักกาดทะเลตามแผนการทดลองข้างต้น พร้อมทั้งให้อากาศ
ใช้เวลาในการทดลองรวม 5 วัน และระหว่างการทดลองไม่มีการเปลี่ยนถ่ายนํ้า
4. การวัดคุณภาพนํ้าก่อนเริ่ มการทดลอง และหลังจากการทดลองการเลี้ยงสาหร่ ายในการบําบัดคุณภาพ
นํ้าแล้วทุกวันเป็ นระยะเวลา 5 วัน โดยวัดคุณภาพนํ้าดังนี้
4.1 ความเค็มของนํ้า (Salinity) วัดด้วย Refractosalinometer (ยี่หอ้ ATAGO รุ่ น S/mill100)
4.2 ปริ มาณแอมโมเนียรวม (Total ammonia) ใช้วิธี modified indophenol blue (Strickland and
Parsons, (1972 )
4.3 ไนไตรท์ (Nitrite)ใช้วิธี Diazotization Method (Strickland and Parsons,(1972 )
4.4 ไนเตรท (Nitrate) ใช้วิธี Brucine Colorimetric Method (Association of Official Analytical
chemists, 1980)
4.5 ฟอสเฟต (Phosphate) ใช้วิธี Ascorbic Acid Method (Strickland and Parsons,(1972 )
5. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.1 ทําการวิเคราะห์คุณภาพนํ้า โดยทําการวิเคราะห์หาปริ มาณแอมโมเนียรวม (Total ammonia,
TAN) ไนเตรท (Nitrate, NO3-) และฟอสเฟต (Phosphate, PO43-) และหลังเมื่อเวลาผ่านไป 5
วัน มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติโดยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) แล้ว
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เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี Duncan’s
new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ประสิ ทธิ ภาพการลดไนโตรเจนและฟอสเฟต
ประสิ ทธิ ภาพ (%) = ( Ci – Cf ) ×100
(1)
Ci
หมายเหตุ
(Ci) = ความเข้มข้นของธาตุอาหารเมื่อเริ่ มต้นการทดลอง
(Cf) = ความเข้มข้นของธาตุอาหารเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง
5.2 เก็บข้อมูลนํ้าหนักของสาหร่ าย ก่อนและหลังการทดลอง ทุกชุดการทดลองเพื่อศึกษาการ
เจริ ญเติบโต
(2)
อัตราการเจริ ญเติบโต (Average Daily Growth) หรื อ ADG (กรัมต่อวัน) = W2 - W1
t
เมื่อ W1 = นํ้าหนักเมื่อเริ่ ม
W2 = นํ้าหนักสุ ดท้าย (กรัม)
t = ระยะเวลาในการเลี้ยง (วัน)
อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ (Specific Growth Rate) หรื อ SGR คํานวนโดยใช้สูตรการหาอัตราการ
เจริ ญเติบโต (Lobban et al, 1985)
µ = 100 ln (Nt/N0)
(3)
t
เมื่อ µ = อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะโดยนํ้าหนักคิดเป็ นเปอเซ็นต์ของนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นต่อ
หน่วยเวลาเปรี ยบเทียบกับนํ้าหนักเริ่ มต้นเลี้ยง
N0 = นํ้าหนักเมื่อเริ่ มเลี้ยง (กรัม)
Nt = นํ้าหนักสุ ดท้าย (กรัม)
t = เวลาเป็ นวัน

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

แอมโมเนี ยรวม ทุกชุ ดการทดลองปริ มาณความเข้มข้นของแอมโมเนี ยรวมลดลงตั้งแต่ วนั แรกของการ
ทดลองเมื่อเปรี ยบเที ยบกับชุ ดควบคุม และลดลงต่อเนื่ องจนสิ้ นสุ ดการทดลอง โดยชุดการทดลองสาหร่ ายผักกาด
ทะเลที่ความหนาแน่น 1.5 กรัมต่อลิตร ปริ มาณความเข้มข้นของแอมโมเนียรวมลดลงอย่างรวดเร็ วตั้งแต่วนั แรกของ
การทดลอง
ไนเตรท ทุกชุดการทดลองปริ มาณไนเตรทไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลา 2 วันแรก แต่พบว่าใน
วันที่ 3 ชุดการทดลองสาหร่ ายผักกาดทะเลที่ความหนาแน่ น 0.5 และ 1.0 กรัมต่อลิตร ปริ มาณไนเตรทมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องจนสิ้ นสุ ดการทดลอง ซึ่ งโดยทัว่ ไปสาหร่ ายจะดึ งไนโตรเจนในรู ปของแอมโมเนี ยมาใช้ก่อน
ไนโตรเจนในรรู ปอื่น (Fong et al., 1996)
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ฟอสเฟต ทุกชุดการทดลองปริ มาณความเข้มข้นของฟอสเฟตลดลงตั้งแต่วนั แรกของการทดลอง และลดลง
ต่อเนื่ องจนสิ้ นสุ ดการทดลอง โดยชุ ดการทดลองสาหร่ ายผักกาดทะเลที่ ความหนาแน่ น 1.5 กรัมต่อลิตร ปริ มาณ
ความเข้มข้นของฟอสเฟตลดลงอย่างรวดเร็ วตั้งแต่วนั แรกของการทดลอง
การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟต (Table 1)
Table 1 Change in concentration of inorganic nitrogen and phosphate in effluent water over the course of 5 days
after seaweed addition
Water quality

Treatment

Total Ammonia (mg/l)

Nitrite (mg/l)

Nitrate (mg/l)

Phosphate (mg/l)

Time (days)
Day1

Day2

Day3

Day4

Day5

NO seaweed
seaweed 0.1g/l
seaweed 0.5g/l
seaweed 1.0g/l
seaweed 1.5g/l

2.236±0.22c
1.957±0.275c
1.832±0.264bc
1.436±0.229ab
1.110±0.348a

1.747±0.144c
1.862±0.414c
1.047±0.146b
0.696±0.275ab
0.353±0.088a

1.172±0.166b
1.549±0.113b
0.459±0.227a
0.313±0.114a
0.206±0.078a

1.192±0.133c
0.624±0.08b
0.046±0.053a
0.091±0.03a
0.037±0.033a

0.856±0.140c
0.435±0.080b
0.015±0.017a
0.016±0.009a
0.029±0.029a

NO seaweed
seaweed 0.1g/l
seaweed 0.5g/l
seaweed 1.0g/l
seaweed 1.5g/l
NO seaweed
seaweed 0.1g/l
seaweed 0.5g/l
seaweed 1.0g/l
seaweed 1.5g/l

0.838±0.075a
0.813±0.021a
0.0838±0.071a
0.801±0.057a
0.827±0.050a
1.840±0.089c
1.860±0.06c
1.813±0.236bc
1.853±0.130ab
1.873±0.077a

0.773±0.071a
0.7623±0.044a
0.762±0.034a
0.784±0.069a
0.770±0.065a
1.773±0.095c
1.786±0.156c
1.954±0.045b
1.868±0.241ab
1.803±0.119a

0.775±0.005a
0.7832±0.045a
0.802±0.047a
0.839±0.050a
0.830±0.053a
1.712±0.104b
2.026±0.140b
2.441±0.301a
2.097±0.322a
1.888±0.058a

0.822±0.035a
0.799±0.058a
0.809±0.039a
0.807±0.089a
0.821±0.021a
1.635±0.184c
1.948±0.228b
2.507±0.354a
2.484±0.252a
1.894±0.070a

0.817±0.081a
0.804±0.063a
0.693±0.129a
0.829±0.038a
0.845±0.058a
1.814±0.161c
2.156±0.166b
2.746±0.284a
2.623±0.386a
1.774±0.184a

NO seaweed
seaweed 0.1g/l
seaweed 0.5g/l
seaweed 1.0g/l
seaweed 1.5g/l

0.241±0.026c
0.242±0.009c
0.231±0.008bc
0.204±0.019ab
0.166±0.016a

0.093±0.026c
0.114±0.052c
0.158±0.014b
0.159±0.020ab
0.105±0.022a

0.026±0.006b
0.051±0.026b
0.104±0.09a
0.125±0.028a
0.065±0.025a

0.016±0.017c
0.014±0.014b
0.052±0.018a
0.091±0.031a
0.043±0.035a

0.001±0.010c
0.001±0.002b
0.015±0.019a
0.052±0.029a
0.029±0.029a

Note: Different superscript letters in the same column each parameter of water quality indicate significant
difference (p < 0.05).
การเปลี่ยนแปลงของสาหร่ ายผักกาดทะเลในแต่ละชุดการทดลองเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองสาหร่ ายผักกาด
ทะเลในชุ ด การทดลองทุ กความหนาแน่ น มี น้ าํ หนักของสาหร่ า ยเพิ่ มสู งขึ้ น และชุ ด การทดลองที่ มี อตั ราการ
เจริ ญ เติ บ โตเฉลี่ ย ดี ที่สุ ด คื อ ชุ ด การทดลองสาหร่ า ยผัก กาดทะเลความหนาแน่ น 1.5 กรั มต่ อลิ ต ร มี อตั ราการ
เจริ ญเติ บโตเฉลี่ ย 0.75±0.08 กรั มต่ อวัน รองลงมาคื อที่ ค วามหนาแน่ น 0.5, 1.0 และ 0.1 กรั มต่ อลิ ตรตามลํา ดับ
(Table 2)
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Table 2 The growth average weight, (ADG) and (SGR) of Ulva rigida
Treatment
Growth parameters
seaweed 0.1 g/l
seaweed 0.5 g/l
seaweed 1.0 g/l

seaweed 1.5 g/l

Weight (before)/g

1.04±0.017d

5.03±0.029c

10.09±0.09b

15.15±0.02a

Weight (after)/g

2.43±0.45d

7.78±0.82c

12.52±0.78b

18.90±0.42a

ADG(g/day)

0.27±0.08c

0.55±0.17ab

0.49±0.15bc

0.75±0.08a

SGR (%)
16.78
8.66
4.28
4.41
Note: Different superscript letters in the same row indicate significant difference (p < 0.05).

สรุ ป

สาหร่ ายผักกาดทะเลที่ ความหนาแน่ น 1.5 กรัมต่อลิตร มีประสิ ทธิ ภาพในการบําบัดนํ้าทิ้งได้ดีกว่าความ
หนาแน่น 1.0, 0.5 และ 0.1 กรัมต่อลิตร ใน 1 วันหลังจากที่เติมสาหร่ ายในการทดลอง พบว่าการลดลงของปริ มาณ
ฟอสเฟตมีค่าเท่ากับ 45, 33, 24 และ 20% ตามลําดับ ในขณะที่หลังจาก 2 วันที่เติมสาหร่ ายในการทดลองสามารถลด
ปริ มาณแอมโมเนี ยรวม มีค่าเท่ากับ 86, 75, 61 และ 29% ตามลําดับ จากการทดลองปริ มาณไนเตรทผลค่อนข้างจะ
คงที่ ถึงแม้วา่ ปริ มาณแอมโมเนียจะลดลงไปมากแล้วก็ตาม
ปริ มาณสารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟตในชุ ดควบคุมสามารถลดลงได้ เช่นเดียวกับชุดการทดลอง
อื่นๆ แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาที่มากกว่า โดยดูจากผลของการลดลงของแอมโมเนี ยรวมเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองใน
วันที่ 5 ชุ ดการทดลองควบคุมยังพบปริ มาณแอมโมเนี ยรวมสู งกว่าชุ ดการทดลองที่ มีการใส่ สาหร่ ายอยู่มาก ทั้งนี้
กระบวนการดังกล่าวอาจจะยังมีสิ่งมีชีวิตอื่ นปะปนมาเกี่ ยวข้อง เช่ น แพลงก์ตอน แบคที เรี ย ซึ่ งทําหน้าที่ เหมื อน
สาหร่ ายแต่เนื่องจากนํ้าที่ใช้ทดลองได้ผา่ นการกรองมาระดับหนึ่งแล้วจึงมีปริ มาณน้อยทําให้ตอ้ งใช้เวลาหลายวันใน
การลดปริ มาณแอมโมเนี ยรวม นอกจากนั้นยังมียงั มีกระบวนการบําบัดแอมโนนี ยรวม ไนเตรท โดยกระบวนการ
Nitrification ก็เป็ นอีกกระบวนการหนึ่งที่สามารถเกิดควบคู่กนั ไปได้
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บทคัดย่ อ

การศึกษาชนิดและการกระจายของปลาหมึกในอ่าวไทย ดําเนินรวบรวมปลาหมึกจากเครื่ องมือประมงอวนลาก ใน
เวลากลางวัน ทําการลากครั้งละ 30 นาที โดยเรื อ M.V.SEAFDEC 2 ระหว่างวันที่ 17 สิ งหาคม ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ทั้งสิ้ น 71 สถานี รอบอ่าวไทย ความลึกนํ้าทะเลอยูร่ ะหว่าง 20.8–76.3 เมตร คุณภาพนํ้าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน พบปลาหมึก
ทั้งหมด 4 วงศ์ 11 สกุล 18 ชนิด กระจายอยูท่ วั่ อ่าวไทย ได้แก่ 1) วงศ์ Sepiidae พบ 7 ชนิด ได้แก่ Metasepia tullbergi, Sepia
aculeata, Sepia recurvirostra, Sepia pharaonis, Sepia brevimana, Sepia kobiensis, และSepiella inermis 2) วงศ์ Sepiolidae
พบ 1 ชนิด Sepiola sp., 3) วงศ์ Loliginidae พบ 5 ชนิด ได้แก่ Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii, Uroteuthis (Photololigo)
chinensis, Uroteuthis (Photololigo) sp., Sepioteuthis lessoniana, และLoliolus sp. และ4) วงศ์ Octopodidae พบ 5 ชนิ ด
ได้แก่ Amphioctopus aegina, Amphioctopus rex, Octopus sp., Cistopus indicus และ Hapalochlaena maculosa. โดยหมึกที่
พบมากที่ สุดคือ หมึ กกล้วยชนิ ด U. duvaucelii รองลงมาคือ หมึ กกระดองมือชนิ ด S. brevimana และหมึ กกล้วยชนิ ด U.
chinensis จํานวนทั้งสิ้น 2,353, 517 และ 490 ตัว ตามลําดับ
คําสําคัญ: ชนิดและการกระจาย, ปลาหมึก, อ่าวไทย, M.V.SEAFDEC 2

Abstract

The study on species and distribution of cephalopods in the Gulf of Thailand was collected during 17 August –
18 October 2018 by M.V. SEAFDEC 2. There were trawling operation during the daytime for 30 minutes, 71 sampling
stations with depth range between 20.8–76.3 m and the water quality within standard for alive aquatic animals of Thailand.
The specimens of cephalopods were collected by trawl net and identified into 4 families 11 genus and 18 species. There
were distribution around the Gulf of Thailand such as 1) Family Sepiidae were 7 species such as Metasepia tullbergi, Sepia
aculeata, Sepia recurvirostra, Sepia pharaonis, Sepia brevimana, Sepia kobiensis, and Sepiella inermis, 2) Family
Sepiolidae was 1 species such as Sepiola sp., 3) Family Loliginidae were 5 species such as Uroteuthis (Photololigo)
duvaucelii, Uroteuthis (Photololigo) chinensis, Uroteuthis (Photololigo) sp., Sepioteuthis lessoniana, and Loliolus sp., and
4) Family Octopodidae were 5 species such as Amphioctopus aegina, Amphioctopus rex, Octopus sp., Cistopus indicus and
Hapalochlaena maculosa. The most common species were U. duvaucelii, S. brevimana and U. chinensis and there were
2353, 517 and 490 specimens, respectively.
Keywords: cephalopods, M.V. SEAFDEC 2, species and distribution, gulf of Thailand
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คํานํา
ปลาหมึกเป็ นสัตว์น้ าํ ที่มีพบกระจายอยู่ในทะเลเท่านั้น จัดเป็ นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับหอย เนื่องจากมี
เนื้ อเยื่อแมนเติ ล (mantle) แผงฟั น (radula) และเหงื อก (gill) (จรัสศรี และคณะ, 2550; จรวย, 2558) ปลาหมึกเป็ น
สัตว์น้ าํ ที่มีกระจายอยูใ่ นทะเลตามภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีการรายงานว่าปลาหมึกที่คน้ พบและได้รับการตั้งชื่ อแล้ว
มีไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ชนิ ด (Roper et al, 1984) ในประเทศไทยมีรายงานว่ามีปลาหมึกที่พบทั้งฝั่งอ่าวไทย มหาสมุทร
แปซิ ฟิก และฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 115 ชนิด (Nabhitabhata, 2009; Nabhitabhata
et al., 2019) แบ่งเป็ นเฉพาะที่พบในฝั่งอ่าวไทย 16 ชนิ ด พบเฉพาะฝั่งอันดามัน 24 ชนิ ด และพบทั้งฝั่งอ่าวไทยและ
อันดามันอีก 75 ชนิด (จรวย, 2558)
ปลาหมึกเป็ นสัตว์น้ าํ ที่มีการนํามาใช้ประโยชน์ในหลากหลายรู ปแบบ ทั้งการบริ โภคสด หรื อการแปรรู ป
เพื่อให้ได้เมนู อาหารที่ หลากหลาย (Boyle and Rodhouse, 2005) นอกจากนี้ ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของปลาหมึกยัง
สามารถนําไปประกอบเป็ นอาหารหรื อใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย เช่น นํ้าหมึก ที่ปัจจุบนั นิ ยมทํามาเป็ นส่ วนประกอบ
ของอาหารหลายประเภท หรื อโครงร่ างแข็งที่เป็ นสารประกอบของแคลเซี ยมคาร์ บอเนต นํามาใช้เป็ นส่ วนผสมของ
ยาแผนโบราณหรื อนําไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เป็ นต้น ปลาหมึกจัดเป็ นสัตว์น้ าํ ที่ มีคุณค่าทางเศรษฐกิ จของประเทศ
ไทย จากสถิ ติการประมงแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2560 รายงานว่ามี การจับปลาหมึ กทั้งหมด จํานวน 98,200 ตัน
แบ่งเป็ นหมึกกล้วย 68,100 ตัน หมึกกระดอง 14,700 ตัน หมึกหอม 7,600 ตัน และหมึกสาย 7,800 ตัน คิดเป็ นมูลค่า
รวม 11,727.2 ล้านบาท แยกเป็ นมูลค่าหมึกกล้วย 8,343.1 ล้านบาท มูลค่าหมึกกระดอง 1,631.7 ล้านบาท มูลค่าหมึก
หอม 1,122.4 ล้านบาท และมูลค่าหมึกสาย 630 ล้านบาท (กรมประมง, 2562)
จรวย และปภัสวรรณ (2556) ได้รายงานชนิ ดและการกระจายของปลาหมึ กบริ เวณอ่าวไทยตอนกลาง
ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม-12 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยเรื อ M.V.SEAFDEC โดยใช้เครื่ องมือประมง 4 ชนิด ได้แก่ เบ็ด
ตกด้วยมื อ เครื่ อ งตกหมึ กอัต โนมัติ ลอบ และคราด สามารถรวบรวมตัวอย่า งได้ท้ ังหมด 478 ตัว แบ่ งเป็ น 4
ครอบครั ว 7 สกุ ล 10 ชนิ ด ได้ แ ก่ หมึ ก ศอก (Uroteuthis (Photololigo) chinensis) หมึ ก หลอด (Uroteuthis
(Photololigo) duvaucelii) หมึกกล้วย (Uroteuthis (Photololigo) singhalensis) หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana)
หมึกกระดองลายเสื อ (Sepia pharaonis) หมึกกระดองหางแหลม (Sepia aculeata) หมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella
inermis) หมึ กสายขาว (Amphioctopus aegina) หมึ กสาย (Octopus sp.)และหมึ กการ์ ตูน (Euprymna sp.) ตัวอย่าง
ปลาหมึกที่พบมากที่สุดคือ หมึกศอก ลองลงมาคือหมึกหลอด และหมึกหอมตามลําดับ
การศึ กษาชนิ ดและการกระจายของหมึกในน่ านนํ้าไทยนั้นยังมีการศึ กษาอยู่อย่างจํากัด เนื่ องจากปั ญหา
ต่ า งๆ ทั้ง เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ เ หมาะสม ในปี 2561 ศู น ย์พ ัฒ นาการประมงแห่ ง เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
(SEAFDEC) ได้ดาํ เนิ นการสํารวจอ่าวไทยขึ้ นโดยเรื อ M.V.SEAFDEC 2 ระหว่างวันที่ 17 สิ งหาคม ถึง 18 ตุลาคม
การสํารวจในครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่อ่าวไทยตั้งแต่จงั หวัดตราด ถึงจังหวัดนราธิ วาส ซึ่ งนับว่าครอบคลุมพื้นที่ มาก
ที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยทําการสํารวจมา โดยการสํารวจในครั้งนี้ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลสิ่ งแวดล้อม คุณภาพนํ้า และ
สิ่ งมี ชี วิ ต ทั้งกลุ่ มแพลงก์ตอน สัต ว์มีกระดู กสันหลัง และสัต ว์ไ ม่ มีกระดู กสันหลัง การศึ กษาวิจัย ในครั้ งนี้ จึงมี
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วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิ ดและการกระจายของสัตว์น้ าํ กลุ่มปลาหมึกที่พบในอ่าวไทย เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานของ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน่านนํ้าไทย

อุปกรณ์ และวิธีการ
รวบรวมตัวอย่างปลาหมึกจากการเครื่ องมืออวนลากโดยเรื อ M.V.SEAFDEC 2 ระหว่างวันที่ 17 สิ งหาคม
ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จํานวนทั้งสิ้ น 73 สถานี (Fig. 1) โดยดําเนิ นการลากอวนเพื่อเก็บตัวอย่างในเวลากลางวัน
ทําการลากครั้งละ 30 นาที มีสถานี ที่ทาํ การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าํ จํานวน 71 สถานี เก็บข้อมูลสัตว์น้ าํ แบ่งการเก็บ
ตัวอย่างออกเป็ น 5 ช่วง เพื่อความสะดวกในการเก็บและดูแลตัวอย่าง ตลอดจนการผลัดเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ ใน
การเก็บรวบรวมตัวอย่าง ได้แก่ ช่ วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-26 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ดําเนิ นการสํารวจสถานี ที่ 1-13
ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 สิ งหาคม ถึง 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ดําเนิ นการสํารวจสถานี ที่ 14-29 ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่
8-16 กัน ยายน พ.ศ. 2561 ดํา เนิ น การสํา รวจสถานี ที่ 30-41 ช่ ว งที่ 4 ระหว่ า งวัน ที่ 17-25 กัน ยายน พ.ศ. 2561
ดําเนิ นการสํารวจสถานี ที่ 41-49 และช่วงที่ 5 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดําเนิ นการสํารวจ
สถานี ที่ 50-73 ทําการเก็บข้อมูลคุณภาพนํ้า และความลึกในทุกสถานี ที่สาํ รวจ นําตัวอย่างปลาหมึกที่รวบรวมได้แช่
แข็งเพื่ อรักษาสภาพในตู ้แ ช่ ที่ อ ุ ณ หภู มิ -20 องศาเซลเซี ย ส และนํา กลับ มาวิ เ คราะห์ โ ดยการ ชั ่ง นํ้า หนัก
(หน่ ว ยเป็ นกรั ม ) วัด ขนาดความยาวลํา ตัว (หน่ ว ยเป็ นเซนติ เ มตร) และจํา แนกชนิ ด ตามหลัก อนุ ก รมวิ ธ าน
โดยอ้า งอิ ง เอกสารของ FAO (Roper et al., 1984; Jereb and Roper, 2010) ณ ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ท าง
ทะเล คณะประมง มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ นํา ข้อ มู ล ที ่ ไ ด้ม าสรุ ป การศึ ก ษาจํา นวนชนิ ด การ
แพร่ กระจาย และจํา นวนที่ พ บปลาหมึ ก ในแต่ ละสถานี

Fig. 1 Surveyed station around the Gulf of Thailand
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ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา
ข้อมูลคุณภาพนํ้าในแต่ละสถานีที่ทาํ การสํารวจโดยมีอุณหภูมิ ความเค็ม ความเป็ นกรด-ด่าง และค่าความ
ลึกนํ้า มีค่า 28.21-30.04 °C, 26.71-32.82 psu., 7.80-8.30 และ 20.8-76.3 เมตร พบว่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
นํ้าที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ าํ (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) โดยสถานีที่ต้ืนที่สุดคือสุ ดคือสถานีที่ 1 และ
สถานีที่ลึกที่สุดคือสถานี ที่ 39 (Table 1)
Table 1 Surveyed station and water quality at 5 meters above the surface
Station
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Position for Bongo net
Latitude
Longtitude
13˚10.63´N
13˚10.58´N
12˚45.13´N
12˚45.06´N
12˚22.12´N
12˚16.06´N
12˚17.03´N
12˚16.02´N
11˚48.01´N
11˚44.69´N
11˚45.80´N
11˚44.27´N
11˚45.02´N
11˚15.25´N
11˚15.11´N
11˚15.79´N
11˚15.54´N
10˚44.90´N
10˚45.05´N
10˚44.25´N
10˚22.59´N
10˚06.32´N

100˚19.82´E
100˚41.64´E
100˚16.07´E
100˚39.34´E
100˚14.14´E
100˚45.88´E
101˚11.12´E
101˚46.16´E
100˚19.96´E
100˚47.76´E
101˚17.83´E
101˚46.23´E
102˚16.34´E
99˚46.19´E
100˚15.98´E
100˚46.41´E
101˚07.57´E
99˚46.12´E
100˚16.66´E
101˚06.92´E
99˚40.58´E
100˚11.62´E

Water quality (5 m. above surface)
Tepm. (C)
Salinity
pH
(psu)
29.07
26.71
28.66
27.71
8.30
28.96
30.71
8.09
28.75
28.90
8.16
28.59
31.90
7.98
28.21
31.96
8.17
28.42
32.13
8.16
28.37
32.36
8.20
28.65
27.71
8.19
28.39
32.89
8.28
28.51
32.60
8.25
28.42
28.21
8.22
28.52
28.34
8.22
32.21
7.86
28.79
31.76
8.13
28.94
32.32
28.61
31.27
8.06
29.42
32.87
8.14
29.05
32.49
29.06
31.47
8.16
29.50
32.78
8.19
29.30
32.66
8.02
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Depth
(m)
20.8
23.0
23.9
29.0
33.0
29.5
32.8
30.2
41
44
57
56.4
46
42
51.8
54.7
58.3
50.2
57
67
46.8
54
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Table 1 (continued).
Station
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Position for Bongo net
Latitude
Longtitude
10˚12.25´N
10˚11.42´N
09˚55.69´N
09˚45.36´N
09˚47.42´N
09˚46.95´N
09˚13.53´N
09˚15.26´N
09˚14.48´N
08˚43.62´N
08˚44.40´N
08˚42.73´N
08˚16.34´N
08˚11.81´N
08˚21.98´N
07˚43.49´N
07˚43.88´N
07˚42.68´N
07˚44.36´N
07˚14.11´N
07˚14.46´N
07˚16.39´N
07˚14.21´N
07˚15.19´N
06˚44.47´N
11˚04.49´N
11˚02.41´N

100˚46.08´E
101˚06.13´E
99˚39.33´E
100˚16.84´E
100˚46.44´E
101˚04.98´E
100˚16.19´E
100˚43.39´E
101˚04.74´E
100˚18.94´E
100˚49.95´E
101˚04.04´E
101˚04.68´E
101˚40.26´E
102˚02.49´E
100˚46.36´E
101˚18.94´E
101˚48.11´E
102˚12.11´E
102˚39.61´E
100˚51.07´E
101˚17.00´E
101˚45.65´E
102˚17.67´E
102˚14.45´E
102˚40.27´E
102˚52.52´E

Water quality (5 m. above surface)
Tepm. (C)
Salinity
pH
(psu)
29.37
32.60
8.15
28.90
31.91
7.89
29.01
33.11
8.07
29.44
32.55
8.07
29.45
32.70
7.80
29.23
32.40
7.97
29.42
32.75
8.08
29.65
32.46
8.19
29.77
32.38
8.22
29.97
32.82
8.19
29.50
32.18
8.22
29.63
32.36
8.22
29.70
32.35
8.20
29.06
32.44
8.21
29.41
32.48
8.20
29.83
32.51
8.19
29.41
32.34
8.22
29.11
32.34
8.14
28.88
32.47
8.15
29.00
32.48
8.15
29.08
32.49
8.13
29.44
32.33
8.13
29.40
32.40
8.16
29.40
32.41
8.16
29.09
32.47
8.17
29.89
31.49
8.14
30.04
31.21
8.14
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Depth
(m)
66.4
70
27.6
30.4
60.4
68
30.2
39
60
24
35
53
46
60
76.3
27
49.5
58
70
53.5
23
42
50.9
51.9
50.2
46
29
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Table 1 (continued).
Station
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Position for Bongo net
Latitude
Longtitude
10˚41.29´N
10˚42.38´N
10˚40.18´N
10˚37.14´N
10˚20.58´N
10˚24.18´N
10˚22.22´N
10˚27.24´N
10˚23.84´N
10˚00.54´N
10˚00.30´N
10˚00.67´N
10˚01.04´N
09˚40.27´N
09˚39.24´N
09˚43.40´N
09˚40.30´N
09˚22.74´N
09˚20.57´N
09˚20.51´N
09˚06.41´N

102_24.95´E
102_37.25´E
102˚59.48´E
103˚05.84´E
102˚20.54´E
102˚40.58´E
103˚01.38´E
103˚19.86´E
103˚36.27´E
102˚02.07´E
102˚19.16´E
102˚41.83´E
102˚58.70´E
102˚02.61´E
102˚19.97´E
102˚39.79´E
103˚00.00´E
102˚01.89´E
102˚19.17´E
102˚38.03´E
102˚27.80´E

Water quality (5 m. above surface)
Tepm. (C)
Salinity
pH
Depth
(psu)
(m)
29.90
32.35
8.18
64
29.63
31.47
8.18
53
29.90
29.63
8.14
34
29.70
32.07
8.10
28
29.43
32.35
8.16
67
29.52
31.65
8.14
58
29.74
31.39
8.15
38
29.48
31.84
8.11
26
29.07
32.28
8.20
26
29.22
32.20
8.13
75
29.26
31.96
8.14
69
29.78
31.56
8.20
56
29.41
31.89
8.21
39
29.15
32.03
8.14
73
29.31
31.44
8.10
70
29.41
31.74
8.20
59
29.49
31.95
8.20
52
29.45
31.73
8.20
75
29.18
32.13
8.21
70
29.14
31.90
8.22
65
29.13
32.05
8.21
69

การศึกษาชนิ ดและการกระจายของปลาหมึกบริ เวณอ่าวไทย โดยเรื อสํารวจ M.V.SEAFDEC 2 จํานวน 71
สถานี สามารถรวบรวมปลาหมึกได้ท้ งั หมด 4,738 ตัว จําแนกชนิ ดได้ 4 วงศ์ 11 สกุล 18 ชนิ ด ได้แก่ วงศ์ Sepiidae
เช่น Metasepia tullbergi, Sepia aculeata, Sepia recurvirostra, Sepia pharaonis, Sepia brevimana, Sepia kobiensis,
Sepiella inermis วงศ์ Sepiolidae เช่ น Sepiola sp., วงศ์ Loliginidae เช่ น Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii,
Uroteuthis (Photololigo) chinensis, Uroteuthis (Photololigo) sp., Sepioteuthis lessoniana, Loliolus sp., และวงศ์
Octopodidae เช่ น Amphioctopus aegina, Amphioctopus rex, Octopus sp., Cistopus indicus และ Hapalochlaena
maculosa รายละเอียดดังต่อไปนี้ (Table 2)
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Table 2 Species and distribution of Cephalopods around the Gulf of Thailand separated by family and species of
each station
Family
Species
Station
Number
Metasepia tullbergi
Sepiidae
46, 62-63
3
Sepia aculeata
1-3, 13, 15, 24, 26-27, 30, 33, 35-37, 40,
165
51-52,58-59, 63, 69
Sepia recurvirostra
3-10, 13-14, 27, 31, 36, 38-40, 45, 49-54,
179
56, 60-62, 64-68, 70-73
Sepia pharaonis
9
2
Sepia brevimana
10-12, 14-19, 21, 23, 27-39, 41-43, 46502
49, 52-54, 57-58, 60-64, 66-68, 70-73
Sepia kobiensis
77
11, 15-19,23, 28, 32, 35, 37-39, 43, 4649, 62-64, 66-67, 70, 72

Sepiolidae
Loliginidae

Octopodidae

Sepiella inermis

33

2

Sepiola sp.
Uroteuthis (Photololigo)
duvaucelii
Uroteuthis (Photololigo)
chinensis
Uroteuthis (Photololigo) sp.
Sepioteuthis lessoniana

27-28, 38-39, 47
1-15, 17-18, 21, 23-30, 32-38, 40, 42-43,
45-4951-73
2-6, 8-19, 21-23, 26-27, 30, 32-47, 49-68,
70-73
14, 16, 18-19, 22-23, 27, 36-66
3-6, 8, 10, 14, 19, 31, 36, 38-39, 41, 4546, 52, 55-56, 61, 65,
1-4, 6-7, 9, 11, 33, 36, 40, 45, 51-52, 56,
60-61
5, 7-19, 22-23, 26-28, 30-33, 35, 37-40,
53, 63, 68, 70-71, 73
1
36-37
5

6
2,353

Amphioctopus aegina
Amphioctopus rex
Octopus sp.
Cistopus indicus
Hapalochlaena maculosa
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490
136
45
26
119
1
2
1
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การศึ กษาในครั้งนี้ พบว่ามีจาํ นวนวงศ์ของปลาหมึ ก 4 วงศ์ สอดคล้องกับผลการศึ กษาในปี 2556 (จรวย
และปภัสวรรณ, 2556) อย่างไรก็ตามการศึ กษาในครั้งนี้ พบว่ามี จาํ นวนสกุลและชนิ ดมากขึ้ นกว่าการศึ กษาในปี
2556 ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมตัวอย่างปลาหมึกมีความแตกต่างกัน โดยการศึกษาในปี 2556
เครื่ องมือที่ใช้ได้แก่ เบ็ด เครื่ องตกหมึกอัตโนมัติ ลอบ และคราด ส่ วนการศึกษาในครั้งนี้ใช้เครื่ องมืออวนลาก ที่เป็ น
เครื่ องมือประสิ ทธิ ภาพสู งในการจับสัตว์น้ าํ
ทั้งนี้ การศึ กษาในครั้งนี้ นบั ว่าเป็ นประโยชน์ต่อวงการวิชาการด้านทรัพยากรสัตว์น้ าํ โดยเฉพาะสัตว์น้ าํ
กลุ่มปลาหมึกเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากการศึกษาและรวบรวมตัวอย่างปลาหมึกพบว่ามีปลาหมึกชนิ ดต่าง ๆ กระจาย
อยู่ ทั่ว อ่ า วไทย จาก Table 2 แสดงให้เ ห็ น ว่ า มี ป ลาหมึ ก หลายชนิ ด เช่ น หมึ ก กระดองชนิ ด Sepia aculeata, S.
recruvirostra, S. brevimana, S. Kobiensis หมึกกล้วยชนิ ด U. duvaucelii, U. chinensis หมึกหอมชนิ ด Sepioteuthis
lessoniana หมึ กสายชนิ ด A. aegina และA. rex มี การกระจายตัวในวงกว้างโดยมี การพบปลาหมึ กในแต่ ละชนิ ด
มากกว่า 10 สถานี ทั้งสถานีที่ใกล้ฝั่งและไกลฝั่ง อีกทั้งการศึกษาในครั้งนี้ยงั พบจํานวนปลาหมึกที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจในปริ มาณที่สูง เช่น หมึกศอก หมึกหลอด หมึกกระดอง และหมึกสาย โดยพบว่าหมึกหลอด (Uroteuthis
(Photololigo) duvauvelii) มีจาํ นวนที่ถูกจับมากที่สุด รองลงมาคือ หมึกกระดองมือสั้น (Shortclub cuttlefish: Sepia
brevimana) และหมึ กศอก (Mitre squid: Uroteuthis (Photololigo) chinensis จํานวนทั้งสิ้ น 2,353 ตัว 517 และ490
ตามลําดับ

สรุ ป

การศึ กษาชนิ ดและการกระจายของปลาหมึกบริ เวณอ่าวไทย โดยเรื อสํารวจ M.V.SEAFDEC 2 ระหว่าง
วันที่ ระหว่างวันที่ 17 สิ งหาคม ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 71 สถานี สามารถรวบรวมปลาหมึกได้ท้ งั หมด
4,738 ตัว มีปลาหมึกแพร่ กระจายอยูใ่ น 4 วงศ์ 11 สกุล 18 ชนิด ได้แก่ วงศ์ Sepiidae เช่น Metasepia tullbergi, Sepia
aculeata, Sepia recurvirostra, Sepia pharaonis, Sepia brevimana, Sepia kobiensis, Sepiella inermis วงศ์ Sepiolidae
เช่ น Sepiola sp., วงศ์ Loliginidae เช่ น Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii, Uroteuthis (Photololigo) chinensis,
Uroteuthis (Photololigo) sp., Sepioteuthis lessoniana, Loliolus sp., และวงศ์ Octopodidae เช่ น Amphioctopus
aegina, Amphioctopus rex, Octopus sp., Cistopus indicus และ Hapalochlaena maculosa .
การรวบรวมตัวอย่างชนิ ดและการกระจายตัวของปลาหมึกในครั้งนี้ ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวมรวมคุณภาพนํ้า
ได้แก่ความลึก ความเค็ม ค่าความเป็ นกรด-ด่าง และความลึกของนํ้าในแต่ละสถานี รายละเอียดแสดงใน Table 1
โดยพบว่า ปลาหมึกที่รวบรวมได้ส่วนใหญ่ท้ งั หมึกกล้วย หมึกกระดอง และหมึกสาย มีการกระจายตัวในพื้นที่ กว้าง
ตั้งแต่ใกล้กบั ชายฝั่ งจนถึงพื้นที่ บริ เวณกลางอ่าวไทย ซึ่ งจากข้อมูลคุณภาพนํ้าในแต่ละสถานี พบว่าปลาหมึกส่ วน
ใหญ่ ส ามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อ มที่ ใกล้เ คี ยงกัน แต่ อาจมี ปลาหมึ กบางชนิ ด เช่ น หมึ กกระดองดอกไม้
(Metasepia tullbergi) ซึ่ งจัดเป็ นหมึกกระดองขนาดเล็กและพบได้ค่อนข้างยาก สามารถรวบรวมตัวอย่างได้ในพื้นที่
ชายฝั่งภาคใต้และชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มีความลึกนํ้ามากกว่า 40 เมตร
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กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณกรมประมง และศูนย์พฒั นาการประมงแห่ งเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (SEAFDEC) ที่สนับสนุน
การเก็บตัวอย่างของปลาหมึก ขอขอบคุณภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่
ให้ความอนุ เคราะห์สถานที่ ในการศึ กษาวิจยั และขอขอบคุ ณบุ คลากรและเจ้าหน้าที่ ของกรมประมง และศู นย์
พัฒนาการประมงแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (SEAFDEC) ตลอดจนนิ สิตของคณะประมงที่ ช่วยเก็บรวบรวม
ตัวอย่างปลาหมึกในครั้งนี้
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ผลของความเข้ มแสงต่ อการเจริญเติบโตของสาหร่ ายผักกาดทะเล (Ulva rigida)
Effect of light intensity on growth of sea lettuce (Ulva rigida)
สิตานันท์ คงเวียงa, พงษ์ เชฏฐ์ พิชิตกุลa,*, อิสริยา วุฒิสินธุ์a, ประพัฒน์ กอสวัสดิ์พฒ
ั น์ b
Sitanan Kongwienga, Phongchate Pichitkula,*, Idsariya Wudtisina, Prapat Kosawatpatb
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายผักกาดทะเลที่ความเข้มแสงระดับต่าง ๆ กันโดย
ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 21 วัน ที่ความเข้มแสง 4 ระดับ ได้แก่ 2,000, 4,000, 6,000 ลักซ์ และแสงธรรมชาติ (8,710±1,250
ลักซ์) สาหร่ ายผักกาดทะเลนํามาเลี้ยงใน acrylic glass ที่ ความหนาแน่นเริ่ มต้น 1 กรัม/ลิตร ความเค็ม 27 psu และช่วงมืด:
สว่าง 12:12 ชัว่ โมง ผลการศึกษาพบว่าสาหร่ ายผักกาดทะเลสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีที่ ชุดการทดลองแสงธรรมชาติและ
ความเข้มแสง 6,000 ลักซ์ โดยมีน้ าํ หนักที่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 75.25±4.73 และ73.51±1.83 ตามลําดับโดยนํ้าหนักเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับที่ระดับความเข้มแสง 2,000 และ 4,000 ลักซ์ ซึ่งมีน้ าํ หนัก
ที่เพิม่ ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 44.00±8.75 และ 60.70±8.56 อัตราการเจริ ญเติบโตสัมพัทธ์เฉลี่ยของสาหร่ ายที่เลี้ยงด้วยความเข้มแสง
ธรรมชาติและความเข้มแสง 6,000 ลักซ์ มีค่าเท่ากับ 2.67±0.12และ 2.62±0.05 เปอร์ เซ็นต์/วัน ตามลําดับ จากผลการศึกษา
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอและบี ของชุ ดการทดลองแสงธรรมชาติ และความเข้มแสง 6,000 ลักซ์ไม่แตกต่างกันทางสถิ ติมี
ปริ มาณเท่ากับ 24.66±0.70, 29.50±3.18 mg/g DW และ 24.92±0.85, 29.88±1.90 mg/g DW ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ปริ มาณ
แสงและระยะเวลาที่ได้รับแสงมีความสําคัญต่อการเจริ ญเติบโของสาหร่ ายผักกาดทะเล
คําสําคัญ: คลอโรฟิ ลล์ บี, คลอโรฟิ ลล์ เอ, ความเข้มแสง, สาหร่ ายผัดกาดทะเล, อัตราการเจริ ญเติบโต

Abstract
The objective of this study was focused on light intensity on growth of Sea lettuce. Cultivations were done in 21
days under 4 levels of various light intensity (fluorescent lamps light intensity of 2,000, 4,000, 6,000 lux and sunlight of
(8,710±1,250 lux). Sea lettuce were cultured in acrylic glass with density of 1 g/l at salinity of 27 psu and light treatment
with 12:12 h light and dark photoperiod. The results indicated that the growth rate of U. rigida cultured within condition
in sunlight and in 6,000 lux intensity was higher than the others. At day 21 of culture, the average weight of seaweed
cultured in sunlight and 6,000 lux conditions increased by 75.25±4.73% and 73.51±1.83% respectively. The percentage of
weight increase were significantly different (p < 0.05) from light intensity of 2,000 and 4,000 lux treatments which showed
just 44.00±8.75% and 60.70±8.56% of weight increase respectively. The relative growth rate average of sunlight and 6,000
lux conditions were 2.67±0.12 and 2.62±0.05 %/day respectively. The results indicated chlorophyll a and chlorophyll b
contents in sunlight and in light intensity 6,000 lux did not differ were 24.66±0.70, 29.50±3.18 mg/g DW and 24.92±0.85,
29.88±1.90 mg/g DW respectively. However, quantity and light duration time are important for the growth in sea lettuce.
Keywords: chlorophyll a, chlorophyll b, growth rate, light intensity, sea lettuce
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คํานํา
ปั จจุบนั สาหร่ ายทะเลมีบทบาทสําคัญทั้งในแง่อาหารเพื่อสุ ขภาพ มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการ (หมัน่ ,
2529) สาหร่ ายทะเลเป็ นแหล่งโปรตี นทางเลือก วิตามิน กรดไขมันไม่อิ่มตัว แร่ ธาตุ รวมทั้งเป็ นสารออกฤทธิ์ ทาง
ชีวภาพ (Ortiz et al., 2006) ตลอดจนมีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ ทางภูมิคุม้ กัน(Cruz-Suarez et al., 2008)
สาหร่ ายผักกาดทะเล หรื อ Sea Lettuce คื อสาหร่ ายสี เขี ยวสกุล Ulva ซึ่ งอยู่ในครอบครั ว Ulvaceae พบ
แพร่ กระจายอยู่ทวั่ ไปตามชายฝั่งทะเลของประเทศไทย สาเหตุที่เรี ยกว่าสาหร่ ายผักกาดทะเลเนื่ องจากแผ่นใบของ
สาหร่ ายชนิ ดนี้ แผ่กว้างใบหยักคล้ายใบผักกาด การศึ กษาก่อนหน้านี้ รายงานการเกิ ดสาหร่ าย Ulva บริ เวณชายฝั่ง
ทะเลของจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลมักพบสาหร่ ายสกุลนี้ ข้ ึนปะปนอยู่ในแนวหญ้าทะเลหรื อ
หลุดลอยตามผิวหาด และมักพบเคลือบทับบนแนวหญ้าทะเลใน ช่ วงเวลานํ้าลงทางฝั่ งตะวันออกของเกาะภู เก็ต
(Buapet et al., 2008) สาหร่ ายผักกาดทะเล มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็ม
ได้ดีมีความสําคัญในการปรั บปรุ งคุณภาพนํ้าในการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าํ (Msuya and Neori, 2002) สาหร่ ายผักกาด
ทะเลมีทลั ลัสเป็ นแผ่นแบนบางและมีรอยจีบอยู่ตรงขอบเจริ ญเติบโตโดยการแบ่งเซลล์ท้ งั ในแนวกว้างและแนวยาว
(Lewmanomont and Ogawa, 1995) Lüning (1973) รายงานว่าคุณภาพแสงนั้นมีความสําคัญมากเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ
การเจริ ญ เติ บ โตมี อิ ทธิ พ ลต่ อ การพัฒ นาทางสรี ร วิ ท ยาด้ว ย (Lüning and Dring, 1985; McLachlan and Bidwell,
2011) ความเข้มของแสง วัฏจักรของแสงตลอดจนปั จจัยด้านอุณหภูมิยงั มีบทบาทสําคัญในการเติบโตของสาหร่ าย
การสะสมชีวมวล (Singh and Singh, 2015)
ดังนั้นการศึ กษาความเข้มแสงที่ มีผลต่อการเจริ ญเติ บโตของสาหร่ ายผักกาดทะเล เพื่อให้สามารถนํามา
พัฒนาการเลี้ยงสาหร่ ายผักกาดทะเลด้วยแสงแดดเทียมเพื่อนําใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ

อุปกรณ์ และวิธีการ

1. การเตรี ยมการทดลอง
เตรี ยมโหลอะคริ ลิคจํานวน 12 โหล เตรี ยมสาหร่ ายผักกาดทะเลที่มีความแข็งแรง กําจัดสิ่ งปนเปื้ อน พักใน
นํ้าทะเลความเค็ม 27 ส่ วนในพันส่ วน ในถังพลาสติก 200 ลิตร 7-10 ก่อนการทดลอง แบ่งส่ วนทัลลัสของสาหร่ าย
ผักกาดทะเลให้มีขนาด 5-6 เซนติเมตรเตรี ยมนํ้าทะเลปรับความเค็มที่ระดับ 27 ส่ วนในพันส่ วน

2. วิธีการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด (Completely randomized design : CRD) ศึกษาความเข้มแสงที่แตกต่าง
กัน 4 ระดับ แบ่ งการทดลองออกเป็ น 4 ชุ ด การทดลอง (treatments) แต่ ละชุ ด การทดลองละ 3 ซํ้า (replicates)
ควบคุมความเข้มแสงด้วยหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ เพื่อให้ความเข้มแสงอยู่ในระดับที่ 2,000, 4,000 และ
6,000 ลักซ์ วัดด้วยเครื่ องวัดความเข้มแสง ยี่ห้อ TM-209M Multi-LED Light Mater ความเค็ม 27 psu โดยให้แสง
สว่าง 12 ชัว่ โมง และมืด 12 ชัว่ โมง ปิ ดด้วยพลาสติกสี ขาวคุมด้วยผ้าสี ดาํ เพื่อป้องกันแสงจากภายนอก
ชุดการทดลองที่ 1 แสงธรรมชาติ
ชุดการทดลองที่ 2 ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์
ชุดการทดลองที่ 3 ความเข้มแสง 4,000 ลักซ์
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ชุดการทดลองที่ 4 ความเข้มแสง 6,000 ลักซ์
โหลอะคริ ลิคจํานวน 12โหลใส่ น้ าํ เค็ม 27 ส่ วนในพันส่ วน ปริ มาตร 10 ลิตร ให้อากาศด้วยหัวทรายเบาๆ
ชัง่ นํ้าหนักสาหร่ ายเริ่ มต้น 10 กรัมต่อโหล ระหว่างการทดลองมีการเปลี่ยนถ่ายนํ้า 70 เปอร์ เซ็นต์ทุกสัปดาห์ ใส่ ปุ๋ย
TMRL ปริ มาณ 0.1 ml สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ชัง่ นํ้าหนักสาหร่ ายทุกชุดการทดลองทุกสัปดาห์ เป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์
โดยพักสาหร่ ายในแต่ละซํ้า 3 นาที แล้วชัง่ นํ้าหนักด้วยเครื่ องชัง่ ไฟฟ้า บันทึกผล
3. การวัดการเจริ ญเติบโต
วิเคราะห์หาอัตราการเจริ ญเติบโตสัมพัทธ์ (Relative Growth Rate : RGR) ในแต่ละสัปดาห์ จากวันเริ่ มต้น
เพื่อหาระยะการเลี้ยงที่มีการเจริ ญเติบโต ตามสู ตรการคํานวณของ (Glenn & Doty, 1992) หน่วยเป็ นเปอร์เซ็นต์/วัน
RGR = [100 ln (Wt/W0)] t-1
(1)
Wt = นํ้าหนัก ณ เวลาที่ใช้คาํ นวณ t
W0= นํ้าหนัก ณ เวลาเริ่ มต้น
4. การวิเคราะห์ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
สกัดและวิเคราะห์คลอโรฟิ ลล์โดยวิธีการ (Arnon, 1949) ชัง่ นํ้าหนักสาหร่ าย U. rigida 0.5 g หลังจาก
นั้นเติม 80% acetone 10 ml บดให้ละเอียดและปั่ นเหวี่ยง ที่ 3,000 rpm เป็ นเวลา 15 นาที นําตัวอย่างสารสกัดจาก
สาหร่ ายมาวัดค่า absorbance ด้วยเครื่ องวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาว คลื่น 645, 663 nm
คํานวณค่า Chlorophyll โดยใช้สมการต่อไปนี้ (Arnon, 1949)
Chlorophyll a (mg/g) = 12.7 (A663) - 2.69 (A645)
Chlorophyll b (mg/g) = 22.9 (A645) - 4.68 (A663)
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ
นําข้อมูลแต่ละชุดการทดลองวิเคราะห์ความแตกต่างของผลการทดลอง โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
แจกแจงทางเดียว (One Way Analysis Variance ) และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในแต่ละชุดการทดลอง
เปรี ยบเทียบโดย Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

สาหร่ ายผักกาดทะเลที่เลี้ยงในความเข้มแสงระดับต่าง ๆ เป็ นระยะเวลา 21 วันผลการศึกษาพบว่าในชุดการ
ทดลองแสงธรรมชาติ ร ะดับ 8,710±1,250 ลักซ์ และความเข้มแสง 6,000 ลักซ์ มี น้ าํ หนักที่ เ พิ่ มขึ้ นเฉลี่ ย ร้ อยละ
75.25±4.73 และ73.51±1.83 ตามลําดับโดยนํ้าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p <
0.05) กับ ที่ ร ะดับ ความเข้ม แสง 2,000 และ 4,000 ลัก ซ์ ซึ่ งมี น้ ํา หนัก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 44.00±8.75 และ
60.70±8.56 ตามลําดับ แสดงดัง Fig. 1 ซึ่ งสอดคล้องกับ Barr (2007) การเลี้ยงสาหร่ ายทะเล U. pertusa ที่อตั ราการ
เจริ ญเติบโตในแสงธรรมชาติดีกว่าในการเลี้ยงที่มีร่มเงา ปริ มาณและระยะเวลาที่ได้รับแสงมีอิทธิ พลต่อการเมแทบอ
ลิซึมและการพัฒนาของสาหร่ ายทะเล (Wu, 2016) จากการศึกษา Worasing (2017) รายงานว่าสาหร่ ายผักกาดทะเลที่
เลี้ยงความเข้มแสงในช่วง 12,120 ลักซ์ การเจริ ญเติบโตมีอตั ราสู งกว่า ซึ่ งสาหร่ ายแต่ละชนิ ดจะต้องการแสงในการ
เจริ ญเติบโตต่างกัน (สรวิศ, 2543) อัตราการเจริ ญเติบโตสัมพัทธ์เฉลี่ยของสาหร่ ายในชุดการทดลองแสงธรรมชาติมี
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ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดที่ 2.67±0.12 เปอร์เซ็นต์/วัน ขณะที่ในชุดการทดลองที่ความเข้มแสง 2,000, 4,000 และ 6,000 ลักซ์ มี
อัตราการเจริ ญเติ บโตสัมพัทธ์เ ฉลี่ ย 1.73±0.29, 2.24±0.25 และ 2.62±0.05 เปอร์ เซ็ นต์/วัน ตามลําดับ แสดงตาม
Table 2 งานวิจยั ของ Leliaert et al. (2012) รายงานว่าการทดลองในห้องปฏิ บตั ิ การพบว่าปั จจัยทางกายภาพ เช่ น
แสงและอุณหภูมิ มีความสําคัญต่อการควบคุมเซลล์ และการเพิ่มขยายของทัลลัสของสาหร่ ายทะเลสี เขียวที่มีขนาด
ใหญ่

80.00
70.00

Weight %

60.00

sunlight

2000

4000

6000

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

7

14

21

Time (Days)

Fig. 1 Average weight of Ulva rigida subjected to four different light intensity treatments
Table 1 Relative growth rate of Ulva rigida subjected to four different light intensity treatments (sunlight, 2000
Lux, 4000 Lux and 6000 Lux) for three weeks
Duration
(days)

Relative growth rate ±SD (%/day)

7

sunlight
3.15±0.53b

2000 Lux
1.87±0.59a

4000 Lux
2.61±0.18ab

6000 Lux
2.79±0.06b

p-value
0.028

14

2.98±0.29c

2.01±0.08a

2.36±0.22ab

2.59±0.24bc

0.005

21
2.67±0.12c
1.73±0.29a
2.24±0.25b
2.62±0.05bc
Mean ± SD values within a row followed the different superscript were significantly at (p < 0.05)

0.002

จากการศึ กษาปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ในสาหร่ ายผักกาดทะเลที่ เลี้ ยงที่ ความเข้มแสงแตกต่ างกันพบว่า
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ มีความแตกต่างกันระหว่างชุดการทดลอง (p < 0.05) แต่ในชุดการทดลองแสงธรรมชาติและ
ชุดการทดลองที่ความเข้มแสง 6,000 ลักซ์ มีค่าเฉลี่ยที่ 24.66±0.70 mg/g DW และ 24.92±0.85 mg/g DW ตามลําดับ
ซึ่ งไม่มีแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ส่ วนชุดการทดลองที่ ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ มีปริ มาณ
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คลอโรฟิ ลล์ เอ ไม่แตกต่างกับชุ ดการทดลองที่ ความเข้มแสง 4,000 ลักซ์ (p > 0.05) โดยมีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ
เฉลี่ย 8.70±2.26, 12.06±3.36 mg/g DW ตามลําดับ (Fig. 2)

Chlorophyll-a (mg gdw-1)
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Fig. 2 Chlorophyll- a of Ulva rigida subjected mg (g dw)-1to four different light intensity treatments (sunlight, 2000
Lux, 4000 Lux and6000 Lux) Different letters indicate statistical significance (p < 0.05). Error bars are standard
deviations
จากการศึ กษาปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ บี ในสาหร่ ายผักกาดทะเลที่ เลี้ ยงที่ ความเข้มแสงแตกต่ า งกันพบว่า
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ บี มีความแตกต่างกันระหว่างชุดการทดลอง (p < 0.05) แต่ในชุดการทดลองแสงธรรมชาติ และ
ชุดการทดลองที่ความเข้มแสง 6,000 ลักซ์ มีค่าเฉลี่ยที่ 29.50±3.18 mg/g DW และ 29.88±1.90 mg/g DW ตามลําดับ
ซึ่ งไม่มีแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ส่ วนชุดการทดลองที่ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ มีปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ บี ไม่แตกต่างกับชุ ดการทดลองที่ ความเข้มแสง 4,000 ลักซ์ (p > 0.05) โดยมีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ บี
เฉลี่ย 6.19±1.90, 12.92±4.25 mg/g DW ตามลําดับ (Fig 3) ความเข้มของแสงมาก อัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสงจะ
เพิ่มขึ้นมีผลต่อปริ มาณคลอโรฟิ ลล์และการสังเคราะห์เม็ดสี ของสาหร่ าย (Singh and Singh, 2015)
Chlorophyll-b (mg gdw-1)
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Fig. 3 Chlorophyll- b of Ulva rigida subjected mg (g dw)-1to four different light intensity treatments (sunlight, 2000
Lux, 4000 Lux and6000 Lux) Different letters indicate statistical significance (p < 0.05). Error bars are standard
deviations
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สรุ ป
จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าปั จจัยของความเข้มแสงที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายผักกาด
ทะเลพบว่าความเข้มแสงในช่วง 8,710±1,250 ลักซ์ และความเข้มแสง 6,000 ลักซ์ มีอตั ราการเจริ ญเติ บโตที่ ดีกว่า
ความเข้มแสง 2,000 และ 4,000 ลักซ์ โดยมีน้ าํ หนักเฉลี่ยเพิ่มร้อย 75 และ73 ตามลําดับ ดังนั้นควรเลี้ยงสาหร่ ายผัด
กาดทะเลที่ความเข้มแสงในช่วง 6,000–8,710 ลักซ์ เพื่อให้ผลผลิตเท่ากับแสงธรรมชาติ
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บทคัดย่ อ

เปรี ยบเที ยบแพลงก์ตอนทะเลจากถุ งกรองแพลงก์ต อนขนาดตา 21 และ 70 ไมโครเมตร ด้วยวิธีตกั กรองนํ้า
ปริ มาตร 50 ลิตร 2 สถานี บริ เวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี พบว่าเมื่อใช้ถุงกรองแพลงก์ตอนที่มีขนาดตาใหญ่ข้ ึน องค์ประกอบ
ชนิ ดส่ วนใหญ่ของแพลงก์ตอนพืช เปลี่ยนจากกลุ่มเซนทริ คเป็ นกลุ่มเพนเนตไดอะตอม ส่ วนแพลงก์ตอนสัตว์เปลี่ยนจาก
กลุ่มโปรโตซัวเป็ นกลุ่มอาร์ โธรพอด ความหนาแน่ นของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ลดลง จาก 43,756 ± 5,740
×103 เป็ น 8,965 ± 490×103 หน่ ว ยต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร และจาก 1,334 ± 824×103 เป็ น 16 ± 23×103 ตัว ต่ อ ลู ก บาศก์เ มตร
ตามลําดับ โดยมีกลุ่มเพนเนตไดอะตอมและโปรโตซัวเป็ นกลุ่มเด่น แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น เป็ นชนิดเดียวกัน คือ Nitzschia
longissima และ Chaetoceros pseudocurvisetus ค่ า ดัช นี ความหลากหลายและความชุ ก ชุ มทางชนิ ดของแพลงก์ตอนพืช
พบว่า มีค่าลดลง จากค่าอยูใ่ นช่วง 1.55–2.03 เป็ น 1.21–1.41 และค่าอยูใ่ นช่วง 0.75–1.02 เป็ น 0.28–0.36 ตามลําดับ ดังนั้น
การใช้ขนาดตาถุงแพลงก์ตอนที่แตกต่างกันในการเก็บตัวอย่างมีผลต่อค่าวิเคราะห์ทางนิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนทะเล
คําสําคัญ: ถุงกรองแพลงก์ตอน, แพลงก์ตอนพืช, แพลงก์ตอนสัตว์, อ่างศิลา

Abstract

This paper reveals the comparative results of marine plankton which was sampled from two stations at Angsila,
Chonburi Province by filtering 50 liters of sea water with 21 and 70 µm mesh-sized plankton nets. The result showed that
when using the plankton net with the larger mesh size, the majority of phytoplankton species composition was changed
from centric diatom to pennate diatom group whereas the one of zooplankton samples was changed from protozoa to
arthropod group. The density of phytoplankton and zooplankton was decreased from 43,756 ± 5,740×103 to 8,965 ± 490
×103 units/m3and from 1,334 ± 824×103 to 16 ± 23×103 ind./m3, respectively. It was found that pennate diatom group and
protozoa group could be defined as the dominant ones. Furthermore, the predominant phytoplankton species were the same
species; Nitzschia longissima and Chaetoceros pseudocurvisetus. The species diversity and richness index of phytoplankton
were also decreased. It ranged from 1.55–2.03, reduced to 1.21–1.41 and from 0.75–1.02, reduced to 0.28–0.36,
respectively. Therefore, the choices of mesh size of plankton net effects the ecological indices of sampled marine plankton.
Keywords: Angsila, phytoplankton, plankton net, zooplankton
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คํานํา
แพลงก์ตอนพืช เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่ล่องลอยอยู่ในมวลนํ้า มีรงควัตถุที่สามารถสังเคราะห์ดว้ ยแสง สร้างอาหาร
ด้ว ยตนเอง จัด เป็ นผูผ้ ลิ ต ของห่ วงโซ่ อ าหารในระบบนิ เ วศทางทะเล (ลัด ดา, 2544) สามารถใช้เ ป็ นดัช นี บ่ ง ชี้
กระแสนํ้าในมหาสมุทรและปรากฏการณ์ ต่าง ๆในทะเลได้ หากนํ้าเกิ ดมลภาวะอาจมี การเพิ่ มจํานวนขึ้ นอย่า ง
รวดเร็ ว เกิ ดการบลูม หรื อนํ้าทะเลเปลี่ยนสี ส่ งผลให้ปริ มาณออกซิ เจนที่ ละลายในนํ้าลดลง (กรมควบคุมมลพิษ,
2546) แพลงก์ตอนพืชบางชนิ ดมีความสามารถในการสร้างสารชี วพิษที่มีผลต่อสัตว์น้ าํ หรื อสิ่ งมีชีวิตอื่น ซึ่ งอาจทํา
ให้เกิดความเจ็บป่ วยในมนุษย์และทําให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตาย (Geraci et al., 1989) เช่น ไดอะตอมสกุล Pseudonitzschia และ Nitzschia สามารถผลิ ตกรดโดโมอิ กที่ เป็ นสาเหตุ ของ Amnesic shellfish poisoning (ASP) ซึ่ งเป็ น
สารพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาท ส่ งผ่านเข้าสู่ มนุษย์โดยการบริ โภคหอยและปลาที่ปนเปื้ อน (กรมควบคุมมลพิษ,
2546; อรอิงค์, 2560)
แพลงก์ตอนสัตว์ เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่ล่องลอยตามกระแสนํ้า ไม่สามารถสร้างอาหารเอง ดํารงชี วิตด้วยการกิน
แพลงก์ตอนพืชเป็ นอาหาร ถือว่าเป็ นผูบ้ ริ โภคอันดับแรกในระบบนิ เวศ แพลงก์ตอนสัตว์มีบทบาทในการถ่ายทอด
พลังงานในห่ วงโซ่ อาหาร โดยทําหน้าที่ เป็ นตัวกลางระหว่างผูบ้ ริ โภคขั้นต้นและผูบ้ ริ โภคระดับสู งขึ้ นไป หาก
แพลงก์ตอนสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่ งผลต่อผูบ้ ริ โภคลําดับสู ง (ลัดดา, 2543) นอกจากนี้ ยงั เป็ นดัชนี บ่งชี้ ถึง
ความอุดมสมบูรณ์ดา้ นทรัพยากรทางประมงและสภาพแวดล้อมทางทะเล (ณรงค์ฤทธิ์ และไพริ นทร์, 2557)
แพลงก์ตอนทะเล แบ่ งออกเป็ นขนาดต่ างๆ ได้ดงั นี้ คื อ พิ โคแพลงก์ตอน (Picoplankton) มี ขนาด 0.2-2
ไมโครเมตร นาโนแพลงก์ตอน (Nanoplankton) มีขนาด 2–20 ไมโครเมตร ไมโครแพลงก์ตอน (Microplankton) มี
ขนาด 20–200 ไมโครเมตร มี โ ซแพลงก์ต อน (Mesoplankton) มี ข นาด 0.2–20 มิ ล ลิ เ มตร มาโครแพลงก์ต อน
(Macroplankton) มี ข นาด 2–20 เซนติ เ มตร และ เมกาโลแพลงก์ ต อน (Megaloplankton) มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า 20
เซนติเมตร ขึ้นไป (Omori and Ikeda, 1992)
ชายฝั่งทะเลบริ เวณอ่างศิลา ตั้งอยูต่ าํ บลอ่างศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 11,625 ไร่ โดย
ในพื้นที่ น้ ี ประกอบด้วยหมู่บา้ นประมงริ มทะเลที่มีอายุเก่าแก่ มีสะพานท่าเที ยบเรื อเพื่อให้ชาวบ้านนําผลผลิตทาง
ประมงขึ้นมาจําหน่าย จังหวัดชลบุรีถือว่าเป็ นพื้นที่ที่มีป่าชายเลนมากที่สุดในภาคตะวันออก (ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ จังหวัดชลบุรี) โดยในพื้นที่อ่างศิลามีพ้ืนที่ป่าชายเลน 186.20 ไร่
ซึ่ งป่ าชายเลนเป็ นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าํ วัยอ่อน จึงทําให้ในพื้นที่มีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์
ตอนสัตว์มาก ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
การศึกษาแพลงก์ตอนทะเลในพื้นที่อ่างศิลาและพื้นที่ใกล้เคียง มีการเกิดปรากฏการณ์น้ าํ ทะเลเปลี่ยนสี พบ
Chaetoceros spp. ความหนาแน่น 1,480,024 เซลล์/ลิตร ส่ งผลให้แมงดาทะเล ปลาลิน้ หมาลอยหายใจที่ผิวนํ้า ข้อมูล
จาก http://www.mkh.in.th ในช่วง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 บริ เวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี พบ Noctiluca scintillans
ส่ งผลให้น้ าํ ทะเลเป็ นสี เขี ยวที่ ทะเลตราด จ.ตราด (กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, 2560) และปี พ.ศ. 2553
สุ พตั รา และคณะ (2557) ศึกษาความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่แหล่งเลี้ยงหอยบริ เวณอ่าวชลบุรี แพลงก์
ตอนพื ช สกุ ล ที่ มี ค วามหนาแน่ น เซลล์ เ ฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้แ ก่ Chaetoceros สุ พ ัต รา และคณะ (2559) ศึ ก ษาการ
แพร่ กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริ เวณหมู่เกาะสี ชงั จังหวัดชลบุรี และหมู่เกาะมัน เกาะสะเก็ด จังหวัดระยอง สกุล
ที่มีการแพร่ กระจายและความหนาแน่นสู งสุ ด คือ Skeletonema อลงกรณ์ (2556) บริ เวณอ่าวไทยตอนใน พบแพลงก์
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ตอนสัตว์ในไฟลัม Arthropoda มากที่สุด โดยมี copepod เป็ นแพลงก์ตอนสัตว์ทะเลกลุ่มเด่น อลงกรณ์และสมถวิล
(2560) ในพื้นที่ หาดวอนนภาถึงสะพานอ่างศิ ลา พบแพลงก์ตอนสัตว์ทะเล 4 กลุ่ม คื อ ตัวอ่อนกุง้ ตัวอ่อนหอยฝา
เดียว ตัวอ่อนหอยสองฝา ตัวอ่อนปลากับไข่ปลาและตัวอ่อนปู โดยบริ เวณสะพานปลาอ่างศิลาจะพบตัวอ่อนกุง้ และ
ตัวอ่อนปูมากที่สุด เบ็ญจมาศ (2561) ในช่วงฤดูหนาวบริ เวณปากแม่น้ าํ พังราด จังหวัดระยอง พบแพลงก์ตอนสัตว์
ทะเล กลุ่ม copepod ตัวอ่อนกุง้ ปู และเพรี ยง
การวิจยั ในครั้งนี้ มุ่งเน้นเปรี ยบเที ยบค่าวิเคราะห์ทางนิ เวศวิทยาของแพลงก์ตอนทะเลที่ ได้จากถุงกรอง
แพลงก์ตอนที่ มีขนาดตาแตกต่างกัน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องกับ งานทางด้า นนิ เ วศวิทยา หรื อเพื่ อการนําทรั พยากรทางทะเลไปใช้ประโยชน์อย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
นําไปสู่ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้อย่างยัง่ ยืน

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ศึกษาและวันเก็บตัวอย่ าง
ศึกษาแพลงก์ตอนทะเลจาก 2 บริ เวณ ได้แก่ บริ เวณจุดชมวิวค้างคาวแม่ไก่ (Pteropus iylei Bat Viewpoint,
สถานี B) พิกดั 13° 20’ 19.84” N, 100° 55’ 56.28” E และบริ เวณท่าเทียบเรื อประมง (Fishing Port, สถานี P) พิกดั
13° 20’ 8.77” N, 100° 55’ 20.50” E ตําบลอ่างศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (Fig. 1) ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.
2563

Fig. 1 Sampling stations of marine plankton at Angsila, Chonburi Province
การเก็บและวิเคราะห์ ตัวอย่ าง
สุ่ มเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนทะเลจากสถานี B และสถานี P สถานีละ 4 ซํ้า ด้วยวิธีตกั กรองนํ้าทะเลปริ มาตร
50 ลิตร ผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนที่มีขนาดช่องตา 21 และ 70 ไมโครเมตร เก็บรักษาตัวอย่างในสารละลาย
ฟอร์มาลดีไฮด์ ความเข้มข้น 4–6 เปอร์เซ็นต์
ศึ กษาองค์ประกอบชนิ ดและความหนาแน่ นของแพลงก์ตอนทะเลแต่ละตัวอย่าง ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
กําลังขยายสู ง จําแนกชนิดตามเอกสาร ดังนี้ ลัดดา (2544) และเยาวลักษณ์ (2562)
เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม ตัว อย่ า ง วิ เ คราะห์ ANOVA ด้ว ยโปรแกรม Microsoft Excel
วิเคราะห์ค่าดัชนี ทางนิ เวศของแพลงก์ตอนพืช ได้แก่ ค่าดัชนี ความหลากหลาย (Shannon-Wiener’s diversity index;
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H′) ค่าความมากชนิด (Species richness; d) และค่าความสมํ่าเสมอของชนิด (Species evenness; J’) วิเคราะห์โดยใช้
log ฐาน e ด้วยโปรแกรม PRIMER (Plymouth Routines In Multivariate Ecological Research) version 5.0

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
องค์ ประกอบชนิดของแพลงก์ ตอนทะเล
เมื่ อใช้ถุงกรองแพลงก์ตอนที่ มีขนาดตาใหญ่ข้ ึ น จาก 21 ไมโครเมตร เป็ น 70 ไมโครเมตร ร้ อยละของ
จํานวนชนิ ดของแพลงก์ตอนพืชมีแนวโน้มเปลี่ยนจากกลุ่มเซนทริ คไดอะตอม (centric diatom) จากร้อยละ 67 ที่
สถานี B และร้อยละ 52 ที่สถานี P เป็ นกลุ่มเพนเนตไดอะตอม (pennate diatom) ร้อยละ 48 ที่สถานี B และร้อยละ
50 ที่สถานี P (Fig. 2) โดยทัว่ ไปไดอะตอมเป็ นองค์ประกอบหลักของแพลงก์ตอนพืชทะเล (ภูริภทั ร, 2551; วิชญา
และคณะ, 2557; เสถียรพงษ์ และคณะ, 2558; บุษยา และคณะ, 2559; สุ พตั รา และคณะ, 2559; Hoppenrath et al.,
2009) มีขนาดเซลล์อยู่ในช่วง 50–500 ไมโครเมตร (มาลินี และ ชิ ดชัย, 2548) กลุ่มเซนทริ คไดอะตอมเป็ นกลุ่มเด่น
และมีความหลากหลายทางชนิ ดสู งในนํ้าทะเล ชายฝั่งทะเลและเขตนํ้ากร่ อย (เฉลิมชัย และคณะ, 2549; เสถียรพงษ์
และคณะ, 2558) สกุลเด่นที่พบในหลาย ๆ การศึกษาในน่านนํ้าไทย เช่น สกุล Chaetoceros มีขนาดอยูใ่ นช่วง 10-75
ไมโครเมตร ขึ้นกับชนิด (มาลินี และ ชิดชัย, 2548) โดย เฉลิมชัย และคณะ (2549) ใช้ถุงเก็บแพลงก์ตอนขนาดตา 22
ไมโครเมตร บริ เวณอ่าวศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ได้ Chaetoceros เป็ นสกุลเด่น และ เสถียรพงษ์และคณะ (2558) ใช้ถุง
เก็บแพลงก์ตอนขนาดตา 20 ไมโครเมตร บริ เวณแหลมผักเบี้ ย มิถิลา และคณะ (2557) บริ เวณปากแม่น้ าํ จันทบุรี
ระยอง ตราด อณัศยา และคณะ (2560) บริ เวณเกาะสี ชงั จังหวัดชลบุรีได้ Chaetoceros เป็ นสกุลเด่น เช่ นกัน เพน
เนตไดอะตอม เช่ นสกุล Nitzchia มีขนาดอยู่ในช่ วง 5–700 ไมโครเมตร (มาลินี และ ชิ ดชัย, 2548) ทําให้ เมื่อเก็บ
ตัวอย่างด้วยถุงแพลงก์ตอนที่มีขนาดช่องตาใหญ่ข้ ึน ส่ งผลให้พบกลุ่มเพนเนตไดอะตอมเป็ นกลุ่มเด่น ส่ วนแพลงก์
ตอนสัตว์เปลี่ยนจากกลุ่มโปรโตซัว (protozoa) จากร้อยละ 57 ที่สถานี B และร้อยละ 50 ที่สถานี P เป็ นกลุ่มอาร์ โธ
รพอด (arthropod) ร้ อยละ 58 ที่ ส ถานี B และร้ อยละ 40 ที่ ส ถานี P (Fig. 3) โปรโตซัวส่ วนใหญ่ ข นาด 30–300
ไมโครเมตร (ลัดดา, 2543) ส่ วนอาร์ โธรพอด เป็ นกลุ่มที่มีความหลากหลายสู ง ประกอบด้วยสัตว์ในหลายไฟลัม มี
ขนาดลําตัวจากการสุ่ มวัดในการศึกษาบริ เวณอ่าวไทยตอนใน อยู่ในช่วง 191–2900 ไมโครเมตร (วรนัท, 2563) ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของมลธิ รา (2560) ได้เก็บตัวอย่างด้วยถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 20 ไมโครเมตร ในแม่น้ าํ บาง
ปะกง จ.ฉะเชิ งเทรา พบโปรโตซัว เป็ นกลุ่มเด่น และเมื่อเก็บตัวอย่างด้วยถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 70 ไมโครเมตร
พบอาร์ โธร พอด (โคพีพอด) เป็ นกลุ่มเด่น การศึกษาส่ วนใหญ่ที่มีการเก็บตัวอย่างด้วยถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 70
ไมโครเมตร จะพบโคพีพอด ซึ่ งเป็ นสัตว์ในกลุ่มอาร์โธรพอด เป็ นกลุ่มเด่น (ภูริภทั ร, 2551; เตือนตา และคณะ, 2560
จิตรา, 2536)
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Fig. 2 Percentage of phytoplankton species composition at 2 stations in 21 and 70 µm mesh size of plankton net

Fig. 3 Percentage of zooplankton species composition at 2 stations in 21 and 70 µm mesh size of plankton net
ความหนาแน่ นของแพลงก์ ตอนทะเล
เมื่อใช้ถุงกรองแพลงก์ตอนที่มีขนาดตาใหญ่ข้ ึน จาก 21 ไมโครเมตร เป็ น 70 ไมโครเมตร ความหนาแน่น
ของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ลดลง จาก 43,756±5,740×103 เป็ น 8,965±490×103 หน่วยต่อลบ.ม. และ
จาก 1,334±824×103 เป็ น 16±23×103 หน่วยต่อลบ.ม. ตามลําดับ โดยความหนาแน่นแพลงก์ตอนพืชที่สถานี B และ
P ลดลงจาก 14,763×103–65,631×103 เป็ น 2,070×103–5,226×103 หน่วยต่อลบ.ม. และ 28,055×103–62,784×103 เป็ น
3,146×103–5,880×103 หน่วยต่อลบ.ม. ตามลําดับ มีเพนเนตไดอะตอม เป็ นกลุ่มเด่น (Fig. 4) เมื่อเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช ในถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดตา 21 และ 70 ไมโครเมตร พบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05) ที่สถานี B และมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิง่ (p < 0.01) ที่สถานี
P ส่ วนความหนาแน่นแพลงก์ตอนสัตว์ ที่สถานี B และ P ลดลงจาก 929×103–2,662103 เป็ น 135×103 ตัวต่อลบ.ม.
และ 465×103–1,085×103 เป็ น 0 ตัวต่อลบ.ม. ตามลําดับ มีโปรโตซัวเป็ นกลุ่มเด่น (Fig. 5)

Fig. 4 Density of phytoplankton in 21 (left) and 70 µm (right) mesh size of plankton net at station B and P
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Fig. 5 Density of zooplankton in 21 and 70 µm mesh size of plankton net at station B and P
แพลงก์ตอนพืชชนิ ดเด่นในถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดตา 21 และ 70 ไมโครเมตร เป็ นชนิ ดเดี ยวกัน คื อ
Nitzschia longissima และ Chaetoceros pseudocurvisetus สอดคล้องกับ มิถิลา และคณะ (2557) บริ เวณปากแม่น้ าํ
จันทบุ รี ระยอง ตราด พบชนิ ด Chaetoceros pseudocurvisetus เด่ น สกุล Chaetoceros มี ข นาดเซลล์เ ล็กกว่าเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับสกุล Nitzchia (มาลินี และ ชิดชัย, 2548) แต่เป็ นสกุลที่มีความหนาแน่นสู งในนํ้าทะเล (เฉลิมชัยและ
คณะ, 2549; เสถียรพงษ์ และคณะ 2558) ทําให้เมื่อเก็บตัวอย่างด้วยถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 70 ไมโครเมตร ยังคงพบ
สกุล Chaetoceros เป็ นสกุลเด่น และ Chaetoceros pseudocurvisetus เป็ นชนิดเด่น
ค่ าดัชนีทางนิเวศวิทยาของแพลงก์ ตอนพืชทะเล
เมื่อใช้ถุงกรองแพลงก์ตอนที่มีขนาดตาใหญ่ข้ ึน จาก 21 ไมโครเมตร เป็ น 70 ไมโครเมตร ค่าดัชนีความ
หลากหลาย (H′) และค่าความมากชนิด (d) มีค่าลดลง จากค่าอยูใ่ นช่วง 1.55–2.03 เป็ น 1.21–1.41 และค่าอยูใ่ นช่วง
0.75–1.02 เป็ น 0.28–0.36 ตามลําดับ ที่สถานี B ในถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดตา 21 และ 70 ไมโครเมตร มีค่า H′
1.55±0.58 และ 1.21±0.52 ค่า d 0.75±0.09 และ 0.28±0.17 ค่าความสมํ่าเสมอทางชนิด (J′) 0.59±0.22 และ 0.75±0.14
ที่สถานี P มีค่า H′ 2.03±0.12 และ 1.41±0.21 ค่า d 1.02±0.09 และ 0.36±0.12 ค่า J′ 0.69±0.03 และ 0.77±0.04
ตามลําดับ การที่ค่า H′ และ d มีค่าลดลง เมื่อใช้ถุงแพลงก์ตอนขนาดตาใหญ่ข้ ึน เป็ นผลมาจากจํานวนชนิดที่พบลดลง
จาก 12-21 ชนิด เป็ น 3–9 ชนิด และปริ มาณความหนาแน่นลดลงจาก 43,756±5,740×103 เป็ น 8,965±490×103 หน่วย
ต่อลบ.ม.

สรุ ป

ค่าวิเคราะห์ทางนิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนทะเลจากถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดตา 21 และ 70 ไมโครเมตร
บริ เวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี มีความแตกต่างกัน ซึ่ งค่าวิเคราะห์ที่ได้เป็ นผลมาจากความแตกต่างขององค์ประกอบ
ชนิ ดและความหนาแน่ นของแพลงก์ตอนทะเลที่ พบในแต่ละตัวอย่าง ดังนั้นจากผลการศึ กษานี้ สามารถใช้เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการตัดสิ นใจเลือกใช้ขนาดตาของถุงแพลงก์ตอนให้เหมาะสมกับชนิ ด กลุ่ม ความหนาแน่ นและ
พิกดั ที่พบแพลงก์ตอนทะเลที่ตอ้ งการได้ โดยเฉพาะนักวิจยั ด้านการใช้ประโยชน์จากแพลงก์ตอนทะเล
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บทคัดย่ อ

การศึกษาการแพร่ กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริ เวณอ่าวศรี ราชา จังหวัดชลบุรี รวม 6 สถานี โดยเก็บตัวอย่างทุก
เดือนๆละ 1 ครั้ง รวมจํานวน 12 ครั้ง ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2562–กรกฎาคม 2563 พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมดรวม 115 สกุล
325 ชนิ ด แบ่งออกเป็ น 3 ดิ วิชนั ได้แก่ ดิ วิชนั Cyanophyta พบจํานวน 11 สกุล 21 ชนิ ด ดิ วิชนั Chlorophyta พบจํานวน 6
สกุล 8 ชนิ ด และดิ วิชัน Chromophyta พบจํานวน 98 สกุล 296 ชนิ ด โดยชนิ ดของแพลงก์ตอนที่ พบมากที่ สุดในบริ เวณที่
ทําการศึ กษา ได้แก่ Noctiluca scintillans, Chaetoceros curvisetus และ Karenia cf. mikimotoi โดยมี ความหนาแน่ นรวมอยู่
ในช่ วง 3.18×106–1.96×108 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร มี ค่าดัชนี ความหลากหลายอยู่ในช่ วง 0.30–3.94 และมี ค่าดัชนี ความ
สมํ่าเสมออยู่ในช่วง 0.13-0.87 ซึ่ ง ในบางเดื อ นที่ ทาํ การศึ ก ษามี ก ารเกิ ด ปรากฏการณ์ น้ าํ ทะเลเปลี่ ย นสี โดยชนิ ดของ
แพลงก์ตอนพืชที่มีการสะพรั่งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยของสารธาตุอาหารและอิทธิพลของนํ้าจืดที่ไหลลงสู่ทะเล
คําสําคัญ: การแพร่ กระจาย, แพลงก์ตอนพืช, อ่าวศรี ราชา

Abstract

The research aimed to study phytoplankton's distribution in Sriracha Bay, Chonburi Province, from 6 stations.
Samples were collected once a month in a total of 12 times from August 2019 to July 2020. As a result, 115 genera 325
species of phytoplankton were found. They included 3 Divisions, namely, Division Cyanophyta with 11 genera 21 species,
Division Chlorophyta with six genera eight species, and Division Chromophyta with 98 genera 296 species. The dominant
species were Noctiluca scintillans, Chaetoceros curvisetus and Karenia cf. mikimotoi. The density ranged from 3.18×106
to 1.96×108 cell/m3. Furthermore, the diversity index and evenness index raged 0.30 to 3.94 and 0.13 to 0.87, respectively.
However, in the study periods, red tide from phytoplanktons emerged depending on several environmental factors,
particularly enriching nutrients and freshwater runoff.
Keywords: distribution, phytoplankton, Sriracha bay
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คํานํา

ในปั จจุ บนั บริ เวณอ่าวศรี ราชา จังหวัดชลบุ รี มี การใช้ประโยชน์จากกิ จกรรมต่ างๆ ทางทะเลมากมาย
โดยเฉพาะมีการขยายพื้นที่ในการเลี้ยงหอยแมลงภู่กนั มากขึ้ น เพราะอ่าวศรี ราชาเป็ นบริ เวณหนึ่ งในบริ เวณชายฝั่ ง
ของไทยที่มีความพร้อมทั้งด้านสภาพแวดล้อมและปั จจัยการผลิตของแหล่งนํ้า ได้แก่ ปริ มาณอาหาร คุณภาพอาหาร
พันธุ์สตั ว์น้ าํ ความสนใจของผูป้ ระกอบการ การคมนาคม และการตลาดต่อการเลี้ยงหอยแมลงภู่ที่ระดับความพร้อม
ร้อยละ 83.33 (สํานักงานวิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่ ง, 2546) จึงเป็ นเหตุผลหนึ่ งที่ทาํ ให้บริ เวณอ่าวศรี ราชาได้รับ
ความนิ ย มในการเลี้ ย งหอยแมลงภู่ แ ละมี การขยายพื้ นที่ การเลี้ ย งหอยแมลงภู่ เ พิ่ มมากขึ้ น โดยเฉพาะการเลี้ ย ง
หอยแมลงภู่แบบแพเชือก แต่ปัญหาอุปสรรคที่สาํ คัญของเกษตรกรที่เลี้ยงหอยแมลงภู่บริ เวณอ่าวศรี ราชาคือ การเกิด
ปรากฏการณ์น้ าํ ทะเลเปลี่ยนสี ซ่ ึ งผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์น้ าํ ทะเลเปลี่ยนสี ที่มีแพลงก์ตอนพืชชนิ ด
เด่นเป็ นพวกที่ ไม่สร้างสารชี วพิษ เมื่อจํานวนเซลล์แพลงก์ตอนพืชเพิ่มจํานวนมากขึ้ นและเข้าไปอุดตันในเหงือก
หรื อ อวัย วะแลกเปลี่ ย นออกซิ เ จนของสั ต ว์น้ ํา หรื อแพลงก์ต อนพื ช มี ก ารใช้อ อกซิ เ จนเพิ่ ม ขึ้ นทํา ให้ ป ริ มาณ
ออกซิ เจนในนํ้าลดตํ่าลงแล้วทําให้สัตว์น้ าํ ตายเนื่ องจากขาดออกซิ เจน ดังรายงานของสมภพ รุ่ งสุ ภาและจิ รายุทธ
บุญญประสิ ทธิ (2536) พบว่าเกิดนํ้าทะเลเปลี่ยนสี เนื่องจาก Noctiluca scintillans แล้วทําให้ออกซิ เจนในนํ้าลดตํ่าลง
เหลือ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีปริ มาณแอมโมเนียสู งถึง 2.901 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่ งทําให้ปลาตายเป็ นจํานวนมาก
ในบริ เวณอ่าวศรี ราชา จังหวัดชลบุ รี ตลอดจนผลกระทบที่ เ กิ ดขึ้ นเนื่ องจากปรากฏการณ์ น้ าํ ทะเลเปลี่ ย นสี ที่ มี
แพลงก์ตอนพืชชนิ ดเด่นเป็ นพวกที่สร้างสารชี วพิษ ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่ องจากแพลงก์ตอนพืชที่สร้างสารชี วพิษ
เพิ่มจํานวนมากขึ้นและถูกกรองกินด้วยสัตว์น้ าํ พวกหอยสองฝา พิษที่แพลงก์ตอนพืชสร้างขึ้นจะถูกสะสมไว้ในตัว
หอยโดยไม่ ทาํ อันตรายกับหอย แต่ ค วามเป็ นพิ ษ จะถู กถ่ า ยทอดไปสู่ ผูบ้ ริ โภคตามลํา ดับห่ วงโซ่ อาหาร ดังนั้น
การศึ กษาองค์ประกอบชนิ ดและความหนาแน่ นของแพลงก์ตอนพื ชบริ เวณอ่าวศรี ราชาในครั้ งนี้ เพื่อเป็ นข้อมูล
พื้นฐานการแพร่ กระจายของแพลงก์ตอนพืชซึ่ งอาจใช้ประเมินผลกระทบต่างๆ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล
การเกิดปรากฏการณ์น้ าํ ทะเลเปลี่ยนสี ที่เกิดขึ้นในรอบปี หรื อในรอบฤดูกาลบริ เวณอ่าวศรี ราชาต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ

เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชบริ เวณอ่าวศรี ราชา จํานวนทั้งสิ้ น 6 สถานี (Fig. 1 และ Table 1) ในรอบ 1 ปี
เดื อนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่สิงหาคม 2562 -กรกฎาคม 2563 โดยเก็บแพลงก์ตอนพืชจากระดับผิวนํ้า 1 เมตร จํานวน 20
ลิตร กรองตัวอย่างผ่านถุงลากแพลงก์ตอนขนาดช่องตา 22 ไมครอน เก็บรักษาด้วยฟอร์ มาลินเข้มข้น 4 เปอร์ เซ็นต์
(พรศิลป์ , 2536) นําตัวอย่าง 1 มิลลิลิตรใส่ ลงในสไลด์นบั เซลล์ ทําการนับจํานวนและจําแนกชนิ ดแพลงก์ตอนพืช
ด้วยกล้องจุ ลทรรศน์กาํ ลังขยายสู ง โดยใช้เอกสารที่ ใช้จาํ แนกชนิ ดแพลงก์ตอนพืช ได้แก่ ลัดดา (2544), Yamaji
(1984) และ Tomas (1993)
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Table 1 Location of sampling stations
Station
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Longitude (Degree)
100.9219
100.9211
100.9019
100.8672
100.8863
100.8925

Latitude (Degree)
13.22313
13.18621
13.15555
13.16697
13.19814
13.23386

Fig. 1 Location of study site and sampling stations at Sriracha Bay, Chonburi Province.
Reference: http://www.google.co.th

ผลและวิจารณ์ การทดลอง

ผลการศึ กษาชนิ ดและปริ มาณของแพลงก์ตอนพื ชบริ เวณอ่าวศรี ราชา จังหวัดชลบุ รี โดยกําหนดสถานี เก็บ
ตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 6 สถานี ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2562–เดือนกรกฎาคม 2563 พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 3 ดิ
วิชนั่ (Division) ประกอบด้วย ดิวิชน่ั Cyanophyta พบจํานวน 11 สกุล 21 ชนิ ด ดิวิชน่ั Chlorophyta พบจํานวน 6 สกุล 8
ชนิ ด และดิวิชนั่ Chromophyta พบจํานวน 98 สกุล 296 ชนิ ด รวมทั้งหมด 115 สกุล 325 ชนิ ด (Table 2) แพลงก์ตอนพืช
ส่ วนใหญ่ที่พบอยู่ในกลุ่มไดอะตอม การที่พบไดอะตอมเป็ นแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่นเนื่ องมาจากแพลงก์ตอนพืชกลุ่มนี้
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าแพลงก์ตอนพืชกลุ่มอื่นๆ (เชษฐพงษ์และคณะ, 2556) รองลงมาคื อกลุ่ม
ไดโนแฟลเจลเลต (Fig. 3) โดยมีความหนาแน่ นอยู่ในช่วงระหว่าง 3.18×106– 1.96×108 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าดัชนี
ความหลากหลากอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0.30-3.94 และมีค่าดัชนีความสมํ่าเสมออยูใ่ นช่วงระหว่าง 0.13–0.87 มีความหนาแน่ น
ของปริ มาณแพลงก์ตอนพืชที่ บริ เวณสถานี ชายฝั่ ง (สถานี ที่ 1–3) มากกว่าบริ เวณสถานี นอกฝั่ ง (สถานี ที่ 4–6) ซึ่ งเป็ นผล
มาจากการได้รับอิทธิ พลปริ มาณสารอาหารที่ มาจากแผ่นดิ นมากกว่าด้านนอกชายฝั่งและมีการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพ
เชือกกันอย่างหนาแน่น ระหว่างการเก็บตัวอย่างในรอบ 1 ปี เกิดปรากฏการณ์น้ าํ ทะเลเปลี่ยนสี ท้ งั หมด 5 ครั้ง ได้แก่ ช่วง
เดื อนสิ งหาคม เกิ ดปรากฏการณ์น้ าํ ทะเลเปลี่ยนสี บริ เวณอ่าวศรี ราชาครอบคลุมทั้ง 6 สถานี เก็บตัวอย่าง โดยนํ้าทะเลมี
ลักษณะเปลี่ ยนเป็ นสี เขี ยวและส่ งกลิ่ นเหม็น ซึ่ งแพลงก์ตอนที่ เกิ ดการสะพรั่ ง ได้แก่ Noctiluca scintillans (กลุ่มไดโน
663

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาประมง

แฟลเจลเลต) โดยพบมากที่สุดบริ เวณสถานี S2 (บริ เวณหน้าสถานี วิจยั ประมงศรี ราชา) ส่ วนเดือนมีนาคม 2563 พบการ
สะพรั่งของ Chaetoceros curvisetus บริ เวณสถานี ชายฝั่ ง (สถานี ที่ 2 และ 3) ในเดื อนมิถุนายน 2563 พบการสะพรั่งของ
Karenia cf. mikimotoi (Fig. 2) บริ เวณสถานี ชายฝั่ ง (สถานี ที่ 1 และ 2) โดยการสะพรั่งของ Karenia cf. mikimotoi บริ เวณ
สถานีที่ 1 ต่อเนื่องมาถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่ งแพลงก์ตอนพืชชนิ ดนี้ เป็ นกลุ่มที่ทีความสามารถในการสร้างสารชี วพิษ
ได้ และยังไม่มีรายงานพบในน่ านนํ้าไทย ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่ อการเลี้ ยงหอยแมลงภู่ ได้ และควรเฝ้ าระวังติ ดตาม
ช่วงเวลาและปริ มาณการแพร่ กระจาย ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้ น รวมถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มหรื อลดปริ มาณ
ของแพลงก์ตอนพืชชนิ ดนี้ ต่อไป ส่ วนสถานี ที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2563 พบการสะพรั่งของ Scrippsiella trochoidea ซึ่ ง
บางชนิ ดมีความสอดคล้องและแตกต่างกันจากการติดตามตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังปรากฏการณ์น้ าํ ทะเลเปลี่ยนสี บริ เวณ
จังหวัดชลบุรีซ่ ึ งดําเนิ นการโดยสถาบันวิจยั ทรัพยากรทางนํ้าร่ วมกับกรมควบคุมมลพิษในปี 2544 ได้ดาํ เนิ นการโดยการ
ติดตามตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังปรากฏการณ์น้ าํ ทะเลเปลี่ยนสี แบบประจําในบริ เวณอ่างศิลา แหลมแท่น บางแสน และเกาะ
สี ชงั จังหวัดชลบุรีในช่วงเดือนพฤษภาคม–พฤศจิกายน 2544 รวมระยะเวลา 7 เดือนพบว่ามีการเกิดปรากฏการณ์น้ าํ ทะเล
เปลี่ยนสี เกิ ดขึ้ นบริ เวณชายฝั่ งจังหวัดชลบุรีรวมทั้งสิ้ น 12 ครั้ง ไดโนแฟลกเจลเลต Ceratium furca เป็ นแพลงก์ตอนพืช
ชนิ ดเด่นที่ เป็ นสาเหตุของปรากฏการณ์ น้ าํ ทะเลเปลี่ ยนสี บริ เวณชายฝั่ งชลบุรีในช่ วงที่ ทาํ การศึ กษาโดยพบ 8 ครั้ง ใน
จํานวนปรากฏการณ์น้ าํ ทะเลเปลี่ยนสี ที่พบทั้งหมด 12 ครั้ง รองลงมา ได้แก่ กลุ่มไดอะตอม Skeletonema costatum พบ
เป็ นสาเหตุ ของปรากฏการณ์ น้ าํ ทะเลเปลี่ ยนสี จาํ นวน 2 ครั้ ง นอกจากนี้ ยงั พบว่าเป็ นสาเหตุ น้ าํ ทะเลเปลี่ ยนสี ร่ วมกับ
Ceratium furca ด้วย 2 ครั้งในเดื อนสิ งหาคม ส่ วน Noctiluca scintillans พบทําให้น้ าํ ทะเลเปลี่ ยนสี เป็ นสี เขี ยวเพี ยงครั้ ง
เดี ยวในช่ วงเดื อนกันยายนบริ เวณเกาะสี ชัง ซึ่ งการศึ กษาครั้ งนี้ ได้สนับสนุ นผลการศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงชนิ ดของ
แพลงก์ตอนพืชที่เป็ นสาเหตุของปรากฏการณ์น้ าํ ทะเลเปลี่ยนสี ในบริ เวณจังหวัดชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2500–2544 (ชลธ
ยา และสมภพ, 2545) ซึ่ งโดยปกติบริ เวณอ่าวศรี ราชาจะพบปรากฏการณ์น้ าํ ทะเลเปลี่ยนสี ที่เกิดจากแพลงก์ตอนพืช 2 ชนิด
ได้แก่ Noctiluca scintillans (นํ้าทะเลเปลี่ยนเป็ นสี เขียว) และ Ceratium furca (นํ้าทะเลเปลี่ยนเป็ นสี น้ าํ ตาลแดง) แต่ในช่วง
ที่ ทาํ การศึ กษาจะพบการสะพรั่งของ Noctiluca scintillans ในช่ วงเดื อนสิ งหาคมแล้วก็เกิ ดการสะพรั่ งของ Karenia cf.
mikimotoi (นํ้าทะเลเปลี่ยนเป็ นสี น้ าํ ตาล) ในช่วงเดื อนต่อมาเป็ นระยะๆ แล้วก็พบ Noctiluca scintillans จํานวนน้อยมาก
เพียงไม่กี่เซลล์หรื อไม่พบเลย อาจเป็ นได้ว่ามีการแก่งแย่งพื้นที่ และปั จจัยสิ่ งแวดล้อมในการเจริ ญเติ บโตและเกิ ดการ
แทนที่ ครอบคลุมพื้ นที่ ซ่ ึ งกันและกันของแพลงก์ตอนพืชสองชนิ ดนี้ จึ งเป็ นเรื่ องที่ น่าสนใจและควรติ ดตามเฝ้ าระวัง
ต่อไป

Fig. 2 Karenia cf. mikimotoi
Reference: Thaithaworn Lirdwitayaprasit
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Table 2 Dominant species and density of phytoplankton in Sriracha Bay
Monthly

Station

Total

DI

Total Density
(cell/m3)

Aug. 2019

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S1

24 genus 21 species
9 genus 11 species
26 genus 40 species
20 genus 28 species
16 genus 22 species
14 genus 17 species
41 genus 63 species
26 genus 38 species
31 genus 52 species
39 genus 65 species
39 genus 63 species
41 genus 66 species
36 genus 51 species
28 genus 42 species
33 genus 53 species
34 genus 57 species
34 genus 51 species
45 genus 74 species
27 genus 38 species
31 genus 53 species
42 genus 69 species
39 genus 62 species
28 genus 39 species
37 genus 57 species
25 genus 51 species
33 genus 65 species
30 genus 61 species
36 genus 67 species
28 genus 54 species
28 genus 51 species
47 genus 95 species

1.88
0.30
1.62
1.82
1.81
1.12
2.81
2.72
2.63
3.33
3.18
3.56
2.42
2.41
2.25
3.44
3.39
3.68
2.96
2.67
3.17
3.51
2.95
3.07
3.07
3.40
3.56
3.14
3.30
3.37
2.97

1.90x107
1.96x108
1.72x107
8.80x106
5.36x106
6.79x106
1.32x107
1.55x107
3.59x107
1.06x107
1.52x107
1.45x107
9.03x106
1.32x107
2.83x107
3.89x106
4.46x106
1.13x107
3.55x106
2.44x107
1.07x107
4.06x106
3.18x106
9.68x106
1.00x107
1.00x107
1.11x107
1.33x107
5.28x106
4.11x106
6.03x107

S2
S3
S4
S5
S6

48 genus 91 species
45 genus 97 species
54 genus 106 species
49 genus 95 species
49 genus 96 species

2.90
3.63
3.77
3.19
3.46

4.71x107
3.12x107
2.70x107
3.16x107
2.31x107

Sep. 2019

Oct. 2019

Nov. 2019

Dec. 2019

Jan. 2020

665

Dominant Species

%

Thalassionema frauenfeldii

46.95
93.31
60.39
53.52
45.11
53.75
24.97
20.54
18.46
11.65
21.61
8.97
34.18
37.52
39.67
9.35
10.96
6.66
14.94
20.71
18.37
10.97
19.89
22.42
15.20
13.88
8.80
14.85

Thalassionema nitzschioides

12.47

Chaetoceros pseudocurvisetus
Chaetoceros curvisetus

16.33
16.08

Chaetoceros curvisetus

24.43
14.07
9.37
28.45
17.65

Noctiluca scintillans

Nitzschia longissima
Chaetoceros curvisetus
Thalassionema nitzschioides
Peridinium quinquecorne
Chaetoceros curvisetus
Oscillatoria tenuis
Chaetoceros curvisetus
Pleurosigma angulatum
Chaetoceros curvisetus
Pleurosigma aestuarii
Pseudoguinardia recta
Thalassionema frauenfeldii
Pseudoguinardia recta
Chaetoceros curvisetus
Chaetoceros curvisetus

Oscillatoria tenuis
Pleurosigma angulatum
Hemiaulus hauckii
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Table 2 (continued).
Monthly

Station

Total

DI

Density
(cell/m3)

Feb. 2020

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S1
S2
S3

46 genus 95 species
40 genus 83 species
46 genus 92 species
44 genus 94 species
46 genus 92 species
42 genus 90 species
56 genus 114 species
52 genus 118 species
49 genus 107 species
53 genus 113 species
54 genus 105 species
47 genus 101 species
39 genus 69 species
33 genus 56 species
35 genus 57 species

3.68
3.31
3.66
3.46
3.64
3.65
3.09
2.52
2.25
3.64
3.94
3.76
2.60
2.32
2.20

S4

45 genus 82 species

S5

Mar. 2020

Apr. 2020

May 2020

June 2020

July 2020

Dominant Species

%

3.08x107
1.08x107
1.96x107
4.81x107
2.9 x107
4.39x107
6.66x107
1.06x108
5.34x107
3.38x107
3.08x107
4.50x107
1.62x107
7.31x106
1.50x107

Chaetoceros coarctatus
.
Alexandrium sp

Chaetoceros curvisetus

8.48
27.59
18.94
16.62
11.22
9.82
25.59
48.65
55.74
17.33
9.80
10.13
35.80
33.47
43.32

2.69

3.46x107

39 genus 70 species

2.82

2.51x107

25.72
24.53
23.15
22.01

S6

32 genus 71 species

3.05

4.14x107

Eucampia zodiacus
Proboscia alata
Proboscia alata
Eucampia zodiacus

Eucampia zodiacus

17.56

S1

47 genus 100 species

2.79

6.11x107

24.10
18.32

S2
S3
S4
S5
S6
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S1
S2
S3
S4
S5
S6

39 genus 89 species
43 genus 94 species
49 genus 100 species
49 genus 96 species
36 genus 77 species
34 genus 58 species
29 genus 45 species
42 genus 74 species
38 genus 67 species
33 genus 55 species
32 genus 54 species
36 genus 66 species
30 genus 52 species
28 genus 47 species
27 genus 44 species
23 genus 37 species
21 genus 35 species

3.27
3.43
3.57
3.36
3.59
1.34
0.57
2.52
2.79
2.92
2.57
1.88
1.64
2.79
2.44
2.58
2.45

4.63x107
3.91x107
4.37x107
4.39x107
2.35x107
5.63x107
6.69x107
1.79x107
1.07x107
1.30x107
1.93x107
6.29x107
1.31x108
2.71x107
3.33x107
3.62x107
4.55x107

Nitzschia longissima
Karenia cf. mikimotoi

Karenia cf. mikimotoi
Chaetoceros curvisetus
Chaetoceros socialis

27.89
13.28
10.82
17.80
8.55
71.11
91.02
32.74
31.34
20.86
34.73
59.15
52.97
22.45
29.50
25.83
22.73
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Pleurosigma angulatum
Chaetoceros curvisetus
Karenia cf. mikimotoi
Pleurosigma angulatum
Skeletonema costatum

Chaetoceros didymus

Karenia cf. mikimotoi

Karenia cf. mikimotoi
Scrippsiella trochoidea
Karenia cf. mikimotoi
Coscinodiscus granii
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Oct-19

Sep-19

Aug-19

100%

Nov-19

100%

100%

100%

50%

50%

50%

0%

0%

80%
60%
40%
20%
0%

0%
S1

S2

S3

S4

S5

S1

S6

Dec-19
100%

100%

50%

50%

S2

S3

S4

S5

S6

S1

Jan-20

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Apr-20

100%

S1

S2

S4

S5

S6

S1

S2

S3

Class Cyanophyceae

S4

S5

S6

Class Chlorophyceae

S5

0%

0%
S2

S3

S4

S5

Jun-20

S2

S3

S4

S5

Class Euglenophyceae

Class Bacillariophyceae

Fig. 3 Ratio of phytoplankton at sampling stations during August 2019–July 2020
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S4

S5

S6

S2

S3

S4

S5

S6

S4

S5

S6

Jul-20

100%

50%

0%
S1

S6

S3

Mar-20

S1

S6

0%
S1

S2

100%

50%

0%

S1

S6

50%

100%

50%

0%

S4

50%

S1

May-20

100%

50%

S3

S3

Feb-20

100%

0%

0%

S2

S2

S3

S4

S5

Class Dictyochophycea

S6

S1

S2

Class Prymnesiophyceae

S3

Class Dinophyceae
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สรุ ป
การศึกษาแพลงก์ตอนพืชบริ เวณระหว่างเดือนสิ งหาคม 2562–เดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งหมด 6 สถานี พบ
แพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 3 ดิวิชนั่ ได้แก่ ดิวิชนั่ Cyanophyta พบจํานวน 11 สกุล 21 ชนิ ด ดิวิชน่ั Chlorophyta พบ
จํา นวน 6 สกุล 8 ชนิ ด และดิวิชัน่ Chromophyta พบจํา นวน 98 สกุล 296 ชนิ ด รวมทั้งหมด 115 สกุล 325 ชนิ ด
แพลงก์ตอนส่ วนใหญ่ที่พบอยู่ในกลุ่มไดอะตอม รองลงมาคือกลุ่มไดโนแฟลเจลเลต ระหว่างการเก็บตัวอย่างใน
รอบ 1 ปี เกิด ปรากฏการณ์น้ าํ เปลี ่ย นสี จาํ นวน 5 ครั้ ง โดยชนิ ดของแพลงก์ตอนพื ชที่ พบมากที่ สุ ดในบริ เ วณที่
ทําการศึ กษา ได้แก่ Noctiluca scintillans, Chaetoceros curvisetus และ Karenia cf. mikimotoi โดยมีความหนาแน่ น
อยูใ่ นช่วง 3.18×106–1.96×108 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าดัชนีความหลากหลากอยูใ่ นช่วง 0.30–3.94 และมีค่าดัชนี
ความสมํ่าเสมออยูใ่ นช่วง 0.13–0.87

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการจ้างเหมาพัฒนาแบบจําลองทางสมุทรศาสตร์ และระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าบริ เวณอ่าวไทย ระยะที่ 2 ซึ่ งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า (องค์การมหาชน)
และขอขอบคุณ รศ.ดร. ไทยถาวร เลิศ วิท ยาประสิ ท ธิ ภาควิช าวิท ยาศาสตร์ ท างทะเล คณะวิท ยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการช่วยจําแนกแพลงก์ตอนพืชชนิ ด Karenia cf. mikimotoi
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บทคัดย่ อ

การศึกษาคุณภาพนํ้าและปริ มาณสารอาหารที่ผิวหน้านํ้าทะเลบริ เวณอ่าวศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยเก็บตัวอย่างราย
เดือน ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2562–กรกฎาคม 2563 จากสถานีเก็บตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 6 สถานี พบว่าความเค็มของนํ้ามีค่า
ระหว่าง 27.00–32.87 psu อุณหภูมิมีค่าอยูร่ ะหว่าง 27.87–32.21°C ปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายนํ้ามีค่าระหว่าง 4.65–9.12 mg/l
ปริ มาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีค่าระหว่าง 10.02–2,389.88 μg/l ปริ มาณไนเตรท-ไนโตรเจน มีค่าระหว่าง 0.00–131.54 μg/l
ปริ มาณไนไตรท์-ไนโตรเจน มีค่าระหว่าง 0.28–152.98 μg/l ปริ มาณออร์ โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส มีค่าระหว่าง 3.20–200.29
μg/l และปริ มาณซิ ลิเกต-ซิ ลิคอน มีค่าระหว่าง 107.96–924.27 μg/l ในเดื อนสิ งหาคม 2562 เกิ ดปรากฏการณ์น้ าํ เปลี่ยนสี จาก
แพลงก์ตอนกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลท ชนิ ด Noctiluca scintillans ในสถานี บริ เวณชายฝั่ ง (สถานี ที่ 1–3) มี ผลทําให้ค่าของ
แอมโมเนีย ไนไตรท์ ฟอสเฟต สูงกว่าในเดือนอื่นๆอย่างมาก
คําสําคัญ: คุณภาพนํ้า, ธาตุอาหาร, นํ้าทะเล, อ่าวศรี ราชา

Abstract
Water qualities and dissolved nutrients of surface seawater in Sriracha bay, Chonburi Province were studied.
Samples were collected monthly from 6 stations from August 2019 to July 2020. The results demonstrated that salinity,
water temperature, and dissolved oxygen ranged between 27.00–32.87 PSU, 27.87–32.21°C and 4.65–9.12 mg/l,
respectively. Regards nutrient concentrations of water surface, ammonium-nitrogen ranged between 10.02–2,389.88 μg/l,
nitrate-nitrogen ranged between 0.00–131.54 μg/l, nitrite-nitrogen ranged between 0.28–152.98 μg/l, orthophosphatephosphorous ranged between 3.20–200.29 μg/l, and silicate-silicon ranged between 107.96–924.27 μg/l. There was a red
tide incident in August 2020 with a large concentration of dinoflagelate (Noctiluca scintillans). For this reason, levels of
Ammonia, Nitrate and Phosphate concentration at station 1, 2 and 3 were higher than other stations.
Keywords: nutrients, sea water, Sriracha bay, water quality
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คํานํา

อ่ า วศรี ร าชา เป็ นบริ เ วณที่ มีกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพนํ้า ในทะเลอย่า งมากมาย ทั้งการเลี้ ย ง
หอยแมลงภู่ที่ทาํ การอย่างแพร่ หลาย การคมนาคมในการท่องเที่ยว นิ คมอุตสาหกรรม การขนถ่ายสิ นค้า นํ้าทิ้งจาก
ร้านอาหาร บ้านเรื อน ชุมชน รวมถึงการขยายตัวของเมืองที่มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้น เป็ นต้น กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ต่าง
ส่ งผลต่อคุณภาพนํ้าทะเลบริ เวณอ่าวศรี ราชา เนื่ องจากทะเลเป็ นแหล่งสุ ดท้ายที่ จะรองรับนํ้าทิ้ งและกากของเสี ย
ต่างๆ จากกิจกรรมทั้งบนบกและในทะเล โดยตั้งใจและไม่ต้ งั ใจทั้งในรู ปแบบของสารออินทรี ยแ์ ละสารอินทรี ย ์
ธาตุอาหาร หรื อ สารอาหาร คื อ สารประกอบทางเคมีที่พบได้ในสิ่ งแวดล้อมที่ เป็ นปั จจัยหลักของพืชและ
ผูผ้ ลิตเบื้องต้นในแหล่งนํ้านําไปใช้ในการเติบโตและดํารงชี วิต (เชษฐพงษ์ และคณะ, 2556) แอมโมเนี ย-ไนโตรเจน
เป็ นธาตุอาหารที่ไม่พิษและมีความสําคัญต่อการเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ไนเตรท-ไนโตรเจนเป็ นธาตุที่สาํ คัญอย่าง
หนึ่ งของแพลงก์ตอนพืช และไนไตรท์มกั มีค่าสู งในบริ เวณที่ มีออกซิ เจนตํ่า หรื อบริ เวณที่ ได้รับอิทธิ พลของนํ้าเสี ย
ไนไตรท์ส ามารถเกิ ด ขึ้ นได้จากกระบวนการ Oxidation ของแอมโมเนี ย โดยแบคที เ รี ย หรื อจากกระบวนการ
Reduction ของไนเตรท (เชษฐพงษ์, 2545) สําหรับซิ ลิคอนเป็ นธาตุอาหารที่มีปริ มาณน้อยและมีค่าไม่คงที่ เนื่องจากมี
ความไวต่อปฏิกิริยาเคมี (เชษฐพงษ์, 2545) ฟอสฟอรัสมีท้ งั รู ปสารอินทรี ยแ์ ละอนิ นทรี ย ์ โดยปกติแพลงก์ตอนพืชจะ
นําไปใช้ในรู ปออร์โธฟอสเฟตในการเติบโต แพลงก์ตอนพืชสามารถนําไปใช้ได้โดยตรงและเป็ นรู ปหลักที่มีอยู่ในนํ้า
ทะเล ถ้าความเข้มข้นของธาตุ อาหารในมวลนํ้ามี ความเข้มข้นน้อยเกิ นไปจะไม่เพี ยงพอต่ อการสนับสนุ นผลผลิ ต
ขั้นต้นในแหล่งนํ้า (Marine primary production) ส่ งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ าํ แต่ถา้ มีความเข้มข้นของธาตุ
อาหารมากเกินไปหรื อเกิดสภาวะยูโทรฟิ เคชัน่ (Eutrophication) ที่เป็ นเหตุให้เกิดการสะพรั่งแพลงก์ตอนพืชจะส่ งผล
ต่อปั ญหาคุณภาพนํ้าซึ่ งไม่เหมาะสมกับการดํารงชี วิตของสัตว์ (เพ็ญใจ และปั ทมา, 2556) ความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธาตุอาหารของแหล่งนํ้า หรื อ Eutrophication เป็ นปั ญหาสําคัญในบริ เวณชายฝั่ งในปั จจุบนั (Lapointe and Bedford,
2007 อ้างถึงใน อนุกูล และประสาร, 2554) ซึ่ งในปั จจุบนั บริ เวณอ่าวศรี ราชาประสบปั ญหานํ้าทะเลเปลี่ยนสี บ่อยครั้ง
ในรอบปี (สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล, 2549)
การศึกษาคุณภาพนํ้าและปริ มาณธาตุอาหารบริ เวณอ่าวศรี ราชาในครั้งนี้ เพื่อทราบลักษณะของคุณภาพนํ้า
และความเข้มข้นของธาตุอาหารในบริ เวณอ่าวศรี ราชาทั้งบริ เวณชายฝั่งและด้านนอก เนื่องจาก เป็ นข้อมูลพื้นที่ ฐาน
ที่สาํ คัญในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของนํ้าทะเลที่ อาจส่ งผลต่อปรากฏการณ์น้ าํ เปลี่ยนสี เพื่อเป็ นแนวทางใน
การคาดการณ์และการบริ หารจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในอ่าวศรี ราชาต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ

