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Allelopathic Effect of Lantana camara in vitro Tissue – An Interested Natural Herbicide
Varaporn Veraplakorn1*

ABSTRACT
Allelopathic effect of Lantana camara toward many plant species has been reported. Plant
allelochemicals have been indicated efficiently usages of growth regulator, herbicide and insecticide
etc. The present research, in vitro tissues of lantana, including leaf and two types of callus (NB callus
and D callus) was determined allelopathic efficiently. NB callus, a light green and white compact callus,
was induced and proliferated on Murashige and Skoog (MS) medium containing 21.5 µM 1naphthalene acetic acid combination with 22.5 µM N6-benzyladenine. D callus, a light brown compact
callus, was induced and proliferated on MS medium supplemented with 0.5 µM 2,4dichlorophenoxyacetic acid. The extract of leaf, NB callus and D callus at the concentrations of 0-1%
were treated on Sorghum bicolor seed to determine germination inhibition efficiency. In addition, NB
callus extract was treated on seedling of S. bicolor and Brassica campestris to assess seedling growth
inhibition efficiency. The extract of NB callus showed the highest germination inhibition percentage with
the lowest lethal dose 50. Low concentration of NB callus extract expressed allelopathic hormesis by
increasing seedling growth of B. campestris and S. bicolor. At 0.2% of the extract concentration
induced the highest relative growth rate (RGR) of shoot and root of B. campestris for 185.3% and
169.5% of control, respectively. In addition, at 0.4% extract concentration promoted shoot RGR of S.
bicolor up to 121.1% of control. This suggested an interesting lantana in vitro tissue as an allelochemical
resource for further study to replace synthetic chemicals for sustainable agricultural development.

Key words: allelopathy, Brassica campestris, callus, germination, lantana, Sorghum bicolor
* Corresponding author; e-mail address: v_veraplakorn@hotmail.com
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INTRODUCTION

Allelopathic chemicals have been found in many plant species such as Oryza sativa L.
(Rimando et al., 2001), Triticum aestivum L. (Wu et al., 2001) and Lantana camara (Hussain et al.,
2011; Tadele, 2014; Veraplakorn, 2018). Allelochemicals have been reported as an effective plant
growth regulators, herbicides, insecticides, and antimicrobial crop protection products (Cheng and
Cheng, 2015). It has been known that allelochemicals have biphasic doses responded to other plant
species, inhibit seed germination and seedling growth at high concentrations but stimulate at low
concentration. This has been defined as allopathic hormesis (Mattson, 2008; Hadacek et al., 2011;
Scognamiglio et al., 2013; Cheng and Cheng, 2015, Veraplakorn, 2018).
Lantana camara (lantana) belongs to the family Verbenaceae. It is a flowering, ornamental,
evergreen shrub which well known as a traditional medicine and also as firewood and mulch (Kalita et
al., 2012). Allelopathy of lantana has been suggested the effect on many plant species such as Triticum
aestivum, Vigna sinensis, Cucurbita pepo (Hossain and Alam, 2010), Allium cepa (Hussain et al.,
2011), Lathyrus sativa (Talukdar, 2013), Salvinia molesta (Saxena et al., 2013), Phaseolus radiatus
(Gantayet et al., 2014), Brassica campestris, Ipomoea aquatic, Sorghum bicolor and Zea mays
(Veraplakorn, 2017). Allelopathic hormesis of lantana callus has also been reported (Veraplakorn,
2018). In addition, many research suggested allelopathic efficiency of the lantana tissue extract as
fungicidal, insecticidal, herbicidal and nematicidal properties (Kalita et al., 2012; Reddy, 2013).
It has been well known that plant in vitro tissue is capable of inducing similar bioactive
compounds as found from natural plants (Hussain et al., 2012). Callus and cell suspension culture is a
novel technique for secondary metabolite production because of advantages for large scale and
continuous culture. In addition, callus produces a superior amount of secondary metabolite in many
plant species compare with whole plants from ex vitro condition (Tan et al., 2010; Vijaya et al., 2010;
Hussain et al., 2012). Callus tissue, however, initiated from the same explant cultured on different media
could be different in color and texture (Veraplakorn et al., 2012; Castro et al., 2016). Different types of
callus could produce a variety of active ingredients (Castro et al., 2016). In addition, different types of
lantana callus showed variously effect of allelochemical on B. campestris (Veraplakorn, 2018).
To develop a sustainable agriculture plan, allelochemical is an interesting product which can
efficiently be applied as growth regulators, herbicides, insecticides, and antimicrobial crop protection
products (Cheng and Cheng, 2015). This research was aimed to investigate the allelopathic potential
of lantana in vitro tissue for further study to replace synthetic chemical usages.
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MATERIALS AND METHODS

Preparation of plant material
Single shoots of lantana were surface sterilized by soaking in 1.0% NaOCl for 15 min and
subsequent rinsing three times in sterile distilled water for 10 min. Shoots were initially cultured on
Murashige and Skoog (MS) medium. Aseptic shoots were multiplied by culturing on MS medium
supplemented with 4.5 µM N6-benzyladenine (BA) for 8 wk. Each single shoot was subcultured to MS
medium without plant growth regulator for plant material preparation.
Lantana callus was induced from in vitro leaf cultured on MS medium (Veraplakorn, 2016).
Each of leaf from the first node was cut across the midrib twice and cultured on two media formulae to
induce a light green and white compact callus (NB callus) and a light brown compact callus (D callus):
First, the MS medium supplemented with 21.5 µM NAA and 22.5 µM BA for NB callus and second, the
MS medium supplemented with 0.5 µM 2,4-D for D callus. Both types of callus were proliferated by
cutting into small pieces and subculturing onto the same media formulae every 4 weeks.
Preparation of leaf and callus extracts
Lantana leaf was harvested from in vitro shoots cultured on MS medium without plant growth
regulator. Two types of callus (NB callus and D callus) and leaf were dried at 60°C for 24 hr and
subsequently powdered using an electric blender. The powder was measured to 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 or
1.0 g and prepared aqueous extracts by soaking in 100 mL distilled water at 5°C for 24 hr. The extract
solution was subsequently filtered through Whatman No.1 filter paper.
Allelopathic effect of leaf and callus extracts on seed germination
Petri dishes of 12 cm in size were placed with Whatman No.1 filter. The extracts of leaf, NB
callus and D callus of each concentration (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1.0% w/v) were added to each Petri
dish for 10 mL to keep the seeds almost soak. The control treatment was treated only with distilled
water. Twenty seeds of Sorghum bicolor were placed in the Petri dishes with 5 replicates at each
concentration and incubated at room temperature for 14 days. The germination percentage and the
length of the primary root and the main shoot were determined. The results were reported in term of the
germination inhibition percentage (IP) and the relative growth rate (RGR). The IP=(C–T)/ C×100, where
C is the germination percentage of the control and T is the germination percentage of treatment. The
RGR=100×shoot or root length of the treatment / shoot or root length of the control.
Allelopathic effect of NB callus extract on seedling growth
Seedlings of Brassica campestris and S. bicolor were grown in small test tubes added with
10 mL of NB callus extract. The control was treated with distilled water. All treatments were incubated
under natural light and temperature condition. The survival percentage and the seedling dry weight
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were determined after 14 days. It was reported in terms of the relative growth rate (RGR=100×dry
weight of the treatment / dry weight of the control).
Statistically analysis
The experiment was conducted in Completely Randomized Design (CRD) which includes six
treatments. Each treatment was replicated at five times with 20 seeds per replication. Equal variances
were tested using Levene’s method. Where significant differences were found due to treatment, Tukey’s B
multiple range test was applied. Differences were considered significant at p≤0.05. All analyses were
performed using the PASW Statistics 18 software (SPSS Inc.; Quarry Bay, Hong Kong).

RESULTS AND DISCUSSION

Allelopathic effect of leaf and callus extract on seed germination
Lantana in vitro tissue; leaf and two types of callus were determined their allelopathic effect.
NB callus and D callus extract revealed germination inhibition effect but leaf extract did not show this
efficiency. According to the germination inhibition, NB callus and D callus showed lethal dose 50 (LD50)
of the extract concentrations at 0.5 and 2.8%, respectively (Figure 1). Leaf extract, however, from 0.21.0% were found only 1% IP consequently, it could not showed LD50 in this research. This contradicted
to the previous work which leaf extract was superior over callus (Veraplakorn, 2017). It may assume
that, the present work, the extract volume nearly soaked the whole seeds and a longer time period
ensured to destroy new emerged shoots under callus treatment. In vitro tissues contained allelopathic
effect similar to whole plants from the natural environment that relevant to the suggestion of Hussain et
al. (2012). In addition, different kinds of callus can produce various active ingredients and express
variable allelopathic efficiency (Veraplakorn et al., 2012; Castro et al., 2016; Veraplakorn, 2018).
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Figure 1 Allelopathic effect of germination inhibition on Sorghum bicolor seed: (A) NB callus (B)
D callus.
Increasing of the extract concentration reduced seed germination and the RGR of seedling of
S. bicolor. This agreed with the effect of the lantana tissue extract on many plant species (Hossain et
5
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al., 2010; Saxena et al., 2013; Gantayet et al., 2014; Veraplakorn, 2018). In addition, the lower
concentration of all type extracts could induce more significantly inhibition of the root RGR than that of
the shoot RGR (Table 1). Normal seedlings could not develop since their roots were reduced radicle
elongation and destroyed to become necrotic tissue (Ahmed et al., 2007). The root was the first part
exposing to allelochemical suggesting that root appeared to be more sensitive than shoot. NB Callus
extract, at the low concentration of 0.4% could significantly reduce the RGR of shoot and root (Table1).
This indicated the higher effect on seed germination and seedling growth inhibition found in the NB
callus extract when compared with other tissues. According to the distinguish effect of NB callus, it was
conducted the next experiment to study the allelopathic hormesis effect on seedling growth of
B. campestris and S. bicolor.
Table 1 Allelopathic effect of in vitro tissue extract of Lantana camara on Sorghum bicolor seed
germination for 7 days.
Extract
Leaf
NB Callus
D Callus
concentration
Relative growth rate
Relative growth rate
Relative growth rate
(% w/v)
Shoot
Root
Shoot
Root
Shoot
Root
a
a
a
a
a
0.0
100.0±0.0 100.0±0.0
100.0±0.0 100.0±0.0
100.0±0.0 100.0±0.0a
0.2
98.0±2.1ab
74.7±2.2b
32.8±3.4b 22.4±1.5b
35.0±3.0b 69.6±10.4b
0.4
94.4±1.9ab 72.0±4.7bc
12.4±1.7c
9.2±0.2c
35.6±2.3b 66.7±4.8b
0.6
92.8±2.8ab 68.2±2.4bc
8.7±0.7c
4.2±0.6d
32.2±4.2b 40.3±5.7c
0.8
90.5±1.9c 61.9±4.2bc
7.8±0.4c
3.4±0.2d
31.1±1.8b 33.3±7.5c
1.0
90.5±1.9c
60.6±3.2c
6.6±0.1c
2.3±0.2d
36.7±2.5b 30.4±4.2c
* mean values (±SE) with different lowercase, superscript letters within each column denote significant
(p ≤ 0.05) differences between groups.

NB callus showed the higher the allelopathic effect on B. campestris than that of the effect on
S. bicolor. The extract concentration at 0.8% did totally inhibit seedling growth of B. campestris. For S.
bicolor, however, at the highest concentration of the extract was found survival seedling for 40.0%
(Table2). Lantana tissues showed a variety of allelopathic effects on the germination and seedling
growth of each species (Ahmed et al., 2007; Hussain et al., 2011; Tadele, 2014, Varaporn, 2017).
Normally, an increase of the extract concentration could reduce the survival rate and the RGR of
seedlings. NB Callus, however, at low concentration of the extract showed an allelopathic hormesis
effect with increasing of the RGR of both B. campestris and S. bicolor. Notably, at 0.2% of the extract
concentration, the RGR of shoot and root of S. bicolor was increased up to 185.3 and 169.5% of the
control. The extract concentration at 0.4% could induce the RGR of S. bicolor shoots up to 121.1% of
6
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the control (Table 2). Allelopathic hormesis of lantana tissue to stimulate other plants has been reported
such as Zea mays and Eleusine coracana (Tadele, 2014) and B. campestris (Veraplakorn, 2018). In
general, seedling growth was more sensitive than seed germination (Chon and Nelson, 2010). The
present research, however, seedling was more tolerant with 40.0% survival percentage at 1.0% extract.
Table 2 Allelopathic effect of NB callus on seedling growth of Brassica campestris and Sorghum
bicolor after growing for 14 days.
Extract
concentration
(% w/v)

Brassica campestris*
Sorghum bicolor*
Survival
Relative growth rate
Survival
Relative growth rate
(%)
Shoot
Root
(%)
Shoot
Root
0.0
100.0
100.0±0.0b 100.0±0.0b
100.0 100.0±0.0ab 100.0±0.0a
0.2
100.0
185.3±14.6a 169.5±2.7a
100.0 100.0±5.7ab
71.8±8.7b
0.4
80.0
47.1±7.9c
12.3±2.3c
100.0 121.1±9.3a
55.7±4.7bc
0.6
10.0
21.8±5.6c
10.0±1.1c
90.0
100.0±5.7ab
41.8±3.4cd
0.8
0.0
80.0
76.0±7.4b
28.4±4.1de
1.0
0.0
40.0
74.8±6.7b
20.4±3.6e
* mean values (±SE) with different lowercase, superscript letters within each column denote significant
(p≤0.05) differences between groups.

CONCLUSION
Lantana in vitro tissue contains allelopathic efficacy. NB Callus has the highest allelopathic
efficiency on germination inhibition and seedling growth of S. bicolor. Allelochemical of NB callus did
higher affect on seed at the germination stage than that of seedling stage. Different plant species
variously responded to allelochemical as found the higher tolerant toward callus NB extract of S. bicolor
when compared with B. campestris. In addition, at low concentration of the NB callus extract showed
an allelopathic hormesis effect by inducing the higher RGR of S. bicolor and B. campestris. This
suggested that applying allelochemical as weed control with appropriate concentration and timing of
each plantation is necessary to be concerned.
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OsSWEET11 and OsSWEET14: The Possible Key Genes Involved in Bacterial Blight
Susceptibility in Rice Cultivar RD47
Khruathip Ketthong1, 2, Francois Grandmottet1, 2, Kawee Sujipuli1, 2, Sirirat Sanyong1 and Kumrop Ratanasut1, 2*

ABSTRACT
Bacterial blight (BB), caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo), is one of the major
diseases that impacts rice production in Asia. Rice cultivar RD47 popularly grown in lower Northern
Thailand is susceptible to BB disease. The RD47 and IRBB21 plants artificially inoculated with two Xoo
isolates, Xoo16PT005 and Xoo16PK002, isolated from Phichit and Phisanulok provinces, respectively.
The RD47 cultivar was completely susceptible whereas the IRBB21 cultivar carrying the BB resistance
gene, Xa21, was strongly resistant to both Xoo isolates. Lesion lengths occurred on Xoo-inoculated
leaves indicated that Xoo16PK002 was more virulent than Xoo16PK005. Expression analysis of two BB
susceptibility genes, OsSWEET11 and OsSWEET14 in the cultivar RD47 inoculated with Xoo16PT005
and Xoo16PK002 revealed that the expression of both genes was very low or undetectable at 0 hour
after Xoo inoculation and obviously induced within 48 hours after Xoo inoculation. This presumes that
the two Xoo isolates, Xoo16PT005 and Xoo16PK002 produce the transcription activator-like effectors
that are compatible to the effector-binding element of the OsSWEET11 and OsSWEET14 promoters
leading to activate the transcription. This finding suggests that the OsSWEET11 and OsSWEET14 genes
may play a major role in the BB susceptibility of rice cultivar RD47.

Key words: bacterial blight, OsSWEET11, OsSWEET14, rice, Xoo, Xanthomanas
* Corresponding author; e-mail address: kumropr@nu.ac.th
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INTRODUCTION

Rice (Oryza sativa) is one of the most economically important crops in Thailand. Although
improvement of yield and seed quality is the first priorities for rice breeding, resistance to insects and
diseases is also a major aim of rice breeding. One of the most important diseases in rice growing in
lower Northern Thailand is the bacterial blight (BB) disease caused by Xanthomonas oryzae pv.
oryzae (Xoo). Yield loss caused by the BB disease can reach up to 70% in infected growing areas
(http://www.knowledgebank.irri.org, International Rice Research Institute, IRRI). The photoperiodinsensitive rice cultivar RD47 has been one of popular cultivars grown in lower Northern Thailand. It
produces high yield and good seed quality. It is rather resistant to brown planthopper (BPH) and the
blast disease but susceptible to the BB disease (http://www.brrd.in.th/rkb, Bureau of Rice Research
and Development: Rice Department, Thailand).
Xoo pathogenicity depends on a specific class of virulence factors, called transcription
activator-like effectors (TALEs), which resemble eukaryotic transcriptional activators (Hutin et al., 2015).
At the translocation into the plant cell and import in the nucleus, TALEs bind to specific promoter
elements, called effector-binding elements (EBEs). This recognition triggers transcription of the
targeted gene, whose function often determines the outcome of the interaction. Rice resistance to Xoo
often relies on executor genes distinct from classical resistance genes, whose transcriptional activation
by TALEs triggers immunity, leading to dominant resistance (Zhang et al., 2015). TALEs are important
pathogenicity determinants in Xoo interaction. Several TALEs have been found to be essential virulence
factors of Xoo, which induce host susceptibility genes and after that promoting pathogen infection and
disease development (Yang and White, 2004, Yang et al., 2006, Antony et al., 2010 and Yu et al., 2011).
Xoo TALEs with more substantial effects on virulence uniformly activate members of the
OsSWEET family genes encoding sucrose transporter proteins to promote disease (Chen et al., 2010).
Two SWEET genes, OsSWEET11 and OsSWEET14, have been identified as targets of four different
TALEs from various Xoo strains (Chu et al., 2006, Yang et al., 2006, Antony et al., 2010 and Chen et
al., 2012). The most effective method to control BB is the use of resistant varieties (Khush et al., 1989),
therefore, the breeding program for BB-susceptible rice varieties through the regulation of SWEET gene
expression is an alternative approach to improve the BB resistance in rice.
In this study, we determined whether OsSWEET11 and OsSWEET14 genes responded to Xoo
isolated from Phisanulok and Phichit provinces in BB susceptible rice cultivar RD47. This will be helpful
to evaluate the direction of molecular breeding to improve rice BB resistance.
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Objectives
1. To evaluate the virulence of Xoo isolated from Phitsanulok and Phichit provinces on BB
susceptible rice cultivar RD47.
2. To characterize the expression of OsSWEET11 and OsSWEET14 in rice cultivar RD47 at
the early period of Xoo infection.

MATERIALS AND METHODS
Plant and Xoo materials
Rice (Oryza sativa L. ssp. indica) cultivars RD47 (carrying null-Xa21) and IRBB21 (carrying
Xa21) derived from Phitsanulok Rice Research Center, Thailand were planted in small pots containing
720 g clay soil/pot. The experimental rice plants were grown in the greenhouse under natural light and
temperature. Two Xoo isolates, Xoo16PT005 (isolated from rice paddy field in Phichit province,
Thailand) and Xoo16PK002 (isolated from rice paddy field in Phitsanulok province, Thailand) were used
for the inoculation test and the OsSWEET expression analysis. The BB infected leaves were cleaned
with soap and washed with sterile distilled water. Under the laminar flow condition, they were surface
sterilized with 10% Clorox for 10 min, and rinsed three times with sterile distilled water. After drying on
tissue papers, leaves cut in pieces (approximately 1-2 cm long) were deposited on the NA medium
(beef extract 3 g/L, peptone 5 g/L and agar 15 g/L) and incubated at 28°C for 72 h. The yellowish Xoo
bacteria developing around and exudate oozing from the leaf pieces were re-streaked on the new NA
medium to isolate single colonies. To confirm that the isolated bacteria were Xoo, PCR tests using the
TXT primers (Sakthivel et al., 2001) and Xoo4009 primers (Lang et al., 2010) were performed.
Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) inoculum and inoculation
The Xoo inoculum was prepared by suspending bacterial colonies in sterilized distilled water
and adjusted a dilution to OD600 = 0.2 then inoculated to 60-day old experimental plants using the
clipping method (Kauffman, 1973). The experimental rice plants were grown in the greenhouse under
natural light and temperature. The Xoo16PT005 and Xoo16PK002 isolates were inoculated to five leaves
of each plant of the RD47 and IRBB21cultivars. Five replicates of each cultivar were carried out. Xoofree inoculation was used as a control. The disease response was evaluated 7, 14 and 21 days after
inoculation by measuring the lesion lengths of inoculated leaves, and scored for BB resistance
according to the IRRI standard evaluation system as follows: resistance (R, lesion length 0-5 cm),
moderate resistance (MR, lesion length >5-10 cm), moderately susceptible (MS, lesion length>10-15
cm), susceptible (S, lesion length>15 cm) (http://www .knowledgebank.irri.org/decision-tools/ricedoctor/rice-doctor-fact- sheets/item/bacterial-blight, International Rice Research Institute Knowledge
Bank).
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Expression analysis of OsSWEET11 and OsSWEET14
1. RNA isolation and RT-PCR
Leaves of 21-day old RD47 plants were inoculated with the two Xoo isolates, Xoo16PT005 and
Xoo16PK002. Inoculated leaf segments from five plants were bulk and ground into fine powder using
liquid nitrogen. The inoculated samples were collected at 0 and 48 hours post inoculation (HPI) and
frozen in liquid nitrogen immediately. Total RNA was isolated using the FavorPrepTM Plant Total RNA
Mini kit (Favorgen, Taiwan) following the manufacturer’s recommendation. For RT-PCR analysis, the
first strand cDNA was synthesized from 500 ng total RNA using first-strand cDNA synthesis kit (Thermo
Fisher Scientific Inc. Waltham, MA) following the manufacturer’s recommendation. Then PCR was
carried out using GoTaq® Green Master Mix (Promega, USA). Five microliters of cDNA and 0.5 μM
each primer were used in 20 μl of PCR reaction. Primers used for detection of OsSWEET11 transcripts
were 5´-GTCAAGTTCCTCGGCAGCG-3´ and 5’-GCAGAACCACGCGACGGC-3´ (GenBank no.
XM_015792937). Primers used for detection of OsSWEET14 transcripts were 5´GGCGACCGCCGCATCGTGGTT-3´ and 5´-GCCCAGCACGTTGGGAAGAGCG-3´ (Valerie et al.,
2012). The endothelial differentiation factor (edf) gene was used as a reference gene. Amplification of
edf was performed using primers based on Wang et al. (2016). The reaction mixture was amplified for
denaturation step of 5 min at 94°C followed by 35 cycles of 10s at 94°C, 30s at 60°C and 40 s at 72°C,
and ending with a final elongation step of 5 min at 72°C.
2. Experimental design and statistical analysis
Experiments were laid out using a complete randomized design (CRD). Test samples included
of five plants per rice cultivar (RD47 and IRBB21) with 5 leaves of each cultivar. Data on average lesion
lengths were subject to analysis of variance (ANOVA). Means with a significant difference were subject
further to Least Significant (LSD) using IBM SPSS Statistics Version 19 software with 0.05 alpha as an
error value.

RESULTS
Xoo infection tests on rice cultivars RD47 and IRBB21
Sixty-day old RD47 and IRBB21 plants artificially inoculated with two Xoo isolates, Xoo16PT005
and Xoo16PK002 were classified into different groups of BB score according to the lesion length (LL)
at 21 days after inoculation (Table 1 and Figure 1). The IRBB21 cultivar carrying Xa21 classified in the
BB resistance group showed very slow progress of LL at the rate of 0.04-0.06 cm/day in Xoo16PT005
infection and 0.07-0.11 cm/day in Xoo16PK002 infection. The RD47 cultivar carrying null-Xa21
classified in the BB susceptibility group showed approximately 13-29 times and 11-19 times faster LL
progress than the IRBB21 cultivar when it was infected with Xoo16PT005 and Xoo16PK002,
respectively.
13
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Table 1 Lesion length (LL) measurement (cm) on leaves of rice cultivars RD47 and IRBB21 inoculated
with Xoo16PT005 and Xoo16PK002 at 7, 14 and 21 days after Xoo inoculation (DAI).
Days after inoculation
(DAI)
7
14
21
BB resistance score*

Xoo16PT005
IRBB21
RD47
0.29 ± 0.07a
3.90±0.33b
0.82 ± 0.10a
21.81±1.72b
1.32 ± 0.13a
37.33±2.09b
R
S

Xoo16PK002
IRBB21
RD47
0.49 ± 0.08a
5.79±0.39b
1.22 ± 0.13a
31.82±2.03b
2.42 ± 0.30a
44.13±2.96b
R
S

Data are presented as the mean ± standard error of lesion lengths of 20 leaves per rice cultivar. Means followed
by the same letter are not significantly different according to DMRT at p = 0.05.
* BB resistance was scored at 21 DAI. R = Resistant (lesion length 0-5 cm), S = Susceptible (lesion length >15
cm).
IRBB21

RD47

Control

IRBB21

RD47

IRBB21

Xoo16PT005

RD47

Xoo16PT002

Figure 1 The BB disease severity evaluated on Xoo-inoculated leaves of rice cultivars RD47 and IRBB21
inoculated with Xoo16PT005 and Xoo16PK002 at 21 days.

Expression analysis of OsSWEET11 and OsSWEET14 in rice cultivar RD47 inoculated with
Xoo16PT005 and Xoo16PK002.
The 21-day-old RD47 seedlings inoculated with Xoo16PT005 and Xoo16PK002 showed very
low and undetectable levels of OsSWEET11 and OsSWEET14 transcripts at 0 HPI (Figure 2). The
induction of OsSWEET11 and OsSWEET14 expression was obviously detected at 48 HPI (Figure 2).
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Figure 2 The RT-PCR products of OsSWEET11 and OsSWEET14. (A) The expression of OsSWEET11
in Xoo16PT005 and Xoo16PK002-infected RD47 plants. (B) The expression of OsSWEET14 in
Xoo16PT005 and Xoo16PK002-infected RD47 plants. Lanes M, 50 bp Marker (Hyper
Ladder™ 50bp, Bioline); Lanes 1 and 2, RD47 at 0 and 48 hours after inoculation with
Xoo16PT005, respectively; Lanes 3 and 4, RD47 at 0 and 48 hours after inoculation with
Xoo16PK002, respectively. Edf is a reference gene.

DISCUSSION

In this research, we determined whether the potential BB susceptibility genes, OsSWEET11
and OsSWEET14 were involved in the BB susceptibility caused by the Xoo isolates Xoo16PT005 and
Xoo16PK002 in rice cultivar RD47. The Xoo inoculation test showed that the RD47 plants was
completely susceptible to both Xoo isolates. The IRBB21 plants carrying the BB resistance gene, Xa21,
used as the BB resistant control was strongly resistant. Lesion lengths measured on leaves infected
with both Xoo implied that Xoo16PK002 was more virulent than Xoo16PT005. However, these Xoo
isolates hardly invaded the BB resistant IRBB21 cultivar. The Xa21, a broad-spectrum BB resistance
gene, could be a key gene for BB resistance. Sagun et al. (2019) reported that Xa21 enhanced the BB
resistance in the RD47 cultivar but the BB resistance level was classified into the moderate resistance.
Other factors in the genetic background of the RD47 cultivar either the BB susceptibility genes or the
co-factors of the BB resistance genes may involve in the response of the RD47 plants to Xoo attack.
Expression analysis of the BB susceptibility genes, OsSWEET11 and OsSWEET14 in the RD47 plants
revealed that both Xoo16PT005 and Xoo16PK002 induced their expression within 48 h after inoculation.
Although many reports detected the expression of OsSWEET11 and OsSWEET14 at 48 h after Xoo
inoculation, the expression of OsSWEET11 and OsSWEET14 was induced as early as 24 h after Xoo
inoculation in BB susceptible rice cultivar IR24 (Zaka et al., 2018). The response of OsSWEET11 and
OsSWEET14 in the RD47 cultivar presumes that Xoo16PT005 and Xoo16PK002 produced the specific
TALEs, which are compatible to the EBEs located in both promoters of OsSWEET11 and OsSWEET14
15
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leading to activate the transcription of both genes. Therefore, the OsSWEET11 and OsSWEET14 may
play a major role in the BB susceptibility of the RD47 cultivar. The EBEs of both genes would be the
targets of genome editing for mutation to prevent the recognition of the TALEs from Xoo16PT005 and
Xoo16PK002 causing no induction of the OsSWEET11 and OsSWEET14 expression. Mutations of the
OsSWEET14 EBE sequences for AvrXa7 and Tal5 TALEs led to BB resistance in BB susceptible rice
cultivar Kitaake (Blanvillain-Baufume et al., 2017). This suggests that the EBE sequence editing is the
alternative approach from the use of the Xa21 gene to improve the BB resistance in rice cultivar RD47.

CONCLUSION

Rice cultivar RD47 was completely susceptible to the Xoo isolates Xoo16PT005 and
Xoo16PK002, which were derived from Phichit and Phitsanulok provinces, respectively. These two Xoo
isolates could induce the expression of OsSWEET11 and OsSWEET14 genes within 48 HPI. They could
be key genes involved in BB susceptibility in rice cultivar RD47.
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สมบัตขิ องวัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์และความเป็ นไปได้ในการใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ งดินและปุ๋ย
Properties of Leonardite-mixed Materials and Their Potential to be used as Soil Amendment
and Fertilizer
จริยา อามาตย์มนตรี1 แสงดาว แลนรอด-เขาแก้ว1 และ กรรณิการ์ สัจจาพันธ์1*
Chariya Armatmontree1, Saengdao Landrot-Khaokaew1 and Kannika Sajjaphan1*

บทคัดย่อ
ลีโอนาร์ไดต์จากเหมืองแม่เมาะ (Le) มีความเป็ นกรดจัดมาก (pH 1.2) ดังนัน้ จึงไม่ควรนํามาใช้กบั ดินทั่วไป
โดยตรง ทําการศึกษาวัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์ (Le-mix) 4 สูตร [วัสดุผสมประกอบด้วย Le 40% ยิ ปซัมเที ยม 20%
ร่วมกับขีเ้ ถ้าแกลบ (RHA) 40% แล้วเติมนํา้ ปราศจากไอออน (สูตร 1) หรือแอมโมเนียเหลว (สูตร 2) สําหรับสูตรที่ 3
และ 4 วิ ธี การเหมื อนกับสูตรที่ 1 และ 2 ตามลําดับ แต่ใช้แกลบไบโอชาร์แบบชาวบ้าน (RHB) แทน RHA] ผล
การศึกษาพบว่า Le-mix ทัง้ 4 สูตร มีศกั ยภาพใช้เป็ นแหล่งของอินทรียวัตถุ (OM) และธาตุอาหารพืชได้ โดย Le-mix
ทัง้ 4 สูตร มี OM>10% EC<9 dS/m Ca และ S ทัง้ หมดและส่วนที่สกัดได้ดว้ ย Mehlich-III สูงกว่า 3.5 % และ 1 %
ตามลําดับ ปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมทัง้ หมดสูงกว่า 0.2 และ 0.1% ตามลําดับ Le-mix 1 และ 3 มี pH<
5 ไนโตรเจน (N) ตํ่า และ C/N ratio>20:1 Le-mix 2 และ 4 มี pH>6.5 C/N ratio<20:1 และ N ทัง้ หมด>1% การใช้
RHA ผสมให้ผลคล้ายกับการใช้ RHB เนื่องจาก RHA ผลิตง่ายกว่า RHB จึงสามารถใช้เป็ นวัสดุตวั เติมทางเลือกใน
การผลิต Le-mix ได้

ABSTRACT

Mae Moh leonardite (Le) is strongly acidic (pH 1.2). Thus it should not be directly applied to
soil. Four formulas of leonardite-mixed materials (Le-mix) were studied [A mixture consisting of 40%
Le, 20% synthetic gypsum, and 40% rice hush ash (RHA) was prepared, then plunged into a solution
of deionized water (Formula1) or liquid ammonia (Formula2(. The protocol of Formulas 3 and 4 were
identical to those of Formulas 1 and 2, respectively, except RHA was replaced by farmer rice hush
biochar (RHB)]. Results revealed that the four Le-mix samples had the potential to be used as sources
of organic matter (OM) and plant nutrients. All four Le-mix had OM content>10%, EC<9 dS/m, as well
as total and Mehlich-III [Ca] and [S] higher than 3.5 and 1%, respectively. The total amounts of K and
Mg were above 0.2 and 0.1%, respectively. The Le-mix No. 1 and 3 had pH<5, low N, and C/N ratio>
20:1. The Le-mix No. 2 and 4 had pH>6.5, total N>1% and C/N ratio<20:1. Using RHA instead of RHB
provided similar results. Since RHA is more convenient to produce than RHB, it could be alternative
additive employed to prepare Le-mix.
Key words: leonardite, rice husk biochar, organic farming, fertilizer, soil amendment, rice hush ash
* Corresponding author; e-mail address: agrkkj@ku.ac.th, agrsdk@yahoo.co.th
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คํานํา

ลีโอนาร์ไดต์ (Leonardite) เป็ นชัน้ ดินปนถ่านหินที่เกิดจากการออกซิเดชันของถ่านหินลิกไนต์ (Kalaitzidi
et al., 2003; Olivella et al., 2011) มีลกั ษณะเป็ นสีนาํ้ ตาลอ่อนถึงดํา ซึ่งส่วนใหญ่พบในบริเวณที่มีแหล่งถ่านหิน
ลิ กไนต์ เช่ น ในรัฐดาโกตาเหนื อ ประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนนาดา เม็กซิ โก และกรี ซ (Hoffman et al., 1993;
Simandl et al., 2001; Kalaitzidis et al., 2003) สําหรับในประเทศไทยแหล่งลี โอนาร์ไดต์แหล่งใหญ่ ท่ี สุดพบที่
เหมืองลิกไนต์ แม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1 ล้านตัน สําหรับแหล่งอื่น ๆ เช่น ลําพูน
พะเยา และ กระบี่ (วิวฒ
ั น์ และคณะ, 2552) ลีโอนาไดต์เป็ นวัสดุธรรมชาติท่ีมีธาตุอาหารพืชเป็ นองค์ประกอบ
หลายธาตุ ทัง้ ธาตุอาหารหลัก รอง และเสริม สมบัติเด่นที่สาํ คัญของลีโอนาร์ไดต์ คือ มีปริมาณอินทรียวัตถุในรู ป
ของสารฮิวมิกสูง (Hoffman et al., 1993; Simandl et al., 2001) ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนสูง (Kalaitzidis
et al., 2003) เนื่องจากสมบัติท่ีดีหลายประการดังกล่าว ลีโอนาร์ไดต์ถูกนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทัง้ เป็ น
วัสดุปรับปรุ งดินโดยตรง หรือนํามาผสมกับวัสดุตา่ ง ๆ แล้วใช้เป็ นปุ๋ ย หรือการสกัดสารฮิวมิคจากลีโอนาร์ไดต์
สําหรับลีโอนาร์ไดต์ในประเทศไทยเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบเหมืองในจังหวัดลําปางสนใจ
นํามาใช้ประโยชน์อย่างมาก แต่ปัจจุบันทางเหมืองแม่เมาะยังไม่ประสงค์จะแจกจ่ายให้เกษตรกรหรือวิสาหกิ จ
ชุมชน เนื่องจากต้องการให้มีการศึกษาถึงสมบัติและแนวทางการนําลีโอนาร์ไดต์ก่อน ซึง่ แสงดาว และคณะ (2562)
รายงานว่าการนําลีโอนาร์ไดต์จากเหมื องแม่ เมาะมาใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ งดินหรือปุ๋ ยโดยตรงโดยนั้นไม่ เหมาะสม
เนื่องจากสมบัติบางประการ เช่น เป็ นกรดจัด และมีไนโตรเจน (N) ตํ่า ทําให้ค่าสัดส่วน C/N สูงกว่า 30:1 โดยจาก
รายงานของภาสินี และคณะ (2560) ซึ่งทําการศึกษาผลของการใช้ลีโอนาร์ไดต์กบั ดาวเรืองพบว่าการใช้ลีโอนาร์
ไดต์มีผลทําให้ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) แมกนีเซียม (Mg) ที่แลกเปลี่ยนได้ และซัลเฟอร์ (S) ส่วนที่สกัดได้ในดิน
สูงขึน้ แต่มีผลทําให้ pH ของดินลดลง แสงดาว และจริยา (2562) ทําการทดลองในเบือ้ งต้นเพื่อหาแนวทางเพิ่มพี
เอช (pH) และไนโตรเจน ในลีโอนาร์ไดต์ โดยการนํามาผสมกับวัสดุต่าง ๆ และเติมแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ผล
การศึกษาพบว่าวัสดุบางชนิดเหมาะสมและบางชนิดไม่เหมาะสมกับการนํามาผสมกับลีโอนาร์ไดต์ พบว่าการเติม
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ในวัสดุผสมที่ได้จากการผสมลีโอนาร์ไดต์กบั ยิปซัมเทียม ไดอะตอไมต์ และแกลบไบโอชาร์
ในอัตราส่วน 10:5:1:1 โดยนํา้ หนัก และลีโอนาร์ไดต์กบั แกลบไบโอชาร์ ในอัตราส่วน 1:1 โดยนํา้ หนัก สามารถเพิ่ม
ความร่วนซุย pH และไนโตรเจนที่สกัดได้ดว้ ยนํา้ ของวัสดุผสมได้ และแนะนําว่าแกลบไบโอชาร์ท่ีทาํ การผลิตแบบ
ชาวบ้านโดยใช้ถงั แนวตัง้ 200 ลิตร (อัจจิมา, 2559) เป็ นวัสดุหนึ่งที่เหมาะสมในการนํามาผสมกับลีโอนาร์ไดต์จาก
เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลําปาง
อย่างไรก็ตามแม้ในปั จจุบนั มีการแนะนําให้ใช้แกลบไบโอชาร์กนั อย่างแพร่หลาย เนื่องจากแกลบไบโอชาร์
นัน้ มีสมบัติท่ีดีหลายประการ เช่น เพิ่มค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ลดความเป็ นพิษของโลหะหนัก เพิ่มพีเอช
(Chen and Ma 2015) และเพิ่มความสามารถในการอุม้ นํา้ (Liang et al., 2006) แต่แกลบโอชาร์นนั้ มีขอ้ จํากัดใน
เรื่องของขั้นตอนการผลิต ซึ่งเกษตรกรบางท่านอาจไม่ตอ้ งการเสียเวลาเตรียมแกลบไบโอชาร์ โดยหากมีวัสดุ
ทางเลือกอื่น ที่ราคาถูก และหาได้ง่ายในทุกพืน้ ที่ อาจช่วยให้การใช้ประโยชน์ลีโอนาร์ไดต์ในการเกษตรมีความ
หลากหลายขึน้ ดังนัน้ การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของวัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์ (Le-mix) ที่ได้จากการ
ใช้ลีโอนาร์ไดต์จากเหมื องแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ผสมกับวัสดุตัวเติ มต่าง ๆ เพื่ อนําสมบัติท่ี ได้ไปใช้ประเมิ น
เบือ้ งต้นว่าวัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์มีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ งดินหรือปุ๋ ยได้หรือไม่

อุปกรณ์และวิธีการ

แหล่งทีม่ าของตัวอย่างลีโอนาร์ไดต์ วัสดุตัวเติม และการวิเคราะห์สมบัติ
วัสดุหลักที่ใช้ผสมคือ ตัวอย่างลีโอนาร์ไดต์ และวัสดุตวั เติมอื่น ๆ ที่มีสมบัติเป็ นด่าง ได้แก่ ยิปซัมเทียม
แกลบดิบ แกลบดํา (ขีเ้ ถ้าแกลบ) และแกลบไบโอชาร์ (Figure 1) วัสดุทงั้ 4 ชนิดนีม้ ีการนํามาใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ ง
ดิ น (Huang et al. 2013; Islabao et al., 2014; จั ก รชั ย วั ฒ น์, 2561) โดยลี โ อนาร์ไ ดต์แ ละยิ ป ซั ม เที ย มได้รั บ
20
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อนุเคราะห์ตวั อย่างจากเหมืองแม่เมาะ แกลบดิบและขีเ้ ถ้าแกลบซือ้ ตัวอย่างมาจากโรงสีขา้ วในภาคกลาง ส่วน
แกลบไบโอชาร์นนั้ ได้จากการนําแกลบดิบที่ซือ้ มาเผาด้วยถังแนวตัง้ 200 ลิตร ที่ใช้ผลิตไบโอชาร์แบบชาวบ้าน
(อัจจิมา, 2559) นําตัวอย่างมาวิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ ได้แก่ pH และ EC โดยใช้อตั ราส่วนของวัสดุต่อนํา้ ปราศจาก
ไอออน (Deionized Water: DI) เท่ากับ 1 : 2 และ 1 : 10 แล้ววัดด้วย pH meter และ EC meter สําหรับค่า pH และ
EC ตามลําดับ วิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุโดยวิธีของ Walkley and Black ไนโตรเจนทัง้ หมด (Total-N) โดยวิธี
Kjeldahl method วิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสในรู ป P2O5 (Total-P2O5) และโพแทสเซียมในรู ป K2O (Total-K2O)
ทัง้ หมด โดยการสกัดด้วยกรดผสม HClO4 : HNO3 (อัตรา 1 : 1) ตามรายละเอียดวิธีการวิเคราะห์ปยอิ
ุ๋ นทรียเ์ พื่อขึน้
ทะเบียนของกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร, 2548 และ 2551; นรีลกั ษณ์, 2548) วิเคราะห์ปริมาณ Ca
Mg และ S ทัง้ หมดโดยการย่อยด้วยกรด (aqua regia) ผสม HCl : HNO3 (อัตรา 3 : 1) (Chen and Ma, 2001)
การคัดเลือกสูตรผสม การผสม และการวิเคราะห์สมบัตขิ องวัสดุผสม
การทดลองนีแ้ บ่งออกเป็ นสองส่วนคือ 1) การทดลองเบือ้ งต้นเพื่อคัดเลือกชนิดของวัสดุผสม โดยลองผสม
วัสดุต่าง ๆ กับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์และนํา้ ปราศจากไอออน (Deionized Water; DI-water) โดยอาศัยข้อมูล
เบือ้ งต้นจากรายงานของ แสงดาว และคณะ (2562) และ แสงดาว และ จริยา (2562) และ 2) การผสมวัสดุลีโอนาร์
ไดต์จากวัสดุท่ีคดั เลือกในส่วนแรกและศึกษาสมบัติของวัสดุผสมที่ได้ รายละเอียดดังนี ้ การทดลองส่วนทีห่ นึ่ง นําลี
โอนาร์ไดต์ ยิปซัมเทียม แกลบดิบ ขีเ้ ถ้าแกลบ หรือแกลบไบโอชาร์ จํานวน 100 กรัม มาผสมกับแอมโมเนียมไฮด
รอกไซด์ (30% แอมโมเนียในนํา้ หรือแอมโมเนียเหลว (30% NH3) หรือ DI-water ในสัดส่วนวัสดุผสมต่อของเหลว
2:1 โดยนํา้ หนักต่อปริมาตร รวมทัง้ หมด 10 สูตร (Figure 1) ทําการผสมสูตรละ 3 ซํา้ หลังจากทําการผสมตัวอย่าง
ด้วยนํา้ DI-water และแอมโมเนียเหลวแล้ว บันทึกลักษณะทางกายภาพที่สงั เกตได้ดว้ ยตาเปล่า ได้แก่ สี ปริมาตร
และความร่วนซุย ก่อนและหลังการผสมกับแอมโมเนียเหลวโดยไม่มีการนําตัวอย่างหลังผสมไปทําการบด และ
วิเคราะห์ค่า pH และ EC ของตัวอย่างทัง้ 10 สูตร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เช่นเดียวกับที่กล่าวในข้างต้น การทดลอง
ส่วนทีส่ อง หลังจากพิจารณาค่า pH EC และลักษณะทางกายภาพ จากการทดลองแรก วัสดุท่ีทาํ การคัดเลือกมา
ได้แก่ ลีโอนาร์ไดต์ ยิปซัมเทียม ขีเ้ ถ้าแกลบ และแกลบไบโอชาร์ นําวัสดุทงั้ หมดมาผสม 2 สูตร หลัก โดยใช้ลีโอนาร์
ไดต์และยิปซัมเทียมซึ่งเป็ นวัสดุพลอยได้จากเหมืองแม่เมาะ ในทุกสูตร สัดส่วนการผสมปรับจากคําแนะนําจาก
รายงานใน แสงดาว และคณะ (2562) และแสงดาว และ จริยา (2562) คือ ใช้ลโี อนาร์ไดต์ 40 เปอร์เซ็นต์ และยิปซัม
เทียม 20 เปอร์เซ็นต์ ของการผสม 100 ส่วน ส่วนที่เหลืออีก 40 เปอร์เซ็นต์ ใช้ตวั เติมเป็ นขีเ้ ถ้าแกลบหรือแกลบไบ
โอชาร์ แล้วนําสูตรผสมนัน้ ไปเติมแอมโมเนียเหลวหรือนํา้ DI-water จํานวน 50 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรต่อ 100
เปอร์เซ็นต์โดยนํา้ หนักของวัสดุผสม ได้วสั ดุผสมลีโอนาร์ไดต์ทั้งหมด 4 สูตร (Table 1) ผสมวัสดุท่ีอุณหภูมิหอ้ ง
ขนาดการผสมตํ่ากว่า 0.5 กิโลกรัม สูตรละ 3 ซํา้
Table 1 Type and amount of material used for each leonardite-based mixture.
Sample Name
1. Le1- NH3
2. Le1+ NH3
3. Le2- NH3
4. Le1+ NH3

Leonardite Gypsum
40
20
40
20
40
20
40
20

Mixed-materials (%)
Rice husk ash Rice husk biochar
40
40
40
40

21

NH3 30%/Di-water
50% Di-water
50% NH3 30%
50% Di-water
50% NH3 30%
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วิเคราะห์สมบัติของวัสดุผสมทั้ง 4 สูตร ได้แก่ pH, EC, OM, Total-N, Total-P2O5, Total-K2O, Total Ca
Mg และ S ตามวิธีเดียวกับที่กล่าวในข้างต้น นอกจากนีท้ าํ การวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนส่วนที่สกัดได้ดว้ ยนํา้
(Water extractable N) ซึ่งเป็ นส่วนที่ พืชสามารถใช้ได้และมีโอกาสไปกับสิ่งแวดล้อม โดยการสกัดด้วย Batch
technique ใช้ตัวอย่างขนาดเล็กกว่า 250 ไมครอน สกัดด้วยนํา้ DI-water ที่ สัดส่วนตัวอย่างต่อนํา้ เท่ากับ 1:10
ระยะเวลาการสกัด 30 นาที แล้วกรองสารละลายด้วยที่กรองขนาด 0.45 ไมครอน (Zhang et al., 2011) วัดปริมาณ
ไนโตรเจนที่สกัดได้ดว้ ยวิธีการกลั่น ทําการวิเคราะห์ปริมาณธาตุ P K Ca Mg และ S ส่วนที่สกัดได้ (Extractable)
ด้วยสารสกัด Mehlich III (Mehlich, 1984) ซึ่งเป็ นส่วนที่คาดว่าพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าส่วนของความ
เข้มข้นทัง้ หมด วิเคราะห์ปริมาณ P K Ca Mg และ S ที่สกัดได้ดว้ ยเครื่อง ICP-OES ประเมินความเป็ นไปได้ของ
วัสดุผสมทัง้ 4 สูตร ว่าใช้เป็ นปุ๋ ยหรือวัสดุปรับปรุ งดินได้หรือไม่จากค่าวิเคราะห์สมบัติตา่ ง ๆ

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

สมบัตขิ องวัสดุ และสมบัตขิ องวัสดุหลังผสมแอมโมเนียมไฮดรอกไชด์และ DI-water
ผลการวิเคราะห์พบว่าลี โอนาร์ไดต์เป็ นกรดจัดมาก มี pH ตํ่ากว่า 2 มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงกว่า 30
เปอร์เซ็นต์ มีธาตุแคลเซียมและกํามะถันสูง ส่วนวัสดุอ่ืนๆ มีค่า pH สูงกว่า 6.5 มีปริมาณอินทรียวัตถุต่าํ กว่า 10
เปอร์เ ซ็ น ต์ (Table 2) สอดคล้อ งกับ ที่ ร ายงานโดย Pochadom et al. (2013) แต่ พี เ อชมี ค่ าตํ่ากว่ า เนื่ องจาก
การศึกษานีใ้ ช้สดั ส่วนการสกัดต่างกัน ซึ่งจากค่าพีเอชของลีโอนาร์ไดต์ท่ีเป็ นกรดจัดจึงไม่ควรนํามาใช้กบั ดินทั่วไป
โดยตรงยกเว้นดินด่างจัด เนื่องจากจะส่งผลให้ดินมีพีเอชลดลงได้ (ภาสินี และคณะ, 2560) การเติมแอมโมเนี ยม
เหลวลงในวัสดุทุกชนิดทําให้วสั ดุมีค่าพีเอชสูงขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างก่อนเติมและที่เติมนํา้ DI-water และ
มีค่าการนําไฟฟ้าไม่เกิน 10 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร ตามค่ากําหนดปุ๋ ยอินทรียม์ าตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (กรม
วิชาการเกษตร, 2548 และ 2551) ในทุกสูตรยกเว้นสูตรที่ 1 (Table 3) ลีโอนาร์ไดต์ แกลบไบโอชาร์ และขีเ้ ถ้าแกลบ
ที่เติมแอมโมเนียเหลว มีลกั ษณะทางกายภาพที่พงึ ประสงค์ คือมีสีดาํ คลํา้ ร่วนซุย และปริมาตรหลังผสมเพิ่มขึน้ จึง
เลือกไปผสมกับลีโอนาร์ไดต์และยิปซัมเทียมในการศึกษาส่วนที่สอง
สมบัตขิ องวัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์และความเป็ นไปได้ในการใช้เป็ นปุ๋ยหรือวัสดุปรับปรุ งดิน
วัสดุผสมลีโอนาร์ไดต์ทุกสูตรมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็ นค่าที่สูงกว่าค่าขัน้ ตํ่าที่
กําหนดให้มีในปุ๋ ยอินทรียเ์ คมีของกรมวิชาการเกษตร ทัง้ ยังมีคา่ การนําไฟฟ้าตํ่ากว่า อีก 10 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร ตํ่า
กว่าค่าสูงสุดที่ ก าํ หนดให้มีได้ในปุ๋ ยอิ นทรีย ์และอิ นทรีย ์เคมี (กรมวิ ชาการเกษตร, 2551) ซึ่งถื อเป็ นสมบัติ ท่ี ดี
เนื่ องจากมีศักยภาพที่ จะใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ งดินที่ช่วยเพิ่ มอินทรียวัตถุให้กับดินที่มีอินทรียวัตถุต่ าํ ได้ และไม่มี
ผลกระทบกับค่าการนําไฟฟ้าของดินสําหรับค่าสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนนัน้ พบว่าวัสดุผสมเกือบทุกสูตรยกเว้น
สูตรที่ 1 มีค่าตํ่ากว่า 30:1 ซึ่งสัดส่วนคาร์บอนและไนโตรเจนช่วง 20-30:1 ถือเป็ นสัดส่วนที่เหมาะสมสําหรับการ
ย่อยสลายที่ ดี (Priya et al., 2017) การเติมแอมโมเนี ยเหลวลงไปในวัสดุผสมทําให้ค่าพี เอช ปริมาณไนโตรเจน
ทัง้ หมดและส่วนที่สกัดได้ดว้ ยนํา้ เพิ่มขึน้ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส แคลเซียม กํามะถัน และโพแทสเซียม ที่สกัดได้
ด้วยสารสกัด Mehlich-III มีคา่ ใกล้เคียงกันในวัสดุผสมทุกสูตร วัสดุผสมทุกสูตรมีปริมาณแคลเซียม และกํามะถันที่
สกัดได้สงู จึงอาจใช้เป็ นปุ๋ ยเพิ่มธาตุดงั กล่าวได้ ซึ่งกํามะถันนัน้ ถือเป็ นธาตุท่ีสาํ คัญต่อกระบวนการเจริญเติบโตของ
พืชและพืชต้องการปริมาณมากเช่นเดียวกับไนโตรเจน (Abdallah et al., 2010) และเป็ นธาตุท่ีสาํ คัญในการออกตา
ดอกของพืช (Hinnawy, 1956) การที่วสั ดุผสมเช่นสูตรที่ 1 2 และ 3 มีปริมาณอินทรียวัตถุ แคลเซียม และกํามะถัน
สูง มีพีเอชตํ่ากว่า 7 และค่าการนําไฟฟ้าตํ่า ถื อเป็ นจุดเด่นที่ ดีเพราะอาจนําไปใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ งดินหรือปุ๋ ย
สําหรับดินที่มีปัญหาเรื่องโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้สงู ขาดแคลเซียม และอินทรียวัตถุต่าํ เช่น ดินโซดิก และดินเค็ม
โซดิกในภาคอีสานของประเทศไทยได้ การเติมแอมโมเนียเหลวมีผลทําให้วสั ดุผสมในสูตรที่ 2 ที่เป็ นการผสมกับ
ขีเ้ ถ้าแกลบมีปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้สงู ขึน้ จากสูตรที่ 1 อย่างเห็นได้ชดั ในขณะที่ปริมาณแมกนีเซียมที่สกัด
ได้ในทัง้ สูตรที่ผสมกับขีเ้ ถ้าแกลบหรือแกลบไบโอชาร์ลดลงหลังเติมแอมโมเนียเหลว นอกจากนีเ้ มื่อพิจารณาความ
เข้มข้นทั้งหมดที่ ย่อยด้วยกรด aqua regia (pseudo total concentration) ของธาตุไอออนบวกได้แก่ แคลเซียม
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โพแทสเซียม และแมกนีเซียม พบว่ามีค่าลดลงในวัสดุผสมที่เติมแอมโมเนี ยเหลว (Figure 2) การที่ปริมาณธาตุ
ดังกล่าวลดลงอาจเป็ นผลจากการแลกเปลี่ยนกับแอมโมเนียม (NH4+) จากการเติมแอมโมเนียเหลว เนื่องจากขนาด
และประจุของแอมโมเนี ยมไอออนสามารถแลกเปลี่ยนกับธาตุต่างๆ ดังกล่าวได้ (Wells, 1984) ทําให้ไอออนบวก
ดังกล่าวเข้าไปในโครงสร้างวัสดุผสมที่มีซิลิกอนเป็ นองค์ประกอบ ซึ่งซิลิกอนเป็ นธาตุท่ีพบมากในแกลบดิบ ขีเ้ ถ้า
แกลบ และแกลบไบโอชาร์ (Sistani et al., 1998; Islabão et al., 2014 ) เมื่อแคตไอออนเหล่านีเ้ ข้าไปสัมพันธ์กบั
ซิลิกอนทําให้การสกัดด้วยกรด aqua regia ไม่สามารถย่อยธาตุพวกนีอ้ อกมาได้สมบูรณ์ เพราะการย่อยส่วนของ
ซิลิกอนต้องใช้กรด HF (แต่ไม่สามารถทําได้ในห้องปฏิบตั ิการของภาควิชา) จึงส่งผลให้คา่ วิเคราะห์ปริมาณทัง้ หมด
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุผสมสูตรที่เติมนํา้ DI-water
Table 2 Chemical properties of leonardite, synthetic gypsum, rice husk ash, and rice husk biochar.
Property
Leonardite Gypsum Rice husk ash Rice husk biochar
pH (1:2)H2O
1.91+0.02 6.79+0.03
8.74+0.02
7.20+0.02
EC (1:10) H2O dS.m-1
6.25+0.01 2.30+0.00
1.20+0.00
0.94+0.00
OM (%)
31.85+0.31
3.79+0.31
6.90+0.31
C:N ratio
1:37
1:17
Total N (%)
0.50+0.04
ND
ND
0.23+0.04
Total P2O5 (%)
ND
ND
0.18+0.01
0.19+0.01
Total K2O (%)
0.18+0.02 0.01+0.00
0.52+0.03
0.60+0.04
Total Ca (%)
1.57+0.04 18.09+0.38 0.18+0.01
0.17+0.01
Total Mg (%)
0.16+0.01 0.11+0.00
0.04+0.00
0.09+0.00
Total S (%)
5.55+0.03 12.06+0.12 0.04+0.00
0.05+0.00
Extractable S (%)
2.92+0.06
0.04+0.01
0.02+0.01
Table 3 Chemical properties and physical appearance of materials after ammonia or Di-water addition.
Sample
Property
pH
EC (1:10)
Volume
Feasibility
(1:2)
dS/m
Expansion
1. Leonardite+NH3(aq)
7.48+0.01 13.77+0.03
Yes
Yes
2. Gypsum+NH3(aq)
7.58+0.01 2.27+0.00
No
No
3. Rice husk+NH3(aq)
8.67+0.01 0.92+0.00
Yes
Yes
4. Rice husk ash+NH3(aq)
9.15+0.01 1.03+0.00
Yes
Yes
5. Rice husk biochar+NH3(aq) 8.66+0.00 1.36+0.00
Yes
Yes
6. Leonardite+DI-water
2.01+0.01 6.09+0.01
No
Very small
7. Gypsum+ DI-water
7.54+0.02 2.14+0.00
No
No
8. Rice husk+ DI-water
6.65+0.00 0.85+0.00
Yes
No
9. Rice husk ash+ DI-water
8.57+0.01 1.06+0.01
Yes
Very small
10. Rice husk biochar+ DI-water 7.06+0.01 0.64+0.00
Yes
No
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Figure 1 (a) Raw materials and their physical appearance after ammonia or Di-water addition (b)
Physical appearance of four leonardite-mixed materials
Table 4 Chemical properties of four leonardite-mixed materials after ammonia or Di-water addition.
Property
Leonardite-mixed materials (Le-mix)
1:Le1-NH3
2:Le1+NH3
3:Le2-NH3
4:Le2+NH3
pH (1:2)
4.14+0.01
6.79+0.03
3.75+0.01
8.19+0.01
-1
EC (1:10) dS.m
3.21+0.01
2.30+0.00
3.09+0.01
8.81+0.01
OM (%)
12.32+0.68
11.28+0.26
15.44+0.68
16.78+0.68
C:N ratio
45:1
6:1
26:1
7:1

Figure 2 Plant nutrient concentrations of four le-mix materials measured using various extractants.
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สําหรับลักษณะทางกายภาพที่สงั เกตได้ง่าย พบว่าวัสดุผสมทุกสูตรมีความร่วนซุยดี สีของวัสดุผสมที่เติม
แอมโมเนียเหลวดําคลํา้ มากกว่าสูตรที่เติมนํา้ DI-water (Figure 1) ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากแอมโมเนียเหลวสกัดกรด
ฮิวมิคจากลีโอนาร์ไดต์ท่ีเป็ นส่วนผสมของวัสดุผสม ณธรรม และอรวรรณ (2557) รายงานว่าลีโอนาร์ไดต์จากเหมือง
แม่เมาะ มีสารฮิวมิคเป็ นองค์ประกอบสูงถึง 57 เปอร์เซ็นต์ โดยกรดฮิวมิคนัน้ มีสีดาํ คลํา้

สรุ ป

จากสมบัติของวัสดุผสมทัง้ 4 สูตร พบว่าวัสดุผสมทุกสูตรมีความเป็ นไปได้ท่ีจะนําไปใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ ง
ดินที่ ช่วยเพิ่ มอินทรียวัตถุ หรือปุ๋ ยที่ ช่วยเพิ่ มธาตุอาหารบางตัว เช่น โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนี เซียม และ
กํามะถัน ให้กบั ดิน แต่จาํ เป็ นต้องเลือกใช้กบั ดินที่มีพีเอชแตกต่างกัน โดยสูตรที่ 1 และ 3 วัสดุผสมมีพีเอชตํ่ากว่า 5
ควรใช้ในดินที่มีพีเอชสูง และจําเป็ นต้องใช้ร่วมกับปุ๋ ยไนโตรเจน โดยเฉพาะสูตรที่ 1 เนื่องจากวัสดุผสมมีค่า C/N
ratio สูงกว่า 30:1 ซึง่ สูตรที่ 1 และ 3 นี ้ น่าจะเหมาะเป็ นทางเลือกกับเกษตรอินทรีย ์ เนื่องจากวัสดุทกุ ชนิดที่ใช้ผสม
คือ ลีโอนาร์ไดต์ ยิปซัมเทียม ขีเ้ ถ้าแกลบ และแกลบไบโอชาร์ เป็ นวัสดุท่ีอนุญาตให้ใช้ได้ในระบบเกษตรอินทรียข์ อง
หลายประเทศ ส่วนสูตรที่ 2 และ 4 ที่มีการเติมแอมโมเนียเหลวนัน้ น่าจะเหมาะกับการใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ งดิน หรือ
แหล่งปุ๋ ยที่ให้ธาตุไนโตรเจน โพแทสเซียม แคลเซียม และกํามะถัน ในระบบเกษตรปลอดสารพิษ และควรใช้กบั ดิน
ที่มีพีเอชตํ่ากว่า 7 ซึ่งเป็ นดินที่พบส่วนใหญ่ในประเทศไทย ขีเ้ ถ้าแกลบเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับใช้ผสมกับลีโอ
นาร์ไดต์นอกเหนือจากแกลบไบโอชาร์ แต่หากเกษตรกรสนใจใช้วสั ดุอ่ืนที่หาได้ง่ายกว่ามาผสมแทนควรเลือกวัสดุ
อินทรียท์ ่ี เป็ นด่าง มีธาตุไนโตรเจนสูง และมีธาตุอันตรายทุกตัวไม่เกิ นมาตรฐานกําหนดในปุ๋ ยอินทรียข์ องกรม
วิชาการเกษตร
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การใช้แพกโคลบิวทราซอลเพือ่ ควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ประดับสําหรับสวนขวด
Paclobutrazol Application for Growth Control of Ornamental Plants for Terrarium
วาสิณี ยันตะนะ1 ณัฏฐ พิชกรรม1* พัชรียา บุญกอแก้ว1 และ ทัศไนย จารุวฒ
ั นพันธ์1
Vasinee Yantana1, Nath Pichakum1*, Patchareeya Boonkorkaew1 and Tassanai Jaruwattanaphan1

บทคัดย่อ
ปั จจุบันผูค้ นที่ อาศัยในพื น้ ที่จาํ กัดนิยมจัดสวนขวดมากขึน้ เพื่อให้ได้อยู่ใกล้กับธรรมชาติ แต่สวนขวดมี
ปั ญหาต้นไม้โตเร็ว การวิจยั นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้แพกโคลบิวทราซอลสําหรับควบคุมการเจริญเติบโต
ของไม้ประดับสําหรับสวนขวด โดยทดลองราดแพกโคลบิวทราซอลความเข้มข้น 0 (ชุดควบคุม), 25, 50, 75 หรือ 100
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 10 มิลลิลิตรต่อกระถาง กับพืช 6 ชนิด จํานวน 1 ครัง้ ที่ปลูกในกระถางขนาด 3 นิว้ วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ วัดการเจริญเติบโตด้านความสูงทรงพุ่ม ความกว้างทรงพุ่ม ภายหลังการราดสาร
เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ และวัดพืน้ ที่ใบในสัปดาห์สดุ ท้ายของการทดลอง ผลการทดลองสามารถแบ่งการตอบสนองของ
พืชต่อสารได้เป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ 1 พืชตอบสนองต่อสารทัง้ ด้านความสูงทรงพุ่ม ความกว้างทรงพุ่ม และพืน้ ที่ใบ มี
จํานวน 3 ชนิด คือ บีโกเนีย ลายเบญจรงค์ใบแดง และไข่มกุ กลุ่มที่ 2 พืชตอบสนองต่อสารในบางปั จจัย มีจาํ นวน 3
ชนิด คือ ผักเป็ ดออสเตรเลีย เฟิ ร์นราชินีเงิน และออม จากการทดลองแนะนําให้ใช้แพกโคลบิวทราซอลที่ความเข้มข้น
25 มิลลิกรัมต่อลิตรจํานวน 1 ครัง้ สําหรับควบคุมการเจริญเติบโตของ บีโกเนีย ลายเบญจรงค์ใบแดง ไข่มกุ และผัก
เป็ ดออสเตรเลีย

ABSTRACT
Nowadays, people living in a limited area prefer to organize terrariums to be close to nature.
But the terrarium has problems such as plants grow so fast. This research aimed to study the
paclobutrazol application for growth control of ornamental plants in terrarium. The 0 (control), 25, 50,
75 or 100 milligrams per liter of paclobutrazol were applied 10 milliliters per pot 1 time with 6
experimental plants in 3 inch pot. A completely randomized design measured height, canopy width
after 2 week and leaf area in last week. The results showed that plant response can be divided into 2
groups: first group plants responded to paclobutrazol in height, canopy width and leaf area were 3
species; Begonia sp., Pilea involucrate and Pilea sp. Second group the plants responded to
paclobutrazol in some factors, there were 3 species; Alternanthera sp., Pteris ensifomis and Syngonium
podophyllum. In the experiment, it was recommended to use paclobutrazol at a concentration of 25
milligrams per liter 1 time for controlling the growth of plants in 4 species; Begonia sp., Pi. involucrate,
Pilea sp. and Alternanthera sp.
Key words: landscaping, green area, plant growth retardant
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คํานํา
การจัดสวนขวด (Terrarium) เป็ นการจําลองการปลูกพืชในธรรมชาติให้มาอยู่ในภาชนะขนาดเล็ก เช่น
ขวดแก้ว ซึง่ กําลังได้รบั ความนิยม โดยเฉพาะผูท้ ่ีอาศัยอยู่ในอาคารที่ทาํ งานหรือที่พกั อาศัยขนาดเล็ก เนื่องจากให้
ความสวยงาม ช่วยสร้างบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ เหมาะสําหรับใช้ในพืน้ ที่จาํ กัด และยังไม่ตอ้ งการการดูแล
มาก พืชที่ใช้ประดับภายในสวนขวดควรเป็ นพืชขนาดเล็ก ชอบร่มหรือแสงรําไร และทนทานต่อสภาพอากาศที่
จํากัดภายในขวด รวมถึงพืชที่อยู่ภายในขวดแก้วเดียวกันหากมีหลายชนิ ด ควรมีลกั ษณะนิสยั ที่คล้ายคลึงกัน
ชอบสภาพปั จจัยคล้ายกัน โดยเฉพาะความชืน้ และแสง จึงจะทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและมีอายุการใช้งาน
ได้น านขึ น้ สํา หรับ ตัว อย่ า งพื ช ที่ นิ ย มใช้จั ด สวนขวด ได้แ ก่ เฟิ นราชิ นี เ งิ น (Pteris ensifomis ‘Victoriae’)
ออม (Syngonium podophyllum Schott) พรมออสเตรเลีย (Fittonia albivenis) กนกนารี (Selaginella spp.)
บีโกเนีย (Begonia sp.) เป็ นต้น (วิเชษฐ, 2541; มัญชุสา, 2544; เอกวิทย์, 2554; Schnelle et al., 2017)
อย่างไรก็ตามยังพบปั ญ หาที่ ส าํ คัญสําหรับการจัดสวนขวดคือ มีการใช้พืชที มีลักษณะเจริ ญเติ บ โต
แตกต่างกัน โดยเฉพาะพืชที่เจริญเติบโตเร็วจะมีตน้ ที่ยืดยาวและใบมีขนาดใหญ่จนเกิดการบังแสงต้นอื่น ๆ ทําให้
ต้น ที่ มีข นาดเล็ก หยุดการเจริญ หรือตายได้ รวมถึง ต้น เจริญ เติบ โตจนแน่ นภาชนะปลูก ส่ง ผลให้สวนขวดไม่
สวยงามดังเดิม และต้องเปลี่ยนพืชใหม่ในที่สดุ ซึง่ เป็ นการสิน้ เปลืองเวลาและงบประมาณในการจัดสวนขวดใหม่
หากสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในสวนขวดให้ชา้ ลงกว่าปกติหรือควบคุมให้พืชยังคงมีขนาด
ใกล้เคียงกับขนาดของต้นที่ปลูกใหม่ ก็จะช่วยให้สวนขวดคงความสวยงามได้นานขึน้ และลดการดูแลรักษาสวน
ขวดได้ แนวทางหนึ่งซึ่งเป็ นที่นิยมคือการใช้สารชะลอการเจริญเติบโต (Plant growth retardant) ซึ่งมีหลายชนิด
ที่ใช้กนั อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะแพกโคลบิวทราซอล จัดเป็ นสารที่น่าสนใจ เนื่องจากราคาถูก มีจาํ หน่ายทั่วไป
และมีประสิทธิภาพสูงในการชะลอการเจริญเติบโตของพืชต่าง ๆ ได้ดี (Sean et al., 2014) จากงานวิจยั ของ พีร
เดช (2537) พบว่าแพกโคลบิวทราซอลมีผลทําให้ความยาวปล้องลดลง จึงช่วยชะลอความสูงของต้นให้ลดลงได้
และยังมีผลต่อการเพิ่มอัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ช่วยลดอัตราการหายใจและการคายนํา้ ในพืชบางชนิด จึงทํา
ให้พืชมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากขึน้ ภาณุพล (2557) ศึกษาการให้สารแพกโคลบิวทราซอลทางดินกับ
ดาวเรือง พบว่าแพกโคลบิวทราซอลมีผลในการชะลอความสูง ความกว้างทรงพุ่ม นํา้ หนักแห้ง และพืน้ ที่ใบ เฉลิม
พล (2556) พบว่าแพกโคลบิวทราซอลมีผลช่วยชะลอความสูงของทรงพุ่มและความยาวปล้อง ทําให้ทรงพุ่มของ
ไทรไข่มกุ กะทัดรัดมากขึน้ ช่วยให้พืชทนร่มได้ดี และยืดอายุการวางประดับในอาคารด้วย นอกจากนีย้ งั มีรายงาน
ในพื ช หลายชนิ ด เช่ น โกสน (ปิ ย วดี , 2550), Curcuma alismatifolia (Jungklang and Kobkiat , 2012) และ
Begonia rex-cultorum (Suradinata et al., 2013) เป็ นต้น จึงนํามาสู่การศึกษาผลของแพกโคลบิวทราซอลและ
ความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ประดับบางชนิดสําหรับสวนขวดเพื่ อลด
ปั ญหาข้างต้น

อุปกรณ์และวิธีการ

วิธีการทดลอง
คัดเลือกพืชทัง้ 6 ชนิดที่นิยมใช้ในการจัดสวนขวด ได้แก่ 1) ออม (Syngonium podophyllum Schott)
2) เฟิ ร์น ราชิ นี เ งิ น (Pteris ensifomis ‘Victoriae’) 3) ผั ก เป็ ดออสเตรเลี ย (Alternanthera sp.) 4) บี โ กเนี ย
(Begonia sp.) 5) ลายเบญจรงค์ ใ บแดง (Pilea involucrate (Sims) C.H.Wright& Dewar ‘Norfolk’) และ
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6) ไข่มุก (Pilea sp.) ให้มีความสูงทรงพุ่มและความกว้างทรงพุ่มใกล้เคียงกันในแต่ละชนิด โดยออมสูง 10 ซม.
เฟิ ร์นราชินีเงินสูง 6 ซม. ผักเป็ ดออสเตรเลียสูง 10 ซม. บีโกเนียสูง 5 ซม. ลายเบญรงค์ใบแดงสูง 2.5 ซม. และ
ไข่มกุ สูง 2 ซม. ซึง่ เป็ นขนาดที่นิยมใช้ในการจัดสวนขวด ปลูกพืชลงในกระถางพลาสติกขนาด 3 นิว้ ด้วยวัสดุปลูก
ที่มีส่วนผสมของพีทมอสและเพอร์ไลท์ ในอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช
วางบนชัน้ วางต้นไม้ในห้องที่มีการจําลองสภาพแสงโดยใช้หลอดไฟ LED ให้แสงที่ความเข้มแสงเฉลี่ย 1–20 µmol
m-2s-1 ซึ่งเป็ นความเข้มแสงปกติในการวางสวนขวดประดับในอาคาร ระหว่างเวลา 6.00-18.00 น. มีอณ
ุ หภูมิ
อากาศระหว่าง 26.5–31.7 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นช่วงอุณหภูมิเฉลี่ยที่มีการเปิ ดเครื่องปรับอากาศเวลากลางวัน
และปิ ด ในเวลากลางคื น ความชื น้ สัมพัท ธ์ระหว่าง 55–65 เปอร์เ ซ็น ต์ ราดสารละลายแพกโคลบิ วทรา-ซอล
(Paclobutrazol) ชื่อการค้า “ทะวาย” เข้มข้น 25 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเข้มข้น 0 (ชุดควบคุม), 25, 50, 75 และ 100
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 10 มิลลิลิตรต่อกระถาง รอบโคนต้นเพี ยงครัง้ เดียวหลังปรับสภาพ 1 สัปดาห์ วาง
แผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely Randomized Design) โดยพืชแต่ละชนิดมี 5 สิ่งทดลอง รดนํา้ ทุก
3 วัน ปริมาตร 40 มิลลิลิตรต่อกระถาง หลังราดสารเป็ นเวลา 1 สัปดาห์จงึ เริ่มบันทึกผลทุก 1 สัปดาห์ เป็ นเวลา 8
สั ป ดาห์ ระหว่ า งเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2561 ถึ ง เดื อ นมกราคม 2562 ณ ภาควิ ช าพื ช สวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การบันทึกผล
1. ข้อมูลด้านการเจริญเติบโต ประกอบด้วย 1) ความสูงทรงพุ่ม (เซนติเมตร) วัดจากผิ ววัสดุปลูกใน
แนวตัง้ ฉากจนถึงปลายยอดของทรงพุ่ม 2) ความกว้างทรงพุ่ม (เซนติเมตร) วัดความกว้างของทรงพุ่มในแนวนอน
ตามทิศเหนือ–ใต้ และทิศตะวันออก–ตะวันตก แล้วนํามาคํานวณความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย และ 3) พืน้ ที่ใบ (ตาราง
เซนติเมตร) เมื่อสิน้ สุดการทดลอง (สัปดาห์ท่ี 8) ด้วยเครื่องวัดพืน้ ที่ใบ Leaf area meter รุ ่น LI-3100 โดยเก็บ
ตัวอย่างใบที่เกิดใหม่ตาํ แหน่งที่ 3 และ 4 จากยอด กระถางละ 4 ใบ แล้วนํามาหาค่าเฉลี่ยพืน้ ที่ใบของพืชแต่ละ
ชนิด
2. เพื่อเปรียบเทียบความสวยงามของต้น จากภาพถ่ายด้านบนและด้านข้างของทรงพุ่ม บันทึกภาพนิ่ง
ในภาพรวม
3. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การศึกษาผลของแพกโคลบิวทราซอลในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทัง้ 6 ชนิด เมื่อเปรียบเทียบ
ความสูงทรงพุ่มในสัปดาห์ท่ี 8 พบว่าสารละลายแพกโคลบิวทราซอลมีผลควบคุมความสูงทรงพุ่มของพืชจํานวน
3 ชนิดคือ บีโกเนีย ลายเบญจรงค์ใบแดง และไข่มกุ โดยพืชทัง้ 3 ชนิดทีไ่ ด้รบั สารละลายทุกความเข้มข้น มีความ
สูงทรงพุ่มตํ่ากว่าชุดควบคุมและแตกต่างกันทางสถิติ ในขณะที่แพกโคลบิวทราซอลไม่มีผลต่อความสูงทรงพุ่ม
ของ ผักเป็ ดออสเตรเลีย เฟิ ร์นราชินีเงิน และออม (Table 1 และ Figure 1) นอกจากความสูงทรงพุ่มแล้ว แพกโคล
บิวทราซอลยังมีผลควบคุมความกว้างทรงพุ่มของ บีโกเนีย ลายเบญจรงค์ใบแดง ไข่มกุ และผักเป็ ดออสเตรเลีย
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โดยพืชที่ได้รบั แพกโคลบิวทราซอลทุกความเข้มข้น มีความกว้างทรงพุ่มน้อยกว่าชุดควบคุมและแตกต่างกันทาง
สถิติ อย่างไรก็ตามแพกโคลบิวทราซอลไม่มีผลต่อความกว้างทรงพุ่มของ เฟิ ร์นราชินีเงิน และ ออม (Table 2 และ
Figure 2) สอดคล้องกับที่ศรันย์ (2545) พบว่าแพกโคลบิวทราซอลความเข้มข้น 25, 50 และ 100 ppm ไม่มีผล
ต่อความกว้างทรงพุ่มและขนาดใบของต้นหงอนไก่ จาก Table 3 พบว่าแพกโคลบิวทราซอลมีผลต่อพืน้ ที่ใบของ
พืชทัง้ 6 ชนิดแตกต่างกัน กล่าวคือแพกโคลบิวทราซอลความเข้มข้น 25–100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลต่อ บีโกเนีย
ลายเบญจรงค์ใบแดง ไข่มกุ และเฟิ ร์นราชินเี งิน ในการควบคุมพืน้ ที่ใบให้นอ้ ยกว่าชุดควบคุม แต่พืน้ ที่ใบของผัก
เป็ ดออสเตรเลีย ถูกควบคุมด้วยแพกโคลบิวทราซอลความเข้มข้น 50–100 มิลลิกรัมต่อลิตร สําหรับใบที่เกิดใหม่
ของ S. podophyllum ที่ได้รบั แพกโคลบิวทราซอลทุกความเข้มข้น มีลกั ษณะม้วนอัดตัวแน่นผิดปกติ ทําให้ไม่
สามารถวัดพืน้ ที่ใบได้ แสดงว่าความเข้มข้นนีอ้ าจไม่เหมาะสมที่จะใช้กบั พืชนี ้ สอดคล้องกับที่ พัชรียา (2551) ได้
รายงานว่าการใช้แ พกโคลบิ ว ทราซอลที่ มี ค วามเข้ม ข้น มากเกิ น ไปมี ผ ลให้ต น้ แคระแกร็น ได้ใ นพื ช บางชนิ ด
นอกจากนีย้ งั สังเกตพบว่า ลายเบญจรงค์ใบแดง และ ไข่มกุ ที่ได้รบั แพกโคลบิวทราซอลทุกความเข้มข้น มีความ
เขียวของใบเข้มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ตรงกับรายงานที่ว่าแพกโคลบิวทราซอลมีผลชักนําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของใบ รวมถึงยังมีผลต่อการสร้างกรดแอบไซซิดเพิ่ มขึน้ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่ม
ปริมาณคลอโรฟิ ลล์ ทําให้ใบมีสีเขียวเข้มขึน้ (ยุทธพงศ์, 2544; สมบุญ, 2548) เมื่อพิจารณาลักษณะใบของพืชทัง้
5 ชนิดใน Table 3 พบว่า ใบพืชมีขนาดเล็กลงตามความเข้มข้นของแพกโคลบิวทราซอลที่เพิ่มขึน้ ซึง่ ใบที่เล็กมาก
เกินไปจะส่งผลต่อความสวยงามโดยรวมของต้นได้ ดังนัน้ การใช้แพกโคลบิวทราซอลความเข้มข้นตํ่าจะยังคง
รักษารู ปร่างของใบให้สวยงามได้ดีกว่าการใช้สารความเข้มข้นสูง
ผลการศึกษาทาํ ให้แบ่งการตอบสนองของพืชต่อแพกโคลบิวทราซอลได้เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี ้ กลุ่มที่ 1 พืช
ตอบสนองต่อแพกโคลบิวทราซอล ทั้งด้านความสูงทรงพุ่ม ความกว้างทรงพุ่ม และพื น้ ที่ใบ มีจาํ นวน 3 ชนิด
ประกอบด้วย บีโกเนีย ลายเบญจรงค์ใบแดง และไข่มกุ ทํานองเดียวกับดาวเรืองที่พบว่าการาดแพกโคลบิวทราซอลความเข้มข้น 50, 100 และ 200 ppm ลงดิน สามารถชะลอความสูงทรงพุ่ม ความกว้างทรงพุ่ม และพืน้ ที่ใบ
ได้ (ภาณุพล, 2557) และกลุม่ ที่ 2 พืชตอบสนองต่อแพกโคลบิวทราซอลในบางปั จจัย มีจาํ นวน 3 ชนิด คือ ผักเป็ ด
ออสเตรเลีย เฟิ ร์นราชินเี งิน และออม โดย ผักเป็ ดออสเตรเลีย ตอบสนองต่อสารในด้านความกว้างทรงพุ่มและ
พืน้ ที่ใบ ส่วน เฟิ ร์นราชินีเงิน และ ออม ตอบสนองต่อสารในด้านพืน้ ที่ใบที่ลดลงเท่านัน้
ผลการทดลองข้างต้นพบว่า แพกโคลบิวทราซอลสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของพืชได้ทงั้ ความสูง
ทรงพุ่ม ความกว้างทรงพุ่ม และพืน้ ที่ใบ ซึ่งเป็ นไปตามคุณสมบัติของสารในการยับยัง้ การสังเคราะห์จิบเบอเรลลินชั่วคราว และยับยั้งปฏิ กิริยาออกซิเดชันของ kaurene ไม่ให้เปลี่ยนเป็ น kaurenoic acid ซึ่งจะเปลี่ยนเป็ น
จิบเบอเรลลินชนิดต่างๆ เมื่อการสังเคราะห์จิบเบอเรลลินถูกยับยัง้ เซลล์ใหม่จึงไม่ยืดยาวออกไป ส่งผลให้ปล้อง
สัน้ ลง ขนาดลําต้นและกิ่ งจะมีการเจริญเติบโตลดลงจนสังเกตุได้ (Rademacher, 2000) จากผลการทดลอง
แนะนําให้ใช้แพกโคลบิวทราซอลที่ความเข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อลิตร สําหรับพืช 4 ชนิดคือ บีโกเนีย ลายเบญจรงค์ใบแดง ไข่มุก และผักเป็ ดออสเตรเลีย เนื่องจากสารช่วยควบคุมขนาดทรงต้นให้มีความสวยงาม ใบไม่เกิด
ลักษณะที่ผิดปกติ และยังช่วยประหยัดสารอีกด้วย
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Table 1 Plant height of 6 plants at week 8th after drenching with different concentrations of
paclobutrazol (PBZ).
PBZ
Plant height (cm)
(mg/L)
Begonia
Pi.
Pilea sp. AlternanthPt.
S.
sp.
involucrate
era sp.
ensifomis podophyllum
0 (control)
6.64a1/
4.04a
4.36a
11.10
7.80
11.50
b
b
b
25
4.13
2.23
2.86
10.27
7.07
9.80
50
4.59b
2.33b
2.55b
10.39
6.10
10.10
75
4.90b
2.56b
2.80b
11.22
6.44
9.58
100
5.00b
2.53b
2.73b
10.76
6.11
8.57
F-test
*
*
*
ns
ns
ns
CV (%)
0.22
0.26
0.25
0.11
14.48
19.88
ns = not significant, * significant at P≤0.05
1/
Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at P≤0.05 by DMRT.

Table 2 Canopy width of 6 plants at week 8th after drenching with different concentrations of
paclobutrazol (PBZ).
PBZ
Canopy width (cm)
(mg/L)
Begonia
Pi.
Pilea sp. AlternanthPt.
S.
sp.
involucrate
era sp.
ensifomis podophyllum
0 (control)
14.75a1/
12.24a
10.42a
17.67a
12.57
13.43
25
10.28ab
9.45bc
9.27ab
15.95ab
10.47
11.98
50
10.39ab
9.85b
9.07b
15.02b
11.18
12.58
75
10.75ab
8.92c
8.91b
14.94b
10.94
11.02
100
9.65b
9.20bc
8.34b
15.81ab
11.51
11.57
F-test
*
*
*
*
ns
ns
CV (%)
0.26
0.13
0.10
0.12
18.71
22.38
ns = not significant, * significant at P≤0.05
1/
Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at P≤0.05 by DMRT.

สรุ ป
แพกโคลบิวทราซอลทุกความเข้มข้น มีผลในการควบคุมความสูงทรงพุม่ ความกว้างทรงพุม่ และพืน้ ที่ใบ
ของ บีโกเนีย ลายเบญจรงค์ใบแดง ไข่มกุ และผักเป็ ดออสเตรเลียได้ โดยแนะนําให้ใช้แพกโคลบิวทราซอลที่ความ
เข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อลิตร
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Figure 1 Plant height of Begonia sp. (A), Pi. involucrate (B), Pilea sp. (C), Alternanthera sp. (D),
Pt. ensifomis (E) and S. podophyllum (F) at week 8th after drenching with 0, 25, 50, 75 or 100
mg/L paclobutrazol (PBZ).
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Figure 2 Canopy width of Begonia sp. (A), Pi. involucrate (B), Pilea sp. (C), Alternanthera sp. (D),
Pt. ensifomis (E) and S. podophyllum (F) at week 8th after drenching with 0, 25, 50, 75 or
100 mg/L paclobutrazol (PBZ).

Table 3 Leaf area of 6 plants at week 8th after drenching with different concentrations of
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paclobutrazol (PBZ).
PBZ
(mg/L)
Begonia
Pi.
sp.
involucrate
0 (control)
12.90a/1
5.50a
25
2.11b
4.52b
50
0.99c
4.06c
75
0.53d
3.20d
100
0.27e
2.90e
F-test
*
*
CV (%)
1.51
0.25

สาขาพืช

Leaf area (cm2)
Pilea sp. Alternanthera sp.
1.09a
3.32a
0.39b
3.23a
0.20c
2.45bc
0.20c
2.59b
0.20c
2.27c
*
*
0.88
0.16

Pt.
ensifomis
13.75a
8.15b
6.16b
5.72b
4.85b
*
0.50

S.
podophyllum
13.51
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

* significant at P≤0.05, N/A = no data
1/
Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at P≤0.05 by DMRT.
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Figure 3 Leaf characteristic of Begonia sp. (A), P. involucrate (B), Pilea sp. (C), Alternanthera sp.
(D), and P. ensifomis (E) at week 8th after drenching with 0, 25, 50, 75 or 100 mg/L
paclobutrazol (PBZ).
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Effect of Nitrogen to Phosphorus Ratios in Combination with Cytokinins on in vitro Growth and
Development of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’
Jutamas Saengjanchay1,3, Anupan Kongbangkerd2,3 and Kumrop Ratanasut1,3*

ABSTRACT
Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ is one of the most important tropical hybrid orchids in Thailand. It
has only purple color and never been improved to develop other new colors. The possible new
approach to improve is genetic engineering, which commonly needs in vitro culture for plant
transformation and regeneration. In this study, we observed the effect of diverse nitrogen to phosphorus
ratios, including 1:1, 0.25:1.5 and 0.25:3 relative to common amounts used in the basal MS medium, in
combination with cytokinins, benzylaminopurine or BA (1, 2.5 and 5 mg/L) and thidiazuron or TDZ (0.5,
1 and 2 mg/L), on growth development of D. Sonia ‘Earsakul’ in vitro culture. All tested combinations
induced shoot multiplication but no shoots underwent the transition to reproductive development in the
16-week period. The number of shoots generated from ½ MS medium supplemented with all N:P ratio
and TDZ combinations were higher than all N:P ratio and BA combinations. However, the combinations
of 0.25× N, 1.5× P and 1-2 mg/L of TDZ gave maximum shoot numbers and statistically significant
difference from all N:P ratio and BA combinations. Most shoots generated from the media containing
TDZ, particularly at high concentrations, were abnormal with dwarf shoots and short leaves. In contrast,
most shoots derived from media supplemented with BA were normal.

Key words: BA, benzylaminopurine, in vitro culture, TDZ, thidiazuron
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INTRODUCTION

Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ is one of the most important tropical hybrid orchids in Thailand.
It has been popular, particularly as a cut flower, in the world markets due to its exotic flower, year-round
availability and long vase life (Sagarik, 2002). Thailand exports D. Sonia ‘Earsakul’ cut flowers worldwide
for many years. However, it has only purple color and never been improved to develop in other new
vivid colors which always couple with new flower forms and shapes as other cross-pollinated plants
(Fadelah, 2006). The possible new approach to improve only a color with no other modified characters
is genetic engineering by alternating the anthocyanin biosynthetic pathway. In vitro culture is commonly
a key tool of plant transformation and, therefore, it is required to be set up properly for both
micropropagation and regeneration. In vitro flowering is also a subject of interest if the color
modification is genetically engineered. This can shorten the flowering time for flower color determination
in transgenic plants and also avoid the escape of transgenic plants to the environment (Teixeira da
Silva et al., 2014).
Several in vitro propagation protocols for Dendrobium spp. and cultivars using various explant
tissues and medium compositions have been successfully established (Teixeira da Silva et al., 2014).
Nitrogen (N) and phosphorus (P) are ones of macronutrients required for plant cell or tissue growth.
Tee et al. (2008) showed that applying low N (0.25×) and high P (1.25×) in Murashige and Skoog (MS)
medium induced flowering in D. Sonia 17 at three-leaf stage plantlets. The different N: P ratios in tissue
culture media as well as in field trials can play diverse roles in Dendrobium growth. Applying high N
(100 and 200 mg/L) to Dendrobium cv. Red Emperor ‘Prince’ increased height of pseudobulbs whereas
the flower number increased once no further N was applied. In contrast, applying P induced more
flowering (Bichsel et al., 2008).
Cytokinins are plant growth regulators involved in cell division and cell differentiation. 6Benzylaminopurine (BA) and 1-phenyl-3-(1, 2, 3-thiadiazol-5-yl)-urea or thidiazuron (TDZ) are ones of
common cytokinins applied to culture media for induction of plant growth and differentiation. There are
several reports of cytokinin applications in Dendrobium culture media for vegetative and reproductive
growth development. Liao et al. (2011) reported the use of flower stalk nodes of D. Sonia cultured on
MS medium supplemented with 4.43 μM BA to induce multiple shoots and protocorm-like bodies (PLBs)
while half-strength MS medium (½ MS) supplemented with 2 mg/L TDZ induced the inflorescence of D.
wangliangii (Dake et al., 2013). The ½ MS medium supplemented with 18.16 mM TDZ also induced
embryogenesis of D. ‘Chiengmai Pink’ explants (Chung et al., 2005). There have also been reported
that the combination of 0.04× N and 5× P adjustment and 2.5 mg/L TDZ can induce in vitro flowering
of some orchids. Kostenyuk et al. (1999) demonstrated that Cymbidium niveo-marginatum Mak
explants inoculated on basal MS medium added with the 0.04X N and 5X P ratio and 2.5 mg/L TDZ
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could effectively induce flowers. Limsanguan et al. (2012) successfully induced flowers of Oncidium
‘Jairak Rainbow’ on MS medium added with 5X P and 10 mg/L BA.
In this research, we demonstrated the effect of diverse N:P ratios in combination with different
BA or TDZ concentrations on shoot and flower development in in vitro culture of D. Sonia ‘Earsakul’.

MATERIALS AND METHODS

Plant material
Three-leaf stage plantlets of D. Sonia ‘Earsakul’ grown on Vacin and Went (VW) basal solid
medium and incubated at 25°C with 16-h photoperiod of 35 µmol m-2 s-1 from daylight fluorescent lamps
for 3 months (Fig.1a) were used as initial experimental plants irrelevant to the experimental result.
Experimental design and statistical analysis
Roots of the 3-month-old plants (Figure 1c) were removed and inoculated on the experimental
media. To determine the influence of the N:P ratio and cytokinin (BA or TDZ) on growth development of
D. Sonia ‘Earsakul’, the diverse N:P ratios with cytokinin (BA or TDZ) concentrations (Table 1) were
applied to the modified ½ MS medium supplemented with 30 g/L of sucrose and 7 g/L of agar. Media
were adjusted to pH 5.7 before autoclaving at 1 kg cm-2 (121◦C) for 20 minutes. One plant was
inoculated in an 8-ounce bottle containing 30 ml of medium for each treatment. Ten replicates of each
treatment were employed in completely randomized designs (CRD). All cultures were incubated at
25◦C under a 16-h photoperiod of 35 µmolm-2 s-1 from daylight fluorescent lamps and subcultured every
4 weeks until 16 weeks. The total culture period of experimental plants was 7 months.
Data on average shoot numbers were subject to analysis of variance (ANOVA). Means with a
significant difference were subject further to Least Significant (LSD) using IBM SPSS Statistics Version
19 software with 0.05 alpha as an error value.

Figure 1 Irrelevant to the experiment, three-month old plants in VW medium.
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Table 1 The combinations of the N:P ratios and cytokinins (BA or TDZ) applied in ½ MS medium for
induction of D. Sonia ‘Earsakul’ growth and development.
Treatment
NP1BA1
NP1BA2
NP1BA3
NP1TDZ1
NP1TDZ2
NP1TDZ3
NP2BA1
NP2BA2
NP2BA3
NP2TDZ1
NP2TDZ2
NP2TDZ3
NP3BA1
NP3BA2
NP3BA3
NP3TDZ1
NP3TDZ2
NP3TDZ3

N (mg/L)

P (mg/L)

1×
(825 mg/L)

1×
(85 mg/L)

0.25×
(206.25 mg/L)

1.5×
(127.5 mg/L)

0.25×
(206.25 mg/L)

3×
(255 mg/L)

BA (mg/L)
1
2.5
5
1
2.5
5
1
2.5
5
-

TDZ (mg/L)
0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2

RESULTS AND DISCUSSION
Effect of the N:P ratios in combination with BA on growth development
During the 16-week period of observation, the experimental plants generated new shoots in all
treatments of the N:P ratio and BA combinations but no any shoots underwent the transition from a
vegetative to reproductive phase of development in the study period. The combination of treatment
NP1BA3, which composted of 1× N, 1× P and 5 mg/L of BA, provided the highest shoot number (4.43
shoots) which was significantly different from other combinations except the NP3BA2 treatment (Table
2). Most of generated shoots had normal vegetative growth, which developed pseudobulbs and leaves
(Fig. 2a). However, leaves turned brown and finally died after 2 months of culturing while new shoots
were produced (Figure 2c). Ricinus communis L. seedlings cultured in MS medium supplemented with
highest BA concentration (2 mg/L) gave a maximum number of shoots (Sujatha and Reddy, 1998).
Pantipa et al. (2012) demonstrated that BA could induce multiple shoots in in vitro culture of Oncidium
‘Jairak Rainbow’, but shoots were small and no new root emerged. The 0.04× N, 5× P MS media
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contained 0.05× N and 5× P in combination with 10 mg/L BA yielded highest shoots number whereas
the decreased N and increased P without BA addition showed no significant difference on growth.
Although it has been reported that the 0.25× N and high 1.25× P ratio combines with the 20µM BA
concentration in MS medium induced in vitro flowering in 24 weeks (Tee et al., 2008), our given N:P
ratios and BA concentrations may be not suitable for induction of D. Sonia ‘Earsakul’ flowering in vitro.
Effect of the N:P ratios in combination with TDZ on growth development
The experimental plants cultured in all treatments of the N:P ratio and TDZ combinations also
produced new shoots and no transition to reproductive development during the 16-week period of
observation. Although the number of shoots generated from ½ MS medium supplemented with all the
N:P ratio and TDZ combinations were mostly higher than the N:P ratio and BA combinations, the
NP1BA3 treatment gave the number of shoots with no statistically significant difference from the
NP1TDZ3, NP2TDZ1, NP3TDZ1, NP3TDZ2 and NP3TDZ3. However, the maximum shoot numbers
derived from the combinations of the treatments NP2TDZ2 (0.25× N, 1.5× P and 1 mg/L TDZ) and
NP2TDZ3 (0.25× N, 1.5× P and 2 mg/L TDZ) were significantly different from all N:P ratio and BA
combinations (Table 2). Although the number of shoots increased according to the increased TDZ
level in the media (Table 2), most of generated shoots were abnormal with dwarf shoots and short
leaves (Fig. 2b). Shirani et al. (2010) also reported that higher concentrations of TDZ hindered shoot
elongation and resulted in high number of abnormal shoots in Musa spp. In apple trees, TDZ also
causes greater proliferation than BA, but can inhibit elongation at high concentration (Huetteman and
Preece, 1993; Marin et al., 1993; van Nieuwkerk et al., 1986).
Table 2 Effect of the N:P ratio in combination with BA on shoot development of D. Sonia ‘Earsakul’ after
treatment for 16 weeks.
Treatment
No. of shoot
No. of normal
No. of abnormal
Average of
shoot
shoot*
leave number
NP1BA1
2.29±0.24f
2.14±0.26 ab
0.14±0.14 c
2.45±0.23 ab
NP1BA2
2.29±0.52f
2.14±0.55 ab
0.14±0.14 c
2.61±0.2 ab
NP1BA3
4.43±1 cdef
3.00±0.31 a
1.42±0.81 c
2.43±0.41 ab
NP1TDZ1
5.71±0.86abc
1.57±0.48bc
4.14±0.86b
1.36±0.2cdef
NP1TDZ2
5.28±0.71bcd
0.86±0.4cd
4.42±0.87b
1.10±0.08ef
NP1TDZ3
4.86±0.4cde
0d
4.86±0.4b
0.96±0.26ef
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(Continued)

Treatment
NP2BA1
NP2BA2
NP2BA3
NP2TDZ1
NP2TDZ2
NP2TDZ3
NP3BA1
NP3BA2
NP3BA3
NP3TDZ1
NP3TDZ2
NP3TDZ3

No. of shoot
2.29±0.29 f
2.14±0.26 f
2.57±0.37 ef
4.57±0.53cdef
7.28±1.06ab
8.00±1.73a
2.29±0.18 f
3.14±0.5 ef
2.71±0.47 def
4.28±0.52cdef
5.86±0.96abc
5.86±0.74abc

No. of normal
shoot
2.00±0.22 b
2.14±0.26 ab
2.14±0.4 ab
0.28±0.18d
0d
0d
2.14±0.14 ab
2.14±0.4 ab
0.4±0.26 b
0.14±0.14d
0d
0c

No. of abnormal
shoot*
0.29±0.14 c
0±0 c
0.86±0. 2 c
4.28±0.47c
7.28±1.06a
8.00±1.73a
0.14±0.14 c
1.00±0.53 c
0..86±0.46 c
4.14±0.51b
5.86±0.96ab
5.86±0.74ab

Average of
leave number
1.83±0.22 bcde
2.64±0.53 ab
1.79±0.17 bcde
1.06±0.9ef
0.75±0.21f
0.85±0.17ef
2.86±0.55 a
2.25±0.45 abc
2.17±0.5 abcd
1.25±0.17def
0.72±0.12f
1±0.19ef

*The values followed by different letters within columns are significantly different from each other at 5% level.
Data represent mean ± S.E.

Figure 2 Four-month old plants of D. Sonia ‘Earsakul’ cultured on different modified MS media, (a)
normal shoots under the NP1BA1 treatment, (b) abnormal shoots under the NP2TDZ3
treatment and (c) browning and dying shoot under the NP1BA1 treatment.

CONCLUSION

In this study, we observed that modification of low N and high P in 1/2 MS medium in
combination with cytokinins (BA and TDZ) induced vegetative but not reproductive growth of D. Sonia
‘Earsakul’ during 16-week period. TDZ caused greater proliferation than BA but most shoots were no
elongation and short leaves. In contrast, BA induced fewer shoots but most shoots were normal.
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Effect of Chitosan on Growth of Musa acuminata ‘Kluai Khai’ in Liquid Media Culture System
Wimonmas Kunkeaw1, Abraham Kusi Obeng4, Siripong Premjet2,3, Kawee Sujipuli1,3
and Duangporn Premjet1,3*

ABSTRACT
Micropropagated of Musa acuminata ‘Kluai Khai’ using sword suckers cultured on MS
semisolid media with 5 mg/l of 6-Benzylaminopurine (6-BA) has low multiplication shoot rate. Liqiud
cultures system has advantages in increasing in number of shoot multiplication, minimizing cost of
media, shorten cultures time. Chitosan is a natural, safe, and cheap product of chitin deacetylation,
widely used in agriculture. It has been proven to stimulate plant growth, to protect the safety of edible
products, and to induce abiotic and biotic stress tolerance in various horticultural commodities. The
research objective was to study the effect of concentration of chitosan on liquid media system of M.
acuminata ‘Kluai Khai’. Sword suckers were cultured on MS liquid medium supplemented with 0 or
5 mg/L 6- Benzylaminopurine (BA) and 0, 5, 10, 15, or 20 mg/L of chitosan. The experiment was set up
using 2×5 factorials in Completely Randomized Design (CRD) with 4 replications. After 2 months,
explants cultured on the medium supplemented with 5 mg/L BA and with 15 mg/L chitosan produced
significantly (p<0.05) high number of shoots and buds (2.16±1.41 shoots/explant) and (2.00±1.16
buds/explant), respectively. The highest (p<0.05) number of root and leaf (4.00±2.27 leaves/explant
and 7.17±6.02 roots/explant, respectively) were observed in explants cultured on the medium
supplemented with 5 mg/L BA and 10 mg/L chitosan.

Key words: chitosan, 6- benzylaminopurine (BA)
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INTRODUCTION

Banana (Musa spp.) is a tropical plant that originated from South East Asia. It is the fourth most
important horticultural crop in tropical and subtropical regions of the world. Banana fruits can be eaten
fresh or processed into a variety of products. Among the numerous of bananas, M. acuminata ‘Kluai
Khai’ is the most well-known and cultivated cultivar in Thailand. ‘Kluai Khai’ plantation in 2013 was
29,175.4940711 acre, producing 125,716,000 kilogram of fruits. The demand for ‘Kluai Khai’ in Thailand
continues to increase annually (Office of agricultural economic, 2016).
‘Kluai Khai’ is grown in Thailand for domestic consumption as well as processing for export,
making it a popular fruit crop of economic importance. This has resulted in an increase in the cultivation
of ‘Kluai Khai’ for processing and exports to countries such as China, Hong Kong, Singapore and
Japan. However, cultivation ‘Kluai Khai’ in Thailand is faced with numerous challenges including
inadequate care and knowledge of its cultivation resulting in decrease in productivity (Office of
agricultural economic, 2013). Annual production is therefore not enough to meet the growing demand
both locally and processing for export (Plant Protection Research and Development Office, 2017). In
vitro plant cultivation techniques can help to solve these problems.
The plant growth regulator 6 – benzylaminopurine (BA) with chitosan has been used at different
concentrations to enhance in vitro plant growth (Nahar et al., 2011). Chitosan is a natural polymer found
in various organisms such as outer shells of shrimp, fungi, insects and some algae. It is a
biodegradable polymer that is safe for humans, animals and the environment (Kongthong, 2009 and
Sopaiun et al., 2010). Chitosan as a medium supplement has been used to promote the in vitro growth
of various plants such as highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) (Cabrera et al., 2010) and
potato (Solanum tuberosum L.) (Zakaria et al., 2009). Samarfard et al. (2013) studied the effect of
chitosan on in vitro cultivation of Phalaenopsis gigantea and reported of an increase in PLBs in explants
cultured on New Dogashima media (NDM) and Vacin and Went medium supplemented with 10 mg/L
of chitosan (147 and 177, respectively). MS medium supplemented with 5.0 mg/L BA, and 10 mg/L
chitosan has been successfully used to induce shoots, buds and roots of Musa (ABB Group) ‘Kluai
Namwa mali-Ong’ in vitro (Thanakornpaisan et al., 2017). M. acuminata ‘Kluai Khai’ normally cultures
on MS semi-solid media containing 5 mg/L for promoting shoot. This study was therefore carried out
to investigate effects of concentration of chitosan on enhance shoots, buds, roots, leaves multiplication
of M. acuminata ‘Kluai Khai’ in liquid medium.

MATERIALS AND METHODS
1. Explant preparation and inoculation
Sword sucker of healthy banana (Musa acuminata ‘Kluai Khai’) were collected from field crops
in Kamphaeng Phet province, Thailand. The outer leaves were peeled off and trimmed of sword sucker
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to the length of 4-5 cm and 3-4 cm diameter. The explants were then washed with running water for
1 h and sterilized with 95% ethanol for 1 minute. They were then surface-sterilized with Sodium
hypochlorite 0.6% w/w or 20 minutes and Sodium hypochlorite 0.9% w/w or 15 minutes. Two drops of
Tween@20 were added in 100 ml of sterile distilled water during sterilization and then washed with sterile
distilled water for 5 minutes three times in a laminar airflow. The explants were then aseptically trimmed
and the meristem sizes of 3cmx4cm (basal diameter x length) inoculated on semi-solid MS medium for
4 weeks. After four weeks, the meristem were subcultured and transferred to liquid MS medium
supplemented with 2 levels of 0 or 5 mg/L BA in combination with 0, 5, 10, 15 or 20 mg/L Chitosan for
2 months. (Table 1) The experiment was performed in a Completely Randomized Design (CRD) with 4
replications. Subculturing was done every 14 days for 2 months.
Table 1 Different concentrations of BA in combination with Chitosan.
Treatment
Liquid medium
1
MS
2
MS + 5 mg/L BA
3

MS + 5 mg/L BA + 5 mg/L Chitosan

4

MS + 5 mg/L BA + 10 mg/L Chitosan

5

MS + 5 mg/L BA + 15 mg/L Chitosan

6
7
8

MS + 5 mg/L BA + 20 mg/L Chitosan
MS + 5 mg/L Chitosan
MS + 10 mg/L Chitosan

9

MS + 15 mg/L Chitosan

10

MS + 20 mg/L Chitosan

All liquid medium were adjusted to pH 5.6. Inoculation was done and incubated at a temperature of
24±2 oC and Warmwhite (BioBULB, BIOLED T8G-TUBE-18D/BIOLED T8G-TUBE-18W) with the intensity
of 40 µmol m-2 s-1or 12 hour/day. Cultures were placed on rotary shaker at 100 rpm.
2. Data analysis
The experiment was set up using 2×5 factorials in Completely Randomized Design (CRD) with
4 replications. Subculturing was done every 14 days for 2 months. The number of shoot, bud, leaf, and
root were expressed as mean±SD, differences of means were tested by Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT) at p<0.05.
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RESULT AND DISCUSSION

1. Effect of different BA and chitosan concentrations on number of shoot
In present study, the effect of BA and chitosan in MS liquid medium on in vitro shoot of Musa
acuminata ‘Kluai Khai’ was analyzed. After 2 months, explants cultured in liquid MS medium
supplemented with only 5 mg/L of BA (Figure 1) produced high shoot number (3.00±2.60
shoots/explant). This finding is accordance with the outcome of numerous studies on in vitro
propagation of different banana species such as Musa sapientum cv. 'Sabri' (Ferdous et al.,2015), M.
x paradisiaca L. cv. Grand Naine (Ahmed et al.,2014), M. spp. Silk subgroup (Gunranna et al.,2017),
and M. x paradisiaca (Dhanalakshmi et al.,2016).

2. Effect of different BA and chitosan concentrations on number of bud
After 2 months, the highest numbers of buds (2.00±1.16buds/explant) were found in explants
cultured on liquid MS medium supplemented with 5 mg/L BA and 15 mg/L chitosan (Figure 2).
Kanchanapoom et al. (2012) reported that bulb scale (Lilium longiflorum Thumb. ‘Ester Lily’), cultured
on MS medium supplemented with 5 mg/L of BA and 10 mg/L chitosan yielded the highest number
shoots (3.3 shoots/explant).

3. Effect of different BA and chitosan concentrations on number of leaf and root
Explants cultured on MS medium supplemented with 5 mg/L of BA and 10 mg/L of chitosan
(Figure 3 and 4) produced maximum leaves (4.00±2.27 leaves/explant) and roots (7.17±6.02
roots/explant). Ritti et al. (2016) reported that Panisea uniflora (Lindl.) Lindl., cultured on ½ MS
supplemented with 10 mg/L of chitosan promoted the highest number of shoot (1.92 shoots/explant),
average leaves (5.65 leaves/explant) and average roots (2.58 roots/explant).

Table 1 Effect of different BA and chitosan concentrations on number of shoot, bud, leaf and root.
Treatment
number of shoot
number of
number of bud number of root
leaves
cd
1
1.00±0.52
1.00±0.35c
0.00±0.00
3.00±1.06b
2
3.00±2.60a
2.33±1.67ab
0.00±0.00
1.00±0.52b
3
1.50±1.07abc
2.38±1.30a
1.00±0.53b
2.40±1.60b
4
2.16±1.41ab
4.00±2.27a
1.00±0.52b
7.17±6.02a
5
1.14±0.53c
3.14±1.75a
2.00±1.16a
3.40±1.96b
6
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
7
0.00±0.00
0.00±0.00
1.00±0.35b
0.00±0.00
8
1.00±0.35d
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
9
2.00±0.46d
2.50±1.19c
0.00±0.00
1.50±0.74b
10
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
Means ± standard with different letters are significantly different according to Duncan’s multiple
range test (p≤0.05).
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Figure 1 In vitro propagation of Musa acuminata “Kluai Khai” on liquid medium after 2 month
(a) MS+5 mg/L BA+15 mg/L Chitosan and (b) MS+5 mg/L BA+10 mg/L Chitosan.
CONCLUSIONS
Previous research on shoot multiplication rate of M. acuminate in semisolid system showed
multiplication rate between 1-2 shoot/explant (data not published). In summary, the present study
demonstrates that in vitro cultivation of Musa acuminate ‘Kluai Khai’ in liquid medium can increase 3-4
shoots if compare to the cultures in semi-solid medium in two months. MS liquid medium supplemented
with 5 mg/L of BA and 10, 5 mg/L of chitosan is most suitable for enhancing shoot, bud, leaf, and root
production of Musa acuminata ‘Kluai Khai’ in liquid medium.
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ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกต่อคุณภาพการเก็บรักษาของผลสับปะรดพันธุป์ ั ตตาเวีย
Effect of a Brassinosteroids Analogue on Storage Quality of ‘Pattawia’ Pineapple
คชาภรณ์ ศรีคล้าย1 เจนจิรา ชุมภูคาํ 1* พัชรียา บุญกอแก้ว1 วีรศิลป์ สอนจรูญ2 และ คณพล จุฑามณี3
Kachaporn Srikray1, Jenjira Chumpookum1*, Patchareeya Boonkorkaew1, Weerasin Sonjaroon2
and Kanapol Jutamanee3

บทคัดย่อ

การศึ ก ษาผลของการพ่ น สารละลายบราสสิ โ นสเตี ย รอยด์ แ อนาลอก )7,8-dihydro-8α-20hydroxyecdysone; DHECD (ต่อ คุณ ภาพการเก็ บ รัก ษาของผลสับ ปะรดพัน ธุ์ปั ต ตาเวี ย ทําการพ่ น DHECD
ความเข้มข้น 0.5, 0.75 และ 1.0 µM รอบทรงพุ่มในแปลงปลูกทุกเดือนจนสิน้ สุดการทดลอง เก็บเกี่ยวสับปะรดใน
ระยะผลสุกแก่ 50% แล้วนํามาเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 10 และ 25 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพันธ์ 85 เปอร์เซ็นต์
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าการพ่นสารละลาย DHECD ความเข้มข้น 0.5 และ 1.0 µM และการเก็บรักษาผล
สับปะรดที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้นานที่สดุ ถึง 28 วัน สามารถชะลอการสูญเสียนํา้ หนัก
ความแน่นเนือ้ การเปลี่ยนแปลงสีเปลือกของผล การเกิดอาการไส้สีนาํ้ ตาล การฉํ่านํา้ และรอยตําหนิภายในเนือ้
ผลได้

ABSTRACT
This experiment studied the effect of brassinosteroids analogue (7,8-dihydro-8α-20hydroxyecdysone; DHECD) on storage quality of ‘Pattawia’ pineapple. Pineapple plants were sprayed
with DHECD at 0.5, 0.75 and 1.0 µM in every month until the end of experiment. Fruits were harvested
at 50% maturity and subsequently stored at 10 °C and 25 °C, 85% relative humidity for 4 weeks. The
result showed that DHECD at 0.5 and 1.0 µM treatment and fruit stored at 10°C could slow down weight
loss and loss of firmness, appearance, and reduce internal browning, fresh translucency and most
decrease internal defect score.

Key words: pineapple, internal browning, brassinosteroids analogue
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คํานํา
สับปะรด [Ananas comosus (L.) Merr.] เป็ นพืชในวงศ์ Bromeliaceae มีถ่ินกําเนิดอยู่ในเขตร้อนของ
ทวีปอเมริกา สับปะรดเป็ นพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 มีพืน้ ที่ปลูกสับปะรด
ที่ ใ ห้ผ ลผลิ ต 575,580 ไร่ และมี จ ํา นวนผลผลิ ต 2,350,887 ตัน หรื อ 4,136 กิ โ ลกรัม ต่ อ ไร่ (สํา นัก เศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2561) โดยตลาดหลักของสับปะรดพันธุป์ ั ตตาเวียหรือพันธุศ์ รีราชา (70-80%) คือโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อการแปรรู ปต่างๆ เช่น สับปะรดกระป๋ อง นํา้ สับปะรดเข้มข้น นํา้ สับปะรดพร้อมดื่ม และตลาดรอง (20-30%)
พันธุท์ ่ีใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ พันธุป์ ั ตตาเวียหรือพันธุศ์ รีราชา เป็ นพันธุเ์ ดียวที่ปลูกส่งโรงงานสับปะรดกระป๋ อง
ผลเป็ นรู ปทรงกระบอกและมีผลขนาดใหญ่ เนือ้ ผลรสหวานฉํ่า ทนทานต่อความแห้งแล้ง และการขาดนํา้ ได้ดีกว่า
พันธุอ์ ่ืน แต่ไม่ทนต่อโรครากเน่า และลําต้นเน่า (กิสณะ, 2551) ปั ญหาหลักของการผลิตสับปะรดในปั จจุบันคือ
ปั ญหาภัยแล้ง อุณหภูมิสงู ทําให้ตน้ สับปะรดขาดนํา้ และอยู่ในสภาพเครียด ผลสับปะรดจึงไม่สมบูรณ์ ขนาดผล
และนํา้ หนักผลลดลง และประสบปั ญหาโรคเหี่ยว (pineapple wilt) ซึง่ ทัง้ หมดล้วนเป็ นสาเหตุหลักที่ทาํ ให้ผลผลิต
สับปะรดลดลง สําหรับปั ญหาการส่งออกสับปะรด คือ ไม่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาให้นานเพียงพอต่อการ
ขนส่งทางเรือด้วยระบบห้องเย็น (อุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส) (เบญจมาศ และสนทรรศน์, 2554) แต่การเก็บ
รักษาที่อณ
ุ หภูมิต่าํ กว่า 12-15 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ในขณะขนส่งเป็ นสาเหตุให้เกิดอาการ
ไส้สีนาํ้ ตาล (internal browning) ในผลสับปะรด ซึง่ เป็ นอาการสะท้านหนาว (chilling injury) (จริงแท้, 2541) ทํา
ให้อายุการเก็บรักษาสัน้ สับปะรดที่ มีอาการไส้ซึม ไม่เป็ นที่ ยอมรับของตลาดและผูบ้ ริโภค (เบญจมาศ และ
สนทรรศน์, 2554) ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
บราสสิโนสเตียรอยด์ (Brassinosteroids , BRs) เป็ นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชกลุ่มใหม่ท่ีสามารถ
กระตุน้ การแบ่งเซลล์ การขยายขนาดของเซลล์ และช่วยเพิ่มอัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสง (Clouse and Sasse,
1998; Yu et al., 2004) ทําให้ผลผลิตสูงขึน้ (Sharkey et al., 2000) ทําให้พืชทนทานต่อสภาพเครียดทัง้ กายภาพ
และชีวภาพ ลดการเสื่อมอายุหรือเร่งการสุกแก่ ลดการร่วงของผลอ่อน และกระตุน้ การสังเคราะห์เอทิลีน (Shamsul
and Aqil, 2003) การทดลองครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาผลของการใช้ 7,8-dihydro-8α-20-hydroxyecdysone (DHECD)
ซึ่งเป็ นบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกในแปลงผลิตต่อคุณภาพการเก็บรักษาของผลสับปะรดพันธุป์ ั ตตาเวีย อาจ
เพื่อเป็ นแนวทางหนึ่งในการควบคุมคุณภาพการเก็บรักษาสับปะรดให้ยาวนานได้

อุปกรณ์และวิธีการ

ทําการคัดเลือกหน่อสับปะรดพันธุป์ ั ตตาเวีย ขนาด 500-700 กรัม จํานวน 500 หน่อ จากสวนเกษตรกร
จ.ราชบุรี จากนัน้ นําหน่อสับปะรดจุ่มด้วยสารละลาย NAA ความเข้มข้น 500 ppm เพื่อกระตุน้ การออกราก และ
จุ่มโคนหน่อนาน 5 นาที ในสารละลายเมทาแลกซิล (metalaxyl 25% wp) อัตรา 50 กรัมต่อนํา้ 20 ลิตร ผึ่งให้แห้ง
ก่อนปลูก เตรียมดินปลูกโดยมีส่วนผสม คือ ดิน:แกลบดํา:กาบมะพร้าวสับ:ปุ๋ ยอินทรีย ์ ในอัตราส่วน 3:1:1:1 ผสม
คลุกเคล้าให้เข้ากัน ทําการปลูกสับปะรดในกระถางพลาสติกสีดาํ ขนาด 17 นิว้ ในสภาพโล่งแจ้ง ณ แปลงทดลอง
2 ภาคพื ช สวน คณะเกษตร มหาวิ ท ยาลัยเกษตรศาสตร์ การชัก นําการออกดอกหลัง จากต้นสับ ปะรดมี อายุ
ประมาณ 10 เดื อ นหลัง ปลูก โดยทําการพ่ น เอที ฟ อน (2-chloroethylphosphonic acid 52% W/V SL) ความ
เข้มข้น 300 ppm จํานวน 2 ครัง้ ดําเนินการทดลองในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2560-ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ทํา
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การพ่ น สารละลาย 7,8-dihydro-8α-20-hydroxyecdysone (DHECD) รอบทรงพุ่ ม อั ต รา 100 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ
กระถาง ร่วมกับใส่ปยสู
ุ๋ ตร 16-16-16 ปริมาณ 10 กรัมต่อกระถาง ทุกเดือนจนสิน้ สุดการทดลอง โดยหว่านบริเวณ
โคนและกาบใบล่างของต้นสับปะรด รดนํา้ ให้แก่ตน้ สับปะรด 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร
0-0-60 ปริมาณ 25 กรัมต่อต้น
เก็บเกี่ ยวสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียในระยะผลสุกแก่ 50% ทําการคัดเลือกขนาด และสีเปลือกของผล
สับ ปะรดให้ส มํ่าเสมอ ปราศจากโรค แมลง และรอยตําหนิ จํานวน 200 ผล วางแผนการทดลองแบบ 4x2
Factorial in completely randomized design (CRD) ประกอบด้ว ย ปั จจั ย ที่ 1 ความเข้ ม ข้ น ของ DHECD
[(นํา้ เปล่า (ชุดควบคุม), 0.5, 0.75 และ 1.0 µM)] ปั จจัยที่ 2 อุณหภูมิการเก็บรักษา (10 และ 25 องศาเซลเซียส)
โดยเก็บรักษาสับปะรดที่ 2 อุณหภูมิ ความชืน้ สัมพัทธ์ 85% นานเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์ ย้ายผล
สับปะรดมาวางไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิหอ้ ง (ประมาณ 28 องศาเซลเซียส และความชืน้ สัมพัทธ์ 60%) อีก 1 วัน เพื่อปล่อย
ให้สุกตามธรรมชาติ เก็บข้อมูลดังนี ้ คือ การสูญเสียนํา้ หนัก, ความแน่นเนื อ้ , ปริมาณของแข็งที่ ละลายนํา้ ได้
ทัง้ หมด, ปริมาณกรดอินทรียท์ ่ีไทเทรตได้ โดยการคัน้ นํา้ สับปะรดปริมาณ 50 มิลลิลิตร และทําการไทเตรท โดยใช้
0.1 NaOH เป็ นสารละลายมาตรฐาน จนได้จุดยุติเป็ นสีชมพูอ่อน บันทึกปริมาตรของสารละลาย 0.1 NaOH
จากนัน้ นําไปวิเคราะห์หาปริมาณกรดทัง้ หมดในรู ปกรดซิตริก (A.O.A.C., 2000) ความเป็ นกรดด่าง (pH), สีของ
เนื อ้ ผลของสับปะรดโดยใช้เครื่องวัดค่าสี (Color meter รุ ่น miniscan EZ ผลิตโดย บริษัท Hunter Associates
Laboratory, USA) บันทึกค่าความสว่าง (L*), ค่าความเป็ นสีเขี ยว (a*), ค่าความเป็ นสีเหลือง (b*), ค่าความ
อิ่มตัว (chroma) และค่าเฉดสี (hue angle), การเปลี่ยนแปลงของสีเปลือกผล โดยการให้คะแนนจาก 1 ถึง 5
(ประยุกต์จาก UC Davis, USA) ดังนี ้ 1=สีเขี ยวทัง้ ผล, 2=สีเหลือง 20-40% ของพื น้ ที่ผิว, 3=สีเหลือง 41-65%
ของพืน้ ที่ผิว, 4=สีเหลือง >65-90% ของพืน้ ที่ผิว และ 5=สีเหลือง>90% ของพืน้ ที่ผิว, การเกิดอาการไส้สีนาํ้ ตาล
ผ่ า ครึ่ ง ผลสับ ปะรดเพื่ อ ตรวจสอบอัต ราการเกิ ด ตามระดับ ความรุ น แรงจากคะแนน 1-5 (ประยุ ก ต์จ าก
Weerahewa and Adiharam, 2005) ดังนี ้ 1=ไม่ปรากฏอาการ, 2=ปรากฏอาการที่แกนและขยายกว้าง 1-25%
ของพืน้ ที่ผิว, 3=ปรากฏอาการที่แกนและขยายกว้าง 26-50% ของพืน้ ที่ผิว, 4=ปรากฏอาการที่แกนและขยาย
กว้าง 51-75% ของพืน้ ที่ผิวและ 5=ปรากฏอาการที่แกนและขยายกว้าง 76-100% ของพืน้ ที่ผิว, การเกิดอาการฉํ่า
นํา้ คะแนนการเกิดอาการฉํ่านํา้ ตามระดับความรุ นแรงจาก 1 ถึง 5 (ประยุกต์จาก UC Davis, USA) ดังนี ้ 1=ไม่
ปรากฏอาการ, 2=ปรากฏอาการฉํ่านํา้ ที่เนือ้ 1-25% ของพืน้ ที่ผิวทัง้ หมด, 3=ปรากฏอาการฉํ่านํา้ ที่เนือ้ 26-50%
ของพืน้ ที่ผิวทัง้ หมด, 4=ปรากฏอาการฉํ่านํา้ ที่เนือ้ 51-75% ของพืน้ ที่ผิวทัง้ หมดและ 5=ปรากฏอาการฉํ่านํา้ ที่เนือ้
76-100% ของพืน้ ที่ผิวทัง้ หมด และการเกิดอาการตําหนิภายในเนือ้ ผล (ประยุกต์จาก UC Davis, USA) โดยการ
ให้คะแนน 1-5 ดังนี ้ 1=ไม่ปรากฏขัว้ ดําและไม่มีตาํ หนิ, 2=ไม่ปรากฏขัว้ ดําแต่มีตาํ หนิ, 3=ปรากฏขัว้ ดําแต่ไม่มี
ตําหนิ, 4 = มีขวั้ ดําและเริ่มมีการเน่าเสีย และ 5=ปรากฏขัว้ ดําและเน่าเสียอย่างรุ นแรงทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้
จากการทดลองด้วยโปรแกรม SPSS โดยวิธีการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA)
และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

การศึกษาผลของ DHECD ซึ่งเป็ นบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกต่อคุณภาพการเก็บรักษาของผลสับปะรด
พันธุป์ ั ตตาเวีย พบว่าอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่ต่างกันมีผลทําให้การสูญเสียนํา้ หนักผลแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยการเก็บรักษาผลสับปะรดที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีแนวโน้มการสูญเสียนํา้ หนักผลมากกว่าการเก็บ
รักษาที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส (Figure 1A) สําหรับความแน่นเนือ้ ของผล พบว่าอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่ต่างกัน
มีผลทําให้ความแน่นเนือ้ ของผลแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยการเก็บรักษาผลสับปะรดที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศา
เซลเซียส ความแน่นเนือ้ ของผลมากกว่าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Figure 1B) ปริมาณของแข็งที่
ละลายนํา้ ได้ทงั้ หมด ปริมาณกรดอินทรียท์ ่ีไทเทรตได้ ปริมาณค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) (Figure 1C, D and E) และ
ค่าความสว่าง (L*) ของสีเนือ้ ผล (Figure 2A) พบว่าปั จจัยความเข้มข้นของ DHECD และอุณหภูมิในการเก็บรักษาไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติทงั้ ที่อณ
ุ หภูมิ 10 และ 25 องศาเซลเซียส ค่าความเป็ นสีเขียว (a*) ของสีเนือ้ ผล พบว่าทุกชุดการ
ทดลองในระหว่างการเก็บรักษานาน 0-14 วัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติทงั้ ที่อุณหภูมิ 10 และ 25 องศาเซลเซียส
ในขณะที่เก็บรักษาเป็ นระยะเวลานานขึน้ 21-28 วัน พบว่าการเก็บรักษาสับปะรดที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส ผล
สับปะรดมีค่าความเป็ นสีเขียว (a*) ของสีเนือ้ ผล มีแนวโน้มมากกว่าและแตกต่างทางสถิติกบั การเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ
25 องศาเซลเซียส (Figure 2B) ค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) ของสีเนือ้ ผล พบว่าปั จจัยอุณหภูมิในการเก็บรักษามีผลทํา
ให้ค่าความเป็ นสี เหลื อง (b*) ของสี เนื อ้ ผลแตกต่างทางสถิ ติ โดยการเก็ บรักษาผลสับปะรดที่ อุณหภูมิ 10 องศา
เซลเซียส มีแนวโน้มมากกว่าการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Figure 2C) ค่าความอิ่มตัว (chroma) ของสี
เนือ้ ผล พบว่าปั จจัยอุณหภูมิในการเก็บรักษามีผลทําให้ค่าความอิ่มตัว (chroma) ของสีเนือ้ ผลแตกต่างทางสถิติ โดย
การเก็บรักษาผลสับปะรดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สับปะรดมีคา่ ความอิ่มตัว (chroma) ของสีเนือ้ ผลมากกว่าที่
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส (Figure 2D) ค่าเฉดสี (hue angle) ของสีเนือ้ ผล พบว่าการเก็บรักษาสับปะรดนานเป็ น
ระยะเวลา 0-14 วันทัง้ 2 อุณหภูมิ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่เมื่อรักษานานขึน้ 21- 28 วัน พบว่าการเก็บรักษา
สับปะรดที่ อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซี ยส มีค่ามากกว่าและแตกต่างทางสถิ ติกับการเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส (Figure 2E) คะแนนสีเปลือกของผล การเกิดอาการไส้สีนาํ้ ตาล การเกิดอาการฉํ่านํา้ และการเกิ ดอาการ
ตําหนิภายในเนือ้ ผล พบว่าปั จจัยอุณหภูมิในการเก็บรักษามีผลทําให้แตกต่างทางสถิติ โดยการเก็บรักษาผลสับปะรด
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Figure 3)
ที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียสมีแนวโน้มการเกิดอาการน้อยกว่าการเก็บรักษาที่อณ
ส่ วนอิ ทธิ พลร่ วมระหว่ างความเข้มข้นของ DHECD กับอุณหภู มิ ท่ี ใช้ในการเก็ บรักษา พบว่ าการพ่ น
สารละลาย DHECD ความเข้มข้น 0.5 µM ทุกเดือนและการเก็บรักษาผลสับปะรดที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีผล
ทําให้ค่าความแน่นเนือ้ ของผลมากที่สดุ นอกจากนีย้ งั พบว่าการพ่นสารสารละลาย DHECD ความเข้มข้น 1.0 µM ทุก
เดือนและการเก็บรักษาผลสับปะรดที่ อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซี ยส มีผลทําให้เปอร์เซ็นต์การสูญเสี ยนํา้ หนัก การ
เปลี่ยนแปลงสีเปลือกของผล การเกิดอาการไส้สีนาํ้ ตาล การเกิดอาการฉํ่านํา้ และการเกิดอาการตําหนิภายในเนือ้ ผล
น้อยที่สุด จากการศึกษาผลของบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกต่อการเกิ ดอาการไส้สีนาํ้ ตาล และคุณภาพการเก็บ
รักษาของผลสับปะรดพันธุป์ ั ตตาเวีย พบว่าการพ่นสารละลาย DHECD ความเข้มข้น 0.5 หรือ 1.0 µMทุกเดือน มีผล
ทําให้ชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผลผลิตได้ดีท่ีสดุ และสามารถชะลอการเกิดอาการไส้สีนาํ้ ตาลของผลสับปะรด
พันธุป์ ั ตตาเวียได้ท่ีอุณหภูมิต่าํ สอดคล้องกับ (Hui Gao et al., 2015) รายงานว่าการใช้ 24-epibrassinolide ที่ระดับ
ความเข้มข้น 10 µM ร่วมกับเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 1 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 วัน สามารถยับยัง้ การเกิดอาการไส้สี
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นํา้ ตาลระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิต่าํ และลดการสูญเสียนํา้ หนัก การรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ของมะเขือได้ (Zhu
et al., 2010) ชีใ้ ห้เห็นว่าการใช้ บราสสิโนสเตียรอยด์
ที่ระดับความเข้มข้น 5 µM สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพผลผลิตพุทราจากการชราภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถยังยัง้ การผลิตเอทิลีนได้ จากการศึกษาครัง้
นีก้ ารเก็บรักษาผลสับปะรดพันธุป์ ั ตตาเวียที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถชะลอการเสื่อมสภาพของผลสับปะรด
พันธุ์ปัตตาเวียได้ดีกว่าการเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งการเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส
สามารถเก็บรักษาได้เป็ นระยะเวลานานถึง 28 วัน และสามารถชะลอการเกิดอาการไส้สีนา้ํ ตาลได้ดีกว่าการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ซึง่ สามารถเก็บรักษาได้เพียง 21 วัน เนื่องจากอุณหภูมิเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลเป็ นอย่างมาก
ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและกระบวนการเมแทบอลิซึมต่าง ๆ ภายในผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว (Fuchs et al., 1995)
นอกจากนี ้ พบว่าการพ่นสารละลาย DHECD ที่ระดับความเข้มข้น 0.75 µM และอุณหภูมิในการเก็บรักษาไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสับปะรดพันธุป์ ั ตตาเวีย

Figure 1 Effect of brassinosteroids analogue on weight loss (A), Firmness (B), Total soluble solid (C),
Titratable acidity (D) and pH (E) of ‘Pattawia’ pineapple after storage for 28 days.
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Figure 2 Effect of brassinosteroids analogue on L* value (A), a* value (B), b* value (C), chroma (D),
and hue angle (E) of ‘Pattawia’ pineapple after storage for 28 days.
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Figure 3 Effect of brassinosteroids analogue on appearance score (A), internal browning score (B),
flesh translucency score (C), and internal browning defect score (D) of ‘Pattawia’ pineapple
after storage for 28 days.

สรุ ป
การพ่นสารละลายบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอก (DHECD) และอุณหภูมิการเก็บรักษามีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของสับปะรดพันธุป์ ั ตตาเวีย โดยการพ่นสาร DHECD ที่ระดับความเข้มข้น
0.5 และ 1.0 µM ทุกเดือนในแปลงปลูกและการเก็บรักษาผลสับปะรดที่ อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถ
ชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสับปะรดพันธุป์ ั ตตาเวียได้
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ผลของการให้กรดซาลิไซลิกทางใบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่
Effect of Foliar Application of Salicylic Acid on Yield and Quality of Cherry Tomato (Solanum
lycopersicum var. cerasiforme)
นภาพรรณ หนิมพานิช1* พิจิตรา แก้วสอน1 และ ปริยานุช จุลกะ1
Napapan Nimpanich1*, Pichittra Kaewsorn1 and Pariyanuj Chulaka1

บทคัดย่อ
กรดซาลิไซลิกมีความสําคัญในการควบคุมการเติบโตและช่วยลดสภาวะเครียดให้กับพืช การทดลองนี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพ่นสารละลายกรดซาลิไซลิก (SA) ทางใบต่อผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่ ทําการ
ทดลอง ณ แปลงทดลอง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
2561 ถึงเดื อนเมษายน 2562 โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD แบ่ งวิ ธี การให้ SA ความเข้มข้น 0.5 mM เป็ น 4
รู ปแบบคือ 0 mM พ่นนํา้ เปล่า (ชุดควบคุม) พ่น SA 1 ครัง้ ก่อนย้ายกล้า 3 วัน (3 DBT) พ่น SA 4 ครัง้ หลังย้ายกล้า 10
วัน (10 DAT) และพ่น SA 3 ครัง้ หลังย้ายกล้า 14 วัน (14 DAT) ปลูกมะเขือเทศในวัสดุปลูกผสมระหว่างขุยมะพร้าว
และกาบมะพร้าวสับที่ผ่านการล้างนํา้ เปล่า อัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร ภายใต้โรงเรือนตาข่ายหลังคาพลาสติก พบว่า
การพ่น SA ก่อนการย้ายกล้า 3 วัน (3 DBT) ส่งเสริมให้มีจาํ นวนดอก ณ 21 วันหลังย้ายปลูกมากที่สดุ คือ 8.11 ดอก
ต่อต้น แต่ไม่แตกต่างทางสถิ ติกับชุดควบคุม (7.33 ดอกต่อต้น) นอกจากนี ย้ ังส่งเสริ มให้ขนาดผล ปริมาณกรดที่
ไทเทรตได้ และปริมาณวิตามินซีมากกว่าชุดควบคุม ในขณะที่การพ่น SA ก่อนและหลังย้ายกล้าไม่มีผลต่อนํา้ หนัก
ผลผลิตดีและผลผลิตรวม

ABSTRACT

Salicylic acid plays a role in controlling growth and reducing plant stress. The objective of this
experiment was to study the effect of foliar salicylic acid (SA) on cherry tomato yield. The experiment was
done at experimental field, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok
during November 2018 to April 2019. Completely randomized design was layout. The 0.5 mM SA was foliar
sprayed for 4 treatments those were 0 mM (control), at 3 days before transplanting (3 DBT), every 10 days
after transplanting (10 DAT) or every 14 days after transplanting (14 DAT). Tomato seedlings were
transplanted into the mixture of coconut coir and chopped husk (1:1 v/v) inside net house. The results
showed the 3 DBT gave the highest number of flower at the day of 21 days after transplanting (8.11 flowers
per plant), but it was not significantly different with control treatment (7.33 flowers per plant). In addition, the
size, titratable acidity and vitamin C content of fruits in the 3 DBT were higher than control treatment.
However, foliar spraying with SA before or after transplanting did not show the significant difference in
marketable yield and total yield.
Key words: salicylic acid, plant growth, vitamin C, yield
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คํานํา

มะเขื อ เทศ (Solanum lycopersicum L.) เป็ น พื ช ที่ นิ ย มปลูก และบริ โ ภคกัน อย่ า งแพร่ห ลายทั่วโลก
เนื่องจากมีคณ
ุ ค่าทางอาหารโดยเฉพาะเป็ นแหล่งของวิตามินหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินซี มีไลโคปี นและ
แร่ธาตุท่ีสาํ คัญ (Siemonsma and Piluek, 1994) นอกจากนีป้ ระเทศไทยยังได้มีการส่งออก ทัง้ ในรู ปผลสดและ
แบบแช่เย็น มีมลู ค่าในการส่งออกรวม 32.28 ล้านบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) การปลูกมะเขือ
เทศในประเทศไทยมีทงั้ ปลูกเพื่อผลิตผลสดและปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งการปลูกทัง้ 2 แบบนิยมเพาะเมล็ดใน
ถาดเพาะก่อนแล้วจึงย้ายกล้า สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการย้ายกล้ามะเขือเทศ คือสภาพอากาศที่มีอณ
ุ หภูมิ
21-24 องศาเซลเซี ย ส (Siemonsma and Piluek, 1994) ความชื ้น สัม พัท ธ์ 60-70 เปอร์เ ซ็ น ต์ จะช่ ว ยป้ อ งกัน
อาการชะงักหลังการย้ายปลูก (transplanting shock) และหลังย้ายปลูกควรให้นาํ้ ตามทันที มะเขือเทศชอบดินที่
มีความชืน้ แต่ไม่ตอ้ งขังแฉะ (AVRDC, 1990)
ปั จจุบนั อุณหภูมิของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ตลอดเวลา โดยอุณหภูมิสงู ทําให้พืชเกิดสภาวะเครียดและ
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและทําให้การพัฒนาของพืชผิดปกติไปหรือชะงักการเจริญเติบโต พืชหลายชนิดอาจมี
การสร้างชีวมวลปริมาณมาก แต่มีการสร้างดอก ผล และเมล็ดน้อยลง ซึง่ จะเห็นได้ชดั เจนว่าอุณหภูมิท่ีสงู มีผลต่อ
การพัฒนาในส่วนของผลผลิต (นวรัตน์, 2558) Atifullah et al. (2018) รายงานว่าการพ่นกรดอะซิติลซาลิไซลิก
แก่ตน้ กล้ามะเขือเทศในสภาพแปลงเปิ ด (อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส) ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
ผลผลิต และสามารถเพิ่มความทนทานต่อความร้อนได้ แต่มะเขือเทศที่ปลูกในสภาพโรงเรือนพลาสติก (อุณหภูมิ
เฉลี่ย 45 องศาเซลเซียส) มีแนวโน้มตอบสนองต่อกรดอะซิติลซาลิไซลิกน้อยกว่าในสภาพแปลงปลูก สุดใจ (2562)
รายงานว่าสารละลายกรดซาลิ ไ ซลิ ก สามารถทํา งานได้ดี ใ นเมื่ อ อุณ หภู มิ สูง ไม่ เ กิ น 37 องศาเซลเซี ย ส โดย
สารละลายกรดซาลิไซลิกจะกระตุน้ ให้เอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสงเกิดกิจกรรมได้มากขึน้ จาก
งานทดลองของ Kazemi (2014) พบว่าการพ่นสารละลายกรดซาลิไซลิกที่ความเข้มข้น 0.50 mM ให้กบั ต้นมะเขือ
เทศพันธุ์ ‘Rada’ ส่งผลให้มีจาํ นวนช่อดอกต่อต้น จํานวนผล และนํา้ หนักผล มากกว่าชุดควบคุม (0.0 mM) และ
การให้สารละลายกรดซาลิไซลิกที่ความเข้มข้น 0.75 mM เช่นเดียวกับงานของ Yildirim and Dursun (2009) ที่
ศึกษาผลของการพ่นสารละลายกรดซาลิไซลิกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศ พบว่า การพ่นด้วย
สารละลายกรดซาลิไซลิกที่ความเข้มข้น 0.50 mM ช่วยส่งเสริมปริมาณและคุณภาพผลผลิต ได้แก่ จํานวนผลต่อ
ต้น นํา้ หนักผล และปริมาณของแข็งที่ละลายนํา้ ได้
ดังนั้นการพ่นสารละลายกรดซาลิไซลิก (Salicylic acid; SA) จึงอาจเป็ นแนวทางหนึ่งในการช่วยลด
สภาวะเครียดจากอุณหภูมิสงู เนื่องจาก SA เป็ นฮอร์โมนที่พืชสามารถสังเคราะห์ขนึ ้ เองได้ อีกทัง้ มีบทบาทสําคัญ
ต่อการเจริญเติบโตการเคลื่อนย้ายและดูดซับไอออนและยังมีส่วนช่วยในการลดการคายนํา้ การหลุดร่วงของใบ
(Ashraf et al., 2010) Hayat et al. (2007) รายงานว่ า การพ่ น SA จากภายนอกจะมี ผ ลต่ อ กระบวนการ
เมแทบอลิซึมและทางสรีรวิทยาของพืช รวมถึงมีบทบาทในการส่งสัญญาณไปกระตุน้ การทํางานของยีนและมี
บทบาทต่อการตอบสนองต่อสภาวะเครียดจากสิ่งมีชีวิต (biotic stress) และสิ่งไม่มีชีวิต (abiotic stress) หรือ
กระตุน้ การทํางานของเอนไซม์ (Singh and Usha, 2003) ทําให้พืชสามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อ มที่ ไ ม่
เหมาะสม (Senaratna et al., 2000) จะเห็นได้ว่า SA มีแนวโน้มในการส่งเสริมให้พืชทนทานต่อสภาวะเครียด
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จากอุณหภูมิสูงได้ การทดลองนี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาผลของการพ่นสารละลายกรดซาลิไซลิกทางใบต่อ
ผลผลิตและคุณภาพของมะเขือเทศเชอรี่ และเป็ นแนวทางการผลิตมะเขือเทศในสภาพอากาศร้อนชืน้ ต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
เพาะเมล็ดมะเขือเทศเชอรี่พนั ธุโ์ ทนี่ 104 ในถาดหลุม 72 หลุมโดยใช้พีทมอสเป็ นวัสดุเพาะ ย้ายกล้าเมื่อ
ต้นกล้ามีอายุ 28 วันหลังเพาะเมล็ดลงในกระถางพลาสติกสีดาํ ขนาด 10 นิว้ โดยใช้วสั ดุปลูกผสมระหว่างขุย
มะพร้าว : กาบมะพร้าวสับที่ผ่านการล้างนํา้ เปล่า อัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร หลังย้ายกล้าให้สารละลายธาตุ
อาหารสูต ร Resh Tropical Dry Summer (ผกามาศ, 2561) ปลูก ภายในโรงเรื อนตาข่ ายหลัง คาพลาสติ ก ที่ มี
อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงกลางวันเท่ากับ 33.47 องศาเซลเซียสและในช่วงกลางคืนเท่ากับ 27.70 องศาเซลเซียส เมื่อ
ย้ายกล้า 14 วัน ทําค้างเพื่อช่วยพยุงลําต้น พ่นสารละลายกรดซาลิไซลิกในช่วงเช้าตัง้ แต่เวลา 7.00-9.00 น. ซึ่งมี
อุณหภูมิประมาณ 29 องศาเซลเซียส ให้นาํ้ ด้วยระบบนํา้ หยด ทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตจนถึงอายุ 90 วันหลังย้าย
กล้า วางแผนการทดลองแบบ CRD ทํา 3 ซํา้ ซํา้ ละ 5 ต้น ประกอบด้วย 4 ทรีตเมนต์คือ
ทรีตเมนต์ท่ี 1 ชุดควบคุม (ไม่พ่นสาร)
ทรีตเมนต์ท่ี 2 พ่นสารละลายกรดซาลิไซลิกที่มีความเข้มข้น 0.5 mM 1 ครัง้ ก่อนย้ายกล้า 3 วัน
ทรีตเมนต์ท่ี 3 พ่นสารละลายกรดซาลิไซลิกที่ความเข้มข้น 0.5 mM ทัง้ หมด 4 ครัง้ เมื่อต้นกล้าอายุ 10,
20, 30 และ 40 วัน หลังย้ายกล้า (หลังย้ายกล้า 10 วัน)
ทรีตเมนต์ท่ี 4 พ่นสารละลายกรดซาลิไซลิกที่ความเข้มข้น 0.5 mM ทัง้ หมด 3 ครัง้ เมื่อต้นกล้าอายุ 14,
24 และ 34 วันหลังย้ายกล้า (หลังย้ายกล้า 14 วัน)
บันทึกข้อมูลจํานวนดอก, การติดผล, จํานวนผลต่อต้น, ขนาดของผล, นํา้ หนักผลผลิต, นํา้ หนักสดและ
นํา้ หนักแห้งในส่วนยอดและราก เก็บเกี่ยวผลสีแดง (marketable yield) มาทดสอบปริมาณของแข็งที่ละลายนํา้
ได้ (TSS) (องศาบริกซ์) นํานํา้ คัน้ ที่ได้หยดลงบนเครื่อง Pocket Refractometer (สิริวรรณ, 2560) ปริมาณกรดที่
ไทเทรตได้ (TA) (เปอร์เ ซ็ น ต์) นํา ค่ า ปริ ม าณสารละลายมาตรฐาน NaOH ที่ ใ ช้ม าคํา นวณหาปริ ม าณกรด
(สิริวรรณ, 2560)
ปริมาณ NaOH ที่ใช้ในการไทเทรต (มิลลิลิตร) × 0.1 × 0.064 × 50
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ =
ปริมาณนํา้ คัน้ ของตัวอย่าง (มิลลิลิตร)
อัตราส่วนของปริมาณของแข็งที่ละลายนํา้ ได้ต่อปริมาณกรดที่ไทเทรตได้คาํ นวณจาก (สิริวรรณ, 2560)
TSS/TA =

ผลที่ได้จากการคํานวณค่าปริมาณของแข็งที่ละลายนํา้ ได้
ผลที่ได้จากการคํานวณค่าปริมาณกรดที่ไทเทรตได้

ปริ ม าณวิ ต ามิ น ซี (มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ก รัม นํ้า หนั ก สด) นํา นํ้า คั้น มะเขื อ เทศนํา มาวิ เ คราะห์โ ดยใช้เ ครื่ อ ง
reflectometer RQ-flex ยี่ ห ้อ Merck (สิ ริ ว รรณ, 2560) ทํา การทดลองระหว่ า งเดื อ นธั น วาคม 2561ถึ ง เดื อ น
เมษายน 2562 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS เปรียบเทียบด้วยวิธี Duncan's Multiple Range Test ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

จํานวนดอก
มะเขือเทศเริ่มมีดอกแรกบานหลังย้ายปลูก 21 วันโดยการพ่นสารละลายกรดซาลิไซลิก (SA) ระยะก่อน
หรือหลังย้ายกล้า ไม่มีผลต่อวันที่ดอกแรกบานแต่มีผลต่อจํานวนดอก การพ่น SA ก่อนย้ายกล้า 3 วัน (3 DBT)
ส่งผลให้มจี าํ นวนดอกต่อต้นหลังย้ายปลูก 21 วัน มากที่สดุ คือ 8.11 ดอก (Table 1) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบั ชุด
ควบคุม (7.33 ดอก) การพ่น SA ก่อนย้ายกล้าเป็ นทรีตเมนต์ท่ีทาํ ให้ตน้ กล้าได้รบั สารละลาย SA ก่อนทรีตเมนต์
อื่น ๆ อาจเป็ นไปได้ว่า SA จะช่วยทําให้ตน้ มีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึน้ จึงช่วยชักนําการออกดอก (Cleland
and Ajami, 1974) อี ก ทั้ง ขึน้ อยู่กับ เป็ น ช่ วงอายุ ข องพื ช เองที่ เ ริ่ ม มี ก ารออกดอกแรกหลัง จากเพาะเมล็ด 5-7
สัปดาห์ (Siemonsma and Piluek, 1994)
การติดผลต่อต้น (เปอร์เซ็นต์) และจํานวนผลต่อต้น
การพ่ น SA ก่ อ นหรื อ หลัง การย้ายกล้าไม่มีผ ลทําให้เ ปอร์เ ซ็น ต์ก ารติ ด ผลสูง ขึน้ และมี แ นวโน้ม ว่ า มี
เปอร์เซ็นต์ต่าํ กว่าชุดควบคุม ถึงแม้วา่ การพ่น SA ในทุกทรีตเมนต์จะพ่นในช่วงที่อณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส
พบว่าการติดผลของมะเขือเทศที่ได้รบั SA หลังย้ายกล้า 10 วัน (10 DAT) ส่งผลให้มีการติดผลเท่ากับ 69.09 ±
3.3 เปอร์เซ็นต์ซง่ึ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกบั ชุดควบคุม (74.75 ± 17.1 เปอร์เซ็นต์) (Table 1) เช่นเดียวกับ
จํานวนผลซึ่งพบว่าการพ่น SA ไม่มีผลต่อจํานวนผลต่อต้นของมะเขือเทศเชอรี่ โดยชุดควบคุมมีจาํ นวนผลมาก
ที่ สุ ด เท่ า กั บ 24.73 ผลต่ อ ต้น รองลงมาคื อ การพ่ น SA หลัง ย้า ยกล้า 10 วัน (10 DAT) (19.67 ผลต่ อ ต้น )
สอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์การติดผล อย่างไรก็ตามผลการทดลองที่ได้แตกต่างจาก Kazemi (2014) ซึ่งรายงานว่า
การพ่น SA ที่ 0.5 mM ช่วยส่งเสริมให้มะเขื อเทศพันธุ์ ‘Rado’ มีการติดผลดีขึน้ และมีนาํ้ หนักผลมากกว่าชุด
ควบคุม จึงอาจเป็ นไปได้ว่าการปลูกในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงทําให้พืชตอบสนองต่อ SA น้อยกว่าในสภาพที่มี
อุณหภูมิต่าํ กว่า อุณหภูมิเฉลี่ยในโรงเรือนในช่วงกลางวันเท่ากับ 33.47 องศาเซลเซียสและในช่วงกลางคืนเท่ากับ
27.70 องศาเซลเซียส
ขนาดของผลและนํา้ หนักผลผลิต
มะเขือเทศที่พ่น SA ก่อนย้ายกล้า 3 วัน (3 DBT) ส่งผลให้มเี ส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของผลมาก
ที่สุด คือ 2.06 และ 3.66 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติกับชุดควบคุม (Table 1) ในขณะที่
สิริวรรณ (2560) รายงานว่ามะเขือเทศที่ไม่ได้รบั SA มีเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของผลมากที่สุด ดังนัน้
การพ่น SA ก่อนการย้ายกล้า อาจไม่ได้มีผลกับการขยายขนาดและการพัฒนาของผลโดยตรง แต่ฮอร์โมนภายใน
เมล็ดที่อยู่ในผลเป็ นปั จจัยสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการขยายขนาดของผล (พีรเดช, 2529)
ในส่ ว นของนํ้า หนัก ผลผลิ ต ผลมะเขื อ เทศที่ เ ก็ บ เกี่ ย วแบ่ ง ออกเป็ น 2 ลัก ษณะคื อ ผลเขี ย ว (nonmarketable yield) และผลดี (marketable yield) ตามความต้องการของตลาด พบว่าการพ่น SA ไม่ทาํ ให้นาํ้ หนัก
ผลผลิ ต มี ค วามแตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ (Table 1) มะเขื อ เทศที่ ไ ม่ ไ ด้รับ SA (ชุ ด ควบคุม ) มี น ํ้า หนัก ผลผลิ ต ดี
(marketable yield) และผลผลิตรวมมากที่สดุ คือ 75.83 และ 100.52 กรัมต่อต้น ตามลําดับ แต่ไม่แตกต่างทาง
สถิติกบั ทรีตเมนต์อ่ืน ๆ มะเขือเทศที่พ่น SA ก่อนย้ายกล้า 3 วัน (3 DBT) มีนาํ้ หนักผลรวมต่อต้นน้อยที่สดุ เท่ากับ
54.35 กรัมต่อต้นและมีนาํ้ หนักต่อผลเฉลี่ยเท่ากับ 6.33 กรัม (Table 1) ถึงแม้ว่าการพ่น SA ก่อนย้ายกล้า 3 วัน
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Fruit setting (%)

(3 DBT) ทําให้ได้ผลมีขนาดใหญ่ ท่ี สุด แต่เปอร์เซ็นต์การติดผลและจํานวนผลต่อต้นน้อยกว่าทรีตเมนต์อ่ืน ๆ
เนื่ องจากการพ่น SA ไม่ได้ช่วยส่งเสริมเปอร์เซ็น ต์ติ ดผลแต่อาจเป็ น เพราะปั จจัย อื่น เช่น อุณ หภูมิสูงเกิ น ไป
มากกว่า 37 องศาเซลเซียสจึงทําให้ได้นาํ้ หนักผลผลิตรวมน้อยกว่าต้นที่ไม่ได้พ่น SA (ชุดควบคุม) เช่นเดียวกับ
สิริวรรณ (2560) พบว่ามะเขือเทศพันธุส์ ีดาที่ไม่ได้รบั SA มีนาํ้ หนักผลต่อต้นสูงที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับได้รบั SA
ที่ความเข้มข้น 0.25, 0.75 และ 0.5mM หลังย้ายกล้า
100

74.75
45.86

50
0

Control

3 DBT

69.09

10 DAT

48.98

14 DAT

Treatment

Figure 1 Fruit setting (%) of cherry tomato ‘Tony’ after spraying with 0.5 mM SA at different times
DBT= days before transplanting, DAT= days after transplanting.
Table 1 Number of flowers, number of fruits, fruit size, and yield of tomato after spraying with 0.5 mM
SA at different times.
Treatment Number of Number Fruit size (cm)
Yield (g/plant)
Fruit
flowers at of fruit/
Nonweight Marketable
21 DAT
plant Diameter Length
marketable Total
yield
weight
(g)
yield
Control
7.33ab
24.73a
1.89b 3.15b
5.71 75.79 ± 10.97 24.73a1/ 100.52
a
ab
a
a
3 DBT
8.11
17.18
2.06
3.66
6.33 54.35 ± 0.58 19.67ab 71.53
10 DAT
6.22b
19.67ab 1.94ab 3.27ab 5.80 75.83 ± 9.44 10.63b 95.50
14 DAT
4.89c
10.66b
1.92ab 3.16b
6.22 61.48 ± 7.29 17.18ab 72.14
F-test
*
*
*
*
ns
ns
*
ns
CV (%)
30.16
32.92
7.35 12.29 11.06
23.31
37.94
24.05
ns = Non significant at the 0.05 probability level
* Significant at the 0.05 probability level
1/
Means in the same column followed by a same letter are not significantly difference at p≤0.05 by
Duncan’s new multiple range test
DBT= days before transplanting, DAT= days after transplanting
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นํา้ หนักสดและนํา้ หนักแห้งของส่วนยอดและส่วนราก
การพ่น SA ไม่มีผลต่อนํา้ หนักสดและนํา้ หนักแห้งของส่วนยอดและราก (Table 2) ในขณะที่ Fariduddin et
al. (2003) รายงานว่าการพ่น SA ช่วยในการดูดซับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสงทํา
ให้ Brassica juncea มีนาํ้ หนักแห้งเพิ่มขึน้ แต่กลับไม่มีผลในการส่งเสริมให้มะเขือเทศมีนาํ้ หนักแห้งเพิ่มขึน้
ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายนํา้ ได้ (TSS) และปริมาณกรดทีไ่ ทเทรตได้ (TA)
ค่า TSS ของผลมะเขือเทศที่ได้รบั ทรีตเมนต์ต่าง ๆ มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Table 2) ส่วนปริมาณ
TA พบว่ามากที่สดุ เมื่อพ่น SA ก่อนย้ายกล้า 3 วัน (3 DBT) เท่ากับ 0.68 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบั ชุด
ควบคุมซึง่ ไม่ได้พ่น SA (Table 2) และเมื่อพิจารณาผลของอัตราส่วน TSS ต่อ TA จะเห็นได้วา่ การพ่น SA หรือไม่
พ่น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ เป็ นเพราะ SA ที่ ให้ไม่ได้ส่งผลชัดเจนต่อปริมาณ TSS ต่อ TA ในขณะที่
Yildirim and Dursun (2009) รายงานว่าการพ่น SA 0.5 mM หลังย้ายกล้า 10 วันจะทําให้คา่ TSS ในมะเขือเทศ
พันธุ์ ‘Talya’ เพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม
ปริมาณวิตามินซี
มะเขือเทศที่พ่น SA ก่อนย้ายกล้า 3 วัน (3 DBT) มีปริมาณวิตามินซีมากที่สุดคือ 376.5 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิกรัมนํา้ หนักสดและมากกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั ชุดควบคุม ซึ่งมีปริมาณวิตามินซี 326.5 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิกรัมนํา้ หนักสด (Table 2) ส่วนมะเขือเทศที่พ่น SA 10 วันหลังย้ายกล้า (10 DAT) มีปริมาณวิตามินซีนอ้ ย
ที่สุดเท่ากับ 322.3 มิลลิกรัมต่อมิลลิกรัมนํา้ หนักสด ซึ่งปริมาณวิตามินซีท่ีวดั ได้สอดคล้องกับค่า TA เนื่องจาก
วิตามินซีเป็ นกรดชนิ ดหนึ่งและ Javaheri et al. (2012) สันนิ ษฐานว่าเป็ นเพราะ SAไปกระตุน้ การทํางานของ
เอนไซม์บางตัวเช่น ascorbate peroxidase
ถึงแม้ว่าการพ่น SA ก่อนย้ายกล้า 3 วัน (3 DBT) ทําให้มีจาํ นวนดอกมากที่สดุ แต่ไม่ส่งผลทําให้ได้การ
ติดผลหรือนํา้ หนักผลผลิตรวมสูงกว่าชุดควบคุม เช่นเดียวกับคุณภาพของผลมะเขือเทศ คือ การพ่น SA ไม่มีผลที่
ชัดเจนต่อนํา้ หนักผล ค่า TSS TA และปริมาณวิตามินซี ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากอุณหภูมิในโรงเรือนบางช่วงเวลาที่
สูงเกิน 37 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการลดสภาวะเครียดให้กบั พืชลดลง (สุดใจ, 2562) ดังนัน้ การ
พ่น SA ให้ได้ผลอย่างแน่นอน จําเป็ นต้องมีการศึกษาปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้องจนได้ขอ้ สรุ ปที่เหมาะสม แล้วนํามาปรับ
ใช้ตามวิธีการและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
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Figure 2 Temperature data inside the net house from December to April.
Table 2 Fresh and dry weights of shoot and root, Total Soluble Solids (TSS), Titratable Acidity (TA),
TSS/TA and vitamin C content of tomato fruits sprayed with 0.5 mM SA at different times.
Treatment
Fresh weight
Dry weight
TSS
TA (%)
TSS/ Vitamin C
(g)
(g)
(°Brix)
TA
(mg/fresh
weight)
Shoot
Root
Shoot Root
Control
182.28 36.71 22.76
2.92 6.69
326.5b
0.64ab1/ 3.13
3 DBT
178.70 36.72 19.43
2.50 6.80
0.68a
3.32
376.5a
10 DAT
182.19 39.10 22.42
2.92 6.77
0.57b
3.37
322.3b
14 DAT
173.14 35.84 20.53
2.68 6.59
0.58b
3.35
339.0ab
F-test
ns
ns
ns
ns
ns
*
ns
*
CV (%)
16.79 22.46 28.35 29.72 9.27
17.75
13.51
13.48
ns = Non significant at the 0.05 probability level
* Significant at the 0.05 probability level
1/
Means in the same column followed by a same letter are not significantly difference at p≤0.05 by
Duncan’s new multiple range test
DBT= days before transplanting, DAT= days after transplanting

สรุ ป
การพ่นสารละลายกรดซาลิไซลิกที่ความเข้มข้น 0.5 mM ก่อนย้ายกล้า 3 วัน (3 DBT) ช่วยส่งเสริมการ
ออกดอกให้มีจาํ นวนดอก ณ 21 วันหลังย้ายปลูกมากที่สดุ คือ 8.11 ดอกต่อต้น ได้ผลที่มีขนาดใหญ่มากที่สดุ คือ
เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของผลเท่ากับ 2.06 และ 3.66 เซนติเมตร ตามลําดับ ได้ปริมาณ TA เท่ากับ
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0.68 เปอร์เซ็นต์และปริมาณวิตามินซี มากที่ สุด เท่ากับ 376.5 มิลลิกรัมต่อนํา้ หนักสด แต่ไม่ส่งผลต่อนํา้ หนัก
ผลผลิตดี ผลผลิตรวม นํา้ หนักสดและนํา้ หนักแห้งในส่วนของยอดและรากมะเขือเทศเชอรี่

เอกสารอ้างอิง
นวรัตน์ อุดมประเสริฐ. 2558. สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด. สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพฯ.
ผกามาศ แท่นแก้ว. 2561. ผลของรู ปแบบค่าการนําไฟฟ้ าของสารละลายธาตุอาหารและการพ่น
แคลเซียมคลอไรด์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศทีป่ ลูกในโรงเรือน.
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พีรเดช ทองอําไพ. 2529. ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์ แนวทางการใช้ประโยชน์ในประเทศไทย. หจก.
ไดนามิคการพิมพ์, กรุ งเทพฯ. 196 น.
สิริวรรณ ศิริศาถาวร. 2560. ผลของการพ่นกรดซาลิไซลิกต่อการลดสภาพเครียดของมะเขือเทศ.
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุดใจ ล้อเจริญ. 2562. การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพริกขีห้ นูทปี่ ลูกในฤดูร้อน. วิทยานิพนธ์
ปริญญาเอก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2560. สถิตกิ ารส่งออก (Export) – มะเขือเทศสดหรือแช่เย็น. แหล่งที่มา:
http://www.oae.go.th/oae_report/export_import/export_result.php, 25 เมษายน 2562.
Ashraf, M., N.A., Akram, R.N., Arteca, and M.R. Foolad. 2010. The physiological, biochemical and
molecular roles of brassinosteroids and salicylic acid in plant processes and salt tolerance.
Critical Reviews in Plant Sciences. 29 (3): 162-190.
Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC). 1990. Vegetable Production Training
Manual. Asian Vegetable Research and Development Center, Taipei.
Atifullah S., I. Ahmad, I. Khan, H. Khattak and S.A. Ahmad. 2018. Thermo-Tolerance in Tomato:
Acetyl Salicylic Acid Affects Growth and Yield of Tomato (Solanum Lycopersicum L.) Under
the Agro-Climatic Condition of Islamabad. Advances in Agriculture and Environmental
Science. 1 (3): 102-107.
Cleland, C.F. and A. Ajami. 1974. Identification of the flower-inducing factor isolated from aphid
honeydew as being salicylic acid. Plant Physiology. 54 (6): 904-906.
Fariduddin, Q., S Hayat and A. Ahmad. 2003. Salicylic acid influences net photosynthetic rate,
carboxylation efficiency, nitrate reductase activity, and seed yield in Brassica juncea.
Photosynth. 41 (2):281-284.
Hayat, S., B. Ali and A. Ahmad. 2007. Salicylic acid: biosynthesis, metabolism and physiological role
in plants, pp. 1-14. In Hayat, S. and A. Ahmad. Salicylic Acid: A Plant Hormone. Springer,
Netherlands.

65

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาพืช

Javaheri, M., K. Mashayekhi, A. Dadkhah and F.Z. Tavallaee. 2012. Effects of salicylic acid on yield
and quality characters of tomato fruit (Lycopersicum esculentum Mill.). International Journal
of Agriculture and Crop Sciences. 4 (16): 1184-1187.
Kazemi, M. 2014. Effect of foliar application with salicylic acid and methyl jasmonate on growth,
flowering, yield and fruit quality of tomato. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life
Sciences. 3 (2): 154-158.
Senaratna, T., D. Touchell, E. Bunn and K. Dixon. 2000. Acetyl salicylic acid (aspirin) and
salicylic acid induce multiple stress tolerance in bean and tomato plants. Plant Growth
Regulation. 30 (2): 157-161.
Siemonsma, J.S. and K. Piluek. 1994. Plant Resources of South-East Asia. No. 8. Vegetables.
Pudoc, Netherlands.
Singh, B. and K. Usha. 2003. Salicylic acid induced physiological and biochemical changes in
wheat seedlings under water stress. Plant Growth Regulation. 39 (2): 137-141.
Yildirim E. and A. Dursun. 2009. Effect of foliar salicylic acid applications on plant growth and yield
of tomato under greenhouse conditions. Acta Horticulturae. 807: 395-400.

66

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาพืช

Effect of Field Medium Moisture Levels on Some Physiological Changes under Drought Stress
in Cherry Tomato (Solanum lycopersicum ‘CH154’)
Thanaboon Plakunmonthon1,2 and Sukhumaporn Saeng-ngam1, 2*

ABSTRACT
Water content in soil affect to the productivity of plants. Nowadays, drought stress is a major
problem in agricultural area in Thailand it affects to yield of tomato. The objective of this research is to
evaluate the effect of field medium moisture levels on some physiological changes such as chlorophyll
fluorescence, photosynthetic pigment content and total soluble sugar content in cherry tomato
(Solanum lycopersicum ‘CH154’). The experiments was set in Completely Randomized Design (CRD)
with four replicates and three treatments, including control plants in normal, water content in medium
moisture level at 65% and 55% field capacity. The results showed that drought condition significantly
decreased the chlorophyll fluorescence (Fv/Fm), performance index (Pi), chlorophyll a, chlorophyll b,
total chlorophyll and carotenoids content in tomato plants when compared with control plants (p<0.05).
The total soluble sugar content increased under water content at 65% field capacity but it decreased
under drought condition at 55% field capacity. However, the efficiency of photosynthesis (Fv/Fm) and
performance index (Pi) significantly decreased under water content at 55% field capacity when
compared with 65% field capacity (p<0.05). These results indicated that water content at 55%field
capacity decreased chlorophyll fluorescence (Fv/Fm), performance index (Pi), chlorophyll a,
chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids more than the water content in medium moisture level
at 65% field capacity in tomato plant.

Key words: field capacity, chlorophyll fluorescence, drought, tomato
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INTRODUCTION

Abiotic environmental factors such as drought and salinity are significant plant stressors with
major impact on plant development and productivity thus causing serious agricultural yield losses
(Agarwal et al., 2013). Knowing the soil moisture is very important to reduce the impact of field
operations on soil compaction. Water stress lead to induce the oxidative stress and contribute to the
reactive oxygen species (ROS) in plant cells. ROS have been shown damage macromolecules and
organelles, such as proteins, membranes, and chloroplasts (Sharma et al., 2012). Adaptation to water
stress is associated with metabolic adjustments that lead to accumulate several organic solutes like
sugars, polyols, betaines and proline (Yancy et al., 1982). Chlorophyll fluorescence (Fv/Fm) is one of
the most popular technique in plant physiology because of the ease to detect the state of photosystem
II (PSII). It is a major role in understanding the fundamental mechanisms of photosynthesis, the
responses of plants to environmental changes, genetic variation, and ecological diversity (Murchie and
Lawson, 2013). Cherry tomato (Solanum lycopersicum ‘CH154’) is an important vegetable crop in
Thailand. It fully ripen, the fruit is reddish. Nowadays, drought is the most important environmental
stresses limiting the productivity and quality of tomato in agricultural area. Therefore, the objective of
this research is to evaluate the effect of field medium moisture levels on some physiological changes
such as chlorophyll fluorescence, photosynthetic pigment content and total soluble sugar content in
cherry tomato (Solanum lycopersicum ‘CH154’).

MATERIALS AND METHODS
1. Growth conditions of plants
Seeds of tomato (Solanum lycopersicum ‘CH154’) were obtained from the Tropical Vegetable
Research Center, TVRC (Kasetsart University, Thailand) because this cultivar has become more
popular in Thailand, a good source of vitamin A and C and good taste. Seeds were soaked in distilled
water for 24 h, and then sowed in 104-cell trays containing loam soil, manure and coconut dust at a
ratio of 3:1:1 (w/w) that were maintained in the greenhouse in Srinakharinwirot University and watered
daily. When the first true leaf was fully expanded, seedlings were transplanted into 12-inch plastic pots
containing loam soil. The plants were maintained in the greenhouse at 31oC 50-60% relative humidity
under natural light and watered daily for 3 weeks, after that the water deficit was initiated. For drought
treatment, the water content in the soil was determined by pot water capacity (PC), performed by
saturating the soil in the pot with water and letting the water to drain for 24 h. The amount of water
content at PC was calculated as the difference between the soil weight after drainage and soil dry
weight (Khamsuk et al., 2018).
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2. Experimental conditions
After sowing, forty five-day-old cherry tomato plants were selected, the water restriction
treatments were initiated; 1) control group with daily irrigation (28% of soil moisture), 2) drought
treatment with 65% field capacity (FC) (18% of soil moisture), and 3) drought treatment with 55% FC
(15% of soil moisture) This experiment was a completely randomized design using 10 plants per
replicate, 4 replicates per treatment. The soil water content was measured by weighing method and
digital soil moisture meter (MO750, Extech, USA) and adapted from Khamsuk et al., (2018).
3. Measurement of chlorophyll fluorescence
Maximum quantum efficiency of PSII photochemistry or chlorophyll fluorescence (Fv/Fm) and
performance index (Pi) were measured on four fully expanded leaves from each plants, between 9:00
to 11:00 am using chlorophyll fluorometer (Pocket PEA, Hansatech Instruments Ltd, King’s Lynn,
Norfolk, UK). Chlorophyll fluorescence was measured on leaf after 30 min of dark adaptation period.
4. Chlorophyll and carotenoids content
Pigment content of leaves was estimated on the basis of fresh weight as described by Makinde
and Akande (2012). Leaf samples (10 mg) were homogenized with 3 ml dimethyl sulfoxide (DMSO) for
24 h at room temperature in the dark, afterwards the extract was put at 60๐ C water bath for 1 h. The
extract was analyzed by visible spectrophotometer (Unico S1200 Visible Spectrophotometer, United
Products & Instruments, Inc.) at 480, 649, and 665 nm. The concentration of chlorophyll a, chlorophyll
b and carotenoids of extract were calculated according to: Chlorophyll a content (mg/g leaf
F.W.)=12.47(A665)–3.62(A649), Chlorophyll b content (mg/g leaf F.W.)=25.06(A649)–6.5(A665),
Carotenoids content (mg/g leaf F.W.)=[1000(A480)–1.29(Ca -53.78(Cb)]/220 (* A=Absorbance,
Ca=Chlorophyll a, Cb=Chlorophyll b)
5. Total soluble sugar analysis
Total soluble sugar was measured, as described by Nohong and Nompo (2015). Ground
leaves (500 mg) were incubated with 5 ml of 80% (v/v) ethanol for 10 min, after that the homogenate
was centrifuged for 10 min. After centrifugation, the 0.5 ml of supernatant was taken and 4.5 ml of
anthrone reagent was added and mixed using vortex mixer. The mixture was put at 100๐ c water bath
for 10 min and rapidly cooling at 0๐C. The absorbance of spectrophotometry was recorded at 620 nm.
The total soluble sugar content was determined from standard curve plotted by using glucose.
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RESULTS AND DISCUSSION

1. Effect of field medium moisture levels on maximum quantum efficiency of PSII photochemistry
The chlorophyll fluorescence (Fv/Fm) and performance index (Pi) in tomato leaves significantly
decreased under field capacity level declined (p<0.05). All drought stress treatments significantly
decreased Fv/Fm and Pi when compared to the control after three days of the treatments (p<0.05)
(Figure 1a-b). The reduction of Fv/Fm in tomato leaves were remarkable at difference field medium
moisture levels after 12 days, but Pi in tomato plants showed significantly increased at 55% FC when
compared with 65%FC between 3 and 6 days after treatments (p<0.05). On the other hand Pi
significantly decreased when tomato plants exposed to 55% FC at 12 days after treatments when
compared with 65% FC (p<0.05) (Figure 1b). The reason was that tomato plants had physiological
changing of photosystem II in chloroplast for maintaining the photosynthetic process under drought
stress (Yuan et al., 2015) thus, Pi was fluctuated during the time of experiment. Fv/Fm was significantly
reduced under field medium moisture levels of 7.69% (65% FC) and 16.67% (55%FC) when compared
to the control plants (Figure 1a). Similar result was observed in Pi, which decreased of 59.70% and
78.36% at the 65% FC and 55% FC, respectively, when compared to the control at 12 days after
treatments (Figure 1b). The results showed that Fv/Fm and Pi were reduced at the different field
medium moisture levels, indicating that soil water content at 55% FC and 65% FC affected the
modulation of PSII photochemistry in tomato plants.Water stress is an important environmental factor
that could influence the physiological and biochemical characteristics of plants (Ren et al., 2007). Many
previous studies showed the decreasing of Fv/Fm and φPSII as reliable indicators of photoinhibition of
plants in response to stresses (Lu and Zhang, 1998). Moreover, Fv/Fm had a sustained decrease with
the intensification of water stress. The reason might be the activity of PSII was inhibited and that caused
the reduction of chlorophyll fluorescence in φPSII. (Yuan et al., 2015).
(a)

(b)

Figure 1 Fv/Fm (a) and Pi (b) of tomato under drought condition. Data are mean ± standard error (SE).
a-c indicate significant difference among field capacity treatments under the same day
(p<0.05).
70

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาพืช

2. Effect of field medium moisture levels on total soluble sugar
The total soluble sugar content (TSS) was declined by 7.22% at 55% FC when compared to
the control and TSS decreased 11.35% at 65% FC at 18 days after treatments (Figure 2).The results
showed that TSS significantly decreased at 55% FC after 18 days when compared to 65% FC
(p<0.05).The accumulation of compatible solutes was shown to be a major response of plants to
drought. In previous studies showed that increasing of proline but the total soluble sugar content was
declined by 17.5% under limited water supply in chili pepper (Khamsuk et al., 2018). However, this
results showed that tomato plants adjusted an osmotic adjustment by accumulation of TSS when plants
face of drought stress.

Figure 2 Total soluble sugar of tomato under drought condition. Data are mean ± standard error (SE).
a-c indicate significant difference among field capacity treatments under same day
(p<0.05).
3. Effect of field medium moisture levels on chlorophyll and carotenoids content
The total chlorophyll (Ch a+b) and carotenoids content significantly decreased after 6 days at
55% FC (p<0.05). The decreasing of 32.65% in total chlorophyll and 30.92% in carotenoids content
was observed at the 6 days of the 55% FC when compared to the control plants (Figure 3a and 3b).
Plant growth was also affected by drought stress condition (Figure 4). Total chlorophyll content
decreased under drought stress in all development stage (Yuan et al., 2015). Some authors have
suggested that the decreasing of pigment contents in stressed plants could be related to pigment
photo-oxidation because of excess energy absorbed (Powles, 1984; Krause 1988), while others have
proposed that it could be an adaptive mechanism to prevent the absorption of excess energy (Elvira et
al., 1998).
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(a)

(b)

Figure 3 Effect of field medium moisture levels on total chlorophyll (a+b) (a) and carotenoids content
(b) of tomato under drought stress condition. Data are mean ± standard error (SE). a-c
indicate significant difference among field capacity treatments under the same day (p<0.05).

Figure 4 Effect of field medium moisture levels on growth of tomato plants under optimal water

and drought condition at day 27th.

CONCLUSION

This results indicated that field medium moisture levels at 55% FC and 65% FC decreased
chlorophyll fluorescence (Fv/Fm), performance index (Pi), photosynthetic pigment content and total
soluble sugar content in cherry tomato (Solanum lycopersicum ‘CH154’). Therefore, the effect of soil
moisture on some physiological responses in tomato plants is very important to reduce the impact of
field operations on soil compaction of agricultural area in Thailand.
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ผลของนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพันธุพ์ ริกขีห้ นู (Capsicum annuum L.)
Effects of Silkworm Waste Bio-extract on Chilli (Capsicum annuum L.) Seed Germination
รวินทร์นิภา แว่วสอน1 เบญญา มะโนชัย1 และ พิจิตรา แก้วสอน1*
Rawinnipha Waewsorn1, Benya Manochai1 and Pichittra Kaewsorn1*

บทคัดย่อ
การศึกษาผลของนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพริ กขี ห้ นูพันธุ์ห ้วยสีทน แบ่งเป็ น 2
การทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 6 ทรีตเมนต์ การทดลองที่ 1 ศึกษาการดูดนํา้ ของเมล็ดที่แช่
นํา้ ในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้นต่างกัน พบว่าเมล็ดที่แช่ในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้น 0, 0.1, 1.0, 10, 50 และ 100%v/v
เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง มีความชืน้ ไม่แตกต่างทางสถิติ (37.9-40.5 เปอร์เซ็นต์) การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของการแช่เมล็ด
ในนํา้ หมักฯ ที่มีความเข้มข้นต่างกันต่อความงอกของเมล็ดพันธุพ์ ริกขีห้ นู พบว่าเมล็ดที่แช่ในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น
0, 0.1, 1.0 และ 10%v/v มีความงอกสูงที่ สุด มีจาํ นวนวันที่ เมล็ดมีรากงอก (DTE) และมีเวลาเฉลี่ ยใมนการงอก
(MGT) น้อยที่สดุ

ABSTRACT
The study on effect of silkworm waste bio-extract on germination of ‘Huay Sri Thon’ chilli seed
was divided into 2 experiments, which designed in CRD with 6 treatments. The experiment 1 was the study
of imbibition of chili seed in different bio-extract. The results showed that moisture content of the seeds in 0,
0.1, 1.0, 10, 50 and 100 %v/v for 24 hours were not significantly different (37.9-40.5%). The experiment 2
was the determination the effect of different concentration of bio-extract on chili seed germination. The
results showed that soaking seeds in bio-extract at 0, 0.1, 1.0 and 10%v/v had the highest germination, the
fastest days to emergence (DTE) the fastest mean germination time (MGT).

Key words: germination, seed vigor, mean germination time, bio-extract
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คํานํา

พริ ก เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าํ คัญ ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 มี ก ารส่ ง ออกผลพริ ก แห้ง มู ล ค่ า
619,340.096 บาท สํานักเศรษฐกิจการเกษตร), 2562) และส่งออกเมล็ดพันธุพ์ ริกมูลค่า 930,553,845.98 บาท
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร), 2561) ดังนัน้ การปลูกพริกเพื่อให้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการบริโภค
ทัง้ ภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศจึงเป็ นสิ่งสําคัญ พริกขีห้ นูผลใหญ่มีการปลูกมากที่สดุ ในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี พันธุท์ ่ี
นิยมปลูกโดยทั่วไป คือ พันธุห์ ว้ ยสีทน ซึ่งเป็ นพันธุท์ ่ีปลูกได้ทกุ สภาพแวดล้อมและทนแล้งได้ดี เมื่อทําพริกแห้งจะ
มี สี แ ดงเข้ ม ผิ ว ผลมั น และเรี ย บ เหยี ย ดตรง มี ร สเผ็ ด จั ด จึ ง เป็ นที่ นิ ย มของตลาด(สุ ชี ล า, 2557)
ปั จ จุบัน เกษตรกรนิ ย มปลูก พริ ก ด้วยวิ ธี ก ารเพาะกล้าก่ อนปลูก ลงแปล ง เพื่ อหลี ก เลี่ ย งสภาพแวดล้อ มที่ ไ ม่
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การเพาะกล้าพริกมักพบปั ญหาเมล็ดมีความงอกตํ่าและงอกไม่สมํ่าเสมอ จึงส่งผลต่อ
การจัดการแปลง (ฉันทนา, ป.ป.ม.)
การกระตุน้ ความงอกของเมล็ดพันธุใ์ ห้พร้อมก่อนนําไปปลูกเป็ นเทคนิคที่ทาํ ให้เมล็ดมีความงอกสูง งอก
ได้เร็ว และสมํ่าเสมอ ส่งผลให้ได้ตน้ กล้าที่แข็งแรงและเจริญเติบโตพร้อมกัน ซึง่ มีหลายวิธี เช่น การแช่เมล็ดในนํา้
การแช่เมล็ดในสารเคมีชนิ ดต่าง ๆ เช่น KNO3 และ GA3 (Copeland and McDonald, 2001) ปั จจุบันนํา้ หมัก
ชีวภาพมีการใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากหาวัสดุได้ง่ายตามแต่ละท้องถิ่น ทําได้ง่าย และมีตน้ ทุนตํ่า อีกทัง้ ยัง
ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จาํ เป็ นต่อพืช และฮอร์โมนพืช (อานัฐ, 2549) (ศรัญ�ู, 2556) รายงานการแช่เมล็ด
พันธ์มะละกอ‘แขกดํา’ ในนํา้ หมักจากเปลือกกาแฟ ความเข้มข้น 0.1%v/v เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ทําให้เมล็ดมี
ความงอกสูงที่สดุ และมีเวลาเฉลี่ยในการงอกเร็วที่สดุ ซึง่ นํา้ หมักจากเปลือกกาแฟนีม้ ีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรด (pH 3.1)
ค่าการนําไฟฟ้า (electrical conductivity; EC) 2.6 mS/cm (ศรันยา และ สุรพงษ์, 2555) รายงานการแช่เ มล็ด
พันธุพ์ ริก ‘จินดาดํา’ ในนํา้ หมักชีวภาพจากผลไม้ตอ่ นํา้ กลั่น อัตราส่วน 750:1 ทําให้เมล็ดมีความงอกสูงที่สดุ ส่วน
เมล็ดที่แช่ในนํา้ กลั่นมีความงอกตํ่าที่สดุ
ชุมชนบ้านพญาราม ตําบลเพีย้ ราม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีพืน้ ที่ในการปลูกหม่อนและเลีย้ งไหม
มากกว่า 175 ไร่ ในกระบวนการเลีย้ งไหมจะมีมูลหนอนไหมเหลือทิง้ ประมาณ 2 ตันต่อปี ซึ่งในมูลหนอนไหมนี ้
อาจมีสารสําคัญที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ของไหม และยังไม่มีรายงานการใช้นาํ้ หมักจากมูลหนอนไหมในการ
กระตุน้ การงอกของเมล็ด ดังนัน้ งานทดลองนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมต่อ
ความงอกของเมล็ดพันธุพ์ ริกขีห้ นู ‘ห้วยสีทน’

อุปกรณ์และวิธีการ

การเตรียมนํา้ หมักจากมูลหนอนไหม
นํามูลหนอนไหมแห้งหนัก 500 กรัม ผสมกับกากนํา้ ตาล 360 กรัม สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 ซึง่ เป็ นกลุม่
จุลินทรียท์ ่ีช่วยในการย่อยโปรตีนและไขมัน (กรมพัฒนาที่ดนิ , ม.ป.ป.) 6.25 กรัม และนํา้ 10 ลิตร ผสมให้เข้ากัน
แล้วใส่ในถังที่ปิดสนิท เป็ นเวลา 14 วัน ได้นาํ้ หมักชีวภาพจากมูลหนอนไหมที่ความเข้มข้น 100%v/v จากนัน้ นํามา
เจือจางด้วยนํา้ Reverse osmosis (RO) ให้ได้นาํ้ หมักฯ ที่ความเข้มข้น 50, 10, 1.0 และ 0.1%v/v
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สมบัตทิ างเคมีของนํา้ หมักจากมูลหนอนไหม
นํา้ หมักจากมูลหนอนไหมความเข้มข้น 0, 0.1, 1.0, 10, 50, 100%v/v มีคา่ pH 9.10, 7.68, 5.92, 5.37,
5.27 และ 5.24 ตามลําดับ ค่า EC 0.04, 0.06, 0.20, 1.38, 6.05 และ 10.95 mS/cm ตามลําดับ นําเมล็ดพันธุ์
พริกขีห้ นู ‘ห้วยสีทน’ ซึง่ เป็ นพันธุผ์ สมเปิ ด มาศึกษาการดูดนํา้ และการกระตุน้ ความงอกของเมล็ดด้วยนํา้ หมักจาก
มูลหนอนไหม โดยแบ่งเป็ น 2 งานทดลอง ได้แก่
การทดลองที่ 1 ศึกษาการดูดนํา้ ของเมล็ดพันธุพ์ ริกขีห้ นู
แช่เมล็ดพริกขีห้ นูท่ีมีความชืน้ เริ่มต้น 6.7 เปอร์เซ็นต์ ในนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมที่ความเข้มข้น 0, 0.1,
1.0, 10, 50 และ 100%v/v ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ที่อณ
ุ หภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา เวลา 6, 12, 18 และ
24 ชั่วโมง ตรวจสอบความชืน้ ของเมล็ดด้วยวิธี oven method จํานวน 2 ซํา้ ซํา้ ละ 50 เมล็ด ที่อณ
ุ หภูมิ 103 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 17 ชั่วโมง (ISTA, 2018) วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ มี 6 ทรีตเมนต์ คือ การแช่เมล็ด
ในนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมที่ ความเข้ม ข้น 0, 0.1, 1.0, 10, 50 และ 100%v/v จํานวน 2 ซํา้ ซํา้ ละ 50 เมล็ด
คํานวณความชืน้ ของเมล็ดจากสูตร ความชืน้ ของเมล็ด(เปอร์เซ็นต์)=[(นํา้ หนักเมล็ดก่อนอบ–นํา้ หนักเมล็ดหลัง
อบ)/นํา้ หนักเมล็ดก่อนอบ]×100
การทดลองที่ 2 ผลของความเข้มข้นนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกเมล็ดพันธุพ์ ริกขีห้ นู
แช่ เ มล็ ด พริ ก ขี ้ห นู ใ นนํ้า หมัก จากมู ล หนอนไหมที่ ค วามเข้ม ข้น 0, 0.1, 1.0, 10, 50 และ 100%v/v
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ที่อณ
ุ หภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ล้างเมล็ดผ่านนํา้ RO ไหล เป็ นเวลา 5
นาที วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 6 ทรีตเมนต์ คือ การแช่เมล็ดในนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมที่ความ
เข้มข้น 0, 0.1, 1.0, 10, 50 และ 100%v/v จํานวน 4 ซํา้ ซํา้ ละ 50 เมล็ด บันทึกข้อมูล ดังนี ้
1. ความงอก (germination) นําเมล็ดมาทดสอบความงอกในห้องปฏิบตั ิการด้วยวิธีการเพาะเมล็ดบน
กระดาษชืน้ (top of paper; TP) จํานวน 4 ซํา้ ซํา้ ละ 50 เมล็ด วางกล่องเพาะเมล็ดในตูเ้ พาะเมล็ดที่อณ
ุ หภูมิสลับ
20⇔30 องศาเซลเซียส จากนัน้ นับจํานวนต้นอ่อนปกติครัง้ แรกที่ 7 วันหลังเพาะเมล็ด และนับครัง้ สุดท้ายที่ 21
วันหลังเพาะเมล็ด โดยนับต้นอ่อนปกติ ต้นอ่อนผิดปกติ เมล็ดสดไม่งอก และเมล็ดตาย จากนัน้ คํานวณจากสูตร
ความงอกของเมล็ด (เปอร์เซ็นต์) = [(จํานวนต้นอ่อนปกติ / จํานวนเมล็ดทัง้ หมด) x 100] ตามวิธีการของ ISTA
(2018)
2. จํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอก (days to emergence; DTE) เพาะเมล็ดเช่นเดียวกับการทดสอบความ
งอก ตรวจนับเมล็ดที่มีรากงอกยาว 2 มิลลิเมตร ทุกวัน เป็ นเวลา 21 วัน จากนัน้ คํานวณค่า DTE จากสูตร DTE =
∑nd / ∑n โดย n คือ จํานวนเมล็ดที่มีรากงอกในวันที่ 1, 2, …, 21 วันหลังเพาะเมล็ด, d คือ จํานวนวันที่ 1, 2, …,
21 วันหลังเพาะเมล็ด ตามวิธีการของ Dhillon (1995)
3. เวลาเฉลี่ยในการงอก (mean germination time; MGT) เพาะเมล็ดเช่นเดียวกับการทดสอบความงอก
นับต้นอ่อนปกติทกุ วัน เป็ นเวลา 21 วัน จากนัน้ คํานวณค่า MGT จากสูตร MGT = ∑nd / ∑n โดย n คือ จํานวนต้น
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อ่อนปกติในวันที่ 1, 2, …, 21 วันหลังเพาะเมล็ด, d คือ จํานวนวันที่ 1, 2, …, 21 วันหลังเพาะเมล็ด ตามวิธีการ
ของ Ellis and Roberts (1980)
การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิ เคราะห์ค วามแตกต่างทางสถิ ติ ด ้วยตาราง ANOVA เปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ ย ด้วยวิ ธี Duncan’s new
multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

การทดลองที่ 1 ศึกษาการดูดนํา้ ของเมล็ดพริกขีห้ นู
จากการทดลองการดูดนํา้ ของเมล็ดพริกขีห้ นูท่ีมีความชืน้ เริ่มต้น 6.7 เปอร์เซ็นต์ ในนํา้ หมักจากมูลหนอน
ไหมที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (Table 1) พบว่าที่ 6 ชั่วโมง ทําให้เมล็ดมีความชืน้ แตกต่างทางสถิติ โดยเมล็ดที่แช่ในนํา้
หมักฯ ความเข้มข้น 0, 0.1 และ 1.0%v/v มีความชื น้ สูงที่ สุดและไม่แตกต่างทางสถิ ติ (44.1-44.9 เปอร์เซ็นต์)
รองลงมา คือ 10, 50, และ 100%v/v แสดงว่าการแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ที่ 6 ชั่วโมงแรกในระดับความเข้มข้นที่
เพิ่มขึน้ จาก 0, 0.1, 1.0, 10, 50 ถึง 100%v/v ทําให้เมล็ดดูดนํา้ ได้ชา้ ลง หรือมีความชืน้ ภายในเมล็ดน้อย เพราะ
นํา้ RO (มีคา่ ชลศักย์สงู ) และสารละลายความเข้มข้นตํ่ามีค่าชลศักย์สงู กว่าค่าชลศักย์ภายในเมล็ด นํา้ จึงซึมผ่าน
เข้าสู่เมล็ดได้เร็วกว่าสารละลายที่ความเข้มข้นสูง (Taiz and Zeiger, 2010) การแช่เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักฯ ที่
ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็ นเวลา 12 และ 24 ชั่วโมง ไม่มีผลทําให้ความชืน้ ของเมล็ดแตกต่างทางสถิติ แต่การแช่เป็ น
เวลา 18 ชั่วโมง มีผลทําให้ความชืน้ แตกต่างทางสถิติ (Table 1) การแช่เมล็ดที่ 12 ชั่วโมง มีความชืน้ 37.9-41.4
เปอร์เซ็นต์ แต่การแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 0, 0.1, 1.0, 10 และ 50%v/v เป็ นเวลา 18 ชั่วโมง มีความชืน้
สูงที่ สุดและไม่แตกต่างทางสถิ ติ (35.9-38.4 เปอร์เซ็นต์) อย่างไรก็ตาม เมล็ดที่ แช่ในนํา้ หมักฯ ความเข้ม ข้น
10%v/v มีความชืน้ สูงกว่าเมล็ดที่แช่ในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 100%v/v (38.4 และ 35.9 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ)
อาจเป็ นเพราะเมล็ดที่แช่ในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 100%v/v เป็ นเวลา 18 ชั่วโมง ยังดูดนํา้ ได้ไม่เพียงพอและต้อง
ใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมง จึงเริ่มคงที่และไม่แตกต่างกับทรีตเมนต์อ่ืน ส่วนการดูดนํา้ ของเมล็ดเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง มี
ความชืน้ 37.9-40.5 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ เพียงพอต่อกระบวนการงอกของเมล็ด เช่นเดียวกับ กุลธิดา (2559) รายงาน
การดูด นํา้ RO ของเมล็ด พัน ธุ์พ ริ ก ‘บางช้าง’ ในระยะที่ 2 หรื อระยะงัน (lag phase) เป็ น เวลา 24 ชั่วโมง มี
ความชืน้ ประมาณ 48 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ใช้ระยะเวลาเท่ากัน
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Table 1 Moisture content of chilli seeds in different concentrations of bio-extract from silkworm waste.
Concentration of bio-extract
from silkworn waste

Seed moisture content (%)
0 hour

6 hours

12 hours

18 hours

0%v/v (RO water)
0.1%v/v
1.0%v/v
10%v/v
50%v/v
100%v/v

6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7

44.9a
44.1a
44.1a
41.4b
40.9bc
38.5c

41.4
37.9
39.0
40.2
38.8
39.4

F-test

ns

*

ns

*

ns

CV (%)

0.05

5.86

0.02

2.87

0.03

37.1ab
37.9ab
37.4ab
38.4a
36.7ab
35.9b

24 hours
37.9
39.1
40.5
39.6
38.2
39.1

ns and * = not significantly different and significantly different at p≤0.05, respectively
การทดลองที่ 2 ผลของความเข้มข้นนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพันธุพ์ ริกขีห้ นู
1. ความงอก (germination)
การแช่เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง มีผลทําให้
ความงอกที่ 21 วันหลังเพาะเมล็ด แตกต่างทางสถิติ (Table 2) โดยการแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 0, 0.1,
1.0 และ 10%v/v ทําให้เมล็ดมีความงอกสูงที่สดุ และไม่แตกต่างทางสถิติ (76.00-79.00 เปอร์เซ็นต์) แสดงว่าการ
แช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ที่มีความเข้มข้นตํ่ากว่า 10%v/v ไม่มีผลทําให้ความงอกแตกต่างทางสถิติกบั การแช่เมล็ดใน
นํา้ RO อาจเป็ นเพราะนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้นดังกล่าวมีคา่ pH และ EC ไม่แตกต่างกับนํา้ RO ซึง่ นํา้ หมักฯ ที่
ความเข้มข้นตํ่าอาจมีปริมาณสารสําคัญน้อย จึงไม่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สอดคล้องกับ ศรันยา และ สุรพงษ์
(2555) รายงานการแช่เมล็ดพันธุพ์ ริก ‘จินดาดํา’ ด้วยนํา้ หมักชีวภาพจากผลไม้ท่ีความเข้มข้นตํ่า 0.2-0.4%v/v มี
ความงอก 73.5-76.5 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ไม่แตกต่างทางสถิติกบั การแช่เมล็ดในนํา้ กลั่น (75.5 เปอร์เซ็นต์) ส่วนการแช่
เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 100%v/v มีผลทําให้ความงอกตํ่าที่สดุ คือ 5.33% (Table 2) การแช่เมล็ด
ในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 50 และ 100%v/v ทําให้เมล็ดมีความงอกตํ่ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ อาจเป็ นเพราะการแช่
เมล็ดในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้นสูง ซึง่ มีคา่ pH ใกล้เคียงกัน คือ 5.27 และ 5.24 ตามลําดับ และค่า EC สูง 6.05
และ 10.95 mS/cm ตามลําดับ ซึง่ ค่า EC สูงอาจมีผลชะลอการงอกของเมล็ดพริกขีห้ นูได้ทาํ ให้เมล็ดมีความงอก
ตํ่า เช่นเดียวกับ Jafarzadeh and Aliasgharzad (2007) รายงานการแช่เมล็ดชูการ์บีท (Beta vulgaris L.) ใน
สารละลายเกลือ (NaCl, MgSO4, Na2SO4 และ CaCl2) ที่มีคา่ EC สูงมากกว่า 0.8 mS/cm ทําให้เมล็ดมีความงอก
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการแช่เมล็ดในสารละลายที่มีคา่ EC ตํ่า 0.2-0.6 mS/cm เช่นเดียวกับ ศรัญ�ู (2556)
รายงานการแช่เมล็ดมะละกอในนํา้ หมักจากเปลือกกาแฟที่ความเข้มข้นสูง 0.17 และ 0.5%v/v ทําให้เมล็ดมีความ
งอกน้อยกว่าเมล็ดที่แช่ในนํา้ กลั่น (0 %v/v)
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Table 2 Germination, days to emergence (DTE) and mean germination time (MGT) of different
concentrations silkworm waste bio-extract treated chilli seed.
Concentration of bio-extract
from silkworn waste

Germination
(%)

DTE
(days)

MGT
(days)

76.00a
79.00a
76.00a
78.00a
41.00b
5.33b

9.65a
9.55a
9.69a
9.97a
14.16b
18.01c

16.86a
16.33a
16.37a
16.66a
18.83b
20.50c

F-test

*

*

*

CV (%)

0.44

0.28

0.09

0%v/v (RO water)
0.1%v/v
1.0%v/v
10%v/v
50%v/v
100%v/v

Means in the same column followed by a same letter are not significantly difference at p≤0.05 by DMRT
2. จํานวนวันทีเ่ มล็ดมีรากงอก (days to emergence; DTE)
การแช่เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ทําให้เมล็ดมีจาํ นวนวันที่มีรากงอก
แตกต่างทางสถิติ (Table 2) โดยเมล็ดที่แช่ในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 0, 0.1, 1.0 และ 10%v/v มีจาํ นวนวันที่เมล็ดมีราก
งอกน้อยที่สุดและไม่แตกต่างกันทางสถิติ (9.55-9.97 วัน) แสดงว่าการแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้น 0.1, 1.0
และ 10%v/v ไม่มีผลทําให้เมล็ดงอกได้เร็วกว่าเมล็ดที่แช่ในนํา้ RO อาจเป็ นเพราะสารละลายที่ความเข้มข้นดังกล่าว
ไม่มีผลต่อการแทงรากแรกเกิด (radicle) ส่วนการแช่เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้น 100%v/v ทําให้เมล็ดมี
จํานวนวันที่มีรากงอกมากที่สดุ คือ 18.01 วัน รองลงมา คือ นํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 50%v/v (14.16 วัน) แสดงว่าเมล็ด
งอกได้ชา้ กว่าการแช่เมล็ดในนํา้ RO ประมาณ 4-8 วัน (Table 2) ความเข้มข้นดังกล่าวมีผลชะลอการงอกของเมล็ด
เนื่องจากนํา้ หมักฯ ความเข้มข้นสูง 50 และ 100%v/v มีค่า EC สูง 6.05 และ 10.95 mS/cm ตามลําดับ ทําให้เมล็ดมี
ความชืน้ ภายในเมล็ดต่าง จึงใช้เวลาในการงอกนาน สอดคล้องกับ ศรันยา และ สุรพงษ์ (2555) รายงานการแช่เมล็ด
พันธุพ์ ริก ‘จินดาดํา’ ด้วยนํา้ หมักชีวภาพจากผลไม้ท่ีความเข้มข้นสูง 75%v/v ทําให้เมล็ดมีดชั นีความงอกลดลง แสดง
ว่าเมล็ดงอกได้ชา้ ลง เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่แช่ในนํา้ หมักความเข้มข้น 50 และ 25%v/v ตามลําดับ
3. เวลาเฉลี่ยในการงอก (mean germination time; MGT)
การแช่เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ทําให้เมล็ดมีเวลาเฉลี่ยในการงอก
แตกต่างทางสถิติ (Table 2) โดยเมล็ดที่แช่ในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 0, 0.1, 1.0 และ 10%v/v มีเวลาเฉลี่ยในการงอก
น้อยที่สดุ และไม่แตกต่างทางสถิติ (16.33-16.86 วัน) แสดงว่าเมล็ดงอกได้เร็วที่สดุ ซึง่ สอดคล้องกับเมล็ดมีจาํ นวนวันที่
งอกรากได้นอ้ ยที่ สุด (Table 2) แสดงว่าการแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ที่ ความเข้มข้น 0.1, 1.0 และ 10%v/v ทําให้เมล็ด
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พัฒนาเป็ นต้นอ่อนปกติได้ไม่แตกต่างกับการแช่เมล็ดในนํา้ RO อาจเป็ นเพราะความเข้มข้นของสารละลายดังกล่าวไม่
มีผลกระตุน้ การงอก ส่วนการแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้น 100%v/v ทําให้เมล็ดมีเวลาเฉลี่ยในการงอกมากที่สดุ
คือ 20.50 วัน แสดงว่าเมล็ดงอกช้าที่สดุ รองลงมา คือ นํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 50%v/v (18.83 วัน) ซึ่งเมล็ดงอกได้ชา้
กว่าการแช่เมล็ดในนํา้ RO ประมาณ 2-3 วัน อาจเนื่องจากนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้นสูง 50 และ 100%v/v มีคา่ EC สูง
6.05 และ 10.95 mS/cm ตามลําดับ ทําให้เมล็ดดูดนํา้ ได้ชา้ (Table 1) จึงแทงรากได้ชา้ และพัฒนาเป็ นต้นอ่อนปกติได้
ช้าตามลําดับ สอดคล้องกับ ศรัญ�ู (2556) รายงานการแช่เมล็ดมะละกอในนํา้ หมักจากเปลือกกาแฟที่ความเข้มข้น
สูง 0.25, 0.17 และ 0.5%v/v ทําให้เมล็ดมีเวลาเฉลี่ยในการงอกช้ากว่าเมล็ดที่แช่ในนํา้ กลั่น
การแช่เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ทําให้มตี น้ อ่อนผิดปกติแตกต่างทาง
สถิติ (Figure 1) โดยการแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 50 และ 100%v/v มีตน้ อ่อนผิดปกติมากที่สดุ และไม่แตกต่าง
ทางสถิติ (38.50-41.50 เปอร์เซ็นต์) ลักษณะต้นอ่อนผิดปกติส่วนใหญ่เป็ นต้นอ่อนที่มีรากแรกเกิด (radicle) แต่ยงั ไม่
พัฒนาเป็ นต้นอ่อนปกติ เกิดจากเมล็ดงอกช้า ซึง่ เป็ นผลจากการแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้นสูงที่มีคา่ EC สูง จึง
ชะลอการงอกของเมล็ด นอกจากนี ้ การแช่เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ มีผลทําให้เมล็ดสดไม่งอก
แตกต่างทางสถิติ (Figure 2) โดยการแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้น 100%v/v มีเมล็ดสดไม่งอกมากที่สดุ คือ
52.50 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ นํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้น 50%v/v มีเมล็ดสดไม่งอก 16.00 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดสดที่ยงั ไม่
งอกเป็ นเมล็ดที่ดดู นํา้ เข้าไปได้ มีขนาดใหญ่ขนึ ้ เล็กน้อย แต่ยงั ไม่มีการงอก อาจต้องใช้เวลาในการงอกมากขึน้
สอดคล้องกับจํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอก (Table 2) เนื่องจากนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้นดังกล่าวมีคา่ EC สูง จึงชะลอการ
งอกของเมล็ด ในขณะที่การแช่เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ไม่มีผลทําให้เมล็ดตายแตกต่างกันทาง
สถิติ (Figure 3) โดยมีเมล็ดตายประมาณ 2.00-5.00 เปอร์เซ็นต์ มีลกั ษณะเน่าเละ

Figure 1 Abnormal seedling of different concentrations silkworm waste bio-extract treated chilli seed.
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Figure 2 Fresh ungerminated seed of different concentrations silkworm waste bio-extract treated chilli
seed.

Figure 3 Dead seed of different concentrations silkworm waste bio-extract treated chilli seed.

สรุ ป
1. เมล็ดพริกขีห้ นูท่ีแช่ในนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมที่ความเข้มข้น 0, 0.1, 1.0, 10, 50 และ 100%v/v เป็ น
เวลา 24 ชั่วโมง มีความชืน้ ไม่แตกต่างทางสถิติ (37.9-40.5 เปอร์เซ็นต์)
2. เมล็ดพริกขีห้ นูท่ีแช่ในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 0.1, 1.0 และ 10%v/v เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนนําไปเพาะ
มีความงอก จํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอก และเวลาเฉลี่ยในการงอกสูงกว่าเมล็ดที่แช่ในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 50 และ
100%v/v ซึง่ ทําให้เมล็ดงอกได้ชา้ ลง
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การให้แสงเสริมจากหลอดไดโอดเปล่งแสงร่วมกับสูตรสารละลายธาตุอาหารสําหรับผลิต
หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bert.) ในระบบ NFT
Application LED Supplemental Light with Nutrient Solution for Stevia rebaudiana Bert.
Production Using NFT System
ชญานิศ ทิพยดาราพาณิชย์1 เบญญา มะโนชัย1* และ ปริยานุช จุลกะ1
Chayanit Tippayadarapanich1, Benya Manochai1* and Pariyanuj Chulaka1

บทคัดย่อ
ผลของการให้แสงเสริมจากหลอดไดโอดเปล่งแสง (ไม่ใช้แสง ให้แสงสีขาว ให้แสงสีแดง) ร่วมกับสูตร
สารละลายธาตุอาหารสองสูตร (Enshi และ Resh’s Tropical Wet Summer) สําหรับการผลิตหญ้าหวานที่ปลูก
ด้วยระบบ NFT ศึกษา 2 ฤดูปลูกคือ ช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม - ตุลาคม 2561) และช่วงฤดูแล้ง (ธันวาคม 2561 มีนาคม 2562) บันทึกข้อมูลความสูงต้น จํานวนใบ พืน้ ที่ใบ นํา้ หนักสด นํา้ หนักแห้ง และสารสตีวิโอไซด์ พบว่าใน
ฤดูฝนการให้แสงเสริมเพียงอย่างเดียวมีผลเชิงบวกต่อความสูง จํานวนใบ พืน้ ที่ใบ และปริมาณสารสตีวิโอไซด์
ในช่วงฤดูแล้งพบว่าการให้แสงร่วมกับสูตรสารละลายธาตุอาหาร Enshi มีผลเชิงบวกต่อความสูง พืน้ ที่ใบ และ
ปริมาณสตีวิโอไซด์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสามารถผลิตหญ้าหวานด้วยระบบ NFT โดยใช้สารละลายธาตุ
อาหารสูตร Enshi และการผลิตในช่วงฤดูฝนควรให้แสงเสริมจากหลอด LED สีขาวหรือสีแดงเพื่อเพิ่มการ
เจริญเติบโตและสตีวิโอไซด์

ABSTRACT
Effects of 3 LED supplemental lights (no LED, white, and red) and 2 nutrient solution formulas
(Enshi and Resh’s Tropical Wet Summer) on Stevia rebaudiana Bert. production using NFT system was
conducted in 2 growing seasons, wet season (July – October 2018) and dry season (December 2018
– March 2019). Parameter such as plant height, leaf number, leaf area, leaf fresh weight, leaf dry weight,
and stevioside content were recorded. In wet season, LED supplemental light had positive effect on
plant height, leaf number, leaf area and stevioside content. In dry season, LED supplemental light and
Enshi nutrient solution had positive effect on plant height, leaf area, and stevioside content. The results
indicated that stevia could be grown in NFT system with Enshi nutrient solution. However, production
during the wet season should use white or red LED supplemental light to promote growth and
stevioside.

Key words: stevioside, leaf dry weight, LED, nutrient solution
*Corresponding author; email address: benya.m@ku.th
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คํานํา
หญ้ า หวาน (Stevia rebaudiana Bert.) เป็ นไม้พุ่ ม เตี ้ย ในวงศ์ Asteraceae มี ถ่ิ น กํา เนิ ด จากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปารากวัย กับบางส่วนของประเทศบราซิลและอาร์เจนตินา สารสําคัญที่พบใน
หญ้าหวาน ได้แก่ สารให้ความหวานกลุม่ สตีวิออลไกลโคไซด์ (Steviol glycoside) ซึง่ มีความหวานสูงกว่านํา้ ตาล
ทราย (ซูโครส) แต่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย และมีความคงตัวสูงระหว่างกระบวนการแปรรู ปอาหาร มีรายงานว่า
สารสกัดผงจากใบหญ้าหวานมีมูลค่าในตลาดโลกถึง 447.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2559 และ
คาดว่าจะมี มูล ค่าเพิ่ ม ขึน้ ถึง 1,045.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อเมริก าในปี พ.ศ. 2566 (Reuters, 2017) ปั จ จุบัน
กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยรับรองการใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็ นวัตถุเจือปนในอาหารได้เมื่อปี พ.ศ.
2556 จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 360 (กระทรวงสาธารณสุข, 2556) การผลิตหญ้าหวานในประเทศ
ไทยพบว่ายังคงมีผลผลิตค่อนข้างตํ่า ขนาดใบเล็ก มีส่วนของกิ่งก้านเป็ นส่วนใหญ่ หากผลิตในเชิงการค้าอาจทํา
ให้เพิ่มกระบวนการและสิน้ เปลืองแรงงานมากขึน้ การผลิตหญ้าหวานให้ได้ปริมาณผลผลิตมากในเวลาอันสัน้ จึง
เป็ นสิ่งสําคัญ ซึง่ ระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส์แบบให้สารละลายแบบฟิ ล์มบาง (NFT) เป็ นเทคโนโลยีการ
ผลิตที่น่าสนใจ เนื่องจากลดการปนเปื ้อนของโรคและศัตรู พืช ควบคุมง่าย ลดแรงงานในการจัดการดูแล สามารถ
ปลูกพืชได้ในปริมาณมากภายใต้พืน้ ที่จาํ กัด และประหยัดทรัพยากรนํา้ และสารละลายธาตุอาหาร (Mohammed
and Sookoo, 2016) รายงานว่าคุณภาพแสงและความยาววันมีผลต่อปริมาณสตีวิออลไกลโคไซด์ในหญ้าหวาน
การให้แสงเสริมจากหลอดไดโอดเปล่งแสงสีแดงทําให้หญ้าหวานมีผลผลิตใบและปริมาณสตีวิออลไกลโคไซด์
มากกว่าหญ้าหวานชุดควบคุมที่ปลูกในสภาพวันสัน้ หรือการปลูกหญ้าหวานในสภาพวันยาวที่ทาํ ให้ปริมาณสตีวิ
ออลไกลโคไซด์เ พิ่ ม มากกว่ า การปลูก หญ้า หวานภายใต้ส ภาพวัน สั้น (Ceunen et al., 2012; Ceunen and
Geuns, 2013) ส่วนธาตุฟอสฟอรัสที่มีความสําคัญต่อการเป็ นส่วนประกอบสารตัง้ ต้นของสตีวิออลไกลโคไซด์ใน
หญ้าหวานยังไม่มีการศึกษามากนัก แต่ผลการวิจัยเบื อ้ งต้นของ Kafle et al. (2017) กล่าวไว้ว่าการขาดธาตุ
ฟอสฟอรัสส่งผลให้หญ้าหวานที่ ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์แบบการให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบนํา้ ลึก
(DFT) มีปริมาณสตีวิออลไกลโคไซด์ตอ่ หนึ่งหน่วยนํา้ หนักแห้งเพิ่มขึน้ แต่มีปริมาณสตีวิออลไกลโคไซด์ตอ่ ต้นน้อย
กว่าชุดควบคุมเนื่องจากปริมาณผลผลิตชีวมวลต่อต้นลดลง
การศึก ษาครั้ง นี ต้ อ้ งการศึก ษาอิ ท ธิ พ ลของการให้แ สงเสริมจากหลอดไดโอดเปล่ง แสง ร่วมกับ การ
เปรี ย บเที ย บสูต รสารละลายธาตุ อ าหาร 2 สู ต ร ได้แ ก่ สู ต ร Enshi กั บ สู ต ร Resh’s Tropical Wet Summer
(ปริมาณฟอสฟอรัสสูง) ในการปลูกหญ้าหวานระบบ NFT เพื่อให้ได้สภาพปลูกหญ้าหวานที่สามารถเพิ่มผลผลิต
ใบแห้งและปริมาณสตีวิออลไกลโคไซด์ในเวลาอันรวดเร็วและรองรับความต้องการวัตถุดบิ หญ้าหวานในประเทศ
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อุปกรณ์และวิธีการ
การปลูกหญ้าหวานในระบบ NFT ร่วมกับให้แสงเสริมจากหลอดไดโอดเปล่งแสง
ดําเนินการทดสอบใน 2 ฤดูกาล คือ ช่วงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม) และช่วงฤดูแล้ง (เดือน
ธันวาคมถึงเดือนมีนาคม) โดยแต่ละฤดูกาลวางแผนการทดลองแบบ 3x2 factorial in CRD มีการให้แสงเสริม
จากหลอดไดโอดเปล่งแสง 3 ปั จจัยคือ ไม่ให้แสง (NL) ให้แสงสีขาว (W) และให้แสงสีแดง (R) เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง
นับ จาก 18.00 น. ร่วมกับ การให้ส ารละลายธาตุอาหารแตกต่างกัน 2 สูต ร คื อสูต ร Enshi และสูต ร Resh’s
Tropical Wet Summer (มนตรี, 2544) แต่ละทรีตเมนต์คอมบิเนชันใช้ตน้ หญ้าหวาน 16 ซํา้ เตรียมต้นหญ้าหวาน
โดยการปั กชํากิ่งพันธุข์ นาด 6 เซนติเมตรลงในพีทมอสคลุมถุงพลาสติกควบคุมความชืน้ วางไว้ในที่มีแสงรําไรเป็ น
เวลา 3 สัปดาห์ จนเกิดราก และย้ายปลูกลงในถ้วยปลูกที่ใช้เพอร์ไลต์:เวอร์มิคไู ลต์ 3:1 โดยปริมาตร เป็ นวัสดุปลูก
และอนุบาลต่อในนํา้ สะอาดอีก 1 สัปดาห์ก่อนย้ายลงระบบ NFT ที่ใช้ทดลอง ทําการทดลองในระบบ NFT เป็ น
ระยะเวลา 2 เดือน ทัง้ สองฤดูปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อพืชทดลองมีอายุครบ 2 เดือนหลังย้ายปลูก และเก็บข้อมูล
นํา้ หนักใบสด ความสูงต้น พืน้ ที่ใบ จํานวนใบ ก่อนนําใบหญ้าหวานในแต่ละทรีตเมนต์คอมบิเนชันอบในตูอ้ บลม
ร้อนที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 3 วันแล้วเก็บข้อมูลนํา้ หนักใบแห้ง
การวิเคราะห์ปริมาณสตีวิโอไซด์ในหญ้าหวานด้วยโครมาโตกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง
การวิ เ คราะห์ป ริ ม าณสตี วิ อ อลไกลโคไซด์ห ลัก ในหญ้า หวานด้ว ยเทคนิ ค โครมาโตกราฟี ของเหลว
สมรรถนะสูง (HPLC) ใช้วิธีการดัดแปลงจาก Kolb et al. (2001) โดยใช้ใบหญ้าหวานอบแห้งจํานวน 1 กรัม มา
บดเป็ นผงละเอียด ทําการสกัดโดยเขย่ ากับ เอทานอล 70% (w/w) ปริมาตร 4 มิลลิลิตรในสภาพแช่นาํ้ ร้อ นที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 30 นาทีแล้วทําให้เย็น ก่อนทําการเจือจางด้วยเอทานอล 70% (w/w) ให้
สารละลายที่ ไ ด้มี ค วามเข้ม ข้น 2.5 มิ ล ลิ ก รัม ต่อมิ ล ลิ ลิ ต ร กรองด้วย syringe filter nylon ขนาดรู ก รอง 0.22
ไมครอน และนําสารละลายที่ได้จาํ นวน 5 ไมโครลิตร ไปทําการวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง HPLC โดยใช้ column
Agilent 250 × 4.6 mm 5µm C18 และใช้สารผสม acetonitrile/นํา้ อัตราส่วน 80:20 v/v เป็ น mobile phase ใช้
อัตราการไหลเท่ากับ 1 มิลลิลิตรต่อนาที ตรวจวัดที่ช่วงคลื่น UV ความยาวคลื่น 210 นาโนเมตร วิเคราะห์ปริมาณ
สตีวิโอไซด์ต่อ 1 กรัมนํา้ หนักใบแห้งและปริมาณสตีวิโอไซด์ต่อต้น โดยแทนค่าในสมการกราฟมาตรฐานของ
สารละลายสตีวิโอไซด์ม าตรฐานในเอทานอล 70% (w/w) ที่ ความเข้มข้น 5 ระดับคือ 0.2, 0.5, 1, 2, และ 10
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลของการให้แสงเสริมร่วมกับสูตรสารละลายธาตุอาหารต่อความสูงต้น จํานวนใบ พืน้ ทีใ่ บต่อต้น
นํา้ หนักใบสดต่อต้น และนํา้ หนักใบแห้งต่อต้นของหญ้าหวาน
การให้แสงเสริมมีผลต่อความสูงต้นของหญ้าหวานทัง้ สองฤดูปลูก โดยในฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม-เดือน
ตุลาคม 2561) การให้แสงเสริมสีขาวทําให้หญ้าหวานมีความสูงต้นมากที่สดุ โดยไม่มีอิทธิพลของสูตรสารละลาย
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ธาตุอาหารและอิทธิพลของการให้แสงเสริมกับสูตรสารละลายธาตุอาหารเกี่ยวข้อง ส่วนในฤดูแล้ง (เดือนธันวาคม
2561- เดือนมีนาคม 2562) พบว่าสูตรสารละลายธาตุอาหารและอิทธิ พลร่วมระหว่างการให้แสงเสริมกับสูตร
สารละลายธาตุอาหารมีผลต่อความสูงของหญ้าหวาน โดยการให้แสงสีแดงร่วมกับสูตรสารละลาย Enshi ส่งผล
ให้หญ้าหวานมีความสูงต้นสูงที่ สุดคือ 72.73±1.83 เซนติเมตร (Table 1) จํานวนใบของหญ้าหวานในฤดูฝน
พบว่าจํานวนใบต่อต้นของหญ้าหวานขึน้ อยู่กบั การให้แสงเสริม โดยหญ้าหวานที่ได้รบั แสงสีขาวมีจาํ นวนใบสูงสุด
ส่วนฤดูแล้งพบว่าจํานวนใบต่อต้นของหญ้าหวานขึน้ อยู่กับสูตรสารละลายธาตุอาหาร ซึ่งหญ้าหวานที่ปลูกใน
สารละลายสูตร Enshi โดยมีจาํ นวนดังแสดงในตารางที่ 1 พืน้ ที่ใบต่อต้นแสดงให้เห็นว่าใบของหญ้าหวานที่ได้รบั
แสงมีขนาดใบที่ใหญ่ขนึ ้ ทัง้ 2 ฤดูปลูก แต่ในฤดูฝนตอบสนองต่อการให้แสงเสริมมากที่สดุ (Table 2) ในขณะที่ฤดู
แล้งการให้แสงเสริมและอิทธิ พลของสูตรสารละลายธาตุอาหารมีผลต่อพื น้ ที่ ใบ พบว่าการให้แสงเสริมสีแดง
ร่วมกับการใช้สตู รสารละลายธาตุอาหาร Enshi ทําให้หญ้าหวานมีพืน้ ที่ใบต่อต้นสูงสุดคือ 24,953.65±3,413.40
ตารางเซนติเมตร (Table 2) นํา้ หนักใบต่อต้นของหญ้าหวานพบว่าทัง้ นํา้ หนักสดและนํา้ หนักแห้งในฤดูฝนการให้
แสงเสริม สูตรสารละลายธาตุอาหาร และอิทธิพลร่วมระหว่างการให้แสงกับสูตรสารละลายธาตุอาหารไม่มีผลใน
การเพิ่มนํา้ หนักใบสดต่อต้น (Table 2) แต่ในฤดูแล้งพบว่าการให้แสงเสริมสีขาวช่วยเพิ่มนํา้ หนักใบสดต่อต้นของ
หญ้าหวานอย่ างมี นัย สําคัญ ยิ่ ง ซึ่ง หญ้าหวานที่ ใ ห้แ สงสี ข าวมี น าํ้ หนัก ใบสดต่อต้น มากที่ สุด 19.86±3.16 ถึง
20.21±2.46 กรัม (Table 2) นํา้ หนักใบแห้ง มีคา่ เท่ากับ 3.18±0.68 ถึง 3.52±0.21 กรัม (Table 3)
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสามารถปลูกหญ้าหวานในระบบ NFT ได้ โดยการปลูกในฤดูฝนมีการ
เจริญเติบโตของหญ้าหวานน้อย เนื่องจากสภาพแวดล้อมในช่วงฤดูฝนไม่เหมาะสมกับการผลิตหญ้าหวาน มี
ความชืน้ สูง ความเข้มแสงตํ่า
ผลของการให้แสงเสริมร่วมกับสูตรสารละลายธาตุอาหารต่อปริมาณสตีวิโอไซด์ต่อหนึ่งกรัมนํา้ หนักใบ
แห้ง และปริมาณสตีวิโอไซด์ต่อต้นของหญ้าหวาน
ผลการวิเคราะห์ปริมาณสตีวิโอไซด์ในตัวอย่างผงใบหญ้าหวานแห้งปริมาณ 1 กรัมพบว่าปริมาณสตีวิโอ
ไซด์ในใบหญ้าหวานที่ ปลูกในฤดูฝนขึน้ อยู่กับการให้แสงเสริมเป็ นหลัก โดยมีสูตรสารละลายธาตุอาหารและ
อิทธิพลร่วมระหว่างการให้แสงกับสูตรสารละลายธาตุอาหารเป็ นปั จจัยรอง ซึง่ หญ้าหวานที่ให้แสงสีขาวและสีแดง
ที่ปลูกด้วยสารละลาย Enshi มีปริมาณสตีวิโอไซด์ต่อนํา้ หนักใบแห้ง 1 กรัมมากกว่าหญ้าหวานที่ไม่ได้รับแสง
เสริ ม และปลู ก ในสารละลาย Enshi อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ยิ่ ง โดยมี ป ริ ม าณ 148.95±19.26 มิ ล ลิ ก รั ม และ
146.78±13.81 มิลลิกรัมตามลําดับ ส่วนในฤดูแล้งพบว่าสูตรสารละลายธาตุอาหารมีอิทธิพลต่อการสะสมสตีวิโอ
ไซด์ในใบของหญ้าหวานเป็ นหลักโดยไม่มีปัจจัยเรื่องการให้แสงเสริมและอิทธิพลร่วมระหว่างการให้แสงกับสูตร
สารละลายธาตุอาหารเกี่ยวข้อง ซึง่ หญ้าหวานที่ปลูกในสารละลาย Enshi มีปริมาณสตีวิโอไซด์ตอ่ นํา้ หนักใบแห้ง
1 กรัมสูงสุดอยู่ถึง 152.93±21.08 มิลลิกรัม ขณะที่หญ้าหวานในสารละลาย Resh’s Tropical Wet Summer มี
ปริมาณสตีวิโอไซด์ตอ่ นํา้ หนักใบแห้ง 1 กรัมสูงสุดอยู่ท่ี 98.99±16.65 มิลลิกรัม (Table 3)
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เมื่อคํานวณปริมาณสตีวิโอไซด์ในหญ้าหวานเป็ นต่อต้นแล้ว พบว่าในฤดูฝนการให้แสงเสริมและอิทธิพล
ร่วมระหว่างการให้แสงเสริมกับสูตรสารละลายธาตุอาหารเป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อปริมาณสตีวิโอไซด์ตอ่ ต้นโดย
มีสตู รสารละลายธาตุอาหารเป็ นปั จจัยรอง โดยหญ้าหวานที่ได้รบั แสงเสริมสีแดงและปลูกด้วยสารละลาย Enshi
มีปริมาณสตีวิโอไซด์ต่อต้นสูงที่สดุ (Figure 1) ส่วนในฤดูแล้งพบว่าการให้แสงเสริม สูตรสารละลายธาตุอาหาร มี
ผลต่อปริมาณสตีวิโอไซด์ตอ่ ต้นของหญ้าหวานอย่างมีนยั สําคัญยิ่งโดยไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างการให้แสงกับสูตร
สารละลายธาตุอาหาร กรณีการให้แสงเสริมอย่างเดียว การให้แสงสีขาวทําให้หญ้าหวานมีปริมาณสตีวิโอไซด์ต่อ
ต้นสูงสุด กรณีการใช้สตู รสารละลายธาตุอาหารพบว่า การใช้สตู รสารละลายธาตุอาหาร Enshi ทําให้หญ้าหวาน
มีปริมาณสตีวิโอไซด์ตอ่ ต้นสูงสุด (Figure 2)
Table 1 Mean and standard derivation of the Plant height (H) and leaf number (LN) of stevia grown
under 3 different LED supplemental lights and 2 nutrient solutions in wet and dry seasons.

1/

Treatment
Light
Nutrient
solution
ENSH
Non-LED
RTWS
ENSH
White light
LED
RTWS
ENSH
Red light LED
RTWS
1/
Light
Nutrient solution2/
Light x Nutrient solution3/
C.V. (%)

H (cm)
Wet season

Dry season

33.12±3.39B
29.36±2.45B
39.08±2.93A
37.08±2.61A
34.20±3.42B
34.08±1.45B
**
ns
ns
8.09

47.66±1.30Ba
43.99±1.17Bb
66.00±2.73Aa
67.28±2.39Ab
72.73±1.83Aa
64.85±3.46Ab
**
**
**
3.80

LN (leaves/plant)
Wet season
Dry season
165.20±35.72B
176.00±13.82B
194.80±25.68A
254.20±44.50A
207.60±36.45AB
196.20±25.99AB
**
ns
ns
16.04

304.67±45.61a
301.33±29.02b
382.33±45.79a
314.67±64.61b
361.00±48.82a
290.67±19.86b
ns
*
ns
13.71

The sum of mean within a column followed by a same capital letter are not significantly difference by DMRT.
The sum of mean within a column followed by a same small letter are not significantly difference by DMRT.
3/
Means and standard deviation within a row followed by a same capital and small letter are not significantly difference at the
p<0.01 by DMRT.
ns = Not significant , * = Significant at p<0.05, ** = Significant at p<0.01, ENSH = Enshi, RTWS= Resh’s Tropical Wet Summer
2/
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Table 2 Mean and standard derivation of leaf area (LA) and leaf fresh weight (FW) of stevia grown
under 3 different LED supplemental lights and 2 nutrient solutions in wet and dry seasons.
Treatment
Light
Nutrient
solution
ENSH
Non-LED
RTWS
ENSH
White light
LED
RTWS
ENSH
Red light LED
RTWS
Light1/
Nutrient solution2/
Light x Nutrient solution3/
C.V. (%)

LA (cm2/plant)
Wet season
Dry season
227.98±86.14B
314.30±104.81B
452.12±74.01A
394.96±91.21A
390.04±93.33A
408.16±66.05A
**
ns
ns
23.83

FW (g/plant)
Wet season Dry season

13,729.76±2,579.09Ba
13,665.33±1,132.28Bb
22,011.62±4,315.38Aa
15,402.11±3,932.41Ab
24,953.65±3,413.40Aa
14,334.14±2,645.57Ab
*
**
*
18.33

6.69±1.07
8.02±1.83
8.99±2.73
9.60±1.76
9.46±2.36
9.11±1.76
ns
ns
ns
23.00

19.15±3.57B
15.91±1.03B
19.86±3.16A
20.56±1.63A
17.70±2.30B
16.94±2.20B
**
ns
ns
13.46

Table 3 Mean and standard derivation of leaf dry weight (DW) and stevioside content of stevia grown
under 3 different LED supplemental lights and 2 nutrient solutions in wet and dry seasons.

1/

Treatment
Light
Nutrient solution
ENSH
Non-LED
RTWS
ENSH
White light
LED
RTWS
ENSH
Red light LED
RTWS
1/
Light
Nutrient solution2/
Light x Nutrient solution3/
C.V. (%)

DW (g/plant)
Wet season Dry season
1.01±0.27
2.82±0.78B
1.33±0.20
2.65±0.25B
1.21±0.35
3.18±0.68A
1.50±0.36
3.52±0.21A
1.38±0.27
3.16±0.51AB
1.39±0.25
2.92±0.49AB
ns
**
ns
ns
ns
ns
21.55
17.34

Stevioside (mg/gdw)
Wet season
Dry season
76.87±27.74Ba
145.87±18.85a
81.39±20.09Bb
77.11±6.33b
148.95±19.26Aa 152.93±21.08a
89.12±14.00Ab
98.99±16.65b
146.78±13.81Aa 133.54±24.76a
112.52±25.31Ab
89.05±12.00b
**
ns
*
**
*
ns
18.94
15.20

The sum of mean within a column followed by a same capital letter are not significantly difference by DMRT.
The sum of mean within a column followed by a same small letter are not significantly difference by DMRT.
3/
Means and standard deviation within a row followed by a same capital and small letter are not significantly difference at the
p<0.05 by DMRT.
ns = Not significant , * = Significant at p<0.05, ** = Significant at p<0.01, ENSH = Enshi, RTWS= Resh’s Tropical Wet Summer
2/
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Stevioside content per plant in wet season

Stevioside content (mg/plant)

250

201.88 Aa

179.57Aa

200
150
100

สาขาพืช

150.11 Ab

133.3 Ab

108.05 Bb
77.37 Ba

50
0
Enshi

Resh’s Tropical
Wet Summer
No LED

Enshi

Resh’s Tropical
Wet Summer

Enshi

White LED

Resh’s Tropical
Wet Summer
Red LED

Figure 1 Stevioside content per plant of Stevia rebaudiana grown under 3 different LED supplemental
lights and 2 nutrient solution in wet season. There is an interaction between LED supplemental
light and nutrient solution.
Stevioside content per plant in dry season

Stevioside content (mg/plant)

700
600
500

485.68 Aa

422.35 ABa

411.78 Ba
348.83 Ab

400

260.4 ABb

300

204.7 Bb

200
100
0
Enshi

Resh’s Tropical
Wet Summer
No LED

Enshi

Resh’s Tropical
Wet Summer
White LED

Enshi

Resh’s Tropical
Wet Summer
Red LED

Figure 2 Stevioside content per plant of Stevia rebaudiana grown under 3 different LED supplemental
lights and 2 nutrient solution in dry season. There is no interaction between LED
supplemental light and nutrient solution.
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สรุ ป
การผลิตหญ้าหวานด้วยระบบ NFT ให้ได้ผลผลิตและปริมาณสตีวิโอไซด์ต่อต้นสูงที่สุดในช่วงฤดูฝน
(เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2561) ควรให้แสงเสริมสีแดงและใช้สารละลายสูตร Enshi ส่วนการผลิตหญ้า
หวานด้วยระบบ NFT ในฤดูแล้ง (เดือนธันวาคม 2561- เดือนมีนาคม 2562) ไม่จาํ เป็ นต้องให้แสงเสริมและควร
เลือกใช้สารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi
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ผลของสารปรับปรุ งดินจากขีเ้ ถ้าลอยทีม่ ีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต
ของมันสําปะหลังทีป่ ลูกในดินอุดมสมบูรณ์ต่าํ
Effect of Soil Conditioner from Fly Ash on Growth, Yield and Yield Components of Cassava in
Infertile Soil
กัญญรัตน์ จําปาทอง1 ทิมทอง ดรุณสนธยา2 สราวุธ รุง่ เมฆารัตน์1 ภัศจี คงศีล1 ปิ ยะ กิตติภากุล1
สายัณห์ ทัดศรี1 และ ทรงยศ โชติชตุ ิมา1*
Kanyarat Champathong1, Timtong Darunsontaya2, Sarawut Rungmekarat1, Pasajee Kongsil1,
Piya Kittipadakul1, Sayan Tudsri1 and Songyos Chotchutima1*

บทคัดย่อ

การทดลองนี ้ท ดสอบการใช้ส ารปรับ ปรุ ง ดิ น จากขี ้เ ถ้า ลอยที่ มี ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต ผลผลิ ต และ
องค์ประกอบผลผลิตของมันสําปะหลัง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ จํานวน 3 ซํา้ มี 8
กรรมวิธี คือ 1 ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและขีเ้ ถ้าลอย (Control) 2. ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ และ 15-7-18
อัตรา 50 กก./ไร่ (F) 3. F+โดโลไมท์ อัตรา 250 กก./ไร่ 4. F+ปุ๋ ยคอก อัตรา 1,000 กก./ไร่ 5. F+ขีเ้ ถ้าลอย อัตรา
250 กก./ไร่ 6. F+ขีเ้ ถ้าลอย อัตรา 500 กก./ไร่ 7. F+ขีเ้ ถ้าลอย อัตรา 1,000 กก./ไร่ และ 8. F+ขีเ้ ถ้าลอย อัตรา
2,000 กก./ไร่ พบว่า การใส่ปยเคมี
ุ๋
รว่ มกับขีเ้ ถ้าลอย อัตรา 2,000 กก./ไร่ ให้นาํ้ หนักสดของหัวมันสําปะหลังสูงสุด
แต่ไม่แตกต่างทางสถิ ติกับการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว และการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับขี เ้ ถ้าลอย อัตรา 250 500 และ
1,000 กก./ไร่ ส่วนโลหะหนักในหัวมันสําปะหลังไม่พบความแตกต่างทุกกรรมวิธี

ABSTRACT
This study was investigated the effects of soil conditioners from fly ash on growth, yield and
yield components of cassava in infertile soil. The experimental design was arranged in Randomized
Complete Block Design with 3 replications and consisted of 8 treatments viz, 1. no chemical fertilizer
and fly ash 2. chemical fertilizer formular 15-15-15 rate 50 kg/rai and 15-7-18 rate 50 kg/rai (F) 3.
F+manure rate 1,000 kg/rai (MF) 4. F+dolomite rate 250 kg/rai (DF) 5 to 8 F+fly ash rate 250, 500, 1,000
and 2,000 kg/rai (FF250, FF500 FF1000 and FF2000). The results showed that the application of FF2000
provided the highest of root weight yield, which was no significantly difference from F, FF250 FF500
and FF1000. There was no significantly different in heavy metal under different treatments.
Key words: cassava, fly ash, yield component, soil conditioner
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คํานํา

พืน้ ที่ปลูกมันสําปะหลังส่วนใหญ่อาศัยนํา้ ฝนเป็ นหลัก ผลผลิตแต่ละพืน้ ที่จงึ ขึน้ อยู่กบั ปริมาณนํา้ ฝน และ
คุณลักษณะของดินที่ปลูกเป็ นสําคัญ (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน, 2558) ในปี 2560 พืน้ ที่ปลูก
มันสําปะหลังมากเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศ คือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีพืน้ ที่ปลูก 4.69 ล้านไร่ (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2561) ซึ่งพืน้ ที่ปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางถึงตํ่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพืน้ ที่เป็ นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่าํ 71.53% ของพืน้ ที่ทงั้ หมดใน
ประเทศไทย และพืน้ ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็ นดินทรายที่มีคณ
ุ ภาพตํ่า ปริมาณอนุภาคดินเหนียว และอินทรียวัตถุในดิน
ตํ่า (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตลดลง การปรับปรุ งดินจึงมีความสําคัญอย่าง
ยิ่งต่อการผลิตพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมบัติต่างๆ ของดิน การปรับปรุ งดินที่มีสมบัติไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช
สามารถทําได้หลายวิธี เช่น ใส่ปยเคมี
ุ๋
ปุ๋ ยอินทรีย ์ หรือการใช้สารปรับปรุ งดิน
ปั จจุบันมีการใช้ขีเ้ ถ้าลอยจากโรงงานผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็ นผลพลอยได้จากการเผาถ่านหิ นและชีวมวล
นํามาใช้เป็ นสารปรับปรุ งดินทางการเกษตร (Sahu et al., 2017) เพื่อปรับปรุ งสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน
รวมทั้งเป็ นแหล่งของธาตุอาหารรองและจุลธาตุ (Gupta et al., 2012) Panda and Biswal (2018) รายงานว่า
การเพิ่มขีเ้ ถ้าลอย 20% ในดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และ 30% ในดินทราย สามารถเพิ่มความงอก ความสูงต้น
และผลผลิตเมล็ดของข้าวสาลีได้ นอกจากนี ้ การเพิ่มขีเ้ ถ้าลอย 50% ปรับปรุ งความสามารถในการอุม้ นํา้ ของดิน
ทรายจาก 0.38 เป็ น 0.53 เซนติเมตรต่อเซนติเมตร ดังนัน้ การปรับปรุ งความอุดมสมบูรณ์ของดินจากขีเ้ ถ้าลอยจึง
เป็ นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตของพืช ทัง้ ด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพ อย่างไรก็
ตาม การใช้ขีเ้ ถ้าลอยควรระวังผลกระทบจากปริมาณแร่ธาตุและโลหะหนักที่อาจปะปนในขีเ้ ถ้าลอย (Ge et al.,
2108) และการดูดซับโลหะหนักของมันสําปะหลัง (เมธาพรและคณะ, 2560) การทดลองนี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทดสอบอัตราสารปรับปรุ งดินจากขีเ้ ถ้าลอยที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต
ของมันสําปะหลัง

อุปกรณ์และวิธีการ
ศึกษาผลของสารปรับปรุ งดินจากขีเ้ ถ้าลอยต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสําปะหลังสายพันธุ์
CMR 43-08-89 ซึ่งเป็ นพันธุท์ ่ีเกษตรกรนิยมปลูกในพืน้ ที่ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560-มีนาคม 2561 ณ แปลง
ทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนาบํารุ งพันธุส์ ตั ว์บุรีรมั ย์ อ.ปะคํา จ.บุรีรมั ย์ งานทดลองนีป้ ระกอบด้วย 24 แปลง
ย่อย โดยแต่ละแปลงย่อยมีขนาดกว้าง 6 เมตร และยาว 8 เมตร จํานวน 6 แถว มีระยะห่างระหว่างแถว 1 เมตร
ระยะระหว่างต้น 1 เมตร เก็บข้อมูลผลผลิตของมันสําปะหลังเฉพาะ 4 แถวกลาง เว้นหัวและท้ายประมาณ 1 เมตร
โดยมีพืน้ ที่เก็บเกี่ยวในแต่ละแปลงย่อยเท่ากับ 4x6 ตารางเมตร วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
(RCBD) จํานวน 3 ซํา้ 8 กรรมวิธี คือ 1. ไม่ใส่ปยเคมี
ุ๋
และขีเ้ ถ้าลอย (Control) 2. ใส่ปุ๋ยเคมีตามวิธีของเกษตรกร
จํานวน 2 ครัง้ ได้แก่ ปุ๋ ยเคมีรองพืน้ สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ และปุ๋ ยเคมีสตู ร 15-7-18 ใส่หลังปลูก 3 เดือน
อัตรา 50 กก./ไร่ (F) 3. F+ปุ๋ ยคอก อัตรา 1,000 กก./ไร่ (MF) 4. F+โดโลไมท์ 250 กก./ไร่ (DF) 5. F+ขีเ้ ถ้าลอย
อัต รา 250 กก./ไร่ (FF250) 6. F+ขี เ้ ถ้าลอย อัต รา 500 กก./ไร่ (FF500) 7. F+ขี เ้ ถ้าลอย อัต รา 1,000 กก./ไร่
(FF1000) 8. F+ขีเ้ ถ้าลอย อัตรา 2,000 กก./ไร่ (FF2000) กรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ยคอก โดโลไมท์ และขีเ้ ถ้าลอย ใส่พร้อม
กับปุ๋ ยรองพืน้ สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่
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ขี เ้ ถ้าลอยที่ ใช้ในการทดลองได้จากโรงงานไฟฟ้ าชี วมวลของบริษัทโฮคุริคุ พาวเวอร์แพลนท์ วิเคราะห์
คุณสมบัติ บางประการของขี เ้ ถ้าลอยได้ดังนี ้ pH 12.7, ปริ มาณอิ นทรี ยวัตถุ 9.80%, ปริ มาณฟอสฟอรัสทั้งหมด
0.26%, ปริมาณโพแทสเซียมทัง้ หมด 1.71%, ปริมาณแคลเซียมทัง้ หมด 1.16%, ปริมาณแมกนีเซียมทัง้ หมด 4.60%,
ปริมาณโซเดียมทัง้ หมด 0.32% และปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่วและแคดเมียม ตรวจไม่พบ ส่วนสารหนู พบ 12
มก./กก. (วิเคราะห์ pH ด้วยเครื่อง pH meters ปริมาณอินทรียวัตถุ โดย Walk-Black method ปริมาณไนโตรเจนโดย
การกลั่นด้วยอุปกรณ์ (N–determination apparatus) ปริมาณฟอสฟอรัสทัง้ หมด โดยวิธีการเทียบสี (colorimetric
method) และวัดปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนี เซียมทั้งหมด และปริมาณโลหะหนัก ด้วยเครื่อง Atomic
Absorption spectrophotometer)
เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกที่ระดับความลึก 0-30 ซม. เพื่อวิเคราะห์สมบัติบางประการของดินได้ดงั นี ้ เนือ้ ดิน
เป็ นดิ นทรายปนร่วน ค่า pH 4.8, ปริ มาณอิ นทรี ยวัตถุ 0.60%, ปริ มาณฟอสฟอรัสที่ เป็ นประโยชน์ 18.7 มก./กก.
ปริ มาณโพแทสเซี ยมที่ แลกเปลี่ ยนได้ 54.0 มก./กก. ปริ มาณแคลเซี ยมที่ แลกเปลี่ ยนได้ 28.4 มก./กก.ปริ มาณ
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 70.7 มก./กก. ปริมาณโลหะหนักในดิน ได้แก่ ตะกั่ว 1.23 มก./กก. แคดเมียม และสารหนู
ตรวจไม่ พบ (วิ เคราะห์ค่ า pH ด้วยเครื่ อง pH meters ปริ มาณอิ นทรี ยวัตถุ โดย Walk-Black method ปริ มาณ
ฟอสฟอรัส โดย Bray II method โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนี เซียม โดย Extracted with NH4OAc pH 7.0 และ
ปริมาณโลหะหนัก โดย EPA Method 3051) เตรียมแปลงทดลองโดยการไถดะ และไถแปร ปลูกมันสําปะหลังเดือน
มิถนุ ายน 2560 ใส่ปยเคมี
ุ๋
ปุ๋ ยคอก โดโลไมท์ และขีเ้ ถ้าลอยตามกรรมวิธีการทดลอง เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของมัน
สําปะหลังที่อายุ 1 ถึง 9 เดือนหลังปลูก ได้แก่ ความสูงของต้น ส่วนการเก็บข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของ
มันสําปะหลังที่อายุ 9 เดือนหลังปลูก ได้แก่ นํา้ หนักใบ ต้น เหง้า หัวมันสําปะหลังต่อไร่ วัดเปอร์เซ็นต์แป้งของหัวสด
โดยใช้เครื่องชั่ง Reimann scale เก็บตัวอย่างหัวมันสําปะหลังสด 200 กรัม นํามาอบแห้งที่อณ
ุ หภูมิ 72 องศาเซลเซียส
นาน 3 วัน นํามาชั่งนํา้ หนักแห้ง หาค่าดัชนีเก็บเกี่ยว (Harvest Index) และเก็บตัวอย่างหัวมันสําปะหลังเพื่อหาปริมาณ
โลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม และสารหนู

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

1. การเจริญเติบโตด้านความสูงของมันสําปะหลัง
กรรมวิธีการไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและขีเ้ ถ้าลอย (Control) กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว (F) กรรมวิธีการใส่
ปุ๋ ยเคมีร่วมกับปุ๋ ยคอก (MF) กรรมวิธีการใส่ปยเคมี
ุ๋
รว่ มกับโดโลไมท์ (DF) และกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีรว่ มกับขีเ้ ถ้า
ลอย (FF250-FF2000) ไม่มีผลต่อความสูงของมันสําปะหลังที่อายุ 1 ถึง 9 เดือน หลังปลูก (Table 1) ทัง้ นีอ้ าจ
เนื่องมาจากช่วงเวลาดังกล่าวพืชได้รบั ปริมาณนํา้ ฝนที่เพียงพอ จึงอาจส่งผลให้การไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและขีเ้ ถ้าลอยมี
ความสูงไม่ต่างจากรู ปแบบการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับสารปรับปรุ งดินชนิดต่างๆ ในขณะเดียวกันธาตุไนโตรเจนจาก
การใส่ปยเคมี
ุ๋
และสารปรับปรุ งดิน อาจสูญเสียไปจากดินโดยนํา้ ฝนเนื่องจากดินที่ปลูกเป็ นดินทรายปนร่วน ซึง่ ทํา
ให้ความสูงไม่แตกต่างกับการไม่ใส่ปยเคมี
ุ๋
และขีเ้ ถ้าลอย (ยงยุทธ และคณะ, 2556)
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Table 1 Plant height of cassava under different rates of soil conditioner from fly ash.
Treatment
Months after planting (Month)
1
2
3
4
5
6
7
8
Control
33.21/ 71.1 131.1 183.5 204.2 217.6 224.3 217.1
F
31.8
70.9 138.2 185.0 212.2 229.4 242.9 239.7
MF
29.7
67.8 126.3 178.9 203.9 214.0 230.1 232.6
DF
30.3
61.2 128.6 178.6 195.3 216.9 214.4 227.2
FF250
29.9
70.4 130.6 183.6 215.7 231.0 250.8 239.7
FF500
31.1
70.6 136.7 184.6 215.7 234.9 249.6 244.0
FF1000
31.3
73.6 141.4 182.4 209.0 235.3 253.8 249.9
FF2000
29.3
72.8 138.1 188.8 216.1 241.7 255.3 251.0
F-test
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
CV (%)
7.24 14.24 10.66 9.07 11.36 11.33 11.32 10.95

9
226.7
247.6
241.1
230.8
249.0
255.8
262.9
260.3
ns
11.58

1/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significant difference at the 5% level by
DMRT.
ns Not significant

2. ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของมันสําปะหลัง
ทุกกรรมวิธีคือ กรรมวิธี Control, F, MF, DF และ FF250-FF2000 ไม่มีผลต่อนํา้ หนักสดของใบ ต้น และ
เหง้า มัน สํา ปะหลัง รวมทั้ง นํ้า หนัก แห้ง ของใบและต้น มัน สํา ปะหลัง (Table 2) ทั้ง นี ้อ าจเนื่ อ งมาจากการ
เจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทําให้ผลผลิตนํา้ หนักสดของใบ เหง้า และต้นมันสําปะหลัง และนํา้ หนักแห้งของใบและ
ต้นมันสําปะหลังไม่ตา่ งกัน
กรรมวิธี FF1000 และ FF2000 มีผลให้นาํ้ หนักสดของหัวมันสําปะหลังมีค่ามากที่สุด คือ 9,385 และ
9,759 กก./ไร่ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ กับกรรมวิธี MF, DF และ Control นอกจากนี ้ กรรมวิธี
FF2000 มีผลให้นาํ้ หนักแห้งของหัวมันสําปะหลังมากที่สดุ คือ 3,899 กก./ไร่ ซึง่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติกบั กรรมวิธี DF, MF และ Control (Table 2)
เปอร์เซ็น ต์แ ป้ ง ของหัวสด และค่า Havest Index ทุก กรรมวิ ธี ไ ม่มี ค วามแตกต่างกัน ทางสถิ ติ แม้ว่า
FF2000 จะมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง (27.1%) (Table 2) ส่วนเปอร์เซ็นต์แป้งของหัวสดในทุกกรรมวิธีท่ีไม่แตกต่างทาง
สถิติซ่งึ แตกต่างจากงานวิจัยของธี รยุทธ และคณะ (2560) รายงานว่าการใส่กากนํา้ ตาลผงชูรสผสมขีเ้ ถ้าลอย
อย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปยเคมี
ุ๋
อย่างเดียว มีผลให้เปอร์เซ็นต์แป้งของหัวสดใกล้เคียงกัน
ในช่วง 28.77-29.70% และแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธี Control ซึ่งมีผลให้เปอร์เซ็นต์แป้ง
ของหัวสดน้อยที่สดุ เพียง 23.70% อาจเป็ นเพราะมีความแตกต่างในเรื่องของพันธุ์ ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว และ
ปริมาณขี เ้ ถ้าลอยที่ใช้ อย่างไรก็ตาม ค่า Havest Index ของมันสําปะหลังทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของธีรยุทธ และคณะ (2560) แสดงว่าการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว หรือการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับ
ขีเ้ ถ้าลอยไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า Havest Index
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จากผลการทดลองข้างต้น แสดงให้เ ห็ น ว่าการใส่ขี เ้ ถ้าลอย ให้ผ ลผลิ ต ของมัน สําปะหลัง ดี ก ว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธี Control และการใช้ขีเ้ ถ้าลอยตัง้ แต่ 1,000 กก./ไร่ ขึน้ ไป (FF1000-FF2000) จะให้ผลผลิต
หัวแห้งมากกว่ากรรมวิธี DF และ MF ซึ่งธีรยุทธ และคณะ (2560) รายงานว่าขีเ้ ถ้าลอยสามารถปลดปล่อยธาตุ
อาหารให้กับมันสําปะหลังได้อย่างอย่างรวดเร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต ขณะที่ ปุ๋ยอินทรียจ์ ะค่อยๆ
ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเป็ นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตเมื่อระยะเวลานานขึน้ ในทางตรงกันข้ามพบว่า
กรรมวิธี Control มีผลให้การเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของมันสําปะหลังตํ่าที่สดุ ทัง้ นีเ้ ป็ น
เพราะการปลูกพืชที่ไม่มีการใส่ปยในระยะยาวจะมี
ุ๋
ผลให้ปริมาณธาตุอาหารในดินลดน้อยลง และไม่เพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตของพืช
Table 2 Fresh and dry weight yield, starch content and harvest index of cassava under different rates of
soil conditioner from fly ash.
Treatment
Fresh weight yield (kg/rai)
Dry weight yield (kg/rai)
Starch Harvest
Leaf Stem Stalk Tuber Leaf Stem
Tuber content index
(%)
Control
6591/ 2,691 784 7,522c 155
795 2,651c
26.0
0.65
F
827 3,331 1,069 9,430a 201 1,108 3,552ab
26.2
0.65
MF
652 2,981 979 8,180bc 157
920 3,137bc
25.6
0.64
DF
699 2,733 952 8,162bc 169
819 3,151bc
26.2
0.65
FF250
947 3,827 1,019 9,382a 234 1,270 3,647ab
26.2
0.63
FF500
928 3,608 1,005 8,995ab 234 1,169 3,624ab
26.1
0.62
FF1000
926 3,656 1,013 9,385a 229 1,211 3,754a
26.5
0.63
FF2000
987 3,672 1,109 9,759a 242 1,215 3,899a
27.1
0.63
F-test
ns
ns
ns
**
ns
ns
**
ns
ns
CV (%)
28.4 26.4 15.1
6.8
30.5 31.1
8.6
3.3
7.4
1/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significant difference at the 5% level by
DMRT.
ns Not significant
** Significant at P 0.01

3. ปริมาณโลหะหนักในหัวมันสําปะหลัง
ทุกกรรมวิธี คือ กรรมวิธี Control, F, MF, DF และ FF250-FF2000 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติต่อ
ปริ ม าณโลหะหนัก ในหัว มัน สํา ปะหลัง และพบสารตะกั่ว สะสมมากกว่ า แคดเมี ย ม และสารหนู (Table 3)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัญญรัตน์และคณะ (2560) ที่ศกึ ษาการปนเปื ้อนโลหะหนักในผลผลิตมันสดและมัน
เส้น พบว่า โลหะหนักที่สะสมในหัวมันสําปะหลังไม่แตกต่างกันทางสถิติทั้งในผลผลิตมันสดและมันเส้น ทัง้ นี ้
พบว่าตะกั่วที่สะสมในหัวมันสําปะหลังเกิดจากโลหะหนักที่สะสมอยู่ในดินเนื่องจากในเถ้าลอยตรวจวิเคราะห์ไม่
พบ ส่วนกลไกการดูดดึงโลหะหนักของพืช เป็ นกระบวนการที่โลหะหนักถูกดูดดึงเข้าสูร่ ากของพืชพร้อมกันกับนํา้ ที่
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รากของพืชดูดดึงเข้ามาเข้าสู่รากพืชและท่อลําเลียงนํา้ โลหะหนักจะถูกลําเลียงและเคลื่อนย้ายไปพร้อมกับนํา้ สู่
ยอดพืชโดยอาศัยแรงดึงจากการคายนํา้ โลหะหนักที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับนํา้ จึงถูกขนส่งไปยังส่วนต่างๆ ของพืช
และเกิดการสะสมขึน้ ได้ (พันธวัศ, 2558)
Table 3 Pb, Cd and As content of cassava under different rates of soil conditioner from fly ash.
Treatment
Pb (mg/kg)
Cd (mg/kg)
As (mg/kg)
Control
0.171/
0.01
0.01
F
0.28
0.01
0.01
MF
0.39
0.01
0.03
DF
0.19
0.01
0.01
FF250
0.40
0.02
0.01
FF500
0.46
0.02
0.01
FF1000
0.29
0.02
0.02
FF2000
0.25
0.02
0.01
F-test
ns
ns
ns
cv (%)
60.8
31.4
45.3
1/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significant difference at the 5% level by
DMRT.
ns Not significant

สรุ ป

ควรใส่ปยเคมี
ุ๋
รว่ มกับขีเ้ ถ้าลอย อัตรา 2,000 กก./ไร่ ให้นาํ้ หนักสดของหัวมันสําปะหลังสูงสุด แต่ไม่
แตกต่างทางสถิติกบั การใส่ปยเคมี
ุ๋
อย่างเดียว และการใส่ปยเคมี
ุ๋
รว่ มกับขีเ้ ถ้าลอย อัตรา 250 500 และ 1,000
กก./ไร่ ส่วนโลหะหนักในหัวมันสําปะหลังไม่พบความแตกต่างทุกกรรมวิธี

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ บริษัทโฮคุริคุ อิเล็กทริก พาวเวอร์ ที่สนับสนุนขีเ้ ถ้าลอยตลอดระยะการวิจยั ศูนย์วิจยั และพัฒนาบํารุ ง
พันธุส์ ตั ว์บรุ ีรมั ย์ อ.ปะคํา จ.บุรรี มั ย์ ที่ให้สถานที่วิจยั ศูนย์วิจยั พืชไร่ขอนแก่น และกองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ที่ให้การอนุเคราะห์วเิ คราะห์ตวั อย่างดินและพืช รวมทัง้ ได้รบั คําแนะนํา
จากคณาจารณ์ และการสนับสนุนจากบุคคลากรและผูร้ ว่ มงานทุกท่านจากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มนํา้ มันสายพันธุด์ ูราในระยะปาล์มเริ่มเจริญเติบโตใน
แปลงปลูก
Comparison of Growth of Dura Oil Palm Clones in Young Palm Stage
หัทยา วัฒนพฤกษ์1 เฉลิมพล ภูมิไชย์1* ปิ ยะ กิตติภาดากุล1 ธานี ศรีวงศ์ชยั 1 และ อเนก ลิม่ ศรีวิไล.2
Hattaya Wattanapurk1, Chalermpol Phumichai1, Piya Kitipadakul1,
Tanee Sreewongchai1 and Anek Limsrivilai2

บทคัดย่อ
งานทดลองนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและการทํานายค่าการผสมพันธุใ์ น
ระยะปาล์ม เริ่ ม เจริ ญ เติ บ โตในแปลงปลู ก อายุ 3 ปี จากประชากรดู ร าทั้ง หมด 6 ประชากร จํานวน 376 ต้น
ประกอบด้วยประชากร A-F จากการผสมระหว่างพี่นอ้ งและการผสมตัวเอง โดยประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม
ด้วยวิธี Best Linear Unbiased Prediction และหาค่าอัตราพันธุกรรม ค่าสหสัมพันธ์ และการจัดลําดับโดยใช้ค่าการ
ผสมพันธุ์ พบว่า ลักษณะที่มีค่าอัตราพันธุกรรมสูงได้แก่ ความยาวทางใบและความยาวใบย่อย มีสหสัมพันธ์ของ
ลักษณะการเจริญเติบโตพบว่า ลักษณะความยาวทางใบกับความกว้างโคนก้านใบมีคา่ สหสัมพันธ์ในทางบวกเท่ากับ
0.60 และพืน้ ที่ใบมีค่าสหสัมพันธ์ในทางบวกกับจํานวนใบย่อย ความยาวใบย่อยและความกว้างใบย่อยเท่ากับ 0.63
0.79 และ 0.76 ตามลําดับและการจัดอันดับ 15 ต้นแรกที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ จากการรวมทุกลักษณะ พบว่าประชากร
กลุ่ม A และ B ที่เกิดจากการผสมระหว่างพี่นอ้ งมีจาํ นวน 9 ต้นและประชากร E ที่เกิดจากการผสมตัวเองมีจาํ นวน 6
ต้น ซึ่งผลจากการประเมินค่าทางพันธุกรรมและทํานายค่าการผสมพันธุป์ ระชากรกลุม่ A การเจริญเติบโตที่ดีซ่งึ มาก
จากการผสมระหว่างพี่นอ้ ง

ABSTRACT

The objective of this study was to estimate the genetic parameters and predicted breeding
values in three years old. From six crosses dura parents and 376 progeny test data of population
A-F, from two sib cross and selfing. By best linear unbiased prediction (BULP) was used to predicted
breeding values, heritability, correlation and ranking. The results showed that the heritability was higher
for rachis length and leaflet length. Correlation analysis of growth found that rachis length positively
correlated with petiole of width 0.60 and leaf area was positively correlated with leaflet number, leaflet
length and leaflet width which 0.63, 0.79 and 0.76, respectively, The selected 15 highest ranking
genotypes could become potential female parents in future crosses programs.
Key words: growth, dura oil palm, young palm stage
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คํานํา
ปาล์มนํา้ มัน (Oil palm) จัดเป็ นพืชนํา้ มันชนิดเดียวของโลกที่ให้ผลผลิตนํา้ มันต่อหน่วยพืน้ ที่สงู ที่สดุ
เมื่อเปรียบเทียบกับพืชนํา้ มันอื่นทุกชนิด (640 - 800 กิโลกรัม นํา้ มันต่อพืน้ ที่ปลูก 1 ไร่) และเป็ นพืชนํา้ มันที่มีการ
ผลิตทั่วโลกเป็ นอันดับสอง (ธีระ, 2554) รองจากนํา้ มันถั่วเหลือง โดยปาล์มนํา้ มันเป็ นพืชที่ให้นาํ้ มันจาก 2 ส่วน
คือนํา้ มันจากเปลือกผล (mesocarp) ซึ่งมีปริมาณนํา้ มันประมาณเฉลี่ย 22 เปอร์เซ็นต์ของนํา้ หนักทะลายและ
นํา้ มันปาล์มจากเนือ้ ในเมล็ด (kernel seed) อีกทัง้ มีประโยชน์ทางด้านการ อุปโภคบริโภคและสามารถนําไปผลิต
เป็ นพลังงานทดแทนได้ (Corley and Tinker, 2015) และเป็ นพื ชที่มีการปลูกในประเทศไทยมามากกว่า 40 ปี
(เอนก, 2554) และความต้องการของตลาดมีแนวโน้มสูงขึน้ ซึ่งลักษณะทางการเกษตรของปาล์มนํา้ มันที่เป็ นที่
ต้องการของเกษตรกรคือ พันธุท์ ่ีให้ผลผลิตทะลายสูง ต้นเตีย้ มีทางใบสัน้ ในขณะที่โรงงานมีความต้องการพันธุ์
ปาล์มนํา้ มันที่ให้ผลผลิตนํา้ มันปาล์มดิบสูง (crude palm oil , CPO) สาเหตุขา้ งต้นจึงนําไปสู่การปรับปรุ งพันธุ์
ปาล์มนํา้ มันเพื่อให้ได้พนั ธุท์ ่ีดีมีผลผลิตทะลายและผลผลิตนํา้ มันต่อหน่วยพืน้ ที่ปลูกสูงรวมทัง้ สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี (ธีระ, 2554) และได้ให้ความสําคัญโดยมีการพัฒนาสายพันธุเ์ พื่อใช้ในการสร้าง
ลูกผสมใหม่และสามารถปรับตัวเข้าประเทศไทยได้ ในการปรับปรุ งแม่พนั ธุด์ รู าจึงเป็ นขัน้ ตอนที่สาํ คัญในการผลิต
ลูกผสมเทเนอรา (เพ็ญธัญพัฒน์ และคณะ, 2559) ในการจําหน่ายปาล์มนํา้ มันชนิดเทเนอราเกิดจากการผสม
ระหว่างแม่พันธุ์ดูราและพ่อพันธุ์ฟิสิเฟอรา เนื่ องจากดูรามีกะลาหนาและมีชั้นเปลือกนอกบาง มียีนควบคุม
ลักษณะเด่นและฟิ สิเฟอรามีกะลาบางหรือไม่มีกะลา ยีนควบคุมลักษณะด้อยและมีขอ้ เสียคือช่อดอกเพศเมียเป็ น
หมัน ผลฝ่ อลีบ ทะลายเล็ก ทําให้ไม่เหมาะที่จะปลูกเป็ นการค้าและเป็ นแม่พนั ธุใ์ นการผลิตพันธุล์ กู ผสมเทเนอรา
(อรรัตน์ และศิริชยั , 2548) ในการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและการ
ทํานายค่าการผสมพันธุใ์ นระยะปาล์มเริ่มเจริญเติบโตในแปลงปลูกโดยผลที่ได้จากการศึกษานําไปใช้เป็ นข้อมูล
ในการปรับปรุ งพันธุแ์ ม่พนั ธุด์ รู าต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
การเก็บข้อมูล
งานวิจัยนีเ้ ก็บข้อมูล 2 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2560-2562 โดยการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์ม
นํา้ มันสายพันธุด์ รู าในระยะปาล์มเริ่มเจริญเติบโตในแปลงปลูกที่เกิดจากการผสมตัวเองและการผสมระหว่างพี่
น้อง (Figure 1) การทดสอบทําที่แปลงทดสอบแม่พนั ธุข์ องบริษัทโกลด์เด้นเทเนอรา จํากัด จังหวัดกระบี่ โดยเก็บ
ข้อมูลการเจริญเติบโตของปาล์มนํา้ มันจํานวน 376 ต้น โดยใช้แม่พนั ธุด์ รู า่ (Dura) ที่ได้มาจากฐานพันธุกรรมของ
Ulu Remis Deli Dura(URD) ซึ่งเป็ น Clone A มาจากฐานพันธุกรรมของ Ulu Remis Dura กับ Dumpy AVROS
Pisifera และ Banting Deli Dura (BD) ซึ่งเป็ น Clone B มาจากฐานพันธุกรรมของ Banting Dura กับ SP 540
Pisifera ซึ่ง TA และ TB คือ โคลน A และโคลน B มาจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อและพันธุท์ ่ีใช้ในการทดลองจะ
คัดเลือกแม่พันธุ์ดูราจากโคลน B ได้ 2 กลุ่ม จากการผสมตัวเอง จํานวน 3 สายพันธุ์คือ BD1-1, BD2-1 และ
BD3-1 และการผสมระหว่างพี่นอ้ งจํานวน 2 สายพันธุค์ ือ BD1 ผสมกับ BD2 และ BD1 ผสมกับ BD3 ซึง่ นําทัง้ 5
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สายพันธุไ์ ปผสมกับลูกชั่วที่ 2 ของโคลน A คือ AD1-1 และการผสมตัวเองของสายพันธุ์ AD1-1 ผสมกับ AD1-1
ซึ่งแบ่งประชากรได้ดงั นีค้ ือ ประชากรกลุ่ม A ถึงประชากรกลุ่ม F โดยแต่ละประชากรมีจาํ นวนต้นดังนี ้ ประชากร
กลุ่ม A จํานวน 109 ต้น ประชากรกลุ่ม B จํานวน 101 ต้น ประชากรกลุ่ม C จํานวน 48 ต้น ประชากรกลุ่ม D
จํานวน 51 ต้น ประชากรกลุม่ E จํานวน 33 ต้น และประชากรกลุม่ F จํานวน 34 ต้น โดยประชากรกลุม่ A และ B
เกิดจากการผสมระหว่างพี่นอ้ งและประชากรกลุ่ม C-E เกิดจากการผสมตัวเอง ซึ่งมาจากโคลน B ผสมกับโคลน
A และประชากรกลุม่ F เกิดจากการผสมตัวเองของโคลน A

Figure 1 Breeding schemes of dura oil palm clones in young palm stage.
การบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล ไม้เมตร สายวัด เวอร์เนียคาลิปเปอร์
ดิจิตอลและบันทึกข้อมูลการวัดการเจริญเติบโต โดยวัดลักษณะต่าง ๆ จากทางใบที่ 17 ดังนี ้
1. พืน้ ที่ใบ (Leaf area: LA) คํานวณจากจํานวนใบย่อยและค่าเฉลี่ยของความกว้างและความยาวของ
ใบย่อย โดยใช้วิธีการคํานวณของ Henson (1993) ซึง่ คํานวณได้จากสมการดังนี ้
LA
=
-0.25 + 0.455 (n l w)
โดย LA
คือ
พืน้ ที่ใบ (ซม.2)
n
คือ
จํานวนใบย่อย (จํานวน/ใบ)
l
คือ
ค่าเฉลี่ยของความยาวใบย่อย (ซม.)
w
คือ
ค่าเฉลี่ยความกว้างใบย่อย (ซม.)
2. ความยาวทางใบ (Rachis length: RL) เป็ นการวัดความยาวจากตําแหน่งหนามใบย่อยล่างสุดถึง
ปลายตําแหน่งปลายสุดของทางใบ
3. จํานวนใบย่อย (Leaflet number: LN) นับจํานวนใบย่อยรวมทัง้ สองข้างของใบ
4. ความกว้างและความยาวใบย่อย (Leaflet width: LW and Leaflet length: LL) วัดจํานวนใบย่อยทัง้
6 ใบ นับจากจุดที่เริ่มวัดจากส่วนโคนใบหรือสังเกตได้จากที่สนั ของแกนกลางใบเริ่มเปลี่ยนจากสันเรียบเป็ นสัน
เหลี่ยม ความกว้างใบย่อยเริ่มวัดบริเวณกึ่งกลางใบย่อย ส่วนความยาวใบย่อย วัดจากส่วนโคนถึงปลายใบย่อย
5. ความกว้า งและความลึ ก โคนก้ า นใบ (Petiole width: PW and Petiole depth: PD) วั ด บริ เ วณ
จุดเริ่มต้นส่วนของโคนใบที่ใช้วดั ความยาวใบ
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6. จํานวนทางใบที่เพิ่มขึน้ (Foliar Increment: FI) นับจํานวนทางใบที่เพิ่มขึน้ จากการจํานวนทางใบที่
พัฒนาขึน้ มาใหม่ในแต่ละช่วงเวลาหนึ่ง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประเมินพารามิเตอร์โดยใช้วิธี Mixed model ด้วยวิธีการ Best Linear Unbiased Prediction ซึง่ ใช้
โปรแกรม RStudio version 3.6.1 โดยมีรายละเอียดดังนี ้ y = Xβ + Zu +e
โดยที่ y คือ เวกเตอร์ของลักษณะการเจริญเติบโต
β คือ เวกเตอร์ของอิทธิพลคงที่ คือ ประชากรปาล์มนํา้ มัน A-F
u คือ เวกเตอร์ของอิทธิพลสุม่ คือ ค่าพันธุกรรมของแต่ละต้น
X, Z คือ อินซิเดนซ์เมทริกซ์ของอิทธิพลคงที่และอิทธิพลสุม่ ตามลําดับ
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของอิทธิพลสุม่
2. การหาค่าอัตราพันธุกรรม (h2) คือ อัตราส่วนระหว่างความแปรปรวนทางพันธุกรรมทัง้ หมดต่อความ
แปรปรวนที่สงั เกตได้ทงั้ หมด คํานวณได้จากสมการดังนีค้ ือ
h2 = 𝜎𝜎2g / 𝜎𝜎2f + 𝜎𝜎2g + 𝜎𝜎2e
𝜎𝜎2g คือ ค่าความแปรปรวนทางพันธุกรรม
𝜎𝜎2f คือ ค่าฟี โนไทป์ ของแต่ละต้น
𝜎𝜎2e คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
3. จัดลําดับโดยนําค่าการผสมพันธุข์ องแต่ละลักษณะมาเรียงลําดับจากมากไปน้อย ให้ทราบลําดับและนํา
ลําดับของทุกลักษณะมาบวกกันเพื่อหาค่าเฉลี่ย หลังจากนัน้ เรียงลําดับโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากน้อยไปมากโดยใช้
วิธีการของ (Mulamba and Mock, 1978)
4. การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s correlation coefficient)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั คํานวณจากสูตร
rxy =

เมื่อ

N ∑ XY − (∑ X )(∑ Y )

[N ∑ X

2

][

− (∑ X ) 2 N ∑ Y 2 − (∑ Y ) 2

]

เป็ น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
∑ X เป็ น ผลรวมของข้อมูลที่วดั ได้จากตัวแปรตัวที่ 1 (X)
∑ Y เป็ น ผลรวมของข้อมูลที่วดั ได้จากตัวแปรตัวที่ 2 (Y)
∑ XY เป็ น ผลรวมของผลคูณระหว่างข้อมูลตัวแปรที่ 1 และ 2
∑ X เป็ น ผลรวมของกําลังสองของข้อมูลที่วดั ได้จากตัวแปรตัวที่ 1
∑ Y เป็ น ผลรวมของกําลังสองของข้อมูลที่วดั ได้จากตัวแปรตัวที่ 2
N เป็ น ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
rxy

2

2
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลของการประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของปาล์มนํา้ มันสายพันธุด์ ูราในระยะปาล์มเริ่ม
เจริญเติบโตในแปลงปลูก
จากการประมาณค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตของปาล์มนํา้ มัน (Table 1) พบว่า
ลัก ษณะที่ มีค่าอัต ราพันธุก รรมสูง ได้แ ก่ ความยาวทางใบและความยาวใบย่ อยมี ค่าเท่ากับ 47% และ 47%
ตามลําดับ รองลงมาคือ จํานวนทางใบที่เพิ่มขึน้ ความกว้างใบย่อย และพืน้ ที่ใบ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 41% 30% และ
34% ตามลําดับ ส่วนลักษณะที่มีค่าอัตราพันธุกรรมตํ่าคือ ความกว้างโคนก้านใบมีค่าเท่ากับ 2.4% และจาก
การศึกษาของธีระและคณะ (2554) พบว่าค่าการประเมินอัตราพันธุกรรมของลักษณะของพืน้ ที่ใบมีค่าประมาณ
อยู่ระหว่าง 1%-36% และสอดคล้องกับรายงานของ Arolu et al. (2016) พบว่า ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะ
การเจริญเติบโตของความยาวทางใบ มีค่าอัตราพันธุกรรมสูง ซึ่งค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะต่างๆ ของปาล์ม
นํา้ มันมีความแปรปรวนขึน้ อยู่กบั เชือ้ พันธุกรรม สภาพแวดล้อม อายุปาล์มนํา้ มันและวิธีการประเมิน
Table 1 Genetic parameters of 376 dura oil palm were estimated by using mixed model methodology,
best linear unbiased prediction.
Parameters
RL
PW
FI
LL
LW
LA
Vg

500.1

0.28

0.92

13.27

0.017

0.0039

Vf

125.68

1.48

0.74

2.19

0.0062

0.0021

Ve

430

9.76

0.58

12.76

0.034

0.0054

h2

47%

2.4%

41%

47%

30%

34%

Vg: genetic variance
RL: Rachis Length
LW: Leaflet Width

Ve: residual variance
PW: Petiole Width
LA: Leaf Area

Vf: individual phenotypic h2: heritability in the broad sense
FI: Foliar Increment
LL: Leaflet Length

สหสัมพันธ์ของ 7 ลักษณะของปาล์มนํา้ มันสายพันธุด์ ูราในระยะปาล์มเริ่มเจริญเติบโตในแปลงปลูก
จากการศึกษาสหสัมพันธ์ของลักษณะการเจริญเติบโตของประชากรปาล์มนํา้ มันสายพันธุด์ รู า (Table
2) พบว่า ลักษณะที่มีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติในทางบวกกับความยาวทางใบ ได้แก่ ความกว้างโคนก้านใบ ความลึก
โคนก้านใบ จํานวนใบย่อย ความยาวใบย่อย ความกว้างใบย่อยและพืน้ ที่ใบที่ระดับความเป็ นไปได้ p<0.001 มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.60 0.46 0.35 0.54 0.32 และ 0.57 ตามลําดับ ลักษณะที่มีนยั สําคัญยิ่งทาง
สถิติในทางบวกกับความกว้างโคนก้านใบได้แก่ ความลึกโคนก้านใบ จํานวนใบย่อย ความยาวใบย่อย ความกว้าง
ใบย่อยและพืน้ ที่ใบที่ระดับความเป็ นไปได้ p<0.001 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.67 0.29 0.52 0.53
และ 0.62 ตามลําดับ ลักษณะที่มีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติในทางบวกกับความลึกโคนก้านใบได้แก่ จํานวนใบย่อย
ความกว้างใบย่อย ความยาวใบย่อยและพืน้ ที่ใบที่ระดับความเป็ นไปได้ p<0.001 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.24 0.36 0.43 และ 0.47 ตามลําดับ ลักษณะที่ มีนัยสําคัญยิ่ งทางสถิ ติในทางบวกกับจํานวนใบย่อย
ได้แ ก่ ความยาวใบย่ อ ย ความกว้างใบย่ อ ยและพื น้ ที่ ใ บที่ ร ะดับ ความเป็ น ไปได้ p<0.001 มี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์
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สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.23 0.23 และ 0.63 ตามลําดับ ลักษณะที่มีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติในทางบวกกับความยาวใบ
ย่อยได้แก่ ความกว้างใบย่อยและพืน้ ที่ใบ ระดับความเป็ นไปได้ p<0.001 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ ากับ
0.42 และ 0.79 ตามลําดับ และความกว้างใบย่อยมีมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในทางบวกกับพืน้ ที่ใบเท่ากับ
0.76 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ ธีรภาพและธีระ (2553) สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะต่างๆ พบว่าทุกลักษณะมี
ความสัมพันธ์ทางบวกซึ่งกันและกัน ซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในกระบวนการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์
ด้วยแสงของใบ การใช้และการสะสมอาหารในส่วนต่าง ๆ ของต้นที่จาํ เป็ นต่อการเจริญเติบโตของปาล์มนํา้ มัน
(Corley and Tinker, 2003) และเมื่ อ พิ จ ารณาค่ า อั ต ราพั น ธุ ก รรมและค่ า สหสั ม พั น ธ์ พบว่ า ลั ก ษณะการ
เจริญเติบโตที่ใช้ในการคัดเลือกต้นแม่พนั ธุด์ รู า คือ ความยาวทางใบ ความยาวใบย่อย ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน
ของ ธีรภาพและธีระ (2553) พบว่าเมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ร่วมกับค่าอัตราพันธุกรรม พบว่าลักษณะที่ใช้ใน
การคัดเลือกคื อ ความกว้างทางใบ ความยาวทางใบ และความสูง เนื่ องจากมีสหสัมพันธ์สูงและมี ค่าอัต รา
พันธุกรรมสูงกว่าลักษณะอื่น ๆ
Table 2 Correlation of seven traits of dura oil palm clones in young palm stage.
Characters
RL
PW
PD
LN
LL
LW
LA

RL

PW

PD

LN

LL

LW

0.60***
0.46***
0.35***
0.54***
0.32***
0.57***

0.67***
0.29***
0.52***
0.53***
0.62***

0.24***
0.36***
0.43***
0.47***

0.23***
0.23***
0.63***

0.42***
0.79***

0.76***

RL: Rachis Length
PW: Petiole Width
LL: Leaflet Length
LW: Leaflet Width
*** Significant at P < 0.001

PD: Petiole Depth
LA: Leaf Area

LA

LN: Leaflet Number

การคัดเลือกของกลุ่มประชากรสําหรับปรับปรุ งประชากรดูรา ทั้ง 6 ประชากร ถูกเรียงลําดับโดยใช้
ค่าเฉลี่ยในการจัดอันดับใช้ค่าของการผสมพันธุข์ องแต่ละลักษณะในการจัดอันดับจากการรวมอันดับของแต่ละ
ลักษณะของการเจริญเติบโตและจากการใช้ค่าเฉลี่ยของค่าการผสมพันธุม์ าใช้ในการจัดอันดับประชากรของ
ปาล์มนํา้ มันสายพันธุด์ ูราในลักษณะของการเจริญเติบโตทัง้ 7 ลักษณะโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยที่นอ้ ยไป
มากเพื่อที่จะได้อนั ดับที่มีคา่ เฉลี่ยที่นอ้ ยที่สดุ ไปจนถึงมากที่สดุ ทัง้ 15 อันดับ (Table 3) พบว่า ประชากร A และ B
ที่เกิดจากการผสมระหว่างพี่นอ้ งมีจาํ นวนมากที่สดุ 9 ต้น ซึง่ ลักษณะการเจริญเติบโตของปาล์มนํา้ มันในลักษณะ
ของความยาวทางใบ ความกว้างโคนก้านใบ ความยาวใบย่อย และพื น้ ที่ใบ มีการจัดอันดับของลักษณะการ
เจริญเติบโตที่ นอ้ ยกว่าประชากร E ที่ เกิ ดจากการผสมตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Luyindula et al.
(2005) พบว่า การผสมเลือดชิดต่อลักษณะเจริญเติบโตของปาล์มนํา้ มันมีผลกระทบต่อการผสมตัวเองและใน
ประชากรการผสมระหว่างพี่นอ้ งมีการเสื่อมถอยทางพันธุกรรมน้อยกว่าการผสมตัวเอง Hardon et al. (1971)
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รายงานว่า ลักษณะทางด้านการเจริญเติบโตจะมีผลต่อผลผลิตทะลายสด ดังนัน้ ในการปรับปรุ งพันธุเ์ พื่อเพิ่ม
ผลผลิตทะลายสดจึงควรพิจารณาจากลักษณะการเจริญเติบโตประกอบด้วย โดยเฉพาะพืน้ ที่ใบ นํา้ หนักแห้งทาง
ใบ และความยาวทางใบ ของพ่อแม่พนั ธุป์ าล์มนํา้ มัน
Table 3 Ranking 15 dura genotype of growth dura oil palm clones in young palm stage.
Rank Genotype

RL

PW

PD

LW

LN

LL

FI

LA

Mean

population

9
56

12
30

23
7

71
77

9
5

39.1
50.6

E
A

26 51
8
20 68 19
100
3 18
1 85 59
5 110 58
58 42
2
125 23 44
54 33 157
81 29 31
72 40 49
8 195
6
220
9 36

254
124
322
190
21
320
259
109
70
16
74
193

2
17
8
10
20
4
26
40
35
21
11
31

51.3
52.1
54.9
57.1
59.9
60.5
66.2
67.9
69.7
71.4
71.8
72.9

A
E
A
E
E
A
A
B
E
B
E
A

123

178

18

73.4

B

1
2

423
118

44
6

5
99

85
20

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

102
418
106
416
417
101
147
247
422
255
432
119

2
124
4
102
107
3
31
50
97
78
67
26

9
8
4
12
1
33
61
80
6
110
3
66

119
45
9
29
32
115
44
13
47
76
60
120

15

304

30

108

72

RL: Rachis Length
LL: Leaflet Length

PW: Petiole Width
LW: Leaflet Width

13

26

PD: Petiole Depth
LA: Leaf Area

LN: Leaflet Number

สรุ ป
จากการศึกษาลักษณะที่มีค่าอัตราพันธุกรรมสูงและค่าสหสัมพันธ์ของลักษณะการเจริญเติบโตลักษณะ
ต่างๆ มีคา่ สหสัมพันธ์ในทางบวกสูงและในส่วนของการจัดอันดับของประชากรของลักษณะการเจริญเติบโตทัง้ 7
ลักษณะ พบว่า ปาล์มนํา้ มันจากประชากร A เมื่อจัดอันดับโดยใช้ค่าเฉลี่ยมีลกั ษณะของการเจริญเติบโตของ
ปาล์มนํา้ มันสายพันธุด์ รู าในระยะปาล์มเริ่มเจริญเติบโตในแปลงปลูกดีท่ีสดุ จาก 6 ประชากร
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การเจริญเติบโต ผลผลิตชีวมวล และคุณสมบัติทางพลังงานของกระถินยักษ์ 10 พันธุ/์ สายพันธุ ์
ทีป่ ลูกเพือ่ ใช้เป็ นไม้เชือ้ เพลิงในจังหวัดลพบุรี
Growth, Biomass Yield and Energy Properties of 10 Varieties/Lines of Leucaena leucocephala
Grown for Use as Fuelwood in Lopburi Province
อัศวภูมิ ทองนาค1 สราวุธ รุง่ เมฆารัตน์1 ธนพล ไชยแสน1 เจตษฎา อุตรพันธ์1 สายัณห์ ทัดศรี1 และ ทรงยศ โชติชตุ ิมา1*
Aussawabhoom thongnak1, Sarawut Rungmekarat1, Tanapon Chisan1, Jetsada Authapun1,
Sayan Tudsri1 and Songyos Chotchutima1*

บทคัดย่อ

กระถินยักษ์เป็ นหนึ่งในไม้โตเร็วที่เหมาะสมในการผลิตชีวมวล เนื่องจากคุณภาพของเชือ้ เพลิงมีความสมํ่าเสมอ
การทดลองนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินการเจริญเติบโต ผลผลิตชีวมวล และคุณภาพทางพลังงานของกระถินยักษ์
สําหรับใช้เป็ นเชื ้อเพลิ งชี วมวลทดแทนแกลบและฟางข้าว โดยทําการทดลองที่ สถานี วิ จั ยลพบุ รี คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยกรรมวิธีประกอบด้วยกระถินยักษ์ จํานวน 2 พันธุ์ ได้แก่
ทารัมบ้า คันนิ่งแฮม และ 8 สายพันธุ์ ได้แก่ Leucaena leucocephala subsp. Glabata 34/92, 2/1, 2/2, 3/1, 3/4, 3/7, 5/3
และ 5/7 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล๊อกสมบูรณ์ (RCBD) จํานวน 4 ซํา้ ผลการทดลองพบว่ากระถินยักษ์สายพันธุ์
2/2 และพันธุท์ ารัมบ้า มีความสูงมากกว่าสายพันธุ์ 3/4, 3/7 และพันธุค์ นั นิ่งแฮม และพันธุท์ ารัมบ้ามีผ่านศูนย์กลางลําต้น
มากกว่าสายพันธุ์ 3/4, 3/7 และพันธุค์ นั นิ่งแฮม อย่างมีนยั สําคัญ กระถินยักษ์สายพันธุ์ 5/3 มีผลผลิตชีวมวลรวมแห้งสูง
กว่าพันธุค์ นั นิ่งแฮมอย่างมีนยั สําคัญ กระถินยักษ์พนั ธุท์ ารัมบ้ามีปริมาณไนโตรเจนสูงกว่าสายพันธุ์ 3/1, 5/7, 34/92, 3/7,
5/3 และพันธุค์ นั นิ่งแฮมตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญยิ่ง อีกทัง้ กระถินยักษ์พันธุท์ ารัมบ้ามีปริมาณซัลเฟอร์สงู กว่าสาย
พันธุ์ 3/1 อย่างมีนยั สําคัญยิ่ง กระถินยักษ์สายพันธุ์ 2/1 และ 2/2 มีค่าความร้อนสูงกว่า L.leucocephala subsp Glabata
34/92 ซึ่งกระถินยักษ์สายพันธุ์ 5/3 เป็ นพันธุท์ ่ีเหมาะสมสําหรับใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในจังหวัดลพบุรี เนื่องจากมีผลิตชีวมวล
รวมสูงและให้คา่ ความร้อนสูง

ABSTRACT

Leucaena is a fast-growing tree. It is suitable as bioenergy crops because its fuel quality is consistent. The
objective of the study was to determine growth, yield components, biomass yield and energy properties for use as
fuelwood replacing rice husk and rice straw. The field experiment was conducted at the Lopburi Research Station,
Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Khok Charoen District, Lopburi Province. The treatment consisted of 10
varieties/lines of leucaena viz. Taramba and Cunningham, Leucaena leucocephala subsp. Glabata 34/922/1, 2/2,
3/1, 3/4, 3/7, 5/3 and 5/7. The experiment was arranged in RCBD with 4 replications. The results showed that 2/2
and Taramba were taller than 3/4, 3/7 and Cunningham. Taramba presented higher stem diameter than 3/4, 3/7 and
Cunningham. Line 5/3 showed higher total biomass yield than Cunningham. In case of energy properties, Tarramba
has higher nitrogen than 3/1, 5/7, 34/92, 3/7, 5/3 and Cunningham. Tarramba has higher sulfur than 3/1. Lines 2/1
and 2/2 showed higher heating value than L.leucocephala subsp. Glabata 34/92. Line 5/3 was the suitable variety
for use as fuelwood in Lopburi province because of its high biomass yield and heating value.
Key words: Varieties/lines of Leucaena, Biomass yield, Energy propertie
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คํานํา

พืน้ ที่ภาคกลางของประเทศไทย เป็ นแหล่งทําการเกษตรที่สาํ คัญ มีผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงผลผลิต
เหลือใช้ ทางการเกษตรที่มีศกั ยภาพสูงสามารถใช้เป็ นพลังงานทดแทนได้โดยการแปรรู ป เช่น อ้อย มันสําปะหลัง
ข้าว ข้าวโพด เป็ นต้น เป็ นเชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนสําหรับใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
(กระทรวงพลังงาน, 2561) เนื่ องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายให้ลดพืน้ ที่การเกษตร
โดยเฉพาะพืน้ ที่นา ทําให้โรงงานไฟฟ้าชีวมวลหลายแห่งในพืน้ ที่ ขาดแคลนวัตถุดินชีวมวลแกลบและฟางข้าวที่ ได้
จากการทํานาในพืน้ ที่ภาคกลาง การปลูกไม้โตเร็วเป็ นแหล่งชีวมวลจึงเป็ นทางเลือกที่ย่ งั ยืนเนื่องจาก ปลูกครัง้
เดียวสามารถตัดได้มากกว่า 1 ครัง้ และคุณภาพของเชือ้ เพลิงมีความสมํ่าเสมอ กระถินยักษ์เป็ นพืชวงศ์ถ่ วั ที่ขึน้
แพร่หลายในประเทศไทย สามารถตรึงไนโตรเจนได้ กระถินยักษ์มีระบบรากลึก (>5 เมตร) ทนแล้งได้ดี นอกจากนี ้
ยังทนต่อการตัดหลายครัง้ ได้ หลังจากการตัดทุกครัง้ จะเจริญเติบโตขึน้ มาใหม่ (สายัณห์และคณะ, 2560) กระถิน
ยักษ์พันธุ์ทารัมบ้า สายพันธุ์ L.leucocephala subsp.Glabata 34/92, 2/1, 2/2 และ 3/4 ที่ ปลูกทดสอบในพืน้
ที่ดินทรายในจังหวัดบุรีรมั มีการเจริญเติบโตดี ผลผลิตชีวมวลรวม และผลผลิตเนือ้ ไม้สูง (มนฑกานติ์, 2556)
กระถินยักษ์พันธุท์ ารัมบ้า พันธุค์ นั นิ่งแฮม และ เปรู สายพันธุ์ 5/7 และ 4/14 ที่ปลูกทดสอบในอําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนําไปใช้เป็ นพืชพลังงาน (กานต์รวี, 2554) ในขณะที่ในภาค
กลางยังไม่มีรายงานการทดสอบสายพันธุก์ ระถินยักษ์ ดังนัน้ การทดสอบสายพันธุก์ ระถินยักษ์ในพืน้ ที่ภาคกลางมี
ความจําเป็ นเพื่อคัดเลือกสายพันธุท์ ่ีเหมาะสมสําหรับใช้เป็ นเชือ้ เพลิงชีวมวลทดแทนแกลบและฟางข้าวที่ขาด
แคลนในพื น้ ที่ การทดลองนี ท้ าํ การคัด เลื อกสายพัน ธุ์ก ระถิ น ยัก ษ์ท่ี มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต ผลผลิ ต ชี วมวล และ
คุณสมบัติทางพลังงาน เหมาะสมกับการปลูกในพืน้ ที่ภาคกลาง

อุปกรณ์และวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จํานวน 4 ซํา้ โดยใช้กรรมวิธีประกอบด้วยพันธุ/์
สายพันธุก์ ระถินยักษ์ จํานวน 10 พันธุแ์ ละสายพันธุ์ ได้แก่ พันธุท์ ารัมบ้า คันนิ่งแฮม สายพันธุ์ L.leucocephala
subsp.Glabata 34/92, 2/1, 2/2, 3/1, 3/4, 3/7, 5/3 และ 5/7 ปลูก กระถิ น ยัก ษ์ด ว้ ยระยะปลูก 1.0 x 0.5 เมตร
จํานวน 5 แถวๆละ 11 ต้น หรือแถวยาว 5 เมตร รวม 55 ต้นต่อแปลงย่อย ในระยะการปลูกกระถินยักษ์เป็ นช่วงที่
ไม่มีฝนตก มีการให้นาํ้ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลา 2 เดือน ใส่ปยรองพื
ุ๋
น้ ในรู ปของ 0-46-0 (ฟอสฟอรัส) และ
0-0-60 (โพแทสเซียม) อัตรา 20 กก./ไร่ และยิปซั่ม (CaSO4) อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่
เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อกระถินยักษ์อายุครบ 12 เดือนหลังปลูก โดยเก็บเกี่ยวเฉพาะ 2 แถวกลาง โดยการ
ตัดด้วยเลื่อย ที่ระดับความสูงจากพืน้ ดิน 50 เซนติเมตร เก็บข้อมูลนํา้ หนักชีวมวลสด ประกอบด้วย ส่วนใบ กิ่ง
และต้น ชั่งหานํา้ หนักสด สุ่มเก็บตัวอย่างกระถินยักษ์ จํานวน 3 ต้นต่อ 1 แปลงย่อย โดยนําต้นกระถินยักษ์ท่ีสมุ่
ทัง้ 3 ของแต่ละทรีทเมนต์ จากนัน้ ไปอบให้แห้งด้วยตูอ้ บ (hot air oven) ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
72 ชั่วโมง เพื่ อชั่งหานํา้ หนักแห้ง และนําตัวอย่างแห้งไปบดเพื่ อเตรียมวิเคราะห์คุณสมบัติทางพลังงานได้แก่
ไนโตรเจน และ ซัลเฟอร์ ด้วยเครื่อง elemental analyzer (CHNS) และค่าความร้อน (Gross Calorific Value)
โดยใช้เครื่อง bomb calorimeter
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

1. การเจริญเติบโต
การเจริญเติบโตทางความสูงที่อายุ 6 เดือนหลังปลูก พบว่ากระถินยักษ์สายพันธุท์ ารัมบ้า มีความสูงเท่ากับ
212 เซนติเมตร มากกว่าพันธุค์ นั นิ่งแฮม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (179 เซนติเมตร) ที่อายุการเก็บเกี่ยว 12 เดือนหลัง
ปลูก พบว่ากระถินยักษ์สายพันธุ์ 2/2 และพันธุท์ ารัมบ้า มีความสูงมากกว่าสายพันธุ์ 3/4, 3/7 และพันธุค์ นั นิ่ งแฮม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ )Table 1) สอดคล้องกับอัษฎาภรณ์ (2552) และกานต์รวี (2554) รายงานไว้ว่ากระถิ น
ยักษ์สายพันธุ์ 5/7 5/8 4/14 และพันธุท์ ารัมบ้า ปลูกทดสอบในอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีการเจริญเติบโต
ทางความสูงมากกว่าพันธุ์คันนิ่ งแฮม เช่นเดียวกับมนฑกานติ์ (2556) ปลูกทดสอบในพื น้ ที่ ดินทราย อําเภอปะคํา
จังหวัดบุรีรมั ย์ กระถินยักษ์พนั ธุท์ ารัมบ้ามีแนวโน้มเจริญเติบโตทางด้านความสูงดีกว่ากระถินยักษ์ท่ีเหลืออีก 9 พันธุ/์
สายพันธุ์ ได้แก่ คันนิ่งแฮม L.leucocephala subsp.Glabata 34/92, 2/1, 2/2, 3/1, 3/4, 3/7, 5/3 และ 5/7
การเจริญเติบโตทางลําต้น พบว่าที่อายุ 6 เดือนหลังการปลูก พบว่ากระถินยักษ์ทุกพันธุ/์ สายพันธุ์ มี
ขนาดลําต้นไม่มีแตกต่างกันทางสถิติ ที่อายุ 12 เดือน พบว่ากระถินยักษ์พนั ธุท์ ารัมบ้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ลําต้นมากกว่าสายพันธุ์ 3/4, 3/7 และพันธุค์ นั นิ่งแฮม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ )Table 1) สอดคล้องกับการ
ทดลองของ มนฑกานติ์ (2556) กระถินยักษ์พนั ธุท์ ารัมบ้ามีแนวโน้มเป็ นพันธุท์ ่ีมีขนาดลําต้นมากกว่ากระถินยักษ์สาย
พันธุ์ 3/7 อีกทัง้ กระถินยักษ์สายพันธุ์ 5/7 5/8 และพันธุท์ ารัมบ้ามีขนาดลําต้นมากกว่าพันธุค์ นั นิ่งแฮม และเปรู (อัษฎา
ภรณ์, 2552)
Table 1 Plant height and stem diameter of 10 Leucaena varieties/lines at 6 and 12 months after
planting.
Months after planting
Varieties/lines
Plant height (cm)
Stem diameter (cm)
6 months
12 months
6 months
12 months
a1/
a
Tarramba
212
676
0.79
3.36a
Cunningham
179b
623b
0.64
2.70c
3/1
197ab
652ab
0.74
3.13abc
5/7
183ab
651ab
0.75
2.92abc
34/92
201ab
661ab
0.80
3.22ab
2/1
186ab
659ab
0.77
3.06abc
2/2
201ab
674a
0.76
3.07abc
3/4
188ab
629b
0.77
2.76bc
3/7
185ab
628b
0.74
2.74c
5/3
199ab
644ab
0.80
3.20ab
F-test
*
*
ns
*
LSD (0.05)
32.26
41.53
0.21
0.46
CV (%)
11.51
4.40
18.90
10.48
Note: *= significant difference at the 0.05 probability levels. ns = non-significant difference1/ Means
within a column under each factor, followed by the same letters are not significantly different
at the 5% level of probability by DMRT
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2. ผลผลิตชีวมวลสดและแห้ง
จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 12 เดือนหลังปลูก พบว่าผลผลิตนํา้ หนักสดใบกระถินยักษ์สายพันธุ์ 5/3
และ 3/1 ให้ผ ลผลิ ต มากกว่าพัน ธุ์คัน นิ่ ง แฮมอย่ างมี นัย สําคัญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ สอดคล้องกับ มนทกานติ์ (2556)
รายงานว่า กระถิ นยักษ์สายพันธุ์ 5/3 พบว่าให้ผลผลิตส่วนใบมากกว่าพันธุท์ ารัมบ้า อีกทั้ง 3/1 ยังให้ผลผลิต
นํา้ หนักกิ่งสดสูงกว่าสายพันธุ์ 34/92 และ 2/2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่สายพันธุ์ 34/92 และสายพันธุ์ 5/3
ให้ผลผลิตนํา้ หนักลําต้นสดสูงกว่าพันธุค์ นั นิ่งแฮม ในส่วนของผลผลิตนํา้ หนักแห้ง กระถินยักษ์สายพันธุ์ 3/1, 3/7
และ 5/3 มีนาํ้ หนักใบแห้งมากกว่าพันธุค์ นั นิ่งแฮม อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ อีกทัง้ สายพันธุ์ 3/1 มีผลผลิตนํา้ หนัก
กิ่งแห้งสูงกว่าสายพันธุ์ 34/92, 2/2 และพันธุท์ ารัมบ้า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ กระถินสายพันธุ์ 5/3 ให้ผลผลิต
นํา้ หนักสดชีวมวลรวมและนํา้ หนักแห้งสูงกว่าพันธุค์ นั นิ่งแฮมอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 2)
Table 2 Fresh and dry weight yield of 10 Leucaena varieties/lines at 12 months after planting.
Fresh weight (kg/rai)
Dry weight (kg/rai)
Varieties/
lines
Leaf Branch Woody Biomass Leaf Branch Woody Biomass
stem
yield
stem
yield
ab1/
ab
ab
ab
ab
bc
Tarramba
782
684
5,374
6,839
431
360
3,037 3,82 ab
Cunningham
45b
759ab 4,282b
5,500b
256b
406abc 2,423 3,085b
3/1
1,055a 979a 5,563ab 7,597ab
606a
548a 3,127 4,281ab
5/7
873ab 825ab 5,54 ab 7,238ab 493ab 452abc 3,115 4,060ab
34/92
703ab 637b
6,137a 7,476ab 390ab
341c 3,453 4,183ab
2/1
748ab 817ab 4,942ab 6,507ab 412ab 422abc 2,702 3,535ab
2/2
699ab 642b 5,734ab 7,073ab 397ab
347c 3,283 4,027ab
3/4
667ab 910ab 4,821ab 6,398ab 375ab 483abc 2,693 3,552ab
3/7
1,027ab 917ab 5,208ab 7,151ab
588a
518ab 2,908 4,015ab
5/3
1,137a 893ab 6,062a
8,092a
647a
472abc 3,339 4,458a
F-test
**
*
*
*
**
*
ns
*
LSD 0.05
571.56 256.12 1,769.02 2,296.85 316.51 167.83 1,046.33 1340.8
%CV
35.80 25.32 22.72
22.66
35.15 26.60 23.98 23.68
Note: *, ** = significant difference at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively.
ns = non- significant differenc1/ Means within a column under each factor, followed by the
same letters are not significantly different at the 5% level of probability by DMRT
3. คุณสมบัตทิ างพลังงานของไม้กระถินยักษ์
กระถิ นยักษ์ทุกพันธุสายพั
์
นธุม์ ีปริมาณไนโตรเจน/อยู่ระหว่าง 0.29–0.50 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ทารัมบ้ามี
ปริมาณไนโตรเจน 0.50 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าสายพันธุ์ 3/1 5/7 34/92 3/7 5/3 และพันธุค์ ันนิ่งแฮม ซึ่งมีปริมาณ
ไนโตรเจน 0.37, 0.38, 0.37, 0.32, 0.37 และ 0.29 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญยิ่ งทางสถิ ติ โดย
ปริ ม าณไนโตรเจนอยู่ ใ นเกณฑ์ม าตรฐานตามที่ Lewandovski and Kicherer (1997); Obernberger et al.
(2006) รายงานไว้วา่ ไนโตรเจนควรมีค่าไม่เกิน 1.0 เปอร์เซ็นต์ อีกทัง้ กระถินยักษ์พนั ธุท์ ารัมบ้ามีปริมาณซัลเฟอร์
0.043 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าสายพันธุ์ 3/1 ซึ่งมีปริมาณซัลเฟอร์ 0.007 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ ซึ่งมี
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ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่ Lewandovski and Kicherer (1997); Obernberger et al. (2006) รายงานไว้
ว่า ซัลเฟอร์ควรไม่เกิน 0.3 เปอร์เซ็นต์ กระถินยักษ์ทกุ พันธุ/์ สายพันธุม์ ปี ริมาณเถ้าที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมี
ค่าอยู่ระหว่าง 1.33–1.62 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ มีคา่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่ Lewandovski and Kicherer (1997);
Obernberger et al. (2006) รายงานไว้ว่า เถ้าควรไม่เกิน 9.0 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณเถ้าเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการเผาไหม้ และค่าพลังงานความร้อนของชีวมวลโดยชีวมวลที่มีปริมาณเถ้าสูงส่งผลให้ค่า
ความร้อนลดลง (Baker and Elbersen, 2005; Lewandowski and Kicherer,1997) กระถิ นยักษ์สายพันธุ์ 2/1
และ 2/2 มีค่าความร้อนอยู่ท่ี 17.87 และ 17.88 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ตามลําดับ สูงกว่าสายพันธุ์ 34/92 อย่างมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่ Lewandovski and Kicherer (1997); Obernberger
et al. (2006) รายงานไว้ว่า ค่าความร้อนควรมากกว่า 14 เมกะจูลต่อกิโลกรัม กระถินยักษ์ในงานทดลองนีม้ ีค่า
ความร้อ นระหว่าง 17.56–17.88 เมกะจูล ต่อกิ โลกรัม มี ค่าน้อยกว่าในรายงานของ อัษฎาภรณ์ (2552) และ
เสาวภาคย์ (2554) ซึ่งมีค่าความร้อนอยู่ระหว่าง 19.18–19.47 เมกะจูลต่อกิโลกรัม และ 19.34–19.59 เมกะจูล
ต่อกิโลกรัม ตามลําดับ )Table 3( เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางพลังงานของกระถินยักษ์กบั แกลบและฟางข้าว
กระถิ นยักยักษ์มีปริมาณซัลเฟอร์อยู่ระหว่าง 0.007–0.043 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยกว่าฟางข้าวมีค่าเท่ากับ 10.39
เปอร์เซ็นต์ กระถินยักษ์มีปริมาณเถ้าอยู่ระหว่าง 1.33–1.62 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ น้อยกว่าแกลบและฟางข้าวมีค่าเท่ากับ
12.65 และ 10.39 เปอร์เซ็นต์ กระถินยักษ์มีค่าความร้อน ระหว่าง 17.56–17.88 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ซึ่งมากกว่า
แกลบและฟางข้าวมีค่าเท่ากับ 13.52 และ 12.33 เมกะจูลต่อกิ โลกรัม (วีรชัย และคณะ, 2551; ศูนย์ส่งเสริม
พลังงานชีวมวล และมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 2549)
Table 3 Nitrogen, sulphur, ash content and heating value (MJ/kg) of 10 Leucaena varieties/lines.
Varieties/line

N (%)

S (%)

Ash (%)

Heat value (MJ/kg)

Tarramba
0.50a
0.043a
1.62
17.66ab
Cunningham
0.29d
0.030ab
1.39
17.74ab
3/1
0.37bcd
0.007b
1.54
17.64ab
5/7
0.38bcd
0.020ab
1.62
17.68ab
34/92
0.37bcd
0.013ab
1.47
17.56b
2/1
0.45ab
0.023ab
1.55
17.87a
2/2
0.41abc
0.030ab
1.43
17.88a
3/4
0.40abc
0.013ab
1.33
17.73ab
3/7
0.32cd
0.013ab
1.47
17.80ab
5/3
0.37bcd
0.037ab
1.54
17.68ab
F-test
**
**
ns
**
LSD (0.05)
0.10
0.30
0.33
0.31
12.95
CV (%)
11.55
60.85
0.74
Note: ** = significant difference at the 0.01 probability levels. ns = non-significant difference
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การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตแองเจโลเนียทีป่ ลูกโดยใช้ป๋ ุยเคมี
Comparison of Growth and Yields of Angelonia angustifolia with Chemical Fertilizers
อิศร์ สุปินราช1* และ สุมิตรา สุปินราช1
Iss Supinrach1* and Sumidtra Supinrach1

บทคัดย่อ
การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตแองเจโลเนียที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมี 10 กรรมวิธีคือ 1)
ไม่ใส่ปยุ๋ 2) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 0.5 กรัมต่อกระถางให้ทกุ วัน 3) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 0.5 กรัมต่อกระถาง
ให้ทุก 3 วัน 4) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 0.5 กรัมต่อกระถางให้ทุก 5 วัน 5) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 1 กรัมต่อ
กระถางให้ทกุ วัน 6) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 1 กรัมต่อกระถางให้ทกุ 3 วัน 7) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 1 กรัมต่อ
กระถางให้ทกุ 5 วัน 8) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 2 กรัมต่อกระถางให้ทกุ วัน 9) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 2 กรัมต่อ
กระถางให้ทุก 3 วัน 10) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 2 กรัมต่อกระถางให้ทุก 5 วัน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (CRD) มี 10 ซํา้ ต่อทุกกรรมวิธี ปลูกลงกระถางขนาด 15 เซนติเมตร ในวัสดุปลูกคือแกลบดิบ แกลบดํา
ดินร่วน มูลไก่ ในอัตราส่วน 3:2:1:0.5 ส่วนโดยปริมาตร เป็ นระยะเวลา 9 สัปดาห์ พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีเกรด 1616-16 อัตรา 1 กรัมต่อกระถางโดยให้ทกุ 5 วัน มีผลทําให้อตั ราการรอดตาย จํานวนกิ่ง ความยาวราก และนํา้ หนัก
รากของแองเจโลเนี ย ดี ท่ี สุด โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 100 เปอร์เ ซ็ น ต์ 32.8 เซนติ เ มตร 28.0 เซนติ เ มตร 24.80
เซนติเมตร และ 2.70 กรัม ตามลําดับ

ABSTRACT
The objective of this research was to comparison of growth and yields of Angelonia angustifolia
with chemical fertilizers. The experiment used completely randomized design (CRD) with 10
replications and 10 treatments as following by 1) no chemical fertilizers 2) chemical fertilizers 16-1616, 0.5 g/pot everyday 3) chemical fertilizers 16-16-16, 0.5 g/pot 3 days/week 4) chemical fertilizers 1616-16, 0.5 g/pot 5 days/week 5) chemical fertilizers 16-16-16, 1 g/pot everyday/week 6) chemical
fertilizers 16-16-16, 1 g/pot 3 days/week 7) chemical fertilizers 16-16-16, 1 g/pot 5 days/week 8)
chemical fertilizers 16-16-16, 2 g/pot everyday/week 9) chemical fertilizers 16-16-16, 2 g/pot 3
days/week 10) chemical fertilizers 16-16-16, 2 g/pot 5 days/week, they moved into 15 cm pots
containing growing media consisting of rice husk, black rice husk ash, soil, chicken manure in 3:2:1:0.5
ratio during 9 weeks period accordingly. It was found that survival rate, no. stem, canopy width, root
length and root weight of those the chemical fertilizers 16-16-16 1 g/pot 5 days/week were greatest 100
%, 32.8 cm., 28.0 cm., 24.80 cm. and 2.70 g, respectively.
Key words: chemical fertilizers 16-16-16, potted plant
* Corresponding author: e-mail address: rungpop116@gmail.com
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คํานํา

แองเจโลเนีย Angelonia angustifolia เป็ นพืชพืน้ ถิ่นในวงศ์ Plantaginaceae ของเม็กซิโกและหมู่เกาะ
อินเดียตะวันตก เป็ นสกุลเดียวกับแวววิเชียร (Angelonia goyazensis Benth.) แองเจโลเนียเป็ นไม้ดอกล้มลุก
ลัก ษณะคล้ายลิ น้ มัง กร ชอบอุณ หภูมิ เย็ น ลําต้น เรี ย วเล็ก เป็ น ไม้ด อกมี ก ลิ่ น คล้า ยองุ่น โซดา (Rich, 2002)
สามารถขยายพันธุไ์ ด้ง่าย แองเจโลเนียเป็ นพืชที่ทนร้อน (Burggenman, 1957) ปั จจุบนั ได้มีการปรับปรุ งพันธุใ์ ห้
มีความต้านทานโรคไวรัสใบด่างแดง (cucumber mosaic) เหมาะสําหรับนําไปจัดสวน ตกแต่งสวน นิยมปลูกเป็ น
ไม้กระถาง ตกแต่งบ้าน สํานักงาน และถนนในต่างประเทศ (Williums, 2013) แองเจโลเนียชอบวัสดุปลูกที่มีการ
ระบายนํา้ ที่ดี วัสดุปลูกที่เหมาะสมควรมี pH ประมาณ 5.8-6.8 เจริญเติบโตได้ดีท่ีอณ
ุ หภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส
ความเข้มแสง 2000-5000 แรงเทียน หากความเข้มแสงตํ่ากว่านีจ้ ะทําให้ลาํ ต้นอ่อนแอ (Rich, 2002) ปุ๋ ยที่ใช้กบั
แองเจโลเนียส่วนใหญ่เป็ นปุ๋ ยนํา้ ละลายช้า (slow release fertilizer) เข้มข้น 150-250 ppm การขยายพันธุท์ าํ ได้
ง่ายโดยการปั กชํา ใช้เวลา 7-14 วันจึงออกราก
ปุ๋ ยเคมีเป็ นแหล่งของธาตุอาหารที่สาํ คัญต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากในการผลิต
ไม้ดอกกระถางปั ญหาที่พบคือ รากพืชถูกจํากัดอยู่ในภาชนะปลูก วัสดุปลูกที่บรรจุลงในภาชนะปลูก โดยทั่วไปมี
ธาตุอาหารหลักได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช การใส่ปยเคมี
ุ๋
ช่วยทําให้คณ
ุ ภาพของไม้ดอกกระถางดีขนึ ้ มีการแตกกิ่งก้าน ทรงพุ่มต้นสวยกะทัดรัด ใบสีเขียวเป็ นมัน ระบบราก
มีความแข็งแรง ดอกดกสีสวยและออกดอกเร็วขึน้ (ชอบ, 2541) การให้ปุ๋ยเคมีเกินความจําเป็ นของพืช ทําให้เกิด
ความสูญเสียปุ๋ ยเคมี และทําให้การเจริญเติบโตของพื ชลดลง การลดการสูญเสียปุ๋ ยเคมีและเพื่ อการลงทุนที่
คุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ สามารถทําได้โดยการใช้อตั ราการใส่ปยเคมี
ุ๋
ในอัตราที่เหมาะสมและใส่ปยในช่
ุ๋
วงระยะเวลาที่
เหมาะสม โดยการแบ่งใส่ปยเคมี
ุ๋
หลายครัง้ จะดีกว่าการใส่ปยเคมี
ุ๋
เพียงครัง้ เดียว (Sidney, 2019) ดังนัน้ งานวิจยั
ครัง้ นี ้ จึงศึกษาการให้ปยเคมี
ุ๋
และระยะเวลาการใส่ปยเคมี
ุ๋
ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแองเจโล
เนียที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับการปลูกแองเจโลเนียในเชิงพาณิชย์ในอนาคต

อุปกรณ์และวิธีการ
เริ่มทําการทดลองในเดือนกันยายน 2558 ถึง เดือนมกราคม 2559 ณ โรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับ สาขาพืช
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง โดยนํากิ่ง
ชําแองเจโลเนียพันธุส์ ีชมพู อายุ 14 วัน ปลูกลงกระถางพลาสติกขนาด 20 เซนติเมตร โดยใช้แกลบดิบ แกลบดํา
ดินร่วน มูลไก่ ในอัตราส่วน 3:2:1:0.5 ส่วน เป็ นวัสดุปลูกกระถางละ 1 ต้น ใส่ปยหลั
ุ๋ งจากปลูกแล้ว 2 สัปดาห์ ดังนี ้
1) ไม่ใส่ปุ๋ย (กรรมวิธีควบคุม) 2) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 0.5 กรัมต่อกระถางให้ทุกวัน 3) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16
อัตรา 0.5 กรัมต่อกระถางให้ทกุ 3 วัน 4) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 0.5 กรัมต่อกระถางให้ทุก 5 วัน 5) ปุ๋ ยสูตร 1616-16 อัตรา 1 กรัมต่อกระถางให้ทกุ วัน 6) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 1 กรัมต่อกระถางให้ทกุ 3 วัน 7) ปุ๋ ยสูตร 1616-16 อัตรา 1 กรัมต่อกระถางให้ทกุ 5 วัน 8) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 2 กรัมต่อกระถางให้ทกุ วัน 9) ปุ๋ ยสูตร 1616-16 อัตรา 2 กรัมต่อกระถางให้ทุก 3 วัน 10) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 2 กรัมต่อกระถางให้ทุก 5 วัน ปลูกให้
ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน รดนํา้ วันละ 1 ครัง้ และพ่นสารเคมีกาํ จัดโรคและแมลงทุก 2 สัปดาห์ วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) บันทึกข้อมูล อัตราการรอดชีวิต (%)ความ
สูงของต้น (เซนติเมตร) วัดตัง้ แต่โคนรากจนถึงปลายช่อดอก จํานวนกิ่ง (เซนติเมตร) วัดจํานวนกิ่งที่เกิดใหม่ ความ
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กว้างทรงพุ่ม (เซนติเมตร) วัดจากส่วนที่กว้างที่สดุ ของทรงพุ่ม (เซนติเมตร) ความยาวก้านดอก (เซนติเมตร) วัด
จากโคนรากจนถึงโคนดอกแรกของช่อดอก ความยาวช่อดอก (เซนติเมตร) วัดจากโคนดอกแรกจนถึงปลายสุด
ของช่อดอก นํา้ หนักสดทัง้ ต้น (กรัม) วัดจากการชั่งนํา้ หนักทัง้ ต้น ใบ ดอก ความยาวราก (เซนติเมตร) วัดจากโคน
รากจนถึงปลายราก นํา้ หนักของราก (วัดจากราก) บันทึกผลทุกต้นและทุกสัปดาห์ โดยเริ่มบันทึกตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี
2 ถึงสัปดาห์ท่ี 9

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการศึกษาระยะเวลาการใส่ปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแองเจโลเนีย ระยะเวลา 9
สัปดาห์ พบว่า ของแองเจโลเนีย เมื่อไม่ใส่ปยุ๋ ใส่ปุ๋ยอัตรา 0.5 กรัมทุก 3 วันและทุก5 วัน ใส่ปุ๋ย 1 กรัมทุก 3 วัน
และทุก 5 วัน และ ใส่ปยุ๋ 2 กรัมทุก 3 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วง 90-100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การ
ให้ปุ๋ย 2 กรัมทุกวัน ทําให้ตน้ แองเจโลเนียตายทัง้ หมด อาจเป็ นเพราะการให้ปุ๋ยอัตรา 2 กรัมทุกวันนัน้ มากเกิน
ความจําเป็ น ทําให้ตน้ แองเจโลเนียไม่สามารถรอดชีวิตได้ สอดคล้องกับ นิษฐาและสายันต์, 2560 รายงานว่า
การใช้ปยเคมี
ุ๋
ในปริมาณมากเกินไป ส่งผลเสียต่อรากพืชและดิน ซึง่ อาจทําให้พืชตายลงได้และดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ ส่วน พบว่า การไม่ใส่ปยุ๋ การใส่ปุ๋ย 0.5 กรัมทุก 3 วันและทุก 5 วัน การใส่ปุ๋ย 1 กรัมทุก 3 วัน และทุก 5
วัน และการใส่ปุ๋ย 2 กรัมทุก 5 วัน ไม่ทาํ ให้ความสูงของต้นมีความแตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วง 26.8-31.2
เซนติเมตร มีความสอดคล้องกับเอกะ อะโกร (2560) รายงานว่า แองเจโลเนียเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ มีความสูงคือ
28-30 เซนติ เมตร มี ค วามเหมาะสมสําหรับการผลิต เป็ นไม้กระถาง เพราะความสูงของต้นมี ค วามกะทัดรัด
สวยงาม สําหรับจํานวนกิ่ง พบว่าการใส่ปยุ๋ 0.5 กรัมทุก 5 วัน การใส่ปยุ๋ 1 กรัมทุก 3 วัน และการใส่ปยุ๋ 1 กรัมทุก
5 วัน ทําให้จาํ นวนกิ่งมากที่สดุ ในช่วง 25.8-32.8 กิ่ง ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งการมีจาํ นวนกิ่งที่มาก
ทําให้จาํ นวนช่อดอกมากขึน้ และทรงต้นแน่น ทําให้แองเจโลนียมีช่อดอกที่ดกและสวยงามยิ่งขึน้ ขณะที่ พบว่า
การใส่ปยุ๋ 0.5 กรัมทุก 3 วัน และทุก 5 วัน การใส่ปยุ๋ 1 กรัมทุก 3 วันและการใส่ปยุ๋ 1 กรัมทุก 5 วัน ไม่ทาํ ให้ความ
กว้างทรงพุ่มมีความแตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วง 23.2-28.0 เซนติเมตร (Table 1) มีความแตกต่างกับเอกะ
อะโกร (2560) รายงานว่า แองเจโลเนียเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ มีความกว้างทรงพุ่มประมาณ 18-20 เซนติเมตร
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Figure 1 T1) no chemical fertilizers T2) chemical fertilizers 16-16-16, 0.5 g/pot everyday/week T3 1616-16 0.5 g/pot 3 days/week, T4) 16-16-16 0.5 g/pot 5 days/week, T5) 16-16-16 1 g/pot
everyday/week T6) 16-16-16, 1 g/pot 3 days/week T7) 16-16-16, 1 g/pot 5 days/week T8) 1616-16, 2 g/pot everyday/week T9) 16-16-16, 2 g/pot 3 days/week T10) 16-16-16, 2 g/pot 5
days/week.
Table 1 Survival, height, no. stem and canopy width for Angelonia angustifolia after applying
16-16-16 chemical fertilizer for 9 weeks.
Treatment
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
F-test
CV (%)

Fertilizer
rate (g/pot)
0
0.5
0.5
0.5
1
1
1
2
2
2

Times per
week
Everyday
3
5
Everyday
3
5
Everyday
3
5

Survival
rate (%)
100a
50c
100a
100a
70bc
100a
100a
60c
90ab
**
38.48

Height
(cm)
26.8ab
17.0c
30.2a
31.2a
18.8c
29.2ab
29.6ab
22.8bc
27.2ab
**
21.53

No. stem
(cm)
7.4e
10.2de
23.2bc
28.8ab
7.8de
25.8ab
32.8a
16.2cd
20.8bc
**
34.96

Canopy width
(cm)
17.8cd1/
14.4d
23.2ab
26.2ab
14.4d
25.8ab
28.0a
17.6cd
22.0bc
**
19.09

1/ Means in the same column followed by the same letter (s) are not significant different at p<0.05 by Duncan’s New Multiple
Range Test (DMRT)
ns = not significant at p<0.05
** = p<0.01
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จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาและความยาวช่อดอก พบว่าทุกกรรมวิธีไม่ทาํ ให้กา้ นดอกและช่อดอกมีความ
ยาวมีความแตกต่างกันทางสถิติ ความยาวก้านดอกอยู่ในช่วง 7-10 เซนติเมตร และความยาวช่อดอกอยู่ในช่วง
8-14.2 เซนติเมตร แตกต่างจาก Williums (2013) รายงานว่า ความยาวช่อดอกแองเจโลเนียมีความยาวประมาณ
30-40 เซนติ เ มตร อาจเป็ น เพราะงานทดลองนี ไ้ ด้ป ลูก ลงกระถางมี พื น้ ที่ จ าํ กัด จึง ทํา ให้ช่ อ ดอกไม่ ส ามารถ
เจริญเติบโตได้ตามสรีรวิทยาของแองเจโลเนีย ส่วนนํา้ หนักสดของต้นพบว่า การใส่ปยุ๋ 1 กรัมทุก 3 วัน และทุก 5
วัน ไม่ทาํ ให้นาํ้ หนักสดมีความแตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วง 31.40-35.40 เซนติเมตร และการให้ปุ๋ย 1 กรัมทุก
วัน ให้นาํ้ หนักสดน้อยที่สดุ สําหรับ พบว่าการไม่ให้ปยุ๋ การใส่ปยุ๋ 0.5 กรัมทุก 5 วัน การใส่ปยุ๋ 1 กรัม ทุกวัน ทุก 3
วันและทุก 5 วัน และ การให้ปุ๋ย 2 กรัมทุก 5 วัน ไม่ทาํ ให้รากมีความยาวมีความแตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วง
19.40-26.60 เซนติเมตร สําหรับการให้ปยุ๋ 1 กรัมทุกวัน ทําให้รากสัน้ ที่สุด ขณะที่นาํ้ หนักราก พบว่าการให้ปุ๋ย
0.5 กรัมทุก 3 วัน และการให้ปุ๋ย 1 กรัมทุก 5 วัน ทําให้นาํ้ หนักรากสูงที่สดุ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ 2.30 และ
2.70 กรัม ส่วนการให้ปยุ๋ 0.5 กรัมทุกวันให้นาํ้ หนักน้อยที่สดุ คือ 0.5 กรัม
Table 2 Peduncle length, spike, root length and root weight of Angelonia angustifolia after applying
16-16-16 fertilizer for 9 weeks.
Treatment

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
F-test
CV (%)

Fertilizer
rate
(g/pot)
0
0.5
0.5
0.5
1
1
1
2
2
2

Times Peduncle
per week length
(cm)
9.6
Everyday
8.4
3
10.0
5
9.6
Everyday
7.8
3
8.0
5
8.8
Everyday
3
8.8
5
7
ns
37.49

Spike
(cm)
8.6
12.0
12.4
13.6
8.2
14.6
13.6
8.0
10.6
ns
34.31

Weight
fresh
(g)
8.4cde
7.4de
26.4b
24.4b
4.20e
35.40a1/
31.40ab
12.8cd
15.0c
**
30.52

Root
length (cm)
23.8a
10.6bc
26.6a
20.8a
9.80c
19.40ab
24.80a
18.0abc
22.40a
**
37.17

Root
weight
(g)
2.0bc
0.50f
2.30ab
2.10b
0.6ef
2.0b
2.70a
1.1de
1.5cd
**
26.43

1/ Means in the same column followed by the same letter (s) are not significant different at p<0.05 by Duncan’s New Multiple
Range Test (DMRT)
ns = not significant at p<0.05
** = p<0.01
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สรุ ป

จากการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การให้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 อัตรา 1 กรัมต่อกระถางโดยให้ทุก 5
วันส่งผลให้ตน้ แองเจโลเนียมีอตั ราการรอดตาย มีการเจริญเติบโตด้านความสูงของต้น จํานวนกิ่ง ความกว้างทรง
พุ่ม ความยาวก้านดอก ความยาวช่ อดอก นํา้ หนัก สด ความยาวราก และนํา้ หนัก ราก มี ค่าเฉลี่ ย ดี ท่ี สุด จึง
เหมาะสมในการใช้กบั การปลูกแองเจโลเนียเป็ นไม้กระถางมากที่สดุ

กิตติกรรมประกาศ
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การปรับปรุ งพันธุข์ ้าวปทุมธานี 1 ให้ทนนํา้ ท่วมฉับพลัน โดยวิธีผสมกลับ
ร่วมกับใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก
Breeding of Pathum Thani 1 Rice Variety for Submergence Tolerance
by Marker Assisted Backcrossing
คมจักร บริรักษ์1 ธานี ศรีวงศ์ชยั 1* และ ภัศจี คงศีล1
Komjak Borirak1, Tanee Sreewongchai1* and Pasajee Kongsil1

บทคัดย่อ
ปทุมธานี 1 เป็ นพันธุข์ า้ วเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง คุณภาพข้าวสุก นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม เป็ นที่นิยม
ของผู้บ ริ โ ภค เกษตรกรนิ ย มปลู ก ในพื ้น ที่ น าชลประทาน แต่ ไ ม่ ท นนํ้า ท่ ว มฉั บ พลัน การศึ ก ษาครั้ง นี ้จึ ง มี
วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดลักษณะทนนํา้ ท่วมฉับพลันจากข้าวพันธุห์ อมชลสิทธิ์ สูข่ า้ วพันธุป์ ทุมธานี 1 โดยใช้การ
ปรับปรุ งพันธุแ์ บบผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก โดยผสมข้ามระหว่างข้าวพันธุ์
ปทุมธานี 1 และข้าวพันธุห์ อมชลสิทธิ์ สร้างเป็ นลูกผสมชั่วที่ 1 และผสมกลับไปยังพันธุป์ ทุมธานี 1 จนได้ลกู ผสม
กลับชั่วที่ BC2F1 ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 ที่จาํ เพาะกับยีน sub1 ที่ควบคุมลักษณะทนนํา้ ท่วมฉับพลัน
คัดเลือกร่วมกับการประเมินการทนนํา้ ท่วมฉับพลัน ได้ลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 ที่ทนนํา้ ท่วมฉับพลันจํานวน 10
สายพันธุ์ โดยมี 2 สายพันธุไ์ ด้แก่ PH17-1 และ PH17-24 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุป์ ทุมธานี 1 อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ นอกจากนีส้ ายพันธุท์ ่ีพฒ
ั นาขึน้ ทัง้ 10 สายพันธุเ์ ป็ นข้าวที่มีอมิโลสตํ่าและมีกลิ่นหอมเหมือนพันธุป์ ทุมธานี 1

ABSTRACT
Pathum Thani 1 is a photoperiod insensitive rice variety and the quality of rice is soft,
sticky and fragrant. Thus, this made its popular with consumers. Farmers prefer to grow suck rice variety
in lowland with irrigated areas but does not tolerate to submergence. This study aimed to introgress
the submergence tolerance from Homchonlasit to Pathum Thani 1 variety by backcross breeding with
marker assisted selection. Pathum Thani 1 and Homchonlasit varieties were crossed to produce F1
hybrids and backcrossed with Pathum Thani 1 to produce BC2F1 progenies. The RM23887 marker
which is a specific marker of submergence tolerant gene (sub1 gene) was used to assist the selection
process. The 10 lines of BC2F2 progenies were selected. It was found that two lines including PH17-1
and PH17-24 were higher yield than Pathum Thani 1 variety with statistically significant difference. In
addition the 10 developed lines were low amylose and aroma like Pathum Thani 1 variety.
Key words: Pathum Thani 1, submergence tolerance, backcross, RM23887 marker
* Corresponding author; e-mail address: agrtns@ku.ac.th
1

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900

1

120

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาพืช

คํานํา

ในช่วงหลายปี ท่ีผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปั ญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่า
จะเป็ นสภาวะขาดแคลนนํา้ หรือสภาวะแล้ง สภาวะอุณหภูมิความร้อนสูงขึน้ สภาวะมรสุมและอุทกภัย ฝนไม่ตก
ต้องตามฤดูกาลหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึง่ พืน้ ที่ปลูกข้าวอาศัยนํา้ ฝน มักประสบปั ญหาสําคัญ
คือ สภาวะฝนแล้งและนํา้ ท่วม เป็ นต้น สภาวะนํา้ ท่วมเป็ นหนึ่งในเหตุปัจจัยหลักของประเทศไทย โดยเฉพาะพืน้ ที่
ปลูกข้าวพื น้ ที่ ลุ่มตํ่าเขตชลประทานได้รับความเสียหายมาก นํา้ ท่วมฉับพลันเกิ ดจากนํา้ ท่วมอย่างรวดเร็วใน
บริเวณพืน้ ที่ลมุ่ ตํ่าอาศัยนํา้ ฝนและข้าวไม่สามารถปรับตัวได้ โดยนํา้ จะเอ่อขังเป็ นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ และจะ
ลดลงอย่างรวดเร็ว (ธีรยุทธ, 2554) ดังนัน้ การใช้พนั ธุข์ า้ วที่ทนต่อสภาพนํา้ ท่วมฉับพลันจึงมีความสําคัญในพืน้ ที่
ปลูกข้าวดังกล่าว สภาวะนํา้ ท่วมฉับพลันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตข้าวลดลงอย่างรวดเร็วในระยะเวลา
สัน้ ๆ ประมาณ 20-50 เปอร์เซ็นต์ (ประกอบกิจ และคณะ, 2557) ซึง่ จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว ทําให้ตน้
ข้าวเสียหายได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าว โดยพืน้ ที่ล่มุ ตํ่าอาศัยนํา้ ฝนในภาคการเกษตรคิดเป็ น 31.82
เปอร์เซ็นต์ ของพืน้ ที่ปลูกข้าวทัง้ หมด จากสถิติปัญหานํา้ ท่วมในปี พ.ศ. 2560 พบว่าประเทศไทยมีพืน้ ที่นาํ้ ท่วม
ประมาณ 1.9 ล้านไร่ แต่อย่างใดก็ตามไม่ว่าจะเป็ นนํา้ ท่วมรู ปแบบใดจะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รบั ความ
เสียหาย และสร้างความเดือดร้อนให้กบั เกษตรกร หนึ่งในวิธีลดความเสี่ยงให้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในพืน้ ที่เสี่ยงต่อ
การเกิดนํา้ ท่วม คือการพัฒนาพันธุข์ า้ วทนนํา้ ท่วมเพื่อลดความเสียหายและรักษาเสถียรภาพของข้าวในเขตอาศัย
นํา้ ฝนซึง่ ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ (HilleRisLambers et al.,1998) ปั จจุบนั การปรับปรุ งพันธุข์ า้ ว ได้มี
การนําเทคโนโลยี ชีวภาพมาใช้ร่วมกับการปรับปรุ งพันธุ์แบบมาตรฐาน (conventional breeding) โดยการใช้
เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (marker-assisted selection: MAS) จะช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพของการ
คัดเลือก และสามารถคัดเลือกต้นพืชที่มีจีโนไทป์ ที่ตอ้ งการได้อย่างแม่นยํา นอกจากนีย้ ังสามารถร่นระยะเวลา
ของการปรับปรุ งพันธุไ์ ด้ดว้ ย การทดลองในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดลักษณะทนนํา้ ท่วมฉับพลันจากข้าว
พันธุห์ อมชลสิทธิ์ สู่ขา้ วพันธุป์ ทุมธานี 1 โดยใช้การปรับปรุ งพันธุแ์ บบผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
RM23887 ช่วยในการคัดเลือกลักษณะทนนํา้ ท่วมฉับพลัน

อุปกรณ์

วิธีการ

อุปกรณ์และวิธีการ
1. สายพันธุข์ า้ วที่ใช้ในการวิจยั คือ ข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 และหอมชลสิทธิ์
2. ถังบรรจุนาํ้ ขนาดใหญ่สาํ หรับแช่ตน้ ข้าวเพื่อทดสอบลักษณะทนนํา้ ท่วมฉับพลัน
3. เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 (Luo and Yin, 2013) สําหรับใช้จาํ แนกพันธุกรรมที่มีลกั ษณะทนนํา้
ท่วมฉับพลันเหมือนข้าวพันธุห์ อมชลสิทธิ์

1. การสร้างประชากร
นําข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 เป็ นพันธุร์ บั (recurrent parent) ผสมข้ามกับ ข้าวพันธุห์ อมชลสิทธิ์ เป็ นพันธุใ์ ห้
(donor parent) ซึ่งมี ยี นทนนํา้ ท่ วมฉั บพลัน (sub1A gene) อยู่บนโครโมโซมที่ 9 เพื่ อสร้างลูกผสมชั่วที่ 1 และ
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ตรวจสอบความเป็ น F1 ของประชากรที่ผสมได้ นําต้นที่คดั เลือกได้ ผสมกลับไปหาพันธุร์ บั คือพันธุป์ ทุมธานี 1 เพื่อ
สร้างลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 จากนัน้ นําลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 ไปคัดเลือกลักษณะ foreground คือ คัดเลือกต้นที่
มียีนทนนํา้ ท่วมฉับพลัน โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 ช่วยในการคัดเลือก เมื่อคัดเลือกประชากรลูกผสม
กลับชั่วที่ BC1F1 ได้แล้ว ผสมกลับไปหาพันธุป์ ทุมธานี 1 เพื่อสร้างลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 จากนัน้ นําลูกผสมกลับชั่ว
ที่ BC2F1 ไปคัดเลื อกลักษณะ foreground เช่ นเดี ยวกับลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 และคัดเลื อกลักษณะที่ ปรากฏ
(phenotype) ที่มีลกั ษณะทรงต้น (plant type) เหมือนพันธุป์ ทุมธานี ให้ได้จาํ นวน 10 ต้น หลังจากนัน้ ปล่อยผสม
ตัวเอง ได้ลกู ผสมกลับชั่วที่ BC2F2
2. การประเมินลักษณะทนนํา้ ท่วมฉับพลันด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887
ช่วยประเมินและจําแนกพันธุกรรมที่มีลกั ษณะทนนํา้ ท่วมฉับพลันในต้นข้าวประชากรลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1
และ BC2F1 คัดเลือกต้นที่มีพนั ธุกรรมเป็ นเฮเทอโรไซกัส
3. การทดสอบลักษณะทนนํา้ ท่วมฉับพลัน (เอกกฤษณ์, 2560)
a. นําประชากรลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 ของคูผ่ สมระหว่างข้าวพันธุห์ อมชลสิทธิ์กบั พันธุป์ ทุมธานี 1
มาเพาะลงในกระบะจํานวน 200 ต้น
b. เมื่อต้นกล้าข้าวมีอายุ 30 วันจึงนําไปทดสอบการทนนํา้ ท่วมฉับพลันในสภาพจําลองเป็ นระยะเวลา
12 วัน โดยการนํากระบะต้นข้าวแช่ลงไปในถังบรรจุนาํ้ ให้มีระดับของนํา้ สูงกว่าปลายยอดของต้นข้าวประมาณ
15 เซนติเมตร
c. นํากระบะข้าวขึน้ จากนํา้ แล้วปล่อยไว้ 14 วันเพื่อให้ตน้ ข้าวฟื ้ นตัว จากนัน้ นํามาประเมินเปอร์เซ็นต์
การรอดชีวิตของสายพันธุท์ ่ีทดสอบ (Figure 1)

Figure 1 The procedure of submergence tolerance evaluation.
4. นําต้นลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 จํานวน 10 ต้นที่คดั เลือก โดยนําเมล็ดส่วนหนึ่งไปประเมินลักษณะทนนํา้
ท่วมฉับพลัน ในบ่อทดสอบจําลองในสภาพนํา้ นิ่ง เป็ นระยะเวลา 12 วัน แล้วบันทึกผลหลังเอาออกจากบ่อ 14 วัน
และนําเมล็ดส่วนหนึ่งไปปลูกทดสอบผลผลิตเบื อ้ งต้นในสภาพแปลง โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomize
Complete Block Design (RCBD) จํานวน 3 ซํา้ ระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร ปลูกโดยวิธีปักดํา สายพันธุล์ ะ 5 แถว
แถวละ 7 ต้น รวมทัง้ หมด 35 ต้นต่อสายพันธุ์ ในการปลูกข้าวใช้พันธุพ์ ่อแม่ คือพันธุป์ ทุมธานี 1 พันธุห์ อมชลสิทธิ์
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และพันธุเ์ ปรียบเทียบ โดยมีการเก็บข้อมูลลักษณะทางการเกษตร องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวแต่ละ
สายพันธุ์ และวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้โปรแกรม Statistical
Tool for Agricultural Research (STAR)

Figure 2 The breeding scheme of breeding of Pathum Thani 1 rice variety for submergence tolerance
by marker assisted backcrossing.
5. การตรวจสอบความหอมของเมล็ดข้าว โดยวิธีดมกลิ่น (sensory evaluation) ซึง่ ดัดแปลงวิธีการ
วิเคราะห์จาก IRRI (1971) เพื่อทดสอบความหอมโดยเปรียบเทียบกับข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 ซึง่ เป็ นข้าวหอม และข้าว
พันธุ์ กข 49 ซึง่ เป็ นข้าวไม่หอม ทําการทดลอง 3 ซํา้

6.การวิเคราะห์หาปริมาณอมิโลสในเมล็ดข้าว โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Juliano (1971) โดยนําค่าการ
ดูดกลืนแสงของตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน คิดเป็ นร้อยละของปริมาณอมิโลส แล้วจําแนกประเภท
ของข้าวตามปริมาณอมิโลส (Juliano, 1971)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

1. การสร้างและคัดเลือกประชากรโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ผสมข้ามระหว่างข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 กับข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ เพื่ อสร้างลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) ได้เมล็ด
ลูกผสมชั่วที่ 1 ทัง้ หมด 68 ต้น นํามาตรวจสอบความเป็ นลูกผสมชั่วที่ 1 โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887
ช่วยในการตรวจสอบ สุดท้ายได้ตน้ ที่เป็ นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) จํานวน 25 ต้น สร้างประชากรลูกผสมกลับชั่วที่
BC1F1 โดยนําต้น ลูก ผสมชั่วที่ 1 (F1) ผสมกลับ ไปหาข้าวพัน ธุ์ป ทุมธานี 1 ได้เ มล็ด ลูก ผสมกลับ ชั่วที่ BC1F1
จํานวน 87 ต้น ตัดตัวอย่างใบมาสกัดดีเอ็นเอ เพื่อใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือกลักษณะ foreground
โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 ช่วยในการตรวจสอบและคัดเลือกที่มีพันธุกรรมแบบเฮเทอโรไซกัส ได้
จํานวน 40 ต้น สร้างประชากรลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 โดยนําต้นลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 ผสมกลับไปหาข้าว
พัน ธุ์ป ทุ ม ธานี 1 ได้เ มล็ ด ลูก ผสมกลับ ชั่ว ที่ BC2F1 จํา นวน 87 ต้น ตัด ตัว อย่ า งใบมาสกั ด ดี เ อ็ น เอ เพื่ อ ใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือกลักษณะ foreground โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 ช่วยในการ
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ตรวจสอบและคัดเลือกที่มีพนั ธุกรรมแบบเฮเทอโรไซกัส ได้จาํ นวน 32 ต้น จากนัน้ คัดเลือกทรงต้น (plant type) ที่
มีลกั ษณะเหมือนข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 จํานวน 10 ต้น ปล่อยผสมตัวเองเป็ นลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 เช่นเดียวกับ
การทดลองของ Luo and Yin (2013) ที่ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 มาจําแนกต้นที่มียีนทนนํา้ ท่วมในลูก
ชั่วที่ 2 พบว่ามีความแม่นยําสูง โดยจากฐานข้อมูล NCBI พบว่า เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM23887 มีระยะห่างจาก
ยีน Sub1 232 k bp

(a)

(b)

Figure 3 The genotypic evaluation of BC1F1(a) and BC2F1(b) population to select the submergence
tolerant trait by using RM23887 marker.
2. การทดสอบลักษณะทนนํ้าท่วมฉับพลันด้วยสายตา
จากการทดสอบลักษณะทนนํา้ ท่วมฉับพลันในข้าว 16 พันธุ์ พบว่าพันธุห์ อมชลสิทธิ์เป็ นที่ทนนํา้ ท่วม
ฉับพลันและมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงกว่าพันธุอ์ ่นื ๆ ที่ไม่ทนนํา้ ท่วมฉับพลัน (Figure 4)

Figure 4 Screening of submergence tolerance in 16 rice varieties.