1. การตรวจวัดพารามิเตอร์ พ้ืนฐานในการเก็บตัวอย่าง ทําการตรวจวัดพารามิเตอร์ พ้ืนฐานของนํ้าทะเล
ได้แก่ ความลึ ก (Sounder depth meter) ความโปร่ งแสง (Secchi disc) อุณหภู มิ ความเค็ม และปริ มาณออกซิ เจน
ละลายในนํ้าทะเล ด้วยเครื่ องวัดคุณภาพนํ้าแบบหลายตัวแปร (YSI: Model; EXO)
2. การเก็บตัวอย่างนํ้าทะเลเพื่ อนํามาวิเคราะห์ในห้องปฏิ บตั ิ การ ทําการเก็บตัวอย่างที่ ระดับใต้ผิวนํ้า
(surface depth) ด้วยกระบอกเก็บนํ้าแบบแนวดิ่ง เพื่อนํามาวิเคราะห์ ปริ มาณสารแขวนลอยในนํ้าทะเล ปริ มาณคลอ
โรฟิ ลด์ และปริ ม าณธาตุ อ าหารในนํ้า ทะเล ได้แ ก่ แอมโมเนี ย ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต และ ซิ ลิ เ กต ใน
ห้องปฏิบตั ิการของสถานีวิจยั ประมงศรี ราชา (APHA, AWWA and WEF, 2017)
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Fig. 1 Location of study site and sampling stations at Sriracha Bay, Chonburi Province
Reference: http://www.google.co.th

ผลและวิจารณ์ การทดลอง
คุณภาพนํา้ และปริ มาณธาตุอาหารบริ เวณอ่ าวศรี ราชา
ผลการศึ กษาคุณภาพนํ้าทะเลทัว่ ไป จากทําการเก็บตัวอย่างนํ้าทะเลโดยใช้กระบอกเก็บนํ้า โดยเก็บ
ตัวอย่างนํ้าที่ ระดับผิ วนํ้า (Surface level) ทํา การเก็บตัวอย่า งเดื อนละ 1 ครั้ งระหว่า งเดื อนสิ งหาคม 2562–เดื อ น
มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้ (Table 1, Fig. 2)
Table 1 Water qualities and nutrients in Sriracha bay, Chonburi Province during August 2019 to July 2020
Parameter

unit

Depth
Meter
Transparency
Meter
Salinity
psu
Temperature
°C
Dissolved Oxygen mg/l
Suspended Solids mg/l
Chlorophyll a
mg/m3
Si(OH)4-Si
μg/l
NH3-N
μg/l
NO2 -N
μg/l
NO3 -N
μg/l
PO4-P
μg/l

Station
S1
1.9-4.0
1.5-3.4
27.50-32.87
28.10-32.16
5.32-8.90
2.90-18.00
0.80-29.64
113.64-884.50
17.18-302.01
0.30-76.21
0.00-70.48
8.01-157.63

S2
3.4-5.8
0.3-3.8
27.00-32.17
28.55-32.21
4.65-7.07
5.45-28.40
0.93-118.55
107.96-803.06
10.02-2,389.88
0.60-10.48
14.47-67.75
3.20-200.29

S3
3.6-6.0
1.5-4.1
27.60-32.15
28.59-31.79
4.86-7.70
6.20-19.80
1.20-42.19
117.43-751.92
12.88-463.75
0.30-51.56
3.43-58.62
4.81-161.83
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S4
11.6-18.0
2.1-5.8
27.00-32.16
28.13-31.58
5.75-6.98
2.35-15.00
0.53-11.21
155.31-924.27
11.45-37.93
0.30-53.83
17.89-55.58
4.81-57.68

S5
9.6-15.1
2.3-8.1
29.00-32.12
27.90-31.56
5.70-7.78
3.05-16.40
0.40-14.69
149.63-924.27
11.45-65.84
0.28-100.29
16.37-60.53
6.41-46.47

S6
8.2-16.3
1.5-5.2
27.00-3208
27.87-31.62
4.90-9.12
5.65-10.40
0.53-18.69
159.10-897.76
17.18-55.10
0.30-152.98
17.51-55.59
6.41-67.30

Average
+ SD
8.32+4.82
2.87+1.31
31.31+1.26
30.10+1.29
6.41+0.77
8.21+4.54
7.79+15.77
360.70+217.67
76.86+283.36
47.32+17.62
7.69+24.11
25.53+34.06
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Fig. 2 Water qualities and nutrients in Sriracha bay, Chonburi Province during August 2019 to July 2020
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Fig. 2 (continued).
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ค่าความเค็มของนํ้าทะเลในเดือนสิ งหาคม 2562 มีค่าตํ่ากว่าในเดื อนอื่นๆ อาจมาจากอิทธิ พลของฤดู มรสุ ม
ตะวันตกเฉี ยงใต้ ที่ พ ดั พามวลนํ้าจื ดจากเจ้าพระยา กระจายลงสู่ ฝั่ งตะวันออกของอ่ าวไทย ใน รู ปแบบของการ
ไหลเวียนตามเข็มนาฬิกาของกระแสนํ้าอ่าวไทยตอนใน
เนื่ องจากเป็ นช่วงฤดูฝนมีน้ าํ จืดจากฝนที่ตกลงมาและนํ้าจากแม่น้ าํ คลองที่ไหลลงสู่ ทะเล มีความสอดคล้อง
กับปรากฏการณ์ น้ าํ เปลี่ยนเนื่ องจากในนํ้ามี แร่ ธาตุสูงจากนํ้าจื ดที่ ไหลพัดพาแร่ ธาตุต่างๆ ลงสู่ ทะเล และในเดื อน
มิถุนายน 2563 ความเค็มมีค่าลดตํ่าลงกว่าเดือนอื่นๆ อีกครั้ง อุณหภูมิในเดือนธันวาคม 2562 มีค่าตํ่ากว่าในเดือนอื่นๆ
เล็กน้อย เนื่ องจากเป็ นช่วงที่อุณหภูมิของอากาศมีค่าลดลง และเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 องศาเซลเซี ยส ในเดือนเมษายนเดื อนมิถุนายน 2563 การศึ กษาพบว่าปริ มาณสารแขวนลอยในนํ้าทะเลมี แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
เดี ยวกับปริ มาณคอลโรฟิ ลล์-เอ อาจเนื่ องมากจากองค์ประกอบของตะกอนแขวนลอยส่ วนหนึ่ งเป็ นอนุ ภาคของ
แพลงก์ตอน (plankton particle material) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาคุณภาพนํ้าในอ่าวชลบุรี พ.ศ. 2551 ของอนุ กูล
และประสาท (2554)
ในเดื อนสิ งหาคม 2562 เกิ ดปรากฏการณ์ น้ าํ เปลี่ ยนสี จากแพลงก์ตอนพื ช Noctiluca scintilans บริ เวณ
สถานี ชายฝั่ง (สถานี ที่ 1-3) ส่ งผลให้ ปริ มาณธาตุอาหารในสถานี ที่เกิ ดปรากฎการณ์น้ าํ เปลี่ยนสี มีค่ามากกว่าเดื อน
อื่ นๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะบริ เวณสถานี S2 ที่ มีความหนาแน่ นของแพลงก์ตอนพื ชมากที่ สุด ได้แก่ ปริ มาณ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ปริ มาณไนไตรท์-ไนโตรเจน และปริ มาณออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ซึ่ งมีความสอดคล้อง
กับ การรายงานสถานการณ์ ก ารเกิ ด ปรากฏการณ์ น้ ํา เปลี่ ย นสี (Noctiluca scintilans) การเกิ ด นํ้า เปลี่ ย นสี มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริ มาณออร์โธฟอสเฟต และปริ มาณแอมโมเนียค่อนข้างมาก (สมภพ และคณะ,
2546)
ปริ มาณไนเตรท-ไนโตรเจน มีค่าไม่แตกต่างกันมาก ยกเว้นในเดือนสิ งหาคม 2562 ที่สถานี ที่ S1 และ S5
และในเดือนมิถุนายน 2563 ที่สถานี S1S และ S2S และปริ มาณซิ ลิเกตในนํ้าทะเลของแต่ละเดือนแตกต่างกันไม่มาก
นัก ยกเว้นในเดื อนมิถุนายน 2563 อาจเนื่ องมาจากได้รับอิทธิ พลของฤดูมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ที่พดั พามวลนํ้าจื ด
จากเจ้าพระยา

สรุ ป

การศึกษาปริ มาณของธาตุอาหารในนํ้าทะเลและคุณภาพนํ้าบริ เวณอ่าวศรี ราชาในรอบปี พบว่าฤดูกาลมีผล
ต่อปริ มาณธาตุอาหารและการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ้า เนื่ องจากปั จจัยของปริ มาณมวลนํ้าจื ดจากเจ้าพระยา
กระจายลงสู่ ฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทย ซึ่ งส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความเค็มที่ลดลงในกลางฤดูน้ าํ หลาก (High
loading period) และการเพิ่มขึ้ นของปริ มาณธาตุ อาหารในทะเล ส่ งผลต่อการสะพรั่ งของแพลงก์ตอนพืชจนเกิ ด
ปรากฏการณ์น้ าํ เปลี่ยนสี ในบริ เวณอ่าวศรี ราชา ในช่ วงเดื อนสิ งหาคม 2562 เดื อนมิถุนายน และเดื อนกรกฎาคม
2563 ในช่ วงเดื อนมีนาคม-เดื อนพฤษภาคม 2563 นอกจากนํ้าทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้ น และมีปริ มาณของฟอสเฟตฟอสฟอรัสที่สูงขึ้นด้วย ส่ งผลให้บริ เวณอ่าวศรี ราชามีการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชในช่วงฤดูแล้ง (Low loading
period) ได้แก่ เดื อนมีนาคมและพฤษภาคม 2563 และในช่ วงเดื อนพฤศจิ กายน 2562- มกราคม 2563 ปริ มาณธาตุ
อาหารในนํ้าทะเลมี ค่าค่ อนข้า งตํ่าและมี การเปลี่ ย นปลงน้อยกว่า ในฤดู อื่น อาจเนื่ องมาจากมี ปัจจัยที่ ส่ง ผลต่ อ
คุณภาพนํ้าและปริ มาณธาตุอาหารในนํ้าทะเลน้อยกว่าในฤดูอื่น
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บทคัดย่ อ

ศึกษาผลการเสริ มกลีบดอกดาวเรื องในอาหารสําเร็ จรู ปต่อสี ผิว ปริ มาณแคโรทีนอยด์ การเติบโต และอัตรารอด
ของกุง้ ก้ามกราม ผสมกลีบดอกดาวเรื องลงในอาหาร 4 ระดับ ได้แก่ 0, 2, 4 และ 6 เปอร์ เซ็นต์ โดยทดลองเลี้ยงกุง้ ก้ามกราม
นํ้าหนักเฉลี่ย 11.10±0.15 กรัม ในระบบแยกเลี้ยงเดี่ยวแนวตั้งพร้อมนํ้าหมุนเวียนแบบปิ ด เป็ นระยะเวลา 45 วัน ผลการศึกษา
พบว่า กุง้ ก้ามกรามที่ได้รับอาหารผสมกลีบดอกดาวเรื องที่ระดับ 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ มีการเติบโตดีกว่า 0 เปอร์เซ็นต์ (ชุด
ควบคุม) และพบว่าอาหารที่เสริ มกลีบดอกดาวเรื อง 4 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลอัตราการเติบโตจําเพาะดีที่สุด (p < 0.05) อัตรารอด
ของกุง้ ที่ได้รับอาหารเสริ มกลีบดอกดาวเรื องทุกระดับมีอตั รารอดไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) กุง้ ที่ได้รับอาหารเสริ ม
กลีบดอกดาวเรื องที่ระดับ 6 เปอร์เซ็นต์ มีปริ มาณแคโรทีนอยด์สะสมในเนื้อสูงสุดแตกต่างจากกลุ่มอื่น (p < 0.05) สรุ ปได้วา่
การเสริ มกลีบดอกดาวเรื องในอาหารมีผลทําให้กงุ้ ก้ามกรามมีสีผิวเข้มขึ้นและสะสมแคโรทีนอยด์ในเนื้อและเปลือกมากขึ้น
คําสําคัญ: การเติบโต, กุง้ ก้ามกราม, แคโรทีนอยด์, ดอกดาวเรื อง, สี ผิว

Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of marigold addition in artificial feed on skin color,
carotenoid content, growth rate and survival rate of giant river prawn Macrobranchium rosenbergii. Four levels of marigold
petal 0, 2, 4 and 6 percent had been added in to prawn feed. The initial average weight of juvenile prawn was 11.10±0.15
gram/ prawn. Prawn were cultured use in an individual stack layer with closed water circulation and the experimental
period was 45 days. Result demonstrated that prawn fed diet containing 2, 4 and 6 percent of marigold petal had
significantly the growth performance (p > 0.05) than prawn fed control diet. Prawn fed diet containing 4 percent of marigold
petal was significantly highest specific growth rate (p < 0.05). Shrimp fed all diets was not significantly different on survival
rate (p > 0.05). Prawn fed diet containing 6 percent of marigold petal was significantly different highest carotenoid content
(p < 0.05) than the others. In conclusion, it is suggested that diet contained marigold petal in artificial feed could improve
the skin color and total carotenoid content in prawn.
Keywords: carotenoids, giant river prawn, growth performance, marigold, skin color
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คํานํา

การเลี้ยงกุง้ ก้ามกราม Giant river prawn, Macrobrachium rosenbergii (de Man, 1879) มีการเลี้ยงแบบแยก
เลี้ยงเดี่ ยวแนวตั้งในระบบนํ้าหมุนเวียนเพื่อให้กุง้ ก้ามกรามมีขนาดใหญ่ข้ ึน มีอตั รารอดสู งกว่าการเลี้ยงในบ่อดิน
แบบดั้งเดิม การเลี้ยงแบบแยกเลี้ยงเดี่ยวจะใช้น้ าํ น้อยและใช้พ้ืนที่เลี้ยงไม่มาก แต่กงุ้ ที่เลี้ยงในโรงเรื อน บ่อซี เมนต์
หรื อภาชนะปิ ดทึบ เมื่อเลี้ยงไประยะเวลาหนึ่งจะพบว่าสี ผิวของกุง้ ซี ดลง (Menasveta et al., 1993) เนื่องจากกุง้ ได้รับ
อาหารที่ มีสารสี ไม่เพียงพอทําให้มีสีของผิวและเนื้ อกุง้ ไม่เป็ นไปตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นการเสริ ม
สารสี ในอาหารเพื่อเร่ งให้มีการสะสมสารสี จึงจําเป็ นต่อการผลิตอาหารกุง้ สารสี ในดอกดาวเรื อง (Tagetes erecta
Linn.) ได้แก่ สารลูทีน (Lutein) จะให้สีเหลืองซึ่ งเป็ นสารสี กลุ่มแคโรที นอยด์ (Carotenoid) สามารถถูกเปลี่ยนมา
เป็ นแอสตาแซนทิ นที่ จะช่ วยเร่ งสี ในสัตว์ มี การนํากลี บดอกดาวเรื องมาผสมอาหารเลี้ ยงกุง้ กุลาดํา พบว่ากุง้ มี สี
เพิ่มขึ้น การสะสมแคโรทีนอยด์ในกล้ามเนื้อและเปลือกกุง้ เพิ่มมากขึ้น (สุ กิจ และพูนสิ น, 2538; ชลี และคณะ, 2559;
Paibulkichakul et al., 2008) เช่นเดียวกับการเสริ มดอกดาวเรื องในอาหารเลี้ยงกุง้ ขาว พบว่าสารแซนโทรฟิ ลล์จาก
ดอกดาวเรื องช่วยเร่ งสี ในเปลือกกุง้ ขาวและช่ วยเพิ่มการเติ บโต (สุ ทธิ นนั ท์, 2555) นอกจากนี้ ดอกดาวเรื องมีราคา
ค่อนข้างถูก หาซื้ อได้ง่าย จึงเหมาะนํามาใช้เป็ นวัตถุดิบเสริ มในอาหารเพื่อช่วยเร่ งการเกิดสี ในกุง้ ดังนั้นการศึกษานี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริ มกลีบดอกดาวเรื องในอาหารสําเร็ จรู ปที่จะเร่ งสี ในกุง้ ก้ามกรามและมีผลต่อ
การเติบโตและการรอดตายของกุง้ ก้ามกราม

อุปกรณ์ และวิธีการ

โครงการวิจยั ได้ผา่ นการพิจารณาและอนุมตั ิการใช้สตั ว์ทดลองจากคณะกรรมการการควบคุมดูแลการเลี้ยง
และการใช้สั ต ว์เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องคณะวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย (Protocol Review
No.1923005)
การทดลองนี้ ออกแบบแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely randomized design, CRD) แบ่ ง
ออกเป็ น 4 ชุ ดการทดลอง คื อ อาหารผสมกลี บดอกดาวเรื องบดละเอี ยด 4 ระดับ คื อ 0, 2, 4, และ 6 เปอร์ เซ็ นต์
(ระดับโปรตีนเท่ากัน 40%) ส่ วนประกอบของอาหารแสดงดัง Table 1 ใช้เวลาในการทดลอง 45 วัน จัดชุดทดลอง
และซํ้าโดยการสุ่ ม ทดลองเลี้ยงในระบบแยกเลี้ยงเดี่ ยวแนวตั้ง ของบริ ษทั วิน วิชชัน่ จํากัด เป็ นกล่องพลาสติ กมี
ขนาดกว้าง 29 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร และสู ง 19 เซนติเมตร ปริ มาตรนํ้าภายในกล่อง 7 ลิตร นํานํ้าประปามี
ความเค็ม 0 ส่ วนในพัน (psu) เติมนํ้าลงในภาชนะพักนํ้าที่อยู่ดา้ นล่างของแถวกล่องพลาสติ ก มีส่วนบําบัดนํ้าทาง
ชี วภาพแบบใช้อากาศที่ บรรจุ Bioballs ไว้ ทําการเปิ ดปั๊ มเติ มอากาศในถังพักนํ้า ทิ้ งไว้อย่างน้อย 45 วัน เพื่ อให้
แบคทีเรี ยเกิดขึ้นบน Biloballs ในระบบบําบัด และเปิ ดปั๊มนํ้าให้ดึงนํ้าหมุนเวียนขึ้นไปในระบบเลี้ยง นํากุง้ ก้ามกราม
เพศผู ้ อายุ 3 เดือน จากฟาร์มกุง้ ในจังหวัดราชบุรี มาเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสําเร็ จรู ปสําหรับกุง้ ก้ามกรามเป็ นเวลา 7 วัน
คัดกุง้ ก้ามกรามเพศผูม้ ีน้ าํ หนักเริ่ มต้นประมาณ 10.33-11.88 กรัม จํานวน 24 ตัว นํามาใส่ กล่องพลาสติกกล่องละ 1
ตัว ในแต่ละชุดการทดลองมีกงุ้ จํานวน 5 ตัว จัดกุง้ ลงเลี้ยงในกล่องโดยการสุ่ ม เพื่อลดผลกระทบจากการได้รับแสง
ที่แตกต่างกัน และใส่ ท่อพีวีซีเป็ นที่หลบซ่อน
การผลิตอาหารทดลอง นํากลีบดอกดาวเรื องอบแห้งที่ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส (ชลี และคณะ, 2559)
นําไปบดละเอียดผ่านตะแกรงขนาดตา 500 ไมครอน นํามาผสมกับวัตถุดิบอาหารให้เข้ากันแล้วนําเข้าเครื่ องอัดเม็ด
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อาหาร California Pelleting Machine (CPM) ขนาดเส้นผ่านศู นย์กลาง 2 มิ ลลิ เมตร จากนั้นนําเม็ดอาหารที่ ได้ไป
อบแห้งที่อุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง (หับเส๊าะ และคณะ, 2553) ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนํามาคัดแยก
ขนาดผ่านตะแกรงร่ อนขนาด 1000, 850 และ 500 ไมครอน นําอาหารเม็ดมาวางทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องก่อนที่
จะบรรจุ ในภาชนะปิ ดสนิ ทแล้วเก็บรักษาไว้ที่อุณหภู มิ -20 องศาเซลเซี ยส ก่ อนนําไปใช้ในการทดลอง และนํา
อาหารส่ วนหนึ่ งมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยวิเคราะห์หาปริ มาณไนโตรเจนรวมด้วยเครื่ อง Kjeltec 8400
Analyzer Unit ยี่หอ้ FOSS และวิเคราะห์หาปริ มาณไขมันรวม ความชื้น และเถ้า ตามวิธีของ AOAC (2005)
Table 1 Ingredients of M. rosenbergii feed
Marigold petal (%)
0
2
4
6
Fish meal
35
35
35
35
Soybean meal
16
16
16
16
Shrimp meal
6
6
6
6
Wheat powder
26
24
22
20
Wheat gluten
5
3
3
3
Tuna oil
4
4
4
4
Mineral premix*
2
2
2
2
Vitamin premix**
2
2
2
2
Cholesterol
1
1
1
1
Lecithin
1
1
1
1
Alpha Tapioca starch
2
2
2
2
Marigold petal
0
2
4
6
Total
100
100
100
100
* Mineral premix contains natural mineral chelate such as Ca, Mg, Cu, Fe, Zn, Se, Cr, P etc.
** Vitamin premix contains Vitamin E 5000 IU, Vitamin C 35.00 g, Vitamin B1 5.50 g, Vitamin B2 5.50 g,
Vitamin B6 15.00 g, Vitamin B12 0.10 g, Niacin 10.00 g, Folic acid 0.40 g, Inositol 20.00 g, Glucono Delta
Lactone 50.00 g, Feed additives 0.50 g, Preservative 0.50 g, Carrier add to 1 kg
Ingredient (%)

ดําเนินการทดลอง ชัง่ นํ้าหนัก (กรัม) กุง้ ก้ามกรามเพศผูก้ ่อนลงเลี้ยงโดยใช้เครื่ องชัง่ ดิจิตอล 3 ตําแหน่ง วัด
ความยาวลําตัว (เซนติเมตร) โดยใช้ไม้วดั ความยาวกุง้ พร้อมถ่ายรู ปสี บนลําตัวกุง้ ก้ามกรามก่อนเริ่ มเลี้ยง ให้อาหาร
สู ตรควบคุมประมาณ 3 วัน เพื่อให้กงุ้ ปรับสภาพและคุน้ เคยกับระบบทดลอง จากนั้นเริ่ มให้อาหารทดลอง วันละ 2
ครั้ง เวลา 09.00 น.และ 17.00 น. ในอัตรา 3–5 เปอร์ เซ็นต์ของนํ้าหนักตัวต่อวัน ปริ มาณอาหารจะปรับตามความ
ต้องการของกุง้ โดยดูจากอาหารที่ เหลือ ดูดตะกอนก่อนให้อาหารมื้อแรกและหลังให้อาหารแต่ละมื้อ บันทึ กการ
เติบโตได้แก่ นํ้าหนัก และความยาว ทุก 2 สัปดาห์ จนครบ 6 สัปดาห์ โดยสลบกุง้ ด้วยวิธีแช่น้ าํ แข็ง (rapid cooling)
(นํ้าผสมนํ้าแข็งในอัตราส่ วน 1: 1) อุณหภูมิ 2–4 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 4–5 นาที สังเกตว่ากุง้ ไม่เคลื่อนไหวขาเดิน
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(ดัดแปลงจาก Wilson et al., 2009) นํามาชัง่ วัดด้วยความรวดเร็ ว แล้วนํากุง้ ไปแช่ในนํ้าอุณหภูมิปกติให้ฟ้ื นก่อนที่ นาํ
กุง้ กลับไปคืนในกล่องเลี้ยง ตรวจสอบคุณภาพนํ้าระหว่างการทดลองทุกสัปดาห์ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม ปริ มาณ
ออกซิ เจนละลาย ความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) ความเป็ นด่ าง (alkalinity) ปริ มาณแอมโมเนี ยรวม ไนไตรท์ ปริ มาณ
แคลเซี ยมและแมกซี เซี ยม เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองนับจํานวนกุง้ ที่เหลือในกล่องเลี้ยงทั้งหมด และนําเนื้ อและเปลือก
กุง้ มาวัดปริ มาณแคโรทีนอยด์รวม โดยนําตัวอย่างอบแห้ง 30 มิลลิกรัม บดละเอียด สกัดด้วยอะซี โตน 10 มิลลิลิตร
เก็บไว้ในตูเ้ ย็น 4 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3 วัน นําเข้าเครื่ องปั่นเหวี่ยงที่ 500 rpm 5 นาที แล้วนําไปวัดความยาวคลื่น
แสงที่ 474 nm นําค่ าการดู ดกลื นแสงมาคํา นวณตามสมการ E1% 1 cm = 1,900 หน่ วยเป็ นมิ ลลิ กรั มต่ ออาหาร 1
กิโลกรัม (Foss et al., 1984)
วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดทดลอง ได้แก่ นํ้าหนัก ความยาวลําตัว
อัต ราการเติ บโตจํา เพาะ อัต รารอด และปริ มาณแคโรที นอยด์ ด้วยวิ ธีวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวน (Analysis of
variance) และเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% (p < 0.05) โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS V.20.0

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

กุง้ ก้ามกรามมีการเปลี่ยนแปลงการเติบโในเวลาทดลอง 45 วัน แสดงดัง Fig. 1 และ Fig. 2 กุง้ ก้ามกรามที่
ได้รับอาหารทดลองเสริ มกลีบดอกดาวเรื องมีน้ าํ หนักเพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตจําเพาะ และอัตราการเติบโตต่อตัวต่อ
วัน ดี กว่าชุ ดควบคุ มที่ ไม่ มีการเสริ มกลี บดอกดาวเรื อง เมื่ อสิ้ นสุ ดการทดลองกุ้งที่ ได้รั บอาหารเสริ มกลี บดอก
ดาวเรื อง 4 เปอร์เซ็นต์ มีอตั ราการเติบโตจําเพาะสู งกว่ากุง้ ที่ได้รับอาหารเสริ มกลีบดอกดาวเรื อง 0 และ 2 เปอร์เซ็นต์
อย่างมีนยั สําคัญ (p < 0.05) สอดคล้องกับการเสริ มกลีบดอกดาวเรื องระดับ 4 เปอร์เซ็นต์ในอาหารกุง้ กุลาดําทําให้กงุ้
มีการเติบโตด้านนํ้าหนักมากกว่าการทดลองอื่นๆ และมีการสะสมแคโรทีนอยด์ในเนื้อมากขึ้น (ชลี และคณะ, 2559)
เช่นเดียวกับผลของการเสริ มกลีบดอกดาวเรื องในอาหารกุง้ ขาวทําให้กงุ้ ขาวมีน้ าํ หนักเพิ่มขึ้นและมีความเข้มสี ลาํ ตัว
เพิ่มขึ้น (สุ ทธิ นนั ท์, 2555) ซึ่ งจากการทดลองครั้งนี้ กงุ้ ก้ามกรามที่ได้รับอาหารเสริ มกลีบดอกดาวเรื องมีสีบนลําตัว
เพิ่มขึ้นมากกว่าชุดควบคุม แสดงดัง Fig. 3
กุง้ ก้ามกรามที่ เลี้ยงมีอตั รารอดเฉลี่ยระหว่าง 79–100 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อทําการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติ
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ทั้งนี้กงุ้ ที่เลี้ยงด้วยอาหารสู ตรควบคุมและสู ตรเสริ ม
กลีบดอกดาวเรื อง 4 เปอร์เซ็นต์ ไม่พบมีการตายของกุง้ ในระหว่างการเลี้ยง ส่ วนกุง้ ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริ มกลีบดอก
ดาวเรื อง 2 และ 6 เปอร์เซ็นต์ พบการตายในระหว่างการทดลองเลี้ยง แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)
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Fig. 1 Weight gain of M. rosenbergii fed diet with marigold petal
*The same letter above the bar are not significantly different
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Fig. 2 Specific growth rate of M. rosenbergii fed diet with marigold petal
*The same letter above the bar are not significantly different
โดยการทดลองเลี้ยงครั้งนี้ เป็ นระบบนํ้าหมุนเวียนแบบปิ ดซึ่ งปริ มาณแร่ ธาตุในนํ้าจะมีความสําคัญต่อการ
เติบโต การลอกคราบ และอัตรารอดของกุง้ ก้ามกราม เนื่ องจากแร่ ธาตุหลักได้แก่ แคลเซี ยมและแมกนี เซี ยมจําเป็ น
ต่ อการสร้ างเปลื อ กใหม่ข องกุ้งในการลอกคราบเพื่ อการเติ บโต (Singh, 1980) ทั้งนี้ ระหว่า งการเลี้ ย งตรวจพบ
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ปริ มาณแคลเซี ยมลดลง (จาก 320 เป็ น 240 ppm) และแมกนี เซี ยมลดลง (จาก 300 เป็ น 150 ppm) ทําให้แคลเซี ยม
และแมกนี เ ซี ย มในนํ้า มี ไ ม่ เ พี ย งพอทํา ให้ กุ้ง ขาดแร่ ธาตุ ที่ จ ะนํา ไปสร้ า งเปลื อ กใหม่ แ ละลอกคราบไม่ ไ ด้
(Haangsareurke et al., 2008) จึงทําให้พบการตายของกุง้ ในขณะกําลังลอกคราบ

Fig. 3 Skin color of M. rosenbergii
เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง วิเคราะห์ปริ มาณแคโรทีนอยด์ในเนื้อกุง้ และในเปลือกกุง้ พบว่า กุง้ ที่ได้รับการเสริ ม
กลีบดอกดาวเรื อง 6 เปอร์เซ็นต์ มีปริ มาณแคโรทีนอยด์สะสมในเนื้อกุง้ สู งสุ ดเท่ากับ 24.58±0.15 มิลลิกรัมต่ออาหาร
1 กิโลกรัม แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05) กับชุดการทดลองอื่น แสดงดัง Fig. 4 ปริ มาณแคโรทีนอยด์ในเนื้ อกุง้
ที่ ได้รับอาหารเสริ มกลี บดอกดาวเรื อ ง 4, 2 และ 0 เปอร์ เซ็ นต์ มี ค่าเท่ ากับ 7.43±0.05, 6.74±0.13 และ 3.21±0.06
มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ตามลําดับ กุง้ ก้ามกรามที่ได้รับอาหารเสริ มกลีบดอกดาวเรื อง 6 เปอร์เซ็นต์ มีปริ มาณ
แคโรทีนอยด์สะสมในเนื้ อเยื่อสู งที่สุด โดยสารสี ในดอกดาวเรื องที่ผสมในอาหารทดลองจะช่วยเร่ งการสะสมสี ใน
ลําตัวและเปลือกกุง้ ก้ามกราม สอดคล้องกับการใช้สารสกัดจากกลีบดอกดาวเรื องผสมอาหารกุง้ ขาวสามารถช่ วย
เพิ่มสี ในกุง้ ได้ (Vemon-Carter et al., 1996) เช่นเดียวกับการเสริ มกลีบดอกดาวเรื องในอาหารกุง้ กุลาดําและกุง้ ขาว
(ชลี และคณะ, 2559; สุ ท ธิ นัน นท์, 2555) ทํา ให้กุ้ง มี สี ล าํ ตัว เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งการเกิ ด สารสี ห รื อ รงควัต ถุ ใ นสั ต ว์น้ าํ
จําพวกครัสเตเซี ยนจะได้รับมาจากแหล่งอาหาร ความเข้มสี ที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กบั หลายปั จจัยได้แก่ ปริ มาณต่อหน่วย
ที่ได้รับ ระยะเวลาการเลี้ยง ส่ วนผสมในอาหาร และปริ มาณการตรึ งแคโรทีนอยด์ (Carotenoid esterification) เป็ น
ต้น (วีรเทพ และคณะ, 2554) ทั้งนี้ กลีบดอกดาวเรื องมีรงควัตถุแคโรที นอยด์กลุ่มแซนโทรฟิ ลล์ ได้แก่ Lutein ซึ่ ง
ช่วยเพิ่มคุณภาพสี และแคโรทีนอยด์สามารถเปลี่ยนเป็ นแอสตาแซนทินไปสะสมในกล้ามเนื้ อของกุง้ และเปลือกกุง้
โดยจับกับโปรตีน Crustacyanin จึงสามารถเพิ่มสี ในกุง้ ได้ (Yamada et al., 1990).
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Fig. 4 Carotenoid content (mg/Kg) in M. rosenbergii at the end of experiment.
*The same letter above the bar are not significantly different.
องค์ประกอบทางเคมีของอาหารสําเร็ จรู ปที่ใช้ในการทดลอง แสดงดัง Table 2 ปริ มาณโปรตีนในอาหารมี
ค่าระหว่าง 38.38-40.05 และไขมันมีค่าอยูร่ ะหว่าง 7.49–7.87 เปอร์เซ็นต์ สําหรับคุณภาพนํ้าระหว่างการทดลองเลี้ยง
ความเค็มมีค่า 0 ส่ วนในพัน (psu) อุณหภูมิ 28.0–30.0 องศาเซลเซี ยส ออกซิ เจนละลายนํ้า 6.5–7.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
พีเอชมีค่าในช่ วง 7.5–8.5 ความเป็ นด่างมีค่าในช่ วง 140–180 มิลลิกรัมต่ อลิตร แอมโมเนี ยรวมมีค่าในช่ วง 0–0.5
มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์มีค่าในช่วง 0–0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร แคลเซี ยม 240–320 พีพีเอ็ม และแมกนีเซี ยม 150–300
พีพีเอ็ม ซึ่ งอยูใ่ นระดับมาตรฐานการเลี้ยงกุง้ ก้ามกราม
Table 2 Nutritional value of experimental diets
Compositions
Moisture (%)
Ash (%)
Lipid (%)
Protein (%)

Marigold petal (%)
0
3.50±0.02
11.33±0.26
7.49±0.05
38.72±0.96

2
3.63±0.15
10.88±0.09
7.86±0.12
38.38±0.07

4
4.69±0.11
10.46±0.05
7.79±0.18
39.62±8.78

6
4.04±0.001
10.53±0.06
7.87±0.17
40.05±5.72

ผลการทดลองพบว่า สารสี จากดอกดาวเรื องสามารถนํามาใช้เป็ นวัตถุดิบเสริ มในอาหารกุง้ ก้ามกรามเพื่อ
ช่วยเร่ งสี และทําให้กงุ้ มีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยระดับการเสริ มกลีบดอกดาวเรื องที่เหมาะสมอยู่ที่ 4 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับอัตราการเติบโตจําเพาะของกุง้ สู งสุ ดที่เสริ มดอกดาวเรื องระดับ 4 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อปริ มาณกลีบดอก
ดาวเรื องเพิ่มมากกว่า 4 เปอร์ เซ็นต์ กุง้ มีการเติบโตลดลง เนื่ องจากปริ มาณกลีบดอกดาวเรื องที่มากเกินไปส่ งผลต่อ
คุณภาพของอาหารอัดเม็ดทําให้อาหารมีความแข็งแรงลดลงและละลายนํ้าได้ง่ายขึ้น (ชลี และคณะ, 2559) กุง้ จึงจับ
684

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาประมง

กิ นได้นอ้ ยลง และกุง้ ยังมีลาํ ไส้ส้ ันและตรง การเสริ มกลีบดอกดาวเรื องในอาหารเพิ่มมากขึ้ นจะทําให้มีเยื่อใยใน
อาหารมากเกิ นไปจึ งมีกากสะสมอยู่ในลําไส้กุง้ มากส่ งผลต่ อการดูดซึ มสารอาหารชนิ ดอื่น (Vemon-Carter et al.,
1996) ส่ งผลต่อการเติบโตของกุง้ ก้ามกราม ดังนั้น การใช้ดอกดาวเรื องเป็ นแหล่งเพิ่มสารสี แคโรทีนอยด์ในอาหาร
กุง้ ก้ามกรามที่เหมาะสมควรใช้ที่ระดับ 4 เปอร์ เซ็นต์ และการใช้ระบบนํ้าหมุนเวียนในการเลี้ยงกุง้ ควรให้มีปริ มาณ
แคลเซี ยมและแมกนีเซี ยมเพียงพอต่อการลอกคราบและการเติบโตของกุง้ ด้วย
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Infection of Echinoplectanum plectropomi (Monogenea: Diplectanidae) on the gills of the
spotted coral grouper Plectropomus maculatus (Perciformes: Serranidae) from the
Samaesarn Island in the Gulf of Thailand
Chompunooch Saengpheng , Watchariya Purivirojkul*
Animal Systematics and Ecology Speciality Research Unit, Department of Zoology, Faculty of Science,
Kasetsart University, Bang Khen Campus, Bangkok 10900, Thailand.
* Corresponding author. E-mail address: fsciwyp@ku.ac.th

Abstract
Echinoplectanum is a genus of diplectanid monogenean and commonly found to infect
in genus Plectropomus. This study aimed to investigate diversity, prevalence, mean intensity
and morphological characters of monogenean in the spotted coral grouper from the Samaesarn
Island, Chonburi province in the Gulf of Thailand. Eighteen specimens of Plectropomus
maculatus (total length 300–400 mm, weight 300–800 g) were collected from May to July
2020. Fish were immediately transported in a cool box to the laboratory, gills were removed
from the fish samples and examined for gill parasite under a stereomicroscope. The
identification of monogeneans based on morphological characters. Six spotted coral groupers
were infected with only one species of monogenean, Echinoplectanum plectropomi with 33.3%
of prevalence and 307.5 individuals/fish of mean intensity. Several morphological characters
of the E. plectropomi were measured, following 0.353–0.644 mm (n = 15) of the body length;
0.226–0.373 mm (n = 15) of the maximum width; 0.050–0.065 mm (n = 15) of the squamodisc
diameter; 0.036–0.039 mm (n = 15) of the ventral anchor length; and 0.030-0.034 mm (n = 15)
of the dorsal anchor length. This finding provides new record for E. plectropomi from
P. maculatus in the Gulf of Thailand.
Keywords: Echinoplectanum plectropomi, Gulf of Thailand. Plectropomus maculatus,
prevalence, mean intensity
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Introduction
The spotted coral grouper Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) (Perciformes:
Serranidae) is coral-reef fish that occur in shallow tropical and subtropical waters, known from the
western tropical Pacific: Singapore, Philippines, Indonesia, Papua New Guinea, Solomon Island,
Australia, and Thailand. The spotted coral groupers are high value marine fish, commonly used for
food (Heemstra and Randall, 1993) and are cultured in cages (Yashiro, 1997). In Thailand, the
spotted coral grouper is common on the coastal reef in the Southern and Eastern part, along the
Island in the Gulf of Thailand (Satapoomin, 2000), including Samaesarn Island, Chonburi
province. Diplectanid monogenean parasitize on the gills of Plectropomus (Oken, 1817), mostly
belong to genus Echinoplectanum Justine and Euzet ( 2006) , they mainly show strict hostspecificity (Justine & Euzet, 2006). The gills of fish represent one of the biotope mostly exploited
by different ectoparasites (Rhode, 1982). Gills of infested fish were swollen and pale haemorrhagic
with hypersecretion of mucus, the presence of thick mucus secretion leads to respiratory failure
(Purivirojkul, 2013). Morphologically, Echinoplectanum is unique among Diplectanidae by having
a male copulatory organ comprising a tubular sclerotised penis with a muscular reservoir at its
proximal extremity and a protrusible cirrus and a female copulatory organ comprising a sclerotised
vaginal sac (Justine & Euzet, 2006) and currently contains 7 valid species (Gibson, 2021) which
have mostly been reported from Plectropomus (Justine and Euzet, 2006), but only one, E.
echinophallus (Euzet and Oliver, 1965) Justine & Euzet, 2006 is parasite of Epinephelus
marginatus (Lowe, 1834) (Perciformes: Serranidae). This study aimed to investigate diversity,
prevalence, mean intensity and morphological characters of E. plectropomi in the spotted coral
grouper from the Samaesarn Island, Chonburi province in the Gulf of Thailand. This finding
provides new record for E. plectropomi from P. maculatus in Thailand.
Materials and Methods
Eighteen specimens of Plectropomus maculatus (total length 300–400 mm, weight
300–800 g) were obtained from a fish market in Chonburi province, Thailand between May
and July 2020. The gills were removed and placed in Petri dishes containing seawater. The
parasites were collected from the gills with a fine needle under a stereomicroscope, and were
mounted in ammonium picrate-glycerine and some specimens were stained with neutral red.
All specimens were observed using light microscope and some specimens were photographed
using an Olympus DP 70 microscope (Olympus Corporation, Japan), the identification of
monogeneans based on morphological characters. The measurements of the haptoral hard-part
were conducted as described by Justine (2005). All measurements are in millimeters as the
mean followed by the range and number of measurements in parentheses. The study of
prevalence and mean intensity according to Bush et al. (1997); prevalence (%) is the number
of hosts infected with one or more individuals of a particular parasite species divided by the
number of hosts examined for that parasite species and mean intensity (individuals/fish) is the
total number of parasites of a particular species found in a sample divided by the number of
hosts infected with that parasite.
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Results
Diversity, Prevalence and mean intensity of parasites
Parasite diversity in the spotted coral grouper Plectropomus maculatus (Fig. 1) were
collected from the Samaesarn Island in the Gulf of Thailand. The fish were infected with only
one species of monogenean. The monogenean was identified as Echinoplectanum plectropomi
(Fig. 2). The prevalence and mean intensity of E. plectropomi from P. maculatus was 33.3%
(6/18) and 307.5 individuals/fish (1,845/6), respectively.
Morphological study
Family Diplectanidae Bychowsky, 1957
Genus Echinoplectanum Justine & Euzet, 2006
Echinoplectanum plectropomi (Young, 1969) Justine & Euzet, 2006
The specimens in the present study were compared with descriptions from the original
paper and another paper (Young, 1969; Justine and Euzet, 2006). Body was fusiform, the shape
of E. plectropomi were differentiated according to the coverslip pressure applied (Fig. 2A–B).
Several morphological characters of the E. plectropomi were measured, Body length including
haptor 0.437 (0.353-0.644; n = 15), maximum width 0.288 (0.226-0.373; n = 15). Tegument
smooth. Anterior region with 3 pairs of head organ and 2 pairs of eyespots; anterior pair smaller
than posterior pair. Pharynx median, spherical 0.036 (0.032-0.039; n = 15) in length, 0.036
(0.032–0.039; n = 15) in width. Oesophagus very short; intestinal bifurcation immediately
follows to pharynx. Caeca simple, terminate blindly at level of posterior margin of vitelline
follicles. Haptor differentiated from rest of body (Fig. 2C), width 0.183 (0.160-0.220; n = 15),
with 2 similar squamodiscs, 2 pairs of lateral anchors, 3 bars and 14 marginal hooklets.
Squamodiscs round in shape, made up of rows of rodlets; rodlets interlocking and robust in
innermost rows, becoming progressively thinner in peripheral rows, in certain rodlets with
anteriorly directed spurs. Dorsal squamodisc length 0.057 (0.049–0.067; n = 15), diameter
0.057 (0.050–0.065; n = 15), with 10-13 (n = 15) rows of rodlets including 2–4 innermost row
forming closed circles. Ventral squamodisc length 0.062 (0.042–0.073; n = 15), diameter 0.058
(0.049–0.067; n = 15), with 10–13 (n = 15) rows of rodlets including 2–4 innermost row
forming closed circles. Ventral anchors with distinct guard and deep roots, outer length 0.038
(0.036–0.039; n = 15), inner length 0.036 (0.033–0.039; n = 15). Dorsal anchors with indistinct
guard and deep root, outer length 0.033 (0.032-0.034; n = 15), inner length 0.020 (0.019-0.023;
n = 15). Dorsal (lateral) bars straight, elongate and roughly cylindrical lateral extremity, length
0.054 (0.049-0.058; n = 15), maximum width 0.015 (0.011–0.020; n = 15). Ventral bar
elongate, with constricted median portion with broad anteromedial process and pointed
extremities, length 0.068 (0.059–0.074; n = 15), maximum width 0.012 (0.010–0.014; n = 15);
groove visible on its ventral side.
Male copulatory organ: a thinly sclerotised cylinder penis, longer than wide, wider at
its proximal (anterior) extremity (Fig. 2A, 2B, 2D), length 0.038 (0.033-0.040; n = 15),
proximal diameter 0.019 (0.017–0.022; n = 15), distal diameter 0.012 (0.010-0.015; n = 15);
muscular reservoir at proximal (anterior) extremity of penis with muscular layers indistinct;
thin protrusible cirrus within penis; no spine seen. Testis subspherical, intercaecal. Ovary
dextral, intercaecal, encircles right intestinal caecum. Vitelline fields lateral to the body
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coextensive with intestinal caeca and confluent posterior to the testis region and terminate
anterior to the peduncle.
Sclerotised vagina sinistral, located posterior to male copulatory organ, a slightly
sclerotised sac (Fig. 2A, 2B, 2D), length 0.050 (0.040-0.057; n = 15), width 0.037 (0.0340.041; n = 15). No tubes seen in vagina. Single mature egg with filament (Fig. 2B) was seen
on right side of the body, apparently oval, 0.052×0.086 mm (n = 1).

Fig. 1 The spotted coral grouper Plectropomus maculatus (Bloch, 1790)
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Fig. 2 Echinoplectanum plectropomi (Young, 1969) Justine & Euzet, 2006 from Plectropomus
maculatus. A: ventral view of a whole worm. Observe head organ (HO), two pairs of eyespots
(EY), pharynx (P), male copulatory organ (CO), sclerotised vagina (V), intestine (IT), ovary
(O), testis (T), squamodiscs (SQ). B: dorsal view of a whole worm. Observe the egg (E),
filament (F). C: Haptor. Observe ventral bar (VB), dorsal bar (DB), ventral anchor (VA), dorsal
anchor (DA). D: Male and Female organs, ventral view. Observe prostatic reservoir (PR),
prostatic gland (PG), scale bars: A, 200 µm; B, 100 µm; C-D, 50 µm.
Discussion
Echinoplectanum currently contains 7 valid species (Gibson, 2021), i.e. two species are
from Plectropomus laevis (Lacépède, 1801): E. leave Justine and Euzet, 2006 and E. chauvetorum
Justine and Euzet, 2006; three species are from P. leopardus (Lacépède, 1802): E. leopardi Justine
and Euzet, 2006; E. pudicum Justine and Euzet, 2006 and E. rarum Justine and Euzet, 2006; E.
echinophallus (Euzet and Oliver, 1965) Justine and Euzet, 2006 from Epinephelus marginatus
(Lowe, 1834) and E. plectropomi (Young, 1969) Justine and Euzet, 2006 from P. maculatus
(Bloch, 1790) (Justine and Euzet, 2006). The genus Echinoplectanum Justine and Euzet, 2006 is
characterized by having a male copulatory organ comprising a tubular sclerotised penis with a
muscular reservoir at its proximal extremity and a protrusible cirrus, which is sometimes spiny at
its distal extremity and a female copulatory organ comprising a sclerotised vagina sac, which is
sometimes two thin tubes. The members of genus Echinoplectanum are mainly specific to grouper,
members of Plectropomus (family Serranidae, subfamily Epinephelinae), with a strict species
specificity (Justine and Euzet, 2006). Young (1969) had described Diplectanum plectropomi Young,
1969 collected from P. maculatus from Heron Island, Queensland, Australia. Subsequently, Justine
and Euzet (2006) is erected the genus Echinoplectanum and transferred 2 species from genus
Diplectanum, i.e. D. plectropomi Young, 1969 and D. echinophallus Euzet and Oliver, 1965 to
genus Echinoplectanum, as E. plectropomi (Young, 1969) Justine & Euzet, 2006 and E.
echinophallus (Euzet and Oliver, 1965) Justine & Euzet, 2006, respectively. Echinoplectanum
plectropomi is distinguished from other species within the genus by the shape and size of its male
copulatory organ and the shape of sclerotised vagina (Justine and Euzet, 2006). In the present study,
E. plectropomi was collected from the gills of the spotted coral grouper P. maculatus from the
Samaesarn Island in the Gulf of Thailand. Similarity to Young (1969) who reported D. plectropomi
infection in P. maculatus from Heron Island, Queensland, Australia. The specimens of E.
plectropomi described by Young (1969) was found to have shorter body and less width sclerotised
vagina sac than this study. These differences could be due to the geographical location of fish hosts
and the methods used in measuring fresh and fixed specimens (Bu et al., 1999). The distribution
varied from one habitat to another which probably due to host-parasite relationship, abiotic factors,
e.g. temperature, pH (Anderson, 1992). The monogeneans, E. plectropomi are prevalent in wild the
spotted coral groupers from the Samaesarn Island in the Gulf of Thailand, with the infection rate
varying according to, e.g. habitat, season, host density, temperature, water levels and precipitation
(Dobson and Carper, 1992; Marcogliese, 2001; Erazo-Pagador and Cruz-Lacierda, 2010). The result
of this study showed that the prevalence of gill monogenean was lower than reported of Young
(1969) (71.4%). Contrary, mean intensity was higher than reported of Young (1969) (4.2
individuals/host). We can stated that this species of monogenean often found in this fish species but
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mean intensity can differ from environment, e.g. season and show strictly host-specific even when
widely distributed. This is the first report of E. plectropomi from Thailand.
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ชนิ ดของพืชอินทรี ยท์ ี่กลุ่มเกษตรกรต้องการปลูก 2) ความต้องการการ
ถ่ายทอดความรู ้ก่อนเข้าร่ วมโครงการปลูกพืชอินทรี ย ์ 3) ข้อเสนอแนะก่อนเข้าร่ วมโครงการปลูกพืชอินทรี ย ์ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 94 ราย ในพื้นที่ อาํ เภอภูซาง และอําเภอเชี ยงคํา จังหวัดพะเยา ผลการศึ กษา
พบว่า เกษตรกรเป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 45–59 ปี อาชีพหลักคือทํานา จากตัวเลือกพืชในโครงการปลูกพืชอินทรี ย ์ 20 ชนิด
เกษตรกรมีความต้องการปลูกพริ กมากที่สุด รองลงมาคือมะเขือยาวร้อยละ 89.36 และ 10.64 ตามลําดับ และพบว่าเกษตรกร
มี ความต้องการด้านการถ่ายทอดความรู ้ ก่อนเข้าร่ วมโครงการปลูกพืชอิ นทรี ยภ์ าพรวมอยู่ในระดับมากมี ค่าเฉลี่ ย 4.14
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั คือ เกษตรกรต้องการการอบรม ชี้แจง แนะนําวิธีการจัดการพื้นที่ รวมทั้งมีการทําสัญญาเพื่อรับ
ปั จจัยการผลิตก่อนการเพาะปลูก และเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในพื้นที่
คําสําคัญ: เกษตรกร, ความต้องการ,โครงการปลูกข้าวอินทรี ย,์ โครงการปลูกพืชอินทรี ย ์

Abstract

This research aimed to study: 1) types of organic plants that farmers want to grow. 2) requirements for knowledge
transfer before joining the organic crop project. 3) suggestion before joining the organic crop project. Data were collected
by using questionnaire. Samples consisted 94 famers in the area at Phu Sang and Chiang Kham District, Phayao Province.
The study found that the sample was male aged 45–59 years the main occupation is rice farming. The 20 sample of plants
collected from organic crop project. farmers want to grow chili, followed by the eggplant at 89.36% and 10.64%,
respectively and found that the farmers had a need for knowledge transfer before joining the organic crop project. Overall
was a high level with an average of 4.14. The recommendations from this research were farmers need to training and advice
for area management, having a contract for obtaining inputs before planting and increasing the number of agricultural
extension officers in the area.
Keywords: farmer, needs, organic crop project, organic rice project
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คํานํา
บริ ษทั อูรมัต จํากัด เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ขา้ ว และผลิตภัณฑ์ที่แปรรู ปมาจากข้าวเพื่ อ
การส่ งออก และได้ก่อตั้งบริ ษทั ในเครื อซึ่ งล้วนเป็ นผูผ้ ลิตอาหารปลอดสารพิษทั้งสิ้ น โดยยึดถือภารกิจหลักอันเป็ น
ผูผ้ ลิ ต อาหารปลอดสารพิ ษ เพื่ อมุ่ งหวังให้คนไทย และผูบ้ ริ โ ภคทั่วโลกมี สุขภาพที่ ดี และยังมี นโยบายในการ
สนับ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม กลุ่ ม ชุ ม ชนและเกษตรกรผู ม้ ี ร ายได้น้อ ยให้มี ชี วิ ต และความเป็ นอยู่ ที่ ดี ข้ ึ น
โดยลักษณะการส่ งเสริ มเป็ นแบบครบวงจรสามภาคส่ วน ประกอบด้วยบริ ษทั ภาคเกษตรกร และภาครัฐ บริ ษทั ได้
ทําสัญญากับเกษตรกร สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้ความรู ้ดา้ นวิชาการ ตรวจสอบติดตาม และรับซื้ อผลผลิตทั้งหมด
ในราคาประกัน และสู ง กว่ า ราคาท้อ งตลาดทั่ว ไปอี ก ด้ว ย นอกจากนี้ ที ม วิ จัย พัฒ นา และส่ ง เสริ ม การเกษตร
ที่ ประกอบด้วยนักวิชาการจากทั้งใน และต่ างประเทศ มี การศึ กษาวิจยั ตลอดช่ วงเวลา 30 ปี ก่ อให้เกิ ดเป็ นแนว
ทางการผลิตที่ดี เหมาะสม และง่ายต่อการปฏิบตั ิของเกษตรกร ด้วยเรามุ่งมัน่ ที่จะมองเห็นโลก และสิ่ งแวดล้อมที่ดี
ขึ้น (บริ ษทั อูรมัต จํากัด, 2562)
โดยบริ ษทั อูรมัต จํากัด ได้มีการส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูกพืชอินทรี ย ์ เช่น ข่า โหระพา พริ ก ขิง ใบมะกรู ด
ตะไคร้ ฯลฯ เพื่อใช้เป็ นส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในเครื อบริ ษทั (นิ ภาพร, 2563) โดยทางเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มของ
บริ ษทั จะลงพื้ นที่ ไปนําเสนอโครงการปลูกพื ชอิ นทรี ยใ์ นพื้ นที่ ที่กาํ หนด เพื่ อทําให้พ้ื นที่ แปลงของเกษตรกรได้
มาตรฐานตรงตามระบบสากล ซึ่ งจะส่ งผลให้กระบวนการผลิตพืชอินทรี ยเ์ กิ ดคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ ต้ งั ไว้
โดยในปี 2563 (ธนกฤต, 2563) ในพื้นที่อาํ เภอภูซาง และอําเภอเชี ยงคํา จังหวัดพะเยามีเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ
ปลูกข้าวอินทรี ย ์ จํานวน 123 คน ประกอบไปด้วยเกษตรกรอําเภอภูซาง 89 เกษตรกรอําเชี ยงคํา 34 คน เกษตรกร
ส่ ว นใหญ่ ท้ งั 2 อํา เภอ มี อ าชี พ หลักในการประกอบอาชี พ ทางการเกษตร นอกจากนี้ ทางบริ ษ ทั ยังเล็ง เห็ น ถึ ง
ความสําคัญทางด้านอาชี พของเกษตรกรที่ ยึดการปลูกข้าวอินทรี ยเ์ ป็ นอาชี พ และแหล่งรายได้หลัก จึ งต้องการให้
เกษตรกรมีอาชีพเสริ มเพื่อสร้างรายได้อย่างยัง่ ยืน ซึ่ งมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เมื่อเกษตรกรประสบปั ญหาในการ
ทํานา ก็ยงั มีรายได้จากพืชอื่น อีกทั้งการที่เกษตรกรกระทําผิดในเงื่อนไขสัญญาของบริ ษทั และส่ งผลถึงการยกเลิก
สัญญากับทางบริ ษทั ในระหว่างการทํานาอยู่ ดังนั้นการแบ่งพื้นที่ ปลูกพืชอิ นทรี ยจ์ ากพื้ นที่ ทาํ นา จะเป็ นการเพิ่ ม
ทางเลือก และโอกาสทางด้านราคาสิ นค้าให้แก่เกษตรกร ผูว้ ิจยั จึงทําการศึกษาโครงการนี้ โดยใช้หวั ข้องานวิจยั เรื่ อง
ความต้องการเข้าร่ วมโครงการปลูกพืชอินทรี ยข์ องกลุ่มเกษตรกรในโครงการปลูกข้าวอินทรี ย ์ บริ ษทั อูรมัต จํากัด
พื้นที่ อาํ เภอภูซาง และอําเภอเชี ยงคํา จังหวัดพะเยา เพื่อเป็ นแนวทางศึ กษาความต้องการของเกษตรกร ไปสู่ การ
จัดทําโครงการของบริ ษทั ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการปลูกข้าวอินทรี ยท์ ี่ข้ ึนทะเบียนปลูกข้าวนาปี
2563 ตามบัญชีรายชื่อเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวอินทรี ยจ์ ากบริ ษทั อูรมัต จํากัด ในอําเภอภูซาง และอําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา จํานวน 123 คน (บริ ษทั อูรมัต จํากัด, 2562) โดยกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ ที่ระดับความ
เชื่ อมัน่ 95% (Yamane, 1973) ได้ตวั อย่างทั้งสิ้ นจํานวน 94 ราย ทําการคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่ ม แบบ
สั ด ส่ ว น (proportional stratified sampling) ตามจํา นวนประชากรของแต่ ล ะอํา เภอ ใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งจาก
ประชากรของแต่ละอําเภอที่เข้าร่ วมโครงการ จํานวน 2 อําเภอ
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เครื่ องมื อที่ ใช้ คื อ แบบสัมภาษณ์ ปลายปิ ด (Close-ended) และ แบบสัมภาษณ์ ปลายเปิ ด (Open-ended)
สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ตอน วัดความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity) โดยทําการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหาโดยนําแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน วัดความเชื่ อมัน่
(Reliability) โดยดําเนิ นการทดสอบความเชื่อมัน่ กับเกษตรกร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด จากนั้นนําข้อมูล
มาหาความเชื่อมัน่ โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.77
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คื อ สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่
ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลสอดคล้องกับ (จิตร และบําเพ็ญ, 2556)
ความต้องการส่ งเสริ มอาชีพของเกษตรกร ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

การศึกษาความต้องการเข้าร่ วมโครงการปลูกพืชอินทรี ยข์ องกลุ่มเกษตรกรในโครงการปลูกข้าวอิ นทรี ย ์
บริ ษทั อูรมัต จํากัด พื้นที่อาํ เภอภูซาง และอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยา ผลการศึกษาแบ่งการนําเสนอออกเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ครอบครัวเฉลี่ยรวม
ต่อปี ปั จจัยการผลิตด้านแหล่งเงิ นทุน ด้านแรงงาน ด้านพื้นที่ทาํ การเกษตร ด้านแหล่งนํ้า ด้านเครื่ องมือเครื่ องจักร
เกษตร และเหตุผลในการเลือกทําเกษตรอินทรี ย ์ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการเป็ นเพศชาย ร้อยละ 62.77 มีอายุ
ระหว่า ง 45–59 ปี ร้ อยละ 44.68 มี ส ถานภาพสมรส ร้ อยละ 80.85 จบการศึ กษาระดับประถมศึ กษาหรื อตํ่ากว่า
ร้ อยละ 78.72 สมาชิ กที่ เข้าร่ วมโครงการทุ กคนประกอบอาชี พหลักคื อทํานา ร้ อยละ 100.00 โดยมี อาชี พรองคื อ
รับจ้างทัว่ ไป ร้อยละ 60.64 มีระดับรายได้ของครอบครัวเฉลี่ ยต่ อปี 50,001–100,00 บาท ร้อยละ 48.94 ปั จจัยการ
ผลิตด้านเงินทุน เกษตรกรใช้เงินกูใ้ นระบบ ร้อยละ 51.06 ปั จจัยการผลิตด้านแรงงาน เกษตรกรใช้แรงงานภายใน
ครอบครั ว ร้ อ ยละ 75.53 มี แ ปลงทํา การเกษตร 1–2 แปลง ร้ อ ยละ 51.06 มี พ้ื น ที่ ท ํา การเกษตรน้อ ยกว่ า 20 ไร่
ร้ อ ยละ 70.21 แหล่ งนํ้า ที่ เ กษตรกรใช้มาจากแหล่ งนํ้าธรรมชาติ ร้ อยละ 65.96 เครื่ องมื อและเครื่ องจักรเกษตร
เกษตรกรจ้างมาทําการเกษตร คิ ดเป็ นร้อยละ 67.02 เหตุผลที่ เกษตรกรเลือกทําเกษตรอินทรี ยม์ ากที่ สุด คื อมีความ
ปลอดภัยต่อสุ ขภาพ ร้อยละ 67.02
ข้อมูลชนิ ดของพืชอินทรี ยท์ ี่ เกษตรกรมีความต้องการปลูก เกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการ มีความต้องการ
ปลูกพริ ก ร้อยละ 89.36 ซึ่ งเป็ นพืชที่ตอ้ งการเป็ นอันดับแรก รองลงมาอันดับที่ 2 คือมะเขือยาว ร้อยละ 10.64 อันดับ
ที่ 3 คื อกระเที ยม ร้อยละ 9.57 และพืชที่ เกษตรกรไม่มีความต้องการได้แก่ เมล่อน ข้าวฟ่ าง และเลม่อน ซึ่ งได้ผล
การศึกษาแสดงดัง Table 1
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Table 1 Types of organic crops that farmers want to grow*
Types of organic crops
Number (n)
Hot pepper
84
Eggplant
10
Garlic
9
Lemon grass
8
Watermelon
5
Turmeric
4
Tomato
4
Galangal
4
Fingerroot
3
Kale
2
Basil
2
White pepper
1
Ginger
1
Shallot
1
Onion
1
Cucumber
1
Kaffir lime leaves
1
melon
0
Millet/Sorglum
0
Lamon
0

Percent
89.36
10.64
9.57
8.51
5.32
4.26
4.26
4.26
3.19
2.13
2.13
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00

Rank
1
2
3
4
5

*Multiple response

ข้อมูลความต้องการด้านการถ่ายทอดความรู ้ก่อนเข้าร่ วมโครงการ จํานวน 94 ราย ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษา
ความต้องการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการอบรมการทําเกษตรอินทรี ย ์ มีความต้องการรายข้อ 5 ข้อ ด้านการทําสัญญาเข้า
ร่ วมโครงการ มีความต้องการรายข้อ 5 ข้อ ด้านการส่ งเสริ มจากพนักงานส่ งเสริ มการเกษตร มีความต้องการรายข้อ
5 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อ พิจารณารายด้านเกษตรกรมีความต้องการในระดับมาก และมากที่สุด โดยเรี ยงลําดับ
จากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการส่ งเสริ มจากพนักงานส่ งเสริ มการเกษตร ด้านการอบรมการทําเกษตรอินทรี ย ์ และ
ด้านการทําสัญญาเข้าร่ วมโครงการ (ค่ าเฉลี่ ย 4.29, 4.09, และ 4.05 ตามลําดับ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อด้านการส่ งเสริ มจากพนักงานส่ งเสริ มการเกษตร มีความต้องการอยู่ใน
ระดับมากที่ สุดคื อ มีเจ้าหน้าที่ คอยตรวจเยี่ยมแปลงสมํ่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.48) มีเจ้าหน้าที่ ที่เชี่ ยวชาญสามารถให้
ความรู ้ในการผลิตพืชอินทรี ย ์ (ค่าเฉลี่ย 4.36) มีการสาธิ ตการตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร (ค่าเฉลี่ย 4.29) มีการให้
ข้อ มู ลมาตรฐานการส่ งออกระดับสากล (ค่ า เฉลี่ ย 4.28) และมี ค วามต้องการอยู่ในระดับมากคื อ มี การแนะนํา
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.04) ด้านการอบรมการทําเกษตรอินทรี ย ์ ทุกข้อมีความต้องการอยู่ในระดับมาก
ตามลําดับ ความรู ้ ดา้ นการทําปุ๋ ยอิ นทรี ย ์ และนํ้าหมักป้ องกันศัตรู พืช (ค่ าเฉลี่ ย 4.17) ความรู ้ ดา้ นการจัดการการ
เพาะปลูก ดู แลรั กษา และเก็บเกี่ ยวพื ชในโครงการ (ค่ าเฉลี่ ย 4.15) ความรู ้ ดา้ นเทคโนโลยีเกษตรเพื่ อลดต้นทุ น
(ค่าเฉลี่ย 4.09) ความรู ้เบื่องต้นด้านการดูแล และการจัดการแปลงตามมาตรฐานอินทรี ย ์ (ค่าเฉลี่ย 4.05) และความรู ้
ด้านโทษ และอันตรายจากการใช้สารเคมี (ค่าเฉลี่ย 4.00) ด้านการทําสัญญาเข้าร่ วมโครงการ มีความต้องการอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคือ มีการตกลงราคา และสถานที่รับชื้ อผลผลิต (ค่าเฉลี่ย 4.57) มีความต้องการอยูใ่ นระดับมากคือ มี
การชี้ แจงเอกสารประกอบข้อมูลในการทําสัญญา (ค่าเฉลี่ย 4.14) มีการชี้ แจงกําหนดการ และรู ปแบบการเก็บเกี่ยว
ก่อนช่วงเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.02) มีการชี้ แจงรายละเอียดข้อปฏิบตั ิภายใต้เงื่อนไขของโครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.01) และ
มี การชี้ แ จงข้อบังคับ และบทลงโทษสํา หรั บผูท้ ี่ ไ ม่ ปฏิ บัติต ามเงื่ อนไขของโครงการ (ค่ า เฉลี่ ย 3.52) ซึ่ งได้ผ ล
การศึกษาแสดงดัง Fig. 1 และ Table 2

Fig. 1 Need of knowledge transfer before joining project
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Table 2 The need for knowledge transfer before joining the project
Items
1. Organic farming training
1.1. Composting and biological agents to protect
against pests.
1.2. Knowledge of the management of cultivating,
maintaining, and harvesting plants in the
project.
1.3. Knowledge of the use of agricultural
technology to reduce costs.
1.4. Maintaining and managing plots according to
basic organic agriculture standards.
1.5. Knowledge of the dangers and dangers of using
chemicals
Average
2. Terms and contract to join the program
2.1. Price is agreed and place to buy produce
2.2. There are documents supporting information in
the contract.
2.3. The time-period is clarified. And patterns of
harvest before the harvest
2.4. There are details of practice under the project
conditions.
2.5. The regulations are clarified. And penalties for
those who fail to comply with the conditions of
the project
Average
3. Agricultural promoter
3.1. There are staff to regularly inspect the plot.
3.2. There are skilled staff who can provide
knowledge in the production of organic plants.
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x̅

SD

Level

Rank

4.17

0.88

High

1

4.15

0.90

High

2

4.09

0.89

High

3

4.05

0.71

High

4

4.00

0.98

High

5

4.09

0.87

High

4.57
4.14

0.70
0.80

Highest
High

1
2

4.02

0.83

High

3

4.01

0.82

High

4

3.52

1.28

High

5

4.05

0.89

High

4.48
4.36

0.84
0.72

Highest
Highest

1
2
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Table 2 (continued).
Items
3.3. A demonstration of farm visitation
3.4. Provide information on international export
standards
3.5. There is an introduction and exchange of
experiences.
Average
Average Cumulative

4.29
4.28

SD
0.73
0.85

Level
Highest
Highest

Rank
3
4

4.04

0.69

High

5

4.29
4.14

0.76
0.84

Highest
High

x̅

สรุ ป

ข้อมูลพื้ นฐานของเกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการ พบว่า เกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการเป็ นเพศชาย มี อายุ
ระหว่าง 45–59 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับประถมศึ กษาหรื อตํ่ากว่า สมาชิ กที่เข้าร่ วมโครงการทุกคน
ประกอบอาชี พหลักคื อทํานา โดยมี อาชี พรองคื อรั บจ้างทัว่ ไป มี ระดับรายได้ของครอบครั วเฉลี่ ยต่ อปี 50,001–
100,000 บาท ใช้เงินทุนจากการกูเ้ งิ นในระบบ มีการใช้แรงงานภายในครอบครัว มีแปลงทําการเกษตร 1–2 แปลง
และพื้ นที่ ท าํ การเกษตรน้อ ยกว่า 20 ไร่ แหล่ งนํ้า ที่ เ กษตรกรใช้มาจากแหล่ ง นํ้า ธรรมชาติ ส่ วนเครื่ องมื อ และ
เครื่ องจักรเกษตร เกษตรกรจ้างมาทําการเกษตร ชนิ ดของพืชอินทรี ยท์ ี่ เกษตรกรมีความต้องการปลูกร่ วมกับข้าว
อิ นทรี ย ์ พบว่าเกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการมี ความต้องการปลูกพริ กร่ วมกับการปลูกข้าวอิ นทรี ย ์ ร้ อยละ 89.36
ซึ่ งเป็ นพืชที่ตอ้ งการเป็ นอันดับที่ 1 รองลงมาอันดับที่ 2 คือมะเขือยาว ร้อยละ 10.64 อันดับที่ 3 คือกระเทียม ร้อยละ
9.57 และพื ชที่ เกษตรกรไม่มีความต้องการได้แก่ เมล่อน ข้าวฟ่ าง และเลม่อน ความต้องการด้านการถ่ายทอด
ความรู ้ก่อนเข้าร่ วมโครงการปลูกพืชอินทรี ยร์ ่ วมกับการปลูกข้าวอินทรี ย ์ พบว่า โดยภาพรวมความต้องอยูใ่ นระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีผลรวมอยูใ่ นระดับ มากที่สุดและมาก เรี ยงลําดับ
จากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการส่ งเสริ มจากพนักงานส่ งเสริ มการเกษตร ด้านการอบรมการทําเกษตรอินทรี ย ์ และ ด้าน
การทําสัญญาเข้าร่ วมโครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.29, 4.09, และ 4.05 ตามลําดับ) เกษตรกรต้องการให้บริ ษทั จัดการอบรม
ก่อนเริ่ มช่วงฤดูเพาะปลูก เพื่อให้มีความรู ้ มีการชี้ แจง แนะนําวิธีการ การจัดการพื้นที่ก่อนการเพาะปลูกพืชแต่ ละ
ชนิด การทําสัญญาเข้าร่ วมโครงการเกษตรกรต้องการรับรู ้รายละเอียดข้อปฏิบตั ิ มีการชี้แจงกําหนดการ และรู ปแบบ
การเก็บเกี่ยวก่อนช่วงการเก็บเกี่ยว มีการชี้แจงเอกสารประกอบข้อมูลในการทําสัญญา มีการตกลงราคา และสถานที่
รับชื้อผลผลิตข้อเสนอแนะทางบริ ษทั จะต้องทําสัญญาก่อนช่วงเตรี ยมพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากเกษตรกรจําเป็ นต้อง
ใช้ปัจจัยการผลิตเช่น ปุ๋ ยอินทรี ย ์ และเมล็ดพันธุ์
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ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ คุณอารวิน นารู ลา ประธานบริ ษทั อูรมัต จํากัด คุณธนกฤต ศิ ริพรสมบัติ ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายส่ งเสริ มการเกษตร บริ ษทั อูรมัต จํากัดสํานักงาน สาขาเชี ยงราย ที่ ได้ให้ความอนุ เคราะห์ขอ้ มูล และติ ดต่อ
ประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ครั้งนี้เป็ นอย่างดียิ่ง
ขอขอบคุณเกษตรกรในพื้นที่ อําเภอภูซาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ที่ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิ งาน
และให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี้ ยังมีบุคคลท่านอื่น ๆ อีกที่ ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่ น้ ี ซึ่ งให้ความกรุ ณาแนะนําในการศึ กษาครั้ งนี้
ข้าพเจ้าจึงใคร่ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูล และให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของการปฏิบตั ิงาน
รวมถึงเป็ นที่ปรึ กษาในการจัดทํางานวิจยั นี้จนเสร็ จสมบูรณ์
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคล และความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่มีต่อ
รู ปแบบการส่ งเสริ มการปลูกข้าวอินทรี ย ์ ของบริ ษทั อูรมัต จํากัด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์จากตัวอย่าง
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ในพื้นที่ อาํ เภอจุน จังหวัดเชี ยงราย จํานวน 156 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึ กษาพบว่า 1) ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเป็ นเพศหญิง ร้อยละ
55.77 อายุระหว่าง 51–60 ปี ร้อยละ 44.87 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 49.36 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ น
หลักร้อยละ 85.90 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 87.18 เข้าร่ วมโครงการ 3–4 ปี ร้อยละ 52.56 ทั้งหมดมีความรู ้เกี่ยวกับการปลูก
ข้าวอินทรี ย ์ 2) ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการส่ งเสริ มการปลูกข้าวอินทรี ยใ์ นภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) เมื่อ
พิจารณากับ ด้านปั จจัยการผลิต การอบรม เจ้าหน้าที่ เอกสาร และการรับซื้อผลผลิต (ค่าเฉลี่ย 3.96, 3.94, 3.93, 3.92 และ
3.88 ตามลําดับ)
คําสําคัญ: เกษตรกร, ข้าวอินทรี ย,์ ความพึงพอใจ, รู ปแบบการส่งเสริ ม

Abstract
This research were to study personal factors and satisfaction of participants towards agricultural extension system
for organic rice cultivation of Urmat Company Limited. Data were collected by Interview with 156 participants in Jun
District and analyzed by descriptive statistic:frequency, percentage,mean and standard deviation. The results revealed that
1) 55.77% of the participants were female, 44.87% aged between 51–60 years old and 49.36% completed school at
elementary level. Most of them were farmers 85.90%, marital status 87.18%, 52.56% participated in project duration 3–4
years. All participants were knowledgeable about growing organic rice. 2) The satisfaction towards agricultural extension
system for organic rice cultivation was at a high level (mean 3.92), when considering each aspect was found at the high
level in all aspects. In descending order as follows, production factors, training factors, staff factors, documentation factor
and product purchase factors at mean 3.96, 3.94, 3.93, 3.92, and 3.88 respectively
Keywords: farmer, organic rice, promotion model, satisfaction
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คํานํา

โครงการปลูกข้าวอินทรี ยบ์ ริ ษทั อูรมัต จํากัด มีการส่ งเสริ มการผลิตอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2543 มีการจัด
หลักสู ตรการฝึ กอบรมสาธิ ตตรวจประเมินแปลงผลิต และตรวจรับรองมาตรฐานสิ นค้าเกษตรอินทรี ยข์ องสหภาพ
ยุโรป (European Union หรื อ EU) มาตรฐานระบบเกษตรอิ นทรี ยส์ หรัฐอเมริ กา (National Organic Program หรื อ
NOP) มาตรฐานระบบเกษตรอิ น ทรี ย ์ญี่ ปุ่น(Japanese Agricultural Standard Organic หรื อ JAS mark) มาตรฐาน
ระบบเกษตรอิ น ทรี ย ์เ ยอรมัน Naturland) และมาตรฐานระบบเกษตรอิ น ทรี ย ์เ ยอรมัน เพื่ อ การค้า ที่ ยุ ติ ธ รรม
(NaturlandFairtrade) เป็ นประจําทุกปี (บริ ษทั อูรมัต จํากัด, 2562)
บริ ษทั อูรมัต จํากัด ได้มีการส่ งเสริ มให้เกษตรกรทํานาข้าวอินทรี ย ์ โดยทางเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
ของบริ ษทั จะลงพื้นที่ ไปนําเสนอโครงการปลูกข้าวอินทรี ยใ์ นพื้นที่ ท่ี กาํ หนด และมีการเสนอราคารับซื้ อข้าวใน
ราคาที่สูงกว่าท้องตลาด แต่เกษตรกรจะต้องไม่ใช้สารเคมีในแปลงนาของตนเองเป็ นระยะเวลา 3 ปี นอกจากนี้ ยงั มี
ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรี ยต์ ่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในการตรวจ เพื่อทําให้แปลงนาของเกษตรกรได้มาตรฐานตรง
ตามระบบสากล ซึ่ งจะส่ งผลให้กระบวนการผลิตข้าวอินทรี ยเ์ กิดคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ต้ งั ไว้ โดยในปี 2563
มีพ้ืนที่ที่เกษตรกรเข้าร่ วมโครงการในพื้นที่อาํ เภอจุนจํานวน 6 หมู่บา้ นประกอบไปด้วยบ้านปงสนุกหมู่ 10 บ้านปง
สนุ กหมู่ 8 บ้านหัวขัวหมู่ 7 บ้านแผ่นดิ นทองหมู่ 9 บ้านห้วยยางขามหมู่ 11 และบ้านดงเคี ยนหมู่ 3 รวมจํานวน
เกษตรกรทั้ง 6 หมู่บา้ น มีเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ 257 ราย (บริ ษทั อูรมัต จํากัด 2562)
โดยจํานวนของเกษตรกรที่ทาํ นาปี ในปี นี้ มีจาํ นวนน้อยลงจากการทํานาปี ในปี ที่ แล้วเป็ นอย่างมาก และมี
เจ้าหน้าที่ที่ประจําอยูใ่ นพื้นที่มีจาํ นวนที่นอ้ ย อาจทําให้การดูแลเกษตรกรและการส่ งเสริ มเกษตรกรมีความบกพร่ อง
ได้ จากข้อมูลข้างต้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อรู ปแบบการส่ งเสริ ม เพื่อนําข้อมูล
มาปรับใช้สาํ หรับการวางแผนการส่ งเสริ มและปรับปรุ งแก้ไขพัฒนาโครงการให้เหมาะสมกับเกษตรกรในการเข้า
ร่ วมโครงการในครั้งต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
วิธีการศึกษา
ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรที่เข้าโครงการปลูกข้าวอินทรี ยใ์ น อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
ได้แก่ บ้านปงสนุกหมู่ 10 บ้านปงสนุกหมู่ 8 บ้านหัวขัวหมู่ 7 บ้านแผ่นดินทองหมู่ 9 บ้านห้วยยางขามหมู่ 11 และ
บ้านดงเคียนหมู่ 3 จํานวน 257 ราย
กลุ่มตัวอย่าง คํานวณขนาดตัวอย่างจากประชากรโดยหลักการของยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 156 คน
การสุ่ มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ มแบบสัดส่ วน (Proportional Stratified Random Sampling) ของหมู่บา้ นที่ เข้า
ร่ วมโครงการ จากนั้นใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) ในการเก็บข้อมูล
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
แบบสัมภาษณ์ปลายปิ ด (Close Ended Question) และ แบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ด (Open Ended Question)
และ ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อรู ปแบบการส่ งเสริ มการปลูกข้าวอินทรี ย ์ ของ บริ ษทั
อูรมัต จํากัด เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผูด้ าํ เนินโครงการจึงทําแบบสัมภาษณ์ออกมาเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของเกษตรกร ประกอบด้วยคําถามเกี่ ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพการศึ กษา อาชี พ
ระยะเวลาที่เข้าร่ วมโครงการ มีความรู ้เกี่ยวกับการปลูกข้าวอินทรี ยห์ รื อไม่
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการปลูกข้าวอินทรี ยท์ ี่มีต่อรู ปแบบการส่ งเสริ ม บริ ษทั
อูรมัต จํากัด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่ มีต่อรู ปแบบการส่ งเสริ มบริ ษทั อรู มตั จํากัด ลักษณะแบบสัมภาษณ์ เป็ นแบบ
ปลายเปิ ด (Open Ended Question) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการอภิปรายผล
วิธีทดสอบเครื่ องมือ
ความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ทํา การตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อหาโดยนํา แบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ดําเนินการทดสอบความเชื่อมัน่ กับเกษตรกร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด
จากนั้นนําข้อมูลมาหาความเชื่ อมัน่ โดยการหาค่ าสัมประสิ ทธิ์ ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ 0.94
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติที่ใช คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ ส่ วนในเรื่ องความคิ ดเห็นได้กาํ หนดให้ระดับคะแนนเป็ นอัตราส่ วนตาม
แบบลิ เคิ ร์ทสเกล ดังนี้ ระดับความพึ งพอใจมากที่ สุ ด 5 คะแนน ความพึ งพอใจมาก 4 คะแนน ความพึ งพอใจ
ปานกลาง 3 คะแนน ความพึงพอใจน้อย 2 คะแนน และความพึงพอใจน้อยที่ สุด 1 คะแนน กําหนดเกณฑ์ในการ
แปลความหมาย (วริ ศรา และสุ พตั รา, 2559) คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย
3.41–4.20 หมายถึ ง ความพึ งพอใจมาก คะแนนเฉลี่ ย 2.61–3.40 หมายถึ ง ความพึ งพอใจปานกลางคะแนนเฉลี่ ย
1.81–2.60 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษา
ข้ อมูลพืน้ ฐานของเกษตรกรที่เข้ าร่ วมโครงการ
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จากการศึ กษาพบว่าเกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็ นเพศหญิง ร้อยละ
55.77 และเพศชาย ร้อยละ 44.23 เกษตรกรมีอายุระหว่าง 51–60 ปี มากที่ สุด ร้อยละ 44.87 รองลงมาอายุระหว่าง
41–50 ปี ร้ อยละ 29.49 และน้อยที่ สุดอายุระหว่าง 31–40 ปี ร้ อยละ 5.13 เกษตรกรส่ วนใหญ่ มีส ถานภาพสมรส
ร้อยละ 87.18 รองลงมามีสถานภาพหย่าร้าง ร้อยละ 7.69 และมีสถานภาพโสด น้อยที่ สุด ร้อยละ 5.13 เกษตรกร
ส่ วนใหญ่จบการศึ กษาระดับชั้นประถมศึ กษา ร้ อยละ 49.36 รองลงมาคื อ ระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้น ร้ อยละ
19.87 และน้อ ยที่ สุ ด คื อ ระดับชั้น ปริ ญ ญาตรี ร้ อยละ 2.56 สมาชิ กที่ เ ข้า ร่ วมโครงการส่ ว นมากประกอบอาชี พ
เกษตรกรร้อยละ 85.90 รองลงมาคื ออาชี พข้าราชการ ร้อยละ 9.62 และน้อยที่ สุดคื อพนักงานเอกชน ร้อยละ 1.28
เกษตรกรส่ วนใหญ่เข้าร่ วมโครงการ 3–4 ปี ร้อยละ 52.56 รองลงมาเข้าร่ วมโครงการระหว่าง 1–2 ปี ร้อยละ 47.44
เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการมีความรู ้เกี่ยวกับการปลูกข้าวอินทรี ย ์ ร้อยละ 100 แสดงดัง Table 1
Table 1 Personal information of farmers
Characteristics
Gender
Male Female
Female
Age
31–40 years
41–50 years
51–60 years
> 60 years
Marital status
Single
Married
Divorced/separated
Education
Primary school
Lower Secondary School
High school
Diploma or equivalent
Bachelor degree
Not Education
Career
Farmer
Government / State Enterprises
Sales / Business
Employee / Private Employee
Number year of participation
1 – 2 years
3 – 4 years
Do you have knowledge about growing organic rice?
Yes

Frequency
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Percentage

69
87

44.23
55.77

8
46
70
32

5.13
29.49
44.87
20.51

8
136
12

5.13
87.18
7.69

77
31
24
6
4
14

49.36
19.87
15.38
3.85
2.56
8.97

134
15
5
2

85.90
9.62
3.21
1.28

74
82

47.44
52.56

156

100

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาส่ งเสริ มการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มตี ่ อรู ปแบบการส่ งเสริ มการปลูกข้ าวอินทรี ย์ ของบริ ษัทอูรมัต จํากัด อําเภอจุน
จังหวัดพะเยา
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ มีต่อรู ปแบบการส่ งเสริ มการปลูกข้าวอินทรี ย ์ ของบริ ษทั
อูรมัต จํากัด อําเภอจุน จังหวัดพะเยา พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 โดยเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านเกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจาก
มากไปน้อยดังนี้ ด้านปั จจัยการผลิต ด้านการอบรมที่ เกี่ ยวกับรู ปแบบส่ งเสริ ม ด้านเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม ด้านเอกสาร
เกี่ยวกับรู ปแบบส่ งเสริ ม และด้านการรับซื้ อผลผลิต (ค่าเฉลี่ย 3.96, 3.94, 3.93, 3.92, และ 3.88 ตามลําดับ) ดังแสดง
ใน Fig. 1
Mean

3.88

Purchase
Documentation about the
promotion system

3.92
3.93

Promotion staff
Training related to the
promotion system

3.94
3.96

Inputs

3.84

3.86

3.88

3.9

3.92

3.94

3.96

3.98

Fig. 1 Satisfaction level of farmers towards the system of promoting organic rice cultivation in each area
ความพึงพอใจด้านปัจจัยการผลิต ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจในระดับมากเรี ยงตามลําดับดังนี้ คุณภาพปุ๋ ย
ที่บริ ษทั จัดหาให้ (ค่าเฉลี่ย 4.16) คุณภาพนํ้าหมักที่ได้จากบริ ษทั (ค่าเฉลี่ย 3.92) ราคาปั จจัยการผลิต (ค่าเฉลี่ย 3.90)
และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ได้รับจากบริ ษทั (ค่าเฉลี่ย 3.86)
ด้านการอบรมที่ เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการปลูกข้าวอิ นทรี ย ์ พิจารณรายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับความพึ ง
พอใจที่ ระดับมาก เรี ยงตามลําดับดังนี้ การเข้าอบรมการใช้น้ าํ หมัก (ค่ าเฉลี่ ย 4.03) ช่ วงเวลาที่ ใช้ใ นการอบรม
(ค่าเฉลี่ย 3.95) การเข้าอบรมเกี่ยวกับการปลูกข้าวอินทรี ย ์ (ค่าเฉลี่ย 3.94) สถานที่ที่ใช้ในการอบรม (ค่าเฉลี่ย 3.90)
และจํานวนครั้งที่อบรม (ค่าเฉลี่ย 3.88)
ด้านเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ ม มี ความพึ งพอใจอยู่ในระดับมากในทุ กประเด็นเรี ยงตามลําดับ ค่ าเฉลี่ ยดังนี้ คื อ
ความถี่ในการติดตาม/ส่ งเสริ มให้คาํ แนะนําของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 4.05) ความตั้งใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
(ค่ าเฉลี่ ย 3.99) ความรู ้ ของเจ้าหน้า ที่ (ค่ าเฉลี่ ย 3.96) การประสานงานของเจ้า หน้า ที่ ในการเข้า มาให้คาํ แนะนํา
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(ค่าเฉลี่ย 3.93) ความสามารถในการถ่ายถอดความรู ้ เรื่ องการปลูกข้าวอิ นทรี ยข์ องเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 3.90) และ
ความสามารถในการช่วยแก้ไขปัญหาเรื่ องศัตรู พืช/โรคข้าวของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 3.79)
ด้านเอกสาร ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ การเตรี ยมเอกสารเพื่อสมัครเข้าโครงการ (ค่าเฉลี่ย
4.07) เอกสารที่ ใช้ในการอบรมมาตรฐานเกษตรอิ นทรี ย ์ (ค่าเฉลี่ย 3.98) ทุกครั้งที่ ติดต่อกับบริ ษทั จะต้องมี ยื นยัน
ตัวตน (ค่าเฉลี่ย 3.92) การนําเอกสาร Farmer Book พกพาไปในแปลงนา(ค่าเฉลี่ย 3.86) การกรอกเอกสาร farmer
book (ค่าเฉลี่ย 3.77)
และด้านการรับซื้ อผลผลิต ทุกข้อมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ดังนี้ รู ปแบบการจ่ายเงินรับซื้ อข้าวของ
บริ ษทั (ค่ าเฉลี่ ย 3.96) การกําหนดคุ ณภาพข้าวของบริ ษทั (ค่ าเฉลี่ ย 3.90) ราคารั บซื้ อของบริ ษทั (ค่ าเฉลี่ ย 3.88)
ขั้นตอนการจ่ายของบริ ษทั อยูใ่ นระดับใด (ค่าเฉลี่ย 3.81) แสดงดัง Fig. 2

Fig. 2 Satisfaction level of farmers towards the system of promoting organic rice cultivation in each area (per side)
ข้ อเสนอแนะที่มตี ่ อรู ปแบบการส่ งเสริ มบริ ษัท อรู มตั จํากัด
1) ข้อเสนอแนะในด้านเอกสารเดี่ ยวกับรู ปแบบส่ งเสริ ม พบว่า เกษตรกรเสนอแนะเกี่ ยวกับการกรอก
เอกสารFarmer Book มี ค วามซับซ้อ น เอกสารไม่ ชัด เจนเกี่ ย วกับการให้ค วามรู ้ แ ก่ เ กษตรกร และเก็บเอกสาร
ประจําตัวเกินความจําเป็ น
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2) ข้อเสนอแนะในด้านการอบรมที่ เกี่ ยวกับรู ปแบบส่ งเสริ ม พบว่า เกษตรกรเสนอแนะเกี่ ยวกับเพิ่มการ
อบรมเกี่ยวกับการปลูกเมล็ดพันธุ์ขา้ ว เพิ่มจํานวนครั้งในการอบรม และจัดการอบรมการใช้สารชีวภาพในการผลิต
3) ข้อเสนอแนะในด้านการรับซื้ อผลผลิตพบว่า เกษตรกรเสนอแนะเกี่ยวกับการจ่ายเงินรับซื้ อข้าวเป็ นเงิน
สด การจ่ายเงินที่ตรงเวลา และการประกันราคารับซื้ อข้าว
4) ข้อเสนอแนะในด้านเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม พบว่า เกษตรกรเสนอแนะเกี่ยวกับ มีความต้องการทําความรู ้จกั
กับเจ้าหน้า ที่ ให้เจ้าหน้าที่ แสดงตัวเวลาเข้า มาตรวจแปลง ต้องการให้เ จ้า หน้าที่ ตรวจแปลง และให้ความรู ้ แ ก่
เกษตรกรอย่างสมํ่าเสมอ
5) ข้อเสนอแนะในด้านปั จจัยการผลิต พบว่า เกษตรกรเสนอแนะเกี่ยวกับการจ่ายปุ๋ ยมาช้า ปุ๋ ยมีราคาแพง
และแจกนํ้าหมักอินทรี ยอ์ ย่างต่อเนื่อง
วิจารณ์ ผลการศึกษา
จากผลการศึ กษา เกษตรกรมีความพึ งพอใจต่ อรู ปแบบส่ งเสริ มการปลูกข้าวอิ นทรี ย ์ ของ บริ ษทั อูรมัต
จํากัด อําเภอจุ น จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.92 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วันทนี ย ์ และคณะ (2560) การศึ กษา เรื่ องความพึ งพอใจของเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยหอมทองต่ อการดําเนิ น งาน
ส่ งเสริ มการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จํากัด อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 52.87 ปี มีระดับการศึกษาในชั้นประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่า มีประสบการณ์ในการ
ปลูกกล้วยหอมทองเฉลี่ย 8.61 ปี มีพ้ืนที่ ปลูกกล้วยหอมทองเฉลี่ย 7.06 ไร่ มีแรงงานในการปลูกกล้วยหอมทอง 4
คน มี ร ายได้จากการปลู กกล้วยหอมทองเฉลี่ ย 38,213.10 บาท/ไร่ มี ร ายจ่ า ยจากการปลู กกล้วยหอมทองเฉลี่ ย
13,712.86 บาท/ไร่ จํานวนการเข้ารับการอบรมทางการ เกษตรของสหกรณ์เฉลี่ย 1.41 ครั้ง/ปี จํานวนการพบปะ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรของสหกรณ์เฉลี่ย 2.29 ครั้ง/ปี เคยได้รับ ข่าวสารทางการเกษตรจากสื่ อบุคคล (ร้อยละ
42.3)โดยมาจากผูน้ าํ ชุมชนและเพื่อนบ้าน ส่ วนสื่ อมวลชน (ร้อยละ 60.1) โดยมาจากแผ่นพับ หนังสื อพิมพ์ วารสาร
หนังสื อเกี่ยวกับการเกษตร และได้รับข่าวสารจากสื่ อเฉพาะกิจ (ร้อยละ49.4) โดยมาจากการประชุม ความพึงพอใจ
ของเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยหอมทองต่อการดําเนินงานส่ งเสริ มการเกษตร ของสหกรณ์โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 2.36) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศและประสบการณ์ ในการปลูกกล้วยหอมทองมีความสัมพันธ์
ภาพรวมกับความพึงพอใจของเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยหอมทองต่อการดําเนิ น งานส่ งเสริ มการเกษตรของสหกรณ์ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

สรุ ป
ขอมูลพื้นฐานเกษตรกรที่เขารวมโครงการ พบวาเกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ
55.77 อายุระหว่าง 51–60 ปี ร้อยละ 44.87 มีการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว
และประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรเป็ นหลัก ประมาณครึ่ งหนนึ่ งของเกษตรกรทั้งหมดเข้าร่ วมโครงการมาแล้ว 3–4
ปี และเกษตรกรทั้งหมด มีความรู ้เกี่ยวกับการปลูกข้าวอินทรี ย ์
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อรู ปแบบการส่ งเสริ มการปลูกข้าวอินทรี ย ์ ของบริ ษทั อูรมัต จํากัด อําเภอ
จุน จังหวัดพะเยา ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 โดยทุกด้านได้แก่ ด้านปั จจัยการ
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ผลิต ด้านการอบรมที่เกี่ยวกับระบบส่ งเสริ ม ด้านเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม ด้านเอกสารเกี่ยวกับระบบส่ งเสริ ม และด้านการ
รับซื้ อผลผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก
ข้อเสนอแนะที่ มีต่อรู ปแบบการส่ งเสริ มการปลูกข้าวอินทรี ย ์ ของบริ ษทั อูรมัต จํากัด อําเภอจุน จังหวัด
พะเยา พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่มีความประสงค์ให้มีการจ่ายเงินเป็ นเงินสด เพราะจะทําให้เกษตรกรมีความเชื่อถือ
ในบริ ษทั มากขึ้ น และ จ่ายเงิ นให้ตรงตามเวลาที่ กาํ หนด การจ่ายปุ๋ ยควรนํามาแจกจ่ายให้เกษตรกรอย่างรวดเร็ ว
เพราะเกษตรกรต้องใส่ ปุ๋ยเพื่อเตรี ยมดิ นไว้ปลูกข้าว ส่ วนในเรื่ องของการอบรมที่เกี่ยวกับระบบส่ งเสริ มเกษตรกร
อยากมีความรู ้เกี่ยวกับการเพาะเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง และเอกสารการอบรมควรไม่มีความซับซ้อนจนเกินไป ส่ วนตัว
เจ้าหน้าที่เอง ควรแสดงตัวเพื่อให้เกษตรกรรู ้ เพื่อที่จะได้ให้คาํ ปรึ กษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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เพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตข้ าวนาปี ในพืน้ ที่อาํ เภอเชี ยงแสน จังหวัดเชี ยงราย
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บทคัดย่ อ

การศึ ก ษานี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อเปรี ย บเที ย บผลของปุ๋ ยเคมี ต่ อการเจริ ญเติ บโตของข้า วพัน ธุ์ แม่ โจ้ 2 ระหว่าง
เกษตรกรที่ เข้าร่ วมและไม่เข้าร่ วมโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตข้าวนาปี ในอําเภอเชี ยงแสน จังหวัดเชี ยงราย เก็บ
บันทึ กข้อมูลการเจริ ญเติบโตของข้าวจากเกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการที่ใช้ปุ๋ยสู ตร 27-12-6 และ 20-8-20 (กลุ่ม 1) 10 ราย
และเกษตรกรที่ไม่เข้าร่ วมโครงการที่ใช้ปุ๋ยสู ตรทัว่ ไป (กลุ่ม 2) 10 ราย ทั้งนาหว่านและนาปั กดํา วิเคราะห์เปรี ยบเทียบโดย
สถิติ t-test ผลการศึกษาพบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีสูตรที่แตกต่างกันมีผลต่อนํ้าหนักผลผลิตต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ทั้งนาหว่านและนาปั กดํา พบว่า มีน้ าํ หนัก 142.64, 116.66 กรัม และ
188.47, 161.41 กรัม (ตามลําดับ ) ส่วนความสูง จํานวนต้น/รวงต่อกอ จํานวนกอต่อพื้นที่ ความยาวรวง จํานวนเมล็ดต่อรวง
และจํานวนเมล็ดดี /ลีบต่อรวง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และยังส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ให้มีผลผลิต
เพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: การเจริ ญเติบโตของข้าว, การใช้ปุ๋ยเคมี, ข้าวพันธุ์แม่โจ้ 2, ผลผลิตเพิ่มขึ้น

Abstract

The objective of this study was to compare the effects of chemical fertilizers on the growth of Maejo2 rice variety
between participating and non-participating farmers in the project to increase the efficiency of rice production in Chiang
Saen District, Chiang Rai Province. Data of rice growing were recorded by 10 participating farmers in the project 27-12-6
and 20-8-20 fertilizer formulas (Group1) and 10 non-participating farmers in the project using conventional fertilizer
formulas (Group 2), both direct seeding and transplanting method. Comparative analysis was employed using t-test
statistics. The results showed that the application of chemical fertilizers had a statistically significant difference in yield
weight per square meter (p <0.05). Group 1 and Group 2 both in the direct seeding method, and transplanting method had
a weight of 142.64 ,116.66 grams and 188.47, 161.41 grams respectively. Whereas the height, number of seedlings or
panicle per hill, number of hills per cultivated area, length of panicle, number of grains per and number of good or withered
seeds per panicle were not statistically different. Also, to promote the use of chemical fertilizers of group 2 farmers was to
increase their productivity.
Keywords: increase of productivity, Maejo 2 rice variety, rice growth, use of chemical fertilizers
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คํานํา

จัง หวัด เชี ย งรายถื อ เป็ นแหล่ ง ผลิ ต พื ช ผลด้า นเกษตรกรรมที่ สํ า คัญ ของประเทศ มี ส ภาพแวดล้อ ม
ทางกายภาพและภู มิศาสตร์ ที่เหมาะสมต่ อการผลิ ต โดยเฉพาะด้านการผลิ ตข้าวคุ ณภาพดี ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ
อินทรี ย ์ ข้าวหอมไทย และข้าวเหนียว (นิทศั น์, 2550) มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวเหนียวมากที่สุดในภาคเหนือตอนบน อยู่
ลําดับที่ 19 ของประเทศ โดยมี พ้ื นที่ เพาะปลู ก เท่ ากับ 786,401 ไร่ และได้ผลผลิ ต 443,548 ตันข้าวเปลื อก หรื อ
ผลผลิ ตเฉลี่ ยเท่ากับ 572 กิ โลกรั ม/ไร่ และอําเภอเชี ยงแสนมี ผลผลิ ตลําดับที่ 13 ของจังหวัดเชี ยงราย โดยมี พ้ื นที่
เพาะปลูกข้าวเหนียว 44,848 ไร่ ได้ผลผลิต 25,070 ตันข้าวเปลือก หรื อผลผลิตต่อเฉลี่ย 560 กิโลกรัม/ไร่ (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสม บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จํากัด จึงเลือกอําเภอ
เชียงแสนในจังหวัดเชียงราย เป็ นแหล่งผลิตข้าวและส่ งเสริ มโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตข้าวนาปี
ในปี 2563 มีเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตข้าวนาปี จํานวน 41 ราย มีพ้ืนที่ท้ งั หมด
711.5 ไร่ เริ่ มต้นในการดําเนินการในพื้นที่อาํ เภอเชียงแสน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ให้กบั เกษตรกร
ในพื้นที่ เกษตรกรมีรายได้สุทธิ เพิ่มขึ้น มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน และส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยตราซี พีหมอดิน ซึ่ ง
เป็ นการทํางานร่ วมกับสหกรณ์เชี ยงแสน การทํางานมีการแบ่งหน้าที่ คือ การรับสมัครสมาชิ ก และการจําหน่ายปุ๋ ย
การรับซื้ อผลผลิตของเกษตรกร เป็ นหน้าที่ ของสหกรณ์เชี ยงแสน ส่ วนการให้ความรู ้เรื่ องการดูแลแปลงข้าว การ
เยี่ยมแปลงเกษตรกร การให้คาํ ปรึ กษา และการหาพ่อค้าคนกลางในการรับซื้ อผลผลิ ต เป็ นหน้าที่ ของเจ้า หน้าที่
ส่ งเสริ มข้าวของบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จํากัด ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
ข้าวนาปี 2563 จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มข้าวตรวจเยี่ยมแปลง ให้คาํ ปรึ กษาเรื่ องการดูแลแปลงข้าวตลอดการเก็บเกี่ ยว
หลังจากที่ เกษตรกรได้ผลผลิตแล้วเกษตรกรจะได้เงิ นพิเศษจากโครงการเพิ่มอีก คื อ ผลผลิตข้าว 1 ตัน เท่ากับ 50
บาท หรื อ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 0.05 บาท ดังนั้นทางบริ ษทั มีความต้องการทราบประสิ ทธิ ภาพปุ๋ ย ระหว่างเกษตรกรที่
เข้าร่ วมโครงการและไม่ได้เข้าร่ วมโครงการว่าผลต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ มากน้อยเพียงใด และวิธีการทํานาข้าว
มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตหรื อไม่ เพื่อเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพผลผลิตข้าวต่อไร่ (กลุ่มธุ รกิจ
ฟาร์มโปรสาขาเชียงของ, 2563)
สํา หรั บการศึ กษาครั้ งนี้ เ น้นศึ กษาโครงการเกี่ ย วกับผลของปุ๋ ยเคมี ที่มีผ ลต่ อผลผลิ ต ข้า วพันธุ์ แ ม่ โ จ้ 2
เนื่ องจากเป็ นพันธุ์ที่นิยมกันมากในอําเภอเชียงแสน และมีน้ าํ หนักผลผลิตได้ดี เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงผลจากการ
ที่ เข้าร่ วมโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทําให้ทราบว่า ประสิ ทธิ ภาพการใช้ปุ๋ย ตรา ซี .พี. หมอดิ น สู ตร 27-12-6
และสู ตร 20-8-20 ในการทํานาหว่านและนาปั กดําของเกษตรกรมีปัจจัยอะไรบ้างที่ ทาํ ให้ผลผลิตข้าวต่อไร่ เพิ่ มขึ้ น
เพื่อที่จะใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสําหรับโครงการในการแนะนําส่ งเสริ มเกษตรกรได้อย่างถูกต้องว่าจะต้องใส่ ปุ๋ยสู ตร
ใด ช่วงระยะข้าวใด ที่จะส่ งผลให้ได้กาํ ไรสู งสุ ด ซึ่ งผลของการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งการผลิตของ
เกษตรกรในโครงการโดยตรง จากนั้นยังอาจใช้เ ป็ นข้อมู ลพื้ นฐานประกอบข้อมู ลอื่ น ๆ สํา หรั บหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในการส่ งเสริ มการเพิ่มผลผลิตข้าวนาปี ต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ทั้งหมด 20 ราย โดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจง ซึ่ ง
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ เกษตรกรที่เข้าร่ วมและไม่เข้าร่ วมโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตข้าวนาปี ในอําเภอ
เชี ยงแสน จังหวัดเชี ยงราย ที่ปลูกข้าวพันธุ์แม่โจ้ 2 แบบนาหว่านและนาปั กดํา โดยมีการเก็บตัวอย่างข้าวพันธุ์แม่โจ้
2 จํานวน 5 จุดต่อแปลง ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Sample size of farmer
Planting method
Participating Farmers in the project

Non- Participating Farmers in the project

Seeding method

5

5

Transplanting method

5

5

10

10

Total

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตของข้าวพันธุ์
แม่โจ้2 โดยเป็ นชี้ วดั การเจริ ญเติ บโตของข้าวพันธุ์แม่โจ้ 2 ได้แก่ ความสู ง จํานวนต้นต่อกอ จํานวนกอต่อพื้นที่ 1
ตารางเมตร จํานวนรวงต่ อกอ ความยาวรวง จํานวนเมล็ดต่ อรวง จํานวนเมล็ดดี ต่อรวง จํานวนเมล็ดลี บต่ อรวง
นํ้าหนักผลผลิตต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร โดยทําการเก็บข้อมูลทั้ง 3 ระยะ คือระยะแตกกอ ระยะตั้งท้อง และระยะออก
รวง
2) ตลับเมตร เพื่อใช้ในการวัดความสู ง ความยาวรวง ของข้าวแม่โจ้ 2 ระยะแตกกอ ระยะตั้งท้อง และระยะ
ออกรวง ของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการและเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่ วมโครงการ
3) ไม้กรอบ (1×1 ตารางเมตร) เพื่อใช้ในการหาค่าเฉลี่ยการเจริ ญเติบโตของข้าวแม่โจ้ 2
4) เครื่ องชัง่ เพื่อใช้ในการวัดนํ้าหนักของผลผลิตข้าวแม่โจ้ 2
5) โทรศัพท์ ใช้ในการบันทึกรู ปภาพในแต่ละขั้นตอน
6) สมุดจดบันทึก เพื่อจดรายละเอียดที่สาํ คัญ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
1) ออกแบบบันทึกแล้วนําไปปรึ กษา อาจารย์ที่ปรึ กษาจํานวน 1 ท่าน และผูเ้ ชี่ยวชาญทางบริ ษทั จํานวน 1 ท่าน
2) นําแบบบันทึกไปทําการทดสอบกับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
3) นําแบบบันทึกที่ทดสอบนํามาปรับปรุ ง และแก้ไขก่อนนําไปเก็บกลุ่มตัวอย่างจริ ง
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากบันทึกระยะการเจริ ญเติ บโตของข้าวทั้ง 3 ระยะของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ระยะแตกกอ ระยะตั้ง
ท้อง และระยะออกรวง ซึ่ งเป็ นเกษตรกรที่เข้าร่ วมและไม่เข้าร่ วมโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพข้าวนาปี แบบนาหว่าน
และแบบนาปักดํา ในอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ทั้งหมดจํานวน 20 ราย
วิเคราะห์ ข้อมูล
1) นําข้อมูลที่ได้จากการสุ่ มเก็บตัวอย่างข้าวพันธุ์แม่โจ้2 ของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการและไม่ได้เข้าร่ วม
โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตข้าวนาปี จํานวน 5 จุดต่อแปลง ที่ระยะการเจริ ญเติบโต 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแตก
กอ ระยะตั้งท้อง และระยะออกรวง ทําการวัดความสู ง จํานวนต้นต่อกอ จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร จํานวน
รวงต่อกอ ความยาวรวง จํานวนเมล็ดต่อรวง จํานวนเมล็ดดีต่อรวง จํานวนเมล็ดลีบต่อรวง นํ้าหนักผลผลิตต่อพื้นที่
1 ตารางเมตร โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ วิธี Independent Samples t-test ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์
ดังแสดง Fig. 1

Fig. 1 Random sampling method
2) วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ลที่ ไ ด้จาก 1) โดยใช้ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณนา คื อ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: SD) และ 2) เปรี ยบเทียบความแตกต่างการเจริ ญเติบโตของข้าวด้วยสถิติ t-test

ผลการศึกษา
เกษตรกรที่ ปลู กข้าวแม่โจ้ 2 เกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการและไม่ได้ร่ วมโครงการของอําเภอเชี ย งแสน
จังหวัดเชี ยงราย ทั้งสิ้ น 20 ราย ได้แก่ การเจริ ญเติบโตของข้าวพันธุ์แม่โจ้ 2 ทั้ง 3 ระยะ คือระยะแตกกอ ระยะตั้งท้อง
และระยะออกรวงของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการและเกษตรกรที่ไม่ได้ร่วมโครงการปลูกข้าวแม่โจ้ 2 แบบนาหว่าน
และนาปักดํา ดังนี้
1) เปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของข้าวพันธุ์แม่โจ้ 2 แบบนาหว่าน
ดังแสดงใน Table 2โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1) ระยะแตกกอ เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการและไม่ได้ร่วมโครงการ ปลูกข้าวพันธุ์แม่โจ้ 2 แบบนาหว่าน
มีความสู ง (x̅ = 34.41, 34.11 และ SD = 0.67, 0.67 ตามลําดับ) จํานวนต้นต่อกอ (x̅ = 9.09, 9.29 และ SD = 0.69, 0.75
ตามลําดับ) จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (x̅ = 52.63, 43.13 และ SD = 5.83, 5.39 ตามลําดับ) จะเห็นได้ว่า ระยะ
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แตกกอของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ ความสู ง จํานวนต้นต่อกอ จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ไม่แตกต่างจาก
เกษตรกรที่ไม่ได้ร่วมโครงการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
2) ระยะตั้งท้อง เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการและไม่ได้ร่วมโครงการ ปลูกข้าวพันธุ์แม่โจ้ 2 แบบนาหว่าน มี
ความสู ง ( x̅ = 107.63, 107.70 และ SD = 2.61, 2.87) จํ า นวนต้ น ต่ อ กอ (x̅ = 12.04, 12.07 และ SD = 1.24, 1.25
ตามลําดับ) จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (x̅ = 52.63, 43.13 และ SD = 5.83, 5.39 ตามลําดับ) จะเห็นได้วา่ ระยะตั้ง
ท้องของเกษตรที่ เข้าร่ วมโครงการ ความสู ง จํานวนต้นต่ อกอ จํานวนกอต่ อพื้ นที่ 1 ตารางเมตร ไม่แตกต่ างจาก
เกษตรกรที่ไม่ได้ร่วมโครงการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
3) ระยะออกรวง เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการและไม่ได้ร่วมโครงการ ปลูกข้าวพันธุ์แม่โจ้ 2 แบบนาหว่าน มี
ความสู ง (x̅ = 113.56, 113.29 และ SD = 3.96, 3.52 ตามลําดับ) จํานวนต้นต่ อกอ (x̅ = 11.12, 10.71 และ SD = 1.13
และ 1.17 ตามลําดับ) จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (x̅ = 52.63, 43.13 และ SD = 5.83 และ 5.39 ตามลําดับ) จํานวน
รวงต่ อกอ (x̅ = 9.86, 9.81 และ SD = 1.08, 1.25 ตามลํา ดับ) ความยาวรวง (x̅ = 31.62, 31.29 และ SD = 1.84, 1.91
ตามลําดับ) จํานวนเมล็ดต่อรวง (x̅ = 98.94, 95.47 และ SD = 4.35, 3.72 ตามลําดับ) จํานวนเมล็ดดีต่อรวง (x̅ = 75.58 ,
68.57 และ SD = 5.99, 3.30 ตามลําดับ) จํานวนเมล็ดลีบต่อรวง (x̅ = 23.36, 26.74 และ SD = 4.29, 5.32 ตามลําดับ) นํ้าหนัก
ผลผลิตต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (x̅ = 142.64, 116.66 และ SD = 3.06 , 15.46 ตามลําดับ) จะเห็นได้ว่า ระยะแตกกอของ
เกษตรที่เข้าร่ วมโครงการ ความสู ง จํานวนต้นต่อกอ จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร จํานวนรวงต่อกอ ความยาวรวง
จํานวนเมล็ดต่อรวง จํานวนเมล็ดดีต่อรวง จํานวนเมล็ดลีบต่อรวง ไม่แตกต่างจากเกษตรกรที่ไม่ได้ร่วมโครงการอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) แต่น้ าํ หนักผลผลิตต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร แตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
Table 2 Tillering period, gestation period, and producing grains period of participating and non-participating
farmers in the project Maejo2 rice planting by transplanting method (n = 10)
Participated farmers Non-participated farmers p-value
in the project
in the project
Tillering period
Mean
SD
Mean
SD
Height
34.41
0.67
34.11
0.67
0.83
Number of panicles per hill
9.09
0.69
9.29
0.75
0.97
Number of clusters per square meter
52.63
5.83
43.13
5.39
0.75
Gestation period
Height
107.63
2.61
107.70
2.87
0.88
Number of panicles per hill
12.04
1.24
12.07
1.25
0.95
Number of clusters per square meter
52.63
5.83
43.13
5.39
0.75
Producing grains period
Height
113.56
3.96
113.29
3.52
0.75
Number of panicles per hill
11.12
1.13
10.71
1.17
0.88
Number of clusters per square meter
52.63
5.83
43.13
5.39
0.75
Number of panicles per hill
9.86
1.08
9.81
1.25
0.93
Length of panicle
31.62
1.84
31.29
1.91
0.99
Number of grains per panicle
98.94
4.35
95.47
3.72
0.63
Number of good seeds per panicle
75.58
5.99
68.57
3.30
0.19
Number of withered seeds per panicle
23.36
4.29
26.74
5.32
0.43
Yield weight per square meter
142.64
3.06
116.66
15.46
0.02
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2) เปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของข้าวพันธุ์แม่โจ้ 2 แบบนาปักดํา
ดังแสดงใน Table 3โดยมีรายละเอียดดังนี้
2 1) ระยะแตกกอ เกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการและไม่ได้ร่วมโครงการ ปลูกข้าวพันธุ์แม่โจ้ 2 แบบ
นาปั กดํา มี ความสู ง (x̅ = 34.39, 32.16 และ SD = 1.17, 1.48 ตามลําดับ) จํานวนต้นต่ อกอ (x̅ = 12.65, 12.64 และ
SD = 0.85, 1.27 ตามลําดับ) จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (x̅ = 18.37, 18.44 และ SD = 0.73, 0.79 ตามลําดับ)
จะเห็นได้วา่ ระยะแตกกอของเกษตรที่เข้าร่ วมโครงการ ความสู ง จํานวนต้นต่อกอ จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
ไม่แตกต่ างจากเกษตรกรที่ ไม่ได้ร่วมโครงการอย่างมี นัยสําคัญทางเห็ นได้ว่า ระยะตั้งท้องของเกษตรที่ เข้าร่ วม
โครงการความสู ง จํานวนต้นต่อกอ จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ไม่แตกต่างจากเกษตรกรที่ไม่ได้ร่วมโครงการ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
2.2) ระยะตั้งท้อง เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการและไม่ได้ร่วมโครงการ ปลูกข้าวพันธุ์แม่โจ้ 2 แบบนา
ปั กดํา มี ความสู ง (x̅ = 109.10, 109.85 และ SD = 2.34, 3.74 ตามลําดับ) จํานวนต้นต่ อกอ (x̅ = 27.18, 24.78 และ
SD = 1.64, 2.06 ตามลําดับ) จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (x̅ = 18.37, 18.44 และ SD = 0.73, 0.79 ตามลําดับ)
จะเห็นได้วา่ ระยะตั้งท้องของเกษตรที่เข้าร่ วมโครงการ ความสู ง จํานวนต้นต่อกอ จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
ไม่แตกต่างจากเกษตรกรที่ไม่ได้ร่วมโครงการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
2 3) ระยะออกรวง เกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการและไม่ได้ร่วมโครงการ ปลูกข้าวพันธุ์แม่โจ้ 2 แบบ
นาปั กดํา มีความสู ง (x̅ =120.78, 119.78 และ SD = 1.38, 0.74 ตามลําดับ) จํานวนต้นต่อกอ x̅ = 24.60, 22.84 และ
SD = 1.37, 2.02 ตามลําดับ) จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (x̅ = 18.37, 18.44 และ SD = 0.73, 0.79 ตามลําดับ) จํานวน
รวงต่อกอ (x̅ = 23.30, 22.41 และ SD = 2.14, 2.77 ตามลําดับ) ความยาวรวง (x̅ = 31.29, 30.82 และ SD = 0.98, 0.54
ตามลําดับ) จํานวนเมล็ดต่อรวง (x̅ = 108.85, 114.38 และ SD = 6.48, 6.22 ตามลําดับ) จํานวนเมล็ดดี ต่อรวง (x̅ =
81.09, 79.77 และ SD = 9.56, 6.07 ตามลํา ดั บ ) จํา นวนเมล็ ด ลี บ ต่ อ รวง ( x̅ = 27.76, 34.62 และ SD = 4.11, 2.45
ตามลําดับ) นํ้าหนักผลผลิตต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (x̅ = 188.47, 161.41 และ SD = 7.46, 1.25 ตามลําดับ) จะเห็นได้ว่า
ระยะแตกกอของเกษตรที่เข้าร่ วมโครงการ ความสู ง จํานวนต้นต่อกอ จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร จํานวนรวง
ต่อกอ ความยาวรวง จํานวนเมล็ดต่อรวง จํานวนเมล็ดดีต่อรวง จํานวนเมล็ดลีบต่อรวง ไม่แตกต่างจากเกษตรกรที่
ไม่ได้ร่วมโครงการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) แต่น้ าํ หนักผลผลิตต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร แตกต่างกันอย่าง
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
Table 3 Tillering period, gestation period, and producing grains period of participating and non-participating
Farmers in the project Maejo 2 rice planting by direct seeding method (n = 10)
Participating farmers in Non-participating farmers p-value
the project
in the project
Tillering period
Mean
SD
Mean
SD
Height
34.39
1.17
32.16
1.48
0.71
Number of panicles per hill
12.65
0.85
12.64
1.27
0.47
Number of clusters per square meter
18.37
0.73
18.44
0.79
0.85
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Table 3 (continued).
Gestation period
Height
Number of panicles per hill
Number of clusters per square meter
Producing grains period
Height
Number of clusters per square meter
Number of panicles per hill
Length of panicle
Number of grains per panicle
Number of good seeds per panicle
Number of withered seeds per panicle
Yield weight per square meter