PTT1 = Pathum Thani 1; HCS = Homchonlasit; CNT1 = Chai Nat 1; SPR1 = Suphan Buri 1; PSL2 = Phitsanulok 2; JHN = Jao Hom
Nin; SPR3 = Suphan Buri 3; TN1 = Taichung Native 1; CH2 = Qiqnizhan.

จากการทดสอบลักษณะทนนํา้ ท่วมฉับพลันในประชากรรุ ่น F2 ของคู่ผสมพันธุป์ ทุมธานี 1 กับพันธุห์ อม
ชลสิทธิ์ พบว่ามีตน้ ที่ รอดชี วิตทัง้ หมด 54 ต้น และต้นที่ตาย 164 ต้น ซึ่งเป็ นไปตามอัตราส่วนที่ยอมรับได้ 3:1
ระหว่างต้นที่ไม่ทนนํา้ ท่วมฉับพลันกับต้นที่ทนนํา้ ท่วมฉับพลัน โดยวิธี Chi-Square Test ดังนัน้ สามารถบอกได้ว่า
ลักษณะทนนํา้ ท่วมฉับพลันถูกควบคุมด้วยยีน 1 ตําแหน่ง (Table 1) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nandi et al.
(1997); Xu et al. (2000) และ Toojinda et al. (2003) ที่ พ บว่ า พั น ธุ ก รรมที่ ค วบคุ ม ลัก ษณะการทนนํ้า ท่ ว ม
ฉับพลันถูกควบคุมด้วยยีน 1 ตําแหน่ง ซึง่ เป็ นยีนด้อย โดยยีนดังกล่าวคือยีน Sub1 อยู่บนโครโมโซมที่ 9
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Table 1 Ratio of survival and die plant of submergence tolerance evaluation in F2 population of cross
between PTT1 and HCS.
Phenotype
Number of plants
Survival (%)
Survival plant
54
27
Died plant
146
Total
200
χ2(3:1) test
(0.43)ns
จากประชากรรุ น่ BC2F2 นําเมล็ดส่วนหนึ่งจากทัง้ 10 สายพันธุท์ ่ีคดั เลือกไปประเมินลักษณะทนนํา้ ท่วม
ฉับพลันในถังบรรจุนาํ้ สภาพจําลอง และนําต้นข้าวที่รอดชีวิตย้ายปลูกลงในกระถาง และนําเมล็ดอีกส่วนหนึ่งจาก
ทัง้ 10 สายพันธุท์ ่ีคดั เลือกไปทดสอบผลผลิตเบือ้ งต้น จากการทดสอบลักษณะทนนํา้ ท่วมฉับพลันในข้าว 10 สาย
พันธุท์ ่ีคดั เลือกโดยเปรียบเทียบกับพันธุพ์ ่อแม่ ใน 10 สายพันธุท์ ่ีคดั เลือกนัน้ มีการกระจายตัว ต้นที่รอดชีวิตจะมี
พันธุกรรมแบบโฮโมไซกัสแบบยีนข่ม แต่การกระจายตัวไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนที่ยอมรับได้ 3:1 ระหว่างต้นที่ไม่
ทนนํา้ ท่วมฉับพลันกับต้นที่ทนนํา้ ท่วมฉับพลัน ซึง่ อาจจะมีผลกระทบจากสภาพแวดล้อม (Table 2)
Table 2 Number of survived plants after the submergence tolerance test in two parents and 10 BC2F2
lines.
Varieties
Number of Plant
Total
Survival (%)
Survival
Die
HSC
8
2
10
80
PTT1
3
7
10
30
PH17-1
5
5
10
50
PH17-4
5
5
10
50
PH17-5
6
4
10
60
PH17-9
4
6
10
40
PH17-10
1
9
10
10
PH17-17
5
5
10
50
PH17-23
1
9
10
10
PH17-24
3
7
10
30
PH17-30
4
6
10
40
PH17-32
4
6
10
40
3. ลักษณะทางการเกษตรและคุณภาพเมล็ด
จากการวิเคราะห์ลกั ษณะทางการเกษตร องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต และคุณภาพเมล็ดในสภาพ
แปลงและห้องปฏิบตั ิการเปรียบเทียบกับพันธุพ์ ่อแม่และพันธุเ์ ปรียบเทียบอื่นๆ พบว่าประชากรรุ ่น BC2F2 สายพันธุ์
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PH17-30 และสายพันธุ์ PH17-32 ให้ผลผลิตไม่แตกต่างกับพันธุป์ ทุมธานี 1 และสายพันธุท์ ่ี 1 และสายพันธุท์ ่ี 24
ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุป์ ทุมธานี 1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมื่อนําเมล็ดมาทดสอบคุณภาพทางกายภาพและ
คุณภาพการหุงต้มและรับประทาน พบว่าสายพันธุท์ ่ีพฒ
ั นาขึน้ ทัง้ 10 สายพันธุเ์ ป็ นข้าวที่มีอมิโลสตํ่าและมีกลิ่นหอม
เหมือนพันธุป์ ทุมธานี 1 (Table 3)
Table 3 Agronomic and grain quality traits of the selected lines from BC2F2 lines compared with parents
and check varieties.
PH17-1

PH
70.78cd

Agronomic trait
FL
PL
PN
35.22 27.00 15.56

NP
130.67abc

GW
2.39

Grain quality trait
GY
FR
AC
16.32a +
LAC

PH17-10
PH17-17

75.11bcd
79.78abc

33.56
30.00

27.56
26.78

10.33
12.11

142.22abc
116.33c

2.48
2.44

9.78abc
11.66abc

+
+

LAC
LAC

PH17-23

74.56bcd

30.33

26.22

11.67

123.44bc

2.44

13.57ab

+

LAC

PH17-24

73.33bcd

32.78

28.22

14.89

133.11abc

2.37

16.08a

+

LAC

PH17-30

80.89abc

29.00

28.44

13.22

112.67c

2.34

8.19bc

+

LAC

PH17-32
PH17-4

80.11abc
74.33bcd

30.33
32.44

27.33
27.00

12.78
15.00

121.89bc
133.22abc

2.45
2.39

11.23abc
15.10ab

+
+

LAC
LAC

PH17-5

73.00bcd

32.00

26.11

13.78

116.22c

2.40

9.60abc

+

LAC

PH17-9
PTT1

79.11abcd 33.22
77.22abcd 30.44

28.11
29.00

11.67
12.00

146.78ab
148.22ab

2.44
2.29

14.75ab
6.09c

+
+

LAC
LAC

HCS
CNT1

73.11bcd
82.56ab

38.78
37.22

27.33
27.67

10.67
8.67

155.33a
135.33abc

2.51
2.62

10.02abc
16.44a

+
-

LAC
HAC

PSL2

68.56d

27.67

27.89

10.78

147.78ab

2.60

14.28ab

-

HAC

SPR1

87.78a

39.22

28.56

7.44

161.11a

2.56

9.71abc

-

HAC

RD49

70.67cd

36.00

27.89

11.44

141.00abc

2.57

15.36a

-

HAC

F-test
CV

*
7.46

*
11.50

ns
5.37

*
28.66

Line/Variety

ns ns ns ns
13.51
7.20
25.68

PH = plant height (cm); FL = flag leaf length (cm); PL = panicle length (cm); PN = panicle number; NP = number of grain per panicle;
GW = 100-grain weight (g); GY = grain yield per plant (g/plant); FR = fragrant; AC = amylose content; LAC = low amylose content;
HAC = high amylose content.
ns = Not significant * = Significant at P 0.05
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สรุ ป

การใช้เครื่องหมายดี เอ็น เอ RM23887 ช่วยในการคัดเลือกและประเมินลัก ษณะทนนํา้ ท่วมฉับ พลัน
สามารถคัดเลื อกต้นที่ ทนนํา้ ท่ วมฉับพลันได้อย่ างมี ประสิท ธิ ภ าพ และจากการพิ จ ารณาข้อมูล องค์ประกอบ
ผลผลิตและผลผลิตทัง้ 10 สายพันธุ์ มี 2 สายพันธุท์ ่ีมีผลผลิตไม่แตกต่างพันธุป์ ทุมธานี 1 และมี 2 สายพันธุท์ ่ี
ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุป์ ทุมธานี 1 ซึง่ สายพันธุท์ ่ีพฒ
ั นาได้จะนําไปปลูกทดสอบในแปลงนาเกษตรกรต่อไป
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การจัดกลุ่มและประเมินลักษณะทนเค็มจากเกลือโซเดียมคลอไรด์ของข้าวพืน้ เมืองภาคใต้
Clustering and Screening for Salt Tolerance from NaCl of the Southern Landrace Rice Varieties
ปิ ยวรรณ ชะนะ1 ธานี ศรีวงศ์ชยั 1* เฉลิมพล ภูมิไชย์1 และ ภัทรพร ภักดีฉนวน2
Piyawan Chana1, Tanee Sreewongchai1*, Chalermpol Phumichai1 and Phattharaporn Pakdeechanuan2

บทคัดย่อ
พันธุข์ า้ วพืน้ เมือง มีศกั ยภาพในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ทําให้เป็ นแหล่งเชือ้ พันธุกรรมที่
สํา คัญ ในการปรับ ปรุ ง พัน ธุ์เ พื่ อ ให้ท นทานต่ อ สภาพแวดล้อ ม การทดลองนี ้จึ ง มี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ จั ด กลุ่ ม
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSR และประเมินลักษณะทนเค็มในข้าวพืน้ เมือง
ภาคใต้ จํานวน 17 พันธุ์ ที่ระดับความเข้มข้น 0, 50, 100, 150 และ 200 mM จากการทดลองพบว่าสามารถจัด
กลุ่มความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวพื น้ เมืองภาคใต้ 17 พันธุ์ดว้ ยเครื่องหมาย SSR ได้ 4 กลุ่ม โดยมีค่า
cophenetic correlation เท่ากับ 0.77 การจัดกลุ่มความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมนีอ้ ยู่ในระดับปานกลาง และการ
ประเมินลักษณะทนเค็มพบว่าข้าวพืน้ เมืองภาคใต้ทงั้ หมด 8 พันธุ์ คือ พันธุข์ า้ วขาว พันธุห์ อมลูกเขย พันธุห์ อม
จันทร์ พันธุส์ งั ข์หยด พันธุจ์ าํ ปา พันธุแ์ ม่ขาว พันธุเ์ ล็บนก และพันธุล์ กู ขอ สามารถทนต่อสภาพดินเค็มได้ ที่ระดับ
ความเข้มข้น 150 mM เช่นเดียวกับพันธุ์ Pokkali ซึ่งจัดเป็ นพันธุท์ นเค็มปานกลาง ข้าวพืน้ เมืองภาคใต้ท่ีทนต่อ
สภาพดินเค็ม สามารถใช้เป็ นพันธุใ์ ห้ลกั ษณะทนเค็ม (donor parent) ในการปรับปรุ งพันธุข์ า้ วที่สามารถปลูกได้
ในพืน้ ที่ดินเค็ม

ABSTRACT
Landrace rice varieties have potentially adapted to the environment. Therefore, they are the
important genetic resources for breeding program tolerance to the environmental stress. The aims of this
study were to evaluate the genetic relationship analysis and salt tolerance conditions of the 17 southern
landrace varieties were tested for the genetic relationship analysis using SSR marker and salt tolerance
of various concentrations of 0, 50, 100, 150 and 200 mM. The results showed that could be grouped by
SSR marker in to 4 clusters and cophenetic correlation was 0.77, which is the reliability of rice germplasm
grouping was moderate. Screening for salt tolerance showed that eight Southern landrace variety, Khao’
khao, Homlookkoey, Homjan, Sangyod, Jumpa, Maekhao, Lebnok and Lookkhoa showed the ability of
salt tolerance at 150 mM of NaCl as compared with Pokkali variety which classified as moderately salt
tolerant variety. Thus, the southern landrace with salt tolerance can be used as donor parent for breeding
of salt tolerance rice under saline soil.
Key words: Southern landrace rice, Salinity tolerance, Saline soil
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คํานํา
ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจและอาหารหลักที่สาํ คัญของประเทศไทย สามารถสร้างรายได้มหาศาลเข้าประเทศ
จากการส่งออก แม้ว่าประเทศไทยจะผลิตข้าวได้ในปริมาณมาก แต่การผลิตข้าวในประเทศไทยยังคงประสบ
ปั ญหาเกี่ยวกับสภาพพืน้ ที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวที่ทาํ ให้ผลผลิตของข้าวลดลง เช่น
ปั ญหาดินเค็ม ซึ่งปั ญหาสภาวะดินเค็มก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของข้าวลดลงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์
(Trung et al., 2017) พื น้ ที่ ดินเค็มที่ พบในประเทศไทยอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลางและ
บริเวณชายฝั่ งทะเล มีพืน้ ที่รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 22.4 ล้านไร่ ซึง่ บริเวณดังกล่าวของประเทศเป็ นพืน้ ที่ทาํ การเกษตร
(อรุ ณี, 2540) โดยข้าวแต่ละสายพันธุ์มีความแปรผันของลักษณะความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ มีปั ญ หา
แตกต่างกันไป และลักษณะเหล่านีม้ กั เป็ นลักษณะพันธุกรรมเชิงปริมาณซึ่งมียีนหลายยีนเกี่ยวข้องในการกําหนด
ลักษณะ (ทินกร และคณะ, 2556) ข้าวพืน้ เมืองเป็ นแหล่งพันธุกรรมที่สาํ คัญของการต้านทานต่อแมลงศัตรู พืช
โรคพืช และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม แหล่งพันธุกรรมที่มีความหลากหลายนีจ้ ึงมีความสําคัญสําหรับการ
ปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วทนเค็มและเป็ นทางเลื อกให้กับเกษตรกรในพื น้ ที่ ดินเค็มที่ ไ ม่สามารถปลูก ข้าวพัน ธุ์ท่ี ใ ช้ใ น
ปั จ จุบัน (นัน ทิ ย า และ วิ จิ ต รา, 2554) และยัง ไม่มีร ายงานการจัด กลุ่ม ความสัม พัน ธ์ท างพันธุ กรรมของข้าว
พืน้ เมืองภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล Simple sequence repeat (SSR) การทดลองนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อจัด
กลุ่มความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและประเมินลักษณะทนเค็มในข้าวพืน้ เมืองภาคใต้ จํานวน 17 พันธุ์ ที่ระดับ
ความเข้มข้น 0, 50, 100, 150 และ 200 mM โดยทดสอบการทนเค็มเป็ นระยะเวลา 14 วันในระยะต้นกล้า

อุปกรณ์และวิธีการ
1. พันธุข์ า้ วพืน้ เมืองภาคใต้ จํานวน 17 พันธุ์ ได้แก่ พันธุข์ า้ วขาว (Khao’ khao) พันธุท์ ่าแปด (Thapad)
พั น ธุ์ ห อมลู ก เขย (Homlookkoey) พั น ธุ์ เ ข็ ม ทอง (Kemthong) พั น ธุ์ ห อมจั น ทร์ (Homjan) พั น ธุ์ สั ง ข์ ห ยด
(Sangyod) พัน ธุ์ด อกพะยอม (Dokpayom) พัน ธุ์ลูก ดํา เบา (Lookdam) พัน ธุ์ลูก ปลา (Lookpla) พัน ธุ์จ ําปา
(Jumpa) พันธุร์ วงรี (Runglee) พันธุห์ อมจันทร์ (Homjan) พันธุแ์ ม่ขาว (Mae khao) พันธุเ์ ล็บนก (Lebnok) พันธุ์
ช่อลุง (Chawloog) พันธุล์ กู ขอ (Lookkhoa) และพันธุเ์ ปรียบเทียบ จํานวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุป์ ทุมธานี 1 (พันธุ์
อ่อ นแอมาตรฐาน), พัน ธุ์ข าวดอกมะลิ 105 (พัน ธุ์อ่อนแอมาตรฐาน) และพัน ธุ์ Pokkali (ทนเค็มมาตรฐาน)
2. กระบะข้าวสําหรับแช่ตน้ ข้าวเพื่อทดสอบการทนเค็ม 3. เครื่องวัดค่าความเป็ นกรด-ด่างในนํา้ (Potential of
Hydrogen ion Meter; pH Meter) 4. เกลือสินเธาว์
การประเมินลักษณะทนเค็มในข้าวพืน้ เมืองภาคใต้
นําพันธุข์ า้ วพืน้ เมืองภาคใต้ จํานวน 17 พันธุ์ และพันธุเ์ ปรียบเทียบ จํานวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุป์ ทุมธานี
1, พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (พันธุ์อ่อนแอมาตรฐาน) และพันธุ์ Pokkali (พันธุ์ทนเค็มมาตรฐาน) มาเพาะลงใน
กระบะเพาะ โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด (completely randomized design; CRD) จํานวน 3 ซํา้ พันธุ์
ละ 10 ต้น เมื่อต้นกล้าข้าวมีอายุ 21 วันจึงนําไปทดสอบการทนเค็มโดยการใส่สารละลายเกลือที่มีความเข้มข้น
50, 100, 150, 200 mM ตามลําดับ ประเมินลักษณะการทนเค็มด้วยสายตา 14 วัน หลังจากใส่สารละลายเกลือ
โดยดูลกั ษณะของต้นข้าวที่เกิดความผิดปกติจากการได้รบั สารละลายเกลือ (Table 1)
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Table 1 Standard evaluation system for rice (SES) of visual salt injury score.
Score
Observation
1
Normal growth
3
Nearly normal growth; leaf tips or few leaves whitish and rolled
Growth severely retarded; most leaves rolled; only a few are
5
elongating
7
Complete cessation of growth; most leaves dry; some plants dying
9
Almost all plant dead or dying

Tolerance level
Highly tolerant (HT)
Tolerant (T)
Moderately tolerant (MT)
Susceptible (S)
Highly susceptible (HS)

Source : Gregorio et al. (1997)
การจัดกลุ่มข้าวพืน้ เมืองภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล Simple sequence repeat (SSR)
ทํา PCR โดยใช้ Phire® Plant Direct PCR Kit (Finnzymes; Keilarata, Espoo, Finland) ซึ่ง สามารถ
ทํา PCR ได้โดยไม่ตอ้ งผ่านขัน้ ตอนการสกัดดีเอ็นเอก่อน และใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR จํานวน 11 คู่ไพรเมอร์
ได้แก่ RM10852, RM518, KRNP6, OSR19, N-aro, AP4007, RM225, RM139, RM212 และ RM319 หลังจาก
การทํา PCR แล้วเติ ม loading dye buffer ปริ มาตร 5.0 μL และนําตัวอย่ าง DNAไปตรวจสอบด้วยเทคนิ ค
electrophoresis โดยใช้ 6% polyacrylamide gels (Benbouza et al., 2006) บันทึกข้อมูลความผันแปรในแถบ
ดีเอ็นเอของข้าวที่แสดงความแตกต่างระหว่างพันธุ์ (polymorphic band) ของยีนที่ตาํ แหน่งเดียวกัน โดยให้ค่า
การปรากฏของแถบดีเอ็นเอเป็ น 1 และไม่ปรากฏของแถบดีเอ็นเอเป็ น 0 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
โดยใช้โปรแกรม PAST ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมของ Dice (1945) และจัดกลุ่มพันธุข์ า้ ว
โดยวิธี Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic means (UPGMA) (Sokal and Michener, 1958)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

การประเมินลักษณะทนเค็มในข้าวพืน้ เมืองภาคใต้
การประเมินลักษณะทนเค็มในข้าวพืน้ เมืองภาคใต้ 17 พันธุ์ และพันธุเ์ ปรียบเทียบ 3 พันธุ์ ที่ระดับความ
เข้มข้น 50, 100, 150 และ 200 mM ในระยะต้นกล้า พบว่าระดับความเข้มข้น 50 และ 100 mM ไม่เหมาะสมต่อ
การแยกระหว่างพันธุท์ ่ี ทนเค็มและพันธุ์ท่ีอ่อนแอต่อความเค็มได้ เนื่ องจากข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งใช้เป็ นพันธุ์
ทดสอบอ่อนต่อความเค็ม ไม่แสดงความผิดปกติจากการได้รบั สารละลายเกลือ แต่ระดับความเข้มข้นที่ 150 และ
200 mM เป็ นระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สามารถแยกระหว่างพันธุท์ ่ีทนเค็มและพันธุท์ ่ีออ่ นแอต่อความเค็มได้
อย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุเ์ ปรียบเทียบปทุมธานี 1 (พันธุอ์ ่อนแอมาตรฐาน) เนื่องจากข้าวพันธุป์ ทุมธานี
1 แสดงความผิดปกติจากการได้รบั สารละลายเกลือ ซึ่งสอดคล้องกับ ปรากฏและคณะ (2558) คัดเลือกสายพันธุ์
ข้าวเจ้าหอมนิลพันธุก์ ลายที่ทนทานต่อสภาพความเค็มในระยะสืบพันธุท์ ่ีระดับความเข้มข้น 0, 50, 75, 100 และ
150 mM พบว่าระดับความเค็มที่ระดับความเข้มข้น 150 mM สามารถทําให้ขา้ วเจ้าหอมนิลอ่อนแออย่างเห็นได้ชดั
จึงใช้เกลือที่ระดับความเข้มข้น 150 mM ในการคัดเลือกประชากรข้าวเจ้าหอมนิลพันธุก์ ลาย
ข้าวพืน้ เมืองภาคใต้ท่ีผ่านการประเมินทนเค็มทัง้ 17 พันธุ์ ที่ระดับความเข้มข้น 150 mM ในระยะต้นกล้า
พบว่ามีอตั ราการรอดชีวิตตัง้ แต่ 0 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ (Figure 1c) โดยพันธุห์ อมลูกเขยมีอตั ราการรอดชีวิตสูงสุด
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เท่ า กับ 20 เปอร์เ ซ็ น ต์ ในขณะที่ พัน ธุ์ท่ า แปด พัน ธุ์เ ข็ ม ทอง พัน ธุ์ด อกพะยอม พัน ธุ์ลูก ดํา เบา พัน ธุ์ลูก ปลา
พันธุร์ วงรี พันธุห์ อมจันทร์ พันธุช์ ่อลุง มีอตั ราการรอดชีวิตตํ่าสุดเท่ากับ 0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพันธุข์ า้ วขาว พันธุท์ ่า
แปด พันธุห์ อมจันทร์ พันธุส์ งั ข์หยด พันธุจ์ าํ ปา พันธุแ์ ม่ขาว พันธุเ์ ล็บนก และพันธุล์ กู ขอ มีอตั ราการอดชีวิต 6.67,
20.00, 13.33, 6.67, 13.33, 13.33, 10.00 และ 13.33 เปอร์เ ซ็ น ต์ ตามลํา ดับ พัน ธุ์เ ปรี ย บเที ย บปทุ ม ธานี 1
Pokkali และขาวดอกมะลิ 105 มีอตั ราการรอดชีวิต 0, 60 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ข้าวพื น้ เมื องภาคใต้
ที่ผ่านการประเมินทนเค็มทัง้ 17 พันธุ์ ที่ระดับความเข้มข้น 200 mM ในระยะต้นกล้า พบว่าข้าวพืน้ เมืองภาคใต้
ทัง้ 17 พันธุม์ ีอตั ราการรอดชีวิต 0 เปอร์เซ็นต์ (Figure 1d) พันธุเ์ ปรียบเทียบปทุมธานี 1, Pokkali และขาวดอก
มะลิ 105 มีอตั ราการรอดชีวิต 0, 80.00 และ 6.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
(a

(b
)X

(c)

X

(d

Figure 1 Screening for salt tolerance of the 17 southern landrace rice varieties and 3 cultivated rice
varieties at seedling stage with (a). 50 mM, (b). 100 mM, (c). 150 mM and (d). 200 mM of
NaCl.
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ข้าวพื น้ เมื องภาคใต้ท่ี ผ่ านการประเมิ น ทนเค็มด้วยสายตาตาม SES of IRRI ทั้ง 17 พัน ธุ์ และพัน ธุ์
เปรียบเทียบ 3 พันธุ์ ที่ ระดับความเข้มข้น 50, 100, 150, และ 200 mM ในระยะต้นกล้า พบว่าทุกระดับความ
เข้มข้นมีความหลากหลายทางพันธุกรรมเมื่อเจอสภาวะเค็ม โดยข้าวพืน้ เมืองภาคใต้ 8 พันธุ์ ได้แก่ พันธุข์ า้ วขาว,
พันธุห์ อมลูกเขย, พันธุห์ อมจันทร์, พันธุส์ งั ข์หยด, พันธุจ์ าํ ปา,พันธุแ์ ม่ขาว, พันธุเ์ ล็บนก และพันธุล์ กู ขอ สามารถ
ทนต่อสภาพดินเค็มได้ ที่ระดับความเข้มข้น 150 mM เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ Pokkali และข้าวพืน้ เมืองภาคใต้ 8
พันธุ์ ได้แก่ พันธุท์ ่าแปด พันธุเ์ ข็มทอง พันธุด์ อกพะยอม พันธุล์ ูกดําเบา พันธุล์ ูกปลา พันธุร์ วงรี พันธุห์ อมจันทร์
พันธุช์ ่อลุง จัดเป็ นพันธุอ์ ่อนแอต่อความเค็ม ที่ระดับความเข้มข้น 150 mM เปรียบเทียบกับพันธุ์ Pokkali (Table
2) ซึ่งสอดคล้องกับ Al-Amin et al. (2013) ประเมินการทนเค็มโดยพิ จ ารณาลัก ษณะของต้น ข้าวที่ เ กิ ด ความ
ผิดปกติจากการได้รบั สารละลายเกลือด้วยสายตาตาม SES of IRRI (Gregorio et al., 1997) โดยคะแนน 1 =
ทนเค็มมาก และ 9 = อ่อนแอมาก พบว่าการให้คะแนน SES ที่แตกต่างสามารถแยกจีโนไทป์ ที่ทนเค็มมากและจี
โนไทป์ ที่ทนเค็มปานกลางออกจากกันได้
Table 2 Standard evaluation system for rice (SES) of visual salt injury in the 17 southern landrace rice
varieties and 3 cultivated rice varieties at seedling stage with 50, 100, 150 and 200 mM of
NaCl.
Variety

Concentration of NaCl (mM)
50

Khao’ khao
Thapad
Homlookkoey
Kemthong
Homjan
Sangyod
Dokpayom
Lookdam
Lookpla
Jumpa
Runglee
Homjan
Mae khao
Lebnok
Chawloog
Lookkhoa
PTT1
Pokkali
KDML105

2.47 (HT)
2.60 (HT)
2.70 (HT)
3.00 (T)
3.07 (T)
2.87 (HT)
4.30 (T)
2.87 (HT)
2.60 (HT)
2.87 (HT)
2.93 (HT)
2.87 (HT)
3.23 (T)
3.20 (T)
3.03 (T)
3.03 (T)
2.90 (HT)
3.70 (T)
3.67 (T)

100

3.80 (T)
4.00 (T)
4.83 (T)
4.07 (T)
5.47 (MT)
4.57 (T)
4.73 (T)
4.87 (T)
4.73 (T)
4.40 (T)
4.83 (T)
5.43 (MT)
4.60 (T)
4.87 (T)
5.27 (T)
4.40 (T)
3.67 (T)
1.23 (HT)
5.20 (MT)

150

6.10 (MT)
7.13 (S)
4.57 (MT)
7.30 (S)
5.23 (MT)
5.50 (MT)
7.47 (S)
7.67 (S)
7.93 (S)
6.17 (MT)
7.80 (S)
7.83 (S)
6.47 (MT)
5.97 (MT)
7.93 (S)
5.07 (MT)
7.13 (S)
2.07 (HT)
7.00 (MT)

HT: Highly tolerant T: Tolerant MT: Moderately tolerant S: Susceptible HS: Highly susceptible.
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200

7.80 (S)
7.07 (S)
9.00 (HS)
7.50 (S)
8.40 (S)
8.03 (S)
7.20 (S)
7.40 (S)
8.10 (S)
8.33 (S)
8.87 (S)
9.00 (HS)
7.47 (S)
7.80 (S)
8.20 (S)
8.43 (S)
8.50 (S)
4.47 (T)
7.67 (S)
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การวิเคราะห์และการจัดกลุ่มข้าวพืน้ เมืองภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR
การใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR จํานวน 11 คูไ่ พร์เมอร์ เพื่อจัดกลุม่ ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าว
พืน้ เมืองภาคใต้ 17 พันธุ์ โดยจัดกลุ่มด้วยวิธี UPGMA สามารถจัดกลุ่มข้าวพืน้ เมืองภาคใต้ 17 พันธุไ์ ด้ 4 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ พันธุด์ อกพะยอม กลุ่มที่ 2 ได้แก่ พันธุเ์ ข็มทอง พันธุช์ ่อลุง พันธุล์ กู ปลา พันธุข์ า้ วดํา พันธุท์ ่าแปด
พันธุจ์ าํ ปา พันธุห์ อมจันทร์ (1) พันธุห์ อมจันทร์ (2) พันธุแ์ ม่ขาว พันธุข์ า้ วขาว กลุม่ ที่ 3 ได้แก่ พันธุร์ วงรี พันธุล์ กู ขอ
พันธุ์เล็บนก กลุ่มที่ 4 ได้แก่ พันธุ์ลูกดํา พันธุ์หอมลูกเขย และพันธุ์สังข์หยด (Figure 2) พบว่ามีค่าดัชนี ความ
เหมือนอยู่ระหว่าง 0.48-0.96 เฉลี่ยเท่ากับ 0.64 และค่า cophenetic correlation เป็ นค่าบอกเหมาะสมในการจัด
กลุ่ม เท่ากับ 0.77 ถือว่าการจัดกลุ่มพันธุกรรมข้าวพืน้ เมืองภาคใต้มีความน่าเชื่ อถื ออยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานของ ชยุต และคณะ (2562) ที่ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชือ้ พันธุกรรม
ข้าวพืน้ เมืองโดยใช้ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาและเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSR พบค่า cophenetic correlation
เท่ากับ 0.75 ซึง่ ถือว่าการจัดกลุม่ ของเชือ้ พันธุกรรมข้าวพืน้ เมือง มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง

1

2

3
4
Figure 2 Dendrogram of 17 Southern landrace rice varieties resulting from the UPGMA cluster
analysis based on Dice’s coefficient from the SSR data.
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สรุ ป

จากการทดสอบลักษณะของต้นข้าวที่ เกิ ดความผิ ดปกติจากการได้รับสารละลายเกลือที่ ระดับความ
เข้มข้น 150 mM มีขา้ วพืน้ เมืองภาคใต้ทงั้ หมด 8 พันธุ์ สามารถทนต่อสภาพดินเค็ม คือ พันธุข์ า้ วขาว พันธุห์ อมลูกเขย
พันธุห์ อมจันทร์ พันธุส์ งั ข์หยด พันธุจ์ าํ ปา พันธุแ์ ม่ขาว พันธุเ์ ล็บนก และพันธุล์ กู ขอ มีอตั ราการรอดชีวิต เท่ากับ 6.67,
20.00, 13.33, 6.67, 13.33, 13.33, 10.00 และ 13.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อเปรียบเที ยบกับพันธุ์ Pokkali และ
สามารถจัดกลุ่มความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวพืน้ เมืองภาคใต้ 17 พันธุด์ ว้ ยเครื่องหมาย SSR ได้ 4 กลุ่ม
โดยมีค่า cophenetic correlation เท่ากับ 0.77 การจัดกลุ่มความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมมีความน่าเชื่อถืออยู่ใน
ระดับปานกลาง
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การพัฒนาพันธุข์ ้าวปทุมธานี 1 ให้ต้านทานเพลีย้ กระโดดสีนา้ํ ตาลโดยวิธีผสมกลับ
และใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก
Development of Pathum Thani 1 Rice Variety for Brown Planthopper Resistance
by Marker-assisted Backcrossing
พีรวัส ธรรมิรัตนเกษม1, ธานี ศรีวงศ์ชยั 1* และ ภัศจี คงศีล1
Peerawat Tammirattanakasame1, Tanee Sreewongchai1* and Pasajee Kongsil1

บทคัดย่อ
ข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 เป็ นข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง คุณภาพข้าวสุกนุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอม เป็ นที่นิยม
ของผูบ้ ริโภค แต่อ่อนแอต่อเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาพันธุข์ า้ วปทุมธานี 1 ให้
ต้านทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล โดยใช้ขา้ วสายพันธุ์ No. 20-145-1-9 เป็ นพันธุ์ให้ ซึ่งเป็ นสายพันธุท์ ่ีมียีน
ต้านทานเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลจากพันธุ์ Rathu Heenati และยีนควบคุมลักษณะอมิโลสตํ่าจากพันธุป์ ทุมธานี 1
ผสมข้ามกับพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ เป็ นพันธุ์รับ และใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอที่ วางตัวอยู่ใกล้กับยี นต้านทานเพลี ย้
กระโดดสีนาํ้ ตาล คือ RM518 และ KRNP6 ช่วยในการคัดเลือก ได้สายพันธุล์ กู ผสมกลับชั่วที่ BC2F2 จํานวน 6
สายพันธุ์ นําไปทดสอบความต้านทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล พบว่าทัง้ 6 สายพันธุแ์ สดงลักษณะต้านทาน ผล
การปลูกทดสอบผลผลิตเบื อ้ งต้น พบว่าสายพันธุ์ PR17-2 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 และสายพันธุท์ ่ี
พัฒนาขึน้ ทัง้ 6 สายพันธุม์ ีอมิโลสตํ่า มีกลิ่นหอม และมี 3 สายพันธุท์ ่ีมีทรงต้นคล้ายกับพันธุป์ ทุมธานี 1 แสดงให้
เห็นว่าการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอมีประสิทธิภาพช่วยในการคัดเลือกสายพันธุท์ ่ีลกั ษณะที่ตอ้ งการได้

ABSTRACT
Pathum Thani 1(PTT1) is a photoperiod insensitive rice variety and quality of cooked rice is soft, sticky
and fragrant. It is popular with consumers, but It is susceptible to brown planthopper (BPH). The objective of
this study was to develop PTT1 rice variety for BPH resistance. The rice line No. 20-145-1-9 with BPH resistance
from Rathu Heenati and low amylose from PTT1 was used as donor for crossing with PTT1 variety, recurrent
parent. The RM518 and KRNP6 markers which are linked with BPH resistant genes, were used for assisting to
select the favorable genotypes plants. Six BC2F2 lines were selected and evaluated for BPH resistance, and it
was found that all the lines showed resistance. The preliminary yield trial indicated that line PR17-2 was higher
yield than PTT1. Six BC2F2 lines were low amylose content and aroma and three BC2F2 lines has plant type
similar to those of PTT1. The results showed that the using of DNA markers was effective for selection of desired
lines.
Key words: rice, Pathum Thani 1, brown planthopper resistance, low amylose content, marker-assisted backcrossing (MABC)
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คํานํา

เพลี ย้ กระโดดสี น าํ้ ตาล (Brown planthopper) มี ช่ื อวิ ท ยาศาสตร์ว่า Nilaparvata lugens Stal เป็ น
แมลงศัตรู ขา้ วที่สาํ คัญ สร้างความเสียหายโดยตรงต่อข้าวที่กาํ ลังเจริญเติบโต ลดศักยภาพในการให้ผลผลิต และ
หากความหนาแน่นของแมลงสูงทําให้ขา้ วแห้งตายได้ หรือที่ เรียกว่า Hopperburn นอกจากนี เ้ พลีย้ กระโดดสี
นํา้ ตาลยังเป็ นแมลงพาหะนําโรค ที่ทาํ ให้ผลผลิตของข้าวลดลงได้อีกด้วย (IRRI, 1979) ในประเทศไทยพบเพลีย้
กระโดดสีนาํ้ ตาลเป็ นแมลงศัตรู ขา้ วที่สาํ คัญของพืน้ ที่ชลประทานในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ในปี
2552 เกิดการระบาดของเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลรุ นแรงในพืน้ ที่ประมาณ 1.985 ล้านไร่ และมีแนวโน้มการแพร่
ระบาดที่เพิ่มขึน้ (สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี, 2552) และยังพบว่าประชากรเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลในพืน้ ที่
ระบาดส่วนใหญ่มีความต้านทานต่อสารกําจัดแมลงที่ทางกรมวิชาการเกษตรแนะนํา จากรายงานดังกล่าวการใช้
ข้าวพันธุต์ า้ นทาน สามารถลดความรุ นแรงจากการระบาดของเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลได้ อย่างไรก็ตามเกษตรกร
ยังมีความต้องการปลูกข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 เนื่องจากขายได้ราคาสูงกว่าข้าวกลุม่ ไม่ไวต่อช่วงแสงพันธุอ์ ่นื ๆ (กรม
วิชาการเกษตร, 2549; วันทนา และคณะ, 2554)
การสํารวจชีวชนิดของเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลในประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2548 ถึง 2555 ไม่พบเพลีย้ กระโดด
สีนาํ้ ตาลชี วชนิดที่ 1, 2, 3, 5 และ 6 ตัง้ แต่ปี 2554 และประชากรแมลงส่วนใหญ่ ร้อยละ 63 มีรูปแบบการเข้า
ทําลายพันธุข์ า้ วเป็ นลักษณะชีวชนิดที่ 7 ซึ่งมีเพียงพันธุ์ Rathu Heenati ที่ตา้ นทานต่อแมลงกลุ่มนี ้ (จิรพงศ์ และ
คณะ, 2557) แต่ยีนต้านทานเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล Bph3 ที่ อยู่บนโครโมโซมที่ 6 เป็ นยี นที่ อยู่ใกล้กันกับยี น
ควบคุมลักษณะอมิโลสสูง Waa ซึง่ มีระยะทางเพียง 383 kbp (Jairin et al., 2009) ดังนัน้ พันธุข์ า้ วต้านทานเพลีย้
กระโดดสีนาํ้ ตาลที่พฒ
ั นามาจากยีน Bph3 จะมีปริมาณอมิโลสสูงเสมอ อย่างไรก็ตาม รุ ่งนภา (2560) สามารถ
แยกการเกาะติดกันของยีนทัง้ 2 ดังกล่าวได้ โดยใช้ค่ผู สมระหว่างพันธุป์ ทุมธานี 1 กับพันธุ์ Rathu Heenati และ
ยังคัดเลือกลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง ทรงต้นกึ่งเตีย้ และความหอมร่วมด้วย (Sansanoh, 2018)
การปรับ ปรุ ง พัน ธุ์โ ดยวิ ธี ผ สมกลับ และใช้เ ครื่ อ งหมายดี เ อ็ น เอช่ ว ยในการคัด เลื อ ก เป็ น วิ ธี ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพมากในการปรับปรุ งพันธุข์ า้ วพันธุด์ ีให้ตา้ นทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล (จิรพงศ์, 2557; Hu et al.,
2016) ปั ณฑริกา และคณะ (2559) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับการระบุตาํ แหน่งของยีนควบคุมลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้านทานเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลในข้าวพันธุ์ Rathu Heenati พบว่าพันธุ์ Rathu Heenati มี QTL หรือกลุ่มยีนที่
ควบคุมลักษณะความต้านทาน บริเวณโครโมโซม 4 และ 6 โดยเครื่องหมาย RM518 บนโครโมโซมที่ 4 มีค่า R2
สูง และจากการรายงานของรุ ่ง นภา พบว่าการใช้เครื่ องหมาย RM16355 และ KRNP6 ช่ วยในการคัด เลือก
ลักษณะต้านทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลที่อยู่บนโครโมโซมที่ 4 และ 6 ตามลําดับ เนื่องจากสามารถคัดเลือกได้
ต้น ที่ มี ลัก ษณะที่ ต ้อ งการได้จ ริ ง (Sansanoh, 2018) การทดลองนี ้จึ ง มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ถ่ า ยทอดลัก ษณะ
ต้านทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลจากข้าวสายพันธุ์ No.20-145-1-9 สู่ขา้ วพันธุป์ ทุมธานี 1 โดยใช้การปรับปรุ ง
พันธุแ์ บบผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ KRNP6 และ RM518 ช่วยในการคัดเลือก

อุปกรณ์และวิธีการ

การทดสอบพันธุข์ ้าวเพือ่ ยืนยันความต้านทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนา้ํ ตาล
ประเมิ น ความต้า นทานต่ อ เพลี ย้ กระโดดสี น าํ้ ตาลโดยทดสอบในระยะกล้า โดยวิ ธี Conventional
seedbox test (Heinrichs, 1985) และให้ค ะแนนโดยวิ ธี Standard Evaluation System for Rice (SES) scale
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(IRRI, 2014) โดยทดสอบในข้าวไทย 13 พันธุ์ คือ PTT1, No.20-145-1-9, PSL2, SPR3, RD57, RD49, RD47,
RD41, RD43, JHN, CNT1, SPR1, HCS และพันธุข์ า้ วต่างประเทศ 5 พันธุ์ คือ Rathu Heenati, TN1, IRB, CH1,
Pokkali โดยใช้ประชากรเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลจากจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
การปรับปรุ งพันธุ์นีใ้ ช้พันธุ์ข ้าวปทุมธานี 1 เป็ นพันธุ์รับ ซึ่งเป็ นข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง ผลผลิตสูง
คุณภาพข้าวสุกนุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอม และใช้ขา้ วสายพันธุ์ No.20-145-1-9 เป็ นพันธุใ์ ห้ ซึง่ เป็ นข้าวเจ้า ไม่ไว
ต่อช่วงแสง ต้านทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลและมีอมิโลสตํ่า แต่มีผลผลิตตํ่า
การพัฒนาพันธุข์ ้าวให้ต้านทานเพลีย้ กระโดดสีนา้ํ ตาลโดยวิธีผสมกลับ
ผสมข้ามระหว่างข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 และสายพันธุ์ No.20-145-1-9 เพื่อสร้างเป็ นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1)
จากนัน้ ผสมกลับไปหาพันธุร์ บั พันธุป์ ทุมธานี 1 เพื่อสร้างเป็ นสายพันธุล์ กู ผสมกลับชั่วที่ BC1F1 คัดเลือกสายพันธุ์
ลูก ผสมกลับ ชั่วที่ BC1F1 โดยใช้เครื่ อ งหมายดี เ อ็น เอตรวจสอบต้น ที่ มียี น ควบคุมลัก ษณะต้านทานต่อ เพลีย้
กระโดดสีนาํ้ ตาล RM518 และ KRNP6 ช่วยในการคัดเลือก จากนัน้ นําต้นสายพันธุล์ ูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 ที่
เลือกผสมกลับไปหาพันธุป์ ทุมธานี 1 เพื่อสร้างเป็ นสายพันธุล์ ูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 คัดเลือกสายพันธุล์ กู ผสม
กลับชั่วที่ BC2F1 โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอตรวจสอบต้นที่ มียีนควบคุมลักษณะต้านทานต่อเพลีย้ กระโดดสี
นํา้ ตาล จากนัน้ คัดเลือกต้นที่มีลกั ษณะรู ปทรงต้นคล้ายพันธุป์ ทุมธานี 1 หลังจากนัน้ ปล่อยให้ผสมตัวเองเพื่อสร้าง
เป็ นสายพันธุล์ ูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 โดย แบ่งเมล็ดสายพันธุล์ ูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2จากแต่ละสายพันธุม์ า
ทดสอบความต้านทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลในระยะกล้า เปรียบเทียบกับพันธุพ์ ่อแม่ และพันธุเ์ ปรียบเทียบ
มาตรฐาน โดยวิธี Conventional seedbox test และให้คะแนนโดยวิธี Standard Evaluation System for Rice
(SES) scale ตามวิธีการของ IRRI และนําเมล็ดที่เหลือไปปลูกทดสอบผลผลิตเบือ้ งต้นที่อาํ เภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา คัดเลือกสายพันธุท์ ่ีตา้ นทานเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล มีลกั ษณะรู ปทรงต้นคล้ายพันธุป์ ทุมธานี 1
และมีผลผลิตสูง
การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือกลักษณะต้านทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนา้ํ ตาล
ดําเนินการคัดเลือกต้นที่ตา้ นทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล โดยจีโนไทป์ ที่หอ้ งปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
ข้าวภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM518 และ KRNP6
ที่มีตาํ แหน่งอยู่ใกล้กบั ยีนต้านทานเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล (ปั ณฑริกา และคณะ 2559 ; Sansanoh, 2018) โดย
เริ่ ม จากการสกั ด ดี เ อ็ น เอ และการเพิ่ ม ปริ ม าณดี เ อ็ น เอ (Polymerase Chain Reaction หรื อ PCR) ใช้ชุ ด
Phire®Plant Direct PCR Mastermix ซึ่งเป็ นชุด Mastermix ที่สามารถทําพีซีอาร์ดว้ ยเทคนิคได้โดยไม่ตอ้ งผ่าน
ขั้ น ตอนการสกั ด ดี เ อ็ น เอก่ อ น จากนั้ น นํา ตั ว อย่ า งที่ ท ํ า PCR มาแยกหาขนาดดี เ อ็ น เอโดยใช้ เ ทคนิ ค
Polyacrylamide gel electrophoresis เมื่อแถบสีของ dye เคลื่อนที่ มาถึงระยะ 20 เซนติเมตร จากช่องหยอด
เริ่มต้น ปิ ดเครื่องแล้วนํากระจกมาย้อมสีแถบดีเอ็นเอตามวิธีการของ Benbouza et al. (2006) และอ่านค่า
การบันทึกข้อมูลลักษณะทางการเกษตร องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต และคุณภาพการหุงต้ม
นําลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 ที่คดั เลือกไปปลูกทดสอบผลผลิตเบือ้ งต้นในแปลงนา โดยปลูกระยะห่าง 20
ซม. x 20 ซม. พร้อมกับพันธุพ์ ่อแม่ และพันธุเ์ ปรียบเทียบ (SPR1, CNT1, PSL2 และ RD49) ในพืน้ ที่เดียวกันโดย
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ใช้ระยะปลูกเดียวกัน และบันทึกข้อมูลลักษณะทางการเกษตร องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตตามวิธีการของ
IRRI (2014) และวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้โปรแกรม Statistical
Tool for Agricultural Research (STAR)
วิเคราะห์ปริมาณอมิโลส (amylose content; AC) ในเมล็ดข้าวสาร โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Juliano
(1971) และวัดปริมาณอมิโลสจากค่าการดูดกลืนแสงของสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ท่ีความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร
และวิเคราะห์ความหอมโดยอาศัยการดัดแปลงวิธีการของ IRRI (1971)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการทดสอบพันธุข์ ้าวเพือ่ ยืนยันความต้านทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนา้ํ ตาล
ผลการประเมินความต้านทานเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลในข้าว 18 สายพันธุโ์ ดยใช้ประชากรเพลีย้ กระโดด
สีนาํ้ ตาลจากพืน้ ที่จังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ข้าวพันธุ์ PSL2, Rathu Heenati, SPR3, RD57 และ No.20145-1-9 แสดงลักษณะต้านทาน (Table 1)
Table 1 Evaluation of brown planthopper(Nilaparvata lugens Stal) resistance in 18 rice varieties.
Line/Variety
2/

1/

PSL2 , Rathu Heenati
SPR33/, RD57, No.20-145-1-9
RD49, RD47
RD41, RD43
TN14/, JHN5/, CNT16/, SPR17/, IRB, CH18/, HCS9/, Pokkali,
PTT110/

Score1/
1
3
5
7
9

Reactions
Resistance(R)
Resistance(R)
Modulated Resistance (MR)
Susceptible(S)
Highly Susceptible (HS)

Standard Evaluation System for Rice (SES) scale (IRRI, 2014)
Score 0 = None (HR)
1 = Very slight damage (R)
3 = First and second leaves of most plant
5 = Pronounced yellowing and stunting or
spartially yellowing (R)
about half of the plants wilting or dead (MR)
7 = More than half the plants wilting or
9 = All plants dead (HS)
dead and remaining plants severely stunted (S)
2/
3/
4/
5/
Phitsanulok 2
Suphan Buri 3
Taichung Native 1
Jao Hom Nin
6/
7/
8/
9/
Chai Nat 1
Suphan Buri 1
Qiqnizhan
Hom Chonlasit
10/
Pathum Thani 1

ผลการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุล์ ูกผสมกลับโดยวิธี Marker-assisted selection
คัดเลือกต้นที่ตา้ นทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลจากลูกผสมชั่วที่ F1 ถึงลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 โดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ KRNP6 และ RM518 ในระยะกล้า ซึ่งในลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 คัดเลือกได้ 6 ต้น ที่ มี
เครื่องหมายดีเอ็นเอทัง้ 2 เครื่องหมาย (Figure 1) เมื่อนําไปปลูกทดสอบเพื่อยืนยันลักษณะฟี โนไทป์ ต้านทานต่อ
เพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล ในลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 เปรียบเทียบกับพันธุพ์ ่อแม่ และพันธุเ์ ปรียบเทียบมาตรฐาน ให้
คะแนน 2 ครัง้ โดยให้คะแนนครัง้ แรกเมื่อพันธุอ์ อ่ นแอมาตรฐานตาย 90 เปอร์เซ็นต์ พบว่า สายพันธุท์ ่ีพฒ
ั นาได้ทงั้
6 สายพัน ธุ์แ สดงลัก ษณะต้า นทานต่ อ เพลี ย้ กระโดดสี น าํ้ ตาล ส่ ว นสายพัน ธุ์ท่ี มี เ ครื่ อ งหมายดี เ อ็ น เอเพี ย ง
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เครื่องหมายเดียวแสดงลักษณะอ่อนแอต่อเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปั ณฑริกา และ
คณะ (2559) ที่พบว่าความต้านทานเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลในข้าวพันธุ์ Rathu Heenati มี QTL หรือกลุ่มยีนที่
ควบคุมลักษณะความต้านทาน บริเวณโครโมโซม 4 และ 6 และให้คะแนนครัง้ ที่สองเมื่อพันธุอ์ ่อนแอมาตรฐาน
ตาย 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วประเมินกลไกความต้านทานตามวิธีของ Painter (1951) พบว่าสายพันธุท์ ่ีพฒ
ั นาได้ทงั้
6 สายพัน ธุ์แ ละสายพัน ธุ์ No.20-145-1-9 แสดงลัก ษณะอ่อนแอต่อเพลี ย้ กระโดดสี น าํ้ ตาล ส่วนพัน ธุ์ Rathu
Heenati แสดงลักษณะต้านทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล แสดงว่าสายพันธุท์ ่ีพฒ
ั นาได้ทงั้ 6 สายพันธุแ์ ละสาย
พันธุ์ No.20-145-1-9 เป็ นลักษณะความต้านทานแบบ Antixenosis ส่วนพันธุ์ Rathu Heenati เป็ นลักษณะความ
ต้านทานแบบ Antibiosis (Table 2)

Figure 1 Scoring of DNA bands to select the heterozygous plants in BC2F1 population (a) Marker
RM518 on Chromosome 4 (b) Marker KRNP6 on chromosome 6.
Table 2 Brown planthopper resistance scoring of BC2F2 lines with two parents and check varieties.
Line/Variety

1/

PR17-1
PR17-2
PR17-3
PR17-4
PR17-5
PR17-6
PR17 without KRNP6
PR17 without RM518
PTT1
No.20-145-1-9
Rathu Heenati
TN1

1st score 1/
3.38 (R)3/
4.33 (R)
3.67 (R)
5.33(MR)4/
5.67 (MR)
4.33 (R)
7.67 (S)5/
7.00 (S)
7.94 (S)
3.46 (R)
1 (R)
9 (HS)6/

2/
Susceptible rice variety dead 90%
Susceptible rice variety dead all
3/
4/
5/
Resistance
Modulated Resistance
Susceptible
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2nd score2/
7.13 (S)
8.33 (S)
7.33 (S)
9.00 (HS)
8.67 (S)
8.33 (S)
9.00 (HS)
8.67 (S)
9.00 (HS)
7.15 (S)
1 (R)
9 (HS)
6/

Highly Susceptible
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การบันทึกข้อมูลลักษณะทางการเกษตร และคุณภาพการหุงต้ม ในลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2
การปลูกทดสอบผลผลิตเบือ้ งต้น โดยใช้แผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 3 ซํา้ พบว่าลูกผสมกลับชั่ว
ที่ BC2F2 สายพันธุ์ PR17-1, PR17-4, และ PR17-6 ให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์ No.20-145-1-9 แต่ไม่แตกต่าง
กับพันธุป์ ทุมธานี 1 และสายพันธุ์ PR17-2 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุป์ ทุมธานี 1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
และเมื่อนําเมล็ด มาทดสอบคุณ ภาพทางกายภาพและคุณภาพการหุง ต้มและรับประทาน พบว่าสายพัน ธุ์ท่ี
พัฒนาขึน้ ทัง้ 6 สายพันธุเ์ ป็ นข้าวที่มีอมิโลสตํ่าและมีกลิ่นหอม คล้ายพันธุป์ ทุมธานี 1 (Table 3)
Table 3 Agronomic and grain quality traits of the selected lines from BC2F2 lines compared with
parents and check varieties.
Line/Variety

Agronomic and grain quality traits
PN
NP
GW
ab
cde
14.78
115.44
2.42bcd

PR17-1

PH
69.56cd

FL
27.78

PL
25.33abcd

GY
19.08ab

FR AC
+ LAC

PR17-2

69.89cd

32.33

28.11 ab

15.78a

127.22bcd

2.43bcd

24.38a

+

LAC

PR17-3

65.11de

23.78

23.67 cd

10.89abcd

101.89e

2.27cde

11.62bc

+

LAC

PR17-4

67.78cde

30.22

27.33abc

14.22abc

130.11bcd

2.22de

18.26ab

+

LAC

PR17-5

61.56ef

24.56

22.89d

12.33abc

108.00de

2.10e

13.12bc

+

LAC

PR17-6

70.78bcd

28.67

26.11abcd

13.44abc

138.22bc

2.26cde

18.27ab

+

LAC

PTT1

74.89abc

29.11

26.78abc

11.11abcd

131.67bcd

2.34bcd

13.51bc

+

LAC

No.20-145-1-9

57.89f

24.00

24.33 cd

10.78abcd

114.89cde

2.37bcd

9.07c

+

LAC

CNT1

78.89a

33.44

28.89 a

9.78bcd

136.78bc

2.45abcd

15.22bc

-

HAC

PSL2

72.89abc

25.44

25.00bcd

10.56bcd

126.44bcd

2.46abc

14.05bc

-

HAC

RD49

77.44ab

30.89

22.89d

9.56 cd

149.56 ab

2.66 a

15.47bc

-

HAC

SPR1

79.78a

34.78

26.67abc

6.78 d

167.00 a

2.50 ab

11.14bc

-

HAC

F-test

**

ns

**

*

**

**

*

df

11

11

11

11

11

11

11

P-values

0.0000

0.0539

0.0098

0.0159

0.0002

0.0011

0.0128

CV (%)

5.38

15.18

7.49

22.21

9.95

5.01

27.32

PH = plant height (cm); FL = flag leaf length (cm); PL = panicle length (cm); PN = panicle number; NP = number of grain per
panicle; GW = 100-grain weight (g); GY = grain yield per plant (g/plant); FR = fragrant; AC = amylose content; LAC = low
amylose content; HAC = high amylose content.
ns = Not significant
* = Significant at P < 0.05
** = Significant at P < 0.01

141

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาพืช

สรุ ป

สายพันธุ์ No.20-145-1-9 มีความสามารถในการต้านทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลได้ดี นํามาใช้เป็ น
พันธุใ์ ห้ เพื่อถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวไปสู่พนั ธุป์ ทุมธานี 1 โดยวิธีการปรับปรุ งพันธุแ์ บบผสมกลับร่วมกับการใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือกนัน้ สามารถคัดเลือกจนได้สายพันธุล์ ูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 จํานวน 6
สายพันธุท์ ่ีมีความต้านทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล และมีคณ
ุ ภาพเมล็ด ได้แก่ ปริมาณอมิโลส และกลิ่นหอม
คล้ายพันธุป์ ทุมธานี 1 โดยมีจาํ นวน 3 สายพันธุท์ ่ีมีลกั ษณะรู ปทรงต้นคล้ายพันธุป์ ทุมธานี 1 นอกจากนัน้ ยังมีอีก
1 สายพันธุท์ ่ีมีศกั ยภาพในการให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุป์ ทุมธานี 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้เครื่องดีเอ็นเอ RM518
และ KRNP6 นัน้ มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกต้นที่ตา้ นทานต่อเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล ซึ่งสายพันธุท์ ่ีพฒ
ั นาขึน้
จะได้นาํ ไปปลูกทดสอบในแปลงนาเกษตรกร และจะได้สง่ เสริมให้เกษตรกรใช้พนั ธุต์ อ่ ไป
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การใช้ เชื้อรา Metarhizium anisopliae ควบคุ มแมลงพาหะโรคใบขาวอ้อยในสภาพไร่
Field Application of Metarhizium anisopliae to Control Insect Vector
of Sugarcane White Leaf Disease
ปาริชาติ จํารัสศรี1 ณิชานันท์ เกินอาษา1 และ ศิรพิ ร ดอนเหนือ2*
Parichat Jamrutsri1, Nichanun Kernasa1 and Siriporn Donnua2*

บทคัดย่อ
เพลีย้ จักจั่นปี กลายจุดสีนาํ้ ตาลเป็ นแมลงพาหะที่สาํ คัญในการแพร่กระจายเชือ้ ไฟโตพลาสมาสาเหตุโรค
ใบขาวอ้อย ในการทดลองควบคุมประชากรของเพลีย้ จักจั่นปี กลายจุดสีนาํ้ ตาลในแปลงอ้อยที่พบอาการใบขาว
ในพืน้ ที่ตาํ บลหนองตากยา อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการพ่นเชือ้ ราเขียว Metarhizium anisopliae
ความเข้มข้น 1×108 โคนิ เดียต่อมิลลิลิตร อัตรา 70 ลิตรต่อไร่ ในระยะอ้อยตอ ทําการฉี ดพ่นเดือนละ 1 ครัง้
ติดต่อกัน 3 เดือน ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 สํารวจจํานวนประชากรเพลีย้ จักจั่น ปี กลายจุดสี
นํา้ ตาล ทุก 15 วัน โดยใช้กบั ดักแสงไฟ เป็ นระยะเวลา 7 เดือน ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์–สิงหาคม 2562 พบจํานวน
ประชากรของเพลีย้ จักจั่นปี กลายจุดสีนาํ้ ตาลเพิ่มขึน้ ตัง้ แต่ช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถนุ ายนแล้วลดลงในช่วง
เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคม จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ CRD ในแปลงที่พ่นเชือ้ ราเขียว
และไม่พ่นด้วยโปรแกรม R พบว่าแปลงที่มีการพ่นราเขียวในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมมีจาํ นวนเพลีย้ จักจั่นปี
กลายจุดสีนา้ํ ตาลน้อยกว่าแปลงที่ไม่มีการพ่น แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

ABSTRACT
Leafhopper, Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) is the key insect vector of sugarcane white
leaf disease caused by phytoplasma. Controlling of M. hiroglyphicus population in sugarcane field with
biocontrol fungus was conducted at Nong Tak Ya, Sub-district, Tha Muang District, Kanchanaburi Province.
The 1×108 conidia per milliliter of green muscadine fungus, Metarhizium anisopliae of 70 liters per rai was
used to spray under field conductors of 2 month-old plants every month for three months from February to
April, 2019. Leafhoppers were collected by using light traps every 15 days for 7 months from February to
August, 2019. Population of M. hiroglyphicus was increased since April to June, and decreased from July
to August, 2019. Lower number population of M. hiroglyphicus was found in July to August in spraying field
than in non-spraying fields with significantly different at 99% confidence level by CRD analysis using R
program.
Key words: Matsumuratettix hiroglyphicus, sugarcane white leaf, Metarhizium anisopliae, biological control, insect vector
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คํานํา

เพลี ้ย จั ก จั่ น ปี กลายจุ ด สี น ํ้า ตาล Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) เป็ น แมลงพาหะที่
สําคัญในการแพร่กระจายโรคใบขาวอ้อย (Hanboonsong et al., 2002) ถึงแม้มีการใช้ท่อนพันธุป์ ลอดโรคใบ
ขาวอ้อยไปปลูกในสภาพไร่อาจมีโอกาสเกิดโรคใบขาวได้อนั เนื่องมาจากเพลีย้ จักจั่นปี กลายจุดสีนาํ้ ตาล ที่มีเชือ้
สาเหตุโรคใบขาวอยู่ในตัวเข้าไปดูดกิ นและถ่ายทอดเชือ้ สู่ออ้ ยที่ปลอดโรคได้ การควบคุมประชากรของเพลีย้
จักจั่นปี กลายจุดสีนาํ้ ตาลด้วยการใช้เชือ้ ราสาเหตุโรคของแมลงจึงเป็ นแนวทางที่จะลดโอกาสการเกิดโรคใบขาว
อ้อยในแปลงได้
เชือ้ ราเขียว Metarhizium anisopliae เส้นใยใสหรือไม่มีสี มีผนังกัน้ เป็ นปล้อง แผ่ขยายและเจริญเติบโต
สร้างโคนิเดียมีลกั ษณะยาวรีคล้ายเมล็ดข้าวต่อกันเป็ นลูกโซ่ ในตอนแรกมีสีขาวเมื่อเวลาผ่านไปเปลี่ยนเป็ นสีเขียว
(Tanada and Kaya, 1993) เป็ น เชื อ้ ราที่ มี ก ารนํามาใช้ใ นการควบคุมแมลงศัต รู พื ชหลายชนิ ด ตัวอย่ าง เช่น
ยุ ง ก้ น ป ล่ อ ง Anoppheles gambiae (Scholte et al., 2003; Scholte et al., 2007) ยุ ง รํ า ค า ญ Culex
quinquefesciatus ยุง ลายบ้าน ยุง ลายสวน Aedes albopictus เพลี ย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล Nilaparvata lugens
(เพชรหทัย และอัจฉราภรณ์, 2550; อารยา และคณะ, 2558), เพลีย้ จักจั่นปี กลายหยัก Recilia dorsalis (ณัฏฐ์
หทัย และคณะ ,2561) เพลีย้ จักจั่นหลังขาว Yamatotettix flavovittatus (รักษ์สุดา และคณะ, 2562) แมลงหวี่
ขาว Bemisia argentifolii (Wraight et al., 2000) ด้วงแรดมะพร้าว Oryctes rhinoceros L. (เสาวนิตย์ และคณะ
, 2561) ด้วงหนวดยาวเจาะลําต้นอ้อย (Kernasa, 2016) และมีรายงานว่าสามารถควบคุมเพลีย้ จักจั่นปี กกลาย
จุดสีนาํ้ ตาล M. hiroglyphicus ได้ในสภาพห้องปฏิบตั ิการ (ปาริชาติ และณิชานันท์, 2561) ยังไม่พบรายงานการ
ใช้เชือ้ ราเขียว M. anisopliae เพื่อควบคุมเพลีย้ จักจั่นปี กกลายจุดสีนาํ้ ตาล M. hiroglyphicus ในสภาพไร่ ดังนัน้
การวิจยั นีไ้ ด้ทาํ การทดลองพ่นเชือ้ ราเขียว M. anisopliae เพื่ อควบคุมประชากรแมลงพาหะโรคใบขาวอ้อยใน
สภาพไร่ และทําการสํารวจประชากรของเพลีย้ จักจั่นปี กลายจุดสีนาํ้ ตาล ในอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่มีการพ่นราเขียว

อุปกรณ์และวิธีการ

การสํารวจแมลงในแปลงอ้อยทีเ่ ป็ นโรคใบขาว
การสํารวจแปลงอ้อยที่เป็ นโรคใบขาว (Figure 1 A) และสํารวจประชากรของเพลีย้ จักจั่นปี กลายจุดสี
นํา้ ตาล M. hiroglyphicus บริเวณแปลงอ้อยในตําบลหนองตากยา อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการ
ติดตัง้ กับดักแสงไฟในช่วงเวลา 18.00–21.00 น. จํานวน 2 จุด ในแปลงอ้อยพืน้ ที่ 1 ไร่ และนํามาตรวจนับจํานวน
เพลีย้ จักจั่นปี กลายจุดสีนาํ้ ตาล M. hiroglyphicus ที่มาติดกับดัก จากนัน้ เลือกแปลงที่พบโรคใบขาวและพบเพลีย้
จักจั่นปี กลายจุดสีนาํ้ ตาลเพื่ อเป็ นพื น้ ที่ ทดสอบการควบคุมแมลงพาหะโรคใบขาวอ้อยโดยใช้เชื อ้ ราเขี ยว M.
anisopliae
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Figure 1 White leaf of sugarcane (A) Metarhizium anisopliae spraying (B) and light-trap collection of
insects (C) in the sugarcane field.
การเพาะเลีย้ งและการพ่นเชือ้ ราเขียว M. anisopliae
แยกเชือ้ ราเขียว M. anisopliae จากด้วงหนวดยาวอ้อยจนได้เชือ้ บริสทุ ธิ์ (Figure 2 A) ตามวิธีของ ปาริ
ชาติ และ ณิ ชานันท์ (2561) แล้วนํามาเลีย้ งบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) เพื่อเพิ่มจํานวน โดยบ่ม
เชือ้ ราที่อณ
ุ หภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์ 75±5 %RH เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ แล้วล้างเอาสปอร์ท่ีอยู่
บนผิ วหน้าอาหารโดยใช้นาํ้ นึ่งฆ่าเชื อ้ แล้วนํามานับจํานวนสปอร์ (Figure 2 B) ด้วย Hemocytometer ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ และปรับความเข้มข้นสปอร์ให้ได้ 1×108 โคนิเดียต่อมิลลิลิตร
พ่นเชื อ้ ราเขี ยว M. anisopliae โดยใช้ปริมาณความเข้มข้น 1×108 โคนิ เดียต่อมิลลิลิตร ซึ่งเป็ นความ
เข้มข้นที่แนะนําจากผลการทดลองในระดับห้องปฏิบตั ิการของ ปาริชาติ และณิ ชานันท์ (2561) และ จุฑามาส
และคณะ (2560) โดยพ่นลงในแปลงอ้อยที่ พบโรคใบขาวในระยะแตกกอของอ้อยตออายุประมาณ 3 เดือน
(Figure 1 B) อัต รา 70 ลิ ต รต่อ ไร่ จํานวน 1 ไร่ พ่ น เดื อนละ 1 ครั้ง จํานวน 3 ครั้ง เวลา 17.0 น. ตั้ง แต่เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ถงึ เมษายน เพื่อควบคุมประชากรแมลงเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้พ่น

Figure 2 Colony of Metarhizium anisopliae on potato dextrose agar after incubated at 25 oC for
14 days (A) and conidia under compound microscope at 40x magnification (B).
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การตรวจติดตามจํานวนประชากรเพลีย้ จักจั่นปี กลายจุดสีนา้ํ ตาล
ตรวจนับจํานวนเพลีย้ จักจั่นปี กลายจุดสีนาํ้ ตาลในแปลงที่พ่นเชือ้ ราเขียวเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้พ่น
โดยตัง้ กับดักแสงไฟ (Figure 1 C) ในช่วงเวลา 18.00–21.00 น. แปลงละ 2 จุด บริเวณกลางแปลง แต่ละจุดห่าง
กัน 20 เมตร โดยติดตัง้ ทุกๆ 15 วัน (เดือนละ 2 ครัง้ ) เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.
2562 เป็ นเวลา 7 เดือน รวมจํานวน 14 ครัง้ นําแมลงที่จบั ได้แต่ละครัง้ มาจําแนกชนิดและตรวจนับจํานวนเพลีย้
จัก จั่น ปี ก ลายจุด สีน าํ้ ตาล M. hiroglyphicus ในห้องปฏิ บัติ ก าร แล้วนําข้อมูล ที่ ไ ด้ไ ปวิ เ คราะห์ท างสถิ ติ ดว้ ย
โปรแกรม R เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ CRD ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ควบคุมประชากรเพลีย้ จักจั่นปี กลายจุดสีนาํ้ ตาล M. hiroglyphicus โดยพ่นเชือ้ ราเขียว M. anisopliae
แล้วตรวจติดตามจํานวนประชากรโดยติดตัง้ กับดักแสงไฟ แล้วนํามาจําแนกชนิดและตรวจนับจํานวนเพลีย้ จักจั่น
ปี กลายจุดสีนาํ้ ตาล (Figure 3) ในห้องปฏิบัติการทุก 15 วัน เมื่อนําผลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ
CRD ในแปลงที่พ่นเชือ้ ราเขียวและไม่พ่นด้วยโปรแกรม R พบว่าแปลงที่มีการพ่นราเขียวในเดือนกรกฎาคมและ
สิงหาคมมีจาํ นวนเพลีย้ จักจั่นปี กลายจุดสีนาํ้ ตาลน้อยกว่าแปลงที่ไม่มีการฉีดพ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 99% (Figure 4) ซึง่ ผลที่ได้สอดคล้องกับผลการทดลองในระดับห้องปฏิบตั ิการของ
ปาริชาติ และ ณิชานันท์ (2561) ที่ใช้ความเข้มข้น 1×108 โคนิเดียต่อมิลลิลิตร สามารถทําให้เพลีย้ จักจั่นปี กลาย
จุดสีนาํ้ ตาล M. hiroglyphicus ตายมากกว่า 92 เปอร์เซ็นต์ แนวโน้มจํานวนประชากรเพลีย้ จักจั่นปี กลายจุดสี
นํา้ ตาลในแต่ละเดือนของทัง้ ในแปลงที่ฉีดพ่นเชือ้ ราเขียวและไม่ฉีดพ่นเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน คือ ตรวจพบ
เพลีย้ จักจั่นปี กลายจุดสีนาํ้ ตาลตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ จากนัน้ มีปริมาณเพิ่มขึน้ ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน
และลดลงมากในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาวงจรชีวิตของแมลงชนิดนีใ้ น
รอบปี ของ Hanboonsong et al. (2006) กล่ า วว่ า พบประชากรของเพลี ้ย จั ก จั่ น ปี กลายจุ ด สี น ํ้า ตาล M.
hiroglyphicus มากในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และลดลงในช่วงเดือนกรกฎาคมเช่นกัน นอกจากนีค้ วร
ตรวจสอบโรคใบขาวว่าหยุดการระบาดหรือมีการระบาดลดลงด้วยหรือไม่ เพื่อเป็ นข้อมูลสนับสนุนความสามารถ
ในการลดการระบาดของโรคใบขาวด้วย

Figure 3 Lower (a) and upper (b) of Matsumuratettix hiroglyphicus, insect vector of sugarcane white
leaf disease.
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Figure 4 Population of Matsumuratettix hiroglyphicus since February to August, 2019 in both green
muscadine fungus spraying and non-spraying fields at Nong Tak Ya, Sub-district, Tha Muang
District, Kanchanaburi Province (N=4, P<0.01).

สรุ ป
การทดลองควบคุมประชากรของเพลีย้ จักจั่นปี กลายจุดสีนาํ้ ตาล M. hiroglyphicus โดยพ่นเชือ้ ราเขียว
M. anisopliae ปริ ม าตร 1×108 โคนิ เดี ย ต่อมิ ล ลิ ลิ ต ร อัต รา 70 ลิ ต รต่อไร่ เดื อนละ 1 ครั้ง ติ ด ต่อกัน 3 เดื อน
พบว่าสามารถควบคุมจํานวนประชากรของแมลงชนิดนีไ้ ด้ โดยพบว่าจํานวนประชากรในแปลงที่พ่นราเขียวใน
เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมมีจาํ นวนประชากรแมลงน้อยกว่าแปลงที่ไม่พ่น แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ความสัมพันธ์ของการฉีดเชือ้ ราเขียวกับจํานวนแมลงที่ลดลงพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติหลังจากพ่นราเขียวนาน 6 เดือนเป็ นต้นไป เนื่องจากเป็ นการควบคุมแบบชีววิธีจึงอาจ
เห็นผลช้ากว่าการใช้สารเคมี
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การทดสอบพันธุข์ ้าวโพดไร่ลูกผสมในฤดูแล้ง ปี 2561-2562 ในจังหวัดนครราชสีมา
On-Farm Trials for Hybrid Field Corn in Dry Season 2018-2019
at Nakhon Ratchasima Province
สดใส ช่างสลัก1* สําราญ ศรีชมพร1 ชฎามาศ จิตต์เลขา1 ปวีณา ทองเหลือง1 วราภรณ์ บุญเกิด1
แสงแข น้าวานิช1 ประพนธ์ บุญรําพรรณ1 กิตติศกั ดิ์ ศรีชมพร1 ธัญธิตา ศรีสรุ ะ2
ประกายรัตน์ โภคาเดช1 และ พรเทพ แช่มช้อย1
Sodsai Changsaluk1*, Sumran Srichomporn1, Chadamas Jitlakha,1 Paweena Thongluang1, Waraporn
Bunkoed1, Sangkhae Nawanich1, Prapon Bunrumphan1, Kittisak Srichomporn1, Tantita Srisura2,
Prakayrat Phokadete1 and Porntep Chamchoy1

บทคัดย่อ
การทดสอบพันธุ์ขา้ วโพดไร่ลูกผสมพันธุ์ปรับปรุ งใหม่ของมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ไ ด้ด าํ เนิ น การ
ทดลองตัง้ แต่ปี 2559 ถึง 2562 ทั้งในฤดูปลายฝนและฤดูแล้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ อคัด เลือกพันธุ์ข ้าวโพดไร่
ลูกผสมที่ มีศักยภาพการให้ให้ผลผลิตสูงและปรับตัวได้ดีในพื น้ ที่ จังหวัดนครราชสีมา การทดลองอยู่ในระยะ
สุดท้ายของการวิจยั โดยดําเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง เมษายน 2562 วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ภายในบล็อก จํานวน 3 ซํา้ 12 พันธุ์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลร่วมจาก 13 แปลงปลูก พบว่าพันธุป์ รับปรุ ง
ใหม่ KSX5720, KSX5810 KSX5908 และ KSX5614 ให้ผ ลผลิ ต สูง ไม่ แ ตกต่ า งกับ พัน ธุ์ก ารค้า S7328 DK6818
P4554 และ KKK Super โดยให้ผลผลิตระหว่าง 1,309-1,429 กก./ไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุเ์ ปรียบเทียบ SW4452 ตัง้ แต่
10- 19 เปอร์เซ็นต์ และมีเสถียรภาพดี เหมาะสมที่จะเลือกเป็ นพันธุส์ ง่ เสริมให้เกษตรกรใช้ตอ่ ไป

ABSTRACT

On-farm trials were tested new hybrid field corn of Kasetsart University during 2016 to 2019,
both in late rainy season and dry season. The objective was selected new hybrid field corn varieties
which high yield and good stability on farmers’ field at Nakhon Ratchasima province. The research was
the last stage, during December 2018–April 2019. The experimental design was RCBD with 3
replications, 12 varieties, across 13 locations. The results of combined analysis from 13 locations
showed that new hybrids; KSX5720, KSX5810, KSX5908 and KSX5614 gave high yield as same as
commercial hybrids; S7328, DK6818, P4554, KKK Super and PAC339 with mean grain yield of 1,309 1,408 kg/rai. They had higher yield than checked; SW4452 for 10-19% and good stability, suitable for
recommend to farmers in the area.
Key words: field corn, hybrid, on-farm trial, pre-commercial variety, yield
* Corresponding author, email address: ijsssc@ku.ac.th
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คํานํา

ข้าวโพดเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่มีการเพาะปลูกกันอย่างกว้างขวางในแทบ
ทุกภาคของประเทศยกเว้นภาคใต้ ในอดีตเมื่อประมาณ 30 ปี มาแล้วเคยมีพืน้ ที่เพาะปลูกรวมกันมากกว่า 12
ล้านไร่ ต่อมาพืน้ ที่เพาะปลูกได้ลดลง เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นขึน้ (เกรียงศักดิ์ และคณะ,
2555) ปี เพาะปลูก 2562/63 มีเนื อ้ ที่ เพาะปลูกรวมทั้งประเทศอยู่ท่ี 6.81 ล้านไร่ เพิ่ มขึน้ จากปี 2561 ถึง 0.39
เปอร์เซ็นต์ และ มีพืน้ ที่เก็บเกี่ยวรวมทัง้ ประเทศประมาณ 6.786 ล้านไร่ ขณะที่ผลผลิตรวมทัง้ ประเทศมี 5.091
ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี 2561 จํานวน 1.13 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตต่อพืน้ ที่เพาะปลูกทัง้ ประเทศ 748 กิโลกรัมต่อไร่
ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี 2561 ที่ให้ผลผลิตเท่ากับ 742 กิโลกรัมต่อไร่ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) จังหวัดที่มี
เนือ้ ที่ปลูกมาก 5 อันดับแรก คือ เพชรบูรณ์ น่าน นครราชสีมา เลย และตาก คิดเป็ นร้อยละ 13.70, 10.70, 10.20,
10.19 และ 9.41 ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ส่วนความต้องการใช้ขา้ วโพดเป็ นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์นนั้ ในปี 2558 มีถึง 7.59 ล้านตัน ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึน้ ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ (www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx, 2558) ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่าผลผลิตข้าวโพดที่
ได้จากการผลิตภายในประเทศนัน้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการแล้ว
ปั ญหาการผลิตข้าวโพดของไทยที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการนัน้ เกิดจากพืน้ ที่การผลิตข้าวโพดลดลง
เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูก อ้อย มันสําปะหลัง และยางพารา ซึง่ ได้ผลตอบแทนที่สงู กว่า และมีความเสี่ยงน้อย
กว่า และปั ญหาความแห้งแล้งที่เกิดจากฝนทิง้ ช่วงในการปลูกข้าวโพดฤดูตน้ ฝน ทําให้ผลผลิตลดลง ซึ่งโดยปกติ
แล้ว การปลูก ข้า วโพดต้น ฤดูฝ น (มี น าคมถึ ง มิ ถุ น ายน) จะให้ผ ลผลิ ต มากกว่ า ข้า วโพดที่ ป ลูก ปลายฤดูฝ น
(กรกฎาคมถึงสิงหาคม) เนื่องจากมีการระบาดของโรคน้อยกว่าการปลูกข้าวโพดในฤดูปลายฝน (เกรียงศักดิ์ และ
คณะ, 2555) ดังนัน้ แนวทางการเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เพียงพอทางหนึ่ง คือ การเพิ่มพืน้ ที่เพาะปลูกในพืน้ ที่นาใน
เขตชลประทาน และนอกเขตชลประทานที่ มี แ หล่ง นํา้ เพี ย งพอ กอร์ป กับ การที่ มี ส ภาวะอากาศและฤดูก าล
แปรปรวน ทําให้มี ฝ นตกน้อ ยกว่าปกติ จึง ทําให้มีป ริ ม าณนํา้ ไม่เ พี ย งพอที่ จ ะใช้ส าํ หรับ การทํานาปรัง กรม
ชลประทานจึงได้ประกาศให้เกษตรกรงดการปลูกข้าว และส่งเสริมให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นที่ใช้นาํ้ น้อยกว่า
แทน เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว และถั่วเหลือง เป็ นต้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และยังเป็ นการกระจายผลผลิต
เพื่อให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทัง้ ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการข้าวโพดของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ท่ี
ต้องการข้าวโพดเลีย้ งสัต ว์ตลอดทั้งปี ซึ่งในปั จจุบันในช่วงฤดูแล้งยัง มีข ้าวโพดไม่เพี ยงพอ นอกจากนั้นแล้ว
ข้าวโพดที่ผลิตได้ในช่วงฤดูแล้งยังมีคณ
ุ ภาพดีกว่าข้าวโพดที่ออกช่วงต้นฤดูฝนด้วย
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่งชาติ เป็ นหน่วยงานที่ ตงั้ อยู่ในจังหวัดนครราชสีมามีผลงานวิจัย
ปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วโพดมาเป็ นเวลาช้านาน และผลิตเมล็ดข้าวโพดพันธุด์ ี และราคาถูกกว่าจากภาคเอกชน ให้
เกษตรกรในพื น้ ที่ จัง หวัดนครราชสี มาและพื น้ ที่ ปลูก ข้าวโพดหลัก ของประเทศได้ใช้ม าตั้งแต่อดี ตถึงปั จจุบัน
ผลการวิจยั ได้พนั ธุด์ ีท่ีให้ผลผลิตสูงเทียบเท่าพันธุข์ องภาคเอกชน ก็จะเป็ นทางเลือกให้เกษตรกรได้ใช้พนั ธุด์ ีและ
ราคาเมล็ดพันธุถ์ กู กว่าภาคเอกชน จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้
งานวิจัยนีไ้ ด้ทุนดําเนินการทดลอง 3 ปี ตัง้ แต่ปี 2559 ถึง 2562 ซึ่งดําเนินการทดสอบพันธุท์ ัง้ ในฤดู
ปลายฝนและฤดูแล้ง และคัดเลือกพันธุท์ ่ีให้ผลผลิตสูงและปรับตัวดีจากปี ท่ี 1 จํานวน 23 พันธุ์ มาปลูกทดสอบ
เปรียบเทียบกับพันธุก์ ารค้าจากภาครัฐและเอกชน แล้วคัดเลือกพันธุท์ ่ีให้ผลผลิตสูงและปรับตัวได้ดี จากปี ท่ี 2 มา
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ทดสอบซํา้ ในปี ท่ี 3 เพื่อยืนยันผลการทดลอง แล้วคัดเลือกพันธุด์ ีท่ีให้ผลผลิตสูงและปรับตัวได้ดีไว้เพื่อส่งเสริมเป็ น
พันธุใ์ หม่ให้เกษตรกรใช้ต่อไป งานวิจยั ฤดูแล้งนีเ้ ป็ นระยะสุดท้ายงานการวิจัย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดเลือก
พันธุข์ า้ วไร่ลกู ผสมพันธุป์ รับปรุ งใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีศกั ยภาพให้ผลผลิตสูงและการปรับตัวได้
ดี เหมาะสมในการปลูกในจังหวัดนครราชสีมาในฤดูแล้ง

อุปกรณ์และวิธีการ
เมล็ดพันธุข์ า้ วโพดไร่ลูกผสมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) จํานวน 6 พันธุ์ ได้แก่ KSX5720,
KSX5614, KSX5810, KSX5903, KSX5908 และ SW4452 พันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร จํานวน 1 พันธุ์ คือ
NS3 พันธุจ์ ากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จํากัด จํานวน 1 พันธุ์ ได้แก่พนั ธุ์ KKK Super พันธุจ์ ากบริษัท มอน
ซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด จํานวน 1 พันธุ์ คือ DK6818 จากบริษัทซินเจนทาซีดส์ จํากัด จํานวน 1 พันธุ์ คือ S7328
พันธุจ์ ากบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จํากัด จํานวน 1 พันธุ์ คือ PAC339 และพันธุจ์ ากบริษัท ไพโอเนีย ไฮเบรด
(ประเทศไทย) จํา กัด จํา นวน 1 พัน ธุ์ คื อ พัน ธุ์ P4554 โดยใช้พัน ธุ์ SW4452 เป็ น พัน ธุ์เ ปรี ย บเที ย บ (check)
เนื่องจากเป็ นพันธุก์ ารค้าจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งพันธุท์ ่ีจะรับรองออกพันธุใ์ หม่ตอ้ งมีผลผลิตสูงกว่า
พันธุ์การค้าพันธุ์เดิมอย่างน้อย 5 เปอร์เซ็นต์ ทําการปลูกทดลองในฤดูแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง
เมษายน 2562 ในแปลงเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา เขตอําเภอครบุรี ปั กธงชัย สีคิว้ วังนํา้ เขียว เสิงสาง และ
ปากช่อง จํานวน 13 แปลง การให้นาํ้ ชลประทานทุก 5–7 วัน ให้แบบสปริงเกลอร์ แบบนํา้ หยุด และแบบนํา้ พุง่
วางแผนการทดลองแบบสุ่ม สมบูร ณ์ภ ายในบล็อ ค (Randomized Complete Block Design, RCBD)
จํานวน 3 ซํา้ 12 ทรีตเมนท์ (พันธุ)์ แต่ละแปลงย่อยมี 4 แถว แถวยาว 5 เมตร ระยะปลูก 70x 20 ซม. จํานวน 1
ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ยรองพืน้ สูตร 16-16-16 และ 15-15-15 อัตรา 30–50 กก./ไร่ พร้อมปลูก และใส่ปุ๋ยครัง้ ที่ 2 ด้วย
สูตร 46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครัง้ ครัง้ แรกเมื่อข้าวโพดมีอายุ 30 วัน ครัง้ ที่ 2 เมื่อข้าวโพดอายุ 45 วัน
โดยใส่ห่างจากต้นข้าวโพดประมาณ 2-3 นิว้ ควบคุมวัชพืชโดยอาทราซีน อัตรา 400 กรัม/ไร่ พ่นก่อนวัชพืชงอก
หรือหลังปลูกและวัชพืชยังไม่งอก หากมีวชั พืชขึน้ มาภายหลัง ใช้กาํ จัดวัชพืชพาราควอท เมื่อพ่นหลังงอกเมื่อ
ข้าวโพดอายุประมาณ 40 วัน มีหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด Fall armyworm (FAW) Spodoptera frugiperda (J.E.
Smith) เข้าทําลาย จึงกําจัดด้วยสารเคมีพ่นทางใบอีมาเมกตินเบนโซเอต emamectin benzoate 5% WG อัตรา
10 กรัม/นํา้ 20 ลิ ต ร (สารเคมี ก ลุ่ม 6) หรื อสารเคมี พ่ น ทางใบอี ม าเมกติ น เบนโซเอต emamectin benzoate
1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/นํา้ 20 ลิตร (สารเคมีกลุม่ 6) ทุก สัปดาห์ จนถึงระยะออกดอก
บันทึกข้อมูลจาก 2 แถวกลาง ได้แก่ ความสูงต้น (ซม.) ความสูงตําแหน่งฝั ก (ซม.) จํานวนต้นที่เก็บเกี่ยว
จํานวนต้นหักล้ม จํานวนฝั กเก็บเกี่ยว จํานวนฝั กเสีย ความชืน้ ของเมล็ด เปอร์เซ็นต์กะเทาะ และผลผลิตเมล็ดที่
ความชืน้ 15 เปอร์เซ็นต์ (กก./ไร่) นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Statistix และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแบบ
DMRT และนําผลผลิตมาวิเคราะห์แบบ Additive Main effect and Multiplicative Interactive (AMMI) เพื่ อให้
ทราบการปรับตัวของพันธุข์ า้ วโพดปรับปรุ งใหม่ และความเหมาะสมของพันธุท์ ่ีให้ผลผลิตสูงในแต่ละพืน้ ที่
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลร่วมจํานวน 13 แปลงทดลอง ฤดูแล้ง ปี 2561-2562 พบว่าผลผลิตเฉลี่ยของแปลง
ทดลองเท่ า กับ 1,325 กก./ไร่ พัน ธุ์ S7328, KSX5720, DK6818, KSX5810, P4554, KKK Super, KSX5908,
PAC339, และ KSX5614 ให้ผ ลผลิ ต สูง ระหว่ า ง 1,309–1,429 กก./ไร่ สู ง กว่ า พั น ธุ์ SW4452 ตั้ง แต่ 10–21
เปอร์เ ซ็ น ต์ ซึ่ง สูง กว่ า พัน ธุ์ SW4452 ที่ ใ ห้ผ ลผลิ ต ตํ่า สุด 1,185 กก./ไร่ สํา หรับ พัน ธุ์ป รับ ปรุ ง ใหม่ KSX5720,
KSX5810, KSX5908 และ KSX5614 ให้ผลผลิตสูงไม่แตกต่างกับพันธุก์ ารค้า S7328 DK6818 P4554 PAC339
และ KKK Super ให้ผลผลิตสูงระหว่าง 1,309–1408 กก./ไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุเ์ ปรียบเทียบ SW4452 ตัง้ แต่ 10-19
เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ NS3 ให้ผลผลิต 1,187 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกับพันธุ์ SW4452 (Table 1 and 2)
ลักษณะทางการเกษตร มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญยิ่ง โดยพันธุ์ KSX5903 ให้ความ
สูงต้นและความสูงฝั กสูงสุด เท่ากับ 226 และ 125 เซนติเมตร ตามลําดับ ส่วนพันธุ์ PAC339 ให้ความสูงต้นและ
ความสูงฝั กตํ่าสุด เท่ากับ 187 และ 94 เซนติเมตร ตามลําดับ จํานวนต้นเก็บเกี่ยวและจํานวนฝั กเก็บเกี่ยว มีค่า
อยู่ระหว่าง 52–61 ต้น และ 45–55 ฝั ก ตามลําดับ พันธุ์ SW4452 มีเปอร์เซ็นต์ตน้ หักล้มสูง 14.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วน
พันธุ์ PAC339 มีเปอร์เซ็นต์ตน้ หักล้มตํ่าสุด 3.2 เปอร์เซ็นต์ สําหรับฝั กเสียพบว่า พันธุ์ KSX5810 มีฝักเสียสูงสุด
6.3 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่พันธุ์ PAC339 มีเปอร์เซ็นต์ฝักเสียตํ่าสุด เพียง 2.0 เปอร์เซ็นต์ ความชืน้ เมล็ดมีความ
แตกต่างกัน ทางสถิ ติ มี ค่าระหว่าง 23.4–25.4 เปอร์เ ซ็น ต์ โดย พัน ธุ์ KSX5908 ให้ค วามชื น้ เมล็ด สูง สุด 25.4
เปอร์เซ็นต์ ส่วนพันธุ์ NS3 ให้ความชืน้ ตํ่าสุด 23.4 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์กะเทาะของข้าวโพดทุกพันธุม์ ี ค่าสูง
ระหว่าง 81.1–86.0 เปอร์เซ็นต์ โดยพันธุ์ PAC339 ให้เปอร์เซ็นต์กะเทาะสูงสุด 86.0 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่พนั ธุ์
S7328 ให้เปอร์เซ็นต์กะเทาะตํ่าสุด 81.1 เปอร์เซ็นต์ (Table 1)
Table 1 Mean grain yield and agronomic characters of hybrid field corn from combined analysis trial
of 13 locations at Nakhon Ratchasima province in dry season 2018-2019.

1/

Entry

Variety

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

KSX5720
KSX5614
KSX5903
KSX5908
KSX5810
DK6818
KKK Super
S7328
PAC339
P4554
NS3
SW 4452 (Ch.)
Average
C.V.(%)
F - test
LSD 0.05
LSD 0.01

Plant.
height
(cm)
213
213
226
205
215
205
202
211
187
206
205
206
207.8
10.2
**
9.4
12.4

Ear.
(cm)
113
114
125
110
114
107
103
114
94
106
111
113
110.3
13.8
**
6.8
8.9

Plant on.
Plant
harvested Lodging
(plant)
(%)
54
6.6
59
7.6
52
8.6
55
4.6
58
11.6
57
4.2
56
12.0
61
4.8
55
3.2
59
6.5
54
10.1
52
14.8
56.0
7.9
14.8
180.4
**
**
3.7
6.3
4.9
8.3

Ear no.
harvested
(ear)
50
51
45
48
52
54
52
55
49
53
47
45
49.9
16.0
**
3.5
4.7

Ear
Rotten
(%)
3.4
4.0
5.5
4.7
6.3
4.6
2.6
3.6
2.0
3.3
3.3
4.9
4.0
167.0
**
3.0
3.9

Seed
Moisture
(%)
24.4
24.4
24.1
25.4
24.6
25.0
24.8
24.8
25.1
24.7
23.4
25.4
24.7
6.6
**
0.7
1.0

Mean followed by a common letter are not significantly different at 0.05 probability level by DMRT.
** = Significant at the 0.01 probability level, respectively.
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Shelling
(%)
83.0
82.6
83.8
83.6
83.6
81.8
83.1
81.1
86.0
84.0
81.3
81.6
83.0
2.5
**
0.9
1.2

Grain
yield
(kg/rai)
1408a1/
1309abc
1252bc
1332ab
1382a
1389a
1352ab
1429a
1324ab
1354ab
1187c
1185c
1325
16.3
**
96
126

Rel. to
check
(%)
119
110
106
112
117
117
114
121
112
114
100
100
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Table 2 Mean grain yield (kg/rai) of hybrid field corn trials from 13 locations at Nakhon Ratchasima Province in dry season 2018-2019.
Location
Entry

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Variety

KSX5720
KSX5614
KSX5903
KSX5908
KSX5810
DK6818
KKK Super
S7328
PAC339
P4554
NS3

1
A

2
B

3
C

Ban

4
D

NCSRC2/

NCSRC

Ban

(Suwan
Farm (1)

(Suwan
Farm (2)

Nong Yai
(1)

Nong
Sanuen (1)

Pak Chong

Pak Chong

Pak
Thongchai

Soeng Sang

NM

NM

NM

NM

5
E

Ban

Nong
Sanuen (2)
Soeng Sang

NM

Ban

6
F

Ban

7
G

Bu Jek (1)

Bu Jek (2)

Wang
Nam
Khiao (1)

Pak
Thongchai

Pak
Thongchai

Wang Nam
Khiao

NM

NM

NMI

1962
1903
1042
1176
1600
1470
1287
1839
1540
1018
1114
1292
1374
1300
1794
1730
891
1068
1199
1184
1196
1734
1594
1219
1097
1295
1223
1339
1812
1794
1022
968
1441
1486
1027
1739
1723
1225
1474
1483
1451
1489
1838
1480
1251
1359
1521
1387
1515
1939
1754
1288
1473
1406
1388
1348
1833
1756
1244
1432
1280
1206
1442
1895
1838
1152
1347
1376
1278
1264
1934
1533
935
1116
1289
1222
1243
1695
1503
712
1036
1230
1295
1250
SW 4452 (Ch.)
Average
1835
1678.9
1083
1222
1368
1330
1308
C.V.(%)
15.4
10.0
17.9
18.2
13.6
16.4
16.3
F - test
ns
**
**
*
*
ns
*
LSD0.05
284
323
376
342
361
LSD 0.01
386
439
1/
Mean followed by a common letter are not significantly different at 0.05 probability level by DMRT.
*, ** = Significant at the 0.05 and 0.01 proability level, respectively.
ns = non significant.
2/

Ban

8
H

National Corn and Sorghum Research Center.
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1121
1117
864
1062
890
1058
840
1075
885
1131
991
839
989
12.1
**
202
275

Ban

9
I

Lam
Sam Lai
(2)
Pak
Tong
Chai

NM

814
820
996
983
1217
849
1042
759
936
840
271
324
820.9
12.3
**
172
233

10
J

11
K

12
L

13
M

Ban

Ban

Ban

Ban

Pong
Krathing
(1)

Pong
Krathing
(2)

Thung
Saothong
(1)

Thung
Saothong
(2)

Phak
Chong

Dan Khun
Thot

Sung Noen

Phak
Chong

NM

1452
1437
1316
1573
1480
1272
1464
1417
1334
1494
1443
1117
1399.9
12.1
*
306
416
t

NM

1913
1650
1580
1705
2051
1687
1476
1845
1404
1386
1313
1725
1644.6
15.4
**
429
583

NM

1147
1201
1128
1101
1291
1221
1155
1242
1241
1162
904
1267
1172
18.4
*
366
-

NM

1420
1313
1324
1393
1492
1392
1249
1640
1223
1437
1230
1406
1376.5
17.4
*
405
-

Average

1,408
1,309
1,252
1,332
1,382
1,389
1,352
1,429
1,324
1,354
1,187
1,185
1325
16
**
96
126

a1/
abc
bcd
a
a
a
a
a
ab
a
c
c
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จากการนําผลผลิตมาวิเคราะห์แบบ Additive Main effect and Multiplicative Interactive (AMMI)
จาก 13 แปลงปลูก โดยกําหนดสัญลักษณ์ตวั อักษร A๐...M๐ แทนด้วยปลูกแปลงที่ 1 - 13 และกําหนดสัญลักษณ์
ตัวเลข 1๐-12๐ แทนพันธุท์ ่ีทดลองพันธุท์ ่ี 1- 12 พบว่าพันธุท์ ่ีให้ผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของแปลงทดลอง (1,325
กก./ไร่ ) คื อ พัน ธุ์ท่ี อ ยู่ ด ้า นขวาของเส้น principle component ที่ 2 (เส้น แนวตั้ง ) และพัน ธุ์ท่ี มี เ สถี ย รภาพดี
(stability) คือพันธุท์ ่ีอยู่ชิดกับเส้น principle component ที่ 1 (เส้นแนวนอน) และอยู่ห่างจากจุดตัดมากที่สดุ โดย
พัน ธุ์ S7328 (80) เป็ น พัน ธุ์ท่ี ใ ห้ผลผลิ ต สูง สุด ถึง 1,429 กก./ไร่ และมี เ สถี ย รภาพดี ท่ี สุด (stability) และพันธุ์
KSX5720 (10), DK6818 (60), P4554 (100), KKK Super (70) และ PAC339 (90) ให้ผ ลผลิ ต สู ง ระหว่ า ง
1,298–1,405 กิโลกรัม/ไร่ เป็ นพันธุท์ ่ีมีเสถียรภาพดีรองลงมา (Figure 1)

Figure 1 GE biplot of AMMI 1 in dry season in 2016-2017D.
Remark: Letter (A๐ - M๐) is location, and number (10-32๐) is variety.
ในแต่ละพืน้ ที่ปลูกมีพนั ธุท์ ่ีเหมาะสมซึง่ ให้ผลผลิตสูง ดังนี ้ พันธุ์ KSX5720 (1) และ SW4452 (12) เป็ น
พันธุท์ ่ีมีผลผลิตสูงสุดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมศูนย์วิจยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่งชาติ แปลงที่ 2 (location
B) บ้านทุ่งเสาธงแปลงที่ 2 (location M) บ้านบุเจ๊กแปลงที่ 1 (location F) บ้านทุ่งเสาธงแปลงที่ 1 (location L)
และ บ้านหนองสนวนแปลงที่ 2 (location E) พันธุ์ KKK Super (7) เป็ นพันธุท์ ่ีมีผลผลิตสูงสุดและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมบ้านหนองใหญ่ แปลงที่ 1 (location C) บ้านหนองสนวน แปลงที่ 1 (location D) บ้านบุเจ๊ก แปลง
ที่ 1 (location G) บ้านเขาพญาปราบ แปลงที่ 2 (location I) และบ้านโป่ งกระทิ ง แปลงที่ 1 (location J) พันธุ์
PAC339 (9) เป็ นพันธุท์ ่ีมีผลผลิตสูงสุดและเหมาะสมกับบ้านหนองใหญ่ แปลงที่ 1 (location C) บ้านหนองสนวน
แปลงที่ 1 (location D) บ้านบุเจ๊ก แปลงที่ 1 (location G) และบ้านโป่ งกระทิง แปลงที่ 1 (location J) (Figure 2)
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Figure 2 GE biplot of AMMI 2 in dry season in 2016-2017D.
Remark: Letter (A0-M0) is location and number (1๐ - 32๐) is variety.
ผลการทดลองนีส้ อดคล้องและได้ผลเช่นเดียวกับสดใส และคณะ (2561ก) ซึ่งรายงานว่าข้าวโพดพันธุ์
ป รั บ ป รุ ง ใ ห ม่ KSX5901, KSX5914, KSX5614, KSX5908, KSX5820, KSX5810, KSX5802, KSX5813,
KSX5903, KSX5930 และ KSX5807 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ SW4452 ตัง้ แต่ 12-30 เปอร์เซ็นต์ และผลผลิตสูง
ใกล้เคียงกับพันธุ์การค้าของภาคเอกชน ซึ่งในปี ต่อมา สดใส และคณะ (2561ข) ได้รายงานว่าข้าวโพดพัน ธุ์
ปรับปรุ งใหม่พันธุ์ KSX5908 และ KSX5914 ให้ผลผลิต 1,347 และ 1,334 กก./ไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุเ์ ปรียบเที ยบ
SW4452 ถึ ง 29-30 เปอร์เ ซ็ น ต์ ตามลํา ดั บ ส่ ว นพั น ธุ์ ข ้า วโพดไร่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ พั น ธุ์ KSX5901, KSX5914,
KSX5614, KSX5908, KSX5820, KSX5810, KSX5802, KSX5813, KSX5903, KSX5930 และ KSX5807 ให้
ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ SW4452 ตัง้ แต่ 12-29 เปอร์เซ็นต์ และผลผลิตสูงไม่แตกต่างกับพันธุก์ ารค้า DK6818 และ
P4554 และพบว่าพันธุ์ KSX5814 ยังมีเสถียรภาพดีอีกด้วย

สรุ ป
พันธุ์ปรับปรุ งใหม่ KSX5720, KSX5810, KSX5908 และ KSX5614 ให้ผลผลิตสูงไม่แตกต่างกับพันธุ์
การค้า S7328 DK6818 P4554 KKK Super และ PAC339 โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยระหว่าง 1,309–1,429 กก./ไร่
และ ซึง่ สูงกว่าพันธุเ์ ปรียบเทียบ SW4452 ตัง้ แต่ 10-21 เปอร์เซ็นต์
พั น ธุ์ KSX5720 KSX5810, KSX5908 และ KSX5614 มี ก ารปรั บ ตั ว ดี แ ละให้ผ ลผลิ ต สู ง ในจั ง หวัด
นครราชสีมา จึงควรออกเป็ นพันธุ์ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ต่อไป จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ มรายได้ของ
เกษตรกรได้
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ผลของวัสดุปลูกชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มนํา้ มันพันธุล์ ูกผสม
สุราษฎร์ธานี 1 ในระยะอนุบาลแรก
Effect of Various Types of Growing Media on Vegetative Growth of
Oil Palm Seedling Suratthani 1 Variety in Pre-Nursery
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของวัสดุปลูกชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มนํา้ มันพันธุล์ กู ผสมสุราษฎร์ธานี 1 ที่
ระยะอนุบาลแรก ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุพ์ ืชสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนกรกฎาคม–
ตุลาคม 2562 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จํานวน 5 ซํา้ 4 กรรมวิธี ได้แก่
ดิน:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 2:1, ดิน:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1, ดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก อัตราส่วน 2:1:1, ดิน:
แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก อัตราส่วน 2:1:1 โดยปริมาตร ผลการทดลองพบว่าที่ระยะ 1 เดือนหลังจากย้ายปลูกวัสดุ ดิน
แกลบดํา ปุ๋ ยคอก อัตราส่วน 2:1:1 มีการเจริญเติบโตของต้นกล้าดีท่ีสดุ (p<0.01) โดยมีความกว้างและความยาว
ใบ เท่ ากับ 2.99 และ 8.31 เซนติ เมตร ตามลําดับ ที่ ร ะยะ 2 เดื อนหลัง จากย้า ยปลูก มี ค วามสูง ต้น (18.58
เซนติเมตร) และจํานวนใบรู ปหอก (2.72 ใบ) สูงที่สดุ และที่ระยะ 3 เดือนหลังจากย้ายปลูก มีเส้นผ่านศูนย์กลางลํา
ต้น (1.23 เซนติเมตร) เส้นรอบวงโคนต้น (3.87 เซนติเมตร) สูงที่สดุ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p<0.05) ดังนัน้ วัสดุปลูก ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก อัตราส่วน 2:1:1 เหมาะสมสําหรับใช้ปลูกต้นกล้าปาล์มนํา้ มัน
พันธุล์ กู ผสมสุราษฎร์ธานี 1 ในระยะอนุบาลแรก

ABSTRACT

The effect of various types of growing medium on vegetative growth in pre-nursery of oil palm
seedling Suratthani 1 hybrid variety was studied. The experiment was implemented from July to October
2019 at Suratthani Seed Research and Development Center. Experimental design was Completely
Randomized Design (CRD) with five replications and 4 treatments included soil : coconut coir (2:1 v/v), soil
: coconut coir (1:1 v/v), soil : coconut coir : manure (2:1:1 v/v), soil : rice husk charcoal : manure (2:1:1 v/v).
Result showed that, soil : rice husk charcoal : manure (2:1:1 v/v) was the best of seedling growth (p<0.01)
at month seedling showed the best of blade width and leaf length (2.99 and 8.31 cm., respectively). At 2
month after sowing the seedling was the best of plant height (18.58 cm.) and number of lanceolate leaf (2.72
) and 3 months after sowing the seedling was the best of stem diameter (1.23 cm.) and stem girth (3.87
cm.) had significant difference (p<0.05) when testing the mixture of soil : rice hush charcoal : manure (2:1:1
v/v). Therefors soil : rice husk charcoal : manure (2:1:1 v/v) suitable to use as an growing medium for oil
palm seedling Suratthani 1 hybrid variety on pre-nursery.
Key words: oil palm, pre-nursery, growing media
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คํานํา

ปาล์มนํา้ มัน (Elasis guineensis Jacq) เป็ นพืชที่มีศกั ยภาพในการผลิตนํา้ มันต่อพืน้ ที่สงู สุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับพืชนํา้ มันชนิดอื่น ทั่วโลกมีความต้องการใช้นาํ้ มันปาล์มราว 60 ล้านตัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ซึ่งปาล์มนํา้ มันเป็ น
พื ชเศรษฐกิ จที่ ส าํ คัญของประเทศไทย ประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิ ตปาล์มนํา้ มันรายใหญ่ อันดับสามของโลก รองจาก
อิ นโดนี เซี ย และมาเลเซี ย โดยมี เนื อ้ ที่ เพาะปลูกทั้งประเทศในปี 2561 ทั้งหมด 5,878,127 ไร่ เพิ่ มขึน้ จากปี 2559
ประมาณ 400,000 ไร่ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ปาล์มนํา้ มัน
ลูกผสมพันธุส์ รุ าษฎร์ธานี 1 คือ เป็ นพันธุล์ กู ผสมเทเนอร่าที่ได้จากการผสมระหว่างแม่พนั ธุด์ รู า่ (เดลี่) กับพ่อพันธุพ์ ิสิเฟอ
ร่า(คาลาบาร์) ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 3,450 กิโลกรัม/ไร่/ปี สีผล มี 2 สี คือผลดิบเป็ นสีเขียวเมื่อสุกจะเมีสีเหลืองส้ม
และอีกแบบคือผลดิบมีสีดาํ เมื่อสุกจะมีสีสม้ แดง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562)
การจัดการแปลงเพาะที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ตน้ กล้าที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะเจริญและให้ผลผลิตดีใน
แปลงปลูกซึง่ จะส่งผลให้ได้ผลผลิตที่เร็วขึน้ และสมํ่าเสมอ โดยการจัดการต้นกล้าในเรือนเพาะชํา ประกอบด้วย ขัน้ ตอน
การปลูกเมล็ดงอก การอนุบาลต้นกล้า และการคัดทิง้ ต้นกล้าที่ผิดปกติ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ได้ตน้ กล้าปาล์มที่
มีคณ
ุ ภาพ และสมบูรณ์เท่านัน้ ที่จะนําไปปลูกในแปลงปลูก โดยรู ปแบบของการอนุบาลต้นกล้าสําหรับปาล์มนํา้ มันใน
เรือนเพาะชํามี 2 รู ปแบบ คือ การอนุบาลต้นกล้าระยะเดียว (single stage nursery) และการอนุบาลต้นกล้าสองระยะ
(double stage nursery) ซึง่ การอนุบาลต้นกล้าสองระยะประกอบด้วย ระยะอนุบาลแรก (pre-nursery) และระยะอนุบาล
หลัก (main nursery) โดยระยะอนุบาลแรก เป็ นการดูแลต้นกล้าประมาณ 3 เดือนแรกในเรือนเพาะชํา (ธีระ, 2558) การ
เจริ ญโตในระยะต้นกล้าต้องเผชิ ญกับสภาพอากาศที่ เปลี่ ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา (Khan et al.,2006) Gillbanks
(2003) ระบุว่าการเจริญเติบโตของต้นปาล์มในเรือนเพาะชําจะไม่ดีหากใช้ดินดานเป็ นวัสดุปลูก และโครงสร้างของวัสดุ
ปลูกที่ดีควรที่จะมีลกั ษณะนุ่ม มีช่องว่าง ซึ่งการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มจะขึน้ อยู่กับการพัฒนาของระบบราก
ความแตกต่างทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุปลูกจะส่งผลต่อลักษณะทางสรีรวิทยา และชีวมวลของต้น
กล้าปาล์ม ซึง่ สามารถใช้จาํ แนกความเหมาะสมของวัสดุปลูกที่สมั พันธ์ตอ่ การเจริญเติบโตของพืช (Folorunso, 1999)
วัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช นัน้ สามารถทําได้ดว้ ยการใช้อินทรียว์ ตั ถุชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ปุ๋ ยคอก ขุย
มะพร้าว ถ่านแกลบ เปลือกถั่ว ขีเ้ ลื่อย ซังข้าวโพด โดยวัสดุเหล่านีม้ ี สมบัติเฉพาะตัวที่ช่วยปรับปรุ งวัสดุปลูกให้มีสมบัติ
ที่เหมาะสมแตกต่างกันไป เช่น การยึดลําต้น การอุม้ นํา้ การถ่ายเทอากาศ และทําให้รากพัฒนาได้ดี ถ่านแกลบ เป็ น
วัสดุท่ีสะอาดหาง่ายราคาถูกแต่มีคา่ ความเป็ นด่างสูง เนตรชนก และชวนพิศ (2555) พบว่าการใช้วสั ดุปลูก ดิน : ใบไม้ผุ
: ถ่านแกลบ : ปุ๋ ยคอก อัตราส่วน 1:2:2:1 เป็ นวัสดุปลูกที่มีความเหมาะสม ต่อการปลูกต้นกล้าฟั กข้าวมากที่สุด ขุย
มะพร้าว เป็ นวัสดุเพาะ มีนาํ้ หนักเบา สามารถดูดซับนํา้ ได้ดี เนื่องจากมีลกั ษณะเป็ นเส้นใยจึงช่วยให้วสั ดุเพาะ โปร่งและ
ร่วนซุยมีความยืดหยุ่นตัวดีไม่อดั แน่นง่าย ธีระพงษ์ (2548) พบว่าวัสดุผสมจากขุย มะพร้าวเป็ นวัสดุท่ีเหมาะสมในการ
ปลูกแคนตาลูป มากกว่าวัสดุปลูกที่มาจากเปลือกมะพร้าวสับเพียงอย่างเดียว ดังนัน้ การทดลองในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มนํา้ มันพันสุราษฎร์ธานี 1 ในระยะอนุบาลแรก โดยใช้วสั ดุเพาะที่แตกต่างกัน
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อุปกรณ์และวิธีการ

ต้นกล้าปาล์มนํา้ มัน
ต้นกล้าปาล์มนํา้ มันที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ต้นกล้าปาล์มนํา้ มันพันธุล์ ูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ที่ได้จากการ
เพาะเมล็ดงอกลงในถุงดําขนาด 5 x 7 นิว้
การทดสอบผลของวัสดุปลูกชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มนํา้ มันพันธุล์ ูกผสม
สุราษฎร์ธานี 1 ทีร่ ะยะอนุบาลแรก
ดําเนิ นการทดลองที่ แปลงอนุบาลต้นกล้าปาล์มนํา้ มัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี
ระหว่างเดือนกรกฎาคม–ตุลาคม 2562 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 4 กรรมวิธี
จํานวน 4 ซํา้ ๆ ละ 20 ถุง วัสดุปลุกที่ใช้ในการทดลองมีดงั นี ้ (1) ดิน:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 2:1 โดยปริมาตร (2) ดิน:ขุย
มะพร้าว อัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร (3) ดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก อัตราส่วน 2:1:1 โดยปริมาตร (4) ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ย
คอก อัตราส่วน 2:1:1 โดยปริมาตร
นําวัสดุปลูกแต่ละกรรมวิธีบรรจุลงในกระถางพลาสติกสีดาํ ขนาด 5 x 7 นิว้ ให้เต็มถุงจากนัน้ นําเมล็ดงอก
ปาล์มนํา้ มันพันธุล์ กู ผสมสุราษฎร์ธานี 1 ลงปลูก เพาะเลีย้ งที่แปลงอนุบาลต้นกล้า และปฏิบตั ิดแู ลรักษาต้นกล้า เช่น
การให้ปุ๋ย ให้นาํ้ และจัดการด้านอื่นๆ ให้เหมาะสมกับระยะของการพัฒนาของต้นกล้าปาล์มนํา้ มัน สังเกตและบันทึก
ข้อมูลดังนี ้ (1) ความสูงต้น (เซนติเมตร) (2) จํานวนใบรู ปหอก (ใบ) (3) ความกว้างใบรู ปหอก (เซนติเมตร) (4) ความ
ยาวใบรู ปหอก (เซนติเมตร) (5) เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น (เซนติเมตร) (6) เส้นรอบวงโคนต้น (เซนติเมตร) (7) จํานวนใบ
รู ปแฉก (ใบ) (8) ความกว้างใบรู ปแฉก (เซนติเมตร) (9) ความยาวใบรู ปแฉก (เซนติเมตร) วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ย
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยโดยวิ ธี
Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

ผลการทดลองและวิจารณ์

ผลของวัสดุปลูกชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มนํา้ มันพันธุล์ ูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ใน
ระยะ 1 เดือน หลังจากเพาะเมล็ด
ความสู งต้ น พบว่า ดิ น:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มี ความสูงต้นเฉลี่ ยสูงที่ สุด คื อ 10.70 เซนติ เมตร
รองลงมาคือ ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) และดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) มีความสูงต้นเฉลี่ย 10.34 และ 9.33 เซนติเมตร
ตามลําดับ ส่วนดิ น:ขุยมะพร้าว (1:1) มี ความสูงต้นเฉลี่ ยน้อยที่ สุดคื อ 8.47 เซนติ เมตร มี ความแตกต่างอย่ างมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิต (Table 1) จํานวนใบรู ปหอก พบว่า ดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีจาํ นวนใบรู ปหอกเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ 1.42 ใบ รองลงมาคือ ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) และดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) มีจาํ นวนใบรู ปหอกเฉลี่ย
1.17 และ 0.86 ใบ ตามลําดับ ส่วนดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) มีจาํ นวนใบรู ปหอกเฉลี่ ยน้อยที่ สุดคื อ 0.77 ใบ มี ความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิต (Table 1) ความกว้างใบรู ปหอก พบว่า ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความ
กว้างใบรู ปหอกเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 2.99 เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) และดิน:ขุยมะพร้าว
(2:1) มีความกว้างใบรู ปหอกเฉลี่ยค่า 2.96 และ 2.77 เซนติเมตร ตามลําดับ ส่วนดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) มีความกว้างใบ
รู ปหอกเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ 2.44 เซนติเมตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิตกับ (Table 1) ความยาวใบ
รู ปหอก พบว่า ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความยาวใบรู ปหอกเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 8.31 เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:
ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) และดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) มีความยาวใบรู ปหอกเฉลี่ ยค่า 7.90 และ 7.69 เซนติ เมตร
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ตามลําดับ ส่วนดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) มีความยาวใบรู ปหอกเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ 6.51 เซนติเมตร มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิตกับ (Table 1) เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น พบว่า ดิน:ขุยมะพร้าว (1:1), ดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก
(2:1:1) และ ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นเฉลี่ยเท่ากันคือ 0.06 เซนติเมตร ส่วนดิน:ขุย
มะพร้าว (2:1) มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 0.05 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิต (Table 1) เส้น
รอบวงโคนต้น พบว่าดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 1.93 เซนติเมตร รองลงมา
คือ ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) และดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) มีเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ยคือ 1.91 และ 1.86 เซนติเมตร
ตามลําดับ ส่วน ดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) มีเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ 1.81 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิต (Table 1) โดยในระยะหนึ่งเดือนหลังจากเพาะเมล็ดยังไม่ปรากฏใบรู ปแฉก
Table 1 Plant height, number of lanceolate leaf, blade width of lanceolate leaf, leaf length of
lanceolate leaf, stem girth and diameter of one month seedlings grown in various types of
growing medium.
Lanceolate leaf
Plant
Stem Diameter
Treatment
height

8.47c
9.33b
10.70a
10.34a

No. of
leaf
(leaf)
0.86c
0.77c
1.42a
1.17b

Blade
width
(cm)
2.44b
2.77a
2.96a
2.99a

Leaf
length
(cm)
6.51b
7.69a
7.90a
8.31a

**
5.19

**
11.87

**
8.14

**
6.23

(cm)

1

Soil:Coconut coir 1:1
Soil:Coconut coir 2:1
Soil:Coconut coir:Manure 2:1:1
Soil:Rice husk charcoal:Manure
2:1:1
F-test
CV (%)

girth

(cm)

(cm)

1.81
1.86
1.93
1.91

0.06
0.05
0.06
0.06

ns
4.25

ns
3.76

/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by
DMRT. ** Significant at P≤0.01
ns Not significant

ผลของวัสดุปลูกชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มนํา้ มันพันธุล์ ูกผสมสุราษฎร์ธานี 1
ในระยะ 2 เดือน หลังจากเพาะเมล็ด
ความสูงต้น พบว่า ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความสูงต้นเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 18.58 เซนติเมตร รองลงมา
คือ ดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) และดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) มีความสูงต้นเฉลี่ย 17.75 และ 17.65 เซนติเมตร ตามลําดับ ส่วน
ดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความสูงต้นเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ 17.28 เซนติเมตร มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิต (Table 2) จํานวนใบรู ปหอก พบว่า ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีจาํ นวนใบรู ปหอกเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 2.72
ใบ รองลงมาคือ ดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) และดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) มีจาํ นวนใบรู ปหอกเฉลี่ย 2.63 และ 2.62 ใบ
ตามลําดับ ส่วนดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) มีจาํ นวนใบรู ปหอกเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ 2.46 ใบ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิต (Table 2) ความกว้างใบรู ปหอก พบว่า ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความกว้างใบรู ปหอกเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ 4.19 เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) และดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) มีความกว้างใบรู ปหอกเฉลี่ยค่า 4.15
และ 4.03 เซนติเมตร ตามลําดับ ส่วนดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความกว้างใบรู ปหอกเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ 3.91
เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิต (Table 2) ความยาวใบรู ปหอก พบว่า ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความ
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ยาวใบรู ปหอกเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 14.52 เซนติเมตร รองลงมา คือ ดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) และดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) มีความ
ยาวใบรู ปหอกเฉลี่ยค่า 14.07 และ 13.98 เซนติเมตร ตามลําดับ ส่วนดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความยาวใบรู ป
หอกเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ 13.61 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิต (Table 2) เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น พบว่า ดิน:
แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นเฉลี่ยสูงที่สุด 0.97 เซนติเมตร รองลงมาคือ:ดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ย
คอก (2:1:1) และดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเท่ากันคือ 0.87 เซนติเมตร ส่วนดิน:ขุยมะพร้าว (1:1)
มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 0.86 ไม่มีความแตกต่างทางสถิต (Table 2) เส้นรอบวงโคนต้น พบว่าดิน:
แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 3.06 เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก
(2:1:1) และดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) มีเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ยเท่ากันคือ 2.75 เซนติเมตร ส่วนดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) มีเส้น
รอบวงโคนต้นเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ 2.73 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิต (Table 2) โดยในระยะสองเดือนหลังจาก
เพาะเมล็ดยังไม่ปรากฏใบรู ปแฉก
ผลของวัสดุปลูกชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มนํา้ มันพันธุล์ ูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ใน
ระยะ 3 เดือน หลังจากเพาะเมล็ด
ความสูงต้น พบว่า ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความสูงต้นเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 26.89 เซนติเมตร รองลงมา
คื อ ดิ น:ขุยมะพร้าว (1:1) และดิ น:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มี ความสูงต้นเฉลี่ ย 26.00 และ 25.79 เซนติ เมตร
ตามลําดับ ส่วนดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) มีความสูงต้นเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 25.47 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
จํานวนใบรู ปหอก พบว่า ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีจาํ นวนใบรู ปหอกเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 3.93 ใบ รองลงมาคือ
ดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) และดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีจาํ นวนใบรู ปหอกเฉลี่ย 3.89 และ 3.84 ใบ ตามลําดับ ส่วน
ดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) มีจาํ นวนใบรู ปหอกเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.80 ใบ ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ความกว้างใบรู ป
หอก พบว่า ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความกว้างใบรู ปหอกเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 5.84 เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:
ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) และดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) มีความกว้างใบรู ปหอกเฉลี่ยค่า 5.70 และ 5.66 เซนติเมตร
ตามลําดับ ส่วน ดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) มีความกว้างใบรู ปหอกเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ 5.41 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิต ความยาวใบรู ปหอก พบว่า ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความยาวใบรู ปหอกเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 20.10
เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) และดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความยาวใบรู ปหอกเฉลี่ ยค่า
19.41 และ 19.40 เซนติเมตร ตามลําดับ ส่วนดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) มีความยาวใบรู ปหอกเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 18.93
เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิต จํานวนใบแฉก พบว่า ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีผลให้ตน้ กล้าปาล์ม
นํา้ มันมีจาํ นวนใบแฉกเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 0.40 ใบ รองลงมาคือ ดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) และดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) มีจาํ นวน
ใบแฉกเฉลี่ยคือ 0.39 และ 0.36 ใบ ตามลําดับ ส่วนดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีจาํ นวนใบแฉกเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ
0.24 ใบ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ความกว้างใบแฉก พบว่า ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความกว้างใบแฉก
เฉลี่ยสูงที่สุดคือ 6.39 เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) และดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) มีความกว้างใบแฉก
เฉลี่ยคือ 6.34 และ 5.76 เซนติเมตร ตามลําดับ ส่วนดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความกว้างใบแฉกเฉลี่ยน้อย
ที่สดุ คือ 5.41 เซนติเมตร มีความแตกต่างทางสถิติ ความยาวใบแฉก พบว่า ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีความยาว
ใบแฉกเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 20.63 เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) และดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มี
ความยาวใบแฉกเฉลี่ยคือ 19.88 และ 19.01 เซนติเมตร ตามลําดับ ส่วนดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) มีความยาวใบแฉกเฉลี่ย
น้อยที่สดุ คือ 17.61 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น พบว่า ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก
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(2:1:1) มีเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นเฉลี่ยเท่ากันคือ 1.23 เซนติเมตร รองลงมาคือ:ดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีเส้น
ผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยคือ 1.16 เซนติเมตร ส่วนดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) และดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
น้อยที่สดุ คือ 1.15 เซนติเมตร เท่ากัน มีความแตกต่างทางสถิ ต เส้ นรอบวงโคนต้ น พบว่า ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก
(2:1:1) มีเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 3.87 เซนติเมตร รองลงมาคือ ดิน:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ ยคอก (2:1:1) มีเส้นรอบ
วงโคนต้นเฉลี่ยคือ 3.65 เซนติเมตร ส่วนดิน:ขุยมะพร้าว (1:1) และดิน:ขุยมะพร้าว (2:1) มีเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ยน้อย
ที่สดุ คือ 3.63 เซนติเมตร เท่ากัน มีความแตกต่างทางสถิต (Table 3)
จากการศึกษาผลของวัสดุปลูกชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มนํา้ มันพันธุล์ กู ผสม
สุราษฎร์ธานี 1 ในระยะอนุบาลแรก พบว่าดิ น:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก อัตราส่วน 2:1:1 ส่งผลให้ต น้ กล้าปาล์มนํา้ มัน
เจริญเติบโตดีท่ีสดุ เนื่องจากปุ๋ ยคอกช่วยปรับปรุ งโครงสร้างของดินให้โปร่งและร่วนซุย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550) ซึง่ ปุ๋ ย
คอกมูลวัวมีธาตุอาหาร NPK สัดส่วน 1.58:0.70:1.62 เปอร์เซ็นต์ ช่วยปรับปรุ งคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุปลูกให้
ดีขนึ ้ และเพิ่มจุลินทรียซ์ ่งึ ช่วยหาอาหารให้พืชด้วย (นันทิยา,2545) และแกลบดํามีซิลิกาเป็ นองค์ประกอบทําให้มีความ
พรุ น มีสมบัติในการดูดซับนํา้ ได้ดี มีนาํ้ หนักเบา มีพืน้ ที่ผิวมาก จึงมีคณ
ุ สมบัติเป็ นตัวดูดซับที่ดี (บุญรักษ์, 2552)และ
มีการอัดตัวไม่มากนัก จึงเพิ่มความโปร่งให้วสั ดุเพาะและเมื่อรดนํา้ แล้วจะเกิดการแน่นตัว การแน่นตัวนีม้ ีความชืน้ จึง
ไปช่วยการสลายอาหารสะสมส่งมายังกล้าให้เกิดการเจริญเติบโตของต้นอ่อน (จวงจันทร์, 2529)
อย่างไรก็ตามการใช้วสั ดุปลูกชนิดต่าง ๆ ในการเพาะเลีย้ งต้นกล้าปาล์มนํา้ มันไม่ใช่ปัจจัยสําคัญเพียงอย่าง
เดียว ที่ทาํ ให้ตน้ กล้าปาล์มนํา้ มันเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม แต่ตอ้ งรวมไปถึงการดูแลรักษา ให้ปริมาณนํา้ และปุ๋ ย ที่
เหมาะสม แสงแดด และการเอาใจใส่ของผูเ้ พาะเลีย้ งด้วย
Table 2 Plant height, number of lanceolate leaf, blade width of lanceolate leaf, leaf length of
lanceolate leaf, stem girth and diameter of two month seedlings grown in various types of
growing medium.
Treatment

Plant
height
(cm)

No. of
leaf (leaf)

Lanceolate leaf

Stem

Blade
width (cm)

girth

Leaf
length
(cm)
14.07
13.98
13.61
14.52

(cm)

Diameter
(cm)

Soil:Coconut coir 1:1
17.65b
2.46b
4.15
2.73
0.86
Soil:Coconut coir 2:1
17.75ab
2.62ab
4.03
2.75
0.87
Soil:Coconut coir:Manure 2:1:1
17.28b
2.63ab
3.91
2.75
0.87
Soil:Rice husk charcoal:Manure
18.58a
2.72a
4.19
3.06
0.97
2:1:1
F-test
*
*
ns
ns
ns
ns
CV (%)
3.60
4.99
5.38
4.17
7.16
7.12
1
/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by
DMRT. * Significant at P≤0.05
ns Not significant
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Table 3 Plant height, number of lanceolate leaf, blade width of lanceolate leaf, leaf length of
lanceolate leaf, number of l bifurcate leaf, blade width of bifurcate leaf, leaf length of
bifurcate leaf, stem girth and diameter of three month seedlings grown in various types of
growing medium.
Plant

Lanceolate leaf

Bifurcate leaf

Stem

Treatments

Diameter
height
(cm)

No. of
leaf
(leaf)

Blade
width
(cm)

Leaf
length
(cm)

No. of
leaf
(leaf)

Blade
width
(cm)

Leaf
length
(cm)

girth

(cm)

(cm)

Soil:Coconut coir 1:1
26.00
3.80
5.66
19.41
0.39
6.34a
19.88
3.63b
1.15b
Soil:Coconut coir 2:1
25.47
3.89
5.41
18.93
0.36
5.76ab
17.61
3.63b
1.15b
Soil:Coconut
25.79
3.84
5.70
19.40
0.24
5.41b
19.01
3.65b
1.16b
coir:Manure 2:1:1
Soil:Rice husk
26.89
3.93
5.84
20.10
0.40
6.39a
20.63
3.87a
1.23a
charcoal:Manure 2:1:1
F-test
ns
ns
ns
ns
ns
*
ns
*
*
CV (%)
4.09
4.78
3.96
4.05
44.11
9.69
8.57
3.73
3.68
1
/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by
DMRT.
* Significant at P 0.05
ns Not significant

สรุ ป
วัสดุปลูกที่ เหมาะสมที่ สุดสําหรับใช้ในการผลิตต้นกล้าปาล์มนํา้ ในช่วงระยะอนุบาลแรกของต้นกล้า
ปาล์ม นํ้า มัน พัน ธุ์ลูก ผสมสุร าษฎร์ธ านี 1 ดิ น:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก อัตราส่ วน 2:1:1 โดยปริ ม าตรมี ผ ลต่ อ การ
เจริญเติบโตของต้นกล้าทุกด้านสูงกว่าสูตรอื่น ๆ และในช่วงต้นกล้าอายุ 3 เดือนหลังจากเพาะเมล็ด มีแนวโน้ม
การเจริญเดิบโตของต้นกล้าปาล์มนํา้ มันดีท่ีสดุ ดังนัน้ วัสดุปลูก ดิน:แกลบดํา:ปุ๋ ยคอก อัตราส่วน 2:1:1 โดยปริมาตร
มีความเหมาะสมสําหรับใช้ปลูกต้นกล้าปาล์มนํา้ มันพันธุล์ กู ผสมสุราษฎร์ธานี 1 ในระยะอนุบาลแรก
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งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากศูนย์วิจยั และพัฒนาเมล็ดพันธุพ์ ืชสุราษฎร์ธานี
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การใช้สารปลอดภัยกระตุ้นความต้านทานโรคแอนแทรคโนสของผลพริกขีห้ นูหลังการเก็บเกี่ยว
Use of Substances Generally Recognized as Safe Induced the Resistance of Anthracnose
Disease in Chilli Fruit after Harvest
วีรภรณ์ เดชนําบัญชาชัย1* บุญญวดี จิระวุฒ1ิ และ รัตตา สุทธยาคม1
Weeraporn Dejnumbunchachai1*, Boonyawadee Chirawut1 and Ratta Suttayakom1

บทคัดย่อ

การทดสอบประสิทธิ ภาพสารกลุ่มปลอดภัย 4 ชนิด ในการกระตุน้ ความต้านทานและควบคุมโรคแอนแทรค
โนสของพริก คือ กรดซาลิไซลิก กรดออกซาลิก โพรพิลพาราเบน และโพแทสเซียมซอร์เบท โดยใช้ความเข้มข้นของสาร
5 ระดับ คื อ 100 250 500 750 และ 1,000 มก./ล. จากนั้นคัดเลื อกสารที่ ไม่ยับยั้งการเจริ ญของเส้นใยของเชื ้อรา
Colletotrichum capsici บนอาหารเลีย้ งเชือ้ ได้ คือ กรดออกซาลิก และโพแทสเซียมซอร์เบท ทุกความเข้มข้น กรดซาลิ
ไซลิกที่ความเข้มข้น 100 250 500 และ 750 มก./ล. และโพรพิลพาราเบนที่ความเข้มข้น 100 มก./ล. โดยนํามาทดสอบ
การกระตุน้ ความต้านทานโรคแอนแทรคโนสบนผลพริก ที่ได้รบั การปลูกเชือ้ รา C. capsici พบว่าการจุ่มผลพริกด้วย
กรดซาลิไซลิก ทุกความเข้มข้น มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชือ้ รา C. capsici ของพริกได้ดี มีขนาดแผล 0.46-0.50
ซม. เมื่อเปรียบเทียบกับทรีทเมนต์ควบคุม (การจุ่มด้วยนํา้ ) ที่มีขนาดแผล 1.74 ซม. โดยการจุ่มผลพริกด้วยกรดซาลิไซ
ลิก ความเข้มข้น 500 มก./ล. นาน 3 นาที และบ่มกระตุน้ ความต้านทานบนผลพริก 12 ชั่วโมง สามารถลดความรุ นแรง
ของโรคแอนแทรคโนสได้ดีท่ีสดุ มีขนาดแผลเล็กที่สุดเท่ากับ 0.26 ซม. สัมพันธ์กบั การชักนําการสร้างเอนไซม์ไคติเน
สที่มีคา่ สูงสุด เท่ากับ 1.65 units/mg protein

ABSTRACT
The effectiveness of 4 substances generally recognized as safe including salicylic acid, oxalic acid,
propyl paraben and potassium sorbate at of 100, 250, 500, 750 and 1,000 mg/l were in vitro tested to inhibit the
growth of Colletotrichum capsici, compared to water (control) and a synthetic fungicide (positive control). In vitro
experiment, oxalic acid and potassium sorbate at all concentrations of salicylic acid at concentrations of 100,
250, 500 and 750 mg/l and propyl paraben at the concentration of 100 mg/l did not inhibit mycelial growth of C.
capsici These tested GRAS substances were used to induce anthracnose disease resistance on chilli fruits were
that inoculated with C. capsici. We found that salicylic acid at all concentrations showed the most efficiency to
control the lesion diameters of inoculated chilli to 0.46-0.50 cm. as compared to 1.74 cm. of untreated fruit (control)
lesions. Dipping in salicylic acid at 500 mg/l for 3 min and incubated for 12 hr, then inoculated with C. capsici 106
conidia/ml showed the most efficiency to control C. capsici lesions to 0.26 cm. and induced the highest chitinase
activity at 1.65 units/mg protein.
Key words: chilli, induce resistance, generally recognized as safe (GRAS)
* Corresponding author; e-mail address: tar_doa@yahoo.co.th
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คํานํา

พริกเป็ นพืชที่มีมลู ค่าทางเศรษฐกิจสูง ปั ญหาสําคัญของการปลูกพริกคือการเกิดโรคต่าง ๆ ซึง่ ทําให้
ผลผลิตลดลง โดยโรคที่ก่อให้เกิดปั ญหากับการผลิตพริกมากและพบการระบาดทั่วประเทศคือ โรคแอนแทรคโนส
(anthracnose) หรื อ โรคกุ้ง แห้ง สาเหตุเ กิ ด จากเชื อ้ ราในสกุล Colletotrichum ได้แ ก่ Colletotrichum capsici
และ C. gloeosporioides ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตลดลงอย่างมาก เมื่อระบาดอย่างรุ นแรงทํา
ให้ผ ลผลิ ต ลดลงถึ ง 50 เปอร์เ ซ็ น ต์ (Pakdeevaraporn et al., 2005; Than et al., 2008) เกษตรกรส่ ว นใหญ่
เลือกใช้สารเคมีกาํ จัดเชือ้ ราเพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนส ซึง่ อาจส่งผลให้เชือ้ สาเหตุ มีความต้านทานต่อสารเคมี
ก่อให้เกิดผลตกค้างในผลพริก อีกทัง้ ยังทําให้ตน้ ทุนการผลิตสูงขึน้ ด้วย การใช้สารปลอดภัยเป็ นอีกแนวทางการ
ป้องกันกําจัดโรคที่มีความปลอดภัยต่อผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค สารกลุ่มปลอดภัยที่นาํ มาใช้ในการทดลองมี 4 ชนิด
คือ สารโพรพิลพาราเบน โพแทสเซียมซอร์เบท กรดซาลิไซลิก และกรดออกซาลิก ซึ่งสารกลุ่มปลอดภัยกลุ่มนี ้
สามารถกระตุน้ ความต้านทานได้ในผลมะม่วงนํา้ ดอกไม้และลดการเกิดโรคแอนแทรคโนส จากการทดลองของ
วีรภรณ์ (2556) พบว่ามะม่วงที่จุ่มกรดออกซาลิก ความเข้มข้น 100 มก./ล. นาน 5 นาที บ่มกระตุน้ ความต้าน
ทานบนผลมะม่วง 24 ชั่วโมง จากนัน้ ปลูกเชือ้ รา C. gloeosporioides สามารถลดความรุ นแรงของโรคแอนแทรค
โนสได้ดีท่ีสดุ มีความรุ นแรงของโรค 4.1 เปอร์เซนต์ และสามารถชักนําการสร้างเอนไซม์เบต้า-1,3 กลูคาเนสได้
สูงสุด เท่ากับ 23.9 units/mg protein เมื่อเที ยบกับทรีทเม้นต์ควบคุม (การจุ่มด้วยนํา้ ) มีความรุ นแรงของโรค
30.6 เปอร์เซนต์ และมีการสร้างเอนไซม์เบต้า-1,3 กลูคาเนสได้ 18.2 units/mg protein ซึ่งเอนไซม์เบต้า-1,3-กลู
คาเนส มีคณ
ุ สมบัติในการย่อยผนังเซลล์ของเชือ้ รา ส่งผลให้เชือ้ ราไม่สามารถเจริญต่อไปได้ จึงนําสารกลุ่มนีม้ า
ปรับใช้ในผลพริก วัตถุประสงค์ของการทดลองนี ้ เพื่อศึกษาชนิดของสารกลุ่มปลอดภัยในการกระตุน้ ผลพริกให้
เกิดความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส โดยชักนํากลไกการป้องกันตัวเองในผลพริก ซึ่งเป็ นอีกทางเลือกในการ
ทดแทนการใช้สารป้องกันกําจัดเชือ้ ราที่เป็ นอันตรายต่อผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค

อุปกรณ์และวิธีการ

1. แยกเชือ้ และจําแนกชนิดของเชือ้ สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้ นูแดง
เก็บตัวอย่างพริกขีห้ นูแดงที่แสดงอาการโรคแอนแทรคโนสรุ นแรง มาแยกเชือ้ ราสาเหตุโรค ด้วยวิธี tissue
transplanting method บ่มไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิหอ้ ง จนเชือ้ ราเจริญออกจากเนือ้ เยื่อ ย้ายชิน้ ส่วนของเส้นใยดังกล่าวไป
เลีย้ งบนจานเลีย้ งเชือ้ ที่มีอาหาร potato dextrose agar (PDA) อีกครัง้ เพื่อแยกเชือ้ ราให้บริสทุ ธิ์ จากนัน้ จําแนก
ชนิดและสายพันธุข์ องเชือ้ ราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส เพื่อใช้ในการทดลองขัน้ ต่อไป
2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุ่มปลอดภัยต่อการยับยัง้ การเจริญของเส้นใยเชือ้ ราสาเหตุโรค
แอนแทรคโนส
ทดสอบประสิทธิภาพของสารปลอดภัย ด้วยวิธี Poisoned food technique เตรียมอาหาร PDA ผสมกับ
สารกลุ่มปลอดภัย 4 ชนิด คือ กรดซาลิไซลิก กรดออกซาลิก โพรพิลพาราเบน และ โพแทสเซียมซอร์เบท ความ
เข้มข้นของสาร 5 ระดับ คือ 100 250 500 750 และ 1000 มิลลิกรัม/ลิตร เปรียบเทียบกับอาหาร PDA ที่ไม่ผสม
สาร (ทรีทเมนต์ควบคุม) อาหาร PDA ผสมกับเอทิลแอลกอฮอล์ 10,000 มิลลิกรัม/ลิตร (ตัวทําละลายสารกลุ่ม
ปลอดภัย) และอาหาร PDA ผสมกับสารเคมีโพรคลอราซ ความเข้มข้น 3 ระดับ คือ 100 250 และ 500 มิลลิกรัม/
ลิตร เทอาหารที่ผสมสารลงในจานเลีย้ งเชือ้ รอจนอาหารเลีย้ งเชือ้ แข็ง ใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5
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มิลลิเมตร เจาะเส้นใยรอบโคโลนีของเชือ้ ราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้ นู (เชือ้ ราจากผลการทดลองที่ 1)
นําชิ น้ วุน้ ที่ ได้ มาวางตรงกลางผิ วหน้าอาหาร บ่มที่ อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 9 วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (CRD) มีทงั้ หมด 25 ทรีทเมนต์ๆ ละ 9 ซํา้ บันทึกข้อมูล การยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา (%) โดยวัดเส้น
ผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชือ้ รา โดยใช้สตู รดังต่อไปนี ้
เปอร์เซ็นต์ของการยับยัง้ การเจริญของเส้นใย = [ ( A – B ) / A ] x 100
A คือค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชือ้ ราที่เจริญบนอาหาร PDA (ทรีทเมนต์ท่ี 25 ชุดควบคุม)
B คือค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชือ้ ราที่เจริญบนอาหาร PDA ผสมสารทรีทเมนต์ท่ี 1-24
คัดเลือกระดับความเข้มข้นของสารกลุม่ ปลอดภัย ที่ไม่สามารถยับยัง้ การเจริญของเส้นใยของเชือ้ รา
C. capsici ของพริกได้อย่างสมบรู ณ์ (100%) เพื่ อนํามาทดสอบการกระตุน้ ความต้านทานในผลพริกต่อการ
ควบคุมโรคแอนแทรคโนส ในการทดลองต่อไป
3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุ่มปลอดภัยในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้ นู
นําพริกขีห้ นูพนั ธุซ์ ุปเปอร์ฮอท ระยะผลสีแดง ที่สมบูรณ์ จุ่มสารกลุ่มปลอดภัยความเข้มข้นต่าง ๆ เป็ น
เวลา 3 นาที (คัดเลือกจากผลการทดลองที่ 2) เพื่อกระตุน้ ความต้านทานในผลพริก ผึ่งผลพริกให้แห้ง เรียงใส่
ตะกร้าหุม้ ถุงพลาสติก เก็บไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนดเวลา ปลูกเชือ้ ราสาเหตุโรคแอน
แทรคโนส โดยใช้เข็มที่ ผ่านการฆ่าเชือ้ แล้วเจาะลงตรงกลางผลพริก ลึกประมาณ 0.2 มิลลิเมตร จากนัน้ หยด
สปอร์แขวนลอยความเข้มข้น 1x106 สปอร์ต่อมิลลิลิตร จํานวน 5 ไมโครลิตร คลุมด้วยถุงพลาสติกที่พ่นด้วยนํา้
กลั่น เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนดเวลาบรรจุผลพริกในถาดโฟม จํานวน 10 ผล/
ถาด หุม้ ด้วยฟิ ล์มยืดชนิดโพลิเอทิลีน (PE) เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 วัน วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบรู ณ์ (CRD) จํานวน 4 ซํา้ บันทึกข้อมูล ความรุ นแรงของโรค โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของแผล (เซนติเมตร) ที่มีการเข้าทําลายของเชือ้ ราแอนแทรคโนส
4. การทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุ่มปลอดภัยในการกระตุน้ ความต้านทานทีร่ ะยะเวลาต่าง ๆ ต่อ
การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้ นูแดง และการชักนําการสร้างโปรตีนทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
ต้านทานในผลพริกขีห้ นูแดง
4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุม่ ปลอดภัยในการกระตุน้ ความต้านทานที่ระยะเวลาต่างๆ ต่อ
การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้ นูแดง
นําพริกขีห้ นูพนั ธุซ์ ุปเปอร์ฮอท ระยะผลสีแดง ที่สมบูรณ์ จุ่มสารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม
โรคแอนแทรคโนสที่ดีท่ีสุด นาน 3 นาที (คัดเลือกจากผลการทดลองที่ 3) บ่มไว้ท่ี ระยะเวลา 6 12 18 และ 24
ชั่วโมง เพื่อกระตุน้ ความต้านทานที่ผิวพริกขีห้ นู เปรียบเทียบกับทรีทเมนต์ควบคุม (นํา้ ) เมื่อครบตามเวลาดังกล่าว
ปลูกเชือ้ ราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส โดยใช้เข็มที่ผ่านการฆ่าเชือ้ แล้วเจาะลงตรงกลางผลพริก ลึกประมาณ 0.2
มิลลิเมตร จากนัน้ หยดสปอร์แขวนลอยความเข้มข้น 1x106 สปอร์ต่อมิลลิลิตร จํานวน 5 ไมโครลิตร คลุมด้วย
ถุงพลาสติกที่พ่นด้วยนํา้ กลั่น เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนดเวลาบรรจุผลพริกใน
ถาดโฟม จํานวน 10 ผล/ถาด หุ้ม ด้วยฟิ ล์มยื ด ชนิ ด โพลิ เ อทิ ลี น (PE) จากนั้น เก็ บ รัก ษาที่ อุณ หภูมิ 15 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 10 วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรู ณ์ (CRD) จํานวน 4 ซํา้ บันทึกข้อมูล ความรุ นแรง
ของโรค โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแผล (เซนติเมตร) ที่มีการเข้าทําลายของเชือ้ ราแอนแทรคโนส
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4.2 การทดสอบผลของระยะเวลาที่ตา่ งกันของสารกลุม่ ปลอดภัยต่อการชักนํากิจกรรมของเอนไซม์
ไคติเนสในผลพริกขีห้ นูแดง
นําพริกขีห้ นูแดง จุ่มสารที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสที่ดีท่ีสดุ นาน 3 นาที (คัดเลือก
จากผลการทดลองที่ 3) บ่มไว้ท่ี ระยะเวลา 6 12 18 และ 24 ชั่วโมง เพื่ อกระตุน้ ความต้านทานที่ ผิวพริก ขี ห้ นู
เปรียบเทียบกับทรีทเมนต์ควบคุม (นํา้ ) จากนัน้ เก็บตัวอย่างพริกที่จ่มุ สารที่ระยะเวลาต่าง ๆ มาทดสอบเอนไซม์
ไคติเนส โดยวิธีการตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ไคติเนส (ดัดแปลงจากวิธีการของ El Ghaouth et al., 2003)
บันทึกข้อมูล กิจกรรมของเอนไซม์ไคติเนสที่เพิ่มขึน้ เปรียบเทียบกับทรีทเมนต์ควบคุม

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

1. แยกเชือ้ และจําแนกชนิดของเชือ้ สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้ นูแดง
จากการเก็บตัวอย่างผลพริกขีห้ นูแดงที่แสดงอาการโรคแอนแทรคโนสรุ นแรง โดยดูจากลักษณะอาการ
เริ่มต้นจะมีลกั ษณะเป็ นแผลฉํ่านํา้ ต่อมาแผลจะขยายขนาดออกในลักษณะวงกลม หรือวงรี เกิดเป็ นวงซ้อนกัน
เป็ นชัน้ ๆ มีเมือกเยิม้ สีสม้ บริเวณแผล เมื่อนํามาแยกเชือ้ ให้บริสทุ ธิ์ และนํามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
พบว่าในระยะ 3 วันแรก บนอาหาร PDA เมื่อเชือ้ ยังอ่อนอยู่เส้นใยสีขาวเทา และเมื่อเชือ้ เจริญเต็มที่ประมาณ 1
สัปดาห์ จะเห็นโคนิเดียรวมกลุ่มเป็ นหยดนํา้ ข้นๆสีชมพูอมส้ม เจริญเป็ นวงซ้อนกัน มีsetae ลักษณะเป็ นเส้น สี
นํา้ ตาลเข้มถึงดํา โคนิเดียเดี่ยวๆ มีลกั ษณะโค้ง คล้ายเคียว ปลายด้านหนึ่งแหลม ส่วนอีกด้านหนึ่งค่อนข้างมน ซึง่
ตรงกับลักษณะทางสัณฐานของเชือ้ รา Colletotrichum capsici (Sutton, 1980)
2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุ่มปลอดภัยต่อการยับยัง้ การเจริญของเส้นใยเชือ้ ราสาเหตุโรค
แอนแทรคโนส
สารกลุ่มปลอดภัย 4 ชนิด สามารถยับยัง้ การเจริญของเส้นใยเชือ้ รา C. capsici ได้แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยกรดออกซาลิกและโพแทสเซียมซอร์เบท ทุกความเข้มข้นมีประสิทธิภาพตํ่าในการยับยัง้
การเจริญของเส้นใยเชือ้ รา C. capsici ในช่วง 0.80-27.05 และ 0.0-0.50 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ส่วนกรดซาลิไซ
ลิ ก ยกเว้น ความเข้ม ข้น 1,000 มิ ล ลิ ก รัม/ลิ ต ร ยับ ยั้ง การเจริ ญ ของเส้นใยเชื อ้ รา C. capsici ได้ 3.23-20.93
เปอร์เซ็นต์ (Table 1) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบุญญวดี และคณะ (2553) พบว่าสารโพแทสเซียมซอร์เบท
และกรดออกซาลิก ความเข้มข้น 100 250 500 และ 1000 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถยับยัง้ การเจริญของเส้นใยเชือ้
รา Colletotrichum musae ในกล้วยหอมได้เพียง 10.78-55.22 เปอร์เซ็นต์ และกรดออกซาลิกไม่สามารถยับยัง้
การเจริญของเส้นใยเชือ้ ราได้ ส่วนกรดซาลิไซลิก ความเข้มข้น 100 250 500 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถยับยัง้ การ
เจริญของเส้นใยเชือ้ รา ได้ 0.00-71.89 เปอร์เซ็นต์
จากผลการทดลองที่ 2 คัดเลือกสารกลุ่มปลอดภัย ได้แก่ กรดออกซาลิก และโพแทสเซียมซอร์เบท ทุก
ความเข้มข้น กรดซาลิไซลิก ความเข้มข้น 100 250 500 และ 750 มิลลิกรัม/ลิตร และโพรพิลพาราเบน ความ
เข้มข้น 100 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งสารกลุ่มปลอดภัยนีไ้ ม่สามารถยับยัง้ การเจริญของเส้นใยของเชือ้ รา C. capsici
ของพริกได้อย่างสมบรู ณ์ (100%) เพื่อนํามาทดสอบการกระตุน้ ความต้านทานโรคแอนแทรคโนสบนผลพริกใน
การทดลองที่ 3
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Table 1 Efficacy of GRAS substances in the inhibition of mycelial growth of Colletotrichum capsici on potato
dextrose agar (PDA) after incubation for 9 days.
Treatment
Inhibition of
Treatment
Inhibition of
(1)
mycelia growth (%)
mycelia growth (%)(1)
100 mg/l salicylic acid
3.23g
750 mg/l propyl paraben
100.00a
250 mg/l salicylic acid
3.90g
1,000 mg/l propyl paraben
100.00a
500 mg/l salicylic acid
11.03e
100 mg/l potassium sorbate
0.00j
750 mg/l salicylic acid
20.93d
250 mg/l potassium sorbate
0.00j
1,000 mg/l salicylic acid
100.00a
500 mg/l potassium sorbate
0.00j
100 mg/l oxalic acid
0.87ij
750 mg/l potassium sorbate
0.13j
250 mg/l oxalic acid
1.47hi
1,000 mg/l potassium sorbate
0.50j
500 mg/l oxalic acid
4.90f
100 mg/l prochloraz
100.00a
e
750 mg/l oxalic acid
11.16
250 mg/l prochloraz
100.00a
1,000 mg/l oxalic acid
27.05c
500 mg/l prochloraz
100.00a
100 mg/l propyl paraben
29.81b
10,000 mg/l ethyl alcohol
1.81h
250 mg/l propyl paraben
100.00a
control (PDA)
0.00j
500 mg/l propyl paraben
100.00a
F-test
**
CV (%)
2.57

(1)

Mean in the same column, followed by a common letter(s) are not significantly different at the 5% level by DMRT.

3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุ่มปลอดภัยในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้ นู
กรดออกซาลิก และโพแทสเซียมซอร์เบท ทุกความเข้มข้น กรดซาลิไซลิก ความเข้มข้น 100 250 500
และ 750 มิลลิกรัม/ลิตร และโพรพิลพาราเบน ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชือ้
รา C. capsici แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยผลพริกที่จ่มุ กรดซาลิไซลิก ความเข้มข้น 100 250 500
และ 750 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชือ้ รา C. capsici ของพริกได้ดี มีขนาดแผล 0.46-0.50
เซนติ เ มตร เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับผลพริ กที่ จุ่มในทรีท เมนต์ค วบคุม (นํา้ ) พบว่า มี ข นาดแผล 1.74 เซนติ เมตร
สอดคล้องกับการศึกษาของ Yu et al. (2003) พบว่าการจุ่มผลกีวีดว้ ยกรดซาลิไซลิก ความเข้มข้น 140 มิลลิกรัม/
ลิตร ก่อนการเก็บรักษาสามารถกระตุน้ ความต้านทานต่อเชือ้ รา Botrytis cinerea ในผลกีวีพนั ธุ์ Hayward โดย
กรดซาลิไซลิกจะกระตุน้ กิจกรรมของเอนไซม์ฟีนิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส และเปอร์ออกซิเดส ซึง่ ตรงกับผลการ
ทดลองที่ 1 คือ กรดซาลิไซลิก ความเข้มข้น 100 250 500 และ 750 มิลลิกรัม/ลิตร ไม่สามารถยับยัง้ การเจริญ
ของเส้นใยเชือ้ รา C. capsici ได้โดยตรง แต่เมื่อทดสอบในผลพริกสามารถลดความรุ นแรงของโรคแอนแทรคโนส
ได้ดี ดังนัน้ กรดซาลิไซลิกน่าจะเกี่ยวข้องกับกลไกการชักนําความต้านทานในพืชเพื่อป้องกันตนเองจากการรุ กราน
ของเชือ้ สาเหตุของโรค (Tian et al., 2007) แต่อย่างไรก็ตามสารเคมีโพรคลอราซมีประสิทธิภาพสูงกว่า มีขนาด
แผล 0.10 เซนติเมตร (Table 2, Figure 1)
จากผลการทดลองที่ 2 ได้คดั เลือกกรดซาลิไซลิก ความเข้มข้น คือ 500 มิลลิกรัม/ลิตร ซึง่ มีประสิทธิภาพ
ดีในการควบคุมเชือ้ รา C. capsici และประหยัดการใช้สารปลอดภัยกว่าการเลือกกรดซาลิไซลิกที่ความเข้มข้น
750 มิลลิกรัม/ลิตร เนื่องจากขนาดแผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ มาทดสอบในการทดลองขัน้ ต่อไป
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Table 2 Efficacy of GRAS substances in controlling anthracnose symptoms of the inoculated chilli and
stored at 15ºc for 10 days.
Symptom lesion
Symptom lesion
Treatment
Treatment
(cm)(1)
(cm)(1)
100 mg/l salicylic acid
0.50bc
100 mg/l propyl paraben
1.09g
bc
250 mg/l salicylic acid
0.48
100 mg/l potassium sorbate
0.74e
500 mg/l salicylic acid
0.47bc
250 mg/l potassium sorbate
0.69e
750 mg/l salicylic acid
0.46b
500 mg/l potassium sorbate
0.54bcd
100 mg/l oxalic acid
0.93f
750 mg/l potassium sorbate
0.50bc
250 mg/l oxalic acid
0.73e
1,000 mg/l potassium sorbate
0.50bc
500 mg/l oxalic acid
0.61cde
500 mg/l prochloraz
0.10a
750 mg/l oxalic acid
0.54bcd
10,000 mg/l ethyl alcohol
1.30h
1,000 mg/l oxalic acid
0.66de
control (water)
1.74i
F-test
**
CV (%)
13.00

(1)

Mean in the same column, followed by a common letter(s) are not significantly different at the 5% level by DMRT.
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Figure 1 Visual appearances of chilli fruit dipped in various GRAS substances prior to inoculation with
C. capsici, and incubated at 15ºc for 10 days.
A. 100 mg/l salicylic acid
B. 250 mg/l salicylic acid
C. 500 mg/l salicylic acid
D. 750 mg/l salicylic acid
E. 100 mg/l oxalic acid
F. 250 mg/l oxalic acid
G. 500 mg/l oxalic acid
H. 750 mg/l oxalic acid
I. 1,000 mg/l oxalic acid
J. 100 mg/l propyl paraben K. 100 mg/l potassium sorbate L. 250 mg/l potassium sorbate
M. 500 mg/l potassium sorbate N. 750 mg/l potassium sorbate O. 1,000 mg/l potassium sorbate
P. 500 mg/l prochloraz
Q. 10,000 mg/l ethyl alcohol R. control (water)

4. การทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุ่มปลอดภัยในการกระตุ้นความต้านทาน ทีร่ ะยะเวลาต่าง ๆ ต่อ
การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้ นูแดง และการชักนําการสร้างโปรตีนทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
ต้านทานในผลพริกขีห้ นูแดง
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4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของสารกลุ่มปลอดภัยในการกระตุน้ ความต้านทานที่ระยะเวลาต่าง ๆ ต่อ
การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกขีห้ นูแดง
จากการศึก ษา พบว่ า ผลพริ ก ที่ จุ่ ม กรดซาลิ ไ ซลิ ก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุม เชื ้อ รา C. capsici
แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ เ มื่ อเปรี ย บเที ย บกับ ทรี ท เมนต์ค วบคุม (นํ้า ) มี ข นาดแผล 0.26-0.33
เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม ผลพริกที่บ่มไว้ให้กระตุน้ ความต้านทานที่ผิวพริก 12 ชั่วโมง มีขนาดแผลเล็กที่สดุ 0.26
เซนติเมตร เมื่อเทียบกับผลพริกชุดควบคุม (นํา้ ) ซึง่ มีขนาดแผล 0.90 เซนติเมตร (Table 3) สอดคล้องกับรายงาน
ของ Tian et al. (2006) พบว่ากรดซาลิไซลิก ความเข้มข้น 0.5 มิลลิโมลาร์ ลดการเน่าเสียของผลสาลี่ท่ีเกิ ดจาก
เชื อ้ รา Alternaria alternata โดยกรดซาลิ ไ ซลิ ก จะกระตุน้ ผลสาลี่ ใ ห้มี ก ารสร้างสารที่ เ กี่ ย วข้องกับ กลไกการ
ต้านทานต่อเชือ้ รา A. alternata เช่น เบต้า-1,3 กูลคาเนส, ฟี นิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส, เพอร์ออกซิเดส และ
โพลีฟีนอลออกซิเดส นอกจากนีก้ รดซาลิไซลิก อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบ signal transduction ซึ่งจะไปชักนําให้
พืชเกิดความต้านทานโดยการสร้างสารต่างๆ เช่น โพลีฟีนอล หรือ Pathogenesis-related protein (PR-protein)
(Hahlbrock and Scheel, 1989) โดย PR-protein ช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อเชือ้ สาเหตุโรคได้ เช่น เอนไซม์
ไคติเนส และกูลคาเนส จัดเป็ น PR-protein ที่พืชสร้างขึน้ เพื่อตอบสนองต่อการเข้าทําลายของเชือ้ โรคและสภาวะ
กดดันต่างๆ (Bowles, 1990)
4.2 การทดสอบผลของระยะเวลาที่ตา่ งกันของสารกลุม่ ปลอดภัยต่อการชักนํากิจกรรมของเอนไซม์
ไคติเนสในผลพริกขีห้ นูแดง
จากการศึกษาพบว่า ผลพริกที่จ่มุ กรดซาลิไซลิก ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัม/ลิตร นาน 3 นาที บ่มไว้ให้
กระตุน้ ความต้านทานที่ผิวพริก 12 ชั่วโมง สามารถชักนําการสร้างเอนไซม์ไคติเนสได้สงู สุด คือมีคา่ เท่ากับ 1.65
units/mg protein เมื่ อ เที ย บกับ พริ ก ชุ ด ควบคุม (นํ้า ) มี ก ารสร้า งเอนไซม์ไ คติ เ นสได้ 0.59 units/mg protein
(Table 3) จากผลการทดลองนีม้ ีความสัมพันธ์กบั การทดลองที่ 4.1 คือ เมื่อจุ่มผลพริกด้วยกรดซาลิไซลิก ความ
เข้มข้น 500 มิลลิกรัม/ลิตร นาน 3 นาที บ่มไว้ให้กระตุน้ ความต้านทานที่ผิวพริก 12 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสได้ดีท่ีสดุ เนื่องมาจากที่ระยะเวลานีส้ ามารถชักนําการสร้างเอนไซม์ไคติเนสได้สงู ที่สดุ
โดยเอนไซม์ไคติเนสจะทําให้เกิ ดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสไคติน ซึ่งเป็ นโพลิเมอร์สายยาวของ ß-1,4-N-acetyl-Dglucosamine ที่เป็ นองค์ประกอบหลักของผนังเซลล์เชือ้ ราสาเหตุโรคให้เป็ น oligomer สายสัน้ ๆ ทําให้เซลล์ของ
เชือ้ ราตายในที่สดุ (เพชรรัตน์, 2544; Bowles, 1990)
Table 3 Efficacy of salicylic acid and incubation time on the resistance to anthracnose disease and
inducing chitinase activities in chilli fruits.
Treatment
Symptom lesion (cm)(1) Chitinase (units/mg protein)(1)
500 mg/l salicylic acid, dip 3 min incubate 6 hr.
0.33b
0.77b
b
500 mg/l salicylic acid, dip 3 min incubate 12 hr.
0.26
1.65a
500 mg/l salicylic acid, dip 3 min incubate 18 hr.
0.29b
0.76b
b
500 mg/l salicylic acid, dip 3 min incubate 24 hr.
0.27
0.77b
500 mg/l prochloraz, dip 3 min incubate 24 hr.
0.02a
0.39c
c
control (water), dip 3 min incubate 24 hr.
0.90
0.59bc
F-test
**
**
CV(%)
29.17
19.71
(1)

Mean in the same column, followed by a common letter(s) are not significantly different at the 5% level by DMRT.

173

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาพืช

สรุ ป

ผลพริกที่จ่มุ กรดซาลิไซลิก ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัม/ลิตร นาน 3 นาที บ่ม 12 ชั่วโมงที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง
เพื่อกระตุน้ ความต้านทานบนผลพริก ช่วยลดความรุ นแรงของโรคแอนแทรคโนสได้ดีท่ีสุด มีขนาดแผลเล็กที่สุด
0.26 เซนติเมตร สัมพันธ์กบั การชักนําการสร้างเอนไซม์ไคติเนส ซึง่ มีคา่ สูงสุด เท่ากับ 1.65 units/mg protein
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การใช้นาํ้ ร้อนควบคุมโรคผลเน่าทีเ่ กิดจากเชือ้ Bipolaris cactivora ของแก้วมังกร
หลังการเก็บเกี่ยว
Hot Water Treatment to Control Fruit Rot Disease Caused by Bipolaris cactivora
of Dragon Fruit after Harvest
รัตตา สุทธยาคม1* บุญญวดี จิระวุฒิ และ วีรภรณ์ เดชนําบัญชาชัย1
Ratta Suttayakom1*, Boonyawadee Chirawut1 and Weeraporn Dejnumbunchachai1

บทคัดย่อ
การศึกษาการใช้นาํ้ ร้อนควบคุมโรคผลเน่าของแก้วมังกรพันธุเ์ นือ้ ขาวเปลือกแดง Hylocereus undatus
(Haw.) Britt. & Rose โดยทําการปลูกเชือ้ ด้วยสปอร์แขวนลอยของเชือ้ รา Bipolaris cactivora ลงบนแผลและบ่ม
ในสภาพชืน้ นาน 24 ชั่วโมง จากนัน้ นํามาแช่ในนํา้ ร้อน 3 ระดับ คือ 53ºซ. นาน 5 นาที 55ºซ. นาน 3 นาที และ
55ºซ. นาน 5 นาที วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 4 ซํา้ พบว่า การจุ่มผล
ในนํา้ ร้อน 55ºซ. นาน 5 นาที สามารถยับยัง้ ความรุ นแรงของโรคผลเน่าได้ 97.45% มีขนาดแผล 0.13 ซม. โดยมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเที ยบเท่าสารโพรคลอราช ความเข้มข้น 500 มก./ล. ที่ ยับ ยั้ง ได้ 97.09% ขนาดแผล 0.14 ซม.
ในขณะที่ชุดควบคุม (ผลปลูกเชือ้ แต่ไม่จุ่มนํา้ ร้อน) มีขนาดแผล 4.91ซม. และนํา้ ร้อนมีผลต่อคุณภาพผลแก้ว
มังกร เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอ้ งและที่ 10ºซ. นาน 5 วัน ดังนี ้ การเปลี่ยนแปลงของสีเปลือก ปริมาณของแข็งที่
ละลายนํา้ ได้ และความแน่นเนือ้ ไม่แตกต่างทางสถิติจากชุดควบคุม

ABSTRACT

Study on hot water treatment to control the fruit rot disease of dragon fruit white flesh, red peel
(Hylocercus undatus (Haw) Brit. & Rose.) with 3 levels of hot water treatments which was 53ºC for 5
minutes, 55ºC for 3 minutes and 55ºC for 5 minutes on inoculated dragon fruit with spore suspension
of Bipolaris cactivora by drops on the wound, incubated in moist condition for 24 hours. Experimental
design CRD with 4 replications. The result showed that dipping fruit in hot water at 55ºC for 5 minutes
could inhibit disease severity on fruits by 97.45% with 0.13 cm lesion size. The result did not significantly
different with the dipping fruit in 500 mg/l of prochloraz which inhibited 97.09%, lesion size 0.14 cm.
While the control set (inoculated fruit without Dipping in hot water) had lesion size 4.91 cm. Effect of hot
water treatments on the storage quality of the dragon fruit at room temperature and at 10ºC for 5 days
showed that the color change of the peel (a* value), total soluble solid and firmness were not different
from the control set.
Key words: hot water, dragon fruit, fruit rot disease
* Corresponding author; e-mail address: rattas43@gmail.com
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คํานํา

แก้วมังกรเป็ นพืชกระบองเพชรประเภทเลือ้ ย อยู่ในวงศ์ Cactaceae สกุล Hylocereus แก้วมังกรพันธุเ์ นือ้ ขาว
เปลือกแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Hylocereus undatus (Haw.) Britt. & Rose ผลทรงกลมรี ผิวสีแดงบานเย็น กลีบผล
สีเขียวเรียวยาว (สุรพงษ์, 2545) แก้วมังกรจัดเป็ นผลไม้เพื่อสุขภาพ มีใยอาหารสูง โพแทสเซียมและแมกนีเซียม
ช่วยลดระดับนํา้ ตาล และคอเลสเตอรอลในเลือด (สํานักโภชนาการ, 2553) โรคผลเน่าเป็ นสาเหตุหนึ่งของการ
สูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวแก้วมังกร พรพิมล และ คณะ (2552) รายงานว่าโรคผลเน่าของแก้วมังกร เกิดจากเชือ้ รา
Bipolaris cactivora การควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวด้วยความร้อน (Heat treatment) ได้แก่ นํา้ ร้อน ไอนํา้ ร้อน หรือ
อากาศร้อน เป็ นวิธีการที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้าง Fadda et al. (2015) จุ่มผลแอปเปิ ้ลในนํา้ ร้อน 53ºซ. นาน
60 วินาที ลดการเน่าเสียจาก blue mold ที่เกิดจากเชือ้ รา Penicillium expansum หรือนํา้ ร้อน 50ºซ. นาน 3 นาที
สามารถลดความรุ นแรงของโรคแอนแทรคโนสบนผลกล้วยได้ดีเช่นกัน (De Costa & Erabadupitiya, 2005) จาก
การศึกษาประสิทธิ ภาพของนํา้ ร้อนที่อุณหภูมิ 3 ระดับ คือ 50ºซ. 53ºซ. และ 55ºซ. นาน 1 3 และ 5 นาที เพื่อ
ควบคุมโรคผลเน่าของแก้วมังกร ผลที่จ่มุ นํา้ ร้อน 53ºซ. นาน 5 นาที ยับยัง้ ความรุ นแรงของโรคได้ 35.86% และ
55ºซ. นาน 5 นาที ยับยัง้ ได้ 59.31% (รัตตา และ คณะ, 2561) ดังนัน้ จึงคัดเลือกอุณหภูมทิ ่ีให้ผลดี มาทดสอบหา
อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการควบคุมโรคผลเน่าโดยไม่ทาํ ให้เกิดความเสียหายต่อผลแก้วมังกร

อุปกรณ์และวิธีการ

การแยกเชือ้ รา B. cactivora จากผลแก้วมังกร
ทําการคัดแยกเชือ้ ราสาเหตุโรคจากผลแก้วมังกรที่แสดงอาการผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวนํามาแยกเชือ้ สาเหตุ
ด้วยวิธี tissue transplanting โดยวางชิน้ เนือ้ เยื่อในจานเลีย้ งเชือ้ ที่มีอาหารพีดีเอ (Potato Dextrose Agar, PDA)
บ่มไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิหอ้ ง จนเชือ้ ราเจริญออกจากชิน้ เนือ้ เยื่อ ทําการแยกเชือ้ ราจนได้เชือ้ บริสทุ ธิ์ เพื่อนําไปใช้ในการ
ทดลอง
การทดสอบประสิทธิภาพของนํา้ ร้อนในการควบคุมโรคผลเน่าบนผลแก้วมังกรปลูกเชือ้ B. cactivora
คัดเลือกผลแก้วมังกร (เก็บเกี่ยวที่ 28 วัน หลังดอกบาน) ล้างทําความสะอาด ผึ่งแห้ง ทําการปลูกเชือ้ รา
โดยทําแผลด้วยเข็มปลายแหลม เจาะ 1 รู หยดสารแขวนลอยของสปอร์เชือ้ รา B. cactivora ความเข้มข้น 1x106
สปอร์ต่อมิลลิลิตร จํานวน 5 ไมโครลิตร ใส่ตะกร้าหุม้ ด้วยถุงพลาสติกชืน้ นาน 24 ชั่วโมง ที่อณ
ุ หภูมิ 27±2 องศา
เซลเซียส นําผลแก้วมังกรที่ปลูกเชือ้ จุ่มในนํา้ ร้อนตามกรรมวิธีท่ีกาํ หนด โดยใช้อา่ งนํา้ ร้อน ขนาดความจุ 150 ลิตร
ควบคุมอุณหภูมิดว้ ยระบบดิจิทลั ±0.1 องศาเซลเซียส มีระบบหมุนเวียนนํา้ เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิ และจุ่มใน
นํา้ อุณหภูมิหอ้ ง (30 องศาเซลเซียส) ทันที นาน 5 นาที ผึ่งให้แห้งและเก็บที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 5 วัน โดยวาง
แผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) จํานวน 4 ซํา้ ๆ ละ 8 ผล
กรรมวิธีท่ี 1 ชุดควบคุม (ผลปลูกเชือ้ )
กรรมวิธีท่ี 2 53 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
กรรมวิธีท่ี 3 55 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที กรรมวิธีท่ี 4 55 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
กรรมวิธีท่ี 5 โพรคลอราช 500 มิลลิกรัม/ลิตร นาน 5 นาที
บันทึกผล วัดขนาดแผล (ซม.) นํามาคํานวณหาร้อยละของการยับยัง้ ความรุ นแรงของโรค ดังนี ้
การยับยัง้ ความรุ นแรงของโรค (%) = [(ชุดควบคุม - กรรมวิธี) x 100] / ชุดควบคุม
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ผลของนํา้ ร้อนต่อคุณภาพการเก็บรักษาผลแก้วมังกร
คัดเลือกผลแก้วมังกรที่สมบูรณ์ ล้างทําความสะอาด ผึ่งแห้ง นําผลแก้วมังกรจุ่มในนํา้ ร้อนตามกรรมวิธีท่ี
กําหนด และจุ่มในนํา้ อุณหภูมิหอ้ งทันที นาน 5 นาที ผึ่งให้แห้งและนําไปเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส
และอุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 5 วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จํานวน 5 ซํา้ ๆ ละ 10 ผล และนําผลของ
แต่ละอุณหภูมิการเก็บรักษา มาวิเคราะห์รวม (Combined Analysis of Variance)
กรรมวิธีท่ี 1 ชุดควบคุม (ผลแก้วมังกรไม่จ่มุ นํา้ ร้อน) กรรมวิธีท่ี 2 53 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
กรรมวิธีท่ี 3 55 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที
กรรมวิธีท่ี 4 55 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
บันทึกผล
1. การสูญเสียนํา้ หนัก โดยชั่งนํา้ หนักก่อนและหลังการเก็บรักษา นํามาคํานวณดังนี ้
การสูญเสียนํา้ หนัก (%) = (นํา้ หนักก่อนเก็บรักษา – นํา้ หนักหลังเก็บรักษา) x 100
นํา้ หนักก่อนเก็บรักษา
2. การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก วัดด้วยเครื่องวัดสี ยี่หอ้ Minolta รุ น่ CR 10 ประเทศญี่ปนุ่
รายงานผลเป็ น ค่า L* , a* และ b* ตามระบบ Hunter’s scale โดยวัดสีเปลือกบริเวณกลางผล
3. ความแน่นเนือ้ แบบทําลาย วัดด้วยเครื่องวัด ยี่หอ้ Chatillon รุ น่ 10 LBF ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความแน่นเนือ้ ภายนอกใช้หวั กดรู ปกรวยกดลงบนเปลือก ความแน่นเนือ้ ภายในวัดโดยผ่ากลางผล
และใช้หวั กดรู ปกรวยกดลงบนเนือ้ ผล 7 มม. วัดบริเวณหัว กลางและปลายผล หน่วยวัดเป็ นนิวตัน
4. ปริมาณของแข็งที่ละลายนํา้ ได้ (Total Soluble Solid Content, TSS)
วัดด้วยเครื่อง Digital refractometer ยี่หอ้ Atago รุ น่ 10 PAL ประเทศญี่ปนุ่ มีหน่วยวัดเป็ น องศาบริกซ์
5. ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (Titratable acidity, TA) นํานํา้ คัน้ มาทําการไตเตรทด้วย NaOH 0.1 N คํานวณค่า
ดังนี ้
ปริมาณกรดของเนือ้ แก้วมังกร(%) = ค่าที่ได้จากการไทเทรต x 0.3202
ปริมาตรของตัวอย่าง (ml)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ประสิทธิภาพของนํา้ ร้อนในการควบคุมโรคผลเน่าบนผลแก้วมังกรทีป่ ลูกเชือ้ B. cactivora
การศึกษาประสิทธิ ภาพของนํา้ ร้อนในการควบคุมโรคผลเน่าแก้วมังกรที่เกิดจากเชือ้ B. cactivora พบ อาการ
ของโรค เป็ นแผลจุดฉํ่านํา้ ยุบตัว พบสปอร์สีเขียวเข้มถึงสีดาํ บนแผล เส้นใยเจริญฟูขึน้ บริเวณแผล (Figure 1)
การจุ่มนํา้ ร้อน 55ºซ. 5 นาที ยับยัง้ ความรุ นแรงของโรคได้ 97.45% มีขนาดแผล 0.13 ซม. และไม่แตกต่างกับสาร
โพรคลอราช ที่ยบั ยัง้ ได้ 97.09% มีขนาดแผล 0.14 ซม. ในขณะที่ชุดควบคุม (ผลปลูกเชือ้ ไม่จ่มุ นํา้ ร้อน) มีขนาด
แผล 4.91 ซม. รองลงมา ได้แก่ นํา้ ร้อน 53ºซ. นาน 5 นาที ยับยั้ง 91.01% และ 55ºซ. นาน 3 นาที ยับยั้งได้
84.77% (Table 1, Figure 2) แสดงให้เห็นว่า การใช้อณ
ุ หภูมิต่าํ กว่าร่วมกับเวลาที่นานกว่ามีประสิทธิภาพในการ
ยับยัง้ มากกว่าการใช้อณ
ุ หภูมิสงู กว่าในเวลาสัน้ กว่า และในเวลาที่เท่ากันอุณหภูมิสงู กว่ายับยัง้ ความรุ นแรงของ
โรคได้ดีกว่า สอดคล้องกับ อารยา และ สมศิริ (2556) จุ่มผลแก้วมังกรปลูกเชือ้ B. cactivora ในนํา้ ร้อน 51ºซ.
53ºซ. และ 55ºซ. นาน 1 นาที ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคมากขึน้ ตามลําดับของอุณหภูมิท่ีสงู ขึน้ ดังนี ้ 46.5%
50.9% และ 55.2% เนื่องจากความร้อนมีผลโดยตรงต่อการเจริญของเชือ้ ราสาเหตุโรค อุณหภูมิท่ีสงู ขึน้ ทําให้การ
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เจริญของเชือ้ ลดลง โดยอ้อมมีผลทางกายภาพ ส่วนหนึ่งจากการจุ่มผลในนํา้ ร้อนทําให้ปริมาณของเชือ้ สะสม
บริเวณผิวถูกชะล้างไป และ Lurie et al. (1996) พบว่าความร้อนมีผลช่วยให้เกิดการสมานบาดแผลบนผลแอป
เปิ ้ล โดยชักนําให้เกิดการสะสมของสารประเภทลิกนิน ที่บริเวณบาดแผลซึง่ ช่วยขัดขวางการเข้าทําลายของเชือ้ จึง
ช่วยลดความรุ นแรงของโรคทําให้เกิดแผลขนาดเล็กลง
Table 1 Efficacy of hot water treatments on lesion size and inhibition of disease severity on
inoculated dragon fruit stored at room temperature for 5 days.
Treatment
Bipolaris cactivora
Lesion size (cm)
Inhibition of disease severity (%)
d1/
Control (Inoculated fruits)
4.912
0.000d
Hot water 53°C for 5 min.
0.440b
91.010b
Hot water 55°C for 3 min.
0.747c
84.770c
Hot water 55°C for 5 min.
0.125a
97.457a
Prochloraz 500 mg/l for 5 min.
0.142a
97.098a
F-test
**
**
CV (%)
14.56
5.14
1/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level
by DMRT.
** Significant at P < 0.01

b

c

a

d

Figure 1 Dragon fruit rot disease caused by Bipolaris cactivora (a), colony of B. cactivora on PDA (b),
conidia of B. cactivora (c), and conidiophore and conidia of B. cactivora on dragon fruit (d).

a

b

c

d

e

Figure 2 Dragon fruits Inoculated with Bipolaris cactivora (a) served as control, and dipped into hot
water at 53ºC for 5 min (b), 55ºC for 3 (c), and 5 min (d) and prochloraz 500 mg/l for 5 min
(e). All fruits were stored at room temperature for 5 days.
ผลของนํา้ ร้อนต่อคุณภาพการเก็บรักษาผลแก้วมังกร
ผลของนํา้ ร้อนที่มีต่อคุณภาพของผลแก้วมังกร เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอ้ ง และที่ 10ºซ. เป็ นเวลา 5 วัน
พบว่าผลแก้วมังกรเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง และที่ 10ºซ. มีการเปลี่ยนแปลงของสีเปลือก (แสดงค่า a* value เป็ น
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ค่าสีแดง เนื่องจากเปลือกแก้วมังกรมีสีแดงเป็ นหลัก และความแตกต่างของสี ∆E value) ค่าปริมาณของแข็งที่
ละลายนํา้ ได้ และค่าความแน่นเนื อ้ ไม่แตกต่างกันทางสถิ ติ แต่ผลแก้วมังกรจุ่มนํา้ ร้อนมีการสูญเสียนํา้ หนัก
มากกว่าชุดควบคุม และปริมาณกรดที่ไทเทรตได้นอ้ ยกว่าชุดควบคุม (Table 2-7) ดังนี ้ นํา้ ร้อน 53ºซ. นาน 5 นาที
เก็บรักษาที่ 10ºซ. มีค่าการสูญเสียนํา้ หนัก 1.95% ไม่แตกต่างทางสถิติกับชุดควบคุมที่มีค่าเท่ากับ 1.76% แต่
แตกต่างจากนํา้ ร้อน 55ºซ. นาน 3 และ 5 นาที มีค่าการสูญเสียนํา้ หนัก 2.38% และ 2.20% ตามลําดับ ซึ่งที่
อุณหภูมิสงู กว่าทําให้สญ
ู เสียนํา้ หนักมากกว่าทัง้ ที่ใช้เวลาสัน้ กว่าหรือเวลาเท่ากัน มีรายงานผลแก้วมังกรพันธุเ์ นือ้
แดงเปลือกแดงที่จ่มุ นํา้ ร้อน 3 ระดับ เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 25ºซ. นาน 5 วัน มีการสูญเสียนํา้ หนักเพิ่มขึน้ ตามลําดับ
นํา้ ร้อน 35ºซ. 45ºซ. และ 60ºซ. ดังนี ้ 5.85% 8.09% และ 13.75% (Lum, 2011) และผลแก้วมังกรที่จุ่มนํา้ ร้อน
ทุกระดับมีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้นอ้ ยกว่าชุดควบคุม จากกรดที่ไทเทรตได้ คือกรดซิตริก สาเหตุท่ีกรดซิตริกลด
ลง เกิ ดจากปริมาณกรดที่ มีอยู่เดิมในผลแก้วมังกรตามปกติจะถูกใช้ไปในการหายใจช่วงที่ ผลสุกแก่ ร่วมกับ
อุณหภูมิท่ี สูงขึน้ ทําให้ผลแก้วมังกรมีอัตราการหายใจเพิ่ มขึน้ ซึ่งกรดจะถูกใช้ในกระบวนการหายใจที่เพิ่มขึน้
เช่นกัน (Vicente et al., 2002)
ผลของนํา้ ร้อนที่มีต่อลักษณะปรากฏของผลแก้วมังกร เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง ได้แก่ ทําให้กลีบเลีย้ งสี
เขี ย วที่ อ ยู่ร อบผล เหี่ ย ว เปลี่ ย นเป็ น สีเหลืองมากกว่าในชุด ควบคุม ขณะที่ ผ ลแก้วมัง กรที่ เ ก็ บ รัก ษาที่ 10ºซ.
ลักษณะที่ปรากฏไม่แตกต่างจากชุดควบคุม (Figure 3-4)
Table 2 Weight loss of dragon fruit dipped in hot water and stored for 5 days.
Treatment
Weight loss (%)**
Treat - mean
Room temperature
10ºC
a
Control (Inoculated fruits)
3.281
1.761a
2.521
c
ab
Hot water 53ºC for 5 min.
4.008
1.952
2.980
b
c
Hot water 55ºC for 3 min.
3.696
2.385
3.041
c
bc
Hot water 55ºC for 5 min.
4.064
2.204
3.134
Temp - mean
3.762
2.076
2.919

Diff
1.519**
2.056**
1.310**
1.860**
1.687

CV = 7.0%
Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by
DMRT.; ** Significant at P< 0.01

Table 3 Total soluble solid of dragon fruit dipped in hot water and stored for 5 days.
Treatment
Total soluble solid (ºbrix)
Treat - mean
Room temperature
10ºC
Control (Inoculated fruits)
11.558
12.254
11.906
Hot water 53ºC for 5 min.
11.452
12.312
11.882
Hot water 55ºC for 3 min.
11.052
12.366
11.709
Hot water 55ºC for 5 min.
11.532
12.178
11.855
b
a
Temp - mean**
11.399
12.278
11.838
CV = 4.3%
Means within a row, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by DMRT.
** Significant at P< 0.01
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Table 4 Firmness of peel of dragon fruit dipped in hot water and stored for 5 days.
Treatment
Firmness of peel (N)
Treat - mean
Room temperature
10ºC
Control (Inoculated fruits)
14.086
15.759
14.923
Hot water 53ºC for 5 min.
15.014
15.115
15.065
Hot water 55ºC for 3 min.
14.233
15.321
14.777
Hot water 55ºC for 5 min.
13.945
16.222
15.083
b
a
Temp - mean**
14.320
15.604
14.962
CV = 6.3%
Means within a row, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by DMRT.
** Significant at P< 0.01

Table 5 Firmness of flesh of dragon fruit dipped in hot water and stored for 5 days.
Treatment
Firmness of flesh (N)
Treat - mean
Room temperature
10ºC
Control (Inoculated fruits)
1.742
1.993
1.867
Hot water 53ºC for 5 min.
1.666
1.837
1.751
Hot water 55ºC for 3 min.
1.665
1.717
1.691
Hot water 55ºC for 5 min.
1.742
1.993
1.867
b
a
Temp - mean**
1.662
1.845
1.754
CV = 7.9%
Means within a row, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by DMRT.
** Significant at P< 0.01

Table 6 Color different values of the dragon fruit dipped in hot water and stored for 5 days.
Color different (∆E value)
Treatment
Treat - mean
Room temperature
10ºC
Control (Inoculated fruits)
3.834
2.888
3.361
Hot water 53ºC for 5 min.
4.018
2.582
3.300
Hot water 55ºC for 3 min.
3.914
3.164
3.539
Hot water 55ºC for 5 min.
4.048
3.568
3.808
b
a
Temp - mean**
3.954
3.051
3.502

CV = 28.2%
Means within a row, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by DMRT.
** Significant at P< 0.01
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Table 7 Titratable acidity and a* value of the dragon fruit dipped in hot water and stored for 5 days.
Titratable acidity (TA)
a* value
Treatment
Room temperature
10ºC
Room temperature
10ºC
a
a
Control (Inoculated fruits)
0.0993
0.2209
32.706
36.710
a
b
Hot water 53ºC for 5 min.
0.0982
0.1676
31.236
36.828
b
b
Hot water 55ºC for 3 min.
0.0779
0.1686
31.634
37.978
ab
b
Hot water 55ºC for 5 min.
0.0897
0.1708
32.240
37.150
F-test
*
**
ns
ns
CV (%)
13.4
10.9
5.6
2.8

Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by
DMRT.
** Significant at P< 0.01; * Significant at P< 0.05; ns= not significant.

a

b

c

d

Figure 3 Dragon fruits were stored at room temperature for 5 days. (a) served as control, and dipped
into hot water at 53ºC for 5 min (b), 55ºC for 3 (c), and 5 min (d).

a

b

c

d

Figure 4 Dragon fruits were stored at 10ºC for 5 days. (a) served as control, and dipped into hot water
at 53ºC for 5 min (b), 55ºC for 3 (c), and 5 min (d).

สรุ ป
การใช้นาํ้ ร้อน 55ºซ. นาน 5 นาที สามารถควบคุมโรคผลเน่าบนผลแก้วมังกรปลูกเชือ้ B. cactivora ได้ดี
ที่สดุ เท่ากับ 97.45% โดยผลแก้วมังกรจุ่มในนํา้ ร้อนและเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอ้ งและที่ 10 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 5 วัน มีคา่ การเปลี่ยนแปลงของสีเปลือก และความแน่นเนือ้ ไม่แตกต่างจากชุดควบคุม แต่การจุ่มนํา้ ร้อนทํา
ให้ผลแก้วมังกรสูญเสียนํา้ หนักเพิ่มขึน้ และปริมาณกรดที่ไทเทรตได้นอ้ ยกว่าชุดควบคุม ซึง่ เป็ นข้อด้อยของการใช้
นํา้ ร้อน ทําให้ผลแก้วมังกรมีนาํ้ หนักน้อยลง และมีรสชาติจืดกว่าผลที่ไม่จ่มุ นํา้ ร้อน
ผลแก้วมังกรจุ่มในนํา้ ร้อนเก็บรักษาที่10 องศาเซลเซียส มีคณ
ุ ภาพผลที่ดีกว่าเก็บที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง ในด้าน
ของนํา้ หนักสูญหายน้อยกว่า มีความแน่นเนือ้ มากกว่า รสชาติหวานอมเปรีย้ วที่ดีกว่า และลักษณะปรากฎของผล
แก้วมังกรยังคงความสด ไม่เหี่ยว กลีบเลีย้ งที่อยู่รอบผลมีสีเขียว
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ผลของสูตรอาหารต่อผลผลิตและคุณภาพของชิงเฮา (Artemisia annua L.) ในระบบ NFT
Effects of Nutrient Formula on Yield and Quality of Artemisia annua L. Grown in NFT System
ศุภฤกษ์ หาญอนุชน1 เบญญา มะโนชัย1* และ ปริยานุช จุลกะ1
Supharerk Hananuchon1, Benya Manochai1* and Pariyanuj Chulaka1

บทคัดย่อ

ศึก ษาการผลิ ต ชิ ง เฮาด้ว ยระบบ NFT เพื่ อ หาสูต รสารละลายธาตุอ าหารที่ เ หมาะสมต่ อ การผลิ ต
ดํา เนิ น การทดสอบ 2 ฤดู ก าลคื อ ฤดู ฝ นกั บ ฤดู ห นาว โดยในฤดู ฝ นวางแผนการทดลองแบบ completely
Randomized Design (CRD) มี 3 ทรีตเมนต์ (สารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi, Knop และ Resh Tropical dry
summer) ทรีตเมนต์ละ 12 ซํา้ ส่วนฤดูหนาวดําเนินการเช่นเดียวกับฤดูฝนแต่เพิ่มทรีตเมนต์ปลูกในกระถางโดยใช้
ดินผสมสําเร็จรู ปเป็ นวัสดุปลูก ผลการทดลองพบว่าสารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi ส่งผลให้ชิงเฮาที่ปลูกใน
ฤดูฝนมีนาํ้ หนักสด นํา้ หนักแห้ง ฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระในค่า EC50 และปริมาณ artemisinin มากที่สดุ (p<0.05)
โดยมีค่าเท่ากับ 77.17±22.03 กรัม/ต้น 14.37±4.40 กรัม/ต้น 0.105±0.004 มิ่ลลิกรัม/มิลลิลิตร และ 1.82±0.45
มิลลิกรัม/ต้น ตามลําดับ ส่วนชิงเฮาที่ปลูกในฤดูหนาวพบว่าสารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi ส่งผลให้ชิงเฮามี
ความกว้างทรงพุ่ม นํา้ หนักสด นํา้ หนักแห้ง ปริมาณสารประกอบฟิ นอลิกรวม และปริมาณ artemisinin มากที่สดุ
(p<0.01) โดยมี ค่ า เท่ า กั บ 20.59±2.78 เซนติ เ มตร 14.20±2.99 กรัม /ต้น 2.60±0.47 กรัม /ต้น 13.25±3.22
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก/ต้น และ 0.239±0.012 มิลลิกรัม/ต้น ตามลําดับ

ABSTRACT
Artemisia annua L. production using NFT system to find out the optimum nutrients solutions were
studied. The experiments were obtained in the rainy and cold season. In the rainy season, the
experimental design was a completely randomized design that consisted of 3 treatments (Enshi, Knop,
and Resh Tropical dry summer) and 12 replications. In the cold season, the experiment was operated the
same as a rainy season but adding treatment, mixed soil media. The results showed that growing A.
annua in Enshi nutrient solution gave the significantly highest fresh weight, dry weight, antioxidant activity
as EC50, and artemisinin content at 77.17±22.03 g/plant, 14.37±4.40 g/plant, 0.105±0.004 mg/ml, and
1.82±0.45 mg/plant, respectively. For winter season, growing A. annua in Enshi nutrient solution had the
significantly highest canopy width, fresh weight, dry weight, total phenolic compound per plant, and
artemisinin content per plant at 20.59±2.78 cm, 14.20±2.99 g/plant, 2.60±0.47 g/plant, 13.25±3.22
mgGAE/plant, and 0.239±0.012 mg/plant, respectively.
Key words: sweet wormwood, hydroponics, nutrient solution formula, artemisinin, antioxidant activity
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คํานํา

โกฐจุฬาลัมพา เป็ นเครื่องยาที่มีรสสุขุม แก้ไข้ ขับเหงื่อ และแต่งกลิ่น ได้มาจากพืชในสกุล Artemisia 3
ชนิด คือ A. vulgaris, A. pallens และ A. annua แต่ชนิดที่เป็ นที่ตอ้ งการตามตําราพระโอสถพระนารายณ์ คือ A.
annua หรือต้นชิงเฮาในชื่อจีน (อุทยั และคณะ, 2556) ใช้ในตําหรับยาหอมทัง้ 4 ชนิด ได้แก่ ยาหอมเทพจิตร ยา
หอมทิพโอสถ ยาหอมนวโกฐ และ ยาหอมอินทจักร์ (บัญชา, 2554) แต่เนื่องจากโกฐจุฬาลัมพาเป็ นเครื่องยาที่
นําเข้าจากต่างประเทศ จึงมีโอกาสได้พืชตัวยาที่ไม่ตรงกับความต้องการสูง โดยจากงานวิจยั ของ อุทยั และคณะ
(2556) พบว่าเครื่องยาที่ สุ่มซือ้ จากร้านขายยาแผนโบราณในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2555 นั้นไม่พบสาร
artemisinin ซึ่ง เป็ น สารสําคัญ หลัก ที่ พ บใน A. annua แสดงให้เห็ น ว่าเครื่ องยาโกฐจุฬ าลัมพาที่ จ าํ หน่ า ยใน
ปั จจุบนั ไม่ใช่ A. annua แต่เป็ นชนิดอื่น
ชิงเฮา ไม่ใช่พืชพืน้ เมืองของประเทศไทย จึงมีขอ้ มูลเรื่องการเพาะปลูกในประเทศไทยน้อย ข้อมูลที่มีนนั้
มีเพียงการควบคุมคุณภาพตัวยาให้มีปริมาณ artemisinin ร้อยละ 1 ส่วนข้อมูลด้านการปลูกมีเพียงงานวิจยั ของ
อรสา (2551) รายงานว่าชิงเฮามีการเจริญเติบโตดีหลังทดลองปลูกในพืน้ ที่จงั หวัดเชียงรายตามแนวทางเกษตรที่
ดีและเหมาะสม พบว่าอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของชิงเฮาที่ทดลองปลูกในงานวิจยั นีค้ ือ 1329 องศาเซลเซี ย ส สภาพแสงแดดจัด ปริ ม าณนํ้า ฝนในช่ ว ง 500-1,300 มิ ล ลิ เ มตร ส่ ว นข้อ มู ล ปั จ จัย ด้า น
สภาพแวดล้อมที่มีรายงานว่าส่งผลต่อปริมาณ artemisinin มีในเรื่องของธาตุอาหารอยู่บา้ ง ได้แก่รายงานของ
Ferreira et al. (2007) ที่ พบว่าการปลูกชิ งเฮาในดินที่ ขาดโพแทสเซีย ม 45 มิลลิกรัมต่อกิ โลกรัมสามารถเพิ่ ม
ปริมาณ artemisinin ได้ไม่ตา่ งกับการปลูกชิงเฮาในดินที่มีโพแทสเซียม 82 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และรายงานของ
Özgüven et al. (2008) ที่ พ บว่าการให้ปุ๋ ยไนโตรเจน 80 หรื อ 120 กิ โลกรัมต่อเฮกตาร์ส ามารถเพิ่ มปริ ม าณ
artemisinin ในใบแห้งของชิงเฮาได้
การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรพอนิกส์แบบให้สารละลายเป็ นแผ่นฟิ ล์มบาง (nutrient film technique ;
NFT) นับเป็ นระบบที่น่าสนใจ เนื่องจากมีขอ้ ดีคือไม่จาํ เป็ นต้องมีเครื่องควบคุมการให้นาํ้ เนื่องจากระบบนีจ้ ะมีการ
ให้นาํ้ แก่รากของพืชอยู่ตลอดเวลา ไม่มีวสั ดุปลูกที่ตอ้ งกําจัด ควบคุมการให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืชค่อนข้าง
ง่าย และสามารถปลูกพืชได้ตอ่ เนื่องตลอดปี และควบคุมคุณภาพได้ไม่เสียเวลาในการเตรียมระบบปลูก (อภิชาติ
และ อัมพา, 2553) จึงเป็ นระบบที่น่าสนใจสําหรับประยุกต์ใช้กบั การผลิตชิงเฮา การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของสูตรสารละลายธาตุอาหารต่อผลผลิตและสารออกฤทธิ์ในชิงเฮาที่ปลูกด้วยระบบ NFT และอาจ
ใช้เป็ นแนวทางการผลิตพืชชนิดนีด้ ว้ ยระบบไฮโดรพอนิกส์ตอ่ ไป

อุปกรณ์และวิธีการ
การปลูกชิงเฮาในระบบไฮโดรพอนิกส์แบบ NFT โดยใช้สูตรสารละลายธาตุอาหารต่างกัน 3 สูตร ในฤดู
ฝน
เพาะเมล็ดชิงเฮาลงในถาดหลุมที่บรรจุพีทมอสชืน้ ซึง่ ใช้เวลาประมาณ 4 วันเมล็ดจะเริ่มงอก เมื่อต้นกล้า
มีอายุประมาณ 50 วัน มีความสูง 3 เซนติเมตร จึงย้ายปลูกในระบบ NFT วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
(Completely Randomized Design ; CRD) ประกอบด้วย 3 ทรีตเมนต์ คือสูตรสารละลายธาตุอาหาร 3 สูตร
ได้แ ก่ Enshi solution (Enshi), Knop solution (Knop) และ Resh Tropical dry summer solution (Resh Dry)
ที่อา้ งอิงจากมนตรี (2544) ปลูกชิงเฮาในเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในโรงเรือนต้นแบบภาควิชาพืช
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สวน คณะเกษตร โดยมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 29.28 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์เฉลี่ย 77.67% ความเข้มแสงเฉลี่ย
183.49 µmol.m-2.s-1 ความยาววัน 12.24 ชั่วโมงต่อวัน ใช้ระบบปลูกพืชแบบ NFT โดยใช้อตั ราส่วนของวัสดุปลูก
ระหว่างเพอร์ไลต์ต่อเวอร์มิคูไลต์ คือ 2:1 โดยปริมาตร ดัดแปลงจาก มิยดา (2553) บันทึกการเจริญเติบโตทุก
สัปดาห์ตงั้ แต่เริ่มย้ายปลูกลงระบบ NFT จนถึงระยะเก็บเกี่ ยวคือดอกเริ่มบาน 50% ของทั้งต้น ซึ่งใช้เวลา 10
สัปดาห์ ได้แก่ ความสูงของต้น (เซนติเมตร) ความกว้างของทรงพุ่ม (เซนติเมตร) จํานวนใบ รวมถึงนํา้ หนักสดและ
นํา้ หนักแห้งจากส่วนเหนือดิน (ใบ ลําต้น ช่อดอก) ที่เก็บเกี่ยวได้ (กรัม/ต้น) จากนัน้ หั่นส่วนเหนือดินยาวประมาณ
6 นิว้ ทําแห้งโดยอบด้วยเครื่องอบลมร้อนที่อณ
ุ หภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 3 วัน
การปลูกชิงเฮาในระบบไฮโดรพอนิกส์แบบ NFT โดยใช้สูตรสารละลายธาตุอาหารต่างกัน 3 สูตร และมี
การปลูกโดยใช้ดนิ เป็ นทรีตเมนต์ควบคุมในฤดูหนาว
เพาะเมล็ ด ชิ ง เฮาโดยใช้วิ ธี เ ดี ย วกับ การเพาะเมล็ด ในฤดูฝ น จากนั้น จึ ง ย้า ยปลูก ทั้ง ในระบบ NFT
เปรี ย บเที ยบกับการปลูก ในกระถางบรรจุดิ นขนาด 7 นิ ว้ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely
Randomized Design ; CRD) ประกอบด้วย 4 ทรีตเมนต์ คือการปลูกในระบบ NFT ด้วยสูตรสารละลายธาตุ
อาหาร 3 สูตรได้แก่ Enshi, Knop และ Resh Tropical dry summer (Resh Dry) และปลูกลงกระถางโดยใช้ดิน
สําเร็จรู ปตราดินเกษตรชัน้ ดีซ่งึ มีส่วนผสมของใบก้ามปู ดินขุยไผ่ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก ขุยมะพร้าว และอื่น ๆ มีคา่ การ
นําไฟฟ้า (EC) 1.6 mS/cm ค่า pH 7.31 เป็ นทรีตเมนต์ควบคุม ปลูกชิงเฮาในเดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561
ในโรงเรือนต้นแบบภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 29.04 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์
เฉลี่ย 74.94% ความเข้มแสงเฉลี่ย 207.19 µmol.m-2.s-1 ความยาววัน 11.68 ชั่วโมงต่อวัน บันทึกการเจริญเติบโต
ทุกสัปดาห์ตงั้ แต่เริ่มย้ายปลูกทัง้ ในระบบ NFT และปลูกลงในกระถางจนถึงระยะเก็บเกี่ยวคือดอกเริ่มบาน 50%
ของทัง้ ต้น ซึง่ ใช้เวลา 7 สัปดาห์ การบันทึกข้อมูลและวิธีการเก็บเกี่ยวกระทําเหมือนกับการปลูกในฤดูฝน
การวิเคราะห์ปริมาณ artemisinin ในชิงเฮาด้วยโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)
ศึกษาปริมาณสาร artimisinin ที่ได้จากส่วนเหนือดินหลังจากการเก็บเกี่ยวโดยประยุกต์จากวิธีของ Qian
et al. (2005) และ Jessing et al. (2011) โดยใช้ artemisinin มาตรฐาน เจือจาง 5 ค่าความเข้มข้นได้แก่ 0, 0.08,
0.16, 0.24 และ 0.32 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ก่อนหยดสารละลาย 0.2% sodium hydroxide จํานวน 20 มิลลิลิตร
ผสมให้เข้ากันและนําไปอุ่นใน water bath ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสนาน 45 นาที จากนัน้ หยดสารละลาย
0.08 M acetic acid จนได้สารละลายมาตรฐาน artemisinin ในรู ป Q260 ปริมาตร 50 มิลลิลิตร
การเตรียมสารสกัดชิงเฮาเพื่อการวิเคราะห์ HPLC กระทําโดยหมักผงส่วนเหนือดินของชิงเฮาจํานวน 1
กรัมหมักในเอทานอลบริ สุทธิ์ 4 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 7 วัน จากนั้นดูดสารละลายส่วนใสมา 1 มิลลิลิตรใส่ใน
หลอดแก้ว นําไปทําปฏิกิริยากับ 0.2% sodium hydroxide จํานวน 0.4 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันก่อนนําไปอุ่นใน
water bath ที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียสนาน 45 นาที ทิง้ ไว้ให้เย็น จากนัน้ หยดสารละลาย 0.08 M acetic acid
จํานวน 0.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร เขย่ าให้เข้ากันและกรองด้วย syringe filter ขนาดรู ก รอง 0.22 µm ใส่ใ นขวดวิ เ คราะห์
ตัวอย่างเพื่อนําไปหา artemisinin ในรู ป Q260 ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง การตัง้ ค่าของ
ระบบ HPLC มี mobile phase เป็ น methanol: acetonitrile: 0.9 mM Na2HPO4-3.6 mM NaH2PO4 buffer (pH
7.76) ในอัตราส่วน 45:10:45 รู ปแบบการปล่อย mobile phase เป็ นแบบ isocratic ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส
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ปริมาณฉี ดสารมาตรฐานและสารตัวอย่ างคือ 20 ไมโครลิตร อัตราการไหลของสารเป็ น 1 มิลลิลิตรต่อนาที
ตรวจวัดสาร artemisinin รู ป Q260 ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร
การวิเคราะห์ฤทธิต์ ้านอนุมูลอิสระในส่วนเหนือดินของชิงเฮา
เตรียมสารสกัดชิงเฮาโดยนําผงชิงเฮาที่ได้จากการเก็บเกี่ยวในส่วนเหนือดินจํานวน 1 กรัม สกัดด้วยเอทา
นอล 95 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 4 มิลลิลิตร จากนัน้ นําไปปั่ นเหวี่ยงเพื่อแยกเอาส่วนใสที่ความเร็วรอบ 8,000 รอบต่อ
นาที นาน 5 นาที แล้วนําส่วนใสที่ได้ไปใช้วิเคราะห์ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ หาฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ DPPH (2,2diphenyl-1-picrylhydrazyl) รายงานเป็ นค่ า EC50 หน่ ว ยมิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยดั ด แปลงจากวิ ธี ข อง
Ingkasupart et al. (2015)
การหาปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวมจากส่วนเหนือดินหลังจากการเก็บเกีย่ วของชิงเฮา
เตรียมตัวอย่างโดยนําผงชิงเฮาที่ได้จากการเก็บเกี่ยวในส่วนเหนือดินจํานวน 1 กรัม บดและสกัดด้วย
เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร จากนัน้ นําไปปั่ นเหวี่ยงเพื่อแยกเอาส่วนใสที่ความเร็วรอบ 8,000
รอบต่ อ นาที นาน 5 นาที แล้ว นํา ส่ ว นใสที่ ไ ด้ไ ปวิ เ คราะห์ห าปริ ม าณสารประกอบฟี นอลิ ก รวม วิ เ คราะห์
สารประกอบฟี นอลิ ก รวมโดยดัด แปลงจากวิ ธี ข อง Gao et al. (2000) นํา ค่ า ที่ ไ ด้ม าเปรี ย บเที ย บกับ กราฟ
มาตรฐาน (กราฟของกรดแกลลิก) เพื่อหาปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวมที่ได้จากตัวอย่าง โดยรายงานในหน่วย
กรัมของกรดแกลลิกต่อหนึ่งร้อยกรัมนํา้ หนักแห้งและมิลลิกรัมของกรดแกลลิกต่อต้น
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
การวิเคราะห์ผลทางสถิติใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของทรีตเมนต์จะใช้การเปรียบเทียบด้วย Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับ p-value
<0.05

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการเจริญเติบโตและสารสําคัญของชิงเฮาทีป่ ลูกภายใต้ระบบ NFT ด้วยสารละลายธาตุอาหารทัง้ 3
สูตร ในฤดูฝน
จากการศึกษาผลของสูตรอาหาร 3 สูตรต่อความสูงต้น ความกว้างของทรงพุ่ม จํานวนใบ นํา้ หนักสด
และนํา้ หนัก แห้ง ต่อต้นของชิ งเฮาที่ ปลูกด้วยระบบ NFT ในฤดูฝ น พบว่าไม่มีค วามแตกต่างทางสถิ ติอ ย่างมี
นัยสําคัญในด้านความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม และจํานวนใบ แต่พบว่าสารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi ทําให้
ชิงเฮามีนาํ้ หนักสดและนํา้ หนักแห้งต่อต้นสูงที่สดุ คือ 77.17±22.03 และ 14.37±4.40 กรัม/ต้น ตามลําดับ (Table
1) เมื่ อ พิ จ ารณาผลของสูต รสารละลายธาตุอาหารทั้ง 3 สูต รต่อปริ ม าณสารประกอบฟี นอลิ ก รวม ปริ ม าณ
artemisinin ที่ ร ายงานในหน่ ว ยมิ ล ลิ ก รัม ต่ อ หนึ่ง ร้อ ยกรัม นํ้า หนัก แห้ง พบว่ า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ แต่พบว่าสารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi และ Resh Tropical Dry Summer ทําให้ชิงเฮามี
ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระสูงที่สุดคือ 0.105±0.004 และ 0.108±0.010 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ และพบว่า
สารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi ทําให้ชิงเฮามีปริมาณ artemisinin ต่อต้นสูงที่สุดที่ 1.82±0.45 มิลลิกรัม/ต้น
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(Table 2) การที่สารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi ทําให้ชิงเฮามีปริมาณ artemisinin ต่อต้นสูงสุด คาดว่าเป็ น
เพราะค่า EC ที่ อยู่ในระดับเหมาะสมต่อการสะสมนํา้ หนักแห้งและสารสําคัญ ซึ่งสารละลายธาตุอาหารสูตร
Enshi มีค่า EC=1.3 mS/cm ซึ่งตํ่ากว่าค่า EC ของสารละลายธาตุอาหารสูตร Knop และ Resh Tropical Dry
Summer (2.4 และ 2.6 mS/cm ตามลําดับ) (มนตรี, 2545)
ผลการเจริญเติบโตและสารสําคัญของต้นชิงเฮาทีป่ ลูกภายใต้ระบบ NFT ด้วยสารละลายธาตุอาหารทัง้
3 สูตรเทียบกับการปลูกโดยใช้ดนิ เป็ นทรีตเมนต์ควบคุมในฤดูหนาว
ชิงเฮาที่ปลูกในฤดูหนาวพบว่าสูตรของสารละลายธาตุอาหารมีผลทําให้ความสูงต้น ความกว้างของทรง
พุ่ม นํา้ หนักสดและนํา้ หนักแห้งต่อต้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่ งทางสถิติ และมีผลทําให้ความสูงต้น กับ
จํานวนใบแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยสารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi ทําให้ชิงเฮามีความกว้าง
ของทรงพุ่ม นํา้ หนักสดและนํา้ หนักแห้งต่อต้นสูงที่สุดคือ 20.59±2.78 เซนติเมตร 14.20±2.99 และ 2.60±0.47
กรัม/ต้น ตามลําดับ ในด้านความสูงของลําต้นและจํานวนใบต่อต้นพบว่าชิงเฮาที่ปลูกโดยใช้ดินมีค่าสูงที่สดุ ที่
16.73±2.36 เซนติเมตร และ 42.83±7.28 ใบต่อต้น ตามลําดับ (Table 3) ส่วนด้านสารสําคัญในชิงเฮาพบว่าสูตร
ของสารละลายธาตุอาหารและการปลูกโดยใช้ดินไม่มีผลทําให้ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวมในหน่วยกรัมของ
กรดแกลลิกต่อหนึ่งร้อยกรัมนํา้ หนักแห้งแตกต่างกันทางสถิติ แต่มีผลทําให้ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวมที่
รายงานในหน่วยมิลลิกรัมของกรดแกลลิกต่อต้น ฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระ และปริมาณ artemisinin แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ โดยสารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi มีผลทําให้ชิงเฮามีปริมาณสารประกอบฟี นอลิ
กรวม และปริมาณ artemisinin ต่อต้นสูงที่สดุ คือ 13.25±3.22 มิลลิกรัมของกรดแกลลิกต่อต้น และ 0.239±0.012
มิลลิกรัม/ต้น ตามลําดับ ด้านฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระพบว่าชิงเฮาที่ปลูกโดยใช้ดินมีฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระสูงที่สดุ คือ
0.056±0.003 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และสารละลายธาตุอาหารสูตร Knop ทําให้ชิงเฮามีปริมาณ artemisinin ต่อ
หนึ่งร้อยกรัมนํา้ หนักแห้งมากที่สดุ คือ 0.0123±0.0002 มิลลิกรัมต่อหนึ่งร้อยกรัมนํา้ หนักแห้ง (Table 4) เหตุท่ีการ
ปลูกชิงเฮาในฤดูหนาวได้ปริมาณ artemisinin ต่อต้นน้อย เนื่องจากช่วงฤดูหนาวมีความยาววันสัน้ ซึง่ วัดได้ 11.68
ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่ฤดูฝนวัดได้ 12.24 ชั่วโมงต่อวัน ส่งผลให้ชิงเฮาที่ปลูกในฤดูหนาวมีการเจริญเติบโตระยะ
vegetative growth น้อยกว่าและเข้าสู่ระยะ reproductive growth เร็วขึน้ (เข้าสู่ระยะ pre-flowering เร็วกว่า
ชิงเฮาที่ปลูกในฤดูฝน 3 สัปดาห์) จึงเก็บผลผลิตของชิงฮาที่ปลูกในฤดูหนาวในสัปดาห์ท่ี 7 สอดคล้องกับงานของ
Ceunen and Geuns (2013) ที่พบว่าการปลูกหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bert.) ภายใต้สภาพวันยาวทําให้
หญ้าหวานมีนาํ้ หนักแห้งและสารสําคัญมากกว่าหญ้าหวานภายใต้สภาพวันสัน้ ส่วนการที่สารละลายธาตุอาหาร
สูตร Enshi ทําให้ชิงเฮามีปริมาณ artemisinin สูงสุด คาดว่าเป็ นเพราะค่า EC ที่ อยู่ในระดับเหมาะสมต่อการ
สะสมนํา้ หนักแห้งและสารสําคัญเนื่องจากสารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi มีค่า EC=1.3 mS/cm ซึ่งตํ่ากว่าค่า
EC ของสารละลายธาตุอาหารสูตร Knop และ Resh Tropical Dry Summer (2.4 และ 2.6 mS/cm ตามลําดับ)
(มนตรี, 2545)
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Table 1 Plant height, canopy width, leaf number, fresh weight, and dry weight of 10th week A. annua
grown in rainy season.
Treatment

Height
(cm)

Enshi
Knop
Resh Dry1/

15.60±3.59
16.70±6.48
17.35±6.02

F-test
CV (%)
1/

Canopy width
(cm)

Leaf number
(leaves/plant)

31.67±4.28
33.07±4.68
27.50±5.38

203.33±46.54
159.67±24.83
168.33±42.25

ns
16.61

ns
22.03

ns
33.28

Fresh weight
(g/plant)
77.17a2/±22.03
59.75ab±19.71
45.17b±11.29
*
30.10

Dry weight
(g/plant)
14.37a±4.40
12.01ab±2.80
8.90b±1.50
*
26.66

Resh Dry=Resh Tropical dry summer solution

Means±SD within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 95%
level by DMRT, ns=not significant, *Significant at p<0.05

2/

Table 2 Total phenolic compounds, antioxidant activity, and artemisinin content of 10th week A. annua
grown in rainy season.
Treatment

Enshi
Knop
Resh Dry1/
F-test
CV (%)
1/

Total phenolic
compound
(gGAE/100gDW)

Total phenolic
compound
(mgGAE/plant)

EC50
(mg/ml)

Artemisinin
content
(mg/100gDW)

Artemisinin
content
(mg/plant)

0.43±0.06
0.47±0.09
0.49±0.08

57.77±7.91
48.30±13.57
44.68±9.69

0.105a2/±0.004
0.121b±0.011
0.108a±0.010

0.015±0.004
0.015±0.004
0.011±0.003

1.82a±0.45
1.37ab±0.52
0.92b±0.12

ns
16.63

ns
21.94

*
7.90

ns
22.19

*
29.45

Resh Dry=Resh Tropical dry summer solution

Means±SD within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level
by DMRT, ns=not significant, *Significant at p 0.05

2/
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Table 3 Plant height, canopy width, leaf number, fresh weight, and dry weight of 7th week A. annua
grown in winter.
Treatment

Height
(cm)

Enshi
Knop
Resh Dry1/
Soil

8.90b2/±0.42
7.58b±0.84
7.98b±0.62
16.73a±2.36

F-test
CV (%)
1/

Canopy width
(cm)
20.59a±2.78
17.16b±2.93
15.96b±3.74
18.74ab±3.17

**
12.69

Leaf number
(leaves/plant)
33.83ab±3.54
37.83ab±10.76
32.00b±6.45
42.83a±7.28

**
17.53

*
20.38

Fresh weight
(g/plant)
14.20a±2.99
9.03b±3.10
8.46bc±3.67
5.76c±0.83
**
30.55

Dry weight
(g/plant)
2.60a±0.47
1.88b±0.61
1.66bc±0.68
1.28c±0.37
**
29.47

Resh Dry=Resh Tropical dry summer solution

Means±SD within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level
by DMRT, **Significant at p 0.01, *Significant at p 0.05

2//

Table 4 Total phenolic compounds, antioxidant activity, and artemisinin content of 7th week A. annua
grown in winter.
Treatment

Enshi
Knop

Resh Dry1/

1/

Soil
F-test
CV (%)

Total
phenolic
compound
(gGAE/100gDW)
0.011±0.004
0.015±0.005
0.014±0.005
0.010±0.000
ns
32.95

Total phenolic
compound
(mgGAE/plant)

EC50
(mg/ml)

Artemisinin
content
(mg/100gDW)

Artemisinin
content
(mg/plant)

13.25a2/±3.22
9.33b±2.80
8.26b±3.25
4.30c±1.04
**
31.09

0.101c±0.004
0.116d±0.003
0.089b±0.004
0.056a±0.003
**
3.91

0.0102b±0.0015
0.0123a±0.0002
0.0106b±0.0002
0.0081c±0.0002
**
7.60

0.239a±0.012
0.182b±0.009
0.135c±0.007
0.098d±0.003
**
5.07

Resh Dry=Resh Tropical dry summer solution

Means±SD within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level
by DMRT, ns=not significant, **Significant at p 0.01

2//

สรุ ป
การปลูกชิงเฮาด้วยระบบไฮโดรพอนิกส์แบบให้สารละลายธาตุอาหารเป็ นแผ่นฟิ ล์มบาง (NFT) ด้วย
สารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi ทําให้ชิงเฮามีปริมาณนํา้ หนักสด นํา้ หนักแห้ง และปริมาณ artemisinin ต่อต้น
สูงที่สดุ ทัง้ 2 ฤดูกาล
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การใช้สารป้ องกันกําจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทําลายต่อการควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวาน
Non Selective Herbicide Application for Weed Control in Sweet Corn
พรรณิภา เปชัยศรี1* สราวุธ รุง่ เมฆารัตน์1 จุฑามาศ ร่มแก้ว2 ชัยสิทธิ์ ทองจู3 และ ทรงยศ โชติชตุ มิ า1
Phannipa Paechaisri1*, Sarawut Rungmekharat1, Jutamas Romkaew2, Chaisit Thongjoo3 and Songyos
Chotchutima1

บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิภาพของสารกําจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทําลายต่อการควบคุมวัชพืช การเจริญเติบโต และ
ผลผลิตของข้าวโพดหวาน ดําเนินงานวิจยั ที่สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4
ซํา้ 8 กรรมวิธี ได้แก่ สารกําจัดวัชพื ช atrazine การกําจัดวัชพื ช 2 ครัง้ ด้วยสาร atrazine ตามด้วย paraquat ที่ 6
สัปดาห์หลังปลูกการกําจัดวัชพืช 2 ครัง้ paraquat ที่ 2 และ 4 สัปดาห์หลังปลูก การกําจัดวัชพืชด้วย paraquat ที่ 4
สัปดาห์หลังปลูก การใช้สาร glufosinate-ammonium ที่ 4 สัปดาห์หลังปลูก การใช้สารกําจัดวัชพื ช atrazine
+paraquat การกําจัดวัชพืชด้วยแรงงาน และไม่มีการกําจัดวัชพืช ผลการทดลองพบว่า การใช้สารกําจัดวัชพืช 2 ครัง้
คื อ การใช้ atrazine ตามด้วย paraquat ที่ 6 สัปดาห์หลังปลูก และการกําจัดวัชพื ชด้วย paraquat ที่ 2 และ 4
สัปดาห์หลังปลูก มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ดี 77.5–85.0 เปอร์เซ็นต์ ข้าวโพดหวานไม่แสดงอาการเป็ น
พิษ มีการเจริญเติบโตด้านความสูงต้น และนํา้ หนักผลผลิตของข้าวโพดหวานมากกว่าการใช้ atrazine สามารถลด
จํานวนต้นและนํา้ หนักแห้งของวัชพืชได้

ABSTRACT

The study on the efficacy of non selective herbicides on weed control, growth and yield of sweet
corn.This study was conducted research at Tapioca Development Institute, Nakhon Ratchasima.The
experimental design was RCBD with 4 replications 8 treatments; including atrazine as pre-emergence
herbicide, atrazine followed by paraquat at 6 week after planting, paraquat at 2 weeks after planting
followed by paraquat at 4 week after planting, paraquat at 4 weeks after planting, glufosinate-ammonium
at 4 weeks after planting and atrazine + paraquat at 7 days before planting, hand weeding and non
weeding.The results showed that 2 times of herbicide application with atrazine followed by paraquat at 6
week after planting and paraquat at 2 week after planting followed by paraquat at 4 week after planting
gave good weed control 77.5–85.0 percent, growth as for plant height and yield of sweet corn which were
better than atrazine as pre-emergence herbicides, no toxicity to sweet corn and can be reduce the
number and dry weight of weeds.
Key words: weed control, non selective herbicide, herbicide, sweet corn
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คํานํา
ข้าวโพดหวานเป็ น พื ช อุต สาหกรรมที่ มีค วามสําคัญ ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย เป็ น พื ช อายุสนั้
ให้ผ ลตอบแทนค่อ นข้างสูง สามารถจําหน่ ายได้ทั้ง บริ โ ภคสด และส่ง โรงงานอุต สาหกรรมเพื่ อแปรรู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์อ่ืน สามารถส่งออกไปจําหน่ายยังตลาดต่างประเทศได้ทงั้ ในรู ปของฝั กสด บรรจุกระป๋ อง และแบบแช่แข็ง
มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีส่งผลให้ธุรกิจเมล็ดพันธุม์ ีการขยายตัวเพิ่มขึน้ วัชพืชจัดเป็ นปั ญหา
สําคัญ ด้านหนึ่ง ในการปลูกข้าวโพดหวาน เนื่ องจากวัช พื ชเป็ นตัวแก่ ง แย่ งปั จ จัยต่าง ๆ ที่ จ าํ เป็ นสําหรับการ
เจริญเติบโต ทําให้การเจริญเติบโต คุณภาพ และผลผลิตลดลง นอกจากนี ว้ ชั พืชยังก่อให้เกิ ดอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิงาน และเป็ นแหล่งที่หลบซ่อนอาศัยของศัตรู พืชชนิดอื่น ๆ (รังสิต, 2547) การแข่งขันของวัชพืชในข้าวโพด
จะทําให้ผลผลิตของข้าวโพดลดลง 33-71% (Richards และ Thomas, 1970) วัชพืชยังมีความทนทาน สามารถ
เจริ ญ เติ บ โตในสภาพแวดล้อ มที่ ไ ม่เหมาะสมได้ และมี ก ารผลิ ต เมล็ด ได้ใ นปริ ม าณมาก มี ส่วนขยายพัน ธุ์ท่ี
เจริญเติบโตง่าย จึงเป็ นสาเหตุท่ีทาํ ให้ปริมาณวัชพืชในข้าวโพดเพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง Thomas และ
Allison (1975) รายงานว่า การแข่ ง ขัน ของวัช พื ช กับข้าวโพดในระหว่างอายุ 5–8 สัป ดาห์ห ลัง ปลูก จะทําให้
ผลผลิตของข้าวโพดลดลงมากกว่าการแข่งขันในระยะเก็บเกี่ยว สารกํา จัด วัช พื ช เป็ น สารเคมีที่ พ ัฒ นาเพื่ อใช้
ควบคุม วัช พื ช ซึ่งการใช้สารกําจัดวัชพืชเป็ นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กนั มากและมีความสําคัญ เนื่องจากการใช้สาร
จัดวัชพืชมีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดวัชพืชและสามารถควบคุมวัชพืชได้เป็ นเวลานานกว่าวิธีการอื่น ๆ มีตน้ ทุน
ตํ่ากว่าการกําจัดด้วยวิธีการอื่น ๆ สามารถทดแทนการขาดแคลนแรงงานและค่าจ้างแรงงานสูง ได้ แต่อย่างไรก็
ตาม การเลือกใช้สารป้องกันกําจัดวัชพืชต้องปฏิบตั ิตามคําแนะนําที่กาํ หนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
ความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้
ปั จจุบันเกษตรกรใช้สารป้องกันกําจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกคือ atrazine, alachlor เป็ นต้น โดยการใช้
atrazine เป็ นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดวัชพืชที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัชพืช
(รังสิต, 2547) จึงต้องกําจัดวัชพื ชครัง้ ที่ 2 สดใส และคณะ (2553) รายงานว่า การใช้สารกําจัดวัชพื ชหลังงอก
2,4-D, glufosinate, fluroxypyr และ paraquat พ่นครัง้ ที่ 2 สามารถควบคุมวัชพืชได้ดีกว่าใช้ atrazine คุมกําเนิด
วัชพืชแบบก่อนงอกครัง้ เดียว glufosinate อัตรา 600 และ 800 ซีซีตอ่ ไร่ สามารถกําจัดวัชพืชได้ดีถงึ ดีมาก สามารถ
ควบคุมวัชพื ชรวมได้ดี ใกล้เคี ยงกับ 2,4-D+paraquat สารกําจัดวัชพื ชที่ ใช้ครั้งที่ 2 ไม่มีผลกระทบต่อผลผลิต
ข้าวโพด ให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 363–559 กิโลกรัมต่อไร่ การใช้สารกําจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทําลายเป็ นสารเคมีท่ีมี
คุณ สมบัติ ใ นการทําลายวัช พื ช หรื อพื ช ได้อย่ างกว้างขวางเกื อบทุ ก ชนิ ด ไม่ เ ฉพาะเจาะจง เช่ น glyphosate
paraquat และ glufosinate-ammonium โดย สดใส และคณะ (2554) รายงายว่าการใช้สาร glufosinate อัตรา
700-1,300 กรัมต่อไร่ กําจัดวัชพืชครัง้ ที่ 2 หลังจากการควบคุมแบบก่อนงอก สามารถควบคุมวัชพืชรวมได้ดีถึงดี
มาก และควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ ตัง้ แต่ 84-100 เปอร์เซ็นต์ซง่ึ ดีกว่าการใช้ pendimethalin คุมวัชพืชแบบก่อนงอก
เพียงครัง้ เดียว สดใส และคณะ (2556) ยังได้รายงานว่าการใช้สารกําจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทําลาย paraquat หรือ
glufosinate ตามหลังการใช้สารกําจัดวัชพืชpendimethalin แบบก่อนงอก สามารถควบคุมวัชพืชรวมได้ดีถึงดีมาก
และไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตของข้าวโพด การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการควบคุมวัชพืชโดยการใช้สาร
กําจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทําลายต่อการควบคุมวัชพืช การเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดหวาน
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อุปกรณ์และวิธีการ

ดําเนินการทดลอง ณ สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างเดือนกรกฎาคม–ตุลาคม 2562 เตรียมแปลงปลูกข้าวโพดหวาน โดยการไถพรวนดิน 2 ครัง้ เพื่อเป็ นการ
ย่อยดินให้ละเอียดแล้วยกร่องก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยรองพืน้ สูตร 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกข้าวโพดหวาน
พันธุ์ sugarstar plus โดยใช้ระยะปลูก75x25 เซนติเมตร จํานวน 1 ต้นต่อหลุม จํานวน 5 แถวต่อแปลงย่อย ระยะ
แถวยาว 5 เมตร และเมื่อข้าวโพดอายุ 3 สัปดาห์ ใส่แต่งหน้าด้วยปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ฉีดพ่น
สารป้องกันกําจัดแมลงอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิตรต่อนํา้ 20 ลิตร เมื่อพบหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุด หลังจากปลูกข้าวโพดหวานแล้ว พ่นสารกําจัดวัชพืชตามกรรมวิธีท่ีกาํ หนดไว้ โดยใช้เครื่องพ่น
แบบสะพายหลัง หัวฉีดพ่นแบบ T-jet และใช้ฝาครอบพ่นสารป้องกันไม่ให้สารโดนพืชปลูก อัตรานํา้ ที่ใช้ผสม 80
ลิตรต่อไร่ โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จํานวน 4 ซํา้ 8 กรรมวิธี คือ สาร
กําจัดวัชพืชแบบก่อนงอก atrazine (เอเทร็ก®) สารกําจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทําลาย paraquat (กรัมม็อกโซน®)
glufosinate-ammonium (บาสต้า® เอ็กซ์) การกําจัดวัชพืชโดยใช้แรงงาน และไม่มีการกําจัดวัชพืช ตามกรรมวิธี
ดังนี ้
1.การกําจัดวัชพืชด้วยสารป้องกันกําจัดวัชพืช atrazine อัตรา 500 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่ท่ี 1 วันหลังปลูก
2. การกําจัดวัชพืช 2 ครัง้ ด้วยสารป้องกันกําจัดวัชพืช atrazine อัตรา 500 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตาม
ด้วยสารป้องกันกําจัดวัชพืช paraquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่ท่ี 6 สัปดาห์หลังปลูก
3.การกําจัดวัชพืช 2 ครัง้ ด้วยสารป้องกันกําจัดวัชพืช paraquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ที่ 2
และ 4 สัปดาห์หลังปลูก
4. การกําจัด วัช พื ช ด้วยสารป้ องกันกําจัด วัชพื ช paraquatที่ 4 สัป ดาห์ห ลัง ปลูก อัต รา 110.4 กรัม สาร
ออกฤทธิ์ตอ่ ไร่
5. การกําจัดวัชพืชด้วยสารป้องกันกําจัดวัชพืช glufosinate-ammonium อัตรา 90 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่
ที่ 4 สัปดาห์หลังปลูก
6. การใช้สารป้องกันกําจัดวัชพื ช atrazine+ paraquat อัตรา 500 + 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ ต่อไร่ท่ี 1
สัปดาห์ก่อนปลูก
7. การกําจัดวัชพืชโดยใช้แรงงาน ที่ 3 และ 6 อาทิตย์หลังปลูก
8. ไม่มีการกําจัดวัชพืช
บันทึกข้อมูล ดังนี ้ 1. ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช โดยการประเมินด้วยสายตาโดยใช้เกณฑ์ประเมิน
คือ 0=ควบคุมวัชพืชไม่ได้ และ 100=ควบคุมวัชพืชได้สมบูรณ์ ที่ 15 30 และ 60 วันหลังพ่นสาร 2. ความเป็ นพิษ
ต่อข้าวโพดหวาน โดยการประเมินด้วยสายตา โดยใช้เกณฑ์ประเมินระดับความเป็ นพิษ คือ 0=ไม่เป็ นพิษต่อพืช
ปลูก และ 100=พืชปลูกตาย ที่ 15 30 และ 60 วันหลังพ่นสาร 3.ปริมาณวัชพืช โดยใช้ qruadrat ขนาด 50x50
เซนติเมตร สุ่มเก็บวัชพืช จํานวน 4 จุดต่อแปลงย่อย นับจํานวนวัชพืชและชั่งนํา้ หนักแห้งต่อพืน้ ที่ 1 ตารางเมตร
ภายหลังการกําจัดวัชพืช 6 สัปดาห์ 4.การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน โดยวัดความสูงของข้าวโพด
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หวานทุก 2 สัปดาห์ จนถึงเก็บเกี่ยว (11 สัปดาห์หลังปลูก) วัดจํานวน 10 ต้นต่อแปลงย่อยชั่งนํา้ หนักนํา้ หนักสด
ต่อพืน้ ที่ (ปอกเปลือก และหลังปอกเปลือก) จํานวนฝั กเก็บเกี่ยว ฝั กดี ฝั กเสีย และความหวาน (obrix)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
วัชพืชที่พบในแปลงทดลอง วัชพืชใบแคบวงศ์หญ้า ได้แก่ หญ้าบุง้ (Cenchrus echinatus L.) หญ้าปาก
ควาย (Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.)หญ้าตีนนก (Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler) หญ้านกสีชมพู
(Echinochloa colona (L.) Link) และหญ้าโขย่ง (Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton) วัชพืชใบกว้าง
ได้แก่ ผักยาง (Euphorbia heterophylla L.)
ความเป็ นพิษต่อข้าวโพดหวาน
การประเมิ น ความเป็ นพิ ษต่อข้าวโพดด้วยสายตา ที่ ร ะยะ 15 30 และ 60 วัน หลัง พ่ น สาร พบว่าทุก
กรรมวิธีท่ีใช้สารป้องกันกําจัดวัชพืช ไม่พบอาการเป็ นพิษต่อต้นข้าวโพดหวาน เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีกาํ จัด
วัชพื ชด้วยแรงงาน และกรรมวิธีไม่กาํ จัดวัชพื ช (Table1) สอดคล้องกับรายงานของ พรชัย (2540) การใช้สาร
alachlor ทัง้ แบบเดี่ยว ๆ และการใช้สาร alachlor ผสมกับสาร paraquat ข้าวโพดไม่แสดงอาการผิดปกติหรือมี
ความเป็ นพิษเนื่องมาจากฤทธิ์ของสารป้องกันกําจัดวัชพืช (Table 1)
การเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน
ความสูงต้นข้าวโพด ที่ระยะ 2 และ 4 สัปดาห์หลังปลูก ข้าวโพดมีความสูงไม่แตกต่างกันในทุกกรรมวิธี ที่
6 และ 8 สัปดาห์หลังปลูก ระยะเก็บเกี่ยว และความสูงฝั กที่ระยะเก็บเกี่ยว พบว่าการใช้สารกําจัดวัชพืชแบบก่อน
งอกด้วย atrazine อัตรา 500 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ การกําจัดวัชพืช 2 ครัง้ ด้วยสารกําจัดวัชพืช atrazine อัตรา
500 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่ ตามด้วย paraquatอัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่ ที่ 6 สัปดาห์หลังปลูก การกําจัด
วัชพืช 2 ครัง้ ด้วย paraquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่ ที่ 2 และ 4 สัปดาห์หลังปลูก และการกําจัดวัชพืช
ด้วย paraquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ ต่อไร่ ที่ 4 สัปดาห์หลังปลูก มี ความสูง อยู่ระหว่าง 49.3–67.8,
115.6–142.3,133.1–145.8และ 49.4–55.9 เซนติเมตร ตามลําดับ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติกับการกําจัด
วัชพื ชด้วยแรงงาน ซึ่งมีความสูง 61.3, 144.0, 145.0 และ 55.3 เซนติเมตร ตามลําดับ และมีความสูงมากกว่า
กรรมวิธีไม่กาํ จัดวัชพืช และการใช้สาร glufosinate-ammonium อัตรา 90 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ที่ 4 สัปดาห์หลัง
ปลูกมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน ที่ระยะ 8สัปดาห์หลังปลูก และระยะเก็บเกี่ยว (Table 2)
ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช
จากการประเมินด้วยสายตา ที่ระยะ 15 วันหลังพ่นสาร พบว่าการกําจัดวัชพืช 2 ครัง้ ด้วยสาร atrazine
อัตรา 500 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามด้วย paraquat ที่ 6 สัปดาห์หลังปลูกการกําจัดวัชพืช2 ครัง้ ด้วย paraquat
อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ที่ 2และ 4 สัปดาห์หลังปลูก และการกําจัดวัชพืชด้วย paraquat อัตรา 110.4
กรัมสารออกฤทธิ์ ต่อไร่ ที่ 4 สัปดาห์หลังปลูก สามารถควบคุมวัชพื ชโดยรวมได้ดี ตัง้ แต่ 82.5–87.5 เปอร์เซ็นต์
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ควบคุมได้ดีกว่าและแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั การใช้สารแบบก่อนงอกด้วย atrazine อัตรา 500 กรัม
สารออกฤทธิ์ ต่ อไร่ ซึ่ง ควบคุม วัช พื ช ได้ 71.3 เปอร์เ ซ็ น ต์ ที่ ร ะยะ 30 วัน หลัง พ่ น สาร พบว่ าการกําจัด วัช พื ช
2 ครัง้ ด้วย paraquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ที่ 2 และ 4 สัปดาห์หลังปลูก สามารถควบคุมวัชพื ช
โดยรวมได้ดี 83.8 เปอร์เซ็นต์ ควบคุมวัชพืชได้ดีกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติกับทุกกรรมวิธีท่ี ใช้
สารกําจัดวัชพืช และกรรมวิธีไม่กาํ จัดวัชพืช และการกําจัดวัชพืช 2 ครัง้ ด้วยสารแบบก่อนงอก atrazine อัตรา500
กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามด้วย paraquat ที่ 6สัปดาห์หลังปลูก และการกําจัดวัชพืชด้วย paraquat อัตรา 110.4
กรัมสารออกฤทธิ์ ต่อไร่ ที่ 4 สัปดาห์หลังปลูก สามารถควบคุมวัชพื ชโดยรวมได้ดี รองลงมา ตั้งแต่ 73.8–75.0
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งควบคุมวัชพืชได้ดีกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกบั การใช้สารแบบก่อนงอก atrazine
อัตรา 500 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ สาร glufosinate-ammonium อัตรา 90 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ที่ 4 สัปดาห์หลัง
ปลูก และการใช้สารแบบก่อนงอกด้วย atrazine อัตรา 500 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ร่วมกับ paraquat อัตรา 110.4
กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ซึ่งสามารถควบคุมวัชพืชได้ปานกลางตัง้ 61.3–65.0 เปอร์เซ็นต์ และที่ระยะ 60 วันหลังพ่น
สาร พบว่าการกําจัดวัชพืช 2 ครัง้ ด้วยการใช้สารแบบก่อนงอก atrazine อัตรา 500 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่ และสาร
กําจัดวัชพืช paraquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ที่ 6 สัปดาห์หลังปลูก และการกําจัดวัชพืช 2 ครัง้ ด้วย
paraquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ ต่อไร่ ที่ 2 และ 4 สัปดาห์หลังปลูก มีประสิทธิ ภาพการควบคุมวัชพื ช
โดยรวมได้ดี ตัง้ แต่ 77.5–85.0 เปอร์เซ็นต์ สามารถควบคุมวัชพืชได้ดีกว่าและแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั
ทุกกรรมวิธีท่ีใช้สารกําจัดวัชพืช (Table1) การใช้สารป้องกันกําจัดวัชพืช 2 ครัง้ ทําให้สามารถควบคุมวัชพื ชใน
ระยะแรกได้ และสามารถกําจัดวัชพืชที่ขนึ ้ มาหลังปลูกข้าวโพดหวานได้ สอดคล้องกับรายงานของ สดใส และคณะ
(2553) ที่ รายงานว่าการใช้สารกําจัดวัชพื ช 2,4-D, glufosinate, fluroxypyr และ paraquat พ่ นอี กเป็ นครั้งที่ 2
สามารถควบคุมวัชพื ชได้ดีกว่าใช้ atrazine ควบคุมวัชพื ชแบบก่อนงอกครัง้ เดียว 2,4-D+paraquat ซึ่งสามารถ
ควบคุมวัชพืชได้ดี ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ (Table 1)
Table 1 Toxicity and weed control on nonselective herbicide application on sweet corn at Huai Bong,
Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima.
Treatment
1
2
3
4
5
6
7
8

Rate
g ai./rai

Toxicity (%)4/
15 DAA2/

30 DAA 60 DAA

Atrazine
500
1/
3/
Atrazine fb paraquat 6 WAP
500 fb 110.4
Paraquat 2 WAP fb paraquat 4 WAP
110.4
Paraquat 4 WAP
110.4 fb 110.4
Glufosinate-ammonium 4 WAP
90
Atrazine + paraquat
500 + 110.4
Hand weeding at 3 and 6 WAP
Non weeding
-

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Mean
C.V.(%)
LSD.05

0.0
-

0.0
-

ns

1/

Visual weed control (%)5/

ns

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-

ns

15 DAA

30 DAA

60 DAA

76.3
82.5bc
87.5b
82.5bc
80.0c
71.3d
95.0a
8.8e

63.8
73.8c
83.8b
75.0c
65.0d
61.3d
92.5
1.3e

52.5c
85.0ab
77.5b
57.5c
47.5c
50.0c
92.5a
0.0d

73.0
4.5
6.5

64.5
6.3
8.1

57.8
9.2
10.6

cd3/

d

fb= followed by, 2/DAA = days after application, 3/WAP = week after planting, ns= not significant
5/
%Toxicity: 0 = no toxic 100= dead plants, 5 % Visual weed control: 0 = no control 100= excellent weed control
6/
Means within the same column followed by the same letter are significantly different by LSD at 95%
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ปริมาณของวัชพืช
ปริมาณจํานวนต้นของวัชพืชทัง้ ประเภทใบแคบวงศ์หญ้าและประเภทใบกว้างรวม พบว่าการใช้สารกําจัด
วัชพืชแบบก่อนงอกด้วย atrazine อัตรา 500 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ การกําจัดวัชพืช 2 ครัง้ ด้วยสารกําจัดวัชพืช
atrazine อัตรา 500 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามด้วย paraquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ที่ 6 สัปดาห์
หลังปลูก การกําจัดวัชพืช 2 ครัง้ ด้วย paraquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ที่ 2 และ 4 สัปดาห์หลังปลูก
และการกําจัดวัชพืชด้วย paraquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ที่ 4 สัปดาห์หลังปลูก มีจาํ นวนวัชพืชรวม
ตัง้ แต่ 9.0–32.0 ต้นต่อตารางเมตร เทียบเท่ากับการกําจัดวัชพืชด้วยแรงงาน ที่มีจาํ นวนวัชพืชรวม 7 ต้นต่อตาราง
เมตร สําหรับนํา้ หนักแห้งของวัชพืชทัง้ ประเภทใบแคบวงศ์หญ้าและประเภทใบกว้างรวม พบว่าการกําจัดวัชพืช 2
ครัง้ ด้วยสารกําจัดวัชพืช atrazine อัตรา 500 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามด้วย paraquat อัตรา 110.4 กรัมสาร
ออกฤทธิ์ต่อไร่ ที่ 6 สัปดาห์หลังปลูก และการกําจัดวัชพืช2 ครัง้ ด้วย paraquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อ
ไร่ ที่ 2 และ 4 สัปดาห์หลังปลูก มีนาํ้ หนักแห้งวัชพืชรวม ตัง้ แต่ 12.7–20.1 กรัมต่อตารางเมตร ซึ่งมีค่าไม่แตกต่าง
กันทางสถิติกบั การกําจัดวัชพืชด้วยแรงงานที่มีนาํ้ หนักแห้งวัชพืชรวม 3.7 กรัมต่อตารางเมตร (Table 3)
Table 2 Plant height of non selective herbicide application to sweet corn at Huai Bong, Dan Khun Thot,
Nakhon Ratchasima.
Treatment
1
2
3
4
5
6
7
8

Rate
g ai./rai

Atrazine
500
Atrazine fb paraquat 6 WAP
500 fb 110.4
Paraquat 2 WAP fb paraquat 4 WAP
110.4
110.4 fb
Paraquat 4 WAP
110.4
Glufosinate-ammonium 4 WAP
90
Atrazine + paraquat
500+110.4
Hand weeding at 3 and 6 WAP
Non weeding
-

Mean
C.V.(%)
LSD.05

Plant height (cm)
2 WAP
ns

4 WAP

6 WAP

8 WAP

harvest

Ear height
(cm)

ns

a1/

a

9.4
8.4
10.1

19.4
18.2
17.5

67.8
55.4abc
49.3abc

142.3
137.0ab
135.9ab

145.8a
141.1a
133.1ab

55.9a
52.0a
51.1ab

9.1

18.3

54.1abc

115.6abc

143.3a

49.5abc

10.2
10.7
9.6
9.5

18.0
16.9
19.2
16.9

37.0c
49.3abc
61.3ab
36.0c

90.3c
132.8ab
144.0a
103.3bc

109.1c
138.9a
145.0a
112.6bc

41.0bc
49.4abc
55.3a
39.9c

9.6
14.6
2.8

18.0
12.5
4.4

51.3
22.2
22.2

125.1
13.7
34.3

133.6
10.7
21.0

49.25
14.9
10.8

fb= followed by, WAP = week after planting, ns= not significant
1/
Means within the same column followed by the same letter are significantly different by LSD at 95%
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Table 3 Number of weed and weed dry weight in square meter after of non selective herbicide application to
sweet corn at Huai Bong, Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima.
Treatment

1
2
3
4
5
6
7
8

Atrazine
Atrazine fb paraquat 6 WAP

Rate
g ai./rai

500
500 fb 110.4
Paraquat 2 WAP fb paraquat 4 WAP 110.4 fb 110.4
Paraquat 4 WAP
110.4
Glufosinate-ammonium 4 WAP
90
Atrazine + paraquat
500+110.4
Hand weeding at 3 and 6 WAP
Non weeding
-

Mean
C.V.(%)
LSD.05

Number of weed
Grass
weed

Broadleaf

Weed dry weight (g)
Grass
weed

Broadleaf

weed

Total
weed

weed

Total
weed

11.3ns
5.0
20.
1.0
5.0
6.5
4.5
11.0

27.0bc1/
4.0a
8.5ab
31.0c
41.5c
36.0c
2.5a
72.0d

29.0ab
9.0a
19.5ab
32.0ab
46.5b
42.5b
7.0a
83.0c

15.3bc
5.3ab
9.3ab
1.0a
10.5ab
11.2ab
2.6a
24.4c

54.2b
0.2a
2.7a
46.2b
57.5b
39.3b
0.5a
96.8c

63.5bc
12.7a
27.1ab
47.2ab
72.2bc
50.4ab
3.7a
111.5c

5.8
91.4
10.6

27.8
51.6
21.1

33.6
44.5
30.0

9.9
76.9
11.2

37.1
61.8
33.8

48.5
49.4
35.3

fb= followed by, DAA = days after application, WAP = week after planting,ns= not significant
1/
Means within the same column followed by the same letter are significantly different by LSD at 95%

ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต
ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต พบว่าการกําจัดวัชพืช 2 ครัง้ ด้วยสารกําจัดวัชพืช atrazine อัตรา
500 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามด้วย paraquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ที่ 6 สัปดาห์หลังปลูก การ
กําจัดวัชพืช 2 ครัง้ ด้วย paraquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่ ที่ 2 และ 4 สัปดาห์หลังปลูก และการกําจัด
วัชพืชด้วย atrazine อัตรา 500 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ร่วมกับ paraquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ มี
จํานวนฝั ก อยู่ระหว่าง 5,600–6,347 ฝั กต่อไร่ นํา้ หนักฝั กแบบไม่ปอกเปลือกอยู่ระหว่าง 1,477.3-1,849.0 กิโลกรัม
ต่อไร่นาํ้ หนักฝั กดีอยู่ระหว่าง 1,103.5-1,453.8 กิโลกรัมต่อไร่ และนํา้ หนักฝั กแบบปอกเปลือกอยู่ระหว่าง 1,097.51,485.8 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติกบั การกําจัดวัชพืชด้วยแรงงาน ที่มีจาํ นวนฝั ก 5,653 ฝั กต่อ
ไร่ นํา้ หนักฝั กแบบไม่ปอกเปลือก 1,688.5 กิโลกรัมต่อไร่ นํา้ หนักฝั กดี 1,413.5กิโลกรัมต่อไร่ และนํา้ หนักฝั กแบบ
ปอกเปลือก 1,393.3กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่ากรรมวิธีไม่กาํ จัดวัชพืช สําหรับความหวานมีค่าอยู่ระหว่าง 13.9 -15.7
องศาบริกซ์ และนํา้ หนักฝั กเสีย มีค่าอยู่ระหว่าง 84.5-373.5 กิโลกรัมต่อไร่ ทุกกรรมวิธีมีคา่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
เนื่ องจากในช่วงที่ ทาํ การวิจัยมีปริมาณนํา้ ฝนน้อยและมีหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุดลงทําลาย จึงอาจทําให้มี
ปริมาณผลผลิตของข้าวโพดลดลง (Table 4)

197

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาพืช

Table 4 Yield of non selective herbicide application to sweet corn at Huai Bong, Dan Khun Thot, Nakhon
Ratchasima.
Treatment

Rate
g ai./rai

NNo. ears
(ears/rai)

Green ear yield (kg/rai)
Green

Yellow
yield
Standard Undergrad
(kg/rai)

Sweetness
(%brix)

1
2
3
4

Atrazine
500
Atrazine fb paraquat 6 WAP
500 fb 110.4
Paraquat 2 WAP fb paraquat 4 WAP 110.4 fb 110.4
Paraquat 4 WAP
110.4

4694.5abc
6346.8a
5760.3ab
3961.8bc

925.0bc1/
1849.0a
1509.5ab
803.3c

823.8ab
1453.8a
1213.3ab
550.0b

101.1ns
395.3
296.0
251.8

831.0bc1/
1485.8a
1097.5ab
684.0bc

14.8 ns
14.6
14.4
15.1

5
6
7
8

Glufosinate-ammonium 4 WAP
Atrazine + paraquat
Hand weeding at 3 and 6 WAP
Non weeding

3197.0c
5600.0ab
5653.3ab
2606.8c

628.8c
1477.3ab
1688.5a
538.3c

490.0b
1103.5ab
1413.5a
460.5b

139.8
373.5
84.5
274.8

474.5c
1196.8ab
1393.3a
408.3c

14.6
14.0
14.7
14.9

4727.4
23.2
2196.4

1177.4
37.9
655.7

938.5
41.1
772.3

239.6
76.4
366.3

946.4
39.5
549.2

14.6
5.4
1.2

Mean
C.V.(%)
LSD.05

90
500+110.4
-

fb= followed by, WAP = week after planting, ns= not significant,
1/
Means within the same column followed by the same letter are significantly different by LSD at 95%

สรุ ป
การใช้สารกําจัดวัชพืช 2 ครัง้ ด้วยสารกําจัดวัชพืชแบบก่อนงอก atrazine อัตรา 500 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่
ตามด้วยสารparaquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ที่ 6 สัปดาห์หลังปลูก และการใช้สารกําจัดวัชพืช 2 ครัง้
ด้วย paraquat อัตรา 110.4 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่ ที่ 2 และ 4 สัปดาห์หลังปลูก มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช
โดยรวมได้ดีอยู่ในระดับ 77.5–85.0 เปอร์เซ็นต์ สามารถลดจํานวนต้นและนํา้ หนักแห้งของวัชพืชได้ ไม่มีความเป็ น
พิษต่อข้าวโพด และทําให้มีนาํ้ หนักผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตของข้าวโพดหวานมากกว่า และแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธีท่ีไม่กาํ จัดวัชพืช การเจริญเติบโตความสูงของต้นข้าวโพดหวานด้านและความ
สูงฝั กที่ระยะเก็บเกี่ยว มีความสูงมากกว่ากรรมวิธีไม่กาํ จัดวัชพืช และการใช้สาร glufosinate-ammonium อัตรา 90
กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ ไร่ ที่ 4 สัปดาห์หลังปลูก มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ที่ให้การ
เอือ้ เฟื ้ อสถานที่ทดลองวิจยั ในครัง้ นี ้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง และผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่าน
ที่สนับสนุนการทําวิจยั ให้สาํ เร็จลุลว่ งไปด้วยดี
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การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ กะเรกะร่อนอย่างง่ายและต้นทุนตํ่า
Simplified and Low-Cost Plant Tissue Culture of Cymbidium aloifolium (L.) Sw.
กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์1* วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์1 และ วาสนา ประภาเลิศ1
Kittisak Chotikadachanarong1*, Wimonrat Phottraithip1 and Wasana Prapalert1

บทคัดย่อ

การเพาะเลีย้ งต้นอ่อนของกล้วยไม้กะเรกะร่อนด้วยเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชอย่างง่ายบนอาหาร
วุน้ สูตร VW และอาหารวุน้ สูตรกิตติศกั ดิ์ (2562) หรือสูตร KC ความเข้มข้นต่าง ๆ ได้แก่ 0KC, 1/5KC, 2/5KC,
3/5KC, 4/5KC และ KC นําไปเพาะเลี ย้ งในห้องควบคุมอุณ หภูมิ 25±2°C เปรี ย บเที ย บกับการเพาะเลีย้ งใน
อุณหภูมิหอ้ งเฉลี่ย 29.9°C รวม 14 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 15 ซํา้ ให้แสงเป็ นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน เป็ น
เวลา 3 เดือน พบว่าต้นอ่อนกะเรกะร่อนที่เพาะเลีย้ งบนอาหารวุน้ สูตร VW ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25±2°C ต้น
อ่ อ นมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตไม่ แ ตกต่ า งจากการเพาะเลี ้ย งบนอาหารสู ต ร 2/5KC 3/5KC 4/5KC และ KC ที่
อุณหภูมิหอ้ งเฉลี่ย 29.9ºC ดังนัน้ การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อกะเรกะร่อนโดยเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชอย่างง่าย
ด้วยสูตรอาหาร KC สามารถใช้แทนอาหารสูตร VW ได้

ABSTRACT
Culture of Cymbidium aloifolium (L.) Sw. plantlets using simple tissue culture techniques on
VW medium and Kittisak or KC medium various concentrations of 0KC, 1 / 5KC, 2 / 5KC, 3. / 5KC, 4 /
5KC, and KC. They were cultured in the temperature control chamber at 25±2°C comparison with room
temperature at 29.9°C with 16 h./d photoperiod for 3 months. It was found that the plantlet cultured on
VW medium in temperature control chamber 25±2°C showed no different growth and development
among treatments of 2/5KC 3/5KC 4/5KC and KC at room temperature. Therefore, the culture of this
plant using simple plant tissue culture technique with KC medium can be used to replace VW medium.