Participating farmers in Non-participating farmers
the project
in the project

p-value

109.10
27.18
18.37

2.34
1.64
0.73

109.85
24.78
18.44

3.74
2.06
0.79

0.17
0.73
0.85

120.78
18.37
23.30
31.29
108.85
81.09
27.76
188.47

1.38
0.73
2.14
0.98
6.48
9.56
4.11
7.46

119.78
18.44
22.41
30.82
114.38
79.77
34.62
161.41

0.74
0.79
2.77
0.54
6.22
6.07
2.45
1.25

0.26
0.85
0.34
0.16
0.56
0.14
0.06
0.04

สรุ ป

ผลการศึกษา มีขอ้ สรุ ปที่สาํ คัญ ดังนี้
1) เปรี ยบเทียบผลของปุ๋ ยเคมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของข้าวพันธุ์แม่โจ้ 2 ระหว่างเกษตรกรที่เข้าร่ วมและ
ไม่เข้าร่ วมโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตข้าวนาปี แบบนาหว่าน
พบว่า ระยะแตกกอ เกษตรกรทั้งสองกลุ่มใส่ ปุ๋ยตามความต้องการของข้าว ส่ งผลให้ความสู ง จํานวน
ต้นต่อกอ จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
ระยะตั้งท้อง เกษตรกรทั้งสองกลุ่มใส่ ปุ๋ยตามความต้องการของข้าว ส่ งผลให้ความสู ง จํานวนต้นต่อกอ
จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
ระยะออกรวง เกษตรกรทั้งสองกลุ่มใส่ ปุ๋ยตามความต้องการของข้าว ส่ งผลให้ความสู ง จํานวนต้นต่อกอ
จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร จํานวนรวงต่อกอ ความยาวรวง จํานวนเมล็ดต่อรวง จํานวนเมล็ดดีต่อรวง จํานวน
เมล็ด ลี บ ต่ อ รวง ไม่ แ ตกต่ า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ (p > 0.05) แต่ น้ าํ หนักผลผลิ ต ต่ อพื้ นที่ 1 ตารางเมตร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
2) เปรี ยบเทียบผลของปุ๋ ยเคมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของข้าวพันธุ์แม่โจ้ 2 ระหว่างเกษตรกรที่เข้าร่ วมและ
ไม่ขา้ ร่ วมโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตข้าวนาปี แบบนาปักดํา
พบว่า ระยะแตกกอ เกษตรกรทั้งสองกลุ่มใส่ ปุ๋ยตามความต้องการของข้าว ส่ งผลให้ความสู ง จํานวนต้นต่อ
กอ จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)
ระยะตั้งท้อง เกษตรกรทั้งสองกลุ่มใส่ ปุ๋ยตามความต้องการของข้าว ส่ งผลให้ความสู ง จํานวนต้นต่อกอ
จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05)

717

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาส่ งเสริ มการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ระยะออกรวง เกษตรกรทั้งสองกลุ่มใส่ ปุ๋ยตามความต้องการของข้าว ส่ งผลให้ความสู ง จํานวนต้นต่อกอ
จํานวนกอต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร จํานวนรวงต่อกอ ความยาวรวง จํานวนเมล็ดต่อรวง จํานวนเมล็ดดีต่อรวง จํานวน
เมล็ด ลี บ ต่ อ รวง ไม่ แ ตกต่ า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ (p > 0.05) แต่ น้ าํ หนักผลผลิ ต ต่ อพื้ นที่ 1 ตารางเมตร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ผลการศึกษาแสดงเห็นว่า ผลผลิตที่ได้ของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตข้าวนาปี
ทั้งวิธีการปลูกแบบนาหว่านและนาปั กดํา มีน้ าํ หนักผลผลิตที่ มากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่ วมโครงการ เนื่ องจาก
เกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการมี เจ้าหน้าที่ จากบริ ษทั ค่ อยให้คาํ แนะนําและดู แลการใส่ ปุ๋ยของเกษตรกรที่ เข้าร่ วม
โครงการ โดยมีการใส่ ปุ๋ยที่เหมาะสมและตรงต่อช่วงระยะการเจริ ญเติบโตของข้าวตลอดการเก็บเกี่ยว ได้แก่ ระยะ
แตกกอจะใส่ ปุ๋ยตราซี .พี หมอดิน สู ตร 27-12-6 เป็ นช่วงระยะที่ขา้ วต้องการไนโตรเจนมาก ระยะตั้งท้องจะใส่ ปุ๋ย
ตราซี .พี หมอดิ น สู ตร 20-8-20 เป็ นช่ วงระยะที่ ขา้ วต้องการทั้งไนโตรเจนและโพสแทสเซี ยม และเกษตรกรใน
โครงการใส่ ปุ๋ยตรงตามระยะเวลาต่ อความต้องการของข้าว ส่ งผลให้ตน้ ข้าวมี ความแข็งแรง เขี ยวนาน เมล็ดมี
นํ้าหนัก เมล็ดลีบน้อย เมล็ดในรวงข้าวมาก ทําให้ได้ผลผลิตสู งและมีคุณภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สยาม
(2560) ที่ได้ทาํ การศึกษาการใช้สารเคมีในการทํานาข้าวของเกษตรกรในอําเภอหนองเสื อ จังหวัดปทุมธานี พบว่า
เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการทํานาข้าวโดยใช้ ปุ๋ ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม สามารถเพิ่มผลผลิตของข้าว ทําให้
รวงข้าวใหญ่ ข้าวงาม เขียวทน เขียวนาน ได้ผลผลิตสู งและมีคุณภาพ
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บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในบทบาทการส่ งเสริ ม
วิสาหกิ จชุ มชนของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ ภาคใต้ของประเทศไทย ใช้แบบสอบถามเชิ งโครงสร้ า งกับ
ประชากรคือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรที่รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน อําเภอละ 1 ราย จํานวน 111 อําเภอ ครอบคลุม
ทุกจังหวัดในภาคใต้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนาและสถิติทดสอบไคสแควร์ ผลการศึ กษา พบว่า เจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มการเกษตรที่มีบทบาทในงานส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุมชนส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 82.9) อายุเฉลี่ย 40 ปี นับถือ
ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 75.7) ดํารงตําแหน่งนักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรระดับปฏิบตั ิการ (ร้อยละ 53.2) มีประสบการณ์การ
ทํางานด้านการส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุมชนเฉลี่ย 4 ปี 1 เดื อน แรงจูงใจในบทบาทการส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุมชนของเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มการเกษตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( µ = 3.89) โดยพบว่า มี แรงจู งใจในระดับมากในด้านความรั บผิดชอบ
(µ = 4.12) ด้านนโยบายและการบริ หารงาน (µ = 4.04) และแรงจูงใจเฉลี่ยเท่ากันในด้านการได้รับการยอมรับนับถือและ
ด้านความมัน่ คงในงาน (µ = 4.03) ส่ วนแรงจูงใจระดับปานกลาง คือ ด้านสภาพการทํางาน (µ = 3.37) นอกจากนี้ พบว่า
ปั จจัยด้านอายุรับราชการ ระดับของตําแหน่ งที่ ดาํ รงอยู่ เป็ นปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในบทบาทการส่ งเสริ ม
วิสาหกิจชุมชนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร, ภาคใต้, บทบาท, แรงจูงใจ, วิสาหกิจชุมชน

Abstract

This study aimed to examine factors associated with motivation in roles of small and micro community enterprises
(SMCEs) promotion of agricultural extension officers in the southern Thailand. Structured questionnaire was used for
agricultural extension officers responsible for SMCEs, which one was select from each district, were selected from 111
districts which covered all provinces in the southern region of Thailand. Descriptive statistics and Chi-square test were
used for data analysis. Results of the study shown that the most agricultural extension officers that performed roles as
SMCEs were male (82.9%), had an average age at 40 years old, were Buddhists (75.7%), took positions as practitionerlevel agricultural extension officers (53.2%), had SMCEs working experiences at an average of 4 years 1 months. The study
indicated that the motivation in roles of SMCEs in overall was associated at high level (µ = 3.89). The study revealed that
motivations associated at the highest level were responsibility (µ = 4.12) and policy and working management (µ = 4.04),
associated at the same averages were recognition and job security (µ = 4.03), and associated at a medium level was working
situation (µ = 3.37). Moreover, the study found that factors namely official age and working position level were associated
with motivations in roles of SMCEs of agricultural extension officers which had statistically significant level at 0.05.
Keywords: agricultural extension officer, Southern Thailand, role, motivation, Small and Micro Community Enterprises
(SMCEs)
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คํานํา

วิสาหกิจชุมชนของไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 โดยรัฐบาลกําหนดให้วิสาหกิจชุมชนเป็ นนโยบาย
ของภาครัฐที่ใช้แก้ปัญหาความยากจน เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการในระดับชุมชนที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้า
ได้รับการส่ งเสริ มความรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้ และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมี
ความเข้ม แข็ง สามารถพัฒ นาไปสู่ ก ารเป็ นผูป้ ระกอบการของหน่ ว ยธุ ร กิ จ ที่ สู ง ขึ้ น (เสรี , 2547) รู ป แบบการ
ดําเนิ นงานของวิสาหกิ จชุ มชนเป็ นการประกอบกิ จการลักษณะกลุ่มภายในชุ มชนเกี่ ย วกับการผลิ ตสิ นค้า การ
ให้บริ การหรื ออื่นๆ โดยการจัดการทุนของชุ มชน รวมถึง ทรัพยากรภายในชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร ความรู ้
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น กรมส่ งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบ
การดําเนิ นงานส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชนตามพระราชบัญญัติวิสาหกิ จชุ มชน พ.ศ. 2548 โดยมี เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ ม
การเกษตรเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีการดําเนินงานอย่าง
ยัง่ ยืน (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2549)
บทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในงานวิสาหกิจชุมชน ประกอบไปด้วย 4 บทบาท ได้แก่ 1) จัดทํา
ข้อ มู ล พื้ น ฐานของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน 2) ถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละเทคโนโลยี 3) พยากรณ์ แ ละเตื อ นภัย และ
4) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน, 2548) ซึ่ งพบว่า
วิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยบางกลุ่มมีความสําเร็ จในการดําเนิ นงาน แต่มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางส่ วนที่ประสบ
ปั ญหาในการดําเนิ นงาน เช่น การตลาด การผลิต และรวมถึงทักษะอื่น ๆ (ธงพล, 2556) ปั จจัยที่ทาํ ให้กลุ่มประสบ
ความสําเร็ จมีท้ งั ปั จจัยในและปั จจัยภายนอก เช่ น ความสามัคคีของกลุ่ม การดําเนิ นงานในการผลิตที่มีการปฏิบตั ิ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้ และอีกหนึ่ งปัจจัยที่เป็ นส่ วนสําคัญในการพัฒนาการดําเนิ นงาน
ของกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน คื อ การได้รับความช่วยเหลือจากหน่ วยงานภาครัฐ หรื อได้รับการส่ งเสริ มจากเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มการเกษตร ดังนั้นแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มฯ จึ งมี ส่วนสําคัญในการกระตุ น้ ให้
เจ้าหน้าที่ ได้มีการปฏิ บตั ิ งานอย่างสมํ่าเสมอ (ลัดดาวัลย์, 2538) โดยปั จจัยของแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานเกิ ดจาก
ปั จจัยภายใน หรื อปั จจัยภายนอกที่ เข้ามากระตุน้ เพื่อให้เกิ ดพลังในการปฏิ บตั ิ งาน ประกอบด้วยปั จจัย 9 ด้าน คื อ
ด้านความสําเร็ จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความมัน่ คงในงาน และด้าน
นโยบายและการบริ หารงาน ซึ่ งจะส่ งผลต่อความสําเร็ จในการปฏิบตั ิ งาน พร้อมทั้งทําให้งานมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น (โชติกา, 2555)
การศึ กษาในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นความสําคัญของปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในบทบาทการส่ งเสริ ม
วิสาหกิ จชุ มชนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่ งมีความจําเป็ นอย่างยิ่งเพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการกระตุ ้นการปฏิ บัติ งานของเจ้า หน้า ที่ ส่ งเสริ มการเกษตรในงานวิ ส าหกิ จชุ มชนให้มีค วาม
เหมาะสมตามนโยบายของภาครัฐต่อไป

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาประชากรทั้งหมด ซึ่ งประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตรที่ รับ ผิดชอบงานวิ สาหกิ จชุ มชน โดยในทางปฏิ บัติแ ล้วสํา นักงานเกษตรอํา เภอมี การมอบหมายให้
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เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรรับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน อําเภอละ 1 รายเท่านั้น พื้นที่ภาคใต้มีท้ งั หมด 151 อําเภอ
ดังนั้นจํานวนประชากร คื อ 151 ราย ใช้แบบสอบถามแบบเชิ งโครงสร้ างในการเก็บรวบรวมข้อมู ลช่ วงเดื อน
กันยายนจนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่ งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรได้ท้ งั สิ้ น 111 ราย ครอบคลุมทุก
จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย สําหรับแรงจูงใจจะแบ่งออกเป็ น 9 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสําเร็ จของงาน
2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ 4) ด้านความรับผิดชอบ 5) ด้านความก้าวหน้า
6) ด้านความสัมพันธ์ในหน่ วยงาน 7) ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 8) ด้านความมัน่ คงในงาน และ 9) ด้าน
นโยบายและการบริ หารงาน รวมจํานวนทั้งหมด 43 ประเด็น นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าสู งสุ ด ค่าตํ่าสุ ด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร
โดยใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ สําหรับระดับของแรงจูงใจได้กาํ หนดค่าคะแนนแรงจูงใจเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ มาก
ปานกลาง น้อย มีค่าคะแนนเท่ากับ 3, 2, 1 ตามลําดับ มีการจัดระดับเป็ นช่วงคะแนนเพื่อแปลความหมายของระดับ
แรงจูงใจ ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 3.68–5.00 แปลความหมายว่า มาก ค่าเฉลี่ย 2.34–3.67 แปลความหมายว่า ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.00–2.33 แปลความหมายว่า น้อย แล้วนํามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยต่าง ๆ ที่เป็ นแรงจูงใจในบทบาทการ
ส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

ผลการศึกษา
1. คุณลักษณะและปั จจัยส่ วนบุคคลของเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มการเกษตรในงานวิสาหกิจชุมชนในพืน้ ที่ภาคใต้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรที่ปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนในภาคใต้ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ
82.9 อายุเฉลี่ย 40 ปี ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ คิ ดเป็ นร้อยละ 75.7 สถานภาพสมรส พบว่า สมรส ร้อยละ 57.7
การมีบุตรส่ วนใหญ่ไม่มีบุตร/ธิ ดา ร้อยละ 51.4 โดยมีบุตรเฉลี่ย 2 คน สถานภาพของครอบครัวส่ วนใหญ่อาศัยอยู่
บ้า นเดี ย วกันทั้งคู่ ส มรสและบุ ต ร ร้ อ ยละ 43.2 ระดับการศึ กษาอยู่ใ นระดับปริ ญ ญาตรี ร้ อยละ 76.6 มี การดํารง
ตําแหน่งนักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรระดับปฏิบตั ิการ ร้อยละ 53.2 อายุรับราชการ เฉลี่ย 7 ปี 8 เดือน สู งสุ ด 35 ปี
และตํ่าสุ ด 1 ปี มีประสบการณ์การทํางานด้านการส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุมชน เฉลี่ยอยู่ที่ 4 ปี 1 เดือน สู งสุ ด 23 ปี และ
ตํ่าสุ ด 1 เดื อน จํานวนกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนที่ เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรรับผิดชอบ เฉลี่ยอยู่คนละที่ 55.61 กลุ่ม
สู งสุ ด 119 กลุ่ม และตํ่าสุ ด 5 กลุ่ม ลักษณะการดําเนิ นงานของกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนที่ เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตร
รับผิดชอบส่ วนใหญ่รับผิดชอบเกี่ยวกับกลุ่มแปรรู ปสิ นค้าบริ โภค ร้อยละ 98.2 รองลงมา คือ กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ
82.0 และกลุ่มผลิตปุ๋ ย ร้อยละ 64.9 การได้รับฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชน พบว่า เคยได้รับการ
ฝึ กอบรม ร้อยละ 87.4 ไม่เคยได้รับการฝึ กอบรม ร้อยละ 12.6 โดยมีความถี่ในการฝึ กอบรมอยูท่ ี่ 2.5 ครั้งต่อปี สู งสุ ด
5 ครั้งต่อปี และตํ่าสุ ด 1 ครั้งต่อปี
2. แรงจูงใจในบทบาทการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนของเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มการเกษตร
แรงจูงใจในบทบาทการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ
ไทย พบว่า แรงจูงใจในบทบาทการส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชนของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรโดยรวมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (µ = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรมีแรงจูงใจในระดับมาก ได้แก่
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ด้านความรับผิดชอบ (µ = 4.12) ด้านนโยบายและการบริ หารงาน (µ = 4.04) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือและ
ด้านความมัน่ คงในงาน (µ = 4.03) ด้านความสัมพันธ์ในหน่ วยงาน (µ= 4.02) ด้านความสําเร็ จของงาน (µ= 3.96)
และด้านลักษณะของงานที่ ปฏิ บตั ิ กบั ด้า นความก้าวหน้า (µ= 3.90) และมี แรงจู งใจระดับปานกลาง ได้แก่ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (µ= 3.37) ดังแสดงใน Table 1
Table 1 The level of motivation in the role of community enterprise promotion of agricultural extension officers
(n = 111)
Motivations
SD
Motivation level
µ
Work success
3.96
0.05
high
Recognition
4.03
1.43
high
Nature of work performed
3.90
0.03
high
Responsibility
4.12
0.08
high
Work progress
3.90
0.08
high
Colleague relationship
4.02
0.08
high
Working environment
3.37
0.10
medium
Job stability
4.03
1.38
high
Policy and administration
4.04
0.03
high
Overall
3.89
0.67
high
3. ปั จจัยที่มคี วามสั มพันธ์ กับแรงจูงใจในบทบาทการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนของเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มการเกษตร
จากการศึกษา พบว่า อายุรับราชการ และระดับของดํารงตําแหน่งที่ดาํ รงอยู่ มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจใน
บทบาทการส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชนของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตร ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังแสดงใน
Table 2
Table 2 Factors associated with the motivation in the role of community enterprise promotion in southern
Thailand (n = 111)
Motivations
Independent variable
sig
χ2
1. Sex
.006
1.000 ns
2. Religion
.719
.457 ns
3. Official age
6.140
.046*
4. The working age responsible for promoting community enterprises
2.681
.262 ns
5. Education level of agricultural extension officers
1.065
.587 ns
6. Working position Level of agricultural extension officer
6.567
.037*
7. Amount of responsible community enterprise groups
.089
.956 ns
8. Amount of SMCE training participation
.019
1.000 ns
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05, ns หมายถึง ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
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จาก Table 2 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรที่ มีอายุการทํางานส่ งเสริ ม
วิสาหกิจชุมชนเป็ นเวลา 1–5 ปี มีแรงจูงใจในบทบาทการส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรที่มีอายุรับราชการ ตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป มีแรงจูงใจในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มการเกษตรที่มีอายุงานน้อยมีความมุ่งมัน่ และมีความต้องการสร้างประสบการณ์ในการทํางาน สําหรับปัจจัย
การดํารงตําแหน่ งของเจ้า หน้าที่ ส่ งเสริ มการเกษตร พบว่า เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรที่ มีการดํารงตํา แหน่ ง
นักวิชาการส่ งเสริ มเกษตรระดับปฏิบตั ิการ ส่ วนใหญ่มีแรงจูงใจในบทบาทการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากผลการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ในการยื่นขอการปรับตําแหน่งที่สูงขึ้นได้

สรุ ปและวิจารณ์ ผล

การศึกษาแรงจูงใจในบทบาทการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้
ของประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะและปั จจัยส่ วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรสามารถสรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
คุณลักษณะและปั จจัยส่ วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเป็ นตัวแปรหนึ่ งที่แสดงให้เห็นถึงการมี
แรงจูงใจในบทบาทการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน การศึกษาครั้งนี้ พบว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในภาคใต้ ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 82.9 ซึ่ งมีความแตกต่างกันกับงานวิจยั ของ พชร และคณะ (2562) ที่ศึกษาการเปรี ยบเทียบ
การปฏิ บตั ิ งานกับภาระงานที่ กาํ หนดไว้ของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรในภาคเหนื อตอนบนของประเทศไทย
พบว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในภาคเหนือตอนบนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรที่ปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนในภาคใต้ส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 40 ปี นับถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 75.5 ระดับการศึ กษาส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 76.6 และมีการดํารงตําแหน่ ง
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรระดับปฏิบตั ิการ ร้อยละ 53.2 โดยที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรมีระดับแรงจูงใจใน
บทบาทการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.89) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีแรงจูงใจอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ 1) ด้านความสําเร็ จของงาน 2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะของงาน 4) ด้าน
ความรั บ ผิ ด ชอบ 5) ด้า นความก้า วหน้า 6) ด้า นความสัมพันธ์ ในหน่ วยงาน 7) ด้า นความมัน่ คงในงาน 8) ด้า น
นโยบายและการบริ หารงาน ส่ วนแรงจูงในด้านสภาพการทํางานมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในระดับปานกลาง ซึ่ ง
มีความสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ รัชนี กร (2552) ที่ พบว่าปั จจัยด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน
ด้านความรับผิดชอบ ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน และด้านความมัน่ คงในงาน
ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
สําหรับปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในบทบาทการส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชนของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ ม
การเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ พบว่า อายุรับราชการ และระดับของตําแหน่งที่ดาํ รงอยู่ มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจใน
บทบาทการส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชนของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Bahua (2013) ที่ ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการส่ งเสริ มการเกษตรการปฏิ บตั ิ งานและ
ผลกระทบที่ มีต่อเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดโกรอนตาโล ประเทศอินโดนี เซี ย พบว่า ปั จจัยด้าน
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คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตร ได้แก่ อายุ อายุการทํางาน กลุ่มของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรได้
สร้างขึ้น มีความสัมพันธ์กบั ระดับการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษา พบว่า เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรในภาคใต้ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มงาน
วิสาหกิจชุมชนที่ไม่สมํ่าเสมอ และมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิ งานส่ งเสริ มวิสาหกิจชุ มชนไม่ได้รับการอบรมเลย คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 12.6 ดัง นั้น กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรควรที่ จ ะมี ก ารจัด โครงการฝึ กอบรมให้ม ากขึ้ น และเจ้า หน้า ที่ ที่
ปฏิ บตั ิ งานทุกคนควรได้รับการอบรมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความเข้าใจในนโยบายที่ ตรงกัน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้ และเพื่อฝึ กทักษะในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ ยงั พบว่าระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตร ที่ อยู่ในระดับปาน
กลาง คือ สภาพแวดล้อมการทํางาน ดังนั้น การวิจยั ครั้งนี้ เสนอแนะให้หน่วยงาน (เกษตรอําเภอ) มีการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมการทํางาน และมี การสนับสนุ นด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกให้กบั เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตร
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา 1) ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจส่งอ้อยเข้าโรงงาน 3) ปั ญหาในการส่งอ้อยเข้าโรงงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
กับเกษตรกรที่ ส่งอ้อยเข้าโรงงานเป็ นประจํา จํานวน 18 ราย โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรเป็ นเพศชาย อายุ 46–55 ปี (ร้อยละ 55.56) เกือบทั้งหมดจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 94.44) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจส่ งอ้อยเข้าโรงงาน พบว่า
ปั จจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักส่ งเสริ มกับชาวไร่ (ค่าเฉลี่ย 4.67) รองลงมา คือ ด้าน
การส่งเสริ มการผลิตอ้อยมีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.22) และปั จจัยที่มีความสําคัญในระดับปานกลาง คือ ด้าน
ระยะทาง ด้านราคา และด้านระยะเวลารอคิวลงอ้อย (ค่าเฉลี่ย 3.05, 2.72 และ 2.56) ปั ญหาในการส่ งอ้อยเข้าโรงงาน คือ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงทําให้มีการบรรทุกนํ้าหนักเกินที่กฎหมายกําหนด และการลัดคิวส่งอ้อยเข้าโรงงาน
คําสําคัญ: การตัดสิ นใจ, การส่ งเสริ ม, เกษตรกรชาวไร่ ออ้ ย, ความคิดเห็น

Abstract

This research aimed to study 1) basic information, 2) To factory opinion on factors affecting decision to send
sugarcane to the factories, and 3) Problems in sending sugarcane. Data were collected by selecting specific 18 samples
sugarcane farmers regularly sending sugarcane to the factory by in-depth interviews. Statistical analysis included frequency,
percentage and mean. Results of revealed that half of respording were male (55.56 %), age 46–55 years. Most of there
completed at the primary school (94.44%). Opinion on factors affecting the decision to send sugarcane to the factory found
that the most important factors were relationship between extension worker and farmers (mean 4.67), followed by
promotion of sugarcane production at a high level (mean 4.22). Factors at moderate importance included distance, price,
and the queuing time for the process of sending sugarcane (mean 3.05,2.72 respectively 2.56). Problems in sending
sugarcane were: high cost of transportation leads to legal overloading and out of the queue to send sugarcane.
Keywords: decision-making, extension, opinion, sugarcane farmer
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คํานํา
ปั ญหาของอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายของประเทศไทยคือ ความแปรปรวนของผลผลิตและราคา
นํ้าตาลในตลาดโลก ซึ่ ง 3 ใน 4 ของผลผลิตทั้งหมดจะส่ งออกไปจําหน่ายยังตลาดต่างประเทศ ดังนั้นถ้าราคานํ้าตาล
ในตลาดโลกมีความผันผวนมาก ก็จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อราคาอ้อยในประเทศทันที ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมานี้
ผลผลิตอ้อยของประเทศมีความแปรปรวนอย่างมาก โดยมีปริ มาณอ้อยเข้าหี บอยู่ระหว่าง 66–134 ล้านตัน ทําให้
การวางแผนการผลิตและการค้าขายนํ้าตาลเป็ นไปด้วยความยากลําบาก เพราะเป็ นตลาดล่วงหน้า ในปัจจุบนั โรงงาน
นํ้าตาล 54 โรงทัว่ ประเทศ มีกาํ ลังการผลิตรวมกันมากกว่า 100 ล้านตันอ้อย แต่วตั ถุดิบมักจะไม่เพียงพอโดยฉพาะ
ในปี ที่ประสบภาวะฝนแล้ง การระบาดของโรคใบขาวและหนอนกอ จะทําให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก ดังนั้นปั ญหา
ความแปรปรวนของผลผลิตอ้อยที่จะป้ อนให้โรงงาน จึงทําให้ประสิ ทธิ ภาพการผลิตนํ้าตาลของโรงงานตกตํ่าตาม
ไปด้วย เพราะขาดแคลนวัตถุดิบ ประกอบกับพื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทยมีความผันแปรอยูร่ ะหว่าง 10–11 ล้าน
ไร่ กระจายอยูใ่ นเขตภาคกลางภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ผลผลิตอ้อยโดยรวมในระยะ
5 ปี ที่ ผ่านมานี้ จะอยู่ระหว่าง 93–134 ล้านตัน โดยมีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10–12 ตัน/ไร่ ซึ่ งสามารถเพิ่มผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ ได้อีกมาก (สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย, 2563)
โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเริ่ มอุดม จํากัด เป็ นหนึ่ งในหลายโรงงานที่ ได้รับปั ญหาการขาดแคลนอ้อยอย่าง
หนักในฤดูการผลิตที่ผา่ นมา อันเนื่องมาจากโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือจึงเกิดปัญหาภัยแล้งเป็ น
ประจํา ทําให้เกษตรกรมีออ้ ยไม่เพียงพอในการส่ งผลผลิตให้กบั โรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ทําให้โรงงานต่าง ๆ เกิดการ
แย่งอ้อยในการทํานํ้าตาล
โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเริ่ มอุดม จํากัด เป็ นโรงงานที่ รับซื้ ออ้อยจากเกษตรกรเพื่อนํามาผลิตเป็ นนํ้าตาล
และส่ งออก ตั้งอยู่ที่ 11 หมู่ 6 ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยคุณ
เงิน ชัยรัตน์ได้เดินทางไปไต้หวัน เพื่อซื้ ออุปกรณ์และขอความร่ วมมือในการ ติดตั้งเครื่ องจักรและฝึ กสอนการเคี่ยว
นํ้าตาลทรายขาว โดยก่อตั้งโรงงานในพื้นที่ 80 ไร่ ซึ่ งคือที่ต้ งั โรงงานในปั จจุบนั ที่ โดยรับนํ้าเชื่ อมจากโรงงานทั้ง
8 สาขาเพื่ อมาเคี่ ยวนํ้าตาลต่ อมาใน ปี พ.ศ. 2519 ผูอ้ าํ นวยการโรงงาน คื อคุ ณเงิ น ชัยรั ตน์ ได้เกษี ยณตนเองให้
บุตรชายคนโตมาบริ หาร คือคุณปรี ชา ชัยรัตน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ คุณปรี ชา ชัยรัตน์ได้ขยายสํานักงาน
เพิ่ ม 2 สาขา คื อในกรุ งเทพมหานครและสํานักงานโรงงานในปั จจุ บัน ต่ อมาบุ ตรชายอี ก 2 คนของคุ ณเงิ น คื อ
คุ ณ ประชา ชัย รั ต น์ และคุ ณ ธาดา ชัย รั ต น์ไ ด้เ ข้าร่ วมบริ หารกิ จการจนพัฒ นา นํา ระบบการผลิ ต ที่ ทันสมัยและ
มาตรฐานการจัดการต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร จนเพิ่ มกําลังการผลิ ต เป็ นวันละ 20,582 ตัน ในปี พ.ศ. 2538–2539
บริ ษทั เริ่ มทําการผลิ ตนํ้าตาลทรายขาวบริ สุ ทธิ์ ปี การผลิ ต 2545/2546 สามารถหี บอ้อยได้มากที่ สุด 242,000 ตัน
ในปี 2548 มีการนํากากอ้อยมาเป็ นเชื้ อเพลิงผลิตไฟฟ้ าเพื่อจําหน่ ายให้การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต และต่อมาได้เปลี่ยนไป
จําหน่ายให้กบั การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (ฝ่ ายไร่ เริ่ มอุดม, 2560)
จากเหตุผลที่ กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะทําการศึกษาความคิ ดเห็นที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจส่ ง
อ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยใน จังหวัดสกลนคร ภายใต้การส่ งเสริ มของโรงงานนํ้าตาลทรายขาวเริ่ ม
อุดม จํากัด ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั โดยเฉพาะหน่ วยงานที่ ทาํ หน้าที่ ในการจัดหาอ้อยเข้าโรงงานสามารถนําข้อมูลจาก
การศึกษา ไปปรับใช้ในการวางแผนการจัดการอ้อยเข้าโรงงานต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ

การวิจยั ครั้งนี้ดาํ เนินการตามระเบียบวิธีการดังนี้
ประชากร ของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรที่ได้รับการส่ งเสริ มจากโรงงานนํ้าตาลทรายขาวเริ่ มอุดม
ในพื้นที่ เขต 4 สกลนคร จํานวน 140 ราย
กลุ่มตัวอย่างทําการเลือกแบบเจาะจงจากเกษตรกรที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานเป็ นประจําในพื้นที่เขต 4 สกลนคร
จํานวน 18 ราย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั งานวิจยั นี้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีขอ้ คําถามเป็ นปลายปิ ด
(Close-Ended Question) และ แบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ด (Open- Ended Question) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยที่ได้รับการส่ งเสริ มจากโรงงานนํ้าตาลทรายขาวเริ่ มอุดม
จํากัด จังหวัดสกลนคร
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจส่ งอ้อยเข้าโรงงาน
ตอนที่ 3 ปัญหาในการส่ งอ้อยเข้าโรงงาน
การทดสอบเครื่ องมือในการวิจัย
การตรวจสอบเครื่ องมือ โดยผูว้ ิจยั นําแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้ นไปปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญช่วยตรวจสอบความ
ถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ดว้ ยตนเองจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 18 ราย ทําการเก็บข้อมูลจาก
การทํางานกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มโดยการเลือกเกษตรกรที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานเป็ นประจํา โดยทําการเก็บข้อมูลระหว่าง
การฝึ กงาน ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
นํามาวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจส่ งอ้อยเข้าโรงงาน โดยใช้แนวคิดของลิเคิรท (Likert Scale) เป็ น
เกณฑ์วดั ซึ่ งมีเกณฑ์ให้คะแนนตามระดับความสําคัญ 5 ระดับ (กชวรรณ, 2558)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

การนําเสนอผลการศึกษา สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ส่ วน ดังนี้

1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของเกษตรกร
พบว่ า เป็ นเพศชายร้ อ ยละ 50 อายุ ช่ ว ง 46–55 ปี ร้ อ ยละ 55.56 เกื อ บทั้ง หมดจบการศึ ก ษาระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 94.44 ด้านกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินพบว่าเกษตรกรมีที่ดินของตนเองและพื้นที่เช่าด้วยร้อยละ 72.22
ทําเกษตรกรรมโดยอาศัยนํ้าฝนทั้งหมด ส่ วนใหญ่ปลูกอ้อยพันธ์ขอนแก่น 3 ร้อยละ 72.22 ประเภทอ้อย เป็ นอ้อย
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ใหม่ ร้ อ ยละ 58.35 และเฉลี่ ย ค่ า เช่ า ที่ ดิ น ไร่ ล ะ 1138.89 บาทต่ อ ไร่ ลัก ษณะการปลู ก เกื อ บทั้ง หมดปลู ก ด้ว ย
เครื่ องจักรกล ร้อยละ 72.22 มีการเก็บเกี่ยวช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมทั้งหมด และมากกว่าครึ่ งเก็บเกี่ยวอ้อยสด
และอ้อยไฟไหม้ร้อยละ 77.78 ประมาณครึ่ งหนึ่ งใช้วิธีเก็บเกี่ ยวด้วยวิธีแรงงานคนและรถตัดอ้อย ร้ อยละ 55.56
การขนส่ งส่ วนใหญ่ขนส่ งด้วยรถสิ บล้อร้อยละ 72.22 และชาวไร่ มีรถไถเป็ นของตนเองร้อยละ 88.89 ระยะจากไร่
ไปสถานีขนถ่าย ประมาณ 21–40 กิโลเมตรร้อยละ 50
ต้นทุ นการปลู กอ้อ ยพบว่า เกื อ บครึ่ งของเกษตรกรคื อร้ อยละ 44.44 อยู่ใ นช่ วง 1000–2000 บาทโดยมี
ค่าเฉลี่ยที่ 1261 บาท(x̅ = 1261.00 บาท)ส่ วนในค่าวัสดุการปลูกอ้อยส่ วนใหญ่ร้อยละ 61.11 อยู่ในช่วง 0–999 บาท
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 1053.05 บาท(x̅ =1053.05 บาท) และค่าแรงในการเก็บเกี่ ยวกว่าครึ่ งร้อยละ 49.99 ในช่ วง 0–999
บาท โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 1247.78 บาท(x̅ =1247.78 บาท) ค่าขนส่ งรถสิ บล้อเฉลี่ย 146.67 บาทต่อตัน รถหกล้อเฉลี่ ย
151.11 บาทต่อตัน รถพ่วงเฉลี่ย 102.78 บาทต่อตันรถลากเฉลี่ย 100 บาทต่อตัน พันธุ์ออ้ ย ค่าเฉลี่ยพันธุ์ออ้ ย 1150
บาท ค่าที่ดินเฉลี่ยไร่ ละ 1138.89 บาทต่อไร่
ปัญหาการปลูกส่ วนใหญ่ร้อยละ 77.78 พบปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการเก็บเกี่ยวอ้อยพบว่าปัญหาส่ วนใหญ่คือ
การขาดแรงงานร้อยละ 61.11 และปั ญหาการขนส่ งอ้อยเข้าโรงงาน พบว่า การบรรทุกเกิ นกว่าที่ กฎหมายกําหนด
ร้อยละ 33.33
2. ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจส่ งอ้ อยเข้ าโรงงาน
จากการสํารวจความคิดเห็นของเกษตรกรพบว่าปัจจัยด้านความสัมพันธ์กบั ชาวไร่ มีความสําคัญระดับมาก
ที่ สุด (ค่ าเฉลี่ ย = 4.67, SD = 0.48) ความสัมพันธ์ในที่ น้ ี เป็ นไปในรู ปแบบของความสัมพันธ์ที่ มีมาจากรุ่ น สู่ รุ่ น
มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั โรงงานมาตลอดทําให้เกิ ดความผูกพัน การจงรักภักดี และการที่ โรงงานดูแลลูกหลานของ
ชาวไร่ ไม่วา่ จะเป็ นการรับเข้ามาทํางานพาร์ ทไทม์ ในช่วงฤดูเปิ ดหี บที่ทางโรงงานต้องการพนักงงานเพิ่มขึ้น เพราะ
อ้อยเป็ นพืชที่ไม่ได้เปิ ดรับตลอดจะเปิ ดแค่ช่วง ธันวาคม–มีนาคมของทุกปี และทางโรงงานจะเพิ่มพื้นที่รับซื้ ออ้อย
ที่เรี ยกกันว่าลานรับซื้ อในแต่ละเขตเพราะทางโรงงาน ไม่มีพ้ืนที่รองรับเพียงพอต่อเกษตรกรที่มาส่ งวัตถุดิบ ส่ งผล
ให้ตอ้ งรับพนักงานมาเพิ่มจํานวนมาก ในทางปฏิบตั ิหวั หน้าเขตจะเป็ นคนคัดสรรคนที่มาสมัครลูกหลานชาวไร่ ที่มี
ความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี กับ ทางโรงงานส่ ง อ้อ ยเป็ นประจํา ก็ จ ะได้รั บ พิ จ ารณาก่ อ น ทํา ให้เ กษตรกรไม่ อ ยากที่ จ ะ
เปลี่ ยนแปลงถึ งแม้จะได้รั บข้อเสนอที่ ดีจากโรงงานใหม่ก็ตาม ด้านการส่ งเสริ มมี ความสําคัญอยู่ในระดับ มาก
(ค่ า เฉลี่ ย = 4.22, SD = 0.73) การส่ งเสริ มคื อ การช่ วยเหลื อถ้อยที ถอ้ ยอาศัย ไม่ คิ ด อัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ พงเกิ น จริ ง
สนับสนุนอุปกรณ์ที่เกษตรกรต้องการ หมัน่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรว่าพบปั ญหาใดบ้างในการเพาะปลูก และการแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้า ไม่ว่าจะเป็ นเกษตรกรที่ขาดหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน นักส่ งเสริ มก็จะให้มีการคํ้าประกันกลุ่ม คือให้
ชาวไร่ ที่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน 3 คนขึ้ นไปมาเซ็นคํ้าประกันให้ อีกทั้งนักส่ งเสริ มยังคอยแจ้งนโยบายต่าง ๆ จาก
สมาคมชาวไร่ ออ้ ย เช่ น ราคาอ้อยขั้นต้น-ขั้นสุ ดท้าย เงิ นสนับสนุ นจากรัฐบาล เงิ นครบโควตาจากโรงงาน เพราะ
เกษตรกรบางคนอายุมากแล้วใช้สมาร์ ทโฟนไม่เป็ น นักส่ งเสริ มจะคอยช่ วยเหลื อก่ อให้เกิ ดความสัมพันธ์ อนั ดี
ระหว่างเกษตรกรกับทางโรงงาน ด้านระยะทางไปโรงงาน/ระยะทางไปลานมีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย = 3.05, SD = 0.99) ระยะทางเป็ นอีกปัจจัยสําคัญเพราะช่วยลดต้นทุนในการขนส่ ง ชาวไร่ ที่อยูใ่ กล้โรงงาน
ก็ไม่อยากส่ งไกล ถึงแม้จะได้เงินอุดหนุนด้านอ้อยทางไกลแต่ก็มีความเสี่ ยงด้านความเสื่ อมโทรมของรถเกษตรกร
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และจากความเห็ นของเกษตรกรรายหนึ่ งบอกว่า ถ้า ไปโรงงานใหม่ ทางที่ ใกล้ก็มี แต่ ถนนไม่ ไ ด้ลาดยางทางมี
อุ ป ส ร ร ค เ ย อ ะ อ า จ ทํ า ใ ห้ เ ครื่ อ ง ย นต์ เ สี ย ห าย ไ ด้ ด้ า น ร า ค า มี ค ว ามสํ า คั ญ อ ยู่ ใ น ระ ดั บ ป าน กลาง
(ค่ าเฉลี่ ย = 2.72, SD = 0.75) ราคาในกรณี ออ้ ยที่ อยู่ในโควตาจะไม่ต่า งกันมากเพราะถู กควบคุ มโดยกระทรวง
อุ ต สาหกรรมเพราะอ้ อ ยเป็ นพื้ นควบคุ ม พิ เ ศษด้ า นระยะเวลารอคิ ว ขนถ่ า ยอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย = 2.56, SD = 0.88) การรอคิวเป็ นปั ญหาด้านการจัดการด้านพื้นที่ ที่มีขอ้ จํากัดเพราะอ้อยมีฤดูเปิ ดหี บแค่
ธันวาคม-มีนาคม ทําให้เกษตรกรมาส่ งอ้อยในเวลาที่ ใกล้เคี ยงกัน ส่ งผลให้เกิดการไม่พอของพื้นที่ได้ และปั ญหา
ด้านการใช้เส้นสายเพื่ อ ลัดคิ ว ก็เ ป็ นอี กปั จจัย เพราะเกษตรกรบางรายมี ญาติ พี่ น้องที่ ทาํ งานอยู่ในโรงงานทํา ให้
บางครั้งแอบช่วยเหลือกันทําให้ผอู ้ ื่นได้รับความเดือดร้อนได้
3. ปั ญหาในการส่ งอ้ อยเข้ าโรงงาน
ปั ญหาการขนส่ งอ้อยเข้าโรงงานพบว่า มีการบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดร้อยละ 33.33 เนื่ องมาจาก
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งที่สูงทําให้มีการบรรทุกนํ้าหนักเกินที่กฎหมายกําหนด เนื่องจากยิ่งพื้นที่ห่างไกลโรงงานราคา
ค่าขนส่ งก็จะสู งตามไปด้วย รอคิ วนาน คิ ดเป็ นร้อยละ 22.22 อาจเป็ นเพราะข้อจํากัดด้านพื้นที่ ของโรงงานที่ มีไม่
มากนักและการใช้เส้นสายรู ้จกั คนในโรงงานและทําการลัดคิวให้คนที่รู้จกั
วิจารณ์ ผลการศึกษา
จากผลการศึ กษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่ ให้ความสําคัญ กับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการส่ งอ้อยเข้าโรงงาน
ด้านความสัมพันธ์กบั ชาวไร่ มากที่สุด(ค่าเฉลี่ย = 4.67, SD = 0.48) ด้านการส่ งเสริ มอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.22,
SD = 0.73) ด้านระยะทางไปโรงงาน/ระยะทางไปลานอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.05, SD = 0.99) ด้านราคา
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.72, SD = 0.75) ด้านระยะเวลารอคิ วขนถ่ายอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=
2.56, SD = 0.88) จากผลการศึกษาจะเห็นได้วา่
ด้ านของความสั มพันธ์ จะมากที่สุดจะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของเกษตรกรนั้นต้องการ การดูแลเอาใจใส่
ของทางด้านนักส่ งเสริ ม และทางโรงงานเป็ นหลัก เพราะเกษตรกรหลายคนมีที่แต่ไม่มีทุนจึงจําเป็ นที่จะต้องได้รับ
การส่ งเสริ มจากทางโรงงานทั้งด้านเครื่ องมือการปลูก และเงินทุนจึงมีการพึ่งพาและอาศัยกันอยูต่ ลอดของเกษตรกร
และทางโรงงานถ้าโรงงานไม่สนับสนุนเกษตรกร โรงงานก็จะไม่มีวตั ถุดิบในการผลิตนํ้าตาล และในทางกลับกัน
เกษตรกรก็จะไม่มีกาํ ลังทรัพย์ในการปลูกอ้อยเช่นเดียวกันจึงเกิดเป็ นความผูกพันธ์กนั ระหว่างเกษตรกรและโรงงาน
และก่อเกิดเป็ นความภักดีที่มีต่อโรงงานเพราะเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมาด้วยกัน
ด้ านของการส่ งเสริ ม เกษตรกรส่ วนใหญ่จะเป็ นผูส้ ู งอายุบา้ งก็ใช้สมาร์ ทโฟนไม่เป็ นก็ได้นกั ส่ งเสริ มช่ วย
ดูแลไม่ว่าจะเป็ นนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย เช่นการดูราคาอ้อยขั้นต้น เงินอุดหนุน
จากรั ฐบาล ปั ญหาเงิ นไม่เข้า นักส่ งเสริ มของทางโรงงานก็จะช่ วยดู ในส่ วนตรงนี้ และปั ญหาขาดหลักทรัพย์ค้ าํ
ประกัน นักส่ งเสริ มก็จะทางออกให้เช่น การคํ้าประกันกลุ่ม คือการให้เกษตรกรที่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน 3 คนขึ้น
ไปมาคํ้าประกันให้เกษตรกรที่ไม่มีหลักทรัพย์ เป็ นต้น
ด้ านระยะทางไปโรงงาน/ระยะทางไปลาน อยู่ในระดับปานกลาง เกษตรกรส่ วนใหญ่จะบอกคล้าย ๆ กัน
หมดว่าใกล้โรงงานไหนก็จะไปส่ งโรงงานนั้นเพราะยิง่ ระยะทางไกลก็เท่ากับว่าเพิ่มต้นทุน ทุกคนต้องการลดต้นทุน
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กันอยู่แล้วเพื่อที่จะได้กาํ ไรสู งสุ ดดังนั้นทางโรงงานควรที่จะดูแลเกษตรกรที่อยูใ่ นพื้นที่ให้ดีไม่ให้โรงงานใกล้เคียง
ที่ระยะทางอาจจะไม่ห่างกันมากมาแย่งเกษตรกรของตนไป
ด้ านราคา อยู่ในระดับปานกลางเนื่ องจากอ้อยเป็ นพืชเศรษฐกิจชนิ ดพิเศษที่ได้รับการควบคุมกําหนดราคา
จากรัฐบาลทําให้ราคาในการรับซื้ อไม่ต่างกันมากทําให้ในแต่ละโรงงานมีราคาที่ใกล้เคียงกัน จุดที่จะเกิดการแข่งขัน
ในด้านราคาก็จะเป็ นกลุ่มเกษตรกรที่ ไม่ได้อยู่ในโควตาของโรงงานขายอ้อยลอย พวกนี้ จะได้อีกราคาอาจจะดู
เหมือนว่าดีกว่า แต่จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินเต็มโควตาจากทางโรงงาน
ด้ านระยะเวลารอคิวขนถ่ าย อยู่ในระดับปานกลาง ปั ญหาที่ อาจเกิ ดขึ้ นแน่ นอนว่าอาจจะเกิ ดปั ญหาการ
ล่าช้าสุ ดวิสยั อันเนื่ องมาจากพื้นที่ ที่จาํ กัดของทางโรงงาน แต่ในบางกรณี ที่ล่าช้าเพราะเกิดการใช่เส้นสายในการลัด
คิ วเกษตรกรบางคนอาจรู ้จกั กับเจ้าหน้าที่ ลาํ ดับคิ วเข้าลานขนถ่ายอ้อย ทางโรงงานควรที่ จะคิ ดหาวิธีแก้ปัญ หานี้
เพราะอาจทําให้เสี ยเกษตรกรบางคนไปได้
จากความคิ ด เห็ นที่ กล่ า วมานั้นโรงงานควรที่ จะเน้นจุ ด นี้ ให้หนักเพื่ อที่ จะเพิ่ มความสัมพัน ธ์ ร ะหว่ า ง
เกษตรกรและทางโรงงาน เพราะในปั จจุ บันมี การแข่ งขันที่ ค่อนข้างสู งโรงงานคู่ แ ข่ งอาจเอาราคาที่ สูง ทํา ให้
เกษตรกรอาจเปลี่ ย นโรงงานได้ จากความคิ ด เห็ น เชิ ง ลึ ก ที่ ผู ว้ ิ จัย ได้สั ม ภาษณ์ ม า โรงงานควรที่ จ ะเร่ ง สร้ า ง
ความสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้ น อาทิ เช่ นการจัดเลี้ยงเกษตรกรที่ ส่งอ้อยครบโควตาเป็ นประจํา ให้ทุนการศึ กษาบุ ตร
หลานเป็ นต้น ส่ วนในด้านของการส่ งเสริ ม ให้เพิ่มของการติ ดตามเงิ นสนับสนุ นให้ไวขึ้ นเพื่อที่ จะได้ทนั ในช่ วง
เพาะปลูก ถึงยังนั้นก็ไม่อาจมองข้ามในด้านความสําคัญที่อยู่ในระดับปานกลางได้ เช่นในด้านของระยะเวลารอขน
ถ่ายเกษตรกรบางคนอาจมีความจําเป้ นต้องใช้รถเร่ งด่วนไม่สามารถรอนาน ๆได้ตอ้ งมีการจัดการระบบคิวเข้าร้าน
อ้อยใหม่ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น และจากการที่ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่ ให้ความสําคัญ
กับปั จจัยที่ส่งผลต่อการส่ งอ้อยเข้าโรงงานก็พบว่ามีลกั ษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ คล้ายคลึงและ สอดคล้องกับ
การศึ กษาของ สุ จรรยา วงษ์พนั ธ์ (2548) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องการส่ งเสริ ม/บริ การ พบว่าเกษตรกรมีความต้องการ
ได้รับการ ส่ งเสริ มและการบริ การเป็ นอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ อง การจัดหาปั จจัยการผลิต ที่ เกษตรกรมีความ
ต้องการมากในเรื่ องการจัดหาปุ๋ ยและสารเคมีตลอดจนการส่ งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับอ้อย

สรุ ป

ข้ อมูลพื้นฐานเกษตรกร เกษตรกรที่ ส่งอ้อยเข้าโรงงาน เป็ นเพศชายร้อยละ 50 อายุช่วง 46–55 ปี ร้อยละ
55.56 เกือบทั้งหมดจบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 94.44 ด้านกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินพบว่าเกษตรกรมีที่ดินของ
ตนเองและพื้นที่เช่าด้วยร้อยละ 72.22 ทําเกษตรกรรมโดยอาศัยนํ้าฝนทั้งหมด ส่ วนใหญ่ปลูกอ้อยพันธ์ขอนแก่น 3
ร้อยละ 72.22
ความคิดเห็นเกี่ยบกับปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจส่ งอ้ อยเข้ าโรงงานของเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยใน จังหวัด
สกลนคร พบว่าปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั ชาวไร่ มีความสําคัญระดับมากที่ สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.67, SD = 0.48) ด้าน
การส่ งเสริ มมี ค วามสํา คัญระดับมาก (ค่ า เฉลี่ ย = 4.22, SD = 0.73) ด้า นระยะทางไปโรงงาน/ระยะทางไปลาน
มีความสําคัญระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.05, SD = 0.99) ด้านราคามีความสําคัญระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.72,
SD = 0.75) ด้านระยะเวลารอคิวขนถ่ายมีความสําคัญระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.56, SD = 0.88)
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ปั ญหาการขนส่ งอ้ อยเข้ าโรงงาน ที่ พบมากที่ สุดคื อ การบรรทุกเกิ นกว่าที่ กฎหมายกําหนดร้อยละ 33.33
เนื่ องมาจากค่าใช้จ่ายในการขนส่ งที่ สูง ทําให้มีการบรรทุกนํ้าหนักเกิ นที่ กฎหมายกําหนด และ การรอคิวนาน คิด
เป็ นร้อยละ 22.22
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ของผูว้ ิจยั ที่ ทาํ แบบสัมภาษณ์ กบั เกษตรกรและลงพื้ นที่ ในการฝึ กสหกิ จศึ กษาควรมี การ
วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มากกว่านี้ เช่น การเพิ่มวันทํางานอาทิตย์ละ 1 วันเพื่อเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ
ทั้งวันอาจทําให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและสามารถสรุ ปออกมาได้เป็ นรู ปธรรมและนําไปแก้ปัญหาให้ทางโรงงานได้
จริ ง
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) กําหนดกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ ด ของวิสาหกิ จชุมชนศูนย์การ
เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ ดโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากลูกค้ากลุ่มตัวอย่าง 60 ราย และสัมภาษณ์เชิ งลึกผูใ้ ห้
ข้อ มู ล หลัก จํา นวน 7 ราย วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ พ รรณนา และ TOWS Matrix ในการกํา หนดกลยุท ธ์ ก ารตลาด
ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์การตลาดที่สาํ คัญ ได้แก่ การทํากลยุทธ์เชิงรุ ก (SO strategy) โดยการบูรณาการภูมิปัญญาในการ
ทํานํ้าพริ กเห็ดร่ วมกับการเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพื่อขยายธุรกิจไปสู่ เชิงพาณิ ชย์และสร้างช่องทางตลาดออนไลน์
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย และลูกค้ามีความพึงพอใจต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของ
ผลิ ตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.16, SD = 0.79) โดยมี ความพึงพอใจด้านผลิ ตภัณฑ์มากที่ สุด
(x̅ = 4.40, SD = 0.72) รองลงมา ได้แก่ ด้านราคา (x̅ = 4.14, SD = 0.73) ด้านช่ องทางการจําหน่ าย (x̅ = 4.05, SD = 0.71)
และด้านการส่งเสริ มการตลาด (x̅ = 3.91, SD = 0.79) ตามลําดับ
คําสําคัญ: กลยุทธ์การตลาดสิ นค้าเกษตร, ผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ด, วิสาหกิจชุมชน

Abstract

This research aimed 1) to determine the marketing strategies for mushroom chili paste products of Thai Wisdom
Learning Center Community Enterprise, Samut Prakan Province, and 2) to study customer satisfaction on the marketing
mix factors of mushroom chili paste products. A survey questionnaire was collected data from 60 sample customers, and
in-depth interviews were done with seven key informants. Data were analyzed by descriptive statistics and TOWS Matrix
to identify appropriate marketing strategies. Results showed that the key marketing strategies identified is to create a
proactive strategy (SO strategy) by integrating the wisdom of mushroom paste with technology in the production process
to expand the business into a commercial scale and creating an online marketing channel to provide information consistent
with target customer behaviors. And the customers were overall satisfied with the marketing mix factors of chili paste
products at a high-level. Specifically, customers were mostly satisfied by the product (x̅ = 4.40, SD = 0.72), followed by
the price (x̅ = 4.14, SD = 0.73), then the place or distribution channel (x̅ = 4.05, SD = 0.71), and the promotion (x̅ = 3.91,
SD = 0.79), respectively.
Keywords: agricultural product marketing strategy, community enterprise, mushroom chili paste
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คํานํา

วิสาหกิ จชุ มชนศู นย์การเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นศู นย์การเรี ยนรู ้ ที่เปิ ดกว้างให้
ประชาชนทัว่ ไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อใช้เป็ นสถานที่ในการฝึ กอบรมการเพาะเห็ดแบบ
ครบวงจรและการเพาะเห็ดถัง่ เช่ารวมถึงการสอนแปรรู ปจากเห็ด เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและ
ลดความเสี ยหายของผลผลิตทางการเกษตรที่ มากเกิ นความจําเป็ นของผูบ้ ริ โภคในบางฤดู กาล เนื่ องจากเห็ดเป็ น
ผลผลิตที่มีอายุค่อนข้างสั้นไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน จึงนิ ยมนําเห็ดมาแปรรู ปเป็ นอาหารหรื อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(กิตติยา, 2559) นอกจากนี้เห็ดถือเป็ นผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสู ง เนื่องจากมีโปรตีน
กากใยอาหารสู ง ปราศจากไขมัน ปริ มาณนํ้าตาลและเกลือค่อนข้างตํ่า รวมทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิ ด
รวมทั้ง วิ ต ามิ น บี ร วม เห็ ด จึ ง จัด เป็ นอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์มี คุ ณ สมบัติ เ ป็ นยาป้ อ งกัน และรั ก ษาโรค
(อลิสรา, 2560) ด้วยเหตุน้ ี วิสาหกิ จชุ มชนได้นาํ เห็ดมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทําให้มีผลิตภัณฑ์แปรรู ปเห็ ด
หลากหลาย แต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่นิยมกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค คือ นํ้าพริ กเผาเห็ด ซึ่ งนํ้าพริ กเผาเห็ดของทางวิสาหกิจนั้นมี
ด้วยกัน 4 ชนิ ด ได้แก่ นํ้าพริ กเผาจักรพรรดิ นํ้าพริ กเผาเห็ดหอม นํ้าพริ กเผาเห็ดโคน และนํ้าพริ กเผาเห็ดตระกูล
นางรม (การศึกษานอกระบบตําบลบางโฉลง, ม.ป.ป.) โดยนํ้าพริ กเผาเห็ดของทางวิสาหกิจชุมชนนั้นเริ่ มผลิตในปี
2554 มีท้ งั การผลิตเพื่อการจําหน่ ายและการสอนอบรมการทํานํ้าพริ กเผาเห็ดแก่ผูท้ ี่ สนใจ ในช่ วงแรกของการวาง
จําหน่ ายทางวิสาหกิ จชุ มชนเริ่ มต้นจากการฝากขาย มี การนําไปฝากขายที่ ร้า นผลผึ้ งหลวง ร้ านจําหน่ ายสิ น ค้า
โครงการหลวง และบริ ษทั พลังบุ ญบุ ญนิ ยม โดยขายในราคากระปุกละ 45 บาท ต่อมาทางวิสาหกิ จชุ มชนได้นาํ
นํ้าพริ กเผาเห็ดมาวางขายในร้านค้าของทางวิสาหกิ จชุ มชน รวมถึงมีการออกบูทตามงานนิ ทรรศการต่าง ๆ ด้วย
ลูกค้าส่ วนใหญ่คือผูท้ ี่รักสุ ขภาพและทานมังสวิรัติ เนื่ องจากนํ้าพริ กเผาเห็ดนั้นมีส่วนผสมจากเห็ดที่มีสรรพคุณทาง
ยาหลากหลาย
ปั จ จุ บัน สภาพแวดล้อ มการตลาดของผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ํา พริ กเผาเห็ ด ของทางวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนนั้ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปมากทั้งในด้านผูบ้ ริ โภค ช่ องทางการจัดจําหน่ าย ราคา และในด้านคู่แข่งทางการตลาดที่ เพิ่ มขึ้ น
รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในอนาคต จึงจําเป็ นต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางการ
ตลาดของผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ด เพื่อนําไปสู่ การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนนั้นสามารถ
ดําเนิ นไปได้อย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุน้ ีจึงทําการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรู ปเห็ดของ
วิสาหกิจชุมชนชุมชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ด เพื่อ
เป็ นข้อมูลประกอบประกอบการดําเนิ นธุ รกิ จนํ้าพริ กเผาของวิสาหกิ จชุ มชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย จังหวัด
สมุทรปราการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดได้มากขึ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบผสมระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่ งได้กาํ หนด
หัวข้อวิธีดาํ เนิ นการวิจยั ดังนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ
1. ลูกค้าประจําที่เคยซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ดของทางวิสาหกิจชุมชน 30 ราย และผูท้ ี่มีแนวโน้มว่าจะ
ซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ดอีก 30 ราย โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ผูป้ ระกอบการและสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ดของวิสาหกิจชุมชน จํานวน 7 ราย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.แบบสอบถาม เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ด ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ ผูท้ ี่ซ้ื อผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ด จํานวน 30 ราย และ
ผูท้ ี่มีแนวโน้มว่าจะซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ดอีกจํานวน 30 ราย โดยมีการกําหนดประเด็นคําถามแบ่งออกเป็ น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ดของวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิ
ปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ด
แต่ละด้าน ทั้ง 4 ด้านของวิหากิจชุมชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านการจัดจําหน่าย (Place) และด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตราภาคชั้น (Interval scale) ตามแบบ Likert scale
แบ่งออกเป็ นระดับ ดังนี้ (ศิริวรรณ และคณะ, 2546)
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
2. การสนทนากลุ่ ม (Focus Group) เป็ นการเก็ บ รวมรวมข้อ มู ล จาก ผู ป้ ระกอบการและสมาชิ ก กลุ่ ม
ผลิ ตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ ดของวิสาหกิ จชุ มชน จํานวน 5 ราย ประเด็นคําถามในการจัด สนทนากลุ่ ม ได้แก่ การ
สอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของวิสาหกิ จชุ มชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย
จังหวัดสมุทรปราการ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูล 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยนําข้อมูลที่รวบรวมได้มา วิเคราะห์หาค่า
ทางสถิติ สถิติที่ใช้คือการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ความพึงพอใจที่มีต่อกลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price) ด้านการจัดจําหน่าย (Place) และด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) ของผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผา
เห็ดของวิสาหกิ จชุ มศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นําเสนอข้อมูลในรู ปแบบตารางและกับการรายงานผลการศึกษา
ส่ วนที่ 3 วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ดโดย SWOT Analysis เป็ นการวิเคราะห์
ที่ นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง (Strength) จุ ด อ่ อ น (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุ ป สรรค
(Threat) และนํา เทคนิ ค ที่ เ รี ย กว่า TOWS Matrix มาใช้ใ นการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ กํา หนดกลยุท ธ์ การตลาด โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (ณัฐพร, 2555)
1. กลยุทธ์ เ ชิ งรุ ก (SO Strategy) ได้มาจากการนํา ข้อมู ลการประเมิ นสภาพแวดล้อมที่ เ ป็ นจุ ด แข็งและ
โอกาสมาพิจารณาร่ วมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็ นกลยุทธ์ในเชิงรุ ก
2. กลยุทธ์เชิ งป้ องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่ เป็ นจุดแข็งและ
อุปสรรคมาพิจารณาร่ วมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็ นกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน
3. กลยุทธ์เชิ งแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็ นจุดอ่อนและ
โอกาสมาพิจารณาร่ วมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็ นกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข
4. กลยุทธ์เชิ งรั บ (WT Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมิ นสภาพแวดล้อมที่ เ ป็ นจุ ด อ่อนและ
อุปสรรคมาพิจารณาร่ วมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็ นกลยุทธ์ในเชิงรับ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การวิเคราะห์ ความพึงพอใจที่มตี ่ อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 60 ราย พบว่าโดยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 78.3 ซึ่ งมีอายุ 51 ปี
ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 46.7 สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 50.0 ด้านระดับการศึกษาส่ วนใหญ่จบการศึกษาตํ่ากว่า
ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 73.3 ประกอบอาชี พรับจ้างทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 46.7 และรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ต่าํ กว่า
หรื อเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 71.7
1.2 พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ด
1.2.1 พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ดของผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 60 ราย พบว่าโดยส่ วน
ใหญ่ซ้ื อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าของทางวิสาหกิจชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 66.7 โดยส่ วนใหญ่จะซื้ อในช่วงเวลาวันจันทร์ –
ศุกร์ คิดเป็ นร้อยละ 35.0 โดยจะซื้ อเดือนละ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 65.0 วัตถุประสงค์หลักคือซื้ อเพื่อนํามาบริ โภคใน
ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 50.0 และส่ วนใหญ่จะเป็ นการตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 65.0
1.2.2 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ด 3 ลําดับ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเป็ นลําดับที่ 1 ได้แก่ รสชาติ คิดเป็ นร้อยละ 46.7 รองลงมาเป็ นลําดับที่ 2 คือ ราคาที่เหมาะสม คิด
เป็ นร้อยละ 31.7 และลําดับที่ 3 คือ ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยได้มาตรฐาน คิดเป็ นร้อยละ 21.7 ตามลําดับ
1.3 ความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
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จากการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านความพึงพอใจต่อปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.16, SD = 0.79) โดยมีความพึง
พอใจด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด (x̅ = 4.40, SD = 0.72) รองลงมา ได้แก่ ด้านราคา (x̅ = 4.14, SD = 0.73) ด้านช่องทาง
การจําหน่าย (x̅ = 4.05, SD = 0.71) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (x̅ = 3.91, SD = 0.79) ตามลําดับ ทําการวิเคราะห์
แยกระหว่างผูท้ ี่ เป็ นลูกค้าประจํากับผูท้ ี่ มีแนวโน้มว่าจะซื้ อในอนาคตแล้ว พบว่า ผูท้ ี่ เป็ นลูกค้าประจํา (Group 1)
มี ค วามพึ งพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.29, SD = 0.29) โดยมี ค วามพึ งพอใจด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์มากที่ สุด
(x̅ = 4.37, SD = 0.43) รองลงมาคื อ ด้า นราคา ( x̅ = 4.16, SD = 0.43) ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ( x̅ = 4.00,
SD = 0.46) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (x̅ = 3.83, SD = 0.55) ตามลําดับ และผูท้ ี่มีแนวโน้มว่าจะซื้ อในอนาคต
(Group 2) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.16, SD = 0.35) โดยมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์
มากที่ สุ ด ( x̅ = 4.43, SD = 0.38) รองลงมาคื อ ด้า นราคา ( x̅ = 4.12, SD = 0.55) ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย
(x̅ = 4.11, SD = 0.44) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (x̅ = 4.00, SD = 0.51) ตามลําดับ (Table 1)
Table 1 Level of satisfaction towards marketing mix factors
Overall (n = 60)
Group 1 (n = 30)
Items
SD
Level
SD Level
x̅
x̅

Group 2 (n = 30)
x̅

SD

Level

Product

4.40

0.72

Highest

4.37

0.43

High

4.43

0.38

Highest

Price

4.14

0.73

High

4.16

0.43

High

4.12

0.55

High

Place

4.05

0.71

High

4.00

0.46

High

4.11

0.44

High

Promotion

3.91

0.79

High

3.83

0.55

High

4.00

0.51

High

Grand mean

4.16

0.79

High

4.09

0.29

High

4.16

0.35

High

2. กลยุทธ์ การตลาดผลิตภัณฑ์ นา้ํ พริ กเผาเห็ด
วิสาหกิ จชุ มชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการเริ่ มการทํานํ้าพริ กในปี 2554 นํ้าพริ ก
ด้วยกัน 4 รสชาติ คื อ นํ้าพริ กเผาจักรพรรดิ เป็ นการนําเห็ ด 3 ชนิ ด ได้แก่ เห็ ดถัง่ เช่ า เห็ ดเป๋ าฮื้ อ และเห็ ดภู ฐานมา
แปรรู ปเป็ นนํ้าพริ กเผา อีกทั้งยังมีน้ าํ พริ กเผาเห็ดหอม นํ้าพริ กเผาเห็ดโคน และนํ้าพริ กเผาเห็ดตระกูลนางรม ดัง Fig 1.
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Fig. 1 Mushroom chili paste of Thai Wisdom Learning Center Community Enterprise
Source: Thai Wisdom Learning Center Community Enterprise, Samut Prakan Province
โดยเห็ดที่ นาํ มาแปรรู ปเป็ นนํ้าพริ กนั้นเป็ นเห็ดที่ ทางวิสาหกิ จชุมชนปลูกเอง กระบวนการทําเป็ นการทํา
แบบพื้นบ้านใช้วิธีกวนนํ้าพริ กเอง มีท้ งั การทําขายและการสอนทํา โดยเริ่ มแรกทางวิสาหกิจขายนํ้าพริ กเผาโดยการ
ฝากขายกับทางร้านผลผึ้งหลวง ร้านจําหน่ายสิ นค้าโครงการหลวง และบริ ษทั พลังบุญบุญนิ ยม ขายในราคากระปุก
ละ 45 บาท ต่อมาทางวิสาหกิจชุมชนได้นาํ นํ้าพริ กเผาเห็ดมาวางขายในร้านค้าของทางวิสาหกิจชุมชน รวมถึงมีการ
ออกบูทตามงานนิทรรศการต่างๆ ด้วย
2.1 จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรค ของผลิตภัณฑ์ นา้ํ พริ กเผาเห็ด
โดยวิธี SWOT Analysis ได้ผลการวิเคราะห์เป็ นดังนี้
2.1.1 จุดแข็ง (Strength: S)
S1) ผูผ้ ลิตมีความรู ้และเชี่ยวชาญในเรื่ องของการทํานํ้าพริ กเผาเห็ด
S2) วัตถุดิบเห็ดที่ใช้ในการทํานํ้าพริ กเผาเห็ดเป็ นเห็ดที่มาจากแหล่งผลิตที่ทางวิสาหกิจชุมชนปลูกเอง
S3) มีการบริ หารจัดการด้านการหมุนเวียนเงินที่ดี มีสภาพคล่องทางด้านการเงิน
S4) มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เข้ากับรู ปแบบการขนส่ งไปยังกลุ่มลูกค้าตลาดออนไลน์
2.1.2 จุดอ่อน (Weakness: W)
W1) ช่องทางการจัดจําหน่ายที่ยงั ไม่หลากหลาย
W2) สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน เป็ นการผลิตแบบดั้งเดิม
W3) การกําหนดราคาขายยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลง
2.1.3 โอกาส (Opportunity: O)
O1) ราคานํ้าพริ กเผาของคู่แข่งมีราคาที่สูงกว่าโดยราคาของนํ้าพริ กของคู่แข่งอยูท่ ี่ 45–50 บาท
O2) มีหน่วยงาน (สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด) เข้ามาช่วยเหลือในเรื่ องของการจัดหาตลาดให้นาํ ผลิตภัณฑ์
ไปจําหน่าย
O3) โครงการ ‘คนละครึ่ ง’ ของทางรัฐบาลมีส่วนช่วยให้ขายได้มากขึ้น
O4) มีการวางแผนนําเทคโนโลยีเครื่ องกวนนํ้าพริ กมาใช้ในกระบวนการผลิต
2.1.4 อุปสรรค (Threat: T)
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T1) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปมีการทํานํ้าพริ กบริ โภคเองภายในครัวเรื อนทําให้มีการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ดที่นอ้ ยลง
T2) สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่ งผลให้รายได้ของผูบ้ ริ โภคน้อยลงมีผลทําให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อผลิตภัณฑ์
นํ้าพริ กเผาเห็ดน้อยลง
T3) รายรับจากการขายนํ้าพริ กที่นอ้ ยลงเนื่ องจากการซื้ อที่นอ้ ยลงของผูบ้ ริ โภค
2.2 กลยุทธ์ การตลาด ของผลิตภัณฑ์ นา้ํ พริ กเผาเห็ด
การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ด โดยการทํา Focus group ร่ วมกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
โดยนําจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่สาํ คัญมาทํากลยุทธ์ และวิเคราะห์โดยวิธีการ TOWS Matrix ผลการ
วิเคราะห์ได้กลยุทธ์การตลาดที่สาํ คัญ 4 กลยุทธ์ ดังนี้
2.2.1 กลยุทธ์เชิ งรุ ก (Strength – Opportunity: SO) ได้แก่ การบู รณาการภู มิปัญญาในการทํานํ้าพริ กเห็ด
ร่ วมกับการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเพื่อขยายธุ รกิ จไปสู่ เชิ งพาณิ ชย์และสร้างช่ องทางตลาดออนไลน์
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2.2.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (Weakness–Opportunity: WO) ได้แก่ การนําเทคโนโลยีเครื่ องกวนนํ้าพริ กมาใช้ใน
กระบวนการผลิต ปรับเปลี่ยนจากการผลิตรู ปแบบเดิ มเพื่อให้มีกระบวนการผลิตและสถานที่ ผลิตที่ ได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้น
2.2.3 กลยุทธ์เชิ งตั้งรับ (Strength–Threat: ST) ได้แก่ ทําการโฆษณา นําจุดเด่นในเรื่ องของเห็ดที่ปลูกเอง
รวมถึงสรรพคุณของเห็ดที่ใช้มาเป็ นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจทั้งลูกค้ารายใหม่และรายเก่าที่รักสุ ขภาพให้มาซื้ อ
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น
2.2.4 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (Weakness–Threat: WT) ได้แก่ เพิ่มสถานที่จดั จําหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
ในการดึงดูดลูกค้ารายใหม่

สรุ ป

การวิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า มีจุดแข็ง คือ วิสาหกิจชุมชนมีการปลูกเห็ดในการทํานํ้าพริ กเผาเอง
มีการบริ หารจัดการที่ดีรวมถึงผูผ้ ลิตมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ จุดอ่อน คือ สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน ยังเป็ นการ
ผลิตแบบดั้งเดิมรวมถึงการตั้งราคาขายยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต โอกาส คือ มีการวางแผนนําเทคโนโลยี
เครื่ องกวนนํ้าพริ กมาใช้ในกระบวนการผลิตรวมถึงโครงการของรัฐบาลมีส่วนช่วยให้ขายนํ้าพริ กเผาเห็ดได้มากขึ้น
และอุปสรรค คื อ พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปมีการทํานํ้าพริ กบริ โภคเองภายในครัวเรื อนทําให้มีการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ดที่นอ้ ยลง จากการวิเคราะห์ขา้ งต้นนํามาวิเคราะห์ TOWS Matrix ได้กลยุทธ์การตลาด ทั้งนี้
กลยุทธ์การตลาดที่ สําคัญ ที่ ทางวิสาหกิ จชุ มชน ควรนําไปปรั บใช้ในการปรั บปรุ งผลิ ตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ ดให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด ได้แก่
1) กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก โดยการบู ร ณาการภู มิ ปั ญ ญาในการทํา นํ้า พริ กเห็ ด ร่ ว มกับ การใช้เ ทคโนโลยี ใ น
กระบวนการผลิตเพื่อขยายธุ รกิ จไปสู่ เชิ งพาณิ ชย์และสร้างช่องทางตลาดออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติ กรรม
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการพัฒนาช่องทางการตลาดผ่าน Social Media และ Digital Marketing
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2) กลยุทธ์เชิ งแก้ไข ได้แก่ นําเทคโนโลยีเครื่ องกวนนํ้าพริ กมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้กระบวนการ
ผลิตได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นรวมถึงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์น้ นั ได้สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
3) กลยุทธ์เชิงตั้งรับ ได้แก่ นําจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในเรื่ องสรรพคุณของเห็ด รวมถึงในเรื่ องของเห็ดที่ปลูก
เองนั้นมาโฆษณาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่รักสุ ขภาพทั้งรายเก่าและรายใหม่
4) กลยุทธ์เชิ งป้ องกัน ได้แก่ การเพิ่มสถานที่ จดั จําหน่ายเพื่อเพิ่มช่ องทางการตลาดในการดึ งดูดลูกค้าราย
ใหม่เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ดของวิสาหกิจชุมชน
ศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมี
ความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการ
ขาย ตามลําดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รภัทร และอัมพน (2557) ศึกษาเรื่ องกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย
ฟาร์ มเห็ดเกษตรอ้วน พบว่าความพึงพอใจต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัย
ย่อยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับมากที่สุดเป็ นด้านผลิตภัณฑ์เช่ นกัน จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็ นว่า
ลูกค้ามี ความพึ งพอใจในด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา มากกว่าด้านช่ องทางการจัดจํา หน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดเนื่ องจากผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผาเห็ดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถบริ โภคกันอยู่ทวั่ ไป ดังนั้นเรื่ องรสชาติ ความ
สะอาดของผลิตภัณฑ์ และราคาที่เหมาะสมจึงเป็ นสิ่ งสําคัญ ประกอบกับผลการศึกษาที่พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์น้ าํ พริ กเผามากที่สุด คือ รสชาติ ราคาที่เหมาะสม และผลิตภัณฑ์ปลอดภัยได้มาตรฐาน
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา 1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ และ 2) ความ
แตกต่างด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อโลชัน่ ทามาของวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย จังหวัด
สมุทรปราการ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากสมาชิ กทั้งหมดของโครงการนวัตกรรมอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของ
วิสาหกิจชุมชน ณ เดือน ตุลาคม 2563 จํานวน 133 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ T-Test, F-Test ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์โลชัน่ ทามาอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̅ = 4.34, SD = 0.37) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด (x̅ = 4.41, SD = 0.45) รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านราคา (x̅ = 4.39, SD = 0.51)
ปั จ จัย ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย (x̅ = 4.31, SD = 0.45) และปั จ จัย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด (x̅ = 4.21, SD = 0.48)
นอกจากนี้ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชี พ สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์โลชัน่ ทามาของวิสาหกิจชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การตัดสิ นใจซื้อ, ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด, โลชัน่ ทามา

Abstract

This research aimed to investigate: 1) marketing mix factors affecting purchasing decision, and 2) demographic
characteristics influencing a purchasing decision on Tama lotion products of Thai Wisdom Learning Center Community
Enterprise, Samut Prakan Province. Questionnaires were employed to collect data from a total of 133 members of the
Community Enterprise's Health Supplement Innovation Project as of October 2020.The data were analyzed using
descriptive statistics, namely mean, percentage, standard deviation, T-Test, and F-Test. Overall, the result revealed that the
marketing mix factors influencing the purchasing decision on the lotion products at the highest level (x̅ = 4.34, SD = 0.37).
When considering each aspect, product factors had the most influence on the purchasing decision at (x̅ = 4.41, SD = 0.45),
followed by price factor (x̅ = 4.39, SD = 0.51), distribution channel factor (x̅ = 4.31, SD = 0.45), and promotion factor
(x̅ = 4.21, SD = 0.48). Additionally, different demographic characteristic factors such as age, occupation, status, education
level, and average monthly income had significantly different effects on the purchasing decision on Tama lotion products
of the Community Enterprise at p < 0.05 level.
Keywords: purchasing decision, marketing mix factors, Tama lotion
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คํานํา

ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2560 เป็ นต้นมา โดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
(Skincare) มี ส่วนแบ่ งการตลาดมากที่ สุดถึงประมาณร้อยละ 46.8 ของมูลค่ าตลาดเครื่ องสําอางในประเทศ ทั้งนี้
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามีสัดส่ วนมากที่ สุดถึ งร้อยละ 84 และดูแลผิวร่ างกายสัดส่ วนร้ อยละ 16 เป็ นที่ น่าสังเกตว่า
ตลาดเครื่ องสําอางที่ น่าสนใจคื อผลิ ตภัณ ฑ์ดูแ ลผิ วซึ่ งมี ข นาดใหญ่ ที่สุด และมี การเติ บโตที่ สู งกว่าเครื่ องสํา อาง
ประเภทอื่นๆ โดยเติบโตถึงร้อยละ 8.7 ซึ่ งเป็ นผลจากสภาพอากาศมลภาวะต่าง ๆ ทําให้ความต้องการเครื่ องสําอางที่
ช่วยปกป้องหรื อซ่อมแซมผิวหรื อร่ างกายได้รับความนิยมโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่หนั มาใช้เครื่ องสําอางดูแลผิวตั้งแต่
วัยรุ่ นที่มีเพิ่มขึ้นประกอบกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับผิวแต่ละประเภททําให้
ตลาดขยายกว้างมากขึ้น (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2561)
จากแนวโน้มและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางบํารุ งผิวดังกล่าว ทางวิสาหกิจชุมชนศูนย์
การเรี ย นรู ้ ภู มิปัญญาไทย จึ งได้ริ เ ริ่ มทํา ธุ ร กิ จประเภทนี้ โดยวิ ส าหกิ จชุ มชนแห่ ง นี้ ต้ ังอยู่ ที่ 48/16 หมู่ 1 ตํา บล
บางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการโดยมีอาจารย์บุญเลิศ ไทยทัตกุล เป็ นประธาน วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้
ทําการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์มากมายรวมไปถึงโลชัน่ ทามา (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
บางโฉลง, ม.ป.ป) โลชัน่ ทามาถูกคิดค้นโดยคุณลภัสรดา บางเทศธรรม ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการของวิสาหกิ จชุ มชน
ศูนย์การเรี ยนภูมิปัญญาไทย ได้นาํ เห็ดหลินจื อและเห็ดถัง่ เช่ าที่ เพาะปลูกอยู่ในวิสาหกิ จชุ มชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิ
ปั ญญาไทย มาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์โลชัน่ ทามาที่ช่วยในเรื่ องกําจัดแบคที เรี ยและเพิ่มคอลลาเจนให้กบั ผิวพรรณ
เพื่อตอบโจทย์สาว ๆ ที่รักในการดูแลผิวพรรณ (ลภัสรดา บางเทศธรรม, สัมภาษณ์, 24 สิ งหาคม 2563)
ผลิตภัณฑ์โลชัน่ ทามาของวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ ดําเนิ นการ
ผลิ ต ตั้งแต่ ปี 2563 เป็ นต้นมา จึ งจํา เป็ นต้อ งศึ กษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์โลชัน่ ทามาของวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย เนื่องจากเป็ นสิ นค้าใหม่ที่กาํ ลังทดลองเข้าสู่
ตลาด จึ งต้องการพัฒนาตัวผลิ ตภัณฑ์โลชัน่ ทามาให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยเริ่ มศึ กษาจาก
สมาชิกของโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุ ขภาพของวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทยเนื่องจากเป็ นผูท้ ี่
ใช้และคุน้ เคยกับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุ มชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทยอยู่แล้ว เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุ งและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่อไป

วิธีการศึกษา

งานวิจยั นี้เป็ นวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกในโครงการนวัตกรรมอาหาร
เพื่อสุ ขภาพของวิสาหกิ จชุมชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย โดยการคํานวณจากสู ตรของ ทาโร ยามาเน่ ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% กําหนดความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 133 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 : ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์โลชัน่ ทามา
ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย เช่น ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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ส่ วนที่ 3 : ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
ดังนี้

1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง และปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด และระดับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์โลชัน่ ทามา โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยในการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด และระดับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์โลชัน่ ทามา
โดยกําหนดค่าคะแนนออกเป็ น 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert rating Scale) ได้แก่ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก,
3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด (สุ นิชา, 2559)โดยคะแนนที่ได้รับจะนํามาวิเคราะห์และแปรผลของค่าเฉลี่ย
ตามระดับความสําคัญโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับดังนี้ (สุ นิชา, 2559 อ้างอิงจาก อัมพร, 2554) คะแนน
ค่ าเฉลี่ ยระหว่าง 4.21–5.00 = มากที่ สุด, 3.41–4.20 = มาก, 2.61–3.40 = ปานกลาง, 1.81–2.60 = น้อย, 1.00–1.80 =
น้อยที่สุด
2. วิเคราะห์ Independent-Sample T-test เพื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปรที่ เ ป็ น
อิสระต่อกัน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัว
แปรมากกว่า 2 ตัว

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 85.71) ช่ วงอายุ 51 ปี ขึ้ นไป (ร้ อยละ63.16)
อาชี พ แม่บา้ น เกษตรกร (ร้อยละ49.62) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ56.39) มีการศึ กษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี (ร้อยละ
72.18) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนคือน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท (ร้อยละ60.15 )
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อโลชั่นทามา
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์โลชัน่ ทามาของวิสาหกิ จชุ มชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่ สุด (x̅ = 4.34, SD = 0.37) โดยปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลมากที่ สุด (x̅ = 4.41, SD = 0.45) รองลงได้ได้แก่ ปั จจัย
ด้านราคา (x̅ = 4.39, SD = 0.51) ปั จจัยด้านช่ องทางจัดจําหน่ าย (x̅ = 4.31, SD = 0.45) และปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (x̅ = 4.21, SD = 0.48) ตามลําดับ ดังแสดงใน Table 1
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Table 1 Marketing mix factors affecting the purchasing decision of Tama lotion
Marketing mix factors

x̅

Total

4.41
4.39
4.31
4.21
4.34

Product
Price
Place
Promotion

SD
0.45
0.51
0.45
0.48
0.37

Level of Influence
extremely influential
extremely influential
extremely influential
extremely influential
extremely influential

และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̅ = 4.41, SD = 0.45) โดยด้าน
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และระคายเคืองผิว (x̅ = 4.54, SD
= 0.63) การมีสถาบันรับรองคุณภาพและมาตรฐานเช่ น อย. GMP (x̅ = 4.52, SD = 0.62) และ เนื้ อครี มมีความหอม
ติดทนนาน (x̅ = 4.45, SD = 0.72) ตามลําดับ Table 2
Table 2 The product factor affecting the purchasing decision of Tama lotion
Product
Lotion can absorb very quickly.
Smelling lotion with a long-lasting scent
Product does not cause allergic reactions, and skin
irritation
Packaging is modern and beautiful.
Having an institution certifying quality and
standards such as the FDA, GMP, etc.
Packaging shown production and expiration date
clearly.
Total

4.40
4.45
4.54

SD
0.70
0.72
0.63

Level of Influence
extremely influential
extremely influential
extremely influential

4.23
4.52

0.73
0.62

extremely influential
extremely influential

4.32

0.60

extremely influential

4.41

0.45

extremely influential

x̅

2.2 ด้านราคา (Price) มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.39, SD = 0.51) โดยด้านที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ด 3 อันดับแรกได้แก่ ราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณของผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.51, SD = 0.60)
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.46, SD = 0.62) และมีป้ายราคาของผลิตภัณฑ์ระบุชดั เจน
(x̅ = 4.19, SD = 0.59) ตามลําดับ แสดงดัง Table 3
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Table 3 The price factor affecting the purchasing decision of Tama lotion
Price
x̅
Price is reasonable with the quantity of the product.
4.51
Price is reasonable with the quality of the product.
4.46
Price tag of the product is clearly stated.
4.19
Total
4.39

SD
0.60
0.62
0.59
0.51

Level of Influence
extremely influential
extremely influential
very influential
extremely influential

2.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.31, SD = 0.45) โดย
ด้านที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ด 3 อันดับแรกได้แก่ มีช่องทางการชําระเงิ นที่ หลากหลาย เช่ น ชําระด้วยเงิ นสด
ชําระด้วยบัตรเครดิต (x̅ = 4.43, SD = 0.55) มีบริ การจัดส่ งสิ นค้าที่ครอบคลุมทั้งกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด โดยผ่าน
บริ ษัท ขนส่ ง เช่ น Kerry, J&T (x̅ = 4.37, SD = 0.65) มี ก ารขายผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ (x̅ = 4.34, SD = 0.64)
ตามลําดับ แสดงดัง Table 4
Table 4 The place factor affecting the purchasing decision of Tama lotion
Place
x̅
There is a delivery service that covers Bangkok
4.37
Metropolitan, and urban area
Sales location is convenient and easy to find.
4.32
There are various payment methods such as cash,
4.43
credit card
Selling through an online marketplace
4.34
Product placement in an easily accessible location
4.12
Total
4.31

SD
0.65

Level of Influence
extremely influential

0.62
0.55

extremely influential
extremely influential

0.64
0.67
0.45

extremely influential
very influential
extremely influential

2.4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับมากที่ สุด (x̅ = 4.21, SD = 0.48) โดย
ด้านที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ด 3 อันดับแรกได้แก่ มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายสมํ่าเสมอ เช่น การให้ส่วนลด
ช่ วงเทศกาลต่าง ๆ ส่ วนลดสําหรับสมาชิ ก (x̅ = 4.27, SD = 0.64) มีพนักงานคอยให้ขอ้ มูลและคําแนะนําเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.24, SD = 0.54) มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชี ยลมีเดีย เช่น Facebook (x̅ = 4.13, SD
= 0.69) ตามลําดับ แสดงดัง Table 5
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Table 5 The promotion factor affecting the purchasing decision of Tama lotion
Promotion
x̅
SD
There are advertisements through social media such
4.13
0.69
as Facebook.
There are regular promotional activities such as
4.27
0.64
giving discounts during various festivals, discounts
for members.
Staff are willing to provide information and advice
4.24
0.54
on products.
Total
4.21
0.48

Level of Influence
very influential
extremely influential

extremely influential
extremely influential

3. การเปรี ยบเที ยบปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื ้อผลิ ตภัณฑ์ โลชั่ นทามาของวิ สาหกิ จ
ชุมชนศูนย์ การเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาไทยจําแนกตามด้ านประชากรศาสตร์
3.1 จําแนกตามเพศ
พบว่า เพศของผูต้ อบแบบสอบถามที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อผลิ ต ภัณฑ์โลชั่นทามาของ
วิ ส าหกิ จชุ มชน ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ด้า นราคา (Price) ด้า นช่ องทางการจัด จํา หน่ า ย (Place) และด้า นการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงดัง Table 6
Table 6 Comparison of marketing mix factors affecting the purchasing decision on the Tama lotion product of
Thai Wisdom Learning Center Community Enterprise by gender
Marketing mix factors
Sex
x̅
SD
t
n
p
male
19
4.47
0.54
Product
0.662
0.509
female
114
4.40
0.44
male
19
4.44
0.56
Price
0.484
0.629
female
114
4.38
0.50
male
19
4.33
0.53
Place
0.124
0.901
female
114
4.31
0.44
male
19
4.25
0.53
Promotion
0.321
0.748
female
114
4.21
0.47
male
19
4.37
0.49
Total
0.509
0.612
female
114
4.32
0.35
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3.2 จําแนกตามอายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
โดยภาพรวมพบว่า อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผูต้ อบแบบสอบถามที่
แตกต่ างกัน มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์โลชั่นทามาของวิสาหกิ จชุ มชนศู นย์การเรี ยนรู ้ ภู มิปัญญาไทยที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงดัง Table 7
Table 7 Comparison of marketing mix factors affecting the purchasing decision on the Tama lotion product of Thai
Wisdom Learning Center Community Enterprise by age, occupation, status, education level, and average monthly
income
Average personal factor
Source variance
SS
df
F
p
Age
total
18.236
132
4.990*
0.003
Occupation
total
18.236
132
2.471*
0.048
Status
total
18.236
132
4.533*
0.013
Educational level
total
18.236
132
5.546*
0.001
Average monthly income
total
18.236
132
3.460*
0.006

สรุ ป

จากผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์โลชัน่ ทามา
ของวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทยทั้ง โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความคิดเห็นเรื่ องของผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และระคายเคืองผิว รองลงมา
คือการมีสถาบันรับรองคุณภาพและมาตรฐาน เช่น อย. หรื อ GMP เป็ นต้น เนื่ องจากการใช้ผลิตภัณฑ์โลชัน่ มีผลต่อ
ผิวของลูกค้า ซึ่ งการได้รับรองมาตรฐานจะทําให้ผูบ้ ริ โภคมีความัน่ ใจ ซึ่ งสอดคล้องกับ จุฑารัตน์ และคณะ (2562)
ที่พบว่า ผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า
ออร์แกนิกของผูบ้ ริ โภคที่อยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านราคามีระดับความคิดเห็นในเรื่ องราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณของผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมา
คือราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ กฤษฏิ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เวชสําอางจากสารสกัดใบบัวบกของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครพบว่าปั จจัย ด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ดเห็ นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุ ด เมื่ อ
พิจารณาปั จจัยด้านราคา แต่ละ ประเภทพบว่า ราคาของผลิตภัณฑ์เวชสําอางมีความเหมาะสมกับคุณภาพ มีผลต่อ
ระดับความคิดเห็น อยูใ่ นเกณฑ์มากที่สุด
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีระดับความคิ ดเห็นในเรื่ อง มีช่องทางการชําระเงิ นที่ หลากหลาย เช่น ชําระ
ด้ว ยเงิ น สด ชํา ระด้วยบัต รเครดิ ต มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ มี บ ริ ก ารจัด ส่ ง สิ น ค้า ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ง กรุ ง เทพฯ และ
ต่างจังหวัด โดยผ่านบริ ษทั ขนส่ ง เช่น Kerry, J&T เป็ นต้น
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีระดับความคิดเห็นในเรื่ องมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายสมํ่าเสมอ เช่น การ
ให้ส่วนลดช่วงเทศกาลต่าง ๆ ส่ วนลดสําหรับสมาชิ กมากที่สุด รองลงมาคือมีพนักงานคอยให้ขอ้ มูลและคําแนะนํา
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เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันทวัลย์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อ
ครี มบํารุ งผิวกายเพื่อป้องกันแสงแดดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอ้ งการ
ให้มีส่วนลดในการซื้ อสิ นค้า
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศของผูต้ อบแบบสอบถามที่ แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์โลชัน่ ทามาของวิสาหกิ จชุมชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย ในส่ วนของอายุ อาชี พ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์โลชัน่ ทามาของวิสาหกิจชุมชนศูนย์
การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษา มีขอ้ เสนอแนะที่สาํ คัญ คือ
1. ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ หากโลชั่นทามาของวิ ส าหกิ จชุ มชนศู นย์การเรี ย นรู ้ ภู มิปั ญญาไทยมี ส ถาบันรั บรอง
คุ ณภาพและมาตรฐาน เช่ น อย. หรื อ GMP จะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคมัน่ ใจและกล้าใช้ผลิ ตภัณฑ์มากยิ่งขึ้ น เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกปลอดภัยเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์
2. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในเรื่ องการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย
สมํ่าเสมอ เช่น การให้ส่วนลดช่วงเทศกาลต่าง ๆ ส่ วนลดสําหรับสมาชิกมากที่สุด จึงควรจัดโปรโมชัน่ อยูเ่ สมอเพื่อ
สร้างความสนใจและดึงดูดลูกค้ามากขึ้น
3. วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทยควรเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โลชัน่ ทามาให้
ครอบคลุมจะได้เป็ นที่รู้จกั มากยิ่งขึ้น
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ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์บุญเลิศ ไทยทัตกุล และคุณลภัสรดา บางเทศธรรม ที่ ให้การช่ วยเหลือและ
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ต้ นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักปลอดสารพิษของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่ นใหม่
กรณีศึกษา เกษตรเลิฟเวอร์ ฟาร์ ม
Cost and return of pesticide-free vegetables of young smart farmers: A case study of Kaset Lover
Farm
บดินทร์ คิว้ ทองวัฒนา*, สุ ณีพร สุ วรรณมณีพงศ์
Bardin Kiewthongwattana*, Suneeporn Suwanmaneepong
ภาควิชานวัตกรรมการสื่ อสารและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520
Department of Innovative Communication and Agricultural Development, Faculty of Agricultural Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand.
* Corresponding author. E-mail address: 60040484@kmitl.ac.th

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ 1) ต้นทุนและผลตอบแทน 2) ความเป็ นได้ในการลงทุนปลูกผักปลอด
สารพิษของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเกษตรรุ่ นใหม่ กรณี ศึกษาเกษตรเลิฟเวอร์ ฟาร์ ม จังหวัดชลบุรี เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์
ผูก้ ่อตั้งฟาร์ มใช้แบบสัมภาษณ์เชิ งโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลต้นทุนและผลตอบและความเป็ นไปได้ทางการเงิ น ได้แก่
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
(Internal Rate or Return: IRR) และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) ภายใต้สมมติฐานระยะเวลาโครงการ 5 ปี อัตรา
ผลตอบแทนร้อยละ 10 รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี ขณะที่ ตน้ ทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ผลการศึ กษาพบว่า การลงทุน
ผลิตผักปลอดสารพิษ 6 ชนิดในพื้นที่ 1,180 ตารางเมตร ( 0.75 ไร่ ) ต้องมีเงินลงทุนเริ่ มต้น 113,340 บาท โดยในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 6 รอบต่อปี มีตน้ ทุนการผลิตเท่ากับ 149,640 บาท/ปี มีผลตอบแทนเท่ากับ 157,680 บาท/ปี สําหรับความ
น่าลงทุนพบว่า มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3.71 ปี ค่า NPV เท่ากับ 111,310.80 บาท ค่า IRR เท่ากับ 80% และ ค่า B/C ratio
เท่ากับ 1.21 แสดงว่าธุรกิจมีความน่าลงทุน
คําสําคัญ: เกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์ม, ความคุม้ ค่าในการลงทุน, ต้นทุนและผลตอบแทน, ผักปลอดสารพิษ, ผูป้ ระกอบธุรกิจรุ่ น
ใหม่

Abstract

This research aimed to analyze 1) cost and return 2) feasibility of investing in pesticide-free vegetables growing
of young farmers, a case study of Kaset Lover Farm, Chonburi province. A structured survey questionnaire was used for
data collection among farm owners. The study conducted a cost-return analysis and estimated the financial indicatorspayback period (PB), net present value (NPV), internal rate of return (IRR), and benefit-cost ratio (B/C ratio). Under a
scenario of : a project would be for five years, the estimated return rate was 10%., a 10% increase in income and 5% in cost
per year. The result revealed that investing in the six types of pesticide-free vegetables with an area of 1,180 square meters
(0.75 rai) required an initial investment of 113,340 Thai Baht (THB). The production cost for an pesticide-free vegetables
with six cropping cycles per year amounted to 149,640 THB/year with a 157,680 THB/year return. The feasibility indicators
revealed a payback period of 3.71 years, a net present value of 111,310 THB, an IRR of 80%, a B/C ratio of 1.21, indicating
a viable investment.
Keywords: cost-benefit, feasibility, Kaset Lover Farm, organic vegetables, young smart farmer
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คํานํา
ในยุคปั จจุบนั นี้ ในการเลือกซื้ ออาหารแต่ละชนิ ดตัวของผูบ้ ริ โภคนั้นจะคํานึ งถึงประโยชน์ของตัวสิ นค้า
ก่ อ นที่ จ ะทํา การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า จึ ง ทํา ให้ ค นยุ ค ใหม่ หั น มาใส่ ใ จในการรั บ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน์
ปลอดสารพิษ และสําคัญต่อสุ ขภาพ โดยเน้นไปที่ อาหารที่ ดีต่อสุ ขภาพ ผักอินทรี ยห์ รื อผักปลอดสารพิ ษจึ งเป็ น
ตัวเลือกที่สาํ คัญและยังเป็ นตัวเลือกให้กบั คนรุ่ นใหม่ คนวัยทํางาน ผูส้ ู งวัย ที่ตอ้ งใส่ ใจกับสุ ขภาพของตัวเอง และ
คนที่ ออกกําลังกายด้วยนัน่ เอง ขณะที่ โครงสร้างประชากรก้าวเข้าสู่ สังคมสู งวัย ส่ งผลให้กระแสการรักสุ ขภาพที่
กําลังเป็ นที่นิยมได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ประชาชนสนใจหันมาใส่ ใจกับสุ ขภาพมากขึ้น ส่ งผลให้ธุรกิจต่างๆ ได้รับ
ความนิ ยม และคนใส่ ใจกับการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์มากขึ้น ผูบ้ ริ โภคหันมาใส่ ใจใน
การเลือกซื้ อผักที่ปลอดภัยและปราศจากสารเคมีตกค้าง โดยเฉพาะพืชผักปลอดสารเคมีและผักปลอดสารพิษที่ กาํ ลัง
ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย เพราะผูค้ นให้ความสําคัญกับการดูแลสุ ขภาพมากขึ้น จึงส่ งผลให้เกิดแนวคิดในการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ เพราะเริ่ มมองถึงสุ ขภาพในระยะยาว (สุ ทธิ ดา และคณะ, 2562)
จากแนวโน้มดังกล่าว จึ งมีผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเกษตรรุ่ นใหม่ การปลูกผักปลอดภัย ในนามของ “เกษตร
เลิฟเวอร์ ฟาร์ ม (kaset lover farm) ก่อตั้งขึ้นมาโดยมี นายสันติสุข มหัธธัญณวาณิ ชย์โดยที่เป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
เกษตรรุ่ นใหม่และเป็ นผูก้ ่อตั้งฟาร์ม ตั้งอยู่ 110/7 หมู่ 6 ตําบล บางละมุง อําเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี ทั้งนี้เกษตร
เลิฟเวอร์ ฟาร์ ม (kaset lover farm) ก็เป็ นอีกหนึ่ งฟาร์ มที่ให้ความสําคัญกับการปลูกผักปลอดสารพิษ ภายในฟาร์ มมี
พื้นที่ท้ งั หมด 7 ไร่ แต่ทาํ การปลูกผักปลอดสารพิษและเลี้ยงสัตว์ จํานวน 3 ไร่ นายสันติสุข เริ่ มตั้งแต่จากการที่อยาก
ทดลองการปลูกผักด้วยตัวเองจึงเริ่ มปลูกตั้งแต่ คะน้า กวางตุง้ ผักบุง้ และนําของที่ปลูกไปขายจนมีรายได้เข้ามาและ
ทําให้เกิดความคิดว่าอยากปลูกผักปลอดสารพิษชนิ ดต่าง ๆ มากขึ้นจึงเริ่ มหันมาปลูกผักสลัดเพราะมองว่าผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่เริ่ มหันมาดูแลสุ ขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้ นและกําลังเป็ นที่ ตอ้ งการทั้งกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคโดยตรง รวมไปถึ ง
ร้านอาหารและโรงแรมต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้ผกั สลัดปลอดสารพิษในการประกอบอาหารให้กบั ลูกค้ามากขึ้น จึงเริ่ มปลูก
จากโรงเรื อนเล็ก ๆ ก่อน จนมีลูกค้ามากขึ้นเลยทําการขยายพื้นที่ในการปลูกผักสลัดจากในโรงเรื อนไปทําการเพาะ
ในถาดหลุ ด แล้วนํา ไปปลู กลงแปลงเพื่ อ ให้ไ ด้ปริ มาณของผักสลัด ที่ เ พิ่ มขึ้ นมากกว่าเดิ มและเพี ยงพอต่ อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค ผักสลัดที่เพาะปลูกมีดว้ ยกัน 6 ชนิ ด ได้แก่ กรี นโอ๊ค เรดโอ๊ค มินิคอส เรดคอส บัตเตอร์ เฮด
และ ฟิ นเล่ สามารถทําการปลูกได้ตลอดทั้งปี (สันติสุข, 2563)
ด้วยเหตุน้ ี การศึกษาครั้งนี้ จึงสนใจทําการศึ กษาต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกผักปลอดสารพิษของ
เกษตรเลิฟเวอร์ ฟาร์ ม ความคุม้ ค่าในการลงทุนปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อเป็ นข้อมูลเกี่ ยวกับการการวางแผนการ
ผลิตต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษให้กบั ผูป้ ระกอบการและเกษตรกรที่สนใจทัว่ ไป รวมทั้ง
เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจทําฟาร์ มปลูกผักปลอดสารพิษให้กบั ผูป้ ระกอบการธุ รกิจรุ่ นใหม่ รวมทั้งผูท้ ี่สนใจ
ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม

วิธีการศึกษา

งานวิจยั เรื่ องต้นทุ นและผลตอบแทนการปลูกผักปลอดสารพิษของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเกษตรรุ่ นใหม่
กรณี ศึกษา เกษตรเลิฟเวอร์ ฟาร์ ม เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ประชากรเป้ าหมายในการศึ กษาครั้งนี้ คือ นาย สันติสุข
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มหัธธัญณวาณิ ชย์ ซึ่ งเป็ นเกษตรกรที่ เป็ นคนก่อตั้งฟาร์ มและเป็ นเกษตรกรรุ่ นใหม่ที่ความตั้งใจที่จะทําเกษตรและ
เป็ นคนที่ตระหนักถึงความปลอดภัย คุณภาพของสิ นค้าที่จะส่ งออกไปยังถึงมือผูบ้ ริ โภค และยังมีองค์ความรู ้ในเรื่ อง
ของการบริ หารการจัดการผลิตและการตลาด ด้วยความรู ้เหล่านี้ ทาํ ให้สามารถมาปรับใช้กบั ฟาร์ มได้ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เครื่ องมือที่ใช้เก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การผลิ ตและการตลาดของผักปลอดสารพิ ษ ประกอบด้วยข้อมู ลการผลิ ต ประเภทผักปลอด
สารพิ ษที่ ปลูก จํานวนพื้ นที่ ในการเพาะปลูก เทคนิ คการปลูกผักปลอดสารพิ ษ เป็ นต้น รวมทั้งข้อมูลการตลาด
เกี่ยวกับลักษณะของสิ นค้าที่จาํ หน่าย ราคา สถานที่จาํ หน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
ตอนที่ 2 ต้นทุนในการปลูกผักปลอดสารพิษ ประกอบด้วยข้อมูลของต้นทุนคงที่ เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ที่ดินค่าเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางเกษตร และต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ผกั ค่าปุ๋ ยและค่ายากําจัดแมลง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของการปลูกผักปลอดสารพิษ และ เงินลงทุนเริ่ มต้นในการทําฟาร์มผักปลอดสารพิษ
ตอนที่ 3 ผลตอบแทน ประกอบด้วย ปริ มาณผลผลิต ราคาที่ ชายผักได้ และรายได้จากการผลิตผักปลอด
สารพิษของ Kaset Lover Farm
ตอนที่ 4 อุปสรรคและปั ญหาในการปลูกผักปลอดสารพิษ ประกอบด้วย ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับด้าน
การปลูกผักปลอดสารพิษ ต้นทุนผลตอบแทนการปลูกผักปลอดสารพิษ การจําหน่าย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทน ประกอบด้วย (อุกฤษฎ์, 2552)
ต้นทุนทั้งหมด = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร
รายไดทั้งหมด = รายได้ที่เป็ นเงินสด + รายได้ที่ไม่เป็ นเงินสด
2. การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการลงทุน 4 ตัวชี้วดั ได้แก่ (ชูชีพ, 2544)
2.1 ระยะคืนทุน (PB : Payback Period) หมายถึง ระยะเวลาการดําเนินงานที่มีผลทําให้ผลตอบแทนสุ ทธิ มี
ค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายในการลงทุนพอดี โดยมีวิธีการดําเนินการคํานวณดังนี้
ระยะเวลาคืนทุน = เงินสดจ่ายลงทุนสุ ทธิ เมื่อเริ่ มโครงการ - กระแสเงินสดรับสุ ทธิ รายปี สะสมไปเรื่ อยๆ
จนเงินจ่ายลงทุนสุ ทธิ เมื่อเริ่ มโครงการเท่ากับศูนย์
ระยะเวลาคืนทุนที่คาํ นวณได้เปรี ยบเทียบกับระยะเวลาที่ยอมรับได้
2.2 มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value: NPV) ซึ่ งการหามูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ โดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้
(Equation 1)
NPV

= ∑𝑛𝑛𝑡𝑡=

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡

(1+𝑖𝑖)𝑡𝑡

− 𝐼𝐼

(1)

ถ้ามูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ ที่คาํ นวณได้ของโครงการมีค่ามากกว่า 0 ก็ตดั สิ นใจลงทุนหรื อยอมรับโครงการนั้น
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2.3 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) มีสมการ ดังนี้ (Equation 2)
∑𝑛𝑛𝑡𝑡=0

𝐵𝐵𝑡𝑡 −𝐶𝐶𝑡𝑡

(1+𝑖𝑖)𝑡𝑡

=0

(2)

หาก IRR มีค่ามากกว่า i หรื อ ต้นทุนเงินทุน ของโครงการก็ตดั สิ นใจลงทุน
2.4 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) คํานวนจาก Equation 3
BCR =

−𝑡𝑡
∑𝑛𝑛
𝑡𝑡=1 𝐵𝐵𝑡𝑡 (1−𝑖𝑖)
−𝑡𝑡
∑𝑛𝑛
𝑡𝑡=0 𝐶𝐶𝑡𝑡 (1−𝑖𝑖)

(3)