Key words: low cost, micropropagation, orchid
*Corresponding author; e-mail address: Kittisak_cho@cmru.ac.th
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คํานํา

กะเรกะร่อน (Cymbidium aloifolium (L.) Sw.) มีช่ือท้องถิ่นอื่นว่า เอือ้ งปากเป็ ด(เชียงใหม่) เอือ้ งด้าม
ข้าว(ลําปาง) กล้วยหางไหล(ชุมพร) กาเรการ่อน(ภาคกลาง) เป็ นต้น พบเขตการกระจายพันธุใ์ นเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ จัดเป็ นกล้วยไม้อิงอาศัย ลําต้นมีขนาดสัน้ เกาะรวมกันเป็ นกระจุกแน่น รากมีลักษณะเป็ นเส้นแข็งชี ้
สามารถพบได้ตามป่ าผลัดใบ ป่ าไม่ผลัดใบ และป่ าเต็งรัง ตามที่โล่งแจ้งมีแสงแดดจัด ประเทศไทยพบที่จงั หวัด
เชียงใหม่ เลย เพชรบูรณ์ นครราชสีมา และจันทบุรี กล้วยไม้ชนิดนีอ้ อกดอกเป็ นช่อสายห้อยลง โดยออกที่โคนต้น
มีช่อดอกประมาณ 1-2 ช่อ ช่อดอกมีความยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร ในช่อดอกมีดอกจํานวนมาก ดอกของ
กล้ว ยไม้ช นิ ด นี ้บ านทน และดอกในช่ อ ทยอยบานเป็ น เวลานานจึ ง เป็ น ที่ นิ ย มปลูก กัน เป็ น ไม้ป ระดับ อย่ าง
แพร่หลาย เป็ นเหตุให้มีการลักลอบนํากล้วยไม้ชนิดนีอ้ อกจากป่ าเป็ นจํานวนมาก และเสี่ยงต่อการที่จะสูญหาย
จากธรรมชาติในอนาคต ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้มีการขยายพันธุ์เพื่ อลดปั ญหาดัง กล่าว โดยการขยายพัน ธุ์
กล้วยไม้สามารถทําได้โดยวิธีการแยกหน่อซึ่งขยายพันธุไ์ ด้นอ้ ย และใช้เวลานาน อีกวิธีคือการเพาะเลีย้ งเมล็ดใน
สภาพปลอดเชือ้ เนื่องจากเมล็ดกล้วยไม้เอมบริโอไม่มีอาหารสะสมห่อหุม้ จึงงอกได้ยากในสภาพธรรมชาติ แต่เมื่อ
นํามาเพาะเลีย้ งบนอาหารสังเคราะห์จะสามารถเจริญเติบโตได้ดี และรวดเร็วกว่า เช่น จตุพร และรัชยา (2560)
ได้รายงานการเพาะเลีย้ งเมล็ดกะเรกะร่อนในสภาพปลอดเชือ้ โดยนําเมล็ดกล้วยไม้จากฝั กที่มีอายุ 6 เดือน มา
เพาะเลีย้ งบนอาหารสังเคราะห์ สูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่เติมนํา้ ตาลซูโครส 3% และอาหาร
สูตร New Dogashima (ND) (Tokuhara and Mii, 1993) ที่เติมนํา้ ตาลซูโครส 1% เป็ นเวลา 30 วัน พบว่า อาหาร
สูตร ND ที่เติมนํา้ ตาลซูโครส 1% มีเปอร์เซนต์การงอกสูงที่สดุ คือ 100% และเมล็ดที่งอกสามารถเจริญเป็ นโปรโต
คอร์มได้ภายใน 20-25 วัน
นอกจากนี ้ อาทิ ต ยา และวราภรณ์ (2560) ศึก ษาการเพาะเมล็ด กะเรกะร่ อนปากเป็ ด Cymbidium
findlaysonianum Lindl.) ในอาหารสูตร VW ดัดแปลงที่เติมนํา้ มะพร้าว 150 มล./ล. ร่วมกับกล้วยหอมบด 100
ก/ล เป็ นเวลา 3 เดือน จากนัน้ ย้ายต้นลงบนอาหารสูตร VW ดัดแปลงที่เติมเครื่องดื่มบํารุ งกําลังเรดดีบูทTM ฉลาก
สีมว่ งร่วมกับมะเขือเทศบดที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 60 วัน พบว่าอาหารสูตร VW ดัดแปลงที่เติม
เรดดี บูท สีมว่ ง 10 มล./ล. ร่วมกับมะเขือเทศ 150 ก./ล. ส่งเสริมการเจริญเติบโตได้ดีทงั้ ความยาวยอด จํานวนใบ
จํานวนราก นํา้ หนักสด และความยาวราก
อย่างไรก็ตามการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชนัน้ จําเป็ นต้องใช้งบประมาณสูง เนื่องจากต้องใช้สารเคมีหลาย
อย่างในการเตรียมอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืช และเครื่องมือราคาแพง เช่น เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหน่ง หม้อนึ่ง
ความดันไอ ตูป้ ลอดเชื อ้ สําหรับตัดเนื อ้ เยื่ อพื ช เครื่องกลั่นนํา้ และห้องควบคุมอุณหภูมิ เป็ นต้น ดังนั้นหากมี
การศึกษาการใช้เทคนิ คการเพาะเลีย้ งเนื อ้ เยื่ อพื ชอย่างง่ายที่ จะช่วยลดขั้นตอน และต้นทุนในการเพาะเลีย้ ง
เนื ้อ เยื่ อ กล้ว ยไม้โ ดยการใช้อ าหารเพาะเลี ้ย งเนื ้อ เยื่ อ พื ช สํา เร็ จ รู ป สู ต ร KC ของศู น ย์ค วามเป็ น เลิ ศ ด้า น
เทคโนโลยี ชี วภาพพื ช มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ (กิ ต ติ ศัก ดิ์, 2562) ซึ่ง มี ร าคาถูก ช่ วยลดขั้น ตอน และ
เครื่องมือต่างๆ ในการเตรียมอาหาร รวมทัง้ การฆ่าเชือ้ จุลินทรียใ์ นอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชโดยการเติมไฮเตอร์
TM
ในอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชแทนการใช้หม้อนึ่งความดันไอได้ (กิตติศกั ดิ,์ 2556)
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งานวิจัยนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาผลของการเพาะเลีย้ งต้นอ่อนกะเรกะร่อนบนอาหารเพาะเลีย้ ง
เนือ้ เยื่อพืชอย่างง่ายความเข้มข้นต่างๆ และเพื่อเปรียบเทียบผลของการเพาะเลีย้ งในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25°C
กับการเพาะเลีย้ งในอุณหภูมิหอ้ งต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกะเรกะร่อนในสภาพปลอดเชือ้ รวมถึงการใช้
เทคนิ คอย่างง่ายโดยไม่ใช้ หม้อนึ่งความดันไอ ตูป้ ลอดเชื อ้ สําหรับตัดเนื อ้ เยื่อพื ช และเครื่องกลั่นนํา้ เพื่ อเป็ น
แนวทางในการลดต้นทุนสําหรับการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อกะเรกะร่อน เพื่อเป็ นแนวทางในการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมของ
กะเรกะร่อนต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมตัวอย่างพืช
ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการทดลอง คือฝั กกล้วยไม้กะเรกะร่อนซึง่ เลือกเก็บฝั กที่มีเปลือกสีเหลือง อายุ 5 เดือน
เปลือกหุม้ ฝั กยังไม่มีรอยเปิ ด จากนัน้ นําเมล็ดไปเพาะเลีย้ งบนอาหารวุน้ สูตรอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชสําเร็จรู ป
สูตร KC ของศูนย์ความเป็ นเลิศด้านเทคโนโลยี ชีวภาพพื ช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ Stock A B และ C
ความเข้มข้นอย่างละ 5 มล./ล. เติมนํา้ ตาลทราย 20 ก./ล. ปรับปริมาตรด้วยนํา้ ประปา ปรับ pH เป็ น 4.9 ด้วย
KOH ความเข้มข้น 1 โมลาร์ หรือ HCl ความเข้มข้น 1 โมลาร์ เติมผงวุน้ ตรานางเงื อก 7 ก./ล. นําไปต้มจนวุน้
ละลาย และฆ่าเชือ้ จุลินทรียใ์ นอาหารโดยเติมไฮเตอร์TM 0.5 มล./ล. ลงในอาหารหลังอุณหภูมิของอาหารดลงถึง
60ºC (กิ ต ติ ศัก ดิ์, 2556) ทําการเพาะเลี ย้ ง ณ ห้อ งปฏิ บัติ ก ารเพาะเลี ย้ งเนื อ้ เยื่ อพื ช คณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ในอุณหภูมิหอ้ ง ในสภาวะให้แสงเป็ นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ความเข้ม
แสง 2,000 ลักซ์ โดยใช้หลอด NagusTM LED day light T8 18W เป็ นเวลา 3 เดือน
การเตรียมอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช
ชุดควบคุมเชิงบวกใช้อาหารวุน้ สูตร Vacin and Went (VW, 1949) ที่เติมนํา้ ตาล 20 ก./ล. (5 ช้อนชา)
ปรับ pH เป็ น 4.9 เติม ผงวุน้ ตรานางเงือก 7 ก./ล. (2 ช้อนชา) สําหรับการเตรียมอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชสูตร
ทดลอง คือ อาหารสูตร 0KC, 1/5KC, 2/5KC, 3/5KC, 4/5KC และ KC เติมนํา้ ตาล 20 ก./ล.ปรับปริมาตรด้วย
นํา้ ประปาเป็ น 1 ลิตร ปรับค่า pH เป็ น 4.9 ด้วย KOH หรือ HCl ความเข้มข้น 1 โมลาร์ เติมผงวุน้ ตรานางเงือก
7 ก./ล. อาหารทุกสูตรนําไปต้มจนวุน้ ละลาย รอให้อุณหภูมิของอาหารลดลงถึง 60°C จึงเติมนํา้ ยาฟอกผ้าขาว
ไฮเตอร์TM 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร (กิ ตติศักดิ์, 2556) เพื่ อฆ่าเชื อ้ จุลินทรียใ์ นอาหาร เทใส่แก้วพลาสติกขนาด
3 ออนซ์ K-RESIN สําหรับบรรจุอาหาร ซึ่งเป็ นแก้วใหม่ ไม่ตอ้ งทําความสะอาดก่อน ปิ ดฝา รอจนวุน้ แข็งตัวแล้ว
จึงนําไปใช้ในการทดลอง
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การศึ ก ษาผลของอาหารวุ้ น สู ต ร KC ความเข้ ม ข้ น ต่ า ง ๆ และอุ ณ หภู มิ ใ นการเพาะเลี้ย งต่ อ การ
เจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้กะเรกะร่อนในสภาพปลอดเชือ้
เตรียมตูเ้ นื อ้ เยื่ อซึ่งในการทดลองนี ใ้ ช้ตูก้ ระจกขนาด 50.8×25.4×30.48 ซม โดยพ่นด้วยแอลกอฮอล์
70% และเช็ดจนทั่วก่อนใช้งาน ถาดสแตนเลสสําหรับรองตัดให้พ่นด้วยแอลกอฮอล์ 70% ให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา
และอุปกรณ์สาํ หรับตัดเนือ้ เยื่อ ได้แก่ มีดผ่าตัด และคีมคีบ ต้องแช่ในแอลกอฮอล์ 70% ก่อนและหลังการใช้งาน
เสมอเพื่อฆ่าเชือ้ จุลินทรียข์ ณะปฏิบตั ิงาน จากนัน้ คัดเลือกต้นอ่อนของกล้วยไม้กะเรกะร่อนในสภาพปลอดเชือ้ ที่มี
ความสูงประมาณ 0.5 ซม มาย้ายเลีย้ งบนอาหารวุน้ สูตร VW และอาหารวุน้ สูตร 0KC, 1/5KC, 2/5KC, 3/5KC,
4/5KC และ KC รวม 7 สูตร นําไปเพาะเลีย้ งในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25±2°C เปรียบเทียบกับการเพาะเลีย้ งใน
ห้อ งที่ เ ปิ ด หน้าต่างและมี ก ารถ่ ายเทอากาศตลอดเวลา โดยมี อุณ หภูมิ เ ฉลี่ ย ในระหว่างการทดลองคื อ เดือน
สิ ง หาคม ถึ ง กั น ยายน พ.ศ. 2561 เท่ า กั บ 29.9°C วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (completely
randomization desige) มี 15 ซํา้ ให้แ สงเป็ น เวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ความเข้มแสง 2,000 ลัก ซ์ โดยใช้หลอด
NagusTM LED day light T8 18W เพาะเลีย้ งเป็ นเวลา 3 เดือน บันทึกอัตราการปนเปื ้อน จํานวนยอด ความสูง
ของยอด จํานวนใบ และจํานวนราก
การวิเคราะห์ผล
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple
range test (DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การเพาะเลีย้ งต้นอ่อนกะเรกะร่อนบนอาหารวุน้ สูตร VW และ KC ความเข้มข้นต่าง ๆ ที่อุณหภูมิหอ้ ง
เฉลี่ย 29.9ºC เปรียบเทียบกับการเพาะเลีย้ งที่อณ
ุ หภูมิ 25ºC รวม 14 ชุดการทดลอง เป็ นเวลา 3 เดือน ไม่พบการ
ปนเปื ้อนของชิน้ ส่วนพืช และอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ ผลการทดลองแสดงว่าวิธีการฆ่าเชือ้ จุลินทรียใ์ นอาหาร
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชด้วยไฮเตอร์TM และการตัดย้ายเนือ้ เยื่อในตูก้ ระจกนัน้ สามารถทําให้ปลอดเชื อ้ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ สําหรับการเจริญเติบโตของต้นอ่อนพบว่าจํานวนยอดเฉลี่ยของต้นอ่อนที่เพาะเลีย้ งบนอาหารสูตร
VW อุณ หภูมิ 25ºC และที่ อุณ หภูมิ ห ้องเฉลี่ ย 29.9ºC คื อ 1.37 และ 1.66 ยอดต่อชิ น้ เนื อ้ เยื่ อ ตามลําดับ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กับอาหารสูตร KC ทุกความเข้มข้น (Table 1) เช่นเดียวกับรายงานของ
Trunjaruen and Taratima (2018) ซึง่ เพาะเลีย้ งโปรโตคอร์มของกะเรกะร่อนบนอาหารสูตร ND เป็ นเวลา 2 เดือน
พบว่าต้นอ่อนกะเรกะร่อนมีจาํ นวนยอดเฉลี่ยใกล้เคียงกับการศึกษาครัง้ นี ้ คือ 1.02 ยอดต่อชิน้ เนือ้ เยื่อ ผลการ
ทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็น ว่าอาหารสูตร VW และ KC รวมทั้งการเพาะเลี ย้ งในอุณหภูมิห ้องและอุณ หภูมิ
ควบคุมมีประสิทธิภาพในการชักนํายอดได้เท่ากัน สําหรับความสูงของยอดเฉลี่ยพบว่ายอดของต้นอ่อนที่เลีย้ งบน
อาหารสูต ร VW 2/5KC 3/5KC 4/5KC และ KC ที่ เ ลี ย้ งในอุณ หภู มิ ห ้อ งเฉลี่ ย 29.9ºC และการเพาะเลี ย้ งที่
อุณ หภูมิ 25ºC ไม่มี ค วามแตกต่ า งอย่ างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ คื อ 2.65 ถึง 3.68 เซนติ เ มตร ดัง Table 1 ซึ่ง
สอดคล้องกับการเพาะเลีย้ งโปรโตคอร์มของกะเรกะร่อนบนอาหารสูตร ND เป็ นเวลา 2 เดือน ซึ่งทําให้ได้ตน้ อ่อน
ที่มีความยาวยอด 1.89 เซนติเมตร (Trunjaruen and Taratima, 2018)
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ในขณะที่การเกิดรากของต้นอ่อนทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ คือ 1.60 ถึง 2.85 ราก
ต่อชิน้ เนือ้ เยื่อ (Table 1) เช่นเดียวกับการเพาะเลีย้ งต้นอ่อนกะเรกะร่อนบนอาหารสูตร 1/2 MS ที่เติม BA 0.5
มก./ล.ร่วมกับ NAA 0.5 มก./ล.สามารถชักนําให้เกิดรากจํานวน 2.6 ราก (Madhury et al., 2019) แตกต่างจาก
รายงานของ จตุพร และรัชยา (2560) ซึ่งการเพาะเลีย้ งต้นอ่อนกะเรกะร่อนบนอาหารสูตร New Dogashima
(ND) ที่เติมนํา้ ตาลซูโครส 1% เป็ นเวลา 90 วัน พบว่า อาหารสูตร ND สามารถชักนําได้กะเรกะร่อนเกิดรากได้
จํานวน 1.33 รากต่อชิน้ เนือ้ เยื่อ และเมื่อพิจารณาจากลักษณะภายนอกพบว่าสีของใบนัน้ จะเขียวเข้มขึน้ ตาม
ความเข้มข้นของสูตรอาหาร KC ดัง Figure 1 ทัง้ นีเ้ นื่องจากปริมาณของธาตุไนโตรเจน และธาตุเหล็ก ที่เพิ่มขึน้
ตามความเข้มข้นของสูตรอาหารดังกล่าว
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเพาะเลีย้ งต้นอ่อนบนอาหารสูตรเดียวกันระหว่างอุณหภูมิหอ้ งเฉลี่ย
29.9ºC และที่ อุณหภูมิ 25ºC การเจริญเติบโตของกะเรกะร่อนไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีรายงานว่าการเพาะเลีย้ ง
เนือ้ เยื่อพืชหลายชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิสงู ในช่วงกลางวันได้ถึง 30ºC โดยไม่ทาํ ให้การเจริญเติบโตของพืช
ลดลง Ahloowalia and Savangikar (2002)นอกจากนีผ้ ลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่าอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ
พืชอย่างง่ายสูตร KC มีประสิทธิภาพเท่ากับอาหารสูตร VW สําหรับการเพาะเลีย้ งต้นอ่อนกะเรกะร่อน นอกจากนี ้
เทคนิ คดังกล่าวยังใช้สารเคมีท่ี หาซือ้ ได้ง่าย มีราคาถูกแทนการใช้สารเคมีตามสูตร VW และไม่จาํ เป็ นต้องใช้
เครื่องมือราคาแพง เช่น เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหน่ง เครื่องกลั่นนํา้ หม้อนึ่งความดันไอ ตูป้ ลอดเชือ้ สําหรับตัด
เนือ้ เยื่อ และเครื่องปรับอากาศ จึงทําให้งบประมาณในการลงทุนลดลงเหลือเพียง 5,000 บาท ซึง่ น้อยกว่าเทคนิค
มาตรฐานถึง 100 เท่า และยังลดต้นทุนค่าไฟฟ้าจากหม้อนึ่งความดันไอ และเครื่องปรับอากาศได้อย่างมาก
เหมาะในการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนําไปใช้ หรือนําไปประยุกต์ใช้กบั พืชชนิดอื่นได้
Table 1 Growth of Cymbidium aloifolium plantlet after cultured on VW and KC media at 25ºC and
29.9ºC for 3 months.
Medium
VW
0KC
1/5KC
2/5KC
3/5KC
4/5KC
KC
VW
0KC
1/5KC
2/5KC
3/5KC
4/5KC
KC
F-test

Temperature
(ºC)
25
25
25
25
25
25
25
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9
29.9

** Significant at P<0.05

Shoot number
(shoot/explant)
1.37±0.74a
1.20±0.44a
1.20±0.44a
1.00±0.00a
1.00±0.00a
1.42±0.78a
1.00±0.00a
1.66±0.00a
1.20±1.09a
1.33±0.57a
1.00±0.00a
1.25±0.35a
1.33±0.70a
1.00±0.00a
ns

ns Not significant
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Shoot height
(cm)
2.73±1.13abc
2.02±0.31de
1.60±0.74e
3.25±1.89 abc
2.65±0.85bcd
3.07±0.66abc
2.83±0.28abc
3.26±0.86abc
1.88±0.13de
2.46±0.61de
3.53±0.40ab
3.33±0.44abc
3.68±0.48a
3.17±0.44abc
*

Root number
(root/explant)
2.25±1.03a
1.80±0.44a
1.60±0.54a
2.25±0.50a
2.20±0.63a
2.85±1.06a
2.00±0.00a
2.50±1.22a
2.00±0.00a
2.66±1.52a
2.33±0.51a
2.37±0.74a
2.33±0.70a
2.25±0.70a
ns
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Medium

Temperature
25ºC

29.9ºC

VW

0KC

1/5KC

2/5KC

3/5KC

4/5KC

KC

1 cm

Figure 1 Plantlet of Cymbidium aloifolium after cultured on VW and KC media at 25ºC and 29.9ºC
for 3 months.
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สรุ ป

การเพาะเลีย้ งบนอาหารวุน้ สูตร 2/5KC 3/5KC 4/5KC และ KC ที่อุณหภูมิหอ้ งเฉลี่ย 29.9ºC สามารถ
ชักนําให้ตน้ อ่อนกะเรกะร่อนมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างจากการเพาะเลีย้ งบนอาหารสูตร VW ในห้องควบคุม
อุณหภูมิ 25±2°C
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ประสิทธิภาพของนํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทย (Piper nigrum Linnaeus) ในการควบคุมไร
แดงมันสําปะหลัง (Tetranychus truncatus Ehara)
Efficiency of Essential Oil from Pepper Fruit (Piper nigrum Linnaeus) for Controlling the
Cassava Red Mite (Tetranychus truncatus Ehara)
พัชรินทร์ สารฤทธิ์1 อริญชัย ยังจิตร1และ วนิดา อ่วมเจริญ1*
Patcharin Sararit1, Arinchai Youngjit 1 and Wanida Auamcharoen1*

บทคัดย่อ
ไรแดงมันสําปะหลังเป็ นศัตรู พืชที่สาํ คัญของมันสําปะหลัง โดยไรดูดนํา้ เลีย้ งที่ใต้ใบของมันสําปะหลัง ทํา
ให้ใบมีลกั ษณะเป็ นจุดเด่นประกายขาว การวิจยั นีจ้ ึงศึกษาฤทธิ์สมั ผัสตายและรมตายของนํา้ มันหอมระเหยจาก
ผลพริกไทยต่อตัวเต็มวัยของไรแดงมันสําปะหลังภายใต้เงื่อนไขห้องปฏิบตั ิการ ผลพริกไทยสดและแห้งถูกนํามา
กลั่นด้วยนํา้ ภายใต้เครื่องสกัดนํา้ มันหอมระเหย (Clevenger-type apparatus) เป็ นเวลา 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะถูก
นํามาทดสอบกับไรแดงมันสําปะหลัง การทดสอบฤทธิ์สมั ผัสตาย พบว่า นํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทยสดและ
แห้ง ความเข้มข้น 5% (ปริมาตร/ปริมาตร) ทําให้ไรตายสะสม 16.48, 30.63 และ 37.35% และ 3.64, 12.16 และ
32.62% ที่เวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมงหลังการทดสอบ ตามลําดับ การทดสอบฤทธิ์รมตาย พบว่า นํา้ มันหอม
ระเหยจากผลพริกไทยสดและแห้ง ความเข้มข้น 75.76 ไมโครลิตร/ลิตร อากาศ ทําให้ไรตายสะสม 46.11 80.00%
และ 9.44 24.44% ที่เวลา 2 และ 24 ชั่วโมง หลังการทดสอบ ตามลําดับ นํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทยสดจึง
มีแนวโน้มสําหรับการใช้เป็ นสารรมในการควบคุมไรแดงมันสําปะหลังได้

ABSTRACT
Cassava red mite is important pest of cassava. Mites suck fluid at lower surface of cassava leaves
resulting white spot on leaves. This research was to study the contact and fumigant toxicity effects of essential
oils from pepper fruits on cassava red mite adults under laboratory conditions. The fresh and dry pepper fruits
were distilled by water under essential oil extraction machine (Clevenger-type apparatus) for 8 hours before
they were used to test on cassava red mites. For contact toxicity activity test, the results showed that the
essential oil from fresh and dry pepper fruits at 5% (v/v) concentration induced mite accumulated mortality of
16.48, 30.63 and 37.35% and 3.64, 12.16 and 32.62% at 24, 48 and 72 hours after treatment, respectively. For
fumigant toxicity activity test, the results appeared that essential oil from fresh and dry pepper fruits at 75.76
µL/L air caused mite accumulated mortality of 46.11, 80.00% and 9.44, 24.44% at 2 and 24 hours after
treatment, respectively. Essential oil from fresh pepper fruits is a promising for using as fumigants for controlling
cassava red mites.
Key words: piperaceae, plant extract, spider mite, mite control
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คํานํา

มันสําปะหลังเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีพืน้ ที่ปลูกมัน
สําปะหลังทัง้ หมด 9,315,012 ไร่ ปริมาณผลผลิตรวมทัง้ ประเทศ 31,161,103 ตัน ซึง่ ลดลงจากปริมาณผลผลิตใน
ปี พ.ศ. 2558 ถึง 1,196,638 ตัน (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ซึ่งหนึ่งใน
สาเหตุท่ีทาํ ให้ผลผลิตมันสําปะหลังลดลง คือ ปั ญหาทางด้านศัตรู พืช โดยศัตรู พืชที่สาํ คัญของมันสําปะหลัง ได้แก่
เพลีย้ แป้งมันสําปะหลัง ไรแดงมันสําปะหลัง แมลงหวี่ขาว เป็ นต้น
ไรแดงมันสําปะหลัง (Tetranychus truncatus Ehara) เป็ นศัตรู พืชประเภทปากดูด จะดูดกินนํา้ เลีย้ งอยู่
ที่ ใ ต้ใ บและสร้างเส้น ใยอยู่เหนื อบริ เวณที่ ไ รดูด กิ น นํา้ เลี ย้ ง ทําให้ห น้าใบมี ลัก ษณะเป็ น จุด เด่น ประกายขาว
โดยเฉพาะตรงบริ เวณเส้น ใบ (Vein) และจะแผ่ ข ยายเป็ น บริ เ วณกว้างทําให้หน้าใบทั้ง หมดมี สี ข าวซี ด ใบมี
ลักษณะกระด้าง กรอบแห้ง แตกง่าย และอาจจะทําลายต่อไปจนกระทั่งใบหลุดร่วงจากต้น มักระบาดเป็ นหย่อมๆ
ภายในไร่มนั สําปะหลังและจะมีความรุ นแรงเพิ่มมากขึน้ เมื่อสภาพอากาศแห้งแล้งและฝนทิง้ ช่วงเป็ นเวลานาน ซึง่
การเข้าทําลายของไรแดงมีผลต่อการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง โดยเฉพาะในช่วงที่มนั สําปะหลังยังมีขนาด
ลําต้นเล็กอยู่ พืชจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ยอดเหี่ยว แตกพุ่ม แคระแกร็น เนื่องจากใบพืชถูก
ทําลาย (อรุ ณี, 2535) ทําให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดแมลงศัตรู พืชเพิ่มมากขึน้
รายงานสรุ ปการนําเข้าวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรปี พ.ศ. 2559 ได้มีการนําเข้าวัตถุอนั ตราย ชื่อสามัญ
เบตา-ไซฟลูทริน (Beta-cyfluthrin) ปริมาณ 76,232 กิโลกรัม (สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2559) ซึ่ง
เป็ นสารที่ใช้ในการป้องกันกําจัดพวกหนอน เพลีย้ และแมลงปากดูดต่างๆ เมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีเพิ่มมากขึน้
ทําให้ตน้ ทุนการผลิตสูงขึน้ มีหนีส้ ินเพิ่มมากขึน้ หากใช้สารเคมีติดต่อกันเป็ นเวลานานๆ จะทําให้แมลงศัตรู พืช
ต้านทานต่อสารเคมี และยังส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปั จจุบนั เกษตรกรบางกลุม่ ได้มีการนําสารสกัดจากพืชมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรู พืช ถึงแม้ว่าการใช้
สารสกัดจากพืชได้ถกู นํามาใช้เป็ นเวลานานแล้ว แต่เมื่อมีการสังเคราะห์สารเคมีขนึ ้ มาใช้ จึงมีการใช้สารสกัดจาก
พื ชลดลง แต่เนื่ องจากอันตรายของสารเคมีทาํ ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงผลกระทบของ
สารเคมีสงั เคราะห์ท่ีจะส่งผลมาสู่ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเลือกที่จะกลับมาใช้สารสกัดจากพืชในการ
ควบคุมแมลงศัตรู พืชเพื่อที่จะลดการใช้สารเคมีสงั เคราะห์และลดผลกระทบจากสารเคมีท่ีจะเกิดตามมา (รัตนา
ภรณ์ และคณะ, 2549)
การวิจยั นีจ้ ึงศึกษาประสิทธิภาพของนํา้ มันหอมระเหยผลพริกไทยในการเป็ นสารสัมผัสตายและรมตาย
ต่อไรแดงมันสําปะหลัง เนื่องจากมีรายงานว่าผลพริกไทย (Piper nigrum Linnaeus) วงศ์ Piperaceae มีสาร
สําคัญ หลายชนิ ด เช่ น limonene, sabinene, β-pinene, α-terpinene, α-pinene, β-caryophyllene, nerolidol,
α-thujene, bisabolene, α-copaene, α-amorphene ที่ มีคุณ สมบัติ เป็ น สารฆ่ าแมลงและสารไล่ แ มลง (กัน ยา
รัตน์, 2556) หากนํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทยสามารถใช้ควบคุมไรศัตรู พืชได้ เกษตรกรสามารถนํานํา้ มัน
หอมระเหยมาพัฒนาเป็ นสารกําจัดไรที่ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อลดการใช้สารเคมีสงั เคราะห์ในการป้องกันกําจัดไร
ศัตรู พืชในระยะยาวต่อไป
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อุปกรณ์และวิธีการ

การเลีย้ งไรแดงมันสําปะหลังเพือ่ ใช้ในการทดลอง
นําประชากรไรแดงมันสําปะหลังจากแปลงปลูกมันสําปะหลังในพืน้ ที่จงั หวัดนครราชสีมามาขยายพันธุ์
ต่อภายใต้หอ้ งปฏิบตั ิการ โดยเริ่มจากการนําฟองนํา้ มาใส่ในกล่องพลาสติกรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใส่นาํ้ ลงไปในกล่อง
จนฟองนํา้ ชุ่มนํา้ วางทิชชูแผ่นลงบนฟองนํา้ จากนัน้ นําใบหม่อนมาล้างนํา้ ให้สะอาดและซับด้วยทิชชูให้แห้งและ
ส่องใบผ่านกล้อง Stereo microscope เพื่อดูส่ิงแปลกปลอมหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ติดมากับใบหม่อน จากนัน้ ตัด
บริเวณด้านข้างของโคนเส้นกลางใบประมาณ 1 เซนติเมตร เพื่อช่วยให้ใบหม่อนวางแนบบนทิชชูได้ดีขนึ ้ วางใบ
หม่อนลงบนทิชชู ใช้พู่กันเบอร์ 0 เขี่ยไรตัวเต็มวัยเพศเมียลงบนใบหม่อนที่เตรียมไว้ให้ครบ 300 ตัว ปล่อยให้ไร
วางไข่ 1 วัน วันต่อมาเขี่ยไรทัง้ 300 ตัว ออกจากใบหม่อนให้หมด เลีย้ งไรที่ได้เป็ นเวลา 9 วัน จะได้ไรตัวเต็มวัย
เพื่อใช้ในการทดลอง โดยในการทดลองจะเลือกใช้เฉพาะไรแดงมันสําปะหลังเพศเมีย และทําการเปลี่ยนใบหม่อน
เมื่อใบเริ่มเป็ นสีเหลือง (Sakunwarin et al., 2003)
การสกัดนํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทย
นําผลพริกไทยสดมาแกะออกจากพวงให้ได้ผลเดี่ยวๆ ใส่ลงไปในครกหินตําให้พอแตก นําไปชั่งเครื่องชั่ง
ให้ได้นาํ้ หนัก 1 กิโลกรัม ใส่ลงไปในหม้อต้มของเครื่องสกัดนํา้ มันหอมระเหย (Clevenger-type apparatus) สกัด
ด้วยวิธีการกลั่นด้วยนํา้ (water-distillation) เริ่มต้นจากการเติมนํา้ สะอาดปริมาตร 3,000 มิลลิลิตรลงไปในหม้อ
ต้มให้ท่วมพริกไทย ประกอบอุปกรณ์เครื่องกลั่นด้วยนํา้ ให้สมบูรณ์ ตัง้ อุณหภูมิตม้ เดือดที่ประมาณ 45 องศา
เซลเซียส นาน 8 ชั่วโมง เมื่อครบ 8 ชั่วโมง ปล่อยให้นาํ้ มันหอมระเหยเย็นตัวลงสักพัก นําขวดใส่สารละลาย
(Glass vial) มารองใต้ก๊อก เปิ ดก๊อกเก็บนํา้ มันหอมระเหยพริกไทยลงไปในขวดให้หมด จะมีนาํ้ ปนมากับนํา้ มัน
หอมระเหยพริกไทย แยกส่วนที่เป็ นนํา้ มันหอมระเหยออกจากส่วนที่เป็ นนํา้ โดยการเติมโซเดียมซัลเฟต (Sodium
sulphate) ลงในส่วนผสมระหว่างนํา้ มันหอมระเหยและนํา้ เนื่องจากสารดังกล่าวช่วยในการดูดซับนํา้ ได้ดี จึงทํา
ให้ง่ายต่อการแยกนํา้ มันหอมระเหยออกจากนํา้ ที่ปนมาขณะสกัด พันรอบขวดด้วย Parafilm และนําไปแช่ใน
ตูเ้ ย็นที่อุณหภูมิ 10-12 องศาเซลเซียส ส่วนการสกัดนํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทยแห้งมีวิธีการสกัดนํา้ มัน
เช่นเดียวกับผลพริกพริกไทยสด วัดปริมาตรของนํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทยสดและแห้ง พร้อมทัง้ บันทึกสี
ของนํา้ มันหอมระเหย
การทดสอบประสิทธิภาพของนํา้ มันหอมระเหยผลพริกไทยต่อตัวเต็มวัยไรแดงมันสําปะหลัง
การทดสอบการเป็ นสารสัมผัสตาย (Contact toxicity test)
นํานํา้ มันหอมระเหยผลพริกไทยสดหรือแห้งมาเจือจางในนํา้ ยาล้างจาน 0.5% ให้ได้ความเข้มข้น 0.625,
1.25, 2.5 และ 5% (ปริมาตร/ปริมาตร) ใช้ Micropipette ดูดสารละลายแต่ละความเข้มข้น ใส่ Eppendorf tube
หลอดละ 500 ไมโครลิตร เขย่าสารละลายด้วยเครื่องผสมสาร (Vortex mixture) ให้เข้ากัน โดยแต่ละกรรมวิธีจะมี
3 ซํา้ มีชุดควบคุม (Control) เป็ นนํา้ ยาล้างจาน 0.5% และชุดควบคุมที่ไม่ฉีดพ่น นําที่เจาะใบ (Cork borer) ที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร เจาะใบหม่อนให้เป็ นวงกลม นําใบหม่อนวางลงบนสําลีช่มุ นํา้ ที่อยู่ในจานเพาะ
เชือ้ ในแต่ละจานจะวางใบหม่อน 3 ใบ ใช้พ่กู นั เขี่ยตัวเต็มวัยไรแดงมันสําปะหลังเพศเมียลงไปบนใบหม่อน ใบละ
20 ตัว (3 จานเพาะเชือ้ /กรรมวิธี) นําสารละลายนํา้ มันหอมระเหยพริกไทยที่เตรียมไว้ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ไป
ฉีดพ่นลงบนใบหม่อนในแต่ละจานเพาะเชือ้ ส่วนชุดควบคุมจะพ่นด้วยตัวทําละลายที่ใช้เจือจางนํา้ มันหอมระเหย
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และไม่ พ่ น สารชนิ ด ใดเลย โดยใช้หัว พ่ น นํ้า หอมเป็ น ตัว พ่ น โดยพ่ น ให้ห่ า งจากจานเพาะเชื ้อ ประมาณ 20
เซนติเมตร บันทึกผลการทดลองโดยนับจํานวนการตายของไรตัวเต็มวัย ที่เวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง
การทดสอบการเป็ นสารรมตาย (Fumigant toxicity test)
นําที่เจาะใบที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2 เซนติเมตร เจาะใบหม่อนให้เป็ นวงกลม นําใบหม่อน
วางลงบนสําลีชุ่มนํา้ ที่อยู่ในกล่องพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร ในแต่ละ
กล่องพลาสติกจะวางใบหม่อน 3 ใบ ใช้พู่กนั เขี่ยตัวเต็มวัยไรแดงมันสําปะหลังเพศเมียลงบนใบหม่อน ใบละ 20
ตัว (3 กล่องพลาสติก/กรรมวิธี) นําถ้วยรองที่มีกระดาษกรองเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร วางอยู่ 1 แผ่น มา
วางในกล่องพลาสติ กที่ มีไรอยู่บนใบหม่อน หยดนํา้ มันหอมระเหยพริ กไทยสดหรื อแห้ง ความเข้มข้น 100%
ปริ ม าตร 10, 15, 20 หรื อ 25 ไมโครลิ ต ร หรื อ เที ย บเท่ า (30.30, 45.45, 60.61 และ 75.76 ไมโครลิ ต ร/ลิ ต ร
อากาศ) ลงบนกระดาษกรอง ปิ ดฝากล่องพลาสติกให้สนิท บันทึกผลการทดลองโดยนับจํานวนไรที่ตายทุกๆ 2
ชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง หลังการทดสอบ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) นําข้อมูลที่ได้ทงั้ หมดมาวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติแบบทางเดียว (Analysis of Variance, One-Way ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่
ละกรรมวิ ธี ด ้ว ย DMRT (Duncan’s new multiple range test) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% (p<0.05) โดยใช้
โปรแกรม R (R Development Core Team, 2016)ในการทดสอบการเป็ นสารสัมผัสตาย หากพบการตายในชุด
ควบคุม ปรับค่าการตายของไรในแต่ละกรรมวิธีดว้ ย Abbott’s formula (Abbott, 1925)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

การสกัดนํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทย
การสกัดนํา้ มันหอมระเหยผลพริกไทยโดยวีธีการกลั่นด้วยนํา้ พบว่า นํา้ มันหอมระเหยที่สกัดได้จากผล
พริกไทยสดและผลพริกไทยแห้งมีความแตกต่างกันทัง้ ในปริมาณและสี โดยนํา้ มันหอมระเหยที่สกัดได้จากผล
พริกไทยแห้งมีปริมาณมากกว่านํา้ มันหอมระเหยที่สกัดได้จากผลพริกไทยสด ผลพริกไทยสดและแห้งนํา้ หนัก 1
กิโลกรัม สกัดนํา้ มันหอมระเหยได้ปริมาตร 8 และ 22 มิลลิลิตร ตามลําดับ นํา้ มันหอมระเหยผลพริกไทยสดมีสีใส
ในขณะที่ นาํ้ มันหอมระเหยผลพริกไทยแห้งมีสีนาํ้ ตาลแดง ผลพริกไทยแห้งให้ปริมาณของนํา้ มันหอมระเหย
มากกว่าผลพริกไทยสด อาจเป็ นเพราะในผลพริกไทยสดส่วนของผนังผล (Pericarp) ที่มีต่อมนํา้ มันหอมระเหย
(Essential oil gland) อยู่ในผนังผลชัน้ นอก (Exocarp) ยังคงมีโครงสร้างสมบูรณ์อยู่ทาํ ให้การแทรกซึมของนํา้ ทํา
ได้ยาก จึงทําให้สกัดนํา้ มันหอมระเหยออกมาในปริมาณที่นอ้ ยกว่าผลพริกไทยแห้งที่มีโครงสร้างของผนังผล
ชัน้ นอกไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเซลล์ในส่วนนีไ้ ด้ตายไปแล้วแต่นาํ้ มันหอมระเหยยังถูกเก็บไว้ในต่อมนํา้ มันหอม
ระเหย เมื่อนําผลพริกไทยแห้งไปสกัดจึงง่ายต่อการแทรกซึมของนํา้ เข้าไปภายในต่อมนํา้ มันหอมระเหย
การทดสอบประสิทธิภาพของนํา้ มันหอมระเหยผลพริกไทยต่อตัวเต็มวัยไรแดงมันสําปะหลัง
การทดสอบการเป็ นสารสัมผัสตาย (Contact toxicity test)
นํา้ มันหอมระเหยผลพริกไทยสดและแห้ง ความเข้มข้น 5% มีประสิทธิภาพในการเป็ นสารสัมผัสตายต่อตัว
เต็มวัยไรแดงมันสําปะหลัง เนื่องจากทําให้ไรตายสูงที่สุด เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไรที่ตายหลังจากสัมผัสนํา้ มันหอม
ระเหยความเข้มข้นที่ต่าํ กว่า (0.625, 1.25 และ 2.5%) โดยมีค่าเฉลี่ยการตายสะสมที่ 24, 48 และ 72 ชั่วโมงหลังการ
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ทดสอบ เท่ ากั บ 16.48, 30.63 และ 37.35% (F = 12.43, 15.65, 27.70; df = 5, 48; p<0.00) และ 3.64, 12.16 และ
32.62% (F = 2.13, 4.39, 8.50; df = 5, 48; p = 0.078, 0.02, 0.00) ตามลํา ดั บ (Table 1) ผลที่ ไ ด้แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
นํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทยสดมีประสิทธิภาพในการเป็ นสารสัมผัสตายดีกว่านํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทย
แห้ง อาจเป็ นเพราะในผลพริกไทยแห้งพบปริมาณสาร piperine น้อยมาก (อุดมลักษณ์ และคณะ, 2547) โดยสาร
piperine เป็ นหนึ่งในสารสําคัญที่พบในผลพริกไทย มีฤทธิ์ฆ่าแมลงวันได้สงู กว่าสาร pyrethrum (Anonymous, 1984)
และสามารถกําจัดด้วงงวงข้าวและหนอนผีเสือ้ ข้าวสารวัย 3 ได้ (Khani et al., 2012) แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพใน
การเป็ นสารสัมผัสตายของนํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทยที่นาํ มาศึกษาในครัง้ นีค้ อ่ นข้างตํ่า เนื่องจากเปอร์เซ็นต์การ
ตายสะสมของไรที่เวลา 72 ชั่วโมงหลังการทดสอบ ไม่ถึง 50% ซึ่งแตกต่างจากผลการทดลองของ จรงค์ศกั ดิ์ และคณะ
(2552) ที่รายงานว่านํา้ มันหอมระเหยที่สกัดจากเปลือกและจากเนือ้ พริกไทยดํา ความเข้มข้น 5% (0.95 ไมโครลิตร/
ตารางเซนติเมตร) ทําให้ไรแดงแอฟริกนั ตาย 93.3 และ 98.3% ที่ 24 ชั่วโมง หลังการทดสอบ ตามลําดับ (LC50 เท่ากับ
3.03 และ 2.06% (0.58 และ 0.39 ไมโครลิตร/ตารางเซนติเมตร) ตามลําดับ) ทัง้ นีป้ ระสิทธิภาพของนํา้ มันหอมระเหย
อาจขึน้ อยู่กบั ชนิดของไรที่นาํ มาทดสอบด้วย เนื่องจากไรที่ถูกนํามาทดสอบในครัง้ นีเ้ ป็ นไรคนละชนิดกับที่งานทดลอง
ของ จรงค์ศกั ดิ์ และคณะ (2552)
การทดสอบการเป็ นสารรมตาย (Fumigant toxicity test)
นํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทยสด ปริมาตร 25 ไมโครลิตร (75.76 ไมโครลิตร/ลิตร อากาศ) มีประสิทธิภาพ
ในการเป็ นสารรมดีท่ีสดุ เมื่อเทียบกับปริมาตรที่ต่าํ กว่า โดยทําให้ไรแดงมันสําปะหลังตาย 46.11% ที่ 2 ชั่วโมงหลังการ
รม (F=64.31; df=4, 40; p<0.00) และค่อยๆ เพิ่มขึน้ จนมีเปอร์เซ็นต์การตายเท่ากับ 80.00% ที่ 24 ชั่วโมงหลังการรม
(F=46.76; df=4, 40; p<0.00) (Table 2) เช่นเดียวกับนํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทยแห้ง ที่ปริมาตร 25 ไมโครลิตร
(75.76 ไมโครลิตร/ลิตร อากาศ) ส่งผลให้ไรตาย 9.44% ที่ 2 ชั่วโมงหลังการรม และค่อยๆ เพิ่มขึน้ จนมีเปอร์เซ็นต์การ
ตายเท่ากับ 24.44% ที่ 24 ชั่วโมงหลังการรม (Table 3) ผลการทดลองที่ได้ยงั แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการเป็ น
สารรมของนํา้ มันหอมระเหยขึน้ อยู่กบั ความเข้มข้นของนํา้ มันหอมระเหยผลพริกไทยและระยะเวลาหลังจากการรม โดย
เมื่อความเข้มข้นสูงขึน้ หรือระยะเวลาในการรมนานขึน้ ประสิทธิภาพในการเป็ นสารรมของนํา้ มันหอมระเหยก็สูงขึน้
ตาม ซึง่ สอดคล้องกับการทดลองของ Jarongsak et al. (2010) ที่สกัดนํา้ มันหอมระเหยจากพืช 3 ชนิด คือ Melaleuca
cajuputi Powell, Litsea cubeba Pers. และ Litsea salicifolia Hook. มาใช้ในการกําจัดไร Luciaphorus perniciosus
Rack ด้วยวิธีการรม โดยใช้ความเข้มข้น 0 (Control), 0.0012, 0.0060, 0.012, 0.06, 0.12, 0.6 และ 1.2 ไมโครกรัม/
ลู กบาศก์เซนติ เมตร พบว่ าในเวลา 12 ชั่ วโมง หลังการรม นํ้ามันหอมระเหยจาก M.cajuputi, L.cubeba และ
L.salicifolia ความเข้มข้น 0.0012 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร สามารถฆ่าไรได้ 22.4, 35.4 และ 26.5% ตามลําดับ
และในความเข้มข้น 1.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร ฆ่าไรได้ 80.3, 91.2 และ 78.2% และใน 24 ชั่วโมง หลังการรม
นํา้ มันหอมระเหยจาก M. cajuputi, L. cubeba และ L. salicifolia ความเข้มข้น 0.0012 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
สามารถฆ่าไรได้ 68.3, 76.8 และ 71.1% ตามลําดับ และในความเข้มข้น 1.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร ฆ่าไรได้
98.6, 100.0 และ 97.2% ซึ่งมีแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์การตายเพิ่มตามความเข้มข้น และมีเปอร์เซ็นต์การตายสะสม
มากขึน้ จาก 12 ชั่วโมงไปถึง 24 ชั่วโมง ในการศึกษาครัง้ นีน้ าํ้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทยสดมีประสิทธิภาพในการ
เป็ นสารรมไรแดงมันสําปะหลังได้สูงกว่านํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทยแห้ง ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากในนํา้ มันหอม
ระเหยผลพริกไทยสดมีสารเคมีท่ีมีคณ
ุ สมบัติในการเป็ นสารรมไรสูงกว่า
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สรุ ป

ผลพริกไทยแห้งให้นาํ้ มันหอมระเหยมากกว่าผลพริกไทยสด นํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทยแห้งมีสีนาํ้ ตาล
แดงในขณะที่นาํ้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทยสดมีสีใส ที่ความเข้มข้น 75.76 ไมโครลิตร/ลิตร อากาศ นํา้ มันหอม
ระเหยจากผลพริกไทยสด มีประสิทธิภาพในการเป็ นสารรมตายต่อไรแดงมันสําปะหลังดีกว่านํา้ มันหอมระเหยจากผล
พริกไทยแห้ง แต่อย่างไรก็ตามนํา้ มันหอมระเหยจากผลพริกไทยสดและแห้ง ที่ความเข้มข้น 5% มีประสิทธิภาพในการ
เป็ นสารสัมผัสตายต่อไรแดงมันสําปะหลังตํ่า โดยนํา้ มันหอมระเหยผลพริกไทยสดมีประสิทธิ ภาพดีกว่านํา้ มันหอม
ระเหยจากผลพริกไทยแห้ง เนื่องจากผลพริกไทยในท้องตลาดมีราคาที่ค่อนข้างสูง การนําผลพริกไทยสดและแห้งมา
สกัดนํา้ มันหอมระเหยเพื่อใช้งานนัน้ หากหาพืชได้ในท้องถิ่นหรือปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะดีกว่าการซือ้ มาทําการสกัด
การศึกษาในครัง้ นีไ้ ด้ทดสอบภายใต้สภาพห้องปฏิบตั ิการหากจะนําสารสกัดไปใช้ในโรงเรือนทดลองหรือแปลงทดลอง
ควรหาความเหมาะสมในการใช้สารก่อนการใช้งานจริง ทัง้ ในเรื่องของความเข้มข้นที่ใช้ และปั จจัยแวดล้อมต่างๆ เพื่อ
ลดโอกาสเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ เช่น ใบพืชไหม้เนื่องจากใช้ความเข้มข้นของสารที่มากเกินไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีไ้ ด้รบั ทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
วิจยั รุ น่ ใหม่ จากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ประจําปี 2561
Table 1 Accumulated mortality percentage of adult Tetranychus truncatus after treated with pepper
fruit essential oils.
Accumulated mortality (%)1/
Time after treatment (h)
24
48
72
b
c
Fresh pepper
0.625
0.57±1.11
2.89±1.47
4.22±2.89c
1.25
3.42±1.11b
7.51±2.78c
17.47±2.22b
2.5
13.64±4.75a
20.23±3.47b
24.09±3.33b
5
16.48±8.66a
30.63±6.94a
37.35±6.55a
Dry pepper
0.625
0
0
14.89±1.92b
1.25
0
0
9.22±4.55bc
2.5
0
0
8.50±3.47bc
5
3.64±1.67
12.16±3.64
32.62±2.78a
1/
Means±SE within the same column followed by the same letters are not significantly different
(P≤0.05; DMRT)
Essential oil

Concentration (%)
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Table 2 Accumulated mortality of adult Tetranychus truncatus after fumigated with fresh pepper
essential oil.
Concentr
ation
(µL/ L air)
10 µL
(30.30)
15 µL
(45.45)
20 µL
(60.61)
25 µL
(75.76)
Control
F(4,40)
p
1/

2
4.44±0.5
6cd
8.33±1.6
7c
38.33±1.
92b
46.11±6.
76a

4
9.44±2.0
0bc
14.44±2.
78b
52.22±7.
29a
62.22±7.
29a

0

0

64.314
0.00

62.00
0.00

14
11.11±1.
11cd
21.11±4.
55c
59.44±8.
01b
75.56±5.
88a
1.11±0.5
6d
78.36
0.00

Accumulated Mortality (%)
Time after treatment (h)
16
18
20
12.78±1. 14.44±1. 14.44±1.
11cd
47c
47c
24.44±6. 28.33±9. 29.44±9.
96c
28b
64b
63.33±10 65.00±11 66.11±11
.41b
.34a
.48a
75.56±5. 77.22±6. 78.89±6.
88a
82a
26a
1.67±0.9 2.78±1.4 2.78±1.4
6d
7c
7c
60.42
45.98
45.97
0.00
0.00
0.00

22
14.44±1.
47c
29.44±9.
64b
66.11±11
.48a
79.44±6.
26a
2.78±1.4
7c
46.27
0.00

24
14.44±1.
47d
31.11±9.
49c
66.67±11
.09b
80.00±5.
78a
2.78±1.4
7d
46.76
0.00

Means±SE within the same column followed by the same letters are not significantly different (P≤0.05; DMRT)

Table 3 Accumulated mortality of adult Tetranychus truncatus after fumigated with dry pepper
essential oil.
Concentra
tion
(µL/ L air)
10 µL
(30.30)
15 µL
(45.45)
20 µL
(60.61)
25 µL
(75.76)
Control
F(4,40)
p
1/

2
1.67±0.9
6bc
0.56±0.5
6c
5.56±3.0
2ab
9.44±4.8
4a
0
5.39
0.001

4
3.33±0.9
6b
3.89±2.0
0b
10.56±2.
42a
11.11±4.
55a
0
5.30
0.001

Accumulated Mortality (%)
Time after treatment (h)
14
16
18
20
4.44±0.5 4.44±0.5 4.44±0.5 4.44±0.5
6b
6b
6b
6b
4.44±1.4 4.44±1.4 5.00±1.9 5.56±2.4
7b
7b
2b
2b
13.33±2. 13.33±2. 13.33±2. 14.44±1.
55a
55a
55a
47a
15.56±3. 16.11±2. 18.33±4. 19.44±3.
09a
94a
19a
89a
0
0
0
0
11.04
12.35
13.04
13.84
0.00
0.00
0.00
0.00

Means±SE within the same column followed by the same letters are not significantly different (P≤0.05; DMRT)
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22
5.00±0.9
6c
6.11±2.9
3c
15.00±1.
67b
23.33±4.
19a
0
15.13
0.00

24
5.56±1.1
1c
7.22±4.0
1c
15.56±2.
00b
24.44±4.
94a
0
15.14
0.00
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่ ัฒนาขึน้ ใหม่
การประเมินผลผลิตของข้าวลูกผสมระบบ 3 และ 2 สายพันธุ ์ ทีพ
Yield Evaluation of the Newly Developed Three-line and Two-line Hybrid Rice Varieties
ธนกร กันโต1 ธานี ศรีวงศ์ชยั 1* และ ธนพล ไชยแสน1
Tanakorn Kanto1, Tanee Sreewongchai1*and Tanapol Chaisan1

บทคัดย่อ
ข้าวลูกผสมเป็ นเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพืน้ ที่ พันธุข์ า้ วลูกผสมจะต้องมีความดีเด่น
(heterosis) สูงเพื่อสามารถให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวปกติ งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพผลผลิตของข้าว
ลูกผสมในระบบ 3 สายพันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ที่มาจากสายพันธุพ์ ่อแม่ท่ีเป็ นข้าวไทย โดยใช้ขา้ วลูกผสมระบบ 3 สาย
พันธุแ์ ละระบบ 2 สายพันธุ์ จํานวนละ 5 พันธุ์ และพันธุเ์ ปรียบเทียบ ได้แก่ กข49 และ กขผ3 ในแปลงทดสอบ 2 สถานที่
โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 3 ซํา้ ผลการทดลองพบว่าผลผลิตของข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ คูผ่ สม
RD43/R9-271 ให้ผลผลิตสูงที่สดุ เท่ากับ 1194.50 kg/rai ซึง่ สูงกว่าพันธุเ์ ปรียบเทียบ กข49 และ กขผ3 เท่ากับ 7.53 และ
23.18 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ คู่ผสม KUT3-27/R3-79 ให้ผลผลิตสูงที่สุด เท่ากับ
1259.13 kg/rai ซึ่งสูงกว่าพันธุเ์ ปรียบเทียบ กข49 และ กขผ3 เท่ากับ 13.35 และ 29.85 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ จากการ
เปรียบเทียบระบบข้าวลูกผสม 3 สายพันธุแ์ ละ 2 สายพันธุ์ พบว่า ข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุม์ ีศกั ยภาพในการให้ผล
ผลิตสูงกว่าระบบ 3 สายพันธุ์ ดังนั้นข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ จึงมีศักยภาพสําหรับใช้ในการพัฒนาพันธุข์ า้ ว
ลูกผสมในเชิงการค้าต่อไป

ABSTRACT

Hybrid rice is agricultural technologies used to increase rice productivity per unit area. Hybrid
rice varieties must be high heterosis to give higher yields than normal rice. The objective of this study
was to evaluate the yield of newly three-line and two-line hybrid rice varieties from parental lines of Thai
rice. Five varieties of each three-line and two-line system and checked varieties, RD49 and RDH3 were
used in this study. Yield trials of hybrid rice were conducted using in RCBD with 3 replications at two
locations compared with the two checked varieties, RD49 and RDH3.The results showed that the
highest yield of three-line hybrid rice system from RD43/R9-271 was highest with 1,194.50 kg/rai which
was higher than the checked varieties, RD49 and RDH3 with 7.53% and 23.18% respectively. The yield
of two-line hybrid rice system from KUT3-27/R3-79 was highest with 1,259.13 kg/rai which was higher
than the checked varieties, RD49 and RDH3 with 13.35% and 29.85%, respectively. Between hybrid
rice of three-line and two-line system, the hybrid rice of two-line system had higher yield potential than
the three-line system. Therefore, the parental lines from two-line system has potential to be used in the
development of hybrid rice varieties for commercial use in the future.
Key words: RD49, RDH3, three-line system, two-line system
* Corresponding author; e-mail address: agrtns@ku.ac.th
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คํานํา

ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ทัง้ ในด้านการบริโภคภายในประเทศ
และการส่งออก แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อพืน้ ที่ยังตํ่า (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ประเทศไทยจึงให้ความ
สนใจกับการวิจยั เรื่องการปรับปรุ งพันธุข์ า้ ว โดยมุง่ เน้นการเพิ่มผลผลิต (สมพร, 2548) โดยประเทศไทยได้นาํ ข้าว
ลูกผสม เป็ นหนึ่งในเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพืน้ ที่
ข้าวลูกผสม คือ ลูกผสมชั่วที่ 1 ที่ได้จากการผสมพันธุร์ ะหว่างพ่อแม่ท่ีมีพันธุกรรมแตกต่างกัน ซึ่งข้าว
ลูก ผสมที่ ดี จ ะมี ศัก ยภาพในการให้ผ ลผลิต สูง กว่าข้าวพัน ธุ์ดี โดยทั่วไป 20-30 เปอร์เ ซ็น ต์ (พิ ช ญสิ ณี , 2558)
ข้อจํากัดของการผลิตข้าวลูกผสมเกิดจากการที่ขา้ วเป็ นพืชผสมตัวเอง การพัฒนาข้าวลูกผสมจะต้องใช้ระบบเพศ
ผูเ้ ป็ นหมัน สายพันธุแ์ ม่ท่ีมีเพศผูเ้ ป็ นหมันจึงมีความสําคัญในการวิจยั และพัฒนาพันธุข์ า้ วลูกผสม
การผลิตข้าวลูกผสมสามารถทําได้ 2 ระบบ ได้แก่ 1) Three-line system or CMS system เป็ นระบบ
การพัฒนาพันธุข์ า้ วลูกผสมโดยข้าว 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุแ์ ม่ท่ีมีเพศผูเ้ ป็ นหมันซึ่งควบคุมโดยพันธุกรรมใน
ไซโตพลาซึม (Cytoplasmic-genetic male sterility หรือ CGMS) หรือสายพันธุ์ A (A line หรือ CGMS line) สาย
พันธุร์ กั ษาความเป็ นหมันของเพศผู้ (Maintainer line) หรือสายพันธุ์ B (B line) ซึ่งเป็ นข้าวพันธุเ์ ดิมที่ได้รบั การ
ปรับปรุ งพันธุใ์ ห้เป็ นสายพันธุ์ A และสายพันธุแ์ ก้ความเป็ นหมันของเพศผู้ (Fertility restorer line) หรือสายพันธุ์
R (R line) (Yuan and Fu, 1995) 2) Two-line system เป็ นระบบการพัฒนาพันธุข์ า้ วลูกผสมโดยใช้ขา้ ว 2 สาย
พันธุ์ คือ สายพันธุ์แม่ท่ี มีเพศผูเ้ ป็ นหมัน เนื่ องจากการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อ ม (Environment-sensitive
genic male sterility หรือ EGMS) ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็ น 3 แบบ ดังนี ้ 1. ความเป็ นหมันของเพศผูเ้ นื่องจากการ
ตอบสนองต่อช่วงแสง (Photoperiod-sensitive genic male sterility หรือ PGMS) 2. ความเป็ นหมันของเพศผู้
เนื่ องจากการตอบสนองต่ออุณหภูมิ (Temperature-sensitive genic male sterility หรือ TGMS) 3. ความเป็ น
หมันของเพศผูเ้ นื่องจากการตอบสนองต่อช่วงแสงและอุณหภูมิ (Photo-thermo-sensitive genic male sterility
หรือ PTGMS) เป็ นที่นิยมใช้ในปั จจุบนั ในการผลิตข้าวลูกผสมเชิงการค้า เป็ นระบบการผลิตข้าวลูกผสมที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลายและเป็ นที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งมีความแตกต่างกันทัง้ ทางด้านวิธีการและการเลือกใช้ท่ีเหมาะสม
ต่อสภาพพื น้ ที่ และพันธุกรรมของข้าว เพื่ อให้ได้ขา้ วลูกผสมและเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในการค้าและการปลูกต่อไป
(กฤษฎา, 2551) ดังนัน้ งานวิจยั จึงนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อประเมินศักยภาพผลผลิตของข้าวลูกผสมในระบบ 3 สาย
พันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ที่มาจากสายพันธุพ์ ่อแม่ท่ีเป็ นข้าวไทย

อุปกรณ์และวิธีการ
ข้า วลู ก ผสมระบบ 3 สายพั น ธุ์ ได้แ ก่ HCS/R8-11-8, HCS/R8-14-2, RD43/R1-18, RD43/R9-271,
SPR1/R4-137 2.) ข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ KU-TGMS1-1-1/R1-18, KU-TGMS1-1-1/R4-137, KUTGMS3-3-3/R3-79, KU-TGMS3-3-3/R9-271,KUT3-27/R3-79 และพัน ธุ์เ ปรี ย บเที ย บ จํา นวน 2 พัน ธุ์ ได้แ ก่
พันธุ์ กข49 และ พันธุ์ กขผ3 ปลูกทดสอบที่สถานีวิจัยข้าวปทุมธานี และแปลงทดลอง อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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การประเมินผลผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ ์ และ 2 สายพันธุ ์
ข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุแ์ ละระบบ 2 สายพันธุ์ จํานวนละ 5 พันธุ์ รวม 10 พันธุ์ และพันธุเ์ ปรียบเทียบ
จํานวน 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ กข49, พันธุ์ กขผ3 โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่ (Randomized Complete Block
Design; RCBD) จํานวน 3 ซํา้ ระยะปลูก 20x20 เซนติ เ มตร เพื่ อประเมิ น ศัก ยภาพผลผลิ ต ของข้าวลูก ผสม
ลักษณะทางการเกษตรองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต ตามวิธีการของ IRRI (2014) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ทางสถิ ติ ด ้ว ยวิ ธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้โ ปรแกรม Statistical Tool for Agricultural
Research (STAR) (virsion: 2.0.1 )

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

การประเมินศักยภาพผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ลักษณะทางการเกษตร
จากการวิเคราะห์ลกั ษณะทางการเกษตรของข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ประชากร
รุ ่น F1 จํานวนอย่างละ 5 พัน ธุ ์ รวม 10 พัน ธุ ์ท่ี ป ลูกทดสอบ พบว่า ลัก ษณะความสูง ความยาวใบธง ความ
ยาวรวง และจํา นวนหน่อ ต่อ ต้น ไม่มีค วามแตกต่า งกัน ทางสถิ ติจ ากพัน ธุ เ์ ปรีย บเทีย บคือ พัน ธุ ์ กข49 และ
พัน ธุ ์ กขผ3 และพบว่า จํา นวนเมล็ด และ ดัช นี เ กี่ ย วเก็บ มีค วามแตกต่า งกัน ทางสถิ ติอ ย่า งมีนัย สํา คัญ ยิ่ ง
จากพันธุ์เปรียบเที ยบคือ พันธุ์ กข49 และพันธุ์ กขผ3 (Table 1)

Table 1 Agronomic traits of three-line and two-line hybrids.
System

Crosses

PH

FL

PL

NT

NS
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abcd

HT

HCS /R8-11-8
96.78
45.11
34.78
9.44
195.22
0.2500cdef
HCSA/R8-14-2
91.56
47.44
33.33
11.33
225.22abc
0.1867f
RD43A/R1-18
99.22
47.89
30.89
11.44
173.33bcde
0.3833ab
RD43A/R9-271
86.22
46.67
29.78
11.56
202.33abcd
0.3967a
SPR1A/R4-137
92.45
43.33
30.11
12.78
201.67abcd
0.3700abc
Two-line
KU-TGMS1-1-1/R1-18
105.78
43.00
31.11
12.22
220.11abcd
0.2867abcdef
hybrids
KU-TGMS1-1-1/R4-137
98.89
46.89
32.33
10.45
232.89ab
0.3733abc
KU-TGMS3-3-3/R3-79
100.89
42.33
32.78
8.44
229.33ab
0.3967a
KU-TGMS3-3-3/R9-271
100.33
42.67
31.22
10.00
206.56abcd
0.3233abcd
KUT3-27/R3-79
102.55
38.22
30.67
13.22
171.00bcde
0.3833ab
Check
RD49
98.11
43.67
29.78
12.11
179.33bcde
0.3633abcd
varieties
RDH3
94.33
42.56
28.78
14.22
226.22abc
0.3767abc
F-test
ns
ns
ns
ns
****
****
C.V. (%)
14.64
15.53
37.12
25.89
12.76
12.85
PH = plant height (cm); FL = flag leaf length (cm); PL = panicle length (cm); NT=No. tillers per plant; NS=No. spikelet per
panicle; HT=Harvest index
ns = non-significant, * = significantly different at P≤0.05 and ** = significantly different at P≤0.01
Three-line
hybrids

A
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องค์ประกอบผลผลิต
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบผลผลิตของข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ประชากรรุ ่น
F1 จํานวนอย่างละ 5 พันธุ์ รวม 10 พันธุ์ท่ี ปลูกทดสอบ พบว่า จํานวนรวงต่อต้น ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิ ติ เมื่ อ เปรีย บเทีย บกับ พัน ธุ ์ กข49 และพัน ธุ ์ กขผ3 จํา นวนเมล็ดต่อ รวง และนํา้ หนักเมล็ด ต่อต้น มี ค วาม
แตกต่างกันทางสถิ ติอย่างมี นัยสําคัญยิ่ ง เมื่ อเปรียบเที ยบกับ พันธุ์ กข49 และพันธุ์ กขผ3 นํา้ หนัก 100 เมล็ด
มี ความแตกต่างกันทางสถิ ติอย่างมี นัยสําคัญ เมื่ อเปรียบเที ยบกับ พันธุ์ กข49 และพันธุ์ กขผ3 (Table 2)

Table 2 Yield components of three-line and two-line hybrids tested at Pathum Thani rice
research center.
System
Three-line
hybrids

Crosses
HCSA/R8-11-8
HCSA/R8-14-2
RD43A/R1-18

NP

NFG

GW100 (g)

GY (g)

Yield
(kg/rai)

9.11
11.11
11.44
11.22
12.33

128.78ab
146.34a
133.45ab
164.00a
142.67ab

2.78a
2.46ab
2.57ab
2.68ab
2.72ab

23.96ab
20.64ab
22.06ab
29.86ab
28.52ab

958.50
825.44
882.20
1194.50
1140.74

12.33
10.45
8.33
9.33
12.56

150.45a
163.89a
171.22a
154.22a
126.89ab

2.55ab
2.68ab
2.81a
2.49ab
2.83a

28.06ab
31.47a
30.86a
29.90ab
31.48a

1122.53
1258.79
1234.47
1196.14
1259.13

11.78
13.78

134.55ab
157.44a

2.59ab
2.42ab

27.77ab
24.24ab

1110.81
969.66

ns
29.72

*****
16.92

**
10.16

*****
24.20

RD43A/R9-271
SPR1A/R4-137
Two-line
hybrids

KU-TGMS1-1-1/R1-18
KU-TGMS1-1-1/R4-137
KU-TGMS3-3-3/R3-79
KU-TGMS3-3-3/R9-271
KUT3-27/R3-79

Check
varieties

RD49
RDH3
F-test
C.V. (%)

NP=No. panicles per plant; NFG=No. filled grains per panicle; GW100=100 grains weight (g); GY=Grain yield per plant (g);
Yield = estimated yield per Rai
ns = non-significant, * = significantly different at P≤0.05 and ** = significantly different at P≤0.01.
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ผลผลิต

จากการวิเคราะห์ผลผลิตของข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ประชากรรุ ่น F1 จํานวน
อย่างละ 5 พันธุ์ รวม 10 พันธุ์ท่ี ปลูกทดสอบ พบว่า ผลผลิต มีความแตกต่างกันทางสถิ ติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง
นอกจากนี ้ ข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ ที่ ใ ห้ผ ลผลิต สูง ที่ สุด คือ คู่ผ สมระหว่าง RD43/R9-271 โดยมีผลผลิต
สูงถึง 1194.50 กิโลกรัมต่อไร่ และข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ ที่ ใ ห้ผลผลิตสูงที่ สุดคือ คู่ผ สมระหว่าง KUT327/R3-79 โดยมีผลผลิตสูงถึง 1259.13 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ อ เปรีย บเที ย บกับ พัน ธุ ์ กข49 และพัน ธุ ์ กขผ3 มีค่า
เท่ากับ 1110.81 และ 969.66 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ (Table 2)
การประเมินศักยภาพผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ณ แปลงทดลอง อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ลักษณะทางการเกษตร
จากการวิเคราะห์ลกั ษณะทางการเกษตรของข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ประชากร
รุ ่น F1 จํานวนอย่างละ 5 พัน ธุ ์ รวม 10 พัน ธุ ์ ที่ ป ลูก ทดสอบ พบว่า ความสูง ความยาวใบธง ความยาวรวง
จํา นวนเมล็ด ทัง้ หมด ดัช นี เ ก็บ เกี่ ย ว มีค วามแตกต่างกัน ทางสถิ ติอ ย่างมีนัย สํา คัญ ยิ่ ง เมื่ อ เปรีย บเทีย บกับ
พัน ธุ ์ กข49 และ กขผ3 จํา นวนหน่อ ต่อ ต้น ไม่มีค วามแตกต่างกัน ทางสถิติเ มื่ อ เปรีย บเที ย บกับ พัน ธุ ์ กข49
และ กขผ3 (Table 3)

Table 3 Agronomic traits three-line and two-line hybrids.
System

Crosses
A

Three-line
hybrids

Two-line
hybrids
Check
varieties

HCS /R8-11-8
HCSA/R8-14-2
RD43A/R1-18
RD43A/R9-271
SPR1A/R4-137
KU-TGMS1-1-1/R1-18
KU-TGMS1-1-1/R4-137
KU-TGMS3-3-3/R3-79
KU-TGMS3-3-3/R9-271
KUT3-27/R3-79
RD49
RDH3

PH
75.44bcdef
71.33ef
90.78a
83.55abcd
85.67ab
90.00abcd
77.78ghi
70.00ijk
85.78bcdefg
82.91cdefgh

FL
35.56ab
29.56bc
34.00ab
34.11ab
29.44bc
33.22abcd
27.11def
25.11ef
31.78bcde
29.82bcde

PL
27.89abcde
28.44abcd
29.67ab
29.78a
26.22bcdef
29.00a
25.33cde
25.78bcde
28.44ab
28.28abc

NT
10.78
9.22
9.78
10.00
8.89
14.00a
11.89abcd
11.11abcd
9.44def
12.97ab

NS
163.33bcde
164.67abcde
178.55abcd
199.89abc
179.22abcd
204.33b
144.11efghi
116.11ij
173.89bcdef
158.84 defgh

HT
0.487abc
0.490abc
0.490abc
0.513a
0.450bcd
0.48
0.47
0.46
0.44
0.42

75.00bcdef
87.33a

29.89bc
30.33abc

25.89cdef
25.67def

9.22
9.89

144.89de
203.78ab

0.473abc
0.480abc

F-test
**
**
**
ns
**
**
C.V. (%)
7.15
11.10
6.83
16.07
13.55
6.81
PH = plant height (cm); FL = flag leaf length (cm); PL = panicle length (cm); NT=No. tillers per plant; NS=No. spikelet per
panicle; HT=Harvest index
ns = non-significant, * = significantly different at P≤0.05 and ** = significantly different at P≤0.01.
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องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบผลผลิตของข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ประชากรรุ ่น
F1 จํานวนอย่างละ 5 พันธุ์ รวม 10 พันธุ์ ที่ ปลูกทดสอบ พบว่า จํานวนรวงต่อต้น ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิ ติ เมื่ อเปรีย บเที ย บกับ พัน ธุ ์ กข49 และ กขผ3 นํา้ หนัก เมล็ด ต่อรวง นํา้ หนัก 100 เมล็ด มีค วามแตกต่าง
กัน ทางสถิติอ ย่า งมีน ัย สํา คัญ ยิ่ ง เมื่ อ เปรีย บเทีย บกับ พัน ธุ ์ กข49 และ กขผ3 และนํา้ หนัก เมล็ด ต่อ ต้น มี
ความแตกต่างกันทางสถิ ติอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อเปรียบเที ยบกับพันธุ์ กข49 และ กขผ3 (Table 4)

Table 4 Yield and Yield components of three-line and two-line hybrids tested at Ayuthaya
province.
System

Three-line
hybrids

Two-line
hybrids
Check
varieties

Crosses

NP

NFG

HCSA/R8-11-8
HCSA/R8-14-2
RD43A/R1-18
RD43A/R9-271
SPR1A/R4-137
KU-TGMS1-1-1/R1-18
KU-TGMS1-1-1/R4-137
KU-TGMS3-3-3/R3-79
KU-TGMS3-3-3/R9-271
KUT3-27/R3-79
RD49
RDH3

9.67
8.44
9.11
9.45
8.67
13.56a
11.33abcd
10.55abcd
8.78de
12.10abc

127.22abc
130.22abc
133.56abc
152.67a
117.78abcd
156.22ab
97.00def
87.78ef
118.67bcde
136.13bc

8.89
9.44

99.89cd
145.67ab

GW100
(g)
3.01a
2.68c
2.89ab
2.74bc
2.81bc
2.51bcdef
2.57bcde
2.75ab
2.62abcde
2.69abc

GY
(g)

25.45abc
21.51abcd
27.39ab
27.97a
19.43abcd
36.14a
22.50bcd
17.44d
23.78bcd
26.68bc

Yield
(kg/rai)

2.93ab
2.30de

16.98cd
25.46abc

1018
840
1095.6
1118.8
777.2
1469.6
900
697.6
951.2
1067.2
679.2
1018.4

F-test
ns
**
**
*
C.V. (%)
15.65
16.96
3.71
23.24
NP=No. panicles per plant; NFG=No. filled grains per panicle; GW100=100 grains weight (g); GY=Grain yield or per plant (g),
Yield = estimated yield per Rai
ns = non-significant, * = significantly different at P≤0.05 and ** = significantly different at P≤0.01.

ผลผลิต

จากการวิเคราะห์ผลผลิตของข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ประชากรรุ ่น F1 จํานวน
อย่า งละ 5 พัน ธุ ์ รวม 10 พัน ธุ ์ ที่ ป ลูก ทดสอบ พบว่า ข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ ที่ ใ ห้ผ ลผลิต สูง ที่ สุด คือ
คู่ผ สมระหว่าง RD43/R9-271 โดยให้ผลผลิตสูงถึง 1118.8 กิโลกรัมต่อไร่ และข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ ที่
ให้ผ ลผลิต สูง ที่ สุด คือ คู่ผ สมระหว่าง KU-TGMS1-1-1/R1-18 โดยให้ผลผลิตสูงถึง 1469.6 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ อ
เปรีย บเที ย บกับ พัน ธุ ์ กข49 และพัน ธุ ์ กขผ3 ซึ่งให้ผลผลิตเพียง 679.2 และ 1018.4 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ
(Table 4)
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จากการเปรียบเที ยบระหว่างสายพันธุ์ท่ี ให้ผลผลิตสูงที่ สุด พบว่า ข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ ให้
ผลผลิตสูงกว่าระบบ 3 สายพันธุ์ จากการปลูกทดสอบ 2 สถานที่ คู่ผสม KUT3-27/R3-79 (ในระบบ 2 สายพันธุ)์
ให้ผลผลิต 1259.13 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่ผสม RD43A/R9-27 (ในระบบ 3 สายพันธุ)์ ให้ผลผลิต
1194.50 กิโลกรัมต่อไร่ ณ ศูนย์วิจยั ข้าวปทุมธานี โดยเป็ นคู่ผสมที่ให้ผลผลิตสูงที่สดุ ของข้าวลูกผสมที่นาํ มาปลูก
ทดสอบทั้ง 2 ระบบ (Table 2) ส่วนแปลงทดสอบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คู่ผสม KU-TGMS1-1-1/R1-18
(ในระบบ 2 สายพันธุ)์ ให้ผลผลิต 1469.6 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่ผสม RD43A/R9-271 ( ในระบบ 3
สายพันธุ์) ให้ผลผลิต 1118.8 กิ โลกรัมต่อไร่ โดยเป็ นคู่ผสมที่ ให้ผลผลิตสูงที่ สุดของข้าวลูกผสมที่ นาํ มาปลูก
ทดสอบทัง้ 2 ระบบ (Table 4)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Kg/Rai

Yield of three-line and two-line hybrid rice line
1469.6

1018
958.5

1259.13
1194.5
1258.79 1234.47 1196.14
1140.74
1110.81 1018.4
1095.6
1122.53
1067.2
1118.8
840
969.66
900
882.2
951.2
777.2
825.44
697.6
679.2

Pathum Thani Rice Research Center

Ayutthaya Province

Figure 1 The yield of three-line and two-line hybrids rice tested at Pathum Thani Rice
Research Center and Ayutthaya province.
ข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ณ ศูนย์วิจยั ข้าวปทุมธานี ที่ให้ผลผลิตสูงกว่า ที่จงั หวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ทั้ง หมด 6 คู่ผ สม ได้แ ก่ RD43/R9-271, SPR1/R4-137, KU-TGMS1-1-1/R4-137, KUTGMS3-3-3/R3-79, KU-TGMS3-3-3/R9-271, KUT3-79/R3-79 (Fig.1) อย่างไรก็ตาม ข้าวลูกผสมระบบ 3 สาย
พันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงให้ผลผลิตสูงกว่า ที่ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มีทั้งหมด 4
คูผ่ สม ได้แก่ HCS/R8-11-8, HCS/R8-14-2, RD43/R1-18, KU-TGMS1-1-1/R1-18
ข้าวลูกผสมในระบบ 3 สายพันธุ์ ปรับปรุ งพันธุไ์ ด้ยากกว่าข้าวลูกผสมในระบบ 2 สายพันธุ์ เนื่องจากการ
ปรับปรุ งพันธุข์ า้ วลูกผสมในระบบ 3 สายพันธุ์ ใช้พนั ธุพ์ ่อในการปรับปรุ งพันธุไ์ ด้จาํ กัด ส่วนการปรับปรุ งพันธุข์ า้ ว
ลูกผสมในระบบ 2 สายพันธุ์ ใช้พนั ธุพ์ ่อในการปรับปรุ งพันธุไ์ ด้ไม่จาํ กัด จึงทําให้ขา้ วลูกผสมในระบบ 2 สายพันธุ์
ทําได้ง่ายกว่าข้าวลูกผสมในระบบ 3 สายพันธุ์ ตลอดจนศักยภาพในการให้ผลผลิตของข้าวลูกผสมระบบ 2 สาย
พันธุน์ นั้ จะสูงกว่าระบบ 3 สายพันธุ์ (Yuan and Fu, 1995) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองครัง้ นี ้ โดยข้าวลูกผสม
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ระบบ 2 สายพันธุ์ท่ี เกิ ดจากการผสมระหว่าง KU-TGMS1-1-1/R1-18 ให้ผลผลิตสูงสุด เนื่ องจากข้าวลูกผสม
ระบบ 2 สายพันธุไ์ ม่มีอิทธิพลของยีนแก้ความเป็ นหมันดังในระบบ 3 สายพันธุ์ (Virmani et al., 1997)

สรุ ป
ข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ปลูกทดสอบ ณ ศูนย์วิจยั ข้าวปทุมธานี ทัง้ หมด 7 คูผ่ สม
ไ ด้ แ ก่ RD43A/R9-271, SPR1A/R4-137, KU-TGMS1-1-1/R1-18, KU-TGMS1-1-1/R4-137, KU-TGMS3-33/R3-79,KU-TGMS3-3-3/R9-271, KUT3-27/R3-79 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุเ์ ปรียบเทียบ กข49 และ กขผ3 และ
ข้า วลู ก ผสมระบบ 3 สายพั น ธุ์ และ 2 สายพั น ธุ์ ทั้ง หมด 3 คู่ ผ สม ได้แ ก่ HCSA/R8-11-8, HCSA/R8-14-2,
RD43A/R1-18 ให้ผลผลิตตํ่ากว่าพันธุเ์ ปรียบเทียบ กข49 และ กขผ3
ข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ปลูกทดสอบ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทัง้ หมด 4
คู่ผ สม ได้แ ก่ RD43A/R1-1, RD43A/R9-271, KU-TGMS1-1-1/R1-18, KUT3-27/R3-79 ให้ผ ลผลิ ตสูงกว่าพันธุ์
เปรียบเที ยบ กข49 และ กขผ3 และ ข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ทัง้ หมด 6 คู่ผสม ได้แก่
HCSA/R8-11-8, HCSA/R8-14-2, SPR1A/R4-137, KU-TGMS1-1-1/R4-137, KU-TGMS3-3-3/R3-79, KUTGMS3-3-3/R9-271 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุเ์ ปรียบเทียบ กข49 แต่ต่าํ กว่าพันธุเ์ ปรียบเทียบ กขผ3
จากการเปรียบเทียบระหว่างข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุแ์ ละ 2 สายพันธุ์ ที่ปลูกทดสอบ 2 สถานที่
ดังกล่าว พบว่า ข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ มีการให้ผลผลิตสูงกว่าระบบ 3 สายพันธุ์ เมื่อเปรียบเทียบจาก
คูผ่ สมที่ให้ผลผลิตสูงที่สดุ ของข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ และ 2 สายพันธุ์ ดังนัน้ ข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์
จึงมีศกั ยภาพสําหรับใช้ในการพัฒนาพันธุข์ า้ วลูกผสมในเชิงการค้าที่ดีกว่า
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Slow Growth Culture Media for in vitro short-term storage of Globba adhaerens Gagnep
Keito Iida1, Pichittra Kaewsorn1 and Shermarl Wongchaochant1*

ABSTRACT
Global warming and drought is the important barriers for growing Globba adhaerens Gagnep.
and its hybrid field trial in some seasons. This study aimed to establish a short-term storage media for
slow growth of G. adhaerens. by controlling of MS salt strength and sucrose concentration. The shoot
explants were cultured on semi-solid ¼MS, ½MS and MS media supplemented with sucrose 0, 10, 20,
30 and 40 g/l. The percentage of survival, plant size and new shoot induction of explants were recorded
during cultured for 3 months. The results showed that the explants cultured on MS media supplemented
with 30 g/l sucrose, ½MS media supplemented with 10, 20 and 30 g/l sucrose and ¼MS media
supplemented with 20 g/l sucrose represented significantly higher percentage of survival explant than
culture media without sucrose. Almost all of culture media supplemented with sucrose revealed the
significantly higher average plant height and new shoot number than other treatments. In this research,
¼MS media supplemented with 20 g/l sucrose was selected to use as short-term storage culture media.

Key words: Dancing ladies ginger, conservation, sucrose, tissue culture
* Corresponding author; e-mail address: agrsmw@ku.ac.th
1

Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900
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INTRODUCTION
Globba L. is the third largest genus of the family Zingiberaceae (Williams et al., 2004) and
comprises of more than 110 species which are natively populating in China, the Indian Subcontinent,
Southeast Asia, New Guinea, the Bismarck Archipelago and Queensland (Larsen, 1996). Almost all of
Globba species have many possible uses as ornamental plant and medicinal properties (Dagar, 1989).
G. adhaerens Gagnep. is the one of Globba species which is used for an important ornamental plant
germplasm due to its violet bract color. Recently, global warming and rainfall deficiency caused serious
problems for many kind of plant cultivation (Meteorological Department, 2019). These are the important
barriers for hybrid evaluation of Globba breeding program. In vitro conservation had been
progressively used for plants in the last 40-50 years. Basically, the procedure consists of conserving
parts of plants which are contained in culture bottles or tubes in artificial media under controlled
environments, normally in antiseptic conditions (Calles et al., 2003). The slow growth technique is one
of in vitro conservation methods that reduce growth rate with viability and to expand the intervals
between subcultures and consequently miniaturization of cultured plants by reducing strength of media
nutrients, using plant growth retardants or controlling osmotic pressure (Ashmore, 1997). The in vitro
conservation using slow growth storage technique in some plant species belonging to ginger family
have been developed. Dekkers et al., (1991) successfully stored Zingiber officinale Rosc. by controlling
of sugar concentration and storage temperature. Parida et al. (2016) represented the in vitro
conservation protocol of G. marantina L. using combinations of 3 mg/l kinetin and 0.5 mg/l NAA
supplemented with 10 g/l sucrose and 10 g/l mannitol for retarding the growth rate of culturing plants.
Although some other plant species have been successful in minimal growth in vitro culture by
controlling growth factors i.e. plant growth regulators, supplemented sugar and temperature (Bonnier
et al., 1997; Martin et al., 2003). The application of plant growth regulator during in vitro culture for long
period may cause plant malformation growth or genetic changes (Reid et al., 1995). Therefore, to avoid
the genetic changes during storage germplasm plants, this research aims to use different strength of
MS media (Murashige and Skoog, 1962) supplemented with different sucrose concentration for
minimize growth rate of G. adhaerens for short-term storage.

MATERIALS AND METHODS
Plant materials
The rhizomes of G. adhaerens. were collected from Maejo University, Chiang Mai Province,
Thailand. The new shoots from the collecting rhizomes were excised and surface sterilized with 10%
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(v/v) of Haiter® (6% Sodium hypochlorite) for 30 minutes and cultured on semi-solid basal MS medium
(Murashige and Skoog, 1962) supplemented with 20 g/l sucrose and 2.5 g/l Kelcogel®. The explants
were cultured under 25°± 2°C, using cool daylight (Philips TLD 36W/865) which had light intensity about
30 µmolm-2s-1 for 16 hr per day for shoot proliferation.
Slow growth culture media for short-term storage
Three-week-old of in vitro G. adhaerens. Plantlets were divided and cut into approximately 2
cm longitudinal segments from base of stem and transferred to semi-solid ¼, ½ and full strength MS
media supplemented with 0, 10, 20, 30 and 40 g/l sucrose. The explants were cultured under 25 ± 2°C
and16 hr per day photoperiod for three months. Survival rate, number of shoots and plantlet size were
recorded every month when sub-culturing was operated. The experiment was conducted as completely
randomized design (CRD) for 15 treatments with 5 replications per treatment and 20 plantlets per
replication. Color of cultured plants was used as determination of survival. Yellow or brown color of
cultured explants were considered as necrosis of died explants. The percentage of survival explants
was recorded monthly. The experimental data were analyzed using SPSS® software version 25.0.
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) was used to test differences among treatment means.

RESULTS AND DISCUSSION
Effect of culture media on percentage of survival explants
The methods of growth retarded culture media for in vitro conservation of G. adhaerens were
examined using different MS salt strength supplemented with different concentrations of sucrose in
semi-solid media. The explants cultured on MS media supplemented with 30 g/l sucrose, ½MS media
supplemented with 10, 20 and 30 g/l sucrose and ¼MS media supplemented with 20 g/l sucrose
represented significantly higher percentage of survival explant at the end of the experiment than other
treatments. The percentage of survival explants was higher than 75% in the first month and explants
on MS medium without sucrose in media was dramatically decreased to 5% in the third month (Table
1). The results were similar to the observations on culturing Olea europaea L. that without sucrose in
culture media (Garcia, 2002). Basically, photosynthesis rate of in vitro cultured plants is low for the
reason that there is low light intensity, and no gas exchange; thus energy source from carbohydrate
are necessary (Kozai et al., 1997).
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Table 1 Percentage of survival G. adhaerens explants according to different MS salt strength and
sucrose concentration in semi-solid media after culturing for 3 months.

1

Treatments
Media types
Sucrose
concentration (g/l)
MS
0
10
20
30
40
½ MS
0
10
20
30
40
¼ MS
0
10
20
30
40

Percentage of survival (%)1
1st month
2nd month
3rd month
100±0.00
100±0.00
100±0.00
100±0.00
100±0.00
75±0.71
75±0.71
95±0.71
80±1.41
90±0.00
85±0.71
70±2.83
90±1.41
80±1.41
85±2.12

10±0.00C
70±0.00ab
80±0.00ab
75±0.71ab
75±2.12ab
55±0.71ab
75±0.71ab
90±1.41a
80±1.41ab
85±0.71a
40±4.25bc
70±2.83ab
90±1.41a
55±0.71ab
70±2.83ab

5±0.00d
60±1.41bc
65±0.71bc
75±0.71ab
55±2.12bc
30±0.00cd
75±0.71ab
75±0.71ab
70±2.83ab
65±0.71bc
35±0.00cd
60±1.41bc
85±0.71a
50±0.00bc
60±2.83bc

Mean ± SD.; Mean values are separated using Duncan’s multiple range test at P < 0.05 level of probability.
Mean values in the same column that are followed by the same letter/s are not significantly different.

Effects of culture media on plantlet size and new shoot number
The explants culturing on semi-solid media of each treatment which containing sucrose
showed slightly differences of plant height. Culturing on ½MS semi-solid media supplemented with 10
to 40 g/l sucrose and ¼ MS semi-solid media supplemented with 10 and 20 g/l sucrose showed the
higher average plant height than other treatments (Table 2).
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Table 2 The height and new shoot number of G. adhaerens plantlets culturing on different MS salt
strength and sucrose concentration in semi-solid medium after culturing for 3 months.

1

Treatments
Media types
Sucrose
concentration (g/l)
MS
0
10
20
30
40
½ MS
0
10
20
30
40
¼ MS
0
10
20
30
40

Plant height (cm)

0.60±0.00c
1.13±0.26bc
1.39±0.49bc
1.32±0.48bc
1.02±0.29bc
0.83±0.38c
2.17±0.64a
2.08±0.8a
1.62±0.85ab
1.78±1.06ab
1.48±0.82bc
1.94±0.68ab
2.24±0.72a
1.52±0.80bc
1.54±0.68bc

New shoot number

0.50±0.00d
2.00±0.91bc
2.64±1.11a
2.72±2.32a
3.00±2.07a
0.67±0.41d
2.06±0.98abc
2.50±1.06a
2.72±1.12a
2.22±0.75ab
0.92±0.38cd
2.06±1.37abc
3.17±2.14a
1.75±1.04bc
1.88±0.74bc

Mean ± SD.; Mean values are separated using Duncan’s multiple range test at p<0.05 level of probability.
Mean values in the same column that are followed by the same letter/s are not significantly different.

In case of new shoot production, almost all of culture media containing sucrose i.e. MS semisolid media supplemented with sucrose 20 to 40 g/l, ½MS semi-solid media supplemented with sucrose
10 to 40 g/l and ¼MS semi-solid media supplemented with sucrose 10 and 20 g/l could induce
significantly higher number of new shoots than using semi-solid media without sucrose (Table 2). The
higher number of shoot multiplication could reduce risk of losing germplasm during storage. However,
in comparison of pseudostem size and color of the explants culturing on stronger salt strength of MS
were larger and darker green than explant culturing on lower strength (Figure 1).
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A

B

0.5 cm

Figure 1 Plantlets of G. adhaerens culturing on semi-solid MS basal media supplemented with 20 g/l
sucrose (A) and semi-solid ¼ MS media supplemented with 20 g/l sucrose (B).
According to results of percentage of survival explant, plantlet size and new shoot induction
ability, using semi-solid MS media supplemented with 20 to 40 g/l sucrose, semi-solid ½MS media
supplemented with 10 to 40 g/l sucrose and semi-solid ¼MS media supplemented with 10 and 20 g/l
sucrose might not show the wide range of morphological characteristic changes of culturing explants.
Even though using suitable culture media is one of the low-cost options in tissue culture technology
other than the layout of laboratories, increasing plant survival and so on. Cost of media chemicals is
around 15% of tissue culture production (Prakash, 1996), indicating that employment of lower MS salt
strength may contribute for efficient cost in vitro conservation management. Based on this approach,
¼MS media supplemented with 20 g/l sucrose should be the most suitable media due to the highest
percentage of survival explant, new shoot number induction and appropriate plant height for in vitro
short-term of G. adhaerens. Tyagi et al. (2009) also reported the similar trend of slow growth media of
Elettaria cardamomum Maton. by adjusting salt strength of media and sucrose concentration which
could support the results in this research.

CONCLUSION
The explants cultured on MS media supplemented with 30 g/l sucrose, ½MS media
supplemented with 10, 20 and 30 g/l sucrose and ¼MS media supplemented with 20 g/l sucrose
represented significantly higher percentage of survival explant than other treatments. Culturing on ½MS
semi-solid media supplemented with 10 to 40 g/l sucrose and ¼MS semi-solid media supplemented
with 10 and 20 g/l sucrose showed the higher average plant height than other treatments. MS semisolid media supplemented with 20 to 40 g/l sucrose, ½MS semi-solid media supplemented with 10 to
40 g/l sucrose and 1/4 MS semi-solid media supplemented with 10 and 20 g/l sucrose could induce
significantly higher number of new shoots than using semi-solid media without sucrose. The ¼MS
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media supplemented with 20 g/l sucrose were chosen to be the most suitable culture media due to its
low-cost and high efficiency for in vitro short-term storage.
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การปรับปรุ งพันธุข์ ้าวปทุมธานี 1 ให้ต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ช่วยในการคัดเลือก
Breeding for Blast Disease Resistance in Pathum Thani 1 Rice Variety by Using
DNA Marker Assisted Selection
รัตนภรณ์ ผังดี1 ธานี ศรีวงศ์ชยั 1* และ ธนพล ไชยแสน1
Rattanaporn Pungdee1, Tanee Sreewongchai1* and Tanapol Chaisan1

ABSTRACT

ข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 เป็ นข้าวที่เกษตรกรไทยนิยมปลูกในพืน้ ที่เขตชลประทาน มีคณ
ุ ภาพการหุงต้มดี
ปริมาณอมิโลสตํ่า แต่ไม่ตา้ นทานโรคไหม้ การวิจัยครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดลักษณะต้านทานโรคไหม้
จากข้าวพันธุเ์ จ้าหอมนิลสู่ขา้ วพันธุป์ ทุมธานี 1 โดยวิธีผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการ
คัดเลือก ข้าวพันธุเ์ จ้าหอมนิลมีความต้านทานโรคไหม้แบบกว้าง มียีนอยู่บนโครโมโซมที่ 1 และ 11 คัดเลือกโดย
ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM212 และ RM319 ซึง่ วางตัวอยู่บนโครโมโซมที่ 1 ส่วนโครโมโซมที่ 11 ใช้เครื่องหมายดี
เอนเอ RM144 และ RM139 ผลการทดลองพบว่าในสายพันธุ์ลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 จํานวน 115 สายพันธุ์
สามารถคัดเลือกต้นที่ มียีนต้านทานโรคไหมทั้ง 2 โครโมโซมได้จาํ นวน 10 สายพันธุ์ หลังจากนั้นคัดลักษณะ
รู ปทรงต้นให้เหมือนกับพันธุ์ปทุมธานี 1 ได้จาํ นวน 6 สายพันธุ์และจะได้นาํ สายพันธุ์ท่ี คัดเลือกได้ไปทดสอบ
ผลผลิตต่อไป

ABSTRACT

Pathum Thani 1 rice variety is a popular. It’s grown in irrigated areas of Thailand. Moreover, it
has good cooking quality and low amylose content. However, that variety was susceptible to blast
disease. The objective of the current study was to transfer the blast disease resistance from Jao Hom
Nin variety to Pathum Thani 1 variety by backcross breeding method with marker assisted selection.
Jao Hom Nin variety has broad spectrum blast disease resistance. It was controlled by genes on
chromosome 1 and 11. DNA markers including RM212, RM319 on chromosome 1 and RM144, RM139
on chromosome 11 were used to select. The results show that 115 lines of BC2F1 progenies were
produced. The 10 lines were selected. They had genes to blast disease resistance on both
chromosomes. In addition, six lines were selected by plant type with similar as Pathum Thani 1 variety.
These lines will be yield trial.
Key words: Pathum Thani 1, Jao Hom Nin, blast disease, marker assisted backcrossing
* Corresponding author; e-mail address: agrtns@ku.ac.th
1
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
1
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คํานํา

ข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 เป็ นข้าวพันธุห์ นึ่งที่เกษตรกรไทยนิยมปลูกในพืน้ ที่เขตชลประทาน ซึ่งข้าวพันธุ์
ปทุมธานี 1 เป็ นพันธุข์ า้ วไม่ไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน มีศกั ยภาพการให้ผลผลิต
650 -774 กิโลกรัมต่อไร่ มีคณ
ุ ภาพการหุงต้มดี ปริมาณอมิโลสตํ่า คล้ายพันธุข์ า้ วหอมมะลิ 105 แต่ปัจจุบนั ข้าว
พันธุป์ ทุมธานี 1 มีลกั ษณะอ่อนแอต่อโรคไหม้ เนื่องจากเชือ้ รา Pyricularia oryzae ซึ่งเป็ นเชือ้ ราสาเหตุของโรค
ไหม้ใ นข้าวมีก ารปรับตัวให้สามารถเข้าทําลายข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวได้ตั้ง แต่ระยะกล้าจนถึง ระยะออกรวง
เนื่องจากเชือ้ ราสามารถแพร่ กระจายได้ง่ายโดย ลม นํา้ ดิน และส่วนของพืชหรือเมล็ด ทําให้พบการระบาดของ
โรคไหม้ในพันธุข์ า้ วที่อ่อนแออยู่เสมอ (วัชระ, 2534) อาการของโรคไหม้เกิดขึน้ ที่ใบ แผลจะมีลกั ษณะคล้ายรู ป
กระสวย (spindle shape) โดยอาการจะเริ่มจากจุดสีนาํ้ ตาลเล็กๆและขยายใหญ่ขึน้ ซึ่งทําให้ตน้ ข้าวแห้งตายใน
ที่สุด (Tebeest et al., 2007) จากการศึกษาการประเมินผลผลิตที่เสียหายของข้าวพันธุข์ าวดอกมะลิ 105 จาก
โรคไหม้ในแต่ละปี พบวามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5 ของผลผลิตที่ ควรจะได้รับ (Sriboonjit and Viboonpong, 2000)
และเพื่อป้องกันความเสียหายของผลผลิตข้าวปทุมธานี 1 ที่ได้รบั ความเสียหายจากโรคไหม้ จึงมีความจําเป็ น
อย่างยิ่งที่จะแก้ไขปั ญหานี ้ โดยสามารถใช้ได้หลายวิธี การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ลือกใช้วิธีการปรับปรุ งพันธุข์ า้ วปทุมธานี
1 ให้ตา้ นทานโรคไหม้โดยวิธีการผสมกลับ เนื่องจากวิธีการผสมกลับเป็ นการถ่ายทอดลักษณะที่ตอ้ งการเพียงหนึง่
หรือสองลักษณะเข้าไปในพืชที่เป็ นพันธุด์ ีอยู่แล้ว (กฤษฎา, 2551)
ข้าวพันธุเ์ จ้าหอมนิล เป็ นข้าวที่มีความต้านทานแบบกว้างต่อเชือ้ โรคไหม้ ซึ่งในประเทศไทยพบว่าพันธุ์
เจ้าหอมนิ ลมีความต้านทานของเชื อ้ โรคไหม้ของไทยได้ดี (Sreewongchai et al., 2010) การทดลองในครัง้ นีม้ ี
วัตถุประสงค์ เพื่ อถ่ายทอดลักษณะต้านทานโรคไหม้จากข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิ ลสู่ข ้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 โดยใช้การ
ปรับปรุ งพันธุแ์ บบผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือกลักษณะต้านทานโรคไหม้

อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์
1. สายพันธุข์ า้ วที่ใช้ในการวิจยั คือ ข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 และข้าวพันธุเ์ จ้าหอมนิล
2. เชือ้ โรคไหม้จาํ นวน 36 สายพันธุ์ (Table 1)
3. เครื่ อ งหมายดี เ อ็ น เอ RM144, RM139, RM212 และ RM319 (อุ ษ ณี ย ์ , 2557) สํา หรั บ ใช้ จ ํ า แนก
พันธุกรรมที่มีลกั ษณะต้านทานโรคไหม้เหมือนข้าวพันธุเ์ จ้าหอมนิล
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Table 1 Sources of 36 blast isolates collected from different rice growing regions in Thailand
during 2017-2018 planting seasons.
Entry

Isolate code

Province

Entry

Isolate code

Province

1

CMI 61002

Chiang Mai

19

BRM 60006.1

Buriram

2

LPG 61001

Lampang

20

KKN 61002

Khon Kaen

3

LPG 61004

Lampang

21

NBP 60002

Nong Bua Lamphu

4

PCT 61004

Phichit

22

NKI 60001.1

Nong Khai

5

PYO 61007

Phayao

23

NKI 61010

Nong Khai

6

PRE 61021

Phrae

24

SRN 60005.1

Surin

7

TAK 61002

Tak

25

UBN 61011

Ubonratchathani

8

MSN 61001

Mae Hong Son

26

UDN 61008

Udon Thani

9

MSN 61008

Mae Hong Son

27

UDN 60003.1

Udon Thani

10

MSN 60019

Mae Hong Son

28

KBI 60001

Krabi

11

NPT 61002

Nakhon Pathom

29

NRT 60002

Nakhon Si Thammarat

12

PNB

Petchabun

30

PL 61001

Phatthalung

13

SKN 61002

Samut Sakhon

31

PL 61003

Phatthalung

14

SPB 60005

Suphan Buri

32

PL 61015

Phatthalung

15

UTI 61007

Uthai Thani

33

PL 61017

Phatthalung

16

LRI

Lopburi

34

PL 61019

Phatthalung

17

KPT

Kamphaengpet

35

SKA 60001

Songkhla

18

RBR

Ratchaburi

36

SKA 60002

Songkhla

1-10 = Northern, 11-18 = Central, 19-27 = Northeast, 28-36 = Southern

วิธีการ

การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ข้ า วปทุ ม ธานี 1 ให้ ต้ า นทานโรคไหม้ นําข้าวพัน ธุ์ป ทุมธานี 1 เป็ น พัน ธุ์รับ
(recurrent parent) ผสมข้ามกับ ข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิ ล เป็ นพันธุ์ให้ (donor parent) ซึ่งมียีนต้านทานโรคไหม้
(Pish-J and Pi7-J gene) อยู่บนโครโมโซมที่ 11 และโครโมโซมที่ 1 เพื่อสร้างลูกผสมชั่วที่ 1 และตรวจสอบความ
เป็ นลูกผสม (F1) ที่ผสมได้ นําต้นที่คดั เลือกได้ ผสมกลับไปหาพันธุร์ บั คือพันธุป์ ทุมธานี 1 เพื่อสร้างสายพันธุ์
ลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 จากนัน้ นําสายพันธุล์ กู ผสมกลับชั่วที่ BC1F1 ไปคัดเลือกต้นที่มียีนต้านทานโรคไหม้ โดย
ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM144 ช่วยในการคัดเลือก เมื่อคัดเลือกสายพันธุล์ กู ผสมกลับชั่วที่ BC1F1 ได้แล้ว ผสม
กลับไปหาพันธุ์ปทุมธานี 1 เพื่ อสร้างสายพันธุ์ลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 จากนั้นนําสายพันธุ์ลูกผสมกลับชั่วที่
BC2F1 ไปคัดเลือกต้นที่มียีนต้านทานโรคไหม้ โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM144 RM139 บนโครโมโซมที่ 11
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และ RM212 RM319 บนโครโมโซมที่ 1 ตามลําดับ และคัด เลื อกลัก ษณะทรงต้นเหมื อนพันธุ์ปทุม ธานี 1 ได้
จํานวน 10 ต้น หลังจากนัน้ ปล่อยผสมตัวเอง ได้สายพันธุล์ กู ผสมกลับชั่วที่ BC2F2 (Figure 2)
การประเมินลักษณะต้านทานโรคไหม้ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM144
ช่วยประเมินและจําแนกพันธุกรรมที่มีลกั ษณะต้านทานโรคไหม้ในต้นข้าวสายพันธุล์ ูกผสมกลับชั่วที่ ที่ BC1F1
และ ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM144 RM139 RM212 และ RM319 ช่วยประเมินและจําแนกพันธุกรรมที่มีลกั ษณะ
ต้านทานโรคไหม้ในต้นข้าวสายพันธุล์ กู ผสมกลับชั่วที่ BC2F1 คัดเลือกต้นที่มีพนั ธุกรรมเป็ นเฮเทอโรไซกัส
การทดสอบลักษณะต้านทานโรคไหม้ ทดสอบการเกิดโรคไหม้ในระยะต้นกล้าอายุ 14 วัน ปลูกใน
ถาดหลุ ม หลุ ม ละ 1-2 ต้น ตามวิ ธี ข อง Sirithunya et al. (2007) ( Figure 1) ในข้ า วทั้ ง หมด 10 สายพั น ธุ์
เปรียบเทียบกับพันธุพ์ ่อแม่ และพันธุอ์ อ่ นแอ คือ ขาวดอกมะลิ 105 (KDML105) โดยใช้เชือ้ โรคไหม้ท่ีแยกเก็บใหม่
ของประเทศไทยจํานวน 36 สายพันธุ์ ซึง่ แบ่งเชือ้ ที่ใช้ทดสอบเป็ น 4 ภาคของประเทศไทย (Table 1) ทดสอบทํา 3
ซํา้ บันทึกผลโดยการประเมินความรุ นแรงของโรคเป็ น 7 ระดับ คะแนนตัง้ แต่ 0-6 ตามวิธีของ Roumen and
Nottegham (1997) โดยระดับ 0-2 เป็ นปฏิ กิริยาที่ ขา้ วต้านทานต่อเชื อ้ (resistance) ระดับ 3-4 ต้านทานปาน
กลาง (intermediate) และระดับ 5-6 อ่อนแอ (susceptible)

Figure 1 Inoculation of blast disease method.
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Figure 2 The breeding scheme of Pathum Thani 1 rice variety for blast disease resistance by
backcross method.

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การสร้างและคัดเลือกประชากรโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ ผสมข้ามระหว่างข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1
กับข้าวพันธุเ์ จ้าหอมนิล เพื่อสร้างลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) ได้เมล็ดลูกผสมชั่วที่ 1 ทัง้ หมด 25 ต้น นํามาตรวจสอบความ
เป็ นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM144 ช่วยในการตรวจสอบ ได้ตน้ ที่เป็ นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1)
จํานวน 22 ต้น สร้างสายพันธุ์ลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 โดยนําต้นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) ผสมกลับไปหาข้าวพันธุ์
ปทุมธานี 1 ได้เมล็ดสายพันธุล์ กู ผสมกลับชั่วที่ BC1F1 จํานวน 52 ต้น ตัดตัวอย่างใบมาสกัดดีเอ็นเอ ใช้เครื่องหมาย
ดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือกต้นที่มียีนต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ RM144 คัดเลือกที่มีพนั ธุกรรม
แบบเฮเทอโรไซกัส ได้จาํ นวน 8 ต้น สร้างสายพันธุล์ ูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 โดยนําต้นสายพันธุล์ กู ผสมกลับชั่วที่
BC1F1 ผสมกลับไปหาข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 ได้เมล็ดสายพันธุล์ กู ผสมกลับชั่วที่ BC2F1 จํานวน 115 ต้น ตัดตัวอย่าง
ใบมาสกัดดีเอ็นเอ ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือกต้นที่มียีนต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
RM144 RM139 RM212 และ RM319 ในการตรวจสอบและคัดเลือกที่มีพนั ธุกรรมแบบเฮเทอโรไซกัส ได้จาํ นวน 10
ต้น จากนัน้ คัดเลือกต้นที่มีทรงต้นคล้ายข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 จํานวน 10 ต้น ปล่อยผสมตัวเองเพื่อสร้างสายพันธุ์
ลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 (Table 2) ซึ่งข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิ ลเป็ นข้าวที่ จัดอยู่ในกลุ่มพันธุต์ า้ นทาน ที่ แสดงความ
ต้านทานได้ดีต่อเชือ้ โรคที่เก็บได้ใหม่นนั้ ข้าวพันธุเ์ จ้าหอมนิลได้เป็ นพันธุไ์ ด้มีการมีการใช้เป็ นเชือ้ พันธุกรรมสําหรับ
การปรับปรุ งพันธุต์ า้ นทานโรคไหม้ในปั จจุบนั อยู่แล้ว (Sreewongchai et al., 2010)
Table 2 Number of plant selected of F1 hybrids, BC1F1 and BC2F1 progenies by marker assisted selection.
Crossing Seedling

Foreground selection

Background Selection

F1

25

RM144
22

BC1F1

52

8

-

-

-

8

-

BC2F1

115

55

25

30

39

10

6 (plant type similar PTT1)

RM139
-

RM212
-

RM319
-

Total
22
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P1 = PTT1, P2 = JHN, H = Heterozygous

Figure 3 DNA bands scoring to selected the heterozygous plants in BC2F1 progeny (a) marker RM139
and (b) marker RM144 on chromosome 11 (c) marker RM319 and (d) marker RM212 on
chromosome 1.
ผลการประเมิ น พั น ธุ ์ ข้ า วเพื่ อ ยื น ยั น ความต้ า นทานโรคไหม้ ใ น BC2F2 จากการทดสอบ
ความสามารถในการต้านทานโรคไหม้ของสายพันธุล์ ูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 ที่ระยะต้นกล้า (14 วันหลังปลูก)
จํานวน 10 สายพันธุเ์ ปรียบเทียบกับพันธุพ์ ่อแม่ และพันธุอ์ ่อนแอ คือ ขาวดอกมะลิ 105 (KDML105) ด้วยเชือ้
ใหม่จากการสํารวจของโครงการโรคไหม้ จากศูนย์ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ขา้ ว จํานวน 36 สายพันธุ์ ซึ่งแบ่งเชือ้ ที่
ใช้ทดสอบเป็ น 4 ภาค (Table 1) พบว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์มีความสามารถในการต้านทานต่อเชื อ้ โรคไหม้ได้
แตกต่างกัน เมื่อนําข้อมูลที่ได้มาจัดกลุม่ ของพันธุข์ า้ วสามารถแบ่งข้าวออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้ (Table 3)
1. กลุม่ สายพันธุข์ า้ วที่ตา้ นทานต่อเชือ้ ทดสอบทัง้ หมด ได้แก่พนั ธุ์ JHN สายพันธุ์ PJ17-1-10,
PJ17-1-11, PJ17-1-40, PJ17-7-78 และ PJ17-8-9 โดยมีคา่ BSR เท่ากับ 1.0 ทัง้ หมด
2. กลุม่ สายพันธุข์ า้ วที่ตา้ นทานต่อเชือ้ ทดสอบบางสายพันธุ์ ได้แก่สายพันธุ์ PJ17-1-4, PJ17-1-25,
PJ17-7-62, PJ17-7-81 และ PJ17-7-91 โดยมีคา่ BSR อยู่ในช่วง 0.50–0.75
3. กลุ่ม สายพัน ธุ ข์ า้ วที่ อ่อ นแอต่อ เชื อ้ ทดสอบทัง้ หมด ได้แ ก่พ ัน ธุ ์ KDML105 และ PTT1 โดยมีค ่า
BSR เป็ น 0 ทัง้ สองพันธุ์
ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลัก ษณ์ (2554) พบว่าการทดสอบความสามารถในการต้านทาน
โรคไหม้ของข้าวทัง้ 24 พันธุด์ ว้ ยเชือ้ 24 สายพันธุพ์ บว่าข้าวแต่ละสายพันธุม์ ีความสามารถในการต้านทานต่อ
เชือ้ โรคไหม้ได้แตกต่างกัน
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ความหลากหลายของความรุ นแรงของเชือ้ โรคไหม้ เชือ้ โรคไหม้จาํ นวน 36 สายพันธุแ์ บ่งเชือ้ ที่ใช้
ทดสอบเป็ น 4 ภาค ซึ่งเป็ นเชือ้ ใหม่จากการสํารวจของโครงการโรคไหม้ จากศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ข ้าว
(Table 1) เมื่อนํามาทดสอบความรุ นแรงในการก่อให้เกิดโรคไหม้ในข้าวพันธุท์ ดสอบนัน้ พบว่า เชือ้ แต่ละสายพันธุ์
มีรูปแบบของการก่อให้เกิดโรคต่อพันธุข์ า้ วต่างกัน
เชือ้ ที่ทดสอบจํานวน 36 สายพันธุ์ ที่มีแหล่งมาจากพืน้ ที่ปลูกข้าวแตกต่างกันนัน้ มีความสามารถทําลาย
ข้าวได้แตกต่างกัน โดยกลุ่มเชือ้ ที่มีความรุ นแรงมากที่สุด คือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคอีสาน ส่วนเชือ้ ที่ มี
ความสามารถเข้าทําลายข้าวได้นอ้ ยที่สุดคือ ภาคใต้และภาคกลาง ตามลําดับ (Table 3) เช่นเดียวกับผลการ
ทดลองของเสาวลักษณ์ (2554) ซึ่งความหลากหลายของความรุ นแรงของเชือ้ โรคไหม้ จํานวน 24 สายพันธุท์ ่ี
เก็บจากสถานที่ต่างๆเมื่อนํามาทดสอบความรุ นแรงในการก่อให้เกิดโรคไหม้ในข้าวพันธุท์ ดสอบนัน้ พบว่า เชือ้
แต่ละสายพันธุม์ ีรูปแบบของการก่อให้เกิดโรคต่อพันธุข์ า้ วต่างกัน
Table 3 Pathogenicity assay of BC2F2 progeny with two parents and check varieties using 36 blast
pathogen isolates with divided into 4 regions.
Variety/Line
PJ17-1-4
PJ17-1-10
PJ17-1-11
PJ17-1-25
PJ17-1-40
PJ17-7-62
PJ17-7-78
PJ17-7-81
PJ17-7-91
PJ17-8-93
PTT1
JHN
KDML105
VI

North
R
R
R
I
R
I
R
I
I
R
I
R
S
0.47

South
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
R
S
0.15

Races
Central
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
I
R
S
0.15

BSR
East West
I
R
R
I
R
R
R
R
R
R
I
R
S
0.23

0.75
1
1
0.5
1
0.75
1
0.75
0.75
1
0
1
0

R = Resistance, I = Intermediate, S = Susceptible, BSR = Broad Spectrum Resistance Index, VI = Virulence Index

สรุ ป
ข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิ ลมีประสิทธิ ภาพในการต้านทานโรคไหม้ของไทยได้ดี สามารถถ่ายทอดลักษณะ
ต้านทานโรคไหม้ไปสู่พันธุป์ ทุมธานี 1 โดยวิธีผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก
สามารถคัดเลือกจนได้สายพันธุล์ กู ผสมกลับชั่วที่ BC2F2 จํานวน 10 สายพันธุท์ ่ีมีความต้านทานโรคไหม้ ซึ่งสาย
พันธุท์ ่ีพฒ
ั นาขึน้ นีค้ วรนําไปปลูกทดสอบผลผลิตต่อไป
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การปรับปรุ งพันธุข์ ้าวปทุมธานี 1 ให้มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นโดยใช้พันธุกรรมออกดอกเร็ว
จากข้าวพันธุ ์ กข61 ด้วยวิธีการผสมกลับ
Improvement of Early Maturity in Pathum Thani 1 Rice Variety by Using Early Flowering Gene
from RD61 Rice Variety by Backcross Method
สุภาวิณี โลกคําลือ1 ธานี ศรีวงศ์ชยั 1* และ ธนพล ไชยแสน1
Supawinee Lokkhamlue1, Tanee Sreewongchai1*and Tanapol Chaisan1

บทคัดย่อ

ข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 เป็ นข้าวที่มีคณ
ุ ภาพการหุงต้มดี (ปริมาณอมิโลสตํ่าและมีกลิ่นหอม) จึงมีการปลูก
กันอย่างแพร่หลายในพืน้ ที่ชลประทานของประเทศไทย แต่เป็ นพันธุข์ า้ วที่อายุเก็บเกี่ยวนาน 115 -126 วัน การ
วิจัยครัง้ นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดลักษณะอายุวนั ออกดอกเร็วจากข้าวพันธุ์ กข61 ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสัน้ สู่
ข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 ซึ่งข้าวพันธุ์ กข 61 เป็ นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงที่ให้ผลผลิตสูง มีอายุเก็บเกี่ยวสัน้ 87 - 95
วัน ใช้เป็ นพันธุใ์ ห้ในการถ่ายทอดลักษณะอายุเก็บเกี่ยวสัน้ การถ่ายทอดพันธุกรรมออกดอกเร็วจากข้าว กข61 สู่
ข้าวพันธุป์ ทุมธานีท่ีเป็ นพันธุร์ บั ด้วยวิธีการผสมกลับ สร้างประชากรลูกผสม F1 BC1F1 BC2F1 BC2F2 และ BC2F3
โดยในแต่ละชั่วรุ ่นมีการคัดเลือกต้นที่มีอายุเก็บเกี่ยวสัน้ จากผลการวิจยั พบว่าในประชากร BC2F2 จํานวน 1,350
ต้น สามารถคัดได้ 39 ต้นที่ออกดอกเหมือนข้าวพันธุ์ กข61 มีและลักษณะทรงต้นคล้ายข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 และ
นํามาคัดเลือกได้ 10 ต้นที่ให้ผลผลิตต่อต้นสูงสุดเพื่อนําไปทดสอบผลผลิตเบือ้ งต้นต่อไป

ABSTRACT
Pathum Thani 1 rice variety has good cooking quality (low amylose content and fragrance), thus it
is widely cultivated in irrigated areas of Thailand but it is a late maturing rice variety with harvesting period
of 115 -126 days. The objective of this research was to transfer the early maturing trait from RD 61 variety to
Pathum Thani 1 (PTT1) rice variety by backcross method. RD61 is a photoperiod insensitive and early
maturing rice variety with 87-95 days. Early flowering trait was introgressed from RD61 variety to Pathum
Thani 1 variety. F1, BC1F1, BC2F1, BC2F2 and BC2F3 progenies were produced and early maturing plants as
RD61 were selected in each backcross generation by phenotypic selection. From this research, it was found
that 39 plants from a total 1,350 BC2F2 plants had similar flowering time as RD61 and similar plant type as
PTT1. The 50 % flowering days of 39 BC2F2 plants and RD61 were 87 days which were 21 days earlier than
PTT 1 with 108 days. In 39 BC2F2 early maturing plants, 10 plants with high yield were selected for preliminary
yield trial.
Key words: early Flowering, early maturity, Pathum Thani 1 rice variety, RD61 rice variety, backcross, phenotypic selection
* Corresponding author; e-mail address: agrtns@ku.ac.th
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คํานํา

ประเทศไทยมีระบบการปลูกข้าวปี ละ 2 ครัง้ คือ ฤดูนาปี และฤดูนาปรังในพืน้ ที่ท่ีมีระบบชลประทาน
เกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ 2-3 ครัง้ ต่อปี ตลอดระยะเวลาที่ เกษตรกรปลูกข้าวจะได้รบั ความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติหลายรู ปแบบ เช่น นํา้ ท่วมซํา้ ซาก นํา้ หลาก และสภาวะแห้งแล้งในเขตภาคเหนือตอนล่างจะประสบ
ปั ญหาอุทกภัยเป็ นประจําทุกปี เนื่องจากสภาพพืน้ ที่เป็ นพืน้ ที่รองรับนํา้ ที่ไหลผ่านมาจากจังหวัดทางภาคเหนือ
ส่วนภาคกลางมีพืน้ ที่เลาะเลียบแม่นาํ้ สายหลัก ในพืน้ ที่ดงั กล่าวเป็ นที่ลมุ่ มีปริมาณนํา้ มากเป็ นพืน้ ที่เสี่ยงนํา้ ท่วม
เป็ นประจํา ในบางพืน้ ที่นาํ้ มาเร็วกว่ากําหนดทําให้ไม่สามารถปลูกข้าวในฤดูนาปี ได้เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปรัง
แทนโดยใช้พันธุข์ า้ วอายุเบาที่มีอายุเก็บเกี่ยว 90-100 วัน เพื่อสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ก่อนนํา้ ท่วม (สํานักงาน
เศรษฐกิ จการเกษตร, 2557) สําหรับในฤดูนาปรังเกษตรกรจะประสบปั ญหาการขาดแคลนนํา้ เป็ นประจําใน
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือนเมษายนของทุกปี (สํานักบริหารจัดการนํา้ และอุทกวิทยา, 2557)
จากปั ญหาดังกล่าว ทําให้เกษตรกรต้องการพันธุข์ า้ วที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสัน้ มากขึน้ เพื่อย่นระยะเวลา
การทํานา และสามารถให้ผลผลิตได้ดีเช่นเดียวกับข้าวที่มีอายุปานกลาง ซึ่งข้าวปทุมธานี 1 เป็ นข้าวเจ้าที่มีการ
ปลูกอย่างแพร่หลายสามารถปลูกได้ในพืน้ ที่ชลประทานทั่วไป และสามารถปลูกได้ตลอดปี เนื่องจากให้ผลผลิต
สูง ความหอม ความนุ่ม คล้ายข้าวขาวดอกมะลิ 105 แต่เป็ นข้าวปทุมธานี 1 เป็ นข้าวพันธุอ์ ายุหนักคือ 126 วัน
(สถาบันวิจยั ข้าว, 2543) เพื่อเป็ นทางเลือกในการหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ซึ่ง
Yano et al. (1997) พบ QTLs ที่ควบคุมวันออกดอก (heading date) พบว่า Hd1 และ Hd2 เป็ นยีนหลักมีผลต่อ
วันออกดอกของข้าว คือส่งเสริมการออกดอกของข้าวในสภาพวันสัน้ และยับยัง้ การออกดอกในสภาพวันยาวทําให้
วัน ออกดอกสั้น ลง Sun et al . (2014) พบว่ า ยี น ที่ ค วบคุม วัน ออกดอกไม่ ไ ด้ค วบคุม เพี ย ง 1 ยี น และยี น กับ
สภาพแวดล้อม เป็ นปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อวันออกดอกของข้าว
ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดลักษณะอายุวนั ออกดอกเร็วจากข้าวพันธุ์ กข61 สูข่ า้ ว
พันธุป์ ทุมธานี 1 ด้วยวิธีการผสม

อุปกรณ์และวิธีการ

พันธุข์ ้าวทีใ่ ช้ในการปรับปรุ งพันธุ ์
พันธุข์ า้ วที่ใช้เป็ นพันธุร์ บั (recurrent parent) คือ ข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 104-126
วัน
พันธุข์ า้ วที่ใช้เป็ นพันธุใ์ ห้ (donor parent) คือ ข้าวพันธุ์ กข61 อายุสนั้ อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 87-96 วัน
(สถาบันวิจยั ข้าว, 2558)
การสร้างประชากรและการคัดเลือกยีนด้วยลักษณะทางฟี โนไทป์
1.ผสมข้ามระหว่างข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 กับข้าวพันธุ์ กข61 เพื่อสร้างประชากรชั่วที่ 1 (F1)
ปลูกข้าวพันธุร์ บั คือ ปทุมธานี 1 และปลูกข้าวพันธุใ์ ห้ คือ กข61 เพื่อสร้างลูกผสมชั่วที่ 1
2. ปลูกประชากรชั่วที่1 (F1) คัดเลือกต้นที่มีอายุวนั ออกดอกระหว่างพันธุป์ ทุมธานี 1 กับพันธุ์ กข61ผสม
กลับไปยังพันธุร์ บั (ปทุมธานี 1) เพื่อสร้างลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 และประชากรลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1

240

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาพืช

3. ปลูก ประชากรลูก ผสมกลับ ชั่ว ที่ BC2F1 คัด เลื อ กต้น ที่ มี พัน ธุ ก รรมอายุ วัน ดอกดอกระหว่ างพัน ธุ์
ปทุมธานี 1และพันธุ์ กข61 และทรงต้นเหมือนพันธุป์ ทุมธานี 1และปล่อยให้ผสมตัวเองเพื่อสร้างประชากรผสม
กลับ BC2F2
4.ปลูกประชากรลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 คัดเลือกต้นที่มีอายุวนั ออกดอกเร็วเหมือนพันธุ์ กข61ลักษณะ
ทรงต้นคล้ายพันธุป์ ทุมธานี 1 โดยการประเมินด้วยสายตา (Figure 1)

Figure 1 The breeding scheme of Pathum Thani 1 rice variety for early maturity by backcross method

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การคัดเลือกในประชากรกรรุ ่น F1, BC1F1, BC2F1, และ BC2F2
จากการผสมข้ามระหว่างพันธุป์ ทุมธานี 1 กับ พันธุ์ กข61 สร้างประชากร F1 ได้จาํ นวน 85 ต้น มีจาํ นวน
34 ต้นที่เป็ นเฮเทอโรไซกัสจากการคัดเลือกต้นที่ออกดอกระหว่างพันธุป์ ทุมธานี 1 กับพันธุ์ กข61 โดยการปลูก
เปรียบเทียบกับพันธุร์ บั และพันธุใ์ ห้
จากการผสมกลับระหว่างประชากร F1 ไปยังพันธุป์ ทุมธานี 1 สร้างประชากร BC1F1 ได้จาํ นวน 72 ต้น มี
จํานวน 18 ต้น ที่ออกดอกระหว่างข้าวพันธุป์ ทุมธานี 1 กับ ข้าวพันธุ์ กข61และจํานวน 54 ต้นที่เหลือออกดอก
เหมือนกับพันธุป์ ทุมธานี 1
จากการผสมกลับระหว่างประชากร BC1F1 ไปยังพันธุป์ ทุมธานี 1 สร้างประชากร BC2F1 ได้ประชากร
จํานวน 54 ต้นจากการคัดเลือกโดยลักษณะทางฟี โนไทป์ ที่ออกดอกระหว่างพันธุป์ ทุมธานี 1 กับ พันธุ์ กข61
จํานวน 12 ต้น และทรงต้นเหมือนพันธุร์ บั (ปทุมธานี1) จํานวน 9 ต้น (Figure 2) และจํานวน 42 ต้นที่ออกดอก
เหมือนพันธุป์ ทุมธานี
จากการคัดเลือกประชากร BC2F1 และปล่อยให้ผสมตัวเองปลูกประชากร BC2F2 จํานวน 1,350 ต้น มี
ต้นที่ออกดอกเร็วเหมือนพันธุ์ กข61 มีจาํ นวน 266 ต้น และคัดเลือกต้นที่มีลกั ษณะทรงต้นเหมือนเหมือนพันธุ์
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ปทุมธานี 1 มีได้จาํ นวน 39 ต้น (Figure 2) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Fujino and Sekiguchi (2005) ที่พบว่า
พันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะการออกดอกถูกควบคุมด้วยยีนมากกว่า 1 ตําแหน่ง ซึ่งเป็ นลักษณะถ่ายทอดเชิ ง
ปริมาณ

Figure 2 Selection of early flowering plants and the similar type to Pathum Thani 1 by comparing with
parents of BC2F1 and BC2F2 populations.
ลักษณะทางการเกษตร องค์ประกอบผลผลิตและผลิต
จากการการประเมินลักษณะทางการเกษตร องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต ประชากรรุ ่น BC2F2
จํานวน 39 สายพันธุ์ คัดเลือกต้นที่ให้ผลผลิตและเปรียบเทียบกับพันธุพ์ ่อแม่นนั้ พันธุ์ ปทุมธานี 1 และ พันธุ์ กข
61 มีผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นเท่ากับ 48.60 และ 28.66 กรัมตามลําดับ ส่วนสายพันธุท์ ่ีให้ผลผลิตต่อต้นนัน้ สูงกว่า
พันธุป์ ทุมธานี 1 มี 2 สายพันธุค์ ือ PR 1-5 และ PR 9-2 เท่ากับ 67.01 และ 53.47กรัมตามลําดับ (Table 1) และ
คัด เลื อ กได้ 10 สายพัน ธุ์ท่ี มีร อ้ ยละความถี่ ข องความเหมื อนทางทรงต้น ที่ ป ระเมิ น ด้วยสายตามากกว่ า 85
เปอร์ เ ซ็ น ต์ (Figure 3).ซึ่ ง มี 7 สายพั น ธุ์ (PR 1-5,PR 2-7, PR 3-7, PR 4-4, PR 9-2, PR 9-6, PR 9-8) ที่ มี
เปอร์เซ็นต์ความถี่ท่ีเหมือนพันธุร์ บั สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bishwas (2016) ที่ทาํ การปรับปรุ งพันธุข์ า้ วด้วย
วิธีการผสมกลับพบว่าในประชากรผสมกลับชั่วที่ 2 (BC2) มีเปอร์เซ็นต์ความถี่ ท่ีเหมือนพันธุร์ ับมากกว่า 87.5
เปอร์เซ็นต์

242

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาพืช

Table 1 Agronomic traits and yield components traits of the selected BC2F2 lines compared with
parents.
Line / Variety
PR 1-5
PR 2-1
PR 2-7
PR 3-7
PR 4-4
PR 6-1
PR 9-2
PR 9-6
PR 9-7
PR 9-8
PTT1
RD61

PH
97
101
90
81
87
84
70
88
90
97
84.8
± 8.14
70.4
± 10.53

FL
35
31
42
41
41
34
44
40
35
42
44
± 3.81
31.2
± 7.89

Agronomic traits and Yield components
PL
PN
NP
GW
33
25
123
2.73
26
14
83
2.78
30
18
59
2.73
26
18
127
2.62
29
14
130
2.69
30
18
81
3.22
28
17
108
2.69
28
15
85
2.54
29
14
92
2.66
29
16
87
2.74
31.2
21
110
3.21
± 1.30 ± 5.15 ± 22.06 ± 0.33
23.8
18.4
89.4
2.92
± 2.86 ± 3.85 ± 16.83 ± 4.24

GY
67.01
34.81
42.73
37.01
40.63
42.07
53.47
37.68
40.73
36.71
48.60
± 7.39
28.66
± 3.56

DF
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
84.8
± 8.14
70.4
± 10.53

PH = plant height (cm); FL = flag leaf length (cm); PL = panicle length (cm); PN = panicle number; NP = number of grains per
panicle; GW = 100-grain weight (g); GY = grain yield per plant (g/plant); Days to 50 % flowering (d); mean ± SD, BC2F2 = 1
plant /line

Figure 3 The frequency percentage of plant type similar to Pathum Thani 1of 10 selected lines with
visual observation.
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สรุ ป

ประชากร BC2F2 จํานวน 39 สายพันธุจ์ ากการคัดเลือกลักษณะทรงต้นเหมือนพันธุป์ ทุมธานี 1 มีวนั ออก
ดอก 50 เปอร์เซ็นต์เหมือนพันธุ์ กข 61 เท่ากับ 87 วันซึง่ ออกดอกเร็วกว่าพันธุป์ ทุมธานี 1 21 วันและคัดเลือก 10
สายพันธุท์ ่ีให้ผลผลิตต่อต้นสูงพบว่าทัง้ 10 สายพันธุใ์ ห้ผลผลิตต่อต้นสูงกว่าพันธุ์ กข 61 (28.66 กรัม) เท่ากับ
34.81–67.01 กรัม และมีเปอร์เซ็นต์วามถี่เหมือนพันธุป์ ทุมธานี 1 มากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ สายพันธุท์ ่ีพฒ
ั นาได้
นําไปปลูกทดสอบผลผลิตเบือ้ งต้นต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการวิจยั ข้าว ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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อิทธิพลของการกระตุ้นเชิงกลต่อผลผลิตของข้าวพันธุห์ อมธรรมศาสตร์
Effect of Mechanical Stimulation on Yield of Hom Thammasat Rice Cultivar
วรรณระวี จิตจักร1* สมชาย ชคตระการ1 และ ดุสติ อธินวุ ฒ
ั น์1
Wanrawee Jitjak1*, Somchai Chakhatrakan1 and Dusit Athinuwat 1

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาจํานวนครัง้ และระยะเวลาสําหรับการกระตุน้ เชิงกลในระยะต้นกล้า
ของข้าวพันธุ์หอมธรรมศาสตร์ท่ี เหมาะสมต่ อปริ มาณผลผลิ ต วางแผนการทดลองแบบ 4×4 factorial in CRD
ประกอบด้วย 2 ปั จจัย คือ จํานวนครัง้ (1 2 3 และ 4 ครัง้ ต่อวัน) และระยะเวลาในการกระตุน้ (0 10 20 และ 30 นาที
ต่อครัง้ ) นาน 14 วันก่อนการย้ายปลูก พบว่า จํานวนครัง้ และระยะเวลาในการกระตุน้ เชิงกลมีปฏิสมั พันธ์ต่อปริมาณ
ของผลผลิต โดยการกระตุน้ เชิงกลในระยะต้นกล้าจํานวน 1 ครัง้ ต่อวัน นาน 30 นาทีต่อครัง้ มีจาํ นวนเมล็ดดีต่อรวง
มากที่สดุ เท่ากับ 98.3 เมล็ด จํานวนเมล็ดดีตอ่ รวง 62.4 เมล็ด นํา้ หนักเมล็ดดีตอ่ รวง (62.4 กรัม) มากที่สดุ รวมไปถึง
ปริมาณผลผลิต (1,961.39 กิ โลกรัมต่อไร่) ของข้าวพันธุ์หอมธรรมศาสตร์ท่ี เพิ่ มขึน้ จากทรีทเมนต์ควบคุมมากถึง
108.92 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ การกระตุน้ เชิงกลในระยะต้นกล้าของข้าวพันธุห์ อมธรรมศาสตร์จาํ นวน 1 ครัง้ ต่อวัน นาน
30 นาทีต่อครัง้ จึงมีความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้กับการผลิตต้นกล้าข้าวพันธุห์ อมธรรมศาสตร์ก่อนการย้าย
ปลูกในสภาพไร่นา

ABSTRACT
The objective of this study aims to study the number and duration of periodical growth stimulation
in Hom Thammasat rice seedlings which is suitable before planting in the fields. The experimental design
was used factorial in CRD consisted of times (1, 2, 3 and 4 times per day) and stimulated duration (0 10 20
and 30 minutes per session) for 14 days before transplanting. The results showed that interaction yield
components of Hom Thammasat rice cultivar seedling under differences of stimulated days and durations,
mechanically stimulated at seedling 1 time per day for 30 minutes per time that will have good seeds per
ear of rice including good (98.3 seeds, 62.4 of good seeds and 62.4 g), as well as the production of Hom
Thammasat rice variety (1,961.39 kg per rai) which has increased 108.917 percent from the control
treatment. Therefore, the periodical stimulation in the seedling of Hom Thammasat rice 1 time per day for 30
minutes could be suitable for applying with the yields of Hom Thammasat rice seedlings before transplanting
in normal field condition.
Key words: Hom Thammasat rice, seedling, mechanical stimulation, brushed, yields
* Corresponding author; e-mail address: Jwanr5660@gmail.com
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คํานํา

ข้าว เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของประเทศไทย โดยมีพืน้ ที่เพาะปลูกกว่า 68 ล้านไร่ (45 เปอร์เซ็นต์ ของ
พืน้ ที่ทางการเกษตรทัง้ ประเทศ) ข้าวพันธุห์ อมธรรมศาสตร์ได้รบั การปรับปรุ งพันธุจ์ ากข้าวพันธุข์ าวดอกมะลิ 105
ที่ได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภคทัง้ ในและต่างประเทศ ด้วยการแก้ไขปั ญหาการไวต่อช่วงแสง การฉายรังสีแกรมม่า
ที่ ค วามเข้ม ข้น 20 กิ โ ลแรดส์ จึ ง เป็ น การปรับ ปรุ ง พัน ธุ์ใ ห้ส ามารถปลูก ได้ต ลอดทั้ง ปี ใ นชื่ อ ข้า วพัน ธุ์ห อม
ธรรมศาสตร์ และคงคุณภาพในการหุงต้มเช่นเดิม (กรมวิชาการเกษตร, 2557)
การกระตุน้ เชิงกล เป็ นการสร้างความเครียดที่สง่ ผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืช สามารถพบ
ได้ในธรรมชาติ (นวรัตน์, 2558) เช่น กระแสลม (Yuan et al., 2011) คลื่นความถี่เสียง (Vidya and Shivaraman,
2014) และการสัมผัส ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตแตกต่างกันตามชนิด และสายพันธุ์ (Sparrow and Woodwell,
1962) เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม (Mauch-Mani and Mauch, 2005) จากการศึกษาการกระตุน้ การ
เจริญเติบโต และผลผลิตของผักสวนครัว (พริก ผักโขม และแครอท) (Chakhatrakan et al., 1994) พบว่า ทรีต
เมนต์ท่ีได้รบั การสัมผัสมีปริมาณผลผลิตที่สมํ่าเสมอมากกว่าทรีทเมนต์ควบคุม สอดคล้องกับการรายงานของ
Teng et al. (2016) พบว่า แปลงนาที่มีกบอาศัยให้ผลผลิตข้าวที่มากกว่าปกติ เช่นเดียวกับ Huang et al. (2012)
ศึกษาการปลูกข้าวร่วมกับการเลีย้ งเป็ ด มีจาํ นวนต้นต่อกอเพิ่มขึน้ กว่าร้อยละ 3.8 และปริมาณผลผลิตเพิ่มขึน้ 20
เปอร์เ ซ็น ต์ เนื่ อ งจากการลดลงของวัช พื ช และแมลงศัต รู พื ช (Hossain et al., 2005) ที่ เ ป็ น ต้น ทุน สําคัญ ของ
เกษตรกร
ดังนัน้ การศึกษาอิทธิ พลของการกระตุน้ เชิงกลต่อผลผลิตของข้าวหอมธรรมศาสตร์ จึงมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาศึ ก ษาจํา นวนครั้ง และระยะเวลาสํา หรับ การกระตุ้น เชิ ง กลในระยะต้น กล้า ของข้า วพัน ธุ์ห อม
ธรรมศาสตร์ท่ีเหมาะสมต่อปริมาณผลผลิต

อุปกรณ์และวิธีการ
วางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ 4×4 factorial in CRD ประกอบด้วย 2 ปั จจัย จํานวน 9 ซํา้ ซํา้ ละ 1 กระถาง
กระถางละ 1 ต้น ประกอบด้วย 2 ปั จจัย คือ จํานวนครัง้ ในการกระตุน้ เชิ งกล (1 2 3 หรือ 4 ครัง้ ต่อวัน) และ
ระยะเวลาในการกระตุน้ (0 (ควบคุม) 10 20 หรือ 30 นาทีตอ่ ครัง้ )
การเตรียมกล้าข้าว
แช่เมล็ดข้าวพันธุห์ อมธรรมศาสตร์เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง ก่อนนําไปบ่มต่ออีก 24 ชั่วโมง หลังจากนัน้ นําไป
เพาะลงในถาดเพาะกล้าขนาด 26.5×52.5×4 (กว้าง×ยาว×สูง) เซนติเมตร จํานวน 200 หลุมต่อถาด พร้อมบรรจุ
วัสดุปลูก หลุมละ 1 เมล็ด และเริ่มการสัมผัสภายหลังการปลูกในถาดเพาะวันที่ 3 ต่อเนื่องนาน 14 วัน จึงทําการ
ย้ายปลูกในกระถางขนาด 10 นิ ว้ (ก้นทึบ) ภายในบรรจุดินเหนียว (มีปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมตํ่า) ด้วยการสุม่ ต้นกล้าจํานวน 9 ต้นต่อทรีตเมนต์ ลงในแต่ละกระถาง กระถางละ 1 ต้น ให้ปยุ๋ และ
สารกําจัดแมลงศัตรู พืช พร้อมทัง้ กําจัดวัชพืชตามความเหมาะสม
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การกระตุน้ เชิงกล
กระตุน้ เชิงกลด้วยการสัมผัส โดยมีระยะเวลาในการสัมผัสนาน 0 10 20 และ 30 นาที ตามที่กล่าวไป
ข้างต้น ด้วยไม้ปัดฝุ่ นเคลื่อนที่ดว้ ยเครื่องจักรกลด้วยความเร็ว 256.8 เซนติเมตรต่อวินาที ต่อเนื่อง 14 วัน ในช่วง
เวลา 8.00 11.00 14.00 และ 17.00 น. ดังนี ้
จํานวน
(ครัง้ ต่อวัน)
I
II
III
IV

ช่วงเวลา
8.00





11.00

14.00

17.00










การบันทึกผล
เริ่มการบันทึกผลด้านองค์ประกอบของผลผลิตภายหลังการออกดอก 80 เปอร์เซ็นต์ แล้ว 30 วัน เมล็ด
จะมีความสุกแก่เต็มที่ร่วมกับการสังเกตสีของรวงข้าวหรือฟางที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ จํานวนรวงต่อกอ จํานวน
เมล็ดดีต่อรวง (สุ่มตัวอย่างรวงข้าวจํานวน 1 รวงต่อกระถาง นับจํานวนเมล็ด) เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีต่อรวง นํา้ หนัก
เมล็ดดีต่อรวง (สุ่มตัวอย่างรวงข้าวจํานวน 1 รวงต่อกระถาง ชั่งนํา้ หนักเมล็ดดีในรวง ด้วยใช้เครื่องชั่งทศนิยม 1
ตําแหน่ง) และปริมาณผลผลิต

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการศึกษาอิทธิ พลของการกระตุน้ เชิ งกลต่อปริ มาณผลผลิตของข้าวหอมธรรมศาสตร์ พบว่า
จํานวนครัง้ และระยะเวลาในการกระตุน้ เชิงกลมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ ผลผลิต (Table 1) ดังนี ้
1. ระยะเวลาและความถี่ในการกระตุน้ เชิงกลในระยะต้นกล้า มีปฏิสมั พันธ์กบั จํานวนรวงต่อกอของ
ต้นข้าวพันธุห์ อมธรรมศาสตร์ (Table 2) โดยทรีตเมนต์ท่ีได้รบั การกระตุน้ เชิงกลจํานวน 2 ครัง้ ต่อวัน นาน 20 นาที
ต่อครัง้ มีจาํ นวนรวงต่อกอมากที่ สุด เท่ากับ 3.8±0.2 รวง ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับทรีตเมนต์ท่ี ได้รบั การ
กระตุน้ เชิงกลจํานวน 4 ครัง้ ต่อวัน นาน 20 นาทีตอ่ ครัง้ (3.7±0.3 รวง)
2. ระยะเวลาและความถี่ในการกระตุน้ เชิงกลในระยะต้นกล้า มีปฏิสมั พันธ์กับจํานวนเมล็ดต่อรวง
ของต้นข้าวพันธุห์ อมธรรมศาสตร์ (Table 2) โดยทรีตเมนต์ท่ีได้รบั การกระตุน้ เชิงกลจํานวน 1 ครัง้ ต่อวัน นาน 30
นาทีต่อครัง้ มีจาํ นวนเมล็ดต่อรวงมากที่สุด เท่ากับ 98.3±3.9 เมล็ด รองลงมาคือ ทรีทเมนต์ท่ีได้รบั การกระตุน้
เชิงกลจํานวน 4 ครัง้ ต่อวัน นาน 20 นาทีตอ่ ครัง้ เท่ากับ 88.50±2.69 เมล็ด
3. ระยะเวลาและความถี่ในการกระตุน้ เชิงกลในระยะต้นกล้ามีปฏิสมั พันธ์กบั เปอร์เซ็นต์จาํ นวนเมล็ด
ดีตอ่ รวงของต้นข้าวพันธุห์ อมธรรมศาสตร์ (Table 2) โดยทรีตเมนต์ท่ีได้รบั การกระตุน้ เชิงกลจํานวน 2 ครัง้ ต่อวัน
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นาน 20 นาทีตอ่ ครัง้ มีเปอร์เซ็นต์จาํ นวนเมล็ดดีตอ่ รวงมากที่สดุ เท่ากับ 67.97±4.64 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติกบั ทรีตเมนต์ท่ีได้รบั การกระตุน้ เชิงกลจํานวน 1 ครัง้ ต่อวัน นาน 20 และ 30 นาทีตอ่ ครัง้ และการกระตุน้
เชิงกลจํานวน 4 ครัง้ ต่อวัน นาน 30 นาทีต่อครัง้ (เท่ากับ 63.13±7.57 62.65±3.75 และ 65.24±8.63 เปอร์เซ็นต์
ตามลําดับ)
4. ระยะเวลาและความถี่ในการกระตุน้ เชิงกลในระยะต้นกล้า มีปฏิสมั พันธ์กบั นํา้ หนักเมล็ดดีต่อรวง
ของต้นข้าวพันธุห์ อมธรรมศาสตร์ (Table 2) โดยทรีทเมนต์ท่ีได้รบั การกระตุน้ เชิงกลจํานวน 1 ครัง้ ต่อวัน นาน 30
นาทีตอ่ ครัง้ มีนาํ้ หนักเมล็ดดีตอ่ รวงมากที่สดุ เท่ากับ 62.4±2.6 กรัม
5. ระยะเวลาและความถี่ในการกระตุน้ เชิงกลในระยะต้นกล้า มีปฏิสมั พันธ์กบั ปริมาณผลผลิตของ
ต้นข้าวพันธุห์ อมธรรมศาสตร์ (Table 2) โดยทรีทเมนต์ท่ีได้รบั การกระตุน้ เชิงกลจํานวน 2 ครัง้ ต่อวัน นาน 20 นาที
ต่อครัง้ มีปริมาณผลผลิตมากที่สดุ เท่ากับ 2,094.9±241.2 กิโลกรัมต่อไร่ ซึง่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกบั ทรีทเมนต์
ที่ได้รบั การกระตุน้ เชิงกลจํานวน 1 ครัง้ ต่อวัน นาน 30 นาทีตอ่ ครัง้ เท่ากับ 1961.4±270.9 กิโลกรัมต่อไร่
สอดคล้องกับการศึกษาของ Teng et al. (2016) พบว่า ต้นข้าวในแปลงนาที่ได้รบั การกระตุน้ เชิงกล
จากการอาศัยของกบ มีการเจริญเติบโต และผลผลิตที่มากกว่าแปลงปกติ รวมไปถึงการศึกษาการกระตุน้ เชิงกล
ด้วยการเลีย้ งเป็ ดต่อสัณฐานวิทยาของการปลูกข้าว (Huang et al., 2012) พบว่า ต้นข้าวมีจาํ นวนต้น ต่อ กอ
เพิ่ มขึน้ ส่ง ผลให้ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึน้ 3.8 เปอร์เ ซ็น ต์ ตามการกระตุน้ เชิ ง กลที่ ไ ด้รับ เช่ น เดี ย วกับ การศึก ษาของ
Hossain et al. (2005) แปลงข้าวที่มีเป็ ดอาศัยมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึน้ 20 เปอร์เซ็นต์ วัชพืชและแมลงศัตรู พืชมี
ปริมาณลดลง มีผลต่อต้นทุนการผลิตที่ลดลงเมื่อได้รบั การกระตุน้ เชิงกล สอดคล้องกับการศึกษาผลการกระตุน้
การเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสวนครัวด้วยการสัมผัสในระยะต้นกล้า โดย Chakhatrakan et al. (1994)
พบว่า ระยะเวลาในการสัมผัสมีปริมาณผลผลิตของพริกสมํ่าเสมอ เนื่องจากการปรับตัวของพืชภายหลังได้รบั การ
กระตุน้ เชิงกลพืชมีความเครียดสะสม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ (Senaratna
et al., 2000)

สรุ ป
การศึกษาอิทธิ พลของการกระตุน้ เชิ งกลต่อผลผลิตของข้าวหอมธรรมศาสตร์ พบว่า การกระตุน้
เชิงกลในระยะต้นกล้าจํานวน 2 ครัง้ ต่อวัน นาน 20 นาทีต่อครัง้ มีจาํ นวนรวงต่อกอมากที่สดุ เท่ากับ 3.80±0.45
รวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีต่อรวงมากที่ สุด เท่ากับ 67.97±4.64 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณผลผลิตมากที่สุด เท่ากับ
2,094.9±241.3 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ไม่แตกต่างกันกับการกระตุน้ เชิงกลในระยะต้นกล้าจํานวน 1 ครัง้ ต่อวัน นาน
30 นาทีตอ่ ครัง้ มีจาํ นวนเมล็ดต่อรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีตอ่ รวง นํา้ หนักเมล็ดดีตอ่ รวงมาที่สดุ เท่ากับ 98.30±3.90
รวง 62.65±3.75 เปอร์เซ็นต์ และ 62.40±2.63 กรัม รวมไปถึงปริมาณผลผลิต (1,961.4±270.9 กิโลกรัมต่อไร่)
ของข้าวพันธุห์ อมธรรมศาสตร์ ที่เพิ่มขึน้ จากทรีทเมนต์ควบคุมมากถึงร้อยละ 108.92
พิจารณาด้านต้นทุน และระยะเวลา การกระตุน้ เชิงกลในระยะต้นกล้าของข้าวพันธุห์ อมธรรมศาสตร์
จํานวน 1 ครัง้ ต่อวัน นาน 30 นาทีต่อครัง้ จึงมีความเหมาะสมต่อปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึน้ มากกว่ากว่ากระตุน้
เชิงกลจํานวน 2 ครัง้ ต่อวัน นาน 20 นาทีตอ่ ครัง้
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Table 1 Yield components of Hom Thammasat rice cultivar seedling under differences of stimulated
days and durations.
Number of tillers
per pot
Times (times per day) (A)
I
3.18±0.25a 1/
3.20±0.44a
II
2.98±0.20b
III
IV
3.23±0.34a
Duration of stimulation (min) (B)
3.00±0.00b 2/
0
10
3.10±0.26b
20
3.45±0.43a
30
3.03±0.26b
**
A*B
Factors

Number of
seeds per till

good seeds per
till (%)

Weight of good seeds
per till (g)

Yield
(kg per rai)

82.10±10.61a
74.45±7.22c
76.28±4.11bc
77.03±8.71b

55.31±9.41a
50.02±12.30b
50.68±7.00b
55.39±9.10a

46.60±11.38a
38.60±10.87c
39.45±5.53b
43.58±9.43c

1,419.21±412.61a
1,235.65±550.58b
1,049.88±193.32c
1,288.46±330.47b

71.00±1.86c
76.65±6.54b
80.93±5.42a
81.28±11.95a
**

46.06±6.45d 2/
50.08±3.31c
60.19±8.22a
55.11±12.64b
**

34.00±2.68c
38.80±2.37b
49.05±6.11a
46.38±14.45a
**

938.87±87.61d
1,140.56±149.50c
1,636.82±358.41a
1,276.93±512.62b
**

** There were statistically significant differences at 99% respective; 1/ Means within a column under
period followed by a same letter are not statistically significant differences at 99% level by DMRT; 2/
Means within a column under time followed by a same letter are not statistically significant differences
at 99% level by DMRT.
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Table 2 Interaction yield components of Hom Thammasat rice cultivar under differences of stimulated
days and durations.
Factor Duration of
Time (times per day)
stimulation
I
II
III
IV
(min)
Number
0
3.00±0.00bc 1/
3.00±0.00bc
3.00±0.00bc
3.00±0.00bc
of tillers
10
3.20±0.27b
3.00±0.35bc
3.00±0.00bc
3.20±0.27b
per pot
20
3.20±0.27b
3.80±0.45a
3.10±0.22bc
3.70±0.27a
30
3.30±0.27b
3.00±0.00bc
2.80±0.27c
3.00±0.00bc
Number
0
71.00±2.03e
71.00±2.03e
71.00±2.03e
71.00±2.03e
of seeds
10
80.60±2.43cd
81.60±6.20c
76.70±2.41d
67.70±1.64e
per till
20
78.50±2.83cd
78.80±3.63cd
77.90±3.86cd
88.50±2.69ef
30
98.30±3.90a
66.40±2.84f
79.50±1.97cd
80.90±2.90b
Good
0
46.06±7.03f
46.06±7.03f
46.06±7.03f
46.06±7.03f
seeds per
10
49.61±2.98def
48.44±2.43ef
49.11±4.23def
53.16±1.62def
till
20
63.13±7.57ab
67.97±4.64a
52.57±6.66def
57.09±5.19bcd
30
62.65±3.75abc
37.59±4.85g
54.96±7.98cde
65.24±8.63a
Good
0
34.00±2.92f
34.00±2.92f
34.00±2.92f
34.00±2.92f
seeds
10
40.20±1.04cde
40.40±2.61cde 38.50±3.10def
36.10±0.82ef
DW per
20
49.80±4.86b
54.00±2.62b
41.40±3.77cd
51.00±4.84b
till
30
62.40±2.63a
26.00±3.69g
43.90±6.72c
53.00±4.54b
Yield per
0
938.8±95.5fg
938.8±95.5fg
938.8±95.5fg
938.8±95.5fg
rai (kg
10
1,247.6±59.1de 1,157.3±162.5ef 1,083.5±224.2ef 1,073.9±41.5ef
per rai)
20
1,529.0±122.0bc 2,094.9±241.3a 1,198.9±94.1e 1,724.4±46.5b
30
1,961.4±270.9a 751.6±112.2g
987.2±241.4f 1,416.6±193.2cd
1/
Means within a column under period followed by a same letter are not statistically significant
differences at 95% level by DMRT
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การศึกษาวัสดุอัดเม็ดผสมดินเบาเพือ่ ทดแทนดินผสมสําหรับการปลูกพืชกระถางในอาคาร
Study of Diatomite Pellet Medium to Substitute Mixed Soil for Indoor Pot Plant
อนัญญา อัษฎายุธ1 ณัฏฐ พิชกรรม1* และ พัชรียา บุญกอแก้ว1
Ananya Assadayudh1, Nath Pichakum1* and Patchareeya Boonkorkaew1

บทคัดย่อ

การใช้ดินผสมปลูกต้นไม้ในกระถางมักพบปั ญหาดินยุบตัวอัดแน่น การระบายนํา้ และอากาศไม่ดี จึงได้
ศึกษาสูตรที่เหมาะสมของวัสดุอดั เม็ดผสมดินเบาเพื่อใช้ทดแทนดินผสมสําหรับการปลูกพืชกระถาง โดยผสมดิน
เบา:ขุยมะพร้าว:ดินเหนียว อัตราส่วน 2:1:7, 4:1:5, 6:1:3 และ 8:1:1 โดยนํา้ หนัก เผาที่ 900°C วิเคราะห์สมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมี และเลือกวัสดุอดั เม็ดที่มีสมบัติเหมาะสมมาทดลองปลูกต้นเดหลีใบมัน ดําเนินการวิจยั
ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าวัสดุอดั เม็ด อัตราส่วน 8:1:1 โดยนํา้ หนัก มีสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีเหมาะสม (ความหนาแน่น 0.49 g/cm3, การสลายตัวในนํา้ 0.31%, ความจุในการอุม้ นํา้
38.33%, ความพรุ นรวม 54.68%, ความเป็ นกรด-ด่าง 6.46, ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 23.19
meq/100 cm3 และค่าการนําไฟฟ้าของวัสดุปลูก 0.06 dS m-1) ซึ่งใช้ทดแทนดินผสมได้ สําหรับพืชที่ปลูกในวัสดุ
ปลูกแตกต่างกัน 3 ชนิด ร่วมกับการให้นาํ้ 200 มิลลิลิตรต่อครัง้ ต่อกระถางต่อสัปดาห์ จํานวน 8 สัปดาห์ วางพืช
ในห้องที่มีความเข้มแสงเฉลี่ย 15 µmol m-2s-1 อุณหภูมิหอ้ งเฉลี่ย 31ºC และความชืน้ สัมพัทธ์เฉลี่ย 70% พบว่าเด
หลีท่ีปลูกในวัสดุอดั เม็ดอย่างเดียวและปลูกในดินผสมร่วมกับวัสดุอดั เม็ด มีความสวยงามและช่วยยืดอายุการ
วางประดับดีกว่าการปลูกในดินผสมอย่างเดียว

ABSTRACT

Using mixed soil to grow pot plant, found problems of compacted soil collapse, poor water and
air drainage. This research was to study the suitable properties of diatomite pellet medium to substitute
mixed soil for pot plant. Diatomite: coconut coir: clay ratio 2:1:7, 4:1:5, 6:1:3 and 8:1:1 by weight were
mixed and calcined at 900°C. The physical and chemical properties were analyzed and selected suitable
properties pellet media to grow Spathiphyllum spp. This research was conducted from April 2018 until
June 2019. It was found that the pellet media in the ratio of 8:1:1 by weight had the appropriate physical
and chemical properties (bulk density 0.49 g/cm3, slake 0.31%, water containing capacity 38.33%, total
porosity 54.68%, pH 6.46, CEC 23.19 meq/100 cm3, and EC 0.06 dS m-1) and could be used for replacing
mixed soil. Plants were grown in 3 different plant growing media, with 200 ml of water/pot/time/week for 8
weeks in 31°C room, 15 µmol m-2s-1 average light intensity, and 70% average relative humidity.
Spathiphyllum spp. in pellet medium and mixed soil with pellet medium, showed more beautiful and
extended indoor display life than plants in mixed soil.
Key words: expanded clay, physical property, chemical property, indoor display life
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คํานํา

การปลูกพืชในภาชนะ เช่น กระถาง เพื่อการประดับตกแต่ง วัสดุปลูกมีความสําคัญมาก เนื่องจากราก
พืชใช้ดินเป็ นที่ยึดเกาะเพื่อให้ตน้ พืชทรงตัวอยู่ได้ วัสดุปลูกที่ดีควรมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้ ปริมาตรวัสดุค่อนข้างคงที่ไม่
ว่าแห้งหรือเปี ยก อุม้ นํา้ และเก็บสะสมธาตุอาหารพืชได้ดี และสามารถแลกเปลี่ยนก๊าซในบริเวณรากได้ (วิทยา,
2538) โดยทั่วไปผูบ้ ริโภคนิยมซือ้ ดินผสมตามท้องตลาดมาใช้เป็ นวัสดุปลูก เนื่องจากหาซือ้ ได้ง่าย ราคาถูก แต่
เมื่ อ ปลูก พื ช ไประยะหนึ่ง มัก พบปั ญ หาการยุบตัวของดิ น ทําให้ดิ น อัด ตัวแน่น การระบายนํา้ และอากาศไม่
เหมาะสม ต้องเติมดินบ่อย และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ ปั จจุบนั มีการผลิตวัสดุปลูกที่ผสมด้วยวัสดุ
หลายชนิด ซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกับดิน คือ Calcined clay หรือเม็ดดินเผา มีลกั ษณะเป็ นเม็ดกลม สีนาํ้ ตาลแดง
ได้จากการเผาดินเหนียวที่อณ
ุ หภูมิสงู ทําให้ได้วสั ดุท่ีมีความพรุ น (ทัศนุพนั ธุ,์ 2542) ซึง่ Hydroton เป็ นเม็ดดินเผา
ที่เป็ นที่ยอมรับในคุณภาพ แต่ตอ้ งนําเข้าจากต่างประเทศจึงมีราคาแพง ในประเทศไทยมีการศึกษาเรื่องวัสดุปลูก
อัดเม็ดแบบใหม่เพื่ อทดแทนดินปลูกพื ชสําหรับสวนหลังคา โดยมีส่วนประกอบของ ซีโอไลต์:ขุยมะพร้าว:ดิน
เหนียว ในอัตราส่วนต่าง ๆ นําไปเผาที่อณ
ุ หภูมิสงู (900 องศาเซลเซียส) จากผลการทดลองวัสดุปลูกสูตร 8:1:1 มี
คุณสมบัติท่ีดีหลายประการ เช่น มีความแข็ง นํา้ หนักเบา มีรูพรุ นกักเก็บความชืน้ ได้ ไม่ยุบตัวอัดแน่นเมื่อใช้เป็ น
เวลานาน เป็ นต้น (ดลยา, 2554) แต่ซีโอไลต์หาได้ยากในปั จจุบนั จึงมีความสนใจในวัสดุท่ีเรียกว่า “ดินเบา” หรือ
“ไดอะทอไมต์” (Diatomite) เป็ น หิ น ตะกอนชนิ ด หนึ่ง มี ข นาดตั้ง แต่อยู่ใ นช่ วงน้อยกว่า 1 ไมครอน ไปจนถึง
มากกว่า 1 มิลลิเมตร โดยมีซิลิกา้ เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญ ดินเบาเป็ นวัสดุท่ีมีคณ
ุ สมบัติใกล้เคียงซีโอไลต์ คือมี
อนุภาคขนาดเล็ก นํา้ หนักเบา มีความเป็ นรู พรุ นสูง ความหนาแน่นตํ่า หาได้ง่ายในประเทศไทย พบมากที่จงั หวัด
ลําปาง และราคาถูก มีการนําดินเบามาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย เป็ นสารช่วยกรองในกระบวนการ
ทําอาหาร เช่น กรองนํา้ นํา้ ตาล เหล้า เป็ นตัวเติม (filler) ในพลาสติก ยางเทียม ผสมในสีทาบ้าน ใช้ผสมทําฉนวน
กันความร้อน เป็ นวัตถุดิบในการผลิตอิฐทนไฟ ในระบบบําบัดนํา้ เสียแบบตะกอน คุณสมบัติการกรองและการดูด
ซับสามารถลดค่าซีโอดี ได้รอ้ ยละ 80 ด้านการเกษตรใช้ดินเบาเป็ นตัวเติมเพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติของดินในการ
รักษาความชืน้ ดูดซับธาตุอาหารได้ดี ผิวดินมีความยืดหยุ่น มีการถ่ายเทอากาศมากขึน้ และช่วยให้กระบวนการ
ทางจุลชี ววิทยาในดินดีขึน้ ด้านการปศุสัตว์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศรัสเซีย มีการใช้ดินเบาผสม
อาหารให้สตั ว์กิน เช่น สัตว์ปีกและสุกร พบว่าให้ผลดีกว่าให้อาหารปกติเพียงอย่างเดียวและใกล้เคียงกันกับการ
ใช้ซีโอไลต์ (เชิดศักดิ,์ 2544; ละมาย, 2560; Zhang et al., 2016) หากสามารถนําดินเบามาทดแทนในส่วนของซี
โอไลต์เ พื่ อ ผลิต วัสดุปลูก ที่ ใช้แทนดิน ปลูก พื ชได้ อาจช่ วยลดปั ญหาต่าง ๆ ของดิ น ผสมลงได้ การวิ จัย นี จ้ ึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีสตู รที่เหมาะสมของวัสดุอดั เม็ดผสมดินเบาสําหรับ
ใช้ทดแทนดินผสม เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการปลูกพืชในภาชนะต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
1. การเตรียมวัสดุอัดเม็ดผสมดินเบาและการวิเคราะห์สมบัตทิ างกายภาพและทางเคมี
นําวัสดุท่ีมีสว่ นผสมของดินเบา:ขุยมะพร้าว:ดินเหนียว ในอัตราส่วน 2:1:7, 4:1:5, 6:1:3 และ 8:1:1 โดย
นํา้ หนัก ผสมกับนํา้ สะอาดอัตราส่วนนํา้ 600 มิลลิลิตร ต่อวัสดุปลูก 10 กิโลกรัม (นํา้ หนักแห้ง) คลุกเคล้าวัสดุจน
มีลกั ษณะจับตัวกันเป็ นก้อนแห้งหมาดๆ นําวัสดุมาอัดเม็ดโดยใช้เครื่องบดอัดแบบใช้มือหมุน ได้วสั ดุอดั เม็ดเป็ น
ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร ตัดเป็ นท่อนสัน้ ความยาวประมาณ 1.0-2.0 เซนติเมตร
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ตากแห้งในที่รม่ 2-3 วัน นําไปเผาโดยเตาเผาความร้อนสูง (Muffle furnace) ที่อณ
ุ หภูมิ 900 องศาเซลเซียส (ºC)
นาน 6 ชั่วโมง 30 นาที (ดลยา, 2554) ได้วสั ดุอดั เม็ดเป็ นท่อนแข็ง สีสม้ (Figure 1)
วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ประกอบด้วย 1) ความหนาแน่น (Bulk density) (g/cm3) 2) การสลายตัว
ในนํา้ (Slake) (%) 3) ความจุในการอุม้ นํา้ (Water containing capacity) (% v/v) และ 4) ความพรุ นรวม (Total
porosity) (% v/v)
วิ เ คราะห์ส มบั ติ ท างเคมี ประกอบด้ว ย 1) ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง (pH) 2) ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation exchange capacity, CEC) (meq/100 cm3) และ 3) ค่าการนําไฟฟ้าของวัสดุ
ปลูก (Electrical Conductivity, EC) (dS m-1) คัดเลือกวัสดุอดั เม็ดผสมดินเบาสูตรที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมโดย
การเปรียบเทียบกับค่าการวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติของดินทั่วไป (จงรักษ์และทัศนีย,์ 2542; งานทดสอบดินปุ๋ ยและการ
ประยุกต์, 2549; Soil Survey Division Staff, 1993)
2. ทดสอบการปลูกพืชด้วยวัสดุอัดเม็ดเปรียบเทียบกับดินผสม
นําวัสดุอัดเม็ดผสมดินเบาที่ มี คุณสมบัติ เหมาะสมจากข้อ 1 มาทดลองเปรียบเที ยบกับดินผสมตรา
อาหลี® ซึ่งใช้เป็ นตัวแทนของดินผสมที่มีจาํ หน่ายทั่วไป ใช้ตน้ เดหลีใบมันที่อายุและขนาดเท่ากันปลูกในกระถาง
พลาสติกขนาด 6 นิว้ เป็ นวัสดุทดลอง โดยใช้ปริมาตรของวัสดุปลูกในแต่ละกระถางเท่ากัน วางพืชในห้องที่ มี
ความเข้มแสงเฉลี่ย 15 µmol m-2s-1 อุณหภูมิหอ้ งเฉลี่ย 31ºC และความชืน้ สัมพัทธ์เฉลี่ย 70% ใส่ปุ๋ยละลายช้า
ออสโมโค้ท ® ของบริ ษั ท โซตัส อิ น เตอร์เ นชั่น แนล จํา กัด (สูต ร 13-13-13) ที่ ส ามารถละลายอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
สมํ่าเสมอนาน 3 เดือน ในอัตราส่วน 3 กรัมต่อกระถาง จํานวน 1 ครัง้ ให้นาํ้ ปริมาตร 200 มิลลิลิตรต่อครัง้ ต่อ
กระถาง สัปดาห์ละ 3 ครัง้ เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อให้พืชปรับตัว จึงลดการให้นาํ้ แก่พืชเหลือสัปดาห์ละ 1 ครัง้
เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ (จิตราพร, 2542; ดลยา, 2554; วิภา, 2554) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มีวสั ดุปลูก
3 สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 6 ซํา้ ดังนี ้
สิ่งทดลองที่ 1 ดินผสมตราอาหลี (ชุดควบคุม)
สิ่งทดลองที่ 2 วัสดุอดั เม็ดผสมดินเบา และ ดินผสมตราอาหลี อัตราส่วน 1:1 โดยนํา้ หนัก
สิ่งทดลองที่ 3 วัสดุอดั เม็ดผสมดินเบา
บันทึกข้อมูลอายุการวางประดับของพืชทุก 2 สัปดาห์ โดยการให้คะแนนความสวยงามของพืชจากผู้
ประเมินที่มีความรู ด้ า้ นการจัดสวนจํานวน 50 คน แบ่งเป็ น 3 ระดับคือ
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ดีถงึ ดีมาก ต้นไม้มีความสมบูรณ์ สภาพโดยรวมใกล้เคียงกับก่อนนํามาทดลอง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง พอใช้ ใบมีสีเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเหี่ยวแห้งเป็ นสีนา้ํ ตาล และใบร่วงน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 10-20 เปอร์เซ็นต์ ของใบทัง้ หมด
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ใบมีสีเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเหี่ยวแห้งเป็ นสีนาํ้ ตาล
และใบร่วงมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ของใบทัง้ หมด
โดยเกณฑ์ระดับคะแนนความสวยงามเฉลี่ยของพืชที่เหมาะสมต่อการใช้งานคือ 2.01–3.00 และที่ไม่
เหมาะสมต่อการใช้งานคือ 1.00–2.00 (ดัดแปลงจาก ปิ ยวดี, 2550)
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วิ เคราะห์ค่าความแตกต่า งทางสถิ ติ โดยวิ เคราะห์ค วามแปรปรวน (ANOVA) และวิ เ คราะห์ค วาม
แตกต่างค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. สมบัตทิ างกายภาพ
ความหนาแน่นของวัสดุอดั เม็ดที่มีสว่ นประกอบของดินเหนียวมาก (2:1:7) มีความหนาแน่นมากที่สดุ คือ
0.70 g/cm3 และแตกต่างทางสถิ ติกับวัสดุอัดเม็ดอีก 3 อัตราส่วน (Table 1) วัสดุปลูกที่มีความหนาแน่น มาก
แสดงว่าวัสดุปลูกนัน้ มีช่องว่างน้อย ซึ่งสัดส่วนระหว่างนํา้ หนักของวัสดุปลูกกับปริมาตรของวัสดุปลูกขึน้ อยู่กบั
ความพรุ นของวัสดุปลูก (วิทยา, 2538) เมื่อเปรียบเที ยบกับค่าการวิ เคราะห์ส มบัติ ของดินทั่วไปที่ มีค่า ความ
หนาแน่น 0.15-1.30 g/cm3 วัสดุอดั เม็ดทัง้ 4 สูตรมีความหนาแน่นอยู่ในช่วงที่เหมาะสม สามารถนําไปใช้ปลูกพืช
ได้ โดยรากพื ชสามารถชอนไชได้ง่ายและยึด เกาะกับ วัสดุปลูกได้ดี (Land Classification Division and FAO
Project Staff, 1973) สําหรับการสลายตัวในนํา้ ของวัสดุอดั เม็ดทุกสูตรไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Table 1) โดยมี
ค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 0.13-0.31 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าการวิเคราะห์สมบัติของดินทั่วไป วัสดุปลูก
ที่มีคา่ การสลายตัวในนํา้ น้อย จะมีการยุบตัวน้อย ส่งผลดีเมื่อปลูกพืชเป็ นเวลานาน ทําให้ไม่ตอ้ งเปลี่ยนวัสดุปลูก
บ่อยครัง้ อีกทัง้ ยังระบายนํา้ และอากาศได้ดี ไม่ส่งผลเสียต่อการเจริญของรากพืช (จงรักษ์และทัศนีย,์ 2542; Soil
Survey Division Staff, 1993) ส่วนความจุในการอุม้ นํา้ และความพรุ นรวมของวัสดุอดั เม็ดที่มีส่วนผสมของดิน
เบามาก (8:1:1) มีคา่ สูงที่สดุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ คือร้อยละ 38.33 และ 54.68 ตามลําดับ (Table 1) ซึง่ จัด
ว่ามีสมบัติเหมาะสมตามสมบัติของวัสดุปลูกที่ดี คือมีค่าความจุในการอุม้ นํา้ ที่มาก ซึ่งจะช่วยให้กกั เก็บนํา้ อย่าง
เพียงพอต่อรากพืช (ยงยุทธ, 2538; พิษณุ, 2543)
2. สมบัตทิ างเคมี
วัสดุอดั เม็ดทัง้ 4 สูตรมีคา่ ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความเป็ นกรดเล็กน้อยถึง
ปานกลาง ซึ่งอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช (5.5-6.5) สําหรับความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ประจุบวก (CEC) ของวัสดุอดั เม็ดที่มีสว่ นผสมของดินเบามาก (8:1:1) มีค่าสูงที่สดุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ คือ
23.19 meq/100 cm3 โดยดลยา (2554) ระบุ ว่ า ค่ า CEC ที่ เ หมาะสมของวัส ดุ ป ลู ก ควรอยู่ ร ะหว่ า ง 10-30
meq/100 cm3 (วิทยา, 2538) ส่วนค่าการนําไฟฟ้าของวัสดุอดั เม็ดที่มีสว่ นผสมของดินเบา (EC) ของทุกอัตราส่วน
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Table 1) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่า EC มาตรฐานในดินทั่วไปที่มีค่าน้อยกว่า 2 dS
m-1 วัสดุอดั เม็ดทัง้ 4 สูตรจึงมีคา่ EC อยู่ในช่วงที่เหมาะสม ไม่เป็ นพิษกับพืช (คณาจารย์ปฐพีวิทยา, 2557)
จากการพิจารณาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีในภาพรวมพบว่า วัสดุอดั เม็ดที่ประกอบด้วย ดินเบา:ขุย
มะพร้าว:ดินเหนียว อัตราส่วน 8:1:1 มีสมบัติเหมาะสมและไม่เป็ นพิษต่อพืช มีแนวโน้มที่สามารถนําไปใช้ทดแทน
ดินผสมได้ ซึง่ ในเบือ้ งต้นนีไ้ ด้นาํ มาทดลองเป็ นวัสดุปลูกกับพืชกระถางสําหรับการวางประดับภายในอาคารต่อไป
3. อายุการวางประดับโดยการให้คะแนนความสวยงามของพืช
เดหลีใบมันที่ปลูกในวัสดุปลูกแตกต่างกัน 3 สูตร พบว่าในสัปดาห์แรกที่เริ่มบันทึกผล คะแนนความ
สวยงามของพืชไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีคา่ สูงสุดเท่ากับ 3.00 คะแนน ซึง่ พืชทุกสิ่งทดลองยังมีสภาพสวยงาม
255
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เป็ นปกติ จากสัปดาห์ท่ี 2 ถึง 8 พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยต้นในดินผสมมีคะแนนความสวยงามเฉลี่ย
ในสัปดาห์ท่ี 2 และ 4 เท่ากับ 2.92 และ 2.58 ตามลําดับ แต่ในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 มีคะแนนความสวยงามเฉลี่ยตํ่า
กว่า 2.01 คะแนน ซึง่ ถือว่าไม่เหมาะสมกับการใช้งาน สําหรับต้นในวัสดุอดั เม็ดผสมดินเบาผสมดินผสม สัดส่วน
1:1 มีคะแนนความสวยงามเฉลี่ยในสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 เท่ากับ 2.94, 2.92, 2.76 และ 2.20 คะแนน
ตามลําดับ เช่นเดียวกับต้นในวัสดุอดั เม็ดผสมดินเบามีคะแนนความสวยงามเฉลี่ยในสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8
เท่ากับ 2.74, 2.80, 2.68 และ 2.60 คะแนน ตามลําดับ ซึง่ ทัง้ ต้นในวัสดุอดั เม็ดผสมดินเบาผสมดินผสม สัดส่วน
1:1 และต้นในวัสดุอดั เม็ดผสมดินเบามีคะแนนความสวยงามเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.01-3.00 คะแนน แสดงว่าพืชยังมี
ความเหมาะสมในการวางประดับในอาคารได้ และมีอายุการวางประดับมากกว่าพืชที่ปลูกในดินผสมเพียงอย่าง
เดียวถึง 2 สัปดาห์ (Table 2 และ Figure 2) กรณีพืชที่ปลูกในดินผสมเพียงอย่างเดียว ช่วงสัปดาห์ท่ี 6 ถึง 8 มี
คะแนนความสวยงามที่ไม่เหมาะกับการใช้งาน อาจเป็ นผลมาจากดินผสมมีการยุบตัวอัดแน่นภายในกระถาง ทํา
ให้อากาศและนํา้ ถ่ายเทไม่สะดวก การยุบตัวของวัสดุปลูกทําให้เกิดการกดทับของราก ซึง่ ขัดกับคุณสมบัติของ
วัสดุปลูกที่ดีท่ีจะต้องมีปริมาตรค่อนข้างคงที่ไม่วา่ แห้งหรือเปี ยก ไม่อดั ตัวแน่นจนเกินไป (วิทยา, 2538; ทัศนุพนั ธุ,์
2542; พิษณุ, 2543) เมื่อพิจารณาในภาพรวม พืชที่ปลูกในวัสดุอดั เม็ดเพียงอย่างเดียวและปลูกในวัสดุอดั เม็ด
ผสมดินเบาผสมดินผสมมีคะแนนความสวยงามดีกว่าการปลูกในดินผสมอย่างเดียว แสดงว่าวัสดุอดั เม็ดสามารถ
ใช้ทดแทนดินผสมในการปลูกพืชได้ ซึง่ นอกจากจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้แล้วยังช่วยให้กระถางที่วางประดับ
ภายในอาคารมีความสวยงามไม่เลอะเทอะเปื ้อนดิน รวมถึงยังช่วยยืดอายุการวางประดับของพืชได้เมื่อเทียบกับ
การใช้ดินผสมอย่างเดียวในการปลูกพืช อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการให้ปยควบคู
ุ๋
ไ่ ปกับการใช้
วัสดุอดั เม็ดด้วย เนื่องจากในระยะยาวพืชต้องการปุ๋ ยเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นเช่นกัน
Table 1 Physical and chemical properties of pellet medium with mixed of diatomite: coconut coir:
Clay ratio 2:1:7, 4:1:5, 6:1:3 and 8:1:1 by weight, calcined at 900°C.
Ratio of
Physical property
Chemical property
pellet Bulk density Slake Water containing Total porosity
pH
CEC
EC
medium (g/cm3)
(%)
capacity (%)
(%)
(meq/100 cm3) (dS m-1)
2:1:7
0.70a2/
0.18
23.32d
40.96c1/
6.85a 9.31c
0.19a
4:1:5
0.64b
0.13
27.30c
42.25c
6.74a 11.06bc
0.06b
6:1:3
0.49c
0.26
34.75b
50.82b
5.81c 13.85bc
0.18a
8:1:1
0.49c
0.31
38.33a
54.68a
6.46ab 23.19a
0.06b
F-test
**
ns
**
*
*
*
*
CV (%)
0.73
15.16
0.89
1.76
7.64
10.38
11.64
ns = not significant; * = significant at p≤0.05; ** = significant at p≤0.01
1/
Means with different letters are significantly different at p<0.05 level by DMRT
2/
Means with different letters are significantly different at p<0.01 level by DMRT
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Table 2 The aesthetic scoring of Spathiphyllum spp. grown in mixed soil, mixed soil with pellet medium
(8:1:1) and pellet medium (8:1:1) for 0, 2, 4, 6 and 8 weeks.
Treatment
Week
0
2
4
6
8
T1 (mixed soil)
3.00
2.92a1/
2.58b2/
1.90b
1.80c
T2 [mixed soil + pellet media 3.00
2.94a
2.92a
2.76a
2.20b
(1:1)]
T3 (pellet medium)
3.00
2.74b
2.80ab
2.68a
2.60a
F-test
ns
*
**
**
**
CV (%)
0
1.08
1.43
2.15
2.51
ns = not significant; * = significant at P≤0.05; ** = significant at P≤0.01
1/
Means with different letters are significantly different at p<0.05 level by DMRT
2/
Means with different letters are significantly different at p<0.01 level by DMRT

A

2:1:7

4:1:5

6:1:3

8:1:1
B

2:1:7

4:1:5

6:1:3

8:1:1

Figure 1 The pre-calcining (A) and post-calcining (B) characteristics of pellet medium mixed
with diatomite: coconut coir: clay, ratio 2:1:7, 4:1:5, 6:1:3 and 8:1:1 by weight.
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A

B

C

Figure 2 Spathiphyllum spp. grown in mixed soil (A), mixed soil with pellet medium (8:1:1 w/w)
ratio 1:1 w/w (B) and pellet medium (8:1:1 w/w) (C) indoor for 0, 2, 4, 6 and 8 weeks.

สรุ ป

จากการศึกษาวัสดุอดั เม็ดที่ประกอบด้วย ดินเบา: ขุยมะพร้าว: ดินเหนียว 4 อัตราส่วน ได้แก่ 2:1:7,
4:1:5, 6:1:3 และ 8:1:1 โดยนํา้ หนัก ขึน้ รูปอัดเม็ด และนําไปเผาที่อณ
ุ หภูมิ 900 ºC สรุ ปได้วา่ วัสดุอดั เม็ดผสมดิน
เบาสูตร 8:1:1 โดยนํา้ หนัก มีสมบัติทางกายภาพและเคมีเหมาะสม ประกอบด้วย ความหนาแน่น 0.49 g/cm3,
การสลายตัวในนํา้ 0.31%, ความจุในการอุม้ นํา้ 38.33%, ความพรุ นรวม 54.68%, ความเป็ นกรด-ด่าง 6.46,
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 23.19 meq/100 cm3 และค่าการนําไฟฟ้าของวัสดุปลูก 0.06 dS m-1
ซึง่ สามารถใช้ทดแทนดินผสมสําหรับปลูกพืชได้ สําหรับพืชที่ปลูกในวัสดุปลูกแตกต่างกัน 3 ชนิด ร่วมกับการให้
นํา้ 200 มิลลิลิตรต่อครัง้ ต่อกระถางต่อสัปดาห์ จํานวน 8 สัปดาห์ วางพืชในห้องที่มีความเข้มแสงเฉลี่ย 15 µmol
m-2s-1 อุณหภูมิหอ้ งเฉลี่ย 31ºC และความชืน้ สัมพัทธ์เฉลี่ย 70% พบว่าเดหลีท่ีปลูกในวัสดุอดั เม็ดอย่างเดียวและ
ปลูกในดินผสมร่วมกับวัสดุอดั เม็ด มีคะแนนความสวยงามดีกว่าการปลูกในดินผสมอย่างเดียว โดยการใช้วสั ดุ
อัดเม็ดอย่างเดียวและใช้ดินผสมร่วมกับวัสดุอดั เม็ดช่วยยืดอายุการวางประดับของพืชได้มากกว่าการใช้ดินผสม
อย่างเดียวถึง 2 สัปดาห์
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ผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้
Anoectochilus koshunensis Hayata ในสภาพปลอดเชือ้
Effect of Gamma Radiation on in vitro Growth and Morphological Changes of Anoectochilus
koshunensis Hayata
กัญญพร สวัสดิวงศ์1 คฑารัตน์ ชูศรีเอี่ยม2 และ เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์1*
Kanyaphorn Sawatdiwong1, Katarut Chusreeaeom2 and Shermarl Wongchaochant1*

บทคัดย่อ
ศึกษาผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของของกล้วยไม้
Anoectochilus koshunensis Hayata 2 ตัวอย่าง ได้แก่ตวั อย่าง A1 และ A2 โดยฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน
ที่ปริมาณ 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80 และ 100 เกรย์ ให้กับส่วนยอดและส่วนข้อ และเพาะเลีย้ งในสภาพปลอด
เชือ้ เป็ นเวลา 60 วัน พบว่าค่า LD50(60d) ของชิน้ ส่วนยอดและชิน้ ส่วนข้อที่ได้รบั รังสีของตัวอย่าง A1 เท่ากับ 38.5
และ 33.5 เกรย์ และตัวอย่าง A2 เท่ากับ 40 และ 25.9 เกรย์ตามลําดับ ซึ่งชิน้ ส่วนยอดที่ได้รบั รังสีมีชีวิตรอดและ
เจริญเติบโตได้ดีกว่าชิน้ ส่วนข้อ การเจริญเติบโตทางลําต้นและรากมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณรังสีท่ีเพิ่มขึน้ โดย
หลัง จากได้รับ รัง สีแ กมมาแบบเฉี ย บพลันในช่วงปริม าณรังสี 10-20 เกรย์ พบการเปลี่ย นแปลงลัก ษณะทาง
สัณฐานวิทยาจํานวน 7 ลักษณะ

ABSTRACT
Effects of gamma radiation on growth and morphological characteristic changes of two
samples of Anoectochilus koshunensis Hayata i.e. A1 and A2 sample were studied. The existed shoots
and nodes from in vitro plants were acute gamma irradiated at dose 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80 and 100
Gy and cultured for 60 days. LD50(60d) of irradiated shoots and nodes of A1 sample was 38.5 and 33.5
Gy and A2 sample was 40 and 25.9 Gy, respectively. Growth and percentage of survival explants of
irradiated shoots explants were better than irradiated nodes. However, growth rate of shoots and roots
was decreased when explants were irradiated with higher gamma ray doses. The seven characteristics
of morphological characteristic changes after acute gamma irradiation in range 10- 20 Gy were
observed.

Key words: gamma irradiation, jewel orchid, mutation
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คํานํา
กล้วยไม้ลายนํา้ ทอง Anoectochilus koshunensis Hayata เป็ นกล้วยไม้ดินในวงศ์ย่อย Neottioideae ใบมี
ลักษณะเส้นใบโดดเด่นและรู ปร่างใบที่สวยงาม ลักษณะใบนุ่มเหมือนกํามะหยี่ มีสีเขียวไปจนถึงสีนาํ้ ตาลหรือม่วงเข้ม
เส้นใบเป็ นแบบร่างแห มีสีขาว ชมพูออ่ นหรือสีทองเป็ นประกาย จากลักษณะโดดเด่นของใบนัน้ ทําให้กล้วยไม้ชนิดนีเ้ ป็ น
ที่ตอ้ งการของตลาดไม้ดอกไม้ประดับ รวมไปถึงคุณสมบัติทางยาที่สามารถใช้รกั ษาความดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับปอด
และตับที่ นิยมใช้ในประเทศจี นและไต้หวัน (Zhang et al., 2015) โดยปกติ กล้วยไม้ได้รับการปรับปรุ งพันธุ์ดว้ ยวิธี
conventional breeding โดยการผสมพันธุข์ องกล้วยไม้ทงั้ รู ปแบบการผสมภายในชนิด การผสมข้ามระหว่างชนิด หรือ
แม้กระทั่งการผสมข้ามสกุล (Mishiba et al., 2008) แต่กล้วยไม้ชนิ ดนี อ้ อกดอกเพี ยงปี ละครั้งหรือไม่ออกดอกหาก
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม และใช้เวลา 7-10 เดือนในการถือฝั ก ทําให้ตอ้ งใช้เวลายาวนานในการปรับปรุ งพันธุ์ การชัก
นําให้เกิดการกลายพันธุด์ ว้ ยรังสี เป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถร่นระยะเวลาในการปรับปรุ งพันธุพ์ ืชบางชนิดที่ขยายพันธุ์
แบบอาศัยเพศได้ยาก และสามารถชักนําให้เกิดลักษณะใหม่ท่ีไม่สามารถพบได้ในธรรมชาติหรือพบลักษณะที่หาได้ยาก
ในธรรมชาติ (ธนาธิป, 2551) ซึ่งการฉายรังสีร่วมกับการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อนัน้ สามารถแยกส่วนที่กลายบางส่วนออกมา
ขยายพันธุต์ อ่ ได้ซง่ึ เป็ นการแก้ปัญหาการสูญหายของส่วนกลายพันธุ์ (พีรนุช, 2560) ปั จจุบนั มีรายงานวิจยั เกี่ยวกับการ
ชักนําให้เกิดการกลายพันธุใ์ นพืชกลุ่มกล้วยไม้ดินบางชนิด เช่น Spathoglottis plicata Blume, S. Kimballiana Hook.f.
var. angustifolia Ames และ S. tomentosa Lindl. (Gonzales, 2007; Pimonrat et al., 2012) งานวิจยั นีจ้ ึงศึกษาผลของ
การใช้รังสี แกมมาแบบเฉี ยบพลันต่ อการเจริ ญเติ บโตและการเปลี่ ย นแปลงทางสัณฐานวิ ทยาของกล้วยไม้
Anoectochilus koshunensis ในสภาพปลอดเชือ้ เพื่อเป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นสําหรับการพัฒนาลักษณะใหม่

อุปกรณ์และวิธีการ
พืชทดลอง
กลวยไม Anoectochilus koshunensis Hayata จํานวน 2 ตัวอย่าง; ตัวอย่างที่ 1 (A1): มีลกั ษณะใบ
เป็ นรู ปหัวใจ สีเขียวเข้มกํามะหยี่ เส้นใบเป็ นร่างแห สีขาวเป็ นประกาย ด้านล่างใบและกาบใบมีสีแดงเข้มและ
ตัวอย่างที่ 2 (A2): มีลกั ษณะคล้ายตัวอย่างแรก แตกต่างที่ดา้ นบนใบจะมีสีเขียวเป็ นกํามะหยี่แต่ไม่มีความเงา
และขอบใบเป็ นคลื่น
การทดสอบผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อต้นอ่อนกล้วยไม้ลายนํ้าทอง A. koshunensis
Hayata ในสภาพปลอดเชือ้
นําต้นอ่อนกล้วยไม้ลายนํา้ ทอง A. koshunensis Hayata ทัง้ 2 ตัวอย่างที่เพาะเลีย้ งในสภาพปลอดเชือ้
เป็ นเวลา 2 เดือน ตัดเอาส่วนยอดและข้อขนาด 1 เซนติเมตรและฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันด้วยเครื่องฉาย
รังสีแกมมา Mark I Irradiation ซึง่ มีธาตุซีเซียม-137 เป็ นต้นกําเนิดรังสีท่ีปริมาณ 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80, และ
100 เกรย์ จากนัน้ ย้ายลงบนอาหารเพาะเลีย้ งสูตร ½ MS ทันที (รุ ่น M1V1) โดยแยกเป็ นส่วนปลายยอดและส่วน
ข้อ ที่ ไ ด้รับ รัง สี วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูร ณ์ (CRD) มี 10 ซํา้ ซํา้ ละ 1 ขวดซึ่ง บรรจุ 3 ชิ น้ พื ช บัน ทึก
เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตหลังจากเพาะเลีย้ งในสภาพปลอดเชือ้ เป็ นเวลา 60 วัน เพื่อหาปริมาณรังสีท่ีทาํ ให้เกิดการ
ตาย 50 เปอร์เซ็นต์ (LD50) จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรังสีกบั เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต, และบันทึกการ
เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืช ตัง้ แต่รุน่ M1V1 ถึง รุ น่ M1V5
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ปริมาณรังสีที่ทาํ ให้เกิดการตายลงครึ่งหนึ่งหลังจากได้รับรังสีและเพาะเลีย้ งในสภาพปลอดเชือ้ เป็ น
เวลา 60 วัน [LD50(60d)]
หลังจากเพาะเลีย้ งชิน้ พืชที่ได้รบั รังสีในสภาพปลอดเชือ้ เป็ นเวลา 60 วัน พบว่าค่า LD50(60d) ของส่วน
ยอดและส่วนข้อของตัวอย่าง A1 หลังได้รบั รังสีเท่ากับ 38.5 เกรย์ และ 33.5 เกรย์ (Figure 1A) และค่า LD50(60d)
ของส่วนยอดและส่วนข้อของตัวอย่าง A2 หลังได้รบั รังสีเท่ากับ 40 เกรย์ และ 25.9 เกรย์ตามลําดับ (Figure 1B)
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส่วนยอดสามารถทนรับปริมาณรังสีได้สงู กว่าส่วนข้อ และกล้วยไม้ทงั้ 2 ตัวอย่างมีค่า LD50 ที่
แตกต่างกัน ซึ่งแน่นอนว่าพืชต่างสกุลกันย่อมมีผลต่อรังสีท่ีแตกต่างกัน รวมถึงพืชต่างชนิดก็มีผลต่อรังสีแตกต่าง
กันเช่นเดียวกัน เพราะค่า LD50 นีม้ ีความจําเพาะต่อชนิด จีโนไทป์ หรือแม้กระทั่งเนือ้ เยื่อที่แตกต่างกันในพืชต้น
เดียวกัน (Pedro et al., 2017)
B

A

Figure 1 The relationship between gamma ray doses and survival percentage of A. koshunensis
Hayata A1 (A) and A2 (B) after irradiated and in vitro cultured for 60 days.
การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ A. koshunensis Hayata หลังได้รับรังสีแกมมา
การเจริญเติบโตของตัวอยาง A1 และ A2 มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คืออัตราการเจริญเติบโตของลําต้น ใบ
และรากลดลงเมื่อชิน้ พืชได้รบั รังสีในปริมาณสูงขึน้ โดยการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ A1 หลังจากเพาะเลีย้ งในสภาพ
ปลอดเชือ้ เป็ นเวลา 60 วัน พบว่า ความสูงต้น, จํานวนข้อ, จํานวนใบ และขนาดใบ ของต้นที่ได้จากชิน้ พืชที่ใช้สว่ นยอด
ในการเพาะเลีย้ ง มีคา่ เฉลี่ยสูงกว่าของต้นที่ได้จากชิน้ พืชที่มาจากส่วนข้อ ส่วนจํานวนยอดใหม่ท่ีพฒ
ั นาจากชิน้ ส่วนข้อที่
ได้รบั รังสีในช่วงปริมาณรังสี 10 - 40 เกรย์ มากกว่ายอดใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ส่วนยอดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และ
พบว่าชิน้ ส่วนข้อที่ได้รบั รังสีในปริมาณสูงกว่า 10 เกรย์ ไม่สามารถพัฒนารากจากชิน้ พืชที่เพาะเลีย้ ง (Table 1) การ
เจริญเติบโตของตัวอย่าง A2 พบว่าเป็ นในทิศทางเดียวกับตัวอย่าง A1 และการเจริญเติบโตของส่วนข้อที่ได้รบั รังสี
ปริมาณตัง้ แต่ 60 เกรย์ขึน้ ไป ไม่มีการพัฒนาของใบและรากใหม่จากชิน้ พืช (Table 2) อัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง
หลังจากได้รบั ปริมาณรังสีท่ีเพิ่มสูงขึน้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์ประกอบที่สาํ คัญต่อเซลล์พืช ยับยัง้ การแบ่ง
เซลล์ของเนือ้ เยื่อเจริญ ทําให้การพัฒนาของเนือ้ เยื่อหรืออวัยะเกิดช้าลง (Preussa and Britta, 2003) ถ้าเซลล์ได้รบั รังสี
ในปริมาณสูงมาก รังสีสามารถหยุดการพัฒนาของเนือ้ เยื่อเจริญ มีการแบ่งเซลล์ชา้ ลงหรือหยุดการแบ่งเซลล์อย่างถาวร
และกระบวนการสร้างสารพันธุกรรมและโปรตีนลดลง ทําลายการสร้าง ATP เป็ นผลให้พลังงานภายในเซลล์ลดลง จึงทํา
ให้เซลล์ตายในที่สดุ (สิรนุช, 2540)
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยาทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปหลังได้รับรังสีแกมมา
หลังจากชิน้ พืชได้รบั รังสีแกมมา (รุ ่น M1V1) และมีการตัดย้ายชิน้ พืชเพาะเลีย้ งในอาหารใหม่ (รุ ่น M1V2) พบ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงปริมาณรังสีท่ี 10-20 เกรย์ ดังนี ้ ลักษณะที่ 1 พบการด่างเหลืองเขียว
เกิดขึน้ ในรุ ่น M1V2 แต่ลกั ษณะการด่างไม่ปรากฏในรุ ่น M1V3 และพบการด่างอีกครัง้ ในรุ ่น M1V4 และ M1V5 แต่เป็ นการ
ด่างสีขาวผสมกับสีเหลืองและสีเขียว (Figure 2) ลักษณะที่ 2 พบสีของลําต้นเปลี่ยนจากสีเขียวเข้มเป็ นสีเขียวเหลืองและ
ขาว กาบใบที่ห่อบริเวณลําต้นและใบเปลี่ยนเป็ นสีเขียวปนเหลืองอ่อน โดยเส้นใบเป็ นสีขาว และบางใบมีสีขาวทัง้ ใบ ซึ่ง
เป็ นลักษณะคงที่โดยพบตัง้ แต่รุ่น M1V2 จนถึง M1V5 (Figure 3) ลักษณะที่ 3 มีการด่างสีเหลืองเขียวที่ใบ และเส้นใบสี
อ่อนลงและลายไม่ชดั เจนในรุ น่ M1V2 ต่อมาในรุ น่ M1V3 และ M1V4 พบว่ามีสีเหลืองเขียวมากกว่าสีเขียวเข้มซึ่งเป็ นสีเดิม
ของใบปกติ ใบสีเขียวเข้มตรงแถบกลางและมีการด่างของสีเหลืองเขียวที่ขอบใบสองข้าง (Figure 4) ลักษณะการด่างที่
เกิ ดขึน้ เป็ นผลมาจากความเข้มข้นและปริมาณรงควัตถุท่ีเกี่ยวข้องลดลง รวมถึงปริมาณคลอโรฟิ ลล์ท่ีลดลงเช่นกัน
(Pereira et al., 1997) ลักษณะที่ 4 ปลายใบเป็ นติ่งหนามสัน้ และโคนใบเป็ นแบบตัด ขอบใบมีการห่อเข้าหากันเล็กน้อย
มีสีออ่ นลง เส้นใบขนาดใหญ่ขนึ ้ ซึง่ พบตัง้ แต่รุน่ M1V2 ถึง M1V4 (Figure 5) ลักษณะที่ 6 ใบเปลี่ยนรู ปร่างเป็ นรู ปไข่ ปลาย
ใบและโคนใบมน ขอบใบมีการห่อม้วนเข้า เส้นใบชัด และใบสีเขียวปนเหลือง พบตัง้ แต่รุน่ M1V2 ถึง M1V4 (Figure 6) ซึ่ง
รังสีทาํ ให้เซลล์สูญเสียการเกิด differentiation นําไปสู่ผลกระทบต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของพืช
(Casarett, 1968) ลักษณะที่ 7 พบในรุ น่ M1V3 โดยมีลกั ษณะการด่างสีเหลืองเขียวเกิดขึน้ ตามแนวกลางใบตัง้ แต่บริเวณ
โคนใบไปถึงปลายใบ และในรุ น่ M1V4 พบการด่างแบบจุดประกระจายทั่วใบ (Figure 7) คลอโรพลาสต์เป็ นออแกแนลที่ไว
ต่อรังสีแกมมา เมื่อคลอโรพลาสต์เกิดความผิดปกติ คลอโรฟิ ลล์จะลดลงและพืชอ่อนแอ (Wi et al., 2007) แต่พืชบาง
ชนิดยังคงมีสีเขียวเป็ นปกติถงึ แม้คลอโรพลาสต์จะเกิดความผิดปกติ โดยคลอโรฟิ ลล์เอและคลอโรฟิ ลล์บีมีปริมาณลดลง
เมื่อได้รบั รังสีแกมมา ส่งผลต่อการสะสมของคลอโรฟิ ลล์และมวลชีวภาพของพืชตลอดการเจริญเติบโตของพืช (An et al.,
2011)

สรุ ป
ปริมาณรังสีท่ีทาํ ให้เกิดการตายลงครึง่ หนึ่งจากส่วนยอดและส่วนข้อที่ได้รบั รังสี LD50(60d)ของ A. koshunensis
ตัวอย่าง A1 จากส่วนยอดและส่วนข้อที่ได้รบั รังสีเท่ากับ 38.5 เกรย์ และ 33.5 เกรย์ ส่วนค่า LD50(60d) ของตัวอย่าง A2
เท่ากับ 40 เกรย์ และ 25.9 เกรย์ โดยการเจริญเติบโตของกล้วยไม้นนั้ มีแนวโน้มที่ลดลงตามปริมาณรังสีท่ีเพิ่มขึน้ และพบ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาจากต้นที่พัฒนาจากชิน้ พืชที่ได้รบั ปริมาณรังสีช่วง 10-20 เกรย์ จํานวน 7
ลักษณะ โดยปริมาณรังสีท่ี 20 เกรย์ ส่งผลให้ได้ตน้ ที่มีลกั ษณะเปลี่ยนแปลงมากที่สดุ
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Table 1 Growth of A. koshunensis sample 1 (A1) of shoot and node explants after gamma irradiation and in vitro cultured for 60 days.
Explant Dose
Height of Node number Leaf number Leaf length
Leaf width
New shoot
New shoot
Root
(Gy)
explants
(cm)
(cm)
number
height
number
(cm)
(cm)
Shoot

Node

1/

0
10
20
30
40
60
80
100
0
10
20
30
40
60
80
100

2.67 ± 1.49a1/
2.34 ± 1.27ab
2.20 ± 0.82abc
2.10 ± 0.33bc
1.90 ± 0.33bcd
1.85 ± 0.39bcd
1.75 ± 0.21cde
1.40 ± 0.75def
1.28 ± 0.10ef
1.28 ± 0.12ef
1.21 ± 0.13ef
1.16 ± 0.09f
1.04 ± 0.06f
1.05 ± 0.04f
1.04 ± 0.04f
1.01 ± 0.08f

4.03 ± 2.15a
4.13 ± 2.21a
3.77 ± 0.35ab
2.97 ± 0.46bcd
3.07 ± 0.47bc
3.13 ± 0.36bc
2.13 ± 1.21d
2.93 ± 0.26bcd
2.37 ± 1.16cd
1.10 ± 0.54e
0.84 ± 0.42ef
0.70 ± 0.56ef
0.53 ± 0.39ef
0.43 ± 0.35ef
0.23 ± 0.32ef
0.10 ± 0.16f

3.37 ± 2.56a
2.97 ± 1.72a
2.83 ± 0.36ab
2.42 ± 0.35ab
2.70 ± 0.53ab
2.80 ± 0.57ab
1.90 ± 1.18b
2.80 ± 0.23ab
3.03 ± 1.60a
0.97 ± 0.37c
0.84 ± 0.45c
0.70 ± 0.64c
0.67 ± 0.63c
0.50 ± 0.48c
0.23 ± 0.39c
0.13 ± 0.23c

0.72 ± 0.41abc
0.67 ± 0.28abc
0.80 ± 0.30a
0.75 ± 0.09abc
0.79 ± 0.16a
0.80 ± 0.23a
0.59 ± 0.36abc
0.72 ± 0.14abc
0.77 ± 0.12ab
0.60 ± 0.15abc
0.60 ± 0.23abc
0.49 ± 0.37bcd
0.47 ± 0.35cd
0.47 ± 0.33cd
0.29 ± 0.39de
0.19 ± 0.32e

0.68 ± 0.27ab
0.70 ± 0.27ab
0.83 ± 0.10a
0.80 ± 0.09a
0.87 ± 0.18a
0.87 ± 0.24a
0.64 ± 0.37ab
0.78 ± 0.33a
0.54 ± 0.30bc
0.40 ± 0.14cd
0.39 ± 0.21cd
0.29 ± 0.23de
0.24 ± 0.21de
0.23 ± 0.21de
0.19 ± 0.25de
0.09 ± 0.16e

Mean±SD. Means followed by the different letter within columns are significantly different (P < 0.05) using Duncan’s multiple range test.
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1.10 ± 0.35b
0.23 ± 0.63cde
0.17 ± 0.24e
0.17 ± 0.23e
0.07 ± 0.14e
0.03 ± 0.10e
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00
2.70 ± 1.71a
1.07 ± 0.34b
0.97 ± 0.40b
0.77 ± 0.57bc
0.73 ± 0.56bcd
0.57 ± 0.42bcde
0.33 ± 0.35cde
0.20 ± 0.23de

1.07 ± 0.08b
0.21 ± 0.07defg
0.07 ± 0.06gh
0.05 ± 0.05h
0.02 ± 0.05h
0.02 ± 0.04h
1.36 ± 0.34a
0.79 ± 0.38c
0.34 ± 0.15d
0.28 ± 0.16ef
0.24 ± 0.16def
0.20 ± 0.15defg
0.15 ± 0.16efgh
0.11 ± 0.15fgh

2.53 ± 1.37a
1.77 ± 1.03b
0.30 ± 0.33c
0.23 ± 0.32c
0.20 ± 0.36c
0.07 ± 0.14c
0.03 ± 0.10c
0.03 ± 0.10c
1.87 ± 0.96b
0.17 ± 0.32c
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00

Root length
(cm)
1.76 ± 1.02a
0.93 ± 0.56b
0.07 ± 0.08c
0.06 ± 0.09c
0.05 ± 0.11c
0.02 ± 0.36c
0.01 ± 0.03c
0.01 ± 0.02c
0.89 ± 0.53b
0.09 ± 0.14c
-
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Table 2 Growth of A. koshunensis sample 2 (A2) of shoot and node explants after gamma irradiation and in vitro cultured for 60 days
Explant Dose
Height of Node number Leaf number Leaf length Leaf width
New shoot
New shoot Root number
(Gy)
explants
(cm)
(cm)
number
height
(cm)
(cm)
0
3.00 ± 0.17a1/ 4.80 ± 0.45a 3.90 ± 0.50a 0.96 ± 0.38a 0.87 ± 0.07a 1.77 ± 0.54a 1.36 ± 0.44b 2.60 ± 0.31a
10
1.94 ± 0.73b 3.00 ± 0.86b 2.53 ± 0.35b 0.85 ± 0.10ab 0.82 ± 0.31a 1.03 ± 0.48b 0.95 ± 0.29c 1.30 ± 0.78c
20
1.99 ± 0.24b 2.70 ± 0.55bc 2.50 ± 0.16b 0.88 ± 0.11ab 0.82 ± 0.31a 0.77 ± 0.39bc 0.58 ± 0.28d 0.52 ± 0.58de
30
1.91 ± 0.27b 2.60 ± 0.41bc 2.40 ± 0.38bc 0.86 ± 0.13ab 0.77 ± 0.15ab 0.47 ± 0.39cd 0.34 ± 0.19def 0.33 ± 0.42defg
shoot
40
1.83 ± 0.56b 2.57 ± 1.01bc 2.37 ± 0.29bc 0.79 ± 0.15b 0.81 ± 0.12a 0.27 ± 0.34de 0.22 ± 0.36efgh 0.27 ± 0.34defg
60
1.70 ± 0.31bc 2.57 ± 0.35bc 2.17 ± 0.98bc 0.77 ± 0.12b 0.81 ± 0.32a 0.10 ± 0.23e 0.15 ± 0.33efgh 0.20 ± 0.28efg
80
1.76 ± 0.23bc 2.43 ± 0.32bc 2.03 ± 0.24cd 0.75 ± 0.26b 0.80 ± 0.20a 0.03 ± 0.10e 0.08 ± 0.25fgh 0.07 ± 0.14fg
1.68 ± 0.63bc 2.37 ± 0.46c 1.73 ± 0.70de 0.79 ± 0.15b 0.79 ± 0.14a 0.00 ± 0.00
100
0.03 ± 0.10g

Node

1/

0
10
20
30
40
60
80
100

1.12 ± 0.12e
1.49 ± 0.17cd
1.23 ± 0.12de
1.21 ± 0.05de
1.08 ± 0.06e
1.08 ± 0.07e
1.08 ± 0.08e
1.05 ± 0.12e

3.00 ± 0.90b
1.27 ± 1.06d
0.90 ± 0.57de
0.70 ± 0.56ef
0.40 ± 0.44fg
0.20 ± 0.23fg
0.10 ± 0.16g
0.07 ± 0.14g

1.60 ± 0.35e
0.52 ± 0.49f
0.23 ± 0.42fg
0.20 ± 0.32fg
0.03 ± 0.10g
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00

0.89 ± 0.24ab
0.21 ± 0.19c
0.10 ± 0.09cd
0.04 ± 0.07cd
0.01 ± 0.02d
-

Mean±SD. Means followed by the different letter within columns are significantly different (P < 0.05) using Duncan’s multiple range test.

265

0.62 ± 0.22b
0.19 ± 0.16c
0.10 ± 0.09cd
0.06 ± 0.08cd
0.003 ± 0.01d
-

1.10 ± 0.38b
0.80 ± 0.69bc
0.60 ± 0.31cd
0.53 ± 0.42cd
0.32 ± 0.41de
0.10 ± 0.16e
0.07 ± 0.10e
0.03 ± 0.10e

1.74 ± 0.48a
0.83 ± 0.47c
0.41 ± 0.08de
0.29 ± 0.11efg
0.26 ± 0.12efgh
0.10 ± 0.10fgh
0.05 ± 0.11gh
0.02 ± 0.06gh

1.80 ± 0.55b
0.33 ± 0.39defg
0.60 ± 0.31d
0.53 ± 0.28de
0.43 ± 0.35def
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00

Root length
(cm)
1.72 ± 0.38a
0.45 ± 0.30c
0.11 ± 0.10efg
0.06 ± 0.07ef
0.04 ± 0.06ef
0.02 ± 0.05ef
0.02 ± 0.05ef
0.01 ± 0.03f
1.09 ± 0.26b
0.24 ± 0.33d
0.19 ± 0.12de
0.15 ± 0.10def
0.10 ± 0.00def
-
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M1V3

M1V2

0.5 cm

M1V4

Figure 2 Abnormal plantlets from A1 shoot explants irradiated at 20 Gy.

M1V5

Figure 3 Abnormal plantlets from A1 node explants irradiated at 10 Gy.

M1V2

M1V3

M1V4

Figure 4 Abnormal plantlets from A1 node explants irradiated at 10 Gy.

M1V2

M1V3

M1V4

Figure 5 Abnormal plantlets from A1 node explants irradiated at 20 Gy.

M1V2

M1V3

M1V4

M1V5

Figure 6 Abnormal plantlets from A2 shoot explants irradiated at 20 Gy

M1V2

M1V3

M1V4

Figure 7 Abnormal plantlets from A2 shoot explants irradiated at 20 Gy.
266

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาพืช

เอกสารอ้างอิง

พีรนุช จอมพุก. 2560. การใช้รังสีในการปรับปรุ งพันธุพ์ ืช. เอกสารประกอบการสอนวิชาการใช้รงั สี
และไอโซโทปในการเกษตร. ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุ งเทพฯ. 96 น.
สิรนุช ลามศรีจนั ทร์. 2540. การกลายพันธุข์ องพืช. ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุ งเทพฯ. 205 น.
ธนาธิป เพริศพรายวงศ์. 2551. ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและโครนิกต่อต้นอ่อนและ
PLBs ของกล้วยไม้ Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ และ Dendrobium Sonia ‘17 Red’.
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
An, S.J., D. Pandeya, S.W. Park, J. Li, J.K. Kwon, S. Koeda, M. Hosokawa, N.C. Paek, D. Choi and
B.C. Kang. 2011. Characterization and genetic analysis of a low-temperature-sensitive
mutant, sy-2, in Capsicum chinense. Theoretical and Applied Genetics 122: 459–470.
Casarett, A. P. 1968. Radiation Biology. United States Atomic Energy Commission Washington D.C.,
USA.
Gonzales, M. A. 2007. Radiosensitivity of Three Species of Ground Orchids (Spathoglottis plicata, S.
kimballiana var. angustifolia and S. tomentosa) to Acute Gamma Radiation. An
undergraduate thesis. College of agriculture, India.
Mishiba, K. I., C. P. Dong and M. Masahiro. 2008. 18.Genetic engineering of orchids, pp. 288-302.
In Kumar Ashwani and Sopory K. Sudhir. Recent Advanced in Plant Biotechnology and Its
Applications. I.K. International Publishing. New Delhi, India.
Pedro A.L., P.F. Sylvia, C.T. Eulogio De la and M.P. Alejandro. 2017. LD50 and GR50 determination
with gamma rays (60CO) on in vitro Laelia autumnalis protocorms. Journal of Agrociencia 51
(5): 507-524.
Pereira, T.N., H. Ilarslan and R.G. Palmer. 1997. Genetic and cytological analyses of three lethal
ovule mutants in soybean (Glycine max; Leguminosae). Genome 40: 273–285.
Pimonrat, P., P. Suraninpong and S. Wuthisuthimethavee. 2012. Acute effect of gamma radiation on
stable characteristic of Spathoglottis plicata Blume. Acta Horticulturae. 953: 173-180.
Preussa, S.B. and A.B. Britta. 2003. A DNA damage induced cell cycle checkpoint Arabidopsis.
Journal of Genetics 164: 323-334.
Wi, S.G., B.Y. Chung, J.S. Kim, J.H. Kim, M.H. Baek, J.W. Lee and Y.S. Kim. 2007. Effects of gamma
irradiation on morphological changes and biological responses in plants. Micron. 38: 553-64.
Zhang, A., W. Hongzhen, S. Qingsong, X. Mengjie, Z. Wangshu, L. Mingyan. 2015. Large scale in
vitro propagation of Anoectochilus roxburghii for commercial application: Pharmaceutically
important and ornamental plant. Journal of Industrial Crops and Products 70: 158-162

267

ÊÒ¢ÒÊÑµÇ
Subject: Animals
ÀÒ¤ºÃÃÂÒÂ
Oral Presentation

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาสัตว์

ปั จจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการสูญเสียนํา้ หนักร่างกายระหว่างการขนส่งโคเนือ้ ก่อนเข้าขุน
Factor Affecting Body Weight Loss during Transportation of Beef Cattle before Fattening Program
ณัฐดนัย ปฐมโยธิน1, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ1*, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี1 และ ดนัย จัตวา1
Natdanai Pathomyotin1, Skorn Koonawootrittriron1*, Thanathip Suwanasopee and Danai Jattawa1

บทคัดย่อ

นํา้ หนักร่างกายโคเนือ้ 7,638 ตัว ก่อนและหลังการขนส่ง 211 เที่ยว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถูกนํามาใช้ในการจําแนกปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูญเสียนํา้ หนักร่างกายระหว่าง
การขนส่งโคเนื อ้ ก่อนเข้าขุนภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทย โคเนื อ้ ที่ ขนส่ง ได้แก่ โคลูกผสมบราห์มนั
ลูกผสมแบรงกัส ลูกผสมชาร์โรเล่ส ์ และลูกผสมคละพันธุ์ โคเนือ้ ถูกชั่งนํา้ หนักและนําขึน้ รถขนส่งในช่วงเช้าและ
เดินทางตรงไปยังฟาร์ม หุ่นจําลองเชิงเส้นตรงแบบผสมที่พิจารณาปี -เดือนที่ขนส่ง กลุม่ พันธุ์ นํา้ หนักร่างกาย และ
ระยะทางเป็ นปั จจัยกําหนด และพิจารณาเที่ยวของการขนส่งและปั จจัยอื่นเป็ นปั จจัยสุม่ ถูกนํามาใช้ในการศึกษา
ในภาพรวม โคที่ ถู ก ขนส่ ง มี น ํ้า หนั ก ร่ า งกายเฉลี่ ย 430.24±67.51 กิ โ ลกรัม ถู ก ขนส่ ง เป็ น ระยะทางเฉลี่ ย
362.11±120.36 กิ โลเมตร สูญเสียนํา้ หนักร่างกายเฉลี่ย 22.41±9.47 กิ โลกรัม หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.22±2.05
ของนํา้ หนักร่างกายก่อนการขนส่ง การสูญเสียนํา้ หนักร่างกายของโคเนือ้ ผันแปรไปตามปี -เดือนที่ขนส่ง นํา้ หนัก
ร่างกาย และระยะทาง (p<0.0001) ยกเว้น กลุ่มพันธุ์ ความแตกต่างของการสูญ เสียนํา้ หนักร่างกายโคเนื อ้
ระหว่างการขนส่งมีความสัมพันธ์ (ร้อยละ 73.6) กับความแตกต่างระหว่างการขนส่งแต่ละรอบ ผูผ้ ลิตโคเนือ้
สามารถใช้ผลการศึกษาคาดคะเนการสูญเสียนํา้ หนักร่างกายโคที่ถูกขนส่ง เตรียมการ และประเมินความคุม้ ค่า
ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ABSTRACT

Body weight of 7,638 beef cattle before and after 211 trips in the period from February 2019 to
June 2019 was used to classify factors that influence body weight loss during transportation of beef
cattle before fattening under the conditions of Thailand. Cattle that had been transported included
Brahman crossbreds, Brangus crossbreds, Charolais crossbreds, and mixed crossbreds. Beef cattle
were weighed and moved into the transport vehicle in the morning and traveled directly to the farm.
Mixed linear model that considered year-month transported, breed group, body weight, and distance
of transportation as fixed factors, and transportation and residual as random factors was used in the
study. In general, the cattle were transported with average body weight of 430.24±67.51 kg, for the
average distance of 362.11±120.36 km. They lost their average body weight of 22.41±9.47 kg or
5.22±2.05% of the body weight before transportation. The weight loss of the beef cattle varies
according to the year-month of transportation, body weight before transportation, and distance
(p<0.0001), except for breed group. The difference between the weight loss of the beef cattle during
transportation was correlated (73.6%) with the difference among the transportation. Beef producers
could use these results to predict weight loss of the transported cattle, prepare themselves, and assess
the business worthiness efficiently.
Key words: beef cattle, transportation, loss, body weight, tropics
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คํานํา
การผลิตโคเนือ้ ได้รบั ความนิยมและกระจายตัวอยู่ท่ วั ทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ ในปี พ.ศ.
2561 ประเทศไทยมีโคเนือ้ รวม 5,445,351 ตัว ถูกเลีย้ งดูในฟาร์มของเกษตรกร 828,447 ราย (เฉลี่ย 6.57 ตัวต่อ
ราย) โดยโคเนื อ้ ส่วนใหญ่ เป็ นโคพื น้ เมื อง (3,082,133 ตัว, เกษตรกร 531,444 ราย; 5.80 ตัวต่อราย) โคพันธุ์
(2,203,465 ตัว, เกษตรกร 356,930 ราย; 6.17 ตัวต่อราย) และโคขุน (159,753 ตัว, เกษตรกร 13,634 ราย;
11.72 ตัวต่อราย) ตามลําดับ (กรมปศุสตั ว์, 2562) ด้วยค่านิยมและความต้องการบริโภคเนือ้ โคขุนคุณภาพที่เพิ่ม
สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องในปั จจุบัน การขุนโคแบบประณี ต (Intensive fattening) ได้รบั ความสนใจจากผูผ้ ลิตและมี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ ภาคกลางเป็ นพืน้ ที่การขุนโค (Fattening production) ขนาด
ใหญ่ (113,004 ตัว, เกษตรกร 4,502 ราย) แต่การเลีย้ งแม่โคเพื่อผลิตลูกสําหรับการขุน (Cow-calf production)
นัน้ กลับมีจาํ นวนมากในพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉี ยงหนือ (โคเพศเมีย 916,957 ตัว เกษตรกร 249,810 ราย) และ
ภาคกลาง (โคเพศเมีย 389,271 ตัว เกษตรกร 38,605 ราย, กรมปศุสตั ว์, 2562) นอกจากนี ้ เกษตรกรที่ผลิตโคขุน
ส่วนใหญ่ไม่ได้เลีย้ งแม่เพื่อผลิตโคขุนด้วยตนเอง ผูผ้ ลิตโคขุนจึงมักนิยมเดินทางไปเลือกซือ้ โคในพืน้ ที่อ่ืนแล้วขน
ย้ายโคที่เลือกซือ้ กลับมาขุนต่อในฟาร์มของตน
โดยทั่วไป โคแต่ละตัวมักสูญเสียนํา้ หนักร่างกายในระหว่างการขนส่งได้ทงั้ ในรู ปของปั สสาวะและมูล
และของเหลวภายในเนือ้ เยื่อของร่างกาย (Barnes et al., 2017; Parish and Rhinehart, 2017) ซึ่งการสูญเสีย
นํา้ หนักร่างกายนัน้ อาจผันแปรไปตามหลายปั จจัย เช่น ระยะทาง กลุม่ พันธุ์ ขนาดร่างกาย ยานพาหนะที่ใช้ในการ
ขนส่ง และเวลาในการขนส่ง เป็ นต้น ซึ่งการสูญเสียนํา้ หนักร่างกายของโคเนือ้ ก่อนเข้าสูก่ ารขุนเหล่านีจ้ ดั เป็ นการ
เสียผลประโยชน์ของผูผ้ ลิตโคขุน และ ในบางกรณี หากการสูญเสียนํา้ หนักร่างกายของโคเนือ้ เกิดขึน้ อย่ างไม่
ปรกติอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความสามารถในการตอบสนองต่อการขุนของโคเหล่านัน้ ซึง่ ไม่เป็ นผลดีตอ่
ธุรกิจการขุนโคแบบประณีต อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียนํา้ หนักร่างกายของโค
ระหว่างการขนส่งภายในประเทศไทย งานวิจัยนี ้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อจําแนกปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสูญเสีย
นํา้ หนักร่างกายระหว่างการขนส่งโคเนือ้ ก่อนเข้าขุน ภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทย

วิธีการศึกษา

ข้อมูลทีศ่ ึกษา
ข้อมูลที่ ศึกษาประกอบด้วย วันที่ ขนส่ง จํานวนโค พันธุ์โค สถานที่ ตน้ ทาง นํา้ หนักโคก่อนการขนส่ง
นํา้ หนักโคเมื่อถึงฟาร์มปลายทาง และระยะทางในการขนส่งโคเนือ้ รวม 7,638 ตัว จํานวน 211 เที่ยว จากสถานที่
จําหน่ายโค (ต้นทาง) เพื่อนํามาขุนในจังหวัดสุพรรณบุรี (ปลายทาง) ของผูผ้ ลิตรายหนึ่ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 ถึง เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2562 โดยมีระยะทางขนส่งระหว่างสถานที่ตน้ ทางถึงฟาร์มโคขุน ตัง้ แต่ 55 ถึง
575 กิโลเมตร (เฉลี่ย 362.11 ± 120.36 กิโลเมตร) ทัง้ นี ้ โคเนือ้ ที่ถูกขนส่งประกอบด้วย กลุ่มโคเนือ้ ลูกผสมบราห์
มัน (136 ตัว 9 เที่ยว) โคเนือ้ ลูกผสมแบรงกัส (43 ตัว 4 เที่ยว) โคเนือ้ ลูกผสมชาร์โรเล่ส ์ (2,556 ตัว 66 เที่ยว) และ
โคเนือ้ ลูกผสมคละพันธุ์ (4,903 ตัว 132 เที่ยว) โดยการสูญเสียนํา้ หนักร่างกายระหว่างการขนส่งพิจารณาจาก
ผลต่างระหว่างนํา้ หนักโคก่อนการขนส่ง และ นํา้ หนักโคเมื่อถึงฟาร์มปลายทาง การขนส่งโคดําเนินการโดยใช้
รถยนต์ขนส่งโคขนาดความจุ 40 ถึง 45 ตัว นําโคที่ซอื ้ ที่ตน้ ทางขึน้ รถในช่วงเช้า และออกเดินทางจากต้นทางไม่ชา้
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กว่า 12.00 น. (10.30-12.00 น.) ตรงมาถึงฟาร์มปลายทาง (ประมาณ 20.00-22.00 น.) จํานวนโคต่อคันรถและ
ต่อรอบผันแปรไปตามจํานวนโคที่จดั ซือ้ ได้และขนาดของโคที่จะถูกขนส่ง
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ชุด ข้อ มูล ถูก ตรวจสอบความถูก ต้อง และพรรณนาค่าต่างๆ ทางสถิ ติ (เช่ น ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ค่าตํ่าที่สดุ ค่าสูงที่สดุ และการกระจายตัวของข้อมูล) ปั จจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อการสูญเสียนํา้ หนัก
จากการขนส่งถูกทดสอบความมีนยั สําคัญทางสถิติ (ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05) หุ่นจําลองทางสถิติเชิงเส้นตรงแบบ
ผสม (Mixed Linear Model) ที่พิจารณาปี -เดือนที่ขนส่ง กลุ่มพันธุ์ นํา้ หนักร่างกาย และระยะทางในการขนส่ง
เป็ นปั จจัยกําหนด (Fixed effects) และพิจารณารอบของการขนส่ง และ อื่นๆ เป็ นปั จจัยสุ่ม (Random effects)
ถูกนํามาใช้ในการโยงความสัมพันธ์กับการสูญเสียนํา้ หนักจากการขนส่ง ค่าเฉลี่ยแบบลีสแควร์ (Least square
means) ถูกประมาณค่าสําหรับกลุ่มย่อยของแต่ละปั จจัย และนํามาพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างทีละคู่
ด้วยวิธี Bonferroni t-test เพื่อควบคุมอัตราความคลาดเคลื่อนต่อการทดลอง (Experimental wise type I error
rate) สัดส่วนความผันแปรระหว่าง รอบของการขนส่งและการสูญเสียนํา้ หนักจากการขนส่งถูกนํามาพิจารณา
โดยประมวลผลทางสถิติดว้ ย Statistical Analysis System (SAS; Der and Everitt, 2015)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ชุดข้อมูลการขนส่งโคเนือ้ ที่ศกึ ษา (7,638 ตัว จํานวน 211 เที่ยว) มีโคที่ถกู ขนส่งเฉลี่ย 36.20 ± 20.53 ตัว
ต่อเที่ ยว มีนาํ้ หนักร่างกายเฉลี่ย 430.24 ± 67.51 กิ โลกรัม ถูกขนส่งไปเป็ นระยะทางเฉลี่ย 362.11 ± 120.36
กิ โลเมตร สูญ เสี ย นํา้ หนัก ร่างกายเฉลี่ย 22.41 ± 9.47 กิ โลกรัม หรื อคิ ด เป็ น ร้อยละ 5.22 ± 2.05 ของนํา้ หนัก
ร่างกายก่อนการขนส่ง (Table 1)
Table 1 Mean, standard deviation, minimum and maximum values of number of cattle, body weight
before transportation, distance of transportation, body weight loss in kg, and body weight
loss in percentage.
Items
Mean
Minimum
Maximum
Number of cattle (cattle)
36.20±20.53
1.00
131.00
Body weight before transportation (kg per
430.24±67.51
196.00
639.62
cattle)
Distance of transportation (km)
362.11±120.36
55.00
575.00
Body weight loss in kg (kg per cattle)
22.41±9.47
1.13
47.14
Body weight loss in percentage (% per cattle)
5.22±2.05
0.37
10.34
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ชีใ้ ห้เห็นว่า การสูญเสียนํา้ หนักร่างกายจากการขนส่งผันแปรไปตามปี เดือนที่ขนส่งอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.0001) (Figure 1) แสดงให้เห็นถึงความผันแปรของค่าเฉลี่ยใน
การสูญเสียนํา้ หนักร่างกายตามปี -เดือนที่ขนส่ง โดยการขนส่งในฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์;
ร้อยละ 6.58±1.10 ของนํา้ หนักร่างกายก่อนการขนส่ง) และฤดูรอ้ น (เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน; ร้อยละ
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6.81±1.74 ของนํา้ หนักร่างกายก่อนการขนส่ง) มีแนวโน้มสูญเสียนํา้ หนักร่างกายมากกว่าการขนส่งในฤดูฝน
(เดือนกรกฏาคมถึงเดือนตุลาคม; ร้อยละ 5.49±0.99 ของนํา้ หนักร่างกายก่อนการขนส่ง) ทัง้ นี ้ อาจเป็ นไปได้ว่า
การขนส่งในช่วงกลางวันของฤดูหนาวและร้อนนัน้ มีอณ
ุ หภูมิสงู กว่าในฤดูฝน (กรมอุตนุ ิยมวิทยา, 2561) ซึ่งมีผล
ทําให้โคเกิดความเครียดเนื่องจากอากาศร้อน จึงหลั่งเหงื่อมากขึน้ หายใจถี่และหอบมากขึน้ เพื่อคงสภาวะปกติ
ภายในร่างกาย (Sejian et al., 2012) จึงเป็ นเหตุให้สญ
ู เสียนํา้ หนักร่างกายมากกว่า (González et al., 2012)
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Figure 1 Body weight loss in each year-month of transportation.
นอกจากนี ้ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลยังชีใ้ ห้เห็นว่า การขนส่งโคเนือ้ ในระยะทางเพิ่มขึน้ ทุก 100 กิโลเมตร มี
ผลทําให้เกิดการสูญเสียนํา้ หนักร่างกายเพิ่มขึน้ 2.58±0.53 กิโลกรัม หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.53±0.12 ของนํา้ หนัก
ร่างกายก่อนการขนส่ง (p<0.0001) การขนส่งด้วยระยะทางที่ยาวมากขึน้ อาจส่งผลทําให้โคเนือ้ อยู่ในภาวะเครียด
นานขึน้ ซึ่งมีผลทําให้เกิดการตอบสนองทางสรีระวิทยายาวนานขึน้ จึงเป็ นเหตุให้สญ
ู เสียนํา้ หนักร่างกายมากขึน้
ตามลําดับ (González et al., 2012; Sejian et al., 2012)
การสูญเสียนํา้ หนักร่างกายผันแปรไปตามนํา้ หนักร่างกายก่อนการขนส่ง (p<0.0001) เช่นกัน โดยหาก
นํา้ หนัก ร่างกายก่ อนการขนส่ง มากขึน้ 1 กิ โลกรัม มี ผ ลทําให้สูญ เสี ย นํา้ หนัก เพิ่ ม ขึน้ 0.044±0.008 กิ โลกรัม
ลักษณะเช่นนีอ้ าจเป็ นเพราะ การสูญเสียนํา้ หนักส่วนใหญ่เกิดจากการสูญเสียนํา้ จากร่างกายในรู ปแบบต่าง ๆ โค
ที่ มี ข นาดร่ า งกายใหญ่ ก ว่ า จึ ง ใช้ค วามพยายามในการลดความเครี ย ด ทั้ง จากสภาพภู มิ อ ากาศร้อ นและ
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึน้ มากกว่าโคที่มีขนาดร่างกายเล็กกว่า (Grant, 2010)
ถึงแม้วา่ ความแตกต่างระหว่างกลุม่ พันธุโ์ คเนือ้ ที่ขนส่งในแต่ละเที่ยวจะมีการสูญเสียนํา้ หนักร่างกายจาก
การขนส่งแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ (p=0.11 และ p=0.14) แต่ดเู หมือนว่าโคลูกผสมแบรงกัสมีแนวโน้มการ
สูญ เสี ย นํา้ หนัก ร่างกาย (33.82±5.04 กิ โลกรัม หรื อร้อยละ 7.82±1.15 ของนํา้ หนัก ร่างกายก่ อนการขนส่ง )
มากกว่าโคลูกผสมบราห์มนั (29.86±3.94 กิโลกรัม หรือร้อยละ 6.66±0.90 ของนํา้ หนักร่างกายก่อนการขนส่ง)
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และโคลูก ผสมชาร์โรเล่ส ์ (27.49±3.11 กิ โลกรัม หรื อร้อยละ 6.23±0.71 ของนํา้ หนักร่างกายก่ อนการขนส่ง)
ตามลําดับ (Table 2) ความไม่มีนยั สําคัญของความแตกต่างระหว่างกลุม่ พันธุท์ ่ีมีต่อการสูญเสียนํา้ หนักร่างกาย
นีอ้ าจถูกจํากัดด้วยชุดข้อมูลที่ศกึ ษา การศึกษาต่อในประเด็นดังกล่าว ด้วยข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และครอบคลุม
การขนส่งโคเนือ้ ทุกกลุม่ พันธุใ์ นสัดส่วนที่เหมาะสมน่าจะช่วยให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึน้
Table 2 Least square mean and standard errors of body weight loss (kg and %) during
transportation separated by breed groups.
Breed groups
Body weight loss (kg)
Body weight loss (percent)
Brahman crossbreds
29.86±3.94
6.66±0.90
Brangus crossbreds
33.82±5.04
7.82±1.15
Charolais crossbreds
27.49±3.11
6.23±0.71
Mixed crossbreds
19.23±1.77
4.58±0.40
เมื่อพิจารณาสัดส่วนระหว่างความผันแปรของการสูญเสียนํา้ หนักร่างกายระหว่างขนส่ง (Body weight
loss variance = 2.791) และความผันแปรของการขนส่งแต่ละเที่ยว (Round variance = 2.055) พบว่า มีคา่ ร้อย
ละ 73.6 ชี ใ้ ห้เห็นว่า นอกเหนื อไปจากปี -เดือนที่ขนส่ง นํา้ หนักร่างกาย และระยะทางในการขนส่งแล้ว ความ
แตกต่างของการสูญเสียนํา้ หนักร่างกายโคเนือ้ ระหว่างการขนส่ง ผันแปรไปตามความแตกต่างในรายละเอียดของ
การขนส่งแต่ระรอบ ในการขนส่งโคเนือ้ ที่รบั ซือ้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการขุน การพิจารณาและบริหารจัดการในเรื่อง
เวลาที่ ข นส่ง นํา้ หนัก ร่างกายโคที่ จ ะถูกขนส่ง และระยะทางในการขนส่ง น่ าจะสามารถช่ วยให้ผูผ้ ลิต โคขุน
สามารถคาดคะเนการสูญเสียนํา้ หนักของโคที่จะถูกขนส่งมายังฟาร์มของตนเอง และสามารถเตรียมการรองรับโค
เนือ้ ที่ถกู ขนส่ง รวมถึงประเมินความคุม้ ค่าในการบริหารจัดการธุรกิจขุนโคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุ ป
ในภาพรวมการขนส่งแต่ละครัง้ พบความสูญเสียของนํา้ หนักร่างกายเฉลี่ย 22.41±9.47 กิโลกรัม หรือคิด
เป็ นร้อยละ 5.22±2.05 ของนํา้ หนักร่างกายก่อนการขนส่ง การสูญเสียนํา้ หนักร่างกายของโคเนือ้ ผันแปรไปตาม
ปี -เดือนที่ขนส่ง นํา้ หนักร่างกาย และระยะทางในการขนส่ง (p<0.0001) ยกเว้น กลุม่ พันธุ์ ความแตกต่างของการ
สูญเสียนํา้ หนักร่างกายโคเนือ้ ระหว่างการขนส่งมีความสัมพันธ์กับความแตกต่างระหว่างการขนส่งแต่ละรอบ
ร้อยละ 75.6

กิตกิ รรมประกาศ

ผลงานวิจยั นีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ “การวิจยั และนวัตกรรมการผลิตโคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของเกษตรกรไทยรองรับการค้าเสรี [ป 2.2(ช)27.62)]” ที่ได้รบั การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะผูว้ ิจัยขอขอบคุณฟาร์มโคเนือ้ เชิงการค้าแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย สําหรับความอนุเคราะห์และ
สนับสนุนการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ศกึ ษา
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การใช้ผงแก่นตะวันทดแทนข้าวสุกในผลิตภัณฑ์แหนมหมู
Using Jerusalem Artichoke Powder as a Substitute for Cooked Rice
in Thai Fermented Pork Sausage (Nham)
ศิริพร นามเทศ1*
Siriporn Namted1*

บทคัดย่อ
ศึก ษาการใช้ผ งแก่ น ตะวัน (Jerusalem Artichoke Powder หรื อ JAP) ทดแทนข้าวสุก ในผลิ ต ภัณ ฑ์
แหนมหมู แบ่งการทดลองออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ T1 (control = การใช้ขา้ วสุก 100 %) T2 (การใช้ JAP 25% ของ
ข้าวสุก) และ T3 (การใช้ JAP 50% ของข้าวสุก) โดยหมักแหนม 2 วันที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง พบว่า แหนมที่ใช้ JAP 25
และ 50 เปอร์เซ็นต์ มีคา่ pH 4.45 และ 4.51 ซึง่ สูงกว่ากลุม่ ข้าวสุก 100 เปอร์เซ็นต์ (pH=4.40) อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p<0.01) ตามลําดับ การใช้ผง JAP ทําให้แหนมมีค่าสี L* ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01)
ลักษณะเนือ้ สัมผัสของผลิตภัณฑ์แหนม JAP 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความแข็ง ความสามารถในการเกาะ
รวมกัน และความเหนี ยว สูงกว่ากลุ่มข้าวสุก 100 เปอร์เซ็นต์ (p<0.01) ส่วนความยื ดหยุ่นมีแนวโน้มมากขึน้
(p>0.05) นอกจากนีก้ ารประเมิน 5-point hedonic scale พบว่า ผูท้ ดสอบชอบเนือ้ สัมผัส และให้คะแนนรวมของ
แหนมที่เติม JAP 50 เปอร์เซ็นต์มากกว่ากลุ่มเติม JAP 25 เปอร์เซ็นต์และกลุ่มข้าวสุก 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างมี
นัยสําคัญ (p<0.01) ดังนัน้ การใช้ผง JAP ทดแทนข้าวสุกในผลิตภัณฑ์แหนมหมูสดั ส่วน 50 เปอร์เซ็นต์ ทําให้
รสชาติ ลักษณะทางกายภาพ และความชอบของผูบ้ ริโภคดีกว่ากว่าการใช้ขา้ วสุกในผลิตภัณฑ์แหนมหมู

ABSTRACT

This study was conducted to investigate the effects of using Jerusalem Artichoke powder (JAP)
in substitution of cooked rice in Thai fermented pork sausage (Nham). The experiment was divided into
3 groups: T1 (control = 100% cooked rice) T2 (using 25% JAP of cooked rice) and T3 (using 50% JAP
of cooked rice) with 2 days fermentation period at room temperature. Using 25 and 50% JAP of cooked
rice in Nham significantly increased pH than 100 percent cooked rice group (4.45, 4.51 and 4.40 was
respectively, p<0.01). The JAP substitution had lower L* value than the cooked rice group (P<0.01). In
addition, for texture characteristics, using JAP (25 and 50% of cooked rice) significantly increased
hardness, gumminess and chewiness values (p<0.01), and springiness tend to be increased (P>0.05).
In sensory test, use of 50% JAP of cooked rice had higher texture and overall score of preferring than
the cooked rice 100% (p<0.01). In conclusion, the substitution of JAP for cooked rice in Nham at 50%,
increased physical appearance and consumer satisfaction.
Key words: Thai fermented pork sausage, Jerusalem artichoke powder (JAP)
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บทนํา
แหนมหมู ตามสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2546) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีทาํ จากเนื อ้
สะโพก ผสมกับหนังต้มสุกหั่นเป็ นเส้น เติมข้าวสุก กระเทียมบด นํา้ ตาลทราย ผสมให้เข้ากัน บรรจุในภาชนะหมัก
จนมีรสเปรีย้ ว การหมักของแหนมเป็ นการเปลี่ยนสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าวสุก ให้เป็ นกรดแลคติก
กรดอะซิติก และเพิ่มโปรไบโอติกที่ผลิตกรดแลคติกซึ่งเป็ นแบคทีเรียที่ดีต่อสุขภาพ (lactic acid fermentation)
(Burintramart et al., 2014) ระยะแรกของการหมั ก มั ก พบ lactic acid bacteria ในกลุ่ ม Pediococcus
cerevisiae ผลิ ต กรด มี ค่ า pH ประมาณ 5.9-6.3 จากนั้ น จะพบ lactobacillus 2 ชนิ ด คื อ Lactobacillus
plantarum และ Lactobacillus brevis ที่เจริญและสร้างกรดแลคติกจํานวนมาก ทําให้ ค่า pH ลดลงเหลือ 4.454.55 ซึง่ การทํางานของ Lactobacillus เป็ นแบบ hetero fermentative (จารุ วรรณ, 2551)
Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) หรือ แก่นตะวัน จัดเป็ น fructan-containing plants
(Praznik et al., 2002) จากงานวิจัยของ วิศาล (2555) พบว่า ผงแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke powder;
JAP) มีคุณสมบัติเป็ นใยอาหาร ที่เป็ นสารพรีไบโอติก โดย จิตรา (2555) รายงานค่าการวิเคราะห์ค่าแอคติ วิตี ้
สารพรีไบโอติก (prebiotic activity) ของ JAP ได้เท่ากับ 1.88 log CFU/ml แสดงให้เห็นว่าสารประกอบใน JAP
เป็ นสารพรีไบโอติก ช่วยการเจริญของเชือ้ Lactobacillus acidophilus เพิ่มขึน้ หลังการบ่ม 24 ชั่วโมง โดยพรีไบ
โอติกเป็ นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ถูกย่อยและไม่ถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารและลําไส้เล็ก แต่
แบคทีเรียบางกลุม่ ที่อาศัยอยู่ในลําไส้ใหญ่สามารถหมักสารเหล่านีเ้ พื่อการเจริญเติบโต และมีผลดีตอ่ การส่งเสริม
สุขภาพ เช่น จุลินทรียก์ ลุ่ม Bifidobacterium, Lactobacillus และ Eubacterium (วีรพงษ์, 2551) ลดจุลินทรียท์ ่ี
ก่อโรค (Pathogenic organism) และเพิ่มภูมิคมุ้ กันให้กบั ร่างกายได้อีกด้วย (Spiller, 2001)
Abou-Arab et al. (2011) ศึกษาสมบัติของอินูลินที่ผลิตได้จาก JAP พบว่ามีลกั ษณะเป็ นผงสีเทาอ่อน
ไม่มีรสชาติ pH ประมาณ 6 มีโครงสร้างที่เชื่อมต่อกันด้วยพันธะ β-(2-1) จึงเป็ นใยอาหารที่ละลายนํา้ ได้ (Soluble
dietary fibre) ช่วยการขับถ่าย ช่วยควบคุมระดับนํา้ ตาลและไขมันในเลือด และมีค่า Glycemic index ตํ่า มีค่า
Water oil absorbtion index สูงบ่งบอกถึงการดูดซับนํา้ มันและมีความสามารถในการเกิดอิมลั ชันได้ดี อินลู ินจาก
JAP มีสว่ นประกอบของนํา้ ตาลรีดิวซ์รอ้ ยละ 4.90-5.21 ปริมาณคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 94.27-96.18 และปริมาณ
อินลู ินร้อยละ 89.47-90.97 นอกจากนัน้ ยังมีแร่ธาตุเป็ นส่วนประกอบ ได้แก่ สังกะสี เหล็ก แมงกานีส โพแทสเซียม
แคลเซียม โซเดียม และฟอสฟอรัส ขณะที่ขา้ วเป็ นแหล่งที่ดีของไธอามิน ไรโปฟลาวิน ไนอาซิน และยังเป็ นแหล่ง
ที่ดีของสารอาหารรอง (Micronutrients) แต่เกลือแร่บางตัวในข้าว เช่น สังกะสี เหล็ก แคลเซียม และ แมกนีเซียม
มีอยู่ในปริมาณน้อยเนื่องจากอยู่ในสภาพที่ไม่ละลายนํา้ ผสมอยู่กับสารอาหารอื่น เช่น กรดไฟติก (Liang et al.
2008) ดังนัน้ การใช้ผง JAP ผสมลงในแหนมทดแทนข้าวจึงอาจเพิ่มคุณภาพของแหนมเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค
อีกทัง้ ยังช่วยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แหนมด้วย
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อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมผง JAP
ใช้หวั สด ทําความสะอาด ปอกเปลือกหั่นเป็ นแว่นบางๆ หนา 2-3 มิลลิเมตร ทําแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง
อาหารแบบอบลมร้อน อุณหภูมิภายในเครื่องอบประมาณ 60 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงจากนัน้ บดด้วย
เครื่องบด ร่อนผ่านตะแกรงร่อน ขนาด 80 mesh และบรรจุในถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนเก็บรักษาไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิหอ้ ง
วิธีการทําแหนม
ส่วนประกอบของสูตรแหนม แสดงดัง Table 1 หั่นเนื อ้ หมูสะโพกเป็ นชิน้ เล็กๆ ผึ่งบนตะแกรงนาน 2
ชั่วโมง บดเนือ้ หมู ใช้รงั ผึง้ 6 มิลลิเมตร 1 ครัง้ ให้ใส่เครื่องปรุ ง นวดผสมกับเนือ้ บดจนเหนียวใช้เวลา 5 นาที บรรจุ
ในถุงพลาสติก ขนาด 70 กรัม ไล่อากาศออกให้หมด เก็บไว้ในห้องอุณหภูมิปกติ 2 วัน ก็จะเป็ นแหนม จากนัน้ ทํา
การบันทึกข้อมูล pH สีลกั ษณะเนือ้ สัมผัส และอบแหนมด้วยตูอ้ บลมร้อนอุณหภูมิ 180 ๐C นาน 20 นาที เพื่อทํา
การทดสอบประสาทสัมผัส
Table 1 Formulation of Nham
Ingredients (g)
Control
JAP 25 % substitute
JAP 50 % substitute
(T1)
cooked rice in formula cooked rice in formula
(T2)
(T3)
Ground pork
1,000.0
1,000.0
1,000.0
Cooked pork rind
150.0
150.0
150.0
Sucrose
5.8
5.8
5.8
Garlic
72.0
72.0
72.0
Salt
18.0
18.0
18.0
Cooked rice
90.0
67.5
45.0
Jerusalem artichoke
22.5
45.0
Potassium nitrite
3.4
3.4
3.4
Trisodium polyphosphate
2.8
2.8
2.8
Total (g)
1,342.0
1,342.0
1,342.0
การบันทึกผลการทดลอง
วัด pH ที่ 2 วันของการหมัก ด้วย pH meter (Mettler Teledo 320, Switzerland) วัดค่าสี L*a*b* ของ
ระบบ CIE โดย Minolta Color Meter CR300 (Minolta Camera Ltd., Osaka, Japan) และการประเมินลักษณะ
เนือ้ สัมผัสโดยรวมของแหนม ด้วยวิธีการ Texture Profile Analysis (TPA) ด้วยเครื่อง TA-XT2i texture analyser
(Stable Micro System, UK) โดยตัดแหนมเป็ นรู ปทรงกระบอก ขนาดสูง 30 มม.เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม.และ
วางไว้บนฐานของเครื่องมือ ทําการวัดค่าตัวอย่างด้วยหัววัดแบบกด (compression) โหลดเซลล์ท่ีใช้ในการวัดค่า
500 นิวตัน โดยกําหนดการวัดค่าของตัวอย่างจะถูกกดลงไปเป็ นระยะทางร้อยละ 50 ของความสูงตัวอย่าง แต่ละ
ตัวอย่างทดลองจะทําการวัดค่า 10 ครัง้ บันทึกค่าความแข็ง (hardness) ค่าความเหนียวคล้ายยาง (gumminess)
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ค่าความยากในการเคีย้ ว (chewiness) ค่าความยืดหยุ่น (springiness) และค่าการเกาะตัวกัน (cohesiveness)
ตามวิธีของ Visessanguan et al. (2004)
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพด้านประสาทสัมผัส ด้วยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ลักษณะปรากฏ ด้าน
สี กลิ่น รส เนือ้ สัมผัส และลักษณะโดยรวม โดยวิธีการประเมินทางประสาทสัมผัส (5-point hedonic scale) ให้
คะแนน 5 ระดับ ดังนี ้ ชอบ = 1 ค่อนข้างชอบ = 2 เฉยๆ = 3 ค่อนข้างไม่ชอบ = 4 และไม่ชอบ = 5 ตามวิธีของ
Sumon (2010) จํานวนผูท้ าํ การทดสอบทัง้ หมด 30 คน อาชีพอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Repeated Measurement in CRD วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of
variance) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ทดลองโดยใช้คา่ สถิติ Duncan’s Multiple Range Test

ผลและวิจารณ์
การใช้ JAP ทดแทนข้าวสุกในผลิตภัณฑ์แหนม ระดับ 25 และ 50 เปอรเซ็นต์ของข้าวสุก พบว่า ค่าความ
เป็ นกรด-ด่าง (pH) ของแหนมที่เก็บไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 2 วัน สูงขึน้ ตามระดับของการใช้ผง JAP ที่เพิ่มขึน้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ (p<0.01) แสดงดัง Table 2 อย่างไรก็ตาม ค่า pH ของแหนมทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (2546) การหมักแหนมทําให้ pH ตํ่าลงในช่วง 4.5-4.6
เพราะเกิดการสร้างกรดอินทรีย ์ เช่น กรดแลคติค กรดอะซิติกและกรดออกซาลิกจากจุลินทรียใ์ นปริมาณมาก
(Visessanguan et al., 2004) การใช้ JAP ซึ่งมีสารอินนูลิน (พรีไบโอติก) เป็ นองค์ประกอบอาจทําให้ชนิดและ
ปริมาณของเชือ้ จุลินทรียแ์ ละกรดอินทรียท์ ่ีผลิตเปลี่ยนไป การที่ pH ของแหนมยังได้มาตรฐานแต่มีค่าสูงกว่าการ
ใช้ขา้ วสุกแสดงถึงความเปรีย้ วที่ลดลง ซึง่ การใช้ขา้ วสุกทําให้แหนมเปรีย้ วเกินไปอาจทําให้เสียรสชาติได้
ค่าสีของแหนมพบว่าการใช้ผง JAP ทดแทนข้าวสุกในผลิตภัณฑ์แหนม ทําให้แหนมมีคา่ สี L* ลดลงอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) (Table 2) Visessanguan et al. (2004) พบว่า สีแดงของแหนมส่วนใหญ่เป็ นสี
ของสารประกอบ nitrosylmyoglobin (NOMb) ที่ เ กิ ด จากการเติ ม ไนไตรท์ และ 90 เปอร์เ ซ็ น ต์ข องสี มาจาก
NOMb ที่เกิดขึน้ ในระหว่างกระบวนการหมัก Almeida et al. (2013) พบว่า แป้ง JAP มีค่าความสว่างน้อยกว่า
ข้าวขาว จึงอาจเป็ นสาเหตุทาํ ให้ความสว่างของผลิตภัณฑ์แหนมที่ใช้ JAP ลดลง นอกจากนีเ้ มื่อพิจารณาร่วมกับ
ค่า pH ของแหนม ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Visessanguan et al. (2004) พบว่า การเกิ ดกรดของโปรตีน
เนือ้ สัตว์ มีผลเพิ่มความสว่างจากคุณสมบัติการกระจายแสงของเส้นใยโปรตีน
Table 2 Effect of substitute Jerusalem artichoke powder (JAP) on cooked rice in terms of pH and color
in Nham
Item

Control
(T1)

JAP 25 % substitute cooked JAP 50 % substitute cooked
rice in formula (T2)
rice in formula (T3)

p

pH
4.40C
4.45B
4.51A
**
A
B
C
L*
60.79
59.57
58.12
**
a*
1.27
-0.14
-0.17
ns
b*
14.07
15.14
14.54
ns
A,B,C
Mean values and standard deviations with different letters in the same row indicate significant
differences (p<0.05).
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SEM
0.01
0.30
0.30
0.41
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ลักษณะเนือ้ สัมผัส
ลักษณะเนือ้ สัมผัสของผลิตภัณฑ์แหนมที่ใช้ผง JAP ทดแทนข้าวสุก แสดงใน Table 3 พบว่าการใช้ผง
JAP ทําให้ค่าความแข็ง (hardness) การเกาะรวมกันของเนือ้ (gumminess) และความเหนียว (chewiness) สูง
กว่าการใช้ข ้าวสุกเพี ย งอย่ างเดีย วอย่ างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (p<0.01) และมี แ นวโน้มของค่าความยื ดหยุ่น
(springiness) มากขึน้ (p=0.06) ขณะที่การยึดเกาะกัน (cohesiveness) ของแหนมแต่ละกลุม่ ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญ ซึ่งอาจให้เหตุผลดังนี ้ 1) คาร์โบไฮเดรตที่แตกต่างกันทัง้ ชนิดและปริมาณทําให้กิจกรรมของ
จุลินทรียต์ ่างกัน จากการใช้ขา้ วสุก 100 เปอร์เซ็นต์มีค่า pH ที่ต่าํ กว่า อาจทําให้เกิดการ denature ของโปรตีน
หรือการย่อยเนือ้ เยื่อที่มากกว่า จนทําให้ความแข็ง การเกาะรวมกันของเนือ้ ความเหนียว และค่าความยืดหยุ่น
ที่ ด ้อ ยกว่ า การใช้ผ ง JAP, 2) ข้า วสุก มี ค าร์โ บไฮเดรตที่ เ ป็ น แป้ ง (amylose และ amylopectin) มากกว่ า ผง
JAP ขณะที่ ผ ง JAP มี resistance starch และ Non starch polysaccharide มากกว่ า (Coussement, 1999)
3) สมบัติของอินูลินที่ผลิตจาก JAP มีค่า water oil absorption index สูง อาจทําให้เนือ้ สัมผัสเกิดอิมลั ชันได้ดี
(Abou-Arab et al., 2011) และ 4) JAP เป็ น Soluble fiber คือใยอาหารที่ละลายได้ในนํา้ และดูดซับนํา้ ไว้กบั ตัว
จึงทําให้ผลิตภัณฑ์แหนมมีความหนื ดเพิ่ มมากขึน้ จากคุณสมบัติการเกิ ดเจลของ JAP (Praznik et al., 2002)
นอกจากนี ก้ ารดูดซับนํา้ หรือนํา้ มันมีผลต่อลักษณะเนื อ้ สัมผัส และช่วยเพิ่ มการเกาะรวมกันของเนื อ้ ลดการ
สูญเสียความชืน้ และไขมันในผลิตภัณฑ์เนือ้ (Bhat and Sridhar, 2008)
Table 3 Effect of substitute Jerusalem artichoke powder (JAP) for cooked rice on TPA value in Nham
Item
Control JAP 25 % substitute JAP 50 % substitute
p
SEM
(T1)
cooked rice in
cooked rice in
formula (T2)
formula (T3)
Hardness (g)
1,530.36B
1,905.63A
1,896.71A
**
44.41
Springiness (mm)
0.73
0.77
0.75
ns
0.01
Cohesiveness
0.50
0.53
0.52
ns
0.01
(g.mm)
Gumminess
778.99B
1017.64A
985.33A
**
30.21
Chewiness
574.54B
788.77A
46.51A
**
25.78
A,B
Mean values and standard deviations with different letters in the same row indicate significant differences
(p<0.05).

ความพึงพอใจของผู้ทดสอบแหนม
Table 4 แสดงผลจากการประเมินทางประสาทสัมผัสแหนม พบว่า ความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี
และกลิ่น ของแหนมที่ ใช้ JAP 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์ไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ ใช้ข ้าวสุก 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างมี
นัยสําคัญ (p>0.05) ขณะที่แหนมที่ใช้ JAP 50 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01)
กับแหนมที่ใช้ JAP 25 เปอร์เซ็นต์และใช้ขา้ วสุก 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากได้รบั ความรู ส้ กึ เฉยๆ ด้านเนือ้ สัมผัส
และความชอบโดยรวม ขณะที่แหนมที่ใช้ JAP 25 เปอร์เซ็นต์และใช้ขา้ วสุก 100 เปอร์เซ็นต์ (รู ส้ กึ ค่อนข้างไม่ชอบ)
สอดคล้องกับลักษณะเนือ้ สัมผัสของผลิตภัณฑ์แหนมที่ใช้ JAP ทําให้ค่าความแข็ง (hardness) การเกาะรวมกัน
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ของเนื อ้ (gumminess) และความเหนี ย ว (chewiness) ของลักษณะเนื อ้ สัมผัสที่ ดีเ มื่ อใช้ผง JAP 25 และ 50
เปอร์เซ็นต์ (Table 3 และ 4) จึงทําให้ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคโดยรวมดีขนึ ้
Table 4 Effect of substitute Jerusalem artichoke powder (JAP) for cooked rice on sensory properties
in Nham
Item
Control
JAP 25 % substitute
JAP 50 % substitute
p
SEM
(T1)
cooked rice in formula
cooked rice in formula
(T2)
(T3)
Appearance
3.06
2.93
3.00
ns
0.12
Color
2.36
2.40
2.33
ns
0.07
Flavor
2.53
2.60
2.40
ns
0.08
Taste
2.80
2.50
2.23
ns
0.10
Texture
3.30A
3.16A
2.40B
**
0.10
Overall
3.13A
2.83A
2.30B
**
0.09
A,B

Mean values and standard deviations with different letters in the same row indicate significant differences
(p<0.05). 5-point hedonic scale.

สรุ ป

การใช้ JAP ทดแทนข้าวสุกในผลิตภัณฑ์แหนมหมู ทําให้แหนมมีคา่ ความเป็ นกรดด่าง (pH) สูงกว่า และ
มีค่าความสว่าง (สี L*) ลดลง ลักษณะเนือ้ สัมผัสของผลิตภัณฑ์ดีขึน้ ทัง้ ค่าความแข็ง การเกาะรวมตัวของเนือ้
ความเหนียวและความยืดหยุ่น ทําให้การทดสอบทางประสาทสัมผัสของแหนมจากผูท้ ดสอบในส่วนเนือ้ สัมผัส
และให้คะแนนรวมของแหนมที่เติม JAP 50 เปอร์เซ็นต์ดีกว่าสูตรที่ใช้ JAP 25 เปอร์เซ็นต์และสูตรข้าวสุก 100
เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ การใช้ JAP ในผลิตภัณฑ์แหนมหมูสดั ส่วน 50 เปอร์เซ็นต์ ของข้าวสุก ทําให้รสชาติ ลักษณะ
ทางกายภาพ และความชอบของผูบ้ ริโภคดีกว่ากว่าการใช้ขา้ วสุกในผลิตภัณฑ์แหนมหมู
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ความสัมพันธ์ระหว่างนํา้ หนักตัวกับความหนาไขมันสันหลังของสุกรสาวเชิงการค้า
Association between Body Weight and Backfat Thickness of Commercial Gilts
สุพิชชา ศรีวรมย์1 ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี1* และ ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ1
Supitcha Srivarom1, Thanathip Suwanasopee1* and Skorn Koonawootrittriron1

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อจําแนกปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อนํา้ หนักตัว และศึกษาความผันแปรระหว่าง
นํา้ หนักตัวและความหนาไขมันสันหลังของสุกรสาวเชิงการค้าที่อายุ 28 สัปดาห์ ประชากรที่ศกึ ษาประกอบด้วย
สุกรสาวพันธุแ์ ลนด์เรซ (Landrace; L) จํานวน 1,794 ตัว ยอร์คเชียร์ (Yorkshire; Y) จํานวน 265 ตัว ลูกผสม LY
จํานวน 686 ตัว และลูกผสม YL จํานวน 4,554 ตัว สุกรสาวทุกตัวได้รบั การจัดการเหมือนกันตลอดช่วงเวลาที่
ศึกษา การจัดเก็บข้อมูลนํา้ หนักตัว (Body weight; BW) และความหนาไขมันสันหลัง (Backfat thickness; BF)
กระทําเมื่อสุกรสาวมีอายุ 28 สัปดาห์ ปั จจัยเดือน-ปี ท่ีจดั เก็บข้อมูล กลุ่มพันธุ์ อายุ และความหนาไขมันสันหลัง
ถูกกําหนดเป็ นปั จจัยคงที่ในการทดสอบอิทธิพลต่อนํา้ หนักตัวของสุกรสาว ผลการศึกษาพบว่าทุกปั จจัยที่ศกึ ษามี
อิทธิพลต่อความผันแปรของนํา้ หนักตัวของสุกรสาว (P < 0.001) สุกรสาวลูกผสมมีค่า BW สูงกว่าสุกรสาวพันธุ์
แท้สมั ประสิทธิ์รีเกรสชั่นของ BF มีคา่ 1.98 ± 0.06 แต่เมื่อพิจารณาแยกตามกลุม่ พันธุพ์ บว่าสัมประสิทธิ์รีเกรสชั่น
ของ BF มีค่าสูงที่สุด (2.66 ± 0.12) ในสุกรพันธุ์ L ในขณะที่สุกรสาวกลุ่มพันธุอ์ ่ืนมีค่าระหว่าง 1.67 ± 0.07 ถึง
1.92 ± 0.18 ผลการศึก ษานี อ้ าจนําไปสู่ก ารใช้ป ระโยชน์จ ากค่าความหนาไขมันสัน หลัง ที่ เ หมาะสมเพื่ อการ
คัดเลือกสุกรสาวทดแทนในแต่ละกลุม่ พันธุไ์ ด้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ABSTRACT

The objectives of this research were to determine factors affecting body weight and study the
association between body weight and backfat thickness of commercial gilts at 28 weeks of age. The
studied population consisted of 1,794 Landrace (L), 265 Yorkshire (Y), 686 crossbred LY, and 4,554
crossbred YL gilts. All gilts received the same management during the studied period. Collection for
body weight (BW) and backfat thickness (BF) was done when the gilt reached 28 weeks of age. Yearmonth of measuring, breed group of gilt, age of gilt at measuring and backfat thickness were
considered as fixed effects for determining factors affecting BW of gilts. The results showed that all
studied factors had significantly influenced on BW of gilts (P<0.001). Crossbred gilts had higher BW
than purebred gilts. Regression coefficient of BF on BW was 1.98±0.06. For each breed group,
Landrace gilts showed the highest regression coefficient (2.66±0.12), while the regression coefficients
for the other breeds were found between 1.67±0.07 to 1.92±0.18. The results of this study may lead to
the utilization of appropriate BF for efficient selection criteria of gilts in each breed group.
Key words: body weight, backfat thickness, gilts
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คํานํา
สุกรสาวทดแทนที่มีความสมบูรณ์พนั ธุแ์ ละการเจริญเติบโตดี มีโอกาสให้ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดช่วงอายุการใช้งานในระบบการผลิต (Tummaruk et al., 2009) ด้วยเหตุนี ้ การกําหนดตัวแปรที่ใช้สาํ หรับ
การคัดเลือกสุกรสาวทดแทน จึงมีความสําคัญต่อความคุม้ ค่าในการให้ผลผลิตระดับฟาร์มของแม่สกุ รในอนาคต
โดยตัวแปรที่นิยมใช้ในการพิจารณาคัดเลือกสุกรสาวทดแทน ได้แก่ อายุเมื่อเป็ นสัดครัง้ แรกอัตราการเจริญเติบโต
และความหนาไขมันสันหลัง ซึ่งโดยทั่วไป สุกรสาวมักแสดงอาการเป็ นสัดครัง้ แรกเมื่ออายุประมาณ 200 วัน
(Tummarak et al., 2007; Roongsitthichai et al., 2011) สุกรสาวที่แสดงอาการเป็ นสัดเร็ว (แสดงอาการเป็ นสัด
เมื่ออายุนอ้ ยกว่า) มีโอกาสถูกคัดเลือกเพื่อใช้ประโยชน์ในระบบการผลิตได้ในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าสุกรสาวที่
แสดงอาการเป็ นสัดที่อายุมากกว่า สุกรสาวที่มีอตั ราการเจริญเติบโตสูงมักเข้าสูว่ ยั เจริญพันธุเ์ ร็วกว่าสุกรสาวที่มี
อัตราการเจริญเติบโตตํ่า (Kummer et al., 2009) นอกจากนี ้ การเจริญเติบโตของสุกรสาวยังมีความสัมพันธ์กบั
การเปลี่ยนแปลงของความหนาไขมันสันหลังที่เพิ่มขึน้ ด้วย (Tummarak et al., 2009)
ด้วยเหตุนี ้ ความหนาไขมันสันหลังจึงได้รบั ความนิยมใช้เป็ นตัวแปรหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกสุกรสาว
ทดแทน เนื่องจากไขมันสันหลังมีความสัมพันธ์กบั ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน (Metabolic hormone)
ระหว่างเนือ้ เยื่อไขมัน การดํารงชีวิต และการเจริญพันธุ์ ตัวอย่างเช่น ฮอร์โมนเลบติน (Leptin; Campfield et al.,
1995) เป็ นต้น ซึ่งจากการศึกษาของ Hausman et al. (2012) พบว่า ฮอร์โมนเลบตินในซีร่ มั มีปริมาณสูงในช่วงที่
สุกรสาวอยู่ในช่วงเจริญพันธุ์ นอกจากนี ้ ความหนาไขมันสันหลังยังมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์
ของแม่สกุ รตลอดช่วงการให้ผลผลิตด้วย (Houde et al., 2010) ในรายงานการศึกษาของ Roongsitthichai and
Tummarak (2014) จึงแนะนําให้คดั เลือกสุกรสาวทดแทนที่มีความหนาไขมันสันหลังเมื่อผสมพันธุค์ รัง้ แรกอยู่
ในช่วง 18–23 มิลลิเมตร ซึ่งหากควบคุมนํา้ หนักตัวเพิ่มในช่วงอุม้ ท้องและช่วงเลีย้ งลูกของสุกรสาวที่คดั เลือกได้
อย่างมีประสิทธิภาพจะไม่สง่ กระทบต่อการสูญเสียไขมันสันหลัง และประสิทธิภาพการให้ผลผลิตในครัง้ ถัดไป
การศึกษาความหนาไขมันสันหลังในประชากรสุกรเชิงการค้าส่วนใหญ่ชีใ้ ห้เห็นถึงความสําคัญของความ
หนาไขมันสันหลังของแม่สกุ รที่กาํ ลังให้ผลผลิต ทัง้ นี ้ หากทราบถึงศักยภาพการเจริญเติบโตและความพร้อมทาง
ร่างกายของสุกรสาวก่อนการคัดเลือก อาจช่วยเพิ่มโอกาสให้ผผู้ ลิตสามารถคัดเลือกสุกรสาวทดแทนที่สร้างความ
คุม้ ค่าตลอดระยะการผลิตได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ การศึกษานีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
นํา้ หนักตัว และความสัมพันธ์ระหว่างนํา้ หนักตัวกับความหนาไขมันสันหลังของประชากรสุกรสาวเชิงการค้าที่อายุ
28 สัป ดาห์ สํา หรับ เป็ น ข้อ มูล ในการบริ ห ารจัด การฝูง สุก รทดแทน และการประเมิ น ค่ า ความสามารถทาง
พันธุกรรมที่นาํ ไปสูก่ ารคัดเลือกสุกรสาวทดแทนที่มีศกั ยภาพการผลิตต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

ประชากรทีศ่ ึกษา
สุกรสาวที่ใช้ในการศึกษามีจาํ นวน 7,299 ตัว แบ่งเป็ น 4 กลุม่ พันธุ์ ประกอบด้วย สุกรสาวพันธุแ์ ลนด์เรซ
(Landrace: L) จํา นวน 1,794 ตัว สุก รยอร์ค เชี ย ร์ (Yorkshire: Y) จํา นวน 265 ตัว สุก รลูก ผสม Landrace x
Yorkshire (LY) จํานวน 686 ตัว และสุกรลูกผสม Yorkshire x Landrace (YL) จํานวน 4,554 ตัว โดยสุกรสาว
ทัง้ หมดถูกเลีย้ งดูภายในโรงเรือนระบบเปิ ดของฟาร์มสุกรเชิ งการค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโดยทั่วไป
สภาพแวดล้อมมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 26.6 องศาเซลเซียส (15.7 ถึง 35.1 องศาเซลเซียส) และมีความชืน้ สัมพัทธ์เฉลี่ย
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72.9 เปอร์เซ็นต์ (35 ถึง 99 เปอร์เซ็นต์) ในระหว่างช่วงเวลาที่ศึกษา สุกรสาวแต่ละกลุ่มพันธุผ์ ่านการคัดเลือก
เบือ้ งต้นเมื่ออายุประมาณ 9 ถึง 10 สัปดาห์ สุกรที่มีนาํ้ หนักตัวไม่นอ้ ยกว่า 20 กิโลกรัม และมีจาํ นวนเต้านมอย่าง
น้อย 7 คู่ ถูกนํามาเลีย้ งรวมกันภายในคอกขนาด 6×3 เมตร คอกละ 15 ถึง 20 ตัว (คิดเป็ นพื น้ ที่ 0.9 ถึง 1.2
ตารางเมตรต่อตัว) สุกรสาวทุกตัวได้รบั อาหาร (โปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานรวม 3,200 กิโลแคลเลอรี่ต่อ
กิโลกรัม) เฉลี่ย 2 กิโลกรัมต่อวัน และได้รบั นํา้ สะอาดอย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ สุกรสาวทุกตัวได้รบั วัคซีนป้องกันโรค
ปากและเท้าเปื่ อย (Foot and mouth disease) โรคพิษสุนัขบ้าเทียม (Pseudorabies หรือ Aujesky’s disease)
โรคระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome; PRRS) โรค
อหิวาต์สุกร (Swine fever) และพาโวไวรัส (Porcine Parvovirus; PPV) ตามโปรแกรมที่กาํ หนดโดยสัตวแพทย์
ประจําฟาร์ม
การวัดและจัดเก็บข้อมูล
เมื่อสุกรสาวมีอายุประมาณ 28 สัปดาห์ ถูกย้ายเข้าซองบังคับเพื่อวัดและจัดเก็บข้อมูลรายตัว ได้แก่
นํ้า หนั ก ตั ว (Body weight; BW) โดยใช้เ ครื่ อ งชั่ ง นํ้า หนั ก ดิ จิ ต อล และความหนาไขมั น สั น หลั ง (Backfat
thickness; BF) ด้วยเครื่อง Lean meter โดยวัดความหนาไขมันสันหลังที่ตาํ แหน่งซี่โครงซี่สดุ ท้าย ห่างจากแนว
กระดูกสันหลังประมาณ 6.5 เซนติเมตร (Renco corporation, 2019) พร้อมทัง้ จดบันทึกข้อมูล วันเกิดของสุกร
(Birth date) หมายเลขประจํา ตั ว สุ ก ร (Animal ID) กลุ่ ม พั น ธุ์ (Breed group; BG) และวั น ที่ จั ด เก็ บ ข้อ มู ล
(Measuring date) จากนัน้ คํานวณอายุของสุกรสาว ณ วันที่จดั เก็บข้อมูล จากจํานวนวันระหว่างวันเกิดและวันที่
จัดเก็บข้อมูลของสุกรสาวตัวนัน้ ๆ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลนํา้ หนักตัวและความหนาไขมันสันหลังของสุกรสาวถูกนํามาวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าสูงสุด (maximum) และค่าตํ่าสุด (Minimum)
ทัง้ ในภาพรวมและจําแนกตามกลุม่ พันธุ์ เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตสุกรสาวทดแทนในแต่ละกลุม่ พันธุ์ ปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อความผันแปรของนํา้ หนักตัวของสุกรสาวถูกพิจารณาโดยกําหนดให้ ปี -เดือนที่จดั เก็บข้อมูล (84 ระดับ
ตัง้ แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560) กลุ่มพันธุ์ (4 ระดับ ประกอบด้วย พันธุ์ L, Y, LY
และ YL) อายุของสุกรสาว ณ วันที่จัดเก็บข้อมูล (มีค่าต่อเนื่องตัง้ แต่ 189 ถึง 203 วัน) และความหนาไขมันสัน
หลัง (มีค่าต่อเนื่องตัง้ แต่ 8 ถึง 20 มิลลิเมตร) เป็ นปั จจัยกําหนด ค่าประมาณสัมประสิทธิ์รีเกรสชั่นของความหนา
ไขมันสันหลังถูกนํามาเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ พันธุ์ ค่าเฉลี่ยลีสแควร์ของปั จจัยเดือน-ปี ท่ีจดั เก็บข้อมูล และกลุม่
พันธุ์ ถูกประมาณค่า และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Bonferroni t-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยใช้ชุดคําสั่ง
Proc GLM ในโปรแกรมสําเร็จรู ป SAS (SAS, 2004)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาแสดงให้เห็นว่า สุกรสาวในประชากรที่ศกึ ษามีนาํ้ หนักตัวเฉลี่ย 112.58
(SD = 14.49) กิโลกรัม (มีค่าอยู่ในช่วง 75 ถึง 145 กิโลกรัม) และมีความหนาไขมันสันหลังเฉลี่ย 13.16 (SD =
2.51) มิลลิเมตร (มีคา่ อยู่ในช่วง 8 ถึง 20 มิลลิเมตร) ซึง่ มีคา่ ใกล้เคียงกันกับค่าเฉลี่ยนํา้ หนักตัว (106.10 กิโลกรัม,
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SD = 13.00 กิโลกรัม) และความหนาไขมันสันหลัง (13.00 มิลลิเมตร, SD = 2.80 มิลลิเมตร) ที่พบในประชากร
สุกรสาวลูกผสม LY ที่เลีย้ งดูในประเทศไทย ในช่วงอายุระหว่าง 152 ถึง 224 วัน โดย Tummaruk et al. (2007)
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของลักษณะที่ศกึ ษาแยกตามกลุม่ พันธุ์ (Figure 1) พบว่า สุกรสาวลูกผสม LY มีนาํ้ หนักตัว
เฉลี่ยสูงที่สดุ (113.33 กิโลกรัม, SD = 0.46 กิโลกรัม) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับสุกรลูกผสม YL (113.10 กิโลกรัม; SD
= 0.25 กิโลกรัม) ในขณะที่สกุ รพันธุ์ L ทีมีนาํ้ หนักตัวเฉลี่ยตํ่าที่สดุ (108.77 กิโลกรัม, SD = 0.29 กิโลกรัม)

BW
BF

11.0

Figure 1 Averages of body weight (BW) and backfat thickness (BF) of gilts by breed group
เมื่อพิจารณาความหนาไขมันสันหลัง พบว่า สุกรสาวพันธุแ์ ท้ L (12.07 มิลลิเมตร, SD = 2.21 มิลลิเมตร)
และ Y (12.16 มิลลิเมตร, SD = 2.29 มิลลิเมตร) มีค่าเฉลี่ยความหนาไขมันสันหลังตํ่ากว่า (p<0.05) สุกรสาว
ลูกผสมทัง้ สองกลุม่ พันธุ์ [13.16 (SD=2.59) มิลลิเมตร สําหรับสุกรลูกผสม LY และ 13.58 (SD=2.47) มิลลิเมตร
สําหรับสุกรลูกผสม YL) ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า สุกรสาวลูกผสมในประชากรที่ศึกษามีความสามารถในการ
สะสมไขมันสันหลังโดยเฉลี่ยได้สงู กว่าสุกรสาวพันธุแ์ ท้ท่ีอายุ 28 สัปดาห์ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Skorput
et al. (2009) ที่รายงานค่าเฉลี่ยความหนาไขมันสันหลังของประชากรสุกรสาวที่มีอายุเฉลี่ย 193.9±0.24 วัน ว่า
สุกรพันธุแ์ ท้ Swedish Landrace (SL) มีคา่ ตํ่ากว่า (11.03±0.03 มิลลิเมตร) สุกรสาวลูกผสม Large White (LW)
x SL (11.08±0.03 มิ ล ลิ เ มตร) และลู ก ผสม SL x LW (11.09±0.03 มิ ล ลิ เ มตร) อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05)
ปี -เดือนที่จดั เก็บข้อมูล กลุ่มพันธุ์ อายุของสุกรสาว ณ วันที่จดั เก็บข้อมูล และความหนาไขมันสันหลังมี
อิทธิพลต่อความผันแปรของนํา้ หนักตัวของสุกรสาวในประชากรที่ศกึ ษาอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.001)
ค่าเฉลี่ยลีสแควร์ (± ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) สําหรับนํา้ หนักตัวของสุกรสาวที่ถูกวัดและจัดเก็บในแต่ละปี เดือน มีความผันแปรอยู่ในช่วง 92.23±2.45 ถึง 124.75±2.17 กิ โลกรัม โดยค่าเฉลี่ยนํา้ หนักตัวของสุกรสาวมี
แนวโน้มลดลงตามเดือน-ปี ท่ีเพิ่มขึน้ (Figure 2A) แสดงให้เห็นว่า การจัดการประชากรสุกรสาวก่อนการคัดเลือก
ในแต่ละช่วงเวลาส่งผลให้นาํ้ หนักตัวโดยเฉลี่ยที่อายุ 28 สัปดาห์ลดลง -0.25 กิโลกรัมต่อเดือน ซึง่ อาจเป็ นไปได้วา่
สุกรสาวในระบบการผลิตแสดงความพร้อมและมีสมบูรณ์พนั ธุเ์ ร็วขึน้ ส่งผลให้สามารถคัดเลือกสุกรสาวทดแทน
เมื่อมีนาํ้ หนักตัวตํ่ากว่าในอดีต
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สําหรับ กลุ่ม พัน ธุ์ (Figure 2B) ผลการศึก ษาพบว่า สุก รสาวพัน ธุ์ L (108.77±0.29 กิ โลกรัม ) และ Y
(110.13±0.67 กิโลกรัม) มีค่าเฉลี่ยลีสแควร์สาํ หรับลักษณะนํา้ หนักตัวที่อายุ 28 สัปดาห์ ตํ่ากว่าสุกรลูกผสม LY
(113.33±0.46 กิโลกรัม) และ YL (113.01±0.25 กิโลกรัม) ซึง่ แสดงให้เห็นว่า สุกรสาวลูกผสมมีนาํ้ หนักตัวสูงกว่า
กลุ่มสุกรพันธุ์ ซึ่งคิดเป็ นค่าเฮทเทอโรซีส ร้อยละ 3.54 เปอร์เซ็นต์ในสุกรลูกผสม LY และร้อยละ 3.25 ในสุกร
ลูกผสม YL ตามลําดับ
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Figure 2 Least square means for body weight of gilts by year-month of measuring (A) and by breed
group (B)
สัม ประสิ ท ธิ์ รี เ กรสชั่ น สํา หรับ ความหนาไขมัน สัน หลัง ของสุ ก รสาวรวมทุ ก กลุ่ ม พั น ธุ์มี ค่ า เท่ า กับ
1.98±0.06 (Table 1) แสดงให้เห็นว่า ความหนาไขมันสันหลังที่เพิ่มขึน้ 1 มิลลิเมตร มีความสัมพันธ์กบั นํา้ หนักตัว
ที่เพิ่มขึน้ ของสุกรสาวในประชากรที่ศึกษา 1.98 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มพันธุจ์ ะพบ
ความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์รีเกรสชั่นสําหรับความหนาไขมันสันหลังของสุกรสาวมีความผันแปรระหว่าง
1.67±0.07 ถึง 2.66±0.12 โดยสุกรสาวพันธุ์ L มีการเปลี่ยนแปลงนํา้ หนักตัวเพิ่มขึน้ มากกว่ากลุ่มพันธุอ์ ่ืน ๆ เมื่อ
ความหนาไขมัน สัน หลัง เพิ่ ม ขึน้ 1 มิ ล ลิ เ มตร นอกจากนี ้ สุก รลูก ผสม LY (1.92±0.18) ยัง มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
นํา้ หนักตัวที่สงู กว่าสุกรลูกผสม YL (1.67±0.07) เมื่อความหนาไขมันสันหลังเพิ่มขึน้ 1 มิลลิเมตร ผลการศึกษานี ้
ชีใ้ ห้เห็นเป็ นนัยว่า สุกรแต่ละกลุ่มพันธุม์ ีความสามารถในการเจริญเติบโตและสะสมไขมันสันหลังได้แตกต่างกัน
ซึง่ อาจเป็ นประโยชน์ในการกําหนดเกณฑ์ความหนาไขมันสันหลังที่เหมาะสม เพื่อการคัดเลือกสุกรสาวทดแทนใน
แต่ละกลุม่ พันธุไ์ ด้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
Table 1 Regression coefficient of backfat thickness on body weight by breed group.
Breed group
Regression coefficient
Standard Error
Landrace
2.6622
0.1178
Yorkshire
1.7143
0.3457
Landrace x Yorkshire
1.9249
0.1786
Yorkshire x Landrace
1.6727
0.0680
Overall
1.9775
0.0547
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P-value
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
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สรุ ป
สุกรสาวในประชากรที่ศกึ ษามีค่าเฉลี่ยลีสแควร์สาํ หรับนํา้ หนักตัว ใกล้เคียงกันในช่วง 113.33±0.46 ถึง
108.77±0.29 กิโลกรัม ในขณะที่สกุ รลูกผสม LY และ YL มีความหนาไขมันสันหลังเฉลี่ยสูงกว่าสุกรพันธุ์ L และ
Y ความผันแปรของนํา้ หนักตัวของสุกรสาวได้รบั อิทธิพลจากความแตกต่างของปี -เดือนที่จดั เก็บข้อมูล กลุ่มพันธุ์
อายุของสุกรสาว ณ วันที่จดั เก็บข้อมูล และความหนาไขมันสันหลังอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สุกรสาวพันธุ์ L มี
ค่าเฉลี่ยลีสแควร์สาํ หรับ BW ตํ่าที่สุด สัมประสิทธิ์รีเกรสชั่นสําหรับความหนาไขมันสันหลังของสุกรสาวรวมทุก
กลุ่ม พัน ธุ์ มี ค่าเท่ ากับ 1.98±0.06 เมื่ อพิ จ ารณาแยกตามกลุ่ม พันธุ์ ค่าสัม ประสิ ทธิ์ รีเ กรสชั่น ของ BF ต่อ การ
เปลี่ยนแปลง BW ของสุกรสาวมีความผันแปรระหว่าง 1.67±0.07 ถึง 2.66±0.12 หรือเมื่อสุกรสาวมีความหนา
ไขมันสันหลังเพิ่มขึน้ 1 มิลลิเมตร มีความสัมพันธ์กบั นํา้ หนักตัวที่เพิ่มขึน้ ของสุกรสาวในประชากรที่ศึกษา 1.67
ถึง 2.66 กิโลกรัม โดยสุกรสาวพันธุ์ L มีคา่ สัมประสิทธิ์รีเกรสชั่นของ BF สูงที่สดุ
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ความเป็ นพิษของอีโคฟูมทีม่ ีต่อมอดหนวดยาว, Cryptolestes spp. (Coleoptera: Cucujidae)
Toxicity of ECO2FUME against the Flat Grain Beetle, Cryptolestes spp.
(Coleoptera: Cucujidae)
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บทคัดย่อ

มอดหนวดยาว (Cryptolestes spp.) เป็ นแมลงศัตรู ท่ีสาํ คัญของผลิตภัณฑ์ในโรงเก็บทั่วโลก งานวิจยั นีม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นพิษของอีโคฟูม (ECO2FUME) ที่มีต่อระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยของ
มอดหนวดยาวที่ระดับความเข้มข้น 0, 15.625, 31.25, 62.50, 125, 250, 500, 750, 1000, 1250 ppm ระยะเวลา
รมนาน 24 ชั่ว โมง ผลการศึก ษาพบว่ า มอดหนวดยาวระยะไข่ หนอน ดัก แด้ และตัว เต็ ม วัย ตายใกล้ 100
เปอร์เซ็นต์ เมื่อรมด้วยอีโคฟูมความเข้มข้น 125, 62.50, 125 และ 62.50 ppm นาน 24 ชั่วโมง ตามลําดับ ค่า
ความเข้มข้นที่ ทาํ ให้ระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยของมอดหนวดยาวตาย 90 เปอร์เซ็นต์ (LC90) มีค่า
83.66, 48.80, 40.83 และ 9.55 ppm ตามลําดับ สําหรับค่าความเข้มข้นที่ทาํ ให้ระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัว
เต็มวัยของมอดหนวดยาวตาย 99 เปอร์เซ็นต์ (LC99) มีคา่ 975.22, 227.30, 261.91 และ 159.92 ppm ตามลําดับ

ABSTRACT

The flat grain beetle (Cryptolestes spp.) is an important pest of stored products worldwide. The
objective of this research is to study the toxicity of ECO2FUME against eggs, larvae, pupae and adults
of the flat grain beetle at the rates of 0, 15.625, 31.25, 62.50, 125, 250, 500, 750, 1000 and 1250 ppm
for 24 hours. The result showed that eggs, larvae, pupae and adults of the flat grain beetle were killed
close to 100%, when fumigated by ECO2FUME at the rates of 125, 62.50, 125 and 62.50 ppm for 24
hours, respectively. Lethal concentration at 90% (LC90) values of eggs, larvae, pupae and adults of the
flat grain beetle were 83.66, 48.80, 40.83 and 9.55 ppm, respectively. The LC99 values of eggs, larvae,
pupae and adults of the flat grain beetle were 975.22, 227.30, 261.91 and 159.92 ppm, respectively.

Key words: ECO2FUME, fumigant, post-harvest insect pest, flat grain beetle
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คํานํา
ประเทศไทยเป็ นแหล่งผลิตอาหารที่สาํ คัญของโลก ได้แก่ ผัก ผลไม้ ธัญพืช และรวมไปถึงพืชสมุนไพร
การเก็ บ รัก ษาผลิ ต ผลทางการเกษตรข้า งต้น มัก เจอปั ญ หาจากการเข้า ทํา ลายของแมลงศัต รู ผ ลิ ต ผลทาง
การเกษตร (กรรณิการ์ และคณะ, 2558) ได้แก่ ด้วงงวงข้าวโพด, มอดข้าวเปลือก, มอดแป้ง, ผีเสือ้ ข้าวสาร มอด
ยาสูบ และมอดหนวดยาว เป็ นต้น (พรทิพย์ และคณะ, 2548) ซึ่งมอดหนวดยาว (Cryptolestes spp.) จะสร้าง
ปั ญ หาอย่ างมากในโรงเก็ บโดยการกัด กิ น ผลิ ตผลทางการเกษตรที่ แ ตกหักเป็ นฝุ่ น ผง หรื อส่วนผลิต ผลทาง
การเกษตรที่แมลงชนิดอื่นเข้าทําลายมาก่อนแล้ว มอดหนวดยาวพบได้ท่ วั ไปตามยุง้ ข้าวเปลือกของเกษตรกรใน
โรงสี และโรงเก็บเมล็ดพืช (กุสมุ า และคณะ, 2548) ข้าวที่ผ่านการแปรรู ป และข้าวที่รอการนําไปผ่านกระบวนการ
ขัด ข้าวโพดที่เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์อีกด้วย (ภรณ์ธิรา และคณะ, 2553) เมื่อมอดหนวดยาวเข้า
ทําลายผลิตผลทางการเกษตรจะทําให้มีการปนเปื ้อนของเสียและเชือ้ โรค ผลิตผลทางการเกษตรสูญเสียคุณภาพ
และนํา้ หนัก (กรรณิการ์ และคณะ, 2558)
การใช้สารรม (fumigant) กําจัดแมลงศัตรู ผลิตผลทางการเกษตรในโรงเก็บเป็ นวิธีการที่ได้รบั ความนิยม
อย่างกว้างขวาง (พรทิ พย์ และคณะ, 2551) โดยทั่วไปสารรมเป็ นสารเคมีท่ีอยู่ในรู ปของแก๊ส เมื่อรักษาระดับ
ความเข้มข้นของสารไว้ได้อย่างต่อเนื่องก็จะสามารถฆ่าแมลงได้ ซึ่งสารรมที่ดีจะต้องมีคณ
ุ สมบัติในการแทรกซึม
ในอากาศ ในเมล็ดพืช ในผลิตผลทางการเกษตรได้ดี (กุสุมา และคณะ, 2548) สารรมที่ได้รบั ความนิยมที่ใช้ใน
การกําจัด แมลงศัตรู ผ ลิตผลทางการเกษตร คื อ เมทิ ล โบรไมด์ (methyl bromide) และฟอสฟี น (phosphine)
(พรทิพย์ และคณะ, 2551; กรรณิ การ์ และคณะ, 2558; Bell, 2000) อย่างไรก็ตามผลของการใช้เมทิลโบรไมด์
และฟอสฟี นได้สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย (Ryan et al., 2006) เช่น การใช้เมทิลโบรไมด์ส่งผล
ทําลายชัน้ บรรยากาศโอโซนจึงถูกห้ามใช้ในบางประเทศ และประเทศไทย (กรรณิการ์ และคณะ, 2558) รวมทัง้ ยัง
มี ร ายงานการสร้า งความต้า นทานต่ อ ฟอสฟี นของแมลงศัต รู ผ ลิ ต ผลทางการเกษตรอย่ า งรวดเร็ ว อี ก ด้ว ย
(Bell, 2000)
สารอีโคฟูม (ECO2FUME) จึงถูกพัฒนามาเพื่อใช้เป็ นทางเลือกหนึ่งในการกําจัดแมลงกลุ่มนี ้ อีโคฟูม
เป็ นการนําฟอสฟี น 2 เปอร์เซ็นต์ มาผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์ 98 เปอร์เซ็นต์ จึงส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
นอกจากนั้น ยั ง เป็ น สารที่ ไ ม่ ติ ด ไฟ และสามารถนํา ไปใช้ใ นการรมผลิ ต ผลทางการเกษตรได้ห ลายชนิ ด
(กรรณิการ์ และคณะ, 2558) งานวิจยั นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์ในการทดสอบความเป็ นพิษของอีโคฟูมในระดับความ
เข้มข้นต่างๆ เพื่อกําจัดมอดหนวดยาว ในระยะต่างๆ

อุปกรณ์และวิธีการ

การเลีย้ งและการเพิม่ ปริมาณมอดหนวดยาว
มอดหนวดยาวที่ใช้ในการศึกษานีไ้ ด้รบั ความอนุเคราะห์จากกองวิจยั และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวแและแปรรู ปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยนําตัวเต็มวัยของมอดหนวดยาวมาเลีย้ งขยายพันธุด์ ว้ ย
อาหารผสมที่ประกอบด้วยข้าวโพดปั่ นหยาบ 600 กรัม ข้าวบาร์เลย์ 400 กรัม และแป้งข้าวสาลี 100 กรัม นํา
ส่วนผสมมาคลุก ให้เข้ากัน แบ่ ง ส่วนผสมปริ ม าณ 50 กรัม ใส่ใ นขวดแก้วทรงกลมขนาดเส้น ผ่ านศูนย์กลาง
4 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร คัดแยกตัวเต็มวัยของมอดหนวดยาวที่มีอายุไม่เกิน 48 ชั่วโมง ลงในขวดเลีย้ งแมลง
ที่เตรียมไว้จาํ นวน 200 ตัว/ขวด ปิ ดฝาขวดเลีย้ งแมลงด้วยกระดาษซับ เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 25±5 องศาเซลเซียส
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ความชืน้ สัมพัทธ์ 75±5 เปอร์เซ็นต์ เป็ นเวลา 2 วัน จึงนําตัวเต็มวัยออกจากขวดแก้ว ปิ ดฝาขวดแก้วด้วยกระดาษ
ซับอีกครัง้ และเก็บไว้จนกระทั่งระยะไข่พฒ
ั นาเป็ นตัวเต็มวัย
การทดสอบความเป็ นพิษของอีโคฟูมทีม่ ีต่อระยะต่างๆ ของมอดหนวดยาว
เตรียมขวดเลีย้ งแมลงที่บรรจุอาหารผสมตามสูตรข้างต้น คัดแยกตัวเต็มวัยของมอดหนวดยาวที่มีอายุไม่
เกิน 48 ชั่วโมง ลงในขวดเลีย้ งแมลงที่เตรียมไว้จาํ นวน 200 ตัว/ขวด ปิ ดฝาขวดเลีย้ งแมลงด้วยกระดาษซับเป็ น
เวลา 2 วัน จึงนําตัวเต็มวัยออกจากขวดแก้ว ปิ ดฝาขวดแก้วด้วยกระดาษซับอีกครัง้ เก็บไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ 25±5 องศา
เซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์ 75±5 เปอร์เซ็นต์ โดยระยะไข่ทิง้ ไว้ 3 วัน ระยะหนอนทิง้ ไว้ 7 วัน และระยะดักแด้ทิง้ ไว้
30 วัน เมื่อครบกําหนดให้รอ่ นนําระยะต่างๆ ของมอดหนวดยาวออกจากอาหารโดยใช้ตะแกรงขนาด 100 mesh
นํามอดหนวดยาวแต่ละระยะจํานวน 200 ตัว ใส่ลงในขวดเลีย้ งแมลงใบใหม่ท่ีมีอาหารอยู่ 50 กรัม จํานวน 4 ขวด/
ระยะ/ความเข้มข้น
นําขวดแมลงที่จะใช้ทดสอบใส่ไว้ในโหลแก้วดูดความชืน้ (desiccator) ปิ ดฝาโหลแก้วดูดความชืน้ และ
ใช้เทปกาวพันรอบ ดูดอากาศออกตามปริมาณสารรมที่จะฉีดเข้าไป แล้วถ่ายอีโคฟูมเข้าไปในโหลแก้วดูดความชืน้
ที่ระดับความเข้มข้น 15.625, 31.25, 62.50, 125, 250, 500, 750, 1000 และ 1250 ppm โดยใช้กระบอกฉีดยา
(syringe) ฉีดที่เซ็ปตัมแล้วปิ ดด้วยเทปกาว รมทิง้ ไว้เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ทําการทดลองจํานวน 4 ซํา้ /ความเข้มข้น/
ระยะของมอดหนวดยาว เปิ ดโหลแก้วดูดความชืน้ เมื่อครบตามระยะเวลาและนําขวดเลีย้ งแมลงออกจากโหลแก้ว
ดูดความชืน้ เก็บไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ 25±5 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์ 75±5 เปอร์เซ็นต์ เป็ นระยะเวลา 50 วันหรือ
จนกว่าแมลงที่ทดสอบจะพัฒนาเป็ นตัวเต็มวัย บันทึกจํานวนตัวเต็มวัยของ มอดหนวดยาวที่มีชีวิตรอดเมื่อครบ
ตามระยะเวลาที่กาํ หนด และคํานวณเป็ นอัตราการตายของมอดหนวดยาวในระยะต่าง ๆ หลังการรมด้วยอีโคฟูม
ความเข้มข้นข้างต้น
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) นําผลการศึกษาไป
วิ เ คราะห์ค่าความแปรปรวนโดยใช้ One way ANOVA และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของค่ า เฉลี่ ย โดยใช้
Tukey’s HSD test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ประเมินค่าความเข้มข้นของอีโคฟูมที่ทาํ ให้ระยะต่าง ๆ
ของมอดหนวดยาวตาย 90 (LC90) และ 99 เปอร์เ ซ็ น ต์ (LC99) โดยวิ ธี Probit analysis (Finney, 1971) ด้ว ย
โปรแกรม SPSS version 13.0

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการศึกษาพบว่าอีโคฟูมความเข้มข้นต่างๆ มีประสิทธิภาพในการกําจัดมอดหนวดยาวระยะต่างๆ ได้
แตกต่างกัน (p<0.001) โดยอีโคฟูมความเข้มข้น 1250 ppm มีประสิทธิภาพในการกําจัดมอดหนวดยาวทุกระยะ
การเจริญเติบโตได้ 100 เปอร์เซ็นต์ มีความสอดคล้องกับการศึกษาของกรรณิการ์ และคณะ (2558) ที่รายงานว่า
อีโคฟูมความเข้มข้น 1000 ppm ระยะเวลาการรม 1, 2 และ 3 วัน สามารถกําจัดด้วงงวงข้าวโพด และมอดแป้ง
ทุกระยะการเจริญเติบโตได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และ นุช (2548) ศึกษาการใช้อีโคฟูมความเข้มข้น 840 ppm รมนาน
7 วัน เพื่อกําจัดด้วงงวงข้าว มอดข้าวเปลือก มอดแป้ง มอดฟั นเลื่อยใหญ่ ผีเสือ้ ข้าวเปลือก และผีเสือ้ ข้าวสาร
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พบว่าทุกระยะการเจริญเติบโตของแมลงทัง้ 6 ชนิด มีการตายอยู่ระหว่าง 99-100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการศึกษานี ้
ต้องใช้ความเข้มข้นที่สูงกว่าจึงจะสามารถกําจัดมอดหนวดยาวได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากความแตกต่างของ
วิธีการศึกษาวิจยั ชนิดของแมลง และปั จจัยอื่นๆ เช่น กรรณิการ์ และคณะ (2558) ทดสอบประสิทธิภาพของอีโค
ฟูมต่อด้วงงวงข้าวโพดและมอดแป้งที่เข้าทําลายข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ขนาด 6.67-7.50 ลูกบาศก์เมตร ภายใต้ผา้
พลาสติก (gas-proof sheet) ด้วยการนําแมลงทดสอบวางด้านบน ด้านล่าง และกึ่งกลางของกอง และคลุมกอง
ด้วยผ้าพลาสติก ชนิดต่างๆ ซึง่ พบว่ามีผลการศึกษาแตกต่างกัน
อีโคฟูมความเข้มข้น 125-1250 ppm มีประสิทธิภาพในการกําจัดระยะไข่และระยะดักแด้ของมอดหนอน
ยาวไม่แตกต่างกัน การใช้อีโคฟูมความเข้มข้น 125-1250 ppm จะทําให้ระยะไข่ของมอดหนวดยาวตาย 94-100
เปอร์เ ซ็ น ต์ ซึ่ ง สู ง กว่ า การใช้อี โ คฟู ม ความเข้ม ข้น 15.625-62.50 ppm ที่ มี ค่ า การตาย 63-91 เปอร์เ ซ็ น ต์
(F=168.65; df=9, 39; p<0.001) และการใช้อีโคฟูมความเข้มข้น 125-1250 ppm จะทําให้ระยะดักแด้ของมอด
หนวดยาวตาย 96-100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าการใช้อีโคฟูมความเข้มข้น 15.625-62.50 ppm ที่ มีค่าการตาย
72-93 เปอร์เซ็นต์ (F=536.40; df=9, 39; p<0.001) การใช้อีโคฟูมความเข้มข้น 62.5-1250 ppm จะทําให้ระยะ
หนอนของมอดหนวดยาวตาย 96-100 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ สูงกว่าการใช้อีโคฟูมความเข้มข้น 15.625-31.25 ppm ที่มี
ค่าการตาย 63-88 เปอร์เซ็นต์ (F=831.09; df=9, 39; p<0.001) และการใช้อีโคฟูมความเข้มข้น 62.5-1250 ppm
จะทําให้ระยะตัวเต็มวัยของมอดหนวดยาวตาย 99-100 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ สูงกว่าการใช้ อีโคฟูมความเข้มข้น 15.62531.25 ppm ที่มีคา่ การตาย 91-95 เปอร์เซ็นต์ (F=3320.24; df=9, 39; p<0.001) (Table 1)
อีโคฟูมความเข้มข้น 125 ppm มีประสิทธิภาพในการกําจัดระยะไข่และระยะดักแด้ของมอดหนวดยาว
และอีโคฟูมความเข้มข้น 62.50 ppm มีประสิทธิภาพในการกําจัดระยะหนอนและระยะตัวเต็มวัยของมอดหนวด
ยาวได้ป ระสิทธิ ภ าพเที ย บเท่ากับความเข้มข้น ที่ 1250 ppm แต่อัต ราการตายของมอดหนวดยาวไม่ถึง 100
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกรรณิ การ์ และคณะ (2558) ชีใ้ ห้เห็นว่าการใช้ความเข้มข้นที่ต่าํ กว่า 1000 ppm ก็สามารถกําจัด
มอดหนวดยาวได้ประสิทธิภาพได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการรม โดยอีโคฟูมความเข้มข้นเพียง 350
ppm ที่ เ พิ่ ม ระยะเวลาการรมเป็ น 3, 4 และ 5 วัน สามารถกําจัด ด้วงงวงข้าวโพด และมอดแป้ งทุก ระยะการ
เจริญเติบโตได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เช่นกัน การรมด้วยอีโคฟูมจึงสามารถลดระยะเวลาการรมด้วยการเพิ่ มความ
เข้มข้น หรือสามารถความเข้มข้นของอีโคฟูมด้วยการเพิ่มระยะเวลาที่เหมาะสมได้
การศึกษาครัง้ นีย้ งั พบว่าการกําจัดระยะไข่และระยะดักแด้ของมอดหนวดยาวจําเป็ นต้องรมด้วยอีโคฟูม
ความเข้มข้น 125 ppm ซึ่งมีความเข้มข้นที่ สูงกว่าการรมในระยะหนอนและระยะตัวเต็มวัยที่ ใช้อีโคฟูมความ
เข้มข้นเพียง 62.50 ppm เนื่องมาจากระยะไข่และระยะดักแด้เป็ นระยะที่มีความแข็งแรงกว่า เพราะผนังไข่มีความ
แข็งแรงและไม่มีการกิ นอาหาร ส่วนในระยะดักแด้เป็ นระยะที่ มีการรวบรวมเศษเมล็ดพื ชหรือเศษอาหารเข้า
ด้วยกัน และเข้าดัก แด้อยู่ภ ายใน และไม่มี ก ารกิ นอาหารเช่ นกัน ทําให้ทั้ง 2 ระยะมี ค วามทนทานต่ออี โคฟูม
มากกว่าระยะหนอนและตัวเต็มวัยที่ตอ้ งมีการเคลื่อนไหวในการหาอาหารทําให้มีอตั ราการหายใจนําอีโคฟูมเข้า
ไปในร่างกายสูงกว่าส่งผลให้มีอตั ราการใช้สารที่ต่าํ กว่า ซึง่ สอดคล้องกับกรรณิการ์ และคณะ (2558) ที่รายงานว่า
การใช้อีโคฟูมความเข้มข้น 500 ppm รมนาน 72 ชั่วโมง ที่อณ
ุ หภูมิ 6 องศาเซลเซียส สามารถกําจัดเพลีย้ ไฟฝ้าย
ระยะตัวอ่อนและระยะตัวเต็มวัยได้ แต่ในระยะไข่ของเพลีย้ ไฟฝ้ายต้องใช้อีโคฟูมความเข้มข้นสูงถึง 2000 ppm
จึงจะสามารถกําจัดเพลีย้ ไฟระยะไข่ได้หมด เช่นเดียวกับฟอสฟี นความเข้มข้น 25-650 ppm ที่รมนาน 1-3 วัน จะ
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มีประสิทธิ ภาพในการกําจัดมอดข้าวเปลือก ด้วงงวงข้าวโพด มอดฟั นเลื่อย มอดแป้ง และมอดยาสูบได้ดี แต่
ความเข้มข้นของฟอสฟี นที่สามารถฆ่าระยะไข่และดักแด้จะสูงกว่าระยะหนอนและตัวเต็มวัยมาก (กรรณิการ์ และ
คณะ, 2558)
อย่างไรก็ตามการกําจัดแมลงศัตรู ผลิตผลทางการเกษตรในโรงเก็บนัน้ ควรกําจัดให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์
หรือใกล้เคียงมากที่สดุ ในการศึกษานีพ้ บว่าความเข้มข้นของอีโคฟูมที่ทาํ ให้ระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย
ของมอดหนวดยาวตาย 90 เปอร์เซ็นต์ (LC90) หลังจากรมสารอีโคฟูมนาน 24 ชั่วโมง มีค่า 83.66, 48.80, 40.83
และ 9.55 ppm ตามลําดับ และความเข้มข้นของอีโคฟูมที่ทาํ ให้ระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยของมอด
หนวดยาวตาย 99 เปอร์เซ็นต์ (LC99) หลังจากรมสารอีโคฟูมนาน 24 ชั่วโมง มีค่า 975.22, 227.30, 261.91 และ
159.92 ppm ตามลําดับ (Table 2) สอดคล้องกับ Moon et al. (2012) ที่รายงานว่าการใช้อีโคฟูมความเข้มข้น
354.62 ppm รมนาน 24 ชั่วโมง ที่อณ
ุ หภูมิ 15 องศาเซลเซียส สามารถกําจัดเพลีย้ แป้งส้มได้ 50 เปอร์เซ็นต์

สรุ ปผลการทดลอง
อีโคฟูมความเข้มข้น 62.5 ppm มีประสิทธิ ภาพในการกําจัดระยะหนอนและตัวเต็มวัยของมอดหนวด
ยาวเท่านัน้ ซึ่งต้องเพิ่มความเข้มข้นของอีโคฟูมขึน้ เป็ น 125 ppm จึงจะกําจัดระยะไข่ และดักแด้ของมอดหนวด
ยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้ 100 เปอร์เซ็นต์ มอดหนวดยาวมีทงั้ สายพันธุท์ ่ีอ่อนแอและสายพันธุต์ า้ นทาน ซึ่ง
มอดหนวดยาวที่ใช้ในการทดสอบครัง้ นีเ้ ป็ นสายพันธุท์ ่ีมีความอ่อนแอต่อสารเคมี จึงเกิดการตายของมอดหนวด
ยาวตัง้ แต่ความเข้มข้นตํ่าๆ ดังนัน้ การศึกษาในอนาคตจึงควรลดความเข้มข้นของอีโคฟูมให้ต่าํ ลง และทดสอบกับ
สายพันธุต์ า้ นทาน เพื่อหาอัตราการใช้ท่ีเหมาะสมต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนโดยทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รหัสโครงการวิจยั ป-ย(ด)
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การศึกษาเบือ้ งต้นเปรียบเทียบผลผลิต ลักษณะทางพืชอาหารสัตว์และคุณค่าทางโภชนะ
ของกระถินและไมยราบยักษ์ทอ่ี ายุการตัดทีแ่ ตกต่างกัน
Preliminary Study of Comparison on Yields, Forage Characteristics and Nutritive Values of
Leucaena and Giant Mimosa at Different Cutting Ages
ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง1* ฉัตรชลมาศ เกษตรกรณ์1 และ สุภาวดี มานะไตรนนท์1
Saranpong Thongruang1*, Chatchollamas Kasetkorn1 and Supawadee Manatrinon1

บทคัดย่อ

การศึกษาเบือ้ งต้นเปรียบเทียบผลผลิต ลักษณะทางพืชอาหารสัตว์และคุณค่าทางโภชนะของกระถิน
(Leuceana leucocephala) และไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) ที่อายุการตัด 30, 45 และ 60 วัน เก็บตัวอย่าง
พื ชโดยตัดที่ ระดับความสูง 30 เซนติเมตร จากพื น้ ดิน วางแผนการทดลองแบบ 2x3 Factorial in Completely
Randomized Design (CRD) มี 6 ทรีตเมนท์ พบว่า กระถินและไมยราบยักษ์ให้ผลผลิตนํา้ หนักแห้งแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ไมยราบยักษ์มีคา่ ความสูงมากกว่ากระถินอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.035) แต่
กระถินมีคา่ สัดส่วนใบต่อลําต้นสูงกว่าไมยราบยักษ์อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.002) กระถินและไมยราบ
ยักษ์มีขนาดของลําต้นแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ค่า DM, Ash, NDF, ADF และ ADL ของไมยราบ
ยักษ์สงู กว่ากระถินอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่กระถินมีค่า CP และไขมันสูงกว่าไมยราบยักษ์
อย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.001) ไมยราบยักษ์ท่ีอายุการตัด 30 วัน มีโปรตีนสูงกว่าไมยราบยักษ์ท่ีอายุ
การตัด 45 และ 60 วัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.022) ดังนัน้ เมื่อพิจารณาที่สดั ส่วนใบต่อลําต้น, ระดับ
โปรตีน และค่า NDF, ADF และ ADL ของไมยราบยักษ์ สรุ ปได้วา่ ไมยราบยักษ์ท่ีอายุการตัด 30 วัน ที่ปลูกในชุด
ดินเพชรบุรี มีความเหมาะสมต่อการนําไปใช้เป็ นพืชอาหารสัตว์

ABSTRACT

Preliminary study of comparison on yields, forage characteristics and nutritive values of
leuceana (Leuceana leucocephala) and giant mimosa (Mimosa pigra L.) at cutting ages of 30, 45 and
60 days old. Plant samples were collected by cutting at a height of 30 cm above the ground. The
experimental design was 2x3 factorial in completely randomize design (CRD) of 6 treatments. The
results showed that yields of giant mimosa and leucaena were not significantly different. Mimosa had
significantly higher (p=0.035) tiller height than those of leucaena while leucaena had significantly higher
(p=0.002) leaf/stem ratio than those of giant mimosa, but tiller diameter was not significantly different.
DM, ash, NDF, ADF and ADL in giant mimosa were significantly higher (p<0.05) than those of leucaena
while CP and fat in leucaena were significantly higher (p<0.001) than those of giant mimosa. Giant
mimosa at cutting age of 30 days old had significantly higher (p=0.022) CP than those of giant mimosa
at cutting ages of 45 and 60 days old. Therefore, when considering the leaf/stem ratio, CP, NDF, ADF
and ADL of giant mimosa, it was concluded that giant mimosa at cutting ages of 30 days old was
planted in Phetchaburi soil series was suitable for use as a forage crops.
Key words: leucaena, giant mimosa, yields, forage characteristics, nutritive values
* Corresponding author; e-mail address: thongruang_s@silpakorn.edu
1
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คํานํา
พืชวงศ์ถ่ วั เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่นาํ ไปใช้ในการเลีย้ งสัตว์ โดยเฉพาะกระถิน (Leuceana
leucocephala) เป็ นถั่วไม้ยืนต้นเขตร้อนที่ให้ผลผลิตและโปรตีนสูง (สายัณห์, 2547) สัตว์ชอบกิน มีความทนทาน
ต่อการตัด หรือแทะเล็มและเหยียบยํ่าของสัตว์ นอกจากนีย้ งั มีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีอีกด้วย กระถิน
มีสารพิษไมโมซิน (Mimosine) ทําให้ความเข้มข้นของฮอร์โมนจากต่อมธัยรอยด์ลดลง มีผลให้สตั ว์ไม่อยากกิน
อาหาร ทําให้มีการเจริญเติบโตตํ่าลง อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบันพบว่า จุลินทรียแ์ บคทีเรียที่ช่ือว่า Synergistes
jonesii ในกระเพาะรู เ มนของโค กระบื อ แพะแกะในประเทศไทยนั้น สามารถทําลายพิ ษของ Mimosine ได้
(สมเกี ย รติ และคณะ, 2550; McSweeney et al., 2019) ในการปลูก กระถิ น เกษตรกรประสบปั ญ หาการเข้า
ทํา ลายของเพลี ย้ ไก่ ฟ้ า กระถิ น Heterpsylla cubana Crowford (Hemiptera: Psyllidae) เป็ น แมลงศัต รู พื ช ที่
สําคัญของกระถิน ทําให้กระถินชะงักการเจริญเติบโต ส่งผลให้ผลผลิตเสียหายเป็ นอย่างมากในแต่ละปี (อุดม
ศักดิ์ และคณะ, 2554) จากปั ญหาดังกล่าว จึงได้มีงานวิจยั ทางด้านการปรับปรุ งพันธุแ์ ละแสวงหาพันธุถ์ ่ วั อาหาร
สัตว์ชนิดใหม่ เพื่อใช้เป็ นพืชอาหารสัตว์ทางเลือกสําหรับใช้ในการเลีย้ งสัตว์ได้อีกทางหนึ่ง
ไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) เป็ นพื ชวงศ์ถ่ ัวอีกชนิ ดหนึ่ง ที่ พบอยู่ท่ ัวไปในประเทศไทย สามารถ
เจริญเติบโตและแพร่กระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว และทนต่อสภาพนํา้ ท่วมหรือแห้งแล้งได้ดี จึงมีการศึกษา
โภชนะที่อยู่ในไมยราบยักษ์เพื่อมาใช้ทดแทนหรือเสริมในอาหารสัตว์ เช่น มีรายงานการเสริมใบไมยราบยักษ์
อัดเม็ดสําหรับนําไปใช้เป็ นอาหารปลา (Sornsupharp et al., 2017) เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของเกษตรกร เป็ น
ต้น การนําไมยราบยักษ์มาใช้เป็ นพืชอาหารสัตว์สามารถช่วยลดจํานวนของไมยราบยักษ์ได้โดยไม่ตอ้ งพึ่งสารเคมี
ในการกําจัดวัชพืช ดังนัน้ จึงมีการศึกษาความเป็ นไปได้ในการนําไมยราบยักษ์มาเป็ นพืชอาหารสัตว์ เป็ นการลด
ปั ญหาการแพร่กระจายไมยราบยักษ์ในพืน้ ที่ของเกษตรกร และช่วยลดต้นทุนในการจัดหาอาหารหยาบคุณภาพดี
มาใช้ในการเลีย้ งสัตว์ได้อย่างยั่งยืน
การศึกษาในครัง้ นีเ้ พื่อหาความเป็ นไปได้ในการนําไมยราบยักษ์มาใช้เป็ นพืชอาหารสัตว์ทดแทนการใช้
กระถิน โดยการศึกษาผลผลิต ลักษณะทางพืชอาหารสัตว์และคุณค่าทางโภชนะเพื่ อ เปรีย บเทีย บกับ กระถิน
ในช่วงอายุการตัด 30, 45 และ 60 วัน เพื่อเป็ นแนวทางให้เกษตรกรสามารถนําไมยราบยักษ์ไปใช้เป็ นพืชอาหาร
สัตว์ได้อย่างเหมาะสม

อุปกรณ์และวิธีการ
ทําการปลูก กระถิ น พัน ธุ์ K636 (Leuceana leucocephala) เปรี ย บเที ย บกับ ไมยราบยัก ษ์ (Mimosa
pigra L.) ปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ ระยะปลูก 50x50 ตารางเซนติเมตร ขนาดแปลงทดลองละ 4 ตารางเมตร ปลูก
โดยไม่ใส่ปุ๋ย ตัดปรับครัง้ แรกที่อายุ 60 วันหลังปลูกแล้วจึงทําการตัดที่อายุ 30, 45 และ 60 วัน ทําการเก็บข้อมูล
1 ครัง้ ในชุดดินเพชรบุรี ที่แปลงทดลองคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีปริมาณนํา้ ฝนเฉลี่ย 1,500 มิลลิลิตรต่อปี วางแผนการทดลองแบบ 2x3 Factorial in
Completely Randomized Design (CRD) มีพืชอาหารสัตว์ 2 ชนิด (กระถินและไมยราบยักษ์) และอายุการตัด 3
อายุ (30, 45 และ 60 วัน) ประกอบด้วย 6 กลุม่ ทดลองๆ ละ 3 ซํา้ รวม 18 แปลงทดลอง จัดกลุม่ ทดลองได้ 6 กลุม่
คือ กลุ่มทดลองที่ 1) กระถิ นอายุการตัด 30 วัน กลุ่มทดลองที่ 2) กระถิ นอายุการตัด 45 วัน กลุ่มทดลองที่ 3)
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กระถินอายุการตัด 60 วัน กลุ่มทดลองที่ 4) ไมยราบยักษ์อายุการตัด 30 วัน กลุ่มทดลองที่ 5) ไมยราบยักษ์อายุ
การตัด 45 วัน และกลุม่ ทดลองที่ 6) ไมยราบยักษ์อายุการตัด 60 วัน
การหาผลผลิตนํา้ หนักแห้งต่อไร่
หาผลผลิตนํา้ หนักแห้งต่อไร่โดยใช้วิธีการ Quadrat Technique ขนาด 25×25 ตารางเซนติเมตร สุ่มเก็บ
ผลผลิต 3 จุดต่อ 1 แปลงทดลอง โดยการตัดถั่วที่ระดับ 15 เซนติเมตรจากระดับพืน้ ดิน แล้วนําผลผลิตที่สมุ่ ได้ไป
หานํา้ หนักสด และนํา้ หนักแห้ง (Dry Matter: DM) โดยการอบร้อนที่ 100 องศาเซลเซียส เป็ น 24 ชั่วโมง แล้ว
นําไปเทียบกับผลผลิตนํา้ หนักแห้งต่อหน่วยพืน้ ที่ คือ กิโลกรัมต่อไร่ (kg DM/ไร่)
การหาลักษณะทางพืชอาหารสัตว์
วัดความสูงต่อหน่อ (Tiller Height) คือความสูงของพืช โดยรวบกอพืชให้ติดกับไม้เมตร ขนาดของต้นวัด
จากเส้นผ่านศูนย์กลาง (Tiller Diameter) การวัดความหนาของลําต้นจากเส้นผ่านศูนย์กลางรอบลําต้น โดยใช้
Digital Vernier Caliper และสัดส่วนของใบต่อลําต้น (Leaf/Stem Ratio) ทําโดยการนําหญ้ามาแยกใบและลําต้น
มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แล้วชั่งนํา้ หนักแห้งของใบและลําต้น นํานํา้ หนักแห้งที่ได้มาคิดเป็ น
สัดส่วนใบต่อลําต้น (Wangchuk et al., 2015)
การวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนะ
เก็บตัวอย่างพืชแล้วนําไปอบที่ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง นําไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบ
ทางเคมีดว้ ยวิธีการ Proximate analysis ได้แก่ วัตถุแห้ง (Dry Matter, DM), โปรตีนหยาบ (Crude Protein, CP),
ไขมันหรือสารสกัดอีเธอร์ (Ether Extract, EE) และ เถ้า (Ash) (AOAC, 2000) วิเคราะห์เยื่อใยที่ไม่ละลายในสาร
ฟอกที่ เป็ นกลาง (Neutral Detergent Fiber, NDF), เยื่ อใยที่ ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็ นกรด (Acid Detergent
Fiber, ADF) และ ลิ ก นิ น (Acid Detergent Lignin, ADL) โดยวิ ธี ก ารดี เ ทอร์เ จนท์ (Detergent Method) (Van
Soest et al., 1991)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ (ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบ 2x3 Factorial in CRD และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปั จจัยการทดลองโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05) โดย
ใช้โปรแกรม R (R Core Team, 2019)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลผลิตนํา้ หนักแห้ง
จากการศึกษาพบว่า กระถินและไมยราบยักษ์ให้ผลผลิตนํา้ หนักแห้งแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิติ โดยกระถินให้ผลผลิต 475.56±329.57 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนไมยราบยักษ์ให้ผลผลิต 416.84±246.37 กิโลกรัม/
ไร่ (Table 1) ในขณะที่ ผลผลิตนํา้ หนักแห้งของกระถิ นและไมยราบยักษ์ท่ี อายุก ารตัด 60 วัน สูงกว่าผลผลิต
นํา้ หนักแห้งที่อายุการตัด 30 และ 45 วันอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.001) (Table 2) ผลผลิตนํา้ หนักแห้ง
ของกระถินแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติกบั ไมยราบยักษ์ในทุกอายุการตัด (Table 3)
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การที่ ผ ลผลิ ต นํ้า หนัก แห้ง ของกระถิ น และไมยราบยัก ษ์ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งไม่ มี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ
เนื่องจาก การศึกษาในครัง้ นีท้ าํ การเก็บข้อมูลเบือ้ งต้นจากการตัด 1 ครัง้ ทําให้ได้ผลผลิตใกล้เคียงกัน อย่างไรก็
ตาม การเปรียบเทียบกระถินซึ่งเป็ นถั่วไม้ยืนต้น (Tree legume) กับไมยราบยักษ์ซ่งึ เป็ นถั่วไม้พุ่ม (Browse) ซึ่ง
การตัดในครัง้ ต่อๆ มาจะมีผลกระทบต่อกระถินมากกว่าไมยราบยักษ์
ลักษณะทางพืชอาหารสัตว์
การศึก ษาลัก ษณะทางพื ชอาหารสัตว์ข องกระถิ นและไมยราบยัก ษ์ พบว่า ไมยราบยักษ์มี ค วามสูง
84.60±23.51 เซนติเมตร สูงกว่ากระถิ นที่ วัดความสูงได้ 75.27±21.92 เซนติเมตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
(p=0.035) ขนาดของลําต้นของกระถินและไมยราบยักษ์ (9.83±1.70 และ 9.89±1.82 เซนติเมตร ตามลําดับ)
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่สดั ส่วนใบต่อลําต้นของกระถิน (1.51±0.29) มีค่ามากกว่า
ไมยราบยักษ์ (1.06±0.20) อย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติท่ี p=0.002 (Table 1) อายุการตัดที่มากขึน้ มีผลทําให้
ความสูงและขนาดของลําต้นของกระถินและไมยราบยักษ์มีค่าเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.001)
(Table 2) อย่างไรก็ตาม พบว่า ความสูง, ขนาดของลําต้นและสัดส่วนใบต่อลําต้นของกระถินแตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สําคัญทางสถิติกบั ไมยราบยักษ์ในทุกอายุการตัด (Table 3)
จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกระถินและไมยราบยักษ์ จะเห็นได้ว่า หลังการตัดปรับที่อายุ 60 วัน
หลังปลูกที่ระดับความสูง 30 เซนติเมตรจากพืน้ ดิน ไมยราบยักษ์มีการฟื ้ นตัวหลังการตัดที่ดีกว่ากระถิน เนื่องจาก
ไมยราบยักษ์ซง่ึ เป็ นถั่วไม้พ่มุ จะแตกกิ่งก้านด้านข้างได้มากกว่ากระถินซึง่ เป็ นถั่วไม้ยืนต้น จึงทําให้ไมยราบยักษ์มี
ความสูงมากกว่ากระถิ น แต่เป็ นส่วนของลําต้นมากกว่าใบจึงทําให้มีค่าสัดส่วนใบต่อลําต้นน้อยกว่ากระถิ น
สัดส่วนใบต่อลําต้นที่สงู จะส่งผลดีตอ่ คุณภาพของพืชอาหารสัตว์ เนื่องจาก ใบเป็ นส่วนที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนะมาก
ที่สดุ ทัง้ ในหญ้าและถั่วอาหารสัตว์ (เสมอใจ, 2557) ดังนัน้ การใช้ประโยชน์จากไมยราบยักษ์มาเป็ นพืชอาหารสัตว์
ควรพิจารณาใช้ท่ีอายุตดั ไม่มาก เพราะลําต้นมากกว่าใบเมื่ออายุมากขึน้ ในส่วนของความสูงของกระถินที่อายุ
การตัด 60 วัน (100.43±9.40 เซนติเมตร) มีความสูงใกล้เคียงกับการทดลองของฆะฤทัย และคณะ (2557) ที่วดั
ได้ 100.66 เซนติเมตร
คุณค่าทางโภชนะ
จากการศึก ษาคุณ ค่าทางโภชนะ พบว่า ค่า DM และค่า Ash ของไมยราบยัก ษ์ (35.57±0.98 และ
5.87±0.42 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ) สูงกว่ากระถิน (33.74±1.94 และ 5.58±0.49 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ p<0.05 (Table 1) คุณค่าทางโภชนะโปรตีน พบว่า มีอิทธิพลร่วมระหว่างชนิดพืชและอายุ
การตัด (Table 3) โดยพบว่า กระถินที่อายุการตัด 30 วันมีโปรตีนสูงที่สดุ (26.18±0.75 เปอร์เซ็นต์) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.022) รองลงมาคือ กระถินที่อายุการตัด 45 วัน (21.56±0.10 เปอร์เซ็นต์) และ
กระถินที่อายุการตัด 60 วัน (19.36±1.21 เปอร์เซ็นต์) ตามลําดับ สามารถสรุ ปได้ว่ากระถินยิ่งอายุมากขึน้ มีค่า
โปรตีนลดลง ส่วนไมยราบยักษ์มีค่าโปรตีนน้อยกว่ากระถิน โดยพบว่าไมยราบยักษ์ท่ีอายุการตัด 30 วันมีโปรตีน
13.64±0.35 เปอร์เซ็นต์ และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.022) กับไมยราบยักษ์ท่ีอายุการตัด 45
วัน (11.53±0.38 เปอร์เซ็นต์) และไมยราบยักษ์ท่ีอายุการตัด 60 วัน (10.55±1.68 เปอร์เซ็นต์) โดยไมยราบยักษ์ท่ี
อายุ 45 และ 60 วัน มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
299

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาสัตว์

Table 1 Effect of forage types on yields, forage characteristics and chemical composition
Forage types
Leucaena
Giant Mimosa
Significance
Yields
Yields (kg DM/Rai)
475.56±329.57
416.84±246.37
0.377
Forage characteristics
Tiller Height (cm)
75.27±21.92b
84.60±23.51a
0.035
Tiller Diameter (mm)
9.83±1.70
9.89±1.82
0.892
a
b
Leaf/Stem Ratio
1.51±0.29
1.06±0.20
0.002
Chemical composition
DM (%)
33.74±1.94b
35.57±0.98a
0.015
% on dry matter basis
CP (%)
22.37±3.14a
11.91±1.63b
<0.001
a
b
EE (%)
3.08±0.50
2.21±0.21
<0.001
b
a
Ash (%)
5.58±0.49
5.87±0.42
0.024
b
a
NDF (%)
50.39±5.13
58.77±5.54
<0.001
b
a
ADF (%)
34.15±2.62
43.27±4.68
<0.001
b
a
ADL (%)
11.79±2.22
16.57±2.37
<0.001
Means in a row with unlike superscripts are significantly different (p<0.05).