หากค่า BCR มีค่ามากกว่า 1 ก็ตดั สิ นใจลงทุนหรื อยอมรับโครงการนั้น
การวิเคราะห์ความเป็ นได้ในการลงทุ นโดยใช้เครื่ องมื อทางการเงิ น 4 ประเด็น ดังต่ อไปนี้ 1. ระยะเวลาคื นทุน
2. มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ 3. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 4 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน ซึ่ งการวิเคราะห์ความ
เป็ นไปได้ในทางการเงิน ซึ่ งมีสมมุติฐานในการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
1. ระยะเวลาโครงการที่ทาํ การวิเคราะห์ คือ 5 ปี
2. อัต ราดอกเบี้ ย 4%โดยยึ ด อัต ราดอกเบี้ ยเงิ นฝากของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
(ธ.ก.ส.)
3. ให้ตน้ ทุนและผลตอบแทนเพิ่มขึ้นปี ละ 5% ตามภาวะเศรษฐกิจ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การผลิตและการตลาดผักสลัดปลอดสารพิษ
การผลิตผักสลัดปลอดสารพิษของเกษตรเลิฟเวอร์ ฟาร์ ม (Fig. 1) มีพ้ืนที่ในการเพาะปลูกผักสลัดที่ทาํ การ
ปลูกตลอดทั้งปี จํานวน 1,180 ตารางเมตร โดยให้ผลผลิตของผักสลัดแต่ละชนิ ดต่อ 1 รอบการผลิต ได้แก่ กรี นโอ๊ต
และเรดโอ๊ต อย่างละ 70 กิ โลกรัม มินิคอส เรดคอส และบัตเตอร์ เฮด อย่างละ 30 กิ โลกรัม และ ฟิ นเล่ได้ท้ งั หมด
10 กิโลกรัม โดยแรงงานที่ใช้ในการผลิตคือแรงงานภายในครัวเรื อน ความโดดเด่นและเทคนิคในการปลูกผักปลอด
สารพิษของเกษตรเลิฟเวอร์ ฟาร์ ม คือ ฟาร์ มจะดูแลเรื่ องนํ้าเป็ นหลักทําให้ผกั มีความสดกรอบและมีรสชาติ ที่ดีทาง
ฟาร์มจัดส่ งตามออเดอร์ ให้กบั ลูกค้าที่มาสั่ง และจัดส่ งให้กบั โรงแรม ร้านอาหาร พ่อค้าแม่คา้ รวมถึงลูกค้าที่มาซื้ อที่
หน้าฟาร์ ม ราคาขายผักสลัดที่จาํ หน่ายให้กบั ลูกค้าอยู่ที่กิโลกรัมละ 120 บาท นอกจากนี้ เกษตรเลิฟเวอร์ ฟาร์ มมีการ
ส่ งเสริ มการตลาดคือ มีการโฆษณาผ่านทาง Facebook เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้กบั คนที่ยงั ไม่รู้จกั เกษตรเลิฟ
เวอร์ฟาร์มและผักสลัดของทางฟาร์มได้รู้จกั
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(A)

(B)

Fig. 1 Kaset Lover Farm sign (A), packaging of Kaset Lover Farm (B)
ต้ นทุนและผลตอบแทนผักสลัดปลอดสารพิษ
ผลจากการศึ กษาต้นทุนพบว่า สิ นทรัพย์ถาวร มีเงิ นรวมเท่ากับ 13,340 ได้แก่ โรงเรื อนเพาะกล้าผักสลัด
โรงเรื อนเก็บของและปุ๋ ย ถาดเพาะเมล็ด จอบ บัวรดนํ้า วัสดุคลุมดิน(ฟาง) และเงินทุนหมุนเวียน มีเงินรวมเท่ากับ
100,000 บาท แสดงดัง Table 1
Table 1 The initial investment of pesticide-free vegetables.
list
Number (unit)
1. Fixed Assets
1.1 Salad Vegetable Planting Plant
1
1.2 Storage & Fertilizer
1
1.3 Seed tray
100
1.4 Hoe
10
1.5 Watering can
2
1.6 Straw mulches
10
Total fixed assets
2. Revolving funds
2.1 Gross operating expenses
1
Total Revolving funds
Total initial funds

Number (THB)
3,000
5,000
2,500
2,000
240
600
13,340
100,000
100,000
113,340

ผลจากการศึกษาต้นทุนคงที่พบว่า ค่าเครื่ องมืออุปกรณ์การเกษตรในการผลิตผักสลัดปลอดสารพิษ โดยจะ
แยกเป็ นแต่ละประเภทดังนี้ ไดโว่สูบนํ้า จอบ บัวรดนํ้า สายยาง ถาดเพาะเมล็ด กรรไกรตัดผัก เสี ยม รวมทั้งสิ้ น
9,400 บาท แสดงดัง Table 2
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Table 2 The value of agricultural equipment to produce pesticide-free vegetables in the area per rai
Number Number (THB Total amount Being in use salvage value
list
(unit)
/unit))
(THB)
(years)
(THB)
1. water pump
1
2800
2,800
2
300
2. Hoe
10
200
2,000
2
50
3. Watering cans
2
120
240
2
20
4. rubber tubes
5
15
1,500
2
30/unit
5. Seed trays
100
25
2,500
2
10/unit
6. Vegetable scissors
2
30
60
2
5/unit
7. spade
2
150
300
2
40
Total
9,400
ผลจากการศึกษาผลตอบแทนพบว่า รายได้จากการจําหน่ายผักสลัดปลอดสารพิษของเกษตรเลิฟเวอร์ ฟาร์ ม
ทั้งหมด เป็ นจํานวน 210 กิโลกรัม คิดเป็ นเงินเท่ากับ 26,280 บาท แสดงดัง Table 3
Table 3 Revenue from sales of pesticide-free vegetables in one production cycle
Number of Produces (kg)
List of salad vegetables
(THB/kg)
for sales
for consumption
1. Green Oak Lettuce
2. Red Oak Lettuce
3. Mini Cos
4. Red Cos
5. Butter head Lettuce
6. Frillice
Total

65
65
25
25
25
5
210

5
5
5
5
5
5
30

120
120
120
120
120
120

Amount (THB)
7,800
7,800
3,360
3,360
3,360
600
26,280

วิเคราะห์ขอ้ มูลต้นทุนและผลตอบและความเป็ นไปได้ทางการเงิน ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน (Payback
Period: PB) มู ล ค่ า ปั จ จุ บ น
ั สุ ท ธิ (Net Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate or
Return: IRR) และอัตราผลตอบแทนต่ อต้นทุ น (B/C ratio) ภายใต้สมมติ ฐานระยะเวลาโครงการ 5 ปี อัตรา
ผลตอบแทนร้ อยละ 10 รายได้เพิ่มขึ้นร้ อยละ 10 ต่อปี ขณะที่ตน้ ทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ผลจากการศึ กษา

ความคุม้ ค่าในการลงทุนพบว่า ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 3.71 ปี ซึ่ งน้อยกว่าระยะเวลาของโครงการที่ต้ งั
ไว้ที่ 5 ปี มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ ข องโครงการเท่ า กับ 111,310.80 บาท ซึ่ งมี ค่ า เป็ นบวกแสดงว่ า โครงการนี้ ให้
ผลตอบแทนคุม้ ค่าต่อการลงทุน อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากับ 80% และอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ 10%
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เนื่ อ งจากผลตอบแทนภายในของโครงการมี ค่ า สู ง กว่ า อัน ตราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ แสดงให้เ ห็ น ว่ า โครงการนี้ ให้
ผลตอบแทนที่คุม้ ค่า และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.21 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าโครงการนั้นเหมาะสม
กับการลงทุน โดยความคุม้ ค่าในการลงทุนที่กล่าวมามีผลเป็ นไปในทางบวกจึงทําให้เกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์มเป็ นฟาร์ ม
ที่เหมาะสมและน่าลงทุน แสดงดังใน Table 4
Table 4 Cash-flow and financial feasibility analysis of pesticide-free production of KASET LOVER FARM
Project period
1st year
2nd year
3rd year
4th year
5th year
Income (+ 10 % per year)
173,448
190,792.8
209,872.1
230,859.3
253,945.2
Cost (+5 % per year)
157,122
164,978.1 173,227.01
181,888.36
190,982.77
Net cashflow
16,326
25,814.7
36,645.08
48,970.93
62,962.44
Payback period (year)
= 3.71 year
Net Present Value (NPV)
= 111,310.80 THB
Internal Rate of Return (IRR)
= 80%
Benefit – Cost Ratio (BCR)
= 1.21
อุปสรรคและปั ญหาในการปลูกผักปลอดสารพิษ
จากการสัมภาษณ์พบว่า ปั ญหาของเกษตรเลิฟเวอร์ ฟาร์ มจะมีท้ งั หมด 2 ด้าน คือ ด้านการผลิตและด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ทางด้านการผลิตพบว่า ยังขาดเครื่ องจักรทุ่นแรงในการผลิตผักสลัดจึงทําให้ตอ้ งใช้ระยะเวลาใน
การผลิตและยังพบปัญหาของแมลงศัตรู ที่มารบกวน ด้านการส่ งเสริ มการตลาดพบว่า เกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์มยังไม่ได้
เป็ นที่รู้จกั กับบุคลลภายนอกจึ งต้องพัฒนาในเรื่ องของการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้เป็ นที่รู้จกั มาก
ขึ้น

สรุ ป

ผลจากการวิจยั สรุ ปได้วา่ ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผักปลอดสารพิษของผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตร
รุ่ นใหม่กรณี ศึกษา เกษตรเลิ ฟเวอร์ ฟาร์ มจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก นายสันติ มหัธธัญณวาณิ ชย์ พบว่า มี ผลผลิ ต
ทั้งหมด 6 ชนิ ด คือ กรี นโอ๊ค เรดโอ๊ด มินิคอส เรดคอส บัตเตอร์ เฮด และฟิ นเล่ ซึ่ งแต่ละชนิ ดให้ผลผลิตที่แตกต่าง
กันออกไปโดยผักสลัดที่ มีผลผลิตมากที่ สุดคื อ กรี นโอ๊ตและเรดโอ๊ค ผลผลิตต่อรอบการผลิตเท่ากับ 70 กิ โลกรัม
รองลงมาคือ มินิคอส เรดคอสและบัตเตอร์ เฮด มีผลผลิตต่อรอบการผลิตเท่ากับ 30 กิโลกรัม และผักสลัดที่ผลิตได้
น้อยที่สุดคือ ฟิ นเล่ มีผลผลิตต่อรอบการผลิตเท่ากับ 10 กิโลกรัม ในส่ วนต้นทุนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตร
เลิ ฟเวอร์ ฟาร์ มพบว่า มี เงิ นทุ นรวมในการตั้งต้นทําฟาร์ มเท่ ากับ 113,340 บาท มี รายได้จากการจําหน่ ายผักสลัด
ปลอดสารพิษทั้งหมดจํานวน 210 กิโลกรัม คิดเป็ นเงินเท่ากับ 26,280 บาท ต่อหนึ่งรอบการผลิต ด้านความคุม้ ค่าใน
การลงทุน พบว่า ระยะเวลาคื นทุนของโครงการเท่ากับ 3.71 ปี ซึ่ งน้อยกว่าระยะเวลาของโครงการที่ ต้ งั ไว้ที่ 5 ปี
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการเท่ากับ 111,310.80 บาท มีค่าเป็ นบวกแสดงว่าโครงการนี้ ให้ผลตอบแทนคุม้ ค่าต่อ
การลงทุน อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากับ 80% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 10% เนื่ องจากผลตอบแทน
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ภายในของโครงการมีค่าสู งกว่าอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้ ให้ผลตอบแทนที่ คุม้ ค่า และอัตรา
ผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.21 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าโครงการนั้นเหมาะสมกับการลงทุน โดยความคุม้ ค่า
ในการลงทุนที่กล่าวมามีผลเป็ นไปในทางบวกจึงทําให้เกษตรเลิฟเวอร์ฟาร์มเป็ นฟาร์มที่เหมาะสมและน่าลงทุน
ข้อเสนอแนะผลการศึ กษาพบว่าการลงทุนในธุ รกิ จการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรเลิฟเวอร์ ฟาร์ มมี
ความคุ ้ม ค่ า ในการลงทุ น แต่ ปั จ จุ บัน ธุ ร กิ จ ผัก ปลอดสารพิ ษ มี ผู ป้ ระกอบการจํา นวนมาก ผู ป้ ระกอบการที่ มี
ความสามารถในการสร้างความแตกต่างของผลผลิต ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรู ปและการตลาด มีการสื่ อสาร
ความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์ของการบริ โภคผักปลอดสารพิษและเทคนิคการผลิตผักปลอดสารพิษของฟาร์มไปยังกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ให้มากขึ้ น จะเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งที่ จะให้ผลผลิ ตของฟาร์ มเป็ นที่ รู้จกั มากขึ้ น นําไปสู่ การสร้าง
รายได้มากขึ้น และสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
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The Sustainable Indicators of Thai Rubber Plantation Management (STRPM) with FSC standard
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บทคัดย่ อ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาตัวชี้วดั ความยัง่ ยืนในการจัดการสวนยางพาราไทย และความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวชี้ วดั ความยัง่ ยืนในการจัดการสวนยางพาราไทยกับจัดการสวนยางอย่างยัง่ ยืนตามหลัก FSC เก็บข้อมูลจากครัวเรื อน
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ใน 11 จังหวัด จํานวน 399 ครัวเรื อน และ key informants จํานวน 50 ราย โดยใช้เครื่ องมือ ได้แก่
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณใช้สถิติเชิ งพรรณนา
การวิเคราะห์เชิ งคุณภาพใช้การวิเคราะห์หา Content Analysis ผลการศึ กษาพบว่าตัวชี้ วดั ความยัง่ ยืนในการจัดการสวน
ยางพาราไทยประกอบด้วยตัวชี้วดั ทางสังคม 10 ตัวชี้วดั ได้แก่ เศรษฐกิจ 7 ตัวชี้วดั และทางสิ่ งแวดล้อม 10 ตัวชี้วดั สําหรับ
ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วดั การจัดการสวนยางพาราอย่างยัง่ ยืนกับหลัก FSC พบว่าหลัก FSC ข้อที่ 1 มีความสัมพันธ์กบั
ตัวชี้วดั ทางสังคม และสิ่ งแวดล้อม หลัก FSC ข้อที่ 2, 3, 5, 7, 8 และ 10 มีความสัมพันธ์กบั ตัวชี้วดั ทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่ งแวดล้อม หลัก FSC ข้อที่ 4 มีความสัมพันธ์กบั ตัวชี้ วดั ทางสังคม เศรษฐกิ จ และหลัก FSC ข้อที่ 6, 9 ความสัมพันธ์กบั
ตัวชี้วดั ทางสิ่ งแวดล้อม
คําสําคัญ: ตัวชี้วดั ความยัง่ ยืน, สวนยางพาราไทย, มาตรฐาน FSC

Abstract

This study aimed to examine indicators of sustainability for Thai rubber plantation management (STRPM) and
relationship between STRPM and sustainable rubber plantation management toward principles of FSC standards. Data
collection was carried out in 11 provinces from 399 farmer households and 50 key informants. Structured interview and
unstructured interview were used for data collection. Descriptive statistics was used for quantitative data analysis.
Qualitative data analysis was used for content analysis synthesis. Relationship analysis was done by classifying major
issues, coding, comparing, and interpreting to get and to connect some related ideas. The study found 10 social indicators,
7 economic indicators, and 10 environmental indicators for STRPM. For the relationship between STRPM and sustainable
rubber plantation management toward principles of FSC standards, the study found that FSC principle # 1 had relationships
with indicators related to a social issue and environmental issue; FSC principles # 2, 3, 5, 7, 8, and 10 had relationships
with indicators related to a social issue, economic issue, and environmental issue; FSC principle # 4 had relationships with
indicators related to social issue and economic issue; and FSC principles # 6 and 9 had relationships with indicators related
to the environmental issue.
Keywords: indicators of sustainability for Thai rubber plantation management (STRPM), sustainable rubber plantation
management, principles of FSC standards
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คํานํา

ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของประเทศไทย มีการผลิตเป็ นอันดับหนึ่ งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ปั จจุบนั
ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ ปลูกยางพาราทั้งสิ้ นกว่า 23.34 ล้านไร่ เนื้ อที่ กรี ดได้ 19.55 ล้านไร่ มีผลผลิ ต
4.39 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ย 224 กิโลกรัม/ไร่ โดยกระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูก
ยางพารามากที่สุดและเป็ นพื้นที่ปลูกยางเดิมของประเทศ คือ 14.57 ล้านไร่ หรื อ ร้อยละ 62.53 ของพื้นที่ปลูกยางทั้ง
ประเทศ ผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ย 242 กิโลกรัม ภาคเหนือซึ่ งเป็ นพื้นที่ปลูกยางใหม่มีพ้ืนที่ 1.30 ล้านไร่ หรื อ ร้อยละ 5.58
ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศ มีผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ย 148 กิโลกรัม ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ปลูกยางใหม่
มีพ้ืนที่ 4.89 ล้านไร่ หรื อ ร้อยละ 20.99 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งประเทศ มีผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ย 183 กิโลกรัม ภาคกลาง
ภาคตะวันตก (พื้นที่ ปลูกยางใหม่) และภาคตะวันออก (พื้นที่ ปลูกยางเดิ ม) มีพ้ืนที่ รวม 2.56 ล้านไร่ หรื อร้อยละ
10.99 ของพื้ นที่ ปลูกยางทั้งประเทศ มี ผลผลิ ตต่ อไร่ เฉลี่ ย 219 กิ โลกรั ม (สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร, 2561)
การยางแห่ งประเทศไทย (กยท.) ได้มีการสนับสนุนการทําสวนยางตามมาตรฐาน FSC เพื่อพัฒนาและสร้างเกณฑ์
การจัด สวนยางไทยให้ไ ด้มาตรฐานในระดับสากลและมี ค วามยัง่ ยื น กระตุ ้นให้เ กษตรกรชาวสวนยางเห็ นถึ ง
ความสําคัญในการจัดการสวนยางให้อยู่ในระดับมาตรฐานระดับสากล ซึ่ งการทําสวนยางตามมาตรฐาน FSC หาก
สวนยางในประเทศสามารถดําเนิ นการจัดการสวนยางตามมาตรฐานดังกล่าวได้จะเป็ นการเพิ่มโอกาสและรายได้
ให้กบั เกษตรกรชาวสวนยางด้วยการใช้ไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราในการจําหน่ายในประเทศและ
ต่ างประเทศ รวมถึ งพัฒนาธุ รกิ จอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจากไม้ยางพารา โดยคํานึ งถึ งการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
การวิจยั ครั้งนี้ จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของการจัดทําตัวชี้ วดั ความยัง่ ยืนในการจัดการสวนยาง และปั จจัย
ใดบ้างที่ มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้ วดั การจัดการสวนยางอย่างยัง่ ยืนกับหลักการจัดการสวนยางอย่างยัง่ ยืนตาม
มาตรฐาน FSC โดยได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาตัวชี้วดั และความเหมาะสม
ของตัวชี้ วดั การจัดการสวนยางยัง่ ยืนสําหรับประเทศไทย และ (2) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้ วดั การ
จัดการสวนยางอย่างยัง่ ยืนสําหรับประเทศไทยกับหลักการจัดการสวนยางอย่างยัง่ ยืนตามมาตรฐาน FSC
ซึ่ งในด้า นแนวคิ ด เกษตรยัง่ ยื น สุ ภ าวดี (2547) ได้ใ ห้แ นวคิ ด เกษตรยัง่ ยื นไว้ใ น 5 ด้า นได้แ ก่ (1) ด้า น
เศรษฐศาสตร์ (2) ด้านระบบนิเวศ (3) ด้านสังคม (4) ด้านวัฒนธรรมและ (5) การมององค์ประกอบหรื อภาพองค์รวม
โดยแนวคิดทั้งหมดจะต้องเป็ นระบบที่มี ความสัมพันธ์หลากหลายด้านสอดคล้องกัน เป็ นองค์รวมในเวลาเดียวกัน
ไม่แยกส่ วนจากกันในการพิ จารณา องค์ประกอบเกษตรยัง่ ยืนที่ แท้จริ งได้แ ก่ การอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ
(Resources-conserving) เช่น ที่ดิน นํ้า เป็ นต้น ไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม (Environmentally non-degrading) ยอมรับได้
ทางเทคนิค (Technically appropriate) ยอมรับได้ทางเศรษฐกิจ (Economically acceptable) และ ยอมรับได้ทางสังคม
(Socially acceptable) มูลนิ ธิเกษตรยัง่ ยืน (2546) ได้อธิ บายไว้ว่ามีหลักการสําคัญ 3 ประการคือ (1) ความยัง่ ยืนทาง
เศรษฐกิจ (2) ความยัง่ ยืนทางด้านสิ่ งแวดล้อม และ (3) ความยัง่ ยืนทางด้านสังคม ซึ่ งในการจัดการสวนป่ าอย่างยัง่ ยืน
ตามหลัก FSC ได้นาํ แนวคิดดังกล่าว (Forest Stewardship Council, 2015) มากําหนดเป็ นหลักในการดําเนินการ และ
ณรงค์ศกั ดิ์ (2560) ได้นาํ หลัก FSC มาประยุกต์ใช้กบั การทําสวนยางพารา ซึ่ งหลักการ FSC ประกอบด้วยหลัก 10
ประการได้แก่ (1) ความสอดคล้องระหว่างกฎหมาย กับหลักการต่างๆ ของ FSC (2) สิ ทธิ ในการถือครองและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (3) สิ ทธิ ของชนพื้ นเมื อง (4) ความสัมพันธ์ต่างๆ กับชุ มชน และสิ ทธิ ต่างๆ ของคนงาน (5) การ
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ได้รับผลประโยชน์จากสวนยางพารา (6) ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชี วภาพ (7)
แผนการจัดการ แผนการจัดการสวนยาง (8) การตรวจตรากํากับดูแลและการศึกษาวิเคราะห์การจัดการสวนยางพารา
(9) การฟื้ นฟูป่าไม้ที่มีคุณค่าสู งด้านการอนุรักษ์ (10) สวนป่ าจะต้องจัดการและวางแผนพื้นที่สวนป่ าให้สอดคล้อง
กับหลักการและรายละเอียดที่ 1–9

วิธีการวิจัย

พื้ นที่ ศึกษาในพื้ นที่ สวนยางพารา 5 ภาคใน 11 จังหวัด ได้แก่ ภาคใต้ จังหวัด สุ ราษฎร์ ธานี จังหวัดตรั ง
จั ง หวัด กระบี่ จั ง หวัด สงขลา จั ง หวัด ยะลา ภาคกลาง จั ง หวัด เพชรบู ร ณ์ ภาคตะวัน ออก จั ง หวัด ระยอง
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบึงกาฬ ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุ โลก และจังหวัดเชียงราย ประชากรที่
ใช้ในการศึ กษาได้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางพาราจํานวน 539,471 คน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่ มโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane โดยให้ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 399 คนและ เกษตรกรชาวสวนยางพารา
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจํานวน จํานวน 110 คน (จังหวัดละ 10 คน) จากการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงด้วยเกณฑ์เป็ นผูท้ ี่มี
ความรู ้ความเข้าใจและสามารถให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการจัดการสวนยางอย่างยัง่ ยืนตามมาตรฐาน FSC เครื่ องมือที่ ใช้
ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างใช้ในการสํารวจเชิ งปริ มาณ และแบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้างใช้ในการสํารวจ
เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยการเสวนากลุ่ ม ย่ อ ย วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ มาณ ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistic) เพื่ออธิ บายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่ วนบุคคล ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยทางด้านสังคม
โดยใช้ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ความถี่ และ การวิ เ คราะห์ เ ชิ งคุ ณภาพเป็ นการวิ เ คราะห์ เ นื้ อหา Content Analysis
โดยการวิเคราะห์ประเด็นที่ สําคัญที่ คน้ พบจากผลเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพมาสังเคราะห์เพื่อกําหนดตัวชี้ วดั การ
จัด การสวนยางพาราอย่ า งยัง่ ยื นสํา หรั บประเทศไทย สั งเคราะห์ ค วามสั มพันธ์ โ ดยการจัด กลุ่ ม ประเด็ น หลัก
การใส่ รหัส เปรี ยบเทียบ แปรความหมายเพื่อให้ได้แนวคิดและเชื่อมแนวคิดที่สมั พันธ์กนั

ผลการวิจัย
สั งคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้ อมและการจัดการผลิตของครั วเรื อนเกษตรกรสวนยางพาราในปั จจุบันของพืน้ ที่ศึกษา
ภาพรวมลักษณะทางสังคมของครั วเรื อนเกษตรกรชาวสวนยางครั วเรื อนที่ ไ ม่ ได้จดั การสวนยางตาม
มาตรฐาน FSC ใน 5 ภาค จํานวน 11 จังหวัด พบว่าการประกอบอาชี พของครั วเรื อนโดยภาพรวมทําสวนยาง
ร้อยละ 50.77 ยางร่ วมปลูกพืชอายุส้ นั ร้อยละ 31.67 ยางร่ วมกับทํานาร้อยละ 32.41 ยางร่ วมกับไม้ผลร้อยละ 32.74
ยางร่ วมกับ การเลี้ ยงสั ต ว์ร้ อ ยละ 3.14 ยางร่ วมกับ การประกอบอาชี พ อื่ น ๆ นอกภาคเกษตรร้ อ ยละ 20.04
ประสบการณ์ในการทําการเกษตรเฉลี่ย 21.23 ปี จํานวนสมาชิ กในครัวเรื อนเฉลี่ย 3.95 คน ส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิ ก
กลุ่มชาวสวนยาง กยท. ร้อยละ 72.03 การมีเอกสารสิ ทธิ์ พบว่าประเภทเอกสารสิ ทธิ์ ในแปลงสวนยาง นส3 นส3ก
ร้อยละ 35.20 โฉนดร้อยละ 24.11 ภบท 5 และ 6 ร้อยละ 40.21 มีการเสี ยภาษีที่ดินสวนยางพาราร้อยละ 85.10
ภาพรวมลักษณะทางเศรษฐกิจ พบว่าแรงงานครัวเรื อนเฉลี่ย 2.85 คนเป็ นแรงงานในภาคเกษตรเฉลี่ย 2.41
คนแรงงานนอกภาคเกษตร 0.69 คนแรงงานจ้างเฉลี่ยรวม 2.05 คน เป็ นแรงงานจ้างประจํา 2.11 คน ประเภทของ
แรงงานกรี ดยางพบว่าเป็ นแรงงานจ้างกรี ดเฉลี่ยร้อยละ 34.20 และเป็ นแรงงานต่างด้าวจ้างกรี ดเฉลี่ยร้อยละ 25.67
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การแบ่งสรรผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของสวนและแรงงานจ้างกรี ดพบว่าส่ วนใหญ่สัดส่ วนรายได้แบ่งเป็ น 50:50
ร้อยละ 66.70 สําหรับรายได้จากสวนยางเฉลี่ย 147,814.24 บาทต่อปี ส่ วนรายจ่ายพบว่ารายจ่ายจากสวนยางทั้งหมด
53,396.03 บาทต่อปี จํานวนเงินออมของครัวเรื อนเฉลี่ย 36,633.59 บาทต่อปี และจํานวนเงินกูโ้ ดยเฉลี่ย 367,129.37
บาท
ภาพรวมลักษณะทางสิ่ งแวดล้อมและการจัดการผลิต พบว่าครัวเรื อนถือครองที่ดินสวนยางเฉลี่ย 19.19 ไร่
พันธุ์ยางที่ใช้ส่วนใหญ่พนั ธุ์ยางพารา RRIM600 ร้อยละ 83.60 ระยะปลูกส่ วนใหญ่คือ 7×3 เมตรร้อยละ 60.96
จํานวนต้นต่อไร่ เฉลี่ย 74.65 ต้น ปุ๋ ยที่ใช้มีการใช้ที่หลากหลายสู ตรแต่ส่วนใหญ่ใช้สูตร 29-5-18 และ 16-8-16
ร้อยละ 92.56 และ 84.21 ตามลําดับ ระบบการกรี ดที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้ระบบกรี ด 1/3Sd/2 และระบบกรี ด 1/3S3d/4
ร้อยละ 77.10 และ ร้อยละ 40.78 ตามลําดับ
การสั งเคราะห์ ประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจ สั งคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้ อมและการจัดการผลิตสู่ ความยั่งยืนของสวน
ยางพาราไทย
จากผลการศึกษาข้อมูลเชิ งคุณภาพโดยการเสวนา กลุ่มย่อยในพื้นที่ศึกษาสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้ (1) ความ
สอดคล้องกับกฎหมาย: ส่ วนใหญ่มีการเสี ยภาษีอย่างถูกต้อง การใช้เทคโนโลยี่ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ
ผ่านการส่ งเสริ มและการให้คาํ แนะนําจาก กยท. และพบว่าเกษตรกรทราบกฎหมายที่ ดิน พรบ. การปลูกแทน
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานที่เกี่ยวกับประเด็นค่าจ้างละการจ้างแรงงาน (2) สิ ทธิ การถือครองและการใช้ประโยชน์
ที่ดิน: ส่ วนใหญ่เกษตรกรชาวสวนยางมากกว่าร้อยละ 50 ยังใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่นใช้
ประโยชน์การถือครองในที่ดินประเภท ภบท 5 และ 6 และที่ดินประเภทอื่นที่ไม่ถูกต้อง (ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ มากกว่า
ร้อยละ 20) (3) สิ ทธิ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานและเงื่ อนไขการจ้างงาน: การจ้างแรงงานพบว่าโดยส่ วนใหญ่เป็ นการใช้แรงงาน
จ้างในกิจกรรมการเก็บเกี่ยวได้แก่การกรี ดยาง สําหรับสวัสดิการแรงงานและสุ ขอนามัยในสวนยางพบว่ายังไม่มีใน
เรื่ องนี้ ในพื้นที่ปลูกยางใหม่แต่ในพื้นที่ปลูกยางเดิมภาคใต้และภาคตะวันออกพบบ้างในพื้นที่สวนยางพาราที่มีการ
จ้างแรงงานโดยมีที่พกั อาศัยในสวนยาง และการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของสวนยาง (นายจ้าง)
บ้าง สําหรับการแบ่งสัดส่ วนผลประโยชน์ ระหว่างเจ้าของสวนยางกับแรงงานจ้างพบว่าส่ วนใหญ่มีความเป็ นธรรม
(4) ประโยชน์ ความขัดแย้ง และสิ ทธิ ชุมชน ท้องถิ่น: พบว่าเกษตรกรชาวสวนยางพารามีส่วนร่ วมกิ จกรรมของ
ชุมชนและ เป็ นสมาชิ กมากกว่า 1 กลุ่มในชุมชน ไม่มีความขัดแย้งในการทําสวนยางพารากับบุคคล และชุมชน (5)
ผลผลิตและการจัดการผลผลิต และประโยชน์จากการทําสวนยางพารา: พบว่าครัวเรื อนเกษตรกรมีรายได้โดยเฉลี่ย
สู งกว่ารายได้ข้ นั ตํ่าของประเทศที่กาํ หนด และครัวเรื อนเกษตรกรมีความหลากหลายในอาชีพหรื อหารายได้เพิ่มโดย
มีอาชีพเสริ มมากขึ้นในภาวะราคายางผันผวน (6) ด้านสิ่ งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ: พบว่าเกษตรกร
ชาวสวนยางพารายังคงใช้สารเคมีในการจัดการสวนยาง เช่นการใช้ปุ่ยเคมีส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และใช้หลากหลายสู ตร การใช้สารเคมีกาํ จัดวัชพืชและโรคพืช การทําเกษตรอินทรี ยพ์ บว่ายังมีนอ้ ย และพบว่ามี
ประมาณร้ อ ยละ38 เท่ า นั้นที่ มีกิจกรรมในสวนยางพาราหรื อมี ค วามหลากหลายทางชี วภาพในสวนยางพารา
นอกจากนี้ การที่เกษตรกรโดยเฉพาะภาคใต้ยงั ใช้ระบบกรี ดที่ มีความถี่สูงไม่เป็ นไปตามหลักวิชาการส่ งผลให้เกิ ด
โรคง่ายทําให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีในการแก้ไขปั ญหา (7) การบริ หารจัดการสวนยางพารา: สําหรับการบริ หาร
จัดการสวนยางพบว่าโดยส่ วนใหญ่เกษตรกรที่ ได้รับการสังเคราะห์จะมีแผนในการปฏิ บตั ิงานโดย กยท. กําหนด
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เท่านั้นแต่สาํ หรับเกษตรกรในพื้นที่ปลูกใหม่มีการให้คาํ แนะนําจากเจ้าหน้าที่ กยท. (8) ดําเนินการสอดส่ องดูแลและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิ ตนเอง: พบว่าโดยส่ วนใหญ่การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของตนเองยังมีนอ้ ยมากไม่ว่าจะ
เป็ นการทําบัญชี ครั วเรื อ นหรื อทดสอบใดๆแต่ อย่า งไรก็ตามเกษตรกรได้รับการอบรมและเพิ่ มพู นความรู ้ แ ละ
ความสามารถจาก กยท.อยู่สมํ่าเสมอ (9) การรักษา ฟื้ นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ:พบว่าเกษตรกรในกลุ่มนี้
ยังไม่มีแนวคิ ดในเรื่ องนี้ เป็ นไปได้ว่าราคายางพาราผันผวนเกษตรกรจึ งคิ ดแต่เพียงสถานะทางเศรษฐกิ จเป็ นส่ วน
ใหญ่ อีกประการหนึ่ งที่ ผ่านมา กยท.ไม่ได้มุ่งเน้นในประเด็นเท่าที่ ควร (10) จัดการสวนยางพาราเพื่อสร้างระบบ
นิเวศ: พบว่ายังมีนอ้ ยมากแต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรคํานึ งถึงระบบนิเวศในประเด็นการใช้สารเคมีและการเพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพในสวนยาง ก็ถือว่าเป็ นการจัดการสวนยางเพื่อสร้างระบบนิเวศ
ตัวชีว้ ัดการจัดการสวนยางอย่ างยั่งยืนสําหรั บประเทศไทย
จากการศึ กษาเศรษฐกิ จ สังคม สิ่ งแวดล้อมและการจัด การสวนยางในการศึ กษาเชิ งปริ มาณจากกลุ่ม
ตัวอย่าง และข้อมุลเชิ งคุณภาพโดยการเสวนา สามารถสังเคราะห์ตวั ชี้ วดั การจัดการสวนยางอย่างยัง่ ยืน สําหรับ
ประเทศไทย โดยตัวชี้วดั ทางสังคมมีจาํ นวน 10 ตัวชี้วดั ได้แก่ (1) การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ที่ดินสวนยางพารา
ที่ ถูกต้องตามกฎหมาย (2) การเข้าถึงความรู ้เกี่ ยวกับการจัดการสวนยางที่ ดีละถูกต้อง (3) การเข้าเป็ นสมาชิ กกลุ่ม
และกระบวนการพัฒนากลุ่ม สหกรณ์รวมถึงการพัฒนาเครื อข่าย (4) กระบวนการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งและ
ความไม่เข้าใจระหว่างบุคคลต่อบุคคล และระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มและระหว่างบุคคลกับชุมชน (5) การเข้าถึงและการ
สนับสนุ นการเป็ นสมาชิ กและเข้าร่ วมกิ จกรรมกับกิ จกรรมของหน่ วยงานภาครัฐในพื้นที่ (6) เข้าถึงและมีความรู ้
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั้งการผลิตและการตลาด (7) ความสามารถในการหารายได้จากรายได้อื่นๆ (8) การเข้าถึง
นวัตกรรมการผลิตและการจัดการ และการแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่า (9) ความสามารถในการปรับตัวเกียวกับการผลิต
และการจัดการสวนยาง และ (10) การวางแผนการผลิ ตและประเมิ นผลตามวัต ถุประสงค์ข องแผนตัวชี้ วดั ทาง
เศรษฐกิจมีจาํ นวน 7 ตัวชี้ วดั ได้แก่ (1) ระดับของรายได้และรายได้สุทธิ จากการจัดการสวนยางและการประกอบ
อาชี พอื่ นๆควบคู่ กบั การทําสวนยางของครัวเรื อน (2) ระดับหนี้ สินของครัวเรื อนและการเข้าถึ งแหล่งเงิ นกูข้ อง
ครัวเรื อน (3) การลดต้นทุนการผลิต (4) ระดับเงินออมของครัวเรื อนในปั จจุบนั (5) รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการแปรรู ป
ผลผลิต (6) จํานวนเงินที่ลงทุนเพื่อการผลิตในอนาคต และ (7) การประเมินการสถานการณ์จดั การสวนยาง ตัวชี้ วดั
ทางสิ่ งแวดล้อมและการจัดการมีจาํ นวน 10 ตัวชี้วดั ได้แก่ (1) สิ ทธิ การครอบครองที่ดินตามกฎหมาย และภาษีที่ดิน
(2) การจัดการสวนยางตามมาตรฐานอาชี พ (3) ระบบวนเกษตรและระบบพืชร่ วมยาง (4) การตัดแต่งกิ่งยางและการ
ปราบวัชพืชในสวนยาง (5) การใช้พนั ธุ์ยางที่ตา้ นทานต่อโรคและให้ผลผลิตสู ง (6) การเก็บเกี่ยวผลผลิตตามหลัก
วิชาการ (7) เก็บเกี่ยวผลผลิตถูกต้องตามอายุเปิ ดกรี ดและขนาดต้นยางตามหลักวิชาการ (8) ใช้ปุ๋ยถูกต้องตามอายุยาง
และตามหลักวิชาการกําหนด (9) สุ ขอนามัยและความปลอดภัยในการจัดการสวนยาง (10) กิจกรรมการฟื้ นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
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การประเมินความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวชีว้ ัดกับความเหมาะสมของการจัดการสวนยางอย่ างยั่งยืนสําหรั บประเทศไทย
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Fig. 1 The suitable assessment of SRMITS Social (A), Economics (B) and Environment and farm management
(C) of Thai rubber smallholding farms
จาก Fig. 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมตัวชี้วดั การจัดการสวนยางอย่างยัง่ ยืน สําหรับประเทศไทยทั้งสาม
ด้านมีค่าเฉลี่ย 3.88 (เกณฑ์เหมาะสมมาก) โดย ค่าเฉลี่ยรวมตัวชี้วดั การจัดการสวนยางอย่างยัง่ ยืนทางสังคมมีค่า 4.00
(เกณฑ์เหมาะสมมาก) ค่าเฉลี่ยรวมตัวชี้ วดั การจัดการสวนยางอย่างยัง่ ยืนทางเศรษฐกิ จมีค่า 3.68 (เกณฑ์เหมาะสม
มาก) และค่ าเฉลี่ ยรวมตัวชี้ วดั การจัดการสวนยางอย่างยัง่ ยืนทางสิ่ งแวดล้อมและการจัดการสวนยาง มี ค่า 3.95
(เกณฑ์เหมาะสมมาก) ตามลําดับ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวชีว้ ัดการจัดการสวนยางพารายั่งยืนสําหรั บประเทศไทยกับหลักการจัดการสวนยาง
อย่ างยั่งยืนตามมาตรฐานสภาพิ ทักษ์ ป่าหรื อ FSC
จาก Fig. 1 พบว่ า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว ชี้ วัด การจัด การสวนยางพาราอย่ า งยั่ง ยื น กับ หลัก FSC
โดยหลัก FSC ข้อที่ 1 มีความสัมพันธ์กบั ตัวชี้ วดั ทางสังคม และสิ่ งแวดล้อม หลัก FSC ข้อที่ 2, 3, 5, 7, 8 และ 10
มีความสัมพันธ์กบั ตัวชี้ วดั ทางสังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม หลัก FSC ข้อที่ 4 มีความสัมพันธ์กบั ตัวชี้ วดั ทาง
สังคม เศรษฐกิจ และหลัก FSC ข้อที่ 6, 9 ความสัมพันธ์กบั ตัวชี้วดั ทางสิ่ งแวดล้อม
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Table 1 Relationship between SRMITS and FSC’s principle
FSC ‘s Principle

The Application FSC’s
Principle to Natural Rubber

MSRMC
Environmental and Farm
Economics
Management Aspect

Social

1. Compliance
with laws and FSC
Principles

Rubber Farmers who will
manage rubber plantation must
be approved for rubber forest
management and have to
respect and obey laws
regulated by that country

•

2. Tenure and land
use rights and
responsibilities

Rubber farmer needs to be
specified for the right of land
ownership, processing of
work, and using benefits from
the rubber plantation area

•

•

•

3. Indigenous
peoples' rights

Rubber farmer has to respect
the rights of local people
living in the community of
local plantation without
creating conflict

•

•

•

4. Maintain the
social and
economic
wellbeing of local
communities

Rubber farmer must create
relationships with community
and maintain rights of working
labor in their farms

5. Benefits from
the forest

Rubber farmer has to process
the management of production
and market effectively with
also having sustainability and
stability of the economic and
social status

6. Environmental
impact

7. Management
plan

•

•

•



•

•

In managing rubber farm, the
farmer needs to limit the effect
that affects the environment by
no using chemical but try to
improve organic agriculture in
their farms

•

•

Rubber farmer has to be set
the management plan such as
written, implemented, and
kept up to date, the long term
objectives of management, and
the means of achieving them
shall be clearly stated.

•
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Table 1 (continued).
FSC ‘s Principle
8. Monitoring and
assessment

9. Maintenance of
high conservation
value forests

10. Plantations
shall be planned
and managed by
Principles and
Criteria 1 - 9 and
Principle 10 and
its Criteria.

The Application FSC’s
Principle to Natural Rubber

Social

Rubber farmer should be
Monitoring and assessment
conducted: appropriate to the
scale and intensity of forest
management, to assess the
condition of the forest, yields
of forest products, chain of
custody, management
activities, and their social and
environmental impacts.

•

MSRMC
Environmental and Farm
Economics
Management Aspect

•

Rubber farmers have to
manage the activities in high
conservation value forests
shall maintain or enhance the
attributes, which define such
forests. Decisions regarding
high conservation value
forests shall always be
considered in the context of a
precautionary approach.

•

•

Rubber farmers should
complement the management
of, reduce pressures on, and
promote the restoration and
conservation of natural forests.

•

สรุ ป

•

•

ตัวชี้ วดั การจัดการสวนยางอย่างยัง่ ยืน สําหรั บประเทศไทย โดยตัวชี้ วดั ทางสังคมมี จาํ นวน 10 ตัวชี้ วดั
ตัวชี้ วดั ทางเศรษฐกิจมีจาํ นวน 7 ตัวชี้ วดั และตัวชี้ วดั ทางสิ่ งแวดล้อมและการจัดการมีจาํ นวน 10 ตัวชี้ วดั ซึ่ งตัวชี้ วดั
ดังกล่าวครอบคลุมหลักการการจัดการอย่างยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ ง ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม
ตัวชี้ วดั การจัดการสวนยางอย่างยัง่ ยืน สําหรับประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยรวมมีค่า 3.88 (เกณฑ์เหมาะสมมาก) และเมื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วดั การจัดการสวนยางยัง่ ยืนสําหรับ ประเทศไทยกับหลัก 10 ซึ่ งพบว่าหลัก FSC ข้อ
ที่ 1 มีความสัมพันธ์กบั ตัวชี้ วดั ทางสังคม และสิ่ งแวดล้อม หลัก FSC ข้อที่ 2, 3, 5, 7, 8 และ 10 มีความสัมพันธ์กบั
ตัวชี้ วดั ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม หลัก FSC ข้อที่ 4 มีความสัมพันธ์กบั ตัวชี้วดั ทางสังคม เศรษฐกิจ และ
หลัก FSC ข้อที่ 6, 9 ความสัมพันธ์กบั ตัวชี้ วดั ทางสิ่ งแวดล้อม ซึ่ ง ตัวชี้ วดั การจัดการสวนยางอย่างยัง่ ยืนสําหรับ
ประเทศไทย และความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะเป็ นแนวทางในการสร้างตัวชี้ วดั การจัดการสวนยางพาราอย่างยัง่ ยืน
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รวมถึงเครื่ องมือในการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ ในหน่ วยงานที่ รับผิดชอบการพัฒนายางพารา เช่ น การยางแห่ ง
ประเทศไทย (กยท.) เป็ นต้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณการยางแห่ งประเทศไทย (กยท.) ที่ ได้ให้ความอนุ เคราะห์ความคิดเห็นและข้อมูลในงานวิจยั
พร้อมทั้งได้นาํ ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนการดําเนิ นการจัดการสวนยางอย่างยัง่ ยืนตามหลัก FSC
สําหรับประเทศไทย ทั้งนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่อาํ นวยความสะดวกในการบิ การสถานที่ ใน
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารในการทํางานวิจยั
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บทคัดย่ อ

วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาผลกระทบของโรค COVID-19 ต่อเศรษฐกิจ สังคม การจัดการเทคโนโลยีการผลิต
ยางพาราของครั วเรื อนเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเล็กในจังหวัดสงขลาและสังเคราะห์ประเด็นการปรั บตัวเพื่อ
การดํารงชีพของครัวเรื อนเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสงขลาจากการระบาดของ COVID-19 เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งใน
เชิ งปริ มาณด้วยเครื่ องมื อ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้ าง กับครั วเรื อนเกษตรกรชาวสวนยางพารา จํานวน 108
ครัวเรื อน ที่ ได้จากการสุ่ มด้วยวิธี Simple Random Sampling Method และเชิ งคุณภาพ กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (key informant)
จํานวน 10 ราย โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling Method) วิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณา ได้แก่
ค่าร้อยละ และเฉลี่ย และเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบต่อสังคม ได้แก่ การติดต่อ
สัมพันธ์ และการทํากิ จกรรมลดลง ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ ได้แก่ รายได้ครัวเรื อนลดลง รายจ่ายและหนี้ สินสู งขึ้น และ
ผลกระทบต่อการจัดการเทคโนโลยีการผลิ ตยางพาราและการดํารงชี พ ได้แก่ มี การปรั บผลผลิ ตเป็ นนํ้ายางสดมากขึ้น
สําหรับการปรับตัวเพื่อการดํารงชีพพบว่า ครัวเรื อนเกษตรกรชาวสวนยางพารามีการปรับรู ปแบบการบริ โภค การใช้จ่าย
ครัวเรื อน บริ หารการเงินครัวเรื อน และการเพิ่มความหลากหลายในการทําอาชีพ
คําสําคัญ: COVID-19 กับชาวสวนยางพารา, การปรับตัวเกษตรกรชาวสวนยางพารา, การดํารงชีพชาวสวนยางพาราสงขลา

Abstract

The objectives of this study were to examine the effects of COVID-19 on economy, society, rubber production
technology management, and synthesis the adaptation for livelihood of smallholding rubber households. Quantitative
and Quantitative methods were used for this study with structured interviews with 108 smallholding rubber households and
10 key informants. Simple random sampling was used data collection. Descriptive statistics such as percentage and mean
were used for quantitative data analysis. Qualitative data analysis was carried out by content analysis by collecting,
ordering, classifying, interpreting, separating, and connecting relationships. The study indicated effects on society that
farmers had lower community interaction and social activities, effects on the economy as farmers had lower income, higher
expenses, and more debts, effects on technology management and livelihood as farmers changed rubber production to more
rubber latex. For the adaptation for livelihood of smallholding rubber households, there were found that they adjusted
their consumption types and household expenses; managed household finance; and diversified production activities.
Keywords: COVID-19 effects on rubber, rubber farmer livelihood, rubber farmer household adjustment
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คํานํา

การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด ต่ อ เชื้ อ โคโรนาไวรั ส 2019 (Corona Virus Disease 2019) หรื อโควิ ด -19
(COVID-19) ที่เริ่ มต้นแพร่ ระบาดในประเทศจีนและแพร่ กระจายสู่ ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกพบว่าในเดือนพฤษภาคม
2563 มีผูต้ ิ ดเชื้ อโควิด-19 ทัว่ โลกอย่างน้อย 215 ประเทศ มีผูต้ ิ ดเชื้ อทั้งสิ้ นทัว่ โลก 6,175,290 ราย (ศูนย์ปฏิ บตั ิ การ
ภาวะฉุกเฉิ น กรมควบคุมโรค, 2563; Johns Hopkins University and Medicine, 2020; Worldometer, 2020) ได้ส่งผล
ต่อทั้งสภาพเศรษฐกิ จของแต่ ละประเทศในทุ กด้านทั้งในด้านเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ ยวและบริ การ รวมทั้ง
สภาพสังคมและความเป็ นอยูข่ องประชาชนในประเทศต่าง ๆ (คณะกรรมาธิ การเกษตรและสหกรณ์, 2563) สําหรับ
ประเทศไทย เริ่ มมีการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ ประเทศไทย
หลังจากนั้นมีการขยายตัวของผูต้ ิดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 มีผปู ้ ่ วยประมาณ
สามพันคน เสี ยชี วิต 58 คน (คณะกรรมาธิ การเกษตรและสหกรณ์, 2563) แม้ว่าจํานวนผูต้ ิ ดเชื้ อและผูเ้ สี ยชี วิตใน
ประเทศไทย จะมีจาํ นวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศในยุโรป และ
สหรัฐอเมริ กา แต่ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง ตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชนก็มีความรุ นแรงอย่างมี
นัยสําคัญ โดยเกษตรกรไทยมากกว่าครึ่ งหนึ่ งต้องพึ่งพารายได้จากนอกภาคเกษตรคิดเป็ นสัดส่ วนสู งถึงร้อยละ 80
อายุเกษตรกรที่มีแน้วโน้มมากขึ้นหนี้ สินหลักแสน ต้นทุนการผลิตสู งขึ้น (ไทยรัฐออนไลน์, 2563) แม้วา่ การระบาด
ของโควิด-19 จะไม่กระทบกับกระบวนการการผลิตของภาคเกษตรในส่ วนต้นนํ้ามากนัก แต่สิ่งที่ทาํ ให้เกษตรกร
เจ็บหนักคือ วิกฤติดงั กล่าวทําให้อุตสาหกรรมกลางนํ้า คือการขนส่ งและการแปรรู ปต้องหยุดชะงักไปชัว่ ระยะเวลา
หนึ่ ง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิ จถดถอยทัว่ โลกที่ ทาํ ให้ความต้องการซื้ อสิ นค้าเกษตรบางชนิ ดมี แนวโน้มลดลง
ซํ้าร้ายด้วยภัยแล้งตั้งแต่ปลายปี ก่อน ผนวกกับโรคระบาดทั้งพืชและสัตว์ เช่ นเดี ยวกันสําหรับเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา ก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิค-19 ทั้งทางสังคมเศรษฐกิ จ และการดํารงชี พเหมือนเกษตรกรผู ้
ประกอบอาชี พทางเกษตรอื่นๆส่ งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราจําเป็ นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพื่ อ
ความอยู่รอด ซึ่ งวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาผลกระทบของโรค COVID-19 ต่อเศรษฐกิจ สังคม การจัดการ
เทคโนโลยีการผลิตยางพาราของครัวเรื อนเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเล็กในจังหวัดสงขลาและจะสังเคราะห์
ประเด็นการปรั บตัวเพื่ อการดํารงชี พของครั วเรื อนเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสงขลาจากการระบาดของ
COVID-19 เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนการช่วยเหลือครัวเรื อนเกาตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลาใน
อนาคต

วิธีการวิจัย

ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาได้แ ก่ ครั ว เรื อ นเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจัง หวัด สงขลา จํา นวน
ครั วเรื อน ทําการสุ่ มตัวอย่างด้วยวิธี Simple Random Sampling Method (Yamane, 1967) ได้จาํ นวนตัวอย่าง 108
ครั วเรื อนสําหรั บ ทํา การศึ กษาเชิ งปริ มาณ และจํานวนตัวอย่า งผูใ้ ห้ขอ้ มู ลหลัก (key informant) จํานวน 10 ราย
สําหรับการศึกษาในเชิ งคุณภาพ จากการสุ่ มแบบเจาะจง (purposive sampling method) โดยเกณฑ์การคัดเลือกต้อง
เป็ นผูท้ ี่สามารถให้ขอ้ มูลในภาพรวมของพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบและการปรับตัวของครัวเรื อนเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราในภาพรวมได้ และเป็ นผูป้ ระกอบอาชี พการทําสวนยางพาราในปั จจุบนั เก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
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วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณโดยใช้สถิติเชิ งพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ และเชิ งคุณภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา
ด้วยการรวบรวม เรี ยบเรี ยง จัดกลุ่ม แปลความหมาย แยกแยะและเชื่อม

ผลการวิจัย
ผลกระทบ COVID-19 ด้ านเศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยีและการดํารงชีพของครั วเกษตรกรชาวสวนยางพารา
สําหรับผลการศึกษาจะนําเสนอผลการศึกษาแยกออกเป็ น 3 ส่ วนได้แก่ ผลกระทบ COVID-19 ด้านสังคม
ด้า นเศรษฐกิ จ และด้า นเทคโนโลยี แ ละการจัด การผลิ ต ยางพาราของครั ว เรื อ นเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ดังรายละเอียดดังนี้
ผลกระทบด้ านสั งคม
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Fig. 1 (1)–(6) The effects of COVID-19 to society of rubber households
จากภาพที่ 1 (1)–(6) แสดงผลกระทบ COVID-19 ด้านสังคมพบว่าผลกระทบด้านการได้รับสวัสดิการตาม
นโยบายช่ ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ ภาพที่ 1(1))ได้แ ก่ การได้รั บ ค่ า นํ้า /ค่ า ไฟ ได้รั บ ผลกระทบมากที่ สุ ด ร้ อยละ 67
รองลงมาการได้รับเงินจากมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ร้อยละ 58.7 ผลกระทบด้านสังคมจากปฏิสัมพันธ์ในชุ มชน
ช่วง COVID-19 (ภาพที่ 1 (2))ได้แก่ มีระยะห่ างทางสังคมมากที่สุด ร้อยละ 89 มีการพบกันผ่านโลกออนไลน์มาก
ขึ้น ร้อยละ 72.5 การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนในชุมชนลดลง ร้อยละ 71.6 ผลกระทบด้านความเป็ นอยูข่ องเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา (ภาพที่ 1 (3))พบว่า มีสุขภาวะทางกายทางจิตตํ่าลง ร้อยละ 73.4 รองลงมาความวิตกกังวลในจิตใจ
ร้อยละ 71.6 และความพอเพียงมีความเครี ยดจากการอยู่บา้ นเฉยๆน้อยที่สุด ร้อยละ 58.7 ผลกระทบด้านการเรี ยนรู ้
และการปรับตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพารา (ภาพที่ 1(4)) ได้แก่ เกษตรกรเรี ยนรู ้การปรับตัวในการดํารงชี พ
ร้อยละ 80.7 รองลงมาแรงงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอาชีพเมื่อกลับมาสู่ ครัวเรื อน ร้อยละ 78.9 ผลกระทบด้านการทํา
อาชี พเสริ มรายได้ (ภาพที่ 1 (5))ได้แก่ การหารายได้เสริ มด้วยการยึดหลักเศรษฐกิ จพอเพียงมากที่ สุดอยู่ที่ ร้อยละ
60.6 มีการทําอาชี พเสริ มด้วยการทํากิ จกรรมการเกษตรร่ วมกับการทําสวนยางพารา ร้อยละ 56.9 และผลกระทบ
ด้านการสังสรรค์การทํากิจกรรมวัฒนธรรมในชุมชน (ภาพที่ 1(6))ได้แก่การทํากิจกรรมทางศาสนา เช่น การไปวัด
ทําบุญมากที่สุดอยู่ที่ ร้อยละ 63.3 มีการทํากิจกรรมไปแจกถุงยังชี พให้คนยากไร้ในชุมชน ร้อยละ 41.3 และการทํา
กิจกรรมการจัดตูป้ ันสุ ขในชุมชนน้อยที่สุด ร้อยละ 30.3
ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจ
45.9%

More crimes in area/community
Had sold of mortgaging assets at the
least effect
Had more unemployment in
households and community
Transportation systems, and logistic
limitation

Sold products from online

45.9%

55%

58.3%
59.6%

Farmers had less consuming
products bought from the
community market

59.6%

less community saving fund
More creating of debts for more
expenses

74.3%
0

20

40

(1) community Economic Status

60

69.7%

0

80

20

40

60

80

(2) the household activities of increasing income and decreasing cost

771

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59
Selling household assets for livelihoods.
Create jobs in the local area for the community
Economic dependency e.g. borrow money…
The capability of future investment
Adequacy of household incomes
Adequacy of household expenses
Much labor in the household
The capability of paying debts/solving debt problems
Received help from the financial institution,
Encountered buying sources stopped buying…
Households had saved
Received help and relief of livelihoods
High costs of production & livelihood
Household debts
More expenses of consumption goods…
Decreasing incomes…

26.6%

0

20

สาขาส่ งเสริ มการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

38.5%
38.5%
47.7%
47.7%
49.5%
49.5%
49.5%
50.5%
54.1%
54.1%
62.4%
72.5%
73.4%
79.89%

40

60

80

Social insurance system for rubber
farmer households

55%

Build strong local economic system
from the inside

70.6%

Attempting to seek more incomes
by supporting

73.4%

Building institution and culture of
saving
for households

74.3%

Used Philosophy of Sufficiency
Economy for livelihoods

86.2%

Save and considering more before
spending

93.6%

100

92.7%

0

(3) Household Income and Expense

20

40

60

80

100

(4) The supporting activity of household economy

Sold household assets (land, car, etc.).

19.3%

Pawned household assets (gold, car, etc.),

23.9%

Received more money…

29.4%

Joined rotating savings

30.3%

Borrowed money from the outside system,

32.1%

Adjusted plan of paying debts

45.9%

Borrowed money from sources outside…

46.8%

Borrowed money from sources within…

50.5%

Used saving money for the expense

67.9%

Reduced unnecessary expense…

77.1%

Saved expenses of the household

78.9%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

(5) Saving and sufficiency economy in community

Fig. 2 (1)–(5) Effects of COVID-19 to Economy of Rubber Households
จากภาทที่ 2 (1)–(5) แสดงผลกระทบCOVID-19 ด้า นเศรษฐกิ จ พบว่ า ผลกระทบด้า นสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของชุมชน (ภาพที่ 2 (1)) ได้แก่ ครัวเรื อนหนี้สินมากขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายมากขึ้น ร้อยละ 74.3 ครัวเรื อนมี
การออมลดลง การคมนาคมและการขนส่ งมีปัญหา เท่ากันในร้อยละ59.6 ผลกระทบด้านกิ จกรรมการเพิ่มรายได้
และลดรายจ่าย (ภาพที่2 (2))ได้แก่ เกษตรกรเลือกซื้ อสิ นค้าจากตลาดท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อประหยัดและสิ นค้ามีราคา
ถู ก กว่ า ในห้า งสรรพสิ น ค้า ร้ อ ยละ 69.7 เกษตรกรหารายได้โ ดยขายสิ น ค้า ทางออนไลท์ม ากขึ้ น ร้ อ ยละ 55.0
ผลกระทบด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรื อนเกษตรกรชาวสวนยางพารา (ภาพที่ 2 (3))ได้แก่ รายได้รวมครัวเรื อน
ลดลง (ผูซ้ ้ื อน้อย ราคาตกตํ่า) ร้อยละ 93.6 รองลงมารายจ่ายครัวเรื อนเพื่อการอุปโภคและบริ โภคสู งขึ้น(สิ นค้ามีราคา
สู ง และค่าใช้จ่ายนํ้าไฟสู ง) ร้อยละ 79.8 ครัวเรื อนมีหนี้ สิน ร้อยละ 73.4 ครัวเรื อนมีตน้ ทุนการผลิตและการดํารงชี พ
สู ง ร้อยละ 72.5 ครัวเรื อนการได้รับความช่วยเหลือและการเยียวยาในการดํารงชีพ ร้อยละ 62.4 แหล่งรับซื้ อยางหยุด
รั บซื้ อ/พ่อค้ากดราคาและครั วเรื อ นมี การออมเงิ นมี สัด ส่ ว นเท่ า กันอยู่ที่ ร้ อยละ 54.1 ได้รับความช่ วยเหลื อ จาก
สถาบันการเงิ น ร้ อยละ 50.5 ความพอเพี ยงของรายจ่ ายของครั วเรื อน ครั วเรื อนมี แรงงานส่ วนเกิ นมากขึ้ นและ
ครัวเรื อนมีความสามารถในการชําระหนี้ /แก้ปัญหาหนี้ สินเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 49.5 ความพอเพียงของรายได้ของ
ครัวเรื อนและครัวเรื อนมีความสามารถในการลงทุนในอนาคตเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 47.7 มีการสร้างงานในท้องถิ่น
ให้กบั ชุมชนและครัวเรื อนมีการพึงพิงทางเศรษฐกิจ เช่น เงินกูน้ อกระบบ การกูเ้ งินเท่ากันอยู่ที่ ร้อยละ 38.5 และมี
การขายสิ นทรัพย์ของครัวเรื อนเพื่อการดํารงชี พน้อยที่สุด 26.6 สําหรับผลกระทบด้านกิจกรรมเสริ มความเข้มแข็ง
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ทางเศรษฐกิ จครัวเรื อน (ภาพที่ 2 (4)) ได้แก่ ครัวเรื อนมีการประหยัดรู ้จกั และระมัดระวังการใช้จ่ายของครัวเรื อน
มากขึ้ น ร้ อยละ 92.7 ครั วเรื อนมี การหันมาใช้หลักเศรษฐกิ จพอเพี ย งในการดํารงชี วิต ร้ อยละ 86.2 มี การสร้ า ง
สถาบันและวัฒนธรรมการออมให้กบั ครัวเรื อนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ร้อยละ 74.3 ครัวเรื อนขวนขวายและ
กระตื อรื อร้นหารายได้เพิ่มด้วยการทําอาชี พเสริ ม ร้อยละ 73.4 ชุ มชนรู ้จกั สร้างระบบเศรษฐกิ จท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งจากข้างใน ร้อยละ 70.6 และมีการสร้างระบบหลักประกันทางสังคมให้ครัวเรื อนเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ร้อยละ 5 ผลกระทบการออมและการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน (ภาพที่ 2 (5)) ได้แก่ ครัวเรื อนใน
ชุมชนมีการออมและประหยัดในการใช้จ่ายมากขึ้นร้อยละ 78.9 รองลงมาครัวเรื อนเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาํ เป็ น
ในช่วง COVID-19 มากขึ้นตามไปด้วยร้อยละ 77.1
ผลกระทบด้ านเทคโนโลยีและการจัดการผลิตยางพาราของครั วเรื อนเกษตรกรชาวสวนยางพารา
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(7) Work Outside the Agricultural Sector

Fig. 3 (1)–(7) Effect of Covid-19 to Livelihood Strategy for Adaptation of Rubber Farmer Households
จากการศึกษาผลกระทบ COVID-19 ด้านเทคโนโลยีและการจัดการผลิตยางพาราของครัวเรื อนเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา ภาพที่ 3(1)–(7) พบว่า (1) การปรั บเทคนิ คการผลิ ตยาง มี ประเด็นสําคัญ (ภาพที่ 3 (1))ได้แ ก่
ครัวเรื อนหยุดกรี ดยางในบางช่ วงเวลามากที่ สุด ร้อยละ 45.9 รองลงมาคื อลดจํานวนวันกรี ดยางของครัวเรื อนลง
ร้อยละ 25.7 เปลี่ยนจากการผลิตยางแผ่นดิบเป็ นนํ้ายางสด ร้อยละ 24.8 (2) การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต มีประเด็น
สําคัญ (ภาพที่ 3 (2))ได้แก่ เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพันธุ์พืชมากที่ สุด (พืชยืนต้น/ผัก) ที่ ให้ผลผลิ ตสู ง
ทดแทนการปลูกยางพารามากที่สุด ร้อยละ 29.4 รองลงมาปรับเปลี่ยนไปใช้พนั ธุ์ยางผลผลิตสู ง 251 (ปลูกทดแทน)
ร้อยละ 26.6 (3) การลดต้นทุนการผลิต มีประเด็นสําคัญ(ภาพที่ 3 (3))ได้แก่ เกษตรกรมีการปรับลดปริ มาณการใช้
ปุ๋ ยเคมี สํา หรั บ สวนยางพารามากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 45.0 รองลงมาปรั บ ใช้ปุ๋ ยเคมี ร่ ว มกับ ปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์ ร้ อ ยละ 43.1
(4) การขยายการผลิต มีประเด็นสําคัญ (ภาพที่ 3 (4))ได้แก่ เกษตรกรมีการขยายพื้นที่ พืชเศรษฐกิ จอื่นๆมากที่ สุด
ร้อยละ 29.4 รองลงมาเพิ่ มจํานวนสัตว์เลี้ยง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ร้อยละ 24 และขยายพื้นที่ สวนยางพาราน้อยที่ สุด
ร้ อ ยละ 21.1 (5) การเพิ่ ม ความหลากหลายในระบบการผลิ ต มี ป ระเด็ น สํ า คัญ (ภาพที่ 3 (5))ได้แ ก่ เ พิ่ ม ความ
หลากหลายระบบผลิ ตในแปลงสวนยาง (ร่ วมแปลงยาง) ระบุ ชื่อพื ช/สัตว์มากที่ สุด ร้ อยละ 38.9 และเพิ่ มความ
หลากหลายระบบผลิตในฟาร์ ม (แยกแปลง) ระบุชื่อพืช/สัตว์นอ้ ยที่สุด ร้อยละ 24.8 (6) การใช้แรงงานจ้างในภาค
เกษตรประเด็นสําคัญ (ภาพที่ 3(6)) ได้แก่ เกษตรกรมีการรับจ้างทํางานภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (ปลูก ตัดหญ้า) มากที่สุด
ร้อยละ 21.1 รองลงมารับจ้างกรี ดยางเพิ่มขึ้ นในหมู่บา้ น/ตําบลใกล้เคียง ร้อยละ 19.3 (7) การรับจ้างภายนอกภาค
เกษตรมีประเด็นสําคัญ (ภาพที่ 3 (7))ได้แก่ เกษตรกรทํางานภายนอกภาคเกษตรได้แก่ ค้าขายและ ทําร้านอาหารมาก
ที่สุด ร้อยละ 30.3 รองลงมาทํางานรับจ้างทัว่ ไปในหมู่บา้ น ร้อยละ 24.8
สั งเคราะห์ ประเด็นการปรั บตัวเพื่อการดํารงชีพของครั วเรื อนเกษตรกรชาวสวนยาง
สําหรับการปรับตัวเพื่อการดํารงชี พของครัวเรื อนเกษตรกรชาวสวนยางจากการระบาดของ COVID-19
สามารถแบ่งได้ 5 ประเด็น ได้แก่ (1) การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการบริ โภคให้สอดคล้องกับรายได้และสถานะการเงิน
ของครั วเรื อน กลยุทธ์ที่เลื อกใช้ เช่ น ลดรายจ่ ายที่ ไม่จาํ เป็ นในครัวเรื อนและรายจ่ ายฟุ่ มเฟื่ อย ทําอาหารบริ โภค
ภายในครัวเรื อน ซื้ อเฉพาะสิ่ งของอุปโภคเท่าที่จาํ เป็ น ปลูกพืชอาหาร/พืชสวนครัวในพื้นที่บริ เวณบ้าน แลกเปลี่ยน
อาหารภายในชุ มชน เป็ นต้น (2) การปรั บแผนการเงิ นและการจัดการทางการเงิ น เกษตรกรส่ วนใหญ่มีหนี้ สิ น
ค่อนข้างสู งและพยายามรักษาระดับการออม ส่ วนใหญ่จึงเลือกวิธีการยืดระยะเวลาชําระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และ
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วางแผนการชําระหนี้ ใหม่ รวมทั้งการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินโดยขายสิ นทรัพย์สภาพคล่องสู ง เช่น ทองคํา เป็ น
ต้นและ (3) การเพิ่มแหล่งสร้างรายได้และเพิ่มความหลากหลายกิจกรรมการผลิต เกษตรกรบางส่ วนได้ริเริ มวางแผน
ปรับระบบการผลิตที่ มีกิจกรรมการเกษตรที่ มีความหลากหลายเพิ่มขึ้ น เช่ น เลี้ยงสัตว์ปีก หมู ผึ้ง แพะ และวัวใน
สวนยาง เพื่อการลดการพึ่งพารายได้จากสวนยางเพียงอย่างเดียว รวมทั้งหาช่องทางหารายได้นอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
เช่น ขายสิ นค้าทัว่ ไป ร้านอาหาร และรับจ้างทางการเกษตร (4) เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการแปรรู ปผลผลิต และ (5) ใช้
แรงงานในครัวเรื อนมากขึ้นพยายามลดการจ้างแรงงานจากภายนอกครัวเรื อนเพื่อลดค่าใช้จ่าย

(2) The
adjustment of
houshold
financial
management

(1) Change of
houshold
consumption

Farmer
hosehold
adaption for
livelihold.

(5) More houehold
labor used than hire
labor for decreasing
cost

(3) Increasing
source of other
houshold
income

(4) Value added of
product

Fig. 4 Synthesis issues of Farmers household adaptation for Livelihood
Sources: from the result of In-debt interview 10 households

สรุ ป

ผลกระทบทางสัง คมที่ สํา คัญได้แ ก่ การปฏิ สัมพัน ธ์ ร ะหว่า งครั ว เรื อ นในชุ มชนลดลง มี การพบทาง
ออนไลน์มากขึ้นและมีระยะห่างทางสังคมของครัวเรื อนมาก อย่างไรก็ตามกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมก็ยงั คง
เดิมและมีกิจกรรมช่วยเหลือกันในสังคมมาก เช่นโครงการตูป้ ันสุ ข เป็ นต้น และครัวเรื อนเกษตรกรมีการเรี ยนรู ้และ
ปรับตัว ในการทําอาชี พเสริ มรายได้มากขึ้นได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่ วนผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญ
ได้แก่ ครัวเรื อนมีหนี้ สินมากขึ้ น รายได้ลดลง ครัวเรื อนมีการเลือกซื้ อสิ นค้าในท้องถิ่นมากขึ้ น ประหยัดและรู ้จกั
และระมัด ระวังในการใช้จ่า ย ครั วเรื อนมี การออมมากขึ้ น และผลกระทบทางเทคโนโลยีแ ละการจัด การผลิ ต
ยางพาราของครัวเรื อนเกษตรกรที่สาํ คัญได้แก่ เกษตรกรกรมีความพยายามลดต้นทุนการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในการ
ผลิต และทํากิจกรรมการผลิตอื่นๆ เสริ มรายได้ในครัวเรื อนมากขึ้น และพยายามจ้างแรงงานภายในชุมชนมาช่วยใน
บางกิ จกรรมการผลิ ตยางพารามากขึ้ น สําหรั บการปรั บตัวเพื่ อการดํารงชี พของครัวเรื อนเกษตรกรสรุ ปได้ว่ามี
5 ประเด็นที่สาํ คัญ ได้แก่ ครัวเรื อนมีการปรับเปลี่ยนการบริ โภคให้สอดคล้องกับสถานะการเงิน โดยยึดหลัก การลด
รายจ่ายในครัวเรื อนลง ครัวเรื อนมีการวางแผนการจัดการทางการเงินของครัวเรื อน เช่นรักษาระดับการออมการยึด
ระยะเวลาชําระหนี้ ครั วเรื อน ครั วเรื อนมี การเพิ่ มแหล่งสร้ างรายได้และเพิ่ มความหลากหลายกิ จกรรมการผลิต
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ครัวเรื อนมีความพยายามเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการแปรรู ปผลผลิต และลดต้นทุนด้วยการใช้แรงงานในครัวเรื อน
ทดแทนการจ้างแรงงานจากภายนอกครัวเรื อน
ข้ อเสนอแนะ
สําหรั บข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนารั บมื อโควิด-19 โดยภาพรวมสําหรั บครั วเรื อนเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราในอนาคต ควรเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบการผลิตในระดับครัวเรื อนโดยเพิ่มความหลากหลายของการ
ทําเกษตรและกิ จกรรมการผลิตทั้งในแปลงและนอกภาคเกษตร เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตของครัวเรื อน
พัฒนาระบบเกษตรดิจิทลั ในระดับระบบการผลิตและเชื่ อมโยงสู่ ระบบตลาดดิจิทลั ของยางพาราควรให้ความรู ้ แก่
เกษตรกร ต้นทุนกรผลิตเป้ นปั ญหาที่สาํ คัญดังนั้นความพยายามลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเช่นการจ้างแรงงาน
ครัวเรื อน การผสมปุ๋ ยใช้เอง และการรวมกลุ่ม เป็ นประเด็นที่ครัวเรื อนเกษตรกรชาวสวนยางพาราต้องปรับเปลี่ยน
ภายใต้ COVID-19 และควรส่ งเสริ มการทําอาชีพเสริ มรายได้นอกเหนือจากรายได้จากสวนยางพาราให้มากขึ้น
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บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อความสําเร็ จของกิ จกรรมด้านการเกษตรของโครงการ
ยุวเกษตรกรในโรงเรี ยนสันติ สุข อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยศึ กษาจากบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมด้าน
การเกษตรของโรงเรี ยน นักเรี ยนและผูป้ กครอง จํานวน 86 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละและความแปรปรวน ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อ
ความสําเร็ จของกิ จกรรมการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกร คือ ความร่ วมมือและความพร้อมจากทุกฝ่ าย ทางโรงเรี ยน
พร้อมสนับสนุนโครงการยุวเกษตรกร ทั้งทางด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ ในการทํากิจกรรมด้าน
การเกษตร การได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น สํานักงานเกษตรอําเภอ เทศบาลตําบลดอยหล่อ
เป็ นต้น อีกทั้งตัวนักเรี ยนเองมีความพร้อมในการเข้าร่ วมโครงการยุวเกษตรกร กล่าวคือ มีความสนใจ ใส่ใจ อยากเรี ยนรู ้ใน
ด้านทักษะวิชาชีพทางการเกษตร ตลอดจนผูป้ กครองให้การสนับสนุนบุตรหลานในการเข้าร่ วมโครงการยุวเกษตรกรเป็ น
อย่างดี ปั จจัยทั้งหมดนี้ส่งผลให้คณะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผรู ้ ับผิดชอบโครงการยุวเกษตรกร นักเรี ยนและผูป้ กครอง ส่วน
ใหญ่มีทศั นคติที่ดีต่อโครงการยุวเกษตรกรภายในโรงเรี ยนสันติสุขและให้ความร่ วมมือในการดําเนินกิจกรรมเป็ นอย่างดี
คําสําคัญ: กลุ่มยุวเกษตรกร, กิจกรรมด้านกานเกษตร, ความสําเร็ จ

Abstract

The main purpose of the study was to study the factors affecting the success of agricultural activities of the
Young Farmer Project in Santisuk School, Doi Lo District. Chiang Mai Province. The population consisted of 86
participants, including personnel involving in the agricultural activities in the school, students, and their parents.
An in-depth interview form was used as a tool to collect data and descriptive statistical analysis, including frequency,
percentage, and variance was used to analyze the data. The result showed that factors affecting the success of the agricultural
activities of the Young Farmers Project was the readiness from all parties. The school were corporate and to support the
project in terms of budget, personnel, materials, equipment and place for agricultural activities. Support from outside
agencies such as the District Agricultural Office, and Doi Lo Sub-District Municipality, was also necessary. The students
themselves had to sufficiently encourage to join the Young Farmer Project. In other words, they had to be interested in
learning and caring about agricultural profession. Moreover, the parents were also a key person who supported their
children in participating in the Young Farmer Project as well. All factors combined together resulted in most participants,
the school administrators, the teacher in charge of the project, and parents had the positive attitude towards the project at
Santisuk School and all worked in close cooperation with each other.
Keywords: agricultural activities, success, young farmers
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คํานํา
ยุวเกษตรกรหรื อกลุ่มยุวเกษตร คือ เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10–25 ปี ที่รวมตัวกันขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็ น
กลุ่ มยุว เกษตรกับสํา นักงานเกษตรอําเภอในพื้ นที่ ส่ วนใหญ่ มีส มาชิ ก 15–30 คน เพื่ อรั บบริ การความรู ้ ฝึ กหัด
การเกษตรพื้นฐานและการทํางานเป็ นกลุ่ม โดยมีเกษตรกร ครู หรื อผูน้ าํ ท้องถิ่ น อาสาสมัครมาเป็ นที่ ปรึ กษายุว
เกษตรกร คอยดูแล บ่มเพาะยุวเกษตรในการฝึ กปฏิ บตั ิ งาน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และเคหะกิ จเกษตร ที่สอดคล้องกับ
อาชี พการเกษตรของชุ มชน ยุวเกษตรกรกลุ่มแรกของไทย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2496 โดยองค์การส่ งเสริ ม
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ฉะเชิ งเทราและคณะกรรมการพื้ นฟู ก สิ กรรมนิ คมบางประกง กลุ่ ม ยุ ว เกษตรกร
มีระยะเวลาประมาณ 2–3 ปี แล้วจะสลายตัวหรื อเริ่ มเป็ นกลุ่มใหม่กไ็ ด้ (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2559)
กรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดเชี ยงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาท
เยาวชนชาวไทย ซึ่ งเป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงนับว่าเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาเกษตรกรรมไทย
โดยริ เริ่ มจากโรงเรี ยนซึ่ งถื อเป็ นหน่ วยที่ รวบรวมกลุ่มเยาวชนได้มากที่ สุด และยังเป็ นหน่ วยที่ มีบทบาทในการ
ส่ งเสริ ม ขัดเกลาเยาวชนให้มีประสิ ทธิ ภาพผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ในหลายรู ปแบบและเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปยัง
หน่วยอื่นต่อไป เช่น ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติอนั เป็ นหน่วยที่ใหญ่ที่สุด ด้วยงานยุวเกษตรกรที่ จ.เชียงใหม่
จํานวน 125 กลุ่ม แบ่งเป็ นกลุ่มในระบบการศึกษา 123 กลุ่ม นอกระบบการศึกษา 1 กลุ่ม และระบบอุดมศึกษาแห่ง
แรกในประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีก 1 กลุ่ม มีจาํ นวนสมาชิ กทั้งหมด 2,500 คน (กรมส่ งเสริ มการเกษตร,
2561)
จังหวัดเชี ยงใหม่มีกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งหมด 186 กลุ่ม และมีสมาชิ กยุวเกษตรกรทั้งหมด 6,013 คน มีการ
ดําเนินกิจกรรมยุวเกษตรที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในแต่ละอําเภอ และมีการประเมิน
สถานะของกลุ่ม ดังนี้ สถานะดี 22 กลุ่ม สถานะปานกลาง 137 กลุ่ม และสถานะปรับปรุ ง 27 กลุ่ม จากการประเมิน
นี้ จะเห็นได้ว่าทุกกลุ่มไม่ได้ประสบความสําเร็ จทั้งหมด อาจเนื่ องมาจากหลายสาเหตุ เช่น ขาดการประสานงานที่ดี
กลุ่มไม่เข้มแข็ง ครู ที่ปรึ กษาขาดความรู ้ งบประมาณไม่เพียงพอ พื้นที่ในการดําเนิ นกิจกรรม หรื อขาดความร่ วมมือ
ของผูป้ กครอง เป็ นต้น แต่กม็ ีบางกลุ่มที่สามารถดําเนิ นกิจกรรมยุวเกษตรกรให้ประสบความสําเร็ จได้ สมาชิกกลุ่ม
มีความเข้มแข็ง สร้างรายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัว ทําให้มีผลงานระดับประเทศ จนได้รับรางวัลยุวเกษตรกร
ดีเด่นและสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, 2561)
โรงเรี ยนสันติ สุขเป็ นโรงเรี ย นมัธยมศึ กษาขนาดเล็กประจําตําบลสันติ สุข ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 6 ตําบล
สันติ สุข อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชี ยงใหม่ มี เนื้ อที่ 80 ไร่ โดยได้รับอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์เพื่ อการศึ กษาจาก
สํานักงานปฏิ รูปที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม ปั จจุบนั มีนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้นจํานวน 170 คน นักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 194 คน และมีครู ท้ งั สิ้ น 24 คน ภายในโรงเรี ยนมีการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร
ขึ้ นและมี ยุวเกษตรกรดี เด่ น ที่ เป็ นตัวอย่างเด็กดี เด็กเก่ ง สามารถดํารงชี วิตด้วยเจตนคติ มุ่งมัน่ ในการเรี ยน และ
การศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ ด้วยพื้นฐานทางภูมิสงั คม ครอบครัวที่เป็ นชาติพนั ธุ์ ประกอบอาชีพเกษตรบนที่สูง
ซึ่ งครอบครัวและชุมชนนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการหลวง ซึ่ งผลิตตามระบบ
GAP อยู่แล้ว พืชที่ปลูกได้แก่ พืชผักเมืองหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะเขือเทศที่ประสบปั ญหาโรค อย่างโรคโคน
เน่ า โรคเหี่ ยว ที่ ทาํ ให้ผลผลิตเสี ยหาย จึ งได้นาํ ความรู ้ดา้ นการใช้สารชี วภัณฑ์ ในการป้ อง กันโรค แมลงศัตรู พืช
เชื้ อราไตรโคเดอร์ มา บิวเวอร์ เรี ย โดยรับการถ่ายทอดจากสํานักงานเกษตร อ.ดอยหล่อ ปฏิบตั ิในแปลงที่โรงเรี ยน
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สันติสุขและรับการสนับสนุนจาก นายณรงค์ศกั ดิ์ จํารู ญหิ น ผูอ้ าํ นวยการฯ ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรี ยน
เห็นว่าใช้ได้ผลดี ก่อเกิดรายได้ในรู ปแบบสหกรณ์ ไม่เป็ นพิษ หรื อตกค้างในร่ างกาย รวมถึงสิ่ งแวดล้อม เป็ นการลด
ต้นทุนการผลิต จึงตั้งใจขยายสู่ ครอบครัว และชุมชน โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่ได้เรี ยนรู ้จากกลุ่มยุวเกษตรกร จน
ทําให้ชุมชนเกิดการยอมรับในเทคโนโลยี นําไปใช้ในชุมชน และยังได้รับรับเชิญเป็ นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู ้ ที่
เกิดจากการปฏิบตั ิจริ งในการใช้สารชี วภัณฑ์ ให้กบั เกษตรกรครอบครัวอื่น ๆ ในชุมชนและประเทศชาติ ทําให้ผล
งานเป็ นที่ ป ระจัก ษ์จ นเป็ น 1 ใน 9 กลุ่ มระดับประเทศและเป็ นตัว อย่า ง เป็ นแรงบัน ดาลใจ แก่ เ ยาวชนในยุ ค
ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป (โรงเรี ยนสันติสุข, 2561)
จากการจัดกิ จกรรมด้านการเกษตรของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรี ยนสันติ สุขได้ประสบความสําเร็ จ ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่ จะศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อความสําเร็ จของกิจกรรมการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกร เพื่อ
เป็ นแนวทางในการพัฒนาวางแผน แก้ไข ปรับปรุ งการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ต่อไป
ในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาจากประชากรทั้งหมดโดยไม่มีการสุ่ มตัวอย่างเนื่ องจากทําการศึกษาในโรงเรี ยนเดี ยว
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษา คื อ คณะผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จํานวน 5 คน ครู ผูร้ ับผิดชอบกิ จกรรมด้านการเกษตร
จํานวน 1 คน นักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมด้านการเกษตรจํานวน 40 คน และผูป้ กครองนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมด้าน
การเกษตร จํานวน 40 คน รวมประชากรทั้งสิ้ น 86 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์เชิงปริ มาณ
และเชิ งคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และความ
แปรปรวน (variance) และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาร่ วมด้วย (Content analysis)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้บ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผู ้รั บ ผิ ด ชอบโครงการยุ ว เกษตรกรโรงเรี ยนสั น ติ สุ ข
ในเรื่ องของการดําเนิ นงานของโครงการยุวเกษตรกร ภายใต้กรอบแนวคิ ดตามรู ปแบบการประเมิ นของ Luther
Gulick ( POSDCORB ) ได้ขอ้ สรุ ป ดังนี้
นักเรี ยนภายในโรงเรี ยนสันติสุขส่ วนใหญ่เข้ามาอาศัยอยู่ประจํากินนอนในโรงเรี ยน ทางคณะผูบ้ ริ หารได้
เห็นความสําคัญของสภาพความเป็ นอยู่และเด็กจํานวนร้อยละ 50 จบไปแล้วไม่มีโอกาสได้เรี ยนต่อ จึ งอยากให้มี
กิจกรรมทางการเกษตรตลอดระยะเวลาที่ได้อยู่ในโรงเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ในด้านวิชาการและเพิ่มทักษะ
ทางด้านวิชาชี พ สามารถนําความรู ้ ที่ได้รับไปปฏิ บตั ิ ให้เกิ ดผลดี ต่อตนเองและครอบครั ว สร้ างงานสร้ างอาชี พ
ตลอดจนขยายผลให้สมาชิกในหมู่บา้ นใกล้เคียงและชุมชนได้
โครงการยุ ว เกษตรกรในโรงเรี ย นสั น ติ สุ ข เริ่ มก่ อ ตั้ง ขึ้ นเมื่ อ ปี 2553 มี ส มาชิ ก ก่ อ ตั้ง ทั้ง หมด 40 คน
ซึ่ งคัดเลือกจากนักเรี ยนที่มีความสนใจและถนัดในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ โดยมีนกั เรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ นผูด้ าํ เนินการ
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ด้านบุคลากรภายในโรงเรี ยนได้รับความช่ วยเหลือจากทุ กฝ่ าย ตั้งแต่ระดับผูบ้ ริ หาร ผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หารฝ่ าย
ต่างๆ คณะครู และครู ที่ปรึ กษายุวเกษตรกร หากต้องการขอความช่วยเหลือในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ทุกฝ่ ายจะให้ความ
สนับสนุ นและความร่ วมมือเป็ นอย่างดี ส่ วนหน่ วยงานภายนอกโรงเรี ยน ก็ได้รับการสนับสนุ นจากทุกหน่ วยงาน
เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ น สํานักงานเกษตรอําเภอดอยหล่อ เทศบาลตําบลดอยหล่อ เป็ นต้น
ด้านงบประมาณ งบประมาณส่ วนใหญ่มาจากหน่วยงานภายนอก เช่น สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงาน
เกษตรอําเภอ เทศบาลตําบลดอยหล่อ เป็ นต้น โดยทางโรงเรี ยนจะเขี ยนโครงการขึ้ นมาแล้วนําไปเสนอให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทางหน่วยงานก็จะให้ทุนสนับสนุนเพื่อให้โครงการดําเนิ นไปได้อย่างราบรื่ น ส่ วนทางโรงเรี ยนจะ
มีงบประมาณบางส่ วนที่คอยช่วยสนับสนุนในโครงการยุวเกษตรกร
ด้านวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ ในด้านวัสดุและอุปกรณ์ในการทําการเกษตรนั้น ทางโรงเรี ยนมีให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักเรี ยน โดยบางส่ วนทางโรงเรี ยนจัดหามาให้ตามความเหมาะสมและบางส่ วนได้รับ การ
สนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอก ส่ วนในด้านสถานที่ ทางโรงเรี ยนสันติ สุขนั้น มีสถานที่ ทาํ การเกษตรเพียงพอ
สําหรับทุก ๆ กิ จกรรม เช่ น มีการขุดสระเลี้ยงปลา มีโรงเรื อนเพาะกล้าพืช มีแปลงปลูกบริ เวณหลังโรงเรี ยน ซึ่ ง
นักเรี ยนและยุวเกษตรกรสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม
การจัดการด้านการวางแผนงาน ก่ อนการทํางานจะมี การประชุ มหารื อกับฝ่ ายบริ หารก่ อน หลังจากได้
ข้อสรุ ปแล้วจะนําข้อมูลไปปรึ กษากับเกษตรอําเภอ เนื่ องจากเกษตรอําเภอจะคอยให้คาํ แนะนํา ชี้ แจง แก้ไข และ
สามารถดําเนินงานไปตามแผนงานได้อย่างดี
การจัดการด้านโครงสร้างของโครงการ มีการกําหนดบทบาทให้กบั คณะครู และนักเรี ยน ก่อนที่ จะเริ่ ม
โครงการ ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองชัดเจน ไม่กา้ วก่ายหน้าที่ของกันและกัน
การจัดการด้านบุคคลในองค์กร คณะผูบ้ ริ หารทําการคัดเลือกที่ปรึ กษายุวเกษตรกรจากความเหมาะสม มี
ความรู ้ในด้านการเกษตรเป็ นอย่างดี มีประสบการณ์ในการทํางานด้านการเกษตร เป็ นต้น และเนื่องจากทางโรงเรี ยน
มีครู เกษตรเพียงคนเดียว หน้าที่อื่น ๆ ในโครงการนั้นก็จะดูตามความเหมาะสมว่าหน้าที่ไหน ใครสามารถทําได้ เช่น
หากนักเรี ยนต้องไปนําเสนอความรู ้ทางวิชาการ ก็จะให้ครู ภาษาไทยเข้ามาช่วยสอนในหลักของการพูด การนําเสนอ
เป็ นต้น
การจัดการด้านการมอบหมายงาน หลักการ/ขั้นตอนในการมอบหมายงานนั้น คณะผูบ้ ริ หารจะกระจายงาน
ให้กบั บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานนั้นไม่คา้ งอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ ง แต่หลัก ๆ จะให้ครู ที่ปรึ กษายุวเกษตรกรเป็ น
คนจัดการเพราะเป็ นคนที่เข้าใจและรู ้เรื่ องมากที่สุด ครู ท่านอื่น ๆ จะคอยช่วยหลังจากได้รับคําสั่งจากคณะผูบ้ ริ หาร
เท่ านั้น และจะมี การกําหนดส่ งงาน โดยในแต่ ละช่ วงของการจัดทําโครงการยุวเกษตรกรจะมี การประเมิ นจาก
หน่ วยงานที่ ได้รับโครงการของทางโรงเรี ยน และจะส่ งเจ้าหน้าที่ เข้ามาประเมิ นโครงการว่าโรงเรี ยนได้ปฏิ บตั ิ
กิจกรรมตามที่เขียนมาจริ งหรื อไม่
การจัดการด้านการประสานงาน มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก โดย
คนประสานงานจะเป็ นฝ่ ายบุ ค คลของทางโรงเรี ย น และจะได้รั บความร่ ว มมื อ และได้รั บ การสนับสนุ น จาก
หน่วยงานภายนอกเป็ นอย่างดี
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การจัดการด้านการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน มีการจดบันทึกการทํากิจกรรมทุกครั้ง ทั้งนักเรี ยนที่เข้าร่ วม
โครงการและครู ที่ปรึ กษายุวเกษตรกร เพื่อรวบรวมและนําไปเป็ นแนวทางให้กบั การจัดทําโครงการยุวเกษตรกรใน
รุ่ นต่อ ๆ ไป และส่ งให้กบั คณะผูบ้ ริ หาร
การจัดการด้านงบประมาณ เมื่ อได้รับงบประมาณมาแล้ว จะมี การพิ จารณาก่ อนว่ากิ จกรรมใดควรใช้
งบประมาณเท่าใด เพราะบางกิจกรรมจะใช้งบมากกว่า เช่น เลี้ยงไก่จะใช้งบประมาณมากกว่าปลูกพืช เป็ นต้น และ
มี การจัดทําบัญชี รายรับ รายจ่ าย เพื่ อป้ องกันความผิดพลาดและจะได้รู้ว่าเมื่ อเราลงทุ นไปแล้ว เราได้กาํ ไรหรื อ
ขาดทุน เพื่อเป็ นแนวทางในการนําไปปฏิบตั ิจริ งให้กบั นักเรี ยนได้

Table 1 Opinion of administrators, teachers, students and parents on factors affecting the success of
agricultural activities of the Young Farmer Project
Factors affecting the
success of agricultural
activities
1. Administrators (n = 5)

Agricultural activities of the
Young Farmer Group are in
line with the mission, vision
and goals of Santisuk
School's education
management.
There are agricultural
extension office taking part in
the implementation of the
project, such as providing a
training for students and
providing plant and animal
species.
Prior to the implementation of
agricultural activities, the
administrators had a meeting
to discuss and collaboratively
plan for the implementation
of the activities. The meeting
consisted of the
administrators, the school
committee, teachers, parents,
students and the student
committee.

Very
High
(%)

Level of opinion
High
Moderate Low
(%)
(%)
(%)

Very Low
(%)

µ

Interpreted
result

σ2

2
(40.0)

3
(60.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.40
(0.548)

High

2
(40.0)

3
(60.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.40
(0.548)

High

1
(20.0)

3
(60.0)

1
(20.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.00
(0.707)

High

781

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาส่ งเสริ มการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

Table 1 (continued).
Factors affecting the
success of agricultural
activities
2. Teacher (n = 1)

Very
High
(%)

Level of opinion
High
Moderate Low
(%)
(%)
(%)

Very Low
(%)

µ

Interpreted
result

-

Very High

σ

2

Agricultural activities of the
Young Farmer Program in the
school are suitable for the
area and climate.
There are agricultural
extension officials taking part
in the implementation of the
project, such as providing a
training for students and
providing plant and animal
species.
Teachers and students are
involved in a selection of
agricultural activities.
3. Students (n = 40)

1
(100.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

1
(100.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

1
(100.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

-

Very High

Students gain equal
knowledge of agricultural
understanding, techniques,
and skills.
Knowledge acquired in
participating in the Young
Farmer Project can be
generally applied by students.
There are teachers
responsible for providing
necessary advice, support,
and help with problems.
4. Parents (n = 40)

22
(55.0)

14
(35.0)

4
(10.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.45
(0.677)

High

21
(52.5)

14
(35.0)

5
(12.5)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.40
(0.709)

High

18
(45.0)

18
(45.0)

4
(10.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.35
(0.662)

High

Students develop relevant
professional skills, are able to
grow crops, raise animals and
use agricultural equipment in
a proper manner.

14
(35.0)

22
(55.0)

4
(10.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.25
(0.630)

High
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Table 1 (continued).
Factors affecting the
success of agricultural
activities
The school has sufficient
number of personnel to carry
out agricultural activities.
Schools and parents are
continually in contact with
agricultural activities such as
participating in planning
activities and student
performance appraisals.

Level of opinion
High
Moderate Low
(%)
(%)
(%)

Very
High
(%)
15
(37.5)

19
(47.5)

6
(15.0)

0
(0.0)

16
(40.0)

15
(37.5)

9
(22.5)

0
(0.0)

µ

Interpreted
result

0
(0.0)

4.23
(0.698)

High

0
(0.0)

4.18
(0.781)

High

Very Low
(%)

σ

2

เมื่ อ ศึ ก ษาข้อ มู ล เชิ ง ปริ มาณโดยใช้แ บบสั ม ภาษณ์ ใ ห้ ผู ้ต อบแสดงความคิ ด เห็ น ตามมาตรวัด แบบ
Likert Scale (กุณฑลี, 2551) และใช้เกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
มากที่สุด
4.50–5.00
มาก
3.50–4.49
ปานกลาง
2.50–3.49
น้อย
1.50–2.49
น้อยที่สุด
1.00–1.49
พบว่ า ผู ้ต อบแบบสั ม ภาษณ์ ไ ด้แ สดงความคิ ด เห็ น ตามตารางที่ 1 ดัง นี้ จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้บ ริ หาร
สถานศึ กษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่ อความสําเร็ จในการดําเนิ นกิ จกรรมด้านการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกร
พบว่า ปั จจัยที่คณะผูบ้ ริ หารมีความเห็นว่ามีผลต่อความสําเร็ จอยู่ในระดับมาก ได้แก่ กิจกรรมด้านการเกษตรของ
กลุ่มยุวเกษตรกรสอดคล้องกับพันธกิ จ วิสัยทัศน์ เป้ าหมายในการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนสันติ สุข (µ = 4.40)
มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนิ นโครงการ เช่น อบรมให้ความรู ้แก่นกั เรี ยน จัดหาพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ (µ = 4.40) และก่อนการดําเนิ นกิ จกรรมด้านการเกษตรทางฝ่ ายบริ หารได้ประชุมปรึ กษาหารื อและ
วางแผนร่ วมกันในการดําเนิ นกิ จกรรมซึ่ งประกอบด้วยคณะผูบ้ ริ หารคณะกรรมการสถานศึ กษาครู ผูร้ ับผิดชอบ
ผูป้ กครองนักเรี ยนและคณะกรรมการนักเรี ยน (µ = 4.00)
ในด้า นความคิ ด เห็ นของครู ต่อ ปั จจัยที่ มีผลต่ อความสํา เร็ จในการดําเนิ นกิ จกรรมด้านการเกษตรของ
โครงการยุวเกษตรกร พบว่า ปั จจัยที่ ครู มีความเห็ นว่ามีผลต่ อความสําเร็ จในการดําเนิ นกิ จกรรมด้านการเกษตร
ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การดําเนิ นกิจกรรมด้านการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกรในโรงเรี ยนมีความเหมาะสม
กับพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนิ นโครงการ เช่น อบรมให้
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ความรู ้แก่นกั เรี ยน จัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ครู และนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเลือกกิจกรรมด้านการเกษตร และมี
การกํากับติดตามการทํางานของนักเรี ยน ทั้งระหว่างและหลังปฏิบตั ิกิจกรรมทุกครั้ง
สําหรับความคิ ดเห็นของผูป้ กครองต่อปั จจัยที่ มีผลต่อความสําเร็ จในการดําเนิ นกิ จกรรมด้านการเกษตร
ของโครงการยุวเกษตรกร พบว่า ปั จจัยที่ ผูป้ กครองมีความเห็นว่ามีผลต่อความสําเร็ จในการดําเนิ นกิ จกรรมด้าน
การเกษตร ในระดับมาก ได้แก่ นักเรี ยนเกิ ดทักษะในการประกอบอาชี พ สามารถปลูกพื ชเลี้ ยงสัตว์และการใช้
อุปกรณ์ดา้ นการเกษตรได้เป็ นอย่างดี (µ = 4.25) โรงเรี ยนมีบุคลากรที่เพียงพอในการดําเนินกิจกรรมด้านการเกษตร
(µ = 4.23) และปั จจัยที่มีผลต่อความสําเร็ จในระดับมากคือโรงเรี ยนและผูป้ กครองมีการติดต่อประสานงานในการ
ปฏิ บตั ิ กิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่ องเช่นการเชิ ญร่ วมวางแผนการจัดกิ จกรรมการประเมินผลงานนักเรี ยน
(µ = 4.18)
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ จะเห็นได้ว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความสําเร็ จของกิ จกรรม
การเกษตรของโครงการยุวเกษตรกรนั้น มาจากความพร้อมจากทุกฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นทางโรงเรี ยนให้การสนับสนุน
กับโครงการเป็ นอย่างดีและสามารถเอื้ออํานวยในทุกด้าน ทั้งทางด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ พื้นที่ที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม มีการช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงาน
เกษตรอําเภอ เทศบาลตําบลดอยหล่อ เป็ นต้น สอดคล้องกับ ณภัทร (2555) พบว่า สมาชิ กยุวเกษตรกรส่ วนมากให้
ความคิ ดเห็นต่อการได้รับการสนับสนุ นจากทางโรงเรี ยนในระดับดี มาก โดยเฉพาะการสนับสนุ นด้านความรู ้แก่
กลุ่ม การสนับสนุนด้านการเงิน เช่นเดียวกับ ดุจเดี่ยว (2536) กล่าวว่า การที่กลุ่มยุวเกษตรกรจะประสบความสําเร็ จ
หรื อไม่น้ นั การสนับสนุนจากที่ปรึ กษาภายในท้องถิ่นก็มีผลมากเพราะที่ปรึ กษาจะให้ความช่วยเหลือทางด้านปั จจัย
การผลิ ต และปั จจัย อื่ นๆ รวมทั้งคํา แนะนํา ในการทําโครงการ ซึ่ งรวมทั้งการสนับสนุ นจากเจ้าหน้าที่ ส่ งเสริ ม
การเกษตรด้วย กลุ่มที่ ประสบความสําเร็ จนั้นเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรให้ความร่ วมมือสนับสนุ น พร้อมกับที่
ปรึ กษายุวเกษตรกรประจําท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้ยงั ได้รับการสนับสนุนจากผูป้ กครองให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมโครงการ
ยุวเกษตรกรเป็ นอย่างดี เนื่องจากผูป้ กครองนักเรี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อโครงการและมองเห็นถึงประโยชน์ที่บุตรหลาน
จะได้รับ สามารถนําความรู ้ที่ได้รับไปพัฒนาเป็ นอาชี พให้กบั ตนเอง ครอบครัว และชุ มชนได้ สามารถสร้างงาน
สร้างรายได้ ให้กบั ครอบครัวได้ สอดคล้องกับดุจเดี่ยว (2536) กล่าวว่า กลุ่มยุวเกษตรกรจะประสบความสําเร็ จได้
นั้นจะต้องได้รับการสนับสนุ นจากผูป้ กครองและผูป้ กครองจะต้องให้ความสําคัญของกลุ่มยุวเกษตรกรในทุ กๆ
เรื่ อง ในอันดับแรกผูป้ กครองต้องอนุ ญาตบุตรหลานให้สมัครเป็ นสมาชิ กยุวเกษตรกรนั้นเอง ส่ วนตัวนักเรี ยนเอง
สามารถสมัครใจเข้าร่ วมโครงการฯ ได้ดว้ ยตนเองและเลือกทํากิ จกรรมตามที่ ตนเองถนัด สามารถเสนอกิ จกรรม
เพิ่มเติมตามความสนใจ มีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม และตัวนักเรี ยนเองเป็ นผูด้ าํ เนินกิจกรรม จะ
มีครู ที่ปรึ กษาคอยให้คาํ ปรึ กษาและดูแลตลอดการทํากิจกรรมนั้นๆ สอดคล้องกับดุจเดี่ยว (2536) กล่าวว่า การมีส่วน
ร่ วมในงานกลุ่มของสมาชิ กกลุ่มยุวเกษตรกร การมีส่วนร่ วมเป็ นปั จจัยที่ช่วยสนับสนุนและกระตุน้ ให้ว่าเกษตรกร
ให้ความสนใจและร่ วมมือในโครงการรวมของกลุ่มทําให้กลุ่มประสบความสําเร็ จ เช่นเดียวกับ ถวิล (2526) กล่าวว่า
กลุ่มใดจะดําเนินงานไปได้ดว้ ยดีและมีความก้าวหน้า สมาชิกในกลุ่มต้องให้ความร่ วมมือกันเป็ นอย่างดี
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สรุ ป
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็ จของกิจกรรมการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกรโรงเรี ยนสันติ สุข
อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
คณะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผรู ้ ับผิดชอบโครงการยุวเกษตรกร นักเรี ยนและผูป้ กครอง ในภาพรวมเห็นว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อความสําเร็ จของกิจกรรมการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกรโรงเรี ยนสันติ สุข คือ กิจกรรมด้านการเกษตร
ของกลุ่ ม ยุ ว เกษตรกรสอดคล้อ งกับ พัน ธกิ จ วิ สั ย ทัศ น์ เป้ า หมายในการจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั น ติ สุ ข
มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนิ นโครงการ เช่น อบรมให้ความรู ้แก่นกั เรี ยน จัดหาพันธุ์
พืช พันธุ์สตั ว์ ก่อนการดําเนินกิจกรรมด้านการเกษตรทางฝ่ ายบริ หารได้ประชุมปรึ กษาหารื อและวางแผนร่ วมกันใน
การดําเนิ นกิจกรรมซึ่ งประกอบด้วยคณะผูบ้ ริ หารคณะกรรมการสถานศึกษาครู ผรู ้ ับผิดชอบผูป้ กครองนักเรี ยนและ
คณะกรรมการนักเรี ยน มีการสนับสนุ นบุคลากร งบประมาณ เครื่ องมือ วัสดุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนความร่ วมมือ
จากหน่วยงานภายนอก โรงเรี ยนมีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในการดําเนิ นกิจกรรม มีการจัดอบรมบุคลากร
ด้านการเกษตรอย่างสมํ่าเสมอ นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมด้านการเกษตร ทั้งในเวลาและ
นอกเวลาเรี ย นและมี การจัด ทํา บัญชี รายรั บ รายจ่ า ย ของโครงการยุวเกษตรกร นอกจากนี้ ผูป้ กครองให้ ก าร
สนับสนุนยุวเกษตรกรในการทํากิจกรรมด้านการเกษตรและมองเห็นถึงประโยชน์ที่ลูกหลานได้รับ และโรงเรี ยนมี
บุคลากรเพียงพอในการดําเนินกิจกรรมด้านการเกษตร พร้อมให้คาํ แนะนําแก่นกั เรี ยนได้ทุกเมื่อ
จากผลการศึกษาผูศ้ ึกษาจึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้ 1) ควรมีการส่ งเสริ มการดําเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรใน
กิ จกรรมที่ สามารถให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ เพื่อทําให้เกิ ดแรงจูงใจในการทํากิ จกรรม และเพื่อเป็ นการสร้าง
รายได้ให้กบั กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรี ยน 2) โรงเรี ยนควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูป้ กครองและชักชวนให้เข้ามา
มีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานของกลุ่มยุวเกษตรกร หรื อเชิ ญผูป้ กครองที่ มีความเชี่ ยวชาญในด้านต่างๆ เข้ามาเป็ น
วิทยากรร่ วม เพื่อเป็ นการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดี ระหว่างผูป้ กครองและสมาชิ กยุวเกษตรกร 3) ควร
เพิ่มจํานวนครู ที่ปรึ กษายุวเกษตรกรให้มีจาํ นวนมากขึ้น
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บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษาผลของการทดแทนแป้ งสาลี ด้ว ยแป้ งข้า วกล้อ งหอมใบเตยในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์คุกกี้ขา้ วกล้อง โดยการทดแทนแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตยในปริ มาณร้อยละ 0, 25, 35, 45, 55 และ 65 โดยนํ้าหนัก
ของแป้ งสาลี พบว่า ปริ มาณแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตยที่ เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ค่าสี : L*, a* และ b* ลดลง (p < 0.05) ในขณะที่
ปริ มาณนํ้าอิสระ (aw) ของคุกกี้ที่ทดแทนแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตยทั้ง 5 ระดับ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p > 0.05)
นอกจากนี้ คุกกี้สูตรทดแทนแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตยทุกระดับ มีพลังงานและคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน
ใยอาหาร และเถ้า สู งกว่าสู ตรควบคุม (แป้ งสาลี ร้อยละ 100) ด้านการประเมินทางประสาทสัมผัส พบว่าคุกกี้จากแป้ งข้าว
กล้องหอมใบเตยร้อยละ 35 โดยนํ้าหนักของแป้ งสาลี มีคะแนนการความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวมสูงที่สุด เท่ากับ 7.57, 7.63, 8.07, 8.00 และ 8.13 คะแนน ตามลําดับ จากการทดสอบผูบ้ ริ โภค จํานวน 100 คน พบว่า
ผูบ้ ริ โภคร้อยละ 95 ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์คุกกี้ขา้ วกล้อง สูตรที่ใช้แป้ งข้าวกล้องหอมใบเตยร้อยละ 35
คําสําคัญ: ข้าวหอมใบเตย, คุกกี้, แป้ งข้าวกล้อง

Abstract

This research aimed to investigate the effect of wheat flour substitution with Hom Bai Toei brown rice flour on
the development of brown rice cookies. The substitution of Hom Bai Toei brown rice flour at the level of 0, 25, 35, 45, 55
and 65% by weight of wheat flour was carried out. The result was found that the increasing of Hom Bai Toei brown rice
flour decreased color values as L*, a* and b* (p < 0.05). Whereas the water activity (aw) was no significant difference
among five levels of Hom Bai Toei brown rice flour (p > 0.05). The energy and nutritional values of Hom Bai Toei brown
rice cookies including protein, fat, crude fiber and ash were higher than the control formula (100% wheat flour). The brown
rice cookies using 35% Hom Bai Toei brown rice flour had the highest acceptance score in terms of color, odor, taste,
texture and overall liking. There were 7.57, 7.63, 8.07, 8.00 and 8.13, respectively. The result of consumers test (n = 100)
showed that 95% of consumers were accepted the brown rice cookies using 35% Hom Bai Toei brown rice.
Keywords: brown rice flour, cookies, Hom Bai Toei rice
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คํานํา

ข้า ว (Oryza sativa L.) เป็ นธัญ พื ช เศรษฐกิ จ ที่ สํา คัญ ของประเทศไทย เป็ นแหล่ ง สารอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ในประเทศไทย ส่ วนใหญ่ใช้ขา้ วสําหรับการบริ โภคในรู ปแบบข้าวสวยและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น การนําแป้ งไปใช้ในการผลิตเส้นก๋ วยเตี๋ยว ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว และผลิตภัณฑ์
ขนมไทยอื่นๆ เป็ นต้น ขณะที่ปัจจุบนั กระแสการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภค
มีการบริ โภคข้าวในรู ปแบบของข้าวกล้องเพิ่มขึ้น เนื่ องจากข้าวกล้องอุดมไปด้วยสารอาหารชนิ ดต่าง ๆ ที่ สูงกว่า
ข้าวขัดขาว เช่นข้าวกล้องมีโปรตีนร้อยละ 7.6 วิตามินบีหนึ่ ง 0.34 มิลลิกรัม ในขณะที่ขา้ วขัดขาวมีปริ มาณโปรตี น
ร้อยละ 6.4 และวิตามินบี หนึ่ ง 0.07 มิลลิกรัม เป็ นต้น (สุ ดารัตน์, 2553) จึ งมีการส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากข้าว
กล้องเพื่อเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพอย่างแพร่ หลาย
ข้าวหอมใบเตย เป็ นพันธุ์ขา้ วที่มีการส่ งเสริ มให้มีการปลูกในพื้นที่จงั หวัดพัทลุง และกําลังเป็ นที่นิยมใน
ปั จจุบนั มีผลผลิตเฉลี่ย 517 กิโลกรัมต่อไร่ จัดเป็ นข้าวที่มีปริ มาณอะไมโลส ร้อยละ 18.1 มีความคงตัวของแป้ งสุ ก
อยู่ในระดับอ่อน อุณหภูมิแป้ งสุ กตํ่า ข้าวมีกลิ่นหอมใบเตย มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง ได้แก่ โปรตีน ร้อยละ10.71
ไขมัน ร้อยละ 2.89 ใยอาหาร ร้อยละ 0.32 และเถ้า ร้อยละ 1.51 นอกจากนี้ขา้ วมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มหลังจากการหุ ง
(หทัยรัตน์, 2560)
คุกกี้เป็ นผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ มีลกั ษณะเนื้ อสัมผัสกรอบร่ วน รสหวาน มีรูปร่ างแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ชนิ ด
ของคุกกี้ ส่ วนประกอบหลักของคุกกี้ ได้แก่ แป้ งสาลี นํ้าตาล เนย และส่ วนผสมอื่นๆ (จิตธนา และอรอนงค์, 2539)
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมอบส่ วนใหญ่จะใช้แป้ งสาลี ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่ตอ้ งมีการนําเข้าจากต่างประเทศ และมีกลูเตน
เป็ นองค์ประกอบ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ในผูบ้ ริ โภคบางกลุ่ม ส่ งผลให้มีการนําแป้ งข้าวมาใช้ทดแทนแป้ งสาลี
ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ วิจยั นี้ จึงทําการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ข้าวกล้องหอมใบเตยในการพัฒนาคุกกี้ขา้ วกล้อง โดยการ
หาปริ มาณที่เหมาะสมของแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตยเพื่อทดแทนแป้ งสาลี และวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รวมทั้งทําการทดสอบผูบ้ ริ โภค เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ข้าวกล้องหอมใบเตย และเป็ นการช่วย
เพิ่มทางเลือกผลิตภัณฑ์อาหารให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่รักสุ ขภาพอีกด้วย

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมแป้งข้ าวกล้ องหอมใบเตย
การเตรี ยมแป้งข้าวกล้องหอมใบเตย ดัดแปลงจากวิธีการของ นริ นทร์ (2561) โดยนําข้าวกล้องหอมใบเตย
จากกลุ่มเกษตรกรอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ที่ เก็บเกี่ ยวในเดื อนมี นาคม พ.ศ. 2563 ปั่ นข้าวให้ละเอียดด้วย
เครื่ องปั่นความเร็ วสู ง ร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 40 เมซ แล้วนําส่ วนกากหยาบปั่ นอีกครั้ง และร่ อนผ่านตะแกรงขนาด
60 เมซ จนได้แป้งข้าวกล้องหอมใบเตยที่มีเนื้อละเอียด
การคัดเลือกสู ตรพืน้ ฐานของคุกกี ้
ทําการคัดเลื อกสู ตรพื้ นฐานของคุ กกี้ จาก 3 สู ตรได้แก่ สู ตรที่ 1 (นภัสรพี และสวามิ นี, 2559) สู ตรที่ 2
(ปริ ทศั น์, 2560) และสู ตรที่ 3 (จิ นตนา, 2562) ซึ่ งมีส่วนผสม แสดงดัง Table 1 นําคุกกี้ มาประเมินความชอบทาง
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ประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ
(9 point hedonic scale) โดยใช้ผทู ้ ดสอบในระดับห้องปฏิบตั ิการ จํานวน 30 คน คุกกี้สูตรที่ได้รับคะแนนความชอบ
สู งสุ ด จะถูกคัดเลือกเป็ นสู ตรพื้นฐาน เพื่อศึกษาในขั้นตอนต่อไป
Table 1 The ingredients of cookies for 3 basic formulas
Ingredients
All-purpose wheat flour
Wheat flour (red lotus special flour)
Sugar
Icing sugar
Salted butter
Unsalted Butter
Margarine
Whole egg
Vanilla extract
Baking powder
Baking soda
Milk powder
Milk
Salt

Formula 1
38.46
19.23
32.05
6.41
0.38
0.26
3.21
-

Amount (%)
Formula 2
36.59
18.29
31.71
12.20
0.73
0.49
-

Formula 3
37.17
21.07
16.11
11.15
9.29
0.37
0.25
4.46
0.12

Source: Formula 1 (Napatrapee and Sawaminee, 2559), Formula 2 (Paritat, 2560) and Formula 3 (Jintana, 2562)
การหาปริ มาณแป้งข้ าวกล้ องหอมใบเตยที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ คุกกี ้
จากสู ตรคุกกี้พ้ืนฐานที่คดั เลือกได้ ทําการศึกษาระดับการทดแทนแป้ งสาลีดว้ ยแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตย
ที่ ต่างกัน 6 ระดับ คื อ ร้ อยละ 0, 25, 35, 45, 55 และ 65 โดยนํ้าหนักของแป้ งสาลี จากนั้นประเมิ นความชอบทาง
ประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ
(9 point hedonic scale) โดยใช้ผูท้ ดสอบในระดับห้องปฏิ บตั ิ การ จํานวน 30 คน คัดเลือกสู ตรคุกกี้ ที่ผูท้ ดสอบให้
คะแนนความชอบสู งที่สุด
การวิเคราะห์ คุณลักษะของผลิตภัณฑ์ คุกกี ้
วิเคราะห์คุณลักษณะของคุกกี้ ได้แก่ ค่าสี โดยเครื่ องวัดค่าสี (Color Flex EZ) รุ่ น Hunter Lab และปริ มาณ
นํ้าอิ ส ระ (aw) ตามวิ ธี A.O.A.C. (1999) คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ ได้แ ก่ ความชื้ น เถ้า โปรตี น ไขมัน เส้ น ใย
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คาร์ โบไฮเดรต ตามวิธี A.O.A.C. (1999) วิเคราะห์ค่าพลังงานด้วยวิ ธีการคํา นวณตาม Equation 1 และประเมิ น
ความชอบทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการให้คะแนน
ความชอบ 9 ระดับ (9 point hedonic scale) โดยใช้ผทู ้ ดสอบในระดับห้องปฏิบตั ิการ จํานวน 30 คน
Energy (kcal/100 g) = (4 x protein (g)) + (4 x carbohydrate (g)) + (9 x fat (g))
(1)
การทดสอบการยอมรั บของผู้บริ โภค
ทําการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์คุกกี้ แป้ งข้าวกล้องที่ ได้จากการพัฒนาข้าง ซึ่ งเป็ น
สู ตรที่ ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสในระดับห้องปฏิ บตั ิการสู งที่ สุด สุ่ มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปที่ มีอายุอยู่
ในช่ วง 18–50 ปี โดยวิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ จํานวน 100 คน (วศิ นี, 2558) และประเมินการยอมรั บทางประสาท
สัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 point
hedonic scale)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลการคัดเลือกสู ตรพื้นฐานของคุกกี้ จํานวน 3 สู ตร ได้แก่ สู ตรที่ 1 (นภัสรพี และสวามินี, 2559) สู ตรที่ 2
(ปริ ทศั น์, 2560) และสู ตรที่ 3 (จินตนา, 2562) โดยประเมินทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม พบว่า คุกกี้ สูตรที่ 2 ได้รับคะแนนความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบ
โดยรวมสู งที่สุด (p < 0.05) แสดงดัง Table 2 ทั้งนี้สูตรที่ 2 มีส่วนผสมที่แตกต่างจากสู ตรที่ 1 และ 3 คือ เนยเค็ม และ
นํ้าตาลทราย ซึ่ งอาจส่ งผลต่อรสชาติของคุกกี้ที่ผบู ้ ริ โภคให้คะแนนความชอบมากกว่าสู ตรอื่น ดังนั้นจึงคัดเลือกคุกกี้
สู ตรที่ 2 เป็ นสู ตรพื้นฐานในการพัฒนาสู ตรผลิตภัณฑ์คุกกี้ต่อไป
Table 2 The sensory score of cookies in basic formulas
Sensory score
color
odor
taste
texture
overall
1
6.80±1.32b
7.00±1.29b
6.63±1.22b
7.03±1.03b
6.97±1.13b
2
7.63±1.00a
7.70±0.99a
7.67±1.15a
7.70±1.19a
8.03±0.93a
3
7.53±1.14a
7.36±0.96ab
7.27±1.28a
7.37±0.96ab
7.57±0.90a
Each value was expressed as the mean ± standard deviation (n = 3). a-b; different superscripts in the same column
indicated significant differences (p < 0.05).
Formula

จากการศึกษาผลของการทดแทนแป้ งสาลีดว้ ยแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตยในการพัฒนาสู ตรผลิตภัณฑ์คุกกี้
ข้าวกล้อง โดยการทดแทนแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตยในปริ มาณร้อยละ 0, 25, 35, 45, 55 และ 65 โดยนํ้าหนักของ
แป้งสาลี พบว่า ค่าความสว่าง (L*) ของคุกกี้สูตรควบคุม (แป้งสาลี ร้อยละ 100) มีค่าสู งที่สุด และมีค่า L* ลดลง เมื่อ
ปริ มาณแป้งข้าวกล้องหอมใบเตยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ปริ มาณแป้งข้าวกล้องหอมใบเตยเพิ่มขึ้นส่ งผลให้ค่าความเป็ นสี
แดง (a*) และค่าความเป็ นสี เหลือง (b*) มีค่าลดลง ทั้งนี้ เนื่ องจากลักษณะแป้ งสาลีมีสีขาว ในขณะที่แป้ งข้าวกล้อง
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หอมใบเตยมีสีน้ าํ ตาลอ่อน ส่ งผลให้คุกกี้จากแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตยมีสีที่เข้มกว่าคุกกี้สูตรควบคุมที่ไม่มีแป้งข้าว
กล้อง
Table 3 The color values (L*, a*, b*) of cookies substituted with the different levels of Hom Bai Toei brown rice flour
Color values
The ration of wheat flour :
Hom Bai Toei brown rice flour
L*
a*
b*
100:0 (control)
69.70±0.25a
8.58±0.51a
35.04±0.22a
75:25
65.03±0.57b
7.70±0.65b
31.57±0.81b
65:35
63.60±1.32c
7.56±0.63b
31.54±0.70b
55:45
62.41±1.00c
6.64±0.32c
28.92±0.67c
45:55
62.30±1.07c
6.51±0.28c
28.87±0.63c
35:65
62.13±1.51c
6.55±0.38c
28.72±1.21c
Each value was expressed as the mean ± standard deviation (n = 3). a-c; Different superscripts in the same column
indicated significant differences (p< 0.05).
คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์คุกกี้ ทดแทนแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตยทั้ง 6 ระดับ แสดงดัง Table 4
พบว่ า การเติ ม แป้ ง ข้า วกล้อ งหอมใบเตยทดแทนแป้ ง สาลี ทํา ให้ป ริ ม าณเถ้า ใยอาหาร โปรตี น ไขมัน และ
คาร์ โ บไฮเดรตของคุ ก กี้ ที่ ไ ด้สู ง กว่ า สู ต รควบคุ ม (แป้ ง สาลี ร้ อ ยละ 100) (p < 0.05) ทั้ง นี้ แป้ ง ข้า วกล้อ งผ่ า น
กระบวนการขัดสี บางส่ วน ทําให้มีปริ มาณสารอาหารบางชนิ ดที่สูงกว่าแป้ งสาลี สอดคล้องกับการรายงานวิจยั ของ
หทัยรัตน์ (2560) พบว่า ข้าวกล้องหอมใบเตยมีปริ มาณโปรตี น ร้อยละ 10 ไขมัน ร้อยละ 2.89 อะไมโลส ร้อยละ
19.75 และใยอาหาร ร้ อ ยละ 0.32 ในขณะที่ แ ป้ ง สาลี มี ป ริ มาณโปรตี น ร้ อ ยละ 12.6 ไขมัน ร้ อ ยละ 2.0 และ
ใยอาหาร ร้อยละ 0.18 (Kuma et al., 2011)
Table 4 The nutritional values of cookies substituted with the different levels of Hom Bai Toei brown rice flour
The ration of wheat flour : Hom Bai Toei brown rice flour
Nutritional
values
100:0
75:25
65:35
55:45
45:55
35:65
(%wb)
(control)
Moisture
3.52±0.01a 2.27±0.05b 2.26±0.02b
2.29±0.02b
2.32±0.03b
2.31±0.03b
Ash
1.22±0.01e 1.35±0.03d 1.44±0.04c
1.51±0.04b 1.55±0.05ab 1.59±0.03a
Crude fiber
0.84±0.06d 1.36±0.05c 1.46±0.08b
1.49±0.04b 1.54±0.05ab 1.60±0.02a
protein
3.15±0.09d 3.65±0.03bc 3.73±0.09bc 3.77±0.04ab 3.82±0.07ab 3.86±0.01a
Crude fat
7.19±0.06f 7.25±0.04e 7.36±0.01d
7.46±0.02c
7.53±0.03b
7.62±0.01a
Carbohydrate 84.92±0.08cd 85.48±0.01a 85.21±0.14b 84.96±0.02c 84.78±0.16de 84.63±0.01de
Energy (kcal) 417.02±0.46c 421.77±0.31b 422.00±0.29ab 422.10±0.16ab 422.17±0.18ab 422.51±0.07ab
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Each value was expressed as the mean ± standard deviation (n=3). a-eDifferent superscripts in the same row
indicated significant differences (p< 0.05).
ผลการประเมิ นทางประสาทสัมผัสที่ ผูท้ ดสอบมี ต่อคุ กกี้ สูตรทดแทนแป้ งสาลี ดว้ ยแป้ งข้าวกล้องหอม
ใบเตยระดับต่างๆ แสดงดัง Table 5 พบว่า คะแนนความชอบด้านสี รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวมของ
คุกกี้ทดแทนแป้งข้าวกล้องหอมใบเตย ร้อยละ 35 มีคะแนนสู งที่สุด (p < 0.05) และเมื่อปริ มาณการทดแทนแป้งข้าว
กล้องหอมใบเตยเพิ่ มขึ้ น (มากกว่าร้ อยละ 35) ส่ งผลต่ อคะแนนความชอบเฉลี่ ย มี แ นวโน้มลดลง ทั้งนี้ คะแนน
ความชอบเฉลี่ยด้านสี ที่ลดลง เมื่อปริ มาณแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตยเพิ่มขึ้น เนื่ องจากแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตยมีสี
นํ้าตาลอ่อน จึ งส่ งผลให้คุกกี้ มีสีน้ าํ ตาลเข้มขึ้ น ซึ่ งผลการประเมินสอดคล้องกับค่าสี ของคุกกี้ โดยมีค่าความสว่าง
(L*) ค่ าความเป็ นสี แดง (a*) และค่ าความเป็ นสี เหลื อง (b*) ลดลง เมื่ อปริ มาณแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตยเพิ่มขึ้ น
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มปริ มาณแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตย ไม่มีผลต่อคะแนนความชอบด้านกลิ่นของคุกกี้ท้ งั 6 สู ตร
การทดลอง (p > 0.05) แสดงให้เห็นว่าระดับการทดแทนแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตยในผลิตภัณฑ์คุกกี้ มีผลต่อการ
ยอมรับของผูท้ ดสอบทางประสาทสัมผัส นอกจากนี้การทดแทนแป้งข้าวกล้องหอมใบเตย ร้อยละ 35 เป็ นปริ มาณที่
เหมาะสมที่ผทู ้ ดสอบให้คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสสู งที่สุดในทุกคุณลักษณะ
Table 5 The sensory score of cookies with the different levels of Hom Bai Toei brown rice flour
Sensory acceptance score
The ration of wheat flour: Hom
Bai Toei brown rice flour
color
odor
taste
texture
overall
100:0 (control)
7.30±0.75ab 7.60±0.81a 7.60±0.72ab 7.50±0.90ab 7.57±0.67b
75:25
7.17±0.65ab 7.60±0.77a 7.67±0.61ab 7.53±0.68ab 7.67±0.61b
65:35
7.57±0.82a 7.63±0.81a 8.07±0.94a 8.00±1.02a 8.13±1.01a
55:45
6.93±1.39b 7.30±0.95a 7.23±1.14bc 7.07±0.94bc 7.20±1.00bc
45:55
6.90±0.90b 7.31±0.54a 7.07±1.16c 6.69±1.00c 6.80±0.89c
35:65
6.83±1.21b 7.37±1.07a 6.93±1.07c 6.60±1.04c 6.73±1.17c
Each value was expressed as the mean ± standard deviation (n = 3). a-c; different superscripts in the same column
indicated significant differences (p < 0.05).
ผลการศึกษายอมรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์คุกกี้ขา้ วกล้องที่ใช้แป้ งข้าวกล้องหอมใบเตย ร้อยละ 35
ที่ได้จากการพัฒนา แสดงดัง Table 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่ทดสอบผลิตภัณฑ์จาํ นวน 100 คน แบ่งเป็ นเพศ
หญิง ร้อยละ 54 และเพศชาย ร้อยละ 56 ส่ วนใหญ่มีอายุ 20–30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41 รองลงมาคือช่วงอายุ 31–40 ปี
ร้อยละ 27 และอายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 26 ตามลําดับ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 95) ชอบรับประทานผลิตภัณฑ์คุกกี้จากแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตย โดยมีคะแนนการยอมรับต่อ
ผลิตภัณฑ์ดา้ น สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบรวม เท่ากับ 7.27, 7.56, 7.74, 7.28 และ 7.68 ตามลําดับ
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นอกจากนี้ มีการตัดสิ นใจซื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 95 ของกลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ เหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
คุกกี้ แป้ งข้าวกล้องหอมใบเตย ร้อยละ 43.2 ระบุว่าเนื่ องจากรสชาติ อร่ อย รองลงมา คื อ ร้อยละ 25.3 ระบุว่าดี ต่อ
สุ ขภาพ
Table 6 The consumer test of Hom Bai Toei brown rice cookies
General information
Gender
Male
Female
Age
Less than 20 years
20–30 years
31–40 years
More than 40 years
Purchase decision
Buy
Don’t buy
The reason for purchase the product
Good taste
Good for health
High nutritional value
Others
The acceptance
Like
Dislike
The average acceptance score
Color
Odor
Taste
Texture
Overall
The number of consumers was 100 persons (n = 100).