Table 2 Effect of cutting ages on yields, forage characteristics and chemical composition
Cutting ages (days)
30
45
60
Significance
Yields
Yields (kg DM/Rai)
196.03±46.43b 353.05±123.06b 785.02±182.03a
<0.001
Forage characteristics
Tiller Height (cm)
57.78±8.49c
75.43±9.98b
106.60±9.68a
<0.001
b
b
a
Tiller Diameter (mm)
8.68±0.77
8.99±1.08
11.92±0.69
<0.001
Leaf/Stem Ratio
1.20±0.30
1.42±0.36
1.24±0.36
0.253
Chemical composition
DM (%)
33.76±2.06
34.61±1.29
35.60±1.62
0.106
% on dry matter basis
CP (%)
19.91±6.89a
16.55±5.53b
14.96±5.00c
<0.001
a
ab
b
EE (%)
2.93±0.71
2.64±0.49
2.36±0.43
0.022
b
b
a
Ash (%)
5.46±0.21
5.53±0.53
6.19±0.19
<0.001
c
b
a
NDF (%)
49.81±4.92
53.55±4.29
60.39±6.54
<0.001
b
ab
a
ADF (%)
35.80±3.43
38.56±5.12
41.77±7.83
0.006
b
b
a
ADL (%)
12.83±2.78
13.37±2.75
16.35±3.67
0.013
Means in a row with unlike superscripts are significantly different (p<0.05).
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Table 3 Effect of forage types and cutting ages on yields, forage characteristics and chemical composition
Forage types
Leucaena
Giant Mimosa
Cutting ages (days)
30
45
60
30
45
60
Yields
Yields (kg DM/Rai)
169.22±25.89 376.15±136.8 872.32±152.9 222.83±50.69 329.96±132.45 697.72±191.23
Forage characteristics
Tiller Height (cm)
51.31±3.83 74.08±2.34 100.43±9.40
64.26±6.29
76.77±15.43 112.76±5.66
Tiller Diameter (mm)
8.60±1.06
9.04±0.66
11.85±0.80
8.76±0.58
8.94±1.58
11.98±0.74
Leaf/Stem Ratio
1.30±0.40
1.69±0.20
1.54±0.18
1.09±0.17
1.16±0.28
0.93±0.10
Chemical composition
DM (%)
32.20±1.62 33.68±1.01
35.34±2.01
35.32±0.84
35.53±0.76
35.86±1.53
% on dry matter basis
CP (%)
26.18±0.75a 21.56±0.10b 19.36±1.21c 13.64±0.35d 11.53±0.38e
10.55±1.68e
EE (%)
3.52±0.49
3.04±0.32
2.67±0.32
2.35±0.11
2.23±0.06
2.06±0.30
Ash (%)
5.51±0.13b
5.10±0.33b
6.14±0.18a
5.41±0.29b
5.97±0.20a
6.23±0.22a
NDF (%)
45.64±2.43 50.30±2.67
55.24±4.83
53.98±1.60
56.80±2.67
65.54±2.04
ADF (%)
32.91±1.64 34.36±1.38
35.19±4.34
38.68±1.38
42.77±3.27
48.35±2.11
ADL (%)
10.52±0.45 11.19±2.08
13.66±2.64
15.13±1.81
15.55±0.62
19.04±2.25
Means in a row with unlike superscripts are significantly different (interaction F x C; p<0.05).
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SEM

Significance
FxC

30.35

0.339

1.97
0.23
0.06

0.510
0.967
0.344

0.32

0.297

0.24
0.07
0.05
0.68
0.61
0.43

0.022
0.307
0.009
0.541
0.080
0.882
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ไขมันในพืชอาหารสัตว์จากการวิเคราะห์คา่ EE พบว่า กระถินมีคา่ ไขมัน (3.08±0.50 เปอร์เซ็นต์) สูงกว่า
ไมยราบยักษ์ (2.21±0.21 เปอร์เซ็นต์) อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.001) (Table 1) สําหรับค่าเยื่อใยในพืช
อาหารสัตว์ท่ีทาํ การวิเคราะห์ในการศึกษาครัง้ นี ้ ประกอบด้วย NDF, ADF และ ADL พบว่า ไมยราบยักษ์มีค่า NDF,
ADF และ ADL สูงกว่ากระถิ นอย่างมีนัยสําคัญยิ่ งทางสถิ ติ (p<0.01) (Table 1) อย่างไรก็ตาม ค่า NDF, ADF และ
ADL ของกระถินแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติกบั ไมยราบยักษ์ในทุกอายุการตัด (Table 3)
ระดับของค่าโภชนะเยื่อใยที่พบในไมยราบยักษ์ทุกอายุการตัดอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการนําไปใช้เลีย้ ง
สัตว์ โดยค่าเยื่อใย NDF ที่สงู กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ จัดเป็ นอาหารหยาบคุณภาพตํ่า (เมธา และฉลอง, 2533) โดยงานวิจยั
นี ้ พบว่ า ไมยราบยัก ษ์ มี ค่ า NDF ที่ อ ายุ ก ารตัด 30, 45 และ 60 วัน เท่ า กับ 53.98±1.60, 56.80±2.67 และ
65.54±2.04 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งเป็ นระดับที่เหมาะต่อการนําไปใช้เป็ นพืชอาหารสัตว์ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาคุณค่าทางโภชนะของไมยราบยักษ์โดยภาพรวม จะเห็นได้วา่ ไมยราบยักษ์ท่ีอายุการตัด 30 วัน มีคณ
ุ ค่า
ทางโภชนะสูงกว่าไมยราบยักษ์ท่ีอายุการตัด 45 และ 60 วัน โดยเฉพาะโปรตีน และค่า NDF, ADF และ ADL ใน
ไมยราบยักษ์ท่ีอายุการตัดต่างๆ มีคา่ สูงกว่ากระถินอย่างมากและจะมีค่าเพิ่มขึน้ เมื่ออายุมากขึน้ แม้จะแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนยั สําคัญก็ตาม

สรุ ป
การศึกษาเบือ้ งต้นเปรียบเทียบผลผลิต ลักษณะทางพืชอาหารสัตว์และคุณค่าทางโภชนะของกระถิน
และไมยราบยักษ์ ที่อายุการตัด 30, 45 และ 60 วัน สรุ ปผลการทดลองได้ดงั นี ้ พบว่า กระถินและไมยราบยักษ์ให้
ผลผลิตนํา้ หนักแห้งแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ลักษณะทางพืชอาหารสัตว์ ไมยราบยักษ์มีค่าความ
สูงมากกว่ากระถิน แต่กระถินมีคา่ สัดส่วนใบต่อลําต้นสูงกว่าไมยราบยักษ์ กระถินและไมยราบยักษ์มีขนาดของ
ลําต้นแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ คุณค่าทางโภชนะ พบว่า ค่า DM, Ash, NDF, ADF และ ADL ของ
ไมยราบยักษ์สูงกว่ากระถินอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในขณะที่กระถินมีค่า CP และไขมันสูงกว่าไมยราบยักษ์
อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ ไมยราบยักษ์ท่ีอายุการตัด 30 วัน มีโปรตีนสูงกว่าไมยราบยักษ์ท่ีอายุการตัด 45 และ
60 วัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนัน้ เมื่อพิจารณาที่สดั ส่วนใบต่อลําต้น, ระดับโปรตีน และค่า NDF, ADF และ
ADL สรุ ปได้วา่ ไมยราบยักษ์ท่ีอายุการตัด 30 วัน ที่ปลูกในชุดดินเพชรบุรี มีความเหมาะสมต่อการนําไปใช้เป็ นพืช
อาหารสัตว์
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Nutritional Evaluation of Spent Mushroom Substrate from Pleurotus ostreatus and
P. citrinopileatus as Roughage for Meat Goats
K. Teepalak Rangubhet1, Phongthorn Kongmun1, Somkiert Prasanpanich1 and Hsin-I Chiang2*

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the nutritional values of different spent mushroom
substrates (SMS) as roughage for finishing goats. Spent mushroom substrates were obtained after
cultivation of the edible oyster mushrooms, P. ostreatus and P. citrinopileatus, and used to evaluate
their nutritional values. Nine finishing goats (BW 30.36±1.14 kg) were assigned in a 3x3 Latin square
design. The experimental treatment was 100% of pangola hay (control, T1), 50% of SMS from P.
ostreatus plus 50% of pangola hay (T2) and 50% of SMS from P. citrinopileatus plus 50% of pangola
hay (T3). All goats were placed individually into metabolic crates, water available and treatment diet
with concentrate was given for maintenance according to NRC. Each experimental period was 14 days.
The result showed that dry matter intake was similar (P>0.05) among treatments. Organic matter, EE,
NFE, NFC and GE intake were the highest (P<0.05) in control treatment. While, CP and CF intake were
the highest (P<0.05) in T3 treatment. Body weight gain in T2 and T3 were significantly higher (P<0.05)
than T1 treatment. Base on this study, it could be concluded that SMS of P. ostreatus and P.
citrinopileatus can be used as roughage by replacing 50% of pangola hay with proper concentrate
supplement. However, SMS can be used as feedstuff for meat goat to merely meet nutrition
requirement for maintenance.

Key words: roughage, feed, spent mushroom substrate, meat goat, feed intake
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INTRODUCTION
The principal limitation in the ruminant animal production in tropical countries is deficient of
good quality roughage, it is the main problem of ruminant feeding. Byproducts from agro-industrial are
considered commonly used as feed resources for economic and environmental concern. Spent
mushroom substrate (SMS) are alternated to use as roughage source as cattle feed (Shrivastava et al.,
2011). Many kinds of mushrooms have been a part of human diet for thousands of years, involving a
large number of edible species (Wong and Chye, 2009). Global production of edible mushroom,
especially for commercial, is larger than 6 million tons annually and there is about 5 kilogram of spent
substrate used to produce mushroom each kilogram, the SMS is therefore globally produced at least
30 million tons (Medina et al., 2009). Pleurotus, commonly known as oyster mushroom, is a wood rotting
mushroom that naturally grows on decaying logs, it has been cultivated using saw dust based substrate
formulation (Milan et al., 2007). After harvesting, the SMS has the potential to be used as an alternative
feedstuff for ruminants either intact or ensiled (Kwak et al., 2009; Rangubhet et al., 2017).
Goats raised for meat need to require an optimum balance of different nutrients to achieve
maximum profit potential, because of their unique physiology, meat goats do not fatten like cattle or
sheep, and rates of weight gain are smaller, ranging from 45 to 360 g/day, therefore, profitable meat
goat production can only be achieved by optimizing the use of feedstuff (Moore et al., 2002). This can
be achieved by developing the agriculture by-product to be used as roughage source for meat goat.
The purpose of this experiment was to investigate nutritional values of diet containing SMS for feeding
meat goats to merely meet nutrition requirement for maintenance according to NRC (1981).

MATERIALS AND METHODS
1. Spent mushroom substrate
The SMS of two kinds of edible oyster mushrooms, Pleurotus ostreatus and P. citrinopileatus,
were obtained after cultivation their fruit body from mushroom farm in Tainan province in Taiwan ROC.
2. Experimental design and animal management
The animal experiment was conducted at the goat farm of National Chung Hsing University,
Taichung, Taiwan ROC. Nine adult finishing goats (mean body weight 30.36±1.14 kg) were randomly
assigned in a 3×3 Latin square design to evaluate 2 dietary treatments, SMS of P. ostreatus and P.
citrinopileatus and control of pangola hay. The control diet included of 70% pangola hay and 30 %
concentrate on DM basis. Half of pangola hay was replaced with either P. ostreatus or P. citrinopileatus
for the experimental treatment (35% SMS, 35% pangola hay and 30% concentrate). The goats were
placed individually in metabolic crates with water freely accessible and treatment diets fed to merely
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meet nutrition requirement for maintenance according to NRC (1981). The experimental period was 42
days and divided for 3 periods, each including 7 days for adaptation and 7 days for data collection.
3. Statistical analyses
Analysis of variance was used to test the significance of the treatment effect. LSD test was
used to rank treatment means.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Chemical composition of dietary treatment, pangola hay and concentrate
The chemical compositions of SMS of P. ostreatus and P. citrinopileatus are presented in
Table 1.
The SMS of P. ostreatus and P. citrinopileatus are quite low in nutritive values, characterized
by high in fiber contents and low in gross energy (GE). These SMS-based diets had higher fiber fraction
such as crude fiber (CF) neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), and acid detergent
lignin (ADL), compared to the control diet (pangola hay).
Table 1 Chemical composition of SMS of P. ostreatus and P. citrinopileatus, pangola hay, and
concentrate.
Chemical composition
Concentrate
P. ostreatus
P. citrinopileatus
Pangola
(%)
DM
45.70
39.98
83.43
86.54
On Dry Matter basis
OM
95.60
90.32
95.00
93.30
CP
4.85
6.22
3.72
19.30
EE
1.46
1.74
4.04
7.59
CF
47.90
44.57
35.20
5.07
NFE
41.39
37.79
52.04
61.34
NFC
13.83
11.01
18.24
50.61
NDF
75.46
71.35
69.00
15.80
ADF
44.43
40.58
37.60
4.72
ADL
23.52
19.29
2.13
1.49
GE (Mcal/Kg)
3.56
3.32
4.06
4.91

DM = Dry matter. OM = Organic matter. CP = Crude protein. EE = Ether extract. CF = Crude fiber. NFE = Nitrogen free extract.
NFC = Non fiber carbohydrate. NDF = Neutral detergent fiber. ADF = Acid detergent fiber. ADL = Acid detergent lignin. GE =
Gross energy.
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2. Nutritional intake and growth performance of goats fed dietary treatment
The results of DM and other nutrient intake are shown in Table 2. Total DM intake was not
significantly (p>0.05) different among the dietary treatments. Diet containing no SMS resulted in greater
(p<0.01) intake of OM (817.76 g/day), EE (44.18 g/day), NFE (474.52 g/day), NFC (241.90 g/day) and
GE (37.36 g/day).
Table 2 Nutritional intake and growth performance of goats fed dietary treatment.
Treatment ration (%) Control (T1) P. ostreatus (T2) P. citrinopileatus (T3)
SMS
Pangola hay
Concentrate
Feed intake
DM, g/day
OM, g/day
CP, g/day
EE, g/day
CF, g/day
NFE, g/day
NFC, g/day
NDF, g/day
ADF, g/day
ADL, g/day
GE, Mcal/day
Growth performance
Initial, kg
Finish, kg
Gain, kg

SEM

p

70
30

35
35
30

35
35
30

865.44
817.76a
72.64b
44.18a
226.41b
474.52a
241.90a
459.03c
240.04c
77.35c
37.36a

855.56
810.21b
75.20a,b
35.95b
261.85a
437.21b
225.93b
473.13a,b
257.75a
110.58a
35.46b

863.22
801.52c
80.01a
37.12b
254.14a
430.25b
219.44b
464.95b,c
248.43b
98.79b
35.03b

1.97
2.11
0.62
0.72
3.03
3.92
1.91
1.49
1.51
2.71
0.21

0.094
0.003
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001
<.001

31.20
31.88
0.68b

31.16
31.83
0.67b

31.07
31.87
0.80a

0.24
0.25
0.03

0.975
0.997
0.009

DM = Dry matter. OM = Organic matter. CP = Crude protein. EE = Ether extract. CF = Crude fiber. NFE = Nitrogen free extract.
NFC = Non fiber carbohydrate. NDF = Neutral detergent fiber. ADF = Acid detergent fiber. ADL = Acid detergent lignin. GE =
Gross energy.
a,b,c
Means (n=9) in the same row without the same super-scripts are significantly different (p<0.01).

Besides, the dietary treatment contained SMS of P. ostreatus implied that higher (p<0.01) intake
of all fiber contents such as CF, NDF, ADF and ADL (261.85, 473.13, 257.75, 110.58 g/day, respectively).
However, the results revealed that dietary treatment contained SMS of P. citrinopileatus was highly
significant (p<0.01) in CP intake (80.01 g/day). There was not difference (P > 0.05) in initial and finish
body weight among the treatments. Body weight gain of goat fed P. citrinopileatus treatment (0.80 kg)
was greater (p<0.01) than those in the P. ostreatus treatment (0.67 kg) and control diet (0.68 kg).
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The SMS is low in nutritive values, characterized by quit low CP and high fiber to stimulate the
growth of microorganism by providing sufficient available carbon source (Kwak et al., 2009). Adding
urea has been shown to improve nutritive values and preservation of low quality roughage (Islam et al.,
2001). Supplementation of molasses onto SMS in addition to urea favors urea nitrogen fixation in fiber
(Sarwar et al., 2006).

CONCLUSIONS
The present findings suggest that SMS of Pleurotus spp. can be used as roughage for meat
goats, especially the SMS of P. citrinopileatus, but these SMS are quite low in nutritive values, therefore
they should be improved nutritive values for providing sufficient available to animals. However, SMS
can be used as feedstuff for meat goat to merely meet nutrition requirement for maintenance by
replacing 50% of pangola hay with proper concentrate supplement.
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เปรียบเทียบสารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ แบบสดและแบบแห้งต่อคุณภาพของนํา้ เชือ้ สุนัขแช่เย็น
Comparison of Fresh Liquid and Lyophilized Powder Extenders on Quality of
Chilled Dog Semen
จตุพร กระจายศรี1*
Jatuporn Kajaysri1*

บทคัดย่อ
การศึกษาสารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ สุนขั แช่เย็นนีท้ าํ การทดลองทัง้ หมด 6 ซํา้ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
นํา้ เชือ้ สุนขั แช่เย็นในสารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ ชนิดไข่แดงทริสแบบสดกับแห้ง นํา้ เชือ้ สุนขั เพศผูจ้ าํ นวน 2 ตัวอายุ
ระหว่าง 2 และ 3 ปี ถูกรีดเก็บมารวมกันมีความเข้มข้นมากกว่า 300 ล้านตัว/มิลลิลิตร และอสุจิมีการเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้ามากกว่า 80% แบ่งนํา้ เชือ้ ทัง้ หมดเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ 1 และ 2 เติมสารเจือจางนํา้ เชือ้ ชนิดไข่แดงทริสแบบสด
และแห้ง ตามลําดับ แต่ละกลุม่ มีความเข้มข้นของอสุจิ 200 ล้านตัว/มิลลิลิตรและประเมินร้อยละของ การเคลื่อนที่
ไปข้างหน้าของอสุจิ การมีชีวิตของอสุจิ ความสมบูรณ์ของเยื่อหุม้ อสุจิ และความผิดปกติของรู ปร่างอสุจิ หลังการแช่
เย็นที่อณ
ุ หภูมิ 4 °C เป็ นเวลา 0, 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48 และ 72 ชั่วโมง พบว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของ การเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าของอสุจิ การมีชีวิตของอสุจิ ความสมบูรณ์ของเยื่อหุม้ อสุจิ และความผิดปกติของรู ปร่างอสุจิ ของนํา้ เชือ้ ที่
เจือจางด้วยสารละลายแบบสดและแบบแห้ง ที่ 72 ชั่วโมงมีค่าไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามสารละลายเจือจางทัง้ 2
ชนิดนีส้ ามารถรักษาคุณภาพนํา้ เชือ้ ได้ดีแค่ 6 ชั่วโมงหลังการแช่เย็น สรุ ปสารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ ชนิดไข่แดงทริส
แบบแห้งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแบบสดในการรักษาคุณภาพนํา้ เชือ้ สุนขั แช่เย็น
ABSTRACT
This study of extender for chilled dog semen was 6 replications to compare the quality of chilled dog
semen in tris egg yolk fresh and lyophilized extender. Semen from 2 male dogs with aging between 2 and
3 years were collected and pooled together with concentration >300 million/milliliter and progressive sperm
motility >80%. All semen was divided into 2 groups; Group 1 and 2 were diluted with tris egg yolk fresh
extender and lyophilized extender, respectively. Each diluted semen was 200 million/milliliter sperms and
was evaluated for percentage of progressive sperm motility, sperm viability, sperm membrane integrity and
abnormal sperm morphology after chilling at 4 °C for 0, 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48 and 72 hours. The results
showed, the average of percentage of progressive sperm motility, sperm viability, sperm membrane integrity
and abnormal sperm morphology of diluted semen with fresh and lyophilized extender at 72 hours were not
different. However, both extenders could preserve good semen quality just for 6 hours after chilling. It was
concluded, the lyophilized extender had efficiency similar to the fresh extender for preserving the quality of
chilled dog semen.
Key words: chilled semen, dog semen, fresh extender, lyophilized extender
* Corresponding author: e-mail address: jatuporn.kajaysri@gmail.com
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คํานํา
ปั จจุบันในประเทศไทยการผสมเทียมสุนขั มีความนิยมแพร่หลายมากขึน้ เรื่อยๆ เนื่องจากให้อตั ราการ
ผสมติดใกล้เคียงกับวิธีการผสมพันธุต์ ามธรรมชาติ แต่การผสมเทียมสามารถทําได้สะดวกโดยไม่ตอ้ งขนย้ายสุนขั
พ่อพันธุห์ รือแม่พนั ธุ์ และช่วยป้องกันหรือลดปั ญหาการบาดเจ็บจากการผสมพันธุข์ องสุนัข นอกจากนีก้ ารผสม
เทียมยังสามารถป้องกันโรคบางชนิดที่ติดเชือ้ จากการผสมพันธุต์ ามธรรมชาติได้อีกด้วย เช่นโรคเนือ้ งอกบริเวณ
อวัย วะสื บ พัน ธุ์ (Transmissible venereal tumor, TVT) (Amber et al., 1990) ซึ่ง ปั จ จัย ที่ ท าํ ให้ก ารผสมเที ยม
สุนขั ประสบผลสําเร็จประการหนึ่งคือการแตรียมนํา้ เชือ้ พ่อพันธุใ์ ห้มีคณ
ุ ภาพดี โดยปั จจุบนั การผสมเทียมสุนขั มี
การใช้นาํ้ เชือ้ ใน 3 รู ปแบบคือ 1. นํา้ เชือ้ สด (fresh semen) เตรียมง่าย สะดวกในการใช้ผสมเทียม ให้อตั ราการ
ผสมติดสูง แต่เก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน 2. นํา้ เชื อ้ แช่เย็น (chilled semen) มีความยุ่งยากในการเตรี ยมมากขึน้
สะดวกในการใช้ผสมเทียม ให้อตั ราการผสมติดใกล้เคียงกับการใช้นาํ้ เชือ้ สด แต่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานกว่า
3. นํา้ เชือ้ แช่แข็ง (frozen semen) มีความยุ่งยากมากในการเตรียม ไม่สะดวกในการใช้ผสมเทียม ค่าใช้จ่ายสูง ให้
อัตราการผสมติดตํ่ากว่าการใช้นาํ้ เชือ้ สด แต่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานมาก จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วทําให้
การใช้นาํ้ เชื อ้ แช่เย็นเพื่ อการผสมเที ยมของสุนัขมี ความนิ ย มเพิ่ มมากขึน้ ดังนั้นการเตรียมนํา้ เชื อ้ แช่เย็น ให้มี
คุณภาพดีจึงจําเป็ นต้องใส่สารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ ลงไปเพื่อรักษาคุณภาพของนํา้ เชือ้ นัน้ เพราะสารละลายนีม้ ี
สารอาหารที่ให้พลังงานกับตัวอสุจิ และป้องกันอสุจิจากการแช่เย็นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็ นกรดด่าง
และการเจริ ญ ของเชื อ้ แบคที เรี ย (Crusco et al., 2000) สารละลายเจื อ จางนํา้ เชื ้อ ที่ ใ ช้กัน อยู่ใ นปั จ จุบัน คื อ
สารละลายเจื อจางแบบสด (fresh liquid extender) ชนิ ดไข่แดงทริส (Tris egg yolk) เนื่ องจากสาร LDL (low
density lipoprotein) ในไข่แดงจะทําหน้าที่สาํ คัญในการป้องกันอสุจิจากความเย็น (cooling shock protection)
ได้ดีในระหว่างที่มีการแช่เย็น (Hu et al., 2010) ซึ่งสารละลายนีไ้ ม่สามารถเก็บไว้ได้นานและต้องมีการเตรียมขึน้
ใหม่ทุกครัง้ ก่อนการใช้งาน เพราะฉะนัน้ หากทําให้สารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ ชนิด Tris egg yolk เปลี่ยนไปอยู่ใน
รู ปแบบแห้งเป็ นผงได้ ก็จะสามารถเก็บรักษาคุณภาพของสารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ แบบผงนีท้ ่ีอณ
ุ หภูมิ 4 องศา
เซลเซี ย สไว้ไ ด้น านขึน้ (Alcay et al., 2015) และก่ อนการนํามาใช้ก็ เ พี ย งแค่ล ะลายนํา้ ทําให้ส ะดวกในการ
นําไปใช้ในพืน้ ที่ห่างไกลออกไปโดยไม่ตอ้ งเตรียมสารละลายดังกล่าวขึน้ มาใหม่ทงั้ หมด (Kajaysri et al., 2017)
การทําให้สารละลายเจื อจางนํา้ เชื อ้ แห้ง เป็ นผงใช้วิธี การทําให้แห้ง แบบเยื อกแข็ ง หรือ lyophilization ซึ่ง เป็ น
กระบวนการทําแห้งภายใต้อุณหภูมิและความดันตํ่าเพื่ อยังคงคุณภาพของสารละลายเจื อจางไข่แดงทริ ส ไว้
(Moustacas et al., 2011; Alcay et al., 2016)
วัตถุประสงค์ของการศึกษานีเ้ พื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารเจือจางนํา้ เชือ้ แบบสดและแบบแห้ง ในการ
รักษาคุณภาพของนํา้ เชือ้ สุนขั แช่เย็น

อุปกรณ์และวิธีการ
สัตว์ทดลองและวิธีการทดลอง
การศึกษาเปรียบเทียบสารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ แบบสดและแบบแห้งต่อคุณภาพของนํา้ เชือ้ สุนขั แช่เย็นนี ้
ทําการทดลองทัง้ หมด 6 ซํา้ โดยได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการกํากับดูแลการเลีย้ งและการใช้สตั ว์เพื่ องาน
ทางวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
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สุนขั เพศผูพ้ นั ธุเ์ ล็กมีนาํ้ หนักระหว่าง 5-10 กิโลกรัม อายุ 2 และ 3 ปี สุขภาพแข็งแรงและมีระบบสืบพันธุ์
ปกติ จํานวน 2 ตัว ถูกรีดเก็บนํา้ เชือ้ ด้วยวิธีการรีดด้วยมือ (manual method) แล้วนํานํา้ เชือ้ ที่รีดเก็บได้ทงั้ หมดมา
รวมกัน ตรวจประเมินคุณภาพนํา้ เชือ้ เบือ้ งต้น โดยนํา้ เชือ้ ที่จะถูกนํามาใช้ในการทดลองต้องมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของการทดลองนี ้ คือ มีสีขาวขุ่นมองดูปกติ มีค่าความเป็ นกรดด่างที่ 6.5-7 มีความเข้มข้นของอสุจิ
มากกว่า 300 ล้านตัว/มิลลิลิตร และมีอตั ราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของอสุจิมากกว่า 80% จากนัน้ ทําการแบ่ง
นํา้ เชื อ้ ดังกล่าวออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เติมสารเจื อจางชนิ ดไข่แดงทริสแบบสด และกลุ่มที่ 2 และเติม
สารเจือจางชนิดไข่แดงทริสแบบแห้งที่ละลายนํา้ แล้ว โดยทําให้นาํ้ เชื อ้ ทั้ง 2 กลุ่มมีความเข้มข้น 200 ล้านตัว/
มิลลิลิตร เสร็จแล้วนํานํา้ เชื อ้ ที่ เจื อจางแล้ว (diluted semen) ทั้งหมดไปแช่เย็นที่ อุณหภูมิ 4 °C เป็ นเวลา 72
ชั่วโมง ซึง่ ระหว่างที่มีการแช่เย็น ตัวอย่างนํา้ เชือ้ เจือจางทัง้ สองกลุม่ นีจ้ ะถูกแบ่งออกมาเพื่อทําการตรวจคุณภาพที่
0, 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48 และ 72 ชั่วโมงหลังจากการแช่เย็น
การเตรียมสารละลายเจือจางนํา้ เชือ้
การเตรียมสารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ ไข่แดงทริสจะทําการเตรียมในปริมาตร 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
ทริส 2.4 กรัม กรดซิตริค 1.3 กรัม นํา้ ตาลกลูโคส 1.0 กรัม เพนนิซิลินขนาด 1,000,000 I.U. สเตรปโตมัยซิน 100
มิลลิกรัม ไข่แดงสด 20 มิลลิลิตร จากนัน้ เติมนํา้ กลั่นจนมีปริมาตร 100 มิลลิลิตร (Zorinkimi et al., 2017) แล้วจึง
แบ่งสารละลายเจือจางนีอ้ อกเป็ น 2 ส่วนเท่าๆกัน ส่วนแรกใช้เป็ นสารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ แบบสด อีกส่วนใช้ทาํ
เป็ นสารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ แบบแห้ง โดยนําไปผ่านกระบวนการทําแห้งแบบเยือกแข็งด้วยเครื่อง lyophilizer
(ilShinBioBase Freeze-Dryer, ilShin biobase Europe co., Ltd.) และเก็บแช่เย็นไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ 4 องศkเซลเซียส
การนําไปสารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ แบบแห้งไปใช้ทาํ ได้ดว้ ยการเติมนํา้ กลั่นจนกว่าจะมีปริมาตรเท่าเดิมคือ 50
มิลลิลิตร ที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งเพื่อทําละลายสารเจือจางนํา้ เชือ้ แบบแห้งให้กลับมาเป็ นสารละลายที่พร้อมใช้ตอ่ ไป
การตรวจประเมินคุณภาพของนํา้ เชือ้ แช่เย็น
การประเมินคุณภาพนํา้ เชือ้ แช่เย็นทัง้ สองกลุ่มจะตรวจหาร้อยละของ การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของอสุจิ
ด้วยเทคนิคการมองผ่านกล้องจุลทรรศน์กาํ ลังขยาย 10-20 เท่า ซึ่งจะนับเฉพาะตัวอสุจิท่ีเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
(Zambelli and Levy, 2010) การมีชีวิตของอสุจิดว้ ยวิธีการย้อมสี Eosin-Nigrosin (Carreira et al., 2011) ความ
สมบูรณ์ของเยื่ อหุ้มอสุจิ ด ว้ ยวิธี Hypo-osmotic swelling test (HOS test) (Zorinkimi et al., 2017) และความ
ผิดปกติของรู ปร่างอสุจิ (Pan et al., 2018) หลังการแช่เย็นเป็ นเวลา 0, 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48 และ 72 ชั่วโมง
ตามลําดับ โดยใช้ผตู้ รวจประเมินคุณภาพนํา้ เชือ้ คนเดียวกันตลอดการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์ต่างๆ ของทัง้ 2 กลุ่มด้วยพารามิเตอร์เดียวกันที่ระยะเวลาการแช่ เย็น
เดียวกันด้วยวิธี Paired Sample T-test ที่ความเชื่อมั่น 95%
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการตรวจประเมินคุณภาพนํา้ เชือ้ สุนัขแช่เย็นทีเ่ จือจางด้วยสารละลายนํา้ เชือ้ แบบสดและแบบแห้ง
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสารละลายเจือจางแบบสดและแบบแห้งต่อคุณภาพนํา้ เชือ้ สุนขั
แช่เย็นที่เวลาต่างๆ แสดงดัง Table 1-4 ซึง่ พบว่าหลังแช่เย็นเป็ นเวลา 72 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของร้อยละ การเคลื่อนที่
ไปข้างหน้า การมีชีวิต ความสมบูรณ์ของเยื่อหุม้ และความผิดปกติของรู ปร่าง ของอสุจิจากนํา้ เชือ้ ที่เจือจางใน
สารละลายแบบสดและแบบแห้ง มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (P>0.05) แสดงว่าสารเจือจางนํา้ เชือ้ ชนิด
ไข่แดงทริสแบบสดกับแบบแห้ง มีประสิทธิ ภาพไม่แตกต่างกันในการรักษาคุณภาพนํา้ เชือ้ แช่เย็นของสุนัขเป็ น
เวลา 72 ชั่วโมง สอดคล้องกับ Alcay et al. (2015) ที่พบว่าประสิทธิภาพของสารเจือจางนํา้ เชือ้ แบบสดและแบบ
แห้งมีคา่ ไม่แตกต่างกันในการรักษาคุณภาพนํา้ เชือ้ แช่แข็งของแกะ
Table 1 Average values of percentages of progressive sperm motility from diluted dog semen in fresh
and lyophilized Tris egg yolk extenders at various periods during chilling at 4 0C for 72 hours.
(n=6)
Chilling periods
Fresh extender
Lyophilized extender
P values
(Hours)
(%, mean±SD)
(%, mean±SD)
0
87.00 ± 4.47
86.03 ± 2.24
0.62
2
77.03 ± 5.70
73.04 ± 9.08
0.10
4
67.02 ± 2.74
65.03 ± 6.12
0.48
6
62.04 ± 7.58
59.00 ± 5.48
0.29
12
43.03 ± 17.89
46.02 ± 10.84
0.53
24
31.01 ± 10.25
27.02 ± 15.65
0.46
36
24.02 ± 15.57
15.03 ± 13.69
0.43
48
7.20 ±4.09
4.04 ± 4.18
0.25
72
0
0
1.00
No significant difference in the same period of chilling between fresh and lyophilized extender groups (P>0.05)

Table 2 Average values of percentages of live sperm from diluted dog semen in fresh and lyophilized
Tris egg yolk extenders at various periods during chilling at 4 0C for 72 hours
(n=6)
Chilling periods
Fresh extender
Lyophilized extender
P values
(Hours)
(%, mean±SD)
(%, mean±SD)
0
91.63 ± 5.27
90.81 ± 6.19
0.66
2
81.71 ± 8.41
85.0 ± 5.75
0.47
4
70.43 ± 5.41
75.3 ± 5.56
0.44
6
66.41 ± 7.02
66.8 ± 5.31
0.18
12
52.80 ± 6.10
59.4 ± 2.88
0.41
24
48.83 ± 4.44
46.6 ± 3.78
0.25
36
36.21 ± 3.42
34.2 ± 3.35
0.21
48
23.74 ± 2.86
23.8 ± 1.30
0.18
72
12.40 ± 2.41
10.42 ± 4.04
0.37
No significant difference in the same period of chilling between fresh and lyophilized extender groups (P>0.05)
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Table 3 Average values of percentages of sperm HOS test positive from diluted dog semen in fresh
and lyophilized Tris egg yolk extenders at various periods during chilling at 4 0C for 72 hours.
(n=6)
Chilling periods
Fresh extender
Lyophilized extender
P values
(Hours)
(%, mean±SD)
(%, mean±SD)
0
90.02 ± 3.08
93.60 ± 2.41
0.36
2
84.82 ± 11.12
87.61 ± 3.21
0.51
4
75.81 ± 7.40
75.04 ± 4.36
0.13
6
68.80 ± 4.92
67.04 ± 2.17
0.36
12
54.04 ± 2.92
58.80 ± 6.14
0.44
24
47.00 ± 7.45
42.04 ± 2.78
0.24
36
37.94 ± 4.62
44.84 ± 11.23
0.63
48
27.04 ± 13.66
24.24 ± 12.83
0.23
72
19.81 ± 11.76
17.64 ± 12.10
0.50
No significant difference in the same period of chilling between fresh and lyophilized extender groups (P>0.05)

Table 4 Average values of percentages of abnormal sperm morphology from diluted dog semen in
fresh and lyophilized Tris egg yolk extenders at various periods during chilling at 4 0C for 72
hours.
(n=6)
Chilling periods
Fresh extender
Lyophilized extender
P values
(Hours)
(%, mean±SD)
(%, mean±SD)
0
9.30 ± 5.39
10.73 ± 3.55
0.26
2
15.73 ± 9.22
15.02 ± 5.61
0.73
4
17.00 ± 3.81
15.91 ± 2.19
0.45
6
18.80 ± 9.00
16.41 ± 4.04
0.67
12
19.20 ± 5.63
18.41 ± 8.90
0.34
24
20.64 ± 5.63
19.41 ± 4.04
0.45
36
21.30 ± 6.73
20.41 ± 7.83
0.34
48
22.02 ± 3.61
22.82 ± 4.09
0.12
72
25.6 ± 7.09
26.21 ± 7.69
0.19
No significant difference in the same period of chilling between fresh and lyophilized extender groups (P>0.05)

แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยต่างๆ เกือบทุกพารามิเตอร์มีแนวโน้มมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วตามระยะเวลาที่
มากขึน้ ของการแช่เย็นนํา้ เชือ้ ยกเว้นร้อยละความผิดปกติของรู ปร่างอสุจิพารามิเตอร์เดียวที่มีแนวโน้มมีค่าสูงขึน้
เพราะยิ่งมีการแช่เย็นนานขึน้ เท่าไรอสุจิก็จะยิ่งมีรูปร่างผิดปกติมากขึน้ ตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามที่ระยะเวลา 6
ชั่วโมงหลังการแช่เย็น พบว่านํา้ เชือ้ จากทัง้ 2 กลุ่มที่อยู่ในสารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ แบบสดและแบบแห้งมีอตั รา
ของ การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของอสุจิประมาณ 60% การมีชีวิตของอสุจิประมาณ 70% ความสมบูรณ์ของเยื่อหุม้
อสุจิประมาณ 70% และความผิดปกติของรู ปร่างอสุจิประมาณ 20% ซึ่งจัดว่านํา้ เชือ้ ยังมีคณ
ุ ภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
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และยอมรับได้ (Chatdarong et al., 2012) แต่หลังจากนัน้ คุณภาพของนํา้ เชือ้ สุนขั แช่เย็นมีคา่ ลดตํ่าลงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานดังกล่าวไปเรื่อยๆตามระยะเวลาของการแช่เย็นที่นานขึน้ ดังนัน้ จากผลการศึกษาแสดงว่านํา้ เชือ้ สุนัข
แช่เย็นที่เจือจางด้วยสารละลายไข่แดงทริสแบบสดและแบบแห้งของการทดลองนี ้ ยังคงมีคณ
ุ ภาพดีและสามารถ
นํามาใช้ผ สมเที ย มให้กับ สุนัข แม่พัน ธุ์ไ ด้ห ลัง จากเก็ บ ไว้ท่ี อุณ หภู มิ 4 องศาเซลเซี ย สไม่เ กิ น 6 ชั่วโมง ซึ่ง ไม่
สอดคล้อ งกับ อนุชัย (2556) ได้ศึก ษาผลของสารละลายเจื อจางนํา้ เชื อ้ ที่ มี ไ ข่ แ ดงทริ สเป็ น องค์ประกอบต่อ
คุณภาพอสุจิสนุ ขั ที่ถูกเก็บรักษาแบบแช่เย็น โดยพบว่าสามารถเก็บรักษาคุณภาพอสุจิของสุนขั ไว้ได้นานถึง 48
ชั่วโมง เหตุผลที่การศึกษานีไ้ ม่สอดคล้องอาจเป็ นเพราะว่าการศึกษานี ้ ไม่ได้ลา้ ง seminal fluid ออกจากนํา้ เชือ้
สุนขั ก่อนผสมสารเจือจางลงไป จึงอาจทําให้ seminal fluid เกิดปฏิกิริยากับไข่แดงในสารเจือจางมีผลทําให้อสุจิ
อ่อนแอลง (Upreti et al., 1999) นอกจากนีเ้ พื่อเป็ นการประเมินประสิทธิภาพของสารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ ชนิด
ไข่แดงทริสแบบแห้งได้อย่างถูกต้องและมีความสมบูรณ์มากขึน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรมีการประเมินค่าความ
เป็ นกรดด่าง (pH) และค่าความเข้มข้นของสารละลายเจือจาง (osmolarity) ทัง้ ก่อนนําไปผ่านกระบวนการทํา
แห้งแบบเยื อกแข็งและหลังจากนําสารละลายแบบแห้งนั้น มาทําละลายด้วยนํา้ แล้ว รวมถึงควรเพิ่ มจํานวน
สัตว์ทดลองให้มากขึน้ ด้วย

สรุ ป
จากการศึกษานีส้ รุ ปได้วา่ สารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ ชนิดไข่แดงทริสแบบแห้งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ
แบบสดซึ่งอาจสามารถใช้ทดแทนกันได้ โดยสารละลายเจือจางนํา้ เชือ้ ทัง้ 2 แบบนีม้ ีประสิทธิ ภาพในการรักษา
คุณภาพนํา้ เชื อ้ สุนัขแช่เย็นได้ดี และสามารถนําไปใช้ผสมเทียมให้กับสุนัขแม่พันธุไ์ ด้หลังจากการแช่เย็นไว้ท่ี
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็ นเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง
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Anti-Plasmodium falciparum and Cytotoxic Activities of Acmella ciliata (Asteraceae)
Oumaporn Rungsuriyawiboon1* and Jiranuch Mingmuang2

ABSTRACT
Malaria is one of the most severe public health problems worldwide. There is an increasing
resistance of malaria parasites to effectiveness of artemisinin-based combination therapy. Acmella
ciliata has been widely cultivated in Southeast Asia for centuries, including Thailand. However not much
has been done to project antimalarial properties of A. ciliata. This study thus, was aim to determine its
potentials on, in vitro antiplasmodial activity and cytoxicity of A. ciliata (leaves, florets and roots). Three
parts of A. ciliata from leaves, roots and florets were extracted in methanol prepared as crude extracts.
Further investigation obtained lipophilic extracts by using a mix of solvents (chloroform and water). The
antimalarial activity of lipophilic extracts of A. ciliata were evaluated against chloroquine-sensitive 3D7
P. falciparum and chloroquine-resistant K1 P. falciparum, using the fluorescence-based SYBR Green I
method. Cell control and standard dihydroartemisinin (DHA) drug were run parallel with the extracts
tested. A. ciliata florets showed the highest activity against K1 (IC50 of 6.22±0.26 µg/mL), followed by
the roots (IC50 6.70±0.5 µg/mL) against K1 P. falciparum. In contrast, the highest antiplasmodial
potential was observed for the extracts of A. ciliata roots (IC50 7.42±0.36 µg/mL), followed by the florets
(IC50 9.00±041 µg/ml) against 3D7 P. falciparum. A. ciliata leaves showed the moderately active and
was more active against K1 than 3D7 P. falciparum. In addition, the cytotoxicity was estimated on an
African green monkey kidney cell line (Vero). Extracts from leaves, roots and florets of A. ciliata were
found to be non-toxic relative to Vero cell line at concentration tested (3.9 – 500 µg/ml). Phytochemical
screening of extracts from leaves, roots and florets of A. ciliata revealed the presence of alkaloids and
triterpenoids. The findings of this study have highlighted the potential sources for the development of
new antimalarial drugs from the A. ciliata which rich in bioactive compounds against malaria infectious
disease.

Key words: Acmella ciliata, antiplasmodial, MTT assay, cytotoxicity
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INTRODUCTION
Acmella ciliata (H.B.K.) Cassini (Aasionym: Spilanthes ciliata Kunth; Asteraceae), is a herb
native to tropical regions of South America and Southeast Asia. Ethanolic extracts of A. ciliata have
been used in traditional medicine such as analgesic, anti-inflammatory and antibacterial activities (Wu
et al., 2008 and Spelman et al., 2011). Yet, to date, there is a little data demonstrated on antimalarial
activity and safety for A. ciliata.
Malaria is caused by the protozoan parasite Plasmodium. Five different species of Plasmodium
have long been recognized to infect humans in nature: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax,
Plasmodium ovale, Plasmodium malariae and Plasmodium knowlisi. In addition, nearly 200 parasitic
Plasmodium species have been identified that infect birds, reptiles, and other mammals (Rich et al.,
2006). World Health Organization's (WHO) World Malaria Report indicates that 350 to 500 million clinical
malaria infections occur every year, resulting in at least one million deaths per year. In Thailand, most
cases are from the borders especially Thai-Myanmar and Thai- Cambodia borders (WHO, 2017). The
majority of malaria deaths are due to cerebral malaria and
other complications following infection with P. falciparum that is transmitted by female mosquitoes of
the genus Anopheles.
In developing countries, about 80% of the population relies on traditional medicine for the
treatment of various ailments including life threatening, such as malaria and trypanosomiasis. For
example, Dihydroartemisinin (DHA), a semi-synthetic derivative of artemisinin isolated from the
traditional Chinese herb Artemisia annua, has been widely used as an effective antimalarial drugs
(Alkadi et al., 2007). Quinine comes from the bark of a tree native to South America. Quinine remains
an important and effective treatment for malaria today, despite sporadic observations of quinine
resistance (Bunnag et al., 1996). However, P. falciparum has also developed resistance to nearly all of
the other currently available antimalarial drugs, such as sulfadoxine/pyrimethamine, mefloquine,
halofantrine, and quinine. Most recently, resistance to the artemisinin and non-artemisinin components
of artemisinin-based combination therapy has emerged in parts of Southeast Asia, impacting the
efficacy of this vital antimalarial class (Amato et al., 2018).
Recent studies have focused on the antimalarial activity of medicinal plants that are effective
against P. falciparum and have become as a potential alternative malarial drug. Therefore, this study
aims to assess the in vitro antiplasmodial activity of lipophilic extract derived from the leaves, florets
and roots of A. ciliata, as well as their toxicity against Vero cell line.

MATERIALS AND METHODS
1. Plant material and extraction
The plant materials (leaf, roots, and florets) were authenticated by Miss Jiranuch Mingmuang
of Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Sciences, Bangkok. Voucher specimens
were deposited in the same Department. Briefly, the air dried and powdered plant material from leaves,
florets and roots (100-200 g) were macerated in 50 ml methanol for five days at room temperature.
Then, crude methanol extracts of leaves, florets and roots of A. ciliata were obtained. Further, the purity
of lipophilic extracts for the each part of A.ciliata was obtained by using a mixture of solvents
(chloroform and water by 1:1, v/v) (Astelbauer et al., 2012). Then, the lipophilic extracts were then
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transferred to clean vessels, evaporated to dryness, and stored at 4°C for further use. Ten millilitres
dimethyl sulphoxide (DMSO, Sigma-Aldrich) was added to 10 mg of each extract to make 1 mg/ml.
2. Cultures of Plasmodium falciparum
Two laboratory adapted P. falciparum cultures, K1 (resistant to chloroquine (CQ) and
pyrimethamine (PQ), Thailand) and 3D7 (cloned from the NF54 strain by limiting dilution; PQ and CQsensitive, Netherlands) were used in vitro stage culture to test the antimalarial efficacy of different part
extracts. Culture medium was a variation of that described by Trager and Jensen (1976) which
consisted of RPMI 1640 (Gibco BRL, Paisley, UK) supplemented with 10% human serum, 25 mM N-2hydroxyethylpiperazine-N-2-ethanesulfonic acid and 25 mM NaHCO3. Human type O+ erythrocytes
served as host cells. Cell cultures were incubated at 37 °C in an atmosphere of 3% CO2, 5% O2 and
92% N2. The estimation of the parasitaemia, as well as parasite visualization before incubation, was
done using Giemsa stained blood films on normal light microscopes (Figure 1).
3. in vitro antiplasmodial assay
SYBR Green I-based fluorescence (Sigma-Aldrich) assay was used to measure the ability of
the extracts to inhibit the growth of malaria parasite (Johnson et al., 2007). Briefly, the P. falciparum
culture suspension of 3D7 and K1 (synchronized with 5% sorbitol to ring stage) was seeded (200
µL/well with 0.4% ring stages and 1.5% haematocrit) in 96-well tissue culture plates. The plant extracts
(leaves, florets and roots) of A. ciliata were added to these wells in different concentrations (200, 100,
50, 25, 12.5, 6.25, 3.125 and 1.56 µg/mL). Non-parasitised erythrocytes were used in control
experiments, and DHA (Sigma-Aldrich) was run as standard drug control. Organic solvent control
(DMSO) was used less than 1%. The plates were incubated at 37°C in an atmosphere of 3% CO2, 5%
O2 and 92% N2. After 72 h incubation of the parasite with the extract, 100 µL malaria SYBR Green I
fluorescent (MSF) lysis buffer (containing 20 mM Tris-Cl (pH 7.5), 5 mM EDTA, 0.008% Saponin, 0.08%
Triton-X 100), and SYBR Green were added to each well and mixed thoroughly. The plate was covered
with aluminium foil and incubated at room temperature in the dark for at least 3 h. The fluorescence
was measured at 485 nm (excitation) and 528 nm (emission). The experiments were performed in
triplicate and each repeated at least once. The concentrations of which 50% inhibition of growth was
obtained (IC50 values) were determined by plotting the concentration of extract on x-axis against the
percentage of inhibition on y-axis with dose-response curves.
Table 1 The in vitro antiplasmodial activity of the extracts was categorized into four groups based on
IC50 value (Kumari et al., 2016).
IC50 value (μg/mL)
Category of activity
<5
Very active
5 – 50
Moderately active
50 – 100
Weakly active
> 100
Inactive
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4. Vero culture and Cytotoxicity
The Vero cell line (Figure 1) was initiated from kidney of a normal adult African green monkey.
The Vero cell was maintained in RPMI 1640 supplemented with fetal bovine serum (10% v/v), L-Glutamin
(2 mM), penicillin (100 U/mL), and streptomycin (100 µg/mL) (Sigma-Aldrich). Cells were incubated at
37oC in a 5% CO2 humidified atmosphere. The cytotoxicity of extracts against Vero cell line was
determined using MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) (Sigma-Aldrich).
200 µL of MTT solution (5 mg MTT/ ml of PBS, pH 7.2) will be added to each well. A 96 well culture
plate (Thermo Scientific, Germany) was incubated for 6-7 h at 37°C in a CO2 incubator with 5% CO2.
After incubation 1 ml of DMSO was added to each well and mixed with pipette and left for 15 min at
room temperature. Purple formazan was formed in the wells. Extracts were prepared by two-fold dilution
in a range of 3.9 – 500 µg/ml. Each concentration was done in triplicate. Cell control and solvent controls
were included in each assay to compare the full cell viability in cytotoxicity. Absorbance was measured
on Microplate Reader (Thermo Scientific, Germany) equipped with a 540 nm filter and DMSO used as
blank. Drug concentration that reduced the number of live cells by 50%, CC50 was calculated using
GraphPad Prism Software (Version 5).
The definition of the cytotoxicity was classified as high cytotoxicity (CC50<1.0 µg/ ml); moderate
(CC50 1.0–10.0 µg/mL); mild (CC50 10.0–30.0 µg/mL); and nontoxic (CC50>30 µg/mL). The selectivity
index defined as SI=CC50/IC50 was also considered (Malebo et al., 2009).
4.1 Data interpretation
Absorbance values that are lower than the control cells indicate a reduction in the rate of cell
proliferation. Conversely, a higher absorbance rate indicates an increase the rate of cell profiferation in
the well.

A

B

C

Figure 1 P. falciparum Malaria in blood smear, Double chromation dots (A) Double infection ring
forms within single red blood cells (B) and Monolayered Vero cell culture
4.2 Morphological analysis
Morphological observation of cell treated with A. ciliata extract from cytotoxicity assay was done to
investigate the changes induced by the extracts. Changes such as shrinking of the cells, membrane
blebbing, ballooning, chromatin condensation, formation of apoptotic bodies were observed in
predicting the apoptotic mechanism for cell death. Meanwhile, vacuolations of the cytoplasm and
formation of double membrane vesicle containing organelles were assessed for authophagic cell death.
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5. Phytochemical screening test
The phytochemical screening of A. ciliata extracts from leaves, roots and florets carried out by
the determination of various secondary metabolites, including Tannins, Alkaloids, Flavonoids,
Saponins, and Triterpenoids using standard procedures (Gupta et al., 2013; Njoku et al., 2009; Evans,
2002). The presence and absence of phytochemicals are indicated with signs “+” and “−”,
respectively.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Sensitivity of SYBR Green I detection of P. falciparum
The present experimentation evaluated the antiplasmodial activity of the lipophilic extracts from
leaves, florets and roots of A. ciliata using the SYBR Green I assay. The SYBR Green I assay is an
accurate, reliable, fast and inexpensive malaria drug screening assay for laboratory use. Plant extracts
could be classified either as good or as poor potential drugs based on their IC50 values (Table 1). The
results of the in vitro antiplasmodial tests are represented in Table 2. Two clones of P. falciparum were
used, CQ-sensitive 3D7 and CQ-resistant K1 clones. DHA was work as a positive control. Three extracts
prepared from A. ciliata demonstrated less potent antiplasmodial activity against K1 and 3D7 P.
falciparum clones, when compared to the DHA standard drug. The antiplasmodial activity of all extracts
against K1 P. falciparum was higher than that of the activity against 3D7 P. falciparum. A.ciliata florets
and roots were considered to be moderately active against 3D7 P. falciparum (9.00±0.41 µg/mL and
7.42 ± 0.36 µg/mL, respectively). Likewise, A. ciliata florets and roots were considered to be moderately
active against K1 P. falciparum (6.22±0.26 µg/mL and 6.70±0.5 µg/mL, respectively). On the other hand,
only the leaf extract showed weakly activity against 3D7 (IC50 =16.39±0.87 µg/mL) and K1 P. falciparum
(IC50 =13.49±0.78 µg/mL). The resistance index (RI) was determined to assess the levels of resistance
demonstrated by the resistant strain of the parasite against the respective extracts. The CQ-resistant
K1 P. falciparum displayed no resistance to A. ciliata in the leaves, florets and roots (RI<1). This finding
may suggested that A. ciliata more appropriate remedy in the traditional treatment of malaria
particularly at timing that P. falciparum resistance was a challenged in the treatment of the disease.
However, A. ciliata extracts of high and moderate activities with good selectivity suggested that A.
ciliata are potential candidates for the development of new drugs for treating malaria.
Silveira et al. (2016) have also conducted similar work and reported at antimalarial activity of
alkamides isolated from A. ciliata against chloroquine sensitive NF54 and chloroquine resistant K1
clones, but targeting aerial parts instead, and using ethanol as extractant. They found that the ethanolic
extract from the fresh aerial parts of A. ciliata showed a moderate activity for both NF54 and K1 malaria
clones (IC50 values less than 100 µg/ml) which is in agreement with the observations in this study.
Therefore, the results confirm that A. ciliata may possess significant anti-malarial potential.
However, A. ciliata which is locally used for the treatment of fevers, analgesic and antiinflammatory (Wu et al., 2008 and Spelman et al., 2011), has not been widely studied. This findings are
an important step in the evaluation of the plant as alternative medicines for malaria. Future studies
should concentrate on the mechanism of antimalarial action of phytochemicals, in vivo antiplasmodial
and toxicity studies to evaluate the safety of A. ciliata.
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Table 2 Antiplasmodial and cytotoxic activities of Acmella ciliata leave, floret, root extracts and DHA.
Acmella
Antiplasmodial activity
Resistance index Cytotoxicity SI: 3D7
SI: K1
ciliata
(µg/mL)
on Vero cell
Extracts
(µg/mL)
IC50: 3D7
16.39±0.87
9.00±0.41
7.42 ± 0.36
1.18 ± 0.08

IC50: K1
13.49±0.78
6.22±0.26
6.70±0.50
0.74 ±0.05

(IC50; K1/IC50; 3D7)
CC50
CC50/IC50 CC 50/IC 50
0.82
195.86±8.49
11.94
14.51
0.69
120.63±9.62
13.40
19.39
0.90
124.72±11.75 16.80
18.61
0.63
115.81±0.74
97.45
156.5

Leaves
Florets
Roots
DHA
Keys: 3D7: choloroquine- sensitive P. falciparum clone; K1: choloroquine-resistant P. falciparum clone;
DHA: dihydroartemisinin; Selectivity Index (SI) is define as the ratio of CC50 to IC50; Resistance Index
(RI) is defined as the ratio of the IC50 of the choloroquine-resistant K1 P. falciparum to that of the parent
(choloroquine-sensitive) clone 3D7 P. falciparum; the concentration of DHA is expressed in µg/mL; IC
50 and CC50 are expressed in µg/mL ± SD.
2. Cytotoxicity and drug selectivity index
The cytotoxic activity of extracts from leaves, roots and florets of A. ciliata were evaluated on
Vero cell (Table 2). The leave extracts exhibited the maximum toxic to vero cell with CC50195.86±8.49
µg/mL which is significantly higher than the DHA positive control (CC50 =115.81±0.74 µg/mL).
Interestingly, the CC50 of root (CC50 =124.72±11.75 µg/mL) and floret (CC50 =120.63±9.62 µg/mL)
extracts for vero cell exhibited similar to the effect on DHA. At the maximum concentration tested (500
µg/ml) of each of the all extracts, the CC50 values of the extracts could not be determined in the present
study, indicating the no cytotoxicity potential of the extracts. In addition, the percentage of cell viabilty
at concentration of 500 µg/ml was no different from that of vero cell control (approxmately over 95%)
(Data not shown). According to the cytotoxicity categorization (Malebo et al., 2009), an extract is
considered as non-toxic if the CC50>30 µg/mL) for vero cell. And, all extracts from plant parts were
nontoxic with CC50> 30 µg/mL.
The SI value is defined as the ratio of the cytotoxicity on the vero cell to the antiplasmodial
activity. The higher the SI, the more promising is the extract due to its selective action on malaria
parasites. All three extracts displayed strong selectivity for P. Falciparum (SI > 10) (Badisa et al.,
2009). The highest SI values were obtained from the root extract for 3D7 clone (SI = 16.80) and florets
for K1 clone (SI = 19.39). Dihydroartemisinin was run as standard control since its potential antimalarial
drug and non-toxic natural product.
3. Phytochemical screening test
After obtaining the extracts in the crude form, the percentage yield of the extracts were
calculated. In methanolic extract part showed that maximum percent yield 45.36%, 37.63% and
18.51%, respectively, for leave, roots and florets of A. ciliata. This highlights that methanol is efficient
in further extracting phytochemicals from the A. ciliata plant. Moreover, this present observation was
also supported by Dhawan et al., 2017 who reported that the methanolic extract produce the highest
percent yield from plant. The methanol produced high percentage yield of extract was due to the high
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polarity, and methanol was found easier to penetrate the cellular membrane to extract intracellular
ingredients from the test plant material (Das et al., 2010).
All three extracts of A. ciliata obtained from the methanol solvent showed the positive result for
the presence of alkaloids and triterpenoids (Table 3). The alkaloids and triterpenoids are significant
medicinal compounds known to have health benefits against many diseases. For example, alkaloid
compounds represent pharmacological activities including antimalarial (e.g. quinine), antiasthma (e.g.
ephedrine), anticancer (e.g. homoharringtonine) (Kittakoop et al., 2014). Conversely, alkaloid poisoning
have been reported such as allergic reaction from atropine (Goulsousidis et al., 1985) and respiratory
failure from tubocurarine (Robbers et al., 1996). The triterpenoids are becoming increasingly significant
in the treatment of cancer due to their efficacy and safety (Kareru et al., 2007). From this observation,
the concentration of alkaloids and triterpenoids obtained from the methanolic leave extract were higher
than that of the roots and the florets. So far, the different parts of plant are concerned. In fact, bioactive
compounds and chemical constituents which are responsible for strong antiplasmodial activity may
vary qualitative and quantitative with different plant components (Doughari et al., 2003). However, the
research is still on-going to isolate individual phytochemicals, and test their bioactivity arising from the
antiplasmodial activity.
Table 3 Phytochemical analysis of the methanolic extract of Acmella ciliata leaves, roots and florets.
Secondary
Chemical tests
Leave
Florets
Roots
metabolites
Saponins
Foam test
Triterpenoids Liebermann-Buchard test
+++
+
+
Alkaloids
Dragendoff’s test
Mayer’s test
+++
+
+
Wagner’s test
Tanins
Ferric Chloride Test
Flavonoids Ammonia Reduction Test
+++, Abundant; +, Present; −, Absent

CONCLUSION
Acmella ciliata is well known for its medicinal properties. The results from this study indicates
that the methanolic extract of Acmella ciliata leaves, roots and florets possess significant antiplasmodial
activities, with a good selectivity against chloroquine-sensitive 3D7 and –resistant K1 clones of P.
falciparum. These extracts could be developed as useful alternatives to antimalarial drugs. A
preliminary phytochemical screening was conducted on plant extracts using standard qualitative
procedures that revealed the presence of two (alkaloids and triterpenoids) secondary metabolites with
different amount. This observation suggests that the active constituents in the extract may be cytotoxic
for P. falciparum. The study concludes that the methanolic three extracts of Acmella ciliata (leave, root
and floret) had a source of candidate compounds for the development as alternative drugs for inhibition
of malaria parasite growth.
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การเปรียบเทียบวิธีเตรียมอกปูนาทอดต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการเกิดออกซิเดชันของไขมัน
Comparison of the Fried Rice Field Crab Thorax Preparation Methods on the Antioxidant and
Lipid Oxidation Activities
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บทคัดย่อ

การศึกษานีไ้ ด้เปรียบเทียบวิธีเตรียมอกปูทอดต่อฤทธิ์การต้านอนุมลู อิสระและการเกิดออกซิเดชันของ
ไขมันในรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ 1) อกปูสด 2) อกปูอบแห้ง 3) อกปูสดแช่กรด และ 4) อกปูอบแช่กรด ผลการศึกษา
พบว่า วิธีเตรียมอกปูแบบสดมีค่าความชืน้ ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่อกปูแบบอบนัน้ จะแตกต่างกันอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนการวัดฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระจะทําการวัดปริมาณสารฟี นอลิกทัง้ หมด
(TPC) และความสามารถในการกําจัดอนุมลู อิสระ DPPH พบว่า อกปูท่ีผ่านการอบมี TPC สูงกว่าอกปูสดอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ขณะที่อกปูสดมีฤทธิ์ในการต้านอนุมลู อิสระสูงกว่าอกปูอบ และ พบว่า อกปูท่ีแช่
กรดทั้งแบบอบและไม่อบมีฤทธิ์ ในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าที่ ไม่ผ่านการแช่กรดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) สําหรับการเกิดออกซิเดชันในระหว่างการเก็บรักษา 7 วัน พบว่า ค่า Acid value (AV), Peroxide value
(PV) และ TBARS มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ โดยที่อกปูสดไม่สามารถเก็บรักษาได้นานเกิน 3 วัน ส่วนอกปูอบสามารถ
เก็บรักษาได้นานถึง 7 วัน อีกทัง้ อกปูท่ีแช่กรดเสริมใบกะเพรามีแนวโน้มการเกิด PV และ TBARS ตํ่ากว่าตัวอย่าง
อื่น (P<0.05)
ABSTRACT

This study compared the fried Rice Field thorax crab’s preparation methods namely; 1) fresh thorax
crab 2) baking 3) acid soaking and 4) acid soaking and baking, on the antioxidant and lipid oxidation
activities. The results showed that fresh samples were not different on the moisture (p>0.05), while baked
samples were significantly different (p<0.05). Total phenolic content (TPC) and DPPH radical scavenging
activity were measured for radical scavenging activity test. The results showed that baked samples were
significantly higher in TPC than fresh sample (p<0.05). While the fresh samples were significantly higher in
radical scavenging activity than the baked samples and also found both fresh and baked samples with acid
soaking were significantly higher in radical scavenging than the ones without acid soaking (p<0.05). For the
oxidation during storage for 7 days, the results showed that Acid value (AV), Peroxide value (PV) and
Thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) tended to be increasing. However, fresh samples could
not be stored more than 3 days, while the baked sample could be stored for 7 days. Moreover, the acid
soaking samples with basil leaves were lower in PV and TBARS compared with others (p<0.05).
Key words: rice field crab, antioxidant activities, lipid oxidation
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คํานํา
ปูนา เป็ นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติท่ีอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ในฤดูฝนเราจะพบปูนาตามท้องทุ่งอย่าง
มากมาย และมีการแพร่กระจายทัง้ ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน นับได้ว่าเป็ นวัตถุดิบพืน้ บ้านที่
ชาวนารู จ้ กั กันดี แต่ปูนาเป็ นสัตว์ท่ีมีเนือ้ น้อยจึงนํามาแปรรู ปได้ไม่หลากหลาย เช่น การทําปูดอง นํา้ ปู หรือการทําปู
อ่อง (นิภาศักดิ์ และคณะ, 2018) นอกจากเนือ้ น้อยแล้วปูนายังมีเปลือกที่ค่อนข้างแข็งโดยทัง้ กระดอง ขา หรือส่วนอก
ของปูนา จึงไม่ค่อยเป็ นที่นิยมบริโภคเท่ากับปูทะเล ทัง้ นีห้ ากมีการนําส่วนอกของปูนามาพัฒนาให้เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี
รับประทานได้ง่ายขึน้ เช่น การทอดกรอบ ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าปูนาไทยให้มากขึน้ ได้
อาหารทอด เป็ นอาหารยอดนิยม เหมาะสําหรับเป็ นอาหารเรียกนํา้ ย่อย หรืออาหารระหว่างมือ้ ซึง่ อาหารทอด
นัน้ จะมีกลิ่นหอมของนํา้ มันที่ใช้ทอด และกลิ่นของส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ อาหารทอดส่วนใหญ่นิยมชุบแป้งทอด
กรอบ เพื่อให้เนือ้ ผลิตภัณฑ์คงรู ป และไม่ให้ตวั ผลิตภัณฑ์อมนํา้ มัน การเกิดออกซิเดชันในระหว่างการทอด สามารถ
เกิดขึน้ ได้ทงั้ ในนํา้ มันและทัง้ ในตัวผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการออกซิเดชันของนํา้ มัน เช่น อนุมลู อิสระ เป็ นสาร
ในกลุ่มที่สามารถก่อมะเร็งได้ ไม่ดีต่อร่างกาย อีกทัง้ ยังการรับประทานของทอดมาก จะได้รบั ไขมันอิ่มตัวสูงที่เกิดมา
จากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของนํา้ มันและไขมันเมื่อได้รบั ความร้อน ก่อให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกาย นําไปสู่
อาการป่ วยเรือ้ รัง เช่น โรคอ้วน คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขมันอุดตันในเส้นเลือด เป็ นต้น จากงานวิจยั ของ Lu et al.
(2018) ได้มีการเติมสมุนไพรลงในผลิตภัณฑ์ลกู ชิน้ ที่ทอดในนํา้ มันแบบท่วม พบว่าสามารถลดการเกิดออกซิเดชันและ
เพิ่มกลิ่นรสของตัวผลิตภัณฑ์ได้ดว้ ย
ดังนัน้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อกปูนาทอดกรอบนี ้ จึงเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกในการแปรรู ปปูนา และปูนาที่ใช้ใน
การวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นปูนาที่ ผ่านระบบการเลีย้ งโดยใช้น าํ้ หมุน เวียน จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีส ารตกค้างและโลหะหนัก ที่
สามารถเร่งปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันได้ ทัง้ นีย้ งั ทําความสะอาดตัวอย่างด้วยวิธีลา้ งนํา้ สะอาดและการแช่กรด ที่เป็ น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ สามารถล้างกลิ่นคาวจากตัวสัตว์นาํ้ ได้ดี (เกรียงศักดิ์, 2546) อีกทั้งกรดซิตริกเป็ นกรดอ่อน
สามารถละลายไคตินที่เป็ นโครงสร้างแข็งแรงของกระดองปู ออกมาได้บา้ งส่วน ซึ่งอาจจะทําให้ตวั อย่างอ่อนนุ่มลงได้
(สุธิดา, 2552) และการอบตัวอย่างเพื่อลดปริมาณนํา้ จากผลิตภัณฑ์จะสามารถทําให้อาหารทอดมีความกรอบและอยู่
ได้นาน (Debnath et al., 2003) รวมไปถึงปรุ งรสด้วยใบกะเพราที่มีฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชัน และสรรพคุณทางยา
เพื่อเสริมฤทธิ์ในการต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในตัวผลิตภัณฑ์ (Flanigan & Niemeyer., 2014) ผูบ้ ริโภคจะ
ได้รบั ประทานอาหารทอดที่มีประโยชน์และมีฟังก์ชนั ในการต้านอนุมลู อิสระอีกด้วย งานวิจยั นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
เปรียบเทียบวิธีเตรียมตัวอย่างก่อนนําไปทอด ต่อฤทธิ์การต้านอนุมลู อิสระและการเกิดออกซิเดชันของผลิตภัณฑ์อกปู
ทอด

อุปกรณ์และวิธีการ

การเตรียมตัวอย่างอกปูทอด
ตัวอย่างปูนาสดที่ผ่านการเลีย้ งในระบบนํา้ หมุนเวียนจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํา้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นํามาล้างทําความสะอาด จากนัน้ แกะแยกชิน้ ส่วน ใช้เฉพาะส่วนอกปู สําหรับวิธีการเตรียมอกปู
แบ่งออกเป็ น 4 วิธี ได้แก่ 1) อกปูสด 2) อกปูอบแห้ง 3) อกปูสดแช่กรด และ 4) อกปูอบแช่กรด และสูตรทําสําหรับการ
ทอดอีก 2 สูตร ได้แก่ 1) สูตรธรรมดา 2) สูตรเสริมใบกะเพรา วิธีการเตรียมตัวอย่างในการทดลอง เริ่มจาก 1. อกปูสด
นําอกปูลา้ งทําความสะอาดพักรอผสมกับแป้งคลุกทอด 2) อกปูอบแห้ง นําอกปูเข้าอบแห้งในตูอ้ บลมร้อนอุณหภูมิ
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70 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง พักให้เย็นรอผสมกับแป้งคลุกทอด 3) อกปูสดแช่กรด นําอกปูแช่ในสารละลายกรดซิ
ตริกความเข้มข้นร้อยละ 5 นาน 30 นาที จากนัน้ ล้างด้วยนํา้ สะอาด พักรอผสมกับแป้งคลุกทอด 4) อกปูอบแห้งแช่
กรด นําอกปูแช่ในสารละลายกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 5 นาน 30 นาที นํามาล้างด้วยนํา้ สะอาดแล้วนําเข้าตูอ้ บ
ลมร้อน อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง จากนัน้ นําตัวอย่างคลุกผสมกับแป้งทอดกรอบดังตาราง (table 1)
แล้วนําไปทอดในนํา้ มันปาล์ม อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที เปลี่ยนนํา้ มันทอดทุกครัง้ เมื่อเปลี่ยนตัวอย่าง
พักตัวอย่างให้เย็นเท่าอุณหภูมิหอ้ ง เก็บตัวอย่างในกล่องพลาสติกใสปิ ดผาสนิ ท ที่ อุณหภูมิหอ้ งจนกว่าจะนํามา
วิเคราะห์
Table 1 Rice Field Crab Thorax Recipes.
Raw Material
Rice Field Crab Thorax
Crispy Flour
egg
Water
Sugar
Salt
Garlic Powder
Pepper Powder
Basil Leaf

Original Recipe (g.)
80.00-100.00
18.00-20.00
12.00-12.50
0.80-1.00
0.50-1.0
0.20-0.40
1.00-1.50
0.50-1.00
-

Basil Leaf Recipe (g.)
80.00-100.00
18.00-20.00
12.00-12.50
0.80-1.00
0.50-1.0
0.20-0.40
1.00-1.50
0.50-1.00
10.00-1 2.00

การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อกปูนาทอด
ความชืน้ ของผลิตภัณฑ์ บดตัวอย่างอกปูทอด วิเคราะห์ปริมาณความชืน้ ด้วยวิธีมาตรฐาน AOAC (2000)
การวิ เ คราะห์ป ริ ม าณสารฟี นอลิ ก ทั้ ง หมด (Total Phenolic content: TPC) วิ เ คราะห์ต ามวิ ธี ข อง
Slinkard และ Singleton (1997) ปิ เปตสารสกัดจากตัวอย่างอกปูทอด ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ใส่ลงในหลอดทดลอง
แล้วเติมสารละลาย Folin-Ciocalteau Reagent ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร (เจือจางด้วยนํา้ DI 10 เท่า) ตัง้ ทิง้ ไว้เป็ นเวลา
5 นาที เติ ม โซเดี ย มคาร์บ อเนต (6% w/v) ปริ ม าตร 1.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร และผสมให้เ ข้า กัน บ่ ม เป็ น เวลา 1 ชั่ว โมงที่
อุณหภูมิหอ้ งและในที่มืด จากนัน้ นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร โดยใช้เครื่องสเปกโตร
โฟโตมิเตอร์ (VIS-723G, Rayleigh, Beijing, China) โดยใช้ gallic acid เป็ นสารมาตรฐาน และรายงานความเข้มข้น
ในหน่วย mg gallic acid equivalent / g sample
การทดสอบความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH• (DPPH radical scavenging activity) โดย
วิ ธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) radical scavenging activity วิ เ คราะห์ ต ามวิ ธี ข อง Wu และคณะ
(2007) ปิ เปตสารสกัดจากตัวอย่างอกปูทอดปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองเติมสารละลาย DPPH ความ
เข้ม ข้น 0.15 มิ ล ลิ โมลาร์ ในเมทานอลความเข้ม ข้น 95% ปริ มาตร 1.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร และผสมให้เ ข้ากัน ตั้ง ทิ ง้ ไว้ท่ี
อุณหภูมิหอ้ งนาน 30 นาทีในที่มืด จากนัน้ นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยใช้เครื่อง
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ เตรียม Blank โดยใช้นาํ้ กลั่นแทนตัวอย่าง และเตรียมกราฟมาตรฐานโดยใช้ Trolox ที่ระดับ
ความเข้มข้น 10-60 ไมโครโมลาร์ รายงานผลในหน่วย µmol Trolox equivalent / g sample
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การเกิดออกซิเดชันของไขมันผลิตภัณฑ์อกปูทอด ทําการสกัดไขมันทําการดัดแปลงเล็กน้อยด้วยวิธี
Bligh and Dyer (Bligh & Dyer,1959) ตัวอย่าง (25 กรัม) ผสมกับ 200 มิลลิลิตรของคลอโรฟอร์ม:เมทานอล:นํา้ กลั่น
(50:100:50, v/v/v) ทํา ให้เ ป็ น เนื ้อ เดี ย วกัน ด้ว ยเครื่ อ งโฮโมจิ ไ นส์ค วามเร็ ว 9500 รอบต่ อ นาที นาน 2 นาที เติ ม
คลอโรฟอร์ม 50 มิลลิลิตร ทําเป็ นเนื อ้ เดียวกันที่ ความเร็ว 9500 รอบต่อนาที นาน 1 นาที จากนั้นเติมนํา้ กลั่น 25
มิลลิลิตร ทําให้เป็ นเนือ้ เดียวกันอีกครัง้ ที่ความเร็วเท่ากันเป็ นเวลา 30 วินาที ในขัน้ ตอนการทําให้เป็ นเนือ้ เดีย วกัน
ควบคุมอุณหภูมิอยู่ท่ี 4 องศาเซลเซียสเสมอ ตัวอย่างที่เป็ นเนือ้ เดียวกันแล้วนําไปปั่ นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่ นเหวี่ยง ที่
ความเร็ว 3000×g ที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที นําส่วนใสที่ได้ยา้ ยสูก่ รวยแยก เก็บส่วนใสในชัน้ ของ
คลอโรฟอร์ม นําไปกรองผ่านกระดาษกรอง Whatman NO. 4 (Whatman International Ltd., Maidstone, England)
จากนัน้ นําไประเหยเพื่อนําตัวทําละลายออก ใช้อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียสในการระเหย โดยใช้เครื่องระเหยแบบหมุน
ตัวอย่างนํา้ มันถูกเก็บในขวดปิ ดสนิทและเก็บไว้ท่ี -20 องศาเซลเซียสจนกว่าจะมีการวิเคราะห์
Acid value (AV) ตัวอย่ างนํา้ มัน ที่ ส กัด จากอกปู 0.5 กรัม ผสมกับ Hexane 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร ใช้ฟี นอล์ฟธาลีนเป็ นอินดิเคเตอร์ ไทเทรตกับ 0.01 N KOH ที่ ละลายในเอทานอล จุดยุติเป็ นสีชมพู รายงานในหน่วย
มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่าง
AV = 5.61 × N of KOH × (Vs - Vb)
Ws
โดยที่ N of KOH = normality of KOH
Vs = Volume of KOH for titrating sample
Vb = Volume of KOH for titrating blank
Ws = Weight of fat/lipid (g)
FFA คํานวณในรู ปของ Oleic acid โดยใช้ 0.1 N KOH จํานวน 1 มิลลิลิตร เท่ากับ 0.0282 กรัม
Oleic acid ดังนัน้ % free fatty acid = AV/2
Peroxide Value; PV วิ เ คราะห์โ ดยใช้วิ ธี Iodometric titration (AOAC, 2000) โดยนํา ตัว อย่ า ง
นํา้ มันจากอกปูทอด 0.5 กรัม ผสมกับสารละลาย acetic acid – chloroform 30 มิลลิลิตร เขย่าจนตัวอย่างนํา้ มัน
ละลาย เติมสารละลาย potassium iodide 0.5 มิลลิลิตร เก็บในที่มืดนาน 1 นาที จากนัน้ เติมนํา้ กลั่น 30 มิลลิลิตร
เติมนํา้ แป้ง (อินดิเคเตอร์) 0.5 มิลลิลิตร นําไปไทเทรตกับ 0.01 M Na2S2O3 จากวิธีทดลองสารเปอร์ออกไซด์ท่ีเกิดขึน้
ทําปฏิกิริยากับ potassium iodide solution ได้เป็ นไอโอดีน (I2) ซึ่งเป็ นสารละลายที่มีสีนาํ้ ตาล เมื่อเติมนํา้ แป้งลงไป
ไอโอดีนจะแทรกเข้าไปในโมเลกุลแป้ง ทําให้สารละลายเปลี่ยนเป็ นสีนาํ้ เงิน เมื่อนําไปไทเทรตกับสารละลาย Na2S2O3
มาตรฐาน จะได้เป็ น NaI2 จุดยุติสงั เกตได้จากสารละลายสีนาํ้ เงินเปลี่ยนเป็ นสารละลายไม่มีสี ค่า Peroxide value
หมายถึง mill equivalent peroxide ต่อไขมันหรือนํา้ มัน 1 กิโลกรัม
Peroxide value (mill equivalent peroxide/ kg oil or fat) = S × M × 1000
นํา้ หนักตัวอย่าง (g)
โดยที่ S = (V1 + V2) - VB
M = Molarity ของสารละลายมาตรฐาน Na2S2O3
Thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) วิเคราะห์ตามวิธีของ Buege และ Aust (1978)
ได้อธิ บายไว้ โดยตัวอย่างนํา้ มัน 0.5 กรัม ผสมกับสารละลาย 2.5 มิลลิลิตรที่มี 0.375% Thiobarbituric acid (w/v),
15% Trichloroacetic acid (w/v) และ 0.25 M HCl สารที่ผสมกับตัวอย่างนําไปให้ความร้อนในนํา้ เดือด นาน 10 นาที
เพื่อให้เปลี่ยนเป็ นสีชมพู ทําให้เย็นลงโดยผ่านนํา้ ประปาแล้วนําไปปั่ นเหวี่ยงที่ 3600×g ที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส
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เป็ นเวลา 20 นาที แยกส่ ว นใสออกมาวั ด การดู ด กลื น แสง วั ด ที่ ค วามยาวคลื่ น 532 นาโนเมตร โดยเครื่ อ ง
Spectrophotometer เที ยบกับกราฟมาตรฐาน 1,1,3,3-tetramethoxypropane ที่ ความเข้มข้นตั้งแต่ 0 ถึง 6 ppm
TBARS รายงานผลเป็ นมิลลิกรัม Malonaldehyde ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง
การวิเคราะห์ทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2×2×2 หาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน โดยวิธี One-way Analysis of
Variance และประเมินความแตกต่างระหว่างตัวอย่างโดยใช้การทดสอบของ Duncan การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้ SPSS
(SPSS 20.0) เพื่อประมวลผลทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

Moisture content (%)

ผลการทดสอบความชืน้ ของผลิตภัณฑ์
การทดสอบความชืน้ ของผลิตภัณฑ์อกปูทอด พบว่า ความชืน้ ของตัวอย่างมีค่าอยู่ระหว่าง 38.00–43.00 %
และพบว่า วิธีเตรียมตัวอย่างอกปูแบบสดมีค่าความชืน้ ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ส่วนการเตรียมตัวอย่างแบบอบจะ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยตัวอย่างอบแช่กรดสูตรใบกะเพราจะมีความชืน้ สูงที่สดุ (Figure
1) เนื่องจากผลิตภัณฑ์อกปูนาทอดกรอบใช้ส่วนอกของปูนา ซึ่งเป็ นส่วนที่มีเปลือกที่ป้องกันการระเหยของนํา้ ออก
จากตัวปู (นิ ภาศักดิ์ และคณะ, 2018) อีกทั้งยังมีแป้งทอดกรอบที่ เคลือบตัวอย่ างอกปูไว้ทาํ ให้สามาถเก็บ รัก ษา
ความชืน้ ไว้ได้
60
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Figure 1 Moisture of fried crab. Error bars refer to the standard deviations obtained from triplicate sample analysis.
Means with different letters (a–b) differ significantly (p<0.05); O = original, B = basil, AO = acid original,
AB = acid basil.

ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารฟี นอลิกทัง้ หมดและความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ
การวิเคราะห์ปริมาณสารฟี นอลิกทัง้ หมด (TPC) พบว่า ทัง้ วิธีเตรียมตัวอย่างและสูตรที่ใช้ทอดอกปู มีผลทํา
ให้ได้คา่ TPC แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) ตัวอย่างอกปูทอดที่ผ่านการเตรียมแบบอบ ให้คา่ สูงสุด
เมื่อเที ยบกับตัวอย่างอื่น (Figure 2 (A)) เนื่ องจากการอบทําให้นาํ้ บางส่วนระเหยไป ความเข้มข้นของสารภายใน
ตัวอย่างจะเพิ่มขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับการอบตัวอย่างเม็ดควีนวั ที่อณ
ุ หภูมิอบ 70 องศาเซลเซียส มีประสิทธิภาพสูงสุดใน
การสกัดสารฟี นอลิกออกมา (Multari et al., 2018)
ความสามารถในการกําจัดอนุมลู อิสระ DPPH พบว่า การแช่อกปูในสารละลายกรดซิติก ทําให้อกปูสะอาด
และสามารถละลายแร่ธาตุออกมาบางส่วน อีกทัง้ ยังทําให้อกปูมีความแข็งน้อยลง การเตรียมตัวอย่างด้วยกรดจะ
ส่งผลให้ค่า DPPH สูงเมื่อเทียบกับตัวอย่างอื่นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากกรดที่ใช้ในการเตรียม
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เป็ นกรดซิตริก หมู่คาร์บอกซิลของกรดซิตริกทําหน้าที่ในการจับโลหะ จึงลดการเกิดออกไซด์ของโลหะรวมไปถึง กรดซิ
ตริกทําหน้าที่เสริมฤทธิ์ของสารต้านอนุมลู อิสระฟี นอลิก (Akoh et al.,2008) จึงทําให้มีค่าความสามารถที่สงู ขึน้ เมื่อ
เที ยบกับวิธีเตรียมโดยไม่ใช้กรด (p<0.05) (Figure 2 (B)) ความร้อนระหว่างอบทําให้ประสิทธิ ภาพของสารแอนติ
ออกซิเดชันบางอย่างที่ อยู่ในปูมีประสิทธิ ภาพในการยับยั้งลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nor et al. (2008) มี
พบว่า การเติมสมุนไพรหรือสารต้านออกซิเดชันจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ทอดแบบนํา้ มันท่วม จะทําให้ผลิตภัณฑ์มี
ฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้
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Figure 2 Total phenolic content (A) and DPPH (B) of fried crab. Error bars refer to the standard deviations obtained
from triplicate sample analysis. Means with different letters (a–g) differ significantly (p<0.05).; O = original,
B = basil, AO = acid original and AB = acid basil.

ผลการทดสอบการเกิดออกซิเดชันของไขมันผลิตภัณฑ์อกปูทอด
ในส่วนของการเกิดออกซิเดชันระหว่างการเก็บรักษา พบว่า ตัวอย่างสดทุกสูตรไม่สามารถเก็บรักษาได้เกิน 3
วัน เนื่องจากตัวอย่างสด มีสว่ นประกอบของนํา้ อยู่มาก อีกทัง้ ยังมีปริมาณของโปรตีนอยู่สงู (Chen et al., 2007) รวม
ไปถึงปริมาณไขมันในตัวอย่างที่เป็ นแหล่งสะสมของแร่ธาตุและโลหะ ที่สง่ เสริมให้เกิดการเน่าเสียที่สง่ กลิ่นเหม็นคล้าย
กับแอมโมเนีย จากผลการทดลอง % Free Fatty acid (Figure 3 (A)) มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เมื่อเก็บรักษานานขึน้ การวัด
ปริมาณ % FFA เป็ นการวัดการเกิดออกซิเดชันแบบ Lipolysis ซึง่ เกิดจากปั จจัยธรรมชาติ เช่น ความชืน้ อุณหภูมิ หรือ
เอนไซม์ ที่มาจากตัวผลิตภัณฑ์เอง ไม่สามารถยับยัง้ ได้
การเกิ ดออกซิเดชัน แบบ autoxidation สามารถวัดได้โดยวิธี Iodometric titration ซึ่งเป็ นการวัดการเกิ ด
ออกซิเดชันอันดับแรก โดยการวัดปริมาณเพอร์ออกไซด์ท่ีเกิดขึน้ (Figure 4 (B)) จากการทดลองพบว่า ทุกตัวอย่างมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ ในตัวอย่างที่ผ่านการอบ สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 7 วัน ตัวอย่างที่อบใช้กรดและสูตรกะเพรามี
ค่าสูงสุด เนื่ องจากความเป็ นกรดในผลิตภัณฑ์สามารถเร่งการเกิ ดออกซิเ ดชันให้เกิ ดการแตกตัวของไฮโดรเปอร์
ออกไซด์ อีกทัง้ การเติมใบกะเพราะ ที่ใช้เพื่อให้ออกฤทธิ์ช่วยยับยัง้ การเกิดออกซิเดชัน แต่การใช้ตวั ช่วยในปริมาณที่
มากเกินไป จะไปทําให้เกิดออกซิเดชันมากกว่าเดิม (Akoh et al.,2008) จะเห็นได้ในช่วงแรกของการเก็บรักษา วันที่ 0
และ 3 ตัวอย่างสดสูตรที่เติมใบกะเพราจะมีค่า PV ตํ่ากว่าตัวอย่างอื่น เนื่องจากใช้เฉพาะใบกะเพรา และไม่มีกรดที่
เป็ นตัวเร่งการเกิดออกซิเดชัน
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Figure 3 Percent Free Fatty Acid (A) Peroxide value (B) and TBARS (C) of fried crab. Error bars refer to the standard
deviations obtained from triplicate sample analysis.

การเกิดออกซิเดชันขัน้ ที่สอง ผลการทดลอง แสดงใน (Figure 4 (C)) พบว่า ตัวอย่างที่อบสามารถเก็บรักษา
ได้นานถึง 7 วัน และสูตรที่เติมใบกะเพรา มีปริมาณ TBARS ตํ่ากว่าตัวอย่างอื่นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
เนื่องจากกะเพรามีฤทธิ์ในการต้านอนุมลู อิสระ เพราะมีสารประกอบฟี นอลิคอยู่สงู กรดซิตริกทําหน้าที่เสริมฤทธิ์ของ
สารต้านอนุมูลอิสระฟี นอลิก เห็นได้จากผลการทดลอง ตัวอย่างที่ มีก ารใช้กรดร่วมกับใบกะเพราซึ่ง แตกต่ า งกับ
ตัวอย่างที่อบไม่เติมใบกะเพราะ ซึ่งในช่วงการเก็บรักษาวันที่ 7 มีแนวโน้มค่า PV ตํ่ากว่าตัวอย่างอื่น แต่ในวันที่ 7 มี
แนวโน้มค่า TBARS สูงกว่าตัวอย่างอื่น เนื่ องจาก peroxide ที่ เกิ ดขึน้ แตกตัวเป็ นผลิตภัณฑ์ขัน้ ที่สอง จึงทําให้พบ
ปริมาณ peroxide ตํ่ากว่าตัวอย่างอื่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Vareltzis et al. (2008) พบว่า การใช้กรดซิ
ตริกสามารถลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ หมู่คาร์บอกซิลของกรดซิตริกทําหน้าที่ในการจับโลหะ จึงลดการเกิด
ออกไซด์ของโลหะ
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สรุ ป
จากผลการทดลอง พบว่า การอบตัวอย่าง จะทําให้ปริมาณ total phenolic content สูงและมีปริมาณตํ่าลง
เมื่อมีการใช้กรดร่วมด้วย ตรงข้ามกับปริมาณการยับยัง้ radical ของ DPPH ตัวอย่างสดจะมีค่าสูงกว่าตัวอย่างอบ
และจะสูงขึน้ อีกเมื่อมีการใช้กรดร่วมในการเตรียมตัวอย่าง การเกิดออกซิเดชันของผลิตภัณฑ์ในระหว่างเก็บรักษา
พบว่า ตัวอย่างสด ไม่สามารถเก็บรักษาได้นานเกิน 3 วัน ส่วนตัวอย่างอบเก็บได้นานถึง 7 วัน การเกิดออกซิเดชันแบบ
lipolysis ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทุกตัวอย่างมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เมื่ออายุการเก็บนานขึน้ เช่นเดียวกับการเกิดปฏิกิริยา
แบบ autoxidation ขัน้ แรก ที่วดั จากปริมาณ peroxide พบว่าตัวอย่างสดเสริมใบกะเพรามีค่าตํ่าสุด และขัน้ ที่สอง ที่
วัดโดย TBARS พบว่า ตัวอย่างที่อบแช่กรดเสริมใบกะเพรามีปริมาณ TBARS ตํ่าที่สดุ
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ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยต่อค่าระดับการย่อยสลายและสมบัติ
การต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่า
Effect of Enzyme Concentration and Hydrolysis Time on Degree of Hydrolysis and Antioxidative
Activities of Protein Hydrolysate from Tuna Cooking Juice
ชณิตา จีระกุล1 มุกดาภรณ์ เกียรติโอฬาร1 และ เปรมวดี เทพวงศ์1*
Chanita Jeerakul1, Mookdaporn kiettiolarn1 and Pramvadee Tepwong1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะเบือ้ งต้นในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่า
ที่มีสมบัติในการเป็ นสารต้านอนุมลู อิสระมากขึน้ โดยการย่อยสลายด้วยเอนไซม์อลั คาเลสในปริมาณร้อยละ
0.5, 1.0 และ 2.0 ปริมาตรต่อปริมาตรนํา้ นึ่งปลาทูน่า และระยะเวลาในการย่อยเท่ากับ 60, 120, 180, 240 และ
300 นาที นําตัวอย่างไปวิเคราะห์ค่าระดับการย่อยสลาย ค่าการขจัดอนุมูล DPPH และค่าการจับโลหะ ผล
การศึกษาพบว่า ความเข้มข้นของเอนไซม์และระยะเวลาในการย่อยมีผลต่อค่าระดับการย่อยสลาย ค่าการ
ขจัดอนุมลู DPPH และค่าการจับโลหะ (P≤0.05) โดยสภาวะที่ให้คา่ ระดับการย่อยสลายสูงสุดคือ ความเข้มข้น
ของเอนไซม์รอ้ ยละ 0.5 เวลาในการย่อย 120 นาที มีคา่ ระดับการย่อยสลายเท่ากับร้อยละ 71.67 ขณะที่สภาวะ
ที่ให้ค่าการขจัดอนุมูล DPPH และค่าการจับโลหะสูงสุดคือ ความเข้มข้นของเอนไซม์รอ้ ยละ 1.0 เวลาในการ
ย่อย 180 นาที และความเข้มข้นของเอนไซม์รอ้ ยละ 2.0 เวลาในการย่อย 180 นาที โดยมี ค่าเท่ากับร้อยละ
67.30 และ 67.34 ตามลําดับ
ABSTRACT

The objective of this research was to investigate the preliminary condition to produce protein
hydrolysate from tuna cooking juice with antioxidative activities. Tuna cooking juice were enzymatically
hydrolyzed using Alcalase at various concentrations of 0.5, 1.0 and 2.0% (v/v) and hydrolysis times for
60,120, 180, 240 and 300 min. The samples were monitored by determining the degree of hydrolysis (DH),
DPPH radical scavenging activity (DPPH) and ferrous ion chelating assay (FIC). The results showed that
increasing the enzyme concentration and hydrolysis time affected on an increased DH, DPPH and FIC
(P≤0.05). The highest DH of 71.67% was observed in tuna cooking juice hydrolyzed with 0.5% Alcalase
and 120 min of hydrolysis time. In addition, the selected conditions to reach the highest DPPH of 67.30%
and FIC of 67.46% were obtained by hydrolysis with 1.0% Alcalase for 180 min and 2% Alcalase for 180
min, respectively.
Key words: Tuna cooking juice, protein hydrolysate, bioactive peptides, antioxidative activities
* Corresponding author; e-mail address: ffispdt@ku.ac.th
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คํานํา
นํา้ นึ่งปลาทูน่า (tuna cooking juice) เป็ นผลพลอยได้ (by product) จากกระบวนการผลิตปลาทูน่า
บรรจุกระป๋ องในขัน้ ตอนการทําสุกในระยะเริ่มต้นหรือขัน้ ตอนการนึ่ง มีลกั ษณะเด่นคือ มีปริมาณมากและมี
สารอินทรียค์ อ่ นข้างสูงโดยเฉพาะโปรตีนที่ละลายในนํา้ (อภิญญา, 2544) โดยทั่วไปการใช้ประโยชน์นาํ้ นึ่งปลา
ทูนา่ เข้มข้นยังมีคอ่ นข้างจํากัด เนื่องจากมีกลิ่นที่คอ่ นข้างรุ นแรงจึงมักใช้เป็ นส่วนผสมในอาหารสัตว์ซ่งึ มีมลู ค่า
ตํ่า นอกจากนีย้ งั มีการประยุกต์ใช้เป็ นส่วนผสมในการผลิตนํา้ มันปลา ซุปปลาสกัดเข้มข้นและพร้อมดื่ม และ
เครื่องปรุ งแต่งกลิ่นรสในอาหาร (สมบัต,ิ 2541; สุมาลัย และคณะ, 2545; อภิญญา, 2544) เป็ นต้น จากข้อมูล
ดังกล่าว คณะผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการนํานํา้ นึ่งปลาทูน่ามาใช้ประโยชน์ โดยการผลิตเป็ นโปรตีนไฮโดรไล
เซทที่มีสมบัตเิ ชิงฟั งก์ชนั เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ให้กบั นํา้ นึ่งปลาทูนา่ ต่อไป
โปรตีนไฮโดรไลเซท คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการย่อยสลายโปรตีนด้วยกรด ด่าง หรือเอนไซม์ ในการตัด
สายพอลิเปปไทด์ให้เป็ นกรดอะมิโนอิสระ ตัง้ แต่ 2 ถึง 20 กรดอะมิโนหรือเปปไทด์สายสัน้ (ปิ ยะนันท์, 2554)
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทด้วยเอนไซม์เป็ นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สดุ เนื่องจากเอนไซม์สามารถตัดพันธะ
เปปไทด์ได้อย่างเฉพาะเจาะจง ทําให้ได้กรดอะมิโนและเปปไทด์ท่ีมีคณ
ุ สมบัติออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive
peptides) เช่น สมบัติในการเป็ นสารต้านอนุมูล อิสระและสมบัติการต้านเอนไซม์ angiotensin I-converting
enzyme (ACE) (พิ สิ ฐ และคณะ , 2560; ทิ พ ย์ว ลี และ ศศิ ธ ร , 2562) โดยเอนไซม์ท่ี นิ ย มใช้ ได้แ ก่ Alcalase,
Papain และ Neutrase เป็ นต้ น ซึ่ ง เป็ นเอนไซม์ ก ลุ่ ม endopeptidase ที่ ไ ด้ จ ากพื ช และจุ ลิ น ทรี ย ์ แ ละมี
ประสิทธิภาพในการย่อยสลายสูง เนื่องจากมีความจําเพาะต่อสับสเตรทที่เป็ นเปปไทด์โมเลกุลใหญ่หลายชนิด
และสับสเตรทที่เป็ นโปรตีน ทําให้สามารถย่อยสลายโปรตีนได้อย่างรวดเร็ว (Adler-Nissen, 1986) ทัง้ นี ้ การ
ย่อยสลายด้วยเอนไซม์จะต้องคํานึงถึงแหล่งโปรตีนตัง้ ต้น ชนิดและความเข้มข้นของเอนไซม์ และสภาวะในการ
ย่อย เป็ นต้น
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของเอนไซม์อลั คาเลสและระยะเวลาในการย่อย
ต่อค่าระดับการย่อยสลายและสมบัติการต้านอนุมลู อิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่าเพื่อเป็ น
แนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือจากอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋ องและเพื่อนําไปผลิตเป็ นส่วนผสม
เชิงฟั งก์ชนั (functional ingredients) ต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ

การเตรียมตัวอย่างนํา้ นึ่งปลาทูน่า
สุ่มตัวอย่างนํา้ นึ่งปลาทูน่าเข้มข้นที่ได้รบั ความอนุเคราะห์จากบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร ไปวิเคราะห์ปริมาณของแข็ง (total solids content) ด้วยเครื่อง Moisture Analyzer MA
37 วิ เ คราะห์ค่า pH ด้ว ยเครื่ อ ง pH meter และวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบทางเคมี ( proximate analysis) ได้แ ก่
โปรตีน ไขมัน เถ้า และความชื น้ ตามวิธี AOAC (2000) และนํานํา้ นึ่งปลาทูน่าส่วนที่ เหลื อไปให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที และเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 คืน เพื่อให้
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ไขมันแยกชัน้ หลังจากนัน้ ทําการกรองด้วยผ้าขาวบาง แยกเอาไขมันและตะกอนของแข็งออก นํานํา้ นึ่งปลาทู
น่าที่กรองได้ไปใช้ในการศึกษาขัน้ ตอนต่อไป
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่า
นํานํา้ นึ่งปลาทูน่าที่ ผ่านการกรองตามรายละเอี ยดวิธีการเตรียมตัวอย่างในข้างต้นมาเจือจางด้วย
นํา้ กลั่นอัตราส่วน 1:1 (ปริมาณโปรตีนที่ ละลายนํา้ ได้ เท่ากับ 696.94 µg tyrosine/mL sample ตามวิธี Lowry
และคณะ (1951) ไปปั่ นผสมด้วยเครื่อง Homogenizer เป็ นเวลา 2 นาที ที่ความเร็วรอบ 5000 rpm ทําการย่อย
ด้วยเอนไซม์โปรติเอสทางการค้า (Alcalase®) โดยดัดแปลงวิธีจาก Dong และคณะ (2008) นําตัวอย่างไปบ่มที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส pH 8.0 เป็ นเวลา 20 นาที ก่อนนําไปย่อยด้วยเอนไซม์ระดับความเข้มข้นร้อยละ
0.5, 1 และ 2 ปริมาตรต่อปริมาตรนํา้ นึ่งปลาทูน่า เป็ นระยะเวลา 60, 120, 180, 240 และ 300 นาที ขณะย่อย
ใช้อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส และหยุดปฏิกิริยาของเอนไซม์โดยนําไปต้มในอ่างควบคุมอุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ
100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที หลังจากนัน้ นําตัวอย่างมาปั่ นเหวี่ยงที่ 10,000 ×g เป็ นเวลา 15 นาที นํา
ส่วนใสหรือส่วนโปรตีนที่ละลายได้ไปทําแห้งแบบระเหิดและนําไปใช้ในขัน้ ตอนต่อไป
การวิเคราะห์ค่าระดับการย่อยสลาย (Degree of hydrolysis ; DH)
การวิเคราะห์ค่าระดับการย่อยสลาย ดัดแปลงจากวิธีของ Benjakul และ Morrissey (1997)
โดยนําตัวอย่างโปรตีนไฮโดรไลเซทผสมกับสารละลาย phosphate buffer ความเข้มข้น 0.2 โมลาร์ (pH 8.2)
และสารละลาย TNBS ความเข้มข้นร้อยละ 0.01 เขย่าให้เข้ากัน บ่มในอ่างควบคุมอุณหภูมิท่ีอณ
ุ หภูมิ 50 องศา
เซลเซี ย ส เป็ น เวลา 30 นาที หยุ ด ปฏิ กิ ริ ย าโดยการเติ ม sodium sulfite ความเข้ม ข้น 0.1 โมลาร์ ตั้ง ไว้ท่ี
อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 15 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร และคํานวณหา %DH
ดังสมการ
%DH =

Lt -Lo
×100
Lmax -Lo

โดยกําหนด Lt = ปริมาณ α -amino ที่ได้จากการย่อยสลายโปรตีนที่เวลาต่างๆ
L0 = ปริมาณ α-amino ในสารละลายโปรตีนเริ่มต้น
Lmax = ปริมาณ α-amino ทัง้ หมดในสารละลายโปรตีน ซึ่งได้จากการย่อยสลาย
ุ หภูมิ 100 องศา
โปรตีนด้วย HCl ความเข้มข้น 6 โมลาร์ (อัตราส่วนของสารละลายโปรตีน : HCl = 1:10) ที่อณ
เซลเซียส เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง
การวิเคราะห์สมบัตกิ ารต้านอนุมูลอิสระ
1. การวิเคราะห์ค่าการขจัดอนุมูล DPPH (2,2-Diphenyl-2-picrylhydrazyl radical scavenging activity)
การวิเคราะห์ค่าการขจัดอนุมูล DPPH ดัดแปลงจากวิธีของ Mau และคณะ (2002) โดยนําตัวอย่าง
โปรตีนไฮโดรไลเซทมาผสมกับสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 200 ไมโครกรัม/ลิตร ที่ ละลายในเอทานอล
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ความเข้มข้นร้อยละ 85 และบ่มเป็ นเวลา 30 นาที นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร
และคํานวณหาค่า radical scavenging activity (%RSA) ดังสมการ
%RSA = 100×

(Acontrol -Asample )
Acontrol

2. การวิเคราะห์ค่าการจับโลหะเหล็ก (Ferrous ion chelating activity; FIC)

การวิเคราะห์ความสามารถในการจับโลหะเหล็ก ดัดแปลงจากวิธีของ Decker และ Welch (1990) โดย
นําตัวอย่างโปรตีนไฮโดรไลเซทผสมกับสารละลาย FeCl2 ความเข้มข้น 2 มิลลิโมลาร์ และสารละลาย Ferrozine
ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ และบ่มที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 10 นาที วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 562 นา
โนเมตร และคํานวณหา %inhibition ดังสมการ
%inhibition=

(1-(AS -ASD ))
×100
AC

เมื่อ As = ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่างที่ใส่สารละลาย FeCl2 และ ferrozine
ASD = ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่าง
AC = ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย FeCl2 และ ferrozine
การศึกษาสภาวะเบือ้ งต้น วางแผนการทดลองแบบ 3×5 Factorial Design in CRD เมื่อ ปั จจัย A ได้แก่
ระดับความเข้มข้นของเอนไซม์ 3 ระดับ คือ ร้อยละ 0.5, 1.0 และ 2.0 ปริมาตรต่อปริมาตรนํา้ นึ่งปลาทูน่า และ
ปั จจัย B ได้แก่ ระยะเวลาในการย่อยเท่ากับ 60, 120, 180, 240 และ 300 นาที และนําผลที่ได้ไปวิเคราะห์ความ
แตกต่ า งทางสถิ ติ โดยใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ป SPSS 23.0 (statistical package for the social science) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค่าสังเกต (n=3) โดยวิธี Duncan 's new multiple range test ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
สมบัตเิ บือ้ งต้นและองค์ประกอบทางเคมีของนํา้ นึ่งปลาทูน่าเข้มข้น
การศึกษาวิจยั นีใ้ ช้นาํ้ นึ่งปลาทูน่าที่ผ่านกระบวนการทําให้เข้มข้น ด้วยเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ
แล้วมีลกั ษณะเป็ นของเหลว ข้นหนืด และมีสีนาํ้ ตาลเข้ม เมื่อนําไปวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทัง้ หมด พบว่า มี
ปริ ม าณของแข็ ง ทั้ง หมดเท่ า กั บ 67.73 กรัม ต่ อ ลิ ต ร และมี ค่ า pH เท่ า กั บ 5.86 ขณะที่ ผ ลการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของนํา้ นึ่งปลาทูน่าเข้มข้นพบว่า มีปริมาณความชืน้ โปรตีน ไขมัน และเถ้าเท่ากับร้อยละ
27.14, 53.25, 0.32 และ 19.28 ตามลําดับ ซึ่งจากผลการศึกษาที่ได้แสดงให้เห็นว่านํา้ นึ่งปลาทูน่าเข้มข้นเป็ น
แหล่งที่ดีของโปรตีนและสามารถพัฒนาไปเป็ นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าได้
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ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยต่อค่าระดับการย่อยสลายของโปรตีนไฮโดรไล
เซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่า
ผลการศึกษาระดับความเข้ม ข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยต่อค่าระดับการย่อ ยสลายของ
โปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่า (Table 1) พบว่า ค่าระดับการย่อยสลายมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว
ในช่วง 120 นาทีแรก จากนัน้ ที่เวลาในการย่อย 180 นาที ค่าระดับการย่อยสลายมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย คาด
ว่าโปรตีนที่เป็ นสารตัง้ ต้นทําปฏิกิรยิ ากับเอนไซม์หมดแล้วในช่วง 120 นาทีแรกและผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ ไปยับยัง้
การทํางานของเอนไซม์ เมื่อถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งส่งผลให้สารตัง้ ต้นและสายเปปไทด์คงที่ตลอดระยะเวลาของ
การย่อย (Adler-Nissen, 1986) ซึ่งสภาวะที่ให้คา่ ระดับการย่อยสลายสูงสุดคือ ระดับความเข้มข้นของเอนไซม์
ร้อยละ 0.5 ปริมาตรต่อปริมาตรนํา้ นึ่งปลาทูน่า เวลาในการย่อย 120, 180 และ 240 นาที มีค่าระดับการย่อย
สลายเท่ากับร้อยละ 71.67, 67.42 และ 68.61 ตามลําดับ
เมื่อศึกษาอิทธิ พลของระดับความเข้มข้นของเอนไซม์ต่อค่าระดับการย่อยสลาย พบว่า ระดับความ
เข้มข้นของเอนไซม์มีอิทธิพลต่อค่าระดับการย่อยสลายของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่า (p≤0.05)
และเมื่อศึกษาอิทธิพลของเวลาในการย่อยต่อค่าระดับการย่อยสลาย พบว่า เวลาในการย่อยมีอิทธิพลต่อค่า
ระดับการย่อยสลายของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่า (p≤0.05) และเมื่อพิจารณาอิทธิ พลร่วมของ
ระดับความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อย พบว่า ระดับความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อย
มีอิทธิพลร่วมกันต่อค่าระดับการย่อยสลายของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูนา่ (p≤0.05)
Table 1 Degree of hydrolysis (%) of protein hydrolysate from Tuna cooking juice using Alcalase® with various
concentrations (0.5, 1 and 2% (v/v)) and hydrolysis times (60,120, 180, 240 and 300 min)
Enzyme
concentrations (v/v)

60

Degree of hydrolysis (%) at hydrolysis times (min)
120
180
240

300

0.5

63.26±0.01cB 71.67±0.02aA 67.42±0.03bA

68.61±0.02bA

56.51±0.02dC

1

63.46±0.05abA 65.34±0.01aB 60.01±0.04bB

60.44±0.02bB

60.14±0.03bA

2

62.88±0.01aC 65.05±0.01aB 59.55±0.01bC

58.29±0.02cC

58.91±0.01bB

abc

Average in the same row having different superscripts were significantly different at p≤0.05
ABC
Average in the same column having different superscripts were significantly different at p≤0.05

ผลของความเข้ ม ข้ น ของเอนไซม์แ ละเวลาในการย่ อ ยต่ อ ค่ า การขจั ด อนุ มู ล DPPH ของโปรตี น
ไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่า
ผลการศึกษาค่าการขจัดอนุมูล DPPH พบว่า ค่าการขจัดอนุมลู DPPH จะเพิ่มขึน้ อย่างชัดเจนในช่วง
ระดับความเข้มข้นของเอนไซม์รอ้ ยละ 0.5 ถึง 1 ปริมาตรต่อปริมาตรนํา้ นึ่งปลาทูน่า หลังจากนัน้ ค่าการขจัด
อนุมลู DPPH จะเพิ่มขึน้ ช้าลงเมื่อความเข้มข้นของเอนไซม์เพิ่มขึน้ ซึ่งสภาวะที่ดีท่ีสดุ คือ ระดับความเข้มข้นของ
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เอนไซม์รอ้ ยละ 1 ปริมาตรต่อปริมาตรนํา้ นึ่งปลาทูน่า เวลาในการย่อย 180 นาที ให้ค่าการขจัดอนุมูล DPPH
สูงสุด เท่ากับร้อยละ 67.30 (Figure 1) ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของพิสิฐและคณะ (2556) ในการ
ผลิตแมงกะพรุนผงด้วยเอนไซม์โบรมิเลน พบว่า การเพิ่มระดับความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อย
ส่งผลให้คา่ การขจัดอนุมลู DPPH เพิ่มขึน้
เมื่อศึกษาอิทธิพลของระดับความเข้มข้นของเอนไซม์ต่อค่าการขจัดอนุมูล DPPH พบว่า ระดับความ
เข้มข้นของเอนไซม์มีอิทธิพลต่อค่าการขจัดอนุมลู DPPH ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่า (p≤0.05)
และเมื่อศึกษาอิทธิพลของเวลาในการย่อยต่อค่าการขจัดอนุมลู DPPH พบว่า เวลาในการย่อยมีอิทธิพลต่อค่า
การขจัดอนุมลู DPPH ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่า (p≤0.05) และเมื่อพิจารณาอิทธิพลร่วมของ
ระดับความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อย พบว่า ระดับความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อย
มีอิทธิพลร่วมกันต่อค่าการขจัดอนุมลู DPPH ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูนา่ (p≤0.05)

Figure 1 DPPH radical scavenging activity (%) of protein hydrolysate from Tuna cooking juice using
Alcalase® with various concentrations (0.5, 1 and 2% (v/v)) and hydrolysis times (60, 120, 180,
240 and 300 min). Different capital letters within the same concentration enzyme used indicate
significant differences (p<0.05). Different letters within the same time indicate significant
differences (p<0.05).

ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยต่อค่าการจับโลหะของโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก
นํา้ นึ่งปลาทูน่า
ผลการศึกษาค่าการจับโลหะพบว่า เมื่อระดับความเข้มข้นของเอนไซม์เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้ค่าการจับ
โลหะมีคา่ เพิ่มสูงขึน้ (p≤0.05) ขณะที่เวลาในการย่อยเพิ่มขึน้ ค่าการจับโลหะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ แตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) โดยที่ ระดับความเข้มข้นของเอนไซม์รอ้ ยละ 2 ปริมาตรต่อปริมาตรนํา้ นึ่งปลาทูน่า
เวลาในการย่อย 180 นาที จะให้คา่ การจับโลหะสูงสุดเท่ากับร้อยละ 67.34 (Figure 2) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั

343

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาประมง

ของ Sarteshnizi และคณะ(2019) ในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาซาร์ดีนที่ ย่อยสลายด้วยเอนไซม์
Alcalase พบว่า เมื่อเพิ่มระดับความเข้มข้นของเอนไซม์สง่ ผลให้คา่ การจับโลหะเพิ่มขึน้ (p≤0.05)
เมื่อศึกษาอิทธิพลของระดับความเข้มข้นของเอนไซม์ตอ่ ค่าการจับโลหะ พบว่า ระดับความเข้มข้นของ
เอนไซม์มีอิทธิ พลต่อค่าการจับโลหะของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่า (p≤0.05) ขณะที่เวลาในการ
ย่อยไม่มีอิทธิ พลต่อค่าการจับโลหะของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่า (p>0.05) และเมื่อพิจารณา
อิทธิพลร่วมของระดับความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อย พบว่า ระดับความเข้มข้นของเอนไซม์และ
เวลาในการย่อยไม่มีอิทธิพลร่วมกันต่อค่าการจับโลหะของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่า (p>0.05)

Figure 2 Ferrous ion chelating activity (%) of protein hydrolysate from Tuna cooking juice using Alcalase®
with various concentrations (0.5, 1 and 2% (v/v)) and hydrolysis times (60, 120, 180, 240 and 300
min). Different capital letters within the same concentration enzyme used indicate significant
differences (p<0.05). Different letters within the same time indicate significant differences
(p<0.05).

สรุ ป
ระดับความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยมี ผลต่อค่าระดับการย่อยสลายและสมบัติการ
ต้านอนุมลู อิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่า โดยค่าระดับการย่อยสลายจะเพิ่มขึน้ เมื่อเวลาใน
การย่อยนานขึน้ ขณะที่คา่ การขจัดอนุมลู DPPH และค่าการจับโลหะจะมีคา่ สูงขึน้ เมื่อเพิ่มระดับความเข้มข้น
ของเอนไซม์และเวลาในการย่อยที่นานขึน้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทจากนํา้ นึ่งปลาทูน่ามีสมบัติ
การต้านอนุมลู อิสระและสามารถพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิ่มได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนในการวิจยั
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จากการทําประมงพืน้ บ้านในพืน้ ทีจ่ ังหวัดเพชรบุรี
Catch Composition, Catch per Unit Effort and Size of Blue Swimming Crab
(Portunus pelagicus) from Small-scale Fishing in Phetchaburi Province
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บทคัดย่อ

การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการจับสัตว์นาํ้ อัตราการจับต่อหน่วยการลงแรงประมง
และขนาดของปูมา้ (Portunus pelagicus) จากการทําประมงปูมา้ รวมทัง้ ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการจับและขนาดปูมา้
ที่ได้จากการทําประมงพืน้ บ้านในจังหวัดเพชรบุรี โดยเก็บข้อมูลจากชาวประมงจํานวน 557 ตัวอย่าง ในช่วงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผลการศึกษาพบว่า ลอบปูแบบพับได้ เป็ นเครื่องมือประมงที่จบั ปูมา้ ได้
ในสัดส่วนที่มากที่สดุ (ร้อยละ 92.3) ค่ากลางของอัตราการจับจากอวนจมปู อวนลอยกุง้ สามชัน้ และลอบปูแบบพับได้
เท่ากับ 0.081±0.036 กก./อวน 100 เมตร, 0.042±0.060 กก./อวน 100 เมตร และ 0.149±0.116 กก./ลอบ 10 ลูก
ตามลําดับ และค่ากลางของขนาดความกว้างกระดองของปูมา้ ที่ได้จากอวนจมปู ลอบปูแบบพับได้ และอวนลอยกุง้
สามชัน้ คือ 11.00±1.00, 12.00±1.25 และ 10.00±0.81 ซม. ตามลําดับ โดยเครื่องมืออวนจมปูเป็ นเพียงเครื่องมือ
เดียวที่อตั ราการจับปูมา้ ได้รบั อิทธิ พลจากพืน้ ที่ทาํ ประมงและฤดูกาล ขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดปูมา้ ที่จับได้ คือ
ประเภทเครื่องมือประมง พืน้ ที่ทาํ ประมง และฤดูกาล

ABSTRACT

This study aims to describe catch composition, catch per unit effort (CPUE) and size of blue
swimming crab (Portunus pelagicus) from blue swimming crab fishery including factors affecting CPUE and
size of blue swimming crab caught by small-scale fishery in Phetchaburi Province. Samples of 557 were
collected from small-scale fishers from January 2018 to February 2019. The highest proportion of blue
swimming crab was found in collapsible crab traps (92.3%). Median CPUE of crab gillnet, shrimp trammel
nets, and collapsible crab traps were 0.081±0.036 kg/100 m of net length, 0.042±0.060 kg/100 m of net length
and 0.149±0.116 kg/10 traps, respectively. Median of crab carapace width by crab gillnet, collapsible crab
traps, and shrimp trammel nets were 11.00±1.00 cm, 12.00±1.250 cm, and 10.00±0.81 cm, respectively. The
crab gill net was the only gear which it's CPUE is affected by fishing ground and seasons, while factors
affecting size of blue swimming crab were type of fishing gears, fishing ground, and seasons.
Key words: blue swimming crab, catch per unit effort, gulf of Thailand, seasons
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คํานํา
ปูมา้ เป็ นหนึ่งในทรัพยากรชายฝั่ งที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดทัง้
ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ จากข้อมูลปี พ.ศ. 2560 ปริมาณการจับปูมา้ ของไทย คือ 28.9 พันตัน คิด
เป็ นร้อยละ 2.2 ของปริมาณสัตว์นาํ้ ทะเลทัง้ หมดที่จบั ได้จากธรรมชาติ แต่มีมลู ค่าเท่ากับ 4,9802.2 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้ อ ยละ 8.6 ของมู ล ค่ า สั ต ว์ น ํ้ า ทะเลทั้ ง ห มดที่ จั บ ไ ด้ จ ากธรร มช าติ โดยอ่ า วไ ทยเป็ นแห ล่ ง จั บ
ปูมา้ ที่สาํ คัญ สามารถจับปูมา้ ได้รอ้ ยละ 76.5 ของปริมาณผลจับปูมา้ ทัง้ หมด อย่างไรก็ตามหากพิจารณาปริมาณผล
จับปูมา้ ที่จบั ได้ทางฝั่ งอ่าวไทยในรอบ 20 ปี ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2541-2560) ปริมาณปูมา้ ลดลงจาก 37.3 พันตันในปี พ.ศ.
2541 เหลือ 22.1 พันตัน ในปี พ.ศ. 2560 เฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.0 ต่อปี (กรมประมง, 2562ก)
ผลผลิตปูมา้ ร้อยละ 55.5 มาจากการทําประมงพืน้ บ้าน โดยเครื่องมือหลักที่จบั ปูมา้ ได้ คือ อวนจมปู (ร้อยละ
75.9) (กรมประมง, 2562ข, 2562ค) ซึง่ ในพืน้ ที่อา่ วไทยตอนใน ผลผลิตปูมา้ ที่ได้คิดเป็ นร้อยละ 26.7 ของปริมาณปูมา้
ที่จับจากเรืออวนจมปูพืน้ บ้านทัง้ หมด (กรมประมง, 2561) จากข้อมูลสถิติเรือประมงไทยพบว่า จังหวัดเพชรบุรีเป็ น
จังหวัดที่มีการจดทะเบียนเรืออวนจมปูท่ีมีขนาดน้อยกว่า 10 ตันกรอส จํานวนมากเป็ นอันดับที่2 ของเขตอ่าวไทยตอน
ใน (ร้อยละ 30.6) (กรมประมง, 2559)
จากการศึกษาที่ ผ่านมา การแพร่กระจายของปูมา้ มีความแตกต่างกันตามลักษณะของพื น้ ที่ และฤดูกาล
(Hajisamae et al., 2015; Pittman et al., 2003) นอกจากนีค้ วามแตกต่างทางสภาพทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ
เช่น ฤดูมรสุม ถูกพบว่าส่งผลต่อการทําการประมงได้เช่นกัน (Jentoft et al., 2017) โดยธรรมชาติพืน้ ที่ชายฝั่ งของ
จังหวัดเพชรบุรีมีลกั ษณะแตกต่างกัน เขตชายฝั่ งบริเวณใกล้ปากแม่นาํ้ จะมีธาตุอาหารจากดินตะกอนปริมาณมาก
(จารุ มาศ, 2558) ซึง่ สามารถส่งผลต่อการแพร่กระจายของปูมา้ นอกจากนีย้ งั พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับการทําประมงปู
ม้าในจังหวัดเพชรบุรีจะพบงานวิจัยก่อนปี พ.ศ. 2550 ซึ่งในช่วง 3-4 ปี ท่ีผ่านมา หน่วยงานรัฐมีการควบคุมการทํา
ประมงมากขึน้ รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลต่อทรัพยากรและการทําประมง การศึกษา
ครัง้ นีจ้ ึงมุ่งที่จะศึกษาองค์ประกอบการจับ อัตราการจับ และขนาดของปูมา้ ที่ได้จากการทําประมงพืน้ บ้าน รวมทัง้
ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่ออัตราการจับและขนาดของปูมา้ ที่ ได้จากการทําประมงพื น้ บ้าน โดยผลที่ ได้จากการศึกษา
สามารถนําไปใช้ในการกําหนดมาตรการเพื่อการจัดการทรัพยากรปูมา้ ในพืน้ ที่ชายฝั่ งในเรื่องของพืน้ ที่และรู ปแบบการ
ทําประมงต่อไปได้

อุปกรณ์และวิธีการ
พื น้ ที่ ศึก ษา คื อ พื น้ ที่ ช ายฝั่ งทะเลบริเวณจัง หวัด เพชรบุรี เมื่ อพิ จ ารณาจากลัก ษณะทางภูมิ ศาสตร์และ
พฤติกรรมในการทําประมงของชาวประมงพืน้ บ้านตามท่าขึน้ สัตว์นาํ้ สามารถแบ่งพืน้ ที่เป็ น 2 พืน้ ที่ คือ พืน้ ที่เพชรบุรี
ตอนบนและพืน้ ที่เพชรบุรีตอนล่าง (Figure 1) การเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์นาํ้ ดําเนินการเดือนละ 1 ครัง้ ตัง้ แต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถจัดแบ่งเป็ น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูก่อนลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือนพฤษภาคม ฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายน และฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม
การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างปูมา้ จากชาวประมง ณ ท่าขึน้ สัตว์นาํ้ ในการศึกษาใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้น (Multi-state sampling) มีขั้นตอนดังนี ้ ขั้นที่ 1 สุ่มตัวแทนอําเภอจากเขตพื น้ ที่ ขั้นที่ 2 สุ่มตัวแทนตําบล
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ภายในอําเภอ และขัน้ ที่ 3 สุม่ ตัวอย่างปูมา้ โดยในกรณีการสุม่ ตัวอย่างที่ชาวประมงไม่ได้มีการแยกปูมา้ ออกจากสัตว์
นํา้ ชนิ ดอื่นจากการทําประมง จะแบ่งสัตว์นาํ้ ออกเป็ น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน และสุ่มตัวแทนสัตว์นาํ้ 1 ส่วนด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster sampling) แล้วจึงนําตัวอย่างสัตว์นาํ้ มาคัดแยกชนิด ในกรณีท่ีชาวประมงมีการแยกปูมา้
ออกจากสัตว์นาํ้ ชนิดอื่น จะสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิอย่างง่าย (Stratified random sampling) ให้ครอบคลุมตาม
ชนิดและขนาดของสัตว์นาํ้ ที่ชาวประมงคัดแยก แล้วทําการบันทึกข้อมูล ขนาดความกว้างกระดองโดยวัดจากขอบนอก
สุดของกระดอง (Outer carapace width; OCW) นํา้ หนักตัวปูมา้ การลงแรงประมง และวิธีทาํ ประมง
สําหรับการวิเคราะห์อตั ราการจับปูมา้ (Catch Per Unit Effort; CPUE) คํานวณจากปริมาณสัตว์นาํ้ ที่จับได้
การลงแรงและวันในการทําประมง สถิติพรรณนาที่ใช้อธิบายข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile Deviation; QD) และทําการทดสอบผลของพืน้ ที่ทาํ ประมงและฤดูกาลทําประมงโดย
Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis test และ Dunn’s Test of Multiple Comparison

Figure 1 Location of study area along the coast of Phetchaburi Province (Upper zone: Bang Kaeo, Laem
Phak Bia and Hat Chao Samran; Lower zone: Nong Khanan, Puek Tian, Bang Kao and Cha-am).

ผลการวิจัย

1. ลักษณะข้อมูลทั่วไป
จากการสํารวจในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 พบชาวประมงที่นาํ สัตว์นาํ้
ขึน้ ท่าจํานวน 557 ตัวอย่าง โดยพบชาวประมงที่มีการจับปูมา้ ได้ 374 ตัวอย่าง ผลการศึกษา เครื่องมือประมงพืน้ บ้าน
ที่พบในพืน้ ที่ชายฝั่ งเพชรบุรี คือ อวนจมปู (ร้อยละ 89.5) รองลงมา คือ อวนลอยกุง้ สามชัน้ (ร้อยละ 5.8 ) ลอบปูแบบ
พับได้ (ร้อยละ 2.1) และอวนติดตาอื่น ๆ (ร้อยละ 2.6) ตามลําดับ (Figure 2a) หากพิจารณาจําแนกตามพืน้ ที่ศกึ ษา
อ ว น จ ม ปู จ ะ พ บ ม า ก ใ น พื ้ น ที่ เ พ ช ร บุ รี ต อ น บ น ( ร้ อ ย ล ะ 91. 3) ม า ก ก ว่ า พื ้ น ที่ เ พ ช ร บุ รี ต อ น ล่ า ง
(ร้อ ยละ 86.4) ขณะที่ ล อบปู จ ะพบมากในพื ้น ที่ เ พชรบุ รี ต อนล่ า ง (ร้อ ยละ 4.8) มากกว่ า พื ้น ที่ เ พชรบุ รี ต อนบน
(ร้อยละ 0.4) (Figure 2b-2c) โดยแหล่งทําประมงอวนจมปูของพืน้ ที่เพชรบุรีตอนบนมีช่วงของค่าเฉลี่ย 3.89±2.06
กม. และพืน้ ที่เพชรบุรีตอนล่าง 4.27±2.51 กม.
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Figure 2 Fishing gears found in the upper and lower zone of Phetchaburi Province.
2. องค์ประกอบการจับปูม้าจากเครื่องมือประมงทีส่ าํ คัญ
เครื่ อ งมื อ ประมงพื ้น บ้า นที่ จับ ปู ม ้า ได้ สามารถจํา แนกเป็ น 4 กลุ่ม เครื่ อ งมื อ ประกอบด้ว ย อวนจมปู
ลอบปู อวนจมกุง้ และอวนติดตาอื่นๆ รายละเอียดดังนี ้
2.1 อวนจมปู องค์ประกอบสัตว์นาํ้ ที่ได้จากอวนจมปู ส่วนใหญ่เป็ นปูมา้ (ร้อยละ 91.6) รองลงมา คือ กลุ่ม
ปลาหน้าดิน (ร้อยละ 6.8) เช่น ปลาจวด ปลากุเรา ปลาลิน้ หมา เป็ นต้น กลุ่มปลาผิวนํา้ (ร้อยละ 0.5) เช่น ปลาอีปดุ ตาโต
ปลามงโกรย ปลาหลังเขียว เป็ นต้น กลุ่มกุง้ (ร้อยละ 0.6) ได้แก่ กุง้ แชบ๊วย กุง้ กุลาดํา และกุง้ กุลาลาย กลุ่มหมึก (ร้อยละ
0.4) ได้แก่ หมึกสาย และหมึกกระดอง และกลุ่มหอย (ร้อยละ 0.1) ได้แก่ หอยหวาน และหอยกาบ (Figure 3a)
2.2 ลอบปูแบบพับได้ สัตว์นาํ้ หลักที่จบั ได้ คือ ปูมา้ (ร้อยละ 92.3) รองลงมา คือ กลุม่ ปลาผิวนํา้ (ร้อยละ 3.1)
เช่น ปลาอีปุดตาโต ปลาสีกุน และปลาหลังเขียว เป็ นต้น กลุ่มปู (ร้อยละ 3.6) ได้แก่ ปูลาย กลุ่มปลาหน้าดิน (ร้อยละ
1.3) ได้แก่ ปลาจวด ปลาแป้น และปลาปากคม และกลุม่ กุง้ ได้แก่ กุง้ แชบ๊วย (ร้อยละ 0.7) (Figure 3b)
2.3 อวนลอยกุง้ สามชัน้ สัดส่วนของปูมา้ ที่จบั ได้ คือ ร้อยละ 15.2 ส่วนกลุม่ สัตว์นาํ้ หลักที่ได้ คือ กลุม่ กุง้ (ร้อย
ละ 46.1) ได้แก่ กุง้ แชบ๊วย กุง้ โอคัก กุง้ กุลาดํา และกุง้ กุลาลาย รองลงมา คือ กลุ่มปลาหน้าดิน (ร้อยละ 25.2) เช่น
ปลาจวด ปลาดุกทะเล และปลาแป้น เป็ นต้น สําหรับสัตว์นาํ้ อื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มปลาผิวนํา้ (ร้อยละ 10.5) เช่น ปลาแมว
ปลาอีปุดตาโต และปลาตะเพี ยนนํา้ เค็ม เป็ นต้น และกลุ่มหมึก (ร้อยละ 3.1) ได้แก่ หมึกกระดองและหมึกกล้วย
(Figure 3c)
2.4 อวนติดตาอื่นๆ ได้แก่ อวนจมหมึก อวนลอยปลากุเรา อวนลอยปลาไส้ตนั (ปลาแป๊ ะกัง) อวนลอยปลา
หลังเขียว และอวนลอยปลาเห็ดโคน โดยสัดส่วนของปูมา้ ที่จบั ได้ คือ ร้อยละ 14.3 ส่วนกลุม่ สัตว์นาํ้ หลักที่ได้ คือ ปลา
ผิวนํา้ (ร้อยละ 39.4) เช่น ปลาอีปุดตาโต ปลาหลังเขียว และปลาสีกุน เป็ นต้น กลุ่มปลาหน้าดิน (ร้อยละ 34.7) เช่น
ปลากุเรา ปลาจวด และปลาแป้น เป็ นต้น กลุม่ หมึก (ร้อยละ 7.1) ได้แก่ หมึกกล้วย และหมึกกระดอง กลุม่ กุง้ (ร้อยละ
4.2) ได้แก่ กุง้ แชบ๊วย กุง้ โอคัก และกุง้ กุลาลาย และกลุม่ หอย (ร้อยละ 0.3) ได้แก่ หอยหวาน (Figure 3d)
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Figure 3 Catch compositions by fishing gears.
3. อัตราการจับปูม้า (Catch per Unit Effort; CPUE)
เครื่องมือหลักที่จบั ปูมา้ ได้มากที่สดุ ในสามอับดับแรก คือ อวนจมปู ลอบปูแบบพับได้ และอวนลอยกุง้ สาม
ชัน้ อวนจมปูและอวนลอยกุง้ สามชัน้ มีอตั ราการจับปูมา้ เท่ากับ 0.081±0.036 และ 0.042±0.060 กก./อวน 100 เมตร
ลอบปูแบบพับได้มีอตั ราการจับปูมา้ เท่ากับ 0.149±0.116 กก./ลอบ 10 ลูก ในส่วนของปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการจับปู
ม้าเมื่อแยกตามประเภทเครื่องมือประมงพบว่า พืน้ ที่ทาํ ประมงและฤดูกาลทําประมงมีผลต่ออัตราการจับปูมา้ เฉพาะ
ในเครื่องมืออวนจมปู (Z=-2.246, p=0.025; χ2=36.813, p=1.01×10-8 ตามลําดับ) โดยค่ามัธยฐานอัตราการจับปูมา้
จากอวนจมปู ข องพื ้น ที่ ต อนบนมี ค่ า ตํ่า กว่ า พื ้น ที่ ต อนล่ า ง 0.069±0.039 และ0.087±0.043 กก./อวน 100 เมตร
ตามลําดับ นอกจากนี ้ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างอัตราการจับปูมา้ ของอวนจมปูตามฤดูกาล พบว่า ฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ (0.052±0.026) มีอตั ราการจับปูมา้ ตํ่ากว่าฤดูก่อนลมมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ (0.955±0.035)
และฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ (0.073±0.043) ตามลําดับ (Z=4.200, p=2.67×10-5; Z=5.975, p=2.30×10-9) ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 (Figure 4)
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Figure 4 Catch per unit effort (CPUE) of P. pelagicus by fishing ground and seasons.
4. ขนาดของปูม้าทีไ่ ด้จากการทําประมงพืน้ บ้าน
ปูมา้ ที่จบั ได้จากอวนจมปู ลอบปูแบบพับได้ และอวนลอยกุง้ สามชัน้ มีขนาดความกว้างกระดองคือ 11.00 ±
1.00, 12.00 ±1.25 และ 10.00 ±0.81 ซม. ตามลําดับ เมื่อทดสอบความแตกต่างของขนาดปูมา้ ที่จบั ได้ พบว่า มีความ
แตกต่างกันตามประเภทเครื่องมือประมง (χ2=12.152, p=3.12×10-16) ผลการเปรียบเที ยบความแตกต่างเป็ นคู่
พบว่า ปูมา้ ที่จบั ได้จากลอบปูแบบพับได้ (12.00±1.25 ซม.) มีขนาดใหญ่กว่าปูมา้ ที่จบั ได้จากอวนจมปู (11.00 ±1.00
ซ ม . ) แ ล ะ อ ว น ล อ ย กุ้ ง ส า ม ชั้ น ( 10.00 ±0.81 ซ ม . ) ( Z=8.285, p=1.181×10-16; Z=-4.101,
p =4.114×10-5) สําหรับปั จจัยด้านพืน้ ที่และฤดูกาลทําประมงพบว่า พืน้ ที่ทาํ ประมงมีผลทําให้ปูมา้ ที่จบั ได้มีขนาด
ความกว้างกระดองแตกต่างกัน (Z=-33.980, p=4.30×10-253) โดยปูมา้ ที่จบั ได้ในพืน้ ที่ตอนบน (10.50±1.00 ซม.) มี
ขนาดเล็ ก กว่ า พื ้น ที่ ต อนล่ า ง (12.00±1.00 ซม.) ในส่ ว นของฤดูก าลพบว่ า ฤดูก าลมี ผ ลต่ อ ขนาดปู ม ้า ที่ จั บ ได้
(χ2=256.504, p=1.20×10-56 ) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นคู่พบว่า ปูมา้ ที่จบั ได้ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มีขนาดใหญ่กว่าปูมา้ ที่ จับได้ในฤดูก่อนมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ และฤดูมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ (Z=-15.356, p
=3.23×10-53 ; Z=12.258, p=1.522×10-34) (Figure 5)
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Figure 5 Carapace width of P. pelagicus by fishing gear, fishing ground and season
วิจารณ์ผลการศึกษา
เครื่องมือประมงพืน้ บ้านที่จบั ปูมา้ เป็ นหลัก ได้แก่ อวนจมปูและลอบปูแบบพับได้ โดยพบปูมา้ ถูกจับเป็ น
องค์ป ระกอบร้อ ยละ 91.6 และ 92.3 ตามลําดับ ซึ่ง มี ค่าสูง กว่าการศึก ษาของวุฒิ ชัย และคณะ (2549, 2550) ที่
ทําการศึกษาการทําประมงอวนจมปูและลอบปูแบบพับได้ ในช่วงปี พ.ศ. 2548 โดยพบสัดส่วนของการจับปูมา้ ร้อยละ
86.3 และ 81.3 ตามลําดับ สาเหตุท่ี พบสัดส่วนของปูมา้ ในปั จจุบันเพิ่ มมากขึน้ อาจเป็ นผลจากขนาดตาอวนของ
เครื่องมืออวนจมปูและลอบปูแบบพับได้ท่ีมีขนาดใหญ่ขนึ ้ ทําให้มีการเลือกจับสัตว์นาํ้ มากขึน้ การจับสัตว์นาํ้ อื่น ๆ จึง
ลดลง เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจับปูมา้ ของอวนจมปูและลอบปูแบบพับได้ในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า อัตราการจับปูมา้
ที่พบในการศึกษานี ้ (0.081±0.036 กก./อวน 100 ม. และ 0.149±0.116 กก./ลอบ 10 ลูก ตามลําดับ) มีค่าตํ่ากว่า
การศึกษาของวุฒิชยั และคณะ (2549, 2550) (0.21 กก./อวน 100 ม. และ 0.36 กก./ลอบ 10 ลูก) อัตราการจับปูมา้
ที่ลดลงอาจเป็ นผลจากการเพิ่มปริมาณเรือประมงในช่วง 13 ปี ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2551-2558 พบการ
จดทะเบียนเรืออวนจมปู เพิ่มขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 31.8 ต่อปี (กรมประมง, 2559)
ในส่วนของขนาดของปูมา้ ที่จบั ได้จากการทําประมงในพืน้ ที่จงั หวัดเพชรบุรีมีขนาดเฉลี่ย 11.08±1.65 ซม. ซึง่
เป็ นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูมา้ ที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ คือ 9.5 เซนติเมตร (จินตนา และคณะ,
2554) หากพิ จ ารณาแยกตามเครื่ อ งมื อหลัก ที่ ส าํ คัญ ขนาดปูมา้ ที่ จับ ได้จ ากอวนจมปูมี ข นาดเฉลี่ย 11.00±1.00
เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดเฉลี่ยใกล้เคียงกับการศึกษาของ วุฒิชยั และคณะ (2550) ที่พบปูมา้ ในพืน้ ที่เพชรบุรีขนาดเฉลี่ย
10.93 ซม. ในขณะที่ปูมา้ ที่จับได้จากลอบปูแบบพับได้จากการศึกษาครัง้ นี ม้ ีขนาดเฉลี่ยของขนาดปูมา้ ที่ใหญ่ กว่า
การศึกษาของวุฒิชยั และคณะ (2549) (12.00±1.25 และ 9.54 ซม. ตามลําดับ) ผลที่เกิดขึน้ สําหรับปูมา้ ที่ได้จากลอบ
ปูแบบพับได้ท่ีมีขนาดใหญ่ขนึ ้ อาจเป็ นผลที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายกําหนดลักษณะของลอบปูท่ีใช้ในเขตทะเล
ชายฝั่ งต้องมีขนาดตาอวนโดยรอบมากกว่า 2.5 นิว้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)
ปั จจัยที่มีผลต่อการอัตราการจับและขนาดปูมา้ ได้แก่ พืน้ ที่ และฤดูกาลทําประมง โดยปูมา้ ในพืน้ ที่ตอนบนมี
ขนาดเล็กกว่าพืน้ ที่ตอนล่าง ในส่วนของพืน้ ที่เพชรบุรีตอนบน เครื่องมืออวนจมปูพบปูมา้ ขนาดเล็กในฤดูก่อนมรสุม
ตะวันตกเฉี ยงใต้ (10.5±0.90 ซม.) และฤดูมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ (10.50±1.00 ซม.) ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าในฤดู
มรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ (11.00±1.25 ซม.) เนื่องจากพืน้ ที่เพชรบุรีตอนบนมีลกั ษณะเป็ นดินโคลนอยู่ใกล้กับบริเวณ
ปากแม่นาํ้ ธาตุอาหารจากดินตะกอนมีปริมาณมาก (กรมทรัพยากรทางธรณี, 2551; จารุ มาศ, 2558) พืน้ ที่ดงั กล่าวจึง
เหมาะสมกั บ การอยู่ อ าศั ย ของปู ม ้า ขนาดเล็ ก ดั ง นั้ น การเฝ้ า ระวั ง การใช้ ป ระโยชน์ ปู ม ้า ในช่ ว งฤดู ม รสุ ม
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ตะวันออกเฉี ยงเหนือ (เดือน ต.ค.-ม.ค.) และฤดูก่อนมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ (เดือน ก.พ.-พ.ค.) ของพื น้ ที่ เพชรบุรี
ตอนบนจึงมีความสําคัญ หน่วยงานภาครัฐจึงควรมีการกําหนดขนาดตาอวนของเครื่องมือประมงปูมา้ ที่อนุญาตให้ใช้
ในช่วงเดือนดังกล่าว ซึง่ จะช่วยเพิ่มการทดแทนของทรัพยากรปูมา้ ได้มากขึน้

สรุ ปผลการศึกษา
เครื่องมือประมงพืน้ บ้านที่จบั ปูมา้ ได้ในสัดส่วนมากที่สดุ คือ อวนจมปู (ร้อยละ 91.6) รองลงมา คือ ลอบปู
แบบพับได้ (ร้อยละ 92.3) และอวนลอยกุง้ สามชัน้ (ร้อยละ 15.2) ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการจับปูมา้ ของอวนจมปู ได้แก่
พืน้ ที่ทาํ ประมงและฤดูกาลทําประมง โดยพืน้ ที่ตอนบนมีคา่ อัตราการจับปูมา้ ตํ่ากว่าพืน้ ที่ตอนล่าง (0.069±0.039 และ
0.087±0.043 กก./วัน/อวน 100 ม. ตามลําดับ) ในขณะที่ฤดูมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือมีอตั ราการจับปูมา้ ตํ่าที่สดุ
(0.052±0.026 กก./วัน/อวน 100 ม.) สําหรับปั จจัยที่มีผลต่อขนาดปูมา้ ที่จบั ได้ ได้แก่ ประเภทเครื่องมือประมง พืน้ ที่
ทําประมง และฤดูกาลทําประมง ขนาดของปูมา้ ที่จบั ได้จากเครื่องมือสามชนิดหลักข้างต้น มีค่าระหว่าง 5.50-17.00
ซม. ซึ่งปูมา้ ที่จบั ได้ในพืน้ ที่ตอนล่างมีขนาดเฉลี่ยใหญ่กว่าพืน้ ที่ตอนบน และปูมา้ ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีขนาด
ใหญ่กว่าฤดูก่อนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
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การค้าสัตว์นาํ้ ของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่ าทีใ่ กล้สูญพันธุ ์
Thailand Trade in Aquatic Fauna Listed in CITES
วริศรา ผโลดม1* ศิรสิ ดุ า จํานงทรง1 และ อุไรรัฒท์ เนตรหาญ1
Varisara Palodom1*, Sirisuda Jumnongsong1 and Urairathr Nedtharnn1

บทคัดย่อ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้สญ
ู พันธุ์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสญ
ั ญา
ไซเตส (CITES) มีวตั ถุประสงค์เพื่ออนุรกั ษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์สตั ว์ป่าและพืชป่ าให้เกิดความยั่งยืนโดยการควบคุมการค้า
ระหว่างประเทศ การวิจยั ครัง้ นีม้ งุ่ ศึกษากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการค้าสัตว์นาํ้ ที่ขนึ ้ บัญชีไซเตสและข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้อง
โดยกฎหมายที่สาํ คัญของประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และพระราชกําหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 ซึง่ มีกรมประมงมีหน้าที่รบั ผิดชอบกรณีท่ีสตั ว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ท่ีทาํ จากซากของสัตว์
ป่ าที่เป็ นสัตว์นาํ้ สําหรับการนําเข้าและส่งออกสัตว์นาํ้ ที่ขนึ ้ บัญชีไซเตสของประเทศไทย พบว่ามีแนวโน้มการนําเข้าลดลงตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2558 (อัตราลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 14.4 ต่อปี ) ในขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 (อัตราเพิ่มขึน้
โดยเฉลี่ยร้อยละ 13.4 ต่อปี ) อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมประเทศไทยมีการส่งออกมากกว่าการนําเข้าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556

ABSTRACT
The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is
established to conserve and promote sustainable use of wild fauna and flora by controlling the international
trade. This study focused on Thai laws and regulations related to trade in aquatic fauna listed in CITES as well
as relevant statistics. The results showed that the two important laws are Wild Animal Reservation and
Protection Act B.E. 2562 and Fisheries Royal Ordinance B.E. 2558. Department of Fisheries is responsible for
the case of aquatic fauna, its carcasses or carcass product. Regarding Thailand’s import and export of
aquatic fauna in CITES list, there has been a decrease in import of aquatic fauna into Thailand since 2015
(14.4% per year) while the export of aquatic fauna has been increased since 2014 (1.34% per year). However, in
general the export of aquatic fauna listed in CITES has been higher than the import of aquatic fauna listed in
CITES since 2013.
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คํานํา
อนุสัญ ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิ ด สัต ว์ป่ าและพื ช ป่ าที่ ใกล้สูญ พันธุ์ (The Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรืออนุสญ
ั ญาไซเตส (CITES) ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อ
อนุรกั ษ์และป้องกันผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีย่ งั ยืน โดยการควบคุมการค้าระหว่าง
ประเทศซึง่ สัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้สญ
ู พันธุไ์ ม่ให้มีการค้าที่มากเกินกําลังความสามารถทดแทนในธรรมชาติ (ชุติพงศ์, 2535)
ประเทศไทยลงนามรับรองอนุสญ
ั ญาไซเตสเมื่อ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 และให้สตั ยาบันเมื่อ 21 มกราคม พ.ศ. 2526
จึงต้องปฏิบตั ิตามพันธกรณีของอนุสญ
ั ญาไซเตส ซึ่งประเทศไทยต้องมีกฎหมายและระเบียบในการควบคุมการค้าสัตว์ป่า
และพืชป่ าที่บังคับใช้ภายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาไซเตส โดยกฎหมายที่สาํ คัญคือพระราชบัญญัติสงวนและ
คุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็ นกฎหมายฉบับใหม่ล่าสุดมีผลบังคับใช้เมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และยังไม่มีการประกาศ
กฎหมายลําดับรองออกมา จากการประกาศพระราชบัญญัติฉบับนีอ้ าจทําให้ผปู้ ระกอบการค้าสัตว์นาํ้ ภายใต้อนุสญ
ั ญาไซเตส
เกิดความสับสนเกี่ยวกับการค้าสัตว์นาํ้ ภายใต้อนุสญ
ั ญาไซเตส เช่น เกณฑ์การนําเข้าหรือส่งออกสัตว์นาํ้ เนื่องจากสัตว์นาํ้ ที่
ขึน้ บัญชีไซเตสจะได้รบั การประกาศกําหนดให้เป็ น “สัตว์ควบคุม” ในการนําเข้าหรือส่งออกตามพระราชบัญญัตินีด้ ว้ ย
นอกจากนี ย้ ังมีกฎหมายอีกหนึ่งฉบับที่ มีความสําคัญเช่นกัน คือ พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งได้กาํ หนดให้
ชนิ ดสัตว์น ํ้าที่ ขึ น้ บั ญชี ไซเตส เช่ น จระเข้น ํ้าจื ด (Crocodylus siamensis) และปลาตะพั ด (Scleropages formosus)
เป็ นสัตว์นาํ้ ที่หายากตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกําหนดชนิดสัตว์นาํ้ ที่หา้ มนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ซึง่ ควบคุมไปถึงการนําเข้าและส่งออกซึง่ สัตว์นาํ้ ดังกล่าว
จะเห็นได้วา่ ในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศของชนิดสัตว์นาํ้ ที่ขึน้ บัญชีไซเตสนัน้ ประเทศไทยได้ใช้กฎหมาย
เป็ นเครื่องมือในการควบคุม จึงมีความจําเป็ นที่ผปู้ ระกอบการค้าสัตว์นาํ้ ที่ขนึ ้ บัญชีไซเตสต้องเข้าใจถึงกฎหมายและระเบียบ
ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อสามารถดําเนิ นกิ จการการค้าสัตว์น าํ้ ได้ถูกต้อง ดังนั้นการวิ จัยครัง้ นี จ้ ึงมุ่งศึกษากฎหมายและระเบี ยบ
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์นาํ้ ที่ขึน้ บัญชีไซเตส นอกจากนีง้ านวิจัยครัง้ นีย้ ังนําเสนอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการค้าสัตว์นาํ้ ที่
ขึน้ บัญชีไซเตส ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลด้านผูป้ ระกอบการค้า หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อมูลที่ได้รบั จากงานวิจยั
ในครัง้ นีไ้ ปวางแผนการดําเนินการตามพันธกรณีและการควบคุมการค้าสัตว์นาํ้ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสญ
ั ญาไซเตส
ซึง่ จะช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ตอ่ ไป

อุปกรณ์และวิธีการ
ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิดา้ นกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากกองกฎหมาย กองบริหารจัดการทรัพยากร
และกําหนดมาตรการ กรมประมง และสํานักอนุรกั ษ์สตั ว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช และรวบรวมข้อมูลสถิติ
เกี่ยวกับการค้าสัตว์นาํ้ ที่ขนึ ้ บัญชีไซเตสจากกองควบคุมการค้าสัตว์นาํ้ และปั จจัยการผลิต กรมประมง และฐานข้อมูลการค้าสัตว์
นํ้ า ที่ ขึ ้น บั ญ ชี ไ ซเตส ซึ่ ง รายงานโดยสํ า นั ก เลขาธิ ก ารไซเตส (WCMC CITES Trade databases) (http://citesdashboards.unep-wcmc.org/ เข้าถึงเมื่ อ 10 พฤศจิ กายน 2562) ผู้วิจัยได้น าํ ข้อมูลทั้งหมดที่ ได้รับมาวิ เคราะห์ศึกษา
สถานภาพปั จจุบันด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ขอ้ มูลการค้าสัตว์นาํ้ ของประเทศไทย รวมไปถึง
การให้ขอ้ เสนอแนะสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูป้ ระกอบการค้าสัตว์นาํ้
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ผลและการวิจารณ์ผลการศึกษา

1. กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าสัตว์นาํ้ ภายใต้อนุสัญญาไซเตส
1.1 พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (ราชกิจจานุเบกษา, 2562ซ)
เดิมประเทศไทยมีการควบคุมการค้าสัตว์นาํ้ ที่ขนึ ้ บัญชีอนุสญ
ั ญาไซเตส โดยใช้พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้ม ครองสัต ว์ป่ า พ.ศ. 2535 ต่ อ มาได้มี ก ารประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ ส งวนและคุม้ ครองสัต ว์ป่ า พ.ศ. 2562
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่งตามความในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติใหม่นีก้ ล่าวว่า
บรรดากฎกระทรวง ระเบี ยบ ประกาศ หรื อคําสั่งที่ ออกตามพระราชบัญญั ติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ า พ.ศ. 2535
ที่ใช้บงั คับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ ช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี ้
ทัง้ นี ้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินีใ้ ช้บงั คับ ดังนัน้ ประกาศและกฎกระทรวง
เกี่ยวกับการค้าสัตว์นาํ้ ภายใต้อนุสญ
ั ญาไซเตส ยังคงมีผลบังคัญใช้เช่นเดิมจนกว่าจะมีการยกเลิก โดยประกาศและ
กฎกระทรวงที่สาํ คัญ ซึง่ ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ที่ยงั มีผลบังคับใช้ มีดงั นี ้
1.1.1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีทาํ จากซากของสัตว์ป่าที่หา้ มนําเข้าหรือส่งออก ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560ช)
ตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ห้ามผูใ้ ดนําเข้า
หรือส่งออกสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ท่ีทาํ จากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รฐั มนตรีประกาศกําหนดจึงได้มี
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดชนิดของสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ท่ี
ทําจากซากของสัตว์ป่าที่ ห ้ามนําเข้าหรื อส่งออก ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อประโยชน์ใน
การควบคุมตรวจสอบการนําเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ท่ีทาํ จากซากของสัตว์ป่า ให้เป็ นไป
ตามอนุสัญญาไซเตส โดยชนิ ดพันธุ์สัตว์น าํ้ ตามบัญชี แนบท้ายอนุสัญญาไซเตสได้ถูกแบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่มบัญชี ดังนี ้
กลุม่ บัญชีท่ี 1 คือชนิดพันธุท์ ่ีเสี่ยงต่อการสูญพันธุห์ า้ มทําการค้าโดยเด็ดขาดยกเว้นเพื่อศึกษาวิจยั หรือมาจากการเพาะพันธุ์
ทัง้ นีอ้ นุสญ
ั ญาไซเตสได้กาํ หนดไว้ว่า หากเป็ นสัตว์ท่ีมีช่ืออยู่ในบัญชีท่ี 1 และสามารถทําการเพาะพันธุไ์ ด้ถึงรุ ่นที่ 2 การค้า
สัตว์ชนิดพันธุด์ งั กล่าว จะได้รบั การปฏิบตั ิเช่นเดียวกับสัตว์ท่ีอยู่ในบัญชีท่ี 2 คืออนุญาตให้คา้ ระหว่างประเทศได้ภายใต้
การควบคุมของไซเตส เช่น ปลาตะพัด (Scleropage sformosus) จระเข้นา้ํ จืด (Crocodylus siamensis) สําหรับกลุม่ บัญชีท่ี 2
คือชนิดพันธุท์ ่ียงั ไม่เสี่ยงต่อการสูญพันธุแ์ ต่ตอ้ งควบคุมทางการค้า เนื่องจากหากไม่ควบคุมทางการค้าอาจเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
เช่น อเมริกันอัลลิเกเตอร์ (Amarican mississippiensis) และกลุ่มบัญชีท่ี 3 เป็ นชนิดพันธุท์ ่ีได้รบั ความคุม้ ครองทางกฎหมาย
ของประเทศใดประเทศหนึ่งและขอความร่วมมือประเทศภาคีในการให้ความคุม้ ครองในการค้า เช่น ปลากระเบนนํา้ จื ด
ทุกชนิดในสกุล Potamotrygon และปลาซักเกอร์มา้ ลาย (Hypancistrus zebra) ได้รบั ความคุม้ ครองโดยประเทศบราซิล
1.1.2) กฎกระทรวง การขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นาํ เข้า ให้สง่ ออก
หรือให้นาํ ผ่านซึง่ สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ท่ีทาํ จากซากของสัตว์ป่า พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา, 2562ข)
กฎกระทรวงนี ้ มีประวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนําเข้า ส่งออก
หรือนําผ่านสัตว์ป่าซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ท่ีทาํ จากซากของสัตว์ป่า ซึ่งออกตามความในมาตรา 23 และ 24
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยการนําเข้าส่งออก หรือนําผ่านสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีทาํ จากซากของสัตว์ป่าชนิดพันธุท์ ่ีประกาศไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดชนิดของสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ท่ีทาํ จากซากของสัตว์ป่าที่หา้ มนําเข้าหรือส่งออก (ลงวันที่
12 เมษายน พ.ศ. 2560) ต้องได้รบั ใบอนุญาตหรือใบรับรองจึงจะสามารถทําการค้าระหว่างประเทศได้ ในการขอใบอนุญาต
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นําเข้า ส่งออก นําผ่าน หรือส่งกลับออกไป โดยสัตว์นาํ้ ที่ ขึน้ บัญชี ไซเตสต้องยื่ นคําขอใบอนุญาต ฯ ผ่านระบบ Fisheries
Single Window (FSW) ซึ่งเป็ นระบบเชื่อมโยงคําขอกลางผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง โดยสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ณ ระบบเดียวและเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากร หรือมายื่นคําขอด้วยตนเองที่
กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ กรมประมง (กรณีสตั ว์นาํ้ หรือซากของสัตว์นาํ้ ที่ไม่มีพิกดั ในระบบ)
(ศรายุทธ์ และ ประวิทย์, 2557)
1.1.3) กฎกระทรวง กําหนดชนิดของสัตว์ป่าคุม้ ครองให้เป็ นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุไ์ ด้ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง
กําหนดชนิดของสัตว์ป่าคุม้ ครองให้เป็ นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุไ์ ด้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา, 2546ข)
พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้กาํ หนดให้สตั ว์ป่าบางชนิดเป็ นสัตว์ป่าคุม้ ครอง
ซึง่ ตามกฎหมายแล้วจะห้ามค้า ห้ามเพาะพันธุ์ ห้ามนําเข้า และห้ามส่งออก อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้มีการอนุญาตให้ทาํ การ
เพาะพันธุแ์ ละค้าขายสัตว์ป่าคุม้ ครองบางประเภทได้ หากเป็ นสัตว์ป่าที่สามารถทําการเพาะเลีย้ งเชิงพาณิชย์ได้อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จึงได้กาํ หนดให้สตั ว์ป่าคุม้ ครองบางชนิดเป็ นสัตว์ป่าที่เพาะพันธุไ์ ด้ เช่น จระเข้นาํ้ จืด (Crocodylus siamensis), จระเข้นา้ํ เค็ม
(Crocodylus porosus) และปลาตะพัด (Scleropages formosus) ตามกฎกระทรวง กําหนดชนิดของสัตว์ป่าคุม้ ครอง
ให้เป็ นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุไ์ ด้ พ.ศ. 2546 รวมไปถึง ปลากระเบนราหูนาํ้ จืด (Himantura chaophraya) ตามกฎกระทรวง
กําหนดชนิดของสัตว์ป่าคุม้ ครองให้เป็ นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุไ์ ด้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
1.2 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา, 2558ง)
ตามความในมาตรา 65 ของพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ผูท้ ่ีประสงค์จะนําเข้า ส่งออก นําผ่าน
เพาะเลีย้ ง หรือมีไว้ในครอบครองสัตว์นาํ้ ชนิดพันธุต์ ามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดชนิดสัตว์นาํ้
ที่หา้ มนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ซึ่งสัตว์นาํ้ ที่ขนึ ้ บัญชีอนุสญ
ั ญาไซเตสที่ถูกประกาศให้เป็ น
สัตว์นาํ้ หายาก ต้องได้รบั ใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมาย เพื่อประโยชน์ในการคุม้ ครองพันธุส์ ตั ว์นาํ้ หายาก
หรือป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดแก่สตั ว์นาํ้ และระบบนิเวศ เช่น จระเข้นาํ้ จืด (Crocodylus siamensis), จระเข้นาํ้ เค็ม
(Crocodylus porosus) ปลาตะพัด (Scleropages formosus) และปลากระเบนทุกชนิดในสกุล Manta (Manta spp.)
2. ข้อมูลสถิตเิ กีย่ วกับการค้าสัตว์นาํ้ รวมถึงผู้ประกอบการค้าสัตว์นาํ้ ภายใต้อนุสัญญาไซเตส
จากการศึกษาสถิติการค้าสัตว์นาํ้ ที่ขึน้ บัญชีไซเตสของประเทศไทยที่รายงานโดยประเทศไทย ข้อมูลจากกองควบคุม
การค้าสัตว์นาํ้ และปั จจัยการผลิต (2561) ช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 ดังแสดงใน Figure 1 พบว่า ประเทศไทยมีแนวโน้ม
มูลค่าการนําเข้าสัตว์นาํ้ ที่ขึน้ บัญชีไซเตสเพิ่มขึน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 โดยเพิ่มจาก 120 ล้านบาท เป็ น 465 ล้านบาท
(อัตราเพิ่มขึน้ โดยเฉลี่ยร้อยละ 57.1 ต่อปี ) และหลังจากปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีแนวโน้มการนําเข้าที่ลดลง โดยลดลงจาก
465 ล้านบาท เป็ น 292 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 (อัตราลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 14.4 ต่อปี ) โดยประเทศที่สาํ คัญที่ประเทศไทย
ได้นาํ เข้าสัตว์นาํ้ ที่ขนึ ้ บัญชีไซเตส คือ กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย ตามลําดับ ชนิดพันธุท์ ่ีประเทศไทยนําเข้ามากที่สดุ
คือ จระเข้เคแมน (Caiman crocodilus) และอเมริกนั อัลลิเกเตอร์ (Alligator mississipiensis) ตามลําดับ ซึง่ ประเภทสินค้าที่
มีการนําเข้ามากที่สดุ คือ หนังจระเข้ ในขณะที่การส่งออกสัตว์นาํ้ มีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 เป็ น
ต้นมา โดยเพิ่มจาก 396 ล้านบาท เป็ น 655 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 (อัตราเพิ่มขึน้ โดยเฉลี่ยร้อยละ 13.4 ต่อปี ) โดยประเทศที่
สําคัญที่ประเทศไทยได้สง่ ออกสัตว์นาํ้ ที่ขนึ ้ บัญชีไซเตสคือ สหรัฐอเมริกา จีน และฮ่องกง ตามลําดับ ซึง่ ชนิดพันธุท์ ่ีประเทศ
ไทยส่งออกมากที่สดุ คือ จระเข้นาํ้ จืด (Crocodylus siamensis) และจระเข้นาํ้ เค็ม (Crocodylus porosus) ตามลําดับ อย่างไร
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ก็ตามในภาพรวม ประเทศไทยมีการส่งออกมากกว่าการนําเข้าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของ
ชนิดพันธุใ์ นบัญชีไซเตสและจํานวนผูป้ ระกอบการค้าสัตว์นาํ้ ที่เพิ่มมากขึน้
ในส่วนของสถิ ติของประเทศไทยเกี่ ยวกับการค้าสัตว์นาํ้ ที่ ขึน้ บัญชี ไซเตสที่ รายงานในฐานข้อมูล CITES Trade
database ซึ่งจัดทําโดย UNEP-WCMC ในนามของสํานักเลขาธิ การไซเตส พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 ดังแสดงใน
Figure 2 ประเทศไทยมีแนวโน้มการนําเข้าสัตว์นา้ํ ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจาก 712,138 ชิน้ เป็ น 475,101 ชิน้ ในขณะที่
แนวโน้มการส่งออกสัตว์นาํ้ เพิ่มขึน้ โดยเพิ่มขึน้ จาก 752,707 ชิน้ เป็ น 908,063 ชิน้ โดยประเทศที่สาํ คัญที่ประเทศไทยได้
นําเข้าสัตว์นาํ้ ที่ขนึ ้ บัญชีไซเตส คือ กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย ตามลําดับ และประเทศที่สาํ คัญที่ประเทศไทยได้
ส่งออกสัตว์นาํ้ ที่ขนึ ้ บัญชีไซเตสออกไป คือ สหรัฐอเมริกา จีน และฮ่องกง ตามลําดับ (UNEP-WCMC, 2018)
จากสถิติการค้าสัตว์นาํ้ ที่ขึน้ บัญชีไซเตสที่รายงานโดยประเทศไทยใน Figure 1 (กองควบคุมการค้าสัตว์นาํ้ และ
ปั จจัยการผลิต, 2561) และที่ รายงานโดย UNEP-WCMC ในนามของสํานักเลขาธิ การไซเตสใน Figure 2 (UNEP-WCMC,
2018) พบว่าข้อมูลการนําเข้าและส่งออกที่ ได้จากประเทศไทยใช้หน่ วยข้อมูลเป็ น “มูลค่า (ล้านบาท)” ในขณะที่
UNEP-WCMC ใช้หน่วยข้อมูลเป็ น “ชิน้ ” ส่งผลให้ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจากทัง้ สองแหล่งได้ อย่างไรก็ตาม
แม้หน่วยข้อมูลของสองแหล่งข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่หน่วยเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาแนวโน้มของการนําเข้าและการส่งออก
สัตว์นาํ้ ที่ขนึ ้ บัญชีไซเตสจากทัง้ สองแหล่ง พบว่ามีความสอดคล้องกัน โดยมีแนวโน้มการนําเข้าลดลง ในขณะที่แนวโน้มการ
ส่งออกนัน้ เพิ่มขึน้ และในภาพรวมการส่งออกมีมากกว่าการนําเข้า
เมื่อพิจารณาจําแนกการนําเข้าและส่งออกตามกลุม่ ประเภทสินค้าพบว่า ประเทศไทยมีการนําเข้าหนังจระเข้มากที่สดุ
เมื่อเทียบกับกลุ่มประเภทสินค้าอื่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากหนังจระเข้, สัตว์นาํ้ มีชีวิตและสินค้าประเภทอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม
การนําเข้าหนังจระเข้มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจาก 513,255 ชิน้ ในปี พ.ศ. 2556 เป็ น 190,137 ชิน้ ใน
ปี พ.ศ. 2560 ในขณะที่กลุ่มประเภทสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สดุ คือกลุ่มผลิตภัณฑ์จากหนังจระเข้ และมีแนวโน้ม
การส่งออกเพิ่มมากขึน้ โดยเพิ่มขึน้ จาก 195,928 ชิน้ ในปี พ.ศ. 2556 เป็ น 257,226 ชิน้ ในปี พ.ศ. 2560 (Figure 3)
(UNEP-WCMC, 2018) เนื่องจากในอดีตมีการนําเข้าหนังจระเข้เข้ามาในประเทศไทยเป็ นจํานวนมากเพื่อนําไปแปรรู ป
เป็ นผลิตภัณฑ์หนังจระเข้แต่ในปั จจุบนั มีการเพาะเลีย้ งจระเข้ภายในประเทศมากขึน้ ทําให้มีการนําเข้าลดลง ประกอบกับ
ผลิตภัณฑ์หนังจระเข้เป็ นที่นิยมจึงมีการผลิตและส่งออกเพิ่ มมากขึน้ (นีรนาท และ กนกอร, 2561) โดยประเทศไทยมี
ผูเ้ พาะเลีย้ งจระเข้ 24 ราย (ข้อมูลปี พ.ศ. 2561) ประเทศที่สาํ คัญที่ประเทศไทยนําเข้าสินค้าสัตว์นาํ้ คือ กัมพูชา และเวียดนาม
ตามลําดับ ประเทศที่สาํ คัญที่ประเทศไทยส่งออกสินค้าสัตว์นาํ้ ออกไปคือ สหรัฐอเมริกา และจีน ตามลําดับ (กองควบคุม
การค้าสัตว์นาํ้ และปั จจัยการผลิต, 2561)
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Figure 1 Thailand trade of aquatic fauna listed in CITES from 2013–2017 (Fish Inspection and Quality
Control Division, 2018).

Figure 2 Thailand trade of aquatic fauna listed in CITES from 2013–2017 (UNEP-WCMC, 2018).

Figure 3 Statistics of aquatic fauna Trade in Thailand from 2013–2017 (UNEP-WCMC, 2018).
จากการศึ ก ษาสถิ ติ ผู้ป ระกอบการค้า สั ต ว์น ํ้า ที่ ขึ น้ บั ญ ชี อ นุ สัญ ญาไซเตส สามารถจํา แนกประเภท
ผูป้ ระกอบการค้าสัตว์นาํ้ ได้เป็ น 2 ประเภท คือ ผูป้ ระกอบการค้าสัตว์นาํ้ ภายในประเทศ และผูป้ ระกอบการค้าสัตว์นาํ้
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ระหว่างประเทศ จากข้อมูลปี พ.ศ. 2559–2561 ผูป้ ระกอบการค้าสัตว์นาํ้ ภายในประเทศ มีจาํ นวนคงที่ตงั้ แต่พ.ศ. 2559 คือ
16 ราย และผูป้ ระกอบการค้าสัตว์นา้ํ ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559–2560 มีจาํ นวน 40 รายและปี พ.ศ. 2561เพิ่มขึน้
เป็ น 63 ราย ปั จจุบันสัดส่วนจํานวนผูป้ ระกอบการค้าสัตว์น าํ้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ
20.3 : 79.7 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีสดั ส่วนผูป้ ระกอบการค้าสัตว์นาํ้ ระหว่างประเทศมีมากกว่าจํานวนผูป้ ระกอบการค้าสัตว์นาํ้
ภายในประเทศเกื อบ 4 เท่ า (กองควบคุมการค้าสัตว์น าํ้ และปั จจัยการผลิ ต, 2561) สําหรับการเพิ่ มขึน้ ของจํานวน
ผูป้ ระกอบการค้าระหว่างประเทศซึง่ สัตว์นาํ้ ที่ขนึ ้ บัญชีไซเตสมีผลมาจากการที่ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจระเข้เป็ นที่ตอ้ งการ
ของตลาดโลกมากขึน้ ทําให้มีผูส้ นใจทําการค้าระหว่างประเทศมากขึน้ (นีรนาท และ กนกอร, 2561) ประกอบกับการประชุม
สามัญภาคีไซเตสครัง้ ที่ 17 เมื่อ พ.ศ. 2559 มีมติให้ปลากระเบนนํา้ จืดชนิดพันธุ์ (Potamotrygon spp.) เป็ นชนิดพันธุ์
ที่ขนึ ้ บัญชี 3 ของอนุสญ
ั ญาไซเตส ดังนัน้ ผูท้ ่ีจะทําการค้าระหว่างประเทศซึ่งจระเข้และปลากระเบนชนิดพันธุด์ งั กล่าว
ต้องมาขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการค้าและต้องขอรับอนุญาตในการนําเข้าหรือส่งออกตามการควบคุมของอนุสญ
ั ญาไซเตสด้วย
(ราชกิจจานุเบกษา, 2559จ)

สรุ ป
ประเทศไทยเป็ นประเทศภาคีอนุสญ
ั ญาไซเตส ดังนัน้ จึงต้องมีกฎหมายและระเบียบในการควบคุมการค้าสัตว์นาํ้ ที่
บังคับใช้ภายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาไซเตส ซึง่ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติสงวน
และคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ผูท้ ่ีจะทําการค้าสัตว์นาํ้ ที่ขนึ ้ บัญชีไซเตสต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จากสถิติการค้าสัตว์นาํ้ ที่ขนึ ้ บัญชีไซเตส ประเทศไทยมีแนวโน้ม
การนํา เข้า ลดลงในขณะที่ มี แ นวโน้ม การส่ ง ออกเพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งไรก็ ต ามในภาพรวมยั ง มี ก ารส่ ง ออกมากกว่ า
การนําเข้าจากข้อมูลสถิติจาํ นวนผูป้ ระกอบการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์นาํ้ ที่ขึน้ บัญชีไซเตสที่มีจาํ นวนเพิ่มขึน้ นัน้
การรับรู ต้ อ่ กฎระเบียบที่ทนั ต่อสถานการณ์และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิจะเป็ นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการที่มีจาํ นวน
เพิ่มมากขึน้ เรื่อย ๆ นี ้ สามารถปรับตัวเพื่อดําเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและราบรื่นตามระเบียบอนุสญ
ั ญาไซเตสได้
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ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมงปลายนํา้ ต่อมาตรการภาครัฐ
ในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
Satisfaction of Downstream Fishery Industry Operators on Governmental Measures of
Traceability System
สุวิมล มีไชย1* จิราภัษ อัจจิมางกูร1 ศันสนีย ์ หวังวรลักษณ์1 และอุไรรัฒท์ เนตรหาญ1
Suwimon Meechai1*, Jirarpast Adjimangkunl1, Sansanee Wangvoralak1 and Urairathr Nedtharnn1

บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีม้ ่งุ ศึกษาห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมประมง ความพึงพอใจและปั จจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจมาตรการภาครัฐในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ พืน้ ที่ศึกษาอยู่ในเขตพืน้ ที่อ่าวไทยตอนในและอ่าวไทยฝั่ ง
ตะวันออก วิธีการศึกษาประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า
ห่วงโซ่อปุ ทานอุตสาหกรรมประมงประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการ 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการทํา
ประมง กลุม่ ผูร้ วบรวมปั จจัยการผลิต/สินค้า กลุม่ แปรรู ปสัตว์นาํ้ เบือ้ งต้น กลุม่ กิจการห้องเย็น กลุม่ โรงงานแปรรู ปสัตว์
นํา้ และผลิตภัณฑ์ และกลุ่มผูน้ าํ เข้าและส่งออก ในภาพรวม ตัวแทนผูป้ ระกอบการร้อยละ 62.5 มีความพึงพอใจต่อ
มาตรการภาครัฐ ในระบบการตรวจสอบย้อ นกลับ ในระดับ ปานกลาง โดยปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ ความพึ ง พอใจของ
ผูป้ ระกอบการต่อมาตรการภาครัฐในระบบตรวจสอบย้อนกลับ คือ ความยากง่ายในการปฏิบตั ิงานภายใต้ระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ (rs=-0.377, p=0.008)

ABSTRACT
This research was focused to supply chain of fishery industry, satisfaction and factors affecting the
satisfaction of downstream fishery industry operators on governmental measures of traceability system. The
study areas were located on the inner Gulf of Thailand and the eastern Gulf of Thailand. In-depth interview
and structured questionnaire were applied for data collection. The result showed that the supply chain of
fishery industry consists of six groups: fishing business operators, raw material or product collectors,
primary processor operators, cold storage operators, processing operators and import and export
operators. Overall, the satisfaction on the governmental measures in the traceability system of operator
representatives was at medium level (62.5%). The factor affecting on the satisfaction on governmental
measures in the traceability system was the practical difficulty in traceability system (rs=-0.377, p=0.008).

Key words: satisfaction, traceability system, downstream fishery industry, supply chain
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คํานํา
ในช่วงระยะหลายปี ท่ีผ่านมาภาคประมงของประเทศไทยได้เจอกับวิกฤตการณ์ครัง้ ยิ่งใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ภาคประมงเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการทําประมงผิ ดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) ซึง่ เป็ นปั ญหาที่ท่ วั โลกให้ความสนใจ เนื่องจากมีสตั ว์
นํา้ เกือบ 30% ของการทําประมงที่มาจากการทําประมง IUU ที่เข้าสู่กระบวนการการผลิตอาหาร (Borit and Olsen,
2012) และมาตรการการกี ด กันการค้าทั้ง รู ปแบบที่ เป็ นมาตรการทางภาษี แ ละมาตรการที่ ไม่ใช่ภ าษี (Non-Tariff
Barrier: NTB) เนื่องจากการถูกจับตามองในเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงที่นาํ วัตถุดิบมาจากการทําประมง
IUU มาใช้ในการผลิต รวมถึงการให้ใบเหลืองจากสหภาพยุโรป (EU) ที่เป็ นผลมาจากกรณีท่ีไม่สามารถจัดการการทํา
ประมงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการทําประมง IUU ได้ ด้วยสาเหตุเหล่านีจ้ ึงทําให้การส่งออกสินค้าสัตว์นาํ้ ไปยัง
สหภาพยุโรปมีแนวโน้มลดลงค่อนข้างมาก โดยในรอบ 5 ปี ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2555-2559) ปริมาณการส่งออกลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 11 ต่อปี ส่วนมูลค่าลดลงเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการประมง, 2560)
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมประมงที่มีการส่งออกเป็ นอย่างมาก ซํา้ ยังมีผลต่อระบบเศรษฐกิจรวมทัง้ ภาพลักษณ์ของสินค้า
ประมงของประเทศไทยในการส่งออก ทําให้ผปู้ ระกอบการประมงต้องแบกรับต้นทุนการประกอบการที่สงู ขึน้ เพื่อเร่ง
ปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎระเบียบบางประการของประเทศคู่คา้ สําหรับระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
เป็ นระบบที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่แสดงจุดกําเนิดของวัตถุดิบ ประวัติในกระบวนการผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ การกระจาย
และตําแหน่งในการจําหน่ายสินค้าประมง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียกสืบค้นย้อนกลับได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นยํา จึงนับได้ว่าระบบตรวจสอบย้อนกลับเป็ นระบบที่มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมประมงอย่างยิ่ง ทัง้ นีก้ รม
ประมงจึงดําเนินการในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ ภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อร่วมมือกับทางภาคเอกชนใน
การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามที่กาํ หนด
ดังนั้นการศึกษาห่วงโซ่อุปทานประมงจะทําให้เกิ ดความเข้าใจในโครงสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อที่จะ
สามารถนําข้อมูลเหล่านัน้ ไปใช้ในระบบตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การศึกษาความพึงพอใจ
และปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมปลายนํา้ ต่อมาตรการภาครัฐในระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับเพื่ อนําไปสู่การประกอบการพิ จารณากําหนดแนวทางแก้ไขในการปฏิ บัติงานของภาคของอุตสาหกรรม
ประมงปลายนํา้

อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมประมงในประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร
วิชาการ รายงานการวิจัย และเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) สําหรับการศึกษา
ความพึงพอใจและการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมปลายนํา้ ต่อมาตรการ
ภาครัฐในระบบตรวจสอบย้อนกลับใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure questionnaire) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ (Multi-stage sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนผูป้ ระกอบการ โดย
คลอบคลุมเขตพืน้ ที่อา่ วไทยตอนในและอ่าวไทยฝั่ งตะวันออกและประเภทของผูป้ ระกอบการ ซึง่ ประกอบด้วย โรงงาน
แปรรู ปสัตว์นาํ้ แบบบรรจุกระป๋ องและโรงงานประเภทอื่น (โรงงานแปรรู ปสัตว์นาํ้ แบบแช่เยือกแข็ง และโรงงานแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์พืน้ เมือง) ขนาดตัวอย่างในการศึกษาทัง้ หมด 48 ราย ซึง่ ได้มาโดยสูตรคํานวณขนาดตัวอย่างเพื่อประมาณ
ค่าสัดส่วนผูป้ ระกอบการ 2 กลุ่ม คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 13 และ 87 ที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอ้ ยละ 90 และขอบเขต
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ความผิดพลาดในการประมาณค่าที่ยอมรับได้รอ้ ยละ 7 ในการศึกษาความพึงพอใจต่อมาตรการภาครัฐในระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับจําแนกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพรวมต่อระบบตรวจสอบย้อนกลับ ด้านการกรอกข้อมูลของ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ด้านการจัดเตรียมเอกสารของระบบตรวจสอบย้อนกลับ ด้านการตรวจรับรองคุณภาพของ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ด้านเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตั ิงานภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ และด้านประโยชน์ท่ีได้รบั จาก
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ อนุมานในการทดสอบความสัมพัน ธ์แ ละอธิ บายความสัมพัน ธ์ โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน (Spearman’s rank correlation coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลและวิจารณ์ผล
1. ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมประมง
การศึกษาห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมประมงจะทําศึกษา 2 ส่วนหลัก คือ โครงสร้างห่วงโซ่อปุ ทานและ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมประมง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1.1 โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมประมง
โครงสร้างห่ วงโซ่อุป ทานของอุต สาหกรรมประมงในประเทศไทยจะประกอบไปด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างผูป้ ระกอบการ 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผูป้ ระกอบธุรกิจการทําประมง แบ่งเป็ น เรือประมงสัญชาติไทย และเรือ
ต่างประเทศ 2) กลุ่มผูร้ วบรวมปั จจัยการผลิต/สินค้า ได้แก่ สะพานปลา แพปลาและท่าเทียบเรือ และพ่อค้าคนกลางที่
ทําการรวบรวมสัตว์นาํ้ จากเรือประมงมาจําหน่าย 3) กลุม่ ผูป้ ระกอบการแปรรู ปสัตว์นาํ้ เบือ้ งต้นหรือล้ง 4) กลุม่ ผูป้ ระกอบ
กิ จการห้องเย็น 5) กลุ่มผู ป้ ระกอบการโรงงานแปรรู ป สัต ว์นาํ้ และผลิต ภัณ ฑ์ และ 6) กลุ่มผูน้ าํ เข้าและส่งออกซึ่ง
หมายถึง ผูน้ าํ เข้าหรือส่งออกสัตว์นาํ้ มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โรงงานแปรรู ปหรือพ่อค้าคน
กลาง (Figure 1)
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4/ Cold storage operators
2/ Raw material or product collectors
5/ Processing operators
3/ Primary processor operators
6/ Import and export operators
Figure 1 The relationship among operators in the downstream fishery industries.
1.2 ระบบการตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมประมง
การส่งต่อวัตถุดิบหรือสินค้าและการใช้สารสนเทศเป็ นสิ่งสําคัญในการตรวจสอบย้อนกลับ ผูอ้ อกแบบ
ระบบจะต้องทราบเพื่ อที่จะออกแบบระบบได้อย่างถูกต้องและต้องมีความสัมพันธ์กับข้อมูลในเอกสารของแต่ละ
ขัน้ ตอน เป็ นไปตามความสัมพันธ์ของกลุ่มผูป้ ระกอบการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น (Figure 1) ซึ่งควบคู่ไปกับข้อมูล
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เอกสารที่ใช้ในการยืนยันแหล่งที่มาของวัตถุดิบตามวัตถุประสงค์หลักในระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ว่า ต้องสามารถ
ทราบถึง แหล่ง ที่ ม าของผลิ ต ภัณ ฑ์นั้น ๆ ทุก กระบวนการ สําหรับ หน่ วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ มี ห น้าที่ ใ นการ
ตรวจสอบและนําข้อมูลเข้าสูก่ ระบวนการตรวจสอบย้อนกลับมีดงั นี ้
1) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (Port In-Port Out Center: PIPO) จะควบคุมการทําประมง
โดยเรือสัญชาติไทย ทัง้ การออกทําประมงและการกลับเข้าท่า รวมทัง้ การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้ง
เข้า-ออกของเรือประมงสู่ระบบสารสนเทศการประมงที่เชื่อมต่อกับใบอนุญาตทํา การประมง
(E-Licenses) และระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) เพื่อนําข้อมูลในส่วนนีไ้ ปประมวลผลในการ
บริ ห ารจัด การ รวมถึ ง การสื บ ค้น และตรวจสอบแหล่ ง ที่ ม าของสัต ว์น าํ้ หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์สัต ว์น ํ้า ในห่ ว งโซ่อุป ทาน
นอกจากนีท้ างศูนย์ PIPO จะทําการตรวจสอบและอนุมตั ิใบบันทึกนํา้ หนักสัตว์นาํ้ ขึน้ ท่า (Landing Declaration: LD)
รวมทั้ง บั น ทึ ก ข้อ มู ล นํ้า หนั ก และชนิ ด สัต ว์น ํ้า จาก Logbook และใบกํา กั บ การขนถ่ า ยสัต ว์น ํ้า (Marine Catch
Transshipping Document: MCTD) เข้าสูร่ ะบบใบรับรองการจับสัตว์นาํ้ (Thai Flagged Catch Certificate) อีกด้วย
2) ด่ า นตรวจสัต ว์น ํ้า (Fish inspection port) จะตรวจสอบสิ น ค้า และปั จ จั ย การผลิ ต ที่ ม ากั บ เรื อ
ต่างประเทศ รวมทัง้ การออกใบอนุญาตให้นาํ เข้าสัตว์นาํ้ หรือผลิตภัณฑ์สตั ว์นา้ํ หรืออาหารนําเข้า (DOF2) ใบอนุญาต
นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ร.7) และหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์นาํ้ นําเข้า (Import Movement
Document: IMD) ที่ใช้เป็ นหลักฐานในการซือ้ ขายสัตว์นาํ้ นําเข้า โดยการขอและออกใบอนุญาตดังกล่าวจะขอผ่าน
ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single
Window: FSW) โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์นาํ้ จะทําการตรวจสอบข้อมูลและนําข้อมูลแสดงผ่านระบบเพื่อส่ง ต่อ
ข้อมูลให้กบั ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องต่อไป เช่น ข้อมูลในการจับสัตว์นาํ้ ของเรือประมง ข้อมูลของเรือประมงต่างประเทศ หรือเรือ
ขนถ่ายจากต่างประเทศที่ประสงค์จะขอเทียบท่า รวมไปถึงการขนถ่ายสัตว์นาํ้ ไปสู่รถบรรทุกเพื่อขนส่งไปยังโรงงาน
แปรรู ป หรือห้องเย็น โดยทุกกระบวนการนัน้ จะผ่านการควบคุมจากด่านตรวจสัตว์นาํ้ ทัง้ สิน้
3) ท่ า เที ย บเรื อ ประมง มี ห น้า ที่ ใ นการบั น ทึ ก ข้อ มู ล ในระบบบั น ทึ ก เข้า -ออกท่ า ของเรื อ ประมง
เมื่ อ ผ่ า นการบั น ทึ ก แล้ว ระบบจะแสดงแบบบั น ทึ ก เรื อ เข้า ออกรายวัน (Daily Port: DP) และ LD ให้
อัตโนมัติ ท่ า เที ย บเรื อ มี บ ทบาทในการแก้ไ ข ยกเลิ ก และยืน ยัน DP และ LD เพื่ อ ส่ง ต่อ ข้อ มูล ให้ศ ูน ย์ PIPO
ตรวจสอบและอนุม ัติ จากนั้น ข้อ มูล จะถูก ส่ง ต่อ เข้า สู่ร ะบบใบรับ รองการจับ สัต ว์นาํ้ ท่า เที ย บเรือ ยัง ทํา หน้าที่
ตรวจสอบและอนุม ัติใ บชั่ง จริง หน้าท่า (Weight at Port: WP) จากผูป้ ระกอบการแพปลา เพื่ อให้แ พปลาบันทึก
หนังสือกํากับการซือ้ ขายสัตว์นาํ้ (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) ได้ต่อไป
4) แพปลา มีหน้าที่ในการบันทึก WP โดยนําข้อมูลส่วนนีส้ ง่ ให้กบั ทางท่าเทียบเรืออนุมตั ิ พร้อมทัง้ ทํา
การซือ้ ขายสัตว์นาํ้ ผ่าน MCPD โดยเมื่ อเจ้าหน้าที่ PIPO ทําการอนุมัติ LD จากนั้น MCPD จะถูกสร้างขึน้
อัตโนมัติ เพื่อให้ผปู้ ระกอบการแพปลาทําการซือ้ ขายสัตว์นาํ้ โดยตรงจากเรือซึง่ เป็ นผูบ้ นั ทึก MCPD ในส่วนที่ 1-2 ซึง่
แสดงข้อมูลผูซ้ อื ้ จากเรือประมงและข้อมูลสัตว์นาํ้ (กรมประมง, 2554)
5) โรงงานแปรรู ปสัตว์นาํ้ มีการใช้วตั ถุดิบจาก 2 แหล่ง ได้แก่
5.1 วัตถุดิบที่มาจากเรือสัญชาติไทย ผูป้ ระกอบการโรงงานแปรรู ปสัตว์นาํ้ จะต้องทําหน้าที่ในการ
บันทึก MCPD ในส่วนที่ 2 และ 3 ซึง่ แสดงข้อมูลของผูซ้ ือ้ ต่อสัตว์นาํ้ (กรมประมง, 2554) เมื่อแพปลาอนุมตั ิการซือ้ ขาย
จึงจะถือว่าการซือ้ ขายนัน้ สําเร็จ โดยมีการตัดข้อมูลชนิดและนํา้ หนักสัตว์นาํ้ นัน้ ๆ ทุกครัง้ ที่มีการซือ้ ขาย ซึ่งข้อมูลการ

366

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาประมง

ซือ้ ขายดังกล่าวจะทําให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามีผปู้ ระกอบการรายใดบ้างที่ซือ้ สัตว์นาํ้ จากแพปลานัน้ ไป
หากผูป้ ระกอบการโรงงานต้องการที่จะส่งผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศหรือสหภาพยุโรป ผูป้ ระกอบการโรงงานจะต้องทํา
หน้าที่ขอใบรับรองการจับสัตว์นาํ้ (Catch Certificate: CC) ผ่านระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์นาํ้ โดยข้อมูลใน
ส่วนของ CC จะเชื่อมโยงกับข้อมูลใน MCPD ที่ผปู้ ระกอบการโรงงานได้ทาํ การบันทึกไว้
5.2 วัตถุดิบที่มาจากเรือต่างประเทศ ผูป้ ระกอบการโรงงานแปรรู ปสัตว์นาํ้ จะต้องจัดทําคําขออนุญาต
ให้นาํ เข้าสัตว์นาํ้ และผลิตภัณฑ์สตั ว์นา้ํ (DOF1) และคําขออนุญาตนําสัตว์/ซากสัตว์ เข้า-ออก ผ่าน ราชอาณาจักรไทย
(ร.1/1) เพื่อให้ได้รบั DOF2 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์นาํ้ จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบสัตว์น าํ้ หรือ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ก็ จ ะทํา การตรวจปล่ อ ยและออกใบอนุ ญ าต (ร.7) และ IMD หากนํา เข้า วัต ถุ ดิ บ เป็ น ปลาทู น่ า ทาง
ผูป้ ระกอบการจะต้องจัดทําบันทึกปริมาณสัตว์นาํ้ นําเข้าผ่านทางระบบ PSM เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์นาํ้ จะทําการออก IMD และหากผูป้ ระกอบการโรงงานประสงค์ท่ีจะส่งออก
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากวัตถุดิบนําเข้าไปยังสหภาพยุโรปจะต้องทําการขอใบรับรองการแปรรู ปสัตว์นาํ้ (Processing
Statement: PS) ผ่านระบบการออกหนังสือแปรรู ปสัตว์
2. ความพึง พอใจของผู้ ป ระกอบการในอุ ตสาหกรรมประมงปลายนํ้า ต่ อมาตรการภาครั ฐ ในระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ
2.1 ข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคล
ตัวแทนผูป้ ระกอบการที่สมั ภาษณ์ มีอายุตงั้ แต่ 24-57 ปี อายุเฉลี่ย 40.2±9.5 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 89.6) ลักษณะธุรกิจของตัวแทนที่สมั ภาษณ์อยู่ในรู ปของบริษัททัง้ หมด (ร้อยละ 100) มี
ประสบการณ์การทํางานเฉลี่ย 5.2±3.1 ปี โดยตัวแทนที่สมั ภาษณ์ ประกอบด้วย กลุ่มตัวแทนจากโรงงานแปรรู ปสัตว์
นํา้ แบบแช่เยื อกแข็ง (ร้อยละ 60.4) โรงงานแปรรู ปสัตว์นาํ้ แบบบรรจุกระป๋ อง (ร้อยละ 22.9) และโรงงานแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์พืน้ เมือง (ร้อยละ 16.7) ในส่วนของโรงงานแปรรู ปสัตว์นาํ้ แบบแช่เยือกแข็งเป็ นตัวแทนที่ทาํ หน้าที่ควบคุม
คุณภาพมากที่สดุ (ร้อยละ 27.8) โรงงานแปรรู ปสัตว์นาํ้ แบบบรรจุกระป๋ องเป็ นตัวแทนที่ทาํ หน้าที่จัดซือ้ วัตถุดิบมาก
ที่สดุ (ร้อยละ 29.4) และโรงงานแปรรู ปผลิตภัณฑ์พืน้ เมืองเป็ นตัวแทนที่ทาํ หน้าที่ในการจัดทําเอกสาร/ธุรการ/บัญชี
มากที่สดุ (ร้อยละ 21.4)
2.2 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมงปลายนํ้าต่อมาตรการภาครัฐในระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับ
ในภาพรวม ตัวแทนผูป้ ระกอบการที่สมั ภาษณ์เกือบสองในสามมีความพึงพอใจต่อมาตรการภาครัฐในระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 62.5) ขณะที่ตวั แทนร้อยละ 33.3 พึงพอใจมาก และมีเพียงร้อย
ละ 4.2 ที่พึงพอใจน้อย เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า เกือบครึ่งหนึ่งของตัวแทนผูป้ ระกอบการที่สมั ภาษณ์มีความ
พึงพอใจมากในด้านเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตั ิงานภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลับมากที่สดุ (ร้อยละ 47.9) รองลงมาเป็ น
ด้านประโยชน์ท่ีได้รบั จากระบบตรวจสอบย้อนกลับ (ร้อยละ 43.7) ส่วนด้านอื่น ๆ ตัวแทนผูป้ ระกอบการส่วนมากมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ภาพรวมต่อระบบตรวจสอบย้อนกลับ (ร้อยละ 64.6) ด้านการกรอกข้อมูลของ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (ร้อยละ 64.4) ด้านการจัดเตรียมเอกสารของระบบตรวจสอบย้อนกลับ (ร้อยละ 64.6) และ
ด้านการตรวจรับรองคุณภาพของระบบตรวจสอบย้อนกลับ (ร้อยละ 85.0) (Figure 2)
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Figure 2 satisfaction level on the traceability system of government.
เมื่อพิจารณาเจาะลึกในแต่ละด้าน พบว่า ด้านภาพรวมในระบบตรวจสอบย้อนกลับ ตัวแทนผูป้ ระกอบการมี
ความพึงพอใจมากในเรื่องระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสัดส่วนมากที่สดุ (ร้อยละ 16.7) เนื่องจากผูป้ ระกอบการ
เห็นด้วยในการนําสารสนเทศมาใช้ควบคู่กบั ระบบตรวจสอบย้อนกลับ นอกจากจะทําให้สะดวก ประหยัดเวลา และ
ประหยัดต้นทุนในการทํางานแล้ว ยังทําให้ผปู้ ระกอบการสามารถสืบค้น และตรวจสอบข้อมูลได้อย่างแม่นยํา รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ขณะที่ตวั แทนมีความพึงพอใจน้อยในเรื่องการตรวจสอบการแปรรู ปเบือ้ งต้นเป็ นสัดส่วนมากที่สดุ
(ร้อยละ 39.6) เนื่องจากผูป้ ระกอบเห็นว่าสถานแปรรู ปเบือ้ งต้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับระบบตรวจสอบย้อนกลับมาก
นักในแง่ของการปฏิบตั ิงาน โดยผูป้ ระกอบการเห็นว่าทางสถานประกอบการเบือ้ งต้นควรมีบทบาทในการทํางานด้าน
การตรวจสอบย้อนกลับมากกว่านี ้
ด้านการกรอกข้อมูลของระบบตรวจสอบย้อนกลับพบว่า ตัวแทนผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจมากในเรื่อง
การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ ในการกรอกข้อมูลภายใต้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับเป็ นสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ
22.9) ขณะที่ขนั้ ตอนในการแก้ไขเพื่อปรับปรุ งข้อมูลเป็ นเรื่องที่ตวั แทนมีความพึงพอใจน้อยเป็ นสัดส่วนมากที่สดุ (ร้อย
ละ 54.2) เพราะตัวแทนผูป้ ระกอบการเห็นว่าขั้นตอนในการแก้ไขเพื่อการปรับปรุ งข้อมูลค่อนข้างยุ่งยาก เอกสาร
บางส่วนต้องนํามายื่นแก้ไขที่หน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากยังไม่สามารถยื่นและแก้ไขผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทําให้
ขัน้ ตอนนีค้ อ่ นข้างล่าช้า
ด้านการเตรียมเอกสารของระบบการตรวจสอบย้อนกลับพบว่า ผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจมากในเรื่อง
การ log in เข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมงเป็ นสัดส่วนมากที่สดุ (ร้อยละ 29.2) ขณะที่ตวั แทนมีความพึงใจ
น้อยในเรื่องการได้รบั การฝึ กอบรมด้านการขอรับรองเป็ นสัดส่วนมากที่สดุ (ร้อยละ 45.8) เนื่องจากผูป้ ระกอบการเห็น
ว่า การจัดฝึ กอบรมมีจาํ นวนที่น่ งั ให้เข้าอบรมให้เพียงแค่โรงงานละหนึ่งคนเท่านัน้ เมื่อเข้าฝึ กอบรมเพียงคนเดียวทําให้
ไม่สามารถเข้าใจเนื อ้ หาและวิธีการในการปฏิ บัติงานได้ทัง้ หมด ทางผูป้ ระกอบการจึงเห็นว่าควรเพิ่มจํานวนผูเ้ ข้า
ฝึ กอบรมให้เป็ นอย่างตํ่าโรงงานละ 2 คน เพื่ อเพิ่ มศักยภาพในการจดจําและทําความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับมากขึน้
ด้านการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลับพบว่า ตัวแทนผูป้ ระกอบการมีความพึง
พอใจมากในเรื่องปริมาณเอกสารเพื่อจัดทําคําขอรับรองคุณภาพโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสัดส่วนมาก
ที่สดุ (ร้อยละ 12.5) ขณะที่ระยะเวลาในการอนุมตั ิคาํ ขอในแต่ละครัง้ ของการปฏิบตั ิงานเป็ นเรื่องที่ตวั แทนมีความพึง
พอใจน้อยเป็ นสัดส่วนมากที่สดุ (ร้อยละ 45.8) เนื่องจาก ผูป้ ระกอบการเห็นว่าการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพแต่ละครัง้ ใช้
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เวลาค่อนข้างนานกว่าที่ผลจะอนุมตั ิ โดยผูป้ ระกอบการจะต้องนําผลส่วนนีไ้ ปยื่นขอใบรับรองสุขภาพสัตว์นาํ้ ต่อไป จึง
ทําให้เกิดความล่าช้ายิ่งขึน้
ด้านเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลับพบว่า ตัวแทนผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจ
มากในเรื่องการตรงต่อเวลาของการปฏิบตั ิงานร่วมเป็ นสัดส่วนมากที่สดุ (ร้อยละ 45.8) ขณะที่ตวั แทนผูป้ ระกอบการมี
ความพึงพอใจน้อยในเรื่องการแนะนําประชาสัมพันธ์เป็ นสัดส่วนมากที่สดุ (ร้อยละ 35.4) เนื่องจากผูป้ ระกอบการเห็น
ว่าไม่ได้รบั การแนะนําประชาสัมพันธ์ในเรื่องระบบตรวจสอบย้อนกลับมากเท่าที่ควร ทําให้ผปู้ ระกอบการมีความรู แ้ ละ
ความเข้าใจในเรื่องของระบบการตรวจสอบย้อนกลับน้อย จึงนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิงานที่ผิดพลาด ฉะนัน้ หน่วยงานภาครัฐ
จําเป็ นต้องมีการแนะนําประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการตรวจสอบสอบย้อนกลับให้มากขึน้
ด้านประโยชน์ท่ีได้รบั จากมาตรการการตรวจสอบย้อนกลับพบว่า ตัวแทนผูป้ ระกอบการมีความพึงพอใจมาก
ในเรื่ อ งการได้รับ วัต ถุดิ บ ที่ ถูก กฎหมายเป็ น สัด ส่ วนมากที่ สุด (ร้อยละ 43.8) โดยตัวแทนเห็ น ว่านอกจากการได้
ประโยชน์ในส่วนของการไม่ขดั ต่อกฎหมายแล้ว ยังทําให้สามารถส่งออกสินค้าไปจําหน่ายยังต่างประเทศและช่วยเพิ่ม
ช่องทางในการค้ามากขึน้ ขณะที่การได้เปรียบทางการค้าเป็ นเรื่องที่ตวั แทนมีความพึงพอใจน้อยเป็ นสัดส่วนมากที่สดุ
(ร้อยละ 33.3) เนื่ องจากผูป้ ระกอบการเห็นว่าการตรวจสอบย้อนกลับไม่สามารถทําให้ทางโรงงานแปรรู ปมีความ
ได้เปรียบทางการค้า แต่เป็ นเพียงการทําตามข้อระเบียบบังคับที่มีอยู่เท่านัน้
3. ปั จจัยทีม่ ีผลต่อความพึงพอใจต่อมาตรการภาครัฐในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความยากง่ายในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับมี
ความสัมพันธ์กับความพึง พอใจของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมประมงปลายนํา้ ต่อมาตรการภาครัฐในระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (rs=-0.377, p=0.008) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ระดับ
ความสัมพันธ์ ร้อยละ 37.7 สะท้อนให้เห็นว่าหากสามารถปรับให้การปฏิบตั ิงานภายใต้การตรวจสอบย้อนกลับนัน้ ทํา
ได้ง่ายขึน้ ระดับความพึง พอใจในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ก็จะเพิ่ มขึน้ สําหรับความคาดหวังต่อระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ พบว่า ความคาดหวังต่อระบบการตรวจสอบย้อนกลับไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมประมงปลายนํา้ ต่อมาตรการภาครัฐในระบบตรวจสอบย้อนกลับ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
(rs=0.283, p=0.051)
จากผลการศึกษาข้างต้น หน่วยงานภาครัฐควรมีการจัดประชาสัมพันธ์ในเรื่องของระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ไม่วา่ จะเป็ นขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิงานหรือวัตถุประสงค์ของระบบตรวจสอบย้อนกลับให้มากขึน้ เพื่อให้ผปู้ ระกอบการมี
ความรู ค้ วามเข้าใจและลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงาน หน่วยงานภาครัฐควรมีการปรับปรุ งระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้
สามารถแก้ไขข้อมูลผ่านระบบได้โดยไม่ตอ้ งยื่นเอกสารให้กบั หน่วยงานโดยตรง เพื่อลดต้นทุนในการเดินทางของ
ผูป้ ระกอบการ และประหยัดเวลาในการดําเนินงานทัง้ สองฝ่ าย สําหรับการจัดอบรมการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบ
ย้อนกลับของทางภาครัฐควรเพิ่มจํานวนผูเ้ ข้าฝึ กอบรมให้เป็ นอย่างตํ่าโรงงานละ 2 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจดจํา
และการทําความเข้าใจในแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับให้มากขึน้ นอกจากนีท้ างภาครัฐควรปรับ
ให้การปฏิบตั ิงานภายใต้การตรวจสอบย้อนกลับนัน้ ปฏิบตั ิตามได้ง่าย เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมประมงปลายนํา้ ต่อมาตรการภาครัฐในระบบการตรวจสอบย้อนกลับซึ่งจะนําไปสู่การสร้างความ
ร่วมมือที่ดีตอ่ ไปในอนาคต
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สรุ ป
โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมประมงในประเทศไทยจะประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูป้ ระกอบการ 6 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจการทําประมง กลุ่มผูร้ วบรวมปั จจัยการผลิต/สินค้า กลุ่มแปรรู ปสัตว์นาํ้ เบือ้ งต้น
กลุ่มกิจการห้องเย็น กลุ่มโรงงานแปรรู ปสัต ว์นาํ้ และกลุ่มผูน้ าํ เข้าและส่งออก สําหรับระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
ห่วงโซ่อปุ ทานอุตสาหกรรมประมง ประกอบด้วยผูน้ าํ เข้าข้อมูล 5 ส่วน ได้แก่ ด่านตรวจสัตว์นาํ้ ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออกเรือประมง ท่าเทียบเรือประมง แพปลา และโรงงานแปรรู ปสัตว์นาํ้ และผลิตภัณฑ์ โดยจะนําเข้าข้อมูลผ่าน
ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง ทัง้ นีร้ ะบบจะ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ PSE และ PMS ด้วยเช่นกัน สําหรับระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อมาตรการภาครัฐใน
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ตัวแทนผูป้ ระกอบการส่วนมากมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (ร้อยละ 62.5) เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านพบว่า เกือบครึ่งหนึ่งของตัวแทนผูป้ ระกอบการที่สมั ภาษณ์มีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบตั ิงานภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลับมากที่สดุ (ร้อยละ 47.9) ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สดุ คือ ด้านการ
กรอกข้อมูลของระบบตรวจสอบย้อนกลับ (ร้อยละ 14.6) โดยปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการใน
อุตสาหกรรมประมงปลายนํา้ ต่อมาตรการภาครัฐในระบบตรวจสอบย้อนกลับ คือ ความยากง่ายในการปฏิ บัติงาน
ภายใต้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายประมงและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและระบบสืบค้น
บนอินเตอร์เน็ต
Development of Fisheries Laws and Regulations Database and Search Engine System
ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์1 และ ศิรสิ ดุ า จํานงทรง1
Pasara Rattanaphisit1 and Sirisuda Jumnongthong1

บทคัดย่อ

การวิจัยนี เ้ ป็ นการพัฒนาและวัดประสิทธิ ภ าพระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายประมง มีการออกแบบ
โครงสร้างข้อมูลตามรู ปแบบของ Object Oriented Software Engineering (OOSE) และพัฒนาระบบให้อยู่ใน
รู ป แบบ Web-Based Application มี ส่วนการติ ด ต่อกับ ผู้ใ ช้ 2 ส่วน แบ่ ง เป็ น 5 โมดูล คื อ 1) ส่วนของผู้ดูแ ล
ประกอบด้วย โมดูลตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใจงาน และโมดูลปรับปรุ งและจัดเก็บข้อมูลกฎหมายประมง 2) ส่วน
ของผูใ้ ช้งาน ประกอบด้วยโมดูลสืบค้น โมดูลดาวน์โหลดข้อมูล และโมดูลแสดงผลข้อมูลจากการสืบค้น เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวัดประสิทธิ ภาพระบบสืบค้น คือ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมาย
ประมง กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นิสิตและบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมง และประชาชนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการประมง จํานวนรวม 145 คน สถิติท่ีใช้ในการวัดผลคือค่าเฉลี่ย (x�)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลสรุ ปจากการวัดประสิทธิ ภาพพบว่าผูใ้ ช้มีความพึงพอใจในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย 4.37 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยหัวข้อประเมินที่มีความพึงพอใจมากที่สดุ คือการเข้าถึง
และดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีคา่ เฉลี่ย 4.39 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

ABSTRACT
This research is a development and performance measurement of search engine system by
using Object-Oriented Software Engineering (OOSE) for designing data structure and development of
a web-based application for searching fisheries laws and regulations. The user interface of this system
is divided into 2 parts with 5 modules: 1) administrator part consists of user authentication module and
updating information module 2) user part consists of searching module, downloading module and the
searched information module. The tools used to measure performance is the satisfaction survey forms.
The sample groups are consisted of students and personnel from educational institutions, government
agencies related to fisheries and people with a career in fisheries totaling 145 people and the statistics
used to measure are the average and standard deviation. The results showed that the overall
satisfaction level was 4.37 at a very good level and the most satisfying topic was quick access and
download, the average satisfaction level of 4.39 is very good.
Key words: fisheries law, fisheries regulations, database of fisheries law, search engine of fisheries law
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คํานํา
สืบเนื่ องจากปั ญหาการทําการประมงที่มากจนเกิ นกว่าธรรมชาติจะผลิตขึน้ ทดแทนได้ทัน (over fishing)
และปั ญหาจากการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) โดยเฉพาะประเด็น
เกี่ยวกับการทําประมงโดยไม่ได้รบั อนุญาต และการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ซึ่งจะสร้างความเสียหายเป็ น
อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ (กองเกษตรสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553) ภาครัฐจึง
ได้มีความพยายามในการจัดหามาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ด้วยการปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการ
ประมง ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการจัดการประมงและเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทัง้ ต้อง
เผยแพร่ข ้อ มูล กฎหมายและระเบี ย บทางการประมงให้ประชาชน หน่ วยงานและผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องในการดําเนิ น
กิจกรรมด้านการประมงทุกสาขาได้มีความเข้าใจในกฎหมายประมง ระเบียบและข้อบังคับทางการประมง เพื่อใช้ใน
การวางแผนและบริ ห ารจัด การทรัพ ยากรประมงร่ว มกัน ทั้ง ด้านการอนุรัก ษ์ คุม้ ครองและการใช้ป ระโยชน์จ าก
ทรัพยากรประมง อย่างไรก็ตามพบว่ากองกฎหมาย กรมประมง (2559) แม้จะมีการจัดเก็บและเผยแพร่กฎหมาย
ประมงและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่ขอ้ มูลดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้เพื่อตอบสนองภารกิจเฉพาะของหน่วยงานรวมทัง้ อยู่อย่าง
กระจัดกระจาย ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลและนําข้อมูลเหล่านัน้ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี ้
จากการปรับปรุ งกฎหมายประมงใหม่และยกเลิกกฎหมายประมงเก่า อาจทําให้ผใู้ ช้ขอ้ มูลเกิดความสับสนและเข้าใจ
ผิ ดได้ ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายและระเบียบเกี่ ยวกับการประมงโดยการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายประมง ระเบียบ ข้อบังคับและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการประมงมาจัดเก็บเป็ นอย่าง
เป็ นระบบในรู ปแบบฐานข้อมูล และพัฒนาระบบสืบค้นเพื่อให้ผใู้ ช้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็ นวิธีการที่ใช้ในงานวิจยั ของ (เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์,2554) และ (วีรกร พงศ์พนิตานนท์, 2557)
จึง ถื อ เป็ น เครื่ องมื อ ในการบริ ห ารจัด การทรัพ ยากรประมง ในการเผยแพร่ค วามรู ค้ วามเข้าใจให้กับ ชาวประมง
เกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ ผูป้ ระกอบการด้านการประมง นิสิตนักวิชาการและประชาชนทั่วไปและผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง
อื่นๆ ในเรื่องกฎหมายประมง ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน
เกี่ยวกับกฎหมายประมง และสามารถดําเนินกิจกรรมทางการประมงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนําไปสูก่ ารแก้ไข
ปั ญหา IUU Fishing การลดความขัดแย้งทางการประมง และการใช้ทรัพยากรประมงอย่างคุม้ ค่าและยั่งยืนต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
1. กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
การศึกษารวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
ประมง เพื่อนํามาจัดเก็บอย่างเป็ นระบบในรู ปแบบฐานข้อมูล มีการจําแนกหมวดหมู่ของกฎหมายเพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหา พร้อมทัง้ พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายประมงผ่านอินเตอร์เน็ตในรู ปแบบ Web-Based Application เพื่อ
ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงเพื่ อค้นหาข้อมูลด้านกฎหมายประมงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบ
ปรับปรุ งข้อมูลกฎหมายประมงและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านอินเตอร์เน็ต ทัง้ นีเ้ พื่อให้ผมู้ ีสิทธิ์หรือผูด้ แู ลระบบสามารถ
แก้ไขเพิ่ มเติมกฎหมายประมงและข้อมูลอื่นที่ เกี่ยวข้องได้โดยสะดวกและรวดเร็ว และได้ขอ้ มูลที่ ทันสมัยและเป็ น
ปั จจุบนั ดังภาพที่ 1 (Figure 1)
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Figure 1 Research Framework.
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
ดําเนินการโดยใช้วงจรพัฒนาระบบ System development life cycle (SDLC) รายละเอียดดังนี ้
2.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลและจําแนกหมวดหมู่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง โดยข้อมูลกฎหมายประมง
ที่รวบรวมมีรายละเอียดดังนี ้
- ประเภทของกฎหมาย (Law Type) เป็ น การจําแนกหมวดหมู่ข องกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้องกับการ
ประมง มี 14 ประเภท ได้แก่ พระราชกําหนด กฎกระทรวง ประกาศสํานักนายก ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกรมประมง ระเบียบกรมประมง คําสั่งกรมประมง ประกาศคณะกรรมการ
ประมงประจําจังหวัด ประกาศจังหวัด ประกาศสํานักงานประมงจังหวัด คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประกาศศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปั ญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย และคําสั่งศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปั ญหาการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ตามโครงสร้างตารางที่ 1 (Table 1)
- ข้อมูลกฎหมายประมง (Regulations) สําหรับจัดเก็บข้อมูลของกฎหมายประมงในแต่ละประเภท
ประเภทกฎหมายตามที่จาํ แนกไว้นนั้ มีรายการเขตข้อมูล (Field) ที่จัดเก็บและใช้เป็ นเงื่อนไขในการค้นหารวมทั้ง
แสดงผลข้อมูล ตามโครงสร้างตารางที่ 2 (Table 2)
2.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการข้อมูล โดยใช้หลักการของ Engineering Design ในรู ปแบบของ
Object Oriented Software Engineering (OOSE) เพื่ อออกแบบกระบวนการทํางานและการออกแบบในส่วนของ
การจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database) และการนําเข้าข้อมูลกฎหมายประมงลง
ในฐานข้อมูล
2.3 ออกแบบและพัฒนาระบบ เป็ น การออกแบบหน้าเว็บไซต์และส่วนสําหรับ ติด ต่อกับ ผูใ้ ช้งาน (User
Interface) และพัฒนาระบบในรู ปแบบ Web-Based Application ให้สามารถใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ง่าย
รวดเร็ว และเหมาะสมกับผูใ้ ช้ผ่านทางเว็บเบราวเซอร์ โดยแบ่งส่วนการทํางานดังนี ้
(1) ส่วนผูใ้ ช้งานทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายประมง เพื่อค้นหาและระบบจะ
แสดงผลลัพธ์ขอ้ มูลกฎหมายประมงตามเงื่อนไขที่ผใู้ ช้ตอ้ งการ
(2) ส่วนผูด้ ูแลข้อมูล เพื่ อปรับปรุ ง เพิ่ ม ลบ แก้ไข ข้อมูลกฎหมายประมง ให้เป็ นปั จจุบันทันต่อ
สถานการณ์ ซึง่ ผูใ้ ช้งานจะต้องมีรหัสผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งาน
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2.4 ทดสอบและบํารุ งรักษาระบบ เป็ นกระบวนการติดตัง้ ระบบฐานข้อมูล ระบบสืบค้นข้อมูล และระบบ
ปรับปรุ งข้อมูลกฎหมายประมงที่ เครื่องแม่ข่าย (Web Server) และทดสอบความถูกต้องในระบบสืบค้นข้อมูลและ
ระบบปรับปรุ งข้อมูล รวมทัง้ ปรับปรุ งแก้ไขโปรแกรมหากพบข้อผิดพลาด
2.5 ประเมินผลระบบและวัดประสิทธิ ภาพระบบจากผูท้ ดลองใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบสืบค้นข้อมูล
กฎหมายประมง และสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้ระบบเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุ งระบบสืบค้นกฎหมาย
ประมงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิรท์ (Likert. 1932:
1–55) และนํามาจัดระดับคะแนนเฉลี่ยเป็ นช่วงๆ ตามความกว้างของอันตรภาคชัน้ (Fisher อ้างอิงในชัชวาลย์ เรือง
ประพันธ์, 2539, หน้า 15)

ผลและวิจารณ์ผล

การออกแบบระบบฐานข้อมูลกฎหมายประมง
การออกแบบฐานข้อ มู ล กฎหมายประมงด้ว ยรู ป แบบฐานข้อ มู ล แบบสัม พั น ธ์ (Relational Database)
ประกอบด้ว ยตารางประเภทกฎหมายประมง (Law Type) และตารางข้อ มู ล กฎหมายประมง (Regulations)
ตามลําดับ (Table 1, 2)
Table 1 Structure of Law type table.
1
2
3
4
5

Item

Field name
LawTypeID
LawTypeName_th
LawTypeName_en
LawOrder
SearchOrder

Table 2 Structure of Regulations table.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Item

Field name
RegulationID
LawTypeID
ProvinceID
OrderNo
Title
Topic
AtYear
BookNo
BookSection
BookDate
ByLawType
BySection
Detail1
Detail2
AttachFile_th
AttachFile_En
Status
Announcer
AnnouncePosition
AtDate
Remark

Datatype
AutoNumber
Text
Text
Number
Number

Description
Legal type code
Legal type Name in Thai
Legal type Name in English
Priority of legal types
Search order of legal types

Datatype
AutoNumber
Number
Number
Number
Text
Text
Number
Text
Text
Date/Time
Number
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Date/Time
Text

Description
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Regulation code
Legal type code
Legal province code (if any)
Order no (if any)
Regulation title
Regulation topic
year of announcement
Book number in the Government Gazette
Section in the Government Gazette
Date in the Government Gazette
Issued by law type
Issued by section of Legal type
Regulation detail in part 1
Regulation detail in part 2
Attached file in Thai
Attached file in English
Enforce / cancel status
Name of announcer
Position of announcer
Date of announcer
Remark (if any)
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การออกแบบระบบจัดการข้อมูล
การออกแบบในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลตามหลักการของ OOSE สามารถแสดงรายละเอียดการทํางานด้วย
Use Case Diagram และการจัดเก็บข้อมูลด้วย Class Diagram ดังภาพที่ 2-3 ตามลําดับ (Figure 2, 3)

Figure 2 Use Case Diagram of Fisheries Laws Search Engine.

Figure 3 Class Diagram of Fisheries Laws Database.
การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายประมง
การพัฒนาระบบสืบค้นแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ คือ การสืบค้นอย่างง่าย (Basic Search) เป็ นการสืบค้นด้วย
การระบุเงื่อนไขที่ไม่ซบั ซ้อน เพื่อให้ง่ายต่อผูใ้ ช้งาน โดยสามารถค้นจาก ประเภทกฎหมาย คําในชื่อเรื่อง คําให้หวั ข้อ
เรื่อง หรือค้นจากอาศัยอํานาจ ของประเภทกฎหมายใดในการออกกฎหมายนั้น และการสืบค้นขัน้ สูง (Advance
Search) ที่มีเป็ นเงื่อนไขการสืบค้นที่ซบั ซ้อนขึน้ ดังภาพที่ 4 และ 5 ตามลําดับ (Figure 4, 5) ส่วนผลลัพธ์จากการ
สืบค้นแสดงดังภาพที่ 6 (Figure 6)
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Figure 4 Basic Search of Fisheries Law.

Figure 5 Advance search of Fisheries Law.

Figure 6 Results from the search engine.
การพัฒนาระบบปรับปรุ งข้อมูลกฎหมายประมง
เป็ นระบบที่พัฒนาในรู ปแบบ Web-Based Application เพื่อให้ผูด้ ูแลข้อมูล สามารถปรับปรุ ง เพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูลกฎหมายประมงให้เป็ นปั จจุบนั ทันต่อสถานการณ์ได้สะดวกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผูด้ แู ลจะต้องมีรหัส
ผูใ้ ช้งานและรหัสผ่าน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน ดังภาพที่ 7 (Figure 7) ซึง่ การปรับปรุ งข้อมูลมีหลาย
ส่วนจึงแยกเป็ นเมนูสาํ หรับให้ผเู้ ลือกส่วนที่ตอ้ งการปรับปรุ ง จากนัน้ จะเข้าสูห่ น้าจอบันทึกปรับปรุ งข้อมูล ดังตัวอย่าง
หน้าจอในการเพิ่มข้อมูลกฎหมายประมง ดังภาพที่ 8 และ 9 ตามลําดับ (Figure 8, 9)
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Figure 7 User authentication screen.

Figure 8 Menu screen for updating fishery law information.

Figure 9 Example Screen for adding Fisheries Laws and Regulation.
ผลการประเมินการใช้ระบบและการบํารุ งรักษาระบบ
การประเมินประสิทธิผลของระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายประมง ได้ดาํ เนินการผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
“ถ่ายทอดองค์ความรู ร้ ะบบฐานข้อมูลและระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายประมง” จํานวน 145 คน และให้ผเู้ ข้าอบรมร่วม
ทดสอบระบบและประเมินความพึงพอใจต่อระบบสืบค้น และได้นาํ ผลการทดสอบมาปรับแก้แล้ว โดยผลประเมิน
ความพึง พอใจในภาพรวมของระบบสืบ ค้นข้อมูลกฎหมายประมงอยู่ใ นระดับดี ม าก (𝑥𝑥̅ =4.37 ,S.D.=0.59) เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่า รายการที่มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ การเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ ว (𝑥𝑥̅ = 4.39 ,S.D.= 0.58) และความสะดวกรวดเร็ ว ในการสื บ ค้น ข้อ มูล (𝑥𝑥̅ =4.31 ,S.D.=0.60) ดัง ตาราง
สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสืบค้นฯ (Table 3)
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Table 3 Satisfaction evaluation of fishery laws and Regulations search engine system.
Topics of Satisfaction evaluation
X
1 Appropriateness of user interface system design
2. Easy to use and not complicated
3. Easy to access and download Information
4. The speed of retrieving data from the search system
5. Accuracy of information from the search system
6. Appropriateness of basic search system
7. Appropriateness of advance search system
8. Overall satisfaction with the search system

4.15
4.23
4.39
4.31
4.24
4.26
4.20
4.37

S.D.
0.52
0.60
0.58
0.60
0.52
0.55
0.60
0.59

สรุ ป
คณะผูว้ ิจัยได้นาํ เข้าข้อมูลกฎหมายประมง ติดตัง้ และทดสอบระบบสืบค้นและระบบปรับปรุ งข้อมูล
เรียบร้อยแล้วภายใต้เว็บไซด์ laws.fish.ku.ac.th ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานและประชาชนที่มีภารกิจด้านประมง
ในการสืบค้นและเข้าถึงกฎหมายประมงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ผูด้ แู ลระบบสามารถปรับปรุ ง แก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายให้ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั เป็ นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันเกี่ยวกับกฎหมายประมง
และสามารถดําเนินกิจกรรมทางการประมงได้ถูกต้องตามกฎหมาย นําไปสู่การแก้ไขปั ญหา IUU Fishing การลด
ความขัดแย้งทางการประมง และการใช้ทรัพยากรประมงอย่างคุม้ ค่าและยั่งยืนต่อไป
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ความหนาแน่น และการแพร่กระจายของหอยกระปุก [Marcia hiantina (Lamarck, 1818)]
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
Density and Distribution of Marcia hiantina (Lamarck, 1818) in Ao Khung Kraben,
Chanthaburi Province
นิตพ
ิ ัฒน์ บุญส่ง1 นภาขวัญ แหวนเพชร1* และ ธนัสพงษ์ โภควนิช1
Nitipat Boonsong1, Napakhwan Whanpetch1* and Tanuspong Pokavanich1

บทคัดย่อ
การศึกษาความหนาแน่น และการแพร่กระจายของหอยกระปุก บริเวณอ่าวคุง้ กระเบน จังหวัดจันทบุรี โดย
วิ ธี ก ารสํารวจ และเก็ บ ตัวอย่ าง ผลการศึก ษาพบว่า การแพร่ก ระจายในฤดูห นาวมี พื น้ ที่ แ พร่ก ระจายมากที่ สุด
(587,323 ตารางเมตร) ส่วนการแพร่กระจายในฤดูรอ้ นมีพืน้ ที่แพร่กระจายน้อยที่สุด (226,821 ตารางเมตร) โดยมี
ความหนาแน่นในเชิงพืน้ ที่ต่าํ สุด 0.08±0.04 - สูงสุด 2.89±0.81ตัวต่อตารางเมตร ไม่แตกต่างกันระหว่างสถานีอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และความหนาแน่นในเชิงเวลาตํ่าสุด 0.19±0.09 - สูงสุด 1.75±0.39 ตัวต่อตารางเมตร
ไม่แตกต่างกันระหว่างเดือนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีความหนาแน่นของหอยกระปุกสูงในสถานีท่ี
10 และเดือนธันวาคม ซึง่ เป็ นบริเวณสถานีและเดือนที่มีความสมบูรณ์ของหอยกระปุกสูง

ABSTRACT
The objective of this study was to study on density and distribution of Marcia hiantina around Ao
Khung Kraben, Chanthaburi Province, by survey and collect samples. The results showed that distribution
in winter (587,323 square meters) has the widest area of spread, distribution in the Summer (226,821 square
meters) was the smallest spread area. The lowest spatial density 0.08±0.04-maximum 2.89±0.81
individual/m2, which not differed significantly between stations (p>0.05). The lowest temporal density
0.19±0.09 - maximum 1.75±0.39 individual/m2, which not differed significantly between months (p<0.05).
The high density of Marcia hiantina in station 10 and December, which are the area of the station and the
month that has the abundance of Marcia hiantina.

Key words: spatial density, temporal densit, Ao Khung Kraben, Chanthaburi Province
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คํานํา
หอยกระปุ ก (Marcia hiantina (Lamarck, 1818)) จัด เป็ น หอยสองฝาเศรษฐกิ จ ที่ ส ํา คัญ ในอ่ า วคุ้ง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี ซึง่ เป็ นหอยขนาดกลาง เปลือกหอยโค้งนูนเป็ นรู ปไข่กลม ทางด้านท้ายเป็ นรอยตัดตรง ฝา
หอยทัง้ สองฝามีขนาดเท่ากัน มีอมั โบเฉียงไปทางด้านหน้า ผิวเปลือกหอยภายนอกเป็ นสีนาํ้ ตาลสว่าง พบได้ท่ วั ไป
บริเวณชายฝั่ งทะเลที่เป็ นพืน้ ทรายปนโคลน (วัฒนา และคณะ, 2553) ซึ่งเป็ นที่นิยมบริโภคกันโดยทั่วไปในชุมชน
ส่งขายโดยรอบภายในจังหวัดจันทบุรี
อ่าวคุง้ กระเบนตัง้ อยู่ในเขตตําบลคลองขุด อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ลักษณะทางกายภาพเป็ นอ่าว
กึ่งปิ ด มีปากอ่าวกว้างประมาณ 650 เมตร เป็ นอ่าวที่เกือบถูกปิ ดล้อมโดยสันทราย มีทางเข้าออกนํา้ ทะเลทาง
เดียว และมีเนือ้ ที่ประมาณ 6,400,000 ตารางเมตร นํา้ ทะเลลงตํ่าสุดจนถึงช่วงบริเวณกลางอ่าว เป็ นระยะทาง
ห่างจากแนวชายฝั่ งประมาณ 800-1,000 เมตร ซึง่ มีความลึกอยู่ในช่วง 0-100 เซนติเมตร บริเวณปากอ่าวเป็ นจุด
ที่นาํ้ ลึกที่สดุ พืน้ ที่บริเวณรอบๆ อ่าวมีลกั ษณะเป็ นที่ราบ รอบอ่าวมีป่าชายเลนขึน้ กระจายอยูค่ อ่ นข้างสมบูรณ์โค้ง
ไปตามขอบอ่าวเป็ นแนวยาว ความกว้างแนวป่ าโดยเฉลี่ยประมาณ 30-200 เมตร (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่ อ ประสานงานโครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดําริ , 2524; นิ ติ พัฒ น์ และคณะ, 2562) อ่าวคุง้ กระเบนมี
ลักษณะดินตะกอนพืน้ ทะเลเป็ นดินทรายปนเลน ซึง่ จัดเป็ นดินที่มคี วามเหมาะสมในการอยู่อาศัยของหอยสองฝา
(กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง, 2560) โดยภายในอ่าวจะมีการใช้ประโยชน์ทางการประมงหลากหลาย เช่น การ
ขุดหอยสองฝา การขุดหอยปากเป็ ด การวางอวน และรุ นกุง้ เป็ นต้น
ปั จจุบนั ได้มีการใช้ประโยชน์จากหอยกระปุกภายในอ่าวคุง้ กระเบนมากขึน้ ส่งผลให้จาํ นวนหอยกระปุก
มีแนวโน้มที่จะลดลง จึงจําเป็ นต้องมีการศึกษาการแพร่กระจาย, การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นทัง้ เชิงพืน้ ที่และ
เชิงเวลา เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการจัดการทรัพยากร และการทําประมงหอยกระปุกให้มีความยั่งยืนในพืน้ ที่
ต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาการแพร่กระจายของหอยกระปุก บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ทําการสํารวจด้วยการเดินเก็บข้อมูลและตัวอย่างหอยกระปุกในช่วงเวลานํา้ ลงตํ่าสุดด้วยการใช้มือ และ
อุปกรณ์ขดุ ดิน ขุดลงไปในดินลึก 10–15 เซนติเมตรเพื่อสํารวจการแพร่กระจายของหอยกระปุกในอ่าวคุง้ กระเบน
ซึง่ มีพืน้ ที่ 6,400,000 ตารางเมตร (นพดล, 2547) เก็บข้อมูลทัง้ หมด 3 ครัง้ ในเดือนตุลาคม 2560 มกราคม 2561
และพฤษภาคม 2561 แบ่งเป็ น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูรอ้ น ฤดูฝน และฤดูหนาวตามลําดับ กําหนดแนวการสํารวจ
ออกเป็ น 13 แนวสํารวจ ทําการสํารวจโดยการจดบันทึกการแพร่กระจายของหอยกระปุกในแต่ละแนวสํารวจ โดย
ตัง้ ฉากกับแนวชายฝั่ งออกไปจนกระทั่งถึงแนวนํา้ ลงตํ่าสุด รวมจุดสํารวจทัง้ หมด 155 จุดสํารวจ แต่ละจุดห่างกัน
250 เมตร (Figure 1 A) เพื่อหาจุดเริ่มต้นและจุดสิน้ สุดการแพร่กระจายของหอยกระปุก ทําการบันทึกจุดพิกดั
แล้วนําจุดพิกดั จุดเริ่มต้นและสิน้ สุดไปสร้างเป็ นแผนที่ โดยการใช้คาํ สั่ง Digitize เชื่อมแต่ละจุดพิกดั ให้กลายเป็ น
Polygon ในโปรแกรม Arcgis
การศึกษาความหนาแน่นของหอยกระปุก บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
จากการเดินสํารวจการแพร่กระจายของหอยกระปุกเบือ้ งต้นพบว่า มีการแพร่กระจายเฉพาะบริเวณขอบ
แนวชายฝั่ งจนถึงแนวระดับนํา้ ลงเป็ นระยะทางประมาณ 350 เมตร จึงกําหนดสถานี เก็บตัวอย่างทั้งหมด 16
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สถานีกระจายขนานกับแนวชายฝั่ ง สุม่ เก็บตัวอย่างหอยกระปุก สถานีละ 4 ซํา้ ในเดือนสิงหาคม 2560 - สิงหาคม
2561 แบ่ ง เป็ น 3 ฤดูก าลตามกรมอุตุนิ ย มวิ ท ยา คื อ ฤดูร อ้ น (กุมภาพัน ธ์ - พฤษภาคม) ฤดูฝ น (มิ ถุน ายน ตุลาคม) และฤดูหนาว (พฤศจิกายน - มกราคม) (กรมอุตนุ ิยมวิทยา, 2560) (Figure 1 B) โดยเก็บในช่วงเวลานํา้
ลง ใช้อปุ กรณ์ขุดดิน เก็บตัวอย่างหอยกระปุกทัง้ หมดที่พบในกรอบสี่เหลี่ยม (quadrat) ขนาด 50x50 เซนติเมตร
โดยขุดลึกลงไปในดิน 10–15 เซนติเมตร นับจํานวนและบันทึกค่า

Figure 1 Survey points of bivalves distribution (A) and Location of sampling stations of M. hiantina density
(B) in Kung Kraben Bay, Chanthaburi Province.
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
นําข้อมูลมาทดสอบการแจกแจงเพื่อหาว่าเป็ นข้อมูลแจกแจงแบบปกติหรือแจกแจงไม่ปกติ โดยใช้สถิติ
Shapiro-Wilk test ในการทดสอบถ้าหากประชากรมีขนาดน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 50 แต่หากประชากรมี ข นาด
มากกว่า 50 จะใช้ Kolmogorov-Smirnov test ในการทดสอบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลความหนาแน่นของหอยกระปุกทัง้ เชิ งพืน้ ที่และเวลาว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่
โดยใช้สถิติ Non-parametric test เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ด้วยวิธี Kruskal-Wallis H แต่ถา้ ข้อมูลมี
การแจกแจงแบบปกติจะใช้สถิติ Analysis of Variance (ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างด้วยวิธี Duncan
Method

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการแพร่กระจายของหอยกระปุกตามฤดูกาล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
จากการสํารวจการแพร่กระจายของหอยกระปุก พบว่าการแพร่กระจายในเดือนตุลาคม 2560 (ฤดูฝน) มี
พืน้ ที่แพร่กระจายเท่ากับ 301,798 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 4.71 ของพืน้ ที่ การแพร่กระจายในเดือนมกราคม
2561 (ฤดูห นาว) มี พื ้น ที่ แ พร่ ก ระจายเท่ า กับ 587,323 ตารางเมตร คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 9.18 ของพื ้น ที่ แ ละการ
แพร่กระจายในเดือนพฤษภาคม 2561 (ฤดูรอ้ น) มีพืน้ ที่แพร่กระจายเท่ากับ 226,821 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ
3.54 ของพืน้ ที่ (Figure 2)
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Figure 2 Comparative map: The distribution of M. hiantina in different seasons.
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณความหนาแน่ นของหอยกระปุ กเชิงพื้นที่และเวลา บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของหอยกระปุกทัง้ เชิงพืน้ ที่และเวลา โดยในเชิงพืน้ ที่จะ
แบ่งสถานีสาํ รวจออกเป็ น 16 สถานี และในเชิงเวลา แบ่งการสํารวจออกเป็ น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูรอ้ น ฤดูฝน และฤดู
หนาว
ผลการศึกษาความหนาแน่นของหอยกระปุก พบว่า มีความหนาแน่นเชิงพืน้ ที่ไม่แตกต่างกันระหว่าง
สถานีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยหอยกระปุกมีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของทุกเดือนสูงในบริเวณ
สถานีท่ี 10 1 และ4 เท่ากับ 2.89±0.81 2.05±0.40 และ 1.83±0.25 ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ และมีความ
หนาแน่นตํ่าในบริเวณสถานีท่ี 13 6 และ16 โดยมีความหนาแน่นเท่ากับ 0.08±0.04 0.14±0.07 และ 0.23±0.12
ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ (Figure 3) ส่วนผลการศึกษาความหนาแน่นเชิงเวลา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างเดือนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยหอยกระปุกมีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของทุกสถานีสงู ใน
เดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 1.75±0.39 ตัวต่อตารางเมตร ซึ่งจัดอยู่ในช่วงฤดูหนาว และมีความหนาแน่นตํ่าใน
เดือนมีนาคม 2561 เท่ากับ 0.19±0.09 ตัวต่อตารางเมตร ซึง่ จัดอยู่ในช่วงฤดูรอ้ น (Figure 4)
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Figure 3 The spatial density changes of M. hiantina.
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หอยกระปุกเป็ นหอยสองฝาที่ อาศัยอยู่ในเขตที่ มีอากาศร้อนชื น้ มีพืน้ ที่ การแพร่กระจายอยู่บริเวณอินโดแปซิฟิกตะวันตก: จากอ่าวเอเดนถึงปาปั วนิ วกินี; เหนือจรดใต้ของประเทศญี่ ปุ่น และทิศใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ ซึ่ง
ประเทศไทยก็จดั เป็ นที่อยู่อาศัยของหอยกระปุก โดยหอยกระปุกมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตเช่น
อุณหภูมิผิวนํา้ อยู่ในช่วง 20-30°C, ความเค็มอยู่ในช่วง 25-35 PSU และพืน้ ที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่ งทะเลที่เป็ นทรายปน
โคลน (Ocean biogeographic information system, 2014; วัฒนา และคณะ, 2553) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
การแพร่กระจายของหอยกระปุกพบว่า มีพืน้ ที่ แพร่กระจายอยู่บริเวณใกล้ฝ่ ั งอ่าวคุง้ กระเบน ลักษณะตะกอนดิน
บริเวณนีส้ ่วนใหญ่ เป็ นโคลน และโคลนปนทราย (สมถวิล จริตควร และคณะ, 2561) หอยกระปุกมีท่อนํา้ (Siphon)
ค่อนข้างยาวที่สามารถขุดดินลงไปได้ลกึ ประมาณ 8 เซนติเมตร (Poutiers, 1998) จากผลการสํารวจการแพร่กระจาย
และความหนาแน่นเชิงเวลา พบว่าการแพร่กระจาย และความหนาแน่นเชิงเวลาในฤดูรอ้ นพบหอยกระปุกน้อยที่สดุ ซึง่
เป็ นผลมาจากอุณภูมิท่ี เพิ่ มสูงขึน้ และการทําประมงหอยสองฝาในช่วงมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ (เดือนเมษายน –
กันยายน) นํา้ ทะเลจะขึน้ สูงสุดในช่วงเวลากลางคืนและลงตํ่าสุดในเวลากลางวัน จัดเป็ นช่วงที่มีผลกระทบทางอุณภูมิ
ที่เพิ่มสูงขึน้ แต่หอยกระปุกมีท่อนํา้ (Siphon) ค่อนข้างยาวที่สามารถขุดดินเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากอุณภูมิได้ แต่
ก็ยงั มีการทําประมงหอยสองฝาในช่วงเวลานี ้ ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่ชาวประมงเดิน และมองหาหอยได้ง่าย โดยชาวประมง
นิยมขุดหอยสองฝาในช่วงนํา้ ลงตํ่าสุด ทําให้ปริมาณหอยกระปุกลดน้อยลง ส่วนการแพร่กระจาย และความหนาแน่น
เชิ งเวลาในฤดูหนาวพบหอยกระปุกมากที่ สุด ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่ไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิ และการทํา
ประมงหอยสองฝาในช่วงมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (เดือนตุลาคม – มีนาคม) นํา้ ทะเลจะขึน้ สูงสุดในช่วงเวลา
กลางวันและลงตํ่าสุดในเวลากลางคืน ซึ่งช่วงเวลานีช้ าวประมงจะไม่นิยมทําประมงหอยสองฝาเนื่องจากนํา้ ลงตํ่าสุด
ตอนกลางคืนทําให้ม องเห็นหอยสองฝาได้ยาก จัดเป็ นช่วงเวลาที่ เหมาะสมต่อการฟื ้ นฟูค วามหนาแน่น และการ
แพร่กระจายของหอยกระปุก ทําให้ปริมาณหอยกระปุกเพิ่มมากขึน้
จากผลการสํารวจความหนาแน่นเชิงเวลาและพืน้ ที่การแพร่กระจายของหอยกระปุกตามฤดูกาลพบว่า มีผล
การศึกษาที่สอดคล้องกัน โดยพืน้ ที่การแพร่กระจาย และความหนาแน่นเชิงเวลาในช่วงฤดูหนาวจะสูงกว่าในช่วงฤดู
ร้อนและฤดูฝน ส่วนในช่วงฤดูรอ้ นมีพืน้ ที่การแพร่กระจายและความหนาแน่นเชิงเวลาน้อยกว่าในช่วงฤดูหนาวและฤดู
ฝน ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่ทาํ ให้ความเค็มและอุณภูมิของนํา้ เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้
บริเวณการแพร่กระจายของหอยกระปุกอยู่ใกล้กับป่ าชายเลน, ท่อนํา้ เสีย และร่องนํา้ ธรรมชาติทาํ ให้ความเค็มและ
อุณหภูมิของนํา้ ทะเลมีการผันแปรในช่วงกว้าง เนื่องจากบริเวณป่ าชายเลนได้รบั อิทธิ พลจากนํา้ จืดและนํา้ ขึน้ นํา้ ลง
ของนํา้ ทะเลบริเวณชายฝั่ ง (ทิพย์สดุ า, 2552) รวมทัง้ การปล่อยนํา้ ทิง้ จากชุมชน, อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม โดย
อุณภูมินา้ํ ทะเลมีผลกระทบต่อหอยสองฝา เมื่ออุณหภูมิท่ีเพิ่ มสูงขึน้ จะมีการปรับตัวทางร่างกายเพื่ อให้อยู่รอดต่อ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น การมีเปลือกหุม้ ภายนอกที่ค่อนข้างหนา (กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง, 2552)
ส่วนความเค็มของนํา้ ทะเลมีผลต่อการดํารงชี วิตของหอยสองฝา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับ พลัน
อาจจะทําให้หอยสองฝาปรับตัวไม่ทันและตายลงได้ ซึ่งสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในนํา้ ส่วนใหญ่ไม่มีระบบรักษาความเข้มข้น
ของของเหลวในร่างกายให้คงที่ ดังนัน้ ความเข้มข้นของของเหลวภายในตัวจะเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมเสมอ
(วีระศักดิ,์ 2543) ซึง่ ในงานวิจยั หอยสองฝาเศรษฐกิจชนิดต่างๆในอ่าวคุง้ กระเบน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และ
ความเค็ม มีความสัมพันธ์กบั ความหนาแน่นของหอยสองฝา เช่น หอยคราง (Anadara troscheli) มีความสัมพันธ์กบั
ความเค็มเชิงพืน้ ที่ในทิศทางบวก หอยแครงลิง (Gafrarium tumidum) มีความสัมพันธ์กบั อุณหภูมินาํ้ ผิวดินเชิงพืน้ ที่
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ในทิศทางลบ (นิติพฒ
ั น์ และคณะ, 2562) หอยกีบหมู (Anomalodiscus squamosus) มีความสัมพันธ์กบั ความเค็ม
เชิงเวลาในทิศทางบวก (นิติพัฒน์ และคณะ, 2563) ผลการศึกษาความหนาแน่นของหอยกระปุกเชิงพืน้ ที่เฉลี่ย อยู่
ในช่วงตํ่าสุด 0.08-สูงสุด 2.89 ตัวต่อตารางเมตร และความหนาแน่นของหอยกระปุกเชิงเวลาเฉลี่ย อยู่ในช่วงตํ่าสุด
0.19-สูงสุด 1.75 ตัวต่อตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาหอยกระปุกบริเวณอื่นๆในประเทศไทยเช่น บริเวณ
ป่ าชายเลนแหลมผักเบีย้ อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีความหนาแน่นของหอยกระปุกเชิงเวลาเฉลี่ยอยู่ในช่วง
ตํ่าสุด 0.11 -สูงสุด 0.21 ตัวต่อตารางเมตร (เสถียรพงษ์ และคณะ, 2558) ซึ่งพบว่าอ่าวคุง้ กระเบนมีความหนาแน่น
ของหอยกระปุกที่อุดมสมบูรณ์ จากการศึกษาครัง้ นีท้ าํ ให้เราทราบถึงช่วงเวลาเหมาะสมของการแพร่กระจาย และ
ความหนาแน่นของหอยกระปุก เพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรหอยสองฝาเศรษฐกิจในอ่าวคุง้ กระเบนให้มีความยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต

สรุ ป

การแพร่กระจายของหอยกระปุกในฤดูหนาวมีพืน้ ที่แพร่กระจายมากที่สดุ ส่วนฤดูรอ้ นมีพืน้ ที่แพร่กระจาย
น้อยที่สดุ ผลการศึกษาของการแพร่กระจายและความหนาแน่นเชิงเวลาพบว่ามีผลสอดคล้องกัน ส่วนความหนาแน่น
เชิงพืน้ ที่และเวลาพบว่า ความหนาแน่นของหอยกระปุกสูงในสถานีท่ี 10 และเดือนธันวาคม ซึ่งเป็ นบริเวณสถานีและ
เดือนที่ มีความอุดมสมบูรณ์ของหอยกระปุก โดยมีความหนาแน่นในเชิงพืน้ ที่ไม่แตกต่างกันระหว่างสถานีอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และความหนาแน่นในเชิงเวลาไม่แตกต่างกันระหว่างเดือนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ผลของการเขี่ยไข่ทม่ี ีต่อพัฒนาการของตัวอ่อนและอัตราการฟั กของ
ปูม้า (Portunus pelagicus) ไข่นอกกระดอง
Effect of Egg Brushing on the Development of Embryo and Hatching Rate of
Ovigerous Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus)
พันธุท์ ิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์1* ปาลิดา ยิม้ ศรี1 และ อรรถวุฒิ กันทะวงศ์2
Puntip Wisespongpand1*, Palida Yimsri1 and Atthavut Kanthawong2

บทคัดย่อ

ธนาคารปูมีบทบาทสําคัญในการฟื ้ นฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากรปูมา้ ในทะเล โดยการนําแม่ปไู ข่นอกกระดองมา
เลีย้ งให้ปล่อยตัวอ่อนก่อนนําไปบริโภค ในขณะนีไ้ ด้มีการใช้วิธีเขี่ยไข่ดว้ ยแปรงในการจัดการแม่ปูมา้ ไข่นอกกระดอง
ซึ่งผลการศึกษานีช้ ีใ้ ห้เห็นว่าการเขี่ยไข่จากแม่ปูไข่นอกกระดองส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของตัวอ่อนและอัตราการ
ฟั ก จากการนําปูไข่นอกกระดองที่ มีสีไข่แตกต่างกัน 4 สี คือ เหลือง ส้ม นํา้ ตาล และดํา มาทําการเพาะฟั ก โดย
เปรียบเทียบระหว่างแม่ปทู ่ีมีการเขี่ยไข่และไม่เขี่ยไข่ ผลการศึกษาพบว่าการเขี่ยไข่สีเหลืองและไข่สีสม้ ทําให้ตวั อ่อนไม่
มีพฒ
ั นาการและไม่สามารถฟั กเป็ นตัวได้ ในขณะที่ไข่สีนาํ้ ตาลและไข่สีดาํ ทัง้ ที่มีการเขี่ยและไม่เขี่ยไข่มีพฒ
ั นาการของ
ตัวอ่อนใกล้เคียงกัน แต่ปูท่ีมีการเขี่ยไข่จะมีระยะเวลาในการฟั กไข่ยาวกว่าและอัตราการฟั กตํ่ากว่าปูท่ีไม่มีการเขี่ยไข่
โดยไข่สีนาํ้ ตาลที่เขี่ยไข่และไม่เขี่ยไข่มีระยะเวลาในการฟั กไข่ 70 และ 64 ชั่วโมง และอัตราการฟั ก 65.44±4.55 และ
70.26±1.13% ตามลําดับ ส่วนไข่สีดาํ ที่เขี่ยไข่และไม่เขี่ยไข่มีระยะเวลาในการฟั กไข่ 28 และ 24 ชั่วโมง และอัตราการ
ฟั ก 74.05±2.42 และ 76.15±9.27% ตามลําดับ นอกจากนัน้ ยังพบว่าไข่ปมู า้ นอกกระดองทุกสีท่ีมีการเขี่ยไข่มีปริมาตร
ไข่นอ้ ยกว่าไข่ปูมา้ นอกกระดองที่ไม่ได้มีการเขี่ยไข่ การศึกษานีจ้ ึงเป็ นข้อมูลสําคัญในการจัดการธนาคารปูมา้ อย่าง
ยั่งยืน สามารถปล่อยคืนลูกปูมา้ กลับสูท่ ะเลอย่างมีประสิทธิภาพ

ABSTRACT

Crab bank play an important role for restoration and conservation on the stock of blue swimming crab
(Portunus pelagicus) resources in the sea. The ovigerous crabs have been reared until they released theirs
larvae before consuming. Recently, the egg brushing method have been apllied for ovigerous female blue
swimming crab management. This study indicated that egg brushing method from ovigerous crabs affected
to embryonic development and hatching rate. The ovigerous crabs with 4 different egg colors; yellow, orange,
brown and black were used in this study comparing between egg brushing and non egg brushing method.
The egg brushing of yellow and orange eggs showed no embryonic development with 0% hatching rate.
While the egg brushing and non egg brushing of brown and black eggs had similar embryonic development
but the egg brushing showed the longer incubation period and lower hatching rate than non egg brushing.
The brown eggs with egg brushing and non egg brushing had the incubation period 70 and 64 hrs. and
hatching rate at 65.44±4.55 and 70.26±1.13%, respectively. The black eggs with egg brushing and non egg
brushing had the incubation period 28 and 24 hrs. and hatching rate at 74.05±2.42 and 76.15±9.27%,
respectively. Furthermore, the egg volumes of egg brushing in all colors were lower than non egg brushing.
This study provided the information for sustainble crab bank management and efficiently restoration for blue
swimming crab in Thai seas.
Key words: Portunus pelagicus, embryo, ovigerous crab, egg brushing crab
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คํานํา
ปูมา้ (Portunus pelagicus) เป็ นปูท่ีมีการบริโภคมากที่สดุ ในประเทศไทย และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
สูงที่สดุ โดยในปี พ.ศ.2559 มีปริมาณการจับ 31,200 ตัน คิดเป็ น 86.43% ของปริมาณปูทงั้ หมด และมูลค่า 5,453.1
ล้านบาท คิดเป็ น 91.67% ของมูลค่าปูทงั้ หมด (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการประมง, 2561) ความต้องการ
ในการบริโภคปูมา้ มีเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณปูมา้ ในทะเลมีแนวโน้มลดลง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการ
ทําการประมงปูมา้ เกินกําลังผลิต รวมทัง้ การจับปูขนาดเล็กมาใช้ประโยชน์ก่อนเวลา การพัฒนาเครื่องมือจับปูมา้ ที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ และที่สาํ คัญ คือ การจับปูไข่นอกกระดองขึน้ มาจํานวนมาก (บรรจง, 2551; จินตนา และ คณะ,
2551; ประจวบ, 2561)
ปูไข่นอกกระดอง (ovigerous or berried crab) คือ ระยะหนึ่งของปูเพศเมียที่มีการส่งผ่านไข่ท่ีปฏิสนธิ แล้ว
จากภายในตัวมาไว้ท่ีสว่ นท้องหรือจับปิ ้งเพื่อรอการฟั กเป็ นลูกปูตวั อ่อน ซึง่ ตัวอ่อนของปูท่ีอยู่ภายในไข่นอกกระดองนีม้ ี
การพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของสีไข่ท่ีอยู่นอกกระดอง ซึ่ง
พัฒนาจากสีเหลือง ไปเป็ นสีสม้ สีนาํ้ ตาล และสีดาํ ตามลําดับ (Warner, 1977; Arshad et al., 2006; จินตนา และ
คณะ, 2553ข; นงนุช และ ศุภางค์, 2550) ซึ่งจินตนา และ คณะ (2553ข) ได้รายงานไว้ว่าไข่สีสม้ -เหลือง สีนาํ้ ตาล สี
เทา และสีดาํ ใช้เวลาในการฟั กเป็ นตัวอ่อนแตกต่างกัน คือ 4-7, 2-4, 1-3 และ 1-2 วัน ตามลําดับ ไข่จะพัฒนาเป็ น
ลูกปูมา้ วัยอ่อนระยะแรกที่เรียกว่าซูเอีย (zoea) ซึ่งแม่ปูจะปล่อยลงสู่แหล่งนํา้ และพัฒนาเป็ นลูกปูเจริญเติบโตที่พืน้
ทะเลต่อไป มีการศึกษาที่ชีใ้ ห้เห็นว่าหากนําปูไข่นอกกระดอง 1 กิโลกรัม จํานวน 11 ตัว ปล่อยสู่ธรรมชาติหรือเข้า
ธนาคารปูจะสามารถผลิตลูกปูมา้ รุ น่ ใหม่มาทดแทนได้ 280,668 ตัว (จินตนา และ คณะ, 2551) ดังนัน้ การจับปูไข่นอก
กระดองขึน้ มาจํานวนมากก่อนที่แม่ปจู ะมีโอกาสได้วางไข่ จะทําให้เกิดการสูญเสียไข่ท่ีจะพัฒนาเป็ นตัวอ่อนทดแทนปู
ในธรรมชาติ ซึง่ ส่งผลต่อการลดลงของทรัพยากรปูมา้ ในท้องทะเล
มาตรการและแนวทางต่างๆ ได้ถูกนํามาใช้ในการจัดการการใช้ประโยชน์และอนุรกั ษ์ปูมา้ ไข่นอกกระดอง
เช่น การใช้ไข่ปูนอกกระดองที่หกั ตับปิ ้งออกมาเพาะเลีย้ ง (วารินทร์ และ คณะ, 2547) การพัฒนาวิธีการเลีย้ งปูมา้ ไข่
นอกกระดองในกระชัง (จินตนา และ คณะ, 2553ก) และวิธีการที่ถือว่าเป็ นวิถีของประมงพืน้ บ้านซึ่งทํากันมาเป็ น
เวลานาน คือ ธนาคารปู โดยมีวิธีการต่าง ๆ เช่น การนําปูมา้ ไข่นอกกระดองมาปล่อยในกระชังในทะเล ตะกร้าลอยนํา้
หรือคอนโดปูไข่ หรือการเลีย้ งแม่ปูไข่นอกกระดองในถังหรือบ่อภายในโรงเรือน และการเพาะพันธุป์ ูโดยเขี่ยไข่จาก
จับปิ ้งในระบบนํา้ หมุนเวียน (ประจวบ, 2561) ธนาคารปูเป็ นโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ งโดยชุมชนท้องถิ่นแบบ
บูรณาการที่มีความสําคัญมาก ซึง่ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของธนาคารปู ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จึงมีมติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายผลธนาคารปูมา้ ในโครงการ “คืนปูมา้ สู่ทะเลไทย” จึงทําให้ในขณะนีม้ ีธนาคารปูกว่า
500 ชุมชนแล้ว (คมชัดลึก, 2562)
วิธีการหนึ่งที่ธนาคารปูมีการเลือกใช้ในการจัดการปูไข่นอกกระดอง ซึ่งมีการนําเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นข่าวโทรทัศน์ และสื่ออินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง คือ วิธีการเขี่ยไข่ (egg brushing) หรือการปั ดไข่ หรือ
การยีไข่ (ประจวบ, 2561; กรุ งเทพธุรกิจ, 2562; เนชั่นทีวี, 2562; NBT central news, 2562) เป็ นวิธีการแยกไข่ปูออก
จากแม่ปูก่อนที่จะเพาะฟั กเป็ นตัวไปใส่ในถังฟั ก โดยส่วนใหญ่ใช้แปรงเขี่ยหรือปั ดไข่ หรือมีการใช้มือเขี่ยไข่โดยตรง
หรือมีการหักส่วนของจับปิ ้งและนํามาเขี่ยไข่ โดยจะพบว่ามีการนําไข่นอกกระดองทุกสีมาใช้ในการเขี่ยไข่ (Figure 1)
ซึ่งการเขี่ยไข่เป็ นวิธีท่ีเชื่อว่าทําให้ไข่ฟักเป็ นตัวได้เร็วขึน้ ลดขัน้ ตอนและค่าใช้จ่ายในการเลีย้ งดูแม่ปูไข่นอกกระดอง
หรือเพื่อคืนแม่ปูให้กบั ชาวประมงเพื่อนําไปขายต่อภายในเวลาสัน้ ๆ ทัง้ นีก้ ารเขี่ยไข่ปูนอกกระดองเป็ นวิธีท่ีไม่เป็ นไป
ตามธรรมชาติ เนื่องจากไข่นอกกระดองถูกยึดติดกับรยางค์วา่ ยนํา้ ที่จบั ปิ ้งอย่างแน่นหนาด้วยสารเหนียวซึง่ ถูกสร้างขึน้
จากต่อมบริเวณโคนของรยางค์ว่ายนํา้ (นงนุช และ ศุภางค์, 2550) ซึ่งเมื่อไข่ปูพฒ
ั นาเป็ นตัวอ่อนในระยะที่เหมาะสม
แล้ว แม่ปูจะใช้ขาเดินเขี่ยไข่ออกจากกระดองเอง (Warner, 1977) ดังนัน้ การเขี่ยไข่จึงน่าจะส่งผลต่อพัฒนาการของ
ตัวอ่อนและอัตราการฟั กเป็ นตัวในไข่นอกกระดองสีตา่ ง ๆ ได้แตกต่างกัน
งานวิจยั นีท้ าํ การศึกษาการพัฒนาการของตัวอ่อนในไข่นอกกระดองในปูมา้ ที่มีสีไข่นอกกระดองแตกต่างกัน
4 สี เปรียบเทียบระหว่างวิธีใช้แปรงเขี่ยไข่กบั การไม่เขี่ยไข่ และศึกษาอัตราการฟั กเป็ นตัวอ่อนระยะแรกที่เรียกว่า zoea
เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการธนาคารปูท่ีได้ลกู ปูคืนสูธ่ รรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ต่อไป
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Figure 1 Ovigerous (berried) blue swimming crab were transferred to crab bank with various color
of eggs (A) and the eggs were removed from abdomen by brushes (A,B,C) or hand (D).

อุปกรณ์และวิธีการ

1. การเก็บตัวอย่างปูไข่นอกกระดอง

เก็บรวบรวมแม่ปูไข่นอกกระดองจากท่าเรืออวนจมปูบริเวณอ่าวบางพระ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี (13°12'44.9"N, 100°56'01.5"E) และจากธนาคารปูมา้ ของผูใ้ หญ่บา้ นหมูท่ ่ี 3 บ้านโรงโป๊ ะ ตําบลบางละ
มุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (13°01'13.8"N, 100°55'37.2"E) ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
โดยตัวอย่างแม่ปูท่ีใช้ในการศึกษามีขนาดความกว้างกระดอง 7.29-13.65 เซนติเมตร เฉลี่ย 9.79±1.77 เซนติเมตร
และนํา้ หนัก 89.2-188.31 กรัม เฉลี่ย 123.75±29.01 กรัม เก็บตัวอย่างปูให้ได้ปทู ่ีมีไข่นอกกระดอง 4 สี คือ เหลือง ส้ม
นํา้ ตาล และสีดาํ (Figure 2) นําแม่ปมู าพักในบ่อ 2 ตัน ที่มีนาํ้ ทะเลความเค็ม 32 ส่วนในพัน และให้อากาศตลอดเวลา

A

B

C

D

Figure 2 Ovigerous crab carried different color of eggs which will be changed from yellow (A) to
orange (B) to brown (C) and black color (D), respectively before being released zoea larvae
to the sea.
2. การศึกษาพัฒนาการของตัวอ่อนของปูไข่นอกกระดอง ตามวิธีของ นงนุช และ ศุภางค์ (2550)
2.1 เตรียมถังเพาะฟั กโดยใช้ถงั พลาสติกขนาด 10 ลิตร ใส่นาํ้ ทะเลที่ผ่านการฆ่าเชือ้ 7 ลิตร ซึง่ มีความเค็ม 32
ส่วนในพัน อุณหภูมิ 26-28oC และ pH 7.8-8.1 ให้อากาศตลอดเวลา
2.2 นําแม่ปูไข่นอกกระดองที่มีไข่สีเหลือง ซึ่งเป็ นไข่ท่ีมาอยู่ท่ีนอกกระดองเป็ นระยะแรก ใส่ลงในถังเพาะฟั ก
ถังละ 1 ตัว รวม 5 ถัง ถ่ายนํา้ ทุก ๆ 2 วัน ให้อาหารแม่ปเู ป็ นเนือ้ ปลาสดหั่นวันละ 1 ครัง้ เวลา 9.00 น.
2.3 เก็บตัวอย่างไข่ปคู รัง้ ละ 10 ใบ ที่ช่ วั โมงที่ 4, 6, 8, 12 และ 24 จากนัน้ เก็บตัวอย่างต่อทุก ๆ 24 ชั่วโมงจน
ครบ 212 ชั่วโมง นําไปส่องดูพฒ
ั นาการภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาพัฒนาการของตัวอ่อนที่อยู่ภายในไข่ตามสี
ภายนอกของไข่ท่ีเปลี่ยนแปลงไป บันทึกภาพระยะพัฒนาการของตัวอ่อนในไข่นอกกระดอง
3. การเปรียบเทียบพัฒนาการตัวอ่อนและปริมาตรของไข่ของปูม้านอกกระดองทีม่ แี ละไม่มกี ารเขีย่ ไข่
3.1 เตรียมถังเพาะฟั กโดยใช้ถงั พลาสติกขนาด 10 ลิตร ใส่นาํ้ ทะเลที่ผ่านการฆ่าเชือ้ 3.5 ลิตร ซึ่งมีความเค็ม
32 ส่วนในพัน อุณหภูมิ 26-28oC และ pH 7.8-8.1 ให้อากาศตลอดเวลา
3.2 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาการไม่เขี่ยไข่ซ่งึ จะใช้เป็ น control เตรียมจากปูมา้ ไข่นอกกระดอง 4 สี ได้แก่
เหลือง ส้ม นํา้ ตาล และดํา โดยใส่ตัวอย่างแม่ปูไข่นอกกระดอง 1 ตัวต่อ 1 ถัง แต่ละสีทาํ การทดลอง 10 ถัง (10
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replication) สําหรับตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาการเขี่ยไข่ นําปูมา้ ไข่นอกกระดอง 4 สีเช่นเดียวกับ control มาทําการ
เขี่ยไข่ออกด้วยแปรงสีฟันเบาๆ ให้ได้นาํ้ หนัก 5 กรัม แล้วใส่ในถังเพาะฟั ก 1 ตัวต่อ 1ถัง แต่ละสีทาํ การทดลอง 10 ถัง
(10 replication) เปิ ดให้อากาศอย่างแรงป้องกันไม่ให้ไข่จม ถ่ายนํา้ ทุกๆ 2 วัน ถังที่ใช้แม่ปไู ม่เขี่ยไข่จะมีการให้อาหาร
แม่ปเู ป็ นเนือ้ ปลาสดหั่นวันละ 1 ครัง้ เวลา 9.00 น.
3.3 สุม่ ตัวอย่างไข่ปจู ากแม่ปทู ่ีไม่เขี่ยไข่มาครัง้ ละ 10 ฟอง และตัวอย่างไข่ในถังที่มีการเขี่ยไข่ สุม่ ตัวอย่าง
มาครัง้ ละ 5 มิลลิลิตร ทําการสุ่มตัวอย่างแต่ละตัวอย่าง 3 ครัง้ เก็บรักษาตัวอย่างในเอทธิลแอลกอฮล์ 70% แล้วนํา
ตัวอย่างไข่มาส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่ อศึกษาพัฒนาการของตัวอ่อนเช่นเดียวกับข้อ 2.3 รวมทั้งจดบันทึก
ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาการในแต่ละระยะจนกระทั่งไข่ฟักเป็ นตัว (incubation time)
3.4 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของไข่ตามระยะพัฒนาการเปรียบเทียบระหว่างการเขี่ยและไม่เขี่ยไข่
โดยในขณะที่ทาํ การตรวจสอบพัฒนาการ จะวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของไข่โดยใช้ไมโครมิเตอร์ท่ีกล้องจุลทรรศน์
โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางยาวที่สุด (L) และสัน้ ที่สุด (I) จากนัน้ คํานวณปริมาตรไข่ปู (µm3) โดยใช้สูตร V = 4/3 π
(L/2)(I/2)2 (Valdes et al., 1991)
4. การเปรียบเทียบอัตราการฟั กระหว่างไข่ปูม้านอกกระดองทีม่ ีการเขีย่ ไข่และไม่เขีย่ ไข่
เมื่อไข่ปูสีต่าง ๆ ที่ มีการเขี่ ยไข่และไม่เขี่ ยไข่ในข้อ 3.2 มีพัฒนาการเข้าสู่ระยะ zoea ซึ่งเป็ นระยะตัวอ่อน
ระยะแรกสุดของลูกปูท่ีออกจากไข่ และหลุดจากจับปิ ้งมาเคลื่อนที่ในมวลนํา้ ทําการสุม่ ตัวอย่างมาถังละ 30 มิลลิลิตร
3 ครัง้ นับจํานวน zoea ที่มีการฟั กเป็ นตัวและนับไข่ท่ีไม่ฟักเป็ นตัว เพื่อหาอัตราการฟั ก และนํามาคํานวณหาค่าอัตรา
การฟั ก (%) โดยใช้สตู ร จํานวน zoea / จํานวนไข่ปู x 100
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ
ทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปริมาตรไข่และอัตราการฟั กที่เกิดจากการเขี่ยไข่และไม่เขี่ยไข่ โดย
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนด้วยวิธี ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากนัน้ เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างคูโ่ ดยการเปรียบเทียบพหุคณ
ู ด้วยวิธี Tukey Post-Hoc test

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ปูไข่นอกกระดองเป็ นปูท่ีมีการเคลื่อนย้ายไข่ท่ีได้รบั การปฏิสนธิภายในตัวให้มาอยู่ท่ีนอกกระดอง โดยใช้
ท่อไข่เกาะติดกับขาว่ายนํา้ 4 คู่บริเวณส่วนท้องหรือจับปิ ้ง ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเป็ นอวัยวะช่วยในการสืบพันธุข์ องเพศ
เมีย (gonopod) เพื่ อให้ไข่ได้รับออกซิเจนเพี ยงพอและปกป้องไข่จากเชื อ้ โรคและปรสิตต่าง ๆ ในระหว่างที่ มีการ
พัฒนาของตัวอ่อน (embryo) เมื่อตัวอ่อนในไข่มีพฒ
ั นาการสมบูรณ์แล้ว ไข่จะฟั กเป็ นตัวโดยแม่ปูจะขยับส่วนจับปิ ้ง
ด้วยความถี่สงู แล้วไข่จะดูดนํา้ เข้าไปจนบวมและทําให้เกิดแรงดันทําให้เยื่อเมมเบรนแตกออก และลูกปูวยั อ่อนระยะ
zoea ก็จะถูกพัดออกสูน่ าํ้ ทะเลพร้อมๆ กันภายในช่วงเวลาสัน้ ๆ (Warner, 1977; Saigusa, 1992) ตัวอ่อนของปูท่ีอยู่
ภายในไข่นอกกระดอง จะมีพฒ
ั นาการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสีไข่ท่ีสามารถสังเกตเห็น
ได้อย่างชัดเจนจากสีเหลือง เป็ นสีสม้ สีนาํ้ ตาล และสีดาํ ตามลําดับ (นงนุช และ ศุภางค์, 2550; Arshad et al.,
2006) จากการศึกษาพัฒนาการของตัวอ่อนตามสีของไข่ปมู า้ นอกกระดอง พบว่าระยะพัฒนาการของตัวอ่อนแบ่งเป็ น
4 ระยะดังแสดงใน Figure 3 โดยเริ่มต้นพัฒนาการไข่เป็ นสีเหลือง ตัวอ่อนมีพฒ
ั นาการอยู่ในระยะ Clevage-blastula
ไข่มีการแบ่งเซลล์และภายในมีไข่แดง (yolk) เต็มเซลล์ ซึง่ ไข่แดงเป็ นอาหารของตัวอ่อนที่ใช้ในขณะพัฒนาการ จากนัน้
พัฒนาเป็ นไข่สีสม้ เข้าสูร่ ะยะ Gastrula โดยจะเห็นรอยคอดเว้าของไข่แดง และเริ่มเห็นเนือ้ เยื่อใส ๆ แล้วจึงพัฒนาเป็ น
ไข่สีนาํ้ ตาลเข้าสูร่ ะยะ Eyespot-pigmentetion เริ่มเห็นจุดตาเป็ นสีดาํ และมีการสร้างรงควัตถุ (pigment) และสุดท้าย
พัฒนาเป็ นไข่สีดาํ เข้าสูร่ ะยะ Heart-beating มีการเต้นของหัวใจและส่วนของตาจะมีขนาดใหญ่ชดั เจน ซึ่งระยะเวลา
ที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นาของตัว อ่ อ นในแต่ ล ะระยะจะแตกต่ า งกัน คื อ ระยะ Clevage-blastula, Gastrula, Eyespotpigmentetion และ Heart-beating ใช้เวลาเท่ากับ 50±3.46, 46±3.46, 48±6.00 และ 44±0.10 ชั่วโมง ตามลําดับ
จากนัน้ ตัวอ่อนในไข่จะฟั กเป็ นตัวเกิดเป็ นลูกปูวยั อ่อนระยะแรกสุดที่เรียกว่า zoea ผลการศึกษาพัฒนาการของตัวอ่อน
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ปูไข่นอกกระดองในการศึกษานีส้ อดคล้องกับการศึกษาของนงนุช และ ศุภางค์ (2550) ซึง่ ได้สรุ ปไว้วา่ ในระหว่างการ
พัฒนาของตัวอ่อนในไข่นอกกระดองนัน้ ปริมาตรของไข่ปเู พิ่มขึน้ ตามระยะเวลาการพัฒนา มีรงควัตถุสีดาํ เพิ่มขึน้ และ
ปริมาณของไข่แดง ค่อยๆ ลดลง ทําให้สีของไข่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะพัฒนาการ

A

B

C

D

E

Figure 3 Embryonic development in ovigerous Portunus pelagicus A. Clevage-blastula stage in yellow eggs;
B. Gastrula stage in orange eggs; C. Eyespot-pigmentetion in brown eggs; D. Heart-beating stage
in black eggs; E. Larval stage: zoea.

เมื่อนําแม่ปูไข่นอกกระดองที่มีสีไข่แตกต่างกัน 4 สี มาศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการไข่ปมู า้ นอกกระดองที่มี
และไม่มีการเขี่ยไข่ (Figure 4) พบว่าปูไข่นอกกระดองที่มีการเขี่ยไข่ในระยะสีเหลืองและสีสม้ ไม่สามารถพัฒนาเป็ นตัว
อ่อน zoea ได้เมื่อครบ 212 ชั่วโมง ในขณะเดียวกันปูไข่นอกกระดองทุกสีท่ีไม่มีการเขี่ยไข่สามารถพัฒนาเป็ นตัวอ่อน
ได้ โดยไข่สีเหลือง สีสม้ สีนาํ้ ตาล และสีดาํ จะใช้เวลาในการพัฒนาเป็ นตัวอ่อนแต่ละระยะแตกต่างกัน โดยพบว่าที่
ชั่วโมงที่ 72 ไข่ของแม่ปูไข่สีเหลืองที่ไม่เขี่ยไข่เริ่มพัฒนาเข้าสู่ระยะการเกิดจุดตา (Eyespot-pigmentetion) ในขณะที่
ไข่ของแม่ปไู ข่สีเหลืองที่มีการเขี่ยไข่ยงั ไม่มีพฒ
ั นาการการเกิดจุดตาแต่อย่างใด จนกระทั่งถึงชั่วโมงที่ 212 ซึง่ เป็ นเวลา
ที่ ไข่ควรจะพัฒนาเป็ นลูกปูวยั อ่อนระยะ zoea ก็ยังไม่พบว่าไข่สีเหลืองที่มีการเขี่ ยไข่จะมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
เหมือนกับที่ไม่เขี่ยไข่ จึงได้ทาํ การศึกษาเพิ่มเติมต่อไปอีก 48 ชั่วโมง ก็ไม่พบว่าไข่สีเหลืองที่เขี่ยไข่จะมีพฒ
ั นาการไป
เป็ นตัวอ่อน zoea ได้เลย สําหรับไข่สีสม้ พบว่าที่ช่ วั โมงที่ 48 ไข่ของแม่ปไู ข่สีสม้ ที่ไม่เขี่ยไข่เริ่มพัฒนาเข้าสูร่ ะยะการเกิด
จุดตาอย่างชัดเจน ในขณะที่ไข่สีสม้ ที่มีการเขี่ยไข่มีการพัฒนาเห็นจุดตาเล็ก ๆ ที่ช่ ัวโมงที่ 96 และหลังจากนัน้ ก็ไม่มี
พัฒนาการใด ๆ ต่อจนถึงชั่วโมงที่ 212 เช่นเดียวกับไข่สีเหลือง สําหรับไข่สีนาํ้ ตาลและสีดาํ ที่ เขี่ ยไข่และไม่เขี่ยไข่
(Figure 4) พบว่ามีพฒ
ั นาการของตัวอ่อนไปเป็ นลูกปูวยั อ่อนระยะ zoea ได้ทงั้ สองแบบ เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่ใช้
ในการฟั กไข่ (incubation time) ของไข่สีนาํ้ ตาลและดําที่เขี่ยไข่และไม่เขี่ยไข่ พบว่าการเขี่ยไข่ทาํ ให้ระยะเวลาฟั กไข่
ยาวกว่าที่ไม่เขี่ยไข่ (Table 1) โดยไข่สีนาํ้ ตาลที่มาจากการเขี่ยไข่ตอ้ งใช้ระยะเวลา 70±3.46 ชั่วโมง ซึ่งยาวกว่าที่ไม่
เขี่ยไข่ซ่งึ ใช้ระยะเวลา 64±6.96 ชั่วโมง ส่วนไข่สีดาํ ที่มีการเขี่ยไข่ตอ้ งใช้ระยะเวลา 28±3.46 ชั่วโมงในการฟั กเป็ นตัว
ซึ่งยาวกว่าที่ไม่เขี่ยไข่ซ่งึ ใช้ระยะเวลา 24±3.41 ชั่วโมง แสดงว่าการเขี่ยไข่ทาํ ให้ระยะเวลาที่ใช้ในการฟั กไข่เป็ นตัว
ยาวนานขึน้ การที่ธนาคารปูพยายามลดเวลาในการเลีย้ งแม่ปโู ดยการเขี่ยไข่ แต่ตอ้ งใช้ระยะเวลาเพิ่มขึน้ เพื่อรอการฟั ก
เป็ นตัว ดังนัน้ การเขี่ยไข่จงึ ไม่มีผลดีในแง่ของระยะเวลาการฟั กตัวเช่นเดียวกับพัฒนาการของตัวอ่อน
สีของไข่ปมู า้ นอกกระดองมีผลต่อปริมาตรของไข่อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) (Table 1) และไข่ปมู า้
นอกกระดองที่มีการเขี่ ยไข่มีปริมาตรไข่นอ้ ยกว่าไข่ปูมา้ นอกกระดองที่ไม่ได้มีการเขี่ยไข่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
(p<0.05) มีรายงานการศึกษาว่าปริมาตรของไข่ปเู พิ่มขึน้ ตามระยะพัฒนาการของตัวอ่อน โดยไข่ปมู า้ ตัง้ แต่เริ่มต้นจน
ระยะสุดท้ายก่อนฟั กออกเป็ นตัวอ่อนมีปริมาตรไข่เพิ่มขึน้ 85.36% เพราะมีการเจริญเพิ่มขึน้ ของเนือ้ เยื่อคัพภะที่อยู่
ภายในไข่ และมีการนํานํา้ เข้าภายในไข่เพื่อปรับสมดุลความเข้มข้นของอิออนภายในไข่ และขณะเดียว
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Figure 4 The embryonic development between no egg brushing and egg brushing of yellow, orange,
brown and black eggs of ovigerous Portunus pelagicus.
Table 1 The comparison of of volumes of 4 colors of eggs, incubation time and hatching rate of ovigerous
Portunus pelagicus between no egg brushing and egg brushing mehod.
Eggs color

Yellow
Orange
Brown
Black

Eggs volume ((x106µm3)
non-brushed brushed eggs
eggs
15.65 ± 2.02bc
14.48 ± 1.52c
16.13 ± 2.68abc 15.29 ± 1.67bc
17.11 ± 1.15ab
16.74 ± 0.84ab
17.11 ± 1.15ab
16.74 ± 0.84ab

Incubation time (hrs)
non-brushed brushed
eggs
eggs
168 ± 6.00
nd*
126 ± 10.39
nd
70 ± 3.46
64 ± 6.96
28 ± 3.46
24 ± 3.41

*nd= not developed to zoea stage

393

Hatching rate (%)
non-brushed
brushed eggs
eggs
54.19 ± 3.20c
0d
62.07 ± 6.79bc
0d
70.26 ± 1.13ab
65.44 ± 4.55abc
76.15 ± 9.27a
74.05 ± 2.42ab
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กันปริมาณไข่แดงลดลง (นงนุช และ ศุภางค์, 2550) ปริมาตรไข่แดงที่ลดลงเกิดจากการใช้ปริมาณไข่แดงซึง่ เป็ นแหล่ง
ของสารอาหารเพื่อการพัฒนาการเจริญเติบโตของตัวอ่อน ซึง่ ในไข่แดงเต็มไปด้วยโปรตีน ไขมัน นํา้ ตาล และฮอร์โมนส
เตอรอยล์ (Couch and Hagino, 1983; Adiyogi, 1985)
จากการศึกษายังพบว่าอัตราการฟั กของปูมา้ ไข่นอกกระดองที่ทาํ การเขี่ยไข่และไม่เขี่ ยไข่ทั้ง 4 สีมีความ
แตกต่างกัน อย่ างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ (p<0.05) (Table 1) โดยพบว่าไข่ สี เ หลื องและไข่ สีส ม้ ที่ ทาํ การเขี่ ย ไข่ ไม่
สามารถฟั กเป็ นลูกปูวยั อ่อนระยะ zoea ได้เลย ซึง่ หมายความว่ามีอตั ราการฟั กเป็ น 0 % ในขณะที่ไข่สีนาํ้ ตาลและไข่สี
ดําที่มีการเขี่ยไข่มีอตั ราการฟั กเป็ น zoea แตกต่างกัน โดยการเขี่ยไข่ทาํ ให้อตั ราการฟั กตํ่ากว่าที่ไม่เขี่ยไข่ ไข่สีนาํ้ ตาลที่
มีการเขี่ ยไข่มีอัตราการฟั ก 65.44±4.55% ซึ่งตํ่ากว่าที่ ไม่มีการเขี่ ยไข่ซ่งึ มีอัตราการฟั ก 70.26±1.13% ในไข่สีดาํ ก็
เช่นกันมีอตั ราการฟั กของการเขี่ยไข่ต่าํ กว่าที่ไม่เขี่ยไข่ คือ 74.05±2.42 และ 76.15±9.27 % ดังนัน้ การเขี่ยไข่นอกจาก
ส่งผลต่อพัฒนาการของตัวอ่อนแล้วยังส่งผลต่ออัตราการฟั กด้วย ในการศึกษาของจินตนา และ คณะ (2553ข) ซึ่งทํา
การเพาะฟั กปูไข่นอกกระดองสีต่าง ๆ พบว่าไข่สีสม้ เหลืองมีอตั ราการฟั กสูงกว่าไข่สีอ่ืน ๆ โดยไข่สีดาํ มีอตั ราการฟั ก
65.23 % แตกต่างจากการศึกษานี ้ นอกจากนัน้ วารินทร์ และ คณะ (2547) ได้ทาํ การเพาะฟั กไข่โดยวิธีการหักตับปิ ้ง
ของปูไข่นอกกระดองที่มีสีนาํ้ ตาล และแยกไข่ออกจากตับปิ ้งโดยใข้มือถูไข่หรือเขี่ยไข่ออกมา พบว่ามีอตั ราการฟั ก
26.21-75.98% ขึน้ อยู่กับ ปริ มาณการลําเลี ยงจากโรงต้มปู และพบว่าการฟั กไข่ปูสีเทาดําจากตับปิ ้ ง ส่วนไข่นอก
กระดองสีเทาดํามีอตั ราการฟั กตํ่ามากเพียง 5.5% เนื่องจากไข่สีเทาดํามีผนังเซลล์บอบบาง การเขี่ยไข่ในระยะนีอ้ าจ
ทําให้ไข่ได้รับความกระทบกระเทื อนจนเกิ ด เน่ าเสี ย ดังนั้นไข่นอกกระดองสีเทาและดําจึง เหมาะกับการฟั ก แบบ
ธรรมชาติโดยแม่ปเู ขี่ยไข่เอง (วารินทร์ และคณะ, 2547) ดังนัน้ การใช้แปรงเขี่ยไข่สีดาํ ก็ไม่เหมาะสม เพราะทําให้ไข่มี
โอกาสได้รบั ความเสียหายสูง และอาจเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ทาํ ให้อตั ราการฟั กตํ่าลงได้ ทัง้ นีป้ ั จจัยที่มีผลต่ออัตราการฟั ก
มีมากมาย เช่น ขนาดแม่ปู ความแข็งแรงของแม่ปู ฤดูกาล สถานที่ในการเลีย้ ง ช่วงเวลาที่แม่ปูติดอวน ขัน้ ตอนการ
ลําเลียงแม่ปู ระยะพักเพื่อปรับตัวของแม่ปูระหว่างอยู่ในธนาคารปู และความหนาบางของผนังเซลล์ไข่ในแต่ละระยะ
พัฒนาการ เป็ นต้น (วารินทร์ และคณะ, 2547; จินตนา และคณะ, 2553ข) นอกจากนัน้ ไข่ท่ีเคลื่อนมาอยู่นอกกระดอง
ถูกยึดติดไว้กับรยางค์ 4 คู่ท่ีส่วนท้องหรือจับปิ ้งซึ่งมีการแตกแขนงเป็ นเส้นเล็กจํานวนมากเหมือนขนนก และมีการ
สร้างสารเหนียวจากต่อมบริเวณโคนของรยางค์ว่ายนํา้ เพื่อทําหน้าที่ยึดติดอย่างแน่นหนามาก (นงนุช และ ศุภางค์,
2550) ดังนั้นการแปรงไข่ออกมาก่อนถึงระยะเวลาที่ กาํ หนดจะทําให้รยางค์เหล่านี ห้ ลุดออกมาด้วย จึงทําให้ไข่มี
นํา้ หนัก การเพาะฟั กต้องใช้อากาศที่มีแรงสูง เพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ตกลงไปกองที่พืน้ ถัง และรยางค์ท่ีหลุดออกมาพร้อม
ไข่จะเน่าเสียทําให้คุณภาพนํา้ เสียไม่เหมาะสมต่อการเพาะฟั ก ของไข่ด ว้ ย ดังนั้นการเขี่ ยไข่จึงต้องมีก ารควบคุม
คุณภาพนํา้ มากกว่าการปล่อยให้แม่ปวู างไข่ตามปกติ
Saigusa (1992) ทําการเพาะฟั กไข่ปแู สมชนิด Sesarma haematocheir เปรียบเทียบระหว่างไข่ท่ียงั ติดอยู่ท่ี
จับปิ ้งและไข่ท่ีถูกดึงออกจากจับปิ ้ง ซึ่งเป็ นวิธีเดียวกับการเขี่ยและไม่เขี่ยไข่ในการศึกษานี ้ ซึ่งได้รายงานไว้ว่าเมื่อไข่
ยังคงเกาะติดอยู่ท่ีจบั ปิ ้ง ไข่จะเพาะฟั กเป็ นลูกปูวยั อ่อนระยะ zoea พร้อม ๆ กันทัง้ หมดในระยะเวลาสัน้ ๆ เมื่อมีการ
ดึงไข่ออกจากจับปิ ้ง จะพบทั้งไข่ท่ีฟักและไม่ฟักเป็ นตัว และใช้เวลาในการฟั กเป็ นตัวนานกว่าไข่ท่ีติดอยู่กับตัวแม่
รวมทั้ง ไข่ ไ ม่ ฟั ก เป็ น ลูก ปู วัย อ่ อ นระยะ zoea พร้อ มกัน ซึ่ง สัน นิ ษ ฐานว่ า แม่ ปู น่ า จะมี ส่ ว นสํา คัญ ในการกระตุ้น
กระบวนการฟั กเป็ นตัว โดยน่าจะมีส่งิ เร้าทางกายภาพและเคมีท่ีสง่ ผ่านมาจากตัวแม่ท่ีมากระตุน้ การฟั กเป็ นตัวของไข่
นอกกระดองด้วย ผลการศึกษาดังกล่าวชีใ้ ห้เห็นว่าแม่ปไู ข่นอกกระดองไม่ได้ทาํ หน้าที่เพียงเริ่มต้นกระบวนการสร้างไข่
แต่ยังมีหน้าที่สาํ คัญในการทําให้ไข่เพาะฟั กเป็ นลูกปูวยั อ่อนด้วย การเพาะฟั กของไข่เป็ นลูกปูวยั อ่อนจึงถูกควบคุม
ด้วยปั จจัยทัง้ ภายในไข่เองและจากตัวแม่ปูดว้ ย ข้อสรุ ปดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเขี่ยไข่เป็ นการดึงไข่ออกจากจับปิ ้ง
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จึงทําให้การทําหน้าที่รว่ มของแม่ปใู นกระบวนการเพาะฟั กไม่สามารถดําเนินไปได้ จึงส่งผลต่อพัฒนาการของตัวอ่อน
และการเพาะฟั กของไข่
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานีช้ ีใ้ ห้เห็นว่าการเขี่ยไข่เป็ นวิธีการที่ไม่เหมาะสมต่อการจัดการแม่ปูไข่นอกกระดอง
ไม่สามารถช่วยฟื ้ นฟูทรัพยากรปู และอาจจะเป็ นการทําลายไข่ปูท่ีจะมีโอกาสเจริญเป็ นลูกปูให้นอ้ ยลงมากกว่าการ
ปล่อยให้แม่ปูวางไข่ตามปกติ รวมทัง้ ต้องใช้ระยะเวลาในการฟั กเป็ นตัวมากกว่าด้วย นอกจากนัน้ การให้ขอ้ มูลแก่
ผูบ้ ริโภคถึงองค์ประกอบทางเคมีพืน้ ฐานของไข่ปูมา้ ช่วงการพัฒนาต่างๆ ก็น่าจะช่วยทําให้ปูไข่นอกกระดองถูกจับมา
ขายน้อยลง ซึ่งสุพิศ และคณะ (2548) รายงานว่าไข่ปมู า้ ระยะการพัฒนาต่างๆ มีการสะสมทัง้ โปรตีนและไขมันอยู่ใน
ปริมาณสูง และจะค่อยๆ ลดลงในช่วงการพัฒนาก่อนการฟั กเป็ นตัว โดยมีปริมาณโปรตีนในไข่สีเหลือง ส้ม นํา้ ตาล
และดํา 63.74,60.03, 57.51, 58.23% ตามลําดับ และปริมาณไขมัน 19.27, 16.52, 13.25 และ 13.36% ตามลําดับ
แสดงให้เห็นว่ารสชาติท่ีอร่อยของไขมันในไข่ลดน้อยลงตามสี ซึ่งหมายความว่าไข่นอกกระดองไม่ใช่ไข่ปู แต่มนั คือตัว
อ่อนของปูท่ีกาํ ลังพัฒนาเป็ นลูกปูวยั อ่อน การบริโภคปูไข่นอกกระดองจึงไม่มีรสชาติท่ีอร่อยแต่อย่างใดและที่สาํ คัญยัง
มีคณ
ุ ค่าทางอาหารตํ่าด้วย

สรุ ป
วิธีการเขี่ยไข่โดยการใช้แปรงเขี่ยไข่หรือใช้มือเขี่ยไข่ เป็ นวิธีท่ีสง่ ผลกระทบต่อพัฒนาการของตัวอ่อนและอัตรา
การฟั กของไข่ปู โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขี่ยไข่ปูในระยะที่ไข่สีเหลืองและสีสม้ ที่ทาํ ให้ตวั อ่อนไม่มีพัฒนาการและไม่
สามารถฟั กเป็ นลูกปูวยั อ่อนได้เลย ส่วนการเขี่ยไข่ปใู นระยะสีนาํ้ ตาลและดําก็ส่งผลให้ระยะเวลาที่ใช้ในการฟั กตัวของ
ไข่ยาวขึน้ และอัตราการฟั กตํ่าลง ซึ่งทําให้การเขี่ยไข่ในระยะไข่สีนาํ้ ตาลและสีดาํ ไม่มีผลดีเช่นกัน ดังนัน้ จึงไม่ควรใช้
วิธีการเขี่ยไข่ในการจัดการธนาคารปู เพราะไม่ใช่วิธีท่ีทาํ ให้เพิ่มผลผลิตลูกปูแต่อย่างใด และอาจเป็ นการทําลายลูก
พันธุป์ ใู ห้นอ้ ยลงด้วย การเขี่ยไข่จงึ ไม่ใช่วิธีการจัดการธนาคารปูมา้ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรปูอย่างยั่งยืน
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การปนเปื้ อนของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลทีเ่ ป็ นอาหาร
Microplastic Contamination in Marine Animals Used as Seafood
พันธุท์ ิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์1* อภิญญา ชาติทวีสขุ 1 และ วชิระ ใจงาม2
Puntip Wisespongpand1*, Apinya Chataweesuk and Wachirah Jaingam2

บทคัดย่อ

ไมโครพลาสติกที่ปนเปื ้อนในสิ่งแวดล้อมในทะเลสามารถถ่ายทอดผ่านทางห่วงโซ่อาหารมายังมนุษย์ การ
บริโภคอาหารทะเลจึงเป็ นหนทางโดยตรงที่จะทําให้เกิดการปนเปื ้อนของไมโครพลาสติกสู่มนุษย์ จากการ ศึกษาไมโค
รพลาสติกในสัตว์ทะเลที่มีการบริโภคเป็ นอาหารของคนไทย 5 กลุ่ม ได้แก่ หอย กุง้ ปู หมึก และปลา รวม 25 ชนิด
พบว่ากลุ่มหอยมีการปนเปื ้อนของไมโครพลาสติกมากที่สุด (33%) โดยสัตว์ทะเลในแต่ละกลุ่มที่พบไมโครพลาสติก
มากที่สดุ ได้แก่ หอยเสียบ กุง้ กุลาดํา ปูทะเล หมึกกระดอง และปลาทู โดยมีจาํ นวนไมโคร พลาสติกทัง้ หมดเท่ากับ
6.6±2.61, 3.8±2.49, 3.4±1.14, 3.0±2.35 และ 3.6±1.14 ชิน้ ต่อตัว ตามลําดับ รู ปแบบและสีของไมโครพลาสติกที่
พบส่วนใหญ่เป็ นรู ปแบบเส้นใย (48.80%) และสีนาํ้ เงิน (47.25%) มีขนาดระหว่าง 5-185 ไมครอน และพบโพลีเมอร์ป
ระเภท polyethylene, polyester และ nylon การศึกษานีช้ ีใ้ ห้เห็นว่ามีการปนเปื ้อนของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลทุก
กลุ่มที่คนไทยบริโภคเป็ นอาหาร ซึ่งเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานที่มีความสําคัญต่อการเฝ้าระวัง และกําหนดมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์จากการได้รบั ความเป็ นพิษของไมโครพลาสติกต่อไป

ABSTRACT

The microplastic contamination throughout the marine environments are transferred to human via
food chain. The seafood consumption is the direct route to intake the contaminated microplastic to human.
In this study the microplastic from marine animals used as seafood for Thai people were investigated among
five groups; bivalve, shrimp, crab, cephalopod and fish in totally 25 species. The bivalve group showed the
highest microplastic contamination (33%). The marine animals in each group which showed the maximum
numbers of microplastic were Donax faba, Penaeus monodon, Scylla olivacea, Sepia aculeata and
Rastrelliger brachysoma with numbers of microplastic at 6.6±2.61, 3.8±2.49, 3.4±1.14, 3.0±2.35 and
3.6±1.14 particles/individual, respectively. The most prevalence type and color of microplastic were fiber
(48.80%) and blue color (47.25%). The sizes of microplastic were in the range of 5-185 microns. The
polymer types were polyethylene, polyester and nylon. This study revealed that microplastic were
contaminated in all groups of marine animals which consumed by Thai people as seafood. These results
provide a baseline of microplastic contamination in seafood of Thailand which were important for monitoring
and preventive measure for human health risk from toxicity of microplastic.
Key words: microplastic, marine debris, seafood
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คํานํา
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศบนโลกที่กาํ ลังประสบปั ญหาขยะทะล (marine debris) และยังถูกจัด
อันดับให้เป็ นผูท้ ิง้ ขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากเป็ นอันดับ 6 ของโลก (Jambeck et al., 2015) โดยพลาสติกเป็ น
ขยะที่ถูกทิง้ ลงทะเลไทยมากเป็ นอันดับหนึ่ง ขยะทะเลส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลอย่างชัดเจน โดยสัตว์ทะเลที่กิน
พลาสติกเข้าไปจะทําให้ระบบทางเดินอาหารอุดตัน ย่อยอาหารไม่ได้ เชือกอวนต่าง ๆ ไปพันเกี่ยวจนสัตว์ทะเล
ตาย ขยะทะเลยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเล และมนุษย์ (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง, 2562) และมหันตภัยที่สาํ คัญของขยะพลาสติกที่กาํ ลังเป็ นที่สนใจมากที่สดุ เพราะกําลังส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์น่ นั คือ “ไมโครพลาสติก”
ไมโครพลาสติก (microplastic ) คือ พลาสติกที่มีขนาด 1 นาโนเมตร- 5 มิลลิเมตร มีทงั้ แหล่งกําเนิดปฐม
ภูมิ เช่น เม็ดพลาสติกจากโรงงานผลิตพลาสติก เม็ด microbead ที่ใช้เป็ นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
เส้นใยจากเชือกอวนและเสือ้ ผ้า เป็ นต้น และแหล่งกําเนิดทุติยภูมิซ่งึ เป็ นแหล่งที่มาหลัก คือ เกิดจากการแตกหัก
การสึกกร่อน การย่อยสลายโดยแสง รวมถึงการเกิดออกซิเดชั่นของพลาสติกขนาดใหญ่ ไมโครพลาสติกมีขนาด
เล็ก แพร่กระจายได้ง่าย ยากต่อการรวบรวมและกําจัด จึงทําให้มีการสะสมเพิ่มขึน้ ในทะเลอย่างต่อเนื่อง และยัง
พบ แพร่กระจายทัง้ ในนํา้ ทะเล ตะกอน และในสิ่งมีชีวิต ตัง้ แต่ชายฝั่ งไปจนถึงทะเลลึก ไมโครพลาสติกมีความเป็ น
พิษที่เกิดจากตัวพลาสติกและสารเติมแต่งต่าง ๆ และยังสามารถดูดซับ ปลดปล่อย และเคลื่อนย้ายสารพิษจาก
สิ่งแวดล้อม เช่น PCBs โลหะหนัก รวมทัง้ เชือ้ โรคต่าง ๆ ด้วย ไมโครพลาสติกจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิต
ในทะเล เช่น ขัดขวางทางเดินอาหาร ทําให้บริโภคอาหารได้นอ้ ยลง ลดภูมิคมุ้ กัน และส่งผลต่อระบบการเจริญเติบโต
และระบบสืบพันธุ์ และส่งผลกระทบให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรและระบบนิ เวศ รวมทั้ง
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย (Cole et al., 2011; GESAMP, 2015; UNEP, 2016; Auta et al., 2017;
Lusher et al., 2017; Wang et al., 2019)
คุณสมบัติสาํ คัญที่ทาํ ให้ไมโครพลาสติกส่งผลโดยตรงต่อมนุษย์ก็คือ การถ่ายทอดผ่านทางห่วงโซ่อาหาร
จึงทําให้อนั ตรายของไมโครพลาสติกที่มีต่อมนุษย์มีความเด่นชัดกว่าขยะพลาสติก เส้นทางที่ไมโครพลาสติกเข้าสู่
ห่วงโซ่อาหารมี 4 เส้นทาง คือ โดยการย่อย การหายใจ การเกี่ ยวพัน และการส่งผ่านตามลําดับขั้นในห่วงโซ่
อาหาร (Setala et al., 2018) ดังนัน้ การบริโภคอาหารทะเลจึงเป็ นเส้นทางหลักที่จะนําพาไมโครพลาสติกเข้าสู่
มนุษย์และนําพาความเป็ นพิษทําให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ได้มากที่สุดทางหนึ่ง (Dehaut et al.,
2016; Lusher et al., 2017; Barboza et al., 2018; Smith et al., 2018; Hantoro et al., 2019)
การศึกษานีไ้ ด้ทาํ การศึกษาไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลที่มีการบริโภคเป็ นอาหารทัง้ 5 กลุ่ม ได้แก่ หอย
กุง้ ปู หมึก และ ปลา โดยศึกษา จํานวน ขนาด และคุณลักษณะต่างๆ ของไมโครพลาสติก เพื่อประเมินสถานภาพ
การปนเปื ้อนของไมโครพลาสติกในสัตว์นาํ้ ที่เป็ นอาหารของคนไทย การศึกษาความเป็ นพิษของไมโครพลาสติกที่
มีตอ่ มนุษย์กาํ ลังเป็ นที่สนใจอย่างมาก ซึง่ จําเป็ นจะต้องมีขอ้ มูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับการปนเปื ้อนของไมโครพลาสติก
เพื่อจะนําไปใช้ในการในการกําหนดมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการรับประทานอาหาร
ทะเลที่ปนเปื ้อนไมโครพลาสติกที่มีตอ่ สุขภาพของคนไทยต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

1. การเตรียมตัวอย่างสัตว์ทะเล
เก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์ทะเลที่มีการบริโภคเป็ นอาหารจาก 5 กลุม่ หลัก ได้แก่ หอย กุง้ ปู หมึก และปลา
กลุม่ ละ 5 ชนิด ดังแสดงใน Table 1 โดยรวบรวมตัวอย่างมาชนิดละ 5 ตัวจาก 4 สถานที่ ได้แก่ 1. ท่าเรืออวนจมปู
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 2. ตลาดสดเทศบาลศรีราชา จ. ชลบุรี 3. ตลาดสดเทศบาลเมือง จ.ตราด 4. หอย
เสียบเก็บจากหาดบ้านโรงโป๊ ะ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ. ชลบุรี โดยการขุดตัวอย่างจากในหาดทราย นํา
ตัวอย่างที่ ได้มาล้างนํา้ จื ดให้สะอาด ทําการวัดขนาดและชั่งนํา้ หนัก จากนั้นผ่าเอาส่วนกระเพาะแยกออกมา
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ยกเว้นหอยที่จะใช้ทงั้ ตัว เนื่องจากส่วนกล้ามเนือ้ และกระเพาะอยู่รวมกันแยกออกจากกันได้ยาก นําส่วนกระเพาะ
และตัวหอยไปอบแห้งที่อณ
ุ หภูมิ 70 oC เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง
2. การสกัดและแยกไมโครพลาสติก
ใช้วิธีท่ี ดัดแปลงมาจาก UNEP (2016); Dehaut et al. (2016); Kühn et al. (2017) มีการควบคุม การ
ปนเปื ้อนจากห้องปฏิบตั ิการ โดยการใช้ฝาปิ ดอุปกรณ์และตัวอย่างเพื่อป้องกันการปนเปื ้อนจากอากาศ และนํา้ ที่
ใช้เป็ น de-ionized
2.1 นําส่วนกระเพาะของสัตว์แต่ละชนิดและเนือ้ หอยใส่ลงในบีกเกอร์ จากนัน้ ทําการย่อยสลายอินทรีย ์
สารโดยเติมสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) 30% ลงไป 40 มิลลิลิตร ตามด้วยสารละลายโปแตสเซียม
ไฮดรอกไซด์ (KOH) 1% อีก 8 มิลลิลิตร คนด้วย magnetic stirrer อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 1 ชั่วโมง จนส่วนของ
เนือ้ เยื่อสลายตัว โดยตัวอย่างสัตว์แต่ละชนิดจะทําการศึกษา 5 ตัวอย่าง (5 replication) และเตรียมตัวอย่างที่
เป็ น control โดยไม่ใส่ตัวอย่างสัตว์ทะเลลงไป เพื่ อตรวจสอบการปนเปื ้ อนที่ อาจมาจากนํา้ de-ionized และ
สารเคมี
2.2 เทตัวอย่างที่สกัดอินทรียส์ ารใส่ลงในกระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร ใส่เกลือลงไป 14.4 กรัม คน
ให้ละลาย วางทิง้ ไว้ 24 ชั่วโมง เพื่อแยกเศษอินทรียส์ ารและตะกอนออกจากไมโครพลาสติกที่จะลอยอยู่ท่ีสว่ นบน
2.3 สังเกตที่บริเวณด้านล่างของกระบอกตวงว่ามีเศษของไมโครพลาสติกปนอยู่หรือไม่ จากนัน้ ค่อยๆเท
สารละลายด้านบนผ่านผ้ากรองขนาด 21 ไมครอน ด้วยชุดกรองที่ต่อเข้ากับปั๊ มสุญญากาศ นําผ้ากรองที่ได้ไปทํา
ให้แห้งที่อณ
ุ หภูมิ 50oC เป็ นเวลา 4 ชม. แล้วเก็บรักษาในถุงพลาสติกขนาดเล็ก
3. การศึกษาจํานวน ขนาด รู ปร่าง และคุณลักษณะของไมโครพลาสติก
นําตัวอย่างไมโครพลาสติกที่แยกได้บนผ้ากรอง ไปส่องบนกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอกําลังขยาย 10, 40
และ 100 เท่า นับจํานวนไมโครพลาสติกที่พบโดยคิดเป็ นจํานวนชิน้ ต่อตัว จําแนกรู ปร่างของไมโครพลาสติกออก
เป็ น 3 รู ปแบบหลัก ได้แก่ เส้นใย (fiber) แผ่น (film) และชิน้ ส่วนขนาดเล็กที่ไม่มีรูปร่างแน่นอน (fragment) วัด
ขนาดด้วยไมโครมิเตอร์บนกล้องจุลทรรศน์ และจดบันทึกสีท่ีพบ
4. การศึกษาประเภทของพลาสติก
ทําการตรวจสอบประเภทของโพลีเมอร์เบือ้ งต้น เพื่อยืนยันการเป็ นพลาสติกด้วย FT-IR spectrometer
(Perkin Elmer : Spectrum Two) โดยทําการศึกษาที่ช่วงตําแหน่งเลขคลื่น (wave number) ระหว่าง 400-4000
cm-1 และสุ่มตัวอย่างไมโครพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ คือ มีความยาวกว่า 100 ไมครอนและความกว้างมากกว่า
10 ไมครอนมาทําการศึกษา ซึ่งเป็ นขนาดที่เหมาะสมสําหรับใช้กบั เครื่องมือรุ ่นดังกล่าว เปรียบเทียบสเปกตรัมที่
ได้กบั Reference spectra ของโพลีเมอร์ประเภทต่าง ๆ ด้วยซอฟท์แวร์ Spectrum Touch™ ของเครื่อง
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ
ทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยของจํานวนไมโครพลาสติ ก ในสัต ว์ทะเลชนิ ด ต่าง ๆ โดยการ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนด้วยวิธี ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากนัน้ เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างคูโ่ ดยการเปรียบเทียบพหุคณ
ู ด้วยวิธี Tukey Post-Hoc test

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

จากการศึกษาไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลที่มีการนําไปบริโภคเป็ นอาหารทะเลจํานวน 25 ชนิด พบว่า
สัตว์ทะเลแต่ละชนิดมีจาํ นวนไมโครพลาสติกแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) (Table 1) โดย กลุม่
หอยมีไมโครพลาสติกมากที่สดุ คิดเป็ น 33% ของจํานวนไมโครพลาสติกทัง้ หมดที่พบในตัวอย่างสัตว์ทะเลทุกกลุ่ม
รองลงมาคือกลุม่ กุง้ ปู และปลาคิดเป็ น 25, 18 และ 14% ตามลําดับ และหมึกเป็ นกลุม่ ที่พบ ไมโครพลาสติกน้อย
ที่สุดเพียง 10% (Figure 1) สัตว์ทะเลที่พบไมโครพลาสติกมากที่สุด คือ หอยเสียบเท่ากับ 6.6±2.61 ชิน้ ต่อตัว
รองลงมาก็ยงั คงอยู่ในกลุม่ หอย คือ หอยนางรมมีไมโครพลาสติกรวม 6.0±2.12 ชิน้ ต่อตัว และหอยแมลงภู่ซง่ึ เป็ น
หอยที่คนไทยนิยมบริโภคมากที่สดุ อีกชนิดหนึ่ง พบไมโครพลาสติก 4.8±2.17 ชิน้ ต่อตัว ซึง่ ก็ยงั สูงกว่าในสัตว์ทะเล
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กลุ่มอื่น ๆ ทัง้ นีจ้ ะพบว่ากลุ่มหอยเป็ นสัตว์ท่ีมีไมโครพลาสติกสูงกว่าสัตว์ทะเลกลุ่มอื่น โดยมีค่าระหว่าง 3.6-6.6
ชิน้ ต่อตัว
Crab 18%

Bivalve 33%

Cephalopod 10%
Fish 14%

Shrimp 25%

Figure 1 The composition of microplastics in 5 group of marine animals used as seafood.
มีรายงานการศึกษาที่ชีใ้ ห้เห็นว่าพวกสัตว์ท่ีกรองกินอาหาร (filter feeder) เป็ นกลุ่มที่มีการสะสมไมโคร
พลาสติกในอัตราสูงกว่าสัตว์อ่นื ๆ (Thushari et al., 2017) หอยสองฝาเป็ นสัตว์ท่ีมีการกรองกินอาหาร จึงทําให้มี
การสะสมปริมาณไมโครพลาสติกในระดับสูง การที่หอยเสียบมีปริมาณไมโครพลาสติกสูงที่สุดในการศึกษานี ้
อาจเป็ น เพราะว่าหอยเสี ย บอาศัย อยู่ใ นหาดทราย ซึ่ง ในบริ เ วณที่ เ ก็ บ ตัวอย่ างคื อหาดบ้านบางโป๊ ะก็ มี ข ยะ
พลาสติกอยู่ท่ วั ทัง้ หาด พลาสติกที่ติดค้างอยู่บนหาดทรายจะค่อยๆ แตกหักเป็ นไมโครพลาสติกและแทรกอยู่ตาม
เม็ดตะกอนซึ่งเป็ นที่ อยู่ของหอยเสียบ และเมื่อหอยเสียบกรองกิ นอาหารในช่วงนํา้ ขึน้ ก็น่าจะกรองกิ นไมโคร
พลาสติกเข้าไปด้วย ซึ่งจากรายงานการศึกษาที่ ผ่ านมาก็ชีใ้ ห้เห็น ว่าระดับ มลพิ ษของพลาสติ กที่ เกิ ด บริ เ วณ
ชายหาด จะส่งผลให้ปริมาณการสะสมไมโครพลาสติกในตะกอนทรายสูงด้วย รวมทัง้ ระยะทางระหว่างแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์ทะเลและแหล่งของสารปนเปื ้อน ถ้ายิ่งใกล้ก็จะยิ่งมีระดับการปนเปื ้อนในสัตว์สงู (Thushari et al.,
2017) มีรายงานที่ แสดงให้เห็นว่าหอยเสียบที่ เก็บจากสถานที่ แตกต่างกัน ช่วงเวลาต่างกัน มีปริมาณไมโคร
พลาสติกแตกต่างกัน เช่น หอยเสียบที่ เก็บจากหาดเจ้าหลาวและหาดคุง้ วิ มาน จ.จันทบุรี พบจํานวนไมโคร
พลาสติก 3.13±2.75 และ 2.98±3.12 ชิน้ ต่อตัว (ปิ ติพงษ์ และคณะ, 2559) หอยนางรมในการศึกษานีก้ ็พบ ไมโค
รพลาสติ ก เช่ น เดี ย วกับ หอยนางรมชนิ ด Saccostrea forskalii บริ เ วณอ่างศิ ล า บางแสน และแสมสาร ซึ่ง มี
รายงานพบไมโครพลาสติกเท่ากับ 0.57±0.22, 0.37±0.03 และ 0.43±0.04 ชิน้ ต่อกรัม (Thushari et al., 2017)
และมีการศึกษาไมโครพลาสติกในหอยแมลงภู่ (Mytulis edulis) ที่เลีย้ งในฟาร์มและจากธรรมชาติในประเทศจีน
พบไมโครพลาสติกในหอยธรรมชาติ 2.7 ชิน้ ต่อตัวซึง่ สูงกว่าหอยที่เลีย้ งในฟาร์มซึง่ พบ 1.6 ชิน้ ต่อตัว และพบสูงถึง
3.3 ชิน้ ต่อตัวในพืน้ ที่ท่ีกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งใกล้เคียงกับในการศึกษานี ้ (Li et al., 2016) ในขณะที่หอยแมลงภู่
ในแคนาดา พบว่ามีไมโครพลาสติกแบบเส้นใยสูงมากถึง 75 และ 34 ชิน้ ต่อตัว (Mathalon and Hill, 2014) และ
จากข้อมูลการปนเปื ้อนของไมโครพลาสติกในหอยของ FAO ซึง่ รวบรวมโดย Lusher et al. (2017) ได้รายงานว่า
หอยแมลงภู่ชนิ ด Mytilus edulis เป็ นหอยที่ มีการปนเปื ้ อนไมโครพลาสติกมากที่ สุด การพบไมโคร พลาสติก
ปนเปื ้อนในกลุ่มหอยในระดับสูงกว่าสัตว์อ่ืนในการศึกษานีร้ วมทัง้ จากรายงานการศึกษาที่ผ่านมา จึงเป็ นข้อมูล
สําคัญที่จะต้องเฝ้าระวังการบริโภคหอยเป็ นอาหาร อีกทัง้ การบริโภคหอยส่วนใหญ่เป็ นการบริโภคทัง้ ตัว จึงยิ่งทํา
ให้เพิ่มความเสี่ยงในการได้รบั ไมโครพลาสติกสูงมากขึน้ ในขณะที่สตั ว์กลุม่ อื่น ๆ อาจจะมีการหลีกเลี่ยงไม่บริโภค
ส่วนกระเพาะ ซึ่งมักเป็ นส่วนที่มีรายงานการศึกษาพบไมโครพลาสติกสูง (Devriese et al., 2015; Hossain et
al., 2019)
กลุม่ ที่พบไมโครพลาสติกมากรองจากกลุม่ หอย คือ กลุม่ กุง้ ซึง่ พบไมโครพลาสติกอยู่ในช่วงระหว่าง 3.03.8 ชิน้ ต่อตัว (Table 1) โดยพบไมโครพลาสติกมากที่สดุ ในกุง้ กุลาดําและกุง้ กุลาลายที่ 3.8±2.49 และ 3.7±1.64
ชิ น้ ต่อ ตัว ส่วนในกุ้ง ขาวซึ่ง เป็ นกุ้ง ที่ คนไทยบริโภคกันเป็ นหลัก และเป็ น กุง้ ที่ มาจากการเพาะเลีย้ ง ก็ พ บการ
ปนเปื ้ อนของไมโครพลาสติก โดยมีปริมาณไมโครพลาสติกแตกต่างจากกุง้ กุลาดําและกุง้ กุลาลายอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ 3.6±2.60 ชิน้ ต่อตัว ซึง่ ใกล้เคียงกับรายงานการศึกษาไมโครพลาสติกในกุง้ กุลาดําและ ใน
กุ้ง ตะกาดหางแดง (Metapenaeus Monoceros) ในประเทศบัง คลาเทศ ซึ่ ง พบมี ค่ า เฉลี่ ย 3.40±1.23 และ
3.87±1.05 ชิน้ ต่อกรัมของลําไส้และกระเพาะอาหาร (gastrointestinal tract) (Hossain et al., 2019) นอกจากนัน้
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มีรายงานการศึกษาในกุง้ (Crangon crangon) ที่พบไมโครพลาสติกมากในส่วนของทางเดินอาหาร ส่วนหัว และ
เหงือก และไม่พบในส่วนกล้ามเนือ้ ของกุง้ ที่ปอกเปลือกเอาส่วนหัวออกไปแล้ว ดังนัน้ การบริโภคเฉพาะส่วนเนือ้ กุง้
เป็ นอาหารจึงมีความเสี่ยงต่อการปนเปื ้อนด้วยไมโครพลาสติกน้อย (Devriese et al., 2015)
เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มกุง้ กับกลุ่มปูซ่งึ เป็ นสัตว์ท่ีอยู่ในกลุ่ม crustacea เหมือนกัน พบว่ากลุ่มปูมีปริมาณ
ไมโครพลาสติกที่ต่าํ กว่ากุง้ โดยมีค่าในช่วงระหว่าง 2.0-3.4 ชิน้ ต่อตัว โดยปูทะเลมีปริมาณไมโครพลาสติกมาก
ที่สุด คือ 3.4±1.14 ชิน้ ต่อตัว ในขณะที่ปูมา้ ซึ่งเป็ นปูท่ีคนไทยรับประทานเป็ นอาหารมากที่สดุ มีปริมาณไมโคร
พลาสติกเท่ากับ 2.8±3.03 ชิน้ ต่อตัว ซึง่ แตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติกบั ปูทะเล และในปูทกุ ชนิดพบว่าไม
โครพลาสติกส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็ นเส้นใย ซึง่ น่าจะเป็ นส่วนประกอบของอวน เพราะว่าตัวอย่างปูสว่ นใหญ่เก็บมา
จากอวนจมปู ซึ่งปูมีกา้ มที่แหลมคมและฟั นที่บดกัดได้ดี ในช่วงที่ถูกจับด้วยอวนจมปูอาจกัดอวนขาดและบริโภค
อวนเข้าไปได้ มีรายงานการพบไมโครพลาสติกในปู Carcinus aestuarii ตัง้ แต่ 1-117 ชิน้ ต่อตัว ซึง่ มีความแปรผัน
สูงมาก (Piarulli et al., 2019)
กลุ่มปลาและหมึกเป็ นกลุ่มสัตว์ทะเลที่พบไมโครพลาสติกตํ่ากว่าสัตว์ทะเลกลุ่มอื่น (Table 1) โดยกลุ่ม
ปลามีไมโครพลาสติกอยู่ระหว่าง 1.0-3.6 ชิน้ ต่อตัว โดยปลาทูซง่ึ เป็ นปลาที่คนไทยบริโภคมากที่สดุ มีปริมาณ ไม
โครพลาสติกสูงที่สดุ ในการศึกษานี ้ คือ 3.6±1.14 ชิน้ ต่อตัว ซึ่งมีรายงานการศึกษาปลาทูบริเวณเขตพืน้ ที่อทุ ยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง พบไมโครพลาสติกในกระเพาะของปลาทูสงู กว่ามากถึง 78.04±6.503 ชิน้ ต่อตัว (ศุ
ภพร และคณะ, 2561) ส่วนปลาชนิ ด อื่ น ๆ มี ป ริ ม าณไมโครพลาสติ ก ตํ่าอยู่ใ นช่ วง 1.0-2.0 ชิ น้ ต่อตัวเท่ านั้น
สําหรับกลุ่มหมึกพบว่ามีไมโครพลาสติกน้อยกว่าสัตว์ทะเลกลุ่มอื่น คิดเป็ น 10% ของจํานวนไมโคร พลาสติกที่
พบในสัตว์ทงั้ หมด (Figure 1) โดยพบไมโครพลาสติกระหว่าง 0.4-3.0 ชิน้ ต่อตัว และหมึกกระดองมีปริมาณไมโค
รพลาสติกมากที่สุด คือ 3.0±2.35 ชิน้ ต่อตัว ในขณะที่หมึกกล้วยซึ่งเป็ นหมึกที่นิยมบริโภคมีปริมาณไมโครพลา
สติกเพียง 1.20±1.30 ชิน้ ต่อตัว
รู ปร่างของไมโครพลาสติกสามารถคาดเดาแหล่งที่มาของไมโครพลาสติกได้ ในการศึกษานีพ้ บว่ารู ปร่าง
หลักที่พบในสัตว์ทะเลทัง้ 5 กลุ่ม คือ เส้นใย แบบแผ่น และรู ปร่างไม่แน่นอนคิดเป็ นร้อยละ 48.80, 10.70 และ
40.5 ตามลําดับ (Table 1, Figure 2) ซึง่ เส้นใยที่พบมากส่วนใหญ่น่าจะมีแหล่งที่มาจากอวนเชือกที่เป็ นเครื่องมือ
ประมง ซึง่ สอดคล้องกับพืน้ ที่ศกึ ษาที่มีการเก็บตัวอย่างจากอวนจมปู และมีรายงานว่าเศษผ้าที่มาจากการซักผ้าก็
เป็ นแหล่งที่มาของไมโครพลาสติกประเภทเส้นใยได้เช่นเดียวกัน (GESAMP, 2015) มีรายงานการศึกษารู ปร่าง
ไมโครพลาสติกในหอยแมลงภู่ (Mytulis edulis) ในประเทศจีน พบว่าส่วนใหญ่เป็ นแบบเส้นใยและเศษชิน้ ส่วน
เล็ ก (Li et al., 2016) ส่ ว นในกุ้ง กุ ล าดํา ในประเทศบั ง คลาเทศ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น รู ป แบบ filament และเส้น ใย
(Hossain et al., 2019) และในปลาทูมีรายงานพบไมโครพลาสติกที่ เป็ นชิ น้ สี ดาํ มากที่ สุด (ศุภพร และคณะ,
2561) ขนาดของไมโครพลาสติกสามารถบอกได้วา่ ยิ่งเล็กยิ่งปนเปื ้อนอยู่ในสิ่งมีชีวิตในส่วนต้นของห่วงโซ่อาหาร
ขนาดของไมโครพลาสติกที่พบในสัตว์ทะเลในการศึกษานีม้ ีขนาดเฉลี่ยแตกต่างกันดังแสดงใน Table 1
โดยสัตว์ทะเลแต่ละกลุม่ มีขนาดไมโครพลาสติกแตกต่างกัน โดยกลุม่ หอย กุง้ ปู หมึก และปลา มีขนาดระหว่าง 5110, 10-125, 24-185, 6-115 และ 19-145 ไมครอน ตามลําดับ ซึง่ ในการศึกษานีพ้ บว่าปูมา้ มีไมโครพลาสติกที่มี
รู ปร่างเป็ นแผ่นมีความยาวถึง 185 ไมครอนและความกว้าง 10 ไมครอน (Figure 3E) ซึ่งเป็ นไมโครพลาสติกที่มี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุ ในการศึกษานี ้ และในปูดาวพบไมโครพลาสติกที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เป็ นแผ่นมีสีฟ้าเข้ม มีความ
ยาวเพี ยง 30 ไมครอนแต่มีความกว้างถึง 20 ไมครอน (Figure 3F) ซึ่งกว้างกว่าไมโครพลาสติกอื่น ๆ ที่ พบใน
การศึกษานี ้ (Figure 3) ขนาดสามารถระบุความเป็ นพิ ษของไมโครพลาสติก ยิ่งขนาดเล็กยิ่งดูดซับสารพิ ษใน
สิ่งแวดล้อมได้ดี (Auta et al., 2017; Lusher et al., 2017) สําหรับสีของไมโครพลาสติกที่พบในสัตว์ทะเลที่เป็ น
อาหารมีสีของไมโครพลาสติกแตกต่างกัน (Figure 2) โดยสีหลักที่ พบ คือ นํา้ เงิ น แดง และดํา คิดเป็ นร้อยละ
47.25, 27.95 และ 24 ของสี ท่ี พ บในสัต ว์ทะเลทั้ง หมดในการศึก ษานี ้ มี ร ายงานการศึก ษาที่ ชี ใ้ ห้เห็น ว่า การ
ปนเปื ้อนของไมโครพลาสติกที่เป็ นแบบเส้นใยและมีสีสรรน่าจะมาจากการทิง้ เครื่องมือประมงที่ผุพัง และการ
เปลี่ยนอวนที่ใช้ทาํ ประมง และยังพบว่าพลาสติกที่มีอายุมากมักจะมีสีคลํา้ และมีแนวโน้มที่จะมีความเข้มข้นของ
สารพิษปนเปื ้อนในไมโครพลาสติกมากกว่าพลาสติกที่มีสีคลํา้ น้อยกว่าด้วย (De Witte et al., 2014)
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Table 1 The number, type and size of microplastics in 25 marine animals used as seafood.
Groups

Bivalve

Shrimp

Thai name

หอยเสียบ
หอยแมลงภู่
หอยกะพง
หอยนางรม
หอยมุก
กุง้ กุลาลาย
กุง้ กุลาดํา
กุง้ เหลือง
หางฟ้า
กุง้ ขาว
กุง้ แชบ๊วย

Crab

ปูมา้
ปูดาว
ปูกางเขน
ปูกะตอยส้ม
ปูทะเล

Common name

Wedge shell
Mussel
Horse mussel
Oyster
Pearl oyster
Green tiger shrimp
Black-tiger shrimp
Blue tail shrimp

Donax faba
Perna viridis
Modiolus philippinarum
Saccostrea sp.
Pinctada sp.
Penaeus semisulcatus
Penaeus monodon
Penaeus latisulcatus

Number of microplastic (particles/individual)
Fiber
Film
Fragment
Total
2.8±0.84
0.2±0.44
3.6±2.30
6.6±2.61a
2.8±0.84
0.2±0.45
2.2±1.64
4.8±2.17 abc
2.4±1.14
0.2±0.45
1.0±0.71
3.6±0.90 abc
2.4±1.34
0.4±0.55
3.2±2.28
6.0±2.12 ab
2.2±1.30
0.2±0.45
1.8±2.17
4.2±2.49abc
1.4±0.55
0.6±0.89
1.7±1.48
3.7±1.64 abc
2.0±0.71
0.4±0.55
1.4±1.95
3.8±2.49 abc
1.0±1.0
0.4±0.55
1.6 ±1.14
3.0±1.87 abc

Pacific
White shrimp
Banana shrimp

Litopenaeus vannamei

1.6±1.14

0.4±0.55

1.6±1.52

3.6±2.60abc

31.85±20.21

Fenneropenaeus
merguiensis
Portunus pelagicus
Portunus
sanguinolentus
Charybdis feriatus
Charybdis lucifera

2.4±2.07

0.2±0.45

0.8±1.10

3.4±1.14abc

27.33±15.69

1.0±1.0
1.0±0.71

0.2±0.45
0.4±0.89

1.6±2.07
1.0±1.22

2.8±3.03abc
2.4±2.07abc

91.66±80.98
35.1±14.14

1.4±1.14
1.8±0.45

0
0.2±0.45

0.8±1.30
0.4±0.89

2.0±1.0bc
2.6±1.51abc

31.5±10.61
33.2±20.49

Scylla olivacea

2.0±0.71

0.2± 0.45

1.2±1.30

3.4±1.14abc

38.2±20.61

Swimming crab
Three-spot
crab
Crucifix crab
Yellowish
brown crab
Mud crab

Scientific name
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Size
(microns)
28.5±27.13
48.5±7.10
29.5±5.21
55.83±39.71
35.1±27.04
52.2±45.96
55.9±32.84
97.5±40.31
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Table 1 (Continued)
Groups

Cephalo
pod

Fish

Thai name

หมึกกล้วย
หมึกกระดอง
หมึกหอม
หมึกสาย
หมึกสายขาว
ปลาทู
ปลาดอก
หมาก
ปลาข้าวเม่า
นํา้ ลึก
ปลาหมูสี
ปลาสลิด
หินแขก

Common name

สาขาประมง

Scientific name

Squid
Cuttlefish
Soft cuttlefish
Octopus
Marble octopus
Short mackerel
Whipfin
silver-biddy
Red soldier

Uroteuthis duvauceli
Sepia aculeata
Sapiotethis lessoniana
Amphioctopus sp.
Amphioctopus aegina
Rastrelliger brachysoma
Gerres filamentosus

Number of microplastic (particles/individual)
Fiber
Film
Fragment
Total
1.0±1.41
0.2±0.45
0
1.20±1.30c
1.2±1.10
0.2±0.45
1.6±1.52
3.0±2.35abc
0.4±0.55
0
0
0.4±0.44c
0.4±0.55
0
0.6±0.55
1.0±1.0c
0.6±1.34
0
0.6±0.55
1.2±1.09c
2.2±0.83
0
1.4±0.89
3.6±1.14abc
1.0±1.0
0
0
1.0±1.0c

Sargocentron rubrum

0.4±0.55

0.2±0.45

0.8±0.34

1.4±1.14c

19.0±13.52

Pink ear emperor
Streak
spinefoot

Lethrinus lentjan
Siganus javus

1.4±1.14
1.0±1.0

0.2±0.45
0.2±0.45

0.4±0.89
0.6±0.89

2.0±1.41bc
1.8±2.16bc

20.0±21.21
25.0±11.25
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Size
(microns)
42.5±10.61
41.0±30.25
31.0±21.21
33.66±27.20
56.1±28.39
83.33±52.04
17.2±2.82
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Figure 2 The number of microplastic in 3 different forms and colors of microplastics found in 5 group of
marine animals used as seafood (scale 10 µm).
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Figure 3 Type, size and color of microplastic in some marine animals used as seafood
A. Donax faba fragment, 8µ, red; B. Saccostrea sp. Fiber, 85µ, black; C. Penaeus monodon fiber, 27µ,
red; D. Litopenaeus vannamei fiber, 27µ, blue; E. Portunus pelagicus film, 185µ, blue; F. Portunus
sanguinolentus film, 25µ, blue; G. Uroteuthis duvauceli fiber, 50µ, black; H. Sepia aculeata fragment,
22µ, blue; I. Rastrelliger brachysoma fiber, 120µ, black; J. Sargocentron rubrum fiber, 42µ, blue.

ในการศึกษานีไ้ ด้ทาํ การสุม่ ไมโครพลาสติกที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันมาศึกษา
ประเภทของโพลีเมอร์ พบโพลีเมอร์หลากหลายประเภทในสัตว์ทะเลที่ใช้เป็ นอาหาร เช่น ไมโครพลาสติกที่พบในหอย
เสี ย บส่วนใหญ่ เป็ น โพลี เมอร์ป ระเภท polyethylene ในปูท ะเลเป็ น ประเภท polyester เช่ น เดี ย วกับ ที่ พ บในหมึก
กระดอง ส่วนในปูมา้ เป็ นประเภท nylon และที่น่าสนใจคือไมโครพลาสติกขนาดใหญ่ท่ีพบในปูมา้ (Figure 3E) พบ
สารเติ ม แต่ ง ประเภท Odyssey ซึ่ ง เป็ น สารชนิ ด 2,2-(1,2-Ethenediyldi-4,1-phenylene) bisbenzoxazole ที่ ท ํา
หน้าที่ เป็ น optical brightener ที่ มักใช้ในอุตสาหกรรมการผลิ ตพลาสติก (SpecialChem, 2019) ซึ่งผลการศึก ษา
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านอกจากตัวโพลีเมอร์ของพลาสติกที่เป็ นพิษแล้ว ยังมีสารเติมแต่งอีกมากมายที่อยู่ในไมโครพ
ลาสติกและอาจทําให้ความเป็ นพิษของไมโครพลาสติกเพิ่มมากขึน้ อีก ในปูดาวซึง่ พบไมโครพลาสติกสีฟ้าเข้มมีขนาด
ใหญ่ (Figure 3F) ก็พบโพลีเมอร์ท่ีแตกต่างจากไมโครพลาสติกอื่น คือ ประเภท polypropylene waxes และในปลาทู
เป็ นประเภท nylon ประเภทของโพลีเมอร์ท่ีหลากหลาย แสดงให้เห็นว่าแหล่งที่มาของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลที่
เป็ นอาหารมาจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายเช่นกัน ซึ่งมีรายงานการศึกษาว่ากุง้ กุลาดําในประเทศบังคลาเทศ พบไม
โครพลาสติกประเภท polyamide และ rayon (Hossain et al., 2019) ส่วนในปู Carcinus aestuarii ส่วนใหญ่เป็ นโพ
ลีเมอร์ประเภท polyester (Piarulli et al., 2019) และในรายงานการศึกษาไมโครพลาสติกในหอยนางรม จ.ชลบุรี
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พบว่าส่วนใหญ่เป็ นประเภท polyamide และ nylon ซึง่ น่าจะมาจากเครื่องมือประมง ส่วนตัวอย่างที่เก็บจากบริเวณที่
มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วมากจะพบประเภท polyethylene และ polystyrene ซึ่ ง น่ า จะมาจากคนขายอาหารทะเลและ
นักท่องเที่ยว และรายงานการศึกษาดังกล่าวได้สรุ ปว่าประเภทของพลาสติกที่พบปนเปื ้อนในสัตว์ทะเลมีความผันแปร
ขึน้ กับชุมชนที่อยู่อาศัย แหล่งท่องเที่ยว แหล่งประมง การท่วมถึงของนํา้ และคลื่นลม (Thushari et al., 2017) และมี
รายงานสรุ ปว่าความเป็ นพิษของไมโคร พลาสติกที่มีต่อมนุษย์จะขึน้ อยู่กบั ปริมาณไมโครพลาสติก ประเภทของโพลี
เมอร์ ขนาด คุณสมบัติทางเคมีของพืน้ ผิว และ ความสามารถในการละลายในไขมัน (Smith et al., 2018)

สรุ ป

ไมโครพลาสติกพบปนเปื ้อนในสัตว์ทะเลที่คนไทยบริโภคเป็ นอาหารทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นหอย กุง้ ปู หมึก และ
ปลา โดยกลุม่ หอยพบการปนเปื ้อนมากที่สดุ และเป็ นกลุม่ ที่ควรเฝ้าระวังมากที่สดุ เนื่องจากลักษณะการบริโภคหอยที่
มักจะบริโภคทัง้ ตัว ทําให้มีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค ในขณะที่กลุ่มสัตว์อ่ืนๆ ก็พบไมโครพลาสติก โดย
กลุ่มกุง้ และปูมีปริมาณใกล้เคียงกัน และกลุ่มปลาและหมึกมีปริมาณไมโครพลาสติกน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ การบริโภค
อาหารทะเลจึงเป็ นเส้นทางหลักโดยตรงที่ทาํ ให้เกิดการปนเปื ้อนของไมโครพลาสติกในมนุษย์ ทัง้ นีค้ วามเป็ นพิษของ
ไมโครพลาสติกที่มีต่อมนุษย์เป็ นหัวข้อสําคัญที่งานวิจยั ทางด้านไมโครพลาสติกที่กาํ ลังทําการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ขึน้ อย่างไรก็ตามจําเป็ นจะต้องมีขอ้ มูลพืน้ ฐานของการปนเปื ้อนของไมโคร พลาสติกในสัตว์ทะเลในพืน้ ที่นนั้ ๆ รวมทัง้
การเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากข้อมูลไมโครพลาสติกมีความผันแปรสูงมาก
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ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่ งทะเลอันดามันประเทศไทย
Species Diversity of Phytoplankton in the Coastal Andaman Sea, Thailand
จุฑารัตน์ พรอํานวยลาภ1 เยาวลักษณ์ มั่นธรรม2 และไพลิน จิตรชุ่ม1*
Jutarat Pornamnuaylap1, Yaowaluk Monthum2 and Pailin Jitchum1*

บทคัดย่อ
การศึกษาความหลากชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่ งทะเลอันดามันจังหวัดระนองและ
จังหวัดพังงา เพื่อศึกษาองค์ประกอบชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช จํานวน 18 สถานี เก็บตัวอย่างในเดือน
กุมภาพันธ์ และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยใช้ถุงแพลงก์ตอนขนาดช่องตา 20 ไมโครเมตร ลากในแนวดิ่ง พบ
แพลงก์ต อนพื ช ไม่ น ้อ ยกว่ า 125 ชนิ ด 61 สกุ ล ประกอบด้ว ย diatom, dinoflagellates, blue-green algae, และ
silicoflagellates จํานวน 86, 34, 4 และ 1 ชนิด ตามลําดับ ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์
(3.0, 106 ชนิ ด ) ใกล้เ คี ย งกั บ เดื อ นธั น วาคม (3.03, 100 ชนิ ด ) สกุ ล ที่ มี จ ํา นวนสู ง สุ ด ได้แ ก่ Ceratium, และ
Chaetoceros จํา นวน 10 และ 9 ชนิ ด ตามลํา ดับ ปริ ม าณเฉลี่ ย ของแพลงก์ต อนพื ช ในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ มี ค่ า
12±16×105 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร ชนิดเด่น คือ Thalassiosira และ Coscinodiscus และในเดือนธันวาคม มีค่า
4±3×105 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร ชนิ ดเด่น คือ Nitzschia และ Guinardia ทั้งนี พ้ บว่าชุมชนแพลงก์ตอนพื ชอยู่ใ น
สภาวะที่สมดุลใกล้เคียงกันทัง้ 2 ช่วง

ABSTRACT

The study on the species composition and abundance of phytoplankton was done along the sea
coast in Ranong and Phang-nga Province, the Andaman Sea Samples were collected at the total of 18 stations
in February and December in 2018. The vertical haul was applied by a plankton net with 20 µm in mesh sizes.
A total of at least 125 species and 61 genera of phytoplankton were recorded. Diatom, dinoflagellates, bluegreen algae, and silicoflagellates consisted of 86, 34, 4, and 1 species, respectively. The diversity index of
phytoplankton in February (3.0, 106 species) was similar to the value in December (3.03, 100species). The
highest number of species were recorded in Ceratium and Chaetoceros that were 10 and 9 species,
respectively. In Fabruary, the average abundance was 12±16×105 unit m-3. Dominant species were
Thalassiosira and Coscinodiscus. In December, the average abundance was 4±3×105 unit m-3. Dominant
species were Nitzschia and Guinardia. This study revealed that communities of the phytoplankton were in a
balance condition in both season, and many be low affected by the monsoon season.
Key words: phytoplankton, species diversity, Andaman Sea
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คํานํา
แพลงก์ต อนพื ช จัด เป็ น ผูผ้ ลิ ตขั้นต้นที่ มีความสําคัญที่ สุด ในแหล่ง นํา้ เนื่ องจากมี ค ลอโรฟิ ลล์ส ามารถใช้
พลังงานแสงเปลี่ยนสารอนินทรียใ์ ห้เป็ นสารประกอบอินทรียโ์ ดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและยังเป็ น
จุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหาร (เชษฐพงษ์, 2553) โดยถ่ายทอดพลังงานในรู ปสารอินทรียไ์ ปยังผูบ้ ริโภคลําดับต่อไป
ได้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ซ่งึ เป็ นผูบ้ ริโภคลําดับแรกและจะถ่ายทอดไปยังสัตว์นาํ้ ชนิดอื่นๆต่อไป แพลงก์ตอนบางชนิด
สามารถนําไปใช้เป็ นตัวชี ้ (indicators) บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งนํา้ ตรวจสอบมลพิ ษ (pollution) ของ
แหล่งนํา้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ดา้ นอุตสาหกรรมได้หลายด้าน เช่น ไดอะตอมไมต์เป็ นซากที่ เหลือ
จากผนังเซลล์ของไดอะตอมเกิดการทับถมมาเป็ นเวลานานนํามาใช้ในการทําฉนวนกันความร้อนในอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
เตาเผาที่ใช้ความร้อนสูง นํามาใช้ประโยชน์ในการเพาะเลีย้ งเพื่อใช้เป็ นอาหารสัตว์นาํ้ วัยอ่อนและอาหารเสริมสําหรับ
มนุษย์ (ลัดดา, 2542)
พืน้ ที่บริเวณชายฝั่ งทะเลในอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาและอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนองเป็ นบริเวณที่มี
พืน้ ที่ติดต่อกัน พืน้ ที่ของอําเภอคุระบุรีกว่า 80% ถูกปกคลุมด้วยป่ าไม้ในพืน้ ที่สวนสาธารณะที่ได้รบั การคุม้ ครอง เช่น
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา และประมาณพื น้ ที่ อีกครึ่งหนึ่งเป็ นป่ าชายเลนในพื น้ ที่ ท่ี นาํ้ ขึน้ นํา้ ลงของทะเลอัน ดามัน
นอกจากนีอ้ าํ เภอคุระบุรียงั มีเกาะมากที่สดุ ซึ่งมีประมาณ 19 เกาะ ที่รูจ้ กั กันดี เช่น หมู่เกาะสิมิลนั เกาะสุรินทร์ เกาะ
พระทอง เกาะระ และเกาะทุ่งนางดํา เป็ นต้น (สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2560) อําเภอกะเปอร์มีอาณาเขตติดกับ
อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง จะมีพืน้ ที่ช่มุ นํา้ อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากคลองกะเปอร์ ซึง่ เป็ นพืน้ ที่ช่มุ นํา้ ขนาด
ใหญ่ ชายฝั่ งทะเลอันดามันมีลกั ษณะเป็ นพืน้ ที่ช่มุ นํา้ หลายแบบผสมผสานทัง้ ป่ าชายเลน หาดเลน หาดทราย และหาด
หิน แหล่งหญ้าทะเล และแหล่งปะการัง บริเวณดังกล่าวได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นแรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site) หรือ
พืน้ ที่ช่มุ นํา้ ที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็ นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีพืชและสัตว์หา
ยากและสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ นอกจากนี ย้ ังได้รบั การประกาศให้เป็ นพืน้ ที่เขตสงวนชีวมณฑลระนอง (Ranong
Biosphere Reserve) จากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติ (UNESCO) ร่วมกับรัฐบาล
ไทย นับเป็ นหนึ่งใน 4 พืน้ ที่ของประเทศไทยที่มีความสําคัญต่อการเรียนรู ้ ในบริเวณที่มีระบบนิเวศที่หลากหลายล้วนมี
ความสําคัญต่อสิ่งมีชีวติ ที่อาศัยอยู่ เนื่องจากเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร แหล่งเพาะขยายพันธุแ์ ละอนุบาลสัตว์
นํา้ วัยอ่อนอีกด้วย (สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2549)
จากรายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนทะเลเช่นบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะระ-เกาะพระทอง จัง หวัด พัง งา พบแพลงก์ต อนพื ช 168 ชนิ ด 77 สกุล (ภูริ ภัท ร, 2551) หรื อการศึก ษาการ
แพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่ งจังหวัดระนองและจังหวัดพังงา พบแพลงก์ตอนพืช 103 ชนิด 55 สกุล
(ณิ ศรา, 2550) หรือการศึกษาคุณภาพนํา้ และแพลงก์ตอนบริเวณแหล่งแปรรู ปแมงกะพรุ นในจังหวัดระนอง พบ
แพลงก์ตอนพืช 137 ชนิด 80 สกุล (อิสราภรณ์, 2557) ทัง้ นีพ้ บความหลากหลายของชนิดค่อนข้างสูง กลุม่ เด่นคือ ได
อะตอม ในส่วนของพืน้ ที่ศกึ ษามีระบบนิเวศที่แตกต่างกัน คือ ระบบนิเวศหาดทราย หาดโคลน แหล่งหญ้าทะเล แนว
ปะการัง และป่ าชายเลน ยังเป็ นบริเวณที่ยงั ไม่มีการรายงานมากนัก ซึง่ จัดเป็ นพืน้ ที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความ
แตกต่างกันของระบบนิเวศ ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบชนิดและปริมาณแพลงก์
ตอนพืชในเขตชายฝั่ งทะเลรอยต่อของจังหวัดระนองและพังงา
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อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาดําเนินการในพืน้ ที่บริเวณชายฝั่ งทะเลมีระบบนิเวศชายหาด หญ้าทะเล แนวปะการัง และป่ าชาย
เลน จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา ระบุสถานีเก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือกําหนดตําแหน่งบนโลก (Global
Positioning System: GPS) เก็บตัวอย่างจํานวน 18 สถานี เพื่อศึกษาองค์ประกอบของชนิดและปริมาณแพลงก์ตอน
พืชในระบบนิเวศทางทะเล (Table 1)
Table 1 Overview of sample location.
Station
St.1
St.2
St.3
St.4
St.5
St.6
St.7
St.8
St.9
St.10
St.11
St.12
St.13
St.14
St.15
St.16
St.17
St.18

Latitude
9.380850° N
9.376872° N
9.368600° N
9.366149° N
9.335927° N
9.332817° N
9.315833° N
9.317150° N
9.301083° N
9.298833° N,
9.254186° N
9.256762° N
9.256925° N
9.249487° N
9.221731° N
9.226135° N
9.232146° N
9.237771° N

Longitude
98.377672° E
98.391465° E
98.378400° E
98.390865° E
98.319134° E
98.327840° E
98.363133° E
98.376283° E
98.363133° E
98.374567° E
98.298165° E
98.316823° E
98.352439° E
98.342106° E
98.325072° E
98.343465° E
98.363144° E
98.378384° E

ลักษณะพืน้ ที่ศึกษามีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป โดยจะแบ่งออกเป็ น 5 ระบบนิเวศ (Figure 1) คือ ระบบ
นิ เวศหาดทรายเป็ นบริเวณหาดประพาส มีลักษณะชายฝั่ งเป็ นหาดทรายนํา้ ตืน้ และขุ่น พื น้ ที่ หาดเป็ นป่ าสน เป็ น
บริเวณที่ตงั้ ของสถานีวิจยั เพื่อการพัฒนาชายฝั่ งอันดามัน มีการทําประมงขนาดเล็กรอบๆ อีกด้วย ระบบนิเวศแนว
ปะการัง บริเวณเกาะไข่และเกาะระ เป็ นเกาะที่ตงั้ อยู่กลางทะเล ลักษณะชายฝั่ งเป็ นหาดทราย นํา้ ลึกและใส เป็ น
บริเวณพืน้ ที่แนวปะการัง พืน้ ที่เกาะโดยทั่วไปเป็ นป่ าภูเขา สภาพป่ ายังมีความอุดมสมบูรณ์ ระบบนิเวศหาดโคลน
บริเวณอ่าวเคย มีลกั ษณะชายฝั่ งเป็ นหาดโคลน นํา้ ตืน้ และขุ่น มีการทําประมงขนาดเล็กและยังเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล บริเวณทุ่งนางดํา เป็ นพืน้ ที่ท่ีมีแนวหญ้าทะเลที่ยงั มีความอุดมสมบูรณ์ นํา้ ขุ่น และมีการ
ทําประมงของชาวบ้านในบริเวณนีด้ ว้ ย และระบบนิเวศป่ าชายเลน บริเวณคลองนางย่อน ลักษณะชายฝั่ งเป็ นป่ าชาย
เลนที่ยงั มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก นํา้ ค่อนข้างตืน้ และขุ่น มีท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก
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Sandy Beach Ecosystem
Coral Reef Ecosystem
Muddy Beach Ecosystem
Seagrass Ecosystem (Thung
Coral Reef Ecosystem
Mangrove Ecosystem
Figure 1 Samples were collected station in Ranong and Phang-nga Province.
ตรวจวัด ปั จ จัย สิ่ง แวดล้อมทางกายภาพและทางเคมี โดยปั จ จัย ทางกายภาพ ได้แ ก่ Temperature (°C)
Depth (Depth meter, m), Transparency (Secchi Disc, m) และปั จจัยทางเคมี ได้แก่ pH (pH meter รุ น่ EcoSense
pH 100A), Dissolved oxygen (DO meter รุ น่ YSI 550A, mg/L) และ Salinity (Refractometer, %)
การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่ งทะเลระนองและพังงา ในเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณนํา้ ฝนเฉลี่ย
60.7 มิ ล ลิ เ มตร และเดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2561 ปริ ม าณนํ้ า ฝนเฉลี่ ย 111.5 มิ ล ลิ เ มตร (ช่ ว งฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จํานวน 18 สถานี โดยใช้ถุงแพลงก์ตอนขนาดช่องตา 20 ไมโครเมตร ลากในแนวดิ่ง เนื่องจาก
ต้องการรวบรวมความหลากหลายของชนิดให้ได้มากที่สุด หากเก็บตัวอย่างจากกระบอกเก็บนํา้ จะได้ตัวอย่างใน
ปริมาณน้อยและไม่ครอบคลุมในกลุม่ ที่มีการแพร่กระจายน้อย (rare species) ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช เก็บรักษาใน
นํา้ ยาฟอร์มาลดีไฮด์ความเข้มข้นร้อยละ 2 ทําการเก็บตัวอย่างสถานีละ 2 ซํา้ นับจํานวนและจําแนกชนิดแพลงก์ตอน
พืช โดยใช้ปิเปตปากกว้างสุ่มตัวอย่างใส่ลงใน Sedgwick-Rafter counting Slide ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จําแนกชนิด
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ คํานวณหาปริมาณแพลงก์ตอนพืชต่อปริมาตรนํา้ ทะเล (unit m-3) (พิรุณ, 2560) จําแนกชนิด
ตามเอกสารของลัดดา (2542)
นําข้อมูลด้านปริมาณและจํานวนชนิ ดมาอธิ บายเชิง Descriptive Statistic และ คํานวณหาค่าดัชนี ค วาม
หลากหลาย (Diversity index) โดยใช้ Shannon-Wiener index (Shannon & Weaver, 1949) และ ดั ช นี ค วาม
สมํ่าเสมอหรือดัชนีความเท่าเทียม (Evenness index) โดยใช้ Shanon–Wiener’s evenness ซึ่งคํานวณได้จากสูตร
ของ Hurlbert (1971) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจํานวนชนิด ปริมาณของ
แพลงก์ตอนพืช และหาค่าเฉลี่ยปั จจัยทางสิ่งแวดล้อม

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา
คุณภาพนํา้ ชายฝั่ งทะเลอันดามันจังหวัดระนองและพังงา ผลโดยรวมพบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2561 (ช่วงฤดูมรสุมตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ) คุณภาพนํา้ ทะเลของทั้ง 2 ช่วงมีค่าที่ ใกล้เคีย งกัน และ
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คุณภาพนํา้ ในพื น้ ที่ ศึกษาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํา้ ชายฝั่ งทะเล (กรมควบคุมมลพิ ษ, 2549) ดังแสดงใน
Table 2
Table 2 Mean environment parameter in coastal area of Ranong and Phang-nga Province, 2018.
Environment
Parameter
DO (mg/L)
Salinity (%.)
pH
Temperature
(C°)
Transparency
(m)
Depth (m)

Month
Feb
Dec
Feb
Dec
Feb
Dec
Feb
Dec
Feb
Dec
Feb
Dec

Sandy
Coral Reef 1
Beach
6.12±0.33 6.08±0.04
6.24±0.18
na
31.1±1.5 30.75±0.35
30.17±0.35
na
8.05±0.03 8.06±0.01
7.53±0.17
na
29.5±0.05
29.2±0
30.8±0.13
na
2.4±1.27
bottom
1.8±0.53
na
4.2±1.24
6.9±1.20
3.5±0.92
na

Muddy Coral Reef 2
Beach
5.41±0.1 5.68±0.06
5.96±0.06 5.72±0.25
35.5±0.58
35±0
30±0
30±0
7.39±0.61 7.78±0.08
7.56±0.19 7.62±0.11
29.6±0
28.3±0
30.6±0.13
30±0.07
2.7±1.31
bottom
2.7±0.24
bottom
3.9±0.66
6.4±0.49
4.1±0.67
4.4±3.25

Seagrass

Mangrove

5.98±0.07
6.05±0.06
35±0
34±1.73
7.57±0.33
7.6±0.16
29.0±0.12
30.2±0.15
bottom
bottom
1.3±0.10
1.8±0.26

4.97±0.39
4.23±1.55
31.67±2.89
33.33±1.15
7.08±0.15
6.77±0.29
28.4±0.35
29.7±0.35
3.1±0.85
1.2±0.14
3.8±0.25
3.0±2.6

na = Not available
ความหลากชนิ ด แพลงก์ต อนพื ชที่ พบบริ เ วณชายฝั่ งทะเลมีทั้งหมด 125 ชนิ ด 61 สกุล 48 ครอบครัว 36
อันดับ 6 คลาส 4 ไฟลัม (Table 3) โดยแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมจะพบเป็ นกลุ่มหลักทัง้ สองฤดูกาล พบ centric
diatom 47 ชนิด และ pennate diatom 39 ชนิด สกุลที่มีจาํ นวนชนิดมาก ได้แก่ Chaetoceros และNitzschia จํานวน
9 และ 6 ชนิ ด ตามลําดับ รองลงมาคือกลุ่มไดโนแฟลเจลเลท 34 ชนิ ด พบสกุล Ceratium และ Protoperidinium
จํานวน 10 และ 6 ชนิด ตามลําดับ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ พบสกุล Chaetceros และ Ceratium มีจาํ นวนชนิด 9 และ
7 ชนิด ตามลําดับ ในเดือนธันวาคม พบสกุล Ceratium และ Nitzschia มีจาํ นวนชนิด 8 และ 6 ชนิด ตามลําดับ และ
พบซิลิโคแฟลเจลเลทในบางสถานีเท่านัน้ จาก (Figure 2 a) แสดงให้เห็นว่าในเดือนธันวาคมของแต่ละระบบนิเวศจะ
มีจาํ นวนชนิดที่ต่าํ กว่าเดือนกุมภาพันธ์เล็กน้อย
Table 3 Show taxonomy of phytoplankton in each ecosystem at Ranong and Phang-nga Province, 2018.
Group
Order
Family
Genus
Species
Dominant genera
Blue-green algae
3
3
4
4
Pseudanabaena
Centric diatom
16
21
25
47
Chaetoceros
Pennate diatom
11
13
20
39
Nitzschia
Dinoflagellate
5
10
11
34
Ceratium
Silicoflagellete
1
1
1
1
Dictyocha fibula
Total
36
48
61
125

ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในเดือนกุมภาพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 12±16×105 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร ชนิด
เด่นในเชิงปริมาณ คือ Thalassiosira และ Coscinodiscus มีคา่ เฉลี่ย 5.7±13×105 และ 0.4±0.6×105 ตามลําดับ จะ
412

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาประมง

พบหนาแน่นในบริเวณป่ าชายเลน และในเดือนธันวาคม มีค่าเฉลี่ย 4±3×105หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร ชนิดเด่นในเชิง
ปริมาณ คือ Nitzschia และ Guinardia มีคา่ เฉลี่ย 0.4±0.4×105 และ 0.3±0.5×105 ตามลําดับ ในแหล่งหญ้าทะเลจะ
มีความหนาแน่นสูง จะเห็นได้วา่ บริเวณแหล่งหญ้าทะเลและป่ าชายเลนมีความแตกต่างกันในสองช่วง (Figure 2 b)
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Figure 2 Numbers of species (a) and abundance of phytoplankton (unit × 105 M-3) (b) in Ranong and
Phang-nga Province, 2018.
การศึก ษาค่ า ดัช นี ค วามหลากหลายและค่า ดัช นี ค วามสมํ่า เสมอของแพลงก์ต อนพื ช พบว่ า ดัช นี ค วาม
หลากหลายในเดือนกุมภาพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 3.0±0.96 ใกล้เคียงกับเดือนธันวาคม ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.03±0.34 (Figure 3
a) และดัช นี ค วามสมํ่าเสมอในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ มี ค่าเฉลี่ ย 0.71±0.22 ใกล้เ คี ย งกับ เดื อนธัน วาคม ซึ่ง มี ค่าเฉลี่ ย
0.74±0.06 (Figure 3 b) แต่ในเดือนกุมภาพันธ์บริเวณระบบนิ เวศป่ าชายมีค่าดัชนี ความหลากหลายและค่าดัช นี
ความสมํ่าเสมอตํ่าที่สดุ โดยค่าดัชนีความหลากหลาย มีคา่ 1.08 และค่าดัชนีความสมํ่าเสมอ มีคา่ 0.27 เนื่องจากพบ
ไดอะตอมสกุล Thalassiosira ในปริมาณสูงแต่ไม่พบการเกิดปรากฏการณ์นาํ้ เปลี่ยนสีจากไดโนแฟลเจลเลตทัง้ 2 ช่วง
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Figure 3 Diversity index (a) and evenness index (b) in Ranong and Phang-nga Province, 2018.
จากผลการศึกษาพบความแตกต่างของข้อมูลทัง้ จํานวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละระบบ
นิ เ วศ อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ดังนี ้ ระบบนิ เวศหาดทราย มี ค่าเฉลี่ ย 5±0.5×105 หน่ วยต่อลูก บาศก์เ มตร ชนิ ด เด่น ได้แก่
Pseudanabaena และ Nitzschia ระบบนิ เวศหาดโคลน มี ค่าเฉลี่ ย 2±0.7×105 หน่ วยต่อลูก บาศก์เ มตร ชนิ ด เด่น
ได้แก่ Pseudanabaena และ Odontella ระบบนิเวศแนวปะการัง มีคา่ เฉลี่ย 1±0.2×105 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร ชนิด
เด่น ได้แก่ Bacteriastrum และ Chaetoceros ระบบนิ เวศแนวหญ้าทะเล มีค่าเฉลี่ย 13±6×105 หน่วยต่อลูกบาศก์
เมตร ชนิ ดเด่น ได้แก่ Bacteriastrum และ Nitzschia และระบบนิ เวศป่ าชายเลน มีค่าเฉลี่ย 23±26×105 หน่วยต่อ
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ลูกบาศก์เมตร ชนิดเด่น ได้แก่ Thalassiosira และ Coscinodiscus แต่ทงั้ นีย้ ังจะต้องศึกษาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี
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จากการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเห็นได้วา่ ในบริเวณพืน้ ที่ท่ีทาํ การศึกษาเป็ นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์คอ่ นข้างสูง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยแพลงก์ตอนพืชอื่นๆในบริเวณทะเลชายฝั่ งอันดามัน (ณิ ศรา, 2550; ภูริภัทร, 2551; อิสรา
ภรณ์, 2557) ที่พบว่ามีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช จากการที่มีความหลากหลายสูงจะช่วยในเรื่องอาหาร
จากผู้ผ ลิ ต สู่ผู้บ ริ โ ภคเป็ น ทอดๆ สัต ว์น ํ้า หลากหลายกลุ่ม เข้า มาใช้ป ระโยชน์ไ ด้ ผลการศึก ษาทั้ง 2 ช่ ว งไม่ พ บ
ปรากฏการณ์นาํ้ เปลี่ยนสีในบริเวณที่ศกึ ษา แสดงให้เห็นว่าปริมาณสารอาหารที่ได้รบั จากแผ่นดินไม่ได้ส่งผลกระทบ
จนทําให้เกิดปรากฏการณ์นาํ้ เปลี่ยนสี (สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล, 2543) บริเวณนีจ้ ึงถือเป็ นบริเวณที่ยงั ไม่ได้รบั
การปนเปื ้อนจากระบบแหล่งนํา้ ในแผ่นดินมากนัก และอาจสืบเนื่องมาจากในบริเวณโดยรอบเป็ นบริเวณที่มีป่าชาย
เลนหนาแน่นและยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่มากนัก (จิรพร และ สุรีย,์ 2557)
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การศึกษาอัตราทีเ่ หมาะสมของโปรตีนคอมปาวด์ทดแทนปลาป่ นในสูตรอาหารปลานิลแดง
ต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากอาหาร
The Study of Suitable Rate for Replacement of Fishmeal by Protein Compound in Red Tilapia
Feed on Growth and Feed Utilization Efficiency
สุทิน สมบูรณ์1* วิชิต เสมาชัย1 และอนุกลู เอมอิ่ม1
Suthin somboon, Vichit semachai and Anugul amim

บทคัดย่อ

การศึกษาอัตราที่เหมาะสมของการใช้โปรตีนคอมปาวด์แทนปลาป่ นในสูตรอาหารเลีย้ งปลานิลแดงต่อการ
เจริญเติบโตและประสิทธิ ภาพการใช้ประโยชน์จากอาหาร อาหารทดลองสูตรควบคุมใช้ปลาป่ นในสูตรอาหาร 20%
อีก 3 สูตรแทนด้วยโปรตีนคอมปาวด์ 3 ระดับ คือ 33.33, 66.67 และ 100% อาหารมีโปรตีน 30.75-31.41%, ไขมัน
4.72-5.04% และพลังงานที่ย่อยได้ 2,507-2,531 Kcal/kg ใช้เลีย้ งปลานิลแดงขนาดใหญ่นาํ้ หนักเฉลี่ย 289.21 กรัม
ในถังไฟเบอร์กลาส อัตราปล่อย 20 ตัวต่อถัง (25 ตัว/ม2) จํานวน 3 ซํา้ /ชุดทดลอง ให้อาหารวันละ 3 ครัง้ ระยะเวลา
ทดลอง 120 วัน ผลการทดลองพบว่าปลานิลแดงที่เลีย้ งด้วยอาหารที่ทดแทนปลาป่ นด้วยโปรตีนคอมปาวด์ทงั้ 3
ระดับ มีนาํ้ หนักสุดท้ายสูงกว่าอาหารสูตรควบคุม (648.02 กรัม) โดยอาหารสูตรที่ 2, 3 และ 4 มีนาํ้ หนักเฉลี่ย 684.78,
730.20 และ 725.0 กรัม ตามลําดับ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตโดยนํา้ หนัก ปลานิลแดงมีนาํ้ หนัก
เฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ ต่อวัน (ADG) และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ส่วนประสิทธิ ภาพ
การใช้โปรตีน และอัตราการแลกเนือ้ มีค่าเฉลี่ยดีกว่าอาหารสูตรควบคุมแต่ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) คุณภาพซากของ
ปลานิลแดงและองค์ประกอบทางโภชนะในเนือ้ ปลาเมื่อสิน้ สุดการทดลองพบว่าไม่แตกต่างกัน (p>0.05) สรุ ปได้ว่า
อาหารปลานิลแดงสามารถใช้โปรตีนคอมปาวด์ทดแทนปลาป่ นในสูตรอาหารได้ 100%

ABSTRACT

The study is aimed to evaluate the suitable rate for replacement of fishmeal by protein compound
in red tilapia feed on growth and feed utilization efficiency. The experimental feed uses fishmeal 20% in the
control feed grope. Others treatment replaces fishmeal content with 3 levels of protein compound, 33.33,
66.67, and 100%. All experimental feeds contain 30.75-31.41% protein, 4.72-5.04% fat and 2,507-2,531
Kcal/kg digestible energy. Red tilapia with the average weight of 289.21 g. was stocked in fiberglass tank
at 20 fish/tank (125 fish/m2) 3 replicate/treatment. They were fed until satiation 3 times a day and fed full
feed for 120 days. The results showed that red tilapia fed with feed containing 3 levels of protein compound,
have higher final weight which the control feed (648.02 g.) especially feed formula 2, 3 and 4 replacement
fish meal, with an average weight of 684.78, 730.20 and 725.0 g. However all growth parameter, growth
rate, final body weight, average daily gain (ADG) and specific growth rate (SGR) between the treatments
were not different (p>0.05). The efficiency of using the protein and feed conversion ratio were better than
the control formula but not statistically different (p> 0.05). Carcass quality of red tilapia and its nutritional
composition in fish fillets were not different (p> 0.05). In conclusion, the red tilapia feed was able to use
100% protein compound to replace fishmeal in the feed.
Key words: red tilapia; fish meal; protein compound; fish diet
Corresponding author; e-mail address: ffissts@ku.ac.th
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คํานํา
ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็ นปลานํา้ จืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย มีผลผลิตมากที่สดุ
จากการเลีย้ งในบ่อดิน และการเลีย้ งในกระชังเป็ นส่วนใหญ่ จากสถิติการประมงแห่งประเทศไทยปี 2560 พบว่ามี
ผลผลิตรวม 217,328 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 11,003.8 ล้านบาท (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการประมง 2562)
ปลานิลส่วนใหญ่บริโภคในประเทศ เป็ นแหล่งโปรตีนที่สาํ คัญในครัวเรือนและสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์
นํา้ เพิ่มขึน้ เลีย้ งปลานิลผูเ้ ลีย้ งใช้อาหารสําเร็จรู ปเป็ นหลัก ค่าอาหารเป็ นต้นทุนการผลิตสัตว์นาํ้ ที่สาํ คัญร้อยละ 70
ของต้นทุนทัง้ หมด
การผลิตอาหารสัตว์นาํ้ แหล่งโปรตีนหลักได้จากปลาป่ น เนื่องจากมีระดับโปรตีนสูง มีกลิ่นหอมดึงดูดการกิน
อาหารและมีโภชนาการสูง (National Research Council [NRC],1993) ในปลาป่ นมีกรดอะมิโนที่จาํ เป็ นที่สมดุลกับ
ความต้องการของสัตว์นา้ํ โดยเฉพาะเมไทโอนีน ไลซีน แคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสสูง (สาโรช, 2543; พันทิพา, 2547)
ผลผลิตปลาป่ นในประเทศ ในปี 2560 จํานวน 77,860 ตัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ต้องนําเข้าจากประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น พม่า เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์ จํานวน 58,920 ตัน เพื่อนํามาใช้ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในประเทศ (กอง
นโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 2562) การตรวจประเมินคุณภาพและการปลอมปนในปลาป่ นที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการเลีย้ งสัตว์ พบว่ามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานดีพอควรแต่ยงั พบการปลอมปนขนไก่ หินฝุ่ น และเปลือก
หอยในปลาป่ นคุณภาพชัน้ ที่ 2 และ 3 บ้าง (กนกรัตน์ และคณะ 2559) ปั ญหาคุณภาพปลาป่ นและราคาที่สงู มีผลต่อ
ต้นทุนการผลิตอาหาร ในปั จจุบนั ได้มีการศึกษาวิจยั การนําวัตถุดิบชนิดอื่นๆ มาใช้ทดแทนปลาป่ นในสูตรอาหาร เช่น
เนือ้ และกระดูกหมูป่น ไก่ป่น เลือดป่ น ขนไก่ป่น อวัยวะภายในสัตว์ และของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอาหาร (พิเชต,
2558., นรธัช และคณะ 2560; Hernandez et al., 2018; Khalafalla et al., 2019)
โปรตีนคอมปาวด์ (Protein compound) เป็ นอาหารเสริมสําหรับสัตว์ประเภทโปรตีน (Protein supplement)
ซึง่ มีสว่ นผสมที่สาํ คัญ คือผลพลอยได้จากเนือ้ สัตว์ปีก (เนือ้ ไก่), เนือ้ และกระดูกป่ น, (เนือ้ หมูป่น) และขนสัตว์ปีก (ขน
ไก่ป่น) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะที่สาํ คัญในห้องปฏิบตั ิการ มีโปรตีน (62.47%) ไขมัน (11.02%) กาก
(0.65%) เถ้า (18.95%) ความชืน้ (4.79%) แคลเซี่ยม (Ca, 5,650.14 mg/100g) ฟอสฟอรัส (P, 3,492.35 mg/100g)
และ Pepsin digestibility (93.30%) และเสริมองค์ประกอบกรดอะมิโนที่จาํ เป็ นลงไปมีองค์ประกอบที่สาํ คัญใกล้เคียง
กับปลาป่ นคุณภาพชั้นที่ 1 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี อาหารสัตว์นาํ้ จึงได้ทาํ การศึกษาวิจัยและทดสอบอาหารโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราที่เหมาะสมของโปรตีนคอมปาวด์ทดแทนปลาป่ นในสูตรอาหารเลีย้ งปลานิลแดงขนาด
ใหญ่ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากอาหาร อัตราการแลกเนือ้ และคุณภาพ
ซากเนือ้ ปลานิลแดง

วิธีการศึกษา
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) ทําการทดลองเลีย้ งปลานิล
แดงด้วยอาหารทดแทนปลาป่ นด้วยโปรตีนคอมปาวด์ระดับต่างๆ กัน จํานวน 4 ชุดทดลอง (treatment) จํานวน 3 ซํา้
(Replication) ดังนี ้ สูตรที่ 1 อาหารสูตรควบคุม สูตรที่ 2, 3 และ 4 อาหารทดแทนปลาป่ นด้วยโปรตีนคอมปาวด์
33.33 , 66.67 และ 100% ตามลําดับ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์ทุกชนิด ได้แก่ โปรตีน ไขมัน กาก เยื่อใย เถ้า และ
ความชืน้ ตามวิธีของ Association of Official Analysis Chemists [AOAC] (2000) เพื่อเป็ นข้อมูลในการคํานวณสูตร
อาหารสําหรับทดลองเลีย้ งปลานิลแดง (Table 1และ 2) สูตรอาหารควบคุมให้มีองค์ประกอบทางโภชนะที่เหมาะสม
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ต่อการเจริญเติบโตของปลานิลขนาดใหญ่ท่ีเลีย้ งแบบพัฒนา มีโปรตีน 30% ไขมัน 4% พลังงานที่ย่อยได้ 2,500 Kcal
kg./อาหาร 1 กก.
Table 1 Proximate composition of the proteins used in the experiment diets (%).
Proximate composition

Fish meal

Protein
compound

Soybean
meal

60.67
Crude protein (CP)
60.06
42.31
7.13
Crude lipid (CL)
12.92
1.47
1.02
Crude fiber (CF)
0.91
5.68
18.19
Ash
16.21
11.81
6.93
Moisture
6.65
9.50
1
5.34
NFE
3.18
29.23
1
NFE : Nitrogen free extract = 100-(CP + CL + CF + Ash + Moisture) (NRC, 1993)

By-product of textured
Vegetable protein
47.28
0.76
0.90
6.48
8.04
36.54

By-product of
noodles
12.64
0.20
0.00
2.74
9.38
75.04

วัตถุดิบที่สาํ คัญประกอบด้วย ปลาป่ น โปรตีนคอมปาวด์ กากถั่วเหลือง เศษถั่วเหลือง (โปรตีนเกษตร) รํา
ละเอียด มันสําปะหลัง และ เศษบะหมี่เกี๊ยวเป็ นหลัก บดวัตถุดิบให้ละเอียดด้วยเครื่องบด ชั่งนํา้ หนักตามอัตราส่วนใน
สูตรอาหาร ผสมด้วยเครื่องผสมอาหาร เติมนํา้ ให้มีความชืน้ 28-30% แล้วนําไปอัดเม็ดด้วยเครื่องอัดเม็ดชนิดลอยนํา้
(Extruder) ตากลดความชืน้ อาหารไม่เกิน 8 % เก็บในที่แห้ง เก็บตัวอย่างอาหารทดลองสูตรละ 100 กรัม นําไป
วิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะอีกครัง้ ตามวิธี AOAC (2000)
Table 2 Formulation and proximate composition of the experimental diets (%).
Ingredients
Fish meal (60.67%p)
Protein compound (60.06%p)
Soybean meal (42.31%p)
by-product of textured Vegetable protein (47.24%p)
Rice bean
By-product of noodles
Cassava
Fish soluble
Palm oil
α-Start
Di – calcium phosphate
Fish premix1
Total
Proximate composition in diets (%)
Crude protein (CP)
Crude lipid (CL)
Crude fiber (CF)
Ash
Moisture
NFE2
DE (Digestibility energy : Kcal/kg)3

diet 1
Control
20
0
12.5
18.5
15
10
20
1
2
0.25
0.25
0.5
100

diet 2
33.33%
13.33
6.67
12.5
18.5
15
10
20
1
2
0.25
0.25
0.5
100

diet 3
66.66%
6.67
13.33
12.5
18.5
15
10
20
1
2
0.25
0.25
0.5
100

diet 4
100%
0
20
12.5
18.5
15
10
20
1
2
0.25
0.25
0.5
100

31.41
4.82
2.91
8.55
5.62
48.51
2,531

31.35
4.72
3.37
7.97
6.45
48.94
2,507

31.00
5.04
2.69
7.81
7.30
48.18
2,523

30.75
4.96
3.05
7.57
7.25
49.14
2,515
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1

Premix vitamin and mineral mix supplied the following (mg or IU kg-1 of diet) : vitamin A 500,000 IU ; vitamin D3 100,000 IU; vitamin
E 10,000 IU; vitamin K 800 mg; vitamin B1 250 mg; vitamin B2 12,000 mg; vitamin B6 750 mg; vitamin B12 5 mg; pantothenic acid
3,ooo mg; niacin 2,150 mg; folic acid 300 mg; Inositol 25,000 mg; biotin 25 mg; selenium 30 mg; iron 20,000 mg; zinc 32,000 mg;
copper 2,000 mg.
2
NFE : Nitrogen free extract = 100-(CP + CL + CF + Ash + Moisture) (NRC, 1993)
3
DE (Digestibility energy : Kcal/kg) = (%protein x 3.1) + (%lipid x 8.10) + (%NFE x 2.5) (NRC, 1993)

การเตรียมปลาทดลอง คัดขนาดปลานิลแดงโดยมีนาํ้ หนักระหว่าง 200-250 กรัม จํานวนทัง้ สิน้ 300 ตัว ชั่ง
นํา้ หนักเริ่มต้นทดลอง และปล่อยอัตราความหนาแน่น 20 ตัว/ถัง หรือ 25 ตัว/ม2 จํานวน 3 ซํา้ /ชุดทดลอง เลีย้ งในถัง
ไฟเบอร์กลาส ความจุนาํ้ 800 ลิตร รวม 12 ถัง เลีย้ งปลาด้วยอาหารสูตรควบคุมเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่ อให้ปลา
ปรับตัวให้กบั สภาพแวดล้อมและคุน้ เคยกับอาหารก่อนทดลอง การจัดการนํา้ ในบ่อเลีย้ งเปลี่ยนถ่ายนํา้ สัปดาห์ละ 2
ครัง้ ทําความสะอาดดูดตะกอนเศษอาหารและมูลปลาทุกวัน การให้อาหาปลานิลแดงด้วยอาหารทดลอง อัตราการ
4% ของนํา้ หนักตัว แบ่งให้วนั ละ 3 ครัง้ (8.00, 12.00 และ 17.00 น.) จดบันทึกปริมาณการกินอาหารแต่ละมือ้ เพื่อ
เป็ นข้อมูลการใช้ประโยชน์จากอาหารของปลาต่อการเจริญเติบโต
การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตโดยนํา้ หนัก โดยชั่งนํา้ หนักปลาก่อนและหลังจากทําการทดลองทุก 30 วัน
ตลอดเวลา 120 วัน วิเคราะห์ผลการตอบสนองของปลานิ ลแดงต่ออาหารทดลองตามวิธีของ Brown (1957) และ
Halver (1989) เพื่ อประเมินประสิทธิ ภาพอาหาร ได้แก่ นํา้ หนักที่ เพิ่ มเมื่อสิน้ สุดการทดลอง (Weight gain: WG)
นํา้ หนักเฉลี่ยที่เพิ่มต่อวัน (Average daily gain: ADG) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate: SGR%)
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (Protein efficiency ratio: PER) อัตราแลกเนือ้ (Food conversion ratio: FCR) อัตรารอด
(Survival rate: SV%) และวิเคราะห์คุณภาพซาก (Carcass quality) โดยสุ่มเก็บตัวอย่างปลาเมื่อสิน้ สุดการทดลอง
แยกส่วนของเนือ้ ปลาแต่ละชุดทดลองไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะในเนือ้ ปลา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการทดลองทางสถิติ เปรียบเทียบข้อมูลการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
จากอาหาร คุณภาพซากและองค์ประกอบทางโภชนะของปลานิลแดง โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis
of Variance: ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการทดลองแต่ละชุดทดลองโดยวิธี Duncan’s
new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p>0.05)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการทดลองเลีย้ งปลานิ ลแดงด้วยอาหารสําเร็จรู ปชนิ ดเม็ดลอยนํา้ สําหรับเลีย้ งปลานิ ลพัฒนา โดยใช้
วัตถุดิบที่ สาํ คัญในสูตรอาหาร ประกอบด้วยปลาป่ น (โปรตีน 60.67%) และโปรตีนคอมปาวด์ (โปรตีน 60.06%)
อาหารทดลองแต่ละสูตรเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะมีโปรตีนระหว่าง30.75-31.41% ไขมันระหว่าง 4.765.04% และพลังงานที่ ย่อยได้ (DE) 2,507-2,531 Kcal/kg (Table 2) เลีย้ งปลานิ ลแดงขนาดใหญ่ มีนา้ํ หนักเริ่มต้น
เฉลี่ย 286.68-291.71 กรัม/ตัว เป็ นเวลา 120 วัน เมื่อสิน้ สุดการทดลอง พบว่า ปลานิลแดงมีนาํ้ หนักเฉลี่ยสุดท้าย
ระหว่าง 648.02-730.20 กรัม/ตัว เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลแดง นํา้ หนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้
(ADG) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) อัตราการใช้ประโยชน์จากอาหาร และอัตรารอดของปลานิลแดงตลอด
การทดลองไม่แตกต่างกัน (p>0.05) (Table 3) โดยมีรายละเอียดดังนี ้ ปลานิลแดงที่เลีย้ งด้วยอาหารทดแทนปลาป่ น
ด้วยโปรตีนคอมปาวด์ 66.67% (สูตรที่ 3) มีนาํ้ หนักเฉลี่ยมากสุด 730.20 กรัม/ตัว รองลงมาอาหารสูตรที่ 4 ทดแทน
ปลาป่ นด้วยโปรตีนคอมปาวด์ 100% นํา้ หนักเฉลี่ย 725.0 กรัม/ตัว สูตรที่ 2 ทดแทนปลาป่ นด้วยโปรตีนคอมปาวด์
419

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาประมง

33.33% นํ้า หนัก เฉลี่ ย 684.78 กรัม /ตัว และสูต รควบคุม ใช้ป ลาป่ นอย่ า งเดี ย ว นํ้า หนัก เฉลี่ ย 648.02 กรัม /ตัว
ตามลําดับ ค่านํา้ หนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ ของปลานิลแดงที่เลีย้ งด้วยอาหารทดลอง มีนาํ้ หนักเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ระหว่าง 361.33439.33 กรัม นํา้ หนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ ต่อวัน (ADG) เฉลี่ย 3.31-3.66 กรัม/วัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR)
ซึง่ เฉลี่ย 0.73-0.77 กรัม/วัน พบว่าอาหารที่ทดแทนปลาป่ นด้วยโปรตีนคอมปาวด์ ทัง้ 3 ระดับ มีคา่ ADG และค่า SGR
มากกว่าชุดควบคุมแต่ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) การใช้ประโยชน์อาหารทดลองของปลานิลแดงต่อประสิทธิภาพการใช้
โปรตีน(PER) และอัตราการแลกเนือ้ (FCR) พบว่า มีแนวโน้มเช่นเดียวกับการเจริญเติบโตโดยนํา้ หนัก ปลานิลแดงที่
เลี ย้ งด้วยอาหารทดแทนปลาป่ นด้วยโปรตี นคอมปาวด์ ทั้ง 3 ระดับ มี ค่า PER ระหว่าง 2.52-2.77 และ ค่า FCR
ระหว่าง 1.15-1.26 ดีกว่าอาหารสูตรควบคุม แต่ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ส่วนอัตรารอดของปลานิลแดงตลอดการ
ทดลองมีคา่ เฉลี่ยระหว่าง 96.67-98.33% ไม่แตกต่างกัน
Table 3 Growth performance and feed utilization of red nil tilapia fed with experimental diets for 120 day.
Growth performance and feed utilization

diet 1
Protein compound in diets
Control
diet 2 (33.33%)
diet 3 (66.67%)
diet 4 (100%)
a
a
a
Initial body weight (g)
286.68±10.63
286.97±2.05
291.50±10.38
291.71±7.96a
Final body weight (g)
648.02±43.73a
684.78±12.83a
730.20±75.52a
725.00±29.48a
Weight gain (g)
361.33±35.57a
397.67±10.60a
439.33±69.60a
433.00±26.85a
Average daily gain: ADG (g/day)
3.01±0.30a
3.31±0.09a
3.66±0.58a
3.66±0.14a
Specific growth rate: SGR (g/day)
0.68±0.04a
0.73±0.01a
0.77±0.07a
0.76±0.03a
Protein efficiency ratio: PER
2.30±0.26a
2.52±0.05a
2.77±0.42a
2.76±0.15a
Feed conversion ratio: FCR
1.39±0.14a
1.26±0.03a
1.17±0.18a
1.15±0.07a
Survival ratio (%)
98.33±2.89a
97.67±2.52a
96.67±2.89a
96.67±2.89a
Means ±std. in the same row with the same superscript are not significantly different (p>0.05)

จากการทดลองนีแ้ สดงให้เห็นว่าการใช้โปรตีนคอมปาวด์เพื่อทดแทนปลาป่ นในสูตรอาหารปลานิลแดงไม่มี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตโดยนํา้ หนัก การใช้ประโยชน์จากอาหารและอัตรารอดของปลานิลนิลแดง โปรตีนคอม
ปาวด์เป็ นอาหารเสริมสําหรับสัตว์ประเภทโปรตีนซึ่งเป็ นผลพลอยได้จากเนือ้ สัตว์ป่น (ไก่ป่น เนือ้ หมูป่น และขนไก่ป่น)
ซึ่งมีโปรตีนสูงถึง 60.07% มีคุณภาพเทียบเท่ากับปลาป่ น คุณภาพชัน้ ที่ 1 (กองควบคุมอาหารและยาสัตว์, 2558)
สามารถใช้ทดแทนปลาป่ นในสูตรอาหารเลีย้ งปลานิลแดงได้ สอดคล้องกับการศึกษาการทดแทนปลาป่ นด้วยไก่ป่น
และหมูป่นในอาหารปลานิลขนาดเล็กสามารถทดแทนได้ในสูตรอาหาร 100% (Hernandez et al., 2010) การทดแทน
ปลาป่ นด้วยไก่ป่น (25%) ร่วมกับ ดีดีจีเอส (DDGS) หรือผลพลอยได้จากข้าวโพดผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ โดยการหมัก
(45%) และกากถั่วเหลือง (2.1-2.9%) ในสูตรอาหารปลานิ ล พบว่าสามารถทดแทนปลาป่ นได้การเจริญเติบโตไม่
แตกต่างกัน (Webster et al. 2016) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Khalafalla et al. (2019) ได้ทาํ การศึกษาผลพลอยได้
จากสัตว์เพื่ อใช้เป็ นแหล่งโปรตีนในอาหารปลานิ ล อาหารที่ ทดแทนปลาป่ นด้วยสูตรไก่ป่น : เนื อ้ และกระดูกป่ น :
อวัยวะภายในไก่ (50:25:25) พบว่าการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน แต่ถา้ เพิ่มเนือ้ และกระดูกป่ น และอวัยวะภายในไก่
ในอาหารจะทําให้ปลานิลมีการเจริญเติบโตลดลง ทัง้ นีอ้ าหารที่ผลิตเองสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตปลานิลได้ ใน
ปลากะพงขาวมีศกึ ษาการทดแทนปลาป่ นด้วยไก่ป่น และเนือ้ และกระดูกป่ น 50-100% ในสูตรอาหาร โดยไม่มีผลต่อ
อัตราการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์ของอาหาร และองค์ประกอบทางเคมีในเนือ้ ปลากะพงขาวแต่อย่างใด (พิเชต,
2559; นรธัช และคณะ, 2560) นอกจากนีย้ งั พบว่าได้มีการพัฒนาการทดแทนปลาป่ นด้วยเนือ้ และกระดูกป่ น ไก่ป่น
และผลพลอยได้จากสัตว์ปีกมาใช้ร่วมกันในการผลิตอาหารปลาหลายชนิดเพื่อให้เกิดความสมดุลองค์ประกอบทาง
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โภชนะในสูต รอาหารปลา (Bureau et al. 1999., 2000) Yang et al. (2004) กล่าวว่า ในอาหารปลา Gibel carp
สามารถทดแทนปลาป่ นด้วย เนื อ้ ไก่ ป่ น ในสูต รอาหารได้ 50% การเจริ ญ เติ บ โตโดยนํา้ หนัก ไม่แ ตกต่า งกัน แต่
ประสิทธิภาพการย่อยได้โปรตีน และพลังงานในอาหารด้อยกว่าปลาป่ น
คุณภาพซากของปลานิลแดงหลังเลีย้ งด้วยอาหารทดลอง 120 วัน พบว่า คุณภาพซากของปลานิลแดงมี
องค์ประกอบทางโภชนะในเนือ้ ปลาไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (Table 4) ซึ่งแสดงว่าการใช้โปรตีนคอมปาวด์
แทนปลาป่ นในสูตรอาหารทําให้ปลานิลแดงเจริญเติบโตได้ดี สามารถใช้ประโยชน์จากโปรตีนในอาหารได้ไม่แตกต่าง
กัน องค์ประกอบทางโภชนะในเนือ้ ปลานิลแดงสดมีความชืน้ (75.87-77.76%) โปรตีน (17.74-18.48%) ไขมัน (0.150.28%) และเถ้า (1.15-1.19%) การสะสมไขมันในตับและอวัยวะภายในของปลานิลแดงไม่แตกต่างกัน เปรียบเทียบ
กับการศึกษาการทดแทนปลาป่ นด้วยแหล่งโปรตีนจากสัตว์ เช่น ไก่ป่น เนือ้ และกระดูกป่ นในอาหารปลาชนิดต่างๆ
เช่น ปลากะพงขาว ปลา rainboe trout พบว่า ค่าองค์ประกอบทางเคมีในเนือ้ ปลามีคา่ ใกล้เคียงกัน (พิเชต, 2559, นร
ธัช และคณะ 2560, Bureau et al., 2000) จากการทดลองในครัง้ นีแ้ สดงว่าโปรตีนคอมปาวด์สามารถทดแทนปลาป่ น
ในสูตรอาหารปลานิลได้ดี ปลาสามารถนําโปรตีนที่ได้จากการกินอาหารไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตเปลี่ยนโปรตีนจาก
อาหารไปสร้างกล้ามเนือ้ ได้ไม่แตกต่างจากการใช้ปลาป่ นเป็ นแหล่งโปรตีนในอาหารปลาแต่อย่างใด
Table 4 Final carcass proximate composition (% Wet weight basis) of red nile tilapia fed with experimental diets
for 120 day.
Proximate composition

diet 1
Protein compound in diets
Control
diet 2 (33.33%)
diet 3 (66.67%)
a
a
Moisture %
75.87±1.65
77.18±0.88
76.71±0.23a
Protein %
18.07±0.98a
17.74±0.31a
18.48±0.32a
Lipids %
0.28±0.12a
0.21±0.11a
0.20±0.01a
Ash %
1.17±0.17a
1.15±0.09a
1.19±0.02a
Means ±std. in the same row with the same superscript are not significantly different. (p>0.05)

diet 4 (100%)
77.76±1+27a
18.46±0+67a
0.15±0.01a
1.17±0.08a

สรุ ปผลการทดลอง

ผลการทดลองสรุ ปได้ว่า โปรตีนคอมปาวด์มีองค์ประกอบทางโภชนะเทียบเท่ากับปลาป่ นคุณภาพชัน้ ที่ 1
สามารถใช้เป็ นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์นาํ้ ได้ สูตรอาหารเลีย้ งปลานิลแดงสามารถทดแทนปลาป่ นในสูตรอาหาร
ด้วยโปรตีนคอมปาวด์ได้มากถึง 100% โดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตโดยนํา้ หนัก การใช้ประโยชน์จากโปรตีน
ในอาหาร และอัตรารอดของปลานิลแดงแต่อย่างใด เมื่อสิน้ สุดการทดลองได้ปลานิลแดงตามขนาดที่ตลาดต้องการคือ
มีนาํ้ หนักเฉลี่ย 600-800 กรัม/ตัว นอกจากนีผ้ ลของโปรตีนคอมปาวด์ท่ีทดแทนปลาป่ นในสูตรอาหารต่อคุณภาพซาก
และองค์ประกอบทางโภชนะในเนือ้ ปลานิลแดงมีโปรตีน ไขมัน และเถ้า ไม่แตกต่างกับปลานิลแดงที่เลีย้ งด้วยอาหารที่
ใช้ปลาป่ นเป็ นแหล่งโปรตีนแต่อย่างใด
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การใช้สาหร่ายทะเลเป็ นวัตถุดบิ เสริมในอาหารเลีย้ งกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
Utilizing Seaweed as Feed Ingredient in Giant River Prawn (Macrobrachium rosenbergii) Diet
กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์1* จริฎา พิมพาศ1 และ นฤชล ภัทราปั ญญาวงศ์2
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida), สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) และสาหร่าย
มงกุฎหนาม (Acanthophora spicifera) นํามาใช้เป็ นวัตถุดิบเสริมในอาหารเลีย้ งกุง้ ก้ามกราม (Macrobrachium
rosenbergii) ที่ ระดับสาหร่ายในอาหาร 3.0 เปอร์เซ็นต์ ทดลองเลีย้ งกุง้ ก้ามกรามจํานวน 10 ซํา้ (ตัว) ต่อชุดการ
ทดลองในระบบนํา้ หมุนเวียน เก็บข้อมูลการเติบโตของกุง้ ก้ามกรามและการรอดตายตลอดระยะเวลา 42 วัน ผล
การศึกษาพบว่า กุง้ ก้ามกรามที่ได้รบั อาหารเสริมสาหร่ายพวงองุ่น และสาหร่ายมงกุฎหนาม มีการเติบโตจําเพาะ
(SGR) ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) มีค่าเป็ น 1.10±0.20 และ 1.07±0.23 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ และอัตราการ
เติ บ โตต่ อ ตัว ต่ อ วัน (ADG) ไม่ แ ตกต่ า งกัน (p>0.05) มี ค่ า เป็ น 91.50±22.81 และ 93.54±23.58 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ วัน
ตามลําดับ แต่มีการเติบโตมากกว่ากุง้ ที่ได้รบั อาหารสูตรควบคุม ส่วนการรอดตายพบว่ากุง้ ที่ได้รบั อาหารผสมสาหร่าย
ทะเลมีการรอดตายไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ดังนัน้ การเสริมสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายมงกุฎหนามที่ระดับ 3.0
เปอร์เซ็นต์ในอาหารสามารถทําให้กงุ้ ก้ามกรามมีการเติบโตมากขึน้

ABSTRACT
The study on effects of seaweed; Ulva rigida, Caulerpa lentillifera and Acanthophora spicifera
addition in artificial feed on growth and survival rate of giant river prawn (Macrobranchium rosenbergii) in
recirculating water system. Prawn were fed with seaweed at 3.0 percent of dietary treatment and each
treatment were 10 replications. Growth and survival rate of prawn had been collected during the 42 days
of experiment. Results of the experiment showed that prawn fed diet containing C. lentillifera and A.
spicifera had not significantly different on growth (p>0.05) in both of specific growth rate (SGR) (1.10±0.20
and 1.07±0.23 %/d) and average daily gain (ADG) (91.50±22.81 and 93.54±23.58 mg/d) but the growth of
these treatments had higher than the control diet. Prawn fed all diet had not significantly different on survival
rate (p>0.05). The addition 3.0 percent of C. lentillifera and A. spicifera in artificial feed could improve
growth in prawn.
Key words: giant river prawn, seaweed, feed ingredient, growth
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คํานํา
กุง้ ก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) (De Man, 1879) เป็ นสัตว์นา้ํ ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิ จ
ของไทย ตลาดมีความต้องการกุง้ ก้ามกรามเพื่อการบริโภคสูง ซึ่งอาหารและการให้อาหารยังเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการ
เจริญเติบโต ต้านทานโรค และการรอดตาย โดยอาหารเลีย้ งกุง้ ก้ามกรามเป็ นชนิดเม็ดจมนํา้ มีปริมาณโปรตีน 30-40
เปอร์เซ็นต์ หากสามารถลดต้นทุนการผลิตอาหารลงได้จะเป็ นผลดีต่อเกษตรกรที่จะได้ใช้อาหารเลีย้ งกุง้ ก้ามกรามที่
ราคาไม่แพง การเลีย้ งกุง้ ก้ามกรามแบบแยกเลีย้ งเดี่ยว (คอนโด) ในระบบนํา้ หมุนเวียนเพื่อให้กงุ้ ก้ามกรามที่เลีย้ งมี
ขนาดใหญ่ขึน้ เป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และมีการรอดตายสูงกว่าการเลีย้ งในบ่อดินแบบดัง้ เดิม ใช้นาํ้ และใช้
พืน้ ที่ในการเลีย้ งน้อย (ทิพย์สคุ นธ์ และ นิสรา, 2560)
สาหร่ายทะเล (Marine algae หรือ seaweeds) มีการนํามาใช้ประโยชน์เป็ นอาหารสัตว์หรือเป็ นส่วนผสมใน
อาหารสัตว์ หรือเป็ นอาหารสัตว์นาํ้ (Chapman and Chapman, 1980) สาหร่ายทะเลพบได้บริเวณชายฝั่ งทะเลหรือ
ในบ่อดินเลีย้ งสัตว์นาํ้ สําหรับสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) และสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) เป็ น
สาหร่ายทะเลสีเขียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง (Ratana-arporn and Chirapat, 2006) ส่วนสาหร่ายมงกุฎหนาม
หรื อ สาหร่ า ยหนาม (Acanthophora spicifera) เป็ น สาหร่ า ยสี แ ดงที่ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการและให้ส ารสี ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการเร่งสีในสัตว์นาํ้ (มนทกานติ, 2551) ทัง้ นี ้ สาหร่ายทะเลเป็ นแหล่งของกรดไขมันที่จาํ เป็ นได้แก่ กรด
ไขมันโอเมก้า-3 คือ EPA; Eicosopentaenoic และ DHA; Docosahexaenoic ที่ ส่งผลต่อระยะเวลาการลอกคราบ
ของกุง้ และปู (อมรรัตน์ และคณะ, 2551) โดยสาหร่ายผักกาดทะเลมีโปรตีน (15.57 กรัม ต่อ 100 กรัมนํา้ หนักแห้ง)
สูงกว่าสาหร่ายหนาม, สาหร่ายกลวง และสาหร่ายผมนาง (16.91, 10.46 และ 10.11 กรัม ต่อ 100 กรัมนํา้ หนักแห้ง)
ตามลําดับ (มนทกานติ, 2551) การนําสาหร่ายทะเลมาเป็ นวัตถุดิบในอาหารสัตว์นาํ้ มีรายงานการใช้สาหร่ายผมนาง
(Gracilaria fisheri) เป็ นวัตถุดิบในอาหารกุง้ กุลาดํา ทําให้กงุ้ กุลาดํามีนาํ้ หนักและความยาวเพิ่มขึน้ มีผลต่ออัตราการ
เติบโตจําเพาะ อัตราการเติบโตต่อตัวต่อวัน และอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็ นเนือ้ มีภูมิตา้ นทานโรคแลอัตราการ
รอดชีวิตสูง (วีรเทพ และคณะ, 2554), สําหรับสาหร่ายผักกาดทะเล (U. rigida) ใช้เป็ นแหล่งโปรตีนรองในอาหารเลีย้ ง
กุง้ ขาวแวนนาไม ทําให้กุง้ มีการเติบโต อัตราการรอดตาย และประสิทธิภาพการใช้อาหารที่ดี (มนทกานติ และคณะ,
2559)
การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาการเสริมสาหร่ายทะเลได้แก่ สาหร่ายผักกาดทะเล สาหร่าย
พวงองุ่น และสาหร่ายมงกุฎหนาม เป็ นวัตถุดิบเสริมในอาหารสําเร็จรู ปสําหรับกุง้ ก้ามกรามเพื่อเพิ่มการเติบโตในการ
เลีย้ ง ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตอาหารกุง้ ก้ามกราม

อุปกรณ์และวิธีการ
แผนการทดลองและอาหารทดลอง
การทดลองนี ้อ อกแบบการทดลองแบบสุ่ม สมบู ร ณ์ (Completely Randomized Design) ประกอบด้ว ย
อาหารทดลอง 4 สูตร อาหารชุดควบคุม (สูตรที่ 1) ไม่เสริมสาหร่ายทะเล, สูตรที่ 2 เสริมสาหร่ายผักกาดทะเลระดับ
3.0 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 3 เสริมสาหร่ายพวงองุ่นระดับ 3.0 เปอร์เซ็นต์ และสูตรที่ 4 เสริมสาหร่ายมงกุฎหนามระดับ 3.0
เปอร์เซ็นต์ แต่ละชุดการทดลองมี 10 หน่วยการทดลอง (ซํา้ ) สําหรับสาหร่ายทะเลทัง้ สามชนิดนํามาจากสถานี วิจัย
และพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม นํามาผึ่งแดดให้แห้งเป็ นเวลา 1 วัน นําไปอบที่ อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชั่วโมง นํามาบดให้ละเอียด ร่อนด้วยตะแกรงขนาดตา 500 ไมครอน
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อาหารทดลองเป็ นอาหารสําเร็จรู ปที่ผลิตขึน้ ที่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นสูตรอาหารทดลองประกอบด้วยวัตถุดิบอาหาร (กรัมต่ออาหาร 1 กิ โลกรัม) (ระดับ
โปรตีนเท่ากัน 38 เปอร์เซ็นต์ ทุกชุดการทดลอง) ดัดแปลงจากสูตรอาหารสําเร็จรู ปของ มนทกานติ และคณะ (2559)
โดยผสมสาหร่ายผักกาดทะเล สาหร่ายมงกุฎหนาม และสาหร่ายพวงองุ่นที่อบแห้งและบดละเอียดในระดับ 3.0
เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละชุดการทดลอง (Table 1)
Table 1 Ingredients composition (%) of the experimental diets
Ingredient (%)
Fish meal
Soybean meal
Shrimp meal
Squid liver power
Krill meal
Wheat powder
Wheat gluten
Tuna oil
Lecithin
Rice bran
Mineral premix*
Vitamin premix**
Chitosan
U. rigida
C. lentillifera
A. spicifera
Total

Diet 1
22
15
8
5
3
25
5
2
2
7.3
4
0.5
1.2
0
0
0
100

Diet 2
22
15
8
5
3
25
5
2
2
4.3
4
0.5
1.2
3
0
0
100

Diet 3
22
15
8
5
3
25
5
2
2
4.3
4
0.5
1.2
0
3
0
100

Diet 4
22
15
8
5
3
25
5
2
2
4.3
4
0.5
1.2
0
0
3
100

Note: * 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

การเตรียมระบบเลีย้ งและจัดการเลีย้ งกุ้งระหว่างการทดลอง
ระบบเลีย้ งสัตว์นาํ้ แบบแยกเลีย้ งเดี่ยว (คอนโด) ของบริษัท Win vision เป็ นกล่องพลาสติก ขนาดกว้าง 27
เซนติเมตร ยาว 42 เซนติเมตร และสูง 16 เซนติเมตร ปริมาตรภายในกล่อง 10 ลิตร วางเรียงแนวนอน 6 แถว แต่ละ
แถวมี 10 กล่อง ทดลองเลีย้ งที่ศนู ย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยนํานํา้ ประปา มีความเค็ม 0 พีเอสยู เติมนํา้ ลงในภาชนะพักนํา้ ที่อยู่ดา้ นล่างของระบบเลีย้ งแบบแยกเลีย้ งเดี่ยว ซึง่
เป็ นส่วนบําบัดนํา้ ทางชี วภาพแบบใช้อากาศ (Biological treatment) ที่ บรรจุ Bioballs ไว้ มีการให้อากาศแบบหัว
ทรายในภาชนะพักนํา้ ทิง้ ไว้อย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้แบคทีเรียเกิดขึน้ บน Biloballs ในระบบบําบัดและพร้อมที่จะทํา
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การย่อยสลายของเสียในระบบนํา้ ของระบบเลีย้ ง โดยกุง้ ก้ามกรามที่ใช้ทดลองเป็ นกุง้ จากฟาร์มเลีย้ งกุง้ ก้ามกราม
เอกชน อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี คัดเลือกกุง้ ก้ามกรามที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง นํามาปรับสภาพในถังไฟเบอร์
ทรงกลมขนาด 1 ตันเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ด้วยอาหารสําเร็จรู ปที่ วางขายในท้องตลาด คัดกุง้ ก้ามกรามที่ มี ข นาด
ใกล้เคียงกัน ชั่งนํา้ หนักด้วยเครื่องชั่งนํา้ หนักไฟฟ้า คัดเอากุง้ ที่มีนาํ้ หนักประมาณ 8.0 กรัม นํามาวัดความยาวลําตัว
ด้วยเวอร์เนียและบันทึกค่าที่ได้ในแต่ละตัว แล้วรีบนําไปใส่ลงในกล่องพลาสติกของระบบเลีย้ งแบบแยกเดี่ยว จํานวน
40 กล่อง ทําการเลีย้ งในสภาวะเดียวกันเป็ นเวลา 42 วัน
การให้อ าหารตามแผนการทดลองวัน ละ 3 มื อ้ (08.00 ,12.00 และ 16.00 น.) อัต ราการให้อ าหาร 3.0
เปอร์เซ็นต์ต่อนํา้ หนักตัว ปรับปริมาณการให้อาหารทุก 15 วัน สังเกตการลอกคราบและสุขภาพของกุง้ มีการควบคุม
คุณภาพนํา้ ในระบบเลีย้ ง ประกอบด้วย อุณหภูมิของนํา้ ให้อยู่ในช่วง 28.0-31.0 องศาเซลเซียส pH อยู่ระหว่าง 7.58.5 ปริมาณออกซิเจนละลายนํา้ อยู่ในช่วง 6.0-7.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความเป็ นด่าง (alkalinity) อยู่ในช่วง 80150 พี พีเอ็ม ซึ่งเป็ นสภาวะที่ เหมาะสมสําหรับการเลีย้ งกุง้ ก้ามกรามในประเทศไทย (กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, 2561)
ตรวจวัดคุณภาพนํา้ ในระบบเลีย้ งสัปดาห์ละครัง้ และเติมนํา้ ประปาที่ให้อากาศจนคลอรีนสลายตัวหมด สัปดาห์ละ 12 ครัง้ เพื่อกระตุน้ การลอกคราบของกุง้ ทัง้ นีด้ ดู ตะกอนและเก็บเศษอาหารออกให้หมดหลังจากการให้อาหารหรือตาม
ความเหมาะสม
การเก็บข้อมูลและรักษาคุณภาพนํา้
บันทึกการเติบโตโดยวัดขนาดความยาวลําตัวกุง้ ก้ามกราม (เซนติเมตร) ด้วยเวอร์เนี ยและชั่งนํา้ หนักตัว
(กรัม) ด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้า ทุก 2 สัปดาห์ จนครบ 6 สัปดาห์ โดยทําการสลบกุง้ ด้วยวิธีแช่นาํ้ แข็ง (rapid cooling) (นํา้
ผสมนํา้ แข็งในอัตราส่วน 1: 1) อุณหภูมิ 2–4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4-5 นาที โดยจะสังเกตว่ากุง้ ไม่เคลื่อนไหวขา
เดิน (Wilson et al., 2009) นํามาชั่งวัดด้วยความรวดเร็ว และนํากุง้ ไปแช่ในนํา้ อุณหภูมิปกติให้ฟื้นก่อนที่นาํ กุง้ กลับไป
คืนในกล่องทดลอง
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารสําเร็จรู ป ด้วยวิธี proximate analysis (The Association of Official
Analytical Chemists (AOAC) in Animal, 2005) โดยวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน, ไขมัน,ปริมาณเถ้า, และความชืน้ ที่
ห้อ งปฏิ บัติ ก ารโภชนะศาสตร์อ าหารสัต ว์น ํ้า ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ท างทะเล คณะวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ข ้อมูล ทางสถิ ติ โดยวิ ธี Analysis of variance (ANOVA) และเปรี ย บเที ย บการเติ บ โต (นํา้ หนัก
สุดท้ายเฉลี่ย, นํา้ หนักที่เพิ่มขึน้ , ความยาวที่เพิ่มขึน้ , อัตราการเติบโตจําเพาะ, อัตราการเติบโตต่อตัวต่อวัน) และการ
รอดตาย ของชุดการทดลอง และองค์ประกอบทางเคมีของชุดอาหาร โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test
(DNMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมสําเร็จรู ป SPSS version 20.0
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การใช้สาหร่ายทะเลเป็ นวัตถุดิบเสริมในอาหารเลีย้ งกุง้ ก้ามกราม โดยโครงการวิจัยดังกล่าวได้ผ่านการ
พิ จารณาและอนุมัติการใช้สัตว์ท ดลองจากคณะกรรมการการควบคุมดูแลการเลีย้ งและการใช้สัต ว์เพื่ องานทาง
วิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Protocol Review No.1923005) ผลิตอาหารเม็ด
สําเร็จรู ปที่เสริมสาหร่ายผักกาดทะเล, สาหร่ายพวงองุ่น และสาหร่ายมงกุฎหนาม ในระดับ 3.0 เปอร์เซ็นต์ และสูตร
ควบควบที่ไม่เสริมสาหร่ายทะเล เลีย้ งกุง้ ก้ามกรามในระบบเลีย้ งสัตว์นาํ้ แบบแยกเดี่ยวนํา้ หมุนเวียน
จากการศึกษาครัง้ นี ้ กุง้ ก้ามกรามมีนาํ้ หนักเริ่มต้นประมาณ 8.39–8.84 กรัม ความยาวประมาณ 7.8– 9.7
เซนติเมตร เมื่อทดลองเลีย้ งครบ 6 สัปดาห์ (42 วัน) มีการเปลี่ยนแปลงนํา้ หนักและความยาวโดยมีนาํ้ หนักและความ
ยาวเพิ่มมากขึน้ และไม่พบการตายของกุง้ ตลอดการทดลอง เมื่อเปรียบเทียบปั จจัยการเติบโตของกุง้ ก้ามกรามที่ วดั
ได้แก่ นํา้ หนักสุดท้ายเฉลี่ย นํา้ หนักที่เพิ่มขึน้ ความยาวที่เพิ่มขึน้ อัตราการเติบโตจําเพาะ อัตราการเติบโตต่อตัวต่อวัน
และการรอดตาย นํามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า กุง้ ก้ามกรามที่ได้รบั อาหารทดลองทัง้ 4 สูตร ไม่มีความแตกต่างกัน
(p>0.05) (Table 2) สําหรับการเติบโตของกุง้ ก้ามกรามที่ ได้รับอาหารเสริมสาหร่ายทะเลระดับ 3.0 เปอร์เซ็นต์ มี
แนวโน้มว่ากุง้ ที่ ได้รับอาหารเสริมสาหร่ายมงกุฎหนาม มีนาํ้ หนักเพิ่ มขึน้ มากที่ สุดเป็ น 3.93±1.83 กรัม กุง้ ที่ ได้รับ
อาหารเสริมสาหร่ายพวงองุ่น และกุง้ ที่ ไ ด้รับ อาหารเสริ มสาหร่ายมงกุฎหนามจะมี ค วามยาวเพิ่ มขึน้ มากที่ สุด คื อ
1.30±0.44 และ 1.30±0.61 เซนติเมตร ตามลําดับ ส่วนกุง้ ที่ ได้รับอาหารเสริมสาหร่ายพวงองุ่นมีอัตราการเติบโต
จําเพาะสูงที่สดุ เป็ น 1.10±0.20 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน (Figure 1) และกุง้ ที่ได้รบั อาหารเสริมสาหร่ายมงกุฎหนามมีอตั รา
การเติบโตต่อตัวต่อวันสูงที่สดุ เป็ น 93.54±23.58 มิลลิกรัมต่อวัน (Figure 2)
อาหารเลีย้ งกุง้ ก้ามกรามที่ เสริมสาหร่ายพวงองุ่นระดับ 3.0 เปอร์เซ็นต์ และอาหารที่ เสริมสาหร่ายมงกุฎ
หนามระดับ 3.0 เปอร์เ ซ็ น ต์ ทํา ให้กุ้ง ก้า มกรามมี ก ารเติ บ โตดี ก ว่ า อาหารสูต รควบคุม (ไม่ เ สริ ม สาหร่า ยทะเล)
สอดคล้องกับการใช้สาหร่ายผมนาง (G. fisheri) เป็ นวัตถุดิบในอัตราส่วนร้อยละ 3.0 ของอาหารกุง้ กุลาดํา ทําให้กุง้
กุลาดํามีการเติบโตที่ดี (วีรเทพ และคณะ, 2554) เช่นเดียวกับใช้สาหร่ายผักกาดทะเล (U. rigida) เป็ นแหล่งโปรตีน
รองในอาหารเลีย้ งกุง้ ขาวแวนนาไมจะทําให้กงุ้ มีการเติบโต การรอดตาย และประสิทธิภาพการใช้อาหารที่ดี (มนทกาน
ติ และคณะ, 2559) ทัง้ นี ้ สาหร่ายพวงองุ่นที่เสริมในอาหารเลีย้ งกุง้ ก้ามกรามมีผลทําให้กงุ้ ก้ามกรามมีอตั ราการเติบโต
จําเพาะ (ร้อยละต่อวัน) สูงกว่ากุง้ ที่ได้รบั อาหารเสริมด้วยสาหร่ายมงกุฎหนาม เนื่องด้วยสาหร่ายพวงองุ่นมีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการสูง มีโปรตีน 8.55 กรัมต่อ 100 กรัมนํา้ หนักแห้ง, คาร์โบไฮเดรต 32.69 กรัมต่อ 100 กรัมนํา้ หนักแห้ง, ไขมัน
1.92 กรัมต่อ 100 กรัม นํา้ หนัก แห้ง , เยื่ อใย 3.87 กรัม ต่อ 100 กรัม นํา้ หนัก แห้ง และเถ้า 56.84 กรัมต่อ 100 กรัม
นํา้ หนักแห้ง พลังงานรวมมีค่า 182 กิ โลแคลอรี่ต่อ 100 กรัม ทั้งยังมีแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิ ด (ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาชายฝั่ งเพชรบุรี, 2560) ดังนัน้ สาหร่ายพวงองุ่นจึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาเป็ นวัตถุดิบเสริมในอาหารกุง้
ก้ามกราม
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Table 2 Mean growth performance of giant river prawn after 42 days of culture period.
Diet
Parameter
1
2
3
Final weight (g)
9.00±2.23a
8.94±1.05a
10.34±1.45a
Weight gain(g)
3.06±0.79a
2.68±0.77a
3.84±0.96a
Length gain (cm)
1.16±0.30a
0.91±0.42a
1.30±0.44a
Specific growth rate (%/d)
0.99±0.12a
0.85±0.23a
1.10±0.20a
Average daily gain (mg/d)
72.96±18.86a
63.74±18.25a
91.50±22.81a
Survival rate (%)
100a
100a
100a
The same letter in the same row mean are not significantly different.

4
10.60±2.48a
3.93±1.83a
1.30±0.61a
1.07±0.23a
93.54±23.58a
100a

Specific growth rate (% day.1)

1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00

Control

U. rigida

1 C. lentillifera

A. spicifera

Figure 1 Effect of seaweed on specific growth rate of M. rosenbergii.
อาหารสําเร็จรู ปสําหรับกุง้ ก้ามกรามที่เสริมสาหร่ายที่ระดับ 3.0 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ สาหร่ายผักกาดทะเล,
สาหร่ายพวงองุ่น และสาหร่ายมงกุฎหนาม และสูตรควบคุม (ไม่เสริมสาหร่ายทะเล) นําไปวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการได้ผลการวิเคราะห์ แสดงดัง ตารางที่ 3 โดยสูตรอาหารที่เสริมสาหร่ายผักกาดทะเลมีปริมาณโปรตีนใน
อาหารสูงกว่าสูตรอาหารที่เสริมสาหร่ายมงกุฎหนาม (p<0.05) แต่สูตรอาหารที่เสริมสาหร่ายพวงองุ่นไม่มีปริมาณ
โปรตีนแตกต่างจากสูตรอาหารที่ เสริมสาหร่ายผักกาดทะเลและสูตรอาหารที่เสริมสาหร่ายมงกุฎหนาม (p>0.05)
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในสาหร่ายพวงองุ่น (13.77±0.16) มีปริมาณโปรตีนสูงกว่าสาหร่าย
ผั ก กาดทะเล (11.91±0.27) และสาหร่ า ยมงกุ ฎ หนาม (8.62±0.07) อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ (p<0.05) ตามลํา ดั บ
เช่นเดียวกับรายงานของ มนทกานติ (2551) ที่ กล่าวว่า สาหร่ายผักกาดทะเลมีโปรตีน (15.57 กรัม ต่อ 100 กรัม
นํา้ หนักแห้ง) สูงกว่าสาหร่ายมงกุฎหนาม (16.91 ต่อ 100 กรัมนํา้ หนักแห้ง) อย่างไรก็ตามการนําสาหร่ายทะเลมาเป็ น
วัตถุดิบเสริมในการผลิตอาหารสัตว์นาํ้ ควรวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในสาหร่ายนัน้ ๆ ด้วยเพื่อจะได้ทาํ สูตรอาหาร
เสริมสาหร่ายทะเลได้อย่างเหมาะสมสําหรับปริมาณไขมันในสูตรอาหารที่เสริมสาหร่ายผักกาดทะเลและสาหร่าย
มงกุฎหนาม มีปริมาณไขมันมากกว่าสูตรอาหารเสริมสาหร่ายพวงองุ่น (p<0.05).
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Average daily gain (mg/d)
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Control

U. rigida

1

C. lentillifera

A. spicifera

Figure 2 Effect of seaweed on average daily gain of M. rosenbergii.
Table 3 Proximate composition of seaweed of experimental diet.
Compositions
Control

Diet (seaweed 3%)
U. rigida
C. lentillifera

A. spicifera

Ash (%)

14.03±0.19b

13.28±0.10a

13.91±0.15b

13.18±0.16a

Moisture (%)

6.35±0.06b

5.61±0.11a

5.83±0.0aa

5.90±0.06ab

Protein (%)

35.52±0.53a

36.89±0.21c

36.48±0.19bc

36.19±0.33b

Lipid (%)

11.31±3.77a

13.33±3.11b

11.72±0.06a

13.27±1.66b

Mean with different letters within a row of each group are significantly different at P<0.05.

สรุ ป
จากงานวิจัยสาหรายพวงองุนและสาหรายมงกุฎหนามสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบเสริมในอาหารกุงกามกราม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเติบโตและเพิ่มผลผลิต โดยระดับสาหรายทะเลที่ระดับ 3.0 เปอรเซ็นต จะทําใหน้ําหนักของกุง
กามกรามเพิ่มมากขึ้น และมีการเติบโตดีกวากุงที่ไดรับอาหารที่ไมมีการเสริมสาหรายทะเล
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การปรับตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวนํา้ หอมจากปั ญหาราคาตกตํ่า
อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
Adaptation of Collaborative Farming to Coconut Prices Decline Problem
in Ban Phaeo District Samut Sakhon Province
ศิรประภา ทับไกร1* และ จีรนันท์ เขิมขันธ์1
Siraprapa Tabkrai1* and Jeeranun Khermkhan1

บทคัดย่อ

งานวิจัยครัง้ นี ม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษา 1) ศึกษาคุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิ จ 2) ศึก ษาการ
ปรับ ตัว ของเกษตรกรแปลงใหญ่ม ะพร้า วนํา้ หอม 3) ศึกษาปั ญ หาอุปสรรคที่ มีผลกระทบต่อการปรับตัวของ
เกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวนํา้ หอม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ทัง้ หมดจํานวน 50 ราย สถิติท่ีวิเคราะห์คือ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรแปลงใหญ่ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย ร้อยละ 63.8 มีช่วงอายุ 51-60 ปี มากที่สดุ ร้อยละ 34.1 มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 87.8
มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 92.7 และมีประสบการณ์ในการปลูก มะพร้าว 26 ปี ขึน้ ไป ร้อยละ 58.5 การปรับตัว
ด้านการผลิต กิจกรรมที่ปฏิบตั ิมากที่สดุ คือ มีการรับรองผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย (GAP) ด้านการตลาด
คือ เพาะพัน ธุ์ม ะพร้าวนํา้ หอมขาย และด้านกายภาพ คื อ ปรับ ปรุ งทรัพ ยากรในพื น้ ที่ ป ลูก (ดิ น นํา้ ) ปั ญ หา
อุปสรรคในการปรับตัวด้านความรู ้ พบว่า มีปัญหาอุปสรรคในระดับ น้อย ด้านเศรษฐกิจ มีปัญหาอุปสรรคใน
ระดับ ปานกลาง และด้านลักษณะส่วนบุคคล มีปัญหาอุปสรรคในระดับ ปานกลาง

ABSTRACT

The objective of this research were to study; 1) the social and economic characteristics 2)
adaptation of collaborative farming 3) the problems and obstacles that affect the adaptation of
collaborative farming. Data were collected by using questionnaires with 50 farmers. Statistical analysis
were frequency, percentage, mean and standard deviation.The results showed that most of the
farmers were male (63.8%), an average was 51-60 years old (34.1%) attained primary education (87.8%)
married (92.7%). The average experience for growing coconuts were 26 years up (58.5%) of the production
adaptation the most practical activity is the GAP certification for marketing, which is the breeding of fragrant
coconut for sale. And physical aspect, namely, improvement of resources in planting areas (soil, water),
problems of obstacles for adaptation in knowledge, found that there were problems at a low level, economic
problems, obstacles at a moderate level, and personal characteristics have problems and obstacles at a
medium level
Key words: collaborative farming, adaptation, prices decline, obstacles
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คํานํา

มะพร้าวนํา้ หอม เป็ นไม้ผลที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจที่นิยมในการบริโภคสด และส่งออกไปยัง
ตลาดต่างประเทศ ตลอดจนใช้เป็ นวัตถุดิ บในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ ม พื น้ ที่ ท่ี เหมาะในการปลูกคื อ ภาคกลาง
โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร รวมทัง้ นครปฐม ฉะเชิงเทรา ราชบุรี และสมุทรสงคราม (OKMD, 2560) มะพร้าว
นํา้ หอม เป็ นไม้ผลเศรษฐกิจที่สาํ คัญระดับประเทศ หากมีหน่วยงานที่คอยควบคุมราคากลาง ไม่ให้ขนึ ้ ลงตามตลาด
จีนที่เป็ นตลาดใหญ่ของมะพร้าวนํา้ หอม หรือไม่ให้กลุ่มลูกค้าคนจีนเป็ นผูก้ าํ หนดราคาจึงจะเป็ นธรรมกับทุกภาค
ส่วน ซึ่งในช่วงปลายปี ประเทศจี นมีสภาพอากาศหนาว การบริโภคมะพร้าวนํา้ หอมจึงลดน้อยลง ประกอบกับ
เกษตรกรหันมาปลูกมะพร้าวนํา้ หอมกันเป็ นจํานวนมาก ส่งผลให้ผลผลิตมีจาํ นวนมาก ทําให้ราคาผลผลิตตกตํ่า
(เกษตรก้าวไกล, 2562) ข้อมูลระบบจัดเก็บและรายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน (การส่งเสริมการเกษตร, 2559)
จังหวัดสมุทรสาครเป็ นอันดับ 1 ที่มีการปลูกมะพร้าวนํา้ หอมมากที่สุดในประเทศไทยเมื่อเทียบจากสัดส่วนพื น้ ที่
โดยเฉพาะในอําเภอบ้านแพ้วมีพืน้ ที่ ทาํ การเกษตร 47,868 ไร่ ปลูกมะพร้าวนํา้ หอมมากถึง 18,464 ไร่ จึงมีการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มะพร้าวนํา้ หอม ซึ่งเป็ นนโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกันผลิตสินค้าการเกษตรร่วมกัน มีการบริหาร
จัดการร่วมกันตัง้ แต่การร่วมกันผลิต และจัดหาปั จจัยการผลิตรวมถึงการจําหน่ายร่วมกัน ซึ่งจะทําให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีปริมาณ และคุณภาพได้มาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด (สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร, 2558) แต่ถึงแม้ว่าจะมี การทําเกษตรแปลงใหญ่ แต่
เกษตรกรเหล่านีก้ ็ยงั คงประสบปั ญหาราคามะพร้าวนํา้ หอมตกตํ่าซึง่ ส่งผลต่อรายได้ท่ีลดลงของเกษตรกร
สภาวะที่ราคาสินค้าเกษตรตกตํ่าเป็ นปั ญหาของเกษตรกรไทยมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ราคาผลผลิต
นัน้ จะขึน้ อยู่กับกลไกของตลาด สินค้าจํานวนมาก ราคาก็ลดลง สินค้าจํานวนน้อย ราคาก็สูงขึน้ ซึง่ เป็ นไปตาม
หลักเศรษฐศาสตร์ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) เกษตรกรอาศัยผลผลิตทางการเกษตรเป็ นรายได้เลีย้ ง
ชี พ ตลอดมา แต่เกษตรกรต้องประสบกับ ปั ญ หาราคามะพร้าวนํา้ หอมตกตํ่าส่งผลให้ได้รับ ผลตอบแทนที่ ไม่
เพียงพอต่อการเลีย้ งครอบครัว หากเกษตรกรนัน้ ไม่มีการปรับตัว เมื่อเกษตรกรตกอยู่ในสภาวะนี ้ จะทําให้เกิ ด
ปั ญ หาหนี ส้ ิ น ตามมาภายหลัง ดังนั้น ผู้วิจัย จึงสนใจที่ จ ะศึก ษาถึงคุณ ลัก ษณะทางสังคมและเศรษฐกิ จ ของ
เกษตรกร การปรับตัวของเกษตรกร และปั ญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการปรับตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่
มะพร้าวนํา้ หอมจากปั ญหาราคาตกตํ่า อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อันจะเป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้
ปลูกมะพร้าวนํา้ หอม และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป

วิธีการศึกษา
งานวิจัย เรื่ อ งการปรับ ตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่ ม ะพร้าวนํา้ หอม จากปั ญ หาราคาตกตํ่า อําเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้
คื อ เกษตรกรที่ เข้าร่วมการทําเกษตรแบบแปลงใหญ่ มะพร้าวนํ้าหอม จํานวน 50 ราย จึง ทําการเก็ บ ข้อมูล กับ
ประชากรทัง้ หมด 50 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพืน้ ที่และให้เกษตรกรทําแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้เก็บ
และรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ครัง้ นีค้ ือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามส่วนของข้อมูลพืน้ ฐานลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรแปลง
ใหญ่มะพร้าวนํา้ หอมเป็ นลักษณะคําถามปลายปิ ด ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจคําตอบ
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ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวของเกษตรกร เป็ นลักษณะคําถามปลายปิ ด ที่ มีลกั ษณะ
เป็ นแบบตรวจคําตอบ โดยสอบถามถึงการปรับตัวด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านกายภาพ
ตอนที่ 3 ปั ญหาอุปสรรคในการปรับตัวมีลกั ษณะเป็ นลักษณะคําถามปลายปิ ด ประกอบด้วย โดยสอบถาม
ถึงด้านความรู ้ ด้านเศรษฐกิจ และด้านลักษณะส่วนบุคคล
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจยั ในด้านความเที่ยงตรงของเนือ้ หา (Content Validity) ผูว้ ิจยั นําแบบ
ร่างเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน เพื่ อพิ จารณานําไปปรับปรุ งแก้ไขและหาค่าดัช นี ความสอดคล้อง (Index of
Consistency: IOC) ถึงความเหมาะสม ความชัดเจนของภาษา และเนือ้ หาที่ครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูล และนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติสาํ หรับ
การศึกษา โดยการคํานวณทางสถิติตามลักษณะของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. ข้อมูลพื น้ ฐานลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ และวิเคราะห์การปรับตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่
มะพร้าวนํา้ หอม ใช้สถิติวิเคราะห์เป็ นค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. ปั ญหาอุปสรรคในการปรับตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่ มะพร้าวนํา้ หอม วิเคราะห์ในรู ปแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยวิธีการของลิเคิรท์ (Likert’s Scale) คะแนนที่กาํ หนดให้กบั ข้อคําถามที่เป็ นมาตรา
ส่วนประมาณค่า มีดงั นี ้ เกณฑ์การคํานวณหาอันตรภาคชัน้ 5 ระดับ 1 = น้อยที่สดุ , 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4
= มาก, 5 = มากที่สดุ กําหนดเกณฑ์แปลค่า ดังนี ้ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 = ปั ญหาอุปสรรคน้อยที่สดุ , 1.81-2.60 =
ปั ญ หาอุป สรรคน้อ ย, 2.61-3.40 = ปั ญ หาอุป สรรคปานกลาง, 3.41-4.20 = ปั ญ หาอุป สรรคมาก, 4.215.00 = ปั ญหาอุปสรรคมากที่สดุ และใช้สถิติวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรแปลงใหญ่ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 63.8 มีช่วงอายุ 51-60 ปี มาก
ที่สดุ ร้อยละ 34.1 มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 87.8 ส่วนใหญ่เกษตรกรแปลงใหญ่มีสถานภาพ
สมรส ร้อยละ 92.7 มีจาํ นวนสมาชิ กในครัวเรือน มากกว่า 4 คน ร้อยละ 73.2 มีแรงงานในครัวเรือนที่ ช่วยทํา
การเกษตร 2 คน ร้อยละ 56.1 มีจาํ นวนแรงงานที่ จา้ งต่อเดือน 2 คน ร้อยละ 53.7 มีประสบการณ์ใ นการปลูก
มะพร้าว 26 ปี ขึน้ ไป ร้อยละ 58.5
ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจ
เกษตรกรแปลงใหญ่ มีจาํ นวนพืน้ ที่ในการปลูกมะพร้าว มากกว่า 15 ไร่ ร้อยละ 46.3 มีรายได้จากการ
ขายมะพร้าวต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ ากับ 10,000 บาท ร้อยละ 61.0 ส่วนใหญ่ ไม่มี รายได้น อกเหนื อจากภาค
การเกษตร ร้อยละ 70.7 เกษตรกรเข้าร่วมเป็ นสมาชิกแปลงใหญ่ 3-4 ปี ร้อยละ 87.8 ไม่มีหนีส้ ิน ร้อยละ 65.9
และมี ห นี ส้ ิ น ร้อ ยละ 34.1 โดยมี จ าํ นวนหนี ส้ ิน 60,001 บาทขึ น้ ไป ร้อ ยละ 57.1 เกษตรกรแปลงใหญ่ข าย
มะพร้าวได้ในราคา 5-7 บาทต่อลูก ร้อยละ 80.5 และราคาที่พงึ พอใจคือ 8-10 บาทต่อลูก ร้อยละ 80.5
การปรับตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่จากปั ญหาราคาตกตํ่า
จาก Table 1 พบว่า ด้านการผลิต กิจกรรมที่เกษตรกรปฏิบตั ิมากที่สดุ คือ มีการรับรองผลผลิตทางการ
เกษตรที่ปลอดภัย (GAP) เพื่อเพิ่มราคาให้แก่ผลผลิต ร้อยละ 82.9 รองลงมา ได้แก่ ทําปุ๋ ยหมักชีวภาพทดแทน
การใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุน ร้อยละ 43.9 และ ลดจํานวนครัง้ การกําจัดวัชพืช ร้อยละ 19.5 กิจกรรมที่เกษตรกร
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ไม่ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ลดจํานวนครัง้ การใส่ปุ๋ย ร้อยละ 95.1 รองลงมา ได้แก่ ลดจํานวนแรงงาน ร้อยละ 87.8
และ ลดจํานวนครัง้ การกําจัดแมลงศัตรู พืช ร้อยละ 82.9
ด้านการตลาด กิ จกรรมที่ เกษตรกรปฏิ บัติมากที่ สุด คือ เพาะพันธุ์มะพร้าวนํา้ หอมขาย ร้อยละ 48.8
รองลงมา ได้แก่ แปรรู ปผลผลิต เช่น มะพร้าวเผา ขายนํา้ มะพร้าว ร้อยละ 22.0 และขายด้วยตนเองแทนการขาย
ผ่านพ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 17.1 กิ จกรรมที่เกษตรกรไม่ปฏิบัติมากที่ สุด คือ เพิ่ มช่องทางการประชาสัมพันธ์,
ออกบูธขายและแสดงสินค้า และเพิ่ มช่องทางการขายออนไลน์ ร้อยละ 97.6 เท่ากัน รองลงมา ได้แก่ หาตลาด
หรือแหล่งขายใหม่ ร้อยละ 92.7 และขายด้วยตนเองแทนการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 82.9
ด้านกายภาพ กิจกรรมที่เกษตรกรปฏิบตั ิมากที่สดุ คือ ปรับปรุ งทรัพยากรในพืน้ ที่ปลูก (ดิน นํา้ ) เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต ร้อยละ 90.2 รองลงมา ได้แก่ ปลูกพืชชนิดอื่นร่วมกับมะพร้าวนํา้ หอม ร้อยละ 39.0 และ มีแนวโน้มจะ
เปลี่ยนชนิดการปลูกพืช ร้อยละ 2.4 กิจกรรมที่เกษตรกรไม่ปฏิบตั ิมากที่สดุ คือ มีแนวโน้มจะเปลี่ยนชนิดการปลูก
พืช ร้อยละ 97.6 รองลงมาได้แก่ ปลูกพืชชนิดอื่นร่วมกับมะพร้าวนํา้ หอม ร้อยละ 61.0 และ ปรับปรุ งทรัพยากรใน
พืน้ ที่ปลูก (ดิน นํา้ ) เพื่อเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 9.8
Table 1 Shows the amount and percentage of adaptation of collaborative farmers
Activity
Production
1. Make bio fertilizer
2. Reduce fertilizer
3. Reduce insect elimination
4. Reduce weeding
5. Reduce labor
6. Good Agricultural Practice / GAP
Marketing
1. Selling coconut breeding
2. Product processing
3. Self selling
4. Find a new market
5. Increase public relations channels
6. Sell booth
7. Online sales channels
Physical
1. There is a tendency to change the type of crop
2. Plant other plants with perfume coconuts
3. Improve land resources, water, water and
productivity
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Observe

Practice
Non-observance

18 (43.9)
2 (4.9)
7 (17.1)
8 (19.5)
5 (12.2)
34 (82.9)

23 (56.1)
39 (95.1)
34 (82.9)
33 (80.5)
36 (87.8)
7 (17.1)

20 (48.8)
9 (22.0)
7 (17.1)
3 (7.3)
1 (2.4)
1 (2.4)
1 (2.4)

21 (51.2)
32 (78.0)
34 (82.9)
38 (92.7)
40 (97.6)
40 (97.6)
40 (97.6)

1 (2.4)
16 (39.0)
37 (90.2)

40 (97.6)
25 (61.0)
4 (9.8)
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ปั ญหาอุปสรรคทีม่ ีผลกระทบต่อการปรับตัวของเกษตรกรแปลงใหญ่
จาก Table 2 พบว่า ด้านความรู ้ พบว่า มีปัญหาอุปสรรครวมในระดับ น้อย ค่าเฉลี่ยรวม 2.44 โดยปั ญหา
อุปสรรคมากที่สดุ ได้แก่ ไม่มีความรู ท้ างด้านการตลาด มีปัญหาอุปสรรคในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.63 รองลงมา
ได้แก่ เมื่อมีเจ้าหน้าที่มาให้การสนับสนุน เกษตรกรขาดการเข้าร่วมกิจกรรมภายในกลุม่ เกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าว
นํา้ หอม มี ปัญหาอุปสรรคในระดับ น้อย ค่าเฉลี่ย 2.59 และไม่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเมื่ อราคามะพร้าว
ตกตํ่า, ไม่มีความรู เ้ กี่ยวกับการบํารุ งดินโดยไม่ใช้สารเคมี มีปัญหาอุปสรรคในระดับ น้อย ค่าเฉลี่ย 2.51 เท่ากัน
ด้านเศรษฐกิจ พบว่า มีปัญหาอุปสรรครวมในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวม 2.89 โดยปั ญหาอุปสรรค
มากที่สดุ ได้แก่ สารกําจัดศัตรู พืช สารกําจัดวัชพืชและปุ๋ ยเคมีราคาสูง มีปัญหาอุปสรรคในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย
3.59 รองลงมา ได้แก่ มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง เช่น ส่งลูกเรียน ผ่อนรถ ค่าประกันสุขภาพ มีปัญหาอุปสรรคใน
ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.44 และค่าจ้างแรงงานสูง มีปัญหาอุปสรรคในระดับ น้อย ค่าเฉลี่ย 2.44
ด้านลักษณะส่วนบุคคล พบว่า มีปัญหาอุปสรรครวมในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวม 2.95 โดยปั ญหา
อุปสรรคมากที่ สุด ได้แก่ การทําปุ๋ ยชี วภาพมี ขั้นตอนที่ ยุ่งยาก มีปั ญ หาอุป สรรคในระดับ มาก ค่าเฉลี่ ย 3.90
รองลงมา ได้แก่ เกษตรกรมีอายุมาก มีปัญหาอุปสรรคในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.49 และเกษตรกรมีอาชีพอื่นที่ทาํ
เป็ นหลัก มีปัญหาอุปสรรคในระดับ น้อย ค่าเฉลี่ย 2.49
Table 2 Show average Standard Deviation And the level of problems and obstacles affecting the
adaptation of collaborative farmers
Obstacles

Knowledge
1. Price drop due to lack of knowledge and understanding
2. No experience in solving problems when falls coconuts price
3. When the staff come to support Lack of farmers Participate in activities
within the large plots of farmer groups
4. No marketing knowledge
5. No production knowledge
6.Don't know how to control disease and insects without chemicals
Knowledge
7.Don't have knowledge about soil maintenance without using
chemicals
8. Don't have knowledge on other plants
Sum
Economy
1. There is no source of funds or investments for production
2. Pesticides Herbicides and high-priced chemical fertilizer
3. High wage
4. Have high household expenses such as sending children to school
Sum
Personal characteristics
1. Making fertilizer is difficult
2. Old farmer
3. Farmers have other occupations
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�
𝒙𝒙

S.D.

Level of
problem

2.34
2.51
2.59

0.762
0.840
0.741

Low
Low
Low

2.63
2.12
2.49

0.623
0.900
0.952

Moderate
Low
Low

2.51

0.870

Low

2.29
2.44

0.955
0.830

Low
Low

2.07
3.59
2.44
3.44
2.89

1.034
0.921
1.097
1.141
1.048

Low
High
Low
High
Moderate

3.90
3.49
2.49

1.068
0.925
0.870

High
High
Low
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Obstacles
4. Farmers do not have children, inherit and continue
Sum

�
𝒙𝒙

1.90
2.95

S.D.
0.700
0.890

Level of
problem
Low
Moderate

สรุ ปและอภิปรายผล
ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่าเกษตรกรแปลงใหญ่ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีช่วงอายุ 51-60 ปี มี
ระดับการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของ สิริมา แท่นนิ ล (2557) เรื่องการปรับตัวของ
เกษตรกรจากปั ญหาการปลูกมะพร้าวในเขตอําเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกร
แปลงใหญ่ เป็ นผู้ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาตํ่า และอยู่ ใ นวัย กลางคน ในขณะที่ เ กษตรกรที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษามีสดั ส่วนค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีโอกาสในการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมหรือภาค
บริการที่มีรายได้สงู กว่าภาคการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีลกั ษณะ
ความเป็ นอยู่แบบครอบครัว โดยมีจาํ นวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 4 คน การทําการเกษตรมีจาํ นวนแรงงานใน
ครัวเรือน 2 คน มีจาํ นวนแรงงานที่จา้ งต่อเดือน 2 คน ซึ่งกล่าวได้ว่า แรงงานที่ช่วยทําการเกษตรมีโอกาสเป็ นคู่
สมรสมากกว่าเป็ นบุตร และทําให้เข้าใจถึงข้อจํากัดในการปรับตัวจากการที่มีแรงงานในครัวเรือนอย่างจํากัด ซึ่ง
ใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ (2546) ครัวเรือนที่มีแรงงานจํานวนมากจะปรับตัวได้ดี ส่งผล
ให้เข้าใจบทบาทที่สาํ คัญของแรงงานรับจ้างในภาคการเกษตร โดยเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกมะพร้าว
26 ปี ขึน้ ไป ซึ่งถือว่าเป็ นประสบการณ์อย่างยาวนาน จึงทําให้เกษตรกรเคยชินกับทฤษฎีเดิม ๆ และไม่ตอ้ งการ
เรียนรู ส้ ่งิ ใหม่
ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจ พบว่าเกษตรกรมีจาํ นวนพืน้ ที่ในการปลูกมะพร้าว มากกว่า 15 ไร่ ส่วน
ใหญ่เกษตรกรมีรายได้จากการขายมะพร้าวต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ไม่มีรายได้นอกเหนือจาก
ภาคการเกษตร และเกษตรกรไม่มีหนีส้ ินมากกว่ามีหนีส้ ินโดยมีจาํ นวนหนีส้ ิน 60,001 บาทขึน้ ไป เกษตรกรเข้า
ร่วมเป็ นสมาชิกแปลงใหญ่ 3-4 ปี ขายมะพร้าวได้ในราคา 5-7 บาทต่อลูก และเกษตรกรพึงพอใจในราคา 810 บาทต่อ ลูก ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ จุฬ าลัก ษณ์ ทิ วกระโทก (2558) พบว่าถ้ารายได้ห รือราคาขาย
ผลผลิตน้อยกว่าราคาที่คาดหวังกล่าวคือเกษตรกรกําลังประสบปั ญหา และต้องมีการปรับตัว
การปรับตัว พบว่ากิจกรรมที่เกษตรกรแปลงใหญ่ปฏิบตั ิมากที่สดุ ได้แก่ ด้านกายภาพ คือ กิจกรรมปรับปรุ ง
ทรัพยากรในพืน้ ที่ปลูก (ดิน นํา้ ) โดยเกษตรกรทําการปรับปรุ งดิน เพื่อเป็ นแหล่งอาหารแก่ตน้ มะพร้าว ทําให้มีผลผลิต
ที่เพิ่มขึน้ แต่ส่งผลกระทบให้มีความเสี่ยงทางด้านการตลาด รองลงมาได้แก่ ด้านการผลิต คือ มีการรับรองผลผลิต
ทางการเกษตรที่ปลอดภัย (GAP) เพื่อเพิ่มราคาให้แก่ผลผลิต และด้านการตลาด คือ เพาะพันธุม์ ะพร้าวนํา้ หอมขาย
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริมา แท่นนิล (2557) พบว่าเกษตรกรมีการเพาะพันธุม์ ะพร้าวเพื่อนําไปจําหน่ายซึ่ง
เป็ นการเพิ่มรายได้ หรือเพาะเพื่อนํามาปลูกแซมในสวนของตนเอง มากกว่านํามาแปรรู ป
กิ จ กรรมที่ เกษตรกรไม่ ป ฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด ได้แ ก่ ด้า นการตลาด คื อ กิ จ กรรมการเพิ่ ม ช่ อ งทางการ
ประชาสัม พั น ธ์, ออกบู ธ ขายและแสดงสิ น ค้า และเพิ่ ม ช่ องทางการขายออนไลน์ เนื่ อ งจากเกษตรกรไม่ ให้
ความสําคัญในด้านสื่อและขาดความสนใจ รองลงมาได้แก่ ด้านกายภาพ คือ การมีแนวโน้มจะเปลี่ยนชนิดการ
ปลูกพืช ซึ่งมะพร้าวนํา้ หอมมีการปรับตัวคล้ายกับพืชชนิดอื่นโดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของนฤมล นิราทร (2553)
พบว่าเกษตรกรคิดว่าไม่มีพืชชนิดใดที่ให้รายได้เท่ากับกระเทียม กระเทียมเป็ นพืชวัฒนธรรม ซึ่งเกษตรกรมีความ
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เคยชิน และคิดว่าสามารถทําได้ดีท่ีสดุ การปรับตัวจึงเป็ นไปเพื่อให้ได้ประกอบอาชีพที่ตนถนัด และสร้างรายได้ให้
มากที่สดุ เช่นเดียวกับเกษตรกรแปลงใหญ่ท่ีมีประสบการณ์ในการปลูกมะพร้าวนํา้ หอมมาอย่างช้านาน เป็ นอาชีพ
ที่คนุ้ ชินส่งผลให้เกษตรกรต้องการปลูกมะพร้าวนํา้ หอมต่อไป และด้านการผลิต คือ การลดจํานวนครัง้ การใส่ปุ๋ย
เนื่องจากเกษตรกรต้องการให้ตน้ มะพร้าวนํา้ หอมมีผลผลิตขายในจํานวนที่มากอย่างต่อเนื่อง โดยไม่คาํ นึงว่าจะอยู่
ในช่วงที่ราคาผลผลิตสูงหรือราคาผลผลิตตกตํ่า
ด้านความรู ้ พบว่า มีปัญหาอุปสรรครวมในระดับ น้อย เนื่องจากเกษตรกรมีประสบการณ์ในการดูแลรักษา
มะพร้าวนํา้ หอม โดยปั ญหาอุปสรรคมากที่สดุ ได้แก่ ไม่มีความรู ท้ างด้านการตลาด ซึ่งมะพร้าวมีปัญหาอุปสรรคต่าง
จากพื ชอื่ นจากงานวิจัยของ นฤมล นิ ราทร (2553) ที่ กล่าวว่า เงื่ อนไขที่ เป็ นอุปสรรคต่อการปรับตัว คือ การขาด
ความรู เ้ กี่ยวกับการบํารุ งดินและควบคุมโรคแมลงโดยไม่ใช้สารเคมี ทําให้ทราบว่าเกษตรกรนัน้ มีความรู เ้ กี่ยวกับการ
บํารุ งดินและควบคุมโรคโดยไม่ใช้สารเคมี แต่เกษตรกรยังคงใช้ปุ๋ยเคมีเพราะใช้ง่าย สะดวก ไม่มีขนั้ ตอนที่ยุ่งยาก
เหมือนการทําปุ๋ ยชีวภาพ
ด้านเศรษฐกิ จ พบว่า มีปัญหาอุปสรรครวมในระดับ ปานกลาง โดยปั ญหาอุปสรรคมากที่ สุด ได้แก่ สาร
กําจัดศัตรู พืช สารกําจัดวัชพืช และปุ๋ ยเคมีราคาสูง มีปัญหาอุปสรรคในระดับ มาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรมี
ค่าใช้จ่ายสูง เพราะเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีในการบํารุ งต้นมะพร้าวให้มีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีตน้ ทุนการผลิตที่
สูงขึน้ ในขณะที่ราคาผลผลิตตกตํ่า รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง มีปัญหาอุปสรรคในระดับ มาก ซึ่งเป็ นอีก
ปั จจัยที่ ท าํ ให้เกษตรกรเป็ นหนี ส้ ิ น มี รายได้ไม่เพี ยงพอในการใช้จ่ ายด้านต้นทุนการผลิ ต และค่ าใช้จ่ ายภายใน
ครัวเรือน
ด้านลักษณะส่วนบุคคล พบว่า มีปัญหาอุปสรรครวมในระดับ ปานกลาง โดยปั ญหาอุปสรรคมากที่ สุด
ได้แก่ การทําปุ๋ ยชีวภาพมีขนั้ ตอนที่ยุ่งยาก มีปัญหาอุปสรรคในระดับ มาก รองลงมา ได้แก่ เกษตรกรมีอายุมาก มี
ปั ญหาอุปสรรคในระดับ มาก เนื่องจากส่วนใหญ่เกษตรกรแปลงใหญ่มีช่วงอายุ 51-60 ปี ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการ
ปรับตัว

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. หน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ควรมีการจัดอบรมให้ความรู ใ้ นด้านการแปรรู ป
เพื่อให้เกษตรกรทําการแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ แทนการขายผลสดในช่วงที่ราคาตกตํ่า
2. หน่ วยงานภาครัฐ หรือ เจ้าหน้าที่ ส่งเสริม การเกษตร ควรให้ค วามรู แ้ ก่ เกษตรกรในด้านการตลาด
เพื่อให้เกษตรกรเลือกตัดสินใจว่าควรจะจัดจําหน่ายในช่องทางใดบ้าง
3. หน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร ควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นร่วมกับการ
ปลูกมะพร้าวนํา้ หอม เพื่อกระจายความเสี่ยงทางด้านการตลาด และมีรายได้นอกเหนือจากการขายมะพร้าวนํา้ หอม
4. เกษตรกรควรทําการจดบันทึกกิจกรรมต่างๆ เพื่อนําข้อมูลทางการเงินมาเปรียบเทียบความคุม้ ค่า ใน
ด้านแรงงาน การกําจัดวัชพืช การกําจัดศัตรู พืช และนําข้อมูลมาตัดสินใจว่าควรลงทุนอย่างไร ในอัตราเท่าใด
5. หน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ควรจัดกิจกรรมสาธิตการทําปุ๋ ยชีวภาพสูตรที่ไม่
ยุ่งยาก สร้างความเข้าใจใหม่ให้เกษตรกรทราบถึงข้อดี และข้อเสียต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างปุ๋ ยชีวภาพ และปุ๋ ยเคมี
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การจัดการระบบผลิตผักของกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม
ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
Management of Vegetable Production System of Community Enterprise Safety Vegetable
Cultivation Ban Koklam and Sang Aram, Kudmakfai Sub-District, Nongwuaso District,
Udon Thani Province
สุภาภรณ์ วันเชียง1* และ พีรชัย กุลชัย1
Supaporn Wanchiang1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่องนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติการดําเนินการของกลุ่มและศึกษาการจัดการระบบการ
ผลิตผักแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจผูป้ ลูกผักปลอดภัย บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่า กลุ่มเริ่มก่อตัง้ เมื่อ พ.ศ. 2555 ปั จจุบนั มีสมาชิกทัง้ หมด 25 ราย
โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคัดเลือกจากสมาชิกผูท้ ่ีดาํ เนินงานจริงทัง้ หมด จํานวน 19 ราย ปั ญหาที่พบ คือ 1) เกษตรกร
ปลูกผักตามความถนัดของตนเอง ขาดการวางแผนการผลิตรวมทัง้ การรวบรวมผลผลิตสู่ตลาด 2) การจัดการ
กลุ่มไม่มีการแบ่งหน้าที่ท่ีชัดเจน จึงมีแนวทางการแก้ไขปั ญหา คือ 1) วางแผนระบบการผลิตโดยจัดทําปฏิทิน
การเกษตรตามระบบการพัฒ นาคุณภาพ (PDCA) 2) การจัดการกลุ่ม ควรมีการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการ
อย่างชัดเจนตามความสมัครใจและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

ABSTRACT
This research aimed to studied the group's history process and studied the management
of vegetable production system a participatory of community enterprise safety vegetable cultivation of
Ban Koklam and Sang Aram. The research was conducted as a participatory action research.
The result shown that the group has been established since 2012 and had 25 members now in which
the main informants were selected from a total of 19 actual operating members. The problems were
1) enterprises only grown what they good at with the lack of production planning and gathering
outcomes to the market 2) there were indefinite responsibilities of the members. The solutions were 1)
planning production process according to PDCA 2) each member should be allocated suitable role
due to their preferences and abilities.
Key words: enterprise, vegetable production system
* Corresponding author; e-mail address: pair_py@hotmail.com
1
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กลุ่มวิสาหกิจผูป้ ลูกผักปลอดภัยบ้านโคกล่าม - แสงอร่าม ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี เริ่มก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2555 มีเกษตรกรผูป้ ลูกผักสนใจเข้าร่วมกลุ่ม จํานวน 10 ราย ปั จจุบันมีสมาชิ ก
ทัง้ หมด 25 ราย ส่วนสมาชิกที่ปลูกในโรงเรือนมีทงั้ หมด 19 ราย มีโรงเรือนทัง้ หมด 3 โรงเรือน (โรงเรือนมาตรฐาน
แบบปิ ด) ซึง่ จะสร้างอยู่ในพืน้ ที่อดุ มสมบูรณ์ อยู่ใกล้แหล่งนํา้ ไม่ไกลจากที่พกั เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาและเก็บ
เกี่ ย วผลผลิต ช่องทางการตลาดมีแผนที่ จะทําการตลาดกับโครงการหลวงดอยคํา ภายใต้เงื่อ นไข คือ ต้องมี
มาตรฐานอินทรีย ์ และต้องมีโรง ล้าง แพ็ค บรรจุภัณ ฑ์ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็ นผูส้ นับสนุน
งบประมาณ ร่วมกับสํานักงานสาธารณะสุขจังหวัดอุดรธานีเป็ นผูด้ แู ลแบบการสร้าง ส่วนมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ
ทําหน้าที่เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เกิดกระบวนการกลุ่ม โดยกลุ่มผูป้ ลูกผักปลอดภัยจะสนับสนุนด้านแรงงาน การส่งออก
ผลผลิตจะอยู่ภายใต้ แบรนด์ “ภูธารา” ซึ่งเป็ น แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ตําบลกุดหมากไฟ
อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี แต่กลุ่มยังประสบปั ญหา 1) เกษตรกรปลูกผักตามความถนัดของตนเอง ไม่มี
การกําหนดอย่างชัดเจนว่าใครจะปลูกผักชนิดใดบ้าง 2) กลุ่มยังขาดระบบการจัดการการปลูกและการรวบรวม
ผลผลิตผักสู่ตลาด 3) การจัดการกลุ่มไม่มีการแบ่งหน้าที่ท่ีชดั เจน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลุม่ วิสาหกิจผูป้ ลูกผัก
ปลอดภัย ทําให้ผ ลผลิต ไม่เพี ย งพอต่อ ความต้องการของตลาด ซึ่งการจัด การระบบการผลิ ตผักของกลุ่ม เป็ น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปั ญหาเรื่องการวางแผนการผลิต และการรวบรวมผลผลิตผัก มีการแบ่งหน้าที่การทํางาน
ของคณะกรรมการอย่างชัดเจนตามความสมัครใจของแต่ละบุคคล และมีการสร้างโรงล้าง แพ็ค บรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่ง
เป็ นสถานที่รวบรวมผลผลิตผักสู่ตลาด ทําให้กลุม่ สามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาวได้อย่างมั่นคง ผูท้ าํ วิจยั จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการดําเนิ นการของกลุ่มและการจัดการระบบผลิตผักของกลุ่ม โดยมีคาํ ถามการวิจัยคือ
การจัดการระบบผลิตผักของกลุม่ วิสาหกิจผูป้ ลูกผักปลอดภัยบ้านโคกล่าม - แสงอร่าม ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ควรเป็ นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติและการดําเนินการของกลุ่มวิสาหกิจผูป้ ลูกผักปลอดภัย บ้านโคกล่าม - แสงอร่าม
ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อศึกษาการจัดการระบบผลิตผักแบบมีสว่ นร่วมของกลุม่ วิสาหกิจผูป้ ลูกผักปลอดภัย บ้านโคกล่ามแสงอร่าม ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วิธีการศึกษา
การวิจยั เรื่องการจัดการระบบการผลิตผักแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจผูป้ ลูกผักปลอดภัยบ้านโคก
ล่าม แสงอร่าม ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผูว้ ิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ เกษตรกรผูเ้ ป็ นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจผูป้ ลูกผักปลอดภัยบ้านโคกล่าม - แสงอร่าม
ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 19 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบสัมภาษณ์เชิงลึก, ปฏิทินการเกษตร และระบบการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ใน
การจัดสนทนากลุม่ (Focus Group)
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ขัน้ ตอนในการศึกษา
ขัน้ ที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติและการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจผูป้ ลูกผักปลอดภัยบ้านโคกล่าม แสงอร่าม ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 19 ราย ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกพร้อม
กับการศึกษาสํารวจชุมชน เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาและนําไปสูก่ ารวางแผน
ขัน้ ที่ 2 จัดสนทนากลุม่ (Focus Group) ประเมินศักยภาพด้านทรัพยากรการผลิต เพื่อวางแผนการผลิต
ผักของกลุม่
ขัน้ ที่ 3 สร้างกระบวนการเรียนรู ใ้ นการจัดการระบบผลิตผัก โดยลงมือปฏิ บัติในแปลงโรงเรือน และ
ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA
ขั้น ที่ 4 จัด สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่ อทําการวิเคราะห์ผลการดําเนิ น งาน ก่อนและหลังการ
ปฏิบตั ิตามการจัดการระบบการผลิตผักของกลุม่ วิสาหกิจผูป้ ลูกผักปลอดภัยบ้านโคกล่าม - แสงอร่าม

ผลและอธิปรายผล

ประวัตแิ ละการดําเนินการของกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกผักปลอดภัย
บ้านโคกล่าม ตั้งขึน้ ในปี 2490 บ้านโคกล่ามแยกการปกครองออกจากบ้านกุด หมากไฟ ในช่ วงนั้น
บริเวณ หมู่บ ้านยังเป็ น ป่ าเขาซึ่ง มี ส ภาพที่ อุด มสมบู ร ณ์ มี สัต ว์ป่ า นานาชนิ ด ปั จ จุบัน บ้านโคกล่ ามมี พื ้น ที่
ประมาณ 4,730 ไร่ เป็ นพืน้ ที่ทางการเกษตร 1,030 ไร่ บ้านแสงอร่าม เดิมเป็ น หมูบ่ า้ นเดียวกับบ้านโคกล่าม แยก
การปกครองออกมา ระหว่า งบ้านโคกล่ ามกับ บ้า นหนองแสง คํา ว่า “แสงอร่าม” หมายถึ ง แสงแห่ ง ความ
เจริญรุ ่งเรือง แต่เดิมมี 80 ครัวเรือน ปั จจุบันมี 106 ครัวเรือน มีพืน้ ที่ถือครองทัง้ หมด 8,602 ไร่ เป็ นพืน้ ที่ทาํ กิน
1,843 ไร่ สภาพพืน้ ที่เป็ นพืน้ ที่ดอนสลับพืน้ ที่ล่มุ มีความสูงจากระดับนํา้ ทะเลที่ 244-263 ม. สภาพของดินส่วน
ใหญ่ เป็ นดินเหนียวปนทราย มีแหล่งนํา้ ที่สาํ คัญคือ อ่างเก็บนํา้ ห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีการใช้
ประโยชน์ท่ีดินแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ พืน้ ที่ดอน ส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ เช่น มันสําปะหลัง อ้อย นอกจากนัน้ ยัง มี
การปลูกมะม่วง และยางพารา แต่มีพืน้ ที่ ป ลูกไม่มากนัก และพื น้ ที่ ลุ่มเป็ น พื น้ ที่ ปลูกข้าว และพื ชหลังนา เช่น
ข้าวโพด ผัก และเห็ด เป็ นต้น (อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์และคณะ, 2556)
มูล นิ ธิปิ ด ทองหลัง พระสื บ สานแนวพระราชดําริบ ้านโคกล่ าม-แสงอร่าม จังหวัด อุด รธานี ก่ อ ตั้ง ขึน้
พ.ศ.2554 มี ก ารเข้า มาทํา “โครงการบริ ห ารจั ด การนํ้า อย่ า งยั่ ง ยื น อ่ า งเก็ บ นํ้า ห้ว ยคล้า ย อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดอุดรธานี” ซึ่งเป็ นโครงการที่ประสบความสําเร็จด้วยแนวทาง “บูรณาการ” ที่แท้จริงโดยเริ่ม
จากการ “ระเบิ ด จากข้างใน” ด้วยความเข้ม แข็ ง ความสามัค คี ข องชาวบ้านสนับ สนุ น ด้วยองค์ค วามรู จ้ าก
หน่ วยงานที่ มี ค วามรู จ้ ริง เมื่ อ บ้านโคกล่าม - แสงอร่าม มี น ํ้าสําหรับ การอุป โภคบริโภค และใช้ใ นพื ้น ที่ ท าง
การเกษตรทางมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จังหวัดอุดรธานี มีการส่งเสริมให้ประชาชนในพืน้ ที่
ทํากิ จกรรมต่อยอดจากการมี ระบบนํา้ เพื่ อเป็ นการใช้นาํ้ ให้เกิ ดประโยชน์สร้างรายได้และลดรายจ่ายภายใน
ครัวเรือน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงเริ่มมีการรวมกลุม่ ของเกษตรกรผูป้ ลูกผักซึง่ แต่เดิมต่างคนต่างทําการผลิต
ผักในพื น้ ที่ ของตนเอง และจําหน่ ายผลผลิต ภายในชุมชนแต่ผลผลิต มากเกิ น ความต้องการทําให้เกิ ดปั ญ หา
ผลผลิตล้นตลาด ทางมูลนิ ธิปิดทองหลังพระฯ จึงเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญ หา คือ ให้เกษตรกรผูป้ ลูกผัก
รวมกลุ่มเพื่อจัดการผลผลิตอย่างเป็ นระบบในระยะแรกเมื่อ พ.ศ. 2555 มีเกษตรกรผูป้ ลูกผักสนใจเข้าร่วมกลุ่ม
จํานวน 10 ราย พ.ศ. 2557 หลังจากจัดตัง้ กลุม่ ได้ 3 ปี กลุม่ มีความพร้อมในด้านการดําเนินงาน มีคณะกรรมการ
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กลุ่มที่ดาํ เนินงานอย่างต่อเนื่อง มีกฎเกณฑ์และข้อบังคับอย่างชัดเจน จึงได้ทาํ การจดทะเบียนเป็ นกลุ่มวิสาหกิจ
โดยใช้ช่ือว่า “กลุ่มวิสาหกิจผูป้ ลูกผักปลอดภัย” โดยมีประธานกลุ่ม คือนางทองสุข เสนาอุดร ปั จจุบันมีสมาชิก
ทัง้ หมด 25 ราย ส่วนสมาชิกที่ปลูกในโรงเรือนมีทงั้ หมด 19 ราย มีโรงเรือนทัง้ หมด 3 โรงเรือน (โรงเรือนมาตรฐาน
แบบปิ ด)ช่องทางการตลาดปั จจุบันมี โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม, โรงพยาบาลศูนย์ประจักษ์ศิลปาคม,
ตลาดเกษตรกรอุด รธานี และมี แ ผนที่ จ ะทําการตลาดกับ โครงการหลวงดอยคํา ภายใต้เงื่ อนไข คื อ ต้อ งมี
มาตรฐานอิ น ทรีย ์ และต้อ งมี โรง ล้าง แพ็ ค บรรจุภัณ ฑ์ โดยมี ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ อุด รธานี เป็ น ผู้ส นับ สนุ น
งบประมาณ ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเป็ นผูด้ แู ลแบบการสร้าง ส่วนมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ
ทําหน้าที่เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เกิดกระบวนการกลุ่ม โดยกลุ่มผูป้ ลูกผักปลอดภัยจะสนับสนุนด้านแรงงาน การส่งออก
ผลผลิตจะอยู่ภายใต้แบรนด์ “ภูธารา” ซึ่งเป็ นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของบ้านโคกล่าม - แสงอร่าม ตําบลกุดหมากไฟ
อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด อุด รธานี “การร่วมกลุ่มของเราตัง้ กลุ่มเพื่อเอาผลผลิต มาขายสร้างรายได้แ ละลด
รายจ่ายในครอบครัว” (สุกญ
ั ญา ฉิมลี เลขานุการกลุม่ , สัมภาษณ์, 6 มิถนุ ายน 2562)

การดําเนิ นงานกลุ่ ม มีการจัดกระบวนการสร้างการเรียนรู ร้ ะบบการพัฒ นาคุณ ภาพ (PDCA) การ

วางแผนการดําเนินงาน (Plan) ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562 โดยจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งมีวาระ
ในการสนทนากลุ่มแบ่งเป็ น 3 ข้อหลัก ได้แก่ 1) การวางแผนการเพาะปลูกผักในโรงเรือน 2) ช่องทางการตลาด
3) กฎระเบียบของกลุ่ม ซึ่งจะเน้นการปฏิบตั ิ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม ระหว่างการดําเนินการสนทนา
กลุม่ มีเจ้าหน้าที่ มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริบา้ นโคกล่าม - แสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี เป็ นพี่
เลีย้ งในการให้คาํ ปรึกษาและข้อเสนอแนะระหว่างการสนทนากลุม่ ซึง่ มีการวางแผนไว้ดงั นี ้ 1) วางแผนระบบการ
ผลิตโดยจัดทําปฏิทินการเกษตร จึงต้องมีการวางแผนว่าใครจะปลูกผักชนิดใดบ้างซึง่ จะมีการสลับพืชกันปลูกเพื่อ
ลดปั ญหาราคาผักที่แตกต่างกัน และทัง้ 3 โรงเรือนต้องปลูกห่างกัน 7 วัน เพื่อให้มีผกั หมุนเวียนส่งออกตลาดได้
2) ช่องทางการตลาด ปั จจุบนั มี โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม, โรงพยาบาลศูนย์ประจักษ์ศิลปาคม, ตลาด
เกษตรกรอุดรธานี และมีแผนที่ จะทําการตลาดกับโครงการหลวงดอยคํา ภายใต้เงื่อนไข คือ ต้องมีมาตรฐาน
อินทรีย ์ และต้องมีโรง ล้าง แพ็ค บรรจุภัณ ฑ์ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็ น ผูส้ นับสนุนงบประมาณ
ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเป็ นผูด้ แู ลแบบการสร้าง ส่วนมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ทําหน้าที่เป็ น
ผูก้ ระตุน้ ให้เกิดกระบวนการกลุ่ม โดยกลุ่มผูป้ ลูกผักปลอดภัยจะสนับสนุนด้านแรงงาน การส่งออกผลผลิตจะอยู่
ภายใต้แบรนด์ “ภูธารา” ซึ่งเป็ น แบรนด์ผลิ ตภัณ ฑ์ของบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม 3) กฎระเบี ยบของกลุ่ม เป็ น
ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกในกลุม่ ซึง่ ผ่านความคิดเห็นร่วมกัน ซึง่ มีกฎระเบียบ ดังนี ้ 1) สมาชิกทุกคนต้องมีความ
ตรงต่อเวลา 2) มีความซื่อสัตย์ไม่ใช้สารเคมีในการผลิต และมีความสามัคคีภายในกลุ่ม 3) การเข้าร่วมประชุม
ทุกครัง้ หากมีการตัดสินใจสมาชิกกลุม่ ต้องมาเกินครึ่งของจํานวนสมาชิก 4) สมาชิกทุกคนต้องปฏิบตั ิตามปฏิทิน
การเพาะปลูก
“ถ้าไปคนเดียวจะไปได้ไว แต่ถา้ อยากไปได้ไกลต้องไปด้วยกัน” (ทองสุข เสนาอุดร ประธานกลุ่ม, สนทนากลุ่ม,
13 มิถนุ ายน 2562)
การปฏิบตั ิตามแผน (Do) มีการวัดขนาดแปลงทัง้ 3 โรงเรือน เพื่อคํานวณหาผลผลิตต่อแปลงโดยหาจาก
ระยะแถว ระยะต้น และอายุพื ช จึงเกิ ด เป็ น ปฏิ ทิ นการเพาะปลูก ซึ่งของโรงเรือน 1 เริ่มเมื่ อวัน ที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 โดยเริ่มขัน้ ตอนการเพาะปลูก และการดูแลรักษาให้เหมาะสมกับพืน้ ที่ปลูก โรงเรือน 2 เริ่มเพาะปลูก
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เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และโรงเรือน 3 เริ่มเพาะปลูกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทัง้ 3 โรงเรือน
ต้องปลูกห่างกัน 7 วัน เพื่อให้มีผกั หมุนเวียนส่งออกตลาดได้ ในช่วงของการดูแลรักษาผลผลิตในโรงเรือน พบว่ามี
ปั จจัยที่ไม่สามารถดําเนินงานตามแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจาก 1) สภาพอากาศ
ร้อนจัด ทําให้ผกั ไม่เจริญเติบโต ผักเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ มีการแก้ไขโดยนําสแลนมาคลุมเพื่อให้ผกั ได้รบั แสง
น้อยลง และติดตัง้ สปริงเกอร์หวั ฝนหมอกเพื่อเพิ่มความชืน้ ภายในโรงเรือน 2) โรงเรือน 2 มีนาํ้ ไม่เพียงพอสําหรับ
ใช้ในโรงเรือน 3) ศัตรู พืช เนื่องจากมีเพลีย้ หนอนใยผักระบาด ทําให้ผลผลิตได้รบั ความเสียหาย มีการแก้ไขโดย
สมาชิกในกลุม่ มีสว่ นร่วมในการทําเชือ้ ราไตรโคเดอร์ม่าใช้เอง เพื่อป้องกันกําจัดโรคร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรียบ์ าํ รุ ง
ดิน ซึง่ เป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาก เสียค่าใช้จ่ายน้อย และยังมีความปลอดภัยสูง ส่วนสําหรับวิธีกลใช้กบั ดัก
กาวเหนียวสีเหลือง เป็ นกับดักสีเหลืองทาด้วยกาวเหนียวเพื่อกําจัดหนอนใยผัก และมีการตากดินเพื่อปลูกใหม่
ซึ่งอาจส่งผลให้รอบการผลิตผักไม่ตรงตามแผนการปลูกแต่ก็ช่วยหยุดการแพร่กระจายของศัตรู พืชสู่แปลงอื่นได้
นอกจากนีย้ งั ได้รบั การสนับสนุนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มีการจัดอบรม Business Model canvas ประธาน
กลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มได้เข้าร่วมการอบรม เพื่อสร้างเป้าหมายของกลุ่มให้ชดั ขึน้ และ ใช้ในการเข้าใจภาพ
ธุรกิ จโดยรวมได้พร้อมๆ กัน เช่น ลูกค้า สินค้า/บริการของธุรกิ จ โครงสร้างของธุรกิ จ และการวิเคราะห์ตน้ ทุน
ผลตอบแทน ซึ่งสามารถนํามาปรับใช้กบั กลุ่มได้หลังจากดําเนินการตามแผนระบบการผลิตผักมีการจัดสนทนา
กลุ่ ม ครั้ง ที่ 2 เรื่ อ งการจั ด การคน กลุ่ ม มี ก ารจั ด ตั้ง เวรประจํา วัน ในการคั ด ล้า ง บรรจุ ภั ณ ฑ์ ก่ อ นนํา ผั ก
ออกจําหน่ายโดยมีการจัดเวรวันละ 5 คน ในการคัดผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะมีการแบ่งหน้าที่ จดบันทึก
รายชื่อเกษตรกร ชั่งนํา้ หนักผลผลิตทางการเกษตร คัดผลผลิต และบรรจุภณ
ั ฑ์รวมไปถึงการนําจัดจําหน่ายสินค้า
นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาตลาดในด้านของแพ็คเก็จ และคูแ่ ข่งทางการตลาดอีกด้วย
การแสดงผลการติดตามแผนของกลุ่ม (Check) ก็พบว่า หลังจากสมาชิกกลุม่ ปลูกผักปลอดภัยได้ลงมือ
ปฏิบตั ิตามปฏิทินการเพาะปลูก ทัง้ 3 โรงเรือนมีการเปลี่ยนแปลง คือ มีผลผลิตผักหมุนเวียนออกสู่ตลาดไม่ขาด
ช่วง ผักเจริญงอกงามเนื่องจากก่อนทําแผนการปลูกต้องรู อ้ ายุพืชแต่ละชนิ ดที่ ปลูกทําให้เก็บเกี่ยวในระยะที่
พอเหมาะ โดยการลงพืน้ ที่ติดตามแปลงของสมาชิกแต่ละราย จากการสังเกตและการลงมือปฏิบัติของสมาชิก
กลุ่ม พบว่าสมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตผักปลอดภัย
มากขึน้ ตลอดจนการนําไปปรับใช้ในพืน้ ที่ของตนเอง มีการแก้ไขปั ญหาด้วยตัวเอง เช่น การปรับปรุ งสภาพดินโดย
การทําไตรโคเดอร์มา่ และการใช้สารสกัดอินทรียใ์ นการบํารุ งผลผลิต เป็ นต้น
การปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่ อง (Action) ผูว้ ิจยั และสมาชิ กกลุ่มร่วมกันสร้างแรงกระตุน้ และพัฒ นา
ศักยภาพปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาในด้านกระบวนการผลิต ระหว่างการดําเนินงานสมาชิกได้เรียนรู แ้ ละเห็นปั ญหา
ต่างๆ เช่น การเกิดโรคและแมลงศัตรู พืชเข้าทําลายผลผลิต ซึง่ ได้ช่วยกันหาวิธีการแก้ปัญหาโดยมีเจ้าหน้าที่มลู นิธิ
ปิ ดทองหลังพระฯ เข้ามาเป็ นพี่ เลีย้ งสนับสนุนองค์ความรู ้ และได้จัดสนทนากลุ่มร่วมกับสมาชิกกลุ่มว่าควรมี
อบรมหาองค์ความรู ใ้ หม่ๆ การบริหารจัดการกลุ่ม เพื่ อสามารถนํากลับมาปรับปรุ งและปรับใช้ในการผลิตผัก
ปลอดภัยของกลุ่มตนเอง รวมทั้งเป็ นการเพิ่ มศักยภาพในรู ปแบบของการรวมกลุ่ม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.
2562 มีการสนทนากลุม่ ผูป้ ลูกผักปลอดภัยบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ครัง้ ที่ 3 เพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบการผลิต
ผักให้ดีขึน้ โดยได้ขอ้ สรุ ปดังนี ้ ก่อนดําเนินการปฏิทินการเพาะปลูกเกษตรกรปลูกผักตามความถนัดของตนเอง
ขาดการวางแผนการผลิตรวมทัง้ การรวบรวมผลผลิตสู่ตลาด, ผักขาดช่วง และการจัดการคน โดยหลังดําเนินการ
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ปฏิทินการเพาะปลูกมีการเปลี่ยนแปลง คือ มีผลผลิตผักหมุนเวียนตลอดผักไม่ขาดช่วง โรคที่มาจากดินก็ลดลง
เพราะมีการตากดิน การทํางานภายในกลุ่มก็มีการแบ่งหน้าที่ การทํางานของคณะกรรมการอย่างชัดเจนตาม
ความสมัครใจ และความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

อธิปรายผลการศึกษา
กลุ่มวิสาหกิจผูป้ ลูกผักปลอดภัยบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี เป็ นกิจกรรมต่อยอดจากการมีระบบนํา้ เพื่อเป็ นการใช้นาํ้ ให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้และลดรายจ่าย
ภายในครัวเรือน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสมาชิกทัง้ หมด 25 ราย โดยคัดเลือกจากสมาชิกผูท้ ่ีดาํ เนินงานจริง
ทัง้ หมด จํานวน 19 ราย การรวมกลุ่มแสดงให้เห็นถึงกลุ่มเกษตรกรผูท้ ่ีมีความถนัดเหมือนกันนั่นคือการปลูกผัก
แต่ปัจจุบนั กลุม่ พบปั ญหาด้านการบริหารจัดการคน และกลุม่ ยังไม่มีการวางแผนระบบการผลิตผักให้ตอบสนอง
ผูบ้ ริโภคและตลาด จึงมีการสร้างกระบวนการเรียนรู ใ้ นการจัดการระบบผลิตผัก โดยลงมือปฏิบตั ิในแปลงโรงเรือน
โดยใช้เครื่องมือระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA ผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยมีการวางแผนการ
ผลิตผักของกลุ่ม (Plan) จะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู เ้ พื่อแก้ปัญหา และตัง้ เป้าหมายที่ชดั เจนร่วมกันของสมาชิก
ในกลุ่ม เพื่อลงมือปฏิบตั ิ (Do) ในแปลงโรงเรือนทัง้ 3 โรงเรือน ทัง้ ด้านการผลิตควรมีการกําหนดอย่างชัดเจนว่า
ใครจะปลูกผักชนิดใด มีระบบการผลิตผักแบบใด สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตของ สุปัญญา ไชยชาญ
(2534) และด้านการบริหารจัดการคนควรมีการกําหนดหน้าที่ กันอย่างชัด เจนมี เวรประจําวัน และผ่านความ
คิด เห็น จากสมาชิ กกลุ่ม ซึ่งจะสอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ก ารจัดการของ พูนทรัพ ย์ กลิ่น ศรีสุข (2551) ในเรื่องการ
วางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) ซึ่งการจัด การเป็ นแนวทางที่ ทาํ ให้ส มาชิ ก ในองค์กร เกิ ด
ความตัง้ ใจ เต็มใจร่วมมือกัน เพื่อให้องค์กรประสบผลสําเร็จเพราะมีกระบวนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนรวดเร็ว และ
ติดตามผล (Check) หลังการดําเนินกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มผูป้ ลูกผักปลอดภัยได้ลงมือปฏิบัติตามปฏิทินการ
เพาะปลูก พบว่า มีผลผลิตผักหมุนเวียนออกสูต่ ลาดไม่ขาดช่วง
ผักเจริญงอกงามเนื่องจากก่อนทําแผนการ
ปลูกต้องรู อ้ ายุพืชแต่ละชนิดที่ปลูกทําให้เก็บเกี่ยวในระยะที่พอเหมาะ ในส่วนด้านการตลาด มีตลาดที่จาํ หน่าย
ประจํา 3 แห่ง และมีแผนทําการตลาดกับโครงการหลวงดอยคําในอนาคต ภายใต้เงื่อนไข คือ ต้องมีมาตรฐาน
อินทรีย ์ และต้องมีโรง ล้าง แพ็ค บรรจุภณ
ั ฑ์ โดยการส่งออกผลผลิตจะอยู่ภายใต้แบรนด์ “ภูธารา” ซึ่งเป็ นแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ของบ้านโคกล่าม - แสงอร่าม ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการรับรองเกษตรปลอดภัย ของพิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์และคณะ (2562) เรียบเรียงความหมายของ
Good Agricultural Practice (GAP) คือ แนวทางในการทําการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด ได้ผลผลิตสูงคุม้ ค่าการลงทุนและกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผูบ้ ริโภค
มีการใช้ทรัพยากรที่ เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทาํ ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
และการปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่อง (Action) มีการจัดสนทนากลุ่มเพื่อทําการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ก่อน
และหลังการปฏิ บัติ งานตามการจัด การระบบการผลิ ตผัก ของกลุ่ม ซึ่งผลสรุ ป คื อก่ อนดําเนิ น การปฏิ ทิ น การ
เพาะปลูกเกษตรกรปลูกผักตามความถนัดของตนเอง ขาดการวางแผนการผลิตรวมทัง้ การรวบรวมผลผลิตสู่
ตลาด, ผักขาดช่วง และการจัดการคน โดยหลังดําเนินการปฏิทินการเพาะปลูกมีผลผลิตผักหมุนเวียนตลอดผักไม่
ขาดช่วง โรคที่ มาจากดินก็ลดลงเพราะมีการตากดิน การทํางานภายในกลุ่มก็มีการแบ่งหน้าที่การทํางานของ
คณะกรรมการอย่างชัดเจน
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สรุ ปผลการศึกษา

การจัดการระบบการผลิต สรุ ปได้ว่า ด้านการผลิตมีการวางแผนระบบการผลิตผัก มีการวางแผนว่าใคร
จะปลูกผักชนิดใดบ้างซึง่ จะมีการสลับพืชกันปลูกเพื่อลดปั ญหาราคาผักที่แตกต่างกัน และทัง้ 3 โรงเรือนต้องปลูก
ห่างกัน 7 วัน เพื่อให้มีผกั หมุนเวียนส่งออกตลาดได้ ด้านการบริหารจัดการคน มีการแบ่งหน้าที่การทํางาน ของ
คณะกรรมการอย่างชัดเจนตามความสมัครใจและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพราะมีการสร้างโรงล้าง แพ็ค
บรรจุภัณ ฑ์ ซึ่งต้องการงานที่ เป็ นระบบ สะอาด ปลอดภัย จําหน่ายถึงผูบ้ ริโภค โดยการส่งออกผลผลิตจะอยู่
ภายใต้แบรนด์ “ภูธารา” ซึ่งเป็ นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม และมีการกําหนดกฎระเบียบของ
กลุม่ เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินงานอย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อย
จากการสร้างกระบวนการจัดการระบบผลิตผักแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม โดยการสนทนากลุ่มและใช้
กรอบแนวคิดระบบการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ซึ่งย่อมาจาก 4 คํา ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบตั ิ), Check
(ตรวจสอบ) และ Action (ปรับปรุ งแก้ไขดําเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน) การนํากระบวนการ PDCA
ไปประยุกต์ใช้ในการทําแผนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการประกันคุณภาพของกลุ่ม โดยให้กลุ่มร่วมกัน
ระดมความคิด แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่ อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ถึงวิธีการแก้ไขปั ญหา ซึ่งมีแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาจากเกษตรกรปลูกผักตามความถนัดของตนเอง ไม่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าใครจะปลูก
ผักชนิดใดบ้าง ซึ่งได้มีการวางแผนระบบการผลิตโดยจัดทําปฏิทินการเกษตร ทําให้มีผลผลิตผักหมุนเวียนออกสู่
ตลาดไม่ขาดช่วง ผักเจริญงอกงามเนื่องจากก่อนทําแผนการปลูกต้องรู อ้ ายุพืชแต่ละชนิดที่ปลูกทําให้เก็บเกี่ยวใน
ระยะที่พอเหมาะ และส่งผลไปถึงการจัดการกลุม่ มีการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจนตามความสมัคร
ใจและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
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ความเข้มแข็งของกลุ่ม ก. กะเหรี่ยงแก่น
ตําบลแก่นมะกรูด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
The Strength of The Kor Karen Kaeng Group Kaen Makrut Subdistrict, Ban Rai District,
Uthai Thani Province
รักษิณา อํามลา1* และ พีรชัย กุลชัย1
Ruksina Ammala1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่องนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษา ความเข้มแข็งและแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม
ก. กะเหรี่ยงแก่น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และสนทนากลุ่มซึ่งผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักมี 10 ราย จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยความเข้มแข็งมีทงั้ หมด 5 ปั จจัย ด้านผูน้ าํ กลุ่ม ด้านการมีส่วน
ร่วมของสมาชิ ก ด้านการบริห ารและการจัด การ ด้านภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น และวัฒ นธรรม ด้านการสนับ สนุ น
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็ง คือ ด้านผูน้ าํ กลุ่มควรมีความกระตือรืนร้นในการ
วางแผนงาน ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกควรเปิ ดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในด้านความคิดริเริ่ม ด้านการ
บริหารและการจัดการกลุม่ ควรแบ่งหน้าที่กนั อย่างชัดเจน มีการแบ่งปั นผลประโยชน์ของกลุม่ ที่เหมาะสม

ABSTRACT

The purpose of this research was to study the strength and ways development guidelines to
the strength of the group. Using research methods qualitative research with structured interviews and
focus group There are 10 primary informants. The results, it had been found that There were 5
strength factors. The group leader, Membership participation, Administration and management, local
wisdom and culture, support of public and private agencies The to development guidelines of
strength is The group leader should be enthusiastic in planning. The Membership participation should
give an opportunity on Initiative the administration and management should clearly divide the duties
There are appropriate group benefits

Key words: strength group, development guidelines
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คํานํา
คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิ ดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ มีมติเมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 อนุมตั ิความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทยั ธานี องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านไร่และหน่วยงานราชการในจังหวัดอุทัยธานีภายใต้ช่ือ “โครงการพืน้ ที่ตน้ แบบบูรณาการแก้ไขปั ญ หาและ
พัฒนาพืน้ ที่ ตําบลแก่นมะกรู ด จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดําริ” ทัง้ หมด 4 หมู่บา้ นได้แก่ หมู่ 1 บ้านใต้
หมู่ 2 บ้านคลองเสลา หมู่ 3 บ้านใหม่คลองอังวะ และหมู่ 4 บ้านอีมาดอีทราย ซึ่งเป็ นพืน้ ที่กนั ชนกับพืน้ ที่ป่าห้วย
ขาแข้งมรดกโลกโดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้บ รรจุพืน้ ที่ ดาํ เนิ น งานโครงการฯ ไว้ในแผนพัฒ นาชนบทเชิ งพื น้ ที่ ป ระยุก ต์ตามพระราชดําริ ได้น าํ
ยุท ธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิ จพอเพี ยงในเรื่องของนํา้ เข้าไปปรับ ใช้ในพื น้ ที่ ห มู่ท่ี 1-4 ตําบลแก่นมะกรู ด
โดยใช้โคกหนองนาโมเดลเป็ นต้นแบบในการขับเคลื่อน มูลนิธิปิดทอง ฯ (2555)
กลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น เดิมเกษตรกรเป็ นสมาชิกกลุ่มโคกหนองนาโมเดลมาก่อน เกิดจากการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรหมู่ 3 บ้านใหม่คลองอังวะ และหมู่ 4 อีมาดอีทราย ซึ่งบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ภายใต้มูลนิ ธิใบไม้ปันสุข ได้มีโครงการอบรมการพัฒ นาผลิตภัณฑ์แปรรู ป ภายใต้มูลนิ ธิปิดทองหลังพระเป็ น
ผูป้ ระสานงานระหว่างเกษตรกรและบริษัทบางจาก เกษตรกรได้เข้าร่วมการอบรมด้วยความสมัครใจ อยากใช้
เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และอยากมีรายได้เสริม จึงเลือกการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากกล้วย เพราะในพืน้ ที่มีกล้วย
จํานวนมาก มีวิธีการแปรรู ปไม่ซบั ซ้อน หลังจากเสร็จสิน้ การอบรมก็ได้มีการจัดตัง้ กลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น โดยมี
ชื่อตราสินค้า สะกุ่ยซา เป็ นภาษากระเหรี่ยงที่มีความหมายเป็ นภาษาไทยกลางว่าผลกล้วย เริ่มต้นด้วยการเก็บ
เงิ น จากสมาชิ ก รายละ 100 บาท และเงิ น สนั บ สนุ น จากบางจาก 5,000 บาท สมาชิ ก ในกลุ่ ม ได้น ํา เงิ น ไป
ดําเนินการสั่งซือ้ อุปกรณ์ดว้ ยการดําเนินงานภายในกลุ่มด้วยตนเอง โดยมีการตัง้ กฎของกลุ่ม ได้แก่ 1) กรณี ไม่
สะดวกมาร่วมกิจกรรมให้ส่งตัวแทนมา 2) กรณีไม่มาร่วมกิจกรรมโดยไม่บอกถึงสาเหตุเกิน 3 ครัง้ จะพิจารณาให้
ออกและคืนเงิน 100 บาท เริ่มแรกมีสมาชิกเข้าร่วม 23 ราย ปั จจุบนั คงเหลือสมาชิ ก 19 ราย เพราะ เนื่องจาก
คําสั่งซือ้ ไม่ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานานจึงทําให้เกษตรกรบางรายตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมกลุ่มต่ออีกทัง้ กลุ่มยังมี
ปั ญหาด้านความเข้มแข็ง ความกระตือรืนร้นของผูน้ าํ ในการวางแผนงาน การดําเนินงานขาดการระดมความคิด
กับสมาชิกกลุ่ม กลุ่มยังขาดวิสยั ทัศน์ในการดําเนินงานอย่างชัดเจน ในส่วนของสมาชิกยังไม่ทราบบทบาทที่แน่
ชัดของตนเอง ขาดความพร้อมเพียงและการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน และยังไม่มีการบริหารจัดการของการ
แบ่งปั นผลประโยชน์ของกลุ่มที่เหมาะสม มีกิจกรรมกลุ่มอย่างไม่ต่อเนื่องไม่มีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การดําเนินงานของกลุ่ม ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาเหล่านีก้ ลุ่มก็ยงั ไม่สามารถพัฒนาเป็ นกลุ่มที่เข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้ดังนั้น ผู้ท ําวิ จัย จึง มี ค วามสนใจในการศึก ษาความเข้ม แข็ งของกลุ่ม ที่ จ ะทําโดยมี ค าํ ถามวิ จัย คื อ
ความเข้มแข็งของกลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่นมะกรู ด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี ควรเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความเข้มแข็งของกลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่นมะกรู ด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
2. เพื่ อศึกษาแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่นมะกรู ด อําเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
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วิธีการศึกษา
การวิ จั ย เรื่ อ งนี ้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพผู้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล สํา คั ญ ได้ แ ก่ สมาชิ ก กลุ่ ม
ก. กระเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่นมะกรู ด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี จํานวน 10 ราย
ขัน้ ตอนในการศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมข้อมูลความเข็มแข็งของกลุม่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกแบบ
เครื่องมือและโครงร่างการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและสนทนากลุม่
ขัน้ ตอนที่ 2 จัดการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เช่น ประธานกลุ่ม และสมาชิ กกลุ่มเพื่ อศึกษาประวัติ
ความเป็ นมาและการดําเนินงานตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบันของกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่นมะกรู ด อําเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
ขั้น ตอนที่ 3 จัดประชุม กลุ่ม เพื่ อทําการศึกษาความเข้มแข็ งของกลุ่มโดยให้ดูวิดี ทัศ น์ตัวอย่ างความ
เข้มแข็งของชุมชนและของกลุ่มที่ประสบผลสําเร็จพึ่งพาตนเองได้ แจกใบความรู ท้ ฤษฎีปัจจัยความเข้มแข็งให้
สมาชิกในกลุม่ และพูดทบทวนการศึกษาความเข้มแข็งให้สมาชิกเข้าใจมากขึน้
ขัน้ ตอนที่ 4 ศึกษาความเข้มแข็งของกลุ่มให้ผวู้ ิจยั ใช้การตัง้ คําถามให้สมาชิกประเมินความเข้มแข็งของ
กลุ่มตนเองโดยใช้การสนทนากลุ่มกับสมาชิกเพื่อให้ระดมความคิดเห็นปั จจัยความเข้มแข็งแต่ละด้านว่ากลุ่ม
ตนเองมี ระดับ มาก ปานกลาง น้อย หรือไม่มีปั จจัยความเข้มแข็ ง และทําการสรุ ป การประเมิ น ความเข้มแข็ ง
จุดอ่อนและจุดแข็งของกลุม่ ให้สมาชิกในกลุม่ ได้รบั รู ร้ ว่ มกัน
ขัน้ ตอนที่ 5 จัดเวทีคืนข้อมูลแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม ก.กระเหรี่ยงแก่น ผูว้ ิจยั ทําการ
เปิ ด โอกาสให้ส มาชิ ก ลุ่ม เสนอความคิ ด ร่วมกัน และนําเสนอตัวอย่ างความเข้ม แข็ งในชุม ชนและในกลุ่ม ที่
ประสบผลสําเร็จให้กลุม่ เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึน้
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยการนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม มาทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล จัดหมวดหมู่ตามประเด็นการศึกษาเพื่ อให้เข้าใจง่าย จัดทําข้อสรุ ป โดยการเชื่ อมโยงประเด็น
ต่าง ๆ และตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นวิจยั ของผลการวิจยั
ระยะเวลาในการทําวิจัย
ผูว้ ิจยั ทําการศึกษากลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผลการศึกษา
ความเข้มแข็งของกลุ่ม
การศึกษาความเข้มแข็งของกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ให้สมาชิกประเมินและระดมความคิดเห็นปั จจัย
ความเข้มแข็งของกลุม่ ด้วยตนเอง ได้ผลการศึกษา ดังนี ้
1. ด้านผู้นาํ กลุ่ม
ด้านผูน้ าํ กลุม่ จากที่ให้สมาชิกประเมินและระดมความคิดเห็นมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับน้อย กลุม่ ควรมี
การจัดการองค์กรใหม่ เนื่องจากผูน้ าํ คนปั จจุบนั มีภาระกิจหลายอย่างเป็ นประธานกลุ่มโคกหนองนาโมเดลและ
ทําธุรกิจโฮมสเตย์ทาํ ให้ไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่ อีกทัง้ ผูน้ าํ ไม่ได้มีความกระตือรือร้นในการวางแผน
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งานให้กบั สมาชิก ผูน้ าํ ไม่ได้เป็ นผูส้ ่ งั งานและควบคุมงาน ดังนัน้ จึงทําให้กลุ่มขาดผูน้ าํ ที่สมบรู ณแ์ บบและกลุ่มก็
ยังขาดความเข้มแข็งที่จะพึ่งพาตนเอง
“ลุงก็บอกกับสมาชิกทุกคนในกลุ่มแล้วว่าสามารถเป็ นประธานกลุ่มให้ได้แต่ไม่ค่อยมีเวลามาดาํ เนินงานตรงนีใ้ ห้
ได้ ช่วยกันจัดการเองนะ ขาดเหลืออะไรหรือต้องการอะไรก็ขอให้มาบอก ก็พร้อมจะยินดีช่วย” (วันนบ ขอสุข,
สัมภาษณ์, 5 กรกฎาคม 2562)
2. ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิ กมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลาง สมาชิ กมีความสมัครใจในการ
รวมกลุ่มเพราะอยากใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เกษตรกรบางรายยังเบื่อหน่ายจากการทําไร่ การปฎิบตั ิงานทํา
ผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีสถานที่ประจําสมาชิกจึงมีความเสียสละเพื่อประโยชน์สว่ นร่วม เพื่อเป็ นพืน้ ที่สว่ นตัวเป็ นสถานที่
ในการปฎิบตั ิงานมี การจัดสรรงานหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานเพื่อสมาชิกมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ มีการ
ยอมรับนับถื อในหมู่สมาชิกด้วยกัน แต่สมาชิกทุกคนยังไม่สามารถมาปฎิ บัติงานอย่างพร้อมเพรียงและไม่ได้
ปฎิบตั ิตามกฎอย่างเคร่งครัด
“พีว่ ่าที่เรามาทาํ งานไม่พร้อมกันมันมีเหตุผลนะ คือคนที่รบั งานเค้าแจ้งให้มาทาํ ผลิตภัณฑ์ทางไลน์แล้วสมาชิก
บางคนไม่มีโทรศัพท์ ไม่ได้เล่นไลน์ ก็เลยไม่รูว้ ่าเขามีการทาํ ผลิตภัณฑ์กนั สมากชิกบางคนก็บา้ นไกลไม่สามารถ
กลับดึกได้” (มานี เจริญงามโชคสกุล, สัมภาษณ์, 17 กรกฎาคม 2562)
3. ด้านการบริหารและการจัดการ
ด้านการบริหารและการจัดการมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลาง กลุม่ มีสมาชิก 19 ราย โดยมีการตัง้
กฎของกลุ่ม ได้แก่ 1) กรณี ไม่สะดวกมาร่วมกิจกรรมให้ส่งตัวแทนมา 2) กรณี ไม่มาร่วมกิจกรรมโดยไม่บอกถึง
สาเหตุเกิน 3 ครัง้ จะพิจารณาให้ออกและคืนเงิน 100 บาท แต่การบริหารการจัดการจะรวมอยู่ท่ี เลขานุการและ
เหรัญญิกไม่ว่าจะเป็ นบัญชีกลุ่ม การติดต่อประสานงาน ยังไม่มีการวางแผนแบ่งหน้าที่กนั อย่างชัดเจน ไม่มีการ
แบ่งปั นผลประโยชน์ของกลุ่มอย่างเหมาะสม ไม่มีการประชุมประจําเดือน มีการบันทึกรายงานแต่ยงั ไม่ละเอียด
ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน
“เหมือนสมาชิกกลุ่มยังไม่เป็ นงาน ยังไม่รูบ้ ทบาทหน้าทีข่ องตนเอง” (ดอกแคร์ เคลิ่ง, สัมภาษณ์, 17 กรกฎาคม
2562)
4. ด้านภูมิปัญญาและท้องถิน่ และวัฒนธรรม
ด้านภูมิ ปั ญ ญาและท้อ งถิ่ น และวัฒ นธรรมอยู่ในระดับ มาก ผลิต ภัณ ฑ์ม าจากแนวคิ ด และฝี มื อของ
สมาชิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่มมีความสัมพันธ์และสนิมสนมเครือญาติ มีการปรับปรุ งเทคนิคผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม แต่
ยังไม่มีการถ่ายทอดทางวัฒธรรมมาสูก่ ระบวนการการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากคนรุ น่ หนึ่งสูร่ ุ น่ หนึ่ง
“เราหมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราว่าอร่อยและน่าซือ้ นะ เพราะ วัตถุดบิ ก็มาจากพืน้ ทีเ่ รา เราหามาเอง รสชาติของ
เราก็ไม่เหมือนใคร มี 3 รส รสสมุนไพร รสจิ๊ดจ๊าด รสธัญพืช” ( พัขรี ขอสุข, สัมภาษณ์, 17 กรกฎาคม 2562)
5. ด้านสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ด้านสนับ สนุน หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนมี ความเข้มแข็งอยู่ในระดับ มาก มี เจ้าหน้าที่ ภ าครัฐและ
เอกชนเข้ามาสนับสนุนในการทําผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กบั เกษตรกรในพืน้ ที่และยังให้เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี
เอกลักษณ์ในชุมชน มีหลักสูตรที่จดั อบรมเพื่อพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ ได้มีการกระบวนการผลิตและจําหน่าย
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หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาแนะนําอย่างใกล้ชิด แต่ทงั้ สองหน่วยงานไม่ได้มีการส่งเสริม
การจัดจําหน่ายออกร้าน จัดนิทรรศการ
“บางจากเขาก็ให้เรามาอบรมก่อนทาํ ผลิตภัณ ฑ์นะ ตอนนัน้ ทาํ หลายอย่างมากเซฟจากโรงแรมดุสิตธานีเลือก
กล้วยแปรรู ปเพราะในพืน้ ทีเ่ ยอะแยะ เขาก็ให้เรายืมเงินทุน 5000 เพือ่ มาซือ้ อุปกรณ์การทาํ กล้วย ทุกวันนีเ้ ราก็รบั
ออเดอร์จ ากบางจากอย่ างเดีย ว ส่วนปิ ด ทองก็ช่วยประสานงานเขาก็ส่งคนเข้ามาดู แลการผลิต ทุกขัน้ ตอน”
(สระเอ กรึงไกร, สัมภาษณ์, 17 กรกฎาคม 2562)

Figure 1 Members mobilize ideas to assess strength
แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม
จากการจัดเวทีคืนข้อมูลพัฒนาแนวทางความเข้มแข็งของกลุ่ม ก.กระเหรี่ยงแก่น โดยผูว้ ิจยั ทําการให้
สมาชิกเสนอความคิดร่วมกัน
1. ควรให้ส มาชิ ก ทุก คนมี ส่วนร่วมในการตัด สิน ใจเปลี่ย นผู้น าํ คนใหม่ ต้องมี ศัก ยภาพ กล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ มีการจัดการที่ดปี รับเปลี่ยนระบบเดิมเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ให้ดีขนึ ้ กว่าเดิม
2. ควรเข้มงวดกับกฎที่ตงั้ มาภายในกลุ่มมากยิ่งขึน้ ถ้าสมาชิกบางคนยังไม่ปฎิบัติตามกฎอาจจะต้อง
เรียกมาพูดคุยเป็ นการส่วนตัว เพราะเคยมีสมาชิกออกจากกลุม่ โดยที่ไม่ได้บอกกล่าวแก่คนสมาชิกในกลุม่
3. ควรเปิ ดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมมากที่สดุ ในด้านความคิดริเริ่ม จัดประชุมและกิจกรรมรวมตัวกัน
เดือนละ 1 ครัง้ ค้นหาแนวทางความรู ด้ า้ นทฤษฎีในการปฎิบตั ิงาน โดยใช้โทรศัพท์มือถือให้เป็ นประโยชน์
4. กลุ่ม ก.กระเหรี่ยงแก่นควรมีการแบ่งหน้าที่การทํางานของสมาชิกแต่ละคนอย่างชัดเจนเพื่อให้การ
ทํางานและวางแผนงานตามความถนัดของสมาชิกเป็ นไปอย่างมีระเบียบมากยิ่งขึน้ บุคคลภายนอกสามารถรับรู ้
ได้แน่ชดั ว่างานแต่ละด้านควรจะติดต่อประสานงานกับใคร
5. เลขานุการควรมีการบันทึกการแบ่งปั นผลโยชน์ของกลุ่มอย่างชัดเจนและข้อบกพร่องของงานทุกครัง้
หลังจากการปฎิบตั ิงานสามารถให้สมาชิกรับรู แ้ ละตรวจสอบได้
6. กลุ่มควรต้องพัฒ นาทางด้านรู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์และตราสิ น ค้าให้มีค วามน่ าเชื่ อถื อเป็ น การสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กบั กลุม่ และสร้างความประทับใจให้กบั ผูบ้ ริโภค
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7. ประธานกลุม่ ควรทําการขอยืมงบประมาณจากหน่วยงานมูลนิธิใบไม้ปันสุขเพื่อนํามาทํากิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง ไม่ห่างหายและไม่เว้นระยะเป็ นเวลานาน ลักษณะของกลุม่ ที่ดีควรมีการดําเนินงานหรือกิจกรรม
อย่างต่อเนี่อง

อภิปรายผลการศึกษา
กลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่นมะกรู ด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี สมาชิกกลุม่ ประเมินความ
เข้มแข็งของกลุม่ ตนเองโดยใช้การสนทนากลุม่ กับสมาชิกเพื่อให้ระดมความคิดเห็นปั จจัยความเข้มแข็งแต่ละด้าน
ว่ากลุม่ ตนเองมีระดับมาก ปานกลาง น้อย หรือไม่มีปัจจัยความเข้มแข็ง และทําการสรุ ปการประเมินความ
เข้มแข็งจุดอ่อนและจุดแข็งของกลุม่ ให้สมาชิกในกลุม่ ได้รบั รู แ้ นวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุม่ ทําการให้
เสนอความคิดร่วมกัน โดยเน้นการแก้ปัญหาจุดอ่อนของกลุม่ และมุง่ ตอบสนองความต้องการของโอกาสที่เข้ามา
ได้แนวทางการพัฒนาดังนี ้ ปั จจัยด้านผูน้ าํ ผูน้ าํ เป็ นสิ่งที่สาํ คัญในการพัฒนากลุม่ ก.กระเหรี่ยงแก่น กลุม่ ควรมี
การจัดการองค์กรใหม่ เพราะที่ผ่านมาผูน้ าํ ไม่ได้เข้าร่วมกับกิจกรรมที่จดั ขึน้ ให้สมาชิกในกลุม่ ดําเนินงานกันเอง
จึงทําให้กลุม่ ไม่สามารถมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับ สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์ (2556) เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการปฏิบตั ิงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็ นผูช้ ่วยเสริมสร้างให้ปริมาณและคุณภาพของงานได้รบั
ผลสูงสุด เป็ นผูส้ อนและแนะการปฏิบตั ิงานให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา เป็ นผูต้ ิดต่อและประสานงานในองค์การเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพเป็ นผูส้ ่งั งานและควบคุมงาน ปั จจัยการมีสว่ นร่วมของสอดคล้องกับ ปาริชาติ วลัยเสถียร
(2536) สมาชิกต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของกลุม่ อย่างชัดเจน สมาชิกมีความรู ส้ กึ ว่ากลุม่ เป็ นของตนเอง สมาชิกมี
ความเสียสละเพื่อประโยชน์ของกลุม่ สมาชิกต้องช่วยกันผลักต้นงานของกลุม่ ให้ลลุ ว่ งไปด้วยดี ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น กล้ายอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ปั จจัยในด้านการบริหารและการจัดการกลุม่ สอดคล้องกับทฤษฎี
การจัดการของ ธงชัย สันติวงค์ (2536) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดระเบียบกิจกรรมต่าง ๆ ใน
องค์การและมอบหมายงานให้คนปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย การจัดองค์การที่ดี
จะช่วยให้การบริหารการจัดการมีประสิทธิภาพมีการกําหนดหน้าที่อย่างชัดเจนและบริหารจัดการของการแบ่งปั น
ผลประโยชน์ของกลุม่ ให้เหมาะสม

สรุ ปผลการศึกษา
จากผลวิจยั สรุ ปได้วา่ บริบทเดิมเกษตรกรกลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ประกอบอาชีพหลัก เกษตรกรรมได้แก่
ทําไร่/ทําสวน อาชี พ รองคื อ รับ จ้างทั่วไป เกษตรกรเป็ น สมาชิ กกลุ่ม โคกหนองนาโมเดลมาก่ อน เกิ ด จากการ
รวมกลุ่ม ของเกษตรกรหมู่ 3 บ้านใหม่ ค ลองอัง วะ และหมู่ 4 อี ม าดอี ท ราย ซึ่ง บริ ษั ท บางจากคอร์ป อเรชั่น
จํากัด (มหาชน) ภายใต้มลู นิธิใบไม้ปันสุข ได้มีโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปภายใต้มลู นิธิปิดทอง
หลังพระเป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างเกษตรกรและบริษัทบางจาก เกษตรกรได้เข้าร่วมการอบรมด้วยความสมัครใจ
อยากใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ความเข้มแข็งของกลุ่มด้านผูน้ าํ กลุ่มจากที่ให้สมาชิกประเมินและระดมความ
คิดเห็ นมีค วามเข้มแข็งอยู่ในระดับ น้อย ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิ กมี ความเข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการบริหารและการจัดการมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลาง ด้านภูมิปัญญาและท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อยู่ในระดับมาก ด้านสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก แนวทางการพัฒนา
ความเข้มแข็งของกลุ่มทําการให้เสนอความคิดร่วมกัน โดยเน้นการแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของ
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กลุ่มมุ่งตอบสนองความต้องการของโอกาสที่เข้ามาได้แนวทางการพัฒ นาดังนี ้ 1) ด้านผูน้ าํ กลุ่ม 2) ด้านการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก 3) ด้านการบริหารและการจัดการกลุม่ ถ้าสามารถแก้ไขปั ญหาเหล่านีก้ ลุม่ ก็สามารถพัฒนา
เป็ นกลุม่ ที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
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การจัดการความรู้การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภูธารา
ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
Knowledge Management Analysis of Production Costs Phutara Products Community
Enterprise, Kut Mak Fire Sub-District, Nong Wua So District, Udon Thani Province
สุธิรา ชุ่มวิเชียร1* และ พีรชัย กุลชัย1
Sutira Chumvichien1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี ม้ ี วัตถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาประวัติ การดําเนิ นงานของกลุ่ม และเพื่ อสร้างกระบวนการ
จัด การความรู ใ้ นการวิเคราะห์ตน้ ทุน การผลิ ต โดยใช้ระเบี ย บวิธีวิจัย เชิ งปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่วนร่วม ผ่ านการ
สัม ภาษณ์เชิ งลึก การประชุมกลุ่ม ย่อ ย และสังเกตการณ์แบบมี ส่วนร่วมโดยมี ผู้ให้ขอ้ มูลหลัก จํานวน 8 ราย
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณ ฑ์ภูธาราเดิมมีผลิตภัณฑ์นาํ้ ข้าวกล้องเพียงผลิตภัณฑ์เดียว
พบปั ญ หาการเก็บรักษาได้ไม่นาน จึงเปลี่ยนผลิตภัณ ฑ์เป็ น กล้วยกรอบ กล้วยตาก และข้าวแต๋น เกิดปั ญ หา
ต้นทุนการผลิตข้าวแต๋นสูง หลังจากใช้การจัดการความรู ก้ ารวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต คณะกรรมการกลุ่มมีการ
แยกบั ญ ชี ต ้น ทุ น วัต ถุ ดิ บ แต่ ล ะผลิ ต ภั ณ ฑ์ สามารถคํา นวณต้น ทุ น การผลิ ต ข้า วแต๋ น ได้ง่ า ยขึ น้ และปรับ
กระบวนการผลิตข้าวแต๋น ทําให้ใช้เวลาผลิตน้อยลงลดต้นทุนด้านแรงงาน และเพิ่มปริมาณการผลิตได้สงู ขึน้

ABSTRACT
The research to review this study were to study the history process and to procedure for
cost of production. in Participatory Action Reserch (PAR) which consisted of in-depth interview, smallgroup discussion, and participant observation through 8 key informants At first, the community
enterprise group “Phuthara” produced only unpolished Brown rice drinking and confronted with
problems in product preservation. Therefore, the group has changed to provide, crispy bananas,
dried bananas and Rice cracker respectively. After applying the Knowledge management, production
cost analysis for estimating the cost of production, the group committee has separated cost
accounting for each product in order to calculate the cost of production and adjust the production
process that resulted in reduction of manufacturing time and labor costs, and also increase
production volume.
Key words: knowledge management, analysis the cost of production
* Corresponding author; e-mail address: bamboobaragu@gmail.com
1
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คํานํา

ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมซึ่งปั จจัยการผลิตที่สาํ คัญ คือ ทรัพยากรนํา้ จากภาวะภัยแล้งเกิด
การขาดแคลนนํา้ ทําให้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตพืช โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ
ของประเทศไทย อีกทัง้ ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (สวรรยา และนิวะภร, 2560) ซึ่งหนึ่งใน
พืน้ ที่ท่ีประสบปั ญหาขาดแคลนทรัพยากรนํา้ ในการทําการเกษตร และการอุปโภคบริโภค คือ บ้านโคกล่าม หมู่ 3
และบ้านแสงอร่าม หมู่ 11 ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี รวม 258 ครัวเรือน (มูลนิธิปิด
ทองหลังพระ, 2555) ซึ่ง ในพื ้น ที่ มี อ่างเก็ บ นํ้าที่ ส าํ คัญ เพื่ อ ใช้ในการทําเกษตร คื อ อ่างเก็ บ นํา้ ห้วยคล้ายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ แต่มีปัญหาในการบริหารจัดการนํา้ มาใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรลดลง ต่ อ มาสถาบั น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมปิ ดทองหลัง พระสื บ สานแนว
พระราชดําริ เข้ามาส่งเสริมการจัดการความรู ก้ ารบริห ารจัด การนํา้ ในอ่างเก็บ นํา้ ห้วยคล้ายอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดําริให้มีประสิทธิ ภาพ ประชาชนในหมู่บา้ นสามารถทําการเกษตรได้ในฤดูแล้ง ก่อให้เกิดการพัฒ นา
อาชีพ และการรวมกลุ่ม โดยเกิดขึน้ เป็ น 4 กองทุน 4 วิสาหกิจชุมชน คือ กองทุนกลุ่มผูใ้ ช้นาํ้ กองทุนเมล็ดพันธุ์
ข้าว กองทุนศึกษาดูงาน กองทุนปศุสัตว์ กลุ่มวิสาหกิ จปุ๋ ยอินทรีย ์ บ้านโคกล่าม แสงอร่าม วิสาหกิ จโรงสีขา้ ว
ชุมชน วิสาหกิจผูป้ ลูกผักปลอดภัย และวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภธู ารา
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภธู าราเดิมชื่อ “กองทุนวิสาหกิจนํา้ ข้าวกล้อง” มีผลิตภัณฑ์นาํ้ ข้าวกล้อง
เพียงผลิตภัณฑ์เดียว แต่พบปั ญหาการเก็บรักษาได้ไม่นาน จึงเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่เป็ นกล้วยกรอบ กล้วยตาก
และข้าวแต๋น โดยจดทะเบียนกลุม่ วิสาหกิจใหม่ภายใต้ช่ือ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภธู ารา (มูลนิธิปิดทอง
หลังพระ จังหวัดอุดรธานี, 2561) ปั จจุบนั กลุม่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภธู ารามีสมาชิกทัง้ หมด 30 ราย จากการ
เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ กล้วยตาก กล้วยกรอบ และข้าวแต๋น รสปาปิ กา้ รสบาร์บีควิ พบว่ากลุม่ ยังมีปัญหาใน
เรื่องการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ขา้ วแต๋น มีตน้ ทุนการผลิตที่สงู กว่าราคาจําหน่ายส่ง และไม่มีการ
แยกประเภทรายจ่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถนําข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบมาวิเคราะห์
และคํานวณต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนีผ้ วู้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะทําวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาที่
กล่าวมาโดยมีคาํ ถามวิจยั คือ การจัดการความรู ก้ ารวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์
ภูธารา ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ควรเป็ นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.เพื่อศึกษาประวัติ และการดําเนินงาน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภูธารา ตําบลกุดหมากไฟ
อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
2.เพื่อสร้างกระบวนการจัดการความรู ใ้ นการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์
ภูธารา ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วิธีการศึกษา
การวิ จัย เรื่ อ งนี ผ้ ู้วิจัย ได้ด าํ เนิ น การศึก ษาวิ จัย โดยใช้ระเบี ย บวิ ธี วิจัย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ วนร่ว ม
(Participatory Action Research) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ ประธาน และคณะกรรมการกลุม่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์
ภู ธ ารา ตําบลกุ ด หมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จัง หวัด อุด รธานี จํานวน 8 ราย โดยใช้ก ารประชุม กลุ่ม ย่ อ ย
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และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกพร้อมกับการสังเกตแบบมีสว่ นร่วม ซึง่ ผูว้ ิจยั ออกแบบการจัดการความรู โ้ ดยใช้กรอบ
แนวคิด โมเดลปลาทู (Tuna model) เป็ นหลักซึ่งแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ 1) ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision KV) คื อ การกํา หนดเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ หรื อ ทิ ศ ทางของการจั ด การความรู ้ข องกลุ่ ม 2) ส่ ว น “ตั ว ปลา”
(Knowledge Sharing - KS) เป็ นส่วนของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และ 3) ส่วน “หางปลา” (Knowledge
Assets - KA) เป็ นส่วนของ “คลังความรู ”้ ที่ได้จากการวิเคราะห์ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ องสมาชิกใน
กลุ่ม มีส่วนสําคัญ 3 ส่วน ส่วนแรก คือ การบันทึกในลักษณะที่เป็ นเรื่องเล่าหรือคําพูดส่วนใหญ่จะเป็ นความรู ท้ ่ี
เป็ น Tacit Knowledge สําหรับส่วนที่สอง คือ ส่วนของ Explicit Knowledge ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และ ถอดบทเรียน เพื่อสรุ ปออกมาเป็ นประเด็นและคําแนะนํา ส่วนที่สาม คือ ส่วนที่อา้ งอิงถึงแหล่งความรู ต้ ่าง
ๆ ที่อยู่ในเอกสาร หรืออ้างถึงตัวบุคคลที่เป็ นผูร้ ู ้ ผูช้ าํ นาญการในเรื่องนัน้ ๆ เพื่อให้กลุ่มเข้าใจถึงสาเหตุจากการ
กําหนดเป้าหมาย ใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู ภ้ ายในกลุ่มเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปั ญหา และรวบรวมข้อมูลจากการ
ถอดบทเรียนที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาวิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
ขัน้ ตอนในการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 เก็บ รวบรวมข้อมูลกับประธาน และคณะกรรมการกลุ่ม โดยการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึกพร้อมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการศึกษาประวัติ การดําเนิ นงานของกลุ่ม และ
ต้นทุนการผลิตกล้วยกรอบ กล้วยตาก และข้าวแต๋น วันที่ 10-24 มิถนุ ายน พ.ศ.2562
ขั้น ตอนที่ 2 ออกแบบการจัด การความรู โ้ ดยใช้ โมเดลปลาทู (Tuna model) (กองพั ฒ นาคุณ ภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล , 2552) วันที่ 2-8 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ขัน้ ตอนที่ 3 สร้างกระบวนการจัดการความรู ใ้ นการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตด้วยโมเดลปลาทู โดยใช้การ
ประชุมกลุม่ ย่อย ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
ขัน้ ตอนที่ 4 ประชุมกลุ่มย่อย โดยผูว้ ิจัยทําการถอดบทเรียนโดยให้ประธาน และคณะกรรมการกลุ่ม
เสนอความคิดเห็นร่วมกัน แลกเปลี่ยนปั ญหาต้นทุนการผลิตข้าวแต๋นที่มีราคาสูง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ซึ่งนําข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย
โดยใช้การจัดการความรู ้ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม มาวิเคราะห์ จัดหมวดหมูต่ ามประเด็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจ
ง่าย นํามาจัดทําข้อสรุ ปโดยการเชื่อโยงประเด็นต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการศึกษา

ผลการศึกษา
ประวัติ และการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภูธารา ในปี พ.ศ. 2560 ก่อนที่จะ
มาเป็ น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภูธารา เดิมชื่ อ “กองทุนวิสาหกิ จนํา้ ข้าวกล้องมีการแปรรู ปนํา้ ข้าวกล้อง
เพี ย งผลิ ต ภัณ ฑ์เดี ย ว และพบปั ญ หาการเก็ บ รัก ษาได้ไม่ น าน จึง ได้ร่วมกัน หาข้อเสนอแนะ และเริ่ มเปลี่ ย น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่มลู นิธิปิดทองหลังพระในพืน้ ที่ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ได้จดทะเบียนกลุ่ม
วิสาหกิจใหม่ภายใต้ช่ือ “กลุม่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภธู ารา” ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 จากการไปศึกษา
ดูง านของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ม แม่ บ ้านเกษตรกรแปรรู ป กล้วยบ้านเจื อ้ ง ตําบลแก้ง ไก่ อําเภอสัง คม จัง หวัด
หนองคาย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ กล้วยกรอบ กล้วยตาก ซึ่งได้รบั การสนับสนุนสร้างโรงแปรรู ปผลผลิต
และโรงตากกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดอุดรธานี ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
ได้รบั มาตรฐานองค์การอาหารและยาจากการสนับสนุนของสํานักงานสาธารณะสุข จังหวัดอุดรธานี ติดตามและ
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ให้คาํ แนะนําการพัฒ นาคุณ ภาพผลผลิต ทางการเกษตร อีก ทั้งยังได้ขึน้ ทะเบี ยนเป็ น สิ นค้า หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้มีการศึกษาดูงานที่ กลุ่มข้าวแต๋นบ้านทุ่งม่านเหนือ อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึน้ โดยนําทรัพยากรที่มีอยู่ในพืน้ ที่ คือ ข้าว นํามาแปรรู ปเป็ นข้าว
แต๋น ซึง่ ปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์ กล้วยกรอบ กล้วยตาก และข้าวแต๋น (มูลนิธิปิดทองหลังพระ จังหวัดอุดรธานี, 2561)
ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภูธารา ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี มีสมาชิกทัง้ หมด 30 ราย โดยแบ่งเป็ น ประธานและคณะกรรมการหลัก 8 ราย และสมาชิกร่วม
22 ราย ซึ่งอํานาจในการบริหารจัดการจะขึน้ อยู่กบั ประธาน และเหรัญญิกของกลุ่ม เนื่องจากมีความเป็ นผูน้ าํ มี
การบริหารจัดการบัญชีอย่างซื่อตรง และประสานงานกับองค์กรภายนอก เพื่อสนับสนุนกลุม่ มาโดยตลอด อีกทัง้
ยังกล้าคิด กล้าทดลองทําผลิตภัณฑ์สตู รใหม่ จนประสบความสําเร็จจึงทําให้เป็ นที่ยอมรับของสมาชิก
ด้านการผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภูธารา จะใช้วตั ถุดิบในการผลิต กล้วยกรอบ กล้วยตาก
และข้าวแต๋น ภายในพืน้ ที่ โดยจะรับซือ้ กล้วย และข้าวสาร จากชาวบ้านในหมู่บา้ น เช่นวัตถุดิบหลัก คือ กล้วย
จะรับซือ้ ตามขนาดโดยมีราคาตัง้ แต่หวีละ 8 – 10 บาทต่อหวี และข้าวสารจะรับซือ้ กิโลกรัมละ 15 บาท โดยกล้วย
กรอบ และข้าวแต๋น จําหน่ายราคาส่งตามร้านค้าในหมู่บา้ น 13 ถุง 100 บาท เฉลี่ ยถุงละ 7.69 บาทต่อถุง มี
ต้นทุนการผลิตดัง (Figure 1 , 3) กล้วยตากจําหน่ายในราคาส่งตามหมู่บา้ น กล่องละ 15 บาท สําหรับร้านค้า
และสหกรณ์ตามโรงเรียน กล้วยกรอบ และข้าวแต๋น จะจําหน่ายในราคาส่ง 7.50 บาทต่อถุง กล้วยตากจะขาย
ปลีกในราคา 25 บาทต่อกล่อง มีตน้ ทุนการผลิตดัง (Figure 2) ไม่ได้วางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กบั ทางร้านค้า และ
สหกรณ์ตามโรงเรียน เนื่องจากไม่ได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภคในวัยเรียน จึงจําหน่ายเฉพาะภายในหมูบ่ า้ น และ
โดยการผลิต กล้วยกรอบ กล้วยตาก และข้าวแต๋น การผลิตในแต่ละวันจะมีปริมาณที่ไม่แน่นอน โดยขึน้ อยู่กับ
จํานวนวัตถุดิบกล้วยที่สามารถผลิตได้ในแต่ละวัน หรือขึน้ อยู่กบั จํานวนการสั่งซือ้ ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และ
เมื่อถึงฤดูในการปลูกข้าวช่วงเดือนเดือนสิงหาคม กลุ่มจะหยุดการผลิตจนกว่าจะปลูกข้าวเสร็จ “จะหยุดทาํ ขนม
ในช่วงดาํ นา เพราะถ้าไม่ดาํ นาจะไม่มีขา้ วไว้กิน” (หม่วย ดอนศรีโครต ประธานกลุ่ม, สัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม
2562)
Material
1. Banana slide
2. Seasoning Powder
3.Oil
4. Labor costs
5. Cooking gas
6. Product logo
7. Packaging bag
8. Shipping cost
9. Food / Beverage
10.Water supply
11. Electricity bill
Total Baht / bag

Quantity
used

Material
cost (Bath)

120 kg.
3,000 g.
34 bag
5 person
1
1
-

200
570
986
1,200
368
-

Figure 1 Crispy bananas material cost 70 g./bag
458

Cost of raw
materials
(Bath/bag)
0.23
0.7
1.17
1.42
0.14
2.18
0.38
0.63
0.15
0.01
0.06
7.07
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Quantity
used

Material
1. Ripe bananas
2. Labor costs
3. Box packaging
4. Product logo
5. Packaging bag
6. Shipping cost
7. Food / Beverage
8. Water supply
9. Electricity bill
Total Baht /
box

8-10 bananas
5 person
1
1
1

Cost of raw
materials
(Bath/box)
3.22
0.8
3.1
2.18
0.38
2.13
0.53
0.064
0.2
12.60

Figure 2 Dried bananas material cost 8-10 Pieces/box
Material
1. Rice
2. Watermelon
3. Seasoning Powder
4. oil
5. Butter
6. Sugar
7. Black sesame seeds
8. Salt
9. Labor costs
10. Cooking gas
11. Pad
12. Product logo
13. Packaging bag
14. Shipping cost
15. Food / Beverage
16. Water supply
17. Electricity bill
Total Baht / bag

Quantity Material cost
used
(Bath)
8 kg.
2
400 g.
3 bag
160 g.
400 g.
240 g.
80 g.
5 person
1
1
1
-

120
32
1
87
160
22
70
10
400
368
-

Cost of raw
materials
(Bath/bag)
1
0.27
0.8
0.72
1.33
0.18
0.58
0.08
3.33
0.61
0.6
2.18
0.38
4.44
0.15
0.01
0.06
16.72

Figure 3 Rice cracker material cost
ด้านแรงงาน ในการผลิตกล้วยกรอบ กล้วยตาก และข้าวแต๋น จะมีผมู้ าปฏิบตั ิงานเพียงวันละ 4-5 คน
ส่วนใหญ่ เป็ นบุคคลที่ เป็ นคณะกรรมการของกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มมีอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก จึงไม่
สามารถมาปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางกลุ่มมีเกณฑ์การจ่ายค่าแรงในการปฏิบัติงานชั่วโมงละ 10 บาท
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เริ่มปฏิบัติงานตัง้ แต่ เวลา 08.00-17.00 น. หรือตามช่วงเวลาที่สมาชิกสะดวกเข้ามาปฏิบัติงาน โดยคิดค่าแรง
ตามชั่วโมงในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการตลาด จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ กล้วยตาก และข้าวแต๋น ให้กบั ร้านค้าโรงเรียนบ้าน
โคกล่ า ม ร้า นค้าโรงเรี ย นหนองวัว ซอพิ ท ยาคาร สหกรณ์ โรงเรี ย นหนองวัว ซอ สหกรณ์ โรงเรี ย นหมากแข้ง
และร้านค้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยจัดส่งผลิตภัณ ฑ์เดือนละ 2 ครัง้ นอกจากนี ย้ ังจําหน่ายให้กับ
ร้านค้าในหมู่บ า้ น และหมู่บ ้านใกล้เคีย ง หากมี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ท่ี ชาํ รุ ด หรือเสี ยหาย มี บ ริก ารเปลี่ ยนให้โดยไม่คิ ด
ค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผูบ้ ริโภค อีกทัง้ ยังมีขอ้ มูลการติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ และตราผลิตภัณฑ์
ที่ได้รบั มารตาฐาน (อย.) ของกลุ่มที่แสดงอยู่บนบรรจุภณ
ั ฑ์ ทําให้ผบู้ ริโภคมีความน่าเชื่อถือต่อผลิตภัณฑ์มากขึน้
“ปกติเราจะเข้าไปในเมืองเพือ่ ส่งขนมทุกอาทิตย์ แต่หลังจากคิดต้นทุนแล้ว ไม่ค่อยคุม้ เท่าไหร่ ไหนจะค่าน้าํ มัน
ค่าอาหารอีก เลยลองเปลี่ย นไปส่งแบบอาทิต ย์เว้น อาทิต ย์ดู เพื่อลดค่าใช้จ่าย” (สุภ าวดี ปั้ น สง่า เหรัญ ญิ ก ,
ประชุมกลุม่ ย่อย, 20 กรกฎาคม 2562)
ด้ า นระบบบั ญ ชี และการเงิ น การจัด ทํา บัญ ชี ก ลุ่ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผลิ ต ภั ณ ฑ์ภู ธ ารา ได้รับ การ
สนับสนุนจากภาครัฐ คือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี เข้ามาวางระบบการควบคุมการเงินภายใน
ให้กบั กลุ่ม และแนะนําการจัดทําบัญชีเบือ้ งต้น โดยจะต้องเขียนใบเสร็จการรับหรือจ่ายเงินทุกครัง้ และบันทึกลง
ในสมุดเงินสด เพื่อเป็ นการตรวจสอบย้อนกลับได้ในเรื่องของที่มาและที่ ไปของเงิน เพื่ อที่จะสามารถปิ ดงบดุล
ประจําปี ได้ “แม่จดไว้หมดแหละว่าแต่ละวันซือ้ ขาย อะไรไปบ้าง แต่กล็ งสมุดเงินสดไม่เป็ นเลยยกหน้าทีน่ ใี ้ ห้กบั
เหรัญญิกกลุ่ม เพราะเค้าพอมีความรู ้ และเข้าใจระบบมากที่สดุ เลยไว้ใจให้ทาํ พวกบัญชี” (หม่วย ดอนศรีโครต
ประธานกลุม่ , สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2562)
การสร้างกระบวนการจัดการความรู้ในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
ผูว้ ิจยั ออกแบบกระบวนการจัดการความรู โ้ ดยใช้กรอบแนวคิด โมเดลปลาทู (Tuna model) เนื่องจาก
เป็ นกระบวนการที่เป็ นระบบในการค้นหา รวบรวม แลกเปลี่ยน นําไปใช้ และสร้างความรู โ้ ดยมีการจัดเก็บอย่าง
เป็ นระบบ ซึง่ มีการกําหนดขัน้ ตอนไว้เป็ นอย่างดีสามารถทําซํา้ และวัดผลได้ มีการใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศเพื่อให้
เกิดการเรียนรู ใ้ นการปรับปรุ งงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
1) กําหนดเป้าหมาย โดยการประชุมกลุ่มย่อยครัง้ ที่ 1 จากประธาน และคณะกรรมกลุ่ม เป็ นผูก้ าํ หนด
ทิศทางในการวิเคราะห์ตน้ ทุนผลิต เพื่อทราบถึงปั ญหา
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้การประชุมกลุม่ ย่อย (Focus group) ดังนี ้
2.1) ประชุมกลุ่มย่อยครัง้ ที่ 2 ศึกษาข้อมูลต้นทุนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณ ฑ์
ภูธาราร่วมกับ แหล่งผู้รูใ้ นองค์ก ร (Center of Excellence-CoE) คื อเจ้าหน้าที่ มูล นิ ธิ ปิ ด ทองหลังพระ จังหวัด
อุดรธานี ที่เป็ นผูร้ บั ผิ ดชอบและดูแลกลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ภูธารา โดยใช้เครื่องมือการเรียนรู โ้ ดยการปฏิ บัติ
(Action Learning) คือ การเรียนรู จ้ ากการลงมือปฏิบตั ิจริง เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุและนําไปสูก่ ารแก้ไขปั ญหา
2.2) ใช้การเรีย นรู จ้ ากปั ญ หาที่ พ บในการประชุม กลุ่ม ย่ อยครัง้ ที่ 2 ซึ่งเป็ นใช้ก ารเรีย นรู จ้ าก
บทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned) โดยอาศัยข้อมูลความสําเร็จและความผิดพลาดจากการดําเนินการที่ผ่าน
มานํามาปรับใช้โดยการแยกบัญชีตน้ ทุนวัตถุดิบของกล้วยกรอบ กล้วยตาก และข้าวแต๋น
2.3) ประชุมกลุ่มย่อยครัง้ ที่ 3 เป็ น การจัดการความรู จ้ ากการประชุมกลุ่มย่ อยที่ ผ่านมาโดย
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การให้สมาชิกกลุ่มรวมกันเสนอความคิด ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนถึงวิธีการแก้ไขปั ญหาพบว่าต้นทุน
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การผลิตข้าวแต๋นมีราคาต้นทุนการผลิตที่สงู โดยประธาน และคณะกรรมการกลุ่มได้มีการนําข้อมูลจากการแยก
วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายมาวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตข้าวแต๋น จึงปรับเปลี่ยนในด้านการผลิตจากเดิมผลิตข้าวแต๋น
ขนาดเล็กเปลี่ยนมาผลิตเป็ นขนาดใหญ่ทาํ ให้ได้ปริมาณในการผลิตต่อวันมากขึน้ ซึ่งทําให้ระยะเวลาในการผลิต
ลดลง และส่งผลไปถึงด้านแรงงานที่สามารถลดค่าแรงในการผลิตได้
3) จัดเก็บข้อมูล โดยการสรุ ปบทเรียน เป็ นประเด็น และคําแนะนํา
ผลการเปลี่ยนแปลงจากการสร้างกระบวนการจัดการความรู้ในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
1) กลุม่ แยกบัญชีตน้ ทุนวัตถุดิบแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
2) กลุม่ นําข้อมูลที่ได้จากการแยกบัญชีตน้ ทุนวัตถุดิบ มาวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์
3) กลุ่มมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตข้าวแต๋นใหม่ ทําให้ใช้เวลาผลิตน้อยลดลง และเพิ่มปริมาณ
การผลิตสูงขึน้ จากเดิมผลิตข้าวแต๋น 120 ถุงต่อสัปดาห์ เพิ่มเป็ น 360 ถุงต่อสัปดาห์ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุน
การผลิตทางด้านแรงงาน และด้านวัตถุดิบ ซึง่ จากเดิมมีตน้ ทุนการผลิต 16.72 บาทต่อถุง ลดลงเหลือ 5.78 บาท
ต่อถุง

อภิปรายผลการศึกษา
กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนผลิตภัณ ฑ์ภูธารา ทั้งประธาน และคณะกรรมการกลุ่มเห็นความสําคัญ ของการ
จัดการความรู ก้ ารวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต แต่ทางกลุ่มยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการการแยกประเภทรายจ่าย
ของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถนําข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบมาวิเคราะห์ และคํานวณต้นทุนการ
ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของการวิเคราะห์ตน้ ทุนและระบบบัญชีตน้ ทุนผลิตภัณฑ์
ชุ ม ชน กรณี ศึ ก ษา กลุ่ ม จั ก สานหวาย บ้ า นวัด นาค ตํา บลปากกราน อํา เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา (เพ็ ญ นภา, 2561) จากการจั ด การความรู ้ก ารวิ เคราะห์ต ้น ทุ น การผลิ ต ทํา ให้ก ลุ่ ม มี
กระบวนการมีสว่ นร่วม ทัง้ ประธาน คณะกรรมการกลุม่ และเจ้าหน้าที่มลู นิธิปิดทองหลังพระ จังหวัดอุดรธานี ซึ่ง
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ และดูแลกลุม่ วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ภธู ารา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ด้ ว้ ยกัน โดยการจัดประชุมกลุ่ม
ย่ อ ยและใช้ก รอบแนวคิ ด โมเดลปลาทู (Tuna model) เข้ามาสร้างกระบวนการจัด การความรู ้ เพื่ อ นําไปสู่
ความสามารถในการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต และการพึ่งพาตนเองได้

สรุ ปผลการศึกษา
จากผลการวิจัยสรุ ปได้ว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ภูธารา ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี มีสมาชิ กทั้งหมดจํานวน 30 ราย โดยแบ่งเป็ น ประธาน และคณะกรรมการหลัก 8 ราย และ
สมาชิกร่วม 22 ราย มีผลิตภัณฑ์จดั จําหน่าย คือ กล้วยกรอบ กล้วยตาก และข้าวแต๋น จากการวิเคราะห์ปัญหา
ร่วมกับประธาน และคณะกรรมการกลุ่ม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม พบว่ากลุ่มยังมีปัญหาในเรื่องของการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต ซึ่งต้นทุนการผลิตข้าวแต๋นมีตน้ ทุนที่สูง
กว่าราคาจําหน่ายส่ง และไม่มกี ารแยกประเภทรายจ่ายวัตถุดิบของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
จากการสร้างกระบวนการจัดการความรู ใ้ นการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต โดยประชุมกลุ่มย่อย และใช้
กรอบแนวคิดโมเดลปลาทู (Tuna model) มีเครื่องมือในการจัดการความรู ้ คือ แหล่งผูร้ ู ใ้ นองค์กร (Center of
Excellence-CoE) การเรียนรู โ้ ดยการปฏิบัติ (Action Learning) และการเรียนรู จ้ ากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson
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Learned) ประธาน คณะกรรมการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปิดทองหลังพระ จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันเสนอ
ความคิ ด แลกเปลี่ ย นเรีย นรู ถ้ ึงวิ ธีก ารแก้ไขปั ญ หาจากต้น ทุน การผลิ ตข้าวแต๋น ที่ มี ราคาต้น ทุน การผลิ ต ที่ สูง
โดยประธาน และคณะกรรมการกลุ่มได้มีการนําข้อมูลจากการแยกวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายมาวิเคราะห์ตน้ ทุนการ
ผลิตข้าวแต๋น จึงปรับเปลี่ยนด้านการผลิตข้าวแต๋นใหม่ แต่ยงั คงคุณภาพของวัตถุดิบในการผลิตไว้ ซึ่งจากเดิมที่
ผลิตข้าวแต๋นขนาดเล็กเปลี่ยนมาผลิตเป็ นขนาดใหญ่ ทําให้ใช้เวลาผลิตน้อยลดลง และเพิ่ มปริมาณการผลิต
สูงขึน้ จากเดิมผลิตข้าวแต๋น 120 ถุงต่อสัปดาห์ เพิ่มเป็ น 360 ถุงต่อสัปดาห์ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิต
ทางด้านแรงงาน และด้านวัตถุดิบ ซึง่ จากเดิมมีตน้ ทุนการผลิต 16.72 บาทต่อถุง ลดลงเหลือ 5.78 บาทต่อถุง
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การรับรู้เกี่ยวกับมาตรการการใช้สารเคมี อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
Perception of Chemical Use Criterion in Ko Kha District, Lampang Province
พนัชกร ศรีเฟย1* และ ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒ
ั น์1
Panutchakon Srifoei1* and Duangkamol Panrosthip Thunmathiwat1

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ม้ าตรการการใช้สารเคมีของเกษตรกร โดยใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลจากเกษตรกร จํานวน 124 ราย ในพืน้ ที่ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) การรับรู เ้ กี่ยวกับมาตรการ
การใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชและวัชพืชของเกษตรกรอยู่ในระดับมากเฉลี่ย (3.62) 2) ปฎิบัติตนในการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรู พืชและวัชพืชของเกษตรกร มีระดับปฎิบตั ิเกือบทุกครัง้ ทัง้ นีก้ ารส่งเสริมกิจกรรมให้กบั ชุมชนในเรือ่ งของ
การรับรู ้ จะทําให้แนวทางการรับรู ม้ าตรการการใช้สารเคมีทาํ ให้เกษตรกรมีความรู เ้ กี่ยวกับการใช้สารเคมีมากขึน้

ABSTRACT
The objective of this research is to study the perception of chemical usage measures of
farmers. Province By collecting data from 124 farmers in Ko Kha District, Lampang Province Data
were analyzed using descriptive statistics such as percentage, average and standard deviation. The
research found that 1) The perception of the measures on the use of pesticides and weeds of farmers
is at a high level (3.62). 2) Practicing the use of pesticides and weeds of farmers. With operational
level almost every time In this regard, promoting activities for the community in terms of awareness
Will lead the way to be aware of chemical use measures, giving farmers more knowledge about the
use of chemicals.

Key words: recognition, Paraquat, Glyphosate, Chlorpyrifos
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คํานํา

สืบเนื่องจากในปี 2559 องค์กรพัฒนาเอกชน ได้เสนอข้อมูลการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรที่เป็ น
อันตราย ต่อสุขภาพของเกษตรกรผูใ้ ช้ และประชาชนทั่วไป รวมทัง้ เสนอให้มีการยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด
ประกอบด้วย สารเคมีกาจัดวัชพืช 2 ชนิด คือ พาราควอต และ ไกลโฟเซต และสารเคมีกาจัดแมลงศัตรู พืช 1 ชนิด
คือ คลอร์ไพริฟอส แต่เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จากสารเคมีทงั้ 3 ชนิดดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนัน้ เนื่องจาก
ยังมีความจําเป็ นต้องใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช เพราะลงทุนน้อยกว่าการจ้างแรงงาน ส่วนคลอร์ไพริฟอสใช้กาํ จัด
หนอนเจาะลําต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังไม่มีสารเคมีชนิดอื่นมาทดแทน คณะกรรมการวัตถุอนั ตราย ซึง่ มี
อํานาจตาม พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 ในการกําหนดนโยบาย มาตรการ และแผนการกํากับดูแลวัตถุ
อันตราย ได้พิจารณาข้อเสนอในการให้ยกเลิก การใช้สารเคมีทงั้ 3 ชนิด และพิจารณาเหตุผลความจําเป็ นของ
เกษตรกรแล้ว โดยได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ไม่ยกเลิกการใช้ แต่ให้จาํ กัดการใช้ สารเคมีทงั้ 3 ชนิด
นอกจากนีย้ งั ให้ศกึ ษาวิจยั หาวิธีการ และหาสารเคมีชนิดอื่น มาทดแทนต่อไปในอนาคต ซึง่ คณะกรรมการวัตถุ
อันตรายมีมติเห็นชอบให้ดาํ เนินการตามมาตรการที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ 6 มาตรการ และประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จํานวน 5 ฉบับ ซึง่ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดย
ประกาศฯ ทัง้ 5 ฉบับ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ตงั้ แต่วนั ที่ 20 ตุลาคม 2562 ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รบั
มอบหมายให้ดาํ เนินการจัดอบรมและทดสอบความรู เ้ กษตรกรที่ประสงค์จะใช้สาร เคมี 3 ชนิด ดังกล่าว (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2562)
พืน้ ที่ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางเป็ นหนึ่งในพืน้ ที่ท่ีเกษตรกรมีความสนใจที่จะเข้าร่วมการอบรมและ
ทดสอบการจํากัดการใช้สารเคมี และมีการดําเนินการจัดอบรมและทดสอบการใช้สารเคมีหลังจากที่มาตรการมี
ผลบังคับใช้ โดยสํานักงานเกษตรอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางได้ดาํ เนินการในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ดังนัน้
ผูว้ ิจัยจึงเข้าไปทําการศึกษาการรับรู ม้ าตรการการใช้สารเคมีทั้ง 3 สาร และข้อปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีของ
เกษตรกร เพื่ อนําข้อมูลที่ ได้มาเป็ นแนวทางให้มีการจัดอบรมและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู ค้ วามเข้าใจใน
มาตรการดังกล่าวมากขึน้ ประกอบกับสถานการณ์ท่ี ยังขาดความแน่ชัดในทิ ศทางการยกเลิกการใช้สารเคมี
ปั จจุบนั วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ม้ าตรการการใช้สารเคมีของเกษตรกรและการปฎิบตั ิตนในการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรู พืชและวัชพืช งานวิจยั ฉบับนีอ้ าจมีประโยชน์ในการเป็ นข้อมูลสนับสนุนการหาแนวทางที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว

วิธีการศึกษา
ประชากร
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ เกษตรกรที่ เข้าร่วมอบรมที่ มีความประสงค์จะใช้สารเคมีพาราควอต
ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟ อส และเข้ารับ การอบรมและถ่ายทอดความรู เ้ กี่ ยวกับ การใช้ส ารเคมีพ าราควอน
ไกลโฟเซส และคลอร์ไพริฟอส อย่างถูกต้องและปลอดภัย ที่ทางสํานักงานเกษตรอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปางจัด
ขึน้ ซึง่ มีจาํ นวนทัง้ หมด 124 คน
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เครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ
เครื่องมือ
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ตอน
ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร
ตอนที่ 2 การรับรู ข้ อ้ มูลมาตรการ การใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส
ตอนที่ 3 ความรู เ้ กี่ยวกับการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส
ตอนที่ 4 การปฏิบตั ิตนในการใช้สารเคมีของเกษตรกร
การทดสอบเครื่องมือ ดําเนินการดังนี ้ คือ
1) ความเที่ยงตรง (Validity) ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว นําไปเสนอให้ผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 3
ท่ าน ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของข้อมูล เพื่ อพิ จ ารณาความเหมาะสม ความชัด เจนของภาษา และความ
ครอบคลุมของเนือ้ หาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2) ความเชื่อมั่น (Reliability) มีการทดสอบโดยการนําแบบสอบถามไปใช้กบั เกษตรกรในพืน้ ที่ อําเภอ
เกาะคา จังหวัด ลําปาง จํานวน 30 ราย ซึ่งไม่ใช่ก ลุ่มตัวอย่าง และนํามาหาค่าความเชื่ อมั่น ตามสูตรแอลฟ่ า
ของครอนบาคได้คา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.913 ซึง่ เป็ นค่าที่ยอมรับได้ (บุญธรรม, 2549) จึงนําแบบสอบถามไปใช้
ในการเก็บข้อมูลจริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดําเนินการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรหลังจากเสร็จสิน้ การอบรม โดยการแจกแบบสอบถามให้เกษตกรกร
ทุกรายที่เข้ารับการอบรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาครัง้ นี ้ใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนาในการวิ เคราะห์ ได้แ ก่ ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานและมีการวัดตัวแปรและกําหนดเกณฑ์ในการแปลผลดังนี ้
1) การรับ รู เ้ กี่ ย วกับ มาตรการการใช้ส ารเคมี 3 สาร แบ่ งรับ การรับ รู เ้ ป็ น 5 ระดับ แบบมาตราส่ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีการให้คะแนน จากระดับ 5 รับรู ม้ ากที่สดุ ระดับ 4 รับรู ม้ าก ระดับ 3
รับรู ป้ านกลาง ระดับ 2 รับรู น้ อ้ ย ระดับ 1 รับรู น้ อ้ ยที่สดุ โดยมีการกําหนดเกณฑ์การรับรู จ้ ากคะแนนเฉลี่ยดังนี ้ คือ
1.00-1.80 หมายถึง รับรู น้ อ้ ยที่สดุ 1.81-2.60 หมายถึง รับรู น้ อ้ ย 2.61-3.40 หมายถึง รับรู ป้ านกลาง 3.41-4.20
หมายถึง รับรู ม้ าก และ 4.21-5.00 หมายถึง รับรู ม้ ากที่สดุ
2) ระดับความรู ใ้ นการใช้สารเคมีของเกษตรกร มีการกําหนดคะแนน ในลักษณะ ตอบถูก 1 คะแนน
ตอบผิด 0 คะแนน โดยมีคาํ ถามเดี่ยวกับความรู ใ้ นการใช้สารเคมีทงั้ หมด 15 ข้อ และนําคะแนนที่ได้จากการตอบ
มาแบ่ ง กลุ่ม เกษตรกรตามระดับ ความรู ้ โดยใช้เกณฑ์ ดัง นี ้ คะแนน 12-15 คะแนน ระดับ ความรู ม้ าก 9-11
คะแนน ระดับความรู ป้ านกลาง และ 0-8 คะแนน ระดับความรู น้ อ้ ย
3) การปฎิบัติตนในการใช้สารเคมี มีการกําหนดค่าคะแนนในการปฏิบัติ ดังนี ้ ปฏิบตั ิทุกครัง้ 5คะแนน
ปฏิ บัติ เกื อบทุกครัง้ 4 คะแนน ปฏิ บัติ เป็ น บางครัง้ 3 คะแนน ไม่ ค่อยได้ป ฏิ บัติ 2 คะแนน ไม่ได้ป ฏิ บัติ เลย 1
คะแนน จากนัน้ นําคะแนนมาวิเคราะห์และแปลผลการปฏิบตั ิ โดยแบ่งคะแนนในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า
(reting scale) (สุรินทร์,2553) ซึ่งมีเกณฑ์การแบ่งคะแนน ดังนี ้ คือ คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง
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ปฏิ บัติ น ้อยที่ สุด 1.81-2.60 หมายถึง ปฏิ บัติ น ้อย 2.61-3.40 หมายถึง ปฏิ บัติป านกลาง 3.41-4.20 หมายถึง
ปฏิบตั ิมาก และ 4.21-5.00 หมายถึง ปฏิบตั ิมากที่สดุ

ผลการศึกษาและวิจารณ์

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร
เกษตรกรที่ เข้าร่วมอบรมและทดสอบการใช้สารเคมีเป็ นเพศชายร้อยละ 57.30 และเพศหญิ งร้อยละ
42.70 มี อ ายุ เฉลี่ ย 51.89 ปี จบการศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษามากที่ สุ ด ร้อ ยละ 46.80 รองลงมาคื อ
มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 22.60 และปริญ ญาโท/ปริญ ญาเอกน้อยสุดร้อยละ 0.80 ส่วนใหญ่ ไม่เคยเข้าร่วม
อบรมการใช้สารเคมี ร้อยละ 75.00 ไม่เป็ นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตรร้อยละ 62.90 การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ทางสื่อมวลชน ได้รบั ข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์มากที่สดุ ร้อยละ 58.10 ทางสื่อบุคคล ได้รบั ข้อมูลข่าวสารจาก
ผูใ้ หญ่บา้ นมากที่สดุ ร้อยละ 53.20 ทางสื่อกิจกรรม ได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากการจัดนิทรรศการมากที่สุด ร้อยละ
33.90 และจากกรณี การยกเลิกการใช้สารเคมีทงั้ 3 สาร พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการยกเลิกการใช้
สารเคมี (Figure 1)

Figure 1 Opinion about hemical ban
ระดับการรับรู้มาตรการการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
ระดับการรับรู เ้ กี่ยวกับมาตรการการใช้ 3 สาร พบว่า ในภาพรวมเกษตรกร มีการรับรู อ้ ยู่ในระดับมาก
(X�=3.66,S.D.=0.080) หากพิจารณาในรายละเอียด พบว่าเกือบทุกประเด็น เกษตรกรมีการรับรู อ้ ยู่ในระดับมาก
โดยคะแนนการรับรู ส้ งู ที่สดุ คือ เกษตรกรต้องผ่านการอบรม หรือผ่านการทดสอบความรู ต้ ามหลักสูตรเกษตรกร
ผูใ้ ช้ ระดับ (�X=3.77, S.D.=1.011) ) รองลงมามี 2 ประเด็นคือ ต้องมีการแจ้งปริมาณสต๊อกสินค้า 3 สาร ทุก 15
วัน (�X=3.71, SD.=0.944) และการขายสารเคมีทงั้ 3 สารต้องขายให้เฉพาะเกษตรกรที่แสดงบัตรผ่านการอบรม
หรื อ ผ่ า นการทดสอบความรู ้ (X�=3.71, S.D.=0.952) ยกเว้น ในประเด็ น การรับ จ้า งฉี ด พ่ น สารเคมี ต้อ งมี
ใบอนุญาตฉีดพ่น ที่มีคะแนนการรับรู อ้ ยู่ในระดับปานกลาง (X�=3.52, S.D.=1.158 (Table1)
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Table 1 Perception Level of the use of 3 Paraffin Glyphosate and Chlorpyrifos
measure
Farmer as chemical user
1. Must pass training or knowledge testing
2. The purchase must be show evidence of training pass
or pass the test pass the test.
Chemical sprayer contractors
3. Must pass sprayer training
4. Must have a license Sprayer contractors
5. Unable to buy Substance can all 3 types if not being a farmer
plant designated for use.
Chemical Vendors
6. Pass training sales supervisor and must be train every 3 year
7. Must inform the quantity stock every 15 day
8. Must sell to only farmers who pass training and pass test
Overview

N=124
Results

�
X

S.D.

3.77
3.69

1.011
1.022

High
High

3.66
3.52
3.62

1.133
1.158
1.041

High
Moderate
High

3.61
3.71
3.71

0.960
0.944
0.952

High
High
High

3.66

0.080

High

ระดับความรู้เกีย่ วกับการใช้สารเคมีของเกษตรกร
จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั มีความรู เ้ กี่ยวกับการใช้สารเคมีท่ีถูกต้องและปลอดภัยอยู่ใน
ระดับน้อย(ร้อยละ 70.9) (Figure 2)

Figure 2 Knowledge level about chemical use
การปฎิบัตติ นในการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พชื ของเกษตรกร
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จากการศึกษาแสดงให้เห็ น ว่าเกษตรกรมี การปฎิ บัติ ตนในการใช้ส ารเคมี กาํ จัดศัต รู พื ชทั้ง 3 สาร ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับการปฏิบตั ิตามแนวทางการฉีดพ่นสารเคมีท่ีถูกต้องอยู่ระดับมาก หากพิจารณาเป็ นรายข้อ
ข้อที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สดุ ได้แก่ การอ่านฉลากข้างขวดและปฎิบัติตามคําแนะนําทุกครัง้ (�X=3.99,
S.D.=1.016) การฉี ดพ่นสารเคมีโดยไม่มีผูอ้ ่ืน อยู่ในบริเวณที่ ฉีดพ่ น(�X=3.95, S.D.=1.058) เป็ นต้น ประเด็น ที่
เหลือเกษตรกรมีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่เกษตรกรมีการปฏิบัติท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สดุ คือ การฉีดพ่นสารเคมีในช่วงเวลาเช้าและเย็น (X�=3.73, S.D.=0.912) (Table2)
Table 2 Behavior in the use of pesticides and weeds of farmers.

Chemical usage practices
1.Spraying chemicals in the morning and evening.
2.Use of chemicals According to the instructions on the label
3.Choose the right injector and the correct type and
type of chemical.
4.Spraying mixed Chemicals Completed at once
5.Do not spray chemicals in While it rains
6.Spraying substance to prevent other people in the area.
7.Inspect the equipment before every injection.
8.The equipment is damaged. Stop injection immediately.
9.Do not leave chemicals in the spray machine.
10.When in doubt Chemical consultants duty.
11.Read the label next to the bottle. Every time and follow.
12.Always wear chemical protection equipment.
13.Choose to buy chemicals from Legal stores.
14.Look at the wind direction and stay Above the wind
while spraying
15.Clean the spray immediately after use.
Overview

�
X

3.73
3.87
3.86

S.D.
0.912

N=124
Results

0.954
0.877

High
High
High

3.85
3.77
3.95
3.82
3.76
3.86
3.87
3.99
3.93
3.89
3.92

0.988
1.132
1.058
1.013
1.143
1.085
1.082
1.016
1.068
1.113
1.079

High
High
Very high
High
High
High
High
Very high
High
Very high
Very high

3.92
3.86

1.130
0.081

Very high
High

วิจารณ์
จากการศึกษาที่พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการยกเลิกการใช้สารเคมี แต่ยงั คงมาเข้าร่วมการอบรม
และทดสอบความรู ้ อาจเป็ นเพราะส่วนใหญ่ยงั คงมีความจําเป็ นต้องใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรู พืช เนื่องจากยัง
ไม่สามารถหาสิ่งที่มาทดแทนได้ อาจเป็ นส่วนหนึ่งในการแสดงให้เห็นว่ามีเกษตรกรจํานวนหนึ่งที่ยงั คงมีความ
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จําเป็ นต้องใช้สารเคมีดงั กล่าวในพืน้ ที่ทาํ การเกษตร ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลปั จจุบนั ที่มีองค์ตา่ งๆ ออกมาแสดง
การคัดค้านการยกเลิกการใช้สารเคมีทงั้ 3 สาร
ในประเด็นการรับรู ม้ าตรการ การใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส พบว่า มีระดับการรับ
รู อ้ ยู่ในระดับ มากเฉลี่ ย 3.66 ทั้งนี ้อ าจเนื่ อ งจากเกษตรกรที่ ต อบแบบสอบถามเป็ น เกษตรกรที่ ยังคงมี ค วาม
จําเป็ นต้องใช้ และสนใจที่ จะศึกษามาตรการการใช้อย่างละเอียด ประกอบกับในช่วงของการเก็บข้อมูลมีการ
เผยแพร่เรื่องมาตรการการใช้สารเคมี 3 สาร และมีการอบรมให้ความรู โ้ ดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ประเด็นความรู เ้ กี่ยวกับการใช้สารเคมีของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ยังมีความรู เ้ กี่ยวกับการใช้
สารเคมีท่ีถูกต้องและปลอดภัยอยู่ในระดับน้อยร้อยละ 70.9 ควรมีการแนะนําให้เกษตรกรได้รบั ความรู ใ้ นการใช้
สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชและวัชพืชของเกษตรกร ซึง่ จะช่วยให้เห็นความสําคัญและให้ความร่วมมือมากขึน้
การปฎิ บัติตนในการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมี ระดับการปฎิ บัติในการใช้
สารเคมีตามแนวทางที่ถูกต้องอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ พิมพ์ลดา และ สุชาดา(2557) ที่
พบว่าเกษตรกรมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับดี แต่ยงั ปฏิบตั ิตนไม่ถกู ต้องตามแนวทางทัง้ หมด

สรุ ป

เกษตรกรที่ เข้าร่วมอบรมและทดสอบการใช้สารเคมีส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายร้อยละ 57.30 มีอายุเฉลี่ย
51.89 ปี รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ ย ต่อเดือนอยู่ท่ี 15,395.16 บาท ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเฉลี่ ยต่อเดื อนอยู่ท่ี
13,750.00 บาท ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมอบรมร้อยละ 75.00 การรับรู เ้ กี่ยวกับมาตรการการใช้ 3 สาร ภาพรวมมี
ระดับการรับรู อ้ ยู่ในระดับมาก(X�=3.66, S.D.=1.133) เกษตรกรส่วนใหญ่ มีระดับความรู เ้ กี่ยวกับการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรู พืชอยู่ในระดับน้อยร้อยละ 70.90 การปฎิบตั ิตนในการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชและวัชพืชของเกษตรกร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(�X =3.86, S.D=0.081)

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาที่พบว่าเกษตรกรยังมีความรู เ้ รื่องการใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรู พืชและวัชพืชอยู่ในระดับ
น้อย ตลอดไปจนถึงการปฏิบัติตนที่ยังพบว่าเกษตรกรมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องในประเด็นเรื่องเวลาในการฉี ดพ่น
สารเคมีดงั นัน้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการจัดอบรมการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชและวัชพืชให้กับเกษตรกร
อย่างสมํ่าเสมอ หรือ อาจมีการผลิตสื่อในลักษณะของรู ปภาพ หรือ อินโฟกราฟิ ก ที่เข้าใจง่าย สําหรับเผยแพร่
ให้กบั เกษตรกรหรือแจกจ่ายไปติดที่บา้ นเกษตรกร เพื่อจะได้ตระหนักถึงแนวทางการปฏิบตั ิท่ีถกู ต้อง
ในประเด็นการรับรู ม้ าตรการการใช้สารเคมี 3 สาร จะเห็นได้วา่ เกษตรกรมีการรับรู ใ้ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจ
เนื่องจากเป็ นการได้ขอ้ มูลจากการอบรมในลักษณะที่มีการทดสอบความรู ้ ดังนัน้ วิธีการนีอ้ าจเป็ นแนวทางในการ
นําไปใช้สร้างการรับรู เ้ กี่ยวกับมาตรการต่างๆ ในลักษณะเดียวกันได้
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ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารชีวภัณฑ์ ภายใต้
ศูนย์การจัดการศัตรู พชื ชุมชนบ้านคอกช้าง ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
Cost and Return of Rice Production among Farmers Using Biopharmaceuticals under
the Ban Khok Chang Community Pest Management Center, Leam Bua Sub-District,
Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom Province
สุวรัช ศิริพิน1* และ สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์1
Suwarat Siripin1* and Suneeporn Suwanmaneepong1

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ ช้
สารชีวภัณฑ์ภายใต้ศนู ย์การจัดการศัตรู พืชชุมชนบ้านคอกช้าง ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณ ด้วยการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เกษตรกร
ที่ เป็ น สมาชิ ก ศูน ย์ฯ ทั้งหมดจํานวน 35 ราย โดยเก็บ ข้อมูล ในช่ วงเดื อนสิ งหาคมถึงตุลาคม พ.ศ.2562 และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ตน้ ทุนผลตอบแทน ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่ใช้สาร
ชีวภัณฑ์ในการผลิตข้าวมีตน้ ทุนรวมโดยเฉลี่ย 3,799 บาทต่อไร่ ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ 1,891.95 บาทต่อไร่
และต้นทุนผันแปร 1,907.05 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนที่ในการผลิตข้าวของเกษตรกรเฉลี่ยไร่ละ 4,861.65 บาทต่อ
ไร่ และมี ผ ลตอบแทนสุท ธิ อยู่ท่ี 1,062.65 บาทต่อไร่ อย่างไรก็ ดี เนื่ องจากราคาผลผลิต ไม่แ น่น อน จึงทําให้
เกษตรกรยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกใช้สารชีวภัณฑ์ทงั้ หมดในการผลิตข้าว

ABSTRACT

This study analyzed the cost and return of rice production of farmers using
biopharmaceutical products under the Ban Khok Chang Community Pest Management Center, Laem
Bua Sub-district, Nakhon Chai Si District Nakhon Pathom Province. The total of 35 farmers were
recruited for interviews from August to October 2019. A cost and return analyses were employed to
determine the cost and return structures of rice farming using biopharmaceuticals. The result
revealed that the average total cost of production was 3,799 baht per rai, while the average revenue
among farmers was 4,861.65. The total cost mainly consisted of fixed costs (1,891.95 baht per rai)
and variable cost (1,907.05 baht per rai). Farmers received an average net return of 1,062.65 baht
per rai in rice farming from using biopharmaceuticals. However, due to the unpredictable product
prices, farmers are still unable to decide to use all biopharmaceutical in rice production.
Key words: cost and return, biopharmaceutical, the Ban Khok Chang community pest management center
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1
ภาควิชานวัตกรรมการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
1
Department of Communication Innovation and Agricultural Development, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s
Institute Technology Ladkrabang, Bangkok 10520

471

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

คํานํา

ข้าวนับว่าเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก เกษตรกรจึงนิยมปลูกข้าวเป็ น
พืชหลัก ซึ่งนอกจากข้าวจะเป็ นอาหารของคนไทยแล้ว ยังเป็ นสินค้าในการส่งออกที่สร้างรายได้ให้กบั ประเทศใน
แต่ละปี เป็ นจํานวนมาก การส่งออกข้าวในช่วงเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2561 มีป ริมาณ 1.9 ล้านตัน เมื่ อเที ย บ
ในช่วงเดี ยวกัน ในปี พ.ศ. 2560 ที่ มีการส่งออกปริมาณ 1.7 ล้านตัน (สํานักงานเศรษฐกิ จ การเกษตร, 2561)
แม้ว่าการส่งออกข้าวของประเทศไทยมีแนวโน้มที่สูงขึน้ ด้านการผลิตข้าวต่อไร่ยงั คงมีผลผลิตต่อไร่ในปริมาณ
น้อย ทําให้การผลิตข้าวในปั จจุบันยังคงต้องใช้สารเคมีมากขึน้ ถึง 700 บาทต่อไร่ ทําให้ตน้ ทุนในการผลิตมีการ
เพิ่ ม ขึน้ ค่ อ นข้างสูง อี ก ด้วย และในพื ้น ที่ จัง หวัด นครปฐม ข้าวถื อ ว่าเป็ น ธัญ พื ช ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มัก ปลูก กัน อย่ าง
แพร่หลายและสามารถสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรในจังหวัดได้เป็ นอย่างดี ซึ่งมีพืน้ ที่เพาะปลูก 291,850 ไร่ การ
ปลูกข้าวมีตน้ ทุนที่ ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็ นประเด็นปั ญ หาที่ หน่วยงานภาครัฐให้ค วามสนใจที่ จะหาทางลดต้นทุน
ร่วมกับเกษตรกร ทัง้ นี ้ การใช้สารชีวภัณฑ์เป็ นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตข้าวของเกษตรกรได้ถึง
250 บาทต่อไร่ เนื่องจากมีการใช้สารเคมีลดลง (สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2561) และในอดีตพืน้ ที่ชมุ ชน
บ้านคอกช้าง มีการเกิดโรคและแมลงเข้ามาทําลาย ทางหน่วยงานรัฐจึงให้ความสําคัญต่อปั ญหาจึงมีการจัดตัง้
ศูนย์การจัดการศัตรู พืชชุมชนบ้านคอกช้าง โดยเริ่มก่อตัง้ เมื่อ 18 มีนาคม พ.ศ.2556 มีสมาชิกเริ่มต้น 26 ราย
ตัง้ อยู่ท่ี หมู่ 6 ตําบลแหลมบัว ปั จจุบนั มีสมาชิก 35 คน (ศูนย์การจัดการศัตรู พืชชุมชนบ้านคอกช้าง, 2556)
การใช้สารชี วภัณฑ์ในการผลิตข้าวจะมีผลต่อต้นทุนการผลิต รวมทั้งผลตอบแทนที่ เกษตรกรจะได้รบั
ด้วยเหตุนี ้ การทําวิจยั ในครัง้ นีจ้ งึ สนใจศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ ช้สาร
ชีวภัณฑ์ ผลการศึกษานีจ้ ะเป็ นข้อมูลสําคัญสําหรับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนการผลิตข้าวโดยใช้สารชีวภัณฑ์ตอ่ ไป
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของเกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณฑ์
2. เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวของกลุม่ เกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณฑ์
3. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิตข้าว

วิธีการศึกษา
การวิ จั ย นี ้เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้ก ารสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ซึ่งเป็ นเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวภายใต้การเป็ นสมาชิกศูนย์การจัดการศัตรู พืชชุมชนบ้านคอกช้าง ตําบล
แหลมบัว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จํานวน 35 ราย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อ มูล ปฐมภู มิ เป็ น ข้อ มูล ที่ ได้จ ากการเก็บ รวบรวมข้อมูล จากแบบสัม ภาษณ์ท่ี ส ร้างขึน้ ไป
สอบถามเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย โดยทําการสัมภาษณ์จากเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ภายใต้ศนู ย์
การจัดการศัตรู พืชชุมชนบ้านคอกช้าง ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จํานวน 35 ราย
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น
เอกสารจากสํานักงานเกษตรอําเภอนครชัย ศรี เอกสารจากศูนย์การจัดการศัต รู พื ช ชุมชนบ้านคอกช้าง และ
อินเทอร์เน็ต
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยนําแบบสอบถามได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคํานวณสถิติทางสังคมศาสตร์
สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
1. การวิ เคราะห์ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ สภาพเศรษฐกิ จ สัง คม และปั ญ หาอุป สรรคของเกษตรกรผู้ใช้ส าร
ชีวภัณฑ์ โดยใช้สถิติบรรยาย หรือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับต้นทุนในการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณ ฑ์ ใช้สูตรการ
คํานวณตามทฤษฎีตน้ ทุนการผลิต เพื่อศึกษาต้นทุนทัง้ หมด ได้แก่ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนทัง้ หมด
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ รายได้และผลตอบแทนในการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ ช้สารชี ว
ภัณฑ์ ทําการคํานวณรายได้ รายได้สทุ ธิ ผลตอบแทนต่อต้นทุน และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทัง้ หมด
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ตน้ ทุน ในการผลิ ต ข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารชี วภัณ ฑ์ โดยสามารถจําแนกต้นทุน เป็ น 3
ประเภท ตามส่วนประกอบดังนี ้
2.1 ต้นทุนคงที่ = ค่าเช่าที่ดิน + ค่าใช้ท่ีดิน + ค่าภาษี ท่ีดิน + ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและ
อุปกรณ์การเกษตร + ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนซือ้ เครื่องมืออุปกรณ์
2.2 ต้นทุนผันแปร = ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุอปุ กรณ์ + ค่าซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ + ค่าใช้จ่ายใน
การบรรจุภณ
ั ฑ์ + ค่าตรวจสอบคุณภาพผลผลิต + ค่าใช้จ่ายในการตลาด +
ค่าเสียโอกาสในการใช้แรงงาน + ค่าเสียโอกาสของเงินทุน
2.3 ต้นทุนรวมทัง้ หมด = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร
3. วิเคราะห์รายได้จากการผลิตข้าวของกลุม่ เกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณฑ์
รายได้ทงั้ หมดเป็ นรายได้ทงั้ หมดที่ยงั ไม่ได้หกั ต้นทุน
รายได้ทงั้ หมด = รายได้ท่ีเป็ นเงินสด + รายได้ท่ีไม่เป็ นเงินสด
รายได้ท่ีเป็ นเงินสด = ปริมาณผลผลิตที่ขายได้ × ราคาผลผลิตต่อหน่วย
รายได้ท่ีไม่เป็ นเงินสด = ปริมาณผลผลิตที่ใช้บริโภค × ราคาขายผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วย
4. การคืนข้อมูลให้กบั เกษตรกร ในรู ปแบบสื่อต่างๆ ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่นพับ
ระยะเวลาวิจัย
ผู้ วิ จั ย ทํ า การศึ ก ษ าต้ น ทุ น และผลตอบ แทนของการผลิ ต ข้ า วของกลุ่ ม เกษ ตรกรผู้ ใ ช้ ส าร
ชีวภัณฑ์ ภายใต้ศูนย์การจัดการศัตรู พืชชุมชนบ้านคอกช้าง ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง 20 เดือนมิถนุ ายน 2562 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2563

473

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ผลการศึกษา

สภาพเศรษฐกิจ สังคม ของเกษตรกรผู้ใช้สารชีวภัณฑ์
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 74.3 มีอายุมากกว่า
50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 82.8 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาระบบประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 71.4 มีสมาชิกใน
ครัวเรือนมากกว่า 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.6 และส่วนใหญ่มีท่ีดินเป็ นของตนเองและใช้เงินทุนส่วนตัว คิดเป็ นร้อย
ละ 71.4 (Table 1)
Table 1 Farmers’ socio-economic.
Items

Percent (100%)
Male
50 years and older
Primary education
More than 5 person.
Own land
Private capital

Gender
Age (average 63.47 years)
Educational level
Household members
Land area
Funds for rice produce
The average household income is
103,286 baht

(74.3%)
(82.8%)
(71.4%)
(48.6%)
(71.4%)
(71.4%)

The most income is 100,000 baht (22.9%)

ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารชีวภัณฑ์
ต้นทุนการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณฑ์ ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ 1,891.95 บาทต่อไร่
ต้นทุนผันแปร 1,907.05 บาทต่อไร่ และต้นทุนรวมทัง้ หมด 3,799 บาทต่อไร่ (Table 2)
Table 2 Cost of rice production of farmers use biopharmaceuticals.
Items

Number
(THB per rai)
1,891.95
359.40
1,532.55
1,907.05
1,015.89
374.32
67.09
93.21
481.27
658.64
232.52
3,799
1,891.95
1,907.05

Fixed cost
Land rental fee
Equipment depreciation
Variable cost
Factors of production
1.Rice seeds
2.Rice hormone
3.Biopharmaceutical product
4.Chemical fertilizer
Labor cost
Production expenditure
Total cost
Fixed costs
Variable costs
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Percentage
(%)
100.00
19.00
81.00
100.00
53.27
19.63
3.52
4.88
25.24
34.54
12.19
100.00
49.80
50.20

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ผลตอบแทนในการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณฑ์ มีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 735.50 กิโลกรัม
ต่อไร่ ราคาที่ ขายได้เฉลี่ย 6.61 บาทต่อกิ โลกรัม ทําให้เกษตรกรรายได้ทั้งหมดเฉลี่ยไร่ละ 4,861.65 บาท และ
ผลตอบแทนสุทธิ 1,062.65 บาทต่อไร่ (Table 3)
Table 3 Return of rice production of farmers use biopharmaceuticals.
Items
Yield per rai
Total output
Quantity of products sold
Price per Kilogram
Revenue per rai
Net return per rai

735.50 Kilogram
347,890 Kilogram
347,890 Kilogram
6.61 baht
4,861.65 baht
1,062.65 baht

ปั ญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้ใช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิตข้าว
ข้อ มู ล ปั ญ หาและอุ ป สรรคของเกษตรกรผู้ใ ช้ส ารชี ว ภั ณ ฑ์ ใ นการผลิ ต ข้า วแบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้า น
ประกอบด้วย ด้านการเพาะปลูก ด้านต้นทุนการผลิตในการเพาะปลูกข้าว และด้านผลตอบแทนในการเพาะ
ปลูกข้าว
ด้านการเพาะปลูก พบว่า ด้านพืน้ ที่เพาะปลูกไม่เพียงพอ ด้านปริมาณนํา้ ที่ไม่เพียงพอ/สภาพภูมิอากาศ
ไม่เอือ้ อํานวย และด้านขาดแคลนแรงงาน พบว่าเกษตรกรเลือกตอบไม่มีปัญหา คิดเป็ นร้อยละ 85.7,82.9 และ
57.1 ตามลําดับ ส่วนในด้านแมลงศัตรู พืชรบกวน/วัชพืชมาก พบว่าเกษตรกรมีปัญหาในระดับน้อย คิดเป็ นร้อย
ละ 42.9 (Table 4)
Table 4 Problem of rice cultivation
Problem items
Insufficient arable land
Inadequate water content /unfavorable
climate
Pest Infestation / Very Weed
Labor shortage

No
problem

Very
Low

Low Moderate High

85.7
82.9

Percentage (%)
2.9
2.9
8.6
2.9
14.3

11.4
57.1

11.4
22.9

42.9
2.9

28.6
17.1

Very
High

-

-

5.7
-

-

ด้านต้นทุนการผลิตในการเพาะปลูกข้าว พบว่า เกษตรกรประสบปั ญหาด้านค่ายาปราบศัตรู พืชและ
แมลงมีราคาสูง ในระดับปานกลางมากที่สดุ คิดเป็ นร้อยละ 54.3 รองลงมาด้านค่าจ้างแรงงานสูง ด้านค่าเมล็ด
พันธุข์ า้ วมีราคาสูง เกษตรกรเลือกตอบในระดับน้อยที่สดุ คิดเป็ นร้อยละ 37.1, 25.7 ตามลําดับ และด้านค่าปุ๋ ย
หรือ สารชี วภัณ ฑ์มีราคาสูง เกษตรกรเลื อกตอบในระดับ น้อยที่ สุด และระดับ ปานกลาง คิ ด เป็ น ร้อยละ 25.7
(Table 5)
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Table 5 Problem of the production cost of rice cultivation.
Problem items
No
Very
problem
Low
The price of rice seeds is high
High wage
The cost of fertilizer or biological
products is expensive
The cost of pesticides and insects is
expensive

Low Moderate High

Very
High

20.0
31.4
14.3

Percentage (%)
25.7 5.7
20.0
37.1 8.6
17.1
25.7 11.4 25.7

20.0
5.7
5.7

8.6
17.1

11.4

2.9

8.6

17.1

5.7

54.3

ด้านผลตอบแทนการผลิตในการเพาะปลูกข้าว พบว่า เกษตรกรประสบปั ญหาในด้านผลผลิตมีปริมาณ
น้อย อยู่ในระดับน้อยที่สดุ เป็ นอันดับหนึ่ง ร้อยละ 45.7 ด้านราคามีการแปรผัน/ไม่แน่นอน อยู่ในระดับปานกลาง
มากที่สดุ ร้อยละ 45.7 ด้านไม่มีอาํ นาจในการต่อรองราคา อยู่ในระดับมากเป็ นอันดับหนึ่ง ร้อยละ 34.3 และด้าน
ราคาขายไม่ได้ตามประกันราคาข้าวของรัฐบาล อยู่ในระดับน้อยที่สดุ เป็ นอันดับหนึ่ง ร้อยละ 31.4 (Table 6)
Table 6 Information on compensation for rice cultivation.
Problem items
No
Very
problem
Low
Small production
Price variable / unstable
No bargaining power
The selling price is not in accordance
with the government rice price
guarantee

11.4
14.3
17.1
17.1

Low Moderate High

Percentage (%)
45.7 8.6
31.4
2.9 17.1 45.7
31.4
31.4 2.9
25.7

2.9
2.9
34.3
5.7

Very
High
17.1
17.1
17.1

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาต้นทุนในการผลิตข้าวของกลุม่ เกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณฑ์ พบว่ามีตน้ ทุนรวมทัง้ หมด
3,799 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็ นต้นทุนที่ต่ าํ กว่าการผลิตข้าวโดยใช้สารเคมี ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ สุขใจ ตอน
ปั ญญา (2554) ได้ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร หมู่ 5 ตําบลหัวดง
อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีตน้ ทุน 5,083.27 บาทต่อไร่ ผลการศึกษาที่แตกต่างกันนี ้ เนื่องจากการผลิตข้าว
ของเกษตรกร หมู่ 5 ตําบลหัวดง ยังคงมีความจําเป็ นที่ใช้สารเคมีกาํ จัดวัชพืชและแมลงศตรู พืชจึงทําให้มีตน้ ทุน
ในการผลิ ต ที่ สูงมากกว่าเกษตรกรผู้ใช้ส ารชี วภัณ ฑ์ และผลการศึก ษาผลตอบแทนในการผลิ ตข้าวของกลุ่ม
เกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณฑ์ มีผลตอบแทนสุทธิอยู่ท่ี 1,062.65 บาทต่อไร่ และรายได้เฉลี่ยต่อไร่ 4,861.65 บาท ซึ่ง
ผลการศึกษาในครัง้ นี ไ้ ม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาลิสา สุวรรณกิ จ และกนกเนตร เปรมปรี (2559) ได้ผ ล
การศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าวเกษตรอินทรียก์ ับเกษตรเคมี ซึ่งมี
ผลตอบแทนสุทธิ 1,776.70 บาทต่อไร่ และรายได้เฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 6,007.55 บาท ผลการศึกษาที่แตกต่างกันนี ้
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เนื่องจากเกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณฑ์ยงั ไม่สามารถใช้สารชีวภัณฑ์ได้ถงึ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะยังมีการใช้สารเคมี
ร่วมด้วย จึงทําให้ราคาที่ขายผลผลิตแตกต่างกัน

สรุ ปผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของเกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณฑ์ จากการสัมภาษณ์ โดย
ใช้แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็ นเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวภายใต้การ
เป็ นสมาชิกศูนย์การจัดการศัตรู พืชชุมชนบ้านคอกช้าง จํานวน 35 ราย พบว่า เกษตรกรที่ขึน้ ทะเบียนส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย ร้อยละ 74.3 มีอายุ 50 ปี ขนึ ้ ไป ร้อยละ 82.8 ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ
71.4 มีสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 5 คน ร้อยละ 48.6 รายได้ทางการเกษตรของครัวเรือน เฉลี่ย 103,286 บาท
ต่อปี ส่วนใหญ่ใช้ท่ีดินของตนเองในการผลิตข้าว ร้อยละ 71.4 เงินลงทุนที่ใช้ในการผลิตข้าวส่วนใหญ่ใช้เงินทุน
ส่วนตัวร้อยละ 71.4 เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกสถาบันเกษตรกร คือ กลุม่ ศูนย์การจัดการศัตรู พืชชุมชนบ้าน
คอกช้าง คิดเป็ นร้อยละ 100 เป็ นสมาชิกและเริ่มใช้สารชีวภัณฑ์มากที่สดุ ใน ปี พ.ศ.2556 ร้อยละ 74.3 เหตุผลที่
เลือกใช้สารชี วภัณ ฑ์ในการทํานาข้าว คือ เกษตรกรเลื อกตอบต้นทุนลดลง ร้อยละ 38.5 เกษตรกรได้รบั การ
ถ่ายทอดองค์ความรู จ้ ากเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับสารชีวภัณฑ์ เลือกตอบ 3-4 ครัง้ /ปี ร้อยละ 51.4
ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าวของกลุม่ เกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณฑ์ พบว่า ต้นทุนใน
การผลิ ต ข้า วทั้ง หมดของผู้ต อบแบบสัม ภาษณ์ มี ต ้น ทุ น รวมโดยเฉลี่ ย 3,799 บาทต่ อ ไร่ มี ต ้น ทุ น คงที่ เฉลี่ ย
1,891.95 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดิน 359.40 บาท ค่าเสื่อมของอุปกรณ์ 1,532.55 บาท มีตน้ ทุนผัน
แปร 1,907.05 บาทต่อไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าปั จจัยการผลิต 1,015.89 บาท ค่าแรงงาน 658.64 บาท และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 232.52 บาท และเกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณ ฑ์สามารถผลิตข้าวได้ 735.50 กิโลกรัมต่อไร่
สามารถนําไปขายได้ราคาเฉลี่ย 6.61 บาทต่อกิโลกรัม ดังนัน้ รายได้จากการขายผลผลิตของเกษตรกรจะเท่ากับ
4,861.65 บาทต่อไร่ เมื่อนํามาหักลบกับต้นทุนแล้ว เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิอยู่ท่ี 1,062.65 บาทต่อไร่
ปั ญ หาและอุป สรรคของการใช้ส ารชี วภัณ ฑ์ก ารผลิต ข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้ส ารชี วภัณ ฑ์ พบว่า
เกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณฑ์ยงั คงประสบปั ญหาทางด้านผลตอบแทนในการเพาะปลูกมากที่สดุ ถึง ร้อยละ 45.7 คือ
ราคาแปรผัน/ไม่แน่นอน จึงทําให้เกษตรกรยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกใช้สารชีวภัณฑ์ทัง้ หมดในการผลิตข้าว
เนื่องจากราคาของผลผลิตที่ได้นนั้ ยังไม่มีความแน่นอน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาพบว่า ควรศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าวของเกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณฑ์
ภายใต้ศนู ย์การจัดการศัตรู พืชชุนบ้านคอกช้าง ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เนื่องจากผล
การวิเคราะห์ในด้านผลผลิตยังคงมีปริมาณที่นอ้ ย อีกทัง้ ยังคงเป็ นปั ญหาและอุปสรรคของการใช้สารชีวภัณฑ์ใน
การผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ ช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อดูอตั ราการเพิ่มผลผลิตของแต่ละปี หากมีผลผลิตในปริมาณ
ที่เพิ่มขึน้ ก็จะทําให้เกษตรกรมีผลตอบแทนมากขึน้ อีกด้วย
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การพัฒนารู ปแบบการตลาดทีเ่ หมาะสมของกลุ่ม ก. กะเหรี่ยงแก่น
ตําบลแก่นมะกรู ด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
Developing Suitable Marketing Forms of the Kor Karen Kaeng Group
Kaen Makrut Subdistrict, Ban Rai District, Uthai Thani Province
นภัสสร จันทร์สุข1* และ พีรชัย กุลชัย1
Napadsorn Chansuk1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่อ
งานวิ จัย เรื่ องนี ้มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ศึก ษาประวัติ การดําเนิ น งาน ศัก ยภาพ และการพัฒ นารู ป แบบ
การตลาดที่ เหมาะสมของกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่น มะกรู ด อําเภอบ้านไร่ จังหวัด อุทัย ธานี โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และสนทนากลุ่ม ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญมี 10 ราย
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ เกิดจากการเป็ นสมาชิกกลุม่ โคกหนองนาโมเดลมาก่อน ซึง่ บริษัทบางจากได้เข้ามาอบรม
และจัดตัง้ กลุ่ม การดําเนินงานเมื่อมีคาํ สั่งซือ้ ประธานจะรับเรื่อง และนัดวันแปรรู ปกับสมาชิก ซึ่งศักยภาพของ
สมาชิกมีความพร้อมเมื่อมีคาํ สั่งซือ้ เข้ามา ด้านรู ปแบบการตลาดผูว้ ิจยั ให้สมาชิกสร้างความรู ด้ ว้ ยตนเองแบบมี
ส่วนร่วมด้วยการดูวีดี โอ และออกแบบการตลาดที่ เหมาะสมของกลุ่ม ร่วมกัน เพื่ อให้มี ช่ องทางการตลาดที่
เหมาะสมเพิ่มขึน้

ABSTRACT

The purpose of this research was to study the operational history, potential and developing
suitable marketing forms of the Kor Karen Kaen group Kane Makrut subdistrict, Ban Rai district, Uthai
Thani province. By adopting qualitative methodology, the researcher utilized structured interviews
and focus group method with 10 key informants to found out that the members were originated from
Khok Nong Na model group, the group which Bang Chak company used to deliver the training and
established the group for. To elaborate the process of work, the president received the orders and
assigned members to process banana in the appropriate amount. As the members are lack of
marketing knowledge, the researcher empowered their abilities by airing the marketing-related videos
to the members and encouraging them to design their own marketing strategies and discovered
brand-new marketing channel.
Key words: proper marketing, learning process, suitable potential
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1
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คํานํา

คณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ปิ ดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 อนุมตั ิความร่วมมือ
กับ องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด อุทัยธานี องค์การบริห ารส่วนตําบลบ้านไร่ และหน่ วยงานราชการในจังหวัด
อุทัยธานี ภายใต้ช่ือ “โครงการพืน้ ที่ตน้ แบบบูรณาการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาพื น้ ที่ ตําบลแก่นมะกรู ด จังหวัด
อุทัยธานี ตามแนวพระราชดําริ” ทั้งหมด 4 หมู่บา้ นได้แก่หมู่ 1 บ้านใต้ หมู่ 2 บ้านคลองเสลา หมู่ 3 บ้านใหม่
คลองอังวะ และหมู่ 4 บ้านอีมาดอีทราย โดยทัง้ 4 หมู่นีเ้ ป็ นพืน้ ที่กนั ชนกับพืน้ ที่ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็ นมรดกโลก
กลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่นเกิดจากการรวมกลุม่ ของเกษตรกรหมู่ 3 บ้านใหม่คลองอังวะ และหมู่ 4 บ้านอีมาดอีทราย
ซึ่งเป็ นสมาชิกกลุ่มโคกหนองนาโมเดลมาก่อน ทางบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ภายใต้มูลนิ ธิ
ใบไม้ปันสุข ได้มีโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 10-12 กันยายน 2561 โดยมีมลู นิธิปิดทองหลังพระ
เป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างเกษตรกรและบริษัทบางจาก เกษตรกรได้เข้าร่วมการอบรมด้วยความสมัครใจ เพราะ
อยากมีรายได้เสริม จึงเลือกการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากกล้วย เพราะในพืน้ ที่มีกล้วยจํานวนมาก และวิธีแปรรู ปไม่
ซับซ้อน หลังจากเสร็จการอบรมก็ได้มีการจัดตัง้ กลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น โดยมีช่ือตราสินค้า สะกุยซา เป็ นภาษา
กระเหรี่ยงที่แปลเป็ นภาษากลางว่ากล้วย การดําเนินงานของกลุม่ เมื่อมีคาํ สั่งซือ้ ประธาน และเลขานุการ จะเป็ น
คนรับเรื่อง และแจกจ่ายงานให้แก่สมาชิกให้ทุกคนรับทราบผ่านทางไลน์ จะมีการประชุมและวางแผนกันก่อนที่
จะนัดลงือปฏิบตั ิท่ี ไร่อยุ้ กื๋อ และบ้านของเหรัญญิก สถานการณ์ดา้ นการตลาดปั จจุบนั กลุม่ รับคําสั่งซือ้ จากทาง
บริษัทบางจากทางเดียว จึงทําให้การผลิตกล้วยไม่มีความต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมาสมาชิกจะขายตามเทศกาลปี
ใหม่ท่ีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก ซึ่งความคาดหวังของกลุ่มในอนาคตคืออยากให้มีคาํ สั่งซือ้ เข้ามาต่อเนื่อง และมี
โรงเรือนผลิตที่เป็ นหลักแหล่งทัง้ หมดนีเ้ พราะสมาชิกไม่มีความรู ท้ างด้านการตลาด (สุดาดวง เรืองรุ จิระ, 2543)
ได้ให้ความหมายว่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง องค์ประกอบที่สาํ คัญในการดําเนินงานด้านการตลาด
เป็ นปั จจัยที่ กิจการสามารถควบคุมได้ กิ จการธุรกิ จจะต้องสร้างส่วนประสมทางการตลาดที่ เหมาะสมในการ
วางแผนกลยุท ธ์ทางการตลาด ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึงสนใจที่ ทาํ การศึกษาเพื่ อการพัฒ นารู ปแบบการตลาดกับ กลุ่ม
ก. กระเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่นมะกรู ด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติ การดําเนินงาน และศักยภาพของกลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่นมะกรู ด อําเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการตลาดที่เหมาะสมของกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่นมะกรู ด อําเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี

วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่องการพัฒนารู ปแบบการตลาดที่เหมาะสมของกลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่นมะกรู ด
อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยใช้ระเบี ยบวิธีวิจัย เชิ งคุณ ภาพ (Qualitative Research Methodology) ใน
การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ได้แก่ สมาชิกกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่นมะกรู ด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี

จํานวน 10 ราย โดยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็ นการเลือกกลุ่ม ที่
ผูว้ ิจยั ใช้เหตุผลในการเลือกเพื่อความเหมาะสมในการวิจยั
เครื่องมื อในการศึก ษา คื อ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ปฏิ ทิ น ชุม ชน การสังเกตแบบมี ส่วนร่วม
และการสนทนากลุม่ (Focus group)
ขัน้ ตอนในการศึกษา
ขัน้ ที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื น้ ฐานประวัติและการดําเนิ นงานของชุมชน ประกอบไปด้วย ปฏิ ทินชุมชน การ
สัมภาษณ์ทบทวนความรู เ้ รื่องหลักการตลาดของกลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่นมะกรู ด อําเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี โดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ ยวกับความรู ท้ างการตลาด เพื่ อจะได้นาํ ข้อมูลมา
ออกแบบพัฒนารูปแบบการตลาด ระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 กรกฎาคม 2562
ขัน้ ที่ 2 ทําการพัฒนารู ปแบบการตลาด โดยจะใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix (4P’s)
เป็ นหลักในการดําเนิ นการออกแบบกระบวนการเพิ่ มความรู ใ้ ห้กับกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่นมะกรู ด
อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เกณฑ์การวัดความรู โ้ ดยการให้สมาชิกทําแบบทดสอบปรนัยวัดความรู ก้ ่อนและ
หลัง วันที่ 24 กันยายน 2562
ขัน้ ที่ 3 เชิญสมาชิกกลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่นมะกรู ด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี จํานวน 10
ราย
3.1 ให้สมาชิกมารับชมวีดีโอ ทฤษฎีความรู เ้ กี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix
(4P’s)
3.2 ให้สมาชิกมารับชมวีดีโอ กลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จจากการทําการตลาดเพื่อให้
เกิดแรงจูงใจมากขึน้
3.3 ให้สมาชิกร่วมกันออกแบบการตลาดที่เหมาะสมกับศักยภาพ ผ่านทฤษฎีความรู เ้ กี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix (4P’s)
ซึง่ จะให้สมาชิกเรียนรู ด้ ว้ ยตนเองผ่านทางการดู YouTube และผูว้ ิจยั เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพิ่มเติม โดยใช้เครื่องมือเป็ น
การจัดเวทีสร้างการเรียนรู ม้ าใช้ในการดําเนินงาน วันที่ 17 ถึง 19 ตุลาคม 2562
ขัน้ ที่ 4 ให้สมาชิกกลุ่มเป็ นผูป้ ระเมินรู ปแบบการตลาดที่เหมาะสมด้วยตนเอง โดยเกษตรกรจะเป็ นผู้
วางแผนผลิ ต ภั ณ ฑ์ก ล้วยซะกุ่ ย ซาโดยใช้ท ฤษฎี ส่ ว นประสมทางการตลาด Marketing Mix (4P’s) เพื่ อ ให้มี
แนวทางที่ เหมาะสมกับศักยภาพของสมาชิกกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่นมะกรู ด อําเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทยั ธานี โดยใช้ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมกับเกษตรกร วันที่ 17 ถึง 19 ตุลาคม 2562
การวิเคราะห์ขอ้ มูล นําข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การประชุมกลุ่มย่อย
การลงภาคสนาม และปฏิ บัติการแบบมีส่วนร่วม มาวิเคราะห์เชิงเนือ้ หาโดยใช้การพรรณนาเรียบเรียงนําเสนอ
ตามข้อเท็จจริง ระยะเวลาในการดําเนินงานระหว่างเดือนมิถนุ ายน ถึง ตุลาคม 2562
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ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา
ประวัติ การดําเนินงาน และศักยภาพ
ประวั ติ ตําบลแก่นมะกรู ดจัดตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2460 การแปลภาพถ่ายดาวเที ยมในพืน้ ที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2516 กับปี พ.ศ. 2538 แสดงให้เห็นว่าในช่วง 23 ปี สภาพพืน้ ที่ป่าถูก
เปลี่ยนแปลงเป็ นพืน้ ที่ไร่รา้ งหรือถูกแผ้วถางเพื่อทําเกษตรกรรมถึง 8,960.42 ไร่ ส่วนใหญ่ในบริเวณทิศตะวันตก
ติดแนวเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าอุม้ ผาง (มูลนิธิปิดทองหลังพระ, 2555) ตําบลแก่นมะกรู ดมีพืน้ ที่ทงั้ หมด 4 หมูไ่ ด้แก่
หมู่ 1 บ้านใต้ หมู่ 2 บ้านคลองเสลา หมู่ 3 บ้านใหม่คลองอังวะและหมู่ 4 บ้านอีมาดอีทราย กลุ่ม ก. กระเหรี่
ยงแก่นเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรหมู่ 3 บ้านใหม่คลองอังวะ และหมู่ 4 บ้านอีมาดอีทราย ซึ่งเกษตรกร
เป็ นสมาชิกกลุม่ โคกหนองนาโมเดลมาก่อน ทางบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ภายใต้มลู นิธิใบไม้
ปั นสุข ได้มีโครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 10-12 กันยายน 2561 โดยมีมลู นิธิปิดทองหลังพระเป็ นผู้
ประสานงานระหว่างเกษตรกรและบริษัทบางจาก เกษตรกรได้เข้าร่วมการอบรมด้วยความสมัครใจ เพราะอยากมี
รายได้เสริม จึงเลือกการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากกล้วย เพราะมีกล้วยจํานวนมาก และวิธีแปรรู ปไม่ซบั ซ้อน หลังจาก
เสร็จการอบรมก็ได้มีการจัดตัง้ กลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น วันที่ 12 กันยายน 2561 โดยมีช่ือตราสินค้า สะกุยซา เป็ น
ภาษากระเหรี่ยงที่แปลเป็ นภาษากลางว่ากล้วย
การดําเนิ นงาน กลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น เมื่อมีคาํ สั่งซือ้ ประธาน และเลขานุการ จะเป็ นคนรับ เรื่อง
และแจกจ่ายงานให้แก่สมาชิ กให้ทุกคนรับทราบผ่านทางไลน์ จะมีการประชุมและวางแผนกันก่อนที่จะลงมือ
ปฏิบตั ิท่ีไร่อยุ้ กื๋อ และบ้านของเหรัญญิ ก สมาชิกทุกคนจะต้องนํากล้วยของตนเองมาอย่างน้อย 1–2 หวี โดยผล
กล้วย 1 ลูกสามารถทําได้ 4 ชิน้ ใน 1 หวีสามารถทําได้ 2 ถุงครึ่ง ดังนัน้ 10 คน จะได้ทงั้ หมด 50 ถุง กรณีจาํ นวน
กล้วยไม่เพียงพอจะรับชือ้ จากสมาชิกในกลุ่ม หวีละ 3 บาท ซือ้ จากคนที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกหวีละ 5 บาท ขัน้ ตํ่าที่
รับคําสั่งซือ้ จํานวน 100 ถุง โดยทางบริษัทบางจากจะขึน้ มารับผลิตภัณฑ์เอง
ศั ก ยภาพ ศั ก ยภาพคน โดยคนในกลุ่ ม ส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ เคยเห็ น ตัว อย่ า งของเกษตรกรที่ ป ระสบ
ความสําเร็จในด้านการตลาดจึงทําให้คนในกลุ่มมองภาพไม่ออกว่าจะเกิดความสําเร็จด้านการตลาดได้อย่างไร
แต่คนในกลุม่ ก็พร้อมที่จะทําการตลาดถ้าทุกคนในกลุม่ สนใจที่จะทํา
“คนในกลุ่มพร้อมที่จะทาํ ถ้ามีออร์เดอร์เข้ามาตลอด” (เนตรนภา พรมเอีย้ ง, สัมภาษณ์, 5 กรกฎาคม
2562)
ศักยภาพพื น้ ที่ คนในกลุ่มจะมีการปลูกกล้วยเพื่ อเป็ นแนวกันไฟในพื น้ ที่ เป็ นจํานวนมาก จึงได้ตัดสินใจนําผล
กล้วยมาแปรรู ปผลิตภัณฑ์ แต่ปัจจุบนั ยังไม่มีสถานที่ในการทําการแปรรู ปที่แน่นอนจึงได้ยืมสถานที่หน้าบ้านของ
เหรัญญิกกลุม่ ไว้ทาํ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ช่ วั คราวก่อน
“ตอนนีไ้ ม่มสี ถานทีท่ าํ เป็ นหลักเป็ นแหล่ง ถ้ามีโรงเรียนก็จะทาํ ให้มีความสะดวกในการทาํ กล้วยมากขึน้ ”
(พัชรี ขอสุข, สัมภาษณ์, 5 กรกฎาคม 2562)
ศักยภาพด้านการจัดการ คนในชุมชนยังขาดความรู ค้ วามเข้าใจในการตลาด กลุ่มส่วนใหญ่ยงั ไม่เคยเห็นตัวอย่าง
ของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ จึงรับคําสั่งซือ้ จากทางบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพียงทาง
เดียว
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“ประธานจะรับ ออเดอร์ ม าก่ อ น และจะมาบอกสมาชิ ก ในการนัด วัน ท ํา การแปรรู ป กล้ว ย” (มลฤดี
สุทะหลวง, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2562)
รู ปแบบการตลาดทีเ่ หมาะสมของกลุ่ม
ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix (4P's)
ส่ ว นประสมทางการตลาด หมายถึ ง ตัว แปรทางการตลาดที่ ค วบคุ ม ได้ ซึ่ ง บริ ษั ท ใช้ร่ ว มกั น เพื่ อ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุม่ เป้าหมาย เครื่องมือการตลาดมี 4 ประการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดซึง่ เรียกว่า (4P's) (ศิริวรรณ เสรีรตั น์ และคณะ, 2552) ผูว้ ิจยั ได้จดั ทํา
แบบทดสอบปรนัยก่อนและหลัง จํานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ด้วยการให้สมาชิกในกลุม่ ดูวีดีโอเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาด และกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่นาํ หลักส่วนประสมทางการตลาดไปปรับใช้จนประสบ
ความสําเร็จ จากการศึกษา ทําให้สมาชิกมีความรู แ้ ละความเข้าใจด้านการตลาดเพิ่มมากขึน้ เพิ่มขึน้ วัดได้จาก
การทําแบบทดสอบก่อนพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ สมาชิกได้ทาํ แบบทดสอบก่อนดูวีดีโอเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาด มี ค ะแนนเฉลี่ ย 8 คะแนน และทําแบบทดสอบหลังดูวีดี โอ มี ค ะแนนเฉลี่ ย 10 คะแนน ด้านราคา
สมาชิกได้ทาํ แบบทดสอบก่อนดูวีดีโอเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด มีคะแนนเฉลี่ย 6.5 คะแนน และทํา
แบบทดสอบหลังดูวีดีโอ มีคะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ด้านช่องทางการจําหน่าย สมาชิกได้ทาํ แบบทดสอบก่อนดู
วีดีโอเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด มีคะแนนเฉลี่ย 5.5 คะแนน และทําแบบทดสอบหลังดูวีดีโอ มีคะแนน
เฉลี่ ย 10 คะแนน ด้านการส่งเสริมการตลาด สมาชิ กได้ท าํ แบบทดสอบก่อนดูวีดี โอเกี่ ยวกับ ส่วนประสมทาง
การตลาด มีคะแนนเฉลี่ย 6 คะแนน และทําแบบทดสอบหลังดูวีดีโอ มีคะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน และจากการที่
สมาชิกได้ดวู ีดีโอกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่นาํ หลักส่วนประสมทางการตลาดไปปรับใช้จนประสบความสําเร็จ ทํา
ให้สมาชิกเกิดแรงจูงใจมากขึน้ และผูว้ ิจยั ได้ให้สมาชิกร่วมกันออกแบบการตลาดที่เหมาะสมกับศักยภาพ ผ่าน
ทฤษฎีความรู เ้ กี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix (4P’s) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ จะมีการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึน้ ด้านราคา มีความเหมาะสมตามความต้องการของกลุ่ม ด้านช่องทาง
การจําหน่าย จะมีการขายออนไลน์ และการขายแผงตลาดบ้านไร่ ด้านการส่งเสริมการตลาด สมาชิกกลุ่มจะทํา
การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึน้ ซึ่งสมาชิกสามารถปฏิบตั ิได้ตามศักยภาพที่เหมาะสมของ
กลุม่
การพัฒนารู ปแบบการตลาด
ความรู้เรื่องรู ปแบบการตลาด
ผู้วิจัย ได้น ําทฤษฎี ค อนสตรัค ชั่น นิ ส ซึม (Constructionism) หรื อทฤษฎี ก ารสร้างความรู ด้ ้วยตนเอง
ซึ่งเป็ นทฤษฎี ท่ี ว่าด้วยการสร้างความรู ้ เน้นการศึกษาปั จจัยภายใน นั่นคือสิ่งเร้า ซึ่งได้แก่ความรู ค้ วามเข้าใจ
หรือกระบวนการรู ค้ ิด (Cognitive Processes) ที่ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้ โดยได้นาํ ทฤษฎี การสร้างความรู ด้ ว้ ย
ตนเองมาปรับใช้กับกลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ในการดูวีดีโอเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด และกลุ่มเกษตรกร
ตัวอย่างที่ นาํ หลักส่วนประสมทางการตลาดไปปรับใช้จนประสบความสําเร็จ ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกกลุ่ม
ก. กระเหรี่ยงแก่น มีความรู ค้ วามเข้าใจด้านส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มมากขึน้ วัดได้จากความรู เ้ ดิมเกี่ยวกับ
การตลาดโดยการทําแบบทดสอบปรนัยก่อนและหลัง ก่อนดูวีดีโอ สมาชิ กมีคะแนนเฉลี่ย 6.5 คะแนน ผลการ
ทดสอบหลังดูวีดีโอ สมาชิกมีคะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน และเมื่อสมาชิกได้ดวู ีดีโอกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่นาํ หลัก
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ส่วนประสมทางการตลาดไปปรับใช้จนประสบความสําเร็จ ทําให้สมาชิกกลุ่มเกิดแรงจูงใจในการทําการตลาด
เพิ่มมากขึน้
การมีส่วนร่วม
อรทัย ก๊กผล (2552) กล่าวถึงขัน้ ตอนการวางแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิผลควรมีการ
วางแผนขัน้ การมีส่วนร่วม และขัน้ นําแผนไปสู่การปฏิ บัติ จากการศึกษาพบว่า ขัน้ การมีมีส่วนร่วม ผูว้ ิจัยได้ให้
สมาชิกร่วมกันวางแผนการตลาดที่เหมาะสมร่วมกัน จากที่ได้ดวู ีดีโอเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด และกลุ่ม
เกษตรกรตัวอย่างที่นาํ หลักส่วนประสมทางการตลาดไปปรับใช้จนประสบความสําเร็จ สมาชิกกลุ่ม ก. กระเหรี่ยง
แก่น ได้วางรู ปแบบการตลาดที่เหมาะสมของกลุ่มร่วมกัน ขัน้ นําแผนไปสู่การปฏิบัติ สมาชิกกลุ่ม ก. กระเหรี่ยง
แก่น ได้วางแผนการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่ม และได้ทาํ การตกลงกกันว่าจะนําแผนการตลาดนีไ้ ปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้กลุม่ มีรายได้เพิ่มมากขึน้ และผลิตภัณฑ์เป็ นที่รูจ้ กั เพิ่มมากขึน้
“บางครัง้ สมาชิกก็ได้มีการถ่ายรู ปไว้แต่ไม่เคยนาํ ภาพมาลงโซเชียลมีเดีย แต่ต่อไปนีถ้ า้ ได้นาํ ภาพมาลง
โซเชียลมีเดีย ก็คิดว่าคนภายนอกน่าจะเป็ นรู จ้ กั ผลิตภัณฑ์เรามาขึน้ ” (สระเอ กรึงไกร, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม
2562)

Figure 2 Group members jointly design the appropriate marking image.