สรุ ป

Amount (%)
46
54
6
41
27
26
95
5
43.2
25.3
15.8
15.7
95
5
7.27
7.56
7.74
7.28
7.68

การศึ กษาผลของการทดแทนแป้ งสาลีดว้ ยแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตยต่ อคุณลักษณะของผลิตภัณ ฑ์คุ กกี้
ข้าวกล้อง พบว่า ปริ มาณการทดแทนแป้ งสาลีดว้ ยแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตยร้อยละ 35 ในผลิตภัณฑ์คุกกี้ขา้ วกล้อง
มีคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมสู งที่สุด เท่ากับ 7.57,
7.63, 8.07, 8.00 และ 8.13 คะแนน ตามลําดับ และมี ค่าสี ได้แก่ ค่ า L*, a* และ b* เท่ ากับ 63.60, 7.56 และ 34.54
นอกจากนี้ คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์คุกกี้ แป้ งข้าวกล้อง ได้แก่ โปรตี น ไขมัน และใยอาหาร มีปริ มาณ
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สู งกว่าคุกกี้สูตรควบคุม และการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ (ร้อยละ
95) ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์คุกกี้ที่ทดแทนแป้งข้าวกล้องหอมใบเตยร้อยละ 35 เนื่องจากมีรสชาติอร่ อย (ร้อยละ 43.2)
และดี ต่อสุ ขภาพ (ร้อยละ 25.3) และมีคะแนนเฉลี่ยการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส
และความชอบโดยรวม เท่ากับ 7.27, 7.56, 7.74, 7.28 และ 7.68 ตามลําดับ จากผลการวิจยั ข้างต้นแสดงให้เห็ นว่า
สามารถนําแป้ งข้าวกล้องหอมใบเตยทดแทนแป้ งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้ได้ และเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้กบั
ผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภทอื่นที่ตอ้ งการทดแทนปริ มาณแป้งสาลี รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้กบั ข้าวหอมใบเตย
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะการอบแห้งถัว่ ทองที่แตกต่างกัน 4 สภาวะ ด้วยการนําถัว่ ทองมาแช่น้ าํ
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส นาน 8 ชัว่ โมง (A) และนํามาลวกนํ้าเดื อดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส นาน 2 นาที ตามด้วย
การแช่น้ าํ นาน 2 ชัว่ โมง (B) อบแห้งด้วยตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 นาน 8 ชัว่ โมง (1) และ 60 องศาเซลเซี ยส 6 ชัว่ โมง (2)
ผลการทดลอง พบว่า ผงถัว่ ทองสูตร A2 มีค่าความสว่าง (L*) สูงสุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดการทดลองอื่น (p < 0.05) เท่ากับ
79.96 ค่าสี แดง (a*) และค่าสี เหลื อง (b*) เท่ ากับ 2.75 และ 3.92 ตามลําดับ ทั้ง 4 สภาวะการทดลองมี ป ริ ม าณนํ้า อิ ส ระ
ความชื้ นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อนําผงถัว่ ทองมาทําขนมถัว่ กวน ประเมินการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสด้วยวิธีให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) กับผูท้ ดสอบชิมในระดับห้องปฏิบตั ิการ 30 คน
พบว่า ขนมถัว่ กวนที่ ทาํ จากผงถัว่ ทองสู ตร A2 ได้รับคะแนนการยอมรั บมากที่ สุดด้านสี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และ
ความชอบรวมโดยรวม เท่ากับ 8.00, 8.60, 7.8, 7.86 และ 8.53 คะแนน ตามลําดับ
คําสําคัญ: การอบแห้ง, ถัว่ ทอง, ผงถัว่ ทองกึ่งสําเร็ จรู ป

Abstract

The objective of this research was to study the optimum drying condition of mung beans with four different
conditions. The mung beans were soaked in water at 25°C for 8 hours and dried with hot air oven at 50 and 60°C for 8 and
6 hours were formula A1 and A2, respectively. The mung beans were blanched in water temperature 100°C for 2 minutes
to 2 hours soaking and dried with hot air oven at 50 and 60°C for 8 and 6 hours were formula B1 and B2, respectively. The
results showed that the lightness (L*) of A2 had the highest value (79.96). Its redness (a*) and yellowness (b*) were 2.15
and 3.92 respectively. The water activity (Aw) and the moisture content were not significantly different (p > 0.05). The
mung beans powder was cooked mung beans paste and a sensory evaluation using 9-point hedonic scale by 30 panelists
was carried out. The results demonstrated that mung beans paste using formula A2 of mung beans powder had the highest
scores in terms of colors, odor, taste, texture and overall liking, there were 8.00, 8.60, 7.8, 7.86, and 8.53, respectively.
Keywords: drying, mung beans, mung bean powder
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คํานํา

ถัว่ เมล็ดแห้งหรื อ Legume เป็ นแหล่งอาหารสําคัญของมนุ ษย์ที่ได้รับความนิ ย มในการบริ โภคมากขึ้ น
ในปั จจุบนั เนื่ องจากมีคุณค่าทางโภชนาการ มีปริ มาณโปรตีนและเส้นใยอาหารสู ง รวมทั้งมีคาร์ โบไฮเดรต แร่ ธาตุ
และวิ ต ามิ นที่ มีประโยชน์ ใ นการช่ วยควบคุ มและป้ อ งกัน โรค เช่ น เบาหวาน หลอดเลื อดหัว ใจ มะเร็ งลํา ไส้
และช่ วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด เป็ นต้น สามารถนํามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่ อบริ โภคได้หลายชนิ ด
เป็ นผลผลิตทางการเกษตรที่ สามารถเพาะปลูกและหาซื้ อได้ง่ายในประเทศไทย ถัว่ เมล็ดแห้งที่ นิยมรับประทาน
มีหลายชนิด เช่น ถัว่ เขียว ถัว่ แดง ถัว่ เหลือง ถัว่ ดํา เป็ นต้น
ถั่ว เขี ย ว หรื อ mung bean (Vigna radiate L.) อยู่ ใ นวงศ์ Leguminosae มี ถ่ิ น กํา เนิ ด อยู่ ที่ ป ระเทศอิ น เดี ย
จัด เป็ นพื ช เศรษฐกิ จที่ สํา คัญและนิ ยมปลู กกันอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย เกษตรกรนิ ย มปลู กถัว่ เขี ยวเป็ น
พืชหมุนเวียนกับข้าวและพืชไร่ ต่างๆ (สิ ริการ, 2559) ในเมล็ดถัว่ เขี ยว 100 กรัม ประกอบไปด้วยปริ มาณโปรตี น
ร้อยละ 10.60 ปริ มาณเส้นใยร้อยละ 25.60 ปริ มาณไขมันร้อยละ 0.60 และแป้งร้อยละ 60.20 นอกจากนี้ยงั ประกอบ
ไปด้ว ยแร่ ธาตุ หลายชนิ ด ได้แ ก่ ฟอสฟอรั ส แคลเซี ย ม และเหล็ก ซึ่ งมี ปริ มาณสู งถึ งร้ อยละ 17 (Adsule, 1989)
จะเห็นได้ว่าถัว่ เขี ยวมีปริ มาณแป้ งเป็ นองค์ประกอบสู ง จึ งเหมาะที่ จะนําไปทําแป้ งและนําไปใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารหรื อใช้ทาํ ขนมหรื อนํามากะเทาะเปลือกออกจนได้เมล็ดสี เหลืองสามารถทําอาหารหลายชนิ ด เช่น เต้าส่ วน
ขนมถัว่ แปป ขนมเปี๊ ยะ ถัว่ กวน (ทิพาวรรณ์, 2556)
ถั่ว กวนจัด เป็ นขนมหวานของไทยที่ นิ ย มบริ โภคหรื อจัด เสิ ร์ ฟ เป็ นอาหารว่ า งเนื่ อ งจากมี ร สชาติ ดี
รับประทานง่าย ส่ วนประกอบสําหรับหรับการผลิตถัว่ กวน ประกอบด้วย ถัว่ เขียวเลาะเปลือก โดยการนํากะทิและ
นํ้าตาลทรายมากวนในกระทะทองเหลืองจนกระทัง่ มีความข้นและหอม จากนั้นนําไปวางทิ้งไว้ให้เย็น ถัว่ กวนที่ได้
มี ความแน่ นและสี เหลื องอ่อน พร้ อมทั้งมี กลิ่ นหอมของกะทิ (ทัศนี ย,์ 2532) ลักษณะถัว่ กวนที่ ดีควรมี เนื้ อเนี ยน
ละเอียดเป็ นมัน แต่ไม่ถึงกับมันเยิ้ม รสออกหวานมัน แต่ไม่หวานจัดจนเกิ นไป (ชนิ ษฎา, 2553) ถัว่ กวนสามารถ
นําไปทําขนมอื่น ๆ ต่อได้อีก เช่น โมจิ เม็ดขนุน ลูกชุบ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั นําไปใช้เป็ นไส้ในผลิตภัณฑ์อาหารได้
หลายชนิ ด ในการทําไส้ขนมที่ ทาํ จากถัว่ เขี ยวหรื อถัว่ เขี ยวเลาะเปลือกมีความยุ่งยากและต้องใช้เวลาในการเตรี ยม
นาน ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บสั้น การกวนแต่ละครั้งเนื้ อสัมผัส มีความนิ่ ม แข็งไม่เท่ากัน เนื้ อถัว่ กวนไม่ละเอี ยด
(อินทิรา, 2563) ทางผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่ จะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการนําถัว่ เขียวเลาะเปลือกมาแปรรู ปให้มีลกั ษณะ
ผงกึ่ งสําเร็ จรู ป เพื่อช่ วยลดเวลาในการเตรี ยมขนมไทย สะดวกต่อการนําไปใช้งานและเพิ่ มมูลค่าให้กบั ถัว่ เขี ยว
สามารถผลิตเป็ นสิ นค้าระดับอุตสาหกรรมได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
การอบแห้ งและเตรี ยมผงถัว่ ทองกึ่งสําเร็ จรู ป
นํา ถัว่ ทองมาล้า งทํา ความสะอาดและนํา ไปแช่ น้ าํ /ลวกนํ้า เดื อดตามด้วยแช่ น้ าํ ดังตารางที่ 1 (Table 1)
จากนั้นเมื่อทําการอบแห้งด้วยตูอ้ บลมร้อน (Binder FED 53 ประเทศสหรัฐอเมริ กา) ตามที่อุณหภูมิกาํ หนด แล้วนํา
ถัว่ ทองอบแห้งมาบดด้วยเครื่ องปั่ นอเนกประสงค์ (Philips HR 2118 ประเทศจี น) นําผงถัว่ ทองแห้งมาร่ อนด้วย
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ตะแกรง ร่ อนแป้ ง จากนั้นบรรจุในถุงซิ ปล็อคและนําไปเก็บในโถดูดความชื้ น เพื่อรอการวิเคราะห์และผลิตเป็ น
ขนมถัว่ กวน
Table 1 The different conditions for processing of instant mung bean powder
Conditions

Treatment

A1
A2
B1

Pre-treatment
condition
Soaking 25°C
Soaking 25°C
Blanching 100°C

B2

Blanching 100°C

Drying conditions

Pre-treatment time

Temperature (°C)

Time (hr)

8
8
2 minutes
soak 2 hr

50
60
50

8
6
8

2 minutes
soak 2 hr

60

6

การวิเคราะห์ คุณภาพทางกายภาพของผงถัว่ ทองกึ่งสําเร็ จรู ป
นําผงถัว่ ทองกึ่ งสําเร็ จรู ปที่ ผ่านการเตรี ยมและอบแห้งที่ สภาวะแตกต่างกันมาทําการตรวจสอบคุ ณภาพ
เบื้องต้น ดังนี้
1. ค่าสี ตามวิธี A.O.A.C. (1999) ด้วยเครื่ องวัดสี (Color Flex EZ รุ่ น Hunter Lab ประเทศสหรัฐอเมริ กา)
ค่าที่วดั ได้แก่ ค่า L* (ค่าความสว่างมีค่า 0 ถึง 100 โดย 0 หมายถึง ค่าความสว่างสี ดาํ และ 100 หมายถึง วัตถุที่มีค่า
ความสว่างสี ขาว) ค่า a* (+ หมายถึง วัตถุที่มีสีแดง และ - หมายถึง วัตถุที่มีสีเขียว) และค่า b* (+ หมายถึง วัตถุที่มีสี
เหลืองและ - หมายถึง วัตถุที่มีสีน้ าํ เงิน) โดยวัดสี ของผงถัว่ ทองกึ่งสําเร็ จรู ปทั้ง 4 สู ตรการทดลอง
2. ปริ มาณนํ้าอิสระ (Water Activity) ตามวิธี A.O.A.C. (1999) ด้วยเครื่ องวัด (Aqua lab series 4TE ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส โดยชัง่ ตัวอย่างผงถัว่ ทองกึ่งสําเร็ จรู ปทั้ง 4 สู ตรการทดลอง ตัวอย่างละ
3 กรัม ทําการวัดปริ มาณนํ้าอิสระตัวอย่างละ 3 ซํ้า
3. ปริ มาณความชื้ น (Hot air oven) ตามวิ ธี A.O.A.C. (1999) ด้ว ยตู ้อ บแบบลมร้ อ น (Binder FED 53
ประเทศสหรัฐอเมริ กา)
การประยุกต์ ใช้ ผงถัว่ ทองกึ่งสําเร็ จรู ปในการผลิตขนมถัว่ กวน
1. การผลิตขนมถัว่ กวน
นํา ผงถั่ว ทองกึ่ ง สํา เร็ จ รู ป มาผลิ ต ขนมถั่ว กวน โดยมี ส่ ว นผสมประกอบด้ว ย ผงถั่ว ทองกึ่ ง สํา เร็ จ รู ป
(ร้อยละ 21 ) กะทิ (ร้อยละ 63) และนํ้าตาลทราย (14) นําส่ วนผสมทั้งหมดเทผสมให้เข้ากันในกระทะทองเหลือง
และให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 - 65 องศาเซลเซี ยส กวนจนขนมถัว่ กวนร่ อนไม่ติดกระทะ ยกออกจากเตา พักไว้ให้
เย็น (พิม, 2553)
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2. การประเมินคุณภาพทางประสาทสั มผัส
ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสถัว่ กวนที่เตรี ยมจากผงถัว่ ทองกึ่งสําเร็ จรู ปทั้ง 4 สู ตรการทดลอง
ด้วยการให้คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9 ระดับ (9 - point hedonic scale) ในคุ ณลักษณะด้านสี
กลิ่ น รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยใช้ สุ่ มผู ้ ท ดสอบในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ การจํ า นวน 30 คน
กําหนดให้ คะแนน 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด และคะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุด นําเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ถัว่ กวน โดยกํากับด้วยเลขสุ่ ม 3 หลัก (ศศิธร, 2555)
การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพทางกายภาพผงถั่ว ทองกึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป ใช้แ ผนการทดลองแบบ CRD (Complete
Randomized Design) ทําการทดลอง 3 ซํ้า คํานวณค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนการทดสอบการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัสใช้แผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อคสมบู รณ์ RCBD (Randomized Complete Block Design)
และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS Version 17 วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan’ s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. สมบัติทางกายภาพและเคมีของผงถัว่ ทองกึ่งสําเร็ จรู ปที่เตรี ยมจากสภาวะแตกต่ างกัน
1) ค่ าสี
ภาพที่ 1 (Fig. 1) แสดงลักษณะและสี ข องผงถัว่ ทองกึ่ งสํา เร็ จรู ปที่ ผ่านสภาวะการเตรี ยมและอบแห้ง
แตกต่ างกัน ผลการวิเคราะห์ค่าความสว่าง (L*) พบว่า ความสว่างของทุ กตัวอย่างอยู่ในช่ วง (79.39 ถึ ง 79.96)
ผงถัว่ ทองกึ่ งสําเร็ จรู ปที่ แช่ น้ าํ อุณหภู มิ 25 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 8 ชั่วโมงและอบแห้งด้วยตู อ้ บแห้งแบบลม
ร้ อนอุณหภู มิ 60 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง (A2) มี ค่าความสว่างมากที่ สุด เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับตัวอย่าง
อื่ น (p < 0.05) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (อัจฉรา, 2556) ในการศึ กษาปั จจัยการอบแห้งด้วยพลังงานความ
ร้ อ นแบบพา กล่า วว่า สภาวะการอบแห้ง ที ่ อุณ หภูมิ ต่ าํ จะมี อ ตั ราการอบแห้ง ตํ่า กว่า สภาวะการอบแห้ง ที่
อุณ หภู มิ สู ง ดัง จะเห็ น ได้จ ากค่ า ความสว่า ง (L*) มี แ นวโน้ม มี ค่ า ตํ่า เมื่ อ อบแห้ง ด้ว ยอุณ หภู มิ ต่ าํ ขณะที่ เ มื่ อ
อบแห้งด้วยอุณหภู มิอบแห้งสู ง แนวโน้มค่ าความสว่างมี ค่าสู งที่ อุณหภู มิอบแห้งใกล้เคี ยงกัน การเปลี่ ยนแปลง
ระหว่างการอบแห้งถัว่ ทองเกิ ด ปฏิ กิริยาสี น้ าํ ตาลทั้งอาศัยเอนไซม์และไม่อาศัยเอนไซม์ เนื่ องจากถัว่ ทองผลิต
จากถัว่ เขี ย วเลาะเปลื อ กที่ อุด มไปด้ว ยโปรตี น จึ ง เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าระหว่า งหมู่อะมิ โ นของกรดอะมิ โ นในโปรตี น
หรื อ ในสายเปปไทด์ ซึ่ ง สารประกอบเหล่า นี้ มีอ ยู่ใ นถัว่ เขี ย วโดยปฏิ กิ ริ ย านี้ มี พ ลัง งานกระตุ น้ (activation
energy) ที่ สู ง ดังนั้นเมื่ อให้ค วามร้ อนปฏิ กิริ ย านี้ จึงเกิ ด ขึ้ นได้ดี (Whistler, 1997) สํา หรั บค่ า a* บ่ งบอกถึ ง ค่า
ความเข้มสี (เขี ยว-แดง) พบว่า ผงถัว่ ทองกึ่ งสําเร็ จรู ปในตัวอย่างผงถัว่ ทองกึ่ งสําเร็ จรู ปมี ค่า a* อยู่ระหว่าง 2.48
ถึ ง 2.75 ส่ ว นค่ า b* ความเข้ม (สี น้ าํ เงิ น -เหลื อ ง)ของผงถัว่ ทองกึ่ ง สํา เร็ จ รู ป มี ค่ า อยู่ใ นระหว่า ง 32.90-32.92
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ค่ า a* และ b* ของตัว อย่า ง A2 มี ค่ า สู ง กว่า ตัวอย่า งอื่ น อย่า งมีน ัย สํา คัญ (p < 0.05) ส่ ว นตัว อย่า ง A1 B1 และ
B2 นั้น มี ค่า L* a* และ b* ไม่แตกต่ างกัน (p > 0.05)

A1

A2

B1

B2

Fig. 1 Appearance of instant mung bean powder from different pre-treatments and drying conditions (as
mention in Table 1)
2) ปริ มาณนํา้ อิสระ Aw และปริ มาณความชื น้
ปริ มาณนํ้า อิ ส ระ (aw ) และปริ มาณความชื้ นของผงถั่ว ทองกึ่ งสํ า เร็ จรู ปที่ ไ ด้จากทั้ง 4 สภาวะ พบว่ า
ทุกตัวอย่างมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ผลดังแสดงใน Table 2 โดยปริ มาณนํ้าอิสระ (aw )
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.52–0.53 ตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน เรื่ อง ผลิตภัณฑ์ถวั่ เหลื อง (มผช. 688, 2547) และปริ มาณ
ความชื้นมีค่าอยูร่ ะหว่างร้อยละ 13.58–14.74
Table 2 Physical and chemical properties of instant mung bean powder preparing from the different processing
conditions (as mention in Table 2)
Color
Moisture content
Treatment
aw
(%)
L*
a*
b*
A1
A2
B1
B2

79.62 ±1.10b
79.96 ±0.70ª
79.39 ±0.54b
79.86 ±0.92b

2.60 ± 0.39b
2.75± 0.34ª
2.48± 0.44b
2.49± 0.45b

32.91±4.55b
32.92±4.58ª
32.90±4.50b
32.90±4.57b

0.53 ± 0.17ns
0.52 ±0.05ns
0.53 ±0.20ns
0.52 ±0.20ns

14.74± 0.08ns
13.58± 0.14ns
13.84± 0.09ns
13.95±0.08ns

a-b means within column with difference superscript are statistically difference (p < 0.05)
ns Non-significantly (p > 0.05)

2. การประยุกต์ ใช้ ผงถั่วทองกึ่งสําเร็ จรู ปต่ อคุณภาพทางด้ านประสาทสั มผัสขนมถั่วกวน
จากการนําผงถัว่ ทองที่ผ่านการอบแห้งทั้ง 4 สภาวะ มาผลิตเป็ นขนมถัว่ กวน ทําการทดสอบทางประสาท
สัมผัส กับ ผูท้ ดสอบในระดับห้อ งปฏิ บัติ การจํา นวน 30 คน ในคุ ณ ลักษณะด้านสี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม พบว่า ขนมถัว่ กวนที่ ทาํ จากผงถัว่ ทองกึ่ งสําเร็ จรู ปที่ การแปรรู ปโดยการแช่ น้ าํ อุณ หภู มิ 25
องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมงและอบแห้งด้วยตูอ้ บแห้งแบบลมร้ อน อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 6
ชัว่ โมง (A2) ได้คะแนนความชอบทางด้านประสาทสัมผัสด้านต่ าง ๆ มากที่ สุด เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับตัวอย่างอื่น
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(p < 0.05) เนื่องจากลักษณะขนมถัว่ กวนมีเนื้อสัมผัสที่ดี เนื้อขนมมีความเนียนและละเอียดกว่าขนมถัว่ กวนที่ทาํ จาก
ผงถัว่ ทองกึ่งสําเร็ จรู ปในตัวอย่างอื่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยการยอมรับด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบ
โดยรวมเท่ากับ 8.00, 8.60, 7.86, 7.86 และ 8.53 ตามลําดับ ผลดังแสดงใน Table 3
Table 3 Sensory acceptance scores of mung-bean pastes
Sensory attributes
Formulations
Color
Odor
Taste
A1
6.86 ± 0.82b
6.90 ± 1.18b
7.00 ± 1.05b
A2
8.00 ± 1.08ª
8.06 ± 1.08ª
7.86 ± 0.81ª
B1
6.96 ± 0.99b
6.50 ± 0.93b
6.83 ± 1.01b
B2
6.86 ± 0.97b
6.56 ± 0.77b
6.80 ± 0.69b

Texture
6.56 ± 1.04b
7.86 ± 1.07ª
6.66 ± 0.99b
6.50 ± 0.77b

Overall liking
7.20 ± 0.84b
8.53 ± 1.07ª
7.10 ± 0.92b
7.16 ± 0.69b

a - b means within column with difference superscript are statistically difference (p < 0.05)
ns Non-significantly (p > 0.05)

สรุ ป

การเตรี ย มถัว่ ทองในผลิ ต ผงถัว่ ทองกึ่ งสํา เร็ จรู ปด้วยการแช่ น้ าํ อุ ณ หภู มิ 25 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา
8 ชั่ว โมง และอบแห้งด้วยตู ้อ บลมร้ อ นอุ ณหภู มิ 60 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง (A2) ส่ งผลทํา ให้สีของ
ผงถัว่ ทองกึ่งสําเร็ จรู ปมีค่า L* สู งกว่าชุดการทดลองอื่น การเตรี ยมและการอบแห้งด้วยตูอ้ บลมร้อนตัวอย่างผงถัว่
ทองกึ่งสําเร็ จรู ปทั้ง 4 สภาวะนั้น มีค่า Aw และปริ มาณความชื้ นไม่แตกต่างกัน เมื่อนําผงถัว่ ทองกึ่งสําเร็ จรู ปมาผลิต
เป็ นถัว่ กวน พบว่า ขนมถัว่ กวนจากผงถัว่ ทองกึ่งสําเร็ จรู ป A2 ได้รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสในด้านสี
กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัสและความชอบโดยรวมสู งกว่าขนมถัว่ กวนจากตัวอย่างอื่น และอยู่ในระดับความชอบมาก
อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเชิ งลึกเกี่ยวกับการอบแห้งถัว่ ทองเพื่อแปรรู ปเป็ นผงถัว่ ทองกึ่งสําเร็ จรู ปให้เหมาะสม
ต่อการผลิตอาหารชนิดอื่นต่อไป
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บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูป้ ลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูงในจังหวัด
เชี ยงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คือ เกษตรกรผูป้ ลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูง จํานวน 90 ราย เก็บข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาในการหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าสู งสุ ด ค่าตํ่าสุ ด และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ/พหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูง โดยรวม
แล้วมีคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยพบว่า ข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูป้ ลูกมัน
เทศญี่ ปุ่นบนพื้นที่ สูงในจังหวัดเชี ยงใหม่ มี ผลต่อระดับคุ ณภาพชี วิต อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 (p < 0.01)
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ระยะเวลาในการทําการเกษตร รายได้จากการปลูกมันเทศญี่ปุ่น และความรู ้สึกปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน เป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อระดับคุณภาพชี วิตของเกษตรกรผูป้ ลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (p < 0.01)
คําสําคัญ: คุณภาพชีวติ , พื้นที่สูง, มันเทศญี่ปุ่น

Abstract

The main objective of this research was to study the quality of life of Japanese sweet potato (Japanese yam)
farmers in highland areas in Chiang Mai. The samples uses in this research were 90 highland Japanese growers and the
data were collected using questionnaires. Descriptive statistics were used to obtain percentage, mean, maximum, minimum
and standard deviation. According to the result from multiple regression analysis, the overall quality of life of Japanese
yam growers in uplands was at a moderate level. Factors that affected the quality of life of farmer participants in this study.
These factors had an effect on the quality of life of Japanese sweet potato growers in highlands, Chiang Mai, at a statistically
significant level of 0.01 (p < 0.01). Moreover, it was found that the duration of farming, income from harvesting Japanese
yam, and a sense of security in life and property were also statistically significant factors affecting the quality of life of
Japanese sweet potato farmers at a level of 0.01 (p < 0.01).
Keywords: highlands, Japanese sweet potato, quality of life
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คํานํา

การพัฒนาคุ ณภาพชี วิตเป็ นเครื่ องมื อสําคัญที่ จะนําไปสู่ เป้ าหมายที่ พึงปรารถนาทั้งในส่ วนบุ คคลและ
ครอบครัว จึงต้องมีการพัฒนาในด้านการศึกษาเพื่อให้มีแนวคิด เจตคติที่ดี รู ้จกั การบริ หารตนเอง การเอื้ออาทรต่อ
บุ คคลอื่ น มี อาชี พและรายได้ที่เพียงพอต่ อการดํารงชี วิต มี คุณธรรม ศี ลธรรม ถ้าปฏิ บตั ิ ได้เช่ นนี้ เท่ากับเป็ นการ
ยกระดับทั้งตนเองและสังคมทําให้มีคุณค่า มีความเจริ ญงอกงาม ปั ญหาต่าง ๆ ในสังคมก็จะลดน้อยลงเช่น ปั ญหา
ครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม ปัญหามลภาวะเป็ นพิษ เป็ นต้น ประเทศไทยจึงพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งคุณภาพชี วิตของประชากรให้มีคุณภาพชี วิตที่ สูงขึ้ น (สําราญ, 2554) หลักการพัฒนาประเทศที่ สําคัญใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุ ษย์ข อง
ประเทศโดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตาม
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคมเป็ นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีระเบียบวินยั และมีจิตสํานึ กที่ดีต่อสังคม
ส่ วนรวม การพัฒนาทักษะที่ สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่ จาํ เป็ นต่อการดํารงชี วิตใน
ศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรี ยมความพร้อมของกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ การสร้างเสริ ม
ให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุ ขภาพและการลดปั จจัยเสี่ ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
สุ ขภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
การยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของเกษตรกรเป็ นการดํา เนิ น งานสํา คัญ ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง และ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้ นที่ สูง (องค์การมหาชน) ซึ่ งได้มีการส่ งเสริ มเกษตรกรให้ปลูกและดําเนิ นงานวิจยั และ
พัฒนาเกี่ยวกับมันเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2558 เนื่ องจากเป็ นพืชผักชนิ ดใหม่ที่ทางโครงการหลวงส่ งเสริ มให้ปลูก มัน
เทศจึ งเป็ นพื ช อี กชนิ ด หนึ่ งที่ ไ ด้รั บความนิ ย มปลู กเป็ นอย่า งมาก เป็ นพื ช ที่ เ จริ ญ เติ บ โตและให้ผ ลผลิ ต ของหัว
ค่อนข้างสู ง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี อีกทั้งยังเป็ นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง เป็ นพืชที่ใช้น้ าํ
น้อยในการเพาะปลู กและสามารถทนแล้งได้ดี ประกอบกับตลาดในประเทศมี ค วามต้องการสู ง สามารถปลู ก
ทดแทนผลผลิตพืชในพื้นที่ที่มีราคาตํ่าได้ ซึ่ งการปลูกมันเทศญี่ปุ่นก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็ นอย่าง
มาก ช่ ว ยแก้ปัญหาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของเกษตรกรได้ใ นบางประการ อี กทั้งยังสามารถยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
เกษตรกรผูป้ ลูกมันเทศญี่ปุ่นได้อีกด้วย มูลนิธิโครงการหลวงได้มีการส่ งเสริ มการปลูกมันเทศญี่ปุ่น 2 พันธุ์ คือพันธุ์
เนื้อสี ขาว และพันธุ์เนื้ อสี ม่วงโดยในปี พ.ศ. 2559 มูลนิธิโครงการหลวงมีพ้ืนที่ปลูกมันเทศญี่ปุ่น 6 พื้นที่ ได้แก่ ปาง
ดะ ทุ่งหลวง แม่ทาเหนื อ หนองเขียว หมอกจ๋ าม และแม่แพะ สามารถผลิตได้ 149,000 กิโลกรัม คิดเป็ นมูลค่า 4.16
ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2560 สามารถผลิตได้ 154,000 กิโลกรัม คิดเป็ นมูลค่า 4.05 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2561
สามารถผลิตได้ 194,518.40 กิโลกรัม คิดเป็ นมูลค่า 5.26 ล้านบาท โดยการทําการเกษตรที่มีประสิ ทธิ ภาพ การปลูก
พื ช ที่ เ ป็ นที่ ต ้องการของตลาด การทํา เกษตรหมุ นเวี ย นเป็ นอี กปั จจัย หนึ่ งที่ ส ามารถยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
เกษตรกรได้ (มูลนิธิโครงการหลวง, 2558)
เกษตรกรในจังหวัดเชี ยงใหม่นบั ว่ามีจาํ นวนมากที่สุดในภาคเหนื อ (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2560) แต่ยงั
พบว่ามีปัญหาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการมีงานทํา รายได้ และหนี้ สิน อันเนื่ องมาจากปั ญหาทางเศรษฐกิจ การมีรายได้
ไม่พียงพอต่อรายจ่าย ปั ญหาหนี้ สินทั้งในและนอกระบบ ปั ญหาด้านที่อยูอ่ าศัย และสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาด้านสุ ขภาพ
อนามัยซึ่ งเป็ นปั ญหาที่สาํ คัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็ นโรคมะเร็ ง เบาหวาน ความดัน หัวใจ
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โรคเอดส์ โรคเครี ยด การติดสุ ราเรื้ อรัง โรคระบาด รวมถึงการเจ็บป่ วยที่ทาํ ให้ไม่สามสารถประกอบอาชี พได้ และ
ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดเชียงใหม่,
2554) ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่ งเสริ มการปลูกมันเทศญี่ปุ่นในพื้นที่เป้าหมาย โดยในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้เลือกพื้ นที่ ศึกษา อําเภอแม่อาย แม่ออน และ สะเมิง จังหวัดเชี ยงใหม่ เนื่ องจากเป็ นพื้ นที่ ปลูกมันเทศที่
สําคัญบนพื้นที่สูงของจังหวัดเชี ยงใหม่และเป็ นพื้นที่ส่งเสริ มการปลูกมันเทศญี่ปุ่นของมูลนิ ธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีลกั ษณะเป็ นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่ งแรงงานในภาคเกษตร
ส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรรุ่ นพ่อแม่ อายุมากกว่า 40–50 ปี ซึ่ งไม่มีผรู ้ ับช่วงรุ่ นลูกเข้ามาช่วยงาน ต้องจ้างแรงงานจาก
ภายนอกเข้ามาทํางาน มีการอพยพเข้าไปทํางานในเมืองจํานวนมาก ส่ งผลทําให้คุณภาพชีวิตตํ่าและเปลี่ยนแปลงไป
โดยมี ความมุ่งหวังต่ อการช่ วยยกระดับคุ ณภาพชี วิตของเกษตรกรหลังจากดําเนิ นการไปแล้ว การศึ กษาข้อมู ล
คุณภาพชีวิตเกษตรกรจึงเป็ นข้อมูลสําคัญในการวางแผนพัฒนาการส่ งเสริ มต่อไป
ดังนั้นจึ งได้ศึกษาถึ งคุ ณภาพชี วิตของผูป้ ลูกมันเทศญี่ ปุ่นในอําเภอแม่อาย แม่ออน และสะเมิ ง จังหวัด
เชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นพื้นที่หนึ่ งที่มีประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกมันเทศญี่ปุ่น จึง
ทําให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึ กษาถึงคุณภาพชี วิตของผูป้ ลูกมันเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ เป็ นประโยชน์เป็ นแนวทาง
ของภาครัฐในการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชี วิตของเกษตรกร ผูเ้ ป็ นกระดูกสันหลังของชาติให้มีความกินดีอยู่ดีซ่ ึ ง
จะทําให้รากฐานของเศรษฐกิจแข็งแกร่ งและยัง่ ยืนต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ

การวิจยั ครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ปลูกมันเทศญี่ปุ่นของจังหวัดเชียงใหม่
จํานวน 6 ศูนย์ฯ โดยเลือกศูนย์ฯที่มีเกษตรกรปลูกมันเทศญี่ปุ่นมากที่สุดจํานวนทั้งสิ้ น 3 ศูนย์ ของจังหวัดเชี ยงใหม่
จํานวน 90 คน (มูลนิ ธิโครงการหลวง, 2561) ได้แก่ สถานี เกษตรหลวงปางดะ ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงแม่ ทา
เหนื อ ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหมอกจ๋ าม ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม–มีนาคม พ.ศ.
2563 รวมระยะเวลา 3 เดื อน ส่ วนเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามซึ่ งเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ นตามแนวทางวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งมี เนื้ อหาจากเครื่ องมื อวัด
คุณภาพชีวิตขององค์กรอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) 26 ตัวชี้วดั ของกรมสุ ขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งมีการศึกษาค่าความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ เท่ากับ 0.6515 (สุ วฒั น์, 2540) โดยมีการแปล
ผลตามหลักเกณฑ์การแบ่งค่าคะแนนเป็ น 3 ระดับ ดังนี้ 1) 1.00–2.33 การมีคุณภาพชี วิตที่ไม่ดี 2) 2.34–3.66 การมี
คุณภาพชีวิตปานกลาง 3) 3.67–5.00 การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา เพื่อ
อธิ บายลักษณะของข้อมูล ซึ่ งได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสู งสุ ด (Maximum)
ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้วิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple
regression analysis)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ข้ อมูลลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ และสั งคมบางประการของผู้ปลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพืน้ ที่สูงในจังหวัด
เชียงใหม่
ผู ป้ ลู ก มัน เทศญี่ ปุ่ นร้ อ ยละ 53.3 เป็ นเพศชาย มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 45.93 ปี จบการศึ ก ษาระดับ ชั้น ประถมศึ กษา
เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 90.0 มีสถานภาพสมรส จํานวนร้อยละ 60.0 มีจาํ นวนแรงงานเกษตรกรในครัวเรื อน 2 คน
มีระยะเวลาทําการเกษตรเฉลี่ย 15.49 ปี มีรายได้เฉลี่ย 7,703 บาท/เดือน มีรายได้จากการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเฉลี่ย 6,930
บาท/เดือน เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 67.8 มีหนี้ สิน แต่ยงั พบว่าจํานวนร้อยละ 93.3 มีเงินออม เกษตรกรจํานวนร้อย
ละ 95.6 มีที่ดินเป็ นของตนเอง เกษตรกรมีความเห็นว่าอาชีพเกษตรกรมีความมัน่ คงมาก มีความภูมิใจที่เป็ นเกษตรกร
หรื อทํางานด้านการเกษตรมาก มีการติ ดต่อสื่ อสารกับเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มฯเฉลี่ย 3 ครั้ง/เดื อน มีการติ ดต่อสื่ อสารกับ
เกษตรกรท่ า นอื่ น 8.40 ครั้ ง/เดื อ น เกษตรกรมี ส่ วนร่ วมในการทํา กิ จกรรมภายในชุ มชนปานกลาง การขอความ
ช่วยเหลือจากคนในชุมชนได้มาก เกษตรกรมีการออกกําลังกายเฉลี่ย 2.10 ครั้ง/สัปดาห์ ได้รับการดูแลสุ ขภาพที่ดีจาก
หน่วยงานปานกลาง และเกษตรกรมีความรู ้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาก ตามลําดับ (Table 1)
Table 1 The personal information economic and social status of Japanese Sweet Potato Growers in Highland
Chiang Mai Province (n = 90)
Factors
Number
Percentage
Gender (X1)
Male
48
53.3
Female
42
46.7
Age (X2)
< 30
6
6.6
31–40
25
27.7
41–50
27
30.0
51–60
14
15.5
x̅= 45.93 years, SD = 11.504 > 60
18
20.0
Educational Level (X3)
No Education
9
10.0
Primary Education
44
48.8
Junior High School
14
15.6
Senior High School
7
7.8
Vocational Certificate
5
5.6
High Vocational
5
5.6
Certificate
2
2.2
Diploma or equivalent
4
4.4
Bachelor’s degree
Status (X4)
Single
8
8.9
Married
81
90.0
Widowed
1
1.1
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Table 1 (continued).
Factors
Labors (X5)

None
1
2
3
4
x̅ = 2.31 cases, SD = 1.002
5
farming experience (X6)
<5
6–10
11–15
16–20
21–25
26–30
x̅ = 15.49 years, SD = 6.219
> 30
Net income (X7)
< 5,000
5,001–10,000
x̅ = 7,703 baht/month, SD = 6.219 > 10,000
Income from Sweet Potato (X8)
< 1,000
1,001–5,000
x̅ = 6,930 baht/month, SD =
> 5,000
6589.257
Debt (X9)
None
Have
Financial savings (X10)
None
Have
Area (X11)
Hirer
Owner
*Multiple choice
Others
Job Security (X12)
Highest
High
Moderate
Lower
Least
Proud to be a farmer or Working Highest
in Agriculture (X13)
High
Moderate
Lower
Least
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Number
1
11
54
11
9
4
9
34
15
9
7
10
6
35
40
15
1
54
35

Percentage
1.1
12.2
60.0
12.2
10.0
4.4
10.0
37.7
16.6
10.0
7.7
11.1
6.6
38.8
44.4
16.6
1.1
60.0
38.9

29
61
6
84
11
86
4
5
42
39
4
12
62
16
-

32.2
67.8
6.7
93.3
12.2
95.6
4.4
5.6
46.7
43.3
4.4
13.3
68.9
17.8
-
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Table 1 (continued).
Factors
Communication with
Agricultural Extension
Officers (X14)
x̅ = 3 times/month, SD =
2.006
Communication among
farmers (X15)
x̅ = 8.40 times/month,
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1–2 times/month
3–4 times/month
> 5 times/month
1–10 times/month
11–20 times/month
21–30 times/month

SD = 8.601
Participation in family or Highest
community activities
High
(X16)
Moderate
Lower
Least
Help from community
Highest
members (X17)
High
Moderate
Lower
Least
Exercise (X18)
None
< 3 times a week
3 times a week
> 3 times a week
x̅ = 2.10 day/week, SD = Everyday
1.102
Quality of healthcare
Highest
provided by agencies
High
(X19)
Moderate
Lower
Least
Willingness and
Highest
satisfaction of serving
High
the public (X20)
Moderate
Lower
Least
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Number
46
29
15

Percentage
51.1
32.3
16.6

68
14
8

75.5
15.5
8.8

9
36
45
6
43
39
2
25
49
5
4
7

10.0
40.0
50.0
6.7
47.8
43.3
2.2
27.8
54.4
5.6
4.4
7.8

27
52
11
6
41
40
3
-

30.0
57.8
12.2
6.7
45.6
44.4
3.3
-
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ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพืน้ ที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
ผูป้ ลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชี ยงใหม่ มีระดับคุณภาพชี วิตอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.40)
ทั้ง 4 ด้าน ซึ่ งแยกเป็ นรายด้านได้แก่ ด้านจิ ตใจ (x̅ = 3.52) ด้านร่ างกาย (x̅ = 3.43) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
(x̅ = 3.41) และด้านสิ่ งแวดล้อม (x̅ = 3.27) ตามลําดับ (Table 2)
Table 2 Quality of Life level of Japanese Sweet Potato Growers in Highland Chiang Mai Province
Content

Mean
SD
Translate
3.43
0.37
Moderate quality of life
3.52
0.42
Moderate quality of life
3.41
0.51
Moderate quality of life
3.27
0.40
Moderate quality of life
3.40
0.42
Moderate quality of life
2.34 – 3.67 score mean moderate quality of life

1. Physical domain
2. Psychological domain
3. Social relationships
4. Environment
Summary of farmer’s quality of life level
Remark: 3.68 – 5.00 score mean good quality of life
1.00 – 2.33 score mean not quality of life

ปั จจัยที่มผี ลต่ อคุณภาพชีวิตของผู้ปลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื น้ ที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลต่อคุณภาพชี วิตของผูป้ ลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่ สูงในจังหวัดเชี ยงใหม่ที่ทาํ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธีคดั เลือกเข้าทั้งหมด (Enter Selection) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า มีตวั แปรอิสระจํานวน 3 ตัวแปรที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผูป้ ลูกมันเทศญี่ปุ่น
บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ระยะเวลาทําการเกษตร รายได้จากการ
ปลูกมันเทศญี่ปุ่น และความรู ้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Table 3)
Table 3 Regression coefficient of independent variable with Quality of Life of Japanese Sweet Potato Growers in
Highland Chiang Mai Province
Variable

Unstandardized Coefficients
1.783
0.011
1.472E-5
0.166

(Constant)
Agricultural period (X6)
Income from Sweet Potato (X8)
Willingness and satisfaction of serving the public
(X20)
R = .704a
R2 = .496
SEE1 = .27768

Remark: Significant at *0.05, Significant at **0.01
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F = 3.391

t
4.053
2.376
2.069
3.019

Sig.
0.000
0.020**
0.042**
0.004**

Sig.of F = 0.000a
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จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีจาํ นวน 3 ตัวแปร ที่มีผลต่อระดับคุณภาพชี วิตของผูป้ ลูกมันเทศญี่ปุ่น
บนพื้นที่สูงในจังหวัดเชี ยงใหม่ ได้แก่ ระยะเวลาในการทําการเกษตร รายจากการปลูกมันเทศญี่ปุ่น และความรู ้สึก
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยแต่ละตัวแปรสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
ระยะเวลาในการทําการเกษตร มี ผลเชิ งบวกกับคุ ณภาพชี วิตของเกษตรกรหมายความว่า เกษตรกรที่ มี
ระยะเวลาทําการเกษตรมากหรื อมี ประสบการณ์ในการทําการเกษตรมานานจะมี ระดับคุ ณภาพชี วิตที่ ดีมากกว่า
เกษตรกรที่มีระยะเวลาทําการเกษตรน้อยหรื อเป็ นเกษตรกรมือใหม่เนื่ องจากเกษตรกรที่มีระยะเลาทําการเกษตรมา
นานนั้นมีประสบการณ์ที่มากกว่า มีการเรี ยนรู ้จากข้อผิดพลาด มีการทดลอง มีองค์ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
สามารถทําการเกษตรได้อย่างถูกต้อง เชี่ยวชาญ ส่ งผลให้ผลผลิตที่ได้มีปริ มาณและคุณภาพสู ง นําไปสู่ การมีคุณภาพ
ชี วิตที่ดีมากกว่าเกษตรกรที่มีระยะเวลาทําการเกษตรน้อยหรื อเป็ นเกษตรกรมือใหม่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พา
นิ ษฐา และเพ็ญจันทร์ (2542) อธิ บายว่า ด้านคุณภาพชี วิตในการทํางานของอาชี พเกษตรกรรมนั้นจากการศึ กษา
ผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องจะประกอบไปด้วย การมีส่วนร่ วมในการทํางาน การว่างงาน ชัว่ โมงในการทํางาน จํานวน
วันที่ใช้ในการทํางาน ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในการทํางาน สภาพการจ้างงาน ปัจจัยด้านการผลิต การพัฒนา
ตนเองในด้านการประกอบอาชีพ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พานิษฐา และเพ็ญจันทร์ (2542) อธิ บายว่า คุณภาพ
ชี วิตของเกษตรกรไว้ว่าหมายถึง ความสุ ข ความพึงพอใจในชี วิต ซึ่ งองค์ประกอบหลักคื อเรื่ องเศรษฐกิ จหมายถึง
การมีเงินทองจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวตามความต้องการการไม่มีหนี้สิน
รายได้จากการปลูกมันเทศญี่ปุ่น มีผลเชิ งบวกกับคุณภาพชี วิตของเกษตรกรหมายความว่า เกษตรกรที่ มี
รายได้จากการปลูกมันเทศญี่ปุ่นมากจะมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าเกษตรกรที่มีรายได้จากการปลูกมันเทศญี่ปุ่น
น้อยเนื่องจากเกษตรกรที่มีรายได้จากการปลูกมันเทศญี่ปุ่นมากนั้นสามารถนําเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้
มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายเงิน สามารถนํารายได้จากการปลูกมันเทศญี่ปุ่นนั้นใช้จ่ายในปั จจัย 4 และสิ่ งที่จาํ เป็ นใน
การดํารงชี วิต นําไปสู่ การมีคุณภาพชี วิตที่ ดีกว่าเกษตรกรที่ มีรายได้จากการปลูกมันเทศญี่ปุ่นน้อย สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วรัทยา (2556) อธิ บายว่า รายได้เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ สําคัญในการดํารงชี วิตของมนุ ษย์ เพื่อสนองความ
ต้องการต่าง ๆ และส่ งผลต่อคุณภาพชี วิต และสอดคล้องกับงานวิจยั ข้อง Rahman et al. (2003) อธิ บายว่า สุ ขภาพ
ซึ่ งการมี สุขภาพดี เป็ นพื้ นฐานของคุ ณภาพชี วิตที่ ดี สุ ขภาพของบุ คคลส่ งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
คุณภาพชีวิต มีรายงานเรื่ องสุ ขภาพที่ดีนาํ มาซึ งรายได้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกันรายได้ที่ดีกส็ ่ งผลให้สุขภาพดี
ความรู ้ สึ กปลอดภัย ในชี วิต และทรั พ ย์สิ น มี ผ ลเชิ งบวกกับคุ ณ ภาพชี วิ ต ของเกษตรกรหมายความว่ า
เกษตรกรที่มีความรู ้สึกปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินมากจะมีระดับคุณภาพชีวติ ที่ดีมากกว่าเกษตรกรที่มีความรู ้สึก
ปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินน้อยเนื่ องจากเกษตรกรที่ มีความรู ้สึกปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินมากนั้นไม่เจอ
ผลกระทบจากความเครี ยด ความกดดัน มีคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ ดี เช่ น การไม่อยู่ในชุมชนแออัด ไม่มีมลพิษ ไม่มี
อาชญากรรม รวมไปถึ งการได้รับสาธารณู ปโภคที่ ดี นําไปสู่ การมี คุณภาพชี วิตที่ ดีกว่าเกษตรกรที่ มีค วามรู ้ สึ ก
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้อย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เทพฤทธิ์ (2536) อธิ บายว่า ปัจจัยพื้นฐานที่จาํ เป็ นต่อ
การดํารงชี พของเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่าประกอบไปด้วย ด้านสิ่ งแวดล้อมซึ่ งเป็ นองค์ประกอบด้านหนึ่ งของ
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การมีคุณภาพชี วิตที่ดีได้แก่ การมีสถานที่อยู่อาศัย ซึ่ งสามารถวัดได้จากหน่วยครัวเรื อนที่ มีบา้ น และที่ดินเป็ นของ
ตัวเอง การได้รับสาธารณู ปโภคที่วดั ได้จากสัดส่ วนครัวเรื อนที่มีน้ าํ ประปาบริ โภค และเรื่ องที่เป็ นปั จจัยภายนอกคือ
ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปั จจัยพื้ นฐานในการดํารงชี วิตของอาชี พเกษตรกรรมจึ ง
ได้แก่ มีอาหารที่เพียงพอ มีบา้ นที่อยู่อาศัย เครื่ องนุ่งห่ ม สภาพแวดล้อมทางกายภาพทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อม
รอบบ้าน การเคหะสาธารณู ปโภค สิ่ งอํานวยความสะดวกในบ้าน อุปกรณ์เครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นขั้นพื้นฐาน รวมถึงความ
ปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Rahman et al. (2003) อธิ บายว่า ความปลอดภัยส่ วน
บุคคลเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดสําหรับคุณภาพชี วิตที่ดี บุคคลหนึ่ งสามารถอยู่อย่างมีความสุ ขในสังคมแต่การมีชีวิต
อยูอ่ ย่างไม่ปลอดภัยมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต

สรุ ป
ผู ป้ ลู ก มัน เทศญี่ ปุ่ นส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 45.93 ปี จบการศึ ก ษาระดับ ชั้น ประถมศึ กษา
เกษตรกรร้ อยละ 90.0 มี สถานภาพสมรส จํานวนร้ อยละ 60.0 มี จาํ นวนแรงงานเกษตรกรในครั วเรื อน 2 คน มี
ระยะเวลาทําการเกษตรเฉลี่ย 15.49 ปี มีรายได้เฉลี่ย 7,703 บาท/เดือน มีรายได้จากการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเฉลี่ย 6,930
บาท/เดือน เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 67.8 มีหนี้ สิน จํานวนร้อยละ 93.3 มีเงินออม จํานวนร้อยละ 95.6 มีที่ดินเป็ น
ของตนเอง เกษตรกรมีความเห็นว่าอาชี พเกษตรกรมีความมัน่ คงมาก มีความภูมิใจที่เป็ นเกษตรกรหรื อทํางานด้าน
การเกษตรมาก มีการติดต่อสื่ อสารกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มฯเฉลี่ย 3 ครั้ง/เดือน มีการติดต่อสื่ อสารกับเกษตรกรท่านอื่น
8.40 ครั้ง/เดื อน เกษตรกรมีส่วนร่ วมในการทํากิ จกรรมภายในชุ มชนปานกลาง การขอความช่ วยเหลือจากคนใน
ชุ มชนได้มาก เกษตรกรมีการออกกําลังกายเฉลี่ย 2.10 ครั้ง/สัปดาห์ ได้รับการดูแลสุ ขภาพที่ ดีจากหน่ วยงานปาน
กลาง และเกษตรกรมีความรู ้สึกปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินมาก ในส่ วนของคุณภาพชี วิตของปลูกมันเทศญี่ปุ่น
บนพื้นที่ สูงในจังหวัดเชี ยงใหม่ มีระดับคุณภาพชี วิตอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.40) ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
คื อ 1) ด้า นจิ ต ใจ (x̅ = 3.52) 2) ด้า นร่ า งกาย (x̅ = 3.43) 3) ด้า นความสั ม พัน ธ์ ท างสั งคม (x̅ = 3.41) และ 4) ด้า น
สิ่ งแวดล้อม (x̅ = 3.27) ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีจาํ นวน 3 ตัวแปร ที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิต
ของผูป้ ลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชี ยงใหม่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.01) ซึ่ งได้แก่ ระยะเวลาใน
การทําการเกษตร รายได้จากการปลูกมันเทศญี่ปุ่น และความรู ้สึกปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูป้ ลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ได้นาํ ไปสู่
ข้อ เสนอแนะบางประการที่ อ าจก่ อ ให้เกิ ด ประโยชน์ต่ อภาครั ฐ และผูส้ นใจที่ ต ้องการศึ กษาในครั้ งต่ อไปดังนี้
1) เกษตรกรส่ วนใหญ่ควรได้รับการดู แลและพัฒ นาคุ ณภาพชี วิตทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านจิ ตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่ งแวดล้อม โดยเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรผูส้ ู งอายุได้แสดงศักยภาพในด้านต่างๆ
ได้ช่วยเหลือและดูแลตัวเองในการทํากิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อทําให้เกษตรกรรู ้สึกว่าตนเองเป็ นผูท้ ี่ มีคุณค่าและมี
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คุณภาพ เป็ นเกษตรกรที่ประสบความสําเร็ จ สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งควรจะมุ่งเน้น
การทํากิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิ กในครอบครัว โดยการรณรงค์เพื่อการดํารงอยูข่ องทัศนคติที่
ดีของสมาชิ กในครอบครัวและชุมชน 2) ควรจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้พฒั นาศักยภาพเกษตรกรให้ได้มาตรฐานอย่าง
ต่ อเนื่ อง เพื่ อแก้ปัญหาด้านการเกษตรทั้งการผลิ ตและจําหน่ าย รวมทั้งควรส่ งเสริ มให้มีช่องทางการจําหน่ ายที่
หลากหลาย เช่น มีการจําหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ เป็ นต้น ซึ่ งจะส่ งผลให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกรมีความมัน่ คงในอาชี พมากขึ้น 3) ควรสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
และสังคมมากขึ้น มีกิจกรรมพบปะกับญาติๆอย่างสมํ่าเสมอ หรื อมีกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กบั เกษตรกรท่านอื่น โดยเน้นบทบาทในด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี ประสบการณ์ ที่มีอยู่
ไปสู่ คนรุ่ นหลัง 4) ควรมีการสร้างเสริ มกิ จกรรมที่ ส่งผลให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ ดีข้ ึน เช่ น การออกกําลังกาย การ
บริ โภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ เป็ นต้น ภาครัฐหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรให้ความสําคัญกับการบริ การที่ ดี แ ละ
สวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกร รวมถึงควรมีการจัดการในการดูแลด้านสุ ขภาพของเกษตรกรได้ง่ายขึ้ นละ
ทัว่ ถึง 5) ควรมีการส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม หรื อจัดโครงการฝึ กอบรมเทคนิ คต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู ้ต่อยอดจากการทําการเกษตรมากขึ้ น สร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั เกษตรกรที่ จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง มี
ความภาคภูมิใจในตนเองและในอาชี พเกษตรกรรมที่ ทาํ อยู่ซ่ ึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาคุณภาพชี วิตและพัฒนา
ประเทศต่อไป
ข้ อเสนอแนะสําหรั บงานวิจัยครั้ งต่ อไป
การศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อคุณภาพชี วิตควรมีการศึ กษาเรื่ องที่ เกี่ ยวกับคุณภาพชี วิตของเกษตรกรในพื้ นที่
อื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เนื่ องจากเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ มีลกั ษณะการดํารงชีวิตและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทําให้
ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชี วิตที่ ดีจึงแตกต่างกัน เพื่อที่จะสามารถนําข้อมูลในแต่ละพื้นที่ มาเปรี ยบเทียบ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรต่อไป
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อกระบวนการจัดการท่องเที่ยวและระดับ
ความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยว และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรของสวน
พอเพียง ตําบลบางเหรี ยง อําเภอควนเนี ยง จังหวัดสงขลา เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ ยว จํานวน 240 คน ใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิติอา้ งอิง ได้แก่ สถิติทดสอบไคสแควส์ และ
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สัน ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อกระบวนการจัดการ
ท่องเที่ยว 3.77 (อยูใ่ นระดับมาก) และภาพรวมค่าเฉลี่ยความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยว 3.75 (อยูใ่ นระดับมาก) สําหรับ
ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยว พบว่า ปั จจัยกระบวนการในการดําเนิ นงานและการตลาด
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาด การส่ งเสริ มทางการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการบริ การและ
ความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์กบั ระดับความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสําคัญ: การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร, ความสําเร็ จการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Abstract

The objectives are to study the opinion of tourists to agro-tourism management process and the achievement of
agro-tourism management and to study factors related to the achievement of agro-tourism management of Porpiang Garden
in Bangriang, Kuanniang, Songkhla Province. Data collection is from 240 tourists by used questionnaire. Data analysis is
descriptive statistics including a percentage and an average, and inferential statistics including Chi-Square and Pearson
Product-moment Correlation Coefficient. The result revealed that an overall average of opinion of tourist to agro-tourism
management process is 3.77 (high level). and overall average of opinion of tourist to achievement of agro-tourism
management is 3.75 (high level). For factors related to achievement of agro-tourism management, it was founded that agrotourism management process and market factor such as product, price, distribution channel, promote marketing, people,
physical evidence, service process and satisfaction are related to the achievement level of agro-tourism management at
significant level 0.05
Keywords: agro-tourism management, tourism achievement
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คํานํา

การท่องเที่ยวเชิ งเกษตรเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่มีบริ หารจัดกิจกรรมทางการเกษตรให้เป็ นส่ วนหนึ่ งใน
กิ จกรรมการท่องเที่ ยว โดยในปั จจุ บนั การท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรได้เข้ามามี บทบาทในกระบวนการอนุ รักษ์ รักษา
ฟื้ นฟู ทรัพยากรเกษตร อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรและชุมชนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุ มชน โดยการนําทรัพยากรที่ มีอยู่มาสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าและบริ การ เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
นัก ท่ อ งเที่ ย วจะได้รั บ ความรู ้ ท างการเกษตร ชื่ น ชมทัศ นี ย ภาพความสวยงาม ความเป็ นอยู่ ข องชาวชนบท
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึ่ งรู ปแบบกิจกรรม เช่น การชมสวนผลไม้ การชมไร่ นา การชมฟาร์มปศุสตั ว์ รวมถึงการ
เลือกซื้ อสิ นค้าในแหล่งตลาดนัดเกษตร เป็ นต้น บนพื้นฐานความรับผิดชอบอย่างมีจิตสํานึ กของนักท่องเที่ยวและ
เกษตรกร
ตําบลบางเหรี ยง อําเภอควนเนี ยง จังหวัดสงขลา มีเนื้ อที่โดยประมาณ 69.97 ตารางกิโลเมตร หรื อ 43,731
ไร่ (เทศบาลตําบลบางเหรี ยง จังหวัดสงขลา, ม.ป.ป.) สภาพพื้นที่โดยทัว่ ไปเป็ นเนิ นเขา ที่ราบลุ่ม มีทรัพยากรที่อุดม
สมบู รณ์ โดยเฉพาะแหล่งนํ้า จึ งเหมาะสําหรั บการทําเกษตรกรรม และเป็ นพื้ นที่ ที่มีแหล่งท่ องเที่ ยวหลากหลาย
รู ปแบบ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น ป่ าชายเลนอ่าวทึง หาดปากบางภูมี ป่ าชายเลนโคกเมือง แหล่งท่องเที่ยว
เชิ งวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ได้แก่ วัดป่ ากันตพงษ์ สํานักสงฆ์คลองช้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นร้อยลูกปั ด และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิ งเกษตร ได้แก่ บ้านสวนอ้วนน้อย สวนแปลงเกษตรผักปลอดภัยนายประเสริ ฐ สวนศิญานันท์ สวนศรี
เกษตรกุล ฟาร์มทะเลบ้านโคกเมือ สวนเศรษฐกิจพอเพียง สวนสมรม และสวนพอเพียง
สวนพอเพียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านคลองช้าง ตําบลบางเหรี ยง อําเภอควนเนี ยง จังหวัดสงขลา จัดตั้งขึ้นโดย
คุณครู วิเชียร ขุนเพชร อดีตข้าราชการครู มีความสนใจในเรื่ องของการทําการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็กพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) ตามแนวคิด
ทฤษฎี ใหม่หรื อแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ยง ในพื้ นที่ 6 ไร่ มี การแบ่ งปลูกไม้ผ ล ได้แก่ สละ หมากเหลื อง ผักกูด
ผักเหลียง กล้วย สะตอ เนียง เสาวรส กาแฟสายพันธุ์โรบัสตา โกโก้ รวมทั้งมีการเลี้ยงผึ้งอุงและชันโรง แปลงสาธิ ต
ผักปลอดสารพิษ อีกทั้งสวนพอเพียงยังเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิ ดให้กบั บุคคลทัว่ ไป หรื อบุคคลที่มีความ
สนใจได้เข้าเยี่ยมชม ถ่ายภาพ หาประสบการณ์ มีการถ่ายทอดความรู ้ทางการเกษตร สาธิ ตการทําการเกษตร เช่น
การผสมเกสรดอกสละ การเก็บนํ้าผึ้ง การเพาะพันธุ์พืช เป็ นต้น ให้กบั นักท่องเที่ยว หรื อผูท้ ี่มาศึกษาดูงานในสวน
พอเพียง ตําบลบางเหรี ยง อําเภอควนเนี ยง จังหวัดสงขลา (วิเชี ยร ขุนเพชร สัมภาษณ์, 23 ตุลาคม 2562) อย่างไร
ก็ตามในการบริ หารจัดการแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรสวนพอเพี ยง ประสบปั ญหาและข้อจํากัด เช่ น โครงสร้าง
พื้นฐานที่ขาดแคลน การสนับสนุนจากภาครัฐ และสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ เป็ น
ต้น ส่ งผลให้การท่องเที่ยวเชิ งเกษตรสวนพอเพียงพัฒนาไปได้ชา้ และไม่ยง่ั ยืน ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึ กษา
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรของสวนพอเพียง ตําบลบางเหรี ยง อําเภอ
ควนเนี ยง จังหวัดสงขลา เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตร
เพื่อให้เกษตรกร ชุมชน ผูป้ ระกอบการธุ รกิจการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร หน่วยงานภาครัฐ หรื อหน่วยงานภาคเอกชน
สามารถนําข้อมูลการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรไปใช้ เพื่อประกอบเป็ นข้อมูลพื้นฐาน กําหนด
แนวทางการพัฒนา นําไปสู่ การปรับเปลี่ยนและการปรับตัวของการดําเนิ นกิ จกรรมของสวนพอเพียงให้เกิดความ
ยัง่ ยืน อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคล และกระบวนการในการดําเนิ นงานและการตลาดในการจัดการท่องเที่ยวเชิ ง
เกษตรของสวนพอเพียง ตําบลบางเหรี ยง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาระดับความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรของสวนพอเพียง ตําบลบางเหรี ยง อําเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา
3. เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็ จในการจัดการท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรของสวนพอเพี ยง
ตําบลบางเหรี ยง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

วิธีการศึกษา

การศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรของสวนพอเพียง
ตําบลบางเหรี ยง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
ประชากรในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวสวนพอเพียง ตําบลบางเหรี ยง อําเภอควนเนี ยง
จังหวัดสงขลา จํานวนประมาณ 2,400 คน การกําหนดกลุ่มตัวอย่างการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ใน
การประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจํานวนประชากร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 (บุญชม, 2535) จากการ
คํานวณจะได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 240 คน
เครื่ องมือที่ ใช้การวิจยั คื อ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ปั จจัยข้อมูลส่ วน
บุคคล ตอนที่ 2 ปั จจัยด้านกระบวนการในการดําเนิ นงานและการตลาด ตอนที่ 3 ระดับความสําเร็ จในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Mean: x̅)
และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมุ ติฐานการวิ จยั โดยใช้การ
วิเคราะห์ไคสแควส์ (Pearson Chi-Square) และการวิเคราะห์สัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson Productmoment Correlation Coefficient)
เกณฑ์การแปลค่าการประเมินระดับความคิดเห็นกระบวนการในการดําเนิ นงานและการตลาด และระดับ
ความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของสวนพอเพียง ตําบลบางเหรี ยง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00
ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20
ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40
ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60
ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80
ระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ โดยใช้เกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์ 5 ระดับ (Hinkle, 1998)
ระดับความสัมพันธ์
ค่า r
ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ มีค่า 0.90–1.00
ระดับสู งมาก
ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ มีค่า 0.70–0.90
ระดับสู ง
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ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ มีค่า 0.50–0.70
ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ มีค่า 0.30–0.50
ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ มีค่า 0.00–0.30

ระดับปานกลาง
ระดับตํ่า
ระดับตํ่ามาก

ผลการศึกษา

ผลการศึ กษาข้อ มู ลเกี่ ย วกับปั จจัย ส่ วนบุ ค คลของนักท่ องเที่ ย ว โดยคิ ด เป็ นจํา นวนและร้ อยละ พบว่า
นักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิ ดเป็ นร้อยละ 66.25 มีอายุเฉลี่ย 35.36 ปี นับถือศาสนาพุทธ คิ ดเป็ นร้อยละ
87.08 มี สถานภาพสมรส คิ ดเป็ นร้ อยละ 47.92 ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 19.58 ประกอบอาชี พ
รับจ้างทัว่ ไป/อาชีพอิสระ ร้อยละ 27.92 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 13,311.07 บาท
ผลการศึกษากระบวนการในการดําเนิ นงานและการตลาดในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยแสดงใน
ภาพรวมและรายด้าน รายละเอียดตารางที่ 1
Table 1 An average and rate opinion of agro-tourism management process and market
Agro-tourism management process and market
x̅
1. Product
2. Price
3. Distribution channel
4. Promote marketing
5. People
6. Physical evidence
7. Service and satisfaction
Total

3.87
4.07
3.58
3.49
3.84
3.75
3.79
3.77

Rate opinions
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level
high level

จาก Table 1 พบว่า นักท่องเที่ ยวมีความคิ ดเห็ นต่ อกระบวนการในการดําเนิ นงานและการตลาดในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.77) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านราคา
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่ งอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.07) รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ ( x̅ = 3. 87) ด้ า น บุ ค ค ล ( x̅ = 3. 84)
ด้านกระบวนการบริ การและความพึ งพอใจ (x̅ = 3.79) ด้านลักษณะทางกายภาพ (x̅ = 3.75) ด้านช่ องทางการ
จัดจําหน่าย (x̅ = 3.58) และด้านส่ งเสริ มทางการตลาด (x̅ = 3.49) ตามลําดับ
ผลการศึ กษาระดับความสํา เร็ จในการจัด การท่ องเที่ ย วเชิ งเกษตรโดยแสดงในภาพรวมและรายด้าน
รายละเอียด Table 2
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Table 2 An average and rate opinion of achievement of agro-tourism management
Achievement of agro-tourism management
1. Management of agro-tourism
2. The support of the agro-tourism
3. Services of the agro-tourism
4. The attractiveness of agro-tourism
Total

x̅

3.85
3.83
3.45
3.87
3.75

Rate opinions
high level
high level
high level
high level
high level

จาก Table 2 พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อระดับความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.75) และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการดึ งดู ดใจของแหล่งท่ องเที่ ยว
เชิ งเกษตร มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุดซึ่ งอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.87) รองลงมาด้านการบริ หารจัดการของแหล่งท่องเที่ยว
เชิ งเกษตร (x̅ = 3.85) ด้า นการรองรั บของแหล่ งท่ องเที่ ย วเชิ งเกษตร (x̅ = 3.83) และการให้บริ การของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (x̅ = 3.45) ตามลําดับ
ผลการศึ กษาปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรของสวนพอเพี ยง
ตําบลบางเหรี ยง อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา พบว่า
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยวเชิ งเกษตรของสวนพอเพียง ตําบลบางเหรี ยง อําเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
2. ปั จจัยกระบวนการในการดําเนิ นงานและการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความสําเร็ จในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร รายละเอียด Table 3
Table 3 Correlation between agro-tourism management process and market and achievement of agro-tourism
management
Agro-tourism management process and
market
1. Product
2. Price
3. Distribution channel
4. Promote marketing
5. People
6. Physical evidence
7. Service and satisfaction
Total
** significant at the 0.01 level

Achievement of agro-tourism management
Pearson
Correlation (r)
0.522**
0.460**
0.553**
0.578**
0.615**
0.634**
0.649**
0.776**
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Level of
Correlation
moderate
low
moderate
moderate
moderate
moderate
moderate
high
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จาก Table 3 พบว่ า ปั จ จัย กระบวนการในการดํา เนิ น งานและการตลาดที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ระดับ
ความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสู ง (r = 0.776) เมื่อพิจารณา
รายด้าน ดังนี้
2.1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีความสัมพันธ์กนั กับความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร อยูใ่ น
ระดับปานกลาง (r = 0.522) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
2.2. ปัจจัยด้านราคา พบว่า มีความสัมพันธ์กนั กับระดับความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อยูใ่ น
ระดับตํ่า (r = 0.460) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
2.3. ปั จจัย ด้า นช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย พบว่า มี ค วามสัมพันธ์ กันกับระดับความสําเร็ จในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อยูใ่ นระดับปานกลาง (r = 0.553) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
2.4. ปัจจัยด้านส่ งเสริ มทางการตลาด พบว่า มีความสัมพันธ์กนั กับระดับความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร อยูใ่ นระดับระดับปานกลาง (r = 0.578) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
2.5. ปั จจัยด้านบุคคล พบว่า มีความสัมพันธ์กนั กับระดับความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร อยู่
ในระดับระดับปานกลาง (r = 0.615) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
2.6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า มีความสัมพันธ์กนั กับระดับความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร อยูใ่ นระดับระดับปานกลาง (r = 0.634) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
2.7. ปั จจัยด้านกระบวนการบริ การและความพึงพอใจ พบว่า มีความสัมพันธ์กนั กับระดับความสําเร็ จใน
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อยูใ่ นระดับระดับปานกลาง (r = 0.649) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01

วิจารณ์ และสรุปผล

ปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 35.36 ปี นับถือศาสนาพุทธ
และมีสถานภาพสมรส เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป/อาชีพอิสระ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ
นักท่องเที่ยวต้องการพาครอบครัวมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด เพื่อต้องการหาความรู ้เพิ่มเติ ม ชื่ นชมความสวยงาม
ถ่ายภาพและจับจ่ายใช้สอยในแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งเกษตร นักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่จบการศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 13,311.07 บาท
ปั จจัยกระบวนการในการดําเนิ นงานและการตลาดในการจัดการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก พบว่า ปั จจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุดซึ่ งอยู่ในระดับมาก เนื่ องจากแหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตร มีการ
ควบคุมและกําหนดราคาสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตรหรื อบริ การที่ มีความเหมาะสมต่อนักท่องเที่ ยว
ไม่เอาเปรี ยบนักท่องเที่ยว ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษา ยุภดี และคณะ (2562) เรื่ องการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
จังหวัดระยอง พบว่า ปั จจัยด้านราคา นักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญเรื่ องราคาที่ เหมาะสม และมีความ
คุม้ ค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ
ความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก พบว่า ด้านดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิ งเกษตร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่ งอยู่ในระดับมาก เนื่ องจากแหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตรมีความโดดเด่นด้าน
เทคโนโลยี การเกษตร และองค์ค วามรู ้ เ ฉพาะ มี การทํา การเกษตรแบบเศรษฐกิ จพอเพี ย งและประกอบกับใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น มีแหล่งท่องเที่ ยวที่ เชื่ อมโยงในบริ เวณใกล้เคี ยงของแหล่งท่ องเที่ ยว แหล่งท่องเที่ ยวมีผ ลงาน
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การได้รับรางวัล ใบรับรองหรื อประกาศเกี ยรติ คุณ เพื่อพิจารณาหรื อตัดสิ นใจในการเดิ นทางมาท่ องเที่ ยว มีการ
เรี ยนรู ้วิถีชีวิตหรื อร่ วมทํากิ จกรรมกับเกษตรกร เพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนความรู ้และเพิ่มประสบการณ์ระหว่าง
นัก ท่ อ งเที่ ย วและเกษตรกร มี ค วามโดดเด่ น และความหลากหลายของกิ จ กรรมของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ ยวได้ร่วมสนุ กกับกิ จกรรมและไม่ให้เกิ ดความเบื่ อหน่ าย มีความโดดเด่ นและมีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่ ายให้กบั นักท่องเที่ ยว มีพ้ืนที่ สําหรับชื่ นชมธรรมชาติ ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ ยวเชิ ง
เกษตร พร้อมถ่ายภาพและเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ พีรชัย และกัลยาณี (2548)
เรื่ องปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจในการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตร พบว่า ปั จจัยที่ สาํ คัญในการตัดสิ นใจมา
ท่องเที่ยวเชิ งเกษตรของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงามของสถานที่ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สิ่ งอํานวย
ความสะดวก ความรู ้ดา้ นการเกษตรและภูมิปัญญาที่ได้รับเพิ่มเติม เพื่อสร้างความน่าสนใจดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลกับระดับ
ความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร ไม่มีความสัมพันธ์กนั และปั จจัยกระบวนการในการดําเนิ นงานและ
การตลาดกับระดับความสําเร็ จในการจัดการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตร โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กนั อยู่ในระดับสู ง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการบริ การและความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์มากที่สุด อยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมาด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย
ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านราคาอยู่ในระดับตํ่า ตามลําดับ สอดคล้องกับการศึ กษาของพิ เชฐ (2546) เรื่ องปั จจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ เดิ นทางมาท่ องเที่ ยวบริ เวณชายหาดจังหวัด
ระยอง พบว่า ปั จจัย ส่ วนผสมทางการตลาด ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ช่ องทางการจัด จําหน่ า ย การส่ งเสริ มการตลาด
มีความสัมพันธ์กนั กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ข้ อเสนอแนะ
1. หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรให้ ก ารสนับ สนุ น และช่ ว ยประชาสั ม พัน ธ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรของ
สวนพอเพียง ตําบลบางเหรี ยง อําเภอควนเนี ยง จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ อออนไลน์หรื อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อให้
เป็ นฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งเกษตร ทําให้ผูท้ ี่ เดิ นทางมาท่องเที่ ยวสามารถทราบและเข้าถึงข้อมูลของแหล่ง
ท่องเที่ยวได้มากยิง่ ขึ้น
2. ควรมี การเพิ่ มจํา นวนห้อ งนํ้า เพื่ อให้เ พี ย งพอต่ อความต้อ งการและอํา นวยความสะดวกให้ กับ นัก
ท่ องเที่ ยวที่ เดิ นทางมายังแหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรของสวนพอเพี ยง ตําบลบางเหรี ยง อําเภอควนเนี ยง จังหวัด
สงขลา
3. เพิ่ ม ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยสิ น ค้า และผลิ ต ภัณ ฑ์ใ ห้ มี ค วามหลากหลาย เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ลู ก ค้า หรื อ
นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่าย เช่น ผ่านสื่ อออนไลน์ ตัวแทนจําหน่าย บูธหรื องานนิทรรศการ เป็ นต้น
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจในโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุ ขภาพ และ 2) ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ที่สมาชิ กที่ มาใช้บริ การ โดยวิสาหกิ จชุ มชนศู นย์การเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ ใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากสมาชิกโครงการจํานวนทั้งหมด 133 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ T-Test, F-Test ผลการศึ กษาพบว่า ในภาพรวมสมาชิ กมีความพึงพอใจใน
บริ การของโครงการฯ อยู่ในระดับมากที่ สุด (x̅ = 4.26, SD = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจต่อ
บริ การด้านบุคลากรมากที่ สุด (x̅ = 4.25, SD = 0.48) รองลงมาได้แก่ บริ การด้านราคา (x̅ = 4.50, SD = 0.52) บริ การด้าน
ผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.43, SD = 0.56) บริ การด้านกระบวนการให้บริ การ (x̅ = 4.34, SD = 0.60) บริ การด้านสถานที่ (x̅ = 4.08,
SD = 0.79) บริ การด้านลักษณะทางกายภาพ (x̅ = 4.00, SD = 0.71) และบริ การด้านส่ งเสริ มการตลาด (x̅ = 3.93, SD =
0.78) และพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีความ
พึงพอใจในการบริ การโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การให้บริ การ, ความพึงพอใจ, โครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ, วิสาหกิจชุมชน

Abstract

This research aimed to investigate: 1) satisfaction of the Healthy Food Innovation Project, and 2) demographic
characteristics members who use the service of the Thai Wisdom Learning Center Community Enterprises, Samut Prakarn
Province. Questionnaires were employed to gather data from a total of 133 members of the project. The data were analyzed
using descriptive statistics, namely frequency, percent, standard deviation, T-test, and F-test. Overall, the result revealed
that the members were satisfied with the project’s services at a highest level (x̅ = 4.26, SD = 0.51). Considering each factor,
personnel services exhibited the highest satisfaction (x̅ = 4.254, SD = 0.48), followed by the price service (x̅ = 4.50, SD =
0.52), product service (x̅ = 4.43, SD = 0.56), process service (x̅ = 4.34, SD = 0.60), distribution channel service (x̅ = 4.08,
SD = 0.79), physical characteristics service (x̅ = 4.00, SD = 0.71), and promotion service (x̅ = 3.93, SD = 0.78). Moreover,
the result exposed that demographic characteristics, namely gender, age, education level, occupation, and average monthly
income, were statistically significant differences in service satisfaction of the Healthy Food Innovation Project at 0.05 level.
Keywords: community enterprises, healthy food innovation project, satisfaction, service
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คํานํา

เห็ ดสมุนไพร เป็ นเห็ ดที่ ได้รับการเพาะปลูกเพื่ อให้มีโปรตี นสู ง วิตามิ น สารต้านอนุ มูลอิ สระและกรด
อะมิโนเห็ดสมุนไพรเป็ นที่รู้จกั สําหรับการรักษาโรคภูมิแพ้ การอักเสบ บรรเทาโรคหอบหื ด โรค หลอดลมอักเสบ
และเพิ่มการทํางานของระบบประสาท เนื่ องจากความสนใจของผูบ้ ริ โภคที่ เพิ่มขึ้ น สําหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุ ขภาพ ผลิตภัณฑ์เห็ดสมุนไพรจึงมีหลากหลายรู ปแบบมากขึ้น รู ปแบบการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่ออาหารที่เป็ นยา
รักษาโรค (ถิรธนา, 2561) ในการนี้ วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นสถานที่
ในการฝึ กอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร และการเพาะเห็ดถัง่ เช่ารวมถึงการสอนแปรรู ปจากเห็ดเพื่อเป็ นการเพิ่ม
มูลค่ าผลผลิ ตทางการเกษตร วิสาหกิ จชุ มชนแห่ งนี้ เ กิ ดขึ้ นได้จากการรวมตัวของคนในพื้ นที่ โดยมี ครู บุญเลิ ศ
ไทยทัตกุล เป็ นประธาน (การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย บางโฉลง, ม.ป.ป) วิสาหกิจชุมชนศู นย์
การเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุ ทรปราการ ร่ วมกับมูลนิ ธิศู นย์บูรณาการพัฒ นามนุ ษ ย์ ได้จดั ทําโครงการ
นวัตกรรมอาหารเพื่อสุ ขภาพ ช่วยเหลือผูป้ ่ วยทุก ๆโรค ที่ขาดแคลนโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ครู บุญเลิศ ไทยทัตกุล เป็ น
คิดค้นและแปรรู ปเห็ดมาเป็ นยารักษาโรค ที่สามารถรักษาได้ทุกโรค โครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุ ขภาพได้เปิ ด
มานาน ถึ ง 2 ปี มี ผูป้ ่ วยที่ เข้ามารักษาประมาณ 200 คน ส่ วนใหญ่จะเป็ นโรคมะเร็ ง ความดัน เบาหวาน เป็ นต้น
โดยในการเข้ามารักษา มีเงื่อนไขคือต้องมีใบแพทย์เพราะจะได้ทราบถึงอาการและจัดยารักษาตรงตามจุดของโรค
ซึ่ งทางครู บุญเลิศ จะจัดยาที่สกัดจากเห็ด 100 เปอร์เซ็นให้คน 500 เม็ดฟรี เพื่อนําไปรับประทานแต่ตอ้ งจดอาการทุก
ครั้งเพื่อเป็ นข้อมมูลของผูป้ ่ วย ยาหมดหากยังไม่หายทางครู บุญเลิศ จะได้รู้วา่ มีอาการหรื อมีความเคลื่อนไหวอย่างไร
ของผูป้ ่ วยแต่ละคน โดยทางครู บุญเลิศ จะเปิ ดรับผูป้ ่ วยและรับยาต่อเนื่ อง ทุกวันพุธของต้นเดือนทุกเดือน (บุญเลิศ
ไทยทัตกุล, สัมภาษณ์, 5 สิ งหาคม พ.ศ. 2563)
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาความพึงพอใจในการบริ การโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุ ขภาพ วิสาหกิจชุมชน
ศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนํามาปรับปรุ งคุณภาพและบริ การของโครงการนวัตกรรม
อาหารเพื่อสุ ขภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูป้ ่ วยที่ เข้ามารั บการรั กษา และสามารถนําผลที่ ได้ไปวางแผน
พัฒนารู ปแบบการให้บริ การของโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุ ขภาพ วิสาหกิ จชุ มชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญา
ไทย จังหวัดสมุทรปราการ

อุปกรณ์ และวิธีการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คื อ สมาชิ กที่ เข้ามาใช้บริ การในโครงการนวัตกรรม
อาหารเพื่อสุ ขภาพ วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 200 ราย โดยกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% และความคลาดเคลื่อนไว้ที่ 0.05 จึงได้
กลุ่มตัวอย่าง 133 ราย วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูท้ ี่ได้มาใช้บริ การ
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งมีคาํ ถาม
แบบปลายปิ ด (Closed-Ended Questionnaire) โดยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั สามารถแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของสมาชิกที่เข้ามาใช้บริ การโครงการ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่เข้ามาใช้บริ การ ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้บริ การ และ
เหตุผลที่เข้ามาใช้บริ การ
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจของสมาชิกที่เข้ามาใช้บริ การที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ 7
ด้าน (ศิริวรรณ และคณะ, 2541) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ โดยกําหนดความพึงพอใจ 5 ระดับ โดยวิธี Likert Scale
ดังนี้ (สุ นิชา, 2559)
5
คะแนน
หมายถึง
มากที่สุด
4
คะแนน
หมายถึง
มาก
3
คะแนน
หมายถึง
ปานกลาง
2
คะแนน
หมายถึง
น้อย
1
คะแนน
หมายถึง
น้อยที่สุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล หลังจากผูว้ ิจยั ทําการรวบรวมข้อมูลจากคําตอบในแบบสอบถาม จึ งนําข้อมูลมา
ประมวลผล และวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปโดยใช้ค่าสถิติอธิ บายผลการวิจยั ดังนี้
1) สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย
(mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในการอธิ บายลักษณะทางประชากรศาสตร์และความ
พอใจต่อบริ การของโครงการ
2) สถิติอนุมาน (inferential statistics) ได้แก่ สถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way
ANOVA) หรื อ F-test เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการบริ การโครงการ

ผลการศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ส่ วนมากเป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 33.80) ซึ่ งมีอายุ ระหว่าง 51–60 ปี (ร้อยละ 27.1) สถานภาพสมรส (ร้อยละ
18.1) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 33.1) ประกอบอาชีพ อื่นๆ (ร้อยละ 30.1) มีรายได้ 5,001–10,000 บาท
ต่อเดือน (ร้อยละ 32.3) ระยะเวลาที่เข้ามาใช้บริ การ น้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 61.6) ส่ วนใหญ่เข้ามาใช้บริ การในช่วง
8.00 น.–12.00 น. (ร้อยละ 66.2) และเหตุผลที่เข้ามาใช้บริ การ คือโครงการเป็ นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ (ร้อยละ26.3)
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ความพึงพอใจของสมาชิ กที่เข้ ามาใช้ บริ การของโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
ผลการศึ กษาระดับความพึ งพอใจของสมาชิ กที่ เข้ามาใช้บริ การโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่ อสุ ขภาพ
ทั้งหมด 7 ด้าน พบว่า สมาชิกที่เข้ามาใช้บริ การโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุ ขภาพ มีความพึงพอใจในการบริ การ
ของโครงการฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด (x̅ = 4.26) โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน ได้แก่
ด้านบุคลากร (x̅ = 4.54) ด้านราคา (x̅ = 4.50) ด้านผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.43) ด้านกระบวนการให้บริ การ (x̅ = 4.43) และ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คื อ ด้านสถานที่ (x̅ = 4.08) ด้านลักษณะทางกายภาพ (x̅ = 4.00) และด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด (x̅ = 3.93) (Table 1)
Table 1 Member satisfaction with healthy food innovation program
Member satisfaction 7
x̅
1. Product
4.43
2. Price
4.50
4.08
3. Place
3.93
4. Promotion
4.54
5. People
4.00
6. Physical Evidence
7. Process
4.34
Total
4.26

SD
0.567
0.523
0.797
0.785
0.484
0.717
0.604
0.517

Satisfaction level
Most
Most
More
More
Most
More
Most
Most

เมื่อพิจารณา เป็ นรายด้านพบรายละเอียดดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̅ = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สมาชิกมี
ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด ในด้า นการมี บ ริ ก ารให้ค ํา แนะนํา เกี่ ย วกับ สิ น ค้า เป็ นอย่ า งดี ( x̅ = 4.52)
การให้บริ การมีคุณภาพ (x̅ = 4.51) และมีการพัฒนาการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง (x̅ = 4.48) (Table 2)
Table 2 Satisfaction on product service aspect of the healthy food innovation programs
Marketing mix (Product)
x̅
SD
1 The healthy food innovation project is famous.
4.34 0.695
2 Quality Service
4.51 0.635
3 Continuous service development
4.48 0.647
4 The benefits of the product can be used instead of modern
4.34 0.727
medicine.
5 The staff were very friendly and helpful.
4.52 0.635
Total
4.43 0.567
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ด้านราคา (Price) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด (x̅ = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สมาชิ กมีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ในด้านราคาเหมาะสมกับการให้บริ การ (x̅ = 4.56) คุณภาพของการให้บริ การมีความ
เหมาะสมต่อราคาค่าใช้บริ การ (x̅ = 4.56) และราคาถูกเมื่อเทียบกับการรักษาในแบบอื่นๆ (x̅ = 4.41) (Table 3)
Table 3 Satisfaction on price service aspect of the healthy food innovation programs
Marketing mix (Price)
SD
x̅
1 The price is reasonable for service.
4.56 0.596
2 The quality of service is suitable for the price of the service.
4.56 0.621
3 Cheap compared to other treatments
4.41 0.653
Total
4.50 0.523

Satisfaction level
Most
Most
Most
Most

ด้านสถานที่ (Place) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สมาชิ กมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในด้านการเดิ นทางไปโครงการฯ ได้สะดวก (x̅ = 4.16) หลากหลายรู ปแบบ (x̅ = 4.12)
และสภาพแวดล้อมโดยรอบมีความปลอดภัย (x̅ = 4.09) (Table 4)
Table 4 Satisfaction on place service aspect of the healthy food innovation programs
Marketing mix (Place)
x̅
SD
1 You can travel to healthy food innovation projects through a
4.12 0.853
variety of channels, such as buses. Private Car.
2 Easy access to healthy food innovation program.
4.16 0.886
3 The surrounding environment is safe.
4.09 0.783
4 Clear location and direction markers or markers.
3.98 0.900
Total
4.08 0.797

Satisfaction level
More
More
More
More
More

ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
สมาชิ กมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การประชาสัมพันธ์โครงการทางช่องทางต่างๆ เช่ น มีการบอกต่อ
เว็บไซต์ (x̅ = 3.96) มีสื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยาและสุ ขภาพทัว่ ไปที่น่าเชื่อถือ (x̅ = 3.92) (Table 5)
Table 5 Satisfaction on promotion service aspect of the healthy food innovation programs
Marketing mix (Promotion)
x̅
SD
1 Reliable knowledge of medications and general health, such as
3.92 0.798
Boards, Public Relations Badges
2 Health food innovation programs are promoted through
3.96 0.839
various channels such as website telling.
Total
3.93 0.785
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ด้านบุคลากร (People) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สมาชิ กมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับที่สาํ คัญ ได้แก่ แพทย์ และเจ้าหน้าที่ ยิ้มแย้ม แจ่มใส สุ ภาพ (x̅ = 4.68)
แพทย์ และเจ้าหน้าที่ ให้ความสําคัญกับผูท้ ี่ เข้ามาใช้บริ การเท่ าเที ยมกัน (x̅ = 4.65) แพทย์ และเจ้าหน้าที่ มีความ
กระตือรื อร้นในการให้บริ การ (x̅ = 4.62) (Table 6)
Table 6 Satisfaction on people service aspect of the healthy food innovation programs
Marketing mix (People)
x̅
SD
1 Modernization of tools Medical equipment that is ready for 4.28 0.689
treatment.
2 Doctors and staff knowledge and ability to provide professional 4.44 0.621
services
3 Doctor scrutinized
4.52 0.598
4 Doctors and staff very good advice.
4.59 0.551
5 Doctors and staff were very friendly and helpful.
4.68 0.528
6 Doctors and staff are equally focused on those who use the 4.65 0.539
service.
7 Doctors and staff enthusiasm for the service.
4.62 0.572
Total
4.54 0.484

Satisfaction level
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most

ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.00) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า สมาชิ กมีความพึงพอใจระดับบมากที่ สุดในด้านเครื่ องมื อที่ ใช้ในการให้บริ การมีความสะอาด (x̅ = 4.27)
และด้านความสะอาดและสวยงามของสถานที่ (x̅ = 4.26) และพึงพอใจระดับมากในด้านความสะอาดของห้องนํ้า
(x̅ = 4.09) (Table 7)
Table 7 Satisfaction on physical evidence service aspect of the healthy food innovation programs
Marketing mix (Physical Evidence)
SD Satisfaction level
x̅
1 Cleanliness and beautiful of the place.
4.26 0.725
Most
2 The tools used to provide the service are sanitary.
4.27 0.719
Most
3 Cleanliness of the toilet.
4.09 0.821
More
4 There are enough seats to accommodate.
3.82 0.968
More
5 Facilities include drinking water, air conditioning.
4.05 0.791
More
6 Place is cool, not hot.
4.08 0.813
More
7 Suitability of the size of the place that supports the visitor.
3.80 0.975
More
8 Parking Adequacy
3.66 0.920
More
Total
4.00 0.717
More
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ด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด (x̅ = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ในมีข้ นั ตอนการบริ การที่เข้าใจง่าย (x̅ = 4.44) สามารถติดต่อได้
ง่ายเมื่อเกิ ดปั ญหา หรื อ ต้องการนัดหมาย (x̅ = 4.44) มีการให้บริ การอย่างเสมอภาคตามลําดับ ก่อนหลัง ไม่เลือก
ปฏิบตั ิ (x̅ = 4.38) และช่วงเวลาเปิ ดบริ การมีความเหมาะสม (x̅ = 4.38) (Table 8)
Table 8 Satisfaction on process service aspect of the healthy food innovation programs
Marketing mix (Process)
SD
x̅
1 Easy-to-understand service procedures
4.44 0.655
2 Staff were very friendly and helpful.
4.07 0.863
3 There is an equitable service in order. First and for all, and do
4.38 0.671
not discriminate.
4 Can be easily contacted when problems occur or require an 4.44 0.644
appointment.
5 Opening hours are appropriate.
4.38 0.682
Total
4.34 0.604

Satisfaction level
Most
More
Most
Most
Most
Most

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มผี ลต่ อความพึ งพอใจในบริ การของโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์ การเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการ
บริ การโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุ ขภาพ ส่ วน เพศ อายุ สถานภาพ และอาชี พ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการบริ การโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุ ขภาพ อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 (Table 9)
Table 9 Compare demographic characteristics that affect service satisfaction of healthy food innovation programs
Member satisfaction factors
Sex
Age Status Education Career Income
1 Product
0.405 0.714 0.420 0.032* 0.022* 0.440
2 Price
0.577 0.075 0.512 0.023* 0.016* 0.055
3 Place
0.620 0.061 0.284 0.000*
0.209 0.022
4 Promotion
0.950 0.971 0.292 0.003*
0.374 0.282
5 People
0.132 0.615 0.866 0.007* 0.010* 0.015*
6 Physical Evidence
0.252 0.048* 0.448
0.728
0.391 0.017*
7 Process
0.176 0.746 0.297 0.002*
0.232 0.037*
Total
0.402 0.524 0.395 0.001*
0.079 0.021*

สรุ ปและวิจารณ์ ผลการศึกษา

การศึ กษาความพึ งพอใจในโครงการนวัต กรรมอาหารเพื่ อสุ ขภาพของวิสาหกิ จชุ มชนศู นย์การเรี ย นรู ้
ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ โดยเก็บข้อมูลจากสมาชิ กโครงการจํานวนทั้งหมด 133 ราย โดยประเมินจาก
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ความพึงพอใจที่ มีต่อโครงการฯ 7 ด้าน ผลการศึ กษา พบว่า สมาชิ กมีความพึงพอใจในการบริ การของโครงการฯ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด (x̅ = 4.26) โดยมี ความพึ งพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุ คลากร
( x̅ = 4.54) ( x̅ = 4.54) ด้า นราคา ( x̅ = 4.50) ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ( x̅ = 4.43) ด้า นกระบวนการให้บ ริ ก าร ( x̅ = 4.34)
ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ พรชัย (2557) ศึกษา ความคาดหวังและการรับรู ้ของผูร้ ับบริ การต่อคุณภาพบริ การ
โรงพยาบาล พบว่า ระดับ ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารพบว่า ด้า น คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารของ
บุ ค ลากรมากที่ สุ ด และมี ค วามพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก 3 ด้า น คื อ ด้า นสถานที่ (x̅ = 4.08) ด้า นลักษณะทาง
กายภาพ (x̅ = 4.00) และด้านส่ งเสริ มการตลาด (x̅ = 3.93) พอใจในคุณภาพการให้บริ การ ซึ่ งความพึงพอใจทั้ง 3
ด้านนี้ทางโครงการควรมีการปรับปรุ งการให้บริ การแก่สมาชิ กเพื่อให้สมาชิ กที่เข้ามาใช้บริ การมีความพึงพอใจมาก
ขึ้ น และเนื่ องจากสมาชิ กที่ มาใช้บริ การโครงการของวิสาหกิ จชชุมชนแห่ งนี้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สู งอายุ จึ งมี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งดังนี้
ด้า นสถานที่ (Place) ควรปรั บปรุ งด้า นการเดิ นทางไปโครงการฯ ได้ส ะดวก มี รู ปแบบการเดิ นทางที่
หลากหลายรู ปแบบ และปรับปรุ งสภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์โดยรอบมีความปลอดภัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) ควรปรับปรุ งด้านความสะอาดและสวยงามของสถานที่ ความสะอาด
ของห้องนํ้าที่ มีไว้ให้บริ การแก่ สมาชิ ก โดยอาจขอความร่ วมมื อของสมาชิ กร่ วมกันทําความสะอาดสถานที่ แ ละ
ห้องนํ้า ในรู ปแบบการอาสาสมัคร และขอความร่ วมมือให้สมาชิ กที่เข้ามาใช้บริ การร่ วมกันรักษษความสะอาดทิ้ง
ขยะให้เป็ นที่เป็ นทางในบริ เวณที่ทางโครงการจัดไว้ให้อย่างเคร่ งครัด
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ควรปรับปรุ งการประชาสัมพันธ์โครงการทางช่องทางต่าง ๆ เช่น
การกระตุน้ ให้สมาชิ กมี การบอกต่ อแบบปากต่ อปาก การสร้างช่ องทางการสื่ อสารทาง online เช่ น website หรื อ
facebook เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้สะดวกรวดเร็ วทันสมัยเหมาะกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั นอกจากนี้ ควร
มีการจัดทําสื่ อที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ยาและสุ ขภาพทัว่ ไปที่น่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ การดําเนิ นการตามข้อเสนอแนะข้างต้น ทางโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่ อสุ ขภาพของวิสาหกิ จ
ชุมชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ อาจมอบหมายให้นกั ศึ กษาที่ เข้ามาฝึ กงานทําโครงการ
สหกิจ เพื่อพัฒนาต่อยอด และหรื อสามารถขอความร่ วมมือจากสถาบันการศึกษา ในพื้นที่ เข้ามาให้บริ การวิชาการ
เพื่อช่วยทําสื่ อประชาสัมพันธ์ หรื อปรับปรุ งภูมิทศั น์ต่างๆ ของสถานที่ได้ โดยทางวิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
แก้ปัญหาร่ วมกัน ก็จะทําให้สามารถปรับปรุ งการให้บริ การของโครงการมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นได้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย จังวัดสมุทรปราการ ที่ให้ความร่ วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบเป็ นอย่างดี
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ความพึงพอใจของลูกค้ าต่ อการบริการช่ วงโควิด 19: กรณีศึกษา ตลาดสุ ขใจ
The customers satisfaction towards service during COVID 19: A case study of Sookjai Market
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า 2) ความพึงพอใจในการใช้บริ การตลาดสุข
ใจ ช่ วงโควิด 19 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากลูกค้า จํานวน 150 ราย สถิ ติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 40–49 ปี รายได้
ต่อเดือน 20,001–30.000 บาท จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ ลูกค้ามีความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) โดยมีความพึงพอใจมากที่ สุดในการจัดการตลาดในช่ วงโควิด 19
(ค่าเฉลี่ย 4.38) และด้านสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.25) ความพึงพอใจมากด้านราคาและการส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.07 และ
3.75ตามลําดับ) ปั จจัยด้านสถานที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.20) และมีขอ้ เสนอแนะให้เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ามีความตระหนักในการป้ องกันตนเองจาก Covid 19
คําสําคัญ: การบริ การ, ความพึงพอใจ,โควิด 19, ตลาดสุขใจ

Abstract
The objectives of this research were to study 1) basic information of customer 2) customer’s satisfaction
towards service of Sookjai Market during COVID 19. Data were collected from 150 customers by using questionaire.
Statistical analyses were frequency, percentage , mean and standard deviation. The results showed that most of customer
were female, aged 40–49 years, income 20,001–30,000 baht/month, graduated with a bachelor's degree,occupation in
government service and state enterprises .The overall customer satisfaction had high level (mean 4.11). The highest
satisfaction in market management during Covid 19 (mean 4.38) and product (mean 4.25). Satisfaction in terms of pricing
and marketing promotion at high level (mean 4.07 and 3.75 respectively). Term of place had satisfaction at a moderate
level (mean 3.20) . Suggestions to increase public relations to make customer aware of the self-defense from Covid 19.
Keywords: Covid 19, satisfaction, service, Sookjai Market
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คํานํา