วิจารณ์ผลการศึกษา
กลุ่ม ก. กระเหรี่ยงแก่น ตําบลแก่นมะกรู ด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้มีแนวคิดร่วมกันในการ
วางแผนทําการตลาดในอนาคต ผ่ านเครื่องมื อการตลาดอย่ างส่วนประสมการตลาด Marketing Mix (4P's)
โดยให้สมาชิกเลือกจากศักยภาพของกลุ่มที่เหมาะสม และจากการดูวีดีโอกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่นาํ หลักส่วน
ประสมทางการตลาดไปปรับ ใช้จ นประสบความสําเร็จ ทําให้ส มาชิ ก กลุ่ม เกิ ด แรงบัน ดาลใจเพิ่ ม ขึน้ ซึ่งการ
ออกแบบกระบวนการในการจัดทํา กระบวนการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนารู แ้ บบการตลาดที่เหมาะสม มีประเด็นสําคัญคือ
การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล นําแผนไปสู่การปฏิบัติและประเมินผล และสรุ ปบทเรียนในการทํางาน (นฤ
มล ภูมิระวิ, 2552) โดยกระบวนการเรียนรู ท้ ่ีทาํ ให้เข้าใจศักยภาพที่ เป็ นทุนที่แท้จริงของกลุ่มเอง (เสรี พงศพิ ศ
และวิชิต นันทสุวรรณ, 2545) ในการทําการตลาด ผ่านทางวิธีการทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึม (Constructionism)
หรือทฤษฎีการสร้างความรู ด้ ว้ ยตนเอง พบว่าสมาชิกสมาชิกมาความเข้าใจด้านส่วนประสมการตลาดมากขึน้
สามารถคิดตาม และออกแบบการตลาดที่เหมาะสมกับศักยภาพกลุม่ ได้
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สรุ ปผลการศึกษา

จากผลการวิ จัย พบว่า กลุ่ม ก. กระเหรี่ย งแก่ น ตําบลแก่ น มะกรู ด สมาชิ ก กลุ่ม ยังขาดความรู ด้ ้าน
การตลาด จากการประชุมกลุ่มย่อยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ัน การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และเครื่องมือ
ศึกษาชุมชน พบว่า จากที่ได้ดวู ีดีโอเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด และกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่นาํ หลักส่วน
ประสมทางการตลาดไปปรับใช้จนประสบความสําเร็จ สมาชิกกลุม่ ก. กระเหรี่ยงแก่น ซึง่ ผูว้ ิจยั ได้ให้สมาชิกกลุ่ม
ทําแบบทดสอบก่อนและหลังการรับชมวีดิโอ พบว่า ก่อนดูวีดีโอ สมาชิกมีคะแนนเฉลี่ย 6.5 คะแนน และผลการ
ทดสอบหลังดูวีดีโอ สมาชิกมีคะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ทําให้ทราบว่าสมาชิกมีความเข้าใจในเรื่องส่วนประสมทาง
การตลาดเพิ่ มมากขึน้ จากการทํากระบวนการเรียนรู เ้ รื่องการตลาด และมีการวางแผนการตลาดที่ เหมาะสม
สําหรับกลุ่ม คื อ ด้านผลิต ภัณ ฑ์ จะมีการพัฒ นาบรรจุภัณ ฑ์ให้มีความสวยงามมากยิ่ งขึน้ ด้านราคา มีความ
เหมาะสมตามความต้องการของกลุ่ม ด้านช่องทางการจําหน่าย จะมีการขายออนไลน์ และการขายแผงตลาด
บ้านไร่ ด้านการส่งเสริมการตลาด สมาชิกกลุม่ จะทําการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึน้

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านพัฒนาชุมชนควรมีการเข้ามาส่งเสริมเรื่องการตลาดอย่างจริงจัง เพื่อให้
สมาชิกเกิดความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องการตลาดอย่างถูกต้อง และให้มีการติดตามผลในการเติบโตของกลุม่
2. ผูท้ าํ วิจยั ครัง้ ต่อไปควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานที่จริง ที่เกษตรกรประสบความสําเร็จในด้าน
การตลาด เพื่ อให้สมาชิ กได้เกิ ด แรงจูงใจ และเห็ น ถึงภาพอนาคตของกลุ่มว่าจะไปในทิ ศ ทางไหนในอนาคต
กลับมาประยุกต์ใช้กบั พืน้ ที่ของตนเอง
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ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ของเกษตรกร หมู่ 2 ตําบลม่วงเจ็ดต้น
อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
Farmers’ Knowledge and Behaviours Using of Pesticides, Moo 2, Muang Chet Ton
Sub-District, Ban Khok District, Uttaradit Province
เสาวนีย ์ นุระธนะ1* และ ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวฒ
ั น์1
Saowanee Nurathana1* and Duangkamol Panrosthip Thunmathiwat1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความรู แ้ ละพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชของเกษตรกร
ที่ขนึ ้ ทะเบียนเกษตรกร หมู่ 2 ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวนทัง้ หมด 172 ราย โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 52.9 มีอายุเฉลี่ย
50.15 ปี โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 87.2 และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อย
ละ 42.4 2) ความรู เ้ กี่ยวกับการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช พบว่า ประมาณครึง่ หนึ่งของทัง้ หมดมีความรู ้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อ ยละ 50.58 3) พฤติ กรรมการใช้ส ารเคมี กาํ จัด ศัตรู พื ช โดยภาพรวมการปฏิ บัติตัวในการฉี ดพ่ น
สารเคมี อยู่ในระดับในระดับมาก ( 𝜇𝜇 = 3.95, 𝜎𝜎 = 0.834)

ABSTRACT

The purpose of this research were to study the knowledge and behavior of using pesticides
of farmers. The population used in this study was the registered farmers, Moo. 2, Muang Chet Ton
Sub-district, Ban Khok District, Uttaradit Province, using a questionnaire consisting of 172 people. By
using descriptive statistics, the results showed that 1) general information of farmers, half of them are
female, 52.9%, with an average age of 50.15 years, most of them were married, 87.2%, and
graduated from secondary school 42.4%. 2) knowledge about the use of pesticides in general was
moderate level, 50.58% 3) pesticide usage behavior, the practice of spraying chemicals was at the
high level (𝜇𝜇 = 3.95, 𝜎𝜎 = 0.834)
Key words: knowledge, behavior, pesticides
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คํานํา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีปริมาณการนําเข้าสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชทางการเกษตรเพิ่มขึน้ ทัง้ นีจ้ ากข้อมูลการ
นําเข้าสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชในปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีปริมาณการนําเข้า มากถึง 117,815 ตัน (สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการกําจัด
ศัตรู พืชในการเพาะปลูกเป็ นจํานวนมาก ทัง้ ใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมและกําจัดศัตรู พืช
ซึ่งการใช้สารเคมีทาํ ให้เกษตรกรมีความเสี่ยงต่อการรับและสัมผัสสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชมากขึน้ จนเป็ นอันตราย
ทัง้ ต่อสุขภาพของตนเอง ตลอดจนการใช้สารเคมียงั ส่งผลต่อผูบ้ ริโภค รวมไปถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พืน้ ที่ หมู่ 2 ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็ นหมู่บา้ นที่มีทรัพยากรป่ าไม้สมบูรณ์
เป็ นพื น้ ที่ ตน้ นํา้ ของแม่นาํ้ ปาด ซึ่งไหลผ่านอําเภอฟากท่า และอําเภอนํา้ ปาดลงสู่แม่นาํ้ น่าน ณ บ้านปากปาด
บริเวณทางเข้าที่ทาํ การเขื่อนสิริกิตติ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม เช่น ไร่ขา้ วโพด ไร่
มันสําปะหลัง สวนลําไย มะขามหวาน ยางพารา และทํานา ซึง่ ล้วนแล้วแต่มีการใช้สารเคมีในการทําเกษตรกรรม
ซึง่ หากมีการใช้สารเคมีจาํ นวนมากอาจจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์เกิดขึน้ ได้ในอนาคต
ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่ จะศึกษาความรู แ้ ละพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร เพื่อนําผลการวิจัยไปเป็ น
แนวทางการให้ความรู แ้ ละปรับพฤติกรรมใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชอย่างเหมาะสมและถูกวิธีให้กับเกษตรกรใน
พืน้ ที่ นอกจากนัน้ ยังเป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหาการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช การปรับปรุ งสภาพการทํางานของ
ผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้ปลอดภัย จากพิษภัยของสารเคมี ในพืน้ ที่อ่ืนๆ ซึ่งจะนําไปสู่ความปลอดภัยใน
การใช้สารเคมีอย่างยั่งยืน

วิธีการศึกษา
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่หมู่ 2 ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้าน
โคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้ขนึ ้ ทะเบียนเกษตรกรทัง้ หมด จํานวน 172 คน (องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงเจ็ดต้น,
2558)
2) เครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์
ของการศึกษา โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
ส่วนที่ 2 ความรู เ้ กี่ยวกับการใช้สารเคมีของเกษตรกร ทัง้ ในกรณี ก่อนใช้สารเคมี ขณะใช้สารเคมี และ
หลังการใช้สารเคมี โดยมีลกั ษณะคําถามเป็ นปลายปิ ด ให้เลือกตอบ ถูก หรือ ผิด จํานวน ทัง้ หมด 15 ข้อ และมี
การกําหนดค่าคะแนน คือ ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร นับตัง้ แต่การปฏิบัติตวั ก่อนฉีดพ่นสารเคมี การปฏิบัติ
ตัวขณะฉีดพ่นสารเคมี และการปฏิบตั ิตวั หลังฉีดพ่นสารเคมี โดยลักษณะของแบบสอบถาม จะมีคาํ ตอบให้เลือก
โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ (Likert Scale) ซึง่ มี 5 ระดับ จากมากที่สดุ ไปหาน้อยที่สดุ ดังนี ้
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5

หมายถึง

ปฏิบตั ิมากที่สดุ

4

หมายถึง

ปฏิบตั ิมาก

3

หมายถึง

ปฏิบตั ิปานกลาง

2

หมายถึง

ปฏิบตั ินอ้ ย

1

หมายถึง

ปฏิบตั ินอ้ ยที่สดุ

3) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษา หลังจากที่ผวู้ ิจยั ทําการปรับปรุ งแบบสอบถามตาม
แนะนําของอาจารย์ท่ี ป รึกษา ได้มีการนําแบบสอบถามไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเพื่ อ
พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องและความชัดเจนของภาษา ตลอดไปจนถึงความครอบคลุมเนือ้ หาและ
สอดคล้องกับ วัต ถุป ระสงค์ของการทําวิจัย จากนั้น จึงนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับ ประชากร
หมู่บา้ นข้างเคียง คือ หมู่ 7 ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 30 คน เพื่ อตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แบบ Cronbach’s Alpha ได้คา่ ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.87 จึงนําไปเก็บข้อมูลจริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจัยลงพื น้ ที่ เก็บ รวบรวมข้อ มูลด้วยตนเองโดยการแจกแบบสอบถามให้กับเกษตรกรที่ ขึน้ ทะเบี ย น
เกษตรกร ขณะมีการประชุมประจําเดือน และตามเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจนครบตามจํานวนเกษตรกรที่ขึน้ ทะเบียน
จํานวน 172 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และประเภทของสารเคมีท่ี เคยใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
2) ความรู ข้ องเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช มีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ระดับของความรู ้ ดังนี ้
ระดับคะแนน 12-15 คะแนน หมายถึง มีความรู ร้ ะดับมาก
ระดับคะแนน 9-11 คะแนน หมายถึง มีความรู ร้ ะดับปานกลาง
ระดับคะแนน 0-8 คะแนน หมายถึง มีความรู ร้ ะดับน้อย
3) พฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชในเขตพืน้ ที่หมู่ 2 ตําบลม่วงเจ็ดต้น ใช้สถิ ติ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์ในการวิเคราะห์ระดับของพฤติกรรม โดยพิจารณา ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยระดับ 4.21-5.00 มีระดับการปฏิบตั ิในระดับมากที่สดุ หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีดีมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ยระดับ 3.41-4.20 มีระดับการปฏิบตั ิในระดับมาก หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีดีมาก
ค่าเฉลี่ยระดับ 2.61-3.40 มีระดับการปฏิบตั ิในระดับปานกลาง หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีดีปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระดับ 1.81-2.60 มีระดับการปฏิบตั ิในระดับน้อย หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีดีนอ้ ย
ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00-1.80 มีระดับการปฏิบตั ิในระดับน้อยที่สดุ หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีไม่ดี
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ผลการศึกษาและวิจารณ์
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 52.9 เพศชาย ร้อยละ 47.1 มีอายุเฉลี่ย
50.15 ปี โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 87.2 และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อย
ละ 42.4 เกษตรกรเกือบทัง้ หมดทํานา ร้อยละ 92.4 รองลงมาทําไร่ขา้ วโพด ร้อยละ 85.5 และมีการปลูกลําไยน้อย
ที่สุด ร้อยละ 7.6 ประเภทสารเคมีท่ีเคยใช้ เกือบทุกรายใช้สารกําจัดวัชพื ช ร้อยละ 99.4 โดยมีการใช้เครื่องพ่น
สารเคมีแบบใช้แบตเตอรี่ ร้อยละ 91.9
ความรู้เกีย่ วกับการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พชื ของเกษตรกร
เกษตรกรทุกรายตอบถูกในข้อของการเลือกใช้สารเคมี ควรอ่านฉลากศึกษาวิธีการใช้และคําแนะนําของ
ผูม้ ีความรู ใ้ นการใช้สารเคมี รองลงมา คือการเก็บอุปกรณ์และสารเคมีให้พน้ มือเด็กทันทีหลังการฉี ดพ่นทุกครัง้
ร้อยละ 95.3 ส่วนข้อที่เกษตรกรมีการตอบคําถามถูกน้อยที่สดุ เพียงร้อยละ 49.4 คือ เรื่องเวลาการฉีดพ่นสารเคมี
เกษตรกรยังคงมีความเข้าใจว่าเวลาเที่ยงวันเป็ นเวลาที่เหมาะสม เพราะสารเคมีไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่รา่ งกายได้
(Table 1)
Table 1 Number and percentage of chemical use respondents about chemical use
Items

Answer

Should read the label or get advice from knowledgeable people
Chemical selection to get rid of the sucking insects Should choose
the absorption type.
Chemical mixing Not necessary to use as specified by the label.
The downwind is a suitable position to stand when spray pesticides.
While spraying, should not smoke and eat food, as it may cause the
absorption of toxins into the body.
Spraying chemicals at midday is the right time Because it cannot be
absorbed into the body
While spraying chemicals to children and pets from the sprayed area.
The best method if the toxin gets into the eyes Is to wash your eyes
with clean water.
If found broken equipment while spraying Should hurry to finish
spraying and then repair.
When used, containers should be re-used to contain water or other
things to save.
If the chemical tank is not used up Should be kept for future use
again.
Detected chemical residues in the body can be done by injecting or
buying drugs by yourself.
After every spray of chemicals should wash the body immediately
with soap.
After spraying the chemicals, can be harvested immediately.
Because it will produce beautiful, quality products.
Keep equipment and chemicals out of the reach of children
immediately after every spray.

Correct
Incorrect
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(N = 172)

Number Percent
(person) age
172
100
94
54.7

Incorrect
Incorrect
Correct

126
104
136

73.3
60.5
79.1

Incorrect

85

49.4

Correct
Correct

141
117

82.0
68.0

Incorrect

109

63.4

Incorrect

124

72.1

Incorrect

111

64.5

Incorrect

106

61.6

Correct

139

80.8

Incorrect

117

68.0

Correct

164

95.3
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เมื่อนําคะแนนการตอบคําถามของเกษตรกรมาจัดกลุ่ม แบ่งระดับความรู เ้ กี่ยวกับการใช้สารเคมีกาํ จัด
ศัตรู พืช พบว่า เกษตรกรประมาณครึง่ หนึ่ง (ร้อยละ 50.58) มีระดับความรู เ้ กี่ยวกับการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชอยู่
ในระดับปานกลาง รองลงมามี ระดับความรู เ้ กี่ยวกับการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชอยู่ในระดับมาก(ร้อยละ 33.14)
และมีระดับความรู เ้ กี่ยวกับการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชอยู่ในระดับน้อย(ร้อยละ 16.28) (Table 2)
Table 2 Knowledge level of farmers regarding pesticide use
Knowledge level
Low Knowledge (0-8)
Moderate Knowledge (9-11)
High knowledge (12-15)
Total

Frequency
28
87
57
172

Percentage
16.28
50.58
33.14
100

พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชของเกษตรกร
พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร การปฏิบตั ิตวั ก่อนฉีดพ่นสารเคมี พบว่า ตรวจสภาพอุปกรณ์ก่อน
ใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชทุกครัง้ ระดับดีมากที่สดุ (𝜇𝜇= 4.27,𝜎𝜎 = 0.702)เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือใช้ไม้ในการ
คนสารเคมี ให้เข้ากัน ก่ อ นการฉี ด พ่ น ระดับ ดี ม ากที่ สุด (𝜇𝜇 = 4.22,𝜎𝜎 = 0.771)และเมื่ อ สงสัย เกี่ ย วกับ การใช้
สารเคมี ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่การเกษตรหรือร้านจําหน่ายสารเคมี ระดับดีมาก(𝜇𝜇 = 3.86,𝜎𝜎 = 0.999) เป็ นอันดับ
สุดท้าย การปฏิบัติตวั ขณะฉี ดพ่นสารเคมี พบว่า ไม่รบั ประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ในขณะฉี ดพ่น ระดับดีมาก
ที่สดุ (𝜇𝜇= 4.35,𝜎𝜎 = 0.714)เป็ นอันดับแรก รองลงมาคืออุปกรณ์ชาํ รุ ดเสียหายให้หยุดฉีดพ่นสารเคมีทนั ที ระดับดี
มากที่สุด(𝜇𝜇= 4.28, 𝜎𝜎 = 0.713)และไม่ฉีดพ่นสารเคมีในเวลากลางวันในระดับดีมาก (𝜇𝜇 = 3.88, 𝜎𝜎 = 0.844)
เป็ นอันดับสุดท้าย และการปฏิบตั ิตวั หลังฉีดพ่นสารเคมี พบว่า ชําระร่างกายทันทีหลังจากฉีดพ่นสารเคมี ระดับดี
มากที่สดุ (𝜇𝜇 = 4.37, 𝜎𝜎 = 0.667)เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือเว้นระยะเก็บผัก หลังฉีดพ่นสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช

ระดับดีมากที่สดุ (𝜇𝜇 = 4.28, 𝜎𝜎 = 0.761)และเมื่อสารเคมีพืชหกบนพืน้ ให้ใช้ดินดูดซับแล้วจึงนําไปฝั งกลบ ระดับ

ดีมาก(𝜇𝜇 = 3.58, 𝜎𝜎 = 1.031)เป็ นอันดับสุดท้าย (Table 3)

Table 3 Mean and standard deviation of pesticide used behavior

Behavior in Pesticide Use
Behavior before spraying chemicals
Choose to buy chemicals that are not toxic to plants.
Choose to buy chemicals based on the type of pest.
Use effective chemicals. High in pest control.
Choose the correct and suitable chemical as specified by the label.
Always read the label on the side of the bottle and act strictly.
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(N=172)

𝜇𝜇

3.90
3.93
3.87
4.02
3.88

𝜎𝜎

0.810
0.777
0.858
0.855
0.972

Results
High
High
High
High
High
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Table 3 (Continued)
Behavior in Pesticide Use
Doubt about the use of chemicals, consult a knowledgeable person.
Mixed with chemicals, should be mixed as specified by the label.
Use wood to stir the chemicals together before spraying.
Check the equipment condition before using pesticides every time.
Total
Behavior while spraying chemicals
Do not eat or smoke while spraying chemicals.
Do not spray pesticides while the wind is strong.
Always stay above the wind while spraying chemicals.
Should spray chemicals only in the morning or evening time only.
Not spraying chemicals During the day while there is hot sunshine.
While spraying chemicals Should wear self-defense equipment.
Stop spraying chemicals when allergic reactions occur.
Rain should not spray chemical.
Use all pesticides to spray every time.
While spraying chemicals, do not allow others to stay in that area.
Damaged equipment Stop spraying immediately.
Total
Behavior after spraying chemicals
Pesticides spilled on the floor to absorb soil Then buried.
Table 3 (continued)
Pesticide leakage, use ashes and then landfill.
Not destroying or burning containers of pesticides.
Do not pour the water that washed the sprayer tank into the water.
Wash clothes separately, spray chemical separately.
Keep chemical containers completely away from children, pets.
Do not leave the pesticides mixed in the sprayer.
Spacing fruit and vegetable storage after spraying pesticide.
Wash the body immediately after spraying chemicals.
Total
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𝜇𝜇
3.86
4.12
4.22
4.27
4.00

𝜎𝜎
0.999
0.804
0.771
0.702
0.838

Results
High
High
Highest
Highest
High

4.35
4.16
4.14
4.01
3.88
4.17
4.24
4.23
4.20
4.26
4.28
3.80

0.714
0.901
0.840
0.809
0.844
0.752
0.730
0.803
0.746
0.775
0.713
0.784

Highest
High
High
High
High
High
Highest
Highest
High
Highest
Highest
High

3.58 1.031
3.62
3.79
4.04
4.19
4.27
4.24
4.28
4.37
4.04

0.900
0.998
0.945
0.804
0.740
0.801
0.761
0.667
0.849

High
High
High
High
High
Highest
Highest
Highest
Highest
High
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โดยภาพรวมเกษตรกรมีการปฏิบตั ิในการฉีดพ่นสารเคมี อยู่ในระดับดีมาก(𝜇𝜇 = 3.95, 𝜎𝜎 = 0.834) เมื่อ

พิจารณาในรายละเอียด พบว่า การปฏิบตั ิตวั หลังการฉี ดพ่นสารเคมี อยู่ในระดับดีมาก (𝜇𝜇= 4.04, 𝜎𝜎 = 0.849)

เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือมีการปฏิบัติตวั ก่อนการฉี ดพ่นสารเคมี อยู่ในระดับดีมาก (𝜇𝜇 = 4.00, 𝜎𝜎 = 0.838)
และ มีการปฏิบตั ิตวั ขณะฉีดพ่นสารเคมี อยู่ในระดับดีมาก (𝜇𝜇 = 3.80, 𝜎𝜎 = 0.784) (Table 4)
Table 4 Farmers' pesticide use behavior

𝜇𝜇
4.00
3.80
4.04
3.95

Behavior in chemical use
Behavior before spraying chemicals
Behavior while spraying chemicals
Behavior after spraying chemicals
Overview of behavior in chemical use

𝜎𝜎
0.838
0.784
0.849
0.834

Results
High
High
High
High

Rating
2
3
1

วิจารณ์ผลการศึกษา
จากการศึกษาระดับความรู เ้ กี่ยวกับการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชของเกษตรกรในพื น้ ที่ พบว่า มีระดับ
ความรู เ้ กี่ยวกับการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชอยู่ในระดับปานกลางประมาณครึง่ หนึ่งมาก (ร้อยละ 50.58) มีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุเพ็ญศรี เบ้าทอง (2555) ซึ่งได้ศึกษา พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรู พืชของเกษตรกรที่เพาะปลูกมะเขือเทศ บ้านลาดนาเพียง ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู ้ ทัศนคติและการการปฏิบตั ิตนในการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืชอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ ึงมีส่วนในการแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่ยงั คงใช้สารเคมียงั มีความรู ท้ ่ีถูกต้อง
เกี่ ยวกับการใช้ไม่มากนัก สําหรับ ในด้านพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช พบว่าเกษตรในพื น้ ที่ นีม้ ีการ
ปฏิบตั ิตวั ในขณะฉีดพ่นสารเคมี อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สนาน ผดุงศิลป์ (2556) ซึ่งได้
ศึกษา พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรตําบลวังสรรพรส อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว่ามีการปฏิบัติตวั
ขณะฉีดพ่นสารเคมี อยู่ในระดับดีมาก

สรุ ป
เกษตรกรในพืน้ ที่ หมู่ 2 ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีระดับความรู เ้ กี่ยวกับการใช้
สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.58 รองลงมา มีระดับความรู เ้ กี่ยวกับการใช้สารเคมีกาํ จัด
ศัตรู พืชอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 33.14 และ มีความรู ใ้ นระดับน้อย ร้อยละ 16.28 ส่วนพฤติกรรมการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรู พืช พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบตั ิตวั ในการฉีดพ่นสารเคมี ระดับการปฏิบตั ิในระดับดีมาก (𝜇𝜇 = 3.95,
𝜎𝜎 = 0.834) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี ้ การปฏิบัติตวั หลังการฉี ดพ่นสารเคมี ระดับการปฏิบัติใน

ระดับดีมาก (𝜇𝜇 = 4.04, 𝜎𝜎 = 0.849) เป็ นอันดับแรก รองลงมา คือมีการปฏิบตั ิตวั ก่อนการฉีดพ่นสารเคมี ระดับ
การปฏิบตั ิในระดับดีมาก (𝜇𝜇 = 4.00, 𝜎𝜎 = 0.838) และ มีการปฏิบัติตวั ขณะฉีดพ่นสารเคมี ระดับการปฏิบตั ิใน
ระดับดีมาก (𝜇𝜇 = 3.80, 𝜎𝜎 = 0.784) เป็ นอันดับสุดท้าย
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ข้อเสนอแนะ
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยภาครัฐและเอกชน ควรให้ความสําคัญ กับกระบวนการในการสร้าง
ความรู ค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชให้กับเกษตรกร ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะว่าหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้อ ง ควรมี การจัด ทําสื่ อสนับ สนุ น การเรียนรู ้ เช่ น โปสเตอร์ เพื่ อสร้างความรู ค้ วามเข้าใจในด้านการใช้
สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชที่ถกู ต้อง
2) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทัง้ หน่วยภาครัฐและเอกชน ควรสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม จัดทํา
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ดา้ นการให้ความรู ท้ ่ีถูกต้องในการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช เพื่อให้เกษตรกรมีพฤติกรรม
หรือการปฏิบตั ิท่ีถกู ต้องในการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
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กลยุทธ์การตลาดและโมเดลธุรกิจสําหรับฟาร์มเมล่อนอินทรีย ์ กรณีธุรกิจฟาร์มสุขปลูกอินทรีย ์
อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ ์
Marketing Strategy and Business Model for Melon Organic Farm:
A Case of Farm Suk Pluk Inthriy, Rong Kham District, Kalasin Province
สุภาคินี ธิกุล1* และ สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์1
Suphakinee Thikun1* and Suneepron Suwanmaneepong1

บทคัดย่อ

การวิจัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อศึกษา กลยุท ธ์ก ารตลาดและโมเดลธุรกิ จ สําหรับ เมล่อนฟาร์มสุข ปลูก
อินทรีย ์ อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของกิจการ และพนักงาน โดยการสัมภาษณ์
เชิ งลึกและใช้แบบสอบถามในเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริโภคที่ การซือ้ ซํา้ จํานวน 15 คน ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึง
ตุลาคม 2562 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วิธีการ SWOT Analysis การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และกรอบแนวคิดโมเดล
ธุรกิจด้วย Business Model Canvas (BMC) ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
มากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.62) รองลงมาคือ ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย = 4.37) ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย (ค่าเฉลี่ย = 4.26) และ ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 4.25) ตามลําดับ กลยุทธ์การตลาดที่
สําคัญ คือ 1) การออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ของสิน ค้าบ่ งบอกถึงเอกลักษณ์ของสิน ค้า 2) การให้ส่วนลดและมอบ
โปรโมชั่นให้แก่ลกู ค้า 3) การจัดจําหน่ายช่องทางออนไลน์ และ 4) การจัดโปรโมชั่นในโอกาสพิเศษต่าง ๆ และผล
จากการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ BMC พบว่า คุณค่าที่ส่งมอบของเมล่อนอินทรียค์ ือ คุณภาพดี มีความสดใหม่และ
ปลอดภัยจากสารพิษ

ABSTRACT

The purpose of this research was to study marketing strategies and business models for
Melon, organic farming farm Rong Kham District, Kalasin Province. Data were collected from
business owners and employees through in-depth interviews and questionnaires were collected
between August and October 2019 from 15 repeatedly buy consumers. Data were analyzed using the
SWOT Analysis, descriptive analysis, and the business model canvas (BMC) framework. The result
revealed that the factor affecting the consumers' purchasing decision ranked from product (mean =
4.62), followed by price (mean = 4.37), distribution channel (mean = 4.26) and marketing promotion
(mean = 4.25), respectively. The important marketing strategies are 1) designing the product
packaging to show the product identity, 2) giving discounts and offering promotions to customers, 3)
distributing online channels, and 4) organizing promoting on various special occasions. The BMC
business model found that the value proposition of organic melon were good quality, fresh and safe
from toxic substances.
Key words: organic Melon, happy organic farm, Melon marketing strategy, Melon farm business model
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คํานํา

การทําการเกษตรในยุคปั จจุบันมีแนวโน้มการทําเกษตรปลอดภัยเพิ่ มมากขึน้ ตลาดในประเทศพบว่า
เกษตรอิ น ทรี ย ์ข องไทยมี อัต ราการขยายตัวของพื ้น ที่ เพิ่ ม ขึน้ ในปี พ.ศ. 2553 และมี ก ารเสริม สร้างศัก ยภาพ
การเกษตรอินทรียเ์ ชิงพาณิ ชย์โดยดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานการเกษตรอินทรียอ์ ย่างต่อเนื่อง (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2556) และตลาดต่างประเทศที่ ขยายขึน้ อย่างรวดเร็ว เนื่ องมาจากการที่ผูบ้ ริโภคหันมา
สนใจในสุขภาพและสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้เป็ นแหล่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเนื่องจากผลผลิต
อินทรียใ์ นท้องตลาดมีราคาสูงกว่าเคมี จากการความต้องการของตลาดที่มีมากขึน้ ส่งผลให้การแข่งขันของสินค้า
อินทรียด์ า้ นการตลาดทัง้ ภายในและนอกประเทศมีการแข่งขันสูงดังนัน้ ผูผ้ ลิตสินค้าเกษตรอินทรียจ์ ึงต้องมีการ
ปรับกลยุทธ์การตลาด
อย่างไรก็ดีในปั จจุบนั สภาพแวดล้อมทางการตลาดสําหรับธุรกิจเมล่อนอินทรียม์ ีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
ทัง้ มาจากผูบ้ ริโภค ช่องทางการจัดจําหน่าย คู่แข่งในทางการตลาดที่เพิ่มมากยิ่งขึน้ และปั จจัยภายในด้านการ
ผลิตประสิทธิภาพในการผลิตไม่ได้จาํ นวนตามที่ตอ้ งการ รวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจในอนาคต เช่น ศึกษากล
ยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสําหรับช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรียใ์ นจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณา
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความเหมาะสมในการจัดจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรียใ์ นประเด็นที่เป็ นองค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแนวคิด 4P’s (พัชรินทร์ สุภาพันธ์ และคณะ, 2560)
ธุรกิจฟาร์มสุขปลูกอินทรียอ์ าํ เภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็ นแบบธุรกิจเพื่อสังคมสมัยใหม่และเป็ น
แนวทางการขยายความรู ส้ ู่เกษตรกรรายใหม่ท่ี สนใจ จําเป็ น ต้องศึกษาจุด แข็ง จุด อ่อน โอกาสและอุป สรรค
ทางการตลาด เพื่ อ นําไปสู่ก ารกําหนดกลยุ ท ธ์ก ารตลาดกลยุท ธ์ท างการตลาด เพื่ อ ส่งผลให้องค์ก รประสบ
ผลสําเร็จในการทํางาน (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) และโมเดลธุรกิจที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและแข่งขัน
รวมทัง้ มีโมเดลธุรกิจที่สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจเมล่อนอินทรียไ์ ด้อย่างเป็ นรู ปธรรม และ
สามารถนําไปปรับใช้เป็ นแนวคิดและขยายผลในการทําธุรกิจเมล่อนอินทรียข์ องผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตรราย
อื่นๆ ได้
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่ อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของผลิตภัณฑ์เมล่อนอินทรียฟ์ าร์มสุขปลูกอินทรีย ์
อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่ อ ศึก ษากลยุท ธ์ท างการตลาด ผลิ ต ภัณ ฑ์เมล่ อนอิ น ทรีย ์ ฟาร์ม สุข ปลูก อิ น ทรีย ์ อําเภอร่อ งคํา
จังหวัดกาฬสินธุ์
3.เพื่ อ ศึ ก ษาโมเดลธุ ร กิ จ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ มล่ อ นอิ น ทรี ย ์ ฟาร์ม สุ ข ปลู ก อิ น ทรี ย ์ อํา เภอร่ อ งคํ า
จังหวัดกาฬสินธุ์

วิธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative) และการวิจยั เชิง
คุณ ภาพ (Qualitative) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือ เจ้าของฟาร์ม พนักงานฟาร์มสุขปลูกอินทรีย ์ อําเภอร่องคํา จังหวัด
กาฬสินธุ์ และกลุม่ ตัวอย่างผูบ้ ริโภคที่มีการซือ้ ผลผลิตเมล่อนซํา้ จํานวน 15 ราย จากการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.แบบสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประกอบด้วย เจ้าของฟาร์มและพนักงาน ตัวอย่างคําถาม ความ
แตกต่างของสินค้าระหว่างของกิจการกับคูแ่ ข่งขัน กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายที่ทางฟาร์มต้องการจัดจําหน่ายคือใคร
2.แบบสอบถามผูบ้ ริโภคที่มีการซือ้ ซํา้ ประกอบด้วย คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการซือ้ และ
ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด (4P) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด (ศิริวรรณ เสรีรตั น์, 2541) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ โดยใช้การวัดระดับความสําคัญแบบมาตรส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert scale โดยกําหนดหนดเกณฑ์ ดังนี ้ 5 หมายถึง มีระดับความสําคัญ
อยู่ในระดับมากที่สดุ และ 1 หมายถึง มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับน้อยที่สดุ (จิระพล รัตน์รอดกิจ และคณะ,
2560)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยการนําข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง มาวิเคราะห์ดว้ ย SWOT Analysis
2.กลยุท ธ์ก ารตลาด โดยการนําข้อมูล ที่ ได้จ ากแบบสอบถามผู้บ ริโภค จํานวน 15 ราย จากปั จ จัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ (4Ps)
กําหนดค่าอันตรภาคชัน้ สําหรับการแปลผลข้อมูลโดยคํานวณค่าอันตรภาคชัน้ เพื่ อช่วงชัน้ ด้วยการใช้
สูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรับแต่ละช่วงชัน้ ดังต่อไปนี ้ (อัมพร ฤทธิกลุ , 2554)
อันตรภาคชัน้ =

ค่าสูงสุด−ค่าตํ่าสุด
จํานวนชัน้

5−1

=
= 0.8
5
ช่วงชัน้ ของค่าคะแนน คําอธิบายสําหรับการแปลผล
1.00 - 1.80 ระดับความคิดเห็นน้อยที่สดุ
1.81 - 2.60 ระดับความคิดเห็นน้อย
2.61 - 3.40 ระดับความคิดเห็นปานกลาง
3.41 - 4.20 ระดับความคิดเห็นมาก
4.21 - 5.00 ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ
หลังจากนัน้ นํามาวิเคราะห์เชิงเนือ้ หาเสนอเป็ นกลุยทธ์การตลาด 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด
ระยะเวลาวิจัย
ผูว้ ิจยั ทําการศึกษากับฟาร์มสุขปลูกอินทรีย ์ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม 2562
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ผลการศึกษา

สภาพทั่วไปของธุรกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ฟาร์มสุขปลูกอินทรียต์ งั้ อยู่บา้ นสองห้อง อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าของกิจการคือคุณจตุรภัทร
ศรีอ่อน ปั จจุบนั ปลูกเมล่อนอินทรียใ์ นโรงเรือนจํานวน 300 ต้น นําปุ๋ ยหมักที่หมักเองมาใช้แทนปุ๋ ยเคมีและใช้นาํ้
หมักไล่แมลงแทนการใช้ยาฆ่าแมลง มีช่องยูทูป ฟาร์มสุขปลูกอินทรีย ์ เพื่อเป็ นการสอนการทํานํา้ หมักและการ
ปลูกพืชอินทรียเ์ พื่อให้ผทู้ ่ีสนใจสามารถศึกษาได้และเป็ นการสร้างแบรนด์บคุ คลร่วมด้วย
การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของเมล่อนฟาร์มสุขปลูกอินทรีย ์ ด้วย SWOT Analysis
สรุ ปได้ดงั นี ้
จุดแข็ง (Strength: S)
(1) ผูผ้ ลิตมีประสบการณ์และความรู เ้ กี่ยวกับการเกษตรอินทรียแ์ บบครบวงจรและมีการวางแผนการ
ดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ
(2) มีบริการที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผูบ้ ริโภคยุคใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพแต่ไม่มีเวลาใน
การเลือกซือ้ สินค้า เช่น บริการจัดส่งผลไม้
(3) ทําเลของฟาร์มตัง้ อยู่ไม่ไกลจากอําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ลูกค้าสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก
จุดอ่อน (Weakness: W)
(1) ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์มีขนาดให้เลือกน้อยและไม่ดงึ ดูดความสนใจ
(2) กิจการยังไม่เป็ นที่รูจ้ กั ในวงกว้างทําให้ตอ้ งใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องต่าง ๆ เพื่อสร้างการ
รับรู แ้ ก่กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
(3) หากมีการทําเกษตรกรรมแบบใช้สารเคมีในพืน้ ที่ขา้ งเคียงอาจส่งผลกระทบต่อพืชเกษตรอินทรียท์ ่ี
ปลูกเนื่องจากเสี่ยงต่อการปนเปื ้อนสารพิษและการกลายพันธุข์ องพืช
โอกาส (Opportunity: O)
(1) ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้
(3) มีนโยบายสนับสนุนจากหน่วยงาน มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ จังหวัดกาฬสินธุ์
(4) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกําลังได้รบั ความนิยมทําให้สามารถพัฒนาและการสร้างรายได้เพิ่ม
(5) การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสร้างแบรนด์บคุ คลจากช่องยูทูปในการสอนปลูกพืชผักอินทรียร์ ว่ ม
ด้วย
อุปสรรค (Threat: T)
(1) พื ช ไม่ ท นทานต่ อ โรคระบาดและสภาพอากาศที่ เปลี่ ย นแปลง ทําให้สิ น ค้าเสี ย หายไม่ ส ามารถ
จําหน่ายได้
(2) ผูบ้ ริโภคขาดความรู แ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรียท์ ่ีมีราคาและคุณภาพสูงกว่าการใช้เคมี
(3) เศรษฐกิจไทยยังไม่มีการเติบโตด้านการทําเกษตรอินทรียม์ ากเพียงพอ
กลยุทธ์ทางการตลาด
ฟาร์มสุขปลูกอินทรียม์ ีรอบการปลูกเมล่อนที่ค่อนข้างมีจาํ นวนจํากัดได้ประมาณ 300 ลูกต่อ 1 รอบการ
ปลูก คุณภาพเป็ นสิ่งเจ้าของฟาร์มกล่าวว่า “การปลูกเมล่อนอินทรียท์ ่ีไร้สารเคมีย่อมมีประโยชน์กว่าการกินผลไม้
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ที่มีการปนเปื ้อนสารเคมีเป็ นหลายเท่าตัว” ซึ่งการเลือกใช้กลยุทธ์นีจ้ ะทําให้ผูบ้ ริโภคเกิดความเชื่อมโยงระหว่าง
ราคาและคุณภาพของสินค้า โดยราคาสินค้า 130 บาทต่อกิโลกรัม แต่มีความปลอดภัยไร้สารเคมี อีกทัง้ ยังต้อง
ทราบความต้องการของผูบ้ ริโภคในปั จจุบัน เพื่ อจะจัด สิน ค้าตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย จากการศึก ษาพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคจากลูกค้าที่ซือ้ ซํา้ จํานวน 15 ราย พบว่า กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ภูมิลาํ เนาจังหวัดกรุ งเทพฯ และช่องทางรู จ้ ักฟาร์มสุขปลูกอินทรียจ์ ากเพื่อน
แนะนํา มีพฤติกรรมการบริโภคคือซือ้ เมล่อนตํ่ากว่าสัปดาห์ละครัง้ ครัง้ ละ 2-3 ลูก จุดประสงค์คือการซือ้ เพื่ อ
รับประทานและซือ้ จากฟาร์มและช่องทางออนไลน์จากการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคเห็นว่าความปลอดภัยแล
คุณภาพจากสินค้าอินทรียส์ าํ คัญต่อการตัดสินใจซือ้ มากที่สดุ อีกทัง้ บุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้า

Table 1 Analyzing the importance level of marketing mix factors
Marketing Mix Factors
Product
1.1 Products are fresh
1.2 Taste of the product
1.3 Shell pattern of the product
1.4 Products with quality and safety
1.5 The appearance of the packaging
is unique and attracts attention
1.6 Packaging durability
1.7 A variety of packaging sizes
Price
2.1 With a price that is lower
than the market
2.2 Price is suitable for the product
2.3 Variety of price levels
Place
3.1 The location of selling products
can be conveniently traveled
3.2 Ordering is fast and easy
3.3 Online product distribution

�
X

4.62
4.93
4.73
4.60
4.87

S.D.
0.50
0.26
0.59
0.63
0.35

Level of importance
Very Important
Very Important
Very Important
Very Important
Very Important

4.47
4.33
4.20
4.37

0.52
0.62
0.56
0.53

Very Important
Very Important
Important
Very Important

4.27
4.53
4.33
4.26

0.46
0.52
0.62
0.64

Very Important
Very Important
Very Important
Very Important

4.13
4.20
4.47

0.74
0.67
0.52

Important
Important
Very Important

498

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

Table 1 (Continued)
Marketing Mix Factors
Product
Promotion
4.1 Promote marketing
that are interesting
4.2 Promotional activities
that meet the needs
4.3 Many public relations channels
4.4 Use the image of
a famous person
Total

�
X

4.62
4.25

S.D.
0.50
0.58

Level of importance
Very Important
Very Important

4.40

0.50

Very Important

4.27
4.33

0.59
0.49

Very Important
Very Important

4.00
4.37

0.75
0.56

Important
Very Important

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ระดับความสําคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมทัง้ 4 ด้าน
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ด้านผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.93 ด้านราคามีความเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์า มีคา่ เฉลี่ย 4.53 ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายการจัดจําหน่ายสินค้าออนไลน์ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด 4.47
และลําดับสุดท้ายคือ ด้านการส่งเสริมการตลาดมีวิธีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น แจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ให้ทดลองชิม การเพิ่มปริมาณสินค้าแต่ราคาเท่าเดิม มีค่าเฉลี่ยคือ 4.40 จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการ
ตัดสินใจซือ้ เมล่อนจากฟาร์มสุขปลูกอินทรียข์ องผูบ้ ริโภคที่ซอื ้ ซํา้ ให้ความสําคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์มากที่สดุ จากข้อมูลการวิเคราะ SWOT Analysis พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค และระดับความสําคัญของ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมทัง้ 4 ด้านทําให้สามารถวิเคราะห์และเกิดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดงั นี ้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ของสินค้า บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสินค้าและสามารถคงความ
สดใหม่ของสินค้าให้ได้นานยิ่งขึน้
2. ด้านราคา มี การให้ส่วนลดและมอบโปรโมชั่นให้แก่ลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ มี ยอดสั่งซือ้ สูงสุดจะได้รับ
ส่วนลด รวมทัง้ ลูกค้าที่แนะนําให้เพื่อนหรือคนรู จ้ กั มาซือ้ สินค้าจะได้รบั ส่วนลดในการซือ้ ครัง้ ต่อไป
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากช่องทางออนไลน์ท่ีมีทางเฟซบุ๊กและยูทูปสามารถขยายเพิ่มเติมได้
จากการสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊กและมีก ารจัดทําเว็บ ไซต์ รวมทั้งจัดแสดงสินค้าตามงานต่างๆ เพื่ อเข้าถึงลูกค้า
ได้มากขึน้ อีกทัง้ ยังเป็ นการสื่อสารให้ขอ้ มูลแก่ลกู ค้า
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการจัดโปรโมชั่นตามโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น การทําเซ็ตกระเช้าเมล่อน
ในเทศกาลสงกรานต์
โมเดลธุรกิจ BMC เมล่อนฟาร์มสุขปลูกอินทรีย ์
การจัดการโมเดลธุรกิ จของเมล่อนฟาร์มสุขปลูกอินทรียม์ ีการจัดการกระบวนการในการทํางานต่างๆ
ด้านจุดอ่อนและจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคสามารถนํามาประกอบเป็ นโมเดลธุรกิจด้วย BMC ได้ดงั Figure 1
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Figure 1 Business Model For Melon Farm Suk Pluk Inthriy, Rong Kham District, Kalasin Province

อภิปรายผลการศึกษา
ปั จจุบันสภาพธุรกิจการปลูกเมล่อนเริ่มมีกระแสเข้ามาในประเทศไทยการปลูกเมล่อนอินทรียน์ นั้ มีเพิ่ม
มากตามความต้องการของตลาดขึน้ ดังน้นั การทําการตลาดก็ยงั คงเป็ นสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงต่อการตัดสินใจ
ซือ้ ย่ างมาก ได้แ ก่ สิ น ค้าหรือ ผลิ ต ภัณ ฑ์ก ารกําหนดราคา สถานที่ ในการจําหน่ าย รวมถึงช่ องทางในการจัด
จําหน่ายและกระจายสินค้าและการส่งเสริมการขาย การกําหนดราคานอกจากจะส่งผลกับผลิตภัณฑ์และส่งผล
กับ ตําแหน่ งในใจของผูบ้ ริโภคอี กด้วยเพราะการกําหนดราคาคือสิ่งที่ ผูบ้ ริโภคจะเชื่ อมโยงระหว่างราคาและ
คุณภาพกล่าวคือ ราคาสูงคุณภาพย่อมสูงตามไปซึ่งได้ศกึ ษาแนวทางในการกําหนดราคา ศิริวรรณ เสรีรตั น์ และ
คณะ (2552) กล่าวว่า คําตอบที่ได้จะช่วยให้นกั การตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถสนองความพึง
พอใจของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสม ดังข้อมูลที่ได้ศกึ ษามาข้างต้นจะทราบได้วา่ การตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ยังคงเป็ นสิ่งสําคัญเพราะเป็ นช่องทางที่ลกู ค้าสะดวกสบาย จะสามารถเข้าถึงสินค้าของผูผ้ ลิตได้ดงั นัน้ จะ
เห็ น ได้ว่าปั จ จัย ความสําเร็จ ของการทําธุรกิ จ เมล่อนมี หัวใจสําคัญ ในด้านส่ วนประสมการตลาด 4P’s จาก
การศึก ษาทราบได้ว่าสิ่ งที่ ผู้บ ริโภคให้ค วามสําคัญ คื อผลิ ต ภัณ ฑ์ดังนั้น การกําหนดกลยุท ธ์ท างการตลาดให้
สอดคล้องจึงเป็ นการขยายโอกาสที่สามารถขายสินค้าได้เพิ่มมากยิ่งขึน้ เพื่อสามารถทราบจุดแข็งที่มีใช้เพื่อสร้าง
จุดเด่นให้กับแบรนด์และการทําให้ผูบ้ ริโภครับรู ถ้ ึงคุณภาพของสินค้าและทําให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความ
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ต้องการของผูบ้ ริโภคจากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเพื่อทราบถึงความต้องการและสามารถลดจุดอ่อนและเพิ่มโอกาส
ให้กบั สินค้าได้รวมถึงการเล็งเห็นคุณค่าที่เสนอให้กบั ผูบ้ ริโภคการตอบโจทย์โมเดลธุรกิจ BMC ที่วิเคราะห์มาจาก
ข้อมูลของ SWOT รวมทัง้ พฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริโภคเพื่อให้ครอบคลุมและออกแบบโมเดลธุรกิจที่
สมบรู ณแ์ ละสามารถเป็ นต้นแบบของผูท้ ่ีสนใจ

สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและโมเดลธุรกิจของเมล่อนฟาร์มสุขปลูกอินทรีย ์ ในการจัดการวางแผน
งานมีระบบทัง้ การวางแผนการผลิต การดูแล แต่ทางฟาร์มยังคงมีจุดอ่อนในด้านบรรจุภัณฑ์ และหากมีการใช้
สารเคมีในแปลงที่ใกล้เคียงอาจทําให้เกิดการปนเปื ้อนได้ ดังนัน้ ทางฟาร์มจึงจําเป็ นจะต้องนําจุดแข็งและโอกาส
ทางด้านความนิยมในปั จจุบนั ที่หนั มาใส่ใจเรื่องสุขภาพนํามาเป็ นกลยุทธ์ในการขายสินค้า ทัง้ การจัดโปรโมชัน้ ใน
การซือ้ ซํา้ มีส่วนลด การชิมก่อนการตัดสินใจซือ้ รวมทัง้ แก้ไขจุดอ่อนการปรับปรุ งบรรจุภณ
ั ฑ์ของสินค้าให้มีความ
แข็งแรงและมีรูปแบบที่สวยงามเพื่อผูบ้ ริโภคสามารถซือ้ เป็ นของฝากได้ตามความต้องการของผูบ้ ริโภค อีกทัง้ ยัง
สามารถเป็ นแบบโมเดลธุรกิจเมล่อน ได้ตามความต้องการและมีช่องทางติดต่อได้หลายทางร่วมถึงมีช่องทางจัด
จําหน่ายที่เพิ่มมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็ นห้างสรรพสินค้าหรือตลาดออนไลน์

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ฟาร์มสุขปลูกอินทรียค์ วรให้ความสําคัญในการผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึน้
2. โมเดลธุรกิจเมล่อน ฟาร์มสุขปลูกอินทรีย ์ สามารถนําแนวทางการทํา โมเดลธุรกิจไปต่อยอดกับสินค้าอื่นๆได้

เอกสารอ้างอิง

จตุรภัทร ศรีออ่ น. 15 ตุลาคม 2562. เจ้าของฟาร์มสุขปลูกอินทรีย,์ สัมภาษณ์.
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การเปลีย่ นแปลงรู ปแบบการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพือ่ การเกษตร จากโครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชดําริ ในพืน้ ที่ตาํ บลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
Agricultural Land Use Change from Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project in Khao Krapuk
Sub-District, Tha Yang District, Phetchaburi Province
สกุลรัศมิ์ บุบผา1* ลิลลี่ กาวีตะ๊ 2 และ นรุณ วรามิตร1
Sakulrat Bubpha1*, Lily Kaveeta2 and Naroon Waramit1

บทคัดย่อ

การศึกษาการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการใช้ประโยชน์ท่ี ดิ นเพื่ อการเกษตร ในพื ้นที่ ต าํ บลเขากระปุ ก เพื่ อ
เปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการจัดตัง้ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ รวมถึงการนําความรู ้
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในพื ้นที่ ทางการเกษตรของเกษตรกร โดยใช้ข ้อมูลภาพถ่ ายดาวเที ยม LANDSAT และข้อมูล
สัมภาษณ์ครัวเรือนจํานวน 120 ครัวเรือน พบว่า พื น้ ที่ ต าํ บลเขากระปุก มี การใช้ท่ี พื น้ ทางการเกษตรเพิ่ มขึน้ จาก
65,628.5 ไร่ ในปี พ.ศ. 2548 เป็ น 68,958.2 ไร่ และ 67,646.1 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 และ 2558 ตามลําดับ โดยมีพืน้ ที่ทาง
การเกษตรเชิงเดี่ยว คิดเป็ นร้อยละ 37.2, 37.4 และ 39.9 ส่วนพืน้ ที่การเกษตรผสมผสาน คิดเป็ นร้อยละ 6.8, 8.8 และ 5.4
ในปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2558 ตามลําดับ และจากการสุม่ สัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกร พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรส่วน
ใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตร คิดเป็ นร้อยละ 93.3 และมีการนําความรู ท้ ่ีได้รบั
ไปประยุกต์ใช้ในพืน้ ที่ทางการเกษตรของตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 85.2 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า กิจกรรมทาง
การเกษตรสัมพันธ์กบั การนําความรู ท้ ่ีได้รบั ไปประยุกต์ใช้ (p value = 0.026) ซึ่งองค์ความรู ท้ ่ีครัวเรือนเกษตรกรส่วน
ใหญ่นาํ มาประยุกต์ใช้ คือ การใช้ปยหมั
ุ๋ กชีวภาพ เพื่อช่วยปรับคุณภาพดินในพืน้ ที่การเกษตร

ABSTRACT

The study of agricultural land use change in Khao Krapuk Sub-district, to compare the characteristics of the
changes before and after the establishment of Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project. The study included bringing
knowledge to improve the application in agricultural areas of farmers. By using satellite imagery data LANDSAT and
The data collected from 120 households. The results showed that in Khao Krapuk Subdistrict, the use of agricultural
land has increased from 65,628.5 rais in 2005 to 68,958.2 rais and 67,646.1 rais in 2009 and 2015, respectively, with
a single agricultural area was 37.2%, 37.4% and 39.9% and integrated agricultural area accounted for 6.8%, 8.8%
and 5.4% in the years 2005, 2009 and 2015, respectively. A random interview of farmers' household also showed
that most of the households had no change in agricultural land use accounting for 93.3% and the knowledge gain
was applied to their own agricultural areas accounting for 85.2 %. From the analysis of the relationship, it was found
that agricultural activities were related to the application of the knowledge obtained (p value = 0.026). The knowledge
that most agricultural households use was bio-fertilizer for improve soil quality in agricultural areas.
Key words: agricultural, land use, land use change
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คํานํา
จังหวัดเพชรบุรีเป็ นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประสบปั ญหาทางการเกษตร ด้วยสภาพภูมิอ ากาศที่ มีอุณ หภูมิ
ค่อ นข้างสูง สภาพดิน ทั่วไปที่ เป็ น ดินลูก รัง ปริมาณนํา้ ฝนน้อยกว่าความต้องการ และมักประสบปั ญหาภัยแล้ง
(สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี, 2558) โดยเฉพาะในพืน้ ที่ตาํ บลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี ถื อ เป็ น
พื น้ ที่ หนึ่งที่ ประสบปั ญ หาในการทําการเกษตร โดยสภาพพืน้ ที่ท่ วั ไปเป็ นที่ราบสูง และบางบริเวณเป็ นภูเขาสลับ
ป่ าไม้ มักประสบปั ญหาภัยแล้ง รวมถึงสภาพดินมีปัญหา เนื่องจากในพืน้ ที่ตาํ บลเขากระปุก ประกอบด้วยชุดดิน
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงตํ่า คือ ชุดดินปราณบุรี ชุดดินหุบกะพง ชุดดินลาดหญ้า/ ท่ายาง และชุดดิน
หนองแก (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเขากระปุก, 2556) ประกอบกับลักษณะ
การทําการเกษตรของเกษตรกรเป็ นการใช้ประโยชน์ท่ี ดินอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลายาวนาน ส่งผลให้ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติลดลง อีกทัง้ เกษตรกรยังขาดการบํารุ ง ดิน ในพื น้ ที่ ท างการเกษตรของตนเอง ทํา
ให้เกษตรกรได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง และมีการใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีเพิ่ มขึน้ ซึ่งทําให้เกษตรกรมีตน้ ทุน
การผลิต ที่ ส ูง ขึ น้ และมี รายได้ท่ี ลดลง (สถานี พัฒ นาที่ ดิ น เพชรบุรี, 2550) เมื่ อครัง้ พระบาทสมเด็จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปยังบริเวณพืน้ ที่ตาํ บล
เขากระปุก อําเภอท่ ายาง จังหวัด เพชรบุ รี พระองค์ท รงเห็ น ถึงความยากลําบาก ความเดือ ดร้อ นในการทํา
การเกษตรของเหล่าราษฎรในพื น้ ที่ หลังจากนัน้ พระองค์ได้ทรงสละพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ซือ้ ที่ดินบริเวณ
บ้านหนองคอไก่ ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จํานวนทัง้ สิน้ 250 ไร่ และทรงมีพระราชดําริให้
จัดตัง้ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริขนึ ้ ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อใช้เป็ นแหล่งเรียนรู ใ้ นการทําการเกษตรแบบครบ
วงจร เป็ นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชที่ขึน้ ชื่ อของจังหวัดเพชรบุรี และพื น้ ที่ ใกล้เคียง รวมถึงเป็ นแหล่งสร้างงานให้
ราษฎรในบริเวณพืน้ ที่โดยรอบ
ดังนั้นในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู ว้ ิจ ัย ต้อ งการศึก ษาถึง ลัก ษณะการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการใช้ป ระโยชน์
ที ่ ด ิน ทางการเกษตร เพื ่ อ ทํา การเปรีย บเที ย บระหว่า งก่อ นและหลัง การจัด ตั ง้ โครงการชั่ง หั วมัน ตาม
พระราชดําริ ร่วมถึงการนําความรู ้ หรือกิ จกรรมต่างๆ ภายในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ไปปรับปรุ ง
ประยุกต์ใช้ในพืน้ ที่ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื น้ ที่ ตาํ บลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จัง หวัด เพชรบุรี โดย
ผูว้ ิจัย มีค วามคาดหวัง ว่า เมื่ อโครงการชั่ง หัวมัน ตามพระราชดําริ เข้าไปดําเนิ น งานในพื น้ ที่ เพื่ อ เป็ น แหล่ง
เรีย นรู ใ้ ห้แก่เกษตรกรแล้ว เกษตรกรในพื น้ ที่จะสามารถนําความรู ท้ ี่ได้รบั ไปปรับปรุ งพื น้ ที่ทางการเกษตรของ
ตนเองให้ดีขึน้ รวมถึงมีสภาพชีวิตความเป็ นอยู่ท่ีดีขนึ ้ กว่าเดิม

อุปกรณ์และวิธีการ
การจําแนกรู ปแบบการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพื่อการเกษตร จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
ค้นคว้าข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT ที่ทาํ การบันทึกข้อมูลในปี พ.ศ. 2548, 2552 และ
2558 ของพืน้ ที่ตาํ บลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และแปลตีความ เพื่อจําแนกรู ปแบบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิ ด้วยสายตา โดยการทําเป็ นภาพสีผสมเท็จ (false color composite) เพื่อให้สามารถแยกประเภท
ของข้อมูลได้ชดั เจนมากยิ่งขึน้ ประกอบกับการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกรถึงลักษณะรู ปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ
เพื่อการเกษตร รวมถึงมีปัจจัยใดบ้างที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ เพื่อการเกษตรทัง้ ทางด้าน
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ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม แล้วนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกรมาทํา
การวิเคราะห์คา่ ทางสถิติ
การประเมินผลการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ของเกษตรกรทีเ่ ข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในโครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชดําริ
เก็บรวบรวมข้อมูลการนําความรู ไ้ ปประยุกต์ใช้ของเกษตรกรในพืน้ ที่ ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู ภ้ ายในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ โดยครัวเรือนของกลุม่ เกษตรกร
ในเขตพืน้ ที่ ตําบลกระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีครัวเรือนเกษตรกรทัง้ หมด 1,198 ครัวเรือน คํานวณ
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ใช้เกณฑ์ของบุญเรียง ขจรศิลป์ (2543) ซึง่ เป็ นการกําหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ใน
กรณีทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน โดยจํานวนประชากรมีขนาดหลักพันใช้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 10
สามารถคํานวณได้ 120 ครัวเรือน และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ)
และสถิติเชิงอนุมาน (t-test)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การจําแนกรู ปแบบการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพื่อการเกษตร จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
จากการศึกษาข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT ในปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2558 พบว่า การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในพืน้ ที่ตาํ บลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีรายละเอียดดังนี ้
(Figure 1 และ Table 1)

(A)

(B)

(C)

Figure 1 Land use change of Khao Krapuk Sub-District, Tha Yang District, Phetchaburi Province in
2548 (A), 2552 (B) and 2558 (C) BE.
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Table 1 Land use change of Khao Krapuk, Thayang, Phetchaburi in 2548, 2552 and 2558 BE
Land Use Patterns
Community areas and buildings
Agriculture areas
- Single Agriculture
- Integrated Agriculture
Forest areas
Water source areas
Other areas
Total

2548BE
Land (rai)
%
7,187.2
4.8
(65,628.5) (44.0)
55,505.3
37.2
10,123.2
6.8
63,396.5
42.5
2,388.0
1.6
10,651.8
7.1
149,252
100.0

2552BE
Land (rai)
%
4,410.1
3.0
(68,958.2) (46.2)
55,755.7
37.4
13,202.5
8.8
60,953.8
40.8
2,472.7
1.7
12,457.2
8.3
149,252 100.0

2558BE
Land (rai)
%
5,796.4
3.9
(67,646.1) (45.3)
59,582.5
39.9
8,063.6
5.4
60,757.4
40.7
4,192.6
2.8
10,859.5
7.3
149,252
100.0

พืน้ ที่ชมุ ชนและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. 2548 จํานวน 7,187.2 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 4.8 ของพืน้ ที่ ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2552 มีจาํ นวนพืน้ ที่ชมุ ชนและสิ่งปลูกสร้างลดลง เหลือเพียง 4,410.1 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 3.0 ของพืน้ ที่และ
จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกรพบว่า เนื่องจากบางพืน้ ที่ท่ีเป็ นโรงเรือนเลีย้ งสุกร หรือโรงเรือนเลีย้ งสัตว์ปีก
ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็ นพืน้ ที่เพาะปลูกทางการเกษตรแทน และในปี พ.ศ. 2558 มีพืน้ ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
เพิ่มขึน้ 5,796.4 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 3.9 ของพืน้ ที่ ซึง่ เป็ นผลเนื่องมาจากพืน้ ที่ตาํ บลเขากระปุกเริ่มเป็ นที่รูจ้ กั มากขึน้
จากการที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ เข้ามาดําเนินการในพืน้ ที่ ส่งผลให้เริ่มมีท่ีพกั หรือรีสอร์ทถูกสร้างขึน้
เพื่อรองรับการเดินทางมาของนักท่องเที่ยว
พืน้ ที่ทางการเกษตร ในปี พ.ศ. 2548 มีจาํ นวน 65,628.5 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 44.0 ของพืน้ ที่ และเพิ่มขึน้
เป็ น 68,958.2 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 คิดเป็ นร้อยละ 46.2 ของพืน้ ที่ เนื่องจากมีการดําเนินการจัดตัง้ โครงการชั่ง
หัวมัน ตามพระราชดําริ ประกอบกับ บางครัวเรื อนเกษตรกรมี ก ารเพาะปลูก ทางการเกษตรเพิ่มขึน้ ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2558 มีพืน้ ที่ทางการเกษตรลดลงเหลือเพียง 67,646.1ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 45.3 ของพืน้ ที่ เป็ นผลมาจาก
สถานการณ์ภยั แล้งที่เกิดขึน้ ทําให้ครัวเรือนเกษตรกรบางรายยอมปล่อยพืน้ ที่ทางการเกษตรให้เป็ นพืน้ ที่วา่ งเปล่า
และพื น้ ที่ ท างการเกษตรบางส่วนถูก พัฒ นาไปเป็ น พื น้ ที่ อ่างเก็ บ นํา้ บ้านยางชุม โดยพืน้ ที่ทางการเกษตรมี
รู ป แบบเป็ น การเกษตรเชิ ง เดี่ ย วมากกว่าการเกษตรผสมผสาน ซึง่ ในปี พ.ศ. 2548 มีพืน้ ที่ทางการเกษตร
เชิงเดี่ยว จํานวน 55,505.3 ไร่ และเพิ่มขึน้ เป็ น 55,755.7 ไร่ และ 59,582.5 ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 และ 2558
ตามลําดับ ส่วนพืน้ ที่ทางการเกษตรผสมผสานในปี พ.ศ.2548 มีจาํ นวน 10,123.2 ไร่ และเพิ่มขึน้ เป็ น 13,202.5
ไร่ ในปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2558 ลดลงเหลือเพียง 8,063.6 ไร่ สาเหตุท่ีครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ เลือก
ที่จะทําการเกษตรเชิงเดี่ยวมากกว่าการทําการเกษตรผสมผสาน ปั ญหาเนื่องจากสภาพพืน้ ที่ท่ที าํ การเกษตร
ไม่สมบูรณ์ ปั ญหาการขาดแคลนนํา้ และการขาดแคลนเงินลงทุน ซึง่ สอดคล้องกับ รัตนา และ ชัยชาญ (2557) ที่
กล่าวว่า ปั ญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่พบมากคือ ปั ญหาการขาดคลองชลประทาน ปริมาณนํา้ ที่ใช้ในการเกษตร
ไม่เพียงพอ และปั ญหาด้านการจัดการดินและนํา้ รวมถึงศักดิ์ศิริ (2555) ที่พบว่า ปั ญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน คือ
ปั ญหาดินไม่อุด มสมบูรณ์/ดิ นเสื่อมโทรม และขาดแคลนเงิ นทุนในการทําการเกษตร
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พืน้ ที่ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2548 มีจาํ นวน 63,396.5 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 42.5 ของพืน้ ที่ และในปี พ.ศ.2552
และ 2558 มีปริมาณพื น้ ที่ป่าลดลงเหลือเพียง 60,953.8 ไร่ และ 60,757.4 ไร่ ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 40.8
และ 40.7 ของพืน้ ที่ โดยสาเหตุท่ีพืน้ ที่ป่าไม้ลดลงเนื่องจากถูกปรับเปลี่ยนเป็ นพืน้ ที่ทางการเกษตร และบางส่วน
ถูกพัฒนาไปเป็ นอ่างเก็บนํา้ บ้านยางชุม
พืน้ ที่แหล่งนํา้ ในปี พ.ศ. 2548 มีจาํ นวน 2,388.0 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 1.6 ของพื น้ ที่ และในปี พ.ศ. 2552
และ 2558 มีปริมาณพืน้ ที่แหล่งนํา้ เพิ่มขึน้ เป็ นจํานวน 2,472.7 ไร่ และ 4,192.6 ไร่ ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 1.7
และ 2.8 ของพืน้ ที่ การที่พืน้ ที่แหล่งนํา้ มีการเพิ่มปริมาณขึน้ เนื่องจากครัวเรือนเกษตรกรบางรายหันมาขุดบ่อนํา้
ไว้ในพื น้ ที่ทางการเกษตรของตนเองเพื่ อสํารองนํา้ ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงมีการสร้างบ่อนํา้ หรือสระนํา้ เพื่ อ
สํารองนํา้ ไว้ใช้ภายในหมูบ่ า้ น และมีการพัฒนาพืน้ ที่เป็ นอ่างเก็บนํา้ บ้านยางชุมด้วย
พืน้ ที่เบ็ดเตล็ด ในที่นีค้ ือ พืน้ ที่รกร้าง พืน้ ที่ว่างเปล่า ทุ่งหญ้า พืน้ ที่ถม บ่อลูกรัง โดยในปี พ.ศ. 2548 มี
พืน้ ที่เบ็ดเตล็ดจํานวน 10,651.8 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 7.1 ของพืน้ ที่ และในปี พ.ศ. 2552 เพิ่มขึน้ เป็ น 12,457.2 ไร่
เนื่องจากเกษตรกรบางรายปล่อยพืน้ ที่ทางการเกษตรของตนเองเป็ นพืน้ ที่วา่ งเปล่าเพราะไม่มีนาํ้ เพียงพอต่อการ
ทําการเกษตร และในปี พ.ศ. 2558 มีพืน้ ที่เบ็ดเตล็ดลดลงเหลือเพียง 10,859.5 ไร่ เนื่องจากมีการสร้างที่พกั ไว้
รองรับการเดินทางมาของนักท่องเที่ยว
จากการสัม ภาษณ์ ค รัว เรื อ นเกษตรกรในปี 2558 ถึ ง รู ป แบบการทําการเกษตรในพื ้น ที่ ข องครัวเรื อ น
เกษตรกร (Table 2)
Table 2 Agricultural model and agricultural land use change of farmer’s household in Khao Krapuk,
Thayang, Phetchaburi in 2558 BE
Agricultural model
Single Agriculture
Integrated Agriculture
Total
Agricultural Land Use Change
No Change
Single Agriculture Integrated Agriculture
Integrated Agriculture Single Agriculture
Total

Farmer’s household

%

82
38
120

68.3
31.7
100.0

112
1
7
120

93.3
0.9
5.8
100.0

พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ทาํ การเกษตรเชิงเดี่ยว คิดเป็ นร้อยละ 68.3 และร้อยละ 31.7 เป็ นการ
ทําการเกษตรแบบผสมผสาน โดยครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทําการเกษตร คิด
เป็ นร้อยละ 93.3 เนื่องจากครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู ค้ วามชํานาญในการทําการเกษตรแบบเดิมมา
นานแล้ว ประกอบกับมีแหล่งรับซือ้ ผลผลิตที่แน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับทิพวัลย์ (2551) ที่ว่า ปั จจัยที่เกษตรกรไม่
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เปลี่ยนแปลงการทําการเกษตรของตนเองเพราะเกษตรกรมีความชํานาญมายาวนานในการทําการเพาะปลูก
แบบเดิ ม รวมทั้ง มี ร ะบบตลาดเข้า มารองรับ จึ ง ยากที่ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง และมี เพี ย งร้อยละ 5.8 ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากการเกษตรผสมผสานไปเป็ นการเกษตรเชิงเดี่ยว และร้อยละ 0.9 การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการ
ทําการเกษตรจากเกษตรเชิงเดี่ยวไปเป็ นการเกษตรผสมผสาน ซึ่งสาเหตุหลักที่ครัวเรือนเกษตรกรเปลี่ยนแปลง
รู ปแบบการทําการเกษตร คือ ปั ญ หาการขาดแคลนนํา้ ในการทําการเกษตรเนื่ องจากภัยแล้ง ทําให้เกษตรกร
เปลี่ยนมาเพาะปลูกพืชที่ใช้นาํ้ ในการเพาะปลูกน้อยลง

การประเมินผลการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ของเกษตรกรทีเ่ ข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในโครงการชั่ง
หัวมัน ตามพระราชดําริ
เมื่อสัมภาษณ์ถงึ การนําความรู ท้ ่ีได้รบั จากการเข้ามาศึกษาเรียนรู ภ้ ายในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ
ไปประยุกต์ใช้ภายในพืน้ ที่ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร (Table 3) พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ มี
การนําความรู ท้ ่ีได้รบั ไปปรับประยุกต์ใช้ คิดเป็ นร้อยละ 85.2 ซึ่งความรู ท้ ่ีครัวเรือนเกษตรกรนํามาประยุกต์ใช้ใน
ครัวเรือน ประกอบด้วย การทําปุ๋ ยหมักชีวภาพ/ ปุ๋ ยมูลไส้เดือน การเกษตรผสมผสาน และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นต้น หลังจากครัวเรือนเกษตรกรนําความรู ท้ ่ีได้รบั มาประยุกต์ใช้ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ โดยใน
ด้านการเกษตร พบว่า คุณภาพของดินดีขนึ ้ คิดเป็ นร้อยละ 45.7 และส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรดีขึน้ ด้วย คิด
เป็ นร้อยละ 31.5 ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า ต้นทุนในการผลิตลดลง รายจ่ายในครัวเรือนลดลง
คิดเป็ นร้อยละ 62.1 และ 35.6 ตามลําดับ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรมี
ความพออยู่พอกิน และมีความปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร คิดเป็ นร้อยละ 43.4
โดยการเปลี่ยนแปลงในด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ล้วนเป็ นผลมาจากการที่ครัวเรือน
เกษตรกรนําความรู ท้ ่ีได้รบั จากการเข้ามาศึกษาเรียนรู ภ้ ายในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ มาประยุกต์ใช้กับ
ครัวเรือนของเกษตรกรเอง ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรมีคุณ ภาพพื น้ ที่ทางการเกษตรดีขึน้ มีตน้ ทุนการผลิตที่
ลดลง และมีชีวิตความเป็ นอยู่ท่ีดขี นึ ้ ซึง่ สอดคล้องกับ สุทิน (2550) ที่พบว่า ราษฎรมีชีวิตความเป็ นอยู่ท่ีดีขนึ ้ จาก
ผลการดําเนินการของโครงการของสถานีพฒ
ั นาการเกษตรที่สงู ตามพระราชดําริ ดอยบ่อ จังหวัดเชียงราย
จากการวิเคราะห์ค วามสัม พัน ธ์ระหว่างอายุ เพศ ระดับ การศึก ษา รายได้เฉลี่ ย /ปี รายจ่ายเฉลี่ ย /ปี
จํานวนพืน้ ที่ใช้สอยทางการเกษตร กิจกรรมทางการเกษตร และรู ปแบบการเกษตรกับการนําความรู ท้ ่ีได้รบั จาก
การเข้ามาศึกษาเรียนรู ภ้ ายในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ไปประยุกต์ใช้ พบว่า กิจกรรมทางการเกษตร
สัม พัน ธ์กับ การนําความรู ท้ ่ี ได้รับ จากการเข้ามาศึก ษาเรี ย นรู ภ้ ายในโครงการชั่ง หัวมัน ตามพระราชดําริ ไป
ประยุกต์ใช้ (p value = 0.026) ซึ่งความรู ท้ ่ี ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ นาํ มาประยุก ต์ใช้ คือ การใช้ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ เพื่อช่วยปรับปรุ งคุณภาพดินในพืน้ ที่ทางการเกษตร เนื่องจากการเพาะปลูกพืชสวน หรือพืชไร่เพียงอย่าง
เดียวเป็ นเวลานาน การขาดการดูแลที่เหมาะสม ประกอบกับการใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีทางการเกษตร จะส่งผลให้
คุณภาพของดินเสื่อมลง
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Table 3 Applying knowledge from Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project to farmer’s household in
Khao Krapuk, Thayang, Phetchaburi in 2558 BE
Have you applied the knowledge gained?
Apply knowledge
Do not apply knowledge
Total
Knowledge that you apply in the household.
To make bio-fertilizer / earthworm fertilizer
Integrated Agriculture
Sufficiency Economy
Growing organic vegetables
Fruit care
Soil maintenance
Livestocks
Total
Agricultural change
Improved soil quality
Improved productivity
Can keep products continuously
Total
Economic change
Production costs reduced
Household expenses decreased
Have more income
Total
Social change
Enough to eat
Safe from chemicals
Have better health
Total

508

Farmer’s household

%

69
12
81

85.2
14.8
100.0

49
14
13
12
6
6
2
102

48.0
13.7
12.7
11.8
5.9
5.9
2.0
100.0

42
29
21
92

45.7
31.5
22.8
100.0

54
31
2
87

62.1
35.6
2.3
100.0

36
36
11
83

43.4
43.4
13.2
100.0
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สรุ ป
พื ้น ที่ ท างการเกษตรในพื ้น ที่ ต าํ บลเขากระปุ ก อําเภอท่ า ยาง จังหวัด เพชรบุ รี ส่ วนใหญ่ เป็ น การทํา
การเกษตรเชิ งเดี่ ยว และครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่มี การเปลี่ยนแปลงรู ป แบบการใช้ป ระโยชน์ท่ี ดินทาง
การเกษตร เนื่องจากครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู ค้ วามชํานาญในการทําการเกษตรแบบเดิมมานานแล้ว
ประกอบกับมีแหล่งรับซือ้ ผลผลิตที่แน่นอน และครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่มีการนําความรู ท้ ่ีได้รบั จากการเข้าไป
ศึกษาเรียนรู ภ้ ายในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ มาประยุกต์ใช้ในพืน้ ที่ทางการเกษตรของตนเอง ทําให้
คุณภาพของดินดีขนึ ้ มีผลผลิตทางการเกษตรมากขึน้ ต้นทุนการผลิตลดลง รายจ่ายภายในครัวเรือนลดลง และ
ครัวเรือนเกษตรกรมีความพออยู่พอกินมีชีวิตครัวเรือนที่ดีขนึ ้
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ศักยภาพด้านการเกษตรเพือ่ จัดทําตลาดเกษตรกร
ในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
The Potential of Agriculture for Establishment of Farmer Market,
Bang Kachao Community, Phra Pradaeng District, Samut Prakarn Province
วรรณิกา จินะการ1* และ พีรชัย กุลชัย1
Wannika Jinakarn1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่อ
การวิ จัย เรื่ องนี ้มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ศึก ษาศัก ยภาพด้านการเกษตรและแนวทางในการจัด ทําตลาด
เกษตรกรในชุม ชนคุ้งบางกะเจ้า โดยใช้ระเบี ย บวิธี วิจัย เชิ ง คุณ ภาพ ใช้เครื่องมื อแบบสัม ภาษณ์เชิ งลึก การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ปฏิทินการเกษตร การสนทนากลุ่ม และการวิเคราะห์ SWOT ผลการศึกษาพบว่า
ชุมชนคุง้ บางกะเจ้ามีศกั ยภาพด้านการเกษตรที่อดุ มสมบูรณ์ แม้วา่ จะมีปัญหานํา้ เค็ม ปั ญหาผลผลิตที่อาจจะไม่
เพียงพอต่อการจําหน่าย แต่มีขอ้ ดี คือ มีพืชที่เป็ นสิ่งบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์ ความพร้อมของคนในชุมชนในการเรียนรู ้
ศักยภาพ และแนวทางในการจัดทําตลาดเกษตรกร คือ ผลผลิตที่จาํ หน่ายควรมีมาตรฐานและปลอดภัย และมา
จากภายในคุง้ บางกะเจ้า ใช้วสั ดุทางธรรมชาติท่ีเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริโภคกับผู้
จําหน่าย มีการกําหนดวันเวลาดําเนินการ และกลุม่ ในการจัดการตลาดที่ชดั เจน

ABSTRACT
The objective of this research was to investigate the agricultural potential and guidelines for
establishing a farmers' market in Khung Bangkachao Community. This study used a qualitative
research design. The research instruments included in-depth interview, participant observation
agricultural calendar, focus-group discussion, and SWOT analysis. The results of this study indicated
that Khung Bangkachao Community had abundant agricultural potential. Despite the problems of
saltwater, insufficient productivity for further distribution, the community had its advantages in terms
of having geographic indication plants, readiness of local people to learn local potential. The
guidelines for establishing the farmers’ market included that the products sold should be standard
and safe, derived from Khung Bangkachao Community, were made of natural materials that are
environmentally friendly, could build the relationships between consumers and suppliers, and could
clarify certain date and time of operation and a market management group.
Key words: potential of agriculture, farmer market
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คํานํา

ชุมชนคุง้ บางกะเจ้าเป็ นชุมชนที่ตงั้ อยู่ในพืน้ ที่อาํ เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย
6 ตําบล ได้แก่ ตําบลทรงคนอง ตําบลบางยอ ตําบลบางกระสอบ ตําบลบางกะเจ้า ตําบลบางกอบัว และตําบล
บางนํา้ ผึง้ ซึ่งประชากรดัง้ เดิมในคุง้ บางกะเจ้า มีการทําสวนผลไม้ ทําเกษตรแบบร่องสวนในพืน้ ที่ของตนเอง มี
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ สวนป่ าลําพูและหิ่งห้อย มี
ตํารับอาหารช่างคาวช่างหวานที่ขนึ ้ ชื่อ บางกะเจ้ามีความอุดมสมบูรณ์ตงั้ แต่อดีต เพราะอิทธิ พลของสภาพนํา้ 3
นํา้ คือ นํา้ เค็ม นํา้ จืด และนํา้ กร่อย ทําให้ผลไม้ในพืน้ ที่คงุ้ บางกะเจ้ามีรสชาติดี และมีความหลากหลายของสังคม
พืชและสัตว์สงู (สมาน เสถียรบุตร, 2562) คุง้ บางกะเจ้ามีพืชผลทางการเกษตรที่เป็ นเอกลักษณ์ประจําถิ่น แต่
ผลผลิตทางการเกษตรที่จาํ หน่ายในตลาดทั่วไปภายในคุง้ บางกะเจ้าส่วนใหญ่ นาํ เข้ามาจากภายนอก จึงเป็ น
สาเหตุให้เกิดการศึกษาศักยภาพด้านการเกษตรของคุง้ บางกะเจ้าเพื่อจัดทําตลาดเกษตรกร ที่จาํ หน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคณ
ุ ภาพและความปลอดภัยโดยเกษตรกรเอง (ปี ติพงษ์ พึ่งบุญ
ณ อยุธยา, 2557) และจะเป็ นโอกาสให้เกษตรกรได้มีทางเลือกโดยมีช่องทางการตลาดเป็ นของตนเอง อันจะ
ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รบั รายได้เพิ่ม (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2557) ประกอบกับกระแสความต้องการของผูบ้ ริโภค
ที่ตอ้ งการความปลอดภัยด้านอาหาร การเข้าถึงผลผลิตในท้องถิ่น และทราบแหล่งที่มาจึงทําให้ตลาดเกษตรกรมี
การพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็ นพื น้ ที่สาํ คัญ ในการเชื่ อมโยงการสร้างปฏิ สัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู ร้ ะหว่าง
เกษตรกรกับผูบ้ ริโภค และเป็ นการสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่น (Pavia, 2009) โดยคนในชุมชนเคยเห็นชุมชนที่
ประสบความสําเร็จจึงเชื่อว่าการทําตลาดเกษตรกรโดยการเน้นศักยภาพด้านการเกษตร เป็ นส่วนสําคัญในการ
พัฒนาชุมชน เพราะการทําตลาดเกษตรกรสามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ชุมชน สนับสนุนการทําการเกษตร
ภายในพืน้ ที่ หากมีตลาดเกษตรกรเกิดขึน้ จะสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนอีกด้วย แต่การจะจัดทําตลาด
เกษตรกรเป็ นสิ่งที่ ยาก เพราะคนในชุมชนยังไม่เข้าใจในศักยภาพด้านการเกษตรของชุมชนเอง การเริ่มทําให้
ชุม ชนเข้าใจในศัก ยภาพจึงเป็ นการเริ่ม จากผูน้ าํ ชุมชนและสมาชิ กในชุมชนที่ ส นใจในการทําตลาดเกษตรกร
เพื่อให้ชมุ ชนได้มีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนรู ศ้ กั ยภาพด้านการเกษตรของชุมชนและร่วมกันเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดทําตลาดเกษตรกร ทางผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาโดยมีคาํ ถามวิจยั คือ ศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อจัดทํา
ตลาดเกษตรกรในชุมชนคุง้ บางกะเจ้า ควรเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการเกษตร ในชุมชนคุง้ บางกะเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2. แนวทางในการจั ด ทํา ตลาดเกษตรกร ในชุ ม ชนคุ้ ง บางกะเจ้า อํา เภอพระประแดง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตเชิงพืน้ ที่ 6 ตําบลในคุง้ บางกะเจ้า ได้แก่ ตําบลทรงคนอง ตําบลบางยอ ตําบลบางกระสอบ
ตําบลบางกะเจ้า ตําบลบางกอบัว และตําบลบางนํา้ ผึง้
2. ขอบเขตเชิ งเนื อ้ หา ศึกษาด้านศักยภาพด้านการเกษตร และแนวทางที่ จะนํามาสู่การจัดทําตลาด
เกษตรกร
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วิธีการศึกษา

การศึกษาเรื่องศักยภาพด้านการเกษตรเพื่ อจัดทําตลาดเกษตรกรในชุมชนคุง้ บางกะเจ้า อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ได้แก่ ผูน้ าํ ชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่สนใจในการจัดทําตลาดเกษตรกร ในชุมชนคุง้
บางกะเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 7 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเป็ นรายบุคคล (In - Depth Interview) ปฏิทิน
การเกษตร การสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม และการสนทนากลุม่ (Focus group)
ขัน้ ตอนในการศึกษา
ขัน้ ที่ 1 สํารวจศักยภาพด้านการเกษตรภายในชุมชนคุง้ บางกะเจ้าที่จะนํามาสู่การทําตลาดเกษตรกร
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และปฏิทินชุมชน เพื่อนํามาวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ดําเนินการระหว่างวันที่ 2 ถึง 9 กันยายน 2562
ขัน้ ที่ 2 จัดการสนทนากลุ่ม ผูน้ าํ ชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่มีความสนใจในการทําตลาดเกษตรกร
เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทําตลาดเกษตรกร จํานวน 7 คน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562
การวิเคราะห์ขอ้ มูล นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ปฏิทินการเกษตร และการ
สังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมมาวิเคราะห์เชิงเนือ้ หาโดยใช้การพรรณนาเรียบเรียง และนําเสนอตามข้อเท็จจริง
ระยะเวลาในการดําเนินงานระหว่าง เดือนมิถนุ ายน 2562 ถึง ตุลาคม 2562

ผลและอภิปรายผล
ศักยภาพด้านการเกษตร
คุง้ บางกะเจ้ามีลกั ษณะพืน้ ที่เป็ นที่ราบลุ่มนํา้ ท่วมถึงทัง้ นํา้ จืดและนํา้ เค็ม เกิดภาวะที่เรียกว่า “ลักจืดลัก
เค็ม” ไม่วา่ นํา้ จืดในช่วงฤดูฝนหรือนํา้ ทะเลหนุนในช่วงหน้าแล้งไหลเข้ามาในพืน้ ที่ตามลําคลอง ไม่เพียงช่วยชะลอ
ทัง้ นํา้ จืดเท่านัน้ แต่ยงั กลายเป็ นที่พกั ของตะกอนต่าง ๆ ทําให้ไม้ผลในคุง้ บางกะเจ้าได้ธาตุอาหารจากนํา้ จืดและ
นํา้ เค็ม ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักที่ทาํ ให้พืชและสัตว์ทอ้ งถิ่นมีความอุดมสมบูรณ์ โดยใช้ปฏิทินการเกษตร พบว่า พันธุพ์ ืช
ท้องถิ่นในคุง้ บางกะเจ้าประกอบไปด้วย ชมพู่ มะม่วงนํา้ ดอกไม้ มะพร้าว มะปราง ส้มเทพรส กล้วยไข่ และขนุน
ซึง่ มีช่วงในการปลูก การออกดอกออกผล และการเก็บเกี่ยวแตกต่างกันไปตามฤดูกาล (Figure 1)

Figure 1 Bang Kachao Agricultural Calendar
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จุดแข็ง (Strength)
1) เป็ นพืน้ ที่สีเขียวใกล้ตัวเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็ นที่รูจ้ กั ของ
ผูค้ น
2) มีผลผลิตทางการเกษตรที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ มะม่วงนํา้ ดอกไม้คงุ้ บางกะเจ้า GI เป็ นมะม่วง
นํา้ ดอกไม้พนั ธุเ์ ขียวนวล รสชาติหวานละมุนมีคณ
ุ ภาพที่ดีตามวิถีของธรรมชาติ มีความหวานถึง 22 องศาบริกซ์
จนได้รบั การกล่าวขานว่า “มะม่วงนํา้ ดอกไม้คงุ้ บางกะเจ้าหวานที่สดุ ในประเทศไทย” รวมถึง ส้มเทพรส GI ที่มีรส
หวานตัง้ แต่ผลอ่อนแตกต่างจากส้มสายพันธุอ์ ่ืน และนํา้ ตาลมะพร้าวที่ไม่ผสมวัตถุดิบอื่นยังคงความเป็ นนํา้ ตาล
มะพร้าวธรรมชาติ
3) ขัน้ ตอนในการเคี่ยวนํา้ ตาลมะพร้าวที่ยงั คงใช้เตาพืน้ บ้านอันเก่าแก่พร้อมกระทะใบใหญ่ ซึ่งบางกะเจ้ามี
ชื่อเสียงมากเรื่องของนํา้ ตาลมะพร้าว
4) มีกลุม่ ทางการเกษตรที่หลากหลาย เช่น กลุม่ ผูป้ ลูกมะม่วงนํา้ ดอกไม้คงุ้ บางกะเจ้า กลุม่ เกษตรกรทําสวน
ส้มเทพรสคุง้ บางกะเจ้า วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชนบางกะเจ้าฟาร์ม เป็ นต้น
5) คนในชุมชนคุง้ บางกะเจ้ามีความพร้อมที่จะศึกษาศักยภาพด้านการเกษตรที่มีอยู่ภายในคุง้ บางกะเจ้า
จุดอ่อน (Weakness)
1) ผลจากการใช้สารเคมีท่ีเป็ นพิษในการทําเกษตรกรรมทําให้มีสารพิษตกค้างทัง้ ในดินและแหล่งนํา้ เพื่อ
การเกษตร นอกจากนีย้ งั ไม่มีท่ีตงั้ ในการทําตลาดที่ชดั เจน
2) ผลผลิตทางการเกษตรบางส่วนไม่ว่าจะเป็ น มะม่วงนํา้ ดอกไม้ท่ีมีปริมาณผลผลิตที่มากในช่วงฤดูกาล
ส้มเทพรสที่มีปริมาณน้อยมาก ยังมีการปนเปื ้อนของสารเคมี รวมถึงมีจาํ นวนไม่เพียงพอที่จะจําหน่ายในตลาด
ใหญ่ๆ นํา้ ตาลมะพร้าวไม่เพียงพอและยังไม่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีพร้อมต่อการจําหน่าย
3) ความพร้อมของพืน้ ที่ในการทํานํา้ ตาลมะพร้าวยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากกําลังอยู่ในช่วงการวางแผนที่จะ
พัฒนา
4) กลุม่ ทางการเกษตรบางกลุม่ ยังขาดองค์ความรู แ้ ละขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนา
5) การร่วมมื อ กัน ในแต่ล ะตําบลยังไม่เข้ม แข็ งพอ และยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการจัด ทําตลาด
เกษตรกรโดยอาศัยศักยภาพด้านการเกษตร
6) การมีเพียงเจ้าเดียวของนํา้ ตาลมะพร้าว อาจทําให้ไม่สามารถผลิตออกมาได้เพียงพอต่อการจําหน่าย
โอกาส (Opportunity)
1) การเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่ไม่ไกลจากตัวเมือง และด้วยความเป็ นเอกลักษณ์ของ
พืน้ ที่สามารถทําให้ดงึ ดูดผูบ้ ริโภคเข้ามาใช้บริการในตลาดเกษตรกรได้
2) การได้รบั การจดทะเบียนเป็ นพืช GI ทําให้ผบู้ ริโภคให้การยอมรับและแสวงหาผลผลิตทางการเกษตรที่มี
เอกลักษณ์
3) ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ และความเหมาะสมทางด้านกายภาพ ทัง้ คุณภาพดินและนํา้ ในคุง้ บางกะ
เจ้า จึงเอือ้ ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาแต่อดีต เพราะช่วยส่งเสริมให้ไม้ผลที่ปลูกมีคณ
ุ ภาพ และรสชาติ
ดีนอกเหนือจากปั จจัยด้านพันธุท์ ่ีดี
4) การได้รบั การสนับสนุนผลักดันในการทําตลาดเกษตรกรคุง้ บางกะเจ้าจากองค์กรหรือหน่วยงาน เช่น
บริษัท กลุม่ เซ็นทรัล จํากัด
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อุปสรรค (Threat)
1) ปั ญหานํา้ เค็มรุ กลํา้ เข้ามาในคูคลอง ปั ญหานํา้ ท่วมพืน้ ที่เกษตรกรรม
2) สภาพแวดล้อมของสังคม เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นนัน้ เป็ นสังคมที่เป็ นผูอ้ ยู่อาศัยดัง้ เดิม ชุมชนค่อนข้างที่
จะต่อต้านนายทุน และนักลงทุนที่ตอ้ งการมาเปลี่ยนแปลงและการรุ กลํา้ พืน้ ที่ในการทําเกษตรกรรมจากสังคม
เมือง
ศัก ยภาพด้านการเกษตรของคุง้ บางกะเจ้ามี ค วามเป็ น เอกลักษณ์เฉพาะถิ่ น ไม่ว่าจะเป็ น พื ช ผลทาง
การเกษตร เช่น มะม่วงนํา้ ดอกไม้คงุ้ บางกะเจ้า และส้มเทพรสที่ได้ขึน้ ทะเบียนเป็ นสินค้าบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์หรือ
สินค้า GI นอกเหนือจากนีย้ งั มีผลไม้อ่นื อีก เช่น ชมพู่ มะพร้าว กล้วย และขนุน ที่มีตามฤดูกาลรสชาติจะแตกต่าง
จากผลไม้ท่ีปลูกภายนอกคุง้ บางกะเจ้า จากการวิเคราะห์ศกั ยภาพด้านการเกษตร ได้แก่ จุดแข็ง คือ การเป็ นพืน้ ที่
สีเขียวที่ผคู้ นรู จ้ กั และคุน้ เคย การมีผลไม้ท่ีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ภูมิปัญญาในการทํานํา้ ตาลมะพร้าวที่เก่าแก่
และความพร้อมของคนในชุมชนที่จะเรียนรู ถ้ ึงศักยภาพด้านการเกษตรในการจัดทําตลาดเกษตรกร จุดอ่อน คือ
การมี พื น้ ที่ ป่ ามากกว่าพื น้ ที่ เกษตรกรรม การตกค้างของสารเคมี ทั้งในดิ นและนํา้ ผลผลิต ไม่เพี ยงพอต่อการ
จําหน่าย การขาดองค์ความรู แ้ ละการร่วมมือกันระหว่างตําบลยังไม่เข้มแข็ง โอกาส คื อ ความได้เปรีย บทาง
ภูมิศาสตร์ทาํ ให้พืชผลมีรสชาติดีแตกต่างจากที่อ่นื จนมีพืชที่เป็ น GI และการได้รบั การสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ
และอุปสรรค คือ ปั ญหานํา้ เค็ม นํา้ ท่วม รวมถึงสภาพแวดล้อมของสังคมที่เกี่ยวข้องกับนายทุน
แนวทางในการจัดทําตลาดเกษตรกรคุ้งบางกะเจ้า
หลังจากมีการสํารวจศักยภาพด้านการเกษตรภายในชุมชนและทําการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค จึงได้จดั การสนทนากลุ่มเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการจัดทําตลาดเกษตรกรคุง้ บางกะเจ้า โดยมี
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมคือ เจ้าหน้าที่บริษัท กลุม่ เซ็นทรัล จํากัด ผูน้ าํ ชุมชน และสมาชิกในชุมชนที่สนใจในการทําตลาด
เกษตรกร แนวทางในการจัดทําตลาดเกษตรกร มีดงั นี ้
1) ผลผลิตทางการเกษตรที่นาํ มาจําหน่ายควรเป็ นผลผลิตที่ได้รบั การรับรองมาตรฐาน เช่น การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ ดี (Good Agricultural Practices: GAP) มาตรฐานระบเกษตรอิน ทรีย ์ (IFOAM) หรือจะเป็ น
ผลผลิตทางการเกษตรที่ไร้สารเคมีและมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค เนื่องจากผลผลิตในตลาดทั่วไปภายในคุง้
บางกะเจ้าส่วนใหญ่เป็ นผลผลิตที่มีสารเคมีตกค้างทําให้ไม่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค “ตลาดเกษตรกรทีม่ ีผลผลิตทาง
การเกษตรไร้สารเคมี” (สมชาย เรืองสมสมัย, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2562)
2) ตลาดเกษตรกรที่จาํ หน่ายเฉพาะผลผลิตและสินค้าทางการเกษตรที่มาจากภายในคุง้ บางกะเจ้าทุก
กระบวนการต้องเกิดจากภายในคุง้ บางกะเจ้าเท่านัน้ และจะทําให้สินค้าทางเกษตรที่จาํ หน่ายในตลาดมีคุณค่า
ยิ่งขึน้ เนื่องจากตลาดทั่วไปภายในคุง้ บางกะเจ้าส่วนใหญ่ จะรับผลผลิตทางการเกษตรมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่
ภายในคุง้ บางกะเจ้า “ตลาดที่จาํ หน่ายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรทีป่ ลูกและดูแลโดยคนในพืน้ ทีเ่ กาะบางกะ
เจ้า ทีส่ าํ คัญไม่ควรนาํ สินค้าจากทีอ่ นื่ มาจาํ หน่าย” (มงคลพันธ์ แจ่มรัศมี, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2562)
3) ในปั จจุบนั ผูค้ นให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึน้ หากตลาดเกษตรกรที่จะจัดทําขึน้ มานัน้ มี
รู ปแบบที่ เน้นความเรียบง่ายอ้างอิงธรรมชาติ ใช้วสั ดุท่ี ไม่ทาํ ลายสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสํานึกให้กับผูม้ าใช้
บริการจะทําให้ตลาดมีรูปแบบที่น่าสนใจมากขึน้ และเน้นการใช้วสั ดุทางธรรมชาติ อาทิเช่น ใบตอง กาบหมาก
หมาจาก เป็ นต้น “มีความเรียบง่าย สะดวก เน้นใช้วสั ดุทางธรรมชาติ” (ภรณ์ทิพย์ นวลบัณฑิตย์, สัมภาษณ์, 18
ตุลาคม 2562)
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4) ตลาดเกษตรกรควรสะท้อนให้เห็ นถึงวิถี ชีวิต เอกลักษณ์ และผูจ้ าํ หน่ ายควรเป็ นเกษตรกรผูป้ ลูก
โดยตรง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริโภคและผูจ้ าํ หน่าย ทําให้ผูบ้ ริโภคสามารถสอบถาม แลกเปลี่ยน
ความรู ก้ บั ผูจ้ าํ หน่ายเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้
5) วันและเวลาดําเนินการตลาดเกษตรกรควรเป็ นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 น.-15.00 น. เพราะ
เป็ นวันหยุดพักผ่อน และมีนักท่องเที่ ยวมีจาํ นวนมาก นอกจากนีค้ วรมีการจัดตัง้ กลุ่มที่ดาํ เนิ นงานและจัดการ
ตลาดให้เหมาะสม
อภิปรายผลการศึกษา
ชุมชนคุง้ บางกะเจ้าทัง้ 6 ตําบล ได้แก่ ได้แก่ ตําบลทรงคนอง ตําบลบางยอ ตําบลบางกระสอบ ตําบล
บางกะเจ้า ตําบลบางกอบัว และตําบลบางนํา้ ผึง้ เป็ นชุมชนสังคมเมืองขนาดใหญ่ท่ีอยู่ใกล้กรุ งเทพมหานคร เป็ น
พืน้ ที่ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีแม่นาํ้ เจ้าพระยาล้อมรอบ และทรัพยากรทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
ศักยภาพทางด้านการเกษตรรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรภายในชุมชนคุง้ บางกะเจ้ามีความโดดเด่น ผูน้ าํ ชุมชน
และสมาชิกในชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ สามารถนําไปสูก่ ารจัดทําตลาดเกษตรกรได้ ปั จจัยส่วน
หนึ่งของศักยภาพด้านการเกษตรในเรื่องของผลผลิตที่จะนําไปสู่การจัดทําตลาดสินค้าเกษตรได้คือความเป็ น
เอกลักษณ์ คุณค่าทางโภชนาการ กระบวนการผลิต ชนิดตามฤดูกาล และแหล่งเพาะปลูกของสินค้าเกษตร ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ภรณี แย้มพันธ์ (2559) การมีส่วนร่วมถือเป็ นหัวใจหลักในการจัดทําตลาดเกษตรกร
ดังนัน้ ควรมีการสร้างความรู ค้ วามเข้าใจและกระตุน้ ให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม วางแผนพัฒนาจัดการด้านการ
บริหารตลาด หากคนในชุมชนสามัคคีกนั มีความคิดริเริ่ม มีการประเมินศักยภาพด้านการเกษตรรวมถึงตนเอง
และต้องการอยากที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ชุมชนคุง้ บางกะเจ้าจะมีศกั ยภาพมากพอที่จะก้าว
ไปสู่การทําตลาดเกษตรกรได้ และการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทาง ถือเป็ นการเริ่มต้นที่ดีในการระดมความคิด
ของคนในชุมชนดังเช่น ตลาดคุง้ บางกะเจ้า สามารถพัฒนาให้กลายเป็ นตลาดเกษตรกรได้ เพราะผูน้ าํ ชุมชนมี
ความต้องการ เป็ นการระเบิ ดจากภายใน สร้างความเข้มแข็งผ่านการพัฒ นาตนเอง มี ความพร้อมและความ
ต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิ ภาพ และมีองค์กรหรือหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนทําให้สามารถ
พัฒนาไปได้เร็ว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นิรมล พงศ์สถาพร (2551) แนวทางการจัดทําตลาดสินค้าเกษตร
คุง้ บางกะเจ้า คือ การวางแนวทางจัดการตลาดสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในปั จจุบัน เช่น กําหนดรู ปแบบตลาด สร้าง
การรับรู ป้ ระชาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรและตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการตลาดและมีการจัดการองค์ความรู ้ ข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริโภค รวมทัง้ การบริหารความคาดหวังของผูบ้ ริโภค
ที่เปลี่ยนแปลง ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561)

สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อจัดทําตลาดเกษตรกรในชุมชนคุง้ บางกะเจ้า อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ มีขอบเขตเชิงพืน้ ที่คือ 6 ตําบลในคุง้ บางกะเจ้า ได้แก่ ตําบลทรงคนอง ตําบลบางยอ ตําบล
บางกระสอบ ตําบลบางกะเจ้า ตําบลบางกอบัว และตําบลบางนํ้าผึง้ ซึ่งจากการสํารวจศัก ยภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการวิเคราะห์ SWOT พบว่า ศักยภาพ
ด้านการเกษตรของคุง้ บางกะเจ้ามีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น มะม่วงนํา้ ดอกไม้คงุ้ บางกะเจ้า และส้ม
เทพรสที่ ได้ขึน้ ทะเบี ยนเป็ นสินค้าบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI นอกเหนื อจากนีย้ ังมีผลไม้อ่ืนอีก เช่น ชมพู่
มะพร้าว กล้วย และขนุน ที่ มีตามฤดูกาลรสชาติจะแตกต่างจากผลไม้ท่ี ป ลูกภายนอกคุง้ บางกะเจ้า จากการ
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วิเคราะห์ศกั ยภาพด้านการเกษตร ได้แก่ จุดแข็ง คือ การเป็ นพืน้ ที่สีเขียวที่ผคู้ นรู จ้ กั และคุน้ เคย การมีผลไม้ท่ีเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ภูมิปัญญาในการทํานํา้ ตาลมะพร้าวที่เก่าแก่ และความพร้อมของคนในชุมชนที่จะเรียนรู ถ้ ึง
ศักยภาพด้านการเกษตรในการจัดทําตลาดเกษตรกร จุดอ่อน คือ การมีพืน้ ที่ป่ามากกว่าพืน้ ที่เกษตรกรรม การ
ตกค้างของสารเคมีทงั้ ในดินและนํา้ ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการจําหน่าย การขาดองค์ความรู แ้ ละการร่วมมือกัน
ระหว่างตําบลยังไม่เข้มแข็ง โอกาส คือ ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ทาํ ให้พืชผลมีรสชาติดีแตกต่างจากที่อ่นื จน
มีพื ชที่ เป็ น GI และการได้รบั การสนับสนุน จากองค์กรต่างๆ และอุป สรรค คือ ปั ญ หานํา้ เค็ม นํา้ ท่วม รวมถึง
สภาพแวดล้อมของสังคมที่เกี่ยวข้องกับนายทุน
แนวทางในการจัดทําตลาดเกษตรกรคุง้ บางกะเจ้า ได้แก่ 1) ผลผลิตทางการเกษตรที่นาํ มาจําหน่ายควร
เป็ นผลผลิตที่ได้รบั การรับรองมาตรฐานทางการเกษตรหรือการปลอดสารเคมี 2) ควรจําหน่ายเฉพาะผลผลิตและ
สินค้าทางการเกษตรที่มาจากภายในคุง้ บางกะเจ้าเท่านัน้ 3) มีรูปแบบเรียบง่าย เป็ นธรรมชาติ รณรงค์ให้ผมู้ าใช้
บริการใช้วสั ดุท่ีเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4) ตลาดที่บ่งบอกวิถีชีวิต และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริโภคกับผู้
จําหน่ายให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ต้ ่อกัน และ 5) วันและเวลาในการดําเนิ นการของตลาดเกษตรกรควรเป็ น
วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น.-15.00 น. และจัดตัง้ กลุม่ ในการจัดการตลาดให้มีความเหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณชุมชนคุง้ บางกะเจ้า อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ให้พืน้ ที่ในการวิจยั และ
ขอบคุณบริษัท กลุม่ เซ็นทรัล จํากัด ที่สนับสนุนทุนในการวิจยั

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2561. ตลาดสินค้าเกษตร (Online).
https://www.moac.go.th/dwl-files-401291791023, 9 พฤศจิกายน 2562.
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท. 2560. คู่มือ “การบริหารจัดการ Farmers’ Market” (Online).
http://webhost.cpd.go.th/spscpd/download/farmermarket/FarmerMarket040857.pdf,
9 พฤศจิกายน 2562.
นิรมล พงศ์สถาพร. 2551. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเทีย่ ว กรณีศึกษาแหล่ง
โบราณคดีบ้านโป่ งมะนาว ตําบลห้วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร.ี วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ปี ติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา. 2557. ภาพรวมตลาดเกษตรกร (Online).
http://www.dld.go.th/th/images/stories/procure/2558/255712/25571211_6.pdf, 26 กันยายน
2562.
ภรณ์ทิพย์ นวลบัณฑิตย์. 2562. สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2562.
ภรณี แย้มพันธ์. 2559. ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ ผักและผลไม้. วิทยานิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
มงคลพันธ์ แจ่มรัศมี. 2562. สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2562.
สมชาย เรืองสมสมัย. 2562. สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2562.
สมาน เสถียรบุตร. 2562. พิทกั ษ์บางกะเจ้าสู่ป่ากลางเมืองใหญ่ทสี่ ุดในเอเชีย (Online).
https://www.thaipost.net/main/detail/10570, 22 สิงหาคม 2562.
Pavia. 2009. Farmers' Markets: About the Trend (Online).
http://www.hobbyfarms.com/farmers-markets-about-the-trend/, 9 พฤศจิกายน 2562.
516

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ปั จจัยทีม่ ีผลต่อความสุขของเกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Factors Affecting Happiness of Farmers in Saraphi District, Chiang Mai Province
กาญจนา ชัยเมืองชืน่ 1* จุฑาทิพย์ เฉลิมผล1 รุจ ศิรสิ ญ
ั ลักษณ์1 และ จุฑามาศ โชติบาง2
1
1*
Kanjana Chaimueangchuen , Juthathip Chalermphol , Ruth Sirisunyalak1 and Jutamas Chotibang2

บทคัดย่อ

อําเภอสารภี เป็ น อําเภอหนึ่งในจังหวัด เชี ยงใหม่ท่ี มีพื น้ ที่ น ้อยที่ สุด แต่มีป ระชากรหนาแน่ น รองจาก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ พืน้ ที่ส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ที่ทาํ การเกษตร มีลกั ษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท อําเภอสารภีมีประเด็น
ปั ญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมีเกษตรกรที่อยู่ในภาวะเครียดจํานวนมาก ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อความสุขของเกษตรกร กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ เกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 264
ราย เก็บข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ มีเนื อ้ หาจากเครื่องมื อวัด ความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER: The
Happiness Self-Assessment) ของสถาบันวิจยั ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาในการหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการศึก ษาพบว่า เกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัด เชี ย งใหม่ โดยรวมแล้วมี
ความสุขอยู่ในระดับมีความสุข โดยพบว่า เพศ เงินออม ความมั่นคงทางอาชีพ ความภูมิใจที่เป็ นเกษตรกร ความ
เต็มใจและความยินดีในการทําเพื่อส่วนรวม การมีส่วนร่วมในครอบครัวในการทํากิจกรรมภายในครอบครัวหรือ
ชุมชน การขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน การออกกําลังกาย การได้รบั การดูแลสุขภาพที่ดีจากหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้อง และความต้องการพัฒ นาตนเองเพื่ อความก้าวหน้าในชี วิต มีผลต่อระดับความสุขของเกษตรกรใน
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p<0.01) นอกจากนีย้ งั พบว่า การสื่อสาร
หรือพูดคุยกับบุคคลอื่นที่ ทาํ งานด้วย และการให้ความสําคัญกับการทํางานเป็ นทีม เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อระดับ
ความสุขของเกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p<0.05)

ABSTRACT

Saraphi district occupies a relatively small area of Chiang Mai province, but had a population
density second only to Mueang district, Chiang Mai province. The area consists mostly of agricultural
area, with some semi-urban and rural areas. Saraphi district was currently facing certain
environmental issues, putting farmers under further pressure. Accordingly, the object of this research
was to study the factors which affect the happiness of farmers in Saraphi district. The sample group
for this research consisted of 264 farmers in Saraphi district, Chiang Mai province. Data was
collected through interview questionnaires based on content from the “HAPPINOMETER: The
Happiness Self-Assessment” by the Institute for Population and Social Research, Mahidol University.
Descriptive statistics used for data analysis include percentage, average, maximum, minimum, and
standard deviation. Hypotheses are tested using regression analysis. The results of the research
shown that factors correlated to happiness of farmers in Saraphi district, Chiang Mai province,
included: gender, financial savings, career stability, pride of being a farmer, willingness and
satisfaction of serving the public, participation in family or community activities, assistance from
community members, level of exercise, quality of healthcare provided by agencies, and personal/life
development, with statistical significance 0.01 (p<0.01). In addition, communication among farmers
regarding the importance of working as a collective also affected the happiness of farmers in Saraphi
district, Chiang Mai province, with statistical significance 0.05 (p<0.05).

Key words: happiness, farmer, factor
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คํานํา

ในอดีต แต่ละประเทศเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็ นสําคัญ โดยใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP) เป็ น ตัวชี ว้ ัด เพราะเห็นว่ามี ประโยชน์หลายด้าน แต่เมื่อพิ จารณาถึงความสัมพัน ธ์
ระหว่างความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจกับดัชนีความสุขพบว่า การที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูง
ไม่ได้หมายความว่าจะเป็ นประเทศที่มีระดับความสุขสูงตามไปด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา มีผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศสูงเป็ นอันดับหนึ่งของโลก แต่ดชั นีความสุขอยู่ในอันดับที่ 18 ของโลก ในขณะที่ประเทศที่มีความสุขที่สดุ
ในโลกอย่างฟิ นแลนด์ (บีบีซไี ทย, 2561) มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็ นอันดับที่ 44 ของโลก (กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ, 2560) จากข้อมูล “World Happiness Report” ขององค์การสหประชาชาติพบว่า ในปี พ.ศ.
2561 ประเทศอื่นๆ ก็มีลกั ษณะนีเ้ ช่น โดยเฉพาะประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงสุด 10 อับดับแรก
ของโลกก็มีดชั นีความสุขอยู่ในระดับที่ไม่มากนัก ส่วนประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่อนั ดับที่ 26
ของโลก และมีดชั นีความสุขอยู่อนั ดับที่ 46 ของโลก (Thailand NEWS, 2561)
ทิ ศ ทางการพัฒ นาของประเทศไทย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในช่วงของแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 8 โดยการพัฒนาประเทศเน้นให้ความสําคัญกับคน คือให้คนมีความอยู่ดีมีสขุ หรือมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดี มากกว่าที่จะยึดการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) เป็ นเป้าหมายหลักอย่าง
เดียว ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) การพัฒนาก็ยงั เน้นให้เกิดสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา รวมทัง้ กําหนด
นโยบายที่ ส าํ คัญ อย่ างหนึ่ งคื อ การพัฒ นาภาคเกษตรให้ค งอยู่กับ สัง คมไทย เร่ง พัฒ นาความสามารถของ
เกษตรกรในการผลิตพื ชอาหารที่ มีคุณ ภาพในปริมาณมากพอที่จะเลีย้ งดูคนในประเทศและส่งเป็ นสินค้าออก
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) ดังนั้น การพัฒ นาคุณภาพชี วิตของ
เกษตรกรในประเทศโดยคํานึงถึงความสุขที่แท้จริง จะเป็ นการรักษาไว้ซง่ึ แรงงานสําคัญที่มีทงั้ ความสามารถและ
ศักยภาพให้คงอยู่และสามารถเป็ นผูน้ าํ การผลิตทางการเกษตรในเวทีโลก และนําไปสูก่ ารพัฒนาประเทศที่ย่ งั ยืน
ตามแนวทางการวัดการพัฒนาในยุคใหม่ท่ีตอ้ งดําเนินการแบบองค์รวม จึงจะสามารถสร้างสังคมที่มีความสุขได้
จากการศึกษาข้อมูลรายงานผลสํามะโนการเกษตรที่จดั ทําทุก 10 ปี ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
ประชากรของประเทศไทยทําการเกษตรทัง้ สิน้ 5.9 ล้านราย (คิดเป็ นร้อยละ 25.2 ของครัวเรือนทัง้ ประเทศ) มีเนือ้
ที่ถือครองทําการเกษตรทัง้ สิน้ 116.6 ล้านไร่ (คิดเป็ นร้อยละ 36.4 ของเนือ้ ที่ทงั้ ประเทศ) ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึน้
ทะเบี ย นเกษตรกรปี พ.ศ.2559 มี จ ํา นวน 173,318 ครัวเรื อ น (สํานั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , 2559) สํา หรับ การ
ศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั สนใจทําการศึกษาความสุขของเกษตรกรในระดับชุมชนหรือระดับพืน้ ที่ โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเกษตรกรในภาคเหนือคือ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีประชากรมากที่สดุ ในภาคเหนือและมีความเจริญ
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ยงั มีปัญหาต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อความสุข โดยเลือกทําการศึกษา
ในเขตอําเภอสารภี ซึง่ เป็ นอําเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีพืน้ ที่เล็กที่สดุ แต่มีประชากรหนาแน่นรองจากอําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จากการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ ปี เพาะปลูก 2559/60 พบว่า พืน้ ที่
ส่วนใหญ่ ของอําเภอสารภี เป็ น พื ้น ที่ ท ําการเกษตร โดยคิ ด เป็ น ร้อยละ 86.57 ของพื ้น ที่ ทั้งอําเภอ มี ค รัวเรือ น
เกษตรกรคิดเป็ นร้อยละ 14.87 จากจํานวนครัวเรือนทัง้ หมดของอําเภอ (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, 2560)
อําเภอสารภีมีความหลากหลายในลักษณะที่เป็ นพืน้ ที่ชนบทและพืน้ ที่เมือง พืน้ ที่บางส่วนจึงได้รบั ผลกระทบจาก
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การขยายตัวของอําเภอเมืองเชียงใหม่ และอําเภอเมืองลําพูนซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ส่งผล
ให้วิถีชีวิตเปลี่ยนจากการเป็ นเกษตรกรเจ้าของที่ดินมาเป็ นเกษตรกรรับจ้าง เกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยนที่นา
เป็ นสวนลําไยและใช้พืน้ ที่สวนลําไยเป็ นแปลงปลูกพืชผัก แต่เนื่องจากพืน้ ที่มีสภาพแวดล้อมเป็ นเมืองจึงมักถูก
รบกวนด้วยแมลงศัตรู พืช ทําให้เกิดการใช้สารเคมีปราบศัตรู พืชและปุ๋ ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช ส่งผล
ให้เกษตรกรผูป้ ลูกผักประสบปั ญหาและได้รบั ผลกระทบจากสารเคมีต่างๆ นอกจากนี ้ จากข้อมูลของโครงการ
พัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (สารภีโมเดล)ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า อําเภอสารภีมีผูท้ ่ีอยู่ในภาวะเครียด
คิด เป็ น ร้อยละ 58.0 และมี ประเด็นปั ญ หาด้านสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะปั ญ หามลพิ ษทางอากาศที่ ส่งผลให้มี
จํานวนผูป้ ่ วยมะเร็งปอดเป็ นจํานวนมาก
ผลการศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้ จะสะท้อนความจําเป็ นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนํามาวิเคราะห์เพื่ อ
วางแผนส่งเสริมการสร้างความสุขให้เกษตรกร อีกทัง้ ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขจะเป็ นข้อมูลที่ชี ้
ประเด็นที่ควรพิจารณาในการพัฒนาด้านความสุขและคุณภาพชีวิต สร้างเสริมให้เกษตรกรมีความสุขในอาชีพ
และก่อให้เกิ ดสังคมแห่งความสุขได้อย่างต่อเนื่ องและยั่งยื น ทั้งยังสามารถปรับใช้เป็ นแนวทางสร้างดัชนี ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูก่ บั ความสุขและความอยู่ดีมีสขุ ของเกษตรกรไทยใน
อนาคตต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
การวิจัย ครั้งนี ้ป ระชากรที่ ใช้ในการศึก ษาคื อ เกษตรกรที่ อาศัย อยู่ในเขตพื ้น ที่ อาํ เภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ และขึน้ ทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จํานวนทัง้ หมด 5, 232 ราย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560)
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยการใช้สตู ร Taro Yamane (สุชาติ, 2555) ซึง่ คํานวณกลุม่ ตัวอย่างได้ 264
ราย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ง นี ้เป็ น แบบสัม ภาษณ์ ซึ่ง มี เนื ้อ หาจากเครื่ อ งมื อ วัด ความสุ ข ด้ว ยตนเอง
(HAPPINOMETER: The Happiness Self-Assessment) ของสถาบันวิจยั ประชากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
มีองค์ประกอบคุณภาพชีวิตและความสุข 9 มิติ 56 ตัวชีว้ ดั โดยผ่านการทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) จาก
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแต่มีความคล้ายคลึงกัน จํานวน 20 ราย ตามสูตรของ Cronbach
(กัลยา, 2555) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.913 ผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยมีการกําหนดคะแนนเฉลี่ยดังนี ้ 1) 0.00-24.99 ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง 2) 25.00-49.99
ไม่มีความสุข 3) 50.00-74.99 มีความสุข และ 4) 75.00-100.00 มีความสุขอย่างยิ่ง ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า เ พื่ อ อ ธิ บ า ย ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ข้ อ มู ล ซึ่ ง ไ ด้ แ ก่ ค ว า ม ถี่ ( Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) และใช้วิ ธี วิเคราะห์ถ ดถอยพหุ (Multiple regression analysis) เพื่ อ หาความสัม พั น ธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตามหนึ่งตัว
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ผลการศึกษา

ข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับลักษณะพืน้ ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสั งคมบางประการของเกษตรกรใน
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เกษตรกรส่ วนใหญ่ เป็ น เพศชาย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 52.3 อายุ เฉลี่ ย 56.8 ปี จบการศึก ษาในระดับ ชั้น
ประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 76.1 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 82.6 มีรายได้เฉลี่ย 12,030.30 บาท/เดือน
ส่วนใหญ่ไม่มีหนีส้ ินและมีเงินออม มีพืน้ ที่ทาํ การเกษตรเป็ นของตนเอง โดยร้อยละ 87.9 มีพืน้ ที่ถือครองทัง้ หมด
น้อยกว่า 5 ไร่ มีพืน้ ที่เฉลี่ยอยู่ท่ี 3.38 ไร่ต่อครัวเรือน และเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการออกกําลังกาย
นอกจากนี ้ยั ง พบว่ า สิ่ ง ที่ เกษตรกรให้ค วามสําคัญ ในระดับ มากที่ สุด เกี่ ย วกับ ลัก ษณะพื ้น ฐานด้า นสัง คม
ประกอบด้วย ความเต็มใจและยินดีในการทําประโยชน์เพื่ อส่วนรวม (ร้อยละ 55.3) ความต้องการที่ จะพัฒนา
ตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต (ร้อยละ 50.4) ให้ความสําคัญกับการทํางานเป็ นทีม (ร้อยละ 49.2) และการ
สื่ อ สารหรื อ พู ด คุย กับ บุ ค คลอื่ น ที่ ท ํางานด้วย (ร้อ ยละ 44.3) รองลงมาคื อ การให้ค วามสําคัญ ในระดับ มาก
ประกอบด้วย ความภูมิใจที่เป็ นเกษตรกร (ร้อยละ 72.7) เมื่อมีปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน
ได้ (ร้อยละ 45.1) และการได้รบั ความรู จ้ ากกรมส่งเสริมการเกษตร (ร้อยละ 90.5) โดยได้รบั ความรู จ้ ากการ
ฝึ กอบรมและการศึกษาดูงาน ส่วนด้านที่เกษตรกรให้ความสําคัญในระดับปานกลาง ประกอบด้วย การมีสว่ นร่วม
ในการทํากิ จ กรรมภายในครอบครัวหรือชุมชน (ร้อยละ48.5) และได้รับ การดูแลสุข ภาพที่ ดี จากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 36.7) ตามลําดับ (Table 1)
Table 1 The personal information economic and social status of farmers in Saraphi District,
Chiang Mai Province
Factors
personal information
Gender (X1)
Age (X2)

𝑥𝑥̅ = 56.8 year, 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. = 9.941

Educational Level (X3)

Status (X4)

Number
Male
Female
≤ 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
> 60

No Education
Primary Education
Junior High School
Senior High School
Vocational Certificate
High Vocational Certificate
Diploma or equivalent
Bachelor’s degree
Higher than Bachelor’s degree
Single
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n = 264
Percentage

138
126
3
14
40
116
91

52.3
47.7
1.1
5.3
15.2
43.9
34.5

1
201
33
17
1
1
1
8
1
36

0.4
76.1
12.5
6.4
0.4
0.4
0.4
3.0
0.4
13.6
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Factors

Income (X5)

𝑥𝑥̅ = 12,030.3 Bath/Month, 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. = 6,547.358

Debt (X6)

Financial savings (X7)
Financial for Agriculture (X8)

Area (X9)

𝑥𝑥̅ = 3.38 Rai, 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. = 2.975

Job Security (X10)

Receive agricultural knowledge from the
department (X11)

Receive agricultural knowledge from sources
(X12)

Proud to be a farmer (X13)

Married
Widowed
Divorced/Separated
≤ 5,000
5,001 – 10,000
10,001 – 15,000
15,001 – 20,000
> 20,000

None
Have
None
Have
Private money
National village and urban
community fund
Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives
≤5
6 – 10
11 – 15
> 15

Number
218
5
5
23
121
74
32
14

Percentage
82.6
1.9
1.9
8.7
45.9
28.0
12.1
5.3

165
99
65
199
241
21

62.5
37.5
24.6
75.4
91.3
8.0

17

6.4

232
22
7
3

87.9
8.3
2.7
1.1

Highest
High
Moderate
Lower
No job security
Department of Agricultural
Extension
Land Development Department
Self-learning
Royal Irrigation Development
Educational institution
Training/practice
Study visit on agriculture
Television
Newspapers / Publications
Radio
Internet

42
81
121
18
2
239

15.9
30.7
45.8
6.8
0.8
90.5

72
37
27
6
205
175
44
31
27
14

27.3
14.0
10.2
2.3
77.7
66.3
16.7
11.7
10.2
5.3

Highest
High

41
192

15.5
72.7
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Factors

Communication among farmers (X14)

The importance of working as a group or as a
team (X15)

Willingness and satisfaction of serving the public
(X16)

Participation in family or community activities (X17)

Help from community members (X18)

Exercise (X19)

Quality of healthcare provided by agencies (X20)

Personal/life development (X21)

Number
Moderate
Lower
Least
Highest
High
Moderate
Lower
Least
Highest
High
Moderate
Lower
Least
Highest
High
Moderate
Lower
Least
Highest
High
Moderate
Lower
Least
Highest
High
Moderate
Lower
Least
None
<3 times a week
3 times a week
>3 times a week
Everyday
Highest
High
Moderate
Lower
Least
Highest
High
Moderate
Lower
Least
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30
1
117
95
51
1
130
82
47
5
146
86
32
35
52
128
36
13
77
119
63
5
83
79
24
9
69
82
81
97
4
133
42
82
6
1

Percentage
11.4
0.4
44.3
36.0
19.3
0.4
49.2
31.1
17.8
1.9
55.3
32.6
12.1
13.3
19.7
48.5
13.6
4.9
29.2
45.1
23.9
1.9
31.4
29.9
9.1
3.4
26.1
31.1
30.7
36.7
1.5
50.4
15.9
31.1
2.3
0.4
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ระดับความสุขของเกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมแล้วมีความสุขอยู่ในระดับมีความสุข โดยแต่ละด้านมี
ระดับความสุข ดังนี ้ ความสุขในระดับมีความสุขอย่างยิ่ง พบว่ามี 3 ด้าน ได้แก่ จิตวิญญาณดี (82.29 คะแนน)
นํา้ ใจดี (79.29 คะแนน) และใฝ่ รู ด้ ี (75.06 คะแนน) ตามลําดับ ส่วนความสุขในระดับมีความสุข พบว่ามี 6 ด้าน
ได้แ ก่ ครอบครัว ดี (73.86 คะแนน) สัง คมดี (72.60 คะแนน) สุข ภาพดี (71.84 คะแนน) การงานดี (70.30
คะแนน) สุขภาพเงินดี (65.81 คะแนน) และผ่อนคลายดี (56.50 คะแนน) ตามลําดับ (Table 2)
Table 2 Happiness of farmers level in Saraphi District, Chiang Mai Province
Content
1) Happy Soul
2) Happy Heart
3) Happy Brain
4) Happy Family
5) Happy Society
6) Happy Body
7) Happy Work Life (Happy Plus)
8) Happy Money
9) Happy Relax
Summary of Happiness of farmers level
Remark: 75.00 – 100.00 score mean very happy
25.00 – 49.99 score mean unhappy

Score
82.29
79.29
75.06
73.86
72.60
71.84
70.30
65.81
56.50
71.95
50.00 – 74.99 score mean happy
0.00 – 24.99 score mean very unhappy

Translate
Very Happy
Very Happy
Very Happy
Happy
Happy
Happy
Happy
Happy
Happy
Happy

ปั จจัยทีม่ ีผลต่อความสุขของเกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของเกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (Y) ใช้วิธีวิเคราะห์
การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยวิ ธี คั ด เลื อ กเข้า ทั้ ง หมด (Enter Selection) พบว่ า ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ แ ห่ ง การตั ด สิ น ใจเชิ ง พหุ (Multiple coefficient of determination: R2) พบว่ า ค่ า R2 = 0.835
หมายความว่าตัวแปรอิสระทัง้ หมดสามารถร่วมกันอธิ บายตัวแปรตามได้รอ้ ยละ 83.5 โดยตัวแปรอิสระ 21 ตัว
แปร มีจาํ นวน 12 ตัวแปร ที่มีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ พบว่ามีจาํ นวน 10 ตัวแปรที่มีผลต่อ
ตัวแปรตามอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ได้แก่ เพศ เงินออม ความมั่นคงทางอาชีพ ความภูมิใจที่เป็ น
เกษตรกร ความเต็มใจและความยินดีในการทําเพื่อส่วนรวม การมีสว่ นร่วมในครอบครัวในการทํากิจกรรมภายใน
ครอบครัวหรือชุมชน การขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน การออกกําลังกาย การได้รบั การดูแลสุขภาพที่ดีจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต นอกจากนี ้ พบว่ามีจาํ นวน 2 ตัว
แปรที่ มีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับ 0.05 ได้แก่ การสื่อสารหรือพูดคุยกับบุคคลอื่น ที่
ทํางานด้วย และการให้ความสําคัญกับการทํางานเป็ นทีม (Table 3)
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Table 3 Regression coefficient of independent variable with Happiness of farmers level in Saraphi District,
Chiang Mai Province
Variable
(Constant)
Gender (X1)
Saving (X7)
Job Security (X10)
Proud to be a farmer or work in agriculture (X13)
Communication (X14)
The importance of working as a group or as a team (X15)
Willingness and pleasure to do for the public (X16)
Participation in family or community activities (X17)
Help from people in the community (X18)
Exercise (X19)
Receiving good health care from the organization (X20)
Self-Development of life (X21)
R = 0.914a
R2 = 0.835
SEE = 0.15179
Remark: Significant at *0.05, Significant at **0.01

วิจารณ์ผลการวิจัย

Unstandardized
Coefficients
1.111
-0.51
0.71
0.074
0.107
0.043
0.038
0.098
0.037
0.083
0.020
0.096
0.091
F = 58.239

t

Sig.

8.359
0.000
-2.556
0.011**
3.009
0.003**
5.795
0.000**
5.187
0.000**
2.444
0.015*
2.495
0.013*
5.057
0.000**
3.671
0.000**
5.616
0.000**
3.195
0.002**
7.417
0.000**
7.465
0.000**
Sig.of F = 0.000a

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านเพศ เงิน ออม ความมั่น คงทางอาชี พ ความภูมิใจที่ เป็ น
เกษตรกร ความเต็มใจและความยินดีในการทําเพื่อส่วนรวม การมีสว่ นร่วมในครอบครัวในการทํากิจกรรมภายใน
ครอบครัวหรือชุมชน การขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน การออกกําลังกาย การได้รบั การดูแลสุขภาพที่ดีจาก
หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง และความต้องการพัฒ นาตนเองเพื่ อความก้าวหน้าในชี วิต มี ค วามสัม พัน ธ์กับ ระดับ
ความสุขอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หมายความว่า ปั จจัยด้านเพศมีผลต่อระดับความสุข ซึ่งพบว่า
เพศชายมีความสุขมากกว่าเพศหญิง เพราะเพศชายมีร่างกายที่แข็งแรง สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันหลายๆ
อย่างได้ดว้ ยตนเองอย่างรวดเร็ว ปั จจัยด้านการมีเงินออม มีผลต่อระดับความสุข จากการศึกษาภาพรวมข้อมูล
พืน้ ฐานของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจที่คา่ ครองชีพ
ไม่สงู นัก จึงทําให้มีสภาพความเป็ นอยู่ท่ีดี มีเงินใช้จ่าย และมีความสบายใจที่มีเงินออมสํารองไว้ใช้จ่ายในอนาคต
ปั จจัยด้านความมั่นคงทางอาชีพ มีผลต่อระดับความสุข เนื่องจากเกษตรกรที่เชื่อมั่นว่าอาชีพเกษตรกรรมมีความ
มั่นคง จะเชื่อมั่นว่าผลผลิตทางการเกษตรมีแหล่งจําหน่ายและมีรายได้ท่ีแน่นอน ปั จจัยด้านความภูมิใจที่เป็ น
เกษตรกร มีผลต่อระดับความสุข โดยเกษตรกรที่มีความภูมิใจที่เป็ นเกษตรกรจะมีความสุขมากกว่าเกษตรกรที่ไม่
มีความภูมิใจที่ เป็ นเกษตรกร เนื่ องจากเกษตรกรที่ มีความภูมิใจในอาชีพจะเชื่ อว่าตนเองได้ทาํ งานที่ สุจริต ได้
ผลผลิตทางการเกษตรจําหน่ายให้ผบู้ ริโภค มีรายได้จากการทําการเกษตรซึ่งสามารถเลีย้ งครอบครัวได้ และเป็ น
อาชีพที่สืบทอดต่อจากรุ ่นพ่อรุ ่นแม่ ปั จจัยด้านความเต็มใจและความยินดีในการทําเพื่อส่วนรวม มีผลต่อระดับ
ความสุข เนื่องจากเกษตรกรที่เต็มใจและยินดีในการทําเพื่อส่วนรวมมักจะได้รบั ความชื่นชมจากคนรอบข้าง และ
มีความรู ส้ กึ ดีท่ีได้เข้าไปช่วยเหลือผูอ้ ่นื ปั จจัยด้านการมีส่วนร่วมในครอบครัวในการทํากิจกรรมภายในครอบครัว
หรือชุมชน มีผลต่อระดับความสุข เพราะการทํากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวหรือชุมชน การได้พกั ผ่อนร่วมกัน
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ได้มีปฏิสมั พันธ์กบั คนในครอบครัวทําให้มีความใกล้ชิดกันมากขึน้ จึงเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ปั จจัยด้านการ
ขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน มีผลต่อระดับความสุข เพราะหากเกิดปั ญหาแล้วสามารถขอความช่วยเหลือ
จากคนในชุมชนได้ เกษตรกรจะรู ส้ กึ ว่าตนเองมีท่ีพ่งึ เมื่อเกิดปั ญหาจึงพร้อมที่จะเผชิญกับปั ญหาที่อาจจะเกิดขึน้
ได้ ปั จจัยด้านการออกกําลังกาย มีผลต่อระดับความสุข เพราะอาชีพทางการเกษตรเป็ นอาชีพที่ได้ออกกําลังกาย
อย่างสมํ่าเสมอ เกษตรกรต้องใช้กาํ ลังและแรงกายในการทํางานทําให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บป่ วย ส่งผลให้
เกษตรกรมีความสุข ปั จจัยด้านการได้รบั การดูแลสุขภาพที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผลต่อระดับความสุข
เพราะเกษตรกรที่ได้รบั การดูแลสุขภาพที่ดีจะรู ส้ ึกว่าเข้าถึงสวัสดิการและบริการด้านสุขภาพของรัฐเมื่อต้องการ
ความช่ วยเหลื อ และได้รับ ความใส่ใจจากเจ้าหน้าที่ ในการดูแ ลช่ วยเหลื อ ปั จ จัย ด้านการพัฒ นาตนเองเพื่ อ
ความก้าวหน้าในชี วิต มี ผ ลต่อระดับ ความสุข เนื่ องจากเกษตรกรที่ มี ค วามต้องการในการพัฒ นาตนเองจะ
พยายามศึกษาหาความรู เ้ พื่อให้มีแนวคิดใหม่ๆ และนํามาปรับใช้กบั งานของตนเอง ทําให้สามารถแก้ไขปั ญหาได้
อย่างหลากหลาย
ส่วนปั จจัยด้านการสื่อสารหรือพูดคุยกับบุคคลอื่นที่ทาํ งานด้วย และความสําคัญของการทํางานเป็ นทีม
มีความสัมพันธ์กบั ระดับความสุขอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความว่า การสื่อสารพูดคุยกันทํา
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติเชิงบวก มีท่ี ปรึกษาในการแก้ไขปั ญ หาในชี วิตได้ ปั จจัยด้าน
ความสําคัญ ของการทํางานเป็ น ที ม มี ผลต่อระดับ ความสุข เนื่ องจากการทํางานเป็ น กลุ่ม หรือเป็ น ที ม ทําให้
เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน รู ส้ กึ ไม่โดดเดี่ยว ทํางานได้รวดเร็วกว่าทํางานคนเดียว รวมทัง้
ทําให้เกิดปฏิสมั พันธ์ท่ีดีระหว่างกัน

สรุ ปผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 52.3 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี โดยมี
อายุเฉลี่ย 56.8 จบการศึกษาในระดับชัน้ ประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 76.1 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ
82.6 มีรายได้เฉลี่ย 12,030.30 บาท/เดือน ส่วนใหญ่ไม่มีภาระหนีส้ ินและมีเงินออม มีพืน้ ที่ทาํ การเกษตรเป็ นของ
ตนเอง โดยมีพืน้ ที่ถือครองทัง้ หมดน้อยกว่า 5 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 87.9 และมีพืน้ ที่เฉลี่ยอยู่ท่ี 3.38 ไร่ เกษตรกรใน
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความสุขโดยรวมอยู่ในระดับมีความสุข (71.95 คะแนน) ซึ่งด้านที่มีความสุขใน
ระดับมีความสุขอย่างยิ่ง พบว่ามี 3 ด้าน ได้แก่ จิตวิญญาณดี (82.29 คะแนน) นํา้ ใจดี (79.29 คะแนน) และใฝ่ รูด้ ี
(75.06 คะแนน) ตามลําดับ ส่วนความสุขในระดับมีความสุข พบว่ามี 6 ด้าน ได้แก่ ครอบครัวดี (73.86 คะแนน)
สังคมดี (72.60 คะแนน) สุขภาพดี (71.84 คะแนน) การงานดี (70.30 คะแนน) สุขภาพเงินดี (65.81 คะแนน)
และผ่อนคลายดี (56.50 คะแนน) ตามลําดับ
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดปั จจัยสําหรับทําการศึกษาในครัง้ นี ้ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้
หนี ส้ ิ น เงิ นออม การถื อครองที่ ดิ น แหล่งเงิน ทุน ความมั่นคงทางอาชี พ การได้รับความรู จ้ ากหน่วยงานต่างๆ
แหล่งข้อมูลความรู ห้ รือข่าวสารด้านการเกษตร ความภูมิใจที่เป็ นเกษตรกร การสื่อสารหรือพูดคุยกับบุคคลอื่นที่
ทํางานด้วย การให้ความสําคัญกับการทํางานเป็ นทีม ความเต็มใจและยินดีในการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม การ
มีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรมภายในครอบครัวหรือชุมชน การขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนเมื่อมีปัญหา การ
ออกกําลังกาย การได้รับ การดูแลสุขภาพที่ ดีจ ากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และความต้องการพัฒ นาตนเองเพื่ อ
ความก้าวหน้าในชีวิต ซึ่งพบว่าปั จจัยด้านเพศ เงินออม ความมั่นคงทางอาชีพ ความภูมิใจที่เป็ นเกษตรกร ความ
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เต็มใจและความยินดีในการทําเพื่อส่วนรวม การมีส่วนร่วมในครอบครัวในการทํากิจกรรมภายในครอบครัวหรือ
ชุมชน การขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน การออกกําลังกาย การได้รบั การดูแลสุขภาพที่ดีจากหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้อง และความต้องการพัฒ นาตนเองเพื่ อความก้าวหน้าในชี วิต มีผลต่อระดับความสุขของเกษตรกรใน
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p<0.01) นอกจากนีย้ งั พบว่า การสื่อสาร
หรือพูดคุยกับบุคคลอื่นที่ ทาํ งานด้วย และการให้ความสําคัญกับการทํางานเป็ นทีม เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อระดับ
ความสุขของเกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p<0.05)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

เกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมมีความสุขอยู่ในระดับมีความสุข ดังนัน้ จึงควรนําผล
การศึกษาความสุขของแต่ละด้านไปพิจารณาตามลําดับความสําคัญ เพื่อสร้างนโยบายที่จะทําให้เกิดความสุข
อย่างยั่งยืน รวมทัง้ พัฒนาให้เกษตรกรมีความสุขมากขึน้ ต่อไป

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1) การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความสุข ควรทําการศึกษาแบบบูรณาการทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขอย่างแท้จริง โดยเริ่มทําการศึกษาจากการรับฟั งความคิดเห็นของ
เกษตรกร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงและเกิดความชัดเจนในหลายๆ ด้านของเกษตรกรและชุมชน
มากที่สดุ เพราะเกษตรกรแต่ละคนอยู่ในชุมชน สภาพแวดล้อมหรือบริบทชุมชนที่แตกต่างกันไป ทําให้ปัจจัยที่มี
ผลต่อความสุขมีอิทธิพลแตกต่างกันไป หลังจากนัน้ จึงทําการศึกษาในเชิงปริมาณเพื่อหาปั จจัยที่มีผลต่อความสุข
และวัดระดับความสุขต่อไป
2) ควรทําการศึกษาระดับความสุขของเกษตรกรในอําเภออื่นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดอื่นๆ
เพื่ อ นํามาเปรีย บเที ย บและปรับ ใช้เป็ น แนวทางในการกําหนดนโยบายสําหรับ การวางแผนพัฒ นา สําหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชน และ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็ นต้น
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ผลของการทดแทนแป้ งข้าวเหนียวขาวด้วยแป้ งข้าวเหนียวดําลืมผัวต่อคุณลักษณะของขนมไดฟูกุ
Effect of White Glutinous Rice Flour Substitution by Luem Phua Black Glutinous Rice Flour
on Characteristics of Daifuku
นรินทร์ภพ ช่วยการ1* ศิรวิ ลั ย์ พฤฒิวิลยั 1 ภัชศิรยี ์ เหล่าทอง1 และ วนิดา บุรภี กั ดี1
Narinphop Chuaykarn1*, Siriwan Pruettiwilai1, Pachsiree Lhaothong1 and Wanida Bureepakdee1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแป้งข้าวเหนียวดําลืมผัวในขนมไดฟูกุ โดยนํา
เมล็ดข้าวเหนียวดําลืมผัวมาบดเป็ นแป้งและร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานขนาดความละเอียด 60 เมช จากนัน้ ทํา
การทดแทนแป้งโดของขนมไดฟูกุดว้ ยแป้งข้าวเหนี ยวดําลืมผัว 3 ระดับคือ ร้อยละ 20 ร้อยละ 60 และ ร้อยละ
100 โดยนํา้ หนักแป้ง โดยมีรอ้ ยละ 0 เป็ นชุดควบคุม ผลการทดลองพบว่า เมื่อเพิ่มแป้งข้าวเหนี ยวดําลืมผัวใน
ปริม าณที่ มากขึน้ ส่งผลให้ค่าความสว่าง (L*) ค่าสี แดง (a*) และความนุ่ม (g) มีค่าลดลง (p<0.05) ส่วนค่าสี
เหลือง (b*) และความเหนียว (g) มีคา่ เพิ่มขึน้ (p<0.05) เมื่อนําไปประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี
ให้คะแนนความชอบ 9 ระดับโดยผูท้ ดสอบชิมกึ่งฝึ กฝนจํานวน 30 คน พบว่า ขนมไดฟูกทุ ่ีใช้แป้งข้าวเหนียวดําลืม
ผัวที่ระดับ ร้อยละ 20 และร้อยละ 60 มีคะแนนเฉลี่ยความชอบโดยรวมสูงแต่ไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม ร้อยละ
0 (p>0.05) เมื่ อนําขนมไดฟูกุสูตรที่ ใช้แป้ งข้าวเหนี ย วดําลื มผัวแทนที่ รอ้ ยละ 60 ไปวิเคราะห์ป ริมาณโปรตี น
ความชืน้ ไขมัน เถ้า เส้นใยหยาบ คาร์โบไฮเดรต และพลังงาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.11 42.50 1.13 0.82
1.12 49.44 กรัม/100 กรัมนํา้ หนักแห้ง และ 232.37 กิโลแคลอรี่ ตามลําดับ

ABSTRACT
The objective of this research was to study the optimum level of Leum Phua black glutinous
rice flour (LPBF) in daifuku. The LPBF was milled as flour and passed through a standard sieve at
particle size of 60 mesh screen. The dough of daifuku was substituted with three levels of LPBF (20%,
60% and 100% w/w.), 0% LPBF was used as control. The results showed that the lightness (L*)
redness (a*) and softness (g) were decreased (p<0.05), while the yellowness (b*) and stickiness (g)
trended to increase (p<0.05) with increasing LPBF content. The highest overall liking score of daifuku
substituted with LPBF at 20% and 60% were not significantly different from 0% LPBF (Control)
(p>0.05). The moisture, protein, fat, ash, crude fiber carbohydrate and energy contents of the daifuku
with 60% LPBF were 6.11 42.50 1.13 0.82 1.12 49.44 g/100g and 232.37 kcal/100g, respectively.
Key words: Leum Phua black glutinous rice flour, daifuku, white glutinous rice flour
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คํานํา

ข้าวเหนียวดําพันธุล์ ืมผัว (Oryza sativa L. variety Luem Pua) เป็ นข้าวเหนียวมีสีของไทยที่มีประโยชน์
ต่อร่างกายมนุษย์หลายประการ จากรายงานการวิจัยของวนิ ดา และคณะ (2560) ศึกษาปริมาณสารฟี นอลิค
ฟลาโวนอยด์ แอนโทไซยานินเดี่ยว วิตามินอี และแกมมาโอไรซานอลในข้าวสีพนั ธุต์ ่างๆ ของไทยจากข้าวทัง้ หมด
15 สายพันธุ์ โดยแบ่งเป็ นกลุ่มข้าวสีแดงและข้าวสีแดงเข้ม จํานวน 7 สายพันธุ์ กลุ่มข้าวสีม่วงดํา จํานวน 5 สาย
พันธุ์ และกลุม่ ข้าวขาวจํานวน 3 สายพันธุ์ ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่าข้าวเหนียวพันธุล์ ืมผัวจะมีสีดาํ เข้มมากที่สดุ และ
เมล็ดข้าวกล้องมีขนาดค่อนข้างเล็กทําให้มีปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive compound) ต่าง ๆ มาก
ที่สุด ข้าวเหนี ยวดํามีสารสีท่ี พบในเมล็ดตามธรรมชาติ ที่ มีช่ือว่า แอนโธไซยานิ น ชนิ ดไซยานิ ดิน 3 กลูโคไซด์
(C3G) (วนิดาและคณะ, 2560) โดยมีคณ
ุ สมบัติเป็ นสารต้านอนุมลู อิสระ ซึ่งมีฤทธิ์ในการป้องกันโรคหัวใจและ
หลอดเลือด และโรคไม่ติดต่อเรือ้ รังชนิดต่างๆ โดยกลไกการลดภาวะออกซิเดชันและยับยัง้ ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดการ
อักเสบ (ยศพร, 2559) จากคุณสมบัติต่างๆ ที่มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพมากมาย จึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่งใน
การนําข้าวเหนียวดําพันธุล์ ืมผัวมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารทําให้ลกั ษณะเนือ้ สัมผัสของอาหารมีความ
เหนียวและนุ่ม (วชิรพงศ์ และคณะ, 2561) ตลอดจนอาจช่วยเพิ่มเอกลักษณ์และคุณค่าทางโภชนาการต่าง ๆ ได้
ปั จจุบนั ได้มีการนําข้าวไทยมาประยุกต์ใช้ในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิด โดยเฉพาะใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมหวาน ได้แก่ ขนมไทย เบเกอรี่ และขนมหวานนานาชาติ เป็ นต้น ขนมหวานนานาชาติท่ีนิยม
รับ ประทานในประเทศไทยนั้น มี ห ลากหลายชนิ ด โดยเฉพาะต้น แบบขนมหวานจากประเทศญี่ ปุ่ น ที่ มี ก าร
แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทย ซึง่ ลักษณะขนมหวานที่ใกล้เคียงกันกับขนมหวานประเทศญี่ปนที
ุ่ ่มีอยู่หลายชนิด
ที่ค่อนข้างได้รบั ความนิยม คือ โมจิ ขนมโก๋ ขนมเปี๊ ยะ ไดฟูกุ เป็ นต้น ขนมไดฟูกุจึงเป็ นขนมที่ได้รบั ความนิยมใน
หลากหลายวัยและรับประทานกันมากในปั จจุบนั ทัง้ นีค้ นไทยนิยมเรียกว่า ขนมโมจิ เนื่องด้วยลักษณะตัวขนมมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะส่วนผสมไส้มีถ่ วั เป็ น องค์ประกอบหลัก แต่ตน้ ฉบับใช้ช่ือว่า “ไดฟูกุ” ซึ่งไดฟูกุทาํ จาก
แป้งข้าวเหนียวนึ่งนํามาตีจนเหนียวเรียกว่า แป้งโมจิ จึงมีการใช้แป้งข้าวเหนียวเป็ นส่วนประกอบหลักในกรรมวิธี
การผลิต (ชนิษฎา และกมลวรรณ, 2552) จากเสน่หข์ องขนมชนิดนี ้ ทําให้ขนมไดฟูกุมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมี
เนือ้ สัมผัสที่เหนียวนุ่มและมีความยืดหยุ่นเป็ นพิเศษ (Chuang and Yeh, 2006) เพื่อเป็ นการส่งเสริมข้าวเหนียว
ดําสายพันธุล์ ืมผัวที่ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงให้เป็ นที่รูจ้ ักมากขึน้ ดังนัน้ ในงานวิจัยนี ้ จึงสนใจในการนําข้าว
เหนียวดําพันธุล์ ืมผัวมาประยุกต์ใช้ในขนมไดฟูกุ ซึง่ ช่วยให้ขนมไดฟูกุมีเอกลักษณ์เฉพาะและความโดดเด่นด้านสี
จากธรรมชาติและคุณค่าทางโภชนาการ เป็ นทางเลือกให้แก่ผบู้ ริโภคที่ใส่ใจสุขภาพหรือผูบ้ ริโภคทุกเพศทุกวัย

อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมแป้ งข้าวเหนียวดําลืมผัว
ข้าวเหนี ยวดําพัน ธุ์ลืมผัว ซือ้ มาจากกลุ่มวิส าหกิ จชุมชนข้าวเหนี ยวดําพันธุ์ลื มผัว อ.พบพระ จ.ตาก
เตรีย มโดยการนําไปโม่แห้งด้วยเครื่อ งบดรุ ่น HC-1000 Y ยี่ ห ้อ IKA ประเทศเยอรมณี จากนั้น นําไปร่อนผ่ าน
ตะแกรงมาตรฐานขนาดความละเอียด 60 เมช และบรรจุในถุงพลาสติกภายใต้สญ
ุ ญากาศ เก็บไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิหอ้ ง
ก่ อ นนํา ไปวิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบทางเคมี ได้แ ก่ ปริ ม าณโปรตี น ความชื ้น ไขมั น เถ้า ใยอาหารหยาบ
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คาร์โบไฮเดรต และพลังงาน (AOAC,2000) และนําไปทดแทนแป้งข้าวเหนียวขาวสําหรับการผลิตขนมไดฟูกุใน
ขัน้ ตอนต่อไป
การผลิตขนมไดฟูกุจากแป้ งข้าวเหนียวดําลืมผัวทดแทนแป้ งข้าวเหนียวขาว
ขนมไดฟูกุสูตรมาตรฐานดัดแปลงสูตรจากรายงานของเจตนิพัทธ์ และคณะ (2556) โดยขนมไดฟูกุมี
ส่วนประกอบ 2 ส่วน คื อ ส่วนตัวไส้และส่วนตัวแป้ งโด (Dough) ส่วนตัวไส้ ประกอบด้วย ถั่วแดงร้อยละ 15
นํา้ ตาลทรายขาวร้อยละ 11 และนํา้ เปล่าร้อยละ 74 นําส่วนผสมทัง้ หมดมาผลิต โดยต้มถั่วแดงด้วยหม้ออัดความ
ดันเป็ นเวลา 45 นาที จากนัน้ นํามาใส่กระทะทองเหลือง เติมนํา้ ตาลทรายกวนเป็ นเวลา 20 นาที จนส่วนผสมเข้า
กัน ชั่งนํา้ หนักส่วนตัวไส้ 15 กรัม พักให้เย็น เพื่อรอนําไปปั้ นรวมกันกับส่วนตัวแป้งโด หลังจากนัน้ เตรียมส่วนตัว
แป้งโด ทําโดยแปรผันแป้งทัง้ 2 ชนิดรวมกัน 150 กรัม โดยมีอตั ราส่วนผสมระหว่างแป้งข้าวเหนียวขาวต่อแป้ง
ข้าวเหนียวดําลืมผัวที่ระดับร้อยละ 100:0, 20:80, 60:40 และ 0:100 และกําหนดให้ส่วนผสมอื่นของทุกสูตรมี
ปริมาณคงที่คือ แป้งข้าวเจ้า 15 กรัม แป้งมันสําปะหลังคั่ว (แป้งนวล) 50 กรัม นํา้ ตาลทรายขาว 20 กรัม และนํา้
สะอาด 200 กรัม ผสมเข้าด้วยกัน นําไปผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยเติมนํา้ สะอาด นวดให้เข้ากันเป็ นเวลา 5 นาที
นําไปกวนและให้ความร้อนที่อณ
ุ หภูมิ 80±5 oC เป็ นเวลา 8 นาที นําแป้งโดชั่งนํา้ หนักก้อนละ 5 กรัม พักไว้ให้เย็น
เป็ นเวลา 5 นาที หลังจากนัน้ แผ่แป้งออกรีดให้แป้งเป็ นแผ่นกลมและบาง นําส่วนตัวไส้นาํ้ หนัก 10 กรัมที่เตรียมไว้
ปั้ นเป็ นลูกทรงกลมจากข้างต้น เติมลงไปในส่วนตัวแป้งโด ปั้ นและขึน้ รู ปไดฟูกจุ นส่วนตัวแป้งโดห่อหุม้ ส่วนตัวไส้
มิดชิด จากนัน้ นําขนมไดฟูกุทงั้ 4 สูตรไปวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะทางกายภาพ (ค่าสีและเนือ้ สัมผัส) และประเมิน
คุณลักษณะประสาทสัมผัสในขัน้ ตอนต่อไป
การวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ
การวิเคราะห์ค่าสี ด้วยเครื่องวัด สี รุ ่น Color Flex ยี่ ห ้อ Hunter Lab รายงานค่าสี ตามระบบ Hunter
ได้แก่ ค่า L*, a* และ b* วิเคราะห์เนือ้ สัมผัสตามวิธีท่ีดดั แปลงจาก Chuang and Yeh (2006) ด้วยเครื่องวัดเนือ้
สัมผัส รุ น่ TA XT Plus ยี่หอ้ Stable Micro Systems ประเทศอังกฤษ นําตัวอย่างเฉพาะส่วนตัวแป้งโดขนมไดฟูกุ
ทดสอบโดยใช้หัววัดทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซม. กําหนดความเร็วของหัววัดขณะทดสอบ (Test
speed) 2.0 มม./วิน าที และระยะทางกด 7 มม. รายงานเป็ น ค่าความนุ่ม (Softness) ซึ่งอ่านค่าจากแรงต้าน
สูงสุดที่ ได้จากการกดตัวอย่ าง และค่าความเหนี ยว (Stickiness) จากแรงต้านการดึงหัววัดออกจากตัวอย่ าง
รายงานค่าในหน่วยวัดกรัม (g)
การประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
นําขนมไดฟูกุมาประเมินคุณ ลักษณะทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9
Point Hedonic Scale) โดยประเมิ น คุณ ลัก ษณะด้านสี กลิ่ น รส รสชาติ เนื ้อ สัม ผัส (ความเหนี ย วนุ่ ม ) และ
ความชอบโดยรวม ใช้ผทู้ ดสอบชิมกึ่งฝึ กฝนจํานวน 30 คน

530

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของขนมไดฟูกุ
คัดเลือกสูตรขนมไดฟูกุท่ีมีปริมาณแป้งข้าวเหนียวดําลืมผัวจากสูตรที่ได้รบั คะแนนความชอบมากที่สุด
จํานวน 1 สูตร นําไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณโปรตีน ความชืน้ ไขมัน เถ้า ใยอาหารหยาบ
คาร์โบไฮเดรต และพลังงาน (AOAC, 2000)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วางแผนสู ต รการทดลองแบบสุ่ ม ตลอด (Completely Randomized Design; CRD) และ แผนการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสวางแผนการทดลองแบบสุ่ม ในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Completely Block
Design; RCBD) ทําการวิ เคราะห์ค วามแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) และเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรู ป SPSS version 24

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
องค์ประกอบทางเคมีของแป้ งข้าวเหนียวดําลืมผัว
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของแป้งข้าวเหนียวดําลืมผัวและขนมไดฟูกุท่ีใช้แป้งข้าวเหนียวดํา
ลืมผัวที่ ระดับร้อยละ 60 จาก Table 1 พบว่า แป้งข้าวเหนี ยวดําลืมผัวมีคาร์โบไฮเดรต เป็ นองค์ประกอบหลัก
รองลงมาคือความชืน้ โปรตีน ไขมัน เถ้า และ เส้นใยหยาบ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 76.05 11.21 6.44 4.48 1.67
และ 0.15 กรัม/100 กรัมนํา้ หนักแห้ง ตามลําดับ มีปริมาณพลังงานทัง้ หมดเท่ากับ 370.28 กิโลแคลอรี/100 กรัม
โดยมีปริมาณใกล้เคียงกับรายงานของดวงใจ และคณะ (2561) ในข้าวเหนียวดําพันธุก์ ่าํ ดอยสะเก็ด ทัง้ นีค้ วาม
แตกต่างขององค์ประกอบทางเคมีในข้าว มาจากหลายปั จจัย เช่น สายพันธุข์ องข้าว พืน้ ที่การปลูก การให้นาํ้ และ
ปุ๋ ย ตลอดจนการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา (Moongngarm and Saetung, 2010)
Table 1 Chemical compositions of the LPBF (g/100g dry basis).
Protein
Moisture
Fat
Crude ash Crude fiber Carbohydrate
Energy
6.44±0.14 11.21±0.06 4.48±0.04 1.67±0.03 0.15±0.01 76.05±0.05 370.25±0.04
Data represent the mean±S.D. of three independent experiment, each preformed in triplicate.

คุณลักษณะทางกายภาพ
การใช้แป้งข้าวเหนียวดําลืมผัวทดแทนแป้งข้าวเหนียวขาว มีผลต่อสีและเนือ้ สัมผัสของขนมไดฟูกุ ดัง
แสดงใน Table 2 พบว่า ค่ าความนุ่ม (Softness) ของขนมไดฟูกุ มี แ นวโน้ม ลดลงอย่ างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) ในขณะที่ ค่าความเหนี ยว (Stickiness) ของขนมไดฟูกุมี แนวโน้มเพิ่ มขึน้ อย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) เนื่ อ งจากแป้ ง ข้าวเหนี ย วมี โครงสร้างของอะไมโลเพคติ น (Amylopectin) สายโซ่สั้น (Short chain
amylopectin) เป็ นองค์ประกอบหลัก มีความสามารถในการดูดนํา้ ได้มากเป็ นผลให้แป้งกลับคืนสู่ขนาดและ
รู ปร่างเดิมลดลงเมื่อปริมาณนํา้ ลดลง เป็ นผลให้เกิดการคืนตัวของแป้ง (Retrogradation) ได้ยาก (Keeratipibul
et al., 2008; Vandeputte and Delcour, 2004) ซึ่งมี ผ ลสอดคล้องกับ การศึกษาของชนิ ษฎา และกมลวรรณ
(2552) พบว่า การเพิ่มปริมาณแป้งข้าวเหนียวกล้องงอกทําให้ค่าการเกาะติดผิวมีค่าเพิ่มขึน้ และการศึกษาของ
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Okamoto et al. (2002) รายงานว่า การเกิดรีโทรเกรเดชันของอะไมโลเพคตินทําให้เกิดการเสื่อมคุณ ภาพของ
ขนมไดฟูกุ ทัง้ นี ้ ขนมไดฟูกุท่ี มีปริมาณแป้งข้าวเหนียวดําลืมผัวทั้ง 3 สูตร มีความนุ่มลดลงและมีความเหนียว
เพิ่มขึน้ (p<0.05) เมื่อเทียบกับสูตรควบคุม สําหรับด้านสีของโดขนมไดฟูกุ (Table 2, Figure 1) พบว่า ค่าความ
สว่าง (L*) และ ค่าสีแดง (a*) ของขนมไดฟูกมุ ีแนวโน้มลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อใช้แป้งข้าว
เหนียวดําลืมผัวทดแทนแป้งข้าวเหนียวขาวในปริมาณที่เพิ่มขึน้ ทัง้ นีเ้ นื่องจากในแป้งข้าวเหนียวลืมดําลืมผัวมีรงค
วัต ถุ ต ามธรรมชาติ ซ่ึง เป็ น สารสี ม่ ว งดํา ในส่ ว น pericarp คื อ รํา ของข้า วเหนี ย วดําลื ม ผั ว มี โครงสร้า งเป็ น
สารประกอบไซยานิดิน 3 กลูโคไซด์ (Cyanidin-3-glucoside, C3G) และ พี โอนิ ดิน 3 กลูโคไซด์ (Peonidin-3glucoside, P3G) มีความสามารถในการละลายในนํา้ ได้ดี โดยจัดอยู่กลุ่มของ ฟลา โวนอยด์ (Rahman et al.,
2013) โดยขนมไดฟูกุมี ค่าสี แ ดง (a*) อยู่ในช่ วง 7.48-10.44 ส่วนค่าสี เหลื อง (b*) ของขนมไดฟูกุมี แนวโน้ม
เพิ่ ม ขึน้ อาจเป็ นผลมาจากปริมาณแป้ งข้าวเหนี ย ว และนํา้ ตาลทราย ซึ่งมี ค วามสามารถในการเกิ ด ปฏิ กิริย า
เมลลาร์ด (Maillard reaction) โดยการทําปฏิ กิริยาระหว่างนํา้ ตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar) กับกรด อะมิโน
(Amino acid) จากโปรตีนที่เป็ นองค์ประกอบในแป้งข้าวเหนียว โดยแป้งข้าวเหนียวมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 6.51
(Chaiyakul et al., 2009) ทั้งนี ข้ นมไดฟูกุมี ค่าสี เหลื อง (b*) อยู่ในช่ วง 0.79 ถึง 1.36 จากผลการทดลองจึงมี
ความสัมพันธ์กันกับค่าความสว่าง (L*) ของขนมไดฟูกุซ่งึ มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
เนื่องจากแป้งข้าวเหนียวดําลืมผัวมีเฉดสีเป็ นสีม่วงเข้ม (วนิดา และคณะ, 2560) เมื่อเติมลงไปในขนมไดฟูกุจึง
เป็ นผลให้มีลกั ษณะสีมว่ งเข้มขึน้ เมื่อเทียบกับสูตรควบคุม โดยขนมไดฟูกทุ ่ีมีปริมาณแป้งข้าวเหนียวดําพันธุล์ ืมผัว
มีคา่ ความสว่าง (L*) อยู่ในช่วง 4.85 ถึง 16.00

Control (0% LPBF)

Formula 1 (20% LPBF)

Formula 2 (60% LPBF)

Figure 1 Appearance of daifuku prepared by varying LPBF substitutuion.
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Table 2 The color values (L* a* and b*) and texture (softness and stickiness) of daifuku prepared
with 0%, 20%, 60%, and 100%wt. of the LPBF substitution.
Treatments
Control (0% LPBF)
Formula 1 (20% LPBF)
Formula 2 (60% LPBF)
Formula 3 (100% LPBF)
a-c

Lightness
(L*)

Color values
Redness
(a*)

Yellowness
(b*)

Texture
Softness
Stickiness
(g)
(g)

68.44±0.45a 0.88±0.13c 11.28±0.33a 343.00±32.74a
16.42±0.16b 10.44±0.19a 0.56±0.20c 212.78±21.20b
10.85±0.14c 9.69±0.55a 0.79±0.28c 149.87±12.53c
4.85±0.15d 7.48±0.58b 1.36±0.33b 120.05±8.75d

-14.20±1.01d
-21.07±1.49c
-52.64±2.94b
-89.94±8.29a

Means within the same column with different letters are significant difference (p≤0.05).

การยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมไดฟูกุทท่ี ดแทนแป้ งข้าวเหนียวขาวด้วยแป้ งข้าวเหนียวดําลืมผัว
ผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมไดฟูกุท่ีทดแทนแป้งข้าวเหนียวขาวด้วยแป้งข้าวเหนียวดําลืม
ผัวในระดับที่แตกต่างกัน 3 ระดับ แสดงดัง Table 3 พบว่า เมื่อเติมปริมาณแป้งข้าวเหนียวดําลืมผัวในปริมาณที่
เพิ่ มขึน้ ส่งผลให้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านสี กลิ่นรส รสชาติ เนื อ้ สัม ผัส (ความเหนี ยวนุ่ม ) และความชอบ
โดยรวมของขนมไดฟูกมุ ีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะขนมไดฟูกุสตู รที่ 3 (100% LPBF) ซึง่ มีคะแนนความชอบเฉลี่ย
น้อยที่สุดแตกต่างจากทุกสูตร (p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เนือ้ สัมผัสดัง Table 2 พบว่า เมื่อเติม
ปริมาณแป้งข้าวเหนียวดําลืมผัวในปริมาณที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ค่าความนุ่ม (Softness) ลดลง และค่าความเหนียว
(Stickiness) เพิ่มขึน้ (p<0.05) ผลการศึกษามีความคล้ายคลึงกันกับรายงานของ ชนิษฎา และกมลวรรณ (2552)
พบว่า ปริมาณแป้ งข้าวเหนี ย วกล้องงอกสูงและการเพิ่ มนํา้ ให้มีป ริมาณมากกว่า 90 กรัม เป็ น ผลให้ค ะแนน
ความชอบด้านรู ปร่างลดลงเนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถคงรู ปร่างไว้ได้ อีกทัง้ กลิ่นเฉพาะตัวของแป้งจากข้าว
เหนียวดําลืมผัวมีความเข้มมากขึน้ จึงทําให้ผทู้ ดสอบรับรู ก้ ลิ่นรสของแป้งได้อย่างชัดเจนและให้คะแนนความชอบ
เฉลี่ ย ด้านกลิ่ น รสของขนมไดฟู กุท่ี มี แ ป้ งข้าวเหนี ย วดําลื ม ผัวทั้ง 3 สูต ร (20% LPBF, 60%LPBF และ 100%
LPBF) มีแนวโน้มลดลง (p<0.05) เมื่อเทียบกับสูตรควบคุม (0% LPBF) ประกอบกับสีของขนมไดฟูกทุ ่ีค่อนข้าง
คลํา้ มากเกินไป (Figure 1) จึงเป็ นผลให้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานของดวงใจ และคณะ (2561) พบว่า เมื่อเติมแป้งข้าวเหนียวดํากํ่าดอยสะเก็ดในปริมาณที่เพิ่มขึน้ เป็ นผล
ให้คะแนนเฉลี่ยการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านสีของขนมไดฟูกุลดลง (p<0.05) ทั้งนี ้ ขนมไดฟูกุสูตรที่ 1
(20% LPBF) สูตรที่ 2 (60% LPBF) และสูตรควบคุม (0% LPBF) มีคะแนนเฉลี่ยการยอมรับทางประสาทสัมผัส
สูงที่สดุ และมีค่าไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ดังนัน้ เพื่อให้ขนมไดฟูกุมีแป้งข้าวเหนียวดําลืมผัวสูงให้ได้ปริมาณมาก
ที่สุด จึงคัดเลือกขนมไดฟูกุ สูตรที่ 2 คือ ใช้แป้งข้าวเหนี ยวดําลืมผัวทดแทนข้าวเหนี ยวขาวที่รอ้ ยละ 60 นําไป
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในขัน้ ตอนต่อไป
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Table 3 Sensory scores of daifuku prepared with 0%, 20%, 60% and 100% wt. of the LPBF
substitution.
Control
Formula 1
Formula 2
Formula 3
Attributes
(0% LPBF)
(20% LPBF)
(60% LPBF)
(100%LPBF)
Color
7.38±1.05a
7.35±1.29a
7.46±1.08a
6.86±1.14b
Flavor
7.35±1.00a
7.48±1.15a
7.29±1.18a
6.82±1.29b
Taste
7.55±1.15a
8.05±1.21a
7.88±1.16a
6.65±1.05b
Texture (Stickiness)
7.58±1.23a
7.88±1.05a
7.65±1.13a
6.55±1.40b
Overall liking
7.70±1.18a
7.95±1.13a
7.58±1.23a
6.78±1.27b
a-b

Means within the same row with different letters are significant difference (p≤0.05).

องค์ประกอบทางเคมีขนมไดฟูกุทท่ี ดแทนแป้ งข้าวเหนียวขาวด้วยแป้ งข้าวเหนียวดําลืมผัวทีร่ ้อยละ 60
ขนมไดฟูกุท่ี ทดแทนแป้งข้าวเหนียวขาวด้วยแป้งข้าวเหนี ยวดําลืมผัวที่ รอ้ ยละ 60 พบว่า ขนมไดฟูกุมี
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตเป็ นองค์ประกอบหลัก 49.44 ตามด้วยปริมาณความชืน้ โปรตีน ไขมัน เส้นใยหยาบ และ
เถ้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.44 42.50 6.11 1.13 1.12 และ 0.82 ทัง้ นีเ้ นื่องจากขนมไดฟูกุมีส่วนผสมคือ แป้ง
ข้าวเหนียวเป็ นองค์ประกอบหลักโดยเป็ นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต อีกทัง้ ยังมีปริมาณโปรตีนที่พบในไส้ถ่ วั แดงและ
แป้งข้าวเหนียวดําลืมผัว โดยขนมไดฟูกทุ ่ีใช้แป้งข้าวเหนียวดําลืมผัวที่ระดับร้อยละ 60 มีปริมาณพลังงานเท่ากับ
232.37 กรัมต่อ 100 กรัม และยังอุดมไปด้วยวิตามินอี แกมมาโอไรซานอล และสารแอนโทไซยานิน สารฟี นอลิค
และฟลาโวนอยด์ เป็ นต้น (วนิดา และคณะ, 2560) โดยสารสําคัญเหล่านีม้ ีประโยชน์ในเชิงสุขภาพมีคณ
ุ สมบัติ
เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระยับยัง้ การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ และการเกิดลิปิดออกซิเดชัน (Lipid oxidation) ต้านการ
อักเสบตลอดจนลดความเสี่ยงในเกิดโรคเรือ้ รังชนิดต่างๆ ได้ (ยศพร, 2559)
Table 4 Chemical composition of daifuku prepared with 60% LPBF substitution (g/100g dry basis).

Protein Moisture
Fat
Crude ash Crude fiber Carbohydrate Energy
6.11±0.09 42.50±0.05 1.13±0.05 0.82±0.01 1.12±0.03 49.44±0.06 232.37±0.04
Data represent the mean±S.D. of three independent experiment, each preformed in triplicate.

สรุ ป
ปริมาณแป้งข้าวเหนียวดําลืมผัวที่เหมาะสมในการทดแทนแป้งข้าวเหนียวขาวในขนมไดฟูกุ คือ ร้อยละ
60 ซึง่ ขนมไดฟูกมุ ีคะแนนการยอมรับเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ความชอบปานกลางถึงชอบมาก ทัง้ นีก้ ารเติมปริมาณแป้ง
ข้าวเหนี ยวดําลืมผัวในปริมาณที่ เพิ่ มขึน้ ส่งผลให้ขนมไดฟูกุมีค่าความนุ่ม (Softness) และค่าความสว่าง (L*)
ลดลง ส่วนค่าความเหนียว (Stickiness) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) มีคา่ เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ ขนมไดฟูกุมี
ยังลักษณะเป็ นสีม่วงเข้มที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะจากสีธรรมชาติท่ีพบในข้าวเหนียวดําลืมผัว งานวิจัยนี จ้ ึงเป็ น
แนวทางในการนําข้าวมีสีสายพันธุอ์ ่ืนๆ ของไทยที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูงมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
หรือขนมประเภทอื่นๆ ต่อไป
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ผลของปริมาณของผงถั่วดาวอินคาต่อคุณลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัส
ผลิตภัณฑ์พุดดิง้
Effect of Sacha Inchi Powder on Physical and Sensorial Characteristics of Pudding Product
ภัชศิรีย ์ เหล่าทอง1* นรินทร์ภพ ช่วยการ1 และ ศิรวิ ลั ย์ พฤฒิวิลยั 1
Pachsiree Lhaothong1*, Narinphop Chuaykarn1 and Siriwan Pruettiwilai1

บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณของผงถั่วดาวอินคาที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์พุดดิง้ โดยแปร
ปริมาณของผงถั่วดาวอินคาที่เสริมในผลิตภัณฑ์พุดดิง้ คิดเป็ นร้อยละ 0 (สูตรควบคุม), 20, 25, 30, 35 และ 40
โดยนํา้ หนักของปริมาณวิปครีมชนิดจืด และทําการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ (ค่า L*, a*, b*, ค่าความ
แข็ง (Hardness) ค่าความยืดหยุ่น (Springiness) และค่าการเกาะติด (Cohesiveness)) ของผลิตภัณฑ์พุดดิง้
เสริมผงถั่วดาวอินคา และการยอมรับทางประสาทสัมผัส ประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธี 9-point
hedonic scale โดยผู้ท ดสอบชิ ม จํา นวน 40 คน วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block
design (RCBD) ผลการทดลองพบว่า ผลิตภัณฑ์พุดดิง้ เสริมผงถั่วดาวอินคาในปริมาณร้อยละ 25 โดยนํา้ หนัก
ของปริมาณวิปครีมชนิดจืด ได้รบั คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สุดทัง้ ในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนือ้
สัม ผัส และความชอบโดยรวม เท่ากับ 8.17, 8.01, 8.23, 8.22 และ 8.16 ตามลําดับ ค่าเฉลี่ย L*, a* และ b*
เท่ากับ 85.25, 0.57 และ 16.04 ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยความแข็ง ความยืดหยุ่น และการเกาะติด เท่ากับ 1036.74
นิวตัน, 0.92 นิวตันต่อวินาที และ 0.47 ตามลําดับ การเติมผงถั่วดาวอินคาในปริมาณที่มากกว่าร้อยละ 25 โดย
นํา้ หนักของปริมาณวิปครีมชนิดจืดทําให้ค่าความแข็งและค่าการเกาะติดเพิ่มขึน้ ค่าความยืดหยุ่นและคะแนน
การยอมรับทางประสาทสัมผัสลดลง

ABSTRACT

This study was conducted to investigate suitable content of Sacha inchi powder (SIP) in
pudding product with different levels of SIP including 0 (control), 20, 25, 30, 35 and 40% of UHT
whipping cream and to evaluate physical features (L*, a*, b*, hardness, springiness and
cohesiveness) of pudding products supplemented with SIP and to study sensory acceptance via a 9point hedonic scale with 40 panelists. A randomized completed block design (RCBD) was used. The
results demonstrated that pudding products with 25% of UHT whipping cream supplement with SIP
had highest scores of sensory acceptance scores of color, odor, taste, texture including overall
acceptance were 8.17, 8.01, 8.23, 8.22 and 8.16, respectively. The mean values of L*, a* and b* were
85.25, 0.57 and 16.04, respectively. The mean values of hardness, springiness together with
cohesiveness were 1036.74 N, 0.92 N.s including 0.47, respectively. Supplementation of SIP more
than 25 of UHT whipping cream resulted in elevated hardness and cohesiveness but reduced
springiness and sensory acceptance scores.
Key words: Sacha inchi powder, pudding
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คํานํา

ในปั จจุบนั ประเทศไทยได้เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ (Aging Society) (อายุตงั้ แต่ 60 ปี ขนึ ้ ไป) ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2548 จากข้อมูลของระบบสถิติการลงทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า สถิติ
ผูส้ งู อายุของประเทศไทย 77 จังหวัด มีจาํ นวนทัง้ หมด 10,225,322 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.45 ของประชากร
ทั่วประเทศ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560) และเพิ่มจํานวนขึน้ เป็ น 10,666,803 คน หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 16.06 ของประชากรทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561) ผูส้ งู อายุ
เป็ นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ เนื่องจากเซลล์ในร่างกายเกิดการเสื่อมเพิ่มมากขึน้
ส่งผลให้สมรรถภาพการทํางานของอวัยวะในร่างกายลดลง ตัวอย่างเช่น ประสาทสัมผัสการรับรสลดลง (การ
มองเห็น การดมกลิ่น และการรับรสชาติ) มวลกล้ามเนือ้ ลดลง การหลั่งนํา้ ลายลดลง ฟั นหลุดร่วง ปากแห้ง มี
ปั ญหาในการบดเคีย้ วและกลืนอาหาร เป็ นต้น (Gil-Montoya et al., 2015) ซึง่ ปั ญหาเหล่านีล้ ว้ นส่งผลให้
ผูส้ งู อายุรบั ประทานอาหารได้นอ้ ยลงและอาจนําไปสูก่ ารเกิดภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) ในผูส้ งู อายุ เช่น
โรคขาดโปรตีนและพลังงาน (Protein Energy Malnutrition (PEM)) เป็ นต้น (Dwyer et al., 2019)
ถั่วดาวอินคา (Plukenetia volubilis L.) (Incha Nut) เป็ น ถั่วที่ มี ลักษณะคล้ายดาวยาวประมาณ 3-5
เซนติเมตรและแฉกประมาณ 4-7 แฉก โดยผลอ่อนจะมีสีเขียวและเปลี่ยนเป็ นสีนาํ้ ตาลอมดําเมื่อโตเต็มที่ ภายใน
เปลือกของถั่วดาวอินคาประกอบด้วยเมล็ดที่มีความยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ซึง่ สามารถรับประทานได้ ถั่ว
ดาวอิ น คาเป็ นถั่ว ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส าํ คัญ คื อ มี ป ริ ม าณของวิ ต ามิ น อี ท่ี อ ยู่ ใ นรู ป ของแอลฟา-โทโคฟี รอล (αTocopherol) ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมลู อิสระ (Antioxidants) ในปริมาณสูง และเมื่อมีการเปรียบเทียบปริมาณ
ของแอลฟา-โทโคฟี รอลจากเปลื อกและเมล็ด ของถั่วดาวอิ น คา พบว่า เมล็ด ของถั่วดาวอิน คามี ป ริม าณของ
แอลฟาโทโคฟี รอลสูงกว่าเปลือกของถั่วดาวอินคา จากการวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนาการของเมล็ดถั่วดาวอินคา
พบว่า เมล็ดถั่วดาวอินคาประกอบด้วยไขมันร้อยละ 33.4-54.3 โปรตีนร้อยละ 24.2-27.0 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ
13.4-30.9 และใยอาหารร้อยละ 72.4 (Wang et al., 2018) และจากการศึกษาของ Hamaker et al. (1992) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง ปริมาณกรดอะมิโนของเมล็ดถั่วดาวอินคา พบว่า เมล็ดถั่วดาวอินคามีปริมาณโปรตีนน้อยกว่าถั่ว
เหลือง ซึ่งมีโปรตีนร้อยละ 28 แต่มีปริมาณโปรตีนสูงกว่าเมล็ดดอกทานตะวันและถั่วลิสงซึ่งมีโปรตีนร้อยละ 24
และ 23 ตามลําดับ
พุ ด ดิ ้ง เป็ นอาหารว่ า งชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ขั้น ตอนการเตรี ย มไม่ ยุ่ ง ยากและรับ ประทานได้ทุ ก เพศทุ ก วัย
ส่วนประกอบหลักของพุดดิง้ ประกอบด้วย นมสด นํา้ ตาลทราย และเจลาติน ซึ่งเนือ้ สัมผัสของพุดดิง้ มีลกั ษณะนุ่ม
และง่ายต่อการเคีย้ วและการกลืน (Chimkerd and Winuprasith, 2018) ด้วยเหตุนี ้ จึงเป็ นเหตุให้ผวู้ ิจยั สนใจที่จะ
ศึ ก ษาปริ ม าณของผงถั่ ว ดาวอิ น คาที่ เหมาะสมในผลิ ต ภั ณ ฑ์พุ ด ดิ ้ง การยอมรับ ทางประสาทสัม ผั ส และ
คุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พุดดิง้ เสริมผงถั่วดาวอินคา เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้กับผูส้ ูงอายุท่ี
ต้องการรับประทานอาหารว่างที่นอกจากจะมีโปรตีนในปริมาณสูงแล้ว ยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจาก
วิตามินอีรว่ มด้วย
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อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์และวัตถุดบิ
อุปกรณ์ได้แก่ เครื่องชั่งนํา้ หนักดิจิตอล ช้อนตวง อ่างผสม หม้อตุ๋น เทอร์โมมิเตอร์ ตูแ้ ช่เย็น ทัพพี และ
ถ้วยพลาสติกพร้อมฝาปิ ด และวัตถุดิบได้แก่ นมสด นํา้ ตาลทราย เจลาตินผง วิปครีมชนิดจืด กลิ่นวานิลลา ผงถั่ว
ดาว อิ น คา เครื่ อ งวิเคราะห์ค่ าสี (Colorimeter (Hunter Lab)) รุ ่น Color Flex เครื่อ งวิ เคราะห์ค่าเนื ้อ สัม ผัส
(Texture analyzer) รุ น่ TA.XT.plus และหัววัด Cylender ขนาด P/35
การศึกษาปริมาณของผงถั่วดาวอินคาทีเ่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์พุดดิง้
การผลิตพุดดิง้ ทีม่ ีการเติมผงถั่วดาวอินคาทดแทนวิปครีมชนิดจืด
ทําการเติมผงถั่วดาวอินคาในผลิตภัณฑ์พุดดิง้ คิดเป็ นร้อยละ 0 (สูตรควบคุม), 20, 25, 30, 35 และ 40
โดยนํา้ หนักของวิปครีมชนิดจืด จากสูตรของผลิตภัณฑ์พุดดิง้ (สํานักพิมพ์แม่บา้ น, 2558) (Table 1) และทําการ
ผลิตตามขัน้ ตอนในแผนภาพที่ 1 (Figure 1)
Table 1 Ingredients of pudding product with and without SIP addition.
Ingredients (g)
Sacha inchi powder
Gelatin
Water
Pasteurized milk
UHT whipping cream
Sugar
Vanilla flavour

Amount of SIP (% of UHT whipping cream) (g)
Control (0%)
20% SIP 25% SIP 30% SIP 35% SIP 40% SIP
20
25
30
35
40
12
12
12
12
12
12
60
60
60
60
60
60
440
440
440
440
440
440
100
100
100
100
100
100
70
70
70
70
70
70
3
3
3
3
3
3

Control (0%SIP), 20%SIP, 25%SIP, 30%SIP, 35%SIP and 40%SIP were prepared with 0, 20, 25, 30,
35 and 40% supplement of UHT whipping cream with Sacha inchi powder (SIP), respectively
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นําเจลาตินแช่ในนํา้ เปล่าและคนให้เข้ากัน

แช่ผงถั่วดาวอินคาโดยการเติมนมปริมาณ ½ เท่าของสูตรมาตรฐานของผลิตภัณฑ์พดุ ดิง้

นํานมสดที่เหลือ นมที่แช่ผงถั่วดาวอินคา นํา้ ตาลทราย และวิปครีมชนิดจืดใส่ลงในหม้อตุน๋

ตัง้ ไฟอ่อนและคนให้เข้ากันจนเริ่มเดือด

ปิ ดไฟและใส่เจลาตินลงในหม้อตุน๋

คนจนกระทั่งเจลาตินละลายและใส่กลิ่นวานิลลา

เทพุดดิง้ ในปริมาณ 30 กรัม ลงในถ้วยพลาสติกพร้อมปิ ดฝา และนําไปแช่ในตูแ้ ช่เย็น
Figure 1 Flow chart of pudding production
การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พุดดิง้ เสริมผงถั่วดาวอินคา
การวิเคราะห์ค่าสี
การวิเคราะห์คา่ สีมีการวิเคราะห์ตามระบบ CIE ด้วยเครือ่ งวิเคราะห์คา่ สี (Colorimeter (Hunter Lab)) รุ น่
Color Flex และรายงานค่าสีตามตัวชีว้ ดั ได้แก่ L* (whiteness or brightness/darkness) หมายถึง ความสว่าง, a*
(redness/greenness) หมายถึง ค่าสีแดงไปจนถึงสีเขียว และ b* (yellowness/blueness) หมายถึง ค่าสีเหลืองไป
จนถึงสีนา้ํ เงิน โดยในผลิตภัณฑ์พดุ ดิง้ เสริมผงถั่วดาวอินคาแต่ละสูตรมีการวิเคราะห์คา่ สีจาํ นวน 3 ซํา้
การวิเคราะห์ค่าเนือ้ สัมผัส
การวิเคราะห์ค่าเนื อ้ สัมผัสมีการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่องวิเคราะห์ค่าเนื อ้ สัมผัส (Texture analyzer) รุ ่น
TA.XT.plus ด้วยหัววัด Cylender ขนาด P/35 ความเร็วหัวกด (Test speed) 5 มิลลิเมตรต่อวินาที และรายงาน
ผลการวิเคราะห์ในรู ป ของค่าความแข็ง (Hardness) ในหน่ วยนิ วตัน (N) ค่าความยื ดหยุ่น (Springiness) ใน
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หน่วยนิวตันต่อวินาที (N.s) และค่าการเกาะติด (Cohesiveness)) ของผลิตภัณฑ์พดุ ดิง้ เสริมผงถั่วดาวอินคา โดย
ในผลิตภัณฑ์พดุ ดิง้ เสริมผงถั่วดาวอินคาแต่ละสูตรมีการวิเคราะห์คา่ สีจาํ นวน 3 ซํา้
การศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์พุดดิง้ เสริมผงถั่วดาวอินคา
ในการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสใช้ผูช้ ิมจํานวน 40 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
โดย ผูช้ ิมเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ผูว้ ิจยั มีการระบุรหัสเลขสุม่ (3digit random numbers) จํานวน 3 หลัก ที่ภาชนะของผลิตภัณฑ์พุดดิง้ แต่ละสูตร และใช้แบบประเมิน 9-point
hedonic scale (9 หมายถึง ชอบมากที่สุด, 8 หมายถึง ชอบมาก, 7 หมายถึง ชอบปานกลาง, 6 หมายถึง ชอบ
เล็กน้อย, 5 หมายถึง เฉยๆ, 4 หมายถึง ไม่ชอบเล็กน้อย, 3 หมายถึง ไม่ชอบปานกลาง, 2 หมายถึง ไม่ชอบมาก
และ 1 หมายถึง ไม่ ช อบมากที่ สุด ) เพื่ อ ประเมิ น ด้านสี กลิ่ น รสชาติ เนื ้อสัม ผัส และความชอบโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีปริมาณเสิรฟ์ 30 กรัม ซึง่ ในระหว่างประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส ผูว้ ิจยั ขอความร่วมมือให้
ผูช้ ิมดื่มนํา้ ทุกครัง้ ก่อนเริ่มการประเมินในแต่ละผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลจากการทดลองจะนําเสนอในรู ป ของค่ าเฉลี่ ย ±ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยใช้ส ถิ ติ One-way
analysis of variance (One-way ANOVA) ด้วยโปรแกรม SPSS version 17.0 ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน
และใช้ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พุดดิง้ เสริมผงถั่วดาวอินคา
การวิเคราะห์ค่าสี
ผลิตภัณฑ์พดุ ดิง้ สูตรมาตรฐาน (control, 0%SIP) มีคา่ L* มากที่สดุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
เนื่องจากไม่มีผงถั่วดาวอินคาซึ่งทําให้คา่ ความสว่างของผลิตภัณฑ์พุดดิง้ ลดลงเป็ นส่วนประกอบ ส่วนค่า a* และ
b* พบว่า ผลิตภัณฑ์พดุ ดิง้ ที่มีการเสริมผงถั่วดาวอินคาในปริมาณที่เพิ่มขึน้ ทําให้คา่ a* และ b* ของผลิตภัณฑ์พุด
ดิง้ มีค่าเพิ่มขึน้ เช่นกัน เนื่องจากผงถั่วดาวอินคามีสีนาํ้ ตาลอ่อน ซึ่งเป็ นสีท่ีใกล้เคียงกับสีแดงและสีเหลือง การเพิ่ม
ปริมาณผงถั่วดาวอินคาและลดปริมาณวิปครีมชนิดจืดทําให้สีของผลิตภัณฑ์พดุ ดิง้ มีสีนาํ้ ตาลเข้มขึน้ และค่าความ
สว่างลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน (Table 2)
การวิเคราะห์ค่าเนือ้ สัมผัส
ผลิตภัณฑ์พุดดิง้ ที่มีการเสริมผงถั่วดาวอินคาในปริมาณที่เพิ่ มขึน้ จะส่งผลให้ค่าความแข็งและค่าการ
เกาะติดเพิ่มขึน้ แต่ทาํ ให้ค่าความยืดหยุ่นลดลง เนื่องจากผงถั่วดาวอินคามีคณ
ุ สมบัติเป็ นของแข็ง เมื่อมีการเติมผง
ถั่วดาวอินคาลงในผลิตภัณฑ์พุดดิง้ ส่งผลให้เนือ้ สัมผัสของผลิตภัณฑ์มีความแข็งและการเกาะติดจากผงถั่วดาวอิน
คาเพิ่มขึน้ เมื่อค่าความแข็งและการเกาะติดเพิ่มขึน้ ทําให้คา่ ความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์พดุ ดิง้ ลดลง (Table 2)
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Table 2 Physical features of pudding products supplement with Sacha inchi powder (SIP)
Formula
Control
(0%SIP)
20%SIP
25% SIP
30% SIP
35% SIP
40%SIP

Texture properties
Hardness (N) Springiness (N.s) Cohesiveness
891.63±0.04a
0.99±0.01a
0.37±0.04c

Color properties
L*
a*
b*
88.92±0.32a 0.40±0.90b 15.16±0.18b

950.38±0.01a
1036.74±0.03b
1086.20±0.02b
1132.91±0.03c
1190.34±0.01c

85.75±0.08a 0.45±0.02b
85.25±0.29a 0.57±0.03b
84.51±0.02ab 0.63±0.01ab
84.28±0.03ab 0.69±0.03a
83.49±0.57b 0.74±0.01a

0.96±0.03a
0.92±0.04a
0.87±0.02ab
0.82±0.03ab
0.75±0.02b

0.41±0.02b
0.47±0.02ab
0.48±0.02ab
0.54±0.04a
0.60±0.01a

15.79±0.45b
16.04±0.02ab
16.38±0.03ab
16.72±0.13a
16.98±0.12a

Means with different letters within column are significant differences (p<0.05)
ผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์พุดดิง้ เสริมผงถั่วดาวอินคา
ผลคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์พุดดิง้ เสริมผงถั่วดาวอินคาที่มีการเสริมผงถั่ว
ดาวอิ นคาจากผูช้ ิ มจํานวน 40 คน พบว่า ผลิ ตภัณ ฑ์พุดดิ ง้ ที่ มีก ารเสริมผงถั่วดาวอิน คาในปริมาณร้อยละ 0
(ควบคุ ม ), 20 และ 25 มี ค ะแนนการยอมรับ ทางประสาทสัม ผัส ทั้ง ในด้านสี กลิ่ น รสชาติ เนื ้อ สัม ผั ส และ
ความชอบโดยรวมสูงกว่าผลิตภัณฑ์พุดดิง้ ที่มีการเสริมผงถั่วดาวอินคาในปริมาณร้อยละ 30, 35 และ 40 อย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิ ติ (p<0.05) เนื่ องจากการเพิ่ มปริมาณของผงถั่วดาวอินคาส่งผลให้เกิ ดกลิ่นถั่วในผลิตภัณ ฑ์
เพิ่มขึน้ ซึง่ ปั จจัยนีม้ ีผลทําให้ผชู้ ิมให้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นน้อยลงเมื่อมีการเพิ่มปริมาณ
ของผงถั่ ว ดาวอิ น คา สอดคล้อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วิ ช มณี และคณะ (2562) ที่ พ บว่ า แป้ ง ถั่ ว ดาวอิ น คามี
ลักษณะเฉพาะคือ มีกลิ่นถั่วหรือกลิ่นหญ้า ซึง่ เป็ นผลมาจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอนไซม์ไลพอกซิจิเนสที่เป็ น
ส่วนประกอบของกรดไขมันไม่อ่ิมตัว โดยผลิตภัณฑ์ พุดดิง้ ที่มีการเสริมผงถั่วดาวอินคาในปริมาณร้อยละ 25 มี
คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สดุ ทัง้ ในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และความชอบโดย (Table 3)
Table 3 Sensory acceptance scores of pudding products supplement with Sacha inchi powder (SIP)
Formula
Control (0%SIP)
20%SIP
25% SIP
30% SIP
35% SIP
40%SIP

Color
7.95±1.26a
7.98±1.23a
8.17±1.22a
7.45±1.20ab
6.63±1.21b
6.14±1.18c

Odor
Taste
Texture
7.58±1.20ab 7.88±1.25a 8.00±1.27a
7.72±1.11a 7.95±1.08a 8.06±1.15a
8.01±1.11a 8.23±1.17a 8.22±1.16a
6.95±1.10b 7.00±1.11ab 7.03±1.11ab
6.80±1.08b 6.98±1.10ab 6.95±1.10ab
6.73±1.02b 6.60±1.04b 6.58±1.04b

Means with different letters within column are significant differences (p<0.05)
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Overall acceptance
7.70±1.22ab
7.85±1.11a
8.16±1.14a
7.15±1.13b
6.95±1.10b
6.38±1.01c
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สรุ ป

การเพิ่ มปริมาณผงถั่วดาวอินคาในผลิตภัณ ฑ์พุดดิง้ มีส่งผลให้มีกลิ่นถั่วเพิ่ มขึน้ ค่าความสว่างและค่า
ความยืดหยุ่นลดลง แต่ทาํ ให้คา่ a*, b*, ค่าความแข็ง และค่าการเกาะติดของผลิตภัณฑ์พุดดิง้ เพิ่มขึน้ ทําให้ผชู้ ิม
ให้คะแนนการยอมรับทางประสาทประสาทลดลง ผลิตภัณ ฑ์พุดดิง้ เสริมผงถั่วดาวอินคาในปริมาณร้อยละ 25
โดยนํา้ หนัก ของปริมาณวิป ครีมชนิ ดจื ด มี ค ะแนนการยอมรับ ทางประสาทสัมผัสมากที่ สุด ทั้งในด้านสี กลิ่ น
รสชาติ เนือ้ สัมผัส และความชอบโดยรวม
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การนําวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในงานด้านคหกรรมศาสตร์: กรณีศึกษาการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต์
Waste Disposal to Applied in Home Economics: Case Study of Creativity Inventions from
Paper, Box, Tire
จริยา ทรงพระ1* ฉัตรดาว ไชยหล่อ1 และ นันทิพย์ หาสิน1
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลการนําวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในงานด้านคหกรรมศาสตร์: กรณี ศึกษาการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต์ เป็ นการวิจัยเชิ งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์เหลือใช้จากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต์ และศึกษาความพึงพอใจการนําวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้
ในงานด้านคหกรรมศาสตร์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์จากกระดาษ
ด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 56 ด้านความสวยงามมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คือ 4.32 โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือ 3.77 การสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากกล่อง ด้านวัสดุท่ี ใช้มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับ มาก ร้อยละ 48 และด้านสีสัน อยู่ในระดับ ปานกลาง ร้อยละ 48 ด้านวัส ดุท่ี ใช้มีค วาม
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ 4.08 โดยรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ
3.63 การสร้างสรรค์ส่ิ งประดิ ษ ฐ์ จ ากยางรถยนต์ ด้านความคิ ด สร้างสรรค์อยู่ในระดับ มาก ร้อ ยละ 52 ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์มีคา่ เฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ 4.0 โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ 3.59

ABSTRACT

The study on waste disposal to applied in home economics: case study of creativity
inventions from paper box tire. Is an experimental research.The objective is to study the creation of
unused inventions from paper, box, tire and study the satisfaction of using waste materials in home
economics. Found that respondents are satisfied with the creation of the invention from the paper the
creative is at a high level of 56, the beauty there is average satisfaction at a high level of 4.32, overall
average is at a high level of 3.77. The invention of the box the materials used were suitable at a high
level of 48 percent and colors at a medium level of 48 percent, the materials used were suitable there
is average satisfaction at a high level of 4.08, overall average is at a high level of 3.63. The invention
of tires the creative level is at a high level of 52 percent, the creative there is average satisfaction at a
high level of 4.0, overall average is at a high level is 3.59.
Key words: invention, waste material
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คํานํา

สิ่งประดิษฐ์เกิดขึน้ ได้เพราะมนุษย์เป็ นผูส้ ร้าง ผูพ้ ัฒ นาปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงรู ปแบบผลงานด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีอยู่ในแต่ละคนในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เพื่อตอบสนองความต้องการด้านประโยชน์
ใช้สอย เช่น ของประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนให้เกิดความสวยงาม ของเล่นเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน รวมถึง
ทําสิ่งประดิษฐ์ในด้านการจรรโลงใจ เช่น ภาพวาด งานปั้ น งานแกะสลัก งานเย็บ ปั ก ถัก ร้อย (ปิ ยวีร, 2552)
นอกจากนีย้ งั เป็ นของขวัญของชําร่วย ของที่ระลึก มอบให้กบั บุคคลเนื่องในงานโอกาสต่างๆ รวมถึงยังสามารถนํา
สิ่งประดิษฐ์มาจําหน่ายเพื่ อสร้างรายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัว สิ่งประดิษฐ์มีอยู่ท่ ัวไปซึ่งทําจากวัสดุจาก
ธรรมชาติ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุสงั เคราะห์ และสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้หรือเศษวัสดุ ซึง่ ลักษณะงานวิจยั เป็ น
การนําของเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็ นสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดคุณค่า สวยงามและมีประโยชน์มากขึน้ (วรลักษณ์, 2555
; ศิริกาญจน์, ม.ป.ป.)
หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็ นหลักสูตรที่มีโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านคหกร
รมศาสตร์ ทั้งงานด้านศิล ปประดิ ษฐ์ งานประดิ ษฐ์วัส ดุเหลือใช้ หรืองานประดิ ษฐ์ลักษณะต่างๆ รวมถึงงาน
ประดิษฐ์วสั ดุจากท้องถิ่น ถือว่าเป็ นการสร้างความรู ค้ วามเข้าใจในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีคุณค่าและ
สร้างจิตสํานึกที่ดีตอ่ การรักษาสิ่งแวดล้อม ซึง่ จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในชุมชนและช่วยลดการเกิดภาวะ
โลกร้อน โดยปั จจุบนั ปั ญหาของเหลือใช้นบั เป็ นปั ญหาใหญ่อย่างหนึ่งที่มนุษย์ตอ้ งเผชิญ ในแต่ละวันมีของเหลือ
ใช้ท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภคมีจาํ นวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุเหลือใช้ในสํานักงาน เช่น กระดาษ กล่อง ลัง
รวมถึงวัสดุจากการดํารงชีวิตประจําวัน เช่น ยางรถยนต์ ขวด แก้วพลาสติก เป็ นต้น ในแต่ละคนมีวิธีในการกําจัด
ของเหลือใช้ท่ีแตกต่างกัน โดยการฝั งกลบ เผา แต่ละวิธีสง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษทัง้ สิน้ (ยืนยง
และ จิ ณัฐ, 2555) ซึ่งแนวทางในการกําจัดของเหลือใช้อีกวิธีห นึ่ง คือ แนวคิด เกี่ ยวกับการนําวัสดุเหลือใช้ม า
ออกแบบสร้างสรรค์เป็ นสิ่งประดิษฐ์ท่ีสามารถนํามาใช้ได้จริง หรือดัดแปลงให้เกิดประโยชน์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านประโยชน์ใช้สอย โดยนํามาประดิษฐ์เป็ นของประดับตกแต่ง และของใช้ต่างๆ ในงานด้านคหกรรม
ศาสตร์ (ชลิต, 2556) จากการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ จากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต์ หลังจากที่ ได้สร้างสรรค์
ออกมาในรู ปแบบพวงหรีดดอกไม้จากกระดาษ ฉากกัน้ และโต๊ะ ตามลําดับนัน้ เมื่อได้ศึกษาความพึงพอใจใน
ชุ ม ชนและทํา ให้ชุ ม ชนเห็ น ประโยชน์จ ากของเหลื อ ใช้ม ากขึ น้ เป็ นการกระจายไปยั ง ศู น ย์ก ารสร้า งสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ให้เกิดขึน้ ในชุมชน
ด้วยเหตุนี ้ผู้วิจัย จึ งเล็ง เห็ น คุณ ค่ าการประดิ ษ ฐ์ ข องเหลื อ ใช้ จึ ง สนใจศึก ษาการนําวัส ดุเหลื อ ใช้ม า
ออกแบบและสร้างสรรค์เป็ นสิ่งประดิษฐ์ในด้านรู ปแบบพวงหรีดดอกไม้จากกระดาษ ฉากกัน้ และโต๊ะ ตามลําดับ
เพื่ อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน อีกทัง้ ยังเป็ นการตระหนักและเห็นคุณค่าของเหลือใช้ และสามารถเป็ น
แนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กบั ชุมชนและผูท้ ่ีสนใจต่อไป

545

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

อุปกรณ์และวิธีการ
การสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์เหลือใช้จากกระดาษ
การสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์เหลือใช้จากกระดาษ เป็ นการนําวัสดุเหลือใช้จากสํานักงานมาประดิษฐ์เป็ น
ดอกไม้ ใบไม้ และสัตว์ ป่ นสีสเปรย์เพื่อเพิ่มสีสนั แล้วนําจัดในรู ปแบบพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษเพื่อ
นําไปมอบสื่อถึงความอาลัยในงานอวมงคล ใช้ระยะเวลาในการประดิษฐ์ 3 สัปดาห์
วัสดุอุปกรณในการสรางสรรคสงิ่ ประดิษฐเหลือใชจากกระดาษ ได้แก่ กระดาษ A4 (เหลือใช้) โครงไม้ กาว
ลาเท็กซ์ ไม้เสียบลูกชิน้ ฟลอร่าโฟม สก็อตเทป ปื นกาว ไส้กาว สีสเปรย์ ดินสอ กรรไกร

Figure 1 The creation of invention from the paper (Wreath)
การสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์เหลือใช้จากกล่อง
การสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์เหลือใช้จากกล่องเป็ นการนําวัสดุเหลือใช้จากสํานักงานมาประดิษฐ์เป็ นรู ป
ปลาทะเล หอย ในธีมท้องทะเลใต้ท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย ที่มีตดั สลัก ม้วน จากนัน้ ป่ นสี
สเปรย์เพื่อเพิ่มสีสนั แล้วนําจัดตกแต่งประกอบฉากกัน้ เพื่อใช้กนั้ ปกปิ ดสิ่งที่ไม่ตอ้ งการให้เห็นได้ ใช้ระยะเวลา 1
เดือน
วัสดุอุปกรณในการสรางสรรคสงิ่ ประดิษฐเหลือใชจากกลอง ไดแก กลอง (ลังลูกฟูก) โครงไม (ฉากกั้น) กาว
ลาเท็กซ ปนกาว ไสกาว สีสเปยร สีอะคลิลิก แปรงทาสี มีดคัตเตอร กระดาษทราย ดินสอ และไมบรรทัด

Figure 2 The creation of invention from the box (Partition)
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การสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์เหลือใช้จากยางรถยนต์
การสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์เหลือใช้จากยางรถยนต์เป็ นการนําวัสดุเหลือใช้จากชุมชนมาประดิษฐ์เป็ นโต๊ะ
อเนกประสงค์ สามารถเปิ ดปิ ดและบรรจุส่งิ ของได้ ลักษณะโครงสร้างเป็ นเหล็ก โปร่ง ระยะเวลาการประดิษฐ์ 1
เดือน
วัสดุอปุ กรณ์ในการสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์เหลือใช้จากยางรถยนต์ ได้แก่ ล้อเก่า (ยางรถยนต์) โครงเหล็ก
ไม้กระดานอัด หนังห่อหุม้ สีสเปยร์ เชือกกระสอบ ปื นกาว ไส้กาว แม่เหล็ก กรรไกร และจักรอุตสาหกรรม

Figure 3 The creation of invention from the tires (Table)
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการทําวิจัยครัง้ นี เ้ ป็ นประชาชนในเขตตําบลเขารู ปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
จํานวน 41,778 คน (สํานักงานเทศบาลเมืองเขารู ปช้าง, 2561)
งานวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ทาํ การสุม่ กลุม่ ตัวอย่างจากชุมชนในเขตหมู่ 2 บ้านเขาแก้ว ตําบลเขารู ปช้างอําเภอเมือง
จัง หวัด สงขลา จํา นวน 50 คน โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งเหล่ า นี ้ได้ม าจากสุ่ม ประชากรแบบบั ง เอิ ญ (Accidental
sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นแบบสอบถาม ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็ นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ของครอบครัว
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจจากการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ ผูว้ ิจยั สร้างขึน้ โดยศึกษาจากการตรวจ
เอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้และการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ ลักษณะคําถามเป็ นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย โดยคณะผูว้ ิจัยติดต่อผูใ้ หญ่ บา้ นหมู่ท่ี 2 เพื่ อขอความอนุเคราะห์เก็บ
รวบรวมข้อมูล แล้วดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําสิ่งประดิษฐ์ไปให้ผูต้ อบแบบสอบถามศึกษาความพึง
พอใจ จากนัน้ คณะผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รบั คืน เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว
นําข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติ โดยแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ และหาค่าเฉลี่ย

547

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ศึกษาความพึงพอใจในการสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์จากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต์
1. ความพึงพอใจในการสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์จากกระดาษ
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากกระดาษ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากในด้านความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 56 รองลงมา คือ
ด้านความสวยงามมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 52 และด้านประโยชน์ใช้สอยมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 50 ส่วนด้านความสวยงามมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ 4.32
รองลงมาด้านความสมดุล คือ 4.16 โดยรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากกระดาษอยู่
ในระดับมาก คือ 3.77
Table 1 Satisfaction in creating paper inventions

Order

List

Most
number of people
percent

1.

Usability

3
(6.0)

2.

Durability

3.

Creative

4.

Balance

5.

Beauty

6.
7.

Materials used were
suitable
Colors

8.

Overall liking

6
(12.0)
15
(30.0)
18
(36.0)
20
(40.0)
13
(26.0)
17
(34.0)
10
(20.0)
102
(25.5)

overall average

Satisfaction level
Much
Moderate
number of
number of
people percent
people
percent
12
25
(24.0)
(50.0)
17
(34.0)
28
(56.0)
22
(44.0)
26
(52.0)
19
(38.0)
15
(30.0)
19
(38.0)
158
(39.5)

15
(30.0)
7
(14.0)
10
(20.0)
4
(8.0)
18
(36.0)
18
(36.0)
11
(22.0)
108
(27.0)

(n = 50)
Little
number of
people
percent
10
(20.0)

Least
number of
people
percent
-

3.16

12
(24.0)
-

-

3.34

-

3.74

-

-

4.16

-

-

4.32

-

-

3.9

-

-

3.98

10
(20.0)
32
(8.0)

-

3.58

-

3.77

𝑥𝑥̅

จากการความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์จากกระดาษ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากในด้านความคิดสร้างสรรค์ รองลงมา คือ ด้านความสวยงาม และด้าน
ประโยชน์ในสอย จะเห็นได้ว่าแต่ละด้านมีสดั ส่วนใกล้เคียงกัน ซึ่งชุมชนเล็งเห็นความสามารถในการประดิษฐ์
ดอกไม้ว่ามีความคิดสร้างสรรค์จากที่มีอยู่ท่ วั ไปในการประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ แต่ไม่สามารถประดิษฐ์ดอกไม้ท่ีมี
ลักษณะและขนาดเท่าดอกไม้จริงแล้วสามารถนํามาจัดในโครงไม้ได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ยังมีสีสนั ที่สวยงาม
สามารถต่อยอดได้ในเชิงพานิชย์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพิธีกรรมทางศาสนาภายในชุมชน
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2. ความพึงพอใจในการสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์จากกล่อง
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากกล่อง พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากในด้านวัสดุท่ีใช้มีความเหมาะสม ร้อยละ 48 และมีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง ด้านสีสนั ร้อยละ 48 รองลงมา คือ ด้านความสวยงามมีความพึงพอใจในระดับมาก คิด
เป็ นร้อยละ 44 ส่วนด้านวัสดุท่ีใช้มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ 4.08 รองลงมา
ด้านความสวยงาม คือ 3.92 โดยรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากกล่องอยู่ในระดับ
มาก คือ 3.63
Table 2 Satisfaction in creating box inventions
Order

List

1.

Usability

11
(22.0)

14
(28.0)

Moderate
number of
people
percent
15
(30.0)

2.

Durability

3.

Creative

4.

Balance

5.

Beauty

6.
7.

Materials used were
suitable
Colors

8.

Overall liking

11
(22.0)
18
(36.0)
10
(20.0)
12
(24.0)
15
(30.0)
11
(22.0)
8
(16.0)
96
(24.0)

16
(32.0)
12
(24.0)
13
(26.0)
22
(44.0)
24
(48.0)
7
(14.0)
15
(30.0)
123
(30.75)

12
(24.0)
9
(18.0)
17
(34.0)
16
(32.0)
11
(22.0)
24
(48.0)
14
(28.0)
118
(29.5)

overall average

Most
number of people
percent

Satisfaction level
Much
number of
people percent

(n = 50)
Little
number of
people
percent
10
(20.0)

Least
number of
people
percent
-

3.52

11
(22.0)
11
(22.0)
10
(20.0)
-

-

3.54

-

3.74

-

3.46

-

3.92

-

-

4.08

8
(16.0)
13
(26.0)
63
(15.75)

-

3.42

𝑥𝑥̅

3.36
-

3.63

จากการความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากกล่อง พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากในด้านวัสดุท่ีใช้มีความเหมาะสม และด้านสีสนั มีสดั ส่วนที่เท่ากัน
รองลงมา คื อ ด้านความสวยงาม จะเห็ น ได้ว่าแต่ละด้านมีสัด ส่วนใกล้เคี ย งกัน ซึ่งชุม ชนเล็งเห็ น การจัด การ
ทรัพยากรที่มีอยู่สามารถนํากลับมาใช้ได้อย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องกับการนํามาใช้ชนุ ชมหรือสํานักงาน
3. ความพึงพอใจในการสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์จากยางรถยนต์
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากยางรถยนต์
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากในด้านความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 52 รองลงมา คือ มี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ด้านประโยชน์การใช้สอย และวัสดุท่ีใช้มีความเหมาะสม ร้อยละ 40 ส่วนด้าน
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ความคิดสร้างสรรค์มีคา่ เฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ 4.0 รองลงมาด้านความคงทน คือ 3.76 โดยรวม
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์จากยางรถยนต์ อยู่ในระดับมาก คือ 3.59
Table 3 Satisfaction in creating tires inventions
(n = 50)

Satisfaction level
Order

List

1.

Usability

2.

Durability

3.

Creative

4.

Balance

5.

Beauty

6.
7.

Materials used were
suitable
Colors

8.

Overall liking
overall average

Most
number of
people
percent
7
(14.0)

Much
number of
people
percent
15
(30.0)

Moderate
number of
people
percent
20
(40.0)

Little
number of
people
percent
8
(16.0)

Least
number of
people
percent
-

3.42

15
(30.0)
14
(28.0)
11
(22.0)
10
(20.0)
9
(18.0)
8
(16.0)
11
(22.0)
85
(21.25)

18
(36.0)
26
(52.0)
15
(30.0)
15
(30.0)
14
(28.0)
15
(30.0)
14
(28.0)
132
(33.0)

7
(14.0)
6
(12.0)
17
(34.0)
14
(28.0)
20
(40.0)
18
(36.0)
14
(28.0)
116
(29.0)

10
(20.0)
4
(8.0)
7
(14.0)
11
(22.0)
7
(14.0)
9
(18.0)
11
(22.0)
67
(16.75)

-

3.76

-

4.0

-

3.6

-

3.48

-

3.5

-

3.44

-

3.5

-

3.59

𝑥𝑥̅

จากการความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากยางรถยนต์ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากในด้านความคิดสร้างสรรค์ รองลงมา มีสดั ส่วนที่เท่ากัน คือ
ด้านประโยชน์การใช้สอย และวัสดุท่ีใช้มีความเหมาะสม โดยชุมชนให้ความคิดเห็นว่าด้านความคิดสร้างสรรค์มี
ความโดดเด่นว่าด้านอื่นๆ ซึ่งการนํายางรถยนต์มาประดิษฐ์เป็ นโต๊ะส่วนมากไม่สามารถบรรจุส่ิงของไว้ภายในได้
และสามารถนํามาใช้ได้จริง

สรุ ป
การศึกษาผลการนําวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในงานด้านคหกรรมศาสตร์: กรณี ศกึ ษาการสร้างสรรค์
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จ ากกระดาษ กล่ อ ง ยางรถยนต์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจในการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษมากที่สดุ รองลงมา คือ กล่อง และยางรถยนต์ โดยรวมค่าเฉลี่ย 3.77, 3.63 และ 3.59
ตามลําดับ โดยแบ่ งรายด้านความพึ งพอใจในการสร้างสรรค์ส่ิ งประดิ ษฐ์ จ ากกระดาษและยางรถยนต์ด า้ น
ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 56 และ 52 ตามลําดับ และความพึงพอใจในการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากกล่องด้านวัสดุท่ีใช้มีความเหมาะสม ร้อยละ 48 ส่วนการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากกระดาษด้าน
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ความสวยงามมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ 4.32 รองลงมา คือ การสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จาก
กล่องอยูใ่ นระดับมาก คือ 3.63 และการสร้างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์จากยางรถยนต์ อยู่ในระดับมาก คือ 3.59
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ควรศึกษาข้อมูลในเชิงลึกหรือองค์ความรู ใ้ ห้หลากหลายเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบที่ก่อให้เกิด
การต่อยอดเป็ นนวัตกรรมด้านงานคหกรรมศาสตร์ท่ีควรอํานวยความสะดวกแก่บคุ คลและประชาชนทั่วไป
2. ควรมีกาํ หนดราคาขายในแต่ละสิ่งประดิษฐ์ เพื่อต่อยอดในธุรกิจต่อไป
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ความคิดเห็นต่อการทํางานร่วมกับสามพรานโมเดลของกลุ่มเกษตรอินทรียท์ ่าตําหนัก
ตําบลท่าตําหนัก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
Opinions towards Working with Sampran Model of Tha Tamnak Organic Agriculture Group
Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom
สุจิตรา พิศวงวิไล1* และ พีรชัย กุลชัย1
Sujitra Pisawongvilai1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่องนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการของกลุ่มเกษตรอินทรียท์ ่าตําหนัก ความ
คิดเห็นสมาชิกต่อความเข้มแข็งของกลุ่มและต่อการทํางานร่วมกับสามพรานโมเดล โดยใช้ระเบี ยบวิธีวิจัยเชิ ง
คุณภาพ มีจาํ นวนประชากร 9 ราย จากการศึกษาพบว่าปั จจุบนั กลุ่มเกษตรอินทรียท์ ่าตําหนักมีสมาชิกจํานวน 9
ราย จากการรวมตัวของเกษตรกร จึงทําให้มีปัญหาความเข้มแข็งของกลุ่มในด้านความคิดที่ไม่เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน และส่งต่อการทํางานร่วมกับสามพรานโมเดลในการขับเคลื่อนการทําเกษตรอินทรีย ์ เพราะสมาชิกไม่
เข้าใจวัตถุประสงค์โครงการ จึงทําให้เกษตรกรและทางสามพรานนัน้ เสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาคือ ต้องมีการ
ปรับความคิด โดยแต่ละฝ่ ายต้องไม่มีอคติในการทํางานร่วมกัน เพื่ อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของโครงการสามพรานโมเดลได้อย่างชัดเจน

ABSTRACT

The objective of this research was to study the history and development of Tha Tamnak
Organic Agriculture Group. Members' opinions on the strength of the group and towards working with
Sampran model. By using qualitative research methods From the study, it was found that at present,
Kaset Krai Tha Tamnak group has 9 members from the integration of farmers. Therefore, there was a
problem with the strength of the group in terms of ideas that are not in the same direction. And pass
on working with Sampran model to drive organic farming Because the members do not understand
the project objectives Therefore causing the farmers and the Sampran Path to propose solutions to
the problems which are must adjust the mind. In which each side must not have bias in working
together So the group is strong and able to clearly answer the objectives of the Sampran Model
Project
Key words: opinion, group strength, Sampran model
* Corresponding author; e-mail address: 59040497@kmitl.ac.th
1
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คํานํา

ตําบลท่าตําหนัก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีประชากรอาศัยอยู่ทงั้ หมด 1,712 ครัวเรือน และมี
จํานวนประชากรทัง้ สิน้ 6,403 คน (ศูนย์ขอ้ มูลประเทศไทย, 2561) พืน้ ที่ตาํ บลท่าตําหนักมีทงั้ หมด 3 หมูบ่ า้ น ซึ่ง
เป็ นที่ราบลุ่ม มีลาํ คลองสองสาย คือ คลองบางแก้ว และคลองรางอุทยั มีถนนสายหลัก คือ ถนนสายเพชรเกษม
ทําให้อ าชี พ ของประชากรในตําบลท่าตําหนัก มี การทําการเกษตรกัน เป็ น หลัก โดยส่วนใหญ่ จะปลูกพื ชแบบ
ผสมผสานและเลีย้ งสัตว์นาํ้ ทําให้สภาพความเป็ นอยู่ของชาวบ้านในตําบลท่าตําหนักนัน้ มีความคล้ายคลึงกัน
เนื่องจากในอดีตนัน้ ตําบลท่าตําหนักมีพืน้ ที่การทํานาและสวนฝรั่งค่อนข้างมาก จึงส่งผลให้มีการใช้ทัง้ สารเคมี
จําพวกสารกําจัดวัชพืช สารกําจัดศัตรู พืช และปุ๋ ยเคมี เป็ นต้น ซึ่งมีการใช้ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน ปริมาณ
มาก และยิ่งไปกว่านัน้ สารเคมีจาํ พวกนีย้ งั ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูท้ าํ การเกษตรรวมไปถึงผูบ้ ริโภคสินค้าอีก
ด้วย ทางเกษตรกรที่เล็งเห็นถึงปั ญหานีจ้ ึงทําการรวมปรึกษากับทางโครงการสามพรานโมเดลเพื่อให้เข้ามาช่วย
แก้ปัญหาเหล่านี ้ โดยทางโครงการนั้นได้มีการจัดเพื่ อรวมกลุ่มให้เกษตรที่มีวตั ถุประสงค์เดียวกัน พืน้ ที่ใกล้กัน
และเป็ นคนที่สมาชิกในกลุม่ รู จ้ กั เพื่อทําการก่อตัง้ เป็ นกลุม่ เกษตรอินทรียท์ ่าตําหนัก ตําบลท่าตําหนัก อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม (สามพรานโมเดล, 2561)
หลังจากที่กลุ่มเกษตรอินทรียท์ ่าตําหนัก ตําบลท่าตําหนัก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้มีการ
ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่มและทํางานร่วมกับทางโครงการสามพรานโมเดล ซึ่งระยะเวลาในการทํางาน
ร่วมกับโครงการและระยะเวลาการก่อตัง้ กลุม่ นัน้ 1 ปี 5 เดือน และสมาชิกภายในกลุม่ รวมทัง้ สิน้ 9 ราย ซึง่ สมาชิก
ส่วนใหญ่ภายในกลุม่ นัน้ เป็ นสมาชิกใหม่ท่ียงั ไม่เคยเข้าร่วมโครงการหรือการทํางานในระบบกลุม่ เช่นนีม้ าก่อน จึง
ทําให้เกิดปั ญหาทัง้ ในเรื่องของการสื่อสาร และความคิดเห็นของสมาชิกที่ไม่เป็ นไปในทางเดียวกัน ปั ญหาเหล่านี ้
สามารถที่จะส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มได้ เนื่ องจากการทํางานร่วมกันของกลุ่มนัน้ จําเป็ นที่ จะต้องมีการ
สนับสนุนซึง่ กันและกัน การเดินหน้าไปพร้อมกัน เพราะนัน้ คือกลุ่ม และหากกลุม่ ยังไม่มีความเข้มแข็งภายในกลุ่ม
ที่เพียงพอนัน้ อาจจะส่งผลถึงการทํางานร่วมกับทางโครงการสามพรานโมเดล เพราะหากตัวกลุ่มไม่พร้อมที่จะ
ทํางานร่วมกับโครงการ การพัฒนาที่จะสามารถพาให้ตวั เกษตรกรภายในกลุ่มบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่
ได้ตงั้ ไว้นั้นคงยากที่ จะเกิ ดขึน้ ซึ่งอาจจะกระทบถึงผลประโยชน์ การทํางาน ความเข้าใจของสมาชิกและการ
ทํางานของสามพรานโมเดล ทั้งนี ผ้ ลของการศึกษาจะสามารถเป็ นแนวทางในการปรับเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างสามพรานโมเดลกับกลุม่ เกษตรอินทรียท์ ่าตําหนัก
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการของกลุม่ เกษตรอินทรียท์ ่าตําหนัก ตําบลท่าตําหนัก อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นสมาชิกต่อความเข้มแข็งของสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรียท์ ่าตําหนัก ตําบลท่า
ตําหนัก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
3. เพื่ อศึกษาความคิดเห็นต่อการทํางานร่วมกับ สามพรานโมเดล ของสมาชิ กกลุ่มเกษตรอิน ทรียท์ ่ า
ตําหนัก ตําบลท่าตําหนัก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
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วิธีการวิจัย

งานวิจยั นี ้ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูใ้ ห้
ข้อ มูล สําคัญ ได้แ ก่ สมาชิ ก กลุ่ม เกษตรอิ น ทรีย ์ท่ าตําหนัก อําเภอนครชัย ศรี จังหวัด นครปฐมจํานวน 9 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ เส้นเวลา (Timeline) การประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดย
ดําเนินการศึกษาในระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562
ขัน้ ตอนในการศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานเบือ้ งต้นของกลุ่ม โดยมีประเด็นการศึกษาดังนี ้ ประวัติกลุม่ ปั ญหา การ
เข้าร่วมกลุม่ เพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ เกษตรอินทรียท์ า่ ตําหนัก โดยใช้เครื่องมือเส้นเวลา (Timeline)
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม โดยมีประเด็นการศึกษาดังนี ้
การดําเนินกิจกรรมภายในกลุม่ สถานการณ์ในปั จจุบนั ของกลุม่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
ขัน้ ตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิ กที่ มีต่อการทํางานร่วมกับสามพรานโมเดล โดยมีประเด็น
การศึก ษาดังนี ้ การรับ รองแบบมี ส่วนร่วม PGS กลาง บทบาทพี่ เลี ย้ งกลุ่ม ช่องทางการตลาด สิน ค้าแปรรู ป
Digital Platform
ขัน้ ตอนที่ 4 จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเกษตรอินทรียท์ ่าตําหนัก สามพรานโมเดลและ
ผูว้ ิจัย เพื่ อคืนข้อมูลการสัมภาษณ์ของกลุ่ม ได้แก่ พัฒนาการกลุ่ม ความคิดเห็นสมาชิกต่อความเข้มแข็งกลุ่ม
และต่อการทํางานร่วมกับสามพรานโมเดล พร้อมทัง้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในผลการศึกษา เพื่อหาแนวทางการ
ทํางานร่วมกัน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณ ภาพ ผูว้ ิจัยใช้การวิเคราะห์ผ่าน เส้นเวลา (Timeline) การจัดกิ จกรรมการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยเป็ น การวิ เคราะห์ส าเหตุแ ละผล(Cause and Effect Analysis) เป็ น การนํา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากผลมาเหตุ เกี่ยวกับความเข้มแข็งของกลุม่ ที่มีแนวคิดไม่ไปในทิศทางเดียวกัน
จึงส่งผลให้การบริหารงานภายในกลุม่ ไม่มีประสิทธิภาพ และสืบเนื่องถึงการทํางานร่วมกับสามพรานโมเดล

ผลและอภิปรายผล
ประวัตแิ ละพัฒนาการของกลุ่มเกษตรอินทรียท์ า่ ตําหนัก
ประวัติของกลุ่มเกษตรอินทรียท์ ่าตําหนัก ตําบลท่าตําหนัก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีการ
พัฒนาดังต่อไปนี ้ (Figure 1)
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ในปี พ.ศ.2561 มีสมาชิกที่ลาออกจากกลุม่ เกษตรอินทรียค์ ลองบางแก้วจํานวน 3 ราย เนื่องจากมีปัญหา
ขัดแย้งภายในกลุ่ม เกษตรกรทั้ง 3 ราย จึงลาออกจากกลุ่มเกษตรอินทรียค์ ลองบางแก้ว เมื่อออกมาจากกลุ่ม
เกษตรอินทรียค์ ลองบางแก้วแล้ว จึงรวบรวมรายชื่ อทั้งสมาชิกเก่า สมาชิกใหม่ และผูท้ ่ี สนใจในการทําเกษตร
อินทรีย ์ เพื่อประกาศก่อตัง้ กลุม่ เกษตรอินทรียท์ ่าตําหนักขึน้ ณ บ้านคุณบัณฑิต เกิดมณี อย่างเป็ นทางการ
ในปี พ.ศ.2562 ทางสามพรานโมเดลแจ้ง การปรับ เพิ่ ม PGS กลาง การเพิ่ ม ระยะปรับ เปลี่ ย นและ
บทลงโทษ คือ พืชผักมีระยะการปรับเปลี่ยน 12 เดือน ไม้ยืนต้นมีระยะการปรับเปลี่ยน 18 เดือน และมีสมาชิก
กลุ่ม 1 รายได้ก ระทําผิ ด เป็ น จํานวน 3 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 มี ก ารนําผลผลิ ต ที่ ไม่ใช่ อิ น ทรีย ์น าํ มาขายที่ ต ลาดสุข ใจ
กําหนดโทษไว้ คือ การตักเตือนด้วยวาจา ครัง้ ที่ 2 มีการนําผลผลิตสีขาวมาขายที่ตลาดสุขใจ กําหนดโทษไว้ คือ
การตักเตือนด้วยวาจาครัง้ ที่2 ครัง้ ที่ 3 มีการนําผลผลิตที่ไม่ใช่อินทรียน์ าํ มาขายที่ตลาดสุขใจและโรงพยาบาลไร่
ขิง กําหนดโทษไว้ คือ ปรับลดสถานะจากสีเขียวเข้มเป็ นสีขาวและได้ตดั สินใจลาออก ต่อมามีการคัดเลือกหัวหน้า
กลุ่มคนใหม่เพื่อแทนหัวหน้ากลุ่มคนเดิม และคัดเลือกเหรัญญิกประจํากลุ่มเพื่อแก้ไขการดูแลเงินของกลุ่ม มีการ
คุยกันภายในกลุ่มเรื่องการกําหนดราคากลางของสินค้าภายในกลุ่ม การจัดการค่าแผงทัง้ รายสัปดาห์และราย
เดือน และ การจัดตัง้ PGS ทัง้ ปศุสตั ว์อา้ งอิงจากกลุม่ ปศุสตั ว์อินทรียเ์ ครือข่ายสามพรานโมเดล และ PGS ประมง
อ้างอิงจากกรมประมง
การเข้าร่วมกลุ่มนัน้ จะมีการทดสอบความตัง้ ใจจริงของสมาชิกใหม่เรียกกว่าการเลื่อนสถานะ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 5 สถานะ คือ
สถานะที่ 1 สถานะสังเกตการณ์คือ สถานะที่ยงั ไม่เป็ นสมาชิกมาเพื่อร่วมการประชุมกลุม่ เพียงอย่างเดียว
สถานะที่ 2 สถานะสีขาวคือ มีการร่วมปฏิญาณขอเข้าเป็ นสมาชิกกลุม่ เพื่อทําตาม PGS ของกลุม่
สถานะที่ 3 สถานะสี เขี ย วอ่อ นคื อ มี ก ารทําตามข้อกําหนด PGS กลุ่ม ผ่ านการตรวจจากทางโครงการ และ
สามารถขายผลผลิตได้ทกุ ช่องทาง
สถานะที่ 4 สถานะสีเขียวกลางคือ การทําตามข้อกําหนด PGS กลุ่มและได้รบั การตรวจจากมกท.ปฏิ บัติตาม
มาตรฐานสากลอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนเพื่อยืนขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ สามารถขายผลผลิตได้ทกุ ช่องทาง
สถานะที่ 5 สถานะสีเขียวเข้มคือ การทําตามข้อกําหนด PGS กลุ่มและได้รบั รองมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ ากล
สามารถขายผลผลิตได้ทกุ ช่องทาง
ความคิดเห็นของสมาชิกทีม่ ีต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม
สถานการณ์ของกลุ่มเกษตรอินทรียท์ ่าตําหนักในปั จจุบันนั้นยังมีความเข้มแข็งที่ ไม่เพี ยงพอ ในด้าน
ความคิ ด ความสามัค คี ข องกลุ่ม ยัง ไม่ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน จึ งส่ ง ผลต่ อ ปั จ จัย ความเข้ม แข็ ง ของกลุ่ม
ประกอบด้วย 5 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยผูน้ าํ กลุ่ม ปั จจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิ ก ปั จจัยกระบวนการจัดการกลุ่ม
ปั จจัยปั ญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน ปั จจัยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากการศึกษา
ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอ่ ความเข้มแข็งของกลุม่ มีผลการศึกษาดังนี ้
1.ความคิดเห็นทีม่ ีต่อปั จจัยความเข้มแข็งของกลุ่ม
1.1 ปั จจัยผูน้ าํ กลุ่ม ปั จจุบันสมาชิ กในกลุ่มไม่มีการยอมรับด้านความคิดของหัวหน้ากลุ่ม สาเหตุคือ
หัวหน้ากลุ่มไม่มีการประเมินศักยภาพของสมาชิก เช่น การวางแผนการผลิต การแจงงาน การมอบหมายหน้าที่
ทําให้ส มาชิ กในกลุ่มลงความเห็ นว่า หัวหน้ากลุ่มเห็ น ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม จึงทําให้
สมาชิกมีการต่อต้านการทํางานร่วมกัน
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“หัวหน้ากลุม่ เราเขาดีตรงที่วา่ เขามีประสบการณ์ในการทําเกษตรอินทรีย ์ แต่เขายังไม่เข้าใจว่า ศักยภาพ
ของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนเป็ นอย่างไร แล้วเขาจะให้เราทําตามทุกอย่างคือมันไม่ใช่ จริงๆแล้วเขามีเคล็ดลับ
อะไรควรบอกกัน เพราะนีค้ ือกลุ่ม เราไม่ได้มาเพื่ออยู่คนเดียวนีเ้ ลยพวกเราคิดว่าเขาเห็นประโยชน์ของตัวเองมา
ก่อนกลุม่ เสมอไม่วา่ จะเรื่องอะไรก็แล้วแต่” (สมาชิกทุกคน, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2562)
2.2 ปั จจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิก กลุ่มนัน้ มีกิจกรรมร่วมกันคือ การไปประชุมกลุ่มประจําเดือน เป็ น
การประชุม 3 กลุ่มรวมกัน โดยการประชุมนัน้ จะเวียนให้ครบสมาชิกทุกกลุ่มจนครบ 3 กลุ่ม ซึ่งจะมีบางกลุ่มที่มี
สมาชิกนอกพืน้ ที่นครปฐม จึงทําให้ระยะการเดินทางไกล และสมาชิกในกลุ่มเกษตรอินทรียท์ ่าตําหนักเมื่อทราบ
ว่าต้องไปนอกจังหวัดนครปฐม จะมีการหยุด ลา ไม่วา่ ง ไม่สบาย และส่วนสมาชิกในกลุม่ ที่ไม่ไปเมื่อมีเรื่องสําคัญ
มีการกล่าวโทษสมาชิกด้วยกันว่ามีเรื่องอะไรทําไมไม่บอก จนทําให้เกิดปั ญหาว่าในกลุม่ ว่า มีอะไรไม่บอกกัน เห็น
แก่ตวั กัน
“กลุ่มเรามีการประชุมกลุ่มร่วมกัน เฮไหนเฮกันแต่เมื่อมีเรื่องสําคัญที่สมาชิกบางรายไม่ได้ไป ไม่รู ้ ก็จะมี
การงง และพูดออกมาว่าไม่เห็นรู เ้ รื่อง จนในบางครัง้ ก็สร้างความลําบากใจให้กับผูท้ ่ี ไปร่วมประชุมกลุ่มใหญ่
เช่นกันว่า มีโอกาสไปเหมือนกัน ทําไมไม่ไป แล้วพอเราไปก็มาหาว่าไม่รูเ้ รื่อง จึงทําให้พวกเรารู ส้ กึ ว่า สมาชิกใน
กลุม่ พวกเรานัน้ เห็นแก่ตวั กันเยอะ” (สมาชิกทุกคน, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2562)
2.3 ปั จจัยกระบวนการจัดการกลุม่ นอกจากกลุม่ มีการประชุมประจําเดือนคือ 3 กลุม่ รวมกัน ตัวกลุม่ เอง
ยังมีการประชุมนอกรอบคือ การประชุมเฉพาะกลุม่ เกษตรอินทรียท์ ่าตําหนัก เป็ นแบบเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปั ญหา
และปรับปรุ งข้อมูลของกลุ่ม โดยการประชุมนอกรอบน้อยครัง้ ที่จะจัดขึน้ สาเหตุเพราะสมาชิกบอกว่าการประชุม
เยอะอยู่แล้วไม่อยากมา จึงทําให้สง่ ผลต่อการบริหารจัดการกลุม่ ทัง้ เรื่องของเวลาและความเข้าใจในบริบทกลุม่
“ตัวกลุ่มเองเมื่อมีปัญ หาเราจะมีการปรึกษากันเสมอ โดยการประชุมนอกรอบแต่การรประชุมแบบนี ้
น้อยครัง้ มากที่จะจัดขึน้ เพราะทุกคนในกลุ่มต่างบอกว่าไม่ว่าง ไม่ไป ประชุมเยอะแล้วไม่มีเวลาเข้าสวน ทําให้
สมาชิกหลายคนไม่เข้าใจสถานการณ์ของกลุม่ ” (สมาชิกทุกคน, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2562)
2.4 ปั จจัยปั ญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมกลุ่ม สมาชิกส่วนใหญ่ อยู่ในพืน้ ที่ต่างตําบลกัน ทําให้ประสบ
ปั ญหาที่แตกต่างกันในการทําการเกษตร เช่น ศัตรู พืช พวกหอยทาก เพลีย้ แป้ง เพลีย้ ไฟ จึงมีการนําภูมิปัญญา
ของแต่ละพื น้ ที่ มาช่วยกันแก้ไขปั ญ หา มีสมาชิ กบางรายที่ เคยประสบปั ญ หาเหล่านี ม้ าก่อนแต่ไม่เคยแนะนํา
วิธีแก้ไขให้กบั สมาชิกด้วยกัน ทําให้สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนัน้ ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่บอกวิธีแก้ไขทัง้ ๆที่ตวั เองนัน้ ทราบ
ทําให้เกิดการไม่เข้าใจกัน
“สมาชิกในกลุม่ จะมีการนําความรู ข้ องตนเองที่มีมาบอกคนในกลุม่ แต่มีบางคนที่รูว้ า่ ต้องแก้ยงั ไง แต่เขา
เลือกที่จะไม่บอก เลยทําให้คิดว่าเขาต้องการที่จะให้พวกเราเรียนรู ด้ ว้ ยตัวเอง หรือต้องการที่กักความรู ก้ ันแน่”
(สมาชิกทุกคน, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2562)
2.5 ปั จจัยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาชิกในกลุ่มบอกถึงสาเหตุการที่ยงั ไม่ได้รบั
ทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐ เพราะระยะเวลาในการรวมกลุ่มยังไม่นาน จึงทําให้ยงั ไม่มีจุดเด่นของกลุ่ม สมาชิก
อยู่กนั คนละตําบลและส่งผลต่อการเขียนโครงการเสนอต่อทางภาครัฐ ปั ญหาเพราะกลุม่ ยังไม่มีเป้าหมายในการ
ขออย่างชัดเจนจึงยังไม่สามารถที่จะขอได้
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“ตัวกลุ่มเองยังไม่มีการได้รบั การสนับสนุนจากทางภาครัฐ สาเหตุหลักๆคือ ยังไม่มีการเขียนโครงการ
กลุม่ ยังไม่มีจดุ เด่น และรายชื่อสมาชิกนัน้ อยู่ตา่ งตําบลและที่สาํ คัญคือเป้าหมายของกลุม่ ไม่ชดั จึงทําให้ทนุ พวกนี ้
ไม่สามารถที่ขอมาได้” (สมาชิกทุกคน, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2562)
จากการศึกษานัน้ ทําให้ทราบสถานการณ์ของกลุ่มว่ายังไม่มีความเข้มแข็งมากพอ เพราะผูน้ าํ กลุ่มและ
สมาชิกภายในกลุ่มยังไม่มีความคิดไปในแนวเดียวกันไม่ว่าจะเป็ นการเสียสละ การแบ่งปั นความรู ห้ รือการหา
จุดเด่นของกลุม่ จึงส่งผลต่อการทํางานร่วมกันภายในกลุม่ ที่ยงั ไม่มีการพัฒนามากยิ่งขึน้
ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรียท์ า่ ตําหนักต่อการทํางานร่วมกับสามพรานโมเดล
การทํางานร่วมกัน ระหว่างเกษตรกรและสามพรานโมเดลนั้น แบ่ ง ออกเป็ น ต้น นํ้าคื อ การพัฒ นา
เกษตรกรสู่มาตรฐานสากล การปฏิบตั ิตาม PGS กลาง วางแผนการผลิต บทบาทพี่เลีย้ งกลุ่ม กลางนํา้ เป็ นการ
เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร สามพราน และผูบ้ ริโภคผ่านช่องทางการตลาด การออกบูธ และปลายนํา้ เป็ นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ งั้ ฝั่ งเกษตรกร สามพรานและผูบ้ ริโภคโดยกิจกรรมสุขใจพาเที่ยวสวน
1.การเลื่อนสถานะของสมาชิกในกลุ่ม PGS กลาง
การเลื่ อนสถานะหมายถึง การปฏิ บัติต ามข้อตกลงของPGSกลางและPGSกลุ่มได้อย่ างถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบรู ณ์ โดย PGS กลาง หมายถึง การรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็ นข้อยึดถือปฏิบัติร่วมกันทัง้ โครงการ
PGS กลุม่ หมายถึง การรับรองแบบมีสว่ นร่วมภายในกลุม่ ซึง่ สมาชิกยึดถือและปฏิบตั ิตาม
สมาชิ ก มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า การทํางานของทางสามพรานเมื่ อก่ อนมี ค วามว่องไวในการเลื่ อนสถานะ
เกษตรกรปั จจุบันมีความล่าช้าถึงช้ามาก อาจเนื่องจากสมาชิกในองค์กรมีจาํ กัดประกอบกับปริมาณผูเ้ ข้าร่วม
โครงการที่เพิ่มมากขึน้ จนทําให้ประสิทธิภาพของสมาชิกในองค์กรไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ทนั ยกตัวอย่าง
PGS กลางนัน้ มีการกําหนดพืชผักระยะการปรับเปลี่ยน 12 เดือน เมื่อครบเวลาที่กาํ หนดแล้ว ยังไม่มีการมาตรวจ
รับรองจนเวลาล่วงเลย
“เข้าใจว่างานทางโครงการเขาเยอะ และคนที่ ท าํ งานตรงนี ก้ ็ น ้อยแต่คือเรามี ก ารพัฒ นาตนเองตาม
ระยะเวลาที่ กาํ หนดก็ ยังไม่มีก ารตรวจรับ รอง จึงทําให้ผ ลผลิ ต นั้น ก็ ยังไม่ส ามารถที่ จ ะขายได้”(สมาชิ ก กลุ่ม ,
สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2562)
2.การวางแผนการผลิต
กลุม่ มีความคิดเห็นว่า ปั จจุบนั มีนโยบายการวางแผนการผลิตที่ชดั เจนกว่าหลายปี ท่ีผ่านมา เพราะมีการ
นําเกษตรกรภายในโครงการไปศึกษาแนวทางจากกลุ่มที่ มีการวางแผนการผลิตที่ สาํ เร็จ เพื่ อนํามาปรับใช้ต่อ
ตนเองและกลุ่ม แต่พ่ี เลีย้ งกลุ่ม และหัวหน้ากลุ่มต้องเข้าใจในศักยภาพของพื น้ ที่ และสมาชิ ก กลุ่มด้วยว่าเป็ น
อย่างไร
“เข้าใจว่าอะไรดีๆ ก็อยากแนะนําให้กลุ่มนัน้ ได้ทาํ ได้ใช้ แต่ควรเข้าใจในศักยภาพหลายๆอย่างของกลุ่ม
ด้วยว่ามีกาํ ลังการทําขนาดไหน เราทําเกษตรอินทรียเ์ พราะใจรัก ไม่ได้หวังว่าจะขายอย่างเดียว”(สมาชิกกลุ่ม,
สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2562)
3.การแปรรู ปสินค้า
ช่องทางการแปรรู ปที่สามพรานมีให้นนั้ ถือว่าเป็ นตัวเลือกที่ดีต่อผูบ้ ริโภคและเกษตรกร ยังเป็ นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั สินค้าที่มีภายในโครงการ ควรที่จะมีการแข่งขันกันเพื่อเป็ นการกรองฝี มือให้ผูบ้ ริโภคอีกวิถีทาง
หนึ่งและเพื่อตัดปั ญหาเรื่องสินค้ามีซาํ้ กันภายในตลาด
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“ช่องทางที่เขามีให้นนั้ ดีอยู่แล้ว แต่พูดกันตามความเป็ นจริงคือสินค้าแปรรู ปที่เขาอนุญาติให้เราทํานัน้
ควรที่จะมีการแข่งขันกันด้านฝี มือ เพื่อเป็ นการกรองอีกรู ปแบบหนึ่งให้ลูกค้าและจะได้ตดั ปั ญหาเรื่องสินค้าก็ซาํ้
กันด้วย” (สมาชิกกลุม่ , สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2562)
4.ความคิดเห็นทีม่ ีต่อการทํางานสามพรานโมเดลของDigital Platform
Digital Platformเป็ นช่องทางการสื่อสารอีกรู ปแบบหนึ่งกับผูบ้ ริโภค แต่โปรแกรมนัน้ ยังไม่สมบรู ณ์และ
ไม่สามารถเข้าใจบางประเด็นที่เป็ นคําพูดทางราชการ จึงทําให้การกรอกข้อมูลนัน้ ไม่ตรงตามความต้องการที่จะ
กรอก
“การมีDigital Platformเข้ามานัน้ ถือว่าดี แต่การพัฒนาตัวแอพเองนัน้ ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้ว บวกกับ
คําพูดที่ เป็ นภาษาราชการเกินไป จึงทําให้พวกเราไม่อยากกรอกข้อมูล” (สมาชิกกลุ่ม, สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม
2562)
จากการศึกษาทําให้ทราบการทํางานร่วมระหว่างสามพรานโมเดลกับสมาชิกในกลุม่ มีความไม่เข้าใจกัน
ถึงศักยภาพของกลุ่มและสมาชิก เพราะทัง้ หัวหน้ากลุ่มและทางเจ้าหน้าที่นนั้ เข้าใจว่าอะไรดีก็ควรนํามาใช้แต่ยงั
ไม่มีการปรึกษากับสมาชิกด้วยกันก่อน จึงทําให้สมาชิกในกลุม่ ไม่เข้าใจว่าทําเพื่ออะไรและไม่อยากทํา

อภิปรายผลการศึกษา

จากการศึกษาพบว่า สมาชิกมีความคิดเห็นว่ากลุ่มเกษตรอินทรียท์ ่าตําหนัก นัน้ ยังไม่มีความเข้มแข็ง
เนื่องจากเป็ นลักษณะที่มีการรวมตัว เพื่อเป้าหมายเดียวกันแต่ยงั ไม่มีความคิดที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นผล
สืบเนื่ องมาจากภายในกลุ่มยังไม่มีการเสียสละเพื่ อประโยชน์ส่วนรวม หากต้องการให้กลุ่มนัน้ มีความเข้มแข็ง
ต้องเริ่มจากหัวหน้ากลุ่มต้องกระทําให้ตนเองเป็ นที่ยอมรับทัง้ ในเรื่องของความคิดและการกระทํา ส่วนตัวสมาชิก
เองควรมีการปรับความคิดในการทํางานร่วมกันภายใหม่ ทําให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุมชนเข้มแข็งของวรรณ
ธรรม กาญจนสุวรรณ (2553) และการทํางานร่วมกับสามพรานนัน้ ตัวสมาชิกภายในกลุ่มเอง ต้องมีความเข้าใจ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการที่ เข้าร่วมด้วย เพื่ อ ให้ป ระสบความสําเร็จ ทั้งโครงการและกลุ่ม โดยต้อ งเริ่ม จาก
พฤติกรรม ความคิด และความเข้าใจเป็ นหลัก ทําให้สอดคล้องกับแนวคิดของปั จจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการทํางานของศิริพร สอนไชยา (2557)

สรุ ปผลการศึกษา
สรุ ปผลการศึกษา พบว่าในปี พ.ศ.2561 มีสมาชิก 3 ราย ลาออกจากกลุ่มเกษตรอินทรียค์ ลองบางแก้ว
และมีก ารรวบรวมสมาชิ กเพื่ อ ก่อตัง้ กลุ่ม เกษตรอิ นทรียท์ ่ าตําหนักในเดื อนพฤษภาคม โดยในปี พ .ศ.2562 มี
สมาชิ ก 1 รายจงใจในการกระทําความผิ ดโดยพิ จารณาเจตนาที่ จะกระทําผิ ดนั้นถึง 3 ครัง้ จึงทําให้มีการลด
สถานะและสมาชิ กรายนี ข้ อลาออกไป และมีคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มคนใหม่รวมถึงคัดเลือกเหรัญ ญิ กเพื่ อแก้ไข
การเงิ น ของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มนั้น มี การพัฒ นามากขึน้ โดยมี ก ารจัดตั้ง PGS ทั้งปศุสัต ว์และประมงเพื่ อเพิ่ ม ความ
หลากหลายให้กบั สินค้าในกลุม่
สมาชิ กในกลุ่มมีความคิดเห็นต่อปั จจัยความเข้มแข็งว่า กลุ่มยังไม่มีความเข้มแข็งมากพอ เนื่ องจาก
ปั จจัยผูน้ าํ และการมีสว่ นร่วมของสมาชิกที่ตา่ งฝ่ ายต่างไม่มีการเสียสละซึง่ กันและกัน จึงทําให้กลุม่ มีกบั ดักในการ
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พัฒนา ความเข้มแข็ง ไม่วา่ จะเรื่องของการเสียสละเวลา ความรู ้ และการมีสว่ นร่วมจึงส่งผลให้กลุ่มนัน้ ไม่ประสบ
ความสําเร็จเท่าที่ควร
สมาชิ กภายในกลุ่มนั้น ยังไม่มีความเข้าใจในการทํางานร่วมกับทางโครงการอย่างแท้จริง เนื่ องจาก
สมาชิกมีเป้าหมายแต่ไม่ทราบถึงวิธีการทํา ทําไปเพื่ออะไร มาตรฐานที่ได้จะสามารถนําไปต่อยอดเช่นไร จึงทําให้
ตัวเกษตรกรเองมองไม่เห็นถึงการทํางานของสามพรานว่า วัตถุประสงค์นั้นทําเพื่ อยกระดับคุณ ภาพชี วิตของ
เกษตรกรและพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล โดยตัวเกษตรกรต้องเข้าใจโครงการ วัตถุประสงค์ เข้าถึงแบบรู จ้ ริงในสิ่ง
ที่ทาํ อยู่ พัฒนาทัง้ ตัวสมาชิก กลุม่ และสามพรานร่วมกัน

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

ทางกลุ่มเกษตรอินทรียท์ ่าตําหนัก ควรมีการสร้างความสามัคคี การเห็นอกเห็นใจกัน และควรไม่มีอคติ
ซึง่ กันและกัน การสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกกลุม่ หรือระหว่างหน่วยงาน ควรมีการสื่อสารเพิ่มขึน้ เพื่อให้การ
ดําเนินกิจกรรมร่วมกันนัน้ มีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์สาํ คัญเพื่ อ ศึกษาความต้องการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ ส่ ง เสริม การเกษตรในเขตภาคเหนื อ ตอนบน กลุ่ม ตัวอย่ างที่ ใช้ คื อ เจ้าหน้าที่ ส่ งเสริ ม การเกษตร
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ในเขตภาคเหนื อ ตอนบน จํา นวน 140 คน เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถาม
ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้วิธี t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรโดยส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอายุ
เฉลี่ ย 32.59 ปี มี ก ารศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี ส่ วนใหญ่ จ บวุฒิ ก ารศึก ษาสาขาที่ มี พื ้น ฐานทางการเกษตร
และส่ ว นใหญ่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ สัง กั ด สํา นัก งานเกษตรอํา เภอ มี อ ายุ ร าชการเฉลี่ ย 2.36 ปี เจ้าหน้าที่ ส่ ง เสริ ม
การเกษตรต้องดูแลรับผิดชอบเกษตรกรเฉลี่ยคนละ 1,529.25 ครัวเรือน มีอัตราเงินดือนเฉลี่ย 17,557.07 บาท/เดือน
มีจาํ นวนหนีส้ ินมากกว่า 50,000 บาท การศึกษาความต้องการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีความ
ต้องการฝึ กอบรมด้านความรู ใ้ นการปฏิ บัติงานในระดับ มากที่ สุด (x� = 4.23) ด้านทัก ษะอยู่ในระดับมากที่ สุด
(x� = 4.29) และด้ า นเจตคติ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก (x� = 4.17) โดยภาพรวมเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตร
มี ค วามต้อ งการฝึ ก อบรมระดับ มากที่ สุ ด (x� = 4.24) ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า เจ้า หน้า ที่ ส่ ง เสริ ม
การเกษตรที่ มี เพศ อายุ ร ะดับ การศึ ก ษา และกลุ่ ม งานที่ รับ ผิ ด ชอบแตกต่ างกัน มี ความต้องการฝึ กอบรม
ที่ แตกต่ างกั นในบางหลั กสู ตร อย่ างมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) ส่ ว นเจ้า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรที่ มี
อัตราเงินเดือนและวุฒิการศึกษาสาขาที่แตกต่างกัน มีความต้องการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพไม่แตกต่างกัน

ABSTRACT

This research was to study about training needs for potential development of 140 operational level
agricultural extension officials in the upper northern region. Data were obtained through questionnaires and
analyzed by descriptive statistics include percentage average and standard deviation, test the hypotheses
t-test and F-test. The study indicated that most of them were female, average age 32.59 years, graduated with
a bachelor's degree of Science in Plant, work at affiliated of the District Agriculture office, and average work is
2.36 years. Average responsible 1,529.25 farm households per 1 official average salary of 17,557.07 THB/month,
and debt more than 50,000 THB. From this study, officials had highest level need in training for working
knowledge (x� = 4.23). highest level in skill training (x� = 4.29). and high level in attitude training (x� =
4.17). In overall, agricultural extension officers need training at the highest level (x� = 4.24). The result
of hypothesis found that officers who had difference gender, age, educational attainment and
responsible work group had need difference training needs in some course with statistical
significance (p<0.05). However, the officers who had difference salary and education faculties are not
difference in training needs for potential development.
Key words: training needs, agricultural extension officers, potential
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คํานํา
กรมส่ งเสริม การเกษตรเป็ น องค์ก รที่ มี ข นาดใหญ่ และมี เจ้าหน้าที่ ส่ง เสริ ม การเกษตรโดยประมาณ
5,359 ราย (กองการเจ้าหน้าที่ ก รมส่ง เสริม การเกษตร, 2561) ซึ่งกรมส่ง เสริม การเกษตรได้ให้ค วามสําคัญ
กับการพัฒ นาเจ้าหน้าที่ เพื่ อพัฒ นาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ งาน
ส่งเสริมการเกษตร ดังนัน้ การพัฒนาบุคลากร จึงเป็ นสิ่งจําเป็ นที่ตอ้ งมุ่งเน้นโดยยึดหลักการพัฒนาสมรรถนะที่
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ/สายงาน/ตําแหน่ง และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็ นเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม
การเกษตรที่ปฏิบตั ิงานใกล้ชิดกับเกษตรกร มีบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู ้ วิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ
ด้านการเกษตร ตลอดจนการให้คาํ ปรึกษา ชีแ้ นะและแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการทําการเกษตรแก่เกษตรกร ดังนัน้
เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรจะต้องปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีความรู ค้ วามสามารถ ต้องใช้
ทัก ษะและประสบการณ์ ในหลายๆ ด้านพร้อมกัน แต่ การปฏิ บัติ งานจะประสบผลสําเร็จได้นั้น เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ ม
การเกษตรต้องมีการพัฒ นาตนเองให้มีความรู ค้ วามสามารถ ความชํานาญทั้งทางด้านทฤษฎี และด้านปฏิ บัติ
ซึง่ การเข้ารับการฝึ กอบรมก็เป็ นวิธีหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกรปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสบผลสํา เร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ า หมายที่ ก ํา หนดไว้ การหาความต้อ งการ
ในการฝึ กอบรม จึงเป็ นขัน้ ตอนที่สาํ คัญของการฝึ กอบรม (ปรีดี, 2535)
งานวิจัย นี ไ้ ด้ศึกษาถึงความต้องการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร
ระดับปฏิ บัติการ ในเขตภาคเหนื อตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชี ยงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน
แล ะแม่ ฮ่ องส อน ส าเห ตุ ท่ี ผู้ วิ จั ย เลื อก ทํ า ก ารศึ ก ษ าเฉ พ าะใน เขต ภ าค เห นื อ ต อ น บ น 8 จั ง ห วั ด
เพราะสภาพทางด้านภู มิ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ สัง คม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วัฒ นธรรม ตลอดจนวิ ถี ชี วิ ต
ความเป็ นอยู่ของบุคคลเป้าหมายในการส่งเสริมมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ซึง่ คาดว่าข้อมูลที่ได้สามารถเป็ นตัวแทน
ของเจ้าหน้าที่ ส่ งเสริ ม การเกษตรระดับ ปฏิ บัติ ก ารในภาคเหนื อ ทั้ง หมด ตลอดจนได้ท ราบถึ งข้อ เสนอแนะ
ของการเข้ารับ การฝึ ก อบรม ซึ่งจะก่ อประโยชน์ให้กับ กรมส่ งเสริม การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อนําไปใช้ในการพัฒ นาและวางแผนในการปฏิ บัติงานด้านการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรให้เกิ ด
ประโยชน์และมีประสิทธิ ภาพมากที่ สุด และได้ใช้เป็ นแนวทางการจัดฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนและภาคอื่นๆ ต่อไป

วิธีการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ง นี ้ไ ด้เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ระหว่ า งเดื อ นมิ ถุ น ายน-กัน ยายน พ.ศ. 2562 ประชากรที่ ใ ช้
ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรระดับ ปฏิ บัติ การ จํานวน 211 คน ผู้วิจัยได้ก าํ หนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่ างโดยการปรับ ใช้สูต ร Taro Yamane (สิ น , 2554) ซึ่ง คํานวณกลุ่ม ตัวอย่ างได้ 140 ราย ที่ ระดับ ความ
เชื่อมั่นที่ 95% และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึง่ ประกอบด้วย ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะพืน้ ฐานส่วนบุคคล
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร ตอนที่ 2 คําถาม เกี่ยวกับความต้องการฝึ กอบรม
เพื่ อพัฒ นาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ ด้านทักษะ
และด้านเจตคติ ผูว้ ิจัยได้มีการจัดระดับความต้องการฝึ กอบรม โดยใช้การแปลผลคะแนนรายข้อและโดยรวม
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ใช้ ค่ า เฉลี่ ย ที่ มี ค่ า ตั้ ง แต่ 1.00-5.00 ตามมาตรวั ด 5 ระดั บ ของ Likert scal ใช้ วิ ธี น ํ า ค่ า เฉลี่ ย นํ้ า หนั ก
ความต้อ งการฝึ ก อบรม (Weight Mean Score) ในแต่ ล ะประเด็ น มาเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ 5 ระดับ ดัง นี ้
1) 4.21-5.00 มี ค วามต้อ งการฝึ ก อบรมระดับ มากที่ สุ ด 2) 3.41-4.20 มี ค วามต้อ งการฝึ ก อบรมระดับ มาก
3) 2.61-3.40 มี ค วามต้องการฝึ ก อบรมระดับ ปานกลาง 4) 1.81-2.60 มี ค วามต้อ งการฝึ ก อบรมระดับ น้อ ย
5) 1.00-1.80 มีความต้องการฝึ กอบรมระดับน้อยที่สดุ และตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของการเข้ารับ
การฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตร ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้จะถูกนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา
ได้แ ก่ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เพื่ อ อธิ บ ายลัก ษณะพื ้น ฐานและสภาพเศรษฐกิ จ และสัง คม
ของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคเหนื อตอนบน และใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเที ยบความต้องการ
ฝึ ก อบรมของเจ้าหน้าที่ ส่ง เสริ มการเกษตรในเขตจังหวัด ภาคเหนื อตอนบน ที่ มี ส ภาพเศรษฐกิ จ และสังคม
บางประการที่ แ ตกต่ างกัน โดยใช้ส ถิ ติ t-test และ F-test และทดสอบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย โดยใช้วิ ธี
ของ Scheffe’Test

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผลการศึกษา

1.ข้อมู ลพืน้ ฐานเกี่ยวกับลักษณะพืน้ ฐานส่ วนบุ คคล เศรษฐกิจ และสั งคมบางประการของเจ้าหน้ าที่
ส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน
เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอายุโดยเฉลี่ย 32.59 ปี จบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่จบวุฒิการศึกษาสาขาที่มีพืน้ ฐานทางการเกษตร เช่น สาขาพืชศาสาตร์ ส่งเสริม
การเกษตร สัตวศาสตร์ เป็ นต้น และส่วนใหญ่ปฏิบตั ิงานเป็ นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจําตําบลอยู่สงั กัด
สํานั ก งานเกษตรอําเภอ มี อ ายุ ร าชการเฉลี่ ย 2.36 ปี เจ้า หน้า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรแต่ ล ะคนจะมี ก ลุ่ม งาน
ที่รบั ผิดชอบหลักคนละ 1 กลุม่ งาน ซึง่ มีทงั้ หมด 4 กลุม่ งาน คือ กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุม่ อารักขาพืช
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และกลุม่ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ซึง่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจําตําบล
ต้องดูแลรับผิดชอบเกษตรกรเฉลี่ยคนละ 1,529.25 ครัวเรือน มีอตั ราเงินเดือนเฉลี่ย 17,557.07 บาท/เดือน และมี
จํ า นวนหนี ้ สิ น มากกว่ า 50,000 บาท เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรที่ เข้ า รั บ การฝึ กอบรมหลั ก สู ต ร
ของกรมส่งเสริมการเกษตรมีความคาดหวังว่าเมื่อผ่านหลักสูตรการฝึ กอบรมของกรมส่งเสริมการเกษตร จะสามารถ
นําไปประกอบการเข้าสูต่ าํ แหน่งที่สงู ขึน้ ในอนาคตได้ (Table 1)
Table 1 The personal information economic and social status of Agricultural Extension Officers
in the Upper Northern Region
N=140
Variable
Number Percentage
gender
Male
56
40
Female
84
60
Education
Bachelor Degree
96
68.6
562
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Table 1 (Continued)
Variable
Master's Degree
Education faculties
Agriculture faculty
Other faculty
Office
District Agricultural Extension Office
Provincial Agricultural Extension Office
Operation center
Agricultural Extension and Development Office
Responsible for work group
Farmer development
Agricultural Extension and Plant Protection
Strategy and Information
Debt (THB)
≤ 20,000
21,000-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
≥ 50,00
Expectations to advancement after training
expect
uncertain

Age (year)
≤ 33
34 – 43
x�= 32.59 , S.D. = 4.036
Official age (year)
1
2
3

Variable

563

Number
44

N=140
Percentage
31.4

99
41

70.7
29.3

99
21
13
7

70.7
15.0
9.3
5.0

45
42
53

32.1
30.0
37.9

32
4
4
3
97

22.9
2.9
2.9
2.1
69.3

134
6

95.7
4.3

Number

N=140
Percentage

80
60

57.1
42.9

70
7
24

50
5.0
17.1
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Table 1 (Continue)
4
5

Variable

x�= 2.36

, S.D. = 1.522
Salary (THB)
≤ 20,000
20,001-25,000
x�= 17,557.07 , S.D. = 2,431.906
Variable
Responsible for farmer (household)
≤ 1,500
1,501-2,000
2,001-2,500
2,500-3,000
≥ 3,001
x�= 1,529.25 , S.D. = 659.379

Number
21
18

N=140
Percentage
15.0
12.9

119
21

85.0
15.0

Number

N=99
Percentage

60
20
10
7
2

60.6
20.2
10.1
7.1
2.0

2. ความต้องการฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการเกษตร
จาการศึก ษาความต้องการฝึ ก อบรมเพื่ อพัฒ นาศัก ยภาพของเจ้าหน้าที่ ส่ งเสริ ม การเกษตร พบว่า
โดยภาพรวมเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรมี ความต้องการฝึ กอบรมระดับมากที่ สุด (x� = 4.24) เมื่อพิ จารณา
รายด้าน พบว่า (Table 2)
2.1) โดยภาพรวมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต้องการฝึ กอบรมด้านความรู ใ้ นการปฏิบัติงานในระดับ
มากที่ สุ ด (x� = 4.23) ซึ่ ง หลั ก สู ต รที่ เจ้า หน้า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรต้อ งการฝึ ก อบรมด้า นความรู ้ม ากที่ สุ ด
3 หลัก สูต ร คื อ 1) องค์ค วามรู ด้ า้ นอารัก ขาพื ช (x� = 4.47) 2) การผลิ ต พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าํ คัญ ของภาคเหนื อ
ตอนบน เช่น ข้าว ลําไย ลิน้ จี่ สตรอว์เบอร์รี สับปะรด ชา กาแฟ ฯลฯ (x� = 4.46) 3) จิ ต วิท ยาในการส่งเสริม
การเกษตร (x� = 4.44) ทั้งนี อ้ าจเนื่ องมาจากเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรต้องการพัฒ นาศักยภาพตนเองให้
สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของนักส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทัง้ 3 หลักสูตรที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต้องการ
ฝึ กอบรมมากที่สดุ นี ้ ได้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่หลักในการปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่ของเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตร
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ บทความของ เอกชั ย และธุ ว นั น ท์ , 2541 อธิ บ ายว่ า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ก าํ หนดระเบี ย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการกําหนดบทบาทหน้าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของ
เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรประจําตําบล คื อ ส่งเสริมการผลิต พื ช สํารวจรายงานการระบาดของโรคแมลง
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ศัต รู พื ช แก้ไ ขปั ญ หาของเกษตรกรทั้ ง ด้า นวิ ช าการ และขั้น พื ้น ฐานทั่ ว ไป และเป็ นผู้ป ลู ก ฝั ง อุ ด มการณ์ /
ทัศนคติท่ีถกู ต้องแก่กลุม่ เกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป เป็ นต้น
2.2) โดยภาพรวมพบว่าเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรต้องการฝึ กอบรมด้านทัก ษะในการปฏิ บัติ งาน
ในระดั บ มากที่ สุ ด (x� = 4.29) ซึ่ ง หลั ก สู ต รที่ เจ้า หน้า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรต้อ งการฝึ ก อบรมด้า นทั ก ษะ
มากที่ สุ ด 3 ห ลั ก สู ต ร คื อ 1) เท คนิ คการถ่ า ยท อด ความ รู ้ แ ละเท คโน โลยี การเกษ ตร (x� = 4.48)
2) ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารเบื อ้ งต้น / Advance (x� = 4.44) 3) การเป็ นวิทยากรกระบวนการ (x� = 4.40)
ซึ่ง จะเห็ น ได้ว่ า เทคนิ ค การถ่ า ยทอดความรู แ้ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร และการเป็ น วิ ท ยากรกระบวนการ
สอดคล้องกับข้อกําหนดสมรรถนะหลักที่ กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนดให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต้องมี
(กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555) คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต้องมีความรู ค้ วามสามารถ
ในการเป็ นวิทยากรกระบวนการ และเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรต้องมีความรู ค้ วามสามารถในกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู แ้ ละเทคโนโลยีการเกษตร จึงเป็ นผลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความสนใจที่จะฝึ กอบรม
เพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพตนเองให้ส อดคล้อ งกับ สมรรถนะหลัก การเป็ น เจ้าหน้าที่ ส่ ง เสริม การเกษตร และอาจ
เนื่องมาจากในปั จจุบนั การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระหว่างประเทศมีมากขึน้ ทัง้ มีการจัดสัมมนา
ศึกษาดูงาน จึงทําให้เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรมีความสนใจในการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็ นอย่างมาก
2.3) โดยภาพรวมพบว่าเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรต้องการฝึ กอบรมด้านเจตคติในการปฏิ บัติงาน
ในระดั บ มาก (x� = 4.17) ซึ่ ง หลัก สู ต รที่ เจ้า หน้า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรต้อ งการฝึ ก อบรมด้า นเจตคติ ม าก
3 หลั ก สู ต ร คื อ 1) การทํา งานเป็ นที ม และความสามั ค คี (x� = 4.20) 2) มนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์แ ละการสร้า ง
ความร่วมมื อ ร่วมใจในการทํางาน (x� = 4.20) 3) การปรับ กระบวนทัศ น์ก ารเป็ น นัก ส่งเสริม การเกษตรที่ ดี
(x� = 4.19) จากผลการศึก ษาจะเห็ น ได้ว่าเจ้าหน้าที่ ส่งเสริม การเกษตรให้ค วามสําคัญ กับ การปรับ ทัศ นคติ
ในการทํางานเป็ นที ม การมี ความร่วมแรงร่วมใจในการทํางาน เนื่ องจากงานด้านส่งเสริมการเกษตรเป็ นงาน
ที่ ค วรปฏิ บัติ กัน เป็ น ที ม และแบ่ งหน้าที่ กัน ปฏิ บัติ ง านในพื ้น ที่ ต ามความถนัด เนื่ องจากเกษตรกรในพื ้น ที่ มี
จํานวนมาก ดัง้ นัน้ การทํางานเป็ นทีมและร่วมแรงร่วมใจในการทํางาน จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
เป็ นอย่างดี ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มาโนทย์, 2541 พบว่าเจ้าหน้าที่ปศุสตั ว์อาํ เภอมีความต้องการฝึ กอบรม
ในหลักสูตร การสร้างความร่วมมือร่วมใจในงานส่งเสริมการเกษตรในระดับมาก เนื่องจากการร่วมมือร่วมใจใน
การทํางานเป็ นปั จจัยความสําเร็จของการทํางาน
Table 2 Training Needs for Development of Agricultural Extension Officers' Potential
Training Needs
Mean
S.D
Development Need levels
Knowledge
4.23
0.530
Highest level
Skills
4.29
0.574
Highest level
Attitude
4.17
0.696
High level
Total
4.24
0.490
Highest level
Remark: 4.21-5.00 = highest level
2.61-3.40 = medium
1.00-1.80 = Least level

3.41-4.20 = high level
1.81-2.60 = Low level
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3. เปรียบเทียบความต้องการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการเกษตร ทีม่ ีลักษณะพืน้ ฐานส่วนบุคคล
สภาพเศรษฐกิจและสังคมบางประการทีแ่ ตกต่างกัน
จากการการเปรียบเทียบความต้องการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
จํา นวน 3 ด้าน ได้แ ก่ 1) ความต้อ งการฝึ ก อบรมด้า นความรู ใ้ นการปฏิ บั ติ ง าน 2) ความต้อ งการฝึ ก อบรม
ด้านทักษะในการปฏิ บัติงาน 3) ความต้องการฝึ กอบรมด้านเจตคติในการปฏิบัติงานโดยจําแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา กลุม่ งานที่รบั ผิดชอบหลัก วุฒิการศึกษา และอัตราเงินเดือนโดย มีผลการศึกษาดังนี ้
3.1) จําแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย และหญิงมีความต้องการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ
ในการปฏิ บัติงานแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติท่ีระดับ 0.001 จํานวน 1 หลักสูตร คือ ภาษาอังกฤษเพื่ อ
การสื่ อ สารเบื ้อ งต้น /Advance โดยเพศหญิ ง มี ค วามต้อ งการฝึ ก อบรมมากกว่าเพศชาย และแตกต่ า งกั น
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 หลักสูตร คือ 1)การใช้โปรแกรมตัดต่อ Corel Video Studio
Pro X10 เพื่ อ การผลิ ต สื่ อ ส่ ง เสริ ม การเกษตร โดยเพศหญิ ง มี ค วามต้อ งการฝึ กอบรมมากกว่ า เพศชาย
2) การใช้โปรแกรม QGIS เพื่ อจัดทําแผนที่ โดยเพศหญิ งมีความต้องการฝึ กอบรมมากกว่าเพศชาย ทั้งนี อ้ าจ
เนื่องมาจากการที่ เพศหญิ งเป็ นผูท้ ่ี มีความตื่นตัว ความสนใจ และให้ความสําคัญต่อการพัฒนาตนเอง เพื่ อให้
การปฏิ บัติ งานต่ างๆประสบความสําเร็จ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ง สอดคล้องกับ งานวิ จัย ของ วัน เพ็ ญ , 2552
ซึ่งผลการวิจยั พบว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่เป็ นเพศหญิ งมีการพัฒนาพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
มากกว่าเพศชาย (Table 3)
3.2) จําแนกตามอายุ พบว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีอายุแตกต่างกันมีความต้องการฝึ กอบรม
ด้านเจตคติ ในการปฏิ บั ติ ง าน แตกต่ างกัน อย่ างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.05 จํา นวน 1 หลัก สูต ร คื อ
การปรับกระบวนทัศน์การเป็ นนักส่งเสริมการเกษตรที่ดี โดยพบว่ากลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 34-43 ปี มีความต้องการ
ฝึ กอบรมมากกว่า กลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 33 ปี อาจเนื่องมาจาก ผูท้ ่ีมีอายุมากกว่าคิดว่าตนเองเป็ นบุคคลสมัยเก่า
ที่มีความคิด ความประพฤติแบบเดิมๆ จนเคยชิน เลยอยากเข้าสังคม เปิ ดใจและอยากปรับทัศนคติแนวคิดที่ดี
ในการทํางานส่งเสริมการเกษตร เพราะผูท้ ่ี อายุมากกว่าย่อมต้องการเป็ นที่ยอมรับและนับถือของคนในสังคม
ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ (Houle, 1961 ) พบว่า ผูใ้ หญ่ เข้ามาเรียนด้วยแรงจูงใจที่ ต่างกัน โดยแบ่ งออก
เป็ น 3 ประเภท คือ 1) มาเรียนอย่างมีเป้าหมาย (Goal Oriented) หมายถึงมาเรียนเพราะต้องการเพิ่มพูนความรู ้
และทักษะด้านวิชาชีพ 2) มาเรียนเพื่อต้องการเข้าร่วมกิจกรรม (Activity Oriented) หมายถึงมาเรียนเพราะชอบ
บรรยากาศ ของการศึกษา ชอบเข้าสังคม ต้องการมีปฏิ สมั พันธ์กับผูอ้ ่ืน หรือต้องการมีเพื่ อน และ 3) มาเรียน
เพราะต้องการที่จะรู ห้ รือเพื่อหา ความรู ้ (Learning Oriented) (Table 4)
3.3) จํา แนกตามระดับ การศึ ก ษา พบว่ า เจ้าหน้า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกั น
มีความต้องการฝึ กอบรมด้านความรู ใ้ นการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน
1 หลักสูตร คือ การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของภาคเหนือตอนบน เช่น ข้าว ลําไย ลิน้ จี่ ฯลฯ โดยพบว่ากลุม่ ที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความต้องการฝึ กอบรมมากกว่า กลุ่มที่ สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญ ญาโท
และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 หลักสูตร คือ เทคนิคการเยี่ยมเยียนเกษตรกร
พบว่ากลุ่มที่สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความต้องการฝึ กอบรมมากกว่า กลุ่มที่สาํ เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการฝึ กอบรมด้านเจตคติใน
การปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 หลักสูตร คือ การเป็ นข้าราชการที่ดี
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โดยพบว่ากลุ่มที่ สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี มีความต้องการฝึ กอบรมมากกว่า กลุ่มที่ สาํ เร็จการศึกษา
ระดับปริญ ญาโท อาจเนื่ องมาจากว่าผูจ้ บการศึกษาตํ่ากว่ามีความกระตือรือร้น ที่ จะพัฒนาตนเองให้มีความ
เชี่ยวชาญมากยิ่งขึน้ เพื่อที่จะได้ปฏิบตั ิงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ เป็ นที่ยอมรับนับถือของผูบ้ ังคับบัญชา และ
ผู้ร่วมงาน ซึ่งได้ส อดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ อัง ศุม าริ น ทร์, 2548 ซึ่ง อธิ บ ายว่า ระดับ การศึก ษาของคนมี ผ ล
ในการตัดสินใจเข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ แตกต่างกันเพราะผูท้ ่ีมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันย่อมมีมมุ มอง
และทัศคติในด้านต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน จึงมีความต้องการฝึ กอบรมในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน (Table 5)
3.4) จําแนกตาม กลุ่มงานที่รบั ผิดชอบหลักพบว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รบั ผิดชอบกลุ่มงานที่
แตกต่างกันมีความต้องการฝึ กอบรมด้านความรู ใ้ นการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.01 จํานวน 1 หลัก สูต ร คื อองค์ค วามรู ด้ า้ นอารัก ขาพื ช โดยเจ้าหน้าที่ ส่ งเสริ มการเกษตรที่ รับ ผิ ด ชอบงาน
กลุ่ม ส่งเสริมพัฒ นาการผลิตและอารักขาพื ช และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีความต้องการฝึ กอบรม
มากกว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่รบั ผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากว่าเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรมี ค วามต้อ งการฝึ ก อบรมในเนื ้อหาหลัก สูต รที่ ส อดคล้องกับ กลุ่ม งานที่ ต นเองรับ ผิ ด ชอบ
เพื่อที่จะได้พฒ
ั นาตนเอง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป (Table 6)
3.5) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาที่แตกต่างกัน และอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกันมี
ความต้องการฝึ กอบรมในด้าน ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ ที่ ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่ องมาจากว่าเจ้าหน้าที่ ส่งเสริม
การเกษตรไม่ว่าจะสําเร็จการศึกษาจากวุฒิการศึกษาสาขาใด ก็มีความต้องการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
ให้ท ํางานได้อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและมี ความเชี่ ยวชาญ ซึ่งเป็ นหนทางสู่ความก้าวหน้าในอาชี พราชการต่ อไป
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันเพ็ ญ,2548 พบว่าเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรที่ มี วุฒิ การศึกษาด้านการส่งเสริม
การเกษตร และไม่ใช่ดา้ นส่งเสริมการเกษตรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
Table 3 Comparison of training needs of agricultural extension officials, classified by gender
Training Needs
gender mean
S.D
t
Sig.
Skill
English for Basic/Advance Communication male
4.18
0.876
3.299*** 0.001
female
4.61
0.659
Using Corel Video Studio Pro X10
male
4.14
0.943
-2.537* 0.012
for agricultural promotion media
female
4.49
0.668
Using QGIS for making map
male
3.91
1.133
-2.493* 0.014
female
4.33
0.869
Table 4 Comparison of training needs of agricultural extension officials, classified by age
Training Needs
age
mean
S.D
t
Sig.
Attitude
Thinking adjustment
≤ 33
4.06
0.972 -2.128* 0.035
34-43
4.37
0.610
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Table 5 Comparison of training needs of agricultural extension officials, classified by education
degree of agricultural extension officers
Training Needs
education degree mean
S.D
t
Sig.

Knowledge
Important economic crop production of
the upper northern region
Techniques for visiting farmers
Attitude
Good officer

Bachelor Degree

4.56

0.723

Master's Degree
Bachelor Degree
Master's Degree
Bachelor Degree
Master's Degree

4.23
4.33
3.93
4.22
4.05

0.831
0.763
0.925
1.038
0.914

2.428*

0.016

2.699**

0.008

2.300*

0.023

Table 6 Comparison of training needs of agricultural extension Officials, classified by responsible
work group
Training Needs
responsible work group
mean
S.D
F
Sig.
Knowledge
Knowledge of plant protection Farmer developmentb
4.22
0.765 4.723** 0.010
Agricultural Extension and
0.591
a
Plant Protection
4.64
a
Strategy and Information
4.52
0.707
Remark: Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the
1 % level
* 0.05 level of significance
** 0.01 level of significance
*** 0.001 level of significance

สรุ ป
เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการในเขตภาคเหนือตอนบนมีความต้องการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒนา
ศักยภาพของตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด และเมื่อแยกเป็ นรายด้านพบว่า มีความต้องการฝึ กอบรมด้าน
ความรู แ้ ละทักษะในการปฏิ บัติ งานในระดับมากที่ สุด และด้านเจตคติ อยู่ในระดับมาก ผลจากการเปรี ยบเที ยบ
ความต้องการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรพบว่า เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรที่มี เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และกลุ่มงานที่ รบั ผิดชอบแตกต่างกัน มีความต้องการฝึ กอบรมที่แตกต่างกันในบางหลักสูตร
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) สําหรับข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการฝึ กอบรม คืออยากให้เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
สําหรับหลักสูตรที่สามารถฝึ กปฏิบตั ิได้จริง ควรจัดฝึ กอบรมประมาณ 3 ครัง้ /ปี เดือนที่เหมาะสมกับการฝึ กอบรมคือช่วง
เดือน พฤษภาคม ตุลาคม พฤศจิกายน เนื่องจากมีภาระงานในพืน้ ที่ไม่มากจนเกินไป
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ผลกระทบจากการทําเกษตรอินทรีย ์ ของกลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ
Impact of Organic Farming by Sisaket Creative Farming Network Group, Srisaket Province
บุษริน สมปาง1* และ พีรชัย กุลชัย1
Butsarin Sompang1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาประวัติพัฒนาการและการดําเนินงานของกลุ่มศรีสะเกษ
สร้างสรรค์ และ ศึกษาผลกระทบจากการทําเกษตรอินทรียข์ องกลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค์ การศึกษาพบว่ากลุ่ม
ก่อตัง้ ขึน้ เพื่ อช่วยให้เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษใช้สารเคมีในการทําการเกษตรหยุดการใช้เคมีและหันมาให้
ความสนใจกับการทําเกษตรอินทรีย ์ การดําเนินงานของกลุ่มแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ส่งเสริมความเข้าใจ
ด้านเกษตรอินทรีย ์ ส่วนที่ 2 รับซือ้ ผลผลิตเกษตรอินทรียจ์ ากสมาชิก ส่วนที่ 3 ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชผหลังนา
ผลกระทบการทําเกษตรอินทรีย ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อม รายรับเพิ่ม 664.14 บาทและลด
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 9,814.40 บาท สังคม เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู เ้ กี่ยวกับเกษตรอินทรีย ์ ด้านสุขภาพ
พบว่า 100% ของสมาชิกตัวอย่างรู ส้ กึ มีสขุ ภาพดีและมีความสุขการทําเกษตรอินทรีย ์ และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า
100% ของกลุม่ ตัวอย่างกล่าวไว้วา่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึน้ และสังเกตว่ามีชีวิตอยู่ในดินมากขึน้

ABSTRACT

The objectives of this research are to study the development history of the Sisaket Creative
Group. and to study the impacts of organic farming of the Sisaket Creative Group. The study found
that the group was founded to enable farmers in Sisaket province, where agrochemical was highly
used in farming, to stop using agrochemicals and turn their attention to organic farming. The
operations of the group were divided into 3 parts. Part 1 focused on promoting the understanding of
organic agriculture. Part 2 looked into the market for organic products from members. Part 3 aimed to
encourage members to grow crops after rice season. The impacts of organic farming consisted of
economic, social, health and environmental impacts. Economically, group members gained an
additional 664.14 baht in revenue and reduced costs at an average of 9,814.40 baht. Socially,
members gained the process to exchange ideas and knowledge on organic farming. For health,
100% of the sampled members said they felt healthier and happier with organic farming. And,
environmentally, 100% of the sampled members members said the soil was more fertile and noticed
more lives in the soil.
Key words: organic farming, impact
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คํานํา

จังหวัดศรีสะเกษเป็ นพืน้ ที่ราบสูงสลับทุ่งนา มีภูเขาและป่ าไม้ทางตอนใต้ ลักษณะดินในพื น้ ที่ เป็ นดิน
ทรายปนดินร่วนและดินร่วนปนดินทราย ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชี พทํานาปี โดยอาศัยนํา้ ฝนเป็ นหลัก
วิธีการปลูกข้าว มีทงั้ แบบนาดําและนาหว่าน นอกจากนัน้ ยังมีการทํานาปรังในบางพืน้ ที่ พันธุข์ า้ วที่เกษตรกรนิยม
ปลูก คื อ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิ กข 15 และ ข้าวเหนี ย ว กข 6 เกษตรกรส่วนใหญ่ ป ลูก ข้าวแบบใช้
สารเคมี หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะปลูกพืชหลังนา เช่น หอม กระเทียม ถั่วเขียว พริก เป็ นต้น พืชเศรษฐกิจ
นอกจากข้าว มีพืชไร่ เช่น มันสําปะหลัง สวนยางพารา เป็ นต้น นอกจากนัน้ ยังมีการเลีย้ งสัตว์ เช่น วัว ควาย หมู
ไก่ เป็ นต้น (สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ, 2544)
อดีตในพื น้ ที่ จังหวัดศรีสะเกษ มีอัตราการใช้สารเคมีประมาณ 4 ครัง้ โดยแบ่งการใช้ดงั นี ้ ใช้สารเคมี
กําจัดวัชพืช 2 ครัง้ คือยาคุมหญ้าช่วงก่อนหว่านข้าวประมาณก่อนฝนและเห็นหญ้าขึน้ มา อีก 2 ครัง้ เป็ นการใส่
ปุ๋ ยเคมี ในช่วงที่ตน้ ข้าวกําลังแตกกออีกช่วงคือ ข้าวใกล้สุก ทําให้ส่งผลเกิดผลกระทบจากการทําเกษตรแบบใช้
สารเคมี โดยแบ่ งออกได้ 4 ด้าน ด้านเศรษฐกิ จ ทําให้เกษตรกรมีการลงทุนซือ้ ปั จจัยการผลิตที่ สูง ด้านสังคม
ผูบ้ ริโภคมีความตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยของสินค้าทางการเกษตรมากขึน้ นอกจากนัน้ ยังมีเรื่องของผลผลิตทาง
การเกษตรเกิ ดความเสียหายต่อการส่งออก โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป ส่งผลให้เกิดมูลค่าความเสียหายเป็ น
อย่างมาก เหตุผลที่ทาํ ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าเกษตรคือ มีสารเคมีตกค้างภายในผลผลิตทางการเกษตร
มาก ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคของประเทศที่ ส่งสินค้าทางการเกษตรออกไป ด้านสุขภาพ การทํา
เกษตรแบบใช้สารเคมี ส่งผลทัง้ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค หากผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริโภคได้รบั สารเคมีเข้าไป อาจทําให้มี
สารเคมีตกค้างภายในร่างกาย มีการสะสมสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ส ารเคมีของการทํา
เกษตรส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง คุณภาพของดินแย่ลง สิ่งมีชีวิตในดินลดลง
ปั จจุบนั กระแสเกษตรอินทรียเ์ ริ่มเป็ นที่นิยมมากขึน้ เนื่องจากผูบ้ ริโภคและเกษตรกรมีความตื่นตัวเรื่อง
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึน้ นอกจากนัน้ แล้วเกษตรกรเห็นว่าการใช้สารเคมี มีตน้ ทุนที่สงู ในขณะที่
ราคาผลผลิ ตตํ่าลง เกษตรกรจึงเริ่มหันมาสนใจการทําเกษตรอิ นทรีย ์ทั้งแบบรับ รองมาตรฐานและไม่รับ รอง
มาตรฐาน ประกอบกับนโยบายภาครัฐมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย ์ ในจังหวัด
ศรีสะเกษ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี ทางบริษัท ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม เห็นความสําคัญของ
การทําเกษตรอินทรีย ์ เริ่มมีการจัดตัง้ กลุม่ ศรีสะเกษสร้างสรรค์ เมื่อ ปี พ.ศ.2560 เพื่อให้เกษตรกรในพืน้ ที่จงั หวัด
ศรีสะเกษเริ่มหันมาสนใจทําเกษตรอินทรีย ์ โดยมีสาํ นักงานเครือข่ายตัง้ อยู่ ณ เลขที่ 90 หมู่ท่ี 4 บ้านห่างว่าว
ตําบลทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายมีสมาชิกอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในพืน้ ที่ดงั ต่อไปนี ้ อําเภอ
เมือง อําเภอพยุห ์ อําเภอศรีรตั นะ อําเภอกันทรารมย์ และอําเภอวังหิน ปั จจุบนั มีสมาชิกภายในกลุ่มทัง้ หมด 96
คน เมื่อมีกลุ่มเกิดขึน้ เกษตรกรภายในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู ก้ นั ภายในกลุม่ เกษตรกรได้ขา้ วที่
มีคุณ ภาพ ข้าวเต็มเมล็ดมีกลิ่นหอม นอกจากนั้นยังมีตลาดรองรับข้าวของเกษตรกรภายในกลุ่มทั้งข้าวระยะ
ปรับเปลี่ยนและข้าวเกษตรอินทรียซ์ ่งึ เกษตรกรนัน้ ไม่ตอ้ งไปหาตลาดรองรับผลผลิตข้าวด้วยตนเอง สามารถนํา
ข้าวที่ผลิตมานัน้ มาขายได้ทนั ที (อารียา ติวะสุรเดช ,สัมภาษณ์,14 กันยายน 2562) ทําให้เกิดความสนใจของการ
ทําเกษตร เกษตรกรในกลุม่ จากในอดีตเคยทําเกษตรแบบใช้สารเคมีจนมีความคิดริเริ่มที่เปลี่ยนจากการทําเกษตร
แบบใช้สารเคมีเป็ นการทําเกษตรแบบอินทรีย ์ เหตุผลอะไรทําให้เกษตรกรหันมาสนใจเริ่มการทําเกษตรอินทรีย ์
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มากขึน้ และกลุ่มมีการชวนเกษตรกรคนอื่นที่ ยังทําเกษตรแบบเคมีมาเข้าร่วมการทําเกษตรอินทรียไ์ ด้อย่างไร
โดยศึกษาผลกระทบที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่การจัดตัง้ กลุม่ จนถึงปั จจุบนั มีผลกระทบอะไรบ้างที่เกิดขึน้ กับกลุม่ ผลกระทบ
ที่เกิดขึน้ มีดา้ นใดบ้าง ผูท้ าํ วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากการทําเกษตรอินทรีย ์ ของกลุ่มศรี
สะเกษสร้างสรรค์ จังหวัด ศรีสะเกษ เป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติพฒ
ั นาการและการดําเนินงานของกลุม่ ศรีสะเกษสร้างสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อศึกษาผลกระทบ จากการทําเกษตรอินทรีย ์ ของ กลุม่ ศรีสะเกษสร้างสรรค์ จังหวัด
ศรีสะเกษ

วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อ งผลกระทบจากการทํ า เกษตรอิ น ทรี ย ์ ข องกลุ่ ม ศรี ส ะเกษสร้า งสรรค์ จั ง หวั ด
ศรีสะเกษ เป็ นงานวิจยั แบบผสม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และระเบียบวิธีวิจยั
เชิงปริมาณ และวิเคราะห์ผลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นค่าสถิติพืน้ ฐาน เช่น การ
หาค่าร้อยละ (Percentage) ที่ ใช้บรรยายคุณ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ช่วงระยะเวลาในการศึกษาเริ่มตัง้ แต่
เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค์ จํานวน 50 ราย ซึ่งเป็ นกลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ ไ ด้จ าการสุ่ ม สั ม ภาษณ์ เกษตรกร โดยใช้ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ บั ง เอิ ญ (Accidental sampling)
เนื่องจากเป็ นจํานวนของสมาชิกที่เกินครึ่งหนึ่งของประชากรทัง้ หมด ทําให้ได้ขอ้ มูลที่มีคณ
ุ ภาพ เพราะ สมาชิก
บางรายมีประสบการณ์ในการทําเกษตรอินทรีย ์ เกษตรกรบางรายเริ่มการปรับเปลี่ยนจากการทําเกษตรแบบเคมี
เป็ นการทําเกษตรแบบอินทรีย ์ ทําให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลาย ได้ขอ้ มูลในหลายมุมมองจากสมาชิกกลุ่มตัวอย่างที่
ไปสัมภาษณ์
3.3.2 ด้านเนือ้ หา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เส้นเวลา (Timeline) และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview) เพื่ อ เก็ บ ข้อ มูล พื ้น ฐานของเกษตรกรและผลกระทบจากการทําเกษตรอิ น ทรี ย ์ ของ
เกษตรกรในกลุม่ ศรีสะเกษสร้างสรรค์
ขัน้ ตอนในการศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื น้ ฐาน ประวัติ พัฒ นาการ และการดําเนิ นงานของกลุ่ม พร้อมทั้งทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาจากเอกสารและจากการลงพืน้ ที่ไปสัมภาษณ์เกษตรกร
ขัน้ ตอนที่ 2 ลงพืน้ ที่เก็บข้อมูลผลกระทบจากการทําเกษตรอินทรียข์ องกลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค์ โดยใช้
เครื่องมือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ขัน้ ตอนที่ 3 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องผลกระทบจากการทําเกษตร
อินทรียข์ องกลุม่ ศรีสะเกษสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลให้สมาชิกได้รบั ทราบ และรับฟั งความคิดเห็น
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ผ่านการจัดกิจกรรมการสนทนากลุม่
(Focus group) เส้นเวลา (Timeline) โดยเป็ นการวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) เป็ น
การนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลที่เกิดขึน้ ย้อนกลับมาให้เห็นว่าเกิดมา
จากเหตุปัจจัยใดบ้าง หรือวิเคราะห์เหตุไปหาผลคือ วิเคราะห์จากเหตุไปหาผล โดยวิเคราะห์ให้เห็นว่าเมื่อเหตุนี ้
เกิดขึน้ ได้นาํ ไปสูผ่ ลที่เกิดขึน้ อะไรบ้าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ สถิตแิ ละตัวเลขที่ใช้เพื่อการบรรยายสรุ ปกลุม่ ข้อมูล ผูว้ ิจยั ทําการศึกษา
กับกลุม่ เกษตรกรระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562

ผลและอภิปรายผล

พัฒนาการและการดําเนินงานของเกษตรกรในกลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค์
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค์ ตัง้ อยู่ท่ี 90 หมู่ท่ี 4 บ้านห่างว่าว ตําบลทุ่ม อําเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ มีนาย ปติ ศรีคราม เป็ นประธานของกลุ่ม ปั จจุบนั มีสมาชิกภายในกลุ่มทัง้ หมด 96 คน โดยมี
ประวัติพฒ
ั นาการของกลุม่ ดังนี ้
ปี พ.ศ. 2560 เริ่มมีการจัดตัง้ กลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค์ โดย บริษัท ไร่ทอง ออร์แกนิ กส์ เป็ นผูค้ ิดริเริ่ม
กลุ่ ม ขอรั บ รองมาตรฐานเกษ ตรอิ น ทรี ย ์ น านาชาติ International Federation of Organic Agriculture
Movements (IFORM) มาตรฐานระบบเกษตรอิน ทรีย ์ส หภาพยุโรป EU และมาตรฐานระบบเกษตรอิ น ทรีย ์
แคนาดา Canada Organic Regime (COR) ทางบริษัทไร่ทองเป็ นผูส้ นับสนุนการขอรับรอง ในปี พ.ศ 2560 กลุม่
ได้ รั บ มาตรฐาน มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ น านาชาติ International Federation of Organic Agriculture
Movements (IFORM) มาตรฐานระบบเกษตรอิน ทรีย ์ส หภาพยุโรป EU และมาตรฐานระบบเกษตรอิ น ทรีย ์
แคนาดา Canada Organic Regime (COR) ประธานกลุ่มคือ นายปติ ศรีคราม (Figure 1) ในขณะนัน้ มีสมาชิก
กลุม่ อยู่ประมาณ 50 ราย เหตุผลในการจัดตัง้ กลุม่ อยากให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีเริ่มหันมาสนใจใน
การทําเกษตรอินทรีย ์ เห็นความสําคัญของการทําเกษตรอินทรีย ์ ทัง้ ในเรื่องของต้นทุน รายได้ หรือสุขภาพ เป็ นต้น
การก่อตัง้ กลุ่ม ทําให้เกษตรกรในพืน้ ที่จังหวัดศรีสะเกษเริ่มหันมาสนใจทําเกษตรอินทรียม์ ากยิ่งขึน้ สนใจเข้ามา
สมัครเป็ นสมาชิกในกลุม่ ศรีสะเกษสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2561 หลังจากก่ อตั้งกลุ่มได้ป ระมาณ 1 ปี สมาชิ ก และคณะกรรมการในกลุ่ม เริ่ม มี ก ารทํา
กิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Figure 1) องค์ความรู ท้ ่ีเกี่ยวข้องกับการทําเกษตรอินทรีย ์ เนื่องจากว่า
สมาชิกภายในกลุ่มนัน้ เพิ่งเริ่มทําเกษตรอินทรีย ์ ประสบการณ์และองค์ความรู เ้ กี่ยวกับเกษตรอินทรียข์ องสมาชิก
ยังน้อย สมาชิกส่วนใหญ่ จะได้รบั ความรู เ้ ทคนิคการทําเกษตรอินทรียจ์ ากสมาชิกในกลุ่มที่มีประสบการณ์องค์
ความรู ม้ ากกว่า โดยการจัดกิจกรรมหรือจัดอบรมในแต่ละครัง้ จะผ่านการพูดคุยกับทีมส่งเสริมเกษตร ของบริษัท
ไร่ทอง เพื่อให้ได้รบั องค์ความรู ้ หรือเทคนิควิธีการต่าง ๆ เป็ นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
ปี พ.ศ. 2562 เกิ ด การขั บ เคลื่ อ นภายในกลุ่ ม มี ก ารทํา กิ จ กรรมร่ ว มกั น ภายในกลุ่ ม มากขึ น้ อาทิ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ าํ นํา้ หมัก จุลินทรียส์ งั เคราะห์แสง ของแต่ละพืน้ ที่สมาชิกอยู่โดยนําบุคคลที่มีประสบการณ์
ความรู ท้ ่ี เกี่ยวข้องที่มีองค์ความรู ท้ างด้านการทํานํา้ หมักโดยเฉพาะมาเป็ นผูถ้ ่ายทอดองค์ความรู ใ้ ห้กับสมาชิ ก
ท่านอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มได้รบั องค์ความรู ้ จะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ สร้างความสัมพันธ์กนั ภายในกลุ่ม
มากยิ่งขึน้ การประชุมกลุ่มทัง้ การประชุมกลุ่มแบบสามัญ (ประชุมกลุ่มใหญ่) และการประชุมกลุ่มแบบวิสามัญ
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(ประชุมกลุ่มย่อย) เป็ นการประชุมที่ทาํ ให้สมาชิกและคณะกรรมการของกลุ่มแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทาง
ให้กลุ่มเข้มแข็ง เดินหน้าต่อไป เกิดการพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึน้ สําหรับปี 2562
คือ กลุ่มเกิดการจัดตัง้ กองทุนปุ๋ ยหมัก เกิดจากความสนใจของประธานและสมาชิกในกลุ่มที่อยากทําปุ๋ ยหมัก
อินทรียใ์ ช้เองภายในกลุ่มของตนเอง (Figure 1) โดยไปศึกษาดูงานกันที่ กลุ่มผักไหม อําเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด
ศรีสะเกษ ก่อ ตัง้ โดย นายไพฑูรย์ ฝางคํา เป็ น สถานที่ เรีย นรู ก้ ารทําปุ๋ ยอิน ทรียท์ าํ เอง เมื่ อกลุ่มเกิ ด การจัด ตั้ง
กองทุนปุ๋ ยหมัก ในอนาคตคณะกรรมการและสมาชิกในกลุ่มเห็นชอบว่า สามารถนําปุ๋ ยหมักไปขายในท้องตลาด
ได้ ทําให้กลุ่มเกิดรายได้ นําเงินมาบริหารจัดการงานภายในกลุ่มต่อไป ปั จจุบัน กลุ่มกําลังขอรับรองมาตรฐาน
Fair Trade เป็ นระบบการค้าสร้างความเป็ นธรรมในการดําเนินธุรกิ จให้ผูค้ า้ และผูบ้ ริโภค หากขายสินค้า Fair
Trade ได้ ทางกลุม่ จะได้รบั เงินพรีเมี่ยม เป็ นเงินนํามาสนับสนุนใช้ในการจัดกิจกกรมต่าง ๆภายในกลุม่ รวมทัง้ ใช้
ในการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ต่อไป
เริ่มก่อตั้งกลุ่ม มีประธานกลุ่ม นาย ปติ ศรีคราม
ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
เกษตรกรในพืน้ ทีจ่ ังหวัดศรีสะเกษ เริ่มหันมาสนใจ
ทําเกษตรอินทรีย ์

เกิดกิจกรรมมากขึน้ เช่นการสาธิตทํานํ้าหมักจากสมาชิกในกลุ่ม
การจัดตั้งกองทุนปุ๋ยหมัก การขอรับรองมาตรฐาน Fair Trad
เพือ่ การค้าทีเ่ ป็ นธรรม
เมื่อขายสินค้าได้ จะได้รับเงินพรีเมี่ยมมาพัฒนากลุ่มและชุมชน
ต่อไป

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2560
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้
เทคนิค วิธีการทําเกษตรอินทรีย ์ ของ
สมาชิกภายในกลุ่ม โดยผู้ถ่ายทอดจะเป็ น
สมาชิกทีม่ ีประสบการณ์มากกว่า การจัด
กิจกรรมแต่ละครั้งผ่านทีมส่งเสริมเกษตร

Figure 1 Timeline of a Developmental history Sisaket Creative Farming Network Group, Srisaket
Province
การดําเนินงานของกลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค์
การดําเนินงานของกลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค์ ขัน้ ตอนที่ 1 เริ่มจากการทําความเข้าใจเรื่องของมาตรฐาน
เกษตรอิ น ทรี ย ์เช่ น มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์น านาชาติ International Federation of Organic Agriculture
Movements (IFORM) มาตรฐานระบบเกษตรอิ นทรียส์ หภาพยุโรป EU และ มาตรฐานระบบเกษตรอิ นทรีย ์
แคนาดา Canada Organic Regime(COR) ให้ส มาชิ ก มี ค วามเข้า ใจในการทํา เกษตรอิ น ทรี ย ์ อย่ า งถู ก วิ ธี
ขัน้ ตอนที่ 2 การรับซือ้ ผลผลิตข้าวอินทรีย ์ และข้าวระยะปรับเปลี่ยนของเกษตรกรในกลุ่ม โดยในปี พ.ศ. 2560
ทางกลุม่ จะรับซือ้ เฉพาะข้าวอินทรีย ์ ที่ผ่านระยะปรับเปลี่ยนไปแล้ว 3 ปี พ.ศ. 2561 กลุม่ ศรีสะเกษสร้างสรรค์เริ่ม
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มีการรับซือ้ ข้าวระยะปรับเปลี่ยน เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้กบั เกษตรกรที่เพิ่งเริ่มปรับจากการทําเกษตรเคมีเป็ น
การทําเกษตรอินทรีย ์ และในปั จจุบัน ปี พ.ศ. 2562 ทางกลุ่มรับซือ้ ข้าวอินทรีย ์ และข้าวหอมมะลิแดง ระยะ
ปรับเปลี่ยน หลังจากที่กลุ่มรับซือ้ ผลผลิตข้าวในช่วงระยะปรับเปลี่ยนและผลผลิตข้าวอินทรียข์ องสมาชิกในกลุ่ม
จัดส่งต่อไปบริษัท ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม เพื่อทําการแปรรู ป และจําหน่ายต่อไป ขัน้ ตอนที่ 3 หลังฤดูการเก็บ
เกี่ยวข้าว ทางกลุม่ มีนโยบายส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชหลังนา เพื่อให้สมาชิกในกลุม่ มีโอกาสเพิ่มรายได้จากการ
ผลิต และเรียนรู ว้ ิธีการบํารุ งดิน โดยทางกลุม่ มีการวางแผน การผลิตข้าวและพืชหลังนาหรือพืชเสริมชนิดอื่น ๆ ใน
แต่ละปี มีการพูดคุยกับฝ่ ายการตลาดของ บริษัท ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จํากัด ซึ่งทําให้สมาชิกมั่นใจได้ว่า
สมาชิกจะมีตลาดรองรับผลผลิตพืช ที่ทางกลุ่มส่งเสริมให้ปลูก เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง สมุนไพร และเครื่องแกง
เป็ นต้น
ผลกระทบจากการทําเกษตรอินทรีย ์ ของ กลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค์
ด้านเศรษฐกิจ หลังทําเกษตรอินทรียม์ ีรายได้เพิ่มขึน้ จํานวน 33,207 บาท มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 664.14บาท
เนื่องจากราคาข้าวอินทรียน์ นั้ มีราคาที่สงู กว่าราคาข้าวเคมีตามท้องตลาดส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้จากการขาย
ข้าวเพิ่มขึน้ ต้นทุนหลังทําเกษตรอินทรียม์ ีตน้ ทุนในการซือ้ ปั จจัยการผลิตที่ลดน้อยลงกว่าตอนทําเกษตรแบบเคมี
ซึง่ ลดต้นทุนได้ จํานวน 490,720 บาท มีคา่ เฉลี่ยอยู่ท่ี 9,814.4 บาท เพราะเกษตรกรไม่ได้ซอื ้ ปั จจัยการผลิตที่มาก
เหมื อนตอนทําเกษตรแบบเคมี และ กําไรรวม หลังทําเกษตรอินทรีย ์ มี กาํ ไรมากกว่าตอนทําเกษตรแบบเคมี
เนื่องจาก เกษตรกรมีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ การซือ้ ต้นทุนปั จจัยการผลิตที่ลดน้อยลง โดยคิดเป็ นเงิน จํานวน
523,927 บาท มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 10,478.54 บาท จาก (Table1) สรุ ปได้วา่ หลังทําเกษตรอินทรีย ์ ทําให้เกษตรกรมี
รายได้มากขึน้ มีตน้ ทุนที่นอ้ ยลงหรือมีการซือ้ ปั จจัยการผลิตที่ลดลง มีกาํ ไรจากการขายสินค้าทางการเกษตรที่
เพิ่มมากขึน้
ด้านสังคม เกษตรกรส่วนใหญ่มีองค์ความรู เ้ กษตรอินทรียม์ าก่อนทําให้มีความรู เ้ บือ้ งต้น ความเข้าใจ
คิดเป็ น 90% หลังเข้ากลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ท้ างด้านเกษตรอินทรีย ์
นําประสบการณ์เทคนิควิธีการของแต่ละบุคคลนําออกมมาใช้ สอนให้กบั สมาชิกท่านอื่นๆที่อยู่ภายในกลุ่ม เช่น
การทํานํา้ หมักใช้เอง เทคนิคการปลูกพืชหลังนา การกําจัดวัชพืชในแปลงนา เป็ นต้น นอกจากนัน้ สมาชิกภายใน
กลุม่ และคณะกรรมการกลุม่ มีการจัดตัง้ กองทุนปุ๋ ยหมักขึน้ มา ทําให้สมาชิกได้ทาํ กิจกรรมร่วมกัน เรียนรู ว้ ิธีการทํา
ปุ๋ ยหมัก 100% (Table1) จะทําให้เกษตรกรมี องค์ความรู ม้ ากขึน้ สามารถนําไปเป็ น แนวทางในการทําเกษตร
อินทรียข์ อองพืน้ ที่ตนเองได้
ด้ านสุ ข ภาพ ก่ อ นทําเกษตรอิ น ทรีย ์ไม่ มี ปั ญ หาสุข ภาพ 64% มี จ ํานวน 36 % (Table1) มี ปั ญ หา
สุขภาพ เกษตรกรที่เคยทําเกษตรแบบใช้สารเคมีส่วนใหญ่จะมีอาการแพ้สารเคมี ปวดหัวเมื่อได้กลิ่น เจอสารเคมี
ในเลือด เป็ นต้น หลังจากเกษตรกรได้เริ่มทําเกษตรอินทรียส์ ่งผลให้ไม่มีปัญ หาทางด้านสุขภาพจํานวน 98%
นอกจากนั้น ยัง ส่ ง ผลให้เกษตรกร มี ค วามสุ ข ในการทํา เกษตรอิ น ทรี ย ์จ ํานวน 100% จากการเปรี ย บเที ย บ
(Table1) ทําให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เริ่มมีสขุ ภาพดีขึน้ จากการทําเกษตรอินทรีย ์ โดยไม่ได้รบั สารเคมีเข้าไป
ในร่างกาย ทําให้มีความสุขมากขึน้ กว่าตอนทําเกษตรแบบใช้สารเคมี เหตุผลที่ ทาํ ให้เกษตรกรมีความสุขมาก
ยิ่ งขึน้ คือ ได้กิน ข้าวปลอดสารเคมี ช่วงไปทํานาไม่ได้สูดดมสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ทําให้ไม่มีส ารเคมีตกค้าง
ภายในร่างกาย เป็ นต้น
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ด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนทําเกษตรอินทรียล์ กั ษณะดินมีลกั ษณะที่แข็ง ไม่รว่ นซุย ดินมีลกั ษณะเป็ น สีแดง
82% เนื่องจากเมื่อก่อนเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีอย่างหนักทําให้ดินเกิดการสะสมของสารเคมี ทําให้ดินมี
ลักษณะที่ แข็ง เป็ นสีแดง มีเพี ยง 12 % ซึ่งเป็ นตัวเลขของจํานวนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ ได้ไปสัมภาษณ์เก็บ
ข้อมูลพบว่า มีดินลักษณะร่วนซุย เหตุผลที่ทาํ ให้ดินมีลกั ษณะร่วนซุยเกิดจากเกษตรกรบางรายไม่ได้ใช้สารเคมี
มากในแปลงนา หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ใช้สารเคมีนอ้ ยลง หลังจากเกษตรกรได้เริ่มทําทําเกษตรอินทรียส์ ่งผล
ให้ดิน มีอินทรียว์ ตั ถุเพิ่มมากขึน้ มีลกั ษณะดินที่รว่ นซุยมากขึน้ พบสิ่งมีชีวิตในดินมากขึน้ (Table1) เช่น ไส้เดือน
แมลง ปู หอย เป็ นต้น คิดเป็ น 100% เหตุผลที่ทาํ ให้หลังทําเกษตรอินทรียล์ กั ษณะดินในแปลงนาของเกษตรกร มี
อินทรียวัตถุเพิ่มขึน้ สิ่งมีชีวิตในนามากขึน้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการทําเกษตรแบบเคมีเป็ นเกษตรอินทรีย ์
ไม่ได้ใช้สารเคมีอย่างหนักเหมือนเมื่อก่อนทําให้ดินเริ่มมีการปรับสภาพ มีลกั ษณะร่วนซุยมากขึน้ อินทรียวัตถุเพิ่ม
มากขึน้ มีส่งิ มีชีวิตในดินเพิ่มขึน้
Table1 Impact studies from organic farming the Sisaket Creative Farming Network Group, Srisaket
Province
Topics
Before organic
farming

After organic
farming

Economic
Total income
4,451,693 baht
Total cost
1,155,500 baht
Total profit
3,296,193 baht
Total revenue
4,484,900 baht
total cost 664,780
baht
Total profit
3,820,120 baht

Social
Knowledge of
organic farming
36%

The process of
exchanging
learning Organic
farming,
members
participate in
activities. 86%

Health
No health
problems
64% but with
36% having an
allergic reaction
to chemical.
No health
problems 98%
Happier, doing
100% organic
agriculture

Environment
82%
Hard soil
12% with
Characteristics
Pervious loam

soil was more
fertile and more
lives in the soil
100%

อภิปรายผลการศึกษา
ผลกระทบจากการทําเกษตรอินทรีย ์ ด้านเศรษฐกิจ พบว่าการทําเกษตรแบบอินทรียท์ าํ ให้ขายผลผลิตได้ใน
ราคาที่ สูงกว่าการขายผลผลิต ทางการเกษตรแบบทั่วไป ทําให้เกษตรกรเกิ ดรายได้ท่ี สูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดนุวศั สาคริกและ ปนันดา จันทร์สุกรี (2559) ต้นทุนการผลิตที่ต่าํ ลง การทําเกษตรอินทรียท์ าํ ให้
เกษตรกรลดต้นทุนในการซือ้ ปั จจัยการผลิตมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัจฉรา กลิ่นจันทร์ (2557) ด้าน
สังคม กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ องสมาชิกภายในกลุ่มเพิ่มขึน้ มีการทํากิจกกรมมากขึน้ ทําให้สมาชิกได้
มีปฎิสมั พันธ์ท่ีดีต่อกัน ด้านสุขภาพจากที่สมาชิกมาทําเกษตรอินทรียท์ าํ ให้มีสขุ ภาพที่ดีขนึ ้ มีความสุขที่มากขึน้
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ซึ่ง สอดคล้อ งกับ พภัส สรณ์ จิ ร วราพัน ธ์ (2559) ด้า นสุด ท้าย ด้านสิ่ ง แวดล้อม การทําเกษตรอิ น ทรี ย ์ท ําให้
สิ่งแวดล้อ มดี ขึน้ คุณ ภาพดิ น มี ลักษณะดีม ากขึน้ สิ่ งมี ชี วิต ในดิ น เพิ่ มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุจิต รา ฉํ่าเพชร
(2559)

สรุ ปผลการศึกษา
ประวัติพฒ
ั นาการของกลุ่ม ศรีสะเกษสร้างสรรค์ กลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค์ก่อตัง้ มาเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดย
ในปี แรกปี พ.ศ. 2560 เริ่มต้นของการก่อตัง้ กลุม่ ขึน้ มา ของบริษัท ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จํากัด เหตุผลที่ก่อตัง้
กลุม่ ขึน้ มาเพราะ อยากให้เกษตรกรในพืน้ ที่ศรีสะเกษลดการใช้สารเคมี หันมาสนใจทําเกษตรอินทรีย ์ ซึ่งในปี แรก
ได้รับ ความสนใจจากเกษตรกรพื ้น ที่ จัง หวัด ศรี ส ะเกษเป็ น อย่ างดี ในช่ ว งปี ที่ 2 กลุ่ม เริ่ ม มี ก ารจัด กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู เ้ กี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย ์ ปี ท่ี3 การจัดตัง้ กลุ่ม เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน การจัด
กิจกรรมที่สาํ คัญให้กบั สมาชิก กลุ่มก่อตัง้ กองทุนปุ๋ ยหมักอินทรีย ์ จะทําให้กลุ่มเกิดรายได้ภายในกลุ่มสามารถนํา
เงินนัน้ มาพัฒนากลุม่ ต่อไป สุดท้ายการขอรับรองมาตรฐาน Fair Trade ในอนาคตทางกลุ่มสามารถขายสินค้าได้
จะมีเงินพรีเมี่ยมเป็ นกองทุนสนับสนุนการพัฒนากลุม่ การดําเนินงานของกลุม่ แบ่งออกได้ 3 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรก
สร้างความเข้าใจในเรื่องขององค์ความรู เ้ กษตรอินทรียใ์ ห้กับสมาชิกในกลุ่ม ขัน้ ตอนที่ 2 การรับซือ้ ผลผลิตข้าว
จากสมาชิกภายในกลุ่ม การรับซือ้ ผลผลผลิตข้าวทัง้ ในรู ปแบบข้าวระยะปรับเปลี่ยน และข้าวอินทรีย ์ ขัน้ ตอนที่ 3
การส่งเสริมปลูกพืชหลังนา เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั สมาชิกในกลุม่ หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว
ผลกระทบจากการทําเกษตรอินทรีย ์ ของกลุ่มศรีสะเกษสร้างสรรค์ จังหวัด ศรีสะเกษ ทางด้านเศรษฐกิ จ
สมาชิกภายในกลุ่มมีรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ มีตน้ ทุนที่ลดน้อยลง และมีกาํ ไรจากขายข้าวเพิ่มมากขึน้ ด้านสังคม สมาชิก
ได้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ บั สมาชิกภายในกลุม่ ด้านสุขภาพ สมาชิกมีสขุ ภาพดีขึน้ เนื่องจากไม่ได้รบั
สารเคมีเข้าไปภายในร่างกาย ทําให้มีสุขภาพที่ แข็งแรง นอกจากนั้นยังทําให้สมาชิ กภายในกลุ่มเกิดความสุข
ทางด้านจิตใจ เพราะ ได้ทาํ เกษตรแบบไม่ตอ้ งรับสารคเมี ทําเกษตรได้แบบเรื่อยๆ กล้าที่จะลงไปถอนหญ้าใน
แปลงนา ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ดินในแปลงนาของเกษตรกร มีอินทรียว์ ตั ถุเพิ่มมากขึน้ มีส่ิงมีชีวิตมากขึน้ แสดงให้
เห็นว่าผลกระทบทางจากการทําเกษตรอินทรีย ์ นัน้ ทําให้สมาชิกภายในกลุม่ เกิดผลกระทบในด้านที่ดีขนึ ้
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การสํารวจพืชอาหารเพือ่ จัดทําฐานข้อมูลในพืน้ ทีร่ ับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรมสร้างสรรค์ จ.ศรีสะเกษ
Survey of Edible Heirloom Plants in Certified Organic Areas of Sisaket Creative Farming
Network Community Enterprise in Sisaket Province, Thailand
จินดารัตน์ มารมย์1* และ พีรชัย กุลชัย1
Jindarat Marom1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี เ้ ป็ นงานวิจัยเชิ งคุณ ภาพมีวัตถุประสงค์เพื่ อสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลพื ชอาหารในพื น้ ที่
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องกลุม่ วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรมสร้างสรรค์ จ.ศรีสะเกษ ทํา
การเก็ บ ข้อ มูล กลุ่ม ตัวอย่ างจํานวน 12 ราย ใช้วิธี ก ารสุ่ม แบบ snowball sampling วิเคราะห์แ ละจัด ทําเป็ น
ฐานข้อมูล จากการสํารวจพบพืชทัง้ หมด 104 ชนิด สามารถจัดหมวดหมู่ตามส่วนที่ใช้บริโภค จัดได้ 6 หมวดหมู่
คือ ใช้ใบและยอดอ่อนในการบริโภคมี 33 ชนิด ใช้ผลในการบริโภค 36 ชนิด ใช้รากและหัวในการบริโภค 15 ชนิด
ใช้ฝักและเมล็ดในการบริโภค 7 ชนิด ใช้ดอกในการบริโภค 7 ชนิด และใช้ลาํ ต้นและเถาในการบริโภค 6 ชนิด ซึ่ง
ในแต่ละส่วนของพืชจะถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารที่มีเมนูแตกต่างกันออกไป เช่น แกง ป่ น ต้ม
ผักสด หรือเป็ นผลไม้ ช่วงเวลาที่พบส่วนมากจะเป็ นเดือนกันยายนและบางชนิดสามารถเก็บได้ตลอดทัง้ ปี

ABSTRACT
This research was a qualitative research. The objectives were to survey and create a
database of edible heirloom plants in certified organic areas of Sisaket Creative Farming Network
Community Enterprise in Sisaket province, Thailand. Data were collected from 12 farmers using
snowball sampling. Data were analyzed and used to create the database. The survey found a total of
104 plants, which were classified into 6 categories based on the edible parts, namely: 33 plant leaves
and young shoots, 15 fruit plants, 15 roots and tubers, 7 plants for pods and seeds, 7 flower plants,
and 6 stems and vines. Each part of the plant was used for cooking with different menus such as
curry, boiled, fresh vegetables or fruits. Most plants were harvested in September and some species
could be harvested throughout the year.