ตลาดสุ ขใจเป็ นสถานที่ จาํ หน่ายสิ นค้าของกลุ่มเกษตรกรในเครื อข่ายสามพรานโมเดลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
โดยตั้งอยู่ในพื้ นที่ โรงแรมสวนสามพราน ซึ่ งถื อว่าเป็ นศู นย์รวมสิ นค้าเกษตรอิ นทรี ย ์ และอาหารปลอดภัย ที่ มี
พืชผักเกษตรอินทรี ยว์ างขายให้เลือกซื้ อ ทั้งของสด พืชผักผลไม้ของแปรรู ป และอาหารปรุ งสดอีกมากมายและ เป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนสังคมอินทรี ย ์ ระบบอาหารสมดุล ที่ มีแนวคิ ดในการขยายเครื อข่ายสังคมอินทรี ยไ์ ป ทัว่
ประเทศ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจมาเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดเป็ นจํานวนมาก (ฐานเศรษฐกิ จ, 2563) จนกระทัง่
ในช่วงเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการระบาดหนักของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยทําให้ รัฐบาลต้องประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิ นทัว่ ราชอาณาจักร โดยอาศัยอํานาจ ตามพระราชกําหนด การบริ หาร ราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิ นฯ เพื่อควบคุมสถานการณ์ การระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงตั้งแต่วนั ที่ 26 มีนาคม 2563 เป็ นต้นไป
ส่ งผลให้เกิดการห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรื อสถานที่ซ่ ึ งมีความเสี่ ยง ต่อการ ติดเชื้ อโรคโควิด 19 ทําให้สถาน
ประกอบการร้ านค้าต่ างๆ ปิ ดให้บริ การเป็ นจํานวนมาก แต่ ต ลาดสุ ข ใจยังคงเปิ ดให้บริ การได้ต ามปกติ โดยมี
มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดภายในตลาดสุ ขใจ และมีการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดและต่อเนื่ องโดยมี
การให้บริ การเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ การคัดกรองผูเ้ ข้ามาตลาดสุ ขใจตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้า การคัดกรองและการ
ดูแลสุ ขอนามัยของพ่อค้าแม่คา้ และผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ก่อนเข้าตลาดการจํากัดจํานวนลูกค้าในการเข้าซื้ อสิ นค้า และการ
การเว้นระยะห่ างจากสังคม (Social Distancing) ด้วยรู ปแบบที่ เปลี่ยนจากเดิ มความพึงพอใจในการใช้บริ การของ
ลูกค้าจึ งถื อว่าเป็ นเรื่ องที่ สําคัญ เพราะจะทําให้ตลาดสามารถแก้ไขในสิ่ งที่ ลูกค้าแนะนําตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั
การวิจยั ครั้ งนี้ จึงมุ่งเน้นไปในเรื่ องของความพึ งพอใจของลู กค้าในการใช้บริ การของตลาดสุ ขใจ และ
ข้อเสนอแนะของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริ การของตลาดในช่วงโควิด 19 เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการ
ปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การและมาตรการป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้บริ การตลาดสุ ขใจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
กลุ่มตัวอย่าง ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็ นลูกค้าจํานวน 150 คน ที่มาใช้บริ การที่ตลาดสุ ขใจ
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ช่วง Covid 19
เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นโดยแบ่งเป็ น 2 ตอน
ตอน 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การ โดยเป็ นคําถามปลายปิ ด มีท้ งั หมด 5 ข้อคื อ เพศ อายุ รายได้ต่อ
เดือน ระดับการศึกษา อาชีพ
ตอน 2 ระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การของตลาดสุ ขใจในช่ วงโควิด 19 โดยแบ่ง
ประเด็นในการสํารวจความพึงพอใจเป็ น 2 ด้านคือ 1) ด้านส่ วนประสมทางการตลาด โดยแยกเป็ น 1.1) ปั จจัยด้าน
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สิ นค้า (Product) 1.2) ปัจจัยด้านสถานที่ (Place) 1.3) ด้านราคา(Price) 1.4) ปัจจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
2) ด้านการจัดการตลาดในช่ ว งโควิด 19 ในประเด็นของมาตรการของตลาดในเรื่ องความปลอดภัยในการเปิ ด
ให้บริ การช่วง Covid 19
ตอน 3 ข้อเสนอแนะที่มีต่อตลาดสุ ขใจในช่วงโควิด 19
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ตรวจสอบแบบสอบถามว่าตรงตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานหรื อไม่โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษาและ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิสงั คมสุ ขใจ ซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานโดยตรงทําการตรวจสอบความสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การที่ตลาดสุ ขใจ
ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ซ่ ึ งเป็ นวันเปิ ดทําการของตลาด เริ่ มเก็บข้อมูลแบบสอบถามความพึง
พอใจของลูกค้าในการใช้บริ การของตลาดสุ ขใจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ช่วงโควิด 19 ระหว่างวันที่ 10
ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนของระดับความพึ งพอใจในการใช้บริ การแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า ( Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้มาตราส่ วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) วิเคราะห์โดยหา
ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) (เพ็ญแข และคณะ, 2551) โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้ คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง มี ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางคะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง มีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับน้อยคะแนน เฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ข้ อมูลพืน้ ฐานของลูกค้ า
จากการศึ กษาข้อมูลพื้ นฐานของลูกค้าที่ มาใช้บริ การตลาดสุ ขใจพบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ
64.70 มีอายุ 40–49 ปี มากที่สุด ร้อยละ 40.0 รองลงมาอายุ 30–39 ปี ร้อยละ 44 และน้อยที่สุด อายุ 20–29 ปี ร้อยละ
10.00 รายได้ต่อเดือนคือ 20,001–30,000 บาท มากที่สุดร้อยละ 44.0 รองลงมารายได้มากกว่า 30,001 ขึ้นไปร้อยละ
28.00 และน้อยที่สุด ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 2.00 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากสุ ด ร้อยละ 50.7 และน้อยสุ ด
คือ ประถมศึกษา ร้อยละ 0.70 อาชี พข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจมากที่สุดร้อยละ 34.0 น้อยที่สุดคือ รับจ้างทัว่ ไปร้อยละ
2.00 (Table1)
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Table 1 Basic information of Costumer
Characteristics

Frequency

Percentage

53
97

35.30
64.70

15
44
60
31

10.00
29.30
40.00
20.70

3
39
66
42

2.00
26.00
44.00
28.00

1
2
39
2
76
30

.70
1.30
26.00
1.30
50.70
20.00

51
38
45
13
3

34.00
25.30
30.00
8.70
2.00

Gender
Male
Female
Age
20–29 years
30–39 years
40–49 years
> 50 years
Income
< 10,000
baht
10,001–20,000 baht
20,001–30,000 baht
> 30,001
baht
Education level
Primary education
Lower secondary education
High school / vocational certificate
Diploma / Diploma
Bachelor's degree
Postgraduate Primary education
Career
Government officials / state enterprises
Personal business / trading
Company employee
Farmers
Others (general contractor)
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ความพึงพอใจด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ศึกษาด้านส่ วนประสมทางการตลาดดังนี้ ปั จจัยด้านสิ นค้า (Product) ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจระดับ
มาก (x̅ = 4.25, SD = 0.66) โดยจากการศึกษากับลูกค้าพบว่า ประเด็นสิ นค้ามีความสะอาดปลอดภัย มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่ สุด (x̅ = 4.49, SD = 0.564) โดยทางตลาดไม่อนุ ญาตให้ลูกค้าหยิบจับสิ นค้าเอง แต่จะให้พ่อค้า
แม่คา้ ที่ สวมถุงมื อ หยิบสิ นค้าให้ประเด็นอื่ นๆ เช่ น สิ นค้ามี ความหลากหลาย ปริ มาณสิ นค้ามี เพี ยงพอต่ อความ
ต้องการ และสิ นค้ามีคุณภาพ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น
ปั จจัยด้านสถานที่ (Place) อยู่ในระดับพึ งพอใจปานกลาง ( x̅ = 3.20, SD = 0.77) โดยจากการศึ กษากับ
ลูกค้าพบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือมีการจัดเส้นทางเดินในการเลือกซื้ อสิ นค้าและทางเดินเข้าออกตลาดที่
ชัดเจน (x̅ = 4.17, SD = 0.718) นอกจากนี้ ตลาดยังมีจุดในการยืนเลือกซื้ อสิ นค้าและจุดรอคิวในการซื้ อสิ นค้าโดยมี
การเว้น ระยะห่ า งทางสั ง คม (Social Distancing) ส่ ว นประเด็ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้อ ยสุ ด คื อ สถานที่ จ อดรถมี ค วาม
สะดวกสบายและเพียงพอต่อจํานวนลูกค้าที่มาใช้บริ การ (x̅ = 3.81, SD = 0.833)
ปัจจัยด้านราคา (Price) อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก (x̅ = 4.07, SD = 0.70) โดยจากการศึกษากับลูกค้าพบว่า
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สิ นค้ามีราคาหลายระดับให้เลือกซื้ อ (x̅ = 4.19, SD = 0.711) โดยในช่วงโควิด 19
พ่อค้าแม่คา้ ที่ตลาดสุ ขใจไม่มีการขึ้นราคาสิ นค้าและมีราคาหลายระดับให้เลือกซื้ อและประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด
คือประเด็นการระบุราคาของสิ นค้าแต่ละชนิดอย่างชัดเจน (x̅ = 3.98 , SD = 0.700)
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก(x̅ = 3.75, SD = 0.74) โดย
จากการศึกษากับลูกค้าพบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุดคื อการกระจายเสี ยงประชาสัมพันธ์หรื อให้ขอ้ มูลต่างๆ
ภายในตลาดสุ ขใจโดยในช่วงโควิดยังคงมีการประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ เช่นเดิมแต่มีการระมัดระวังมากยิ่งขึ้นโดย
การใส่ แมสในการพูด (x̅ = 3.87, SD = 0.762) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ดคือประเด็นกิจกรรมต่างๆ ที่ตลาดจัด
ขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการตลาด (x̅ = 3.66, SD = 0.713) โดยตลาดเป็ นห่วงเรื่ องความปลอดภัยของผูล้ ูกค้าจึงงดจัดกิจกรรม
ต่างๆ Fig. 1
Marketing Mix

Fig. 1 Average of customer satisfaction in marketing mix
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Mean

Fig. 1 (per)
ด้ านการจัดการตลาดในช่ วงโควิด 19
การจัดการตลาดในช่ วงโควิด 19 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (x̅ = 4.38, SD = 0.66) โดยจากการศึ กษา
กับลูกค้าพบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือการตรวจวัดอุณหภูมิและให้ลูกค้า Check-in และ Check-out และมี
จุดบริ การเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ (x̅ = 4.48, SD = 0.599) รองลงมาคือประเด็น ภายในตลาดมีความสะอาดและไม่มี
จุดที่ เสี่ ยงต่อการติ ดเชื้ อโควิด (x̅ = 4.46, SD = 0.631) และประเด็นที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุดคื อ มีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 ให้ผบู ้ ริ โภคได้มีการระมัดระวังตัว (x̅ = 4.22, SD = 0.767) Fig. 2

Mean
Fig. 2 Average of customer satisfaction in market management during COVID 19
ข้ อเสนอแนะมีต่อตลาดสุขใจช่ วงโควิด
ผลการศึกษาพบว่าข้อเสนอแนะที่ลูกค้าให้คือต้องการให้สินค้าภายในตลาดมีความหลากหลายมากกว่าเดิม
ซึ่ งลูกค้าบางท่านคาดหวังถึงสิ นค้าที่มีหลากหลายชนิดและเป็ นสิ นค้าที่ดีต่อสุ ขภาพซึ่ งตลาดสุ ขใจเป็ นตลาดสิ นค้า
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อินทรี ยท์ ี่เดียวที่ยงั เปิ ดให้บริ การในช่วงโควิด 19 และในเรื่ องของสิ นค้าบางชนิดไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่ วน
ในเรื่ องของสถานที่จอดรถอยากให้มีเพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริ การและต้องการให้ระบุราคาของสิ นค้าแต่ละชนิด
อย่างชัดเจน
วิจารณ์ ผลการศึกษา
จากการศึ กษาพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมากมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.11 ด้าน
สิ นค้า (Product) ประเด็นในเรื่ องของปริ มาณสิ นค้าเพียงพอต่อความต้องการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เนื่องจากสิ นค้าบาง
ชนิ ดมีนอ้ ยเกินไปซึ่ งลูกค้าบางท่านมีความคาดหวังที่จะมาซื้ อสิ นค้าที่ตลาดและอาจเป็ นเพราะตลาดทัว่ ไปปิ ดลูกค้า
จึงมีความคาดหวังสู ง ในด้านของสถานที่ (Place) ประเด็นในเรื่ องของความกว้างของทางเดินในตลาดมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด เนื่องจากในช่วงของโควิด 19 ทางตลาดได้มีการปรับร้านและช่องทางเดินในตลาดใหม่ซ่ ึ งทําให้ความกว้างใน
ช่องทางเดินลดลงไม่สะดวกต่อการเดินเลือกซื้ อสิ นค้า ด้านราคา (Price) ประเด็นการระบุราคาของสิ นค้าแต่ละชนิ ด
อย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด เนื่ องจากสิ นค้าบางชนิ ดลูกค้าไม่ทราบราคาและทางร้านไม่มีการติ ดราคาสิ นค้าที่
ชัดเจน ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ประเด็นกิจกรรมต่างๆ ที่ตลาดจัดขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการตลาดมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดเนื่อง จากมีการงดจัดกิจกรรมที่มีผคู ้ นเข้าร่ วมจํานวนมาก และในด้านของการจัดการตลาดในช่วงโควิด 19
ประเด็นมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 ให้ผบู ้ ริ โภคได้มีการระมัดระวังตัวมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดเนื่ องจากลูกค้าต้องการทราบข่าวเกี่ยวกับโควิด 19 และการแจ้งเตือนต่างๆ ภายในตลาดและจากที่กล่าวมาใน
ส่ วนของข้อเสนอแนะของลูกค้าสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิรุฬ (2542) ที่ ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริ การของหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยในอําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้เครื่ องมือ
คื อแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนที่ มาใช้บริ การจํานวน 160 ราย ผลการศึ กษาพบว่าประชาชน
จํานวน 70 รายคิ ดเป็ นร้อยละ 43.8 ไม่พึงพอใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ และประชาชนจํานวน 90 ราย ร้อยละ
56.2 พึงพอใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่และในส่ วนท้ายได้มีการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งการทํางานแก่
เจ้าหน้าที่

สรุ ป
ลูกค้าที่มาใช้บริ การตลาดสุ ขใจในช่วงโควิด 19 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40–49 ปี มีรายได้ต่อ
เดื อนอยู่ที่ 20,001–30,000 บาท มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และประกอบอาชี พข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เป็ นส่ วนใหญ่ ผลสรุ ปความพึงพอใจที่มากที่สุดในแต่ละด้านของการใช้บริ การตลาดสุ ขใจในด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด ปัจจัยด้านสิ นค้า (Product) คือสิ นค้ามีความสะอาดและปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้ลูกค้าหยิบจับสิ นค้าเอง
แต่พ่อค้าแม่คา้ ที่ สวมถุงมือและแมสหยิบสิ นค้าให้เพื่อความปลอดภัย ปั จจัยด้านสถานที่ (Place) มีการจัดเส้นทาง
เดินในการเลือกซื้ อสิ นค้าและทางเดินเข้าออกตลาดอย่างชัดเจนมีการเว้นระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing) มี
การจํากัดจํานวนลูกค้าที่ เข้าไปซื้ อสิ นค้าภายในตลาดรอบละ 50 ท่าน ปั จจัยด้านราคา (Price) สิ นค้ามีราคาหลาย
ระดับให้เลื อกซื้ อโดยในช่ วงโควิด 19 ไม่มีการขึ้ นราคาสิ นค้า ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) มี การ
กระจายเสี ยงประชาสัมพันธ์และการให้ขอ้ มูลต่างๆ ภายในตลาดเกี่ยวกับสิ นค้าภายในตลาดและมีการป้ องกันโดย
ประชาสัมพันธ์ต ลาดจะใส่ แ มสป้ อ งกัน ในส่ วนของด้า นการจัด การตลาดในช่ วงโควิ ด 19 คื อมี การดู แลความ
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ปลอดภัยในตลาดอย่างรัดกุมโดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิและให้ลูกค้าสแกน QR code หรื อลงชื่ อในสมุด Check-in
ก่อนเข้าและ ออกจากบริ เวณตลาดละมีจุดบริ การเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือทุกจุดในตลาดและดูแลจัดการไม่ให้มีจุด
เสี่ ยงในตลาดซึ่ งจะมี การ์ ดคอยตรวจตราอย่างสมํ่าเสมอซึ่ งจากที่ กล่าวมาข้างต้นทําให้ตลาดสุ ขใจสามารถเปิ ด
ให้บริ การได้ในช่วงโควิด 19 และลูกค้ามีความเชื่อมัน่ และพึงพอใจกับการมาใช้บริ การที่ตลาด
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษา ประเด็นที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุดคื อจากด้านส่ วนประสมทางการตลาดคื อประเด็นกิ จกรรม
ต่างๆ ที่ตลาดจัดขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการตลาดซึ่ งและประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยในด้านของการจัดการตลาดช่วงโควิด 19
คือมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 ให้ผบู ้ ริ โภคได้มีการระมัดระวังตัวดังนั้นสิ่ งที่ควรต้อง
ปรับปรุ งคือทางตลาดสุ ขใจ จะต้องมีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดเพื่อเป็ นการเพิ่มความสนใจให้กบั สิ นค้าและจะต้อง
มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 ให้ผบู ้ ริ โภคได้มีการระมัดระวังตัวให้มากกว่าเดิม
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ความพึงพอใจในการใช้ งานแอปพลิเคชั น Thai Organic Platform ของผู้ค้าในตลาดสุ ขใจ อําเภอสามพราน
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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้งานและความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน Thai Organic Platform
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผูค้ า้ ที่เคยใช้แอปพลิเคชัน จํานวน 31 ราย ประกอบไปด้วยผูค้ า้ ฝั่งต้นนํ้า 23 ราย และผูค้ า้ ฝั่ง
กลางนํ้า 8 รายสถิ ติ วิเ คราะห์ ข ้อมู ล คื อ ความถี่ ร้ อ ยละ และค่ า เฉลี่ ย ผลการศึ ก ษา พบว่า ผูค้ ้า ฝั่ ง ต้นนํ้า ร้ อ ยละ 43.48
มีระยะเวลาการใช้งาน 4 เดือน ใช้งานมากกว่า 6 ครั้งต่อเดือน ประมาณครั้งละ 15–30 นาที ช่วงเวลา 18:00–00:00 น. ส่ วน
ใหญ่เข้าใช้งานด้วยสมาร์ทโฟน ส่วนฝั่งกลางนํ้ามีระยะเวลาการใช้งาน 2 เดือน ใช้งาน 3–4 ครั้งต่อเดือน และใช้งานน้อยกว่า
15 นาทีต่อครั้ง ช่วงเวลา 12:00–18:00 น. ทั้งหมดเข้าใช้งานด้วยสมาร์ ทโฟน ความพึงพอใจการใช้งานภาพรวม พบว่า ผูค้ า้
ฝั่งต้นนํ้ามีความพึงพอใจระดับมาก (x̅ = 3.51) ผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้ามีความพึงพอใจระดับปานกลาง (x̅ = 3.28) อุปสรรคที่พบคือ
แอปพลิเคชันมีข้ นั ตอนการใช้งานที่ซบั ซ้อน ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาให้ง่ายต่อการใช้งาน และจัดการอบรมให้กบั ผูใ้ ช้งาน
แอปพลิเคชัน
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, ตลาดสุขใจ, แพลตฟอร์ม, สารสนเทศ, แอปพลิเคชัน

Abstract

This research aimed to study usage and satisfaction in using The Thai Organic Platform Applications. Data
collected by using questionnaires from 31 Traders who used the application. There were 23 Upstream Traders and 8
Midstream Traders. Statistical analyses were frequency, percentage and mean. The results found that Upstream Traders
43.48 percent had a period of use 4 months, used more than 6 times per month, about 15–30 minutes per time, during
18:00–00:00. Almost of them accessed with a smartphone. In the Midstream Traders had a period of use 2 month, used 3–
4 time per month, used less than 15 minutes per time, during 12:00–18:00 and all of midstream traders accessed with a
smartphone. The results of the overall showed that the upstream traders’ satisfaction were high level (x̅ = 3.51) while
midstream traders’satisfaction were moderate level (x̅ = 3.28). Therefore, it should be developed to be easy to use and
provided application training for users.
Keywords: application, information, platform, satisfaction, Sookjai Market
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คํานํา

ไทยออร์ แกนิ กแพลตฟอร์ ม (Thai Organic Platform : TOP) เป็ นแอปพลิเคชันที่ สมาคมผูบ้ ริ โภคอินทรี ย ์
และสามพรานโมเดลพัฒนาขึ้ นในช่ วงเกิ ดการระบาดของ Covid 19 และเริ่ มเปิ ดให้มีการใช้งานเมื่ อ 30 มีนาคม
2563 เพื่ อ ใช้ เ ป็ นแพลตฟอร์ ม ในการเชื่ อ มระบบห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า อิ น ทรี ย์ ตั้ง แต่ ผู ้ผ ลิ ต คื อ เกษตรกรอิ น ทรี ย์
ผูป้ ระกอบการ และผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะทําให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตอาหาร และสิ นค้าออร์ แกนิ ก ได้อย่าง
มัน่ ใจในคุณภาพ เพราะสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่ มาของสิ นค้าได้ (ฐานเศรษฐกิ จ, 2563) นอกจากนี้
การใช้งานแอปพลิเคชันยังช่วยส่ งเสริ มให้เกษตรกรอินทรี ยท์ วั่ ประเทศ หรื อในเครื อข่ายสมาพันธ์เกษตรอินทรี ย ์
ไทยพีจีเอสมีระบบการจัดการแปลง วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถจําหน่ าย
ผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ได้ สร้างการมีส่วนร่ วมให้กบั ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้เรี ยนรู ้ และสามารถเป็ นผูน้ าํ ในการ
เปลี่ยนแปลงได้ (Nat, 2563)
อย่างไรก็ตามการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ มีความเกี่ยวข้องกับผูค้ า้ ในตลาดสุ ขใจ ซึ่ งบางส่ วนเป็ นเกษตรกรที่
เป็ นแหล่งเริ่ มต้นของผลผลิตอินทรี ย ์ (ต้นนํ้า) ที่เป็ นผูข้ ายสิ นค้าลงข้อมูลการเพาะปลูกในแอปพลิเคชัน และบางส่ วน
เป็ นผูค้ า้ ที่ซ้ื อสิ นค้าเพื่อนําไปปรุ งอาหาร (กลางนํ้า) และนํามาขายในตลาดสุ ขใจ ทั้งนี้ต้ งั แต่เปิ ดใช้งานแอปพลิเคชัน
พบว่า ผูค้ า้ ไม่ได้มีการใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาข้อมูลในการใช้งานแอปพลิเคชัน และความ
พึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อนําข้อมูลไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งแอปพลิเคชันไทยออร์
แกนิกแพลตฟอร์ม ให้มีรูปแบบเหมาะสม และสะดวกต่อการใช้งานของผูค้ า้ ในตลาดมากขึ้น

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรคื อผูค้ า้ ในตลาดสุ ขใจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวนทั้งหมด 47 ร้ านค้า ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูค้ า้ ฝั่งต้นนํ้า และกลุ่มผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้า ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะผูเ้ คยใช้
งานแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform ซึ่ งมีจาํ นวน 31 ร้านค้า แบ่งเป็ นผูค้ า้ ฝั่งต้นนํ้า 23 คน และผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้า 8
คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูค้ า้ ในตลาดสุ ขใจ
ตอนที่ 2 ข้อมูลในการใช้งานแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform
ตอนที่ 3 ความพึ งพอใจในการใช้งานแอปพลิ เคชัน Thai Organic Platform เป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5 คะแนน)
มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) และน้อยที่สุด (1 คะแนน) (ชูศรี , 2549 อ้างอิงจาก บุญชม,
2535)
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform
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การตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ทําการตรวจสอบความตรงในวัตถุประสงค์ของงานวิจยั จากอาจารย์ที่ปรึ กษาและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสงั คมสุ ข
ใจ ซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานโดยตรง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ซึ่ งเป็ นวันเปิ ดดําเนิ นการของตลาดสุ ขใจ
ช่วงเวลา 13:00–15:00 น. ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563–18 ตุลาคม พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และกําหนดเกณฑ์แปลผล
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์ คะแนนเฉลีย่ (เพ็ญแข และคณะ, 2551) มีรายละเอียดดังนี้
คะแนนเฉลี่ ย 4.21–5.00 (พึ งพอใจมากที่ สุด ) คะแนนเฉลี่ ย 3.41–4.20 (พึ งพอใจมาก) คะแนน
เฉลี่ย 2.01–3.40 (พึงพอใจปานกลาง) คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.00 (พึงพอใจน้อย) คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80 (พึงพอใจ
น้อยที่สุด)

ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา

นําเสนอผลการศึกษาออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ค้าในตลาดสุขใจ
ผลการศึ กษา พบว่าผูค้ า้ ทั้งฝั่ งต้นนํ้าและกลางนํ้าเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 54.17 และ
ร้อยละ 75.00 ตามลําดับ
ส่ วนใหญ่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป โดยผูค้ า้ ฝั่งต้นนํ้าคิดเป็ นร้อยละ 56.52 และผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้าคิดเป็ นร้อยละ 62.50
ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ ยกัน โดยผูค้ า้ ฝั่งต้นนํ้าคิดเป็ นร้อยละ 65.22 และผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้าคิดเป็ น
ร้อยละ 62.50
ระดับการศึกษาของผูค้ า้ ฝั่ งต้นนํ้า มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 43.48 และผูค้ า้ ฝั่ ง
กลางนํ้า ครึ่ งหนึ่งมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 50.00
มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาทมากที่สุด โดยผูค้ า้ ฝั่งต้นนํ้าคิดเป็ นร้อยละ 47.83 และผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้า
คิดเป็ นร้อยละ 62.50
ประเภทร้านค้าของผูค้ า้ ฝั่งต้นนํ้าร้อยละ 50.00 มีประเภทร้านค้าเป็ นพืชผัก ผลไม้ และผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้าร้อย
ละ 50.00 มีประเภทร้านค้าเป็ นสิ นค้าแปรรู ปและอาหารปรุ ง
ตอนที่ 2 ข้ อมูลการใช้ งานแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform
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ผลการศึกษา พบว่าประสบการณ์ในการใช้งาน ผูค้ า้ ฝั่งต้นนํ้ามากที่สุดมีประสบการณ์ในการใช้งานแอป
พลิเคชัน Thai Organic Platform 4 เดือน คิดเป็ นร้อยละ 43.48 และผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้าร้อยละ 50.00 มีประสบการณ์ใน
การใช้งานแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform 2 เดือน
ความถี่ในการใช้งาน ผูค้ า้ ฝั่งต้นนํ้ามีความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform มากกว่า 6
ครั้งต่อเดือนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 43.48 และผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้าส่ วนใหญ่มีความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชัน Thai
Organic Platform 3–4 ครั้งต่อเดือนคิดเป็ นร้อยละ 62.50
ระยะเวลาเฉลี่ยของการใช้งาน ผูค้ า้ ฝั่ งต้นนํ้ามีระยะเวลาเฉลี่ยของการใช้งานแอปพลิเคชัน Thai Organic
Platform 15–30 นาทีมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 43.48 และผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้าส่ วนใหญ่มีระยะเวลาเฉลี่ยของการใช้งาน
แอปพลิเคชัน Thai Organic Platform น้อยกว่า 15 นาที คิดเป็ นร้อยละ 75.00
ช่ วงเวลาที่ ใช้งาน ผูค้ า้ ฝั่ งต้นนํ้ามีช่วงเวลาที่ ใช้งานแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform 18.00–00.00 น.
(เย็น–กลางคืน) มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 56.52 และผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้าส่ วนใหญ่มีช่วงเวลาที่ใช้งานแอปพลิเคชัน Thai
Organic Platform 12.00–18.00 น. (เที่ยง–เย็น) คิดเป็ นร้อยละ 75.00
อุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน เกือบทั้งหมดมีอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform เป็ นสมาร์ ท
โฟน โดยผูค้ า้ ฝั่งต้นนํ้าคิดเป็ นร้อยละ 91.30 และผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้าคิดเป็ นร้อยละ 100
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้ งานแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform
ผูค้ า้ ฝั่งต้นนํ้าในตลาดสุ ขใจมีความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน ดังนี้
Table 1 Satisfaction in using the Thai Organic Platform application of upstream traders
Satisfaction
Efficiency in using
1. Various menus are easy to use.
2. Activity lish, individual menu, schedule and production factor, clear categories
easy to search for information.
3. Can use by yourself without needing help from the authorities.
4. Can using smoothly and continuous.
5. Reliability of data.
Design
1. Logo is beautiful and modern.
2. Appropriate and attractive of Image (Cultivated Product).
3. The alphabet used are appropriate, colorful and attractive.
Benefits in using
1. Build the confidence to the customer.
2. Make it easy to communicate with consumers.
3. Can be traceable to the source of the produce.
4. Can be made an Organic Tourism destination/bring consumers to visit at farm.
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x̅

Level Satisfaction
SD Meaning

3.26 0.94
3.30 0.69

Moderate
Moderate

3.00 1.22
3.00 1.06
3.57 0.97

Moderate
Moderate
Much

3.78 0.83
3.65 0.87
3.78 0.78

Much
Much
Much

3.70
3.52
3.87
3.70

Much
Much
Much
Much

1.04
1.25
0.90
1.04
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จาก Table 1 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานของผูค้ า้ ฝั่งต้นนํ้าในภาพรวมพบว่าด้านประสิ ทธิ ภาพ
ในการใช้งานผูค้ า้ ฝั่งต้นนํ้ามีความพึงพอใจมากใน ประเด็นความน่าเชื่อถือของข้อมูลบนแอปพลิเคชัน Thai Organic
Platform มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ประเด็นที่เหลือมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.00 อยู่
ในประเด็นความสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform ได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform ใช้งานได้ราบรื่ น ต่อเนื่อง
ด้านการออกแบบมีความพึงพอใจมากในทุกประเด็น โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.78 ในประเด็นแอป
พลิเคชัน Thai Organic Platform มีการออกแบบโลโก้ที่สวยงาม ทันสมัย และตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม สี สัน
สวยงาม ดึงดูดใจ ในส่ วนของประเด็นภาพเมนู ต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับเนื้ อหาที่ตอ้ งการนําเสนอ และดึงดูดใจ
เช่น ภาพของผลผลิตที่เพาะปลูก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.65
ด้านประโยชน์ในการใช้งานมีความพึงพอใจมากในทุกประเด็น โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่ สุดเท่ากับ 3.87 ใน
ประเด็นสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลผลิตได้และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.52 อยู่ที่ประเด็นทํา
ให้มีการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคได้ง่ายขึ้น
ผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้าในตลาดสุ ขใจมีความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน ดังนี้
Table 2 Satisfaction in using the Thai Organic Platform application of middle stream traders
Level Satisfaction
SD Meaning
x̅

Satisfaction
Efficiency in using
1. Various menus are easy to use.
2. Goods / Service can be clear categories and easy to search for information.
3. Can use by yourself without needing help from the authorities.
4. Can using smoothly and continuous.
5. The reliability of the data.
Design
1. Logo is beautiful and modern.
2. Appropriate and attractive of image (Goods and Service).
3. The alphabet used are appropriate, colorful and attractive.
Benefits in using
1. Selling goods / Ordering goods.
2. Make it easy to communicate with source.
3. Can be traceable to the source of the produce.
4. Can be viewed basic data of organic farmer in the Sampran Model network.
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3.00
3.25
3.00
3.25
3.38

1.12
0.97
0.71
0.83
1.22

Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate

3.38 1.11 Moderate
3.38 0.86 Moderate
3.38 0.99 Moderate
3.13
3.38
3.38
3.50

1.27 Moderate
1.22 Moderate
0.70 Moderate
0.87 Much
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จาก Table 2 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานของผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้าในภาพรวมพบว่าด้านประสิ ทธิ ภาพ
ในการใช้งานผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้ามีความพึงพอใจปานกลางในทุกประเด็น โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.38 ในประเด็นความ
น่าเชื่ อถือของข้อมูลบนแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform ในส่ วนของประเด็นเมนูต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน Thai
Organic Platform ใช้งานง่ายและสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform ได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งขอ
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.00
ด้านการออกแบบมีความพึงพอใจปานกลางในทุกประเด็น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ 3.38 ทั้ง 3 ประเด็น
คื อ แอปพลิเคชัน Thai Organic Platform มีการออกแบบโลโก้ที่สวยงาม ทันสมัยภาพของสิ นค้า/บริ การ เลือกได้
เหมาะสมกับเนื้อหาที่ตอ้ งการนําเสนอ และดึงดูดใจและตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม สี สนั สวยงาม ดึงดูดใจ
ด้านประโยชน์ในการใช้งานมีความพึงพอใจมากในประเด็นสามารถดูขอ้ มูลส่ วนตัวเบื้องต้นของเกษตรกร
อินทรี ยใ์ นเครื อข่ายสามพรานโมเดลได้บนแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ประเด็นที่
เหลือมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.13 อยูท่ ี่ประเด็นด้านการขายสิ นค้า/สัง่ ซื้ อสิ นค้า
บนแอปพลิเคชัน Thai Organic Platform
ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรั บปรุ งแอปพลิเคชัน
ภาพรวมของผูค้ า้ ฝั่งต้นนํ้ามีขอ้ คิดเห็นว่า แอปพลิเคชันยังไม่ได้มีความจําเป็ นที่จะต้องนํามาใช้งาน และไม่
เหมาะสมกับเกษตรกรสู งวัย เกษตรกรส่ วนใหญ่จาํ รหัสผ่านไม่ได้ อีกทั้งการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันบ่อยครั้งที่มี
ปัญหา ไม่ราบรื่ น ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งดังนี้
1.แอปพลิเคชันควรมีการออกแบบให้เข้าใจง่ายขึ้น ไม่ซบั ซ้อน ไม่กรอกข้อมูลซํ้า ๆ
2. ควรทําวิธีการหรื อขั้นตอนการใช้งานไว้หน้าหลักของแอปพลิเคชัน
3. อยากให้ทางหน่วยงานมีการทดลองใช้แอปพลิเคชันก่อนที่จะให้เกษตรกรใช้งาน
ภาพรวมผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้ามีขอ้ คิดเห็นคือ การใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันThai Organic Platform ยังไม่
จบในแพลตฟอร์มทีเดียว ยังต้องมีการคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ หรื อโทรคุยกันผ่านทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ซึ่ งเป็ นการทํางานซํ้าซ้อน มีขอ้ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งดังนี้
1. อยากให้จดั หมวดหมู่ของกลุ่มเกษตรกรเพราะจะสะดวกกับการค้นหาสิ นค้ามากกว่า
2. ควรทําให้ผคู ้ า้ ฝั่งต้นนํ้าและฝั่งกลางนํ้า สามารถซื้ อขายกันผ่านแพลตฟอร์ มจบภายในช่องทาง
เดียว ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาไปติดต่อกันผ่านทางช่องทางอื่นเพิ่ม
วิจารณ์ ผลการศึกษา
ความพึงพอใจการใช้งาน Thai Organic Platform ของผูค้ า้ ในตลาดสุ ขใจทั้ง 31 คน มีท้ งั หมด 3 ด้าน คื อ
ด้านประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน ด้านการออกแบบ และด้านประโยชน์ในการใช้งาน จากการวิเคราะห์พบว่า ผูค้ า้ ฝั่ง
ต้นนํ้าและผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้า มีคะแนนความพึงพอใจในระดับปานกลางด้านประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่ สุดจาก 3 ด้าน เนื่ องจาก Thai Organic Platform มีหลายขั้นตอน มีความยุ่งยากในการใช้งานจึ งให้คะแนน
ความพึ ง พอใจปานกลาง อาจเป็ นเพราะ Thai Organic Platform ได้พ ัฒ นาและเปิ ดใช้ง านช่ ว ง Covid-19 ด้ว ย
ระยะเวลาที่ไม่มากนัก และจากการที่ได้ศึกษามาพบว่าเกษตรกรบางรายเรี ยนรู ้ได้ชา้ เนื่ องจากเป็ นเกษตรกรสู งวัย
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อี กทั้งแอปพลิ เ คชันมี ค วามซับซ้อ นในการกรอกข้อมู ลแต่ ละครั้ ง เกษตรกรมี ค วามคิ ด เห็ นว่า แอปพลิ เคชันไม่
จําเป็ นต้องมีกไ็ ด้ รู ้สึกว่าเมื่อทําไม่ได้หรื อเจอปัญหาจะไม่อยากเข้าใช้งานแอปพลิเคชันอีก และเมื่อใช้งานแอปพลิเค
ชันนี้ ในบางครั้ ง ต้องมี การใช้แอปพลิ เคชันไลน์หรื อโทรศัพท์นอกเหนื อจากการใช้แอปพลิ เคชัน Thai Organic
Platform ซึ่ งเป็ นการใช้งานที่ ไม่จบในแอปพลิ เคชันเดี ยว ทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม สอดคล้องกับการศึ กษาของณรั ฐ
(2552) กล่าวว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชันผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเกษตรกร คือ ค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริ การ

สรุ ป

การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งาน Thai Organic Platform ผลสรุ ปได้ว่าความพึงพอใจมาก อ้างอิงจาก
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดของผูค้ า้ ฝั่งต้นนํ้าในแต่ละด้านมีดงั นี้ ด้านประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานคือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
(x̅ = 3.57) ด้านการออกแบบคือ มีการออกแบบโลโก้ที่สวยงาม ทันสมัย (x̅ = 3.78) ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
สี สันสวยงาม ดึ งดูดใจ (x̅ = 3.78) ด้านประโยชน์ในการใช้งานคื อ สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่ มาของ
ผลผลิตได้ (x̅ = 3.87) ความพึงพอใจมาก อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดของผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้าในแต่ละด้านมีดงั นี้ ด้าน
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานคือ ความน่ าเชื่ อถือของข้อมูล (x̅ = 3.38) ด้านการออกแบบคือ มีการออกแบบโลโก้ที่
สวยงาม ทันสมัย (x̅ = 3.38) ภาพของสิ นค้า/บริ การ น่าดึงดูด เลือกได้เหมาะสมกับเนื้ อหาที่ ตอ้ งการนําเสนอ และ
ดึ งดู ด ใจ (x̅ = 3.38) ตัวอักษรที่ ใช้มีค วามเหมาะสม สี สันสวยงาม (x̅ = 3.38) ด้า นประโยชน์ในการใช้งานคื อ
สามารถดูขอ้ มูลส่ วนตัวเบื้ องต้นของเกษตรกรอินทรี ยใ์ นเครื อข่ายสามพรานโมเดลได้บน Thai Organic Platform
(x̅ = 3.50) โดยสามารถนําผลสรุ ปไปพัฒนาแอปพลิเคชันในส่ วนที่ ยงั ต้องการการปรั บปรุ งเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานที่มากขึ้นกว่าเดิม
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาความพึงพอใจในการใช้งาน Thai Organic Platform ของทั้งผูค้ า้ ฝั่งต้นนํ้าและผูค้ า้ ฝั่งกลางนํ้า
พบว่า ด้านประสิ ทธิ ภาพการใช้งานมีระดับความพึงพอใจปานกลางอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด 3.00 ดังนั้นสิ่ งที่
ต้องเร่ งแก้ไขคือ
1. ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ใช้งานง่ายขึ้น โดยปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อคนที่ มีความรู ้ทางด้านการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน เช่น ทางด้านแถบเมนูยอ้ นกลับ ควรเป็ นแถบเมนูยอ้ นกลับไปหน้าก่อนหน้า เพราะถ้าเป็ นแถบ
เมนู ที่ยอ้ นกลับไปหน้าหลักเมื่อเกษตรกรเผลอกดย้อนกลับข้อมูลที่ เคยได้เพิ่มไว้จะหายไปในทันที ต้องเริ่ มพิมพ์
ใหม่ ทําให้เสี ยเวลาได้
2. ควรมีการจัดอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันหรื อทําคู่ มือการใช้งานให้กบั เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
สามารถใช้งานแอปพลิชนั ได้ดว้ ยตนเอง
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็น และเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมอาชีพ
เกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์มจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ทั้งหมด 120 ชุด (การจัดอบรมอาชีพเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม, 2563)
ผลการศึ กษาพบว่าผูเ้ ข้าอบรมอาชี พเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ ม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 54.2 มี ช่วงอายุ 46–60 ปี
ร้อยละ 40.0 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 48.3 อาชีพ ลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั ร้อยละ 34.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000–30,000
บาท ร้อยละ 48.3 ระดับการศึ กษา ปริ ญญาตรี ร้อยละ 51.7 ประสบการณ์ทาํ งาน 14 ปี (x̅ = 14.34 ) ความคิดเห็ นต่อการ
อบรมอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.24) เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่จาํ แนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพการสมรส รายได้ ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อความคิดเห็ นในภาพรวม ส่ วน
ปั จจัยด้าน ประสบการณ์การทํางาน พบว่าความคิดเห็นต่อการอบรมอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์มมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ p = 0.026 ส่วนปั ญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า มีความต้องการให้เปิ ดอบรมและเพิ่มช่องทางการ
ขายสิ นค้าเกษตร และต้องการให้มีการปรับปรุ งห้องนํ้าในสถานที่อบรม
คําสําคัญ: ความคิดเห็น, เฟรชวิลล์ฟาร์ ม, อบรมอาชีพเกษตร

Abstract

The objective of this research was to study opinions level and compare the opinions of the participants in the
agriculture vocational training course with Freshville Farm. The data from 120 (Freshville Farm Vocational Training, 2020)
questionnaires were collected. The results of the study showed that of the agricultural occupation participants were female,
54.2% of the age range from 46 to 60 years, 40.0% marital status, 48.3% occupation workers / company employees, 34.2%
average income 15,000–30,000 baht/month, 48.3% eucated in bachelor's degree level, 51.7% 14 years work experience
(x̅ = 14.34). Overall opinion on agricultural training course with Freshville Farm was at a high level (x̅ = 4.24). The
comparison of overall opinions, there was not significantly different among gender, the factors of age, occupation, marital
status, income, education level. However, experience was significantly different among opinions at p = 0.026 levels.
Moreover, it also was found that participants were need more course in regarded to the distribution channels of agricultural
products. And they wanted to improve the toilet in the training facility.
Keywords: agricultural vocational training, Freshville farm, opinions
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คํานํา

เฟรชวิลล์ฟาร์ มเป็ นฟาร์ มสมัยใหม่เกิ ดขึ้นโดยรวมเอาแนวคิดสามอย่างมารวมกันไว้ นัน่ คือ งานวิจยั ทาง
วิศวกรรม งานเกษตรกรรม งานสถาปั ตยกรรม โดยมีรูปแบบเป็ นเกษตรปลอดสารพิษที่มีฟาร์มผักไร้ดิน ฟาร์ มเห็ด
อัตโนมัติ รวมถึงสามารถสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรในหลายชิ้นงาน เช่ น ตูเ้ ห็ดอัจฉริ ยะที่ ได้รับความนิ ยมใน
หลายพื้ นที่ นอกจากนี้ ย งั เป็ นพื้ นที่ ศึ กษาดู งานจากหลายหน่ วยงาน ไม่ ว่า จะเป็ นหน่ วยงานภาครั ฐ หน่ วยงาน
ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาหลายแห่ ง ปั จจุบนั ได้จดั ให้มีการอบรมสําหรับผูท้ ี่สนใจทําการเกษตรแนว
ใหม่และเริ่ มต่อยอดเข้าสู่ วงการปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละชีวภาพทางการเกษตรด้วย (ทะนุพงศ์, 2558)
การอบรมที่ทาํ อยู่โดยเฟรชวิลล์ฟาร์ มในปั จจุบนั เปิ ดอบรมทัว่ ไปสําหรับผูส้ นใจหาทักษะใหม่ อาชี พใหม่
หรื อ หารายได้เ สริ ม จากอาชี พ ที่ ทาํ อยู่ โดยการอบรมมี การสอนทุ ก ขั้นตอน เพื่ อให้ส ามารถนํา กลับไปเพาะ
รับประทานเองหรื อทําเป็ นอาชีพ ตัวอย่างการอบรมได้แก่การทําก้อนเชื้อเห็ด การปลูกผักไฮโดรโปนิ กส์ ตลอดจน
การบํารุ ง ดูแลรักษาด้วยเทคนิ คที่ เป็ นสู ตรพิเศษเฉพาะเฟรชวิลล์ฟาร์ ม นอกจากนี้ ยงั มี การเรี ยนรู ้ช่องทางการทํา
ตลาดจากผลผลิตที่ได้ให้มีกาํ ไรมากที่สุด รวมไปถึง หลักสู ตรในการเรี ยนรู ้ มีหลักสู ตรเรื่ องการทําโรงเห็ด การทํา
ก้อนเชื้ อเห็ ดและการเพาะเลี้ ย งเห็ ด ถัง่ เช่ า เทคนิ คการทําตลาดเห็ ด เป็ นประสบการณ์ ตรงที่ เ ฟรชวิลล์ฟาร์ มได้
พัฒนาขึ้ น (ทะนุ พงศ์, 2558) ในการดําเนิ นการอบรมดังกล่าวจึ งพบว่ามีผูส้ นใจเข้าร่ วมอบรมในหลักสู ตรต่าง ๆ
อย่างสมํ่าเสมอ
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น จึ ง เป็ นที่ ส นใจว่ า การฝึ กอบรมที่ จัด ขึ้ น โดยเฟรชวิ ล ล์ฟ าร์ ม เป็ นการอบรมที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากน้อยแค่ไหน มีจุดใดที่ควรจะดําเนิ นการปรับปรุ งเพื่อให้การฝึ กอบรมเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ใน
การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา เนื่ องจากการฝึ กอบรมเป็ นกระบวนการ
เพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ ความชํานาญ การพัฒนาฝี มือ ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางานให้บุคคลเกิดการ
เรี ยนรู ้การพัฒนากําลังคนที่เป็ นประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศ ด้วยเหตุน้ ีจึงก่อให้เกิดการวิจยั เรื่ อง “ความคิดเห็น
ที่ มีต่อการจัดอบรมงานอาชี พเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ ม” เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการฝึ กอบรมของ
เฟรชวิลล์ฟาร์มหรื อการจัดอบรมทางการเกษตรในสถานที่อื่น ๆในอนาคตต่อไป

วิธีการศึกษา
การวิจยั เรื่ องความคิดเห็นที่มีต่อการจัดอบรมอาชี พเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ ม ผูว้ ิจยั ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั
แบบวิธีเชิ งปริ มาณ (Quantitative research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เข้าอบรมอาชีพเกษตรกับเฟรช
วิลล์ฟาร์ มจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 120 คน ในช่ วงเดื อน ตุลาคม ถึงเดื อน พฤศจิ กายน พ.ศ. 2563 (การจัดอบรม
อาชีพเกษตรเฟรชวิลล์ฟาร์ม, 2563) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลที่ประกอบไปด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ
สถานภาพการสมรส รายได้ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน เลือกคําตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดอบรมงานอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ม
ใน 3 ด้าน ด้านความสนใจในการฝึ กอบรมอาชีพเกษตร ด้านขั้นตอนและวิธีการฝึ กอบรมอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลล์
ฟาร์ ม ด้านการใช้ประโยชน์หรื อการประยุกต์ใช้ในการฝึ กอบรมอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ ม ในลักษณะเป็ นมา
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ตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเครท (Likert) เป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ ระดับมากที่สุดให้ 5 คะแนน ,ระดับมากให้ 4 คะแนน ,ระดับปานกลางให้ 3คะแนน ,ระดับน้อย 2คะแนน ,
ระดับน้อยที่สุดให้ 1 คะแนน
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามส่ วนของข้อเสนอแนะ/ข้อปรั บปรุ งการจัดฝึ กอบรมครั้ งต่ อไป เป็ นลักษณะ
คําถามปลายเปิ ด
การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
ความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ทํา การตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อหาโดยนําแบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน
ความเชื่ อมัน่ (Reliability) ดําเนิ นการทดสอบความเชื่ อมัน่ กับผูเ้ ข้าอบรม ที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
30 ชุด จากนั้นนําข้อมูลมาหาความเชื่ อมัน่ โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ได้
ค่าความเชื่อมัน่ 0.94
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นํ า ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ โ ปรแกรมคํ า นวณสถิ ติ สํ า เร็ จรู ป โดยคํ า นวณตามข้ อ มู ล ดั ง นี้
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น
ที่มีต่อการจัดอบรมงานอาชี พเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ ม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเปรี ยบเที ย บระดับความคิ ดเห็ นผูท้ ี่ เข้าฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกับเฟรชวิ ลล์ฟ าร์ ม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ t-test และ One-way ANOVA

ผลการศึกษา
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่าผูเ้ ข้าอบรมอาชี พเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ ม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 54.2 มีช่วง
อายุ 46–60 ปี ร้อยละ 40.0 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 48.3 อาชี พ ลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั ร้อยละ 34.2 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,000–30,000 บาท ร้อยละ 48.3 ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี ร้อยละ 51.7 ประสบการณ์ทาํ งานประมาณ
14 ปี (x̅ = 14.34)
ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิ ดเห็นที่มตี ่ อการจัดอบรมงานอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลล์ ฟาร์ ม
จาก Table 1 พบว่าความคิ ดเห็นที่ มีต่อการจัดอบรมอาชี พเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ มภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅ = 4.24±0.05) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นในทุกด้านอยู่ใน ระดับมากโดยเรี ยงลําดับ
ตามความคิ ดเห็นจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการใช้ประโยชน์หรื อการประยุกต์ใช้ในการฝึ กอบรมอาชี พเกษตร
กั บ เฟรชวิ ล ล์ ฟ าร์ ม ( x̅ = 4.31±0.48) ด้ า นขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารฝึ กอบรมอาชี พ เกษตรกั บ เฟรชวิ ล ล์ ฟ าร์ ม
(x̅ = 4.22±0.51) และสุ ดท้ายด้านความสนใจในการฝึ กอบรมอาชีพเกษตร (x̅ = 4.19±0.51) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) ด้านความสนใจในการฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ ม พบว่า ความคิ ดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ วิทยากรต้องมีความรู ้ความเชี่ ยวชาญระดับมากที่สุด (x̅ = 4.53±0.59) และให้คาํ ปรึ กษา ระหว่างฝึ กอาชี พมี
ความเหมาะสมระดับมากที่สุด (x̅ = 4.53±0.68) รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกเอื้ออํานวยต่ อการ
ฝึ กอบรมระดับมาก (x̅ = 4.10±0.71) เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึ กความเหมาะสม และทันสมัย ระดับมาก
(x̅ = 3.97±0.85) และ ต้องสะดวกในการเดินทาง อยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 3.83±0.81) ตามลําดับ
2) ด้านขั้นตอนและวิธีการฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ ม พบว่า ความคิ ดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด คื อ ผู ้จั ด อบรมมี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถปรั บ ขั้น ตอนให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ระดั บ มากที่ สุ ด
(x̅ = 4.54±0.57) รองลงมาคือ ระยะเวลาในการฝึ กอบรมที่เหมาะสม ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.15±0.75) กระบวนการ
ฝึ กอบรมตรงตามวัตถุประสงค์ ระดับมาก (x̅ = 4.32±0.60) การถ่ายทอดความรู ้ของวิทยากรชัดเจน เนื้ อหาเข้าใจ
ง่าย ระดับมาก (x̅ =4.28±0.63) เนื้อหามีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพ ระดับมาก (x̅ = 4.22±0.62) เนื้อหา
ส่ งเสริ มให้มีค วามคิ ด อย่า งเป็ นระบบทางการเกษตร ระดับมาก (x̅ = 4.18±0.66) มี ค วามทันสมัย ระดับ มาก
(x̅ = 4.10±0.65) และวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้เพียงพอต่อการจัดอบรมระดับมาก (x̅ = 3.99±0.76) ตามลําดับ
3) ด้านการใช้ประโยชน์หรื อการประยุกต์ใช้ในการฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ ม พบว่า ความ
คิ ดเห็ นอยู่ในระดับมากที่ สุด คื อ หลังจากเข้ารั บการอบรมมี ความรู ้ในการประกอบอาชี พยิ่งขึ้ น ระดับมากที่ สุด
(x̅ = 4.57±0.59) รองลงมา คือ การฝึ กอบรมสร้างความมัน่ ใจในการประกอบอาชีพ ระดับมาก (x̅ = 4.28±0.65) การ
ฝึ กอบรมสามารถนําข้อมูลที่ได้ประยุกต์ใช้ได้จริ ง ระดับมาก (x̅ = 4.21±0.63) และ ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมสามารถนําความรู ้
ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ ระดับมาก (x̅ = 4.18±0.59)

Table 1 Opinions on the Agricultural Vocational Training with Freshville Farm
Opinions
Infrastructure in Agricultural Training
1. The internal and external environment of training facilitates
2. The lecturers are knowledgeable Expertise
3. Convenient to travel
4. The tools and materials used in the vocational training are
appropriate and up to date
5. Consulting during vocational training is appropriate
Sum

The aspects and methods of vocational agricultural
training with Freshview Farm

x̅

SD

Level of opinion

4.10
4.53
3.83
3.97

0.71
0.59
0.81
0.85

Very
The most
Very
Very

4.53
4.19

0.68
0.51

The most
Very

1. The training process is depended on objective
4.32
0.60
Very
2. Clearly transfer the knowledge of lecturers and
4.28
0.63
Very
the content is easy to understand
___________________________________________________________________________________________
Sum
4.19
0.51
Very
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Table 1 (continued).
Sum

4.22

0.51

Very

3. Duration of training
4. The lectures are flexible to adjust vocational training process
5. Modern course
6. Content is suitable for a career
7. Content promotes systematic thinking
8. Materials / equipment used sufficient for the training
Sum

4.15
4.54
4.10
4.22
4.18
3.99
4.22

0.75
0.57
0.65
0.62
0.66
0.76
0.51

Very
The most
Very
Very
Very
Very
Very

4.21
4.57

0.63
0.59

Very
The most

4.18
4.28
4.31
4.24

0.59
0.65
0.48
0.50

Very
Very
Very
Very

The field of utilization or application in agricultural
training with Freshview Farm
1. Trainees can apply the information to career practicing
2. After receiving the training, they have more
professional knowledge.
3. Trainees gained to skill to develop their career
4. Trainees increased the career confidence
Sum
Grand sum

การเปรี ยบเทียบข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มผี ลต่ อความคิ ดเห็นที่มตี ่ อการจัดอบรมอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลล์ ฟาร์ ม
จากการเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็นที่ มีต่อการจัดอบรมอาชี พเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ ม ในด้านปั จจัยส่ วน
บุ ค คล โดยจํา แนกตามเพศ พบว่า ไม่ มีค วามแตกต่ างกันของความคิ ด เห็ นที่ มีต่ อการจัด อบรมอาชี พ เกษตรกับ
เฟรชวิลล์ฟาร์ม (Table 2)

Table 2 Opinion of the trainees by gender
Opinions
1.Interest in Agricultural Training
2.The aspects and methods of vocational
agricultural training with Freshview Farm
3. The field of utilization or application in
agricultural training with Freshview Farm
Grand mean
*0.05 level of significance

Male

Female
x̅
SD

T

p-value

x̅

SD

0.528
0.485

4.17
4.21

0.514
0.542

1.070
0.197

0.506
0.453

4.33

0.500

4.29

0.483

0.439

0.696

4.25

0.504

4.22

0.513

4.21
4.23

850

0.568

0.551
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เมื่อศึ กษา เปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชี พ สถานภาพการสมรส รายได้ ระดับการศึ กษา
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกัน ไม่ทาํ ให้ความคิ ดเห็นที่ มีต่อการจัดอบรมอาชี พเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ ม
แตกต่างกัน ยกเว้นปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน มีความแตกต่างกันของความคิดเห็นอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (Table 3)

Table 3 comparison of personal factors affecting the opinion of trainees
Average personal factors
Source variance
SS
DF
Age
Occupation
Marital status
Income
Education level
Work experience

total
total
total
total
total
total

24.346
24.346
24.346
24.346
24.346
24.346

119
119
119
119
119
119

F
1.422
0.155
0.774
0.725
0.141
1.820

p-value
0.231
0.978
0.463
0.539
0.966
0.026*

*0.05 level of significance
ข้ อเสนอแนะที่มตี ่ อการจัดอบรมอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลล์ ฟาร์ ม
ข้ อเสนอแนะทางด้ านการส่ งเสริ มการอบรม พบว่า มีผูส้ นใจในการอบรมมากแต่อยู่ต่างจังหวัดและไม่
สะดวกมาอบรมที่ฟาร์ม อยากให้มีการเปิ ดอบรมและออกบูธให้ความรู ้ในหลายพื้นที่
ข้ อเสนอแนะทางด้ านสถานที่ พบว่า ห้องนํ้าค่อนข้างสกปรก อยากให้มีการปรับปรุ งห้องนํ้าในสถานที่
อบรมให้มีความสะอาดสะดวกมากยิ่งขึ้น
วิจารณ์ ผลการศึกษา
จากผลการศึกษา ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดอบรมอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ม ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(x̅ = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นในทุกด้านอยู่ใน ระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากความ
คิดเห็น ระดับมากไปน้อย ได้ดงั นี้ ด้านการใช้ประโยชน์หรื อการประยุกต์ใช้ในการฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกับเฟรช
วิลล์ฟาร์ ม (x̅ = 4.31±0.48) ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก เพราะ การประกอบอาชี พจําเป็ นต้องมีความรู ้ ใน
ด้านเนื้ อหาเพื่อนําเนื้ อหาไปใช้เป็ นพื้นฐานในการประกอบอาชี พดังนั้น หลักสู ตร เนื้ อหา และการฝึ กทักษะในการ
ประกอบอาชี พจึ งเป็ นสิ่ งที่ จาํ เป็ นผูอ้ บรมควรได้รับการถ่ายทอด เพื่อนําไปใช้ในการทําธุ รกิ จ และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ณัฐอรี ยา (2553) ที่กล่าวว่าการ
ที่จะประสบความสําเร็ จในการประกอบอาชี พอิสระจะต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ในเรื่ องที่ จะประกอบอาชี พ ส่ วนด้าน
ขั้นตอนและวิธีการฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ ม (x̅ = 4.22±0.51) ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก
เพราะ เฟรชวิลล์ฟาร์ มมี การเตรี ยมความพร้ อมในการอบรมที่ ดี ทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึ งเนื้ อหาความรู ้ ท่ี จะ
ถ่ายทอดในการทําการเกษตร นอกจากนี้ การอบรมมีความยืดหยุ่นสามารถปรับขั้นตอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
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ได้และยังมีกระบวนการฝึ กอบรมตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ นริ ศรา (2561) ที่
กล่าวว่า การดําเนินกิจกรรมของการกระทํา บางสิ่ งบางอย่างที่ได้ถูกเตรี ยมพร้อมเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจและตั้งใจใน
การที่จะปฏิบตั ิกิจกรรมนั้น ๆ ให้สามารถสําเร็ จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนสุ ดท้าย คือ ด้านความสนใจใน
การฝึ กอบรมอาชี พเกษตร (x̅ = 4.19±0.51) ระดับความคิ ดเห็น อยู่ในระดับมาก ที่ เป็ นเช่ นนี้ เพราะความสามารถ
ของวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู ้ทกั ษะสร้างอาชีพให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม ผูเ้ ข้าอบรมจึงจําเป็ นต้องได้ความรู ้ทกั ษะที่
มีการเตรี ยมการอย่างดีรวมไปถึงวิทยากรควรมีความรู ้ความสามารถและบุคลิกภาพที่ดีน่าเชื่ อถือ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ พชร (2559) ที่กล่าวว่า บุคคลที่จะประสบความสําเร็ จในกิจการโดยเฉพาะประกอบอาชีพอิสระหรื อ
ธุ รกิจขนาดย่อมเกิ ดจากการถ่ายทอดจากวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับ เทคนิ คอาชี พร่ วมกับการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
เมื่อเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มีผลต่อการจัดอบรมอาชี พเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ มโดยเปรี ยบเทียบ
ตามความคิดเห็นของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมทางด้าน เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส รายได้ ระดับการศึกษา พบว่า เพศ
อายุ อาชี พ สถานภาพการสมรส รายได้ ระดับ การศึ ก ษา แตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ไม่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว น
ประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกัน มีความคิ ดเห็น แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ p = 0.026
สอดคล้อ งกับ ผลงานวิ จัย ของ นิ ร มล (2558) ที่ ก ล่ า วว่ า ประสบการณ์ ใ นการทํา งานส่ ง ผลในการทํา งานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพต่างกัน และอรสา (2557) ที่ กล่าวว่าประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกัน ส่ งผลให้ความคิ ดเห็น
แตกต่างกัน

สรุ ป

ข้ อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ที่เข้ าฝึ กอบรมอาชีพเกษตรกับเฟรชวิลล์ ฟาร์ ม พบว่า ผูท้ ี่เข้าอบรมอาชี พเกษตร
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 54.2 มีช่วงอายุ 46–60 ปี ร้อยละ 40.0 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 48.3 อาชี พ ลูกจ้าง/
พนักงานบริ ษทั ร้อยละ 34.2 รายได้เฉลี่ยต่ อเดื อน 15,000–30,000 บาท ร้อยละ 48.3 ระดับการศึ กษา ปริ ญญาตรี
ร้อยละ 51.7 ประสบการณ์ทาํ งานประมาณ 14 ปี (x̅ = 14.34) เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่จาํ แนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคลพบว่า เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพการสมรส รายได้ ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวม ส่ วน
ปัจจัยด้าน ประสบการณ์ทาํ งาน พบว่าความคิดเห็นต่อการอบรมอาชี พเกษตรกับเฟรชวิลล์ฟาร์ มมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ p = 0.026 ชี้ ให้เห็นว่าการอบรมที่ จะประสบผลสําเร็ จจะต้องมีการจัดกลุ่มผูเ้ ข้า
อบรมที่มีประสบการณ์การทํางานที่ใกล้เคียงกันเพื่อที่จะทําให้การอบรมนั้นมีประสิ ทธิ ภาพและราบรื่ นมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ในการจัดการอบรมในอนาคตที่ตอ้ งการประสบผลสําเร็ จเหมือนเฟรชวิลล์ฟาร์ม วิทยากรต้องมี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญและให้คาํ ปรึ กษาอย่างเหมาะสม ผูจ้ ดั อบรมมีความยืดหยุ่นสามารถปรับขั้นตอนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ มีกระบวนการฝึ กอบรมตามวัตถุประสงค์ มีการจัดกลุ่มหลักสู ตรที่เหมาะสมกับผูม้ ีประสบการณ์ใน
การทํางานต่างกัน นอกจากนี้ ควรมีช่องทางการอบรมที่ สะดวกมากยิ่งขึ้น และมีวสั ดุอุปกรณ์จาํ นวนพอเพียงกับผู ้
อบรม รวมไปถึงการอบรมในหลักสู ตรที่สร้างองค์ความรู ้ท่ีใช้ต่อยอดในอาชีพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกตัวแทนจําหน่ายปุ๋ ย และ 2) ความพึงพอใจของ
สมาชิกตัวแทนจําหน่ายที่มีต่อบริ การของบริ ษทั ผูผ้ ลิตปุ๋ ย IAT 2016 จํากัด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากการสัมภาษณ์
สมาชิกตัวแทนจําหน่าย 100 ราย ซึ่งเป็ นสมาชิก ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา
พบว่าสมาชิกส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมีอายุระหว่าง 40–49 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกร สถานะการเป็ นสมาชิ กน้อยกว่า 1 ปี
และอยูใ่ นระดับต้น (m1-m3) มีรายได้จากการเป็ นตัวแทนจําหน่ายเฉลี่ยน้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน และพิจารณาผลิตภัณฑ์
ปุ๋ ยก่อนสมัครสมาชิก ส่ วนความพึงพอใจต่อบริ การของบริ ษทั ผูผ้ ลิตปุ๋ ย IAT 2016 จํากัด พบว่า โดยรวมสมาชิกมีความพึง
พอใจในบริ ก ารอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( x̅ = 4.26, SD = 0.10) โดยมี ค วามพึ ง พอใจด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ม ากที่ สุด ( x̅ = 4.42,
SD = 0.14) รองลงมาคือ ด้านบุคลากร (x̅ = 4.41, SD = 0.06) ด้านบริ ษทั (x̅ = 4.27, SD = 0.07) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
(x̅ = 4.23, SD = 0.19) ด้านกระบวนการ (x̅ = 4.19, SD = 0.08) ด้านราคา (x̅ = 4.18, SD = 0.09) และด้านส่ งเสริ มการตลาด
(x̅ = 4.16, SD = 0.17) ตามลําดับ
คําสําคัญ: ความพึงพอใจต่อบริ การ, ตัวแทนจําหน่ายปุ๋ ย, บริ ษทั ไอเอที 2016 จํากัด

Abstract

This research aimed to study 1) general information of fertilizer dealer members and 2) satisfaction of dealer
members towards fertilizer manufacturer's services: IAT 2016 company limited. Data was collected by interviews with 100
dealers, who were members at the end of October 2020, and analyzed by descriptive statistics. The results showed that most
of the members were male, aged between 40–49 years, and their occupation as farmers. Membership status is less than one
year and is in the primary (m1-m3) level. They earn an average dealer income of fewer than 5,000 baht per month and
consider fertilizer products before signing up. As for the service satisfaction of fertilizer manufacturer's IAT 2016 Co., Ltd.,
the result found that, overall, the members had the highest level of service satisfaction (x̅ = 4.26, SD = 0.10). The product
satisfaction was the most (x̅ = 4.42, SD = 0.14), followed by personnel (x̅ = 4.41, SD = 0.06), company (x̅ = 4.27, SD =
0.07), and distribution channels (x̅ = 4.23, SD = 0.19), process (x̅ = 4.19, SD = 0.08), price (x̅ = 4.18, SD = 0.09) and
marketing promotion (x̅ = 4.16, SD = 0.17) respectively.
Keywords: fertilizer dealer, IAT 2016 Company Limited, service satisfaction
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คํานํา
การพัฒนาการเกษตร เป็ นการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญต่อประเทศเป็ นอย่างมาก เพราะจะส่ งผล
ให้ประชากรส่ วนใหญ่ข องประเทศมี รายได้สู งขึ้ น และมี ความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึ น การผลิ ตพื ชจึ งเป็ นกิ จกรรมทาง
การเกษตรที่ เป็ นพื้นฐานที่ สาํ คัญของกิ จกรรมทางการเกษตรสาขาอื่นๆ และอุตสาหกรรมหลายแขนงและจัดเป็ น
กิจกรรมที่ ประเทศเกษตรกรรมอย่างประเทศไทยจะต้องให้ความสนใจ รวมไปถึงอุตสาหกรรมปุ๋ ยที่ มีบทบาทต่อ
การเพิ่มผลผลิตทางภาคเกษตรกรรมให้สูงขึ้ น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ จาํ เป็ นต่อการพัฒนาประเทศเพราะในปั จจุบนั นโยบาย
ของประเทศไทยมีเป้ าหมายให้ประเทศไทยนั้นเป็ นตัวแทนของการผลิตพืชพลังงานทดแทน ซึ่ งเป็ นการเกษตรเพื่อ
การพาณิ ชย์ ดังนั้น จึงมีความจําเป็ นอย่างมากที่จะต้องใช้ปุ๋ย เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศ ทั้งนี้บริ ษทั ไอ
เอที 2016 จํา กัด เป็ นหนึ่ งในผูจ้ ัด จํา หน่ า ยผลิ ต ภัณฑ์ทางการเกษตร ดํา เนิ นการตั้งแต่ ปี 2561 มี ลกั ษณะในการ
ดําเนินงานธุรกิจแบบขายตรงผ่านทางสมาชิกหรื อตัวแทนจําหน่ายของบริ ษทั มีเงื่อนไขในการสมัครสมาชิกโดยเสี ย
ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าจํานวน 299 บาท ปัจจุบนั มีสมาชิ กของบริ ษทั ไอเอที 2016 จํากัด จํานวนทั้งหมด 4,840 คน
โดยระดับ ของสมาชิ กเริ่ มจากระดับสมาชิ ก m1-m3 นวัต กร ผูจ้ ัด การ ผูอ้ าํ นวยการ ผูอ้ าํ นวยการอาวุโ ส และ
รองประธาน ตามลําดับ เงื่ อนไขการปรับตําแหน่ ง มีคลังสิ นค้าครอบคลุมทัว่ ทุกภู มิภาค เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้แก่เกษตรกรที่เป็ นลูกค้าสู่ การเป็ นเจ้าของธุรกิจ บริ ษทั ไอเอที 2016 จํากัด เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยระบบที่มี
มาตรฐาน ขับเคลื่ อนที มงานทุ กคน ทั้งที มผูบ้ ริ หาร ที มขาย และคลังสิ นค้าให้มีความเจริ ญก้าวหน้าเติ บโตอย่าง
แข็งแรง สมาชิ กไอเอทีที่เป็ นตัวแทนจําหน่ายไม่ตอ้ งสต๊อกสิ นค้าเอง ทางบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบการจัดส่ งสิ นค้า
ให้แก่สมาชิ กบริ ษทั มีสื่อช่ วยสนับสนุ นการขยายตลาดสําหรับสมาชิ ก เพื่อสร้างแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ สร้าง
ความเชื่ อมัน่ ในผลิ ตภัณฑ์ เช่ น แค็ตตาล็อก แผ่นพับ แบนเนอร์ ไวนิ ล ฯลฯ และยังมี การจัดโปรโมชั่นส่ งเสริ ม
การตลาด โปรโมชัน่ ประจําเดือนการท่องเที่ ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกระตุน้ ยอดขายให้แก่สมาชิ ก
สมาชิ กไอเอทีที่มุ่งมัน่ ก้าวหน้า เติบโตอย่างมีระดับ จะได้รับการฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็ นนักขายแบบมือ
อาชีพอย่างต่อเนื่อง (บริ ษทั ไอเอที 2016 จํากัด, 2563)
อย่างไรก็ดีจากการดําเนินงานตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบนั พบว่าบริ ษทั ฯยังไม่มีการศึกษาความพึงพอใจของ
สมาชิ กต่อบริ การของ บริ ษทั ไอเอที 2016 จํากัด ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของสมาชิ ก
ต่อบริ การของ บริ ษทั ไอเอที 2016 จํากัด เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุ งระบบการบริ หารงานของบริ ษทั ให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกของ บริ ษทั ไอเอที 2016 จํากัด ให้มีการพัฒนามากขึ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกบริ ษทั ไอเอที 2016 จํากัด จํานวน 4,840 คน โดยมีข้ นั ตอนใน
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสู ตรการคํานวณของ Yamane (1987) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยใช้ค่าความ
คลาดเคลื่อนในการสุ่ ม 10% ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จํานวน 98 คน และเพื่อป้องกันความผิดพลาด
จากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์ผวู ้ ิจยั ได้สาํ รองแบบสอบถามเพิ่มอีก 2 ชุดรวมแบบสอบถามทั้งสิ้ น 100
ชุด

855

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาส่ งเสริ มการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของสมาชิก ต่อ
บริ การของบริ ษทั ไอเอที 2016 จํากัด โดยจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของสมาชิก ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ อายุการเป็ นสมาชิก ระดับสมาชิก รายได้
จากการเป็ นตัวแทนต่อเดือน การพิจารณาก่อนสมัครสมาชิก
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อบริ การ ของบริ ษทั ไอเอที 2016 จํากัด ทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบริ ษทั และด้านบุคลากร
ส่ วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for the Social Science)
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคื อ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ส่ ว นในเรื่ อ งความคิ ด เห็ น ได้
กําหนดให้ระดับคะแนนเป็ นอัตราส่ วนตาม แบบลิเคิร์ทสเกล ดังนี้ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน ความ
พึงพอใจมาก 4 คะแนน ความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน ความพึงพอใจน้อย 2 คะแนน และความพึงพอใจน้อย
ที่ สุด 1 คะแนน กําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่ สุด
คะแนนเฉลี่ ย 3.41–4.20 หมายถึ งความพึ งพอใจมาก คะแนนเฉลี่ ย 2.61–3.40 หมายถึ งความพึ งพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย คะแนนเฉลี่ ย 1.00–1.80 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่ สุด
(ยุทธ, 2545)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานทั่วไปของสมาชิ กบริ ษัท ไอเอที 2016 จํากัด
จากผลการศึกษาผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 53) มีอายุระหว่าง 40–49
ปี (ร้อยละ 30) เป็ นสมาชิ กระดับ m1-m3 (ร้อยละ 40) รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนจากบริ ษทั ไอเอที 2016 จํากัด น้อยกว่า
5,000บาท (ร้อยละ 35) มีระยะเวลาการเป็ นสมาชิ กน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 54) ประกอบอาชี พเกษตรกร (ร้อยละ 46)
มีเหตุผลที่ทาํ ให้ตดั สิ นใจสมัครสมาชิก เพราะผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 78)
ความพึงพอใจของสมาชิ กตัวแทนจําหน่ ายที่มตี ่ อบริ การของบริ ษัทผู้ผลิตปุ๋ ย
ความพึงพอใจของสมาชิ กต่อบริ การ ทั้ง 7 ด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของสมาชิ กของบริ ษทั
ไอเอที 2016 จํากัด โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด 4 ข้อ ระดับ
มาก 3 ข้อ โดยด้า นที่ ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (x̅ = 4.42, SD = 0.14) รองลงมาคื อ ด้า นบุ ค ลากร
( x̅ = 4.41, SD = 0.06) ด้า นบริ ษ ัท ( x̅ = 4.27, SD = 0.07) ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ( x̅ = 4.23, SD = 0.19)
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ด้านกระบวนการ (x̅ = 4.19, SD = 0.08) ด้านราคา (x̅ = 4.18, SD = 0.09) และด้านส่ งเสริ มการตลาด (x̅ = 4.16, SD
= 0.17) ตามลําดับ
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ โดยข้อที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.62, SD = 0.63) ใช้แล้วเห็นผลจริ ง (x̅ = 4.59, SD = 0.64) ผลิตภัณฑ์ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า (x̅ = 4.50, SD = 0.63) บรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์น่าใช้ (x̅ = 4.40, SD =0.67) ผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลาย (x̅ = 4.37, SD = 0.71) ความชัดเจนในรายละเอียดสิ นค้า (x̅ = 4.27, SD = 0.71) และชื่ อเสี ยงของสิ นค้า
ไอเอที (x̅ = 4.24, SD = 0.77) ตามลําดับ ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Product Satisfaction
Product
1. Product quality
2. Used to see real results
3. Products that meet your needs
4. Nice product packaging
5. The products are diverse
6. Clarity in product details
7. IAT product reputation
Total

x̅

4.62
4.59
4.50
4.40
4.37
4.27
4.24
4.42

SD
0.63
0.64
0.63
0.67
0.71
0.71
0.77
0.14

Satisfaction level
The most
The most
The most
The most
The most
The most
The most
The most

ด้านราคา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อ โดยข้อที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ราคามี
ความเหมาะสมกับคุณภาพ (x̅ = 4.31, SD = 0.68) รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณ (x̅ = 4.19, SD =
0.68) การกํา หนดราคาเป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน ( x̅ = 4.17, SD = 0.70) และราคาเป็ นที่ ย อมรั บ ของกลุ่ ม ลู กค้า
(x̅ = 4.07, SD = 0.77) ตามลําดับ ดังแสดงใน Table 2
Table 2 Price Satisfaction
Price
1. The price is reasonable with the quality
2. Price is reasonable with the quantity
3. The price is the same standard
4. Price is acceptable to customers
Total

x̅

4.31
4.19
4.17
4.07
4.18

SD
0.68
0.68
0.70
0.77
0.09

Satisfaction level
The most
Very
Very
Very
Very

ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่ สุด เมื่อพิจารณารายข้อ โดยข้อที่
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานมากที่ สุด คื อ การติ ดต่อสื่ อสารกับลูกค้าโดยการเข้าถึงบ้าน (x̅ = 4.57, SD =
0.76) รองลงมาคือ คลังสิ นค้ามีความพร้อมสะดวกและรวดเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้า(x̅ = 4.25, SD = 0.90) คลังสิ นค้ามี
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สิ นค้าครบถ้วนและเพียงพอต่ อความต้องการ (x̅ = 4.24, SD = 0.85) การติ ดต่อสื่ อสารกับลูกค้าโดยผ่านช่ องทาง
โทรศัพท์ (x̅ = 4.20, SD = 0.96) การติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าโดยผ่านทางช่องทางไลน์ (x̅ = 4.15, SD = 0.89) และการ
ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าโดยผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (x̅ = 3.98, SD = 1.02) ตามลําดับ ดังแสดงใน Table 3
Table 3 Channels Satisfaction
Channels
1. Warehouse
1.1) Convenient and fast delivery
1.2) The product is enough to meet the needs.
2. Communicating with customers
2.1) Access home
2.2) Phone
2.3) Line
2.4) Facebook
Total

x̅

SD

Satisfaction level

4.25
4.24

0.90
0.85

The most
The most

4.57
4.20
4.15
3.98
4.23

0.76
0.96
0.89
1.02
0.19

The most
Very
Very
Very
The most

ด้านส่ งเสริ มการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อ โดยข้อที่ ค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ นักวิชาการให้ความรู ้ทางการเกษตร (x̅ = 4.45, SD = 0.74) รองลงมา คือ โปรโมชัน่ ประจําเดือน (x̅ = 4.28,
SD = 0.87) รางวัลเกียรติยศ นักขายมืออาชีพ (x̅ = 4.28, SD = 0.91) การจัดฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจไอเอที
NDO (x̅ = 4.20, SD = 0.77) การจัดฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจไอเอที OPP (x̅ = 4.12, SD = 0.94) สื่ อกระตุน้
การขาย ( x̅ = 4.10, SD = 0.93) การจัด ฝึ กอบรมพัฒ นาศัก ยภาพนั ก ธุ ร กิ จ ไอเอที ASM (x̅ =3.97, SD = 0.95)
โปรโมชัน่ ท่องเที่ยวในและต่างประเทศ (x̅ = 3.90, SD = 1.02) ตามลําดับ ดังแสดงใน Table 4
Table 4 Marketing Promotion Satisfaction
Marketing Promotion
1. Agricultural educators
2. Promotion of the month
3. Honor award Professional salesperson
4. NDO Training
5. OPP training
6. Sales promotion materials
7. Arranging ASM training
8. Domestic / international travel promotion
Total

x̅

4.45
4.28
4.28
4.20
4.12
4.10
3.97
3.90
4.16
858

SD
0.74
0.87
0.91
0.77
0.94
0.93
0.95
1.02

0.17

Satisfaction level
The most
The most
The most
Very
Very
Very
Very
Very
Very
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ด้านกระบวนการ พบว่ากลุ่มตัวอย่า งมี ความพึ งพอใจมาก เมื่ อพิ จารณารายข้อ โดยข้อที่ มากที่ สุ ด คื อ
คุณสมบัติในการสมัครสมาชิ ก (x̅ = 4.29, SD = 0.81) รองลงมา คื อ ระบบออนไลน์ของสมาชิ กไอเอที สะดวกต่อ
การใช้งาน (x̅ = 4.26, SD = 0.82) ระยะเวลาในการดําเนิ นการสมัครสมาชิ ก (x̅ = 4.25, SD =0.87) ราคาค่าสมัคร
สมาชิ ก (x̅ = 4.23, SD = 0.87) ระบบออนไลน์ข องสมาชิ กไอเอที มีการอัพ เดทข้อมู ลที่ ถูกต้อ งอย่า งสมํ่าเสมอ
( x̅ = 4.19, SD = 0.85) สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ ากบริ ษ ัท ( x̅ = 4.16, SD = 0.90) ค่ า ตอบแทนเหมาะสมกับ ตํา แหน่ ง
(x̅ =4.13, SD = 0.91) และเงื่อนไขในการปรับตําแหน่ง (x̅ = 4.04, SD =0.90) ตามลําดับ ดังแสดงใน Table 5
Table 5 Process Satisfaction
Process
1. Subscription features
2. Online system is easy to use
3. Application processing time
4. Subscription price
5. Always updated online system
6. Company benefits
7. Suitable compensation for the position
8. Position adjustment conditions
Total

x̅

4.29
4.26
4.25
4.23
4.19
4.16
4.13
4.04
4.19

SD
0.81
0.82
0.87
0.87
0.85
0.90
0.91
0.90
0.08

Satisfaction level
The most
The most
The most
The most
Very
Very
Very
Very
Very

ด้านบริ ษทั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ โดยข้อที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
บริ ษทั มีชื่อเสี ยงและมีความน่าเชื่ อถือ (x̅ = 4.36, SD = 0.88) รองลงมา คือ บริ ษทั ให้คาํ ปรึ กษา เสนอแนะทางเลือก
และรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก (x̅ = 4.33, SD =0.85) บริ ษทั มีความโปร่ งใสในการดําเนิ นธุ รกิจ (x̅ = 4.27, SD
= 0.93) มี กฎระเบี ย บข้อ ปฏิ บัติ สํา หรั บ สมาชิ ก (x̅ = 4.21, SD =0.96) และโครงสร้ า งบริ ษ ัท มี ค วามเหมาะสม
(x̅ = 4.19, SD =1.02) ตามลําดับ ดังแสดงใน Table 6
Table 6 Company side Satisfaction
Company side
1.The company is reputable and reliable
2.The company protects the interests of its members
3.The company is transparent
4.Rules and regulations of members
5.The company structure is reasonable
Total

x̅

4.36
4.33
4.27
4.21
4.19
4.27
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SD
0.88
0.85
0.93
0.96
1.02
0.07

Satisfaction level
The most
The most
The most
The most
Very
The most
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ด้านบุคลากร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ โดยข้อที่ค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานมากที่ สุ ด คื อ พนักงานดู แ ลเอาใจใส่ เต็มใจให้บริ การ (x̅ = 4.51, SD = 0.73) รองลงมา คื อ
พนักงานมีบุคลิกภาพดี มารยาทดี และอัธยาศัยดี (x̅ = 4.46, SD = 0.81) พนักงานให้บริ การด้วยความสะดวกและ
รวดเร็ ว (x̅ = 4.44, SD = 0.76) มีความซื่ อสัตย์ ซื่ อตรง (x̅ = 4.42, SD = 0.78) หัวหน้าทีมมีการให้พฒั นาสายงานอยู่
เสมอ (x̅ = 4.37, SD = 0.80) สามารถให้ขอ้ มู ลรายละเอี ยดต่ า ง ๆ แนะนําลูกค้าได้ดี (x̅ = 4.35, SD = 0.83) และ
หัวหน้าทีมมีการให้ความรู ้ ความเข้าใจ (x̅ = 4.33, SD = 0.88) ตามลําดับดังแสดงใน Table 7
Table 7 Personnel Satisfaction
Personnel
1. Caring staff willing to serve
2. Employees have a good personality
3. Polishing service staff
4. Honest and upright
5. The line of work is always evolving.
6. Provide detailed information, good advice
7. The line of work is to provide knowledge
Total

x̅

4.51
4.46
4.44
4.42
4.37
4.35
4.33
4.41

SD
0.73
0.81
0.76
0.78
0.80
0.83
0.88
0.06

Satisfaction level
The most
The most
The most
The most
The most
The most
The most
The most

ปั ญหาและอุปสรรคจากการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคในการขาดความความชํานาญใน
การทํางาน รองลงมา คือ คู่แข่งทางการตลาดสู ง และขาดความเป็ นทีมในการทํางาน
ข้อเสนอแนะจากการศึ กษา บริ ษทั ควรมี การส่ งเสริ มด้า นการส่ งเสริ มการตลาดโดยการจัดโปรโมชั่น
สําหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรี ยเ์ คมีและปุ๋ ยเคมี ปี ละ 1 ครั้ง ด้านบุคลากรควรมีการสนับสนุนในการจัดประชุมสําหรับ
สายงานเพื่อเรี ยนรู ้และปรึ กษาการทํางานจากสายงานเพื่อสร้างความชํานาญในการทํางานที่มากขึ้น และควรมีการ
ติ ด ตาม และประเมิ นผลความพึ งพอใจของสมาชิ กไอเอที ที่ ใ ช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ไ อเอที อย่า งน้อยปี ละ 1 ครั้ งเพื่ อนํา
คําแนะนําไปพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของสมาชิกมากที่สุด
วิจารณ์ ผลการณ์ ศึกษา
จากผลการศึ กษา สมาชิ กมี ความพึ งพอใจต่ อยริ การของบริ ษทั ไอเอที 2016 จํากัด เนื่ องจากผลิ ตภัณ ฑ์
ไอเอทีมีคุณภาพ ใช้แล้วเห็นผลจริ ง ตรงต่อความต้องการของลูกค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์น่าใช้ สิ นค้ามีความ
หลากหลาย รายละเอียดสิ นค้ามีความชัดเจน และสิ นค้ามีชื่อเสี ยง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณ ทั้งยังมีการ
กําหนดราคาเป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน มี การติ ดต่ อสื่ อสารกับลูกค้าโดยการเข้าถึ งบ้าน หรื อผ่านช่ องทางต่ าง ๆ ที่
หลากหลายไม่ว่าจะเป็ นทางโทรศัพท์ ไลน์ หรื อเฟซบุ๊ก คลังสิ นค้ามีความพร้อมสะดวกและรวดเร็ วในการจัดส่ ง
สิ นค้า อีกทั้งคลังสิ นค้าครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของสมาชิ ก มีนกั วิชาการให้ความรู ้ทางการเกษตร มี
การจัดโปรโมชั่นประจําเดื อน การมอบรางวัลเกี ยรติ ยศ นักขายมืออาชี พ การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักธุ ร กิ จ
860
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ไอเอที OPP, NDO, และ ASM รวมถึงการใช้สื่อกระตุน้ การขายต่าง ๆ เช่น แคทตาล็อก, โบรชัวร์ , แบนเนอร์ ฯลฯ
และการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ มีความเหมาะสมในการสมัครสมาชิ กทั้งในด้านราคาค่าสมัคร
คุณสมบัติในการสมัครเป็ นสมาชิ ก และระยะเวลาในการดําเนิ นการขั้นตอนการสมัครสมาชิ ก ความเหมาะสมของ
โครงสร้ างแผนการตลาดในด้า นค่ า ตอบแทน เงื่ อนไขและสิ ทธิ ประโยชน์ที่ ได้รั บจากบริ ษ ทั รวมไปถึ งระบบ
ออนไลน์ของสมาชิ กไอเอที ที่มีการอัพเดทข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ และสะดวกต่อการใช้งาน บริ ษทั มีชื่อเสี ยงและมี
ความน่าเชื่อถือ ให้คาํ ปรึ กษา เสนอแนะทางเลือก และรักษาผลประโยชน์ของสมาชิ ก มีความโปร่ งใสในการดําเนิ น
ธุ รกิจ โครงสร้างบริ ษทั และกฎระเบียบข้อปฏิบตั ิสาํ หรับสมาชิ กมีความเหมาะสม ด้านพนักงานบริ ษทั เนื่ องจากมี
การดู แลเอาใจใส่ เต็มใจให้บริ การ มี บุคลิ กภาพดี มารยาทดี และอัธยาศัยดี ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว มี ความ
ซื่ อสัตย์ ซื่ อตรง สามารถให้ขอ้ มูลรายละเอียดต่าง ๆ แนะนําลูกค้าได้ดี ส่ วนด้านสายงานหัวหน้าทีมมีการพัฒนาสาย
งานอยูเ่ สมอ และมีการให้ความรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ภาพร (2554) ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่ อคุ ณภาพการบริ การของธุ รกิ จร้ านเสริ มสวยในเขตเทศบาลนครยะลาเพื่ อศึ กษาปั ญหาและข้อเสนอแนะของ
ผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อธุ รกิ จร้านเสริ มสวยในเขตเทศบาลนครยะลา ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษามีจาํ นวนทั้งสิ้ น 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในคุณภาพบริ การ เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริ การมากที่สุด (x̅ = 4.05) รองลงมาคือ ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย (x̅ = 4.02) ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและด้านบุคคล (x̅ = 3.91) ด้านผลิตภัณฑ์ (x̅ =3.69)
ด้านราคา (x̅ = 3.48) และด้านการส่ งเสริ มการตลาดผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจน้อยที่สุด (x̅ = 2.96)

สรุ ป

ผลการศึ ก ษาพบว่ า สมาชิ ก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชายมี อ ายุ ร ะหว่ า ง 40–49 ปี ประกอบอาชี พ เกษตรกร
สถานะการเป็ นสมาชิ กน้อยกว่า 1 ปี และอยู่ในระดับต้น (m1-m3) มีรายได้จากการเป็ นตัวแทนจําหน่ ายเฉลี่ยน้อย
กว่า 5,000 บาทต่อเดือน และพิจารณาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยก่อนสมัครสมาชิ ก สําหรับความพึงพอใจต่อบริ การของบริ ษทั
ไอเอที 2016 จํากัด ด้านต่าง ๆโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด 4
ข้อ ระดับมาก 3 ข้อ โดยด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.42 ) รองลงมาคือ ด้านบุคลากร (x̅ = 4.41)
ด้านบริ ษทั (x̅ = 4.27) ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (x̅ = 4.23) ด้านกระบวนการ (x̅ = 4.19) ด้านราคา (x̅ = 4.18)
และด้านส่ งเสริ มการตลาด (x̅ = 4.16) ตามลําดับ ทั้งนี้ เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ไอเอทีมีคุณภาพใช้แล้วเห็นผลจริ ง ตรง
ต่อความต้องการของลูกค้า บรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิ ตภัณฑ์น่าใช้ สิ นค้ามีความหลากหลาย รายละเอียดสิ นค้ามี ค วาม
ชัดเจน และสิ นค้ามีชื่อเสี ยง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณ ทั้งยังมีการกําหนดราคาเป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน
มีการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าโดยการเข้าถึงบ้าน หรื อผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายไม่วา่ จะเป็ นทางโทรศัพท์ ไลน์
หรื อเฟซบุ๊ก คลังสิ นค้ามีความพร้อมสะดวกและรวดเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้า ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั ที่สาํ คัญ คือ
บริ ษทั ผูผ้ ลิตควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อสอดคล้องกับ
ความต้องการของสมาชิก ควรมีการสนับสนุนการอบรมบุคลากรด้านสายงานเพื่อสร้างความชํานาญในการทํางาน
ที่มากขึ้น ควรมีการติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจของสมาชิกไอเอทีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไอเอที เพื่อเป็ นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้แก่บริ ษทั
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 2) พฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี
ตราหัววัว–คันไถ 3) ระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีตราหัว
วัว–คันไถ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวที่ ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี
ตราหัววัว-คันไถ ในอําท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 75 คน จากการศึ กษาพบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย
อายุต้ งั แต่ 51 ปี ขึ้นไป การศึกษาระดับประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่า สถานภาพสมรส มีพ้นื ที่เพาะปลูกข้าว 61–75 ไร่ รายได้จาก
การเพาะปลูกข้าว 60,000–80,000 บาท/ปี ด้านพฤติกรรม พบว่า เกษตรกรซื้ อปุ๋ ยเคมีเพราะต้องการเพิ่มปริ มาณผลผลิตข้าว
ซื้ อปุ๋ ยเคมีจาํ นวน 3–4 ครั้ ง/ปี โดยเกษตรกรเลือกตัดสิ นใจเอง และชําระเงิ นโดยเลือกใช้เงิ นเชื่ อจาก ธ.ก.ส. นอกจากนี้
เกษตรกรให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยด้านผลิตภัณฑ์มีความสําคัญ
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และลําดับสุดท้ายคือ ด้านการส่งเสริ มการตลาด
คําสําคัญ: เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว, ปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ, ส่วนประสมทางการตลาด, อําเภอท่าตะโก

Abstract

This research aimed to study 1) demographic characteristics and purchase behavior of OX- Brand chemical
fertilizers, and 2) level of marketing mix factors affected the choices of OX- Brand chemical fertilizer products.
Questionnaires were used to collect data from 75 samples of Tha Tako District, Nakhon Sawan Province rice farmers, who
purchased OX-Brand chemical fertilizer products. The results showed that most of the farmers were male, aged 51 years
and over, graduated from elementary school or lower, marital status, with 61–75 rai of rice planting area, 60,000–80,000
baht/year income. Rice farmers showed purchasing behavior that they brought chemical fertilizers for rice yield increasing,
3– 4 times/year, depended on their decision and paid by credit from BACC bank. Moreover, farmers emphasized in
moderate level toward the overall market mix factors. The aspects of the product quality, price, distribution channels and
marketing promotion were the important marketing mix factor in this situation.
Keywords: marketing mix, OX-Brand fertilizer, rice farmers, Tha Tako District
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คํานํา

“ข้าว” เป็ นพืชเศรษฐกิจหลักที่สาํ คัญชนิ ดหนึ่ งของประเทศไทย เนื่ องจากชาวนาไทยปลูกข้าวเพื่อบริ โภค
และเพื่อจําหน่ ายมาเป็ นระยะเวลาที่ ยาวนาน และถือได้ว่าประเทศไทยเป็ นประเทศที่ ส่งออกข้าวเป็ นอันดับต้นๆ
ของโลก แต่ทว่าในปี ล่าสุ ด ข้าวไทยมีผลผลิตเฉลี่ยที่ 393 กิ โลกรัมต่อไร่ ซึ่ งลดลงอย่างเห็นได้ชดั เมื่อเที ย บกับปี
2559 2560 และ 2561 ที่มีผลผลิตเฉลี่ย คือ 430 421 และ 420 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ (สมาคมผูส้ ่ งออกข้าวไทย,
2563) การที่ผลผลิตข้าวตํ่าลงเป็ นผลสื บเนื่องมาจากข้อจํากัดหลายประการ ทั้งความแปรปรวนของสภาพอากาศและ
ขาดการจัดการดินที่เหมาะสมติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน ทําให้ดินขาดธาตุอาหารพืชที่สาํ คัญและเสื่ อมสภาพอย่าง
ต่อเนื่ อง การเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละปี ทําให้มีการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารออกจากพื้นที่เพาะปลูก ส่ งผลทําให้การ
ผลิตข้าวนั้นมีผลผลิตที่ต่าํ ลง
ดังนั้นปุ๋ ยจึ งมีความสําคัญ เพราะปุ๋ ยเป็ นหนึ่ งในปั จจัยการผลิตที่ สามารถใช้เพิ่มผลผลิตภาพดิ น เพิ่มธาตุ
อาหารที่ ดินขาดแคลนให้มีเพียงพอต่อการเจริ ญเติ บโตของพืช (Corrective application) หรื อเพิ่มเติ มธาตุอาหารที่
ลดลงเนื่ องจากสู ญเสี ย ไปในช่วงการปลูกพืช (Maintenance application) ให้ได้ผลผลิตสู ง คุณภาพดี และคงระดับ
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ไว้ไ ด้อ ย่ า งยัง่ ยื น โดยปุ๋ ยเคมี เ ป็ นสารประกอบอนิ น ทรี ย ์ที่ ใ ห้ธ าตุ อ าหารพื ช เป็ น
สารประกอบ ที่ผ่านกระบวนการผลิตทางเคมีเมื่อใส่ ลงไปในดินที่มีความชื้นที่เหมาะสม ปุ๋ ยเคมีจะละลายให้พืชดูด
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ ว และปุ๋ ยเคมีแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ ปุ๋ ยเดี่ยวหรื อแม่ปุ๋ย คือ ปุ๋ ยที่มีธาตุอาหารคือ
ไนโตรเจน (N) หรื อ ฟอสฟอรัส (P) หรื อ โพแทสเซี ยม (K) เป็ นองค์ประกอบอยูห่ นึ่ งหรื อสองธาตุแล้วแต่ชนิ ดของ
สารประกอบที่เป็ นแม่ปุ๋ยนั้น ๆ มีปริ มาณของธาตุอาหารที่คงที่ และมีความเข้มข้นสู ง อีกประเภท คือ ปุ๋ ยผสม ได้แก่
ปุ๋ ยที่มีการนําเอาแม่ปุ๋ย หลายชนิดมาผสมรวมกัน เพื่อให้ปุ๋ยที่ผสมได้มีปริ มาณและสัดส่ วนของธาตุอาหาร N P และ
K ตามที่ตอ้ งการ เพื่อให้ได้ปุ๋ยที่เหมาะที่จะใช้กบั พืชและดินที่แตกต่างกัน
บริ ษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่ผลิตปุ๋ ยเคมีมาอย่างยาวนาน ทําให้การวิจยั ตลาดจึ งมี
ความสําคัญ เพราะช่ วยให้ผูป้ ระกอบการสามารถวางแผนงานในการดําเนิ นงาน ตลอดจนพัฒนาสิ นค้าให้ธุร กิ จ
บรรลุผลสําเร็ จ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษา ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่ อการเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในอําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ กรณี ศึกษาปุ๋ ยตราหัววัว-คันไถ เพื่อ
นําข้อมลูที่ได้มาปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพิ่มยอดขาย และวางแผนการตลาดในการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี
ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว–คันไถ ในอําเภอ
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มตัวอย่าง คํานวณจากสู ตรตามวิธีของคอแครน (Cochran) กรณี ไม่ทราบค่าสัดส่ วนของประชากร โดย
กําหนดระดับความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 90 ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่ งสามารถ
คํานวณได้จาก Equation 1 (กัลยา, 2554)
n =

z2

(1)

4e2
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n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
z = 1.65 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 90
e = ระดับค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ กําหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10
2
แทนค่าในสู ตร ได้ดงั นี้ n = (1.65)
4(0.1)2
= 68.06
จํานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ ได้จากการคํานวณ คื อ 68.06 ตัวอย่าง ซึ่ งได้มาโดยวิธีการคํานวณโดยใช้สูตร
ของคอแครน และเพื่อป้องกันการสู ญเสี ยของแบบสอบถามเนื่ องจากอาจมีคุณสมบัติของแบบสอบถามไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์จึงทําการเก็บตัวอย่างเพิ่มแบบสอบถาม เป็ นตัวอย่างทั้งหมด 75 ตัวอย่าง
การสุ่ มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เป็ นการเลือกแบบ ไม่มี
กฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวกของผูว้ ิจยั เป็ นหลัก และเจาะจงเฉพาะเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวที่ ตดั สิ นใจซื้ อผลิ ต ภัณฑ์
ปุ๋ ยเคมี ตราหัววัว–คันไถ
เมื่อ

เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นลักษณะ
คําถามปลายปิ ด (Close-Ended Questionnaires) สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของเกษตรกร มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจคําตอบ
ตอนที่ 2 พฤติ กรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว–คันไถ ของเกษตรกร มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจ
คําตอบ (Check List) โดยสอบถามถึ งพฤติ กรรมต่ างๆ ในด้านการซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว–คันไถ ของ
เกษตรกร
ตอนที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว–คันไถ ของ
เกษตรกร โดยแยกเป็ นปั จจัยต่าง ๆ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด เป็ นแบบสอบถามประเภทมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจัย
จัด พิ ม พ์แ บบสอบถาม จากนั้น พิ จ ารณาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาของแบบสอบถาม โดยขอความ
อนุเคราะห์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ก่อนที่จะนําไปใช้ โดย
มีการพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้ความถี่ (Frequency)
ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ด้ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ ส่ วนการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้กาํ หนดการให้ระดับ
คะแนนเป็ นอัตราส่ วนตามแบบลิเคิร์ทสเกล ดังนี้ คือ มีผลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุด 5 คะแนน มีผลต่อการเลือกซื้ อ
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มาก 4 คะแนน มีผลต่อการเลือกซื้ อปานกลาง 3 คะแนน มีผลต่อการเลือกซื้ อน้อย 2 คะแนน มีผลต่อการเลือกซื้ อ
น้อยที่สุด 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน คือ คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง มีผล
ต่อการเลือกซื้ ออยูใ่ นระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง มีผลต่อการเลือกซื้ ออยูใ่ นระดับมาก คะแนน
เฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง มีผลต่อการเลือกซื้ ออยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง มีผลต่อการ
เลือกซื้ ออยูใ่ นระดับระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง มีผลต่อการเลือกซื้ ออยูใ่ นระดับระดับน้อยที่สุด

ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา

1) ข้อมูลทัว่ ไปของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว-คันไถ ในอําเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่ า เกษตรกรส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย ร้ อ ยละ 72.0 มี อ ายุ 51 ปี ขึ้ น ไป ร้ อ ยละ 42.7 การศึ ก ษา
ระดับประถมศึกษาหรื อตํ่ากว่า ร้อยละ 45.3 สถานภาพสมรส ร้อยละ 74.6 มีอาชีพหลักทําเกษตรกรรม ร้อยละ 96.0
มี พ้ื นที่ เพาะปลูกข้าวอยู่ระหว่าง 61–75 ไร่ ร้ อยละ 26.7 และมี รายได้จากการเพาะปลูกข้าวอยู่ระหว่าง 60,000–
80,000 บาท/ปี ร้อยละ 36.0
2) พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว–คันไถ ของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในอําเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า ส่ วนใหญ่เกษตรกรเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี เพราะต้องการเพิ่มปริ มาณผลผลิตข้าว ร้อยละ 77.3
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปุ๋ ยเคมี ตราหัววัว-คันไถ จากร้านค้าผูจ้ าํ หน่ายปุ๋ ย ร้อยละ 77.3 ซื้ อปุ๋ ยเคมีจาํ นวน 3–4
ครั้ง/ปี ร้อยละ 78.7 โดยเกษตรกรจะเลือกใช้ปุ๋ยสู ตร 16-20-0 ในช่วงที่ขา้ วมีอายุ 20–30 วัน ร้อยละ 45.3 และใช้ปุ๋ย
สู ตร 15-15-15 ในช่วงที่ขา้ วมีอายุ 60–70 วัน ร้อยละ 48.0 โดยเกษตรกรเลือกตัดสิ นใจเองในการเลือกซื้ อปุ๋ ย ร้อยละ
72.0 และเลือกวิธีการชําระเงินค่าปุ๋ ยเคมี โดยเลือกใช้เงินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ในการซื้ อปุ๋ ยเคมีในแต่ละครั้ง ร้อยละ 53.3
3) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว–คันไถ ของเกษตรกร
ผูป้ ลูกข้าวในอําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เกษตรกรให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว-คันไถ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.22 โดยปัจจัยที่
มีระดับค่าเฉลี่ยสู งที่ สุดคื อ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.94 รองลงมาคื อ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.31
ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย มี ค่ า เฉลี่ ย โดยรวม 2.96 และด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด มี ค่ า เฉลี่ ย โดยรวม 2.67
ตามลําดับ
เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ เกษตรกรให้ความสําคัญด้านการให้ผลดี มากที่ สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมาคือ ตราสิ นค้ามีความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 4.03 ไม่มีปัญหาเรื่ องฝุ่ นและการจับตัวเป็ นก้อน มี
ค่ า เฉลี่ ย 3.99 บรรจุ ภ ัณ ฑ์ทนทานและสะดวกต่ อการใช้งาน มี ค่ า เฉลี่ ย 3.61 และสี กับ ขนาดของเม็ด ปุ๋ ยมี ค วาม
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.60 ตามลําดับ
ด้านราคา พบว่า เกษตรกรให้ความสําคัญด้านการตั้งราคาที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.91 รองลงมาคือ ราคาถูกว่ายี่หอ้ อื่น มีค่าเฉลี่ย 3.19 ทางร้านแจ้งราคาที่ชดั เจน มีค่าเฉลี่ย 3.07 และ
ระดับราคามีความหลากหลายให้เลือกซื้ อ มีค่าเฉลี่ย 3.05 ตามลําดับ
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ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า เกษตรกรให้ความสําคัญด้านสถานที่จาํ หน่ายสะดวกต่อการเดินทาง
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.27 รองลงมาคือ สามารถหาซื้ อได้สะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.07 มีบริ การจัดส่ งถึงที่หมาย มีค่าเฉลี่ย
3.05 และมีการจัดจําหน่ายตามบูธตามงานการเกษตรต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 2.44 ตามลําดับ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า เกษตรกรให้ความสําคัญด้านการจัดกิจกรรมลด แลก แจก แถมมากที่สุด
มี ค่ า เฉลี่ ย 3.15 รองลงมาคื อ มี ต ัวอย่า งหรื อแปลงสาธิ ต ให้เ ห็ นผลจากการใช้ มี ค่ า เฉลี่ ย 2.65 การจัด อบรมให้
คําแนะนําหรื อวิธีการใช้ มีค่าเฉลี่ย 2.64 การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย ใบปลิว มีค่าเฉลี่ย 2.60 และ
การส่ งข่าวสารให้ทราบผ่านทาง Facebook หรื อสื่ อออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 2.31 ตามลําดับ แสดงดัง Table 1
Table 1 Analysis of the level of importance of the four marketing mix factors
Marketing Mix

x̅

Product
High efficiency for plant production
Appropriate color and size of fertilizer
Reliable of Brand
No dust and coagulation problems
Sturdy and convenient to use of packaging
Price
Suitable price for the quality of the product
Clear storefront price
Various price level of the fertilizer
Cheap than other brands
Place
Convenient to buy
Convenient location to buy
Delivery service
Sale in agricultural events
Promotion
Public relations through various media
Promotion event
Business news on Facebook and other social media
Available of demonstration plots
Arranging training to give advice or how to use

3.94
4.48
3.60
4.03
3.99
3.61
3.31
3.91
3.07
3.05
3.19
2.96
3.07
3.27
3.05
2.44
2.67
2.60
3.15
2.31
2.65
2.64
867

SD
0.67
0.67
0.72
0.62
0.65
0.68
0.69
0.68
0.68
0.66
0.73
0.68
0.64
0.60
0.82
0.66
0.76
0.75
0.78
0.89
0.67
0.73

Level of importance
More
Most
More
More
More
More
Moderate
More
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Low
Moderate
Low
Moderate
Low
Moderate
Moderate
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วิจารณ์ ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว-คันไถ ในอําเภอท่า
ตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 51 ปี ขึ้ นไป การศึ กษาระดับประถมศึกษา
หรื อตํ่ากว่า สถานภาพสมรส มีอาชี พหลักทําเกษตรกรรม มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวอยู่ระหว่าง 61–75 ไร่ และมีรายได้
จากการเพาะปลูกข้าวอยู่ระหว่าง 60,001–80,000 บาท/ปี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธัทธรรม และคณะ (2557) ได้
ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการซื้ อปุ๋ ยเคมีเพื่อการปลูกข้าวของเกษตรกรในอําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป การศึกษามีระดับตํ่ากว่าประถมศึกษา และมีรายได้เฉลี่ย
จากการทํานา 50,000–100,000 บาท/ปี ซึ่ งจะเห็นได้ว่า จากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวที่ ซ้ื อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี
ตราหัววัว-คันไถ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย เพราะเพศชายเป็ นผูน้ าํ ของครอบครัว เนื่องจากสังคมเห็นว่าเพศชายสามารถ
คุม้ ครองป้องกันสมาชิกในครอบครัวได้ และอาชีพเกษตรกรเป็ นอาชีพที่ใช้แรงงานค่อนข้างหนัก จึงต้องอาศัยกําลัง
ของเพศชาย ซึ่ งแข็งแรงกว่าเพศหญิง
พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว–คันไถ ของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในอําเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า ส่ วนใหญ่เกษตรกรเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว-คันไถ เพื่ อเพิ่ มปริ มาณผลผลิตข้าว
เพราะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตราสิ นค้ามีความน่ าเชื่ อถื อ เพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็ นตัวบ่งบอกถึ งการ
ดําเนินงานที่มีประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ (เกตุวดี และคณะ, 2561) และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปุ๋ ยเคมี ตราหัว
วัว-คันไถ จากร้านค้าผูจ้ าํ หน่ายปุ๋ ย โดยซื้ อปุ๋ ยเคมีจาํ นวน 3–4 ครั้ง/ปี เนื่องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่ทาํ นาปรัง ภายใน
หนึ่ งปี สามารถทํานาได้ 2 รอบ โดยแต่ละรอบการปลูกจนถึ งการเก็บเกี่ ยว เกษตรกรจะใส่ ปุ๋ย 2 ครั้ง ในครั้งแรก
เกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยสู ตร 16-20-0 ใส่ ในช่ วงที่ ขา้ วมีอายุ 20–30 วัน และครั้งที่ สอง เกษตรกรใช้ปุ๋ยสู ตร 15-15-15
ใส่ ในช่วงที่ขา้ วมีอายุ 60–70 วัน โดยเกษตรกรเลือกตัดสิ นใจด้วยตัวเองในการเลือกซื้ อปุ๋ ย และเลือกวิธีการชําระเงิน
ค่าปุ๋ ยเคมี โดยเลือกใช้เงินเชื่ อจาก ธ.ก.ส. จากบัตรสิ นเชื่ อเกษตรกรในการซื้ อปุ๋ ยเคมีในแต่ละครั้ง เพราะเกษตรกร
ส่ วนใหญ่ไม่มีเงินสดที่จะใช้เป็ นต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวในแต่ละรอบ จึงเลือกใช้บตั รสิ นเชื่อเกษตรกร และผ่อน
ชําระในภายหลัง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว–คันไถ ของเกษตรกรผู ้
ปลูกข้าวในอําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เกษตรกรให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว-คันไถ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังเช่น ทฤษฎีส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix : 4P) ของศิ ริวรรณ และคณะ (2552) ที่ กล่าวไว้ว่า สิ่ งที่ จะสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค มี 4 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งเกษตรกรผูป้ ลูก
ข้าวในอําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ที่ เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว–คันไถ ให้ความสําคัญกับปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และลําดับ
สุ ดท้ายคือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นงรักษ์ (2556) ที่ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการใช้ปุ๋ยอินทรี ยข์ องเกษตรกรในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วน
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ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มากที่ สุด รองลงมาคื อ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ตามลําดับ
ส่ วนปั ญหาและอุปสรรคที่พบจากการดําเนิ นงานวิจยั นี้ คือ เรื่ องระยะเวลาที่มีค่อนข้างจํากัด ประกอบกับ
พื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมมูลหรื อดําเนินงานนั้นค่อนข้างไกล จึงทําให้การดําเนินงานไม่สะดวกและล่าช้า

สรุ ป
ข้ อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ป๋ ุยเคมี ตราหัววัว-คันไถ ในอําเภอท่ าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุ 51 ปี ขึ้ นไป การศึ กษาระดับประถมศึ กษาหรื อตํ่า กว่า
สถานภาพสมรส มี อาชี พหลักทําเกษตรกรรม มี พ้ื นที่ เพาะปลูกข้าวอยู่ระหว่าง 61–75 ไร่ และมี รายได้จากการ
เพาะปลูกข้าวอยูร่ ะหว่าง 60,001–80,000 บาท/ปี
พฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ ป๋ ุยเคมี ตราหัววัว–คันไถ ของเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวในอําเภอท่ าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า ส่ วนใหญ่เกษตรกรเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว-คันไถ เพื่ อเพิ่ มปริ มาณผลผลิตข้าว
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับปุ๋ ยเคมี ตราหัววัว-คันไถ จากร้านค้าผูจ้ าํ หน่ ายปุ๋ ย ซื้ อปุ๋ ยเคมีจาํ นวน 3–4 ครั้ง/ปี โดย
เกษตรกรจะเลื อกใช้ปุ๋ยสู ตร 16-20-0 ในช่ วงที่ ขา้ วมี อายุ 20–30 วัน และใช้ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 ในช่ วงที่ ขา้ วมีอายุ
60–70 วัน โดยเกษตรกรเลือกตัดสิ นใจด้วยตนเองในการเลือกซื้ อปุ๋ ยเคมีและเลือกวิธีการชําระเงิ นค่าปุ๋ ยเคมี โดย
เลือกใช้เงินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ในการซื้ อปุ๋ ยเคมีในแต่ละครั้ง
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่ อการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ ป๋ ุยเคมี ตราหัววัว–คันไถ ของเกษตรกรผู้
ปลูกข้ าวในอําเภอท่ าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เกษตรกรให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว-คันไถ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีระดับค่าเฉลี่ย
สู งสุ ดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และลําดับสุ ดท้ายคือ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด เมื่อพิจารณาถึงข้อย่อยในแต่ละด้านสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า เกษตรกรให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
เกษตรกรให้ความสําคัญกับการใช้ที่ให้ผลผลิตดีมากที่สุด รองลงมาคือ ตราสิ นค้ามีความน่าเชื่ อถือ ไม่มีปัญหาเรื่ อง
ฝุ่ นและการจับตัวเป็ นก้อ น บรรจุ ภ ัณ ฑ์ทนทานและสะดวกต่ อ การใช้งาน และสี กับ ขนาดของเม็ด ปุ๋ ยมี ค วาม
เหมาะสม ตามลําดับ
ด้านราคา พบว่า เกษตรกรให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
เกษตรกรให้ความสําคัญด้านการตั้งราคาที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือ ราคา
ถูกว่ายี่หอ้ อื่น ทางร้านแจ้งราคาที่ชดั เจน และระดับราคามีความหลากหลายให้เลือกซื้ อ ตามลําดับ
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย พบว่า เกษตรกรให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า เกษตรกรให้ความสําคัญกับสถานที่จาํ หน่ายสะดวกต่อการเดินทางมากที่สุด รองลงมาคือ หาซื้ อ
ได้สะดวก มีบริ การจัดส่ งถึงที่หมาย และมีการจัดจําหน่ายตามบูธตามงานการเกษตรต่าง ๆ ตามลําดับ
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า เกษตรกรให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้า น พบว่า เกษตรกรให้ค วามสํา คัญด้านการจัดกิ จกรรมลด แลก แจก แถมมากที่ สุ ด มี รองลงมาคื อ
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มีตวั อย่างหรื อแปลงสาธิ ตให้เห็นผลจากการใช้ มีการจัดอบรมให้คาํ แนะนําหรื อวิธีการใช้ การประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่ อต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย ใบปลิว และการส่ งข่าวสารให้ทราบผ่านทาง Facebook หรื อสื่ อออนไลน์ ตามลําดับ
จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ด้านผลิตภัณฑ์ เกษตรกรให้ความสําคัญกับการใช้ที่ให้ผลผลิตดี มาก
ที่สุด ด้านราคา เกษตรกรให้ความสําคัญกับการตั้งราคาที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากที่สุด ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย เกษตรกรให้ความสําคัญกับการหาซื้ อได้สะดวกมากที่สุด และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
เกษตรกรให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมลด แลก แจก แถมมากที่สุด
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและสังคม ความรู ้เกี่ยวกับหนอนหัวดํามะพร้าว
และการจัดการ วิธีการจัดการหนอนหัวดํามะพร้าวของเกษตรกร และปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการหนอนหัวดํา
มะพร้าวของเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวในอําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวใน
พื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดํามะพร้าวในปี 2557 จํานวน 267 คน โดยคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของทาโร ยามาเน่และทําการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยวิธีจบั สลาก และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป เกษตรกรส่วนใหญ่รับทราบ
ข้อมูลการจัดการหนอนหัวดํามะพร้าวผ่านสื่ อบุคคลจากนักวิชาการเกษตรและนักวิชาการส่งเสริ มการเกษตร เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับหนอนหัวดํามะพร้าวและวิธีการจัดการหนอนหัวดํามะพร้าวอยูใ่ นระดับมาก มีวธิ ีการจัดการหนอนหัว
ดํามะพร้าวมากที่สุดคือ การปล่อยแตนเบียน Bracon hebetor และรองลงมาใช้สารเคมี emamectin benzoate 1.92% EC ฉี ดเข้า
ลําต้นมะพร้าวที่มีความสู งมากกว่า 12 เมตร เกษตรกรส่ วนใหญ่มีขอ้ เสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนสารเคมีในการ
ป้ อ งกัน กํา จัด หนอนหัว ดํา มะพร้ า ว รวมทั้ง สนับ สนุ น พ่อ –แม่ พ นั ธุ์ และวัส ดุ ใ นการผลิ ต ขยายพัน ธุ์ แ ตนเบี ย นสําหรั บ
แนวทางการจัดการหนอนหัวดํามะพร้ าว ควรมี การอบรมให้ความรู ้ แก่ เกษตรกรเกี่ ยวกับการป้ องกันกําจัดหนอนหัวดํา
มะพร้าว ทั้งวิธีการเขตกรรม การใช้ชีวภัณฑ์และชีววิธี และการใช้สารเคมี
คําสําคัญ: การจัดการศัตรู พืช, ต้นมะพร้าว, หนอนหัวดํามะพร้าว, อําเภอกุยบุรี

Abstract

The objectives of this research were to study economic and general social information, their knowledge
concerning coconut black headed caterpillar management, the method of coconut black headed caterpillar management and
their coconut black headed caterpillar management, problems, and suggestions of farmers in Kui Buri District, Prachuap Khiri
Khan Province. The total of 267 informants were coconut farmers in Kui Buri District, Prachuap Khiri Khan Province, who
grew coconuts during an outbreak of coconut black headed caterpillar in 2014. The sample size was calculated using Taro
Yamane's formula. Data sampling random sampling, Lottery method was performed using questionnaires. The data were
analyzed using descriptive statistics. The research results were as follows: Most of the farmers were females over 60 years old
and graduated from elementary school. Most farmers received information on the management of coconut blackhead worms
through the media from agricultural and agricultural extension officers. Most farmers had a high level of knowledge about
coconut black headed worms and methods of handling coconut worms. The release of wasps (Bracon hebetor) followed by
injection of emamectin benzoate 1.92% EC into the coconut trees with the height above 12 meters. There are suggestions for
government agencies to support chemicals in the prevention of coconut worms, including support for the parent breeder
and production materials for breeding the wasps. For the management of coconut black headed caterpillar, there should be
training to educate farmers about prevention the coconut black headed caterpillar, including cultural control, biological control,
and chemical control.
Keywords: coconut tree, coconut black headed caterpillar, pest management, Kui buri district
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คํานํา

มะพร้ า ว (Cocos nucifera Linn.) เป็ นพื ช ตระกูลปาล์มที่ มีค วามสํา คัญทางเศรษฐกิ จของประเทศไทย
มีพ้ืนที่ ปลูกประมาณ 1.44 ล้านไร่ แต่ในปี พ.ศ. 2560 เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวบางรายปรั บเปลี่ ยนพื้ นที่ ไปปลูก
ปาล์มนํ้ามันและยางพาราทดแทน และประสบปั ญหาหนอนหัวดํามะพร้าวระบาดรุ นแรง ซึ่ งเป็ นแมลงต่างถิ่นการ
เข้าทําลายมีความรุ นแรงถึงระดับที่ทาํ ให้ตน้ มะพร้าวยืนต้นตายได้ และขยายพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่ อง และมีความ
เสี่ ยงที่การระบาดของหนอนหัวดํามะพร้าวจะกระจายไปยังพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามันซึ่ งจะทําให้เกิดความเสี ยหายทาง
เศรษฐกิจอย่างร้ายแรง
หนอนหัวดํามะพร้ าว (Opisina arenosella Walker) มี ถิ่นกําเนิ ดอยู่ในเอเชี ยใต้ แถบประเทศอิ นเดี ยและ
ศรี ลงั กา ทําความเสี ยหายต่อมะพร้าวในระยะหนอนเท่านั้น ลักษณะตัวเต็มวัยเป็ นผีเสื้ อกลางคืน ผีเสื้ อหนอนหัวดํา
มะพร้าวเพศเมียสามารถวางไข่ประมาณ 49–490 ฟอง วางไข่เป็ นกลุ่ม ตัวหนอนเมื่อฟั กออกจากไข่จะอยู่รวมเป็ น
กลุ่มก่อนที่จะย้ายไปกัดกินทําลายมะพร้าว หนอนที่เพิ่งฟั กออกจากไข่หวั จะมีสีดาํ ลําตัวมีสีเหลือง เมื่ออายุมากขึ้น
หัวจะเปลี่ยนเป็ นสี น้ าํ ตาลเข้ม ตัวมีสีน้ าํ ตาลอ่อน และมีลายสี น้ าํ ตาลเข้มพาดตามยาวของลําตัว
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นแหล่งผลิตมะพร้าวมากที่สุดของประเทศไทย โดยมีพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวทั้งสิ้ น
469,340 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 32.59 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2557) จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
พบการระบาดของหนอนหัวดํามะพร้าวครั้งแรกในปี 2550 มีเนื้ อที่ ประมาณ 50 ไร่ ต่อมาได้พบพื้นที่ ระบาดของ
หนอนหัวดํามะพร้ าวอย่างต่ อเนื่ อ ง ในปี 2560 พื้ นที่ ระบาดเพิ่ มขึ้ นเป็ น 93,408 ไร่ จากพื้ นที่ การระบาดรวมทั้ง
ประเทศ 109,409 ไร่ คิ ด เป็ นร้ อยละ 85.38 ของพื้ นที่ ร ะบาดทั้งประเทศ (ข้อมู ล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560)
(กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2560) โดยอํา เภอกุย บุ รี มีพ้ื นที่ ปลู กมะพร้ า ว 18,161 ไร่ ในปี 2560 พบหนอนหัว ดํา
มะพร้าวระบาด 7,237 ไร่ (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2560) หน่วยงานราชการได้แนะนําวิธีการควบคุมหนอนหัวดํา
มะพร้าวให้เกษตรกร 7 วิธี คือ การตัดทางใบ การพ่นเชื้อ Bacillus thuringiensis การปล่อยแตนเบียน Trichogramma
spp., Bracon hebetor และ Goniozus nephantidis การเจาะลําต้นมะพร้าวฉี ดสารเคมี emamectin benzoate 1.92% EC
เข้าลําต้นมะพร้าวที่มีความสู งมากกว่า 12 เมตร ยกเว้นมะพร้าวอ่อน (มะพร้าวนํ้าหอม มะพร้าวนํ้าตาล และมะพร้าว
กะทิ) และการใช้สารเคมีพ่นทางใบมะพร้าวที่ มีความสู งน้อยกว่า 12 เมตร หรื อในมะพร้าวอ่อน (มะพร้าวนํ้าหอม
มะพร้าวนํ้าตาล และมะพร้าวกะทิ ) สารเคมีที่แนะนํา คื อ flubendiamide 20% WG, chlorantraniliprole 5.17% SC,
spinosad 12% SC และ lufenuron 5% EC เพื่อเป็ นแนวทางในการป้องกันกําจัดพร้อมถ่ายทอดความรู ้ โดยในปี 2563
พบการระบาดในจัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ล ดลงเหลื อ เพี ย ง 4,058.50 ไร่ (ข้อ มู ล ณ วัน ที่ 16 ธัน วาคม 2563)
(กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2563) แต่ยงั พบการระบาดของหนอนหัวดํามะพร้าวในพื้นที่จงั หวัดอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
จากปัญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจเลือกพื้นที่อาํ เภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เนื่องจากเป็ นพื้นที่
หนึ่ งที่ มีการระบาดของหนอนหัวดํา มะพร้ า ว และมี ศู นย์การจัด การศัต รู พื ช ชุ มชนที่ เ ข้มแข็ง เพื่ อศึ กษาข้อมู ล
หนอนหัวดํามะพร้าว และวิธีการจัดการหนอนหัวดํามะพร้าวของเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวในพื้ นที่ อาํ เภอกุย บุ รี
จังหวัด ประจวบคี รี ขนั ธ์ เพื่ อ หาแนวทางการจัด การหนอนหัวดํา มะพร้ าวที่ เหมาะสม อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ าว และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการแก้ปัญหาศัตรู มะพร้ า วได้
นําไปใช้วางแผนจัดการหนอนหัวดํามะพร้าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสม และยัง่ ยืนต่อไป
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วิธีการศึกษา

การวิ จัย ในครั้ งนี้ เ ป็ นการวิ จัยเชิ งสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ กษาวิ จัยครั้ งนี้ คื อ
เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวที่พบการระบาดของหนอนหัวดํามะพร้าวทุกตําบลในอําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
จํานวน 801 คน มี การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรในการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง คื อ Taro
Yamane ที่ความคลาดเคลื่อน 0.5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 267 คน และทําการสุ่ มแบบง่ายโดยจับฉลากรายชื่ อของเกษตรกร
ตามสัดส่ วนที่กาํ หนด
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วยคําถามปลายปิ ด และคําถาม
ปลายเปิ ดเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการสร้างแบบสอบถาม และการตรวจสอบแบบสอบถาม
ได้นาํ ไปทดสอบกับเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อคํานวณหาความเชื่ อมัน่ ของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (α-coefficient) โดยใช้วิธีของครอนบาช (Cronbach, 1970) มีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.942
ซึ่ งแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและสังคม ตอนที่ 2 ความรู ้
เกี่ยวกับหนอนหัวดํามะพร้าวและวิธีการจัดการหนอนหัวดํามะพร้าว ตอนที่ 3 วิธีการจัดการหนอนหัวดํามะพร้าว
ของเกษตรกร จํานวน 2 ประเด็น ได้แก่ การสํารวจติ ดตามสถานการณ์ และประเมิ นระดับการทําลาย และการ
ป้องกันกําจัดหนอนหัวดํามะพร้าว ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการหนอนหัวดํามะพร้าว
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการนําแบบสอบถามที่ เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล จัดทํารหัสข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและสังคม เป็ นคําถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล
คื อ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิ บายข้อมูลพื้นฐานส่ วน
บุคคล
ตอนที่ 2 ความรู ้เรื่ องหนอนหัวดํามะพร้าวและการป้ องกันกําจัด ประกอบด้วยคําถามปลายปิ ด มีเกณฑ์ใน
การประเมิน คือ
ข้อที่ตอบถูก คะแนนเท่ากับ 1
ข้อที่ตอบผิด คะแนนเท่ากับ 0
สําหรับการแจกแจงความถี่และคะแนนของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับช่วงคะแนนความรู ้เป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ช่วงความกว้างระหว่างชั้น = คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น
= 20–0
5
= 4
จากเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถแปลความหมายของระดับความรู ้ ดังนี้
ช่วงคะแนน 17–20 คะแนน
หมายถึง มีระดับความรู ้มากที่สุด
ช่วงคะแนน 13–16 คะแนน
หมายถึง มีระดับความรู ้มาก
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ช่วงคะแนน 9– 12 คะแนน
หมายถึง มีระดับความรู ้ปานกลาง
ช่วงคะแนน 5–8 คะแนน
หมายถึง มีระดับความรู ้นอ้ ย
ช่วงคะแนน 0–4 คะแนน
หมายถึง มีระดับความรู ้นอ้ ยที่สุด
สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คื อ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน

มาตรฐาน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะในการป้องกันกําจัดหนอนหัวดํามะพร้าว เป็ น
คําถามปลายปิ ด และปลายเปิ ดให้แสดงความคิดเห็นแต่ละคําถามตามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ
5
=
มีปัญหาระดับมากที่สุด
4
=
มีปัญหาระดับมาก
3
=
มีปัญหาระดับปานกลาง
2
=
มีปัญหาระดับน้อย
1
=
มีปัญหาระดับน้อยที่สุด
สําหรับการแจกแจงความถี่และคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับปัญหา เป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ช่วงความกว้างระหว่างชั้น = คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น
= 5–1
5
= 0.80
จากเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 คะแนน
หมายถึง ระดับปัญหามากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 คะแนน
หมายถึง ระดับปัญหามาก
ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 คะแนน
หมายถึง ระดับปัญหาปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 คะแนน
หมายถึง ระดับปัญหาน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 คะแนน
หมายถึง ระดับปัญหาน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปทางเศรษฐกิจและสั งคม พบว่า เกษตรกรร้อยละ 64.79 เป็ นเพศหญิง ส่ วนใหญ่มีอายุ
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสมาชิ กในครัวเรื อนเป็ นผูใ้ ช้แรงงานทางการเกษตรจํานวน
1–2 คน และไม่ได้จา้ งแรงงานทางการ และปลูกมะพร้าวจํานวนเฉลี่ย 23.87 ต้นต่อไร่ เนื่ องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่
ประกอบอาชี พหลักเป็ นเกษตรกรมาตั้งแต่ รุ่นบิ ดามารดา ไม่ได้รับการศึ กษาในระดับที่ สูงเพราะมี ขอ้ จํากัดด้าน
ค่ าใช้จ่ายในการเรี ยน ระยะทางของสถานศึ กษาที่ ห่างไกล ครอบครั วมี บุ ตรเป็ นจํานวนมาก โอกาสในการเข้าถึ ง
การศึ กษาในพื้นที่ ชนบท ค่านิ ยมทางสังคมไทยแบบดั้งเดิ มที่ ไม่ส่งเสริ มให้บุตรสาวได้รับการศึกษา เป็ นต้น และ
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รู ปแบบการทําการเกษตรภายในครัวเรื อน จึงไม่จา้ งแรงงานเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ส่ วนสมาชิกคนอื่นในครัวเรื อน
กําลังอยูใ่ นวัยเรี ยน และวัยทํางานที่ไปประกอบอาชีพอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตร
เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิ กกลุ่มหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมีการรับทราบข้อมูลการจัดการหนอนหัวดํามะพร้าวมากที่สุดจากนักวิชาการจาก
กรมวิชาการเกษตรหรื อนักวิชาการจากกรมส่ งเสริ มการเกษตร รองลงมารับทราบจากสื่ อประชาสัมพันธ์ประเภท
เอกสารวิชาการ (แผ่นพับ โปสเตอร์ ) โดยเกษตรกรส่ วนใหญ่เคยเข้าร่ วมกิ จกรรมเกี่ยวกับการป้ องกันกําจัดหนอน
หัวดํามะพร้าวในกิ จกรรมการฝึ กอบรม เนื่ องจากในช่ วงพบการระบาดของหนอนหัวดําหน่ วยราชการได้มี การ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเพื่อสร้างการรับรู ้ให้กบั เกษตรกรสําหรับการจัดการหนอนหัวดํามะพร้าว และได้จดั ฝึ กอบรม
เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งเกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิกศูนย์จดั การศัตรู พืชชุมชน (ศจช.) จึงได้
เป็ นผูช้ ่วยนักวิชาการจากกรมส่ งเสริ มการเกษตรในการเข้าไปดําเนิ นกิจกรรมในการควบคุมการระบาดหนอนหัวดํา
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้เกษตรกรเกือบทั้งหมดได้รับรู ้ขอ้ มูลการจัดการหนอนหัวดํามะพร้าว
ตอนที่ 2 ความรู้ เกีย่ วกับหนอนหัวดํามะพร้ าวและวิธีการจัดการหนอนหัวดํามะพร้ าว พบว่า เกษตรกรร้อย
ละ 48.31 มีความรู ้ระดับมาก รองลงมาร้อยละ 24.72 มีความรู ้ระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 19.48 มีความรู ้ระดับ
มากที่สุด และเกษตรกรส่ วนน้อยร้อยละ 7.49 มีความรู ้นอ้ ย โดยข้อที่มีผตู ้ อบถูกมากที่สุด ร้อยละ 97.80 คือ หนอน
หัวดํามะพร้าวระบาดมากในช่วงที่มีฝนชุก (เฉลย ไม่ใช่) โดยรวมเกษตรกรมีความรู ้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหนอนหัวดํา
มะพร้าวและวิธีการจัดการหนอนหัวดํามะพร้าวในระดับมากร้อยละ 48.31
ตอนที่ 3 วิธีการจัดการหนอนหัวดํามะพร้ าว พบว่า เกษตรกรปล่อยแตนเบียน Bracon hebetor มากที่สุด
ร้อยละ 86.52 และรองลงมาร้อยละ 84.27 ใช้วิธีฉีดสารเคมี emamectin benzoate 1.92% EC เข้าลําต้นมะพร้าวที่มี
ความสู งมากกว่า 12 เมตร ส่ วนวิธีปฏิบตั ิที่เกษตรกรปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือ การปล่อยแตนเบียน Goniozus nephantidis
ร้อยละ 17.98
ตอนที่ 4 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะในการจัดการหนอนหั วดํามะพร้ าว พบว่า เกษตรกรมี ปัญหาในการ
จัดการหนอนหัวดํามะพร้าวของเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.09 โดยมีปัญหาเรื่ องการ
ปล่อยแตนเบียน Goniozus nephantidis ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.48 และมีปัญหาเรื่ องการปล่อยแตนเบียน Bracon
hebetor อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.02 ส่ วนข้อเสนอแนะในการจัดการหนอนหัวดํามะพร้าวเกษตรกรเสนอแนะให้
ปลูกพืชระบบวนเกษตร และให้ใช้หลาย ๆ วิธีในการจัดการหนอนหัวดํามะพร้าวร่ วมกัน จึงจะแก้ปัญหาได้อย่าง
ยัง่ ยืน

เอกสารอ้ างอิง

กรมส่ งเสริ มการเกษตร. 2557. การปลูกมะพร้าวและการควบคุมศัตรู มะพร้าว. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, กรุ งเทพฯ.
กรมส่ งเสริ มการเกษตร. 2560. รายงานสถานการณ์ศตั รู มะพร้าว.
http://www.ppsf.doae.go.th/the_pest_outbreark/coconut_pest/2560_5_15_Sum@Coconut_pest.pdf

875

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาส่ งเสริ มการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

คริ ษฐา สุ นทรี รัตน์, พนามาศ ตรี วรรณกุล. 2562. การใช้ศตั รู ธรรมชาติแตนเบียน Bracon hebetor ศัตรู ธรรมชาติ
ในการป้องกันและกําจัดหนอนหัวดํามะพร้าวของเกษตรผูป้ ลูกมะพร้าวนํ้าหอม อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 50, 51–63. http://agscij.agr.ku.ac.th/phocadownload/2562-501-1/ASJ-50-1-5.pdf
จุฑามาศ กรี พานิช. 2556. การพัฒนาชุดสื่ อสําหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการกําจัดหนอนหัวดํามะพร้าว จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ไม่ได้ตีพิมพ์),
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช.
พฤทธิ ชาติ ปุญวัฒโท, สุ เทพ สหายา, พวงผกา อ่างมณี , สรรชัย เพชรธรรมรส. 2558. การพัฒนาเทคนิคการใช้
สารแบบผสมผสานเพื่อแก้ไขปั ญหาหนอนหัวดํามะพร้าว, Ospisina arenosella และแมลงดําหนาม
มะพร้าว Brontispa Logissima. http://www.weedthailand.org/ppc/img/FULL-PAPER-V2.pdf
นํ้าผึ้ง ชมภูเขียว, วิวฒั น์ เสื อสะอาด, โสภณ อุไรชื่น, ปวีณา บูชาเทียน, โกศล เจริ ญสม. 2554. ชีววิทยาของหนอน
หัวดํามะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae) และแมลงศัตรู ธรรมชาติใน
ประเทศไทย. http://researchconference.kps.ku.ac.th/article_8/pdf/o_plant04.pdf
มัณฑนา ไทยละออง. 2557. การผลิตและการตลาดมะพร้าวของเกษตรในจังหวัดชุมพร. ประจวบคีรีขนั ธ์.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ไม่ได้ตีพิมพ์), มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช.
วรรณพร อยูม่ นั่ คง, สุ พตั รา ศรี สุวรรณ. 2561. ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการป้องกันกําจัดหนอนหัวดํา
มะพร้าวในมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 37: 144–153.
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ agritechjournal/article/view/179938
ศิริชยั บัวทอง. 2558. การป้องกันและกําจัดหนอนหัวดํามะพร้าวของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ไม่ได้ตีพิมพ์), มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช.
Manjunath, T. M. 1985. Coconut black-headed caterpillar on banana and coconut.
https://www.researchgate.net/publication/316714909_Coconut_blackheaded_caterpillar_on_banana_and_coconut

876

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาส่ งเสริ มการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

แนวทางการจัดการศัตรู ส้มโอขาวแตงกวาของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ อาํ เภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
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การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาแนวทางการจัดการศัตรู ส้มโอขาวแตงกวาที่ เหมาะสมของเกษตรกร
แปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวา ตําบลศิลาดาน อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จํานวน 107 ราย ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร
ส่ วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 53.32 ปี อยู่ในระดับการศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 52.05) มีประสบการณ์ปลูกส้มโอขาวแตงกวา
12.93 ปี เกษตรกรมี ความรู ้ เกี่ ย วกับการจัด การโรค (ร้ อยละ 84.38) แมลงและไร (ร้ อยละ 83.90) และวัชพืชศัตรู ส้ม โอ
(ร้อยละ 84.10) อยู่ในระดับความรู ้มากที่ สุด เกษตรกรให้ระดับความสําคัญของศัตรู ส้มโอขาวแตงกวา คือโรคแคงเกอร์
แมลงและไรศัตรู ส้มโอ คือ หนอนชอนใบส้ม และ ไรแดงแอฟริ กนั วัชพืช คือ หญ้าแห้วหมู แนวทางการจัดการศัตรู สม้ โอ
ขาวแตงกวาที่เหมาะสม คือ ใช้พนั ธุ์ตา้ นทานโรค หรื อ พันธุ์ปลอดโรค ตรวจแปลงปลูกส้มโออย่างสมํ่าเสมอ รักษาความ
สะอาดในแปลงปลูกส้มโอ ทําลายส่ วนของต้นส้มโอที่ ถูกแมลงเข้าทําลาย ตัดแต่งกิ่ งให้โปร่ ง ประกอบกับสํารวจการ
แพร่ กระจายของแมลง รวมทั้งใช้สารเคมี และใช้สารชี วภัณฑ์ในการควบคุมและกําจัดแมลง และจัดการวัชพืช โดยใช้
แรงงานหรื อเครื่ องมือกลใน การกําจัดวัชพืชบริ เวณรอบต้นส้มโอ
คําสําคัญ: การจัดการศัตรู พืช, แปลงใหญ่สม้ โอ, ส้มโอขาวแตงกวา, อําเภอมโนรมย์

Abstract

This research aimed to study Appropriate farmers' management for pomelo cucumber pests. The population of
the study was 107 persons of pomelo farmers from Siladan farm in Manorom District, Chai Nat Province. The results
showed that most of the farmers were average age of 53.32 years. Most of them had primary school education (52.05%)
with 12.93 years of experience in growing pomelo. Farmers know pomelo disease (84.38%) pests and mites (83.90%) and
weed management (84.10%). at the highest. The farmers levels of importance of the enemy type of pomelo categorized
based on types of pests were as follows: Grapefruit diseases such as canker disease. Pomelo pests and mites such as orange
leave worms and African red mites. Weeds, such as moose grass. Appropriate pest management guidelines for pomelo
farmers from Siladan farm are Pomelo disease management, such as the use of disease-resistant or disease-free early
varieties, regularly check the orange cultivated areas, and maintain cleanliness in the pomelo plantation, eliminating parts
of the tree that has been destroyed by insects, pruning, exploring the spread of insects, use of chemicals, and
biopharmaceuticals for insect control. And weed management using manual labor or machine tools to get rid of weeds
around pomelo trees.
Keywords: pest management, large scale pomelo, pomelo cv. Khao Taeng Gua, Manorom District
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คํานํา

ประเทศไทยมีการปลูกส้มโอกันอย่างแพร่ หลาย เนื่องจากส้มโอสามารถขึ้นได้ดีในสภาพดินเกือบทุกชนิ ด
พบว่าประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกส้มโอประมาณ 292,568 ไร่ เป็ นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้ว จํานวน 198,919 ไร่ สถิติการ
ส่ งออกและมูลค่าการส่ งออกของส้มโอ พบว่าในปี 2553 มีการส่ งออกจํานวน 12,149 ตัน คิดเป็ นมูลค่าการส่ งออก
129.46 ล้า นบาท ปี 2555 มี ก ารส่ ง ออกจํา นวน 13,386 ตัน คิ ด เป็ นมู ล ค่ า การส่ ง ออก 137.01 ล้า นบาท พบว่ า มี
แนวโน้มเพิ่ มขึ้ น (สํา นักส่ งเสริ มและจัด การสิ นค้า เกษตร, 2557) จังหวัด ชัย นาท เป็ นจังหวัด หนึ่ งที่ เ ป็ นแหล่ ง
เพาะปลูกส้มโอที่สาํ คัญในภาคกลาง มีการผลิตส้มโอที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง เป็ นพันธุ์ส้มโอที่ปลูกมาก เรี ยกว่า
ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา มีความสําคัญเชิ งการค้า และได้รับรองเป็ นสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ไทย (Thai Geographical
Indication: GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิ ชย์ (สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดชัยนาท, 2550) ในปี พ.ศ.
2561 เกษตรกรส่ วนใหญ่ประสบปั ญหาการระบาดของโรคกรี นนิ่ งหรื อโรคต้นโทรม โรคแคงเกอร์ และโรคยาง
ไหลเป็ นอย่างมากจึงต้องมีการศึกษาวิธีการควบคุมโรคพืชดังกล่าวให้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งประสบปั ญหา
การระบาดของแมลงศัตรู ส้มโอ เช่น หนอนชอนใบ แมลงค่อมทอง เพลี้ยไฟ และเพลี้ยไก่แจ้ส้ม เป็ นต้น ทําให้ผล
ผลิตมีคุณภาพไม่ดี ราคาตกตํ่า และมีการใช้สารเคมีเกษตรปริ มาณมากในการควบคุมศัตรู พืช ส่ งผลให้เกษตรกรใช้
ต้นทุนในการผลิตสู ง
การระบาดโรคพืชที่สาํ คัญ คือ โรคแคงเกอร์ เกิดจากเชื้อแบคทีเรี ย Xanthomonas citri subsp. citri เป็ นเชื้ อ
โรคพืชกักกันที่ ร้ายแรงของการนําเข้าพืชตระกูลส้ม ในต่างประเทศจึ งมีกฎหมายและระเบี ยบควบคุมการนําเข้า
อย่างเข้มงวด อีกทั้งเกษตรกรประสบปั ญหา เช่ น การขาดธาตุสังกะสี โรครากเน่ าโคนเน่ า (Root and Foot Rot:
Phytophthora parasitica Dastur) ซึ่ งโรคและอาการเหล่านี้เกิดกับเซลล์เนื้อเยื่อภายนอกสามารถแก้ไขได้ดว้ ยการใช้
สารเคมี แต่โรคที่ทาํ ให้ตน้ ส้มโอขาวแตงกวาทรุ ดโทรมเร็ วและส่ งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตมาก คือ
โรคฮวงลองบิง (Huanglongbing) หรื อ กรี นนิ่ง (Citrus Greening) ซึ่ งเกิดจากเชื้อแบคทีเรี ย Candidatus Liberibacter
asiaticus เชื้ อโรคนี้ อาศัยในท่ออาหารของต้นส้มเท่านั้น (ศรัญ�ู, 2560) และโรคทริ สเตซ่ า (Tristeza) ที่เกิดจากเชื้ อ
ไวรัส (Citrus tristeza virus: CTV) ซึ่ งทั้ง 2 โรคมีเพลี้ยไก่แจ้ และเพลี้ยอ่อนส้ม เป็ นแมลงพาหะในการแพร่ กระจาย
ซึ่ งในปั จจุ บ ันยังพบว่า มี การระบาดของโรคนี้ อย่า งกว้า งขวาง เป็ นโรคที่ สํา คัญและยากแก่ การป้ อ งกัน กํา จัด
เนื่ องจากแบคทีเรี ยสาเหตุโรคนี้ จะอาศัยอยู่ในท่ออาหารของพืช และสามารถแพร่ กระจายเชื้อไปได้ทวั่ ทุกส่ วนของ
ต้น อีกทั้งเกษตรกรยังประสบปั ญหาเกี่ยวกับโรค และแมลงอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อผลผลิตส้มโอขาวแตงกวาได้โดยตรง
ถือว่าเป็ นปัญหาที่สาํ คัญที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต และการจําหน่ายของส้มโอขาวแตงกวาในปัจจุบนั
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการส้มโอขาวแตงกวาของเกษตรกรกลุ่ม
แปลงใหญ่ อํา เภอมโนรมย์ จังหวัด ชัย นาท เพื่ อเป็ นองค์ค วามรู ้ แ ละแนวทางให้เ กษตรกรเกิ ด การปฏิ บัติ ท าง
การเกษตรที่ดี ถูกต้องตามหลักวิชาการ
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วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ตําบลศิลาดาน อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จํานวน 107 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิ จยั ครั้ งนี้ ใช้แ บบสอบถามแบบมี โ ครงสร้ าง (structured interview) ประกอบด้วยคํา ถามปลายปิ ด
(closed question) และคําถามปลายเปิ ด (open-ended question) ตรวจสอบความเที่ ยงตรง (validity) ของเครื่ องมือ
โดยให้นกั วิชาการเกษตร จํานวน 3 ท่านทดสอบและปรับปรุ งแก้ไข โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสั งคมของเกษตรกรผู้ปลูกส้ มโอขาวแตงกวา ประกอบด้วยข้อมูล
เพศ อายุ การศึกษา แหล่งเงินทุน การเป็ นสมาชิ กกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร พื้นที่ในการปลูก จํานวนแรงงาน ผลผลิต
ส้มโอขาวแตงกวา การอบรมและแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เกษตรกรได้รับเกี่ยวกับเรื่ องการจัดการศัตรู สม้ โอ
ตอนที่ 2 ความรู้ เกี่ยวกับการจั ดการศัตรู ส้มโอขาวแตงกวา สอบถามเกษตรกรเกี่ยวกับความรู ้การจัดการ
ศัตรู สม้ โอขาวแตงกวา แบ่งเป็ น 4 ตอน ได้แก่ 1) การจัดการโรคส้มโอ 2) การจัดการแมลงศัตรู ส้มโอ 3) การจัดการ
ไรส้มโอ 4) การจัดการวัชพืชที่สาํ คัญของส้มโอ และคํานวณเป็ นร้อยละ ทําการแปลผลดังนี้
ร้อยละ 81–100
แสดงว่า
มีระดับความรู ้มากที่สุด
ร้อยละ 61–80
แสดงว่า
มีระดับความรู ้มาก
ร้อยละ 41–60
แสดงว่า
มีระดับความรู ้ปานกลาง
ร้อยละ 21–40
แสดงว่า
มีระดับความรู ้นอ้ ย
ร้อยละ 1–20
แสดงว่า
มีระดับความรู ้นอ้ ยที่สุด
ตอนที่ 3 ระดับความสําคั ญของชนิ ดศัตรู ส้มโอขาวแตงกวา สอบถามเกษตรกร โดยให้เกษตรกรให้
ระดับความสําคัญของศัตรู สม้ โอขาวแตงกวา โดยแบ่งระดับความสําคัญเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
5 คะแนน
=
มีระดับของความสําคัญปัญหามากที่สุด
4 คะแนน
=
มีระดับของความสําคัญปัญหามาก
3 คะแนน
=
มีระดับของความสําคัญปานกลาง
2 คะแนน
=
มีระดับของความสําคัญน้อย
1 คะแนน
=
มีระดับของความสําคัญน้อยที่สุด
โดยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ 4 ประเด็น ได้แก่ 1. โรคส้มโอ 2.แมลงศัตรู ส้มโอ 3. ไรศัตรู ส้มโอ 4. วัชพืชที่สาํ คัญ
ของส้มโอ คํานวณเป็ นค่าเฉลี่ย และแปลผลดังนี้
4.21–5.00 คะแนน
แสดงว่า
มีระดับความสําคัญของปัญหามากที่สุด
3.41–4.20 คะแนน
แสดงว่า
มีระดับความสําคัญของปัญหามาก
2.61–3.40 คะแนน
แสดงว่า
มีระดับความสําคัญของปัญหาปานกลาง
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1.81–2.60 คะแนน
แสดงว่า
มีระดับความสําคัญของปัญหาน้อย
1.00–1.80 คะแนน
แสดงว่า
มีระดับความสําคัญของปัญหาน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ระดับความสําคั ญของวิ ธีการจั ดการศั ตรู ส้มโอขาวแตงกวา โดยแบ่ งการจัดการศัตรู ด ังนี้
1) โรคส้มโอ 2) แมลงศัตรู ส้มโอ 3) ไรศัตรู ส้มโอ และ 4) วัชพืชที่สาํ คัญของส้มโอ โดยใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค
(Interval Scale) เป็ นมาตรวัดตัวแปรที่ บอกปริ มาณความมากน้อย หรื อความห่ างของข้อมูล โดยในแต่ละประเด็น
เกษตรกรจะเลือกจากระดับความสําคัญของวิธีการจัดการศัตรู ส้มโอ คํานวณเป็ นค่าเฉลี่ย และแปลผล ตามตอนที่ 3
ตอนที่ 5 แนวทางการจั ดการศัตรู ส้มโอขาวแตงกวาที่ เหมาะสมของเกษตรกร รวบรวมข้อมูลและทํา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถานการณ์ที่เกษตรกรประสบความสําเร็ จด้วยปั จจัยที่ เอื้ออํานวย ทั้งปั จจัยภายใน และปั จจัย
ภายนอก รวมถึงวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งที่นาํ ไปสู่ โอกาส หรื อการแข่งขันได้
การเก็บรวมรวมข้ อมูล โดยการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาํ นักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท และ
ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผูป้ ลูกส้มโอในเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวา ตําบลศิลา
ดาน อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จํานวน 107 ราย และมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือโดยให้นกั วิชาการ
เกษตร จํานวน 3 ท่าน ทดสอบ และดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข
การวิ เคราะห์ ข้อมูล ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา คื อ ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด ความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา
(1) สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสั งคมของเกษตรกร
เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุ 53.32 ปี ส่ วนใหญ่จบการศึ กษาในระดับประถมศึ กษา (ร้อยละ
52.05) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิชญาพร และคณะ (2555) ศึกษาสภาพการผลิตส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาของ
เกษตรกรในจังหวัดชัยนาท พบว่าเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 55.62 ปี และจบการศึ กษาระดับในประถมศึ กษา ซึ่ งอยู่ใน
วัย กลางคน ค่ า นิ ย มในปั จ จุ บ ัน ทํา ให้ไ ม่ มี ผู ม้ ารั บ ทํา การเกษตรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพราะให้ค วามสํา คัญ ทางด้า น
ภาคอุตสาหกรรมมากว่าภาคการเกษตรที่มีรายได้สูงกว่า ประสบการณ์ในการปลูกส้มโอขาวแตงกวาเฉลี่ย 12.93 ปี
เคยผ่านการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการจัดการศัตรู ส้มโอขาวแตงกวาตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิ ทางการเกษตรที่ดี (GAP)
ได้รับข้อมูลการจัดการศัตรู ส้มโอจากสื่ อบุ คคลเป็ นส่ วนใหญ่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตร (ร้อยละ 100)
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กมลวรรณ (2552) ทําการศึ กษาการยอมรั บเทคโนโลยีการผลิ ตส้มโอ ตามระบบ
เกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ได้รับการส่ งเสริ มการผลิตส้มโอตาม
ระบบเกษตรดี ที่เ หมาะสมมาจากเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรให้ค วามรู ้ เกี่ ย วกับการปฏิ บัติทางการเกษตรดี ที่
เหมาะสม (GAP) และการไปศึ กษาดู งาน (ร้ อยละ 75.34) และสื่ อสังคมออนไลน์ (ร้ อยละ 19.18) สาเหตุ ที่ สื่ อ
ออนไลน์มีร้อยละ 19.18 เพราะเกษตรกรส่ วนใหญ่เข้าถึงเทคโนโลยีโดยผ่านคนกลาง ต้องอาศัยลูกหลานช่ วยหา
ข้อ มู ล หรื อเจ้า หน้า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรลงพื้ น ที่ ใ นการให้ ค วามรู ้ ผ่ า นสื่ อ ซึ่ งจากงานวิ จัย ของ Merrill and
Lowenstein (1971) ให้ขอ้ มูลว่าสื่ อเฉพาะกิ จ พบว่าเกษตรกรเคยได้รับข่ าวสารด้านสื่ อเฉพาะกิ จ คิ ดเป็ นร้ อยละ
65.00 และสื่ อออนไลน์ พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ไ ม่ เคยได้รั บข่ า วสารจากสื่ อออนไลน์ ร้ อยละ 82.50 สําหรั บ
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แรงงานในแรงงานภาคการเกษตรในการผลิตส้มโอขวาแตงกวาเฉลี่ย 3.75 คน ซึ่ งสอดคล้องกับ Changjai (2555)
พบว่า จํานวนแรงงานที่ ใช้อย่างน้อย 3 คน แรงงานในครอบครัวจํานวน 2 คน และมีการจ้างแรงงาน 1 คน และ
พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 100 มีเอกสารสิ ทธิ์ การถือครองที่ดินและทําการเกษตรบนที่ดินของตนเอง
(2) ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการศัตรู ส้มโอขาวแตงกวาของเกษตรกร
จากงานวิจยั พบว่า เกษตรกรร้อยละ 84.38 มีความรู ้เกี่ยวกับการจัดการโรคส้มโอ ร้อยละ 84.10 มีความรู ้
เกี่ ยวกับการจัดการวัชพืช และรองลงมา ร้อยละ 83.90 มีความรู ้เกี่ ยวกับการจัดการแมลงและไรศัตรู ส้มโอ จาก
งานวิจยั พิชญาพร และคณะ (2555) พบว่าเกษตรกรยังมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การ
ให้ความรู ้เรื่ องโรคและแมลง ควรจัดให้มีการอบรมให้เหมาะสมกับช่ วงฤดูกาลที่มีการระบาดของแมลง หรื อโรค
พืชตลอดเวลา เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศ และโรคอุบตั ิใหม่
(3) ระดับความสําคัญของชนิดศัตรู ส้มโอขาวแตงกวาในพืน้ ที่อาํ เภอมโนรมย์
เกษตรกรส่ วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญของโรคส้มโอ ได้แก่ โรคแคงเกอร์ และโรคกรี นนิ่ ง/โรคฮวงลอง
บิ ง ระดับมากที่ สุด คิ ดเป็ นค่ าเฉลี่ ย 4.78 และ 4.71 ตามลําดับ โรคสแคป และโรคทริ สเตซ่ า ระดับมาก คิ ดเป็ น
ค่าเฉลี่ย 3.52 และ 3.45 ตามลําดับ
แมลงศัตรู ส้มโอ เกษตรกรส่ วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญของ หนอนชอนใบส้ม เพลี้ยไก่แจ้ส้ม ระดับมากที่สุด
คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.75 และ 4.64 เพลี้ยหอยสี แดงแคลิฟอร์เนีย และเพลี้ยแป้ง ระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.78 และ 3.68
ไรศัตรู สม้ โอ เกษตรกรให้ระดับความสําคัญ ไรแดงแอฟริ กนั ระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.03 และ ไรสนิ ม
ส้ม ไรขาวพริ ก ระดับปานกลาง คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.25 และ 2.99 ตามลําดับ
วัชพืชส้มโอ เกษตรกรให้ระดับความสําคัญ หญ้าแห้วหมู ระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.08 รองลงมา ลูกใต้
ใบ กระดุมใบใหญ่ หญ้าสาบ สาบแร้งสาบกา ผักแครด หญ้าตี นนก และบาหยา ระดับปานกลาง คิ ดเป็ นค่าเฉลี่ย
2.96 2.93 2.82 2.77 2.73 2.75 และ 2.64 ตามลําดับ หญ้านมหนอน ระดับน้อย คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 2.21 ผลการวิจยั ดัง Table 1
Table 1 The levels of importance of the enemy type of pomelo
The levels of importance of the enemy type of pomelo
1. Grapfruit disease
1.1 Canker
1.2 Black spot disease
1.3 Greening disease / Huang Long Bing's disease
1.4 Trystesa
1.5 Root rot
1.6 Scap
1.7 Melanose disease
1.8 Pink mold disease
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Average

SD

Level of opinion

4.78
3.36
4.71
3.45
2.97
3.52
1.97
2.68

0.42
0.63
0.51
0.73
0.74
0.63
0.67
0.74

Highest
Moderate
Highest
High
Moderate
High
Low
Moderate
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Table 1 (continued).
The levels of importance of the enemy type of pomelo
1.9 Rubber flow disease
1.10 Black mold disease
2. Pomelo pests
2.1 Thrips
2.2 Orange leaf worm
2.3 Grapefruit borer
2.4 Orange worm
2.5 California red clam aphid
2.6 Mealybug
2.7 range Bantam Aphid
2.8 Orange Glass Worm
2.9 Sweet rolling butterfly
2.10 Golden Humpback Insect
3. Pomelo enemy mite
3.1 Orange rust mite
3.2 Chilli white mite
3.3 African red mite
4. Weed
4.1 Crad
4.2 Worm milk grass
4.3 Grass
4.4 Big Button
4.5 Big Buttons, Bird's Foot Grass
4.6 Cock cockroach
4.7 Child under the leaf
4.8 Ba Ya
4.9 Moose grass

Average
2.78
2.95

SD
0.80
0.76

Level of opinion
Moderate
Moderate

2.71
4.75
3.08
2.71
3.78
3.68
4.64
2.26
2.71
2.62

0.54
0.43
0.62
0.63
0.77
0.64
0.54
0.71
0.54
0.52

Moderate
Highest
Moderate
Moderate
High
High
Highest
Low
Moderate
Moderate

3.25
2.99
4.03

0.72
0.68
0.71

Moderate
Moderate
High

2.73
2.21
2.82
2.93
2.75
2.77
2.96
2.64
4.08

0.65
0.58
0.59
0.51
0.70
057
0.72
0.67
0.49

Moderate
Low
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
High

(4) ระดับความสําคัญของวิธีการจัดการศัตรู ส้มโอขาวแตงกวา
ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับระดับความสําคัญของวิธีการจัดการศัตรู สม้ โอชนิดต่าง ๆ จากการศึกษา
พบว่า เกษตรกรให้ความสําคัญการใช้สม้ พันธุ์ ต้นตอต้านทานโรค หรื อส้มโอพันธุ์ปลอดโรค การตรวจแปลงปลูก
ส้มอย่างสมํ่าเสมอ เช่น ในช่วงส้มแตกใบอ่อน หรื อติดผล และ รักษาความสะอาดในแปลงปลูกส้มโอ ระดับมาก
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ที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.56 4.51 และ 4.89 ตามลําดับ รองลงมา ใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกําจัดแมลงพาหะนําโรค การ
ใช้สารเคมี ควบคุ มโรคส้มโอ การใช้เขตกรรม และการใช้สารเคมี ป้องกันกําจัดแมลงพาหะนําโรค ระดับมาก
คิ ดเป็ นค่ าเฉลี่ ย 3.84 3.66 3.66 และ 3.63 ตามลําดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ศรั ญ�ู และคณะ (2560) กล่าวว่า
กระบวนการควบคุมโรคเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพจะต้องทําการตัดแต่งกิ่ งแห้งออกจากต้นก่อนการฉี ดสารปฏิชีวนะ
เพื่อเป็ นการลดแหล่งของเชื้อโรค และทําให้สารปฏิชีวนะมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ความสําคัญการจัดการแมลงศัตรู สม้ โอ ด้วยวิธีการรักษาความสะอาดในแปลงปลูกส้มโอ ทําลายส่ วนของ
ต้นส้มโอที่ ถูกแมลงเข้าทําลาย เช่ น ผลอ่อน ใบอ่อนส้มโอ ควรหมัน่ สํารวจการแพร่ กระจายของแมลงศัตรู ส้มโอ
การใช้สารเคมีในการควบคุมและกําจัดแมลงศัตรู ส้มโอ ระดับมากที่ สุด คิ ดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.89 4.71 4.55 และ 4.30
ตามลําดับ เกษตรกรให้ความสําคัญการใช้สารชี วภัณฑ์ในการควบคุมแมลงศัตรู ส้มโอ และการกําจัดวัชพืช และพืช
อาหารในแปลงส้มโอ ระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.05 และ 3.52 ตามลําดับ
เกษตรกรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการไรศัตรู ส้มโอ ควรหมัน่ สํารวจการแพร่ กระจายของไรศัตรู ส้ม
โอ และตัดแต่งกิ่งให้โปร่ ง เนื่ องจากพบว่าไรสนิ มส้มระบาดทําความเสี ยหายให้กบั ผลส้มโอทางด้านร่ มเงามากกว่า
ทางด้านที่ รับแสงแดด ระดับมากที่ สุด คิ ดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.89 และ 4.66 ตามลําดับ เกษตรกรให้ความสําคัญการใช้
สารเคมีในการควบคุมและกําจัดไรศัตรู สม้ โอ ระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.47
เกษตรกรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการวัชพืชที่ ด้วยวิธีการใช้แรงงานหรื อเครื่ องมือกล การใช้แรงงานคน
กําจัดบริ เวณรอบต้นพืช หรื อรอบทรงพุ่ม ระดับมากที่สุด คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.89 ได้ผลการวิจยั แสดงดัง Table 2
Table 2 The levels of importance pomelo pest management methods categorized by different types of pests
Level of
Importance pomelo pest management methods
Average SD
opinion
1. Grapfruit disease
1.1 Use of disease-resistant oranges or pomelo varieties
4.56 0.58
Highest
1.2 Regularly check oranges plantings, such as during citrus buds or
4.51 0.56
Highest
fruiting.
1.3 The use of action such as cutting diseased branches Destroy
3.66 0.63
Moderate
diseased trees
1.4 Plant a windproof plant to reduce the severity of the wind that
2.64 0.70
Moderate
carries the pathogen / insects that bring the disease.
1.5 Use chemicals to prevent insect vectors.
3.63 0.61
High
1.6 Use biological products to prevent disease vectors.
3.84 0.55
High
1.7 Maintain cleanliness in pomelo fields
4.89 0.36
Highest
1.8 Using chemicals to control grapefruit plant diseases
3.66 0.58
High
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Table 2 (continued).
Importance pomelo pest management methods

3.37
2.77

0.63
0.66

Level of
opinion
Moderate
Moderate

3.27

0.75

Moderate

2.71

0.86

Moderate

4.55
4.71

0.50
0.51

Highest
Highest

4.30
4.05
2.39
4.89
3.52
2.95
2.73

0.59
0.64
0.66
0.31
0.50
0.50
0.56

Highest
High
Low
Highest
High
Moderate
Moderate

4.89
4.66

0.31
0.51

Highest
Highest

3.47
3.12

0.58
0.53

High
Moderate

2.04

0.64

Low

1.96
4.89

0.45
0.31

Low
Highest

2.14
2.44
2.33

0.71
0.71
0.75

Moderate
Moderate
Moderate

Average SD

1.9 Use of biologics to control pomelo plant diseases.
1.10 Be careful not to allow the root to be wounded. Especially during
the rainy season
1.11 Fertilize according to soil analysis cost or avoid adding fertilizers
more than necessary
2. Pomelo pests
2.1 Splitting control Flowering and fruiting at the same stage in each
generation.
2.2 Always examine the spread of grapefruit pests.
2.3 Destroying parts of the grapefruit tree that has been damaged by
insects, such as young fruit grapefruit leaves.
2.4 Use chemicals to control and eliminate pests of grapefruit.
2.5 Using biologics to control grapefruit pests.
2.6 Use a flattened hump to control and kill pomelo pests.
2.7 Maintain cleanliness in pomelo fields.
2.8 Eliminate weeds and food crops in the grapefruit field.
2.9 Use a black light trap to lure adult insects.
2.10 Use poisonous baits to lure adult insects.
3. Pomelo enemy mite
3.1 Should regularly explore the spread of the enemy grapefruit mites.
3.2 Pruning Because it was found that the orange rust mites infested the
grapefruit in the shade more than the sun-exposed side.
3.3 Use chemicals to control and eliminate pests of grapefruit mites.
3.4 Once found, pomelo enemies begin to destroy the grapefruit,
prevent it by giving water several times in a row.
3.5 Use the hitter to control and eliminate enemy pomelo mites.
4. Weed
4.1 Tilling to remove weeds in the middle of the row.
4.2 Using labor or machine tools Manual labor Eliminate the area
around the plant or around the canopy.
4.3 Grow many plants.
4.4 Mulching.
4.5 Weed control using herbicides.
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(5) แนวทางการจัดการศัตรู ส้มโอขาวแตงกวาที่เหมาะสมของเกษตรกร
แนวทางการจัดการศัตรู ส้มโอขาวแตงกวาที่เหมาะสมกับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาศิ ลา
ดาน คือ 1) ใช้สื่อบุคคล เช่น นักวิชาการผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู ้อบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การให้เกษตรกรจัดการ
ศัตรู ส้มโอตามหลักวิชาการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับ De Fleur (1970) กล่าวคือกลุ่มปฐมภูมิซ่ ึ งเป็ น
คนที่ มีความใกล้ชิด เพื่ อนร่ วมงาน ญาติ หรื อเจ้าหน้าที่ ภาครั ฐที่ กลุ่มผูร้ ั บสารยอมรั บ จะมี อิทธิ พลต่ อผูร้ ั บสาร
มากกว่ากลุ่มทุติยภูมิที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดน้อยกว่า ข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับจากสื่ อมักถูกรับรู ้หรื อถูกตีความโดย
อิทธิ พลของกลุ่มหรื อบุคคลในกลุ่มเข้ามาเกี่ ยวข้องเสมอ เรี ยกว่า อิทธิ พลของบุคคล (personal influence) 2) การ
บริ หารจัดการความรู ้ในชุมชนโดยจัดให้เกษตรกรต้นแบบ และเกษตรกรปราดเปรื่ องในชุมชนร่ วมถ่ายทอดความรู ้
และสาธิ ตวิธีการจัดการศัตรู ส้มโอ 3) เกษตรกรพัฒนาความรู ้ดว้ ยตนเองโดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้การจัดการศัตรู
ส้มโอผ่านสื่ อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยแอพพลิเคชัน่ Line, Facebook และYouTube 4) หน่วยงานภาครัฐ
เช่น กรมวิชาการเกษตรสนับสนุนให้ขอ้ มูลเชิงลึกเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GAP การผลิตส้มโอ
ข้ อเสนอแนะ
(1) ควรสนับสนุ นให้เกษตรกรเข้าสู่ ระบบการผลิ ตส้มโอเพื่ อคุณภาพตามมาตรฐานการส่ งออกโดยให้
เกษตรกรมีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน ข้อกําหนด วิธีปฏิบตั ิตามการเกษตรที่ดี GAP อย่างถูกต้อง
(2) ควรทําการศึ กษาประเด็นที่ เน้นหนักให้ลงรายละเอียด เชิ งลึก เพื่อสามารถบริ หารจัดการได้จริ ง และ
ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

สรุ ป
(1)สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสั งคมของเกษตรกร
เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 53.32 ปี ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 52.05)
ประสบการณ์ ในการปลูกส้มโอขาวแตงกวา 12.93 ปี ได้รับข้อมูลการจัดการศัตรู ส้มโอจาก เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ ม
การเกษตร และจากการไปศึกษาดูงาน มีแรงงานในการผลิตส้มโอขวาแตงกวาจํานวน 3.75 คน
(2) ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการศัตรู ส้มโอขาวแตงกวาของเกษตรกร
เกษตรกรมีความรู ้การจัดการเกี่ยวกับส้มโอ ด้านการจัดการโรค การจัดการแมลงไรศัตรู ส้มโอ วัชพืช อยู่
ในระดับที่มีความรู ้มากที่สุด คิดเป็ น 83.10%–84.38% ซึ่ งพบว่าประสบการณ์ที่มากทําให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์หรื อการควบคุมโรค หรื อกระบวนการต่าง ๆได้ดี
(3) ระดับความสําคัญของชนิดศัตรู ส้มโอขาวแตงกวาในพืน้ ที่อาํ เภอมโนรมย์
เกษตรกรให้ความสําคัญของชนิ ดศัตรู พืชที่ พบมากที่ สุด ด้าน โรคส้มโอ คื อโรคแคงเกอร์ โรคกรี นนิ่ ง/
โรคฮวงลองบิ ง โรคสแคป และโรคทริ สเตซ่ า ด้าน แมลงและไรศัตรู ส้มโอ คื อ หนอนชอนใบส้ม เพลี้ยไก่แจ้ส้ม
เพลี้ยหอยสี แดงแคลิฟอร์เนีย และ ไรแดงแอฟริ กนั และวัชพืชที่พบมาก คือ หญ้าแห้วหมู
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(4) ระดับความสําคัญของวิธีการจัดการศัตรู ส้มโอขาวแตงกวา
เกษตรมีความเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของวิธีการจัดการศัตรู สม้ โอขาวแตงกวา ดังนี้ การจัดการโรค
ส้มโอ ควรใช้พนั ธุ์ตา้ นทานโรค หรื อ พันธุ์ปลอดโรค มีการตรวจแปลงปลูกส้มโออย่างสมํ่าเสมอ และรักษาความ
สะอาดในแปลงปลูกส้มโอ ทําลายส่ วนของต้นส้มโอที่ถูกแมลงเข้าทําลาย ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ ง สํารวจการ
แพร่ กระจายของแมลง ใช้สารเคมีในการควบคุมและกําจัดแมลง และใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลง ใช้
แรงงานหรื อเครื่ องมือกลใน การกําจัดวัชพืชบริ เวณรอบต้นส้มโอ
(5) แนวทางการจัดการศัตรู ส้มโอขาวแตงกวาที่เหมาะสมของเกษตรกร
นักวิชาการถ่ายทอดความรู ้ รู ปแบบอบรมเชิ งปฏิบตั ิการให้เกษตรกรจัดการศัตรู ส้มโอตามหลักวิชาการได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการบริ หารจัดการความรู ้โดยจัดให้เกษตรกรต้นแบบในชุมชนร่ วมถ่ายทอดความรู ้และสาธิ ต
วิ ธี ก ารจัด การศัต รู ส้ ม โอ เกษตรกรพัฒ นาความรู ้ ด ้ว ยตนเองโดยใช้ Line, Facebook และYouTube รวมทั้ง มี
หน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนให้ขอ้ มูลเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GAP การผลิตส้มโอ
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บทคัดย่ อ

การพัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการในภาคการเกษตรในยุคดิ จิทัลนั้นเป็ นปั จจัยที่ จาํ เป็ นต่อ การพัฒนาที่ ย ง่ั ยืน
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรดิจิทลั โดยวิธีการสังเคราะห์
ความรู ้จากการคัดเลือกวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่ งตีพิมพ์ระหว่างปี 2553 ถึง 2563 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 81
ชิ้น และรวบรวมเนื้ อหาวิชาของหลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศจํานวน 40 หลักสู ตร
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์กรอบการดําเนินงาน ผลการศึกษาแสดงถึงองค์ประกอบของการ
พัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรดิจิทลั 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร 2) ด้านสภาวะแวดล้อม
ดิจิทลั 3) ด้านเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 4) ด้านการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และ 5) ด้านนโยบายการพัฒนา
คําสําคัญ: กรอบแนวคิดการพัฒนา, การเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร, เกษตรดิจิทลั

Abstract

In the digital age, entrepreneurship development in the agriculture sector is an indispensable factor for sustainable
development. The objective of this study is to propose a conceptual framework on digital agri-entrepreneurship
development. In a knowledge synthesis approach, 81 relevant literature papers published in both Thai and English between
2010 to 2020 were collected together with contents of 40 curricula from both Thai and foreign universities. The data was
analyzed by using content analysis and framework analysis. The findings showed five elements of digital agrientrepreneurship development namely 1) agri-entrepreneurship, 2) digital environment, 3) sustainable development goals,
4) education and lifelong learning, and 5) development policies.
Keywords: conceptual framework of development, agri-entrepreneurship, digital agriculture
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คํานํา

ทักษะด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการจัดเป็ นความจําเป็ นพื้ นฐานต่อการใช้ชีวิตและการประกอบอาชี พใน
ศตวรรษที่ 21 (World Economic Forum, 2016) พร้อมกับความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร เกิดการเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน และการเปลี่ยนผ่านสู่ ดิจิทลั (Digital Transformation) ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อ
การดําเนิ นชี วิตและการประกอบธุ รกิจ ในการพัฒนาภายใต้การเปลี่ยนแปลงนี้ ตอ้ งอาศัยแผนกลยุทธ์ในการเปลี่ยน
ผ่านสู่ ดิจิทลั เพื่ อ ยกระดับ การประกอบธุ ร กิ จให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสบผลสําเร็ จ (เศรษฐพงค์, 2560) โดย
การเกษตรซึ่ งเป็ นพื้นฐานสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของไทย จําเป็ นต้องมีการปรับตัวเพื่อสร้างการเติบโตด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะต้องพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ให้มีความรู ้ และทักษะด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการที่ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มผลิตภาพและการสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต (ราช
กิ จจานุ เบกษา, 2561) อย่างไรก็ตามการพัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรอาจไม่สามารถดําเนิ นการได้โดยง่าย
เนื่ องจากต้องอาศัยเวลาในการเสริ มสร้างความรู ้ความสามารถของผูม้ ีอาชี พที่ เกี่ ยวข้องกับการเกษตร (Trendov,
Varas and Zeng, 2019) โดยผูก้ าํ หนดนโยบายควรทราบถึ งรายละเอี ยดขององค์ประกอบต่ า งๆ ที่ จาํ เป็ นต่ อการ
พัฒนา อาทิ ประเด็นเนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้องกับการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร วิธีการเสริ มสร้างการเป็ นผูป้ ระกอบการ
เกษตร และปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งค้นคว้าและสังเคราะห์องค์ความรู ้เพื่อนําเสนอเป็ นกรอบ
แนวคิดการพัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรดิจิทลั ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผูก้ าํ หนดนโยบาย ผูว้ ิจยั และนักพัฒนา
ภาคการเกษตรต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาในครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Study) ได้แก่ เอกสารวิชาการ ข้อมูล
เกี่ ยวกับหลักสู ตรการศึ กษา และนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยรวบรวมจากวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งตี พิมพ์
ระหว่างปี 2553 ถึง 2563 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 81 ชิ้ น และรวบรวมเนื้ อหาวิชาของหลักสู ตรที่
เกี่ยวข้องกับการเป็ นผูป้ ระกอบการและธุ รกิ จการเกษตรจากสถาบันอุดมศึ กษาทั้งไทยและต่างประเทศจํานวน 40
หลักสู ตร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ด้วยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลด้วยตาราง
ประเมิ นแหล่งที่ มาของเนื้ อหา และใช้การวิเคราะห์กรอบการดําเนิ นงาน (Framework Analysis) โดยมี ข้ นั ตอน
ได้แก่ 1) หากรอบประเด็นสําคัญ (Thematic Framework) 2) เข้ารหัสข้อมูล และนํามาแจกแจงโดยใช้เมตริ กซ์การ
สังเคราะห์ขอ้ มูล (Synthesis Matrix) 3) สร้างแผนภาพ (Charting and Mapping) ที่ แสดงถึงองค์ประกอบที่ มาจาก
ประเด็นสําคัญ พร้อมทั้งหารู ปแบบความเชื่ อมโยงขององค์ประกอบ และ 4) ตีความและแสดงผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูล

ผลการวิจัย

การวิจยั นี้ ได้การสังเคราะห์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรดิจิทลั หลักสู ตร
การเรี ยนการสอนด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการและธุรกิจการเกษตร และประเด็นด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ภาคการเกษตรของไทย
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การเป็ นผู้ประกอบการเกษตรดิจิทัล
ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur) คื อ บุคคลที่ มีบทบาทสําคัญในการดําเนิ นธุ รกิ จ โดยเป็ นผูม้ ีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์เพื่อก่อเกิดนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการต่างๆ อีกทั้งเป็ นผูท้ ี่สามารถดําเนิ นธุ รกิ จ
ภายใต้ ภ าวะความเสี่ ยงและสร้ า งกํ า ไรให้ กั บ ธุ รกิ จ (Schumpeter, 2017) ส่ วนการเป็ นผู ้ ป ระกอบการ
(Entrepreneurship) เป็ นคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ที่ตอ้ งการประสบความสําเร็ จ
ใฝ่ ใจในการเรี ยนรู ้ มีความคิดสร้างสรรค์ ทําให้มีการตั้งเป้ าหมาย และมีลกั ษณะการทํางานเชิ งรุ ก นอกจากนี้ ยงั เป็ น
ผูท้ ี่มีความต้องการพัฒนาด้านคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ (Dess et al., 2005)
นอกจากคุณลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการแล้ว ปัจจัยสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นผูป้ ระกอบการก็คือ
ความรู ้และทักษะของผูป้ ระกอบการเกษตร de Silva (2018)ได้ช้ ี ว่าในการประกอบธุ รกิ จผูป้ ระกอบการจะต้องมี
ความรู ้พ้ืนฐานที่สาํ คัญได้แก่ ความรู ้ดา้ นการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการ
จัด การความเสี่ ย ง ในขณะที่ Frank (2007) กล่ า วว่า เจ้า ของธุ ร กิ จและผู บ้ ริ หารระดับ สู งที่ จะนํา พาองค์ก ารให้
เจริ ญเติ บโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนจําเป็ นต้องมีทกั ษะ ได้แก่ 1) ทักษะในการติ ดต่อสื่ อสารกับผูค้ น 2) ความรู ้ดา้ น
การเงิน 3) ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชี พ 4) ทักษะในการสื่ อสารข้อความกับผูอ้ ื่นให้เข้าใจตรงกัน 5) ความรู ้
ด้านการตลาด 6) ทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีดิจิทลั มีบทบาทอย่างมากทั้งในชี วิตประจําวันของคนในสังคม และส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ในการดําเนิ นงานทางธุ รกิ จในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อช่วยให้ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลที่ เพิ่มสู งขึ้ น ใน
ประเทศไทยเริ่ มให้ความสําคัญในด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ ดิจทัล (Digital Transformation) โดยการกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพื่ อเสริ มสร้างเกิ ดเศรษฐกิ จดิ จิทลั (Digital Economy) ที่ ใช้ในการขับเคลื่ อนระบบเศรษฐกิ จของไทย
(เศรษฐพงค์, 2560) โดยภาคการเกษตรเป็ นส่ วนสําคัญในยุทธศาสตร์ การขับเคลื่ อนประเทศให้เกิ ดความมัง่ คัง่
(ราชกิจจานุเบกษา, 2561) ดังนั้นการนําเทคโนโลยีดิจิทลั มาเสริ มสร้างการดําเนิ นธุ รกิ จการเกษตรทั้งด้านการผลิต
และการตลาดเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ การเกษตรดิจิทลั Trendov et al. (2019) ชี้ ว่า การเกษตรดิจิทลั เป็ นการสร้างโอกาส
ให้เกิดการกระจายความมัง่ คัง่ ไปสู่ เกษตรกรรายเล็กให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่ ตลาดได้
โดยในปั จจุ บ ันได้มีการพัฒ นารู ป แบบการทํา การเกษตรที่ ผสมผสานความรู ้ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั กับการเกษตร เพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในการเกษตร หรื อเรี ยกว่า การเกษตรอัจฉริ ยะ (Smart
Farming) เป็ นการเกษตรแบบแม่ นยํา สู ง ทํา ให้ส ามารถลดต้นทุ นการผลิ ต และได้ประโยชน์สู งสุ ด จากการใช้
ทรัพยากร (อัจฉรา และคณะ, 2561) การเกษตรสมัยใหม่จึงมุ่งไปสู่ การประกอบการในลักษณะการเกษตรอัจฉริ ยะ
โดยเน้นการผลิตสิ นค้าเกษตรที่ มีคุณภาพสู ง ผูป้ ระกอบการเกษตรนอกจากจะต้องมีความรู ้และทักษะในด้านการ
จัดการธุรกิจแล้วจะต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้ และต้องสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย
การเรี ยนการสอนด้ านการเป็ นผู้ประกอบการเกษตรและธุรกิจการเกษตร
จากรายงานการประชุ ม ของ World Economic Forum (2016) ระบุ ถึ ง การให้ก ารศึ ก ษาเพื่ อ การพัฒ นา
ทรั พยากรมนุ ษย์ใ นศตวรรษที่ 21 พบว่า ทักษะพื้ นฐานที่ สําคัญ นอกเหนื อจากการใช้ภาษา (Literacy) และการ
คํานวณ (Numeracy) แล้ว ทักษะอื่นๆ ที่จาํ เป็ นกับชี วิต ได้แก่ การใช้เทคโนโลยี (ICT Literacy) การใช้วิทยาศาสตร์
กับสิ่ งรอบตัว (Scientific Literacy) การเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมและวัฒนธรรม (Cultural And Civic Literacy) และ
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การจัดการด้านการเงิ น (Financial Literacy) รวมถึ งวิธีการเป็ นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurship) จากการศึ กษา
หลักสู ตรอุดมศึกษาผลจากการรวบรวมเนื้อหาจากหลักสู ตรอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศทางด้านธุ รกิจ
การเกษตร (Agribusiness) และการเป็ นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurship) รวมจํานวน 40 หลักสู ตร พบว่า จํานวน
รายวิชาของหลักสู ตรทั้งหมดได้เน้นการเรี ยนการสอนในด้านความรู ้และทักษะทางการจัดการธุ รกิจเป็ นส่ วนใหญ่
โดยมีการเรี ยนทางด้านคุณลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการ เช่ น บุคลิกภาพ ทัศนคติ ส่วนบุคคล คุณธรรมและ
จริ ยธรรมเพียงเล็กน้อย ดังแสดงใน Fig. 1
จากการศึ กษาดังกล่าวสามารถสรุ ปภาพองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ เกี่ ยวข้อง 5
ด้าน เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวคิดการพัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรดิจิทลั ได้แก่ 1) การเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร
(Agri-Entrepreneurship) 2) สภาวะแวดล้อมดิ จิทลั (Digital Environment) 3) การศึ กษาและการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต
(Education And Lifelong Learning) 4) เป้ า หมายการพัฒ นาที่ ย ่ัง ยื น (Sustainable Development Goals) และ 5)
นโยบายการพัฒนา (Development Policies) ดังแสดงใน Fig. 2

Fig. 1 A Comparison of Contents Taught in Entrepreneurship and Agribusiness Curriculums
นอกจากการให้การศึ กษาในสถาบันอุดมศึ กษาแล้ว Afzal et al. (2018) กล่าวว่า การสร้างทักษะด้านการ
เป็ นผูป้ ระกอบการควรเริ่ มตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่ ระดับอุดมศึกษา การได้รับความรู ้และสร้างความรู ้เป็ นไป
ตามประสบการณ์ที่พบเห็ นและเรี ยนรู ้จากในชี วิตประจําวันของตนเองและมุ่งตอบสนองต่ อความต้องการของ
บุคคลที่สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะตน จนกลายเป็ นการศึกษาต่อเนื่องไปตลอดชีวิต (กอบสุ ข, 2561)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ภาคการเกษตรของไทย
การเสริ มสร้ า งการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรดิ จิทัล เกี่ ย วข้องกับนโยบายการพัฒ นาประเทศ ได้แ ก่
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่ า ด้ว ยการพัฒ นาดิ จิ ท ัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (พ.ศ. 2561–2580) นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารอุ ด มศึ กษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 แผนพัฒนาการเกษตรในช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยระบุประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายในด้านความสามารถในการแข่งขัน
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การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แผนแม่ บ ทการพัฒ นาการเกษตร โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้า นดิ จิ ท ัล การเสริ ม สร้ า ง
ผูป้ ระกอบการ และวิสาหกิจเริ่ มต้น (Start-up)
จากการศึ กษาเอกสารและนํามาวิเคราะห์ขา้ งต้นสามารถสรุ ปภาพองค์ประกอบและความสัมพันธ์ข อง
องค์ประกอบที่ เกี่ ยวข้อง 5 ด้าน เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวคิ ดการพัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรดิ จิทลั ได้แก่ 1)
การเป็ นผู ้ป ระกอบการเกษตร (Agri-Entrepreneurship) 2) สภาวะแวดล้อ มดิ จิ ทัล (Digital Environment) 3)
การศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Education And Lifelong Learning) 4) เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable
Development Goals) และ 5) นโยบายการพัฒนา (Development Policies) ดังแสดงใน Fig. 1

Fig. 2 A Conceptual Framework of Digital Agri-entrepreneurship Development
1. การเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร (Agri-Entrepreneurship)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร แบ่งได้ 3 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ปั จจัยประชากรศาสตร์ (Demographic) เป็ นปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ ระกอบการ
และปั จจัย เกี่ ย วกับ กิ จการ ปั จจัย ประชากรศาสตร์ ส่ งผลต่ อ การเป็ นผูป้ ระกอบการ ได้แ ก่ ปั จจัย ด้า นเพศ อายุ
การศึกษา อาชีพของบิดามารดา ประสบการณ์ทางธุรกิจ แหล่งเงินทุน การย้ายถิ่นฐาน และบรรทัดฐานทางสังคม
1.2 ปั จจัยคุณลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurial Orientation) เป็ นปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ
ความคิ ดและทัศนคติ ที่จาํ เป็ นสําหรั บผูป้ ระกอบการ ประกอบด้วย บุคลิกภาพ ทัศนคติ ส่วนบุคคล การแสวงหา
โอกาส ความกล้าเสี่ ยง ความต้องการประสบความสําเร็ จ คุณธรรมและจริ ยธรรม
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1.3 ปั จจัยความรู ้และทักษะของการเป็ นผูป้ ระกอบการ (Knowledge and Skills) ข้องกับความสามารถใน
นําทรัพยากร มาดําเนินงานในการจัดการธุรกิจ ประกอบด้วยความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างนวัตกรรม
และการจัดการธุรกิจ
2. สภาวะแวดล้ อมดิจิทัล (Digital Environment)
การประกอบการเกษตรอยูภ่ ายใต้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมดิจิทลั ดังนี้
2.1 การเปลี่ยนผ่านสู่ ดิจิทลั (Digital Transformation) เป็ นการนําเทคโนโลยีดิจิทลั ไปใช้ประโยชน์ในทุก
ด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ในชี วิตประจําวัน ตลอดจนการดําเนิ นธุ รกิจ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง
ให้เกิ ดการพัฒนาที่ ยง่ั ยืน โดยการเปลี่ยนผ่านสู่ ดิจิทลั จะช่วยขยายผลิตภาพการผลิตและการเชื่ อมโยงผูผ้ ลิตสิ นค้า
เกษตรสู่ ตลาด
2.2 การเกษตรอัจฉริ ยะ (Smart Farming) เป็ นการทําการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความแม่นยํา
สู ง มี ก ารเชื่ อ มข้อ มู ล อย่ า งเป็ นระบบ นํา มาช่ ว ยในการทํา งานโดยให้ค วามสํา คัญ กับ ปลอดภัย ต่ อ ผู บ้ ริ โภค
สิ่ งแวดล้อม และประสิ ทธิ ภาพของการใช้ทรัพยากร รวมทั้งการบริ หารจัดการ การแปรรู ป และการตลาดสิ นค้า
เกษตร
3. การศึกษาและการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต (Education and Lifelong Learning)
การศึกษาและการเรี ยนรู ้เป็ นปัจจัยที่สาํ คัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
3.1 การศึ กษาในการเป็ นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurship Education) เป็ นการให้การศึ กษามี บทบาท
สําคัญในการสร้างการเป็ นผูป้ ระกอบการ ทั้งควรเน้นการให้ความรู ้และสร้างทักษะแก่ผูเ้ รี ยนอย่างเพียงพอทั้งใน
ด้าน บุคลิกภาพ ทัศนคติ คุณธรรมจริ ยธรรม ทักษะด้านเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และการจัดการธุรกิจ
3.2 การเรี ยนรู ้การเป็ นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurship Learning) ผูป้ ระกอบการที่ มีสมรรถนะที่ ดีจะมี
คุณลักษณะในด้านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตผ่านสังคมและวัฒนธรรมของการเป็ น
ผู ้ป ระกอบจึ ง เป็ นส่ ว นสํ า คัญ ในการบ่ ม เพาะทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ภ าคการเกษตรให้ มี ค วามพร้ อ มในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
4. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
การเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรนอกจากการคํานึ งถึงการสร้างสรรค์คุณค่าเชิ งเศรษฐกิจแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับ
การตระหนักถึงความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยตั้งแต่เกษตรกรสู่ ผบู ้ ริ โภคสิ นค้าเกษตร และการประกอบการนั้นยัง
ต้องอาศัยพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมดุล โดยมุ่งสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development)
5. นโยบายการพัฒนา (Development Policies)
ปั จจัยสนับสนุ นในการเสริ มสร้างการเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จการเกษตรในยุคดิ จิทลั คื อ นโยบายการ
พัฒนาประเทศ โดยโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
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5.1 นโยบายดึง (Pull Policies) เป็ นนโยบายการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยง่ั ยืน ระบบนิ เวศดิจิทลั
และนวัต กรรม ซึ่ งเป็ นการเสริ มสร้ างขี ดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ ก่ อให้เ กิ ด การจู งใจในการ
พัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรอันเนื่องจากการเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
5.2 นโยบายผลัก (Push Policies) เป็ นนโยบายการพัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จการเกษตรโดยตรง
เพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะ ความรู ้/ทักษะของการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรโดยการให้การศึ กษาและการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิต
จากกรอบแนวคิดการพัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรข้างต้นเป็ นผลมาจากการสังเคราะห์วรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง โดยตัวอย่างของเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบเป็ นดัง Table 1
Table 1 Examples of references in developing the conceptual framework
Elements
References
1. Agri-Entrepreneurship
-Demographic
Kerr and Kerr (2016); Afzal et al. (2018)
-Entrepreneurial Orientation
มรกต และคณะ (2562); Afzal et al. (2018)
-Knowledge and Skills
Bujor and Avasilcai (2016)
2. Digital Environment
-Digital Transformation
เศรษฐพงค์ (2560); Trendov et al. (2019)
-Smart Farming
Wolfertab et al. (2017)
3. Education and Lifelong Learning
-Entrepreneurship Education
Kurotimi et al. (2017)
-Entrepreneurship Learning
Afzal et al. (2018); Yaseen et al. (2018)
4. Sustainable Development Goals
Kurotimi et al. (2017); Trendov et al. (2019)
5. Development Policies
-Pull Policies
ราชกิจจานุเบกษา (2561)
-Push Policies
ราชกิจจานุเบกษา (2561)

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ

กรอบแนวคิ ด การพัฒ นาการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรดิ จิทัลตามองค์ประกอบ 5 ด้า นข้า งต้นจะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ผู ป้ ระกอบการเกษตรดิ จิ ทัล ในการพัฒ นาความคิ ด และทัศ นคติ ต ามคุ ณ ลัก ษณะของการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ตลอดจนการแสวงหาความรู ้และสร้างทักษะที่จาํ เป็ นในการประกอบอาชี พทางการเกษตรโดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทลั มาช่ วยให้การดําเนิ นงานมีผลิตภาพ นอกจากนี้ การศึ กษาถึงรายละเอียดและความเชื่ อมโยงของ
องค์ประกอบดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั ตลอดจนการกําหนดนโยบายในด้านการสนับสนุ นการ
เรี ยนรู ้ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการเกษตรดิจิทลั เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน
ต่อไป
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการทดแทนแป้ งมันสําปะหลังด้วยแป้ งถัว่ ขาวที่ระดับร้อยละ 0, 10, 20,
30 และ 40 ของนํ้าหนักแป้ งทั้งหมดในผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุก ผลการทดลองพบว่าเมื่อปริ มาณแป้ งถัว่ ขาวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เม็ด
ไข่มุกมีค่าสี (ทั้งค่า L*, ค่า a* , ค่า b*) และค่าความแข็งเพิ่มขึ้น แต่ค่าความยืดหยุ่น และความสามารถในการเกาะตัวของ
ผลิ ตภัณฑ์ลดลง (p < 0.05) ผลการประเมิ นทางประสาทสัมผัส พบว่าเมื่ อปริ มาณแป้ งถัว่ ขาวเพิ่มขึ้ น ส่ งผลให้คะแนน
ความชอบลดลงในทุกคุณลักษณะ แต่เมื่อบริ โภคร่ วมกับชานม ทําให้ได้รับคะแนนความชอบเพิ่มขึ้นในทุกคุณลักษณะ ผล
การทดสอบฤทธิ์ การยับยั้งกิ จกรรมของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส พบว่าเมื่อปริ มาณแป้ งถัว่ ขาวเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ค่าการ
ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสเพิ่มขึ้น แต่มีค่าลดลงในเม็ดไข่มุก ที่ผ่านกระบวนการต้ม การทดแทนแป้ ง
มันสําปะหลังด้วยแป้ งถัว่ ขาว ที่ร้อยละ 30 ในเม็ดไข่มุก ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมสู งที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาได้มี
ส่วนช่วยชะลออัตราการย่อยแป้ งเป็ นนํ้าตาลกลูโคส
คําสําคัญ: ถัว่ ขาว, เม็ดไข่มุก, แอลฟา-อะไมเลส

Abstract

The objective of this research was to investigate the effect of tapioca flour was substituted with white kidney bean
flour at 0, 10, 20, 30 and 40% of the total flour for tapioca pearl products. The results showed that the increasing of white
kidney bean flour affected on the increasing color as in (L* value, a* value, b* value) and hardness but the decreased in
the springiness and cohesiveness of the products (p < 0.05). A sensory evaluation showed that the increasing of white
kidney bean flour resulted in the decreased sensory score for all attributes, whereas the increased sensory score of all
attributes when served with milk tea. An investigation of the α -amylase inhibitory activities showed that an increased
white kidney bean flour resulted in an increase of the enzyme inhibition of α-amylase, whereas it was decreased after a
boiling process. The replacement tapioca flour with white kidney bean flour at 30% for bubble ball achieved the highest
overall liking score. It can be helped to retard the digestion of starch into glucose.
Keywords: α-amylase, bubble ball, white kidney bean
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คํานํา

ชานมไข่มุกเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ มยอดนิ ยมจากประเทศใต้หวัน ได้เข้ามาแพร่ หลายในประเทศไทยเมื่อ
พ.ศ. 2544 ซึ่ งปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยนิยมดื่มชานมไข่มุกเพิ่มมากขึ้น จากสถิติพบว่าประชากรไทยบริ โภค
ชานมไข่มุกเฉลี่ยเดือนละ 6 แก้ว สู งที่สุดในประเทศอาเซี ยน ในปี พ.ศ. 2562 ตลาดชานมไข่มุกทัว่ โลกมีมูลค่าอยูท่ ี่
ประมาณ 76,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 24 ธุ รกิ จของชานมไข่มุกยังสามารถเติ บโตได้อีกมาก
(ณัฐชานนท์, 2563) ชานมไข่มุกมีส่วนผสมของนํ้าชา นํ้าเชื่ อม นมข้นหวาน ครี มเทียม และเม็ดไข่มุกซึ่ งทํามาจาก
แป้ งมันสําปะหลัง มีเนื้ อสัมผัสที่เหนี ยว นุ่ม หนึ บ เป็ นคุณสมบัติที่ผบู ้ ริ โภคชื่ นชอบ (สุ ภาพร, 2563) จากข้อมูลทาง
โภชนาการระบุ ว่า ชานมไข่ มุก 1 แก้ว ให้พลังงาน ประมาณ 240-360 กิ โลแคลอรี ใกล้เคี ยงกับการรับประทาน
ก๋ วยเตี๋ ยว 1 ชาม หรื อเท่ากับข้าวประมาณ 3–4 ทัพพี (มีคาร์ โบไฮเดรต 45–62 กรัม ไขมัน 0–14 กรัม โปรตี น 0.42
กรัม) ความแตกต่างของพลังงานและสารอาหารขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณนํ้าตาล (นํ้าเชื่อม) ไข่มุก นมผง และครี มเทียมที่ใส่
ลงไป ซึ่ งเม็ดไข่มุกที่ อยู่ในชานมไข่ มุกนั้น ผลิตมาจากแป้ งมันสําปะหลัง จัดอยู่ในอาหารหมวดนํ้าตาล โดยเม็ด
ไข่มุก 30 กรัม ให้พลังงาน 100 กิ โลแคลอรี (สสส., 2562) การบริ โภคชานมไข่มุกในปริ มาณมาก เป็ นระยะเวลา
นานๆ อาจส่ งผลให้เกิ ดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง (Non-communicable diseases :NCDs) เช่ น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
โรคความดันโลหิ ตสู ง และโรคอ้วน เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นสาเหตุการตายของประชากรไทยในแต่ละปี เกือบ 400,000 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 76 ของการตายทั้งหมด และจากการสํา รวจของสวนดุ สิ ต โพล ในเดื อนธันวาคม 2563 พบว่า
ประชากรไทยให้ความสําคัญกับสุ ขภาพมากขึ้ น ถึงร้อยละ 68.10 โดยมีสิ่งที่ประชากรไทยดูแลเป็ นพิเศษ คือเรื่ อง
อาหารการกิน ร้อยละ 68.52 มีความใส่ ใจในการเลือกอาหารการกินเพื่อสุ ขภาพมากขึ้นถึงร้อยละ 79.28 โดยเฉพาะ
การใช้ชีวิตท่ามกลางภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากต้องการมีสุขภาพดี รักษาร่ างกายให้อยูก่ บั ตนเอง
ได้อ ย่า งมี คุ ณ ภาพ และไม่ เ ป็ นภาระต่ อ ผูอ้ ื่ น (สวนดุ สิ ต โพล, 2563) ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จชานมไข่ มุก จึ งมี การ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสุ ขภาพมากขึ้น เช่น ใช้ชาสมุนไพร หรื อการใช้สารทดแทนความหวาน รวม
ไปถึงการพัฒนาเม็ดไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ แคลอรี่ ต่ าํ ในปั จจุบนั ทํามาจากบุก ซึ่ งให้เนื้ อสัมผัส กรุ บ กรอบ (ผูจ้ ดั การ
ออนไลน์, 2562) แต่เนื้ อสัมผัสไม่มีความเหนี ยวนุ่มซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเม็ดไข่มุก งานวิจยั นี้ จึงมุ่งเป้ าใน
การพัฒนาเม็ดไข่ มุกเพื่ อ สุ ขภาพ ที่ ยงั คงเอกลักษณ์ เ ฉพาะตัวของเม็ดไข่ มุก ด้วยการใช้ถว่ั ขาวทดแทนแป้ งมัน
สําปะหลัง
ถัว่ ขาว (White Kidney Bean, Navy Bean) มีชื่อวิทยาศาสตร์วา่ Phaseolus vulgalis L. จากข้อมูลของสํานัก
โภชนาการ (2554) พบว่าถัว่ ขาว 100 กรัม จะมีคาร์โบไฮเดรตเป็ นองค์ประกอบสู งที่สุด อยูท่ ี่ร้อยละ 61.10 รองลงมา
คื อโปรตี น ร้อยละ 22.3 ความชื้ น เยื่อใยหยาบ ไขมัน และเถ้า อยู่ที่ร้อยละ 11.20, 3.10, 2.80 และ 2.60 ตามลําดับ
ถัว่ ขาวมีคุณสมบัติในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เช่น เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ (Anti-oxidant) เป็ นแหล่งของโพลิฟีนอล
(Ganesan and Xu, 2017) นอกจากนี้ ในถั่ว ขาวมี ส ารสํา คัญ ที่ เ รี ย กว่ า ฟาสิ โ อลามี น (Phaseolamin) เป็ นสารที่ มี
ความสามารถในการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส จึงช่วยชะลอปริ มาณการเปลี่ยนแป้งเป็ นนํ้าตาล
กลูโคส ทําให้ชะลอการดูดซึ มนํ้าตาลเข้าสู่ ร่างกาย ช่วยลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง จากการศึกษาที่
ผ่านมาได้มีการนําถัว่ ขาวไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น ขนมปัง (วิลาสิ นี, 2555) ถัว่
กวน (ศศิธร และคณะ, 2555) ขนมชั้น (เนตรนริ นทร์ และคณะ, 2558) และพุดดิ้ง (พรทิพย์ และคณะ, 2561) เป็ นต้น
งานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการทดแทนแป้งมันสําปะหลังด้วยแป้งถัว่ ขาวในการผลิตเม็ดไข่มุก ต่อ
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คุณภาพทางกายภาพ ประสาทสัมผัส และศึกษาฤทธิ์ การยับยั้งกิ จกรรม การทํางานของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส
เพื่อเป็ นแนวทางในการแปรรู ปเม็ดไข่มุกเพื่อสุ ขภาพ

อุปกรณ์ และวิธีการ
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
เมล็ด ถั่ว ขาว (Phaseolus vulgaris) ทางการค้า สายพัน ธุ์ Pangda ซื้ อ จากร้ า นค้า มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
ประเทศไทย แป้ งมันสําปะหลัง ตราปลามังกร ประเทศไทย นํ้าตาลทรายแดง ตราวังขนาย ประเทศไทย นํ้าตาล
ทรายขาว ตราวังขนาย ประเทศไทย นํ้าผึ้ง ตราสวนจิตรลดา ประเทศไทย และชานม ตรา มอมาร์ ส บับเบิ้ล ที บาร์
ประเทศไทย
การเตรี ยมแป้งถัว่ ขาว
ดัดแปลงตามวิธีของ เนตรนริ นทร์ และคณะ (2558); พรทิ พย์ และคณะ (2561) โดยนําเมล็ดถัว่ ขาว 500
กรัม ล้างด้วยนํ้าสะอาด แช่ น้ าํ ปริ มาตร 1000 มิลลิลิตร ทิ้งไว้นาน 24 ชัว่ โมง แล้วเทนํ้าทิ้ง จากนั้นเติ มนํ้าปริ มาตร
1000 มิลลิลิตร ให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิที่ 80 องศาเซลเซี ยส (°C) เป็ นเวลา 5 นาที หลังจากนั้นสะเด็ดนํ้า และ
นําไปอบด้วยตูอ้ บลมร้อนแบบถาดที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซี ยส (°C) เป็ นเวลา 5 ชัว่ โมง แล้วนํามาบดด้วยเครื่ องบด
ยี่หอ้ Robot รุ่ น Powder-MII397 ประเทศไทย ร่ อนผ่านตะแกรง ได้ขนาดอนุภาค 100 เมช บรรจุใส่ ถุงพลาสติกแบบ
สุ ญญากาศ มี ดา้ นนอกผลิ ตจากไนลอนและด้านในเป็ นโพลี เ อทิ ลีน เก็บที่ อุณหภู มิห้อง (30±2 องศาเซลเซี ย ส)
จนกว่าจะนํามาใช้งาน
การศึกษาสู ตรและกรรมวิธีการผลิตสู ตรไข่ มกุ พืน้ ฐาน
ทําการผลิตเม็ดไข่มุกที่มีส่วนประกอบหลัก คือ แป้ งมันสําปะหลัง นํ้าตาลทรายแดง นํ้าตาลทรายขาว และ
นํ้าผึ้ง ซึ่ งมีสัดส่ วนและวิธีการผลิตที่ แตกต่างกัน จํานวน 4 สู ตร ได้แก่ สู ตร A ตามวิธีของ คิดส์ คุก (2561) สู ตร B
จาก ครัวไทยในยูทูป (2562) สู ตร C จาก Ariza (2016) และ สู ตร D จาก Taiwancooking (2016) โดยที่สูตร A ไม่มี
การใส่ น้ าํ ตาลแต่ใช้น้ าํ ผึ้งแทน มีปริ มาณแป้ งมันสําปะหลัง และนํ้าสําหรับนวดแป้ งสู งที่ สุด ไม่มีการปิ ดฝาหม้อ
หลังจากหยุดให้ความร้อน สู ตร B ใช้ท้ งั นํ้าตาลทรายแดง และนํ้าตาลทรายขาว ใช้เวลาในการปิ ดฝาหม้อหลังให้
ความร้อน 10 นาที สู ตร C ใช้น้ าํ ตาลทรายแดงเพียงอย่างเดียว โดยแบ่งใส่ เป็ น 2 รอบ และมีปริ มาณนํ้าสําหรับนวด
แป้ งน้อยที่สุด ใช้เวลาในการปิ ดฝาหม้อหลังให้ความร้อน 20 นาที และสู ตร D ใช้ท้ งั นํ้าตาลทรายแดง และนํ้าตาล
ทรายขาว แต่มีปริ มาณแป้งมันสําปะหลังในสู ตรน้อยที่สุด นําผลิตภัณฑ์ไข่มุกทั้ง 4 สู ตรที่ได้ ไปทําการประเมินทาง
ประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการทดสอบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) (กําหนดให้ 1 = หมายถึง
ไม่ชอบมากที่สุด และ 9 = หมายถึงชอบมากที่สุด) ใช้ผทู ้ ดสอบที่ไม่ผา่ นการฝึ กฝน จํานวน 50 คน ทําการทดสอบ 2
รู ปแบบ คื อ (1) การชิ มเม็ดไข่มุกเพียงอย่างเดี ยว และ (2) การชิ มร่ วมกับชาทางการค้า เพื่อคัดเลือกสู ตรพื้นฐานที่
ผูบ้ ริ โภคยอมรับมากที่สุด
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การศึกษาอัตราส่ วนของแป้งมันสําปะหลังและแป้งถัว่ ขาวในการผลิตเม็ดไข่ มกุ
ทําการผลิตเม็ดไข่มุกจากสู ตรที่ได้รับเลือก ด้วยอัตราส่ วนของแป้ งถัว่ ขาวต่อแป้ งมันสําปะหลัง ที่แตกต่าง
กัน 5 ระดับ คือ 0:100, 10:90, 20:70, 30:40 และ 40:60 โดยนํ้าหนัก นําเม็ดไข่มุกที่ได้ ไปวิเคราะห์คุณลักษณะต่างๆ
ดังนี้
ค่ า สี ตามระบบ CIE ด้ ว ยเครื่ อง Hunter Lab Colorimeter ยี่ ห้ อ Hunter Lab รุ่ น Color Flex ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยรายงานเป็ นค่า L* บอกถึงความสว่าง มีค่าตั้งแต่ 0–100 โดย 0 หมายถึงสี ดาํ และ 100 หมายถึงสี
ขาว, ค่า a* หมายถึงแกนสี เขียว (-a) ไปถึงแกนสี แดง (+a) และ ค่า b* หมายถึงแกนสี น้ าํ เงิน (-b) ไปถึงแกนสี เหลือง
(+b) ทําการวัดค่าจํานวน 3 ซํ้า
ลักษณะเนื้ อสัมผัส ทําการทดสอบโดยใช้เครื่ อง Texture analyzer ยี่ห้อ Stable Micro System รุ่ น TA.XT
Plus ประเทศอัง กฤษ ใช้วิ ธี ก าร Texture profile analysis (TPA) ทํา การวัด ด้ว ยหั ว วัด อะคลิ ริ ก SMS P/25 โดย
กําหนดค่า pre-test speed = 1 mm./s, test speed = 5 mm./s, post-test speed = 5 mm./s, target mode = strain, strain =
75%, time = 3s, trigger force = auto force 5 g. ทําการวัดจํานวน 10 ซํ้า และรายงานผลในรู ปแบบของค่า Hardness
(ค่าความแข็งของอาหาร) Adhesiveness (แสดงการยึดติ ดของอาหารกับวัตถุอื่น) Springiness (ความยืดหยุ่นของ
อาหารเมื่อออกแรงกดแล้วกลับคืนรู ปได้) Cohesiveness (การเกาะติดที่บ่งบอกถึงการเกาะตัวกันเองของเนื้ออาหาร)
Gumminess (ลักษณะที่อาหารกึ่งแข็งแตกตัวออกจนพร้อมที่จะกลืนได้) และ Chewiness (ความต้านทานการเคี้ยว)
การทดสอบฤทธิ์ การยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ แอลฟา-อะไมเลส ในเม็ดไข่ มกุ ที่อัตราส่ วนของแป้ งมันสําปะหลังและ
แป้งถัว่ ขาวแตกต่ างกัน
ทําการสกัดสารสําคัญจากแป้งถัว่ ขาว และผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกที่ทดแทนแป้ งมันสําปะหลังด้วยแป้ งถัว่ ขาว
ดัดแปลงจากวิธีของ สิ ริชยั และคณะ (2555); Chutipanyaporn et al. (2014) โดยนําตัวอย่างที่บดแล้ว จํานวน 1 กรัม
มาเขย่าเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง กับสารละลายเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 75 ในอัตราส่ วน 1:15 (นํ้าหนัก/ปริ มาตร) นํา
ตัวอย่างที่ได้มาปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ วรอบ 10,000×g เป็ นเวลา 50 นาที ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซี ยส (°C) เก็บส่ วนใส
ที่ ได้ ไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส (°C) เริ่ มการทดลองโดยเตรี ยมหลอดทดลองใส่ สารตามลําดับดังต่ อไปนี้
1) สารสกัดจากแป้ งถัว่ ขาว หรื อสารสกัดจากผลิ ตภัณ ฑ์เ ม็ดไข่ มุกที่ ทดแทนแป้ งมันสําปะหลังด้วยแป้ งถัว่ ขาว
จํา นวน 10 ไมโครลิ ต ร. 2) สารละลายแป้ งความเข้มข้นร้ อยละ 1 จํา นวน 165 ไมโครลิ ต ร เริ่ มปฏิ กิริ ย าโดยใส่
สารละลายเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส จํานวน 75 ไมโครลิตร จากนั้นนําไปบ่มที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส (°C)
เป็ นเวลา 10 นาที เมื่ อครบเวลา ทําการหยุดปฏิ กิริยาโดยการเติ มสารละลาย DNS (1% 3,5-dinitrosalicylic acid,
0.2% phenol, 0.05% Na2SO3 and 1% NaOH in aqueous solution) จํานวน 250 ไมโครลิตร นําไปให้ความร้อนที่ 100
องศาเซลเซี ย ส (°C) เป็ นเวลา 10 นาที หลังจากนั้นเติ มสารละลาย 40% sodium potassium tartrate จํา นวน 250
ไมโครลิตร เพื่อให้สีของสารละลายคงที่ไม่เกิ ดการเปลี่ยนแปลง จากนั้นทิ้งให้เย็น และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่
อุณหภูมิหอ้ ง (30±2 องศาเซลเซี ยส) เป็ นเวลา 10 นาที นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร
ด้ว ยเครื่ อง Microplate reader ยี่ ห้ อ BMG Labtech รุ่ น Spectrostar nano ประเทศเยอรมัน นี โดยทํา การปิ เปต
สารละลายตัวอย่างจํานวน 200 ไมโครลิตร ลงใน microplate ชนิด Flat bottle จํานวน 200 ไมโครลิตร คํานวณค่า %
enzyme inhibition ของสารสกัดได้จาก Equation 1
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AbsBlank – AbsSample
AbsBlank

(1)

×100

= ค่าดูดกลืนแสงเมื่อไม่มีตวั อย่าง
= ค่าดูดกลืนแสงเมื่อมีตวั อย่าง (สารสกัดจากเม็ดไข่มุก)

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบ Randomized completely block design (RCBD) สําหรับการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส และการวางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) สําหรั บการศึ กษาสู ตร
พื้นฐานและอัตราส่ วนของแป้งมันสําปะหลังและแป้ งถัว่ ขาวที่แตกต่างกัน นําข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์
หาค่ าความแปรปรวน Analysis of variance (ANOVA) เปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ยด้วยวิ ธี Duncan’s
New Multiple Range Test (DMRT) ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และวิเคราะห์ความแตกต่างของกิ จกรรมการ
ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส ในเม็ดไข่มุกก่อนและหลังกระบวนการต้มด้วยวิธีการ Paired-Samples T-Test โดย
ใช้โปรแกรม IBM SPSS® version 23 software (Trials version) (IBM SPSS Inc., USA)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาสู ตรและกรรมวิธีการผลิตสู ตรไข่ มกุ พืน้ ฐาน
ผลประเมินทางประสาทสัมผัสพบว่า ผูท้ ดสอบให้การยอมรับสู ตร C มากที่ สุด (p < 0.05) โดยมีคะแนน
ความชอบโดยรวมอยูใ่ นระดับชอบปานกลาง ในกรณี ทดสอบชิ มเม็ดไข่มุกเพียงอย่างเดียว และมีคะแนนความชอบ
โดยรวมอยู่ในระดับชอบมาก เมื่อชิ มเม็ดไข่มุกร่ วมกับชานมทางการค้า (Table 1) เนื่ องจากสู ตร C มีระยะเวลาใน
การต้ม และระยะเวลาในการปิ ดฝาหม้อ พักเม็ดไข่ มุกหลังจากให้ความร้ อนที่ นานกว่า จึ งทําให้มีเ นื้ อสั มผัส ที่
ผูบ้ ริ โภคชื่ นชอบเพราะด้านในของเม็ดไข่มุกไม่มีลกั ษณะแข็งเป็ นไต มีความเหนี ยว นุ่ ม หนึ บ ที่ เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของเม็ดไข่มุก (สุ ภาพร, 2563)
Table 1 Sensory scores of tapioca pearl with the different basic formulas
Attribute
Serve without milk tea
Appearance
Colorns
Odor
Taste
Texture (chewy)
Overall liking

Formula A

Sensory score*
Formula B
Formula C

Formula D

5.90±1.34c
6.27±1.49
5.98±1.49b
5.43±1.58c
5.57±1.75c
5.87±1.46c

6.40±1.55ab
6.65±1.39
6.25a±1.50ab
6.10±1.55b
6.38±1.43b
6.53±1.38b

6.13±1.58bc
6.32±1.56
6.25±1.26ab
5.35±1.80c
6.18±1.87b
6.22±1.67bc

900

6.55±1.47a
6.55±1.39
6.67±1.36a
6.58 ±1.50a
7.08±1.53a
7.07±1.33a
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Table 1 (continued)
Attribute
Serve with milk tea
Appearancens
Color
Odorns
Taste
Texture (chewy)
Overall liking

Formula A

Sensory score*
Formula B
Formula C

Formula D

7.93±0.70
5.80±1.15c
8.13±0.80
6.53±0.74b
6.13±0.74c
6.07±0.70d

7.40±0.51
7.67±0.90a
7.80±0.94
8.20±0.68a
6.47±0.74bc
7.47±0.74c

7.33±1.11
6.87±0.74b
7.67±1.11
7.60±0.99a
7.00±0.76b
6.80±0.68b

7.87±0.74
7.93±0.88a
7.90±0.92
8.00±0.65a
7.87±0.83a
8.13±0.74a

*Aคิดส์ คุก (2561), Bครัวไทยในยูทูป (2562), CAriza (2016), DTaiwancooking (2016)
a-d; Means within a row with difference superscripts are significantly different (p < 0.05); ns; Means with in a
same row are not significantly different (p > 0.05)
การศึกษาอัตราส่ วนของแป้งมันสําปะหลังและแป้งถัว่ ขาวในการผลิตเม็ดไข่ มกุ
แป้ งมันสําปะหลังเป็ นแป้ งที่ มีลกั ษณะเป็ นผงเนื้ อละเอียด สี ขาว (ฐิ ศิรักษ์, 2555) ในขณะที่ แป้ งถัว่ ขาวมี
ลักษณะเป็ นผงเนื้ อละเอี ยดมี สีขาวนวลอมเหลื อง (Hoxha et al., 2020) เมื่ อปริ มาณแป้ งถัว่ ขาวเพิ่ มขึ้ น ส่ งผลให้
ผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกมีค่าความสว่าง (ค่า L*) (Table 2) เพิ่มสู งขึ้น เนื่องจากเมื่อให้ความร้อนกับแป้ งมันสําปะหลังจะ
เกิดการเจลาติไนซ์ (Gelatinization) เม็ดแป้งจะพองตัวจากการดูดนํ้าที่อยูล่ อ้ มรอบทําให้มีความหนืด และแป้งมีสีใส
เมื่อสุ ก (Shadrack et al., 2019) ในขณะที่เป็ นถัว่ ขาวเมื่อโดนความร้อนจนสุ ก สี จะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
การเติมแป้งถัว่ ขาวซึ่ งมีสีขาวนวลอมเหลืองเข้าไปเพิ่ม จึงทําให้เม็ดไข่มุกมีสีที่สว่างมากขึ้น เนื้อสัมผัสจะแข็งขึ้น แต่
ก็จะไปลดวามยืดหยุ่น (Springiness) และความสามารถในการเกาะตัวของผลิตภัณฑ์ลง (Cohesiveness) เนื่ องจาก
แป้ งถัว่ ขาวไม่ มีคุ ณ สมบัติ ทาํ ให้เ กิ ด ความหนื ด และเกาะตัวเมื่ อโดนความร้ อนเช่ นเดี ย วกับแป้ งมันสํา ปะหลัง
(Maradudin et al., 2019) (Table 3)
Table 2 L* a* and b* values of tapioca pearl using the different level of white kidney bean flour

The ratio of white kidney bean flour and tapioca flour (w/w)
0 : 100
10 : 90
20 : 80
30 : 70
40 : 60
e
d
c
b
L*
14.38±0.29
20.77±0.31
26.81±0.80
28.51±1.06
29.79±0.58a
a*
1.79±0.47c
1.92±0.15c
2.83±0.21b
3.41±0.73a
3.47±0.43a
b*
4.58±0.48d
6.01±0.28c
7.82±0.16b
9.17±0.17a
9.17±0.50a
a-e; Means within a row with difference superscripts are significantly different (p < 0.05)
Color

901

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาส่ งเสริ มการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

Table 3 Textural properties of tapioca pearl using the different level of white kidney bean flour
Attributes
Hardness (g)
Adhesiveness(g.s)
Springiness
Cohesiveness
Gumminess (g)
Chewiness (g)

The ratio of white kidney bean flour and tapioca flour (w/w)
0 : 100
10 : 90
20 : 80
30 : 70
40 : 60
657.88±39.45b
-2.37±0.53a
0.95±0.36a
0.78±0.01a
543.41±37.82a
518.69±38.05a

682.08±43.04ab
-2.41±0.29a
0.92±0.31b
0.70±0.01b
484.51±20.39b
446.52±26.84b

691.86±26.03ab
-2.60±0.24ab
0.91±0.28b
0.61±0.01c
398.93±26.07c
361.54±23.70c

695.46±46.23a
-2.61±0.49ab
0.84±0.33c
0.52±0.01d
357.22±25.29d
302.24±28.73d

708.48±21.05a
-3.01±0.68b
0.77±0.26d
0.46±0.01e
328.95±13.22e
253.42±12.50e

a-e Means within a row with difference superscripts are significantly different (p < 0.05)
อี กทั้งปริ มาณแป้ งถัว่ ขาวยังส่ งผลต่ อคะแนนความชอบของผูบ้ ริ โภค (Table 4) พบว่าเมื่ อปริ มาณแป้ ง
ถัว่ ขาวเพิ่มขึ้ นในผลิตภัณฑ์จะส่ งผลให้คะแนนความชอบที่ ผูบ้ ริ โภคมี ต่อเม็ดไข่ มุกที่ ได้ลดลงในทุ กคุณลักษณะ
เนื่องจากแป้งถัว่ ขาวที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้เม็ดไข่มุกมีกลิ่นของถัว่ ขาวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะที่ผบู ้ ริ โภค
มิได้ให้ความชื่ นชอบ อีกทั้งการเพิ่มแป้ งถัว่ ขาวยังส่ งผลให้เนื้ อสัมผัสของเม็ดไข่มุกเกาะตัวกันได้นอ้ ยลง จึงไปลด
ความนุ่ ม หนึ บ ของเม็ดไข่มุก ซึ่ งเป็ นเอกลักษณะที่ ผูบ้ ริ โภคให้ความชื่ นชอบ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรทิพย์
และคณะ (2561) เมื่ อเพิ่ มปริ มาณนํ้า นมถัว่ ขาวมากขึ้ นในผลิ ต ภัณ ฑ์พุ ดดิ้ ง จะส่ งผลต่ อความชอบในด้า น กลิ่ น
รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม เช่ นเดี ยวกับรายงานของวิลาสิ นี (2555) อาจเนื่ องจากกลิ่ นถัว่ ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของถัว่ ขาว จะทําให้ขนมปั งมีกลิ่นและรสชาติที่เปลี่ยนแปลงไป แต่เมื่อนําเม็ดไข่มุกไปบริ โภค
ร่ วมกับชานมจะส่ งผลให้คะแนนความชอบของผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้นในทุกคุณลักษณะ เนื่ องจากชานมจะช่วยปรับปรุ ง
รสชาติ และกลบกลิ่นเฉพาะตัวของถัว่ ขาวไปได้ โดยการใช้แป้ งถัว่ ขาวแทนที่แป้ งมันสําปะหลังที่ระดับร้อยละ 30
เป็ นปริ มาณแป้ งถัว่ ขาวสู งที่สุดที่ผบู ้ ริ โภคให้การยอมรับโดยมีคะแนนความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย
ถึงปานกลาง (6.15–7.07 คะแนน)
Table 4 Sensory scores of tapioca pearl using the different level of white kidney bean flour
The ratio of white kidney bean flour and tapioca flour (w/w)
Attribute
0 : 100
10 : 90
20 : 80
30 : 70
40 : 60
Serve without milk tea
Appearancens
7.22±0.89
7.20±0.84
7.17±0.87
7.12±0.92
7.05±1.00
Color
7.08±1.21a
7.03±1.23a
7.00±1.34a
6.68±1.24a
5.83±1.59b
Odor
7.12±0.85a
7.00±1.28ab
6.93±1.55ab
6.77±1.18ab
6.53±1.17b
Taste
7.57±0.93a
6.98±1.26b
6.91±1.39b
6.83±1.20b
6.60±1.89b
Texture (chewy)
7.15±1.13a
7.02±1.13a
7.00±1.13a
6.70±1.39ab
6.45±1.90b
Overall liking
7.03±1.18a
6.68±1.48b
6.33±1.53b
6.15±1.70bc
5.65±2.10c
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Table 4 (continued).
Attribute

The ratio of white kidney bean flour and tapioca flour (w/w)
0 : 100
10 : 90
20 : 80
30 : 70
40 : 60

Serve with milk tea
Appearance
7.00±1.25a
5.67±1.50b
6.47±1.64ab
6.53±1.46ab
5.33±1.72b
Colorns
6.87±1.06
7.13±1.19
7.20±1.27
7.27±1.49
6.67±1.45
b
ab
ab
ab
Odor
6.67±1.11
7.00±0.93
7.13±0.92
7.33±1.23
7.73±1.28a
Taste
7.00±1.00b
7.40±1.12ab
7.40±0.99ab
8.13±0.74a
7.67±1.05ab
Texturens (chewy)
7.40±0.99
7.27±1.62
7.13±1.06
7.07±1.03
6.40±1.35
ns
Overall liking
7.27±1.16
7.27±1.03
7.00±1.12
7.40±1.12
6.87±1.51
a-d; Means within a row with difference superscripts are significantly different (p < 0.05), ns; Means with in a
same row are not significantly different (p > 0.05)
การทดสอบฤทธิ์ การยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ แอลฟา-อะไมเลส ในเม็ดไข่ มกุ ที่อัตราส่ วนของแป้ งมันสําปะหลังและ
แป้งถัว่ ขาวแตกต่ างกัน
จากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส ในผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกที่
ทดแทนแป้งมันสําปะหลังด้วยแป้ งถัว่ ขาวในระดับต่างๆ พบว่าปริ มาณแป้งถัว่ ขาวที่เติมลงในผลิตภัณฑ์ที่ระดับร้อย
ละ 40 มีฤทธิ์ การยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสได้สูงที่สุด อยูท่ ี่ร้อยละ 18.98±1.03 โดยประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้ง
เอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส จะเพิ่มสู งขึ้นเมื่อปริ มาณแป้ งถัว่ ขาวเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ แต่จะลดลงเมื่อนําเม็ดไข่มุกไป
ผ่านกระบวนการต้มสุ ก ทําให้ประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่ า-อะไมเลสลดลง (Table 5) เนื่ องจากฟาสซิ โอ
ลามีน (Phaseolamin) ซึ่ งเป็ นสารสําคัญในถัว่ ขาว และมีคุณสมบัติในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส จะถูก
ทํา ลายลงเมื่ อ โดนความร้ อ นมากกว่ า 100 องศาเซลเซี ย ส (รั ช ฎาพร, 2559) ซึ่ งสอดคล้อ งกับ รายงานของ
Chutipanyaporn et al. (2014) ที่ รายงานฤทธิ์ ต้านการทํางานของเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิ เดส จากสารสกัดถัว่ ดิ บ
และถัว่ สุ กแต่ละชนิ ด ได้แก่ ถัว่ เขียว ถัว่ เหลือง ถัว่ ดํา ถัว่ ขาว ถัว่ แดง และถัว่ ลิสง พบว่าสารสกัดจากถัว่ ดิบสามารถ
ยับยั้งการเอนไซม์แ อลฟา-กลูโคซิ เดสได้สู งกว่า ถัว่ สุ ก เนื่ องมาจากสารสําคัญที่ ทาํ หน้าที่ ย บั ยั้งการทํางานของ
เอนไซม์ที่พบในถัว่ สุ กถูกทําลายด้วยความร้อนในกระบวนการปรุ งประกอบอาหาร (Chutipanyaporn et al., 2014)
Table 5 The α-amylase inhibitory activities of uncooked and cooked tapioca pearl product from white kidney
bean flour with different levels.
% inhibition of α-amylase inhibitory activities
Sample
0 : 100
10 : 90
20 : 80
30 : 70
40 : 60
Uncooked
-35.38±4.95Ad -8.48±0.86Ac
4.97±0.59Ab
15.27±2.23Aa
18.98±1.03Aa
tapioca pearl
Cooked tapioca
-32.41±4.77Ad -18.45±1.78Bc
3.25±1.41Ab
8.97±0.71Aa
13.45±2.18Aa
pearl
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a-b; Means within a row with difference superscripts are significantly different (p < 0.05), A-B; Means within a
column with difference superscripts are significantly different (p < 0.05, NS; Mean values are not significantly different
(p > 0.05)

สรุ ป

การผลิตเม็ดไข่มุกโดยการทดแทนแป้ งมันสําปะหลังด้วยแป้งถัว่ ขาวที่ระดับแตกต่างกัน มีค่าสี เนื้ อสัมผัส
ความชอบของผูบ้ ริ โภค และฤทธิ์ การยับยั้งกิ จกรรมของเอนไซม์แ อลฟ่ า-อะไมเลสแตกต่ า งกัน พบว่าระดับ ที่
เหมาะสม คื อร้ อยละ 30 ทั้งการบริ โภคเม็ด ไข่ มุกเพี ย งอย่า งเดี ย ว และการบริ โภคร่ วมกับชานม โดยมี ค ะแนน
ความชอบโดยรวมอยูท่ ี่ระดับชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส
ไม่ต่างกับที่ระดับร้อยละ 40 ซึ่ งจากข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าถัว่ ขาวสามารถนําไปทดแทนแป้ งมัน
สําปะหลังในเม็ดไข่มุกเพื่อพัฒนาให้เป็ นเครื่ องดื่มชานมไข่มุกเพื่อสุ ขภาพได้
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&t=0s, 25 May 2019.
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาอัตราส่ วนแป้ งมะพร้าวทดแทนแป้ งสาลีของผลิตภัณฑ์ทองม้วนรสปลา
กะตัก 2) เพื่อศึกษาอัตราส่วนใบชะพลูที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนจากแป้ งมะพร้าวทดแทนแป้งสาลีรสปลา กลุ่ม
ตัวอย่างคือ บุคคลทัว่ ไปจํานวน 50 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยมาตราวัด 5 point hedonic scale สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน โดยนําขนมทองม้วนตํารับพื้นฐานมาศึกษาอัตราส่ วนแป้ งมะพร้าวที่แตกต่างกัน 4 ระดับ พบว่าขนม
ทองม้วนโดยใช้แป้ งมะพร้าวทดแทนแป้ งสาลีร้อยละ 20 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุดด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ
ความกรอบ และความชอบโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 4.00 3.68 3.72 4.06 4.22 และ4.18ตามลําดับ จากนั้นนําขนมทองม้วนมาศึกษา
อัตราส่ วนใบชะพลูที่แตกต่างกัน 5 ระดับ พบว่าขนมทองม้วนจากแป้ งมะพร้ าวเสริ มใบชะพลูร้อยละ 5 ได้รับคะแนน
ความชอบสู งสุ ดด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม เท่ากับ 4.26 4.12 4.10 4.04 4.14
และ 4.24 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ขนมทองม้วน, ใบชะพลู, แป้ งมะพร้าว