Key words: Heirloom plants, certified organic
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คํานํา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรมสร้างสรรค์ จ.ศรีสะเกษ ได้ทาํ การจัดตัง้ กลุ่มเมื่อปี
พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกษตรกรในพืน้ ที่ศรีสะเกษหันมาสนใจการทําเกษตรอินทรีย ์ โดยสํานักงานกลุม่ เครือข่ายตัง้ อยู่
ณ เลขที่ 90 หมูท่ ่ี 4 บ้านหางว่าว ตําบลทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ปั จจุบนั มีสมาชิกทัง้ หมด 96 คน อยู่ใน
พืน้ ที่ ดงั ต่อไปนี ้ อําเภอเมือง อําเภอพาห์ อําเภอศรีรตั นะ อําเภอกันทรรมย์ และอําเภอวังหิ น เมื่อมีกลุ่มเกิดขึน้
สมาชิกมากขึน้ ทําให้ภายในกลุ่มเกิดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู ต้ ่างๆ ร่วมกันภายในกลุ่ม
นอกจากนัน้ ทางกลุ่มยังมีตลาดรองรับ คือ บริษัทไร่ทอง ออร์แกนิค ฟาร์ม ผลผลิตที่ทางกลุ่มส่งให้บริษัทไร่ทองก็
คือ ข้าว ส่วนในอนาคตจะมีทงั้ ผัก ผลไม้ และรวมถึงพืชอาหารในท้องถิ่น (อารียา ติวะสุรเดช, 2562)
ในการลงพืน้ ที่ตรวจมาตรฐานอินทรียร์ ว่ มกับทีมส่งเสริมเกษตรอินทรียข์ องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่าย
ศรีสะเกษเกษตรกรรมสร้างสรรค์ จ.ศรีสะเกษ ได้เห็นถึงความสําคัญของพืน้ ที่ท่ีทาํ เกษตรอินทรีย ์ พบว่าต้นไม้ท่ีอยู่
ในพืน้ ที่เหล่านัน้ สามารถที่นาํ ไปใช้ประโยชน์หรืออาจเพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกรได้ ที่นอกเหนือไปจากการทําลาย
ทําให้เกิ ด การสํารวจพื ชอาหารท้องถิ่ น ขึน้ มาในพื น้ ที่ ดังกล่าว ทั้งนี เ้ ป็ น การให้เกษตรกรอนุรกั ษ์และสามารถ
ถ่ายทอดความรู ก้ ารใช้ประโยชน์จากพืชอาหารท้องถิ่นให้กบั คนรุ ่นหลังได้ และเป็ นแนวทางในการส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรพืชอาหารที่ยงั คงมีอยู่ใช้อย่างคุม้ ค่า อีกทัง้ เป็ นการให้เห็นคุณค่า ปลูกจิตสํานึก รู จ้ กั การหวงแหน และ
นําไปสูก่ ารอนุรกั ษ์ฟื้นฟูพืชอาหารท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
จากที่กล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้เห็นถึงความสําคัญของปั ญหาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา โดยมีคาํ ถามวิจยั
คือ การสํารวจพืชอาหารท้องถิ่นต้องไปสํารวจพืน้ ที่ใดบ้าง และสามารถนํามาจัดทําฐานข้อมูลพืชอาหารท้องถิ่น
ได้อย่างไร ของพื น้ ที่ รบั รองมาตราฐานเกษตรอินทรียข์ องกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนเครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรม
สร้างสรรค์ จ.ศรีสะเกษ ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการเรียนรู พ้ ืชอาหารท้องถิ่นมากยิ่งขึน้ และจัดทําเป็ นฐานข้อมูลความรู ใ้ ห้กบั
ผูท้ ่ีสนใจในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู เ้ กี่ยวกับพืชอาหารท้องถิ่น ทัง้ คนรุ ่นหลัง นักวิจยั และเชฟ สามารถนําข้อมูล
ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์จากพืชอาหารท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนีย้ งั เป็ นการช่วยให้พืช
อาหารท้องถิ่น ยังคงอยู่คกู่ บั ท้องถิ่นต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลพืชอาหารในพืน้ ที่รบั รองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
เครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรมสร้างสรรค์ จ.ศรีสะเกษ

วิธีการศึกษา
การสํารวจพื ชอาหารเพื่ อจัดทําฐานข้อมูลในพื น้ ที่ รบั รองมาตราฐานเกษตรอินทรียข์ องกลุ่มวิสาหกิ จ
ชุมชนเครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research)
ประชากรในการศึกษา เป็ นสมาชิกจากกลุม่ ศรีสะเกษสร้างสรรค์จาํ นวน 12 ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
คุณถวิล เรืองหงษา คุณวิสทุ ธิ ตามชัยภูมิ คุณมงคล ทรงกลด คุณศุภชัย นิรนั ตรานนท์ คุณสายันต์ วิสยั คุณทอง
เลื่อน มารยาท คุณทอง ธรรมชาติ คุณอรอนงค์ ออมชมภู คุณสมหวัง พรมประดิษฐ์ คุณมวย อุดทา คุณศิริพกั ร์
วงศ์แก้ว และคุณประคอง พวงจินดา มีอายุระหว่าง 45-65 ปี
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เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) แบบฟอร์มในการสํารวจ
ชนิดพืชร่วมกับเกษตรกรผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ รวมทัง้ ใช้การบันทึกภาพถ่ายของพืชที่ได้ทาํ การสํารวจ และใช้ google
map ในการบอกตําแหน่งของพืชในพืน้ ที่สาํ รวจ
ขัน้ ตอนในการศึกษา
ขัน้ ที่ 1 ศึกษาบริบทของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรมสร้างสรรค์ จ.ศรีสะเกษ โดย
การลงพืน้ ที่สาํ รวจ สังเกต และสัมภาษณ์
ขัน้ ที่ 2 สํารวจความหลากหลายพืชอาหารท้องถิ่น โดยใช้แบบสํารวจ ถ่ายภาพ google map และ
สัมภาษณ์ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ประเภทการใช้ประโยชน์ รสชาติ รู ปแบบการบริโภค และส่วนที่ใช้บริโภคของพืช
อาหารท้องถิ่น
ขัน้ ที่ 3 จัดทําฐานข้อมูลพืชอาหารท้องถิ่น โดยจัดเรียงตาม ส่วนที่ใช้ในการบริโภค ประเภทการใช้ประ
โยขน์ ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต รู ปแบบการบริโภค และรสชาติ
ขัน้ ที่ 4 สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
ผูท้ าํ วิจยั ทําการสํารวจพืชอาหารท้องถิ่นระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึง ตุลาคม 2562
การวิเคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมูจ่ ดั ทําฐานข้อมูลตามรู ปแบบของส่วนที่ใช้บริโภค ดังนี ้ ส่วนที่ใช้บริโภคแยก
ตามใบ/ยอดอ่อน ส่วนที่ใช้บริโภคแยกตามผล ส่วนที่ใช้บริโภคแยกตามราก/หัว ส่วนที่ใช้บริโภคแยกตามฝั ก/เมล็ด
ส่วนที่ใช้บริโภคแยกตามดอก และส่วนที่ใช้บริโภคแยกตามลําต้นและเถา ในส่วนย่อยของส่วนที่ใช้บริโภคแต่ละ
ชนิ ด มีดังต่อไปนี ้ (1) ชื่ อพื ช เป็ นชื่อท้องถิ่ นที่ เรียกกันในพื น้ ที่ (2) ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ ยว เป็ นช่วงเวลาของ
เกษตรกรที่เก็บในเดือนนัน้ หรือช่วงเวลานัน้ (3)รสชาติ เป็ นการบอกรสที่ยงั ไม่ได้มีการปรุ งอาหาร (4)เมนูอาหาร
เป็ นการนําส่วนที่ใช้บริโภคมาประกอบอาหาร

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการสํารวจพื ช อาหารท้องถิ่ น ในพื ้น ที่ รับ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรีย ์ข องกลุ่ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
เครือข่าย ศรีสะเกษเกษตรกรรมสร้างสรรค์ จ.ศรีสะเกษ พบพืชทัง้ หมด 104 ชนิด และพืชแต่ละชนิดสามารถใช้
ส่วนที่ ใช้บ ริโภคได้มากกว่า 1 ส่วน ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะห์แยกออกเป็ น ส่วนที่ ใช้บ ริโภคในแต่ล ะส่วนได้
ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ ใช้บริโภคแยกตามใบ/ยอดอ่อน จากการแยกส่วนที่ ใช้ใบและยอดอ่อนในการประกอบอาหาร
รวมกันทัง้ หมด 33 ชนิด พืชที่ใช้บ่อยมากที่สดุ มีทงั้ หมด 7 ชนิด (Figure 1) คือ ส่วนที่ใช้ใบในการประกอบอาหาร
ได้แก่ เครือหมาน้อย และใบย่านาง ส่วนที่ใช้ยอดอ่อนในการประกอบอาหาร ได้แก่ ผักอีล่าํ ผักอีทก ผักกระโดน
ผักเม็ก และขีเ้ หล็ก ซึ่งจะมี 2 ชนิดเก็บได้ตลอดทัง้ ปี อีก 5 ชนิดที่เหลือจะออกเป็ นช่วงเดือน และรสชาติส่วนใหญ่
มีรสขม และเมนูอาหารส่วนใหญ่จะเป็ นผักสด/ลวกจิม้ หรือเป็ นผักเครื่องเคียงร่วมกับเมนูอาหารจานหลัก
“พืชผักในภาคอีสานส่วนมากจะรับประทานใบและยอดอ่อนมาเป็ นผักสด/ลวกจิม้ กับนา้ํ พริก หรือเป็ นผักเครื่อง
เคียงกับอาหารต่าง ๆ” (ถวิล เรืองหงษา, สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2562)
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Figure 1 Examples of local food plants that use leaf / young leaf for consumption
ส่วนที่ใช้บริโภคแยกตามผล จากการแยกส่วนที่ใช้ผลมีทงั้ หมด 36 ชนิด ซึ่งมีทงั้ ส่วนที่ใช้เป็ นผลไม้และ
การประกอบอาหาร สามารถยกตัวอย่างได้ 6 ชนิด (Figure 2) คือ ส่วนที่เป็ นผลไม้ ได้แก่ ส้มมอ กล้วยป่ า บักเค็ง
บักผีผ่วน และดั่ง ส่วนที่ใช้ในการประกอบอาหาร คือ มะกอกต้น ซึ่งจะใช้ในเมนูของส้มตํา ช่วงเวลาในการเก็บ
เกี่ยวก็จะแตกต่างกันออกไปของแต่ละช่วงเดือน รสชาติสว่ นใหญ่ของผลมักจะมีรสเปรีย้ ว
“กล้วยป่ าเป็ นผลเล็ก ๆ รสชาติเปรีย้ วออกฟาด ๆ ตอนนีเ้ ริ่มหายาก คนไม่ค่อยรู จ้ กั กันด้วย จะเก็บประมาณเดือน
กันยายน” (มงคล ทรงกลด, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2562)

Figure 2 Examples of local food plants that use fruit for consumption
ส่วนที่ใช้บริโภคแยกตามราก/หัว จากการแยกส่วนที่ใช้รากและหัวในการบริโภคมีทงั้ หมด 15 ชนิด ซึ่ง
นํามายกตัวอย่าง 6 ชนิด (Figure 3) คือ ส่วนที่ใช้ราก ได้แก่ ต้นกระติบ๊ (มะก่องข้าว) ดูกอึง่ เครือตํายาน และเครือ
ตดหมา ส่วนที่ใช้หัว ได้แก่ มันนํา้ และมันสาคู ช่วงฤดูเก็บเกี่ ยวส่วนมากจะเป็ นรากซึ่งสามารถเก็บได้ตลอดปี
ส่วนใหญ่รสชาติจะจืด และเมนูท่ีใช้ทาํ ในส่วนนีจ้ ะใช้ตม้ เป็ นยาสมุนไพรเป็ นส่วนมาก
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Figure 3 Examples of local food plants that use root/tuber for consumption
ส่วนที่ใช้บริโภคแยกตามฝั ก/เมล็ด การแยกส่วนที่ใช้ฝักและเมล็ดมีทงั้ หมด 7 ชนิด (Figure 4) คือส่วนที่
ใช้ฝัก ได้แก่ ถั่วแปบ และถั่วแฮ ส่วนที่ใช้เมล็ด ได้แก่ บักเล็มเค็จ บักบก(กระบก) แต้ และบักมี(้ ขนุน) ช่วงเลาใน
การเก็บเกี่ยวก็จะแตกต่างกันออกไปของแต่ละช่วงเดือน รสชาติสว่ นมากมีรสจืด เมนูอาหารมีทงั้ ซุป ป่ น เมี่ยง เผา
กินสด ต้ม และคั่ว
“บักบกเขาจะกินเมล็ดข้างในกัน เมล็ดเป็ นสีขาว เหมือนทีเ่ รียกกันว่าแอลม่อนอีสาน ถ้าอยากให้มนั หอมก็เอาไป
คัว่ ไฟอ่อน ๆ” (ทอง ธรรมชาติ, สัมภาษณ์, 26 กันยายน 2562)

Figure 4 Examples of local food plants that use pod/seed for consumption
ส่วนที่ใช้บริโภคแยกตามดอกมีทงั้ หมด 7 ชนิด (Figure 5) ได้แก่ เห็ดปลวกตาบ ต้มกาม เห็ดนํา้ หมาก
เห็ดปลวกนํา้ แกร่ง ผักกระโดน ส้มลม และเห็ดปลวกจิ ก ซึ่งเห็ดมักจะออกช่วงฤดูฝน สามารถเก็บได้ประมาณ
เดือนกันยายน-ตุลาคม ส่วนไม้ยืนต้นมักออกดอกช่วงฤดูแล้งและสามารถเก็บดอกได้ประมาณเดือนมีนาคมเมษายน รสชาติสว่ นมากมีรสจืด และเมนูอาหารส่วนใหญ่ใช้ดอกในการแกง เช่น แกงเห็ด
“เห็ดปลวกตาบดอกจะเป็ นทรงหมวกปลายแหลม สีขาวนวลสวย เห็ดปลวกจิกดอกจะไม่แหลม สีจะ
ออกขาว นา้ํ ตาล” (ถวิล เรืองหงษา, สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2562)
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Figure 5 Examples of local food plants that use flower for consumption
ส่วนที่ใช้บริโภคแยกตามลําต้น/เถา การแยกส่วนที่ใช้ลาํ ต้นและเถามีทงั้ หมด 6 ชนิด (Figure 6) คือส่วน
ที่ใช้ลาํ ต้น ได้แก่ บอน ผักอีฮีน ผักแว่น และผักพาย ส่วนที่ใช้เถา ได้แก่ บอระเพ็ดป่ า และเครือบักแตก ช่วงเวลา
เก็บเกี่ยวของลําต้นและเถาส่วนมากจะสามารถเก็บได้ตลอดปี รสชาติส่วนมากจะเป็ นรสจืด และเมนูอาหารส่วน
ใหญ่ ชองลําต้นจะเป็ นผักสดหรือเครื่องเคียงประกอบอาหารเมนูหลัก ส่วนที่ เป็ นเถามักจะนํามาต้มเป็ นนํา้ ดื่ม
สมุนไพร

Figure 6 Examples of local food plants that use trunk/vine for consumption
ฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู เ้ กี่ยวกับพืชอาหารท้องถิ่น ในพืน้ ที่รบั รองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเครือข่าย ศรีสะเกษเกษตรกรรมสร้างสรรค์ จ.ศรีสะเกษ ได้จากการสํารวจพันธุพ์ ืช โดยถ่ายภาพ
อัดวีดีโอ สัมภาษณ์ จดบันทึก google map ของพืชอาหารท้องถิ่น รายการอาหารต่างๆ ของพืชอาหารท้องถิ่น
จากเกษตรกรผูใ้ ห้ขอ้ มูล ซึ่งนํามาจัดทําเป็ นระบบฐานข้อมูลพืชอาหารท้องถิ่น ที่ประกอบไปด้วยประเภทการใช้
ประโยชน์ ส่วนที่ใช้บริโภค รู ปแบบการบริโภค รสชาติ ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ชื่อพรรณไม้ ชื่อท้องถิ่น ชื่อ
วิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อวงศ์ และชื่ออื่นๆ ได้ฐานข้อมูลพืชอาหารท้องถิ่นทัง้ หมด 104 ชนิด
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อภิปรายผล
ส่วนที่ใช้บริโภคแยกตามใบ/ยอดอ่อน ส่วนมากนําไปเป็ นผักเครื่องเคียง ลวก กินสด ร่วมกับนํา้ พริก ส่วน
ที่ใช้บริโภคแยกตามผล ส่วนมากจะไม่นาํ มาประกอบอาหาร เนื่องจากรับประทานเป็ นผลไม้ทานเล่น หากมีรส
เปรีย้ วมักจะรับประทานแก้ง่วง เช่น กล้วยป่ า ในตอนนีพ้ บได้นอ้ ยลงจากการสํารวจและบางปี ผลไม่คอ่ ยออก ซึง่ มี
ความเสี่ยงต่อการเป็ นผลไม้ท่ีหายาก ส่วนที่ใช้บริโภคแยกหัว/ราก ส่วนหัวมักจะเป็ นประเภทมัน นํามาต้มและนึ่ง
เป็ นอาหารทานเล่น ในส่วนรากมักจะนํามาต้มเป็ นดื่มเป็ นยาสมุนไพร รักษาอาการต่าง ๆตามวิถีชาวบ้านใน
ท้องถิ่น ส่วนที่ใช้บริโภคแยกตามฝั กและเมล็ด ฝั กเป็ นถั่ว ซึ่งส่วนมากมักจะนํามาประกอบอาหารประเภทซุป
เมล็ดเป็ นได้ทงั้ ผลไม้ ของทานเล่น หรือสามารถนําประกอบอาหารได้ เช่น บักมี(้ ขนุน) ส่วนมากรับประทานเนือ้
สีหลือง เมล็ดข้างในก็จะนํามานึ่งรับประทานเล่น ผลอ่อนนํามาประกอบอาหารทําเป็ นซุปบักมี ้ ส่วนที่ใช้บริโภค
แยกตามดอก ที่พบส่วนมากจะเป็ นเห็ดและหนึ่งปี ออกเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ซึ่งจะออกในช่วงฤดูฝน เห็ดนิยม
นํามาประกอบอาหาร เช่น แกง ป่ น ซุป และส่วนที่ใช้บริโภคแยกตามลําต้น/เถา ลําต้นที่บริโภคกันส่วนมากมัก
เป็ นลําต้นอ่อน เช่น ผักอีฮีน ผักพาย ผักแว่น ซึง่ พืชเหล่านีจ้ ะขึน้ บริเวณในนาที่มีนาํ้ และนิยมนํามาเป็ นเครื่องเคียง
ร่วมกับ อาหาร ส่ วนเถานํามาต้ม ดื่ ม เป็ น ยาสมุน ไพร เช่ น บอระเพ็ ด ป่ าและเครือบั ก แตก เป็ น ต้น ซึ่งการใช้
ประโยชน์จากผักพืน้ บ้านส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางอาหารต่อชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู ต้ ามธรรมชาติแบบ
องค์รวมในชุมชน เกิดเป็ นความมั่นคงทางวัฒนธรรมเป็ นลักษณะรู ปแบบสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยู่ใน
ชุม ชน และสอดคล้องกับ การศึก ษาของปั ท มา วิ ชัย โย (2554) และการจัด ทําฐานข้อมูล เพื่ อเผยแพร่ค วามรู ้
เกี่ยวกับพืชอาหารท้องถิ่น ในพืน้ ที่รบั รองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่าย ศรีสะเกษ
เกษตรกรรมสร้างสรรค์ จ.ศรีส ะเกษ ได้จ ากการสํารวจพัน ธุ์พื ช โดยถ่ ายภาพ อัด วีดี โอ สัม ภาษณ์ จดบัน ทึ ก
google map ของพืชอาหารท้องถิ่น รายการอาหารต่างๆ ของพืชอาหารท้องถิ่นจากเกษตรกรผูใ้ ห้ขอ้ มูล ซึง่ นํามา
จัดทําเป็ นระบบฐานข้อมูลพืชอาหารท้องถิ่น ที่ประกอบไปด้วยประเภทการใช้ประโยชน์ ส่วนที่ใช้บริโภค รู ปแบบ
การบริโภค รสชาติ ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ชื่อพรรณไม้ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อวงศ์ และ
ชื่ออื่นๆ ได้ฐานข้อมูลพืชอาหารท้องถิ่นทัง้ หมด 104 ชนิด สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุนทรี จีนธรรม (2554)

สรุ ปผลการศึกษา
พื ช อาหารท้อ งถิ่ น ที่ ท ําการลงพื ้น ที่ ส าํ รวจจากเกษตรกรในกลุ่ม วิ ส าหกิ จ ชุม ชนเครือ ข่ ายศรีส ะเกษ
เกษตรกรรมสร้างสรรค์ จ.ศรีสะเกษ พบว่าส่วนมากพืชมักจะอยู่ตามโพนนา หรือตามคันนา ของพืน้ ที่เกษตรกรที่
ทําอินทรีย ์ ซึง่ ไม่ได้ทาํ การสํารวจในพืน้ ที่ท่ วั ไปที่มีการใช้สารเคมีจงึ ไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบได้ว่าพืน้ ที่ไหนมี
พันธุพ์ ืชท้องถิ่นอยู่มาก และพบตามพืน้ ที่สาธารณะ เช่น ถนน แหล่งนํา้ ซึ่งพืน้ ที่เหล่านีล้ ว้ นแต่ไม่ได้ถูกใช้สารเคมี
แต่อาจถูกทําลายจากฝี มือมนุษย์ท่ีไม่รูจ้ กั พืชเหล่านัน้ หรือไม่ถูกทําลายแต่คนรุ น่ หลังไม่คอ่ ยรู จ้ กั การใช้ประโยชน์
จากพืชเหล่านัน้ เพื่อไม่ให้เกิดการทําลายและการสูญพันธุไ์ ป จึงทําให้ตอ้ งจัดทําฐานข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่
การใช้ส่วนที่ใช้บริโภคไว้ทงั้ หมด 5 หมวดหมู่ ตามส่วนของใบ/ยอดอ่อน ผล ราก/หัว ฝั ก/เมล็ด ดอก และลําต้น/
เถา เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการประกอบอาหารและนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆได้ ซึง่ การทําอินทรียอ์ ีก
หนึ่งแนวทางในการคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศให้กบั พืชอาหารท้องถิ่น และเป็ นการอนุรกั ษ์ส่ิงแวดล้อม
ไม่ทาํ ลายระบบธรรมชาติอีกด้วย
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คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรทําสวนบ้านบึงตากาด
ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
The Quality of Life among Para Rubber Farmers: A Case Study of Ban Bueng Ta Kat
Gardening Farmer’s Group, Chum Saeng Sub-District, Wang Charn District, Rayong Province
อัญชลี นิ่มเนียม1* และ ปั ญญา หมั่นเก็บ1
Auchalee Nimniem1* and Panya Mankeb1

บทคัดย่อ

การวิจัยครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษา 1) สภาพเศรษฐกิจและสังคม 2) สภาพการผลิต 3) คุณภาพ
ชีวิตและ 4) ปั ญหาอุปสรรคการผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางบ้านบึงตากาด ตําบลชุมแสง อําเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรชาวทําสวนยางพารา
จํานวน 60 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่คา่ ความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีพืน้ ที่ปลูกยางพารา 11-20 ไร่ มีประสบการณ์ปลูกยางพารา 2130 ปี ส่วนใหญ่ ป ลูกสายพันธุ์ RRIM600 ใช้ระยะปลูก 3x7 เมตร โดยจะกรีดยางแบบกรีดสองวันเว้น หนึ่งวัน
ช่วงเวลากรีดยางพารา 01.00-04.00 น. มีการจ้างแรงงาน ร้อยละ 80.00 มีการแบ่งผลประโยชน์ในสัดส่วน 60:
40 การจําหน่ายส่วนใหญ่จะขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ในรู ปแบบยางก้อนถ้วย ด้านการศึกษาคุณภาพชีวิต พบว่า
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.25) ส่วนปั ญหาและอุปสรรคในการผลิต
ยางพาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.30)

ABSTRACT

The objectives of this research were to study 1) socio-economic 2) production 3) quality of life
and 4) problems and obstacles of the Para rubber production of farmers in Ban Bueng Ta Kat, Chum
Saeng Sub-district, Wang Chan district, Rayong province. Questionnaires were applied to collect
data from 60 rubber plantation farmers in Ban Bueng Ta Kad. Data analysis was conducted by
descriptive statistics, namely frequency, percentage, mean, standard deviation. The results revealed
that the majority of respondents had 11-20 rai of rubber plantation areas and 21-30 years of rubber
plantation experience. The farmers were cultivating the RRIM600 species and planted using a 3x7
meter spacing. The rubber tapping period was 01.00-04.00 am. And the labor was employed 80%.
The division of benefits between the owners of rubber plantations and rubber tapping people in the
proportion of 60: 40. However, distribution will be sold through middlemen in the form of rubber lump
cups. It was found that the farmers have a moderate level of overall quality of life (average 3.25). As
for the problems and obstacles in the Para rubber production, the overall was at a moderate level
(average 3.30)
Key words: quality of life, Para rubber, farmer’s group, Rayong province
* Corresponding author; e-mail address: fairy3529@gmail.com
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คํานํา
เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศคือ การที่ทาํ ให้คนในสังคมมีชีวิตที่ดี มีความเป็ นอยู่ท่ีดี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คือคนในสังคมมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี (ชลิต ศานติวรางคณา และ ดิเรก ธรรมารักษ์,
2558) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ภาครัฐให้ความสําคัญ โดยยึดคน
เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นการพัฒนาที่ย่ งั ยืน ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
การเกษตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ลดความเหลื่อมลํา้ และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม (สํานักนโยบายและแผนพัฒ นาการเกษตร, 2559) ซึ่งคุณ ภาพชี วิตของประชากรเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สงั คม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ หากคุณภาพชีวิตของประชากรมี
ชีวิตความเป็ นอยู่ท่ีดี ก็จะสะท้อนถึงคุณภาพคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรไทย (พัชราวดี ศรีบุญเรือง และคณะ,
2562)
ประเทศไทยมีพืน้ ที่ ปลูกยางทัง้ ประเทศประมาณ 12 ล้านไร่ กระจายกันอยู่ในภาคใต้ ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่งเป็ นแหล่งปลูกยางใหม่ ภาคตะวันออก คือจังหวัดระยองมีการปลูกยางมาก
ที่สดุ ของ จํานวน748,032 ไร่ โดยแหล่งเพาะปลูกที่สาํ คัญได้แก่ อําเภอเมืองระยอง อําเภอบ้านค่าย อําเภอแกลง
อําเภอปลวกแดง อําเภอบ้านฉาง อําเภอวังจัน ทร์ และอําเภอเขาชะเมา ซึ่งอําเภอวังจัน ทร์เป็ น อําเภอที่ ป ลูก
ยางพารามากกว่าสวนผลไม้และสวนปาล์มเป็ นอันดับต้นๆ ของจังหวัดระยอง (สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง,
2562) แต่ในปี 2557 เป็ นต้นมากลับพบว่า ราคายางตกตํ่าส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงแก่ครัวเรือนชาวสวนยาง
กลุม่ เกษตรกรทําสวนบ้านบึงตากาด ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็ นกลุม่ เกษตรกรที่ได้
จดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุค คล ในการควบคุมดูแลของการยางแห่ งประเทศไทย (กยท.) โดยใช้ช่ื อกลุ่มว่า “กลุ่ม
เกษตรกรทําสวนบ้านบึงตากาด” มีสาํ นักงาน ตัง้ อยู่เลขที่ 207/2 หมู่ท่ี 1 ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง เลขทะเบี ย นที่ รย 68/2560 เมื่ อ วัน ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ตามความในมาตรา 7 แห่ ง พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยกลุม่ เกษตรกร พ.ศ. 2547 ปั จจุบนั มีสมาชิกจํานวน 60 คน กิจกรรมของสมาชิกคือการซือ้ ขายนํา้
ยางสด ซึ่ง เป็ น กลุ่ม เกษตรกรทําสวนยางพาราอี ก กลุ่ม หนึ่ ง ที่ เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาคุ ณ ภาพชี วิต ในด้านต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะด้านรายได้ เนื่องจากราคาผลผลิตตกตํ่า ตามภาวะเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศและนอกประเทศ นั่นคือ
จากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาตกตํ่าและจีนชะลอการสั่งซือ้ ซึง่ ตลาดการซือ้ ขายจะเป็ นการใช้
ยางจริงเพียงแค่รอ้ ยละ 50 เท่านัน้ นอกจากนัน้ เป็ นการซือ้ ขายล่วงหน้า ผันผวนอย่างหนักและส่งผลกระทบต่อ
ตลาดยางที่ ซือ้ ขายจริงๆ ทัน ที (การยางแห่ งประเทศไทย, 2562) ประกอบกับ นโยบายภาครัฐตั้งแต่ปี 2553
มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตยางพาราเนื่องจากราคายางอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ท่ วั โลกมีการขยายพืน้ ที่เพาะปลูกยาง
อย่างกว้างขวางและจากการเพิ่มพืน้ ที่ปลูกยางโดยรวมของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ แต่ปริมาณการใช้ยางของโลก
พบว่ามีแนวโน้มเกินความสมดุลระหว่างผลผลิตยางและความต้องการใช้ยางของโลก จึงทําให้ราคายางมีความ
ผันผวนอยู่ตลอดเวลา และราคายางตกตํ่าอย่างต่อเนื่ อง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ ชะงัก ทําให้ประเทศผู้
นําเข้ายางชะลอการซือ้ ยาง จึงส่งผลกระทบต่อคุณ ภาพชี วิต ความเป็ นอยู่ของเกษตรกร (สุกัญ ญา พวงจี น ,
2561)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีศกึ ษากลุ่ม
เกษตรกรทําสวนบ้านบึงตากาด ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เนื่ องจากได้รบั การส่งเสริมและ
สนับสนุนโดย กยท. ซึง่ คุณภาพชีวิตหมายถึงการที่ผคู้ นมีความสามารถที่จะทํามาหากิน มีรายได้เพียงพอสําหรับ
การใช้จ่ายในสิ่งที่จาํ เป็ นพืน้ ฐานต่อการดํารงชีวิต และมีเวลาว่างสําหรับการพักผ่อน ตลอดจนมีโอกาสที่จะนํา
รายได้ไปใช้สอยได้ตามความพึงพอใจ (พิชิต พิทกั ษ์เทพสมบัติ, 2540; กรมสุขภาพจิต, 2559; UNESCO, 1978)
สําหรับ ในการศึก ษาครัง้ นี ้ คุณ ภาพชี วิต ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แ ก่ ด้านสุข ภาพและหน้าที่ ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ ด้านจิตวิญญาณ ด้านครอบครัว และด้านนันทนาการ ผลการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุ งมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถ
นําไปใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานสําหรับการศึกษาวิจยั ต่อไป
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วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีค้ ือ เกษตรกรทําสวนยางพารา ที่เป็ นสมาชิกกลุม่ เกษตรกรทําสวนบ้านบึง
ตากาด ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จํานวน 60 คน (การยางแห่งประเทศไทย, 2562) สําหรับ
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ศึกษาประชากรทัง้ หมด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การวิจัย ครัง้ นี ผ้ ู้วิจัย ใช้แ บบสอบถาม (questionnaire) เป็ น เครื่องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมูล ซึ่ง มี
คําถามแบบปลายปิ ด (closed-ended questionnaire) โดยมี การทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื อ้ หา (content
validity) แล้วจึงนําไปทดลองใช้ (tryout) กับเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราในตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ และหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยวิธี
ของ Cronbach (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.704 ซึ่งเป็ นค่าที่สามารถ
นําไปใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครัง้ นี ้ จากนัน้ ได้มีการปรับแบบสอบถามอีกครัง้ ก่อนนําไปเก็บข้อมูลจริงใน
ภาคสนาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติได้แก่
1) สถิ ติ พ รรณนา (descriptive statistics) ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ (frequency) ค่ า ร้อ ยละ (percentage)
ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2) เกณฑ์การแปลผล ผูว้ ิจยั ได้แบ่งระดับการประเมินค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตและระดับปั ญหาอุปสรรค
ของเกษตรกรทําสวนยางพารา 5 ระดับ โดยกําหนดเป็ นอันตรภาคชัน้ ดังนี ้ (พวงรัตน์ ทวีรตั น์, 2543)
อันตรภาคชัน้

=

คะแนนสูงที่สดุ −คะแนนตํ่าสุด
5−1

จํานวนชัน้

=
5
=
0.80
จากเกณฑ์ดงั กล่าว สามารถแปลความหมาย ระดับคุณภาพชีวิตและระดับปั ญหาของเกษตรกร ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สดุ

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา

1. สภาพเศรษฐกิจสังคมของการเกษตร
จาก Table 1 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย ร้อยละ 58.33 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มากที่ สุด
ร้อยละ 43.33 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 58.33 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001–10,000 บาท มาก
ที่สดุ ร้อยละ 48.33 เกินครึง่ มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 51.67 ส่วนใหญ่มีจาํ นวนสมาชิกในครัวเรือน 3-5 คน
มีพื ้น ที่ ป ลูก ยางพารา 11–20 ไร่ มากที่ สุด ร้อยละ 33.33 ซึ่งจะเห็ น ได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ อยู่ในวัย ที่ มี อายุ
ค่อนข้างมาก
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Table 1 Socio-economic characteristics of respondents.
Characteristics

Gender
Male
Female
Age
25-40 years
41-50 years
51-60 years
> 61 years
Education
Elementary school
Junior high school.
High school/Vocation certificate
Bachelor degree
Monthly income
≤ 5,000 Baht
5,001 – 10,000 Baht
10,001 – 15,000 Baht
> 15,001 Baht
Marital status
Single
Married
Window/Divorced
Family members
< 2 Persons
3 – 5 Persons
> 5 Persons

Frequency

N=60
Percentage

35
25

58.33
41.67

12
7
26
15

20.00
11.67
43.33
25.00

35
10
9
6

58.33
16.67
15.00
10.00

6
29
16
9

10.00
48.33
26.67
15.00

24
31
5

40.00
51.67
8.33

5
45
10

8.33
75.00
16.67

2. สภาพการผลิตยางพารา
เกษตรกรมีพืน้ ที่ปลูกยางพารา 11-20 ไร่ มากที่สุด ร้อยละ 33.33 โดยมีพืน้ ที่ท่ีเปิ ดกรีดและได้ผลผลิต
แล้ว น้อยกว่า 10 ไร่ มากที่ สุด ร้อยละ 43.33 มีประสบการณ์ปลูกยางพารา 21-30 ปี มากที่ สุด ร้อยละ 36.67
ส่วนใหญ่ ลัก ษณะพื ้น ที่ ป ลูก ยางพาราเป็ น พื ้น ที่ ราบ ร้อยละ 63.33 พัน ธุ์ย างพาราที่ ป ลูก ส่ วนใหญ่ เป็ น พัน ธุ์
RRIM600 ร้อยละ 91.67 พันธุย์ างพาราส่วนใหญ่จะซือ้ มาจากพ่อค้าจําหน่ายกล้าพันธุ์ ร้อยละ 68.33 เกษตรกร
ส่วนใหญ่จะปลูกโดยใช้ระยะ 3x7 เมตร ร้อยละ 83.33 เกษตรกรครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 50.00 จะกรีดยางแบบกรีด
สองวันเว้นหนึ่งวัน ช่วงเวลากรีดยางพารา 01.00-04.00 น. ร้อยละ 60.00 มีการจ้างแรงงาน ร้อยละ 80.00 มีการ
จ้างแรงงานจํานวนเฉลี่ย 2 คนมากที่สุด ร้อยละ 45.00 โดยมีการแบ่งผลประโยชน์ในสัดส่วน 60:40 มากที่สุด
ร้อยละ 38.33 ในการจําหน่ายยางพาราส่วนใหญ่จะขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 70.00 ในรู ปแบบยางก้อน
ถ้วย ร้อยละ 46.67
3. คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง
จาก Table 2 การศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางบ้านบึงตากาด ตําบลชุมแสง จังหวัด
ระยอง ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและหน้าที่ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านจิตวิญญาณ ด้านครอบครัว และ
ด้านนันทนาการ จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย 3.25 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับ
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การศึกษาของศุภรทิพย์ นิลารักษ์ (2557) พบว่าคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ภายในเขตพืน้ ที่ จังหวัด
ตราด มีคณ
ุ ภาพชีวิตอยู่ในระดับดีมาก ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมากจากก่อนปี 2557 ยางพารามีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง แต่
ในปี 2557 เป็ นต้นมาราคายางกลับตกตํ่า ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างรุ นแรงแก่ครัวเรือนชาวสวนยาง จึง
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของเกษตรกร (สุกญ
ั ญา พวงจีน, 2561) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและหน้าที่ กับด้านจิตวิญญาณ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 และ 3.55
ตามลําดับ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้านคือ ด้านครอบครัวและนันทนาการ มีคา่ เฉลี่ย 3.40 และ 3.11
ตามลําดับ ส่วนด้านสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดับตํ่า มีคา่ เฉลี่ย 2.53
Table 2 Quality of life among Para rubber farmers in Ban Bueng Ta Kat
Items
xˉ
S.D.
1. Health and duties
3.67
0.49
2. Social and economic
2.53
0.40
3. Spiritual
3.55
0.45
4. Family
3.40
0.64
5. Recreation
3.11
0.53
Mean
3.25
0.45

Results
High

Low
High

Medium
Medium
Medium

Rank
1
5
2
3
4

4. ปั ญหาอุปสรรคในการผลิตยางพาราของเกษตรกร
จาก Table 3 พบว่า ปั ญ หาอุปสรรคในการผลิตยางพาราของเกษตรกร ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.30 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั ญหาอุปสรรคอยู่ในระดับมากมี 4 ข้อ ได้แก่ปัญหาด้าน
ราคา ด้านปั จจัยการผลิตมีราคาแพง การจําหน่ายยางพาราและปั ญหาวัชพื ช โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20, 4.02, 3.57
และ 3.50 ตามลําดับ นอกนัน้ อยู่ในระดับปานกลางทัง้ หมด โดยเรียงลําดับดังนี ้ ปั ญหาโรคและแมลงระบาด การ
ขาดแคลนแรงงาน เงินทุนหมุนเวียน ขาดแคลนนํา้ และการแปรรู ปผลผลิตนํา้ ยาง มีค่าเฉลี่ย 3.50, 3.37, 2.90,
2.77, 2.73 และ 2.70 ตามลําดับ ดังนัน้ จะเห็นว่าปั ญหาราคายางพาราตกตํ่า ปั ญหาปั จจัยการผลิตที่มีราคาแพง
และการจําหน่ายยางพารายังเป็ นปั ญหาหลักในพืน้ ที่ รวมทัง้ ปั ญหาเรื่องวัชพืช ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภฤกษ์ ทั่งศรี
(2560) ศึก ษาความคิ ด เห็ น ของเกษตรกรต่อ ธุรกิ จการปลูก ยางพารา ในตําบลลุ่ม สุ่ม อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่าปั ญหาราคาพาราตกตํ่าเป็ นปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพืน้ ที่ดงั กล่าวในระดับมาก
เช่นกัน
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Table 3 Problems in rubber production of Ban Bueng Ta Kat farmers’ group.
Items
xˉ
S.D.
1. Outbreaks of diseases and insects
3.37
0.92
2. Weed control
3.50
0.96
3. Water shortage
2.73
0.77
4. Labor shortage
2.90
0.81
5. The price of rubber
4.20
0.79
6. Latex processing
2.70
0.61
7. Rubber sales
3.57
0.83
8. Capital
2.77
0.92
9. Inputs of production are expensive
4.02
0.98
Mean
3.30
0.56

Results
Medium
High
Medium
Medium
High
Medium
High
Medium
High
Medium

Rank
5
4
8
6
1
9
3
7
2

สรุ ป

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 5,001–10,000 บาท มีสถานภาพสมรสแล้ว มีจาํ นวนสมาชิกในครัวเรือน 3-5 คน มีพืน้ ที่ปลูกยางพารา
11-20 ไร่ มีประสบการณ์ปลูกยางพารา 21-30 ปี ส่วนใหญ่ปลูกสายพันธุ์ RRIM600 ใช้ระยะปลูก 3x7 เมตร โดย
จะกรีดยางแบบกรีดสองวันเว้นหนึ่งวัน ช่วงเวลากรีดยางพารา 01.00-04.00 น. มีการจ้างแรงงาน ร้อยละ 80.00
มีการแบ่งผลประโยชน์ในสัดส่วน 60:40 การจําหน่ายส่วนใหญ่จะขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ในรู ปแบบยางก้อน
ถ้วย ด้านการศึกษาคุณภาพชีวิต พบว่าเกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.25)
โดยคุณ ภาพชี วิตที่ อยู่ในระดับ มากมี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและหน้าที่ กับ ด้านจิ ตวิญ ญาณ ส่วนปั ญ หา
อุปสรรคในการผลิตยางพาราโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.30) โดยปั ญหาอุปสรรคอยู่ในระดับมาก
มี 4 ด้าน ได้แก่ดา้ นราคา ด้านปั จจัยการผลิตมีราคาแพง ด้านการจําหน่ายยางพาราและด้านปั ญหาวัชพืช
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การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทํานาห้วยตาดข่า
ตําบลหนองอ้อ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
Participatory Marketing Potential Development in the Group Community Enterprise
Huai Tad Kha, Nong Or Sub-District, Nong Wua So District, Udon Thani Province
ลักขณา ทาโสม1* และ พีรชัย กุลชัย1
Lakkhana Thasom1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านการตลาด เพื่อประเมินศักยภาพและหาแนวทางการ
พัฒ นาศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนทํานาห้วยตาดข่า ตําบลหนองอ้อ อําเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี ใช้ระเบียบวิธีวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า การตลาดของกลุม่ วิสาหกิจเป็ น
แค่การออกบูธแสดงสินค้า ขายในชุมชน พืน้ ที่ใกล้เคียง มีศกั ยภาพและทักษะในการผลิต มีหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนช่วยเหลือสนับสนุน แนวทางการพัฒ นาคือ ควรจัดอบรมให้ความรู เ้ รื่องบัญ ชี เพิ่ มเติมความรู โ้ ดยเชิ ญ
วิทยากรด้านการตลาดมาวางแผนการพัฒนาร่วมกัน เลือกผลิตภัณฑ์และกําหนดกลุ่มเป้าหมายสําหรับทดลอง
ทําการตลาด เพิ่มช่องทางจําหน่าย โดยฝากขายตามร้านต่างๆ จากการนําสินค้าไปทดลองตลาด ต้องพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อต่างๆ พัฒนาบุคลากรโดยใช้การปฏิบตั ิจริง

ABSTRACT
This research aims to study market evolution in order to evaluate market development
capacity of Huai Tad Kha Community Enterprise of Nong Or Sub-District, Nong Wua So District, Udon
Thani Province. The methodology of Participatory Action Research (PAR). The result revealed that
their marketing activity was just commercial booth in their community and nearby. However, they had
abilities and skills of production and supported by the Government and Private sectors. The suggest
of the studied that they need accounting training course, as well as obtain experienced marketer
canceling about marketing strategy and direction. I also suggest to do product targeting and
segmentation for market testing. Increasing channel of sale by distribute products to nearby shops.
Developing products, packaging design, and manpower by practically to meet standards. Moreover,
arranging marketing communications through offline and online media.
Key words: participatory, potential, marketing
* Corresponding author; e-mail address: bylakkhana@gmail.com
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คํานํา

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจํากัด ได้ดาํ เนิ น “โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า”
มาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2554 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากลุม่ เกษตรกรที่มีศกั ยภาพ มีความตัง้ ใจจริง และรวมกลุ่มกัน
อย่างเข้มแข็งเพื่ อสร้างชุมชนต้นแบบทางด้านการเกษตรที่สามารถพึ่งตนเองได้ ผ่านกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ
ของสยามคูโบต้า เพื่ อช่วยลดต้นทุน เพิ่ มผลผลิตและเพิ่ มรายได้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทํานาห้วยตาดข่า ตําบล
หนองอ้อ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีแนวคิดในการพัฒนาชุมชน
ของตนเองให้มี ความเข้ม แข็งด้วยการทําเกษตรแบบผสมผสานที่ มีพื ชหลายชนิ ด เพื่ อลดความเสี่ยงจากการ
เพาะปลูก โดยมีระบบบริหารจัดการผ่านกลุ่มย่อยจํานวน 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้าว กลุ่มพืชไร่ กลุ่มปุ๋ ย กลุ่มถั่ว
เหลือง กลุม่ โคนม กลุม่ แปรรู ปและกลุม่ เครื่องจักรกลการเกษตรซึง่ แต่ละกลุม่ ย่อยมีการเชื่อมโยงกิจกรรมกัน
จากการศึกษาเบือ้ งต้นพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนทํานาห้วยตาดข่ามีศกั ยภาพในด้านการผลิตแต่ขาด
ศักยภาพที่จะนําสินค้าไปจําหน่ายในนามของกลุ่ม หากกลุ่มได้รบั การส่งเสริม กระบวนการวางแผนการตลาด
ที่ เหมาะสม จะทําให้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ของกลุ่มได้รับ การพัฒ นาสามารถสร้างมูล ค่าเพิ่ ม ได้ กิ จ กรรมการขายและ
จําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรด้านการตลาดเป็ นเพี ยงระดับชุมชนและพื น้ ที่ ใกล้เคียง โดยการออกบูธแสดง
สินค้า ผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวสารบรรจุถงุ ส่งขายให้กบั บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด ขายเองในชุมชนและ
พืน้ ที่ ใกล้เคียง ถั่วเหลืองส่งขายเป็ นเมล็ดให้กับสหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอจํากัดและศูนย์วิจัยและพัฒ นา
เมล็ดพันธุพ์ ืชขอนแก่น ดังนัน้ ในอนาคตจึงมีแผนการขยายสู่ตลาดระดับภูมิภาคอื่นๆ เพื่อสร้างพืน้ ที่สินค้าของ
ตนเองพร้อมพัฒนาการกิจกรรมการแปรรู ป แต่กลุ่มยังมองไม่เห็นสิ่งที่ตนเองมี ทรัพยากรในชุมชนที่สามารถต่อ
ยอดเป็ นผลิตภัณฑ์ได้ มีปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ผลผลิตเหลือจํานวนมาก ความรู ้
เรื่องการตลาดของกลุม่ ยังเป็ นสิ่งที่ตอ้ งเรียนรู จ้ ากประสบการณ์จริงและเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
ตลาดให้กับกลุ่มอย่างต่อเนื่ อง ผูว้ ิจัยได้เล็งเห็นปั ญ หาทางด้านการตลาดที่ การแก้ปั ญ หาควรเกิ ดจากตัวของ
เกษตรกรเองไม่ควรรอหน่วยงานภายนอก เพื่อให้กลุ่มมีความรู พ้ ืน้ ฐานด้านการตลาดและการแปรรู ป มองเห็นจุด
แข็ง จุดอ่อน มองเห็นอุปสรรคและโอกาสของตนเอง เพื่อให้กลุม่ มีแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง เล็งเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรในชุมชน จึงได้สนใจที่จะทําวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาโดยมีคาํ ถามในการวิจยั คือ การพัฒนาศักยภาพด้าน
การตลาดของกลุม่ วิสาหกิจทํานาห้วยตาดข่า ตําบลหนองอ้อ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ควรเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพด้านการตลาดของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนทํานาห้วยตาดข่า ตําบล
หนองอ้อ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
2) เพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้กบั กลุม่ วิสาหกิจชุมชนทํานาห้วยตาดข่า ตําบล
หนองอ้อ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วิธีการศึกษา

การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแบบมีสว่ นร่วมของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนทํานาห้วยตาดข่า ใช้การวิจยั
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research: PAR) โดยมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้น ํา และ
คณะกรรมการของกลุ่ม วิ ส าหกิ จ ชุม ชนทํานาห้วยตาดข่ า จํานวน 15 คน เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการศึก ษา ได้แ ก่
การสนทนากลุม่ (Focus group) การวิเคราะห์ SWOT และการสัมภาษณ์เชิงลึก
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มีการดําเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนการศึกษา
ขัน้ ที่ 1 เดือน สิงหาคม 2562 ศึกษาและประเมินศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทํานา
ห้วยตาดข่าโดยใช้เครื่องมือสนทนากลุ่ม (Focus group) การวิเคราะห์ SWOT ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกภายในกลุม่ สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ขัน้ ที่ 2 เดือน กันยายน-ตุลาคม 2562 วางแผนและออกแบบกระบวนการในการพัฒ นาศักยภาพของ
กลุ่ม สรุ ป แนวทางการพัฒ นาศัก ยภาพด้านการตลาดสร้างกระบวนการเรีย นรู ้ จัด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรีย นรู ก้ ับ
บุคลากรภายนอกที่มีความรู ค้ วามสามารถด้านการตลาด
ขัน้ ที่ 3 ทดลองปฏิบตั ิจริงและนําข้อมูลมาประมวลผล รวบรวมข้อมูลและสรุ ปผลการดําเนินงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล นําข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus group) สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของคณะกรรมการและสังเกตพฤติกรรมภายในกลุม่ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ บั บุคลากรภายนอกที่มี
ความรู ค้ วามสามารถด้านการตลาด การลงภาคสนามและการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมมาวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา
โดยใช้การพรรณนาเรียบเรียง นําเสนอตามข้อเท็จจริง

ผลและวิจารณ์ผล
การศึกษาและประเมินศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทํานาห้วยตาดข่า ตําบล
หนองอ้อ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
1) จุดแข็ง
ผลิตภัณฑ์ (Product)
(1) มีผลผลิตหลากหลายพร้อมสําหรับการแปรรูปและทําการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ข้าว
มันสําปะหลัง อ้อย ถั่วเหลือง การเลีย้ งโค เป็ นต้น
(2) มีผทู้ ่ีมีความชํานาญด้านการแปรรู ป สามารถคิดค้นสูตรใหม่ๆ ได้ โดยจากการศึกษาและค้นคว้า
เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต มีอปุ กรณ์และเครื่องมือครบในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
การจัดจําหน่าย (Place or Distribution) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
(3) คณะกรรมการใช้วิธีการจําหน่ายสินค้าโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากเล็งเห็นว่านํา
ผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายเองจะทําให้ได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าโดยตรง ออกบูธจําหน่ายสินค้าเอง
2) จุดอ่อน
ผลิตภัณฑ์ (Product)
(1) ผลิตภัณฑ์บางอย่างยังไม่ได้รบั รองมาตรฐานอาหารและยาเนื่องจากสถานที่ผลิตยังไม่ผ่านการ
ตรวจรับรองขณะนีก้ าํ ลังอยู่ในขัน้ ตอนของการปรับปรุ งสถานที่ผลิต
การจัดจําหน่าย (Place or Distribution)
(2) ขาดการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และหาช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าที่หลากหลายทัง้ ในจังหวัด
และต่างจังหวัดเพราะไม่ม่นั ใจในสินค้าของตนเอง
การกําหนดราคา (Price)
(3) ไม่มีความรู เ้ รื่องการตัง้ ราคาเพื่อให้ได้กาํ ไรและควรได้กาํ ไรเท่าไหร่จากการจําหน่ายสินค้า
595

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
(4) ไม่มีแผนธุรกิจในการขยายการผลิตและการตลาดและไม่มีการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย
กิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายทําให้กิจกรรมแปรรู ปเป็ นไปได้ชา้ และยังหาจุดเด่นของตนเองไม่เจอ
(5) ยังไม่ได้เน้น การตลาดเชิ งรุ กในการมุ่งขยายตลาด แต่ยังคงเน้นการจําหน่ายเป็ นการออกบูธ
แสดงสินค้า ภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ด้วยข้อจํากัดด้านมาตรฐานของสินค้า
(6) กลุ่มไม่มีตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ไม่มีเอกลักษณ์ “ถ้ามีคนที่มีความรู ด้ า้ นการทาํ การตลาด การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ มาให้ความรู แ้ ละมาช่วยเหลือกลุ่มจะดีมาก” (มลิวรรณ เพียสามารถ, สัมภาษณ์, 21 กันยายน
2562)
3) โอกาส
(1) มีหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน คือ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
จํากัด ได้เข้าร่วมในโครงการชุมชนพลังสร้างสุขสยามคูโบต้า และได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็ น
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร
(2) มี น โยบายของรัฐ และหน่ ว ยงานเอกชนหัน มาให้ค วามสนใจในกลุ่ม อาชี พ เสริม ในชุ ม ชน มี
งบประมาณในการส่งเสริมกลุ่มสัมมาชีพชุมชนหลายด้าน เช่น ด้านการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าของ
กลุม่ ด้านงบประมาณ การอบรมพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ การศึกษาดูงาน
4) อุปสรรค
(1) กระแสคนรักสุขภาพกําลังมาแรงในปั จจุบนั ส่งผลให้ผบู้ ริโภคต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึน้
ซึง่ สินค้าของกลุม่ ยังมีการใช้นาํ้ มันในปริมาณมากอยู่
(2) ปั ญหาเศรษฐกิจในปั จจุบนั ส่งผลถึงการซือ้ ของประชาชน และยังส่งผลต่อรายได้ของกลุม่
แนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทํานาห้วยตาดข่า ตําบลหนอง
อ้อ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
จากการประเมินกลุม่ โดยใช้เครื่องมือ SWOT analysis ได้แนวทางในการพัฒนาดังนี ้
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มเติมความรู โ้ ดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู เ้ รื่องการตลาดมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และหาแนวทางพัฒนาการพัฒนา จัดทําแผนการตลาดร่วมกันกับกลุม่
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องมือที่ทนั สมัยมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต และคัดเลือกวัตถุดิบที่
มี คุณ ภาพเพื่ อสร้างจุด เด่น ให้กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เสริม ความรู พ้ ื ้น ฐานเกี่ ย วกับ การบริห ารการผลิ ต จัด อบรมเชิ ง
ปฏิ บัติ ก ารเทคนิ ค การออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ การควบคุม วัต ถุดิ บ และสิ น ค้าคงเหลื อ เนื่ องจากผลิ ต ภัณ ฑ์ มี
หลากหลาย ควรเลือกผลิตภัณฑ์สาํ หรับดําเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อหาช่องทางการจําหน่ายใหม่ๆ ให้กบั สินค้า
พัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์และสถานที่ ผลิตให้ได้รบั รองมาตรฐานอาหารและยา กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการดําเนิ น
กิจกรรมทางการตลาด
3) เพิ่ ม ช่ อ งทางจํา หน่ า ยสิ น ค้ า โดยการขายสิ น ค้า ผ่ า นสถาบั น คนกลางต่ า งๆ เช่ น พ่ อ ค้ า ส่ ง
(Wholesalers ) พ่อค้าปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman) โดยพากลุ่มไปทดลองวาง
จําหน่ายสินค้าในสถานที่ ต่างๆ เช่น ร้านค้า / ร้านอาหาร / ร้านขายของฝาก / ร้านกาแฟ โดยเริ่มจากตัวเมือง
จังหวัด อุด รธานี จัด ทําบรรจุภัณ ฑ์แ ละส่งเสริม การตลาดผ่ านสื่ อต่างๆ เช่ น โปสเตอร์ ภาพถ่ ายสิ น ค้า วีดี โอ
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กระบวนการผลิต เป็ นต้น “ถ้าเป็ นคนภายนอก นักท่องเที่ยว ก็น่าจะอยากได้สินค้าชุมชน” (สุภัชชา กองแก้ว,
สัมภาษณ์, 21 กันยายน 2562)
4) ระบบบัญชีและการเงิน จัดอบรมให้ความรู เ้ รื่องการทําบัญชีท่ีถกู ต้อง และควรทําบัญชีดา้ นต้นทุนการ
ผลิตของกิจกรรมทางการตลาดนัน้ ๆ ควรให้ความรู เ้ รื่องระบบบัญชีและให้มีกระบวนการในการลงบันทึกรายการ
ทางบัญ ชี ระบบการเงิน และการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการจัดสรรเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง การ
บริหารจัดการหนีส้ ินและแหล่งเงินทุน
การทดลองโดยนําแนวทางมาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทํานาห้วยตาดข่า ตําบลหนองอ้อ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
แ น วท างที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 22 กั น ย าย น พ .ศ .2562 เชิ ญ วิ ท ย าก รจ าก วิ ท ย าลั ย ก ารจั ด ก าร
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความรู เ้ รื่องการตลาด คือ ดร.สุเทพ นิ่มแสง ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ด้ า้ นการตลาดกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทํานาห้วยตาดข่า คณะกรรมการจึงได้เลือก ผลิตภัณฑ์สาํ หรับทดลองทําการตลาดได้แก่ สแนค
บาร์ ที่ใช้วตั ถุดิบในการผลิตจากปลายข้าว แต่สแนคบาร์มีขนั้ ตอนการผลิตที่ใช้นา้ํ มันเยอะ ชิน้ มีขนาดใหญ่ ฉลาก
ที่ติดไม่มีเบอร์ติดต่อ ไม่มีสญ
ั ลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงมีการพัฒนาต่อยอดและได้มาซึ่งแนวทางการ
พัฒนาที่สอง
แนวทางที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ (Product) พัฒนาด้านความสะอาด ความสดใหม่ รสชาติท่ีหลากหลาย การเก็บรักษาสินค้า
ได้นาน ควรให้ความสําคัญ ในด้านสุขภาพ เช่น ใส่เมล็ดฟั กทอง เมล็ดทานตะวัน ใส่ธัญ พื ช ใส่ไซรับมัลเบอรี่
นํา้ อัญชัน นํา้ ใบเตย ทําหลากหลายสี ใช้สีจากธรรมชาติ และเปลี่ยนชื่อเป็ นพองพองไรซ์ พร้อมพัฒนาแพ็คเกจ
ใหม่ พร้อ มช่ ว ยกัน ปรับ รู ป แบบของโลโก้บ รรจุ ภัณ ฑ์ใ ห้เหมาะสมกับ สิ น ค้าของกลุ่ม “ยัง ใช้น้าํ มัน เยอะอยู่
จะพยายามทดลองสูตรใหม่ ให้ดตี อ่ สุขภาพมากกว่านี”้ (มลิวรรณ เพียสามารถ, สัมภาษณ์, 22 กันยายน 2562)
การจัด จําหน่ าย (Place or Distribution) ตอนแรกกลุ่มยังไม่มี การกําหนดกลุ่มเป้ าหมาย จึงมี การ
กําหนดกลุม่ เป้าหมายเพื่อผลิตให้ตรงกับความต้องการของเป้าหมายเพื่อเพิ่มสถานที่จาํ หน่าย หลังจากที่ประชุม
กลุ่ม สรุ ปกลุ่มเป้าหมายร่วมกันคือนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด และกลุ่มทัวร์ต่างๆ จึงฝากขายตาม ร้านอาหาร
ตอนเช้า / ร้านกาแฟต่าง ๆ ภายในจังหวัดอุดรธานี
การกําหนดราคา (Price) เริ่มแรกกลุ่มไม่มีความรู เ้ รื่องการคิดต้นทุน และการตัง้ ราคาสําหรับจําหน่าย
จึงได้เริ่มจากการคิ ด คํานวณต้น ทุน ดูจากคุณ ค่าที่ ลูก ค้าได้รับ และกําหนดราคาไม่แพงเกิ น ไปโดยยึด ความ
เหมาะสมกับคุณภาพเพื่อผลักดันให้สินค้าติดตลาดก่อน
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การสื่อข้อมูลที่ตอ้ งการไปสู่ผบู้ ริโภคผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ การบรรจุ
หีบห่อ ฉลากผลิตภัณฑ์ นามบัตร โปสเตอร์ หรือแม้กระทั่งจัดทําวีดีโอกระบวนการผลิต จึงได้จัดทําป้ายStory
สินค้าออกแบบและคัดเลือกร่วมกัน เพื่อแนะนําและเผยแพร่ความเป็ นผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ทํานาห้วยตาดข่า และ วางแผนไปสํารวจตลาดร่วมกันโดย ตัดสินใจว่าจะแต่งตั้งผูด้ ูแลเรื่องการตลาดขึน้ มา
โดยตรง รับผิดชอบในเรื่องของการหาตลาดและให้คา่ ตอบแทนในการสํารวจตลาดจากการขายสินค้า
แนวทางที่ 3 เพิม่ ช่องทางจําหน่ายสินค้า เจ้าหน้าที่พฒ
ั นางานชุมชน บริษัทสยามคูโบต้าคอร์
ปอเรชั่น จํากัด สํารวจตลาดร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการกลุม่ จํานวน 3 คน (นางบุญเพ็จ อาจหาญ นางยุวลี
ไชยสิทธิ์ และ นางธัญภัค บ่อแก้ว) ในวันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม 2562 เวลา 6.00-13.00 น. ตัง้ เป้าหมายไป
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วางขายจํานวน 10 ร้าน ภายในตัวเมืองจังหวัดอุดรธานี โดยเริ่มต้นที่รา้ นขายอาหารเช้า เบือ้ งต้นกลุม่ ตัง้ ใจเพียง
ว่าจะนําสินค้าไปให้ทดลองชิม แต่ทางร้านค้าต้องการให้นาํ สินค้าจริงมาวางจําหน่ายเลย จึงเริ่มต้นโดยการบรรจุ
สินค้าจํานวน 5 ชิน้ ขายในราคา 35 บาท ผลปรากฏว่าไม่ได้รบั การตอบรับเนื่องจากว่ากลุม่ ลูกค้าที่มารับประทาน
มีความเร่งรีบที่จะเดินทางต่อ ไม่ได้แวะดูผลิตภัณฑ์ จึงเปลี่ยนเป็ นร้านขายชา/กาแฟ และร้านขายของฝากใน
จังหวัดอุดรธานี มีคนให้ความสนใจและสั่งซือ้ สินค้าเบือ้ งต้นกับกลุม่ โดยการขายกับร้านค้านัน้ อาศัยการบริการ
ด้วยใจ เป็ นมิตร ยิม้ แย้มแจ่มใส แสดงให้เห็นถึงพลังของกลุม่ ในการจะผลักดันสินค้าแปรรู ปจากชุมชนให้ติด
ตลาดเพื่อผูบ้ ริโภคจะได้รบั สิ่งที่ดี มีคณ
ุ ค่าโดยแท้จริงเนื่องจากกลุม่ เป็ นผูผ้ ลิตเอง แปรรู ปเอง ส่งขายเอง ใช้ความ
เป็ นกลุม่ วิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนพลังสร้างสุขสยามคูโบต้า เพื่อให้ผบู้ ริโภคมั่นใจว่าจะได้รบั สินค้าที่
ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ใส่ใจคุณภาพในทุกขัน้ ตอน ขณะนีม้ ีสถานที่จาํ หน่ายเพิ่มขึน้ ได้แก่ โรงคั่วกาแฟมาวิน ร้าน
จําหน่ายของฝาก สนามบินนานาชาติอดุ รธานี และ ร้านดารณี
เลือกแนวทางการที่ 1, 2 และ 3 มาทดลองเนื่องจากช่วงเวลาการดําเนินโครงการและงบประมาณในการ
ออกพื น้ ที่ สาํ รวจตลาด รวมถึงความพร้อมของบุคลากร เกิดผลดีทาํ ให้ผลิตภัณ ฑ์ของกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ฉลากผลิตภัณฑ์มีตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม มีเบอร์โทรติดต่อสถานที่จาํ หน่าย ชีใ้ ห้เห็นปั ญหาของผลิตภัณฑ์และ
คณะกรรมการร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา เพิ่มความกล้าในการนําเสนอขายสินค้า เพิ่มความมั่นใจในสินค้าของกลุ่ม
มีสถานที่จาํ หน่ายเพิ่มขึน้ เพิ่มเติมความรู ใ้ นการคิดคํานวณต้นทุน มีส่ือทางการตลาดเพิ่มขึน้ และพบว่า ปั จจัยที่
มี ผ ลต่อ การพัฒ นา คื อ ปั จ จัย ภายในกลุ่ม ได้แ ก่ การมี ส่วนร่วม ความเสี ย สละ ความสามัค คี ความร่วมมื อ
ของสมาชิก การดําเนินงานที่ตอ่ เนื่อง การควบคุมคุณภาพสินค้า สําหรับการจัดอบรมให้ความรู เ้ รื่องการทําบัญชี
และควรทําบัญชีดา้ นการตลาดขึน้ มาโดยตรงสําหรับบันทึกกิ จกรรมทางการตลาดยังไม่ได้ปฏิบัติเนื่องจากใน
ปั จจุบันยอดการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ยงั ไม่สงู มากนัก ทางกลุ่มมีการจัดทําบัญชีแบบง่าย ๆ ยังไม่พร้อมต่อการอบรม
เรื่องบัญชีท่ีมีความซับซ้อน
แนวทางการพัฒนาต่อ
1) การที่สินค้าไม่มีรบั รองมาตรฐานองค์การอาหารและยา ทําให้ผูบ้ ริโภคยังไม่ม่ นั ใจในสินค้าของเรา
ต้องร่วมกันพัฒนาสถานที่และกระบวนการผลิตให้ผ่านมาตรฐานซึง่ ในขณะนีอ้ ยู่ในขัน้ ตอนปรับปรุ งห้องแปรรู ป
2) พัฒนาแพ็คเกจและพัฒนาสูตรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเพื่อสุขภาพจริงๆ เช่น ลดการใช้นาํ้ มัน ใส่เมล็ด
ฟั กทอง เมล็ดทานตะวัน ใส่ธญ
ั พืช ใส่ไซรับมัลเบอรี่ นํา้ อัญชัน นํา้ ใบเตย ทําหลากหลายสี ใช้สีจากธรรมชาติ
3) นางบุญเพ็จ อาจหาญ นางยุวลี ไชยสิทธิ์ และ นางธัญภัค บ่อแก้ว ที่รบั ผิดชอบและดูแลในเรื่องการ
สํารวจตลาดยังไม่มีความชํานาญ ยังไม่เก่งเรื่องการนําเสนอขายสินค้าเพราะเป็ นสินค้าใหม่ท่ียังไม่เคยลองขาย
ต้องสร้างโอกาสให้คนที่รบั ผิดชอบและดูแลในเรื่องการสํารวจตลาด ได้ออกไปปฏิบตั ิจริง พบเจอลูกค้า สถานที่
จําหน่าย รวมถึงการศึกษาดูงานเพิ่มเติม
“แม่ ๆ บอกว่าครัง้ หน้าจะไปหาตลาดเอง จะไปวางขายเอง” (พัน ธิ ต า ทองมณี , เจ้าหน้าที่
พัฒนางานชุมชน , สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2562)
อภิปรายผล
วิสาหกิจชุมชนทํานาห้วยตาดข่าเป็ นกลุ่มที่ มีศกั ยภาพในการพัฒ นากิจกรรมด้านการผลิต เนื่ องจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการทํา กิจกรรมทางการเกษตรที่ มีความหลากหลาย ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง
อ้อ ย ถั่ วเหลื อ ง การเลี ้ย งโค นอกจากนี ้ ยั ง ต่ อ ยอดผลผลิ ต ด้ ว ยการนํ า ไปแปรรู ป เพื่ อสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
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มีหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน แต่ขาดการส่งเสริมและหาช่องทางการจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่ได้รบั มาตรฐานที่ขณะนีอ้ ยู่ในขัน้ ตอนการขอรับรองมาตรฐานอาหารและยา ไม่มีแผน
ธุรกิจในการขยายการผลิตและการตลาดและไม่มีการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แหล่งจําหน่ายน้อย ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ผลิ ตภัณ ฑ์อย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับ งานวิจัยของรุ ่งนิ รันดร อรุ ณ แสงศรี (2553, บทคัดย่อ )
เรื่อง การจัดการการผลิตและการตลาด เมล็ดพัน ธุข์ า้ วหอมมะลิป ลอดสารพิ ษของวิสาหกิ จชุมชนบ้านโหมน
ตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เลือกแนวทางการที่ 1 การเพิ่มเติมความรู โ้ ดยมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู เ้ รื่องการตลาด , แนวทางที่
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ แนวทางที่ 3 เพิ่มช่องทางจําหน่ายสินค้า มาทดลองเนื่องจากช่วงเวลาการดําเนิน
โครงการและงบประมาณในการออกพืน้ ที่สาํ รวจตลาด รวมถึงความพร้อมของบุคลากร เกิดผลดีทาํ ให้ผลิตภัณฑ์
ของกลุม่ มีการเปลี่ยนแปลง ฉลากผลิตภัณฑ์มีตราสัญลักษณ์ของกลุม่ มีเบอร์โทรติดต่อสถานที่จาํ หน่าย ชีใ้ ห้เห็น
ปั ญหาของผลิตภัณฑ์และคณะกรรมการร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา เพิ่มความกล้าในการนําเสนอขายสินค้า เพิ่ ม
ความมั่น ใจในสิ น ค้าของกลุ่ม มี ส ถานที่ จ าํ หน่ ายเพิ่ ม ขึน้ เพิ่ ม เติ ม ความรู ใ้ นการคิ ด คํานวณต้น ทุ น มี ส่ื อ ทาง
การตลาดเพิ่ ม ขึน้ และพบว่า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อการพัฒ นา คื อปั จ จัย ภายในกลุ่ม ได้แ ก่ การมี ส่วนร่วม ความ
เสียสละ ความสามัคคี ความร่วมมือ ของสมาชิก การดําเนินงานที่ต่อเนื่อง การควบคุมคุณภาพสินค้า สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของสุกญ
ั ญา อธิปอนันต์ และคณะ (2550) เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง

สรุ ป
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนทํานาห้วยตาดข่า ตําบลหนองอ้อ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จากการศึกษา
และประเมินศักยภาพด้านการตลาด ทําให้ทราบว่ากลุ่มมีศกั ยภาพและทักษะในการผลิต มีหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน แต่ขาดการส่งเสริมและหาช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่มีแผนธุรกิจในการ
ขยายการผลิตและการตลาดและไม่มีการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงผลิตภัณ ฑ์ของกลุ่มยังไม่ได้รับ
มาตรฐานที่ขณะนีอ้ ยู่ในขัน้ ตอนการขอรับรองมาตรฐานอาหารและยา
แนวทางการพัฒนาคือ เพิ่มเติมความรู โ้ ดยมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู เ้ รื่องการตลาดมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และหาแนวทางการพัฒนาพร้อมจัดทําแผนการตลาดร่วมกัน คณะกรรมการจึงได้เลือก ผลิตภัณฑ์
สําหรับทดลองทําการตลาดได้แก่ สแนคบาร์ เปลี่ยนชื่อเป็ นพองพองไรซ์ พร้อมพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ หลังจากที่
ประชุมกลุ่ม สรุ ปกลุ่มเป้าหมายร่วมกันคือนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด และกลุม่ ทัวร์ต่างๆ เพิ่มช่องทางจําหน่าย
สินค้า โดยการขายสินค้าผ่านสถาบันคนกลาง จึงวางแผนทดลองตลาดโดยฝากขายตาม ร้านอาหารตอนเช้า
/ ร้านกาแฟต่างๆ ภายในจังหวัดอุดรธานี ขณะนีม้ ีสถานที่จาํ หน่ายเพิ่มขึน้ ได้แก่ โรงคั่วกาแฟมาวิน ร้านจําหน่าย
ของฝาก สนามบินนานาชาติอดุ รธานี และ ร้านดารณี ควรจัดอบรมให้ความรู เ้ รื่องการทําบัญชีท่ีถกู ต้อง และควร
ทําบัญชีดา้ นการตลาดขึน้ มาโดยตรงสําหรับบันทึกกิจกรรมทางการตลาดแต่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิเนื่องจากในปั จจุบัน
ยอดการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ยงั ไม่สงู มากนัก ทางกลุ่มมีการจัดทําบัญชีอย่างง่าย ยังไม่พร้อมต่อการอบรมเรื่องบัญชี
ที่มีความซับซ้อน
จากกิจกรรมนําสินค้าทดลองตลาด ต้องมีการพัฒนาและทําให้ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย สื่อข้อมูลที่
ต้องการไปสู่ ร้านค้าและผูบ้ ริโภค ด้วยการทํากิ จกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ การบรรจุหีบห่ อ
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ฉลากผลิตภัณฑ์ นามบัตร โปสเตอร์ พัฒนาบุคลากรด้านการตลาดโดยใช้การสร้างโอกาส ได้ออกไปปฏิบตั ิจริง
พบเจอลูกค้า สถานที่จาํ หน่าย รวมถึงการศึกษาดูงานเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กิตติกรรมประกาศ
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ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงพันธุน์ ้าํ ดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกร
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Study on Cost and Return of Nam Dok Mai Mango Cultivation Large Agricultural Land Plot
of Farmers in Bang Phli District, Samut Prakan Province
ขนิษฐา ชีป1*ู และ จีรนันท์ เขิมขันธ์1
Kanittha Chepoo1* and Jeeranun Khermkhan1

บทคัดย่อ

การวิจัยครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ และสังคม ผูป้ ลูกมะม่วง
พันธุน์ าํ้ ดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้ขายแบบสุก เกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มเกษตรกรปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้ขายแบบสุกจํานวน 8
ราย จากเกษตรกรผู้ป ลูก มะม่วงพั น ธุ์น ํ้าดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่ จํานวน 23 ราย รวบรวมข้อ มูล โดยการ
สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้รอ้ ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอายุอยู่ในช่วง 50-60 ปี จบการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษา และแต่งงานแล้ว จํานวน
สมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มีจาํ นวน 4 คน อาชีพหลักเป็ นเกษตรกร ไม่มีอาชีพเสริม ประสบการณ์ในการปลูก
มะม่วง 6-10 ปี และมีแหล่งเงินทุนจากเงินทุนส่วนตัว กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงนํา้ ดอกไม้เพื่อขายแบบสุก มี
เงิ น ลงทุ น การปลูก มะม่วงพัน ธุ์น ํ้าดอกไม้แรกเริ่ม เฉลี่ ย 12,479 บาท มี ต น้ ทุน ต่อไร่ในการปลูก มะม่ วงเฉลี่ ย
7,956.19 บาท และมีผลตอบแทนต่อไร่เฉลี่ย 30,190 บาท โรคที่ทาํ ความเสียหายกับมะม่วงมากที่สุด คือ โรค
แอนแทรกโนส และแมลงศัตรู พืชที่ทาํ ความเสียหายกับมะม่วงมากที่สดุ คือ หนอนเจาะลําต้น

ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to study basic economic and social conditions of Nam
Dok Mai mango growers. Large plots of agriculture, Bang Phli District, Samut Prakan Province
2) to study the costs and returns of planting Nam Dok Mai mango for sell ripe Big Plots Agriculture,
Bang Phli District, Samut Prakan Province. The sample group used in the research was 8 farmers sell
ripe Nam Dok Mai mango. Sampling from 23 farmers Nam Dok Mai mango cultivation large
agricultural land plot. Data were collected by interviews, and analyzed by percentage, mean,
standard deviation. The results showed that most of farmers were female and aged between 50-60
years. Most of them graduated with lower than secondary school and were married. The number of
household members was mostly 4 people. The main career is farmers and no second career. Have
experience in growing mangoes 6-10 years and have funding sources from your own investments. A
group of farmers growing new mangoes for ripe sales. The initial investment of Nam Dok Mai mango
plantation is an average of 12,479 baht. The average cost and return per rai were 18,500 baht and
11,195 baht, respectively. The destructive disease of mangoes was mostly anthracnose and the
destructive pest was mostly stem borer.
Key words: cost, return, Nam Dok Mai mango, Bang Phli
* Corresponding author; e-mail address: Kanitthaa2502@gmail.com
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
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คํานํา

การทําสวนผลไม้เป็ นอาชีพที่เกษตรกรไทยนิยมทํากันอย่างมากอาชีพหนึ่ง และในบรรดา ไม้ผลที่มีอยู่ใน
เมืองไทยด้วยกันหลายชนิ ด มะม่วงเป็ นไม้ผลที่ ได้รบั ความนิ ยมเพาะปลูกเป็ นการค้ามากที่ สุด เพราะมะม่วง
สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพืน้ ที่ท่ วั ไปเกือบทุกภาคของประเทศไทยและเป็ นที่นิยมของเกษตรกรจึงทําให้พืน้ ที่
ปลูกมะม่วงเพิ่มมากขึน้ ประกอบกับมีการส่งเสริมให้ขยายพืน้ ที่ปลูกจากภาครัฐ โดยการรวมกลุ่มทัง้ ในรู ปแบบ
จัดตัง้ เป็ นสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้มีการผลิต และการบริโภคมะม่วงที่มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัยให้ได้
คุณภาพ สําหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึน้ จากสภาพภูมิอากาศในปี 2561 เอือ้ อํานวยต่อการออกดอกและติดผลมาก
ยิ่ ง ขึน้ และแหล่ง ผลิ ต มะม่ วงในภาคตะวัน ออกที่ มี เนื ้อที่ ป ลูก มากสุด 6 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ ฉะเชิ งเทรา ชลบุ รี
สมุทรสาคร สระแก้ว ระยอง และสมุทรปราการ มีเนือ้ ที่ปลูกต่อไร่จาํ นวน 18,989 13,139 11,317 10,074 9,189
และ 6,831 ตามลําดับ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559)
ในพืน้ ที่จังหวัดสมุทรปราการ หากพิจารณาพื น้ ที่ในการปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้จะพบว่า มีจุดเด่น
ของการผลิตมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้ คือมีรสชาติท่ีขนึ ้ ชื่อเรื่องความอร่อย เหนือกว่าพืน้ ที่อ่นื เพราะลักษณะคุณภาพ
ดิน เป็ นดินเหนียว เกิดจากการทับถมมานานปี บางช่วงมีนาํ้ กร่อยท่วมถึง ซึง่ ได้นาํ พาตะกอนดินมาด้วย เป็ นธาตุ
อาหารชัน้ ดีให้กบั ไม้ผลจนกระทั่งผลผลิตมีความสมบูรณ์ มีรสชาติอร่อย มีกลิ่นที่หอมเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และมีลกั ษณะการปลูกที่ต่างจากพืน้ ที่อ่นื (เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2559) เนื่องจากเดิมเกษตรมีอาชีพเลี้ยงปลา จึงเกิด
พื้นที่ว่างบริ เวณรอบคันบ่อ เกษตรกรจึงทําการปลูกมะม่วงในพื้นที่ว่างเพื่อใชพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด พื้นที่ที่
มีการปลูกมะม่วงพันธุ์น้ าํ ดอกไม้มากที่ สุด คื ออําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพ้ืนที่ ท้ งั สิ้ น 1,272 ไร่ จาก
พืน้ ที่ท่ีปลูกมะม่วงทุกสายพันธุจ์ าํ นวน 2,520 ไร่ หรือคิดเป็ นร้อยละ 50.47 ของพืน้ ที่ปลูกมะม่วงทุกสายพันธุ์ ซึ่ง
นับว่าเป็ นพื ชที่ เกษตรกรในอําเภอบางพลีมีความนิยมเป็ นอย่างมากในการปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้ และมี
ผลผลิตต่อปี มากถึง 1,017 ตัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ, 2558) แต่เนื่องจากเกษตรผูป้ ลูกมะม่วง
พันธุน์ าํ้ ดอกไม้ส่วนใหญ่ ปลูกแบบปล่อยธรรมชาติ ไม่ได้สนใจในเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้รบั ส่งผลให้ไม่
ทราบต้นทุนและผลตอบแทนที่แท้จริง (สมชัย หมั่นมาก, 2562)
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ าวข้า งต้น ผู้วิจัย จึ ง สนใจศึก ษาสภาพพื ้น ฐานทางเศรษฐกิ จ และสัง คม ต้น ทุ น
ผลตอบแทนการปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้ขายแบบสุก เกษตรกรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อเป็ นข้อมูลให้เกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพที่จะเลือกวิธีผลิตที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดและเป็ น
ประโยชน์กับหน่วยงานราชการ เช่น สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานเกษตรอําเภอบางพลี ใช้
เป็ นข้อมูลเพื่อส่งเสริมการปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้แบบสุกในอนาคต

วิธีการวิจัย

ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครัง้ นีค้ ือ กลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่ ใน
พืน้ ที่อาํ เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 23 ราย พบว่ามีเกษตรกรปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้ขายแบบ
ดิบ 15 ราย และปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้ขายแบบสุก 8 ราย
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การปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้ ซึง่ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพืน้ ฐานทั่วไปของเกษตรกร ข้อมูลเกี่ยวกับ
ต้นทุน ผลตอบแทน และปั ญหาอุปสรรค
การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสัม ภาษณ์ ส่ ว นที่ 1 ข้อ มูล ที่ รวบรวมได้จ ากแบบสัม ภาษณ์ จ ะนํา มาวิ เคราะห์โดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่ าเฉลี่ ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )
แบบสัมภาษณ์ส่วนที่ 2 ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปลูกและการดูแลรักษามะม่วง
พันธุน์ า้ํ ดอกไม้เบอร์ 4 แบบสุก และมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้สีทองแบบสุก
602

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

แบบสัมภาษณ์ส่วนที่ 3 ผลตอบแทนจากการปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้ เบอร์ 4 แบบสุก และมะม่วง
พันธุน์ าํ้ ดอกไม้สีทองแบบสุก ด้วยปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้และราคาที่จาํ หน่าย
การวิเคราะห์ผลตอบแทน ข้อมูลที่ รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์แล้วนํามาทําการวิเคราะห์ โดยหา
ต้นทุนเฉลี่ยรายได้เฉลี่ยและนํามาพยากรณ์แนวโน้มเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน ด้วยเครื่องมือทาง
การเงินโดยใช้ 3 วิธี ดังนี ้ (อนุรกั ษ์ ทองสุโขวงศ์, 2557)
1. วิธีงวดระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method หรือ PBP)
2. วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value Method หรือ NPV)
3. วิธีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return Method หรือ IRR)
แบบสัม ภาษณ์ ส่ วนที่ 4 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั ญ หาและอุป สรรคของกลุ่ ม เกษตรกรผู้ป ลูก มะม่ วงพั น ธุ์
นํา้ ดอกไม้ โดยจะนํามาสรุ ปเป็ นประเด็นต่างๆ เพื่อใช้ในการอภิปรายผลและเป็ นข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษา
ครัง้ ต่อไป

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา

1. สภาพเศรษฐกิจสังคมของการเกษตร
จาก Table 1 พบว่า เกษตรกรทัง้ หมดเป็ นสมาชิกในกลุ่มผูป้ ลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้ เกษตรแปลง
ใหญ่ ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้อยละ 60.9 และเพศชาย ร้อยละ 39.1 มีอายุเฉลี่ย 50-60 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 4 มากที่ สุด ร้อยละ 43.5 อาชี พ หลัก เป็ น เกษตรกร ร้อยละ 73.9 ไม่มี อาชี พ เสริม ร้อยละ 52.2
สถานภาพสมรส ร้อยละ 73.9 สมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 คน มากที่สดุ ร้อยละ 60.9 รองลงมาสมาชิก 3 คน
ร้อยละ 26.1 และน้อยที่ สุด สมาชิกในครอบครัว 1 คน ร้อยละ 8.7 มีประสบการณ์ในการปลูกมะม่วง 6-10 ปี
มากที่ สุด ร้อ ยละ 43.5 รองลงมามี ป ระสบการณ์ ในการปลูก มะม่ วง 20-25 ปี ร้อยละ 21.7 และน้อยที่ สุด มี
ประสบการณ์ในการปลูกมะม่วง 11-15 ปี ร้อยละ 17.4 มีแหล่งเงินทุนจากเงินทุนส่วนตัว ร้อยละ 95.7 และมี
แหล่งเงินทุนจากการกูย้ ืม ร้อยละ 4.3
Table 1 Socio-economic characteristics of farmer
(n=23)
Characteristics
Frequency
Percentage
Group member

Member
Gender
Male
Female
Age
Less than 40
41-50 years
51-60 years
61-70 years
More than 70
Education
Primary school
Junior High school
Senior High school
Bachelor degree
Principle occupation
Government service
Farmer
Private staff
603

23

100

9
14

39.1
60.9

1
3
8
7
3

8.7
13.0
34.8
30.4
13.0

12
4
4
3

52.2
17.4
17.4
13.0

2
17
2

8.7
73.9
8.7
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Table 1 (Continued)
Characteristics
Employed
Other
Second career
Private business
Employee
Farmer
Trade
No supplementary career
Marital status
Single
Married
Family members
1 Persons
2 Persons
3 Persons
> 4 Persons
Experience
6-10 years
11-15 years
20-25 years
26-30 years
> 30 years
Source of investment
Private capital
Loan

Frequency
1
1

Percentage
4.3
4.3

2
1
6
2
12

8.7
4.3
26.1
8.7
52.2

6
17

26.1
73.9

2
1
6
14

8.7
4.3
26.1
60.9

10
4
5
2
2

43.3
17.4
21.7
8.7
8.7

22
1

95.7
4.3

(n=23)

2. ต้นทุนการปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้
จากการเก็บข้อมูลจํานวน 23 ราย พบว่ามีเกษตรกรปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้ขายแบบดิบ 15 ราย และ
ปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้ขายแบบสุก 8 ราย ซึง่ งานวิจยั นีน้ าํ เสนอต้นทุนการปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้เพื่อขาย
แบบสุก
จาก Table 2 พบว่า กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงนํา้ ดอกไม้เพื่อขายแบบสุก มีเงินลงทุนการปลูกมะม่วง
พันธุน์ าํ้ ดอกไม้ทงั้ หมด 12,479 บาท ประกอบไปด้วย ค่าแรงงานปลูกแรกเริ่ม 1,922 บาท ค่าต้นพันธุ์ 2,306 บาท
เครื่องสูบนํา้ 1,000 บาท เครื่องพ่นยา 1,875 บาท เครื่องตัดหญ้า 4,400 บาท เลื่อย 135 บาท เลื่อยไฟฟ้า 1,460
บาท กรรไกร 300 บาท มีดดายหญ้า 400 บาท เสียม 90 บาท จอบ 275 บาท และไม้สอยมะม่วง 238 บาท
Table 2 The initial investment of a group of farmers who grew Nam Dok Mai mango for sell ripe
(n=8)
Table
Member Price/unit
Sum
Scrap value
Age Depreciation/year
Wage
77
25
1,922
planting
Beed value
77
30
2,306
Pump
1
1,000
1,000
800
25
8
Nebulizer
1
1,875
1,875
300
5
315
604
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Table 2 (Continued)
Table
Lawn mower
Saw
Chainsaw
Grass shears
Knife
Shovel
Hoe
Long stick
Sum

Member
1
1
1
1
1
1
1
-

Price/unit
4,400
135
1,460
300
400
90
275
238
-

Sum
4,400
135
1,460
300
400
90
275
238
12,479

Scrap value
300
200
-

Age
10
2
5
2
3
6
6
2
-

(n=8)
Depreciation/year
410
68
252
150
133
15
46
119
1,516

จาก Table 3 พบว่า กลุ่ม เกษตรกรที่ ป ลูก มะม่ วงนํ้าดอกไม้เพื่ อขายแบบสุก มี ต ้น ทุ น คงที่ ทั้งหมด
935.66 บาท/ไร่ ประกอบด้วย ค่าภาษี ท่ีดิน 2.93 บาท/ไร่ ค่าเช่าที่ดิน 353.66 บาท/ไร่ ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ทาง
การเกษตรทัง้ หมด 579.08 บาท/ไร่ และมีตน้ ทุนผันแปรทัง้ หมด 7,020.53 บาท/ไร่ ประกอบด้วย ค่าปุ๋ ย 304.88
บาท/ไร่ ค่ายาฆ่ าแมลง 178.86 บาท/ไร่ ค่ าฮอร์โมน 81.30 บาท/ไร่ ค่ านํ้ามัน 226.83 บาท/ไร่ ค่ าไฟ 97.56
บาท/ไร่ ค่าโทรศัพท์ 1,097.56 บาท/ไร่ ค่าแรงรดนํา้ 475.61 บาท/ไร่ ค่าแรงตัดหญ้า 554.88 บาท/ไร่ ค่าแรงใส่ปยุ๋
475.61บาท/ไร่ ค่าแรงพ่นยา 475.61 บาท/ไร่ ค่าแรงตัดกิ่ง 277.44 บาท/ไร่ ค่าแรงห่อมะม่วง 1,387.20 บาท/ไร่
และค่าแรงเก็บ 416.16 บาท/ไร่ ซึง่ เมื่อรวมต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรมีตน้ ทุนทัง้ หมด 7,956.19 บาท/ไร่
Table 3 The fixed cost and variable cost, the group of farmers who grow Nam Dok Mai mango for sell
ripe
(n=8)
Table
Cash Not cash Total cash/year Total cash/rai Total cash/Kg.
Fixed cost
1,097 1,781
2,877
935.66
2.05
Depreciation
1,781
1,781
579.08
1.27
Land tax
9
9
2.93
0.01
Land rental fee
1,088
1,088
353.66
0.77
Variable cost
6,110 15,478
21,588
7,020.53
15.37
Fertilizer cost
938
938
304.88
0.67
Insecticide fee
550
550
178.86
0.39
Hormone cost
250
250
81.30
0.18
Fuel cost
698
698
226.83
0.50
Electricity bill
300
300
97.56
0.21
Telephone charge
3,375
3,375
1,097.56
2.40
Labor cost
15,478
15,478
5033.55
11.02
Sum
7,207 17,259
24,465
7,956.19
17.42
3. ผลตอบแทนจากการปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้
จาก Table 4 พบว่า กลุม่ เกษตรกรที่ปลูกมะม่วงนํา้ ดอกไม้เพื่อขายมะม่วงแบบสุก มีจาํ นวนผลผลิตเพื่อ
ขายมะม่ วงสุก 1,734 ราคาขายอยู่ ท่ี กิ โลกรัม ละ 65 บาท ดังนั้น รายได้จ ากการขายมะม่ วงแบบสุก เท่ ากับ
112,192 บาท/ปี มีตน้ ทุน 19,204 บาท/ปี กําไรสุทธิอยู่ท่ี 92,988 บาท/ปี เฉลี่ยรายได้ตอ่ เดือน 7,749 บาท
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Table 4 The return of a group of farmers ripe mangoes
Table
Selling ripe
mangoes

Quantity
Price
Kg. / years (Baht/Kg.)
1,734
65

Member

Cost

Profit

112,192

19,204

92,988

(n=8)
Average Average
/rai
/month
30,190 7,749

4. พยากรณ์แนวโน้มเพือ่ วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน
จาก Table 5 พบว่า การคํานวนระยะเวลาคืนทุนของกลุม่ เกษตรกรที่ปลูกมะม่วงนํา้ ดอกไม้เพื่อขายแบบ
สุก จะพบว่ามี ร ะยะคื น ทุ น ในปี ท่ี 1 ต้อ งขายมะม่ วงในกิ โลกรัม 17.03 บาท และต้อ งขายอย่ างน้อ ย 58.34
กิโลกรัมต่อปี เกษตรกรที่ปลูกมะม่วงนํา้ ดอกไม้เพื่อขายแบบสุก ในเวลา 10 ปี มีค่าปั จจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ
1,785,725.99 และมีอตั ราผลตอบแทน (IRR) เท่ากับ 654% หากพิจารณาตัวชีว้ ดั แต่ละตัวพบว่า NPV มีคา่ เป็ น
บวก ส่งผลให้การขายแบบสุก มีผลตอบแทนมากกว่าเงินลงทุน และมี IRR มีค่าสูงกว่าอัตราคิดลด จากผลการ
วิเคราะห์ดงั กล่าวชีใ้ ห้เห็นว่าการลงทุนปลูกมะม่วงนํา้ ดอกไม้เพื่อขายแบบสุก ให้ผลคุม้ ค่าทางธุรกิจ
Table 5 The results of the investment return analysis
(n=8)
Years
Net profit/years
PVIF 10%
NPV
Payback Period
0
24,465.29
-24,465.29
1
178,572.60
0.9091
162340.3497
154,107.31
2
178,572.60
0.8264
147,572.40
332,679.91
3
178,572.60
0.7513
134,161.59
511,252.51
4
178,572.60
0.683
121,965.09
5
178,572.60
0.6209
110,875.73
6
178,572.60
0.5645
100,804.23
7
178,572.60
0.5132
91,643.46
8
178,572.60
0.4665
83,304.12
9
178,572.60
0.4241
75,732.64
10
178,572.60
0.3855
68,839.74
1,785,725.99
1,072,774.04
IRR
654%
0.14
5. ปั ญหาและอุปสรรคการปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้
5.1 เกษตรกรมีอายุเยอะ ส่วนมากมีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 43.4 จึงทําให้ขาดการดูแลรักษาอย่าง
จริงจัง ส่งผลให้ผลผลิตไม่ได้ดีเท่าที่ควร
5.2 ศัตรู พืช โรคพื ช เกษตรกรประสบปั ญหาเจอหนอนเจาะลําต้นมะม่วง ทําให้ตน้ มะม่วงแห้ง ยืนต้น
ตาย และประสบปั ญหาโรคผลเน่า ผลมีลกั ษณะเป็ นจุดเน่าดํา และกระจายทั่วผล

สรุ ป

จากการศึ ก ษาเกษตรกรผู้ป ลู ก มะม่ ว งพั น ธุ์น ํ้า ดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่ อํา เภอบางพลี จั ง หวัด
สมุทรปราการ พบว่าเกษตรกรเป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ จาํ นวน 23 ราย ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอายุ
เฉลี่ ย 50-60 ปี จบการศึก ษาระดับ ประถมศึ ก ษา 4 อาชี พ หลัก เป็ น เกษตรกร สถานภาพสมรส สมาชิ ก ใน
ครอบครัวมากกว่า 4 คน มีประสบการณ์ในการปลูกมะม่วง 6-10 ปี มีแหล่งเงินทุนจากเงินทุนส่วนตัว โรคที่ทาํ
ความเสียหายกับมะม่วงมากที่สดุ คือ โรคแอนแทรกโนส และแมลงศัตรู พืชที่ทาํ ความเสียหายกับมะม่วงมากที่สดุ
คือ หนอน สามารถแบ่งเกษตรเป็ น 2 กลุ่มคือ เกษตรกรปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้ขายแบบดิบ 15 ราย และกลุ่ม
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ผูป้ ลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้ขายแบบสุก 8 ราย ซึง่ งานวิจยั นีน้ าํ เสนอต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงพันธุ์
นํา้ ดอกไม้เพื่อขายแบบสุก พบว่ามีเงินลงทุนการปลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้แรกเริ่ม 12,479 บาท มีตน้ ทุนเฉลี่ย
7,956.19 บาท/ไร่ มีผลตอบแทนเฉลี่ย 30,190 บาท/ไร่
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงนํา้ ดอกไม้ จากงานวิจัยอื่นที่ เกี่ยวข้อง ปริญ ญา
ปานเจริญ (2555) กล่าวว่า การผลิตมะม่วงของเกษตรกร อําเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา มีตน้ ทุนต้นทุนใน
การผลิ ต มะม่ ว งเฉลี่ ย 3,716.02 บาท/ไร่ และมี ร ายได้จ ากการผลิ ต มะม่ ว งเฉลี่ ย 9,380.67 บาท/ไร่ และ
สวัสดิ์ พันธุต์ นุ่ (2553) กล่าวว่า การผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ของมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้สีทอง อําเภอ
พร้าวและอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเกษตรกรในอําเภอพร้าวมีตน้ ทุนทัง้ หมด 5,093.54 บาท/ไร่ ส่วน
เกษตรกรอํา เภอสั น ทรายมี ต ้น ทุ น ทั้ ง หมด 6,155.65 บาท/ไร่ และเกษตรกรอํา เภอพร้า วมี ผ ลตอบแทน
สุทธิ 8,646.88 บาท/ไร่ ส่วนเกษตรกรในอําเภอสันทรายจะมีผลตอบแทนสุทธิ 5,627.36 บาท/ไร่ จากการศึกษา
งานวิจยั อื่นที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดพบว่ามีตน้ ทุนในการผลิตมะม่วงเฉลี่ย 3,000-6,000 บาท/ไร่ และมีรายได้จากการ
ผลิตมะม่วงเฉลี่ย 5,000-9,000 บาท/ไร่ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วงพันธุน์ าํ้ ดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 30,190 บาท/ไร่ เพราะว่าเกษตรขายมะม่วงแบบ
สุก จึงมีราคาที่มากกว่า และมีจุดเด่นของการผลิต ลักษณะคุณภาพดินดี ส่งผลให้ผลลิตตมีคุณภาพ มีรสชาติท่ี
ขึน้ ชื่อเรื่องความอร่อย มีกลิ่นที่หอมเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทําให้เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริโภค ตลาดมีความต้องการ
สูง และมีราคาที่สงู ตามคุณภาพ
จากการพยากรณ์แนวโน้มเพื่ อวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนของเกษตรกรผูป้ ลูกมะม่วงพัน ธุ์
นํา้ ดอกไม้ เกษตรแปลงใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่ามีระยะคืนทุนในปี ท่ี 1 มีค่า NPV เป็ น
บวก ส่งผลให้การขายมะม่วงแบบสุก มีผลตอบแทนมากกว่าเงินลงทุน และ IRR มีค่าสูงกว่าอัตราคิดลด จากผล
การวิเคราะห์ดงั กล่าวชีใ้ ห้เห็นว่าการลงทุนปลูกมะม่วงนํา้ ดอกไม้เพื่อขายแบบสุก ให้ผลคุม้ ค่าทางธุรกิจ
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สมุทรปราการ ที่ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือเป็ นอย่างดีในการให้ขอ้ มูลสําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้
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การเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ่นใหม่
Social Media Exposure of Young Smart Farmer
ณัฐชา อิสระกุล1* และ พัชราวดี ศรีบญ
ุ เรือง1
1*
Nutcha Isarakul and Patcharavadee Sriboonruang1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปั จจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรรุ น่ ใหม่ 2) การเปิ ดรับสื่อ
สังคมออนไลน์ข องเกษตรกรรุ ่น ใหม่ 3) ความรู เ้ กี่ ย วกับ การใช้ส่ือ สังคมออนไลน์ของเกษตรกรุ ่นใหม่ และ 4)
ปั ญหาและข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การใช้ส่ื อ สั ง คมออนไลน์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม กลุม่ ตัวอย่างได้แก่ เกษตรกรรุ ่นใหม่ จํานวน 147 คน สถิติท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ จํานวน ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรรุ ่นใหม่ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 36.74 ปี มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็ นอาชีพหลัก และประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็ นอาชีพรอง
ส่วนใหญ่ทาํ การเกษตรแบบผสมผสาน มีรายได้เฉลี่ย 214,312.93 บาท/ปี รายจ่ายเฉลี่ยในครัวเรือน 218,639.46
บาท/ปี การเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ ่นใหม่ มีการใช้สมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อสื่อสังคมออนไลน์
มากที่สดุ ใช้งานในบริเวณบ้าน/ ที่พกั อาศัย วัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อติดตามเหตุการณ์ ข่าวสาร ส่วนใหญ่
ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ทุกวัน ช่วงเวลา ที่ใช้บอ่ ยที่สดุ คือ 08.01-12.00 น. โดยไลน์ (Line) เป็ นสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมี
การใช้งานในกลุ่มเกษตรกรรุ ่นใหม่ทุกคน กิ จกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ท่ี ป ฏิ บัติมากที่ สุด คือ การส่ง
ข้อ ความ และแสดงความรู ส้ ึก และมี ความรู เ้ กี่ ยวกับสื่ อสังคมออนไลน์ในระดับ มาก ร้อยละ 65.3 นอกจากนี ้
เกษตรกรรุ น่ ใหม่มีปัญหาในการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ คือ การได้รบั ข้อมูลอันเป็ นเท็จ หลอกลวง ไม่ตรงกับการพาด
หัวข่ าว การพาดหัวข่ าวสารในสื่ อ สัง คมออนไลน์ท่ี เกิ น ความเป็ น จริง และความเสถี ย รของระบบสัญ ญาณ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สง่ ผลต่อการใช้งานของกลุม่ ตัวอย่าง

ABSTRACT

The objectives of this research were to study 1) demographic factors of Young Smart Farmer
(YSF) 2) social media exposure 3) knowledge about using social media and 4) problems and
suggestion of YSF in using social media. The instrument for collecting data was questionnaire.
Samples were 147 YSF. The statistical analyses employed were frequency, percentage mean
maximum and minimum. The results found that most of YSF were male with an average age 36.74
years old, attained bachelor's degree. Their main occupation were farmers, self-employed as a
secondary occupation. Most of them did integrated farming with the average income at 214,312.93
baht/year, average household expenses was 218,639.46 baht / year. Almost smart phone as a device
to connecting with social media. Most of them used their devices in House/Residence with the
objective to news update and they used social media every day from 08.01 –12.00a.m. Line
application was the social media that all YSF used and the most commonly used social media activity
was chat and expressing their feelings. YSF had the knowledge of social media at the level of 65.3%.
Furthermore, YSF’ problems in using social media were exposing to lie and fake information, not
parallel with headlines, surreal social media headlines and stability of internet network system that
affected to the YSF utilization of social media.
Key words: exposure, social media, young smart farmer
* Corresponding author; e-mail address: fagrpds@ku.ac.th
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คํานํา

แผนพัฒ นาดิจิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสังคมในยุท ธศาสตร์ท่ี 3 สร้างสังคมคุณ ภาพที่ ท่ ัวถึงเท่ าเที ย ม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั แสดงออกให้เห็นถึงความมุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุม่ เกษตรกรสามารถ
ใช้ประโยชน์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ เข้าถึง และการรับบริการจากภาครัฐได้อย่างง่าย สะดวก
รวดเร็ว ตลอดจนหวังให้เกษตรกรมีความรู เ้ ท่าทันข้อมูลข่าวสาร มีทกั ษะการรู เ้ ท่าทันสื่อ และใช้ส่อื ดิจิทลั ได้อย่าง
เหมาะสม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) ซึ่งปั จจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็ นเครื่องมือที่
สําคัญ ทั้งต่อการเผยแพร่ขอ้ มูล และการสืบค้นข้อมูล ที่ มีความรวดเร็ว ไร้ขอ้ จํากัดทั้งด้านปริมาณการส่งสาร
ช่วงเวลา การรับ-ส่งข่าวสาร หากการรับรู ข้ อ้ มูลข่าวสารของเกษตรกรเป็ นไปอย่างถูกต้อง การส่งข้อมูล หรือการ
นําไปใช้ประโยชน์ จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ เกษตรกร และกลุม่ เกษตรกร
กรมส่ งเสริม การเกษตร ดําเนิ น การพั ฒ นาเกษตรกรรุ ่น ใหม่ (Young Smart Farmer: YSF) ที่ มี อ ายุ
ระหว่าง 17-45 ปี เพื่อผลักดันให้เป็ นเกษตรกรต้นแบบที่มีความเชี่ยวชาญทัง้ ด้านการเกษตรและผูป้ ระกอบการ
ที่ มีความรู แ้ ละทักษะรอบด้าน ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร
แหล่งความรู ท้ ่ี มีปริมาณมากทางสื่อสังคมออนไลน์ จึงมี ทั้งข้อมูลที่ เป็ นจริง และข้อมูลอันเป็ นเท็จ ในฐานะที่
เกษตรกรรุ ่นใหม่กลุ่มนี ้ จะถูกพัฒ นาให้เป็ นผูน้ าํ จึงจําเป็ นต้องมีความสามารถในการรับข่าวสารอย่างเข้าใจ
วิเคราะห์และแยกแยะได้ว่าข้อมูลข่าวสารประเภทใดมีคุณค่า มีความเหมาะสมต่อการศึกษา และส่งต่อข้อมูล
ให้กบั บุคคลอื่น (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ ่นใหม่
ทั่วประเทศ อีกทั้งผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็ นองค์ความรู ใ้ หม่ต่อการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมการเกษตร ต่อ การพัฒ นา และยกระดับ การใช้งาน และพัฒ นารู ป แบบการสื่ อสารให้เหมาะสมกับ
เกษตรกรรุ น่ ใหม่ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตอ่ ไป

วิธีศึกษา

การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาโดยวิธีสาํ รวจ โดยใช้แบบสอบถาม ซึง่ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลกับ
เกษตรกรรุ น่ ใหม่
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ ่นใหม่ท่ วั ประเทศที่ตอบแบบสอบถาม
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึง่ มีเกษตรกรรุ น่ ใหม่ท่ วั ประเทศตอบแบบสอบถาม จํานวน 147 คน
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ค้ ือ เกษตรกรรุ ่นใหม่ท่ี มีความพร้อมตามคุณ สมบัติของกรมส่งเสริม
การเกษตรกําหนด และได้รบั การคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนํามาพัฒนาตนเองสู่การเป็ น Young
Smart Farmer (YSF) ตลอดจนเกษตรกรรุ ่น ใหม่ท่ี ได้รบั การพัฒ นาการยอมรับ ให้เป็ น Young Smart Farmer
(YSF) ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557-2561 ทั่วประเทศจํานวน 7,598 ราย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560)
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิ จั ย ใช้ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ว ยวิ ธี สุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการคั ด เลื อ ก
เกษตรกรรุ น่ ใหม่ท่ วั ประเทศ ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม มีคณ
ุ สมบัติ คือ เป็ นเกษตรกรรุ ่นใหม่ท่ีมี
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ศัก ยภาพในการใช้ส มาร์ท โฟน และสามารถตอบแบบสอบถามผ่ านออนไลน์ผ่ าน แบบสอบถามออนไลน์
(Google Form)
เครื่องมือในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นีค้ ือ แบบสอบถามออนไลน์แบบมีโครงสร้าง (Instructional
Questionnaire) โดยใช้สร้างขึน้ จากการทบทวน แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ออกแบบสอบถาม
ให้สอดคล้องกับการศึกษาแบ่งเป็ น 4 ตอน คือ 1) ปั จจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรรุ ่นใหม่ 2) การเปิ ดรับสื่อ
สังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ น่ ใหม่ 3) ความรู เ้ กี่ยวกับการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ของเกษตรกรุ น่ ใหม่ และ 4) ปั ญหา
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ส่อื สังคมออนไลน์
การเก็บข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ไปปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ท่ าน เพื่ อ ให้แ บบสอบถามที่ ส ร้างขึน้ มี ค วามตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) และเพื่ อ ให้
เครื่องมือที่สร้างขึน้ มีความตรงในเนือ้ หา (Content Validity) หลังจากนัน้ จึงนํามาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนํามาทดลอง
ใช้ จากนัน้ จึงทดสอบความเชื่อมั่นของเนือ้ หา (Reliability) โดยหาค่า ค่า Cronbach Alpha ได้ค่า 0.620 ผูว้ ิจัย
นําเเบบสอบถามที่ ได้ผ่านการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดสอบ (Try out) กับกลุ่มที่ มีคุณ สมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน จากนัน้ จึงปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมก่อนนําไปเก็บข้อมูลได้จริง
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
สถิ ติท่ี ใช้ในการวิเคราะห์เป็ นสถิ ติเชิงพรรณา (Descriptive) ได้แก่ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด
ค่าตํ่าสุด

ผลและวิจารณ์การวิจัย
การเปิ ดรับ สื่ อ สังคมออนไลน์ข องเกษตรกรรุ ่น ใหม่ ผู้วิจัย ได้ศึก ษาและนําข้อมูล ที่ ได้จ ากการตอบ
แบบสอบถามของกลุม่ ตัวอย่าง คือ เกษตรกรรุ น่ ใหม่ จํานวน 147 คน โดยแบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานผู้ตอบแบบสอบถาม
เกษตรกรรุ ่นใหม่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 51.0 เพศหญิ ง ร้อยละ 49.0 อายุเฉลี่ย 36.74 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 57.1 ประกอบอาชีพหลักเป็ นเกษตรกร ร้อยละ 76.9 และประกอบอาชีพรอง คือ ธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ 32.7 ทําการเกษตรแบบผสมผสาน ร้อยละ 45.6 มีรายได้เฉลี่ยจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร
214,312.93 บาท/ปี รายจ่ายเฉลี่ยในครัวเรือน 218,639.46 บาท/ปี
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Table 1 Demographic factors of Young Smart Farmer

Sex
Age

Demographic factors
Male
Female

(n = 147)
Frequency

Percentage

75
72

51.0
49.0

24 - 30 Year old
22
31 – 37 Year old
54
38 – 45 Year old
71
Minimum = 24 Year old, Maximum = 45 Year old , Mean = 36.74 Year old
Education
Primary School
1
High School
29
Diploma Certificate
19
Bachelor’s Degree
84
Master Degrees or Higher
14
Main Occupation
Farmer
113
Self-employed
18
Government official / Employee enterprises.
13
Officer
2
Employee
1
Secondary Occupation
Self-employed
48
Farmer
36
Employee
29
No Secondary Occupation
28
Student
3
Government official / Employee enterprises
2
Officer
1
Income
Lower or equal 50,000 Baht/ year
30
50,001-150,000 Baht/ year
47
150,001-250,000 Baht/ year
31
250,001-350,000 Baht/ year
15
More than 350,000 Baht/ year
24
Minimum = 6,000 Baht/year, Maximum = 1,000,000 Baht/year , Mean = 214,312.93 Baht/year
Household expense
Lower or equal 50,000 Baht/ year
24
50,001-150,000 Baht/ year
52
150,001-250,000 Baht/ year
32
250,001-350,000 Baht/ year
12
Higher than 450,000 Baht/ year
39
Minimum = 10,000 Baht/year, Maximum = 1,500,000 Baht/year , Mean = 218,639.46 Baht/year
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15.0
36.7
48.3
0.7
19.7
12.9
57.1
9.6
76.9
12.2
8.8
1.4
0.7
32.7
24.5
19.7
19.0
2.0
1.4
0.7
20.4
32.0
21.1
10.2
16.3
16.3
35.4
21.8
8.2
26.5
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ตอนที่ 2 การเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ ่นใหม่
เกษตรกรรุ น่ ใหม่ จํานวน 147 คน ใช้สมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อสื่อสังคมออนไลน์มากที่สดุ ร้อยละ 99.3
รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ร้อยละ 50.3 คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ ร้อยละ 17.0 แท็ปเล็ต/ไอแพด ร้อยละ 15.6
โดยใช้ในบริเวณบ้าน/ที่พกั อาศัยมากที่สดุ ร้อยละ 85.7 รองลงมาคือ ที่ทาํ งาน/สถานศึกษา ร้อยละ 7.5 ระหว่าง
เดินทาง ร้อยละ 4.8 ที่สาธารณะ ร้อยละ 1.4
วัต ถุป ระสงค์ในการใช้งานเพื่ อ ติ ด ตามเหตุก ารณ์ ข่ าวสารมากที่ สุด ร้อ ยละ 89.1 แสวงหาความรู ้
ร้อยละ 85.0 สืบค้นข้อมูล ร้อยละ 83.0 ติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 81.0 ขายสินค้าและบริการ ร้อยละ 62.6 สั่งซือ้
สินค้าและบริการ ร้อยละ 57.8 ดูหนัง ฟั งเพลง ร้อยละ 56.5 สร้างเครือข่ายสังคม ร้อยละ 53.7 เล่นเกม ร้อยละ
17.7 และอื่น ๆ คือ การลงทุนในสกุลเงินดิจิทลั (bit coin) ร้อยละ 0.7
เกษตรกรรุ ่น ใหม่ ส่ือ สารผ่ านช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์รายละเอี ย ดดังนี ้ ไลน์ (Line) ร้อยละ 100.0
ความถี่ คื อ ทุกวัน ร้อยละ 75.5 ในช่วงเวลา 12.01-16.00 น. ร้อยละ 50.3 เฉลี่ ย 1-3 ชั่วโมง/วัน ร้อยละ 40.8
รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ร้อยละ 99.3 ความถี่ คือ ทุกวัน ร้อยละ 72.1 ในช่วงเวลา 08.01-12.00 น. ร้อย
ละ 41.5 เฉลี่ย 1-3 ชั่วโมง/วัน ร้อยละ 49.0 ยู ทู ป (YouTube) ร้อ ยละ 99.3 ความถี่ คื อ ทุ ก วัน ร้อ ยละ 51.7
ในช่วงเวลา 16.00 -20.00 น. ร้อยละ 37.4 เฉลี่ย 1-3 ชั่วโมง/วัน ร้อยละ 49.0 เฟซบุ๊ก เมสเสจเจอร์ (Facebook
Messenger) ร้อยละ 95.2 ความถี่ คือ ทุกวัน ร้อยละ 50.3 ในช่วงเวลา 12.01-16.00 น. ร้อยละ 36.7 เฉลี่ยน้อย
กว่า 1 ชั่วโมง/วัน ร้อยละ 42.9 อินสตาแกรม (Instagram) ร้อยละ 75.5 ความถี่ คือ ทุกวัน ร้อยละ 23.8 ในช่วง
เวลา 08.01-12.00 น. ร้อยละ 21.8 เฉลี่ยน้อยกว่า 1 ชั่วโมง/วัน ร้อยละ 49.7 ทวิตเตอร์ (Twitter) ร้อยละ 68.7
ความถี่ คือ ทุกวัน ร้อยละ 21.8 ในช่วงเวลา 08.01-12.00 น. ร้อยละ 20.4 เฉลี่ย น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/วัน ร้อยละ
44.2 ตามลําดับ
กิ จกรรมการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ท่ี ป ฏิ บัติมากที่ สุด คือ การส่งข้อความ ร้อยละ 98.0 และแสดง
ความรู ส้ ึก ร้อยละ 98.0 ดาวน์โหลดรู ป ภาพ/ข้อมูล ร้อยละ 97.3 การส่งต่อรู ป ภาพ/ข้อมูล ร้อยละ 96.2 การ
โต้ต อบข้อ ความ ร้อ ยละ 94.6 อัป โหลดรู ป ภาพ/ข้อ มู ล ร้อ ยละ 92.5 การเผยแพร่ข ้อ มู ล ร้อ ยละ 89.8 การ
ถ่ายทอดสด ร้อยละ 66.1
Table 2 Social Media Exposure of Young Smart Farmer

SOCIAL MEDIA USAGE
100.0

99.3

99.3

95.2

PERCENTAGE

75.5

LINE

FACEBOOK

YOUTUBE

FACEBOOK
MESSENGER

Figure 1 Social Media Usage
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ACTIVITIES IN SOCIAL MEDIA
98.0

97.3

95.2

94.6

92.5

89.8

PERCENTAGE

98.0

55.1

CHAT

EMOTICON

DOWNLOAD

SHARE

COMMENT

UPLOAD

POST

LIVE

Figure 2 Activities in Social Media
ทั้ง นี ้ก ารเปิ ดรับ สื่ อ สัง คมออนไลน์ข องเกษตรกรรุ ่น ใหม่ สอดคล้อ งกั บ สํา นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2562) จากรายงานผลการสํารวจ
พฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 ผลรายงานพบว่า เจนเนอเรชั่น X และ เจนเนอเรชั่น Y ใช้งาน
ผ่าน ไลน์ (Line) มากเป็ นอันดับหนึ่ง ในทัง้ 2 เจนเนอเรชั่น โดยสื่อสังคมออนไลน์ ยูทูป (YouTube), ไลน์ (Line)
และ เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็ นสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิ ยมในยุคนี แ้ ละมีผูใ้ ช้งานมากเป็ น 3 อันดับแรก เพราะ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็ น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิ วเตอร์ มีราคาถูกลงมาก ทุกเพศทุกวัย จึง
สามารถเป็ นเจ้าของได้โดยง่าย ทัง้ นี ้ บ้าน/ที่พกั อาศัย เป็ นสถานที่ในการใช้งานมากเป็ นอันดับแรก รองลงมานิยม
ใช้อินเทอร์เน็ตในที่ทาํ งาน
ตอนที่ 3 ความรู้เกีย่ วกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ ่นใหม่
เกษตรกรรุ ่นใหม่มีค วามรู เ้ กี่ ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ในระดับ มาก ร้อยละ 65.3 มี ความรู เ้ กี่ ยวกับสื่ อ
สังคมออนไลน์ในระดับ ปานกลาง ร้อ ยละ 34.7 โดยแบ่ งออกเป็ น มี ค วามรู ใ้ นด้านความหมายของสื่ อสังคม
ออนไลน์ ร้อยละ 96.6 มีความรู ต้ ่อการพิจารณาและการแยกแยะความน่าเชื่อถือของสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ
61.5 และมีความรู ด้ า้ นกฏระเบียบ จริยธรรม ข้อกําหนด ร้อยละ 78.9 สอดคล้องกับสํานักการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคใน
กิ จการกระจายเสี ย งและกิ จการโทรทัศ น์ (บส.) และ สํานัก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) (2558) ที่ระบุวา่ การรู เ้ ท่าทันสื่อและสารสนเทศใน
ยุค ดิจิทัล หากผูบ้ ริโภคเข้าใจภูมิทัศน์ส่ือเหล่านี ้ และเข้าใจว่าใครครอบครองเป็ น เจ้าของ เมื่อพบปั ญ หาที่ ไม่
เหมาะสมจะได้รอ้ งเรียนถูก ต้อง หรือสามารถแยกแยะได้ว่าเรื่องใดเป็ น เรื่องที่ น่ ารับ ชม เรื่องใดเป็ น เรื่องที่ ไม่
เหมาะสม เพื่ อเป็ น กําลังใจให้ส่ื อ ทํางานได้ดี ขึน้ จะเป็ น อี ก ขั้น ของการพัฒ นาให้ส่ื อมี ค วามก้าวหน้ามากขึน้
เพราะฉะนั้น ผูบ้ ริโภคสามารถส่งผล ทั้งเป็ นฝ่ ายรับ และเป็ นฝ่ ายรุ ก ที่ จะสื่อสารกลับไปยังผูผ้ ลิตเพื่ อให้มีการ
พัฒนาสื่อไปในทิศทางที่ดีขนึ ้ ด้วย
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KNOWLEDGE OF SOCIAL MEDIA
PERCENTAGE

65.3
34.7
0
LOW LEVEL
(0-3 POINTS)

MEDIUM LEVEL
(4-7 POINTS)

HIGH LEVEL
(8-11 POINTS)

Figure 3 Knowledge of Social Media
ตอนที่ 4 ปั ญหาและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการใช้ส่อื สังคมออนไลน์
ผลการศึก ษา พบว่า เกษตรกรรุ ่น ใหม่ ท่ี เคยประสบปั ญ หาในการใช้ส่ื อสังคมออนไลน์ จากสาเหตุ
ดังต่อไปนี ้ 1) มี ขอ้ มูล อัน เป็ น เท็ จ หลอกลวง ไม่ต รงกับ การพาดหัวข่ าว และการพาดหัวข่าวสารในสื่ อสังคม
ออนไลน์ท่ีเกินความเป็ นจริง 2) ความเสถียรของระบบสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลต่อการใช้งานของ
เกษตรกรรุ น่ ใหม่
ทัง้ นีป้ ั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ส่อื สังคมออนไลน์สอดคล้องกับ สุวิชา เป้าอารีย ์ (2558) จาก
ผลสํารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ผลการสํารวจพบว่า ระบบเครือข่าย/สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า ร้อยละ
57.68 รองลงมาคือ ระบบเครือข่าย/สัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่เสถียร ร้อยละ 44.15

สรุ ปผลและเสนอแนะ

การศึก ษาเรื่องการเปิ ด รับ สื่ อสังคมออนไลน์ข องเกษตรกรรุ ่น ใหม่ ผู้วิจัย ได้ศึก ษาค้น ข้อค้น พบและ
ประเด็นที่ น่าสนใจ ดังนี ้ เกษตรกรรุ ่นใหม่ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 38-45 ปี จบการศึกษาในระดับ
ปริญ ญาตรีโดยส่วนใหญ่ ประกอบอาชี พ เกษตรกรรมเป็ น อาชี พ หลัก โดยทําการเกษตรแบบผสมผสาน และ
ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็ นอาชีพรอง เพื่อนําผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมาขาย ซึ่งรายได้จากการประกอบ
อาชี พ ทางการเกษตรส่วนใหญ่ ระหว่าง 50,001-150,000 บาท/ปี และมี ร ายจ่ ายเฉลี่ ย ในครัวเรือน ระหว่าง
50,001-1,500,000 บาท/ปี
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ข องเกษตรกรรุ ่น ใหม่ ส่วนใหญ่ มีการใช้ส มาร์ท โฟน (Smart Phone)ในการ
เชื่อมต่อสื่อสังคมออนไลน์มากที่สดุ รองลงมาคือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (Notebook) ในบริเวณบ้าน/ที่พกั อาศัยมาก
ที่สุด รองลงมาคือที่ทาํ งาน/สถานศึกษา มีวตั ถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อติดตามเหตุการณ์ ข่าวสารมากที่สุด
รองลงมาคือ แสวงหาความรู ้ โดยมีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ทุกสื่อทุกวัน โดยไลน์ (Line) เป็ นช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์ท่ีมีการใช้งานในกลุ่มเกษตรกรรุ ่นใหม่ทุกคนมากที่สดุ รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก (Facebook) และ ยู
ทูป (YouTube) ตามลําดับ ช่วงเวลาที่ใช้ส่อื สังคมออนไลน์สว่ นใหญ่เป็ นช่วงเช้าถึงกลางวัน เฉลี่ยใช้งานวันละ 13 ชั่วโมง โดยกิ จ กรรมการใช้งานสื่ อ สังคมออนไลน์ท่ี ป ฏิ บัติ มากที่ สุด คื อ การส่งข้อความ (chat) และแสดง
ความรู ส้ ึก (Emoticon) นอกจากนี ้ ส่วนใหญ่ เกษตรกรรุ ่นใหม่มีความรู เ้ กี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ในระดับมาก
และมี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การใช้ส่ื อ สังคมออนไลน์ในเรื่อ งของเนื ้อหาที่ น ําเสนอในสื่ อสังคมออนไลน์แ ละระบบ
อินเทอร์เน็ต
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึก ษา กรมส่งเสริม การเกษตรและเจ้าหน้าที่ ท่ี เกี่ ย วข้องควรผลิ ต สื่ อที่ เหมาะสมกับ การ
เผยแพร่ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะช่องทางไลน์ (Line) และเฟซบุ๊ก (Facebook) เนื่องจากเป็ นสื่อที่
ได้รบั ความนิยมในกลุ่มเกษตรกรรุ น่ ใหม่ เพื่อติดตามเหตุการณ์ ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเกษตร
เทคโนโลยี เป็ น ต้น เนื่ องจากเป็ น ช่องทางที่ เข้าถึงกลุ่ม เกษตรกรรุ ่น ใหม่ได้อย่ างรวดเร็ว ทั้งนี ค้ วรเสนอข้อมูล
ข่าวสารบนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริง มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และที่มาของข้อมูลสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
เพื่อป้องกันการรับข้อมูล เผยแพร่ขอ้ มูลที่ขาดความน่าเชื่อถือไปยังบุคคลอื่นได้ อันจะนํามาซึง่ ความเข้าใจผิด

กิตติกรรมประกาศ
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พฤติกรรมการขอสินเชื่อของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขามีนบุรี
Borrowing Behavior of Farmer Clients of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
Min Buri Branch
สุชานันท์ นุชแดง1* และ สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์1
Suchanan Nuchdang1* and Suneeporn Suwanmaneepong1

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขอสินเชื่อของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขามีนบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากเกษตรกรลูกค้าจํานวน
187 ราย ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม พ.ศ. 2562 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา
พบว่ า ลู ก ค้า มี วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการเงิ น กู้เพื่ อ เป็ นค่ า ลงทุ น ในการประกอบอาชี พ (ร้อ ยละ 52.7) กู้โดยใช้
หลักประกันรับผิดอย่างลูกหนีร้ ว่ มกัน (ร้อยละ 77.0) ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท (ร้อยละ 84.5) ชําระดอกเบีย้
เงิ น กู้ไม่ เกิ น 20,000 บาทต่อ ปี (ร้อ ยละ 91.4) และผ่ อนชําระเงิ น กู้จ าํ นวน 1 ปี /ครัง้ (ร้อ ยละ 94.1) สาเหตุท่ี
เลือกใช้บริการสินเชื่อ ธ.ก.ส เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ ตํ่า (ร้อยละ 51.5) สินเชื่อที่ได้รบั นําไปใช้จ่ายทางการเกษตร
เฉลี่ย 1 ครัง้ /เดือน (ร้อยละ 84.0) โดยเป็ นค่าใช้จ่ายในการซือ้ ปุ๋ ยมากที่ สุด (ร้อยละ 64.5) มีมูลค่าการใช้จ่าย
ประมาณ 5,001-10,000 บาท/ครัง้ (ร้อยละ 51.9) และลูกค้าทัง้ หมดสามารถชําระคืนเงินกูใ้ นใบแจ้งยอดได้ตาม
กําหนด (ร้อยละ 100.0)
ABSTRACT
The objective of this research was to investigate the borrowing behavior of farmer clients of
the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Min Buri branch. Questionnaires were
administered to 187 farmer client during July - October 2019 to collect data which were then analyzed
by using descriptive statistics. The results revealed that the customers requested for loan as
investment capital, and their occupation (52.7%). They borrowed by using joint liability as a joint
debtor (77.0%) in an amount of not exceeding 300,000 Baht (84.5%). In addition they paid interest on
the loan not over 20,000 Baht per year (91.4%) and paid installments once a year (94.1%). The
reason that the farmers chose the BAAC loan service was due to a low interest rate (51.5%). An
average loan was used for agricultural expenditure once a month (84.0%) which purchasing fertilizer
cost was the highest expense (64.5%) covering approximately 5,001-10,000 Baht per time (51.9%).
Finally, customers can pay back their bills on schedule (100.0%).
Key words: agricultural credit, borrowing behavior, BAAC loans, BAAC Min Buri branch
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คํานํา

เกษตรกรของประเทศไทยส่วนใหญ่ประสบปั ญหามีภาวะหนีส้ ินที่สงู ขึน้ หรือภาวะหนีส้ ินล้นพ้นตัว ซึง่ เป็ น
ภาระหนักต่อการประกอบอาชีพและดํารงชีพเกษตรกร (วีรพัฒน์, 2560) หนึ่งในแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร
คือ บริการสินเชื่อโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งมีบริการให้สินเชื่อแก่เกษตรกร
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ อช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรในด้านเงินทุน
สําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม จึงถือได้วา่ ธ.ก.ส เป็ นแหล่งสินเชื่อ
ทางการเกษตรที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ (ศศิวิมล, 2561) โดยเป็ นแหล่งเงินทุนใน
การขอสินเชื่อทางการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่ (ณัฐภัทร และ สุภาภรณ์, 2558) ซึ่งหากเกษตรกรนําสินเชื่อ
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะทําให้ประสิทธิภาพในการใช้สินเชื่อการเกษตรของเกษตรกรอยู่ในระดับตํ่า (ขวัญนภา,
2542)
สําหรับ ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี มีการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรในพืน้ ที่เขตมีนบุรีและพืน้ ที่ใกล้เคียงเขตมีนบุรี เพื่อ
ช่วยเหลือทางด้านการเงิน สนับสนุนการลงทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
(EGOV, 2559) ปั จ จุบั น ธ.ก.ส. สาขามี น บุ รี อยู่ ภ ายใต้ส าํ นัก กิ จ การนครหลวง มี ลูก ค้าเงิ น กู้ถึ ง 1,700 ราย
เนื่องจากลูกค้าที่มีจาํ นวนมาก และการขอสินเชื่อมีขนั้ ตอนการดําเนินและเอกสารประกอบ ลูกค้าส่วนใหญ่ จึง
ขาดความเข้าใจในกระบวนการขอสินเชื่อ อาทิ เอกสารและข้อมูลไม่ครบถ้วน ทําให้เกิดความล่าช้าในการยื่นขอ
สินเชื่อ ดังนัน้ การศึกษาพฤติกรรมการขอสินเชื่อของลูกค้า จะช่วยให้ธนาคารมีขอ้ มูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจใน
การกําหนดกลยุทธ์การดําเนินโครงการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ลูกค้าได้มากยิ่ งขึน้ (รพี รตั น์, 2558) ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมการขอสิน เชื่ อของลูกค้า ธ.ก.ส. สาขามีน บุรี
เพื่อให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี มีความเข้าใจในกระบวนการและขัน้ ตอนการดําเนินงานขอสินเชื่อ และ
เพื่อนําผลวิจัยที่ ได้ไปพัฒนาวิธีการดําเนิ นงานและการให้บริการสินเชื่อให้สามารถดําเนินงานได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนยิ่งขึน้
วิธีการศึกษา
งานวิจัย พฤติกรรมการขอสิ นเชื่ อของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร:
กรณี ศึก ษาสาขามี น บุ รี ใช้ร ะเบี ย บวิ ธี วิจัย เชิ ง ปริม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ก ารสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม
ตัวอย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ น เกษตรกรผู้กู้สิ น เชื่ อ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขามีนบุรี จํานวน 187 ราย มีขนั้ ตอนดังต่อไปนี ้
1. ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ เกษตรกรผูก้ ูส้ ินเชื่ อธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขามีนบุรี ทัง้ หมด 350 คน และได้กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 187 ราย จากสูตรสําเร็จรู ปของ Yamane ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา และการทดสอบเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมี 3 ส่วนดังนี ้
ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ทางด้า นลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง เป็ น คํา ถามแบบตรวจสอบรายการ
(Check list) เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
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ส่วนที่ 2 พฤติ กรรมการขอสิน เชื่ อของเกษตรกรลูก ค้า ธ.ก.ส. สาขามี นบุรี เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ
ส่วนที่ 3 ปั ญหาและอุปสรรคในการใช้บริการสินเชื่อเกษตร เป็ นแบบประเมินค่า (Rating scale) ตามแบบ
ลิเคิรท์ (Likert scale)
โดยนําแบบสอบถามไปเก็ บ รวบรวมข้อมูล จากเกษตรกรผู้กูส้ ิ น เชื่ อ ลูก ค้าธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขามีนบุรี ในระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2562
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ท่ี ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคื อ สถิ ติพ รรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency
Distribution) ร้อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตราฐาน (Standard Deviation)
(ปนัดดา, 2549) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปและพฤติกรรมการขอสินเชื่อของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี
เป็ นคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ส่วนปั ญ หาและอุป สรรคในการใช้บริการสิน เชื่ อเกษตรใช้เกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดย
วิธีการของลิเคิรท์ (Likert’s Scale) คะแนนที่กาํ หนดให้กบั ข้อคําถามที่เป็ นมาตราส่วนประมาณค่ามีดงั นี ้ (ธารินี,
2559)
เกณฑ์ 5 ระดับ
เกณฑ์แปลค่า
1 = เป็ นปั ญหาน้อยที่สดุ
1.00–1.80 = ปั ญหาอุปสรรคน้อยที่สดุ
2 = เป็ นปั ญหาน้อย
1.81–2.60 = ปั ญหาอุปสรรคน้อย
3 = เป็ นปั ญหาปานกลาง
2.61–3.40 = ปั ญหาอุปสรรคปานกลาง
4 = เป็ นปั ญหามาก
3.41–4.20 = ปั ญหาอุปสรรคมาก
5 = เป็ นปั ญหามากที่สดุ
4.21–5.00 = ปั ญหาอุปสรรคมากที่สดุ
และ 0 = ไม่เป็ นปั ญหา
ผลการวิจัย
คุณลักษณะส่วนบุคคลของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง (ร้อยละ 50.5) มีช่วงอายุ 51-60 ปี (ร้อยละ 47.8) มีสถานภาพสมรส
(ร้อยละ 84.4) ระดับการศึกษามัธยมศึกษา (ร้อยละ 53.2) ประกอบอาชีพทํานาข้าว (ร้อยละ 88.7) และไม่ได้
ประกอบอาชีพเสริม (ร้อยละ 46.2) มีอายุการเป็ นลูกค้า ธ.ก.ส. มากกว่า 16 ปี ขึน้ ไป (ร้อยละ 51.1) รายได้เฉลี่ย
ไม่เกิน 15,000 บาท (ร้อยละ 64.5) และปั จจุบนั มีหนีส้ ินกับ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 300,000 บาท (ร้อยละ 88.2)
พฤติกรรมการขอสินเชือ่ ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี
พฤติ กรรมการขอสิน เชื่ อ ของเกษตรกรลูก ค้า ธ.ก.ส. สาขามี นบุรี ที่ สาํ คัญ คือ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ มี
วัตถุป ระสงค์ในการกู้ เพื่ อเป็ น ค่าลงทุน ในการประกอบอาชี พ (ร้อยละ 52.7) ใช้ก ารรับรองรับ ผิ ดอย่างลูกหนี ้
ร่วมกันเป็ นหลักประกันในการขอสินเชื่อ (ร้อยละ 77.0 ) โดยวงเงินในการขอสินเชื่อ ไม่เกิน 300,000 บาท (ร้อย
ละ 84.5) ดอกเบีย้ เงินกูท้ ่ีตอ้ งชําระในแต่ละปี ไม่เกิน 20,000 บาท (ร้อยละ 91.4) รู ปแบบการผ่อนชําระ 1 ปี /ครัง้
(ร้อยละ 94.1) วิธีการผ่อนชําระคือชําระเป็ นเงินสดด้วยตัวเอง (ร้อยละ 98.9) เหตุผลที่เลือกใช้บริการสินเชื่อ ธ.
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ก.ส. เพราะอัตราดอกเบีย้ ตํ่า (ร้อยละ 51.5) และได้ขอ้ มูลข่าวสารจากเพื่อนบ้านลูกค้า ธ.ก.ส. (ร้อยละ 54.8) โดย
ตัดสินใจขอสินเชื่อด้วยตัวเอง (ร้อยละ 38.5) การใช้จ่ายทางการเกษตรเฉลี่ย 1 ครัง้ ต่อเดือน (ร้อยละ 84.0) ปุ๋ ย
คือปั จจัยทางการเกษตรที่ใช้จ่ายมากที่สุด (ร้อยละ 64.5) มีมลู ค่าการใช้จ่ายเฉลี่ย 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ
51.9) มีพฤติกรรมการชําระหนีค้ ือชําระตามใบแจ้งยอด (ร้อยละ 98.9) และสามารถชําระหนีไ้ ด้ตามกําหนด (ร้อย
ละ 100.0) ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Borrowing Behavior of Farmer Clients of the BAAC, Min Buri Branch
Items
Frequency
Percentage
1. Purpose of the loan request
76
40.4
• Loans for professional expenses
98
52.7
• Loans for investment in careers
1
0.5
• Loans for sale of agricultural products
12
6.4
• Loan to pay for external liabilities
2. Collateral for loan application
144
77.0
• Certified as a joint debtor
25
13.4
• Guarantor
18
9.6
• Using mortgage real estate
3. Credit limit
158
84.5
• Not more than 300,000 baht
15
8.0
• 300,001-500,000 baht
2
1.1
• 500,001-700,000 baht
1
0.5
• 700,001-900,000 baht
11
5.9
• More than 900,001 baht
4. Interest of loan/year
171
91.4
• Not more than 20,000 baht
13
7.0
• 20,001-50,000 baht
• 50,001-100,000 baht
3
1.6
• More than 100,000 baht
5. Installment forms
11
5.9
• 1 month / time
• 3 month / time
• 6 month / time
176
94.1
• 1 year / time
6. Payment methods
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Items
• Pay in cash by yourself
• Pay by debiting from a bank account
7. Reasons for choosing the BAAC loan
• Low interest rate
• Convenience of transaction
• The service provided by the staff
• There are a variety of loan products
8. Channels of receiving information of BAAC
• Staff of BAAC
• Television
• Social media
• BAAC customers' neighbors
9. Who make loan decision
• Self
• Parents
• Friends / Siblings / Relatives
• Spouse
10. Agricultural spending per month
• 1 time
• 2 time
• 3 time
11. The agricultural factors that spend the most
• Seed
• Fertilizer
• Pesticide
• Fuel
• Feed
• Equipment
12. Value of agricultural expenditures (baht/time)
• 1,000-5,000 baht/time
• 5,001-10,000 baht/time

620

Frequency
185
2

Percentage
98.9
1.1

96
86
1
4

51.5
46.0
0.5
2.0

63
16
5
103

34.7
8.0
2.5
54.8

72
68
24
23

38.5
36.4
12.8
12.3

157
27
3

84.0
14.4
1.6

36
120
15
2
3
11

19.1
64.5
8.0
1.0
1.5
5.9

17
97

9.1
51.9
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Items
• 10,001-15,000 baht/time
• 15,001-20,000 baht/time
• More than 20,001 baht/time
13. Repayment behavior
• Early payment for less interest payment
• Pay by statement
14. Ability to pay off debt
• pay as scheduled
• cannot pay as scheduled

Frequency
66
2
5

Percentage
35.3
1.0
2.7

2
85

1.1
98.9

187
-

100.0
-

ข้อมูลปั ญหาและอุปสรรคในการใช้บริการสินเชื่อ
ประเด็นที่เกษตรกรมีปัญหาในการใช้บริการสินเชื่อในระดับน้อย ได้แก่ รายรับไม่เพียงพอต่อการชําระหนี ้
ประเด็นที่เกษตรกรมีปัญหาในการใช้บริการสินเชื่อในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ วิธีการดําเนินงานการขอสินเชื่อใน
ครัง้ แรก,เอกสารที่ตอ้ งเตรียมในการขอสินเชื่อ หลักประกันเงินกู้ ระยะเวลาในการยื่นขอสินเชื่อวงเงินที่ได้รบั ไม่
เพี ยงพอช่องทางการชําระเงินมีนอ้ ย (ชําระได้ท่ี ธ.ก.ส. ทั่วประเทศเท่านั้น) และการเดินทางมาชําระหนี ้ ส่วน
ประเด็นที่เกษตรกรไม่มีปัญหาในการใช้บริการสินเชื่อเลย ได้แก่ อัตราดอกเบีย้ สูงและ ไม่ได้รบั ใบแจ้งยอดเงินที่
ต้องชําระหนี ้
ดังแสดงใน Table 2
Table 2 Level of Problems in using BAAC loan services
𝑋𝑋�
Items
S.D.
Level of problem
1. A loan operation at the first time
1.40
1.434
Very Low
2. Supporting documents for loan applications
1.36
1.439
Very Low
3. Loan collateral
1.41
1.432
Very Low
4. Loan submission period
1.25
1.263
Very Low
5. Insufficient loan amount received
1.90
1.763
Very Low
6. High interest rate
0.83
0.957
None
7. There are few channels of loan payment.
1.14
1.171
Very Low
8. Did not receive a statement of debt payment
0.62
0.803
None
9. Distance to pay off dept
1.12
1.135
Very Low
10. Income not enough to pay the debt.
1.8
1.761
Low
สรุ ปและอภิปรายผล
ข้อ มูล คุณ ลัก ษณะส่วนบุค คล พบว่ากลุ่ม ลูก ค้าเกษตรกรส่วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง มี ช่ วงอายุ 51-60 ปี
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาส่วนใหญ่คือมัธยมศึกษา และประกอบอาชีพหลักทางการเกษตรคือทํานาข้าว
แสดงให้เห็ น ว่ากลุ่ม เกษตรกรลูก ค้า ธ.ก.ส. สาขามี น บุรี ส่วนใหญ่ เป็ น แรงงานผู้ห ญิ งวัย กลางคน ที่ มี ระดับ
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การศึกษาค่อนข้างตํ่า ผูท้ ่ี มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา มักจะประกอบอาชีพอื่น อาทิ พนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น เนื่องจากได้ผลตอบแทนสูงกว่าอาชีพทางการเกษตร ทําให้ผูค้ นในปั จจุบันสนใจ
อาชีพอื่นมากกว่าอาชีพทางการเกษตรยิ่งขึน้ ( ศิริชยั ,ชยสร, 2559)
สําหรับพฤติกรรมการขอสินเชื่อของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี พบว่าวัตถุประสงค์ในการกูส้ ่วน
ใหญ่คือ เงินกูเ้ พื่อเป็ นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ โดยใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อคือ รับรองรับผิดอย่าง
ลูกหนีร้ ่วมกัน วงเงินในการขอสินเชื่อ ไม่เกิน 300,000 บาท ดอกเบีย้ เงินกูท้ ่ีตอ้ งชําระในแต่ละปี ไม่เกิน 20,000
บาท โดยมีรูปแบบการผ่อนชําระ 1 ปี /ครัง้ วิธีการผ่อนชําระคือชําระเป็ นเงินสดด้วยตัวเอง เหตุผลที่เลือกใช้บริการ
สินเชื่อ ธ.ก.ส. เพราะอัตราดอกเบีย้ ตํ่า และส่วนใหญ่ได้ขอ้ มูลข่าวสารจากเพื่อนบ้านลูกค้า ธ.ก.ส. ด้วยกัน การ
ตัดสินใจขอสินเชื่อด้วยตัวเอง โดยจะมีการใช้จ่ายทางการเกษตรเฉลี่ย 1 ครัง้ ต่อเดือน ปั จจัยทางการเกษตรที่ใช้
จ่ายมากที่สุดคือ ปุ๋ ย จะมีมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ย 5,001-10,000 บาท มีพฤติกรรมการชําระหนีค้ ือชําระตามใบ
แจ้งยอด และสามารถชําระหนีไ้ ด้ตามกําหนด ซึ่งพฤติกรรมการขอสินเชื่อของเกษตรกรลูกค้าที่แตกต่างกัน มี
ปั จจัยจากลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่ แตกต่างกัน (ธารินี, 2559) ในด้านปั ญ หาและอุปสรรคในการใช้บริการ
สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามีนบุรี พบว่า วิธีการดําเนินงานการขอสินเชื่อครัง้
แรกของลูกค้าส่วนใหญ่นนั้ ไม่เป็ นปั ญหา อีกทัง้ ยังมีรายรับที่ได้เพียงพอต่อการชําระหนี ้ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกร
ส่วนใหญ่ มี ค วามสนใจที่ จ ะกู้สิ น เชื่ อ กับ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาก เนื่ องจากอัต รา
ดอกเบีย้ เงินกูท้ ่ีต่าํ และมีหลักประกันเงินกูท้ ่ีเกษตรสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ง่ายกว่าธนาคารอื่นๆ

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1.ควรลงพืน้ ที่ไปให้ความรู แ้ ก่ผสู้ นใจและเกษตรกรรุ น่ ใหม่ท่ีสนใจกูส้ ินเชื่อกับ ธ.ก.ส. เนื่องจากปั จจุบนั คน
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าผูก้ สู้ ินเชื่อกับ ธ.ก.ส. ต้องเป็ นเกษตรกรเท่านัน้
2.ควรมีขอ้ เสนอลดอัตราดอกเบีย้ พิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะลูกค้าที่ชาํ ระสินเชื่อตามกําหนด
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในบริการของธนาคาร
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ปริมาณรงควัตถุหลัก สารประกอบฟี นอลิคทั้งหมด และกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของพืชให้สี
ทีผ่ ่านการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และการประยุกต์ใช้ในข้าวเหนียวมูน
Content of Main Pigment, Total Phenolic Acid and Antioxidant Activity of Freeze Dried
Coloring Plants and Its Application in Khao Niew Moon
วิลาวัลย์ แซ่อึง้ 1 ปาริสทุ ธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์1* และ ทัศนีย ์ ลิม้ สุวรรณ1
Wilawan Sae-oung1, Parisut Chalermchaiwat1* and Tasanee Limsuwan1

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณรงควัตถุหลัก สารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมด และกิจกรรมสาร
ต้านอนุมลู อิสระของพืชให้สีท่ีผ่านการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และการประยุกต์ใช้ในข้าวเหนียวมูน ตัวอย่างใน
การศึกษา คือ พืชที่ผ่านการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ผงสีท่ีได้จากการบดพืชที่ทาํ แห้งแบบแช่เยือกแข็ง และพืชสด
เป็ นตัวอย่างควบคุม จากพืชให้สี 5 ชนิด คือ ดอกโสน ดอกอัญชัน ดอกเฟื่ องฟ้า บีทรู ท และใบเตย ซึ่งให้สีเหลือง
สี น ํ้า เงิ น สี ช มพู สี แ ดง และสี เ ขี ย วตามลํา ดับ ผลการศึก ษาพบว่ า ผงสี จ ากพื ช ทุ ก ชนิ ด มี ป ริ ม าณรงควั ต ถุ
สารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมด (TPC) และกิจกรรมสารต้านอนุมลู อิสระ (วิธี DPPH และ FRAP) สูงกว่าพืชสด และ
พืชที่ผ่านการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็งอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยผงสีชมพูท่ีผลิตจากดอกเฟื่ องฟ้ามี
ค่าTPC และกิจกรรมสารต้านอนุมลู อิสระสูงที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับพืชให้สีชนิดอื่น จากการประยุกต์ใช้ผงสีใน
ข้าวเหนียวมูนเปรียบเทียบกับพืชสด และสีสงั เคราะห์ ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-point hedonic
scale พบว่า ข้าวเหนียวมูนที่ผสมผงสีจากการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบโดยรวมอยู่
ในช่วง 7 ถึง 8 คะแนน (ชอบปานกลางถึงชอบมาก) ผลจากงานวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่าการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
ในพืชให้สีสามารถนําไปผลิตเป็ นผงสีธรรมชาติ และเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริโภคได้

ABSTRACT

The aim of this research was to determine content of main pigment, total phenolic acid and
antioxidant activity of freeze dried coloring plants and its application in Khao Niew Moon. The samples
in this research were freeze dried coloring plants (FD), freeze dried coloring plant powder (PD) and
fresh plants as control (C). The five coloring plants were Sesbania javanica, Clitoria ternatea,
Bougainvillea glabra, Beta vulgaris and Pandanus amaryllifolius. The colors are yellow, blue, pink, red
and green, respectively. The result showed that all PD had significantly (p≤0.05) higher pigment
content, total phenolic content (TPC) and antioxidant activity (DPPH and FRAP assay) than those of C
and FD. The pink PD made from Bougainvillea glabra had the highest value of TPC and antioxidant
activity compared with other coloring plants. From its application PD in Khao Niew Moon compared
with C and the synthetic colorant by sensory evaluation using 9-point hedonic scale revealed that the
mean overall liking score of Khao Niew Moon formulated with PD were in the range of 7-8 scores (like
moderately to like very much). The results demonstrated that freeze dried coloring plants powder can
be used as natural colorant with consumers acceptance.
Key words: pigment, antioxidant, freeze drying, food colorant, Khao Niew Moon
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คํานํา
สีผสมอาหาร คือ วัตถุเจือปนอาหาร ที่ผสมลงในอาหารโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแต่งสีผลิตภัณฑ์อาหาร
ให้มีสีเป็ นที่ดงึ ดูดใจผูบ้ ริโภค สีผสมอาหารที่นิยมใช้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ สีธรรมชาติ ที่ได้จากการสกัดจาก
วัตถุดิบธรรมชาติ และสีสงั เคราะห์ คือ สีท่ีเป็ นสารอินทรียท์ ่ีได้จากการสังเคราะห์ สีเป็ นคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัสที่สาํ คัญของอาหาร สีของอาหารมีผลต่อการรับรู ร้ สชาติในของผูบ้ ริโภค เช่น ความอ่อน แก่ ความเข้มข้น
ของรสชาติอาหาร ตามสีท่ีเข้มขึน้ ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงของสี หรือความเข้มของสีในอาหาร ล้วนมีผลต่อการ
ตัดสินใจของมนุษย์ในเรื่องความเข้มของรสชาติ (Charles, 2015) เนื่องจากผูบ้ ริโภคมักใช้สีเป็ นตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพ
ของผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ความน่ารับประทาน รสชาติ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ เป็ นต้น สี
สังเคราะห์ถกู นํามาใช้ในอาหารอย่างแพร่หลายเนื่องจากให้สีสนั สวยงาม มีความคงทนสูง ต้นทุนการผลิตตํ่า และ
มีราคาถูก แต่มีงานวิจัยพบว่าสีสงั เคราะห์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเด็ก มีผลต่อการเรียนรู ้ ทําให้
เกิดโรคสมาธิสนั้ ได้ (Stevens et al., 2013) นอกจากนัน้ ยังอาจก่อให้เกิดการแพ้สีสงั เคราะห์ในกลุม่ คนที่เกิดการ
แพ้ไ ด้ง่ าย (Potera, 2010) อี ก ทั้ง ยัง พบการปนเปื ้ อ นของโลหะหนัก ที่ เ ป็ นอัน ตรายต่อร่างกาย (นิ ต ยา, 2560)
ปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคหันมาให้ความสําคัญต่อสุขภาพ ต้องการทดแทนสีสงั เคราะห์ดว้ ยสีทางเลือกที่มาจากธรรมชาติ
เช่น สีจากรงควัตถุในพืช (แอนโทไซยานิน บีตาเลน แคโรทีนอยด์ และคลอโรฟิ ลล์) สีจากสัตว์ (ครั่ง และนํา้ หมึก)
และสีจากจุลินทรีย ์ (เชือ้ รา Monascus sp. และยีสต์ Rhodotorula sp.) เป็ นต้น (Gregory et al., 2017) แต่การ
ใช้สีตามธรรมชาติมีขอ้ จํากัดมากกว่าสีสงั เคราะห์ เนื่องจากความคงทนของสีต่าํ จึงต้องเพิ่มปริมาณการใช้งาน
เมื่อทําปฏิกิริยากับส่วนผสมอาหารบางชนิด อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีได้มากกว่าสีสงั เคราะห์ (RodriguezAmaya, 2016) อย่างไรก็ตามสีจากธรรมชาตินนั้ มีรงควัตถุซ่งึ เป็ นสารสําคัญ ที่ออกฤทธิ์การเป็ นสารต้านอนุมูล
อิสระ ทําให้สีจากธรรมชาติได้รบั ความนิยมมากขึน้ จึงมีการศึกษาและนําวัตถุดิบที่ให้สีตามธรรมชาติโดยเฉพาะ
ในพืช (Hong et al., 2017) มาพัฒนาเป็ นสีผสมอาหารหลายรู ปแบบ พบได้จากรายงานการวิจยั ที่มีการผลิต ผงสี
ชมพูจากผลแก้วมังกรพันธุส์ ีแดง (ภชมน, 2556) ผงสีเขียวจากใบเตย (เบญจวรรณ, 2556) และผงสีมว่ งแดงจาก
ดอกกระเจี๊ยบ (Suet and Rabiha, 2019) เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร แต่การนําพืชสดมาใช้เป็ นสีผสมอาหารมัก
พบปั ญหาอายุการเก็บรักษาที่สนั้ การทําแห้งจึงเป็ นอีกหนึ่งวิธีท่ีช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้ (ระวิน, 2556) ซึ่ง
การทําแห้งแบบแช่เยือกแข็งเป็ นวิธีการที่น่าสนใจเนื่องจากเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ท่ีไวต่อความร้อน ซึง่ จะช่วยคง
คุณค่าทางโภชนาการ และสารสําคัญไว้ได้ดี (สิงหนาท, 2555) ดังงานวิจัยของ Renata et al. (2019) ที่ทาํ การ
ผลิตสีมว่ งจากอัลเดอร์เบอร์ร่ี และโช๊คเบอร์ร่ดี ว้ ยกระบวนการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
งานวิจยั นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตสีผสมอาหารธรรมชาติจากพืชให้สีจาํ นวน 5 ชนิด คือ
ดอกโสน (สี เหลื อ ง) ดอกอัญ ชัน (สี น าํ้ เงิ น ) ดอกเฟื่ องฟ้ า (สี ช มพู) บี ท รู ท (สี แ ดง) และใบเตย (สี เ ขี ย ว) ด้วย
กระบวนการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ประเมินคุณภาพด้านสี ปริมาณรงควัตถุ สารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมด และ
กิจกรรมสารต้านอนุมลู อิสระ และประเมินการนําสีท่ีพฒ
ั นาได้ไปประยุกต์ใช้ในข้าวเหนียวมูน เปรียบเทียบกับพืช
สด และสีสังเคราะห์ โดยประเมินการยอมรับของผูบ้ ริโภค เป็ นแนวทางในการใช้สีผสมอาหารจากธรรมชาติ
ทดแทนสีสงั เคราะห์ตอ่ ไป
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อุปกรณ์และวิธีการ

1. การเตรียมวัตถุดบิ และประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์สีธรรมชาติทไ่ี ด้
1.1 การเตรียมตัวอย่าง
นําพืชให้สีท่ีเป็ นตัวแทนสี 5 ชนิด จากตลาดไท จ.ปทุมธานี โดยการคัดเลือกจากชนิดพืชที่หาได้ง่าย พบ
เจอทั่วไป นิ ยมนํามาใช้ในอาหาร และมีรายงานความปลอดภัยต่อการนํามาบริโภค (ศุกฤชชญา และคณะ,
2558) ซึ่งได้แก่ สีเหลือง : ดอกโสน (Sesbania javanica) ใช้ดอกโสนแก่ลกั ษณะดอกตูม คัดเลือกเฉพาะกลีบ
ดอกสีเหลือง สีนาํ้ เงิน : ดอกอัญชัน (Clitoria ternatea) ใช้ดอกอัญชันแก่ลกั ษณะดอกตูม คัดเลือกเฉพาะกลีบ
ดอกสีนาํ้ เงิน สีชมพู : ดอกเฟื่ องฟ้า (Bougainvillea glabra) ใช้ดอกเฟื่ องฟ้าแก่ลกั ษณะดอกตูม คัดเลือกเฉพาะ
กลีบดอกสีชมพู สีแดง : บีทรู ท (Beta vulgaris) ปอกเปลือกหั่นเป็ นแว่นให้มีความหนาประมาณ 0.5 cm และสี
เขี ยว : ใบเตย (Pandanus amaryllifolius) โดยใช้ใบแก่ และหั่นใบเตยให้มีขนาดประมาณ 0.5 cm วิเคราะห์
คุณภาพในรู ปแบบพืชสด (C) และนําไปทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ดัดแปลงตามวิธีของ เศรษฐการ (2554) ด้วย
เครื่องทําแห้งแบบแช่เ ยื อ กแข็ง Freeze Dryer รุ ่น Lyolab ST 10-898 ประเทศสหรัฐอเมริก า โดยใช้อุณ หภูมิ
เริ่มต้นที่ -30 oC และเพิ่มอุณหภูมิขนึ ้ ครัง้ ละ 10 oC ทุกๆ 1 h จนกระทั่งอุณหภูมิสดุ ท้ายเท่ากับ 40 oC ใช้เวลา 24
ชั่วโมง ได้เป็ นพืชที่ผ่านการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (FD) จากนัน้ นํามาบดด้วยเครื่องบดละเอียด Blender ยี่หอ้
Thai grinderi รุ ่น 200 gram ประเทศเยอรมัน จนได้อนุภาคขนาด150 µm ได้เป็ นผงสีท่ีได้จากการบดพืชที่ทาํ
แห้งแบบแช่เยือกแข็ง (PD) แล้วนํามาบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ปิดสนิทเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ
o
ุ ภาพ
4 C เป็ นเวลา 7 วัน ก่อนนําไปวิเคราะห์คณ
1.2 การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางกายภาพและเคมี
1.2.1 คุณภาพทางค่าสี ตามระบบ CIE ด้วยเครื่องวัดสี Colorimeter ยี่หอ้ Hunter Lab รุ น่ Color
Quest XE ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรายงานเป็ นค่า L*, a* และ b* จํานวน 3 ซํา้
1.2.2 คุณภาพทางเคมี
1.2.2.1 ปริมาณรงควัตถุหลักของพืชสด พืชที่ผ่านการทําแห้ง และผงสี ทัง้ หมด 4 วิธี ตาม
ชนิดรงควัตถุท่ีพบในพืชชนิดนัน้ วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV Visible Spectrophotometer ยี่หอ้ Hitachi
รุ น่ U2900 ประเทศญี่ปนุ่ รายงานหน่วยเป็ น mg/kg จํานวน 3 ซํา้ ได้แก่
1) ปริมาณคลอโรฟิ ลล์ทงั้ หมด ตามวิธีของ Alan (1994) ในตัวอย่างใบเตย
2) ปริมาณแคโรทีนอยด์ ตามวิธีของ Alan (1994) ในตัวอย่างดอกโสน
3) ปริมาณแอนโทไซยานิน ตามวิธีของ Murry andHacket (1991) ในตัวอย่างดอกอัญชัน
4) ปริมาณบีตาเลน ตามวิธีของ Stinzing et al. (2003) ในตัวอย่างดอกเฟื่ องฟ้า และบีทรู ท
1.2.2.2 ปริมาณความชืน้ ตามวิธีของ AOAC (2016) และปริมาณนํา้ อิสระ (aw) ด้วยเครื่องวัด
ปริมาณนํา้ อิสระ Water Activity Meter ยี่หอ้ Aqua Lab รุ น่ 4TE ประเทศสหรัฐอเมริกา
1.2.2.3 การสกัดตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมด และกิจกรรม
สารต้านอนุมูล อิ ส ระ ชั่ง ตัวอย่ าง C, FD และ PD จํานวน 1 g เติ มเมทธานอล 25 ml โฮโมจิ ไ นซ์ ด้วยเครื่ อ ง
Homoginizer 1 min ตัง้ ทิง้ ไว้ 24 h ในที่มืด ปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 8000 rpm 20 oC 10 min นําส่วนใสเก็บที่
อุณหภูมิ 4 oC จากนัน้ นําไปวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมด และกิจกรรมสารต้านอนุมลู อิสระดังนี ้
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1.2.2.4 ปริมาณสารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมดด้วยวิธี Folin Ciocalteau ดัดแปลงจากวิธีของ
Tangkanakul et al. (2005) วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Microplate Readers ยี่หอ้ Tacan รุ น่ Infinite 200
Pro ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ความยาวคลื่น 750 nm เทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายกรดแกลลิค (Gallic
acid )ในช่วงความเข้มข้น 25–150 mg/ml จํานวน 3 ซํา้
1.2.2.5 กิจกรรมสารต้านอนุมลู อิสระ 2 วิธี คือ ความสามารถในการกําจัดอนุมลู อิสระ (2, 2Diphenyl-1-picrylhydrazyl, DPPH) ดัดแปลงจากวิธีของ Laokuldiok et al. (2011) และความสามารถในการ
รี ดิ ว ซ์เ ฟอร์ริ ก ของสารต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ (Ferric-reducing antioxidant power, FRAP) ดัด แปลงจากวิ ธี ข อง
Benzie & Strain (1996) วัด ค่าการดูด กลื นแสงด้วยเครื่อง Microplate Readers ยี่ ห ้อ Tacan รุ ่น Infinite 200
Pro ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ความยาวคลื่น 593 และ 517 nm ตามลําดับ เทียบกับกราฟมาตรฐาน Trolox ในช่วง
ความเข้มข้น 10–80 ppm จํานวน 3 ซํา้
2. การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติทผ่ี ลิตได้ในข้าวเหนียวมูน
นํา C, FD, PD และสีสงั เคราะห์ เติมลงในข้าวเหนียวมูนสูตรพืน้ ฐาน ดัดแปลงจาก พิมพ์วิชญ์ (2556)
ประกอบด้วย ข้าวเหนียว 100 g กะทิ 80 g นํา้ ตาลทราย 30 g เกลือ 1.8 g สีนาํ้ 20 g วิธีทาํ นําข้าวเหนียวแช่นาํ้ 3
h จากนัน้ นําไปนึ่งในนํา้ เดือด 15 min ผสมกะทิเกลือนํา้ ตาลทรายตัง้ ไฟพอร้อน ใส่ส่วนผสมกะทิลงในข้าวเหนียว
นึ่งสุก ผสมให้เข้ากันพักไว้ 20 min เติมสีนาํ้ ผสมให้เข้ากัน
วิธีการเตรียมสีนาํ้ เพื่อควบคุมให้สีนาํ้ ที่ได้จาก C, FD, PD และสีสงั เคราะห์ให้มีเฉดสีเดียวกันดังนี ้
1) พืชสด (C) อัตราส่วนพืชสด : นํา้ = 1 : 10 (w/v) ยกเว้นดอกโสน = 1 : 2 (w/v) โดยปั่ นพืชกับนํา้ ด้วย
เครื่องปั่ นอเนกประสงค์ ยี่หอ้ Philips รุ น่ HR2118/02 ประเทศไทย เป็ นเวลา 1 min กรองด้วยผ้าขาวบาง
2) พืชที่ผ่านการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (FD) อัตราส่วนพืชต่อนํา้ = 1:100 (w/v) ยกเว้นดอกโสน และ
ใบเตย = 1 : 10 (w/v) โดยปั่ นพืชกับนํา้ ด้วยเครื่องปั่ นอเนกประสงค์ ยี่หอ้ Philips รุ ่น HR2118/02 ประเทศไทย
เป็ นเวลา 1 min กรองด้วยผ้าขาวบาง
3) ผงสีท่ีได้จากการบดพืชที่ทาํ แห้งแบบแช่เยือกแข็ง (PD) อัตราส่วนผงสี : นํา้ = 1:100 (w/v) ผสมผงสี
กับนํา้ คนให้เข้ากัน กรองด้วยผ้าขาวบาง
4) สีสงั เคราะห์ (Synthetic colorant) อัตราส่วนสีสงั เคราะห์ต่อนํา้ = 1:1000 (w/v) ผสมให้เข้ากันนําสี
นํา้ ที่เตรียมได้ทงั้ 4 รู ปแบบจํานวน 20 g เติมลงในข้าวเหนียวมูน นําข้าวเหนียวมูนที่ผสมสีในรู ปแบบที่แตกต่าง
กั น ไปประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสัม ผั ส ด้ว ยวิ ธี ก ารให้ค ะแนนความชอบ 9-point hedonic scale ใน
คุณลักษณะต่างๆ ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ และความชอบโดยรวม กับผูท้ ดสอบที่ไม่ผ่านการ
ฝึ กฝนจํานวน 50 คน
3. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบสุ่ม สมบูร ณ์ (Completely Randomized Design : CRD) สําหรับ การศึกษา
คุณภาพทางกายภาพ และเคมี และวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete
Block Design : RCBD) สําหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในข้าวเหนียวมูนที่มีการประยุกต์ใช้สีท่ี
แตกต่างกัน นําข้อมูลที่ได้ทงั้ หมดมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
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ข้อมูลระหว่างสิ่งทดลอง ด้วยวิธี Duncan's multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วย
โปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติ

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

1. คุณภาพทางกายภาพและเคมีของพืชให้สีทไี่ ด้จากการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
ผลการนําพืชสดไปผ่านกระบวนการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พบว่าหลังการทําแห้งลักษณะของ
โครงสร้าง รู ปทรงของกลีบดอกโสน กลีบดอกอัญชัน กลีบดอกเฟื่ องฟ้า ลักษณะชิน้ ของบีทรู ท และขนาดใบของ
ใบเตย มีความแตกต่างจากพืชสดเล็กน้อย แสดงดัง Figure 1 เนื่องจากอาหารที่ผ่านกระบวนการทําแห้งแบบแช่
เยือกแข็งขนาดของโครงสร้างอาหารยังคงสภาพเดิม (สิงหนาท, 2555) เมื่อพิจารณาด้วยตาเปล่าพบว่าสีของพืช
ที่ผ่านการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จะให้สซี ีดกว่าพืชสด ในขณะที่ผงสีให้สีเข้มกว่าพืชสด และพืชที่ผ่านการทํา
แห้งตามลําดับ เนื่องจากการบดผงสีให้มีอนุภาคเล็กลง มีความละเอียดมากขึน้ จึงทําให้สีมีความอิ่มตัวมาก
(ศุภณี, 2552)
C
FD
PD
Sesbania
Clitoria
Bougainvill
Beta
Pandanus
javanica
ternatea
ea glabra
vulgaris amaryllifolius
Figure 1 Morphology of coloring plants preparing by the different processes. Fresh plants (C),
freeze dried coloring plants (FD) and freeze dried coloring plant powder(PD).
ผลการวิเคราะห์ค่าสีและปริมาณรงควัตถุ จาก Table 1 พบว่าค่าความสว่าง (L*) ของ PD ที่ได้จากพืช
ทัง้ 5 ชนิดมีค่าสูงที่สดุ ยกเว้นดอกเฟื่ องฟ้า C และPD ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)
ปริมาณรงควัตถุของดอกอัญชัน PD (แอนโทไซยานิน) บีทรู ท PD (บีตาเลน) และใบเตย PD (คลอโรฟิ ลล์) มีคา่ สูง
ที่สุด รองลงมา คือ C และFD ตามลําดับ ปริมาณบีตาเลนในดอกเฟื่ องฟ้า FD และPD ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่ างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ (p>0.05) ปริ ม าณแคโรที น อยด์ข องดอกโสน C มี ค่าสูง กว่าดอกโสน FD และPD
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสีกับปริมาณรงควัตถุพบว่าค่าความเป็ นสีแดง (a*) ของบี ทรู ท PD มีค่าสูงที่ สุด ตาม
ปริมาณรงควัตถุบีตาเลนที่ PD มีค่าสูงที่ สุด (Table 1) สอดคล้องกับงานวิจัยของทัตดาว และคณะ (2562) ที่
เปรียบเทียบค่าความเป็ นสีแดงและปริมาณบีตาเลนจากการทําแห้งในผลผักปลัง พบว่าผงสีในผักปลังมีคา่ ความ
เป็ นสีแดงสูงที่สดุ ซึ่งมีปริมาณบีตาเลนในผงสีสงู ที่สดุ เช่นเดียวกัน ค่าความเป็ นสีเขียว (-a*) ของใบเตย PD มีค่า
สูงที่สดุ ตามปริมาณรงควัตถุคลอโรฟิ ลล์ ที่พบว่า PD มีค่าสูงที่สดุ ด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประกายดาว
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(2562) ที่ศกึ ษาปริมาณคลอโรฟิ ลล์ในใบคะน้าพบว่าปริมาณคลอโรฟิ ลล์ท่ีสงู ส่งผลให้ใบคะน้ามีค่าความเป็ นสี
เขียวสูงที่สดุ เช่นเดียวกัน
ผลของคุณภาพทางเคมี
โดยผลการทดลองการวิเคราะห์หาปริมาณความชืน้ ของพืชสดทัง้ 5 ชนิด พบว่ามีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ
74.49–90.12 โดยนํ้า หนัก เปี ย ก FD และPD มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งร้อ ยละ 1.10–9.60 โดยนํ้า หนัก แห้ง ซึ่ง ตรงตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผักและผลไม้แห้ง ที่ความชืน้ ต้องไม่เกินร้อยละ 12 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน,
2558) และปริ ม าณนํา้ อิ ส ระของ FD และPD อยู่ใ นช่ วง 0.3–0.6 ซึ่ง ตรงตามมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ชุม ชนของ
สมุนไพรรวมผงสําเร็จรู ปที่ค่าปริมาณนํา้ อิสระต้องไม่เกิน 0.6 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, 2556) แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สามารถลดความชืน้ ลงได้ถึง 10.87–80.46 เท่าของตัวอย่างสด การทําแห้ง
จึงเป็ นกระบวนการถนอมอาหารที่สาํ คัญโดยเป็ นการลดความชืน้ ในอาหารสด เมื่อความชืน้ ในอาหารตํ่าลงจะ
ช่วยยับยัง้ การเจริญเติบโตของจุลินทรียท์ ่ีส่งผลให้อาหารเสื่อมเสีย (ชาลีดา, 2555) จึงช่วยยืดอายุการเก็บรักษา
ให้ผลิตภัณฑ์ได้นานขึน้
Table 1 Color value and the content of main pigment on coloring plants preparing by the different
process.
Sample

Color value
Pigment
L*
a*
b*
Sesbania
C 64.94±0.02b 9.41±0.01b 48.31±0.01b
Carotenoid
0.97±0.06a
javanica
FD 64.21±0.04c 9.86±0.03a 43.93±0.07c
(mg/kg)
0.42±0.01b
PD 69.96±0.03a 6.44±0.01c 48.48±0.08a
0.20 ± 0.02c
Clitoria
C 29.13±0.04c 5.54±0.04a -17.77±0.02c Anthocyanin
0.41±0.19c
ternatea
FD 37.54±0.13b 0.16±0.02c
-4.27±0.06a
(mg/kg)
2.49±0.74b
PD 38.45±0.08a 0.39±0.01b
-9.38±0.03b
15.87±1.04a
Bougainvillea C 46.04±0.01a 35.94±0.15a -12.10±0.01c
Betalain
5.71±0.47b
glabra
FD 37.96±0.99b 18.18±0.59c -1.70±0.10b
(mg/kg)
16.50±3.85a
PD 46.89±0.02a 20.15±0.02b 2.11±0.02a
20.52±4.75a
C 31.15±0.40c 15.65±0.32c 4.63±0.03a
Betalain
19.74±6.13b
Beta vulgaris FD 32.34±0.90b 17.75±0.03b 3.74±0.05b
(mg/kg)
22.73±0.97b
PD 37.41±0.95a 20.67±0.04a 3.40±0.02c
48.47±5.67a
Pandanus
C 38.83±0.06c -4.17±0.05a
5.58±0.07c
Chlorophyll
42.59±0.05c
amaryllifolius FD 41.55±0.11b -4.40±0.02b 8.78 ±0.03b
(mg/kg)
76.06±0.57b
PD 55.09±0.05a -6.51±0.02c 22.93±0.04a
95.58±0.35a
a-c
Means±SD within the same column of each plant with different letters are significant difference (p≤0.05).
C = Fresh plants, FD = Freeze dried coloring plants, PD = Powdered freeze-dried coloring plants.
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ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมด (TPC) และกิจกรรมสารต้านอนุมลู อิสระวิธี DPPH
และFRAP แสดงดัง Table 2 พบว่าปริมาณ TPC ของพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน เนื่องจากชนิดและพันธุ์
ของพื ช ที่ แ ตกต่างกัน มี ผ ลทําให้ TPC มี ค วามแตกต่างกัน ดัง เช่ น งานวิ จัย ของ Sha Li et al. (2013) ที่ ศึก ษา
ปริมาณ TPC จากพืชสมุนไพรจํานวน 223 ชนิด พบว่าปริมาณ TPC มีค่าความแตกต่างมากถึง 533 เท่า โดยมี
ค่าเฉลี่ยตัง้ แต่ 0.19 - 101.33 mg GAE/g จากการเปรียบเทียบพืชทัง้ 5 ชนิด พบว่าดอกเฟื่ องฟ้ามีปริมาณ TPC
และกิจกรรมสารต้านอนุมลู อิสระสูงที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศุภธิดา และคณะ (2563) ที่ศกึ ษาปริมาณ
สารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมดจากดอกไม้รบั ประทานได้กลุ่มสีแดงชมพู พบว่าดอกเฟื่ องฟ้ามีปริมาณ TPC และ
กิจกรรมสารต้านอนุมลู อิสระสูงที่สดุ เมื่อเทียบกับพืชกลุ่มสีแดง ได้แก่ ดอกเข็ม ดอกกุหลาบมอญ ดอกหงอนไก่
และดอกขิ ง และสีชมพู ได้แก่ ดอกเฟื่ องฟ้า ดอกบัวหลวง ดอกบัวสาย ดอกกุหลาบ ดอกกระเจี ยว และดอก
บานไม่รูโ้ รยเมื่อพิ จารณาถึงรู ปแบบการผลิ ตสี พบว่า PD จากพื ชแต่ละชนิ ด มีค่าปริมาณ TPC, DPPH และ
FRAP สูงกว่า C และ FD อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพัฒน์ และปาน
ทิพย์ (2560) พบว่าการนําพืชอบแห้งไปปั่ นหรือบดให้ละเอียด ช่วยเพิ่มพืน้ ผิว ตัวอย่างสัมผัสกับสารละลายมาก
ขึน้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัด ส่งผลให้สารสําคัญ และกิจกรรมการต้านอนุมลู อิสระเพิ่มขึน้ ได้
Table 2 Total phenolic content and antioxidant activity of coloring plants preparing by the different
process.
Sample

Moisture (%)

TPC
(mg.GAE/100g, db)

Antioxidant activity
DPPH
FRAP
(mg.TEAC/100g,db) (mg.TEAC/100g,db)
Sesbania
C
88.27±0.16a
63.33±8.20b
344.70±4.34b
655.30±5.78c
javanica
FD
6.03±0.68b
274.62±20.81b
370.83±1.44b
960.83±5.78b
PD
5.07±0.25c
2708.34±250.38a
1226.67±45.09a
2466.67±76.38a
Clitoria
C
90.12±0.12a
32.41±14.03c
365.74±8.02b
956.48±5.78b
ternatea
FD
9.60±0.93b
1651.04±80.18b
356.67±1.44b
949.17±44.81b
PD
1.12±0.44c
4041.67±563.66a
1166.27±112.40a
2113.33±50.33a
Bougainvillea C
74.49±0.65a
232.64±12.56c
483.33±0.00b
1280±20.28b
glabra
FD
7.45±0.63b
3147.32±194.60b
360.83±1.44c
958.33±20.82c
PD
5.86±0.05c 12013.89±939.43a
1476.67±5.77a
3856.67±30.55a
Beta vulgaris
C
86.89±0.40a
24.36±7.24c
353.45±4.98b
1072.80±1.66b
FD
8.33±0.16b
1041.67±195.64b
335.00±0.00b
970.83±3.82b
PD
1.82±0.17c
2375±661.44a
1093.33±45.09a
2366.67±368.28a
Pandanus
C
77.15±1.10a
43.17±7.41c
324.56±5.02b
692.98±1.90c
amaryllifolius FD
5.69±0.08c
2951.39±278.46b
335.00±2.50b
816.67±11.55b
PD
7.10±0.20b
7013.89±669.70a
860.00±36.06a
946.67±26.02a
a-c
Means±SD within the same column with different letters are significant difference (p≤0.05) TPC = Total
phenolic content, GAE = Gallic acid equivalent, TEAC = Trolox equivalent antioxidant capacity, db = dry basis
C = Fresh plants, FD = Freeze dried coloring plants, PD = Powdered freeze-dried coloring plants.
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ประยุกต์ใช้สีจากการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็งในข้าวเหนียวมูน
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแสดงดัง Figure 2 พบว่าผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบข้าว
เหนี ย วมูน สีนาํ้ เงิ นจากดอกอัญชัน PD มากที่ สุด โดยมี ค ะแนนความชอบด้านสีอยู่ใ นระดับ ชอบมาก (8.36)
ในขณะที่ขา้ วเหนียวมูนจากดอกโสนแบบ C และ FD มีคะแนนความชอบน้อยที่สดุ โดยเฉพาะคะแนนความชอบ
ด้านกลิ่นรสอยู่ในระดับเฉยๆ เนื่องจากดอกโสน C และดอกโสน FD เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีอย่างรวดเร็วเมื่อ
สัมผัสกับความร้อนขณะเติมลงในข้าวเหนียวมูน ทําให้สีจางลง และมีกลิ่นรสตกค้างในปาก มีกลิ่นรสขม จึงส่งผล
ให้ไ ม่ เ ป็ น ที่ ย อมรับ ของผู้บ ริ โ ภค แต่ ด อกโสน PD กลับ มี ค ะแนนความชอบอยู่ ใ นระดับ ชอบมาก และเมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนความชอบกับสีสงั เคราะห์ พบว่าผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะของ PD
จากดอกอัญชัน ดอกเฟื่ องฟ้า บีทรู ท และใบเตยสูงกว่าสีสงั เคราะห์

Figure 2 Sensory evaluation of Khao Niew Moon using the natural coloring plants from the different
processes in comparison with the synthetic colorant.
สรุ ป
งานวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่าพืชให้สีทงั้ 5 ชนิด ได้แก่ ดอกโสน ดอกอัญชัน ดอกเฟื่ องฟ้า บีทรู ท และใบเตย
ที่ผลิตด้วยกระบวนการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สามารถนํามาผลิตเป็ นผงสีผสมอาหารได้ ซึ่งยังคงมีรงควัตถุ
สารประกอบฟี นอลิคทัง้ หมด และกิจกรรมสารต้านอนุมลู อิสระ โดยผงสีท่ีให้สารสําคัญสูงที่สดุ คือ ผงสีชมพูจาก
ดอกเฟื่ องฟ้า และเมื่อนําพืชสด พืชที่ผ่านการทําแห้ง และผงสีทงั้ 5 ชนิดมาประยุกต์ใช้ในข้าวเหนียวมูน พบว่า
ผูบ้ ริโภคให้การยอมรับผงสีท่ีพฒ
ั นาขึน้ โดยมีคะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะอยู่ในระดับชอบเล็กน้อยจนถึง
ชอบมาก ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ เป็ นแนวทางการผลิตผงสีธรรมชาติดว้ ยกระบวนการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ที่ช่วย
คงคุณค่าสารสําคัญตามธรรมชาติ แต่ทงั้ นีค้ วรศึกษาถึงความคงทนของสี การละลาย ต้นทุน และอายุการเก็บ
รักษาเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเพื่อผลิตทดแทนสีสงั เคราะห์ตอ่ ไปในอนาคต
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Natural Dyeing of Cotton and Rayon Fabrics with Natural Dye Powder Extracted from
Mangosteen Peel
ธนิกา หุตะกมล1* และ เพ็ญวิสาข์ พิสฏิ ฐศักดิ1์
Thanika Hutakamol1* and Penwisa Pisitsak1

บทคัดย่อ

งานวิจยั ชิน้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติการย้อมสีผา้ ฝ้าย และผ้าเรยอน โดยใช้ผงสีธรรมชาติท่ีสกัด
จากเปลื อ กมัง คุด และใช้ม อร์แ ดนท์โ ลหะ ได้แ ก่ ดี บุ ก (stannous chloride) สารส้ม (aluminum potassium
sulfate) จุน สี (copper sulfate) และเหล็ก (ferrous sulfate) ซึ่ง ผงสี ท่ี ส กัด จากเปลื อกมัง คุด นี ไ้ ด้จ ากการนํา
เปลือกมังคุดตากแห้งมาทําการต้ม แล้วนํานํา้ สีท่ีได้ไปกรองและผ่านกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอย จากนัน้ จึง
นําผงสีมาละลายนํา้ เพื่อทําการย้อมสีผา้ ผืนด้วยเทคนิคการย้อมแบบดูดซึม โดยศึกษาผลของความเข้มข้นของผง
สีในช่วง 10-30 %owf จากนัน้ จึงนําผ้าที่ผ่านการย้อมไปใส่มอร์แดนท์แล้วนําไปวัดค่าสีและค่าความเข้มสี K/S
โดยอ้างอิงปริภมู ิสีแบบ CIE L*a*b* ผลการทดสอบพบว่า ค่าความเข้มสีของผ้าทัง้ สองมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เมื่อเพิ่ม
ความเข้มข้นของผงสีท่ีใช้ ผ้าที่ไม่ใส่มอร์แดนท์มีสีเหลืองที่อ่อนมาก ส่วนการใช้มอร์แดนท์ชนิดสารส้มและดีบกุ
ไม่สามารถช่วยเพิ่มความเข้มสี มีเพียงการใช้มอร์แดนท์เหล็กเท่านัน้ ที่ทาํ ให้ผา้ มีสีเหลืองเข้ม รองลงมาคือมอร์
แดนท์จนุ สี ผลการทดสอบความคงทนของสีตอ่ การขัดถูพบว่าความคงทนของสีต่าํ ลงเมื่อผ้ามีความเข้มสีเพิ่มขึน้

ABSTRACT

The aim of this work is to investigate the dyeing properties of cotton and rayon fabrics by natural
dye powder extracted from the peel of mangosteen (Garcinia mangostana Linn.). Metallic mordants
used were stannous chloride, aluminum potassium sulfate (alum), copper sulfate, and ferrous sulfate.
The dye powder was obtained by heating sun-dried mangosteen peel in water, filtering, and then spraydrying. The obtained dye powder was dissolved in water and used to dye the fabrics by exhaustion
technique. The effects of dye concentrations were studied in the range of 10 to 30 %owf. The dyed
fabrics were then treated with mordant. The color values and color strength (K/S) were measured based
on the CIE L*a*b* color space. The K/S values of both fabrics increased when the dye concentration
increased. Without mordant, the dye alone produced only weak yellow. Alum and stannous chloride
did not improve the color strength of the dyed fabrics. Only ferrous sulfate gave rise to a strong yellow
shade followed by copper sulfate. Color fastness to crocking ratings decreased for fabrics with higher
color strength.
Key words: natural dyeing, Mangosteen peel, rayon, cotton, cellulose
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คํานํา
มังคุด ชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Garcinia mangostana Linn. เป็ นผลไม้ท่ีเป็ นที่นิยมนํามารับประทาน
อย่างมาก จนได้รับขนานนามว่าเป็ น "ราชิ นีของผลไม้" เพราะมีรสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
ปั จจุบนั มีการแปรรู ปมังคุดเพื่อจําหน่ายมากมาย เปลือกของมังคุดมีสีม่วงแดง เนื่องจากประกอบด้วยสารสีกลุม่
แอนโทไซยานิน (anthocyanin) ซึ่งให้สีแดง ในปริมาณมาก (Chairat et al., 2007; Fadri et al., 2015) และยังมี
องค์ประกอบของแทนนิน (tannin) ซึ่งให้สีนาํ้ ตาล (Kusumawati et al., 2017) เปลือกมังคุดถูกนํามาใช้ในการ
สกัดสีธรรมชาติในประเทศมาเลเซียและอินโดนี เซีย ส่วนในประเทศไทยก็มีการนํามาใช้ยอ้ มสีผา้ และเส้นใย
(Kusumawati et al., 2017)
การย้อมสีเส้นใยธรรมชาติท่ีพบมากมักเป็ นเส้นใยไหมเนื่องจากมีโครงสร้างเป็ นโปรตีนซึง่ ติดสีธรรมชาติ
ได้ง่าย ขณะที่ผา้ ฝ้ายซึง่ เป็ นเซลลูโลส จะย้อมติดสีธรรมชาติได้ยากกว่า เนื่องจากผ้าฝ้ายประกอบด้วยกลูโคสเป็ น
มอนอ-เมอร์ในโครงสร้างโมเลกุล จึงมักแสดงประจุลบในนํา้ ซึง่ จะผลักกับสีธรรมชาติซง่ึ มักมีประจุลบเช่นเดียวกัน
ดังเช่น กรณีสารแทนนิน ซึง่ จะแสดงประจุลบจากการเสียโปรตอนของหมูไ่ ฮดรอกซิลที่พีเอชมากกว่า 2.5 ดังนัน้ ใน
การย้อมสีผา้ ฝ้ายที่พีเอชสูงกว่า 2.5 จึงทําให้ผา้ ติดสีเพียงอ่อนๆเท่านัน้ (Pisitsak et al., 2016) และมีความคงทน
ของสีต่อการซักตํ่า จึงมักต้องอาศัยการย้อมซํา้ ๆ เพื่อให้ได้สีเข้มตามที่ตอ้ งการ ซึ่งทําให้เสียเวลาและสิน้ เปลือง
สารสีปริมาณมาก ส่วนผ้าเรยอน (viscose rayon) นัน้ เป็ นเส้นใยเซลลูโลสเช่นกัน แต่เป็ นเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ มี
นํา้ หนักโมเลกุลและระดับขัน้ ความเป็ นผลึกตํ่ากว่าเส้นใยฝ้าย มีความมันเงา และดูดซับของเหลวได้ดีกว่าเส้นใย
ฝ้าย (Gupta, 2013)
เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว จึงมีการนํามอร์แดนท์ (mordant) มาใช้ เพื่อปรับปรุ งการติดสีและเพิ่มความ
คงทนของสีตอ่ การซัก โดยมอร์แดนท์ท่ีเป็ นเกลือโลหะ เป็ นมอร์แดนท์ท่ีให้ผลดีและเป็ นที่นิยมใช้มาก (Pisitsak, et
al., 2016) ตัวอย่างของมอร์แดนท์ประเภทนี ้ ได้แก่ สารส้ม จุนสี ดีบุก เหล็ก ซึ่งมีไอออนโลหะที่ทาํ ให้เกิดสี ได้แก่
ไอออนอะลูมิเนียม (Al3+), ไอออนทองแดง (Cu2+) ไอออนเหล็ก (Fe2+) ไอออนดีบุก (Sn2+) ซึ่งจะเกิดสารประกอบ
เชิงซ้อนกับสารสีท่ีอยู่ในเปลือกมังคุดไปในรู ปที่ไม่ละลายนํา้ ทําให้สียดึ ติดกับเส้นใยแน่นขึน้ ความคงทนของสีต่อ
การซักดีขึน้ และอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเฉดสี เนื่องจากโลหะมีระดับพลังงานตํ่า ส่วนสียอ้ มมีระดับ
พลังงานที่เกิดจากการ delocalization ของอิเล็กตรอนวงนอกสุด เมื่อโลหะเกิดพันธะเคมีกบั สียอ้ ม ระดับพลังงาน
ที่ต่าํ ของโลหะจะส่งผลให้ระดับพลังงานของสียอ้ มเปลี่ยนแปลง ดังนัน้ ช่วงความยาวคลื่นของแสงที่ตามองเห็นซึ่ง
ถูกสียอ้ มดูดกลืนจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนัน้ ชนิดของโลหะในมอร์แดนท์ท่ีใช้จึงมีความสําคัญต่อการกําหนด
เฉดสีท่ีจะได้ เพราะระดับพลังงานของโลหะแต่ละชนิดไม่เท่ากัน
แม้วา่ จะเคยมีรายงานการวิจยั เกี่ยวกับการใช้สียอ้ มมังคุดกับผ้าฝ้าย (Chairat et al., 2007; Datta et al.
2013; Vankar, 2009) แต่งานวิจยั นี ้ เลือกใช้สียอ้ มในรู ปผงสีท่ีได้จากกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอย ซึ่งสีท่ีได้
จะมีอายุการใช้งานที่นาน และสามารถควบคุมปริมาณสีท่ีใช้ต่อการย้อมแต่ละครัง้ ได้ง่ายกว่าการใช้นา้ํ สีท่ีสกัด
จากมังคุดโดยตรง (ซึ่งของเหลวอาจมีการระเหย หรือเน่าเสียได้ง่าย) จึงเหมาะกับการย้อมที่ตอ้ งการควบคุมสี
จากการย้อมแต่ละครัง้ ให้ได้ใกล้เคียงกัน และงานวิจยั นีไ้ ด้เพิ่มการศึกษาการย้อมสีกบั ผ้าเรยอน เพื่อเปรียบเทียบ
กับผ้าฝ้าย และการใช้มอร์แดนท์ชนิ ดต่างๆ ว่ามีผลต่อการสมบัติการย้อมสีอย่างไร เพื่ อให้ได้ขอ้ มูลเบื อ้ งต้น
เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการย้อม และต่อยอดการศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นผงสีสกัดจากเปลือกมังคุด ต่อการย้อมสีของผ้าฝ้ายและผ้าเรยอน
2. เพื่อศึกษาผลของชนิดมอร์แดนท์ตอ่ สีของผ้าฝ้ายและผ้าเรยอน

อุปกรณ์

อุปกรณ์และวิธีการ
1.
2.
3.
4.

ผงสีสกัดจากเปลือกมังคุด
ผ้าฝ้ายทอลายขัด (156 g/m2, 61 ends/cm, 75 picks/cm)
ผ้าเรยอนทอลายขัด (80 g/m2, 32 ends/cm, 50 picks/cm)
มอร์แ ดนท์ จํา นวน 4 ชนิ ด ได้แ ก่ ดี บุ ก (stannous chloride), สารส้ม (aluminum potassium
sulfate), จุนสี (copper sulfate), เหล็ก (ferrous sulfate)
5. สารซักฟอกมาตรฐาน AATCC 1993 Standard Reference Detergent WOB
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. แช่มงั คุดในนํา้ สี ในอัตราส่วนนํา้ ต่อเปลือกมังคุดที่ 5:1 โดยนํา้ หนัก ทิง้ ไว้เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง
2. ต้มนํา้ สีดว้ ยอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง
3. กรองเศษเปลือกมังคุดออกจากนํา้ สี แล้วนํานํา้ สีไปทําการอบแห้งแบบพ่นฝอย จะได้ผงสีออกมา
4. นําผ้าฝ้ายหรือผ้าเรยอน ขนาด 15×20 เซนติเมตร มาทําการย้อมสีดว้ ยนํา้ สีท่ีได้จากการละลายผง
สีในนํา้ ที่ความเข้มข้น 10, 20, และ 30%owf ในเครื่องย้อมระบบอินฟราเรด (Starlet-DL6000) โดย
ใช้คา่ L:R เท่ากับ 30:1 ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส ระยะเวลาย้อมสี 60 นาที
5. นําผ้าที่ยอ้ มแล้วตากให้แห้งด้วยอุณหภูมิหอ้ ง
6. นําผ้ามาให้ความร้อนในสารละลายมอร์แดนท์ความเข้มข้น 5 %owf อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็ นระยะเวลา 30 นาที กระบวนการใส่มอร์แดนท์ภายหลังย้อมเรียกว่า post-mordanting method
7. ซักผ้าด้วยผงซักฟอกมาตรฐาน ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 45 นาที เพื่อกําจัดสี
ส่วนเกิน แล้วนําไปตากให้แห้ง
8. วัดค่าสีของผ้าที่แห้งแล้ว โดยใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (GretagMacbeth color i5) รายงานค่า
สีในรู ปของ L* a* b* C* ho และ K/S โดยตัง้ ค่าให้เครื่องวัดซํา้ 3 ครัง้ และรายงานในรู ปค่าเฉลี่ย
9. ทดสอบความคงทนของสีตอ่ การขัดถู ตามมาตรฐาน AATCC Test Method 8-2013

ผลและการวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการย้อมสีผา้ ฝ้ายและผ้าเรยอน โดยใช้ผงสีท่ีสกัดจากเปลือกมังคุดที่ความเข้มข้นต่างๆ และใช้มอร์
แดนท์หลังการย้อมสี (post-mordanting) เป็ นไปดังรู ปที่ 1 และรู ปที่ 2 ตามลําดับ จะเห็นว่า ผ้าที่ยอ้ มมีสีเหลือง
ซึ่งผ้าที่มีความเข้มสีสูง คือผ้าที่ยอ้ มด้วยมอร์แดนท์เหล็กและจุนสี ขณะที่ผา้ ที่ไม่ได้ใส่มอร์แดนท์ หรือผ้าที่ยอ้ ม
ด้วยมอร์แดนท์สารส้มกับดีบกุ จะมีสีออ่ นมากจนสังเกตด้วยตาเปล่าได้ยาก
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No Mordant AIK(SO4)2
CuSO4
FeSO4
SnCI2
Figure 1 Photographic images of cotton fabrics dyed with 10 %owf mangosteen extract.

No Mordant

AIK(SO4)2

CuSO4

FeSO4

SnCI2

Figure 2 Photographic images of rayon fabrics dyed with 10 %owf mangosteen peel extract.
งานวิจยั นีใ้ ช้เครื่องสเปกโทรสโกปี วดั ค่าสีของผ้าที่ผ่านการย้อม และแสดงในตารางที่ 1 ซึง่ ค่าสีในตาราง
จะอิงกับปริภูมิสีระบบ CIE L*a*b* ซึ่งกําหนดสเกลการวัดสีเป็ น 3 แกน มีความหมายดังนี ้ แกน L* แสดงความ
สว่าง (lightness) โดยค่า +L* แสดงถึงสีขาวขึน้ และค่า –L* แสดงถึงสีดาํ ขึน้ ถ้าค่า L* เท่ากับ 100 คือความสว่าง
สูงสุด และค่า L* เท่ากับ 0 คือความสว่างตํ่าสุดหรือสีดาํ แกน a* แสดงสีเขียวจนถึงแดง โดย+a* หมายถึงสีเป็ นสี
แดงมากขึน้ และ –a* หมายถึงสีเขียวมากขึน้ แกน b* แสดงสีเหลืองจนถึงนํา้ เงิน โดย+b* หมายถึงเป็ นสีเหลือง
มากขึน้ และ –b* หมายถึงสีนาํ้ เงิ นมากขึน้ ผ้าฝ้ายที่ ผ่านการย้อมโดยไม่ใช้มอร์แดนท์ หรือใช้มอร์แดนท์ชนิด
สารส้มและดีบกุ จะมีสีเหลืองที่ออ่ นมากจนแยกแยะได้ยากด้วยตาเปล่า เมื่อพิจารณาค่าสีในตารางที่ 1 จะเห็นได้
ว่าค่าความสว่าง L* มีค่าสูง ส่วนค่าความเข้มสี (K/S) มีค่าตํ่า และมีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสี
จะมีผลทําให้สีเข้มขึน้ เพียงเล็กน้อย และแม้จะใช้ความเข้มข้นของสีถงึ 30 %owf แต่ความเข้มสีท่ีได้ยงั คงตํ่ากว่า
1.00 แต่เมื่อใช้มอร์แดนท์ชนิดเหล็กและจุนสี จะเริ่มเห็นการเพิ่มขึน้ ของค่าความเข้มสีอย่างชัดเจน โดยมอร์
แดนท์เหล็กให้ความเข้มสีถงึ 5.03 เมื่อใช้สีความเข้มข้นเพียง 10 %owf ซึง่ สูงกว่าผ้าที่ไม่ใส่มอร์แดนท์เกินสิบเท่า
ส่วนมอร์แดนท์จุนสีให้สีเหลืองที่ความเข้มสี 0.82 เมื่อใช้สีความเข้มข้น 10 %owf สูงกว่าผ้าที่ไม่ใส่มอร์แดนท์
ประมาณสองเท่า เมื่อผ้ามีสีเหลืองเข้มขึน้ ค่า b* ที่บอกถึงความเป็ นสีเหลืองนัน้ จะสูงขึน้ อย่างชัดเจน และค่า L*
จะตํ่าลง ซึง่ เป็ นไปตามทฤษฎี
Table 1 Color values of the cotton fabrics dyed with mangosteen peel extract.
Color Concentrations (% owf)
No Mordant
10
20
30

L*

a*

b*

C*

h๐

K/S

81.2
81.39
78.25

4.79
4.9
5.89

11.47
11.62
12.52

12.43
12.61
13.83

67.33
67.14
64.81

0.41
0.40
0.57
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Table 1 (Con.)
Color Concentrations (% owf)
(AIK(SO4)2)
10
20
30
(CuSO4)
10
20
30
(FeSO4)
10
20
30
(SnCI2)
10
20
30

L*

a*

b*

C*

h๐

K/S

83.01
78.96
78.67

3.82
4.85
5.05

9.55
11.56
11.8

10.28
12.54
12.83

68.21
67.22
66.84

0.32
0.52
0.54

74.91
72.54
69.88

3.38
3.84
4.6

14.1
15.17
16.26

14.5
15.65
16.9

76.52
75.78
74.2

0.82
1.02
1.27

65.94
66.24
63.21

9.77
7.05
9.46

35.65
29.35
31.39

36.96
30.19
32.78

74.67
76.49
73.23

5.03
3.76
4.53

86.04
84.4
83.32

1.97
2.48
3.07

11.79
12.16
11.74

11.96
12.41
12.13

80.54
78.48
75.33

0.37
0.43
0.45

แม้ว่าแนวโน้มส่วนใหญ่ ของการเพิ่ มความเข้มข้นสี จะทําให้สีท่ีได้มีความเข้มดีขึน้ เช่นกรณี ของมอร์
แดนท์จนุ สี ที่มีความเข้มสีเพิ่มจาก 0.82 เป็ น 1.27 เมื่อเพิ่มความเข้มสียอ้ มจาก 10 %owf เป็ น 30%owf แต่กรณี
ของการใช้มอร์แดนท์เหล็ก พบว่า สีท่ีได้กลับมีความเข้มตํ่าลง จาก 5.03 เหลือ 4.53 ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบกับ
กระบวนการใส่มอร์แดนท์ก่อนการย้อมสีผา้ (pre-mordanting method) เพื่อเปรียบเทียบ พบว่าให้ผลในลักษณะ
เดียวกัน นั่นคือ ความเข้มสีลดลงจาก 1.78 เหลือ 1.46 เมื่อเพิ่มความเข้มสียอ้ มจาก10 %owf เป็ น 30%owf ซึ่ง
คาดว่า น่าจะเป็ นผลจากการหลุดออกของสารประกอบเชิ งซ้อนระหว่างเหล็กกับสียอ้ มในระหว่างการกําจัดสี
ส่วนเกิน อาจเป็ นไปได้ว่า สีท่ีได้จากการใช้มอร์แดนท์เหล็กแม้จะมีสีเข้ม แต่อาจจับกับเส้นใยฝ้ายได้ไม่ดีนกั ซึ่ง
จะเห็นได้จากผลการทดสอบความคงทนของสีตอ่ การขัดถูในตารางที่ 3 ต่อไป
Table 2 Color values of the rayon fabrics dyed with mangosteen peel extract.
Color Concentrations (% owf)
No Mordant
10
20
30

L*

a*

b*

C*

h๐

K/S

88.38
85.39
82.33

5.64
6.19
6.53

-10.94
-5.05
-2.18

12.31
7.99
6.89

297.27
320.8
341.59

0.56
0.70
0.80
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Table 2 (Con.)
Color Concentrations (% owf)
(AIK(SO4)2)
10
20
30
(CuSO4)
10
20
30
(FeSO4)
10
20
30
(SnCI2)
10
20
30

L*

a*

b*

C*

h๐

K/S

88.63
87.28
86.26

4.86
4.89
4.87

-10.67
-9.16
-6.67

11.73
10.39
8.25

294.49
298.1
306.12

0.49
0.56
0.58

81.82
79.14
74.6

4.48
4.03
4.53

1.92
4.99
9.24

3.98
6.42
10.29

28.82
51.05
63.9

0.86
1.03
1.42

74
71.71
69.5

8.08
8.68
8.31

28.55
31.62
31.46

29.68
32.79
32.54

74.19
74.65
75.2

3.23
4.00
4.72

88.15
87.18
85.63

2.61
3.16
4.14

-0.45
1.07
1.79

2.65
3.34
4.52

350.24
18.73
23.39

0.65
0.67
0.71

เมื่อพิจารณาตารางที่ 2 ซึง่ เป็ นการย้อมสีบนผ้าเรยอน พบว่าผลโดยรวมเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับผ้า
ฝ้าย นั่นคือได้ผา้ ที่มีสีเหลือง โดยความเข้มสีท่ีได้สว่ นใหญ่มีคา่ สูงกว่าผ้าฝ้ายเล็กน้อย เช่น ผ้าฝ้ายไม่ใส่มอร์แดนท์
มี ค่าความเข้มสี ท่ี 0.41 ส่วนผ้าเรยอนที่ ไ ม่ใ ส่มอร์แ ดนท์มี ค วามเข้ม สี 0.56 ทั้ง นี อ้ าจเป็ น เพราะผ้าเรยอนมี
ความสามารถในการดูดซับสารละลายสียอ้ มได้ดีกว่าผ้าฝ้าย (เนื่องจากปริมาณผลึก พันธะไฮโดรเจน และนํา้ หนัก
โมเลกุลที่ต่าํ กว่า) อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้มอร์แดนท์ชนิดเหล็ก กลับพบว่าให้ความเข้มสีต่าํ กว่าเส้นใยฝ้ายเมื่อย้อม
ในสภาวะเดียวกัน
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถูพบว่า ผ้าที่มีสีอ่อนมาก มีเกรดความคงทน
ของสีต่อการขัดถูสงู อยู่ในระดับดี-ดีมาก (4-5) เป็ นส่วนใหญ่ ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะสีไม่เปื ้อนผ้าที่ขดั ถู (rubbing cloth)
ซึง่ เป็ นไปตามที่คาดไว้ แต่ผา้ ที่มสี เี หลืองเข้ม เช่น ผ้าที่ใช้มอร์แดนท์จนุ สีหรือเหล็ก จะมีเกรดที่ต่าํ ลง
ผ้าฝ้ายที่ใช้มอร์แดนท์เหล็ก มีความคงทนต่อการขัดถูในสภาวะแห้งอยู่ในระดับ 3 สภาวะเปี ยกในระดับ
2-3 ส่วนผ้าเรยอนภายใต้สภาวะเดียวกัน มีความคงทนต่อการขัดถูในสภาวะแห้งอยู่ในระดับดี 4 สภาวะเปี ยกใน
ระดับ 3 แนวโน้มผ้าฝ้ายที่ยอ้ มสีจะมีความคงทนของสีต่าํ กว่าผ้าเรยอน ซึง่ คาดว่าเป็ นเพราะผ้าเรยอนนัน้ ดูดซับสี
เข้าไปในเส้นใยได้ดี จึงทําให้โมเลกุลสีติดอยู่บนเส้นใยได้ดีกว่า (Gupta, 2013)
เหตุท่ีความคงทนของสีต่อการขัดถูในสภาวะเปี ยกนัน้ มักมีค่าตํ่ากว่าสภาวะแห้ง เป็ นเพราะเมื่อผ้าเปี ยก
โมเลกุลของนํา้ ที่อยู่บนผ้าจะสามารถเกิดแรงดึงดูดกับสี เช่น พันธะไฮโดรเจน ทําให้สีหลุดออกไปพร้อมกับนํา้ ได้
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ง่ายกว่าเมื่อผ้าแห้ง และเมื่อเปรียบเทียบผลของชนิดผ้า พบว่าผ้าเรยอนมีความคงทนของสีต่อการขัดถูดีกว่าผ้า
ฝ้าย เนื่องจากผ้าเรยอนเป็ นเซลลูโลสที่สงั เคราะห์ขนึ ้ จากเปลือกไม้ให้มีโครงสร้างที่สามารถดูดซับนํา้ และสียอ้ มได้
ดีกว่าผ้าฝ้ายที่เป็ นเซลลูโลสธรรมชาติ จึงทําให้สีถกู ดูดซับเข้าไปในในเนือ้ ผ้าเรยอนได้ลกึ และติดแน่นกว่า
Table 3 Color fastness to crocking ratings (AATCC Test Method 8-2013).
Sample
No Mordant
(AIK(SO4)2)
(CuSO4)
(FeSO4)
(SnCI2)
Dry
Cotton
4-5
4-5
4
3
4-5
Rayon
4-5
4-5
4-5
4
4-5
Wet
Cotton
4-5
4-5
3-4
2-3
3
Rayon
4-5
4-5
4-5
3
4

สรุ ปผลการทดลอง
จากการศึกษาการย้อมสีผา้ ฝ้ายและผ้าเรยอนด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุด โดยใช้ผงสีสกัดที่ ผ่าน
กระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอย พบว่า เมื่อใช้มอร์แดนท์ชนิดเหล็ก (ferrous sulfate) โดยกระบวนการ postmordanting จะสามารถย้อมสีผา้ ฝ้ายและผ้าเรยอนได้สีเหลืองเข้ม รองลงมาคือมอร์แดนท์จนุ สี (copper sulfate)
ส่วนการไม่ใช้มอร์แดนท์ หรือใช้มอร์แดนท์ชนิ ดสารส้ม (aluminum potassium sulfate) และดีบุก (stannous
chloride) ทําให้ได้ผา้ ที่ความเข้มสีต่าํ มาก การเพิ่มความเข้มข้นสียอ้ มมีแนวโน้มเพิ่มความเข้มสีได้ ยกเว้นกรณีผา้
ฝ้ายที่ใช้มอร์แดนท์เหล็ก ผลการย้อมโดยรวมพบว่าผ้าเรยอนมีแนวโน้มมีความเข้มสีท่ีสงู กว่าผ้าฝ้ายเล็กน้อยเมื่อ
ย้อมภายใต้สภาวะเดียวกัน และมีความคงทนของสีตอ่ การขัดถูท่ีดีกว่าผ้าฝ้าย แม้ว่าการใช้มอร์แดนท์เหล็กจะให้
สีท่ีมีความเข้มสูงแต่มีความคงทนของสีตอ่ การขัดถูต่าํ กว่ามอร์แดนท์อ่ืนๆ
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ผลของเวลาในการอบพองด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของ
ข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเล
Effect of Microwave Puffing Times on the Physical and Sensory Properties of
Sea Lettuce Crackers
จารุ วรรณ สุพรรณพยัคฆ์1 ปาริสทุ ธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์1* และ ทัศนีย ์ ลิม้ สุวรรณ1
Jaruwan Supanpayak1, Parisut Chalermchaiwat1* and Tasanee Limsuwan1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเวลาในการอบพองด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพทางกายภาพ
และประสาทสั ม ผั ส ของข้า วเกรี ย บสาหร่ า ยผั ก กาดทะเล จั ด สิ่ ง ทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely
Randomized Design; CRD) โดยการศึก ษาระยะเวลาในการอบพองที่ 20, 25 และ 30 วิ น าที ด้ว ยเตาอบ
ไมโครเวฟกําลังไฟ 800 วัตต์ ผลการศึกษาพบว่าเวลาในการอบพองนานขึน้ ส่งผลให้ค่าความเป็ นสีเขียว (-a*)
ลดลง และค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) เพิ่ มขึน้ (p≤0.05) อย่างไรก็ตามค่าความสว่าง (L*) การพองตัว ความ
หนาแน่น และความเปราะของข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลไม่แตกต่างกันทางสถิ ติ (p>0.05) ข้าวเกรียบ
สาหร่ายผักกาดทะเลที่ได้จากการอบพองนาน 25 วินาที ให้คณ
ุ ลักษณะทางกายภาพเหมาะสมที่สดุ จึงคัดเลือก
ไปประเมินทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีวดั สเกลความพอดี (Just-about-right scale; JAR) ร่วมกับวิธีการให้คะแนน
ความชอบ (9-point hedonic scale) ผลการวิ เ คราะห์ แ บบพิ น อลตี (Penalty analysis) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
คุณลักษณะด้านกลิ่นรสสาหร่ายและรสชาติของข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลไม่พอดี พบว่ากลิ่นรสสาหร่ายมี
ความเข้มเกิ นไป รสชาติมีความอ่อนเกิ นไป และได้รับคะแนนความชอบโดยรวม 5.5 คะแนน อย่างไรก็ตาม
คุณลักษณะด้านกลิ่นรสสาหร่ายและรสชาติยังไม่พอดี (Net effect > 20%) จึงพัฒนาสูตรข้าวเกรียบสาหร่าย
ผักกาดทะเลโดยการลดปริมาณพริกไทย และเพิ่มปริมาณนํา้ ตาลและซอสถั่วเหลือง ส่งผลให้คะแนนทางประสาท
สัมผัสในทุกคุณลักษณะเพิ่มขึน้ มีคะแนนความชอบโดยรวมเท่ากับ 7.0 (สูตรการทดลอง A) และ 6.4 (สูตรการ
ทดลอง B) ตามลําดับ

ABSTRACT

The aim of this research was to study the effect of microwave puffing times on the physical and
sensory properties of sea lettuce cracker. A completely randomized design (CRD) was used to study
the puffing times at 20, 25 and 30 second by microwave oven at 800 watt. The result showed that the
increased puffing times led to greenness (-a*) value decreased, yellowness (b*) value increased
(p≤0.05). However, lightness value (L*), expansion ratio, bulk density and fracturability of all samples
were no significantly different (p>0.05). Therefore, the sea lettuce cracker puffed for 25 second with
the desirable physical properties was subjected to sensory test using the just-about-right scale (JAR)
and the 9-point hedonic scale. Results from the penalty analysis demonstrated that the attributes of
seaweed flavor and taste were not JAR. The too much endpoints of seaweed flavor and too soft
endpoints of taste were found. The overall acceptability scores was 5.5. However, the seaweed flavor
and taste was not JAR (Net effect > 20%). Development on sea lettuce cracker formula by reducing
amount of pepper and increasing amount of sugar and soy sauce caused an increasing on all sensory
attributes score. The overall acceptability scores of the developed formula was 7.0 (Formula A) and 6.4
(Formula B), respectively.
Key words: puffing, microwave, sea lettuce, cracker, penalty analysis
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คํานํา
ไมโครเวฟเป็ นเครื่ อ งใช้ไฟฟ้าที่ นิ ยมใช้ในครัวเรื อน นอกจากจะใช้ใ นการอุ่นอาหารแล้วยังสามารถ
นํามาใช้ประกอบอาหารได้อีกด้วย ไมโครเวฟที่ใช้ในครัวเรือนมีคลื่นความถี่อยู่ท่ีระดับ 2,450 เมกะเฮิรต์ (ชวน,
2545) ความร้อ นจากไมโครเวฟสามารถทํา ให้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์เ กิ ด การพองตัว ได้ ในการอบพองอาหารนิ ย มใช้
กําลังไฟฟ้า 800 วัตต์ (บุษบา และคณะ, 2559; ศนันธร, 2562) และสามารถใช้ในการอบพองผลิตภัณฑ์ได้หลาย
รู ปแบบ เช่น ข้าวพอง ข้าวแคบ แคบหมู และข้าวเกรียบ เป็ นต้น ส่งผลให้ลดปริมาณการใช้นาํ้ มันได้ (ปรียาฉัตร
และคณะ 2559; บุษบา และคณะ, 2559; ธันยบูรณ์ และคณะ, 2559; รอมลี และซูไฮมิน, 2562) ในปั จจุบนั มีการ
ใช้ไมโครเวฟเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบของอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีศกั ยภาพในการลดความ
เสี่ ย งของโรคโดยเฉพาะอาหารที่ ผ ลิ ต จากพื ช เข้ามาทดแทนอาหารจากเนื อ้ สัต ว์ซ่ึง ได้รับ ความนิ ย มมากขึ น้
(Roohinejad et al., 2016) โดยเฉพาะสาหร่ายทะเลที่ใช้เป็ นแหล่งของโปรตีนในอนาคตได้ (Van Oirschota et
al., 2017) สาหร่ายผักกาดทะเล (Sea lettuce; Ulva rigida) เป็ นวัตถุดิบหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากอุดมด้วยคุณค่า
ทางโภชนาการหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีกลิ่นหอมเฉพาะ และราคาถูก มีองค์ประกอบของโปรตีนถึง
ร้อยละ 13 – 18 (สุวรรณา และคณะ, 2552) นิยมนํามาบริโภคในรู ปแบบสด หรือตากแห้ง (Kim et al., 2011)
พบว่ามี ก ารใช้ป ระโยชน์จ ากสาหร่ายผัก กาดทะเลด้วยการเติ ม ลงในบะหมี่ ก่ึง สําเร็จ รู ปช่ วยเพิ่ ม คุณ ค่าทาง
โภชนาการ (กุลยา และอโนชา, 2557) แต่ยงั ไม่พบว่ามีการนําไปใช้ประโยชน์ในขนมขบเคีย้ ว ข้าวเกรียบเป็ นขนม
ขบเคีย้ วที่มีแป้งมันสําปะหลังเป็ นองค์ประกอบหลัก (มผช. 107/2554) มีปริมาณสตาร์ชสูงถึงร้อยละ 95 (กล้า
ณรงค์ และเกื อ้ กูล, 2550) โดยทั่วไปนิ ยมเติมผัก เนื อ้ สัตว์ หรือผลไม้ลงในส่วนผสม นอกจากจะเป็ นการเพิ่ ม
รสชาติแล้ว ยังเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กบั ผลิตภัณฑ์ แต่วิธีผลิตข้าวเกรียบนิยมนํามาทอดให้พองกรอบด้วย
นํา้ มัน ซึ่งมีไขมันสูง เกิดการอมนํา้ มัน อาจเกิดกลิ่นหืนระหว่างการเก็บรักษา และส่งผลเสียต่อสุขภาพ (รอมลี
และซูไฮมิน, 2562) การพัฒนาข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลที่อบพองด้วยไมโครเวฟ จึงเป็ นแนวทางในการ
พัฒ นาขนมขบเคี ย้ วที่ มี ก ารเพิ่ ม คุณ ค่าทางโภชนาการแล้ว ยัง เป็ น ทางเลื อกเพื่ อสุข ภาพ อย่ างไรก็ ต ามจาก
การศึกษางานวิจยั ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ทุเรียนกรอบ ข้าวเกรียบปลา และหนังปลาแซลมอนกรอบ พบว่าการ
อบพองด้วยไมโครเวฟได้คะแนนความชอบน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการทอดด้วยนํา้ มัน (รอมลี และซูไฮมิน,
2562; สุวิทย์ และคณะ, 2561; อรวรรณ, 2557) ดังนั้นการปรับปรุ งลักษณะทางประสาทสัมผัส เพื่ อปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภค วิธีการวิเคราะห์แบบพิ นอลตี (Penalty analysis) สามารถ
นํามาใช้หาความเชื่อมโยงระหว่างการวัดสเกลความพอดีกบั คะแนนความชอบ เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปช่วยในการ
ตัดสินใจในการปรับปรุ งสูตรได้ (วิวฒ
ั น์, 2556)
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเวลาอบพองด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพของข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาด
ทะเล และปรับปรุ งคุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บ ริ โภค เพื่ อ เป็ น แนวทางในการใช้ป ระโยชน์จ ากสาหร่ายผัก กาดทะเล และสร้างความหลากหลายให้กับ
ผลิตภัณฑ์
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อุปกรณ์และวิธีการ
1. การศึกษาเวลาในการอบพองด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพของข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเล
ทําการผลิตข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเล ด้วยส่วนประกอบดังนี ้ แป้งมัน 500 กรัม แป้งสาลี 65 กรัม
สาหร่ายผักกาดทะเล 34 กรัม นํา้ ตาลทราย 30 กรัม เกลือ 15 กรัม และพริกไทย 5 กรัม ผสมส่วนประกอบเข้า
ด้วยกัน นวดด้วยนํา้ ร้อนจัดจนเข้ากันดี ปั้ นเป็ นแท่งยาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร นําไปนึ่งในลังถึง
นาน 2 ชั่วโมง ทิง้ ให้เย็น จากนัน้ แช่ในตูเ้ ย็นนาน 24 ชั่วโมง เพื่อให้แป้งคงตัว นํามาหั่นเป็ นแว่นด้วยเครื่ องหั่น
สไลด์หนา 1 มิลลิเมตร อบแห้งด้วยตูอ้ บลมร้อนที่อณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง แล้วนํามาศึกษาเวลา
ที่เหมาะสมในการอบพองข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลด้วยไมโครเวฟโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
(Completely Randomized Design; CRD) ด้วยไมโครเวฟที่กาํ ลังไฟฟ้า 800 วัตต์ ระยะเวลาต่างกัน 3 ระดับ คือ
20, 25 และ 30 วินาที จากนัน้ นําผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาศึกษาคุณภาพ ดังนี ้
1.1 คุณภาพทางกายภาพ
1.1.1 ค่าสี ตามระบบ CIE ด้วยเครื่องวัดสี ยี่หอ้ Konica Minolta รุ น่ CM-5 ประเทศญี่ปนุ่ รายงาน
เป็ นค่า L*, a* และ b* ทําการวัดค่า 3 ซํา้
1.1.2 การพองตัว (Expansion ratio) หน่วยเป็ นเท่า และความหนาแน่น (Bulk density) หน่วย
เป็ นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามวิธีของปาริสทุ ธิ์ และคณะ (2550) ทําการวัดค่า3 ซํา้
1.1.3 ค่าเนือ้ สัมผัส โดยวัดค่าความแข็ง (Hardness) และความเปราะ (Fracturability) ด้วยเครื่อง
วิเคราะห์เนื อ้ สัมผัส Texture analyzer รุ ่น TX-XT2 ประเทศอังกฤษ ใช้หัววัด Sphereicle probe เบอร์ P/0.5s
โดยมีสภาวะในการทดสอบ ดังนี ้ Test mode: compression, Pre-test speed 1 มิลลิเมตรต่อวินาที, Test speed
1 มิลลิเมตรต่อวินาที, Post-test speed 10 มิลลิเมตรต่อวินาที ทําการวัดค่า 10 ซํา้
2. การปรับปรุ งสูตรข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลทีอ่ บพองด้วยไมโครเวฟ
2.1 การประเมิ น ทางประสาทสัม ผัส ผลิ ต ภัณ ฑ์เ พื่ อกําหนดแนวทางในการปรับปรุ ง สูต รข้าวเกรี ยบ
สาหร่ายผักกาด
เลือกข้าวเกรียบที่อบพองด้วยไมโครเวฟที่มีคุณภาพทางกายภาพที่เหมาะสมมาทดสอบทางประสาท
สัมผัสด้วยวิธีวดั สเกลความพอดี (Just-about-right scale; JAR) 3 ระดับ ร่วมกับวิธีการให้คะแนนความชอบ 9
ระดับ (9-point hedonic scale) เพื่อวัดสเกลความต้องการของผูบ้ ริโภคต่อความเข้มของลักษณะทางประสาท
สัมผัส (วิวฒ
ั น์, 2556) ในคุณลักษณะด้านสี การพองตัว ความกรอบ กลิ่นรสสาหร่าย และรสชาติกบั ผูท้ ดสอบที่
ไม่ได้รบั การฝึ กฝน จํานวน 50 คน ที่สามารถบริโภคสาหร่าย และไม่มีอาการแพ้ในวัตถุดิบที่เป็ นส่วนผสมของข้าว
เกรียบสาหร่ายผักกาดทะเล นําผลที่ได้มาวิเคราะห์แบบพินอลตี (Penalty analysis) (ASTM, 2009) เพื่อนําข้อมูล
ที่ได้ไปปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลตามความต้องการของผูบ้ ริโภคต่อไป
2.2 การปรับปรุ งสูตรข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเล
นําข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลมาปรับปรุ งสูตรโดยปรับปรุ งในลักษณะที่ไม่พอดีจากผลที่ได้ในข้อ
2.1 และนําผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลสูตรปรับปรุ งมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วย
วิธีการให้คะแนนความชอบ (9-point hedonic scale) ในคุณลักษณะด้านกลิ่นรสสาหร่าย รสชาติ และความชอบ
โดยรวม
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3. การวิเคราะห์ทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบสุ่ม สมบูร ณ์ (Completely Randomized Design : CRD) สําหรับ การศึกษา
คุณภาพทางกายภาพ และการวิเคราะห์แบบพิ นอลตี (Penalty analysis) เพื่ อประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสในข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลที่มีสตู รที่แตกต่างกัน นําข้อมูลที่ได้ทงั้ หมดมาวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยข้อมูลระหว่างสิ่งทดลองด้วยวิธี Duncan’s multiple range
test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติ
โครงการวิ จัย ผ่ า นการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จัย จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จัย ในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกสารเลขที่ COE62/044

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. ผลการศึกษาเวลาในการอบพองด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพกายภาพของข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาด
ทะเล
ข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลที่ ได้จากวิธีการผลิตตามสูตรในข้อ 1 เป็ นข้าวเกรียบดิบ ที่ ผ่านการ
อบแห้งด้วยตูอ้ บลมร้อน มีความชืน้ ร้อยละ 12.14±0.19 โดยนํา้ หนักแห้ง (มผช.107/2554) ซึ่งช่วงความชืน้ ของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมสําหรับการอบพองด้วยไมโครเวฟอยู่ระหว่างร้อยละ 10–16 โดยนํา้ หนักแห้ง (Sman and
Bows, 2017) เมื่อนําไปอบพองด้วยไมโครเวฟ พบว่าข้าวเกรียบมีการพองตัวสมํ่าเสมอ โดยลักษณะการพองตัว
ใกล้เ คี ย งกัน แต่เมื่ อ อบพองที่ 30 วิ น าที พบว่ามี จุด สี น าํ้ ตาลเกิ ด ขึน้ บนชิ น้ ข้าวเกรี ย บ เนื่ องจากเม็ด แป้ ง ใน
ผลิตภัณฑ์เกิ ดการพองตัวอย่างสมบูรณ์แต่ยังมีการให้ความร้อนต่อผลิตภัณฑ์ต่อจึงเกิ ดการไหม้ (Sman and
Bows, 2017) ในขณะที่ 20 และ 25 วินาที ไม่พบจุดสีนาํ้ ตาล (Figure1) สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์คุณภาพ
ทางกายภาพแสดงให้เห็นว่าเวลาในการอบพองที่นานขึน้ ไม่มีผลต่อค่าความสว่าง (L*) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p>0.05) ในขณะที่คา่ ความเป็ นสีเขียว (-a*) ลดลง และค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) เพิ่มขึน้ ระยะเวลาในการอบ
พองที่นานขึน้ ไม่ส่งต่อการพองตัว และความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ โดยมีอตั ราการพองตัวอยู่ระหว่าง 3.43–
4.73 เท่าของข้าวเกรียบดิบ การพองตัวของข้าวเกรียบเกิดจากความร้อนทําให้ไอนํา้ ในผลิตภัณฑ์ถกู ดันออกมา
ทําให้ผลิตภัณฑ์เกิดการพองออก (กล้าณรงค์ และเกือ้ กูล, 2546) และมีค่าความหนาแน่น อยู่ระหว่าง 11.1412.61 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเมื่อความพองตัวของข้าวเกรียบมากขึน้ ความหนาแน่นจะลดลง ส่งผลให้ ค่า
ความแข็งน้อย (จิรรัชต์ และคณะ, 2560) สอดคล้องกับค่าความแข็ง พบว่าเมื่ออบพองด้วยเวลานานขึน้ ส่งผลให้
ค่ า ความแข็ ง (Hardness) ลดลง เท่ า กั บ 4.78, 4.48 และ 3.47 นิ ว ตั น ตามลํา ดั บ ด้า นค่ า ความเปราะ
(Fracturability) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยค่าความเปราะ (Fracturability) บอกถึง
แรงที่ทาํ ให้ตวั อย่างแตกหัก ซึ่งตัวอย่างที่มีค่าความแข็ง (Hardness) สูง จะมีความสามารถในการยึดเกาะกัน
น้อย จึงทําให้ตวั อย่างแตกออกเป็ นชิน้ ๆ ในแนวราบได้ ดังนัน้ ตัวอย่างที่มีความแข็ง (Hardness) มากจะมีความ
เปราะน้อย (Fracturability) ดังนัน้ จึงเลือกการอบพองที่เวลา 25 วินาที มาประเมินทางประสาทสัมผัสในขัน้ ต่อไป
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25 sec

30 sec

Figure 1 Sea lettuce cracker using the different puffing times.
Table 1 Physical properties of sea lettuce cracker using the different puffing times.
Physical properties
Puffing times
20 sec
25 sec
Color value
L* ns
65.39±0.92
66.07±0.67
a*
-2.04±0.05 a
-1.54±0.24b
b*
12.50±0.48b
12.27±0.84b
Expansion ratio (Fold)ns
3.43±0.74
3.39±0.30
Bulk density (g/cm3) ns
11.14±0.42
12.61±1.91
Hardness (N)
4.78±0.55a
4.48±0.51a
Fracturability (N) ns
3.05±0.65
3.12±1.09
a-c
means within row with different superscript are significantly difference (p≤0.05).
ns
Non significantly different (p>0.05).
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30 sec
64.17±2.13
-0.24±0.18 c
15.54±0.53a
4.73±1.61
11.63±1.29
3.74±0.40b
3.14±1.09
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Table 2 Mean drop and total penalty of using 25 seconds on puffing time sea lettuce cracker.
Attributes
Color

Expansion

Attributes
meaning
too soft
JAR
too hard
too soft
JAR
too hard

Crispiness

too soft
JAR
too hard
Seaweed flavor
too soft
JAR
too hard
Taste
too soft
JAR
too hard
> |0.25| = Noteworthy

Percent of
respontdant
14
68
18
18
80
2
8
90
2
24
42
34
28
34
38

9-point
Mean drop
Hedonic scale
5.6
-1.49
7.1
5.7
-1.39
5.6
-1.79
7.4
7.0
5.5
7.7
4.0
5.2
7.3
4.8
4.3
6.5
5.0

Mean drop meaning

Total penalty value*

Slightly concerning

0.2082

Total penalty
meaning
Noteworthy

Slightly concerning
concerning

0.2506
0.3230

High impact
High impact

-0.35
-2.21

Very slightly
concerning
Very concerning

0.0070
0.1769

Noteworthy
Noteworthy

-3.71
-2.17

Very concerning
Very concerning

0.0742
0.5200

Noteworthy
High impact

-2.57
-2.21

Very concerning
Very concerning

0.8733
0.6176

High impact
High impact

-1.50

concerning

0.5700

High impact

> |0.5| = High Impact
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2. ผลการปรับปรุ งสูตรข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลทีอ่ บพองด้วยไมโครเวฟ
2.1 ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์เพื่ อกําหนดแนวทางในการปรับปรุ งสูตรข้าวเกรียบ
สาหร่ายผักกาด
นําข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเล ที่อบพองด้วยไมโครเวฟ 25 วินาที มาทดสอบคุณภาพทางประสาท
สัมผัสด้วยการวัดสเกลความพอดี และการยอมรับด้วยความชอบ 9 ระดับ โดยเกณฑ์การพิจารณาหากความถี่ท่ี
อยู่ในระดับพอดีมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 65 ไม่ตอ้ งทําการปรับปรุ งลักษณะดังกล่าว แต่หากมีค่าไม่ถึงให้
พิจารณาจากลักษณะที่ไม่พอดี โดยมีคา่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 ขึน้ ไป (Net effect > 20%) ให้นาํ ไปคํานวณหาค่าเฉลี่ย
ที่ลดลง (Mean drop value) และค่าพินอลตีทงั้ หมด (Total penalty value) (Stone, 2012) พบว่ากลุม่ ผูบ้ ริโภคที่
ทําการทดสอบด้วยการวัดสเกลความพอดีในคุณลักษณะ ด้านสีอยู่ในระดับพอดี และให้คะแนนเท่ากับ 7.1 (ชอบ
ปานกลาง) ด้านการพองตัวอยู่ในระดับพอดี และให้คะแนนเท่ากับ 7.4 (ชอบปานกลาง) ด้านความกรอบอยู่ใน
ระดับพอดี และให้คะแนนเท่ากับ 7.7 (ชอบมาก) ด้านกลิ่นรสสาหร่ายและรสชาติอยู่ในระดับไม่พอดี เนื่องจาก
ความถี่ของผูบ้ ริโภคที่ทาํ การทดสอบ เท่ากับ ร้อยละ 42 และ 34 ตามลําดับ (Table 2) การที่กลิ่นรสสาหร่ายและ
รสชาติอยู่ในระดับที่ไม่พอดีนนั้ ส่งผลต่อการยอมรับมาก เมื่อพิ จารณาจากค่าพินอลตีทัง้ หมด (Total penalty
value) พบว่า ค่าความเข้มของคุณลักษณะด้านกลิ่นรสสาหร่ายของผลิตภัณฑ์มีความเข้มเกินไป เท่ากับ 0.8733
ซึ่งมีผลกระทบต่อการยอมรับรวมอย่างมาก (High impact) และด้านรสชาติท่ีอ่อนเกินไป เท่ากับ 0.6176 ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการยอมรับรวมอย่างมาก (High impact) ดังนัน้ แนวทางในการพัฒนาข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาด
ทะเลได้รบั คะแนนความชอบเพิ่มขึน้ ควรปรับปรุ งคุณลักษณะโดยลดกลิ่นรสสาหร่าย และเพิ่มรสชาติให้เข้มขึน้
โดยการปรับปรุ งสูตรส่วนผสม แสดงดัง Table 3
Table 3 The developed formulation of sea lettuce cracker.
Ingredients
Cassava flour (g)
Wheat flour (g)
Sea lettuce powder (g)
Sugar (g)
Soy sauce (g)
Salt (g)
White pepper (g)
Garlic powder (g)
Hot water (g)

Basic formula
500
65
34
30
0
15
5
0
200

Formula A
500
65
34
50
30
15
2
0
200
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Formula B
500
65
34
50
30
15
2
6
200
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2.2 ผลการปรับปรุ งสูตรข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเล
ผลการปรับปรุ งสูตรข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเล ที่ อบพองด้วยไมโครเวฟ (Table 3) พบว่าการ
ปรับปรุ งด้านกลิ่นรสสาหร่ายและรสชาติสง่ ผลให้ผทู้ ดสอบให้คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับ
สูต รพื น้ ฐาน (Basic formula) ซึ่ง จากผลการประเมิ น ทางประสาทสัม ผัส ในสูต รควบคุม ผู้บ ริ โ ภคให้ค ะแนน
คุณลักษณะด้านกลิ่นรส รสชาติ และความชอบโดยรวม เท่ากับ 5.9, 5.4 และ 5.5 ตามลําดับ ซึง่ อยู่ในระดับเฉยๆ
แต่เ มื่ อ นําผลิ ต ภัณ ฑ์ม าปรับ ปรุ ง กลิ่ น รส และรสชาติ พ บว่าคะแนนในทุก ด้านเพิ่ ม ขึน้ โดยคุณ ลัก ษณะด้า น
ความชอบโดยรวมในสูตรการทดลอง A และ B เท่ากับ 7.0 และ 6.4 คะแนน ตามลําดับ เป็ นที่น่าสังเกตว่าใน สูตร
การทดลอง A และ B ที่ เติมนํา้ ตาลทราย และซอสถั่วเหลืองลงไปในสูตรนั้น ผูท้ ดสอบให้คะแนนด้านกลิ่นรส
เพิ่มขึน้ ด้วย ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากซอสถั่วเหลืองมีกลิ่นรสเฉพาะ ทําให้ช่วยลดกลิ่นรสของสาหร่ายลงได้ แต่สตู ร
การทดลอง B มีการเติมผงกระเทียมทําให้คะแนนความชอบโดยรวมน้อยกว่าสูตรที่ไม่เติมผงกระเทียมเนื่องจาก
ผงกระเทียมมีสว่ นประกอบของเกลือที่สง่ ผลต่อรสชาติ ส่งผลให้คะแนนความชอบลดลง ดังนัน้ สูตรการทดลอง A
จึงเป็ นสูตรข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลที่เหมาะสมกับการอบพองด้วยไมโครเวฟที่สดุ และมีคะแนนความชอบ
โดยรวมสูงสุด มีคะแนนเท่ากับ 7.0 (ชอบปานกลาง) แสดงดัง Table 4
Table 4 Sensory scores of the developed formulation on sea lettuce crackers.
Formula
Seaweed flavor
Taste
Overall liking
Control
5.8±1.5b
5.4±1.5c
5.5±1.5c
Formula A
6.7±0.9a
6.9±0.9a
7.0±1.3a
Formula B
6.6±1.1a
6.4±1.3b
6.4±1.3b
a-c
means within row with different superscript are significantly difference (p≤0.05).

สรุ ปผลการทดลอง
การพัฒนาข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลอบพองด้วยไมโครเวฟที่กาํ ลังไฟฟ้า 800 วัตต์ นาน 25 วินาที
ให้คุณภาพทางกายภาพเหมาะสมที่ สุด โดยมีค่า L*, a* และ b* เท่ากับ 66.07, -1.54 และ 12.27 ตามลําดับ
มีอตั ราการพองตัว 3.39 เท่า มีความหนาแน่น 12.61 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีคา่ ความแข็ง 4.48 นิวตัน และ
มีค่าความเปราะ 3.12 นิ วตัน การปรับปรุ งคุณลักษณะด้วยการวิเคราะห์แบบพินอลตีทาํ ให้ทราบทิศทางการ
ปรับปรุ งคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภคทําให้ได้สตู รข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเลที่เหมาะสม
กับการอบพองด้วยไมโครเวฟ ดังนี ้ แป้งมัน 500 กรัม แป้งสาลี 65 กรัม สาหร่ายผักกาดทะเล 34 กรัม นํา้ ตาล
ทราย 50 กรัม ซอสถั่วเหลือง 30 กรัม เกลือ 15 กรัม พริกไทย 2 กรัม และนํา้ ร้อน 200 กรัม ผลิตภัณฑ์ท่ีพฒ
ั นาได้
มีคะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบปานกลาง (7.0) ดังนัน้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเล
ที่อบพองด้วยไมโครเวฟนีจ้ ึงเป็ นการเพิ่มช่องทางการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายผักกาดทะเล และเพิ่มมูลค่าให้กบั
สาหร่ายผักกาดทะเลอีกทางหนึ่งด้วย
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การออกแบบเครื่องศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทยทีไ่ ด้แรงบันดาลใจมาจาก “นางสีดา”
Headdress Design from Thai Flower Technique Inspired by “Sita”
ติณณา อุดม1* นันทิพย์ หาสิน1 และ ณัฐธิดา สร้อยจําปา1
Tinna Udom1*, Nanthip Hasin1 and Nattida Soijampa1

บทคัดย่อ

การวิจยั เรื่อง การออกแบบเครื่องศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทยที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก “นางสี
ดา” มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ออกแบบเครื่ อ งศิ ร าภรณ์จ ากเทคนิ ค งานดอกไม้ไ ทย และศึก ษาความพึง พอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย การศึกษาครัง้ นี ใ้ ช้วิธีการวิจัย เชิ งสํารวจด้วยแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง เพื่ อนําข้อมูล มา
วิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมในการนํามาเป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ดําเนินการศึกษาโดย ค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับหลักการสําคัญของการออกแบบทางศิลปะเพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบ และนําไปศึกษาความพึง
พอใจของกลุม่ เป้าหมายจํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยั คือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการออกแบบ
เครื่องศิราภรณ์ และนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลจาก
การศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ปี ท่ี 4 สาขาคหกรรมศาสตร์ ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความพึงพอใจ พบว่า ผลิตภัณฑ์ของงานวิจัยโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.36) เมื่อพิจารณารายข้อจากแบบสอบถามทัง้ 5 ด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากเป็ นอันดับ
แรก คือ ความละเอียด ประณีตในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.53) รองลงมาคือ องค์ประกอบโดยรวม
ของชิน้ งาน (ค่าเฉลี่ย 4.36) ด้านความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่และน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.33) ด้านความสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 4.30) และด้านความเหมาะสมของวัสดุท่ีใช้ในการออกแบบ (ค่าเฉลี่ย 4.20) ตามลําดับ ผลจากการ
ตอบแบบสอบถามทัง้ หมดที่ได้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นีส้ ามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานได้อย่างดี
และสามารถนําไปใช้เป็ นต้นแบบงานสร้างสรรค์ให้มีความเป็ นเอกลักษณ์ได้อีกทางหนึง่

ABSTRACT

The objectives of this research were: 1) to design headdress from Thai flower technique and
2) to study the satisfaction of Home Economics students toward the headdress design. This study uses
survey research with questionnaires for samples. In order to take the data to analyze the suitable
product model for using as a prototype product. The researchers study 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 were 4th year female students of Home
Economics program. The satisfaction of Home Economics students toward the headdress design was
at the high level ( x = 4.36). When considered in each aspect, it was found that the satisfaction was at
high level on refinement of the headdress creation ( x = 4.53), overall composition of the workpiece ( x
= 4.36), creative, exotic and fascinating ( x = 4.33), the beauty of the headdress design ( x = 4.30) and
the suitability of the material used in the design ( x = 4.20). The results of all the questionnaires have
shown that this product can meet the needs of the user well. And can be used as a prototype for
creative work to be unique.
Key words: headdress, Sita
* Corresponding author; e-mail address: tinnaudom3033@gmail.com
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บทนํา
เครื่องประดับ คือ วัตถุส่ิงของสวยงามที่มนุษย์นาํ มาสร้างสรรค์ขนึ ้ เพื่อใช้ตกแต่งร่างกาย นับตัง้ แต่บรรพ
กาลมนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมรู ก้ ารใช้เครื่องประดับเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ในมิติต่างๆ กัน ตัง้ แต่การแสดงการเป็ น
พวกพ้อง การแสดงฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ แสดงออกซึง่ ความเป็ นตัวตนและรสนิยมด้านความงาม นอกจากนี ้
มนุษย์ยงั ใช้เครื่องประดับเพื่อผลทางจิตใจได้แก่ การใช้เพื่อเป็ นสิ่งระลึกถึง แทนคุณค่า หรือยึดเหนี่ยวจิตใจตาม
ความเชื่อ การใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ หรือแม้แต่เพื่อดึงดูดความสนใจจากบุคคลอื่น
เป็ นต้น (วัฒนะ, 2545)
ในงานประเพณีไทยๆ มักมีงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบไม้นาํ มาตกแต่งในบริเวณงานกระทั่งเครื่องประกอบ
อาหาร หวาน คาว เครื่องครอบ เครื่องคลุมฯลฯ เรียกได้ว่ามีประโยชน์เกือบทุกวาระ ทุกโอกาส ศิลปะที่เกิดจาก
ดอกไม้สดและใบตอง ประดิษฐ์มีความสวยงาม มีเสน่หย์ ามสดจนกระทั่งค่อยเหี่ยวเฉา ก็มีคณ
ุ ค่าที่น่าประทับใจ
กระทั่งมีผทู้ ่ีรกั งานดอกไม้สดและใบตอง ต้องการยืดอายุให้ยาวนาน แต่ทาํ ไม่ได้จึงเกิดการพัฒนามาเป็ นงานผ้า
งานกระดาษ งานดิ น ปั้ น มาทดแทนงานดอกไม้สดและใบตองจริง ๆ การจําลองดัง กล่าวเป็ น การเลียนแบบ
ธรรมชาติสวยงาม ทนทาน แต่ราคาสูง หากเป็ นผูท้ ่ีมีฝีมือจากงานดอกไม้สดและใบตองอยู่แล้ว การพัฒนามาเป็ น
วัสดุอ่ืนๆ ย่อมไม่ย่งุ ยากลําบากประการใด แต่ขนั้ ตอนในการเรียนรู ใ้ นขัน้ แรกก็ยงั ต้องเรียนรู จ้ ากงานใบตองก่อน
เสมอ (เศรษฐมนตร์, 2552)
โดยผูว้ ิจยั สนใจนํารู ปแบบของการใช้งานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์ มาเพื่อพัฒนาและออกแบบ
เครื่องศิราภรณ์โดยถ่ายทอดผ่านเครื่องประกอบการแต่งกายของนางในวรรณคดีขึน้ มา คือ “นางสีดา” ผูว้ ิจัย
ศึกษาและวิเคราะห์นางสีดาโดยจะใช้แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (identity) เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษา ประกอบกับ
การวิเคราะห์การแต่งกายเข้ามาเป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์ช่วยทําให้เข้าใจตัวละคร “นางสีดา” ได้มากขึน้ ซึ่ง
ผู้วิ จัย มองเห็ น ว่ า การนํา งานประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ไ ทยและงานใบตองมาสร้า งสรรค์เ ป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระดับ เป็ น
โครงสร้างของเครื่องศิราภรณ์เป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการสืบสานงานไทยให้มีความสวยงามและทรงคุณค่า

วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบเครื่องศิราภรณ์ท่ีได้แรงบันดาลใจมากจาก “นางสีดา” ในวรรณคดีไทย
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการออกแบบเครื่องศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทยที่ได้
แรงบันดาลใจมาจาก “นางสีดา”

ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาเรื่อง การออกแบบเครื่องศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทยที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก “นางสีดา”
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตดังนี ้
1. ด้านเนือ้ หา
1.1 ศึกษากระบวนการการออกแบบเครื่องศิราภรณ์
1.2 ศึกษาเทคนิคงานดอกไม้สดและใบตองประณีตศิลป์
1.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์และการแต่งกายของ นางสีดา เพื่อใช้เป็ นแรงบันดาลใจใน
การออกแบบ
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1.4 สํารวจความพึงพอใจของการออกแบบเครื่องศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทยที่ได้แรง
บันดาลใจมาจาก “นางสีดา”
2. ด้านการออกแบบ
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั เลือกออกแบบเครื่องศิราภรณ์ซ่งึ ประกอบด้วย กระบังหน้านาง กรรเจียก
จรและเกีย้ วยอด
3. ขอบเขตของกลุม่ ตัวอย่าง
3.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องประดับและด้านงานดอกไม้ไทย จํานวน 5 ท่าน
3.2 นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
จังหวัดสงขลา จํานวน 30 คน

ผลการวิจัย

ศึกษาข้อมูลและออกแบบเครื่องศิราภรณ์จาํ นวน 3 รู ปแบบ คัดเลือกรู ปแบบเพื่อนําไปสร้างสรรค์ผลงาน
เพี ยง 1 รู ปแบบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่าน ซึ่งได้ผลการพิ จารณาในการเลือกรู ปแบบที่ เหมาะสมเพื่ อนําไปเป็ น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลการคัดเลือก พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน เลือกรู ปแบบที่ 2 โดยให้เหตุผลว่า
เนื่องจากรู ปแบบมีลกั ษณะคล้ายมงกุฎนาง ของตัวละครนางสีดามากที่สุด และมีลายเส้นที่ชัดเจน เมื่อนํามา
สร้างสรรค์ผลงานจะแสดงให้ถึงเอกลักษณ์อย่างเด่นชัด โดยสัดส่วน องค์ประกอบหรือระยะการจัดวางตําแหน่งมี
ความเหมาะสม มีความสมดุล และสื่อถึงความเป็ นไทยได้ชดั เจน

Figure 1 The draft of the royal ornaments from expert selection (Format 2).
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Figure 2 The design of handicrafts from Thai flower technique.
ผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายโดยแสดงการแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
Table 1 General information of respondents.
General Information

n=30
Number

Percent

22
8

73.00
27.00

8
7
5
10

27.00
23.00
17.00
33.00

Sex
Female
Male
Education Level
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของกลุม่ ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 30 คน จําแนกตามตัว
แปรได้ดงั นี ้ เพศ กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.00 เพศชาย
จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ปี ท่ี 4 จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00
รองลงมาระดับชัน้ ปี ท่ี 1 จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 ระดับชัน้ ปี ท่ีท่ี 2 จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.00
และระดับชัน้ ปี ท่ี 3 จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีตอ่ การออกแบบเครื่องศิราภรณ์
Table 2 Satisfaction of respondents.
x
4.33
4.20
4.36
4.30
4.53
4.34

Specification
Innovative and interesting ideas
Suitability of materials used in design
The overall composition of the product
Beauty
Fineness in product creation level
Total

S.D
0.75
0.65
0.80
0.69
0.56
0.69

n=30
Satisfaction Level
high level
high level
high level
high level
Highest
high level

จากตารางที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ข ้อมูล ความพึ ง พอใจต่อ การออกแบบเครื่ องศิ ร าภรณ์ กลุ่มผู้ต อบ
แบบสอบถามจํานวน 30 คน จําแนกตามตัวแปรได้ดงั นี ้ ความละเอียด ประณี ตในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 รองลงมา ด้านองค์ประกอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ด้านความคิด
สร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ด้านความสวยงาม มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และด้านความ
เหมาะสมของวัสดุท่ีใช้ในการออกแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ตามลําดับ ซึ่งโดยภาพรวมได้รบั ความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีคา่ เฉลี่ย 4.34

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา เรื่อง การออกแบบเครื่องศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทยที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก
นางสีดา ผูว้ ิจยั ได้อภิปรายผลดังนี ้
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อออกแบบเครื่องศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทยที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก
นางสีดา ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับเครื่อง
ศิราภรณ์ จึงนํามาทําการออกแบบที่ ไ ด้แรงบันดาลใจมาจาก นางสีดา โดยนําเอาเอกลัก ษณ์ ลายเส้น และ
องค์ประกอบทางศิลปะ มาทําการออกแบบ ตามความสวยงามและความเหมาะสม จํานวน 3 รู ปแบบว่ามีความ
เหมาะสมสําหรับการนําไปเป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้จริง ซึ่งผลการคัดเลือกแบบร่างจากความ
คิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 5 ท่าน เลือกลวดลายที่ 2 โดยให้เหตุผลประกอบ คือ องค์ประกอบ
โดยรวม การจัดวางมีความเหมาะสม มีความเป็ นไทย และให้เอกลักษณ์ท่ีชัดเจน สื่อความหมายได้ตรงจุด ซึ่ง
สอดคล้อ งกั บ วรรณรัต น์ (2536) กล่ า วว่ า การออกแบบเครื่ อ งประดับ ในปั จ จุ บัน ต่ า งจากการออกแบบ
เครื่องประดับในอดีตทัง้ ในด้านรู ปทรงและวัสดุท่ีนาํ มาใช้ การออกแบบในปั จจุบนั เน้นความเรียบง่ายของรู ปทรง
มีรูปแบบที่สมั พันธ์กบั วัสดุเน้นที่โครงสร้าง ใช้วสั ดุท่ีแปลกใหม่มีประโยชน์ใช้สอยมากขึน้
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วัต ถุป ระสงค์ข ้อที่ 2 เพื่ อศึก ษาความพึง พอใจของกลุ่ม เป้ าหมายจากวิ เ คราะห์ค วามพึง พอใจของ
กลุม่ เป้าหมายต่อการออกแบบเครื่องศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทยที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก นางสีดา เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยรวมรายข้อของประเมิน พบว่า ด้านความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และน่าสนใจ กล่าวคือ
รู ปแบบผลิตภัณฑ์และเทคนิคที่นาํ มาใช้มีความทันสมัยและดูลงตัว ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริพรณ์ (2550) กล่าวว่า
การออกแบบ หมายถึง การสร้างสรรค์ผลงานสิ่งหนึ่งอย่างมีวตั ถุประสงค์ การออกแบบเป็ นการสร้างสรรค์ผลงาน
ขึน้ โดยไม่ลอกเลียนของเดิมหรือความคิดเดิมที่มีมาก่อน เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านประโยชน์ใช้สอย
หรือความต้องการด้านอื่นๆ ด้านความเหมาะสมของวัสดุท่ีใช้ในการออกแบบ กล่าวคือ การเลือกวัสดุหลักที่ใช้ใน
การประดิษฐ์ มีความเหมาะสม โดดเด่นทําให้เครื่องศิราภรณ์มีความสวยงาม ซึง่ สอดคล้องกับ วรรณรัตน์ (2556)
กล่าวว่า การเลือกวัสดุมาใช้ทาํ เครื่องประดับ ถ้าคิดในด้านประโยชน์อย่างจริงจังแล้วเครื่องประดับให้ประโยชน์
น้อย แต่มีประโยชน์โดยตรงด้านความสวยงามและความสุขทางใจแก่ผเู้ ป็ นเจ้าของ ดังนัน้ วัสดุท่ีนาํ มาใช้สว่ นใหญ่
มักจะใช้ส่ิงของที่ มี ความสวยงาม หรือมีราคาแพงเป็ นสิ่ งของที่ มีอายุการใช้ง านยาวนาน ด้านองค์ประกอบ
โดยรวมของชิ น้ งาน กล่าวคือ โดยภาพรวมชิ น้ งาน มีสัดส่วนและความสมดุลมีความสําคัญต่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ สอดคล้องกับ วรรณรัตน์ (2556) กล่าวว่า ความสมดุลหมายถึงการจัดองค์ประกอบให้สมั พันธ์กนั มี
นํา้ หนัก หรือความสมดุลกลมกลืนไปด้วยกัน เพราะความสมดุลทําให้เกิ ดความสวยงาม ด้านความสวยงาม
กล่าวคือ การนํามาออกแบบเครื่องประดับ มีความละเอีย ด ประณี ต ความสวยงามของเครื่องประดับ และ
องค์ประกอบโดยรวม

สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 73% เป็ นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ปี ท่ี 4
สาขาคหกรรมศาสตร์ เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามมีความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ
ด้านความพึงพอใจในการออกแบบเครื่องศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทยที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก นางสีดา
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้านพบว่า ความละเอียด ประณีตในการสร้างสรรค์ผลงาน องค์ประกอบโดยรวม
ของชิน้ งาน ความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจ ความสวยงาม ความเหมาะสมของวัสดุท่ีใช้ในการออกแบบ
มีคา่ เฉลี่ย 4.20, 4.30, 4.33, 4.36, 4.53 ตามลําดับ ซึง่ มีความพึงพอใจในระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีส้ าํ เร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ผูเ้ ชี่ยวชาญที่สละเวลาในการตรวจทาน
แก้ไขข้อบกพร่องของ การออกแบบเครื่องศิราภรณ์ พร้อมทัง้ ให้คาํ แนะนําที่เป็ นประโยชน์และนํามาปรับใช้ใน
งานวิจยั นอกจากนีย้ งั ได้รบั การช่วยเหลือจากคุณพิทกั ษ์ หังสาจะระ เจ้าของกิจการร้านดอกไม้ Flower Décor
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Studio ที่ ให้คาํ ปรึกษาในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่ ให้ความ
ช่วยเหลือ ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา

Product Development as Souvenir from Koh Yor Woven Fabric in Songkhla Province
ฉัตรดาว ไชยหล่อ1* และ จริยา ทรงพระ1
Chatdaw Chailor1*and Chariya Songpra1

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลและออกแบบผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากผ้าทอเกาะ
ยอ จํานวน 6 ชิน้ งาน ได้แก่ กรอบรู ปที่ระลึก พวงกุญแจ และ แม่เหล็กติดตูเ้ ย็น รู ปแบบละ 2 ชิน้ งาน และศึกษา
ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากกลุ่มผูผ้ ลิต คือ กลุ่มร่มไทร และกลุ่มผูส้ นใจผลิตภัณฑ์ จํานวน
100 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูล หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ร้อยละ
77 เป็ นเพศหญิง หนึ่งในสามของผูต้ อบแบบสอบถาม มีอายุระหว่าง 20–30 ปี (ร้อยละ35) โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
สองในห้าเป็ นนักศึกษา (ร้อยละ 40) ผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึก พบว่า ผลิตภัณฑ์
พวงกุญแจแบบที่ 2 มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ ด้านความสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.38) ผลการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจพวงกุญแจและแม่เหล็กติดตูเ้ ย็นแบบที่ 2 มากกว่าแบบที่ 1 ทัง้
สามด้าน ได้แก่ ด้านความมีเอกลักษณ์ ด้านความสวยงาม และด้านความสะดวกในการใช้งาน โดยมีความพึงพอใจ
มากกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05

ABSTRACT
The objective of this research was to study data and design of souvenirs from woven fabric of
Koh Yor, amount 6 pieces of work, including Photo frames, Key chains and Fridge magnets 2 pieces
per style and study the satisfaction of souvenirs products from the manufacturer group “Rom Sai
Group” and 100 samples who interesting in the products and using the Accidental Sampling method.
Data were collected by using questionnaire to analyze percentage, mean, standard deviation and
t-test. The results showed that 77 percent of respondents were female. One Third of the respondents
age between 20-30 years old (35 percent), two in five of respondents were educated (40 percent). The
result of satisfaction assessment of souvenir gift products showed that Keychain type 2 products have
the most satisfaction level of aesthetic (Mean 4.38). The comparison of satisfaction shows that
respondents were more satisfied with the Key chains and Fridge magnets type 2 more than type 1 in
all three aspects as Namely, Identity, Aesthetic and the ease of use. The satisfaction level was
significantly higher at the 0.05 level.
Key words: product development, souvenir, Kor Yor woven fabric
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คํานํา
งานหัตกรรมผ้าพืน้ เมืองเป็ นสิ่งประดิษฐ์ท่ีถกู คิดค้นเพื่อนํามาตอบสนองการใช้สอยในชีวิตประจําวันของ
คนภาคใต้มาเนิ่นนานแล้ว นับแต่อดีตผ้าทอจะมีแทบทุกครัวเรือนกระจายอยู่ทกุ ส่วนของภาค เนื่องจากผ้าทอเป็ น
สิ่งจําเป็ นในชีวิตประจําวัน และจนถึงปั จจุบนั ผ้าทอกลายเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนท้องถิ่น ไม่วา่ จะเป็ นผูช้ าย
ผูห้ ญิง หรือผูส้ งู อายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุม่ ผูห้ ญิงที่มีหน้าที่เป็ นผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ในเวลาเดียวกัน ประโยชน์ของ
ผ้าทอมีมากมาย เช่น การสวมใส่เพื่อห่อหุม้ ร่างกาย ใช้ปูนอนเพื่อใช้เป็ นสายพานเด็ก ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ หรือ
งานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ วัฒ นธรรมประเพณี ท ้องถิ่ น นั้น ๆ นอกจากนี ผ้ ้าทอยัง เป็ น สิ่ ง ที่ ส ะท้อนถึง เอกลัก ษณ์ท าง
วัฒนธรรมวิถีชีวิต ความเชื่อ รวมถึงสุนทรียภาพของท้องถิ่นนัน้ ๆ โดยสื่อผ่านลวดลายของผ้าที่ใช้ในการทอ
ผ้าทอเกาะยอ เป็ นผ้าพื น้ เมืองที่ มีช่ื อเสียงของจังหวัดสงขลา และได้รับความนิ ยมจากผูน้ าํ ไปใช้ ทั้ง
นําไปใช้เป็ นเครื่องแต่งกาย และเครื่องใช้ลกั ษณะต่าง ๆ ผ้าทอเกาะยอมีลวดลายที่เป็ นเอกลักษณ์โดยเฉพาะ เช่น
ลายราชวัตร ลายดอกพิกลุ ลายดอกพะยอม เป็ นต้น ผ้าทอเกาะยอเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบด้วยการตกแต่ง
ผ้าทอให้มีลวดลายเพิ่มขึน้ โดยมีการทอยกดอก เนือ้ ผ้าเกาะยอดูแลรักษาง่าย ในช่วงปี พ.ศ. 2542 กรรมการเมือง
สงขลาได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาผ้าทอเกาะยอ (ชาญชัย, 2547) ปั จจุบนั มีการนําผ้าเกาะยอมาประยุกต์ใช้
เป็ นผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ นอกจากใช้เป็ นเครื่องนุ่งห่ม อาทิ เช่น เนคไท ผ้าเช็ดหน้า ดอกไม้ผา้ เกาะยอ ปกแฟ้มเอกสาร
กล่องทิชชู ปลอกหมอน กรอบรู ปและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ออกจําหน่ายในร้านขายสินค้าพืน้ เมือง
ผู้วิจัย เล็ง เห็นถึง คุณค่าและความสําคัญ ของผ้าทอเกาะยอ จึง ศึก ษาโดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อพัฒนา
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา และ ประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จากผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา ทัง้ นีเ้ พื่อให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งแนวทาง ในการ
เพิ่มรายได้ให้ชมุ ชน

อุปกรณ์และวิธีการ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ออกแบบของขวัญ ของที่ ร ะลึก จากผ้าทอเกาะยอ จัง หวัด สงขลาและคัด เลื อกรู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์
ของขวัญของที่ระลึกจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1.1 ศึกษาข้อมูล รู ปแบบของขวัญของที่ระลึกจากผ้าทอเกาะยอในจังหวัดสงขลา
1.2 คัด เลื อ กรู ป แบบ โดยกําหนดแนวคิ ด และขอบเขตในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์คื อ การออกแบบ
ของขวัญของที่ระลึกที่ส่ือถึงเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น มีความสวยงาม และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับ
ความต้องการของสมาชิกกลุ่มร่มไทร ซึง่ ต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์ สวยงาม และต้องการนําเศษผ้าชิน้ เล็ก
จากการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ของกลุม่ มาใช้ประโยชน์
2. การสร้างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบของขวัญของที่ระลึกจากผ้าทอเกาะยอ เป็ นกรอบรู ปที่ระลึก แม่เหล็กติด
ตูเ้ ย็น และ พวงกุญแจ จํานวน 6 รู ปแบบ โดยวิธีการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มจํานวน 5 คน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนารู ปแบบ และนํามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
การประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์
1. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ในประเด็นเกี่ยวกับ เพศ อายุ และอาชีพ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ ระลึกจากผ้าทอเกาะยอในประเด็นด้านความมี
เอกลักษณ์ ด้านความสวยงาม และด้านความสะดวกในการใช้งาน และ ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
2. เสนอแบบสอบถามกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจยั เพื่อพิจารณาความคลอบคลุมของข้อคําถามและภาษา
ที่ใช้ และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3. เก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผูผ้ ลิตกลุ่มร่ม
ไทรและกลุ่มผูส้ นใจผลิตภัณฑ์ ในตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จํานวน 100 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
4. การวิ เคราะห์ข ้อมูล ทั่วไป และรู ป แบบผลิต ภัณ ฑ์ ศึก ษาข้อมูล จากเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ สังเกต ถ่ายภาพ และจดบันทึก การศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑ์
ของขวัญ ของที่ ระลึก นําข้อมูล ที่ ได้ม าวิเ คราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็จรู ป ทางสถิ ติ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test มีเกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึงพอใจ กําหนดให้มี 5 ระดับ คือ
5
หมายถึง
พึงพอใจมากที่สดุ
4
หมายถึง
พึงพอใจมาก
3
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง
พึงพอใจน้อย
1
หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สดุ
การประเมินผลที่ได้จากระดับความพึงพอใจจะนํามาเปรียบเทียบเกณฑ์การแปลความหมายที่ตงั้ ไว้ตาม
หลักสถิติ แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สดุ

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการออกแบบ
จากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากผ้าทอเกาะยอ จํานวน 6 ชิน้ งาน ได้แก่
กรอบรู ปที่ระลึก พวงกุญแจ และ แม่เหล็กติดตูเ้ ย็น รู ปแบบละ 2 ชิน้ งาน โดยการออกแบบของขวัญของที่ระลึกได้
นําผ้าทอเกาะยอที่ส่ือถึงเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น มีความสวยงาม และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง จากการสอบถาม
ความต้องการด้านการแปรรู ปผลิ ต ภัณ ฑ์ผา้ ทอเกาะยอจากสมาชิ ก กลุ่ม ร่ม ไทร พบว่า สมาชิ ก กลุ่ม ต้อ งการ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์ สวยงาม และความคุม้ ค่าของการใช้งานเศษผ้าชิน้ เล็กจากการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ
ของกลุ่ม ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงได้ออกแบบงานเพื่อนําเศษผ้าชิน้ เล็กที่เหลือจากการแปรรู ปผลิตภัณฑ์มาใช้ประโยชน์
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สอดคล้องกับการศึกษาของ รัตนลักษณ์ ปั ญจวุฒิพัฒน์ (2551) เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากเศษผ้า
ไหม ซึ่ง มี ก ารนําเศษผ้าไหมมาพัฒ นาเป็ น ดอกไม้ป ระดิ ษฐ์ ให้มีมูล ค่าเพิ่ มก่ อให้เ กิ ด รายได้เ พิ่ มขึน้ และการ
ออกแบบผ้าทอเกาะยอเป็ นผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกในลักษณะที่ส่ือถึงจังหวัดสงขลาคือนางเงือก ซึ่งถือ
เป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดสงขลา เป็ นแนวคิดที่สอดคล้องกับ การศึกษาของ อภิเชษฐ์ ตีคลี, อาคม
เสงี่ ยมวิบูลย์ และ ปั ทมาวดี ชาญสุวรรณ. (2557) เรื่อง ออกแบบของที่ระลึกจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแนวทางการ
ออกแบบของที่ระลึกจังหวัดบุรีรมั ย์ ประกอบไปด้วยศิลปวัฒนธรรมที่ส่อื ถึงลักษณะเฉพาะของจังหวัดบุรีรมั ย์ ดัง
Figure 1

Photo frame 1

Photo frame 2

Keychain 1

Keychain 2

Fridge magnets 1

Fridge magnets 2

Figure 1 Souvenir gift from the fabric of Koh Yor: Photo frame, Keychain, Fridge magnets.

ผลการศึกษาความพึงพอใจ
การศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากผ้าทอเกาะยอ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ประมาณสามในสี่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 77) หนึ่งในสามของผูต้ อบแบบสอบถาม มีอายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อย
ละ 35) รองลงมา อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี ร้อยละ 23 และ 31-40 ปี ร้อยละ 19 ตามลําดับ โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
สองในห้า เป็ นนักศึกษา (ร้อยละ 40) รองลงมา เป็ นลูกจ้าง พนักงานบริษัท และ ทําสวน (ร้อยละ 21 และ ร้อยละ
16 ตามลําดับ) จากการศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ดังนี ้ 1) ผลิตภัณฑ์กรอบรู ปที่ระลึก แบบที่ 1 ด้านความสวยงาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.40) รองลงมา ด้านความมีเอกลักษณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.15) และ
กรอบรู ปที่ระลึก แบบที่ 2 ด้านความมีเอกลักษณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.18) รองลงมา
ด้านความสวยงาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.97) ดัง Table 1
Table 1 Satisfaction of Photo frame from Koh Yor woven fabric

Evaluation List
1. Identity
2 Aesthetic
3. Ease of use

x
3.15
3.40
3.08

Satisfaction of souvenir from Koh Yor woven fabric
Photo frame 1
Photo frame 2
SD Satisfaction level
SD
Satisfaction level
x
.617
moderate
3.18 .528
moderate
.568
moderate
2.97 .453
moderate
.565
moderate
2.85 .526
moderate
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2) ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจที่ ระลึก แบบที่ 1 ด้านความมีเอกลักษณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย 3.71) รองลงมาด้านความสวยงาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.62) และ พวงกุญแจที่
ระลึก แบบที่ 2 ด้านความสวยงาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.38) รองลงมาด้านความมี
เอกลักษณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.26) ดัง Table 2
Table 2 Satisfaction of Key chain from Koh Yor woven fabric.
Evaluation List

1. Identity
2 Aesthetic
3. Ease of use

x
3.71
3.62
3.56

Satisfaction of souvenir from
Keychain 1
SD Satisfaction level
.496
very
.653
very
.516
very

Koh Yor woven fabric
Keychain 2
SD Satisfaction level
x
4.26 .512
most
4.38 .572
most
3.78 .454
very

3) ผลิตภัณฑ์แม่เหล็กติดตูเ้ ย็นที่ระลึก แบบที่ 1 ด้านความสวยงาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 2.89) รองลงมา ด้านความมีเอกลักษณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.84)
และผลิ ต ภัณ ฑ์แม่เหล็ก ติ ด ตูเ้ ย็ นที่ ระลึก แบบที่ 2 ด้านความมี เอกลักษณ์ มี ค วามพึง พอใจอยู่ใ นระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย3.55) รองลงมา ด้านความสวยงาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.54) ดัง Table 3

Table 3 Satisfaction of Fridge magnets frame from Koh Yor woven fabric
Evaluation List

1. Identity
2 Aesthetic
3. Ease of use

x
2.84
2.89
2.77

Satisfaction of souvenir from
Fridge magnets 1
SD Satisfaction level
.576
moderate
.516
moderate
.511
moderate

Koh Yor woven fabric
Fridge magnets 2
SD Satisfaction level
x
3.55
.592
very
3.54
.522
very
3.31
.433
moderate

จาก Table 1-3 จะเห็นได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์พวงกุญแจที่ระลึก โดย
ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจแบบที่ 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ ด้านความสวยงาม รองลงมาด้านความมี
เอกลักษณ์ ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์พวงกุญแจมีความสวยงามแปลกตาและสื่อถึงสัญลักษณ์ของจังหวัด
สงขลาได้ดี สอดคล้องกับการศึกษาของ สุวิไล คําพิ ลา (2557) เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก: แรง
บันดาลใจจากฮูปแต้ม ซึ่งให้ความสําคัญกับการนําความโดดเด่นและความเป็ นเอกลักษณ์ของงานที่มีในท้องถิ่น
664

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

มาใช้ป ระกอบในการออกแบบของที่ ระลึก ส่ง ผลให้ผูบ้ ริโภคมี ความพึง พอใจในด้านความโดดเด่นและเป็ น
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากผ้าทอเกาะ
ยอ ในส่วนของผลิตภัณฑ์กรอบรู ปที่ระลึก พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกรอบรู ปแบบที่ 1 ด้าน
ความสวยงามและความสะดวกในการใช้งานมากกว่ากรอบรู ปแบบที่ 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
สําหรับผลิตภัณฑ์พวงกุญแจที่ระลึก และ ผลิตภัณฑ์แม่เหล็กติดตูเ้ ย็น พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจ พวงกุญแจ และแม่เหล็กติดตูเ้ ย็น แบบที่ 2 มากกว่าแบบที่ 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทัง้
สามด้านได้แก่ ด้านความมีเอกลักษณ์ ด้านความสวยงาม และด้านความสะดวกในการใช้งาน จะเห็นได้ว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์พวงกุญแจที่ระลึกแบบที่ 2 และ แบบที่ 1 ด้านความสวยงาม และ
ความมีเอกลักษณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ กิตติศกั ดิ์
ธรรมศัก ดิ์ ชัย (2557) ที่ ท ํา การศึก ษาและพัฒ นาของที่ ร ะลึก จากเครื่ อ งแขวน โดยให้ข ้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ในประเด็น แนวคิดที่มาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรสื่อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือ
ชุมชน และมีความแปลกแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกที่มีวางจําหน่ายอยู่ในปั จจุบนั นอกจากนัน้
ควรมีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อจะได้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการขายได้อีกช่องทางหนึ่ง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ เอกพงศ์ สุริยงค์ (2553) เรื่องการประยุกต์พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาผ้าทอของจังหวัดเชียงใหม่ ในการลงพืน้ ที่ศกึ ษาข้อมูล โดยนําองค์ความรู ท้ ่ีได้มาปรับ
ใช้ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่ อให้ความรู ใ้ นด้านการบริหารจัดการ ที่ ยังขาดความรู ใ้ นอยู่หลายด้าน
คณะผูว้ ิจยั จึงได้มีการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดสัมมนาให้ความรู ้ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้
ผูป้ ระกอบการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาที่ทางภาครัฐและภาคเอกชนได้จดั ขึน้ เพื่อให้ความรู ด้ า้ นต่าง ๆ ทัง้ นี ้
เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้หตั ถกรรมสาขาผ้าทอให้คงอยู่ตอ่ ไป

สรุ ป

การออกแบบและพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ข องขวัญ ของที่ ร ะลึก จากผ้า ทอเกาะยอ ควรออกแบบให้ส่ื อ ถึ ง
เอกลักษณ์ทอ้ งถิ่ น มีความสวยงาม และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริ ง จากการศึกษาความพึงพอใจผลิ ต ภัณ ฑ์
ของขวัญของที่ระลึกจากผ้าทอเกาะยอ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามพึงพอใจผลิตภัณฑ์พวงกุญแจ มากที่สุด โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจพวงกุญแจแบบที่ 2 มากที่สุด ด้านความสวยงาม รองลงมาคือ ด้านความมี
เอกลักษณ์ และ ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากผ้าทอเกาะยอ ในส่วน
ของผลิตภัณฑ์กรอบรู ปที่ระลึก พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกรอบรู ปแบบที่ 1 ด้านความสวยงามและ
ความสะดวกในการใช้งานมากกว่ากรอบรู ปแบบที่ 2 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับผลิตภัณฑ์พวง
กุญ แจที่ ระลึก และ ผลิ ต ภัณ ฑ์แม่เหล็ก ติด ตูเ้ ย็ น พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ความพึง พอใจ พวงกุญ แจ และ
แม่เหล็กติดตูเ้ ย็น แบบที่ 2 มากกว่าแบบที่ 1 ทัง้ สามด้าน ได้แก่ ด้านความมีเอกลักษณ์ ด้านความสวยงาม และ
ด้านความสะดวกในการใช้งาน โดยมีความพึงพอใจมากกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจยั งบประมาณ
รายได้ประจําปี พ.ศ. 2560 ขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน และหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นมาและแนวทางและการขับเคลื่อนการบริการวิชาการผ่าน
ตลาดนัดอิ่มเกษตรของสํานักส่งเสริมและฝึ กอบรม กําแพงแสน (สฝ.กพส.) เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่าตลาด
นัด อิ่ มเกษตรเกิ ด ขึน้ จากความร่วมมื อ ของกลุ่ม ผูบ้ ริหารและที มงาน สฝ.กพส. ในช่ วงปี 2558-2560 ร่วมกับ
เครือข่ายเกษตรกรรุ น่ ใหม่ภาคตะวันตก และการประสมงานประสานใจของหน่วยงานภายใน มก. ภาคประชาชน
รัฐและเอกชน ร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนการบริการวิชาการรู ปแบบใหม่สชู่ มุ ชมและสังคม ซึง่ มีกิจกรรม “อิ่มใจ
อิ่ม ท้อ ง อิ่มปั ญ ญา พัฒ นาความรู ้” จัดขึน้ ครัง้ แรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงปั จจุบัน 29 ครัง้ กลไก
ขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จคือกิจกรรมการประชุมทีมงาน (ถกแถลง) และประชุมเครือข่ายกรรมการฯ ขับเคลื่อน
อย่ างต่อ เนื่ องทุกเดื อน โดยใช้ก ระบวนการเรีย นรู แ้ ละการพัฒ นาร่วมกัน ในการจัด ทําแผนพัฒนา แผนการ
ปฏิบตั ิงาน การร่วมวางกลยุทธ์และร่วมดําเนินกิจกรรมสูค่ วามยั่งยืน แนวทางพัฒนาควรถอดรู ปแบบกระบวนการ
ขับเคลื่อนสูค่ วามสําเร็จซึง่ เป็ นนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์และสามารถขยายผลสูช่ มุ ชนอื่นต่อไป

ABSTRACT

This qualitative research aims to study background and development of academic services in
agricultural extensions throughout Im-Kaset market. The results showed “Im-kaset market” run in
collaboration with NAETC’s board and staffs in 2015-2017, young smart farmer network group in
western region and other internal organizations of KU, public, government and private sectors to
develop academic services of NAETC under the concept “Happy Heart Happy Stomach Happy Brain”.
The first activities launched on 18th February 2017 in first week of each month and it was 29 times since
then. The factors that drive “Im-Kaset market” successfully are team meeting, network group meeting,
learning process and strategic planning for sustainable goal. This research suggests that development
plan should come from a model of succession process which is an innovation and can extend to
communities in the future.
Key words: Im-Kaset market, academic service
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การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในอดีตอยู่ในแผนกส่งเสริมและเผยแพร่ของคณะ
เกษตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 มีการจัดตัง้ สํานักส่งเสริมและฝึ กอบรมซึง่ ขึน้ ตรงต่อสํานักงานอธิการบดี และในปี
พ.ศ. 2511 อาจารย์อินทรีย ์ จันทรสถิตย์ อธิการบดีในขณะนัน้ ได้จดั ตัง้ หน่วยบํารุ งชีพการเกษตรกําแพงแสนขึน้
นําไปสู่การเริ่มต้นของศูนย์สง่ เสริมการเกษตร การทํางานส่งเสริมและฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาการเกษตรของ มก. มี
การจัดกิจกรรมต่างๆ โดยใช้สถานที่วิทยาเขตกําแพงแสนตลอดมา ต่อมาได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาลญี่ปุ่น 166 ล้านบาท เพื่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่และวัสดุอปุ กรณ์ในการพัฒนางานด้านส่งเสริม
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Agricultural Extension and Training Center (NAETC) เปิ ดให้บริการวิชาการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2524 และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์อนุมัติให้สํานั กส่ งเสริ มและฝึ กอบรม กําแพงแสน
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ยาวนานกว่า 3 ทศวรรษ มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรู ปแบบวิธีการและเทคนิคในการบริการวิชาการตามสภาวการณ์
ที่เกิดขึน้ โดยมุ่งปั ญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็ นสําคัญตามผลการศึกษาแนวทางการบริการทาง
วิชาการที่มีประสิทธิภาพของศูนย์ส่งเสริมฯ (สิรีรตั น์ เชษฐสุมน และคณะ, 2548) และจากการศึกษารู ปแบบการ
บริ ก ารวิ ช าการให้กับ ชุ ม ชนและสัง คมของสถาบั น การศึ ก ษาในพื ้น ที่ ภ าคกลางตอนล่ า ง พบว่ า ภาพของ
มหาวิทยาลัยในสายตาชุมชน เป็ นแหล่งความรู ใ้ ห้บริการวิชาการโดยแท้จริง เป็ นเครือข่ายขับเคลื่อนทางวิชาการ
ที่สามารถสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้กบั องค์กรต่างๆ เป็ นแหล่งเรียนรู ใ้ ห้แก่ประชาชนทุกกลุ่มและเป็ นศูนย์
เครือข่ายเรียนรู ร้ ะหว่างประเทศ (สํานักส่งเสริมและฝึ กอบรม กําแพงแสน, 2553) นอกจากนีย้ งั พบว่าผูร้ บั บริการ
ของ สฝ.กพส. มีความคาดหวังในระดับมากที่สุด ส่วนผูใ้ ห้บริการมีความพร้อมเพียงระดับมาก องค์กรมีความ
พร้อมในการให้บริการวิชาการในระดับหนึ่งแต่สามารถพัฒนาสู่องค์กรที่ เป็ นเลิศให้มีความพร้อมตามความ
ต้องการของผูร้ ับบริการได้อีก ซึ่งมีความจําเป็ นในการพัฒนาตามลําดับ คือ ระบบและวิธีการในการบริการ
วิชาการ องค์ความรู เ้ ทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรเพื่ อการเรียนรู แ้ ละการพัฒนา ความเชื่ อมั่นต่อ การ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสู่อนาคตและการกําหนดเป้าหมายขององค์กรบริการวิชาการเพื่อพัฒนาให้มีความ
พร้อ ม (สาคร ชิ น วงค์แ ละคณะ, 2560) ประกอบกับ การเปลี่ ย นแปลงภายนอกที่ ส าํ คัญ คื อสภาวการณ์ด า้ น
การเกษตร สังคมและเศรษฐกิ จการเกษตรและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การสื่อสารและการคมนาคมที่
ทันสมัยในยุคโลกาภิวตั น์ซง่ึ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ ในทุกมิตอิ ย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงเป็ นประเด็นที่ทา้ ทาย
ขององค์กรบริการวิชาการในการปรับตัวเชิงรุ กเพื่อความมั่นคงในอนาคต
การศึกษาและข้อค้นพบข้างต้นประกอบกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
คือการเปลี่ยนสถานภาพของ มก. จากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
มก. พ.ศ. 2558 นัน้ ทําให้คณะผูบ้ ริหาร สฝ.กพส. ในขณะนัน้ (พ.ศ. 2556-2560) นําโดย นายเพิ่ม สุรกั ษา และ
คณะ มีนโยบายการพัฒนาองค์กรบริการวิชาการเชิงรุ กตามวิสยั ทัศน์และในฐานะองค์กรหลักที่มีภารกิจในการ
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บริการทางวิชาการด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของ มก. เป็ นหน่วยงานกลไกสําคัญในการนําภูมิ
ปั ญญาองค์ความรู เ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ซึง่ มีสว่ นร่วมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย ประกอบกับจากการทํางานร่วมกับชุมชนและเกษตรกรพบว่า
ปั ญหาสําคัญของเกษตรกรไม่ใช่การผลิต แต่เป็ นการตลาดสินค้าเกษตร การจัดการผลผลิตและการจําหน่าย ซึ่ง
เกษตรกรไม่มีการวางแผนและการจัดการตลอดห่ วงโซ่อุปทาน รวมทั้งมี ปั ญหาติ ดขัดด้านการสร้างเครื อข่ าย
การตลาดสินค้าเกษตร ในขณะเดียวกันการพัฒนาเกษตรกรด้วยการบริการวิชาการของ สฝ.กพส. มีศิษย์เก่าจํานวน
มากที่ มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู เ้ พื่อขยายผล โดยพัฒนาให้เป็ นครู อาชีพสร้างโอกาสให้ตนเอง และ
รวมกลุ่มพัฒนาให้มีความสามารถสู่เกษตร 4.0 จึงได้มีการศึกษาพัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการขององค์กร
อย่ า งเหมาะสม โดยมี ก ารวางแผนและดํา เนิ น งาน “โครงการบริ ก ารวิ ช าการผ่ า นตลาดนั ด อิ่ ม เกษตร
สฝ.กพส.” ขึน้ ซึง่ เป็ นประเด็นที่ผวู้ ิจยั สนใจศึกษาความเป็ นมาและการขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จของการให้บริการ
วิชาการด้านการเกษตรรู ปแบบใหม่ผ่านตลาดนัดอิ่มเกษตรของ สฝ.กพส.
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็ นมาและแนวทางของการบริการวิชาการด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรผ่าน
ตลาดนัดอิ่มเกษตรของ สฝ.กพส.
2. เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนกิจกรรมการให้บริการวิชาการผ่านการตลาดนัดอิ่มเกษตรของ สฝ.กพส. และ
แนวทางการต่อยอดการพัฒนาและการขยายผลสูค่ วามยั่งยืน
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี เ้ ป็ นการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) คือ กลุ่มผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริการวิชาการผ่านตลาดนัดอิ่มเกษตรของ สฝ.กพส. รวมรวมข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่งึ โครงสร้าง ประเด็นคําถาม ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมอภิปรายกลุม่ รวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบด้วยเทคนิคการจับประเด็น การจดบันทึก การใช้ตารางสรุ ปผล และเทคนิค mind map
คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเฉพาะเจาะจง มีผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักรวมจํานวน 45 คน ดังนี ้ 1) กลุม่ ผูบ้ ริหาร สฝ.กพส. ช่วงปี
2556-2560 จํานวน 6 คน และ 2) คณะทํางาน/เจ้าหน้าที่ กรรมการขับเคลื่อน จํานวน 12 คน 3) กลุ่มร้านค้า
ผูเ้ ข้าร่วมตลาดนัดอิ่มเกษตร จํานวน 5 คน 4) ครู อาชีพ ซึง่ เป็ นศิษย์เก่าของ สฝ.กพส. ที่รว่ มขยายผลและถ่ายทอด
องค์ความรู ้ จํานวน 6 คน 5) ผูแ้ ทนกลุ่มเครือข่าย กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรุ ่นใหม่ภาคตะวันตก ผูแ้ ทนองค์กร/
สถาบันเกษตรกรและชุมชน จํานวน 12 คน และ 6) ผูแ้ ทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนที่ร่วม
สนับสนุนและขับเคลื่อนตลาดนัดอิ่มเกษตร จํานวน 4 คน ขัน้ ตอนในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
1) ศึกษาเอกสารวิชาการ สรุ ปองค์ความรู เ้ พื่อเป็ นกรอบแนวคิดเบือ้ งต้นในการทําวิจยั ศึกษาข้อมูลจาก
รายงานผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมบริการวิชาการผ่านตลาดนัดอิ่มเกษตร ซึง่ จัดทําโดยฝ่ ายการศึกษาวิจยั
และพัฒนา สฝ.กพส. บันทึกช่วยจําการประชุมถกแถลงของกลุ่มผูบ้ ริหาร สฝ.กพส. และรายงานการประชุม
ขับเคลื่อนตลาดนัดอิ่มเกษตรประจําเดือน
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2) กําหนดกลุ่มเป้าหมาย สร้าง/จัดทําเครื่องมือเพื่ อรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ประกอบด้วย ประเด็น
คําถามสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสัมภาษณ์ก่งึ โครงสร้าง และประเด็นในการประชุมอภิปรายกลุ่ม ตรวจสอบความ
เหมาะสมของเครื่องมือโดยปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญพร้อมปรับแก้ตามคําแนะนํา ประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิจยั เพื่อ
รวบรวมข้อมูล
3) รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ประเด็นคําถามสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักจํานวน 45 คน จดบันทึกข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
4) จัดกิ จกรรมประชุมอภิ ปรายกลุ่ม มีผูเ้ ข้าร่วมซึ่งเป็ นผูแ้ ทนจากกลุ่มต่างๆ ของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
จํานวน 25 คน ประชุมสะท้อนผลการวิจยั นําเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนตลาดนัดอิ่มเกษตร ใช้ประเด็นคําถามใน
การประชุมอภิปรายกลุม่ เพื่อรวมรวมข้อมูลผลการสะท้อนคิดจากตัวแทนของแต่ละกลุ่มโดยเน้นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
สะท้อนผลการวิจยั ด้วยการอภิปรายและให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม จดบันทึกประเด็นสําคัญ รวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปประเด็นสําคัญ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หา
(Content Analysis) จัดทําสรุ ปผลการวิจยั
ระยะเวลาวิจัย ดําเนินการวิจยั ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง พฤศจิกายน 2562 ซึง่ มีความต่อเนื่องของ
กิจกรรมตลาดนัดอิ่มเกษตรนานเกิน 2 ปี

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล
ดังนี ้

สรุ ปผลการวิจัย ความเป็ นมา แนวทางและการขับเคลื่อนการบริการวิชาการผ่านตลาดนัดอิ่มเกษตร

1. ความเป็ นมาของการบริการวิชาการผ่านตลาดนัดอิม่ เกษตร
1.1 แนวคิดกลุ่มผู้นํา/ผู้บริหารและทีมงาน สฝ.กพส. ตลาดนัดอิ่มเกษตรเกิดขึน้ จากกลุ่มผูบ้ ริหาร
สฝ.กพส. ในขณะนัน้ ให้ความสําคัญกับภารกิจหลักขององค์กรในการให้บริการวิชาการด้านการเกษตรแบบครบ
วงจร ตอบสนองผูร้ ับบริการชุมชน/สังคมในสภาวการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับผลการวิจัยและประเมินผลของ
องค์กร พบว่า ปั ญหาหลักและจุดอ่อนของเกษตรกรผูร้ บั บริการกลุ่มเป้าหมาย คือ การบริหารจัดการและการตลาด
สินค้าเกษตร องค์ความรู แ้ ละประสบการณ์ในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน และการได้รบั โอกาสในการร่วม
ลงมือปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนผ่านระบบกลุ่มและเครือข่าย กลุ่มผูบ้ ริหารจึงมีแนวคิดร่วมกันในการพัฒนา
กลุม่ เกษตรกรแบบมุง่ เป้า ด้วยการเรียนรู ค้ รบวงจรรู ปแบบใหม่และทันสมัย ใช้ตลาดนําการผลิต ผ่านแนวคิด “อิ่ม
เกษตร”
1.2 สร้างเครือข่ายสานฝั น/ขับเคลื่อน การดําเนินการขัน้ ต่อมาได้มีการเสนอแนวคิดและสร้างความ
ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมหาแนวทางในการพัฒนาสินค้าเกษตรแบบ
สําเร็จรู ป การสร้างมูลค่าสินค้าและจัดการด้านการตลาด ดังนี ้ 1) องค์ความรู ส้ าํ เร็จรู ป เช่น การจัดแพ็คเกจชุด
เมล็ดพันธุผ์ กั พร้อมปลูก การจัดทําสื่อเรียนรู อ้ อนไลน์ กิจกรรมอบรมส่งเสริมและการแปรรู ปสร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
2) ตลาดนาํ การผลิต ฐานข้อมูลความต้องการสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพ ระบบที่ปรึกษาการจัดการและ
การตลาด และได้ร่วมหารือกับเครือข่ายเกษตรกรรุ ่นใหม่ภาคตะวันตก (YFS) 8 จังหวัด คือ นครปฐม กาญจนบุรี
ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรปราการ และเพชรบุรี รับฟั งปั ญหาความต้องการและร่วม
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วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนา ได้ขอ้ สรุ ปในการสื่อสารและการตลาดสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ การจัด
กิ จกรรม “อิ่มเกษตร” ในรู ป แบบตลาดนัด วิ ชาการซึ่ง เป็ น ศูนย์รวมวิ ช าการ วิ ช าชี พ /อาชี พ และสิ น ค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ผเู้ ข้าร่วมได้รบั ความเพลิดเพลินอิ่มท้องและเรียนรู ้ ด้วย “อิ่มวิชาการ อิ่มองค์ความรู้ อิ่มตา อิ่มใจ
อิ่มกาย อิ่มท้ องและอิ่มมิตร” นอกจากนีไ้ ด้รบั คําแนะนําและข้อเสนอแนะจากผูบ้ ริหารและทีมที่ปรึกษาจาก
บริษัทเบทาโกรจํากัด (มหาชน) อีกด้วย
1.3 การขับเคลื่อนการทํางานและพัฒนาร่วมกัน มีการกําหนดให้เป็ นวาระสําคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาร่วมกันของทุกฝ่ ายในองค์กรผ่านชุดคณะกรรมการดําเนินงานและมีการประชุมทีมงานขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง การทํางานมีการประสมงานประสานใจของหน่วยงานภายใน มก. ภาคประชาชน รัฐและเอกชน ร่วมกัน
พัฒนาและขับเคลื่อนการบริการวิชาการรู ปแบบใหม่ส่ชู ุมชมและกลไกขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จคือกิจกรรมการ
ประชุมทีมงาน (ถกแถลง) และประชุมเครือข่ายกรรมการฯ ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู แ้ ละการพัฒนาร่วมกัน ในการจัดทําแผนพัฒนา แผนการปฏิบัติงาน การร่วมวางกลยุทธ์และร่วมดําเนิน
กิจกรรม
2. แนวทางการบริการวิชาการผ่านตลาดนัดอิม่ เกษตร
2.1 การบริการวิชาการรู ปแบบใหม่ การเข้าถึงความรู ใ้ นยุคปั จจุบนั ง่ายสะดวกและรวดเร็วผ่านระบบ
ออนไลน์ สฝ.กพส. จึงต้องมีกลยุทธ์แบบใหม่ให้ประชาชนชุมชนและสังคมเข้าถึงองค์ความรู ข้ อง มก. ซึ่งจาก
พฤติกรรมของคนโดยทั่วไปไม่ชอบไปศึกษาหรืออบรมด้านวิชาการที่ เป็ นทางการ แต่ชอบการเรียนรู ผ้ ่านการ
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน และชื่นชอบกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินเดินเล่น การท่องเที่ยว ชื่นชมธรรมชาติ
สินค้าและบริการ ร่วมกิจกรรมแล้วมีความสนุก ไม่เครียดและเหมาะกับทุกเพศทุกวัย จึงเสนอแนวทางการเปิ ด
ตลาดอิ่มนัดเกษตรเพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงองค์ความรู ข้ อง มก. “อิ่มใจ อิ่มท้ อง อิ่มปั ญญา พัฒนาความรู้ ”
ดังนี ้ อิ่มใจ ได้รบั ความเพลิดเพลินกับสถานที่ สินค้า กิจกรรมโปโมชั่นและบริการต่างๆ อิ่มท้อง มีอาหาร สินค้า
ผลิตภัณฑ์ท่ีคณ
ุ ภาพดีมีปลอดภัยได้มารตฐานให้ได้ ชม ชิม ช้อป อิ่มปั ญญา พัฒนาความรู้ มีกิจกรรมการให้
ความรู โ้ ดยครู อาชีพกิจกรรมเสวนา/สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ นวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ มีเวทีสาธิตอาชีพ/
วิชาชีพ และมีกิจกรรมวิชาการหลากหลายรู ปแบบจากหน่วยงานต่างๆ มีระบบที่ปรึกษา และเกมส์ การแข่งขัน
และของรางวัล
2.2 การบริการวิชาการผ่านตลาดนั ดอิ่มเกษตร เป็ นการบริการวิชาการแบบใหม่ท่ีมีแนวความคิด
เริ่มต้นจากโครงการโมเดลข้าวกําแพงแสนที่ใช้ตลาดนําการผลิต “จากนาสู่ หน้ าบ้ าน” และการจัดทํา ”ร้ าน
Share Shop” หรือการทํา outlet ซึ่งเดิมมีการวางแผนสร้างต้นแบบบริเวณหน้า มก. โดยมุ่งให้เกษตรกร/ผูผ้ ลิตมี
ตลาดขาย ผูบ้ ริโภคมีผลิตภัณฑ์ดีมีคณ
ุ ภาพ และมุง่ บริการวิชาการให้ความรู ้ ซึง่ ในช่วงต้นสามารถขับเคลื่อนผ่าน
“เทศกาลข้ าวใหม่ ปลามั น” ในช่วงงานเกษตรกําแพงแสน ปี 2559 มีการ ชม ชิม ช้อป สินค้าและผลิตภัณฑ์
คุณภาพของ มก. โดยร่วมกับหน่วยงานภายใน มก. และเครือข่าย และแนวความคิดบริการวิชาการในรู ปแบบ
ใหม่ได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ปลายปี 2558 จนในที่สดุ เกิดกิจกรรมตลาดนัดอิ่มเกษตรขึน้ ครัง้ แรกใน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมฯ เป็ นการเปิ ดตลาดแบบใหม่รองรับให้กบั กลุ่มเครือข่าย และเป็ น
ศูนย์กลางองค์ความรู แ้ ละการเรียนรู ด้ า้ นการผลิต การบริหารจัดการ การแปรรู ปและการตลาดในพืน้ ที่ของ มก.
ซึง่ เป็ นบริการวิชาการที่เกษตรกร/ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้รบั ความรู แ้ ละความสําราญ
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3. การขับเคลื่อนกิจกรรมตลาดนัดอิม่ เกษตร
กลไกการขับเคลื่อนสูค่ วามสําเร็จคือการตัง้ เป้าหมายที่ชดั เจน การประชุมอย่างต่อเนื่อง การประสมงาน
ประสานใจของคณะทํางานและการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการสู่ความสําเร็จซึ่ง
ควรได้รบั การเผยแพร่ขยายผล ดังนี ้
3.1 การประชุ ม ขั บ เคลื่ อนอย่ า งต่ อเนื่ อง จัดกิ จกรรมการประชุมอย่ างต่อเนื่ องของคณะทํางาน
ขับเคลื่อนซึ่งเป็ นตัวแทนจากทุกกลุ่มของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและหลักมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมตลาดนัดอิ่มเกษตรทุก
เดือน 1) ประชุมถกแถลง ในระยะแรกทีมผูบ้ ริหารมีการจัดประชุมอย่างไม่เป็ นทางการด้วยการถกแถลงทุก
อาทิตย์ในทุกเช้าของวันพฤหัสบดี เวลา 7.30-8.30 น. เป็ นระยะเวลา 6 เดือน 2) ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อน
หลังจากมีการแต่งตัง้ ชุดกรรมการดําเนินงาน มีการจัดประชุมร่วมกับทุกเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดือน
ละ 1-2 ครัง้ อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อระดมความคิดร่วมกันวางแผน กําหนดบทบาทหน้าที่และ
เตรียมการจัดกิ จกรรม โดยมีการตัง้ เป้าหมาย การวางแผนในภาพรวมของตลาดนัดอิ่มเกษตร และการวางแผน
ปฎิบัติงานกําหนดกิจกรรม วางบทบาทหน้าที่ ต่างๆ ตามสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยมีแผนงานล่วงหน้า 3
เดือน และ 3) การประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องเพื่อพัฒนา ทุกครัง้ หลังการจัดกิจกรรมตลาดนัดอิ่มเกษตรของทุก
เดือนได้มีการกําหนดให้มีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนและสรุ ปผลการจัดกิจกรรมนําเสนอผลการประเมินและร่วม
วางแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาสู่ความยั่งยืน รวมทัง้ ทบทวนแผนการปฏิบตั ิงาน กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมครัง้ ต่อไป
3.2 การมีส่วนร่วมจากหน่ วยงานความร่วมมือ กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมตลาดนัดอิ่ม
เกษตรคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึง่ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความจริงใจ มีการให้และ
มีการรับ ตามบริบทและภารกิจของแต่ละกลุม่ โดยคณะผูบ้ ริหารและทีมงานของ สฝ.กพส. ได้สร้างความร่วมมือ
ด้วยการประสมงานและประสานใจ ซึ่งมีตน้ ทุนเดิมจากการทํางานร่วมกับองค์กรต่างๆ และชุมชนสังคม ได้รบั
ความสนใจมีการตอบรับและมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน รัฐ เอกชน ในการขับเคลื่อนกิ จกรรมสู่ความสําเร็จ
(Table 1)
Table 1 Participation in driving Im-Kaset market
Stakeholders
Meeting

NAETC’s board

NAETC’s staffs
Shops

Vocational teachers

Young Smart Farmers
Kasetsart University
Government sector
Private sector
Public sector

Plan
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3.3 การจัดทําแผนพัฒนาตลาดนั ดอิ่มเกษตรแบบมีส่วนร่ วม จากข้อสรุ ปในการพัฒนาเพื่ อตอบ
โจทย์ของชุมชนในการให้การบริการวิชาการของ สฝ.กพส. มก. ซึ่งเป็ นองค์กรชีน้ าํ ชุมชนและสังคมในสภาวการณ์
ปั จจุบนั ได้มีการวางแผนและกําหนดกิจกรรมบริการวิชาการผ่านตลาดนัดอิ่มเกษตร (วิชาชีพ วิชาการ) โดยระดม
ความคิดของผูแ้ ทนกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตลาดนัดอิ่มเกษตร จัดทําแผนและดําเนินงาน “โครงการ
บริการวิชาการผ่านตลาดนัดอิ่มเกษตร สฝ.กพส.” พัฒนาและขับเคลื่อนด้วยการประชุมอย่างต่อเนื่องของทีมและ
หาแนวร่วม ร่างแผนการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการอย่างเหมาะสม มีการวาง บทบาทหน้าที่/โครงสร้างในการ
บริหารจัดการตลาดนัดอิ่มเกษตร (บทบาทในการขับเคลื่อน คนใน คนนอก รัฐ เอกชน ฯลฯ) บริหารจัดการด้าน
สถานที่ ครู อาชีพ เกษตรกร(พ่อค้าแม่คา้ ) โดยมีการพัฒนาสินค้า บริการใหม่ สร้างกิจกรรมใหม่เพื่อจัดแสดงเพื่อ
ลดความซํา้ ซากจําเจ มีเทคนิคที่น่าสนใจต่างๆ มานําเสนอตามยุคตามสภาวการณ์ เช่น การขายสินค้าออนไลน์
ทํากิจกรรมตรวจสุขภาพผูส้ งู อายุ ฯลฯ โดยมุ่งการจูงใจลูกค้า/ผูร้ บั บริการมาร่วมงาน และการสร้างความร่วมมือ
กับปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ อบต. เทศบาล ท้องถิ่น ชุมชนกลุม่ ต่างๆ และสร้างความร่วมมือกับเอกชน/บริษัท
มาร่วมทํากิจกรรม CSR
3.4 การขั บ เคลื่ อนและกลยุ ท ธ์ก ารพั ฒนา การดําเนิ นงานตามแผน การรู บ้ ทบาทหน้าที่ ในการ
ขับเคลื่อนและบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งต้องทํางานเป็ นทีมเดียวกัน บทบาทผูน้ าํ ที่ชดั เจน
ทํางานโดยใช้ความสัมพันธ์ท่ีดี “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สร้างความร่วมมือรอบด้าน เป้าหมายที่ชดั เจนต่อภารกิจ
หลักคือการพัฒนาคนให้เกิดการเรียนรู ้ การให้บริการวิชาการองค์ความรู เ้ ทคโนโลยี/นวัตกรรมนําสมัยการจัด
กิจกรรมให้ตรงกับความต้องการและทําตัวเป็ นเจ้าของบ้านที่ดี มีสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน ราคายุติธรรม
ร้านค้า/ครู อาชีพที่พร้อมบริการและให้ความรู ้ กลยุทธ์ในการเพิ่มกลุ่มลูกค้า/ผูร้ บั บริการ คือประชาสัมพันธ์ผ่าน
ระบบออนไลน์ การใช้พลังของเครือข่ายภายในและภายนอกและการของความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการโครงการอื่นๆ ในช่วงวันจัดตลาดนัดอิ่มเกษตร จําหน่ายสินค้าจูงใจและมีกิจกรรมการจัดจําหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป
4. แนวทางการต่อยอดการพัฒนาและการขยายผลสู่ความยั่งยืน
ตลาดนัด อิ่ ม เกษตรมี ก ารจัด กิ จกรรมอย่ างต่อ เนื่ องยาวนานกว่า 2 ปี รวมจํานวน 29 ครั้ง มี จ าํ นวน
ร้านค้า/ครู อาชีพที่เข้าร่วมกว่า 50 ร้าน และมีกลุ่มลูกค้า/ผูร้ บั บริการในแต่ละเดือนไม่นอ้ ยกว่า 300 คน ความ
ร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนส่งผลต่อความสําเร็จ มีการสร้างการเรียนรู ร้ ่วมกัน สร้างอาชีพและสร้างรายได้
รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางการเรียนรู แ้ ละการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และศูนย์รวมสินค้าปลอดภัยและลูกค้าผูร้ กั
สุขภาพ ความสําเร็จที่เกิดขึน้ มีแนวทางในการต่อยอดการพัฒนาและการขยายผลสู่ความยั่งยืนของการบริการ
วิชาการผ่านตลาดนัดอิ่มเกษตรคือการถอดบทเรียนความสําเร็จเป็ นรายกิ จกรรม สรุ ปผลและสร้างคู่มือการ
พัฒนาตลาดนัดอิ่มเกษตร และการดําเนินการร่วมกันในการเป็ นที่พ่ีเลีย้ ง/ที่ปรึกษาสําหรับชุมชนขยายผล และ
ดําเนินการจัดการสร้างเครือข่ายตลาดนัดอิ่มเกษตรในชุมชนอื่นที่มีความพร้อมในการพัฒนาคน พัฒนาสินค้า
เกษตร พัฒนาชุมชนสร้างการเรียนรู ้ สร้างความร่วมมือ สร้างอาชีพและสร้างรายได้ตอ่ ไป
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สรุ ปผลการวิจัย
ตลาดนัดอิ่มเกษตรเป็ นการขับเคลื่อนการบริการวิชาการด้านการเกษตรของ สฝ.กพส. เกิดขึน้ จากความ
ร่วมมือของกลุม่ ผูบ้ ริหารและคณะทํางาน ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรรุ น่ ใหม่ภาคตะวันตกและหน่วยงานเครือข่าย
ภายใน มก. และภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน เป็ นการขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการผ่าน
การตลาดนัดอิ่มเกษตรของ ซึ่งได้ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนการบริการวิชาการในรู ปแบบใหม่ผ่านแนวคิด “อิ่มใจ
อิ่มท้อง อิ่มปัญญา พัฒนาความรู ”้ กลไกขับเคลื่อนสูค่ วามสําเร็จ คือ กิจกรรมการประชุมทีมงาน (ถกแถลง) และ
ประชุมเครือข่ายกรรมการฯ ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน การจัดทําแผนพัฒนา แผนการปฏิบตั ิงาน การร่วม
วางกลยุทธ์และร่วมดําเนินกิจกรรม รวมทัง้ มีการถอดบทเรียนและเรียนรู ร้ ่วมกันจากการประเมินผลและร่วมกัน
ปรับปรุ งพัฒนา มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเดือนละ 1 ครัง้ ตัง้ แต่กมุ ภาพันธ์ 2560 จนถึงพฤศจิกายน 2562 รวม 29
ครัง้ แนวทางการต่อยอดการพัฒนาและการขยายผลสูค่ วามยั่งยืนคือการถอดบทเรียนความสําเร็จและขยายผลสู่
ชุมชนอื่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษารู ปแบบการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการด้านการเกษตรผ่านตลาดนัดอิ่มเกษตรสูค่ วามสําเร็จ
เพื่อขยายผลการให้บริการวิชาการรู ปแบบใหม่ในเชิงรุ กของหน่วยงานบริการวิชาการต่อไป
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การส่งเสริมการผลิตปาล์มนํา้ มันตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สําหรับสินค้าเกษตรทีส่ าํ คัญ (Zoning) ในอําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
Extension of Oil Palm Production According to the Management of Agricultural Economic Zones
(Zoning) for Important Agricultural Products in Khao Phanom District, Krabi Province
เพ็ญประภา แพงภูงา1* บําเพ็ญ เขียวหวาน2 และ พลสราญ สราญรมย์2
Penprapa Paengphunga1*, Bumpen Keowan2 and Ponsaran Saranrom2

บทคัดย่อ

การวิจยั เรือ่ งนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการผลิตปาล์มนํา้ มันของเกษตรกรตามหลักบริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ (Zoning) 2) ความรู ้ แรงจูงใจ ความคิดเห็น และความต้องการในการ
ส่งเสริมการผลิตปาล์มนํา้ มัน ในอําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 244 ราย และทดสอบสมมติฐานการ
วิจยั เพื่อวิเคราะห์ความความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที (t-test Independent) ผลการศึกษา พบว่า 1) กลุม่ ตัวอย่างมี
ประสบการณ์ปลูกปาล์มนํา้ มัน เฉลี่ย 12.56 ปี พืน้ ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ที่ราบ สภาพดินเป็ นดินร่วน ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่/ปี
2,863.75 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ต้นทุนการผลิต/ไร่/ปี 3,963.73 บาท
รายได้จากปาล์มนํา้ มัน/ไร่/ปี 7,398.24 บาท 2) ได้รบั แหล่งความรู ใ้ นการผลิตปาล์มนํา้ มันจากสื่อบุคคล ในระดับมาก มี
ความรู เ้ รื่องการใส่ปยปาล์
ุ๋
มนํา้ มันและการเก็บเกี่ยวปาล์มนํา้ มันมากที่สดุ ได้รบั แหล่งความรู เ้ กี่ยวกับหลักการเขตเกษตร
เศรษฐกิจ จากสื่อกิจกรรมในระดับมาก มีความรูใ้ นเรือ่ งการจัดการพืน้ ที่เกษตรกรรม (Zoning) มากที่สดุ วิเคราะห์ความ
แตกต่างความรู เ้ กี่ยวกับหลักการเขตเกษตรเศรษฐกิจของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ประโยชน์และความสําคัญของเขตเกษตร
เศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตร เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรในระยะยาว และหลักการของโซนนิ่งก่อให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตอย่างมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืนมีการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ ที่มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิตทิ ี่ 0.01 แรงจูงใจในการผลิตปาล์มนํา้ มันตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
พบว่า การมีรายได้ที่เพิ่มมากขึน้ และการติดตามให้คาํ แนะนําสมํ่าเสมอจากเจ้าเหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สดุ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05

ABSTRACT

This research aims to study 1) the condition of farmer’s oil palm production according to the
management of agricultural economic zones (Zoning) for important agricultural products. 2) knowledge,
motivation, opinion and requirement for the extension of oil palm production in Khao Phanom District, Krabi
province. Sample group was 244 suppliers and to test the hypothesis this research for the analysis of difference
by using T-test Independent. As a result, it was found that 1) the sample group has experienced averagely
12.56 years in oil palm production. Most planting areas are loam plain. Average yield/Rai/year was 2,863.75
kilograms with 0.05 of statistically non - significant difference. Production cost/Rai/year was 3,963.73 Baht.
Income from oil palm/Rai/year was 7,398.14 Baht. 2) The sample group highly learned about oil palm
production from personal media. The group also knows how to fertilize and harvest oil palm in the highest level.
Agricultural economic zone (Zoning) principle is highly taught to the group via activities. The group knows
about agricultural economic zone (Zoning) the most. According to the analysis of knowledge difference in
agricultural economic zone (Zoning) principle of the sample group, it was found that advantages and
importance of agricultural economic zone (Zoning) for agricultural products are that it is used for long-term
agricultural development planning. Agricultural economic zone (Zoning) principle brings about efficient and
sustainable natural resources in production. It also provides the production that suits the area potential with
0.01 of statistically significant difference. Motivation in oil palm production according to the management of
agricultural economic zone (Zoning) of the sample group showed that higher income and regular monitoring
and suggestions from the officers are in the highest level. and to test the hypothesis this research for the
analysis of difference with 0.05 of statistically non - significant difference.
Key words: extension of oil palm production, management of agricultural economic zones, agricultural products, Khao Phanom
district, Krabi province
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บทนํา
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีฐานสําคัญมาจากภาคเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลักสําคัญที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูง มี 5 ชนิดได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสําปะหลัง อ้อย และปาล์มนํา้ มัน แต่ในขณะเดียวกันภาคการเกษตร
กลับประสบปั ญหาด้านปั จจัยและด้านฐานทรัพยากรการผลิต ปั ญหาด้านต้นทุนการผลิต ปั ญหาเรื่องการตลาด
ตลาดเป็ นของพ่อค้าแต่การลงทุนและความเสี่ยงเป็ นของเกษตรกร ปั ญหาที่มาจากนโยบายพลังงาน และปั ญหา
อันเกิดจากการขาดแคลนนํา้ มัน ทําให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรกรรม เนื่องจากการขยายตัวของการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปาล์มนํา้ มันมากขึน้ ส่งผลกระทบในหลายมิติ เช่น ปั ญหาการใช้ท่ีดินที่ถูกเปลี่ยนแปลง รวมทัง้
การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตร ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ฐานอาหาร และสิ่งแวดล้อม เกิดปั ญหาราคา
ผลผลิตการเกษตรตกตํ่า ซึง่ เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างผลผลิตที่ผลิตได้กบั ความต้องการของตลาด สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (2555, น.1)
จากสถานการณ์ผลผลิตมีปริมาณไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เกษตรกรบางส่วน ยังใช้พืน้ ที่
ทําการผลิตชนิดสินค้าที่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพเขตความเหมาะสมของพืน้ ที่ ทําให้ประสิทธิภาพการผลิตที่เป็ น
ผลผลิตต่อหน่วยตํ่า ไม่สามารถรักษาสมดุลของอุสปสงค์ และอุปทานของสินค้าสําคัญรายภาค รวมถึงของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้า
เกษตรที่สาํ คัญ (Zoning) โดยประกาศเขตความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือสําคัญใน
การบริหารจัดการพืน้ ที่ ซึ่งจะสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีปริมาณ
ผลผลิตที่เหมาะสม สร้างความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและความต้องการของตลาด และเพิ่ม
รายได้ใ ห้เกษตรกร เกิ ด การพัฒ นาสิ น ค้าเกษตรทั้ง ในปริ ม าณและคุณ ภาพซึ่ง จะช่ วยรัก ษาเสถี ย รภาพราคา
สินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนในระยะยาว (กรมส่งเสริมการเกษตร, น.13)
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร (2560, น.3) มี แ นวทางการพัฒ นาการบริ ห ารจัด การเขตเกษตรเศรษฐกิ จ
สินค้าเกษตรที่ สาํ คัญภาคใต้ ซึ่งมีพืน้ ที่ ปลูกปาล์มนํา้ มันมากที่ สุดของไทยประมาณ 4.8 ล้านไร่ โดยในพื น้ ที่
เหมาะสมในการปลูกปาล์มนํา้ มัน (S1,S2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิตและ
การวางแผนการผลิตเพื่อกําหนดปริมาณและมาตรฐาน ร่วมกับโรงงานผูป้ ระกอบการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด กรณีเพาะปลูกในพืน้ ที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
ที่สาํ คัญรายภาค ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็ นสินค้าทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ ที่ เช่น ไม้ผล
(ทุเรียน มะพร้าว มังคุด) ส่งเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม และสร้าง
เครือข่ายของเกษตรกร มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความเหมาะสมของพืน้ ที่
ในปี 2561 จัง หวัด กระบี่ มี พื น้ ที่ ป ลูก ปาล์ม นํา้ มัน มากที่ สุด ของประเทศไทย ประมาณ 1,023,034 ไร่
กระจายอยู่ทงั้ 8 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเกาะลันตา อําเภอเขาพนม อําเภอคลองท่อม อําเภอ
อ่าวลึก อําเภอปลายพระยา อําเภอลําทับ และอําเภอเหนือคลอง อําเภอเขาพนม มีเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม จํานวน
2,006 ครัว เรื อ น พื น้ ที่ ปลูกปาล์มนํ้ามัน 135,821 ไร่ ศูน ย์เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร. (2561) พืน้ ที่ความเหมาะสมในการปลูกปาล์มนํา้ มัน จํานวน 186,042 ไร่ และพืน้ ที่ท่ีไม่เหมาะสมใน
การปลูกปาล์มนํา้ มัน จํานวน 53,781 ไร่ ซึ่งเป็ นอําเภอที่มีพืน้ ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกปาล์มนํา้ มันมากที่สดุ ของ
จังหวัดกระบี่ กรมพัฒนาที่ดิน. (2561) และมีแนวโน้มการเพิ่มขึน้ ของพืน้ ที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง
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จากข้อมูลดังกล่าวจึงสนใจที่ จะศึกษาการส่งเสริมการผลิตปาล์มนํา้ มันตามหลักบริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ (Zoning) ในอําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สภาพการผลิต ความรู ้
แรงจูงใจ ความคิดเห็น และความต้องการในการส่งเสริมการผลิตปาล์มนํา้ มันตามหลักการบริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ (Zoning) ปั ญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผูผ้ ลิตปาล์มนํา้ มัน
ตามหลักการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ (Zoning) ในอําเภอเขาพนม จังหวัด
กระบี่ และนําไปปรับใช้ในพืน้ ที่อ่นื ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึกษาสภาพการผลิตปาล์มนํา้ มัน ตามหลักบริห ารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิ จสําหรับ สิ น ค้า
เกษตรที่สาํ คัญ (Zoning) ของเกษตรกรในอําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
2. เพื่อศึกษาความรู ้ แรงจูงใจ ความคิดเห็น และความต้องการในการส่งเสริมการผลิตปาล์มนํา้ มันตาม
หลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ (Zoning) ของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาปั ญหา และข้อเสนอแนะของเกษตรกรผูผ้ ลิตปาล์มนํา้ มันตามหลักการบริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ (Zoning)

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มันในอําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2561 จํานวน
2,006 ราย กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ างจากสูต รของ Taro Yamane ที่ ค่าความคลาดเคลื่ อน 0.06 เนื่ องจาก
ลักษณะของประชากรไม่แตกต่างกันมาก ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มัน 244 ราย
ทําการสุ่มตัวอย่างแบบพบโดยบัง เอิญ (Accidental Sampling) จากเกษตรกรที่ มาติดต่อสํานัก งาน
เกษตร และลงไปเก็บข้อมูลในตําบลเขาพนม เขาดิน หน้าเขา พรุ เตียว สินปุน และตําบลโคกหาร
วิธีการเก็บข้อมูล
เก็ บ ข้อ มูล ปริ ม าณโดยการใช้แบบสัมภาษณ์แ บบมี โครงสร้าง ประกอบด้วย คําถามปลายปิ ด และ
ปลายเปิ ด แบ่งเป็ น 4 ตอน ได้แก่ (1) สภาพพืน้ ฐานส่วนบุคคลทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร (2) สภาพ
การผลิตปาล์มนํา้ มันของเกษตรกร (3) แหล่งความรู ้ ความรู เ้ รื่องปาล์มนํา้ มัน ความรู เ้ รื่องหลักบริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ (Zoning) แรงจูงใจ ความคิดเห็น และความต้องการในการส่งเสริม
ของเกษตรกร (4) ปั ญหา ข้อเสนอแนะของเกษตรกรผูผ้ ลิตปาล์มนํา้ มันตามหลักการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรู ป โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ และการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test Independent)
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
1. สภาพการผลิตปาล์มนํา้ มันของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มัน เกษตรกรมีประสบการณ์ในการทําสวน
ปาล์มนํา้ มันเฉลี่ย 12.56 ปี มีพืน้ ที่ปลูกปาล์มนํา้ มัน เฉลี่ย 15.75 ไร่ พืน้ ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ที่ราบ สภาพดิน
เป็ นดินร่วน พันธุป์ าล์มนํา้ มันที่ปลูกส่วนใหญ่ใช้พนั ธุข์ องบริษัทเอกชนผลผลิตปาล์มนํา้ มันปี 2561เฉลี่ย 2,863.75
กิ โลกรัม/ไร่ ผลการเปรียบเที ยบผลผลิตปาล์มนํา้ มันที่ ปลูกในพื น้ ที่ เหมาะสมและปาล์มนํา้ มันที่ ปลูกในพื น้ ที่
ไม่เหมาะสม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีตน้ ทุนการผลิตปาล์มนํา้ มัน
ปี 2561 เฉลี่ย 3,963.72 บาท/ไร่ มีรายได้จากปาล์มนํา้ มัน ปี 2561 เฉลี่ย 7,398.24 บาท /ไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกร
จําหน่ายผลปาล์มให้กบั ลานเทใกล้สวน
2. ความรู ้ แรงจูงใจ ความคิดเห็น และความต้องการของเกษตรกร ในการส่งเสริมการผลิตปาล์มนํา้ มัน
ตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ (Zoning)
แหล่งความรู ใ้ นการผลิตปาล์มนํา้ มัน ที่ ได้รับของเกษตรกร เกษตรกรได้รับความรู จ้ ากสื่อบุคคล คือ
เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรภาครัฐ วิทยากร ศพก. และเจ้าหน้าที่ บริษัทเอกชน อยู่ในระดับมาก เนื่ องจาก
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสําคัญกับพืชเศรษฐกิจหลักในจังหวัดกระบี่ จึงมีการจัดประชุม การฝึ กอบรม
ให้ความรู ใ้ นเรื่องปาล์มนํา้ มันในพืน้ ที่อย่างสมํ่าเสมอ ส่วนบริษัทเอกชนก็มีส่วนเข้าร่วมให้ความรู เ้ กี่ยวกับพันธุ์
ปาล์มนํา้ มันของบริษัทในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึน้ เป็ นประจํา และเกษตรกร
ได้รับ ความรู จ้ ากสื่ อ กิ จ กรรม วัน สาธิ ต นิ ท รรศการ และการศึก ษาดูง าน อยู่ใ นระดับ มากเช่ น กัน เนื่ องจาก
สื่อกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี ้ เป็ นสื่อที่ใช้ในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ สําหรับ
แหล่งความรู ้ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรได้รบั ความรู จ้ ากแหล่งความรู ด้ ังกล่าว ผ่านทางอินเทอร์เน็ตใน
ระดับมาก เนื่องจากปั จจุบนั สามารถใช้งานและเข้าถึงได้ง่าย ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทไลน์ และแอปพลิเคชัน
อยู่ในระดับน้อย เนื่องมาจากค่อนข้างยุ่งยากทําให้ใช้โปรแกรมแอปพลิเคชัน และไลน์ไม่สะดวก
ความรู เ้ กี่ยวกับการผลิตปาล์มนํา้ มันของเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู เ้ รื่องปาล์มนํา้ มัน อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ และคําถามที่เกษตรกรตอบได้ถูกต้องมากที่สดุ 3 อันดับ คือ 1)การใส่ปุ๋ยปาล์มนํา้ มันควรใส่เมื่อ
แล้งจัดเพราะจะทําให้ไม่เปลืองปุ๋ ย 2)การเก็บละลายปาล์มนํา้ มันที่สกุ แก่เต็มที่ สังเกตได้จากการหลุดร่วงของผล
และลักษณะสีผล 3)ปาล์มนํา้ มันพันธุด์ ี ได้มาจากลูกใต้โคนของต้นปาล์มนํา้ มันที่ให้ผลผลิตมากที่สดุ ซึง่ แสดงให้
เห็นว่าเกษตรกรมีความรู พ้ ื น้ ฐานเรื่องการปลูกปาล์มนํา้ มัน แต่ความรู ท้ ่ี เป็ นประเด็นเกี่ ยวกับปาล์มนํา้ มัน ที่
ค่อนข้างละเอียดอ่อนและซับซ้อน เกษตรกรยังมีความรู ใ้ นระดับตํ่า ซึ่งความรู เ้ รื่องปาล์มนํา้ มันที่เกษตรกรตอบ
ถูกต้องน้อยที่สุด 3 อันดับ คือ 1)อาการจุดสีสม้ ตามใบปาล์มนํา้ มันเกิดจากการขาดธาตุฟอสฟอรัส 2)การเก็บ
ตัวอย่างใบปาล์มนํา้ มันเพื่อนําไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารจะใช้ตวั อย่างใบจากทางใบที่ 7 เนื่องจากเป็ นทาง
ใบที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณผลผลิต 3)การวางแนวปลูกปาล์มนํา้ มันควรจะอยู่ในแนวทิศเหนือ -ใต้ เพื่อลด
การบังแสงในช่วงปาล์มนํา้ มันยังอายุนอ้ ย
แหล่งความรู เ้ กี่ยวกับหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ เกษตรกรได้รบั
ความรู จ้ ากสื่อกิจกรรม ได้แก่ วันสาธิต งานวันเกษตร นิทรรศการ และการศึกษาดูงาน อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
หน่วยงานภาครัฐมีการจัดแสดงในการจัดงานอยู่อย่างสมํ่าเสมอ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่อินเทอร์เน็ตในระดับ
มาก เนื่องจากมีเว็บไซต์ท่ีให้ขอ้ มูลความรู ท้ ่ีเกษตรกรที่สนใจสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้ง่าย
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ความรู เ้ กี่ยวกับหลักการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ (Zoning) ของเกษตรกรผูผ้ ลิต
ปาล์มนํา้ มัน เมื่อทดสอบสมมติฐาน ด้วย t-test ดังแสดงใน Table 1 ต่อไปนี ้
Table 1 The analysis of knowledge in oil palm production according to the management of
agricultural economic zone (Zoning).
Subject

1. Management of agricultural areas
(Zoning) is determination of agricultural
production into groups by dividing the
zoning by soil type, rainfall, temperature,
economic crops, farm type and main
income of farmers.
2. According to the principle of stationary
zone, suitable areas for growing crops
should make adjustments to the planting or
production of other agricultural products.
3. Standing zone analysis will specify only
areas that are suitable for crops.
4. There are 13 types of zones suitable for
growing economic crops from the Ministry
of Agriculture and Cooperatives.
5. The analysis of stationary zones takes
into consideration only water source
factors.
6. Farmers who do not grow crops in
accordance with the analysis results of the
standing zone will be against the law.
7. Principle of stationary zones in order to
achieve a balance between production
and marketing

In suitable area

inappropriate
area
S.D.
𝑥𝑥̅
0.83
0.378

𝑥𝑥̅
0.75

S.D.
0.435

0.13

0.342

0.09

0.37

0.484

0.53

n = 244
t-test

t-value
-1.440

Sig.
0.15

0.292

0.876

0.382

0.28

0.451

1.378

0.171

0.501

0.69

0.465

-2.431*

0.017

0.29

0.455

0.34

0.477

-0.718

0.473

0.63

0.485

043

0.499

2.753**

0.006

0.60

0.492

0.62

0.490

-0.248

0.805
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Table 1 (Continued)
Subject

In suitable area
𝑥𝑥̅
0.54

8. According to the principle of stationary
zone, one area is suitable for only one type
of crop that cannot grow other plants.
9. Benefits and the importance of
0.22
economic agriculture for agricultural
products is to be used for long-term
agricultural development planning.
10. The principles of the zoning enable the
0.25
efficient and sustainable use of natural
resources. There is production suitable for
the potential of the area.
Total
0.76
note * 0.05 of statistically significant difference.
** 0.01 of statistically significant difference.

S.D.
0.500

inappropriate
area
S.D.
𝑥𝑥̅
0.38
0.490

n = 244
t-test
t-value
2.185

Sig.
0.157

0.418

0.54

0.502

-4.519** 0.000

0.432

0.45

0.501

-2.861** 0.005

0.142

0.75

0.128

0.52

0.601

จากตาราง แสดงการทดสอบสมมติฐานความรู เ้ กี่ยวกับหลักการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้า
เกษตรที่สาํ คัญ (Zoning) ของเกษตรกรผูผ้ ลิตปาล์มนํา้ มันเปรียบเทียบในเขตพืน้ ที่เหมาะสมและในเขตพืน้ ที่ไม่
เหมาะสมสําหรับปลูกปาล์มนํา้ มัน พบว่า
ความรู ใ้ นข้อ (4) เขตความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจมีทงั้ หมด 13 ชนิด มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และความรู ใ้ นข้อ (6) เกษตรกรที่ไม่ปลูกพืชให้ตรงตามผลการวิเคราะห์โซนนิ่ง
จะมีความผิดทางกฎหมาย ข้อ (9) ความรู ป้ ระเด็นประโยชน์และความสําคัญของเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับ
สินค้าเกษตรคือเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรในระยะยาว และข้อ (10) หลักการของโซนนิ่งก่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมีการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ ที่
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติท่ี 0.01โดยมีผลในทางยอมรับสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อได้รบั ความรู ้
ใน 5 ประเด็นนีเ้ พิ่มมากขึน้ ความรู ค้ วามเข้าใจการผลิตปาล์มนํา้ มันตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ สอดคล้องกับ Hideo Yamazaki (อ้างถึงในสํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 2548, น. 8) ให้ความหมายของความรู ้ เป็ น สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ
เชื่อมโยงกับความรู อ้ ่ืน จนเกิดเป็ นความเข้าใจ และนําไปใช้ประโยชน์ในการสรุ ปและตัดสินใจในสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยไม่จาํ กัดช่วงเวลา
แรงจูงใจในการผลิตปาล์มนํา้ มันตามหลักการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ
(Zoning) ของเกษตรกร เมื่อทดสอบสมมติฐาน ด้วย t-test ดังแสดงใน Table 2 ต่อไปนี ้
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Table 2 The analysis of Motivation in oil palm production according to the management of agricultural
economic zone (Zoning).

Subject
1. Oil palm plantation of

agricultural economic zone (Zoning)
will make the product sell at a

In suitable area
S.D.
𝑥𝑥̅
3.45
1.533

inappropriate area
S.D.
𝑥𝑥̅
3.45
1.581

n = 244
t-test
t-value Sig.
0.028 0.977

higher price
2. Oil palm plantation of

3.76

1.238

3.72

1.269

0.203

0.839

will result in great for return (high
yield)
3. Higher income.

4.23

1.034

4.31

1.030

-0.489

0.626

4. Regular monitoring and

4.44

0.800

4.58

0.727

-1.315

0.190

5. Receiving information and
knowledge from government
officials.
6. Getting material support factors
of production and funds from the
government.
7. Oil palm plantation of
agricultural economic zone
(Zoning) have a definite market
8. Oil palm plantation of

3.34

1.572

3.22

1.700

0.515

0.607

3.85

1.419

3.89

1.459

-0.181

0.856

3.79

0.885

3.86

0.827

-0.542

0.588

3.58

1.289

3.58

1.286

-0.019

0.985

agricultural economic zone (Zoning)

suggestions from the officers are in
the highest level.

agricultural economic zone (Zoning).

Resulting in reduced production
costs
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Table 2 (Continued)

n = 244
In suitable area

Subject
9. Oil palm plantation of

agricultural economic zone(Zoning).

𝑥𝑥̅
4.08

S.D.
1.422

inappropriate
area
S.D.
𝑥𝑥̅
4.17
1.453

t-test
t-value
-0.413

Sig.
0.680

Sustainability in production
10. Funding granted for
3.71
1.347
production modifications.
Total
3.82
0.901
note * 0.05 of statistically significant difference.

3.75

1.392

-0.225

0.822

3.85

.093

-0.228

0.280

จากตางรางแสดงการทดสอบสมมติฐานเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการผลิตปาล์มนํา้ มันตามหลักบริหาร
จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ (Zoning) ของเกษตรกร ในระดับมากที่สุด คือ การมี
รายได้เพิ่มมากขึน้ และการติดตามให้คาํ แนะนําที่สมํ่าเสมอจากเจ้าหน้าที่ ผลการทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจใน
การผลิ ต ปาล์มนํา้ มัน ตามหลักบริ หารจัด การเขตเกษตรเศรษฐกิ จของเกษตรกรผู้ผลิ ต ปาล์มนํา้ มัน ในพื น้ ที่
เหมาะสมและเกษตรกรผูผ้ ลิตปาล์มนํา้ มันในพืน้ ที่ไม่เหมาะสม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติท่ี 0.05
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตปาล์มนํา้ มันตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้า
เกษตรที่สาํ คัญ (Zoning) ของเกษตรกรผูผ้ ลิตปาล์มนํา้ มัน เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเห็น อยู่ในระดับมาก ข้อที่
เกษตรกรเห็นด้วยมากที่สดุ 3 อันดับ คือ 1) เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 2) ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คมุ้ ค่า 3)
เป็ นการลดต้นทุน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเห็นด้วยหากสามารถเพิ่มผลผลิตและต้นทุนการผลิตได้
รวมทัง้ ตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุม้ ค่าในระยะยาว
ความต้องการการส่งเสริมการผลิตปาล์มนํา้ มันตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับ
สินค้าเกษตรที่สาํ คัญ (Zoning) ของเกษตรกรผูผ้ ลิตปาล์มนํา้ มัน เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการมีความรู ใ้ น
การ
กําหนดพืน้ ที่ปลูกปาล์มนํา้ มันได้ อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรอาจไม่แน่ใจ หรือขาด
ความรู เ้ พื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ
3. ปั ญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตปาล์มนํา้ มันตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับ
สินค้าเกษตรที่สาํ คัญ (Zoning)
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1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ข้อเสนอแนะต่อเกษตรกร
1) จากการวิจยั พบว่า เกษตรกรยังขาดการศึกษาหาความรู ก้ ารเก็บตัวอย่างใบปาล์ม
นํา้ มัน เพื่อนําไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร ซึ่งเป็ นปั ญหาที่พบว่าเกษตรกรมีความรู อ้ ยู่ในระดับน้อย เกษตรกร
สามารถหาความรู แ้ ละขอรับความรู ไ้ ด้จากหน่วยงานของภาครัฐ วิทยากร ศพก. และบริษัทเอกชนเกษตรกรควร
แสวงหาความรู เ้ พิ่มมากขึน้ จากแหล่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลายๆช่องทางได้ดว้ ยตัวเอง เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต เป็ น
ต้น
2) จากการวิจัยพบว่าเกษตรกรยัง ขาดความรู เ้ รื่ องการโรคปาล์มนํา้ มัน เกษตรกร
สามารถหาความรู แ้ ละขอรับความรู ไ้ ด้จากหน่วยงานของภาครัฐ วิทยากร ศพก. เพื่อเกษตรกรจะได้มีความรู ้
เข้าใจปฏิบตั ิและดูแล รักษาสวนปาล์มนํา้ มันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีความรู เ้ รื่องการใส่ปุ๋ยปาล์มนํา้ มัน แต่ยังขาดการ
นําไปปฏิบตั ิอย่างจริงจัง เกษตรกรจึงควรให้ความสําคัญในการนําวิธีการนําความรู ไ้ ปปฏิบตั ิเพื่อให้การใส่ปุ๋ยมี
ความเหมาะสมตามปริมาณความต้องการของปาล์มได้ประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตร
1) จากการวิ จั ย พบว่ า หากเกษตรกรมี ร ายได้เ พิ่ ม ขึ น้ และได้รับ การติ ด ตามให้
คําแนะนําสมํ่าเสมอจากเจ้าหน้าที่ สามารถสร้างแรงจูงในการผลิตปาล์มนํา้ มันตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ (Zoning) ของเกษตรกรได้เป็ นอย่างมาก การนําไปปฏิบตั ิก็จะมีมากขึน้
ด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรมีบทบาทในการให้ขอ้ มูล ดังนัน้ ควรพิจารณาเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่ให้
เพียงพอต่อการแนะนําเกษตรกร ซึง่ จะเป็ นการทําให้เกิดการยอมรับได้มาก
2) จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรได้ความรู จ้ ากการใช้ไลน์ และแอปพลิเคชัน ในงาน
ส่งเสริมการเกษตรจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระดับน้อย ดังนัน้ เจ้าหน้าที่ควรมีการจัดอบรมให้ความรู ก้ บั เกษตรกร
และฝึ กปฏิบตั ิในพืน้ ที่ เพื่อเกษตรกรจะได้เข้าถึงความรู แ้ ละข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตรมากยิ่งขึน้
1.3 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนโยบาย
1) จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีความรู เ้ กี่ยวกับการผลิตปาล์มนํา้ มัน และความรู ้
เกี่ยวกับหลักบริหารจัดการเกษตรเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สาํ คัญ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในระดับมาก
ดังนัน้ เจ้าหน้าที่ควรเผยแพร่ความรู ท้ ่ีสาํ คัญและจําเป็ นต่อเกษตรกรในการนําไปปรับใช้ในการผลิตปาล์มนํา้ มัน
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตให้มากยิ่งขึน้ มีการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้น่าสนใจสามารถเข้าถึงและสืบค้นได้
ง่าย
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักด้านหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับ
สินค้าเกษตรที่สาํ คัญ (Zoning) ควรให้ความรู แ้ ก่เกษตรกร โดยการจัดอบรม และจัดทําเอกสารความรู ต้ า่ ง ๆ
เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึน้
3) ภาครัฐควรมีมาตรการ
3.1) ด้านการผลิต
3.1.1) มาตรการเพิ่ มประสิทธิ ภ าพการผลิ ตตามความเหมาะสม
ของพืน้ ที่ ประกอบด้วย (1) กรณีปลูกในพืน้ ที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน โดยมีกา
683

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

รางแผนการผลิตเพื่อกําหนดปริมาณและมาตรฐาน ร่วมกับโรงงาน/ผูป้ ระกอบการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้อง
กบความต้องการของตลาด (2) กรณีเพาะปลูกในพืน้ ที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็ นสินค้า
ทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ ที่ เช่น ไม้ผล (ทุเรียน มะพร้าว มังคุด) ควรสนับสนุนแหล่งเงินทุนสินเชื่อ
ดอกเบีย้ ตํ่าหรือปั จจัยการผลิต รวมทัง้ สนับสนุนองค์ความรู ด้ า้ นการผลิต การบริหารจัดการ และโอกาสทางการ
ตลาดของสินค้าทางเลือกเพื่อจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต ในกรณีไม่ปรับเปลี่ยนการผลิตควรสนับสนุน
รู ปแบบการปลูกพืชร่วมพืชแซมกิจกรรมเสริมรายได้ (3) พัฒนาต้นแบบการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายที่
ประสบความสําเร็จ รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู ้ เพื่อให้เป็ นแหล่งเรียนรู ้ ศึกษาดูงานของชุมชน (4)
ส่งเสริมให้มีการจัดตัง้ กองทุน ในการรวมกลุม่ ของเกษตรกรที่มีการผลิตสินค้าที่มีศกั ยภาพของพืน้ ที่
3.1.2) มาตรการสนับสนุนปั จจัยอื่น ๆ (1) สนับสนุนแหล่งนํา้ เพื่ อ
การเกษตรในพืน้ ที่ท่ีประสบปั ญหาการขาดแคลนนํา้ ในฤดูแล้ง และต้องการการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
มาเป็ นสินค้าทางเลือกที่มีศกั ยภาพในพืน้ ที่ (2) ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาสินค้าเกษตรที่สาํ คัญของภาค เช่น
ยางพารา ปาล์มนํา้ มัน ที่มีการผลิตแบบดัง้ เดิมสู่การแปรรู ปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการสร้างความร่วมมือทัง้
ภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อรวมกันพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
3.2) ด้านการตลาด
3.2.1) สนั บ สนุ น ระบบตลาดสิ น ค้า เกษตรล่ ว งหน้า ที่ มี ก ารทํา
สัญญาซือ้ ขายระหว่างเกษตรกรและเอกชน/โรงงานผูร้ บั ซือ้ ผลผลิตในเขตเกษตรเศรษฐกิจและคลังสินค้าเพื่อ
จัดเก็บระหว่างรอการส่งมอบ
3.2.2) สร้า งเครื อ ข่ า ยข้อ มู ล เพื่ อ เชื่ อ มโยงโรงงานแปรรู ป และ
เกษตรกร ให้ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามความต้องการของโรงงาน
3.3.3) ส่ง เสริ มให้มีก ารรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชนให้มี การ
วางแผนการตลาดร่ ว มกัน เพื่ อ สร้า งเป็ น เครื อ ข่ า ยในการเชื่ อ มโยงไปยัง สิ น ค้า ในชุ ม ชน เช่ น โรงพยาบาล
ห้างสรรพสินค้าของท้องถิ่น หรือพัฒนาไปสูต่ ลาดเฉพาะกลุม่ เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย ์
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการส่งเสริมการผลิตตามหลักบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจในพืชอื่น ๆ ต่อไป
2.2 ควรศึก ษาแนวทางในการส่ง เสริ ม การตามหลัก บริห ารจัด การเขตเกษตรเศรษฐกิ จ เพื่ อที่ จ ะได้
ส่งเสริมแก่เกษตรกรให้ตรงประเด็นที่สดุ
2.3 ควรศึกษาปั จจัยหรือตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เช่น ดิน นํา้ เป็ นต้น
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดกระบี่
Guide Lines for Potential Development of Young Farmer Groups in Krabi Province
ธาราวรรณ ป่ านเทพ1* บําเพ็ญ เขียวหวาน2 และ นารีรตั น์ สีระสาร2
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บทคัดย่อ

การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรู ้ แหล่งความรู เ้ กี่ยวกับกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร 2)
ความคิ ด เห็ น ต่ อ กลุ่ม ยุ ว เกษตรกร ต่ อ การดํา เนิ น งานและการทํา กิ จ กรรมเกษตร 3) การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดําเนินงานและกิจกรรมเกษตร 4) ปั ญหา ข้อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่สมาชิกยุวเกษตรกร 233 คน ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 52 คน
และคณะกรรมการยุ ว เกษตรกร 64 คน ผลการวิ จัย พบว่ า 1) สมาชิ ก ยุ ว เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู ้ก าร
ดําเนินงานกลุม่ ยุวเกษตรกรในระดับมากที่สดุ โดยได้รบั ความรู จ้ ากแหล่งความรู จ้ ากสื่อบุคคลมากที่สดุ 2) ความ
คิดเห็นต่อกลุม่ ยุวเกษตรกร ต่อการดําเนินงานกลุม่ ยุวเกษตรกรอยู่ในระดับมากที่สดุ สมาชิกยุวเกษตรกรมีความ
คิดเห็นต่อการทํากิจกรรมการเกษตรอยู่ในระดับมากที่สุดและที่ปรึกษายุวเกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการทํา
กิจกรรมการเกษตรอยู่ในระดับมาก 3) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
การเกษตรอยู่ในระดับมาก 4) ปั ญหาในการดําเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรอยู่ในระดับน้อย แนวทางการพัฒนา
ได้แก่ ที่ ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันวางแผนการพัฒนากลุ่ม สมาชิ กมีส่วนร่วมการดําเนินงาน เจ้าหน้าที่ให้
คําปรึกษาการดําเนินงานกลุ่ม และเมื่อทดสอบสมติฐาน การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมการเกษตรระหว่าง
สมาชิกยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับ 0.01

ABSTRACT

The objective of this research is to study the following 1) Sources of information about group
dynamics of young farmer groups members 2) Views of young farmer groups on operating procedures
and agricultural activities 3) Participation in operational procedures and agricultural activities 4)
Problems, suggestions, strengths, weaknesses, opportunities, obstacles and guidelines for
the potential development of young farmer groups. The sample group was 233 group members, 52
advisors. and 64 committee members. The results of the research showed that 1) The majority of young
farmer group members had the highest level of knowledge about the operating procedures of the young
farmer group. The main source of information for members was individual communication.2) Members
had the highest opinions of young farmer groups and their operating procedures. Members had the
highest opinions of agricultural activities by the groups. Advisors had a high opinion of the agricultural
activities of the groups. 3) There was a high level of participation by members and advisors of young
farmer groups. 4) Operating procedure problems are at a low level. The guidelines for potential
development are as follows.Young farmer group advisors and officers encourage a group development
plan. Members participate in operations. Agricultural extension officials advise. When this hypothesis
was tested it was found that participation in agricultural activities between members of young farmer
groups and advisors varied significantly at a statistical level of 0.01.
Key words: development guide lines, young farmer groups, Krabi province
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บทนํา
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมและได้รบั การยอมรับจากนานาชาติว่าเป็ นแหล่งผลิตอาหารที่
สํา คัญ เลี ้ย งประชากรโลก ประชากรของประเทศร้อ ยละ 35 ประกอบอาชี พ การเกษตร ซึ่ ง เป็ น อาชี พ ที่ มี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในสถานการณ์ปัจจุบนั พืน้ ที่การเกษตรลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง
สภาพแวดล้อมการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไป มีการอพยพแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึน้ ส่งผล
ให้แรงงานภาคเกษตรลดลง ครอบครัวเกษตรกรประสบปั ญหาขาดแคลนแรงงาน ทําให้สงั คมเกษตรเป็ นสังคม
ผูส้ งู อายุ เยาวชนในภาคเกษตรกรรมที่เคยเป็ นแรงงานที่สาํ คัญในครอบครัวได้หนั ไปสู่อาชีพอื่น วัตถุนิยมได้เข้า
มามีบทบาททําให้ค่านิยมเปลี่ยนแปลงไป บิดามารดาไม่สนับสนุนให้บุตรหลานประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่ง
ปั จ จัย ที่ เ หล่านี ส้ ่ง ผลให้ผู้สื บ ทอดอาชี พ การเกษตรลดน้อยลง และไม่ไ ด้ถูก ปลูก ฝั ง ให้มี ทัศ นคติ ท่ี ดี ต่ อ ภาค
การเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร , 2554, น. 2) ทิศทางการพัฒนาการเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรและ
สหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) เป็ นกรอบการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว โดยมีวิสยั ทัศน์ คือ
“เกษตรกรมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” แนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :
การสร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาํ คัญ 5 แนวทาง ดังนี ้ 1)
ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ ่นใหม่ทดแทนแรงงานเกษตร สร้างแรงจูงใจและ
ความภาคภูมิใจในการสืบทอดอาชี พเกษตร 3) ส่งเสริมการทําเกษตรกรรมยั่งยื น โดยส่งเสริมการทําเกษตร
ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย ์ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านการเกษตรตัง้ แต่ประถมศึกษาร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิ การ 4) พัฒนาองค์ความรู ส้ ่เู กษตรกรมืออาชีพ 5) สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกรโดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้ต่อยอดไปสู่ผูป้ ระกอบการ
ธุรกิ จเกษตรและเชื่ อมโยงทุกภคส่วนเพื่ อแก้ไขปั ญหาของเกษตรกรอย่างเป็ นระบบ( กรมส่งเสริมการเกษตร,
2561, น. 1)
เด็กและเยาวชนถือเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญ ควรได้รบั การดูแลเอาใจใส่สง่ เสริม พัฒนา และ
สนับสนุนในทุกมิติให้สามารถรับมือและเท่าทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรไทยที่เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์(กรมส่งเสริมการเกษตร , 2561) ซึ่งประเด็นท้าทาย
ของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่จะเป็ นผูส้ ืบทอดอาชีพการเกษตรและการพัฒนาทัศนะคติท่ีดีตอ่ ภาคเกษตรก็ถือ
เป็ น สิ่ ง สําคัญ การปลูก ฝั่ งตั้งแต่เรี ยน หรื อการตั้ง กลุ่มยุวเกษตรกรจึง เป็ นหนทางหนึ่ง ในการสร้างผูส้ ืบทอด
เกษตรกร การส่ง เสริม และพัฒ นากลุ่ม ยุวเกษตรกรให้เ ข้มแข็ง และสามารถพึ่ง พาตนเองได้นั้น ต้องเกิดจาก
กระบวนการเรียนรู ร้ ่วมกันภายในกลุ่มและชุมชน ทัง้ ในระดับของการพึ่งพาตนเอง ในระดับของการแข่งขัน กลไก
หนึ่งที่สนับสนุนให้ยุวเกษตรกรและชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าว คือ การ
นําเอากระบวนการจัดตัง้ กลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม ไปสู่การเชื่ อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม การเสริมสร้าง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ให้มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด รวมทัง้
การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนากลุม่
ยุวเกษตรกร สมาชิกยุวเกษตรกร ให้มีความรู ้ ความสามารถ มีความเข้มแข็ง และมีศกั ยภาพเพื่อเป็ นผูส้ ืบทอด ใน
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การผลิตทางการเกษตรเพื่อการบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้างและพัฒนาเกษตรกร
รุ น่ ใหม่เพื่อทดแทนเกษตรกรรุ น่ เก่าที่ลดลงและเป็ นบุคลากรที่สาํ คัญในภาคเกษตรกรรม
สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ (2561) ระบุวา่ กลุม่ ยุวเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ มีจาํ นวน 64 กลุม่ และจาก
การประเมินศักยภาพการดําเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรนัน้ ทําให้พบว่าการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร
ของจัง หวัด กระบี่ ยัง อยู่ในระดับที่ ยัง ไม่สามารถพัฒนาสู่ก ลุ่มต้นแบบได้ และเพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการกลุม่ ยุวเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ มีความรู ้ ทักษะทางด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมและมีพลังในการขับเคลื่อนงานในรู ปแบบของการรวมกลุ่มผ่านกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และ
พัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพการเกษตรให้สามารถพึ่งพาตนเอง
มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็ นอยู่ท่ีดี เกิดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของกลุ่มยุวเกษตรกร
และสมาชิกที่เป็ นต้นแบบที่ดีให้เป็ นที่ประจักษ์แก่บคุ คลทั่วไป
จากที่กล่าวมาประกอบกับปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรยังมีหลาย
ประการ ทัง้ จากการจัดการกระบวนการกลุ่มภายใน การมีสว่ นร่วมของสมาชิกยุวเกษตรกร ความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกลุ่ม ทัศนคติต่อการทําการเกษตรของสมาชิก ประสบการณ์ในการ
ทํางานกลุ่มยุวเกษตรกรของอาจารย์ท่ีปรึกษา จึงจําเป็ นต้องทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
ยุวเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากลุม่ ยุวเกษตรกรและเป็ นแบบอย่างต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความรู ้ แหล่งความรู เ้ กี่ยวกับกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรของสมาชิกยุวเกษตรกรและที่
ปรึกษายุวเกษตรกร
2. เพื่ อศึกษาความคิดเห็นต่อกลุ่มยุวเกษตรกร ต่อการดําเนิ นงานและต่อการทํากิ จกรรมเกษตรของ
สมาชิกยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและการทํากิจกรรมเกษตรของสมาชิกยุวเกษตรกรและที่
ปรึกษายุวเกษตรกร
4. เพื่อศึกษาปั ญหา ข้อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ยุวเกษตรกร

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ สมาชิกยุวเกษตรกร 1,431 คน ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 64 คน คณะกรรมการยุวเกษตรกร
64 กลุ่ม กําหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane ที่ค่าความคลาดเคลื่อน 0.06เนื่องจากลักษณะของ
ประชากรไม่แตกต่างกันมาก ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างของสมาชิกยุวเกษตรกร 233 คน ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 52 คน
ทําการสุม่ ตัวอย่างโดยวิธีการสุม่ แบบง่าย และทําการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างของคณะกรรมการยุวเกษตรกร 64 คน โดย
การคัดเลือกเฉพาะเจาะจง ( Purposive sampling ) เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจ
ของผูว้ ิจยั เอง ลักษณะของกลุม่ ที่เลือกเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยการเลือกสัมภาษณ์ตวั แทนคณะ
กรรม 1 คน จาก กลุม่ ทัง้ สิน้ 64 กลุม่
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วิธีการเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วยคําถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด
ประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ 1) สภาพพืน้ ฐานส่วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกยุวเกตรกรและ
ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 2) ความรู ้ แหล่งความรู เ้ กี่ยวกับกระบวนการกลุม่ ยุวเกษตรกรของสมาชิกยุวเกษตรกรและที่
ปรึกษายุวเกษตรกร 3) ความคิดเห็นต่อกลุ่มยุวเกษตรกร ต่อการดําเนินงานและต่อการทํากิจกรรมเกษตรของ
สมาชิกยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร 4) การมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานและกิจกรรมเกษตรของสมาชิก
ยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร 5) ปั ญหา ข้อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพกลุม่ ยุวเกษตรกร
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติพรรณา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ การวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์หาความแตกต่างของข้อมูลโดยใช้
สถิต t-test

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

1. ความรู้ แหล่ งความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ มยุ วเกษตรกรของสมาชิกยุ วเกษตรกรที่ป รึก ษายุ ว
เกษตรกร
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีความรู ม้ ากที่สดุ ในเรื่อง 1)ยุวเกษตรกร คือ เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง
10-25 ปี มีความสนใจด้านการเกษตร 2) ยุวเกษตรกรต้องมีการจดบนทึกกิจกรรม 3) ใบโครเวอร์สีเขียวมี 4 แฉก
คือสัญลักษณ์ของกลุ่มยุวเกษตรกร 4) คณะกรรมการสภายุวเกษตรกรประกอบด้วย ประธาน รองประธาน
เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม 5) การแปรรู ปอาหารเป็ นหนึ่งในกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร และ 6) งานของยุว
เกษตรกรแบ่งเป็ น งานส่วนบุคคล งานกลุ่มย่อย และ งานรวม ตามลําดับ โดยพบว่าสมาชิกยุวฯส่วนใหญ่รอ้ ยละ
83.3 ได้คะแนนความรู ้ 9-10 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน สอดคล้องกับ ธัญลักษณ์ มณีวรรณ (2557, น.
65) พบว่าสมาชิกยุวเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.8 ได้คะแนน 7-8 คะแนน ในขณะที่ประเด็นความรู ท้ ่ีสมาชิกยุ
ยุวเกษตรกรยังมีความเข้าใจผิดอยู่มาก เนื่องจากเป็ นประเด็นที่สมาชิกยุวเกษตรตอบถูกเพียง 140 รายจาก 233
ราย คิดเป็ นร้อยละ 60.1 ได้แก่ 1) กิจกรรมยุวเกษตรกรที่สาํ คัญที่สดุ คือการประชุม ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องให้ความรู ้
ในประเด็นนีเ้ พิ่มขึน้ โดยการวัดความรู ใ้ นเรื่องการดําเนินกลุม่ ยุวเกษตรกรซึง่ คําถามเป็ นแบบเลือกตอบถูกและผิด
ประกอบด้วยคําถามจํานวน 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี ้ ตอบถูก 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน
แหล่งความรู ท้ ่ีสมาชิ กยุวเกษตรกรได้รบั ความรู ม้ ากที่สุด ได้แก่ สื่อการเรียนรู อ้ ่ืนๆ โดยได้รบั จากการ
ประชุม มากที่สุด เนื่องจากสมาชิกยุวเกษตรกรมักมีการประชุมกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ
และที่ ปรึกษายุวเกษตรกรได้รับ ความรู ม้ ากที่ สุด ได้แก่ สื่อบุคล โดยได้รับจาก เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร
เนื่ องจากที่ปรึกษายุวเกษตรกรจะมีการพบปะและทราบข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสมํ่าเสมอ
แตกต่างกับ ธัญลักษณ์ มณี วรรณ (2557, น.63) พบว่า สมาชิกยุวเกษตรกรได้รบั ความรู จ้ ากสื่อแบบกลุ่มมาก
ที่สดุ โดยได้รบั จาก การศึกษาดูงาน ทัง้ นี ้ ช่องทางการรับความรู น้ ีข้ นึ ้ อยู่กบั บริบทของผูร้ บั ความนัน้ ๆ

689

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

2. ความคิดเห็นต่อกลุ่มยุวเกษตรกร ต่อการดําเนินงานและต่อการทํากิจกรรมเกษตรของสมาชิกยุ ว
เกษตรกรทีป่ รึกษายุวเกษตรกร
ความคิดเห็นต่อกลุ่มยุวเกษตรกรของสมาชิกยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ โดยความคิดเห็นของสมาชิกยุวเกษตรกรมากที่สดุ ในประเด็น การร่วมทํากิจกรรมของกลุ่มทําให้
เกิดการฝึ กการอยู่ร่วมกันในสังคม และความคิดเห็นที่ปรึกษายุวเกษตรกรมากที่สุดในประเด็น การดําเนินงาน
กลุ่มยุวเกษตรกรเป็ นการปลูกฝั งให้เด็กและเยาวชนมีทศั นคติท่ีดีต่ออาชีพการเกษตร สอดคล้องกับ ธัญลักษณ์
มณีวรรณ (2557, น.67) พบว่า สมาชิกยุวเกษตรกรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ประเด็น การดําเนินงาน
กลุม่ ยุวเกษตรกรเป็ นการปลูกฝั งให้เด็กและเยาวชนมีทศั นคติท่ีดีต่ออาชีพการเกษตร ซึง่ ประเด็นที่สมาชิกกลุ่มยุว
เกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ยังไม่พึงพอใจโดยประเด็นที่ได้คะแนนความคิดเห็นน้อยที่สดุ ได้แก่ การร่วม
ทํากิจกรรมของกลุ่มทําให้รูส้ กึ ถึงความสําคัญของการเกษตรที่มีความสําคัญต่อประเทศ และ การดําเนินงานกลุม่
ยุวเกษตรกรเป็ นการสร้างทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยีดา้ นการเกษตร ดังนัน้ จึงควรส่งเสริมและสร้างความเข้า
ในประเด็นนี ้

ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของสมาชิกยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สดุ โดยความคิดเห็นของสมาชิกยุวเกษตรกรมากที่สดุ ในประเด็น ควรมีการกําหนดระเบียบและข้อตกลงที่
ใช้ในการดําเนินงานของกลุ่ม และความคิดเห็นที่ปรึกษายุวเกษตรกรมากที่สุดในประเด็น สมาชิ กควรปฏิบัติ
รับผิดชอบงานของตนอย่างเต็มที่ แตกต่างกับ ธัญลักษณ์ มณีวรรณ (2557, น.68) พบว่า สมาชิกยุวเกษตรกรมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ประเด็น ควรมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการสภายุวเกษตรกร เป็ นไปตาม
ระเบียบที่กลุ่มยุวเกษตรกรกําหนด ซึ่งประเด็นที่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร คือประเด็น
ควรมีการบันทึกกิจกรรมลงในสมุดบันทึกให้เรียบร้อย พร้อมต่อการตรวจ ดังนัน้ จึงควรส่งเสริมและสร้างความเข้า
ในประเด็นนี ้
ความคิดเห็นต่อการทํากิจกรรมเกษตรของสมาชิกยุวเกษตรกร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ และที่
ปรึกษายุวเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยความคิดเห็นของสมาชิกยุวเกษตรกรมากที่สดุ ในประเด็น
รู ส้ ึกตื่นตัวเมื่อได้ทาํ การเกษตรทําแล้วสนุก และความคิดเห็นที่ปรึกษายุวเกษตรกรมากที่สุดในประเด็น อาชีพ
เกษตรกรรมเป็ นอาชีพที่มีคณ
ุ ค่าควรสนับสนุน ซึง่ ประเด็นที่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรให้
ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สดุ คือประเด็น อาชีพเกษตรทําแล้วเท่ ดังนัน้ จึงควรส่งเสริมและสร้างความเข้าใจใน
ประเด็นนีใ้ ห้มีความรู ส้ กึ ว่าอาชีพเกษตรทําแล้วเป็ นอาชีพที่น่าสนใจ เป็ นอาชีพที่มีคณ
ุ ค่า เป็ นอาชีพที่ความสําคัญ
เป็ นอาชีพที่น่ายกย่องและมีเกียรติ
3. การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานกลุ่มและการทํากิจกรรมการเกษตรของสมาชิกยุวเกษตรกรและที่
ปรึกษายุวเกษตรกร
การมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานกลุม่ ของสมาชิกยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรมีสว่ นร่วมใน
การดําเนินงานกลุม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สดุ โดยมีสว่ นร่วมมากที่สดุ ในด้านการดําเนินงาน ในประเด็น
การเลือกตัง้ หรือคัดเลือกกรรมการกลุม่ แตกต่างกับ ธิดาวดี เหลืองธนะโภค (2546, น.71) พบว่าสมาชิกยุว
เกษตรกรมีสว่ นร่วมในกิจกรรมกลุม่ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีสว่ นร่วมในการวางแผนมากที่สดุ รองลงมาเป็ น
การมีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน ส่วนด้านที่สมาชิกยุวเกษตรกรมีสว่ นร่วมน้อยที่สดุ ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในการ
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ประเมินผล ในประเด็น การวิเคราะห์ผลการดําเนินกิจกรรมกลุม่ และ ที่ปรึกษายุวเกษตรกรมีสว่ นร่วมน้อยที่สดุ
ได้แก่ การมีสว่ นร่วมในการวางแผน ในประเด็น การกําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรม ซึง่ หากต้องการ
พัฒนาจะต้องส่งเสริมให้มีสว่ นร่วมในประเด็นนีด้ ว้ ย การมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรมการเกษตรของสมาชิกยุว
เกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีสว่ นร่วมมากที่สดุ ในด้านงานรวม ในประเด็น การเข้าร่วมการประชุม
วางแผนการเกษตร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรมีสว่ นร่วมมากที่สดุ ในงานกลุม่ ย่อย ในประเด็น การปลูกพืชผักส่วน
ครัว ใกล้เคียงกับ ณภัทร ก๋านนท์ (2555, น.83) พบว่าการมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรมส่วนใหญ่มีสว่ นร่วมในการ
ปลูกผักและเลีย้ งปลาดุก
ปั ญหา ข้อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุว
เกษตรกร
ปั ญหาในการดําเนินงานกลุม่ ยุวเกษตรกรสมาชิกยุวเกษตรกร เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
เป็ นคําถามแบบให้เลือกตอบ โดยจะให้คะแนนในแต่ละข้อคําถามดังนี ้
ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ
มีคา่ เท่ากับ
5
คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
มีคา่ เท่ากับ
4
คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
มีคา่ เท่ากับ
3
คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
มีคา่ เท่ากับ
2
คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สดุ
มีคา่ เท่ากับ
1
คะแนน
โดยได้ผลดังนี ้ ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยประเด็นปั ญหาในการดําเนิ นงานของสมาชิ กยุว
เกษตรกรที่เป็ นปั ญหามากที่สดุ ได้แก่ เงินทุนในการทํากิจกรรมไม่เพียงพอ และประเด็นปั ญหาในการดําเนินงาน
ของที่ปรึกษายุวเกษตรกรที่เป็ นปั ญหามากที่สุด ได้แก่ วัสดุอปุ กรณ์มีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ใกล้เคียงกับ ธัญลักษณ์ มณีวรรณ (2557, น.65) พบว่า สมาชิกมีปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีเวลาในการทํากิจกรรม
วัสดุอปุ กรณ์มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน และเงินทุนในการทํากิจกรรมไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องในเรื่ อง
ปั ญหาข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนากลุม่ ยุวเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ จํานวน 20 ท่าน ได้แก่ สมาชิกกลุ่ม
ยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร คณะกรรมการยุวเกษตรกร และ เจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบยุวเกษตรกรในระดับ
อําเภอ ได้แก่ 1) ด้านผูป้ กครอง ได้แก่ ควรให้ผูป้ กครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมยุวเกษตรกร 2) ด้านครู ท่ีปรึกษา
ได้แก่ นําไปศึกษาดูงานในกลุม่ ที่ดีและมีศกั ยภาพ เพิ่มเวลาในด้านกิจกรรมมากขึน้ 3) ด้านโรงเรียนและกิจกรรม
กลุ่ม ได้แ ก่ สนับ สนุน วัส ดุอุป กรณ์ใ นกิ จ กรรมยุว เกษตรกร สนับ สนุ น งบประมาณ ควรมี ก ารทํา กิ จ กรรมที่
หลากหลาย กิจกรรมควรมีการสนับสนุนให้เกิดรายได้ 4) ด้านเจ้าหน้าที่สง่ เสริม ได้แก่ ควรมีการให้ความรู แ้ ก่กลุ่ม
ยุวเกษตรกรให้สมํ่าเสมอ ควรมีการให้ความรู เ้ จ้าหน้าที่ใหม่ในด้านงานยุวและศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ t-test ได้ผลดังนี ้
1) เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มยุวเกษตรกรระหว่างสมาชิกยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร
ประเด็น การร่วมทํากิจกรรมของกลุ่มทําให้เกิดการฝึ กการอยู่ร่วมกันในสังคม พบว่า แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่ง
ทางสถิติ ที่ 0.01 ดังแสดงใน Table 1
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Table 1 The analysis of the comparison of opinions of young farmer groups between young farmer
members and agricultural advisors on whether participation in group activities leads to the
practice of coexistence in society. The difference is statistically significant at 0.01
Topic

young farmer significance
members
S.D
x�

Participation in group
4.64 0.480
activities leads to the
practice of coexistence
in society

most

important

agricultural
advisors
S.D.
x�

4.21 0.800

significance

most

t

sig

3.188** 0.002

important

2) เปรี ย บเที ยบความคิ ดเห็ นในการดําเนิ นงานกลุ่มยุวเกษตรกรระหว่างสมาชิ ก ยุวเกษตรกรและที่
ปรึกษายุวเกษตรกร ประเด็น การกําหนดระเบียบและข้อตกลงที่ใช้ในการดําเนินงานของกลุ่ม พบว่าแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังแสดงใน Table 2
Table 2 The analysis of the comparison of opinions of young farmer groups between young farmer
members and agricultural advisors on the formulation of rules, regulations and agreements
used in the group's operations. It found that the difference was statistically significant at 0.05
Topic

Defining the rules and
agreements used in
group operations

young farmer significance agricultural significance
t
sig
members
advisors
S.D
S.D
x�
x�
4.67 0.458
most
4.37 0.627
most
2.523 0.015
*
important
important

3) เปรียบเทียบความคิดเห็นในการทําการเกษตรของกลุม่ ยุวเกษตรกรระหว่างสมาชิกยุวเกษตรกรและที่
ปรึกษายุวเกษตรกร ประเด็น อาชีพเกษตรกรรมเป็ นอาชีพที่เหมาะสําหรับทุกคน พบว่าแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ยิ่งทางสถิติท่ี 0.01 ดังแสดงใน Table 3
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Table 3 The analysis of the comparison of opinions of young farmer groups between young farmer
members and agricultural advisors on whether farming is a career that is suitable for
everyone. It found that the difference was statistically significant at 0.01
Topic

Farming is a
career that is
suitable for
everyone.

young farmer
members
S.D
x�
4.53 0.557

significance

most
important

agricultural
advisors
x� S.D
4 0.751
.
1
5

significance

t

sig

very

2.828**

0.007

important

4) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรระหว่างสมาชิกยุวเกษตรกรและที่
ปรึกษายุวเกษตรกร ประเด็น การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ คือ การนําผลผลิตไปใช้ในการบริโภค พบว่า
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ที่ 0.01 และการนําประสบการณ์ไปใช้ในการเรียน พบว่าแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ที่ 0.01 ดังแสดงใน Table 4
Table 4 : The analysis of the comparison of opinions of young farmer groups between young farmer
members and agricultural advisors on participation in receiving profits and using produce for
consumption. The difference is statistically significant at 0.01. The use of experience in studying
found that the difference is statistically significant at 0.01
Topic

1. Participation
in receiving
profits
The use of
products for
consumption
Applying
experience in
learning

young farmer
members
S.D
x�
-

significance

agricultural
advisors
S.D
x�
-

-

significanc
e

t

sig

-

-

-

4.50

0.550

most
important

4.92

0.269

most
important

-5.039**

0.000

4.44

0.578

most
important

4.90

0.298

most
important

-5.165**

0.000
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5) เปรียบเทียบการส่วนร่วมของยุวเกษตรกรในการทํากิจกรรมการเกษตรระหว่างสมาชิกยุวเกษตรกร
และที่ปรึกษายุวเกษตรกร พบว่าแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ ที่ 0.01 ในประเด็น งานส่วนบุคคล คือ การ
เลีย้ งสัตว์ การทํานา/การปลุกพืชไร่ กิจกรรมแปรรู ป และ งานส่วนย่อย คือ การปลูกพืชผักสวนครัว การเลีย้ งสัตว์
การทํานา/การปลุกพืชไร่ กิจกรรมแปรรู ป ดังแสดงใน Table 5
Table 5 The analysis of the comparison of young farmer participation in agricultural activities
between young farmer members and young farmer advisors found that the difference was
statistically significant at 0.01 in personal work issues, namely animal husbandry, farming /
cropping, processing and small group activities namely planting vegetables, animal
husbandry, farming / cropping processing activities.
Topic

1. Personal work
Animal husbandry

young farmer significance agricultural significance
t
sig
members
advisors
S.D
S.D
x�
x�
3.65 0.864
very
4.42 0.637
most
-5.590** 0.000
important

Farming / Cropping

3.38 0.791

very

important
4.25 0.738

important
Processing activities

3.73 0.805

very

3.67 0.730

very

4.46 0.503

-

-

Growing vegetable
garden

4.54 0.533

Animal husbandry

3.72 0.879

-

4.35 0.623
-

4.79 0.412

important
very

3.52 0.815

very

4.48 0.610

3.76 0.827

very

4.44 0.608

3.76 0.823

very
important
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most

-2.642* 0.011

most

-4.830** 0.000

most

-5.833** 0.000

important
4.58 0.499

important
Fishery activities

-5.049** 0.000

important

important
Processing activities

most

important

important
Farming / Cropping

-5.430** 0.000

important
-

most

most
important

important
2. Small group work

-5.614** 0.000

important

important
Fishery activities

most

most

-5.414** 0.000

important
4.44 0.574

most
important

-4.560** 0.000
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6) เปรียบเทียบปั ญหาในการดําเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรระหว่างสมาชิกยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุว
เกษตรกร พบว่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ที่ 0.01 ในประเด็น เงินทุนในการทํากิจกรรมไม่เพียงพอ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนไม่สนับสนุนกิจกรรม เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรขาดการติดตาม ขาดความร่วมมือในการ
ปฏิบตั ิงาน ดังแสดงใน Table 6
Table 6 The analysis of the comparison of problems in the operation of the young farmers group
between the members of the young farmers and the young farmers advisors found that there
is a statistically significant difference at 0.01 regarding insufficient funds for activities, school
administrators not supporting activities, lack of monitoring from agricultural extension officials
and lack of cooperation in work.
Topic

young farmer significance
members

agricultural
advisors

x�
4.26

S.D
0.832

S.D
x�
3.92 0.882

School administrators
do not support activities

1.24

0.491

least
important

Lack of monitoring from
agricultural extension
officials

1.33

0.555

Lack of cooperation in
work

2.49

1.087

Insufficient funds for
activities

most
important

significance

t

sig

very
important

2.668** 0.010

1.71 0.667

least
important

-4.352** 0.000

least
important

1.63 0.525

least
important

-3.045** 0.004

less
important

3.10 0.721

very
important

-3.164** 0.003

*Significance level at 0.05
* *Significance level at 0.01

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1) ข้อเสนอแนะต่อกลุม่ ยุวเกษตรกร
(1) ควรมีการฝึ กหรือสนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มมีกิจกรรมร่วมกันในด้านอื่นๆ เช่น การฝึ กการ
เป็ นผูน้ าํ การวางแผนงานร่วมกัน การบันทึกและจัดทําบัญชี
(2) ควรฝึ กให้สมาชิกกลุ่มเห็นความสําคัญของงานยุวเกษตรกรในทุกๆด้าน เช่นการออม การ
แปรรู ป การจําหน่ายผลผลิต ทักษะและเทคโนโลยีดา้ นการเกษตร
2) ข้อเสนอแนะต่อครู ท่ีปรึกษา
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(1) ควรมี ก ารวางแผนร่วม และกําหนดวัต ถุป ระสงค์ใ นการทํากิ จ กรรมร่วมกับ สมาชิ ก ให้
คําปรึกษา ช่วยแก้ไขปั ญหา ไม่ควรปล่อยให้สมาชิกแก้ไขปั ญหากันเองอาจทําให้การดําเนินงานกลุ่มไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้ตงั้ ไว้
(2) ควรมีการจัดสรรเวลาในการทํากิจกรรมการดําเนินงานของกลุม่ ให้มากขึน้ และเน้นกิจกรรม
การสร้างรายได้ให้แก่กลุม่ และสมาชิก
3) ข้อเสนอแนะต่อผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีไม่สนับสนุนกิจกรรม ควรมีการ 1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ใน
กิจกรรมยุวเกษตรกร (2) สนับสนุนงบประมาณเพื่ อการทํากิจกรรมกลุ่มที่หลากหลาย (3) ควรมีการทํากิจกรรมที่
หลากหลายและเพิ่มมากขึน้ (4) ควรมีการศึกษางานจากกลุ่มที่มีการดําเนินกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จและเป็ น
แบบอย่างในการพัฒนากลุม่ ยุวเกษตรกร (5) ให้ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่มีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรมกลุม่ ยุวเกษตร
4) ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าไปให้คาํ ปรึกษาและชีแ้ นะการดําเนินงาน กลุ่มเพื่อให้กิจกรรมประสบ
ความสําเร็จ
5) ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดําเนินงานของกลุ่มให้เป็ นที่รูจ้ กั อย่างแพร่หลาย เพื่อเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้สมาชิกกลุม่ ยุวเกษตรกร ได้มีการแสดงผลงาน และเป็ นการต่อยอดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินกิจกรรม
6) ข้อเสนอแนะต่อโยบาย
ควรมีการกําหนดกลุ่มยุวเกษตรกรให้เป็ นเป้าหมายในโครงการส่งเสริมการเกษตรตลอดจนบูรณาการ
เข้ากับโครงการต่างๆในพืน้ ที่ เพื่อเป็ นการพัฒนาและส่งเสริมกลุม่ ยุวเกษตรกรให้มีศกั ยภาพและความสามารถใน
ระดับชัน้ ที่ดีขนึ ้ ไป
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การยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชในปาล์มนํา้ มันของเกษตรกร
ในอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
An Adoption of Trichoderma (Trichoderma harzianum) Utilization in Oil Palm Plant Disease Control
of Farmers in Ao Luek District, Krabi Province
ทิพวรรณ เทพบุรี1* บําเพ็ญ เขียวหวาน2 และ สินีนชุ ครุ ฑเมือง แสนเสริม2
Thipphawan Thepburi1*, Bumpen Keowan2 and Sineenuch Khrutmuang Sanserm2

บทคัดย่อ

การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรู ้ ความคิดเห็น และความต้องการในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการ
ควบคุมโรคพืชของเกษตรกร 2) แรงจูงใจและการปฎิบตั ิในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกร 3) ความ
คิดเห็นต่อปั ญหาและข้อเสนอแนะในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกร 4) ปั จจัยที่สัมพันธ์กับการ
ยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มัน
ในอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จํานวน 5,136 ครัวเรือน กําหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง 264 คน
ทําการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ สถิตทิ ่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่า
ตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ และการวิเคราะห์ Chi-Square ผลการวิจยั พบว่า 1) เกษตรกรที่ใช้
และไม่ใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาส่วนมากมีความรู เ้ กี่ยวกับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในระดับมาก เกษตรกรที่ใช้และไม่ใช้เชือ้ ราไตร
โคเดอร์มามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในระดับมากที่สุดและระดับมาก ตามลําดับ โดยเกษตรกรที่ใช้เชือ้ รา
ไตรโคเดอร์มาร้อยละ 93.2 มีความต้องการใช้ ส่วนเกษตรกรที่ไม่ใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มามีเพียงร้อยละ 50.8 ที่มีความต้องการใช้ 2)
เกษตรกรที่ใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มามีแรงจูงใจในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในระดับมากที่สดุ และมีการปฎิบตั ใิ นการใช้เชือ้ ราไตรโค
เดอร์มาระดับมาก 3) ความคิดเห็นต่อปั ญหาของเกษตรกรทัง้ 2 กลุ่มอยู่ในระดับมากที่สดุ ส่วนข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่ใช้เชือ้
ราไตรโคเดอร์มาอยู่ในระดับมากที่สุดและเกษตรกรที่ไม่ใช้อยู่ในระดับมาก 4) ปั จจัยที่สมั พันธ์กับการยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโค
เดอร์มา พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญยิ่งที่ 0.01 คือ จํานวนแรงงานในครัวเรือนทําการเกษตร ความคิดเห็นในการ
ใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ความคิดเห็นต่อปั ญหาในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา และข้อเสนอแนะในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ส่วน
ระยะเวลาในการปลูกปาล์มนํา้ มันและความรู ใ้ นการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชมีความสัมพันธ์อย่างนัยสําคัญที่
0.05

ABSTRACT

The objectives of this research were to study 1) farmers’ knowledge, opinion and demand for using
Trichoderma to control oil palm plant diseases; 2) farmers’ incentives and practices in using Trichoderma to control oil
palm plant diseases; 3) farmers’ opinions on the problems of using Trichoderma and recommendations for using
Trichoderma; and 4) factors associated with farmers’ adoption of Trichoderma to control oil palm plant diseases. The
study population were 5,136 households of oil palm farmers in Ao Luek District, Krabi Province, out of whom a sample
size of 264 were determined using the Taro Yamane formula. Samples were selected using simple random sampling.
Data were collected by using an interview schedule and statistically analyzed using frequency, percentage, minimum,
maximum, mean, standard deviation, ordering and Chi-Square. The results showed that 1) The majority of farmers,
both those that used Trichoderma and those that did not, had a high level of knowledge about using Trichoderma to
control oil palm diseases. Farmers who used Trichoderma had a very positive opinion about using Trichoderma to
control oil palm diseases and those that did not had a positive opinion. Of the farmers that had used Trichoderma,
93.2% wanted to continue using it and only 50.8% of those who had not used Trichoderma wanted to use it. 2) Farmers
that used Trichoderma had the highest level of incentive to use Trichoderma and had a high level of practice in using
Trichoderma. 3) Both farmers who used Trichoderma and those that did not had the highest level of opinion about
problems with using Trichoderma. Farmers who used Trichoderma had a very high level of opinion about
recommendations for using Trichoderma and those that did not use Trichoderma had a high level of opinion on
recommendations for using Trichoderma. 4) As for factors associated with farmers’ adoption of Trichoderma to control
oil palm plant diseases, the factor that was correlated with farmers’ adoption of Trichoderma to a highly significant
degree at confidence level at 0.01. There was a number of household members engaged in agriculture. Factors which
correlated with farmers’ opinions on problems with using Trichoderma and recommendations for using Trichoderma to
a significant degree at confidence level 0.05 A number of years growing oil palm and knowledge of using Trichoderma
to control oil palm diseases.
Key words: aceptance, Trichoderma, pant disease control, oil palm, Ao Luek district
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บทนํา
ปาล์มนํา้ มันถูกนําเข้ามาปลูกในประเทศไทย ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2472 ที่สถานีทดลองยางคอหงส์ จังหวัด
สงขลา และสถานีกสิกรรมพลิว้ จังหวัดจันทบุรี มีการส่งเสริมการปลูกเป็ นพืน้ ที่ใหญ่เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดย
โครงการนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีสมาชิกโครงการ 1,645 ราย เนือ้ ที่
ประมาณ 20,000 ไร่ และโครงการบริษัทอุตสาหกรรมนํา้ มันและสวนปาล์มจํากัด (สวนเจียร วานิช) ตําบลปลาย
พระยา อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ประมาณ 16,262 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการ
ปลูกปาล์มนํา้ มันในพืน้ ที่สหกรณ์นิคม 3 แห่ง คือ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก สหกรณ์นิคมท่าแซะ และสหกรณ์นิคมหลัง
สวน หลังจากนัน้ จึงมีการขยายพืน้ ที่ปลูกมากขึน้ จากประวัติการพัฒนาการปลูกปาล์มนํา้ มันในประเทศไทยจาก
เริ่มต้นจนถึงปั จจุบนั สามารถแยกระยะการพัฒนาเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็ นระยะของการเริ่มต้น ตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2472 ถึง ปี 2525 ซึง่ กินระยะเวลาประมาณ 50 ปี เป็ นช่วงระยะเวลาที่มีการขยายพืน้ ที่ค่อนข้างช้า ในระยะ
ที่สอง จากปี พ.ศ. 2525 ถึงปั จจุบนั ปี (พ.ศ. 2560) เป็ นระยะที่มีการพัฒนาการขยายพืน้ ที่ปลูกอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
เฉลี่ยแล้วมีการเพิ่มพืน้ ที่ปลูกประมาณ 50,000 -100,000 ไร่ต่อปี ปั จจุบนั (พ.ศ. 2560) มีพืน้ ที่ปลูกปาล์มนํา้ มัน
ประมาณ 5.44 ล้านไร่ โดยจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดคือ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร ตามลําดับ (กรมวิชาการ
เกษตร 2560, น.4-5 )
จังหวัดกระบี่เป็ นจังหวัดที่มีพืน้ ที่เพาะปลูกปาล์มนํา้ มันเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ มีพืน้ ที่เพาะปลูกทัง้ 8
อําเภอ รวมทั้งสิน้ 1,138,323 ไร่ เนื อ้ ที่ ให้ผล 1,086,190 ไร่ ผลผลิต 3,383,122 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่/ปี 3,115
กิโลกรัม สูงเป็ นอันดับ 1 ของประเทศ นโยบายจังหวัดต้องการผลักดันให้จงั หวัดกระบี่เป็ นแหล่งผลิตปาล์มนํา้ มัน
ที่มีคณ
ุ ภาพ (สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่, 2561)
อําเภออ่าวลึก เป็ นอําเภอแรกของกระบี่ท่ีปลูกปาล์มนํา้ มัน และเป็ นอําเภอแรกของประเทศไทยที่ปลูก
ปาล์มนํา้ มันเพื่ อการค้าโดยเอกชน โรงงานสกัดนํา้ มันปาล์มโรงแรกของไทยตัง้ เมื่อ พ.ศ.2515 คือ บริษัทไทย
อุตสาหกรรมนํา้ มันปาล์มและสวนปาล์ม ตัง้ อยู่ท่ี อาํ เภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ อําเภออ่าวลึกมีความพร้อมใน
หลายๆ ด้านเกี่ยวกับปาล์มนํา้ มัน ตัง้ แต่มีสภาพพืน้ ที่เหมาะสมสําหรับปาล์มนํา้ มัน มีแหล่งผลิตเมล็ดปาล์มที่ได้
มาตรฐาน มีโรงงานสกัดนํา้ มันปาล์มในพืน้ ที่ ทัง้ ของเอกชนและโรงงานสกัดนํา้ มันปาล์มของชุมชนสหกรณ์ มี
โรงงานผลิตไบโอดีเซลในพืน้ ที่ ดังนัน้ อําเภออ่าวลึก จึงเป็ นอําเภอที่มีเกษตรกรที่มีศกั ยภาพอย่างสูงในการผลิต
ปาล์มนํา้ มัน เพราะมีความพร้อมในทุกด้านตัง้ แต่การผลิต การแปรรู ป และการจัดจําหน่าย ซึ่งพร้อมที่จะรองรับ
แผนพัฒนาปาล์มนํา้ มันของจังหวัดกระบี่ ที่จะผลักดันให้กระบี่เป็ นเมืองปาล์มนํา้ มัน (Palm oil city) และพร้อมที่
จะรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปาล์มนํา้ มันของประเทศ อําเภออ่าวลึก มีพืน้ ที่ปลูกปาล์มนํา้ มันทัง้ หมด
212,084 ไร่ เป็ น พื ้น ที่ ใ ห้ผ ลผลิ ต แล้ว จํา นวน 207,213 ไร่ พื ้น ที่ ท่ี ยัง ไม่ ใ ห้ผ ลผลิ ต จํา นวน 4,871 ไร่ ผลผลิ ต
635,937 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่/ปี 3,069 กิโลกรัม (สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่, 2561)
ปั จจุบันเกษตรกรชาวสวนปาล์มนํา้ มันยังประสบปั ญหาต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตราคาตกตํ่า ขาด
เสถียรภาพ ราคาผลปาล์มทะลายเฉลี่ยปี 2557-2561 มีแนวโน้มลดลง แนวทางการพัฒนาต้องเน้นการลดต้นทุน
เพิ่มคุณภาพผลผลิต โดยเริ่มตัง้ แต่การปรับปรุ งบํารุ งดิน ด้วยปั ญหาดังกล่าวจังหวัดกระบี่จึงจัดทําโครงการลด
ความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรู พืชขึน้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรู จ้ กั วิธีการควบคุมศัตรู พืชอย่างเหมาะสม
และส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา อย่างไรก็ตาม
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การใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาซึง่ เป็ นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในการควบคุมโรคพืชนัน้ ผูใ้ ช้ตอ้ งศึกษาและทําความเข้าใจทัง้
คุณสมบัติ วิธีการใช้และข้อจํากัดต่าง ๆ ในการใช้ ซึ่งจากการศึกษาการใช้สารชี วภัณฑ์เพื่อป้องกันและกําจัด
ศัตรู พืชพบว่า เกษตรกรทัง้ หมดยังมีปัญหาการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในด้านการปฏิบตั ิในไร่นา โดยยังขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้หัวเชือ้ สดและคุณสมบัติเฉพาะของเชือ้ ราไตรโคเดอร์มา (มรกต สุดประเสริฐ 2557, น. 111) และยังถือว่าเป็ นนวัตกรรมหรือความรู ใ้ หม่ท่ีตอ้ งอาศัยการศึกษาทําความเข้าใจให้ถกู ต้องในการนําไปใช้ ซึ่ง
จะส่งผลต่อการยอมรับของเกษตรกร ดังนัน้ จึงจําเป็ นที่จะศึกษาการยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการ
ควบคุมโรคพืชในปาล์มนํา้ มันของเกษตรกรในอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ความรู ้ ความคิดเห็น ความต้องการ
แรงจูงใจ ตลอดจนความคิดเห็นต่อปั ญหาและข้อเสนอแนะ ซึง่ จะเป็ นแนวทางในการวางแผนการส่งเสริมและการ
แก้ไขปั ญหาให้แก่เกษตรกรในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความรู ้ ความคิดเห็น และความต้องการในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช
ของเกษตรกร
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจและการปฏิบตั ิในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปั ญหาและข้อเสนอแนะในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช
ของเกษตรกร
4. เพื่ อ ศึก ษาปั จ จัย ที่ สัม พัน ธ์กับ การยอมรับ การใช้เ ชื อ้ ราไตรโคเดอร์ม าในการควบคุม โรคพื ช ของ
เกษตรกร

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มันในอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จํานวน
9 ตําบล ซึ่ง มี จ าํ นวนเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มันทั้งหมด 5,136 ครัวเรื อน (ทะเบี ย นเกษตรกร กรมส่ง เสริม
การเกษตร, 2561) กําหนดกลุ่มตัวอย่ างตามสูต รของ Taro Yamane ที่ ค่าความคลาดเคลื่ อน 0.06 ได้ก ลุ่ม
ตัวอย่าง 264 คน ทําการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน
วิธีการเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Interview) ประกอบด้วยคําถามปลายปิ ด
(Close-ended Questions) และคําถามปลายเปิ ด (Opened-End Questions) แบ่งคําถามเป็ น 4 ตอน ดังนี ้ (1)
สภาพพืน้ ฐานส่วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา จํานวนแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือน และประสบการณ์ในการทําสวนปาล์มนํา้ มัน พืน้ ที่
ปลูกปาล์มนํา้ มัน รายได้จากการปลูกปาล์มนํา้ มัน และระยะเวลาในการปลูกปาล์มนํา้ มัน (2) ความรู ้ ความ
คิดเห็น และความต้องการในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกร(3) แรงจูงใจและการ
ปฏิบตั ิในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกร (4) ความคิดเห็นต่อปั ญหา ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกร
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรู ป โดยใช้สถิติพรรณา ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ และการวิเคราะห์ห า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิต Chi-square
นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล มาจัดหมวดหมู่และ
จัดทํารหัสข้อมูล แล้ววิเคราะห์ดว้ ยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสถิติสาํ เร็จรู ป สําหรับค่าสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage)
ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D) ค่าสูงสุด (Maximum)
ค่าตํ่าสุด (minimum) และการจัดอันดับ (ranking)โดยแปลความหมายของคะแนนตามค่าเฉลี่ย ซึ่งแบ่งออกเป็ น
5 ระดับ
การแปลความหมาย
โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล ดังนี ้
ช่วงคะแนน
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด
จํานวนระดับ
=
5–1
5
=
4
5
=
0.80
โดยแปลความหมายของคะแนนตามค่าเฉลี่ย ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายความว่า ระดับมากที่สดุ
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายความว่า ระดับมาก
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายความว่า ระดับปานกลาง
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายความว่า ระดับน้อย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายความว่า ระดับน้อยที่สดุ
4.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยทางสังคม ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การทําเกษตร จํานวนแรงงานภาคการเกษตร ตําแหน่งทางสังคม พืน้ ที่ปลูกปาล์มนํา้ มัน รายได้ของ
ครัวเรือนภาคการเกษตร รายได้ของครัวเรือนนอกภาคการเกษตร ระยะเวลาในการปลูกปาล์มนํา้ มัน เและปั จจัย
อื่นๆ ได้แก่ ความรู ใ้ นการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ความคิดเห็นในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ความต้องการในการ
ใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ปั ญหาในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาและข้อเสนอแนะในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา มี
สัมพันธ์กับการยอมรับการใช้เชื อ้ ราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกําจัดโรคที่ เ กิ ด กับปาล์มนํา้ มัน โดยวิธีก าร
ทดสอบ ไคสแควร์ (Chi-Square)
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

1. ความรู้ ความคิดเห็น และความต้องการในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุ มโรคพืชของ
เกษตรกร
1.1 ความรู เ้ กีย่ วกับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกร
- เกษตรกรที่ใ ช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์ มา ผลการวิจัยความรู เ้ กี่ ยวกับการใช้เชื อ้ ราไตรโคเดอร์มาในการ
ควบคุมโรคพืชของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรได้ตอบถูกต้องเฉลี่ย 11.79 ข้อจากคําถาม 15 ข้อ โดยเกษตรกรร้อย
ละ 61.4 มีความรู ใ้ นระดับมาก ตอบได้ถกู ต้อง 10 -12 ข้อ รองลงมา ร้อยละ 31.0 มีความรู ใ้ นระดับมากที่สดุ ตอบ
ได้ถกู ต้อง 13 - 15 ข้อ และร้อยละ 7.6 มีความรู ใ้ นระดับปานกลาง ตอบได้ถกู ต้องจํานวน 7 - 9 ข้อ ตามลําดับ
- เกษตรกรที่ไม่ใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ผลการวิจัยความรู เ้ กี่ยวกับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการ
ควบคุมโรคพืชของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรได้ตอบถูกต้องเฉลี่ย 12.10 ข้อจากคําถาม 15 ข้อ โดยเกษตรกรร้อย
ละ 66.6 มีความรู ใ้ นระดับมาก ตอบได้ถกู ต้อง 10 – 12 ข้อ รองลงมาเกษตรกรร้อยละ 25.5 มีความรู ใ้ นระดับมาก
ที่สดุ ตอบได้ 13 – 15 ข้อ และร้อยละ 1.4 มีความรู ใ้ นระดับปานกลาง ตอบได้ถกู ต้องจํานวน 7 - 9 ข้อ ตามลําดับ
1.2 ความคิดเห็นในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกร
- เกษตรกรทีใ่ ช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เชือ้ รา
ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สดุ 13 ประเด็น ได้แก่
(1) ลดการใช้สารกําจัดโรคพืชศัตรู พืช (2) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (3) การใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของตัวเกษตรกรเอง (4) เป็ นการอาศัยธรรมชาติในการช่วยควบคุมสภาพแวดล้อม
(5) เป็ นวิธีการแก้ปัญหาเรื่องโรคพื ชในระยะยาว (6) ลดการปนเปื ้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อม (7) ผลผลิตจะมี
คุณภาพทําให้ราคาผลผลิตดีขนึ ้ (8) การใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาทําให้การใช้จ่ายด้านสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืช
ลดลง (9) การใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาช่วยอนุรกั ษ์ส่ิงมีชีวิตที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติอย่างสมดุล (10) สามารถใช้งาน
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว (11) ทําให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง (12) ช่วยเพิ่มคุณภาพและมูลค่าให้กบั ผลผลิต เพราะเป็ น
ผลผลิตที่ปลอดจากสารเคมี (13) เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาสามารถลดการระบาดของโรคพืชได้ ตามลําดับ
ส่วนประเด็นที่เกษตรกรให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมี 2 ประเด็น ได้แก่ (1) มีการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์
มาในการปรับปรุ งบํารุ งดินมากขึน้ เพื่อควบคุมโรคราทางดิน (2) การใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาเป็ นการจัดการโรค
พืชแบบง่าย สามารถปฏิบัติได้ทนั ที ตามลําดับ สอดคล้องกับ ฐิ ติภัทร มีบุบผา และสุพัตรา ศรีสุวรรณ วารสาร
เกษตรพระจอมเกล้า (2560, น. 35-43) ศึกษาความคิ ด เห็นของเกษตรกรที่ มีต่อการใช้เชื อ้ ราไตรโคเดอร์ม า
ควบคุมโรคที่เกิดจากเชือ้ ราในนาข้าว อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มี
ต่อการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
- เกษตรกรทีไ่ ม่ใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เชือ้
ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก 15 ประเด็น ได้แก่ (1) การ
ใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของตัวเกษตรกรเอง (2) เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาสามารถลด
การระบาดของโรคพื ช ได้ (3) ทํา ให้ต ้น ทุ น การผลิ ต ลดลง (4) เป็ น การอาศัย ธรรมชาติ ใ นการช่ ว ยควบคุ ม
สภาพแวดล้อม (5) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (6)การใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาทําให้การใช้จ่ายด้าน
สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืชลดลง (7) การใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาช่วยอนุรกั ษ์ส่ิงมีชีวิตที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติ
อย่างสมดุล (8) ลดการปนเปื ้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อม (9)มีการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการปรับปรุ งบํารุ งดิน
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มากขึน้ เพื่อป้องกันการกําจัดโรคราทางดิน (10)สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว (11)เป็ นวิธีการแก้ปัญหา
เรื่องโรคพืชในระยะยาว (12)ลดการใช้สารกําจัดโรคพืชศัตรู พืช (13)ผลผลิตจะมีคณ
ุ ภาพทําให้ราคาผลผลิตดีขนึ ้
(14)ช่วยเพิ่มคุณภาพและมูลค่าให้กับผลผลิต เพราะเป็ นผลผลิตที่ปลอดจากสารเคมี (15)การใช้เชือ้ ราไตรโค
เดอร์มาเป็ นการจัดการโรคพืชแบบง่าย สามารถปฏิบตั ิได้ทนั ที ตามลําดับ
1.3 ความต้องการในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกร
- เกษตรกรทีใ่ ช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 93.2 มีความต้องการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์
มากับโรคพืชที่เกิดกับเมล็ดปาล์มนํา้ มันเป็ นโรคจากเชือ้ เห็ด ร้อยละ 89.4 โรคที่เกิดในระยะกล้าเป็ นโรครากเน่า
ของต้นกล้า ร้อยละ 80.3 เป็ นโรคใบไหม้และโรคใบจุด และร้อยละ 30.3 เป็ นโรคแอนแทรคโนส ร้อยละ 90.2 โรค
ที่เกิดในระยะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเป็ นโรคยอดเน่า ร้อยละ 83.3 เป็ นโรคลําต้นเน่า ร้อยละ 78.0 เป็ นโรครา
ดํา ร้อยละ 72.0 เป็ นโรคใบไหม้ ร้อยละ 70.5 เป็ นโรคเหี่ยว ร้อยละ 69.7 เป็ นโรคผลร่วง ร้อยละ 68.9 เป็ นโรคผล
เน่า ร้อยละ 62.1 เป็ นโรคทางใบบิด ร้อยละ 57.6 เป็ นโรคก้านทางใบเน่าอ่อนและโรคทะลายเน่า ร้อยละ 9.8 เป็ น
โรคลําต้นปาล์มส่วนบนเน่า และร้อยละ 2.3 เป็ นโรคตาเน่า-ใบเล็ก ตามลําดับ
- เกษตรกรทีไ่ ม่ใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา พบว่า เกษตรกรร้อยละ 50.8 มีความต้องการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์
มากับโรคพืชที่เกิดกับเมล็ดปาล์มนํา้ มันเป็ นโรคจากเชือ้ เห็ด ร้อยละ 31.1 โรคที่เกิดในระยะกล้าเป็ นโรคใบจุด ร้อย
ละ 29.5 เป็ นโรครากเน่าของต้นกล้า ร้อยละ 19.7 เป็ นโรคใบไหม้และร้อยละ 1.5 เป็ นโรคแอนแทรคโนส ร้อยละ
38.6 โรคที่เกิดในระยะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเป็ นโรคราดํา ร้อยละ 34.1 เป็ นโรคลําต้นเน่า ร้อยละ 28.8 เป็ น
โรคยอดเน่า ร้อยละ 19.7 เป็ นโรคใบไหม้ ร้อยละ 16.7 เป็ นโรคเหี่ยว ร้อยละ 15.2 เป็ นโรคผลร่วงและโรคผลเน่า
ร้อยละ 13.6 เป็ นโรคทะลายเน่า ร้อยละ 9.1 เป็ นโรคทางใบบิด ร้อยละ 6.1 เป็ นโรคตาเน่า-ใบเล็ก ร้อยละ 4.5 เป็ น
โรคก้านทางใบเน่าอ่อนและร้อยละ 1.5 เป็ นโรคลําต้นปาล์มส่วนบนเน่า ตามลําดับ
2. แรงจูงใจและการปฏิบัตใิ นการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกรที่ใช้เชือ้ รา
ไตรโคเดอร์มา
2.1 แรงจูงใจในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกรทีใ่ ช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
พบว่า แรงจูงใจในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มันในพืน้ ที่อาํ เภอ
อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.31)
โดยแรงจูงใจของเกษตรกรที่ใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชอยู่ในระดับมากที่สดุ มี 13
ประเด็น ได้แก่ 1)เป็ นการลดต้นทุน 2)เจ้าหน้าที่มาส่งเสริมการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา 3)สามารถทําได้เอง 4)
สามารถใช้รว่ มกับปุ๋ ยอินทรีย ์ (ปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมัก)ได้ 5)มีความสะดวกในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา 6)ทําให้
ความรุ นแรงของการเกิดโรคพืชลดน้อยลง 7) รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 8)เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาสามารถชัก
นําให้ตน้ พืชต่างๆมีความต้านทานต่อเชือ้ ราสาเหตุโรคพืช 9) สามารถควบคุมโรคที่เกิดจากเชือ้ ราได้เกือบทุกชนิด
10)เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตการสร้างดอกและผลผลิตของพืช 11)มีการระบาดของโรค
พืชสามารถใช้ได้ผล 12) สามารถควบคุมโรคกาโนเดอร์ในปาล์มนํา้ มันไม่ให้ลกุ ลามได้ 13)สามารถใช้ได้บ่อยครัง้
ตามต้องการ ตามลําดับ
ประเด็นที่เป็ นแรงจูงใจในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกรระดับมากมี 1
ประเด็น ได้แก่ 1) ขัน้ ตอนการขยายเชือ้ ราไตรโคเดอร์มาไม่ย่งุ ยาก
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ส่วนประเด็นที่เป็ นแรงจูงใจในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกรระดับน้อยมี
1 ประเด็น ได้แก่ 1) เพื่อนบ้านแนะนํา
2.2 การปฏิบตั ใิ นการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกรทีใ่ ช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
พบว่า ร้อยละ 96.21 ด้านขัน้ ตอนการผลิต - ขยายเชือ้ สด เกษตรกรปฏิบตั ิในระดับมาก 5 -7 ข้อ รองลงมา ร้อยละ
3.79 เกษตรกรปฏิบตั ิในระดับน้อย 0 – 2 ข้อ ตามลําดับ ร้อยละ 77.3 ด้านขัน้ ตอนการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาก่อน
ปลูกพืช เกษตรกรปฏิบตั ิในระดับมาก 5 -6 ข้อ รองลงมา ร้อยละ 12.9 เกษตรกรปฏิบตั ิในระดับปานกลาง 3 - 4
ข้อ และร้อยละ 9.8 เกษตรกรปฏิบัติในระดับน้อย 1 – 2 ข้อ ตามลําดับ ร้อยละ 78.7 ด้านขัน้ ตอนการป้องกัน
กําจัดโรคพืช เกษตรกรปฏิบตั ิในระดับมาก 5 -6 ข้อ รองลงมา ร้อยละ 21.2 เกษตรกรปฏิบตั ิในระดับปานกลาง 3
- 4 ข้อ ตามลําดับ
3. ความคิดเห็นต่อปั ญหาและข้อเสนอแนะในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช ของ
เกษตรกร
3.1 ความคิดเห็นต่อปัญหาในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกร
- เกษตรกรที่ใ ช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์ มา มีความคิดเห็นต่อปั ญหาในการใช้เชื อ้ ราไตรโคเดอร์มาในการ
ป้องกันกําจัดโรคพืชของเกษตรกร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.91) เมื่อพิจารณาปั ญหาในแต่ละด้าน
พบว่า
1) ด้านขัน้ ตอนการผลิต ขยายเชือ้ สด ผลการวิจยั พบว่า ระดับความเป็ นปั ญหาของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ 2 ประเด็น คือ (1)ในการผลิตเชือ้ สดต้องมีการวางแผนล่วงหน้าก่อน จึงจะสอดคล้องกับช่วงเวลา
ที่ ต อ้ งการใช้แ ละเชื อ้ สดที่ ขยายพร้อ มใช้แล้วไม่ส ามารถเก็ บไว้ในอุณ หภูมิ ป กติ ไ ด้ (2)อายุก ารเก็ บ รัก ษาสัน้
ตามลําดับ
2) ขัน้ ตอนการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูกพืช ผลการวิจยั พบว่า ระดับความเป็ นปั ญหาของ
เกษตรกรอยู่ในระดับมากที่สดุ 1 ประเด็น คือ (1) เมื่อผสมเชือ้ สดกับส่วนผสมแล้วต้องใช้ให้หมด ไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้ เนื่องจากจะทําให้เสื่อมประสิทธิภาพลง
3) ขัน้ ตอนการป้องกันกําจัดโรคพืช ผลการวิจัย พบว่า ระดับความเป็ นปั ญหาของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับมากทัง้ 3 ประเด็น คือ (1) การฉีดพ่นเชือ้ ราไตรโตเดอร์มา ทําได้เฉพาะช่วงเย็นเท่านัน้ และในแปลงปลูกพืช
ต้องมีความชืน้ เพียงพอ (2) การใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกําจัดโรคพืชเห็นผลช้ากว่าการใช้สารเคมี
(3) การใช้เชื อ้ ราไตรโคเดอร์มามี ค วามยุ่ง ยากและมี ขอ้ จํากัด มาก ต้องมี ก ารวางแผนที่ ดีก่ อนใช้ ตามลําดับ
สอดคล้องกับ สมคิด เฉลิมเกียรติ (2548, น. 49-50) ศึกษาถึงปั ญหาของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้เชือ้ ราไตรโค
เดอร์มา พบว่า มีเกษตรกรจํานวนน้อยมากที่พบปั ญหาเกี่ยวกับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา โดยให้ความเห็นว่า ใช้
ไม่ได้ผล ยังพบมีการระบาดของโรคอยู่บา้ ง มีปัญหาด้านการหว่านลงดิน เนื่องจากความชืน้ ในดินไม่เพียงพอจา
การให้นาํ้ ผ่านร่อง มีปัญหาด้าน การฉีดพ่นเนื่องจากหัวฉีดอุดตันจากการกรอง จัดหาวัตถุดิบยากและมีราคาแพง
นอกจากนี เ้ กษตรกรยังมีปัญหาเรื่อง ช่วงเวลาการเข้าฝึ กอบรม เนื่ องจากมีเวลาว่างเฉพาะช่วงบ่าย และยังมี
ปั ญหาด้านการสนับสนุนเชือ้ ราไตโคเดอร์มาของหน่วยงานราชการ เนื่องจากมีนอ้ ยเกินไปไม่เพียงพอ
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- เกษตรกรที่ไม่ใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา มีความคิดเห็นต่อปั ญหาในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการ
ป้องกันกําจัดโรคพืชของเกษตรกร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) เมื่อพิจารณาปั ญหาในแต่ละด้าน
พบว่า
1) ด้านขัน้ ตอนการผลิต ขยายเชือ้ สด พบว่า เกษตรมีความคิดเห็นต่อปั ญหาอยู่ในระดับมากทัง้ 3
ประเด็น เรียงตามลําดับ ดังนี ค้ ือ (1) ในการผลิตเชื อ้ สดต้องมีการวางแผนล่วงหน้าก่อน จึงจะสอดคล้องกับ
ช่วงเวลาที่ตอ้ งการใช้ (2) เชือ้ สดที่ขยายพร้อมใช้แล้วไม่สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้และอายุการเก็บรักษา
สัน้ (3)หัวเชือ้ ราหายาก ตามลําดับ
2) ขัน้ ตอนการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูกพืช ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรมีระดับความคิดเห็น
ต่อปั ญหาอยู่ในระดับมากทัง้ 3 ประเด็น คือ (1) เมื่อผสมเชือ้ สดกับส่วนผสมแล้วต้องใช้ให้หมด ไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้ เนื่องจากจะทําให้เสื่อมประสิทธิภาพลง (2) การใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาสดพร้อมใช้ตอ้ งใช้ในปริมาณ
มากและควรใช้ใ นเชิ ง ป้องกันโรคจะเห็ นผลดี กว่าการใช้เพื่ อกําจัด โรค (3) ขั้น ตอนการใช้เ ชื อ้ ราสดพร้อ มใช้
ค่อนข้างยุ่งยาก ตามลําดับ
3) ขั้น ตอนการป้ องกัน กําจัด โรคพื ช ผลการวิ จัย พบว่า ระดับ ความความคิ ด เห็ น ต่อปั ญ หาของ
เกษตรกรอยู่ในระดับมากทัง้ 3 ประเด็น คือ (1) การฉีดพ่นเชือ้ ราไตรโตเดอร์มา ทําได้เฉพาะช่วงเย็น (2) การใช้
เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกําจัดโรคพืชเห็นผลช้ากว่าการใช้สารเคมี (3)การใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มามี
ความยุ่งยากและมีขอ้ จํากัดมาก ต้องมีการวางแผนที่ดีก่อนใช้ ตามลําดับ
3.2 ข้อเสนอแนะในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกร
- เกษตรกรทีใ่ ช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา มีขอ้ เสนอแนะในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช
ของเกษตรกร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.46) เมื่อพิจารณาข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน พบว่า
1) ด้านขัน้ ตอนการผลิต ขยายเชือ้ สด พบว่า ข้อเสนอแนะของเกษตรกรอยู่ในระดับมากที่สดุ ทัง้ 3
ประเด็น คือ (1) หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรควรสนับสนุนหัวเชือ้ ไตรโคเดอร์มาสดอย่างต่อเนื่อง หรือจัดให้มี
แหล่งจําหน่ายที่หาซือ้ ได้ง่าย (2)เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรช่วยกํากับดูแลการวางแผนการผลิต – ขยายเชือ้ สด
ก่อนการนําไปใช้ (3)เพื่อให้ได้ผลดี เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรควรแนะนําให้เกษตรกรใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ใน
เชิงป้องกันโรคมากกว่าการใช้เพื่อกําจัดโรค ตามลําดับ
2) ขัน้ ตอนการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูกพืช พบว่า ข้อเสนอแนะของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทัง้ 3 ประเด็น คือ (1) หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรควรสนับสนุนให้มีศูนย์กลางถ่ายทอดความรู ้ หรือจุด
สาธิ ตการใช้เชื อ้ ราไตรโคเดอร์มา เพื่ อให้เกษตรกรสามารถเข้ามาเรียนรู ไ้ ด้ตลอดเวลา (2) เจ้าหน้าที่ ส่งเสริม
การเกษตรควรให้คาํ แนะนําช่วยเหลือเกษตรกรในขัน้ ตอนการวางแผนการใช้เพื่อให้ได้ผลที่ถกู ต้อง (3) หน่วยงาน
ส่งเสริมการเกษตรควรมีการถ่ายทอดความรู ใ้ ห้กบั เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตามลําดับ สอดคล้องกับ สมคิด เฉลิม
เกี ยรติ (2548, น. 50) ศึกษาข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ ยวกับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา พบว่า ควรมีการ
สนับสนุนหัวเชือ้ ให้ผลิตกันเอง ควรมีการผลิตเชือ้ ราไตรโคเดอร์มาอย่างสมํ่าเสมอ และควรมีการจัดอบรมนอก
สถานที่แก่เกษตรกร
3) ขั้นตอนการป้องกันกําจัดโรคพื ช พบว่า ข้อเสนอแนะของเกษตรกรอยู่ในระดับมากที่ สุด ทั้ง 3
ประเด็น คือ (1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรแนะนําให้เกษตรกรมีการวางแผนการใช้ล่วงหน้าเพื่อให้ตรงกับ
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ความต้องการในการใช้ (2) เกษตรกรควรหมั่นตรวจสอบแปลงปลูกพื ช เพื่ อใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการ
ป้องกันกําจัดศัตรู พืช (3) หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรควรสนับสนุนสื่อเผยแพร่ความรู ก้ ารใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
ให้แก่เกษตรกร ตามลําดับ
- เกษตรกรที่ไม่ใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ผลการวิจัยข้อเสนอแนะในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการ
ควบคุมโรคพืชของเกษตรกร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) เมื่อพิจารณาข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน
พบว่า
1) ด้านขัน้ ตอนการผลิต - ขยายเชือ้ สด ผลการวิจยั พบว่า ข้อเสนอแนะของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก
ทัง้ 3 ประเด็น คือ (1) หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรควรสนับสนุนหัวเชือ้ ไตรโคเดอร์มาสดอย่างต่อเนื่อง หรือจัดให้
มีแหล่งจําหน่ายที่หาซือ้ ได้ง่าย (2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรช่วยกํากับดูแลการวางแผนการผลิต - ขยายเชือ้
สดก่อนการนําไปใช้ และเพื่อให้ได้ผลดี (3)เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรแนะนําให้เกษตรกรใช้เชือ้ ราไตรโค
เดอร์มา ในเชิงป้องกันโรคมากกว่าการใช้เพื่อกําจัดโรค ตามลําดับ
2) ขัน้ ตอนการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูกพืช ผลการวิจยั พบว่า ข้อเสนอแนะของเกษตรกรอยู่
ในระดับมากทัง้ 3 ประเด็น คือ (1) หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรควรสนับสนุนให้มีศนู ย์กลางถ่ายทอดความรู ้ หรือ
จุดสาธิตการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา เพื่อให้เกเกษตรกรสามารถเข้ามาเรียนรู ไ้ ด้ตลอดเวลา (2) เจ้าหน้าที่สง่ เสริม
การเกษตรควรให้คาํ แนะนําช่วยเหลือเกษตรกรในขัน้ ตอนการวางแผนการใช้เพื่อให้ได้ผลที่ถกู ต้อง (3) หน่วยงาน
ส่งเสริมการเกษตรควรมีการถ่ายทอดความรู ใ้ ห้กบั เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตามลําดับ
3) ขัน้ ตอนการป้องกันกําจัดโรคพืช ผลการวิจยั พบว่า ข้อเสนอแนะของเกษตรกรอยู่ในระดับมาก ทัง้
3 ประเด็น คือ (1) เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรควรแนะนําให้เกษตรกรมีการวางแผนการใช้ลว่ งหน้าเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการในการใช้ (2) เกษตรกรควรหมั่นตรวจสอบแปลงปลูกพื ช เพื่ อใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการ
ป้องกันกําจัดศัตรู พืช (3) หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรควรสนับสนุนสื่อเผยแพร่ความรู ก้ ารใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
ให้แก่เกษตรกร ตามลําดับ
4. ปั จจัยทีส่ ัมพันธ์กับการยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชของเกษตรกร
Table 1 The analysis of social factors affecting the adoption of using Trichoderma
Factors
Sig
χ2
Social factors
1. Age
2. Education level
3. Amount of family labour in agriculture
4. Experience in oil palm cultivation
* Significant level 0.05
** Significant level 0.01

.062
1.559
28.341**
3.667
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ปั จจัยด้านสังคม ที่มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
4.1 ปัจจัยด้านสังคมของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนา้ํ มัน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนแรงงานภาค
การเกษตรในครัวเรือน และประสบการณ์ในการทําสวนปาล์มนํา้ มันกับความสัมพันธ์ในการยอมรับการใช้เชือ้ รา
ไตรโคเดอร์พบว่า
จํานวนแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือน มีความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญยิ่งที่ระดับ 0.01 กับ
การยอมรับการใช้เชื อ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพื ชในปาล์มนํา้ มันของเกษตรกร อาจเป็ นเพราะว่า
เกษตรกรที่มีแรงงานในครัวเรือนน้อย จะต้องจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและจัดการสวน จึงไม่สามารถ
จัด ทําเชื อ้ ราไตรโคเดอร์มามาใช้ โดยคิ ด ว่าซื อ้ ยาที่ มี ข ายตามท้องตลาดมาใช้เพื่ อลดเวลาได้ดี ก ว่า สําหรับ
ครัวเรือนที่มีแรงงานในครัวเรือนมาก สามารถแบ่งภาระหน้าที่และเล็งเห็นถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนการ
ผลิต จึงยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มากับสวนปาล์มนํา้ มัน
ส่วน อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปลูกปาล์มนํา้ มัน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกบั การ
ยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชในปาล์มนํา้ มันของเกษตรกร อาจเป็ นเพราะเจ้าของสวน
ปาล์มนํา้ มันเป็ นคนสูงอายุ การศึกษาน้อยและมีประสบการณ์มาก ส่วนคนรุ ่นใหม่ม่งุ เน้นการเรียน การทํางาน
แบบสบาย ไม่สนใจการทําเกษตร ส่งผลให้ผูส้ ูงอายุยึดการทําเกษตรแบบเก่า มีความเชื่อมั่นในประสบการณ์
ตัวเอง ไม่ยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆและการส่งเสริมจากภาครัฐ
ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ที่มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
Table 2 The analysis of economic factors affecting the adoption of using Trichoderma
Factor
Sig
χ2
Economic
1. Oil palm cultivation areas
2. Oil palm cultivation income
3. Oil palm cultivation period
* Significant level 0.05
** Significant level 0.01

45.829
4.206
7.420*

.641
.379
.024

4.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้าํ มัน ได้แก่ พืน้ ที่ปลูกปาล์มนํา้ มัน รายได้จากการ
ปลูกปาล์มนํา้ มัน และระยะเวลาในการปลูกปาล์มนํา้ มันกับความสัมพันธ์ในการยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์
พบว่า
ระยะเวลาในการปลูกปาล์ม นํา้ มัน มี ค วามสัมพัน ธ์ท างสถิ ติ อย่ างมี นัย สําคัญที่ ระดับ 0.05 กับ การ
ยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชในปาล์มนํา้ มันของเกษตรกร อาจเป็ นเพราะว่าการที่
เกษตรกรปลูกปาล์มนํา้ มันมาในระยะเวลาที่ยาวนาน อาจทําให้เกษตรกรประสบปั ญหาการเกิดโรคระบาดมา
หลายครัง้ และลองผิดลองถูกในการใช้สารเคมีและไม่ประสบผลสําเร็จ จึงเปิ ดใจรับการแนะนําและปฏิบตั ิตาม ซึง่
ส่งผลให้นาํ เชือ้ ราไตรโคเดอร์มามาใช้ในการควบคุมโรคได้
ส่วน พื น้ ที่ ปลูกปาล์มนํา้ มัน และรายได้จากการปลูกปาล์มนํา้ มัน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการ
ยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชในปาล์มนํา้ มันของเกษตรกร อาจเป็ นเพราะว่าพืน้ ที่ปลูก
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ปาล์มนํา้ มันนัน้ ไม่ได้เป็ นตัวแปรสําคัญในการยอมรับของเกษตรกร แต่เจ้าของสวนปาล์มแต่ละรายเท่านัน้ ที่มีผล
ต่อการยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
ปั จจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
Table 3 The analysis of other factors affecting the adoption of using Trichoderma
Factors
Sig
χ2
Other factors
1. Knowledge of using Trichoderma
2. Feedback of using Trichoderma
3. Motivation of using Trichoderma
4. Feedback on problem of using Trichoderma
5. Other feedback
* Significant level 0.05
** Significant level 0.01

6.624*
1.679E2**
2.640E2**
1.145E2**
1.761E2**

.036
.000
.000
.000
.000

4.3 ปั จจัยอื่นๆ ของเกษตรกรผูป้ ลู กปาล์มน้าํ มัน ได้แก่ ความรู ใ้ นการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ความ
คิดเห็นในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ความคิดเห็นต่อปั ญหาในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาและข้อเสนอแนะใน
การใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มากับความสัมพันธ์ในการยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์พบว่า
ความคิดเห็นในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ความคิดเห็นต่อปั ญหาในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา และ
ข้อเสนอแนะในการใช้เชื อ้ ราไตรโคเดอร์มา มีความสัมพันธ์ทางสถิ ติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ งที่ระดับ 0.01 กับการ
ยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชในปาล์มนํา้ มันของเกษตรกร อาจเป็ นเพราะว่าเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงประโยชน์ท่ีได้จากการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์
มาในระดับมากที่สดุ จึงส่งผลให้มีผลต่อการยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
ขณะที่ ความรู ใ้ นการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา มีความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 กับ
การยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชในปาล์มนํา้ มันของเกษตรกร อาจเป็ นเพราะเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับขัน้ ตอน วิธีการ และการนําเชือ้ ราไตรโคเดอร์มาไปใช้ในระดับมาก จึงส่งผล
ให้เกษตรกรยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1) ข้อเสนอแนะต่อเกษตรกร
(1) เกษตรกรควรเพิ่มพูนความรู เ้ กี่ยวกับการขยายเชือ้ ราไตรโคเดอร์มาและวิธีการนําไปใช้ควร
ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู ้ โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู จ้ ากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อกลุม่
(2) เกษตรกรควรให้ความสําคัญต่อการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในสวนปาล์มนํา้ มันมากกว่านี ้
เพราะสามารถช่วยป้องกันรักษาโรคที่เกิดจากเชือ้ ราในปาล์มนํา้ มันได้
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2) ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตร
(1) เจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตรควรให้ความรู แ้ ละฝึ กอบรมเกี่ยวกับขัน้ ตอนวิธีการใช้เชือ้ ราไตร
โคเดอร์มา รวมไปถึงผลประโยชน์ท่ีเกษตรกรจะได้รบั เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กบั เกษตรกร ตลอดจนเป็ นการ
เพิ่มพูนความรู ค้ วามเข้าใจให้เกษตรกร ทําให้เกษตรกรนําไปใช้ในพืน้ ที่ของตนเองมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะการนําเชือ้
ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชในปาล์มนํา้ มัน
(2) ในการฝึ กอบรมเกษตรกรเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรมีการใช้หลักสูตร วิธีการอบรม
ถ่ายทอดความรู ท้ ่ี ส ามารถสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรได้ง่ าย ในลักษณะหลักสูตรของเกษตรกร และเน้น
กิจกรรมการปฏิบตั ิในการศึกษาตัวอย่างโรคพืชที่เกิดในปาล์มนํา้ มันและขัน้ ตอนวิธีการขยายและวิธีการใช้เชือ้ รา
ไตรโคเดอร์มา มีการฝึ กปฏิบตั ิในการสํารวจโรคพืชจากพืน้ ที่จริง มีการนําเชือ้ ราไตรโคเดอร์มาไปใช้ในสถานการณ์
จริง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดทําแปลงเรียนรู ใ้ นการจัดการโรคพืชในปาล์มนํา้ มัน โดยใช้เชือ้ ราไตร
โคเดอร์มา โดยมีศูนย์จัดการศัตรู พืชชุมชน เป็ นผูว้ างแผนและจัดทําโครงการจัดอบรมให้สอดคล้องกับสภาพ
ปั ญหาและความต้องการของเกษตรกรในพืน้ ที่
(3) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควรเน้นการถ่ายทอดความรู ท้ ่ีให้เกษตรปฏิบตั ิจริงในพืน้ ที่เป็ น
กรณี ศึก ษาเฉพาะด้านการใช้เชื อ้ ราไตรโคเดอร์มา เพื่ อเพิ่ มทักษะเกษตรกรในการวิ เ คราะห์เ ปรีย บเที ยบข้อ
แตกต่างที่ปฏิบตั ิจริง
3) ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(1) หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะมีการชักชวนและทําการพัฒนาระบบ
การให้ข่าวสารให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและหลากหลาย โดยเน้นที่ แหล่งข้อมูลข่าวสารที่สาํ คัญ นั่นคือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผูน้ าํ ซึ่งจากการศึกษาเกษตรกรมีโอกาสได้รบั ข่าวสารต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผูน้ าํ
มากกว่าแหล่งอื่นๆ การพัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ถึงผูร้ บั (เกษตรกร) อย่างแท้จริงจึงควรพิจารณาถึง
แหล่งข้อมูลที่สาํ คัญดังกล่าว นอกจากนัน้ แล้วแหล่งข้อมูลจากสื่อต่างๆ ก็สาํ คัญเช่นกัน เช่น โทรทัศน์ นิทรรศการ/
การจัดงาน เป็ นต้น
(2) หน่ วยงานราชการที่ เกี่ ย วข้อง ควรให้ค วามสําคัญ ในการรณรงค์แ ละประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชในปาล์มนํา้ มันของเกษตรกรในพืน้ ที่ เพื่อให้เกษตรกรได้
ปรับเปลี่ยนความคิดในการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ซึง่ มีผลต่อการยอมรับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกร
โดยจะก่อให้เกิดแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในปาล์มนํา้ มันเพิ่มมากขึน้
(3) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนปั จจัยการผลิตในเบือ้ งต้นและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในพืน้ ที่ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาผลิตและใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในสวนปาล์มนํา้ มัน เพราะ
เกษตรกรที่นาํ เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาไปใช้ในสวนปาล์มนํา้ มันยังเห็นว่าการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาเป็ นเรื่องที่ย่งุ ยาก
ต้องใช้บ่อยครัง้ ยุ่งยากลําบากในการจัดหา จัดซือ้ หรือทําการผลิตเชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
(4) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีสว่ นร่วมในการเข้ามา สนับสนุนการจัดทําโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ไม่ว่าจะเป็ นการจัดสรรงบประมาณ การอบรม และการศึกษาดูงานใน
การใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในการเกษตร เพื่อควบคุมโรคพืช พัฒนาความรู ข้ องเกษตรกรในท้องถิ่น สนับสนุนให้มี
การขยายพืน้ ที่ท่ีใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาในสวนปาล์มนํา้ มันหรือการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
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1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาร่วมกับปุ๋ ยคอก กับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
ร่วมกับปุ๋ ยหมักว่าให้ผลแตกต่างกันหรือไม่
2. เนื่องจากเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มันในอําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีทงั้ กลุม่ ที่ใช้และไม่ใช้เชือ้ ราไตร
โคเดอร์มา ดังนัน้ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มนํา้ มันระหว่างต้นที่มี
การใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มากับต้นที่ไม่ใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา ว่ามีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตแตกต่างกัน
หรือไม่
3. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาของเกษตรกร เพื่อจะได้เป็ น
แนวทางในการส่งเสริมการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาต่อไป ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้

เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการเกษตร. 2560. ปาล์มนํา้ มัน แนวคิดในการทําสวนปาล์มนํา้ มัน. พิมพ์ครัง้ ที่1. สํานักวิจยั และ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
ฐิ ติภทั ร มีบบุ ผา และ สุพตั รา ศรีสวุ รรณ. 2560. ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอ่ การใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
ควบคุมโรคที่เกิดจากเชือ้ ราในนาข้าว อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารเกษตรพระจอม
เกล้า. 35-43.
สมคิด เฉลิมเกียรติ. 2548. ปั ญหาของเกษตรกรเกีย่ วกับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา.
สมคิด เฉลิมเกียรติ. 2548. ข้อเสนอแนะของเกษตกรเกีย่ วกับการใช้เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา.
สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่. 2561. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร.

709

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
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ผู้ปลูกปาล์มนํา้ มันในอําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
Adoption of Integrated Pest Management by Oil Palm Farmers in Plaiphraya District,
Krabi Province
สุภาวดี บัวเพ็ง1* บําเพ็ญ เขียวหวาน2 และ นารีรตั น์ สีระสาร2
Supavadee Buapeng1*, Bumpen Keowan2 and Nareerut Sirasan2

บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการผลิตปาล์มนํา้ มัน 2) ความรู แ้ ละความคิดเห็นต่อ IPM
3) การยอมรับ IPM 4) ปั จจัยที่มีผลต่อ IPM 5) ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการส่งเสริม IPM การวิจยั นีใ้ ช้รูปแบบ
การวิ จัย เชิ งสํารวจ ประชากรผู้ปลูก ปาล์ม นํา้ มันในอําเภอปลายพระยาจังหวัด กระบี่ กลุ่มตัวอย่ าง 263 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มัน มีประสบการณ์เฉลี่ย 17.91 ปี มีพืน้ ที่ปลูก เฉลี่ย 21.35 ไร่ มี
ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่/ปี 2,935.36 กิโลกรัม ขายผลผลิตได้ในราคาเฉลี่ย 2.37 บาท มีตน้ ทุนการผลิต/ไร่/ปี 3,038.60
บาท มีรายได้จากปาล์มนํา้ มัน/ไร่/ปี 5,288.49 บาท ส่วนใหญ่จาํ หน่ายผลผลิตให้แก่ลานเท 2) เกษตรกรได้รบั
แหล่งความรู ใ้ นระดับปานกลางจากสื่อกลุม่ มีความรู เ้ รื่องปาล์มนํา้ มันในระดับมากที่สดุ มีความรู เ้ รื่อง IPM ระดับ
มากที่สุด และมีความคิดเห็นต่อ IPM ระดับมาก 3) เกษตรกรยอมรับ IPM ในเชิงความคิดเห็นโดยวิธีเขตกรรม
มากที่สุด และยอมรับ IPM ในเชิงปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 4) ตัวแปรที่มีผลอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 คือ แหล่งความรู ้ และความรู เ้ รื่อง IPM 5)ข้อเสนอแนะของเกษตรกร คือ ควรจัดอบรม IPM อย่าง
ต่อเนื่อง มีแปลงสาธิตและสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดการศัตรู พืช
ABSTRACT
The objectives of this research is to study the following: 1) the state of palm oil production 2)
knowledge and suggestions of farmers regarding IPM. 3) farmer’s adoption of IPM. 4) factors affecting
the adoption of IPM. 5) recommendations and approaches in supporting IPM. This research uses the
survey research model. The population used in the study was palm oil farmers in Plaiprayaa district,
Krabi province. The sample group size was 263 people. The research showed that 1) Palm oil farmers
had average experience of 17.91 years, an average of 21.35 rai of land, produced an average of
2935.36 kg per rai per year. They sold can sell the product at an average price of 2.37 baht. They had
assets of 3038.60 baht per rai per year. They had an income from palm oil of 5288.49 baht per rai per
year. The majority sell produce to the courtyard. 2) Farmers have a medium level of information sources
from group communication. Their knowledge of palm oil is at the highest level. Their knowledge of IPM
was at the highest level and they have a high opinion of IPM. 3) Farmers adopted the regional IPM in
principle at the highest level and in practice at a mid-level. 4)There are variables that have a statistically
significant effect at the level of 0.01 i.e. the sources of knowledge and knowledge of IPM. 5) The
recommendations of farmers were as follows: There should be continual seminars on
IPM. Demonstrations and material support for IPM on an ongoing basis.
Key words: adoption integrated pest management, Plaiphraya district, Krabi province
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บทนํา

ปาล์มนํา้ มันเป็ นพืชที่มีถ่ินกําเนิดในทวีปแอฟริกา ได้ริเริ่มนําปาล์มนํา้ มันเข้ามาปลูกในทวีปเอเชียราวปี
พ.ศ. 2391 ที่ชวา ประเทศอินโดนีเซีย สําหรับประเทศมาเลเซียเป็ นประเทศที่มีการปลูกปาล์มนํา้ มันเป็ นการค้า
ครัง้ แรก เริ่มในปี พ.ศ. 2460 ปั จจุบนั ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียมีพืน้ ที่ปลูกปาล์มนํา้ มันมากที่สดุ ประมาณ
68.75 และ 35.86 ล้านไร่ ตามลําดับ
กรมวิชาการเกษตร (2560, น.1) ระบุว่าปาล์มนํา้ มันถูกนําเข้ามาปลูกในประเทศไทย ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2472 ที่สถานีทดลองยางคอหงส์ จังหวัดสงขลา และสถานีกสิกรรมพลิว้ จังหวัดจันทบุรี และมีการส่งเสริมการ
ปลูกเป็ นพืน้ ที่ใหญ่เริ่มเมื่อปี พ.ศ.2511 โดยโครงการนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ อําเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล และโครงการบริษัทอุตสาหกรรมนํา้ มันและสวนปาล์มจํากัด (สวนเจียร วานิช) ตําบลปลายพระยา อําเภอ
อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งปั จจุบนั เป็ นอําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ หลังจากนัน้ จึงมีการขยายพืน้ ที่ปลูกมาก
ขึน้ จากประวัติการพัฒนาการปลูกปาล์มนํา้ มันในประเทศไทย จากเริ่มต้นจนถึงปั จจุบนั สามารถแยกระยะการ
พัฒนาเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็ นระยะของการเริ่มต้น ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2472 ถึงปี พ.ศ.2525 เป็ นช่วงระยะเวลา
ประมาณ 50 ปี ซึ่งเป็ นช่วงที่มีการขยายพืน้ ที่ปลูกค่อนข้างช้า ในระยะที่สอง จากปี พ.ศ.2525 ถึงปั จจุบัน เป็ น
ระยะที่มีการพัฒนาการขยายพืน้ ที่ปลูกอย่างรวดเร็ว ปั จจุบนั ประเทศไทยมีพืน้ ที่ปลูกปาล์มนํา้ มันประมาณ 5.44
ล้านไร่ โดยจังหวัดที่ปลูกมากที่สดุ คือสุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร ตามลําดับ
ธี ระพงศ์ จันทร์นิยม(2555, น.2) ระบุว่าปาล์มนํา้ มันเป็ นพืชที่มีประสิทธิ ภาพสูงสุด ในการให้ผลผลิต
นํา้ มันต่อหน่วยพื น้ ที่ เมื่อเปรียบเทียบกับพื ชนํา้ มันชนิดอื่นๆ และสามารถนําไปใช้เป็ นส่วนประกอบในสินค้า
อุปโภคบริโภค และพลังงาน ส่งผลให้นาํ้ มันปาล์มมีแนวโน้มการบริโภคที่มากขึน้ ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม การ
ขยายพืน้ ที่ปลูกไม่ใช่ทางออกในการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาด เนื่องจากในอนาคตความเข้มงวด
ของการอนุรกั ษ์ส่ิงแวดล้อม และสุขอนามัยที่ดีย่อมเป็ นข้อจํากัด ดังนัน้ วิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหา คือ การเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยในพืน้ ที่ปลูกเดิม โดยการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพื่อก่อให้เกิ ด
ความยั่งยืนในการผลิตปาล์มนํา้ มัน ปาล์มนํา้ มันเป็ นพืชที่ปลูกง่าย ให้ผลผลิตภายใน 3 ปี แต่ก็มีขอ้ จํากัดอยู่
หลายอย่างที่จะทําให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดี ให้ผลผลิตสูง หลังจากปลูกแล้วการดูแลรักษาตลอดระยะเวลา
การเติบโตและตลอดอายุการเก็บเกี่ยว นับเป็ นสิ่งสําคัญเป็ นอันดับต้นๆ นอกจากการการจัดการสวน การจัดการ
ธาตุอาหาร การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มนํา้ มัน การดูแลรักษาไม่ให้เกิดโรคและศัตรู พืชก็เป็ นสิ่งที่สาํ คัญมากในการ
จัดการ เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั ไม่ค่อยตระหนักในเรื่องโรคและศัตรู พืชในปาล์มนํา้ มันเท่าไหร่นกั นอกจากโรคและ
ศัต รู พื ช เกิ ดขึน้ แล้วในแปลงจึง ค่อยตื่น ตัว เพราะฉะนั้น การจัด การศัต รู พื ชในปาล์มนํา้ มัน เป็ น สิ่ ง จําเป็ น ที่
เกษตรกรปลูกปาล์มนํา้ มันต้องรู แ้ ละเข้าใจ เมื่อเกิดการระบาดของโรคและแมลงขึน้ เกษตรกรต้องสามารถจัดการ
ปั ญหากับแปลงของตัวเองได้ให้ เพื่อให้แปลงปาล์มนํา้ มันได้รบั ความเสียหายน้อยที่สดุ วิธีการจัดการศัตรู พืชที่
ได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆทั่วโลก และมีประสิทธิ ภาพที่สุด คือ การจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน
(Integrated Pest Management-IPM) ซึ่ง เป็ น วิ ธี ก ารจัด การศัต รู พื ช ที่ ไ ม่เป็ น พิ ษต่อสิ่ ง แวดล้อมและคุม้ ค่าทาง
เศรษฐกิจ
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อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ มีพืชเศรษฐกิจหลักคือ ปาล์มนํา้ มัน ประกอบกับผูว้ ิจยั เป็ นนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรในพืน้ ที่ของอําเภอปลายพระยา และได้เห็นถึงสภาพปั ญหาในกระบวนการปลูกปาล์มนํา้ มัน
ที่เกษตรกรพบเจอ เพื่อเป็ นการพัฒนาเกษตรกรในด้านการจัดการศัตรู พืช จึงจําเป็ นต้องศึกษา การยอมรับการ
จัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มันในอําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
เพื่อให้ทราบถึง สภาพพืน้ ฐานส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจ ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการจัดการ
ศัตรู พืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มันในอําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ รวมทัง้ ปั ญหา และ
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มันใน
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการผลิตปาล์มนํา้ มันของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มัน
2. เพื่อศึกษาความรู แ้ ละความคิดเห็น ของเกษตรกร ในการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานในปาล์ม
นํา้ มัน
3. เพื่อศึกษาการยอมรับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มัน
4. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
นํา้ มัน
5. เพื่อศึกษา ข้อเสนอแนะและแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มันในอําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2561 จํานวน
4,940 ราย กําหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ที่ค่าความคลาดเคลื่อน 0.06 เนื่องจากลักษณะ
ประชากรไม่แตกต่างกันมาก ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มัน 263 ราย ทําการสุม่ ตัวอย่าง
แบบพบโดยบังเอิญ(Accidental Sampling) จากเกษตรกรที่ มาติดต่อสํานักงานเกษตร และลงเก็บข้อมูลใน
หมูบ่ า้ น
วิธีการเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วยคําถามปลายปิ ด และ
ปลายเปิ ด แบ่งเป็ น 5 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สภาพพืน้ ฐานส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร
1. สภาพพืน้ ฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
2.สภาพทางสังคม ได้แก่ ตําแหน่งทางสังคม และการเป็ นสมาชิกกลุม่ /องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร
3.สภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทํา
การเกษตร การประกอบอาชีพหลักในครัวเรือน การประกอบอาชีพรองในครัวเรือน จํานวนพืน้ ที่ทาํ การเกษตร
รวมทัง้ หมด การถือครองพืน้ ที่ทาํ การเกษตรทัง้ หมด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ตอนที่ 2 สภาพการผลิตปาล์มนํา้ มัน ลักษณะคําถาม เกี่ยวกับ ประสบการณ์ในการทําสวนปาล์มนํา้ มัน
พืน้ ที่ปลูกปาล์มนํา้ มัน ผลผลิตเฉลี่ยปาล์มนํา้ มัน ราคาปาล์มนํา้ มัน ต้นทุนการผลิตปาล์มนํา้ มัน รายได้จากปาล์ม
นํา้ มัน และแหล่งจําหน่ายผลผลิตปาล์มนํา้ มัน
ตอนที่ 3 แหล่งความรู ้ ความรู เ้ รื่องปาล์มนํา้ มัน ความรู เ้ รื่องการจัดการศัตรู ปาล์มนํา้ มันแบบผสมผสาน
(IPM) และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน(IPM) เป็ นคําถามเกี่ยวกับแหล่งที่ได้รบั ความรู ้
การทดสอบความรู พ้ ืน้ ฐานของเกษตรกรเกี่ยวกับปาล์มนํา้ มัน และการจัดการศัตรู ปาล์มนํา้ มันแบบผสมผสาน
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน(IPM)
1. แหล่งที่ ได้รับความรู เ้ รื่องปาล์มนํา้ มัน และการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน โดยจะให้
คะแนนในแต่ละข้อ คําถามดังนี ้ แหล่งความรู ท้ ่ีได้รบั มากที่สดุ มีคา่ เท่ากับ 5 คะแนน แหล่งความรู ท้ ่ีได้รบั มากมีคา่
เท่ากับ 4 คะแนน แหล่งความรู ท้ ่ีได้รบั ปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน แหล่งความรู ท้ ่ีได้รบั น้อย มีค่าเท่ากับ 2
คะแนน แหล่งความรู ท้ ่ีได้รบั น้อยที่สดุ มีคา่ เท่ากับ 1 คะแนน
2. ความรู เ้ รื่องปาล์มนํา้ มัน การสัมภาษณ์ระดับความรู เ้ รื่องปาล์มนํา้ มัน โดยมีเกณฑ์ให้
คะแนน ดังนี ้ ตอบได้ถกู ต้อง ได้ 1 คะแนนตอบผิด ได้ 0 คะแนน
3. ความรู เ้ รื่องการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน(IPM) โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี ้ ตอบ
ได้ถกู ต้อง ได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน(IPM) โดยกําหนดคะแนนเป็ น 5
ระดับ ดังนี ้ เห็นด้วยระดับมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 5 คะแนน เห็นด้วยระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน เห็นด้วย
ระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน เห็นด้วยระดับน้อย มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน เห็นด้วยระดับน้อยที่สดุ มีค่า
เท่ากับ 1 คะแนน
ตอนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับการยอมรับการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน(IPM) โดยแบ่งเป็ นการยอมรับ
ในเชิงความคิดเห็น และเชิงปฏิบตั ิ
1) การยอมรับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน (IPM) ในเชิงความคิดเห็นโดยกําหนดคะแนน
เป็ น 5 ระดับ ดังนี ้ เห็นด้วยระดับมากที่สดุ มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน เห็นด้วยระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน เห็น
ด้วยระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนนเห็นด้วยระดับน้อย มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน เห็นด้วยระดับน้อยที่สดุ มี
ค่าเท่ากับ 1 คะแนน
2) การยอมรับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน (IPM) ในเชิงปฏิบตั ิ โดยกําหนดคะแนนเป็ น
2 ระดับ ดังนี ้ ปฎิบตั ิ มีคา่ เท่ากับ 1 คะแนน ไม่ปฏิบตั ิ มีคา่ เท่ากับ 0 คะแนน และสรุ ปคะแนนในการนําไปปฏิบตั ิ
เป็ น 5 ระดับ ดังนี ้ ปฏิบัติในระดับน้อยที่สดุ 1-3 ข้อ ปฏิบตั ิในระดับน้อย 4-6 ข้อ ปฏิบตั ิในระดับปานกลาง 7-9
ข้อ ปฏิบตั ิในระดับมาก 10-12 ข้อ และปฏิบตั ิในระดับมากที่สดุ 13-14 ข้อ
ตอนที่ 5 ปั ญหา ข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน(IPM) กําหนดคะแนน
เป็ น 5 ระดับ ดังนี ้ มีปัญหาระดับมากที่สดุ มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน มีปัญหาระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน มี
ปั ญหาระดับปานกลาง มีคา่ เท่ากับ 3 คะแนน มีปัญหาระดับน้อย มีคา่ เท่ากับ 2 คะแนน มีปัญหาระดับน้อยที่สดุ
มีคา่ เท่ากับ 1 คะแนน สําหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน (IPM) ทําการจัดหมวดหมู่
หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และจัดอันดับความสําคัญของแต่ละประเด็น
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรู ป โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
1.สภาพพืน้ ฐานส่วนบุคคลของเกษตรกร เกษตรกรเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48.93 ปี
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
2.สภาพทางสังคมของเกษตรกร เกษตรกรส่วนมากไม่มีตาํ แหน่งทางสังคม และส่วนมากเป็ นกลุม่ ลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3.สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตร เกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.16 คน มี สมาชิกในครัวเรือนที่
ช่วยทําการเกษตร เฉลี่ย 2.29 คน ประกอบอาชีพการเกษตรเป็ นหลัก อาชีพรองส่วนมากอาชีพรับจ้างทั่วไป มี
พืน้ ที่ทาํ การเกษตรรวม เฉลี่ย 23.53 ไร่ มีพืน้ ที่เป็ นของตนเอง เฉลี่ย 22.87 ไร่ มีพืน้ ที่เช่า เฉลี่ย 9.33 ไร่ มีรายได้
เฉลี่ ย 15,979.47 บาท/เดื อ น เป็ น รายได้ภ าคการเกษตร เฉลี่ ย 12,057.79 บาท/เดื อน เป็ น รายได้น อกภาค
การเกษตร 6,611.54 บาท/เดือน
4. สภาพการผลิตปาล์มนํา้ มันของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มัน
เกษตรกรมีประสบการณ์ในการทําสวนปาล์มนํา้ มันเฉลี่ย 17.91 ปี มีพืน้ ที่ปลูกปาล์มนํา้ มัน เฉลี่ย 21.35
ไร่ ผลผลิตปาล์มนํา้ มัน เฉลี่ย 2,935.36 กิโลกรัม/ไร่ ราคาปาล์มนํา้ มัน เฉลี่ย 2.37 บาท มีตน้ ทุนการผลิตปาล์ม
นํา้ มัน เฉลี่ย 3,038.66 บาท/ไร่ มีรายได้จากปาล์มนํา้ มัน ปี 2561 เฉลี่ย 5,288.49 บาท /ไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกร
จําหน่ายผลปาล์มให้กบั ลานเทใกล้สวน
5. ความรู แ้ ละความคิดเห็นของเกษตรกรในการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานในปาล์มนํา้ มัน
แหล่งความรู ข้ องเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มัน เกษตรกรได้รบั ความรู จ้ ากการประชุม/ประชุมกลุ่มย่อย
การฝึ กอบรม/สาธิต ในระดับปานกลาง เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสําคัญกับพืชเศรษฐกิจหลักใน
จังหวัดกระบี่ จึงมีการจัดประชุม การฝึ กอบรมให้ความรู ใ้ นเรื่องปาล์มนํา้ มันในพืน้ ที่ค่อนข้างบ่อย สําหรับแหล่ง
ความรู ้ จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรได้รบั ความรู จ้ ากแหล่งความรู ด้ งั กล่าวในระดับน้อย เนื่องมาจาก
การใช้งานค่อนข้างยุ่งยากทําให้ใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น และไลน์ไม่สะดวก
ความรู เ้ รื่องปาล์มนํา้ มันของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มัน เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู เ้ รื่องปาล์มนํา้ มัน
อยู่ในระดับมากที่สุด และคําถามที่เกษตรกรตอบได้ถูกต้องมากที่สุด 3 อันดับ คือ 1) ควรใช้ตน้ กล้าที่มีอายุ 8
เดือนขึน้ ไป ซึง่ มีลกั ษณะต้นสมบูรณ์แข็งแรง ไม่แสดงอาการผิดปกติ และมีใบรู ปขนนก จํานวนอย่างน้อย 2 ใบ 2)
ระยะการปลูกปาล์มที่นิยมคือ ปลูก 9 เมตร x 9 เมตร x 9 เมตร 3)รอบการเก็บเกี่ยวปาล์มอยู่ในช่วง 10-20 วัน
แล้วแต่ฤดูกาล โดยเฉลี่ยประมาณ 15 วัน/ครัง้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความรู พ้ ืน้ ฐานเรื่องการปลูกปาล์ม
714

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

นํา้ มัน แต่ความรู ท้ ่ีเป็ นประเด็นเกี่ยวกับปาล์มนํา้ มันที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและซับซ้อน เกษตรกรยังมีความรู ใ้ น
ระดับตํ่า ซึง่ ความรู เ้ รื่องปาล์มนํา้ มันที่เกษตรกรตอบถูกต้องน้อยที่สดุ 3 อันดับ คือ 1)กรณีพืน้ ที่ปลูกปาล์มลาดชัน
ควรทําขัน้ บันได 2)การใส่ปยปาล์
ุ๋
มนํา้ มันนัน้ จะมีผลต่อผลผลิตหลังจากที่ใส่ไปแล้วประมาณ 2 ปี 3)การตัดแต่ง
ทางใบมากเกินไปจะทําให้ตน้ ปาล์มสูงเร็ว
ความรู เ้ รื่องการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มัน เกษตรกรส่วนใหญ่ มี
ความรู เ้ รื่องการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน อยู่ในระดับมากที่สดุ และคําถามที่เกษตรกรตอบได้ถูกต้องมาก
ที่สดุ 3 อันดับ คือ 1) การสํารวจแปลงอย่างสมํ่าเสมอเป็ นหลักปฏิบตั ิของการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน 2)วิธี
เขตกรรม หมั่น ถางหญ้า รอบต้น ปาล์ม เพื่ อ ไม่ ใ ห้เ ป็ น ที่ ห ลบกํา บัง ของหนู 3)วิ ธี เ ขตกรรมคื อ การปรับ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมเพื่อให้พืชเจริญเติบโต แข็งแรง ทนทานต่อการเข้าทําลายของศัตรู พืช และการสับต้นปาล์มและ
กองให้ย่อยสลายในแปลง ไม่ควรกองซากต้นปาล์มสูงเกินไป เพราะจะเป็ นที่วางไข่ของด้วงแรด ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรมีความรู พ้ ืน้ ฐานการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานเป็ นอย่างดี ส่วนความรู เ้ รื่องการจัดการศัตรู พืชแบบ
ผสมผสานที่เกษตรกรตอบถูกต้องน้อยที่สดุ 3 อันดับ คือ 1) การตัดแต่งต้น กิ่ง ใบ ที่เป็ นโรคและแมลงมาทําลาย
เป็ นการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน 2) การใช้มือจับหนอนมาบีบทําลายเป็ นการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน
3) การจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานใช้สองวิธีขนึ ้ ไปรวมกัน
ความคิดเห็นเรื่องการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานเกษตรกรส่วนใหญ่มีความเห็น อยู่ในระดับมาก ข้อที่
เกษตรกรเห็นด้วยมากที่สุด 3 อันดับ คือ 1) ช่วยอนุรกั ษ์ส่ิงมีชีวิตที่ เกิ ดขึน้ ตามธรรมชาติอย่างสมดุล 2)เป็ น
วิธีการแก้ปัญหาเรื่องศัตรู พืชในระยะยาว 3)ช่วยให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความ
ตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม แต่ประเด็นที่เกษตรกรเห็น
ด้วยในระดับปานกลาง คือ ทําให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้จะใช้วิธีผสมผสานแต่ก็ตอ้ งมีการ
ลงทุนในการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ในการใช้วิธีการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน
6. การยอมรับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มัน
การยอมรับการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในเชิงความคิดเห็น พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งวิธีการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานที่เกษตรกรยอมรับมากที่สดุ ได้แก่ การใช้วิธีเขตกรรม คือ การให้
นํา้ และให้ปยุ๋ ถูกต้อง ถูกสูตร ตรงเวลาและสมํ่าเสมอ รองลงมา การใช้สายพันธุท์ ่ีดี มีคณ
ุ ภาพ ต้านทานศัตรู พืช
วิธีการใช้สารธรรมชาติ และสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืช คือ การใช้สารเคมีตรงกับชนิดศัตรู พืช รองลงมา การใช้
สารธรรมชาติในการกําจัดศัตรู พืช วิธีกล คือ การใช้ตาข่ายหุม้ รอบโคนป้องกันหนู รองลงมา การใช้กบั ดัก กรงดัก
ชีววิธี คือ การใช้เชือ้ จุลินทรีย ์ ในการป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู พืช รองลงมา การใช้ตวั หํา้ ตัวเบียนในการ
กําจัดแมลงศัตรู พืช วิธีฟิสิกส์ คือ การใช้รงั สี รองลงมา การใช้แสง เสียง หรือคลื่นความถี่ต่างๆ ซึง่ สอดคล้องกับ
พิ ชญ์ภาค เอี่ยมสะอาด(2555, น.89) ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี ก ารจัดการศัตรู พืช โดยวิ ธี
ผสมผสานของเกษตรกรในอําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการยอมรับเทคโนโลยี การจัดการ
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ศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน โดยรวมในระดับมากในด้านการใช้วิธีเขตกรรมและด้านการใช้พนั ธุต์ า้ นทานและมีการ
ยอมรับในระดับปานกลางการใช้ชีววิธี การใช้วิธีกลและวิธีฟิสิกส์ ซึง่ ปั ญหาและอุปสรรคในการยอมรับเทคโนโลยี
การจัดการศัตรู พืชของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ปัญหาด้านขัน้ ตอนการปฏิบตั ิซง่ึ ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน
การยอมรับการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในเชิงปฏิบตั ิ หมายถึง การที่เกษตรกรยอมรับการจัดการ
ศัตรู พืชแบบผสมผสาน และได้นาํ ไปปฏิบตั ิจริงในแปลง พบว่าเกษตรกรยอมรับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน
ในเชิงปฏิบตั ิสว่ นใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง การปฏิบตั ิมากที่สดุ 3 อันดับแรก คือ 1)การให้นาํ้ และให้ปยุ๋ ถูกต้อง
ถูกสูตร ตรงเวลาและสมํ่าเสมอ 2)การใช้สายพันธุท์ ่ีดี มี คุณภาพ ต้านทานศัตรู พืช 3) การกําจัดวัชพืช ที่เป็ น
แหล่งอาศัยขยายพันธุข์ องแมลงศัตรู พืช และมีขอ้ ที่เกษตรกรไม่ปฏิบัติเลย 2 ข้อ คือ 1)การใช้รงั สี 2)การใช้แสง
เสียง หรือคลื่นความถี่ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ พนิดา นันต๊ะน้อย(2557, น.83) ศึกษาการจัดการศัตรู พืชโดยวิธี
ผสมผสานของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรู พืชชุมชน จังหวัดพะเยา พบว่า เมื่อเกษตรกรมีความรู เ้ รื่องการจัดการ
ศัตรู พืชแบบผสมผสานมากขึน้ เกษตรกรจะมีการปฏิบัติการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานมากขึน้ ตามไปด้วย
อาจเนื่องมาจากเมื่อเกษตรกรมีความรู ค้ วามเข้าใจเรื่องการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานมากขึน้ เกษตรกรก็มี
ความมั่นใจและกล้าตัดสินใจในการปฏิบตั ิการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในวิธีการต่างๆได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
7. ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานในเชิงปฏิบตั ิของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
นํา้ มัน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคล ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ แหล่งความรู เ้ รื่องการจัดการศัตรู พืชโดย
วิธีผสมผสาน ความรู เ้ รื่องการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานในปาล์มนํา้ มัน และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ศัตรู พืชแบบผสมผสาน กับการยอมรับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานในเชิงปฏิบตั ิของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์ม
นํา้ มันในอําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู สรุ ปดังตารางดังต่อไปนี ้
Table 1 Multiple regression analysis of variable (X) and Adoption of integrated pest management (Y)
n = 263
Variable
Constant
X1 = Age (Year)
X2 = Number of household members
(People)
X3 = Average monthly income (Baht)
X4 = Experience in oil palm plantation
(years)
X5 = Oil palm plantation area (Rai)
X6 = produced an average (kg per rai per
year)
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Regression Coefficient
(b)

t

Sig.

5.425
-0.014
0.138

4.104
-1.088
1.905

0.000
0.278
0.058

-1.013E-6
0.026

-0.064
1.451

0.949
0.148

-0.019
0.000

-1.861
-0.832

0.064
0.406
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Table 1 (Continued)
Variable

Regression Coefficient
(b)

X7 = Production cost (Baht)
0.000
X8 = income from oil palm (Baht)
-5.539E-5
X9 = Knowledge source on integrated pest
0.566
management
X10 = Knowledge of integrated pest
0.167
management
X11 = Opinions of integrated pest management
0.200
2
R = 0.116 SEE = 1.705 F = 4.125 Sig. of F = 0.000

t

Sig.

0.480
-0.347
3.000

0.632
0.729
0.003

2.694

0.008

0.946

0.345

จากตาราง ตัวแปรทัง้ หมดสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการยอมรับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน
ในเชิงปฏิบตั ิของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มนํา้ มันในอําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับ
0.01 และมีนัยสําคัญทางสถิ ติท่ี ระดับ 0.05 (F = 4.125 Sig. Of F = 0.000) โดยมีอาํ นาจพยากรณ์รอ้ ยละ 11.6 (R2 =
0.116) และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEE) เท่ากับ 1.705 มีตวั แปรอิสระ 2 ตัวแปรที่มีผลกับการ
ยอมรับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานในเชิงปฏิบตั ิอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ แหล่งความรู เ้ รื่องการ
จัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน และความรู เ้ รื่องการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน โดยมีผลในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อได้รบั
แหล่งความรู เ้ รื่องการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานเพิ่มขึน้ การยอมรับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานก็จะมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ เมื่อความรู เ้ รื่องการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานเพิ่มขึน้ การยอมรับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานก็จะมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับ ต่อพงศ์ จันทร์พวง(2543, น.78) ศึกษาความรู แ้ ละการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการศัตรู ขา้ ว
โดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า เกษตรกรที่ได้รบั ความรู ห้ รือข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆมีผล
ต่อการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้องกันและกําจัดศัตรู ขา้ วโดยวิธีผสมผสาน กล่าวคือ เกษตรกรที่ได้รบั ความรู ห้ รือข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ จะกระตุน้ ให้เกิดการยอมรับ และนําไปปฏิบตั ิอย่างถูกต้องมากยิ่งขึน้
ส่วนตัวแปรอิสระอีก 9 ตัวแปร ได้แก่ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์
ในการทําสวนปาล์มนํา้ มัน พืน้ ที่ปลูกปาล์มนํา้ มัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ต้นทุนการผลิตรายได้จากปาล์มนํา้ มัน และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน ไม่มีผลกับการยอมรับการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน
ในเชิงปฏิบตั ิอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
8. ปั ญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูก
ปาล์มนํา้ มัน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ข้อเสนอแนะต่อเกษตรกร
1) จากการวิจยั พบว่า เกษตรกรยังขาดการศึกษาหาความรู ก้ ารจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน
จากแหล่งสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรควรแสวงหาความรู เ้ พิ่มมากขึน้ จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายๆ
ช่องทางที่เกษตรกรสามารถศึกษาหาความรู ไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง เช่น การใช้อินเทอร์เน็ต ใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น
และไลน์ เป็ นต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู แ้ ละทันสถานการณ์โลก
2) จากการวิ จั ย พบว่ า เกษตรกรมี ค วามรู ้เ รื่ อ งปาล์ม นํ้า มัน และการจั ด การศัต รู พื ช แบบ
ผสมผสานอยู่ในระดับมากที่สดุ แต่ยงั ขาดการนําไปปฏิบตั ิอย่างจริงจัง เกษตรกรจึงควรให้ความสําคัญในการนํา
วิธีการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานไปปฏิบัติเพื่อลดการใช้สารเคมี เพราะการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช ส่งผล
อันตรายต่อตัวผูใ้ ช้เอง และยังเป็ นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย โดยเกษตรกรควรพิจารณาการใช้สารเคมีเป็ นลําดับ
สุดท้ายในการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน
1.2 ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตร
1) จากการวิจยั พบว่า หากเกษตรกรได้รบั ความรู เ้ พิ่มมากขึน้ การยอมรับวิธีการจัดการศัตรู พืช
แบบผสมผสานก็ จ ะมี แ นวโน้ม เพิ่ ม มากขึน้ การนําไปปฏิ บัติ ก็ จ ะมี ม ากขึน้ ด้วย เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ ส่ง เสริ ม
การเกษตรมีบทบาทในการให้ขอ้ มูล ดังนัน้ ควรพิจารณาเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการแนะนําเกษตรกร
ซึง่ จะเป็ นการทําให้เกิดการยอมรับได้มาก
2) จากการวิจัยพบว่า เกษตรกรได้ความรู จ้ ากการประชุม การจัดอบรมในระดับปานกลาง
ดังนัน้ ในการจัดประชุม การจัดอบรมให้กบั เกษตรกร เจ้าหน้าที่ควรมีส่ือเทคโนโลยีท่ีท่ีทนั สมัยน่าสนใจ เช่น สื่อ
วิดีทศั น์ แผ่นพับ โปสเตอร์ และตัวอย่างของจริง ใช้ประกอบในการถ่ายทอดความรู ้ จะทําให้เกิดความน่าสนใจ
และมีความน่าเชื่อถือมากขึน้ และควรมีการอบรมให้ความรู แ้ ก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการอบรมและฝึ ก
ปฏิบตั ิในพืน้ ที่จริง
3) จากการวิจยั พบว่า เกษตรกรมีความรู ใ้ นเรื่องการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานอยู่ในระดับ
มากที่สดุ แต่การนําไปปฏิบตั ิอยู่ในระดับปานกลาง ดังนัน้ เจ้าหน้าที่ควรเน้นยํา้ ให้เกษตรกรตระหนักถึงประโยชน์
ของการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานให้มากขึน้ พร้อมทัง้ นําไปปฏิบตั ิ และให้ตระหนักถึงโทษและอันตรายจาก
การใช้สารเคมีต่างๆ และควรแนะนําให้เกษตรกรหันมาใช้สารชีวภัณฑ์ หรือใช้สารธรรมชาติท่ีผลิตได้จากวัสดุใน
ท้องถิ่น
1.3 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนโยบาย
1) การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานเป็ นวาระแห่งชาติ เพราะ
จากสถานการณ์สารเคมีตกค้างในพืชชนิดต่างๆ ถือเป็ นเรื่องสําคัญที่ควรให้ความสําคัญ เพราะนอกจากการใช้
สารเคมีจะส่งผลกระทบต่อตัวเกษตรกรผูใ้ ช้เอง ยังส่งผลกระทบต่อผูบ้ ริโภค และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร ควรให้ความรู แ้ ก่เกษตรกรในด้านการจัดการศัตรู พืช
แบบผสมผสาน โดยการจัดอบรม และจัดทําเอกสารความรู ต้ า่ งๆเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึน้
3)หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณทัง้ การอบรม การจัดทําศูนย์เรียนรู ้ การทําสื่อ
เอกสารความรู ต้ า่ งด้านการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานในพืชอื่นๆต่อไป
2.2 ควรศึก ษาเปรี ยบเที ย บเกษตรกรสองกลุ่ม คือ กลุ่ม ที่ เ ป็ นสมาชิ ก ศูนย์จัด การศัต รู พืช ชุม ชน และ
เกษตรกรที่ไม่เป็ นสมาชิกศูนย์ ในเรื่องการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสาน เพื่อนําผลการศึกษามาเป็ นแนวทางใน
การวางแผนการดําเนินการส่งเสริมการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 ควรศึกษาความต้องการและแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสาน เพื่อที่จะได้
ส่งเสริมแก่เกษตรกรให้ตรงประเด็นที่สดุ
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การพัฒนามัลเบอร์รี่กวนจากกากมัลเบอร์รี่ของกลุ่มแปรรูปมัลเบอร์ร่ี
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
Development of Mulberry Preserves from Leftover Mulberry Pulp
for Agriproduct Processing: A Case Lab-Lae District, Uttaradit Province
สุทธิพนั ธุ ์ แดงใจ1*
Suttiphun Dangjai1*

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสูตรต้นแบบของมัลเบอร์ร่ีกวน ปรับปรุ งเนือ้ สัมผัสของมัลเบอร์ร่ี
กวนจากกากมัลเบอร์ร่ีให้เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริโภค ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพ และอายุการเก็บรักษามัล
เบอร์ร่ีกวนในบรรจุภัณฑ์ ทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9 Point Hedonic Scaling Test นําผลมา
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรู ป จากการศึกษาพบว่าสูตร 06 ได้รบั การยอมรับสูงสุด โดยมี
คะแนนการยอมรับโดยอยู่ท่ี 7.85 มีความชอบอยู่ในระดับชอบมาก ด้านคุณลักษณะทางกายภาพพบว่า ค่า Aw
อยู่ในระดับ 0.63 ซึง่ มีคา่ อยู่ในระดับความชืน้ ปานกลาง และค่าสีในผลิตภัณฑ์มลั เบอร์ร่ีกวนค่า L* เท่ากับ 16.72
ค่า a* เท่ากับ 1.13 และค่า b* เท่ากับ - 0.81 และหาอายุการเก็บรักษาในบรรจุภณ
ั ฑ์ 5 ชนิด คือ บรรจุภณ
ั ฑ์แบบ
ถ้วยพลาสติกใส GPPS ฝาปิ ด ถุงแก้วใส OPP ถุงฟอยด์ซิปล็อค ถุงพลาสติก PET พับข้างชนิดใส และถุงกระดาษ
ซิปล็อคที่ ปิดสนิ ท ผลการศึกษาพบว่าถุงชนิ ดฟอยด์ซิปล็อคสามารถเก็บรัก ษารัก ษาผลิต ภัณฑ์ได้นานสุด ใน
อุณหภูมิหอ้ ง 30 องศาเซลเซียสเวลา 30 วัน และอุณหภูมิตเู้ ย็น 6 องศาเซลเซียสนาน 90 วันโดยผลิตภัณฑ์ไม่
เปลี่ยนแปลง

ABSTRACT

This study investigated a standard recipe for mulberry preserves with better texture,
consumer’s acceptance, physical properties and shelf life of the packaged product. Based on the 9
Point Hedonic Scaling Sensory Test. The study found that the most satisfactory recipe was 06 with the
acceptance score of 7.85 which was at a high preference level. Regarding physical properties, the
recipe had Aw of 0.63 with moisture content at a moderate level, and the color values including L* of
16.72, a* of 1.13 and b* of - 0.81. In terms of shelf life, the test was performed with the product packed
in 5 different types of packages: a GPPS plastic cup with tight lid, a well-sealed OPP plastic bag, a well
zip-locked foil bag, a sealed side fold bag, and a well zip-locked paper bag, and found that the product
can be stored, The product packed in zip-locked foil bag can be kept for 30 days in a room temperature
of 30°C and 90 days if kept refrigerator condition of 6°C.
Key words: mulberry preserves, processing
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คํานํา
มัลเบอร์ร่ีหรือลูกหม่อนสุกเป็ นผลไม้ท่ีเกษตรกรในภาคเหนือนิยมปลูกมากเนื่องจากมีสภาพอากาศเย็น
ุ ค่าทางโภชนาการ
และมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูก (กรมหม่อนไหม, 2556) มัลเบอร์ร่ีมีคณ
ผลสดจะมี ร สหวานอมเปรี ย้ วเล็ ก น้อ ย รสชาติ อ ร่ อ ยเหมาะแก่ ก ารบริ โ ภคสดเพื่ อ ความสดชื่ น เพราะมี
คุณประโยชน์ทางด้านวิตามินและแร่ธาตุสารต้านอนุมลู อิสระ เช่น แอนโธไชยานิน (วิโรจน์, 2555) ในการแปร
รู ปผลิตภัณฑ์มลั เบอร์ร่นี นั้ สามารถทําได้หลากหลายผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เช่น นํา้ มัลเบอร์ร่ี
เข้มข้น เป็ นต้น จึงทําให้มลั เบอร์ร่ีกลายเป็ นผลไม้ยอดนิยมได้ง่ายในปั จจุบนั อีกทัง้ ยังคงรสชาติไม่ต่างกับการ
บริโภคสด
ในพืน้ ที่อาํ เภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพืน้ ที่อุดมสมบูรณ์เกษตรกรจึงนิยมปลูกมัลเบอร์ร่ี แต่ผลสุก
ของมัลเบอร์ร่มี ีออกสีม่วงแกรมดํารสชาติจะหวานและผลห่ามสีแดงรสชาติจะออกเปรีย้ ว ซึ่งมีอายุการเก็บรักษา
เพียง 1-2 วันหลังจากการเก็บเกี่ยว (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย) จึงส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่
กลุม่ เกษตรกรที่เพาะปลูกมัลเบอร์ร่ี กลุม่ แปรรู ปนํา้ มัลเบอร์ร่ีอาํ เภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดทําการแปร
รู ปผลผลิตมัลเบอร์ร่ีโดยเก็บรักษาคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้มีความคงที่เหมือนเดิม ทัง้ ผลสดและแช่
แข็งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติคงเดิมและสามารถนํามาทําเป็ นนํา้ มัลเบอร์ร่ีบรรจุขวดชนิดพร้อมดื่มให้สามารถ
เก็บรักษาไว้ได้นานมากขึน้ เพราะการบริโภคเครื่องดื่มผลไม้ทาํ ให้ร่างกายสดชื่นและเป็ นประโยชน์ต่อร่างกาย
เพราะยังคงมีคณ
ุ ค่าทางสารอาหารด้านวิตามิน (อรวินท์, 2556) และนอกจากนํา้ มัลเบอร์ร่ีแล้วทางกลุ่มแปรรู ป
นํา้ มัลเบอร์ร่ียงั ผลิตมัลเบอร์ร่ีกวนจากกากมัลเบอร์ร่ีอีกด้วย ทัง้ นีก้ ากมัลเบอร์ร่ีได้จากการแยกออกมาเพื่ อผลิต
นํา้ มัลเบอร์ร่ีนนั้ พบว่ายังมีปริมาณนํา้ และเนือ้ มัลเบอร์ร่ีอยู่มากจึงทําให้สามารถนํากากมัลเบอร์ร่ีมาแปรรู ป
เป็ นมัลเบอร์ร่ีกวนได้ ซึ่งกระบวนการแปรรู ปรู ปอาหารการให้ความร้อนและทําให้แห้งเช่นการกวน เป็ นการแปร
รู ปที่ใช้ตน้ ทุนน้อยและเป็ นวิธีการนิยมมากในยื ดอายุรักษาผลิภภัณฑ์ (สํานักงานเกษตรอําเภอลาดบัวหลวง,
2555) และเป็ นการใช้ประโยชน์จากการแปรรู ปอาหารได้
ผูว้ ิจยั จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์มลั เบอร์ร่กี วนจากกากมัลเบอร์ร่ีเหลือใช้จากกระบวนผลิต
นํา้ มัลเบอร์ร่เี ข้มข้นและปรับปรุ งเนือ้ สัมผัสของผลิตภัณฑ์มลั เบอร์ร่กี วนให้เหมาะสมกับผูบ้ ริโภคและเป็ นที่ยอมรับ
ของผูบ้ ริโภค โดยการปรับปรุ งมัลเบอร์ร่กี วนให้เนือ้ สัมผัสดีขนึ ้ เนื่องจากทางกลุม่ แปรรูปนํา้ มัลเบอร์ร่ีเข้มข้นอําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ยังไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์มัลเบอร์ร่ีกวนในลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์มีอายุสนั้ และเนือ้ สัมผัสไม่คงรู ป รู ปร่างไม่คงตัว ทางผูว้ ิจยั จึงมีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ
ผู้ป ระกอบการในการปรับปรุ งและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์นีใ้ ห้เ หมาะสมและเป็ นที่ ย อมรับ ของผูบ้ ริโภคเพื่ อ เข้าสู่
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
วัสดุและอุปกรณ์
กากมัลเบอร์ร่ีเหลือใช้จากกระบวนการผลิตนํา้ มัลเบอร์ร่เี ข้มข้น นํา้ ตาลทรายขาว เกลือป่ น (ตราปรุ ง
ทิพย์) พริกป่ น (ตราไร่ทิพย์) แบะแซ เพคติน อุปกรณ์สาํ หรับผลิตมัลเบอร์ร่กี วน (กระทะ เตาแก๊ส เครื่องปั่ น
ผสมอาหารอ่างผสม ไม้พาย) เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าสี เครื่องวัดค่าความชืน้ และอุปกรณ์สาํ หรับการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส
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วิธีการ
1. การศึกษาการผลิตมัลเบอร์รี่กวนจากกากมัลเบอร์รี่
1.1 การคัดเลือกสูตรพืน้ ฐาน
ในการศึกษาสูตรมัลเบอร์ร่กี วนจากกากมัลเบอร์ร่จี าํ นวน 3 สูตร คือ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 และสูตร
ที่ 3 ดังTable 1 จากนัน้ นําผลิตภัณฑ์มลั เบอร์ร่กี วนกากมัลเบอร์ร่ีไปทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน ด้วยวิธี 9 Point Hedonic Scale Test (1=ไม่ชอบมากที่สดุ และ 9=ชอบมากที่สดุ ) วัดความชอบ
6 ด้าน ประกอบด้วย ลักษณะภายนอก(รู ปร่าง) สี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และการยอมรับโดยรวม เพื่อคัดเลือก
สูตรมัลเบอร์ร่ีกวนที่ได้รบั การยอมรับมากที่สดุ เพื่อนําไปเป็ นสูตรพืน้ ฐานในการหาเนือ้ สัมผัสมัลเบอร์ร่กี วนจาก
กากมัลเบอร์ร่ที ่ีเหมาะสม
Table 1 Bacia formulation of mulberry preserves
Ingredient (%)
Formula 1
Formula 2
Formula 3
Leftover Mulberry Pulp
400 g.
360 g.
360 g.
Mulberry Pulp
40 g.
80 g.
Sugar
100 g.
100 g.
100 g.
Salt
1.5 g
1.5 g.
1.5 g.
Pectin
10 g
10 g.
10 g.
Glucose Syrup
5g
5 g.
5g
1.2 การศึกษาเนือ้ สัมผัสมัลเบอร์รี่กวนจากกากมัลเบอร์รี่
ผลิตมัลเบอร์ร่ีกวนจากกากมัลเบอร์ร่ีท่ี เหมาะสมจากสูตรพืน้ ฐาน (ข้อ 1.1) โดยนํามาปรับขยาย
ปริมาณเป็ นสูตรเชิงพาณิชย์แล้วกําหนดอัตราส่วนของปริมาณแบะแซให้เหมาะสมใน 3 ระดับ คือ 1,000 กรัม
1,300 กรัม และ 1,200 กรัม มัลเบอร์ร่ีกวนจากกากมัลเบอร์ร่จี ะนํามาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ค่า
สีดว้ ยเครื่อง Hunter Lab Digital Colorimeter รุ น่ COLORFLEX 4510 (USA) ค่า Water Activity (Aw) โดยวัด
ค่า Aw ด้วยเครื่อง Aqua Lab นํามัลเบอร์ร่ีกวนจากกากมัลเบอร์ร่ีทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผูช้ ิม 30 คน
ด้วยวิธี 9 Point Hedonic Scale Test (1=ไม่ชอบมากที่สดุ และ 9=ชอบมากที่สดุ )
2. ศึกษาความชอบทีม่ ีต่อการบรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษา
การศึกษาหาความชอบที่มีต่อบรรจุภณ
ั ฑ์เมื่อมัลเบอร์ร่ีกวนผ่านการประเมินความชอบโดยการชิม นํา
ผลิตภัณฑ์มลั เบอร์ร่ีกวนมาบรรจุในถุงพลาสติกแล้วหาความชอบที่มีการบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการส่งเสริมการขายกับ
ั ฑ์แบบถ้วยพลาสติกกระปุกใส
กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริโภคทั่วไป จํานวน 30 คน 5 รู ปแบบ คือ 1) บรรจุภณ
General Purpose Polystyrene (GPPS) ฝาปิ ดสนิท 2) ถุงแก้วใส Oriented polypropylene (OPP) ที่ปิดสนิท
3) ถุงฟอยด์ซิปล็อคที่ปิดสนิท 4) ถุงพลาสติก Polyethylene terephthalate (PET) พับข้างใสที่ปิดสนิท 5) ถุง
กระดาษซิปล็อคที่ปิดสนิท นําไปทดสอบความชอบกับกลุม่ ตัวอย่าง 30 คน นํามาศึกษาหาอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ 2 รู ปแบบ คือ บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์เก็บรักษาในอุณหภูมิหอ้ ง 30 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตเู้ ย็น
6 องศาเซลเซียส เปิ ดดูผลิตภัณฑ์ทกุ วันเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกายภาพ
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3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลทางสถิตด้วยวิธี One-way ANOVA เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี Duncan’ s New Multiple Range Test ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรู ป

ผลและการวิจารณ์

1. สรุ ปผลการศึกษาหาสูตรพืน้ ฐานมัลเบอร์รี่กวนจากกากมัลเบอร์รี่
ในการศึกษาเพื่อหาสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์มลั เบอร์ร่ีกวน จากการทดลองทําผลิตภัณฑ์มลั เบอร์ร่ี
กวนจากกากเหลือใช้ในกระบวนการผลิตทํานํา้ มัลเบอร์ร่ีเข้มข้นของทางผูป้ ระกอบการกลุ่มแปรรู ปนํา้ มัลเบอร์ร่ี
เรียบร้อยแล้ว เพื่อหาตํารับที่แตกต่างกัน จํานวน 3 สูตร คือ สูตร01 สูตร02 และสูตร03 ทําการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสด้านลักษณะภายนอก สี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และการยอมรับโดยรวม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้
5 คน โดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่า สูตร03 ได้ถกู คัดเลือกให้เป็ นสูตรพืน้ ฐานมีความชอบ
อยู่ในระดับชอบมาก มีรายละเอียดดังTable 2
Table 2 Theaverage rank of the samples with respevt to nine sensory attributes.
(n=5)
Mulberry Preserves (𝑥𝑥𝑥 ± SD)
Characteristic
01
02
03
Appearance ns
7.80±0.40
7.80±0.40
7.80±0.40
Color score
7.80±0.00b
7.00±0.00a
7.20±0.00a
Aroma ns
7.20±0.40
7.20±0.40
7.20±0.74
Taste
7.40±0.00b
7.20±0.00a
7.40±0.00b
Texture
7.60±0.48c
7.20±0.40a
7.20±0.74a,b
Overall Acceptability
7.30±0.00a
7.00±0.00a
7.60±0.00b
Mean ± SD from three determinations.
Different superscripts in same row indicate significant differences (p < 0.05).
Ns Not significant (p>0.05)

จากTable 2 ผูท้ ดสอบทางประสาทสัมผัสเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทําการประเมินพบว่า มีความชอบสูตร03 อยู่
ในระดับชอบมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของคุณลักษณะที่มีตอ่ สูตรมัลเบอร์ร่กี วนพบว่าสูตร 03 ทัง้ 6 ด้าน
อยู่ในระดับชอบมากเท่ากันทุกด้าน โดยด้านคุณลักษณะภายนอกมีค่าเฉลี่ย 7.80 ด้านสีมีค่าเฉลี่ย 7.20 ด้าน
กลิ่นมีค่าเฉลี่ย 7.20 ด้านรสชาติมีค่าเฉลี่ย 7.40 ด้านเนือ้ สัมผัสมีค่าเฉลี่ย 7.20 และด้านความชอบโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย 7.60
2. สรุ ปผลการศึกษาปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่กวนจากกากมัลเบอร์รี่จากกระบวนการ
ผลิตนํา้ มัลเบอร์รี่เข้มข้นให้เป็ นยอมรับของผู้บริโภค
ในการศึกษาปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์มลั เบอร์ร่ีกวนจากกากมัลเบอร์ร่ีเหลือใช้จากกระบวนการ
ผลิตนํา้ มัลเบอร์ร่เี ข้มข้น ทางผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาตํารับมัลเบอร์ร่กี วนโดยการปรับปรุ งและพัฒนาจากตํารับต้นแบบที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญคัดเลือกให้เป็ นตํารับเชิงพาณิชย์เพื่อให้สามารถทําการผลิตผลิตภัณฑ์ได้จาํ นวนมาก เหมาะสมต่อ
723

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

กระบวนการผลิต พบว่า ตํารับมัลเบอร์ร่ีกวนต้นแบบสูตร 03 ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้การยอมรับมากที่ สุดจึงผ่านการ
คัดเลือกมาปรับปรุ งและพัฒนาต่อ รายละเอียดดัง Table 3
Table 3 Development formulation of mulberry preserves.
Ingredient
Formula 4
Formula 5
Formula 6
Leftover Mulberry Pulp
5,000 g.
5,000 g.
5,000 g.
Sugar
1,500 g.
1,500 g.
1,500 g.
Salt
60 g.
60 g.
60 g.
Pectin
25 g.
25 g.
25 g.
Glucose Syrup
1,000 g.
1,300 g.
1,200 g.
Chili Powder
20 g.
20 g.
20 g.
การปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์มลั เบอร์ร่ีกวนจากกากมัลเบอร์ร่ีเหลือใช้จากกระบวนการผลิตนํา้ มัล
เบอร์ร่ี เ ข้ม ข้น เชิ ง พาณิ ช ย์ โดยการนํา สูต รต้น แบบที่ ผ่ า นการคัด เลื อ กและได้รับ การยอมรับ มากที่ สุ ด จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญทําการวิจัยและพัฒนาต่อ จากนัน้ ทําการทดลองนํากากมัลเบอร์ร่ีและปรับปรุ งปริมาณส่วนผสมให้
เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ในอัตราส่วนของกากมัลเบอร์ร่ใี นปริมาณ 5 กิโลกรัมต่อ 1 รอบการผลิต
กรรมวิธีการผลิตนํากากมัลเบอร์ร่ี นํา้ ตาลทราย เกลือ เพคตินใส่กระทะ ตัง้ ไฟปานกลาง กวนส่วนผสมให้เข้ากัน
จึงใส่แบะแซและปรุ งรสด้วยพริกป่ น กวนส่วนผสมนาน 6 ชั่วโมง พักให้เย็น ตักขึน้ นํามาขึน้ รู ป แล้วจึงนําไปบรรจุ
ลงในถุงพลาสติกขนาดเล็ก จากนั้นทดสอบทางประสาทสัมผัสตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ดา้ นลักษณะ
ภายนอก (รู ปร่าง) สี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และการยอมรับโดยรวมกับผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 คน โดยคะแนน
ความชอบต้องไม่นอ้ ยกว่าระดับ 6.50 เมื่อผ่านการคัดเลือกจึงนําไปทดสอบกับผูบ้ ริโภค จํานวน 30 คน โดยมี
รายละเอียดดัง Table 4
Table 4 Theaverage rank of the samples with respevt to nine sensory attributes.
(N=30)
Mulberry Preserves from Leftover Mulbery Pulp (𝑥𝑥𝑥 ± SD)
Characteristic
04
05
06
Appearance
7.20±0.74a
7.46±0.66b
7.50±0.71b
Color score
7.70±0.69a
7.33±0.59b
7.63±0.70a,b
Aroma
7.06±0.24a
7.26±0.44a,b
7.56±0.61b
Taste
7.43±0.55a
7.36±0.54a
7.83±0.85b
Texture
7.63±0.70a
7.50±0.61b
7.63±0.75a
Overall Acceptability
7.64±0.61a
7.40±0.66b
7.85±0.84a,b
Mean ± SD from three determinations.
Different superscripts in same row indicate significant differences (p < 0.05).
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จาก Table 4 ผูท้ ดสอบทางประสาทสัมผัสมีความชอบสูตร06 มีความชอบอยู่ในระดับชอบมาก เมื่อ
พิ จารณาในแต่ละด้านของคุณลักษณะที่ มีต่อมัลเบอร์ร่ีกวน พบว่าสูตร 06 ทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับชอบมาก
เท่ากันทุกด้าน โดยด้านด้านความชอบโดยรวม มีคา่ เฉลี่ย 7.85 ด้านรสชาติ มีคา่ เฉลี่ย 7.83 ด้านเนือ้ สัมผัสและ
ด้านสีเท่ากัน มีค่าเฉลี่ย 7.63 ด้านกลิ่น มีค่าเฉลี่ย 7.56 และด้านคุณลักษณะภายนอก (รู ปร่าง) มีค่าเฉลี่ย
7.50 ตามลําดับ
3. สรุ ปผลการวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางกายภาพและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่กวน
ในบรรจุภัณฑ์
(1) ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
นําตัวอย่างมาวิเคราะห์คณ
ุ ภาพด้านกายภาพ ได้แก่ การวัดค่าสี และการวัดค่า Aw ของผลิตภัณฑ์มลั
เบอร์ร่ี ก วนที่ ห ้อ งปฏิ บั ติ ก ารอาหาร หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี อ าหาร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การวัดค่าสีโดยใช้เครื่อง เครื่องวัด colorflex Hunter Lab การวัดค่า Aw โดยใช้
เครื่อง AQUA LAB จํานวน 3 ซํา้ พบว่า ผลิตภัณฑ์มลั เบอร์ร่กี วนที่พฒ
ั นาขึน้ มีคา่ Aw อยู่ในระดับ 0.63 ซึง่
มีค่าอยู่ในระดับความชืน้ ปานกลางผลิตภัณฑ์จึงเก็บไว้ได้นาน ด้านค่าสีในผลิตภัณฑ์มลั เบอร์ร่ีกวนที่พฒ
ั นาขึน้
พบว่า ค่า L* เท่ากับ 16.72 ซึง่ หมายความว่ามีค่าความสว่างน้อย ค่าเฉลี่ย a* มีคา่ เท่ากับ 1.13 และค่าเฉลี่ย
b* มีคา่ เท่ากับ - 0.81 แสดงว่าสีคอ่ นข้างไปทางสเกลด้านสีนาํ้ เงิน เนื่องจากมัลเบอร์ร่ีกวนเป็ นสีม่วงค่อนไปทาง
สีดาํ
(2) ด้านการศึกษาอายุการเก็บรักษาในบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์มลั เบอร์ร่กี วน
จากการวิจัยในครัง้ นีท้ าํ ให้ได้ผลิตภัณฑ์มลั เบอร์ร่ีกวนที่ เหมาะสมแล้ว จากนัน้ นํามาหาอายุการเก็บ
รักษาในบรรจุภณ
ั ฑ์ 5 ชนิด คือ 1) บรรจุภณ
ั ฑ์แบบถ้วยพลาสติกใส GPPS ฝาปิ ดสนิท 2) ถุงแก้วใส OPP ที่
ปิ ดสนิท 3) ถุงฟอยด์ซิปล็อคที่ปิดสนิท 4) ถุงพลาสติก PPT พับข้างใสที่ปิดสนิท 5) ถุงกระดาษซิปล็อคที่ปิด
สนิท นําไปทดสอบความชอบกับผูบ้ ริโภคในด้านการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ พบว่า ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุ
ลงในถุ ง ฟอยด์ชิ ป ล็ อ คที่ ปิ ด สนิ ท ได้รับ ความนิ ย มมากที่ สุด ร้อ ยละ 53.34 รองลงมาคื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์แ บบ
ถุงพลาสติก PET พับข้างใส ร้อยละ 20 รองลงมาคือถุงกระดาษซิปล็อค ร้อยละ 13.33 รองลงมาคือถุงแก้วใส
OPP ร้อยละ 10 รองลงมาคือถ้วยพลาสติกใส GPPS ชอบน้อยที่สดุ ร้อยละ 3.33 ซึ่งบรรจุภณ
ั ฑ์ถงุ ฟอยด์ชิป
ล็อคที่ปิดสนิทได้รบั ความนิยมสูงสุด จึงถูกคัดเลือกมาศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิหอ้ ง 30
องศาเซลเซียส พบว่า เก็บรักษาได้ 30 วัน และในอุณหภูมิตเู้ ย็น เก็บรักษาได้ 90 วัน สามารถเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ไว้ได้โดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีลกั ษณะผลิตภัณฑ์เป็ นสีม่วงเข้ม มีกลิ่นหอมของมัลเบอร์ร่ี มี
รสชาติหวานอมเปรีย้ ว และเผ็ดเล็กน้อย เนือ้ สัมผัสแห้ง เหนียวนุ่มและยังเกาะจับตัวกันอยู่เป็ นก้อนๆ หลังจาก
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางกลุม่ แปรรู ปมัลเบอร์ร่ีได้ตอ่ ยอดด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีความทันสมัยมากขึน้
โดยการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ช นิ ด กล่องกระดาษสําหรับ สวมถุง ฟอยด์ชิ ป ล็อคโดยแสดงรายละเอี ย ดสิ น ค้า
ฉลากโลโก้และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สาํ หรับสวมบรรจุเพื่อความสวยงามและแสดงรายละเอียดสินค้า
ได้มากขึน้ ตลอดจนเตรียมความพร้อมสูก่ ารยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตอ่ ไป
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Figure 1 Development of Mulberry Preserves from Leftover Mulberry Pulp.

สรุ ป
กากมัลเบอร์ร่ีสามารถนํามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์มลั เบอร์ร่กี วนได้ในอัตราส่วนร้อยละ 100 ในสูตรขยาย
เชิงพาณิชย์ โดยมีส่วนผสมของกากมัลเบอร์ร่ี นํา้ ตาลทราย โดยลักษณะที่ดีของกากมัลเบอร์ร่ใี นการผลิตคือสี
แดงและสีมว่ งแกมดําเมื่อนํามาผลิตจะทําให้ได้รสชาติเปรีย้ วอมหวานกําลังดี แล้วจึงนํามาปรับปรุ งเนือ้ สัมผัสให้
นุ่มและเกาะตัวเป็ นเนือ้ เดียวกันด้วยเพคติน แบะแซ และปรุ งรสด้วยพริกป่ นและเกลือป่ น ซึ่งสามารถเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานถึง 90 วันในอุณหภูมิตเู้ ย็น และอุณหภูมิหอ้ ง 30 วัน เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนึ ้ ใหม่ทางกลุม่
แปรรู ปมัลเบอร์ร่อี าํ เภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์จดั ทําบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการจัดจําหน่ายในพืน้ ที่รา้ นค้าจําหน่ายของ
ฝากเพื่อเพิ่มรู ปแบบความทันสมัย แสดงรายละเอียดสินค้า และสะดวกต่อการพกพา โดยบรรจุสวมบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ี
ได้รับการคัดเลือกจากผูบ้ ริโภคเพื่อดูเป็ นมาตรฐานขึน้ และสามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่ อเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานอาหารต่อไป
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตูเล่จากแป้ งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเชื่อม
Development of Brown Jasmine Rice Tuiles Fortified with Dried Sweet Bael Fruit
บุษกร สุทธิประภา1* กฤติยากร รุง่ ศรี1 และ อภิเชษฐ สวนดี1
Bussakorn Suttiprapa1*, Krittiyakorn Rungsri 1 and Apichet Suandee1

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณแป้งข้าวกล้องหอมมะลิทดแทนแป้งสาลี และปริมาณมะตูม
เชื่อมที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ตูเล่ พบว่า ผลิตภัณฑ์ตูเล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิปริมาณร้อยละ 20 ได้รบั
คะแนนความชอบมากที่สดุ อยู่ในระดับชอบมาก (4.50) และปริมาณมะตูมเชื่อมในอัตราส่วนร้อยละ 10 ได้รบั
คะแนนความชอบมากที่สดุ อยู่ในระดับชอบมาก (4.22) จากนัน้ ทําการประเมินคุณภาพทางกายภาพด้านค่าสี
ของผลิตภัณฑ์พบว่า ผลิตภัณฑ์ตูเล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเชื่ อมที่รอ้ ยละ 5, 10 และ 15 มีค่า
ความสว่าง (L*) และค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) ไม่ต่างกัน แต่ค่าความเป็ นสีแดง (a*) ต่างกัน โดยปริมาณร้อยละ
15 มีค่ามากที่สุด (9.09) จากการศึกษาค่าความหวานระหว่างผลิตภัณฑ์ขนมตูเล่ฟักทองเสริมอินทผลัม และ
ผลิตภัณฑ์ตเู ล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเชื่อมพบว่า ค่าความหวานของผลิตภัณฑ์ขนมตูเล่ฟักทอง
เสริมอินทผลัมมีค่า °Brix อยู่ท่ี 10 และค่า Specific Gravity อยู่ท่ี 1.040 และผลิตภัณฑ์ตูเล่จากแป้งข้าวกล้อง
หอมมะลิเสริมมะตูมเชื่อมมีลกั ษณะปรากฏ โดยมีคา่ °Brix อยู่ท่ี 7 และค่า Specific Gravity อยู่ท่ี 1.028

ABSTRACT

This study aimed to develop brown jasmine rice tuiles fortified with dried sweet bael fruit. The
study showed that 20% of brown jasmine rice was an optimum content with the overall liking score of
4.22 (like extremely). The optimum content of dried sweet bael fruit was 10% and the overall liking score
was rated as like extremely (score = 4.22). Brown jasmine rice tuiles fortified with different content of
dried sweet bael (5, 10 and 15%) showed non significance of L* and b* values (p>0.05) but not for a*
value (p<0.05). In comparison with formulation with date palm fruit the %°Brix of date palm fruit based
tuiles was 10 with the specific gravity of 1.040 whereas the %°Brix of tuiles from dried sweet bael fruit
was 7 with the specific gravity of 1.028.

Key words: brown jasmine rice, tuiles, dried sweet bael fruit
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คํานํา
ตู เ ล่ เป็ นคุ ก กี ้ท่ี มี ลั ก ษณะบางกรอบมี ร สหวานกลมกล่ อ มโดยส่ ว นผสมของตู เ ล่ แ บบดั้ ง เดิ ม
ประกอบด้วย แป้งสาลี นํา้ ตาล ไข่ แป้งอัลมอนด์ และเนยละลาย นิยมทําเป็ นแผ่นกลมบาง โรยอัลมอนด์ แล้ว
นําไปอบ ซึ่งตัง้ ชื่ อตาม ตุอีล หรือกระเบื อ้ งที่ ใช้มุงหลังคาบ้านตามชนบทของประเทศฝรั่ง เศส โดยเฉพาะใน
ภูมิภาคพรอว็องส์อาจจัดเสิรฟ์ เป็ นทรงแบนเรียบธรรมดาเหมือนขนมลิน้ แมว หรือดัดตูเล่ให้โค้งขณะที่ยงั ร้อนอยู่
หลังอบเสร็จไม่เช่นนัน้ จะแตกหรือหักและเพื่อให้ได้รูปทรงที่โค้งจึงมักจะดัดตูเล่บนพืน้ ผิวโค้งเช่น ขวดไวน์ ไม้นวด
แป้ง มะตูมจัดเป็ นผลไม้ท่ีผลสุกมีสรรพคุณเป็ นยาระบายอ่อนๆ และช่วยย่อยอาหารได้ดีในปั จจุบันย่านเขต
บางกอกน้อย มีการผลิตมะตูมเชื่อมขายจนกลายเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนตรอกมะตูม จากการวิจยั การทดแทน
แป้งสาลีดว้ ยแป้งข้าวกล้องหอมมะลิในมัฟฟิ น โดยนําแป้งข้าวกล้องพันธุห์ อมมะลิแดงสุรินทร์มาทดแทนแป้งสาลี
ในมัฟฟิ นของสถิรตั ต์ แก้วมณี (2550) พบว่า สามารถใช้แป้งข้าวกล้องทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์มฟั ฟิ นได้ถงึ
80% และมีใยอาหารสูงกว่ามัฟฟิ นสูตรมาตรฐาน 54.17% และในการการพัฒนาตํารับขนมปั งโฮลวีตทดแทนแป้ง
ข้าวกล้องหอมมะลิ ลดไขมันและนํา้ ตาล ของบุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ (2559) มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาตํารับ
ขนมปั งโฮลวีตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ ผลการวิจยั จากตํารับมาตรฐานทัง้ 3 สํารับ พบว่า ตํารับที่ 1 ได้รบั การ
ยอมรับอยู่ในระดับความชอบมาก จากนัน้ นําไปทดแทนด้วยแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ ซึ่งมีปริมาณที่แตกต่างกัน 4
ระดับ คือ ปริมาณข้าวกล้องหอมมะลิรอ้ ยละ0, 15, 30 และ45 ตามลําดับ ปริมาณการทดแทนแป้งข้าวกล้อง
หอมมะลิในระดับร้อยละ 15 ได้รบั คะแนนมากที่สดุ จึงนําไปศึกษาตํารับขนมปั งโฮลวีตทดแทนแป้งข้าวกล้องหอม
มะลิลดไขมันและนํา้ ตาลในปริมาณที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ ร้อยละ25, 50, 75 และ100 พบว่า ปริมาณร้อยละ
50 ได้รบั คะแนนความชอบมากที่สุด จากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (g/100g) พบว่า ปริมาณเถ้าน้อย
กว่าสูตรพืน้ ฐาน 0.1 คาร์โบไฮเดรตลดลง 0.19 กรัม พลังงานมากกว่า 32.43 กิโลแคลอรี ไขมันลดลง 1.97 กรัม
ความชื น้ เพิ่ มขึน้ 2.03 กรัม และโปรตีนมากกว่าสูตรพื น้ ฐาน 0.23 กรัม ดังจะเห็นได้ว่าในการวิจัยของอริสรา
รอดมุย้ และอรอุมา จิตรวโรภาส. (2550) ในการผลิตคุกกีโ้ ดยใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน โดย
ผลิตแป้งข้าวหอมนิลที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 180 ไมโครเมตร เมื่อนําไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของแป้ง
พบว่า มีปริมาณความชื น้ เถ้า โปรตีน ไขมัน เส้นใย และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 8.18, 3.76, 10.27, 7.25, 1.18
และ 69.17 ตามลําดับ เมื่อแปรผันปริมาณแป้งข้าวเจ้าหอมนิลมาใช้ทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในการผลิตคุกกีใ้ น
ปริมาณร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 โดยนํา้ หนัก พบว่า แป้งข้าวหอมนิลสามารถทดแทนแป้งสาลีได้
สูงสุดถึงร้อยละ 50 และให้คะแนนการยอมรับโดยรวมสูงสุด โดยคุกกีท้ ่ีมีการทดแทนแป้งข้าวหอมนิลเพิ่มมากขึน้
จะสามารถเพิ่มปริมาณโปรตีนและไขมันคิดเป็ นร้อยละ 2.03 และ 1.68 ตามลําดับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตเู ล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเชื่อม มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณ
แป้งข้าวกล้องหอมมะลิท่ีทดแทนแป้งสาลี และศึกษาอัตราส่วนของมะตูมเชื่อมที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ตเู ล่เพื่อ
เป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเป็ นทางเลือกให้แก่ผบู้ ริโภค อีกทัง้ ยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้แก่มะตูมเชื่อมซึ่ง
เป็ นผลิตภัณฑ์ในชุมชนตรอกมะตูม เขตบางกอกน้อย
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อุปกรณ์และวิธีการ

การศึกษาปริมาณแป้ งข้าวกล้องหอมมะลิ ทีใ่ ช้ทดแทนในผลิตภัณฑ์ตูเล่
จากการดัดแปลงสูตรพืน้ ฐานของอภิเชษฐ (2557) ในผลิตภัณฑ์ขนมตูเล่ฟักทองเสริมอินทผาลัม (Table
1) โดยการศึกษาปริมาณแป้งข้าวกล้องหอมมะลิท่ีใช้ทดแทนแป้งสาลี ในอัตราส่วน 10:90, 20:80, 30:70, 40:60,
50:50, 60:40, 70:30, 80:20, 90:10 และ 100:0 และพิจารณาจากคุณลักษณะที่ดีทางกายภาพของขนมตูเล่ใน
ด้านลัก ษณะปรากฏ ความกรอบ และสี เพื่ อคัด เลื อกสูต รที่ เหมาะสมสําหรับการทดลองในขั้น ต่อไป พบว่า
อัตราส่วนแป้งข้าวกล้องหอมมะลิท่ี 20:80, 40:60 และ60:40 มีความเหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตเู ล่จาก
แป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีต่อไป และนําผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการ
ทดสอบความชอบกับผูท้ ดสอบชิมจํานวน 30 คน ด้านลักษณะปรากฏ สี ความหวาน ความกรอบ และความชอบ
โดยรวม ด้วยการให้คะแนนความชอบแบบ 5-point hedonic scale
Table 1 Basic formula of tuiles with different contents of brown jasmine rice.
Ingredients
Basic Formula
Content (g)
Formula 1
Formula 2
Wheat Flour
65
52
39
Brown jasmine rice flour
13
26
Almond flour
10
10
10
Japanese Pumpkin
55
55
55
Sugar
48
48
48
Egg
60
60
60
Butter
39
39
39
Vanilla
0.50
0.50
0.50
Coffee
0.50
0.50
Date Palm fruit
20
Almond slides
55.5
55.5
55.5
Note

Formula 3
26
39
10
55
48
60
39
0.50
0.50
55.5

Formula 1 = 20% of Brown jasmine rice flour
Formula 2 = 40% of Brown jasmine rice flour
Formula 3 = 60% of Brown jasmine rice flour

การศึกษาปริมาณมะตูมเชือ่ มทีเ่ สริมลงในผลิตภัณฑ์ตูเล่
จากนัน้ ทําการศึกษาปริมาณมะตูมเชื่อมที่ใช้เสริมในผลิตภัณฑ์ตูเล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริม
มะตูม เชื่ อ ม ในปริ ม าณส่ ว นร้อ ยละ 5, 10 และ15 ตามลํา ดับ จากนํ้า หนัก ของส่ว นผสมทั้ง หมด จากนั้น นํา
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ ทําการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส โดยใช้ผูท้ ดสอบชิมจํานวน 50 คน ในด้านลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่น ความหวาน ความกรอบ และความชอบโดยรวม ด้วยการให้คะแนนความชอบแบบ 5-point
hedonic scale
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ศึกษาสูตรพืน้ ฐานโดยดัดแปลงสูตรจาก อภิเชษฐ์ สวนดี (2557)

ศึกษาปริมาณแป้งข้าวกล้องหอมมะลิท่ีใช้ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ตเู ล่
ในอัตราส่วน 20:80, 40:60 และ 60:40 และศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริโภค โดยกลุม่ ผูท้ ดสอบชิม
จํานวน 30 คน แบบ 5-Point Hedonic Scale

ศึกษาปริมาณมะตูมเชื่อมที่ใช้เสริมในผลิตภัณฑ์ตเู ล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิทดแทนแป้งสาลี
ในอัตราส่วนร้อยละ 5, 10 และ15 ของปริมาณส่วนผสมทัง้ หมด

ศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริโภค โดยผูท้ ดสอบชิมจํานวน 50 คน
แบบ 5-Point Hedonic Scale
ผลิตภัณฑ์ตเู ล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีเสริมมะตูมเชื่อม
Figure 1 Process of of brown jasmine rice tuiles fortified with dried sweet bael fruit.
การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตูเล่จากแป้ งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเชื่อม
1. ค่าสีในระบบ L*, a* และb*
การศึกษาคุณภาพทางกายภาพของค่าสี L*, a* และb* ของผลิตภัณฑ์ตเู ล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ
เสริมมะตูมเชื่อมทัง้ 3 สูตร โดยการประเมินคุณภาพค่าสี ได้แก่ ค่าสีความสว่าง (L*), ค่าความเป็ นสีแดง (a*) และ
ค่าความเป็ นสีเหลือง (b*)
2. ค่าความหวานของผลิตภัณฑ์ตเู ล่ฟักทองเสริมอินทผลัม และผลิตภัณฑ์ตเู ล่จากแป้งข้าวกล้องหอม
มะลิเสริมมะตูมเชื่อม
การศึกษาการเปรียบเทียบค่าความหวานของผลิตภัณฑ์ตเู ล่ฟักทองเสริมอินทผลัมสูตรพืน้ ฐาน (อภิเชษฐ์
สวนดี 2557) และผลิตภัณฑ์ตูเล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเชื่ อมสูตรดัดแปลง โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างค่า°Brix และค่า Specific Gravity เพื่อเป็ นการแสดงให้เห็นถึงระดับความหวานระหว่างผลิตภัณฑ์ตเู ล่
ฟั กทองเสริมอินทผลัม (อภิเชษฐ สวนดี 2557) และผลิตภัณฑ์ตเู ล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเชื่อม
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการศึกษาปริมาณแป้ งข้าวกล้องหอมมะลิทใี่ ช้ทดแทนในผลิตภัณฑ์ตูเล่
จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ตูเล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิในอัตราส่วนร้อยละ 20 ก่อนอบแป้ง
ค่อนข้างเหลว มีสีเหลืองอ่อน และหลังอบมีสีเหลืองอ่อน มีการกระจายตัวของเม็ดแป้งข้าวเล็กน้อย และเมื่อ
ปริมาณแป้งข้าวร้อยละ 40 และ 60 ก่อนอบแป้งมีความข้นหนืดเพิ่ มขึน้ มีสีเหลือง และหลังอบมีสีเหลืองทอง
เพิ่ มขึน้ เนื่ องจากปริมาณของแป้ง ข้าวที่ เพิ่ มขึน้ ตามลําดับ สอดคล้องกับสุธีรา วัฒนกุล และอนุวัตร แจ้งชัด
(2553) ในการศึกษาการใช้แป้งข้าวสีนิลทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คกุ กีเ้ มื่อระดับการทดแทนแป้งข้าวสีนิล
เพิ่มขึน้ จะทําให้คกุ กีม้ ีการแผ่เพิ่มมากขึน้ ความหนาแน่นมีค่าลดลง และจากการประเมินทางประสาทสัมผัสใน
ด้านคะแนนการยอมรับด้านลักษณะปรากฏ สี รสชาติ เนือ้ สัมผัส และความชอบโดยรวม น้อยกว่าคุกกีจ้ ากแป้ง
สาลี (p≤0.05) เมื่อระดับการทดแทนแป้งข้าวสีนิลเพิ่มมากขึน้ ที่อตั ราส่วน 70:30 เป็ นระดับการทดแทนสูงสุดที่
ได้รบั คะแนนการยอมรับในด้านลักษณะปรากฏ สี เนือ้ สัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างจากการ
ทดแทนในอัตราส่วน 60:40 (p≤0.05) โดยปริมาณแป้งข้าวกล้องที่ทดแทนแป้งสาลีท่ีเพิ่มขึน้ จะทําให้ไม่สามารถ
ขึน้ รู ปผลิตภัณฑ์ตเู ล่ก่อนอบได้
% of Brown jasmine rice
1. 20%

Characteristics
Yellow color and Crispness

2. 40%

Yellow color and Crispness

3. 60%

Yellow & brown color and Crispness

Figure 2 Characteristics of tuiles with different contents of brown jasmine rice.
จากการนําแป้งข้าวกล้องหอมมะลิทดแทนแป้งสาลี พบว่าปริมาณแป้งข้าวกล้องหอมมะลิท่ีรอ้ ยละ 20
ทําให้ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ลักษณะเป็ นแผ่นบาง และมีความกรอบ ซึง่ เป็ นคุณลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์ตเู ล่ และจาก
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การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่า ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบมาก (4.50)
(Table 2) จึงนํามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ตอ่ ไป
Table 2 Sensory characteristics of tuiles with different contents of brown jasmine rice.
Brown
Appearance Crispness ns
Sweet ns
Color ns
jasmine rice
(%)
20
4.23±0.77a
4.20±0.84
4.03±0.89
4.30±0.95
40
3.43±0.83b
3.70±0.70
3.57±0.81
3.20±0.84
60
3.73±1.01b
3.77±0.97
3.83±0.98
3.80±1.03
Note (a-c) Means with in the same column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)
(ns) not significant

Overall
liking
4.50±0.77a
3.43±0.93b
3.87±0.90b

ผลการศึกษาปริมาณมะตูมเชือ่ มทีเ่ สริมลงในผลิตภัณฑ์ตูเล่
5%

10%

15%

Figure 3 Brown jasmine rice based tuiles fortified with different contents of dried sweet bael fruit
จากการศึกษาปริมาณมะตูมเชื่อมที่ใช้เสริมในผลิตภัณฑ์ตูเล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิทดแทนแป้ง
สาลี พบว่า ก่อนอบมีสีเหลือง เนือ้ สัมผัสเนียน มีเนือ้ มะตูมเชื่อมเล็กน้อย และตัวแป้งไม่ขน้ หนืดจนเกินไป หลังอบ
มีสีเหลือง เนื อ้ สัมผัสเนี ยน มีเนื อ้ มะตูมเชื่อมเล็กน้อย และมีความกรอบ โดยผลิตภัณฑ์ตูเล่ท่ีมีอัตราส่วนของ
มะตูมเชื่อมปริมาณร้อยละ 10 ได้รบั คะแนนความชอบมากที่สดุ ในด้านความชอบ อยู่ในระดับชอบมาก (4.22)
(Table 3) ใกล้เคียงกับการวิจยั เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากพืชสมุนไพรพืน้ บ้านของชญาภัทร์ กี่อาริ
โย และคณะ (2555) พบว่า ขนมหม้อแกงเสริมมะตูมเชื่อมผูช้ ิม ให้คะแนนความชอบสูตรที่เสริมมะตูมที่รอ้ ยละ
20 มากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยความชอบ ด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น เนือ้ สัมผัส และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับ
ชอบมาก ผูบ้ ริโภคยอมรับ ขนมหม้อแกงเสริมมะตูม คิดเป็ นร้อยละ 95.00 เหตุผลในการยอมรับ เพราะรสชาติ
อร่อย ไม่หวานมากเกินไป เนือ้ สัมผัสเนียน มีกลิ่นหอม ลักษณะที่เห็นน่ารับประทาน
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Table 3 Sensory characteristics of brown jasmine rice based tuiles fortified with different contents
of dried sweet bael fruit.
Colorns
Odour
Overall
% of dried Appearance Crispnessns Sweetns
liking
sweet bael
5
10
15

4.12±0.84a
4.28±0.73 a
3.48±0.97 b

4.16±0.84 3.98±0.86 4.18±0.80 3.22±1.07b 4.16±0.81a
4.34±0.79 4.06±0.76 4.24±0.71 3.84±0.88a 4.22±0.70a
4.24±0.79 3.88±0.82 3.34±1.15 4.14±0.70a 3.58±0.92b

Note (a-c) Means with in the same column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)
(ns) not significant

ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตูเล่จากแป้ งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเชือ่ ม
1. ผลการวิเคราะห์คา่ สีในระบบ L*, a* และb*

ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าสี L*, a* และb* ของผลิตภัณฑ์ตเู ล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริม
มะตูมเชื่อมทัง้ 3 สูตร โดยการประเมินคุณภาพค่าสี ได้แก่ ค่าสีความสว่าง (L*), ค่าความเป็ นสีแดง (a*)
และค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) พบว่า ผลิตภัณฑ์ตเู ล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริม มะตูมเชื่อมมีคา่
ความสว่างไม่ต่างกัน ปริมาณร้อยละ 10 มีค่าความสว่างมากที่ สุด (59.43) ค่าความเป็ นสี แดงต่างกัน
ปริมาณร้อยละ 15 มีคา่ ความเป็ นสีแดงมากที่สดุ (9.09) ค่าความเป็ นสีเหลือง ไม่ตา่ งกัน ปริมาณร้อยละ
10 มีคา่ ความเป็ นสีเหลืองมากที่สดุ (29.99) ซึ่งปริมาณของมะตูมเชื่อมส่งผลต่อคุณภาพทางค่าความเป็ น
สีแดง (a*) เพราะเมื่อมีส่วนผสมของมะตูมเชื่อมในปริมาณมาก จะทําให้ผลิตภัณฑ์ตเู ล่จากแป้งข้าวกล้อ
งหอมมะลิเสริมมะตูมเชื่อมมีคา่ ความเป็ นสีแดง (a*) เพิ่มมากขึน้ ตามลําดับ (Table 4)
Table 4 Color of of brown jasmine rice based tuiles fortified with different contents of dried sweet
bael fruit.
Characteristics
% of dried sweet bael
5
10
15

L* ns
a*
b* ns

51.80±8.36
6.24±0.54b
27.97±3.23

59.43±3.65
8.71±0.89a
29.99±3.57

Note (a-c) Means with in the same row with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)
(ns) not significant
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2. ผลการวิเคราะห์ค่าความหวานของผลิตภัณฑ์ตเู ล่ฟักทองเสริมอินทผลัม และผลิตภัณฑ์ตเู ล่จากแป้ง
ข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเชื่อม
พบว่า ค่าความหวานของผลิตภัณฑ์ขนมตูเล่ฟักทองเสริมอินทผลัม มีลกั ษณะปรากฏ โดยมีคา่ °Brix อยู่
ที่ 10 และค่า Specific Gravity อยู่ท่ี 1.040 และผลิตภัณฑ์ตูเล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเชื่อมมี
ลัก ษณะปรากฏ โดยมี ค่ า °Brix อยู่ ท่ี 7 และค่ า Specific Gravity อยู่ ท่ี 1.028 ซึ่ ง ค่ า °Brix และค่ า Specific
Gravity ของทัง้ 2 สูตร มีความต่างกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ตเู ล่ฟักทองเสริมอินทผลัมมีปริมาณนํา้ ตาลมากกว่า
ผลิตภัณฑ์ตเู ล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเชื่อม

สรุ ป
จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตเู ล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีพบว่าปริมาณแป้งข้าวมีผล
ต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โดยจะทําให้ผลิตภัณฑ์มีสีและความหนืดเพิ่มขึน้ และยังมีผลต่อความกรอบ และสี
ของผลิตภัณฑ์ซ่งึ ปริมาณแป้งข้าวกล้องหอมมะลิท่ีรอ้ ยละ 20 ทําให้ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ลักษณะเป็ นแผ่นบาง และมี
ความกรอบ ซึ่ ง เป็ นคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ตู เ ล่ โ ดยสอดคล้อ งกั บ Bolarinwa, I.F., Lim, P.T. and
Muhammad Kharidah (2019) ที่ได้ทาํ การศึกษาคุณภาพของคุกกีป้ ราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวกล้องเพาะงอก
และแป้งมันฝรั่ง พบว่า คุกกีแ้ ป้งข้าวกล้องเพาะงอกมีผลต่อโดและตัวผลิตภัณฑ์ท่ีค่าความแข็งและความสว่าง
ลดลงดังนัน้ จึงมีการผสมแป้งข้าวกล้องเพาะงอกและแป้งมันฝรั่งในอัตราส่วน 25 : 75 ทําให้ผลต่อการยอมรับของ
ผูบ้ ริโภคในผลิตภัณฑ์คุกกีใ้ นทุกคุณลักษณะเพิ่มขึน้ และตัวคุกกีม้ ีค่าความแข็งและความสว่างเพิ่มขึน้ และจะ
เห็นได้วา่ ปริมาณแป้งข้าวกล้องที่รอ้ ยละ 5 ที่เสริมลงในขนมปั งของ Khoshgozaran-Abras, Azizi, BagheripoorFallah and Khodamoradi (2014) มีผลต่อตัวผลิตภัณฑ์ขนมปั งแผ่นโดยจะเห็นได้ว่าโปรตีนในแป้งมี ผ ลต่อ
ความนุ่มของตัวผลิตภัณฑ์โดยปริมาณแป้งข้าวกล้องที่เพิ่มขึน้ จะทําให้ขนมปั งมีความนุ่มลดลง และจากการเสริม
มะตูมเชื่อมลงในผลิตภัณฑ์ตเู ล่ พบว่าความชืน้ ของมะตูมเชื่อมยังส่งผลให้ความกรอบของผลิตภัณฑ์ลดลง โดย
ผลิตภัณฑ์ตเู ล่ท่ีมีอตั ราส่วนของมะตูมเชื่อมร้อยละ 10 ได้รบั คะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบมาก (4.22) มีค่า
°Brix อยู่ท่ี 7 และเมื่อปริมาณของมะตูมที่เพิ่มขึน้ จะทําให้ตเู ล่มีความหนืดเพิ่มขึน้ ไม่สามารถขึน้ รู ปได้ และยังทํา
ให้คา่ ความเป็ นสีแดง (a*) เพิ่มมากขึน้ ซึง่ Kiyoshi Kawai, Midori Toh, and Yoshio Hagura (2014) ได้ศกึ ษาผล
ขององค์ประกอบของนํา้ ตาลมีผลต่อปริมาณการดูดซึมนํา้ และความนุ่มของผลิตภัณฑ์คกุ กี ้ จากการศึกษานํา้ ตาล
3 ชนิด ของ พบว่า ปริมาณนํา้ ในนํา้ ตาลทรีทาโลสมีมากกว่านํา้ ตาลปกติและซอร์บิทอลจึงมีผลต่อคุณลักษณะ
ความนุ่มของคุกกี ้
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การทดแทนแป้ งสาลีด้วยแป้ งข้าวกํ่าในซาลาเปารสไส้อ่ัว
Substitution of Wheat Flour with Black Glutinous Rice Flour in Steamed Buns with Sai-Oua
ข่ายทอง ชุนหสุวรรรณ1* และ วิราวรรณ สีดา1
Khaithong Chunhasuwan1* and Wirawan Seeda1

บทคัดย่อ

งานวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุประสงค์เพื่ อ ศึกษาสูต รไส้อ่ ัวพื น้ ฐาน ปริ มาณแป้ งข้าวกํ่าที่ เหมาะสมในผลิตภัณฑ์
ซาลาเปาจากแป้งข้าวกํ่าและปริมาณแป้งมันที่ เหมาะสมในไส้อ่ วั และศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริโภคที่ มี ต่อ
ผลิตภัณฑ์ซาลาเปาจากแป้งข้าวกํ่ารสไส้อ่ วั พบว่า ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ไส้อ่ วั สูตรพืน้ ฐานด้าน
ความเผ็ด ด้วยวิธี Ratio Profile มีค่าน้อยกว่าค่าในอุดมคติ และจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์
ซาลาเปาจากแป้งข้าวกํ่ารสไส้อ่ วั จํานวน 4 สูตร ที่มีปริมาณแป้งข้าวกํ่าแตกต่างกัน (ร้อยละ 15 และ 20 ของ
ปริมาณแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ซาลาเปา) และปริมาณแป้งมันแตกต่างกัน (ร้อยละ 7.7 และ 10 ของปริมาณ
นํา้ หนักทัง้ หมดในผลิตภัณฑ์ไส้อ่ วั ) ด้วยวิธี 9 point hedonic scale พบว่า ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับความชอบ
โดยรวมผลิตภัณฑ์ซาลาเปาจากแป้งข้าวกํ่ารสไส้อ่ วั สูตรที่ 1 สูงสุดในระดับปานกลาง ( x = 7.30) (p ≤ 0.05)
โดยมีการทดแทนแป้งข้าวกํ่าร้อยละ 15 ของปริมาณแป้งสาลี และปริมาณแป้งมันร้อยละ 7.7 ของนํา้ หนักทัง้ หมด

ABSTRACT
The objective of this study was to Sai-Oua basic formula, appropriate of black glutinous rice
flour in steamed buns from black glutinous rice flour with sai-oua and topical flour in sai-oua. and
sensory evaluation. The results of ratio profile test showed that the consumer was spicy less than idea
profile and sensory evaluation, 9 point hedonic scale, of steamed buns from black glutinous rice flour
with sai-oua at difference black glutinous rice flour (15% and 20% steamed buns from black glutinous
rice flour) and difference topical flour (7.7% and 10% w/w). Panelist acceptability of overall linking of
steamed buns from black glutinous rice flour with sai-oua in Treatment 1 were significantly highest as
like moderately ( x = 7.30) at 15% w/w black glutinous rice flour and 7.7%w/w topical flour.

Key words: steamed buns, black glutinous rice flour, Sai-Oua
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คํานํา
ซาลาเปาเป็ นอาหารจีนประเภทนึ่ง ลักษณะเป็ นแป้งก้อนกลมมีไส้อยู่ภายในแป้ง ซาลาเปามีส่วนผสม
หลักจากแป้งสาลีและยีสต์ แล้วนําแป้งมาหมักเชื อ้ ทิง้ ไว้ขา้ มคืนหรือมีการต่อเชือ้ แป้งหลายๆ ครัง้ เนือ้ ที่ได้จะ
ละเอียดและเบา ลักษณะซาลาเปาจะกลมเนื อ้ ฟูนุ่ม (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรม,
2547) ซึ่งการทําซาลาเปาจะมีการหมัก 2 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 1 นําส่วนผสมมาผสมให้เข้ากันและหมักแป้งจนกระทั่ง
เกิดเป็ นแป้งโดที่มีขนาดเพิ่มขึน้ ร้อยละ 40 และครัง้ ที่ 2 นําส่วนผสมมาผสมให้เข้ากันและเกิดโด และนําแป้งโด
ทัง้ สองครัง้ มาผสมและนวดให้เข้ากัน จากนัน้ ขึน้ รู ปและนําไปนึ่ง ซึ่งคุณภาพของซาลาเปาขึน้ อยู่กบั วัตถุดิบ สูตร
และกระบวนการผลิต (Zhu, 2016) เช่น ซาลาเปาไส้ครีมพร้อมรับประทานบรรจุในถุงเพาซ์ชนิด PVDC ที่มีตวั ดูด
ออกซิเจน สามารถเก็บรักษาได้นานประมาณ 8 - 10 วัน (Chaiwancichsiri et al., 2011)
ข้าวกํ่าหรือข้าวเหนียวดํา เรียกตามลักษณะสีแดงเข้ม หรือเรียกว่า แดงกํ่า คือสีม่วง ลักษณะของเมล็ด
ข้า วเหนี ย วจะมี สี ม่ ว งเข้ม ซึ่ง มี แ อนโทไซยานิ น (anthocyanin) ที่ มี คุ ณ สมบัติ ใ นการต้า นการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
ออกซิเดชัน ช่วยการหมุนเวียนของกระแสโลหิต ชะลอการเสื่อมของเซลล์ร่างกาย โดยเฉพาะแอนโทไซยานิ น
cyanindin 3-glucoside มีคณ
ุ สมบัติในการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และมีสารสําคัญชื่อ แกมมาโอไรซานอล (gamma oryzanol) ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติในการต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (antioxidant) สามารถ
ลด cholesterol, triglyceride และเพิ่มระดับของ high density lipoprotien (HDL) ในเลือด มีผลต่อการทํางาน
ของต่อมใต้สมอง เพิ่มระดับของฮอร์โมนอินซูลิน ของคนเป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (จรัญจิต และสุวฒ
ั น์, มปป)
ไส้อ่ ัวเป็ น อาหารของภาคเหนื อประเภทย่ าง โดยการนําส่วนผสมของเนื อ้ หมูท่ี ผ สมกับ สมุนไพรมา
คลุ ก เคล้า แล้ว นํา มาใส่ ล งในไส้ห มู ลั ก ษณะคล้า ยไส้ก รอกอี ส านแต่ ต่ า งที่ ไ ส้อ่ ั ว เป็ น เส้น ยาวตลอดเส้น
ส่วนประกอบของไส้อ่ วั ได้แก่หมูเนื อ้ แดง มันหมูแข็ง ไส้หมู และแป้งมันส่วนประกอบจากพื ชสมุนไพร ได้แก่
พริกแห้ง ขมิน้ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรู ด รากผักชี หอมแดง กระเทียม และเครื่องปรุ ง ได้แก่ กะปิ นํา้ ปลา ซีอิ๊วขาว ซึ่ง
ไส้อ่วั จึงเป็ นอาหารที่มีสมุนไพรที่มีประโยชน์
ซาลาเปาเป็ น ขนมประเภทนึ่ ง รับ ประทานง่ า ยเป็ น ที่ นิ ย มกั บ ผู้บ ริ โ ภค ประเทศไทยเป็ น ประเทศ
เกษตรกรรม มีการปลูกข้าวเป็ นหลักจึงทําให้มีขา้ วที่มีประโยชน์หลากหลายชนิด ซึง่ ข้าวเหนียวดําเป็ นข้าวที่มีสาร
แอนโทรไซยานินสูง และไส้อ่ วั ที่มีรสเค็มและเผ็ดเล็กน้อย มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ นิยมรับประทานพร้อมกับ
ข้าวเหนี ย ว ดัง นั้น ผู้วิจัย จึง มี ค วามสนใจที่ จ ะพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ซาลาเปาจากแป้ ง ข้าวกํ่ารสไส้อ่ ัว โดยศึก ษา
อัต ราส่วนของแป้ ง ข้าวกํ่าที่ เหมาะสมในการทดแทนแป้ ง สาลี แล้วนํามาศึก ษาการยอมรับ ของผู้บ ริ โภคต่ อ
ซาลาเปาจากแป้งข้าวกํ่ารสไส้อ่วั ซึง่ เป็ นการเพิ่มทางเลือกซาลาเปาเพื่อสุขภาพให้กบั ผูบ้ ริโภคได้

อุปกรณ์และวิธีการ

การศึกษาสูตรพืน้ ฐานของไส้อ่วั
การศึกษาสูตรไส้อ่ วั พืน้ ฐาน โดยใช้สตู รไส้อ่วั พืน้ ฐานของ นพพล และคณะ (2556) เป็ นสูตรพืน้ ฐาน โดย
มี ส่วนผสมของไส้อ่ ัวดัง นี ้ หมูเนื อ้ แดง มัน หมูแ ข็ ง พริ ก ชี ฟ้ ้ าแห้ง พริ ก จิ น ดาแห้ง ขมิ น้ ข่ า ตะไคร้ ใบมะกรู ด
รากผักชี หอมแดง กระเทียม กะปิ นํา้ ปลา ซีอิ๊วขาว นํา้ ตาลทราย เกลือ และผงชูรส เท่ากับร้อยละ 55.8, 27.9
1.7, 2.8, 0.4, 0.6, 1.5, 0.9, 0.2, 1.7, 1.5, 0.9, 1.1, 0.7, 0.7, 0.8 และ 0.7 ตามลํา ดับ ทดสอบทางประสาท
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สัมผัส แบบ Rating Scale ในด้านกลิ่ น รสชาติ รสเค็ม รสเผ็ ด และความชอบโดยรวมของพริ ก แกงไส้อ่ ัว กับ
ผูท้ ดสอบชิม จํานวน 50 คน
ศึกษาปริมาณแป้ งข้าวกํ่าทีเ่ หมาะสมในการทดแทนแป้ งสาลีของผลิตภัณฑ์ซาลาเปา และปริมาณแป้ ง
มันทีเ่ หมาะสมต่อการคงตัวในไส้อ่ัว
ศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้าวกํ่าที่เหมาะสมในการทดแทนแป้งสาลี (ร้อยละ 15 และ 20 ของแป้งสาลี)
โดยใช้สูต รซาลาเปาของณัช ณา (2552) เป็ น สูต รพื น้ ฐาน ซึ่ง มี ส่วนผสมของแป้ ง ซาลาเปา ดัง นี ้ ส่วนที่ 1 โด
ประกอบด้ว ย แป้ ง สาลี ยี ส ต์ นํ้า ตาลทราย นํ้า เท่ า กับ 200, 5, 72 และ 160 กรัม ตามลํา ดับ และส่ ว นที่ 2
แป้งสปองค์ ประกอบด้วย แป้งสาลี ผงฟู นํา้ เกลือป่ น นํา้ ตาลทราย และเนยขาว เท่ากับ 280, 5, 72, 2, 80 และ
48 กรัม ตามลําดับ และปริมาณแป้งมันที่ เหมาะสมต่อการคงตัวในไส้อ่ ัว (ร้อยละ 7.7 และ 10 ของปริ มาณ
นํา้ หนักทัง้ หมด) จํานวน 4 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 ปริมาณแป้งข้าวกํ่าร้อยละ 15 ของปริมาณแป้งสาลี และปริมาณ
แป้งมันร้อยละ 7.7 ของนํา้ หนักรวมทัง้ หมด สูตรที่ 2 ปริมาณแป้งข้าวกํ่าร้อยละ 15 ของปริมาณแป้งสาลี และ
ปริมาณแป้งมันร้อยละ 10 ของนํา้ หนักรวมทัง้ หมด สูตรที่ 3 ปริมาณแป้งข้าวกํ่าร้อยละ 20 ของปริมาณแป้งสาลี
และปริมาณแป้งมันร้อยละ 7.7 ของนํา้ หนักรวมทัง้ หมดและสูตรที่ 4 ปริมาณแป้งข้าวกํ่าร้อยละ 15 ของปริมาณ
แป้ ง สาลี และปริม าณแป้ง มัน ร้อ ยละ 10 ของนํา้ หนัก รวมทั้ง หมดทดสอบทางประสาทสัม ผัสแบบ 9 – Point
Hedonic Scale ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัสและความชอบโดยรวมกับผูท้ ดสอบชิม จํานวน
50 คนจากนั้น วิ เคราะห์ค วามแปรปรวนและเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย ด้วยวิ ธี Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการศึกษาสูตรพืน้ ฐานของไส้อ่วั
ผลจากการศึกษาสูตรพืน้ ฐานของไส้อ่ วั เพื่อปรับปรุ งรสชาติของไส้อ่ วั ให้เหมาะสมกับซาลาเปา พบว่า
ไส้อ่วั มีสีแดงจากพริกแกงชัดเจน เนือ้ หมูเป็ นชิน้ ชัดเจน หอมกลิ่นเครื่องเทศ แต่มีเนือ้ สัมผัสค่อนข้างร่วน และจาก
การทดสอบทางประสาทสัม ผัส ผลิ ต ภัณ ฑ์ไส้อ่ ัวแบบ Ratio Profile ในด้านกลิ่ น รสชาติ รสเค็ม รสเผ็ ด และ
ความชอบโดยรวม พบว่า รสเผ็ดมีค่าน้อยกว่าในอุดมคติ จึงควรปรับปรุ งในด้านความเผ็ ดโดยเพิ่ ม ปริ ม าณ
พริกจินดาแห้ง 5 กรัม (Figure 1) เช่นเดียวกับการใช้สเกลความพอดีในการปรับสูตรไส้อ่ วั ที่ควรมีการปรับปรุ ง
รสเผ็ดเพิ่มขึน้ เล็กน้อย (โสมศิริ และสุจินดา, 2555)
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Flavor

Overall linking

Taste

Spicy

Salty

Figure 1 Sensory attribute of Sai-oua basic formula.
ผลการศึกษาปริมาณแป้ งข้าวกํ่าทีเ่ หมาะสมในการทดแทนแป้ งสาลี และปริมาณแป้ งมันทีเ่ หมาะสมต่อ
การคงตัวของไส้อ่วั
ผลการศึกษาปริมาณแป้งข้าวกํ่าที่เหมาะสมในการทดแทนแป้งสาลี (ร้อยละ 15 และ 20 ของแป้งสาลี)
และปริมาณแป้งมันที่เหมาะสมต่อการคงตัวของไส้อ่ วั (ร้อยละ 7.7 และ 10 ของนํา้ หนักทัง้ หมด) จํานวน 4 สูตร
พบว่า ไส้อ่ วั ที่ใส่แป้งมันร้อยละ 7.7 มีลกั ษณะแห้งเล็กน้อย สีสม้ แดง และมีกลิ่นพริกแกงชัดเจน และไส้อ่ วั ที่ใส่
แป้งมันร้อยละ 10 มีลกั ษณะมันวาว มีความฉํ่า หนืดเล็กน้อย สีสม้ แดง และมีกลิ่นพริกแกงชัดเจน ซึ่งผลิตภัณฑ์
ซาลาเปาจากแป้งข้าวกํ่ารสไส้อ่วั มีการขึน้ ฟู สีมว่ งเข้มถึงสีมว่ งเข้มมาก เนือ้ ฟูน่มุ ถึงเนือ้ แน่น (Figure 2)

15% BGR1/ : 7.7 % TF2/

15% BGR1/ : 10 % TF2/

20% BGR1/ : 7.7 % TF2/
20% BGR1/ : 10 % TF2/
Figure 2 Steamed black glutinous rice bread with sai-oua at different contents of black glutinous rice
and tapioca flour
1/ Black Glutinous Rice
2/ Tapioca Flour
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จากการทดสอบค่าสีของผลิตภัณฑ์ซาลาเปาจากแป้งข้าวกํ่ารสไส้อ่ วั พบว่า ผลิตภัณฑ์ซาลาเปาทัง้ 4
สูตร มีค่าสี L* (ความสว่าง)แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญในค่าสี a* (สีแดง) และค่าสี b* (สีเหลือง) (p>0.05) สําหรับการขึน้ ฟูของซาลาเปาก่อนนึ่งและหลังนึ่ง
พบว่า การขึน้ ฟูของซาลาเปามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) โดยสูตรที่ 3 ปริมาณแป้งข้าวกํ่าร้อยละ 20
ของปริมาณแป้งสาลี และปริมาณแป้งมันร้อยละ 10 ของนํา้ หนักทัง้ หมด มีการขึน้ ฟูมากที่สดุ สอดคล้องกับการ
ใช้แป้งข้าวกล้องทดแทนแป้งข้าวสาลีท่ีมีปริมาณมากขึน้ ทําให้ปริมาตรของซาลาเปามีแนวโน้มลดลง (ชุติมา และ
คณะ, 2547) เนื่องจากปริมาณอะไมโลส และอะไมโลเพกตินในแป้งส่งผลต่อซาลาเปา เมื่อนึ่งแป้งโดซาลาเปาทํา
ให้แป้งมีการดูดนํา้ และการพองตัวเกิ ดร่างแหของกลูเตนเป็ นโครงสร้างขึน้ และเมื่อซาลาเปาเย็นลงทําให้เ กิ ด
โครงสร้างของเนือ้ แป้งมีความนุ่มเกาะตัวได้ดี หากแป้งมีปริมาณกลูเตนน้อยส่งผลต่อการเกิดโดและปริมาตรของ
ซาลาเปา นอกจากนี ป้ ริมาณอะไมโลสและอะไมโลเพกตินมีผลต่อการเกิ ดเจลและการคืนตัวของแป้ง (Zhu,
2014) และจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ 9 point hedonics scale พบว่า ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ซาลาเปาจากแป้งข้าวกํ่ารสไส้อ่ วั แตกต่างกันในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และความชอบโดยรวม
อย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างกันในด้านรสชาติและเนือ้ สัมผัสอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05)
(Table 1)
Table 1 Sensory attributes of Steamed black glutinous rice bread with sai-oua at different contents of
black glutinous rice and tapioca flour
Sensory attributes
appearance
color
flavor
tastens
texturens
overall linking

Treatment 1
15% BGR1/: 7.7%
TF2/
7.34±1.31c
8.02±0.86a
6.48±0.93bc
7.60±0.94
7.30±1.05
7.30±1.05a

Treatment 2
15% BGR1/: 10%
TF2/
7.34±1.28a
6.98±1.34b
6.92±1.14b
7.32±1.23
6.96±1.21
6.66±1.01b

Treatment 3
20% BGR1/: 7.7%
TF2/
6.00±1.92b
6.86±1.44c
6.24±0.96c
7.40±1.55
7.14±0.90
6.14±0.90c

Treatment 4
20% BGR1/: 10%
TF2/
4.26±1.92c
5.62±1.36d
7.56±1.41a
7.28±1.49
7.38±1.08
6.38±1.08c

a-d

Mean within the same column with different letters are significantly different (p≤0.05)
ns Not significant
1/ Black Glutinous Rice
2/ Tapioca Flour

สรุ ป
สูตรไส้อ่ วั ที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ซาลาเปาจากแป้งข้าวกํ่า พบว่า คุณลักษณะด้านความเผ็ดได้รบั การ
ยอมรับน้อยกว่าค่าในอุดมคติ จึงมีการปรับปรุ งสูตร โดยการเพิ่ มปริมาณพริกจิ นดาแห้งในสูตร 5 กรัม และ
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ผูบ้ ริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ซาลาเปาแป้งข้าวกํ่ารสไส้อ่วั สูตรที่ 1 ปริมาณแป้งข้าวกํ่าร้อยละ 15 ของปริมาณ
แป้งสาลี และปริมาณแป้งมันในไส้อ่วั ร้อยละ 7.7 ของนํา้ หนักทัง้ หมดมากที่สดุ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ที่สนับสนุนเครื่องมือและสถานที่ทาํ งานวิจยั

เอกสารอ้างอิง
จิตธนาแจ่มเมฆ และอรอนงค์ นัยวิกลุ . 2541. เบเกอรี่โนโลยีเบือ้ งต้น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กรุ งเทพฯ.
นพพล เล็กสวัสดิ,์ ชรินทร์ เตชะพันธุ,์ ศักดา พรึงลําภู, สุจินดา ศรีวฒ
ั นะ, อนิรุท ไชยจารุ วณิช, วิจิตรา แดงปรก,
วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, ยุทธนา พิมลศิริผล, เจิมขวัญ สังข์สวุ รรณ, วสวัชร นาคเขียว, อิศรพงษ์ พงษ์ศิริ
กุล, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์, เรวัตร พงษ์พิสทุ ธินนั ท์, เปรม ทองชัย, นพพร เล็กสวัสดิ,์ สุเมธ สมณี, รจเรจ นัน
ตา. 2556. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอาหารภาคเหนือ : ไส้อ่วั . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เชียงใหม่.
จรัญจิต เพ็งรัตน์ และสุวฒ
ั น์เจียระคงมั่น. มมป. “ข้าวเหนียวดํา” หลากประโยชน์ หลายแนวคิด เสริม
เศรษฐกิจไทย สู่สากล. http://www.Ricethailand.go.th/library/document/research/brrd52002part6.pdf
ชุติมา อัศวเสถียร ดวงพร มรกตกาล และจินตนา ตัง้ วชิรกุล. 2547. การใช้แป้งข้าวกล้องทดแทนแป้งสาลีใน
ผลิตภัณฑ์ซาลาเปา. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42 (สาขา
วิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
กรุ งเทพมหานคร.
ณัชฌา พันธุว์ งศ์. 2552. การลดค่าดัชนีนา้ํ ตาลในผลิตภัณฑ์ซาลาเปา. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โสมศิริ สมถวิล และสุจินดา ศรีวฒ
ั นะ. 2555. การใช้สเกลความพอดีในการปรับสูตรไส้อ่วั . การประชุม
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร). มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์,กรุ งเทพมหานคร.
Zhu, F. 2014. Influence of ingredients and chemical components on the quality of Chinese steamed
bread. Food Chemistry 163: 154–162.
Zhu, F. 2016. Staling of Chinese steamed bread: Quantification and control. Trends in Food Science
& Technology 55: 118–127.
Chaiwanichsiri, S., N. Poonnakasem and K. Laohasongkram. 2011. Process development of readyto-eat custard cream filled Chinese steamed bun. Procedia Food Science 1: 822–828.

742

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดกึ่งสําเร็จรู ปรสนํา้ เงีย้ วและรสแกงป่ า
Development of Instant Fresh Kanom – Jeen with Nam Ngeaw Curry and Jung Curry
ศศิอาภา บุญคง1* สุกญ
ั ญา เงินประเสริฐ1 และ นัทกาญจน์ มั่นจิตร1
Sasiapa Boonkong1*, Sukanya Ngernprasert1 and Nathakan Manchit1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาสูตรพริกแกงนํา้ เงีย้ วและพริกแกงป่ าในผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสด
พบว่า ผูบ้ ริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงนํา้ เงี ย้ วสูตรที่ 1 และผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสด
รสแกงป่ าสูตรที่ 3 มากที่สดุ จากนัน้ ศึกษาปริมาณกัวร์กัมที่เหมาะสม (ร้อยละ 3, 4 และ 5 ของนํา้ หนักแป้ง) ใน
การอบแห้งผลิตภัณฑ์ขนมจี นเส้นสดรสแกงนํา้ เงี ย้ วและรสแกงป่ า พบว่า ผูบ้ ริโภคให้การยอมรับผลิตภัณ ฑ์
ขนมจีนเส้นสดรสนํา้ เงีย้ วที่มีปริมาณกัวร์กมั ร้อยละ 4 และผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงป่ าที่มีปริมาณกัวร์กมั
ร้อยละ 3 ที่อบแห้งอุณหภูมิ 60 – 70 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที โดยมีคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยในระดับ
ชอบปานกลางและชอบมาก ตามลําดับ

ABSTRACT
The objective of this study was to develop the fresh Kanom-Jeen with Nam Ngeaw curry and
Jung curry. The most consumer acceptance was found Treatment 1 of fresh Kanom-Jeen with Nam
Ngeaw curry and Treatment 3 of fresh Kanom-Jeen with Jung curry. Then, the effect of guar gum (3, 4
and 5 % w/w flour) on the dried fresh Kanom-Jeen with Nam Ngeaw curry and Jung curry was studied.
The results showed that the most consumer acceptance was found in fresh Kanom-Jeen containing
Nam Ngeaw curry with4% guar gum (like moderately) and fresh Kanom-Jeen with Jung curry with 3%
guar gum (like very much) at 60–70 °C for 20 min.

Key words: fresh Kanom-Jeen, Nam Ngeaw curry, Jung curry
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คํานํา
ขนมจีนเป็ นอาหารที่นิยมรับประทานกันทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งสามารถแบ่งตามกระบวนการ
ผลิตเป็ น 2 ประเภท คือ ขนมจี นเส้นสด และขนมจี นเส้นหมัก โดยผูบ้ ริโภคนิ ยมรับประทานขนมจี นเส้นหมัก
มากกว่ า เส้น สด แต่ ผู้บ ริ โ ภคบางส่ ว นไม่ ช อบกลิ่ น ของแป้ ง ขนมจี น หมัก (กมลทิ พ ย์, 2557) โดยขนมจี น
มักรับประทานพร้อมกับนํา้ ยาและแกงกะทิโดยมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่ น เช่น นํา้ ยากะทิ นํา้ ยาป่ า
แกงเขียวหวาน นํา้ เงีย้ ว และแกงไตปลา เป็ นต้น (ศรีสมร, 2549) ซึง่ สําหรับลักษณะที่ดีของเครื่องแกงนํา้ เงีย้ ว คือ
เนือ้ ของเครื่องแกงต้องละเอียดเป็ นเนือ้ เดียวกันมีสีเหลืองส้มเข้มของพริกมีกลิ่นหอมของส่วนผสมในเครื่องแกง
และเวลาที่นาํ เครื่องแกงไปละลายนํา้ ต้องไม่มีพริกลอยขึน้ มา ส่วนลักษณะที่ดีของเครื่องแกงป่ า คือ เนื อ้ ของ
เครื่ อ งแกงต้อ งละเอี ย ดเป็ น เนื อ้ เดี ย วกัน มี สี ส ม้ แดง มี ก ลิ่ น หอมของส่วนผสมในเครื่ องแกง และเวลาที่ น ํา
เครื่องแกงไป ละลายนํา้ ต้องไม่มีพริกลอยขึน้ มา (จรรยา, 2550)
ปั จจุบันขนมจีนมีการพัฒนาในรู ปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค เช่น ขนมจีน
อบแห้งโดยการใช้สีธรรมชาติจากดอกอัญชัน ขมิน้ ฝาง เป็ นต้น ตลอดจนผลิตภัณฑ์ขนมจี นอบแห้งจากข้าว
ไรซ์เบอรี่ (จารุ พรรณ และคณะ, 2558) ซึ่งการอบแห้งขนมจีนมีการปรับปรุ งคุณภาพของเส้นขนมจีนโดยการเติม
สารประกอบไฮโดรคอนลอยด์จ ากธรรมชาติ (Srikaeoet al., 2018) เช่ น กัวร์กัม เพื่ อปรับ ปรุ ง คุณ ภาพของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การเติ ม ปริ ม าณร้อ ยละ3–5 (จารุ พ รรณ และคณะ, 2558) โดยกั ว ร์กั ม เป็ น สารประกอบพอลิ
แซคคาไรด์ท่ีนาํ้ หนักโมเลกุล1–2 MDaมีความสามารถในการอุม้ นํา้ (Hasan & Abdel-Raouf, 2018) และช่วยใน
การเพิ่มเส้นใยอาหาร เนื่องจากไม่สามารถย่อยได้ จึงช่วยการเจริญของจุลินทรียท์ ่ีมีประโยชน์ในลําไส้ (Mudgilet
al., 2018)
ดังนั้นผูว้ ิจัยจึงสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจี นเส้นสดรสนํา้ เงี ย้ วและรสแกงป่ ากึ่งสําเร็จรู ป และ
ปริมาณกัวร์กัมที่ เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ขนมจี นรสนํา้ เงี ย้ วและรสแกงป่ ากึ่งสําเร็จรู ป เพื่ อให้เกิ ดกลิ่นรสและ
รสชาติของเครื่องแกงที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย และเป็ นการถนอมอาหารให้เก็บรักษาได้นานมากยิ่งขึน้
ตลอดจนเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผบู้ ริโภค

อุปกรณ์และวิธีการ

การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงนํา้ เงีย้ วและรสแกงป่ า
การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงนํา้ เงีย้ วและรสแกงป่ า ดัดแปลงสูตรของวิภาณี และศศิอาภา
(2562)ซึ่งประกอบด้วยแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวโพด แป้งมันสําปะหลัง เกลือ นํา้ เครื่องแกง เท่ากับ 250, 125, 125,
0.05, 500 และ 100 กรัม ตามลําดับ โดยนําแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวโพด แป้งมันสําปะหลัง เกลือ และนํา้ มานวด
ผสมให้เข้ากัน และหมักไว้ 2 ชั่วโมง จากนัน้ ห่อด้วยผ้าขาวบางและนําไปนึ่งให้สกุ เป็ นเวลา 5 นาที แล้วพักให้เย็น
จึงนํามานวดผสมกับเครื่องแกงนํา้ เงีย้ วหรือเครื่องนํา้ แกงป่ าและนํา้ อุน่ จนเป็ นเนือ้ เดียวกันกรองด้วยกระชอนและ
โรยเส้นขนมจีนในนํา้ เดือด (อุณหภูมิ90 องศาเซลเซียส) ช้อนเส้นที่สกุ ลอยใสในนํา้ เย็นและจับเส้นให้สวยงาม
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การคัดเลือกสูตรพริกแกงนํา้ เงีย้ วทีเ่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงนํา้ เงีย้ ว
การคัดเลือกสูตรพริกแกงนํา้ เงีย้ วจากเอกสารตําราอาหาร จํานวน 3 สูตร โดยสูตรที่ 1 พริกแกงนํา้ เงีย้ ว
ของคณาจารย์จ ากวิ ท ยาลัย ในวัง (2553)สูต รที่ 2 พริ ก แกงนํา้ เงี ย้ วของดวงตะวัน (2548) สูต รที่ 3 พริ ก แกง
นํา้ เงี ย้ วของญดา (2556) (Table 1)และเติมในผลิตภัณฑ์ขนมจี นเส้นสดรสแกงนํา้ เงี ย้ วโดยดัดแปลงสูตรของ
วิภาณี และศศิอาภา (2562) เพื่อให้สตู รที่เหมาะสมจากนัน้ ทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีสเกลแบบเส้น (line
scale)ความยาว 10 เซนติเมตร กับผูท้ ดสอบชิม จํานวน 50 คน
การคัดเลือกสูตรพริกแกงนํา้ เงีย้ วทีเ่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงป่ า
การคัดเลือกสูตรพริกแกงป่ าจากเอกสารตําราอาหาร จํานวน 3 สูตร โดยสูตรที่ 1 พริกแกงป่ าของศรีสมร
(2549)สูตรที่ 2 พริกแกงป่ าของนิดดา (2549ก) และสูตรที่ 3 พริกแกงป่ าของนิดดา (2549ข) (Table 1)และเติมใน
ผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงป่ าโดยดัดแปลงสูตรของวิภาณี และศศิอาภา (2562) เพื่อให้สูตรที่เหมาะสม
จากนัน้ ทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีสเกลแบบเส้น (line scale)ความยาว 10 เซนติเมตร กับผูท้ ดสอบชิม
จํานวน 50 คน
Table 1Recipe ofNam Ngeawpaste and Jung paste
Ingredient
Large dried chilli
Dried bird chilli
Salt
Lemongrass
Coriander root
Garlic
Shallot
Turmeric
Shrimp paste
Galangal
Fingerroot
Kaffir limepeel
Pepper

Amount of Nam Ngeaw paste (g)
Treatment 1 Treatment 2 Treatment 3
10
10
10
3
5
5
5
35
15
25
10
10
10
30
20
15
25
20
20
4
4
4
15
15
15
10
10
-

Amount of Jung paste (g)
Treatment 1 Treatment 2 Treatment 3
15
20
20
20
30
3
3
3
15
15
30
5
10
30
15
20
30
15
20
5
5
5
10
10
30
30
15
25
5
5
15
5
-

ศึกษาปริมาณกัวร์กัมทีเ่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงนํา้ เงีย้ วและรสแกงป่ ากึง่ สําเร็จรู ป
ศึกษาปริมาณกัวร์กมั ที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงนํา้ เงีย้ วและรสแกงป่ ากึ่งสําเร็จรู ป
(ร้อยละ 3,4 และ 5 ของปริมาณนํา้ หนักแป้ง) (Table 2) และอบที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที
ปริมาณ Awเท่ากับ 0.52±0.02จากนัน้ นําขนมจีนอบแห้งที่ได้มาคืนรู ปโดยการแช่นาํ้ อุณหภูมิปกตินาน 20 นาที
และนําไปลวกในนํา้ เดือด 90องศาเซลเซียส นาน 3 นาทีและนํามาวิเคราะห์ทางกายภาพและด้านทางประสาท
สัมผัสแบบ 9-Piont Hedonic Scale จํานวน 50 คน
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Table 2 Formulation of instant fresh Kanom – Jeen with Nam Ngeaw curry and with Jung curry
containing different levels of guar gum
Ingredient
Rice flour
Tapioca flour
Corn flour
Salt
Water
Guar gum
Nam Ngeaw paste/
Jung paste

Treatment 1 3% GM1/
250
125
125
0.5
500
15
100

Treatment 2 4% GM1/
250
125
125
0.5
500
20
100

Treatment 3 5% GM1/
250
125
125
0.5
500
25
100

1/ Guar Gum
ศึกษาคุณภาพค่าสีของผลิตภัณฑ์ขนมจีน
วั ด ค่ า สี ร ะบบ Hunter Lab System (L* a* และ b*) ด้ ว ยเครื่ อ ง Colorimeter ยี่ ห ้ อ Hunter Lab รุ ่ น
MiniScan EZ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การวิเคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ0.05วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรู ปทางสถิติ

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการศึกษาสูตรพริกแกงนํา้ เงีย้ วทีเ่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงนํา้ เงีย้ ว
ผลจากการศึกษาสูตรพริกแกงนํา้ เงี ย้ วที่ เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ขนมจี นเส้นสดรสแกงนํา้ เงี ย้ วพบว่า
ผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนเส้นสดรสแกงนํา้ เงีย้ ว ตัวเส้นมีสีเหลืองส้ม มีความเหนียวนุ่ม และกลิ่นพริกแกงนํา้ เงีย้ ว
ปานกลาง (Figure 1)ซึ่งผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงนํา้ เงีย้ วในระดับความชอบ
เล็กน้อยถึงชอบปานกลาง มีความแตกต่างกันในด้านกลิ่น รสชาติ ความเหนียวนุ่ม และความชอบโดยรวมอย่างมี
นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ (p≤0.05) แต่ ไ ม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในด้า นสี อ ย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ (p>0.05)
(Table3) โดยสูตรที่ 1 พริกแกงนํา้ เงีย้ วของคณาจารย์จากวิทยาลัยในวัง (2553) ได้รบั การยอมรับด้านความชอบ
โดยรวมมากที่สดุ
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Treatment 1
Treatment 2
Figure1 Appearance of fresh Kanom – Jeen with Nam Ngeaw curry.

Treatment 3

Table3 Sensory attributes of fresh Kanom – Jeen with Nam Ngeaw curry.
Treatment
1
2
3

ns
color
5.91±2.00
5.96±1.34
5.60±1.78

flavor

Sensory attributes
taste

softness

overall linking

6.89±1.84a
4.91±2.05b
4.92±1.78b

6.43±1.85a
5.21±1.73b
5.70±1.81ab

6.07±1.98a
5.21±1.73b
4.87±1.92b

7.42±1.46a
5.60±2.22b
5.09±1.61b

a-b

Mean within the same column with different letters are significantly different (p≤0.05)
ns Not significant
ผลการศึกษาสูตรพริกแกงป่ าทีเ่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงป่ า
ผลจากการศึกษาสูตรพริกแกงป่ าที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงป่ าพบว่า ผลิตภัณฑ์เส้น
ขนมจีนเส้นสดรสแกงป่ า ตัวเส้นมีสีเหลืองส้ม มีความเหนียวนุ่ม และกลิ่นพริกแกงป่ าปานกลาง (Figure 2)ซึ่งผู้
ทดสอบชิ ม ให้ก ารยอมรับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ข นมจี น เส้น สดรสแกงป่ าในระดับ ความชอบเล็ก น้อ ยถึง ชอบมากที่ สุด
มีความแตกต่างกันในด้านสี กลิ่น รสชาติ ความเหนียวนุ่ม และความชอบโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
(p ≤ 0.05) (Table 4) โดยสูตรที่ 3 พริกแกงป่ าของนิดดาหงษ์วิวฒ
ั น์ (2549ข)ได้รบั การยอมรับมากที่สดุ

Treatment 1

Treatment 2

Figure 2 Appearance of fresh Kanom – Jeen with Jung curry.
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Table 4 Sensory attributes of fresh Kanom – Jeen with Jung curry.
Treatment
1
2
3
a-c

color
5.54±1.32b
5.89±1.34b
7.28±1.16a

flavor
5.18±1.31b
5.86±1.82ab
6.07±1.74a

Sensory attributes
taste
5.26±1.40c
6.16±1.35b
7.16±1.27a

softness
5.45±1.17b
5.47±1.08b
7.45±1.03a

overall linking
5.66±1.28c
6.29±0.93b
8.02±0.68a

Mean within the same column with different letters are significantly different (p≤0.05)

ผลการศึกษาปริมาณของกัวร์กัมทีเ่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงนํา้ เงีย้ วและรสแกงป่ า
กึง่ สําเร็จรู ป
ผลการศึกษาของขนมจีนเส้นสดรสนํา้ เงีย้ วและรสแกงป่ ากึ่งสําเร็จรู ป โดยเสริมปริมาณกัวร์กมั ร้อยละ 3,
4 และ 5 ของปริมาณนํา้ หนักแป้งและอบแห้งที่อุณหภูมิ 60-70 องสาเซลเซียสเวลา 20 นาทีจากนัน้ นําขนมจีน
เส้นสดรสแกงนํา้ เงีย้ วและแกงป่ ากึ่งสําเร็จรู ปที่ได้มาคืนรู ปโดยการแช่นาํ้ อุณหภูมิปกตินาน 20 นาที และนําไป
ลวกในนํา้ เดือด 90 องศาเซลเซียสนาน 3 นาที จํานวน 3 สูตร พบว่าเส้นขนมจีนเส้นสดรสนํา้ เงีย้ วกึ่งสําเร็จรู ปมีสี
เหลืองส้มมีกลิ่นเครื่องแกงนํา้ เงีย้ วและมีความเหนียวนุ่ม (Figure 3) ส่วนเส้นขนมจีนเส้นสดรสแกงป่ ากึ่งสําเร็จรูป
มีสีสม้ เข้ม มีกลิ่นเครื่องแกงป่ า และมีความเหนียวนุ่ม (Figure 4) และจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี
9–point hedonic scale พบว่า ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับโดยรวมของผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงนํา้ เงีย้ ว
กึ่งสําเร็จรู ปในระดับชอบ ถึงชอบมากมีความแตกต่างกันในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ความเหนียวนุ่ม และ
ความชอบโดยรวมอย่างมีนยั สําคัญที่ (p>0.05) ส่วนผูบ้ ริโภคให้การยอมรับโดยรวมของผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสด
รสแกงป่ ากึ่งสําเร็จรู ป ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบมากที่สดุ มีความแตกต่างกันในด้านกลิ่น รสชาติ ความเหนียว
นุ่ม เนือ้ สัมผัส และความชอบโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญที่ (p≤0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างกันในด้านลัก ษณะ
ปรากฏ และสี อย่างมีนัยสําคัญที่ (p>0.05) (Table 5)โดยผูบ้ ริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดกึ่ง
สําเร็จรู ปรสแกงนํา้ เงีย้ วสูตรที่ 2 ปริมาณกัวร์กมั ร้อยละ 4 ของปริมาณนํา้ หนักแป้งและรสแกงป่ า สูตรที่ 1 ปริมาณ
กัวร์กัมร้อยละ 3 ของปริมาณนํา้ หนักแป้ง ได้รับการยอมรับมากที่ สุด ซึ่งมีปริมาณกัวร์กัมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์
ขนมจีนอบแห้งผสมข้าวไรซ์เบอรี่ (จารุ วรรณ และคณะ, 2558)และขนมจีนที่มีส่วนผสมของข้าวหอมนิลร้อยละ
15(พรพิ ม ล และอารี ย ์, 2551 อ้า งถึ ง ใน จารุ ว รรณ และคณะ, 2558)เพื่ อ ปรับ ปรุ ง คุณ ภาพของเส้น ขนมจี น
เนื่องจากข้าวไรซ์เบอรี่และข้าวหอมนิลมีปริมาณอะไมโลสปานกลาง
ผลการประเมินคุณภาพทางค่าสี L* a* และ b* ของผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงนํา้ เงีย้ วและรสแกง
ป่ ากึง่ สําเร็จรู ป
ผลจากการวิเคราะห์คา่ สี L (ความสว่างของสี) a*(สีแดง) และ b*(สีเหลือง)ของผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสด
รสแกงนํา้ เงีย้ ว พบว่า ผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงนํา้ เงีย้ วกึ่งสําเร็จรู ปแบบอบแห้งมีค่าสี L* (ความสว่าง)
และค่าสี a* (สีแดง) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญที่ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกันในทาง
สถิติในค่าสี b* (สีเหลือง) อย่างมีนยั สําคัญที่ (p≤0.05) แต่เมื่อนํามาลวกให้สกุ ผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกง
นํา้ เงีย้ วกึ่งสําเร็จรู ปมีความแตกต่างกันทางสถิติในค่าสี L* (ความสว่าง) และค่าสี a* (สีแดง) อย่างมีนยั สําคัญที่
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(p≤0.05) แต่ไ ม่มี ค วามแตกต่ างกัน ในทางสถิ ติ ใ นค่ าสี b* (สี เหลื อง) อย่ างมี นัย สําคัญ ที่ (p>0.05) ส่วนเส้น
ขนมจีนรสแกงป่ ากึ่งสําเร็จรู ปแบบอบแห้งมี ค่าสี L*และค่า a* แตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) แต่คา่ b*(สีเหลือง)
ไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) ส่วนเส้นขนมจีนรสแกงป่ ากึ่งสําเร็จรู ปแบบลวกมีค่าสี L*, a* และ b* ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ (p>0.05)

Treatment 1
3% guar gum

Treatment 2
4% guar gum

Treatment 3
5% guar gum

Figure 3 Appearance of instantfresh Kanom –Jeen with Nam Ngeaw curry containing different levels
of guar gum.

Treatment 1
Treatment 2
Treatment 3
3% guar gum
4% guar gum
5% guar gum
Figure 4 Appearance of instantfresh Kanom – Jeen with Jung curry containing different levels of guar
gum
Table 5 Sensory attributes of instantfresh Kanom – Jeen with Nam Ngeaw curry and withJung curry
containing different levels of guar gum
Sensory
attributes

Instantfresh Kanom – Jeen with Nam
Ngeaw curry
Treatment 1 Treatment 2 Treatment 3
3% GM1/
4% GM1/
5% GM1/
appearance 7.84±0.88 a 6.50±1.28 b 6.44±1.11 b
color
5.80 ±2.03c 6.87 ± 1.56a 6.72 ±1.42b
softness
5.58± 2.10b 6.80± 1.92a 6.80 ±1.47a
texture
6.44±1.00 b 7.14±1.21 a 7.20±1.08 a
overall linking 5.88± 2.09c 7.18 ±1.67a 6.54±1.29b
a-c

Instantfresh Kanom – Jeen with Jung curry
Treatment 1 Treatment 2
3% GM1/
4% GM1/
7.68±0.93 a 6.04±0.75 b
7.84±0.79c 6.88 ± 0.82a
7.14± 0.78a 6.34±0.93b
6.94±0.95a 6.00±0.70 b
7.86 0.78a 6.16±0.71b

Mean within the same column with different letters are significantly different (p≤0.05)
1/ Guar gum
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Treatment 3
5% GM1/
6.02±0.91 b
5.56±0.95b
7.34±0.89a
5.29±0.08 b
6.06±0.79b
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สรุ ป
การศึกษาผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดกึ่งสําเร็จรู ปรสนํา้ เงีย้ วและรสแกงป่ า พบว่า ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับ
โดยรวมผลิ ต ภัณ ฑ์ข นมจี น เส้น สดรสแกงนํา้ เงี ้ย วกึ่ ง สํา เร็จ รู ป ที่ มี ป ริ ม าณกัวร์กัม ร้อยละ 4 ของนํา้ หนัก แป้ ง
และผลิ ต ภัณ ฑ์ข นมจี นเส้นสดรสแกงป่ ากึ่งสําเร็จรู ป รสแกงป่ าที่ มีปริมาณกัวร์กัมร้อยละ 3 ของนํา้ หนักแป้ง
มากที่สุด โดยผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสนํา้ เงีย้ วและรสแกงป่ ามีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้า แป้งมันสําปะหลัง
แป้ ง ข้า วโพด เกลื อ นํ้า และเครื่ อ งแกงนํ้า เงี ้ย ว/เครื่ อ งแกงป่ า เท่ า กั บ 250, 125, 125, 0.05, และ100กรัม
ตามลําดับ
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้ งข้าว
Development of Brownie Cracker from Rice Flour
กนกวรรณ ทองเกียว1* ณัฐนันท์ เคลือบมณี1 และ ศิวกร บัวศรี1
Kanokwan Thongkiaw1*, Nuttanun Keabmanee1 and Siwakorn Buasri1

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีไ้ ด้ศึกษาการใช้แป้งข้าวหอมมะลิ และแป้งข้าวสามกษัตริยท์ ดแทนแป้งสาลีท่ี เหมาะสมใน
ผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบ โดยการเสริมมะเขือเทศอบแห้ง และผงแก่นตะวัน โดยปริมาณแป้งข้าวหอมมะลิ และ
แป้งข้าวสามกษัตริยใ์ นการผลิตบราวนี่กรอบเป็ น 3 ระดับ คือ ร้อยละ 25 50 และ75 ของนํา้ หนักแป้งสาลีท่ีใช้ใน
สูตร พบว่าการทดแทนด้วยแป้งข้าวหอมมะลิ และแป้งข้าวสามกษัตริยท์ ่ีปริมาณร้อยละ 50 มีคะแนนความชอบ
ทางประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวมสูงสุด (p≤0.05) อยู่ในระดับปานกลาง จากนัน้ ศึกษาปริมาณมะเขือ
เทศอบแห้งที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิเป็ น 3 ระดับ คือ 5 10 และ15 ของนํา้ หนัก
ส่วนผสมทั้งหมดที่ ใช้ในสูตร พบว่าการเสริมมะเขื อเทศอบแห้งที่ ปริมาณร้อยละ 15 มีคะแนนความชอบทาง
ประสาทสัมผัสด้านความชอบโดยรวมสูงสุด (p≤0.05) อยู่ในระดับชอบมาก ส่วนการศึกษาปริมาณผงแก่นตะวัน
ที่ เ หมาะสมในผลิต ภัณ ฑ์บ ราวนี่ ก รอบจากแป้ งข้าวสามกษั ต ริย ์เ ป็ น 3 ระดับ คื อ 10 15 และ20 ของนํา้ หนัก
ส่วนผสมทัง้ หมดที่ใช้ในสูตร พบว่าการเสริมผงแก่นตะวันที่ปริมาณร้อยละ 10 มีคะแนนความชอบทางประสาท
สัมผัสด้านความชอบโดยรวมสูงสุด (p≤0.05) อยู่ในระดับปานกลาง

ABSTRACT

This research aims to study the optimum formula of brownie cracker by substitute wheat flour
with Jasmine rice flour and Sam-ka-sat rice flour. And then adding dried tomato and artichoke powder.
This research was study of using Jasmine rice flour and Sam-ka-sat rice flour substitute wheat flour at
3 levels of concentrations 25, 50 and 75 percent by weight of wheat flour weight). The result showed
that 50 percent Jasmine rice flour and Sam-ka-sat rice flour had the highest overall acceptability score
as moderately like (p ≤ 0.05). Then, the optimum formula of brownie cracker from Jasmine rice flour by
adding dried tomato at 3 levels of concentrations 5, 10 and 15 percent by weight. The result showed
that 15 percent dried tomato had the highest overall acceptability score as like very much (p ≤ 0.05).
And the optimum formula of brownie cracker from Sam-ka-sat rice flour by adding artichoke powder at
3 levels of concentrations 10, 15 and 20 percent by weight. The result showed that 10 percent artichoke
powder had the highest overall acceptability score as moderately like (p ≤ 0.05).
Key words: brownie cracker, Jasmine rice flour, SAM-KA-SAT rice flour, dried tomato, Artichoke powder

* Corresponding author; e-mail address: Kanokwan@dru.ac.th
1
สาขาวิชาคหกรรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
1
Department of Home Economics, Faculty of Science and Technology, Dhonburi Rajabhat University, Bangkok 10600

751

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

คํานํา
บราวนี่กรอบ (Brownie Cracker) เป็ นผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภคที่รบั ประทานใน
รู ปแบบของอาหารว่างและขนมหวาน มีลกั ษณะเด่นของบราวนี่กรอบเป็ นแผ่นบางกรอบ แตกต่างจากบราวนี่
ทั่วไป สะดวกต่อการบริโภคและการเก็บรักษาที่ง่าย ตัวขนมมีสีนา้ํ ตาลเข้ม ซึ่งเกิดจากผงโกโก้ท่ีใส่ในส่วนผสมซึง่
ให้กลิ่นและรสชาติท่ีเป็ นเอกลักษณ์ (วรัชยา, 2560) สําหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ท่ีใช้ส่วนใหญ่มาจากแป้งสาลีซ่งึ
กลูเตนคือโปรตีนที่พบในข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโอ๊ต ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคนีล้ าํ ไส้เล็กจะมีอาการอักเสบและมี
ผลต่อเนือ้ เยื่อบริเวณผิวหนังลําไส้เล็กทําให้พืน้ ที่ในการดูดซึมอาหารลดลง เป็ นสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้หาก
รับประทานบ่อยอาจทําให้เกิดโรคแพ้แป้งสาลีได้ จึงทําให้ผผู้ ลิตด้านเบเกอรี่สนใจนําแป้งข้าวมาใช้เพื่อทดแทนใน
ผลิตภัณฑ์ (อิทธิพทั ธ์, 2551) และข้าวเป็ นสินค้าที่ประเทศไทยผลิตและส่งออกได้มาก การนําข้าวมาแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ให้มากขึน้ จึงเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ข้าวของไทย อาทิเช่น ข้าวหอมมะลิ105 เป็ นข้าวสาย
พันธุข์ าวดอกมะลิ105 พันธุก์ ข15 ซึ่งมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ กลิ่นหอมของข้าวหอมมะลินนั้ มาจากสาร 2-แอ
ซิทิล-1-ไพร์รอลีน ซึง่ เป็ นสารหลักของกลิ่นหอมจากข้าวเป็ นสารหอมชนิดเดียวกันกับที่พบในใบเตย ส่วนข้าวหอม
มะลิแดงและข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเป็ นข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระได้แก่ แอนโทไซยานิน เพื่อช่วยชะลอการเสื่อมของ
เซลล์ อีกทัง้ ยังเป็ นข้าวที่มีดชั นีนาํ้ ตาลที่เหมาะสมกับการส่งเสริมให้ผูบ้ ริโภคที่อยู่ในภาวะปกติหรือป่ วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 มีการย่อยสลายจากคาร์โบไฮเดรตเป็ นกลูโคสใช้เวลาได้นานกว่าข้าวทั่วไป (ชญาณี, 2558) การนําข้าว
มาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งให้แก่ผบู้ ริโภคและยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าข้าวไทยให้กบั
เกษตรกรไทย นอกจากนีย้ งั มีการใช้พืชผักทางการเกษตรในประเทศไทย เช่น แก่นตะวันที่เป็ นพืชตระกูลเดียวกับ
ทานตะวัน ส่วนที่นาํ มาใช้ประโยชน์คือส่วนหัวที่มีใยอาหารสูงชนิดอินนูลิน มีความหวานแต่ให้พลังงานตํ่าจึงช่วย
ลดความอ้วน และยังมีมะเขือเทศที่จดั อยู่ในผักที่ได้รบั ความนิยมสําหรับกลุ่มคนรักสุขภาพซึ่งในผลมะเขือเทศมี
สารจําพวกแคโรทีนอยด์ สารไลโคพีน เป็ นสารสีแดง สารต่อต้านอนุมลู อิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันของร่างกาย
ดังนัน้ คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาการใช้แป้งข้าวหอมมะลิ และแป้งข้าวสามกษัตริยท์ ดแทนแป้งสาลี
ที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบ โดยการเสริมมะเขือเทศอบแห้ง และผงแก่นตะวัน เพื่อเป็ นการเพิ่มความ
หลากหลายในการใช้ประโยชน์จากแป้งข้าว และยังเป็ นแนวทางให้ผูบ้ ริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์ขนมอบเพื่อ
สุขภาพ

อุปกรณ์และวิธีการ

การผลิตบราวนี่กรอบ
การผลิตบราวนี่ กรอบด้วยการชั่งตวงส่วนผสมทั้งหมด นําเนยและช็อกโกแลตชิพวางที่ อ่างนํา้ ร้อนที่
อุณหภูมิประมาณ 90 องศาเซลเซียส จนละลายเป็ นเนือ้ เดียวกัน เติมนํา้ ตาลทรายขาว ไข่ขาว ผงโกโก้ นมสด
นํา้ เปล่า แป้ง และเบกกิง้ โซดา ใช้พายยางตะล่อมคนส่วนผสมให้เข้าเป็ นเนือ้ เดียวกัน จากนัน้ เทส่วนผสมบราวนี่
ลงในถาดอบขนาด 30x30x2 เซนติเมตร ใช้สปาตูล่าเกลี่ยหน้าขนมให้เรียบเสมอกัน เคาะพิ มพ์เบาๆ เพื่ อไล่
อากาศ นําเข้าอบที่อุณหภูมิ 165 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 - 25 นาที นําถาดขนมออกจากเตาอบ ใช้มีดตัด
แบ่งขนมขนาด 2x3 เซนติเมตร พักให้บราวนี่เย็น และบราวนี่ใส่ถงุ พลาสติกที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง
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การศึกษาปริมาณแป้ งข้าวหอมมะลิและแป้ งข้าวสามกษัตริยท์ เี่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบ
ศึกษาปริมาณแป้งข้าวหอมมะลิและแป้งข้าวสามกษัตริย ์ ใช้สูตรบราวนี่กรอบของวรัชยา(2560) เป็ น
สูตรพืน้ ฐาน ประกอบด้วย แป้งสาลี 18.34% เนย 10% ช็อกโกแลตชิพ 26.66% นํา้ ตาลทรายขาว 25% ผงโกโก้
2% ไข่ขาว 11% กลิ่นวนิลา 0.64% เบกกิง้ โซดา 0.23% เกลือ 0.13% นมสด 4% และนํา้ เปล่า 2% โดยทดแทน
แป้งสาลีดว้ ยแป้งข้าวหอมมะลิ และแป้งข้าวสามกษัตริยใ์ นปริมาณร้อยละ 25 50 และ75 ของนํา้ หนักแป้ง (Table
1) และทดสอบทางประสาทสัมผัส
Table 1 Formula of brownie cracker by substitute wheat flour with Jasmine rice flour and Sam-ka-sat
rice flour for samples.
Ingredient
Wheat flour
Jasmine rice flour
SAM-KA-SAT rice flour
Butter
Chocolate chips
Sugar
Cocoa powder
White egg
Vanilla flavour
Baking powder
Salt
Milk
Water

Control
18.34
10
26.66
25
2
11
0.64
0.23
0.13
4
2

Jasmine rice flour
25%
50%
75%
13.76 9.17
4.58
4.58
9.17
13.76
10
10
10
26.66 26.66 26.66
25
25
25
2
2
2
11
11
11
0.64
0.64
0.64
0.23
0.23
0.23
0.13
0.13
0.13
4
4
4
2
2
2

SAM-KA-SAT rice flour
25%
50%
75%
13.76
9.17
4.58
4.58
9.17
13.76
10
10
10
26.66
26.66
26.66
25
25
25
2
2
2
11
11
11
0.64
0.64
0.64
0.23
0.23
0.23
0.13
0.13
0.13
4
4
4
2
2
2

ศึกษาปริมาณมะเขือเทศอบแห้งทีเ่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้ งข้าวหอมมะลิ
ศึกษาปริมาณมะเขือเทศอบแห้งที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบโดยการเสริมมะเขือเทศอบแห้งใน
ปริมาณร้อยละ 5 10 และ15 ของปริมาณส่วนผสมทัง้ หมด โดยนํามะเขือเทศอบแห้งหั่นให้มีขนาดประมาณ 0.5
เซนติเมตร เพื่อเสริมลงในส่วนผสมของบราวนี่ และทดสอบทางประสาทสัมผัส
ศึกษาปริมาณผงแก่นตะวันทีเ่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้ งข้าวสามกษัตริย ์
ศึกษาปริมาณผงแก่นตะวันที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบ โดยการเสริมผงแก่นตะวันในปริมาณ
ร้อยละ 10 15 และ20 ของปริมาณส่วนผสมทัง้ หมด และทดสอบทางประสาทสัมผัส

753

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
การทดสอบคุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely
Randomized Design : CRD) ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบ 9 Point Hedonic Scale ใช้ผูท้ ดสอบ
เป็ นบุคคลทั่วไปจากการสุ่มโดยบังเอิญจํานวน 50 คน ในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และ
ความชอบโดยรวม วิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการศึกษาปริมาณแป้ งข้าวหอมมะลิและแป้ งข้าวสามกษัตริยท์ เี่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบ
จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของบราวนี่ท่ีทดแทนแป้งสาลีดว้ ยแป้งข้าวหอมมะลิท่ี
ระดับร้อยละ 25 50 และ75 (Table 2) พบว่า ผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิท่ีทดแทนแป้งสาลีใน
ระดับร้อยละ 50 ได้รบั คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และความชอบโดยรวม มี
ุ ลักษณะด้านลักษณะที่ปรากฎไม่มีความแตกต่าง
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แต่คณ
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p˃0.05) และมีคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับชอบปานกลาง จากการ
สัง เกตจะเห็ น ได้ว่ า การใช้แ ป้ ง ข้า วหอมมะลิ ท ดแทนแป้ ง สาลี ใ นปริ ม าณที่ เ พิ่ ม มากขึ น้ ทํา ให้ค ะแนนระดับ
ความชอบด้านกลิ่น มีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ ทัง้ นีเ้ นื่องจากระดับการทดแทนด้วยแป้งข้าวหอมมะลิท่ีสงู ขึน้ จะมีกลิ่น
แป้งข้าวหอมมะลิท่ีชดั เจน
จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของบราวนี่ท่ีทดแทนแป้งสาลีดว้ ยแป้งข้าวสามกษัตริยท์ ่ี
ระดับร้อยละ 25 50 และ75 (Table 2) พบว่า ผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้งข้าวสามกษัตริยท์ ่ีทดแทนแป้งสาลี
ในระดับร้อยละ 50 ได้รบั คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คุณลักษณะด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และ
ความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ (p≤0.05) และมีคะแนนความชอบโดยรวม
เฉลี่ยอยู่ในระดับชอบปานกลาง นอกจากนี ย้ ังสังเกตได้ว่า เมื่อมีการทดแทนปริมาณแป้งข้าวสามกษั ตริยใ์ น
ผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบที่เพิ่มขึน้ ลักษณะของผลิตภัณฑ์จะมีช่องว่างหรือฟองอากาศในเนือ้ ผลิตภัณฑ์บราวนี่
กรอบที่นอ้ ย สอดคล้องกับงานวิจยั ของพรรัตน์, 2560 ดังนัน้ การใช้แป้งข้าวสามกษัตริยท์ ดแทนแป้งสาลีจงึ อาจจะ
สามารถทดแทนได้เพี ย งบางส่วนเท่านั้น เพื่ อให้ผ ลิต ภัณฑ์ยังคงรู ปได้ดัง เดิม สัน นิ ษฐานว่าอาจเป็ นผลของ
คุณสมบัติแป้งข้าวที่ไม่สามารถเกิดร่างแหโปรตีนได้ ส่งผลให้โครงสร้างขนมอบไม่แข็งแรงและไม่สามารถเก็บกัก
ก๊าซไว้ได้ (นิพาดา, 2560)
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Table 2 Sensory score of Jasmine rice flour and SAM-KA-SAT rice flour.
Sensory score

Appearance

Jasmine rice flour
25%
6.84 ± 0.68ns
50%
6.88 ± 0.74ns
75%
6.85 ± 0.70ns
SAM-KA-SAT rice flour
25%
6.42 ± 1.59b
50%
7.00 ± 1.53a
75%
4.96 ± 1.73c

Color

Attributes
Flavor
Taste

Texture

Overall

6.44 ± 0.34b 6.77 ± 1.07b 6.94 ± 1.82b
6.94 ± 0.74a 6.90 ± 0.90b 7.14 ± 0.78a
6.86 ± 1.72b 7.10 ± 0.81a 6.98 ± 0.84b

6.56 ± 0.88b
7.06 ± 0.81a
6.72 ± 0.83ab

6.92 ± 0.60b
7.10 ± 0.91a
6.78 ± 0.76b

6.06 ± 1.65b 4.76 ± 1.50c
6.08 ± 1.70b 5.98 ± 1.72b
7.18 ± 1.55a 7.12 ± 1.56a

7.00 ± 1.45b
7.79 ± 1.61a
6.02 ± 1.67c

6.69 ± 1.67b
7.38 ±1.87a
6.65 ± 1.73b

6.16 ± 1.71b
7.22 ± 1.82a
6.06 ± 2.06b

a–d Means within the same row with different letters are significantly different (p ≤0.05).
ns Means within the same row are not significantly different (p>0.05).

ผลการศึกษาปริมาณมะเขือเทศอบแห้งทีเ่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้ งข้าวหอมมะลิ
จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของปริมาณมะเขือเทศอบแห้งที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์
บราวนี่กรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิ ที่ระดับร้อยละ 5 10 และ15 (Table 3) พบว่า ผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากการ
เสริมมะเขือเทศอบแห้งร้อยละ 15 ได้รบั คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คุณลักษณะด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ
เนื ้อ สัม ผัส และความชอบโดยรวม มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ (p≤0.05) และมี ค ะแนน
ความชอบโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับชอบปานกลาง ทั้งนี เ้ นื่ องจากมะเขื อเทศอบแห้งที่ เสริมในบราวนี่ กรอบมี
ปริมาณที่เพิ่มขึน้ ส่งผลต่อความชืน้ ในบราวนี่กรอบจึงทําให้บราวนี่ไม่กรอบเท่าที่ควร
ผลการศึกษาปริมาณผงแก่นตะวันทีเ่ หมาะสมในผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้ งข้าวสามกษัตริย ์
จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของปริมาณผงแก่นตะวันที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์
บราวนี่กรอบจากแป้งข้าวสามกษัตริย ์ ที่ระดับร้อยละ 10 15 และ20 (Table 3) พบว่า ผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจาก
การเสริมผงแก่นตะวันร้อยละ 10 ได้รบั คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คุณลักษณะด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้
สัมผัส และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) และมีคะแนนความชอบ
โดยรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับชอบปานกลาง จะเห็นได้ว่าเมื่อมีปริมาณผงแก่นตะวันที่เพิ่มมากขึน้ ทําให้คะแนนระดับ
ความชอบในทุกด้านมีแนวโน้มที่ลดลง และเมื่อผลิตภัณฑ์บราวนี่มีปริมาณผงแก่นตะวันที่เพิ่มขึน้ ลักษณะเนือ้
สัมผัสของผลิตภัณฑ์จะมีความกรอบแข็งที่มากขึน้ เนื่องจากการดูดซับส่วนผสมที่เป็ นนํา้ ในตัวผลิตภัณฑ์มาก
และมีปริมาณของแข็งจากผงแก่นตะวันที่เพิ่มขึน้ ด้วย (กฤติกา, 2556)
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Table 3 Sensory score of Dried tomato and Artichoke powder.
Sensory score
Dried tomato
5%
10%
15%
Artichoke powder
10%
15%
20%

Appearance

Color

Attributes
Flavor
Taste

Texture

Overall

6.10 ± 1.60c 6.14 ± 1.04b 6.30 ± 1.18b 6.08 ± 1.38c 5.70 ± 1.56b
6.78 ± 1.69b 6.02 ± 0.19b 6.10 ± 0.29b 6.82 ± 1.60b 7.76 ± 1.78a
7.72 ± 1.89a 7.68 ± 1.77a 7.78 ± 1.87a 7.94 ± 1.96a 7.66 ± 1.59ab

5.80 ± 1.32b
6.07 ± 1.46b
8.04 ± 2.01a

7.54 ± 1.89a
6.44 ± 1.64b
6.00 ± 1.57b

7.01 ± 2.01a
6.38 ± 1.66b
5.62 ± 1.29b

7.30 ± 1.81a 7.74 ±1.78a 7.84 ± 2.04a
6.02 ± 1.68b 6.72 ± 1.59b 7.22 ± 1.60b
5.88 ± 1.57b 6.10 ± 1.46c 6.82 ± 1.33b

a–d Means within the same row with different letters are significantly different (p ≤0.05).
ns Means within the same row are not significantly different (p>0.05).

7.70 ± 1.97a
7.28 ± 1.59b
6.78 ± 1.37c

สรุ ป
บราวนี่กรอบที่ทดแทนด้วยแป้งข้าวหอมมะลิท่ีปริมาณร้อยละ 50 เป็ นปริมาณที่เหมาะสมที่สดุ เนื่องจาก
ได้รบั คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับ
ชอบปานกลาง ไม่แตกต่างกับบราวนี่กรอบที่ใช้แป้งสาลีลว้ น
บราวนี่ ก รอบที่ ท ดแทนด้วยแป้ ง ข้าวสามกษั ต ริ ย ์ท่ี ป ริ ม าณร้อยละ 50 เป็ น ปริ มาณที่ เ หมาะสมที่ สุด
เนื่องจากได้รบั คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะที่ปรากฏ รสชาติ เนือ้ สัมผัส และความชอบ
โดยรวม อยู่ในระดับชอบปานกลาง ไม่แตกต่างกับบราวนี่กรอบที่ใช้แป้งสาลีลว้ น
บราวนี่กรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิเสริมมะเขือเทศอบแห้งที่ปริมาณร้อยละ 15 เป็ นปริมาณที่เหมาะสม
ที่สดุ เนื่องจากได้รบั คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และ
ความชอบโดยรวม อยู่ในระดับชอบมาก
บราวนี่กรอบจากแป้งข้าวสามกษัตริยเ์ สริมผงแก่นตะวันที่ปริมาณร้อยละ 10 เป็ นปริมาณที่เหมาะสม
ที่สดุ เนื่องจากได้รบั คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนือ้ สัมผัส และ
ความชอบโดยรวม อยูใ่ นระดับชอบปานกลาง
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(ดร.วัณณนา สุนทรนฤรังษี )
20. รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายมาตรฐานการวิจยั
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปลืม้ ภาณุภทั ร)
21. นางสาวพิชชาอรฐ์ สิรชิ ีวเกษร
22. นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
23. นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยแสน
24. นางสาวอรญา ศรีอนันต์
25. นางนวรัตน์ สุวรรณเลิศ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

สาขาพืช: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
1. ดร.กาญจนา บุญเรื อง
2. ดร.จรี รัตน์ ฉันทวุฒิพร
3. ดร.จุตภิ รณ์ ทัสสกุลพนิช
4. ผศ.ดร.เจนจิรา ชุมภูคํา
5. รศ.ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์ภาควิชา
6. ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
7. ดร.ดํารงวุฒิ อ่อนวิมล
8. ผศ.ดร.ทัศไนย จารุวฒ
ั นพันธ์
9. รศ.ดร.ธานี ศรี วงศ์ชยั
10. รศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ
11. รศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขํา
12. ผศ.ดร.เบญญา มะโนชัย
13. ผศ.ดร.ปริ ยานุช จุลกะ
14. ผศ.ดร.พิจิตรา แก้ วสอน
15. ดร.เพชรดา ปิ นใจ
16. ผศ.ดร. ภัศจี คงศีล
17. ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลัน่
18. ผศ.ดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
19. ผศ.ดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์
20. ดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์
21. ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
22. ผศ.ดร.อนงค์นชุ สาสนรักกิจ
23. ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้ าย
24. ผศ.ดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์
25. ผศ.ดร.อัศเลข รัตนวรรณี

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

สาขาพืช: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1. ศ.ดร.จริ ยา จันทร์ ไพแสง
2. รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา
3. รศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์ อารี

4. รศ.ดร.นิพนธ์ ทวีชยั
5. รศ.ดร.ประภา ศรี พิจิตต์
6. ผศ.ดร.ปริ ชาติ ดิษฐกิจ
7. รศ.ดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวฒ
ั นา
8. รศ.ดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ
9. ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท
10. รศ.ดร.วิบลู ย์ จงรัตนเมธีกลุ
11. รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
12. ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี
13. รศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
14. ผศ.ดร.สุเทพ ทองแพ
15. รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
16. รศ.ดร.อภิรดี อุทยั รัตนกิจ
17. ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.อํานาจ สุวรรณฤทธิ์
18. รศ.ดร.อําไพวรรณ ภราดร์ นวุ ฒ
ั น์

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์ และสหกร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สํานักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพ
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Subject: Plants (Internal)

Editorial Board
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Subject: Plants (External)
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สาขาสัตว์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
1. รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
2. ผศ.ดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์
3. ผศ.ดร.พงศ์ธร คงมัน่
4. ผศ.ดร.อัจฉรา ขยัน
5. ผศ.ดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง
6. ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง
7. ผศ.ดร.มณฑาทิพย์ คงมี

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

สาขาสัตว์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1. รศ.ดร.ประวีร์ วิชชุลตา
2. รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช
3. ดร. วุฒิพงษ์ อินทรธรรม
4. ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสทุ ธิ์
5. นายวิศาล ศรี สรุ ิ ยะ

Subject: Animals (Internal)

กรมปศุสตั ว์
กรมปศุสตั ว์
กรมปศุสตั ว์
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Subject: Animals (External)
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5. Mr.Visan Srisuriya

2. Assoc.Prof.Dr.Somkiert Prasanpanich
4. Dr.Sansak Nakavisut

สาขาสัตวแพทยศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน

1. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล
2. รศ.สพ.ญ.ดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร
3. รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล

4. ผศ.สพ.ญ.ดร.จันทร์ จิรา ภวภูตานนท์
5. อ.สพ.ญ.ดร.วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์
6. อ.น.สพ.ดร.อรรถพล กําลังดี

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ คลินิกสัตว์เลี ้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ คลินิกสัตว์เลี ้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาสัตวแพทยศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1. รศ.ดร.อาทิตย์ ไชยร้ องเดื่อ
2. ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้ อย
3. ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย ศรี ทะ

ภาควิชาสรี รวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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สาขาประมง: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
1. รศ.ดร.อนงค์ จีรภัทร์
2. ผศ.ดร.ไพลิน จิตรชุม่
3. รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธี กลุ
4. ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ ายประดิษฐ์
5. ผศ.ดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรี ยงไกร
6. ผศ.ดร.เยาวภา ไหวพริ บ
7. ผศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ
8. รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
9. รศ.ดร.สุภาวดี พุม่ พวง
10. รศ.ดร.อรพินท์ จินตสถาพร
11. ผศ.ดร.อรพร หมื่นพล
12. อ.ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล
13. อ.ดร.ณิชนันทน์ แมคมิลแลน
14. อ.ดร.ประพันธ์ศกั ดิ์ ศีรษะภูมิ
15. อ.สรณัฏฐ์ ศิริสวย
16. รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
17. จินตนา สและน้ อย
18. ผศ.ดร.สุชาย วรชนะนันท์
19. ผศ.ดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์
20. อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟั กโสภา
21. ดร.สหภพ ดอกแก้ ว
22. ดร.วชิระ ใจงาม
23. ผศ.ดร.จิตร์ ทศั น์ ฝั กเจริ ญผล
24. ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์

ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง
ศูนย์บริ หารงานวิจยั และสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
ศูนย์บริ หารงานวิจยั และสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาประมง: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1. ผศ.ดร.จันทนา กาญจน์กมล
2. ผศ.ดร.โสรยา เกิดพิบลู ย์
3. ผศ.บุณฑรี จันทร์ กลับ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4. ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
5. นายตรี รัตน์ เชาว์ทวี
6. ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ
7. นายเผ่าเทพ เชิดสุขใจ
8. ผศ.ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์
9. ผอ.สุพิศ ทองรอด
10. อาจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
11. อาจารย์มาฆมาส สุทธาชีพ
12. นางสาวมนทกานติ ท้ ามติ ้น
13. นักวิชาการประมงวิกานดา พ่วงเจริ ญ
14. รศ.วันทนา อยูส่ ขุ
15. อาจารย์ ดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์
16. รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
17. นางสาววาริ นทร์ ธนาสมหวัง

Subject: Fisheries (Internal)

สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอันดามันตอนบน
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
บริ ษัท ไทยยูเนียนฟิ ดมิลล์ จํากัด
ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ ้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าชายฝั่งเพชรบุรี
กรมประมง
กองบริ หารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
กรมประมง
ข้ าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้ าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้ าราชการบํานาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้ าราชการบํานาญ กรมประมง
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สาขาส่ งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
1. ดร.ชลาธร จูเจริ ญ
2. ดร.ปรี ดา สามงามยา
3. อ.ปพิชญา จินตพิทกั ษ์ สกุล
4. ดร.นริ ศรา อินทะสิริ
5. ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา
6. รศ.ดร.พัฒนา สุขประเสริ ฐ
7. ผศ.ดร.พนามาศ ตรี วรรณกุล
8. รศ.ดร.พิชยั ทองดีเลิศ
9. ดร.เมตตา เร่งขวนขวาย
10. ดร.เศกศักดิ์ เชยชม
11. ผศ.ดร.สุพตั รา ศรี สวุ รรณ
12. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ
13. ดร.กรกฎ แพทย์หลักฟ้า
14. ผศ.ดร.ทานตะวัน พิรักษ์
15. ผศ.ดร.น้ องนุช ศิริวงศ์

ภาควิชาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

16. รศ.สิริพนั ธุ์ จุลกรังคะ
17. รศ.ดร.สุธีลกั ษณ์ ไกรสุวรรณ
18. ดร.ศรันยา เผือกผ่อง
19. ผศ.ดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
20. ผศ.ดร.ศิริพร เรี ยบร้ อย คิม
21. ดร.วิภษู ณะ ศุภนคร
22. ผศ.ดร.อัญชนีย์ อุทยั พัฒนาชีพ

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

สาขาส่ งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1. รศ.ดร.จํานงรักษ์ อุดมเศรษฐ์
2. ผศ.ดร.ดวงกมล ปานรสทิพย์ ธรรมาธิวฒ
ั น์

3. ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์ หร่าย
4. ดร.ธนัท สมนคุปต์

5. รศ.ดร.นาถ พันธุมนาวิน
6. รศ.ดร.ประเดิม ฉํ่าใจ
7. ผศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช

8. รศ.ดร.สาวิตรี รังสิภทั ร์
9. ดร. กฤตลักษณ์ ปะสะกวี
10. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์
11. ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
12. รศ.ดร. วรวรรณ พันพิพฒ
ั น์

อาจารย์เกษี ยณอายุ ภาควิชาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์เกษี ยณอายุ
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์เกษี ยณอายุ
อาจารย์เกษี ยณอายุ
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาส่งเสริ มและนิเทศศาสตร์ เกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาศรี นคริ นทรวิโรฒ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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กรรมการฝ่ ายจัดทําเอกสารทางวิชาการ
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ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
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กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
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จัดทําโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา
และพัฒนาความรู ใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา
ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม
ตลอดจนเปนผูชี้นำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม
เพื่อความคงอยู ความเจริญ
และความเปนอารยะของชาติ”

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ

ฝายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

E-mail: kuannualconf@gmail.com
Website: http://annualconference.ku.ac.th, http://www.rdi.ku.ac.th