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the ratio of coconut flour to replace wheat flour of Anchovy Thai
crispy coconut roll products 2) to study the suitable ratio of wildbetal leafbush to Thai crispy coconut roll products from
coconut flour instead of fish flavored wheat flour the sample is 50 people. The research instruments were Consumer
satisfaction assessment form the data was collected using a 5 point hedonic scale. The statistics used for data analysis were
percentage, mean and standard deviation the basic recipe for Thai crispy coconut roll dessert was used to study 4 levels of
coconut flour ratios. It was found that Thai crispy coconut roll dessert coconut flour instead of wheat flour by 20% had the
highest average score for appearance, color, smell, taste, crispness and overall liking the mean values were 4.00, 3.68, 3.72,
4.06, 4.22 and 4.18, respectively. Then, the sensory evaluation of Thai crispy coconut roll supplemented with 5 different
levels wildbetal leafbush was studied. It was found that Thai crispy coconut roll dessert from coconut flour supplemented
with wildbetal leafbush at 5% showed the highest likeness scores for appearance, color, smell, taste, crispness and overall
preference as 4.26, 4.12, 4.10, 4.04, 4.14, and 4.24 respectively.
Keywords: coconut flour, Thai crispy coconut roll, wildbetal leafbush
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คํานํา

ขนมทองม้วน เป็ นขนมไทยโบราณที่มีชื่อเรี ยกตามวิธีการม้วน หรื อการพับ มีลกั ษณะเป็ น แผ่นม้วนเป็ น
วงกลม มีลกั ษณะกรอบ มีส่วนผสมหลัก คื อ กะทิ แป้ ง และนํ้าตาล ชาติ หวานอร่ อย หอม มีความเป็ นเอกลักษณ์
โดยมีตน้ กําเนิ ดจากการรับเอาวัฒนธรรมของประเทศโปรตุเกสมาดัดแปลงเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม
การดํา เนิ นชี วิ ต ความเป็ นอยู่ วัต ถุ ดิ บ เอกลักษณ์ รสนิ ย มและอุ ปนิ สัย ในการบริ โ ภคอาหารของประเทศไทย
(ปรางทิพย์, 2556) ขนมทองม้วนจัดเป็ นประเภท ปิ้ ง ย่าง สี ของขนมทองม้วน คือ สี เหลืองทองสมํ่าเสมอ พับหรื อ
ม้วนได้ขนาด กรอบแต่ไม่แข็งกระด้าง หอมไข่รวมกับกะทิและนํ้าตาล มีรสหวานพอดี ซึ่ งในปัจจุบนั ขนมทองม้วน
มีการดัดแปลงใหม่ มีหลากหลายสู ตรหลายรส เช่น ใส่ ผกั ชี และใส่ หมูหยอง เป็ นต้น (จรู ญศรี , 2536) แป้ งมะพร้าว
โดยแป้งมะพร้าวเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดเนื้อมะพร้าว สกัดนํ้ามันออกแล้วบดเป็ นผงละเอียด ให้ประโยชน์ต่อ
สุ ภาพ มี กลิ่ นหอม นํามาทําอาหารและขนมได้หลายชนิ ดเช่ น เค้กและคุ กกี้ เป็ นต้น (siamroommate.com, 2563)
ใบชะพลูเป็ นหนึ่ งในจํานวนผักสมุนไพรพื้นบ้านของไทย เป็ นแหล่งอาหารที่ อุดมไปด้วยโปรตี น และ แคลซี ยม
ใยอาหารสู ง ช่ ว ยนํา พาสารพิ ษ ออกจากร่ างกาย ช่ ว ยให้ ล ํา ไส้ บี บ ตัว ได้ดี ไ ม่ เ ป็ นโรคท้อ งผู ก และมี เ บต้า
แคโรทีนที่ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ ง (ณัฐภูมิ และคณะ, 2551)
จากข้อมูลข้างต้นผูว้ ิจยั จึ งนําแป้ งมะพร้าวทดแทนแป้ งสาลี และเสริ มใบชะพลูลงในขนมทองม้วน เพื่อ
เสริ มใยอาหารและแคลเซี ยมตามลําดับ รวมไปถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนสู ตรใหม่ ที่ เป็ นทางเลือกให้แก่
ผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจสุ ขภาพ

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. วัตถุดิบที่ใช้ ในการทําขนมทองม้ วนเสริ มแป้ งมะพร้ าวและใบชะพลู
แป้ งสาลี อเนกประสงค์ ตราว่าว, แป้ งมันสําปะหลัง ตรามังกร, แป้ งข้าวกล้อง B-Natural, แป้ งมะพร้าว
Nuttarin, ไข่ ไ ก่ เ บอร์ 2 (ตลาดพรานก), กะทิ ตราอร่ อยดี , นํ้า ตาลมะพร้ าว (ตลาดพรานก), เกลื อป่ น ปรุ งทิ พย์,
นํ้าเปล่า, งานดํา ตราไร่ ทิพย์, นํ้าพริ กเผาตราแม่ประนอม และปลากะตักป่ น
2. อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการทําขนมทองม้ วนจากแป้งมะพร้ าวเสริ มใบชะพลู ชะพลู
อ่างผสม, ช้อนตวง, เครื่ องชัง่ นํ้าหนักดิจิตอล, ตะเกียบ สําหรับม้วนทองม้วน, ถุงมือสําหรับม้วนทองม้วน,
พิมพ์ทาํ ขนมทองม้วน-ไฟฟ้ า (รุ่ นมีตวั ปรับอุณหภูมิ) รุ่ นขดลวดสปริ ง, เครื่ องผสมอาหาร, กระทะปรุ งอาหาร, เตา
แก๊ส, มีด, เขียง, ตะหลิว และเครื่ องปั่น
3. อุปกรณ์ ทดสอบทางประสาทสั มผัส ชะพลู
แบบประเมิ นคุ ณ ภาพทางประสาทสัมผัส , ปากกา, ถาดใส่ อาหาร และเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ โ ปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิต
ขั้นตอนการเตรี ยมใบชะพลู ก่อนนํามาใส่ ลงในผลิตภัณฑ์นาํ ใบชะพลูไปล้างให้สะอาดจากนั้นนํามาเช็ดที
ละใบเพื่อให้น้ าํ ออกจากใบชะพลูมากที่ สุด ไม่ฉะนั้นจะทําให้ขนมทองม้วนมีความชื้ นมากจากนั้นนําไปหั่นเป็ น
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ฝอยๆ การเตรี ยมปลากะตัก นําปลากระตักไปคัว่ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 7 นาที จากนั้นพักให้เย็น
แล้วนําไปปั่ นให้ละเอียดใช้พิมพ์ทาํ ขนมทองม้วน-ไฟฟ้า (รุ่ นมีตวั ปรับอุณหภูมิ) รุ่ นขดลวดสปริ งในการทําวิจยั ครั้ง
นี้ เทแป้งทองม้วนลงบนพิมพ์ 4.3 กรัม อุณหภูมิ 152 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 45 วินาที
4. การศึกษาอัตราส่ วนแป้งมะพร้ าวทดแทนแป้ งสาลีในผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วนรสปลากะตัก
การศึกษาอัตราส่ วนแป้ งมะพร้าวทดแทนแป้ งสาลีของผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนรสปลากะตัก โดยทําการ
ดัดแปลงสู ตรขนมทองม้วนพื้นฐาน (Table 1) จากสู ตรของ สัมฤทธิ์ (2560) แล้วใช้แป้ งมะพร้าวทดแทนแป้ งสาลี
โดยศึกษาอัตราส่ วนระหว่างปริ มาณแป้ งมะพร้าวทดแทนแป้ งสาลี ที่เหมาะสมในการผลิตทองม้วน ในอัตราส่ วน
แป้งมะพร้าว : แป้งสาลี 4 ระดับ ได้แก่ 25 : 75, 20 : 80, 15 : 85 และ 10 : 90 เปรี ยบเทียบกับสู ตรควบคุมที่ไม่มีการ
ใช้แป้ งมะพร้าว (0:100) และนําผลิตภัณฑ์ทองม้วนที่ ได้มาประเมินทางประสาทสัมผัส โดยสุ่ มตัวแทนผูบ้ ริ โภค
จํานวน 50 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทดสอบผลิตภัณฑ์จาํ นวน 5 สู ตรการทดลอง กําหนดรหัสผลิตภัณฑ์
ด้วยเลขสุ่ ม 3 หลัก ใช้วิธีการประเมินโดยการให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5-point hedonic scale) ในคุณลักษณะ
ด้าน ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม
Table 1 The formulations of Thai crispy coconut roll which using the different contents of coconut flour
substituted to wheat flour
Content (%)
1
Basic
Formula
Formula2
Formula3
Formula4
Ingredients
Formula*
25% coconut 20% coconut 15% coconut 10% coconut
flour : 75 %
flour : 80%
flour : 85%
flour : 90%
Coconut flour
Wheat Flour
38.26
Brown rice flour
9.90
Tapioca flour
3.80
Egg
25
Coconut milk
79.4
Coconut sugar
31.6
Salt
0.08
Water
13.80
Black sesames
5.80
Anchovy
7.92
Chilli paste
10.34
Note: *Putthipanyaporn (2560)

wheat flour

wheat flour

9.57
28.69
9.90
3.80
25
79.4
31.6
0.08
13.80
5.80
7.92
10.34

7.65
30.61
9.90
3.80
25
79.4
31.6
0.08
13.80
5.80
7.92
10.34
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wheat flour
5.74
32.52
9.90
3.80
25
79.4
31.6
0.08
13.80
5.80
7.92
10.34

wheat flour
3.83
34.43
9.90
3.80
25
79.4
31.6
0.08
13.80
5.80
7.92
10.34
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5. การศึกษาอัตราส่ วนใบชะพลูท่ีเหมาะสมต่ อผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วนรสปลากะตัก
การศึกษาอัตราส่ วนใบชะพลูต่อผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนรสปลากะตัก โดยทําผลการทดสอบการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของใบชะพลูท่ี เสริ มเข้าไปในขนมทองม้วนร้อยละ 25, 20, 15,10 และ 5 ของนํ้าหนัก
ส่ วนผสมทั้งหมด (Table 3) และนําผลิตภัณฑ์ทองม้วนที่ได้มาประเมินทางประสาทสัมผัส โดยสุ่ มตัวแทนผูบ้ ริ โภค
จํานวน 50 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทดสอบผลิตภัณฑ์จาํ นวน 5 สู ตรการทดลอง กําหนดรหัสผลิตภัณฑ์
ด้วยเลขสุ่ ม 3 หลัก ใช้วิธีการประเมินโดยการให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5-point hedonic scale) ในคุณลักษณะ
ด้าน ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม ข้อเสนอแนะสําหรับการทํางานวิจยั ครั้ง
หน้า คือ ควรมีชุดควบคุม ได้แก่ ตัวอย่างที่ไม่มีการเติมใบชะพลู
Table 2 The formulations of Thai crispy coconut roll supplement with the different levels of wildbetal leafbush
Content (%)
Formula1
Formula2
Formula3
Formula4
Formula5
Ingredients
25% by
20% by
15% by
10% by
5% by
Weight of
Weight of
Weight of
Weight of
Weight of
total flour
total flour
total flour
total flour
total flour
Wheat Flour
30.61
30.61
30.61
30.61
30.61
Coconut flour
7.65
7.65
7.65
7.65
7.65
Brown rice flour
9.90
9.90
9.90
9.90
9.90
Tapioca flour
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
Egg
25
25
25
25
25
Coconut milk
79.4
79.4
79.4
79.4
79.4
Coconut sugar
31.6
31.6
31.6
31.6
31.6
Salt
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
Water
13.80
13.80
13.80
13.80
13.80
Black sesames
5.80
5.80
5.80
5.80
5.80
Anchovy
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
Chilli paste
10.34
10.34
10.34
10.34
10.34
Wildbetal
10.39
7.79
5.19
2.59
12.98
Leafbush
6. การประเมินคุณลักษณะทางเคมีและจุลินทรี ย์ของผลิตภัณฑ์ ที่ได้ จากการพัฒนา
นําผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนาซึ่ งได้รับคะแนนจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสสู งที่สุด มาวิเคราะห์
คุณภาพทางเคมีและจุลินทรี ย ์ ได้แก่ องค์ประกอบทางเคมี (ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า และคาร์โบไฮเดรต) ตามวิธี
ของ AOAC (2016) ปริ มาณแคลเซี ย ม (AOAC, 2016) คํานวณค่ าพลังงานของผลิ ตภัณ ฑ์ และพลังงานที่ ไ ด้จาก
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ไขมันตามวิธีของ AOAC (2016) และคุณภาพจุลินทรี ย ์ ได้แก่ ปริ มาณจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด ปริ มาณยีส์และรา (AOAC,
2016) โดยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับสู ตรควบคุม (ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนรสปลากะตัก)
7. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
การทดลองในข้อที่ 1, 2, และ3 วางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (Randdomized Completely
Block Design, RCBD) สํา หรั บการประเมิ นทางประสาทสัมผัส ทํา การวางแผนการทดลองแบบ สุ่ มในบล็อ ก
สมบู ร ณ์ (Randdomized Completely Block Design, RCBD)นํา ข้อ มู ล ที่ จ าการทดลองมาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความ
แปรปรวน Aanlysis of variance (ANOVA) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new Muitiple
Range Test : DMRT ; LSR สําหรับการทดลองที่ 1 โดยการวิเคราะห์ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และใช้
โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์สถิติ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. ผลการศึกษาอัตราส่ วนแป้งมะพร้ าวทดแทนแป้ งสาลีในผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วนรสปลากะตัก
ผลการศึกษาอัตราส่ วนแป้งมะพร้าวทดแทนแป้ งสาลีของผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนรสปลากะตักที่ 4 ระดับ
คือ 25 : 75, 20 : 80, 15 : 85 และ 10 : 90 ตามลําดับ นําไปผลิตขนมทองม้วนและทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู ้
ทดสอบจํานวน 50 คน โดยพิจารณาจาก ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความกรอบและความชอบโดยรวม สู ตร
ที่ 2 แป้งมะพร้าวร้อยละ 20 : 80 พบว่า ด้านความกรอบมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (x̅= 4.22, SD = 0.73) รองลงมา คือความชอบ
โดยรวม (x̅ = 4.18, SD = 0.82) และด้านรสชาติ (x̅ = 4.06, SD = 0.81) ตามลําดับ เนื่ องจากมี ลกั ษณะเนื้ อสัมผัส ของ
ทองม้วน กรอบและหอม ซึ่ งเป็ นไปตามคุณลักษณะที่ ดีของขนมทองม้วน สอดคล้องกับ (ธนา และคณะ, 2555)
พบว่า เส้นหมี่ซั่วที่ เติ มแป้ งมะพร้าวมีค่าความทนต่อแรงดึ ง ความเหนี ยว และผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้การยอมรั บ
ผลิตภัณฑ์หมี่ซ้ วั ที่ทดแทนแป้งมะพร้าวร้อยละ
Table 3 Sensory scores of Thai crispy coconut roll which using the different rations of coconut flour substituted
to wheat flour
Coconut flour : Wheat flour
Overall
Appearancens Colorns Odourns Flavour Crispness
(%w/w)
liking
25 : 75
3.56
3.30
3.28
3.08
2.88
3.32
20 : 80
4.00
3.68
3.72
4.06
4.22
4.18
15 : 85
3.56
3.30
3.28
3.08
2.88
3.32
10 : 90
4.00
3.68
3.72
4.06
4.22
4.18
Note: (a-c) Means with in the same column with different letters are significantly different (p < 0.05) (ns) not
significant
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15% coconut flour :
85% wheat flour

20% coconut flour :
80% wheat flour

10% coconut flour :
90% wheat flour

Fig. 1 Characteristics of Thai crispy coconut roll which using the different contents of coconut flour substituted to
wheat flour
2. ผลการศึกษาอัตราส่ วนใบชะพลูต่อผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วนรสปลากะตัก
ผลการศึ กษาอัตราส่ วนของใบชะพลูที่เสริ มเข้าไปในขนมทองม้วนที่ 5 ระดับคื อ ร้อยละ 25, 20, 15, 10
และ 5 ตามลําดับ นําไปทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผูท้ ดสอบจํานวน 50 คน โดยพิจารณาจาก ลักษณะที่ปรากฏ
สี กลิ่ น รสชาติ ความกรอบและความชอบโดยรวม สู ตรที่ 5 ใบชะพลูร้อยละ 5 พบว่า ด้านลักษณะที่ ปรากฏมี
ค่ า เฉลี่ ย สู งที่ สุ ด (x̅ = 4.26, SD = 0.85) รองลงมา คื อความชอบโดยรวม (x̅ = 4.24, SD = 0.91) และด้านความกรอบ
(x̅ = 4.14, SD = 1.06) ตามลําดับ สอดคล้องกับ (สุ ธิดา, 2553) พบว่าการผสมใบชะพลูลงในผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชผสมใบ
ชะพลูอดั แท่งผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับ ใบชะพลูร้อยละ 5 และเมื่อเพิ่มปริ มาณใบชะพลูอบแห้งมากขึ้นทําให้กลิ่นของ
ใบชะพลูค่อนข้างแรง
Table 4 Sensory characteristics of Thai crispy coconut roll supplement with coconut flour and wildbetal leafbush
Chaploo
Leaves (% by
Overall
Appearancens
Colorns
Odourns
Flavour
Crispness
weight of
liking
total flour)
25
3.42
3.40
3.14
3.08
3.18
3.32
20
3.58
3.54
3.38
3.36
3.26
3.42
15
3.52
3.48
3.22
3.28
3.22
3.34
10
3.72
3.52
3.38
3.28
3.22
3.42
5
4.26
4.12
4.10
3.08
3.18
3.30
Note: (a-c) Means with in the same column with different letters are significantly different (p < 0.05) (ns) not
significant
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25 % by

20% by

15% by

10% by

5% by

Weight of

Weight of

Weight of

Weight of

Weight of

total flour

total flour

total flour

total flour

total flour

Fig. 2 Thai crispy coconut roll supplement with coconut flour and wildbetal leafbush
3. คุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรี ย์
ผลการศึ กษาปริ มาณของระหว่างแป้ งมะพร้าวทดแทนแป้ งสาลี 4 ระดับคื อ 25 : 75, 20 : 80, 15 : 85 และ
10 : 90 ตามลําดับ พบว่าอัตราส่ วนของแป้ งมะพร้าวทดแทนแป้ งสาลีที่ร้อยละ 20: 80 มีคุณลักษณะที่เหมาะสมใน
ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน จากนั้นนํามา ศึกษาอัตราส่ วนใบชะพลู 5 ระดับคือร้อยละ 25, 20, 15,10 และ 5 ผูบ้ ริ โภค
ให้การยอมรับปริ มาณใบชะพลูที่ร้อยละ 5 จากนั้นนํามาทดสอบทางกายภาพ เคมี และจุลินทรี ย ์ พบว่ามีปริ มาณ
แคลเซี ยมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในใบชะพลูมีแคลเซี ยมสู ง และยังพบว่าปริ มาณของยีสต์และราอยู่ในเกณฑ์คุณภาพทาง
จุลชี ววิทยาของอาหารโดยมีค่า เถ้า คาร์ โบไฮเดรตจากไขมัน ไขมัน ความชื้ น โปรตีน แคลเซี ยม จุลินทรี ยท์ ้ งั หมด
ยีสต์และรา ดัง Table 5
Table 5 The chemical composition (gram per 100 g) and microbiological properties of Thai crispy coconut roll
supplement with coconut flour and wildbetal leafbush
Chemical composition

Thai crispy coconut roll
Thai crispy roll from wheat-brown
rice composite flour with anchovy supplement with coconut flour and
chilli paste flavor
wildbetal leafbush

Ash,%
2.74
2.14
Calories from fat, Kcal/100g
192.87
159.48
Fat,%
21.43
17.72
Moisture,%
5.32
8.50
Protein,%
12.79
12.99
Calcium, mg/100g
226.76
1940.194
Total Aerobic Plate Count, cfu/g
< 10
< 2.5x102EAPC
Yeasts and Molds, cfu/g
< 10
< 10est
หมายเหตุ: ขนมทองม้วนแป้งข้าวกล้องทดแทนแป้งสาลีรสปลากะตักนํ้าพริ กเผา สัมฤทธิ์ (2560)
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สรุ ป

จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนเสริ มแป้ งมะพร้าวและใบชะพลูพบว่า ปริ มาณใบชะพลูมีผลต่ อ
คุณลักษณะของขนมทองม้วนโดยจะทําให้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นใบชะพลูเพิ่มขึ้นและมีปริ มาณแคลเซี ยมที่เพิ่มมากขึ้ น
เนื่ อ งจากใบใบชะพลู มีแ คลเซี ย มสู ง แต่ ไ ม่ ค วรรั บประทานในปริ มาณไม่ เ กิ น 2022 กรั มต่ อวัน (นฤมล, 2542)
นอกจากนี้ ปริ มาณใบชะพลูส่งผลต่อความกรอบ และสี ของผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน แต่เนื่ องจากในใบชะพลูยงั มี
ความชื้ นจึ งส่ งผลให้ปริ มาณของใบชะพลู ที่เ พิ่ มขึ้ นมี ผ ลต่ อความกรอบของขนมลดลง ดังนั้นผลิ ต ภัณ ฑ์ข นม
ทองม้วนจากแป้ งมะพร้าวเสริ มใบชะพลูจึงเป็ นขนมไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยได้รับแคลเซี ยมจากใบชะพลู
จึงเหมาะสําหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง การออกแบบเครื่ องศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทยที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก “นางเบญจกาย” มี
วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเครื่ องศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทย และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมาย การศึกษา
ครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิงสํารวจด้วยแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมใน
การนํามาเป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ดําเนิ นการศึกษาโดย ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหลักการสําคัญของการออกแบบทางศิลปะเพื่อ
เป็ นแนวทางในการออกแบบ และนําไปศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายจํานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั คือ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการออกแบบเครื่ องศิราภรณ์ และนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นปี ที่ 4 สาขาคหกรรม
ศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความพึงพอใจ พบว่า ผลิตภัณฑ์ของงานวิจยั โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.45) เมื่อพิจารณารายข้อจากแบบสอบถามทั้ง 5 ด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากเป็ นอันดับแรก คือ ความ
ละเอียด ประณี ตในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.53) รองลงมาคือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่และน่าสนใจ
(ค่าเฉลี่ย 4.50) ด้านความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ (ค่าเฉลี่ย 4.46) องค์ประกอบโดยรวมของชิ้นงาน และด้าน
ความสวยงามมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ (ค่าเฉลี่ย 4.35) ตามลําดับ ผลจากการตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่ ได้แสดงให้เห็ นว่า
ผลิตภัณฑ์น้ ี สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานได้อย่างดี และสามารถนําไปใช้เป็ นต้นแบบงานสร้างสรรค์ให้มี
ความเป็ นเอกลักษณ์ได้อีกทางหนึ่ง
คําสําคัญ: เครื่ องศิราภรณ์, นางเบญจกาย

Abstract
The objectives of this research were: 1) to design headdress from Thai flower technique and 2) to investigate the
satisfaction of Home Economics students toward the headdress design. This research employed survey research by using
questionnaires in order to analyze obtained data for suitable product model of using as a prototype product. The researchers
examined the guideline by researching information about the key principles of artistic design. The research samples were
30 Home Economics students of Rajamangala University of Technology Srivijaya. The instrument used in this research
was a questionnaire. The statistics used for analyzing the data were percentage, mean and standard deviation. The findings
indicated that the most samples which were 4th year female students of Home Economics program satisfied at the high
level (= 4.57) When considered in each aspect, it was revealed that the satisfaction was at high level on refinement
exquisiteness of the headdress creation (= 4.50), creation, exoticization and fascinating (= 4.46), the suitability of the
material used in the design (= 4.35) respectively. Moreover, the beauty of the headdress design and overall composition of
the workpiece are equal mean (= 4.45) The results of all the questionnaires have shown that this product can response the
needs of the user very well. Moreover, it can be used as a prototype for creative work to make it unique.
Keywords: Benjakai, headdress
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คํานํา
เครื่ องประดับ คือ วัตถุสิ่งของสวยงามที่ มนุษย์นาํ มาสร้างสรรค์ข้ ึนเพื่อใช้ตกแต่งร่ างกาย นับตั้งแต่บรรพ
กาลมนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมรู ้การใช้เครื่ องประดับเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ในมิติต่าง ๆ กัน ตั้งแต่การแสดงการเป็ นพวก
พ้อง การแสดงฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ แสดงออกซึ่ งความเป็ นตัวตนและรสนิ ยมด้านความงาม นอกจากนี้ มนุษย์
ยังใช้เครื่ องประดับเพื่อผลทางจิตใจได้แก่ การใช้เพื่อเป็ นสิ่ งระลึกถึง แทนคุณค่า หรื อยึดเหนี่ ยวจิตใจตามความเชื่อ
การใช้เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ ใจ เพื่อส่ งเสริ มบุคลิกภาพ หรื อแม้แต่เพื่อดึ งดูดความสนใจจากบุคคลอื่น เป็ นต้น
(วัฒนะ, 2545)
ศิราภรณ์หรื อเครื่ องประดับ มาจากคําว่า “ศีรษะ” และ “อาภรณ์” หมายความถึงเครื่ องประดับสําหรั บใช้
สวมใส่ ศีรษะ เช่น ชฎามงกุฎ ซึ่ งเป็ นชื่อเรี ยกเครื่ องประดับศีรษะละครตัวพระ ที่มีวิวฒั นาการมาจากการโพกผ้าของ
พวกชฏิล ชฎาที่ใช้ในการแสดงโขนละครในปั จจุบนั ช่างผูช้ าํ นาญงานมักจะนิ ยมทําเป็ นแบบมีเกี้ยว 2 ชั้น มีกรอบ
หน้า กรรเจียกจร ติดดอกไม้ทดั ในงานประเพณี ไทยๆ มักมีงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบไม้นาํ มาตกแต่งในบริ เวณงาน
กระทัง่ เครื่ องประกอบอาหาร หวาน คาว เครื่ องครอบ เครื่ องคลุมฯลฯ เรี ยกได้ว่ามีประโยชน์เกื อบทุ กวาระ ทุก
โอกาส ศิลปะที่เกิดจากดอกไม้สดและใบตอง ประดิษฐ์มีความสวยงาม มีเสน่ห์ยามสดจนกระทัง่ ค่อยเหี่ ยวเฉา ก็มี
คุณค่าที่น่าประทับใจ กระทัง่ มีผทู ้ ี่รักงานดอกไม้สดและใบตอง ต้องการยืดอายุให้ยาวนาน แต่ทาํ ไม่ได้จึงเกิ ดการ
พัฒนามาเป็ นงานผ้า งานกระดาษ งานดินปั้ น มาทดแทนงานดอกไม้สดและใบตองจริ ง ๆ การจําลองดังกล่าวเป็ น
การเลียนแบบธรรมชาติสวยงาม ทนทาน แต่ราคาสู ง หากเป็ นผูท้ ี่มีฝีมือจากงานดอกไม้สดและใบตองอยู่แล้ว การ
พัฒนามาเป็ นวัสดุอื่น ๆ ย่อมไม่ย่งุ ยากลําบากประการใด แต่ข้ นั ตอนในการเรี ยนรู ้ในขั้นแรกก็ยงั ต้องเรี ยนรู ้จากงาน
ใบตองก่อนเสมอ (เศรษฐมนตร์, 2552)
ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นว่าควรสร้างเครื่ องศิราภรณ์ให้มีความแปลกใหม่ ให้มีดีไซน์มากขึ้น ซึ่ งปัจจุบนั มีเครื่ องศิรา
ภรณ์ที่ใช้ในงานโชว์และใช้ประกอบการแสดงมากขึ้น โดยการนํางานเครื่ องประดับไทย งานประดิษฐ์ดอกไม้ไทย
และงานใบตองมาสร้ า งสรรค์เ ป็ นชิ้ นงาน โดยได้นํา รู ปแบบชิ้ นงานที่ ส ร้ างสรรค์มาจากนางในวรรณคดี ไทย
ต้นแบบของชิ้ นงานในครั้ งนี้ คือ “นางเบญจกาย” เหตุ ผลในการเลื อกนางเบญจกายมาประดิ ษฐ์เครื่ องศิ ราภรณ์
เนื่ องจากนางเบญจกายที่ ถูกถ่ายทอดออกมาจะเป็ นรู ปลักษณ์ของนางยักษ์สาว ที่ มีความสวยงาม และมีบทบาท
สําคัญในบทละครรามเกียรติ์ โดยใช้วสั ดุที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อที่จะทําให้ชิ้นงานมีความ
เป็ นเอกลักษณ์ โดยการใช้งานใบตองเข้ามาเป็ นส่ วนช่ วยในการประดิ ษฐ์ ใช้ของประดับตกแต่ งเพื่ อเพิ่ มความ
สวยงาม ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาและวิเคราะห์นางเบญจกาย โดยจะใช้แนวคิดเรื่ องอัตลักษณ์ (identity) เข้ามาประยุกต์ใช้
เพื่อศึกษา ประกอบกับการวิเคราะห์การแต่งกายเข้ามาเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ช่วยทําให้เข้าใจตัวละคร “นาง
เบญจกาย” ได้ชดั เจนขึ้น โดยใช้แนวคิ ดมาจากการผสมผสานดัดแปลงระหว่างเครื่ องประดับและงานไทย จึ งนํา
เทคนิ คและรู ปแบบการทํางานใบตอง การเย็บแบบ การมัดดอกข่า มาประดับเป็ นโครงสร้างของเครื่ องศิราภรณ์ใน
วรรณคดี ไทย โดยชื่ อชิ้ นงานคื อ “นางเบญจกาย” เครื่ องประดับประกอบด้วยกระบังหน้า ที่ ประดิ ษฐ์โดยการเย็บ
แบบเป็ นหน้ายักษ์ และรั ดเกล้าเปลว กนก ประดิ ษฐ์โดยการนําเย็บแบบใบตอง มาประกอบร่ วมกัน ซึ่ งผูว้ ิจัย
มองเห็นว่าการนํางานประดิษฐ์ดอกไม้ไทยและงานใบตองมาสร้างสรรค์เป็ นผลิตภัณฑ์ประดับเป็ นโครงสร้างของ
เครื่ องศิราภรณ์เป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการสื บสานงานไทยให้มีความสวยงามและทรงคุณค่า
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบเครื่ องศิราภรณ์ที่ได้แรงบันดาลใจมากจาก “นางเบญจกาย” ในวรรณคดีไทย
2. เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายที่ มีต่อการออกแบบเครื่ องศิราภรณ์จากเทคนิ คงานดอกไม้
ไทยที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก “นางเบญจกาย”
ขอบเขตการวิจัย
การศึ กษาเรื่ อง การออกแบบเครื่ องศิ ราภรณ์จากเทคนิ คงานดอกไม้ไทยที่ ได้แรงบันดาลใจมาจาก “นาง
เบญจกาย” ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตดังนี้
1. ด้านเนื้อหา
1.1 ศึกษากระบวนการการออกแบบเครื่ องศิราภรณ์
1.2 ศึกษาเทคนิคงานดอกไม้สดและใบตองประณี ตศิลป์
1.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์และการแต่งกายของ นางเบญจกาย เพื่อใช้เป็ นแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบ
1.4 สํารวจความพึงพอใจของการออกแบบเครื่ องศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทยที่ได้แรง
บันดาลใจมาจาก “นางเบญจกาย”
2. ด้านการออกแบบ
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั เลือกออกแบบเครื่ องศิราภรณ์ซ่ ึ งประกอบด้วย กระบังหน้านาง กรรเจียกจร
และเกี้ยวยอด
3. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่ องประดับและด้านงานดอกไม้ไทย จํานวน 5 ท่าน
3.2 นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั จํานวน 30 คน

ผลการวิจัย

ศึกษาข้อมูลและออกแบบเครื่ องศิราภรณ์จาํ นวน 3 รู ปแบบ คัดเลือกรู ปแบบเพื่อนําไปสร้างสรรค์ผลงาน
เพียง 1 รู ปแบบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่าน ซึ่ งได้ผลการพิจารณาในการเลือกรู ปแบบที่เหมาะสมเพื่อนําไปเป็ นแนวทาง
ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลการคัดเลือก พบว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่าน เลือกรู ปแบบที่ 3 โดยให้เหตุผลว่า เนื่ องจาก
รู ปแบบมีลกั ษณะแตกต่างจากตัวละครนางเบญจกายมากที่สุด มีเอกลักษณ์ที่ชดั เจน และเมื่อนํามาสร้างสรรค์ผลงาน
จะแสดงให้ถึงเอกลักษณ์อย่างเด่นชัด โดยสัดส่ วน องค์ประกอบหรื อระยะการจัดวางตําแหน่ งมีความเหมาะสม มี
ความสมดุล และสื่ อถึงความเป็ นไทยได้ชดั เจน
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Fig. 1 The draft of the royal ornaments from expert selection (Format 3)

Fig. 2 The design of handicrafts from Thai flower technique
ผลวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายโดยแสดงการแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ นําเสนอในรู ปแบบตารางประกอบความเรี ยง
Table 1 General information of respondents (n = 3)
General Information
Number
Sex
Female
25
Male
5
Education Level
Year 1
7
Year 2
8
Year 3
8
Year 4
7
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Percent
83.00
17.00
23.00
27.00
27.00
23.00
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จาก Table 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 30 คน จําแนกตามตัวแปร
ได้ดงั นี้ เพศ กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.00 เพศชาย จํานวน
5 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.00 นักศึ กษาระดับชั้นปี ที่ 2 ระดับชั้นปี ที่ 3 ระดับชั้นปี ที่ 1 และระดับชั้นปี ที่ 4 มี จาํ นวน
ใกล้เคียงกัน คือ จํานวน 8 คน และ 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 และคิดเป็ นร้อยละ 23.00 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อการออกแบบเครื่ องศิราภรณ์
Table 2 Satisfaction of respondents
Specification
Innovative and interesting ideas
Suitability of materials used in design
The overall composition of the product
Beauty
Fineness in product creation
Total

4.50
4.46
4.35
4.35

SD
0.50
0.50
0.49
0.49

Satisfaction Level
high level
high level
high level
high level

4.57
4.45

0.50
0.50

highest level
high level

x̅

จาก Table 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจต่อการออกแบบเครื่ องศิราภรณ์ กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถาม
จํานวน 30 คน จําแนกตามตัวแปรได้ดงั นี้ ความละเอียด ประณี ตในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57
รองลงมา ด้านความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ด้านความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ใน
การออกแบบ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.46 ด้านองค์ประกอบโดยรวมของผลิ ตภัณฑ์และด้านความสวยงาม มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับคือ 4.35 ตามลําดับ ซึ่ งโดยภาพรวมได้รับความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา เรื่ อง การออกแบบเครื่ องศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทยที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก นาง
เบญจกาย ผูว้ ิจยั ได้อภิปรายผลดังนี้
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อออกแบบเครื่ องศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทยที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก นาง
เบญจกาย ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับเครื่ องศิรา
ภรณ์ จึ ง นํา มาทํา การออกแบบที่ ไ ด้แ รงบัน ดาลใจมาจาก นางเบญจกาย โดยนํา เอาเอกลัก ษณ์ ลายเส้ น และ
องค์ประกอบทางศิ ลปะ มาทําการออกแบบ ตามความสวยงามและความเหมาะสม จํานวน 3 รู ปแบบว่ามี ความ
เหมาะสมสําหรับการนําไปเป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้จริ ง ซึ่ งผลการคัดเลือกแบบร่ างจากความ
คิ ดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เลือกลวดลายที่ 3 โดยให้เหตุผลประกอบ คื อ องค์ประกอบ
โดยรวมการจัดวางมีความเหมาะสม ดึงเอกลักษณ์ความเป็ นไทยได้ชดั เจน และสามารถสื่ อความหมายได้ตรงจุด ซึ่ ง
สอดคล้องกับ วรรณรัตน์ (2536) กล่าวว่า การออกแบบเครื่ องประดับในปั จจุบนั ต่างจากการออกแบบเครื่ องประดับ
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ในอดี ตทั้งในด้านรู ปทรงและวัสดุที่นาํ มาใช้ การออกแบบในปั จจุบนั เน้นความเรี ยบง่ายของรู ปทรง มีรูปแบบที่
สัมพันธ์กบั วัสดุเน้นที่โครงสร้าง ใช้วสั ดุที่แปลกใหม่มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
วัต ถุ ป ระสงค์ ข ้อ ที่ 2 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของกลุ่ ม เป้ า หมายจากวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของ
กลุ่มเป้ าหมายต่อการออกแบบเครื่ องศิราภรณ์จากเทคนิ คงานดอกไม้ไทยที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก นางเบญจกาย
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมรายข้อของประเมิน พบว่า ด้านความคิ ดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และน่ าสนใจ กล่าวคื อ
รู ปแบบผลิตภัณฑ์และเทคนิ คที่นาํ มาใช้มีความทันสมัยและดูลงตัว ซึ่ งสอดคล้องกับ ศิริพรณ์ (2550) กล่าวว่า การ
ออกแบบ หมายถึง การสร้างสรรค์ผลงานสิ่ งหนึ่ งอย่างมีวตั ถุประสงค์ การออกแบบเป็ นการสร้างสรรค์ผลงานขึ้ น
โดยไม่ลอกเลียนของเดิมหรื อความคิดเดิมที่มีมาก่อน เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านประโยชน์ใช้สอยหรื อ
ความต้องการด้านอื่นๆ ด้านความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ กล่าวคือ การเลือกวัสดุหลักที่ใช้ในการ
ประดิษฐ์ มีความเหมาะสม โดดเด่นทําให้เครื่ องศิราภรณ์มีความสวยงาม ซึ่ งสอดคล้องกับ วรรณรัตน์ (2556) กล่าว
ว่า การเลือกวัสดุมาใช้ทาํ เครื่ องประดับ ถ้าคิดในด้านประโยชน์อย่างจริ งจังแล้วเครื่ องประดับให้ประโยชน์นอ้ ย แต่
มีประโยชน์โดยตรงด้านความสวยงามและความสุ ขทางใจแก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของ ดังนั้นวัสดุที่นาํ มาใช้ส่วนใหญ่มกั จะใช้
สิ่ งของที่ มีความสวยงาม หรื อมี ราคาแพงเป็ นสิ่ งของที่ มีอายุการใช้งานยาวนาน ด้านองค์ประกอบโดยรวมของ
ชิ้ นงาน กล่าวคื อ โดยภาพรวมชิ้ นงาน มี สัดส่ วนและความสมดุ ลมี ความสําคัญต่ อการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ วรรณรัตน์ (2556) กล่าวว่า ความสมดุลหมายถึงการจัดองค์ประกอบให้สัมพันธ์กนั มีน้ าํ หนัก หรื อ
ความสมดุลกลมกลืนไปด้วยกัน เพราะความสมดุลทําให้เกิ ดความสวยงาม ด้านความสวยงาม กล่าวคือ การนํามา
ออกแบบเครื่ องประดับ มีความละเอียด ประณี ต ความสวยงามของเครื่ องประดับ และองค์ประกอบโดยรวม

สรุ ป

จากผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ 83% เป็ นเพศหญิง ศึ กษาอยู่ในระดับชั้นปี ที่ 4
สาขา คหกรรมศาสตร์ เนื่ องจากผูต้ อบแบบสอบถามมีความสนใจและศึ กษาเกี่ ยวกับการออกแบบเครื่ องประดับ
ด้านความพึงพอใจในการออกแบบเครื่ องศิราภรณ์จากเทคนิ คงานดอกไม้ไทยที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก นางเบญจ
กาย เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมแต่ ละด้านพบว่า ความละเอียด ประณี ตในการสร้างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์ ด้านความคิ ด
สร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจ ด้านความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ ด้านองค์ประกอบโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ์ ด้านความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.57, 4.50, 4.46, 4.35, 4.35 ตามลําดับ ซึ่ งมีความพึงพอใจในระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ฉบับนี้ สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ผูเ้ ชี่ยวชาญที่สละเวลาในการตรวจทานแก้ไข
ข้อบกพร่ องของ การออกแบบเครื่ องศิราภรณ์ พร้อมทั้งให้คาํ แนะนําที่เป็ นประโยชน์และนํามาปรับใช้ในงานวิจยั
นอกจากนี้ ยงั ได้รับการช่วยเหลือจากคุณพิทกั ษ์ หังสาจะระ เจ้าของกิ จการร้านดอกไม้ Flower Décor Studio ที่ ให้
คํา ปรึ ก ษาในการสร้ า งสรรค์ผ ลิ ต ภัณ ฑ์จ นสํา เร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี ตลอดจนบุ ค คลต่ า ง ๆ ที่ ใ ห้ค วามช่ ว ยเหลื อ
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
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บทคัดย่ อ
การแปรรู ปมะตูมอบแห้งของกลุ่มเกษตรกร มักประสบปั ญหาในด้านประสิ ทธิ ภาพของเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ผลิต ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กบั เกษตรกร จึงได้ทาํ การวิจยั ครั้งนี้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพเครื่ องฝานแบบไม่อตั โนมัติและเครื่ องอบมะตูมอบแห้งแบบมีส่วนร่ วมของกลุ่มเกษตรกร ด้วยวิธีการ
วิจยั การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วมของกลุ่มแปรรู ปสมุนไพรบ้านหัวหาด อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จํานวน
45 คน ได้ดาํ เนิ นการศึกษาปั ญหา การออกแบบและการจัดสร้างเทคโนโลยี การทดลอง การปรับปรุ ง ตลอดจนการวัดและ
ประเมิ นผลแบบมี ส่วนร่ วม ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้ น 6 เดื อน จากการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว พบว่า เครื่ องฝานแบบไม่
อัตโนมัติสามารถฝานมะตูมได้ ประมาณ 20 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง (ความหนา 0.5–0.7 เซนติเมตรต่อชิ้น) ประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน
กว่าเดิมประมาณ 3 เท่า ลดการเกิดอุบตั ิเหตุจากใบมีดบาด และความเมื่อยล้าได้ ส่วนตูอ้ บสามารถอบมะตูมสดที่ฝานแล้วได้
ประมาณ 200 กิโลกรัมต่อครั้ง นาน 48–72 ชัว่ โมง อบที่อุณหภูมิค่อนข้างคงที่ (60–70°C) สามารถลดเวลาการทําให้แห้งได้
2 เท่าของการตากแดด อีกทั้งยังพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจและยอมรับการใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวทั้งด้านความสะดวก
ในการใช้งาน ประสิ ทธิภาพ และการซ่อมบํารุ ง ถึงร้อยละ 86
คําสําคัญ: การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วม, กลุ่มแปรรู ปสมุนไพรบ้านหัวหาด, จังหวัดหนองคาย, มะตูม

Abstract

The processing for dried bael fruit of farmer often problems from the efficiency of the technology used in
production, resulting in higher production costs. Therefore, to help solve this problem for farmers, this research was
conducted to develop the efficiency of the non-automatic slicer and the oven of the farmers group. Using Participatory
Technology Development research method of Herbs of Hua-had Group, Muang District, Nong Khai Province, 45
farmers. Six months for a study problem, design and construction of experimental technology, improvement,
participatory measurement and evaluation. The result showed that the non-automatic slicer can slice about 20 kilograms
per hour. (Thickness approximately 0.5–0.7 cm. per piece), the efficiency of slicing is improved approximately 3 times
and reducing the incidents of cut blades from slicing. As for the oven, about 200 kilograms of fresh bael fruit can be
dried per time for 48–72 hours and dried at a relatively stable temperature (60–70°C) can reduce the drying time by twice
that the sun dry. It also found that 86% of the farmers were satisfied and accepted the use of technology in terms of ease
of use, efficiency and maintenance.
Keywords: bael fruit, Hearb Processing Hua-had Group, Nong Khai Province, participatory technology development
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คํานํา

มะตูม (bael fruit) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aegle marmelos (L.) Correa พบได้ทุกภาคของประเทศไทยตามป่ า
เบญจพรรณและป่ าแล้งทัว่ ไป ที่ สูงจากระดับนํ้าทะเล 50–700 เมตร มะตูมเป็ นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึ งขนาดกลาง
ผลัดใบ สู ง 10–15 เมตร เรื อนยอดรู ปไข่ เปลือกต้นสี เทาเรี ยบหรื อแตกเป็ นร่ องตื้นๆตามยาว เนื้อไม้แข็ง มีสีขาวแกม
เหลือง และมีกลิ่นหอม โคนต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลม ยาว แข็ง ออกเดี่ยวหรื อเป็ นคู่ตามกิ่ง ผลมะตูมมีลกั ษณะ
รู ปรี กลมหรื อรี ยาว ขนาดกว้าง 8–10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12–18 เซนติเมตร ผิวเรี ยบเกลี้ยง เปลือกหนา แข็งมาก
ไม่แตก ผลอ่อนมี สีเขี ยวพอสุ กมี สีเหลื อง เนื้ อผลมี สีเหลื อง นิ่ ม มี กลิ่ นหอม และมี เนื้ อเยื่อสี ส้มที่ มียางเหนี ย วๆ
ภายในมี 8–15 ช่ อง เมล็ดมีสีน้ าํ ตาลอ่อนจํานวนมาก มียางใสเหนี ยวหุ ้มเมล็ดอยู่ เมล็ดรู ปรี ๆ และแบน มีเส้นขน
หนาแน่ นปกคลุม ออกดอกระหว่างเดื อนมี นาคมถึ งเดื อนพฤษภาคม และติ ดผลระหว่างเดื อนธันวาคมถึ งเดื อน
กุมภาพันธ์ ด้วยเหตุท่ีมะตูมหาได้ง่ายในท้องถิ่นจึงได้มีการนําผลมะตูมดิบมาแปรรู ปในหลายรู ปแบบ เช่น นํ้ามะตูม
มะตูมเชื่อม และมะตูมผง ซึ่ งสรรพคุณทางยาในตํารับยาไทยของมะตูมดิบแห้งชงนํ้าดื่มแก้ทอ้ งเสี ย แก้บิด มะตูมผล
อ่อนรสฝาดร้อนปร่ าขื่น บดเป็ นผง ต้มกินแก้ธาตุพิการ แก้ทอ้ งเสี ย แก้บิด แก้โรคกระเพาะอาหาร ทําให้เจริ ญอาหาร
ขั บ ลม บํ า รุ งกํ า ลั ง ส่ วนมะตู ม ผลแก่ รสฝาดหวาน ต้ ม ดื่ ม แก้ เ สมหะและลม บํ า รุ งไฟธาตุ ช่ ว ยย่ อ ย
อาหาร (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2563) และยังพบวิตามิ นซี (ascorbic acid) ในปริ มาณสู งถึ ง 66 มิ ลลิ กรั ม ต่ อ
100 กรัม (ศิริพร, 2561)
จากการสัมภาษณ์ กลุ่ มเกษตรที่ ทาํ การแปรรู ปมะตู มบ้า นหัวหาด ตํา บลบ้า นเดื่ อ อํา เภอเมื อง จังหวัด
หนองคาย สมาชิกในกลุ่มฯ เป็ นคนในพื้นที่บา้ นหัวหาด ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ การทํานา หลัง
ฤดู เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตมี การประกอบอาชี พเสริ ม เช่ น รั บจ้าง ปลูกผัก แปรรู ปสมุนไพร คื อ การทํามะตู มแห้ง ได้
ดําเนิ นการผลิตมามากกว่า 10 ปี เพื่อส่ งจําหน่ายให้แก่พ่อค้าทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด มะตูมแห้งที่แปรรู ปได้น้ ี
ไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าเนื่ องจากกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวหาดใช้วิธีการแบบดั้งเดิ ม คือ ในการเตรี ยม
วัตถุดิบใช้มีดฝานลูกมะตูมด้วยมือ ซึ่ งลักษณะรู ปร่ างของมะตูมและความแข็งของผิวทําให้มีความล่าช้าในการฝาน
เป็ นแว่นในขั้นตอนนี้ มกั ทําให้เกิ ดอุบตั ิ เหตุจากใบมีดขณะทํางาน และการทําแห้งจะวางมะตูมที่ ฝานแล้วไว้กลาง
แดด ใช้เวลาในการทําแห้งค่ อนข้า งนาน (ประมาณ 4–5 วัน) ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรจึ งอยากให้ช่ วยแก้ปั ญหาใน
ขั้นตอนกระบวนการผลิ ต ลดระยะเวลาในการทํา แห้ง และเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ไ ด้ต ามข้อกํา หนดของกระทรวง
สาธารณสุ ข ด้ ว ยเหตุ น้ ี การใช้ แ นวคิ ด การพัฒ นาเทคโนโลยี อ ย่ า งมี ส่ วนร่ วม (Participatory Technology
Development: PTD) ที่มีกระบวนการเชื่ อมโยงองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ กบั กระบวนการในท้องถิ่น โดยคาดหวัง
ว่าจะสามารถนํามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มแปรรู ปสมุนไพรบ้านหัวหาด อําเภอเมือง จังหวัดหนองคายได้
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพเครื่ องฝานแบบไม่อตั โนมัติและเครื่ องอบมะตูมอบแห้งแบบมีส่วนร่ วมของกลุ่ม
เกษตรกร
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อุปกรณ์ และวิธีการ

งานวิจยั นี้ ใช้กระบวนการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม โดยทําการศึกษาจากการการสัมภาษณ์เชิงลึก
สนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม โดยผูว้ ิจยั ได้คดั เลื อกกลุ่มกลุ่มเกษตรกรในตําบลเทศบาลบ้านเดื่ อ
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย คือ กลุ่มแปรรู ปสมุนไพรบ้านหัวหาด อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีการแบ่งกลุ่ม
ย่อยออกเป็ น 3 กลุ่มๆ ละ 25 คน และมีการบริ หารจัดการโดยอิสระภายในแต่ละกลุ่ม ดังนั้นกลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ มี
จํา นวน 45 คน โดยเลื อ กจาก 1) คณะทํา งานบริ หารการดํา เนิ น การของกลุ่ ม โดยเลื อ กจากตัว แทนจาก
คณะกรรมการที่ บริ หารงานในกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 คน (คิ ดเป็ น 9 คน), 2) ผูน้ าํ ชุ มชนที่ เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ จํานวน 3 คน, 3) กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน และผูอ้ าวุโสในชุ มชน จํานวน 1 คน, 4) ตัวแทนจากหน่ วยงาน
ภาครั ฐ คื อ เทศบาลตํา บลบ้านเดื่ อ อํา เภอเมื อง จังหัด หนองคาย จํา นวน 2 คน และ 5) สมาชิ กในกลุ่ มแปรรู ป
สมุนไพรบ้านหัวหาด อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย กลุ่มละ 10 คน (คิดเป็ น 30 คน) ดําเนินการเป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น
6 เดือน (มิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563)
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ การวิจยั แบบการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Technology
Development: PTD) โดยทําการศึกษาจากการการสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ซึ่ งมี
การดําเนินการดังต่อไปนี้
1. การศึกษาปัญหา ใช้ระยะเวลา 2 เดือน (มิถุนายนถึงกรกฎาคม 2563) ดําเนินการดังนี้
1.1 การจัดประชุมชี้ แจงทําความเข้าใจร่ วมกัน ระหว่างวิจยั และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในการพัฒนาโจทย์วิจยั
ร่ วมกับกลุ่มแปรรู ปสมุนไพรบ้านหัวหาด ซึ่ งประกอบด้วย คณะทํางานบริ หารการดําเนิ นการของกลุ่ม ผูน้ าํ ชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และสมาชิกของกลุ่มแปรรู ปสมุนไพรบ้านหัวหาด
1.2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีขนาดเล็กสําหรับการหัน่ ฝาน ผลผลิตทาง
การเกษตร” เพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการเตรี ยมวัตถุดิบ คื อ การฝานมะตูม ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และปัญหาที่เกิดขึ้น
1.3 การจัด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ครั้ งที่ 2 ในหัวข้อ “เทคโนโลยี การทําแห้งด้วยพลังงานความร้ อน”
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการทํามะตูมให้แห้ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบ
2. การออกแบบและการจัดสร้างเทคโนโลยี ใช้ระยะเวลา 1 เดือน (สิ งหาคม 2563) ดําเนิ นการดังนี้
2.1 การระดมความคิ ด เห็ นร่ วมกับกลุ่ มเกษตรกรเพื่ อออกแบบและพัฒ นาเครื่ องฝาน และตู ้อบมะตู ม
โดยเลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น หรื อมีจาํ หน่ายทัว่ ไปตามท้องตลาด
3. การทดลอง การปรับปรุ งเทคโนโลยี ตลอดจนการวัดและประเมินผลแบบมีส่วนร่ วม ใช้
ระยะเวลา 3 เดือน (กันยายนถึงกพฤศจิกายน 2563) ดําเนินการดังนี้
3.1 การทดสอบประสิ ทธิ ภาพและการทํางานของเครื่ องฝาน และตูอ้ บมะตูม แล้วปรับปรุ งจุดบกพร่ องที่
พบจากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน และศึ กษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ ได้ใช้งานและการซ่ อม
บํารุ งเครื่ องฝาน และตู อ้ บมะตู มหลังการปรั บปรุ ง ความพึ งพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมพัฒนาเทคโนโลยี จะใช้คาํ ถาม
6 คําถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานเครื่ องฝาน และตูอ้ บมะตูม ซึ่ งจะให้คะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับ
(5-พอใจมาก, 4-พอใจ, 3-พอใจปานกลาง, 2-ไม่พอใจ และ 1-ไม่พอใจมาก)
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3.2 จัดเวทีสรุ ปองค์ความรู ้ “การแปรรู ปมะตูมแห้ง” เพื่อรวบรวมและเรี ยบเรี ยงแนวทางปฏิบตั ิ ท้ งั หมดที่
ได้มาจากการปฏิบตั ิและประสบการณ์ของเกษตรกร และเพื่อใช้กาํ หนดทิศทางการทํางานอย่างต่อเนื่ องในอนาคต
และผลักดันผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ OTOP ที่ได้มาตรฐานในระดับจังหวัดต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้เป็ นการประมวลข้อมูลในแต่ละกิจกรรม และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเชิ ง
บรรยาย (descriptive analysis)

ผลการศึกษา

จากขั้นตอนการดําเนิ นการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพเครื่ องฝานแบบไม่อตั โนมัติและเครื่ องอบมะตูมอบแห้ง
แบบมีส่วนร่ วมของกลุ่มเกษตรกร ใช้วิธีการวิจยั การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วมของกลุ่มแปรรู ปสมุนไพร
บ้านหัวหาด อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จํานวน 45 คน มีผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1. สภาพปั ญหา
จากการจัดประชุมทีมวิจยั ร่ วมกับกลุ่มแปรรู ปสมุนไพรบ้านหัวหาด พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในการแปรรู ปที่
ต้องการการสนับสนุนได้แก่ 1) ลักษณะรู ปร่ างของมะตูมและความแข็งของผิวทําให้มีความล่าช้าในการฝานเป็ น
แว่น 2) ระยะเวลาในการทําให้มะตูมแห้งนานเกินไป และ 3) การปรับรู ปแบบการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานตาม
ข้อกําหนดของกระทรวงสาธารณสุ ข
การจัดเวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เรื่ อง “เทคโนโลยีขนาดเล็กสําหรับการหั่น ฝาน ผลผลิ ตทางการเกษตร”
เพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการเตรี ยมวัตถุดิบ ซึ่ งการฝาน หรื อการสไลด์ (slicing) หมายถึงการหัน่ เป็ นแผ่นบางๆ
เป็ นการลดขนาด (size reduction) ด้วยมีด และมีดที่ ใช้ฝานวัตถุดิบนัน่ จะต้องไม่ทาํ ให้เซลล์ของวัตถุดิบถูกกดทับ
และแตก และอาหารที่ถูกฝานอย่างประณี ตภาพลักษณ์ที่ออกมาก็จะสวยงามและน่ารับประทานด้วย จะเห็นได้วา่ มีด
มีความสําคัญอย่างยิ่งในกระบวนการฝานวัตถุดิบนี้ ซึ่ งมีดสําหรับการทําครัวมีหลายชนิด โดยแบ่งตามประเภทของ
การใช้ ง าน เช่ น มี ด ปั ง ตอสํ า หรั บ สั บ กระดู ก (Cleaver) มี ด สํ า หรั บ แล่ ป ลา (Fillet knife) มี ด สํ า หรั บ เลาะ
กระดูก (Boning knife) และมีดหัน่ ขนมปั ง (Bread knife) เป็ นต้น การเลือกมีดที่ดีคือมีน้ าํ หนักและขนาดเหมาะมือ
จะช่วยให้การฝานของเราง่ายขึ้น แต่ว่ามีดที่มีเนื้ อดีคุณภาพสู งราคาก็จะสู งตามไปด้วย และในปั จจุบนั ก็มีเครื่ องหัน่
ฝาน ออกมาหลากหลายรู ปแบบตามการใช้งาน ซึ่ งทางกลุ่มเกษตรกรมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ทางกลุ่มอยากได้
เครื่ องมือที่ไม่ตอ้ งลงทุนมาก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และคนในกลุ่มสามารถหาหรื อมีได้โดยไม่ได้รับความ
เดื อ ดร้ อ นมากนัก ซึ่ งกลุ่ มก็ไ ด้เ สนอแนวคิ ด เครื่ องฝานจากการใช้มีดฝานในรู ปแบบเดิ มจากมี ด ตัด หมากหรื อ
มีดสนากที่พบเห็นได้ทว่ั ไปในท้องถิ่นมาเป็ นต้นแบบในการแก้ปัญหาการฝานมะตูม
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เรื่ อง “เทคโนโลยีการทําแห้งด้วยพลังงานความร้อน” เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการทํามะตูมให้แห้ง การอบแห้งหรื อการทําแห้ง (Drying หรื อ Dehydration) จัดเป็ นกระบวนการที่ใช้ในการ
แปรรู ป หรื อใช้ในการถนอมอาหารมาเป็ นเวลานาน เนื่องจากมนุษย์ตอ้ งการเก็บอาหารที่หามาได้เอาไว้รับประทาน
ในช่วงที่อาหารขาดแคลนหรื อช่วงนอกฤดูเก็บเกี่ยว วิธีง่ายที่สุด คือ การตากแห้ง วัตถุประสงค์ในการทําให้แห้งคือ
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาซึ่ งเป็ นการลดปริ มาณนํ้าในอาหารเพื่อยับยั้งการเจริ ญเติ บโตของจุลินทรี ยท์ ุกชนิ ดทําให้
อาหารปลอดภัย อีกทั้งการทําแห้งยังสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม์หรื อชะลอปฏิกิริยาต่างๆ ซึ่ งมีน้ าํ เป็ นส่ วน
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ร่ วมที่ เป็ นสาเหตุให้อาหารเสื่ อมเสี ยได้ เมื่อทําให้อาหารแห้งแล้วจะทําให้อาหารมีน้ าํ หนักเบา ลดปริ มาตร ทําให้
สะดวกต่อการขนส่ ง การบริ โภค หรื อการนําไปเป็ นวัตถุดิบในการแปรรู ปต่อเนื่ องด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่ งจะเป็ นการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็ นทางเลือกแก่ผบู ้ ริ โภคมากขึ้ น ซึ่ งจะเห็นได้ว่ากระบวนการอบแห้งอาหารเกี่ยวข้องกับทั้งการ
ถ่ายเทมวลและการถ่ายเทความร้อน มวลที่ถ่ายเทระหว่างการทําแห้งอาหารส่ วนใหญ่คือนํ้าที่มีอยู่ในอาหาร ระหว่าง
การอบแห้ง อาหารจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขึ้นมากมาย ทั้งที่ตอ้ งการและที่ไม่ตอ้ งการ การทําแห้งอาหารที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพของอาหารที่ ไ ด้ห ลัง จากการทํา แห้ ง คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ สี กลิ่ น
รส รสชาติ เนื้อสัมผัส รู ปทรง ทั้งยังต้องคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน มีการนําพลังงานกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด อีกด้วย วิธีการทําแห้งได้แก่ ตูอ้ บแห้ง (cabinet drier) เครื่ องอบแห้งแบบสายพาน (belt drier) เครื่ องทําแห้ง
แบบสุ ญญากาศ (vacuum drier) เครื่ องอบแห้งแสงอาทิตย์ (solar drier) และการทําแห้งแบบโฟม (foam mat drying)
ซึ่ งแหล่งกําเนิ ดพลังงานความร้อนที่ ใช้มี 3 แหล่ง คือ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังานไฟฟ้ า และพลังงานจากถ่าน แต่
เดิมการทํามะตูมแห้งจะใช้วิธีการตากแดด ปั ญหาที่พบคือ แห้งช้า มีการปนเปื้ อนของฝุ่ นและละอองสิ่ งสกปรกจาก
อากาศได้ง่าย และอยากจะให้มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดไว้ จากเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้น้ ี
ได้ขอ้ สรุ ปเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มคือ การใช้พลังงานความร้อนจากถ่านมาทําให้แห้งโดยใช้องค์ความรู ้เรื่ อง
การทําเตาอบด้วยดินซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ และมีการสร้างตะแกรงตากที่มีความจําเพาะกับเตาอบ โดย
ทางกลุ่มมีความคาดหวังว่าเครื่ องมือนี้ จะช่วยลดระยเวลาในการทํามะตูมแห้งได้ และมีค่าใช้จ่ายในการสร้างตํ่า ซึ่ ง
วัสดุที่ใช้สามารถหาได้ง่ายในพื้นที่
2. การออกแบบและการจัดสร้ างเทคโนโลยี
ในการระดมความคิดเห็นร่ วมกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่ องฝาน และตูอ้ บมะตูม พบว่า
เครื่ องฝานมะตูมแบบเดิมจะใช้มีดฝานด้วยมือ จึ งพัฒนาเครื่ องฝานมะตูมแบบไม่อตั โนมัติ (non-automatic slicer)
จากรู ปลักษณ์มีดหนีบหมากหรื อมีดสนาคที่ผสู ้ ู งอายุนิยมใช้สาํ หรับตัดหมาก และบางคนนิยมใช้ในการประกอบพิธี
มงคลต่างๆ ตามความเชื่ อ ตัวมีดและด้ามจับทําจากเหล็กใบเลื่อยความยาวของตัวมีด 40 เซนติเมตร และด้ามจับมี
ความยาว 30 เซนติเมตร ใบมีดสามารถลับคมได้ มีความแข็งแรง ทนทาน ขนาดกะทัดรัด สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
และมีประสิ ทธิ ภาพสู ง (Fig. 1) ตูอ้ บมะตูมใช้แนวคิ ดจากเตาอบโบราณที่ ใช้ถ่านในการให้ความร้อน มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 เซนติเมตร และมีการทําตะแกรงตากมะตูมที่ฝานที่ใช้กบั เตาอบนี้ เพื่อให้ความร้อนจาก
ตูอ้ บแผ่กระจายไปทัว่ วัตถุดิบ (Fig. 2 and Fig. 3)
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Fig. 1 Non-automatic slicer

(a)
Fig. 2 Oven (a): external structure; (b): internal structure)

Fig. 3 Specific rack for oven
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3. การทดลอง การปรั บปรุ งเทคโนโลยี ตลอดจนการวัดและประเมินผลแบบมีส่วนร่ วม
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพและการทํางานของเครื่ องฝาน และตูอ้ บมะตูม พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ของเครื่ องฝานมะตู มสามารถฝานมะตูมได้ ประมาณ 20 กิ โลกรัมต่อชัว่ โมง ขนาดของชิ้ นมีความหนาประมาณ
0.5–0.7 เซนติ เมตร ประสิ ทธิ ภาพการฝานดี ข้ ึ นกว่าเดิ มประมาณ 3 เท่า ลดการเกิ ดอุบตั ิ เหตุจากใบมีดบาดจากการ
ฝาน และความเมื่อยล้าได้ ส่ วนประสิ ทธิ ภาพการทํางานของตูอ้ บที่ใช้ตะแกรงตากที่ได้รับการพัฒนาแล้ว อุณหภูมิที่
ใช้อบจะอยู่ที่ประมาณ 60–70°C ซึ่ งค่อนข้างคงที่ สามารถอบมะตูมสดที่ ฝานแล้วได้ประมาณ 200 กิ โลกรัม นาน
48–72 ชัว่ โมง ลดระยะเวลาการทําให้แห้งได้ 2 เท่าของการตากด้วยแดดในสภาพธรรมชาติ
จากเวทีสรุ ปองค์ความรู ้ “การแปรรู ปมะตูมแห้ง” พบว่า การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การแปรรู ปมะตูมแห้ง
ของกลุ่มแปรรู ปสมุนไพรบ้านหัวหาด อําเภอเมือง จังหวัดหนองคายโดยวิธีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่ วม
ทั้ง 5 กิจกรรม การแปรรู ปมะตูมแห้งจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจในการเตรี ยมวัตถุดิบเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบตั ิงาน
เนื่ อ งจากวิ ธีการปฏิ บัติ งานมี ผ ลโดยตรงกับขั้นตอนการฝานมะตู ม ซึ่ งจะใช้เ วลาในการทํา งานมาก ส่ งผลให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความเมื่อยล้า จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์เพื่อช่วยลดระยะเวลา
การทํางาน มี ความปลอดภัยกับผูท้ าํ งาน และลดความเมื่ อยล้าได้ ซึ่ งทางกลุ่มมี ความต้องการอย่างชัดเจนว่าไม่
ต้องการใช้เครื่ องมือแบบอัตโนมัติ หรื อกึ่งอัตโนมัติ ด้วยเหตุผลที่วา่ มะตูมไม่สามารถผลิตได้ท้ งั ปี มีรอบการผลิตได้
เพียง 3–4 เดือนต่อปี เท่านั้น และทางกลุ่มต้องการให้สมาชิกได้ดาํ เนิ นการร่ วมกันอย่างทัว่ ถึง เพื่อเป็ นกลยุทธุ์ในการ
สร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของกลุ่มในทางอ้อม ส่ วนแปรรู ปมะตูมโดยการทําให้แห้งจะต้องมีความรู ้ความ
เข้าใจว่าการอบแห้งเป็ นวิธีลดความชื้นที่มีอยู่ในวัตถุดิบ โดยทัว่ ไปใช้อากาศร้อนเป็ นตัวกลางในการอบแห้งวัตถุดิบ
โดยการถ่ายเทความร้อนจากอากาศไปยังวัตถุดิบ และการถ่ายเทมวลจากวัตถุดิบไปยังอากาศ ซึ่ งการถ่ายเททั้งสอง
ลักษณะจะเกิ ดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่ งความร้อนส่ วนใหญ่ถูกใช้ในการระเหยนํ้าออกจากผิววัตถุดิบ วิธีการทําแห้งแต่
เดิ มของกลุ่มจะใช้การตากแห้งด้วยแสงอาทิ ตย์ ซึ่ งหลักสําคัญในการพัฒนาเครื่ องอบแห้งมะตู มของทางกลุ่ มคื อ
จะต้องสามารถลดระยะเวลาการอบแห้ง สามารถใช้วสั ดุที่หาได้ในท้องถิ่น เป็ นเครื่ องที่ให้พลังงานความร้อนน้อย
แต่ให้ผลผลิตสู งเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ซึ่ งเตาอบโดยใช้ถ่านจึงสามารถตอบโจทย์ได้ดี และยังสอดคล้องกับหลัก
สุ ขาภิบาล และกฎหมายด้านอาหารของกระทรวงสาธารณสุ ขด้วย
สําหรับการวัดและประเมินผลแบบมีส่วนร่ วมโดยใช้แบบวัดความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้เครื่ อง
ฝานแบบไม่อตั โนมัติและเครื่ องอบมะตู มอบแห้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างจํานวน 45 คน มี ความพึ งพอใจในการใช้
เครื่ องฝานแบบไม่อตั โนมัติและเครื่ องอบมะตู มอบแห้งโดยเฉลี่ ยร้ อยละ 86 ดังแสดงตาม Table 1 และจากการ
สังเกตยังพบอีกว่ากลุ่มแปรรู ปสมุนไพรบ้านหัวหาด อําเภอเมือง จังหวัดหนองคายเมีความกระตือรื อร้นในการเข้า
ร่ วมทุกกิจกรรม ตลอดการดําเนิ นกิ จกรรมไม่เกิดความขัดแย้งทางความคิดเห็นที่รุนแรงต่อความสามัคคี และการ
ร่ วมมือกันปฏิบตั ิงาน
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Table 1 Study participants’ satisfaction towards the non-automatic slicer and oven
Variable
Percentage of satisfaction
Non-automatic slicer
Oven
1. The machine is easy to use.
86.7
88.0
2. The machine is safe to use.
85.3
84.0
3. Able to work according to objectives and efficiently.
85.8
87.6
4. The structure is strong, beautiful and innovative.
81.3
80.4
5. Can be used to pursue a career.
93.3
94.7
6. Maintenance is easy / do it yourself.
85.8
83.1
Mean overall
86.4
86.3

วิจารณ์ ผลการศึกษา

การพัฒนาเทคโนโลยีการฝานมะตูมที่ ได้นาํ เอาองค์ความรู ้ ทอ้ งถิ่ นมาปรั บให้เกิ ดเครื่ องมื อฝานมะตู มนี้
สามารถลดระยะเวลาการทํางาน และลดอันตรายที่เกิดกับผูป้ ฏิบตั ิงานได้ ซึ่ งเครื่ องมือที่ได้จะแรงงานคนในการหั่น
ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องดีกว่าการฝานมะตูมในช่วงก่อนการพัฒนาเครื่ องมือ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครื่ อง
ฝานนี้ จะต้องดี กว่ารู ปแบบการใช้เดิ ม และต้องเป็ นที่ ยอมรับของกลุ่มเกษตรกรเป็ นสําคัญ สอดคล้องกับ จี รวัฒน์
และคณะ (2557) ศึกษาการออกแบบและการสร้างเครื่ องหัน่ ใบยาสู บร่ วมกับกลุ่มเกษตรกรบ้านเก้าตื้อ อําเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลําปาง พบว่า เครื่ องหั่นใบยาสู บที่ ได้ร่วมกันออกแบบกับกลุ่มเกษตรกรสามารถทําการหั่นใบยาสู บได้
มากกว่าการหัน่ ใบยาสู บด้วยคน
การพัฒนาเครื่ องอบแห้งเป็ นนการนําแนวคิดเตาอบดินที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้และใช้พลังงาน
ความร้อนจากถ่านซึ่ งหาได้ง่ายในท้องถิ่น ในการพัฒนาเครื่ องอบแห้งกลุ่มสมุนไพรนี้ มีการใช้พลังงานความร้อนที่
ให้กบั เครื่ องอบมาจากหลายแหล่ง ซึ่ งวัตถุประสงค์หลักส่ วนใหญ่ในการหาพลังงานที่เหมาะสมมาใช้เพื่อคงคุณค่า
ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด และลดการสิ้ นเปลืองพลังงานในการอบ สอดคล้องกับสุ ภวรรณ และ
คณะ (2556) ได้ศึกษาการอบแห้งใบเตยและตะไคร้เพื่อผลิตเป็ นชาชงสมุนไพรด้วยแหล่งพลังงานความร้อนหลาย
รู ปแบบ พบว่า อัตราการอบแห้งของทั้งใบเตยและตะไคร้จะเพิ่มสู งขึ้นเมื่ออุณหภูมิอบแห้งสู งขึ้น และระยะเวลาการ
อบแห้งสั้นลง เมื่อพิจารณาความสิ้ นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ใช้ในการอบแห้งมีแนวโน้มลดลง เนื่ องจากระยะเวลา
ที่ใช้ในการอบแห้งสั้นลง
กระบวนการวิจยั แบบการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วมเป็ นกลไกที่สามารถสร้างองค์ความรู ้ที่สําคัญ
ในการพัฒนากระบวนการแปรรู ปผลผลิตร่ วมกับกลุ่มแปรรู ปสมุนไพรบ้านหัวหาด อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
เป็ นอีกบทเรี ยนหนึ่ งที่กระบวนการมีส่วนร่ วม (Participation) เป็ นกระบวนการที่สนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของ
ผูเ้ กี่ยวข้องหรื อผูม้ ีส่วนได้ ส่ วนเสี ยกับการดําเนิ นการ ซึ่ งการมีปฏิสัมพันธ์น้ นั ได้ นําไปสู่ การแลกเปลี่ยนและสร้าง
ความเข้ า ใจร่ วมกั น ของ ผู ้เ กี่ ย วข้ อ ง (Bouneaw, 2007) ทางด้ า นจิ ต ใจ และอารมณ์ (Mental and Emotional
Involvement) ของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม (Group Situation) ผลของการเกี่ ยวข้องดังกล่าวเป็ นการกระตุน้ ให้มี
การกระทําการใดๆ จนบรรลุ จุดมุ่งหมายของกลุ่ม ด้วยความรู ้สึกรับผิดชอบร่ วมกันกับกลุ่ม (Keith, 1972) ซึ่ งการที่
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จะนํา เทคโนโลยี เ ข้า มาภายในกลุ่ มจะต้อ งเป็ นเทคโนโลยี ที่ มีค วามเหมาะสม กลุ่ มยอมรั บที่ จะใช้หรื อพัฒ นา
เทคโนโลยีเพื่อนํามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่ม ในการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรู ปมะตูมแห้งร่ วมกันนี้ มีส่วนช่วย
ส่ งเสริ มให้เกิ ดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การมีส่วนร่ วม การแสดงความคิ ดเห็น และเกิ ดการพัฒนาจากองค์
ความรู ้เดิ มนําไปสู่ ผลลัพธ์การปฏิ บตั ิ ที่เห็นเป็ นอย่างรู ปธรรม (Atchariyamontree, 2017) อีกทั้งยังส่ งผลต่ อความ
สามัคคีของกลุ่ม และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มแปรรู ปสมุนไพรบ้านหัวหาดในอนาคตต่อไป

สรุ ป

การวิจยั แบบการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมี ส่วนร่ วมของกลุ่มแปรรู ปสมุนไพรบ้านหัวหาด อําเภอเมื อง
จังหวัดหนองคาย มีการยอมรับและใช้ประโยชน์อย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งเครื่ องฝานมะตูมที่พฒั นาแล้วจะสามารถใช้
งานได้มีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าแบบเดิ มถึ ง 3 เท่ า ทําให้ลดการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ จากใบมี ดบาดจากการฝาน และความ
เมื่อยล้าได้ ส่ วนตูอ้ บสามารถอบมะตูมสดที่ฝานแล้วได้ประมาณ 200 กิโลกรัม นาน 48–72 ชัว่ โมง ลดระยะเวลาการ
ทํา ให้แ ห้งได้ 2 เท่ า ของการตากด้วยแดดในสภาพธรรมชาติ เกษตรกรมี ค วามพึ ง พอใจและยอมรั บ การใช้

เทคโนโลยีดงั กล่าวทั้งด้านความสะดวกในการใช้งาน ประสิ ทธิ ภาพ และการซ่ อมบํารุ ง ถึงร้ อยละ 86 ได้
ดําเนิ นการในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนรร่ วมเป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น 6 เดื อน (มิถุนายนถึงเดื อนพฤศจิ กายน
2563)
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11. ผูชวยศาสตราจารยธีรวิทย เปยคําภา
12. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คงมั่น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ผูชวยศาสตราจารยกนกพร พวงพงษ
ผูชวยศาสตราจารยชาญวิทย แกวตาป
ผูชวยศาสตราจารยเชาววิทย ระฆังทอง
นายดนัย จัตวา
นางสาวพนัดดา บึงศรีสวัสดิ์
นายสมบัติ ประสงคสุข
นางสาวอัญชลี บวดขุนทด
นางสาวสุภาพร ยอนโคกสูง
นางสาวนิภารัตน โคตะนนท
นางสาว ก.ทีปลักษณ ระงับเหตุ
นางสาววัชราภรณ ศรีพลนอย

10.3 สาขาประมง
1. คณบดีคณะประมง
2. ศาสตราจารยอุทัยรัตน ณ นคร
3. รองคณบดีฝายวิจัย คณะประมง
4. หัวหนาศูนยบริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
5. รองศาสตราจารยวราห เทพาหุดี
6. ผูชวยศาสตราจารยเมธี แกวเนิน
7. ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ ไตรศักดิ์
8. ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา มุสิกสินธร
9. ผูชวยศาสตราจารยพัฒนพล ขยันสํารวจ
10. ผูชวยศาสตราจารยกังสดาลย บุญปราบ
11. ผูชวยศาสตราจารยอนุกรณ บุตรสันติ์
12. ผูชวยศาสตราจารยสุชาย วรชนะนันท
13. นายประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ
14. นายถิรวัฒน รายรัตน
15. นายวชิระ ใจงาม
16. นายธนัสพงษ โภควนิช
17. นางสาวกาญจนา ทองเครือ
18. นางศุภินทรา ภูเงิน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

10.4 สาขาสัตวแพทยศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย คงศักดิ์ เที่ยงธรรม
2. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง สิริรัตน นิยม
3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย เมธา จันดา
4. รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง สุนทรี เพ็ชรดี
5. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย นิรุตติ์ สุวรรณา
6. ผูชวยศาสตรตราจารยอรรถวิทย โกวิทวที
7. สัตวแพทยหญิง นิอร รัตนภพ
8. สัตวแพทยหญิง ยลยง วุนวงษ
9. สัตวแพทยหญิง กานตสุดา ลีฬหาพงศธร
10. นางสาววริศรา มารยาท
11. นางสาวญาดา หาญปญญาพิชิต
12. วาที่รอยตรีหญิง จรัสพิมพ ทรงประเสริฐ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10.5 สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร
1. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
2. คณบดีคณะเกษตร
3. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
4. หัวหนาภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร
5. รองศาสตราจารยสาวิตรี รังสิภัทร
6. รองศาสตราจารยจํานงรักษ อุดมเศรษฐ
7. รองศาสตราจารยอบเชย วงศทอง
8. รองศาสตราจารยทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
9. ผูชวยศาสตราจารยพัชราวดี ศรีบุญเรือง
10. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร เรียบรอย คิม
11. ผูชวยศาสตราจารยนองนุช ศิริวงศ
12. นางสาวนริศรา อินทะสิริ
13. รองศาสตราจารยพัฒนา สุขประเสริฐ
14. รองศาสตราจารยพิชัย ทองดีเลิศ
15. รองศาสตราจารยสุธีลักษณ ไกรสุวรรณ
16. ผูชวยศาสตราจารยพนามาศ ตรีวรรณกุล
17. ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา ศรีสุวรรณ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ผูชวยศาสตราจารยอําพร แจมผล
ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
ผูชวยศาสตราจารยมาริษา ภูภิญโญกุล
ผูชวยศาสตราจารยปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยกานตสุดา วันจันทึก
ผูชวยศาสตราจารยรุงทิพย ลุยเลา
ผูชวยศาสตราจารยชุติมา ชวลิตมณเฑียร
ผูชวยศาสตราจารยศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผูชวยศาสตราจารยวัลภา แตมทอง
ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี พังงา
ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ ดวงปญญา
ผูชวยศาสตราจารยธานินทร คงศิลา
นางสาวชลาธร จูเจริญ
นางสาวเมตตา เรงขวนขวาย
นางปพิชญา จินตพิทักษสกุล
นายปรีดา สามงามยา
นายเศกศักดิ์ เชยชม
นางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี
นางสุขกมล ปญญาจันทร
นางสาววสพร นิชรัตน
นายสถาพร ประดิษฐพงษ
นางกรกฎ แพทยหลักฟา
นายวิภูษณะ ศุภนคร
นางทิพากร มวงถึก
นายเสถียร แสงแถวทิม
วาที่รอยตรี สหภาพ ศรีโท
นางสาวมณินทร เดชแหว
นางสาวกรรณิกา พุมสาหราย
นายภูคิษฐคมณ แสงตรีเพชรกลา
นางสาวสวรรญา แยมวันเพ็ง
นางวลีรัตน บรรจงจิต
นางสาวภิญญาพัชญ โทนหงสษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

50. นางธรรมสร ทองดอนเกลื่อง
51. นางสาวธนัชชา กุญแจทอง

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

11. กรรมการหมวดวิชาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
11.1 สาขาวิทยาศาสตร
1. รองศาสตราจารยอภิสิฏฐ ศงสะเสน
ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารยอรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ประธานกรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย เงินมีศรี
รองประธานกรรมการ
4. รองศาสตราจารยวรรณวิภา วงศแสงนาค
กรรมการ
5. รองศาสตราจารยศิริกาญจนา ทองมี
กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสมน เพชรแสง
กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารยพันทิพย โตแกว
กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารยธันวาวรรณ ดวงทองอยู
กรรมการ
9. ผูชวยศาสตราจารยอิงอร กิมกง
กรรมการ
10. ผูชวยศาสตราจารยพิชามญชุ เกียรติวุฒินนท
กรรมการ
11. ผูชวยศาสตราจารยสุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
กรรมการ
12. ผูชวยศาสตราจารยปยะดา จันทวงศ
กรรมการ
13. ผูชวยศาสตราจารยมีนา เลา
กรรมการ
14. ผูชวยศาสตราจารยวชิรญาณ ธงอาสา
กรรมการ
15. ผูชวยศาสตราจารยพงศเทพ ประจงทัศน
กรรมการ
16. นายฤทธี มีสัตย
กรรมการ
17. นางสาวสุนทรี คุมไพโรจน
กรรมการ
18. นางสาวลัดดา แตงวัฒนานุกุล
กรรมการ
19. นางสาวพรทิพย บุญมหามงคล
กรรมการและเลขานุการ
20. นายรัฐพันธ ตรงวิวัฒน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
21. นายสาธิต ประเสริฐมานะกิจ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
22. นางสาวแพรวไพลิน กังวานสุระ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
23. นางสาวภัสรา นวะบุศย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
24. นายพิชัย สิริแสงสวาง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

11.2 สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1. ศาสตราจารยวันชัย ยอดสุดใจ
2. ผูช วยศาสตราจารยนวลวรรณ ทวยเจริญ
3. ผูชวยศาสตราจารยจิตรทัศน ฝกเจริญผล
4. ศาสตราจารยเมตตา เจริญพานิช
5. ศาสตราจารยนุชนารถ ศรีวงศิตานนท
6. รองศาสตราจารยดวงฤดี ฉายสุวรรณ
7. รองศาสตราจารยพงศศักดิ์ หนูพันธ
8. รองศาสตราจารยอภินิติ โชติสังกาศ
9. รองศาสตราจารยวรดร วัฒนพานิช
10. รองศาสตราจารยจันทรศิริ สิงหเถื่อน
11. รองศาสตราจารยกฤษณะ ไวยมัย
12. ผูชวยศาสตราจารยวีรชัย ชัยวรพฤกษ
13. นายพสิษฐ สืบสุวงศ
14. นางสาวสุทัตตา พาหุมันโต
15. นางชุติณัท ขุนทอง
16. นางสาวพัชรียา บุบผาชาติ
17. นางดารณี ยงยืน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

11.3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
1. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา วัชราภรณ
2. รองศาสตราจารยสุนทรี สุวรรณสิชณน
3. รองศาสตราจารยพรธิภา องคคุณารักษ
4. รองศาสตราจารยเสาวณีย เลิศวรสิริกุล
5. รองศาสตราจารยสุดสาย ตรีวานิช
6. รองศาสตราจารยประกิต สุขใย
7. ผูชวยศาสตราจารยธนิต พุทธพงษศิริพร
8. ผูชวยศาสตราจารยกรทิพย วัชรปญญาวงศ เตชะเมธีกุล
9. นางสาวภัทรินทร ลีลาภิวัฒน
10. นางสาวพรรณภัทร พรหมเพ็ญ
11. นางสาวสุมัลลิกา โมรากุล
12. นางสาวสุวิมล เจริญสิทธิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายนิพัฒน ลิ้มสงวน
นายประมวล ทรายทอง
นางสาวนัฏพร ขนุนกอน
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
รองศาสตราจารยณัฐดนัย หาญการสุจริต
นางดวงสมร นามกระโทก
นางศศิธร พลโยธา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

11.4 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ผูชวยศาสตราจารยกอบศักดิ์ วันธงไชย
2. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน บัวเลิศ
3. ผูชวยศาสตราจารยสาพิศ ดิลกสัมพันธ
4. นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
5. รองศาสตราจารยวัฒนชัย ตาเสน
6. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค ผิวนิล
7. ผูชวยศาสตราจารยไตรรัตน เนียมสุวรรณ
8. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล แกวจําปา
9. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา เมี้ยนมิตร
10. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
11. ผูชวยศาสตราจารยพยัตติพล ณรงคะชวนะ
12. ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ เหมือนพงษ
13. นางสาวแอน กําภู ณ อยุธยา
14. นายกฤษฎาพันธุ ผลากิจ
15. นายปวีร คลองเวสสะ
16. นายวรงค สุขเสวต
17. นายสุธี จรรยาสุทธิวงศ
18. นางสาวละอองดาว เถาวพิมาย
19. นางสาวจินตลา กลิ่นหวล
20. นางสาวศิรภัสสร ชมเชย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

12. กรรมการหมวดวิชาการมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตร
12.1 สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
1. รองศาสตราจารยภัทรกิตติ์ เนตินิยม
ที่ปรึกษา
2. ผูชวยศาสตราจารยนุชนาถ มั่งคั่ง
ที่ปรึกษา
3. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย นําประเสริฐชัย
ที่ปรึกษา
4. ผูชวยศาสตราจารยธีรารัตน วรพิเชฐ
ที่ปรึกษา
5. ผูชวยศาสตราจารยพิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ
ที่ปรึกษา
6. ผูชวยศาสตราจารยกมลพรรณ แสงมหาชัย
ปรึกษา
7. ผูชวยศาสตราจารยศรายุทธ เรืองสุวรรณ
ที่ปรึกษา
8. ผูชวยศาสตราจารยพลวัฒน เลิศกุลวัฒน
ประธานกรรมการ
9. รองศาสตราจารยประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
รองประธานกรรมการ
10. รองศาสตราจารยทิพยรัตน เลาหวิเชียร
กรรมการ
11. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
กรรมการ
12. ผูช วยศาสตราจารยธงชัย ศรีวรรธนะ
กรรมการ
13. ผูชวยศาสตราจารยศุภฤกษ สุขสมาน
กรรมการ
14. นางสาวกรรณิกา มิตรปลอง
กรรมการ
15. นางสาวปรารถนา ประสงคสิน
กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวอรการณ วีระชยาภรณ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
17. นายทองปาน ขันตีกรม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
18. นายฉัตรชัย พวงพลับ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
19. นางสาวอารีย สีแสงมุข
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
20. นางลัดดา ปญทะภูรีเวท
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12.2 สาขาศึกษาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร
รองศาสตราจารยพรทิพย ไชยโส
ผูชวยศาสตราจารยพิกุล เอกวรางกูร
รองศาสตราจารยวรรณดี สุทธินรากร
รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

9. รองศาสตราจารยศศิเทพ ปติพรเทพิน
10. รองศาสตราจารยจิตตินันท บุญสถิรกุล
11. รองศาสตราจารยชาตรี ฝายคําตา
12. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิกร สุมาลี
13. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ อุทยานิก
14. ผูชวยศาสตราจารยวัตสาตรี ดิถียนต
15. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี ลัภนโชคดี
16. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์
17. ผูชวยศาสตราจารยอังคณา ขันตรีจิตรานนท
18. นางสาวสถิดาพร คําสด
19. นางสาวฐาปณีย แสงสวาง
20. นางสาวธนนันท ธนารัชตะภูมิ
21. นายชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย
22. นางสาวสุวรรณา ปรมาพจน
23. นายณรงคศักดิ์ หวังรัตนปราณี
24. นายธีระภัณฑ ศิริสุวรรณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

12.3 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร
2. คณบดีคณะสังคมศาสตร
3. นางวัณณนา สุนทรนฤรังษี
4. รองศาสตราจารยโกวิทย พิมพวง
5. รองศาสตราจารยวิไลศักดิ์ กิ่งคํา
6. รองศาสตราจารยกังสดาล เชาววัฒนกุล
7. ผูชวยศาสตราจารยบารมี อริยะเลิศเมตตา
8. ผูชวยศาสตราจารยเทพทวี โชควศิน
9. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ วิวรรณ
10. ผูชวยศาสตราจารยมริสสา พงษศิริกุล
11. ผูชวยศาสตราจารยปนันดา เลอเลิศยุติธรรม
12. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ เรขาลิลิต
13. ผูชวยศาสตราจารยนุชนารถ รัตนสุวงศชัย
14. ผูชวยศาสตราจารยภูริวัจน เดชอุม

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมขวัญ สิงหวี
ผูชวยศาสตราจารยณัฐวีร บุนนาค
นางสาววิริยา หลาเพชร
นายขจร ฝายเทศ
นางวรรณา ศิลามาตร
นางสาวฐิติรัตน สุพลธวณิชย
นางสาวตรีสุคนธ ศิริทรัพย
นายสัตยา สวัสดิผล
นางสาวจริยา สุพรรณ
นางสาวศรีวรรณ บุญประเสริฐ
นางสาวผาณิตา ชัยดิเรก
นายพรนริน พูลภิรมย
นางรัชดาภรณ เหงาพรหมมินทร
นางสาวนภาภรณ หาญวิรุฬห
นางสุพิญญา กาวไธสง
นายเกษม ทับทิมศรี
นายวิริยะ คงสมบูรณ
นายศักดา นาคํา
นางสาวสมัย สุวรรณทอง
นางสาวอภิชา ชุติพงศพิสิฏฐ
นางสาวธีรพร ชื่นพี
นางสาวพรพรรณ เหมะพันธุ
นางสาวพรรณรัตน ดิษฐเจริญ
นายภาณุพงศ ปยาพันธ
นางสาวนันทิยา อาภานันท
นางสาวกมลนิตย ลิมปรังษี
นางสาวนภัสสร รักวรนิต
นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ
นางสาวนิภาพร อินคะเณย
นางสาวพิทชญา สารภิรมย
นายติโรธ ทองนวล
นางสาวสายทิพย เหลาทองมีสกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

สาขาพืช: ผูทรงคุณวุฒิภายใน
1. ดร.กาญจนา บุญเรือง
2. ดร.จรีรัตน ฉันทวุฒิพร
3. ดร.จุติภรณ ทัสสกุลพนิช
4. ผศ.ดร.จุฑามาศ รมแกว
5. ผศ.ดร.เจนจิรา ชุมภูคํา
6. ดร.เฉลิมชาติ วงศลี้เจริญ
7. รศ.ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย
8. รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก
9. ผศ.ดร.เฌอมาลย วงศชาวจันท
10. ผศ.ดร.ดํารงวุฒิ ออนวิมล
11. ผศ.ดร.ทรงยศ โชติชุติมา
12. ผศ.ดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ
13. ผศ.ดร.ธนพล ไชยแสน
14. รศ.ดร.ธานี ศรีวงศชัย
15. รศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ
16. ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขํา
17. ผศ.ดร.เบญญา มะโนชัย
18. ผศ.ดร.ปริยานุช จุลกะ
19. ผศ.ดร.ปาริชาติ พรมโชติ
20. ผศ.ดร.ปติพงษ โตบันลือภพ
21. ผศ.ดร.ปยะ กิตติภาดากุล
22. ผศ.ดร.พิจิตรา แกวสอน
23. ผศ.ดร.เพชรดา ปนใจ
24. ผศ.ดร.ภัศจี คงศีล
25. ผศ.ดร.ภัสสร วรรณพินิจ
26. ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น
27. รศ.ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน
28. อ.ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน
29. อ.ดร.วีรชัย มัธยัสถถาวร
30. ผศ.ดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
31. ผศ.ดร.สราวุธ รุงเมฆารัตน
32. ผศ.ดร.สุจินต เจนวีรวัฒน
33. รศ.ดร.สุดเขตต นาคะเสถียร
34. ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ
35. ผศ.ดร.อนงคนุช สาสนรักกิจ
36. ผศ.ดร.อรอุมา เพียซาย

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

37. ผศ.ดร.อัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ
38. ผศ.ดร.อัศเลข รัตนวรรณี
39. ผศ.ดร.เอกพันธ ไกรจักร
40. อ.ดร.อรุณี วงษแกว
สาขาพืช: ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ศ.ดร.จริยา จันทรไพแสง
2. รศ.ดร.จวงจันทร ดวงพัตรา
3. รศ.ดร.เฉลิมชัย วงษอารี
4. ดร.ณภัศศรณ ปญญาสุข
5. ผศ.ดร.ณิมนาราห อยูคงแกว
6. รศ.ดร.นิพนธ ทวีชัย
7. รศ.ดร.ประภา ศรีพิจิตต
8. รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง
9. ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
10. รศ.ดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
11. รศ.ดร.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
12. ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท
13. รศ.ดร.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
14. รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
15. ศ.ดร.สายัณห ทัดศรี
16. ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง
17. รศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ
18. ผศ.ดร.สุเทพ ทองแพ
19. รศ.ดร.สุเทวี ศุขปราการ
20. รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน
21. รศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
22. รศ.ดร.เอ็จ สโรบล
23. ศ.เกียรติคุณ ดร.อํานาจ สุวรรณฤทธิ์
24. รศ.ดร.อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน
Subject: Plants (Internal)
1. Dr.Kanchana Boonruang
3. Dr.Jutiporn Thussagunpanit
5. Asst.Prof.Dr.Jenjira Chumpookam

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สาขาวิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
สาขาเกษตรศาสตรและสหกร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพ
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Editorial Board
2. Dr.Jareerat Chunthawodtiporn
4. Asst.Prof.Dr.Jutamas Romkeaw
6. Dr.Chalermchart Wongleecharoen

7. Assoc.Prof.Dr.Chalermpol Phumichai
9. Asst.Prof.Dr.Shermarl Wongchaochant
11. Asst.Prof.Dr.Songyos Chotchutima
13. Asst.Prof.Dr.Tanapon Chaisan
15. Assoc.Prof.Dr.Tida Dethoup
17. Asst.Prof.Dr.Benya Manochai
19. Asst.Prof.Dr.Parichart Promchote
21. Asst.Prof.Dr.Piya Kittipadakul
23. Asst.Prof.Dr.Pechlada Pinjai
25. Asst.Prof.Dr.Passorn Wonnapinij
27. Assoc.Prof.Dr.Worachart Wisawapipat
29. Dr.Weerachai Matthayatthaworn
31. Asst.Prof.Dr.Sarawut Rungmekarat
33. Assoc.Prof.Dr.Sutkhet Nakasathien
35. Asst.Prof.Dr.Anongnuch Sasnarukkit
37. Asst.Prof.Dr.Anchaya Mongkolchaiyaphruek
39. Asst.Prof.Dr.Ekaphan Kraichak

8. Assoc.Prof.Dr.Chusak Chompuk
10. Dr.Damrongvudhi Onwimol
12. Asst.Prof.Dr.Tassanai Jaruwattanaphan
14. Assoc.Prof.Dr.Thanee Sriwongchai
16. Asst.Prof.Dr.Netnapis Khewkhom
18. Asst.Prof.Dr.Pariyanuj Chulaka
20. Asst.Prof.Dr.Pitipong Thobunluepop
22. Asst.Prof.Dr.Pichittra Kaewsorn
24. Asst.Prof.Dr.Pasajee Kongsila
26. Dr.Ratchadawan Ngoenklan
28. Dr.Wannasiri Wannarat
30. Asst.Prof.Dr.Somchai Anusontpornperm
32. Asst.Prof.Dr.Sujin Jenweerawat
34. Asst.Prof.Dr.Saowanuch Tawornpruek
36. Asst.Prof.Dr.Onuma Piasia
38. Asst.Prof.Dr.Atsalek Rattanawannee
40. Dr.Arunee Wongkaew

Subject: Plants (External)
1. Prof.Dr.Jariya Chanpaisaeng
3. Assoc.Prof.Dr.Chalermchai Wongs-Aree
5. Dr.Napassorn Punyasuk
7. Assoc.Prof.Dr.Prapa Sripichitt
9. Asst.Prof.Dr.Parichat Dittakit
11. Assoc.Prof.Dr.Rangsarid Kaveeta
13. Assoc.Prof.Dr.Wiboon Chongrattanameteekul
15. Prof.Dr.Sayan Tudsri
17. Assoc.Prof.Dr.Sutruedee Prathuangwong
19. Assoc.Prof.Dr.Sutevee Sukprakarn
21. Asst.Prof.Dr.Apiradee Uthairatanakij
23. Prof.Emeritus Dr.Amnat Suwanarit

2. Assoc.Prof.Dr.Juangjun Duangpatra
4. Asst.Prof.Dr.Nimnara Yookongkaew
6. Assoc.Prof.Dr.Niphon Thaveechai
8. Assoc.Prof.Dr.Poramate Banterng
10. Assoc.Prof.Dr.Yingyong Paisooksantiwatana
12. Asst.Prof.Dr.Watcharra Chintakovid
14. Assoc.Prof.Dr.Somsiri Sangchote
16. Dr.Sithichoke Tangphatsornruang
18. Asst.Prof.Dr.Suthep Thongpae
20. Assoc.Prof.Dr.Surawit Wannakrairoj
22. Assoc.Prof.Dr.Ed Sarobol
24. Assoc.Prof.Dr.Ampaiwan Paradornuwat

สาขาสัตว: ผูทรงคุณวุฒิภายใน
1. ผศ.ดร.จําเริญ เที่ยงธรรม
2. ผศ.ดร.อัจฉรา ขยัน
3. ผศ.ดร.พงศธร คงมั่น
4. ผศ.น.สพ.ดร.สโรช แกวมณี

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

5. รศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช
6. ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง
7. ผศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย โกวิทวที

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร

สาขาสัตว: ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1. นางกรองแกว บริสุทธิ์สวัสดิ์
2. ผศ.น.สพ.ดร.ชัยวัฒน บุญแกววรรณ

กรมปศุสัตว
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

Subject: Animal (Internal)
1. Asst.Prof.Dr.Jamroen Thiengtham
3. Asst.Prof.Dr.Phongthorn Kongmun
5. Assoc.Prof.Dr.Yuwares Ruangpanit
7. Asst.Prof.Dr.Attawit Kovitvadhi

Editorial Board

Subject: Animal (External)
1. Ms.Krongkaew Borisutsawat
สาขาสัตวแพทยศาสตร: ผูทรงคุณวุฒิภายใน
1. รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน อรุณวิภาส
2. ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สัจจาพิทักษ
3. อ.สพ.ญ.ดร.ยลยง วุนวงษ
4. ผศ.สพ.ญ.ดร.ชมพูเนกข ยุรญาติ
5. ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย
6. รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข
7. ผศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย โกวิทวที
8. ผศ.สพ.ญ.ดร.สถิตภัค อัศวราชันย
9. ผศ.น.สพ.ดร.ชัยกร ฐิติญาณพร
10. ผศ.น.สพ.ดร.ชยกฤต สินธุสิงห
11. รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
12. อ.สพ.ญ.ดร.ทักษอร ดวงอุไร
13. รศ.น.สพ.ดร.นริศ เต็งชัยศรี
14. ผศ.สพ.ญ.ดร.จันทิมา พฤกษากร
15. อ.สพ.ญ.ดร.ศุภร ทองยวน
16. อ.สพ.ญ.ดร.กานตสุดา ลีฬหาพงศธร
17. อ.สพ.ญ.ดร.สิริกุล สุนทรารักษ
18. รศ.สพ.ญ.ดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์

2. Asst.Prof.Dr.Autchara Kayan
4. Asst.Prof.Dr.Saroch Kaewmanee
6. Asst.Prof.Dr.Sasithorn Nakthong

2. Asst.Prof.Dr.Chaiwat Boonkaewwan
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง

19. รศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค
20. อ.น.สพ.ดร.อรรถพล กําลังดี
21. ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล
22. ผศ.สพ.ญ.ดร.ทัศนีย เจริญทรง
23. อ.น.สพ.ดร.รุงเรือง ยอดชีวัน
24. ผศ.สพ.ญ.ดร.จันทรจริ า ภวภูตานนท
25. ผศ.สพ.ญ.ดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข
26. ผศ.น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก
27. รศ.น.สพ.ดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร
28. อ.น.สพ.ดร.ณัฐพงศ อัคริมาจิรโชติ
29. ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข
30. ผศ.ดร.เกษริน ขํายิ่งเกิด
31. ผศ.น.สพ.ดร.บุรินทร นิ่มสุพรรณ
32. ผศ.น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน
สาขาสัตวแพทยศาสตร: ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1. รศ.น.สพ.ดร.จิตรกมล ธนศักดิ์
2. ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสรอย
3. ผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม

ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกและการสาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
นครศรีธรรมราช
บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่งแอนดคอนซัลแตนท จํากัด

Editorial Board
Subject: Veterinary medicine (Internal)
1. Assoc.Prof.Dr.Pipat Arunvipas
2. Asst.Prof.Dr.Somchai Sajapitak
3. Teacher Yonlayong Woonwong
4. Asst.Prof.Dr.Chompooneg Yurayart
5. Asst.Prof.Dr.Aksorn Saengtienchai
6. Assoc.Prof.Dr.Theera Rukkwamsuk
7. Asst.Prof.Dr.Attawit Kovitvadhi
8. Asst.Prof.Dr.Sathidpak Assawarachan
9. Asst.Prof.Dr.Chaiyakorn Thitiyanaporn
10. Asst.Prof.Dr.Chayakirt Sinthsingha
11. Assoc.Prof.Dr.Saranya Poapolathep
12. Teacher Taksaon Duangurai
13. Assoc.Prof.Dr.Naris Thengchaisri
14. Asst.Prof.Dr.Chantima Porksakorn
15. Teacher Suporn Thongyuan
16. Teacher Kansuda Leelahapongsathon
17. Teacher Sirikul Soontararak
18. Assoc.Prof.Dr.Sunee Kunakornsawat
19. Assoc.Prof.Dr.Usuma Jermnak
20. Teacher Auttapon Kumlungdee
21. Asst.Prof.Dr.Preeda Lertwatcharasarakul
22. Asst.Prof.Dr.Tassanee Jaroensong
23. Teacher Rungrueang Yodsheewan
24. Asst.Prof.Dr.Janjira Phavaphutanon
25. Asst.Prof.Dr.Kanittha Phatudomsinsuk
26. Asst.Prof.Dr.Manakorn Sukmak
27. Assoc.Prof.Dr.Theerapol Sirinarumitr
28. Teacher Nattaphong Akrimajirachoote

29. Asst.Prof.Dr.Chalermpol Lekcharoensul
31. Asst.Prof.Dr.Burin Nimsuphan

30. Asst.Prof.Dr.Ketsarin Kamyingkerd
32. Asst.Prof.Dr.Rucksak Rucksaken

Subject: Veterinary medicine (External)
1. Assoc.Prof.Dr.Jitkamol Thanasak
3. Asst.Prof.Dr.Pariwat Poolperm

2. Asst.Prof.Dr.Wipawee Saengsoi

สาขาประมง: ผูทรงคุณวุฒิภายใน
1. ดร.ณัฎฐิกาฑ เหมภัทรสุวรรณ
2. ผศ.ดร.มณชณิษาศ ศรีสมวงษ
3. ผศ.ดร.จิราภรณ ไตรศักดิ์
4. รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ
5. ผศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ เมืองใหม
6. ผศ.ดร.จันทนา ไพรบูรณ
7. รศ.ชัชรี แกวสุรลิขิต
8. ผศ.ดร.สันติ พวงเจริญ
9. ผศ.ดร.พัชรี ครูขยัน
10. ผศ.ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย
11. รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
12. ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริบ
13. ผศ.ดร.กังสดาลย บุญปราบ
14. ผศ.ดร.เปรมวดี เทพวงศ
15. รศ.ดร.อรพินท จินตสถาพร
16. ผศ.ดร.พงศเชฏฐ พิชิตกุล
17. ดร.ประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ
18. ผศ.ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ
19. ผศ.ดร.พัฒนพล ขยันสํารวจ
20. ศ.ดร.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ
21. ผศ.ดร.จินตนา สและนอย
22. ผศ.ดร.พันธุทิพย วิเศษพงษพันธ
23. ผศ.ดร.ปริญญา ลิมปวิริยะกุล
24. ดร.วชิระ ใจงาม
25. ดร.สหภพ ดอกแกว
26. ผศ.ดร.กนิฐพร วังใน

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
ศูนยบริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาประมง: ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1. รศ.ดร.นนทวิทย อารียชน

ขาราชการบํานาญ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขาราชการบํานาญ ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขาราชการบํานาญ ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
ขาราชการบํานาญ ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
ขาราชการบํานาญ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
สถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กรมประมง
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
กรมประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นักวิชาการอิสระดานการจัดการประมงอยางยั่งยืน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
มหาวิทยาลัยแมโจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
3. นายอัศนีย มั่นประสิทธิ์
4. นายยุทธนา เทพอรุณรัตน
5. นายอนุวัฒน นทีวัฒนา
6. นางอรุณี รอดลอย
7. นางเพราลัย นุชหมอน
8. นายณัฐพงค วรรณพัฒน
9. นายธเนศ พุมทอง
10. ผศ.ดร.ไตรเทพ วิชยโกวิทเทน
11. ดร.ชวลิต เจริญพงษ
12. นางสาวภควรรณ ตาฬวัฒน
13. รศ.ดร.นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
14. ดร.วิชญา กันบัว
15. ดร.สิริพงษ วงศพรประทีป
16. ดร.กระสินธุ หังสพฤกษ
17. ผศ.ดร.สนธยา กูลกัลยา
18. ผศ.ดร.อุมารินทร มัจฉาเกื้อ
19. ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ

Editorial Board

Subject: Fisheries (Internal)
1. Dr.Nuttiga Hempattarasuwan
3. Asst.Prof.Dr.Jiraporn Trisak
5. Asst.Prof.Dr.Narongrit Muangmai
7. Assoc.Prof.Chatcharee Kaewsuralikhit
9. Asst.Prof.Dr.Patcharee Khrukhayan

2. Asst.Prof.Dr.Monissa Srisomwong
4. Assoc.Prof.Dr.Charumas Meksumpun
6. Asst.Prof.Dr.Jantana Praiboon
8. Asst.Prof.Dr.Santi Poungcharean
10. Asst.Prof.Dr.Kriengkrai Satapornvanit

11. Assoc.Prof.Dr.Wanchai Worawattanamateekul
13. Asst.Prof.Dr.Kangsadan Boonprab
15. Assoc.Prof.Dr.Orapint Jintasataporn
17. Dr.Prapansak Srisapoome
19. Asst.Prof.Dr.Pattanapon Kayansamruaj
21. Assoc.Prof.Dr.Jintana Salaenoi
23. Asst.Prof.Dr.Parinya Limviriyakul
25. Dr.Sahabhop Dokkaew

12. Asst.Prof.Dr.Yoawapha Waiprib
14. Asst.Prof.Dr.Pramvadee Tepwong
16. Asst.Prof.Dr.Phongchate Pichitkul
18. Asst.Prof.Dr.Idsariya Wudtisin
20. Prof.Dr.Shettapong Meksumpun
22. Asst.Prof.Puntip Wisespongpand
24. Dr.Wachirah Jaingam
26. Asst.Prof.Dr.Kanithaporn Vangnai

Subject: Fisheries (External)
1. Assoc.Prof.Dr.Nontawit Areechon
3. Mr.Aussanee Munprasit
5. Mr.Anuwat Nateewathana
7. Mrs.Praulai Nootmorn
9. Mr.Thanet Pumthong
11. Dr.Chawalit Charoenpong
13. Assoc.Prof.Dr.Nongnuch Laohavisuti
15. Dr.Siripong Wongpornprateep
17. Asst.Prof.Dr.Sontaya Koolkalya
19. Prof.Dr.Tuanthong Jutagate

2. Assoc.Prof.Dr.Thaithaworn Lerdwithayaprasith
4. Mr.Yuttana Theparunrat
6. Mrs.Arunee Rodloi
8. Mr.Nutthapong Wannapat
10. Asst.Prof.Dr.Tritep Vichkovitten
12. Ms.Pakawan Tanawat
14. Dr.Vichaya Gunbua
16. Dr.Krasin Hunsapruerke
18. Asst.Prof.Dr.Umarin Matchakuea

สาขาสงเสริมการเกษตร: ผูทรงคุณวุฒิภายใน
1. รศ.ดร.พิชัย ทองดีเลิศ
2. รศ.ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ
3. ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล
4. ผศ.ดร.ธานินทร คงศิลา
5. ผศ.ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ
6. ผศ.ดร.สุภาภรณ เลิศศิริ
7. อ.ดร.เมตตา เรงขวนขวาย
8. อ.ดร.เศกศักดิ์ เชยชม
9. อ.ดร.ชลาธร จูเจริญ
10. อ.ดร.ปรีดา สามงามยา
11. อ.ปพิชญา จินตพิทักษสกุล

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตรคณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร

สาขาสงเสริมการเกษตร: ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1. รศ.ดร.สาวิตรี รังสิภัทร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2. รศ.ดร.จํานงรักษ อุดมเศรษฐ
3. รศ.ดร.ประเดิม ฉ่ําใจ
4. รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์
5. รศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรคเวช
6. ผศ.ดร.ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน
7. อ.ดร.ธนัท สมณคุปต

Subject: Agricultural Extension (Internal)
1. Assoc.Prof.Dr.Pichai Thongdeelert
3. Asst.Prof.Dr.Panamas Treewannakul
5. Asst.Prof.Dr.Supattra Srisuwan
7. Dr.Metta Rengkounkway
9. Dr.Chalathon Choocharoen
11. Mrs.Parpitchaya Chintapitaksakul
Subject: Agricultural Extension (External)
1. Assoc.Prof.Dr.Savitree Rangsipaht
3. Assoc.Prof.Dr.Praderm Chumjai
5. Assoc.Prof.Dr.Somsak Khuhasawanvej
7. Dr.Thanat Samanakupt

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
Editorial Board
2. Assoc.Prof.Dr.Patana Sukprasert
4. Asst.Prof.Dr.Tanin Kongsila
6. Asst.Prof.Dr.Supaporn Lertsir
8. Dr.Seksak Chouichom
10. Dr.Preeda Samngamya

2. Assoc.Prof.Dr.Jumnongruk Udomsaed
4. Assoc.Prof.Dr.Yos Borisutdhi
6. Asst.Prof.Dr.Dungkamol Panrostip
Thunmatiwat
ผูทรงคุณวุฒิ

สาขาคหกรรมศาสตร: ผูทรงคุณวุฒิภายใน
1. อ.ดร.กรกฎ แพทยหลักฟา
2. อ.ดร.ศรันยา เผือกผอง
3. ผศ.ดร.นองนุช ศิริวงศ
4. อ.ดร.วิภูษณะ ศุภนคร
5. ผศ.ดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน
6. ผศ.ดร.ศิริพร เรียบรอย คิม

ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร

สาขาคหกรรมศาสตร: ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ดร.กฤตลักษณ ปะสะกวี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

2. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร
Subject: Home Economics (Internal)
1. Dr.Korakot Phaetlakfa
3. Asst.Prof.Dr.Nongnuch Siriwong
5. Asst.Prof.Dr.Parisut Chalermchaiwat
Subject: Home Economics (External)
1. Dr.Krittalak Pasakawee

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Editorial Board
2. Dr.Sarunya Puakpong
4. Dr.Wipoosana Supanakorn
6. Asst.Prof.Dr.Siriporn Riebroy Kim
2. Assoc.Prof.Dr.Manat Chaijan

กรรมการฝายจัดทําเอกสารทางวิชาการ
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วราภา มหากาญจนกุล)
2. รองผูอํานวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(รองศาสตราจารย ดร. เอกไท วิโรจนสกุลชัย)
3. รองผูอํานวยการฝายเผยแพรงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(อาจารย ดร. วราพรรณ อภิศุภะโชค)
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตตินาถ เรขาลิลิต
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นัทธชนัน นาถประทาน
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรัณยธร ศศิธรากรแกว
7. อาจารย ดร. ดลฤทัย เจียรกุล
8. อาจารย ดร. ศิริพร เลิศไพศาลวงศ
9. อาจารยศุภพงศ ตันเงิน
10. วาที่รอยตรี ปยะภัทร คงแสนคํา
11. นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
12. นางสาววนิดา รัตตมณี
13. นายวิทวัส ยุทธโกศา
14. นายวิโรตม เอี๊ยะตะกูล
15. นางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข
16. นายนันทิศักดิ์ ประทีปสุข
17. นางสาวรติกร สมิตไมตรี
18. นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร
19. นางสาวกัญญารัตน สุวรรณทีป
20. นางสาวพัชราภา รัตนวิญูภิรมย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา
และพั ฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญ
ั ญา
ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม
ตลอดจนเป็นผู้ช้น
ี ําทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ท่ีดีของสังคม
เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ
และความเป็นอารยะของชาติ”

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 59
สถาบันวิจัยและพั ฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kuannualconf@gmail.com
http://annualconference.ku.ac.th
http://www.rdi.ku.ac.th

